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الكتاب إهداء

.(١٨٣٠–١٨٨٦) البستاني نادر سلوم خطار

إال هو وما وميت، حيٍّ كل من به أوىل فأنت هذا، كتابي أهدي والدي يا إليك
فإن جلدتك، وبني ذويك بنفع وتفانيك ببنيك عنايتك من وجزءٌ فضلك من ذرٌَّة



اإللياذة

عرفاني عىل املأل أُشهد أن من أقلَّ فال بحياتك، الوفاء واجب أداء عن عجزت
األرواح. عالم يف وأنت جميلك
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الكتاب ديباجة

نظمها يف وسعي استنفدت ولقد عربيٍّا، شعًرا العربية قرَّاء إىل ها أزفُّ هومريوس إلياذة هذه
والُعْجمة. اللكنة شوائب من خليَّة التعريب ُمحَكمة تكون أن راجيًا وإلحامها

منظوماته إىل وأرشُت اإللياذة صاحب سرية عىل فيها أتيت بمقدمة صدَّرتها وقد
اإللياذة يف وبحثت شعره، يف العرب وأقوال فيه املتأخرين ورأي القدماء عند ومنزلته
التحريف من وسالمتها وكتابتها جمعها يف ثم الكتابة قبل تناقلها وطرق وموضوعها
وترشيحها، تحليلها عىل وأتيت واملغلق، واملكرَّر والساقط الدَّخيل قليل من فيها ما مع
وأوضحت والصنائع، والفنون العلوم وسائر والتاريخ لألدب الفائدة من فيها ما وبسط
وتطرَّقت لغتهم، إىل نقلها العرب إغفال إىل اإلسالم صدر يف الداعية األسباب من كان ما
يف العرب مناهج وذكرت الكتاب. هذا وضع يف املعرِّب حكاية فقصصت التعريب، إىل
النظر إىل ذلك وساقني عليها، التعويل بالنَّقَلة يجدر التي والطُّرق األعجمية الكتب نقل
منها كل ووقع وقوافيه الشعر وأوزان اإلطالق عىل النظم إىل ثم الشعري، التعريب يف
خصائص من يُعدُّ مما ذلك غري إىل ومكروٍه مأنوٍس من الشعر وجوازات معانيه، يف
بالشعر لذلك فوطَّأُْت العربي، والشعر اإللياذة بني املقارنة إىل وانتقلت الصناعة، هذه
وفضل فيها قريش لغة وشأن ُعكاظ، سوق ومناشدات طموسه، وسبب وأصله، القديم
لغة بني وقابلت واإلنشاء، النظم يف بالغتها وإحكام وتوحيدها اللغة أشتات جمع يف القرآن
طبقات بني مميًزا العربي الشعر أطوار وفصلَّت اْليُونيَّة، اِإللياذة ولغة ية اْلُمَرضِ ُقَريش
تها مدَّ تعيني مع منها طبقة كل مزايا وأثبت يومنا، حتى الجاهليني عهد من الشعراء
الشعر مغامز إىل أرشت ثم شعرهم، نفيس من املقام له اتسع ما وإيراد فحولها وأسماء،
وتاريخها، العربية األدب وعلوم وأساليبه وفنونه الشعر أبواب يف املولَِّدين ومناهج العربي
هذا أبناء من النوابغ وجنوح املحدثني شعر يف واالنحطاط الضعف أسباب إىل وانتهيت



اإللياذة

القصيص الشعر منظومات أو للمالحم بابًا وأفردت الخطة، وتعديل الخلل سد العرصإىل
األعاجم مالحم بني وقابلت اإلفرنج، عند الشعر رضوب إىل فأرشت اإللياذة، يماثل مما
إىل ذلك من واستطردت العرب، أشعار وجمهرة الجاهيل، الشعر من العربية واملالحم
املولَِّدين، مالحم إىل ثم اليونان وجاهلية العرب، جاهلية الجاهليتني؛ عىل نظرة إلقاء
والكناية التشبيه من الشعرية باملعاني يلصق وما واملجاز، الحقيقة إىل هذا بعد ورجعت
يطرأ قد وما الخاطر، وتوارد والرسقة النقل من ينتابها وما والبديهيات، واالستعارة
العربية مزية مبينًا ذلك يف األعاجم مسالك إىل وأَْلَمعت الحضارة، بفعل التغريُّ من عليها
بني فيها عارضت واللغة الشعر يف بخاتمة املقدمة وذيلت األحوال، بعض يف لغاتهم عىل
وتعدُّد مرتادفاتها، وكثرة القديمة، وثروتها العربية اتساع يف وبحثت واليونانية، العربية
تأدية يف عف الضَّ أسباب وإيراد ورضره، ذلك فائدة إيضاح مع الواحد للفظ فيها املعاني
واالصطالح، اللغة يف بالتوسع العرب نهج إىل وأرشت العرصية، املعاني من استُحِدث ما
ومستقبل الحديثة، والنهضة والدَّواءِ اءِ الدَّ من يل تراءى ما يف موجزٍة بخالصٍة وختمت

والشعر. اللغة
بيٍت ألف بزهاء عته ورصَّ والتفكيه، الفائدة فيه يت توخَّ رشًحا الكتاب عىل علَّقت وقد
من معرفته تجدر ما كل نته وضمَّ حوادثها، أو اإللياذة معاني مثل يف العرب قاله مما
وعباداتها أساطريها من واملشهور وحضارتها، وبداوتها جاهليتها «يف العربية األمة أخالق
وساستها وأمرائها ومواقفملوكها وأدبائها، شعرائها ومناهج وعاداتها آدابها من واملأثور

.(٧٢ (ص: املعرِّب حكاية باب يف أوضحته مما هنالك ما غري إىل وزعمائها»
رسوم من كثريًا الرشح وأودعت الكامل بالشكل مطبوًعا الشعري املتن مثَّلت وقد

عليه. االطالع يحسن مما وغريهم اآللهة
ومعجمني اللغوية، لأللفاظ ومعجًما للقوايف وآخر الرسوم لتلك فهرًسا وأضفت

جرٍّا. وهلمَّ وعادة وخلق وصناعة وعلم وتاريخ أعالم من الكتاب مواد لجميع آخرين
من فذلك جهدي منتهى وفيه أحسنت «فإن الكتاب محتويات الجملة عىل هي تلك

السداد». سبيل إىل هللا وفقه من يلجه بابًا أفتحه أن فحسبي وإال االجتهاد، حسنات
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مقدمة

هومريوس

هومريوس.



اإللياذة

ولقبه اسمه

ب لُقِّ لقٌب «هومريوس» أن عىل متفقون ولكنهم اإللياذة، صاحب اسم يف املؤرخون اختلف
شعرائنا من لكثريين اتفق ما نحو عىل اسمه وأهمل به، فعرف حياته تخلل جلل ألمر به
والفرزدق والنابغة اخ، والشمَّ العبد، بن كطرفة أسمائهم عىل وكناهم ألقابهم غلبت الذين
لكتَّابنا ما نظري اللقب ذلك يف مختلفة أقواٌل وللكتَّاب العالء، وأبي واملتنبي واألخطل
اليونانية اللفظة حول حاموا ولهذا والكنى؛ األلقاب تلك أصل يف املتضاربة املذاهب من
مما حديثًا منها يُستخرج معنى لكل فوضعوا شاءوا، ما معانيها من يستنبطون وجعلوا
الرهينة بمعنى (ομηροζ)هومريوس كلمة كانت ملا أنه قائل فمن لشاعرنا، وقوعه يمكن
هذا الذاهبني أن عىل الرهائن، جملة من فكان حرٍب يف أسريًا لوقوعه اللقب هذا عليه غلب
مذهب وهو وساقس، أزمري بني يجعلها من فمنهم الحرب، تلك من بينة عىل ليسوا املذهب
وقال كولوفون، إىل أخذ بل يقول من ومنهم ساقس، يف اعتقل الشاعر أن وعنده بروكلوس
كلمتي من منحوتة اللفظة «إن قائل: ومن الفرس»، قبضة يف أسريًا وقع «بل آخرون:
سويداس، قول وهو املشري أو الخطيب أي: املجلس» يف «املتكلم ومعناهما (ομωζ ςρειν)

من مشتقة أنها قائل ومن لصاحبنا، يتفق أن يصح النحت هذا من يُستخرج ما وكل
بالليديني لحق أنه فلوطرخوس قول من أخذًا الالحق أو التابع بمعنى (ομηρειν) لفظة
«أن وإيفوروس: هريودوتس قول بالذكر أجدرها أخرى أقواٌل وهناك أزمري، مدينة من
حسٌن تخريٌج وهو البرص، الكفيف بمعنى (ο μη ορων) كلمات» ثالث من مركبة اللفظة
أن ثابٌت ولكنه السابقة األقوال يؤيد مما يشءٌ األثر يف يثبت لم ألنه عليه؛ التعويل يصحُّ
منظومته من أبيات يف ذلك إىل أشار وقد الشباب، سن يتجاوز يكد لم وهو ُكفَّ برصه
يف «األعمى» بها يراد كان مفردٌة هومريوس لفظة «أن ألكسندر مُعجم ويف «األوذيسية».

الشاعر». لُقب وبها كومة مدينة
ليديا ملك ميون ألن ميون؛ ابن أي: ميونيِذس كان أنه فيه قيل ما فأشهر اسمه وأما
من الطفل ذلك أبا أن يعتقد وهو باسمه فدعاُه يدها عىل والطفل كريثيس، أمه ج تزوَّ
مرص». رأسه ومسقط أثًرا ووالدته داماسوغوراس هومريوس والد كان «بل وقيل: الجن،
ل املعوَّ وعليها هريودوتس، رواية وهي جينيس» ميليسا هومريوس اسم كان «بل وقيل:

سيجيء. كما
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مقدمة

نََسبُُه

أقواال املتقدمون استبقاه مما لدينا وإن وحسبه، هومريوس نسب عن ثبت يشء يعلم ال
كتبهما سريتان منها الكتبة عليه ل عوَّ ما وصفوة منها، بيشء األخذ يمكن ال متباينة
تناقض من تخلوان ال أنهما التمحيص بعد املتأخرون وجد ثم وفلوطرخوس، هريودوتس
السابع القرن يف نبغ هومريوس أن هريودوتس كقول حني بعد لُفقتا أنهما الظن إىل يؤدي
تقدمه هومريوس «إن تاريخه: يف وقوله اليونان، بالد عىل الكربى الفرس حملة قبل أي:
يف وليس الحي». الشاهد تدوين الغزوة تلك سري بنفسه يدون كان أنه مع سنة بأربعمئة
الناس أحرص كان أنه مع وعرتته أرسته إىل يشري ما هومريوس منظوم من أيدينا بني ما
يف النسبة تلك عىل آتيًا إال أخاله وال اإللياذة، يتصفح ملن يتضح كما األنساب تدوين عىل
بعض فيزعم ه أمُّ وأما ألبيه، ذكٌر أشعاره محفوظ يف ليس إذ شعره من فقد مما يشء

عرش: الثاني النشيد يف بقوله املعنية هي أنها الرشاح

ت��ع��ادل��ه م��ي��زان ع��ود أم��س��ك��ت ق��د ع��ادل��ة األط��ف��ال ع��ال��ت ك��م��رأة
ب��ه ت��ض��نُّ م��ث��ق��اال ال��ص��وف ت��خ��س��ر ال

رواية من لدينا ما وجميع نسبه، عن كتبه من استخالصيشء يمكن فال هذا وعىل
حببتا السامية ومنزلته النامية شهرته أن سيما وال الحدس، حد يتجاوز ال عنه السلف
وأشهر بربهان، منهنَّ كلٌّ وأتي مدائنهم فتنازعته تدَّعيه أن اليونان من قبيلة كل كتبة إىل
ورودس، (نيو) ويوس كولوري) اليوم (وتدعى وسالميس أزمري، وهي: ثمان املدائن تلك
فيها وأخلف منهنَّ كل يف زمنًا أقام ولعله وأثينا، وأرغوس وكولوفون، (ساقس) وخيوس
كل يّدعيه أن بَدْع ال شأنه هذا رجًال وإن الدعوى، تلك إىل داعيًا فكان شعره من أثًرا
إسكندر إىل أسندها رواية أفستاثيوس ذكر فقد األجانب، ادَّعاه أن بعد قومه من فريق
داماساغوراس، يدعي أبوه «كان قال: مرص يف ولد هومريوس أن فيها زعم بافيوس
من الشهد يتحلَّب وكان الكاهن، أوروس ولد من نبيٌَّة برتبيته عنيت ُولد فلما أثرا وأمه
مختلفة الطري من تسعٍة كصوت بصوت يتغنى الليل أقبل إذا فكان الطفل فم إىل ثدييها
يبني أن أبيه إىل وأوعز الِورق، من تسًعا يالعب وهو يصبح الفجر الح وإذا األجناس،
تهيجه فكانت أُشدَّه، بلغ ملا ابنه عىل الخرب وقص فبناه السماء منشدات للقيان هيكًال

شعره». يف به وترنم الحمام ذكرى
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اإللياذة

يف الكتبة من األعظم الفريق نتبع فإنَّا األقاويل، تلك يف الخبط من يكن ومهما
مجملها: وإليك هريودوتس كتبها التي النسبة عىل التعويل

ونشوُؤه مولدُه

ودعته أزمري ضاحية ميليسيف نهر ضفة عىل ه أمُّ ولدته ميالنوفوس ابنة كريثيس ابن هو
فيميوس، يدعى ُكتَّاب معلم ذاك إذ أزمري يف وكان ميليس، النهر ابن أي: جينيس ميليسا
صناع كريثيس وكانت تالمذته، من أجرًة يتقاضاُه كان الذي الصوف لغزل فاستأجرها
يمنيها زال وما لنفسه، وخطبها فيميوس بها فأُعجب وسكينة رجاحة ذات اليدين
الغالم يف توسم إنه لها: قوله به استمالها ما جلُّ وكان طلبه. إىل أجابته حتى بالوعود
فإذا برتبيته، إليه ُعهد إذا عرصه نابغة سيكون أنه واثًقا جعله ما والذكاء الفطنة من
بوعده، فيميوس وبرَّ وتثقيفه، تهذيبه عىل ويعكف ابنها، يتبنى فهو لها بعًال به رضيت
يظهر يكاد وهو إال أعوام بضعة انقضت ما ثم أقرانه جميع فاق قد به فإذا به فُعني

أستاذه. عىل

مدرستُه

املدرسة فخلت كريثيس، توفيت أن لبث ما ثم هومريوس إال له وارث وال فيميوس وتويف
الداني فقصدُه شهرته وطارت أزمري، بنو به فأُعجب أستاذه مقام فأقام لهومريوس
محطٍّا العهد لذلك أزمري وكانت الحكمة، وكعبة األدب ديوان مجلسه وأصبح والقايص،
املجاورة، املدن منها فتمتار الخصبة البقاع تلك من الحبوب إليها تستورد التجار لرحال
مجلس إىل يهرع فرصٌة له سنحت أو عمله من فرغ إذا إليها القادم الغريب فأصبح
العلم ذوي من سفينة ربَّان إليه يختلف كان وممن حكمته، درر ليلتقط الفتى؛ األستاذ
جينيس ميليسا بحديث فشغف لوقاديا، من أزمري إىل الحبوب يحمل منتس اسمه والدهاء
أن قبل الصبا عنفوان يف وهو األمصار مشاهدة له ويزين األسفار له يحسن وجعل
عزيًزا خدنًا فيتخذه سفينته عىل يحمله أن ووعده واطالًعا حكمة ليزداد العجز؛ يدركه
رحالة به واللحاق والتدريس املدرسة مغادرة عىل حمله حتى به زال وما كريًما، وإِلًفا

البحار. متن عىل
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أسفارُه

وال تحرَّاه إال يشء عىل برصه يقع ال البحث كثري املراقبة شديد جينيس ميليسا وكان
ويجمع الفوائد يختزن أثنائها يف وهو الرِّحلة فطالت استجاله، إال خربٌ مسمعه طرق
أزمري، إىل السفينة منها وأقلعت (إسبانيا) إيبرييا إىل التَّطواف به انتهى حتى األخبار
جينيس، ميليسا عينا رمدت وهناك اليوناني، األرخبيل يف (ثياكي) إيثاكة عىل فعرَّجت
الجزيرة تلك أهل من حميم له صديق لدى فيها يستبقيه أن منه ُكرٍه عىل منتس فاضطر
كريم الصدر، رحب العنرص، طيب مضياًفا وكان داره يف منطور فأنزله منطور، يدعى
من الفتى لتمنع العلة تكن ولم الخالل، بتلك شهرة يضاهيه من بالده يف ليس الخلق
أخبار جملتها ومن الفوائد، شوارد يلتقط املرض فراش عىل وهو فظل والتحري البحث
وجعل األوذيسية، منظومته عليه بنى أساًسا له (فكانت وأسفاره (أوذيسس) أوذيس

الدهر). أبد ذكره بها فخلد والرب للحكمة مرادًفا منطور اسم فيها
إىل فأنزله إيثاكة إىل منتس الربَّان عاد أن إىل منطور نزيل جينيس ميليسا وبقي
جملًة برصُه فقد حتى الرمد عليه فاشتد كولوفون، بلغا أن إىل األسفار واستأْنفا سفينته

مات. أن إىل كفيًفا وظلَّ

قرضالشعر يف رشوعه

به وبرحت يده ذات فضاقت الشعر، ينظم زمنًا فيها وأقام أزمري قصد برصُه ُكفَّ وملا
رسابات) أو كديز نهر (وهو هرُمس يقطع وسار كومة، الشخوصإىل عىل فعوَّل الحاجة،
وقف إنه قيل: الكوميني. مستعمرات من بلدة وهي (نيونتيخوس) إىل السري به بلغ أن إىل
فاقة املتضور الرشيد الغريب بؤس فيها شكا أبياتًا فأنشد جلد، تاجر حانوت إىل فيها
موضع األبيات تلك فأصابت الناس، مسمع عىل باإلنشاد عهده أول ذلك وكان وجوًعا،
عىل وأنشد الحانوت يف فجلس إليه، وآواه به فرحب التاجر؛ ذلك فؤاد من وعطف رفق
وبضع ثيبة عىل أمفياراوس حملة وصف يف شعره من حرضمقاطيع ممن جماعٍة مسمع

اإلنشاد. وصناعته بينهم فأقام مثواه، وأكرموا القوم فأََجلَّه دينية، ترانيم
املجلس إىل باإلشارة يفتخرون يومنا حتى البلدة تلك أهل يزال «وال هريودوتس: قال
شجرة وفيه سامية ومنزلٌة حرمٌة عندهم املوضع ولذلك فيه، فينشد ينتابه كان الذي

ظهرانيهم». بني فأقام جينيس ميليسا قدم يوم ُزرعت أنها يزعمون صفصاف
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أسفاره تتمة

وقصد كومة، إىل فربحها فيها رزقه قلَّ ثم نيونتيخوس يف أعوام بضعة الشاعر أقام
طربًا الحضور فارقص تيرس ما وأنشد الشيوخ، مجلس فيه يجتمع كان الذي املوضع
الشعر من فيهم يقول أن عىل بنفقته يقوموا أن فسألهم أمانيُّه وعظمت نفسُه فطابت
إال حرض من يف يكن فلم الذكر. جميل لها ويخلد اآلفاق يف مدينتهم شهرة يُطري ما
من وهم ملتثم وهو املجلس يف هذا قوله يقول أن إليه وأوعزوا السؤال استصوب من
فانتصب االجتماع، قاعة إىل أدخل الشيوخ اجتمع وملا بإشارتهم، فعمل يعضدون. ورائه
شوراهم إىل فخلوا الجواب. ينتظر وخرج الناس ة عامَّ عىل ألقاه الذي الكالم وأعاد خطيبًا
«لنئ وقال: فاعرتض قام قد منهم بواحد فإذا موافقته، يف يرغب ممن معظمهم وكان
بهم». لنا ِقبَل ال منهم ُزمًرا عواتقنا عىل لنُلقنيَّ الشعراء عميان بنفقات القيام إىل جنحنا

عزمهم. عن االنقالب إىل ذلك بهم فأدَّى
وتنويس الكوميني بلغة أعمى ومعناها بهومريوس، جينيس ميليسا لُقب ثم ومن
اللعنة واستنزل حاله، بها رثى قصيدة ونظم وأهلها، كومة عىل هومريوس َفنَقم اسمه،
أزمري من مقربة عىل فوقيا إىل وغادرها الشعراء، من ومدحهم بمدحها يتغنى من عىل

األشعار. فيها فينشد منتدياتها يطرق وجعل
كان ما رأى فلما ثستوريذس، ى يسمَّ الخلق ذميم كتَّاب معلم البلدة تلك يف وكان
نظم ما كل يلقنه أن عىل كريًما ضيًفا فيه يقيم منزله إىل دعاه الشعر بضاعة رواج من
ثستوريذس فأكب الفقر، من فراًرا القبول إال هومريوس وسع فما الشعر من سينظم وما
جزيرة إىل وسار مدرسته أبواب فأقفل هومريوس، منظومات كل استتم حتى النسخ عىل
بِه تعقُّ عىل فعزم أمره هومريوس فبلغ ويدَّعيه. نزيله شعر ينشد فيها وأقام ساقس،
من بلدة يف ونزل األهوال، معاناة بعد الجزيرة فوصل مشاق من اعرتضه بما يبال ولم
عىل وعكف عنده فأقام ألوالده، معلًما وجهائها بعض فاتخذه بوليسوس تدعى ثغورها
والفريان» الضفادع و«حرب الزرازير» «كحرب خالبة منظومات أذاع ثم الشعر نظم
بحلول علم كلما ثستوريذس وكان الركبان، وتناقلها الناس فتناشدها و«الكركوفة»

آخر. مكان إىل منه فرَّ مكان يف هومريوس
به يذهب أن منزله صاحب سأل الجزيرة ثغور يف هومريوس شهرة رسخت وملا
وعلت أمره فعُظم وطرائقه النظم فيها يعلم مدرسًة وفتح إليها فشخص عاصمتها، إىل
له فولدت بنتًا فأزوجوه بينهم، حاله واتسعت عيشه فطاب قدره الناس وأكرب منزلته،
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مقدمة

خلٍَّة كل شعره فأودع للجميل، ذكَّاًرا وفيٍّا وكان وأبدع، فنظم قريحته وجادت ابنتني،
إيثاكة، يف رمده أثناء به عني الذي منطور سيما وال إليه املحسنني ذكر بها خلَّد محمودة
وأبرزه ألوذيس، رفيًقا األوذيسية منظومته يف منطور هومريوس «جعل هريودوتس: قال
ما عند وعياله بيته عىل استخلفه إيثاكة ملك أن حتى عظيم والوفاء الصدق من بمظهر

طروادة». إىل شخص من يف شخص
وبلغت يونيا، بالد شهرته مألت حتى هومريوس بذكر قطر كل يف الناس فلهج
وقىض ساموس، إىل فأقلع اإليعاز لذلك فطرب إغريقيا، يقصد أن إليه فأوعز هيالذة،

األغنياء. منازل يف باإلنشاد ب يتكسَّ الشتاء فصل فيها

ووفاتُه مرُضُه

ساموس، أهل من جماعة مع سفينة فركب أثينا إىل السفر عىل عوَّل الشتاء انقىض وملا
فنزل الداء، هومريوس ففاجأ الثغر من مقربة عىل مضيق يف وأرسوا يوس جزيرة فبلغوا
فأقاموا األنواء، لشدة السري مواصلة عىل السفينة تقو ولم الجرف، عىل وانطرح الرب إىل
اإلعجاب بهم بلغ وقد هومريوس، ملحادثة أفواًجا يتهافتون الجزيرة وأهل مكانهم يف أياًما
الشتداد تويف أن لبث ما ولكنه األمثال، ودرر األقوال غرر من عليهم ينثر كان ملا منتهاه

الشاطئ. قرب ودفنوه الجزيرة وأهل رفاقه فاجتمع الداء،
إىل الجزيرة أهل اجتمع منزلته وانحطت الشعر، نضارة وذَوت السنون مرَّت وملا
األخرض النبات هذا من إن معناهما: الشعر من بيتني عليه فنقشوا هومريوس، قرب
امللوك بمدح يتغنى كان الذي اآللهة شبيه هومريوس الشاعر رأس املقدس للرأس غطاء

واألبطال.

تقدَّم ما فذلكة

ورصاحتها لجالئها كانت وإن وهي هريودوتس، بنص هومريوس ترجمة خالصة تلك
بها رماها اعرتاض مظان من تخُل لم فإنها سواها مما بالثقة أحرى عهدها وتقدم
ال العَرض عىل مقصوٌر به يعرتض ما جلَّ ولكن املتأخرين، عن فضًال املتقدمون
منظوم نسخ عىل عكف تسثوريذس «إن هريودوتس: قال بيشء، الجوهر يتناول يكاد
الفينيقية الحروف ألن هومريوس؛ لعهد كتبوا اليونان أن قط يثبت لم أنه مع هومريوس
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إثبات املراد إذ الرواية بأساس يعبث ال القول هذا أن عىل حني». بعد إال عندهم تشع لم
بعضهم وزعم مستظهًرا، أو ناسًخا يكون أن إذًن فسيَّان سارًقا كان تسثوريذس أن
الزعم هذا ثبوت فرض فعىل إليه، وعزيت هريودوتس زمن بعد كتبت السرية تلك أن
إغفال وأما حقائقها، تنقض ال هريودوتس إىل فنسبتها خبري بيد كتبت أنها ريب فال
يفسد مما فليس أشبه وما مرص، إىل كرحلته هومريوس عن أثر مما أموًرا هريودوتس
بكلياتها وأعماله مرتجمه بأحوال يلم مؤرًخا أو مرتجًما تجد قلما إذ أثبتها التي الحوادث
من كل يف فإن واملحدثني، الوحي كتبة نصوص يف التفاوت حصل ربما بل وجزئياتها؛
فيه، املسطرة الحقائق من شيئًا لينقض ذلك كان وما غريه، يف أغفل مما شيئًا األناجيل

واألحاديث. النبوية السري يف ذلك مثل ويقال
السلف، إىل أسند مما هومريوس يف كثرية مزاعم للقدماء كان أنه القول وحاصل
أو البحث يف بعضهم أوغل ولقد أناشيده، من فقرات من استنبط أو بالتواتر وتنوقل
كريثيس إىل أفلُّون من تتصل وغريه سويداس رواها نسبة سلسلة وضع حتى االستنباط
أفلون، ابنة وفوكميذا فرسيس بن ميون ابنة كريثيس «كانت قالوا: هومريوس، والدة
أبيفراذس بن مينالفس بن ذيوس ولد من وكالهما الشاعر هسيودس أخا فرسيس وكان
قليوبة، القينة من واغروس بن أرفيوس بن هرمونيذس بن تربس فيلو بن أوفيمس بن
ولينوس الشاعر، للينوس ابنًا وفريوس ميثونة، الحوراء من لفريوس ابنًا واغروس وكان
متواتر هو ما مع منها يثبت ال نسبٌة تلك فوسيذ». ابنة وثووسة أفلون، ولد من هذا
ولعل بأبيه، لهم علم وال كريثيس كان هومريوس والدة اسم أن إال املتقدمني أقوال من
ومن الخالية، األعرص نوابغ من كثريين شأن وهو أباه يعرف يكن لم نفسه هومريوس
كنهها استجيل فإذا السلسلة، حلقات سائر أما الالتني، شعراء نابغة فرجيليوس جملتهم
ووصفه به، يفتخر نسبة بأعىل وإلصاقه الشاعر، قدر إعظام إىل به يُرمى أنه منه اتضح
والعظيم وامللك والحكيم الشاعر إال السلسة تلك يف فما الرجال، عظام يزين وصف بأجل
والحور القيان واملطربات البحار رب وفوسيذ القيثار صاحب كأفلون اآللهة عن فضال
وحسن النغم رقة من كهرمونيذس األسماء سائر معاني ذلك إىل أضفنا وإذا الحسان،
الحكمة من وفوكميذا الذكاء، من وإبيفراذس الرسور، حب من وفيلوتربس اإليقاع،
بالرمز الحقيقة عن التعبري من األقدمني مرمى بها رمى السلسلة تلك واضع أن علمنا
املطرب الحكيم الشاعر هومريوس أوصاف هي تلك قال: فكأنه الصفات، وتجسيم واللغز
والتبجيل. اإلجالل صفات من هنالك ما آخر إىل العالمة واملؤرخ امة الفهَّ الة الرحَّ العظيم

18
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يمكن قد ألسباب موضوٌع فأكثره هريودوتس لرتجمة املخالفة الروايات سائر وأما
مرص. يف ُولد أنه بعضهم زعم ذلك عىل مثاال ولنتخذ واملقابلة. بالتحري بعضها استجالء
الطلبة ركاب ومحط الحكمة، ومنهل العلم مورد العهد لذلك كانت مرص أن علمنا فإذا
فيقيم إليها الشوق يحثه أن من بد ال كهومريوس رجًال أن وعرفنا سحيق، فجٍّ كل من
بالكهان ويتصل والعادة، الخلق فيخترب وسوقتها عامتها ويخالط طويال زمنًا فيها
مما املرصيني عن مآخذه كثرة من ذلك صحة لدينا وثبتت ويستفيد، فيدخر واألحبار
إذا إليهم، هومريوس نسبة انتحال عىل القدماء تهافت ورأينا مواضعه، يف عليه نبهنا
يف ربي «إنه قولهم: يف النظر إىل تطرقنا إذا ثم الزعم، هذا غرابة عنا ذهبت هذا كل تبينَّا
تحريًفا الرواية تلك يف نرى أن علينا يصعب فال تقدم ما عىل الكهنة» عظيم بيت حجر
أو لنبي وضعت الشاكلة هذه عىل رواية من وكم الكليم، موىس نشأة يف التوراة لنص
ما إىل املجريات وتحولت األسماء وتغريت هللا، بالد كل يف غريه إىل فنُسبت فنُقلت عظيم،

واحد. واألصل والزمان املكان يالئم
ثالثني نحو منذ بذكره الناس يلهج شاعر عن األقوال تشعب يف هذا بعد غرابة فال
وشيخوخته. صباه يف وسريته وأرسته ونشأته ولقبه اسمه يف املزاعم تتباين وأن قرنًا،
وإذا األمصار، تنازعته شب وإذا ربيبه، يف اختلفوا دبَّ وإذا أبيه، يف اختلفوا ولد فإذا
وإذا نفسه». نفقه عىل غنيٍّا أو غريه نفقة عىل فقريًا «رحل قالوا: السياحة يف رشع
يف يغوث وعبد القيس كامرئ محتسبًا مرتنًما أنشده أنه إىل فريٌق ذهب الشعر أنشد
مستجديٍّا به تغنَّى «بل األكثرون: وقال اإلسالم، يف فراس وأبي املعتز وابن الجاهلية
هاني». ابن املغرب ومتنبي الطيب، أبي املرشق ومتنبي والحطيئة ولبيد كزهري مكتسبًا
ميتة كمًدا بعضهم فأماته ميتًا، تناولوه أن إىل حياته مناحي يف يتقوَّلون ظلُّوا وهكذا
يصطادون بفتية وإذا يوس، عىل فعرج ثيبة إىل شاخًصا كان قالوا: سيبويه، نحوينا
لم ما بعدد واصطدنا أمسكنا، ما بعدد «أفلتنا فقالوا: صيدهم مقدار عن فسألهم سمًكا

قهًرا. فمات األمر عليه وعظم املراد، فهم عليه فأُغلق نصطد»
عن كتب ما أصدق التحقيق لدى هي هريودوتس إىل املعزوة الرتجمة أن والخالصة
املدن وأما كثريًا، عنها يندُّ ما وإسطرابون أرسطوطاليس كتب ما يف وليس حياته. سرية
معجم مقدمة يف غينيو قال الدعوى، صحة من نصيٌب منهن فللكثري أدعته التي اليونانية
وصباه، مولده باعتبار أزمري بهومريوس البالد «أحق داروس:1 وهاليز لتيل هومريوس
بالنظر ويوس النظم، يف نبوغه باعتبار وساقس الشعر، قرض يف رشوعه باعتبار وكومة

فيها». وفاته بقاء إىل
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ظهورِه تاريخ

ترتاوح وهي الشعراء شيخ فيه ظهر الذي الزمن تعيني يف مختلفة أقواٌل للمؤرخني
أن القائل هريودوتس ورواية امليالد، قبل السابع والقرن عرش الثاني القرن بدء بني
منقول عىل النطباقها بالثقة؛ جميًعا أجدرهنَّ زالت ما سنة بأربعمائة تقدمه هومريوس
هومريوس نبوغ يكون هذا فعىل بالتواتر. إليهم املتصل واألثر املؤرخني قدماء من الثقات
هريودوتس مولد ألن ٩٠٠ سنة نحو أو امليالد قبل التاسع بدء أو العارش القرن منتهى يف

ذلك: يؤيد ق.م. الخامس القرن أوليات يف كان

بقرن رومية بناء قبل نبغ هومريوس أن عىل مجمعون الرومان مؤرخي أن (١)
نبوغ كان رومية فيها بنيت التي السنة وهي ٧٥٣ إىل ذلك أضفنا فإذا ونصف،

٩٠٣ق.م. سنة نحو هومريوس
الشارع ليكرغس معاًرصا كان هومريوس أن الروماني شيرشون مرويَّات من أن (٢)
طمًعا ساقس قصد ليكرغس «إن وقال: الرواية، تلك إسطرابون أيَّد وقد اللقدموني،
يجرح وال والعارش، التاسع القرنني بني ليكرغس وعهد عنه، واألخذ هومريوس بمحادثة
حفيد عن هومريوس شعر أخذ إنما ليكرغس أن إىل الذاهب فلوطرخوس قول الرواية تلك

بقليل». بعدها أو الشاعر حياة يف ذلك يكون أن يمكن فقد الشاعر،
السابع القرن أوائل يف وجدت التي املرمر قطع عىل املنقولة األنساب من يؤخذ (٣)
هومريوس أن أكُسفورد مكتبة يف واملحفوظة الرومي، األرخبيل يف فاروس جزيرة يف عرش
باعتناء كتبت ألنها ثقة؛ موضع النقوش تلك تكون أن غرو وال ٩٠٧ق.م. سنة حيٍّا كان

٢٦٣ق.م. إىل ١٥٨٢ سنة من اليونان حوادث أشهر فيها ودونت أثينا، حكومة

الظن يف رجح العارش القرن أخريات يف كان هومريوس نبوغ أن لدينا ثبت فإذا
كان وأنه سنة، أربعمئة من نحًوا باسمها اإللياذة سمى التي إليون دمار وبني بينه أن
وكلٌّ مرص، يف والعرشين الخامسة الدولة ملوك ثاني وسوا إرسائيل ملك ألحاب معاًرصا
بالد كانت كما واالنقالب، االضطراب معامع يف كان الحني ذلك يف وفلسطني مرص من
ريب وال وهو السيل، تدفق إليها املتدفقة بالجالية ماجت أن بعد سكونها أبَّان يف اليونان

األشعار. بنفيس القرائح وانفجار األفكار احتكاك زمن
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القدماء عند منزلته

به ُعني الشاعر قيل «إذا جغرافيته) من الثاني والفصل األول الكتاب (يف إسطرابون قال
مقدمة يف ووضعه بالفيلسوف، املذكور الكتاب من صفحة أول يف لقبه وقد هومريوس».
الخيال وأما الحقيقة، كان إنما هومريوس رائد «إن آخر: موضع يف وقال الجغرافيني،
الرسُّ هو وهذا الخواطر، بها فعلقت النواظر بها فبهر شعرُه، بها وىشَّ حلية اتخذه فإنما
خططها من «إن أزمري: وصف يف وقال شعره».2 بمطالعة كافًة اليونان ناشئة شغف يف
يفوقه ال به إعجاٌب ولألزمرييني لهومريوس، ونصب هيكل وفيه بالهومريويوم يدعى ما

ورسمه.3 اسمه وعليها يتداولونها ُصفِريَّة نقوًدا صكُّوا ولهذا إعجاب

هومريوس. هيكل أو الهومريويوم

مؤرخي وسائر وشيرشون وبلينيوس، وفلوطرخوس، هريودوتس، مؤلفات يف وإن
عليه، يربو أو إسطرابون كالم يؤيد ما وبعده إسطرابون قبل نبغ ممن والرومان اليونان
وتداولوا وعبدوه معبًدا له شادوا ساقس أهايل أن ونيوكريذس سيمونيذس روى وقد
نسله من كانت إنما بالهومريية املعروفة الطائفة أن وزعموا أزمري، أهل فعل كما نقوده
تحدَّت الشعراء من طائفة هي «بل غريهم: قال كما فيه لدعواهم تأييًدا ذلك قالوا

واإلنشاد». النظم يف هومريوس
فقال: باآللهة نسبه ألصق وقد بهومريوس، املعجبني مقدمة يف أرسطوطاليس وكان
وهي يوس، جزيرة من فتاة عىل اليوني الجالء أثناء أزمري قرصان من طائفة «سطت

الشاعر». فولدت بلدتهم إىل واحتملوها فسبوها اآللهة؛ أحد من حبىل
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هومريوس. نقود

نسخة منها واستكتب هومريوس، منظومات بمطالعة كِلًفا املقدوني اإلسكندر وكان
غالًفا لها اتخذ ثم توجه، حيثما معه يحتملها كان أرسطوطاليس أستاذه له نقحها
ترحاله يف وأنيسه حله يف جليسه فكانت الفرس ملك دارا أسالب من مرصعة خوذة
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واألفعال، األقوال من له عنَّ ما كل يف بها ويتمثل ببدائعها ويرتنم مواقعها، نهج يتحدى
بوصف القائل بيته سيما وال أبياتها، بعض أنشد إذا الطرب هزة تعروه كانت ولطاملا

أغاممنون:

ج��بّ��اُر ال��م��ع��ام��ع ب��ص��م��اء ع��زوم ع��ارٌف ال��س��ي��اس��ة ب��أح��وال م��ل��ي��ٌك

منتهى أوتيت فقد «طوباك اإللياذة: بطل آخيل قرب إىل واقف وهو أقواله مأثور ومن
ذكرك». يخلد كهومريوس شاعر بقيام السعادة

قدماء عند به يوثق كان مما والتاريخ األدب كتب من كتابًا تتصفح تكاد ال وإنك
وكانوا واإلكبار، باإلطراء مشفوعة شاعرنا عن املنقولة بالشواهد مشحونًا رأيته إال الغرب
اإلنجيل من والنصارى التوراة من اليهود يقتبس ما نحو عىل أقواله من يقتبسون
الرفيع املحل ذلك عندهم إحالله سبيل د مهَّ مما ذلك كل والحديث، القرآن من واملسلمون
قريضه، شتات بجمع والعلماء امللوك وعني العباد، به وشغفت البالد تنازعته حتى

ينفد. ال كنًزا إدخاره عىل والوضيع الرفيع وعكف
تلك من تفرق ما لجمع األسفار؛ يتجشمون ومشرتعوها اليونان فقهاء وكان
وتثقيًفا ألخالقهم تهذيبًا العامة؛ عىل ويلقونها عقدها فينظمون البالد أطراف يف الغرر
من وأول قالوا: الغاية. تلك بلوغ عىل لهم عونًا املال لهم يبذلون وامللوك لعقولهم
أثينا يف ففعل حذوه صولون وحذا بقليل، بعده أو هومريوس لعهد ليكرغس ذلك فعل
من متوالية قطًعا ينشدوا أن الشعراء يضطر كان لقد حتى إسربطة يف ليكرغس فعل
به نظمها الذي السياق عىل النتساقها واستبقاءً األمة ذهن يف لها حفًظا هومريوس؛
النمط عىل املنظومات تلك تبويب يف مشكورة يًدا أثينا ملك لفيسيسرتاتوس وإن الشاعر.
ليتفرغوا الرزق يف عليهم ووسع العلماء كبار من جماعة فاتخذ إلينا، به اتصلت الذي
اليونان أدباء من طائفة تألفت أنه الغابرة األعرص مرويَّات جملة ومن املهمة، لتلك
إىل وألقته الدخيل منه ونبذت فنقحته الهومريي، الشعر يف النظر إىل همها رصفت
تألف مثلما عامًلا سبعني من مؤلفة الطائفة تلك وكانت اليوم، عليه نراه ما عىل الخلف
فيالدلفيوس. بطليموس لعهد اليونانية إىل العربية من التوراة نقل الذي السبعيني املجمع
مجالسها يف فكاهتها فكانت املنزلة، لآلي تلقيها الفرائد تلك تلقت فإنها العامة وأما
انترش وما وآصالها. غدوها يف وقبلتها أحداثها تثقيف يف ومرماها مباحثها يف ومرجعها
فكان الخلق، أذهان يف انتشارها فوق واملنازل النوادي يف انترشت حتى الكتابة فن
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وهم هومريوس. منظومات من يشء من منزله أو رأسه خال من عندهم السافل الساقط
عامتهم من الغفري والجمُّ الفرس خاصة تتناشد كما ويتناشدونها بحفظها يتنافسون
يتناشد كما أو هذا لعهدنا الكلستان صاحب وسعدي الشهنامة صاحب الفردويس أقوال
أن الصدد هذا يف يروى ومما الشعراء، نوابغ أقوال من املقتطعة واألمثال الحكم أدباؤنا
به بلغت ثم بالشتم أستاذه عىل انهال أن فتى وهو يتمالك لم اليوناني القائد الكيبياذس
العرص ذلك يف ذنٌب وهو هومريوس شعر من نسخة عنده تكن لم ألنه رضبه؛ أن الحدَّة
هومريوس النتقاد تصدى إذ الكاتب زويلوس عن يقال ما أيًضا القبيل هذا ومن عظيم،
رجًما، رجمتُه ثم وصلبتُه املنتقد عىل وقبضت وقعدت األمة فقامت ق.م. الرابع القرن يف

اللبيب. عىل يخفى ال ما املعنى من ففيهما الروايتني هاتني صحة من يكن ومهما
كانت بل ملته. وبني قومه عند الحظوة تلك نال إنما هومريوس أن املطالع يظننَّ وال
بأقواله يرتنمون كانوا فالالتني الغرب، أمم من وليهم ومن الرومان عند منزلته هذه
هومريوس مريدي من نابغة إال فرجيليوس وما فرجيليوس، نابغتهم بشعر ترنمهم
تحدي يف وأجاد اإللياذة، نسق عىل اإلنياذة فنظم بليًغا، شاعًرا وكان شعره، بتالوة شغف
فتوٌر إقبالها يتخلل ولم نشأتها، منذ الشعر ذلك عىل أقبلت فإنها أوروبا أمم وأما أستاذه،
ويف العربية، إىل اإللياذة نقل باب يف سنبني كما النرصانية بدء يف معدوداٍت أعواٍم عقوَد إال
منظومات بني األوىل املنزلة يف عندهم تزال وال هومريوس منظومات كانت ذلك سوى ما
األحراز منها يتخذون الوسطى القرون يف اإلفرنج من العامة بعض وكان أجمعني، البرش
تبدو التي األبيات معاني من يستنبطون مما املغيبات استخراج إىل ويلجئون والتعاويذ،
بعلمهم املشهود األطباء من لفيًفا أن ذلك كل من وأبلغ كانت، أيٍّا كتابه فتحوا إذا لهم
الرباعية للحمى عالًجا استوصفوا فإذا الهومريي، بالشعر املرىض بعض يعالجون كانوا

العليل. رأس تحت اإللياذة من الرابع النشيد من نسخة بوضع أمروا
أوروبا. أمم من وليهم ومن والرومان اليونان عند هومريوس منزلة كانت تلك

فيه املتأخرين رأي

األدب كتب بني وليس الشعراء، منظومات بني األوىل املنزلة يف الهومريي الشعر يزل لم
والكتبة األدباء به واستشهد األلسن، وتناقلته األيدي تداولته كتاب والشعر والتاريخ
هومريوس كديوان وشعًرا نثًرا الحضارة لغات معظم إىل متوالية مراًرا ونقل واملؤرخون
وترجمة، أصال الفتية نه تلقَّ القوم مدارس من كثري يف فرًضا تدريسه ُجعل لقد حتى
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عىل إلقائه يف الطوال الساعات إنفاق عىل بعضهم اعرتاض الصدد هذا يف يذكر ومما
األساتذة «دعوا قال: أملانيا قيرص األول ولهلم االعرتاض ذلك بلغ فلما برلني، جامعة طلبة
األمم صبا وصف ذهنها يف يرسخ التي األمة فإن هومريوس شعر تلقني من يكثروا
الفيلسوف رينان أقوال ومن والهرم». العجز إليها يسارع ال هومريوس يبسطه ما عىل
أيدينا، بني التي التآليف جميع انقرضت عام ألف عهدنا عىل مر «إذا الحديث: الفرنيس
عليه أطلقوا قد املتقدمون كان وإذا هومريوس» ديوان وهو واحد كتاب إال منها يبق ولم
فقراٍت الكتَّاب بعض انتقاد وما الشعراء» «بأمري املتأخرون لقبُه فقد «الشاعر» لقب

شهرته. واتساع انتشاره لزيادة َمدعاًة إال شعره من متفرقة

أذي��ال��ه��ا ي��س��ت��ر غ��م��اٌم ح��ّط��ًة ال��ُع��ل��ى ال��ش��م��س س��ام ف��م��ا

منظوماٍت وجود عن فضًال هومريوس اسم معظمهم جهل وإن فهم الرشق بنو وأما
الزمان يف علمائهم بعض أن كما قدره حق قدروه متأخريهم من االطالع ذوي أن إال له
املاسة بالحاجة شاعرون العرص هذا يف أدبائنا صفوة وإنَّ وأجلُّوُه، شأنه أعظموا الغابر
يف قال العثمانية املعارف ناظر باشا منيف مع حديثًا هذا ويُذكرني العربية، إىل نقله إىل
للرشق حقيقًة عمل … محمٍد لدين أُمريوٌس كأني القائل: العربي الشاعر أن «لو أثنائه:
وعني عنه غاب وقد البعيد». الشوط هذا الغرب تعدانا ملا للغرب هومريوس عمل ما
«إنه األدباء: من محٍرض يف األفغاني الدين جمال السيد يل قاله ومما الشاعر، ذلك عرفان
ويا ونيٍف. عام ألف قبل يفعلوا أن العرب عىل يجب كان ما اليوم تفعل أن ا جدٍّ ليرسنا
ألجأهم ولو اإللياذة، نقل إىل بدء بادئ بادروا املأمون جمعهم الذين األدباء أن لو حبذا
إغفال سبب «اإللياذة» باب يف وسأذكر برمتها». اليونانية الفلسفة نقل إهمال إىل ذلك

العربية. إىل نقلها
فال الشعر أما وشعره، هومريوس يف وخاصتهم واملتأخرين املتقدمني عامة قول ذلك
الباحثني من طائفة قامت فقد نفسه هومريوس وأما يُتىل، موجوٌد ألنه إنكاره إىل سبيل
وما بتاتًا، وجوده إنكار عىل وتألبت األملاني، ُولف بزعامة عرش الثامن القرن أواخر يف
الكالم يف سنبسطه ما عىل َخبَْوُه خبا أن لبث ما ثم الرشار انتشار انترش أن مذهبهم لبث

اإللياذة. عىل
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فيه العرب قول

إىل نُقل هومريوس ديوان أن إىل يشري ما العربية التآليف من أيدينا بني ما يف ليس
لعهد بغداد يف العلماء خاصة عند معروًفا كان وإن يُعرَّب لم ريب بال فهو العرب، لغة
اليوناني بأصله الخلفاء من املقربني الكتب نََقلة من األدباء يتناشده كان إذ العباسيني
والكلدان الفرس بالد يف الخاصة بني منترشة كانت اإللياذة أن والظاهر الرسياني، ونقله
املهدي منجم كان بالرسيانية نظمها الذي الرهاوي ثاوفيلس ألن العباسية؛ الدولة زمن يف
«عيون كتابه يف أُصيبعة أبي ابن قال (ن٢). اإللياذة حوايش يف أثبتنا كما خلفائهم ثالث
أثناء إسحاق بن حنني ترجمة يف إبراهيم بن يوسف عن نقال األطباء» طبقات يف األنباء
ذلك الرومية) الرشيد (جارية خريش «فتبنَّت الطب:4 درس عىل عاكٌف وهو حنني تنكُّر
فتعلم كتبهم، وقراءة الروم بآداب بته وأدَّ الخيص) بابن املعروف إسحاق (وهو الغالم
كثريًا األدب أهل مجالس يف نجتمع فكنا رئاسة، فيه له كانت علًما اليوناني اللسان
منزله لفي فإني عائًدا، فأتيته علة الخيص بن إسحاق واعتل وذمامه، حقه لذلك فوجب
وينشد يرتدد وهو ببعضها عني وجهه سرت وقد جللته قد شعرة له بإنسان برصت إذ
العهد وكان حنني، بنغمة نغمته فشبهت الروم شعراء رئيس ألومريس بالرومية شعًرا
فأنكر حنني هذا الخيص: بن إلسحاق فقلت سنتني، من بأكثر الوقت ذلك قبل بحنني

يل». فاستجاب بحنني فهتفت اإلقرار، يشبه إنكاًرا ذلك
حتى وتُدرَّس تقرأ بغداد يف العهد لذلك معروفة كانت اليونانية أن تقدم مما فيؤخذ
بلغات املشتغلني بني فيها معروفة كانت هومريوس منظومات وأن الخلفاء، بيوت يف

النصارى. من ذاك إذ ومعظمهم األجانب
من مقتطعة شذرات إال فليس العرب كتب يف هومريوس عن ذكر ما سائر وأما
من واملؤلفني امُلَعرِّبني كبار وضعها التي واملؤلفات العباسيني برعاية املعرَّبة اليونان كتب
أُصيبعة أبي ابن قول ذلك مثال إسحاق، بن وحنني الخيص، وابن ماسويه، كابن الكلدان؛
أومريوس إسحاق بن حنني ذكره ما عىل الزمان ذلك يف الشعراء «وكان األنباء: عيون يف
شعر عويص من مسائل يف كتاب كتبه «ومن أرسطوطاليس: ترجمة يف وقوله إلخ».5
اعرتض التي الكتب ذكر عند جالينوس ترجمة يف وقوله أجزاء».6 عرشة يف أومريوس
هذا ومن أومريس».7 رأي عىل الطب كتاب «ومنها إليه: نسبتها عىل إسحاق بن حنني
العرب».8 عند القيس كامرئ اليونانيني عند املتقدم «أمريوس البريوني: قول القبيل
موجود هو بل العربي باللسان يختص ال الشعر «إن مقدمته:9 يف خلدون ابن قول ومثله
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كذلك، يونان ويف شعراء الفرس يف كان وقد عجمية، أو عربية كانت سواء لغة كل يف
أبي ابن قول ومثله عليه». وأثنى الشاعر أومريوس املنطق كتاب يف أرسطو منهم وذكر
يذكره الذي اليونانيني ملك (أغاممنون) مارينون كان وقد أفالطون «قال أُصيبعة:10
زمانه يف بشدائد ُرمي سلطانه يف لليونانيني تهيأ وما وجربوته، باسمه الشاعر أومريوس
من الشاعر «أومريوس الشهرستاني:11 قول الباب هذا يف ويدرج سلطانه». يف وخوارج
بشعره ويستدلُّ املراتب، أعىل يف وأرسطوطاليس أفالطون يجريه الذي الكبار القدماء
وأما اللفظ». وجزالة الرأي وجودة الحكمة، ومتانة املعرفة إتقان من فيه يجمع كان ملا
والبهاء والنحل» «امللل كتاب يف هومريوس كالم من الشهرستاني أوردها التي الشواهد
لكتَّاب جرى ما نحو عىل واقتضابًا اختباًطا فيها أن شك فال «الكشكول» يف العاميل

األعاجم. كالم من به استشهدوا ما أكثر يف العرب
تاريخه يف هومريوس ذكر من العربي بابن املعروف امللطي الفرج أبو أكثر وقد
فأبى الهجو ذلك وراء من الشهرة يف طمًعا يهجيه أن سأله ماجن مع حكايته دون حتى
الذي الكلب مثل هومريوس له فرضب اليونانيني رؤساء إىل بالشكوى فتهدده هومريوس؛
فأجاب بضعفك» فأشعرهم السباع إىل «سأميض الكلب: فقال مبارزته، عن األسد نكل

بدمك».12 شاربي ألوث أن من إيلَّ أحب بالضعف السباع تعريني «لنئ األسد:
بطانة من الكتب نقلة عند مذكور شأٌن له كان هومريوس أن القول وخالصة
أفراد يف منحًرصا بقي ناقًصا إملاًما كان بأقواله العرب أدباء إملام ولكن الخلفاء،

تُعرَّب. لم أنها فالثابت منظوماته وأما الكلدان. كبار من معدودين

منظوماته

ثبت مما الشعر من اإللياذة لصاحب نُسب ما إىل اإلملاع عىل الباب هذا يف الكالم نقرص
وتشابيهه نظمه وطرائق وأساليبه هو حيث من شعره يف البحث وأما يثبت، لم ومما له
بَُعيْد اإللياذة عىل الكالم إىل فنستبقيه واآلداب، والتاريخ للعلم ذلك وفائدة واستعاراته

هذا.
فإن كثريًا، شيئًا منها املفقود يكون أن غرو ال كثرية منظومات لهومريوس إن
القدماء عاديات يف مبعثرة قطع عىل حني بعد حينًا يعثرون اآلن حتى زالوا ما العلماء
مكتوبة مقاطيع عىل بالعثور لقريب العهد وإن األرض، دفائن يف املختزنة القطع تلك من
إنما القالدة تلك درة أن عىل ديوانه، يف يدرج لم مما مرص عاديات يف الربدي ورق عىل
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عرص كل يف الشعراء نظم ما عقد درَّة تزال وال كانت هي بل خالف. بال اإللياذة هي
عنه. تأخر وما هومريوس زمن تقدم مما وبالد

األوذيسية

عىل يغلب األبيات من آالف بضعة اإللياذة عن تقرص ملحمة وهي األوذيسية ويتلوها
بعد بالده إىل عوده أثناء أوذيس رحلة وموضوعها شيخوخته، يف نظمها الشاعر أن الظن
الحقائق من فيها ولكن يوًما أربعني إال تتناول ال بأجمعها والقصة طروادة، حرب انتهاء
ولكنها نشيًدا، وعرشين أربعة يف كشقيقتها وهي اإللياذة، يعادل يكاد ما املباحث وتنوع
ألوذيس حصل ما عىل منها األوَّل القسم يشتمل أقسام؛ أربعة إىل تقسم وقائعها باعتبار
وعشاق أوجيجيا، جزيرة يف كاليبسو اإلالهة عىل بها نزل التي الطويلة املدة منتهى يف
فتى وهو تليماخوس وابنه ملكه، دعائم وتقويض ثروته تبديد يف ذاك إذا ساعون امرأته
الحكمة إالهة آثينا بإيعاز شخص الحيلة أعيته إذا حتى مساعيهم إحباط يف مهتم يافع
لجزيرة أوذيس مغادرة وصف الثاني القسم ويف أبيه. أخبار متطلًعا وإسربطة فيلوس إىل
مقر إيثاكة إىل غادرهم ثم خربه، عليهم وقص نزل حيث الفاقيني بالد وبلوغه أوجيجيا
منزل يف تليماخوس وابنه هو اختطها التي الخطة تفصيل الثالث القسم ويف حكمه،
وصف الرابع القسم ويف البغاة، أولئك أيدي عىل للرضب أفميوس الراعي األمني خادمه

ملكه. يف واستقراره منهم انتقامه

باإللياذة األوذيسية معارضة

واحد، الناظم أن عىل يدل مما والسياق النهج يف كبريًا شبًها واإللياذة األوذيسية بني إن
أخيل» «كيد اإللياذة ففي واحد، موضوع إىل مرجعه بسيط أساس عىل قائمٌة فكلتاهما
بما الروايتني حوادث جميع مدار األمرين هذين وعىل أوذيس» «رحلة األوذيسية ويف
الروايتني من واحدة وكل ودونها، الطبيعة وراء وما والتاريخ، القصص من تخللهما
ستة سوى تتناول ال فاإللياذة طوال، أعوام منرصم يف قليلة أيام يف الوقائع منحرصة
من يوًما األربعني مدتها يف تتجاوز ال واألوذيسية سنني، عرش حصار من يوًما وخمسني
تقدمه وما الحصار ذلك بتاريخ استطراًدا يلمُّ اإللياذة مطالع أن وكما أوذيس، رحلة
واألخالق واآلداب والدين والجغرافية التاريخ إىل بالنظر البالد حالة ويتمثل وليه، وما
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نزل منذ الرحلة تلك يف أوذيس لقي بما علًما األوذيسية مطالع يحيط فكذلك والعادات،
التي البالد حالة عىل ويقف أعوام، سبعة جزيرتها يف وأمسكته به فشغفت بكاليبسو
حول ويطوف السماوات، أعايل إىل ويصعد الجحيم، أعماق إىل وينزل إليها، األقدار ألقته
تقرأ ال املعاني مرتاصة األجزاء متماسكة وكلتاهما البصري، الشاهد تطواف األرضني
الناظم وحدة عىل يُعرتض فقد هذا ومع األناشيد، سائر نفس به أنست إال منهما نشيًدا
اإللياذة فإن اللفظ، وجزالة التصور وحدة الرتكيب قوة يف التباين من اللحمتني بني بما
عىل متقدمة اإللياذة أن بثبوت مردود اعرتاض هو وإنما شقيقتها، فوق ذلك كل يف
غزارتها، بمعظم ومادته نضارتها عىل ومخيلته عمره أبان يف الشاعر نظمها األوذيسية
ال ما العلم وسعة الحكم، ورسوخ الرأي، وسداد املرمى، إصابة من األوذيسية يف ولكن

اإللياذة. يف عما يقرص

منظومه سائر

تزيده فال تثبت لم أو له ثبتت فسواء هومريوس إىل املعُزوَّة املنظومات سائر وأما
نظمه، غري من أنها التحقيق أهل عند والراجح له، تكون ال أن له خريٌ بل وشأنًا رفعًة
وجماعة الزرازير» و«حرب والفريان» الضفادع «كحرب بعضها هريودوتس نسب وإن
عىل يدل مما يشء فيها وليس األبيات، من املئات تتجاوز ال قصائد وهي «الكركوفة»
واألوذيسية اإللياذة إىل ونسبتها املتوقد. والذهن السيالة القريحة تلك نتائج من أنها
قصائده سائر إىل ديوانه أول يف واملثبتة صباه يف املنظومة املتنبي قصائد بعض كنسبة
الشعر يف نبوغه الهزيل الشعر يف نبغ هومريوس أن إىل أرسطوطاليس ذهب وقد الرائعة.
الناظم فيها يصف قصيدة وهي «َمْرِجيتس» باملنظومة ذلك عىل واستدلوا القصيص،

متقطعة. أجزاء إال منها يبق ولم املتغطرس، الغني مرجيتس رحلة
فيها وقص اآللهة، بمدح فيها ترنم مزموًرا وثالثون ثالثة أيًضا إليه ينسب ومما
وذيميتري، والزهرة، (هرمس) وعطارد أفلون، إىل باالبتهال وترسل أخبارهم، بعض
إله وهيفست الطب، إله وإسقليبيوس األسد، قلب وهرقل وهريا، وأثينا، (آريس) واملريخ

جرَّا. وهمَّ واألرض والقمر والشمس وزفس، وفوسيذ النار،
تلك أن واألظهر قليلة، أبيات يف وأهاجي مقاطيع بعض أيًضا إليه نسبوا وقد
أصحابها. أسماء رواتها لجهل هومريوس بديوان ألصق مما وأشباهها والزبور املقاطيع
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اإللياذة

تمهيد

نحن التي امللحمة وهي الطرواد، بالد عاصمة إليون إىل يونانية نسبٌة اإللياس أو اإللياذة
«غيظ هو واحد موضوع عىل وبناها بسيط أسلوب عىل هومريوس وضعها بصددها
تتشعب ال متسلسلة حوادث أثنائه يف قص متناسًقا نهًجا بها ونهج احتدامه» أو آخيل
أولها من واحدة سلسلة املعنى بهذا فهي وكثرت. كثروا مهما األشخاص بتعدد وقائعها
مليلهم الرشقيني سيما وال القدماء، من اصني والقصَّ الرواة معظم مذهب وهو آخرها، إىل
يفّرعون فإنهم الحديثة األعرص يف األوروبيني رواة بخالف القصص من البسيط إىل
زيادة إىل نظرهم يف يئول مما متشعبة بوقائع األشخاص تدخل من ويكثرون الحوادث
ألنهم الحارضوخصوًصا؛ الزمن يف هذا برأيهم مصيبون املتأخرين ولعل القارئ، تفكهة
كان ما نحو عىل أقاصيصهم استظهار عن غنًى يف أصبحوا الطباعة فن انتشار بعد
املتناسق البسيط أن ومعلوٌم قلوبهم. ظهور عن حرًفا حرًفا رواياتهم يحفظون القدماء

املتشعب. املركب من حفًظا أسهل
التي الحرب تلك طروادة حرب إىل اإلملاع من اإللياذة موضوع بسط قبل لنا بد وال

ألناشيده. موضوًعا منها شذرة باقتطاع ذكرها هومريوس خلد
إىل الصغرى آسيا جنوبي من ممتدة الحرب تلك أثناء طروادة مملكة كانت
طرويا أيًضا وتدعى إليون، وقاعدتها فريام وملكها الدردنيل، مضيق وهو الِهِلْسبُنُْطس
أنها بالبحث إليه تُوِصل مما يؤخذ قد ولكنه قرون، منذ آثارها عفت وقد طروادة) (أو

بايش. بونار قرية اآلن عليه القائمة الجبل سفح يف واقعة كانت
وبني وبينها أخرى، وتتشاق أحيانًا تتحالف صغرية ممالك فكانت اإلغريق بالد أما
يف عاصمته عن غاب إسربطة ملك منيالوس أن وحدث ونسب، تجارة صلة الطرواد بالد
وهو منيالوس عىل ضيًفا فنزل إسربطة، إىل برسالة أوفد فريام بن فاريس وأن ة، مهمَّ
إىل معه الفرار عىل ووافقته فأحبته استهواها حتى فاريس امرأة بهيالنة زال وما غائب
تأهبوا هيالنة استخالص يف الحيلة أعيتهم وملا النبأ. لذلك وقعدت اإلغريق فقامت بالده.
ألغاممنون وعقدوا والداني، القايص إليهم ففزع قبائلهم؛ جميع واسترصخوا للحرب،
جذوتها خبت أن إىل الحرب نشوب منذ إليه الرئاسة فكانت ميكينيا، وملك منيالوس أخي
ويقتلون املدائن يخربون الطرواد بالد يف يعيشون كثيًفا جيًشا فساروا إليون، بدمار
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وأقاموا فحرصوها العاصمة إليون بلغوا أن إىل األموال وينهبون النساء، ويسبون الرجال،
وكاد املقاتلة، وبادت األرزاق ونفدت الفريقني، حال فساءت سنني. عرش حصارها عىل
أوذيس داهيتهم يوافهم لم لو منهم بقي من بسالمة ويقنعون أهلهم إىل ينثنون اإلغريق

إليون. فتح من مكَّنتهم بخدعٍة

موضوعها

منظومته عليها وبنى إليون لحصار العارشة السنة من قالئل أياًما هومريوس تناول
بقوله: فيها ورشع

وب��ي��ال اح��ت��داًم��ا وأروي أن��ش��دي��ن��ا ف��ي��ال ب��ن آخ��ي��ل ع��ن ال��ش��ع��ر رب��ة

موضوٌع وهو خمد. أن إىل اتقد منذ االحتدام ذلك حول سيدور أنه إىل منه إشارٌة
من نحًوا فأنتجت به؛ علقت لقريحٍة ويعجبون لبساطته، تَِفًها شعراؤنا يحسبه يكاد
أوسع بمجموع ينبئ ومطلعها القيس امرئ معلقة أن مع شعر أو شطٍر ألف عرش ستة
ال كلها اإللياذة طالعت إذا هذا مع وإنك بيت. مئة عن بجملتها تقرص أجمع وموضوع

كثرية. مواضع يف منها تستزيد أن تتمالك ال بل ولغًوا حشًوا فيها ترى تكاد
عنرتة آخيل سهم يف وقعت جميلٌة فتاٌة السبايا جملة يف كان أنه القصة وُمجمل
عىل األمر فعظم لنفسه واستخلصها الزعماء، زعيم أغاممنون منه فانتزعها اإلغريق،
قًرسا، ته وصدَّ السماء من هبطت الحكمة إالهة أثينا أن لوال بأغاممنون يبطش وكاد آخيل
والطرواد اإلغريق بني الحرب وطيس فحمي وعشائرُه، هو القتال واعتزل عنه فانكفأ
باإلغريق فنكَّلوا آخيل الحتجاب الطرواد عزيمة فاشتدت غيًظا؛ يتحرق عزلته يف وأخيل
الوفود أوفدوا اإلغريق عىل الوطأة ثقلت فلما لهم، معظمها يف الغلبة كانت مواقع يف
ملكهم وابن الطرواد زعيم هكطور هيبة فوقعت وِكربًا، عتوٍّا إال زاد فما ألخيل اسرتضاءً
سفائنهم يحرق كاد حتى الغلبة بعد الغلبة له تتواىل زالت وما اإلغريق قلوب يف فريام
وبسالة الخالل كرم بني جمع فتى فطرقل هو حميم صديٌق ألخيل وكان خائبني. ويردهم
أخيل ويستفز قومه لنكبة أىس يتلظى هذا مع وهو معتزله، يف آخيل صحب األبطال
اإلغريق عىل األزمة اشتدت وملا يلني. وال يرقُّ ال األصم كالحجر وأخيل بيدهم، لألخذ
ويحمل سالحه يتقلد أن آخيل له فأذن كالطفل؛ ينتحب فطرقل جعل عليهم يقىض وكاد

31



اإللياذة

عىل وردَّتهم شملهم مزقت حملًة عليهم فحمل أخيل. قوم املرامدة بجند الطرواد عىل
مدبرين فولَّوا قومه عىل بموته الدائرة فدارت هكطور أمام قتيال خرَّ به وإذا أعقابهم،
حليف عىل حزنًا تسعر قتيال فطرقل بموت آخيل علم وملا أردافهم، يف يرضب وهكطور
لألخذ ونهض إليهم، اإلغريق عن من غضبه وتحول الطرواد عىل حقًدا والتهب وده،
فالذوا بالحمالن؛ األسود بطش بهم فبطش الطرواد عىل وأغار أغاممنون فصالح بالثأر
ولكنه به، ومثَّل آخيل فقتله له برز فإنه هكطور خال ما معاقلهم يف وتحصنوا بالفرار
فريام لشيبة رقَّ إذ وعطًفا رفًقا الغيظ ذلك فانقلب غيظه، وخبا جأشه سكن أن لبث ما

وسالم. بسكوٍن القصة فانتهت آمنًا، ُه وسريَّ ابنه بجثة إليه فألقى

وتناقلها نظُمها

نظمت تكون أن يلزم فال واحدة، منظومة تكون أن اإللياذة أجزاء تماسك من لزم إذن
أقطار أو واحد قطر يف أنشدت تكون أن مجموعها عىل يؤثر وال واحًدا، جزءًا وأنشدت
أربع يف نظم وقد اليوناني، األصل إزاء املذكور باليشء هو وما العربي نقلها فهذا مختلفة،
بأغانيها. تطلُّبًا أو بمعانيها تطرُّبًا نظمها الشاعر يكون أن فرق وال األرض. قارات من
فيها. النظر نطيل أن هنا لنا فليس اإللياذة، جوهر يف لها فعل ال مباحث جميعها تلك

الخلف. إىل السلف من سعتها عىل اتصالها طريقة يف النظر يجب وإنما
قوٌل وهو هومريوس، لعهد يكتبون كانوا اليونان أن إىل هيلر13 سنت برتلمي ذهب
عندهم الكتابة فإن املذهب هذا صحة فرض فعىل هذا ومع الساعة. حتى أثٌر يؤيده لم
لخلفت وإال التاريخ، حوادث من عظم ما لتدوين إال تتسع تكاد ال طفولية زمن يف كانت
أذهان يف أوًال ُحفظت إنما أنها إذن ريب فال وبابل. مرص يف َخلَّفت كما ضعيًفا أثًرا ولو

جيل. عن جيًال فتناقلوها الرواة
األبيات كثرة من فيها ما عىل استظهاًرا أمرها أول يف اإللياذة تناقل يُستغرب وقد
من كان االتساع ذلك أن الرتوي لدى يتضح أنه عىل األحاديث. وتنوع املباحث واتساع
تزال وال كانت مهنٌة اإلنشاد أن ثابٌت وهو املنشدين. ذاكرة يف وعلوقها حفظها مسهالت
ولهذا عليها؛ يحسدون منزلٌة واملنشدين للرواة وكان الناس. من شتى أجيال بني شائعة
ُكفَّ رضير لكل رزق باب كانت ما وكثريًا نرية. وذاكرة واسع علم ذي كل إليها تطالَّ
أقالم رسمه عن تقرص ما محفوظها يف فادخرت بصريته، إىل برصه نور ل فتحوَّ نظره،

الخطَّاطني.
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الناس مجتمعات إىل يتهافتون كانوا املنشدين أن وغريهما وأفالطون سقراط ذكر
هؤالء قيام وكان وغريها، اإللياذة من حفظوه ما فينشدون اليونان مدن وسائر أثينا يف
لهم فتُقام ديني. وعيد وطني احتفال كل لوازم من والخاصة العامة بني املنشدين
البرصة ومربد عكاظ كسوق أسواق أخرى ومدائن وأُرخمينا، وتيوس وساقس أثينا يف
حرص عليها ويحرص منهم، املربِّز فيحرزها السنية الجوائز لهم وتُعدُّ فيها، يتناظرون
ببطٍل التغني إىل منهم الواحد يجنح كان ولطاملا االنتصار، بعد الغار بإكليل الفائز
شأن اليوم هو ما عىل حني بعد حينًا بإلقائها العمر فيفني مخصوصة، روايٍة أو معني
نفس من دليٌل ذلك عىل ويؤخذ العجمية، واألقطار الشام، وبر مرص، يف اصني القصَّ
بيت ومئتي ألفني عىل يربو بما (١٢ — ٩ (ن األوذيسية يف أوذيس أنطق إذ هومريوس
يحفظها أو كلها اإللياذة ينشد واحًدا راويًا أن تقدَّم مما يلزم ال أنه عىل واحًدا. نَفًسا

الغرض. لهذا
بقاء إمكان عىل الساطعة األدلة ذكر يف وغريهما وغروت15 ِمتُْفرد14 أسهب وقد
إيراد وحسبنا لنقله، لنا متَّسع ال مما الكتابة شيوع قبل األذهان يف محفوظة اإللياذة
العرب سيما وال قراؤنا إليه يرتاح مما بأزماننا يتصل وما منها، الحديثة األدلة من يشء

منهم.

الشعر وإنشاد العميان

عىل تزال ال «أنها مقدمته: يف فقال األخرية، األعرص يف اليونانية األغاني يف ُفوْرِيل16 بحث
إىل تحببهم مهنٌة وهي العميان، مهنة بقيت أنها والغريب الزمن، سالف يف عليه كانت ما
وشأنهم وتصوراتها، وأخالقها ة األمَّ حالة إىل بالنظر نفع ذا مقاًما لهم تجعل بل الناس
جميع استظهار هم وهمُّ وجزرها اليونان بالد أطراف فيطوفون آخر إىل بلد من التنقل
كثريًا، شيئًا منها يعرف فكلهم والحديثة، القديمة واألناشيد األشعار من ذهنهم وسعه ما
فإنما األغاني، هذه ذخروا فإذا واإلعجاز. الغرابة حد إىل بعضهم يحفظه ما ويبلغ
الناس اجتمعت حلوا وحيثما قيمة ذات بضاعة فيلقونه به يطوفون ثمينًا كنًزا ادخروا
وهم مستمعوهم، به ينفحهم بما ويتعيشون املقام وافق بما اإلنشاد يف فيأخذون إليهم،
تعنتًا وأقلُّ عليهم إقباًال أكثر العامة ألن الناس؛ عامة بني اإلنشاد يؤثرون الغالب يف
أو القيثارة نغم عىل يتغنون هومريوس لعهد كانوا كما يزالون وال املواضيع، انتقاء يف
وفئة الكربى، الفئة وهي الشعراء، شعر من محفوظها تنشد فئة فئتان: وهم الكنَّارة،
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هؤالء فإن وهكذا جاًها، وأوسع منزلة أرفع وهي ومنظومها محفوظها من تنشد قليلة
األمة». وشعراء والتواريخ األخبار رواة القدم يف كانوا كما اآلن هم املطربني

العرب وخصوًصا األمم سائر عند الشعر اظ حفَّ

تنشد كانت الجرمانية األناشيد وإن املسلك هذا يسلكون كانوا األملان «إن غِرّم:17 قال
القيثار». نغم عىل اليونان كأناشيد

هذا عىل فرنسا يف تنشد كانت والقصص الروايات «إن أيًضا:18 فوريل قول ومن
الجماعة دعا اإلنشاد أراد إذا الراوي وكان عرش، والثالث عرش الثاني القرنني يف النمط
نغم عىل يتغنى ثم (une belle chanson d’histoire) جميلة تاريخ أغنية استماع إىل
كانت تلك إنشاد. بال زمنًا ينغم ظل العياء فيه أخذ وإذا أوتار، ثالثة ذات عربية شبَّابة

واألقاصيص». الروايات إللقاء املثىل الوسيلة
ال ما شعرائهم شعر من لك يتلون العجم اظ حفَّ «إن شدزكو:19 إلكسندر ونقل
(وهي الشهنامة بأشعار يتغنى املنشد يظل فقد لكثرته، تعيه ذاكرًة أن تصدق تكاد

نهار. يف يقال بيتًا كم أدراك وما كامًال» نهاًرا الفرس) إلياذة
وهذه عندهم، منه أرفع لإلنشاد شأٌن األرض أمم من ة أُمَّ يف يكن فلم العرب أما
أصقاع كل يف املنبثني الشعراء أخبار عن النظر برصف األسفار تمأل واملربد عكاظ أخبار
يجيزون ما كان وقد الخلفاء، أخبار وهذه الشعر. إنشاد إال لهم مهنة ال العربية البالد
الضالَّة كان الشعر إنشاد أن ريب معه يبقى ال مما الطائلة النفقة أبواب من الشعراء به

والوضيع. الرفيع إليها يتسابق التي واملفخرة املنشودة
بعضهم رأيت وغريه األغاني كتاب يف امُلرتجمني الشعراء أخبار طالعت وإذا
كما صغري قارئ إىل أبلغهم احتاج ربما بل يكتبون؛ وال يقرءون ال أميني كهومريوس
اضطرا إذ الحرية ملك هند بن عمرو إىل شخوصهما أثناء واملتلمس العبد بن َطَرفة فعل
اإللياذة (رشح الشعراء فحول من وكالهما كتابًا، لهما ليقرأ حدث غالم اسرتضاء إىل
أميٍّا. منهم كثري فريق كان وامللحمات واملجمهرات املعلقات أصحاب وهؤالء (٤٤٩ ص:
واإلفرنج، والرومان اليونان أخبار يف يشء يفوقه ال فمما عندهم الذاكرة مبلغ وأما
وحديثهم. قديمهم اليونان مرويَّات عىل باقيه لربا كثري يشء منه حذف لو ما أخبارهم ويف
غري شأن يف وهو بالعربية، إرسائيليني محاورة سمع املعري العالء أبا أن علمت فإذا
العربية من يفقه ال وهو املحاورة تلك فأعاد للشهادة، مديدة مدة بعد طلب ثم شأنهما
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وإذا — الحفظ ى توخَّ لو الشعر من ذاكرته تعي ظنك فما ذلك علمت إذا — حرًفا
القائلني بقول األخذ فيصعب بيت؛ ألف عرش ستة زهاء من مؤلفة اإللياذة أن لك قيل
إذ الراوية اد حمَّ حافظة غرائب عن ذكروا ما سمعت لو بالك فما استظهارها أمكن أنه
قصيدة وتسعمائة ألفني تباًعا فأنشد إنشاده يسمع من به ووكَّل يزيد، بن الوليد امتحنه
كاملة أرجوزٍة ألف عرش ستة يحفظ كان األصمعي أن لك قيل لو أو الجاهلية. شعر من
فيه أُنس مهما قوٌل وهذا وحرضهم. بدوهم العرب وأخبار واملقاطيع القصائد خال ما

نتوخاه. ما إلثبات كاٍف بعضها صحة من يخلو ال املبالغة من
هذه أزماننا يف املخيلة قوى وارتقاء الذاكرة قوى انحطاط يعتقدون ممن وإني هذا
ومع وقلتها. املزاولة بكثرة وانحطاطها البرشية القوى برتقي القايض الناموس عىل ِبنَاء
يف فمثلها االستظهار، عىل باملثابرة تقوى أن تلبث ال خاملة ولدت مهما فالحافظة هذا
هذا عرصنا ويف الكاتب. وقلم والحداد النجار يد مثل القوة إىل الضعف من تدرُّجها
طاملا ولقد بالذات، بعضهم عرفُت وألوف مئاٌت والقرآن واإلنجيل التوراة اظ حفَّ من
املعلم املرحوم جانبي وإىل التوراة يف آية أو خٍرب مراجعة إىل الزمن من حنٍي يف اضطررت
وكثريًا والفصل، السفر إىل فوًرا أشار أريد مما طرًفا له ذكرت إذا فكنت الحاج، داود
كل يف منترشون القرآن وحفظة قال. كما هو فإذا الكتاب فأتصفح العدد؛ يعنّي كان ما
ويقال األمم. سائر كرواة البرص كفيفي من الغفري الجم ومنهم اإلسالم، بالد من صقع

اإلنجيليني. اظ وعَّ سيما وال املسيحيني، من اإلنجيل حفظة يف ذلك مثل
قضت حيث الغرب أقطار يف منهم أكثر الرشقية البالد يف فهم الشعر رواة أما
منشدي يف شدزكو قول مصداق بنفيس شهدت وقد القديم، االستظهار عىل الكتابة
الرومي الدين جالل أو الفردويس شعر ينشد وهو منهم الواحد إىل جلست فإذا الفرس،

حرًفا. حرًفا يتصفحه كتابًا يتلو لظننته ونثًرا شعًرا سعدي كلستان قصص أو
من ألوًفا ربابتهم نغم عىل ينشدون منشديهم وسمعت العرب بادية يف جلت وإذا
سقراط ذكرهم الذين املنشدون هم أولئك ال وهؤالء هومريوس، كنارة تلك قلت: األشعار

وشدزكو. وغرم وفوريل، وغروت وِمثُفرد وأفالطون،
ديوان يف جمعتها شتى قصائد منهم التقطت أن بينهم تجويل أثناء يل تيرس ولقد

هي. هي فإذا راٍو غري من القصيدة أسمع كنت ما وكثريًا بالطبع، منتخباته سأمثل
أهل وشعراء لبنان، وقوَّايل مرص، ايل زجَّ محفوظ تقدم ما بإزاء اليسري باألمر وليس
معنى من مطالع بل قصائد بضع الذاكرة استبقت فقد والربتغال، إسبانيا يف األرياف
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يف بعضهم فاستنشدتها السنني من عقود بضعة منذ الصغر يف بها علق مما اللبنانيني
تنقص. ولم تزد لم حالها عىل عندهم هي فإذا املايض الصيف

أن لبثوا فما منظومٍة أو كتاٍب بحفظ ُعنوا ممن كثريين اإلفرنج كتاب ذكر وقد
يف اإلنجليزية ملتن منظومة نصف أنشد الذي (Maenuly) كويل كما بغيتهم أدركوا
إننا قلت: ذلك من مثال الصغر يف ولرفاقي لنفيس أذكر أن يل ساغ وإذا الغابر. الفردوس
منها، كامٍل نشيٍد رسد مرًة يل تيرس حتى املذكورة ملتن ملحمة حفظ إىل نتسابق كنا
أستاذنا وكان سكت. لولرت البحرية سيدة منظومة من يسري غري قسم مع الثاني ونصف
حتى بي زال وما مالك، ابن ألفية حفظ إىل يشوقنا البستاني بطرس املعلم املرحوم العم

امتحان. حفلة يف تباًعا بيت مئتي منها واستنشدني استظهرتها
محفوظ بإزاء مذكوًرا شيئًا االستطراد سبيل عىل الباب هذا يف أذكره ما وليس
فيها فاملنظومات حوافظهم، يف والقصص الشعر اختزان إال لهم همَّ ال الذين الرواة
شاءوا أيَّان شاءوا ما منها ينرشون املنسوجات بأصناف حافل حانوت يف املنضود كاملتاع
عنهم أحٌد اه تلقَّ وإذا ورواء، زهاء زاد مرًة نرشوه وكلما موضعه. إىل يطووه أن نية عىل
هم هؤالء فأمثال سارق. أو مشٍرت يد تبلغه ال ملكهم يف باٍق واألصل رسمه، يتلقى فإنما

ُكتبت. أن إىل هومريوس منظومات للخلف استبقوا الذين

وكتابتها جمعها

لم يوم للناس وتلقينها اإللياذة تلقي عىل والعظماء الحكماء تهافت كيف علمت إذا
تكد لم أنه ذهنك إىل تبادر ادخارها عىل اظ الحفَّ أكبَّ كيف وعرفت يكتبون، يكونوا
أمثلة األثر يف لنا وإن وتدوينها، جمعها عىل أقبلوا حتى القوم بالد يف تنترش الكتابة
وليس فأهمل. نبذ أو ويُنقل ليحفظ كتاب يف يجمع أن قبل وانترش تُِيلَ مما أخرى
حفظت وهكذا طواًال. قرونًا النثرية والروايات الحكم تُتناقل قد بل بالشعر ا خاصٍّ هذا
كتاب.20 يف يشء منها ن يدوَّ أن قبل قرونًا ومنظوماتهم والسكنديناف، الجرمان تواريخ
حوافظ يف ورسخ انترش آياته وتشابه ته، مادَّ غزارة عىل القرآن أن أيًضا معلوٌم وهو

األمّي. ذهن يف أرسخ كان ربما بل وأميهم كاتبهم الصحابة
اإللياذة، بكتابة فيه بورش الذي الزمن تعيني معه يمكن مما يشء لدينا وليس
تقدم كما الخطري العمل بهذا املتشتغلني صفوة من كان ِفيسيسرتاتُس أن شك وال
بهم استعان الشعراء من أربعة أسماء عىل رومية مخطوطات بعض يف عثروا لقد حتى
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وُكنِْكيلوس، وأُِرفيوس، وزوفريُس، أُونوَمْكِريتُس، وهم: هومريوس، منظومات ضبط عىل
تلك كتابة يف ُرشع وأنه األوىل، النسخة تكن لم فيسيسرتاتس نسخة أن الظاهر ولكن
ويل من أن ريب وال كامل، قرن نحو قبل أي ق.م. السابع القرن أواسط منذ املنظومات
اإلسكندرية مدرسة علماء ذكره مما نسًخا منها جمعوا فيسيسرتاتس زمن إىل صولون
وأن الغاية. هذه مثل إىل تتسع كانت نفسه صولون زمن يف الكتابة لعل بل أغفلوه؛ أو
علماء أن الغريب ولكن فعل، ما عىل الجميل الثناء أثنوا فيسيسرتاتس معارصي جميع
أيديهم، بني كانت التي النسخ من حسبوه ما جملة يف نسخته يذكروا لم اإلسكندرية
كانت إنما أنها يعلمون كانوا إنهم وإما شهرتها، مع محاٌل وهو إليهم تصل لم إنها فإما
اإلسكندرية يف وكانت األظهر، وهو أُغفل ما جملة يف فأُغفلت كثرية؛ نسٌخ تقدمتها نسخًة
وقربص، وأكريت، (ساقس) وخيوس أُرغس مجموعات عن نقلت شتى نسٌخ ذاك إذ
تلك إىل اإلسكندرية علماءُ فعمد االنتشار. سعة عىل يدل مما اليونان مدائن من وغريها
عىل بعًضا وقابلوها لإلسكندر، أرسطوطاليس كتبها التي النسخة جملتها ومن النسخ
فحول من رهًطا وكانوا الزمن. هذا إىل األيدي تداولتها التي النسخة وضعوا ثم بعض
البيزنطي، وأَِرْسطوقارنس األفسيس، كزينودوتُس زمانهم أبناء أعلم كانوا بل العلماء،
عىل واألوذيسية اإللياذة من كال قسم الذي وهو الساُمثراقي أَِرسَطْرُخس طرٍّا وأعلمهم

عندهم. الهجاء حروف عدد عىل نشيًدا21 وعرشين أربعة إىل قيل ما

والتصحيف التحريف من سالمتها يف القول

عنايتهم ونرشه وحفظه وتمحيصه كتاب بنسخ األزمان من زمن يف البرش يُعن لم
عليها ُرفعت التي الكتب إال اإلطالق هذا من يستثنى وال األوذيسية، وأختها باإللياذة
اإللياذة بسالمة يقول ممن فلست هذا ومع والقرآن، واإلنجيل، كالتوراة، األديان أُسس
الناس أجمع كتاب وأيُّ ونقصان، زيادة أو وتصحيف تحريف كل من أجزائها بجميع
التوراة نسخ بعض يف أفليس زمان، جائحة تَنْتبُه ولم كاتب، يُد قطُّ به تعبث لم أنه عىل
قانونية فريٌق يعدُّها كاملة أسفاًرا منها وإن أخرى، نسخ يف عنها مختلفاٌت عباراٌت
أخرى أسفاٍر واختالط أناجيل، بضعة بضياع يقول من أََوليس آخر، فريٌق ذلك وينكر
يف الخطاب بن وعمر الصديق، بكر أبي الخليفتني: عناية ينكر ومن الجديد، العهد من
يف بعدهما عثمان الخليفة وجهد جهدهما ومبلغ مكتوبة، صحٍف يف القرآن أجزاء جمع
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مفقود التوبة سورة آخر أن عمر رأى إذا حتى آيه من آية كل يف والنظر قراءته، ضبط
فقدت إذ عثمان فعله وفعل األنصاري، خزيمة أبي مع وجدها حتى عنها يبحث ظل
أفواه ذلك سد وهل األنصاري، ثابت بن خزيمة مع ووجدها فالتمسها األحزاب من آية
الوحي كتبة بعض أن أيًضا يتواتر لم أو واملعتزلة! الُغالة فرق بعض من املعرتضني
بآخر. كالم تبديل إىل يعمدون كانوا إسالمه أول يف رسح أبي بن هللا كعبد اإلسالم لنبي
الكلم ويردُّ املحرِّفني، أولئك أيدي عىل يرضب كان أنه فأثبتوا حيٍّا؛ كان النبي ولكن
أذهان سوى لها ضابط وال قرنني من نحًوا الرواة تناشدها وقد اإللياذة أما مواضعه. إىل
نطق ما عىل آخرها إىل أولها من حفظها عىل قادرة برشية قوٌة ثَمَّ تكن فلم املنشدين
هومريوس بُعث لو ربما بل والهمة. العناية من ذلك سبيل يف بُذل مهما هومريوس بها
ريب ال أنه عىل شعر، وتبديل حرٍف تغيري عن تمالك ملا أخرى مرة وأنشدها نفسُه،
عناية من رأيت ملا منها بنا اتصل ما جميع يف جدٍّا قليالن والتصحيف التحريف أن
الحكم، هذا تحت يدخل ال مما تها برمَّ مفقودة أجزاء هناك تكون أن إال اللهمَّ بها القوم
وإننا قليل، فهو مفقود ثمة كان إن أنه عىل يدل انقطاع بال أجزائها فارتباط هذا ومع
الدخيل، من يذكروه لم وما الرشاح ذكره مما أمثلة البحث لهذا استجالء موردون اآلن

وامُلْغلق. واملكرَّر، والساقط،

الدخيل

كلٌّ فانكفأ الجيشان، تحاجز الشمس غروب عند أنه الثامن النشيد يف هومريوس ذكر
الغيب أنباء من أُوتوه ملا غدهم يف الفوز من بيّنة عىل والطرواديون معسكره، إىل منهما
نريانهم ووصف وصفهم ثم أعدائهم، عىل وا لينقضُّ الفجر بزوغ ينتظرون ليلهم فأقاموا

وقال:

ال��م��ع��رَِّس ب��ذاك ن��ي��راٍن ل��وام��ُع وَزن��ثُ��س ال��راس��ي��اِت ��ف��ِي��ن ال��سَّ ف��ب��ي��ن
َم��ق��ِب��ِس ك��ل ف��ي خ��م��س��ون ي��َؤج��ج��ه��ا َم��ق��ِب��ٍس أل��ف ف��ي إل��ي��ون ل��دى ت��ؤجُّ
اْل��ُم��َك��دَِّس ال��َق��ِض��ي��ِم ذاك ل��دى وق��وٌف ج��ي��اده��م ال��ع��ج��ال ب��ي��ن ودون��ه��ُم

لدى تقع فلم بالضحايا وا ضحَّ أنهم مفادها أبيات أربعة النسخ بعض يف وهنا
وملته، وملكها الطرواد عاصمة إليون كراهة من نفوسهم يف استقر ملا قبول موقع اآللهة
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ألن وأغفلناها؛ فأغفلوها دخيلة األبيات هذه أن إىل مذهبهم وذهبنا الرشاح بعض فذهب
خطٍّ عىل للمعنى مناقضة هي بل موضعها غري يف أنها عىل يدل ييل ما يف الطرواد فوز

للطرواد. مواالة زمن يف كان اآللهة كبري زفس ألن مستقيم؛
يجمع أن الطرواديني زعيم هكطور إىل فوليداماس يوعز عرش الثالث النشيد ويف

الشاعر: فيقول األمر، يف ويشاورهم الجيش زعماء إليه

ُم��ج��ي��ب��ا ِل��ف��ولِ��ي��َدم��اَس وق��ال ُم��ص��ي��ب��ا ق��وال ه��ك��ط��ور تَ��ل��ّق��اُه

وهو مركبته» من األرض إىل وثب هكطور «أن يقول: بيت النسخ بعض يف وهنا
غادروا الطرواد أن عىل يدل الحديث سياق ألن الشاعر؛ نظم غري من دخيٌل شك ال

األقدام. عىل مشيًا وزحفوا مركباتهم،
ولكنه لحذفتها ُخريت ولو أصًال، محًال لها أرى ال أبيات بضعة اإللياذة يف وإن هذا
برسالة زفس أنفذها إذ إيريس قول ذلك مثال النسخ، كل يف مثبتة ألنها ذلك؛ إىل سبيل ال

(٨ (ن ألثينا: قالت العادة كجاري قوله بلَّغتهما أن فبعد وأثينا، هريا إىل

ال��ورى أب��ا ال��ث��ق��ي��ل ب��ال��ري��ح أَت��ل��َق��ي��ن وق��اح��ًة ال��ك��الب ش��رَّ أي��ا وأن��ت

للشاعر يتفق ولم زفس، به يُفْه لم بذيء بكالم وفاهت مهمتها حد تجاوزت فإنها
ذكرها وحيثما الحكمة، ربَّة أثينا إىل ه يوجَّ أن يجوز ال كالٌم أنه عن فضال بأمثاله أتى أن

والتبجيل. بالتعظيم يذكرها فإنه هومريوس
وهو يون، قرب عىل متهكًما عرش السادس النشيد يف فطرقل بلسان قوله ذلك ومثل

األرض: إىل مركبته من قتيال مهٍو

ي��ج��ري ك��ي��ف ل��ل��ب��اق��ت��ه ف��ي��ا ق��ائ��ال: ب��ه ص��اح وه��ك��ط��ور
ب��ح��ِر ��ة ِل��ل��جَّ غ��اص ال��ي��ّم إل��ى واث��بً��ا س��ف��ي��ن��ت��ه م��ن ف��ل��و
ال��ط��وى ش��رَّ ال��ج��م��اه��ي��ر ي��ك��ف��ي ءُ ال��نَّ��و ص��دع ول��و ِح��ِل��زٍّا ل��ص��اد
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ينطق أن يصح فال والّدعة، والحصافة، الحلم، مثال وعزته بسالته عىل هذا وفطرقل
مريون صاحبه انتهر أبيات قبل أنه سيما وال أمره، انقىض قتيل عىل التهكم هذا بمثل

له: فقال فظٍّ بكالم عدوٍّا ملخاطبته

ال��نُّ��ه��ى س��ام��ي ب��ل��وتُ��ك وأَن��ت ال��م��ه��ي��ُن ال��ك��الُم ذا أخ��ي ع��الَم
��داْم ال��صِّ ي��وم ال��ط��راوَد ي��ص��دُّ ال��ك��الم ح��دي��د أَن أَت��زع��ُم
ِب��الْم الٌم تَ��ْص��َط��كُّ ح��واَل��ي��ه ق��ت��ي��ٍل ع��ن ب��داِف��ِع��ِه��م ف��م��اذا
ُه��م��اْم اْل��ُه��م��ام ل��ذاك ص��ري��ًع��ا ي��ض��اَف ح��ت��ى ع��ن��ه ي��رج��ع��وا ول��ن
ال��لُّ��غ��ا ال ال��وغ��ى أواُن وه��ذا ق��وٌل ول��ل��ّس��ل��ِم ف��ع��ٌل ف��ل��ل��ح��رِب

الساقط

بلريوفون، قصة ذلك مثال الروايات بعض إيراد يف قليل نقصاٌن الزيادة هذه ويقابل
أو الصديق يوسف به فمثَّل التوراة، من هومريوس التقطها فسواءٌ برتًا مبتورٌة فإنها
انحراف أسباب إىل متطلع وهو إال آخرها عىل املطالع يأتي فال آخر مصدر من تناولها

موضعه: يف البحث بهذا أفضنا وقد البار، الرجل ذلك عن اآللهة

املكرَّر

مراتب: ثالث يف وضعها يمكن قد مكررة أبياٌت وهناك

وهو إليه أُلقى كما فيؤديه الرسول، إىل يلقى الذي كالبالغ التكرار واجب كان ما (١)
كثري.

يف اخ النسَّ بقلم دخيٌل وإما لبالغته، الشاعر من مقصود إما وهو: جائزه كان ما (٢)
وصف ذلك مثال املوضعني. يف املعنى عىل وانطباقه به، الناس تغني لكثرة موضعيه أحد

يقول: إذ الرابع النشيد يف الجيشني اصطدام

ف��ي��ل��ِق إِثْ��ر َف��ي��ل��ًق��ا ت��ج��ري ال��ح��رب إل��ى ��ِق ت��دفُّ أَيَّ األج��ن��اد ��ق��ِت تَ��دفَّ
ت��رف��ِق ب��غ��ي��ِر أن��واءٌ ال��لُّ��ِج م��ن ت��ه��ي��ُج��ه��ا ال��ب��ح��ار أم��واج ك��ث��ائ��ر
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ت��ل��ت��ق��ي ب��ال��ُع��ن��ف ال��ج��رف ف��وق ح��ي��ث إل��ى لُ��ج��ه��ا ف��وق ب��ع��ُض��ه��ا ب��ع��ًض��ا ي��دف��ع

الثامن. النشيد يف املوقف هذا مثل يف مكرٌر القصيدة هذه أبيات فبعض
(١٥ (ن األعداء: عىل مقبل وهو هكطور وصف يف قوله ذلك ومثل

ج��ان��ُح وال��ح��رب ل��إلب��الءِ وه��ك��ط��ور م��ان��ُح ال��ع��زائ��م ه��ات��ي��ك أف��ّل��ون
ج��ام��ُح وه��و ي��ب��ت��تُّ��ه��ا م��راب��ط��ِه ع��ل��ى م��ط��ع��م��ُه ف��اض ع��ت��يٍّ ك��م��ه��ٍر
ط��اف��ُح ب��ال��س��ي��ل األرض وج��ه ح��ي��ث إل��ى ط��اف��ًح��ا ال��م��ف��اوز ق��ل��ب ف��ي وي��ض��رب
ال��ض��ح��اض��ُح ل��دي��ه ت��ب��دو أن وي��ط��رُب ن��ف��س��ُه اع��ت��اَد م��ا إِثْ��َر ف��ي��ه ي��رّوض
س��واب��ُح ال��ن��واص��ي وأع��راف ي��ط��ي��ر ح��س��ن��ه ب��ش��ائ��ق م��خ��ت��اًال َوي��ش��م��ُخ
ال��م��س��ارُح ب��ال��ح��ج��ور ��ت غ��صَّ ح��ي��ث إل��ى ُخ��َط��واتُ��ه ن��ف��س��ه��ا م��ن ب��ه وت��ج��ري

السادس: النشيد يف فاريس بوصف واردة بعينها األبيات فهذه
تستمد وهي هريا، كقول الدخيل باب من يُعدَّ أن به واألجدر مكروًها كان ما (٣)

(٨ (ن باإلغريق: زفس زوجها رأفة

ال��ي��الم��ِق ت��ح��ت ال��م��ق��دور يُ��ب��ي��دُه��ُم األغ��اِرِق ل��ح��ال ن��رث��ي ول��ك��ن��ن��ا
ال��ب��وائ��ِق خ��وف ب��ال��رأْي ن��م��دُُّه��ُم وإن��م��ا ال��ك��ف��اح ن��أْت��ي ف��ال أط��ع��ن��ا

إلعادته. محل بقي فما النشيد نفس يف زفس به فخاطبت أثينا سبقت كالم فهذا
يف يقول الذي وهو التاسع، النشيد يف أغاممنون خطاب تكرار هذا من وأغرب

مطلعِه:

آت��ي��ا ح��ب��ائ��ل ف��ي زف��ٌس رم��ان��ي خ��ل��تُ��ن��ي وال��ص��ي��د واألق��ي��ال أَح��بَّ��اَي

ولعل هناك، قصد ما غري هنا به وقصد الثاني النشيد يف بنفسه ألقاه خطاب فهو
تليق حسبوها سابقة بأبيات عنه اخ النسَّ فعوَّض أصلُه ُفقد مما املوضع هذا يف قاله ما

باملقام.
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اْلُمْغَلق

وهي العصيان، حد بلغت مخالفة زفس ألبيها أثينا مخالفة من املراد فهم عيلَّ أغلق ولقد
يورثها أمًرا تأتي فال الخذالن عليها ويشقُّ به، لها ِقبَل ال أنها تعرف والسداد الحكمة ربَّة
استألمت، أن لبث ما ثم ، العتوُّ ِملُؤه بكالم وتتوعد تتهدد هذا بعد قامت فكيف الندم،
باألمر فصدعت بيدهم، األخذ عن زفس نهاها مقاتلة سلك يف لتنخرط بالسالح وتدججت
يودي كاد انتقاًضا عليه وانتقضت قولها، خالفت ثم النزال» نأتي فال «أطعنا وقالت:
عذًرا، للشاعر ألتمس أن يل ليتيرس إذن أبيات بضعة يف الرواية هذه كانت لو وحبذا بها،
إال منها إفرازها إىل سبيل وال اندماًجا، الرواية يف مندمجة ولكنها دخيلة بكونها فأجزم
ألمر هنا أدرجها الشاعر نظم من تكون أن من إذن بد فال الحديث سياق نظام اختل إذا
كانت رصيحًة أقواله كل يف الحقيقة يتوخى الشاعر أن وخصوًصا حكمته. عيلَّ غمضت
يشءٌ الرواية هذه يف وليس فضيلٍة، ونرش حكمٍة بث إىل معانيه كل يف ويرمي رمزية، أو
مظنٍَّة يف الشذوذ هذا الشاعر يشذَّ أن بعجيب فليس انتقادنا، صحَّ إذا أنه عىل ذلك. من

الضخم. املجلد هذا تمأل منظومة من واحدة
بها لعبت أبياٍت من بل ألفاٍظ من اإللياذة تخلو ال ربما تقدم ما عىل وعالوًة
يزيدها فال العذراء الخريدة تلك وجه يشوه ما منها يشء يف ليس ولكنه اخ، النسَّ أيدي
وتنقيض األعقاب عليها تتواىل وقومه هومريوس كزهرة فهي ورواءً، بهاءً إال العهد تقادم

ب. الخالَّ الجمال ربَّة العذراء الفتيَّة تلك هي وهي األحقاب،

الُوْلفي الرأْي

شتى منظومات أو واحدة منظومًة كونها يف القول أو

ببالغتها، ُمَعجبون وهم ويتناقلونها يتناشدونها والناس اإللياذة عىل األحقاب توالت
فلما العذب، املنهل ذلك منها ر تفجَّ التي السيالة القريحة تلك ذكاء ُمكربون وانتساقها
اإللياذة إنشاء هومريوس عىل وأنكرت العلماء، من عصابٌة قامت عرش الثامن القرن كان
الرواة، رواها كثريين لشعراء متفرقة قصائد هي «بل وقالت: شعره، سائر من يتبعها وما
هومريوس أن هذا قولهم نتيجة من وكان الشعر» بمطالعة املشغفون بجمعها وعني

الشعراء. مخيالت خلقته وهمي رجٌل
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وإن األملاني، العالم ُولف إىل نسبًة الُولفي بالرأْي اإلفرنج عرف يف يُدعى ما ذلك
لُه وتيرس دعاِتِه أشدَّ كان ألنه إليه نُسب وإنما املذهب، ذلك بث إىل السابق هو يكن لم
يف شأن ذوو أفراد إليه سبقه وقد كبري، كل عىل وانتقاٍض أفكار ثوران زمن يف نرشُه

الوقع. من يشءٌ لكالمهم يكن فلم األدب عالم
أواخر يف دعوتهم بنرش منظوماته وسائر وإلياذته هومريوس عىل الخوارج بدأ
وكون هومريوس، وجود فأنكر الفرنيس كازوبون22 مقدمتهم ويف عرش السادس القرن
ثم معُه، مذهبُه فُدفن مات أن إىل أحد بقوله ُ يعبأ يكد فلم واحد، شاعر نظم من اإللياذة
أفكار نبَّه وكأنه سلفه، من أشد فكان أوبنياك23 قّس هيدلني يد عىل املذهب ذلك بُعث
وبنتيل26 وُود25 بريو24 مواطنه وأشهرهم حذوه بعضهم فحذا جديد بحث إىل العلماء
صاحب ولكن تقدمُه، من جميع عىل بكتابته فأربى اإليطايل27 فيكو وتبعهم اإلنكليزيان
مقدمته ينرش كاد وما الحملة فشدد األملاني28 ُوْلف كان إنما املضمار هذا يف املعىلَّ القدح
وانترش أملانيا، يف مذهبه فشا حتى عرش29 الثامن القرن أخريات يف الهومريي الشعر عىل
جميع بني القول وعمَّ أسسها، من هومريوس عظمة أركان فهدم أوروبا، أقطار إىل منها
أنثى، تلدُه لم راويٌة اإلغريق بّي بن هّي هو إنما هومريوس أن اليونان بآداب املشتغلني
من إليه ينسب ما وإنَّ الغيب، غوامض يف أسماؤهم املندرسة الشعراء قصائد ولدته وإنما
السادس القرن يف فيسيسرتاتُس زمن يف بجمعها عني قصائد مجموع إال ليس املنظوم
التشبث إىل املتطلع العرص ذلك بروح مذهبه والذاهبني ولف أزر واشتد املسيح، قبل
إىل الدين أصول من العهد عليه تقادم مذهٍب كل تقويض إىل والرامي جديد، رأٍْي بكل
يف األملاني َكهني العلماء بعض منواله عىل فنسج اإلنشاء، قواعد حتى التاريخ أصول
وولهلم هرَمن33 وغدفري وهرَدر32 الدانمركي31 ِنيبُْهر وشايعه اإللياذة30 عىل مقدمته
بدء يف كانوا البوق ذلك يف النافخني أن مع األملان من ومعظمهم غريهم، وكثريون ُملَّر
السلطة بتلك االستئثار فرد رجل عىل ينكروا أن أرادوا وكأنهم الفرنسيس، من األمر
بالسلطة االستئثار والحكام امللوك عىل أنكروا كما الشعراء عامة عىل فوزعوها الفكرية؛

األمة. عىل توزيعها إىل فنهضوا الحاكمة؛
األفكار، ثورة خمدت حتى عرش التاسع القرن من األوَّالن العقدان ينقض ولم
كاد أو تالىش أن املذهب ذلك لبث ما ثم النظر وإمعان البحث، إعادة إىل العلماء وانثنى
عىل بحثه يقرص لم فإنه ُملَّر34 أُتْفِرد مقدمتهم ويف العلماء، فطاحل من جماعة يد عىل
من وغريه هومريوس شعر يف املذكورة املواقع جميع بنفسه تعهد بل والخيال الفلسفة
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يشتغل وهو ١٨٤٠ سنة تويف اليونان قدماء آلداب مطوًال تاريًخا وكتب األقدمني، كتبة
يكن ولم نظمه. من اإللياذة وأن هومريوس، وجود األدلة من جمع بما أثبت وقد فيه،
اليونان، بتاريخ الطوال األسفار كتب فإنه البحث، هذا يف تضلًعا ُملَّر من بأقل ولكر
املذهب دعائم ملر ويد يده عىل فتداعت الهومريي35 الشعر يف وأفاض آدابهم ووصف
اليونان تاريخ يف وله ِنتِْسش، غريغور كان إنما تقويًضا قوَّضها الذي ولكن الولفي،

البينات.36 إىل املسندة والحجج الضخمة املجلدات
لدفعها تصدَّى من جماعتهم من أثاروا الغارة هذه شنُّوا الذين األملان فإن وهكذا
معظم أن مع الولفي بالرأْي يقول من بينهم يزل فلم هذا ومع أقوى، وأدلٍَّة أشد بسواعد
طويل، منذ نبذوه قد اإليطايل فيكو وُمشايعي والفرنسيس، اإلنكليز ومحققي علمائهم،
إىل باإلشارة فنجتزئ أدلتهم إيراد عن فضال جميًعا أسمائهم ذكر عن ليضيق املقام وإن
واإللياذة» «هومريوس كتابه يف بالكي37 كاألستاذ الباب هذا بولوج اشتهر ممن بعضهم
«هومريوس كتابه يف وغالدستُن40 اليونان». «تاريخ يف وغروت39 ِثرُول38 واألسقف
اإللياذة42 ترجمة حوايش يف ولوبريفوست الهومريي41 املعجم مقدمة يف وغينيو وعرصه».

الهومريية».43 «املسألة يف وبرتني
من بد فال هذا ومع أوردوها، التي األدلة نفصل أن الضيق املقام هذا يف لنا وليس
غري نظم من بكونها القول يصح كان إذا ما الستجالء اإللياذة؛ عىل مجملة نظرة إلقاء

الشعراء. من واحد
لم أنه فيه واملتأخرين املتقدمني ورأْي هومريوس سرية فذلكة يف تقدم مما علمنا
الغابرة، القرون يف نبغ بهومريوس يلقب شاعًرا أن املحققني نظر يف للريب محلٌّ يبق
كان أنه عىل العاديَّة واآلثار التاريخية النصوص أجمعت وقد واألوذيسية، اإللياذة ونظم
وجوده. إنكار إىل سبيل ثمَّ من بقي فما الشعراء، سائر شأوها إدراك عن يقرص بمنزلة
ادة. الوقَّ القريحة تلك نتاج من كلها اإللياذة كانت إذا ما نعلم أن علينا بقي وإنما

وحدتها

من اإللياذة سالمة يف بحثنا من سيما وال كالمنا، سياق من اللبيب املطالع علم لقد
يف نتطرَّف ال مذهبه ولف عىل أنكرنا إذا أننا والنقصان والزيادة والتصحيف، التحريف
الكيل حقيقة إثبات إىل الذاهب األملاني44 شليَمْن الدكتور بمذهب األخذ حد إىل اإلنكار
أن عىل مقصور إذن فاعتقادنا األثرية، املكتشفات إىل ذلك كل وإسناد فيها، والجزئي
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آخرها إىل أولها من عقدها وناظم بردها، ناسج هو وأنه اإللياذة، ناظم هو هومريوس
ودخيل. ساقط من يتخللها قد وعما البحتة، التاريخية الحقائق عن النظر برصف

إال يمكن ال الثاني النشيد يف القبائل تعداد «إن اليونان»:45 «تاريخ يف غروت قال
فإذا وإال مقبلة، حوادث إىل إشارٌة فيه تكون أن بد ال إنه أي: كل، من جزءًا يكون أن
لم ما واألعالم األسماء تلك توايل تملُّ شك ال واألذن للسامع، فيه لذة فال منفصال أخذ
آثار يف وإن األثر، عىل تعقبها وقائع إىل اإلشارة إىل بها يُرمى أنه إىل مرتاحة النفس تكن
ا عامٍّ شيوًعا شائًعا صولون أيام يف حتى كان الجغرايف الجدول ذلك أن يثبت ما القوم
الذي الخطر ربح له ليتسنى فيه؛ شطر تحشية إىل عمد نفسه صولون إن قيل: حتى
حجتهم، يقوي شطًرا إليه أضافوا امليغاريني أن كما امليغاريني، وبني بينُه رهانه ُعقد
اإللياذة سماع طويل بزمن فيسيسرتاثوس قبل ألفوا قد كانوا اليونان أن يتضح ثم ومن

املباني». متتابعة األجزاء متناسقة واحدًة منظومٌة
أن صح إذا «إنه القائلني: حجة يدفع ال ولكنه بابه، يف سديٌد شك ال قوٌل وهو
تلك عىل إلينا اتصلت تكون أن يصحُّ ال قد الزمن ذلك يف سالمتها عىل اإللياذة تكون
عناية عن أسلفنا ما إىل املطالع نظر نوجه أن حسبنا االعرتاض لهذا فدفًعا السالمة».

وكتابتها». «جمعها باب يف سيما وال الشوائب، من نقيًة بحفظها األقدمني
الجسم لذلك ترشيًحا بل املنظومة لتلك موجًزا تحليًال ييل ما يف موردون وإننا
واحدة منظومة تكون أن من بد ال أنه منه يتضح عضالته املرتابطة فقراته، املتماسكة

القوم. كتب من طالعناه ما يف نظريه بنا يتصل لم بحٌث وهو واحد، لشاعر

وترشيحها تحليلها

األشخاص

أبطالها من بطٍل عىل برصك يقع حتى ْ واقرأ منها، شئت صفحة أية وتصفح اإللياذة خذ
يف وانظر األعالم معجم إىل انتقل ثم الجند، ُعرض من أو الكماة مغاوير من كان سواءٌ
أنه فتتبني جميًعا، فيهن به وصف ما واقرأ الرجل، ذلك ذكر فيها ورد التي الصفحات
األناشيد. وتباعدت املواقع، تباينت مهما تبلغه أن قبل باسمه تنطق تكاد حتى هو هو
وصارًما ودوًدا، ووليٍّا حقوًدا، وشهًما عنيًدا، قرًما وهلة ألول لك يبدو آخيل فهذا
أنه وتعلم نشيد، أول من جزء أول تالوة من مخيلتك يف وسيئاته حسناته ترتسم عتيٍّا
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فيها ظهر سواءٌ منها نشيًدا تقرأ فال غضبه، وصف عىل اإللياذة بُنيت الغضوب الفتى
يتيرس أن إىل والغيظ الحقد بسعري محتدًما يزال ال أنه وتشعر إال يظهر لم أو البطل ذلك
تستلزم كما به فإذا الكتاب، آخر يف الجذوة تلك إخماد إىل املؤدية األسباب تهيئة للشاعر
كرم من صدره يف جمع وقد نفسه، رفعة عىل الجأش ساكن والكرامة السيادة دواعي
بها يشذُّ واحدة عبارٌة كله الكتاب يف وليس الصدور، أرحب عنه يضيق يكاد ما الخالل

واحد. ناظم لغري التناسب هذا يتفق أن وهيهات املرمى، هذا عن الناظم
حزوًما عزوًما العار، اع دفَّ الذمار، حامي رأيته حيثما فهو هكطور إىل انظر ثم
لصق بما دينه من يتمسك ونرية ذكاء ذا عقيدة صدق عن وِرًعا طيش، غري عن مقداًما
الزعيم سري فيسري قومه عماد أنه يعلم القوم. خرافات من ذلك دون ما وينبذ بمعبوداته،
حتى الشاعر به صوره الذي املثال عىل يفتأ وال واإلبالء، والكر الذود ويحسن ام، الهمَّ

عليها. يُحسد ميتًة ويموت الدفاع، شهيد يذهب
رجالها كل وتأملت اإللياذة، أبطال سائر إىل الزعيمني هذين من انتقلت وإذا
وضعه الذي الوضع عن بيشء فيه ينحرف ال رسًما لكٍل رسم الشاعر أن رأيت ونسائها

وآخره. الكتاب أول يف ذلك سيان له

الكبري. والقائد الخطري األمري فأغاممنون •
الباسل. والحليف الورع البطل وآنياس •

قوَّال. غري ال فعَّ بأس رب وإياس •
األهوال. ركوب الشباب نزق له يهون املقحام الفتى وذيوميذ •

األيام. رصوف حنَّكته الحكيم الشيخ ونسطور •
الصماء. والبلية الدهماء الداهية وأوذيس •
الحميم. والخل الكريم الفتى وفطرقل •
الوقور. والهرم الصبور امللك وفريام •

املتأنق. العاشق وفاريس •
األمينة. الزوجة وأنذروماخ •

الحنون. األم وإيقاب •
املصري. بسوء الشاعرة قواها عىل هواها الغالب الفتاة وهيالنة •
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النتيجة لك تهيأت قلَّ أو ذكره كثر ممن تقدم من غري إىل ذلك بعد نظرت وإذا
نفسها.

والعرشين. الحادي النشيد يف املحراب ذلك نفسه هو الرابع النشيد يف فاغينور •
النشيد يف املترسع العزوم الشاب ذلك نفسه هو الرابع النشيد يف وأنطيلوخ •

والعرشين. الثالث

ومريون وصداقته، وفينكس وعرافته، وهيلينوس وطبه، ماخاوون يف ذلك مثل وقل
شأنًا له ترى فال العرض، بطريق ذكر اسٍم تالوة عىل تأتي وقد جرَّا. وهلمَّ وأمانته،
يتغري لم صفته عىل رأيته األبيات من آالف أو مئات بعد ذكره أُعيد إذا ثم ا، خاصٍّ
ذلك مثال ثالث. أو مرتني سوى ذكره يَِرد ال وقد األوىل، للمرة به ذكر عما بيشء
والقميذ وأكماس، وأقلونُّيس، وأقطور، وأفغياس، وأفروطسيالس، وأفرميذون، أذميت

كثريون. وأمثالهم وثواس، وثرسيلوخ، وأمفيماُخس،

الجغرافية األعالم

فما الخطة تلك اتبع أنه رأيت واألنهار والبحار والوهاد والجبال البلدان تناولت إذا ثم
األمثلة: بعض ودونك جغرافيٍّا، عَلًما أو بلدًة به وصف مما بكلمة نفسه ناقض

النشيد يف هرطاقس بن أسيُّس جندها وزعيم سليس، بنهر ذكرها الصٌق فارسية •
أربعة بعد وزعيمها ونهرها هي وهي اإللياذة أبيات من األوىل األلف ويف الثاني،

عرش. الثاني النشيد يف بيت آالف
عرش الحادي النشيد يف بذلك موصوفة وهي األنعام، الكثرية البلدة هي وبفراسا •
والعرشين الثالث النشيد يف الوصف بنفس ذكرها ويتكرر الكتاب، منتصف يف

يوناني. شعر آالف ثمانية أو عربي بيت آالف خمسة من نحو بعد أي:
موضع. غري يف كذلك وهي آلفلون، املوالية املقدسة البلدة وتينيذس •

األمثلة يف توخينا وقد الحرص، تفوق فإنها تقدم، ما أمثلة عن ليضيق املجال وإن
بالك فما هذه فيها املرمى وحدة كانت فإذا الشهرة، قليلة بالًدا الذكر السالفة الثالثة

كإليون. الشهرية باملدن

47



اإللياذة

اإللياذة يف ما وكل واإلسكندر، وزنثُس، كاألوقيانس، واألنهار البحار يف ذلك مثل وقل
وماء. يبس من

الثاني، النشيد يف الجغرايف القسم فخذ التفصيل، لهذا سهًال إجماًال أردت وإذا
رأيت فإذا املعجم، ح تصفَّ ثم زعمائها، وأسماء ممالكهم من شئت مملكة أية منه واقتطع
لم إذا هذا أمامك مرَّ عما يشذ ال بما يتكرر فإنما منها يشء ذكر تكرر قد األسماء تلك

الطوال. األناشيد املوقعني بني فصلت ولو االنطباق، كل عليه ينطبق

أجزائها ارتباط

األول النشيد ناظم أن رأيت ببعض بعضها وارتباطها اإللياذة أجزاء تماسك لت تأمَّ إذا ثم
أخرى بعد درجًة صاحبها بك يصعد مرقاة هي فكأنما األخري، النشيد ناظم هو إنما
وأغاممنون آخيل بخصام بدأت فإذا وراءك، ما كل متبني وأنت آخرها يف تستقرَّ حتى
خطوت كلما إيضاًحا يزيد بسًطا الشاعر لك فيبسطه الخصام، ذلك وراء ما إىل تطلعت
بما األمر وينتهي رجال، ووساطة واعتزال، وحنٌق قتال، وخشية جدال فهناك خطوة.

واحد. بنََفٍس واحًدا خربًا لك يروي الذي اص القصَّ شأن نفسك إليه ترتاح
صديقان الكبار الفصول خالل من لك بدا وفطرقل آخيل تواد يف أمعنت وإذ
والرضاء، الرساء يف فيتواليان اآلخر لغضب أحدهما فيغضب فيرتافقان، يتوادان؛ حميمان
طويل بحديث ذلك وكل حياته، انقضاء حتى اآلخر أحزان تنقيض فال أحدهما مات وإذا
لو الظن فما املرسومة، الخطة تلك عن واحد بقائٍل تشطُّ تكاد أطول أحاديث تتخلله

القائلون. تعدد
اإللياذة. حوادث جميع ذلك عىل وقس

النشيدين إلصاق وهي املعرتضني العرتاض مظنٍَّة أعظم إىل هذا بعد رجعت وإذا
النشيد مقدمة يف مسهبني أثبتنا كما الحجج بأوهن أتوا إنما أنهم رأيت باإللياذة األخريين

املوضع. ذلك يف ذكره لنا يسبق لم ما يف إال هنا البحث نسوق فال والعرشين الثالث
لم أنها تَر رضوبها من رضٍب كل أرباب إىل وانظر النشيد ذلك يف األلعاب خذ
سواهم يصح يكن لم فيها املتبارزين وإن منها، طبيعيٍّا جزءًا لكونها إال باإللياذة تُلصق

موقفه. منهم كلٍّ لوقوف
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الثاني: النشيد يف خيله يف قيل الذي وهو أفميل السباق ففرسان

أْف��م��ي��ِل ِف��ي��ِرٍس اب��ن اب��ن ل��دى ٌر أح��ج��ا ت��ل��ك ع��ن��ده��م ال��خ��ي��ل أَْج��وُد
ال��ط��ل��وِل ف��وق ك��ال��ط��ي��ور وج��رت ول��ونً��ا وس��نٍّ��ا ق��دٍّا ت��س��اوت ق��د

الخامس: النشيد يف الشاعر عنهما وقال آنياس، ما مطهَّ وذيوميذوله

األف��راِس م��ن ال��دن��ي��ا ف��ي م��ا خ��ي��ر آن��ي��اِس ��م��ي م��ط��هَّ واق��تَ��د وام��ِض

حلبة يف ذيوميذ الشاعر أبرز ملا ثم اآللهة. أبي زفس بجياد هناك نسبتهما وألحق
الذكرى. تلك أعاد السباق

طروادة. بحرب واملتسبب أغاممنون وأخو هيالنة زوج وهو ومنيالوس
أخيل. صديق الباسل الفتى نسطور بن وأنطيلوخس

امليدان. ذلك بخوض الفرسان أجدر جميًعا وهم املاهر. الحوذي ومربون
وغريها. والحرضوالرصاع والطعان النضال عىل إطالقه يمكن السباق يف قيل ما وإنَّ

وآدابها فلسفتها

أمور إىل كلها فيها رمى أنه رأيت وآدابه وخالئقه الشاعر فلسفة يف النظر أمعنت وإذا
فقد ومعتقداتهم عاداتهم من كثري يف زمانه أبناء جارى وإن فهو واحد، برجل خاصة
جاراهم حيثما وهو ترقيتهم، يف بعيد ونظر ضمريه يف لسالمة أخرى أمور يف خالفهم
التي النفس آداب من عليه انطبع ما راعى فقد خالفهم وحيثما مجاراته، يف ينحرف فال
اآللهة نفس يف حتى شجبهما وقد وفجور فسق عرص فعرصه زمانه، أهل أرقى جعلته
املواضع تتصفح أن الباب هذا يف وحسبك بقتلتهم طعن وقد باألرسى بطش زمن وزمنه
واألخوات والبنات والزوجات األمهات صفات إطراء عىل وأتى املرأة، بمدح بها أفاض التي

وتباع. ترشى وسلعة املتاع جملة من فيه املرأة كانت قرن يف السبيَّات حتى
دونها يضيق مما واللغة التاريخ إىل بالنظر الرشاح بها أفاض كثرية أدلَّة وهناك

املقام.
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الريب سبب

الكتبة من كثريين آراء يف االرتياب منشأ بشأن كلمة من الفصل هذا ختام يف لنا بد وال
واملؤرخني.

يف دامغٌة االعرتاض ووجوه أيدينا، بني التي القديمة الكتب يف كثرية الريب مظان إن
وعندنا ، معنيَّ مؤلف أو معلوم أصٍل إىل إرجاعها األحايني بعض يف يتعذر حتى بعضها
تطرفت ولهذا وأشباههما؛ العبيس عنرتة وقصة وليلة، ليلة ألف كتاب ذلك أمثال من
وجود يف حتى الريب وبث قديم، كل إنكار إىل واآلداب التاريخ يف املشتغلني من زمرة
رائعة يف الشمس ثبوت وجودها وثبت التاريخ، يف ذكرها تكرر وأشخاص مسميَّات
عليه انطوت وقد هومريوس إنكار إىل منها فئٌة تصدت إذا هذا بعد نعجب فهل النهار،
الفرس الفردويسهومريوس عىل ينكر القدماء آثار يف الباحث فوريل46 وهذا األعوام آالف
يف الفرس قبلة وشهنامتُه هومريوس إىل بالنسبة األمس ابن والفردويس الشهنامة، نظم
وملن نُظمت، كيف تفصيال لك ل فصَّ فيهم صغري أصغر سألت وإذا وآصالهم، غدوهم

مماته. وبعد بحياته ناظمها أمر من كان وما نظمت،

ومعارفعرصها اإللياذة

أحرانا «وما العلماء: قال الشعراء» أمري يكون أن هومريوس أحرى «ما الشعراء: قال إذا
فقد وتاريٍخ، وصناعٍة وأدٍب علٍم من عرصه معارف فيها نضد خزانًة ديوانه نتخذ أن
واتخذ الشعر، أبا بوه ولقَّ أمته، شعراء من تقدم من جميع عن نظرهم األدباءُ رصف

القدماء». علوم استقصاء يف إليها يرجعون حجًة أقواله واملؤرخون العلماء
به نلُّم وإنما الباب، هذا يف به أفاضوا ما جميع عىل الكالم بسط اإلمكان يف وليس
إىل وأدبه الشعر يف البحث ونرتك باملرام. وافية نظنها يسرية أمثلة إيراد مع موجًزا إملاًما

الفصول. من ييل ما
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والتاريخ اإللياذة

نقل، عمن نعلم وال فنقل ذكَرها، الزماُن طمَس موارد من استقى هومريوس أن شك ال
الظن يف يرجح البعض ثبوت ولكن يثبتها، لم وما األثر أثبتها مما كثرية حوادث ودوَّن
لم التي التاريخية الحوادث من نبٍذ إىل الرشح يف أرشنا وقد بقي، مما الكثري ثبوت
بأبي امللقب هريودوتس وإن قومه، يف املؤرخني أول االعتبار بهذا فهو املؤرخون، يذكرها
حجة. إثبات إىل واضُطر أمٌر عليه أُغلق كلما بقوله ويستشهد معارفه، من يستمد التاريخ
عة مرصَّ رأيتها واإلفرنج والرومان اليونان من املؤرخني جميع مؤلفات إىل رجعت وإذا

التاريخ. يف مكانته علو لك يثبت مما الهومريية بالشواهد ترصيًعا

والجغرافية اإللياذة

ومنزلته أرسخ الجغرافيا يف قدمه إن أيًضا: قيل مؤرخ، أول هو هومريوس إن قيل: إذا
ذكرها التي املواقع معظم بنفسه تعهد إذ األسنى وَعَلُمه العلم هذا واضع فهو أرفع،
بمثله، اإلتيان عن يقرصون املتأخرون ويكاد املتقدمون، إليه يسبقه لم وصًفا ووصفها
الفن بهذا إملامُه يلمَّ أن لجغرايف يكن لم أنه لتعلم الجغرايف القسم إىل الرجوع وحسبك
وجميع والسبق47 بالفضل له يعرتف بعدُه الجغرافيا أبا إسطرابون وإن اليوم، حتى
ملتٍن رشًحا جغرافيته اعتبار يمكن لقد حتى الهومريي الشعر من بشواهد مؤيدة مباحثه
إىل يوًما االستطالع حبُّ حداني وقد األوذيسية. يف باقيه وأكثر اإللياذة يف أرباعه ثالثة
وتسعة مئتان بها فإذا هومريوس، منظومتي من إسطرابون أخذها التي الشواهد عد
يف املكررة األبيات خال ما األوذيسية من بيتًا عرش واثنا ومئة اإللياذة، من بيتًا وأربعون

الطويل. املتن هذا عىل الرشح من يُكتب أن يمكن ما أدراك وما مواضع، عدة

العلوم وسائر اإللياذة

بهذا وألحقته أبوابها هومريوس طرق التي العلوم من لكل بابًا اإللياذة معجم يف أفردت
للمطالع. إرشاًدا املراد العلم ذكر فيها ورد التي الصفحات فيه وعيَّنت الكتاب،

علوم جميع سطورها بني جمعت معارف بدائرة أشبه اإللياذة أن منه وسرتى
العرص.
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الطب

وترشيح جراحة، من علومه بجميع أَلمَّ هومريوس رأيت مثًال الطب أخذت فإذا
واألوبئة. األمراض ووصف والعالج، والصيدلة والعقاقري النبات يف وبحث وفسيولوجيا،

الفلك

السماء فوصف زمانه، علم منهما بلغه ما كل لك ذكر الهيئة وعلم الفلك طلبت وإذا
وفعلها الجوية الظواهر وذكر النجوم، طوالع تأثري يف فبحث التنجيم، إىل وتطرق واألبراج

األحياء. يف

الحرب

تُدَهش إفاضًة بتفصيلها لك أفاض والعسكرية والفنون الحرب إىل تطلعت وإذا
وتعبئتها، وزحفها ودفاعها، بهجومها وحركاتها الجيوش مواقف لك ل ففصَّ لها،
العسكري، والتمرين الحرب أركان ووصف االندحار، ووجوه الظفر أسباب لك وأبان
والترتيس العسكري، والبدل واألسالب، األرسى، يف وبحث واملبارزات، والكمني والحرس
أحوال وبنيَّ والطالئع، واألرصاد والعيون، املعسكر، يف القضاء وديوان والجواسيس،
وأرزاق واملضارب، الخيم ذكر عن يغفل ولم الخنادق، وحفر الحصون وإقامة الحصار
الحربي والرقص والنريان، الراية حتى قيَّدها إال شاردة يغادر ولم وأطماعه. الجند

العسكرية. واأللعاب
والخَوذ، الشكَّة فوصف والدروع، األسلحة وأصناف القتال أنواع لك ل فصَّ ثم

والحجارة. واملخاذف الفُؤوس حتى والسيوف والرماح والرتوس واملغافر،

والحكومة السياسة

لهم يعرض وما وسلطتهم وامللوك، الحكومة يف لك بحث السياسة إىل تطرقت وإذا
السياسيني خدع وذكر الفوىض. من وحذَّر وبالعكس، الرعية تجاه وموقفهم وعليهم،
الوفود بأحوال وأحاط واإلقطاعات، والخراج واملجالس الرشائع إىل وأشار وحيلهم.

الرعية. يف والخطابة والتعاهد، والتحالف، والسفراء
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الدين

العباد إىل ونسبتهم معبوداتهم، بذكر لك أسهب القوم دين عىل الوقوف يف رغبت وإذا
بنفسه، منهم كلٍّ صفة وأوضح وأنثى ذكٍر بني فرًدا فرًدا ووصفهم إليهم، الخلق ونسبة
مع ودرجات طبقات إىل وقسمهم وصغاًرا، كباًرا مزاياهم لك وهيَّأ زمالئه، إىل وبالنسبة
واألدعية. والضحايا والصلوات العبادات ذكر عىل وأتى حدة، عىل طبقة كل منزلة بيان
الوقوف يف الراغب إليه يتطلع ما وسائر األرواح، عالم يف وبحث ومصريها، الروح ووصف

الزمان. ذلك يف العبادة أحوال عىل

األعمال وسائر الفنون

منقول وكل وتصوير، وموسيقى وغناء، نقش من الجميلة الفنون يف ذلك مثل وقل
حتى واملعامالت والتجارة والزراعة، كالحراثة وأعماله اإلنسان معارف من ومعقول

األحالم. وتفسري والكهانة، والعيافة، العرافة،

والصنائع اإللياذة

إسهابًا منها الكثري بوصف فأسهب زمانه، بصناعات خاصة عناية عني هومريوس وكأن
الصنَّاع. من فريٍق كل إىل ينتمي كان أنه قرأته إذا تخال

ماهر بنَّاءٌ به إذا حاذق ار نجَّ هو وبينا مركبات، صانع به إذا سفن ار وشَّ تراه فبينا
وليس وصائًغا، وصبَّاًغا وخرَّاًطا، اًشا، ونقَّ اًرا، وحفَّ اًدا، وحدَّ صيقًال، تخاله ثم ومهندس،
وغزله، تطريزه هذا من وحسبك الرجال، بأشغال منها إملاًما أقل النساء بأعمال هو

وحياكته. ونسجه

وخلودها حياتها سبب

لطرق مبتدًعا وال القصيص، الشعر منظومات أو املالحم نظم من أول هومريوس يكن لم
وأكثر أمتَّه، أِلفتها سليقٌة فتلك والتاريخ، العلم بشواهد ترصيعها وأساليب إنشادها،
سبعني اليونان شعراء من تقدم ملن حسبوا وقد والجاهلية، البداوة أيام غوامض يف األمم
جميع بادت وقد واحدة، وأوذيسية والصغرى، الكربى إلياذتان منهما كملَحَمتيه منظومة
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كلْؤلَؤتني بقيتا فقد املنظومتني، تينك سوى الزمان مكافحة عىل يقَو ولم املنظومات، تلك
لليونان وخلَّدتا نظائرهما، من بقي ما سائر بأشعتهما وكسفتا األدب، قالدة يف برَّاقتني

الدهور. وكرور العصور، تقادم يمحوه ال مجًدا
تزاالن وال الدين، كتب إال واملنثور املنظوم من يشءٌ البرش بني شيوعهما يشع ولم

القرائح. نتاج بني األول املقام يف عام آالف ثالثة منذ كانتا كما
ذلك أسباب من وتوابعهما والسياسة العلم خالصة إبداعهما من تقدَّم ما وليس
العلم تطلب ضعيفة فئٌة الغابرة العصور يف سيما وال العلم، طالب فإن يشء يف البقاء
ويتغري، يتقلب شأن يف يوم كل والعلم لها، وضعت كتب من تتلقنها أخرى أبواب من
صوابًا اليوم يف منه كان وما الغد، يف يصلح ال األمس يف منه صلح فما ويرتقي، وينحط
يف مغرسها ثابتة أسباٌب ة ثمَّ تكون أن من بد فال فادًحا، خطأ بعده أصبح ساطًعا

وحضارٍة. برتقٍّ تتأثر وال زمان، بتغري تتغري ال القلب يف ومنبتها النفس،
فأطارها، األرواح بوق يف ونفخ فأثارها، األفئدة أوتار عىل نقر إنما هومريوس فإن
يف النفس أعماق وسرب فتحالفا، تآلفا أنهما لك يخيل مزًجا بالخيال الحقيقة ومزج
ال بجالء وتكلم والشعائر، العواطف وهاج بساطتها، يف الفطرة وتحرَّى سذاجتها،
تمثيًال ومثَّل اإليجاز، موضع وأوجز اإلسهاب، موضع فأسهب التكلف، مسحة تشوبه

وإخالص. عقيدٍة عن صادًقا تفصيًال ل وفصَّ ناطًقا،
املعنى، ورقة السبك، ودقة النظم، وتناسق الشعر، بالغة ذلك إىل أضفنا وإذا

الخلود. ذلك غرابة عنك ذهبت واالنسجام والسهولة
والضعف والرش، الخري مزج من هومريوس شعر يف يرى ما «وإن غيزو:48 قال
أحوال وبسط واألقوال، األفكار وتنويع مختلفة، بمظاهر واملشاعر األفكار واتحاد بالقوة،
مثيل؛ يماثله ال بما الشعرية األميال يبث ذلك كل متباينة أنماٍط عىل واألقدار الطبيعة
البقاء عوامل أقوى من أن وعندي والعالم» اإلنسان وحقيقة أساس، كل أسَّ فيه ألن
كفٍّ من وقعت بذورهما أن األسباب من تقدم ما استجماع مع واألوذيسية اإللياذة يف
من يشء فهم يغلق يكن فلم عرصها، يف سهلة بلغٍة نظمتا إذ صالحة أرٍض عىل صالحة
عىل وحرصوا وتناقلوهما، وتناولوهما القوم بهما فشغف علًما، الناس أقل عىل معانيهما

جميل. كل استبقاء عىل حريص واملرء الجمال، مستودع ألنهما ادخارهما؛
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اللغات سائر إىل اليونانية من ونقلها انتشارها

الالتينية

منها يربق كان فما بزوغها، عند الشمس نور كانتشار اليونان بني اإللياذة انتشار كان
هذا تطرق أن لبث ما ثم ووضيع، رفيع كل عليه يتهافت حتى الشاعر فم من بارق
التقاط عىل شعراؤهم وشد بإنشادها، وترنموا لغتهم إىل فنقلوها الرومان، إىل التهافت
ويف الكربى منظوماتهم دعائم املعاني تلك عىل أقاموا حتى معانيها وتحدي دررها،

الالتني. شعراء كبري فرجيليوس مقدمتهم

والفارسية الهندية

يتغنون كانوا الفرس ملوك وأن لغتهم، إىل نقلوها الهنود أن املؤرخ49 إليانوس روى وقد
اإللياذة واتخذ الشهنامة، معاني من كثريًا منها استمد الفردويس ولعل بالفارسية. بها

الغراء. ملنظومته مثاًال

الرسيانية

الرهاوي ثاوفيلس ونقلها كغريهم، الرسيان بها فعلق بها، شغًفا أقل األمم سائر تكن ولم
شعًرا. لغته إىل

اإلفرنج لغات

من لغة كل إىل ونثًرا شعًرا مراًرا نقلت فقد بها، اإلفرنج علوق من كان عما تسل وال
عديدة. مراًرا منها ترجمة كل وطبعت جميًعا، عندهم كتاب أشهر صارت حتى لغاتهم
الفرنسوية. إىل وُمنبيل52 اإليطالية. إىل وُمنْتي51 جيزاُرتي50 ترجمة وأشهرها
ُمنْتي، النقلة هؤالء وأصدق اإلنجليزية. إىل وكوپر54 وجايمن وپوپ األملانية إىل وُفوس53

شعًرا. أبلغهم وپوپ وهو
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لغتهم إىل نقلها العرب إغفال

ومع بالنظم، وأشغفهم للشعر، وأحفظهم األدب، علوم عىل امللل أحرص من العرب كان
بني االنتشار هذا منترشة وهي عنهم محجوبًة اإللياذة لبقاء العجب يأخذك فلقد هذا
يف ظهرانيهم بني املقيمون األدباء يتناشدها كلغتهم ساميَّة بلغة ومنظومة األرض، قبائل

العبَّاسية. الخالفة مقر
الحاجة وضوح مع سلف ما يف إلغفالها العجب زال تبينَّاها إذا أسبابًا لذلك وإن
فهم وإغالق الدين، ثالثة: إىل األسباب تلك مرجع وإن العرص، هذا يف تعريبها إىل ة املاسَّ

العربي. الشعر نظم عن النقلة وعجز العرب، عىل اليونانية

والنرصانية اإللياذة

إقبالهنَّ يتخلل «لم وقلنا: الهومريي، الشعر عىل أوروبا أمم إقبال إىل مرَّ فيما ارشنا
وهو هومريوس املسيحيون خذل فإذا النرصانية». بَدء يف معدودات أعوام عقود إال فتوٌر
أوائل يف املسلمني أحرى فما مجالسهم، يف متلوٌّ وهو شعرُه ونبذوا عندهم، معروف
منها يعرفون ال وهم أقواله عن ويعرضوا أذهانهم، يف له أثر وال يطَّرحوه أن اإلسالم

شيئًا.
فكان املسيحي، الدين انتشار عند الرومانية املمالك يف مجده ذروة هومريوسيف كان
فبات الهومريي، الشعر يف تمثيل أصدق ممثَّلة وهي الوثنية، أركان تقويض من بد ال
مورًدا به أخذهم ولزوم بدينهم املسيحيني عهد لحداثة الزب رضبة الشعر ذلك إغفال
اتخاذ يف غالوا الدُّعاة بعض ولكن األوثان، عبدة من السلف أساطري تشوبه ال صافيًا
التوراة؛ آي وتحريف البدع بابتداع هومريوس فاتَّهموا الغاية؛ تلك إىل ية املَؤدِّ الطرق
الطيطان كعصيان منها املستنبطة القصص من قومه مذاهب وافق ما منها ليصوغ
ليوسف بلريوفون ومماثلة أمره، أول موىس بصورة فرسيُّس وتلبُّس الجنة، من وطردهم
من خشيًة بتحريمها ينادون كانوا ولهذا الرشح، يف إليه أرشنا مما ذلك وأمثال الصديق،
الناقل يكن لم هومريوس أن قولهم لوازم من وكان املتنرصة، الناشئة عقيدة تفسد أن

بها. املنادي لها الواضع بل األولني لخرافات
فما إيرونيمس55 كالقديس علماؤهم وأما املسيحيني، ة عامَّ بني الحال كانت تلك

معانيها. وسمو ببالغتها معجبني هومريوس أشعار تالوة عىل مكبني زالوا
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وسائر وإلياذته هومريوس عن أفرجوا حتى البالد يف النرصانية قدم رسخت وما
اختالب إىل فعادت قشيبة بحلٍل وبرزت عقالها، من الخرائد تلك فانطلقت منظوماته،

اآلداب. مجالس يف األلباب

واإلسالم اإللياذة

أن ريب ال إذ األوىل، قرونه يف اإلسالم عىل يصدق نشؤها يف النرصانية عن قيل ما وإنَّ
بني بثها إىل ارتاحوا ملا اإللياذة محتويات عىل الحني ذلك وقوفهم فرضنا لو ة األمَّ أئمة

اإليمان. مفسدات من تكون لئال العامة؛
األمصار، ملكوا حتى البداوة مهامه من يخرجون يكادوا لم العرب أن ذلك عىل وزد
الشام يف لألمويني امللك استقر وما الكبار، املمالك وأسسوا األقطار، سائر يف وانترشوا
يف العباسية الدولة دعائم توطدت وما العلم، كتب استخراج إىل الحاجة لهم بدت حتى
والهنود الفرس من املتقدمني علوم لتعريب النَقلة؛ مجالس الخلفاءُ نظَّم حتى العراق
حاجتهم وكانت واألدب، الشعر إىل منها العلوم إىل أحوج أنهم لهم فالح واليونان،
طب تعريب إىل فعمدوا الدين؛ عن للمناضلة الكالم علم إىل ثم الطب، علم إىل الكربى
يجري ما وجميع اإللياذة وأغفلوا ونظائرهما، أرسطوطاليس وفلسفة وجالينوس، أبقراط

واألدب. الشعر كتب من مجراها
شعراُؤها ويزيد العربي، الشعر عىل شعرها يربو لغٌة األرض لغات يف ليس إنه ثم
تعبُّده، يف َوِرعني شعرهم، يف االعتقاد مخلصو جميًعا وهم العرب شعراء عىل عدًدا
ودقًة وانسجاًما، بالغًة قصائدهم يجاري أعجمي شعٍر وجود اإلمكان يف يخالون فال

وإحكاًما.
لديهم بما اكتفاءً األعاجم شعر عىل اإلقبال عن تقاعدهم دواعي من كان أيًضا فهذا

الزاخر. البحر ذلك درر من
تَبَوء زمن تأخر لو أو العباسية الدولة عظمة زمن طال لو أنه أعتقد أنني عىل
األدب، أندية يف اآلن تتىل اإللياذة مقاطيع بعض لكانت جيلني الخالفة أريكة املأمون
األمويني فإن األدب، يف واشتغالها حني، بعد األندلس دولة قيام القول بهذا يطعن وال
يضاهوا لم ولكنهم الشعر، مرقاة يف درجاٍت ورقوا العرب، بآداب تفننوا األندلسيني

كتبهم. وتعريب األعاجم فلسفة التقاط عىل إقبالهم من بيشء بغداد يف العباسيني
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من العلوم اختزان عىل نظريهما حريصة دولٌة للعرب تقم لم الدولتني هاتني وبعد
املغرب ودول بمرص، الفاطميني دولة من كالٍّ فإن مناشئها، من اآلداب وادخار مخابئها،
لغات يف املتضّلعني من أزمانها يف النقلة قلة عن فضًال أخرى مشاغل إىل منرصفة كانت،

لغتهم. فوق األعاجم

العرب نقَلة

القرون يف شعًرا اإللياذة تعريب وجه يف صماء عقبًة وقفا طبيعيان حاجزان أيًضا وهناك
وهما: يزيدان أو الدين حواجز عن شأْنًا ن يقالَّ ال ولعلهما األوىل،

وإن عربًا، يكونوا لم بختيشوع وآل ُحننَي، وابن الخيص، كابن الخلفاء معربي أن أوًال:
إنما وهم العربي، الشعر نظم عليهم يسهل يكن فلم أساتذتها، عىل بالعربية تفقهوا
حتى لغاتهم آداب عىل حريصني كانوا وإن أدباء، منهم أكثر علماء العرب بنظر كانوا
مجالسهم، يف به يرتنمون كانوا شعًرا منظومًة اإللياذة بقالدة الرسيانية ِجيد حلَّوا
العرب، آلداب تفرغوا الذين الفرس من معظمهم قليلون إال القاعدة هذه عن يشذ وال

الشعراء. عداد يف يكونوا لم أيًضا وهؤالء املقفع، كابن فيها فربَّزوا
من فيهم يكن فلم اليونانية، فهم يحسنون يكونوا لم أنفسهم العرب شعراء أن وثانيًا:

ة. املَهمَّ لتلك يصلح
من مانًعا يكن لم العربي الشعر نظم يف اإلجادة عن النقلة عجز إن قيل: وإن
والعرب الفرس بني االرتباط «إن قلنا: الفردويس. شهنامة ُعربت كما نثًرا اإللياذة تعريب
من فذلك الشهنامة، وناظم اإللياذة ناظم بني وشتان واليونان، العرب بني منه أكثر كان
لتعريب تجرد من العرب بني يقم فلم ذلك ومع اإلسالم، أدباء من وهذا األصنام، عبدة
أن فأراد األصل، بتالوة طرب والفارسية العربية فهم يُحسن ملك بقيام إال الشهنامة
أن وهيهات الكفاءة، فيه م توسَّ رجل عىل بالرزق ع فوسَّ التعريب؛ بتالوة أمتُه يطرب

الحال.56 تلك غري يف ذلك يتيرس
أن والظاهر رواُؤه». وبُهت رونقه، ذهب نثًرا تُرجم إذا الشعر أن يخفى ال إنه ثم
وبقيت ضياًعا، ذهبت فما وإال الناس فأهملها الشهنامة، تعريب عىل انطبق الحكم هذا
مذكوًرا. حديثًا منها لنا روى من األدباء يف وليس التاريخ، كتب يف عنها ُ نقرأ عني بعد أثًرا
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اإللياذة، نقل عن األدباء تصد كانت التي الحوائل من يكن مهما أنه القول وخالصة
لوازم من صار بل زمننا يف أثٌر الحوائل لتلك بقي فما للعامة إبرازها دون وتحول
من فيها ما أنَّ وخصوًصا الحضارة، أبناء لغات لغتنا تجاري عربيًة حلًَّة إِلباُسها العرص

للمعترب. عربًة خربُه يبقى أن املحتوم من فصار أثرُه، باد قد الوثنية دين أساطري

التعريب

اإللياذة تعريب يف املعرِّب حكاية

تعريبها؟ إىل حداني وما اإللياذة؟ عرَّبُت كيف األدباء أصدقائي من الغفري الجمُّ سألني
العَقبة. هذه مثل يف يسري أن ُقيضعليه ملن فائدة من يخلو ال ولعله اآلتي، الفصل فكتبت
بالخياليَّات منه تعّلق ما سيما وال الَقصيص، الشعر بمطالعة الصغر منذ كلفت
الدروس وفروض الشعر، ذلك من خلًوا تكون تكاد لغتنا كانت وملا األقدمني، وعبادات
فتحول معيناتها؛ عن ذلك مثل من شذَّ ما لقراءة بقية معها تبقي وال الوقت، تستنزف
ورد أو األساتذة أفواه من عرًضا سقط ما ألتقط كنت مواردها من املياه استقاء دون
أُتم ولم قتها، لفَّ قصائد بعض نتها ضمَّ نبذ لديَّ فاجتمعت التدريس، كتب يف شاهًدا
القصائد، تلك من بأمثلٍة اللبيب املطالع يطالبنني وال الحياة، أعوام من الثاني العقد
مما يشءٌ البال عىل خطر كلما الضحك من أتمالك ال إذ هزئه دون بي نفيس هزءُ فحسبي
والرومان، اليونان بآلهة الكلدان آلهة فيه اختلطت مختبٌط يمٌّ فهنالك الذاكرة، يف علق
والتبست باإلناث، الذكور واشتبه والصني، الهند معبودات مرصموضع معبودات وأُنزلت
أمم عن أخبارهم من كثري يف الكتبة دّون ما نحِو عىل اليونانية باألسماء اإلفرنجية األعالم

أبوابه. غري من دخله فنٍّ إىل تطاول كاتب كل شأن بدع وال وهذا الخالية، القرون
أدركت العطلة أوقات استعمال يف مطلًقا مترصًفا وأصبحت نفيس، حكمت فلما
أن يجب كان حيث إىل فانتهيت االطالع، بسعة الظن سابق مع شيئًا أعرف لم أنني
ما صحيحة قراءة منها شيئًا قرأت بعد أكن ولم املنظومات، تلك إىل فعمدت أبتدئ،
من كنت إذا بلغته كتاب كلَّ إليه وصلت ما جميع وقرأُت مِلْلتُن، الغابر» «الفردوس خال

أعرفها. لغٍة إىل فبرتجمته وإال قرائها،
باإللياذة؛ إعجابي زاد والحديثة القديمة املنظومات من منظومًة قرأت كلما وكنت
وأكثرهن رواءً وأبهرهنَّ رونًقا، أحدثهن تزال ال فهي عهًدا، أقدمهنَّ كانت وإن ألنها
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يبلغوا فلم منوالها عىل الشعراء صفوة نسج جميًعا. وأبلغهنَّ مجاًال، وأوسعهن جالءً،
شيئًا. ينقصوها ولم بحارهم، فملئوا بحرها من واستقوا شأْوها،

بها أوىل فهي اليتيمة، الدرة هذه من مثاال تحرر أن العربية لغتنا أحرى ما فقلت:
أسباب لها يوفر ما ولغاتهم اإلفرنج شعر يف فليس الحضارة، ملل من تناولها ممن
الفطرة إىل قريبٍة بلغٍة اليوناني فالشعر لغتنا، ات معدَّ تهيئه مما أجمل بحلٍة الربوز
انطبقت من امللل من ملٍَّة شعراء يف وليس كجاهليتنا، قوم جاهلية يف والبحث كلغتنا،

شعرائنا. من كاملتقدمني الشعري والوصف بالحكمة اإللياذة معاني عىل معانيهم
الشقة، وطول املسلك ووعورة املوقف، بخطورة علمي مع بتعريبها النفس فناجتني
إىل زففتها األجل يف وفسح هللا فتح فإذا الفراغ، أوقات بها تقيض َملهاة ِتلك وقلت:
وعزمت النفوس، به تروَّض ما خري وهي بها نفيس أرّوض أن من أقلَّ فال وإال القراء،

آخرها. عىل آتي حتى أغادرها ال أن عىل منها بيت أول نظمت منذ

األصل تعريب

األدباء، عىل وأعرضها يل اتفق حيث من أمثلًة منها ألنظمنَّ وقلت: خطًَّة، لنفيس فخططت
قبل أتبينها أن يل فخريٌ الخلل، مواطن وأتبني النفوس، يف وقعها من يكون ما فأتنسم
وألقيتها ، يديَّ بني كانت منها فرنسية ترجمٍة إىل وعمدت هللا عىل فتوكلت العمل، يف التوغل
فإذا األول، ثلِثِه من الفرنيس الكتاب وفتحت إيطالية، وأخرى إنكليزية، ترجمة جانب إىل
فنظمت والشتيمة، بالسباب أغاممنون عىل ينهال وأخيل يتخاصمان، وأغاممنون بأخيل

مطلعها: التي األبيات

… ُم��ث��َق��ْل ال��راح ب��ن��ش��وة م��ل��ي��ًك��ا ي��ا

يف وذلك اإللياذة. من نظمت ما أول وكانت النظم، يف املألوفة الطريقة عىل فعربتها
معرتٍك يف بي فإذا الثاني، ثلثه من الكتاب فتحت ثم القاهرة. بمرص ١٨٨٧ سنة أخريات

مطلعها: التي القصيدة فنظمت عرش الخامس النشيد أول يف عنيف
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األغ��ارِق ح��س��ام ف��ي��ه��ا ي��ص��ّل��م��ه��م ال��خ��ن��ادِق ح��دَّ ال��ط��رواد ت��ج��اوزِت

فيها ونهجت والقوايف، للمعاني اللغة اتساع من بها توثَّقت طويلة قصيدًة فكانت
التعريب». يف «النظم باب يف مفصال وسرتاه ذهني يف أعددته كنت مما جديًدا نهًجا

الثالث النشيد من الثالثة الصفحة يف بي فإذا األخري، ثلثه من الكتاب فتحت ثم
أُسلوٍب عىل ى ومقفَّ ًعا مرصَّ رجًزا بيت مئة نحو منه ونظمت أوله، إىل فرجعت والعرشين،

سياقه. عىل النشيد كل لتعريب بمرامي وافيًا وحسبته استحسنته
عىل أعرضها وجعلت اتها، بمسودَّ الثالث القصائد من لديَّ ع تجمَّ ما جميع فحملت
انتهاج عىل َ نشأ ومن العرصي، الشعر أَِلف ممن والشعراء األدباء من وزرته زارني من
ريبٌة بعضهم من وأنست نشاًطا، بمجاملتهم فزدت وجاملوا، فاستحسنوا القديم، الشعر
وكثرة الفادح، العناء من الشاق العمل هذا يتبع ما لوفرة والقنوط؛ امللل من عيلَّ وخشية
الكتاب هذا أمثال وطّالب العربية قراء وليس بالطبع، ُمثّل لو النفقات من يستلزم ما
ذلك أن عىل األوقات: وضياع النفس، وشق النفقات، تلك بمثل املجازفة عىل ينشط ممن
أنا بل العمل هذا وراء من للربح جشع بي وليس أقدمت إذ نفيس له تجزع ما أقل كان
تستسهل النفس يف لغراٍم ولكن الكسب، عن ترفًعا ذلك ليس حصلت لو بالخسارة راٍض

سبيله. يف الصعب
تباًعا النقل يف وأخذت نشيد أول إىل فرجعت الرشوع، أوان إذن حان لقد فقلت:
بعًضا الرتجمات أقابل النظم أثناء وكنت الثاني، النشيد نصف ونظمت أكملته، حتى
النظم، فأوقفت أخرى، دون لنسخة الرجحان تبنيُّ معه عيلَّ يصعب فرًقا فأرى ببعض،

أصله. غري من النقل يصلح ال إذ اليوناني األصل إىل الرجوع من إذن بد ال وقلت:
وبعض البسيطة، القراءة تتجاوز تكاد ال ذاك إذ قارصًة باليونانية معرفتي وكانت
عالٍم إىل فأرشدت غلَّتي، يروي أستاذ عن أبحث فأخذت غليًال، تشفي ال ومفردات أصوٍل
أن أعلم وكنت بالفرنسية، تضلُّعه باليونانية متضلٌع أنه وأبلغت اليسوعيني، اآلباء من
إذن بد ال فكان مدارسهم، خارج خاصة دروس إللقاء التفرغ يسعهم ال اليسوعيني اآلباء
لهما فشكرت األمرين، عىل الحصول إىل هللا فوفقني الرئيس، وأذن األستاذ رضاء من
ُمكب وأنا اإللياذة، من فصوال يل ويفرس اللغة، أصول يلقنني أستاذي وجعل املنة، هذه
أن يسعني أنه منه وعلمت أشهًرا، معه قضيت أن وبعد لالستفادة، متفرغ الدرس عىل
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اللغة بكتب االستعانة مع أصلها من اإللياذة تعريب أتناول وأن وحدي، الدرس أستتم
التعريب. استأنفت ثم باملطالعة النفس أجهد مدًة ولبثت شاكًرا فارقته وتفاسريها،

النظر إمعان إىل فرجعت والثاني، األول النشيد من عرَّبته مما يشءٌ بنفيس وكان
أحجم ال فكنت والتصحيح، التنقيح إىل ألجأني خلال فرأيت أصله، عىل ومقابلته فيه
هذه من يشءٌ يل يقع ولم برمتها، مقاطيع نظم أعدت وربما والبيتني، البيت تغيري عن
قافية تغيري أو بغريهما شطر أو فقرٍة استبدال يف يكون أن إال األناشيد سائر يف اإلعادة
قدر عىل البيت بإحكام النفس أجهد كنت ذلك سوى ما ويف ناظم، لكل يقع مما بأخرى

كتابته. قبل االستطاعة
فربحت الصبا منذ ألفتها التي األسفار حادي بي حدا حتى مرص يف أستقر أكد ولم
العراق إىل التَّطواف بي فانتهى إليها، وحننٌي بها شغٌف النفس ويف ١٨٨٨ سنة القاهرة
اإللياذة طي إىل اضطررت سنتني زهاء فيها فأقمت العجم، وأطراف الهند، طرقت أن بعد
منها بأديب أجتمع لم أنني عىل أسابيع، بضعة إال إليها العود يل يتسنَّ ولم معظمهما، يف

الشعر. بسماع مولعون العراق وأدباءُ منظومها من شيئًا عليه عرضت إال
كثري كنت سنوات سبع فيه لبثت طيبًا مقاًما واتخذتها اآلستانة، إىل شخصت ثم
إىل واملرجع وأمريكا، بأوروبا وسنة بسوريا، فيوٌم والغرب، الرشق بني أثنائها يف التنقل
من اليد تفرغ فال خلسًة األوقات أختلس توجهت حيثما رفيقي اإللياذة وكانت اآلستانة.
بها هببت ثم الحجاب طي وهي واألشهر، األسابيع مرت ولطاملا إليها، عدت إال عمل
البواخر متون وعىل الجبال، رؤوس يف ذلك حصل ما وكثريًا العمل، وعاودت رقدتها من

العالم. أقطار أربع وليدة املعنى بهذا فهي الحديد، سكك وقطارات
اآلستانة يف سيما وال املحل، ذلك أهل من االستفادة أتوخى حللت حيث وكنت
وإلياذته هومريوس اق عشَّ اليونان أدباء ببعض اتصلت أن التوفيق حسن يل هيأ حيث
اليونانية خلكي كلية أساتذة أحد وكاروليذس اإلنجليزية، السفارة ترجمان كاستافريذس
ال وهم وأُغلق، التبس ما بعض يف أشاورهم فكنت العربية، قراء من وبعضهم باآلستانة،
بتعريب مستبرشين الطرب هزة فتعروهم العربي املنظوم من أجزاءً لهم ُ وأقرأ يضنُّون

شعرائهم. ألعظم منظومة أعظم
إىل بعائلتي فخرجت ١٨٩٥ سنة صيف أول إىل ومسري وقوف بني ظللت وهكذا
من نهايتها يف فرغت أشهر أربعة فيها وظللت اآلستانة، ضواحي يف باغجه فنار مصيف

التعريب. عناء
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الرشح كتابة

عىل اإللياذة عرضت لو إذ ذلك وراء ما إىل أطمح كنت النظم يف رشوعي منذ أنني عىل
مما يشء عىل فائدته تربو ال شعريٍّا هيكال إال خالوها ملا الرشوح من عاريًة العربية قراء

لغتنا. يف أكثرها وما الدواوين من أيديهم بني
الرشاح من أحد ينتهجه لم جديًدا أسلوبًا فيه أنتهج رشًحا عليها أعلق أن فرأيت
وبعض جاهليتها، يف أمته أخالق إىل نظره يف بالرجوع العربي القارئ يأنس أن بغية
ومناهج وعاداتها آدابها من واملأثور وعباداتها، أساطريها من واملشهور حضارتها
لغته باتساع واإلعجاب وزعمائها، وساستها وأمرائها ملوكها ومواقف وأدبائها، شعرائها
األوضاع بعض تأدية عن الحال يف عجزها مع الفطرية املعاني من معنى لكل الوضع يف
ذلك كل االجتماعية. وحالتهم ولغتهم العرب حالة وصف يتناول ما وجميع العرصية،
ويرتاح اليونان، أمم يف سيما وال الغابرة، األمم يف نظريه من كان ما مع واملقابلة باملقارنة
فيبحث قبل، من ولجه أحًدا أظن ال باب يف الولوج إىل لغتنا قراء من اإلفرنجي املطالع
ذلك معظم عن ونحن الشُؤون، سائر يف عليه جرى ما عىل فريشد ويسرتشد وينقب،

غافلون.
العرب كتب من الضخمة واملجلدات الطوال األسفار مطالعة من بدٌّ يل يكن لم ولهذا
ذيل يف العجم يف الشواهد باب عىل نظرك ألقيت وإذا والتاريخ، والشعر األدب يف واألعاجم
ومخرضم، جاهيل، بني عربي شاعر بمئتي االستشهاد إىل اضطررت أنني ورأيت الكتاب
رشح يف الوقت من أضعت ما عىل عذرتني األعاجم شعر من نقلته عما فضال ومولَّد
الذي الزمن جمعت ولو واحد: ببيت طمًعا كله الشاعر ديوان قرأت ربما إذ الكتاب

الرشح. تدوين يف رصفته مما مثله نصف عن زاد ملا النظم يف رصفته
فانتهزتها تشتاقها والنفس القاهرة، إىل حثيث داٍع دعاني ١٨٩٦ سنة أوليات ويف
أخصها بالطبع الكتاب تمثيل دون حالت ة هامَّ أموًرا ولكن إليها بعائلتي وانتقلت فرصًة،
أرتب يسرية أويقاٍت اختلس كنت ولكنني املعارف». «دائرة هو آخر شاٍق بعمل اشتغايل

الطبع. فبارشت ١٩٠٢ عام منه انتهيت حتى أثنائها يف الرشح
فقد األخري، العمل إنجاز قبل الزمن هذا كل انقضاء عن وطني ألبناء بمعتذٍر ولست
ها. يتمُّ وال األعوام فتمر صفحة مئتي طبع يف ليرشع منا الواحد وإن واملطل، التأَني أَلفنا
بتأليف يسمع يكاد ال بالده يف وهو الرتاخي، هذا ملثل الدهشة تعرتيه الغرب ابن أن عىل
عىل عندنا الحالة «إن أقول: الالئم هذا فلمثل األيدي، تتداوله مطبوًعا يراه حتى كتاب
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فتعد نفقتها عىل الكتب طبع نفسها عىل تأخذ رشكات بالدنا يف فليس تعهد، ما خالف
األحوال هذه مثل يف املؤلف يتوىل أن النفقات توفرت وإن عندنا بد ال بل والرجال، املال
عن ذلك يغنيه فال مسودَّة مراجعة عىل غريه أو بصديق استعان وإن بنفسه، كتابه طبع
كل تلجئني الجسم صحة دواعي أن هذا عىل زدت وإذا املنقح، املصحح هو يكون أن
بالد من غريها أو لبنان إىل مرص أبرح أن أضطرُّ إذ أشهر بضعة العمل إيقاف إىل سنة

إعدادها». يف إبطائي مع اإللياذة طبع يف أرسعت أني اتَّضح هللا

واملقدمة املعجم

فحملت ورشحها، اإللياذة طبع من الفراغ كان (١٩٠٣) املاضية السنة ربيع منرصم ويف
لكتابة والراحة الفراغ فرصة وانتهزت الصيف، قضيت حيث لبنان إىل معي الكتاب
فصول وسائر الفصل هذا إنشاء يف أخذت الصيف آخر يف القاهرة وصلت وحاملا املعجم،
قاهرة يف أي فيه الرشوع كان حيث الكتاب هذا من الفراغ كان فقد وهكذا املقدمة:
يف جهًدا آل ولم وتنميقه، تعريبه تحبري يف وسًعا أدَّخر لم لك أسلفت كما وأراني مرص،
االجتهاد، حسنات من فذلك جهدي منتهى وفيه أحسنت فإن وتنسيقه، رشحه تطبيق

السداد. سبيل إىل هللا وفقه من يلجه بابًا أفتحه أن فحسبي وإال

التعريب أصول

ألنفسهم، ابتدعوها أصول عىل العربية إىل اإلفرنج لغات نقلة من الكثريون جرى لقد
يحرب العنان مطلق بهم جرى هو بل قلمهم فأجروا الصواب، منهج عن بأكثرها فشطُّوا
النقل فيفسد هواه وينقصعىل يزيد باملعنى مترصٍف فمن الواضع، أراد ما دون يريد ما
عليه فيلتبس املؤلف مراد من للتثبت وقته من بدقائق يضنُّ مترسٍع ومن األصل، ويضيع
منه، ُكرٍه عىل املعاني عليه فتنعكس وهلة، ألول له تصورت ما عىل فينقلها العبارة؛ فهم
بغيته، يطابق ما عىل باملعاني فيتقلب لنفسه يرتضيه ثوبًا الرتجمة يلبس ماسٍخ ومن
وإن وهو استطاع ما النفس يجهد عاجٍز ومن أثًرا، لألصل يبقى ال حتى خطته ويوافق

العباب. هذا لخوض كفوءٍ غري شاء ما أجهدها
أو تضمينًا وه يسمُّ أن بهم وأوىل تعريبًا، كتبوا ما ون ويسمُّ الكتَّاب هؤالء يقوم ثم

مسًخا. أو معارضًة أو اختصاًرا
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الكتاب عىل منها الواحد يأتي أخرى فئة من والعفو بالعذر أوىل جميًعا ولكنهم
الَرسقة هم وهؤالء قريحته، نتاج من تأليًفا الناس عىل يعرضه ثم بعضه، أو كله فينقله

الون. الدجَّ
ويتحرَّون الصدق، ون يتوخَّ والعلم الذمة ذوي من رهًطا هلل والحمد لدينا أن عىل
ترصفوا وإذا نقلنا قالوا نقلوا فإذا صادًقا، مثاال فيأتي الرسم ويجيدون واألحكام، الضبط
عارضنا، لسبٍب قالوا عارضوا وإن نَّا، ضمَّ ألمٍر قالوا نوا ضمَّ وإن ترصفنا، لغرٍض قالوا

أثرهم. ويُْقتََفى خربهم، يَُصدَّق أن يجب الذين هم كفاءتهم صحت إذا فهؤالء

العرب معّربو

وهم األخري، الفريق هذا من كانوا منهم كبرية زمرًة أن رأينا األوائل النَّقَلة إىل رجعنا وإذا
والدقة. الصدق وتوخى ة الحقَّ الفائدة قصد ممن املراد تأدية يف إجادتهم تفاوت عىل

الصالح عن الكشكول يف العاميل البهاءُ نقلهما مسلكني التعريب يف سلكوا وقد
قال: الصفدي

الناعمة وابن البطريق، بن يوحنا طريق أحدهما طريقان: النقل يف «وللرتجمة
وما اليونانية الكلمات من مفردة كلمة كل إىل ينظر أن وهو الحميصوغريهما،
ترادفها العربية الكلمات من مفردة بلفظة الناقل فيأتي املعنى، من عليه تدل
عىل يأتي حتى كذلك األخرى إىل وينتقل فيثبتها املعنى ذلك عىل الداللة يف
يوجد ال أنه أحدهما: لوجهني: رديئة الطريقة وهذه تعريبُه، يريد ما جملة
خالل يف وقع ولهذا اليونانية؛ كلمات جميع تقابل كلمات العربية الكلمات يف
الرتكيب خواص أن الثاني: حالها، عىل اليونانية األلفاظ من كثري التعريب
الخلل يقع وأيًضا دائًما، أخرى لغة من نظريها تطابق ال اإلسنادية والنسب
يف الثاني الطريق اللغات. جميع يف كثرية وهي املجازات استعمال جهة من
الجملة يأتي أن وهو وغريهما، والجوهري إسحاق بن حنني طريق التعريب
سواءٌ تطابقها بجملة األخرى اللغة من عنها ويعرب ذهنه يف معناها فيحصل
بن حنني كتب تحتج لم ولهذا أجود الطريق وهذا خالفتها، أم األلفاظ ساوت
كتب بخالف بها قيًما يكن لم ألنه الرياضية؛ العلوم يف إال تهذيب إىل إسحاق
إصالح. إىل يحتج لم منها عّربه الذي فإن واإللهي، والطبيعي واملنطق الطب
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قرون ستة زهاء منذ الصفدي الصالح إليهما أشار اللذين الطريقني هذين وإن
التعريب يف ثالث مذهب وراءهما وليس يومنا، حتى النقل يف عليهما ل املعوَّ املذهبان هما
محصل استجماع بها أُريد «إذا رديئة: قال كما فهي األوىل الطريقة أما الصحيح؛
للكتب تصلح وال أثًرا، لها تبقي فال الرتكيب بطالوة تذهب أنها أيًضا وهي املعاني»
قارئًا تجد وقلما مطالع، نفس إليها ترتاح وال والعامة، الخاصة من األيدي تتداولها التي
ولهذا املعنى؛ دون اللفظ لطالب مفيدة هذا مع ولكنها منها، صفحة استتمام عىل يقوى
وانتهجوها اللغات، تعليم بها املراد التآليف بعض يف اإلفرنج كتَّاب بعض عليها جرى
بها أُريد إذا وفرجيليوس هومريوس كمنظومات والشعر األدب كتب من كثري نقل يف
فائدتها لصحة ويشرتط واإلنياذة، اإللياذة طالب دون والالتينية اليونانية ب طالَّ إفادة
يكون أن والثاني: إليها، املنقول اللغة يف ومردًفا بلغته األصل يكتب أن أولهما: أمران:
وإال املعنى، الستجالء حنني؛ طريقة هي التي الثانية الطريقة عىل أخرى ترجمة بإزائها
األوىل الطريقة عىل الجمل ألن العبارة؛ قوة فهم عنه وغاب املطالع عىل املعاني اختلطت
أخرى، يف تأخريه يجب لغة يف تقديمه يجب فما الوضع، مقلوبة الرتكيب مختلة تأتي
وال إحكام، وال طالوة فال جرٍّا، وهلمَّ النقل يف تقديره يجب األصل يف إثباته يجب وما

انسجام. وال إعراب،
الوجه من فيها الفائدة لحصول الجمهور عليها ل عوَّ التي فهي الثانية الطريقة أما
قرَّائها، ومرشب النقل لغة عىل ينطبق صحيًحا رسًما ورسمها املعاني نقل وهو املطلوب،
يحصل كما أعجميٍّا يقرأه وال عربيٍّا، يقرأُه هو فإنما معرَّبًا، كتابًا فيها املطالع قرأ فإذا
إسحاق بن حنني طريقة هي إنما طريقتنا «إن يقال: أن يصح ولهذا األوىل؛ الطريقة يف

والجوهري».

اإللياذة تعريب يف املعّرب مسلك

يكون أن وعىس اللغة، قوام مراعاة مع النقل يف الصدق تحرَّى املعّرب أن تقدم مما علمت
شيئًا أزيد ال أن عىل النفس وطنت أني لإليضاح زيادًة وأقول التوفيق، لهم ُكتب ممن
فكنت اللغة، تركيب اقتضاه ما يف إال أؤخر وال أقّدم، وال منه، أنقص وال املعنى، عىل
أجلو عربي بقالب أسبكها أقل، أو أكثر أو بيتني أو بيتًا تناولت سواءٌ الجملة إىل أعمد

أحكمتها. أني يل يخيَّل حتى بعدها ما إىل أنتقل وال االستطاعة، قدر عىل رواءه
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حصول من بد ال كان أوزانه باختالف وقًرصا طوًال يختلف العربي الشعر كان وملا
وبيٌت شطٌر اليونانية يف وليس النقل، يف وعددها األصل، أبيات عدد بني النسبة يف التفاوت
كل يعتربون إذ العروضيني، بعض عرف يف كالرجز تامٌّ بيٌت منها شطر فكل كالعربية،
يجوز ال بما وأكثر بيتني بني فيها الرتابط يحصل ما كثريًا إنه ثم كامًال، بيتًا منه شطر
أو بيتًا اليوناني البيت يُنقل أن اإلمكان دائرة يف يكن لم ولهذا العربية؛ يف نظريه إتيان
املعاني، الستيعاب اتساعه زاد العربي الشعر بحر أجزاء كثرت كلما إذ عربيٍّا، شطًرا
وهذان واملنرسح، الرسيع له يتسع ال ما منهما البيت يستوعب مثال والبسيط فالطويل
كل اعتبار يمكن النسبة فبهذه األبحر، سائر من املجزوءُ له يتسع ال ما يستوعبان ني تامَّ
الكامل منهما ويقرب اليوناني، األصل من بيتني زهاء بمثابة والبسيط الطويل من بيت
والوافر، واملتدارك واملتقارب، والرجز واملنرسح والرسيع، الخفيف من بيتني وكل التامُّ،
العرشة بني العربية األبيات فجاءت اليونانية، من أبيات ثالثة مقابل الكامل واحذَّ والرمل

بيت. ألف عرش والسبعة عرش الستة بني عددُه أصٍل عن نقًال بيت ألف عرش واألحد
عيلَّ غريي ينكرها أن كرهت أموًرا أنكر اإلفرنج ترجمات مطالعتي أثناء وكنت
ولفظة بآخر معنى فيبدلون غريبًا، ترصًفا منهم البعض ترصف ذلك: مثال فاجتنبتها،
يقدمون ما هذا من وأغرب مواضعها، يف إليها أرشنا تافهة أعذاٌر ذلك يف ولهم بغريها،
بالحذف، عليها قضوا كثرية أبياتًا املواضع بعض يف رأيت فقد واإلضافة، الحذف من عليه
أربعة أبيات أربعة من حاك أحدهم إن حتى إضافتها أنفسهم لهم نت حسَّ كثرية وأبياتًا

هومريوس. بال عىل تخطر لم معاني نها ضمَّ بيتًا وثالثني

األصل عىل املحافظة

املعاني، من بيشءٍ أترصف فلم اإلحجاف، هذا مثل أحجف ال أن همي معظم فكان
التي األصل مكررات من إما فهي لفظة حذفت فإن أمكن ما األلفاظ عىل وحافظت
استخراجها يمكن التي األلفاظ من وإما لغتنا، يف يحسن وال لغتها، يف تكرارها يحسن
حني، كل إيرادها عن يستغنى التي والكنى األلقاب من تكون أن يمكن وقد املعنى، من
املعنى تزيد ال قافية وإما العربي، التعبري سياق يقتضيه مما إما فهي؛ لفظة زدت وإن
العربي، السبك يقتضيها قصرية فسحة يف ذلك فكل رت أخَّ أو قدمت وإن تنقصه، وال

نفيس. به قيدت قيٍد أعظم هذا وكان
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الوحيشوالحويش اجتناب

يغلق وال الخاصة، تحقرُه ال بأن طمًعا ووحشيَّه؛ الكالم حويشَّ أمكن ما اجتنبت إني ثم
يمكن ال وضعية لفظٌة إما فتلك؛ لغوية كلمة إثبات إىل اضُطررت وإذا العامة، عىل فهمه
الكالم يف يفضله ما ليس تعبريٌ وإما عنها، العدول يمكن ال قافيٌة وإما بغريها، استبدالها

املأْنوس.

العربية يف لها مرادف ال التي األلفاظ

وصفية وتراكيب ألفاظ يل اعرتضت فقد اإللياذة، تعريب يف اإلشكال منتهى هذا وليت
انتقاء إىل فاضطررت أصًال، مرادٌف يقابله ال وبعضها العربية، يف مألوف غري بعضها
الوصفي الرتكيب يف أسلوب نهج وإىل عليها، ونبهت املراد املعنى عىل إطالقها يمكن ألفاظ

ذلك: من يسرية أمثلة ودونك العربية، نظام معه يختل ال

العربية، يف لهما مرادف ال بلفظتني عنهما يعربَّ ورشاٌب طعاٌم اليونان آللهة •
عن ت وعربَّ الرشح: يف أوضحت كما والسلسبيل بالكوثر الرشاب عن ت فعربَّ
وطيب طعاٌم عندهم وهو (Αμβροσια) باليونانية لفظها هذا ألن بالعنرب؛ الطعام

أوضحت. كما واحد بآن
لهم توضع فلم العرب، عند لهم شبيه ال كثريون آلهة وشبه آلهة القوم وعند •
معنى إىل رجعت هذا مثل من لفظة عىل أتيت فحيثما بهم، خاصة أسماءٌ
الغناء ربات فدعوت قاربه، أو املعنى ذلك رادف بما وعرَّبتها اليونانية، اللفظة
ربات ودعوت املغنية، الجارية العربية يف والقينة «القيان» اآللهة ومنشدات
الثانية واللفظة املعنى، مفاد عن أخذًا األوىل فاللفظة والخرائد، البهجات اللطف
يف أوضحت (Χαριτες)كما اللفظ يف تماثلها التي اليونانية بالكلمة تشبيًها

الرشح.

تنطبق التي بأسمائها سميتها فقد ، معنيَّ ملعنى املوضوعة العلوية املوصوفات وأما
«شقاًقا» الشقاق وإله «هوال» الهول ورب «فتنة» الفتنة آلهة فسميت العربية، يف عليها

جرٍّا. وهلمَّ «صلوات» والصلوات «ساعات» والساعات
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الوصفية الرتاكيب

حيث إىل فيها تكرارها يكثر وقد أعالمها، من لكثرٍي مالزمة وصفية تراكيب اإللياذة ويف
والقول الخوذة، بهز هكطور ووصف القدم، بخفة آخيل كوصف العربية يف ذلك يُكره
األحوال هذه مثل ففي والبرش، اآللهة أبو أنه زفس ويف الشعب، راعي أنه نسطور يف
الخطى، طيَّار فقلت: العربي املسمع عىل خفيفًة حسبتها ألفاًظا وانتقيت التكرار خففت

أشبه. وما الرتيكة وهيَّاج

األعالم تعريب

أني وخصوًصا العربي الذوق ُه يمجُّ ال بما األعالم تعريب السهل باألمر يكن لم إنه ثم
يألف لم أعجمية أعالم توايل األمر أول يف يستثقل أن بد ال اإللياذة أمثال قارئ أن أعلم
أو قصيدة تالوة بعد يألفها أن يلبث ال أوال تالوتها من نفر إذا ولكنه منها، شيئًا سمعه

قصيدة. بعض
ال فكان النظم، إحكام سبيل يف عثرٌة األول النشيد يف األعالم هذه يل كانت وقد
هذه يماثل ما العرب كتب يف وليس األناشيد سائر يف عليها اعتمد أصوٍل وضع من بد
بعض تتبُّع عىل معظمه يف اقترص ولكنه للتعريب، بابًا سيبويه كتاب يف وإن األصول،
بالبناء منها ألحق ما يف والنظر وغريها، األعاجم أعالم من العرب استعمله مما األلفاظ
َكُكركم به يْلحق لم وما وإسحاق، ويعقوب، وديباج، ودينار، َوَجْورب، كبَهَرج، العربي

وُخراسان. وُخرَّم،
لسان من ب َ الرضَّ ارتشاف يف حيَّان وأبو الغليل، شفاء يف الخفاجي كتب ما وجميع
ال الباب هذا طرق ممن وغريهم املزهر، يف والسيوطي اللغة، فقه يف والثعالبي العرب،
قواعد العرب يضع لم أنه أيًضا ومحصله غريها، من وقليًال الفارسية األلفاظ يتعدَّى يكاد
الكتب يف جاء ما عىل القياس أردنا وإذا الحال، هذه مثل يف إليها الرجوع يمكن مطردة
كل بها لعبت قد النساخ أيدي فإن إشكاًال، املعضلة زادت اليونانية األعالم من العربية
أحوال يف إال األزمنة من زمن يف معلوم نمٍط عىل بها يجروا لم أنهم عن فضال هذا ملعب
كتب يف مذكور غري اإللياذة أعالم أكثر أن هذا عىل وزد مشهورة، وأسماء محصورة
تعريب يف التطبيق حسن أمكن ما وا تَوخَّ واملؤّرخني املعّربني أن عندي ريب وال العرب،
ضياًعا، الجهد بذلك ذهب معلوم وَسنٍَن واحدة خطة عىل جريهم عدم ولكن األعالم،
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أيًضا، وبرتوه وأرسطوليس» وأرسطاليس، وأرسطوطاليس، «أرسطاطاليس، مثال: فقالوا
ذلك وأمثال وأسقوالب» وإسكليب، وإسكوالبيوس، «أسقليبيوس، وقالوا: «أَرَسط». فقالوا:

شعًرا. نظمت لو بالك فما النثر يف كثرية

اخ النسَّ تالعب

فيلقوس، تقرأ ما فكثريًا حرص، يدركه ال فمما وتصحيفهم النساخ تحريف وأما
وتقرأ اإلسكندر، أبا فيلُّبس املراد ويكون وقنلتوس، وقيلبوس، وفيلنوس، وفيلثوس،
كتب من شئت كتاب أي وخذ البيزنطية، واملراد وبورنطا وبرييظه، وترينطه، بودنطه،
فيه وانظر املقريزي، حتى خلدون وابن األثري ابن إىل واملسعودي البريوني، من التاريخ

أصلها. إىل إرجاعها عليك فيُشِكل اليونانية، األعالم إىل
مختلف بهجاء صفحة كل يف وهو صفحات يف مكرًرا الواحد االسم نرى ما وكثريًا
أنطياقوس، وقرأت ٢٣٦ صفحة بغداد طبع القرماني فتحت فإذا بعده، وما قبله عما
هناك تكن لم إذا أنطيوخوس بهما املراد أن أدراك فما والحاء بالباء أبطيحش رأيت ثم

ترشدك. قرينة
فائدة فتضيع مشهور؛ عَلم إىل مشهور عَلٍم من الفكر تحويل أيًضا النسخ بالء ومن
يوليوس؟ من بولس وأين بولوس، أو بولس قيرص يوليوس يف كقولهم بجملتها الرواية
اجتزءوا حيث إال واملؤرخني املؤلفني إىل النساخ خطأ يف اللوم إرجاع يصح وال
من شيئًا يفسد لم مثال الفاضل القايض أن ريب فال وإال فة، ُمَصحَّ نسخ من بالنقل
نقل كما واالستنارية، االستبارية يقل فلم الصليبيني، عن كتب ما يف اإلفرنجية األسماء

.(hospitaliers) اإلفرنجي لفظها عىل «االسبتالية» قال: بل خلدون وابن األثري ابن

األعالم تعريب إىل عوٌد

األعالم: تعريب يف عليها َجَريْت التي األصول أذكر أن عيلَّ بقي
دون الالتيني األصل عن اليونانية األعالم من كثري نقل يف عادٌة لإلفرنج جرت
«مينرفا» قالوا: الحكمة، آلهة أثينا أرادوا فإذا املعبودات، أسماء يف سيما وال اليوناني،
يف والسبب «نبتون» قالوا: البحار إله فوسيذون أو فوسيذ أرادوا وإذا الالتيني، بلفظها
كلٍّ عند ولها شتى، أوجه من اليونان معبودات تماثل كانت الرومان معبودات أن ذلك
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بالرومان، عهًدا أقرب اإلفرنج كان وإذ ومعانيها، لغته روح توافق أسماءٌ الفريقني من
الشعراء من وغريه فرجيليوس دوَّنها ما عىل الالتينية عن معبوداتهم أسماء تناولوا وقد
أن عىل املفاد، يف لها ملماثلتها أيًضا اليونانية األعالم عىل األسماء تلك أطلقوا والكتَّاب

لغته. باسم عّلٍم كل ويذكرون األصل إىل يرجعون أخذوا قد محققيهم من كثريين
كان وإن اليوناني، باسمه معبوٍد كل فسميت املعبودات، تعريب يف فعلت وهكذا
«وال نواس: أبو قال كما زاويش أقل ولم زفس فقلت: العرب، كتب يف ذكٌر لبعضها
وقلت: «عطارد» أقل: ولم «هرمس» وقلت: العرب، كتب يف اللفظ بهذا ورد وإن املشرتي»
ألن وذلك؛ والفرس، العرب قال كما بهرام أو العرب قال: كما «املريخ» أقل: ولم «آرس»
وليس اليونان، عند أمثالهم غري هم وبهرامهم ومريخهم، وعطاردهم، العرب، مشرتي
الباب هذا من يشء يف أتوسع ولم اليوناني، املفاد عىل ينطبق معنيَّ وصٌف كتبنا يف لهم
أساطري يف الزهرتني بني الشبه لقب الزهرة اسم عليها أُطلق فقد عفروذيت، باسم إال

القومني.
قدر عىل العربي اللفظ صحة مراعاة مع اليوناني األصل حفظت األعالم سائر ويف

اإلمكان.
أو «أَِلْكَسنَْدر» أقل: فلم حالها، عىل فأبقيتها الشائعة، األسماء يف العرب وتابعت
عىل العرب إلجماع اإلسكندر قلت بل اليوناني؛ اللفظ يقتضيه ما عىل «ألكسندروس»

الهجاء. بهذا كتابته
األسماء أوائل يف الهاء حرف بزيادة العرب كتاب من وكثريين اإلفرنج وجاريت
«هريودس، قالوا: كما وهيبا» وهريا، وَهْليُس، «هومريوس، فقلت: ثقيل، علة بحرف املبتدئة
هاء ال أنه وُعلم اليونانية الحروف رسم روعي لو أنه مع وهيالنة» وِهَرقل، وهريودوتس،
يراعوا لم العرب أن عىل وإيالنة». وإرقل وإيرودوتس، «إيرودس، يقال: أن لوجب فيها

وهسيودس. هومريوس بدل وأسيودس» «أومريوس قالوا: ولهذا األحوال؛ كل يف ذلك
إىل يقربها ذلك فإن أسماء، عرشة نحو أوائل يف العني زيادة يف يقال ذلك ومثل
بدل وعفروذيت أسقالف نقول: أن من عسقالف نقول: أن علينا فأخفُّ العربية، اللهجة

أفروذيت.
منها الطويل سيما وال األسماء، بعض برت يف أيًضا العرب وبعض اإلفرنج وجاريت
مريونس، بدل ومريون طفطاميوس، بدل وطفطام طرطاروس، بدل طرطار فقلت:
بدل «هرقل» العرب: قال كما فوسيذون بدل وفوسيذ إسكمندريوس، بدل وإسكمندر
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لألعالم السني هذه مالزمة أن وخصوًصا «ثيوفيلوس» بدل و«تيوفيل» «هرقليس»،
عنها. غنى العربية الحركة ففي والنكرة، للمعرفة والتنوين الحركة كمالزمة اليونانية

اليونانية يف لها مقابل ال التي الحروف

اليونانية األعالم يف ا جدٍّ كثريان فهما هذا ومع قاف، وال طاءٌ اليونانية يف وليس
بدال وقيرص» وقسطنطني، وقربس، وأنطيوخس، «أنطيغونس، فقالوا: املعرَّبة، والالتينية
إىل بالنظر أحسنوا وأخالهم وكيسار، وكنستنتني، وكريس، وأنتيوخس، أنتيغونس، من
طروادة بالطاء: وقلت املسلك هذا سلك من فجازيت العربية، اللهجة عىل تعريبهم انطباق
الحرفان اجتمع وربما وَقلياُرس، وقربيون، قرونس، وبالقاف وأمثالها، وطيطان وطرتا،

طفقري. يف كما
قلت: فقد هذا ومع اليونانية، حروف من ليست فهي الصاد، يف ذلك مثل ويقال

وصوفيَّا. صولون قالوا: كما صوقوس
جودة الباب هذا يف فراعيت ذاٌل، فيها داٍل فكل الدال، حرف من خلٌو واليونانية
واإلسكمندر، «اإلسكندر، فقلت: حالها عىل املتقدمني معرَّبات إبقاء عىل وحافظت اللفظ،

بالذال». وذيفوب وذيرت، وذريون، بالدال، ودردانيا وداماس،

العربية يف لها مقابل ال التي الحروف

الحروف يف الباء مقام فهي B كالڤاء العربي الهجاء يف ليست حروف اليونانية ويف
لخلو بائنا عن بها اليونان عربَّ فكما الحروف، يف ثانيًة أي هذه موقع وموقعها الساميَّة،
التعريف هذا ويشمل حرفهم، من لغتنا لخلو بالباء عنها نعرب أن يجب منها لغتهم
وبورس وبريسا، كباتيا، كثرية وهي بهجائها، الحرف هذا يدخل التي األلفاظ جميع

وبرياس.
الفاء لها اخرتت فقد II الفارسية الباء وهو العربية، يف له مقابل ال آخر حرف وفيها
وأفلون، فرسيُّس، قالوا: كما وفوذالري» وفطرقل، «فريام، فقلت: إليها مخرجها لقرب
بطرس فقالوا: العربية، الباء الحرف لهذا اختار من القدماء معربي ومن وفيداس،
الوجه هذا عىل فعولت فطرس، يقولون: الذين الرسيان معربي من كثريين بخالف
«ِفينُبْس وقلت: الباء إىل فأرجعته بالفاء، اللفظ ثقل أو الحرف تكرار وقع حيُث إال

وففلغونة» وأوملف، «فينفس، أقل: ولم وأُولِْمب» وبفلغونة،
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مخرجه P واحد بحرف فيها عنهما فيعرب والغني، الجيم بني اليونانية يف فرق وال
أعرب أن اخرتت فقد السورية، والجيم املرصية الجيم أي: والجيمني، العربية الغني بني
يف أوقع الجيم فيها رأيت قليلة أحوال يف إال وغرطينة» «غالطيا، فقلت: بالغني، عنها

ومجبيس. كجريبنيا سوريٍّا أو مرصيٍّا كان سواءٌ األذن

والثاء السني تنافر

العربي عىل فيشكل مًعا تجتمعان وقد اليونانية، األلفاظ يف كثريتان والسني والثاء
أغسثني، بدل أغستني فكتبت تاءٌ الثاءَ قلبت هذا مثل ففي ساكنًا، أولهما كان إذا لفظهما
وأما منستس، فكتبتها ِمِنْسِثس نحو سينني بني الثاء وقعت إذا اللفظ ذلك من وأثقل
يقال أن مثال يصعب ال إذ لفظه لسهولة حاله عىل أبقيته فإني الثاني، الساكن كان إذا

ثسطور.

والڤاءُ الپاءُ

الرشح، يف أتحاشهما فلم النظم يف اليونانية والڤاء الفارسية، الپاء تحاشيت أني ومع
الشعر يف اها أتعدَّ ال أن رأيت أوضاع فيهما وللنقلة قديمتان، لغتان واليونانية فالعربية
فهو الرشح وأما حالها، عىل الفطرية الصبغة استبقاء يف رغبًة بابه يطرقوا لم فيما إال
هذان فيهما وقع وحديثة قديمة أعالم إيراد إىل فيه اضطررت وقد عرصي، بلسان
إذا الحديثة اليونانية يف مثال يفعلون كما للبس دفًعا حالهما؛ عىل فأبقيتهما الحرفان،
عنه فيعربون لغتهم يف موجودة ليست وهي الباء، حروفه أحد إفرنجيٍّا علًما أوردوا

القديمة. اليونانية يف يشءٌ ذلك من وليس MII بحرفني

خلدون ابن طريقة

العربية، يف لها نظري ال كثرية حروٌف األعاجم كتب مطالعته أثناء للقارئ تعرض وقد
غري نقٌص وهو حروفهم، من لفظها يقارب بما يكتبونها العرب من الكتَّاب قدماء فكان
يف التباين من وَمنَْشُؤه اللغات، سائر من لغة كل إىل يتطرق ولكنه بالعربية، خاصٍّ
أكثر اإلفرنجي بها يرسم التي الصور كانت فمهما وأخرى، لغٍة بني بالحروف النطق
باألمر فليس والضاد، والقاف والعني كالحاء العربية الحروف وبعض الحلق، حروف
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الكتَّاب بعض لها اتخذ فقد هذا ومع العربي، وضعها عىل بها يتلفظ أن عليه السهل
k حرف فوق نقطة يضعوا كأن لإلشكال دفًعا بالرسم؛ تميزها فارقة صوًرا الحديثني
أنها ليشريوا تحته أو h حرف فوق ونقطة كاًفا، وليست قاف، األصل يف أنها ليشريوا
حرف بها ألحقوا الطاءُ بها أريد وإذا الضاد، عن بها يعربَّ منقوطًة dو هاءً، وليست حاءٌ
وهلمَّ املذكورة الضمة مع حركتها بحرف ومتحركة بضمة، عنها يعربَّ ساكنة والعني .h

جرٍّا.
مقدمته: يف خلدون ابن قال فقد البحث، هذا إىل انتبه من بأول العرص كتَّاب وليس

من ة ألمَّ يكون فقد الحروف، بتلك النطق يف متساوية كلها األمم «ليست
ثمانية هي العرب بها نطقت التي والحروف أخرى، ألمة ليس ما الحروف
لغتنا ويف لغتنا، يف ليست حروًفا للعربانيني ونجد عرفت، كما حرًفا وعرشون
من هؤالء وغري والرببر والرتك اإلفرنج وكذلك لغتهم يف ليست حروف أيًضا
حروفهم عىل الداللة يف اصطلحوا العرب من الكتاب أهل إن ثم العجم،
وباءٍ، ألف، كوضع بأشخاصها متميزة مكتوبة حروف بأوضاع املسموعة
الذي الحرف لهم عرض وإذا والعرشين، الثمانية آخر إىل وطاءٍ وراءٍ، وجيم،
البيان، عن مغفال الكتابية الداللة عن مهمال بقي لغتهم حروف من ليس
بعده، أو قبله لغتنا من يليه الذي الحرف بشكل الكتاب بعض يرسمه وربما
كتابنا كان وملا أصله، من للحرف تغيري هو بل الداللة يف بكاٍف ذلك وليس
أو أسمائهم يف لنا تعرض وكانت العجم، وبعض الرببر أخبار عىل مشتمال
اضطررنا أوضاعنا اصطالح وال كتابتنا لغة من ليست حروف كلماتهم بعض
واٍف غري عندنا ألنه قلناه؛ كما يليه الذي الحرف برسم نكتف ولم بيانه، إىل
بما العجمي الحرف ذلك أضع أن عىل هذا كتابي يف فاصطلحت عليه، بالداللة
ذينك مخرجي بني بالنطق القارئ ليتوسط يكتنفانه؛ اللذين الحرفني عىل يدل
حروف املصحف أهل رسم من ذلك اقتبست وإنما تأديته، فتحصل الحرفني
متوسط معجم فيها بصاده النطق فإن خلف، قراءة يف كالرصاط اإلشمام
ذلك ودل الزاي، شكل داخلها يف ورسموا الصاد فوضعوا والزاي، الصاد بني
بني يتوسط حرف كل أنا رسمت فكذلك الحرفني، بني التوسط عىل عندهم
عندنا الرصيحة الكاف بني الرببر عند املتوسطة كالكاف حروفنا من حرفني
واحدة الجيم بنقطة وأنقطها كاًفا، فأضعها بلكني، اسم مثل القاف أو والجيم
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أنه عىل ذلك فيدل ثنتني57 أو فوق من واحدة القاف بنقطة أو أسفل من
لغة يف يجيء ما أكثر الحرف وهذا القاف، أو والجيم الكاف بني متوسط
حرفني بني املتوسط الحرف أضع القياس هذا فعىل غريه، من جاء وما الرببر،
فنكون كذلك، به فينطق متوسط أنه القارئ ليعلم مًعا؛ بالحرفني لغتنا من
رصفناه قد لكنا جانبيه عن الواحد الحرف برسم وضعناه ولو عليه دللنا قد
ذلك فاعلم القوم، لغة وغرينا لغتنا، من الذي الحرف مخرج إىل مخرجه من

وفضله». بمنه للصواب املوفق وهللا

املصحف، أهل كتابة من مقتبس وهو قرون، خمسة منذ خلدون ابن به أشار ما ذلك
صحف تنطوي كادت إذ إليه ٍة ماسَّ بحاجة يشعروا لم هم أو بكالمه الكتَّاب يعبأ فلم
فجعل الحاجة، بتلك يشعرون أخذوا العرص أبناء أن عىل املتأخرة. األعرص يف التعريب

البحتة. األعجمية الحروف رسم بني يميز بعضهم
أوضاع يف ليست التي الحروف من كثريًا الفرس من نستمد أن علينا عسريًا وليس
يخفى ال ما عىل الفارسية ألن اإلفرنج؛ حروف من عندنا نقص ما مسدَّ فتسدُّ العربية،
الفرس عدل فلما الساميَّة، اللغات إىل منها الغرب لغات إىل ومنشئها بوضعها أقرب
جميع تؤدي ال حروفها أن رأوا العربية الحروف إىل الفهلوية حروفهم عن اإلسالم بعد
لغة يف لفظهم مدلول عن نقص ملا حروًفا عندهم من فزادوا بلسانهم، اللفظ منطوق
الرتك وزاد والگاف الكاف وبني والزيم، الجيم بني وفرقوا والجيم، الپاءَ فرسموا العرب،

الخرساء. الكاف
يف بها نشري فإنما الحروف، هذه باستعمال أرشنا إذا أننا اللبيب املطالع يفوتنَّ وال
يبقى أن يجب إذ الشعر يف تصلح ال حال كل عىل وهي إال، ليس املعّربة األعجمية األعالم

املتن. دون الرشح يف استعملتها ولهذا العربية؛ صبغته عىل
أو الحركات إىل أيًضا يتمىش ولكنه الصحيحة، الحروف يف كله ليس النقص أن عىل
وليس علة، حروف ثالثة يقابلها فقط ثالث العربية فالحركات اإلفرنجية، العلة حروف
الغرب. لغات يف شائع هو مما وأمثالها éو euو uو oو è لفظ عىل ينطبق يشءٌ منها

يمكن ال التي ألفاظهم حركات عىل الداللة يف حسنة طريقٌة الرتك كتَّاب ولبعض
وخفيفة، ثقيلًة فتحتني الفتحة من يتخذون أنهم ذلك العربية، بالحركات عنها التعبري
خفيفتني واثنتني ثقيلتني، اثنتني ات ضمَّ أربع الضمة ومن كرستني، الكرسة من وكذلك
وباختالف مقبوضة، واألخرى مبسوطة والخفيفتني الثقيلتني من كل من واحدًة ون يسمُّ
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ثماني لديهم تجتمع تحته أو الحرف فوق مقلوبًة أو منحيًة أو قائمًة الحركات هذه رسم
لسانهم. منطوق يقتضيه ما جميع عن التعبري بها يستتمون حركات

فحركاتها ألفاظها منطوق عىل للداللة ذلك من يشءٍ إىل حاجة يف العربية وليست
تقدم. كما األعجمية اللغات منطوق بعض يمثل ما إىل فيها الحاجة ولكن وافية، كافيٌة
بعض تمثل حركات أربع سنوات بضع منذ اليازجي إبراهيم الشيخ وضع ولقد
وقد .euو uو oو ćو Ui لفظ عىل فتدل الحروف فوق ترسم وهي الفرنسية الحروف
ابن راعى كما الحركات مخارج بذلك مراعيًا ثالث أو حركتني بني الجمع عىل فيها جرى

الحروف. مخارج خلدون
عىل للداللة كبريًا مسهًال الفارسية الحروف مع الحركات هذه استعمال يف وإن
عىل واالصطالح قليًال، بها التوسع مع يصعب ال وقد األعجمية، الحروف من كثرٍي أصل
كتاب يتوصل أن والفارسية العربية يف لها نظري ال التي األعاجم حروف لسائر أوضاع
ببعضها النطق كان وإن اللغات، سائر يف الحروف جميع منطوق عىل الداللة إىل العرب
األصلية، بحروفها والتلفظ أعالمها، املعرَّبة اللغة قراءة يألف لم من عىل مستحيًال يظل
أحواٍل يف إال استعمالها يسوغ وال االصطالحات، هذه من اإلكثار يجوز ال حال كل وعىل

خاصة.

النرب

أقل ولم آرس مثال: فقلت أمكن ما (accent) اللفظة يف املد موقع أي: النَّرب، راعيت وقد
قليًال. ذلك يكون أن ورجائي الشعر، رضورة اضطرتني حيث إال أريس

والحركات بالحروف الترصف

ملسمع اللفظة تقريب ذلك يف ووجهتي ندر، فيما إال والحركات الحروف يف أترصف ولم
أصلها أنثى السم تعريبًا صفيَّة مثال: قلت كما األصل بمادة أعبث أن دون العربي القارئ

سفيو. أو صِفيُّو
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مواضعها عن تغيريها تحاشيت فقد بحركاٍت عنها نعرب التي العلة حروف وأما
هانئ: ابن كقول منهم املولدين سيما وال الشعر، يف العرب كالم من كثري يف وقع كما

ال��ه��رُق��ُل ال��م��ل��ي��ك ي��ع��رف��ه��ا ك��ان ق��د ع��زي��م��ًة م��ن��ك ال��ع��ب��اس ب��ن��و ونَ��َح��ْت

وأبي املتنبي شعر يف كثرية هذا وأمثال القافية، فغلبته ِهَرْقل، يقول أن حقه وكان
وغريهما. ام تمَّ

اليونانية من املعّربة األلفاظ

يشتبه وما والنوتي، والليمان، واملينا، كاألسطول األصل اليونانية الكلمات عىل نبهت وقد
كالخريدة. اليونانية يشابه وما والعنرب كالعفريت يونانيٍّا كونه يف

توخيت ما بكل الفالح أزعم أن وحاشا اإللياذة لتعريب إحكاًما توخيته؛ ما جلُّ هذا
وصدق النية، إخالص أدَّعي أن يريبني ال ولكنه تحريت، ما بكل الصالح أدعي أو

السبيل. هذا يف جهًدا تدخر لم أنها نفيس من واثٌق وأنا أتيت ما أتيت فقد االجتهاد،

التعريب يف النظم

طويًال، يقف أن من مثالها عىل ملحمٍة نظم أو كاإللياذة منظومة تعريب يف للشارع بد ال
أصوٌل السلف أوضاع يف لنا وليس وقوافيها، منظومته أوزان يعني أن قبل برهًة ويرتدد
كل فيتقيد األصول هذه مثل وضع يتسنى أن وهيهات الحال، هذه مثل يف إليها نرجع
املعاني، من ملعنى القوايف من قافية كل تتعني أو أبوابه من بباٍب الشعر بحور من بحر
ادٌة نقَّ الجيدة والقريحة وأجادوا، قافية وكل بحر كل عىل معنى كل العرب نظم فقد
تعلم ال وهي والقافية البحر عىل فتقع رغبتها، ملء لها انفتح بابًا طرقت إذا خبرية
أن يجب حيث إىل يدفعها الشعري الشعور هو وإنما عليهما، تقع أن لها تأَتَّى أين من

تندفع.
له فتهيئُ كماله عىل األمر ذلك له ر يتصوَّ فإنما أمًرا، تصّور إذا املجيد فالشاعر
اللفظ بني التناسب أحكام له فيجتمع املعنى، جمال له هيَّأَت كما الشكل جمال السليقة
أن يصح الذي األساس فهو قصيدته، عليه بنى بيت فكل والقافية، والوزن واملعنى،

عليه. ويبني إليه يستند
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إىل الحاجة ودعت معلومة، ألغراض املنظوم الشعر إال القاعدة هذه عن يخرج وال
واألغاني املوشحات وبعض العلوم، يف املنظومة كاألراجيز منها لُه مناص ال بقيود تقييده

غريه. إىل عنه العدول له يتيرس ال بنمٍط فيها مقيد فالشاعر معينة، بأنغاٍم املربوطة
يرتيض أن وله شاء، كيف بالشعر يترصف اليدين مطلق فالشاعر ذلك سوى ما ويف
األنيق بشكلها نفسها من له تربز الغالب يف وهي والقوايف، األوزان من له تيرس ما

الرشيق. وقوامها
أيَّان العمل يف تنطلق اج النسَّ كيد ليست مجيًدا كان وإن الشاعر، قريحة أن عىل
القلم يكون وقد اد، وقَّ والذهن اللسان، وينحبس الجنان، يضطرب فقد العامل، حركها
النفس إجهاد من خريٌ االعتقال هذا مثل يف النظم عن فاإلمساك املداد، فيه فيجف سياًال،
بتالوة قريحته الشاعر فليشحذ الخمول، طال وإذا نفسه، من ينحل أن العقال يلبث فال

الصدئ. للسيف كالجالء فهو الشعر، جيد
تدفًقا التخيالت وتتدفق وصورها، املعاني فترتاكم تقدَّم، ما خالف يحصل قد ولكنه
مختلفة، أبحر عىل أكثر أو ببيتني مطلعه رسم للشاعر ُ فيتهيَّأ شتاتًا، بها يذهب يكاد

االسرتشاد. إىل ويميل االختيار، يف فيحار

وأبوابه الشعر أوزان

ترابط إىل بالنظر العرب شعر من استخراجه يل تيرس ما ييل ما يف أذكر أن رأيت ولهذا
تلك فأدَّت األناشيد؛ بعض يف الرتابط هذا راعيت فقد وأبوابه، بمواضيعه الشعر بحور

األحوال. بعض يف عليها التعويل يحسن فائدٍة إىل املراعاة
يزيدوا لم ولكنهم الوجهة، هذه من الشعر أبحر إىل نظروا العروضيني أن شك وال
عليها املنظومة القصائد مواضيع مسميات عىل توسًعا تنطبق بأسماء تسميتها عىل
الحد. هذا عند ووقفوا جرٍّا، وهلمَّ رسيع أو خفيف وذلك بسيط، وذاك طويل، هذا فقالوا:
اسمه ويرشد عنده، يقف ساحًال بحر لكل أن التسمية هذه من يستفاد ولكنه
واملوشحات األهازيج عليه ننظم أن يسوغ ال أنه علمنا طويل بحٌر هذا قلنا: فإذا إليه
عىل للمنظومات يصلحان ال أنهما علمنا مجتث أو مقتضب بحٌر هذا قلنا: وإذا واألغاني،

والتواريخ. الروايات تدوين فيهما يصح وال إطالقها،
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نوابغ منظوم إىل نرجع أن لوجب البحث لهذا وافية أصوًال نضع أن أردنا ولو
بحث وهو بحر، كل من وجه كل أغلبية لنا فتظهر وبحوره؛ أبوابه بني ونقابل الشعراء،

املجال. هذا له يتسع ال طويل
لنا اتضح ما خالصة موجزين ونذكر إليه، ننبه أن الباب لهذا فتًحا إذًا فحسبنا

واملقابلة. بالتطبيق
للفخر ويتسع املعاني، من غريه يستوعب ال ما يستوعب خضمٌّ بحٌر فالطويل
األحوال، ووصف األخبار، وتدوين الحوادث، ورسد واالستعارات والتشابيه، والحماسة
إىل أقرب كانت قصائدهم ألن البحور؛ من سواه ما عىل املتقدمني شعر يف ربا ولهذا
وطرفة، وزهري، القيس، امرئ معلقات لذلك مثاًال خذ املولدين، كالم القصيصمن الشعر

مطلعها: التي الحارثي يغوث عبد وقصيدة الشنفري، والمية

ل��ي��ا وال ن��ف��ٌع ال��ل��وم ف��ي ل��ك��م��ا ف��م��ا ب��ي��ا م��ا ال��ل��وم ك��ف��ى ت��ل��وم��ان��ي ال أال

لينه يلني وال املعاني، الستيعاب مثله يتسع ال ولكنه الطويل، من يقرب والبسيط
رقًة يفوقه آخر وجه من وهو البحرين، أجزاء تساوي مع واأللفاظ بالرتاكيب للترصف
الجاهيل الشعر مثال املولدين، شعر يف وكثر الجاهلية، أبناء شعر يف قلَّ ولهذا وجزالة؛

ا: رشٍّ تأَبَّط قول

ط��رَّاِق األب��واب ع��ل��ى خ��ي��اٍل وم��ن وإي��راِق ش��وق م��ن ل��ك م��ا ع��ي��د ي��ا

الطبيب: بن عبدة وقول

م��ش��غ��وُل ال��دار ب��ع��ي��د ع��ن��ه��ا أن��ت أم م��وص��وُل ال��ه��ج��ر ب��ع��د خ��ول��َة ح��ب��ل ه��ل

زريق: ابن قول املولدين شعر ومثال

ي��س��م��ع��ُه ل��ي��س ول��ك��ن ��ا ح��قٍّ ق��ل��ت ق��د ي��وج��ع��ُه ال��ع��ذل ف��إن ت��ع��ذل��ي��ه ال
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ام: تمَّ أبي وقول

وال��لَّ��ِع��ِب ال��ج��دِّ ب��ي��ن ال��ح��د ِه ح��دِّ ف��ي ال��ك��ت��ِب م��ن أن��ب��اءً أص��دُق ال��س��ي��ف

من نوٍع لكل يصلح ألنه كامًال؛ بتسميه أحسنوا وقد السباعية األبحر أتمُّ والكامل
يف منه الخرب يف أجود وهو واملتأخرين، املتقدمني كالم يف كثريًا كان ولهذا الشعر، أنواع
قطبة الحادرة وقصيدة ولبيد، عنرتة معلقتا ومنُه الرقة إىل منه الشدة إىل وأقرب اإلنشاء،

جرول: بن

ي��رب��ِع ل��م م��ف��ارٍق غ��دوَّ وغ��دت ف��ت��م��ت��ِع ب��ك��رًة ُس��م��يَّ��ة ب��ك��رت

العاطفة تهيج نربٌة به وكانت مرقًصا، مطربًا بات نظمُه وجاد الحذذ دخلُه وإذا
كقولهم:

ش��رِف ع��ل��ى أوف��ت ظ��ب��ي��ة ب��ل ل��م��ع��ت��ِك��ِف نُ��ص��ب��ت دم��ي��ة ي��ا
ص��دِف ورا اك��ت��ن��ف��ت وال ب��ح��ًرا س��ك��ن��ت م��ا زه��راءَ درَّة ب��ل

السعدي: املخبل كقول واإلضمار الحذذ فيه اجتمع إذا كذلك وهو

ح��ل��ُم ص��ب��ا ل��م��ن ول��ي��س ف��ص��ب��ا س��ق��ُم وذك��ره��ا ال��رَّب��اب ذك��ر

اليشكري: الحارث وقول

ال��ُف��رِس ك��م��ه��ارق آي��ات��ه��ا ب��ال��ح��ب��ِس ع��ف��ون ال��دي��اُر ل��م��ن

النظم به يجود ما وأكثر رققته، إذا ويرق شددته، إذا يشتد البحور أَلني والوافر
املتقدمني شعر يف كثري ومنها املراثي، تجود وفيه كلثوم، بن عمرو كمعلقة الفخر يف

الخنساء: كقول واملتأخرين

ش��م��ِس ط��ل��وع ل��ك��ل واذك��رُه ص��خ��ًرا ال��ش��م��س ط��ل��وع ي��ذك��رن��ي
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املهلهل: وقول

ان��ح��داُر ل��ه��ا ف��ال��دم��وع ه��دوٍّا اإلذِّك��اُر ع��ي��ن��ي ق��ذاء أه��اج

األنباري: الحسن أبي مرثية املولدين شعر من وحسبك

ال��م��ع��ج��زاِت إح��دى ت��ل��ك ل��ع��م��رك ال��م��م��اِت وف��ي ال��ح��ي��اة ف��ي ع��ل��وٌّ

املتنبي: ومرثية

ق��ت��ال ب��ال ال��م��ن��ون وت��ق��ت��ل��ن��ا وال��ع��وال��ي ال��م��ش��رف��ي��ة ن��ع��دُّ

أكثر ولكنه لينًا الوافر يشبه للسمع، وأطالها الطبع عىل البحور أخف والخفيف
فيه املنظوم الكالم لقرب ممتنًعا سهال رأَيتُه نظمُه جاد وإذا انسجاًما، وأقرب سهولًة،
بجميع للترصف يصح نظريه بحٌر الشعر بحور جميع يف وليس املنثور، القول من

اليشكري. حلِّزة بن الحارث معلقة ومنه املعاني،
به لعب ولهذا والزهريات؛ واألفراح األحزان يف نظمه فيجود الرقة بحر والرمل
الجاهيل، الشعر يف كثري غري وهو املوشحات، رضوب منه وأخرجوا ملعب كل األندلسيون
اليشكري وللحارث الحماسة، من يشءٌ فيه فلعنرتة هذا ومع تقدم ما مثل يف وأكثره

ومطلعها: فيها أبدع إخبارية وصفية قصيدٌة

َك��ِب��ر ق��د ش��ي��ًخ��ا خ��ول��ة رأَت أم ت��ن��ك��رن��ي إذ خ��ول��ة ع��ج��ٌب

ومع العواطف، وتمثيل الوصف فيه يحسن وعذوبة سالسة يتدفق بحٌر والرسيع
الخنساء: قول ومنه الجاهيل، الشعر يف ا جدٍّ قليٌل فهو هذا

ب��م��س��ت��م��ط��ٍر ل��ل��خ��ي��ل إن��ك ص��ال��ٍح ل��ه ق��ل��ت وص��اح��ٍب
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منه للعنف أصلح وهو مأنوسة، شدٍة عىل مطربة ونغمة رنٌَّة فيه بحٌر واملتقاِرب
عمرو: بن بشامة قصيدة ومنه للرفق،

ث��ق��ي��ال ع��ب��أ ال��ن��أي ��ل��ك وح��مَّ ط��وي��ال ه��ج��ًرا أُم��ام��َة ه��ج��رَت

مقروم: بن ربيعة وقصيدة

ت��ري��م��ا أن أب��ت ق��ف��ًرا ب��ج��م��ران ال��رس��وم��ا ع��رف��ت ه��ن��د آل م��ن

الفردويس. شهنامة نُظمت وعليه كالرجز، عونُه يرصِّ والفرس
بخبب له تشبيًها الخبَب بتسميته أصابوا بحٌر األخفش متداَرك أو واْلُمحَدث
أو مطر وقع أو جيش زحف وصف أشبه ما أو نغمة أو لنكتة إال يصلح ال فهو الخيل،

والحديث. القديم الشعر يف قليل وهو سالح،
ألنه الشعر؛ عاِلم يسموُه أن بهم أوىل كان بحٌر الشعر حمار ونه ويسمُّ والرَجز
والفقه كالنحو العلمية املتون نظموا الذين العلماء جميع اختيار عليه وقع نظمه لسهولة
الشعائر، إيقاظ يف جميًعا يقرصعنها ولكنه النظم يف البحور أسهل فهو والطب، واملنطق

والحكم. األمثال وإيراد البسيطة، الوقائع وصف يف فيجود العواطف، وإثارة
واحًدا، بحًرا كله النشيد ترى فقد اإللياذة، عليها نظمُت التي العرشة األبحر هي تلك
سياق من يل تراءى ما مقتىض عىل والقصائد األبحر فيه تتعدد وقد واحدة، وقصيدة

الكالم.
واملديد، والهَزج، ، واملجتثُّ واملقتضب، املضارع وهي الباقية الستة األبحر وأما
خال ما يف نظمها يجود وال اإللياذة، ملثل لقرصها تصلح ال منها األوىل فاألربعة واملنرسح
واملنرسح السمع، عىل ثقيل وهو عليه ينظم من قل واملديد الخفيفة، والتواشيح األناشيد

مقصود. سبب لغري اإللياذة يف نظمُه يل يتفق لم
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القوايف

واإلفرنجية اليونانية واألوزان القوايف

ى املقفَّ الكالم اللفظ إىل بالنظر به املراد أن فوًرا علم «شعر» لفظة العربي سمع إذا
سائر يف اإلطالق هذا عىل األمر وليس الوزن، رسوخ القافية ذهنه يف ورسخت املوزون،
خصائص من هذه فإنما وتفاعيل، أبحر اإلفرنج ولغات اليونانية يف ليس إذ اللغات
بنو وأما والرتك، والفرس، كالرسيان، الرشق أبناء من حذوهم حذا ومن العرب، لغة
التي املقاطع أو األجزاء عد عن عبارة فالقياس بهم، خاصٌة وأوزان أقيسة فلهم الغرب،
يسمونه ما وهو مقطًعا، عرش اثني تكون أن فيها والغالب البيت، أو الشطر منها يتألف
القياس وهذا العرب، برجز يشء أشبه وهو دوبرناي، إسكندر إىل نسبة باإلسكندري
وما اإللياذة وأما العرب، عند وتفاعليه الشعر أبحر جميع مقام اإلفرنج عند يقوم البسيط
التفاعيل، بحسب وتنقص أجزاُؤُه تزيد الوزن ففيه اليوناني الشعر من مجراها جرى
التفاعيل مقام تقوم ومفروقة مجموعة أوتاد منها تتألف وثقيلة خفيفة أسباب فهناك
مقام القائم العلة حرف وكون قرصه، أو املقطع طول ذلك كل يف واألساس العربية،
موضع األول املقام يف يراعى أخرى وبعبارة ممدود، غري أو ممدوًدا العربية يف الحركة

اللفظة. من النربة
شعرها يصلح ال فالفرنسوية اللغات، كل يف الشعر لوازم من فليست القافية وأما
فبهذا واألملانية، اإليطالية ومثلها املقفى، وغري ى املقفَّ الشعر فيها واإلنجليزية قافية بدون
املقفى غري والشعر بوب، كرتجمة املقفى بالشعر اإلفرنج لغات إىل اإللياذة نُقلت االعتبار
بنفسها قائمة بيت كل وقافية ى مَقفَّ غري موزون فهو اليوناني األصل وأما ُمنتي، كرتجمة

النشيد. أو القصيدة من كانت قافية ألية املماثلة فيها تراعي ال

العرب لغة يف القوايف

فيها يراعى أن يجب رنَّانة قياسية لغٌة ألنها قافية؛ بدون شعرها يصلح ال والعربية
فال اللغات، سائر يف نظريه وجود يتعذر ما املتناسبة القوايف من وفيها والرنة، القياس
صوغ عىل اإلفرنج اقترص فإذا الشائق، الحيل ذلك توفر مع ُعُطال تربز أن لها يسوغ
واضُطرَّ غريهم، إىل منهما ينتقل متناسبتان قافيتان شطرين لكل العربي كالرجز شعره
أن ذلك يف فعذره بتاتًا، القوايف من شعره يعري أن اختار لو أو حني بعد تكرارهما إىل
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بثالثة، قافيتني تعزيز عليه لتعذر كثرية مواضع يف نفسه أجهد لو بل ُخلقت، هكذا لغته
الغيث، انهيال عليه تنهال القوايف رضوب من كثريًا فإن ذلك، بخالف العربي والشاعر
إطالة يف الحد لتجاوزه أو ضيق باٍب لقرع أو باع لقرص إال تنحبس فال انحبست وإذا

واحدة. قافية عىل املنظومة القصيدة

واملعاني القوايف تناسب

وحسبك آخر موضع يف غريه ويفضله موضع، يف بعضها يجود كبحوره الشعر وقوايف
شاعٌر نظم وإذا اآلخر، البعض دون القوايف لبعض يطربون الشعر قراء جميع أن دليال
الغناء القافية أن ريب فال واحد، ونََفس واحد، بمعنى واحد بحٍر عىل قصيدتني واحد
من مثاًال أبعد القصيدة قافية اختيار أن ريب وال أختها، عىل إيثارها إىل بالسامع تميل
إىل ذلك يف واملرجع البحور عدد عىل القوايف عدد يربو ما بنسبة وذلك بحرها، اختيار
املعنى بهذا لها توضع أصول عن غنى يف الجيدة فالقريحة املادة، وغزارة الذوق سالمة
والبحر القافية عىل تقع نفسها من فهي األصول، هذه مثل وضع املمكن من فرضنا لو
أثناء للناظم ترتاءى مالحظات بعض إيراد من بأس فال هذا ومع تردد. وال جهد بال

املطالعة. أثناء وللقارئ النظم،
إىل وتناسق النغم جاد فحيثما قرارُه، أو رستُه والقافية املوسيقي كالنغم الشعر
أطرب نغم فكل النفس، له وطربت الصدر، له وانرشح األذن يف وقعه حُسن منتهاه
يف وقعه يحسن فال الشعر وهكذا الحسن، فهو اعة، السمَّ األذن وذوي الصناعة أرباب
أو قافية لضعف البليغ باملعنى يُستهان وقد جيًدا، يكن لم ما وسامعيه قرائه نفوس

موضعها. غري يف وقوعها

والثقيلة الضيقة القوايف

استعمال إىل معها يُضطر فإنه الضيقة، الصعبة القوايف اجتناب بالشاعر يجدر ما وأول
يتصورها، ما عىل باملعاني الترصف باب وجهه يف ويضيق املهمل، والوحيش املنبوذ الكالم
أبا الشعراء نوابغ من نابغة مثًال لذلك ولنرضب الفهم، قارئه وعىل النظم عليه فيعضل

مطلعها: التي قصيدته فخذ املتنبي. الطيب
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األس��ت��اذا ي��ق��دم غ��اب ل��ي��ث أم ه��ذا ش��م��ٍس ق��رن أم أَُم��س��اِوٌر

عىل يحملك ما والتكلف العبارة استغالق من لك فيبدو شعره بمعظم وقابلها
فانظر أقرب برهانًا أردت وإن ديوانه، يف مثبتة تكن لم لو نظمه من ليست أنها الظن
والخائية الثائية، واقرأ واحد، باب يف منظومة وكلها الحيل، الدين صفي محبوكات يف
ذلك بعد يل وقل آخرها، إىل أولها من قراءتها فأتمم َجلًدا صبوًرا كنت وإن والظائية،

فيها. رأيك
مع للقافية تتمًة البيت جميع اتخاذ إىل الشاعر يضطر الضيق املأذق هذا مثل ففي
وهي القافية يف ُكره فإذا معناه، يف مندمجًة للبيت تتمًة تكون أن القافية من الغرض أن
ما للقافية حشًوا البيت جميع يكون أن يُكره فكم للبيت، حشًوا تكون أن واحدة كلمٌة

مقصود. لغرض عليها مبنيٍّا يكن لم

القافية رنَّة

القوايف، يف شأنهم هذا كان فقد البحور، جميع عىل املعاني جميع نظموا العرب أن وكما
الشاعر منها يتخري مطلقة تبقى أن للقوايف وخريٌ األبواب، من بباب قافيًة يقيدوا فلم
يسلم فال وإال محلَّها، فحلَّت طوًعا منقادة جاءته ذوقه سلم فإن أرساًال، فتأتيه شاء ما

كرًها. الذوق
بالنقد ويمحصها الشعراء، منظومات عىل نظره يلقي أن للباحث يجوز ولكنه
الفخر يف والدال والحرب، الشدة يف تجود القاف أن مثال: لنا بدا ذلك فعلنا فإذا واملقابلة،
هو وإنما والنسيب، الغزل يف والراء والباء والخرب، الوصف يف والالم وامليم والحماسة،
التحول مناحي ألن اإلطالق؛ باب من يصح فال التغليب باب من صح إذا إجمايل قوٌل
مضمومة الراء فنغمة تحىص، أن من أكثر الواحد الحرف قافية يف أخرى إىل نغمٍة من
أو ساكن قبلها وما غريُها متحرك قبلها وما وهي ومفتوحة، مكسورًة عنها تختلف
له. نهاية ال ما إىل وهكذا آخر، بحر يف عنها تختلف بحٍر يف ورنَّتها علة، بحرف ممدود
إحسان إىل مرشد ال املنثورة كالآللئ الشعرية املعاني أن الباب هذا يف يقال ما وغاية
جاءت وإال البرص بهرت الصناعة جادت فإن الناظم، سليقة من خريٌ ِسمطها يف نظمها

روائها. بنضارة بنائها خلل وذهب بعض، فوق بعضها ركاًما

85



اإللياذة

الشعر جوازات

يسرية نبذٍة إيراد من يل بد فال هذا ومع وعروضها، اللغة بيان يف بحٍث مقام املقام ليس
يف نهجته الذي النهج لبيان استتماًما الشعرية؛ الجوازات من وإتيانه اجتنابه رأيت ما يف

التعريب.
العرب شعر شوارد من بشاردٍة النظم يف يرتكبه خطأ لكل يحتجَّ أن الشاعر أراد لو
الباع الطويل أن عىل وجهال، عجًزا فيه يتورط ما معظم من التخلص إىل سبيًال عدم ملا
صاحبهما كان ولو ساقط، وِقْدٍح فارط شذوٍذ عىل يتورَّك أن نفسه تأبي الرياع القويم
جزم يرتيض مجيد شاعر فأيُّ سلمى. أبي بن وزهري القيس، كامرِئ الشعراءِ شيوخ من

بقوله: زهري معلقة يف ذلك ورود عىل بناءً جازم بغري املضارع

ي��ح��ل��ِم ال��س��ف��اه��ة ب��ع��د ال��ف��ت��ى وإن ب��ع��ده ح��ل��م ال ال��ش��ي��خ س��ف��اه وإنَّ

قال: إذ القيس المرِئ فذٍّ ببيت اقتداءً شعرِه يف املتنافرات إيراد عىل يُقبل ومن

وم��رس��ِل م��ث��نَّ��ى ف��ي ال��ع��ق��اص ت��ض��لُّ ال��ُع��ل��ى إل��ى م��س��ت��ش��زراٌت غ��دائ��ره��ا

يف جاء كما الطويل شطري أحد من األوىل مفاعيلن قبض عىل اليوم يقدم من بل
طرفة: قول ومثله «عقاص»، لفظة بآخر القيس امرِئ بيت من الثاني الشطر

ب��رج��ِد ظ��ه��ر ك��أن��ه الح��ٍب ع��ل��ى ن��ص��أَت��ه��ا األران ك��أل��واح أَم��وٍن

األول: الشطر يف قبضها وقد الشنفري وقول

وي��ع��س��ُل ال��ش��ع��اب ب��أذن��اب ي��خ��وت ه��اف��يً��ا ال��ري��ح ي��ع��ارض ط��اويً��ا غ��دا

لهم كانت لنغمٍة ذلك لهم جاز مثله، من الجاهليني شعر من قصيدة تخلو وال
للمولدين وليست ومفاعلن، مفاعيلن بني الطويل يف الفرق معها يضيع الشعر تالوة يف
الشعر إنشاد يف الفرس بها ويضارعهم العراق، أهل إنشاد من يشءٍ يف إال النغمة تلك
ُحِذفت إذا بحذفها يُشعر فال خفيًفا، مرٍّا مفاعيلن ياء عىل يمرُّون إذ والفاريس العربي

حرج. وال الالم يسكنون وقد
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فتكثر وجه، من ضعًفا ناظم لكل ولكنَّ الشعر، جوازات العروضيون ضبط وقد
رأيت ولهذا اآلخر؛ ينكره ال عما الواحد ويمتنع غريه، يستبيحها ال رضوٍب يف استباحتُه

الجوازات: تلك من أنكر لم وما أنكرت، ما أذكر أن
منعه. إىل تكلف بال الوزن اقتضاه حيث ينرصف ال ما رصف استبحت

مطلًقا. املقصور مد أستبح ولم قليال، املمدود قرصت
وهذا الشطر أول يف إالَّ املوصول أقطع ولم لو، بعد أنَّ بهمزة إال املقطوع أصل لم

ا. جدٍّ قليل
قافية. حرف كان إذا إال د املشدَّ أخفف ولم املخفف، أشدد لم

ولم و«هَي» «َوُهَو» يف كما الواو بعد والغائبة الغائب ضمري يف إال املتحرك أسكن لم
إلطالقها، القافية يف أو الساكنني اللتقاء الدرج يف تحريكُه وجب حيث إال الساكن أحرك

و«ُكْم». «ُهْم» نحو بالضمري الالحقة كامليم اإلطالق عىل تحريكه جاز ما أو
الوزن. اقتضاه إذا املنادى العلم تحريك أجتنب لم

بدرج طبًعا الساقطة العلة وحروف «أنا» سوى ما يف حرٍف إخالس أستجز لم
العلم». و«ذوي الحكمة» «أولو يف والياء كالواو الساكن قبل الكالم

وجب أو منه نحو قبلها ما الساكن الغائب الضمري كهاء إشباعه جاز ما إال أُشبع لم
«به». نحو قبلها ما املتحرك املذكورة كالهاء

أوذيس؛ نحو األعجمي العَلم آخر يف الواقعة السني موضعني أو موضع يف سكَّنت
حركًة اعتباره يصح األعالم تلك ألكثر مالزمته مع الحرف هذا أن يحسب ملن مجاراًة

بنفسه.
وتذكري املترصف، رصف كمنع املسوغات غريب من العرب كالم يف فرط ما وأما
منه. بيشءٍ يقتدى أن يجوز وال شاذٍّا، يعترب أن فيجب املدغم وفك املذكَّر، وتأنيث املؤنث،

وسنادها القافية عيوب

فإن واإلرصاف واإلقواء واإلجازة، كاإلكفاء القافية عيوب تقبيح إىل بي حاجة ال
«كمني أو وشامخ» «فالح بني الواحدة القصيدة قوايف يف يجمعون ال الطلبة صغار

ناد: السِّ يف كلمًة أقول وإنما ونَْفسا» «رأُس أو وَحَمِل» «رُجُل أو وعميد»
س، املَؤسَّ وغري س املَؤسَّ بني الجمع التأسيسيف كسناد مطلًقا نبذُه يجب ما فمنه
شعر يف قليال ورد وإن املكروه، ومنه «يتظاهر». وأخرى « «بتصربَّ قافيٌة تكون كأن
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باختالف و«تفاَقم» «مكاِرم» نحو بني القوايف يف الجمع أي: اإلشباع كسناد البلغاءَ
الدخيل. حركة

غري وآخر علة، بحرف مردًفا بيت يكون أن وهو الرِّدف سناد هذا من ويقرب
الصحيح. الشعر يف وروًدا أكثر وهو و«حلم» «قوم» بني كالجمع مردف

قبل ما حركة اختالف أي: التوجيه وسناد الحذو، سناد وهو الشائع الجائز ومنه
و«َقِدم». و«َقَدم» «َقدُم» نحو والكرسة والضمة الفتحة بني الروي

فقد هذا ومع واملتأخرين، املتقدمني من النوابغ كالم يف كثريٌ األخري النوع وهذا
ومكروهها. جائزها السناد أنواع جميع اإللياذة تعريب يف اجتنبت

القافية تكرار

ولم النظم، يف أستبحه فلم العروضيون، أجازه وإن مذهبي من فليس القافية تكرار وأما
يستثنى وال قرصت، أو القصيدة طالت ومعناها بلفظها اإللياذة كل يف واحدة قافيًة أكرر
كان حيث أو بنصها العبارة إعادة ووجب األصل، يف األبيات تكررت حيث إال ذلك من
بانتهائه، القافية تتقطع بنفسه قائم بيت كل فهنالك ًعا، مرصَّ متقاربًا أو رجًزا النظم

أخرى. قصيدة يف واقعة هي فكأنما أبيات، بعد تكرارها اتفق فإذا

التجنيس

فإنُه تكلف، أو ثَقل منه ظهر إذا نبذته ربما بل النقل من يشءٍ يف التجنيس أَتوخَّ لم
ًطا. تسقُّ الشاعر طه تسقَّ إذا الشعر يف يشء أسمج

القائل: البيت ذكر أمامه جرى وقد األدباء، علية من صديٌق يل قال

ِم��ْص��َرَف��ْي ف��ي ب��م��ا ف��ض��ال ع��ن��ه��م��ا َم��ْص��ِرف��ي ف��ي ت��ط��م��ع��ن ال ب��ال��دُّن��ا

يل يُنسب أو أُشنق أن بني ت ُخريِّ لو فوهللا الشعراءَ، به نفاخر لشاعٍر بيٌت هذا
هذا أمثال النفس يف تحدثه الذي االنقباض بمبلغ هذا ينبئك الشنق، الخرتت البيت هذا

ذلك: مثال س تلمُّ بال الكالم يف عفًوا جاءَ ما أَثبتُّ فقد هذا ومع التكلف،
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َس��َط��ع ب��ال��نُّ��ور ال��ت��ب��ر وغ��م��اُم ارت��ف��ع األرض ع��ن ال��نُّ��وُر ب��ه��م��ا
وق��ْع ل��ألرض ال��درِّ ك��ُح��ب��وب أَك��ن��اف��ِه ف��ي ال��َق��ط��ر وُح��ب��اب

من هللا إىل أبرأ وإني الكتاب، كل يف أنهجُه أن نفيس عىل آليت الذي النهج هو ذلك
القلم، بها زلَّ هفوٌة تلك فإنما ذكرت، ما خالف عىل فارطٌة مني فرضت فإذا العصمة،

والسداد. العصمة ويل ربك وجلَّ

التعريب يف النظم رضوب

الكتاب: تعريب يف عليها جريت التي النظم رضوب أذكر أن الباب لهذا تتمٌة عيلَّ بقي

ق��ب��ِل��ه م��ن األذى ي��أت��ي��ك ع��ن��ك األذى دف��ع ب��ه ت��رج��و م��ن ُربَّ

من العربية اللغة يف القوايف اتساع فإن النفع، يُرجى حيث من الرضر يأتي فقد
معلوم عدٍد عىل يأتي فال باًعا، الشاعر طال مهما إذ الشعراء عىل التضييق أسباب جملة
األلوف نظم املستحيل من كان ولهذا السائغة؛ القوايف يستنزف يكاد حتى األبيات من
العربية، يف القصيص الشعر ضعف أسباب جملة من وهذا واحدة، قافية عىل املؤلَّفة
ألطيب الواحدة النغمة توايل تملُّ فاألذن املجال، هذا ملثل تتسع قافية وجود فرضنا وإذا
يعدُّون شعره اظ حفَّ أن مع يقرُؤها من وقلَّ الكربى الفارض ابن تائية فهذه األلحان،
فلدينا الطويل السياق هذا مثل يف الرجز إىل لجأنا وإذا آخر، موضٍع يف أبنَّا كما باأللوف

أخرى. مواقف يف وقوًة املواقف، بعض يف جزالًة يفوقُه ما البحور سائر من
التاريخية الحادثة نظم «بودِّي وقال: العرص، شعراءِ نوابغ من صديٌق زارني
ألتزم أن عيلَّ ليعز وإنه واحد، سياق يف بيت خمسمائة نحو تستغرق وهي الفالنية،
قصائد» بتقطيعها يؤذن ال واملقام رجًزا، أنظمها أن أحب وال العدد، هذا ملثل قافيًة
كل مرًة إال فيها القافية تستعيد ال مثمنًا أو مسبًَّعا نشيًدا جعلتها لو قولك وما قلت:
املجال لك ويتسع يَملُّها فال القارئ، نفس لها تطيب أخرى قوايف فتتخللها أبيات، بضعة

فعل. وأظنه فاستحسن والتكلف، الَعسف من فتتخلص
لكل ومراعيًا بسطها، تقدم التي الخطة متبًعا شتى طرق عىل النظم نوَّعت ولهذا
مختلفة، قصائد النشيد قطعت فربما عليه، ينطبق حسبتُه مقاًما النظم رضوب من رضب

89



اإللياذة

ولكنني مطروقة، غري رضوٍب استنباط يف لنفيس عت ووسَّ واحدة، قصيدة نظمته وربما
واللغة. الشعر أصول عن منها بيشءٍ أخرج لم

أخرى مسالك وسلكت وأراجيز، وتخاميس قصائد من الشائع النظم فاستعملت
وهي: عليها تنطبق رأيتها بأسماء دعوتها

املثنَّى

فيه الثاني البيت وعروض مرة، بيتني كل يف إليها يُرجع قافية عىل القصيدة تبنى وفيه
األعرج الدوبيت أو الرباعي يف املتأَخرون عليه اصطلح ما نحو عىل القافية من مطلقة

ومثاله:

وف��ارا س��ال ال��دم��اء ون��ج��ي��ُع اس��ت��ط��ارا وال��ع��ج��اج ت��ربَّ��ص��ت ل��و
أغ��ارا م��ن��ه ال��ج��ي��ش��ي��ن أيُّ ت��دِر ل��م ت��ي��ِذيُ��ٍس ب��اب��ن ��رت وت��ب��صَّ
وغ��اِد ع��اٍد ب��ي��ن ال��س��ه��ل ي��ن��ه��ب األع��ادي ف��وق ي��ن��ق��ضُّ م��س��ت��ش��ي��ًط��ا
ال��ك��ب��ارا ال��ج��س��ور ف��ي��س��ت��أص��ل ه م��ج��را ب��ال��س��ي��ل ي��ض��ي��ق ك��خ��ل��ي��ج

القصيدة. آخر إىل وهكذا

واملربَّع

ومثاله:

ال��ذرى أرف��ع ف��ي األه��وال أب��و وزف��ُس م��زع��ف��ًرا ث��وبً��ا األرض وج��َه ال��ف��ج��ُر ك��س��ا
م��ح��ض��را أَلَّ��ف األرب��اُب ل��م��ن��ِط��ِق��ِه م��ه��اب��ًة تُ��ص��غ��ي األُولِ��ْم��ب ��ة ق��مَّ ع��ل��ى
أض��م��را ف��ؤادي ص��دري ف��ي ال��ي��وم ب��م��ا وربَّ��ٍة رٍب ك��لُّ «ل��ي��ع��َل��م ف��ق��ال:
م��ق��دَّرا أم��ًرا أب��رم��ُت م��ا ألن��ف��ذ أذع��ن��وا ب��ل ع��اٍص األم��ر ي��ن��ب��ذنَّ ف��ال
ال��دُم ي��خ��ض��ب��ُه م��ن��ك��وبً��ا ي��أوي��نَّ م��ن��ك��ُم ي��ج��ر م��ن ال��ق��وم أي ل��ن��ص��رة
ويُ��رج��م ي��ل��ق��ى ال��دُّْه��م ال��ظ��ل��م��ات إل��ى ب��راح��ت��ي األُل��م��ب ُش��مَّ ف��م��ن وإال
ُم��ظ��ل��ُم وال��ق��ع��ُر ال��ف��والذ َع��تَ��ب ع��ل��ى اس��ت��وت ق��د ال��ح��دي��د أب��واب ح��ي��ث إل��ى
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ال��ث��رى أس��ف��ل ع��ن ال��ج��وِّ ك��أق��ص��ى م��ج��اُل وب��ي��ن��ه��ا ال��ج��ح��ي��م ب��ي��ن ه��وٍَّة إل��ى

املسمَّط املربَّع أو ن املثمَّ

ومثاله:

ذُع��را م��ذ ال��ج��ي��ش ق��ض��ي��ض
ن��ف��را ك��ال��ظ��ب��ا ه��زي��ًم��ا

ان��ح��ص��را ح��ص��اره خ��ل��ف ه��ن��اك ح��ي��ث إل��ي��ون إل��ى
س��ج��ت ب��ه َع��َرًق��ا ق��الِع��ه ظ��الل ف��ي ��ف يُ��َج��فِّ
اس��ت��ع��را ق��د ف��ي��ه��ا غ��لَّ��ة وي��روي ك��ت��ائ��ب��ه
ع��وات��ق��ه��م ف��ي وال��ج��واش��ن اإلخ��اءَة وراءَُه��م
ال��ق��درا ي��رق��ب ت��ربَّ��ص ه��ك��ط��وًرا ل��ك��نَّ ج��َروا
ث��بَّ��ط��ه ��َوم ال��شُّ ق��ض��اء إس��ك��يَّ��ا أب��واب ل��دى
ال��خ��ب��را: ي��ص��دق أح��دق آف��ّل��وُن أي��اك وب��اب��ن

∗∗∗
ب��ش��ٍر م��ن وأن��ت «ع��الَم

إث��ري ف��ي ت��ج��دُّ ج��ري��ت
ال��ش��رِر ب��اله��ب ف��ثُ��رَت ربٌّ أن��ن��ي أت��ج��ه��ل
م��ع��اق��ل��ه��ا إل��ى ت��ف��رُّ ط��رواًدا ه��ن��اك ت��رك��َت
ب��ال��ظ��ف��ر ت��ع��س��ُت ت��ف��وز ل��ن ال ف��ال ه��ن��ا وج��ئ��ت
م��ت��ق��ًدا آخ��ي��ل ف��ق��ال أب��ًدا» ب��م��ائ��ٍت ف��ل��س��ُت
وال��ك��ب��ِر ال��خ��ل��د آل وش��رَّ ال��س��ه��ام ��اج «أَزجَّ
ك��م وإالَّ م��ك��ًرا س��وره��م ع��ن أن��أي��ت��ن��ي أرى
اس��ت��ت��را ب��ح��ص��اره م��ا ق��ب��ي��ل ال��ح��ض��ي��ض ع��ضَّ ف��ت��ًى
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املسبَّع ح واملوشَّ

ومثاله:

ال��ب��الد ف��وق ي��ب��رز ��ه ي��مِّ م��ن ال��ج��س��اْد ب��ث��وب ال��ف��ج��ر اش��ت��م��ل م��ا
وال��ع��ب��اْد م��ع��ب��وده��ا ي��رم��ق��ه

ت��م��ي��س ه��ف��س��ت ال��رب ت��ح��ف ف��ي ث��ت��ي��س ال��خ��الي��ا دون ان��ب��رت ح��ت��ى
ال��ف��َؤاْد واري َف��ْط��ُرق��ل م��ع��ان��ًق��ا ال��ث��رى ف��وق آخ��ي��ل ف��أب��ص��رت

∗∗∗
ي��ن��دب��ون أص��ح��اب��ه وح��ول��ه ال��ج��ف��ون ه��ام��ي ب��ال��ع��ب��رة ي��ش��ه��ق

ال��ش��ج��ون ب��ت��ل��ك ح��لَّ��ت وس��ط��ه��ُم
ال��ب��ال وط��مَّ ال��خ��ط��ب ط��م��ا م��ه��م��ا أال وق��ال��ت: اج��ت��رَّت وي��ده
ب��اْد ب��ال��غ��ي��ب األرب��اب ق��در ف��ي إذ ال��ت��رب ع��ل��ى ف��ْط��رْق��ل ث��مَّ دع

ن املثَمَّ واملوشح

ومثاله:

ط��ل��ي��ْل وال��زَّان إِس��ك��يَّ��ة ب��اب وأَت��ى ح��ث��ي��ثً��ا ه��ك��ط��ور س��ار

∗∗∗
س��ائ��الْت ��ى ت��ت��ق��صَّ ع��ل��ًم��ا م��ن��ه وب��ن��ات ن��س��اءٌ ��ت��ه ف��ت��ل��قَّ

ث��ق��اْت وإخ��واٍن ب��ن��ي��ه��نَّ ع��ن
االث��ْر ذاك ع��ل��ى ي��ب��ادرن أن ف��أم��ر وأخ��الَّ وب��ع��ول

ال��ب��ش��ْر ألرب��اب وي��ص��لَّ��ي��ن
م��ض��ى ف��ري��ام ق��ص��ر ول��زاه��ي األذى ع��ن��ه��ن ت��دف��ع ع��لَّ��ه��ا
م��س��ت��ط��ي��ْل رواق أب��واب ف��وق ال��ج��م��ي��ْل ب��ال��ن��ح��ت ش��ي��َد ص��رٌح ه��و
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∗∗∗
ب��ال��م��رم��ِر ب��ن��ي��ت ق��د غ��رٌف ال��م��ن��ظ��ِر ب��دي��ع ص��ٌف ض��م��ن��ُه

ال��ح��ج��ِر ُم��ل��س خ��م��س��ون ك��ل��ه��ا
م��ع��ا ف��ي��ه��ا أزواج��ه��م وثَ��وت م��ض��ج��ع��ا ش��ي��دت ف��ري��ام ل��ب��ن��ي

ُرف��ع��ا ص��فٌّ وي��ح��اذي��ه��ن
ال��ح��ل��ي��ْل ال��ص��ه��ر اب��ن��ٍة ك��ل م��َع ث��وى وال��رغ��د ب��اإلي��ن��اس ف��ي��ه

وله ترى كما والالم املقصورة، األلف هنا وهما قافيتني، عىل مبنية املنظومة وفيه
سائر يف وأما ببيتني، األول الدور ختام يف قافيته س وتَؤسَّ عليها، يبنى أوله يف الزمة

واحد. فببيت األدوار

امُلرَدف واملوضح

ومثاله:

واص��ط��خ��اب ��ا ع��جٍّ ي��س��م��ُع م��ص��غ��يٍّ��ا ال��ش��راب ك��أِس ل��دى ن��س��ط��وُر ك��ان
ال��ح��راْب ق��ْرع ع��ن ي��ن��ج��ُم ع��لَّ��ة ف��م��ا «أف��ك��ر ق��ال: خ��اوون ف��ل��م��ا
تَ��ب��َرح��ا ال َم��ه ي��ع��ل��و ن��ق��ُع��ه��م ال��وح��ي ِف��ت��ي��اُن ال��ُف��ل��ك ت��ل��ك ح��وَل
ال��ِم��س��ب��ح��ا ت��ح��م��ي ل��ك ِه��ي��ك��م��ي��ذا ري��ث��م��ا ص��رًف��ا ال��خ��م��رة واش��رِب

ال��خ��ض��اب ه��ذا م��ن ال��ج��رح وت��ن��ق��ي

∗∗∗
أك��ب��را تُ��رس��ا وأق��ت��ال ��رى ب��ال��سُّ ج��رى م��اذا أرى م��اٍض وأن��ا
ن��س��ُط��را أب��ي��ِه تُ��ْرس م��ْؤثِ��ًرا غ��ادَرُه ق��د ث��ْرس��ي��م��ي��ذُ ك��ان
أض��ا ُص��ف��ًرا ق��اط��ع ب��س��ت��ان ق��ب��ض��ا ط��وي��ٍل ُرم��ٍح وع��ل��ى
ق��ض��ا أبَ��يٌّ ال��ق��ض��ا الح ف��ل��ُه م��س��ت��ش��رًف��ا ع��دا ال��ب��اب وإل��ى

ال��م��ص��اْب ج��لَّ ق��د اإلغ��ري��ق ب��ب��ن��ي
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واملستطَرد

إىل استُطِرد كلما منها واحدة كل إىل يُرجع فأكثر، قافيتني عىل فيه القصيدة تبنى ما وهو
بقصيدة آخيل فخطاب وفينكس آخيل محاورة ذلك مثال أوله، يف قيلت الذي املوضوع

املثنى: من سينية

أُالب��ْس ال ف��إن��ن��ي ف��اس��م��ْع ِل��ي ال��م��ؤان��ْس أُذي��ُس «ي��ا آخ��ي��ل: ق��ال
ال��وس��اوْس ع��ن��ك واط��َرح��نَّ ف��ِع��ِه ع��ن��ه أح��ول��نَّ ف��ل��ن م��ق��اٌل ِل��ي
أش��رَّا ال��ج��ح��ي��م م��ن ع��ن��دي ك��ان ِف��ك��را ��ن ت��ي��قَّ م��ا غ��ي��َر ي��ق��ْل م��ن
ب��ن��اك��ْس ل��س��ُت اإلغ��ري��ق ل��ج��م��ي��ع ج��ه��اًرا ه��اك��م أس��ررُت ق��د ف��ال��ذي

أيًضا: املثنَّى من رائية بقصيدة فينكس وجواب

ُم��رَّا ال��ت��ص��لُّ��ب خ��ال��وا ب��ُوج��وِم ط��رَّا وال��ق��وُم ال��ح��دي��ث ف��اس��ت��ت��مَّ
ُم��ص��رَّا ق��ال ال��وب��اِل الش��ت��داِد ه��واٍم وال��دم��وُع ِف��ي��ن��ْك��س ث��م
األع��ادي ج��ي��ش ل��ق��اءِ ع��ن راغ��بً��ا واح��ت��داِد ت��ح��دُّم ع��ن ت��ك��ْن إن
ص��ب��را ب��ع��اِدك ع��ل��ى أل��ق��ى ك��ي��َف ال��ُم��ف��دَّى اب��ن��ي ي��ا ال��م��آَب وط��ل��ب��َت

الخطاب، غري يف االستطراد هذا يقع وقد قافيته، إىل رجع أحدهما تكلم فكلما وهكذا
املقام. يقتضيه مما ذلك غري أو واإلنشاء الخرب بني يكون كأن والجواب

املتقارب مّرصع

النشيد من األوىل الفقرة يف لت فصَّ كما املتقارب ترصيع استحسنت ذلك عىل وعالوًة
اآلتي: املطلع بعد السادس

وض��رِب ب��ط��ع��ٍن ال��ع��ج��اُج ف��ع��جَّ ربٍّ ك��ل م��ن ال��ح��رب س��اح��ة خ��َل��ْت
ال��ِق��س��ي وم��دُّ ال��س��ي��وِف ِق��راٌع َزنْ��ثْ��ِس إل��ى ِس��ي��ُم��ِويُ��س ف��م��ن
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اه ومقفَّ الرجز ع مرصَّ

والتقفية لإلنشاء الترصيع اُه ومقفَّ الرجز ع مرصَّ بني والعرشين الثالث النشيد يف وجمعت
املذكور. النشيد كل يف النسق هذا واتَّبعت للخطاب،

العربي والشعر اإللياذة

القديم الشعر

قبل قرٍن وراء ما إىل ببحثه يرجع أن العربي الشعر تاريخ يف الباحث يُعجز لقد
باب من إال ليس العهد ذلك تقدم من إىل الكتَّاب بعض عزاُه ما ُمعظم وإن الهجرة،
لتتمة ُوضع إنما بأنُه والحكم نبذُه يجب بل ثقة موضع وضعُه يصحُّ فال التخرُّص،
من روايٍة كل ترصيع إىل تدفعهم الشعرية العرب فطرة وكأن رواية، تنميق أو حديث
وضع إىل عمدوا ذلك أعياهم وإن النقل، لهم تيرس حيُث من ينقلونها بأبياٍت رواياتهم
الشعرية بالشواهد مشحونًة تآليفهم جميع كانت ولذلك قرائحهم؛ به تجود مما يشء
مآخذ بصحة نقول أن اآلن لنا ساغ فإذا يجوز، ال وما نقله بصحة الحكم يجوز مما
زمٍن يف قيل فإنه سلمى، أبي بن زهري إىل ربيعة بن املهلهل من الحديث الجاهيل الشعر
كأسالك منبثون والرواة اظ والحفَّ َريْعانها، يف عكاظ وسوق إبانه، يف الشعر فيه كان
مألوفة والقراءة ومحفوظهم، مسموعهم ادِّخار عىل ويحرصون وينقلون، يدوِّنون الربق
هذا ومع املنضود، الدرِّ اختزان فيُختَزن عليها يُحسد بمنزلٍة والشعر معروفة، والكتابة
إسناد صحة يثبت واحد بدليٍل لنا من ولكن بُهات، والشُّ النقد من يخلو ال بعضُه فإن
ومن وثمود، وعاد وجديس، طسم من انها وكهَّ البائدة، القبائل شعراء عن املرويِّ الشعر

بالهالك: عاد قوم أنذرت يوم القائلة هي الكاهنة مهًدا أن مثًال اليوم يثق الذي ذا

ال��ش��رارا ض��رام��ه��ا م��ن ت��ن��ث��ر ن��ارا ال��س��ح��اب وس��ط أرى إن��ي
وال��ص��ه��ي��ِل ب��األص��وات ت��ه��ت��ف خ��ي��وٍل ع��ل��ى ق��وٌم ي��س��وق��ه��ا
ت��س��ل��م��وا م��ا ل��ك��ي ال��ل��ه ��دوا ف��وحِّ ف��اع��ل��م��وا ع��اٍد ي��آل ع��ذاٌب وه��ي
م��ع��ب��وِد واح��ٍد رب ن��ب��يِّ ه��وٍد ب��ال��ن��ب��ي اس��ت��ج��ي��روا ث��م
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ب��اق��ي��ه م��ن م��ن��ك��م ن��ب��ق��ي ف��ل��ي��س داه��ي��ه ق��ري��ٍب ع��ن أت��اك��م ف��ق��د

دون هي بل عاد قوم بمثلها نطق قطُّ ما بلغٍة أنها األبيات هذه يف يقال ما وأقلُّ
بيننا. شعرهم املشهور الجاهلية بني لغة

قدماءِ إىل املنسوب العربي الشعر إزاء املذكور باليشءِ الرواية هذه أمثال وليست
هو مما هذا وأشباه وإبليس املالئكة إىل ثم حواء نا وأمِّ البرش، أبي آدم إىل ثم األعاجم،
يجب أنه عىل بإطراحه، اإلشارة عناء يتكلف أن بالكاتب يجدر وال بالذكر، خليق غري
هذه إسناد بصحة القول العامة عىل أنكروا قد عموًما العرب كتاب جهابذة أن التنبيه
ورسوله». هللا عىل كذب فقد الشعر قال آدم أن قال «من عباس: ابن كالم ومن الروايات.

أصلُه

مجهول، كل أصل إىل التطلع إىل الطبيعة بسائقة يندفعون الناس كسائر الكتُّاب لكن
مما ة حجَّ يستخرج منهم كلٌّ وجعل أصله، يف بحثوا الشعر يف العرب كتَّاب بحث فلما
لقبه من واستنبط ربيعة، بن عديُّ هذَّبه من ُل «أوَّ منهم: قائٌل فقال اجتهادُه، لُه يحسنه
الغزل». وقال القصائد، وقصد الشعر هلهل من أوَّل ألنه باملهلهل؛ لقب إنه فقال: دليًال
آخرون وصعد مرض، هو بل وقيل ربيعة، هو العرب شعراء أول أن إىل بعضهم وذهب
ثمود، بل وقيل املشهور، القبيلة أبو عاٌد هو بل فقالوا بأحقاب، الزمن ذلك وراء ما إىل
العقل، ويأباه املوضوعة األساطري يتجاوز ال مما األقوال هذه وأمثال حمري، بل وقيل

منه. يشء إثبات عن النقل ويعجز
يقولوا لم العرب أن مطلًقا يثبت فال الروايات هذه فساد لدينا ثبت إذا أنه عىل
كانتا وحوارضهم بواديهم وطبيعة طبيعتهم فإن للميالد، الخامس القرن قبل الشعر
الفرض يصحُّ فقد القرون، من عرشات قبل عليه كانتا ما عىل بقرٍن وقبلها الهجرة، لعهد
القول يصح ال ولكنه وزمن، زمٍن بني وارتخاء ارتقاء تتفاوت كانت الشعرية النهضة أن
ارتقاء عىل متقدٌم الشعر بالغة فارتقاءُ القريب، العهد لهذا إال تلتهب لم جذوتها أن
اإللياذة قبل مدوَّنًا الشعر كان وإذا البرشية، للفطرة الشعرية األفكار ملالزمة النثر بالغة
بالعرب، بالك فما الحضارة بقيود معتقلة وبالدهم واملرصيني، الهنود لغات يف بعصور
البوادي يطرقون عقال وال قيد فال الخيال عالم يف يطوفون وجاهليتهم بداوتهم يف وهم
عنهم الجو يسرت فال النجوم ويسامرون األوتار، من شاءوا ما عىل فيها فينقرون والقفار،
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وكل ومفاخر، ومنافر ومدافٍع، وهاجٍم وهاجٍع، هائم بني جميًعا وهم بهائها، من شيئًا
باديتهم يف اليوم هم وهم الخاملة، األفئدة يف حتى الشعرية السليقة تهيج األحوال تلك
أنيسهم زال ما إعرابه وزوال لغته تغري عىل والشعر عام ألفي منذ الغزاة الرعاة أولئك

هللا. شاء ما إىل كذلك وسيظل والرتحال، الحل يف وسمريهم

طموسه

يُنقل ما وأن خربه، وَطمس أثره، َدَرَس القديم العربي الشعر أن تقدم ما بعد ريب ال
الباحثون فيه يتوصل زمن يأتي ولعله الكتَّاب، مخرتعات من الوضع حديث أليامنا منه
افرتاض ولكن لَغرض، منه ُعلِّق يكون قد مما يشءٍ اكتشاف إىل الخوايل األيام عاديَّات يف
الجاهلية شعراء عهد من العربي الشعر لغة إىل بالنظر الجدوى قليل ذلك حصول
الرابع القرن فوق ما إىل الراقي الشعر من يشءٌ وجد إذا ألنه يومنا؛ حتى املعروفني
املعلقات أصحاب لغة كانت وإذا القيس، امرئ لغة غري بلغة يكون فإنما للميالد،
اللغة بها قيدت التي القيود جميع مع العربية قرَّاء معظم عىل فهمها يُشكل ونظائرها

قيد. وال لها ضابط وال العصور، تلك لغة من فهمنا مبلغ يكون فما عهدهم، من

ُعكاظ

ولهذا القبائل؛ بتباعد ويتباعد يختلف كان العرب لغة منطوق أن أيًضا معلوٌم وهو
تلك عىل األمد طال ولو أخرى، لغٍة يف لُه نظري ال ما إىل العربية اللغة يف املرتادفات كثرت
وانفصلت أصحابها، يتفاهم ال لغاٍت العرب لغة لباتت عكاظ سوق تقم ولم الفوىض،
شأن عُظم فلما والرسيانية، العربية شقيقتيها عن العربية انفصال األخرى عن منها كلٌّ
ويتنافسون فيها، يتناشدون البالد أطراف من ونها يؤمُّ الشعراء وأخذ العكاظية، السوق
بكثرة طمًعا القبائل أكثر عند املشهورة الفصيحة األلفاظ انتقاء همهم معظم كان
فاتَّقت الجميع، بني املألوفة التعابري وعمت األلفاظ فاشرتكت لشعرهم، املستحسنني

القبائل. شتيت بني التبعثر من ألفاظها وأمنت التفرق، رش اللغة
املجاز كذي عكاظ نظائر يف الكالم من الفصيح اختيار يف العرب شأن ذلك كان وقد

اإلسالم. يف البرصة وِمربد الجاهلية، يف
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قريش ولغة القرآن

يف العظيم فالفضل اللغة، ألفاظ تمحيص يف فضًال ونظائرها لعكاظ أن ثبت إذا
تنسيق يف وأبدع تراكيبها، أحكم الذي فهو للقرآن، هو إنما واستبقائها استحيائها
عبارتها، وهذَّب جامعتها، جمع الذي هو بل مراقيها، أوج إىل بالبالغة وصعد أساليبها،
واحدٍة وتريٍة عىل بانتشاره تنترش العربية اللغة كانت اإلسالمي الدين منار ارتفع وملا
واللكنة الركَّة من العامة لغة يعتور كان بما عربة وال ومغاربها، األرض مشارق يف
أصولها، عن باالنقطاع العربية الجالية من الغفري الجم عهد ويُعد األعاجم، بمخالطة
ويتمثلون اإلشكال، مواضع يف إليه يرجعون الكتَّاب رائد يزال وال كان القرآن فإن
أسلوب عىل الفصحى العربية اللغة حفظ ُمعجزة من فكان ببالغته، ويتفقهون بعبارته،

بها. املتكلمني وتشتت َحَفظتها تفرق مع قرنًا عرش ثالثة منذ واحد
بالغة ألن العرب؛ لسان عىل فضله يضاهي يكاد العربي الشعر عىل القرآن وفضل
القائلني لفظ كثر ولهذا شعًرا؛ أو نثًرا العبارة كانت سواءٌ الشعرية الفطرة تهيج التعبري
َوَما ْعَر الشِّ َعلَّْمنَاُه ﴿َوَما بتكذيبهم اآلية فجاءَت شعري، كالٌم القرآن أن اإلسالم أوائل يف
يُعدُّ ال الشعر أن عىل العرب أئمة أجمع فلذلك ُمِبنٌي﴾ َوُقْرآٌن ِذْكٌر إِالَّ ُهَو إِْن َلُه يَنْبَِغي
فليست قصد غري عىل موزونًة العبارة جاءت فإن بالوزن، مقصوًدا يكن لم ما شعًرا
﴿َفَمْن القرآنية اآليات فمن والحديث، القرآن يف كثرية ذلك وأمثال يشء، يف الشعر من
َحتَّى اْلِربَّ تَنَالُوا و﴿َلْن أَثَْقاَلَها﴾، اْألَْرُض و﴿َوأَْخَرَجِت َسَفٍر﴾، َعَىل أَْو َمِريًضا ِمنُْكْم َكاَن
َلقيَت». ما هللا سبيل ويف ُدِميَت إصبٌع إال أنت «هل الحديث: ومن تُِحبُّوَن﴾، ا ِممَّ تُنِْفُقوا
إتيان يجوز ال بما العبارة تنميق يف يتعمدون الكتابة يف نثريٍّا اسلوبًا لإلفرنج وإنَّ
ومذهبهم الخيال، عالم يف والخوض العواطف إثارة فيه ون ويتوخَّ البسيط، النثر يف مثلِه
الشعري، القالب من تجرَّد وإن الشعر، فنون من يعدُّونه إذ العرب مذهب بخالف فيه

والتقفية. الوزن به يقصد ولم
يف فإن الشعر، من النوع هذا من العرب بعرف خلًوا العربي اللسان كان وإذا
هو يكون أن إذن غرو فال شعر، يف وال نثٍر يف نظري لُه يجتمع لم ما البالغة من القرآن
الشعراء مقول وهذَّبت فصاحته، أركان وطَّدت التي النهضة تلك اللسان، بهذا الناهض
من أكثروا ممن واملولَّدين املخرضمني شعر يف اللفظ وجزالة الرتكيب بالغة أَربَّت حتى
ابن قال — الجاهيل الشعر فحول من تقدمهم من شعر يف مثله عىل وسماعه تالوته
ألنهم الجاهلية؛ كالم من البالغة يف طبقًة أعىل العرب من اإلسالميني «وكالم خلدون:

98



مقدمة

ولذلك أيًضا؛ الحديث وحفظوا البالغة من طبقٍة أعىل يف وهو وحفظوه، القرآن، سمعوا
من أبلغ ار وبشَّ واألحوص، الرمة وذي والفرزدق، وجرير، والحطيئة، ان، حسَّ شعر نجد

ونحوهم». وُزَهري كلثوم، وابن وعنرتة، والنابغة، القيس، امرئ شعر
حوارضهم يف العرب سائر ومنطوق البادية، يف األعراب لغة أن القول وخالصة
عكاظ، شعراء هذبهما حتى والتباُعد والتقارب والهبوط، الصعود بني يرتاوحان زاال ما
الوطيد. واألساس الكربى والحجة القويم، واملنهج الفصل القول فيه فكان القرآن وأتى
تعادلها ال منزلٌة الحجاز ولقَريش الحجاز، يف والطائف نخلة بني عكاظ كانت وإذ
الشام، وبادية اليمن، من الوافدون الشعراء كان الكعبة سدانة ولهم العرب، بني منزلٌة
قريش بلغة جهدهم يتشبهون العربية البالد أطراف وسائر تهامة، وبَُرق نجد، وهضاب
لبثت وما فقويت ونجد الحجاز، قبائل أكثر بني عليها ل املعوَّ اللغة ذاك إذ وكان امُلرضية،
يُدهش الذي اإلحكام ذلك فأحكمها القرآن جاءَ ثم الشعراء، منظوم يف بالغلبة فازت أن
والشعر النثر يف القبائل سائر لغات من سواها ما وُهجر العربي، عن فضًال األعجمي له

الرتكيبية. واالصطالحات النحوية األصول من بقية إال
دانت كلما العرب بني وشيوًعا الشعراء أذهان يف رسوًخا تزداد قريش لغة وكانت
الشعراء قام أن بعد سيما وال القرآن، آي سماع بعد اإلسالمي بالدين منهم قبيلٌة
من لهم كان كما الشعر يف املعىلَّ الِقدح لهم فكان البالغة، بأطراف فأخذوا الُقرشيون

القدر. رفعة يف قبل
تكن فلم هذا ومع الجاهلية، يف الشعر يف بٌرص لقريش كان أنه خاف غري وهو
سائر من الشعراء نوابغ طبقة إىل بطبقتهم شعراؤهم يرتفع ولم عالية مقامات فيه لهم
بالغة استنهضتهم وملا الشعر، إال يشء كل يف بالتقدم لهم تقر كانت العرب ألن القبائل؛
أبي بن كعمرو الفحول منهم ونبغ إجادة، أيما فيه وأجادوا النظم عىل وأقبلوا القرآن،
قيس بن هللا وعبيد دهبل، وأبو والعرجي، املخزومي، خالد بن والحارث كبريهم ربيعة

أيًضا. بالشعر العرب لهم أقرَّت الرقيات
بالدين دان ممن األعاجم ملل من حني بعد بها واملتكلمني العربية قراء سائر وأما
تبعهما وما والحديث، القرآن لغة إال عرفوا فما العرب، قبائل بينهم انترشت أو اإلسالمي
وإذا ُقريش، لغة من ذلك ومعظم منهما، جميًعا استُمدَّ مما الكالم وعلم الفقه كتب من
نشأ إنما أنه رأينا اللغة يف والتعبري الرتكيب عماد عليه يقوم الذي النحو علم إىل رجعنا
أسفار ُكتبت ملا ثم القرآنية، القراءات لضبط يشء كل قبل ُوضع ألنه القرآن؛ بفضل
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عىل لالستدالل مرجًعا والحديث القرآن كان العربية وغري العربية العلوم وسائر اللغة
هي ذلك كل يف قريش لغة فكانت املفردات، وضبط الرتكيب، وإحكام التعبري، صحة
يف منها أنقى واملولَّدين املخرضمني شعر يف وأصبحت الشعراء فحفظها السائدة؛ اللغة
جميع لغة صارت وهكذا العرب، لغات سائر من فيها الخليط قلَّ إذ الجاهلية أبناء شعر
وزوال واالنحطاط الخلل من عليها طرأ بما عربة وال وأعاجم، عرب من العربية كتَّاب
وحسب لسان، كل إىل الزمان بمرور يتطرَّق الفساد فإن بها، املتكلمني ة عامَّ بني اإلعراب
شعرها أصول حفظت غريها لغٌة بينهنَّ ليس أنه الحيَّة اللغات سائر عىل مزيٌَّة العربية
وغري العرب بني األرض أطراف جميع يف واحدًة وبقيت قرنًا، عرش أربعة منذ وكتابتها

املسلمني. وغري واملسلمني العرب،

وتالشت األوىل عاشت وكيف اليونية اإللياذة ولغة امُلَرضية قريش لغة بني مقابلة
الثانية

واليونان العرب لساَني بني املقابلة فيه نقصد ال أننا الفصل هذا عنوان من يُفهم قد
واالشتقاق والوضع املنشأ يف واالختالف الشبه أو الصلة من بينهما ما إىل بالنظر
سبب إىل النظر من لنا بدَّ ال ولكنه فيها، البحث موضع هذا ليس أموٌر فتلك والرتكيب،
الدهر. هذا طوال حيًة قريش لغة وبقاء استحكامها، من يسري لزمن اإللياذة لغة تاليش
كسائر اللغات تشمل شتَّى أصوٍل إىل الواحد األصل وتفرِّع والتحول النموِّ سنَّة إن
لغًة يقوم منها كٌل كاد فروع إىل تفرق الجاهلية يف العرب لسان إن قلنا: فقد املخلوقات،
االرتباط، عرى وأوثق الخالف، وأزال القرآن فجاء أصحابه، بني التفاهم ويمتنع بنفسه،
فرعني إىل مرجعها كثرية فروًعا اليونان قدماء لغة كانت وهكذا القرشية، اللغة فسادت
صقلية يف ومستعمراتهم اليونان بالد قلب سكان يتكلمهما واليوني الدُّوري كبريين
أطراف من يتبعها ما مع العرب عند نجد لغة بمثابة فهما وغريها، إيطاليا بالد وبعض
الصغرى آسيا سكان من فريق لغة وكان األيويل، هو ثالث فرٌع بهما ويلحق الحجاز.
ومنظومات الدورية، باللغة كانت وثيوكريتس فنداروس فمنشآت وتوابعهما، وتساليا
يضاهي فرًقا تقاربهما عىل اللغتني بني وإن اليونيَّة، باللغة كانت وهسيودس هومريوس
ويكثر اليونان فتوحات تمتد كانت وكلما واليمن، ونجد الحجاز جنوبي لغات بني نظريه
الشعراء من كٌل وكان وضعهما، عن يبعدهما تغريٌ اللغتني تينك عىل يطرأ كان االختالط
عن تتميز الواحد الفرع بني من كل لغة باتت حتى ومكانه زمانه بلغة ينطق والكتَّاب
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أخريات يف هومريوس بها نطق التي هي مثًال اليونية فاللغة والرتكيب، بالتعبري األخرى
الخامس القرن يف وهريودوتس ثوكيذيذس بها كتب التي وهي للميالد، التاسع القرن
تجد قد بل يسري غري ولغته لغتهم بني فالفرق هذا ومع الرابع، القرن يف وديموسنتينس
أنه إىل اليونان تاريخ يف كرتيوس ذهب لقد حتى وآخر، قرٍن كل أبناء لغة بني فرًقا
فلوطرخوس: وقال واليونان، املكدونيني بني التفاهم يحصل يكن لم اإلسكندر زمن يف
يف إليها فعدال قومهما لغة عىل جريتهما لغة إيثار إىل جنحا اإلسكندر وابنه فيلبس «إن

وبطانتهما». بالطهما
لغة الحديثة اليونانية اللغة باتت حتى يتعاظم التغريُّ هذا ظلَّ فقد الجملة وعىل
ولهذا اإللياذة؛ لغة إىل منها الحديثة اللغات إىل أقرب بعضها أصوٌل ولها بنفسها، قائمة
اليونانية اللغة إحياء عىل الغرية من بهم ما شدة مع العرصيني اليونان كتَّاب نوابغ ترى
هومريوس إلياذة نقل عن ذلك كل يغنهم لم ينشئون ما بعض يف بها والتشبه القديمة

منفصلتان. لغتان فكأنهما الحديثة، اليونانية اللغة إىل بالرتجمة وأشباهها
شعراء به نطق ما عىل زالت ما اللغة أصول فإن شأنها، هذا فليس العربية وأما
ومرتادفاٌت العامة، تألفها لم مفرداٌت قرَّائها عىل فهمه يشكل ما وغاية الجاهلية،

عرصنا. يف مأنوسة غري وتعابري متشابهات
واليمني فالحجازي العامي، الكالم يف محصوٌر العامة لغات بني التباعد ولكن
كل يف مصطلحاتهم اختلفت وإن واملغربي، والسوري، واملرصي، والعراقي، والنجدي،
إقليٍم بني شيئًا تختلف ال أصول عىل واحدة بلغٍة يكتبون جميًعا فهم أقطارهم من قطر

القرآن. لغة أصول عىل مبنيٌَّة األصول هذه وجميع وإقليم،
الحية اللغات جميع يتناول هو بل بالعربية، خاصٍّ غري العامة منطوق اختالف وإن
بني العامة كالم يف بيِّنًا فرًقا رأيت واإلنجليزية كالفرنسية أرقاهنَّ إىل نظرت إذا حتى
من بها الناطقني جميع بني الفصيحة اللغة أصول اتحدت وإن وُقطر، ُقطٍر أبناء منطوق
عىل رأيناها الحديثة اليونانية إىل بالتخصيص رجعنا وإذا أبنائها، وغري اللغة تلك أبناء
إكريت، لغة غري أثينا فلغة أبنائها، ة عامَّ بمنطوق فروًعا بة متشعِّ الكتابية لغتها د توحُّ

الصغرى. وآسيا األرخبيل، وجزر وقربس، ساقس، لغات عن تختلفان وكلتاهما
والفضل عهًدا وأقدمهن عمًرا، الحيَّة اللغات أطول العربية اللغة أن تقدم ما وخالصة
علوِّ عىل وهسيودس هومريوس منظومات وسائر وبالغتها فاإللياذة للقرآن، ذلك كل يف
التيار مقاومة عىل تقَو ولم بالدها، يف حتى ثابتة دعامًة اليونية للغة تقم لم منزلتهما
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العربية، البالد جميع يف وأذاعها بالدهم يف قريش لغة أركان وطَّد القرآن ولكن الطبيعي،
الضاربني العرب مخالطة كثرت أو اإلسالمي االحتالل عهد فيها طال التي البالد وسائر

والتجارة. للجهاد األرض أقطار يف

العربي الشعر أطوار

منهم طبقة كل ومزيَّة أزمانهم إىل بالنظر الشعراء طبقات أو

عصور من عٍرص كل أحوال من التثبت إىل الضطررنا فيه اإلفاضة دنا تعمَّ لو بحٌث هذا
إىل والرجوع نظمهم، ومناحي وفنونهم، وطرائفهم الشعراء شئون يف والنظر العرب،
واقتباس األعاجم من اقتباسهم أنواع وبيان معائشهم، وطرق شعرهم، يف مراميهم
هذا ومع طويل، سفر تدوين إىل يَؤدي مما ذلك غري إىل واملالبسة بالنقل منهم األعاجم
الذي الحديث أطراف استجماع يفوتنا لئال إجماليٍّا؛ إملاًما باملوضوع نلمَّ أن من بد فال
إليه ينهض أو فيه النظر إلعادة متَّسٌع الزمن مستقبل يف لنا يكون أن وعىس يناه، توخَّ

املقام. هذا يف يتيرس ال بما حقه يه ويوفِّ أبوابه جميع من فيلجه أدبائنا، من باحٌث
أولها طبقات أو طوائف ثالث إىل أزمانهم إىل بالنظر الشعراء يقسم من الكتَّاب من
وهم املولَّدون ثم واإلسالم، الجاهلية أدركوا الذين وهم املخرضمون، ثم الجاهلية شعراء
يف املوّلدين فيحرص املحدثني، طائفة وهي رابعة طبقًة يزيد من ومنهم الشعراء، سائر
أتى من جميع ويجعل واألخطل، وجرير كالفرزدق اإلسالم أوائل أبناء من قليلة فئة

املحدثني. عداد يف بعدهم
الرتتيب، دون بالتسمية األخري التقسيم أصحاب نحو بحثنا يف ناحون وإننا
ببعضوواضعون بعضها األوىل الثالث الطبقات الختالط استدراكه؛ يجب ما ومستدركون
ترقي وأسباب الحلقات، هذه تماسك يف وباحثون وأخرى، طائفٍة كل بني فاصًال ا حدٍّ
األخرية النهضة أيام حتى املحدثني كالم يف انحطاطه ثم الدهر، من حينًا العربي الشعر

اإللياذة. صاحب منظوم مع املقابلة أوجه ذلك كل يف مغفلني غري
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الجاهلية النهضة

الشعراء منظوم الندثار الجاهليني نهضة فيه بدأت الذي الزمن تعيني السهل باألمر ليس
بقرٍن الهجرة عىل تقدم ما أو للميالد الخامس القرن من األخري الشطر عىل تقدم مما
الهجرة قبل بدأت باإلسالم املتصلة الجاهلية النهضة أن ريب ال أنه عىل قرن، ونصف
بن والرباق العبدي ب واملثقَّ والشنفرى، املهلهل شعر قرأنا إذا ألننا أكثر؛ أو بقرنني
البالغة من فيه رأينا يُنيف ما أو وربع قرن زهاء الهجرة عىل تقدم ممن وغريهم َروحان،
بد ال بل العرب شعراء طليعة يف كانوا أنهم معه الحكم يجوز ال ما االنسجام وحسن
للحكم مساًغا آخر وجه من لنا ولكن سبقوهم، نوابغ منوال عىل نسجوا يكونوا أن من
يف إال عالجها أوج تبلغ ولم الهجرة، قبل األول القرن يف إال تستحكم لم النهضة تلك أن
املتأخرين ُمعظم شعر أن ذلك عىل ودليلنا لإلسالم، املالصقة السنني من عقوٍد بضعة
والنابغة واألعىش، العبيس، وعنرتة سلمى، أبي بن وزهري ربيعة، بن كلبيد الجاهلية يف
والحارث دؤاد، وأبي كالرباق الزمن يف عليهم املتقدمني معظم شعر من أرقى الذبياني
كامرئ الفريقني بني املتوسطني بعض نبوغ الحكم هذا يضعف وال وأمثالهم، عباد بن
ممن وغريهم كلثوم، بن وعمرو اليشكري، حِلزة بن والحارث العبد، بن وطَرفة القيس،
وقادة النهضة، تلك نرباس فكانوا للميالد السادس القرن منتصف يف ونبغ األوَّلني، الصق
ذلك نحو يف الشعرية النزعة استحكام زمن نعني أن االعتبار بهذا لنا يتيرس إذ زمامها
القيس امرئ نبوغ زمن وهو عاًما، بتسعني الهجرة قبل أو للميالد ٥٣٢ سنة أي: العهد

ومتأخريهم. الجاهليني متقدمي بني املتوسط الفريق أبناءِ أول
جودة باعتبار طبقات إىل الشعراء موا َقسَّ العرب كتَّاب أن القول هذا يؤيد ومما
من األوىل الطبقة أصحاب فجعلوا التاريخ، إىل بالنظر طبقات إىل قسموهم كما الشعر،
األسدي، واألعىش والنابغة، جميًعا، املعلقات كأصحاب ومتوسطيهم الجاهليني متأخري
يف تقدمهم من سائر وعدُّوا الصلت، أبي بن وأميَّة األبرص، بن وعبيد زيد، بن وعديِّ

األوىل. أو الثانية من يكون أن بني اختلفوا فإنهم املهلهل، إال الثانية الطبقة
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واملخرضمني الجاهلية شعراء بني الفاصل الحدُّ

القيس، امرأ طليعتها وجعلنا عاًما، تسعني الجاهلية الشعرية النزعة الستحكام حسبنا إذا
للميالد ٤٧٢ سنة أولها عاًما وخمسني مئة بأرسه الجاهيل الشعر لطور نحسب فإننا
معلوٌم وهو باملهلهل، ب امللقَّ ربيعة بن عديُّ جنده وزعيم النبوية، الهجرة سنة وآخرها
الذي وهو كزهري، النبي زمن يف وماتوا اإلسالم، صدر أدركوا الجاهلية شعراء بعض أن
قيل شيطانه» من أعذني «اللهمَّ فقال: سنة، مئة وعمره يوًما إليه نظر النبي أن فيه قيل
بن كعمرو الراشدين الخلفاء زمن يف مات من ومنهم الشعر، من شيئًا ذلك بعد قال فما
كلبيد أمية؛ بني دولة وقامت الراشدين، دولة انقضت حتى ر عمَّ من ومنهم كرب، معدي
هؤالء فأمثال سنة، وأربعون وخمس مائة قيل ما عىل وعمره معاوية، خالفة يف املتويف

واملخرضمني. الجاهليني طائفتي بني فتلتبس طبقتهم، تعيني يف اإلشكال يحصل
يف ونصفه الجاهلية يف عمره نصف ذهب من هو املخرضم تفسري يف قيل وقد
التي املخرضمة بالناقة تشبيًها اإلطالق عىل واإلسالم الجاهلية أدرك من هو أو اإلسالم،
ينطبق من وقلَّ به، يعتدُّ ال ساقٌط الجاهلية يف عمره من ذهب ما كأن أذنها طرف ُقطع
الجاهلية يف طويًال ر عمَّ الذي العامري كلبيد الجاهلية شعراء فحول من األول القول عليه
والحطيئة والخنساء، كزهري، فكثريون؛ واإلسالم الجاهلية أدركوا الذين وأما واإلسالم،
نبغ ممن ثابت بن ان وحسَّ زهري، بن وكعب العجيل، ذؤيب وأبى الجاهلية، يف نبغ ممن
فكان اإلسالم، من والبعد القرب إىل الطبقة تعيني يف البعض نظر ولهذا اإلسالم؛ يف
جاهيل «هو فقالوا: طبقتني، يف لبيد وضعوا وربما مخرضًما، ولبيد جاهليٍّا، عندهم زهري
يصحُّ فال وصفته، الشاعر إىل بالنظر القولني هذين أحد صح إذا أنه وعندنا ومخرضم»
طبقة يف املخرضمني معظم نجعل أن لوجب وإال وصبغته، الشعر إىل بالنظر منهما يشءٌ
يف سنبينه ما عىل بها خاصًة مزيًَّة منهما لكل أن مع الطبقتان فتختلط أيًضا، الجاهليني

ييل. ما
قليًال الشعر قال فمن هؤالء، أمثال أقوال يف الشعرية الصبغة اعتبار وجب فلذلك
وحفظ أسلم أن بعد اإلسالم يف قوله ربا ومن كزهري، جاهليٍّا ُعدَّ يقله لم أو اإلسالم يف
فهو النبي شاعر ثابت بن ان حسَّ يف ذلك مثل ويقال مخرضم، فهو ابنه ككعب القرآن

الحسن. الشعر فيها وقال الجاهلية، يف عمره نصف قىض وإن املخرضمني، زعيم
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فإن لبيد فأما املخرضمني، من والخنساء لبيد يُعدُّ مساٍغ بأي أعلم ال إنني عىل
بيته إال اإلسالم يف له يرووا ولم الجاهيل، الشعر لباب من معلقته سيما وال شعره جميع

القائل:

س��رب��اال اإلس��الم م��ن ل��ب��س��ت ح��ت��ى أج��ل��ي ي��أت��ن��ي ل��م إذ ل��ل��ه ال��ح��م��د

سورة وكتب فانطلق شعره، من خالفته أيام استنشده عمر الخليفة إن وقيل:
عمر فُرسَّ الشعر» مكان اإلسالم يف هذه هللا «أبدلني وقال: بها، أتى ثم صحيفة يف البقرة

العطاءَ. عليه وأجزل بجوابه،
وصبغته واحٌد ونفسه ورثاءٌ، فخٌر وبعده اإلسالم قبل شعرها فجميع الخنساء وأما
حماسياتها الشعر من نحسب أن إال املخرضمني بني لعدها وجه وال جاهيلٌّ وكله واحدٌة،
طائعني، أسلمتم إنك بنيَّ «يا القادسية: وقعة يوم ألبنائها كقولها عة املسجَّ النثرية
امرأة بنو أنكم كما واحد رجل لبنو إنكم هو إال إله ال الذي وهللا مختارين، وهاجرتم
الدار من خريٌ اآلخرة الدار أن واعلموا نسبكم، ت غريَّ وال حسبكم، هجنت ما واحدة،
قد الحرب رأيتم فإذا تفلحون، لعلكم هللا واتقوا ورابطوا، وصابروا، اصربوا، الفانية،
تظفروا رئيسها، وجالدوا وطيسها فتيمموا أرواقها، عىل ناًرا وجّللت ساقها، عن شمرت

واملقامة». الخلد دار يف والكرامة باملغنم
تعد ال العرب أن قدمنا قد ولكننا املخرضمني، بالغة من مسحًة الكالم هذا يف فإن
معانيه كانت وإن الشعري، القالب يف مصوغ غري ألنه يشء؛ يف الشعر من الكالم هذا
بالنظر الجاهلية شعراء من يعدوا أن يجب ُعْرِفنا يف وأمثالهما ولبيد فالخنساء شعرية،

حياتهم. امتداد إىل بالنظر املخرضمني من يُحسبوا أن صح وإن شعرهم، إىل
ثم الشعراء فاسكتت الشعر، يف فرتٌة حصلت اإلسالم أوائل يف أنه أيًضا ثابٌت وهو
ديوانًا كان الشعر «إن خلدون: ابن قال قشيبًا، ثوبًا وألبسوه جديدة، هبَّة إليه هبُّوا
سوق يف يقفون وكانوا فيه، ينافسون العرب رؤساء وكان وأخبارهم، علومهم فيه للعرب
حتى البرص، وأهل الشبان فحول عىل ديباجته منهم واحد كل وعرض إلنشاده، عكاظ
ذلك عن العرب انرصف ثم الحرام، البيت بأركان أشعارهم تعليق يف املناغاة إىل انتهوا
القرآن أسلوب من أدهشهم وما والوحي، والنبوة الدين أمر من شغلهم بما اإلسالم أول
ينزل ولم امللة، يف الرشد وأونس ذلك، استقر ثم زمانًا فيه الخوض عن فسكتوا ونظمه،

منه». دينهم إىل فرجعوا عليه وأثاب النبي، وسمعه تحريمه يف الوحي
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الفاصل الحدُّ هي العرب مَؤرخي من وغريه خلدون ابن ذكرها التي الفرتة فهذه
جاهيل، شعٌر تقدمها ما فجميع العربي، الشعر أطوار من الثاني والطَّور األول الطَّور بني
وأسلموا، اإلسالم أدركوا الذين الجاهلية شعراء قول من عنها تأخر مما قليٌل به ويلحق
الفصل يف سنثبت كلما الطبيب بن كعبدة الرصفة الجاهلية صبغته عىل شعرهم وبقي

اإلسالم. يف شعره من مثاٍل بإيراد التايل

األوىل الطبقة

الجاهلية شعراء أو

وترسلوا، فوصفوا أبوابه من باٍب كلَّ وولجوا الشعر، بحر عباب الجاهلية يف خاضالعرب
الحكم، ووضعوا األمثال ورضبوا األخبار، ودونوا ورثَوا وهجوا، ومدحوا وتغزَّلوا، وتغنَّوا
محسوٍس يف يفكر الطبيعة بسائقة ذلك كل يف مندفٌع وشاعرهم وتفاخروا وتنافروا
وصورٍة صدره، يف تختلج وشعريٍة جنبيه، بني وعاطفٍة عينيه، أمام ومنظوٍر يديه، بني
وال وراءَها ما إىل يتطلَّع ال وفطرته. معيشته طُرق عن منعكسٍة مخيلته يف مرسومٍة

والتنميق. الزخرَف يتكلف
شعوٍر عن الشعر ويقولون يخطئونها، فال الحقيقة كبد نحو قولهم يسددون وكانوا
لبداوتهم صادًقا مثاًال شعرهم فجاءَ ومعقولهم مشهودهم وراء ما إىل يتخطَّون وال ، حيٍّ
شعرهم من يشءٌ إال بقي وما وآثارهم، أخبارهم جميع اندثرت لو حتى وحضارتهم،
الباحثون استخرج كما أحوالهم لجميع كامًال وصًفا منه يستخرج أن للباحث لتيرس

هومريوس. شعر من اليونان جاهلية غوامض من كثريًا
والنصارى، واليهود األوثان عبدة من الجاهلية شعراء جميع عىل الحكم هذا ويرسي
والحجاز، ونجد، اليمن يف سواءٌ ذلك يف وهم يسلم، لم أو وأسلم اإلسالم أدرك ومن
يف عريٌق بدويٌّ إما منهم فالشاعر العرب، بالد أطراف وسائر الشام، وبوادي والعراق
إىل ينزع الجاهلية بأخالق متخلٌق وكالهما البادية، بأبناءِ الصٌق حرضٌي وإما البداوة،
واضًحا إملاًما بها وألمَّ جليٍّا، بسًطا بسطها حادثًة روى فإذا ناطًقا، رسًما الحقيقة رسم
مثاًال وإليك حوادثه، كل إيراد يف هومريوس فعل ما نظري والتنقيب التخرص عن يغنيك
من الحية عنق ابن وفرَّ ُكليب، أخيه مع حرضها إذ ن السالَّ وقعة بعد املهلهل قول

وجهها:
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ن ��الَّ ال��سُّ َوْق��ع��ِة ع��ن ذَا ل��ن��ه��اُه زاج��ًرا ح��يَّ��ة الب��ٍن ن��اٍه ك��ان ل��و
ع��دن��اِن ب��ن��ي م��ن ال��ق��ب��ائ��ل دون اه��ل��ِه رئ��اس��ُة ك��ان��ت ل��ن��ا ي��وٌم
��ان غ��سَّ ع��ل��ى ُم��م��االة ِف��ي��ِه وس��م��ي��نُ��ه��ا غ��ثُّ��ه��ا م��َع��دٌّ غ��ص��ب��ت
ق��ح��ط��اِن ب��ن��ي م��ن ب��اب��َل َع��ْم��ِر ف��ي ب��ط��ع��ن��ٍة ُك��ل��ي��ٌب ع��نَّ��ا ف��أزال��ه��م
دواِن ول��ُح��ت��وُف ال��ع��ج��اج��ِة ت��ح��َت ُم��ْدب��ًرا ح��يَّ��ة اب��ن ع��ن��ه��ا م��ض��ى ول��ق��د
��اِن خ��فَّ ع��ل��ى َم��الِوثَ��ٌة أس��ٌد ك��أن��ن��ا ب��ال��ُك��الِب رآن��ا ل��م��ا
وه��واِن ب��ذلَّ��ٍة ال��ع��ج��اج ت��ح��ت ذي��ول��ه��ا ع��ل��ي��ه س��ح��ب��ت ال��ت��ي ت��َرَك
ال��م��رَّاِن وواِع��ف ُم��ت��س��ْرب��ل��ي��َن ق��ْوَم��ُه وأَس��ل��َم ب��م��ه��ج��ت��ِه ون��ج��ا
ب��ال��ق��ط��راِن ُط��ل��ي��َن ال��ج��م��ال ُج��رُب ك��أن��ه��م ال��ح��دي��ِد ح��َل��ِق ف��ي ي��م��ش��ون
َه��م��داِن ب��ن��و وال ال��ه��ي��اِج ي��وَم م��ذح��ٍج ف��وارٌس ال ال��ف��واِرس ِن��ع��َم
ي��م��ان��ي ال��غ��دي��ر م��ث��ل وُم��ه��نَّ��ٍد م��ارٍن أس��م��َر ب��ك��ل ال��ِع��َداَة ه��زم��وا

كقول طبيعته عىل حالته تبيان ويستتم علَّته، عىل يستجليه فإنه شيئًا وصف وإذا
الكالب: أمام املتذعر الوحيش بالثور ويشبهها ناقته يصف الطبيب بن عبدة

ال��َغ��راِب��ي��ُل58 ب��ال��وَْغ��ِل تُ��ج��ْل��ِج��ُل ك��م��ا َم��نَ��اِس��ِم��َه��ا ع��ن ُم��ْش��َف��ِت��رٍّا اْل��َح��َص��ى تَ��َرى
َم��ْك��ُح��وُل59 ال��رَّْوَق��يْ��ِن أَْش��َع��ُب ُم��س��اِف��ٌر خ��اِم��َس��ًة ال��ق��وم ِوْرِد ي��وَم ك��أَنَّ��ه��ا
س��راوي��ل60 خ��ال م��ن ول��ْل��َق��َواِئ��ِم نُ��ْق��بَ��ِت��ِه َف��ْوَق َج��ِدي��ٍد ِن��ْص��ٍع ُم��ْج��ت��اُب
تَ��ْح��ج��ي��ُل61 ال��َك��ع��بَ��يْ��ِن إِل��ى ذاَك وف��وَق َخ��َدٌم أَْرس��اِغ��ِه ف��ي ال��َوْج��ِه ��ُع ُم��َس��فَّ
َم��ْم��لُ��وُل62 ��ْم��ِس ال��شَّ ِص��الَء ِم��ن ك��أَنَّ��ُه ب��أَْك��لُ��ِب��ِه يَ��ْس��َع��ى ق��اِن��ٌص بَ��اَك��َرُه
َم��ْه��ُزوُل63 ك��ال��ِق��ْرِد تَ��ْوَل��ٌب ِح��ْج��ِره��ا ف��ي ع��اِريَ��ٍة َش��ْع��ثَ��اءَ َس��ْل��َف��ٍع إِل��ى يَ��أِْوي
تَ��ْه��ِل��ي��ُل64 أُْم��ِك��نَّ إِذا م��ن��ه��ا ف��ل��ي��س ُم��َج��وََّع��ًة أَْش��ب��اًه��ا ض��وراي ي��ش��ل��ي
تَ��ْم��ِه��ي��ُل65 ال��رُّْم��ِح ِق��ي��َد ع��ل��ي��ه��نَّ ل��ُه ُم��نْ��َص��ِل��تً��ا ��ْرح��اِن َك��ال��سِّ أَْش��َع��َث يَ��تْ��بَ��ْع��َن
َوتَ��نْ��ِك��ي��ُل66 َش��يْ��ٌن ب��آذَاِن��ه��ا ُس��ْف��ٌع ب��ه��ا ه��اَج ث��مَّ ق��ل��ي��ًال ��ُه��نَّ َف��َض��مَّ
ال��َم��الَِم��ي��ُل67 ف��ي��ه��ا َرم��ٍد م��ن تَ��ْج��ِر ل��م ص��اِدق��ٍة إِنْ��ِس��اِن ف��ي ال��رَّْوُع ف��اْس��تَ��ثْ��بَ��َت
ال��َم��َزاِج��ي��ُل68 ��ْم��ِر ال��ضُّ م��ن ك��أَنَّ��ه��نَّ َس��ِدٌك ُك��لُّ��ه��ا يَ��ْه��ُف��و وانْ��َص��ْع��َن ف��انْ��َص��اَع
َم��ْخ��ذُوُل69 ال��م��وِت َغ��َم��َراِت ُم��َخ��اِوٌض َع��تُ��َق��ا ق��د َم��ْدِريَّ��يْ��ِن يَ��نْ��ُف��ُض ف��انْ��َق��ضَّ
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ت��أِْس��ي��ُل70 األَْط��راِف وف��ي ال��َج��نْ��بَ��تَ��يْ��ِن ف��ي ُك��ُع��وبُ��ُه��م��ا َم��ْك��ُروبً��ا َش��ِب��ي��َه��يْ��ِن َش��ْرَوى
َم��ْح��م��وُل71 ال��رَّْوِع َغ��َداَة ��الََح ال��سِّ إِنَّ ب��ِه ال��ِق��تَ��ال نَ��ْه��َك يَ��بْ��تَ��ِغ��ي ِك��الَه��م��ا
َم��ْم��ُط��وُل72 ��أِْن ال��شَّ ف��ي ِس��نْ��ُخ��ُه ِب��َس��ْل��َه��ٍب َدَه��ٍش ع��ل��ى إِي��ش��اًغ��ا ال��طَّ��ْع��َن يُ��َخ��اِل��ُس
َم��ْع��لُ��وُل73 األج��واف دم م��ن وَرْوُق��ُه َج��واِش��ِن��ه��ا ف��ي َط��ْع��نً��ا َم��ضَّ إِذا ح��تَّ��ى
وَم��ْق��تُ��وُل ب��أَْج��َراٍح ُم��َض��رَّج��اٌت ب��ه اَْل��تَ��بَ��ْس��َن َح��يْ��ُث ف��ي َوُص��رِّْع��َن َولَّ��ى
َم��ْس��لُ��وُل األَْص��نَ��اُع َح��ّده َج��الَ َس��يْ��ٌف ب��ِه ال��نَّ��َج��اء َج��دَّ م��ا ب��ْع��َد ك��أَنَّ��ه
َم��ْع��ُدوُل74 ��ْدِق ال��شِّ ِش��م��اِل ع��ن ل��س��انُ��ُه ُم��بْ��تَ��ِرٌك َوْه��َو يَ��ْه��ُف��و ال��رِّي��ِح ُم��س��تَ��ْق��ِب��َل
تَ��ح��ل��ي��ُل75 األَْرَض ��ُه��نَّ َم��سُّ أَْربَ��ٍع ف��ي ث��م��ان��ي��ٍة ب��أَْظ��الٍف ال��تُّ��َراَب يَ��ْخ��ِف��ي
َم��ْك��لُ��وُل76 ال��َم��ْع��َزاءِ َح��َص��ى ِم��ن َف��َف��ْرُج��ُه ُرُه يُ��ثَ��وِّ نَ��ْق��ٍع ِم��ن ج��نَ��اب��اِن ل��ُه

أبناء شعر يف وليس جاهيلُّ فقائلُه اإلسالم، أوائل يف مقوًال كان وإن الشعر وهذا
األسد: يف عوانة بن برش قول ومثله الشعرية، لنزعتهم تمثيًال يفوقه ما الجاهلية

ِب��ْش��َرا77 أََخ��اِك ال��ِه��َزبْ��ُر الَق��ى َوَق��ْد َخ��بْ��ٍت ِب��بَ��ْط��ِن َش��ِه��ْدِت َل��ْو أََف��اِط��ُم
ِه��َزبْ��َرا78 الق��ى ُ أَْغ��َل��ب��ا ِه��َزبْ��را َل��يْ��ثً��ا َزاَر َل��يْ��ثً��ا َل��َرأَيْ��ِت إِذًا
ُم��ْه��َرا79 ُع��ِق��ْرَت َف��ُق��ْل��ُت: ُم��َح��اذََرًة، ُم��ْه��ِري َع��نْ��ُه أح��ج��م ث��م تَ��بَ��ْه��نَ��َس
َظ��ْه��َرا ِم��نْ��َك أَثْ��بَ��َت األَْرَض َرأَيْ��ُت إِنِّ��ي األَْرِض َظ��ْه��َر َق��َدَم��يَّ أَِن��ْل
ُم��ْك��َف��ِه��ًرا َوَوْج��ًه��ا َدًة ُم��َح��دَّ ِن��ص��اًال أَبْ��َدى َوَق��ْد َل��ُه َوُق��ْل��ُت
أُْخ��َرى َع��ل��يَّ ل��ْل��ُوثُ��وِب َويَ��بْ��ُس��ُط يَ��َديْ��ِه إِْح��َدى ِغ��ي��َل��ًة يُ��َك��ْف��ِك��ُف
َج��ْم��َرا تَ��ْح��َس��بُ��ُه��نَّ َوِب��ال��لَّ��َح��ظ��اِت نَ��اٍب َوِب��َح��دِّ ِب��ِم��ْخ��َل��ٍب يُ��ِدلُّ
أُثْ��َرا ال��ْم��وِت ِق��راُع ِب��َم��ْض��ِرب��ِه أَبْ��َق��ى ال��َح��دِّ َم��اِض��ي يُ��ْم��نَ��اَي َوف��ي
َع��ْم��َرا َل��ِق��ي��َت َغ��َداَة ِب��َك��اِظ��َم��ٍة ُظ��ب��اُه َف��َع��َل��ْت َم��ا يَ��بْ��لُ��ْغ��َك أََل��ْم
ذَْع��َرا؟! يَ��َخ��اُف َف��َك��ي��َف ُم��َص��اَول��ًة يَ��ْخ��َش��ى َل��يْ��َس َق��ْل��ِب��َك ِم��ثْ��ُل َوَق��ْل��ِب��ي
َم��ْه��َرا األَْع��م��اِم البْ��نَ��ِة َوأَْط��لُ��ُب ُق��وتً��ا األَْش��بَ��اِل تَ��ُروُم َوأَنْ��َت
َق��ْس��َرا؟ ال��نَّ��ْف��َس يَ��َديْ��َك ف��ي َويَ��ْج��َع��َل يُ��َولِّ��ي أَْن ِم��ثْ��ل��ي تَ��ُس��وُم َف��ِف��ي��َم
ُم��رَّا َك��اَن َل��ْح��ِم��ي إِنَّ َط��َع��اًم��ا؛ َغ��يْ��ِري َل��يْ��ُث ي��ا َف��اْل��تَ��ِم��ْس نَ��َص��ْح��تُ��َك
ُه��ْج��َرا ُق��ْل��ُت َك��أَِن��ي َوخ��اَل��َف��ِن��ي نُ��ْص��ِح��ي ال��ِغ��شَّ أَنَّ َظ��نَّ ��ا َف��َل��مَّ
وَْع��َرا َط��َل��ب��اُه إِذْ ك��اَن َم��َراًم��ا َرام��ا أََس��َديْ��َن ِم��ْن َوَم��َش��يْ��ُت َم��َش��ى
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َف��ْج��َرا ال��ظَّ��ْل��م��اءِ َل��َدى ِب��ِه َس��َل��ْل��ُت أَنِّ��ي َف��ِخ��ْل��ُت ال��ُح��َس��اَم َل��ُه َه��َزْزُت
َغ��ْدَرا80 َم��نَّ��تْ��ُه َم��ا َك��ذَبَ��تْ��ُه ِب��أَْن أََرتْ��ُه ِب��َج��اِئ��َش��ٍة َل��ُه َوُج��ْدُت
َع��ْش��َرا األَْض��الَِع ِم��َن َل��ُه َف��َق��دَّ يَ��ِم��ِي��ن��ي ِم��ْن ��نَ��د ال��َم��هَّ َوأَْط��َل��ْق��ُت
ُم��ْش��َم��ِخ��را ِب��ن��اءً ِب��ِه َه��َدْم��ُت َك��أن��يَّ ِب��َدٍم ًال ُم��َج��دَّ َف��َخ��رَّ
َوَف��ْخ��َرا َج��َل��ًدا ُم��نَ��اِس��ب��ي َق��تَ��ْل��ُت أَنِّ��ي َع��لَّ��ي يَ��ِع��زُّ َل��ُه َوُق��ْل��ُت
َص��بْ��َرا ي��اَل��يْ��ُث أُِط��ْق َف��ل��ْم ِس��َواَك، يَ��ُرْم��ُه ل��ْم َش��يْ��ئً��ا ُرْم��َت َوَل��ِك��ْن
نُ��ْك��َرا َح��اَوْل��َت َق��ْد أَِب��ي��َك َل��َع��ْم��ُر ِف��َراًرا! تُ��َع��لِّ��م��ِن��ي أَْن تُ��ح��اِوُل
ُح��رَّا َف��ُم��تَّ يُ��َع��اَب أَْن يُ��َح��اِذُر ُح��رٍّا الَق��يْ��َت َف��َق��ْد تَ��ْج��َزْع َف��الَ
ُح��رَّا َط��َرَف��يْ��ِن ذا الََق��يْ��َت َف��َق��ْد َع��اًرا َف��ل��يْ��َس ُق��ِت��ْل��َت َق��ْد تَ��ُك َف��ِإْن

اإلفاضة هذه وإن موصوفاته، مزايا استتمام يف هومريوس نسق بالنفس هو وهذا
وليهم. ومن املخرضمني شعر يف كثريًا ضعفت التمثيل يف

أحوال يتناول مما بشعرهم مثَّلوه ما جميع يف الجاهليني أسلوب ذلك كان وقد
والتسيار. اإلقامة يف واملعيشة والخلق، والعادة والسلم، الحرب

الحروب، وراء ما إىل كثريًا ممتدَّة غري ومطالعاتهم خشنًا محسوسهم كان وإذ
فأَفاضوا املطالعات، وتلك املحسوس ذلك وافق ما يف شعرهم معظم كان القبائل وأخبار
والوفاء الكرم ومدح وأحوالها معيشتهم وصف من وأكثروا والقفار، البوادي وصف يف
من أشبه وما وإبل، وخيٍل سالح من وحواليهم لديهم ما ذكر يف وأسهبوا الضيف، وقرى

ومكانهم. زمانهم معدَّات
كانت فقد معيشتهم، خشونة من كثري يشء فيها كانت وإن لغتهم فإن هذا ومع
جميعها فتلك واألخالق، الشعائر ووصف والحماسة الرائعة، والحَكم للغرام، متسعة
ربما بل الحضارة، يف الخلق أعرق نفوس يف انطباعيٍّا الجاهيل فطرة يف منطبعة أموٌر
من أسمى والحماسة الفخر يف شعر فأيُّ البادية، أبناءِ أذهان يف وأنقى أصفى كانت

السموأل: قول

َج��ِم��ي��ُل يَ��ْرتَ��ِدي��ِه ِرَداءٍ َف��ُك��لُّ ِع��ْرُض��ُه ال��لُّ��ْؤِم ِم��َن يَ��ْدنَ��ْس َل��ْم اْل��َم��ْرءُ إِذَا
َس��ِب��ي��ُل ال��ثَّ��نَ��اءِ ُح��ْس��ِن إَِل��ى َف��َل��يْ��َس ض��ي��م��ه��ا ال��نَّ��ف��ِس َع��َل��ى يَ��ْح��م��ل َل��ْم ُه��َو َوإِْن
ق��ل��ي��ُل ال��ك��راَم إنَّ ل��ه��ا ف��ق��ل��ت ع��دي��دن��ا ق��ل��ي��ٌل أنَّ��ا تُ��َع��يِّ��ُرنَ��ا
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وك��ه��وُل ل��ل��ع��ل��ى ت��س��ام��ى ش��ب��اٌب م��ث��ل��ن��ا ب��ق��اي��اه ك��ان��ت م��ن ق��لَّ وم��ا
ذل��ي��ُل األك��ث��ري��ن وج��ار ع��زي��ٌز وج��ارن��ا ق��ل��ي��ٌل أنَّ��ا َض��رَّنَ��ا وم��ا
ك��ل��ي��ُل َوُه��َو ال��ّط��رف ي��رد م��ن��ي��ع ن��ج��ي��ره م��ن ي��ح��ت��ل��ه ج��ب��ل ل��ن��ا
َط��ِوي��ُل ي��نَ��ال َال ف��رع ال��نَّ��ْج��م إَِل��ى ِب��ِه وس��م��ا ال��ث��رى تَ��ح��ت أَص��ل��ه رس��ا
وي��ط��وُل رام��ه م��ن ع��ل��ي ي��ع��زُّ ذك��رُه ش��اع ال��ذي ال��ف��رد األب��ل��ق ه��و
وس��ل��وُل َع��ام��ر َرأَتْ��ُه َم��ا إِذا ُس��بَّ��ة اْل��َق��تْ��ل ن��رى َم��ا ل��ق��وم َوإِنَّ��ا
ف��ت��ط��وُل آج��ال��ه��م وت��ك��ره��ه ل��ن��ا آج��ال��ن��ا اْل��َم��ْوت ح��ب ي��ق��رب
َق��ِت��ي��ُل َك��اَن َح��يْ��ُث م��ن��ا ط��ل َوَال أَن��ف��ه ح��ت��ف س��ي��د م��ن��ا َم��اَت َوَم��ا
ت��س��ي��ُل ال��ظ��ب��ات غ��ي��ر ع��ل��ى َوَل��يْ��َس��ت ن��ف��وس��ن��ا ال��ظ��ب��ات ح��د ع��ل��ى ت��س��ي��ل
وف��ح��وُل ح��م��ل��نَ��ا أط��اب��ت إن��اث س��رن��ا وأخ��ل��ص ن��ك��در َف��ل��م ُص��ُف��ون��ا
ن��زوُل ال��ب��ط��ون خ��ي��ر إل��ى ل��وق��ٍت وح��ط��ن��ا ال��ظ��ه��ور خ��ي��ر إل��ى ع��ل��ون��ا
ب��خ��ي��ُل يُ��َع��دُّ ف��ي��ن��ا وال َك��َه��اٌم ن��ص��اب��ن��ا ف��ي م��ا ال��م��زن ك��م��اء ف��ن��ح��ن
ن��ق��وُل ح��ي��ن ال��ق��ول ي��ن��ك��رون وال ق��ول��ه��م ال��ن��اس ع��ل��ى ش��ئ��ن��ا إن ون��ن��ك��ر
ف��ع��وُل ال��ك��رام ق��ال ل��م��ا ق��ئ��وٌل س��ي��ٌد ق��ام خ��ال م��نَّ��ا س��ي��ٌد إذا
ن��زي��ُل ال��ن��ازل��ي��ن ف��ي ��ن��ا ذمَّ وال ط��ارٍق دون ل��ن��ا ن��اٌر أخ��م��دت وم��ا
وح��ج��وُل م��ع��ل��وم��ة غ��رٌر ل��ه��ا ع��دون��ا ف��ي م��ش��ه��ورٌة وأي��ام��ن��ا
ف��ل��وُل ال��دارع��ي��ن ق��راع م��ن ب��ه��ا وم��غ��رٍب ش��رٍق ك��ل ف��ي وأس��ي��اف��ن��ا
ق��ت��ي��ُل يُ��ْس��تَ��بَ��اح ح��تَّ��ى ف��تُ��ْغ��َم��د ن��ص��ال��ه��ا ت��س��لَّ ال أن ُم��َع��وََّدٌة
وج��ه��وُل ع��ال��ٌم س��واءً ف��ل��ي��س وع��ن��ه��ُم ع��ن��ا ال��ن��اس ج��ه��ل��ِت إن س��ل��ِي
وت��ج��وُل ح��ول��ه��م َرح��اه��م ت��دوُر ل��ق��وم��ه��ْم ق��ط��ب ال��ري��ان ب��ن��ي ف��إن

زهري: قول من أحسن الحكمة يف قول وأي

َع��ِم َغ��ٍد ف��ي م��ا ِع��ل��ِم َع��ْن َوَل��ِك��نَّ��ن��ي َق��بْ��َل��ُه َواألَْم��ِس ال��يَ��ْوِم ف��ي َم��ا وأَْع��َل��ُم
َف��يَ��ْه��َرِم ��ْر يُ��َع��مَّ تُ��ْخ��ِط��ئ َوَم��ْن تُ��ِم��تْ��ُه تُ��ِص��ْب َم��ْن َع��ش��واءَ َخ��بْ��َط ال��َم��نَ��ايَ��ا َرأَيْ��ُت
ب��م��ن��س��م وي��وط��أ ب��أن��ي��اب ي��ض��ّرس ك��ث��ي��رة أم��ور ف��ي ي��ص��ان��ع ال وم��ن
ي��ش��ت��م ال��ش��ت��م ي��ت��ق ال وم��ن يَ��ف��ْره ع��رض��ه دون م��ن ال��م��ع��روف ي��ج��ع��ل وم��ن
وي��ذم��م ع��ن��ه ي��س��ت��غ��ن ق��وم��ه ع��ل��ى ب��ف��ض��ل��ه ف��ي��ب��خ��ل ف��ض��ل ذا ي��ُك وم��ن
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ي��ت��ج��م��ج��م ال ال��ب��ر م��ط��م��ئ��ن إل��ى ق��ب��ل��ه ي��ه��د وم��ن ي��ذم��م ال ي��وف وم��ن
ب��س��ل��م ال��س��م��اء أس��ب��اب ي��رق وإن ي��ن��ل��ن��ه ال��م��ن��اي��ا أس��ب��اب ه��اب وم��ن
وي��ن��دم ع��ل��ي��ه ذًم��ا ح��م��ده ي��ك��ن أه��ل��ه غ��ي��ر ف��ي ال��م��ع��روف ي��ج��ع��ل وم��ن
ل��ه��ذم ك��ل ُرك��ب��ت ال��ع��وال��ي ي��ط��ي��ع ف��إن��ه ال��زج��اج أط��راف ي��ع��ص وم��ن
ي��ظ��ل��م ال��ن��اس ي��ظ��ل��م ال وم��ن ي��ه��دم ب��س��الح��ه ح��وض��ه ع��ن ي��ذد ال وم��ن
ي��ك��رَّم ال ن��ف��س��ه ي��ك��رم ال وم��ن ص��دي��ق��ه ع��دوٍّا ي��ح��س��ب ي��غ��ت��رب وم��ن
ي��ن��دم ال��ذل م��ن ي��وم��ا ي��ع��ف��ه��ا وال ن��ف��س��ه ال��ن��اس ي��س��ت��رح��ل ي��زل ل��م وم��ن
ت��ع��ل��ِم ال��ن��اس ع��ل��ى ت��خ��ف��ى خ��ال��ه��ا وإن خ��ل��ي��ق��ة م��ن ام��رئ ع��ن��د ت��ك��ن وم��ه��م��ا
ال��ت��ك��ل��م ف��ي ن��ق��ص��ه أو زي��ادت��ه م��ع��ج��ب ل��ك ص��ام��ت م��ن ت��رى وك��ائ��ن
وال��دم ال��ل��ح��م ص��ورة إال ي��ب��ق ف��ل��م ف��ؤاده ون��ص��ف ن��ص��ف ال��ف��ت��ى ل��س��ان
يَ��ْح��لُ��ِم ��ف��اَه��ِة ال��سَّ بَ��ْع��َد ال��َف��ت��ى وإنَّ بَ��ْع��َدُه ِح��ْل��َم ال ��يْ��ِخ ال��شَّ َس��ف��اَه َوإنَّ
َس��يُ��ْح��َرِم يَ��وًم��ا ال��تِّ��ْس��آَل أك��ث��ر َوَم��ْن وَُع��ْدتُ��ُم َوُع��ْدنَ��ا َف��أَْع��َط��يْ��تُ��ْم س��أَْل��نَ��ا

اليشكري: كاهل أبي بن سَويد يتيمة من الغزل يف مثاًال وإليك

اتَّ��َس��ْع81 م��ا م��ن��ه��ا ال��َح��ب��َل َف��َوَص��ْل��نَ��ا َل��ن��ا ال��َح��بْ��َل َراِب��َع��ُة بَ��َس��َط��ْت
َس��َط��ْع82 ال��َغ��يْ��م ف��ي ال��ش��م��ِس ك��ُش��َع��اِع َواِض��ًح��ا َش��ِت��ي��تً��ا تَ��ْج��لُ��و ُح��رٌَّة
نَ��َص��ْع83 ح��ت��ى َط��يِّ��ٍب أَراٍك ِم��ْن ن��اِض��ٍر ِب��َق��ِض��ي��ٍب َص��ق��َل��تْ��ُه
َخ��دَْع84 ال��ري��ُق إِذا ال��ري��ق ط��ي��ب َط��ْع��ُم��ُه َل��ِذي��ذًا ال��لَّ��ْوِن أَبْ��يَ��َض
اْرتَ��َف��ْع ��ْح��ِو ال��صَّ ف��ي ال��ش��م��ِس َق��ْرِن م��ث��َل َواِض��ًح��ا َوْج��ًه��ا ال��ِم��رآَة تَ��ْم��نَ��ُح
َق��َم��ْع85 ف��ي��ه م��ا ال��َع��يْ��نَ��يْ��ِن أَْك��َح��َل س��اِج��يً��ا وَط��ْرًف��ا ال��لَّ��ْوِن َص��اِف��َي
َف��نَ��ْع86 ِذي ِم��ْس��ٍك ِري��ُح َغ��لَّ��َل��تْ��ه��ا أَْط��َراُف��ه��ا َس��اِب��ًغ��ا وُق��ُرونً��ا
َق��دَْع87 ف��ي��ِه َخ��ِف��ٍر َح��ب��ي��ٍب ِم��ن َزائ��ٌر َخ��يَ��اٌل ��ْوَق ال��شَّ َه��يَّ��َج
ف��اْم��تَ��نَ��ْع ِم��نِّ��ي ال��نَّ��ْوِم ُدوَن ح��اَل اْع��ت��اَدِن��ي م��ا إِذَا ك��ان آِن��س
َوَزْع َم��ْن َويَ��ْع��ِص��ي ال��َه��ْوَل يَ��ْرَك��ُب أَْش��َج��َع��ُه م��ا ال��ُح��بُّ وك��ذَاَك
َط��َل��ْع88 نَ��ج��ٌم إِذَا وِب��َع��يْ��نَ��يَّ أَْرُق��بُ��ُه م��ا ال��ل��ي��َل ف��أَب��ي��ُت
َف��َرَج��ْع ِم��ن��ُه ُل األَوَّ َع��َط��َف َم��َض��ى ق��د َل��يْ��ٌل ق��ل��ُت م��ا وإِذَا
ال��تَّ��بَ��ْع بَ��ط��ي��ئ��اُت َف��تَ��َواِل��ي��َه��ا ُظ��لَّ��ًع��ا نُ��ُج��وًم��ا ال��ل��ي��ُل يَ��ْس��ح��ُب
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انْ��ق��َش��ْع89 ال��لَّ��ْوُن إِذَا ال��لَّ��ْوِن ُم��ْغ��َرُب إِبْ��ط��اِئ��ه��ا َع��َل��ى ��ي��ه��ا ويُ��َزجِّ
وال��رَّيَ��ْع90 ِم��نِّ��ي ُة ال��ِج��دَّ ذََه��َب م��ا بَ��ْع��َد َس��ْل��َم��ى ُح��بُّ َف��َدع��اِن��ي
اج��تَ��َم��ْع م��ا أَْوٍب ك��لَّ َف��ُف��َؤاِدي تُ��ْش��ِف��ِن��ي ��ا ل��مَّ ثُ��مَّ َخ��بَّ��َل��تْ��ن��ي
ال��يَ��َف��ْع َرأِْس ِم��ن األَْع��َص��َم تُ��ن��ِزُل إِنَّ��ه��ا ِب��ُرق��اَه��ا وَدَع��تْ��ِن��ي
يُ��ْس��تَ��َم��ْع ل��م َغ��ي��َرُه أََراُدوا ل��و َح��َس��نً��ا ق��وًال اَث ال��ُح��دَّ تُ��ْس��ِم��ُع
َل��َم��ْع اآلُل إِذَا ال��َغ��ْوِر ن��اِزَح َم��ْه��َم��ًه��ا َس��ْل��َم��ى ُدوَن َق��َط��ْع��ن��ا َك��ْم
��َق��ْع91 ك��ال��صَّ ف��ي��ه��ا ��اِئ��ِر ال��سَّ ي��أَُخ��ذُ ب��ه��ا ال��لَّ��ْح��ُم يَ��نْ��َض��ُج َح��ُرور ف��ي

من كثريًا لقول سذاجٌة بوصفه فلهم املتأخرين، رقة الغزل يف يبلغوا لم وإن وهم
إىل ينسب ما يف كقولهم الحروب بذكر مزجه أثناء سيما وال القليل، الكالم يف املعنى

عنرتة:

دم��ي م��ن ت��ق��ط��ر ال��ه��ن��د وب��ي��ض م��ن��ي ن��واه��ٌل وال��رم��اح ذك��رت��ِك ول��ق��د
ال��م��ت��ب��س��ِم ث��غ��رك ك��ب��ارق ل��م��ع��ت ألن��ه��ا ال��س��ي��وف ت��ق��ب��ي��ل ف��وددُت

وأنت الجاهلية، قرائح نتاج هو وذلك شعرهم، يف منازعهم الجملة عىل كانت تلك
أحراهم ما بل الجهل من جهالء جاهلية أبناء يكونوا لم القرائح تلك أصحاب أن ترى
يف جاء بما املراد هو هذا ولعلَّ بينهم، األوثان عبادة لشيوع ذلك عليهم أُطلق يكون أن

الجاهلية. امللة تفسريها يف قالوا إذ يَبُْغوَن﴾ اْلَجاِهِليَِّة ﴿أَفُحْكَم املائدة: سورة
يف هومريوس أقوال مرادفات من شتى أمثلًة تقدم عما فضًال قولهم من أوردنا وقد

اإللياذة. رشح
القيس امرؤ فحوله صفوة ومن عاًما، وخمسني مئة زهاء الشعري الطور هذا ومدة
أبي بن وزهري العبيس، وعنرتة كلثوم، بن وعمرو ِحلزة، بن والحارثة العبد، بن وطرفة
واألعىش واملهلهل الذبياني، والنابغة املعلقات، أصحاب هم وهُؤالء ربيعة بن ولبيد سلمى،
الصلت أبي بن وأميَّة خازم أبي بن وبرش األبرص، بن وعبيد زيد، بن وعديُّ األسدي

ة. الصمَّ بن ودريد والشنفري والسموأل
فهو الطبيعة، رسم يف الحقيقة وتمثيل الفطرة، واقتفاءُ والبداهة، البساطة ومزيته
شعر من يشءٌ يفوقه وال العرب، من املتأخرين شعر من طبيعًة أعىل ذلك جميع يف

والرومان. اليونان حتى األمم سائر من املتقدمني
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الثانية الطبقة

األموية الدولة وشعراءُ املخرضمني شعراء أو

وأسكت القرآن فجاء اإلسالم، ظهور عند َريعانها يف كانت الشعرية النهضة أن علمَت
بة، الخالَّ ببالغته حوافظهم ويمأل استحكاًما نهضتهم ليزيد إال أسكتهم وما الشعراء،
وما الجاهيل، الشعر من ادخرت بما مألى وأذهانهم املنهمر، السيل اندفاع فاندفعوا
التعبري. ودقة ر التصوُّ وسموُّ الفكر، بداهة لهم فاجتمعت القرآنية، البالغة من إليه ت ضمَّ

باملخرضمني األموية الدولة شعراءَ ألحقُت وقد
فنََفس بها، عهدهم لقرب للمخرضمني؛ إثارتها نفوسهم أثارت القرآنية النفحة ألن أوًال:
كان وإن األخطل ومثله زهري، بن كعب يماثل وجرير واحد، الفرزدق ونَفس ان حسَّ
يف املخرضمني من تقدمهم عمن األموية الدولة شعراء طبقة علت ربما بل نرصانيٍّا،

نفوسهم. يف لها وتأصُّ عليها لشبوبهم البالغة
الدولة يف منهم األموية الدولة يف شأنًا وأرفع نفًسا أعزَّ كانوا الشعراء ألن وثانيًا:
من األعظم الفريق من ُكره عىل قامت األموية الدولة أن وسببه وليها، وما العباسية
هانوا كما يهينوا ولم وعزُّوا فدلُّوا الشعراء، استمالة إىل حاجة يف فكانت املسلمني،
بمال طمًعا وبطانتهم الخلفاء من تقرُّبًا الزلفى يطلبون باتوا إذ الزمن ذلك بعد
شغًفا مدحه ولكنه النبي مدح ان فحسَّ واملرتفع، املتزّلف كرامة ما وشتان ملغنم، وجرٍّا
الحسني، بن عيل العابدين زين مدح يف الفرزدق وبني بينه املشاكلة وتصح بمناقبه،

وامُلحدثني. املولَّدين معظم اح ُمدَّ وبني بينهما تصحُّ ال ولكنها
املترسب الحضارة ترف يألفوا لم األموية الدولة أواخر حتى العرب شعراء ألن وثالثًا:
يف ظاهرة الجاهلية الفطرة مسحة فبقيت باملخالطة، والفرس الرومان من إليهم

فاصل. يتخللها ال واحدة طبقٌة واملخرضمون فهم شعرهم،
إطالقها ينكر ال العرب كتَّاب ُعرف يف املخرضم لفظة معنى إىل بالنظر إنه ثم
أطلقوها كما عرصين بني متوسط كل بها يعنون قد ألنهم األموية؛ الدولة شعراء عىل
شعراء من الثانية أدركوا الذين بهم يريدون والعباسية األموية الدولتني مخرضمي عىل
لتوسط األموية الدولة شعراء عىل توسًعا نطلقها أن االعتبار بهذا علينا بأس فال األوىل،

بهم. الباقني والتصاق أمية، بني ودولة الراشدين الخلفاءِ بني منهم كثريين
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العباس، بني دولة أدركوا الذين أمية بني شعراءِ من املتأخرين يف النظر علينا فيبقى
ربا فمن اإلسالم، أدركوا الذين الجاهليني متأخري يف تقدم ما فيهم يقال هؤالء فأمثال
يف شعره ربا ومن مخرضًما، كان املخرضمني صبغة فيه وبقيت األمويني، دولة يف شعرُه
هذا عن يخرج وال مولًَّدا، كان البالغة إىل منه الرقة إىل أميل قولُه فكان العباسيني، دولة
ل وفصَّ الحلتني، ولبس الدولتني، عارص الذين بُرْد بن ار كبشَّ قليلون نوابغ إال التعريف

بقوله: املخرضمني أبلغ من فكان شاءَ ملا شاءَ ما الشعر من

م��ت��ي��م��ا أج��اب ل��و ع��ل��ي��ه وم��اذا ي��ت��ك��ل��م��ا أن ب��ال��ج��زع ط��ل��ل أب��ي
��م��ا ت��وهُّ إال ي��ع��رف��ن ال م��الع��ب وب��ال��ل��وى ب��ق��ي��َن آث��ار وب��ال��ج��زع

بقوله: شعًرا املولَّدين أرق ومن

ي��ع��دي ��ه ك��فِّ م��ن ال��ج��ود أن أدِر ول��م ال��نَّ��دى أب��ت��غ��ي ��ه ك��فَّ ب��ك��ف��ي ل��م��س��ُت
ع��ن��دي م��ا ف��أت��ل��ف��ُت وأع��دان��ي أَف��دُت ال��غ��ن��ى ذوو أف��اد م��ا م��ن��ه أن��ا ف��ال

جاهيلٌ شعٌر فللنابغة الجاهليني، يف الجعدي النابغة مثل املخرضمني يف ار بشَّ ومثل
أيًضا: القائل وهو البداوة، يف عريٌق

ظ��ل��م��ا ف��ن��ف��س��ه ي��ق��ل��ه��ا ل��م م��ن ل��ُه ش��ري��ك ال ل��ل��ه ال��ح��م��د
ال��ظ��ل��م��ا ج ي��ف��رِّ ن��ه��اًرا ـ��ل ال��ل��ي��ـ وف��ي ال��ن��ه��ار ف��ي ال��ل��ي��ل ال��م��ول��ج
دع��م��ا ت��ح��ت��ه��ا ي��ب��ِن ول��م ض األر ع��ل��ى ال��س��م��اءَ ال��راف��ع ال��ح��اف��ظ
دم��ا ي��ص��ي��ر ح��ت��ى م��اءً ح��ام األَر ف��ي ر ال��م��ص��وِّ ال��ب��ارئُ ال��خ��ال��ق

كهذه بالغتها ويمثل القرآنية املعاني عىل ينطبق يشءٌ املخرضمني شعر يف وليس
األبيات.

ما عىل بهما يربو السبك ومتانة الطبقة علو يف آية املخرضمني شعر كان وقد
أضعف الحضارة يف الرقي من مبلغهم ولكن الشعراء، سائر من تأخر وما عنه، تقدم
يف التأَنق من يمكنهم ولم املتقدمني، عن فيها فقرصوا الفطرية، املتقدمني نزعة فيهم
بالرقة املولدين شأو يدركوا فلم العمران، مزيِّنات من بعدهم للعرب استتب بما املعيشة

الغايات. غاية شعرهم كان ذلك سوى ما ويف باملعاني، والترصف
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بن وكعب ثابت بن كحسان الراشدين والخلفاء النبي شعراء بني ذلك يف فرق وال
األموية الدولة شعر كان ربما بل الراعي وعبيد الرمة كذي األموية الدولة وشعراءِ زهري،

القول. هذا يؤيد ما شعرهم أمثلة من ييل ما ويف تقدم، كما البالغة يف أعرق
ويفتخر: النبي يمحد حسان قال

اإلس��الِم دع��ائ��م أق��ام وب��ن��ا ن��ب��ي��ِه ب��ن��ص��ر أك��رم��ن��ا ال��ل��ه
واإلق��داِم ب��ال��ض��رب وأع��زَّن��ا وك��ت��اب��ُه ن��ب��ي��ُه أع��زَّ وب��ن��ا
ال��ه��اِم ف��راِخ ع��ن ال��ج��م��اج��م ف��ي��ه س��ي��وف��ن��ا ت��ط��ي��ر م��ع��ت��رك ك��ل ف��ي
واألح��ك��اِم اإلس��الم ب��ف��رائ��ض أب��ي��ات��ن��ا ف��ي ج��ب��ري��ل ي��ن��ت��اب��ن��ا
ك��األق��س��اِم ل��ي��س ل��ع��م��رك ق��س��ًم��ا م��ح��ك��ًم��ا ف��ي��ه��ا ال��ن��ور ع��ل��ي��ن��ا ي��ت��ل��و
ح��راِم ك��ل ل��ل��ه وم��ح��رِِّم ح��الل��ِه م��س��ت��ح��ّل أول ف��ن��ك��ون
زم��اِم ك��ل وزم��اُم ون��ظ��ام��ه��ا ك��ل��ه��ا ال��ب��ري��ة م��ن ال��خ��ي��ار ن��ح��ن
األي��اِم ح��وادث وال��ض��ام��ن��ون م��ن��ي��ٍة ك��ل غ��م��رات ال��خ��ائ��ض��و
واألزالِم ال��ع��ت��ر وأه��ل ع��ن��ا تُ��بَّ��ًع��ا وس��ائ��ل ك��رٍب أب��ا س��ائ��ل
ل��ل��م��ع��ت��اِم ب��ال��م��ع��روف ون��ج��ود م��ن��ع��ه أردن��ا م��ن ل��ن��م��ن��ع إن��ا
ال��ق��م��ق��اِم األص��ي��د رأس ون��ق��ي��م س��ي��وف��ن��ا ال��خ��م��ي��س ع��ادي��ة وت��رد
األق��واِم ع��ل��ى ب��ِه ال��ل��ب��ي��ب ف��خ��ر ق��دي��م��ه��م ل��م��ث��ل ب��ه��م ف��خ��رت ف��ل��ئ��ن

هها وجَّ وقد … سعاد بانت مطلعها: التي زهري بن كعب مشوبة من مثاًال ودونك
دمه. أهدر كان أن بعد نه فأمَّ إليه، يعتذر النبي إىل

ل��م��ق��ت��وُل س��ل��م��ى أب��ي اب��ن ي��ا إن��ك وق��ول��ه��م ب��ج��ن��ب��ي��ه��ا ال��وش��اة ت��س��ع��ى
م��ش��غ��وُل ع��ن��ك إنّ��ي أل��ه��ي��نّ��ك ال آم��ل��ه ك��ن��ت خ��ل��ي��ل ك��ّل وق��ال
م��ف��ع��وُل ال��رح��م��ن ق��ّدر م��ا ف��ك��ّل أب��ال��ك��ُم ال س��ب��ي��ل��ي خ��ّل��وا ف��ق��ل��ت
م��ح��م��وُل ح��دب��اء آل��ة ع��ل��ى ي��وم��ا س��الم��ت��ه ط��ال��ت وإن أن��ث��ى اب��ن ك��ّل
م��أم��وُل ال��ل��ه رس��ول ع��ن��د وال��ع��ف��و أوع��دن��ي ال��ل��ه رس��ول أّن ن��بّ��ئ��ت
وت��ف��ص��ي��ُل م��واع��ي��ظ ف��ي��ه��ا ق��رآن ال ن��اف��ل��ة أع��ط��اك ال��ذي ه��داك م��ه��ال
األق��اوي��ُل ف��ّي ك��ث��رت وإن أذن��ب ول��م ال��وش��اة ب��أق��وال ت��أخ��ذنّ��ي ال
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ال��ف��ي��ُل ي��س��م��ع ل��و م��ا وأس��م��ع أرى ب��ه ي��ق��وم ل��و م��ق��ام��ا أق��وم ل��ق��د
ت��ن��وي��ُل ال��ل��ه ب��إذن ال��ن��ب��ي م��ن ل��ه ي��ك��ون أن إال ت��رع��د ل��ظ��ّل

أسلوب، بأبدع والفخر واملدح والحكمة، االعتذار بني القليلة األبيات هذه يف جمع فقد
عبارة. وأبلغ

الهجو: يف األخطل قول ومن

ال��ع��ب��ي��ُد أيُّ��ه��ُم ق��ل��ُت وت��ي��ًم��ا ت��ي��ٍم ع��ب��ي��د ل��ق��ي��ُت إذا وك��ن��ت
َم��س��وُد ك��ره��وا وإن وس��ي��ده��م ت��ي��ًم��ا ي��س��ود ال��ع��ال��م��ي��ن ل��ئ��ي��م

البيتني. بهذين العرب أهجى أنه األخطل زعم وقد
الرمة: ذي قول النسيب يف أمثلتهم ومن

ال��ق��ط��ُر ب��ج��رع��ائ��ك م��ن��ه��الٍّ زال وال ال��ب��ل��ى ع��ل��ى م��ي دار ي��ا اس��ل��م��ي ي��ا أال
ن��زُر وال ه��راء ال ال��ح��واش��ي رخ��ي��م وم��ن��ط��ٌق ال��ح��ري��ر م��ث��ل ب��ش��ٌر ل��ه��ا
ال��خ��م��ُر ت��ف��ع��ل م��ا ب��األل��ب��اب ف��ع��والن ف��ك��ان��ت��ا ك��ون��ا ال��ل��ه ق��ال وع��ي��ن��ان

تعاىل: هلل مبتهًال قال إذ طالب أبي بن عيل اإلمام من أبلغ وَمن

وت��م��ن��ُع ت��ش��اءُ م��ن ت��ع��ط��ي ت��ب��ارك��ت وال��ع��ال وال��ج��ود ال��م��ج��د ذا ي��ا ال��ح��م��د ل��ك
أف��زُع وال��ي��س��ِر اإلع��س��اِر ل��دى إل��ي��ك وم��وئ��ل��ي وح��رزي وخ��الق��ي إل��ه��ي
أت��ش��ف��ُع وم��ن أرج��و ال��ذي ذا ف��م��ن ط��ردت��ن��ي أو خ��ي��ب��ت��ن��ي ل��ئ��ن إل��ه��ي
وأوس��ُع أج��لُّ ذن��ب��ي ع��ن ف��ع��ف��وك خ��ط��ي��ت��ي وج��م��ت ج��لَّ��ت ل��ئ��ن إل��ه��ي
أرت��ُع ال��ن��دام��ة روض ف��ي أن��ا ف��ه��ا س��ْؤل��ه��ا ن��ف��س��ي أع��ط��ي��ت ل��ئ��ن إل��ه��ي
ت��س��م��ُع ال��خ��ف��ي��ة م��ن��اج��ات��ي وأن��ت وف��اق��ت��ي وف��ق��ري ح��ال��ي ت��رى إل��ه��ي
م��ط��م��ُع ج��ودك ب��اب ف��ي ف��ل��ي ف��َؤادي ت��زغ وال رج��ائ��ي ل��ق��ط��ع ف��ال إل��ه��ي
أخ��ض��ُع ل��ك خ��ائ��ٌف ذل��ي��ٌل أس��ي��ٌر إن��ن��ي ع��ذاب��ك م��ن أج��رن��ي إل��ه��ي
وم��ض��ج��ُع م��ث��وًى ال��ق��ب��ر ف��ي ل��ي ك��ان إذا ح��ج��ت��ي ب��ت��ل��ق��ي��ن ف��آن��س��ن��ي إل��ه��ي
ي��ت��ق��ط��ُع ال م��ن��ك رج��ائ��ي ف��ح��ب��ل ح��ج��ٍة أل��ف ع��ذَّب��ت��ن��ي ل��ئ��ن إل��ه��ي
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أُض��ي��ُع ف��ل��س��ت ت��رع��ان��ي ك��ن��ت وإن ض��ائ��ًع��ا ك��ن��ت ت��رع��ن��ي ل��م إذا إل��ه��ي
ي��ت��م��ت��ُع ب��ال��ه��وى ل��م��س��يء ف��م��ن م��ح��س��ٍن غ��ي��ر ع��ن ت��ع��ف ل��م إذا إل��ه��ي
أق��رُع ف��ض��ل��ك أب��واب س��وى ف��ل��س��ت ال��ت��ق��ى ط��ل��ب ف��ي ق��ص��رت ل��ئ��ن إل��ه��ي
أت��ض��ّرُع خ��ائ��ف م��ق��ٌر ف��إن��ي ح��وب��ت��ي وام��س��ح ع��ث��رت��ي اق��ل��ن��ي إل��ه��ي
أص��ن��ُع ك��ي��ف أم رب ي��ا ح��ي��ل��ت��ي ف��م��ا ط��ردت��ن��ي أو خ��ي��ب��ت��ن��ي ل��ئ��ن إل��ه��ي
��ُع ه��جَّ وال��م��غ��ف��ل وي��ب��ك��ي ي��ن��اج��ي س��اه��ٌر ب��ال��ل��ي��ل ال��ح��ب ح��ل��ي��ف إل��ه��ي
ي��ط��م��ُع ال��خ��ل��د وف��ي ال��ع��ظ��م��ى ل��رح��م��ت��ك راج��يً��ا ن��وال��ك ي��رج��و وك��ل��ه��م
ي��ش��ن��ُع ع��ل��يَّ خ��ط��ي��ات��ي وق��ب��ح س��الم��ًة رج��ائ��ي ي��م��ن��ي��ن��ي إل��ه��ي

الفرزدق قصيدة الشعراء من الطائفة هذه طبقة علو عىل األمثلة أصدق من وإن
ولهذا بمثلها؛ يمدحوا لم البيت أهل إن قيل: التي الحسني بن عيل العابدين زين مدح يف

وهي:92 بطولها أوردناها

وال��َح��َرُم وال��ح��لُّ ي��ع��رُف��ُه َواْل��بَ��يْ��ت وط��أت��ه اْل��بَ��ْط��َح��اء ت��ع��رُف الَّ��ِذي َه��ذَا
اْل��ع��ل��ُم ال��ط��اه��ُر ال��ن��ق��يُّ ال��ت��ق��ّي َه��ذَا ك��لِّ��ه��ُم ال��ل��ه ع��ب��اِد خ��ي��ِر اب��ُن َه��ذَا
اْل��َك��رُم يَ��نْ��تَ��ِه��ي َه��ذَا َم��َك��اِرم إَِل��ى َق��اِئ��ل��َه��ا َق��اَل ق��ري��ٌش َرأَتْ��ُه إِذا
وال��ع��ج��ُم اإلس��الِم َع��َرُب ن��ي��ل��ه��ا َع��ن ق��ص��رت الَّ��ِت��ي ال��ع��زِّ ذْرَوة إَِل��ى ي��ن��م��ي
ي��ْس��تَ��ل��ُم َج��اءَ َم��ا إِذا ال��ح��ط��ي��ِم رك��ُن َراَح��ت��ه ع��رف��اَن يُ��ْم��س��ك��ه ي��َك��اد
ي��ب��ت��س��ُم ح��ي��َن إِالَّ ي��ك��لَّ��م ف��َال م��ه��اب��ت��ه م��ن ويُ��ْغ��ِض��ى َح��يَ��اء ي��غ��ض��ي
اْألَُم��ُم َل��ُه دان��ْت أم��ت��ه وف��ض��ُل َل��ُه األن��ب��ي��اءِ ف��ض��ُل َدان ه ج��دُّ َم��ْن
ال��ظُّ��ل��ُم إش��راق��ه��ا َع��ن ي��ن��ج��اُب ��ْم��ِس َك��ال��شَّ غ��رَّت��ه ن��وِر َع��ن اْل��ه��دى ن��وُر ي��ن��ش��قُّ
��ي��ُم وال��شِّ واْل��ِخ��ي��ُم ع��ن��اص��ُرُه ط��اب��ْت نَ��بْ��َع��تُ��ُه ال��ل��ه َرُس��ول م��ن م��ش��ت��ق��ٌة
خ��ت��م��وا ق��د ال��لَّ��ه أن��ب��ي��اءُ ه ب��ج��دِّ ج��اه��َل��ه ك��ن��ت إْن ف��اط��م��ٍة اب��ُن َه��ذَا
اْل��َق��َل��ُم َل��ْوِح��ِه ِف��ي َل��ُه ب��ذاَك ج��رى وش��رَّف��ه ِق��ْدًم��ا ��ل��ه ف��ضَّ ال��لَّ��ه
وال��ع��ج��ُم أنْ��ك��رَت م��ن ت��ع��رُف ال��ع��رُب ب��ض��ائ��رُه ه��ذا م��ن ق��ول��ك ول��ي��س
اْل��َع��َدُم ي��ع��روه��م��ا َوَال ي��س��ت��وك��ف��اِن ن��ف��ع��ه��م��ا ع��مَّ غ��ي��اٌث يَ��َديْ��ِه ك��ل��ت��ا
َواْل��َك��رُم اْل��خ��ل��ق ح��س��ن اثْ��نَ��اِن ي��زي��نُ��ُه ب��وادره تُ��خ��ش��ى َال ال��خ��ل��ي��ق��ِة س��ه��ُل
ن��ع��ُم ِع��نْ��ده تَ��ح��ل��و ��َم��اِئ��ل ال��شَّ ُح��ْل��و ف��ِدُح��وا إِذا أق��واٍم أث��ق��اِل ��ال ح��مَّ
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ن��ع��ُم الءَه ك��ان��ت ال��ت��ش��ه��د ل��وال ت��ش��ه��ده ف��ي إال ق��ط ال ق��ال م��ا
ي��ع��ت��رُم ح��ي��َن أري��ٌب اْل��ِف��ن��اءِ رح��ُب ن��ق��ي��ب��ت��ه م��ي��م��وٌن ال��وع��َد يُ��ْخ��ِل��ُف َال
َوال��ع��دُم واإلم��الُق ال��ق��ت��ارة َع��ن��ُه ف��ان��ف��ص��ل��ت ب��اإلح��س��اِن ال��ب��ري��َة ع��مَّ
َوُم��ْع��تَ��َص��ُم َم��نْ��ًج��ى وق��رب��ه��ُم ك��ف��ٌر وب��غ��ض��ه��ُم دي��ٌن ح��بُّ��ه��م م��ع��ش��ٍر م��ن
ُه��ُم ق��ي��َل األَْرض أه��ِل َخ��يْ��ُر َم��ْن ق��ي��َل أَو أئ��م��ت��ه��م َك��انُ��وا ال��ت��ق��ى أه��ُل ع��دَّ إِن
َك��رم��وا وإْن ق��وٌم ي��دان��ي��ه��م َوَال غ��اي��ت��ه��م بُ��ْع��َد ج��واٌد يَ��ْس��تَ��ِط��ي��ع َال
ُم��ْح��تَ��ِدُم وال��ب��أُس ��رى ال��شَّ أُْس��ُد واألُْس��ُد أََزَم��ْت أزم��ٌة َم��ا إِذا ال��غ��ي��وث ه��م
ع��دم��وا َوإِن أَث��روا إِن ذَِل��َك س��ي��ان أك��ف��ه��ُم م��ن ب��س��ًط��ا اْل��ُع��ْس��ُر ي��ن��ق��ص ال
َوال��ن��َع��ُم اْإلِْح��َس��ان ِب��ِه وي��س��ت��زاُد ِب��ح��بِّ��ه��ُم وال��ب��ل��وى ال��س��وءُ يُ��ْس��تَ��ْدَف��ُع
اْل��َك��ل��ُم ِب��ِه وم��خ��ت��وٌم ب��دءٍ ك��لِّ ِف��ي ذك��ره��ُم ال��ل��ه ذك��ِر ب��ع��د ٌم م��ق��دَّ
ع��ص��ُم ب��ال��نَّ��دى وأي��ٍد ك��ري��ٌم خ��ي��ٌم س��اح��تَ��ه��م ال��ذمُّ ي��ح��لَّ أَن َل��ه��م يَ��أْبَ��ى
ن��ع��ُم َل��ُه أَو َه��ذَا ألول��ي��ة رق��اِب��ه��م ِف��ي َل��ي��س��ت اْل��َخ��َالئ��ق أّي
اْألَُم��ُم ن��ال��ه َه��ذَا بَ��ي��ت م��ن ف��ال��ّدي��ن ذَا أوَّل��ي��ة ي��ع��رْف ال��ل��ه ي��ع��رف م��ن

ومزيته، الطبقة هذه أبناء شعر من املوضع هذا مثل يف إيراده يمكن ما جلُّ فهذا
وتلك الرقة، إىل َميٍل مع الرتكيب يف وإحكام التعبري، يف ومتانٌة املعنى، يف بالغٌة ترى كما
ظهر فإن اليوناني، الكالم يف بالغٌة تفوقها ال األصل بالغة فإن اإللياذة، مزايا من أيًضا
ال ما التعبري متانة من فيها وإن املنشئ، دون املعرب عىل فتبعتُُه التعريب يف تقصريٌ
األصوات وحكاية للمعاني، األلفاظ مشاكلة يف سيما وال األمم، جميع شعر يف يشء يفوقه

مواضعه. يف إليه أرشنا مما
وتنتهي الهجرة، من تبتدئ عاًما وثالثون وخمسة مئة الشعري الطور هذا ومدة

العباسية. الدولة بقيام
ومع وأمثاله، الجعدي النابغة الجاهليني طبقة أو األول الطور من وصله وعروة

بُرد. بن ار بشَّ املولدين طبقة أو الثاني الطور
رواحة، بن هللا وعبد زهري، بن وكعب ثابت، بن حسان اإلسالم صدر يف وفحوله
عرص ويف العجيل، ذؤيب وأبو تولب، بن والنمر مرداس، بن والعباس نَُويرة، بن ومالك
الراعي، وعبيد والفرزدق الخطفي وجرير النرصانيان، واألخطل القطامي، األموية الدولة
التغلبي. واألعىش ربيعة بن واألعىش سمية، بن وأرطأة زيد، بن والكميت الرمة، وذو
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الثالثة الطبقة

عرصالعباسيني شعراء أو املولَّدون

الدعائم موطدة اإلسالمية والسلطنة (٧٥٠م) للهجرة ١٣٢ سنة العباسية الدولة قامت
من تداعى ما يقوضون واملغارب املشارق يف ضاربون العرب وغزاة األركان، مشيدة
دولًة الحزم أساس عىل ويشيدون البالية، األنقاض فينبذون والرومان، الفرس مباني
الخلفاء خزائن فامتألت الزمان، ذلك يف والسلطان العزَّة دولة تكون أن لها هللا قيض
وصنائعهم املقرَّبني بيوت إىل منها فاض ما وترسب األموال، وجباية املجاهدين بكسب
مرقعة وتبدلوا الهاويتني، الدولتني حضارة حلو فذاقوا ورشيد، وعميد وفقري،ٍ أمرٍي من
والديباج، الخز ببزَّة واملسلمني اإلسالم عماد ُردينه بني ضمَّ الذي الرّث الدثار ذلك عمر
وذلك والسكباج، الفالوذج لُماظته طعاٍم بشهي اإلدام وأيرس وتمٍر، لبٍن من وُعاللته
بالرسوج اإلسالم رشع يف سواءٌ وهما واملخدوم، الخادم يمتطيه قارح بعرٍي عىل الرَّحل
وُوشيت القصور فعلت والغلمان، الحشم مواكب بها تحفُّ املطهمة الجياد عىل اة املوشَّ
يف ُرقيَّها يرقون األمة تلك أفراد من والشعراء املعاش، وانبسط الرياش، وزها الخدور،

العمران. معارج
قدم والنعاج الكباش بني وشبَّ دبَّ ممن املاشية رعاة من بدويٍّا شاعًرا أن زعموا

البيتني: بهذين فمدحه صاحبها فأكرمه عامرًة، حارضًة

ال��ذن��وِب ق��ل��ي��ل ال��ع��ط��ا ك��ث��ي��ر م��ن دل��ًوا ع��دم��ن��اك ال ْل��و ك��ال��دَّ أن��ت
ال��ح��روِب ق��راِع ف��ي وك��ال��ت��ي��س د ال��و ع��ل��ى ال��ح��ف��اظ ف��ي ك��ال��ك��ل��ب أن��ت

علمه إليه وصل ما فذلك عنه «خل األمري: فقال بقتله، األمري أعوان بعض فهمَّ
مجيًدا». شاعًرا منه نعدم ال وقد زمنًا، بيننا فليقم الذكاء فيه توسمت ولقد ومشهوده،
بمجامع اآلخذ الرقيق الشعر قال حتى حال وبسطة عيش، سعة يف بعضسنني أقام فما

التالية: األبيات صاحب بعضهم زعم يف وهو القلوب،

ِه ب��ق��دِّ ال��خ��ي��زران ق��ض��ي��ب وح��ك��ى ب��خ��دِّه ال��ري��اض ورد ح��وى م��ن ي��ا
ِه ح��دِّ م��ض��ارب م��ن أم��ض��ى ع��ي��ن��اك ج��رَّدت��ه ال��ذي ال��س��ي��ف ذا ع��ن��ك دع
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غ��م��دِه ف��ي ق��اط��ٌع ل��ح��ظ��ك وح��س��ام ج��ردت إن ق��واط��ع ال��س��ي��وف ك��لُّ
ع��ب��دِه ف��ي س��ي��ًدا ي��ع��ارض ذا م��ن م��خ��ي��ٌر ف��أن��ت ت��ق��ت��ل��ن��ي رم��ت إن

فيها فإن مختلفة، أساليب عىل املرويَّة القصة هذه من الصحة قدر يكن ومهما
الشعراء. بقرائح الحضارة وفعل الرجال، بأفكار األحوال تأثري إىل بيِّنة إشارة

امللك ذلك أرجاء يف رتعوا فإنهم العباسية، الدولة زمن يف الشعراء شأن كان وهذا
الحدائق أمام األنيقة املنازل يف الوثرية الطنافس عىل العيش شظف بعد مرتبعني الفسيح
الفتح ذلك استثمار عىل يحرصون املدنية سلم يف باألمة يصعدون وخلفاؤهم الغناء،
بهروا حتى وإلقائه إحكامه يف جهًدا يألون وال تقدمهم، عمن وه تلقَّ ما فيدَّخرون املبني؛
هارون كان التي الغراء التحف وإن النفيسة، السلف ذخائر من لديهم تجمع بما الغرب
سلطان تلقاها التي ساعته جملتها ومن الكنوز، تلك غرر من شارملان بها ينفح الرشيد
النهضة واستحكام العباسية، الثروة مبلغ يف للريب مجاًال تبقي ال اآليات من آية املغرب
املسلمون. طرقها التي البالد وسائر واألندلس، والشام مرص إىل العراق من ورسيانها

وتتسع نفوسهم، وترتوَّض أذهانهم تتثقف أن الشعراء مشهود ذلك وكل بدع، فال
لم جولًة فيه يجولون أريض الشعر من روٍض يف ويمرحوا تصوُّرهم ويرق مداركهم،

لسلفائهم. أسبابها تتوفر
بقوله: الرقايش إبداع يبدع أن مخرضم أو جاهيل لشاعٍر يكن لم ولهذا

وأق��داح ط��اس��اٍت أت��ع��اب ب��ع��د م��ن ب��ذم��ت��ه ال��م��وف��ي ن��دم��ان��ي ن��ب��ه��ت
ف��ال��س��اح��ي ب��ال��ق��اع��ي��ن م��ث��واي دار ي��ا ل��ن��ا وغ��ن واش��رب واس��ق��ن��ي خ��ذ ف��ق��ال
ب��ال��راِح ال��راح وردَّ اس��ت��دار ح��ت��ى ث��ال��ث��ٍة ب��ع��ض أو ث��ان��يً��ا ح��س��ا ف��م��ا

بقوله: نواس أبي ة رقَّ يرق أو

ح��ذَّاِق ال��راح ب��اص��ط��ب��اح ف��ت��ي��ة ف��ي ب��اك��ره��ا ال��ص��ه��ب��اء ع��ل��ى وم��س��ت��ط��ي��ٍل
ال��س��اق��ي ذا ق��ال رآه ش��خ��ص وك��ل ق��دًح��ا ظ��ن��ه رآه ش��يءٍ ف��ك��ل
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عنرتة: قول من النفس يف أوقع القولني هذين أن ريب فال

ال��م��ع��ل��ِم ب��ال��م��ش��وف ال��ه��واج��ر رك��د م��ا ب��ع��د ال��ن��دام��ى م��ع ش��رب��ت ول��ق��د
م��ف��دِم ب��ال��ش��م��ال ب��أزه��ر ق��رن��ت أس��رٍة ذات ص��ف��راء ب��زج��اج��ة

ظهور عىل الفلوات يف يهيمون قوٍم بني زمانه يف الوصف بهذا عنرتة أبدع فإذا
األنس، محافل يف والرقايش نواس أبي جلساءَ يطرب ال فإنه البادية، مضارب بني اإلبل

الرغيد. والعيش التأَنق ومغاني
ودقة اللفظ وجزالة باملعاني، الترصف من القصوى الدرجة املوّلدون بلغ وقد
املتأخرون، يدركها أن وهيهات املتقدمون، يبلغها لم درجًة بالشعر فصعدوا السبك،
من أرق غزٍل فأيُّ طرقوها، التي األبواب جميع يف منهم األعظم الفريق ديدن هذا وكان

نواس: أبي قول

ال��ط��رُب ي��س��ت��خ��ف��ه ت��ع��ُب ال��ه��وى ح��ام��ل
ل��ع��ُب ب��ه م��ا ل��ي��س ل��ه ي��ح��ق ي��ك��ن إن
ي��ن��ت��ح��ُب وال��م��ح��بُّ اله��ي��ًة ت��ض��ح��ك��ي��ن
س��ب��ُب ج��اءَن��ي م��ن��ك س��ب��ٌب ان��ق��ض��ى ك��ل��م��ا
ال��ع��ج��ُب ه��ي ص��ح��ت��ي س��ق��م��ي م��ن ت��ع��ج��ب��ي��ن

البحرتي: وقول

خ��الءُ ال��دي��ار راح��ت م��ا ب��ع��د خ��ل��ًوا ال��ص��ب��اب��ة م��ن أغ��دو ك��ي��ف
ان��ض��اءُ ال��ه��وى ردَّه��ا أَدم��ًع��ا ع��ل��ي��ه��ا ت��ردُّ وق��ف��ة ب��ه��ا ق��ف
ب��ي��ض��اءُ تُ��م��اض��ٍر ف��ي وي��ًدا ت��َؤدَّى ال ِم��نَّ��ًة ل��ل��ب��ي��ن إن
ودواءُ ل��ع��اش��ٍق داءٌ ك��ان ل��ف��راٍق ب��دت ح��ت��ى ح��ج��ب��وه��ا
وس��اء وس��رَّ ص��ب��وٍة ذي ك��لَّ وأب��ك��ى ذاك ي��وم ال��ب��ي��ن أض��ح��ك
ل��ق��اءُ ف��ي��ه ال��ف��راق وج��ع��ل��ن��ا س��الًم��ا ف��ي��ه ال��وداع ف��ج��ع��ل��ن��ا
أع��داءَ ح��س��ب��ت��ه��ا ح��ت��ى ـ��ع��ي��ن ال��ـ دم��وع ال��وش��اة إل��ى ب��ي ووش��ت
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القلم: يف املعتز ابن قول من أبدع تشبيه وأي

وي��س��ي��ُر ق��اس��ٌم ش��اءَ ب��م��ا ـ��ري ي��ج��ـ ف��ل��ٌك أم أراُه م��ا ق��ل��ٌم
ش��ك��وُر ال��ب��س��اط ق��بَّ��ل ك��م��ا ًس��ا ق��رط��ا ي��ق��ب��ل س��اج��ٌد راك��ٌع

وقولُه:

رط��ِب ل��ْؤل��وءٍ م��ن ج��س��ٍد ف��ي ص��خ��رٍة م��ن ص��ي��غ ب��ق��ل��ٍب ل��ي م��ن
ق��ل��ب��ي م��ن اق��ت��صَّ ح��ت��ى ب��رح��ُت ف��م��ا ب��ل��ح��ظ��ي َخ��دَّي��ه ج��رح��ُت

الغمام: قوس يف الرومي ابن قول ومثله

ال��غ��م��ِض س��نَ��ُة أَج��ف��ان��ِه وف��ي ف��ق��ام دع��وت��ه ل��ل��ص��ب��وح ص��ب��ي��ٍح وس��اٍق
وم��ن��ف��ِض ع��ل��ي��ن��ا م��ن��ق��ٍض ب��ي��ن ف��م��ن ك��أَن��ج��م ال��ع��ق��ار ب��ك��اس��ات ي��ط��وف
األرِض ع��ل��ى وال��ح��واش��ي ُدًك��ا ال��ج��و ع��ل��ى م��ط��ارًف��ا ال��ج��ن��وب أي��دي ن��ش��رت وق��د
م��ب��ي��ِض إث��ر أص��ف��ٍر ف��ي أح��م��ٍر ع��ل��ى ب��أَخ��ض��ٍر ال��س��ح��اب ق��وس ي��ط��رِّزه��ا
ب��ع��ِض م��ن أق��ص��ر وال��ب��ع��ض م��ص��بَّ��غ��ٍة غ��الئ��ِل ف��ي أق��ب��ل��ت خ��وٍد ك��أذي��ال

هانٍئ: ابن قول من أطىل املدح يف كالم وأيُّ

ع��ذاب��ا ال��ث��غ��ور ت��ج��د ذا أج��ل م��ن ث��ن��ائ��ه ط��ي��ب االف��ط��ار ط��يَّ��ب ق��د
أب��واب��ا ف��ف��تِّ��ح��ت ال��س��م��اءَ ج��ئ��ُت وإن��م��ا إل��ي��ك أرٌض ت��دن��ن��ي ل��م
ال��زاب��ا ال��ع��راق ت��وَّه��م��ت ح��ت��ى ق��ب��ي��ل��ٍة ك��ل وف��َد ح��ول��ي ورأي��ت

القائل: وهو العالء، أبي من والزهد بالحكمة كعبًا أعىل تُرى ومن

ش��اِد ت��رن��م وال ب��اٍك ن��وح واع��ت��ق��ادي م��ل��ت��ي ف��ي م��ج��ٍد غ��ي��ر
ن��اِد ك��ل ف��ي ال��ب��ش��ي��ر ب��ص��وت ـ��س ق��ي��ـ إذا ال��ن��ع��ي ص��وُت وش��ب��ي��ٌه
ال��م��يَّ��اِد غ��ص��ن��ه��ا ف��رع ع��ل��ى ـ��ْت غ��نَّ��ـ أم ال��ح��م��ام��ة ت��ل��ك��ُم أب��ك��ْت
ع��اِد ع��ه��د م��ن ال��ق��ب��وُر ف��أي��ن َب ال��رُّح��ـ ت��م��أل ق��ب��ورن��ا ه��ذي ص��اح
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األج��س��اِد ه��ذه م��ن إالّ أرض أل أدي��م أظ��ّن م��ا ال��وطء ��ف خ��فِّ
واألج��داِد اآلب��اءِ ه��واُن ـ��د ال��ع��ه��ـ ق��دم وإن ب��ن��ا وق��ب��ي��ٌح
ال��ع��ب��اِد رف��اِت ع��ل��ى اخ��ت��ي��اًال ال روي��ًدا ال��ه��واء ف��ي اس��ت��ط��ع��َت إن س��ر
األض��داِد ت��زاح��ُم م��ن ض��اح��ك م��راًرا ل��ح��ًدا ص��ار ق��د ل��ح��ٍد رّب
واآلب��اِد األزم��ان ط��وي��ل ف��ي دف��ي��ن ب��ق��اي��ا ع��ل��ى ودف��ي��ِن
ب��الِد م��ن وآن��ًس��ا ق��ب��ي��ل م��ن أح��ّس��ا ع��ّم��ن ال��ف��رق��دي��ن ف��اس��أل
س��واِد ف��ي ل��م��دل��ِج وأن��ارا ن��ه��ار زوال ع��ل��ى أق��ام��ا ك��ْم
ازدي��اِد ف��ي راغ��ٍب م��ن إالّ ـ��ج��ُب أع��ـ ف��م��ا ال��ح��ي��اُة ك��ل��ه��ا ت��ع��ٌب
ال��م��ي��الِد س��اع��ة ف��ي س��روٍر ُف إض��ع��ا ال��م��وت س��اع��ة ف��ي ح��زنً��ا إّن
ل��ل��ن��ف��اِد ي��ح��س��ب��ون��ه��م أم��ٌة ف��ض��ّل��ت ل��ل��ب��ق��اءِ ال��ن��اس خ��ل��ق
رش��اِد أو ش��ق��وٍة دار إل��ى ٍل أع��م��ا دار م��ن ي��ن��ق��ل��ون إن��م��ا
ال��س��ه��اِد م��ث��ل وال��ع��ي��ش ف��ي��ه��ا ـ��ج��س��م ال��ـ ي��س��ت��ري��ح ِرق��َدٌة ال��م��وت ض��ج��ع��ة

قولُه: ويكفيك شتاتها، وجمع باملعاني، بالترصف الطيب أبي إبداع أبدع ومن

م��ن��اب��رُه ت��ب��ك��ي اس��م��ِه ل��ف��ق��د ك��ادت ب��ل��ٍد ع��ن ال��خ��ي��ُر ف��غ��اب األم��ي��ُر غ��اَب
م��ق��اب��رُه ال��م��وت��ى أس��ى ع��ن وخ��بَّ��رت أرب��ع��ُه األح��ي��اء وح��ش��َة اش��ت��ك��ْت ق��د
وح��اض��ُرُه ب��ادي��ه ل��ل��ِه أََه��لَّ ل��ُه ال��ِق��ب��اُب ف��ي��ه ُع��ق��دْت إذا ح��ت��ى
ت��ج��اورُه ق��ل��ب ف��ي ال��ص��ب��اب��ُة وال ي��ط��ُرُدُه ال��غ��مُّ ال ف��رًح��ا وج��دَّدت
ب��اك��رُه ال��وس��م��ي م��ن س��اق��ه��ا ف��ال أب��ًدا خ��ل��ت ال ح��م��ٌص م��ن��ك خ��ل��ت إذا
ب��اه��ُرُه ال��خ��ل��ق ب��ي��ن وج��ه��َك ون��وُر م��ت��ق��ٌد ال��ش��م��ِس وُش��ع��اع دخ��ل��تَ��ه��ا
دوائ��رُه دارت ل��م��ا ال��زم��ان ص��رف ب��ه ق��ذف��ت ل��و ح��دي��د م��ن ف��ي��ل��ق ف��ي
ط��ائ��رُه ال��م��ي��م��ون ال��م��ل��ك إل��ى م��ن��ه��ا ش��اخ��ص��ة واألب��ص��ار ال��م��واك��ب ت��م��ض��ي
أظ��اف��رُه ت��دَم��ى أس��د درع��ه ف��ي ق��م��ٌر ت��اج��ه ف��ي ب��ش��ر ف��ي ح��رن ق��د
م��آث��رُه ت��ح��ص��ى أن ق��ب��ل ال��ح��ص��ى ت��ح��ص��ى ح��ق��ائ��ق��ه ش��وس خ��الئ��ق��ه ح��ل��و
ع��س��اك��رُه ف��ي��ه��ا ت��ب��ن ل��م ك��ص��دره َرُح��ب��ْت ول��ْو ال��ّدن��ي��ا َج��ي��ش��ه ع��ن تَ��ض��ي��ُق
خ��واط��رُه ف��ي��ه غ��رق��ت م��ج��دِه م��ن ط��رٍف ف��ي ال��م��رءُ ف��ك��ُر ت��غ��ل��غ��ل إذا
ع��ش��ائ��رُه أو ب��ن��وُه ك��أن��ه��نَّ م��ع��ُه أع��دائ��ه ع��ل��ى ال��س��ي��وف ت��ح��م��ي
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ظ��اه��رُه ل��ل��ع��ي��ِن وب��اط��ُن إالَّ ج��س��ًدا ت��دع ل��م ل��ح��رب ان��ت��ض��اه��ا إذا
ن��اص��رُه ال��ل��ه ب��أَن وث��ق��ن وق��د ي��ده ف��ي ال��ح��ق أن ��ن ت��ي��قَّ ف��ق��د
م��غ��اف��ُرُه ن��اٍس ب��ال رُؤوس ع��ل��ى وث��ع��ل��ب��ٍة ع��وٍف ب��ن��ي ه��ام ت��رك��ن
زاخ��رُه ال��ك��ع��ب��ي��ن إل��ى م��ن��ه وك��ان خ��ل��ف��ه��ُم ال��م��وت ب��ح��ر ب��ال��س��ي��ف ف��خ��اض
ح��واف��رُه ال��ق��ت��ل��ى ج��ي��ف م��ن األرض ف��ي وق��ع��ت وم��ا ال��ج��اري ال��ف��رُس ان��ت��ه��ى ح��ت��ى

املولدين شعر لرقة رسًما وأصدق للعاطفة، إيثاًرا وأعظم النفس يف أوقع حنني وأي
التالية القصيدة معاني سموِّ من لنا وإن البغدادي، زريق بن عيل الحسن أبي فراقية من
الطبقة:93 هذه أبناء من النوابغ شعر عىل مثاًال كلها إيرادها عىل عذًرا ألفاظها وجزالة

ي��س��م��ع��ُه ل��ي��س ول��ك��ن ��ا ح��قٍّ ق��ل��ت ق��د ي��ول��ع��ه ال��ع��ذل ف��إن ت��ع��ذل��ي��ه ال
ي��ن��ف��ع��ُه ال��ن��ص��ح إنَّ ق��دَّرِت ح��ي��ث م��ن ب��ه أض��رَّ ا ح��دَّ ن��ص��ح��ِه ف��ي ج��اوزت
م��وج��ع��ُه ال��ق��ل��ب م��ض��ن��ى ف��ه��و ع��ن��ف��ه م��ن ب��دًال ت��أدي��ب��ه ف��ي ال��رف��ق ف��اس��ت��ع��م��ل��ي
أض��ل��ع��ُه ال��ب��ي��ن ب��خ��ط��وب ف��ض��ل��ع��ت ي��ح��م��ل��ه ب��ال��خ��ط��ب م��ض��ط��ل��ًع��ا ك��ان ق��د
ي��رّوع��ُه م��ا ي��وٍم ك��ل ال��ن��وى م��ن ل��ه أن ال��ت��ش��ت��ي��ت ل��وع��ة م��ن ي��ك��ف��ي��ه
ي��زم��ع��ُه ب��ال��رغ��ِم س��ف��ٍر إل��ى ع��زٌم وأزع��ج��ه إال س��ف��ٍر م��ن آب م��ا
ي��ج��م��ع��ُه ل��ي��س ول��ك��ن س��ع��يً��ا ل��ل��رزق ت��ك��ل��ف��ه أن إالَّ ال��م��ط��ال��ب ت��أب��ى
ي��ذرع��ُه ال��ل��ه ب��ف��ض��اءِ م��وك��ٌل وم��رت��ح��ٍل ح��ٍل ف��ي ه��و ك��أَن��م��ا
ي��ق��ط��ع��ُه وه��و أض��ح��ى ال��س��ن��د إل��ى ول��و غ��ن��ى ال��رح��ي��ل ف��ي أراه ال��زم��ان إذا
ت��ق��ط��ع��ُه اإلن��س��ان دع��ة وال ِرزًق��ا واص��ل��ٌة اإلن��س��ان م��ج��اه��دة وم��ا
ي��ض��ي��ع��ُه خ��ل��ٍق م��ن ال��ل��ه ي��خ��ل��ُق ال رزق��ه��ُم ال��ن��اس ب��ي��ن ال��ل��ه ��م َق��سَّ ق��د
ي��ق��ن��ع��ُه ال��غ��اي��ات وس��وى م��س��ت��رزًق��ا ت��رى ف��ل��س��ت ح��رًص��ا ك��ل��ف��وا ل��ك��ن��ه��م
ي��ص��رع��ُه ال��م��رءِ ب��غ��ي إن أال ب��غ��ٌي ق��س��م��ت ق��د واألرزاق ال��رزق ف��ي وال��ح��رص
ي��ط��ع��م��ُه ح��ي��ث م��ن وي��م��ن��ع��ه ع��ف��ًوا ي��م��ن��ع��ه ح��ي��ث م��ن ال��ف��ت��ى ي��ع��ط��ي وال��ده��ر
م��ط��ل��ع��ُه األزرار ف��ل��ك م��ن ب��ال��ك��رِخ ق��م��ًرا ل��ي ب��غ��داد ف��ي ال��ل��ه أس��ت��ودع
أُودع��ُه ال وإن��ي ال��ح��ي��اة ص��ف��و ي��ودع��ن��ي ل��و وب��ودي ودع��ت��ه
ت��ش��ف��ع��ُه ال ح��اٌل ول��ل��ض��رورات أُف��ارق��ُه ال أن ب��ي ت��ش��ف��ع وك��م
وأدم��ع��ُه ٌت م��س��ت��ه��الَّ وأدم��ع��ي ض��ح��ًى ال��رح��ي��ل ي��وَم ب��ي ت��ش��ب��ث وك��م
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أرق��ع��ُه ل��ك��ن ب��ف��رق��ت��ه م��ن��ي م��ن��خ��رق ال��ع��ذر ث��وُب ال��ل��ه أك��ذُب ال
ي��وس��ع��ُه ال وق��ل��ب��ي ع��ن��ه ب��ال��ب��ي��ن ج��ن��اي��ت��ه ف��ي ع��ذري أوس��ع إن��ي
ي��خ��ل��ع��ُه ال��م��ل��ك ي��س��وس ال م��ن وك��ل س��ي��اس��ت��ه أح��س��ن ف��ل��م م��ل��ًك��ا أع��ط��ي��ت
ي��ن��زع��ُه ال��ل��ه ف��ع��ن��ه ع��ل��ي��ه ش��ك��ٍر ب��ال ال��ن��ع��ي��ِم ث��وب الب��ًس��ا غ��دا وم��ن
أََج��رَُّع��ُه م��ا ِم��ن��ه��ا ُع أََج��رَّ ً َك��أس��ا ف��رق��ت��ه ب��ع��د خ��ّل��ي وج��ه م��ن إِع��ت��ض��ت
أدف��ع��ُه ل��س��ت ذن��ب��ي وال��ل��ه أَل��ذن��ب ل��ه ق��ل��ت ال��ب��ي��ن ذق��ت ل��ي ق��ائ��ل ك��م
أت��ب��ع��ُه ال��رش��د ب��ان ح��ي��ن أن��ن��ي ل��و أج��م��ع��ُه ال��رش��د ف��ك��ان أق��م��ت ه��الَّ
وأَق��ط��ع��ُه إالَّ ه��ذه س��ف��رت��ي ف��ي ب��ل��د ع��ل��ى ع��ي��ن��ي ت��ق��ع ل��م أن��ن��ي ل��و
أه��ج��ع��ُه ل��س��ت ول��ي��ل��ي ع��ل��ي��ه ح��زنً��ا وأن��ف��ده��ا أي��ام��ي أق��ط��ع م��ن ي��ا
م��ض��ج��ع��ُه ب��ن��ت م��ذ ب��ه ي��ط��م��ئ��نُّ ال وك��ذا م��ض��ج��ع ب��ج��ن��ب��ي ي��ط��م��ئ��نُّ ال
ت��ف��ج��ع��ُه األي��اَم ب��ي أن وال ب��ه ي��ف��ج��ع��ن��ي ال��ده��ر أن أح��س��ب ك��ن��ت م��ا
وت��م��ن��ع��ُه ح��ق��ي ت��م��ن��ع��ن��ي غ��ب��راءَ ب��ي��ٍد ب��ي��ن��ن��ا ف��ي��م��ا ال��ده��ر ج��رى ح��ت��ى
أج��زع��ُه ك��ن��ت ق��د ال��ذي أوقَّ ف��ل��م ف��ِرًق��ا ج��ازًع��ا ده��ٍر ري��ب م��ن وك��ن��ت
أربُ��ع��ُه ب��ن��ت م��ذ وع��ف��ت آث��اره درس��ت ال��ذي ال��ق��ص��ر م��ن��زل ي��ا ب��ال��ل��ه
ت��رج��ع��ُه أم��ض��ت��ه ال��ت��ي ال��ل��ي��ال��ي أم ل��ذت��ن��ا ف��ي��ك م��ع��ي��ٌد ال��زم��ان ه��ل
ي��م��رع��ُه م��غ��ن��اك ع��ل��ى غ��ي��ث وج��اد م��ن��زل��ه أص��ب��ح��ت م��ن ال��ل��ه ذم��ة ف��ي
أض��ي��ع��ُه ال ص��دق ع��ه��د ل��ه ع��ن��دي ك��م��ا ي��ض��ي��ع ال ع��ه��د ل��ي ع��ن��ده م��ن
ي��ص��دُع��ُه ذك��ري ق��ل��ب��ه ع��ل��ى ج��رى وإذا ذك��رُه ق��ل��ب��ي ي��ص��دع وم��ن
ي��م��ت��ع��ُه ح��ال ف��ي ب��َي وال ب��ه ي��م��ت��ع��ن��ي ال ل��ده��ٍر ألص��ب��رن
أوس��ع��ُه ف��ك��رت إن األم��ر ف��أض��ي��ق ف��رًج��ا م��ع��ق��ٌب اص��ط��ب��اري ب��أن ع��ل��ًم��ا
وت��ج��م��ع��ُه ي��وًم��ا ت��ج��م��ع��ن��ي ج��س��م��ي��ن ب��ف��رق��ت��ن��ا أض��ن��ت ال��ت��ي ال��ل��ي��ال��ي ع��لَّ
س��ي��ت��ب��ع��ُه ال��ث��ان��ي غ��ده ف��ي ب��د ال م��ن��يَّ��ت��ه م��ن��ا أح��ًدا ت��ُغ��ل وإن
ن��ص��ن��ع��ُه ال��ل��ه ب��ق��ض��اء ال��ذي ف��م��ا ل��ن��ا ال��ف��راق ه��ذا أب��ًدا ي��دم وإن

إال ليس منها أوردناه ما فإن النفائس، هذه من االستزادة عن ليضيق املقام وإن
ُدرَّة. من ذرَّة
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املوّلدين شعر يف نظرٌة

من بلوغهم مع واملولدون الشعراء، حتى الكمال يدعي أن الناس من لفريٍق يكن لم
عىل منهم املتأخرين سيما وال يؤاخذون، فإنهم الدرجات أقىص الصنعة وإحكام البالغة،

أربع: خالٍل إىل ترجع مغامز
كثرٍي يف فطرتها عىل جليَّة الحقيقة تربز فال الشعري الوصف اقتضاب األوىل: الُخلَّة
ليست التي العلمية األبحاث وكذلك واألمثال، الحَكم ذلك من ويستثنى شعرهم، من
جليٍّا رسًما ويرسمُه فيستتمُه وصٍف إىل يعمد شاعًرا أن ويندر الشعر، لباب من
متالزَّة واملعاني متزاحمة األفكار فرتى عبدة، وثور برش، أسد يف رأيت كما كامًال
مما كثري يشء السامع فيفوت مرتاكمة، وتأتي بينها، اللُّحمة فتختلُّ منظوماتهم، يف
وأبعدوا الفطرة، منزع عن عدلوا قد االعتبار بهذا فهم تصويره، يف وا وقرصَّ تصوِّروه
جرَّ فيها مرماهم بات إذ الشعرية املقاصد معهم وتحوَّلت الجاهلية، البداهة عن

املغارم. ودفع املغانم،
من جميًعا املولدين شعر خلو منه يؤخذ ال إجمايلٌّ ذلك كل يف كالمنا وإن
منحى يضاهي ما املولدين شعر يف تجد فقد التصوير وإجادة التام، الوصف بدائع

مطلعها: التي املتنبي قصيدة فاقرأ لذلك مثاًال رمت وإن الجاهليني،

ن��ح��وال ال��خ��دود ب��ه ت��زي��د م��ط��ٌر رح��ي��ًال ال��خ��ل��ي��ط ع��زم إن ال��خ��ِد ف��ي

لالسرتزاق ومهنة للتكسب، صناعة الشعر جعلوا حتى املديح يف لهم تبذُّ الثانية: الُخلَّة
أقوال تتبعت ولو األمة، عظماء عيون يف الشعراءِ طبقة وتنحط الشعر، يمتهن فكاد
والهجاءَ إليهم، للمحسن املدح يتعدَّى رأيته ما واملتنبي تمام، وأبي كالبحرتي، فحولهم؛
كان كما وتشفيًا طمًعا مهجوَّهم؛ ومدحوا ممدوحهم، هجوا ربما بل عنهم، للممسك

كافور. مع املتنبي شأن
لسعٍة إما واملسكنة، الذلَّة موقف من ًعا ترفُّ خرجوا أفراٍد سوى منهم يستثنى وال
الخلفاءِ، أبناءِ من فذلك فراس، وأبي املعتز، كابن املوروثة درجتهم يف ورفعة حالهم، يف
نفوسهم يف وُزهد طباعهم يف وأَنَفة عليها، فطروا لحكمة وإما األمراء، نسل من وهذا
يف كثريًا يرجح املعري كان ولهذا واملتأخرين؛ املتقدمني بني أمثاله أقل وما كاملعري،
الشعراء. ميزان يف للمتنبي بنيِّ الرجحان أن مع وأمثاله املتنبي عىل الرجال ميزان
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للمديح، التوطئة إال إليه محرك ال حيث الغرام ووصف الغزل ابتذال الثالثة: الُخلَّة
كثُر وإن النفس، يف مؤَّثر وال للعاطفة، مثري غري القبيل هذا من نُظم ما أكثر فجاءَ
ُزريق. ابن قصيدة يف رأيت كما معني شخص به يقصد ما بخالف واألنني الحنني فيه
عليها درج خطٌة هي بل املولَّدين بدَع من ليست بالغزل التوطئة أن ثابٌت وهو
أحوال يف إالَّ يتعمدوها ولم يبتذلوها لم الجاهليني أن عىل الجاهلية، أيام من الشعراء
غراًما إال املواقف أكثر يف شاعرهم يصف ولم شعرهم، بها يزدان كان مخصوصة
اها يتعدَّ فلم الخطة تلك تعدَّى وإذا وعنرتة، القيس امرئ غزليات يف ترى كما به برح
االستهالل. لوازم من كأنه تكلًفا الغزل يتكلفون كانوا إذ املولدين بخالف قليًال، إال

يف حتى الطريقة تلك ينكرون كانوا والنقد الرؤية ذوي من كثريين أن والظاهر
العبايس. الزمن إبَّان

وخلع ألًفا، سبعني فأعطاه العالء94 بن عمرو العتاهية أبو «مدح اإلبشيهي: قال
يا وقال: فجمعهم منه الشعراء فغار يقوم، أن يستطع لم أنه حتى سنية خلًعا عليه
قصيدته يف فيتغزل ليمدحنا، يأتينا أحدكم إن لبعض بعضكم حسد أشد ما العجب هلل
بأبيات العتاهية أبو تشبب قد شعره» رونق يذهب حتى يبلغنا فما بيتًا بخمسني

قال: ثم يسرية

ح��ب��اال األم��ي��ر م��ن ع��ل��ق��ُت ل��م��ا وَص��رف��ِه ال��زم��ان م��ن أم��ن��ُت إن��ي
ن��ع��اال ال��وج��وه ح��رَّ ل��ه ج��ع��ل��وا إج��الل��ه م��ن ال��ن��اس ي��س��ت��ط��ي��ع ل��و
ورم��اال س��ب��اس��بً��ا إل��ي��ك ق��ط��ع��ت ألن��ه��ا ت��ش��ت��ك��ي��ك ال��م��ط��اي��ا إن
ث��ق��اال ص��درَن ب��ن��ا ص��درَن وإذا خ��ف��ائ��ًف��ا وردَن ب��ن��ا وردَن ف��إذا

شاعٍر مختار من قصيدتني فخذ النقد هذا صحة عىل محسوًسا دليًال أردت وإذا
فوًرا لك فتبدو األخرى يف توَّا املوضوع وولج إحداهما، يف بالغزل الشاعر وطأ واحٍد

األوىل. عىل الثانية مطلع مزية
ومطلعها: املعز مدح يف قصيدته هانئ ابن مختار فمن

األح��داِق ف��ي ال��ح��داد ول��ب��س��ن ال��ع��ش��اِق ع��ل��ى م��أت��ٍم ف��ي ف��م��ن
ال��رق��اِق وب��ال��خ��دود ال��م��ق��ن��ى ـ��ب ال��رط��ـ ب��ال��ع��ن��م ال��دم��اءَ وب��ك��ي��ن
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ومطلعها: أيًضا املعز يف وقصيدته

ال��ق��ه��اُر ال��واح��د ف��أن��ت ف��اح��ك��م األق��داُر ش��اءت م��ا ال ش��ئ��ت م��ا
األن��ص��اُر أن��ص��ارك وك��أن��م��ا م��ح��م��ٌد ال��ن��ب��ي أن��ت وك��أن��م��ا

مستهًال: الدولة سيف يف قوله املتنبي مختار ومن

ب��ق��ي وم��ا م��ن��ي ي��ب��ق ل��م م��ا ول��ل��ح��ب ل��ق��ي وم��ا ال��ف��َؤاد ي��ل��ق��ى م��ا ل��ع��ي��ن��ي��ك
ي��ع��ش��ِق ج��ف��ون��ك ي��ب��ص��ر م��ن ول��ك��ن ق��ل��ب��ه ال��ع��ش��ق ي��دخ��ل م��م��ن ك��ن��ت وم��ا

أيًضا: الدولة سيف يف وهي قالها قصيدة آخر مطلع يف وقوله

ف��داك��ا إال إذن م��ل��ٌك ف��ال ه��داك��ا ع��ن ي��ق��ص��ر م��ن ل��ك ف��دى
ق��الك��ا إن ب��ال��ب��ق��اء دع��ون��ا ي��س��اوي م��ن ل��ك ف��دى ق��ل��ن��ا وإن

قافيتيهما. عىل املتنبي وكافية هانٍئ ابن رائية مطلع تؤثر تُراك أفال
جادت إذا فإنها اإلطالق، عىل التوطئة ننكر أننا تقدم مما يستفاد أن يجب وال
النرية، رشارة وتذكي القلب شغاف تشق فإنها موضعها، ووافقت موضعها يف ووقعت

مطلعها: التي تمام أبي قصيدة لسامع يقع كما البصائر بها فتهيم

وال��ل��ع��ِب ال��ج��د ب��ي��ن ال��ح��د ح��ده ف��ي ال��ك��ت��ب م��ن أن��ب��اء أص��دق ال��س��ي��ف
وال��ري��ِب ال��ش��ك ج��الء م��ت��ون��ه��نَّ ف��ي ال��ص��ح��ائ��ف س��ود ال ال��ص��ف��ائ��ح ب��ي��ض

بجيوش وتنكيله املبني، الفوز ذلك فوزه إثر عىل العبايس املعتصم مدح أراد فقد
ملثل توطئة أجملها وما تقدم، بما استهلها توطئة ملدحِه فوطَّأ ُعمورية، وفتحه الروم

املديح. ذاك
وأشباهه. بالزهد للرثاء توطئتهم املعنى بهذا املولدون عليه يُحمد ومما
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املجالس، أدب يستبيحه ال ما إىل التعبري وبذاءَة املجون يف تجاوزهم الرابعة: الُخلَّة
سبقهم بل املوّلدين بدع من ليس أيًضا وهذا الشعراء، ومنزلة الشعر قدر من ويغضُّ
جرير أهاجي ويف معلقته، القيس امرؤ أودعه حتى واملخرضمون الجاهلية شعراء إليه
كانوا الجاهليني ولكن الفطاحل، أولئك ألمثال مفخرة يُعد ال ما والفرزدق واألخطل
باملولدين أدَّى إيغاًال فيه وأوغلوا املخرضمون به فاستمسك البداهة، عىل عفًوا يأتونه
ذا ومن فاضًحا، فحًشا فيه وفحشوا الشعر، رضوب سائر يف تفننهم به التفنن إىل
وال الحيل، الصفي ومجونيات كيغلغ، البن واملتنبي ملقران، تمام أبي أهاجي يقرأ الذي
كثريًا أن هذا من وأغرب الهجينة، السفاسف بتلك منظوماتهم بدائع تشان أن ينكر
قرأت فإذا القرائح، أرحب عنها تضيق املعاني من بدرٍر ممتزٌح البذاءات تلك من

بقوله: يستهلها التي املتنبي قصيدة

أَس��ل��ُم أن��ي وخ��ل��ت ن��ظ��رت ع��رًض��ا تُ��ع��ل��م ال س��ي��رة ال��ن��ف��وس ل��ه��وى

األمثال، مجرى أكثره جرى ما األفكار وأبكار املعاني، غرر من فيها ترى فإنك
قوله: منها وحسبك األدب أندية يف جيل بعد جيًال وتنوقل

ي��ن��ع��ُم ال��ش��ق��اوة ف��ي ال��ج��ه��ال��ة وأخ��و ب��ع��ق��ل��ه ال��ن��ع��ي��م ف��ي ي��ش��ق��ى ال��ع��ق��ل ذو
ي��ن��دُم وع��اٍف ي��ول��ي ال��ذي ي��ن��س��ى ف��م��ط��ل��ق ال��ح��ف��اظ ن��ب��ذوا ق��د وال��ن��اس
ت��رح��ُم ع��دٍو م��ن ش��ب��اب��ك وارح��م دم��ع��ه ع��دٍو م��ن ي��خ��دع��ن��ك ال
ال��دُم ج��وان��ب��ه ع��ل��ى ي��راق ح��ت��ى األذى م��ن ال��رف��ي��ع ال��ش��رف ي��س��ل��م ال
ي��ظ��ل��ُم ال ف��ل��ع��ل��ة ع��ف��ة ذا ت��ج��د ف��إن ال��ن��ف��وس ش��ي��م م��ن وال��ظ��ل��م
ي��ف��ه��ُم ال م��ن وخ��ط��اب ج��ه��ل��ه ع��ن ي��رع��وي ال م��ن ع��ذل ال��ب��ل��ي��ة وم��ن

بتلك النفائس هذه خلط الشاعر عىل اإلنكار من تتمالك ال فإنك هذا ومع
الخسائس.

يفش ولم الطبع، إليه يسق ولم هللا، يرشعه لم بما تشببهم ذلك كل من وأقبح
أوغل فما الجديدة، املدنية بمالبسة اقتبسوها بدعٌة هو وإنما الجاهليني شعر يف قبلهم

تحديه. إىل هبوا حتى البذيء النهج ذلك يف نواس أبو إمامهم
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وسلك الشعراءُ، فانتهجه العرص بروح مندمًجا كان الرتاخي ذلك أن والظاهر
فكاهٌة كأنه أحماًضا وه وسمَّ والحريري، الهمذاني كالبديع األدباء صفوة مسلكهم
قصدت «وما كتابه: مقدمة يف الحريري قال ولهذا أريب؛ أديب كل يتطلبها مستملحٌة

قارئيه». تنشيط إال فيه باألحماض
ونفًسا. عقًال وتهذب أدبا، سما منهم رهًطا خال ما املولدون عليه يعاب ما ذلك

صاحبها يؤاخذ ال املغامز تلك من نقيٌَّة إلينا وصلت ما عىل فهي هومريوس إلياذة أما
تصفحت وحيثما جاهيل الشاعر فألن األوىل الُخلَّة أما األربع، الخالل هذا من يشء عىل
مخالفان فألنهما والثالثة، الثانية وأما الحقائق، ورسم الوصف يف أبدع رأيته شعره
ما مع أدبه يف لسمٍو الشاعر تحاشاها فقد الرابعة وأما منظومه، كل يف باٍد وذلك لطبعه،
إلياذته جاءت ولهذا ترجمته؛ يف أثبتنا كما للشهوات االستسالم من عرصه يف فاشيًا كان

العذراء. الغادة عىل حتى قراءَته تحظر مما يشءٌ يتخللها ال نقية

وأساليبه وفنونه الشعر أبواب يف املولدين مناهج

وعارضوه وانتقدوه، صوه، ومحَّ فيه نظروا بل نظمه عىل الشعر من املولَّدون يقترص لم
مختاره، وجمعوا فصوله، وبوَّبوا أصوله ووضعوا علميٍّا، بحثًا فيه وبحثوا ببعض، بعًضا
مما وشعٍر نثٍر بني الطويل األسفار ذلك كل يف وكتبوا الشعراء، بني ووازنوا فنونه وعينوا

بحثنا. له يتسع ال
وأبلغها عرشة، يف تمام أبو حرصها أبوابًا معناه إىل بالنظر الشعر جعلوا وقد
واملدح، والفخر، والوصف، الغزل، وهي: عرش، ثمانية إىل العدواني اإلصبع أبي ابن
والتهاني، والبشارة، والرثاء، والخمريات، والزهد، واألدب، واالعتذار، والعتاب، والهجاء،
واملجون، والحكم، الزهريات، عليها وزادوا والجواب، والسؤال، وامللح والتحذير، والوعيد،

ذلك. كل يف وأجادوا عندهم أرشفها وهي والحماسة،
والتخميس، التشطري، يف فأفاضوا قليًال، إال األوائل يعرفه لم تفننًا الشعر يف وتفننوا
العربية. الشعر أوزان فيه خالفوا الفاريسالذي والدوبيت واللغز، واألحجية، واملعمى،
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الدين وصفي الفارض، وابن كالحريري، متأخروهم بذلك منهم كِلف من وأكثر
ومطلعها: بهذا قيل ما أجود من السموأل لحماسية الصفي تخميس وأن الحيل،

وع��رُض��ُه ع��ل��ي��ه رح��ٌب ال��ف��ال وط��وُل أرُض��ُه ال��رزق ع��ن ض��اق��ت ب��م��ن ق��ب��ي��ٌح
ع��رُض��ُه ال��ل��ؤم م��ن ي��دن��س ل��م ال��م��رء إذا رك��ض��ُه م��ن��ه ال��دج��ى س��رب��اَل يُ��ب��ل ول��م

ج��م��ي��ٌل ي��رت��دي��ِه رداء ف��ك��ل

كقوله: واللغز الدوبيت من كثري الفارض ابن ديوان ويف

ق��دح��ي ف��ي ش��رب��تُ��ُه أوَّل��ه��ا م��ن ي��ل��ِح ل��م ص��ب��ح��ه��ا وص��ٍل ل��ي��ل��ة ي��ا
م��ن��ح��ي م��ن ح��ب��ِه ف��ي م��ح��ن��ي ب��دٍر ب��ل��ق��ا وط��اب��ت ط��ال��ت ق��ُص��رت ل��م��ا

بقله: يف ملغًزا وقوله

ت��ح��ب��ُه ط��ي��ٍب م��ث��ل أله��ل��ِه ق��وٍت اس��ُم م��ا
ق��ل��ب��ُه ف��ه��و أوًال ج��ع��ل��ت��ُه إن ق��ل��ب��ُه

يائيتُه املعنى بهذا قيل ما أحسن بل وأحسنها ومعميات، وأحاجي، ألغاز وللحريري
مطلعها: التي الطويلة

ال��ع��ج��ِب أب��ا ف��ك��ن��ون��ي ال��ع��ي��ان ع��ن ك��ذٍب ب��ال أروي��ه��ا أع��اج��ي��ب ع��ن��دي

املحدثني فنون من هو وإنما املولدين، عند شيوًعا لُه نعلم الشعريفال التاريخ وأما
من أقدم بالحروف الحساب ألن ا؛ جدٍّ قديم أصٍل عن مأخوذ ريب بال ولكنه املتأخرين، أو
العرب، قبل والرومان والعربيون اليونان استعمله وقد املعروف، العربي الشعر جميع
وال الشعر، فكاهات من إال ليست الفنون هذه جميع أن عىل بالشعر، يلصقوه لم ولكنهم

النظم. بدائع من تعد أن يجب
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بن مقدم اخرتعه قيل الشعري، االستنباط محاسن من األندليسفهو املوشح أما
وقيل للهجرة، الثالث القرن أواخر يف املرواني محمد بن هللا عبد األمري شاعر معافر
جعل أشهرها شتى أساليب عىل ينظمونه كانوا لذكرها، محل ال أخرى أقوال أصله يف

األندليس: الخطيب كقول أبيات خمسة بعدها دور وكل بيتني، الالزمة

ب��األن��دل��ِس ال��وص��ل زم��ان ي��ا ه��م��ا ال��غ��ي��ث إذا ال��غ��ي��ث ج��ادك
ال��م��خ��ت��ل��ِس خ��ل��س��ة أو ال��ك��رى ف��ي ُح��ل��ًم��ا إال وص��ل��ك ي��ك��ن ل��م

دور

ت��رس��ُم م��ا ع��ل��ى ال��خ��ط��و ت��ن��ق��ُل ال��م��ن��ى أس��ب��اب ال��ده��ر ي��ق��ول إذ
ال��م��وس��ُم ال��وف��ود ي��دع��و م��ث��ل��م��ا وثُ��ن��ا ف��رادى ب��ي��ن زم��ٌر
ت��ب��س��ُم ف��ي��ه األزه��ار ف��س��ن��ا س��ن��ا ال��روض ج��لَّ��ل ق��د وال��ح��ي��ا
أن��ِس ع��ن م��ال��ٌك ي��روي ك��ي��ف ال��س��م��ا م��اء ع��ن ال��ن��ع��م��ان وروى
م��ل��ب��ِس ب��أب��ه��ى م��ن��ُه ي��زده��ي ُم��ع��ل��م��ا ث��وبً��ا ال��ح��س��ن ف��ك��س��اه

كثرية طرٌق ذلك سوى ما يف ولهم املوشحات، طوال يف النهج هذا ينهجون كانوا
أوتار عىل بعضها يف ينقرون وتراهم املشهورة، الشعر أوزان فيها وخالفوا عليها، تغنَّوا

موشح: مطلع يف األبيض بكر أبي ابن قول يف ترى كما األفئدة

األق��اِح ري��اض ع��ل��ى راِح ش��رب ل��ي ل��ذَّ م��ا
ال��ص��ب��اِح ف��ي آس��ى إذا ال��وش��اِح ه��ض��ي��م ل��وال

ل��ل��ش��م��ول م��ا ي��ق��وْل أض��ح��ى األص��ي��ْل ف��ي أو
خ��دَّي ل��ط��م��ت

اع��ت��دال غ��ص��ن ف��م��اْل ه��بَّ��ت ول��ل��ش��م��ال
ب��ردي ض��م��ه

م��س��ت��ري��ب��ا ل��ن��ا ي��م��ش��ي ال��ق��ل��وب��ا أب��اد م��م��ا
ال��ش��ن��ي��ب��ا ل��م��اه وي��ا ث��وب��ا ردَّ ل��ح��ظ��ُه ي��ا

ي��س��ت��م��ي��ْل ال ع��ل��ي��ْل ح��ٍب غ��ل��ي��ْل ب��رد
ع��ه��دي ع��ن ف��ي��ه
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ال��وص��ال ي��رج��و ح��اْل ك��ل ف��ي �زال ي� وال
ال��ص��ِد ف��ي وه��و

القزاز: عبادة وقول

ش��م م��س��ُك ن��ق��ا. غ��ص��ن ض��ح��ا ش��م��س ت��م. ب��در
أن��م م��ا أورق��ا. م��ا أوض��ح��ا م��ا أت��م. م��ا
ح��رم ق��د ع��ش��ق��ا. ق��د ل��م��ح��ا م��ن ج��رم. ال

أصله ويف كاملواليا العامي الشعر من كثريٌة رضوٌب استطراًدا للمولدين يذكر ومما
فرثت بشعر، أحٌد يرثيهم ال أن الربامكة نكبة بعد أمر الرشيد هارون أن أشهرها: أقواٌل
شطر كل بعد تقول وجعلت شعًرا، يُعد ال حتى ُمعَرب غري بشعر جعفًرا جواريهم أحدى

قالت: مواليا يا

وال��ت��رس ب��ال��ق��ن��ا ح��م��وه��ا ال��ذي��ن أي��ن ال��ف��رس أي��ن األرض م��ل��وك أي��ن دار ي��ا
خ��رْس أل��س��ن��ت��ه��م ال��ف��ص��اح��ة ب��ع��د س��ك��وت ال��درس األراض��ي ت��ح��ت رم��م ن��راه��م ق��ال��ت

ذلك من أقدم أنه نراه والذي العامي، الشعر أصل يف املؤّرخون يقوله الذي هذا
قيل الُقوما، النوع هذا من أيًضا وللبغداديني الجاهيل، للشعر معاًرصا نخاله بل العهد
قوما» نسحر «قوما املغنني قول من بذلك سمي رمضان يف السحور عند ينشدونه كانوا
والخمري الزهري دعوها فروع عنه وتفرع الثالث، الكلمات هذه وزن عىل وجعلوه

لذكره. محل ال مما العامي الشعر من ذلك غري ولهم وغريهما،
العامة به تغنت ومما املوشح، عن تفرع مما النوع هذا من كثريٌ ولألندلسيني
كل بقايا تزال وال والغزل وامللعبة والكاري واملزدوج عروضالبلد، وفروعه كالزجل
البغدادي والزهريي املرصي الزجل وأخصها العربية، فيها غلبت التي البالد جميع يف ذلك
الجاهيل الشعر بقايا من ألنه البدوي؛ القصيد عدادها يف يدخل وال السوري، واملعنّى

الفصيح.

133



اإللياذة

األمثال شوارد وجمع واملواعظ، الحكم يف السبق قصب أيًضا املولدون وأحرز
ضمنها إنه قيل طويلة أرجوزة فيها نظم فإنه العتاهية أبو اللواء لذلك منهم رافع وأول

قوله: ومنها نظمه بدائع من وهي مثل، آالف أربعة

ي��م��وُت ل��م��ن ال��ق��وت أك��ث��ر م��ا ال��ق��وُت ن��ب��ت��غ��ي��ه م��م��ا ح��س��ب��ك
وخ��اف��ا رج��ا ال��ل��ه ات��ق��ى م��ن ال��ك��ف��اف��ا ج��اوز م��ا ف��ي ال��ف��ق��ر
ال��ق��در أخ��ط��أ ف��م��ا أخ��ط��أت ك��ن��ت إن ف��ذر أو ف��ل��م��ن��ي ال��م��ق��ادي��ر ه��ي
ي��ن��م ل��م م��ن ع��ل��ى ال��ل��ي��ل أط��ول م��ا أل��م ق��ل وإن ي��ؤذي م��ا ل��ك��ل
ل��ك��ا ك��ب��اغ��ي��ه ال��ش��رَّ ُم��ب��ل��غ��ك ه��ل��ك��ا ع��ي��نً��ا ��ام ال��نَّ��مَّ ج��ع��ل م��ن
م��ف��س��ده أي ل��ل��م��رءِ م��ف��س��دٌة وال��ج��ده وال��ش��ب��اب ال��ف��راغ إن
ال��ق��ذى ب��أل��وان ال��ص��ف��و م��م��زوج��ة أذى دار ل��ن��ا ال��دن��ي��ا زال��ت م��ا
ن��ت��اُج ول��ذا ن��ت��اٌج ل��ذا أزواُج ب��ه��ا وال��ش��ر ال��خ��ي��ر
ب��ع��ُض وي��ط��ي��ب ب��ع��ٌض ي��خ��ب��ُث م��ح��ُض ول��ي��س ب��ال��م��ح��ض ل��ك م��ن
ض��دان وه��م��ا وش��ٌر خ��ي��ٌر ط��ب��ي��ع��ت��اِن إن��س��اٍن ل��ك��ل

يف واألمثال الحكم جمع يف العتاهية أبي مجرى املولدين شعراء من كثريون وجرى
البستي الفتح كأبي املقاصد من سواها عما مجرَّدة نظمها من فمنهم الغرَّاء، القصائد

مطلعها: التي املعروفة النونية يف

خ��س��راُن ال��خ��ي��ر م��ح��ض غ��ي��ر ورب��ح��ُه ن��ق��ص��اُن دن��ي��اه ف��ي ال��م��رء زي��ادُة
خ��س��راُن ال��ت��ح��ق��ي��ق ف��ي م��ع��ن��اه ف��إن ل��ُه ث��ب��ات ال ح��ٍظ وِج��دان وك��ّل

الوردي: ابن المية ومثلها

ه��زْل م��ن وج��ان��ب ال��ف��ص��ل وق��ل وال��غ��زْل األغ��ان��ي ذك��ر اع��ت��زل
أَف��ْل ن��ج��ٌم ال��ص��ب��ا ف��ألي��ام ال��ص��ب��ا ألي��ام ال��ذك��ر ودِع
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منظومته يف ُدَريد ابن فعل كما معلومة ملقاصد قيلت قصائد أودعها من ومنهم
ومطلعها: وولديه ميكال ابن الشاة مدح بها أراد وقد الدريدية، باملقصورة املعروفة

ال��ن��ق��ا أش��ج��ار ب��ي��ن ال��خ��زام��ى ت��رع��ى ب��ال��م��ه��ا ش��يءٍ أش��ب��ه ط��ب��ي��ًة ي��ا
… ال��دج��ى أذي��ال ت��ح��ت ص��ب��ح ط��رَّة ل��ون��ُه ح��اك��ي رأس تَ��َري ��ا إمَّ
ال��ن��وى ش��ح��ط اس��أره م��ا ج��ن��ب ف��ي م��غ��ت��ف��ٌر الق��ي��ت��ُه م��ا ف��ك��ل

نفسه، يف لغرٍض قالها إذ العجم، بالميِّة املعروفة الطغرائي قصيدة القبيل هذا ومن
مطلعها: ينبئك كما بالفخر الحكم فيها ومزج

ال��ع��ط��ِل ل��دى زان��ت��ن��ي ال��ف��ض��ل وِح��ل��ي��ة ال��خ��ط��ل ع��ن ص��ان��ت��ن��ي ال��رأي أص��ال��ة
ال��ط��ف��ِل ف��ي ك��ال��ش��م��س ال��ض��ح��ى رأد وال��ش��م��س ش��َرٌع أوًَّال وم��ج��دي أخ��ي��ًرا م��ج��دي

شاعًرا ترى أن ويندر الحرص، حد يتجاوزون الشعراء من األخري الفريق هذا وأبناء
للمدح بها يوطئون منهم كثريون كان بل واألمثال الحكم من شيئًا شعره يودع لم

بالغزل. التوطئة مقام لديهم فتقوم والرثاء، والوصف والهجاء،
مما الشعر أبواب جميع طرقوا املدح يف تبذُّلهم مع املولدين إن الجملة: يف ويقال
بل واحد باٍب عىل الواحدة القصيدة يف منهم الشاعر اقترص قلَّما ولكنهم ذكره، تقدم
الطويلة القصائد يف سيما وال كثرية أحيانًا يُطرب ولكنه أحيانًا، يَُملُّ مزًجا يمزجون كانوا
شاعرهم جمع وربما الشاعر، مرمى عن هنيهة يثنيه بما سامعها تفكيه من بد ال التي
يف وأطربك واحدة قصيدٍة يف واملدح والفخر، والزهريَّات واألمثال، والحكم الغزل بني
ابن قصيدة ذلك من مثاًال وحسبك ترصفه، وحسن شعره وطالوة لبالغته، قال ما كل
عىل ينيف ما يف بلبك بن إسماعيل بها مدح التي وهي الشعر، حديقة املسماة الرومي

فيقول: بزهريٍة، مستهًال تخاله فبينا بيت، مئتي

ورم��اُن ت��ف��اٌح ن��وع��ان ف��ي��ه��ن وك��ث��ب��اُن أغ��ص��اٌن ال��وج��د ل��ك أج��ن��ت
أل��واُن ال��ظ��ل��م��اءِ م��ن ل��ه��نَّ س��وٌد م��ه��دَّل��ٌة أع��ن��اٌب ذل��ك وف��وق
ق��ن��واُن ال��ق��وم ق��ل��وب أط��راف��ه��نَّ ب��ه ت��ل��وح ع��نَّ��اٌب ه��ات��ي��ك وت��ح��ت
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فيقول: متغزًال، تراه بك إذا

ال��ب��اُن ي��ح��م��ل م��م��ا ال��ف��واك��ه وم��ا ف��اك��ه��ٌة ال��ده��ُر ع��ل��ي��ه��ا ب��اٍن غ��ص��ون
ريَّ��اُن ال��نَّ��ور م��ن��ي��ُر وأق��ح��واٌن ي��ض��رب��ه ال��ط��لَّ س��اري ب��ات ون��رج��س
وري��ح��اُن ش��ت��ى ف��اك��ه��ة ف��ه��نَّ ح��س��ٍن ط��ي��ٍب ش��يءٍ ك��ل م��ن أَِل��ف��ن

فقال: واعًظا، خطيبًا وقف الصهباءِ تلك بنشوة أسكرك فإذا

خ��ط��ب��اُن ال��ط��ع��م ت��ب��ل��و ح��ي��ن ل��ك��ن��ه��ا ظ��اه��ره��ا ع��اي��ن��ت إذا ص��دٍق ث��م��ار
ذي��ف��اُن ال��ن��اس ي��ق��ول وط��وًرا ش��ه��ٌد ل��ه��ا ي��ق��ال ط��وًرا م��رٌَّة ح��ل��وة ب��ل
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
وأح��زان وأف��راٌح وب��ؤٌس ن��ع��ٌم ��ت��ه��ا أك��مَّ ف��ي ال��ل��وات��ي ال��غ��ص��ون ت��ل��ك
ع��ص��ي��اُن ف��ي��ه م��م��ن ال��بَ��رُّ ال��ط��اع��ة ذو ل��ُه ي��ب��ي��ن ك��ي ق��وًم��ا ال��ل��ه ب��ه��ا ي��ب��ل��و
أب��ط��اُن ي��ط��وي��ه ب��م��ا ل��ج��ه��ٍل وال ع��ب��ٍث وال إلع��ن��اٍت اب��ت��اله��م وم��ا
رح��م��ُن وال��رح��م��ن ال��ع��ف��و وي��ح��س��ن ح��ج��ت��ُه األع��ن��اق ف��ي ل��ي��ث��ب��ت ل��ك��ن

إىل منه انتقل وإذا الرائعة، والحكم الشائقة، املعاني أودعُه املدح إىل تخلص إذا ثم
تاًجا يكون أن سواه يصلح ال بما واختتم بهيٍّا، جلبابًا ذلك ألبس النوال وطلب العتاب

فقال: الهيفاءِ الغادة لتلك

ق��رب��اُن ال��ل��ه ع��ن��د ام��ت��داح��ك إن ع��ارف��ٌة م��ن��ك ف��ح��س��ب��ي أب��ي��ت وإن
س��غ��ب��اُن وه��و زم��انً��ا ي��ط��وي وال��ع��فُّ س��ع��ٍة ذو وه��و ده��ًرا ي��س��غ��ب وال��ح��ر
وأس��م��اُن أع��ج��اف ال��ده��ر ورع��ب��ة أزم��ت��ِه ب��ع��د ان��ف��راج ول��ل��ب��الءِ
ُن وع��الَّ م��ن��ه ن��اه��ٌل ام��رٍئ ك��ل ف��واض��ل��ِه م��ن س��ج��اٌل ول��إلل��ه
م��ع��واُن ال��ل��ه ف��إن ال��ع��ب��اد م��ن ث��ق��ٍة أخ��و ده��ري ع��ل��ى يُ��ع��ن��ي ال أن
ب��ط��الُن ال��ل��ه ع��ن��د ل��ل��ح��ق ف��ل��ي��س ك��ل��ه��م ال��ن��اس ع��ن��د ال��ح��ق ي��ب��ط��ل أو
ح��وذاُن ف��ي��ه ع��رارا ن��اص��ي ك��ال��روض أوش��ي��ٍة ذات ب��ك��ًرا ال��ص��ق��ر أب��ا خ��ذه��ا
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وأذق��اُن آن��اف ي��ع��ادي��ك م��م��ن ت��رب��ت وإن م��س��ع��وًدا ل��راج��ي��ك وأس��ل��م

بك وقف حيثما طربًا يهيجك وهو أخرى، بعد درجًة بك يرتقي يظل فإنه وهكذا
قصيدته عىل أتيت وقد إال تشعر فال سماعه استتمام إىل يلجئك حتى مطلبه حول ويحوم

هللا». رحمه منها زادني «هالَّ فقلت: بطالوتها مشغوف وأنت تها، برمَّ
من خليًة الرومي ابن حديقة تكن لم ولو إلياذته، يف هومريوس بعينه املنزع وهذا
عقول هومريوس بها خلب التي امللحمة تلك من شطر هي لقلت القصيص الشعر أخبار
زمانه يف بها يعريَّ كان التي كنيته من ملحُة وفيه الرومي بابن وكأني وقرَّائه، رواته
أساليبه من كثرٍي يف هومريوس تحدِّي عىل تحمله كانت عرفانه أو أصله يف جرثومٍة إىل

وتشبيهاته. ومعانيه
عن أبعدوا كلما وكانوا واالستعارات، والكنايات التشابيه يف ساحرٌة أقواٌل وللمولدين
ر التصوِّ بسعة املتقدمني ففاقوا الخيال، يف أوغلوا الجاهليني عن فيها فقرصوا الحقيقة

املجاز. ورضوب

املوّلدين عند األدب علوم

العلماء بعض عرف يف األدب علوم عليه تنطوي ما لجميع التعرض هنا شأننا من ليس
خاًصا منها كان ما عىل الكالم نقرص بل وأمثالها واشتقاٍق ولغٍة وترصيٍف، نحٍو من

والبيان. كالبديع له مالزًما أو كالعروض بالشعر
لوا وفصَّ شوارده، وقيَّدوا الشعر، صناعة يف البحث باب فتحوا الذين هم فاملوّلدون
املعاني، ووزنوا األوزان فضبطوا اللغة، وعلماء واألدباء النحاة ذلك يف وشاركهم قواعده،

السماعي. القياس إال لها ضابط ال ملكًة كان أن بعد علًما الشعر قرض وصريوا
معتصمهم يف العرب كان أيام امَلَلَكة تلك استبقاء يكفل القياس ذلك كان وقد
اعوجَّ ما فتَُقوَِّم عام، كل عكاظ سوق وتجمعهم والحوارض، البوادي يف يتخالطون
أطراف يف إيغالهم أن عىل بلسانهم تعبث مخالطًة األعاجم يخالطهم وال منطقهم، من
مذكوًرا، شيئًا بإزائه والالتينية اليونانية انتشار يكن لم انتشاًرا لغتهم وانتشار املعمور،
إثر عىل الشعر أصول تقييد إىل ألجأهم انقالبًا أحدث هذا كل امللل بسائر وامتزاجهم

اللغة. أصول تقييد
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العروض

نحو العروض علم أحمد بن الخليل فوضع األوزان، ضبط نظرهم استلفت ما أول فكان
املولِّدين. عرص العبايس العرص أوائل يف أي: للهجرة ١٥٠ سنة

وأن بالعربية، خاٌص علٌم العروض «إن العرب: كتَّاب من املتقدمني بعض ويقول
قواعده ضبط أرسطوطاليس أن مع أخرى لغٍة يف أحٌد إليه يسبقه ولم استنبطه، الخليل
الشعر ألصول ضابطة قواعد اللغات وألكثر عليه» ل يعوَّ تأليٌف فيه وله اليونان، للغة
ى معمَّ وفك باليونانية، ألمَّ أنه الخليل ترجمة يف خّلكان ابن قول من ويؤخذ وعروضه،
أرسطوطاليس كتاب عىل وقف الخليل أن ذلك كل من يثبت ال ولكنه فيها، إليه أرسل
عن أوضاعه جميع يف مختلف العربي العروض أن وخصوًصا عليه، واعتمد العروض يف
العربي الشعر عىل فضًال للخليل فإن كٍل وعىل مجراهم، جرى ومن اليونان، عروض
مرشٌد للخليل يكن لم ألنه عليه؛ يربو بل اللغة نحو عىل الدُّؤيل األسود أبي يضاهي
سابق دليٍل بال مستنبًطا يكون أن الخليل عىل يكُرب وال فيه، رشيٌك وال استنباطه، إىل
تدلُّ كثرية استخراجاٌت العروض خال مما وله طبعه، يف كان االستنباط ألن به؛ يسرتشد

عقله». من أكرب الخليل «علم قال: إذ قدرها ع املقفَّ ابن يقدرها لَم عقل سعة عىل
جميع قيَّد إذ وضعه فيه فكر منذ الكمال حد العلم بهذا يبلغ كاد أنه والغريب
أو امُلحَدث هو واحد بحٌر إال بعده من عليها يَُزد ولم العرب، انتهجها التي البحور
استعمل بما عربة وال الخليل، عىل تداركه األخفش ألن أيًضا؛ املتداَرك له: ويقال الَخبب،
األوزان عن به عدلوا وما والدُّوبيت، الفاريابي كمنقول الفارسية األوزان من املولَّدون
عرٌض فذلك والزحاف، العلة تقييد من فيه زادوا وما واألغاني، املوشحات يف املألوفة
كامًال؛ ُخلق العروض علم إن يقال: أن يصحُّ ولهذا رحب؛ مجاٌل فيه للتسوع ينفسح
يف العرب منظوم جميع عىل وتطبيقها الشعرية القوالب جميع تمثيل أحكم الخليل ألن

الجاهلية.

البديع

الجاهليون إليها يسبقهم لم مناهج ونهجوا الشعرية، الصناعة يف تفننوا املولدين أن رأيت
إىل القوالب تلك صوغ بعد الحاجة فمست واملعاني، باأللفاظ وتالعبوا واملخرضمون،
فكان واملعنوي، اللفظي بفرعيه البديع علم فوضعوا زخرفها، إحكام يف والنظر توشيتها
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ونثٍر شعٍر من اإلنشاء فنون جميع يتناول واملعنوي بالنثر، منه بالشعر ألصق اللفظيُّ
سواء. حدٍّ عىل

واالستعارات، التشابيه بأنواع ُكِلَف شاعٌر إلينا نُقل فيما البديع يف كتب من وأول
بني يكن ولم العبايس، املعتز ابن وهو أال والشعراء الكتَّاب حجة فيهما قوله فكان
يف رسالة ووضع الشعر، صنعة يف فكتب الفن، هذا بوضع منه أوىل هو من املولدين
للهجرة الثالث القرن من األخري الشطر أوائل يف وذلك العلم، هذا أساس كانت البديع

قرن. من بأكثر العروض علم الخليل وضع أن بعد أي:
خاٍص غري بنفسه العلم كان وإن شاعًرا، العلم هذا واضع يكون أن بدع وال
صنَّاجة فالشاعر األدب، إحياء عىل يتعاونون والشعراءُ فالعلماءُ كالعروض، بالشعر

الشعراء. جند نرباس والعالم العلماء، جيش
استنباًطا استنبطاهما عربيني علمني وضع املوّلدين مآثر من نعدُّ فإننا وهكذا

اللفظي. والبديع العروض، وهما: العربية، إىل بالنظر

البيان

بحرص العرب وضع من فليس املعنوي والبديع املعاني علم من يشمل بما البيان أما
والرسيان اليونان من أصوله استمدُّوا فقد العربية، الرتاكيب عىل طبقوه كانوا وإن املعنى،
وكان املتقدمني، علماءِ من وغريه أرسطوطاليس كتاب من املنطق استمدوا كما والفرس
أن عىل عنه، يُنقل زال ما فيه كالٌم الربمكي ولجعفر الطوىل، اليد البيان يف للفرس
ترتيبه يف وأحكموا تبويبه، يف أحسنوا بما الواسع والفضل العايل النظر فيه للمولدين
العروض بلغها التي الكمال درجة يومنا حتى يبلغ فلم هذا ومع عربية، حلًة ألبسوه حتى

اللفظي. والبديع
اإلنشاء، وأساليب الشعرية للصناعة إحكاًما املوّلدون وضعها ثالثة علوٌم فهذه
بعيدة، أو قريبٌة بالشعر عالقٌة لها التي العلوم سائر ذكر إىل نتطالَّ أن شأننا من وليس
من بكثري قليًال ولو اإلملام، عن للشاعر غنى ال حيث العرص هذا يف سيما وال كثرية فهي

العلوم.
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ومزاياه املولَّدين شعر أطوار

الدولة لعهد عليه كانت ما خالف عىل العباسيني عرص يف لألعاجم املسلمني مخالطة كانت
األمور أغلب يف يرتفعون فيها البحث شأننا من ليس ألغراٍض كانوا األمويني فإن األموية،
فخفي واالمتزاج، واملحادثة باملجالسة عنهم بعيدين منهم قربهم عىل فظلوا األجانب، عن
اختالًطا باألعاجم فاختلطوا العباسيون وأما ضارة، غري معرفته كانت مما كثريٌ عنهم
وأجزلوا وأدب، وعلٍم وسياسٍة، جاٍه ذي كل إليهم وقرَّبوا خفاياهم استطالع من مكَّنهم
أو عربانيٍّا يهوديٍّا أو مسلًما عربيٍّا كان سواءٌ الواسع امللك ذلك يف مفيد عضٍو لكل العطاءَ
دولتهم أبناء وأِلف زمانهم معارف بكل فأحاطوا يونانيٍّا، أو فارسيٍّا أو رسيانيٍّا نرصانيٍّا
عىل صناعتهم يف وتفننوا الشعراء معارف ذلك أثر عىل فاتسعت البرش، معيشة أنواع

بها. للمتقدمني عهد ال وجوه
ملوكهم مذهب عىل والشعراءُ ملكوها، التي البالد جميع يف شأنهم كان وهذا

سواء. فيها جميًعا وكانوا الشعرية النهضة ت فعمَّ وناٍد، واٍد كل من يقتبسون
يف فرٌق فظهر عظيًما، اتساًعا نطاقها واتسع كثريًا طال النهضة تلك زمن ولكن

إليه. اإلشارة إجمال نريد ما وهو واملكان، الزمان إىل بالنسبة الشعراء منظوم
واألمكنة األزمنة إىل بالنظر يُقسمون املولدين أن قولنا من يؤخذ أن يجب ال أنه عىل
ونهجهما قرون، بينهما شاعرين ترى قد إذ بها خاصة بمزية منها كلٌّ تنفرد طبقاٍت إىل
نحن فإنما بالد، يف منهما كٌل نشأ وقد متقاربة، ومعانيهما متفقة، وأساليبهما واحد،

وُقطر. عٍرص كل يف الغالبة النزعة إىل إذن ناظرون
الرقة منهم املتقدمني شعار رأيت الزمان إىل بالنظر املولدين شعر يف أمعنت فإذا
والباعث عاًما، ١٧٠ نحو أي: للهجرة الثالث القرن أواخر حتى شأنهم هذا وظل والرواء،
يف منهم كثريون ظلَّ وإن وهم الحضارة، ونضارة العيش، ترف يف ولوجهم لذلك األعظم
وصف الرقيب وصف يَْفُضل وقد وخرب، نظر فقد منهم يتمتع لم من أن إال خشن عيٍش
بن ومروان بُرد، بن ار كبشَّ الدولتني؛ مخرضمو السبيل ذلك د مهَّ من وأوَّل الحبيب،
ذلك عىل زالوا وما والبحرتي، نواس وأبي العتاهية كأبي خلفاُؤهم وتابعهم حفصة، أبي
والبهاء، الرونق عرص الزهي العرص ذلك ُختم وبهما الروي، وابن املعتز، ابن قام حتى
برقته تميز وقد وسالسًة، عذوبًة يسيل رأيته ذكرُه تقدم من جميع شعر قرأت فإذا

وانسجامه.
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حكمًة امتألت قد الشعراء أدمغة وكانت املولدين، من الثانية الطبقة وتبعتهم
السامية األفكار وتطلبوا الدقيقة املعاني يف فأوغلوا العلم، ثمار من نضج مما وفلسفًة
وأخذوا املجاز أبواب فوسعوا واالستعارة، الكناية من شائقة قوالب للتشبيه وصاغوا
هذا وكان التصور، سمو ذلك كل يف وشعارهم الحقيقة، من فقربوه الخيال بناصية
إسحاق وأبي املعري، العالء وأبي هاني، وابن الحمداني فراس وأبي املتنبي من ديدنهم
األندليس زيدون وابن الخفاجي، حتى الريض والرشيف البستي، إسحاق وأبي الصابي،

األوىل. الطبقة كمدة عاًما ١٧٠ زهاء مدة يف
موطد البناء بحكم والشعر للهجرة، الخامس القرن أواخر يف الثالثة الطبقة أتت ثم
بزخرفة والتفنن الشعر تنميق إىل فعمدوا القواعد، مفصلة البيانية والعلوم األركان
الرشيق، باللفظ الدقيق املعنى رصف يحكمون منهم واملجيدون البديع، بأنواع وتوشيته
نوابغ منهم كان فقد هذا ومع التجنيس، بتوخي املعاني بهجة أفسدوا بعضهم ولكن
الطبقة هذي بني متوسط (وهو كالطغرائي تقدمهم عمن منزلًة ينحطُّون يكادون ال
املرصي، النبيه وابن اإلسكندري، قالقس وابن األندليس خفاجة وابن الثانية) والطبقة
خاتمتهم، الحيل الدين وصفي الظريف، والشاب املرصي، زهري والبهاءُ الفارض، وابن
فكان ٧٣٠هـ، سنة حوايل إىل أي: عاًما ٢٦٠ نحو املولدين من الطبقة هذه مدة وطالت

عام. ستمئة جميًعا املولدين عرص
الجاهلية؛ البساطة إىل جانحني ظلوا العربية البالد فأبناءُ املكان إىل بالنظر وأما
خلقهم، يف لدماثٍة والعذوبة الرقة يف املرصيون وبرز نفوسهم، يف األخالق تلك النطباع
ألهل ومالبستهم فطرتهم يف لشدٍَّة العراقيني يف واملتانة البالغة وغلبت طبعهم، يف ورقٍة
الغياض ووصف الشعر، بأساليب التفنن إىل املغرب أهل وسائر األندلسيون ومال البادية،
رقة بني فجمعوا والعراقيني، املرصيني بني السوريون ووقف أرضهم، لنضارة والرياض

صنعته. إحكام يف منهم فريٍق مبلغ يبلغوا لم ولكنهم اآلخرين، وبالغة األولني

املتأخرين أو امُلْحَدثني طبقة

الدول فإن والتقليد االنحطاط عرص فهو النظر، يستوقف ما املتأخرين عرص يف ليس
لغة لبادت القرآن ولوال اإلسالم، ممالك عىل األعاجم وتغلب دالت، قد كانت العربية
يتفاهم ال لغاٌت إثرها يف وقامت امليتة، اللغات عداد يف وبانت تقدم كما املرضية قريش
هبطوا قد كانوا املرشقني بني الخافق اللواء ذلك أصحاب وهم والعباسيون أصحابها،
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تدول فالدول الدول، أسس من أرسخ العلم أسس ولكن خلت، لقروٍن مجدهم سماء من
النهضة جذوة النطفأت ذلك ولوال وعرفانها، حضارتها معالم وتبقى يزول، وملكها
إال السلطان حقيقة من للعباسيني يبق لم حني للهجرة الثالث القرن أواخر يف العباسية
الذي د الجالَّ بيد البيضاءَ الراية تلك أسلم من آخر املعتز ابن شاعرهم ولكان خيال، طيف
األحقاب تعاقبت ولهذا معارفها؛ إبادة دون يذل ومبيدها الدول قاهر ولكن قتله، توىلَّ
ولم العلماء، عقول يف مها ترضُّ الشعراء أفئدة يف م تترضَّ الهبة العباسية النهضة ورشارة

ومنظور. مفطوٍر لكل املقيض الحد بلغت أن بعد إالَّ تخمد
حني بعد حينًا شاعٍر قريحة به تذكو قبًَسا ترسل زالت ما الجذوة تلك فإن هذا ومع
يف املرصي نُباتة ابن إىل النظر وحسبك العرب، شعراء من زمٍن يف األرض تخلو ال حتى
الرتك عند املعروف الباقي وعبد التاسع، القرن يف العسقالني حجر وابن الثامن، القرن
الحادي القرن يف املوسوي الشهاب معتوق وابن العارش، القرن يف الروم شعراء بملك

عرش. الثاني القرن يف النابليس الغني وعبد عرش،
عرص انقضاء قبل يظهر أخذ العربي الشعر يف االنحطاط أن إجماًال ذلك مع ويقال
وجه شوَّه هو بل صحيًحا تقليًدا كان لو وحبذا املتأخرين، شعار التقليد وبات املولدين،
فضًال عرصه بأحوال له إملام وال شاعرنا، بات إذ األخريين القرنني يف سيما وال الشعر،
موصد بيٍت يف وهو والقفار، البوادي يف فيرضب القيس، امرأ يتحدَّى املتقدمني أحوال عن
من وينيلهما الرقمتني ببهجة ويرتنم البخار، قطار متن عىل وهو الظعن ويسوق األبواب،
أشعة تقتله قفرة بادية يف األرض من مطمئنان أنهما يدري وال عدن، جنة صفات كرمه
أريض، روٍض يف موطنه يف يتنقل فطن لو وهو واحدة، ساعة إليهما وقف إذا الشمس
من يشء عىل شعرهم من تستدل أن أردت لو حتى األنهار، تحتها من تجري وجناٍت
رأٌس لها يُعلم ال مشوَّهة صوٌر ذهنك يف يرتسم ما وغاية ذلك، ألعياك مجتمعهم حالة

ذيل. من
بحليٍة مزوَّقة األلفاظ قذف إىل عمدوا املعاني سهام من فارغة الكنانة كانت وملا
ينظرون كانوا العروضيني قدماء كأن حتى بمتسرتين، هم وما ورائها من يتسرتون
املوزون» ى املقفَّ الكالم «هو فقالوا: الناقص، التعريف ذلك للشعر وضعوا عندما إليهم

يزيدوا. ولم
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العرصي الشعر

حية، وروح جديد، بطوٍر جديدة هبًة يهبَّ أن إالَّ الطويلة الرقدة تلك بعد للشعر يبق لم
قرن نصف منذ شاغرٌة وهي الرحب، الباب ذلك لولوج متأهبٌة بقيٌة هلل والحمد األمة ويف
الزيغ عاقبته غرور الرتقي تيَّار ملصادمة التصدي أن وعاملٌة الزمان، مجاراة بوجوب
اليد لهم فكانت الخطة، تعديل يف العرص هذا أبناء من النوابغ رشع ولهذا والخذالن؛
فاض َقبٌس إال هو وما األنيق، بالثواب الرقيق الشعر إبراز عن جهدهم وأسفر البيضاء،

هللا. شاء إن بدًرا بفضلهم سيتكامل هالٍل غرَّة من

الَقصيص الشعر منظومات أو املالحم

عليها، تنطبق بأسماء جميًعا ودعوها وفنونه، ورضوبه الشعر أبواب يف العرب بحث
إال اإللياذة نظائر من القصيص الشعر ملنظومات اسًما وضعوا أنهم بنا يتصل لم ولكنه
كاملالعب عندهم وهو باملالحم، بعضهم اه وسمَّ املغرب، أهل استحدثه ما ذلك يكون أن
الحروب وقائع فيه وُفصلت قوٍم أو أمٍة أحوال املنظوم من تضمن ما العامي بالشعر
العظيمة، الوقعة اللغة: يف وامللحمة القتال، التحام من ذلك أخذوا ولعلهم والتاريخ،
الرشيعة صاحب ألقاب من ألن أحكمُه؛ بمعنى: األمر َلَحَم من اإلحكام بها ُقصد وربما
الناس وتأليف الصالح، نبي أو القتال «نبيُّ تفسريها: يف وقالوا امللحمة» «نبيُّ اإلسالميَّة

ة. األمَّ أمر يَؤلف كأنه
الِشعر لبيت تشبيًها نظمه بمعنى: وحاكه الشعر، فالٌن أَلحم أيًضا: العرب ويقول
اللُّحمة بإحكام أجزائه تأليف إىل اإلشارة يريدون كأنهم امَلُحوك وبالثوب عر، الشَّ ببيت

ذكرها. سيأتي قصائدهم من سبٍع ملختاراٍت امللحمات ومنه بينها،
فالنسبة القصيص، والشعر امُللحمات لفظ بني املعنوية النسبة من يكن ومهما
من تفاديًا باملالحم وأشباهها هومريوس إلياذة ينا سمَّ ولهذا أظهر؛ املالحم وبني بينه

الكتَّاب. بني استعمال لها يسبق لم لفظة استحداث
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اإلفرنج عند الشعر رضوب

والرثاء والهجاء واملدح، كالغزل أبواٍب إىل املعنى حيث من الشعر قسموا العرب أن قلنا:
من شيئًا األمم جميع شعر يف أن معلوٌم وهو الشعر، أبواب من هنالك ما آخر إىل
فيه يجارون آخر نهًجا الشعر أبواب تقسيم يف ينهجون اإلفرنج ولكن املعاني. هذه
بالرجوع ويخالفونهم العرب، يذكره لم مما وغريها األبواب هذه أكثر يف بالبحث العرب
باملالحم منظوماته عن نا عربَّ الذي وهو القصيص، الشعر بابني: يف جميًعا حرصها إىل
األول ويسمون األغاني، أو بالقصائد منظوماته عن نُعرب ما وهو املوسيقي، والشعر
بمعنى (επος) إيوس من فاألول األصل، يونانيُّ الفظني وكال «ِلرييك». والثاني «إپبك»
الكنَّارة أو القيثارة بمعنى (λυρα) لريا من والثاني الكالم، بمعنى أپو (επο) أو الغناء
ترى كما واحد املعنى يحرص ومعناهما عندنا، املعروف العود تشبه أخرى طرب آلة أو
بألحانه التغني وهو أزمانه، أقدم يف الشعر من املقصود إىل األصل يف بهما يُرجع إذ
وجعلوا البابني، بني االصطالح يف فصلوا ولكنهم بإنشاده، والتلهي بمعانيه والتطرب
من الشعر يف بد ال أنه ذلك الشعر، أنواع سائر نوهما وضمَّ به، خاصة مزايا منهما لكٍل
عن التعبري وإما البارزة، بمظاهره العالم أحوال بسط إما أمرين؛ أحد إىل به يُرمى أن
ما وُمعظم الصدور، يف الكامنة التصورات وإبراز األبصار، عن الخافية النفس شعائر
االعتبار بهذا القصيص فالشاعر الحالتني، هاتني إحدى عن يخرج ال الشعر من يقال

نفسه. شعائر عن يعرب إنما املوسيقي والشاعر غريه، شعائر عن يعرب
واتخذناها التوراة أسفار بعض يف الشعري األصل إىل القياس هذا عىل نظرنا فإذا
املالحم، صفوة من ملحمًة ونعتربه القصيص، بالشعر أيوب سفر نُلحق أن لنا جاز مثاًال
التي والقصائد األغاني أبدع من وهما املوسيقي، بالشعر األنشاد ونشيد الزبور ونلحق

البرش. بها نطق
(δραμχ) اليونانية ذراما لفظة من «دراما» دعوه ثالثًا بابًا البابني بهذين ألحقوا وقد
به يقصدون ألنهم بالتمثييل؛ عنه التعبري نستحسن ما وهو الصنعة، أو العمل بمعنى
هذه من ولكل السابقني، القسمني بني متوسط وهو التمثيلية، الروايات منظوم غالبًا

إليرادها. محلَّ ال فروٌع الثالثة األقسام
إىل منها كلٌّ ينتمي أن يجب الشعراء منظومات أن تقدَّم ما عىل يرتتب ال أنه إال
بينها، التداخل يكثر قد بل سواه، ما إىل متجاوٍز غري به ويلصق األقسام، هذه من قسٍم
إىل بالنظر القصيص الشعر من ملحمٌة هومريوس فإلياذة البلغاءِ، منظوم يف سيما وال
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شئون من الطبيعة وراء ما إىل به تجاوزت وما واألخبار، الوقائع رسد من تضمنته ما
اإلخبار، بطريق والرذائل الفضائل حقائق وإيضاح أعمالهم، يف للبرش ومالبستهم اآللهة
لفطرقل، آخيل رثاء منها وحسبك املوسيقي، الشعر يف قيل ما أبدع من قطًعا فيها ولكن
ما السادس النشيد يف لزوجته هكطور وداع وأن منها، مختلفة مواضع يف عليه وتفجعه
املتقدمني بني وليس التمثييل، الشعر أرباب منواله عىل ينسج الذي املثال ِقدمه عىل زال
يف الفرنيس راسني أحسَن ما كل مع فيه إجادته وأجاد شأوه، أدرك من املتأخرين وال

«انذروماخ». روايته
عنه فاملشهور اإلنكليزي، شكسبري األوتار جميع عىل الرضب يف هومريوس ويقارب
من فيها رأيت «َهْمِلْت» رواية مثًال أخذت فإذا هذا ومع التمثييل، الشعر أنصار من أنه
«السيد» رواية يف ذلك مثل وقل وإعجابًا، دهشة يوقفك ما واملالحم القصائد معاني
من ذلك وأشباه األملاني، لغوته وفوست الذكر، السالفة «وأنذروماخ» الفرنيس لُكرنَي

وغريهم. اإليطاليني نوابغ منظوم
وتر عىل إال يرضبوا لم أنهم اإلفرنج بني العرب عن الشائع أن أيًضا معلوٌم وهو
مباَلغ قوٌل ولكنه واألغاني، القصائد وراء ما إىل النظم يف يتخطَّوا ولم املوسيقي، الشعر

العرب». «مالحم باب يف سنبني كما فيه موهوٌم زعٌم بل فيه

األعاجم مالحم

الخوايف رسم من تناوًال وأيرس الفطرة إىل أقرب الظواهر رسم أن الذهن إىل يتبادر قد
املوسيقي الشعر عىل متقدًما امللل أكثر يف القصيص الشعر كان ولهذا النفس؛ يف الكامنة
التمثيليَّات من أقدم واملالحم املالحم من أَقدم والقصائد األغاني أن والصواب وفنونه،
تقذفها أنشودَة أو بها، يتطرب أَغنية كان إنما الشعر من اإلنسان به نطق ما أَقدم ألن
الكبري ينشدها ملهاة أو ورجاء، وغيٍظ ودعاء حب نحو من بعاطفٍة إشعاًرا النفس
من الطويلة املنظومات عىل ريٍب بال تقدمت الصغرية القطع فهذه الصغري، بها ى ليتلهَّ
نظم تألف أن بعد الراقية الشعوب يف إال املالحم نظم معدات تتوفر ال إذ اإللياذة أشباه
القصيص الشعر ارتقاء يكون أن يمكن قد ولكن األعوام، من مئاٍت القصرية املقاطيع
بالغة ارتقاء أن كما بالوضع املوسيقى تقدم وأن املوسيقي، الشعر ارتقاءِ عىل متقدًما
من فهي التمثيليات أما بالوضع. متقدًما النثر كان وإن النثر، بالغة عىل متقدمة الشعر
األزمان غابر يف الشاعر عىل أَيرس كان ألنُه بالطبع؛ عنها متأَخرة فجاءَت املالحم نتاج
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ينطق منهم كًال يجعل أن من املالحم يف الحال هي كما ممثَّليه جميع بلسان ينطق أن
التمثيليَّات. يف الواقع هو كما لذلك ُمعدٍّ محل يف نفسه بلسان

عن قرصوا وإن وهم الوقائع، تدوين يف املَؤّرخني يجارون امللل جميع يف والشعراء
الشعائر تعريف يف يسبقونهم أنهم إال الحوادث وتفصيل املواقيت تعيني يف املؤرخني
يكن لم لهذا باملخلوق؛ الخالق عالقة وتبيان البرشي املجتمع أحوال ووصف واألخالق،
الشعر نوابغ وقام إال الحَضارة يف مذكوًرا شأًوا أدركت ٌة أمَّ وحديثها قديمها األمم يف
ام. الرسَّ بقلم إجادته يفوق بما الكالم بنافذ الرسم ويجيدون أحوالها، القصيصيبسطون
أباد قد الزمان كان وإن عاديَّاتهم، من عليه يستدلُّ كثري شعٌر املرصيني فلقدماء
كانت أنها عىل يدلُّ ما اآلثار بني املتبعثرة القطع من وجد ما يف فإن الطويلة، مالحمهم

نبتاهور. شعر منها وحسبك خطري، شأٍن ذات
منها تُرجمت وقد بابها يف آية «املهابهارتا» تزال وال بعضها بقي مالحم وللهنود

اإلفرنج. لغات إىل كبرية قطٌع
والسكنديناڨـيني الجرمانيني ولقدماءِ التوراة، يف بعضها يزال ال مالحم وللعربانيني

رفيًعا. محالٍّ يحّلونها كانوا مالحم
كثرية منظوماٌت فيه ولهم القصيص، بالشعر مشغفني القدم منذ كانوا واليونان

موضعها. يف إليها أرشنا هومريوس ملحمتي قبل
إنياذة إىل مراًرا أرشنا وقد الفن هذا يف فأبدعوا اليونان، إثر عىل ساروا والرومان

فرجيليوس.
فرنسا، يف روالن بمنظومات قرونًا وتغنَّوا الدولتني، تينك أثار عىل اإلفرنج وقام
وملتُن اإليطايل، كدنتي املتأخرين نوابغ قام أن إىل أملانيا يف ونيبولنغن وهيلدبراند

حذوهما. حذا ومن اإلنكليزي
هذا من حظٍّا باألقل ليست أنها رأينا العرب غري من اإلسالم ملل إىل انثنينا إذا ثم
وقد عليه، ُويحسد به يعجب مما العجم ملوك أخبار يف الفردويس شهنامة وهذه الفن،

الكتاب. هذا من موضع غري يف ذكرناها
منظومات الفردويس ملحمة غري فيه ولهم الفن، هذا يف الطوىل اليد للفرس وإن
إىل وأهداها إسماعيل الشاه وقائع فيها نظم التي الكونابادي القاسمي كشهنامة كثرية
البابري الدين مجد شاهية ومثلها الهاتفي، لتيمورنامة نظريًة وجعلها طهماسب، الشاه

الخوارزمي. وقعة يف النسائي
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وإن بيت، آالف أربعة يف شهودي كمنظومة القصيص الشعر يف يٌد أيًضا وللرتك
الطويل، بالفردويس امللقب الرتكي الشاعر شهنامة عن نقل ما الباب هذا يف روي ما أغرب
فلما مجلًدا وثالثني ثالثمئة يف وكتبها بيت، ألف وستمئة مليون يف نظمها إنه قالوا:
فتألَّم الباقي وإحراق مجلًدا، ثمانني بانتخاب أمر العثماني بايزيد السلطان عىل ُعرضت

كمًدا.95 فيها فمات خراسان، إىل وذهب الروم بالد وترك املؤلف،

العرب مالحم

إلياذة يماثل شيئًا لغتهم يف أن بزاعمني فلسنا املالحم، نظموا العرب إن قلنا: إذا
األدلة ت صحَّ إذا ولكن الحي، بالشعر ملتُن وفردوس الفردويس، وشهنامة هومريوس،
املحفوظ البديع السفر ذلك كان االحتمال بعيدة أخالها وال عربيٍّا، كان أيوب أن إىل املَؤدية

والرومان.96 اليونان مالحم عىل بوضعها متقدمًة األصل عربية ملحمًة التوراة يف
فيزيد العربية، األدب خزائن إىل يتيمة ُدرَّة يضم مما ليس القول بهذا األخذ ولكن
عالم يف العربي فاألصل عنهم، وتَؤثر لهم تذكر فائدة لغتهم يفيد أو العرب مفاخر يف
وملا عليه، ل يعوَّ يشءٌ ُمَرض عربية من فيه كان ملا وجد لو املحال فرض عىل وهو الغيب
العهد ذلك يف ومبانيها اللغة أوضاع الختالف واحدة؛ عبارًة منه يفكُّ من العرب بني ُوجد
عربية إىل منها التوراة عربية إىل أقرب أخرى عربيٌة أو آرامية االعتبار بهذا فهي البعيد،

قريش.
كانت وما ينتمي، كان القبائل من فريق أي إىل نفسه أيوب إىل بالنظر يعلم ومن
قومه، غري أو قومه من السفر ذلك استكتب أو كتب ومن أيامه، يف والعربية العرب حالة
أمٍر إىل اإلشارة عىل والحرص التذكرة قبيل هو إنما السفر ذلك إىل إملاعنا أن والحاصل

خطري.
والحجاز، ونجد اليمن يف العرب قدماء إىل املنسوب القديم الشعر إىل رجعنا إذا ثم
هذا عىل وزد أوضحنا، كما لغرٍض حديثًا املوضوع النظم من أنه نتحقق أن نلبث فال
الشعر يف الشأن من يشءٍ عىل جميعها وليست املقاطيع، من معلوم عدٍد عىل يربو ال أنه
اللغة يف النظم من سبق ما إىل اإلملاع من فائدة فال وأيًضا موسيقيٍّا، أو كان قصصيٍّا
يكون أن يجب إذن فالبحث بقرون، قريش لغة قبل وُكِتبت ُهذَّبت التي الحمريية اليمنية

املرضية. العربية باللغة الباقي الشعر يف
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اليونان وجاهلية العرب جاهلية الجاهليتني يف نظرٌة

قال التي املواقف مثل يف معظمه مقوٌل الجيل الجاهيل الشعر من بنا اتصل ما أقدم إن
تلقني الكالم فصيح الشعراءَ تلقن وجنيَّات شياطني فهنالك إلياذته، هومريوس فيها

األعىش: يقول ذلك مثل ويف لهومريوس، القيان

��م ال��م��ذمَّ ل��ل��ه��ج��ي��ن ج��دًع��ا ج��ه��نَّ��اَم ل��ه ودع��وا م��س��ح��ًال خ��ل��ي��ل��ي دع��وت

شيطان أو جنيٌَّة الجاهلية شعراء فحول من ولكٍل قطن، بن عمرو تابعة وجهنام
وأخذًا لعار دفًعا وتتحالف؛ تتكاثف صغار قبائل عىل كبار ملوٌك وهنالك الشعر، يلقنه
داحس سباق إثر عىل وفزارة عبس وتتالحم وتغلب، بكر بني البسوس حرب فتثور لثأر،
وحلفاؤهم، واليونان الطرواد يفنى كاد كما بعًضا بعضهم يفنون ويكادون والغرباء،
كيوم ذكرها ويذيع أمرها فيشتهر منهم، قبائل فيها وتتجاول تتصاول أياٌم وهنالك
بيوم هومريوس تغني بحديثها الشعراء ويتغنى النسار ويوم الجفار، ويوم الكالب،

الحرص. يفوق مما ذلك أشبه وما والكوريت، األيتول ويوم القناطرة
فمن واألقوال، األحوال يف الشبه من لك يبدو ملا ُدهشت األشخاص إىل نظرت وإذا
القتال فيعتزل مثله، يُغاظ آخيل لصوت ارتجافها القبائل لصوته ترتجف كعنرتة بطٍل
خطيٍب ومن عودته، يف آخيل فعل فيفعل عزلته، من يهبَّ حتى بقومه العدو فينكل
وأخوات، أخوٍة ومن ويرهب، ويرغب فريشد ساعدة، بن قس موقف واعًظا يقف كنسطور
نظري العرب جاهلية يف ويفعلون يقولون وأمهات وآباء وبنات، وبنني وزوجات، وأزواج
لنا اتسع ولو الرشح، تعاليق يف باملقابلة سرتاه مما اليونان جاهلية يف وفعلهم قولهم

ونسائها. اإللياذة رجال من لكٍل نظرٍي إبراز إىل سبيًال عدمنا ملا املقام
يف اليونان سبق مع رأيت املعاش وطرق والرياش اللباس إىل نظرك حوَّلت وإذا
والحرية الخلقية، والسذاجة الفطرية، املعيشة حالة يف باهرة مشاكلًة الحضارة حلبة
عىل بيوتهم ويبنون الطائي، كحاتم األضياف قرى إىل يتسابقون كأكسيل رساٌة الجاهلية:
الحشم ولديهم وينهون، يأمرون وفطرقل كآخيل وأمراء الطريق، قارعة يف السبل مرضب
الذبيحة وينحرون األضياف، عىل الزاد توزيع يتولَّون بيدهم فهم هذا ومع والجوار،
تعيبهم ال فريام كولد ملوك وأبناء للعذارى، ناقته الكندي األمري نحر ما نحو عىل بُمداهم
ما «وأما األرمني: ملاهان الوليد بن خالد قال كما األنعام وتربية املوايش، رعاية غناهم مع
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منا رعى ومن رعاة وأكثرنا يرَع، لم من منا فما والشاة، اإلبل ورعينا فقرنا من ذكرت
ح وترسَّ وتفتدى تُقتل وأرسى وتباع، ترشى وسبايا يرع».97 لم من عىل الفضل له كان
يف باملقابلة مفصًال يسري غري جانبًا منه وسرتى له نهاية ال مما ذلك غري إىل بإحسان

مواضعه.

الجاهليني مالحم

الطروادية، الحرب وقائع خطورًة يضاهي ما وأيامهم الجاهلية عرب وقائع يف ليس
إحداها اتخاذ من إذن بد فال مذكور، نسبي شأن من بنفسها تخلو ال الوقائع تلك ولكن

البسوس. حرب األنظار يستلفت ما ل أوَّ وإن للمقابلة، مثاًال
أيامنا حتى القرون مرَّ عىل شعرها وتناشدوا أخبارها، العرب تناقل حرٌب تلك
ومع كاإللياذة، التامة املالحم لصوغ منها قالٌب يصلح ال شتى بقوالب وصاغوها هذه،
إىل منه القصيص الشعر إىل نسبة أقرب املنظوم الكالم من فيها قيل ما جميع فإن هذا
لفقدان ملتئمة؛ غري القطع تلك ولكن ملحمة، من قطعٌة منها قصيدة فكل املوسيقي،
غري أرضها يف ملقاة وبقيت صنعتها، أحكمت قد املنحوتة كالحجارة فهي بينها اللحمة
شعراءَ، جميعهم رأيتهم فيها والنساء الرجال أشهر إىل نظرت إذا ثم بالبناء، مرصوصة
جساس وابنه شاعر، مّرة وكذلك مهلهل، وأخوه جليلة زوجته ومثله الشعر، يقول فكليب
بن وجحَدر ُعباد، بن كالحارث شاعر وقريب غريب من القصة يف شأن ذي وكلُّ شاعر،
شاعًرا حادثة لكل ألن التمثييل؛ بالشعر الوجه هذه من أشبه شعرهم فمجموع ضبيعة،
بلسان ينطق فيها هومريوس ترى إذ كاإللياذة املالحم شعر نهج بخالف بها ينطق

الجميع.
ربما أنه الجاهليتني منظوم بني التباعد ذلك ثم التقارب، هذا يف الباحث يخال وقد
بقي، ما تفرق إىل أدَّت أجزاء منها ففقدت أصلها، يف ملحمة البسوس حرب قصة كانت
املالحم ينظموا لم الجاهلية يف العرب وإن يكن، لم ذلك أن اإلمعان لدى يتضح ولكنه
ذلك ألن اللغة؛ يف الفصاحة معدات وتوفر القرائح، د توقُّ مع العرى املحكمة الطويلة
عبادة مع وكانوا الطبيعة، وراءَ ما إىل يتخطَّوا فلم طبعهم يف يكن لم النظم يف النسق
اإلسالم، قبل سننهم من العلوية لألحكام التسليم وكان التوحيد، إىل يميلون األصنام
من ذلك عىل يرتتب وما اآللهة أحوال يف النظر إىل الشعرية التخيالت يف يوغلوا فلم
من يرى ما وكلُّ اآلرية، األمم شأن هو ما عىل متعددة أبحاث إىل الواحد البحث ع تفرُّ
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طرق بينها ألفت التي املظاهر من هو إنما اليونان قدماءِ وأحوال أحوالهم بني الشبه
من الخشونة تلك مع عليه كانت بما اليونان حالة إىل نظرت وإذا الجاهلية، املعيشة
الخلفاء أيام يف بالعرب شبًها أقرب طروادة حرب أيام كانوا أنهم رأيت والدربة االنتظام
الحضارة من بلغوا قد اإللياذة نظم زمن يف أي هومريوس أيام يف كانوا ثم الراشدين،
أن الجاهلية أبناءَ يسع فلم اليسري، النزر إال منه جاهليتهم يف للعرب يكن لم مبلًغا
إىل باب من بالشعر ينتقلون فكانوا معاشهم، وطرق فطرتهم أحوال بنظمهم يتجاوزوا
فال املقام، يطيلون ال ولكنهم يقولون، ما كل يف يجيدون حٍي إىل حٍي من انتقالهم آخر

األركان. املشيدة الفسيحة املنازل يشيدون
التباين هذا كان ربما بل واحد نسق عىل األمم جميع شعر يكون أن الالزم من وليس
فالشاعر وأشكاله، صوره اختالف عىل كافًة الجمال أنواع إبراز إىل املَؤدية األسباب من
الشاعر وأما شعًرا، كلها رواها حادثًة قص إذا كان وخلفائهم اليونان من القصيص
والخطاب الوصف يف ذلك يكون ما وأكثر وقعه، يحسن حيث الشعر فينشد العربي
طريقة وهي املأنوس، التفكيه من نوٌع الطريقة هذه ويف نثًرا، الباقي ويقول والجواب،
ربابته، نغم عىل ينشد منهم شاعر حلقة إىل مرًة جلسُت يومنا، حتى البادية شعراء
عىل بالشعر يتغنى فجعل حسناء، وصف إىل بلغ حتى قصرية نثرية مقدمٍة يف فرشع
وصف بلغ حتى دقائق بضع النثري الكالم إىل رجع قصيدته استتم فلما الطرب، آلة نغم
ثالث نحو وشعر نثر بني قوله يرتاوح ظل وهكذا اإلنشاد إىل فرجع قبيلتني، بني وقعة

العربية. الحوارض من كثري يف اصني القصَّ شأن أيًضا وذلك ساعات،
بعرف منها يراد ما نحو عىل الجاهلية لعرب مالحم بوجود للزعم إذن سبيل فال
اللغات، سائر يف وجوده يعز القصيصمما الشعر من آخر نوًعا للجاهليني ولكن اإلفرنج،
وبعض الجاهلية شعراء فجميع مخصوصة، حوادث يف املقولة القصرية املالحم يف وذلك
ومفضليات األغاني، كتاب تصفحت ولو فيه، وأجادوا املسلك هذا سلكوا قد املخرضمني
وحسبنا الغراء، املنظومات بهذه مألى رأيتها والشعر األدب كتب من وأمثالهما الضبي،

العرب. أشعار جمهرة عىل نظرًة سبيلنا يف نلقي أن لذلك بيانًا
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العرب أشعار جمهرة

ورشح للهجرة، ١٧٠ سنة املتوىف القريش الخطَّاب أبي بن محمد زيد أبو ألفه كتاٌب هو
وجعلوها واملخرضمني، الجاهليني شعر نفائس من العرب اختارها التي املنظومات فيه
عن الرتتيب يف خالف ببعض املَؤلف أوردها وقد منظومات، سبع منها كٍل يف رتٍب سبع
الحارث معلقة وحذف املعلقات، أصحاب بني واألعىش النابغة فجعل املشهور، املتواتر
شائع هو ما عىل مرتبة ييل ما يف وهي ستا، واملجمهرات ثماني املعلقات فكانت اليشكري

والتاريخ. األدب كتَّاب بني
وأصحابها: البيت، بأركان معلقة كانت أنها قولهم من أخذًا كذلك ودعيت املعلقات
بن وعمرو ربيعة، بن ولبيد حلزة، بن والحارث سلمى، أبي بن وزهري القيس، امرؤ

العبيس. وعنرتة العبد، بن وطرفة كلثوم،
املتداخلة اللغة يف وهي املجمهرة، بالناقة لها تشبيًها كذلك ُدعيت ولعلها واملجمهرات
النابغة وأصحابها: السبك، محكمة الطبقة عالية إنها أي: الرمل جمهور كأنها الخلق
الصلت، أبي بن وأميَّة خازم، أبي بن وبرش زيد، بن وعديُّ األبرص، بن وُعبيد الذُّبياني،

تَوَلب. بن والنَّمر زهري، بن وخداش
وعروة س، واملتلمِّ ش، واملرقَّ علس، بن املسيَّب وأصحابها: املختارات، أي: وامُلنتقيات

الهذيل. عويمر بن واملتنخل الصمة، بن ودريد ربيعة، بن ومهلهل الورد، بن
وعبد األنصاري، ثابت بن حسان وأصحابها: الذهب، بماء املكتوبة أي: بات وامُلذَهَّ
وأبو الجّالح، بن وأحيحة األويس، الخطيم بن وقيس عجالن، بن ومالك رواحة، بن هللا

القيس. امرِئ بن وعمرو األسلت، بن قيس
باهلة، وأعىش الغنوي، كعب بن ومحمد الهذيل، ذؤيب أبو وأصحابها: واملراثي:
النهشيل ريب بن ومالك نويرة، بن ومتمم الطائي، ُزبيد وأبو الحمريي، عبدة بن وعلقمة

التميمي.
وكعب الجعدي، النابغة وأصحابها: واإلسالم، الكفر شابها التي وهي واملشوبات،
أبي بن وتميم أحمر، بن وعمرو رضار، بن والشماخ والحطيئة والقطامي، زهري، بن

مقبل.
شعرها وإلحام نظمها، إحكام إىل اإلشارة التسمية بهذه أرادوا ولعلهم وامُللَحمات،
وذو الراعي، وعبيد التغلبي، واألخطل الخطفي، وجرير الفرزدق، وأصحابها: تقدم، كما

الطائي. حكيم بن اح والطرمَّ والكميت، الّرّمة،
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يف لك تبينت تصفحتها إذا شاعًرا وأربعني لتسعة منظومة وأربعون تسع فهذه
منها قيل ما سيما وال العرب، بلغة املختصة القصرية املالحم هذه مزايا منها كثري
وتمثيل الوقائع، وتفصيل الحوادث رسد من فيهن ترى فإنك كاملعلقات، الجاهلية يف
بديع من أيًضا وفيهن القصيص، الشعر طبقات أعىل يف يعدُّ ما الفكر وبداهة املشاهد
وإحكام الوصف، وإبداع الرصف، وإجادة البديهي، الترصف وحسن والسذاجة، التصور
بني جمعن قد املعنى بهذا فهن املوسيقي، الشعر درجات أرفع إىل بهنَّ يسمو ما التشبيه
املحاسن أطراف بني هومريوس إلياذة جمعت كما العربي الشعر يف الطريقتني محاسن

اليوناني. الشعر يف
ما القصيصعىل الشعر منظومات إىل وأقربهن العربية، املالحم رأس إذن فاملعلقات
بفوز وتغنيه وتغلب، بكر وقائع يف إلفاضته حلزة؛ بن الحارث معلقة الُعرف يف به يراد
وتليها اإللياذة، يف هومريوس تغني يماثل ما عىل عشريته ومفاخر عدوه، ونكال قومه

زهري. معلقة ثم كلثوم بن عمرو معلقة املعنى بهذا
بن وأمية خازم، أبي بن برش مجمهرة عربية مالحم أنها باعتبار باملعلقات ويلحق
ومذهبة عويمر، بن واملتنخل الصمة، بن وُدريد ربيعة، بن مهلهل ومنتقيات الصلت، أبي
والطرماح. والكميت الفرزدق، وملحمات الجعدي، النابغة ومشوبة الخطيم، بن قيس

وجميع املعلقات أحسنها وإن الجاهليني، من املالحم أصحاب معظم أن ترى وأنت
فال إليه أمَلعنا َضعٌف بعدهم القصيص الشعر عرا وقد الجاهلية، أبناء من أصحابها

التكرار. إىل حاجة

املولَّدين مالحم

ر التصوُّ بسموِّ فاقوهم أنهم رأيت فقد الفكرية، بالبداهة الجاهليني عن املوّلدون قرصَّ إذا
مناحي تتغري لم ولو القرآن، بفضل البالغة سلم يف درجات فوقهم وصعدوا والرقة،
لم ولكنهم الشعرية، األساليب جميع يف ألبدعوا األسباب من بسطه تقدم ملا شعرهم
وسورة يوسف، كسورة القرآنية السور ببعض اسرتشدوا فلو وإالَّ االقتباس، يستتموا
القصيص بالشعر الجاهليني لفاقوا للمالحم ًا نريِّ نرباًسا يعد مما األنبياءِ وسورة مريم

املوسيقي. بالشعر فاقوهم كما
بما عة املسجَّ املقامات وهو بهم، ا خاصٍّ املالحم من نوًعا للمولدين فإن هذا ومع
اللفظ يف لإلغراب فيها التجرد ولكن والحريري، الهمذاني كمقامات الشعر من يتخللها
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وهذا بنفسها، مطربًة رنَّاٍت أحيانًا للفظ أن عىل باملعنى الترصف عن فيها الفكر يحول
إىل تسوق اللغة يف القوايف كثرة وإن العربية، اللغة خصائص من اإلنشاء من النوع
القرآنية والتفاسري العلمية، كاألبحاث له غ مسوِّ ال حيث ذلك يكون لقد حتى التسجيع

والسجع. الشعر من اإلكثار فيها يستحسن ال التي التاريخ كتب حتى
العبيس، عنرتة كقصة والنثر الشعر بها يمتزج التي القصص باملقامات ويلحق

العربية. البالد جميع يف العامة تتداولها التي القصص من وكثرٍي
املعاني، شتيت صاحبها فيها جمع نثرية ملحمًة املولدين مالحم أحسن من وإن
بعضتخيالتهما إىل اإلنكليزي وملتُن اإليطايل، الشاعر دنتي سبق حتى التصوُّر يف وأوغل
الطالوة وفقدان عبارتها استغالق ولكن املعري، العالء ألبي الغفران رسالة وهي أال
املنظومات وأما األعاجم، مالحم من أمثالها درجة عن بها ينحطان منها الشعرية
عٍرص كل يف كثرية فهي األخبار، تدوين بها يقصد التي التاريخية واألراجيز اإلخبارية،
الجاهلية، يف منها قيل ما ُمعظم باد وقد والعامي، الفصيح الشعر يف العرب عصور من
يف وليست العتبي، كتاريخ عة املسجَّ التواريخ وكتب العلمية، باألراجيز يشء أشبه وهي
من القليل إال تتناول ال البسيط الشعري القالب يف مصوغة حوادث سلسلة إال الغالب
ابن أرجوزة القبيل هذا ومن للخيال، فيها مجال وال النفس، يهيج الذي التصور بديع

مطلعها: التي األندليس الرحمن عبد النارص امللك إخبار يف ربه98 عبد

األب��ص��اُر ت��درك��ه ت��ك��ن ول��م أق��ط��اُر ت��ح��وِه ل��م م��ن س��ب��ح��ان
ش��ب��ي��ُه وال ن��ٌد ل��ُه ف��م��ا ال��وج��وُه ل��وج��ه��ه َع��نَ��ت وم��ن

املوسيقي. وال القصيص الشعر نفائس من يعد ال مما وأمثالها فهذه
باملالعب املعروفة املوشحات فيها ونظموا املغرب، بالد يف الطريقة هذه شاعت وقد
الكفيف كملعبة الفصيح بالشعر يلصقها يكاد إبداًعا بعضها يف وأبدعوا العامي بالشعر

املريني.99 الحسن أبي السلطان يف املكنايس
أعىل بني جامعٌة ترى كما وهي العرب، مالحم عن باإليجاز إيراده يمكن ما جلُّ هذا

وأدناها. الشعر طبقات
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واملجاز الحقيقة

واالستعارة والكناية التشبيه

الخيال، حجاب وراء من له فتجلت الخبري، الباحث نظرة الحقائق إىل هومريوس نظر
قيانه، فاستوحى مظاهرها، بأبهى له فربزت ومعنويها، حسيَّها الطبيعة أحوال يف وأمعن

لألنبياء. اآللهة وحي إليه فأوحني
سبيًال فسلك دليله والبداهة مرماه، والصدق متأنق وال متكلف غري الرسم إىل عمد

املجاهل. أضلته وال تعثَّر فما عوٍج، ذي غري عدًال
يشوب وهذا جمالها، يخفي فذلك والتربُّج، التسرت عن غنى يف الحقيقة أن رأى

للبصائر. بٌة خالَّ للقلوب، فتانٌة بها فإذا فطرتها عىل فأبرزها كمالها،
فأكثر اإلفهام إىل املقربات األوهام مزيالت من والنظائر األشباه معارضة أن علم
يشء أحسن وإن املخلوقات، وسائر البرش، أحوال بكل ألمَّ حتى واملقابلة التشبيه من
غري واتساق برصاحٍة رسمها الصورة له تجلت فإذا محلها، جميًعا حلولها تشبيهاته يف

املوقف. يقتضيه ما عىل وهبط وصعد وأوجز، فأطنب محاذر وال مداٍج،
هكطور يف قال كما بليثني شبههما وبأًسا شدًة متساويني فارسني وصف فإذا

طروادي: بطٍل جثة حول يقتتالن وهما وفطرقل،

… اق��ت��ت��ال ال��ج��ث��ة ط��ل��ب وف��ي ن��زال خ��ي��ل��ه ع��ن وه��ك��ط��ور …
… ع��ال ط��ود ف��وق ف��ت��ك��ا ب��ه��ا ظ��ب��ي��ٌة ب��ي��ن��ه��م��ا ك��ل��ي��ث��ي��ن

يف كقوله بالظبي واآلخر بالليث، أحدهما َشبَّه لآلخر أحدهما ذلَّ وقد وصفهما وإذا
وفاريس: متيالوس

ي��ض��ط��ِرُب ل��دي��ِه وال��ظ��ب��ُي ال��س��غ��ُب ي��ض��وُرُه ك��ال��ي��ث
اق��ت��رب��وا ال��ق��ن��اص��ون ول��و ي��ث��ُب م��ن��ق��ًض��ا ف��ع��ل��ي��ه
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ل��ل��ص��د ت��ق��ب��ل ب��ض��راء

العتي الجواد أن رأى االعتزال من الربوز وحب النزال، قبل ُة الشدَّ له بدت وإذا
جواد جري وأجراه عقاله من فحلَّه الليث، من الصفة تلك إىل أقرب مربطه عىل املنقطع

القيس. امرئ
التشبيه عن عدل األبطال وجهه من فانهزمت القتال، ساحة إىل به نزل وإذا

الجارف. بالسيل فمثَّله النفس، يف أوقع هو ما إىل الفرد بالحيوان
الحيوان صفات من يقابلها وما البرش، صفات جميع الصادق بالتشبيه لك وأبرز
والداجن، والوحيش والضعيف، والقوي والصغري، منها الكبري إىل فنظر حاالته، بجميع
يستذلَّه مما ذلك وغري واأليلة والظبي، واملها، والخرانيص، والذئاب، األسود، فوصف
دخل مما هذا وغري والغنم، واملعز، والبقر، والكالب، والبغال، والحمري، والخيل، اإلنسان،

الناس. حظائر يف
والزرازير والغرانيق، والرهو واألوز، البط إىل والعقبان النسور من الطيور وتناول
والحرشات، الهوام إىل وانتهى والديدان، والدبايات، الزحافات إىل وانعطف والحمام،
أَْن يَْستَْحِيي َال هللاََّ و﴿إِنَّ والذباب، والنحل والزنابري، بالرصارص وشبَّه األفاعي فوصف

َفْوَقَها﴾. َفَما بَُعوَضًة َما َمثًَال َب يَْرضِ
ما كل إىل نظرت إذا ولكنك الحيوان، بصغار التشبيه عىل عني املترسِّ بعض عابه ولقد
يجب عربٌة وتلك الخطري األمر منه ليستخرج الحقري؛ اليشء ذكر إنما أنه علمت فيها قال
يف وتتفانى حوضها، عن تذود لعصبٍة تشبيٍه فأي واإلكبار، اإلعظام بعني إليها يُنظر أن

والزنابري: بالنحل مشبًها الشنفرى قول قوله من أوقع واملال العرض عن الدفاع

خ��ل��يَّ��ت��ِه ع��ن ي��ت��خ��لَّ��ى ال وال��ن��ح��ل خ��ش��رم��ه��ا ع��ن ذب��ت ال��زن��اب��ي��ر م��ث��ل

قول قوله من أصحُّ تدور زعمائها حول من وجنٍد يمور، كثيف لجيٍش تمثيٍل وأي
بالذُّباب: مشبًها عنرتة

ال��ك��ب��ِد داخ��ل ان��ت��ق��ام ن��ار ي��ص��ل��ون غ��م��ض��ت ع��دٍة ف��ي ب��ض��ف��ت��ه خ��لُّ��وا
وال��نَّ��ق��ِد ال��ع��ن��ز راع��ي ب��ع��نَّ��ة ح��ام��ت وق��د ال��رب��ي��ع ح��ان إذا ال��ذُّب��اب م��ث��ل
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ع��دِد وال ح��ص��ر ب��ال ال��ق��ص��اع ع��ل��ى ه��اج��م��ًة األل��ب��ان ت��ب��ت��غ��ي ت��ه��اف��ت��ت
م��ن��ف��رِد ي��س��ت��اق ب��م��ا ك��راٍع ب��ه��م م��ن��ف��رًدا ق��ام ق��وٍم س��ي��د وك��ل

ويروق للناظر، يلوح ما كل منها بتشبيهاته فتناول الطبيعة، إىل نظر إنه ثم
املدن ويدمر الغاب، يلتهم الذي الحريق إىل والرشار القبس من النار فوصف الخاطر،
واإلعصار والعاصفة، الزوبعة، إىل العليل النسيم من واألنواء األهواء ووصف الكبار،
البخار من واألمطار والسحب وشمال، وجنوب ودبور، صبا من املهاب وجميع الوبيل،
بالربوق وأحاط ار، الهدَّ والسيل املدرار، الغيث إىل القطر ومن املتلبد، الغيم حتى املتصاعد
وصعد الفيايف يف ورضب الثواقب، الشهب حتى قزح قوس من الجو وظواهر والرعود،
الورقة ووصف وتراب، وصخر، وغاب، شجر، من فيها ما جميع بالتشبيه فمثَّل الجبال،
شمسها من ملوصوفاته شاءَ ما واتخذ األفالك، عالم إىل وارتقى اء، الشمَّ والشجرة الجافة،
ونينانه، حيتانه، بناصية فأخذ البحر عباب خاض ثم وسيَّاراتها، وثوابتها، وقمرها،
وساكنًا صافيٍّا ومثله أمواجه، واستقبل عجاجه، وتلقى وجان، حيوان من سكانه وسائر
ما فمثَّل األرض جوف فولج األنهار، وعرب األقطار وجال مرعًدا، ومزيًدا ا ومربدَّ ا، ومشتدَّ

وهواءٍ. ماءٍ من يكنفها وما فوقها وما تحتها، وما فيها،
ألهاه فما ببعض بعًضا يقابلها فأخذ البرش، أحوال إىل برصه مد ذلك من فرغ وإذ
وال عامًال أغفل وما الكسري، والطريد الفقري الجندي عن الجسور والزعيم الوقور، امللك
زوًجا، وال ا، أمٍّ وال أبًا، غادر فما البيتية الشئون إىل وتطرق زارًعا، وال تاجًرا، وال صانًعا،
أطوار يف وبحث ونسيب، قريب بكل وألمَّ ابنًة، وال ابنًا، وال أختًا، وال أًخا، وال زوجًة، وال
الخري إىل مستنفٌر ذلك كل يف وهو والطفل، والشاب والكهل، الشيخ، حالة فمثَّل الحياة،
العواصف ترقب تارًة بك فيقف الرقة، موضع ويرق الشدة، موضع يشتد الرش من منفٌر
ثم زلزالها، األرض وزلزلت الجبال، ومادت اليمُّ، واضطرب الجوُّ اكفهرَّ وقد واألنواء،
السهل والتشبيه النافذ، بالتمثيل الحنان واستنزل العاطفة، هاج وقد طوًرا، بك ينثني
لالئذ وصف فأي التناول، قريب الصنعة غريب ذلك معظم يف وصفه فرتى املمتنع،

يقول: إذ بأمها الطفلة لياذ من أصدق

ت��ه��رُع أم��ه��ا دون��ه��ا وم��ن ت��س��رع ج��رت ك��ط��ف��ٍل ش��ه��ق��َت
ت��ه��م��ُع ص��ب��بً��ا وم��ق��ل��ت��ه��ا أث��واب��ه��ا ذي��ل ف��ي ف��ت��ع��ل��ق
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ي��ش��ف��ُع ب��ذلَّ��ت��ه��ا ع��س��اُه إل��ي��ه��ا ب��ل��ي��ًال ط��رًف��ا وت��رس��ل
ال��ب��ك��ا ف��ت��ك��فَّ ل��ت��ح��م��ل��ه��ا ض��ارع��ٌة وه��ي وت��ج��ذب��ه��ا

الشباب، مقتبل يف اإلهاب غض فتًى موت مشبًها قوله من وأرقُّ أصدق تمثيل وأي
يُحترض: وهو صدره عىل رأسه مال وقد

ي��ن��ح��ن��ي أث��ق��ل ال��م��س��رود ب��م��غ��ف��ره م��ن��ي ب��م��ج��ن��ت��ه ل��م��ا ال��ف��ت��ى ف��رأس
ف��ت��ن��ث��ن��ي ال��رب��ي��ع ط��لُّ ي��ث��ق��ل��ه��ا روض��ٍة ب��ي��ان��ع خ��ش��خ��اش ك��زه��رة

إال القول يوقف فال التشبيه، يف التصور عنان يطلق كان أنه شعره مزايا ومن
يشبِّه وقد أخرى، تشبيهات طيه وتندرج أبياتًا، تشبيهه يتناول فقد الخيال، وقف حيث
ضعفت أنها أسلفنا التي الجاهيل الشعر مزايا من أيًضا وهذا شطر، بعض أو شطر يف
فأملُّوا املعاني، تناولوا قليلني أفراًدا خال ما املعتز كابن الرسم أجادوا وإن املولدين، يف

الرومي. كابن أطرافها بجميع
وتفهمه الخاصة ترضاه ما إالَّ يقول ال واملعنى باللفظ لإلغراب مبغًضا وكان
املجاز، ى يتوخَّ وال الحقيقة، إىل يسعى الطبيعة وإنطاق الفطرة مجاراة ينتحي العامة،
العرب من كالجاهليني كان ولهذا فكره؛ عن عربَّ إذا يتجنبه وال شعره، يف يتطلبه فال
ورد ما جميع فجاءَ مرسًال، إال املجاز يأتي ال واالستعارات الكنايات قليل التشبيه كثري
تفغر أو وقوله: املنون، سرت عينيه وأغمض كقوله: قلته عىل بابه يف آية شعره يف منه

السهلة. البسيطة االستعارات من ذلك وأمثال الفما. املهدمة الحرب

البديهيَّات

منها التقط ما فينثر املعاني، بحر يخوض تراه فلقد حرج، وال عنها فحدث بديهياته أما
سامعيه، فكر طرق ما بصريته بعني فيدرك وشماًال يمينًا يلفت ثم األفكار، أبكار من
الحديث بسياق أذهانهم يف ارتسم ما ويستخرج منهم، األلباب ذوي مخيلة إىل برصه فمدُّ
وقعٍة وصف عىل مثًال أتى فإذا الخاطر، ويطمنئ النفس إليها ترتاح ببداهة عنه فيعرب
للسامع يخيل أنه علم السالح وتألق الصياح، وتعاىل الرجال وتالحمت القتال، فيها التحم

له: فقال املطروقة البديهيات من يشءٌ
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ال��م��ل��ِل ه��ات��ه ل��ث��ق��ل��ة م��ادت وال��ع��ج��ِل ال��رَّج��ل ت��ح��ت واألرض

قال: أو

ال��س��ه��وِل ف��وق اإلغ��ري��ق ب��م��س��ي��ر ش��راًرا ط��ارت ال��س��ه��ول وك��أن

قال: أو

ت��ألُّ��ق أي وال��س��م��ر ص��وارم��ه��م ت��ألَّ��ق��ت ال��ط��ام��ح��ات ال��ص��دور وف��وق

مع وهي فكرة، وإعمال ذهن شحذ إىل فيها يحتاج ال التي املعاني من ذلك وأمثال
بحسن يؤثر وقد الطبع، عىل خف محله حلَّ إذا البديهي فللمعنى يستهان مما ليست هذا

قلتها. عىل املبتكرة املعاني تأثري كثرته عىل وقعه

الخاطر وتوارد والرسقة النقل

إذ العربي الشعر يف الباحثني بعض مؤاخذة إىل البحث هذا يف االستطراد واجب يسوقنا
معنى ينتحل أن متأخر شاعر كل عىل فينكرون املبتكرات، موضع البديهيات يضعون
عن «اإلبانة صاحب رأي نرى ال فلهذا الخاطر، وتوارد الرسقة بني فيخلطون إليه، سبق
واملتنبي العاري، هاشم بن ومحمد الهندي، وأبا الرومي، ابن إن بقوله: املتنبي» رسقات

الرومي: ابن فقال الليل، طول معنى بعض عن بعُض تناقلوا

ال��م��وق��ِف ص��ب��اح ع��ن ��ض ت��م��خَّ ث��ب��ت��ت ل��ط��ول��ه��ا ع��ل��يَّ ل��ي��ل��ت��ن��ا ف��ك��أنَّ

الهندي: أبو وقال

ب��راح م��ن ل��ن��ج��م��ك ه��ل أم ص��ب��اح م��ن ل��ك ه��ل ل��ي��ل ي��ا
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العاري: وقال

م��وص��وُل ال��ح��ش��ر ب��ي��وم ل��ي��ل��ي ك��أن م��ت��ب��وُل ال��ع��ي��ن ف��ن��وم ل��ي��ل��ي س��ه��رت

املتنبي: وقال

آخ��رُه ال��ح��ش��ر ي��وم أوَّل ك��أن ل��ه ص��ب��اَح ال ل��ي��ل��ي ك��ان م��ا ب��ع��د م��ن

وإنما الشعراء، وغري الشعراء خواطر فيها تتوارد التي البديهيَّة املعاني من فهذا
لآلخر. مخالًفا ترصًفا ترصف األربعة من كال أن ترى أَفال فيها الترصف يف الفرق

قال: ملا ناقًال كان تمام أبا أن والبحرتي» ام تمَّ أبي بني «املوازنة صاحب قول ومثله

ال��ب��دُر ب��ي��ن��ه��ا م��ن خ��رَّ س��م��اءٍ ن��ج��وم وف��ات��ِه ي��وم ن��ب��ه��ان ب��ن��ي ك��أن

امللك: عبد بن الوليد رثاء يف جرير قول من أخذُه

ال��ق��م��ُر ب��ي��ن��ه��ا م��ن ه��وى ال��ن��ج��وم م��ث��ل م��ص��ي��ب��ت��ه��م ج��لَّ��ت وق��د ب��ن��وه أم��س��ى

أخاها: ترثي وهي طارق بنت مريم قول من أو

ال��ق��م��ُر ب��ي��ن��ه��ا م��ن ف��ه��وى ال��دج��ى ي��ج��ل��و ق��م��ُر ب��ي��ن��ه��ا ل��ي��ٍل ك��أن��ج��م ك��ن��ا

القمر وسامرت أرضها، جوُّ صفا ٍة أمَّ يف شائًعا يكون أن املعنى هذا أحرى وما
به استشهد ما مثل يف النقل وإنما النقل، باب من كلُه هذا فليس ليلها، طول والنجوم

املتنبي: قول من اإلبانة صاحب

ل��ل��ق��ل��ِم ال��م��ج��د ل��ي��س ل��ل��س��ي��ف ال��م��ج��ُد ل��ي ق��وائ��ل وأق��الم��ي رج��ع��ت ح��ت��ى
ك��ال��خ��دِم ل��ألس��ي��اِف ن��ح��ن ف��إن��م��ا ب��ه ال��ك��ت��اب ب��ع��د أب��ًدا ب��ن��ا أك��ت��ب
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الرومي: ابن قول من مأخوذ فهو

خ��دُم أُره��ف��ت م��ذ ل��ه��ا ال��س��ي��وف أن ُخ��ل��ق��ت م��ذ ل��ألق��الم ال��ل��ه ق��ض��ى ك��ذا

تمام: أبي قول من املوازنة صاحب به استشهد ملا ومثله

ش��رائ��ُع ب��ه��نَّ أوص��وا م��ا ل��ك��ث��رة ل��دي��ه��ِم ال��م��ك��رم��ات وك��أن م��ض��وا

قال: إذ نواس أبي عن منقول فإنه

ي��ك��ِن ل��م ال��ب��خ��ل ف��ك��أن ف��ن��َدوا ال��ن��دى ل��ل��ن��اس س��نَّ

هذه أمثال نقل يف املحاذرة هذه مثل يحاذروا فلم واإلفرنج الالتني شعراء وأما
بمعانيها فطوقوا شعواء غارة عليها أغاروا فإنهم اإللياذة، إىل بالنظر سيما وال املعاني،
ومسخوا، ونسخوا فنقلوا القصائد، إىل التمثيليَّات إىل املالحم من منظوماتهم أجياد
بل الرسقة يضمرون ال الغالب يف وهم وترصفوا نوا وضمَّ وعارضوا، واقتبسوا وسلخوا
املعاني لرأيت املنظومات تلك إىل نظرت لو حتى هومريوس تحدَّوا أنهم يعلم أن يفاخرون
هومريوس فيه أبعد مما سيما وال ترصف، بغري أو ف بترصُّ فيها مزدحمة الهومريية
مكنونات من بالتشبيه استخرجُه أو البديعة املماثالت من بالتصور فاستنبطه ببرصه،

جواده: بوصف القيس امرئ معنى مثل يف كقوله الطبيعة

م��ن��دف��ُق ه��ك��ط��ور ال��ص��در وف��ي وال��ت��ص��ق��وا ال��ط��راود وه��بَّ
ان��دف��ع��ا ب��ه س��ي��ٌل ال��ش��م م��ن ان��ت��زع��ا ق��د ص��خ��ٍر ك��ج��ل��م��ود
ي��ق��ْف ب��ع��ن��ٍف ح��ي��ث ال��ق��ع��ر إل��ى ت��رت��ج��ف م��رت��ج��ة ال��غ��اب ل��ه

(ن١٢). فقال الالتينية «إنياذته» إىل فرجيليوس فنقله

As veluti montis saxum de vertice praeceps
Quum ruit avulsum vento, seu turbidus imber
Proluit, aut annis solvit sublapsa vetustas,
Fertur in abruptum mango mons improbus actu,
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Exsultatque solo; silvas, armenta, tirosque
Involvens secum: …

(ن١٨) أورشليمه»: «يف فقال اإليطايل تاسو عنه وأخذه

Qual gran sasso tal hor, che o la vecchiezza
Solve da un monte, o svelle ira de’venti
Ruionosa dirupa, e porta, e spezza
Le selve, e con le case anco gli armenti
Tal giù trahea de la fubline altezza
L’horribil trave e merli, e arme, e gente,
Diè la torre a quel moto une, o duo crolli;
Tremar le mura, e rimbombaro i colli.

ارعواء عن أسفرت فوسيذون أخيه وبني بينه مشاجرة بعد زفس بلسان قوله ومثله
واستكانته: فوسيذون

ن��ج��ا ح��زازت��ه ف��ي غ��ي��ظ��ي ن��ار وم��ن ال��ت��ج��ا ق��د ال��ع��ب��اب ب��ط��ن ف��ي ف��ف��وس��ي��ذ
ع��ارٍق ك��ل ب��ه ي��ه��م��ي ع��رًق��ا ب��ن��ا أك��ف��ن��ا ف��ات��ك��ات أله��م��ت وإال
وي��ق��ل��ُق ال��ج��ح��ي��م أرب��اب وي��زع��ج ي��ح��دُق ب��ال��ع��وال��م ٌ اص��ط��دام وك��ان
ال��ف��الئ��ِق ت��ل��ك ف��ل��ق ُك��ف��ي��ن��ا ف��إن��ا ول��ع��زَّت��ي ل��ُه م��س��ع��اه ِن��ع��م ف��ي��ا

«فردوسه»: يف فقال إبليس، عن جربيل ارتداد لوصف اإلنكليزي ِملتُن فأخذه

… Not only Paradise
In this commotion, but the starry cope
Of heav’n, perhaps, and all the elements
At least had gone to wrack, disturb’d and torn
With violence of this conflict, had not soon
Th’ Almighty, to prevent such horrid fray, etc
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بأصولها املتشعبة الطويلة واملعاني الغريبة، التصورات عنه نقلوا ما وكثريًا
قال: إذ للطرواد زفس نجوى الفرنيس فولتري نقل كما فيها وترصفوا وفروعها،

ي��دا ال��ع��داة ك��ي��د إل��ى ت��م��دُّ ج��ن��ًدا ع��ددا ج��لَّ��ه��م ��ت ض��مَّ ت��ل��ك ك��ت��ي��ب��ٌة
ب��دا ال��س��م��اء ت��ح��ت ل��ه��ا ب��ط��ي��ٍر إذا ع��اب��رًة ال��ق��وم ح��ف��ي��ر ت��ج��وز ك��ادت
َوردا ال��س��رى ي��س��رى ع��ن وه��و ت��ط��ي��ًرا ح��ائ��رًة ال��ج��رف ف��ي ج��زًع��ا ف��اس��ت��وق��ف��ت
ق��ب��ض��ت��ِه ت��ح��ت خ��ض��ي��ٍب ب��أف��ع��وان ن��ش��ب��ت ق��د ال��ج��و ف��ي م��خ��ال��ب��ه ن��س��ٌر
ي��ص��ط��ف��ُق ال��ج��و ف��ي أظ��ف��اره ب��ي��ن م��ا َرم��ُق ي��زْل ل��م وف��ي��ه ف��األف��ع��وان
ال��ع��ن��ُق ال��ت��ف��ت ح��ي��ث ال��ص��در ب��ارز ف��ي ي��ل��س��ع��ُه ب��ال��ع��ن��ف ال��ت��وى ع��ل��ي��ه ح��ت��ى
ي��ن��ط��ل��ُق ال��ري��ِح م��ه��ِب ت��ح��ت وراح وأف��ل��ت��ُه م��رٍّ أل��ٍم ع��ن ف��ص��اح
ل��رؤي��ت��ِه ارت��اع��ت وط��روادُة ح��يٍّ��ا م��خ��ت��ض��بً��ا ل��ألرض ه��وى واألف��ع��واُن

«كاتيلينا»: منظومته مقدمة يف ومتفننًا منرصًفا فولتري فقال

Tel on voit cet oiseau qui porte le tonnerre,
Blessé par un serpent élancé de la terre;
Il s’envole, il entraîne au séjour azure
L’ennemi tortueux don’t il est entouré.
Le sary tombe des airs. Il déchire, il dérore
Le repile acharné qui le combat encore;
Il le perce; il le tient sous ses ongles vainqueurs;
Le monster, en expirant, se débat, se replie;
Il exhale en poison les restes de sa vie;
Le rejette en fureur, et plane au haut des cieux

عليها يُعب ولم األسفار، يمأل مما الهومريية املعاني عن املنقوالت هذه أمثال وإن
نرى ما نحو عىل االبتكار ادعاءِ عن نهجه وشفَّ الرسقة، د تعمَّ من إال الشعراء هؤالء

العرص. هذا يف الشعر عىل املتطفلني من الكثريين
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واملجاز التشبيه يف املستهجن واستحسان املستحسن استهجان يف الحضارة فعل

اإلنسان تشبيه لغاتهم يف عليهم وأشكل اإللياذة، نقلة من املتأخرين بعض له بُهت ا ممَّ إن
هومريوس ويضعها املهانة، بعني إليها ينظرون الحيوان من بأنواع أحواله بعض يف
أهي أعلم وال بالحضارة، العهد طول نتائج من ريب وال وهذا والكرامة، العزة موضع
كثريٍة أصناٍف يف أن اعلم وإنما عليها، تؤاخذ سيئٌة أم عليها تُمدح الحضارة لهذه حسنٌة
العهد تقادم حيوانًا أذكر وال منها، بأحسن يتصف أن اإلنسان عىل يعز مزايا الحيوان من
للسباب مراًرا بذكره هومريوس عرَّض فقد كالكلب، والهوان الحس موضع وضعه عىل
مؤرخيهم وكالم العرب، شعر ويف املتقدمني، من الكتَّاب أكثر فعل وهكذا والتحقري،
يريدون شخص إىل يشريون يكادون فال حرص، يدركه ال ما املعنى هذا من وأدبائهم
فكأنهم أشبه، وما البذيء» الكلب و«هذا الكلب» العلج «هذا قالوا إال شتمه أو إزدراءه
الدناءَة من يشءٍ عىل وأغاروا الخالل، كرم من األمني الحيوان هذا يف ما جميع تناسوا
ذلك ومع ناطق، غري أو كان ناطًقا الحيوان سائر دون بها يستأثر لم كان وإن فيه،
ما سائر أغفل فما بالبذاءة الكلب وصف إذا فهو حقها، صفة كل هومريوس وىفَّ فقد
الضواري، تأثر يف وبسالته القنيصة، تقفي يف ومهارته أمانته فأطرأ الخصال، من فيه

موضعه. يف هومريوس بشعر عرضناه مما الجاهلية شعراء فعله وفعل
بها وصف حميدَة صفاٍت هومريوس منها اقتطع فقد الحيوانات من بقي ما وأما
وثقل اإلفرنج، كتَّاب بعض عىل أشكل «إنه بقولنا: أردناه ما وهو وكرامهم، قومه كبار
بل الكلمة بنقل يتثاقلون رأيتهم بالحمار صبوًرا رجًال شبَّه فإذا لغاتهم». إىل نقله عليهم
يشوِّه أنه ذلك يف وعذرهم عرش، الحادي النشيد يف پوپ فعل كما ته برمَّ الحمار أكلوا ربما
وحسبوها األمر عليهم عظم بالثور القوم عظيم هومريوس شبه وإذا ترجمتهم، وجه
والكالب دببًة، الخنازير فجعلوا بحيوان، حيوانًا لوا بدَّ وربما منها، التملص يجب ورطًة

فعلوا. أخالهم وال املعنى لطَّفوا أنهم يزعمون وهم ذئابًا،
يشء منه أصابنا قد عندهم التعبري مفاد عىل طرأ الذي االنقالب أن بمنكٍر ولسُت
تشبيه وال بالحمار، الجأش رابط الجنان قوي كريٍم تشبيه يستحسن من منا فليس كثري،
شأنهم هذا يكن لم قوٍم كل من الجاهلية أبناء أن اليقني أن عىل بالخنزير مغوار باسٍل
ثقلت. مهما بالحقيقة وتتشبث التأويل، تتكلف وال بالظاهر تأخذ الفطرة كانت أيام
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معاجم ونتصفح اإلسالم ُمقتبَل من وليها وما جاهليتنا، أيام إىل نرجع أن وحسبنا
من الفحل «الثور البالغة: أساس يف قال فريٍّا، شيئًا يأِت لم هومريوس أن فنرى لغتنا
ال الثور أن استطراًدا هنا يذكر ومما كرب». معدي بن عمرو كنّي وبه والسيد، البقر
ويف الَجذَع، من وهي بمرص، الَجدَع يف ذلك مثل ويقال السودان، يف مكرًَّما لقبًا يزال

ُدَريد: قول ومنه الحدث، والشاب الثني قبل البهائم من الجذع املحيط محيط

وأض��ْع ف��ي��ه��ا أخ��بَّ َج��ذَع ف��ي��ه��ا ل��ي��ت��ن��ي ي��ا

قول ومنه فيهم إليه واملنظور وقائدهم، القوم وسيد الحمل الكبش اللغة كتب ويف
لبيد:

ن��ج��وُم ك��أن��ه��ن ال��ك��ب��اش ن��ط��ح ك��ب��ش��ه��ا ت��ع��ود رج��ٍع ب��ك��ت��ائ��ب

ناعصة: بن أسد وقول

أط��ح��ال ص��ري��ًع��ا ل��ج��ب��ه��ت��ه ي��ك��ب��و غ��ادرت��ه ك��ت��ي��ب��ة ك��ب��ش ول��رب
م��ج��دَّال ال��ف��رار ع��ل��ى ال��ق��ن��اة ص��در ح��ي��زوم��ه ف��ي دق ق��د م��ت��ن��ج��ًع��ا

يف اجتمعا وقد بالفحل، له التشبيه عىل العظيم للسيد استُعمل ثم الفحل والقرم
الدولة: سيف بمدح املتنبي قول

ح��ق��اق��ا ل��ُه ال��ق��روم ت��راج��ع��ت ق��رًم��ا م��ن��ك ن��داع��ب ول��ك��ن��ا

فحول إىل بالنسبة كالنياق إليه بالنسبة الرجال صارت سيًدا منك نمازح أي:
الجمال.

الرتوت، من رٌت هو فيقال: املقدام، الباسل عىل مجاًزا وأجرى الذكر، الخنزير والرُّت
«أساس». وسادتهم عليّتهم من أي: الناس رتوت من وهو

يُركب، وال يؤذى، ال اإلبل من املكرَّم الفحل والفنيق وامللك، والرئيس الجمل والقبُّ
جرٍّا. وهلمَّ الصيد، داء فيه الذي والبعري امللك واألصيد والرئيس، املعز من املسّن والسيد

164



مقدمة

واألنف والخرطوم، كالناب الحيوان أعضاء من برز ما بعض يف ذلك مثل ويقال
الناس عن الكالم يف أكثرها يوضع لم اآلن به يستهان قد مما كانت وإن فهي والقرن،
القوم أنياب القوم، أسياد الخراطيم قرأت: اللغة كتب راجعت فإذا والسيادة، للرفعة إال

الشاعر: قول ومنه ساداتهم،

وثَّ��اب��ا وض��ي��غ��م��ا ال��ع��دى أل��ق��ى ن��اب��ا ال��ح��دث��ان ف��ي ل��ه��م ك��ن��ت
(أس��اس) ��اب��ا وجَّ ه��ردب��ة أك��ن ول��م

يف الحطيئة قول ومنه سيدهم، القوم أنف لربوزه، الثور بقرن تشبيًها السيد القرن
الناقة: أنف بني

ال��ذن��ب��ا ال��ن��اق��ة ب��أن��ف ي��س��اوي وم��ن غ��ي��رُه��ُم واألذن��اب األن��ف ه��م ق��وٌم

اللقب. بذاك الناقة أنف بني تعريِّ كانت العرب إن قيل بما عربة وال
منه اتصل بل بشعرهم، الجاهلية بنو به ُخصَّ مما األوصاف بهذه النعت وليس
كالم يف األلفاظ هذه من شيئًا ترى أن ليندر أنه حتى واملوّلدين التابعني بشعراء يشء
تكاد وال الفنيق، كالفحل وأقبل سبكتكني، بن محمود السلطان يف العتبي كقول املَؤرِّخني
إلخ» الكتائب تلك وكبش الشول، ذلك فحل «وكان خلدون: ابن قول يقول ال مَؤرًخا تجد
يحىل مما بعضها يزال ال بل يومنا، حتى العربي مسمع عىل تثقل ال األلفاظ هذه وأمثال

الكالم. جيد به
وجازه حقيقته أُهملت ما أقسام: أربعة إىل األلفاظ هذه نقسم االعتبار بهذا وإننا

لحيوان. وال إلنساٍن يستعملها من نرى فال ، والَقبَّ كالرَّت
للحيوان، موضوعني كانا وإن فهما والكبش كالفحل ومجازُه حقيقته بقيت وما
وكبٌش الشعراء، فحول من فحٌل «هو فنقول: تكريم، وصف اإلنسان بهما يوصف فقد

الهيجاء». كباش من
تستعمل إنما فهي مرص، يف العامة عند كالَجدَع مجازه وبقي حقيقته أُهملت وما

أخرى. أماكن يف الوضعي معناها عىل تزال ال كانت وإن لإلطراء،
يرىض من منا فما أكثرها، وهو والحمار كالثور حقيقته وبقيت مجازه، أهمل وما
ب لُقَّ الحازم، األموي الخليفة محمد بن مروان لقب كان ذلك له قيل ولو حماًرا، يلقب أن
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يف «ويقال القرماني: قال وشجاعته، جأشه وِرباطة لصربه املَؤرخون؛ أجمع ما عىل به
يساكر ابنه يعقوب به لقب الذي اللقب أيًضا وهو الحروب، يف حمار من أصرب فالٌن املثل
كرب معدي بن عمرو كنية تلك كانت وإن بالثور، يكنى أن ه يرسَّ من وليس التوراة، يف
اللقب ذلك الحطيئة وضع وإن الناقة، أنف له يقال أن يرتاح أحد من وما العرب، سيد
النبي عم ابن به ُعرِّف وإن بالجمل، أحدنا يعرَّف أن تأبى وقد وإجالل، رفعة موضع
بالرسحان، ب يَُلقَّ من قدر من ا غضٍّ نرى ال آخر وجه من إننا عىل املطلب، عبد بن حمزة

الكلب». كنية تلك كانت وإن خالد، بأبي يكنى أو الذئب لقب ذلك كان وإن

الباب هذا يف اإلفرنج لغات عىل العربية مزية

أو بوصٍف أعبث ال وأن مواضعه، عن الكالم أحّرف ال أن نفيس عىل آليت قد كنت ملا
بقي نهٍج إىل عمدت اآلذان عىل ِثَقل من تفاديًا الوضعي أصله عن به فأميل تشبيٍه،
باب من الحضارة بعرف باتت التي األلفاظ ونبذ وضعه، عىل األصل استبقاء باملرامني:
متسٌع هلل والحمد لغتنا ويف صغري، وال كبريٌ بها يُمَدح فال املدح، يف الساقط الحويش
اللفظة استعمال عن لكتَّابها محاد ال التي اإلفرنج لغات بخالف املجال هذا ملثل فسيٌح

أصًال. إغفالها أو تبديلها إىل اضطرُّوا وإال بعينها،
اللغة كتب يف باٌب يل ينفسح الذكر بالخنزير باسٍل رجٍل تشبيه مثًال يل عرض فإذا
مئونة وأكفي املعنى، من شيئًا أغري فال الخرنوص أو الرُّت فأقول أخرى، كلمة النتقاء
به شبه تشبيه وهو املدح، بمقام الحمار لفظة استعمال إىل اضطررت وإذا القارئ، أنفة

عينه. الحمار وهو «الجأب» فقلت أخرى كلمة إىل عمدت الباسل البطل إياس
«النواهس» قلت: اللفظ بهذا الكالب بذكر األذن عىل خشنة رنة آنست وإذا

أشبه. وما و«الرضاءُ» و«الغضف»
هو. وهو «الصوار» قلت: البقر قطيع يقال: بأن هجنة خشيت وإذا

اإللياذة: بمطالعة أشباهه سرتى مما واحًدا مثًال لك أرضب اإليضاح ولزيادة
يتأثر الذي بالكلب األعداء يتعقب وهو فشبهه واقعة يف هكطور بسالة الشاعر أطرأ

فقال: الربي، الخنزير أو املذعور األسد

��ْب ي��ت��ع��قَّ م��ن األرداف ف��ي وي��ك��س��أ وي��ل��غ��ب ي��ج��ري ال��ج��ي��ش ص��در وه��ك��ط��ور
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ي��ك��ب��ك��ُب ب��ر خ��رن��وص أو ��َر ت��ذعَّ ض��ي��غ��ًم��ا ت��أث��ر ق��د ه��وٍل ك��أغ��ض��ف

وال املعنى عىل زدت ملا الخ خنزيًرا أو ضيغًما تأثر قد كبرٍي ككلٍب قلت: لو فأراني
املسامع. عىل ذاك وما التعبري، هذا وقع ما شتان ولكن أنقصُت،

الخاتمة

واللغة الشعر يف

الشعراء

بعضهم: قال

وم��ك��اُن ش��ام��ٌخ م��ق��اٌم ول��ه��م ث��اب��ٌت ف��ض��ٌل ال��ش��ع��راء ل��ل��س��ادة
دي��واُن ل��ُه م��ن��ه��م ام��رٍئ ك��لَّ ت��رى أَال ال��ك��الم س��الط��ي��ن وه��م

وحجة البلغاء دليل إنه حيث من العربي الشعر إىل البيتني هذين صاحب نظر
الشعراء سلطان إن لقال: الزيادة أراد لو ولكنه والصواب، الخطأ وشاهد اللغويني،
غابر يف كان وقد البئوس، ومبدد النفوس ريحانة الشعر وإن ذلك، فوق ما إىل يمتدُّ
واحًدا شاعًرا وأن األبصار، ومطمح الفخار، ومحط النغمة، ومنهل الحكمة، سجل العهد
أحكام نفوذ وال اإلحساس، يف كالمه فينفذ ويذلُّها ويعزُّها ويخفضها، قبيلًة يرفع كان
الرَؤساء، سلطة تباري كانت الجاهلية يف الشعراء سلطة وأن بالناس، املستبد اآلمر
كل الحضارة بني استثمار الذكاء فيها توسمت أيان الفتيان سالئق تستثمر والقبائل
والشبان الكهول به تبارش نافذًا قوًال وقال فتاهم، نبغ فإذا زكي، وفرٍع زهي، غرٍس
فقد الفرج أزف وقلَن ورقصن، وغنني باملزاهر النساء وخرجت والولدان، والشيوخ
اآلثار، وتخلدت الذمار وُحمي األحساب وارتضت األنساب، وحفظت األعراض، صينت

عظيم. نٍرص يوم يف كأنهم العشائر سائر من الوفود فأقبلت البشائر وطارت
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فبهرت الربق وميض وأومضت الركبان فتناقلتها أبياتًا، شاعرهم قال ولطاملا
عام كل يف عكاظ سوق يأتي كان األكرب األعىش إن قالوا: األوطار. وقضت األنظار،
ببني يوًما فمرَّ عكاظ، سوق يف إياهم بمدحه طمًعا للضيافة الطريق يف الناس فيتجاذبه
ال بنات ثماني وله املعاش، ضيق الحال، فقري املحّلق له يقال رجل فيهم وكان كالب،
عن يمنعك ما امرأتُه له فقالت الذكر، وخمول الفقر، من أبيهنَّ ملكان أحد يخطبهنَّ
ما ويحك فقال: خريًا، وأكسبه إالَّ أكرمُه أحًدا رأيت فما وإكرامِه، الشاعر لهذا التعرض
وكان الناس، من أحٌد إليه يسبق أن قبل فتلقاه عليك، هللا يخلفها فقالت ناقتي، إال عندي
غلبنا الذي هذا من األعىش: فقال الناقة، بخطام املحلق فأخذ ابنه، يقودُه كفيًفا األعىش
وجعلت الناقة ونحر وأكرمُه، منزلُه بِه أتى ثم كريم، رشيٌف فتى فقال: الخطام عىل
بنات املحلق: فقال حويل، الجواري هذه ما فقال: خدمته، يف ويبالغن حولُه، يدرَن البنات
فلعيل بذكري تُشيد فقال: حاجة، لك هل األعىش: فقال قليل، نصيبهنَّ ثمان وهنَّ أخيك،
عكاظ سوق واىف فلما شيئًا، يقل ولم عنده من األعىش فنهض بناتي، فتخطب أُشهر

فيها: يقول التي وهي مدحه، يف أنشأها التي قصيدته أنشد

ُق ي��ح��رَّ ب��ال��ب��ق��اع ن��ار ض��وء إل��ى ك��ث��ي��رٌة ع��ي��وٌن الح��ت ل��ق��د ل��ع��م��ري
وال��م��ح��لَّ��ُق ال��ن��دى ال��ن��ار ع��ل��ى وب��ات ي��ص��ط��ل��ي��ان��ه��ا ل��م��ق��روري��ن ت��ش��بُّ

وإن حالُه ويرست بناته، ج زوَّ حتى سنة املحلق عىل تمِض ولم القصيدة، فاشتهرت
خطريًا. أمًرا بجانبه الرواية هذه تُعد ال ما الجاهلية شعراء أخبار من العرب كتب يف

الجاهلية شعراء عن منزلتهم وانحطاط منهم، الغفري الجم تبّذل مع املولَّدون وكان
منيع، بن نرص املأمون يدي بني قدم أنه خّلكان ابن روى املطالب. أبعد بشعرهم ينالون
فقال: أقولها، كلماٍت مني اسمع املؤمنني: أمري يا نرص فقال عنقِه، برضب أمر قد وكان

يقول: فأنشأ ُقل

ال��ت��ق��دي��ُر س��اق��ُه ب��ٍر ع��ص��ف��ور م��رًة ص��ادف ال��ص��ق��ر ب��أن زع��م��وا
ي��ط��ي��ُر ع��ل��ي��ه م��ن��ق��ٌض وال��ص��ق��ر ج��ن��اح��ِه ت��ح��ت ال��ع��ص��ف��ور ف��ت��ك��ل��م
ل��ح��ق��ي��ُر ف��إن��ن��ي ش��وي��ت ول��ئ��ن ل��ق��م��ًة أت��م��ُم م��ا ل��م��ث��ل��ك إن��ي
ال��ع��ص��ف��وُر ذل��ك وأف��ل��ت ك��رًم��ا ب��ص��ي��ده ال��م��دلُّ ال��ط��ي��ر ف��ت��ه��اون

عنه. املأمون فعفا
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وإن وهم ر، التصوُّ يفوق فمما بشعرهم الشعراءُ يستدرها كان التي األموال وأما
ينالونها كانوا ما فكثريًا أللسنتهم، وإلجاًما هجوهم، من محاذرًة أحيانًا بها يجازون كانوا
اإلسالم فالسفة آخر التجيبي ة باجَّ ابن أن ذكروا العقول. وخلبوا وأرقصوا، أطربوا، بما
حتى فأطربه مدحه، يف ًحا موشَّ رسقسطة صاحب الصحراوي بكر أبا أنشد باألندلس

قوله: بلغ فما الرشد يفقده كاد

ب��ك��ِر أب��ي ال��ع��ال ألم��ي��ر ال��ن��ص��ِر آي��ة ال��ل��ه ع��ق��د

الذهب، عىل إال ة باجَّ ابن يميش ال وحلف الطرب، شدة من ثوبه املمدوح شق حتى
عليه. ومىش ذهبًا نعله يف فجعل األمر، عاقبة الشاعر فخاف

يف منزلتهم أيًضا هي وتلك الزمن، سالف يف العرب عند الشعراء منزلة كانت تلك
علمت وقد العرب، شعراء أخبار يضاهي ما الفرس شعراء أخبار يف فإن امللل، سائر
بني وأحلوه البرش، مصاف من أخرجوه حتى بهومريوس يصعدون زالوا ما اليونان أن
نحو عىل ويتحمسون ويتنافسون، ويتنافرون، يتعاكظون وكانوا املعابد. له وبنوا اآللهة،
«فالسابق الرهان كخيل ذلك كل يف وشعراؤهم عكاظ، سوق يف العرب يفعل كان ما
هومريوس بعد نبغ الذي املوسيقي الشاعر فنذاروس أن ذكروا الجواد». منها السابق
الشعب، له س تحمَّ وغريها األوملبية الحفالت يف لإلنشاد جلس إذا كان قرون بأربعة
كان الذي الكريس أخذوا مات فلما الظفر، بأكاليل وكلَّلوه السماء، كبد نعرتهم وشقت
هيكًال، ثيبس أهل له وشاد اآللهة أنصاب بني ووضعوه اإلنشاد موقف يف عليه يجلس
أمر بيوتها ودمر ثيبس، بلدة اإلسكندر اكتسح وملا حي، بعُد وهو نصبًا، فيه له وأقاموا

بسوء. فنذاروس بيت يُمس ال أن
له فتألبت واسترصخ وأجيب فاستنفر بأرسه،ا ة أمَّ خواطر أثار شاعر من وكم
كان اإلسالمية الرشيعة صاحب أن األثر ويف الحسام، كتائب فغلبت الكالم، جيوش
قريش عىل ذلك فكان عنه، ينافح عليه يقوم املسجد يف منربًا ثابت بن ان لحسَّ ينصب
الشعرة سلَّ قريش) من (أي: منهم «ألسلك له: قال انًا حسَّ وإن النبل، وقع من أشد
له: فقال ، رشٍّ شآبيب هجائه من قريش عىل فصبَّ األديم» فري وألفرينَّهم العجني، من

املنافقني». وبني بيننا حاجٌز «حسان قال: ثم وأشفيت» حسان يا «شفيت
عهد من املغرب بالد يف البليغ الشعر سهام نفوذ من كان بما ببعيد العهد وليس

األيام. هذه إىل بريُن
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نطمع وإنما الشامخة، املنصة تلك إىل شعراؤنا يثب أن العرص هذا يف بآملني ولسنا
يف ولهم عليهم، يطمو فال الرتقي تيار ويجاروا حثيثًا، سريًا بنهضتهم سائرين يظلوا أن

والصالح. الخري ولألمة والفالح، الفوز ذلك

للشعر العربية اتساع

عنرتة، وحماسيَّات النابغة، واعتذارات زهري، حوليَّات روى «من الخوارزمي: بكر أبو قال
وتشبيهات نُواس، أبي وخمريَّات ونقائضجرير، الكميت، وهاشميات الحطيئة، وأهاجي
وروضيَّات البحرتي، ومدائح ام، تَمَّ أبي ومراثي العتاهية، أبي وزهريات املعتز، ابن
ترى كما وهو قرنه» هللا أشبَّ فال الشعر إىل يخرج ولم كشاجم، ولطائف الصنوبري،
الشعر إىل فالخروج وإال وافًرا، حظٍّا منه الفطرة أنالته وقد بالشعر، موَلع متحْمٍس قول
يف الشعر كان من عىل صادٌق القول هذا أن عىل طبعه، يف ذلك يكن لم من عىل متعذٌر
فتستقيم املعنى، وتجلو اللفظ وتهذب الذهن، تشحذ الشعر نفيس مطالعة فإن سجيَّته،

املطبوع. الشاعرة وجهة بذلك
عىل القياسية اشتقاقاتها ع وتنوُّ مفرداتها، لتفرُّع بطبعها؛ شعريٌَّة العربية واللغة
النظم، يسهل ازدحاًما فيها مزدحمة والقوايف اآلرية، اللغات يف مثيل له يُرى ال أسلوٍب
طرق من وفيها االنسجام، محكمة الرتكيب جزلة األعاجم بعض يزعم ما بخالف وهي
عىل عبارته لصوغ للشاعر املجال معه ينفسح ما والتأخري والتقديم والتقدير، الحذف
يُقصد حيث النثر يف عيبت وإن الشعر، يف اللغة عليها تمدح مزيٌة وتلك شتى، قوالب
فشعرها للنثر، منها أكثر للشعر متسعة الجملة عىل وهي جيل، واحٍد نمٍط عىل الجري
تجد لقد حتى النثر جيد من مثاًال أسهل وجيده نثرها، معظم من طبقًة أرفع القديم منذ

األحوال. من كثرٍي يف شعًرا النثر
فوق منها بقي ما ولكن الوضعية، ألفاظها من كثريًا طوى قد الزمان أن شك وال
والحقائق الخلقية واألوصاف البديهية، واألفكار الفطرية املعاني لتأدية الشعراء حاجة
وفرجيليوس وفنذاروس، كهومريوس، الشعراء قدماء تدوينه توحى ما وسائر الِحَكمية،
بجزالة املشهورة اليونانية اإللياذة لغة عن بيشء تقرص ال املعنى بهذا فهي وهوراس،

فيها. املفردات وضع وإحكام وانسجامها، ورقتها تركيبها،
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باليونانية مقابلتها

أسباب وتوفر للمعاني، األلفاظ ملشاكلة باتساعها إال العربية عىل اليونانية ترجح وال
ترجح بل رجحانًا لها أخال ال ذلك سوى ما ويف املركبة، األلفاظ لصوغ فيها النحت
ما إىل االشتقاقات بقياس والخروج الرتكيب، طُرق ب وتشعُّ املفردات، اتساع يف العربية

املعاني. من له نهاية ال

الوضعية وألفاظها ثروتها

عن أغناني ما القديمة الوضعية األلفاظ يف العربية ثروة من التعريب أثناء يل بدا ولقد
الفصل يف تقدَّم ما عىل اإلفرنج نَقلة بعض إليه اضُطرَّ ما نحو عىل باملعنى االنحراف
والناثر، الناظم له يُدهش ما الوضع دقة يف اللغتني بني املماثلة من ورأيت السابق،
مطالعاتهم جميع عىل الدالة األلفاظ من يشء وضع يغفلوا لم العرب أن ذلك وينبئك
سيما وال التعبري، حاجة عىل رابيًة زمنهم يف اللغة مفردات أصبحت حتى ومحسوساتهم
إال املعنويَّات يف وخصوًصا التعبري، إحكام يف اآلن البادي النقص هذا وما الحسيات، يف

السلف. آثار اقتفاء الَخلف إهمال نتيجة
بني ألحواله قريبًة فيه املعاش أحوال كانت زمٍن يف نظمت اإللياذة أن معلوٌم وهو
بال العرب لغة من رادفها بما معانيها يقابل أن املعّرب عىل كان ولهذا العرب؛ قدماء
العرب سالح وهو السالح، الناظم وصف فإذا لذلك، متسعٌة واللغة تأويل، وال انحراٍف
إىل الكامل السالح أي: الشكَّة من قال ما كل عىل للداللة ألفاٌظ بل لفظٌة اللغة ففي
ومناصلها واملدى السيوف، من ذكر ما كل عن للتعبري وسيلًة الناقل يُعدم فال الحجر
والدروع واألبدان والدِّالص وصعادها، وأسنتها وكعوبها والزِّجاج، والرماح وأغمادها،
والرتوس وعذباتها، وقوانسها وبيضها واملغافر والرتائك والخوذ، وُقُرتها، وزردها وحلقها،
والسهم املقذَّذ، النبل من الزمها وما والقيس ابها، وُهدَّ وحمائلها وحرابيها والجواشن
من يهمل كاد أو أهمل ما وسائر والنيزك، والرسية والَفرض والُفوق والوتر املريش
من فما الخيل ذكر عىل أتى وإذا والفطيس، واملخذفة كالفأس والدفاع الهجوم ات معدَّ
وُحرضها وتقريبها وتطبيقها، وجريها عدوها وتمثيل بأوصافها، العربية من أوسع لغٍة
بوصف العرب فوق أمٌة تتفنن فلم اإللياذة، مدار وعليها الحروب ذكر وإذا وارتفاعها،
واملماصعة والقذف، والحذف والرشق واملشق واملصاولة، واملجاولة والنزال، القتال
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تناول ما جميع ذلك عىل وقس بالعوامل، والوخز باملغاول، والرضب باملناصل والنفح
وهاٍد من الطبيعية واملناظر العرفية، واألحكام القومية، والروابط املعاشية األحوال وصف
قد بل وسماء وأرٍض وهواءٍ، وماءٍ ورضٍع، وزرٍع وبر، وبحٍر وسحاٍب، ومطٍر وهضاب
عنها يعربَّ ال التي املفردة األلفاظ من حوت بما أوسع وثروتها أجمع، العربية خزانة تجد
بكلمتني اليونانية يف عنه ُعرب ما أمثلًة اآلن لك مورٌد وإني بعبارات، إال األعاجم لغات يف
واملوصوفات، واألوصاف األفعال يف واحدة كلمٍة إىل العربي النقل يف رده ويتيرس فأكثر،
القصري للفرس واألجرد العنق، الطويل للجواد واألجيد الطويل، للجواد لهب كالسَّ ذلك
البقرة لولد والتبيعة والتَّبيع الطويلة، للخيل والقياديد الضامرة، للخيل والقبُّ الشعر،
خمس أتم للذي والسديس وغريها، الحوافر ذوات من سنة البن والحويل واحٍد، لحوٍل
الناس، من هامتُه وأدبرت جبهته، أقبلت ملن واألكبس الجبهة. للعريضة والجبهاء سنني،
لجماعة والثلَّة القصرية، للرماح واملطارد والزِّجاج املرمى، البعيدة للقوس والطَُّحور
العنق ملفرز والدسيع البقر، لقطيع والصوار الخيل، من للقطعة والرَّعيل واملعز، الغنم
الثدي، لحم أو والثندوة األبط بني للحم والبأديل املنخرين، بني ملا والوترية الكاهل، من

كثريًا. شيئًا اإللياذة يف منه سرتى مما ذلك وأمثال يُِصب، ولم رمى بمعنى ح ورصَّ

اللغتني ألفاظ بعض يف واملجاز الحقيقة

جري واحٍد نمٍط عىل والتعريب األصل يف والعربية اليونانية بني املشاكلة جميل ومن
معها فيه تشرتك ما ذلك فمن واملجاز، الحقيقة يف باللغتني واحًدا مجرى األلفاظ بعض
القوم، وكبار الزعماء عىل املجاز بطريق (γεροντες) الشيوخ لفظة كإطالق كثرية لغاٌت
وورق للشعر (Χαιτη) (خيتي) لفظة كاستعمال غريهما إىل اهما يتعدَّ يكاد ال ما ومنه

بالعربية. الفرع ويقابلها الشجر،

العبارات نسج يف بينهما الفرق

التقديم حيث من الجمل وتركيب العبارات نسج يف كبري فرٌق والعربية اليونانية وبني
كل نهج ولكن األسماء، وتركيب والنحت والحروف، والجموع االشتقاق وصيغ والتأخري،
عىل الرصف أحكموا إذا لغة كل ألبناء متيرسة الفصاحة وأسباب بابه، يف حسٌن لغة

نهجهم.
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الواحد اللفظ معاني وتعدد املرتادفات

فيهما، مجاراتها عن اللغات وسائر اليونانية تقرص مفرداتها يف مزيتني للعربية ولكن
الواحدة، للفظة املعاني وتعدد الواحد، املعنى عىل الدالَّة األلفاظ يف املرتادفات كثرة وهما
كاألسد الحيوان من معيَّنة ملسميات املوضوعة األلفاظ من ومئاٍت عرشاٍت ذكروا فقد
والعسل، واللبن كالتمر واملأكوالت والهر والكلب والثور، والفرس والناقة والبعري والحية،
والقصري، كالطويل والصفات والرمح، كالسيف والسالح والخمر، كاملاء واملرشوبات
كالنور مألوفهم من ذلك وغري والبخيل، والكريم والجبان، والشجاع والصغري، والكبري
األفعال، يف ذلك مثل ولهم والحجر، والرتاب واملطر، والسحاب والقمر، والشمس والظالم،
تعدد ذلك ويقابل واحد، معنى عىل إطالقها يمكن فعل ألف من أكثر أحدهم عدَّ فقد
والعني، والحال، الخال باب وقرأت اللغة، معاجم تصفحت فإذا الواحد، اللفظ معاني

منها. كلمٍة كل معاني لكثرة العجب ك توالَّ وأمثالها والعجوز
وقع بل الوضع نية عىل اللغة يف توضع لم املرتادفات تلك كل أن اللبيب يعلم ولقد
املتباعدة، القبائل لغات يف املدلوالت الختالف وإما األعاجم، عن ملنقوٍل إما اتفاًقا: ذلك
املسمى، لوحدة به يُشعر ال طفيًفا تغريًا املعنى بها يتغري مقصودة صفٍة للمح وأما
واالرتياح الروح إىل لُمح الراح قيل فإذا موادَّها، الختمار كذلك سميت إنما مثًال فالخمرة
وهلمَّ مساغها سهولة ُقصدت السلسبيل أو رائحتها، وطيب صفائها إىل نُظر الرحيق أو
كٌل يقوم متشابهًة املرتادفات وأصبحت االستعمال، يف ُفقدت املميِّزات هذه ولكن جرَّا،
صدر ما يف إال اللغة مفردات يف تاٌم ترادٌف األصل يف يوجد ال أنه مع اآلخر مقام منها
العربية إىل األعاجم لغة من نُقل أو لألسد والورد كالليث مختلفتني؛ لقبيلتني لغتني عن

البحرية. للفرضة اليونانية من كاملينا فيها العربي اللفظ بقاءِ مع
ما املرتادفات هذه من يلتقط أن له يتيرس إذ االتساع هذا من فائدًة للناظم وإن
األسد أسماء من كثريًا استعملت أن التعريب أثناءَ يل اتفق فقد وقافيته، بحره وافق
ال الفائدة هذه ولكن والضيغم، والورد والهزبر والقسورة، والرضغام والغضنفر، كالليث
الراغب والطالب الناثر املنشِئ سبيل يف العثرات من الرتاكم هذا يلقيه ما جنب يف تذكر
ذا ومن األحوال، بعض يف الشاعر بها يرتبك لقد حتى وشواردها اللغة بأوابد اإلحاطة يف
خمسمئة تعي حافظٍة أي بل املرتادفات هذه بجميع اإلملام زعم إىل الدعوى تحثُّه الذي
من الجدوى تكون أن عىس وما للناقة، وخمسني ومئتني للحية، ومئتني لألسد، اسٍم
من الدواهي أسماء تكاثر «إن الثعالبي: قول القول ونعم للداهية، اسٍم أربعمئة وجود
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يف حفظها يحسن فإنما اللغة، كاهل عىل ثقيل عبءٌ املرتادفات هذه فأمثال الدواهي».
بذلك ضنٍّا القديم والشعر الكالم غوامض استجالءِ يف إليها للرجوع املعاجم مطوَّالت
ب بالطالَّ يجدر ال ولكنه والنسيان، الغموض عوامل وتذروه يتشتت أن الثمني الذخر
غري عىل قريحتهم وتجهد عبارتهم، تستغلق لئال ومهملها؛ بوحشيها يتشبثوا أن والكتاب

املطالع. روح عىل روحهم وتثقل ويُتعبون، فيَتعبون جدوى،

املهملة األلفاظ

وإهمال الطبيعة، وسنن الزمان مجاراة يف حميدة عادٌة القديم منذ للعرب جرت وقد
يف املهملة األلفاظ إيراد ونثرهم شعرهم يف يتحاشون فكانوا نبذه، عىل العهد تقادم ما
يكن لم مما البداوة يف املتوغلني األعراب كالم من كثريٌ األصمعي روايات ويف عرصهم،
فإنهم وأيًضا وأطىل، أسهل مرادٍف إىل عنه والعدول به النطق إلهمال زمانه؛ أهل يفهمه
معانيها من شاع ما يف إالَّ مختلفة معاني عىل الدالة األلفاظ استعمال من يكثرون لم
سواه مما أقرب املولدين شعر كان ولهذا تأويل؛ إىل احتاج أو منها غمض ما مطَّرحني
املخرضمني شعر ويتلوه الكالم، غوامض من كثرٍي من وخلوه منا عهده لقرب فهمنا، إىل
بالنسبة بلغوا ما عرصنا إىل بالنظر فنبلغ خطتهم نتبع أن فحسبنا الجاهليني، شعر ثم

للبقاء. صلح ما ويبقى بالسقوط الزمن عليه قىض ما فيسقط عرصهم، إىل

الحديثة املعاني تأدية عن العربية عجز

تفاخر تعبريها طرق يف واتساٍع مفرداتها يف بثروٍة ت ُخصَّ قد العربية أن مرَّ مما يؤخذ
باإلهمال يمسيان قد االتساع وذلك الثروة تلك ولكن والحديثة، القديمة اللغات سائر بهما
فقد النقصان، نشكو أن أحرانا فما الزيادة شكونا فإذا وفقًرا، ضيًقا االستعمال وسوءِ
الشقيق جري والحضارة العلم مع جاريٌة الحديثة واللغات األجيال وتعاقبت القرون مرَّت
االجتهاد باب كأن واحد موقٍف يف ثابتًة القريب الزمن هذا حتى كانت والعربية الشفيق،
إذا بل اللغة، إىل بالنظر اإليصاد ذلك يوجب ما الخلق سنن يف وليس وجهها، يف أوصد قد
اللغة هذه أبناءَ رأينا العبايس العرص انقضاءِ إىل الجاهليني عهد من السلف خطة تتبعنا
اقتضته أو العلم نتاج من وصدر بدر ما كل وإبداعها وتهذيبها، تمحيصها عىل عاملني
تضيق تكن ولم ومعنى، مادٍة لكل اتساًعا اللغات مقدمة يف فكانت امللل، سائر مالبسة
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البحر ذلك تزال ال وهي بالها فما عرصي، مقاٍد كل تأدية عن ناثر وال ناظٍم عبارة
مسميات وال والسياسية، والصناعية العلمية التعبريات من كثري عن اآلن تضيق الزاخر
قدماءُ يرىض أَفكان البيتية، واألدوات الحديثة واآلالت االخرتاعات، أسماءِ من لكثرٍي فيها
والقصاع، والقدور الصنَّاع لخشبات العديدة األسماء وضعوا وقد النقص، بهذا العرب
واألحالف والفيوج، والوفود والعوارف والزعماء وامللوك، وعقالها والناقة وحبالها والدالءِ
أو حاجٌة إليه دعتهم ما وسائر واملواثيق، والعهود والرسايا والطالئع واألنصار واألحزاب

عرف.
والتعبريات العرصية املعاني من كثري إىل يمتد بل تقدَّم ما النقصيف ينحرصهذا وال
ذلك، كل يف نظٍر إىل حاجة يف فالعربية الزمان، استحدثها التي والتصورات الخيالية،
جميع تمثيل وأرادا القيس، وامرؤ هومريوس، نُرش لو إذ منه مناص ال طبيعٌي أمٌر وهو
النابغة ركب ولو التعبري، عليهما وأشكل عبارتهما، الضطربت بلغتيهما األحوال هذه
فيايف يف الضاربة ناقته أي: الرب، سفينة بوصف إجادته بوصفها أجاد ملا البحار سفينة

البيداء.

العربية األلفاظ واستحداث األعجمية األلفاظ نقل

بدت فما بها األعاجم ومباراة عليها، الحرص إىل يدفعهم بلغتهم العرب شغف وكان
أن طباعهم عىل يثقل يكن لم أنه حتى بها وزينوها إال حليٌة وال وسدُّوها إال ثغرٌة لهم
يستنكفوا لم بل مؤلفة، ألوًفا إليهم ردُّوها ثم األعجمية، األلفاظ من مئات إليها ينقلوا
األصل، يف فة مرصَّ غري كانت وإن وترصيفها، منها األفعال وصوغ ببعضها، الترصف من
و«دهقن و«دهقان» و«طرَّز» و«ِطراز» و«تزندق» و«زنديق» و«تفلسف» «فلسفة» فقالوا

وتدهقن».
من استخرجوه ما بجانب يسريًا نزًرا إال يكن لم األعاجم عن األخذ هذا ولكن
أثٌر لها يكن لم التي العلوم يف سيما وال املستحدثة، املعاني عىل وطبَّقوه لغتهم، مفردات
فإنهم الحضارة، يف وتوغلهم أحكامهم انتظام اقتضاها التي واالصطالحات الجاهلية، يف
والعروض، والبديع والبيان، واملعاني والنحو، كالرصف العربية؛ العلوم وضع يف رشعوا ملا
ما وسائر والرياضية، الطبيعية والعلوم والحديث، والفقه والتفسري الكالم كعلم والدينية
والجرب، والهندسة والحساب والفلك، والطب واملنطق، كالفلسفة األعاجم كتب من نقلوه
كان فما مدلوالته، إىل يشري مما يشءٍ شبه إال لغتهم يف وليس ذلك، كل يف رشعوا والكيمياء
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العلوم مدلوالتهم جميع بها استكملوا أوضاًعا لغتهم من يستخرجوا أن من عليهم أيرس
ل عوَّ حتى ذلك لكل لغتهم واتسعت الطبيعية، العلوم مدلوالت ومعظم والدينية، العربية
والنظري، والقيل، والسمت، «الجرب، لغاتهم إىل ونقلوها موضوعاتهم، من كثري عىل األعاجم

والسموم». والكحول،

اللغة يف وتوسعهم العرب نهج

رأوا، بما تصوراتهم وازدادت معاشهم، طرق وتغريت سياستهم، أحكام اتسعت وملا
ورشاب، طعام من لديهم استحدث ما لكل وأفعاًال أسماء وضعوا وكتبوا وقرءوا، وسمعوا،
واألساليب الشعرية املعاني يف وتوسعوا سياسة، وطريق حكومة، ونظام ومتاع، ولباس،

والسعة. النمو يف تجاريهم اللغة فكانت اإلنشائية،

اصطالحاتهم

تجد تكاد فال اللغة كتب فدونك االستحداث، ذلك يف توسعهم من التثبت أردت وإن
منها: أمثلًة وإليك اإلسالم، بعد املوضوعة االصطالحات من خاليًة منها صفحة

واملتكلمني الحكماءِ عند والدَّور … عليه كان ما إىل اليشءِ وعود الحركة، الدَّور
هو املنطقيني عند الدَّور وقياس … اآلخر عىل الشيئني من كل توقُّف هو والصوفية
عند الحميَّات يف والّدور … مقدمتيه إحدى عكس إىل وتضم القياس نتيجة تؤخذ أن
املستقلة القطعة املوسيقيني عند والدور … زمانها أو النوبة مجموع عن عبارٌة األطباءِ
املوشح من القطعة الشعراء عند والدور … املوسيقي علم األدوار وعلم … الشغل من

ونحوه…
… والضعف الشدة يف مراتبها األطباء عند األمزجة ودرجات … املرقاة الدرجة
التكسري سطر حروف من حرٍف عىل تطلق التكسري علم وأرباب الجفر أهل عند والدرجة
الكوكب ودرجة … الفلك منطقة من جزءًا ٣٦٠ من جزء عىل تطلق الهيئة أهل وعند …
الكوكب، غروب ودرجة الكوكب، طلوع درجة ومنها الربوج، فلك من مكانه هي عندهم

… الكوكب ممر ودرجة
األطباء عند وتطلق … نفس بذي أو بنفس مختصٌة كيفية الحكماء عند … الحال
االستصحاب عىل األصوليني وعند … املتوسطة والحال واملرض، الصحة، أمور ثالثة: عىل
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وعند … وقبض بسط أو حزن أو طرب من القلب عىل يَِرُد ما عىل الكني السَّ وعند …
إىل الداعي األمر عىل املعاني أهل وعند … الزمان أي الحال عىل يدلُّ لفٍظ عىل النحاة

… مخصوص وجٍه عىل التكلم
من قسٍم تعريف أن يرى للتهانوي اف الكشَّ أو «التعريفات» كتاب تصفح من وإن

الضخمة. املجلدات تأليف إىل العلماء اضطر قد االصطالحات هذه

اللغة وقوف سبب

فتتقدم، يتقدمون كانوا بها مشتغلني اللغة هذه أبناء كان فلما االخرتاع، أم والحاجة
العلماء من أفراٍد خزائن يف سجالتها وانحرصت وقفت، وقفوا فلما فرتتقي، ويرتقون
عوامل ولكنها الوضاح، جوهرها معدن يف نفاد أو فيها لعجٍز وقوفها كان وما معدودين،
يف األخرية النهضة نسمات هبَّت وما الزمان، هذا معظم فأقعدتهم أهلها، أصابت قاهرة
تتابعت ولو الدفينة، الكنوز تلك استخراج إىل القطرين أبناء أرسع حتى وسوريا مرص
العلوم تدريس وتواصل األبواب، أرحب وخلفاؤه عيل محمد لها فتح التي العلمية التآليف
وضع عن التقاعد رضورة من مرص به أصيبت بما سوريا تَُصب لم لو أو بها، العالية
تعبريٌ اآلن أعوزنا ملا األجنبية اللغات إىل العلوم تلك يف الدروس النتقال العلمية؛ املؤلفات
تعبرٍي إىل احتاجت إذا العرص هذا ناشئة رأيت وملا الفنون، من فٍن أو العلوم من علٍم يف

أعجمي. لسان إىل عمدت علمي

والشعر اللغة ومستقبل األخرية النهضة

العربية أبناء فإن الحواجز، وتجاوز السدود، قضَّ بأمة اندلع إذا األفكار تيار ولكن
عىل أنفسهم غري لهم ُمعني ال أنُه اآلن علموا وقد لغتهم، بحياة حياتهم أن شاعرون
ننكر وال بها، النهوض عن يصدهم حائل فال النية أخلصوا فإذا منها، أمنيتهم بلوغ
سجالتهم وهذه املتأخرة، اآلونة هذه يف جديدة وثبًة بها فوثبوا الكرَّة أعادوا أنهم
الكثري وأصبح أعوام، قبل بها لهم عهد ال درجاٍت الكمال مرقاة يف صعدت قد وجرائدهم
الخاصة عند مقبوًال واملنطاد» والصحافة والجريدة «كاملجلة الحديثة اصطالحاتها من
املوقف هذا يف فخًرا لهم يعدُّ ما واألدباء الكتَّاب مؤلفات يف وإن القدماء، كأوضاع والعامة
إال تحيا ال البالد فلغة الوطنية، املدارس إىل امليل انتشار ذلك كل من وأعظم الحرج،

البالد. بمدارس
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أن عىل الشعراءَ، فبرش اللغة شأن ارتفع فإذا ولوازمها، اللغة توابع من والشعر
أوفر، ومواُدها أيرس الشاعر فحاجة واملَؤلفني، العلماءِ مطلب عن يختلف الشعراء مطلب
َعذبًا، ومنهًال صافيًا مورًدا لغته ولبني له، كانت العلم جالها فإذا دماغه، يف وذخريته
وأخذوا الزمان ميل فمالوا البحت، التقليد جادة عن خرجوا فطاحل هلل والحمد األمة ويف
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وأغاممنون آخيل خصام

ُمْجَملُه

وحرصوا نساءهم، وسبوا مدائنهم، يف عاثوا الطرواديني بالد «اليونان» اإلغريق اكتسح ملا
السبابا جملة يف وكان املقدمة، يف بك مرَّ ما عىل سنوات عرش بالدهم عاصمة إليون
«أوبريسا» بريسييس واألخرى «أوخريسا» خريسييس إحداهما تدعى فتَّانتان فتاتان
ملك آلخيل والثانية ملوكهم، ملك ألغاممنون منهما األوىل تمليك عىل الجيش زعماء أجمع
املتاع من وعز غال ما أفلون كاهن خريس فحمل اإلطالق، عىل اإلغريق وبطل املرميذونة

أناشيدُه. هومريوس افتتح وبذلك خريسا، البنته فكاًكا اإلغريق معسكر إىل واملال
املقال له أغلظ أغاممنون ولكن الشيخ، الكاهن ملتمس إجابة إىل الزعماء فجنح
«فغدت بوباء ورضبهم فأغاثه أفلُّون، اآللهة يستغيث أتى حيث من فانثنى خائبًا، ورده
آخيل، صدر الحمية فهاجت سببًا، له يفقهوا ولم الرزء عليهم فثقل فلوًال» تخرُّ جندهم
أنبأهم اجتمعوا فلما األمر، كنه استطالع يف للمفاوضة شوراهم مجلس إىل ودعاهم
لم ما اسرتضائه إىل سبيل ال وأنه كاهنه، لخيبة منهم ناقم أفلون أن كلخاس العرَّاف
أن لبث ما ثم أغاممنون، عىل بدء بادئ األمر فعظم إليه، فتاته برد الشيخ قلب يستلينوا
واشتد آخيل فعارضه منها، بدًال أخرى سبية إليه تساق أن عىل كلخاس لحكم وأذعن الن
هبطت الحكمة» «إالهة أثينا أن لوال بأغاممنون يفتك آخيل كاد حتى بينهما الخصام
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إال زادا فما للفتنة إخماًدا الحكيم نسطور بينهما توسط ثم قًرسا، وصدته السماء من
القتال. آخيل واعتزل وفاق غري عىل الجمع وارفض احتداًما،

األنصار، سائر عىل السيطرة من لُه بما واعتزاًزا اغرتاًرا إال يزدد فلم أغاممنون وأما
يف خيمه يف وأحلَّها آخيل، سبيَّة بريسا عىل فقبض وبعث أبيها، إىل خريسا بإرسال فأمر
فأسمعت املاء) بنات (إحدى ثيتيس أمه إىل وتظلَّم آخيل، عىل األمر فشق ملك، ما جملة
زفس إىل ورقيت الخرب ته واستقصَّ إليه، العباب فشقت البحر، لجة من تفجعه صوت
وإعالء بخذلهم زفس فوعد اإلغريق، من له واالنتقام آخيل، بيد األخذ تلتمس اآللهة أبي
الحديث من جرى ملا زفس زوجة هريا ففطنت نفًسا، آخيل يطيب أن إىل الطرواد شأن
وعيًدا فأوسعها عليه، باالعرتاض ت فهمَّ الطرواد عىل حزازة نفسها ويف ثيتيس، وبني بينه
إىل ونعيم طرب يف األرباب فظل السالف، وأدار الخالف وسوَّى هيفست، وبادر وزجًرا

ونام. مضجعه كل فتوسد الظالم، خيم أن

الزعماء اجتماع مدة ويوًما الوباء مدة أيام تسعة يوًما، وعرشين اثنني النشيد هذا وقائع تستغرق
معسكر يف أوًال الحوادث ومجرى األثيوبة، بني زفس إقامة مدة يوًما عرش واثني امللكني، ونزاع

األملب. يف وأخريًا خريسا، بلدة يف ثم اإلغريق،

األول النشيد

وب��ي��ال1 اح��ت��داًم��ا واروي أن��ش��دي��ن��ا ف��ي��ال ب��ن آخ��ي��ل ع��ن ال��ش��ع��ِر َربَّ��َة
أف��وال2 أل��ف��ت ال��ن��ف��وس ف��ك��رام ب��الُه األخ��اء ع��مَّ ك��ي��ٌد ذاك
ال��ق��ي��وال3 وال��ك��الُب ال��ط��ي��ُر وف��رى م��ن��ح��دراٍت أن��ف��ذن ألذي��ٍس
أول��ى4 ت��ن��ذر ب��ال��ش��ق��اق ف��ت��ن��ٌة َش��بَّ��ت ي��وم م��ن زف��س ش��اء م��ا ث��م
آخ��ي��ال5 وال��م��ج��ت��ب��ى ب��ص��اله��ا ث��ارت ال��ق��وم س��ي��د أت��ري��ذ ب��ي��ن
ت��ن��ك��ي��ال6 ون��ك��الَّ وزف��س ـ��بُ��وس ف��ي��ـ غ��ي��ر ف��م��ا ق��ض��ى؟ رٍب أّي
ث��ق��ي��ال7 ج��ف��اءً س��ام��ُه م��ذ ��وءَ سُّ ال��ـ رام ب��أت��ري��ذ الط��ون��ة ف��اب��ن
ُف��لُ��وال ت��خ��ر ج��ن��ده ف��غ��دت وب��اءٍ ب��ش��ر ج��ي��ش��ه ف��ده��ى
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األس��ط��وال8 أت��ى ��ا ل��مَّ خ��ري��ًس��ا ال��ه��مَّ ك��اه��ن��ه ال��م��ل��ي��ك أه��ان م��ذ
ذل��ي��ال ي��دع��و اإلغ��ري��ق وج��م��ي��ع ال��ه��داي��ا ِب��ُغ��ّر ب��ن��ت��ُه ي��ف��ت��دي
أث��ي��ال9 ص��ول��ج��انً��ا ق��ل ول��ق��د أت��را ول��د م��ن ال��ع��اه��ل��ي��ن س��ي��م��ا
ذي��وال10 ت��ج��رُّ ب��دت ع��ل��ي��ه س ف��ي��ب��و ال��نَّ��ب��ل ذي أع��الم ع��س��ج��ديٍّ��ا
ج��م��ي��ال ح��ذاءً ط��رٍّا ح��ذي��ت��م َم��ن أخ��اي��ا وق��وم أت��را «ف��رع��ي ق��ال:
ج��ل��ي��ال11 ع��وًدا ث��م ف��ري��ام ق��ه��ر اع��ت��زاًزا األل��م��ب آل م��ن��ح��ت��ك��م
ُه��ُم��وال12 ي��ه��ي��ل ال��رََّدى س��ه��ام م��ن ال��م��ع��لَّ��ى زف��س ف��رع ف��ب��ف��ي��ب��وس
ق��ب��وال13 ض��ج��وا اإلغ��ري��ق ف��ج��م��ي��ع ف��ت��ات��ي» وردُّوا ف��دي��ت��ي إق��ب��ل��وا
ب��دي��ال م��ن��ه ال��ف��ك��اك وارت��ض��اء ف��ي��ه��م ال��ش��ي��خ ح��رم��ة ح��ف��ظ آث��روا
م��خ��ذوال ف��ردَّه أت��َرا ـ��نُ��ون أغ��ام��م��ـ س��اء ال��م��ق��ال أن َغ��يْ��ر
ب��اق��ي أن��ت أم رج��ع��ت س��واءٌ ـ��ك��ي ف��ل��ـ م��ن ال��ق��رب ف��اح��ذر ش��ي��ُخ «ي��ا ق��ال:
واق��ي14 ل��ك َربَّ��ه ع��ص��اب��ات ذي ف��ي وال ه��ذا ال��ص��ول��ج��ان ف��ي ل��ي��س
ال��ب��واق��ي م��ث��ل أرغ��وس ب��ب��الدي ت��ب��ق��ى س��وف ب��ل ال��ف��ت��اة ت��ن��ال ل��ن
وان��س��ح��اق ب��غ��رب��ٍة ص��رح��ي ض��م��ن ق��ط��نً��ا ت��ن��س��ج وه��ي ال��ع��ج��ز ت��درك
ال��رف��اق ل��ح��اق آم��نً��ا ت��رم إن غ��ي��ظ��ي واخ��َش ف��ق��م م��ض��ج��ع��ي وت��ل��ي
اآلف��اق15 ف��ي ي��ع��جُّ ب��ح��ر ج��رف ف��ي واج��ًم��ا ف��ان��ث��ن��ى ال��ش��ي��خ ذع��ر
راق��ي: أف��ل��ون الط��ون��ٍة الب��ن وُدع��اه َدَع��ا ع��زل��ٍة ف��ي ث��م
إح��ق��اق��ي16 ت��ن��ي��ذس م��ول��ى ح��ق اس��ت��ج��ب��ن��ي ال��لُّ��ج��ي��ن ق��وس ذا ي��ا «رب
ب��ن��ط��اق��ي17 خ��ذ رب ي��ا وخ��ري��س ك��الَّ ع��ون ي��ا ال��س��م��ن��ث ول��ي ي��ا
ب��اإلح��راق ض��ح��يّ��ت م��ا أو ج ��ا ال��وهَّ ه��ي��ك��ل��ك زيَّ��ن��ت ق��د أك��ن إن
ال��م��ه��راق ب��ش��ح��م��ه��ا ف��س��ال��ت ـ��ت زكَّ��ي��ـ وال��ث��ور ال��ّس��خ��ال ول��س��وق
ال��م��آق��ي»18 ه��ذي ب��دم��ع ل��ت��ف��ت��ك ـ��مُّ ��ـ ال��صُّ ن��ب��ل��ك دان��و ف��ب��أب��ن��اء
ح��اال وان��ق��ض األول��م��ب ب��أع��ل��ى ن أف��ل��و ف��اس��ت��ج��اب ال��ش��ي��خ ف��رغ
ون��ب��اال19 وج��ع��ب��ة ق��وًس��ا ـ��ف��ي��ه ك��ت��ـ ع��ل��ى م��زم��ه��ر وه��و ح��ام��ًال
م��اال ب��ال��ه��ول ك��ال��ل��ي��ل ع��ل��ي��ه ـ��ل ال��نَّ��ب��ـ ارت��ج��ت خ��ط��ا ُك��لَّ��م��ا ح��ان��ًق��ا
زل��زاال ف��زل��زل��ت ل��ج��ي��ن م��ن ب��س��ه��ٍم ب��ع��ي��ٍد م��ن ال��ف��ل��ك ورم��ى
األب��ط��اال20 ف��ج��ن��دل س��ه��ٍم ش��رَّ ف��أل��ق��ى وال��ب��غ��ال ال��غ��ض��ف ض��رب
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تَ��َوال��ى21 ت��س��ًع��ا ب��ال��ف��ت��ك وب��اءٍ ـ��ر إث��ـ م��وت��اه��م ن��ي��ران ف��ت��ول��ت
س��اال22 األراغ��س دم ه��ي��را ـ��ض��اء ال��ب��ي��ـ األذرع ربَّ��ة ث��مَّ ش��ه��دت
ال��وب��اال ادرأن أن أخ��ي��ًال َم ال��ق��ْر ف��أل��ه��م��ت ح��نَّ��ت ف��ع��ل��ي��ه��م
ف��ق��اال:23 ع��ج��وًال ق��ائ��ًم��ا واس��ت��وى ي��وٍم ع��اش��َر ل��ل��رَّب��ع ف��دع��اه��م
أب��ح��را24 ال��ي��وم ذا األع��ق��اب ع��ل��ى ن��خ��وُض ع��را ق��د وال��خ��ط��ب أت��ري��ذ أي��ا «أران��ا
��رى ال��سُّ أف��ن��ي��ا ق��د وال��ح��رب ال��وب��ا وه��ذا ف��ادٌح وال��رُّزء ال��ح��ي��ن والت ن��ت��ي��ه
س��يَّ��را ال��خ��ل��ق رؤى زف��س إذ ال��خ��ل��ق رؤى م��ف��س��ًرا أو ك��اه��نً��ا أو ق��ائ��ًف��ا ف��س��ل
��را ق��صَّ وال��ن��ذر أف��ب��ال��ق��رب��ان يَ��ُق��ل ن��اق��ٌم ال��ج��ي��ش م��ن أف��لُّ��ون م��ا ع��ل��ى
م��ك��ف��را» ذب��ًح��ا وال��ح��م��الن ال��ع��ن��ز م��ن ل��ه ن��ن��ت��ق��ي إن ال��س��خ��ط ي��زي��ل ع��س��اه
وان��ب��رى25 ك��ل��خ��اس ال��ع��رف��ان ذوي أج��ل ث��س��ط��ٍر اب��ن ه��بَّ آخ��ي��ل ان��ت��ه��ى ف��ل��م��ا
س��رى ب��أس��ط��ول��ه��م إل��ي��ون ل��س��اح��ل وب��ه��دي��ه ال��نُّ��ه��ى أواله ف��ف��ي��ب��وس
م��ح��ذرا: ف��ي��ه��م ف��ان��س��اب وم��س��ت��ق��ب��ٍل وح��اض��ٍر م��اِض ال��غ��ي��ب ي��ع��ل��م خ��ب��ي��ٌر
أس��ط��را ال��نَّ��ب��ل ي��ن��ف��ذ إالًه��ا ي��غ��ي��ظ ال��ذي أك��ش��ف أن آخ��ي��ل «أت��أم��رون��ي
م��ج��ه��را ع��ن��ي واإلف��ص��اح ب��ك��ف��ك األذى ت��دف��ع ب��أن ت��ق��س��م إن س��أف��ع��ل
ت��رى26 ك��م��ا ت��ع��ن��و األخ��ائ��ي��ون ل��دي��ه خ��ط��ورٍة ذا س��ي��ًدا ق��ول��ي س��ي��غ��ض��ب
وأض��م��را27 غ��ي��ًظ��ا ال��س��ل��ط��ان ك��ظ��م وإن ح��ي��ل��ٌة ال��م��ل��ك ي��غ��ض��ب ل��م��رءٍ ول��ي��س
أظ��ه��را؟» األم��ر إذا إن��ق��اذي ل��ك ف��ه��ل س��ج��ي��ٌة وه��و ي��ق��ت��ّص أن ب��د ف��ال
م��خ��ب��را ب��ال��غ��ي��ب اإلن��ذار م��ن ل��دي��ك م��ا وه��ات أم��ن��نَّ «ف��ا أخ��ي��ل: ف��ق��ال
م��ع��ب��را ج��ئ��ت أوالك ب��م��ا ورب زف��س��ن��ا م��ق��رب أف��ل��ون ب��ح��ق
م��ن��ك��را ت��خ��ش ال اإلغ��ري��ق م��ن ب��ع��ي��ن��ي وم��ق��ل��ت��ي ب��ص��دري ن��ف��س��ي اخ��ت��ل��ج��ت ف��م��ا
وت��ع��ث��را»28 ت��م��سَّ ل��ن ت��ع��ن��ي ك��ن��ت إذا ق��ي��ول��ن��ا ق��ي��ل أغ��ام��م��ن��ون ون��ف��س
م��س��ع��را ال��س��خ��ط ه��وى ن��ذٍر أو ذب��ائ��ح ع��ل��ى «ف��م��ا ق��ال: ال��ش��ي��خ اط��م��أن ف��ل��م��ا
وت��ج��بَّ��را ب��ن��ت��ه ع��ن��ه وأم��س��ك اع��ت��دى ال��ك��اه��ن ع��ل��ى أت��ري��ذًا ول��ك��ن
م��ك��س��ًرا م��ن��ك��م ال��ج��ب��ر يُ��دان��ي ول��ي��س ف��خ��ي��ٌم ف��ي��ك��م ف��ال��وي��ل ت��ؤب ل��م ف��إن
ال��م��س��طَّ��را ال��ذب��ي��ح وت��ؤت��ون ب��دي��ٍل وال ف��دي��ٍة ب��ال أله��ل��ي��ه��ا ل��ت��رج��ع
ج��رى» ل��م��ا ال��غ��ض��وب ال��ربَّ ون��س��ت��ع��ط��ف األذى ن��س��ت��دف��ع ث��م خ��ري��ًس��ا ف��ي��ع��ط��ى
ت��س��ع��را ال��ع��ن��ي��ف ال��غ��ي��ظ ي��م��يِّ��زه م��غ��ض��بً��ا ال��ط��ول ذو أغ��ام��م��ن��ون ف��ق��ام

188



األول النشيد

م��ع��زِّرا: ال��ول��ي ل��ك��ل��خ��اس ش��رار م��ن��ه��م��ا ت��ط��اي��ر وع��ي��ن��اه وق��ال
م��ن��ذرا29 ب��ال��ش��ر ظ��ل ول��ك��ن ب��خ��ي��ر ل��ن��ا ي��ف��ه ل��م ال��ذي ال��س��وء م��ن��ب��ئ «أي��ا
م��ف��س��را ج��ئ��ت ل��ألس��رار أن��ت وه��ا ح��ك��م��ًة ق��ط ت��ق��م ل��م وف��ع��ٍل ب��ق��وٍل
ال��م��ق��ررا ال��ف��داء أرض ل��م ألن��ي ص��ائ��ال ش��د ق��د ال��ن��ب��ل إل��ه ت��ق��ول
ك��ل��ي��ت��م��ن��س��ت��را30 زوج��ي ف��ض��ل��ت وق��د ل��ب��ق��ائ��ه��ا ج��ان��ٌح أن��ي ت��در ول��م
م��خ��ب��را وال��ف��ع��ل ال��ع��ق��ل ب��س��م��و وال دون��ه��ا وال��خ��د ال��ق��د ب��ح��س��ن ف��ل��ي��س��ت
ل��ت��ظ��ف��را ل��ل��ج��ن��ود خ��ي��ًرا ك��ان إذا س��ب��ي��ل��ه��ا ف��أخ��ل��ي ذا م��ن ي��ك��ن وم��ه��م��ا
ف��أص��ب��را31 أرت��ض��ي��ه ج��زاءً أروم وإن��م��ا ع��ن��ه��م ال��س��خ��ط زوال أود
وأص��غ��را32 أه��ان ال ك��ي س��ل��ٍب ب��ال أك��ن ل��م أن��ي اإلغ��ري��ق ل��ي ف��ي��ب��دو
ت��ق��درا» وال��ق��ض��اء ن��ص��ي��ب��ي ح��رم��ت ب��أن��ن��ي ش��ه��وٌد ف��ي��ن��ا وك��ل��ك��م
ال��م��ق��اِم33 س��ام��ي ي��ا أت��ري��ذ أي��ا «م��ه��ًال آخ��ي��ل: ال��م��ج��ت��ب��ى ف��ق��ال
ال��ع��ظ��اِم األراغ��س��ة م��ك��اف��أة أت��رج��و م��خ��ل��وق ك��ل أأط��م��ع
رك��اِم أم��وال ك��ن��وز ي��ض��م م��ال ب��ي��ت وت��ع��ل��م ل��ه��م ف��ل��ي��س
ال��س��ه��اِم ذوي ب��ي��ن ش��اع دك��ك��ن��ا ال��ل��وات��ي ال��م��دن م��ن ن��ل��ن��ا ف��م��ا
وه��اِم ه��اٍم ع��ل��ى ن��ال��وا وق��د ن��ج��ب��و ال��ج��ن��د س��ه��م ي��ل��ي��ق وك��ي��ف
ال��س��ه��اِم ��اق رشَّ غ��ي��ظ أث��اروا ق��وٍم ف��ت��اة وأرج��ع��نَّ ف��ع��د
األن��اِم م��ول��ى زف��س��ن��ا ب��ن��ع��م��ة دك��ت إل��ي��ون إذا وم��وع��دن��ا
ال��م��ق��ام ح��رج ف��اع��ت��ب��ر ن��ج��ي��زك وأوف��ى م��ث��لَّ��ث��ٍة ب��أض��ع��اٍف
ال��م��س��ال��ك34 ه��ذي دع األرب��اب ح��ك��ى م��ن ي��ا آخ��ي��ل «ي��ا ي��ج��ي��ب: ف��ص��اح
ل��ق��ال��ك م��ن��ق��اٍد غ��ي��ر ت��ران��ي وإن��ي أب��ًدا ب��خ��ادع��ي ف��ل��س��ت
ب��ب��ال��ك؟35 خ��ط��را ف��ائ��ٌز وس��ه��م��ك س��ه��م��ي وذه��اب س��ب��ي��ت��ي أرد
ذل��ك36 م��ث��ل ج��زاءً ل��ي ل��ذل��ك س��ران��ا ض��م��ن��ت إذا أرض��ى ن��ع��م
ب��م��ال��ك أو أوذس أي��اس ب��م��ال ق��س��ًرا أع��ت��اض خ��ل��ت��ن��ي وإّال
ه��ن��ال��ك ف��ل��ي��ح��ن��ق واف��ي��ت وم��ن ب��ن��ف��س��ي خ��ي��م��ي أح��لُّ��ه ه��ن��اك
ح��ال��ك37 ال��ب��ح��ر ع��ب��اب ف��ي غ��راٍب ف��ي ه��ن��ا ف��وًرا واق��ذف��وا س��ن��ب��ح��ث،
س��ال��ك38 ال��ل��ج ف��وق ال��ح��س��ن��اء وذي وال��ض��ح��اي��ا ب��األرادم ن��راه
ب��ح��ال��ك39 أع��ج��ب��ه��م أن��ت أو ب��ه أذي��س إي��ذم��ن أي��اس ي��س��ي��ر
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ال��م��ه��ال��ك» ن��درئ ال��ن��ب��ل ل��رب وال��ض��ح��اي��ا ب��ال��ت��زلُّ��ف ع��س��ان��ا
ب��ال��ش��ن��اِر ت��دث��ر ط��م��ًع��ا «أي��ا غ��ض��وبً��ا: ي��ش��زره أخ��ي��ل ف��ق��ال
ب��داِر ف��ي ف��ي��ب��در ه��ن��ا ت��غ��رُّ خ��داع��ا ف��ت��ى ب��د ال��ق��وم ف��ي وه��ل
ال��ك��ب��اِر ال��طَّ��راودة ب��أق��وام ب��غ��ًض��ا آت ل��م ب��أن��ن��ي ع��ل��م��ت
ث��ي��اري أو خ��ي��ول��ي س��ل��ب��وا وم��ا ب��س��وءٍ ي��ب��غ��وا ل��م ع��ل��ي ف��ق��ط
دي��اري40 ف��ي زرع��ي ال��خ��ص��ب وذات ف��ث��ي��ا ال��ب��ه��م ب��أم ن��ه��ب��وا وم��ا
ال��ق��ف��اِر ال��ش��م ع��ل��ى وغ��اب��اٌت ع��م��اٌق ل��ج��ج ب��ي��ن��ن��ا ف��ف��ي��م��ا
ب��ث��اِر ن��أخ��ذه��ا ي��رض��ي��ك ل��م��ا ال��ت��م��اًس��ا أم��م��ن��اه��ا وإل��ي��ونً��ا
ب��االح��ت��ق��اِر ج��زي��ت وق��د وع��ن��د ب��ؤس ش��ر م��ن��ي��ال ع��ن ون��دف��ع
ال��غ��ب��اِر إع��الء إث��ر ب��ب��ط��ش��ي إال ن��ل��ُت م��ا س��ب��ي��ًة ورم��ت
ع��اِر ب��ط��رف ي��ص��ول ك��ل��بً��ا أي��ا م��ن��ه��م وأن��ت األخ��اءُ ح��ب��ان��ي��ه��ا
ب��ال��ب��واِر ب��ال��م��دائ��ن وع��ث��ن��ا زم��انً��ا ب��ط��رواٍد ن��م��رح ف��إن
ب��ال��خ��ي��اِر وت��ح��ظ��ى ن��زٌر ف��ل��ي س��ل��ب��ن��ا م��ا ن��ق��س��م وأم��س��ي��ن��ا
ال��ط��واري ث��ق��ل ��ل��ت ح��مِّ وب��اع��ي ح��ظ��ي ع��ن��ه ت��راخ��ى ق��د ف��ح��ظ��ك
األواِر ش��رر م��ف��ع��ًم��ا ل��ف��ل��ك��ي ف��ي��ه��ا وأس��ي��ر ق��س��م��ت��ي وأرض��ي
داري وأح��ل م��وط��ن��ي أع��اود خ��ي��ٌر ول��ديَّ راج��ًع��ا س��أق��ل��ع
ال��ب��ح��اِر»41 ج��رف ف��ي ال��م��ال ك��ن��وز خ��ذل��ي ب��ع��د ت��ل��ق��ى ل��س��ت وأش��ه��د
ب��ق��اك��ا م��ل��ت��م��ًس��ا ف��ل��س��ت ف��ق��ر ان��ه��زاًم��ا رم��ت وق��د «إذن ف��ق��ال:
س��واك��ا ل��ي وزف��ٌس أج��لُّ��ون��ي ره��ط خ��ي��ر ع��زوة ب��س��واك ف��ل��ي
ق��الك��ا ف��ت��ى ق��ط أق��ل ل��م أن��ا زف��س ق��ي��ول ك��ل ب��ي��ن وف��ي��م��ا
ح��ب��اك��ا42 ق��د ف��رّب ت��ب��س��ل وإن وق��اٍل ش��غ��ب س��وى ت��أل��ف ف��ل��م
ُم��ش��ت��ه��اك��ا43 ال��م��رام��د ب��ي��ن وس��د س��راك��ا ف��ي أله��ل��ك ع��د ب��ف��ل��ك��ك
وذاك��ا44 ه��ذا ب��م��زع��ج��ي ف��ل��ي��س س��واء ت��ذه��ب وإن ت��غ��ض��ب ل��ئ��ن
ان��ف��ك��اك��ا ل��ه��ا ف��ب��وس ع��ن��ي ب��غ��ى خ��ري��س��ا م��ذ ب��أن��ي ق��ه��ًرا وزد
ح��م��اك��ا إل��ى أس��ي��ر ن��ف��س��ي وف��ي س��ف��ي��ن��ي ف��ي ب��ص��ح��ب��ي أس��ي��ره��ا
م��داك��ا45 وم��ا م��داي م��ا ف��ت��ع��ل��م اق��ت��داًرا أع��ت��اض م��ن��ك ف��ت��ات��ك
ه��واك��ا» ي��ه��وى ف��ال م��ف��اخ��رت��ي ب��وج��ه��ي ه��ن��ا س��واك م��ن وي��خ��ش��ى
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ف��ك��ِر ع��ام��ًال ص��دره ف��ي ون��ازع��ه ص��دره ض��اق وق��د آخ��ي��ل ف��أح��زن
��ب��ِر ال��صَّ ع��ائ��ل ت��ش��ت��ي��ت��ه��م ف��ي وي��أخ��ذ ع��ض��ب��ه م��اض��ي ي��س��ت��لُّ ج��ن��ب��ه أع��ن
األم��ِر أه��ون ف��ي ال��غ��ي��ظ ل��ك��ظ��م س��ب��ي��ًال ي��رى أم ال��ف��ور ع��ل��ى أت��ري��ذًا وي��ص��رع
ال��ش��ق��ِر46 ب��أش��ع��اره وج��رت��ه أث��ي��ن��ا أه��ب��ط��ت ال��خ��ل��د ج��ن��ة م��ن وإذا رأى
ب��رِّ ع��ل��ى ب��رٍّا ت��خ��ت��ار وال ت��ب��رُّ ل��ك��ل��ي��ه��م��ا م��ن ت��ل��ك ه��ي��را رس��ول��ة
ك��ال��ج��م��ِر ح��م��راء وال��ع��ي��ن خ��ل��ف��ه ب��دت غ��ي��ره ال��ج��م��ع زم��رة م��ن ي��ره��ا ول��م
وال��وزِر: األم��ر ش��دة ي��ش��ك��و ف��ب��ادر ه��ب��وط��ه��ا ث��ب��وَت م��رت��اًع��ا ت��ح��ق��ق
وت��س��ت��ق��ري أت��را اب��ن ك��ي��د ل��ت��ري ه��ن��ا أج��ئ��ت��ن��ي زف��س ال��ت��رس رب اب��ن��ة «أي��ا
« م��غ��ت��رِّ ح��ت��ف غ��رَُّه ق��د ب��م��ا س��ي��ل��ق��ى ص��ادٌق ظ��ن��ي واإلن��ب��اء ف��أن��ب��ئ
ي��س��ري ع��س��ى ع��ن��ك ال��غ��ي��ظ ألس��ري أت��ي��ت «إن��م��ا ال��ّل��واح��ظ: زرق��اء أج��اب��ت��ه
ال��ش��ر47 ل��ظ��ى وادف��ع ال��ش��ر ف��خ��ل ب��ع��ث��ت ك��ل��ي��ك��م��ا م��رت��ض��اة ه��ي��را ب��إي��ع��از
ب��ال��زج��ر ش��ئ��ت م��ا أغ��ام��م��ن��ون وق��اب��ل ح��س��ام��ه��ا أغ��م��د ال��ف��ت��اك��ة ك��ف��ك وف��ي
ال��ك��س��ر ذا ب��ع��د م��ن ال��ج��ب��ر ت��ن��ال ف��س��وف ب��ه ف��خ��ذ ال��ي��ق��ي��ن ال��وع��د وأص��دق��ك
أم��ري» واس��ت��م��ع ف��ان��ت��ص��ح ي��وًم��ا س��ت��ح��رز س��ي��ن��الُ��ُه ال��ذي أض��ع��اف ث��الث��ة
ق��ه��ر م��ن ال��ن��ف��س ف��ي ك��ان م��ه��م��ا ال��ط��وع ع��ل��ى م��ج��ب��ًرا إاله��ة ي��ا «أران��ي ف��ق��ال:
أج��ِر» ع��ل��ى أج��ٌر ب��ع��ُد م��ن ول��ُه يُ��ث��ْب ال��ُع��ل��ى س��ادة ي��ط��ع م��ن خ��ي��ٌر ف��ذل��ك
ي��ف��ري ال��ذي ال��ح��س��ام ن��ص��ل ل��ج��ي��ن��ي��ة ق��ب��ض��ٍة َف��وَق ��ُه ك��فُّ ت��ع��ل��و وأغ��م��د
ال��ق��ص��ر ق��م��ة ف��ي ال��ت��رس رب ب��دارة ل��ق��وم��ه��ا ل��ألل��م��ب أث��ي��ن��ا ف��س��ارت
وال��نَّ��ْه��ِر:48 ب��ال��ش��ت��م أت��ري��ذ ع��ل��ى وم��ال م��س��ك��ٍن غ��ي��ر ظ��لَّ أخ��ي��ل وغ��ي��ظ
إي��ل49 ق��ل��ب ي��ا ال��ك��الب ل��ح��اظ ي��ا م��ث��ق��ْل ال��راِح ب��ن��ش��وِة م��ل��ي��ًك��ا «ي��ا
ق��س��ط��ل ي��ع��ل إن اإلغ��ري��ق ق��وم ب��ي��ن ال��م��ن��اي��ا خ��وض ك��فءَ ق��طُّ ت��ك��ن ل��م
��ل50 م��ع��جَّ م��وتً��ا ي��ري��ك ه��ذا ك��ل ب��ك��م��ي��ن ص��ي��ده��م ق��ط ت��ق��د ل��م
ض��ْل إن ق��ول��ك ي��ص��د م��م��ن ـ��س��ه��م ال��ـ ت��س��ت��رد أن ع��ل��م��ت خ��ي��ٌر ه��و
��ْل ال��م��ف��ضَّ ك��ن��ت األن��ذال ب��ي��ن ح��ي��ث ب��ظ��ل��ٍم ف��رس��ت ق��د ال��ش��ع��َب ذا أن��ت
وت��خ��ذْل أخ��ي��ًرا ه��ونً��ا ت��ل��ق��ي ـ��ح��ي��ن ال��ـ ذا ف��ي أأت��ري��ذ ه��ذا ل��وال ك��ن��ت
��ل51 ال��م��ب��جَّ ال��ص��ول��ج��ان ذا ف��ي أث��ق��ل��ت وي��م��ي��ن ن��ب��وءة م��ن��ي ل��ك
ي��ف��ص��ْل ال��ش��م ع��ل��ى ج��ذع��ه ع��ن راح م��ذ ورٌق ل��ه ي��زه��و ل��ن م��ح��ج��ٌن
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ي��خ��ض��ْل ذل��ك ب��ع��د وه��ي��ه��ات ه ع��رَّا ال��ح��د وق��اط��ُع ي��زه��و ك��ي��ف
وال��ح��ْل ال��ع��ق��د ف��ي اإلغ��ري��ق ل��ج��م��وع ول��ٌي وه��و ال��ص��ول��ج��ان وذا إي
ت��ن��زَّْل ف��ي��ه��م ل��زف��س ش��رٍع ـ��اظ ��ـ ح��فَّ وه��م ي��ن��اط أي��دي��ه��م ب��ي��ن
م��ن��كَّ��ل ج��ي��ش أخ��ي��ل ي��ب��ك��ي س��وف ك��ب��رى ل��ك أل��وة وه��و ق��س��م��ي
ف��ت��ف��ش��ْل ع��ن��ه ال��ذي��اد وت��روم ب��ط��ًش��ا ي��ب��ط��ش ف��ي��ه ه��ك��ط��ور ح��ي��ن
وأب��س��ل» ش��ه��ٍم خ��ي��ر ك��دت إذ م��ن��ك ح��ن��ق��ى وه��ي ت��ص��ط��ل��ي ال��ن��ف��س ف��ب��ك
ال��ذَّه��ب52 ق��ت��ر ف��ي ال��م��زدان ب��ال��م��ح��ج��ن ال��ث��رى إل��ى أخ��ي��ل أل��ق��ى ان��ت��ه��ى وإذ
ال��غ��ض��ب ب��ل��ظ��ى م��ت��س��ع��ٌر ك��رس��ي��ه ع��ل��ى وأت��ري��ذٌ م��ج��ل��س��ه واح��ت��لَّ
ان��س��ك��ب53 ب��ال��ن��ط��ق ش��ف��ت��ي��ه م��ن وال��ش��ه��د ن��س��ط��ٌر ال��م��وف��ق ب��ي��ن��ه��م��ا ف��ان��س��اب
ال��ش��غ��ب إخ��م��اد ف��أراد ف��ي��ل��ٍس ف��ي وال��ن��ه��ى ال��ف��ص��اح��ة أُخ��و ال��خ��ط��ي��ب وه��و
واص��ط��ح��ب54 ع��اص��ر ج��ي��ل��ي��ن أن ب��ع��د ـ��ه��ا ف��ي��ـ األج��ي��ال ث��ال��ث ي��ح��ك��م ك��ان ق��د
خ��ط��ب: ُم��ن��ت��ص��بً��ا اإلغ��ري��ق م��ج��م��ع ف��ي ورص��ان��ٍة ب��رزان��ٍة م��ت��ج��ل��ًال
األخ��ائ��ي��ي��ن��ا أرض ع��ل��ى ه��ج��م��ت ق��د ص��م��اء رزي��ٍة أي «ربَّ��اه
ي��ب��ت��ه��ج��ون��ا ال��ب��اق��ون ـ��ط��روادة وال��ـ ب��ن��ي��ه وك��لُّ ف��ري��اٌم ش��ك ال
وي��ق��ي��ن��ا ع��ال ب��أًس��ا ف��ق��ت��م��ا م��ن أي��ا اخ��ت��ص��ام��ك��م��ا ل��م��ا ي��ع��ل��م��ون إذ
وس��ن��ي��ن��ا ��ًة ج��مَّ ح��ئ��وًال دون��ي ف��ك��الك��م��ا ب��ن��ص��ائ��ح��ي ف��اس��ت��ع��ص��م��ا
وش��ئ��ون��ا ح��رم��ًة ل��ي َرَع��وا وق��د ـ��دَّ أش��ـ ص��ي��ًدا م��ض��ى ب��م��ا ص��ح��ب��ت ول��ق��د
ك��ي��ن��ا أو ث��و ك��ف��ي��ر ال��رج��ال ب��ي��ن ال��ورى ذا ف��ي أرى ول��ن ق��طُّ أل��ق ل��م
رزي��ن��ا ال��خ��ال��دي��ن م��ث��ل ك��ان ق��د م��ن أغ��ي��س ب��ن أوث��ي��س إك��س��ٍذ أو
ص��ل��دي��ن��ا خ��ل��وا ق��وٍم ف��ول��ي��ف��ٍم وال��ُم��ْج��تَ��ب��ى ال��ورى راع��ي أوذري��س
ش��ب��ي��ن��ا55 ال��ن��زال ف��ي ش��داًدا ق��وًم��ا وق��ات��ل��وا ال��ع��ال��م��ي��ن أش��دَّ ك��ان��وا
م��أم��ون��ا56 يُ��رى أث��ًرا ل��ه��م ي��ذروا ول��م س��ط��وا ال��ج��ب��ال ق��ن��اط��رة وع��ل��ى
م��ل��ت��م��س��ي��ن��ا ف��ي��ل��وس م��وط��ن��ي م��ن ج��م��ل��ًة واس��ت��ق��دم��ون��ي وص��ح��ب��ت��ه��م
ض��ن��ي��ن��ا ك��ان ال��روع ف��ي ب��م��ث��ل��ه��م ن ال��زم��ا وأل��ق��ي��ت ج��ه��دي ف��ن��ج��دت��ه��م
م��ت��ف��ق��ي��ن��ا ب��اإلج��م��اع ت��خ��ذوه ب��دا رأب��ي إذا ش��وراه��م وب��ك��ل
ورص��ي��ن��ا ص��ائ��بً��ا رأيً��ا وخ��ذاه إذا أط��ي��ع��ان��ي م��ث��ل ب��ه��م ل��ك��م��ا
وق��رون��ا أم��اج��ًدا ع��ل��وت م��ه��م��ا ف��ت��ات��ه غ��ص��ب أت��ري��ذ أي��ا ف��اح��ذر
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م��ض��م��ون��ا ل��ه ��ا ح��قٍّ إغ��ري��ق��ي��ا ب��ن��و ب��ه��ا ح��ب��اه ق��د ف��ي��ال الب��ن ه��ي
رك��ي��ن��ا ال��م��ل��وك ش��أن ع��ال ش��أنً��ا ح��وى م��ل��ك ع��ن آخ��ي��ل وت��ج��اوزن
ت��م��ك��ي��ن��ا زاده ف��زف��ٌس ك��ان��ت رب��ًة وأم��ك ب��أًس��ا ت��ف��ق ول��ئ��ن
ض��غ��ون��ا ع��ن��ك أت��ري��ذ أي��ا وان��ب��ذ ع��دًة وأك��ث��ر ق��وًى األش��د وه��و
األخ��ائ��ي��ي��ن��ا»57 ح��ص��ن ال��وغ��ى ذا ف��ي غ��دا ف��ل��ق��د وراع��ن��ي ص��اف وأخ��ي��ل
ي��س��ت��ع��ل��ي ال��م��ق��ات��ل ذا ول��ك��ن ن��ط��ق��ت ح��ك��م��ًة ش��ي��خ «ي��ا أغ��ام��م��ن��ون: ف��ق��ال
ي��دل��ي وال ي��تَّ��ق��ي��ه ال م��ن ب��ع��ل��م��ي إن��م��ا وال��ن��ه��ي األم��ر ام��ت��الك ي��روم
ال��ف��ض��ل» أول��ي ي��ه��ي��ن أن أب��اح��وا ه��م ف��ه��ل ش��دة أول��ت��ه األرب��اب ت��ك��ن وإن
م��ث��ل��ي ي��م��ت��ث��ل ف��ل��م غ��ي��ري م��ر «ب��أم��رك م��ق��اط��ًع��ا: ل��ل��ح��دي��ث أخ��ي��ل أج��اب
ن��دل م��ن وأوض��ع ن��دًال ف��ادع��ن��ي إذًا ت��ق��ول��ه ل��ق��ول م��ن��ق��اًدا رح��ت ف��إن
ن��ص��ل��ي م��ن��ت��ض��يً��ا ل��س��ُت ف��ت��ات��ي ألج��ل ب��ه: ف��خ��ذ ص��ري��ًح��ا ق��وًال ل��ي ول��ك��ن
ب��ال��ع��دل ن��ل��ت م��ا ب��ال��ع��ن��ف ل��س��ل��ب��ك��م ألي��ك��م ل��ل��دِّف��اع أت��ص��دَّى ول��ن
ل��ل��ف��ع��ل ت��ق��ت إذا واف��ع��ل س��ف��ن��ي ح��وت ل��م��ا ي��ًدا ت��م��د أن اح��ذر ُدونِ��ه��ا وم��ن
ت��ب��ل��ي» إذا ف��اب��ل ك��ال��س��ود دم��ا ي��س��ي��ل ع��اج��ًال ورم��ح��ي ت��ب��دي م��ا ال��ج��ي��ش ي��ر
ال��ف��ص��ل ذا ب��ع��د م��ن ال��ح��ش��د اج��ت��م��اع وف��ض وح��دة اخ��ت��ص��ام ب��ع��د ان��ف��ص��ال ك��ذا
ال��س��ه��ل58 م��ن��ت��ه��ى ف��ي وال��خ��ي��م ف��ل��ك��ه إل��ى ق��اف��ال وال��ص��ح��ب ف��ط��رق��ل ف��ي ف��آخ��ي��ل
م��ه��ل ب��ال ��ى ت��ن��قَّ م��الًح��ا ب��ع��ش��ري��ن س��ف��ي��ن��ًة ل��ل��ع��ب��اب أل��ق��ى وأت��ري��ذ
وال��ع��ق��ل ال��ف��ض��ل ذو أوذي��س وربَّ��ان��ه��ا ل��ف��ي��ب��س وال��ض��ح��اي��ا خ��ري��س��ا وف��ي��ه��ا
ال��غ��س��ل إل��ى ف��ق��ام��وا وت��ط��ه��ي��ًرا وض��وءًا ب��ج��ن��ده ن��ادى أت��ري��ذ م��خ��رت وم��ذ
��خ��ل59 وال��سَّ ال��ث��ور خ��ي��رة ال��ض��ح��اي��ا وق��ادوا أف��رغ��وا ال��ب��ح��ر ف��ي واألق��ذار ول��بَّ��وُه
تُ��ْع��ل��ي روائ��ح��ه��ا ال��زَّرق��ا إل��ى ُدخ��انً��ا ت��ص��اع��دت ن��اًرا ال��ج��رف ف��ي ل��ه��ا وأذك��وا
ش��غ��ل ذا آخ��ي��ل ك��ي��د ف��ي ب��ه��اج��س��ه ي��زل ل��م وأت��ري��ذ ط��رٍّا اش��ت��غ��ل��وا ب��ذا
وال��رس��ل ال��ص��ح��ب أص��دق ي��زاال ل��م ل��ه م��ن ت��ل��ث��ي��ب��ي��وس ث��م أورب��اتً��ا دع��ا
ال��نُّ��ب��ل60 ذي آخ��ي��ل خ��ي��م م��ن ه��ن��ا إل��ى ب��زن��ده��ا ب��ري��س��ا اق��ت��ادا «اذه��ب��ا وق��ال:
خ��ذل» ع��ل��ى ان��خ��ذاًال ف��ي��زداد ب��ن��ف��س��ي ب��ع��ص��اب��ٍة ج��ئ��ت��ه ي��أب��ى ه��و وإن
أل��م ع��ل��ى رغ��م ع��ل��ى ال��م��خ��وف ال��ب��ح��ر ع��ل��ى ال��ع��ن��ي��ف األم��ر ي��س��وق��ه��م��ا س��ارا
وال��خ��ي��م ال��س��وداء س��ف��ي��ن��ت��ه ل��دى ب��دا أخ��ي��ل ال��غ��ض��ى ال��م��رام��دة ب��ي��ن
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ال��ك��ل��م61 واج��ب ع��ن ص��دَّاه��م��ا وال��خ��وف واح��ت��رام��ه��م��ا ف��ت��ل��ظ��ى رآه��م��ا
��ل��م: وال��سَّ ب��ال��ب��ش��ر م��ب��ت��دًرا ف��ق��ال أن��ب��اه وال��ق��ل��ب وج��ًال ف��اس��ت��وق��ف��ا
ع��ل��م��ي ت��ق��ص��دا إن ذن��ب��ك��م��ا ال��ذن��ب م��ا ع��ج��ًال أدن��وا وال��ن��اس َزف��س س��ل��ي «ي��أم��ر
ق��م ف��ه��ي��ت زف��ٍس م��ج��ت��ب��ى ي��ا ف��ط��رق��ل ب��ه��ا ف��اأت��ي��ن ب��ري��س��ا ي��ب��غ��ي أت��ري��ذ
ق��س��م��ي ف��ل��ي��ش��ه��دا وال��م��ع��ت��دي ال��ن��اس ـ��د وع��ن��ـ ال��خ��ال��دي��ن وع��ن��د ل��ي��أخ��ذاه��ا
ه��م��م��ي62 إل��ى واض��ط��روا ال��ع��ار واس��ت��دف��ع��وا ن��ازل��ٌة اإلغ��ري��ق س��رى ت��ولَّ��ت ل��ئ��ن
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
ب��ال��ح��ك��م األم��ر ي��ت��روَّ ول��م ي��ذك��ر ف��ل��م ال��م��ش��وم ال��غ��ي��ظ ب��ه أودى ش��ك ال
س��ل��م» وف��ي أم��ن ف��ي األخ��اءة ظ��ل ُف��ل��ك��ه��م ظ��ل ف��ي ق��ات��ل��وا إذا ح��ت��ى
م��ض��ط��رم ال��ب��ث ب��ن��ار ب��ق��ل��ب ب��ه��ا وأت��ى أم��ره ي��م��ض��ي ف��ط��رق��ل ف��ق��ام
ال��ع��ظ��م63 ذي ال��م��ك��ي��ن��ي��ي��ن م��ل��ك ل��ف��ل��ك م��ك��ره��ٌة وه��ي وس��ارا ت��س��لَّ��م��اه��ا
ك��ال��دي��م64 ال��دَّم��ع ي��ف��ي��ض ال��خ��ل��ي ال��ج��رف إل��ى وس��ار آخ��ي��ل ال��رب��ع ف��غ��ادر
ال��رَّح��م:65 رح��م��ة م��س��ت��م��دٍّا ط��غ��ى ب��ح��ر ف��ي ي��ح��دق وه��و ذرًع��ا ي��ب��س��ط وص��اح
ش��ي��م��ي66 ف��ل��ي��ص��ن ح��ي��ات��ي ب��ق��ص��ر زف��ٌس وق��ض��ى أول��دت��ن��ي م��ذ ث��ي��ت��ي��س «أم��اه
ق��س��م��ي» ع��ل��ى ي��س��ط��و ط��ول��ه ف��ي م��م��ن��ون أغ��ا ح��ي��ث ال��م��ج��د ب��ن��ذر ض��ن ع��ل��ي
ك��ال��نَّ��س��م األم��واج م��ن ال��دخ��ان م��ث��ل ص��ع��ًدا لُ��ج��ه��ا م��ن س��م��ع��ت وق��د ه��بَّ��ت
م��ح��ت��دِم دم��ع يُ��ْه��م��ي ف��أل��ف��ت��ه ع��ل��ت ط��ائ��رًة ال��ش��ي��خ أب��ي��ه��ا ن��ي��را ق��رب م��ن
تَ��ِج��ِم» ال ب��ال��ض��ي��م ف��ب��ح ال��ب��ك��اء ذا م ع��ال بُ��ن��يَّ «ي��ا وص��اح��ت: ف��ع��ان��ق��ت��ه
اإلع��اَدْه67 ع��ل��م��ت ل��م��ا ت��ج��دي «ل��ي��س زف��رات: ��دت ص��عَّ وال��ن��ف��س ق��ال
ارت��ف��اده68 أج��لَّ م��ن��ه وارت��ف��دن��ا ده��م��ن��ا ُم��ذ ث��ي��ب��ًة إت��ي��ون ق��دس
غ��اده أيَّ غ��ادًة أت��ري��ذ ن��ال وخ��ري��س��ا ه��ن��ا ه��ا ال��ك��س��ب وزع
ال��م��ق��اَدْه ي��ل��ق��ي ال��س��ه��ام م��ث��ي��ر س ف��ي��ب��و ك��اه��ن خ��ري��س ف��ات��ان��ا
��ي��اَدْه ال��سِّ ص��ول��ج��ان وب��يُ��م��ن��اه ال��ه��داي��ا ب��غ��رِّ ب��ن��ت��ه ي��ف��ت��دي
م��يَّ��اده ف��وق��ه أف��ل��ون ُت وع��ص��اب��ا ع��س��ج��ٍد م��ن ص��ول��ج��اٌن
إن��ج��اده ج��م��ي��ع��ن��ا م��ن راج��ي��ا م��س��ت��ج��ي��را م��س��ت��ن��ج��ًدا ف��ات��ان��ا
م��راده69 ��وا ح��قُّ اإلغ��ري��ق ف��ج��م��ي��ع أت��را» ن��س��ل م��ن ال��ع��اه��ل��ي��ن «س��ي��م��ا
��اده ال��وقَّ ال��نَّ��ف��ائ��س وق��ب��ول ف��ي��ه��م ال��ش��ي��خ ح��رم��ة ح��ف��ظ آث��روا
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اح��ت��داده ع��ل��ي��ه م��وريً��ا ب��ي��ن��ن��ا م��ن ي��ط��رده اس��ت��ش��اط أت��را ف��اب��ن
واس��ت��ج��اده اس��ت��ج��اب��ه وف��ب��وس ب��ُدع��اء وان��ث��ن��ى ال��ش��ي��خ ذع��ر
اده ب��دَّ أن��ف��ذت ال��دُّه��م أس��ه��م وال��ـ ف��ب��دَّدن��ا س��ه��ًم��ا ف��رم��ان��ا
م��ن��ق��اده ب��ع��ض��ه��ا ف��وق ب��ع��ض��ه��ا رك��اًم��ا ت��خ��ر ج��ن��دن��ا ط��ف��ق��ت
م��ف��اده أدَّى اإلاله واح��ت��دام س��داٍد ذو ك��اه��ٌن األم��ر ف��ق��ه
اش��ت��َداَده َع��َل��يَّ ي��ب��دي ح��اًال ـ��ري��ذ أت��ـ ف��ان��ب��رى اس��ت��رض��اءه ف��ط��ل��ب��ت
ال��زِّي��اَدْه م��ن��ع اإلغ��ري��ق وأراد ق��ض��اه ث��م ال��وع��ي��د وأَع��دَّ
ُم��َع��اده أب��ي��ه��ا إل��ى ب��خ��ري��س��ا س��يَّ��روه��ا س��ف��ي��ن��ًة ف��أع��دوا
وف��اده خ��ي��ر ل��ل��رَّّب ش��ائ��ق��اٍت ب��ن��ذوٍر وأوف��دوا س��اروا ث��م
ال��ج��الَده ح��قَّ أوت��ي��ت ب��س��ه��ٍم ـ��ُل ال��رس��ـ خ��ي��م��ي م��ن ق��ام ال��ح��ي��ن وب��ذا
اع��ت��م��اده أل��ق��ى ع��ل��ي��ك اب��نً��ا أن��ج��دي ب��ري��س��ا ي��س��ت��ص��ح��ب��ون أت��را الب��ن
ال��ع��ب��اده ربِّ أل��م��ب ف��ي ِل��ْل��ُع��ل��ى وس��ي��ري اس��ت��ط��ع��ت إذا أن��ص��ف��ي��ه
ف��ؤاده ي��وًم��ا خ��ل��ب��ِت ب��ف��ع��ٍل أو ب��ق��وٍل ��ا ح��قٍّ ك��ن��ت إن واس��ت��غ��ي��ث��ي
إف��اده: خ��ي��ر روي��ت ق��د م��رة ك��م أب��ي ب��ق��ص��ر س��م��ا ب��اع��ت��زاز
اإلب��اَدْه70 ول��ي ع��ل��ى اس��ت��ط��ال��وا ـ��ن��ا وآث��ي��ـ َوِه��ي��را ُف��وِس��ذ م��ا ع��ن��َد
اس��وداده وي��دج��ي ال��ع��ل��ى غ��ي��م ك��م ي��ر ال��ذي زف��س ل��غ��ل وت��ج��اروا
م��رت��اده ورط��ٍة م��ن ي��ق��ي��ه ك إالَّ ال��ُخ��ْل��د ع��ص��ب��ة ب��ي��ن ي��ك��ن ل��م
ج��ه��اده71 ي��ب��دي َدَع��ْوت ح��اًال ـ��ب��ار وال��ج��ـ ب��ال��ح��لِّ األغ��الل ف��اب��ت��درت
ال��س��ع��اده أه��ل ُع��رف ف��ي ب��ري��ارا ي��دع��ى وه��و ل��ه أذرًع��ا «م��ئ��ة
اف��ت��ق��اده رام األول��م��ب ف��س��ي��ح م��ن ��ى» يُ��س��مَّ إي��ج��ي��ون ال��ن��اس ول��دى
زن��اده72 ي��وري أق��ام ق��رون ـ��ن اب��ـ وع��ن��د ب��أًس��ا أش��دُّ أب��ي��ه م��ن
��اده73 ن��قَّ م��ك��ي��دة ع��ن وارع��ووا ه��ل��وًع��ا م��ن��ه األرب��اب ف��اق��ش��ع��ر
م��داده وارج��ي رك��ب��ت��ي��ه َق��بِّ��ل��ي ب��ه��ذا ذك��ري��ه زف��س أق��ص��دي
ال��ط��رواده وي��ن��ج��د ق��ه��ًرا ال��ف��ل��ك ب ق��ر ب��ال��ج��رف اإلغ��ري��ق ل��ي��ب��ي��د
إص��اده74 ش��رَّ أص��اد ق��د أن��ه ي��دري وه��و م��ل��ك��ه��م ط��ي��ش ل��ي��روا
ق��اَده» أيَّ��ان ال��ِم��ْح��َراب م��ج��د َح��طُّ ع��اله ب��م��ج��د ي��رى أت��را واب��ن
وت��ش��ق��ي��ن��ي ت��ش��ق��ى ك��ي ول��دت��ك وه��ل «وال��ه��ف��ا ال��ح��زن: دم��وع وأه��م��ت ق��ال��ت
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م��ش��ج��ون دم��ع وت��ذرف ُض��ّرا ت��ل��ق ل��م م��غ��ت��ب��ًط��ا ال��ف��ل��ك ع��ن��د ك��ن��ت ل��و ض��ر م��ا
وال��ه��وِن ل��ألح��زان ��وءِ ال��سَّ ط��ال��ع ف��ي واأس��ف��ي ال��خ��ل��ق أش��ق��ى ول��دت��ك ف��ق��د
وم��ح��زوِن م��رغ��وم ب��ي��ن ت��زل ول��م ��ل��ًة ُم��َع��جَّ آج��اًال ت��ب��ل��غ ت��ك��اد
ال��ح��ي��ن س��اع��ة س��أم��ض��ي األل��م��ب ف��وق ض��اف��ي��ٍة ب��ال��ث��ل��ج ق��م��ه إل��ى ن��ع��م
وي��دن��ي��ن��ي ِرف��ًق��ا ي��رع��وي ع��س��ى ت��ش��ك��و م��ا ال��ص��واع��ق ق��ذَّاف زف��س إل��ى أش��ك��و
ل��ي��ن ع��ل��ى ت��ل��وي ال ف��ل��ك��ك ب��ق��رب م��ع��ت��زًال اإلغ��ري��ق ع��ن ظ��ل وأن��ت
ال��ت��زاي��ي��ن ُج��لَّ��ى دع��وٍة ف��ي أرب��اب ال��ـ م��ع زف��س س��ار ل��ألوق��ي��ان��س ب��األم��س
ال��ع��ران��ي��ن75 ره��ط ف��ي ب��األث��ي��ب��ي��ي��ن ص��ف��ا ي��وم ع��ش��ر اث��ن��ي ب��رح��ل��ت��ه ي��ق��ض��ي
وي��ك��ف��ي��ن��ي» ي��ص��غ��ي ع��س��ى ال��ن��ح��اس ق��ص��ر ف��ي أق��ب��ل ي��أت��ي م��ت��ى ف��رك��ب��ت��ي��ه
م��ف��ت��ون ال��م��ي��س��اء غ��ادت��ه ل��غ��ص��ب ح��ن��ًق��ا اله��ب ب��ق��ل��ب وغ��ادرت��ه
وص��ال76 م��ذ ال��ث��غ��ر وذاك خ��ري��س��ا إل��ى ض��ح��يَّ��ت��ه ف��ي م��اض وأوذس ه��ذا
ال��دَّق��ال77 أن��زل وح��اًال ح��لَّ ـ��ح��ب��ال وال��ـ ال��س��ف��ي��ن��ة ق��ع��ر إل��ى ال��ش��راع ط��وى
م��ع��ت��ق��ال78 ال��ج��م��ل ش��د وي��وث��ق س��اة م��ر وي��ط��رح ل��ل��م��رف��ا ي��ج��ذف وق��ام
وت��ال:79 ف��ان��ث��ن��ى ف��ب��وٍس م��ق��ام إل��ى ت��ت��ب��ع��ه وال��ح��س��ن��اء ال��ِذبْ��َح ف��أخ��رج
ح��ص��ال م��ا واس��ت��دراك ب��ن��ت��ك ل��رد أرس��ل��ن��ي أغ��ام��م��ن��ون خ��ري��س «أي��ا
وال��ع��ل��ال» ��خ��ط ال��سُّ ي��زي��ل ع��س��اه ج��ئ��ن��ا ن��ق��رِّب��ه��ا ب��ض��ح��اي��ان��ا ل��ف��ي��ب��ٍس
ال��ع��م��ال اإلغ��ري��ق��ة وب��اش��رت ل��ه��ا ع��واط��ف��ه ��ت َرقَّ اب��ن��ة إل��ي��ه آوى
َغ��َس��ال80 ��ه ك��فَّ وك��ل ال��ش��ع��ي��ر ذرُّوا ذب��ح��ه��م ال��زدان ال��م��ذب��ح ع��ل��ى ��وا َص��فُّ
م��ب��ت��ه��ال: ال��رب ي��دع��و ��راع��ة ال��ضَّ ي��د َل��َه��ٍف ف��ي م��دَّ خ��ري��س ول��ل��س��م��اء
وص��ال81 ِت��ي��ِن��ي��ذًس��ا ب��ق��وَّت��ه م��ول��ًى وي��ا ال��ل��ج��ي��ن ق��وس وذا ك��ال رب «ي��ا
ب��ال ش��رَّ ال��ق��وم وب��ل��وت دع��وت��ه دع��ا أج��ب��ت ق��د خ��ري��س ول��ي وي��ا
ث��ق��ال»82 أع��ن��اق��ه��م ع��ل��ى وب��اءً أزل َدانَ��وس أب��ن��اء وع��ن س��ؤال��ي أج��ب
ف��ض��ال ط��اه��ًرا ش��ع��ي��ًرا وذرُّوا دع��وا وه��م اس��ت��ج��اب وأف��لُّ��ون دع��ا ك��ذا
ع��زال83 أف��خ��اذه ت��ج��ري��ده ب��ع��د م��ن وك��ذا رأس��ه أع��ل��ى ال��ذب��ح وال��ذاب��ح
وش��ال ف��وق��ه��ا م��ن دام��ي��ًة األح��ش��اء وأت��ب��ع��ه��ا ح��واش��ي��ه��ا ��ى غ��شَّ ب��ال��ش��ح��م
اش��ت��ع��ال وال��ص��ال ع��ل��ي��ه��ا ص��بَّ وال��خ��م��ر م��ق��طَّ��ع��ًة خ��ش��ب��انً��ا ال��ش��ي��خ ف��أض��رم
وال��ن��ب��ال اإلغ��ري��ق ف��ت��ي��ة أط��راف��ه��ا ��س��ٍة م��خ��مَّ ب��س��ف��اف��ي��د وح��ول��ه
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ف��ض��ال84 ال��ذي ال��ل��ح��م اق��ت��س��م��وا ال��ح��ش��ا ب��اق��ي واج��ت��ع��ل��وا األف��خ��اذ ذاب��ت إذا ح��ت��ى
ُج��ع��ال ي��ن��ل ل��م ش��اك ق��ط ب��ه��م ي��ك��ن ول��م ل��ل��ط��ع��ام وه��ب��وا اش��ت��ووه ث��م
ج��ذال رتَّ��ل��ت ق��د وف��ت��ي��ت��ه��م داروا ط��اِف��َح��ًة ال��رَّاح ب��ك��ئ��وس اك��ت��ف��وا ل��م��ا
ان��ت��ف��ال85 م��ن��ه��م رّب ت��ق��بُّ��ل ـ��ش��ادي ال��ـ ب��ال��نَّ��غ��م ي��ب��غ��ون ن��ه��اره��م ظ��ل��وا
واج��ت��ذال86 ال��ل��ح��ن ب��ط��ي��ب ن��ف��ًس��ا ف��ط��اب نُ��ِظ��َم��ت ل��ه ب��أن��ش��اٍد وع��ظَّ��م��وه
ُم��نْ��ج��ال87 ال��ف��ج��ر وذات ال��ص��ب��اح ب��ن��ت أَنْ��ُم��ل��ه��ا َوْرِديَّ أب��رزت إذا ح��ت��ى
ق��ب��ال ذب��ح��ه��م إل��ه ب��ف��ي��ض ل��ه��م م��س��ع��ف��ٌة وال��ري��ح ل��ق��وم��ه��م ع��ادوا
ع��ج��ال ان��ث��ن��وا ث��م س��اري��ة أك��ن��اف ع��ل��ى ال��ش��راع م��ب��ي��ض ن��ش��ر إل��ى ه��ب��وا
ق��ل��ال ح��ول��ه ي��دوي ال��م��وج ت��الط��م ع��ل��ى ال��ع��ب��اب ش��ق وم��رك��ب��ه��م راح��وا
ال��ع��ج��ال ال��م��رك��ب اس��ت��ج��روا ف��ل��ل��رص��ي��ف ب��ل��غ��وا ق��وم��ه��م ح��ت��ى ي��ط��ي��رون ك��ادوا
ُج��ُم��ال88 ُف��رِّق��وا وخ��ي��م ف��ل��ٍك وب��ي��ن م��ث��ب��ت��ٍة ِع��َض��اداٍت ب��ي��ن ال��ق��وة
ال��ب��واس��ل اف��ت��خ��ار ال��ش��ورى ع��ن ب��ع��ي��ًدا ف��ل��ك��ه ع��ن��د ح��ان��ًق��ا أخ��ي��ل وظ��ل
وال��ج��ح��اف��ل89 ال��وغ��ى ��ات ل��ض��جَّ ووج��ٍد ُع��زل��ٍة ن��ار أح��ش��ائ��ه ف��ي ي��ؤج��ج
األف��اض��ل90 ال��خ��ل��ود ره��ط ف��ي زف��س أت��ى م��ق��ام��ُه ي��وًم��ا ع��ش��ر ث��ان��ي ف��ج��ر وف��ي
ال��م��راح��ل ب��ي��ن ح��ال ع��ب��ابً��ا ��ت ف��ش��قَّ وع��وده��ا ل��ت��ن��س��ى ث��ي��ت��ي��س ت��ك ول��م
ال��ع��واط��ل ب��ال��ج��ب��ال زف��ٌس ح��ي��ث إل��ى ال��س��م��ا إل��ى ال��ف��س��ي��ح ال��ج��و ت��ج��اوزت
ال��م��خ��اي��ل91 ج��م ال��ب��اق��ي��ن ع��ن ب��ع��ي��ًدا اس��ت��وى ق��د ب��ه��ن ال��ع��ل��ي��ا ال��ق��م��ة ع��ل��ى
ال��ع��واه��ل م��ول��ى ذق��ن ب��ي��م��ن��ى وم��س��ت م��س��ت��ج��ي��رًة وانْ��بَ��َرت إل��ي��ه ت��دنَّ��ت
ال��وس��ائ��ل: ب��ك��ل ال��ح��س��ن��ى وت��ل��ت��م��س رك��ب��ًة ت��ق��بِّ��ل ب��ي��س��راه��ا وم��ال��ت
األم��اث��ل92 ره��ط ب��ي��ن وف��ع��ل��ي ب��ق��ول��ي خ��دم��ًة ص��دق��ت��ك إن زف��ًس��ا ال��خ��ل��ق «أب��ا
خ��اذل ح��طَّ��ة أتْ��ري��ذ ح��طَّ��ُه ف��ق��د ال��رَّدى إل��ى ال��رج��ال أدن��ى ول��دي أج��ر
ال��ش��م��ائ��ل ُغ��رُّ ف��ي��ه ت��ج��لَّ��ت ح��ك��ي��ًم��ا ي��ا ت��ط��رح��ه ف��ال س��ه��ًم��ا وأع��دم��ه
ال��م��ن��ازل» أس��م��ى اإلغ��ري��ق ويُ��نْ��زل��ه ق��دُرُه ل��ي��ع��ظ��م ط��روادا ج��ي��ش أف��ز
«األص��ل وص��اح��ت ��ت ان��َق��ضَّ ال��رُّك��ب ع��ل��ى ي��ج��ب ول��م ال��غ��ي��وم َركَّ��ام ف��أب��ط��أ
ن��ائ��ل��ي رف��ض أو ب��ال��وع��د أش��ر أو وق��ل ت��ع��لُّ��ال ف��خ��ل ت��خ��ش��ى ال��ذي وم��اذا
ال��م��ت��ث��اق��ل:93 زف��رة م��ب��ي��نً��ا ف��ق��ال م��ذلَّ��ت��ي» ال��خ��ال��دي��ن ب��ي��ن ف��أع��ل��م
وال��ق��الق��ل ب��ال��ج��ف��ا ل��ي ان��ب��رت ل��ه��ي��را ه��ن��ا ن��م��ي إن ض��ي��ق ع��ب��ر ل��ذل��ك
ك��اه��ل��ي ت��ث��ق��ل األرب��اب ب��م��ج��ت��م��ع ن��م��ي��م��ٍة ب��ك��ل إذ ص��دري ف��ت��وغ��ر
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ع��اج��ل ه��ب��ًة ت��ن��ظ��رك وال َف��ُه��ب��ي ن��اص��ٌر ل��ل��طَّ��راود أن��ي وت��زع��م
ق��ائ��ل ب��اإلج��اب��ة وع��د إش��ارة وه��اك��ه��ا ت��ب��ت��غ��ي��ن ف��ي��م��ا س��أن��ظ��ر
ب��ط��ائ��ل» ي��م��س ل��ن وط��ي��د وث��ي��ق م��ص��دٌق ع��ه��ٌد ال��خ��ل��د ب��دار ف��ف��ي��ه��ا
ال��زالزل94 أق��وى ال��خ��ل��د ع��رش وزل��زل ش��ع��وره ف��م��ادت ج��ف��ن��ه وح��رَّك
ال��ع��س��وف ل��ل��ع��ب��اب ف��ث��ي��ت��ي��س اإلاله��ان س��ار ال��ح��دي��ث ه��ذا ب��ع��د
ال��م��ن��ي��ف ال��م��ق��ام ف��ي ل��ل��ص��رح ع��اد وزف��ٌس غ��اص��ت األول��م��ب أع��ال��ي م��ن
م��خ��ي��ف ه��وٍل واخ��ت��ش��اء ح��رم��ًة ألب��ي��ه��ا ال��ع��ل��ى أرب��اب ن��ه��ض��ت
ال��ص��ف��وف95 ت��ل��ك ب��ي��ن م��ا ك��ان��ت ص��اد ب��ال��م��ر وه��ي��رة ع��رش��ه ف��ي ح��ل
ب��ال��م��ع��روف ال��لُّ��َج��ي��ن رج��ل ذات ن��ي��را ال��ش��ي��خ اب��ن��ة ي��ل��ق��ي أب��ص��رتْ��ُه
ال��ع��ن��ي��ف: ب��ال��ك��الم وت��ل��ق��ت��ه ب��ع��زٍم س��ري��ًع��ا م��ال��ت ف��ع��ل��ي��ه
��ج��وف96 ال��سُّ ط��يَّ إل��ي��ك ت��دن��ي ق��م��ت ال��ُم��َداج��ي اإلاله أي��ه��ا ت��رى «م��ن
أَل��ي��ف» غ��ي��ر س��ر رم��ت أغ��ب إن ع��ن��دي س��رك اس��ت��ي��داع ك��ره��ت ق��د
ص��روف��ي ك��ل اس��ت��ط��الع ت��رج��ي «ال ط��رَّا: وال��ن��اس األرب��اب ربُّ ق��ال
ال��م��أل��وف ح��ق��ك ع��رف��ان غ��ي��ر زوج��ي ك��ن��ت وإن ال ت��ط��ي��ق��ي��ن ال
ال��ح��روف أق��لَّ ل��ه ي��روي ـ��ل��ك ق��ب��ـ ب��ش��ٌر وال خ��ال��ٌد ال ذاك
ال��م��وق��وف»97 ب��ع��ل��م��ي ��ى أت��ب��قَّ أن أرى ��ا ع��مَّ ال��س��ؤال وح��ذار
ت��روي��ه98 ال��ذي «وم��ا ق��ال��ت: ث��م م��ه��اٍة ع��ي��ن ب��ط��رف رم��ق��ت��ه
ت��ش��ت��ه��ي��ه م��ا أن��ت أج��ر تَ��بْ��تَ��غ��ي ع��م��ا ال��ت��ف��ح��ص أط��ل��ب ال أن��ا
وت��ي��ه ب��م��ك��ٍر ت��ع��ت��ل��ي أن ـ��ب��ح��ر ال��ـ ش��ي��خ اب��ن��ة م��ن خ��ش��ي��ت��ي إن��م��ا
ب��دي��ه��ي أم��ٍر اب��ت��غ��اء رُّك��ب��ت��ي��ن ال��ـ ب��ل��ث��م وال��ت��ق��ت��ك ال��ف��ج��ر واف��ت
ي��ب��ت��غ��ي��ه م��ا ب��ك��لِّ أخ��ي��ل ـ��ظ��ى ي��ح��ـ أن ب��ال��وع��د أش��رت وي��ق��ي��نً��ا
ت��رت��ض��ي��ه»99 ك��ي األب��ط��ال ألُ��وف دي ت��ر ف��ل��ك��ه��م ف��ي اإلغ��ري��ق وب��م��رأى
ال��تَّ��م��وي��ه100 ث��ق��ل��ة وأك��ث��رت ـ��ك وي��ـ م��راق��ب��ت��ي ف��ي «غ��ال��ي��ت ق��ال:
ك��ري��ه خ��ذل ط��ع��م ت��ذوق��ي��ن ب��ل نُ��ُف��وري إال ب��ذاك ت��ن��ال��ي ل��ن
أج��ري��ه م��ا ألس��ت��ح��س��ن��ن ـ��ت ق��ل��ـ ب��م��ا ص��دق��ت ق��د ك��ن��ت ول��ئ��ن
َف��ِع��ي��ِه أم��ري وه��اك خ��الًف��ا ك إيَّ��ا م��ك��ان��ك ف��ي ال��ص��م��ت ف��ال��زم��ي
ف��ي��ه» ح��ل م��ن ج��م��ي��ع أُل��م��ب��ي ف��ي ِذراع��ي ث��ق��ي��ِل م��ن يُ��نْ��ِج��ي��ك ل��ي��س
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ب��ل��ب��اال101 ب��ل��ب��ل��وا ال��خ��ل��د وب��ن��و ف��ؤاًدا وخ��ارت أص��م��ت��ت ج��َل��َس��ْت
ق��ال:102 ث��م أم��ه ل��ت��س��ك��ي��ن ه��ي��ف��س��ت ال��ش��أن ذو اد ال��ح��دَّ ف��ت��ص��دى
ال��ق��ت��اال تُ��نْ��ش��ب��ان ب��األرض ـ��اس ال��ن��ـ ألج��ل ت��ك��ون��ا إن األم��ر «ف��دح
ب��اال ون��ن��ع��م ال��ص��ف��ا ن��ب��غ��ي ك��ي��ف ج��ف��اءً أْوَس��ْع��تُ��م��ان��ا م��ا وإذا
ال��م��ق��اال ت��ل��ي��ن��ي وأن ت��ت��ق��ي��ه أن ح��ك��م��ًة ت��ع��ي م��ه��م��ا ن��ص��ح��ي ل��ك
وب��اال ب��ذاك أف��راح��ن��ا ك��أس ف��ت��م��س��ي زج��ًرا ي��ش��ت��دَّ أن خ��ش��ي��ًة
ك��م��اال103 ال��ج��م��ي��ع ال��ف��ائ��ق أع��ظ��م ال��ـ وه��و ال��رع��د ق��اص��ف ش��اء ه��ك��ذا
ج��الال أع��ظ��م��ت��ن��ا ق��د ب��ع��روش ق��وان��ا ك��ل ل��ه��دِّ ك��ف��وء وه��و
ح��اال» وي��ح��س��ن ع��نَّ��ا ف��ي��رض��ى ـ��ث األح��ادي��ـ ب��ع��ذب غ��ي��ظ��ه س��ك��ن��ي
زالال104 خ��م��ًرا «ه��اك ق��ال: ط��ف��ح��ت ك��أًس��ا ق��ام وق��د ل��ه��ا ��ى زجَّ ث��م
اس��ت��ذالال ي��س��وم��ك أن م��ش��ف��ق إن��ي اش��ت��د ك��ل��م��ا ال��رَّوع ه��م��دي
م��ح��اال أم��ًرا أراه ل��دف��اٍع ب��ق��ل��ب��ي ع��ل��ق��ت م��ه��م��ا ك��ف��أ ل��س��ت
ح��اال ب��رج��ل��يَّ ف��اج��ت��رَّن��ي ل��ك الن��ت��ص��اٍر م��رَّة ال��ع��زم س��اَق��ن��ي
زاال ��م��س ال��شَّ س��ن��ا ح��تَّ��ى ن��ه��اري ـ��ت ف��دح��رج��ـ ال��س��م��اء م��ن ب��ي ورم��ى
م��ع��اال:105 ف��ال��ن��ق��ط��ت ��ن��ت ال��سِّ ل��دى أُْه��ِب��ْط��ُت ال��ع��زم خ��ائ��ر ل��م��ن��وس ف��وق
ف��م��اال ت��ن��اول��ت��ه��ا ��ت وبَ��شَّ ـ��ت ـَّ ه��ش�� أن ب��ع��د م��ن ال��ي��دي��ن ب��ب��ه��ي
ف��ش��م��اال ي��م��ي��ن��ه��م ي��س��ق��ي ق��ي��ن ال��ب��ا ع��ل��ى دوًرا ��الف ال��سُّ وأدار
اإلق��ب��اال وي��ح��س��ن ي��ج��ري وه��و ص��رًف��ا ال��دَّن م��ن ي��س��ت��ق��ي م��ق��ب��ًال
ت��ع��ال��ى106 ب��ق��ص��ٍر ف��ي��ه��م ه��ارًع��ا رأوه إذ ب��ي��ن��ه��م ال��ض��ح��ك ف��ع��ال
ت��وال��ى وح��ٍظ يُ��ؤت��ى ط��ع��اٍم ـ��ن ب��ي��ـ ي��وم��ه��م ي��ؤل��م��ون ل��ب��ث��وا
وج��م��اال ب��ه��ج��ًة ي��ن��ش��دن ـ��ُح��وُر وال��ـ ق��ي��ث��اره ب��ض��رب وف��ي��وس
اع��ت��زاال ي��روم م��ض��ى رٍب ك��لُّ ت��َواَرت ب��ال��خ��ب��اء ��ْم��س ال��شَّ وإِذ
ت��ت��الال107 ب��ال��س��ن��ا ه��ي��ف��س��ت ش��اد ص��روٍح ض��م��ن ل��ل��م��ن��ام ن��ه��ض��وا
ال��ظِّ��الال ي��ل��ق��ي ال��ُه��ُج��وع َل��ِذي��ذ ـ��ُث ح��ي��ـ م��ض��ج��ع��ه رام زف��س وك��ذا
اع��ت��داال ت��ش��وق ه��ي��را ع��س��ج��دٍي ع��رٍش ف��وق م��ن ج��ان��ب��ي��ه وإل��ى
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هوامش

اإلالهة استنشاد يف الشاعر رشع املشئوم، الشديد الغضب هو الوبيل: االحتدام (1)
أشد فيال بن آخيل كيد عىل منظومته وبنى والقريحة، الشعر إالهة بها واملراد (θεχ)

بأًسا. القوم أبطال
إىل يجنحون معتقدهم يف مخلصني عبادتهم يف ورعني جاهليتهم يف اليونان كان
رشع ولهذا واإللهام؛ الوحي ويعتقدون شئونهم، من شأن كل يف آلهتهم عون التماس
عىل زاد بل واإلنشاد النظم روح فيه لتبث الشعر؛ ربة من املعونة استمداد يف الشاعر
عىل يميل ناقًال كان إنما وهو الفضل، صاحبة هي فمكانها املنشدة، هي جعلها بأن ذلك
تجد عما فضًال هذا االعتقاد، وسالمة الورع منتهى وهنا روحها، فيض من يتلقنه ما املأل
إليه عنها فترصف عليه، يتوكأ قوي عضد إىل واالستسالم باالستكانة االرتياح من النفس
يف الشعراء سائر هومريوس حذو حذا ولقد خطري، بأمر القيام أثناء بالعمل العناية عبء
شعراء كبري فرجيليوس كقول ملحماتهم مطوالُت يف سيما وال والرومان، اليونان جاهلية
األوروبية، البالد يف النرصانية انترشت وملا Musa, mihi causas memora … الالتني:
لم ومحسوس معقول وكل والشعراء، الشعر رب هو واحد إله عبادة إىل أهلها وانرصف
يستمد ظل منهم فريًقا فإن ذلك ومع عقيدتهم، يف محل واألناشيد األغاني لربات يبق
الباري صفات من خصلة يستغيث كأنما شاعرهم فكان االستعارة، سبيل عىل عونهن
«أورشليم منظومته فاتحة يف تاسو قال هذا وعىل اإللهي، الغوث فيض وهي أال وجل عز
يف اإلنكليزي ِملتُن وقال Ο Musa, tu spira al petto mio celesti ardori املحررة»:
باملنشدة وعرفاها األغاني ربة فاستنشدا Sing heavenly Muse الغابر» «الفردوس

جرٍّا. وهلمَّ السماوية،
إىل وال معبوداتهم، إىل التزلف هذا من يشء عىل يكونوا فلم جاهليتهم يف العرب أما
سليقته إال يستنشد شاعرهم يكن ولم إليهم، يوحني بزعمهم كن الالئي الشعر جنيات
بقوله: واملستنشد املنشد موقف وقف القيس امرأ فإن إال، ليس الشعرية فطرته مستحثًا

ف��ح��وم��ِل ال��دخ��ول ب��ي��ن ال��ل��وى ب��س��ق��ط وم��ن��زل ح��ب��ي��ب ذك��رى م��ن ن��ب��ك ق��ف��ا

طرفة: استهالل يف يقال وهكذا
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ال��ي��د ظ��اه��ر ف��ي ال��وش��م ك��ب��اق��ي ت��ل��وح ث��ه��م��ِد ب��ب��رق��ة أط��الل ل��خ��ول��ة

أخذوا العرب أذهان يف الدين صحة ورسخت اإلسالم، جاء ملا أنه عىل عليهما، وقس
يبدأ ال بال ذي أمر «كل القائل: بالحديث عمًال بالبسملة ومؤلفاته مصنفاتهم يفتتحون
والصالة بالحمدلة، يأتون ثم أجذم» أو أقطع «أو أبرت» فهو الرحيم الرحمن هللا ببسم فيه
إال فن أو علم يف نظم شاعًرا أو مؤلًفا أو مؤرًخا تجد تكاد ال فإنك النبي، عىل والسالم
والرثاء، والغزل، والهجاء، املدح، كقصائد املنظومات قصار يف إال النحو هذا نحا رأيته

بال. ذات بأمور كلها فليست
ببالد ونزلوا ثساليا، من قدموا أنهم يُظن الناس من قبيل اآلخائيون أو اإلخاء (2)
هومريوس يطلق ما كثريًا ولهذا شأنًا؛ اليونان أعز طروادة حرب أثناء وكانوا األرغوليذة،

التغليب. باب من اليونان جميع عىل اآلخائيني اسم
لنفس بد ال أنه يعتقدون كانوا واألبطال، الزعماء والقيول: الجحيم، إله آذيس: (3)
رصاط عىل العظيم النهر عرب الهناء أهل من كان فإن جحيم، إىل االنحدار من امليت
ذكر أن بعد مقيم، عذاب يف لبث الشقاء أهل من كان وإن النعيم، ديار إىل مستقيم
وهو األهون، بالرش فبدأ الجيش، عىل الكيد ذلك وبال وصف عىل أتى آخيل كيد الشاعر
يكن ولم القتىل، بجثث والكالب الطري وقوع وهو األعظم، بالرش وانتهى أبطاله، هالك
مدنهم، وتدمري معاقلهم دك يؤثرون كانوا ألنهم الوصف؛ هذا من بأبلغ يأتي أن باملمكن
كانوا أنهم خصوًصا العراء يف قتالهم بقاء عار عىل أبيها بكرة عن مقاتلتهم وفناء
السعادة، مقام إىل السبيل اجتياز امليت عىل يسهالن ودفنها الجثة إحراق أن يعتقدون
نجتزئ القتىل بجثث والوحوش الطري عبث أي: املعنى هذا بمثل مشحونة العرب وأشعار

قال: عنرتة شعر من يشء بذكر منها

ال��ق��ش��اع��ِم ال��ن��س��ور أس��راب ال��ج��و م��ن وت��ن��وش��ه ال��ف��ال وح��ش ت��ق��ل��ب��ه

وقال:

ب��ي��ِن غ��رب��ان ح��ول��ه وت��ح��ج��ل ال��م��ن��اي��ا ع��ق��ب��ان ع��ل��ي��ه ت��ح��وم

وقال:
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ال��ك��واس��ِر ل��ل��ن��س��ور ول��ح��ًم��ا ع��ظ��اًم��ا م��ن��ه��م ال��ق��ف��ر ف��ي خ��ل��ف��ت ق��د وب��ال��س��ي��ف

وقال:

األن��س��ِر وك��اس��رات ال��ذئ��اب ض��اري ل��ح��م��ه ي��أك��ل غ��ادرت ف��ارس ك��م

عليه، غضاضة القتيل شلو الكوارس افرتاس فما اليونان رأي يروا لم العرب ولكن
املحراب، البطل أمنية تلك كانت ربما بل الجنة، إىل سبيلِه يف تقف عقبة ذلك دون وال

العبيس: قال

ال��ن��وائ��ح ال��ن��س��اء ب��ي��ن م��وت��ت��ي وال م��ذم��ة ح��ي��ات��ي ت��ج��ع��ل ال رب ف��ي��ا
ج��وان��ح��ي م��ن ال��ف��ال ع��ق��ب��ان وت��ش��رب ح��ول��ه ال��ط��ي��ر ي��درج ق��ت��ي��ًال ول��ك��ن

ما يف املبالغة قصد أولهما: لسببني: الوحوش موضع الكالب هومريوس وضع وقد
حول يقاتلون كانوا إنما فإنهم الحرب، يف موقفهم مراعاة والثاني: الهوان، من نالهم
من بهم محدقة والجنود القتىل بلوغ إىل سبيل من للوحش يكن فلم بالسكان، آهلة بلدة

جانب. كل
شعر يف اليوناني بلفظه ذكًرا له أر ولم املشرتي، وهو آلهتهم كبري زفس (4)

بقوله: نواس أبي زاويش وهو العرب،

ان��ت��ص��اِب ع��ن��د أن��ت وال��ش��م��س ـ��ل��ي��ل ال��ـ ن��ور ب��ي��ت ل��دى ال��م��ش��ت��ري ص��ورة
الن��ص��ب��اِب ه��وى إذ وال��ب��در ـ��ح��وت ال��ـ أم��ام س��ار ح��ي��ن زاوي��ش ل��ي��س
ال��ح��الِب در ان��ت��ف��اض ع��ن��د ـ��س األن��ف��ـ ب��ه ت��ش��ح ب��م��ا أس��خ��ى م��ن��ك

هذه بعد قوله ذلك يؤيد اليونان دون الفرس عن التعبري هذا أخذ نواس أبا ولكن
األبيات:

ب��ال��ح��س��اِب رائ��ًدا ب��ال��ل��ي��ل ـ��رب ال��ع��ق��ـ ب��ه ت��س��ت��ق��ل وب��ه��رام ال
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ال��رق��اِب ض��رب ع��ن��د ال��ع��ي��ن ف��ي ـ��ول أه��ـ وال ال��ح��روب ل��دى أم��ض��ى م��ن��ك

الحرب إله اليونان أريس هو الفرس وبهرام
زفس كلمة فلوترخوس فرس وقد زفس، بمشيئة كان إنما آخيل غضب إن وقال:
عىل ويرد عباده، بني بفتنة القضاء شائبة اآللهة أبي عن ليدرأ القدر بمعنى هنا (Διος)

يف التخريج من يمكن ما وأحسن بقضائه، إال قدر وال القدر رب هو زفس بأن ذلك
لليونان؛ عقابًا شبوبها يف أذن بل الفتنة تلك إخماد عن تجاوز أنه يقال أن املعنى هذا

سيأتي. ما عىل آخيل بحق أغاممنون إجحاف عن لتغاضيهم
كنية أتريذس أو وأتريذ وآخيل، أتريذ بني كانت الفتنة تلك أن هنا ذكر (5)
يونانية صيغة وهي أتراوس، أو أترا ابن ومعناهما اليونان، زعماء زعيم أغاممنون
وكالهما أغاممنون، أخي منيالوس أو منيال عىل الكنية هذه أيًضا تطلق وقد لإلعالم،
زين يف الفرزدق كقول فوقهما ومن والجدة، بالجد تكني والعرب ولده، ال أترا حفيد

العابدين:

خ��ت��م��وا ق��د ال��ل��ه أن��ب��ي��اء ب��ج��ده ج��اه��ل��ه ك��ن��ت إن ف��اط��م��ة اب��ن ه��ذا

أبيه، جد بل جده النبي يكن ولم حفيدها، بل فاطمة ابن العابدين زين يكن ولم
موضع غري ويف هنا آخيل لقب وقد أبوه، ال جده وعادياء عادياء، بن السموأل ونقول
اآللهة دم من شيئًا فيه فإن النسب بسمو إعراقه إىل إشارة وإما به، إعجابًا إما باملجتبى؛
العربي، الشعر يف ككثرتها اليوناني الشعر يف كثرية واأللقاب والكنى سيأتي، ما عىل

للتعظيم. وأكثرها
وقف والنتيجة، والعلة املوضوع ذكر عىل وأتى اآللهة، استنشاد من فرغ ملا (6)
ما كل كأن الشاعر توارى «ثم أفستاثيوس: قال النوائب، لتلك املسبب اإلله عن مستفهًما
حينًا يستنشدها النظم سياق يف وتراه الشعر، إالهة من به إليه موحى الحديث من ييل
السبب إن فقالت: عليه، تقص أخذت وكأنها ه، ا القارئ». ذهن عن تغرب لئال حني؛ بعد
فيبوس ألن زفس؛ عليه وعطفت أفلون، باسم أيًضا املعروف وهو الشمس، إله فيبوس

عليه. زفس يؤازرهم لم ما أمًرا يستطيعون ال اآللهة وسائر
الجفاء. من منه لقيه ملا سوءًا بأغاممنون رام إنه يقول: هوفيبوس، الطونة ابن (7)
لكاهن أغاممنون امللك إهانة اآللهة غضب يف السبب إن أي: الهرم، الشيخ الهم (8)

خريس.
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حمل. وقلَّ تقدم، كما ومنيال أغاممنون هما: أترا ولدا (9)
أنه إىل إشارة إلهه صولجان بيده رافًعا الكاهن قدوم يف إن الذهب، العسجد (10)
معبوداتهم، هياكل يف تقام صوالج يتخذوا أن عاداتهم من كان وقد املستجري، بهيئة أتى

ذهبيٍّا. كان أفلون وصولجان فضيٍّا، كان القمر فصولجان
اشتهر اآللهة، شورى ومجلس زفس، مقام فيه كان جبل األوملبس: أو األوملب (11)
قمتها اآلن وتعرف ومكدونيا، تساليا بني املمتدة السلسلة أولها: جبال: ثالثة االسم بهذا
كشيش اآلن املدعو هو والثاني: اآللهة، منتدى فيها كان التي وهي الشا، باسم العليا
وأنقرة. بويل بني الواقع األطاغ جبل هو والثالث: وريَّة». «عمُّ بورصة مدينة وراء طاغ

اإلعجاز حد خريس» «أو خريسيس الكاهن خطاب يف «إن أفستاثيوس: قال (12)
شوروية، وبعضها ملكية، بعضها شتى بالد من قادًما كان اليونان جيش فإن البالغة، يف
للملوك موجًها خطابه جعل بأن أخايا» وقوم أترا «فرعي بقوله: جميًعا فاسرتضاهم
ثم هومريوس» شعر يف اليونان صفات من صفة الجميل الحذاء «واحتذاء الشعب وعامة
ومعاودة بالنرص لهم دعا فإنه املقام، هذا يف يقال أن يمكن ما أبلغ موجزة بعبارة أدى
بهم سيحل ما إىل يشري استحالًفا أفلون بإلهه واستحلفهم أمانيهم غاية وهما األوطان،
االستحالف هذا يتضمن ما يخفى وال هـ، ا عنادهم». عىل أرصوا إذا الشداد األرزاء من
بعٌض كالبرش عندهم اآللهة ألن زفس؛ ابن كان فيبوس أو وأفلون الخفي، الوعيد من

بعض. أبناء
وإجماعهم قبوال» ضجوا اإلغريق «فجميع قال: خطابه من الكاهن فرغ أن بعد (13)
ذلك مع وهم وتعسف، جار إنما أغاممنون وأن صوابًا، حكًما حكموا أنهم عىل يدل هذا

األعظم. القيل كان ألنه الجند؛ نظام اختالل من خوًفا يقاوموه لم
أن القارئ وسيعلم البيت، هذا يف بكالمه أفلون عىل أغاممنون استطال قد (14)
الغضب بسورة اليونان يحط أن العجب من يكن فلم للطرواد، مظاهًرا كان اإلله هذا
العبث عىل أحيانًا يحثهم كان اآللهة من أنصارهم فريق ألن وخصوًصا كرامته، من شيئًا
أن الخامس» النشيد «يف ذيوميذ أمرت الحكمة إالهة أثينا حتى اآلخر الفريق بكرامة

الغرام. ربة الزهرة يطعن
ينبس لم وهو أتى، حيث من راجًعا وانثنائه ووجومه الشيخ ذعر يف إن (15)
كل من النفوس يف أوقع الصمت هذا فإن أغاممنون، كالم عىل بليًغا لجوابًا شفة ببنت
بما يناجيه كأنه يعج والبحر الحال، تلك عىل راجًعا يتصوره أن القارئ وحسب جواب،
خطاب. من أبلغ صمت ورب الصدر، وانقباض الكآبة من عليه كان ما فيعلم نفسه، يف
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النبال اق برشَّ يلقب وقد الشمس، إله أفلون ألقاب من لقب اللجني قوس ذو (16)
من أفلون يمثلها التي الشمس وأشعة اللقب هذا بني ما يخفى وال السهام، اج زجَّ أو
الدردنيل مدخل من مقربة عىل طروادة ساحل تجاه جزيرة تينيذس املعنوية، النسبة

الشهباء. الجزيرة أي: أطه بوزجه الرتك ويسميها ألفلون، معابد فيها كانت
ألفلون آخر لقب السمنثي أو السمنث ويل وأجرني، أعني أي: بنطاقي خذ (17)
بلدة طروادة أرض يف وكان طروادة، بالد وسواحل تينيذس أهايل عليه يطلقه كان
قال آخر، اشتقاق إىل التسمية هذه بأصل يرجعون كانوا اليونان أن إالَّ سمنثا تدعى
من نزحوا ملا طفقري آل أن ذلك الجرذان». ومعناها (Σμινθιοι) كلمة من «أنه إسطرابون:
فأتت استقبالهم، إىل السكان يبادر حيث ينزلوا أن إليهم أوحى املقابل الرب إىل أكريت
فرست، قد اآلية إن فقالوا: تروسهم، وجلود حمائلهم عىل وسطت ليلة ذات الجرذان
ثيبة قرب كانت بليدة كالَّ بالسمنثي، ولقبوه ألفلون هيكًال وشادوا كانوا حيث وأقاموا
منتهى يف كانت بلدة وخريسا له، آخر لقب وهو الكيل، ألفلون معبد فيها كان وخريسا
ألفلون، كاهنًا خريس فيها كان ثيبة من مقربة عىل كيليوس مصب عند أذرميتة خليج

للمنوس. املحاذية الجزيرة خريسا غري وهي
التبجيل، بألقاب اإلله استعطف أن بعد اليونان، جماعة دانوس بأبناء أراد (18)
من يذرف ملا له ينتقم أن ناشده الرعاية من له وخدمته عبادته تستوجبه بما وذكره
يفرغ يكد لم أنه التايل البيت يف وسنرى هومريوس، شعر يف دعاءٍ أول وهذا الكآبة، دموع
عىل القارئ لينبه املنهج هذا شعره كل يف نهج وقد استجيب، حتى دعائه من الكاهن
يف راسخ رصني واعتقاد حسن، نهج وهو العبادة وصحة الورع، وفائدة الصالة، وجوب

دين. كل
غيًظا. محتدم مزمهّر: (19)

الكالب. الغضف (20)
اليونان، معسكر يف وباء تفىشَّ طروادة لحصار العارشة السنة يف إنه قيل: (21)
العناء، وفرط الحر شدة من كان فلعله الناس بني أما والحيوانات، الناس بني فرسى
هومريوس فصاغها وقلتها، األطعمة فساد ومن ذلك من كان فلعله الحيوانات بني وأما
املنايا ونبال الرزايا وأسهم نباله، وأشعتها الشمس إله أفلون املسبب فجعل جميل، بقالب

الطيب: أبو قال والحديث، القديم الشعر من كثري يف واردة لطيفة استعارة
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ن��ب��اِل م��ن غ��ش��اءٍ ف��ي ف��ؤادي ح��ت��ى األرزاء ال��ده��ر رم��ان��ي
ال��ن��ص��اِل ع��ل��ى ال��ن��ص��ال ت��ك��س��رت س��ه��اٌم أص��اب��ت��ن��ي إذا ف��ص��رت

وزاد «٦٣ «مز بغتة» تكون ورضباته بسهم هللا «فريميهم النبي: داود كالم ومن
به، كفره عىل ألغاممنون عقابًا النازل الخطب فجعل املأخذ، ودقة التعبري حسن يف
الداء إليها رسى والبغال الكالب كون أما والتقوى، الرب عىل حثٍّا هذا كل لكاهنه وإهانته
عن البرش لردع حسنة لطريقة «إنها املوسيوداسيه: قال دقيق، نظر ففيه الناس قبل
قبل ويرعووا فيتوبوا اتعظوا، لو بها يتعظون موعظة الحيوان رضب يف فلهم السوء،
فإن العذاب، تسومهم فال عنهم العناية فرتىض النوائب وتنكبهم السخط، بهم يحل أن
من وغريها والحمري الخيل فرضبت النمط، هذا عىل وجل عز الباري أنزلها مرص رضبات

بأنفسهم». هللا رضبهم املرصيون يعترب لم فلما الحيوان، عجماوات
قيل كما التغليب باب من اليونان واألراغس اليونان، وظهرية زفس امرأة هريا (22)

بيونان. كلهم هم وما اليونان، اسم اآلن عليهم نطلق وكما موضع، غري يف األخائيون
يفقهها لحكمة املجلس لعقد الزعماء من سواه دون آلخيل هريا انتداب يف إن (23)
بحالة امللوك أعلم كان آخيل «إن فلوترخوس: قال رمزي. الشاعر كالم أن علم إذا القارئ
إىل أوحت هريا «إن أفستاثيوس: وزاد خريون». عىل الطب درس من له سبق ملا الوباءِ
ترجمتها». يف سرتى كما الهواءِ إالهة وهي الهواء، بفساد أعلمهم كان ألنه أوحت؛ ما آخيل

.(Ηρη) اليوناني اسمها من مشتق اإلفرنجية باللغات الهواء واسم
لثالثة أغاممنون إىل كالمه فوجه خطيبًا فيهم قام الجند رؤساء آخيل حشد ملا (24)
اليونان أن والثالث: الوباء، بهذا املتسبب كان أنه والثاني: زعيمهم، أنه أولها: أسباب؛
حتى عليهم الرزءِ ثقل فذكر منيال، وألخيه له انتصاًرا إال الحرب هذه عىل يقدموا لم
يف الرس كنه استطالع طلب ثم وهيهات، البحر لجة عىل القفول إىل يضطرون كادوا
وهي األحالم، وتفسري والكهانة، بالعرافة إال باعتقادهم ذلك إىل سبيل وال أفلون، غضب
شائعة وكانت التوراة، يف كثرية وأمثلتها والنحل، امللل كل يف القدماء عليها جرى عادة
ساحًرا العرب عند العراف وكان وسطيح، شق أخبار منها وحسبك العرب جاهلية يف

الشاعر: قال أيًضا. وطبيبًا بالغيب ومنبئًا
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ش��ف��ي��ان��ي ه��م��ا أن ن��ج��د وع��راف ح��ك��م��ة ال��ي��م��ام��ة ل��ع��رَّاف ج��ع��ل��ت

ينفعك ال الغراف بك سال «إذا القنوط: درجة وبلوغ األمر استفحال يف قولهم ومن
اإلله، السرتضاء حسنة ظنه يف كانت التي الوسيلة ذكر إىل آخيل عمد وأخريًا العراف».

والحمالن. العنز بخيار له فضحينا سلف، عما كّفرنا إذا يرىض أن عساه فقال:
كان فلهذا البحر، يف لهم دليًال أي: وناخذاة عرَّاًفا ثسطر بن كلخاس كان (25)
بالد عىل حمل من مع يحمل لم فإنه إليه، الحاجة من بهم ما لشدة الجانب معزز
وأخذوا طروادة، أنها منهم ظنٍّا ميسيا إىل وأبحروا الطريق فضلوا األمر، أول يف الطرواد
إىل بنفسه أغاممنون وذهب عنها، فرجعوا الخطأ لهم تبني أن لبثوا ما ثم فيها يعيثون
الربيع يف سفنهم فقاد البحار، سلك معرفة من عنه يؤثر كان ملا بكلخاس فأتى ميغارة،

قاصدين. كانوا حيث إىل الثاني

أغاممنون. إىل يشري (26)
الوردي: ابن قال (27)

ف��ع��ل ق��ال إذا م��ن ت��ع��ان��د ال ب��ط��ش��ه واح��ذر ال��س��ل��ط��ان ج��ان��ب

فرصح جوابه يف آخيل وأما أغاممنون، إىل لطيفة إشارة كلخاس أشار (28)
آخيل كالم ويف الوقتية، بالرئاسة إال أغاممنون يفضله وال مثله، ملًكا كان ألنه ترصيًحا؛
وحقده وجه، من جانبه وعلو بأسه وصف من سريد ما عىل واضحة داللة املوضع هذا يف

آخر. وجه من الرؤساء لرئاسة رعايته وقلة وجفائه،
سيضطر بأن سنني بضع قبل أنبأه ألنه كلخاس؛ عىل حاقًدا أغاممنون كان (29)
أغاممنون أن عىل ييل، بما ووصفه السوء بمنبئ لقبه ولهذا أفيجينيا؛ بابنته التضحية إىل
ليوشافاط «فقال بمآله ميخا أنبأه بما إرسائيل ملك أجاب من أحلم كان وحدته غيظه مع
«قوتوه وقال: بسجنه أمر ثم «١٧:٨ أي ٢» برش بل بخري عيلَّ يتنبأ ال أنه لك أقل ألم

.«٢٦:١٨ أي ٢» بسالم» أرجع أن إىل الضيق وماء الضيق خبز
التنصل بعض ليتنصل ذلك؛ قال لها بحبه اعرتاًفا هذا أغاممنون قول يف أن (30)
بقوله: االعرتاف هذا أردف ثم أبيها، عن بإمساكها شافع حبه من له وليكون ذنبه، من

بوب. قاله بها، شغفه مع عنها باإلفراج فضله ليزداد سبيلها» «فأخيل
منها. بدًال يعوضوه أن عليهم اشرتط إنه أي: (31)
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بسالة عىل تدل ألنها واألسالب؛ السبايا بإحراز يفاخرون كانوا أنهم الظاهر (32)
يرمى التي الخيل أي: والقالئع باألرسى املفاخرة إال العرب عند يقابلها وال محرزيها،
وال العرب جاهلية يف الفخار محط كان إحرازها فإن القتال، ساحة يف فارسها عنها

الشاعر: كقول بالسبي أيًضا فخروا وربما يزال،

وال��س��ب��اي��ا ب��األس��ارى وع��دن��ا ح��اف��الت ب��ال��غ��ن��ائ��م وع��ادوا

يجودون كانوا ربما بل حفظها عىل يحرصون العرب كان فقلما املكاسب سائر أما
عار وصمة بها األثرة أن وحسبوا منها، يشءٍ عىل يبقوا لم أنهم افتخروا ثم كلها، بها

عنرتة: قال ذميم،

األن��ف��اِل ت��ق��اس��م ع��ن��د ون��ع��فُّ ال��ق��ن��ا ن��روي ال��وغ��ى ح��م��س إذا أن��ا

وقال:

ج��م��وع��ه��ا ع��ل��ي اج��ت��م��ع��ت إذا ي��وًم��ا ال��ع��دى م��ن ع��ل��ي ت��خ��ش��ي ال ع��ب��ل ي��ا
ودروع��ه��ا خ��ي��ل��ه��ا ص��ح��ب��ن��ا ول��م��ن ل��ح��م��ه��ا ال��ض��واري ل��ألس��د ف��ي��ك��ون

حق بما نفسه اختصاص عن يرتفع كان الباسل البطل أن إىل يشري كله كالم وهكذا
تمام: أبو قال العدو، سلب من له

م��ك��ت��س��ِب غ��زو ال م��ح��ت��س��ب غ��زو ع��ن ب��ه ال��وق��ور األرض زع��زع��ت ه��ي��ه��ات
ال��س��ل��ِب ال ال��م��س��ل��وب ف��ي ال��ك��ري��ه��ة ي��وم ه��م��ت��ه��ا ال��غ��اب أس��ود األس��ود إن

ظفر منهم ملك عن يرد ولم املتاع، جملة يف عندهم فكانت اإلسالم قبل السبايا أما
السبية بحب شغف وإن أغاممنون، قال كما الحليلة، زوجه من خري إنها فقال: بسبية،
أن بعد اإلسالم صدر يف إال العرب عند السبيات قدر يرفع ولم بالزوجة، شغفه فوق
اإلسالم؛ يف نبغوا أوالًدا ولدن محمودات نساءٌ منهن وكان والفرس، الروم من السبي كثر
التي واسكال الفاروق، وعمر الصديق بكر أبي لولدي كانتا اللتني الفارسيتني كالسبيتني
املقابلة ووجه كثريات، وغريهن إبراهيم ولده أم فكانت طربستان، من للمهدي أخذت
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آبى فكانوا العرب وأما للنساء، رعاية وأكثر حكمة، أوفر كانوا اليونان أن تقدم فيما
طبًعا. وأسخى نفًسا،

وإن فإنه كالمه، يف حق ذي كل لحق مراعاة هوميورس من أكثر شاعًرا نر لم (33)
فيه يظنه بما اآلخر يلقب منهما كًال فإن وأغاممنون آخيل بني مهاجاة مقام املقام كان
ألغاممنون يعرتف آخيل فرتى تكلف، بال الطبيعة بلسان ينطق فهو واملذمة، املحمدة من
لديه، عز ما ويسلبه بآخيل يندد وأغاممنون الشديد، بالطمع يصفه ثم املقام، بسمو

عنرتة: قال جوابه، يف سرتى كما باآللهة يشبهه هذا مع وهو

زي��اِد ب��ن��و ب��ال��ق��ب��ي��ح وج��ازى ق��راِد ب��ن��و ال��ج��م��ي��ل ج��ح��د إذا
ال��ب��الِد وف��رس��ان زع��م��وا ك��م��ا ح��ل��وا أي��ن ع��ب��س س��ادات ف��ه��م

وهكطور فآخيل بها يمتازون لصفة باألرباب رجاله هومريوس يشبه ما كثريًا (34)
العرب شعراء جرى هذا وعىل جرٍّا، وهلم لجماله، وفاريس لحكمته، وأوذيس لبأسهما،

واألنبياء. باملالئكة التشبيه يف
هاني: ابن قال

األن��ص��اُر أن��ص��ارك وك��أن��م��ا م��ح��م��ٌد ال��ن��ب��ي أن��ت وك��أن��م��ا

املتنبي: الطيب أبو وقال

س��م��ا م��ن أس��م��ى ال��م��ل��ك��وت ذي ذات م��ن ج��وه��ًرا ال��م��ص��ف��ى ال��م��ل��ك أي��ه��ا ي��ا

ببالك خطر هل واملعنى والخرب، املبتدأ بني معرتضة حالية فائز سهمك جملة (35)
بيدك. سهمك ويبقى سهمي كانت التي سبيتي ترد أن

جيوشنا. رسانا: (36)
السوداء. السفينة الحالك: الغراب (37)

إىل يسريها أن هنا أغاممنون ريض فقد خريسا والحسناء حون، املالَّ األرادم: (38)
أبيها.

وأمره الحال عجيب «فالن فتقول: املعنى بهذا التعبري هذا العرب تستعمل (39)
عجبًا». كله أمره «كان فقال: املخلوع عن املوصيل إسحاق سئل قالوا: وعجيب». عجب
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األبطال. وإليهم أبيه، فيال مملكة قاعدة وكانت آخيل، رأس مسقط ففيما (40)
إذا أنه موقنًا أوطانه إىل بالقفول أغاممنون فتهدد ببأسه معتًزا آخيل كان (41)
وما منه، صدره حزازة فيشفي أغاممنون فيذل اليونان، يندحر القتال ساحة غادر

املعنى: هذا يف عنرتة قول أحسن

ال��م��ض��ارِب ب��ي��ن ال��ف��رس��ان ب��ه��ا ت��ج��ول أص��ب��ح��ت ال��خ��ي��ل إذا ق��وم��ي س��ي��ذك��رن��ي

قوله: منه وأحسن

ال��ب��در ي��ف��ت��ق��د ال��ظ��ل��م��اء ال��ل��ي��ل��ة وف��ي أق��ب��ل��ت ال��خ��ي��ل إذا ق��وم��ي س��ي��ذك��رن��ي

وقوله:

ال��م��م��ات إل��ى ال��ح��ي��اة ط��ول ع��ل��ى وق��ٍت ك��ل ال��م��ع��ام��ع س��ت��ذك��رن��ي

باسًال بكونه الفضل ألن آخيل؛ شأن من يحط أن هذا بقوله أغاممنون أراد (42)
جوابه: بفاتحة قوله أما بأسه، بشدة اعرتافرصيح هذا مع وفيه له، ال البسالة أواله لرب
آلخيل تحقريًا إال يقله ولم أغاممنون، يعتقده يكن لم كالم فهو انهزاًما» رمت وقد «إذا
مع بخصمه باإلزراء يتظاهر الذي الخصم شأن عليه لوجدهم وتخفيًفا الجند، أعني يف

اإلعظام. من له يكنُّه ما
كالڨـيه قال البالسجة، من كاآلخائيني كانوا آخيل قوم املرميذونة أو املرامد (43)
إغاممنون. بعد اليونان ملوك أول السبب لهذا كان آخيل أن اليونان جاهلية تاريخ يف

العالء: أبو قال العلم، بهذا كيًدا ويزيده به عبئه بقلة علًما آخيل يزيد أن أراد (44)

راح��ل ع��ن��ك أن��ن��ي ه��ج��ري وأي��س��ر م��ب��غ��ض ل��ك أن��ن��ي ص��دودي أق��ل

املجال طال وكلما امللكني، بني فشيئًا شيئًا تشتد الفتنة أن املطالع يرى (45)
العامة، السيطرة من له بما منزلته علو وأغاممنون بطشه آخيل واذَّكر اللهجة، خشنت
إياس سبايا فخصص حنًقا زاد ثم تخصيص، بال خريسا من بدًال بدء بادئ طلب فإنه

سواها. دون آخيل سبية طلب إىل عمد الغيظ به تناهى وملا وآخيل، وأوذيس
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نشأة تُعزى أن والشعراء املشرتعني من تحامل أم هللا خلق يف سنة أهي أدري لست
فقد آدم، أبانا حواء أمنا أغوت منذ جنسهن وبنات الجمال، ربات إىل والرشور الفتن
منيال، زوج هيالنة وهي عظيمتني أمتني تالحم يف العلة كانت حسناء غادة أن علمنا
عىل اآللهة غضب انهيال يف السبب كانت أخرى عذراء وإن فاريس، زوج فقل شئت وإن
بسبب عليهم الخطب تفاقم أن لبثوا ما ثم خريسا، وهي بالوباء يبيدون فكادوا اليونان،
األرباب بني ثارت التي الفتن معظم أن ييل ما يف وسنرى آخيل، سبية هي ثالثة فتاة
لم أنه مع هومريوس شعر يف هذا نرى السماء، يف حتى األنثى صدر مكامن عن نشأت
وإثبات أخالقهنَّ ومدح ، أحوالهنَّ بكل الجميل الجنس بنات حق من وىفَّ ما شاعر يوف
كان هومريوس أن عىل ورقيقات، أحراًرا وأمهات وأزواج، وأخوات بنات وهن فضائلهن،
كل من بها فألمَّ ورسام، شاعر كل الطبيعة أحوال وصف يف شأوه عن قرص مصوًرا
دفاًعا يقولوا أن املحاسن بوليَّات وللمعجبني ساءَ، وما منها حسن ما ومثل أطرافها
وللنساء والوضيع، الرفيع برص مطمح الجمال كان ملا أنه وأشباهه املوضع، هذا يف عنهن
يتنازع ثمني ذخر لصاحب جريرة ذلك بعد فما للنزاع، منشأ هو كان األوفر النصيب منه

الرجال. من املتنازعني إثم فهو إثم ثمة كان فإن إحرازه، عىل الناس
الحكمة. إالهة وأثينا: َشعر. جمع أشعار (46)

للحكمة املعنوية ونسبتها السعة شعار والزرقة ألثينا، صفة اللواحظ زرقاء (47)
النقاءِ. إىل إشارة الذراعني بيضاء يلقبها الهواء وإالهة زفس، امرأة وهريا ظاهرة،

لحالة بديًعا رمزيٍّا لتمثيًال معه وحديثها آخيل عىل الحكمة إالهة هبوط يف إن (48)
األبيات أول يف الصدر ضيق يدفعه كاد والرتوي، الحمق من تباًعا الغضوب يتناوب ما
بأثينا فإذا فعل، بما يشعر ال وهو حسامه انتىض حتى وجماعته بأغاممنون الفتك إىل
منكًرا، يأتي إنما أنه السيف انتضاءِ عند انتبه إنه أي: سواُه يرها ولم السماء من هبطت
إىل يضطروا أن بد فال بينهم، املكانة من له ملا اإلرعواء بوجوب نفسه وناجته فتأنَّى
وأغمد جأشه فسكن قومه، أعني يف خصمه وينحط علوٍّا شأنه فيزيد األعداء، لدفع بأسه
بما همدت قد كانت سورته ولكن الغيظ فعاوده الحكمة، أي: أثينا غادرته ثم سيفه،

سرتى. كما بالسباب البطش عن فأجتزأ األثر، من فيه استبقت
اليونان فبالد الطبيعة، مكنونات من حولها بما تشبه الناس من فئة كل (49)
تشبيه من اليونان شعراء أكثر ولهذا األيلة؛ فيها فتكثر والغاب، والهضاب الجبال كثرية
من بها والنعام الظباء وكثرة بالدهم النبساط العرب؛ أكثر كما األيل بقلب الجبان قلب

الشاعر: كقول والنعامة بالظبي التشبيه
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ال��ص��اف��ِر ص��ف��ي��ر م��ن ت��ف��زع ف��ت��خ��اءُ ن��ع��ام��ة ال��ح��روب وف��ي ع��ل��يَّ أس��د

تمام: أبي وقول

ال��ح��ط��ب ك��ث��رة م��ن ج��اح��م��ه��ا أوس��ع��ت ف��ق��د ال��ظ��ل��ي��م ع��دو ح��ره��ا م��ن ي��ع��د إن

والقحة. البذاءة عن فكناية الكالب لحاظ وأما النعامة، فرخ والظليم
بقوله إيضاًحا كالمه زاد والجبن والبذاءة بالسكر أغاممنون وصف أن بعد (50)
فرتصد للعدو، ليكمنوا املقاتلة أبسل يتخريون كانوا إذ بكمني» صيدهم قط تقد «لم
بمقاتلة قليلة فئة عىل يقيض ألنه والشجاعة؛ البأس عنوان كان الصفة هذه عىل األعداء

كبري. جيش
وال بالصولجان، يقسم آخيل بجعل هومريوس عىل الرشاح بعض اعرتض (51)
تملك ال خشب من قطعة الصولجان أن عليه محتجني اآللهة من غريه أو بزفس يقسم
يف القسم هذا من باملرام أوىف قسًما له أرى وال محله، غري اعرتاضيف وهو ا، رضٍّ وال نفًعا
اآللهة، إىل نظره يوجه أن له يكن فلم غادرته، الحكمة إالهة أن تقدم فقد املوضع، هذا
الصولجان، إال ثمة يكن ولم برصه، يمأل محسوس بيشء يقسم أن البديهي من فكان
سفر يف ولنا األمم، من كثري عند كان كما اليونان عند والقوة امللك شعار وهو به فأقسم
هذا والعظمة، القدرة من له بما أقسم فكأنه عليه، بني شاهد التوراة يف احشويرش
امللك عصا إن أي: يخضل» «هيهات هذا: بعد بقوله التمثيل حسن من هناك عما فضًال
وهكذا وزهاؤها، رونقها يعاودها ال ورقها من وعريت الجبال، شجر من قطعت التي
باملحسوس القسم إن ثم الوالء، وحسن التصايف عالئق قطع بعد التواد بيننا يتمكن لن
فقد يرد، لم أو غالبة قوة به أريد سواءٌ املحسوس بغري القسم من وأقرب مناًال أسهل
وأصنامهم. بمعبوداتهم منه أكثر وزمزم والحطيم والركن، بالبيت العرب حلف كان

أم بيده كان آخيل أصولجان الشاعر يذكر لم املسامري، قتري جمع القرت (52)
قوله: ألن آخيل؛ بيد كان وإن أغاممنون، صولجان إال أخاله وال أغاممنون، صولجان
فلما الكربى، السيطرة صاحب صولجان كان أنه عىل يدل اإلغريق» لجموع ويل «وهو
صاحبه، من السيادة صولجان يتناول أن له كان املجلس لحشد املنتدب هو آخيل كان

الجيش. زعماء عىل يطوف أخذ عندما الثاني النشيد يف منه تناوله أوذيس فإن
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من استعاره وقد الشهد، من ألشهى بالشهد نسطور نطق تشبيه إن (53)
الطبيعة عن أخذًا ونثًرا شعًرا العرب كالم يف كثريًا وارد وهو اإلفرنج، كتبة هومريوس

نفسه. هومريوس مأخذ
العزيز: عبد بن عيل الحسن أبي للقايض عباد بن الصاحب قول ذلك فمن

ال��ع��س��ال أف��واه��ن��ا ع��ل��ى ص��ب��ب��ت ق��د أم ع��س��ل م��ن س��ال ه��ذا ل��ف��ظ��ك ب��ال��ل��ه

امليكايل: هللا عبد الفضل أبي لألمري الثعالبي وقول

ب��ال��ع��س��ِل ال��ك��الم ب��ع��ض أش��ب��ه م��ا ال��ل��ه ت��ب��ارك رب��ي س��ب��ح��ان
ك��ال��م��ث��ِل ي��س��ي��ر ون��ث��ًرا ن��ظ��ًم��ا س��ي��دن��ا األم��ي��ر ك��الم م��ث��ل

ومن نفثته، السحر ومن سالسته، املاء ومن رقته، الهواء من له كالٌم ويقولون:
أشبه. وما حالوته، الشهد

الثلثمائة زهاء نسطور عمر فيكون قرن بمعنى (Ιένεχ) كلمة البعض فرس (54)
َواُب الصَّ َوُهَو الناس، من جيل بمعنى يفرسونها األكثرين ولكن معقول، غري وهو سنة
كان طروادة حروب أثناء عمره إن بعضهم: قال سنة. ثالثني نحو الجيل مدة َوُمَعدَّل
كان أنه منها أخرجت بحجة أتت داسيه عقيلة أن عىل قليًال، أكثر أو ستني من نحًوا
ذكرها التي القناطرة حرب بني املنقضية املدة قدَّرت أن ذلك وثمانني ستًا أو خمًسا
ذاك إذ عمره يكن ولم سنة، وخمسني ست أو بخمس هذه طروادة وحرب بخطابه،
قول من يقرب وهذا تقدم، ما فتبلغ الحرب، سني عرش إليها تضاف عرشين من بأقل
الثمانني بني نسطور عمر فيكون سنة، وثالثني ثالثًا الجيل سني يجعل إذ هريودوتس

واملئة.
القرن مقام الحيل يقيمون العربية كتاب بعض أن الخطأ يف االتفاق غريب ومن

اليونانية. مفرسي لبعض جرى كما
الباسل. البطل وهو شبة، جمع شبني (55)

أكم إىل يأوي كان خرايف مخلوق وهو قنطري، أو قنطورس جمع القناطرة (56)
الرسم، يف ترى كما حصان شطر عىل قائًما إنسان شطر له أنه زعموا وأجمها تساليا،
يف يبالغون أصحابهم زال فما محنكني فرسانًا كانوا القوم أن الخرافة هذه يف واألصل
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الِقنِْطري. أو الِقنُْطوُرس

بقول عمران كبني أمرهم بدء يف كانوا إنما وهم بالفرس، الفارس ألصقوا حتى إطرائهم
املتنبي:

ل��ب��ات��ه��ا ف��ي وال��ط��ع��ن ظ��ه��ره��ا ف��ي ك��ج��ل��وده��ا ف��روس��ة ال��ث��اب��ت��ي��ن
ص��ه��وات��ه��ا ع��ل��ى ول��دوا وك��أن��ه��م ت��ح��ت��ه��م ق��ي��اًم��ا ن��ت��ج��ت ف��ك��أن��ه��ا

ونقلها بطليموس، رسمها التي واألربعني الثمانية األبراج أحد أيًضا والقنطورس
القنطري لفظة أن ريب وال حصانًا، ممتٍط دب بهيئة ومثلوه رسمه فغريوا العرب، عنه

املادة. هذه من مأخوذة الداهية بمعنى العرب عند
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بالحصن تشبه والعرب ييل، ما يف إياس به شبَّه وقد بالحصن آخيل شبه (57)
عنرتة. العبيس كقول هنا يراد ما عىل والكفاح بالذود الهمة علو عىل للداللة أما واملعقل

ح��ص��ن��ا األب��ط��ال ش��ادت م��ا إذا ع��ب��ٍس آلل ال��م��ش��ي��د ال��ح��ص��ن أن��ا

كقول الحصون، مقام تقومان اللتني الرأي وأصالة الحكمة عىل للداللة وأما
زيد. أبي إنشاد من الزمخرشي

ف��روُع غ��ض��ارف��ة وف��ت��ي��ان ف��ي��ه��م ال��ط��رداء م��ع��ق��ل ك��ه��وٌل

امللكني بني وحكيمهم اليونان خطيب نسطور توسط من باملقام أليق يشء ال
بشماتة والتهويل البالء إعظام يف أوًال رشع كالمه، من أرق وال أبلغ كالم وال املتخاصمني،
سني من عليه مرَّ ملا إليه االنقياد بهما فيجدر منهما أرشد أنه ذكرهما ثم األعداء،
واقتداًرا، عزوة دونهما ليسوا ألقيال واإلرشاد النصح من له مر وملا الطوال، االختبار
يرضيه بما منهما كل إىل تزلف ثم الغضب، فيتلطف املجال بهما ليطول تفصيًال وفصل
فاصًال الخطاب هذا يكون أن الشاعر تصد من يكن ولم اآلخر، عىل أحدهما مؤثر غري
كالم يذهب أن أيًضا حسنًا يكن لم ولكنه الحد، هذا عند القصة النتهت وإال نزاع، كل
بقوله: أجابه أغاممنون فإن نفسيهما، يف الوقع حسن من يشءٌ له فكان ضياًعا، الخطيب
فيتضح نصيل» منتضيًا لست فتاتي «ألجل بعده: آخيل وقال نطقت» حكمًة شيخ «يا
سفنه إىل آخيل فمىض سبيله، يف منهما كل وراح نسطور، بفضل هان قد الرش إن ثم من
سيجيء. كما الجيش عن للوباء دفًعا أفلون؛ اسرتضاء يف أغاممنون وأخذ القتال، واعتزل

الحميم. وصديقه آخيل رفيق فطرقل (58)
أفلون، اسرتضاء يف الرب يستتم أن أغاممنون أراد العنز، هنا بالسخل املراد (59)
وضحى لطروادة، املقابل الرب يف خريسا أبي إىل الذاهبة السفينة يف بضحايا فبعث
امللل كسائر وضوءٍ عىل وهم إال يضحون يكونوا ولم معسكره، يف أخرى بضحايا

املظلمة. القرون تلك يف املدينة نور من بيشء املستنرية
من سبوا من يف اليونان سباها لزنيسة، يف زفس كاهن بريسيس ابنة بريسا (60)

آخيل. سهم السبايا اقتسام عند فكانت طريقهم، يف اكتسحوها عندما البلدة تلك
إال البحر جرف عىل مذعور راجع وهو خريسا، أبي صمت بالغة يماثل ال (61)
تبعات من هنا تنصل الشاعر «إن أفستاثيوس: قال آخيل، أمام أغاممنون رسويل صمت
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ببعض يبلغاها أن إما الضطرا رسالتهما بلغا لو فإنهما تكلما، لو لزمته كانت كثرية
وسيلة ذلك ويف أمرا، كما يبلغاها أن وإما أغاممنون، شأن من غض وفيه االنكسار،
فأمر آخيل، غضب من ولطفا مهمتهما، قضيا بصمتهما أنهما عىل آخيل، غيظ إلثارة
يف آخيل لهيبة إعظام زيادة هذا ويف قلت: هـ، ا مجرب». غري سامح كأنه إليهما بتسليمها
يخلو ال قسوته شدة مع بأنه وشهادة أخالقه مدح إىل واستطراق والعدو، الصديق قلب

لهما. خطابه من يتضح كما الصدر وسعة الحلم من
عنهم، للذود يده يبسط ال بقومه العدو نكل إذا أنه هنا يقسم أن أراد كأنه (62)
أشبه بكالم أغاممنون تعنيف إىل ورجع الكالم، فقطع الحقد، يف منه تجاوٌز أنه ففكر

بالسباب. منه بالعتاب
هذا ومع أغاممنون، مكانة تجهل بريسا تكن لم أغاممنون، املكينيني ملك (63)
ألن وطوله؛ حوله يغرها ولم مكرهة» «سارت بل خاطر طيبة عن إليه تذهب لم فإنها
الصلد آخيل قلب يف وجدت فقد والتنقري، التغريد له يطيب حيث إال يقع ال طائر الحب
يف فتًى كان آخيل أن ذلك عىل وزد املقام، واستطاب فيه حبها فأقام رحبًا، لينًا مرتًعا
الكهولة؟ عىل الشباب تؤثر ال فتاة وأي شبابه، قيضعىل كهًال وأغاممنون شبيبته، ريعان
عىل صاغًرا بريسا بتسيري وتسليمه خصمه فوز بعد بآخيل يجدر يكن لم (64)
العزلة يطلب أن إال بها وشغفه البأس وشدة الشأن، وعلو املزاج، حدة من عليه كان ما
البحر جرف عىل فهام الجأش، من أكنت بما فتهيج العنان، لنفسه ويطلق الرباح، يف
الدمع» يذرف أن كآخيل ببطل يليق يكن «لم بعضهم: قال رأيت، ما عىل عرباته وتفجرت
إال به يليق يكن لم إنه نقول: بل فؤاده عىل العواطف نسمات تمر لم من قول وهو
اجتمعت وقد محسنًا، محبٍّا غيوًرا شهًما كان فقد باسًال، بطًال كان وإن ألنه يبكي؛ أن
فتوسع الدموع، منها تفض لم إذا الصدور أصاب لشق يكفي بعضها كثرية دواٍع لديه
مقاومتها عن تعجز وفطرة الشعراء، كل عليها جرى سنة والبكاء لهيبها، وتخمد ضيقها

القائل: العبيس عنرتة العرب بطل بكاء ترى أفال األبطال، بسالة

وال��س��ه��ِر ب��ال��ن��وح ل��ي��ل��ي ق��ض��ي��ت ي��ط��رق��ن��ي ال��خ��ي��ال ل��وال ع��ب��ل ي��ا

يجمع لم أو الخ، نبك قفا بقوله: بالبكاء معلقته الكندي الشعراء شيخ يفتتح لم أو
يف تمام أبي كقول األشجان، لحرارة ومخفف لألحزان، ملطف الدمع أن عىل الناس

وصفه:
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واألك��ب��اد ب��ال��ق��ل��وب واق��ع م��ن��ه وال��ب��رد ب��ال��خ��دود واق��ًع��ا

القيس: امرئ قول القبيل هذا ومن

ِل م��ع��وَّ م��ن دارٍس رس��م ع��ن��د ف��ه��ل م��ه��راق��ة ع��ب��رة ش��ف��ائ��ي وإن

الرمة: ذي وقول

ال��ب��الب��ل ن��ح��ب��ّي ي��ش��ف��ي أو ال��وج��د م��ن راح��ة ي��ع��ق��ب ال��دم��ع ان��ح��دار ل��ع��ل

الفرزدق: وقول

ت��الق��ي��ا ال أن ظ��ن م��ن ي��ش��ت��ف��ي ب��ه ل��راح��ة ال��ب��ك��اء إن ل��ه��ا ف��ق��ل��ت

فيها يرغب ومحمدة إليها، يتسابق محجة البكاء الشعراء بعض يجعل لم أو
كقولهم:

ال��ت��ن��دم ق��ب��ل ال��ن��ف��س ش��ف��ي��ت ب��س��ع��دي ص��ب��اب��ة ب��ك��ي��ت م��ب��ك��اه��ا ق��ب��ل ول��و
ل��ل��م��ت��ق��دِم ال��ف��ض��ل ف��ق��ل��ت ب��ك��اه��ا ال��ب��ك��ا ل��ي ف��ه��ي��ج ق��ب��ل��ي ب��ك��ت ول��ك��ن

الحيل: الصفي كقول الرسور يف ذكروه حتى أحواله كل يف وصفوه أيًضا تراهم أوال

أب��ك��ان��ي س��رن��ي ق��د م��ا ع��ظ��م م��ن أن��ه ح��ت��ى ع��ل��يَّ ال��س��رور ط��ف��ح

حتى غريه، يف أساؤه كما هذا يف التقليد أكثرهم أساء فقد املتأخرون شعراؤنا أما
الباكي. يضحك وتباكيًا واستبكاءً بكاءً إالَّ أشعارهم بعض يف تجد ال تكاد إنك

ظالمته يشكو أن إالَّ عانى ما عانى أن بعد آلخيل يبق لم القرابة. الرحم (65)
ثيتيس. أمه رحمه لذات

آخيل فأولدها فيال، تزوجت اآللهة صغار من املاء بنات إحدى ثيتيس (66)
إىل يشري البيت هذا يف آخيل كالم إن البحر، قعر يف وأخواتها نريا أبيها مع وموطنها
القضاء يف له قدر أنه عامًلا كان آخيل أن مفادها التاسع؛ النشيد يف ذكرها سريد قصة
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عنفوان يف يهلك أن وأما ذكر، وخمول ورفاءٍ سعة يف مديًدا عمًرا يعيش أن أما املحتوم
غري األثيل املجد مع الحياة قرص فاختار ذكره، ويخلد ونصب شقاءٍ يف ويعيش الصبا،
وما واإلباء، العزة من االختيار هذا يف ما يخفى وال العيش، ورغد العمر طويل يف طامع

العبيس: قول أحسن

ال��ح��ن��ظ��ل ك��أس ب��ال��ع��ز ف��اس��ق��ن��ي ب��ل ب��ذل��ة ال��ح��ي��اة ك��أس ت��س��ق��ن��ي ال
م��ن��زِل أط��ي��ب ب��ال��ع��ز وج��ه��ن��م ك��ج��ه��ن��م ب��ذل��ة ال��ح��ي��اة ك��أس

شعره، من مواضع يف الحديث إعادة هومريوس عىل الرشاح بعض انتقد (67)
عاملة كانت أمه إن بقوله: كالمه آخيل الفتتاح خاصًة املوضع هذا يف مصيبون لعلهم
به علًما القارئ زاد بما التكرار بهذا شافًعا له ولكن اإلعادة» تجدي «فال الحال بواقعة
سائر وأما ذكرها، يسبق لم حادثة وهي أغاممنون، حيازة يف خريسا دخول تاريخ من
وإما قيل، كما بُلِّغ رسل كالم ألنه أما محله يف واقع فأكثره ييل، ما يف التكرار من ورد ما

النفوس. يف وقعه لزيادة أعيد كالم ألنه
بقلب طيوة أو طيبة العرب: ويقول ثيـڨـاس، أو ثيبة كسب. بمعنى ارتفد (68)
تسع البيزنطي إسطفانوس حسب مدن. لعدة اسم واًوا أو باء والـڨـاء طاء، الثاء
وطيبة وأفامينتذاس، فنذاروس، رأس مسقط بيوتيًا قاعدة أشهرها االسم بهذا مدائن
إيتيون مملكة عاصمة فهي هنا املرادة ثيبة وأما مرص، صعيد عاصمة الشهرية مرص
جملة من عندهم وكانت الطروادية، كيليكيا يف واقعة وهي هكطور امرأة أنذروماخ أبي

إيتيون. بقدس دعاها ولهذا املقدسة؛ املدائن
أوجبوا. حقوا: (69)

عليه وآثينا وهريا فوسيذ بخروج زفس تذكري يف «إن الرشاح: بعض قال (70)
االنتقام عاطفة فيه هاجت الذكرى تلك زفس عىل أعادت إذا ثيتيس ألن عظيًما؛ لدهاء
فإذا اليونان، نرصاء هم وهم غله، عىل الزمن سالف يف تعاونوا الذين اآللهة هؤالء من
التي لثيتيس الوفاء واجب وأدى بذلهم آخيل فأعز بهم، نكل فكأنه باليونان، زفس نكَّل

رشهم. بدهائها كفته
وأشدهم الطيطان أشهر كان التايل، البيت يف املذكور بريارا بالجبار املراد (71)
له كان أنه (٦ (ن ڨـرجيليوس وذكر ذراع، مئة ذا كان إنه هومريوس: قال بأًسا،
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ثيتيس استرصخته الذي وهو املضطرمة، بالنريان تقذف فًما وخمسون رأًسا خمسون
العاملني. حكم يف قدمه رسخت أن قبل اآللهة عليه تألب ملا زفس لنجدة

زفس. أبو وهو زحل قرونس: أو قرون (72)
قد كانوا ملا اليونان إن قوم: فقال الخرافة، هذه يف شتى مذاهب الرشاح ذهب (73)
والفينيقيني واآلشوريني كاملرصيني، املدنية يف لهم السابقة امللل عن عبادتهم طرق أخذوا
بعض ون يلمُّ كانوا إنهم آخرون: وقال امللل، هذه اعتقادات من مزيًجا الحديث هذا كان
فصاغوها مشوَّهة، الرواية فحفظوا املالئكة، بعض عصيان عن التوراة يف جاءَ بما اإلملام
رموًزا هومريوس كالم كل يرون الذين وأما زعيمهم، زفس عىل اآللهة بعض باعتصاب
العنارص تلك إن فيقولون: تمثلها، التي بالعنارص اآللهة فيئولون راهنة حقائق إىل تشري
املاء بنت ثيتيس وساطة كانت وربما عليها، فتغلب الرقيع ممثل زفس عىل متألبة كانت

الكون. توازن يف الشأن من املائي للعنرص ما إىل إشارة
األذى. اإلصاده: (74)

يف قديمة خطة إىل إشارة البيتني هذين يف اآللهة، واملقصود األسياد العرانني: (75)
اثني به يحتفلون سنوي عيد لهم كان «إنه وقال: أفستاثيوس، ذكرها األثيوبيني عبادة
زفس أن هومريوس وقول اآللهة». وسائر لزفس، بالضحايا فيه يضحون يوًما عرش
بهم اهتمامه يظهر أن يريد بل العبارة ظاهر عىل آكلهم أنه يفيد ال دعوتهم يف ذهب

البرش. يوآكلون ال اآللهة أن ييل ما يف أوضح وقد بعبادته، احتفالهم أثناء
إىل وأمه آخيل حديث من هنا الشاعر انتقل ذكرها، تقدم التي البلدة خريسا (76)
ال تاريخي وصف التالية األبيات ويف أفلون، كاهن لخريس اليونان رسول أوذيس مقابلة

سرتى. كما لآللهة التضحية طريقة عن األقدمني آثار من لدينا ما يف له مثيل
السفينة. سارية الدقل: (77)
السفينة. حبل الجمل: (78)

الذبيح. الذبح (79)
بامللح. وممزوًجا محمًسا الضحية رأس عىل الشعري يذر أن العادة كانت (80)

ذكرها. مر ألفلون ألقاب البيت هذا كل (81)
اليونان. دانوس أبناء (82)

العليا، لآللهة بها ُضحي إذا السماء إىل الضحية رأس يوجهوا أن العادة كانت (83)
الجحيم. آلهة أو السفىل لآللهة بها ضحى إذا األرض وإىل
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اقتسموا. اجتعلوا: (84)
تربَّأ. انتفل: (85)

ويضعوا الشحم، من بطبقتني ويغشوها األفخاذ يعزلوا أن العادة كانت (86)
عىل وهي تحتها النار ترضم ثم الذبيح، أعضاء من عضو كل من صغرية قطعة فوقها
ضحية، بجملتها تحرتق حتى اللهيب عىل الخمر يصبون أخذوا اشتعلت إذا حتى املذبح
أبطله أن إىل ذلك عىل يزالوا ولم القرع، ويدعونه األبل نتاج وأول العنرية ويدعونها

اإلسالم.
مستبينًا. أي: منجًال (87)

زرافات. وجمل خيمة، جميع خيم (88)
بقوله: عنرتة تحرُّق والرضب للطعن آخيل يتحرق (89)

ال��ل��واع��ِب ال��رم��اح ط��ع��ن إل��ى وأص��ب��و ال��ق��واض��ب ال��س��ي��وف ض��رب إل��ى أح��ن

وقال:

م��خ��ت��ض��ب ال��رم��ح وس��ن��ان وي��ن��ث��ن��ي م��ب��ت��س��ًم��ا ال��ح��رب غ��ب��ار ي��خ��وض ف��ت��ى

وقال:

ض��رب��ه أَِل��ف ب��ه ض��رب��ت م��ا إذا ال��غ��ب��ار ت��ح��ت ب��ال��س��ي��ف وأف��رح

هومريوس عليها يمر مدة أطول وهي حرب، بال عرش االثنا األيام هذه انقضت (90)
مشتغلني كانوا اليونان أن القارئ يفت لم ولكنه بها، جرى ما يصف وال اإللياذة، يف
اضطرارهم مع هذا كل خريسا إىل والضحايا والهدايا الرسل بإنفاذ ثم بمصابهم، أوًال
الدفاع، موقف يف فكانوا الطرواد أم األيام، تلك استغرق ودفنها موتاهم جثث إحراق إىل

معاقلهم. وتحصني شعثهم، للم فرصة واغتنموها
التصورات. املخايل: (91)

عىل هومريوس يطلقها كنًى مطلًقا واألب والبرش، اآللهة وأبو الخلق، أبو (92)
دولة ولكن (زحل) قرونس ابن كان أساطريهم يف نفسه زفس أن مع (املشرتي) زفس

الزمن. ذلك يف دالت قد كانت قرونس
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املشبهة اعتقاد من نحو (عىل محسوًسا تمثيًال آلهتهم يمثلون اليونان كان (93)
إليهم وينسبون بالحادث) وتمثله باملخلوقات، الخالق تشبه كانت التي اإلسالم فرق من
والظلم، والحلم، والغضب، اللني، وحاسات: العواطف من البرش عن يروى ما جميع
األرباب بني واقعة أو هومريوسحديثًا وصف فإذا واالستكانة، والغرية، والبغض، والحب،
أبدع الحديث من ييل ما ويف شئونها، بعض يف البرشية للفطرة دقيًقا وصًفا منها علمنا
ضمريه، مكنونات استطالع إىل وتتطرق زوجها، عىل تغار التي الزوجة لحالة تمثيل
يحق ما وراء ما إىل امرأته تشوُّف من يتثاقل الذي والزوج فتذل، فتدل فتلني فتغضب
وسيلة املوضع هذا الرشاح اتخذ وقد فيصالح، فيقسو، فيالطف، فيحاذر، عرفانه، لها
تأويًال الحديث أوَّلت منهن وهي داسيه، عقيلة أن إال النساء طباع انتقاد يف لإلسهاب
إزعاج عىل فالمتها دينيٍّا كان اعرتاضها ولكن زفس، زوجة هريا عىل فاعرتضت فلسفيٍّا،
أحكامه، إىل التطلع تتطلب أن لها يكن فلم اإللهية، العناية ممثل أنه حيث من زوجها
إن ثمَّ من فأرى تخريج، وال تأويل بال العبارة بظاهر االستمساك إىل أميل أنني عىل
الحسن من كالٍّ فأظهر والرجال، النساء أخالق وصف عىل اإلتيان إال يقصد لم هومريوس
أثبت فقد النساء طبائع يف االنتقاد محل أبان قد كان وإن وهو موضعه، يف والقبيح
لم محًال أحلها وقد املرأة، شأن رفع إىل الناس أميل كان ألنه مواضعه؛ يف الفضل لهن
بصريته عىل شاهًدا بهذا وحسبك هذه، أيامنا يقارب ما إىل بعده وال قبله أحد فيه يُحّلها

القائل: األديب هللا ورحم ادة، النقَّ وعارضته الوقادة

ول��ك م��ن��ك ت��ن��ظ��ره م��ا ك��ل ب��ه��ا م��رآة ال��م��رأة إن��م��ا
م��ل��ْك ف��ه��ي أص��ل��ح��ت��ه��ا وإذا أف��س��دت��ه��ا إذا ش��ي��ط��ان ف��ه��ي

أرشده عما فسئل الصناعة، آيات من آية كان لزفس نصبًا فيداس اصطنع (94)
املوضع. هذا يف هومريوس كالم فقال والجالل، الجمال مظاهر من أودعه ما إبداعه إىل
فتعلم زوجها، مراقبة من جهًدا املرأة تألو ال كيف البيت هذا من القارئ يعلم (95)
قبال قال فإنه منها، حذر عىل كان وإن بال، عىل له يخطر ال ما وسكناته حركاته من

ناظرة. حارضة كانت أنها مع تنظرك» وال «هبي لثيتيس
ثيتيس. حادث إنما أنه عاملة كانت ألنها التجاهل؛ قبيل من هنا سؤالها (96)

أن ويحب امرأته، بحق يعرتف الذي الزوج شأن مًعا وتهددها استعطفها (97)
ذلك. وراء عما تنتهي
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باملهاة عنها عربت اإلطالق. عىل بقرة عني أي: (Βοωπις) األصل يف مهاة عني (98)
الجهم: بن عيل قال العرب، شعر يف ابتذل حتى كثر تشبيه وهو الوحشية، البقرة أي:

أدري وال أدري ح��ي��ث م��ن ال��ه��وى ج��ل��ب��ن وال��ج��س��ر ال��رص��اف��ة ب��ي��ن ال��م��ه��ى ع��ي��ون

تمام: أبي كقول أيًضا األهلية البقر بعيون العرب يشبه ولقد

ص��واُر رم��ق��ن إذا وه��ن ح��ور س��واف��ًرا رم��ق��ن إذا ف��ه��ن ب��ي��ض

العرب استحسان بحضارتهم األهلية البقر عيون اليونان يستحسن أن عجب وال
هذا استقبحوا اإلفرنج رشاح من كثريين أن العجب بل بداوتهم، يف الوحشية البقر عيون
يف بالغوا لشاعرنا املتشيعني من البعض أن حتى املاشية برعاية عهدهم لبعد التشبيه؛
شعراء يشبه أن بدع وال هومريوس، يتصوره لم معنًى لها وجعلوا الكلمة، أصل تأويل
العيون يشبهون يكادون ال املقلدين العرب متأخري من وشعراؤنا التشبيه، بهذا الجاهلية
املهاة. كل الفتاة كل فيجعلون يتوسعون لقد حتى والغزالن املهى بلحاظ إال الحسان

إىل ميالة كانت إنها ذلك زفس تعنيف عىل الغرية غري آخر باعث لهريا كان (99)
عليه. بتطفلها لها آخر شافع وهذا لثيتيس، ارتضاءً بهم؛ زفس ينكل أن تخىش اليونان
بما واإلشعار القسوة إىل عمد باللني إسكاتها إىل سبيل ال أنه زفس رأى ملا (100)

الشنفرى: قول يقول فكأنه السلطان، من له

ي��ف��ع��ُل ك��ي��ف أم��ره ف��ي ي��ط��ال��ع��ه��ا ب��ع��رس��ه م��ربَّ أك��ه��ى ج��ب��أ وال

وصف أن بعد فإنه دونها، إال الخلق أحوال من شاردة هومريوس يغادر لم (101)
القارئ فليتصور بلباًال»، بلبلوا الخلد «وبنو لرتاضيهما: التوطئة يف قال الزوجني نزاع
بلباًال يبلبل البيت ذلك فكل وأتباعه، حشمه مرأى عىل امرأته نازع عظيم بيت رب
حقة واقعة وإثباته الحديث، رونق يف لزيادته وقًعا تعبريه قوة يزيد كالم وهذا عظيًما،
من يظهر عما فضًال هذا املتخاصمني بني املتوسطني لوساطة الباب وفتحه منها بد ال

وعظمته. زفس أبهة
العرب اتخذ ومنه الرومان، ڨـولكانوس وهو والحرارة، النار إله هيفست (102)
رمزيٍّا تأويًال هومريوس كالم يئولون الذين إن إفستاثيوس: قال النار، لجبل بركان كلمة
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وهريا السماء، يمثل زفس ألن املتخاصمني؛ اإللهني بني بالتوسط اآللهة أوىل هيفست يرن
الحرارة بفعل إال التوازن يحصل وال السماءُ، أربدت الهواء اضطرب فإذا الهواء، تمثل
قالوا: الحرارة، مبعث ألنها السماء؛ يف مولده أن يعتقدون كانوا وقد هيفست، يمثلها التي
إىل إشارة أعرج ويرسمونه الرباكني، من فيها ما لكثرة ملنوس؛ جزيرة يف سقوطه وكان

األرض. إىل بانبعاثها الحرارة حالة لتغري أي: بسقوطه، التشويه من ناله ما
زفس. ألقاب من لقب الرعد قاصف (103)

املوت. شاربه يأمن سماويٍّا رشابًا كانت بل البرش كخمر اآللهة خمر تكن لم (104)
هو وعجزه بمصابه فذكرها مصابها، هريا عىل يهّون أن هيفست أراد (105)
سورة بقية من لديها ما إذهاب ورام الذكرى، فنفعتها زفس، مقاومة عن اآللهة وسائر
وخرجت ثراقة، إىل آوى الناس من جيل السنت بغيته، فنال الكأس» لها «فزجى الغضب
هندية طائفة ألسنت أن الكتاب بعض وزعم إسطرابون، قاله ملنوس، فاحتلت منه جالية
قبائل نشأت ومنها أوروبا، يف فاستقرت وأتت عام، آالف بضعة منذ بالدها هجرت
كواولة ويدعون النَور، باسم سوريا ويف الغجر، باسم مرص يف (املعروفني الرّحل الزنكانة

دليل. يؤيّده ال قول وهو أوروبا) يف وبوهيميني العراق، يف
املجلس ذلك من واالضطراب الكآبة آثار نزع يف حيلته كل هيفست أفرغ (106)
أمه، هريا إىل خطابه وجه بل له إجالًال بيشءٍ يخاطبه فلم زفس، حرمة مراعاته مع
بواعث ليهيج الساقي؛ مقام عىل متطفًال بنفسه الباقني يسقي وانثنى الكأس وناولها
جسمه. وضخامة ساقيه، ودقة لعرجه به؛ يجدر يكن لم موقًفا بوقوفه والضحك الزهو
اآللهة قصور شاد الذي وهو الحاذق، والصانع اد بالحدَّ هيفست يلقب كان (107)
قول من مأخوذ السيارة تحلها برًجا عرش باثني املنجمني قول «إن بوب: قال السماء، يف

بيتًا». إله لكل بنى هيفست إن هومريوس:
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ورؤسائها وقبائلهم وبالدهم اإلغريق سفن وإحصاء أغاممنون سياسة

ُمْجَملُه

مموٍه» طيٍف إرسال له «فعن آخيل لشأن إعالء باليونان؛ التنكيل يف ليلته فاكًرا زفس ظل
الفشل وجيشه يناله أن بغية الطرواد عىل ورجاله بخيله يشد أن عىل أغاممنون يحث
عن بمعزل وآخيل إليون فتح يف وطمع أغاممنون فاغرت آخيل، استعطاف إىل فريجعون
فتور من مشفًقا كان إذ إشارته إىل الجند انقياد من يقني عىل يكن لم أنه عىل القتال،
كان فلما بقومه، آخيل وتثبط الحصار، مدة طول من والسؤم الوباء إثر عىل هممهم
من داخله عما لهم وكشف القوَّاد فجمع عزيمتهم، بها يخترب حيلة إىل عمد الصباح
يكون ما لريى األوطان؛ إىل واالنقالب بالرحيل ينادي أن عزمه يف إن لهم: قال ثم الريبة،
إىل القواد بادر الحصار وترك الديار معاودة يف رغبة منهم أنس فإذا الجند؛ أمر من
وخطب العام، املجلس عقد نسطور بلسان رأيه عىل وافقوه فلما بهم، والهجوم صدهم
بها، لإلقالع يتأهب سفنه إىل فريق كل جرى حتى انتهى وما بالقفول، مناديًا الجند يف
وطاف أغاممنون يد من السيادة صولجان واجرت أثينا، بأمر عمًال أوذيس فاعرتضهم
مجلس إىل بهم عاد حتى ينثن ولم والوعيد، بالوعد العزائم ويقوي الهمم يستنهض فيهم
رضبة ورضبه أوذيس، فزجره ولؤمه، خبثه بنفثات السفيه ثرسيت له فتصدى شوراهم،
عقد انتظم وملا العقاب، مستوصبًا يضج والجمع للمعترب، عربة وغادره قواُه، أوهنت
تاله ثم بالظفر، لهم اآللهة ومواعيد األيمان بذكر وأطنب فخطب أوذيس، نهض املجلس
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وملا أمريها، منها قبيلة بكل يزحف كتائب الجيش بحشد وأشار وأرشد فشدد، نسطور
بضحاياهم فضحوا للقتال، بالتأهب أمره أغاممنون أصدر هممهم وذكت قدمهم ثبتت
واألمراء امللوك أسماء رسد يف الشاعر أخذ وهنا السالح، إىل وقاموا طعامهم، وتناولوا
فبعث يعملون، عما غافًال يكن فلم زفس أما وقبائلهم، بالدهم وذكر سفائنهم، وتعداد
جند هكطور فعبأ اإلغريق، عزم من كان ما عىل توقفه طروداة ملك فريام إىل بإيريس
ثم الحرب، تلتحم أن إىل فيهم وتربص إلليون، محاذية هضبة عىل وأنصارهم الطرواد

وحلفائهم. الطرواد قبائل برسد نشيده هومريوس ختم

اإلغريق معسكر يف وقائعه ومجرى والعرشين، الثالث اليوم من قسًما إالَّ النشيد هذا يستغرق ال
الطرواد. معسكر يف ثم البحر جرف عىل

الثاني النشيد

ال��ك��رى1 س��ن��ة ن��اب��ذٌ زف��ًس��ا ول��ك��نَّ ن��وٌَّم وال��ن��اس واألرب��اب ال��ل��ي��ل دج��ا
م��ف��ك��را ظ��لَّ اإلغ��ري��ق س��ف��ن ل��دى ج��م��ل��ٍة وإه��الك آخ��ي��ل ب��إع��زاز
را ت��ص��وَّ ب��أم��ٍر ت��غ��ري��ه ألت��ري��ذ خ��ب��ي��ث��ٍة رؤي��ا إرس��ال ل��ه ف��ع��نَّ
م��ب��ش��ًرا2 ال��م��داج��ي ال��ط��ي��ف أي��ه��ا أي��ا ف��ط��ر «أال وق��ال: أن��ي��روًس��ا ف��ن��ادى
ت��رى3 ب��م��ا أن��ب��ئ أغ��ام��م��ن��ون أق��ام ب��ه��ا خ��ي��م��ًة ل��ج اإلغ��ري��ق س��ف��ن إل��ى
ال��م��ع��س��ك��را ل��ذاك ول��ي��ع��دد ال��ح��رب ع��ل��ى م��ق��دًم��ا ف��ل��ي��م��ض أُْل��ِق��يْ��ه: ك��لَّ��م��ا أع��د
ُق��دِّرا ال��ي��وم ال��ط��روادة ب��ل��د ع��ل��ى وف��وزه ط��رٍّا األرب��اب ت��آل��ف��ت
م��ك��رَّرا» وب��اًال إل��ي��ون رزء ع��ل��ى رأي��ه��م ف��أج��م��ع اس��ت��الن��ت��ه��م وه��ي��را
م��خ��ب��را ب��ال��غ��ي��ب أغ��ام��م��ن��ون ل��ِخ��ي��م ُف��ْل��ك��ه��م اج��ت��از أن ي��ل��ب��ث ول��م ف��ط��ار
ن��س��ط��را ه��ي��ئ��ة واح��ت��از رأس��ه ل��دى دن��ا ن��وًَّم��ا ح��ول��ه ف��ي��م��ن ف��أل��ف��اه
م��وق��را:4 ش��ي��ٍخ خ��ي��ر ن��ي��ال اب��ن ل��دي��ه ع��ال��ًم��ا ك��ان إذ ح��اك��اه وق��د وق��ال
األم��را ي��م��ل��ك م��ول��ًى ش��أن ذا م��ا ت��ه��ج��ع ال��ق��رم أت��را اب��ن ي��ا «ل��م
ال��ح��رى ال��ل��ي��ل��ة ي��ن��ام أنَّ��ى أم��ت��ه أم��ر ت��ولَّ��ى ق��د م��ن
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أس��رى ل��ق��د أع��ال��ي��ه ق��اص��ي م��ن ل��ك ب��ي زف��س ك��الم��ي ف��اح��ف��ظ
��رَّا ال��ضُّ ت��س��ت��دف��ع أن ف��أراد رأف��ت��ه اإلغ��ري��ق إل��ى م��ال��ت
ال��ك��ب��رى5 ال��ب��ل��دة ف��ت��ح ح��ان ق��د إذ ت��زح��ف واالك م��ن ك��ل ف��ي
ُط��ّرا أذع��ن��وا ه��ي��را ول��ق��ول ات��ف��ق��وا ق��د ط��رٍّا أرب��اب��ن��ا
خ��ب��را أم��ره ف��اخ��ب��ر ب��ال��وي��ل ق��ض��ى زف��س ال��ط��رواد ب��ن��ي وع��ل��ى
ق��س��را» ب��ع��ده ف��ت��ن��س��ى ـ��ح��ال��ي ال��ـ ل��ل��وس��ن ت��ن��ق��اد أن وح��ذار
ي��ن��اال ل��ن م��ا ي��رى وغ��ادره اح��ت��ي��اال ب��ال��وع��د أغ��راه ك��ذا
اح��ت��الال إِل��ي��ون ال��ي��وم ب��ذاك ي��ع��ل��و أغ��واه وم��ا ل��ه ف��الح
��ج��اال ال��سِّ ال��ح��رب ق��در ع��ل��ي��ه ل��م��ا ال��رب ن��واي��ا ي��ع��ل��م ول��م
اق��ت��ت��اال اش��ت��ب��ك��وا إذا وأرزاءً ب��ؤًس��ا ال��ق��وم��ي��ن ل��ج��م��ل��ة أَع��دَّ
ح��اال6 وق��ام ف��ه��بَّ ح��وال��ي��ه ي��دوي ال��ط��ي��ف رب وص��وت أف��اق
ج��م��اال7 ت��زه��و ح��ل��ًة وأردف ب��ه��اءٍ ذي ش��ع��اٍر ف��ي ت��دثَّ��ر
تَ��الال ق��د َس��ي��ًف��ا ك��ت��ف��ي��ه ع��ل��ى وأل��ق��ى ال��زاه��ي ��ُه خ��فَّ وأوث��ق
م��اال8 ال��ف��ل��ك ون��ح��و أله��ل��ي��ه خ��ال��ديٍّ��ا ص��ول��ج��انً��ا وأم��س��ك
ام��ت��ث��اال9 وال��م��ي��ام��ي��ن ل��زف��س ال��م��ع��ال��ي ال��ف��ج��ر ربَّ��ة ��ت وأمَّ
ج��اال ال��ق��وم ب��ي��ن أغ��ام��م��ن��ون ��ا ل��مَّ ��ب��ح ال��صُّ ب��ط��رِّ ت��ب��ش��ره��م
ارت��ح��اال ل��ل��ش��ورى ��وت ال��صَّ ب��أع��ل��ى ي��ص��ي��ح��وا ب��أن ال��دُّع��اة ف��ي ون��ادى
ان��ت��ض��اال10 ت��ن��ت��ض��ل إل��ي��ه ـ��ش��ك��اة ال��ـ ال��س��راي��ا وأق��ب��ل��ت ف��ل��بُّ��وه
اح��ت��ف��اال11 ن��س��ط��ور ف��ل��ك ب��ج��ان��ب ه��ذا ق��ب��ي��ل ��يُ��وخ ال��شُّ َع��َق��َد وق��د
اح��ت��م��اال:12 األم��ر م��ن زع��م��وا ل��م��ا م��س��ت��ش��ي��ًرا ن��ادى أت��ري��ذ ب��ه��م
ص��رَّا ق��د وال��ل��ي��ل ال��ك��رى ط��ي��ف دج��ًى رأي��ت أص��ي��ح��اب��ي «س��م��ًع��ا
خ��رَّا: م��ذ ق��ال ل��ي م��ت��م��ث��ًال وه��ي��ئ��ت��ه ن��س��ط��وٍر ش��ك��ل ف��ي
األم��را ي��م��ل��ك م��ول��ًى ش��أن ذا م��ا ت��ه��ج��ع ال��ق��رم أت��را اب��ن ي��ا «ل��م
ال��ح��رَّى ال��ل��ي��ل��ة ي��ن��ام أن��ى أم��ت��ه أم��ر ت��ول��ى ق��د «م��ن
أس��رى ل��ق��د أع��ال��ي��ه ق��اص��ي م��ن ل��ك ب��ي زف��س ك��الم��ي «ف��اح��ف��ظ
��را ال��ضُّ ت��س��ت��دف��ع أن ف��أراد رأف��ت��ه اإلغ��ري��ق إل��ى «م��ال��ت
ال��ك��ب��رى ال��ب��ل��دة ف��ت��ح ح��ان ق��د إذ ت��زح��ف واالك م��ن ك��ل «ف��ي
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ط��را أذع��ن��وا ه��ي��را ول��ق��ول اتَّ��ف��ق��وا ق��د ط��رٍّا «أرب��اب��ن��ا
خ��ب��را» أم��ره ف��اخ��ب��ر ب��ال��وي��ل ق��ض��ى زف��س ال��ط��رواد ب��ن��ي «وع��ل��ى
م��ض��ط��را أه��ب��ب��ت ل��ك��ن��ن��ي م��ح��ت��ج��بً��ا غ��اب ع��ن��ي ثَ��مَّ م��ْن
ك��رَّا ل��ّل��ق��ا ي��ك��روا ح��ت��ى ع��ج��ٍل ف��ي ال��ج��ن��د ن��غ��ري ك��ي��ف أو
ف��رَّا س��ف��ي��ن��ه��م ف��وق ب��ال��ق��ول وأدف��ع��ه��م س��أب��ل��وه��م ف��أن��ا
وال��ص��ب��را» ال��ع��زم ت��س��ت��ن��ه��ض��ون ب��ج��ه��دك��م أن��ت��م وع��ل��ي��ك��م
م��ن��ت��ص��ب��ا ن��س��ط��ور رق��ى وب��ه��م م��ج��ل��س��ه واح��ت��لَّ ان��ت��ه��ى ف��ك��ذا
َخ��َط��ب��ا: ب��ب��ش��ره ال��رم��ال ب��رق َرَك��َم��ت ال��ت��ي ف��ي��ل��وس م��ل��ك ه��و
وال��نُّ��ج��ب��ا ال��ح��كَّ��ام م��ع��ش��ر ي��ا روى رؤاه أت��ري��ٍذ غ��ي��ر «ل��و
ك��ذبً��ا ب��زع��م��ه أن وزع��م��ت َع��َل��نً��ا ت��ص��دي��ق��ه ع��ن ل��رغ��ب��ت
رق��ب��ا ق��د ال��ن��ف��س رؤي��ا ب��ال��ن��ف��س ك��لِّ��ه��م ال��ق��وم م��ول��ى ل��ك��نَّ
ت��ث��ب��ا» ك��ي اإلغ��ري��ق ن��دف��ع أن ل��ن��ا يُ��ت��اح أنَّ��ى ن��رى ه��يُّ��وا
م��ل��وك��ه��م13 م��ن ك��ل ب��ع��ص��اه م��ض��ى ك��ذاك ال��ن��ادي م��ن وم��ض��ى
ب��ح��ش��ده��م14 ل��ل��ش��ورى ـ��أج��ن��اد ال��ـ وأق��ب��ل��ت ل��م��رش��ده��م دان��وا
م��زدح��م15 ف��اج ب��ج��م��ع ه��رع��ت خ��ش��ارم��ه��ا ك��ه��ٍف م��ن ك��ال��ن��ح��ل
األك��م ب��زاه��ر ال��رب��ي��ع ن��ور ع��ل��ى ع��ل��ق��ن ع��ن��اق��ي��ًدا ت��ح��ك��ي
خ��ي��م وم��ن ف��ل��ٍك ف��م��ن ف��اٍت زرا إل��ي��ه ان��دف��ع��وا ه��ك��ذا ه��م
األم��م ل��م��ج��م��ع م��ت��ع��اق��ب��ي��ن ط��ف��ق��وا ق��د ال��ب��ح��ر ج��رف وأم��ام
ب��ه��م16 ب��ع��زم��ه��ا ت��ج��وب ف��س��ع��ت ان��ت��دب��ت ش��ه��رة زف��ٍس ورس��ول
ال��ق��دم ث��ق��ل��ة ت��ش��ك��و واألرض م��ض��ط��رب وال��رب��ع ف��ت��ه��اف��ت��وا
ل��ك��ف��ه��م ن��ه��ض��وا أص��وات��ه��م ب��ع��ال وت��س��ع��ة ال��ض��ج��ي��ج وع��ال
ق��ي��ول��ه��م17 زف��ٍس ��ي م��ح��ك��مَّ ءِ ل��ل��ن��ب��ال األس��م��اع واس��ت��رع��ووا
ال��ك��ل��م وق��ع��ة ي��س��م��ع وال��ص��م��ت ج��ل��س��وا ق��د ب��ال��ج��ه��د إذا ح��ت��ى
ال��ع��ظ��م18 ال��ف��ائ��ق ب��ال��ص��ول��ج��ان م��ن��ت��ص��بً��ا أغ��ام��م��ن��ون واف��ى
ال��ق��دم ب��غ��اب��ر ال��ع��ظ��ي��م زف��س ح��ب��ا وف��ي��ه ه��ي��ف��س��ت ص��ن��ع «ه��و
ال��ح��ك��م19 األص��ي��د ال��رس��ول غ��وص أر ال��ق��ات��ل زف��س ف��أب��اح��ه
ال��ه��م��م20 أخ��ا أت��را ب��ه ف��ح��ب��ا ه��ب��ًة ِه��ْرِم��ٌس أْول��ى َوِف��لُ��ب��س
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ب��ال��نَّ��ع��م21 ال��م��ش��ه��ور ل��ث��ي��س��ت��س ج��دا خ��ي��ر أب��ق��اه ف��ب��م��وت��ه
م��ح��ت��ك��م أح��ك��ام ب��ه ي��ق��ض��ي ب��ه ج��اء أغ��ام��م��ن��ون ف��إل��ى
ب��ق��رب��ه��م» وف��رْت ب��ج��زائ��ٍر وك��ذا أرغ��ول��ي��ذٍة آل ف��ي
ج��م��ع��ه��م:22 ب��ك��ل ال��م��ل��ي��ك خ��ط��ب م��ت��ك��ئً��ا ال��ق��وم ب��ي��ن ف��ع��ل��ي��ه
آت��ي��ا23 ح��ب��ائ��ل ف��ي زف��ٌس رم��ان��ي ف��ق��د دان��ٍو ب��ن��ي ي��ا م��ق��ال��ي «إل��ي��ك��م
ال��م��رام��ي��ا24 نَ��ُدكُّ ب��إل��ي��وٍن ب��أَنَّ��ا رأس��ه ب��إي��م��اء واالن��ي ك��ان وق��د
رم��ان��ي��ا25 ف��ي��م��ا أْغ��َواه وم��ا ف��م��ان ب��س��ب��ي��ه��ا إال ل��أله��ل ن��ن��ث��ن��ي وال
خ��اس��ي��ا26 أرج��ع أَْرُغ��وس إل��ى ع��ل��يَّ َق��ض��ى وق��د ال��رِّج��ال ص��ن��ادي��د ف��ق��دُت
ال��ع��وال��ي��ا ال��ب��الد أرك��ان ي��ق��وِّض ال��ذي اآلم��ر ش��اءه أم��ر ذاك ن��ع��م
األوات��ي��ا ال��س��ن��ي��ن ي��ح��ي��ا وم��ن ب��ن��ي��ن��ا إل��ى خ��ذل��ت��ن��ا ذك��ر ي��س��ري ش��ك وال
األع��ادي��ا ن��ُؤمُّ ج��ئ��ن��ا وش��دَّت��ه ج��ي��ش��ن��ا ب��َوْف��َرة أنَّ��ا ع��ل��م��وا إذا
ال��ت��وال��ي��ا27 ال��ص��ع��اب وأغ��ف��ل��ن��ا ق��ل��ي��ٌل وع��دي��ده��م خ��ي��ب��ًة إالَّ ن��ج��ن ول��م
ج��اري��ا أمَّ ق��وم��ُه وك��لٌّ ت��ص��اٍف ع��ل��ى وط��روادٌة إغ��ري��ق ُع��دَّ ف��ل��و
ض��واف��ي��ا أج��رت إل��ي��ون ب��ن��و ـ��ك��ئ��وس وال��ـ ب��ال��ع��ش��رات اإلغ��ري��ق وق��س��م��ت
س��اق��ي��ا28 م��ن��ه��م ال��ع��ش��رات م��ن ك��ث��ي��ٌر ي��ن��ل ول��م ب��ال��ُم��َدام ج��م��ي��ًع��ا ل��داروا
ُم��ب��اري��ا29 ع��ْونً��ا ي��ل��ق��ون ��اده��م ب��ن��جَّ وإنَّ��م��ا ع��َداًدا ك��ان��وا ُدون��ن��ا ك��ذا
ال��ت��ق��ان��ي��ا ��دي��د ال��شَّ وب��ال��ع��زم أت��اه��م ف��ات��ك أي��ه��م ك��ل ف��ٍج ك��ل ف��م��ن
أف��اج��ي��ا ل��ن ط��روادًة ل��ب��ث��وا وم��ا تَ��َج��لُّ��دي َراِغ��م��ي��ن ُج��نُ��ودي ف��ص��دُّوا
تَ��َداع��ي��ا30 تُ��س��ام ك��ادت س��ف��ائ��ن��ن��ا ل��ح��ص��ارن��ا م��ض��ت أع��واٍم ف��ت��س��ع��ة
ن��وائ��ي��ا ع��نَّ��ا الزل��ن وأزواج��ن��ا أب��ت��غ��ي ج��ئ��ت ال��ذي األم��ر أدرك ول��م
ال��تَّ��دان��ي��ا م��نَّ��ا ي��ب��ل��غ��ن وال ي��رم��ن وأه��ل��ن��ا ال��ب��ن��ي��ن ب��ي��ن ب��أص��رح��ن��ا
ق��اض��ي��ا31 زف��س أرى إن��ي ب��ع��ودت��ن��ا م��غ��ن��ٌم ال��ه��زي��م��ُة أط��ي��ع��ون��ي ف��ه��ي��ئ��وا
األم��ان��ي��ا» ن��ل��ق��ى ف��ي��ه ف��ت��ًح��ا إلل��ي��ون ن��رى ف��ل��ن ي��ق��ي��نً��ا وع��ًدا وأص��ُدُق��ك��م
ح��ض��ورا ال��م��ل��وك ش��ورى ف��ي ب��ي��ن��ه��م ي��ك��ون��وا ل��م م��ن ق��ل��ب ال��ن��ط��ق ب��ل��ب��ل
ك��ب��ي��را ��ا ع��جٍّ األم��واج ت��ب��دي ـ��ب��ح��ر ال��ـ ف��ي ك��م��ا م��ن��ت��داه��م ب��ال��ج��م��ي��ع ع��ج
أث��ي��را32 ع��ن��ًف��ا زف��س غ��ي��ُم ب��ه��م��ا وج��ن��وب ص��بً��ا ب��إي��ق��ارٍة إذ
م��وت��ورا33 م��ائ��ًدا ال��زرع س��ن��ب��ل ب��أرٍض ال��دب��ور ت��رف��ع ك��م��ا أو
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م��غ��ي��را ي��ج��ري ل��ل��ف��ل��ك م��اٍض ب��ي��ن ش��ت��اتً��ا وراح��وا ب��ل��ب��ل��وا ه��ك��ذا
نُ��ُش��ورا م��ن��ه ال��غ��ب��ار ُغ��يُ��وُم ُه وت��ع��ل��و ي��ص��ي��ح ص��وت��ه ب��ق��وى
م��غ��رورا س��اع��يً��ا ال��ب��ح��ر إل��ى ـ��ه��ا يُ��ْدن��ي��ـ ه��م راغ��ٍب ب��ي��ن وك��ذا
وح��ب��ورا ب��ه��ج��ًة ال��ج��و خ��رق ت��اق��وا ل��ل��ع��ود ال��ذي��ن وص��دي��د
ُع��بُ��ورا34 ع��ن��ه��ا األرك��ان وج��ر ـ��ف��ل��ك ال��ـ تُ��رع ف��ي ال��ت��ن��ظ��ي��ف ي��ع��ج��ل��ون
م��س��ط��ورا ب��ف��وزه��م ق��ض��اء خ��طَّ وإن ل��ع��ادوا ه��ي��را أوًال ث��م
ال��ُج��نَّ��ة35 رب زف��س اب��ن��ة أي��ا أس��ًف��ا ال��ُق��َوى ذات «أي��ا آلث��ي��ن��ا: ق��ال��ت
ه��زي��م��ة ش��رَّ ل��ألوط��ان ال��ب��ح��ر ق ف��و م��ن��ه��زم��ي��ن اإلغ��ري��ق أيُ��غ��ادر
ال��م��س��ب��ي��ة36 ه��ي��الن��ة ف��ي ب��ذوي��ه م��ع��ج��بً��ا ي��ف��اخ��ر ف��ري��اًم��ا ي��دع��ون
ش��ط��ت وال��م��ن��ازل ه��دًرا إل��ي��ون ل��دى أراج��ل��ه��م ه��ل��ك��ت أن ب��ع��د م��ن
ب��س��ف��ي��ن��ة» ل��ه��م ي��م��ض��ي ال ال��ق��ول ـ��ن ب��ل��ي��ـ ك��الَّ أم��س��ك��ي إل��ي��ه��م ع��ج��ًال
ل��ح��ظ��ة ف��ي ف��ب��ل��غ��ت ��راع ال��سِّ ـ��س��ف��ن ل��ل��ـ األول��م��ب م��ن ان��دف��ع��ت ف��ب��ح��ي��ن��ه��ا
يُ��ْس��تَ��ل��ف��ت37 ل��م ح��ج��اُه ب��ن��ور زف��ًس��ا ح��ك��ى ق��د م��ن أوذًس��ا ُع��بُ��وًس��ا وج��دت
ال��ك��أب��ة ع��ب��اب ف��ي غ��اص��ت ال��ن��ف��س ـ��ه وم��ن��ـ م��رك��ب��ه م��س��ودَّ ي��ع��ت��م��د ل��م
ب��ذل��ة ال��دِّي��ار ��ون ت��ؤمُّ أك��ذا ل��ي��رت��س اب��ن «أي��ا ون��اَدت��ه: وق��ف��ت
األْرِغ��يَّ��ة38 ه��ي��الن��ة ف��ي ب��ذوي��ه م��ع��ج��بً��ا ي��ف��اخ��ر ف��ري��اًم��ا ت��دع��ون
ش��طَّ��ت وال��م��ن��ازل ه��دًرا إل��ي��ون ل��دى أَراج��لُ��ك��م ه��ل��ك��ت أن ب��ع��د ِم��ْن
ب��ك��ت��ي��ب��ة» ل��ه��م ي��م��ض��ى ال ال��ق��ول ـ��ن ب��ل��ي��ـ أم��س��ك��ه��م األج��ن��اد إل��ى َع��َج��ًال
ال��ه��م��ة39 ع��ال��ي ال��ف��ي��ج ألُورب��ات ءَ ال��ع��ب��ا ط��رح ص��وت��ه��ا أدرك ال��ح��ال ف��ي
��ْط��َوة40 ال��سَّ ص��ول��ج��ان م��ن��ه واج��ت��رَّ ج��اريً��ا أس��رع أغ��ام��م��ن��ون وإل��ى
اإلم��رة أه��ل وب��ي��ن ال��م��ل��وك ب��ي��ن وال��ًج��ا ال��س��ف��ائ��ن ب��ي��ن ان��ب��رى ث��م
��ِة: ب��ال��رِّقَّ وُم��ح��رًِّض��ا م��س��ت��وق��ًف��ا ب��ه م��رُّوا إن األق��ي��ال وي��ب��ادر
ل��ن��ص��ي��ح��ت��ي ف��ارت��دع خ��وًف��ا ت��ع��دون ت��ر ك��األن��ذال ي��ل��ي��ق ص��اح ك��ي��ف «أو
ط��ري��ق��ة ب��ك��ل ل��ي��ب��ل��ون��ا أرٌب ل��ه أت��ري��ذًا إن ُج��نُ��ودك أرج��ع
ُع��ُق��وب��ة ب��ش��رِّ يُ��َع��اق��ب��ن��ا ـ��ق��اُه ت��ل��ـ ول��س��وف م��رام��ُه ج��ه��ل��ت ول��ق��د
ال��ن��دوِة أه��ل ب��ي��ن ل��دي��ه ط��رٍّا ن��ك��ن ل��م إذ غ��ي��ظ��ه واح��ذر َف��تَ��َروَّ
وَم��َودَّة»41 ب��ك��رام��ٍة ص��ان��ه ب��ل ي��ذل��ه ل��ي��س زف��س م��ول��ى ك��ان م��ن
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ب��ض��رب��ة42 م��ال ع��ل��ي��ه ��ول��ج��ان ب��ال��صَّ م��ص��وِّتً��ا ال��رَّع��اع أح��د رأى وإذا
نَ��ْخ��َوة م��ن خ��ال ق��د ج��ب��انً��ا أي��ا ال��َح��َراك تُ��بْ��ِد وال «اج��ل��س ي��ق��ول: ول��ه
ف��اث��ب��ِت وَِع��ن��دك ي��ع��ل��و ب��م��ن ـ��ت��م��ث��ل ف��س��ـ وال��رأي ال��وغ��ى أه��ل م��ن أف��ك��ن��ت
ُج��ْم��ل��ِة43 تَ��َس��لُّ��ط م��ن م��آًال أش��ق��ى ف��ال أق��ي��اٌل اإلغ��ري��ق ج��م��ل��ة أو
��ول��ة»44 ال��صَّ ص��ول��ج��ان يُ��خ��وَّل ف��رٌد ي��ك��ن إن إال األم��ر ي��س��ت��ق��ي��م ال
األم��ة ب��ي��ن واألح��ك��ام ل��ل��م��ل��ك ارت��ض��ى زف��س ِل��َم��ن إذًا ف��ل��ن��رض��خ��ن
��ة َض��جَّ ب��أع��ل��ى ل��ل��ش��ورى ال��ج��ي��ش د وع��ا خ��اط��ب��ه��م ال��ق��ول ب��ف��ص��ل ف��ك��ذا
ي��ت��ش��تَّ��ت ول��م ج��م��ع��ه��م ب��ك��ل ـ��ن م��ه��رول��ي��ـ وال��خ��ي��ام ال��س��ف��ائ��ن ت��رك��وا
ع��ّج��ة ب��ق��اص��ف ب��ه ال��دَِّوي ـ��لُّ��م��ج وال��ـ ي��ع��جُّ ال��ب��ح��ار ج��رف ف��ي ك��ال��م��وج
ويَ��ْس��ك��ت ل��ذاك ي��ذع��ن ل��م ثَ��ْرِس��ي��ت س��وى م��ج��ال��س��ه��م ف��ي اس��ت��ك��ان��وا ث��م
خ��طَّ��ة أق��ب��ح ال��ُح��كَّ��ام وخ��ص��وم��ة دي��دن ال��ش��ت��ائ��م ق��ذف َل��ُه س��ف��ٌه
ب��ب��ه��ج��ة اس��ت��ط��ال ال��ق��وم ي��س��ت��ض��ح��ك إن وه��و ح��ٍد ك��لَّ ت��ج��اوز وق��ٌح
ال��ح��م��ل��ِة45 أه��ل ش��رَّ َخ��ْل��ًق��ا ُخ��ْل��ًق��ا ب��ه��م وغ��دا م��ق��ام��ه ق��طُّ يَ��ْرَع ل��م
ب��ش��ع��رة46 ت��ع��دُّ ك��ادت وش��ع��وره أع��رج أح��ول وه��و أك��ب��س ك��ان ق��د
ض��غ��ي��ن��ة غ��ي��ر ي��ح��و ل��م وب��ص��دره ص��دره ل��ض��ي��ق ُق��وِّس��ت��ا ك��ت��ف��اه
وش��ت��ي��م��ِة47 ت��ح��ام��ٍل ب��ك��ل أب��ًدا ح��ق��ده ف��ي��ال واب��ن أوذس ي��خ��ت��صُّ
ب��ت��ع��نُّ��ِت ُم��َع��ن��ًف��ا ال��ش��دي��د ـ��ق��ذف ب��ال��ـ أغ��ام��م��ن��ون ع��ل��ى م��ال واآلن
ل��ه��ج��ة: ب��أه��ج��ن وخ��اط��ب��ه ي��ع��ب��أ ل��م وه��و اش��م��أزَّت م��ن��ه ف��ن��ف��وس��ه��م
ث��روة أج��زل ل��دي��ك ج��م��ع��ت ول��ق��د إذا ت��ش��ك��و م��ا أغ��ام��م��ن��ون ي��ا «ق��ل
ب��ل��دة ب��أيَّ��ة ن��ف��ت��ك إن ن��ح��ب��وك ب��ه��ا س��ب��ٍي م��ن ال��غ��ادات وب��دائ��ع
ال��ف��دي��ة ق��ب��ول ُم��ل��ت��م��ٌس إل��ي��ون م��ن ي��أت��ي��ك ذه��ٍب ف��ي أط��م��ع��ت
ال��ج��ّم��ة48 ب��ال��ق��ي��ود يُ��ك��بَّ��ل ب��اب��ن ل��ه غ��ي��ري أت��ى أو أتَ��يْ��تُ��ك م��ا إن
ب��ع��زل��ة49 خ��ل��وت إن غ��رام��ك ت��ب��دي ل��ه��ا أخ��رى أس��ي��رًة ت��روم ه��ل أم
األس��رة رأس ب��م��ي��ل ي��س��اق ـ��ب��ل��وى ل��ل��ـ ال��ج��ي��ش ك��لُّ ي��ل��ي��ٌق ف��ل��ي��س ال ال
ب��خ��زي��ة50 ف��ل��ن��ق��ف��ل��نَّ أَراج��ًال ل أق��و وال ن��س��اءُ أي��ا وأع��ارُك��نَّ
ع��زوة م��ن ل��ن��ا م��ا ب��ذل��ك ف��ي��رى وذُْخ��ُرُه ال��غ��رور ال��م��ل��ك ذا ول��ي��ب��ق
ب��ال��ت��ي ت��ق��اع��د وآخ��ي��ٌل ب��أًس��ا ف��اق��ُه م��ن ع��ل��ى ت��وٍّا اع��ت��دى ف��ق��د
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ِح��طَّ��ة» آخ��ر م��ن��ه اع��ت��دائ��ك أث��ر ف��ي ل��ق��ي��ت ل��ك��ن��ت ق��ل��ٍب ذا ك��ان ل��و
ن��م��ي��م��ِة أُوار ك��ذا أث��ار س��ي��ٌت ِث��ر ال��ش��ع��ب راع��ي أغ��ام��م��ن��ون ف��ع��ل��ى
ُم��ب��كِّ��ت: ب��ق��ول وخ��اط��ب��ُه غ��ي��ًظ��ا ص��دُرُه ي��ل��ه��ب أوذي��س ان��ب��رى ف��ل��ه
ص��يِّ��ت51 أخ��ب��ث ب��ن��ط��ق ال��م��ل��وك ل��دد ل��ت��ب��ت��غ��ي ت��ك��ون م��ن رع��اع��ة ي��ا «ص��ه
واص��م��ت ف��اخ��س��أ إل��ي��ون ل��دى ـ��ري��ٍذ أت��ـ ُج��نْ��د ف��ي ق��ادم أوض��ع ف��ألن��ت
ل��ل��ع��ودة52 ال��م��ال ت��ن��ت��دب ب��ال��ص��ي��د ًدا م��ن��دَّ ل��ل��خ��ط��اب ك��ف��أ أف��ك��ن��ت
ال��رِّْج��ع��ة ت��ل��ك م��آل ي��ك��ون م��ا أو َدَرى ب��ق��س��م��ت��ه م��نَّ��ا ت��رى م��ن أو
ب��ت��ح��ف��ة53 َح��بَ��تْ��ه دان��وٍس أب��ن��اء إذ َف��َغ��رت ف��اك أغ��ام��م��ن��ون وع��ل��ى
ب��ُم��ْق��َل��ت��ي رأي��ت ك��م��ا م��ن��ك ـ��ت��ه��ذار ال��ـ أر ف��ل��ئ��ن ًق��ا ُم��َص��دَّ ف��خ��ذ ن��ب��أي
ي��ت��ي��م��ت��ي ت��ي��ل��م��اخ وال��د ك��ن��ت ال ع��ال��ًق��ا ك��ت��ف��ي ف��وق َرأِس��ي ظ��لَّ ال
ُس��ت��رة آخ��ر ُك��لِّ ب��ق��اي��ا إل��ى َر وال��دِّث��ا ال��ع��ب��اءة أج��ّردك ل��م إن
أَنَّ��ة» ف��ي أن��ًة ت��ردد ��ورى ـ��شُّ ال��ـ م��ن ُم��خ��ت��ض��بً��ا ال��ف��ل��ك ف��وق ف��ت��س��اق
دم��وي��ِة ب��ض��رب��ٍة ب��ال��ص��ول��ج��ان ظ��ه��ره وأوه��ن ب��ادره ث��مَّ م��ن
ب��رع��دة واس��ت��ك��نَّ ي��ب��ك��ي ف��أك��بَّ ب��ث��وره��ا دم��اء ب��م��ن��ك��ب��ه ب��رزت
��ت54 ِب��ت��ش��مُّ ��خ��ي ال��سَّ ال��دَّم��ع وي��ك��ف��ك��ف ح��ول��ه ي��ن��ظ��ر ال��بُ��َل��َداء ب��س��ذاج��ة
ال��خ��ي��ب��ة ل��ت��ل��ك ق��ه��ق��ه��ٍة ف��رط ع��ن ي��ت��م��ال��ك��وا ل��م اإلغ��ري��ق وج��م��اع��ة
م��زي��ة ج��ل��ي��ل م��ن أوذس ح��از ق��د ك��م «ل��ل��ه ب��ق��ول��ه��م: ي��ت��داول��ون
ل��م��ه��م��ًة ان��ب��رى أيَّ��ان ـ��ه��ي��ج��اء ال��ـ ف��ي وال��تَّ��ْدب��ي��ر اآلراء ف��ي ب��ال��ح��زم
ب��ف��ت��ن��ة ي��ص��ول س��ف��ًه��ا ردع��ه م��ن ح��ك��م��ًة أج��م��ل ي��أت ل��م ل��ك��ن��ه
ب��ك��ل��م��ة» ال��م��ل��وك ت��ث��ري��ب أي ع��ن ب��ن��ك��ال��ه��ا ن��ف��س��ُه أخ��م��د ش��ك ال
ب��ع��زي��م��ة55 واق��ًف��ا ال��س��ي��ادة ب��ع��ص��ا أوذٌس ال��م��دائ��ن ه��دام وأق��ام
س��ك��ي��ن��ة56 ب��ك��ل ج��م��وع��ه��م ي��دع��و ص��ارٍخ ب��ه��ي��ئ��ة آث��ي��ن��ا وت��ل��ي��ه
خ��ط��ب��ة:57 ب��أف��ص��ح ف��أت��ى ب��رأي��ه ـ��ط ت��ح��ي��ـ ع��ل��ًم��ا ص��ف��وف��ه��م ج��م��ي��ع ح��ت��ى
وع��وده��ا خ��اب��ت ال��ي��وم ��ا إمَّ أأت��ري��ذ م��الم��ٍة ُك��لَّ اإلغ��ري��ق ��لُ��ك «ت��ح��مِّ
يُ��ِب��ي��ُده��ا ع��زًم��ا ي��ث��ن��ون ال إلل��ي��ون ارت��ح��ال��ه��م ق��ب��ي��ل آل��وا ل��ق��د ل��دي��ك
ُه��ُج��وده��ا ل��ل��ب��الد ح��ن��ي��نً��ا ت��ن��اه��ى وأرام��ل ٍع ج��زَّ ك��ول��ٍد ه��م وه��ا
وم��ع��ي��ده��ا أس��ه��ا إال ال��ي��أس وم��ا ض��رُّه��ا ت��ف��اق��م بَ��ْل��َوى إذن ل��ت��ل��ك
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يُ��م��ي��ده��ا ظ��لَّ وال��ن��وء ب��ف��ل��ك��ه��م ش��ه��ره��م ي��م��ض إن ي��غ��ت��م��ون ش��ك وال
ع��دي��ده��ا ت��س��ًع��ا ت��مَّ ط��واال س��ن��ي��ن اغ��ت��راب��ه��م ح��ئ��ول ب��ات��ت وق��د ف��ك��ي��ف
ح��دوده��ا ش��ط��ت ال��ب��أس��اء إذا م��الًم��ا أرى ف��ال ن��أي��ن ع��ن��ه��م وأزواج��ه��م
ن��ُع��وُده��ا58 ف��س��وف م��ه��ًال ب��خ��ي��ب��ت��ه��م ��رى ال��سُّ ع��ودة ف��ي ال��ع��ار ك��ل ول��ك��ن
وأع��ي��ده��ا: آي��ة ع��ل��م��ت��م ق��د ب��م��ا م��ن��ب��ئً��ا ك��ل��خ��اس ص��دق ص��ح��ب��ي ل��ن��ب��ل��و
ج��ن��وده��ا ��ت اس��ت��ت��مَّ س��راي��ان��ا ق��دي��ًم��ا ذا خ��ل��ت األم��س وف��ي ُم��تُّ��م وم��ا ش��ه��دت��م
وَِع��ي��ده��ا59 يُ��َع��دُّ ف��ري��اٍم ��ة ألمَّ أف��ل��ٍس ب��ح��ر ف��ي األس��ط��ول وه��يَّ��أت
ب��روُده��ا س��ي��ًال ف��اض ع��ي��ٌن ال��م��اء م��ن ��َرت ت��ف��جَّ ل��دي��ه��ا ع��ظ��م��ى س��اج��ٍة إل��ى
وق��وده��ا واس��ت��ط��ار ال��ض��ح��اي��ا م��ئ��ات ُج��ْم��ل��ة ال��م��ذاب��ح ط��ه��ر ع��ل��ى رف��ع��ن��ا
وروده��ا زف��س أم��ر م��ن ب��م��ع��ج��زٍة ل��ن��ا ب��دا ق��د ه��ائ��ٌل أْف��ُع��َوان إذا
ي��ري��ده��ا َوثْ��بً��ا ��م��اءِ ال��شَّ ��اج��ِة ال��سَّ إل��ى ��بً��ا م��خ��ضَّ اس��ت��ط��ال ام��ي ال��دَّ ال��م��ذب��ح م��ن
ُع��وده��ا يَ��نْ��ُق��ُف ك��اد م��ا ث��م��ان��ي��ٌة وف��ِراخ��ه��ا ع��ص��ف��ورٌة رأس��ه��ا وف��ي
ُك��بُ��وُده��ا ��ْت ُش��قَّ واألم ت��غ��اري��ده��ا ع��ل��ى ُم��ْزَدرًدا َه��مَّ س��ري��ًع��ا إل��ي��ه��ا
ي��ص��ي��ده��ا اش��رأب ح��ت��ى ج��وان��ب��ه ف��ي وت��رف األس��ى أنَّ��ات ت��رددت
ُج��ُم��وده��ا اس��ت��ت��ب م��ب��دي��ه��ا ب��ح��ك��م��ة ص��خ��رة ص��ار ت��س��ع��ة َف��َراه��ا ��ا ول��مَّ
ع��ق��وده��ا ت��ج��لَّ��ت ل��ك��ل��خ��اٍس ول��ك��ن راب��ن��ا وال��ت��ش��اؤم ع��ج��ابً��ا ف��زدن��ا
وف��وده��ا واف��ت ��رِّ ال��سَّ خ��ف��اي��ا ول��ك��ن ده��ش��ٌة األم��ر م��ن «ت��ولَّ��ت��ك��م ف��ق��ال:
خ��ل��وده��ا ُخ��طَّ ال��غ��ي��ب ف��ي ن��ص��رٌة ل��ن��ا ب��ه��ا م��ع��ج��زًة زف��س ب��ه��ذا «ي��ري��ن��ا
ش��ه��وُده��ا وأن��ت��م م��غ��ت��اًال ال��ط��ي��ر م��ن ت��س��ع��ًة أم��س��ك ال��ض��ي��ر أف��ع��وان «ك��م��ا
ون��س��وده��ا» ع��اش��ٌر ف��ي��أت��ي ن��خ��ي��ب أخ��ُؤٍل ت��س��ع��ة إل��ي��ون ل��دى «ك��ذاك
س��ع��وده��ا» ت��ح��ط وإل��ي��ون ي��س��ي��ًرا ف��ال��ب��ث��وا ت��ك��م��ل األن��ب��اءُ ك��ادت وق��د
ُص��ُع��وده��ا ل��ل��س��م��اء س��رٍّ ه��اله��ل ردََّدت وال��ف��ل��ك اإلغ��ري��ق ف��ه��ل��ه��ل��ت
ُق��ُع��وده��ا60 ج��ه��ًال ط��ال ك��ول��ٍد «ه��ذرت��م م��خ��اط��بً��ا: ال��وق��ور ن��س��ط��ور ف��ب��ادر
ع��ه��وده��ا؟ ت��ض��م��ح��ل ه��ل وأق��س��ام��ن��ا م��ص��رًع��ا ق��ط ت��ش��ه��دوا ل��م ك��أن��ك��م
بُ��نُ��وده��ا م��وث��ق��اٌت ص��دٍق ب��أي��م��ان أح��رق��ت وال��ق��راب��ي��ن ال��ض��ح��اي��ا ف��أي��ن
وُج��وده��ا؟ أب��اد ت��واث��ق��ن��ا ق��د ب��ه��ا وأي��م��ٌن أرق��ن��ا ق��د م��داٌم وأي��ن
م��ف��ي��ده��ا ب��ع��ي��ٌد أق��اوي��ٍل ب��ب��ط��ل ق��ت��ال��ن��ا وك��لُّ م��ن��آن��ا ط��ال ل��ق��د
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وص��ي��ده��ا ال��ح��روب ول��ي��ع��ل ع��ه��دت��ك م��ث��ل��م��ا ب��ال��ح��زم أت��ري��ذ أي��ا ت��ق��لَّ��د
ع��م��ي��ده��ا أن��ت ال��ه��ي��ج��اء م��غ��ادرة ��دا ت��ع��مَّ ح��ان��ق��ي��ن أو ح��ان��ًق��ا ودع
ي��ش��ي��ده��ا ص��دًق��ا ال��تُّ��رس رب م��واع��ي��د ل��ن��ا ت��ت��ح أو ن��خ��ب ل��م م��ا ي��رج��ع��ا ف��ل��ن
ن��ُق��وُده��ا ج��ئ��ن��ا ل��ل��ف��ت��ك س��ف��ائ��ن��ن��ا ع��ل��ى ع��ن��دم��ا أن��ن��ا ي��ق��ي��ن وع��ن��دي
رع��وده��ا61 ق��اص��ف��اٌت ن��ص��ٍر ب��ش��ائ��ر ُم��ْع��ِل��نً��ا أوم��أ ب��ال��رأس س��ل��ًف��ا ل��ن��ا
ي��ك��ي��ده��ا ل��ب��ؤٍس ث��أًرا ل��ه��ي��الن��ٍة ت��ق��وَّم��وا ل��م م��ا ب��ال��ع��ود ت��ف��ك��روا ف��ال
ِغ��ي��ُده��ا وت��ح��رز إل��ي��ون وت��دم��ر ب��س��ب��يَّ��ِة م��ن��ك��م ك��ٌل ف��ي��ظ��ف��ر
ُخ��ُم��وده��ا62 ح��ان ال��ن��ف��س أن ف��ي��ع��ل��م ُف��ْل��ك��ه ف��ل��ي��أت ل��ألوط��ان ت��اق وم��ن
أُج��ي��ُده��ا: ل��دي��ك أح��ك��اٍم ن��ص��ائ��ح ُم��ثْ��ب��تً��ا أت��ري��ذ ال��ح��زم ب��ش��ع��ار ف��خ��ذ
ص��ي��ُده��ا63 ب��ال��م��ع��ام��ع ع��ل��ي��ه��ا يُ��َولَّ��ى ق��ب��ائ��ل ب��ي��ن األج��ن��اد ل��ت��ن��ت��ظ��م
ب��ع��ي��ده��ا ي��دنَّ��ى إذ َع��ْزًم��ا ق��لَّ وم��ن ت��ث��ب��تً��ا أش��د م��ن��ه��م م��ن ف��ت��ع��ل��م
ي��ذوده��ا ق��ض��اءٌ أم ب��ج��ن��ٍد أوه��ٌن ح��ص��ن��ه��ا َم��نَّ��ع إل��ي��ون م��ا وت��ع��ل��م
خ��ط��ي��ب64 ك��ل ش��ي��خ ي��ا ف��ق��ت «ل��ق��د خ��ط��ي��بً��ا: ق��ال أت��ري��ذ ه��ن��ال��ك
ال��غ��ض��وب65 اإلاله ف��ي��وس ثُ��مَّ س وف��اال زف��س ب��نُ��ص��رة ل��ي ف��ل��و
ض��روب��ي66 ت��ح��ت إل��ي��ون ل��ذل��ك ع��ش��رٌة ح��ك��م��ٍة م��ن ب��ك ب��م��ا
م��ري��ب67 ش��ق��اق ب��ك��ل ف��ؤادي ي��ش��ق��ي ال��ج��وب راف��ع ول��ك��ن��م��ا
ال��ش��ب��وب أص��ُل وإن��ي خ��الٌف أخ��ي��ل وب��ي��ن ش��بَّ ف��ب��ي��ن��ي
ق��ري��ب ع��ن ط��روادًة ألرغ��م��ت س��وي ص��راط ف��ي أن��ن��ا ول��و
ال��ل��ه��ي��ب ون��ش��ر ن��م��ض��ي ل��ل��ك��رِّ ث��م وم��ن ص��ح��ب��ي ال��زاد إل��ى ف��ق��وم��وا
ال��ك��روب خ��ي��ول غ��ذاء وزي��دوا ق��ن��يً��ا وح��دُّوا ت��روًس��ا أع��دُّوا
ال��ح��روب إل��ه ي��وم ال��ي��وم ف��ذا ال��م��رك��ب��ات اف��ت��ق��دوا وب��ال��ع��ج��ل
ال��ه��ب��وب ذاك ب��ع��د ف��ت��رة ف��ال ب��س��واه��ا ت��ف��ك��روا وال ف��ه��ب��وا
ص��خ��وب ك��ل ب��ال��ق��س��ر ف��ي��رف��ضُّ ال��دَّي��اج��ي ج��ي��وش ت��ُح��ول أن إل��ى
خ��ض��ي��ب درع ف��وق ع��ال َم��ِج��نٍّ ع��ل��ى يَ��س��ي��ُل ��دور ال��صُّ وَرْش��ُح
ال��ن��ص��ي��ِب ُم��رُّ ذاك ف��ي ول��ل��خ��ي��ل ق��ن��اه��ا ف��ي أي��دي��ك��م وت��خ��در
ال��ُخ��ُط��وِب ع��ج��ال ف��ي ب��ج��رِّك��م َع��َرًق��ا ع��يِّ��ه��ا م��ن ف��ت��س��ب��ح
��غ��وب68 ال��سُّ وط��ي��ر ال��ك��الب ط��ع��ام َح��ذَار ف��ذاك ي��ت��ن��اء وم��ن
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ي��ق��ص��ُف ب��ال��ج��رف ال��ب��ح��ر ك��ع��ج دويٍّ��ا ��ًس��ا ت��ح��مُّ ال��ج��م��ي��ع َض��جَّ ان��ت��ه��ى ف��ل��م��ا
يَ��ْق��ذُف69 ب��ال��م��وج ��خ��ر ال��صَّ ح��زي��ز ألع��ل��ى وه��بَّ��ٍة ص��وٍب ك��ل م��ن إذ ك��ن��وط��س
ي��ت��وق��ف��وا ول��م ن��اًرا أض��رم��وا ب��ه��ا ل��خ��ي��م��ه��م ه��ارع��ي��ن ش��ت��اتً��ا وس��اروا
ي��أل��ف70 ك��ان ل��م��ن ك��ل ألرب��اب��ه��م ت��ق��ادًم��ا وزكَّ��وا ن��ال��وا ط��ع��ام��ه��م
ي��ت��زلَّ��ف غ��دا أت��ري��ذ زف��س إل��ى وب��ي��ن��ه��م رزءٍ ك��ف س��أل��وه��م وق��د
ف��ت��أل��ف��وا71 ال��س��رى ص��ي��د ألدب��ت��ه دع��ا أن ب��ع��د ُم��رب��ع ب��ث��وٍر ف��ض��ح��ى
تَ��َخ��لَّ��ف��وا ق��ل��ي��ًال آي��اٌس وآي��اس إذوم��ن ث��م ن��س��ط��ور وأوَّل��ه��م
ي��ع��رَُّف ال��خ��ال��دي��ن م��ول��ى ب��ح��ك��م��ة غ��دا م��ن أوذي��س ث��م ذي��م��ي��ذ ت��ال
ي��ع��رُف72 ال��ن��ف��س ع��ن��ا م��ن ب��أخ��ي��ه ل��م��ا دع��وٍة َغ��يْ��ِر م��ن ال��ق��رم م��ن��ي��ال وج��اء
ي��ه��ت��ف:73 ي��دع��و أغ��ام��م��ن��ون وف��ي��ه��م ش��ع��ي��ره��م ذرُّوا ث��م ق��ام��وا ال��ثَّ��ور ل��دى
ع��ال ال��رَّق��ي��ع ف��ي م��ن ي��ا ال��غ��ي��م ي��اراك��م ع��ظ��ٍم وف��ي م��ج��ٍد ف��ي ت��ف��رَّد م��ن «ي��ا
األم��ال ن��ب��ل��غ ن��ص��ًرا ب��ف��ري��ام ح��ت��ى ت��ع��ُق��بُ��ه��ا وال��ظ��ل��م��اء ال��ش��م��س ت��ح��ج��ب ال
م��ح��ت��م��ال األب��واب ي��ل��ت��ه��م ـ��ل��ه��ي��ب ال��ـ وأرى ش��اده ق��ص��ٍر ش��ائ��ق أُدكُّ
ب��ال ش��رَّ ال��ق��وم ون��ذي��ق ب��ص��دره أم��زَُّق��ه��ا ه��ك��ط��وٍر ال��ب��ط��ش ذي ودرع
ال��نُّ��ب��ال» أْص��ح��اب��ه م��ن ال��تُّ��راب ف��ت��ك��دم س��اق��ط��ًة ت��ن��ق��ضُّ ف��ت��ي��ٌة وح��ول��ه
ال��ع��م��ال74 أث��ق��ل ل��ك��ن ال��ض��ح��ي��ة آوى أم��ًال ي��ص��ل ل��م ق��روٍن اب��ن ل��ك��ن��م��ا
ال��ُق��بَ��ال ال��رَّاف��ع ال��ش��ع��ي��ر وذرُّوا دع��وا ع��رف��وا وم��ا وي��ًال م��ح��ن��ت��ه��م زاد ب��ل
ع��زال أف��خ��اذه ت��ج��ري��ده ب��ع��د م��ن وك��ذا رأس��ه أع��ل��ى ال��ذَّب��ح وال��ذَّاب��ح
وش��ال ف��وق��ه��ا م��ن دام��ي��ًة ـ��أح��ش��اء ال��ـ وأت��ب��ع��ه��ا ح��واش��ي��ه��ا ��ى غ��شَّ ب��ال��ش��ح��م
اش��ت��ع��ال ال��ح��ش��ا ب��س��ف��اف��ي��د س��ع��ي��ره��ا ُم��َق��طَّ��ع��ًة خ��ش��ب��انً��ا ال��ن��ار وأض��رم��وا
ف��ض��ال75 ال��ذي ال��ل��ح��م اق��ت��س��م��وا ال��ح��ش��ا ب��اق��ي واج��ت��ع��ل��وا األف��خ��اذ ذاب��ت إذا ح��ت��ى
ُج��ع��ال ي��ن��ل ل��م ش��اك ق��ط ب��ه��م ي��ك��ن ول��م ل��ل��ط��ع��ام وه��ب��وا اش��ت��ووه ث��م
ُم��ْرت��ج��ال: ب��ال��ق��ول ُم��نْ��تَ��ص��بً��ا ـ��أق��دام ال��ـ ع��ل��ى ال��وق��ور ن��س��ط��ور ق��ام اك��ت��ف��وا ل��م��ا
َف��َع��ال ال��ذي ال��رَّبُّ ي��خ��وَّل��ن��ا ف��ع��ٍل إل��ى ف��ل��ن��ُه��بَّ ال��م��وال��ي م��ول��ى «أت��ري��ذ
َع��َج��ال ال��وََغ��ى أب��ط��ال ��ف��ائ��ن ال��سَّ ل��دى ج��ام��ع��ًة ال��ح��رب ُدع��اة ِل��تَ��ْه��تَ��ف��نَّ
وال��ج��ذال» ال��ح��رب رب ف��ت��ن��ة ن��ه��ي��ج ف��ي��ل��ق��ه��م ن��ح��و ج��م��ي��ًع��ا ول��ن��ج��ري��نَّ
وال��ُع��ْم��د ال��ج��ن��د ل��ح��ش��د ال��دع��اة ك��ل م��ن��ت��دبً��ا أغ��ام��م��ن��ون َل��بَّ��ى ال��ح��ال ف��ي
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وال��ُع��دِد ال��َع��دِّ م��س��ت��ت��م��ي أق��ب��ل��وا أن ل��ب��ث��وا وم��ا ن��ادوه��م ال��ص��وت ب��أج��ه��ر
ي��د ُك��لِّ ف��وق وأث��ي��ن��ا ص��ف��وف��ه��ا م��ك��ت��ب��ٌة أت��ري��ٍذ ح��ول م��ن وال��ص��ي��د
وال��ش��دد76 ال��ه��ول اق��ت��ح��ام ال��ن��ف��وس ب��ي��ن ن��اف��خ��ًة ال��ج��ن��د خ��ط��وات ُم��ِث��ي��رًة
ال��خ��ل��د77 ب��ال��م��ج��وب وب��دت ُق��لُ��وب��ه��م دًة ُم��َش��دَّ َع��يْ��نَ��ي��ه��ا ب��م��ائ��ّي ت��رن��و
ل��ْألب��د78 ت��ن��ح��لُّ وال ال��ُع��ُج��ول م��ن م��ئ��ٍة ل��ق��ا ك��ٌل م��ئ��ٌة أه��داب��ه
ُم��تَّ��ق��ِد ب��ال��نُّ��ور خ��ال��ص ع��س��ج��ٍد م��ن ُس��ِب��ك��ْت َوَق��د ًة ُم��َدالَّ ع��ل��ي��ه دارت
وال��َول��ِد ل��ألزواج ال��َع��ْود م��ن أش��ه��ى ل��ه��م الح ال��ح��رب وأَوار س��ع��وا ح��ت��ى
ال��ج��ل��د ُق��بَّ��ة ألع��ل��ى ال��رَّق��ي��ع ف��وق س��ط��ع��ت أْدُرٍع ف��ي ف��ي��ال��ُق��ُه��م ت��م��ض��ي
أم��د ع��ل��ى م��ن��ه��ا م��ن��ب��ع��ٌث وال��نُّ��ور ج��ب��ٍل ع��ل��ى غ��ابً��ا ُم��ْل��ِه��ب��ًة ك��ال��ن��ار
ال��زََّرد ُح��لَّ��ِة ف��ي ان��ت��ش��روا ال��ف��ض��ا ذاك وف��ي ��راع ال��سِّ وال��ف��ل��ك ال��خ��ي��م وَغ��اَدروا
ال��ج��ي��د79 ب��ال��غ وره��ٍو أوزٍّ وم��ن ب��ج��ٍع م��ن ال��ب��ر ط��ي��ُر ت��ك��اث��ف ك��م��ا
ال��ُج��َدِد80 ع��ل��ى ع��ص��اب��اٍت ف��ٍج ك��ل م��ن ب��ك��ي��س��ط��ٍر أس��يُ��وٍس َم��ْرِج ف��ي تَ��َع��جُّ
ُم��ْح��تَ��ِش��د81 ح��ش��د ف��ي ل��ه ال��رِّي��اض ت��ل��ك َف��َدَوت خ��ارٍق ب��ع��راٍر ت��س��اج��ل��ت
األج��د82 ال��ج��ل��م��د ج��س��م ي��ف��ت��ت خ��ف��ٌق ل��ه��ا وال��ن��ع��ال وق��ٌع ول��ل��ح��واف��ر
ن��دي ب��ال��رَّب��ي��ع روٍض أوراق ع��داد َوَق��ُف��وا َم��نْ��َدٍر إس��ك��ا ب��س��اح��ل ح��ت��ى
ال��َك��ب��ِد83 داخ��ل ان��ت��ق��ام ن��ار ي��ص��ل��ون غ��م��ض��ت ع��دٍَّة ف��ي ��ت��ه ب��ض��فَّ َح��لُّ��وا
وال��نَّ��َق��د84 ال��ع��ن��ز راع��ي ب��ُع��نَّ��ة ح��ام��ت وق��د ال��رب��ي��ع ح��ان إذا ال��ذُّب��اب م��ث��ل
ع��دد وال ح��ص��ٍر ب��ال ال��ق��ص��اع ع��ل��ى ه��اج��م��ًة األل��ب��ان ت��ب��ت��غ��ي ت��ه��اف��ت��ت
م��ن��ف��رد ي��س��ت��اق ب��م��ا ك��راٍع ب��ه��م م��ن��ف��رًدا ق��ام ق��وٍم َس��يِّ��د َوُك��لُّ
يُ��رد إن ال��ب��ر ب��أرض األل��وف ب��ي��ن ام��ت��زج��ت إذا َش��تَّ��اه��م ي��ج��م��ع ال��ح��ال ف��ي
ال��َع��َم��د ب��اذخ ب��م��ج��ٍد ق��ام أت��ري��ذ ُم��تَّ��ش��ًح��ا ال��ف��خ��ر ب��ش��ع��ار وب��ي��ن��ه��م
َج��َس��د ُق��َوى وآري��ًس��ا ص��ْدًرا ف��وس��ي��ذ وه��ام��ت��ه َع��يْ��نَ��يْ��ِه زف��س ح��ك��ى وق��د
أح��د م��ن ال��ُج��ن��د ب��ي��ن ي��ض��اه��ي��ه ال أن ق��ض��ى ال��رع��ود ��اف ق��صَّ ال��ي��وم ذل��ك ف��ي
يَ��ُس��د85 ق��ط��ع��ان��ه ع��ل��ى ش��م��وًخ��ا ي��ق��م م��ت��ى ��وار ال��صِّ ب��ي��ن م��ا ك��ال��ف��ح��ل ف��ك��ان
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الجغرايف القسم

والرؤساء امللوك أسماء أيًضا يتضمن وهو

وج��ن��دا؟86 رءوًس��ا ال��وغ��ى ب��ذاك ن ك��ا م��ن ق��ل��ن ل��ي األول��م��ب ق��ي��ان ي��ا
ا أع��دَّ ع��ل��ٍم ُك��لُّ ل��إلاله��ات ع��ال��م��اٌت ب��ال��خ��ف��ا ف��ألن��ت��ن
ا ح��دَّ نَ��ْق��ُص��ُر األص��ول خ��ف��اي��ا ع��ن ن��روي األم��ر ش��ه��رة ن��ح��ن إن��م��ا
ُج��ْه��دا ت��ع��م��دت م��ه��م��ا وب��ص��وت��ي ن��ح��اٍس ف��ؤاد ل��ي ل��و ذَرًع��ا ِض��ْق��ُت
وس��ردا ذك��ًرا ل��ل��ج��م��وع أط��ق ل��م ل��س��ٍن ع��ش��رة ت��ص��ي��ح ل��ي ول��و ال
رف��دا ش��ئ��ن إذا ي��ؤت��ي��ن��ن��ي ـ��ج��وب ال��ـ رب ن��س��ل م��ن ال��ق��ي��ان أن ب��ي��د
ا87 َع��دَّ ب��ال��ح��رب ال��ق��واد وك��ل ـ��ك ال��ف��ل��ـ ع��دد س��وى إذن أح��ص��ي ل��س��ت
وف��ي��ن��ي��الوس88 إف��روث��وي��ن��وٍر ل��ي��ط��س ب��أم��ر وال��ب��ي��ت��يُّ��ون
أول��س وع��ر أه��ل م��ن وب��ع��ض��ه��م وإك��ل��وري��ن��س وأرك��س��ي��الس
إت��ي��ون��ي��ا ف��ي زدن ه��ض��اٍب وم��ن ِه��ي��ري��ا َس��خ��ي��نُ��س إس��ُك��ول��س إْغ��َراي
إي��ل��ي��س��ا إي��رث��ري��ٍة ه��رم��ة م��ي��ك��ال��ي��س��ا وس��ه��ل وث��س��ب��ي��ا
وف��ي��ت��ي��ون��ا ه��ي��ال ك��ال��ي��ا أو إي��ل��ي��ون��ا ق��وم م��ن وب��ع��ض��ه��م
ال��ح��م��اِم م��ج��م��ع ث��س��ب��ا ك��ذاك ال��م��ق��ام زاه��ر وم��ي��دي��ون��ا
ال��م��س��ت��أن��س روض��ة وه��ال��ي��رت��ا أَتْ��ري��س��س ُك��ْوُرون��ي��ا وك��وف��ٍس
وإغ��ل��ي��س��ن��ت��ا ف��الط��ي��ا وم��ن ال��ش��تَّ��ى ال��م��ب��ان��ي وه��ي��ف��ث��ي��ب��س
ت��ب��ارك��ت ال��ت��ي أف��لُّ��ون غ��اب َزَك��ت ف��ي��ه��ا ال��ت��ي أُنْ��خ��س��ت��ا وق��دس
ال��م��ق��رَّب��ْه ون��ي��س��ة وم��ي��دي��ا ال��م��خ��ص��ب��ة ال��ك��روم ذات وأرن��ي��ا
خ��م��س��ي��ن��ا س��ف��ٍن ف��ي أت��وا وق��د أن��ث��ي��دون��ا ال��ب��ل��دان وم��ن��ت��ه��ى
ُم��َل��بَّ��ئ��ْه89 م��ق��دم��ٍة ف��ت��ي��ٍة م��ن وم��ئ��ه ش��ه��ًم��ا ع��ش��رون ب��ه��ا ك��ل
ي��ل��م��ي��ن َق��يْ��لُ��ُه��م��ا م��ي��ن��ٍس م��ن وأرخ��وم��ي��ن وأس��ف��ل��ي��ذون
ب��رزا ع��ل��ي��ه��ا ث��الث��ي��ن ف��ل��ًك��ا ��زا ج��هَّ ع��س��ق��الف أخ��وه ك��ذا
ال��ع��ذراء ال��غ��ادة وأس��ت��ي��وخ��ا ب��ال��خ��ف��اء َف��ْرع��ان آلرس
ل��ه��م��ا ال��ق��ران ب��ع��د ول��دا ق��د ه��م��ا آزي��ا ب��ن أك��ت��ر ب��ق��ص��ر
ال��ح��رب90 إل��ه ال��ق��اص��ي ل��خ��دره��ا ال��ُح��بِّ اش��ت��داد س��اق أن ب��ع��د م��ن
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ال��ب��ي��وت��ي��ي��ن��ا ي��س��رى س��ف��ي��ن��ة ب��أرب��ع��ي��ن��ا ف��وق��ي��ا وق��وم
وإس��خ��ي��ذي��س أف��س��ت��روف��وس ي��رؤس ف��ي��ه��ا س��وداء ج��م��ي��ع��ه��ا
َدول��س م��ن أت��وا ق��د ن��بُ��ول��س ف��رع إي��ف��ي��ت��س ال��ع��ل��ى ذي اب��ن��ا ك��اله��م��ا
وِق��ي��ب��اريْ��س��ة إك��ري��س��ا وق��دس ف��ان��وف��ة وم��ن ف��ي��ثُ��ٍس ووع��ر
ال��م��ق��دس ال��س��اح��ل ق��ف��ي��س وم��ن وه��ي��م��ب��ول��س وأن��م��وري��ا
أزده��ت ب��م��ا ض��ف��اف��ه وغ��ادرت أت��ت ل��ي��الي��ا ن��ه��ر م��ن وف��ئ��ة
م��س��لَّ��ح��ي��ن��ا ج��اءوا س��ف��ي��ن��ة ب��أرب��ع��ي��ن��ا ل��ق��ري��ا وق��وم
األغ��ارق س��رى ك��لَّ ب��ط��ع��ن��ه ال��ف��ائ��ق وي��ال ب��ن آي��اس ب��أم��ر
ال��ك��تَّ��ان91 م��ن درٌع ألم��ت��ه ال��ش��ج��ع��ان ف��ي ال��خ��ف��ة أخ��و وه��و
ال��ج��س��م ص��غ��ي��ر ت��الم��ون إب��ن ال��ق��رم أي��اس ل��دى ل��ك��ن��ه
إْس��َك��ْرِف��ة وم��ن ب��ي��س��ا ق��ل��ي��ارٍس أوف��ن��ط��ة ق��ي��ن��ٍس م��ن وج��ن��ده
بُ��وَّْغ��ري��س ن��ه��ر ض��ف��اف ع��ل��ى إث��رون��س وم��ن ت��رف��ا م��ن ك��ذاك
ال��ُم��ق��دَّس��ْه أوب��ي��ا وراء ��ا م��مَّ ال��م��ؤن��س��ه ال��ري��اض ذات وأوج��ي��ا
آت��ون��ا ه��م س��وداء س��ف��ي��ن��ًة ب��أرب��ع��ي��ن��ا أوب��ي��ا وج��ن��د
ال��ث��اب��ت��ْه ال��م��ج��رَّب��ات ال��ق��وى ذوي األب��ان��ت��ْه ع��ص��ب��ة ج��م��ي��ًع��ا وه��م
دي��وم ف��ي ال��م��ع��م��ور وال��ب��ل��د ال��ك��ُروم ه��س��ت��ي��ة م��وط��ن��ه��م
ق��رن��ث��س ب��ح��ريَّ��ٌة وف��رض��ة وخ��ل��ك��س إي��رت��ري��ة ك��ذاك
أل��ي��ف��ي��ن��ورا أم��ر إل��ى دان��وا س��ت��ي��را وم��ن ك��رس��ت��ٍة وم��ن
ال��ح��رب ربِّ ن��س��ل م��ن أم��ي��ره��م ال��ج��ن��ب ع��ال��ي خ��ل��ك��ودون اب��ن وه��و
ال��ع��ج��ل��ْه92 وف��رط ب��ال��ب��أس ت��ل��وه ال��م��س��ت��رس��ل��ْه ال��غ��دائ��ر ذوو وه��م
ال��ُف��ُروع ع��ال��ي��ة ب��أس��ٍل ب��ال��دُُّروع ��ْدِر ال��صَّ َش��قَّ ي��ب��غ��ون
آث��ي��ن��ا م��ن س��وداءُ م��ص��ب��وغ��ٌة خ��م��س��ون��ا س��ف��ائ��ٌن وج��ه��زت
ال��ِع��ْرض93 وص��اف��ي آث��ي��ن��ا م��ري��د األرض الب��ن ال��ب��ه��ي أل��م��وط��ن
ب��ال��ن��ف��ائ��س ال��م��ع��م��ور ال��ه��ي��ك��ل ف��ي إي��رخ��ث��اوس ال��م��أث��ور رب��ي��ب��ه��ا
ق��رب��ان��ه��م يُ��ذب��ُح ب��ه��ا ح��بٍّ��ا ف��ت��ي��ان��ه��م ال��ح��ول ب��ح��ول ح��ي��ث
ال��ج��ن��د ع��ج��الت ال��ن��زال ي��وم ي��ه��دي ه��اٍد أم��ه��ر ي��رؤس��ه��ا
ف��ي��ت��ي��وس ب��ن م��ن��س��ت��س وه��و ال��تُّ��روس ذوي ال��ق��وم وي��ن��ظ��م
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وانْ��ف��رد س��نٍّ��ا ن��س��ط��ور ف��اق��ه ب��ل أََح��د ن��س��ط��ور دون م��ن ي��ح��ك��ه ل��م
أََم��ْر ت��الم��ون ب��ن أي��اس ف��ي��ه��ا ع��ش��ر إث��ن��ا م��راك��ٌب ��زت وُج��هِّ
األث��ي��ن��يِّ��ي��ن��ا ف��ل��ك وول��ي��ت س��االم��ي��ن��ا ق��وم ف��ي أت��ت وق��د
ه��رم��ي��ون��ا ث��م وأت��رزي��ن��ا إيُّ��ون��ا م��اس��س أرغ��س وج��ن��د
ال��نَّ��ض��ره ال��ك��روم وآف��دورة ره ال��م��س��وَّ ال��ب��ل��دة ت��رن��ث��ا ك��ذا
ُش��يِّ��دت ق��دًم��ا خ��ل��ي��ج ع��ل��ى ال��ت��ي وآس��ي��ن��ا إي��ج��ي��ن��ا ك��ذاك
ال��ط��ع��ان ِذيُ��وم��ذ ق��ي��ول��ه��م ال��ي��ون��ان ف��ت��ي��ة م��ن ج��م��ي��ع��ه��م
��ري ال��سَّ م��ي��ك��س��ت ب��ن أُْري��ال ك��ذاك ال��ج��ري ق��ف��ان��وس ب��ن وإْس��ِت��ِن��يْ��ل
ال��م��خ��لَّ��دي��ن��ا ي��ح��ك��ي وش��دَّة ل��ط��ال��ي��ون��ا يُ��ْع��َزى ن��س��ب��ة م��ن
ال��ُم��ْع��تَ��َم��د األم��ي��ر ذي��وم��ذ ولَّ��وا وق��د ث��م��ان��ون س��وٌد س��ُف��نُ��ه��م
ال��غ��ن��يَّ��ه ق��ورن��ث��س وأرن��ي��ا ال��ب��ه��يَّ��ه م��ي��ك��ي��ن��ي��ا وواف��دو
إج��ي��ون��ا آري��ث��ي��ري��ا وروض ف��ل��ي��ن��ا ه��ي��ف��ي��ري��س��ي��ا وق��وم
ُغ��ونُ��وي��س��ه دي��ار م��ن ك��ذاك ال��ن��ف��ي��س��ه إك��لُ��ون��ي��ا م��ن وال��ج��ن��د
ال��ع��ام��ره ال��ب��الد إغ��ي��اال ك��ذاك ج��اوره ق��د وم��ا ه��ي��ل��ي��ق��ا وُق��ط��ر
األم��م ت��ل��ك ع��ل��ى أوًَّال أذرس��ت ح��ك��م ف��ي��ه��ا ال��ت��ي ِس��ُك��يُ��ون��ا وأرض
ُم��ْرب��ي��ه ال��ج��م��ي��ع ع��ل��ى ��ٍة ب��ه��مَّ م��ي��ه ُف��ل��ٍك ع��ل��ى ج��اءوا ج��م��ي��ع��ه��م
ان��َف��َرْد94 ب��األم��ر أغ��ام��م��ن��ون ب��ه��م وَع��َدد ب��أًس��ا ال��ق��وم أَج��لُّ وه��م
اق��ت��دار ع��ظ��م م��ن ح��وى ل��م��ا ب��اف��ت��خ��ار ��ك��ة ب��ال��شِّ م��اس ق��د
ف��اري��س��ه وك��ذا ال��ح��م��ام أرض م��ي��س��ه ُج��نْ��ُد س��تِّ��ي��ن ب��س��ف��ٍن
األن��ي��ق��ه إس��ب��رط��ة س��رى ك��ذا ال��ع��م��ي��ق��ه ل��ق��دم��ون��ي��ا ووع��ر
ال��ثَّ��غ��ر اب��ت��س��ام ذات وأوج��ي��ا ال��ب��ح��ر ه��ل��وس ك��ذا ب��ري��س��ي��ا
م��ي��ن��ي��الوس أخ��ي��ه إل��ى دان��ت والءس أم��ك��ل��ي��ا أوت��ي��ل��ي��ا
ُم��ْش��تَ��دَّه ب��ي��ن��ه��م ون��ف��س��ه ال��ُع��دَّه ي��ه��ي��ئ��ون ع��زل��ٍة ف��ي
ال��م��س��ب��يَّ��ه95 ه��ي��الن��ة ع��ن ل��ل��ذب وال��َح��م��يَّ��ه ��ات ال��ِه��مَّ ي��س��ت��ن��ه��ض
ن��س��ط��ور ال��نُّ��ه��ى ال��س��ام��ي وال��ف��ارس ال��م��ش��ه��ور ب��ط��ل��ه��ا ج��ي��ري��ن��ي��ا
ال��ب��اق��ي��ن��ا م��ع ج��اء ب��ه��ا ك��ان��ت ت��س��ع��ي��ن��ا ك��ب��ي��رٌة س��ف��ن��ه
آري��ن��ي��ا ف��ت��ي��ل��ي��ا ق��ي��ف��ارٍس وإي��ف��ي��ج��ي��ن��ي��ا ف��ي��ل��وس ب��ق��وم
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ُدْريُ��ون��ا ه��ل��س ال��ع��ظ��م��ى وآف��ي��ا ِث��ْريُ��ون��ا أل��ف��ٍس م��ج��رى وأرض
ب��اط��م��ئ��ن��ان الح ق��د ث��ام��ي��رٌس ال��ق��ي��ان زف��ٍس ل��ن��س��ِل ح��ي��ث
م��ك��ت��م��ْن وغ��ي��ظ��ه��ن أُْوخ��ال��ي��ا م��ن أف��ري��ت��ي��س م��ن��زل م��ن ي��ع��وُد
األم��م ُك��لِّ وم��ن م��ن��ه��نَّ أك��ث��ر ال��نَّ��َغ��م ب��إح��س��ان ادَّع��ى ألن��ه
ال��نَّ��غ��م��ا ح��ج��اه م��ن اس��ت��ل��ب��ن ث��م ب��ال��ع��م��ى ب��ك��ي��ده��نَّ ض��ربْ��نَ��ه
ال��ق��ي��ث��ار96 ع��ل��ى ��رب ال��ضَّ وم��ه��ن��ة األش��ع��ار ن��ف��ائ��س أن��س��ي��ن��ه
ك��ي��ل��ي��ن��ا97 أج��ٍد ط��وٍد ل��ح��ف م��ن اآلت��ون��ا أرق��ادي��ة وق��وم
ال��ِب��راُز ال��َوغ��ى ي��وم ب��دا ح��ي��ُث ف��ازوا م��ن أف��ت��ي��س ق��ب��ر ب��ق��رب
ال��نَّ��َس��م َه��بَّ��اُت َح��يْ��ث أن��س��ف��ا ك��ذا ال��نَّ��ع��م ذات أرخ��وم��ي��ن��ٍس وأه��ل
م��ن��ت��ي��ن��ي��ا إس��ت��م��ف��ال��ٍس ك��ذاك وف��ي��ن��ي��ا ِس��تْ��رات��ي��ا وري��ف��ي��ا
ع��م��ي��ده��م أن��ك��وس أغ��اف��ن��ور ي��ق��وده��م ف��رَّاس��ي��ا وت��ي��ج��ي��ا
س��ب��ع��ي��ن��ا س��ف��ائ��ٍن ع��ل��ى ج��اءوا م��ح��نَّ��ك��ون��ا ص��ن��ادي��د وه��م
ُه��ُم98 ال��ف��ل��ك ص��ن��اع��ة ج��ه��ل��وا إذ ل��ه��م ع��ونً��ا أت��ري��ذ أرس��ل��ه��ا
أول��ي��ن��ي��ا ف��ي وال��وع��ر أل��ي��س��ي��ا ه��رم��ي��ن��ي��ا ول��ي��ت ب��أرٍض وم��ن
ال��ش��اس��ع��ْه ت��ل��ك م��رس��ي��ن��وس ك��ذاك ال��واس��ع��ْه األل��ي��ذا ث��م ب��ف��راس��ي��ا
م��رك��ب��ا أرب��ع��ي��ن أع��دوا وق��د رك��ب��ا ق��د إي��ف��ي��ا م��ن ُك��لُّ��ه��م
ِذيُ��ورس ال��ف��ت��ى ع��م��ارن��ق��ا إب��ُن ي��رؤس أم��ي��ٌر ع��ش��رٍة ل��ك��ل
ال��ع��ب��وس ال��ف��ارس وأم��ف��م��اخ ث��ل��ف��ي��وس أق��ط��ي��اط اب��ن ك��ذا
ال��م��خ��ب��ر ال��ح��ق��ي��ق ف��ل��ك��س��ي��ن ك��ذا ألك��ت��ر ال��م��ن��ت��م��ي أري��ت إب��ن
ب��اس��ا ت��س��ام��ى وال��ُك��لُّ ال��طَّ��ول ذي أْف��غ��ي��اس��ا بْ��ِن أََغ��ْس��ت��ي��َن إب��ن
ل��خ��ي��وم��ا ذو دي��ار إل��ى ِق��دًم��ا م��ه��زوم��ا أت��ى ال��ذي وم��ي��ج��س
ال��زم��ن م��اض��ي ف��ي زف��س ح��ب��ي��ب ك��ان م��ن ف��ي��الوس أب��ي��ه ع��ل��ى غ��ي��ًظ��ا
ج��اء أل��ي��ذا ي��ل��ي م��ن ب��ق��وِم س��وداء م��رك��بً��ا ب��أرب��ع��ي��ن
ال��ب��ح��ار ش��اس��ع ف��ي ق��اص��ي��ة ال��دِّي��ار ق��دس��ي��ة ج��زر م��ن
ال��م��ع��م��وره ال��ب��ل��دة وُدْل��خ��ي��وم م��ش��ه��وره غ��دت ب��إي��خ��ن��اذة
ع��ش��ْر إث��ن��ي م��راك��ب ف��ي أذي��س األغ��ر ب��ال��رَّأي زف��س ي��ح��اك��ي وم��ن
ع��س��ك��ر م��ن ل��ه ب��م��ا ب��ه��ا أت��ى ب��األح��م��ر ص��ب��غ��ت ص��ف��ح��ت��ي��ه��ا م��ن
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وإك��روك��ي��ل��ي��ا99 ال��ب��ه��م ��رى ال��سُّ ذات وك��ي��ف��ال��ي��ن��ي��ا إي��ت��اك��ا ق��وم م��ن
وس��ام��س ون��ي��رت��س وع��ب��ره��ا زاك��ن��ث��س وم��ن أغ��ي��ل��ي��ف��ا وم��ن
َح��َوْت م��م��ن إي��ت��ول��ي��ة ب��ق��وم أت��ت ُس��ْوًدا م��رك��بً��ا وأرب��ع��ون
وإف��ل��ورون��ا خ��ل��ك��ي��س وال��ث��غ��ر ك��ال��يْ��ُدون��ا ووع��ر أول��ن��س م��ن
أن��ذرُم��ون��ا ثُ��َواس زع��ي��م��ه��م ِف��ي��ل��ي��ن��ا م��ق��ات��ل��ي م��ن ك��ذاك
ب��ادوا100 ق��د ك��ل��ه��م وم��ي��ل��ي��غ��ر األم��ج��اد وول��ده وي��ن��س إذ
أَتَ��ِت101 ب��إي��ذُِم��يْ��ٍن م��دي��ن��ٍة ال��م��ئ��ة ذات إق��ري��ط��ش وج��ن��د
ال��ع��ن��ي��د ال��ف��ت��ى م��ري��ون ك��ذاك ال��ش��دي��د وال��ط��اع��ن م��ل��ك��ي��ه��م
ال��ح��ص��ار ال��م��ت��ي��ن��ة ُغ��ْرِط��ي��ن��ة ال��ك��ب��ار ال��م��دائ��ن م��ن ج��اءوا
وف��س��ت��س ري��ت��ي��ٍة ل��ي��ك��س��ت��ٍس ول��ْك��تُ��س م��ي��ل��ي��ت��س إغ��ن��وس��ة
ِع��داِد أت��وا ث��م��ان��ي��ن ع��ل��ى ال��ب��الد س��ائ��ر م��ن وق��وم��ه��م
ك��اِم��يْ��ُرس إي��ل��ي��س��س ِل��نْ��ُدٍس م��ن ُرْوُدس ب��ج��ن��ود س��ف��ن وت��س��ع
ِف��َرِق ث��الث إل��ى َق��ِس��ُم��وا ق��د ُم��ن��دف��ق ل��ل��وغ��ى ل��ي��ٍث ك��ل م��ن
ال��م��ش��ه��ور ال��ط��اع��ن أط��ل��وف��ل��ي��م ال��ك��ب��ي��ر َق��يْ��لُ��ه��ا ه��رق��ل واب��ن
س��لَّ��ي��س ض��ف��اف ف��ي أب��وه س��ب��ى إي��ف��رس م��ن أم��ه وأس��ت��ي��وخ��ا
م��ق��ي��م��ه ال��ُع��ل��ى زف��س ب��ن��و ف��ي��ه��ا ع��ظ��ي��م��ه م��دائ��نً��ا غ��زا ل��م��ا
ت��رع��رع��ا ب��ع��زم��ه إذا ح��ت��ى م��م��ت��ع��ا أب��ي��ه ص��رح ف��ي ف��ظ��ل
األج��ل ق��ارب ال��ش��ي��خ ذاك وك��ان َق��تَ��ل ل��ك��م��ن��ي��وس أب��ي��ه خ��ال
وُع��َدده أت��ب��اع��ه ف��ي ب��ال��ب��ح��ر وح��ف��ده أب��ن��ائ��ه م��ن ف��ف��رَّ
ُرْوُدس��ا ألرض ال��ب��ح��ر دف��ع��ه األس��ى ��ات م��ش��قَّ ع��ان��ى إذا ح��ت��ى
أق��ام��ا ف��ئ��ة ق��س��م ب��ك��ل أق��س��اًم��ا ث��الث��ة ج��ع��ل��ه��ا
ال��نِّ��ع��م وأَْج��زل ال��ودَّ أواله��م ال��ق��س��م ق��س��ام ال��خ��ل��ق رب وزف��س
ال��ف��ت��ى وأغ��الي��ا ش��روف��س إب��ن أت��ى س��ي��م��ا ب��ب��ن��ي ث��الٍث وف��ي
ال��ه��م��ة ع��ال��ي ال��َق��ْرَم ف��ي��ال اب��ن إال ال��ح��م��ل��ة أه��ل أج��م��ل ن��ي��ري��س
ال��ن��اس102 ب��ن��زر إال ي��ك��ن ول��م ال��ب��اس ض��ع��ي��ف َط��بْ��ًع��ا ل��ك��نَّ��ه
��ال��س ث��سَّ ول��دي وأن��ط��ف��وس ف��ي��ل��بُّ��س م��ال ث��الث��ي��ن وف��ي
آت��ون��ا ك��اِل��ْدن��ي��ٍة ُج��ْزِر م��ن ال��ه��رق��ل��ي��ي��ن��ا ره��ط م��ن ك��ان م��ن
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ك��وس أورف��ي��ل��س أرض ك��ذاك ك��اس��وس إك��ران��ث��س ون��ي��س��رس
ه��ائ��ج��ه س��ارت خ��م��س��ي��ن ب��س��ف��ٍن ال��ف��الس��ج��ه أرغ��وس��ة ت��ت��ل��وه��م
أخ��ائ��يِّ��ي��ن��ا103 أو م��ُدوٍن م��ر أو ال��ه��الن��ي��ي��ن��ا ب��اس��م ع��رف��وا ق��د
األلُ��وس��يّ��ي��ن��ا ث��م وإف��ث��ي��ا وإط��راخ��ي��ن��ا آل��وف��ا أه��ل م��ع
ال��ش��ان ع��ال��ي آخ��ي��ل زع��ي��م��ه��م ال��ح��س��ان م��وط��ن ِه��َالس ك��ذا
وال��ن��زاال ال��ك��ف��اح ف��اع��ت��زل��وا آل��ى ق��د ب��م��ا ال��ح��رب غ��ادر ق��د
ال��َح��نَ��ق ك��ل م��ض��م��ًرا ب��ري��س��ا ع��ل��ى األرق م��ش��ت��دَّ ال��ف��ل��ك ع��ن��د وظ��ل
ب��اله��ا ��م��ْت ع��مَّ ح��رٍب ب��ش��رِّ س��ب��اه��ا ل��رن��ي��س��ٍة م��ن وك��ان
وإي��ف��س��ت��ُرُف��س م��ي��ن��ي��ًس��ا ج��ن��دل إي��ب��ن��س وف��رع��ي ث��ي��ب��ة وَدكَّ
ال��م��ج��ل��س ب��ذاك ن��ائ��يً��ا ف��ظ��ل س��ي��ل��ف��ي��س ب��ن��ي م��ن ال��ب��اس��ل��ي��ن
ه ِش��دَّ ب��ك��ل ل��ل��ح��رب ي��ن��ه��ض ال��ُم��دَّه ه��ذي ب��ع��ي��د ل��ك��ن��ه
ال��َغ��رَّا104 ال��ري��اض ذم��ي��ت��ي��را ق��دس ال��خ��ض��را وف��راس��ا ف��الق��ا ب��ن��ي
ال��ب��ح��ر ج��رف ف��وق وأن��ت��رون ال��زَّه��ر ذَاِت إف��ت��ي��لُ��ون وج��ن��د
ن��ظ��م س��وًدا م��رك��بً��ا ب��أرب��ع��ي��ن ال��ن��ع��م ال��وف��ي��رة إيْ��تُ��ون��ا وأه��ل
ال��تُّ��راُب ��ُه َض��مَّ ق��د ل��ك��نَّ��ه ال��م��ح��راب ال��ف��ت��ى إف��روط��س��ي��الس
ال��ن��ق��م آري��س ب��ن ف��الخ��س إب��ن ال��غ��ن��م ص��اح��ب إي��ف��ك��ل��وس اب��ن وه��و
األَج��ال ف��أل��ف��ى ��وا ان��ق��ضُّ ال��ع��دى ع��ل��ى األول��ى ��ن��ادي��د ال��صَّ ل أوَّ ك��ان ق��د
ال��م��ق��ل105 م��لء ت��ب��ك��ي��ه وع��رس��ه يَ��ْك��ُم��ل ل��م ب��ي��ت��ه ف��الق��ا وف��ي
ال��م��ع��ت��م��د أخ��اه ف��ذرق��ًس��ا ولَّ��وا ل��ق��د ح��زن��ه��م ب��ف��رط وج��ن��ده
اش��ت��ه��ر ب��ب��أس��ه م��م��ن ي��ك��ن وإن وك��ب��ر ح��س��نً��ا أق��ل ل��ك��ن��ه
ف��ي��را ث��مَّ وه��ورب��ي��ب��ي��اس وإغ��الم��ي��را ب��ي��ب��ي��ا وأه��ل
اإلم��ره ول��يُّ أذم��ي��َت أْف��ِم��يْ��ُل َع��ْش��َرْه إح��دى أت��ي��ن س��ف��ن��ه��م
َف��ْل��يَ��س��ا106 ب��ب��ن��ات أج��م��ل��ه��ن ال��نَّ��س��ا م��ج��ي��دة أل��ك��س��ت��ا اب��ن وه��و
م��ث��ي��ون��ا م��ي��ل��ي��ب��ي��ا ك��ي��ا ث��وم��ا أول��ي��زون��ا أه��ل ف��ْل��ٍك ب��س��ب��ع
ت��ن��اض��ل أت��ت ب��خ��م��س��ي��ن ك��ل ال��نَّ��اِب��ل ِف��ي��لُ��ك��ِت��ت��ي��س زع��ي��م��ه��ا
��م��ل ال��شَّ َش��ِت��ي��ت م��واله��م ل��ك��ن ال��ن��ب��ل ب��ض��رب ف��اق��وا ج��م��ي��ع��ه��م
ُع��ض��ال ح��يَّ��ة ب��ج��رح ُم��ْل��ًق��ى ال��نَّ��ك��ال ع��ن��ا ب��ل��م��نُ��ْوَس ي��ل��ق��ى
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ال��ع��ل��ال ي��ق��اس��ي وه��و ُس��ُف��ن��ه��م ع��ل��ى ُط��رٍّا ي��ذك��رون��ه وس��وف
أم��ي��را ل��ه��م رام��وا ل��ك��ن��ه��م ك��ث��ي��را أم��ره ع��ل��ي��ه��م ش��قَّ
وري��ن��ا ِوي��لُ��ٍس س��ف��اح إب��ن م��ي��دون��ا أم��ره��م ولَّ��وا ل��ذاك
ح��ك��م ق��د أري��ت ح��ي��ث أوخ��ال��ي��ا األص��م إي��ت��وم إت��رم��ك��او وج��ن��د
ال��ب��اس وف��ول��ذي��ر م��خ��اون اآلس��ي أس��ق��ل��ي��ب اب��ن��ي ب��إم��رة
ل��ل��ح��رب ج��روا ث��الث��ي��ن ع��ل��ى ال��ط��ب ع��ل��م أت��ق��ن م��ن أش��ه��ر
ه��ي��ف��ي��ري��ا ف��ي ال��س��ي��ل م��ج��رى وأرض أس��ت��ي��ري��ا ك��ذا أرم��ي��ن��ا وج��ي��ش
َع��َزم س��وًدا م��رك��بً��ا ب��أرب��ع��ي��ن ال��ق��م��م ُم��بْ��ي��ض ال��طِّ��ي��ط��ان وش��ام��خ
ال��ع��ظ��ي��م ال��ف��ت��ى أب��ي��م��ون إب��ن زع��ي��م ب��ي��ن��ه��م وأورف��ي��ل
وإي��ل��ي��ون��ا وغ��رت��ون��ا أرث��ا وأول��وس��ون��ا أرغ��ي��س��ا وج��ن��د
زف��س س��ل��ي��ل ف��ري��ث��ّوس اب��ن ال��ب��أس ذو زع��ي��م��ه��ا ف��ول��ي��ف��ت
ن��ائ��ي وأب��وه َوَض��ع��ت��ه ق��د ال��ح��س��ن��اء ه��ي��ف��وذام��ي��ا اب��ن وه��و
ال��م��اط��ره107 ب��ال��ن��ب��ال وي��ل��ت��ق��ي��ه��م ال��ق��ن��اط��ره م��ردة م��ن ي��ق��ت��ص
األث��ي��ك��يِّ��ي��ن��ا ش��وام��خ إل��ى ِف��ي��ل��يُ��ون��ا أرض م��ن ط��رده��م
اس��ت��ق��ل َم��ْع��ُه آرٍس اب��ن ِل��يُ��ن��ت��س ب��ل ب��األم��ر ُف��ول��ي��ف��ت يَ��نْ��َف��رد ل��م
أرب��ع��ي��ن��ا س��وداء ب��س��ف��ٍن ك��ي��ن��ا س��َل��ي��ل ك��ُرولُ��ٍن إب��ن
ت��ال وع��ش��ري��ن اث��ن��ي��ن م��راك��ب ع��ل��ى ك��ي��ف��وس ب��ج��ن��د وُغ��ونِ��يُ��س
ال��ق��ري��ب��ه ُدوُدون��ة ي��ل��ي م��م��ا وال��ف��ري��ب��ه اإلي��ن��ان ب��ف��ت��ي��ة
ف��ي��ن��ي��س ف��ي ي��ن��ص��بُّ ال��ذي ذاك ط��ي��ط��ارس��يُ��س ج��دول رب��ى وم��ن
ي��خ��ُرُج ال��س��ت��ك��س ل��ج م��ن ذاك إذ ي��م��ت��زج ال ��ي ال��ِف��ضِّ ب��م��وج��ه
ل��ل��ع��ي��ان108 ك��ال��زي��ت ط��ف��ا ل��ذا األي��م��ان» ُم��ثْ��ِق��ل ال��س��ت��ك��س «م��ن
ف��ي��ل��ي��ون��ا غ��اب م��ن أت��ى ب��م��ن ي��دون��ا ت��ن��ث��ر ب��ن ف��روث��و ث��م
ت��ال��ي ب��أرب��ع��ي��ن م��غ��ن��ي��س��ي��ا أه��ال��ي م��ن ف��ي��ن��اوس وج��رف
وال��ُق��وَّاد ال��م��ل��وك وج��م��ل��ة ال��ب��الد أم��اث��ل ف��ه��ذه

∗∗∗
وال��ُخ��يُ��ول109 ��رى ال��سُّ ت��ل��ك ف��ي س��م��ا م��ن وق��ول��ي أن��ش��دي��ن��ي اآلن َق��يْ��نَ��ة
أف��م��ي��ل ف��ي��رس اب��ن اب��ن ل��دى ر أح��ج��ا ت��ل��ك ع��ن��ده��م ال��خ��ي��ل أج��ود
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ال��طُّ��ل��ول ف��وق ك��ال��طُّ��ي��ور وج��رت ول��ونً��ا وس��نٍّ��ا َف��دٍّا تَ��س��اَوْت ق��د
ال��وب��ي��ل ال��ره��ي��ب ال��ه��ول ل��ن��ش��ر ه��ا ربَّ��ا أف��لُّ��ون ف��ي��ري��ا رب��ى ف��ي
أخ��ي��ل ب��أس ب��ع��د ت��الم��ون ـ��ن ب أي��اس ب��أًس��ا األب��ط��ال وأش��د
أص��ي��ِل ك��لَّ ح��از ال��خ��ي��ل وم��ن ب��ك��ث��ي��ر ف��اق��ه ق��د ف��ي��ال ف��اب��ن
ال��ع��ل��ي��ل الرت��واء أت��ري��ذ ك��ي��د ف��ي ف��اك��ًرا ُف��ل��ك��ه ب��ي��ن م��ا َظ��لَّ
ط��وي��ل ُج��ْرٍف ف��وق وال��ن��ب��ل راق وال��م��ز ي��رم��ون ال��ُك��رات وذووه
ال��ج��زي��ل ال��ح��ن��دق��وق ف��ي وخ��ي��ول خ��ي��ام ف��ي س��ت��رت ق��د ب��ع��ج��اٍل
س��ب��ي��ل م��ن ل��ل��وغ��ى م��ل��ف��ي��ن غ��ي��ر ش��ت��اتً��ا ت��اه��وا األج��ن��اد ورءوس
ثَ��ِق��ي��ل110 ُح��ْزٍن ب��ُك��لِّ أث��ق��اله��م س��واه وزح��ف م��واله��م ك��فُّ
ال��س��ه��ول111 ف��وق اإلغ��ري��ق ب��م��س��ي��ر ش��راًرا ط��ارت ال��س��ه��ول وك��أن
َم��ُه��ول ه��ول ي��وم آري��م رجَّ ُخ��َط��اه��م َوْق��ع ت��ح��ت األرض ��ت رجَّ
ال��َم��ْق��تُ��ول112 ت��ي��ُف��س ق��ب��ر غ��اض��بً��ا ي��رم��ي ��واع��ق ب��ال��صَّ زف��س ع��ن��دم��ا
ج��ل��ي��ل113 ب��ب��ح��ث ب��ش��وراه��م ن وف��ت��ي��ا ش��ي��وٌخ ط��روادة ق��وم
رس��ول ب��أده��ى ب��غ��ت��ة وإذا ق��ام��وا ف��ري��ام ق��ص��ر أب��واب ت��ح��ت
ال��ع��ج��ول ك��ال��ن��س��ي��م إي��ري��س ن��ف��س أتَ��تْ��ُه��م ب��ال��ب��الغ زف��س ل��دى م��ن
ال��ن��ب��ي��ل أي��س��ت��ي��س ق��ب��ر ع��ل��ى ن ك��ا ح��ارًس��ا ف��ول��ت ف��ري��ام واب��ن
األس��ط��ول114 خ��ارج أرغ��وس ق��وم ي��رع��ى ث��مَّ راص��ًدا ��ْع��ب ال��شَّ رام��ه
ال��م��ك��ف��ول ب��ع��دوه خ��ط��ي��را ـ��ًرا أم��ـ رأى إن م��خ��ب��ًرا ِل��يُ��َواف��ي
ال��تَّ��م��ث��ي��ل: ب��أص��دق ألب��ي��ه وق��ال��ت وش��ك��ال ص��وتً��ا َش��ابَ��َه��تْ��ه
وق��ي��ل ب��ق��اٍل ت��ل��ه��و ك��م��ص��اٍف ش��داٌد وال��ح��روب ال��ش��ي��خ «أي��ه��ا
م��ث��ي��ل م��ن ل��ه��م م��ا ال��ي��وم ـ��داؤن��ا أع��ـ ل��ك��نَّ��م��ا ال��ه��ي��ج��اء ول��ج��ت ك��م
م��ق��ول��ي ف��اس��م��ع ه��اك ه��ك��ط��ور ـ��ج��ار األش��ـ ورق أو ك��ال��رِّم��ال ه��ج��م��وا
وع��ق��وِل ب��أل��س��ٍن ـ��ت��ل��ف��اٌت م��خ��ـ ع��ن��دك��م األح��الف ف��س��راي��ا
ن��زي��ل)» ك��ل ف��وق األم��ر (ول��ك ن��زي��ل ك��لُّ ذوي��ه ف��ل��يُ��ك��تِّ��ب
ب��ج��ه��وِل ي��ك��ن ل��م ال��ص��وت ول��ذا ج��م��ًع��ا ه��ك��ط��ور ف��ضَّ ال��ف��ور ف��ع��ل��ى
ال��ق��ف��ول ت��ح��ت األب��واب وج��م��ي��ع ج��م��ي��ًع��ا ل��ل��س��الح ال��ج��ن��د ه��رع
وال��نُّ��ص��ول ال��ق��ن��ا ب��ي��ن ورج��ال ع��ج��اٍل ب��ي��ن س��اع��ي��ن ف��ت��ح��وه��ا
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وص��ه��ي��ل وه��ي��ع��ٍة ب��ع��ج��ي��ٍج ص��دي��ٌد دون��ُه��نَّ م��ن َزَع��َق��اٌت
أث��ي��ِل ب��م��ج��ٍد ش��رف��ت ق��نَّ��ٍة ح��ت��ى ال��س��ه��ل ب��ذل��ك وت��رام��وا
األص��وِل ل��ج��ه��ل ب��ات��ي��ا وال��م��ال م��ري��ٍن ق��ب��ر األرب��اب دع��اه��ا ق��د
ودخ��ي��ِل ب��ق��وم��ه أص��ي��ٍل ـ��ن ب��ي��ـ ي��ن��ظ��ُم��ُه��م ق��ام ه��ك��ط��ور ث��م
ال��تَّ��بْ��ِج��ي��ل ص��اح��ُب وه��و خ��وذة َس��نَ��اءً ت��ُؤج رأس��ه وع��ل��ى
َم��ُع��وِل ب��ص��ب��ٍر ال��وََغ��ى ل��ض��رام أق��ام��وا ل��دي��ه ط��روادٍة آل
َق��ب��ي��ِل ُك��لِّ أش��دُّ واْق��ِت��داًرا ا ع��دٍّ ال��ق��ب��ائ��ل أوَف��ُر َوُه��ُم

الطرواديني أحالف

األغ��ْر ال��ذك��ر أخ��و أن��خ��ي��س اب��ن وه��و أَم��ر ال��دردن��ي��ي��ن وآن��ي��اس
إي��دْه ط��ور ف��وق أب��اه وال��ت ال��م��ج��ي��ده ال��زُّه��رة وأم��ه
ال��بَ��َط��ل أك��ام��اُس ثُ��مَّ أرخ��ي��لُ��خ ب��ال��َع��َم��ل أَنْ��ط��نُ��ور اب��ن��ا ول��ي��ه
ال��ش��دي��دْه ط��روادة م��ن��ت��ه��ى ف��ي إي��ده ب��ل��ح��ف ب��زي��ل��ي��ا وم��ن
ف��ن��ذرس ي��أُم��ُره��م أت��وا ي��ج��ري أي��س��ي��ُف��س ب��ه��ا أرض أغ��ن��ي��ا م��ن
آُف��لُّ��ون��ا َف��ْض��ِل م��ن وق��وُس��ُه ل��ي��ق��اُوون��ا اب��ن ال��م��رد أل��نَّ��اب��ل
ت��ي��ري��ا وش��ام��خ��ات وآف��س��ا وف��ي��ت��ي��ا أذرس��ت��ي��ا وس��اك��ن��و
أذَْرْس��تُ��س ال��ف��ت��ى ث��م أم��ف��ي��ٌس ف��رق��وت��س م��ن م��ي��رف��س ب��ول��دي
ال��َك��تَّ��ان م��ن درًع��ا م��س��ت��ل��ئ��ًم��ا ل��ل��ط��ع��ان أم��ف��ي��س وج��اء
ال��ح��ق��ي��ق ب��ع��ل��م��ه ن��ه��اه��م��ا اإلغ��ري��ق ُم��ْل��تَ��ق��ى ع��ن أب��وه��م��ا
أذن��ي��ه��م��ا ل��ه أْص��َم��ْم��ن ل��ذاك ُس��ْق��ن��ه��م��ا ال��رَّدى م��ق��ادي��ر ل��ك��ن
س��س��ت��وس��ا إف��رق��ط��ي��م وأرض وآب��ي��دوس��ا ف��رق��وت��س وق��وم
آس��ي��س أم��ي��ره��م ب��ه��ا ي��ج��ري س��لَّ��ي��س ال��ت��ي آِرس��ب��ا َوُق��ْدُس
آرس��ب��ا م��ن ال��خ��ي��ل ج��ي��اد ع��ل��ى ل��بَّ��ى ف��وًرا ه��رط��اق��س اب��ن وه��و
ع��ارج��ه ج��اءت ال��رم��اح ط��ع��ن��ة ال��ف��الس��ج��ه ُزَم��ُر ل��ري��س��ا وم��ن
ف��ي��الوس115 ك��ذا ه��ي��ف��وٍت ط��ف��ط��ام ل��ي��ث��س اب��ن��ي آرس ف��رع��ي ب��أم��ر
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ه��ّل��س��بُ��ن��ُط��س116 ح��ي��ث م��ن ق��دم��ا ق��د ف��ي��ُروُّس وال��ف��ت��ى وأك��م��اس
إت��ري��زي��ن��ا ب��ن وأوف��م��وٌس ال��ث��راق��ي��ي��ن��ا ق��وم ف��ي ي��ح��ي��ط
األب��ط��ال ِك��يْ��ُك��ونِ��ي��ة ب��ق��وم ت��ال��ي ك��يَّ��س واب��ن زف��س م��ري��د
آم��ي��ُدون��ا ق��وم ال��ق��س��ي ح��دب ب��ال��ف��يُ��ون��ي��ي��ن��ا ف��رخ��م��س ث��م
ي��ف��ي��ُض ال��رُّب��ى ه��ات��ي��ك س��ف��ح ف��ي ال��ع��ري��ُض أك��ِس��يُ��س ي��رى ح��ي��ث
ج��ْد األن��ي��ت��يِّ��ي��ن ب��ال��ب��ف��ل��غ��ون��ة األش��د ال��ب��أس ذو ال��ش��ه��م وف��ي��ل��م��ي��ن
ي��ج��ري م��ع��ه��م س��ي��س��اُم��وس وج��ي��ش ال��ب��ر م��لء ال��ش��م��س ال��ب��غ��ال ذوي
ال��زَّه��يَّ��ْه ف��رث��ي��ن��ي��س ض��ف��اف وال��ب��ه��يَّ��ه أغ��ي��ال��ة وج��ن��د
أُْديُ��س َم��ْع ال��ف��ت��ى وإي��ف��س��تْ��ُرْوُف وإي��ري��ث��ن��س إك��رام��ن��ا ك��ذاك
��ة ال��ف��ضَّ م��ق��رِّ آل��ي��ب��ا أرض م��ن ال��ق��ص��يَّ��ة ه��ال��ي��زون��ة ب��ق��وم
أونُ��وُم��وُس ال��َع��رَّاف ك��ذل��ك إخ��ُروم��ي��ُس ب��ال��م��ي��س��ة وج��اء
أَج��َل��ه ي��ل��ق��ى س��وف إذ ي��رى ن��ف��ٌع ل��ه االن��ب��اء َع��َراف��ة ف��ي ول��ي��س
ت��ج��ري117 ال��دم��اء ب��ي��ن دم��اؤه ال��ن��ه��ر ووس��ط ي��ل��ق��اه ي��اك��ي��ذ
أَْس��ك��ي��نُ��وس ال��ك��اه��ن ك��ذل��ك ف��رق��ي��س ان��ب��رى وب��ال��ف��ري��ج��ة
ِع��ي��ال ص��ب��ًرا ل��ل��ح��رب ك��اله��م��ا م��ح��ُم��وال أس��ك��ي��ن��ي��ٍة أرض م��ن
غ��ي��غ��س ه��ور ق��وم م��ن وم��س��ت��ل أنْ��ط��يْ��ُف��س ت��ال��يْ��َم��ٍن ب��َوَل��َدي
ن��اش��ئ��ي��ن��ا إت��ُم��ولُ��وس س��ف��ح ف��ي ال��م��ي��ون��ي��ي��ن��ا ج��م��اه��ي��ر أت��ت
تَ��نْ��بَ��ِري وف��وًدا أه��ال��ي��ه��ا ج��اءت ال��ب��رب��ر ل��س��ان ذات وق��اري��ا
��ح��اب ل��ل��سَّ ال��م��ي��ك��ال وش��ام��خ ال��غ��اب ج��ّم إف��ث��ي��روس ط��ود م��ن
ون��س��ت��س أم��ف��ي��م��اخ��س ب��أم��ر م��ي��ل��ي��ت��س م��ي��ن��در وض��ف��ت��ي
ي��رف��ل ج��اء ال��نُّ��ض��ار ِب��ُح��ل��ل ل األوَّ وذاك ن��م��يُ��ون ن��س��ل م��ن
ال��ع��ذراء ك��ال��غ��ادة ل��ح��م��ق��ه ال��ه��ي��ج��اء س��اح��ة ف��ي ت��ب��رًُّج��ا
ي��أت��ي��ه إذا آخ��ي��ل ب��ط��ش م��ن ي��ق��ي��ه ال ال��ع��س��ج��د ذا ل��ك��ن
ال��تَّ��ب��ر ج��زي��ل م��ن��ُه م��س��ت��ل��بً��ا ب��ال��ن��ه��ر م��ج��ن��دًال ي��ص��رع��ه
َس��ْرِف��ي��ُدْون��ا ب��أم��ر ف��زع��وا ق��د ِل��ي��ق��يُّ��ون��ا ال��ن��ج��دة وغ��اي��ه
زن��ث��س118 ب��م��اءٍ ت��روى ب��رٍق م��ن إْغ��لُ��وُك��س ال��ح��ج��ى م��ع��ص��وم ك��ذاك
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هوامش

وإذا ونام، مضجعه كل وتوسد الظالم خيَّم وقد األول، النشيد نهاية عىل أتينا (1)
إال نياًما وأربابهم الناس نرى املشاهد: أجل من مشهد يف الثاني النشيد استهالل يف بنا

الخلق. شئون يتدبر بل يكرى وال يهجع ال اإللهية العناية ممثل زفس
َوالَ ِسنٌَة تَأُْخذُُه «الَ الذي وتعاىل عز وربنا الوثنيني رب ما سنرى ما عىل وشتان
عناء من تعاىل البارئ باسرتاحة ذلك ل فنُئوِّ شاء، إذا الرقاد بلذيذ يتنعم زفس فإن نَْوٌم»
لنا من أنه عىل السابع اليوم يف اسرتاحته عن التوراة نصت كما الخلق بأمر الفكرة

منه؟ غرة عىل الهجوع عليه استوىل وقد عرش، الرابع النشيد يف زفس رقاد بتأويل
للثعلب، علم ثعالة تقول كما للطيف علم فقل شئت وإن الطيف، رب أونريوس (2)
مكفر منتقد فمن التعبري، هذا عىل الكالم يف الرشاح أسهب لقد للذئب، علم وذؤالة
والبرش اآللهة بأبي تليق ال منزلة زفس ينزل أن به يجدر يكن لم أنه وقائل لهومريوس،
القول هذا تبعة عنه يدرأ مدافع ومن يكون، ال بما أغاممنون يخدع كاذب طيف بإرسال
عن اليوم ذلك انجلت الحرب ألن الطيف؛ عن الخداع ونفي الوقائع، من ييل ما برشح
تقتضيه شعريٍّا وصًفا إال السياق يف نرى فال نحن أما انكسارهم، عن ال اليونان انتصار
أكثر ترى أفال منتقًدا الغرار الطيف إنفاذ يف أن وهب التسلسل، وحسن الربط، قوة
* اْلَفَلِق ﴿ِبَربِّ فنستعيذ وجل، عز البارئ خلقة من والرش الخري أن تعرتف األديان
هللاُ ﴿َختََم سوءًا بقوم أراد وإذا البرش، عىل اآلفات يسلط قد هللا وأن َخَلَق﴾ َما َرشِّ ِمن
والنصارى اليهود كتب يف أوليس ِغَشاَوٌة﴾ أَبَْصاِرِهْم وََعَىلٰ ۖ َسْمِعِهْم َوَعَىلٰ ُقلُوِبِهْم َعَىلٰ
ولنا ربه؟ بها ليبلوه أيوب نفس عىل الخبيثة الروح كتسلط هذا من يقرب ما واملسلمني
اليونان، تاريخ يف وغروت أرسطاطاليس، رشح يف داسيه ذكره التوراة من آخر شاهد
مستنبًطا يكن لم هومريوس أن الظن عىل يبعث ما اإللياذة لطيف املماثلة من وفيه
يف ويسقط يصعد حتى إرسائيل ملك آحاب يغوي من الرب «فقال هذا: وهو ناقًال، بل
وقال، الرب، يدي بني ووقف روح خرج ثم كذا، ذاك وقال كذا، هذا فقال جلعاد، راموت
أنبيائه، جميع أفواه يف كذب روح وأكون أخرج فقال: بماذا؟ الرب: له فقال أغويه، أنا
قاله رمزي كالم هذا .١٩ :١٨ أي ٢ هكذا» واصنع فاخرج وتقتدر تغوي إنك فقال:
الحقيقة بقالب هومريوس فصاغه األنبياء، كذبة عىل رًدا املجاز؛ سبيل عىل النبي ميخا

الطبيعة. وراء ما تجسيم يف اليونان عادة كجاري
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مشيًا منها يعرب منها مقربة عىل والخيام الشاطئ إىل مدناة اليونان سفن كانت (3)
ولج اإلغريق سفن «إىل اذهب قوله: الستغربنا وإالَّ يذكر فاصل ثمة يكن فلم السفن، إىل
كمضارب اليونان معسكر عن عبارة اإللياذة يف اإلغريق فسفن أغاممنون» أقام بها خيمة

خيامهم.
الطيف فظهور أغاممنون، لدى حرمة الناس أكثر نسطور الشيخ نيال ابن كان (4)

رسوًخا. كالمه وزاد هيبة زاده بهيئته
الطرواد. بالد عاصمة إليون أي: (5)

رأس عىل نزل الطيف فإن الطبيعية، الرؤى بحالة الرؤيا هذه من أشبه يشء ال (6)
يرجو كان إذ وأمانيه حدسه عىل كله ينطبق كالًما وكلمه وقور، شيخ هيئة متخذًا الرائي
مجتمع يف الشأن من زفس زوجة لهريا ما يف ويطمع إليون، فتح عىل فيعينه زفس، رحمة
سائر تستميل أنها من ليقينه أقرب كان فما قومه، ونصرية ظهريته أنها ويعلم األرباب،
ألن بمستيقظ؛ هو وما فاستيقظ أغاممنون غادر الطيف إن ثم اإلغريق، نرصة إىل اآللهة
بعد سرتى كما الفجر طرَّ عند ذلك وكان وحواليه. أذنيه يف يزال ال الصوت ذلك دوي
خرافته عىل صادق تمثيل هذا كل األحالم، أصدق ميقات العرب تقول كما وهو أبيات،

بساطته. عىل بديع
تكلف بال دقائقه عىل ومر عالته، عىل وصفه رأيته أمر ذكر عىل شاعرنا أتى إذا (7)
من مذعوًرا هب أن بعد سالحه يف ويشك ثيابه، يلبس أغاممنون وصفه يف هنا ترى كما
يف لشعره فيجعل الحال، تلك عىل تراه أنك لك يخيَّل بإسلوب ذلك يرشح فإنه رقاده،

التكلف. مسحة شانته لو منها يشءٌ له يكن لم رونًقا كهذه مواضع
هذا يف قليل عما سيجيء كما اآللهة صنع من ألنه خالديٍّا؛ صولجانًا قال (8)

النشيد.
اآللهة. امليامني (9)

وتتفاخر. تتسابق تنتضل: املسلحة. الجند الشكاة: الرسايا (10)
املسن، الرجل فيها ومعناه (Ιέροντος) باليونانية االجتماع،الشيخ االحتفال (11)
اللغات وسائر والعربية، العربية يف تطلق كما والزعيم األمري عىل أيًضا تطلق كلمة وهي
بامللوك عنها استعاض فإنه املجلس، فض بعد سرتى كما هنا بها املراد وهو السامية،

مرتادفتان. كلمتان كأنهما
الدعاة فبث الطيف، بأمر االئتمار عىل مصمًما رقاده من أغاممنون نهض (12)
الجيش يحتشد ريثما عقد ثم الجند، كل تحرضه الذي أي: العام املجلس بعقد ينادون
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بما ويستشريهم الرؤيا أمر من كان بما ليفاوضهم الشيوخ؛ من مؤلًفا ا خاصٍّ مجلًسا
ما يعلنون الذين السياسيني حيل من حيلة أغاممنون خطاب يف وسنرى يفعل، أن عىس
الرشاح. من الغفري الجم بقوله وأعجب ديونيسيوس: قال يؤملون، ما لينالوا يرسون؛ ال
هذا ومع عنيف، قتال إىل الجيش دفع يف طمعه يشء يف يطمع أغاممنون يكن «لم
أمره الجنوب تعيص أن ويشفق آخيل، اعتزال أثر عىل الحيلة تعييه أن يخىش كان فقد
لبغيته توصًال له فعن عنهم، آخيل الحتجاب الغيظ من نالهم ملا منه تشفيًا أمر لو
ومغادرة األوطان معاودة عىل بحثهم الجند ضمائر ويسرب الشيوخ، مجلس يعقد أن
تمسكوا لو بأنهم اعُرتض وإذا الرحيل، عن عزمهم ويثنون األمراء سائر فينهض الحرب،
كانوا ما وراء إىل ببصريته يتطلع أنه فالجواب بمسعاه، ألخفق أمره مضمون بإنفاذ
أيًضا خيش بل عزيمتهم لرد ألقاه الذي الخطاب عىل اعتماده جل يكن ولم يبرصون،
قبل ميلهم تبنيُّ من مناص له يكن فلم إياه، كتموه أمًرا عليه ناقمني كانوا ربما إنهم
أفكاره بخفايا وأرسَّ ضمائرهم، تكنُّه ما إلعالن الباب لهم ففتح الحرب، ساحة إىل دفعهم
البحر بركوب تهم الجنود تكد ولم مبينًا، فوًزا ففاز العقبى، لسوء تالفيًا األمراء؛ إىل

وأوذيس». نسطور أوقفها حتى
تتبعه وسار األعيان، مجلس فض حتى كالمه من نسطور ينتهي يكد لم (13)
بقوة التسلط هيبة من له كان ملا بحرف منهم أحد يفه ولم الشورى، مجلس إىل امللوك
مجلسه عقد آثر أغاممنون أن شك وال املنزلة، وعلو السيطرة بقوة ال واإلقناع الصدق

النتيجة. تلك إىل توصًال نسطور مضارب بقرب
العام، الشوروي املجلس اجتماع يصف فرشع األعىل، املجلس وصف من فرغ (14)
منذ إليه املطالع نظر نستلفت أن البليغ التمثيل من كالمه أودع ما إىل اإلشارة يف وحسبنا
اندفاعهم من ذلك تخلل وما املجلس، عقد انتظم أن إىل الجند إىل دعاته أغاممنون بعث
دار إىل زرافات متهافتني وتعاقبهم خالياه، من املتطائر كالنحل والخيام الفلك من
منادين تسعة وقيام بدء، بادئ ضجيجهم وعلو صفوفهم، بني الشهرة وسعي الندوة،
واعية، آذانًا كلهم باتوا حتى والسكينة الهدوء واستتباب والغوغاء، الجلبة عن يكفونهم
يف وترتسم حشو لفظة تتخللها ال قالئل بكلمات هذا وكل بصولجانه، الخطيب ووقوف

حيٍّا. يكون يكاد رسًما والسامع القارئ ذهن
التشابيه كثرة من ييل ما يف وسرتى اإللياذة، يف ورد مفصل تشبيه أول هذا (15)
الطبيعة غور سرب شاعر الخلق بني يقم لم أنه عىل يدلك ما وبالغتها ودقتها وتنوعها،
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كثري به علق تشبيٌه وهو القول، هذا صحة عىل األول الشاهد هنا ولك هومريوس، سرب
رواة الشعراء من أحًدا أخال وال ڨـرجيليوس. مقدمتهم ويف هومريوس، بعد الشعراء من
نفسه يصف قال منها، ذهنه خلو عىل الشنفرى إبداع املعنى بهذا أبدع هومريوس إلياذة

وقومه:

ن��ح��ُل ن��ظ��ائ��ر ف��أج��اب��ت��ه دع��ا … … … … … … … … … …
ت��ت��ق��ل��ق��ُل ي��اس��ر ب��ك��ف��ت��ي ق��داح ك��أن��ه��ا ال��وج��وه ش��ي��ب م��ه��ل��ه��ل��ٌة
م��ع��س��ل س��اٍم أرداه��ن م��ح��اب��ي��ض َدب��رُه ح��ث��ح��ث ال��م��ب��ع��وث ال��خ��ش��رم أو
وب��س��ُل ك��ال��ح��ات ال��ع��ص��ي ش��ق��وق ش��دوق��ه��ا ك��أن ف��وٌه م��ه��رت��ٌه
ث��ك��ُل ع��ل��ي��اء ف��وق ن��وح وأي��اه ك��أن��ه��ا ب��ال��ب��راح وض��ج��ت ف��ض��ج

يف تحسب حية بموصوفات الصفات يمثلون هومريوس لعهد اليونان كان (16)
وهي والشهرة، والرعدة والهول، كالفتنة مثلهم خالدة ولكنها دونهم، أو اآللهة مصاف
التعريف، أداة من جردناها ولهذا حي؛ علم هنا فشهرة مسمياتها، عىل تدل أسماء

الرصف. من ومنعناها
زفس حكمهم الذين لألمراء الجند سمع اسرتعوا املنادين التسعة إن أي: (17)

عليهم.
أن أراد بل عبثًا أطاله وما أغاممنون، صولجان عىل الكالم هنا الشاعر أطال (18)
السيادة عنوان الصولجان ألن أغاممنون؛ منزلة علو الخرافية الرواية عن فضًال يثبت
تكون أن إالَّ بصولجانه امللوك سائر عىل مزية إذن ألغاممنون فليس اإلطالق، عىل وامللك
جد أتراوس به حبت ثم اآللهة تناقلته رب صنع أنه فذكر صوالجهم، كل عىل مزية ثمَّ
زفس من السيادة بعصا إليه وأديل كابر، عن كابًرا امللك ورث ملك إذن فهو أغاممنون،

األرباب. ورب امللوك ملك
وهو التايل، البيت يف ذكره الوارد زفس رسول هرمس هو أرغوص قاتل (19)
أغمض نام إذا ناظرة عني مئة له كان خرايف شخص فهو أرغوص أما العرب، عطارد
بابنة هام زفس أن وحدث هجع، إذا عينني إالَّ يغمض يكن لم بل وقيل فقط، نصفها
فعهدت بقرة، عشيقته مسخ إىل فاضطر بغريتها هريا عليه فثارت النهر، أيناخوس
حتى يعزف وظل قيثارته، بصوت يوًما هرمس فاستماله أرغوص إىل بحراستها هريا
ذيل عىل وألقتها عيونه هريا فاقتلعت رأسه، وقطع إليه فقام عميق، سبات عليه استوىل
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وأرغوس هذا، أرغوص بني إن اليوم، عليه نراه ما إىل الطاووس أمر فآل الطاووس،
هذا إبراز لتعذر ونظًرا الواو، ولفظ اليونانية بالتهجئة ظاهًرا فرًقا أغاممنون مملكة

بالسني. واألخرى بالصاد الكلمتني إحدى كتبنا التعريب يف الفرق
أغاممنون. جد أتراوس أو فيلُبس (20)

الخراف. األصل ويف بالنعم، املشهور قلنا أتراوس، وأخو فيلبس ابن ثيستس (21)
صولجانه، أو عصاُه عىل متكئٌ وهو واقًفا يخطب قام أغاممنون إن يقول: (22)
الخطيب يقف كان إذ العرب جاهلية خطباء خطة وهي الخطابة، يف خطتهم كانت تلك
عىل خطب أو األرض من نشًزا عال العراء يف خطب وإذا منرب، يوجد حيث املنرب عىل
وبيده يخطب وقد القوس، أو املخرصة أو العصا بيده يأخذ أن من له بد وال الراحلة،

املزني: أوس بن معن قال القناة،

وال��م��ق��اال ال��م��ق��ادة ت��ك��ف��ي وق��د ي��وًم��ا ال��خ��ط��ب��اء ال��ع��ص��ا ت��ع��ط��ي ف��ال

الخطفي: بن جرير وقال

��اِر ع��مَّ ب��ن ع��م��رو ي��ا ول��ألع��ن��ة ق��ائ��ل��ه��ا م��اع��يَّ إذا ل��ل��ق��ن��اة م��ن

ُكثرّي: وقال

ك��ال��غ��ض��اِب ال��م��خ��اص��ر ب��أط��راف خ��ط��ب��وا ث��م ال��م��ن��اب��ر ق��رع��وا إذا

ففرسوها نكرة، املرتجمني بعض جعلها والقدر والنازلة الداهية (Λιζ) آتي (23)
فنقلوها الصفات، تجسيم يف هومريوس عادة عىل جريًا علًما آخرون وجعلها بمعناها،
وكله الجيش، كل مسمع عىل أغاممنون ألقاه خطاب هذا فعلهم، هنا وفعلنا بلفظها
عكس املأل رءوس عىل يعلنون الذين املقامات ذوي عند الخدعة بقوة ينبئك ودهاء سياسة
بكالمهم، كالمهم السامع ليفنَّد الحجج؛ أوهن إىل ويستندون خاصتهم، بني يذيعون ما
يف يرجعون وعندما مطالبهم، لتعضيد تقوم إنما وهي مخالفتهم، إىل العامة فتقوم
أمتهم، بإرضاء التظاهر أحدهما: بمأربني: يفوزون الجمهور بقول القول إىل األمر ظاهر

املكتومة. رغائبهم نفس إنفاذ والثاني: مآربها، إلبالغها مآربهم عن والرجوع
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فالواجب الطرواد، بالد عاصمة إليون بدك أغاممنون واىل قد زفس كان إذا (24)
عىل حثثتكم إذا لهم: يقول فكأنه األوطان، إىل بالقفول ينادي أن ال يدكها حتى يقيم أن

. وتروٍّ تبرص عن ال وسآمة جزع عن أفعل فإنما العودة،
وهما وخدعه، عليه مان زفس أن ادعى ثم والسبي، الكسب بطمع ذكرهم (25)
فاتتنا الحرب غادرنا إذا يقول: فكأنه الدعوى، ظاهر صدق عىل األوىل من أوهن حجتان
الجمهور ثقة من يقلل والخداع باملني إياه برميه زفس عىل تطاوله إن ثم املكاسب، فرصة

ببرصه. إليه يرمي الذي األمر وهو به، األخذ عدم عىل ويحمله بكالمه،
خاسئني، بالرجوع اليونان عىل والقضاء لعهده، زفس نقض يؤيد دليل ال (26)

سديد. غري عمًدا به أتى آخر كالم وهذا
وخلود العودة فعار وشأنها، إليون ملغادرة األسباب من لديهم اجتمع مهما (27)
من به رماهم ما ذلك عىل وزد للبقاء، موجب فوقهما ما موجبان فجيل جيل إىل املذلة
يزيدهم قليلة فئة عن رجوعهم ألن عديدهم؛ قليل األعداء إن بقوله: واإلحجام الحني
الرجوع إىل سبيل لهم يبقى فال أعينهم يف أعداءهم يحقر أن يريد فهو ومذلة، منقصة

عنهم.
كل نال ملا لليونان قاة السُّ مقام وسلم أمن حالة يف الطرواديون قام لو أي: (28)

ا. عدٍّ عرشهم يبلغون ال إذن فهم الطرواد، من واحًدا ساقيًا اليونان من عرشة
الطرواديني؛ إال يشمل ال اليونان عرش يبلغون ال األعداء أن تقدم ما يف قوله (29)

التقريب. بوجه الجيشني عدد ذكر وسيأتي حلفاءهم، هنا استثنى ألنه
تصلح ال الخراب إىل املتداعية السفن ألن اإلقالع؛ عىل واهنة أخرى ة حجَّ هنا (30)

الجند. لركوب
لسؤمهم، أمره فأطاعوا باإلحجام، أمرهم اإلقدام بمهيجات آذانهم مأل أن بعد (31)
أنواع من نوع وهو أوذيس، لكالم واإلذعان عزمهم عن الرجوع سبيل لهم هيأ ولكنه

البديع. البياني اإليهام
نيكاريا، اآلن تدعى الرومي األرخبيل يف وبتموس ساموس بني جزيرة أيقارة (32)
أفروس (Νοτος)و (Ερνο) هومريوس شعر يف الجنوب وريح الرشقية، أي: الصبا وريح
زفس يدفعها حيث إىل الريح يحمالن ملكان العرب تقول كما أو علمان وهما ونوطوس،

الجو. يف يركمها التي الغيوم من
اإللياذة يف نراها ما وكثريًا (Ζέρυρο) زفريوس واسمها الغربية، الريح الدبور (33)
إىل بالنسبة اللطيف النسيم إىل أحيانًا بها أشري فقد األوذيسة، يف وأما عاصفة، ريًحا
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ملعنى مرادفًة باإلفرنجية (Ζύphyre) زفري صارت ولهذا فيها؛ ذكرت التي البالد موقع
إىل إشارة األمواج بعج السفن إىل الجند اندفاع شبه الريح، ملعنى ال اإلطالق عىل النسيم
مغزيان هنا ولنا واحدة، وجهة اتجاههم إىل إشارة الزرع بسنبل ثم والضجيج، الجلبة
بحسبانهم، يكن لم ما منه سمعوا إذ أغاممنون لخطاب اضطرابهم أوًال: وهما: آخران،
الذي الزرع ميلة فمالوا الرحيل، إىل ارتياحهم ثم األمواج، تتقاذفه الذي كاليم فكانوا

النسيم. هبة رأسه تحني
الصقة سفائنهم وكانت البحر، جرف من مقربة عىل الرب يف حربهم كانت (34)
من لهم بد ال فكان املاء، من رقيق ضحضاح عىل وأركان عمد إىل ومستندة بالشاطئ

بها. لإلقالع تهيئتها قبل شاق عمل
وقاصف الغيم، كراكم زفس ألقاب من آخر لقب الجنة ورب الرتس، الجنة (35)
لليونان، املوالية اآللهة من كانت أثينا إن أولهما: سببني: آلثينا هريا إرسال يف إن الرعد،
عزمه؛ عن الجيش يرجع أن اقتضت الحكمة أن إىل إشارة الحكمة إالهة أنها والثاني:
وأفنوا سنوات، تسع حرصوها أن بعد إليون يغادروا أن والحزم الصواب من يكن لم ألنه

الُعدد. وفري العدد كثري يزال ال وجيشهم مقاتلتها من الغفري الجم
طروادة. ملك فريام: (36)

أدهى كان هومريوس أوديسة بطل وهو تليماخ، ووالد إيثاكة، ملك أوذيس (37)
أحكمهم. نسطور كان كما اليونان

اليونانية. أي: أرغوس إىل نسبة األرغية (38)
اإللياذة فيجي أحد أوربات كان والساعي، والسفري، الرسول، الفيج: (39)

وتلثيبيوس. أوربات، وهما: املشهورين،
أغاممنون، يد من امللك عصا اجرتار عىل أوذيس تجرُّؤ املطالع يستغربنَّ ال (40)
عىل له فكان ملوكهم من وملًكا املغاوير، أبطالهم من وبطًال اليونان، داهية كان فإنه
نفس يف واحد هو مأرب إنفاذ يف يسعى الحني ذلك يف وكان الكربى، الدالة أغاممنون
الجند لريى نفسه؛ تلقاء من بها إليه يلقي أن أغاممنون عىل بالكثري يكن فلم كليهما،
ثم آخر، وجه من زعمائهم زعيم وسطوة وجه من داهيتهم بلسان يخاطبهم أوذيس أن
الهيبة من الصولجان ذلك أو العصا لتلك ما يعرف األمم جاهلية أحوال عىل الواقف إن
حوارضها وبعض العراق، بادية يف املنتفق شيوخ بعصا هذا يذكرني ولقد القلوب، يف
ألقوا مال جبي أو لبانة قضاء أرادوا إذا كانوا حيث عاًما الثالثني يتجاوز َال قريب لعهد
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مرعي األمر، نافذ حاملها فكان أتباعهم، أحد إىل الشيخ بعصا تعرف عصيهم من بعصا
ا. رقٍّ عبًدا كان ولو توجه، كيف الجانب

لبيد: قال (41)

ث��اق��ال أس��ب��ح ال��م��رءُ م��ا إذا رب��اًح��ا ت��ج��ارة خ��ي��ر وال��ح��م��د ال��ت��ق��ى رأي��ت

بما القوم كرام فيكلم بكيله، لكل ويكيل الصفوف بني يجول أوذيس نرى (42)
أبي در وهلل سويقه، من لكل فيجدح العصا، بقرع لئامهم ويخاطب كرامتهم، يمس ال

القائل: الطيب

ت��م��ردا ال��ل��ئ��ي��م أك��رم��ت أن��ت وإن م��ل��ك��ت��ه ال��ك��ري��م أك��رم��ت أن��ت إذا

قوله: الجاهلية حكيم األودي األفَوه كالم من (43)

س��ادوا ُج��َه��ال��ه��م إذا س��راة وال ل��ه��م س��راة ال ف��وض��ى ال��ن��اس ي��ص��ل��ح ال
ت��ن��ق��اُد ف��ب��األش��رار ت��ول��ت ف��إن ص��ل��ح��ت م��ا ال��رأي ب��أه��ل األم��ور ت��ه��َدى
ف��ازدادوا ال��ق��وم أم��ر ذاك ع��ل��ى ن��م��ا أم��ره��م ال��ن��اس س��راة ت��ول��ى إذا

بمجلس مقيدين كانوا عهدهم ألول اليونان ملوك جميع إن ديونيسيوس: قال (44)
هومريوس شعر من يتضح كما االنتخاب أو باألرث امللك إليهم اتصل سواءٌ شوروي
وال املتوالية، الوقائع من سنراه وما وأغاممنون، آخيل نزاع من رأيناه ما يف فإن وغريه،
امللك أن عىل قوية حجة النشيد هذا من أبيات بعد أغاممنون عىل ثرسيت استطالة سيما
فعل كما األمر» يف «يشاورهم كان بل وأتباعه أصحابه بني ورأيه بأمره ا مستبدٍّ يكن لم
عن فضًال امللوك يكن ولم اْإلِْسَالِميَُّة، يَعُة ِ الرشَّ ِت نَصَّ وكما اإلسالم، صدر يف العرب خلفاء
لم كما الجميل بالصرب وتحاملهم اعرتاضهم وتلقي الجند، عامة مخاطبة من يأنفون هذا
فليقومه» عوًجا يفَّ منكم رأى من الناس أيها «يا املنرب: عىل قوله من عمر الفاروق يأنف
فقال: بسيوفنا» لقومناه عوًجا فيك رأينا لو «وهللا عامتهم من واحد قول يغضبه ولم
يف الصديق بكر أبي قول هذا ومثل بسيفه»، عمر عوج يقّوم من أراني الذي هلل «الحمد
وإن فتابعوني، استقمت فإن بمبتدع، ولست متبع، أنا «وإنما بالخالفة: بويع يوم خطبته
إىل يميل كان هومريوس أن البيت بهذا استدالًال الرشاح بعض زعم ولقد فقوموني» زغت
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بحرص عنى إنما فإنه اإللياذة، إنشاد كل فساده تؤيد زعم وهو املطلق، االستبدادي امللك
خطة وهي الحديث، سياق من يستفاد كما الحرب زمن واحد فرد بيد السطوة صولجان
أركان تعددت مهما غري ال واحًدا األكرب القائد يكون حيث يومنا إىل األزمان كل يف متبعة
أثناء إالَّ اليونان ملوك زعيم يكن لم أغاممنون أن الحال وحقيقة الحديث، بتعبرينا حربه
من يظهر ما عىل الدينية والرئاسة الجند قيادة بأعباء قام وقد بعد، وال قبل ال الحرب
كلتا وانحصار العرب، عند واحد بيد واإلمامة الخالفة كانت كما العبادات شئون توّليه
غريه من يبدو سديد لرأي والرضوخ املعرتضني، اعرتاض من شيئًا يغنه لم بيده املزيتني
معارض ال ا مستبدٍّ بالقتل النكس الجبان يتهدد القتال ساحة يف نراه ولكننا كره، وإن
النظام انتساق عىل قاطعة أدلة تقدم ما كل ويف املطلق، الناهي اآلمر حينئٍذ يصبح إذ له

موضعهما. واالنقياد الحرية ووضع عندهم، العسكري
الزعامة تولية يف العرب طريقة كانت تلك أن املوضع هذا يف نبني أن بنا ويجدر
يف تحالفهم طرق وسنذكر الحرب، عىل املتحالفة القبائل تعددت إذا منهم لواحد الكربى
قبائل عدة اجتمعت حيثما كانوا أنهم نقول أن هنا وحسبنا الثالث، النشيد من موضعها
جميًعا، فيهم وينهى يأمر واحًدا أمريًا عليهم فرأسوا النهج، هذا نهجوا حرب عىل منهم
بني يقرتعوا أن عادتهم من وكان األمراء، سائر عىل مزية له تبق لم حربهم انتهت فإذا
حيثما ولكن صغريًا، أو كان كبريًا اإلمارة ولوُه القرعة عليه خرجت فمن الرئاسة، أهل
له الجميع وأقرَّ ونسبه، وسنه بمكانته األول املقام أحرز أمري بينهم يكون أن اتفق
قبائل عىل أمية بن حرب ولَّوا كما نزاع، وال اقرتاع بال باإلجماع يولونه كانوا بالسبق

الفجار. حرب يف قريش
إىل نقلت إنها مع العربية إىل اإللياذة نقل العرب إغفال من العجب ليأخذنا إنه ثم
طبع الدول» تاريخ «مخترص يف العربي ابن قال بجانبها، مذكوًرا شيئًا تكن لم لغات
قدماء عند الرزايا أعظم من هو الذي الخراب إليون مدينة «وخربت :٤١ صفحة بريوت
الرسياني إىل اليوناني من نقلهما كتابني يف الشاعر أومريوس رثاها وقد اليونانيني،
صفحة وقال املهدي). للخليفة منجًما وكان ٧٨٥م سنة (تويف الرهاوي» املنجم ثاوفيل
مذاهب من لبنان جبل يف الذين املوارنة مذهب عىل هذا ثاوفيل «وكان :٢١٩–٢٢٠
إيليون مدينة فتح عىل الشاعر أومريوس كتابي ونقل حسن، تاريخ كتاب وله النصارى،
العلماء أكثر ولقد الفصاحة». يكون ما بغاية الرسيانية إىل اليونانية من الدهر قديم يف
السمعاني العالمة «إن قيل: الرهاوي، لرتجمة أثر عىل يعثروا فلم والتنقيب، البحث من
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يف املخطوطات نفائس من رومية إىل حمل ما يف فحملها منها، نسخة عىل عثر املاروني
فعطلت السفينة، عىل املياه فطغت البحر يف عاصفة وأصابته عرش، الثامن القرن أواسط
هذين غري منها بنا يتصل ولم الرهاوي» منظومات جملتها ومن النفائس تلك من كثريًا

السمعاني. عن منقوالن وهما بصدد، نحن الذي البيت يؤلفان اللذين الشطرين

١٢٤١م» سنة «املتوىف ساوير األسقف باسم املعروف برساخو يعقوب ذكر وقد
يعلم ما جل وهذا الرهاوي، إلياذة إىل البعض ردها متقطعة عبارات العلماء من وغريه

عنها.
ذكر وذاع هرم أمر فاشتهر سنان، بن لهرم اًحا مدَّ سلمى أبي بن زهري كان (45)
قرنًا، عرش وثالثة نيف منذ كذلك يزال وال ومغاربها، العرب بالد مشارق يف محامده
فقال: أباك» هرم كساها التي الحلل فعلت «ما زهري أوالد أحد عمر الخليفة سأل وقد
وهجا الدهر». يبلها لم هرًما أبوك كساها التي الحلل «ولكن عمر: قال الدهر» أبالها «قد
محمود السلطان الفرس بهومريوس وامللقب بالفردويس، املعروف الطويس الدين نصري

مطلعها. التي املشهورة بقصيدته الغزنوي

خ��داي أز ب��ت��رس ك��رن��ت��رس��ي زك��س ك��ش��اي ك��ش��ور م��ح��م��ود ش��اه أي��ا

وتعريبه:

ال��ع��ب��اْد ت��خ��ف��ك ل��م إن ال��ل��ه خ��ف ال��ب��الد غ��ازي م��ح��م��ود ش��اه أي��ا

وإبادتها القصيدة تلك إخفاء إىل يتوصل لعله له اسرتضاءً الطائلة؛ األموال له فبذل
وَريقة األلوف، وآالف باأللوف الفاتك الغازي ذلك فخيش التواريخ، بطون يف تخلد لئال
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شاعرنا وهذا الفطاحل، الشعراء قوى خوارق من خارقة وهي السوء، خرب عنه تنمي
ميزه التي للخلة مرادًفا اسمه جعل بل ذكره خلد إال قبيح أو بمليح أحًدا يذكر لم
هومريوس يكن ولم للدهاء، وأوذيس للحكمة، ونسطور للبأس، مرادًفا آخيل فصار بها،
ثرسيت يف املعايب من املوضع هذا يف جمع ولكنه شعره، من إلينا اتصل بما اءً هجَّ
اللغات من كثري يف الكلمة هذه صارت حتى ذكره مجرد من يشمئز السامع يجعل ما
إطالقها ويغلب الفخور، السفيل الغرور والسفيه القلب، وفاسد الوجه، لقبيح مرادفة

الزنيم. والسليط اللئيم، والنمام الذميم، الحسود عىل
َخلقه؛ معايب ُخلقه معايُب عىل زاد هامته، وأقبلت جبهته، أدبرت من األكبس (46)
يكون ما أقبح والقبح الجند، عني يف حقارته موضع فيعلم السامع، ذهن يف حطة ليزيده

القائل: در وهلل القبيح، الوجه بصاحب

��ي��ن ب��ال��شَّ ال��زَّي��ن ت��ج��م��ع��ن ال م��ح��س��نً��ا ك��ن ال��وج��ه م��ل��ي��ح أي��ا
ق��ب��ي��ح��ي��ِن ب��ي��ن ت��ج��م��ع��ن ال م��ح��س��نً��ا ك��ن ال��وج��ه ق��ب��ي��ح وي��ا

الناس أبعد عىل والتطاول التحامل من والحسد الطبع، بذاءة عىل أدل يشء ال (47)
الجند الشمئزاز توطئة هنا الشاعر وكالم كأوذيس، وعقًال ذكاءً وأوفرهم كآخيل، همة
وهذا به، هزًؤا ولو القوم يضحك أن همه جل بل لذلك مكرتثًا ثرسيت نرى ال ولكننا منه،
رسهم، أم الناس أساء يبايل فال وجهه، من الحياء الحياء ماء نضب من حالة لك يمثل

املعنى. بهذا تمام أبي قول أحسن وما

ال��ل��ح��اءُ ب��ق��ي م��ا ال��ع��ود وي��ب��ق��ى ب��خ��ي��ر اس��ت��ح��ي��ا م��ا ال��م��رءْ ي��ع��ي��ش
ال��ح��ي��اءُ ذه��ب إذا ال��دن��ي��ا وال خ��ي��ر ال��ع��ي��ش ف��ي م��ا وال��ل��ه ف��ال
ت��ش��اءُ م��ا ف��اف��ع��ل ت��س��ت��ح��ي ول��م ال��ل��ي��ال��ي ع��اق��ب��ة ت��خ��ش ل��م إذا

بني غريي أو أنا ألقيه ألسري فكاًكا يأتيك الذهب يف تطمع تزال ال هل أي: (48)
بأس فوق بأًسا ادعى إذ كثرسيت رعاعه من القحة ملنتهى الكالم هذا يف إن يديك،
األرسى إحراز يف الشأن من وخلوه والنهب، الكسب يف طمعه بمذمتني ورماه أغاممنون،

وأتباعه. جنده ببسالة بل بأسه بشدة لديه ليسوا إذ
أغاممنون، بها علق سبية إىل أشار فإنه مقصود، إيهام بل إبهام الكالم هذا يف (49)
من شيئًا بعد أحد يعلم لم التي بريسا أم بها بشغفه اعرتف التي خريسا أهي يقل ولم
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أغاممنون حب من واتخذ كلتيهما، أراد أنه النية خبث من الظاهر ولكن عنده، منزلتها
آخيل، أصحاب بأفئدة الغيظ إثارة إىل بذلك متذرًعا بالثانية غرامه لزوم عىل حجة لألوىل
وَرْجِله، بخيله الحسود إليها يسعى محجة والفتنة أغاممنون، وبني بينهم الفتنة وإلقاء
ألن وبهتانًا؛ زوًرا التهمة هذه إغاممنون إىل وجه ثرسيت أن التاسع النشيد يف وسنرى

يقربها. أن قط خلده يف يدر لم أنه املغلظة باأليمان أثبت أغاممنون
إىل القحة به تناهت امللك شأن من الغض إىل بكليته ساعيًا ثرسيت كان ملا (50)
زعيمهم، عىل حنًقا ليهيجهم النساء؛ خطاب فخاطبهم الجبن، صفات بأعظم الجند رمي
كثرسيت خصيًما ألغاممنون جعل أن شاعرنا من عظيم دهاء هو بل فأًال ساء ولكنه
استقبحت وفعله صورته استقبحت ومن الجيش، كل عىل منطقه يثقل كما رؤيته تثقل
أغاممنون، وجه يف يقف معارض من بد ال أنه الشاعر رأى فقد صوابًا، كان وإن رأيه،
الجميع، نفس يف سيئًا وقًعا كالمه لوقع الرأي وأصالة املكانة ذوي من رجًال جعله فلو

أعماله. مظاهر من يشءٌ بأقواله يشفع ال حسود اٍم نمَّ من باملرام أوىف يكن فلم
الصوت. الشديد الصيت: (51)

والرئيس. السيد وهو أصيد، جمع الصيد (52)
اليونان. والدانويون دانوس أبناء (53)

أصدق كلها ومثلها الصفات، أقبح بثرسيت الشاعر جمع لقد الخيبة، التشمت (54)
يف وتمادى شمخ استقوى إذا الذي الرعديد الجبان حالة بوصف هنا فأبدع تمثيل،
الجيش من أنس ملا ثرسيت فإن وهكذا األنذال، ذلة ذل استضعف وإن والكرب، الغرور
أن منه ظنٍّا بلغت ما القحة منه بلغت األوطان إىل والقفول القتال، ملغادرة ارتياًحا
عنه يذود من الجمع يف يكن ولم أوذيس له تصدر فلما نصريه، واملوقف ظهريه الجيش
البيت يف ترى كما الجمع بقهقهة املشهد هذا الشاعر ختم وقد مظاهره، بأقبح جبنه بدأ
وقلة املتبجحني، تشدق من االشمئزاز من الجندي طبيعة يف بما تنبئك خاتمة وهي التايل،
أن إىل إشارة أيًضا وفيها املختال، الغرور بخيبة والشماتة املتفلسفني، بفلسفة العبء
حقري، لرأي منقادين يقفوا أن عن ترفًعا القتال إىل فمالوا الرحيل، عن طابت نفوسهم

يقول: حالهم ولسان

ت��ش��ت��ه��ي��ِه ون��ف��س��ي ي��دي رف��ع��ت ط��ع��ام ع��ل��ى ال��ذب��اب وق��ع إذا
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ف��ي��ِه ول��غ��ن ال��ك��الب ك��ان إذا م��اءٍ ورود األس��ود وت��ج��ت��ن��ب

بعد لثرسيت ذكر يرد لم أنه وهو الرشاح، بعض إليه تنبه أمًرا هنا نذكر أن بأس ال
الشاعر من مقصود اسمه ذكر عن اإلرضاب هذا كأن اإللياذة إنشاد كل يف املوضع هذا
واحدة مرة إال الجميل نرييوس يذكر لم أنه هذا من وأبلغ الحقارة، درك أدنى يف لوضعه
منزلة النفس وعزة األخالق محامد عن عرا إذا الجسد جمال نزَّل كأنه تناساه ثم أيًضا،

السري؟ قباح الصور صاح لهذا أفيفطن الرسيرة، وفساد والسرية الصورة قبح
حراب عليه تقوى ال ما بدهائه يفعل كان ألنه ألوذيس؛ لقب املدائن هدام (55)

طروادة. عاصمة إليون فتح من اليونان مكن الذي وهو الجيوش،
الرصني الرجل أن إىل إشارة ألوذيس موآزرة الحكمة إالهة أثينا نرى ما كثريًا (56)

. وتروٍّ حكمة عن إال أمًرا يأتي ال
يف سياسته ودقة ترصفه، وحسن الشاعر، بالغة بوصف الرشاح أسهب لقد (57)
واقع وكلها املتوالية، الخطب من فيه ورد بما الخطابة فن علماء واستشهد النشيد، هذا
أغاممنون نطق حوى ما عىل الكالم مر فقد منه، أليق يف يجعلها أن لشاعر ليس موقع يف
وجه من به أتى أعظم بدهاءٍ أوذيس انربى حتى ينتهي يكد ولم والدهاء، الحنكة من
بخطارة وغاىل واللني بالرقة فحرضهم الزعماء، همم استنهاض يف أوًال فرشع آخر،
القوم عامة عىل ثانيًا وانثنى منهم، بغيته ونال فيهم الضعف محل فأصاب موقفهم،
وحذق بدربة، ثرسيت بردع وثلَّث السبيل، سواء إىل وردهم زجًرا فزجرهم وسفلتهم،
الخطاب لهذا توطئة أحسن ذلك بكل له فكان عليه، بالثناء الجميع لسان بهما أطلق
بالفتح ثقتهم ويوطد امُلقام لهم ليحسن كافة؛ الجمع مسمع عىل يلقيه الذي الرابع
إذا أنه خطبه يف أوذيس دهاء ومن عامهم، يف فوزهم إىل املشرية النبوءات وصدق املبني،
خاطب الجند قصد وإذا الجند، عامة إىل كالمه وجه الزعماء من يتطلبها بغية إىل تطلَّع
الصولة» صولجان يخول فرٌد يكن أن إال األمر يستقيم «ال للعامة: قال ملا فإنه أمراءهم
أغاممنون مالمة يف هنا رشع وملا حده، كل يتجاوز فال القول هذا الرؤساء يفقه أن أراد
منتهى وهذا والحطة، العار من وتثبطهم خمولهم عىل يرتتب ما جميًعا إبالغهم قصد

اإليهام. يف البالغة
عىل بعذرهم تظاهر فإنه التدبر، حسن من الكالم هذا كل يف ما يخفى ال (58)
القدر بحكم الثبات عليه فرض فكأنه ديني، وجه من استمهلهم وقد وضجرهم، سؤمهم

الشداد. األزمات احتمال يسهل لألقدار والرضوخ حينًا، ساءهم وإن املحتوم،
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الحمل عند اإلغريق سفن فيه تجمعت بيوتيا يف قديًما كان ثغر أفلس (59)
آخيل بني بالفتنة تشاغلهم إىل بذلك أشار مكروفاثي، بلدة اآلن ومحله طروادة، عىل

وأغاممنون.
أن بعد نسطور خطاب إىل حاجة بالجيش يبق لم أنه الذهن إىل يتبادر لقد (60)
نهًجا النشيد هذا كل يف نهج الشاعر أن للمطالع سيتضح أنه عىل أوذيس حميتهم هاج
منهم كل فقىض لها إال يصلح وال له، إال تصلح ال حكمة رجاله من كال فأنطق بديًعا،
ضمائر استطلع أغاممنون فإن وهكذا العام، املطلب إدراك عىل جميًعا وتألبوا وطره،
فبقي القتال، طلب إىل دهائه بحبال وقادهم عزائمهم شدد وأوذيس غورها، فسرب القوم
قدره إجالل عىل الناس أجمع الذي والشيخ الفصل، القول صاحب وهو نسطور عىل
ونصح وذكر، فكرر األعداء، مهاجمة عىل عاجًال اإلقدام إىل هيبته براسخ يستفزهم أن
بها يعول ال وخطة إليه، إال لتلقى تكن لم مقادة وهي وأوعد، ووعد وأمر، ونهى وزجر،

عليه. إال
استيحائهم أثر عىل الرعود وقصفت زفس، من خفية استوحوا إذا كانوا (61)
لهم كرر األعداء بالد عىل حملوا أن قبل لهم جرى كما أمنيتهم بتحقيق استبرشوا

الذكرى. لرتسخ ذلك نسطور
مبلغهما سمو من والعلم الحضارة عجزت وقد البرش، غرائز من والتشاؤم التفاؤل
إذا أنهم عرصنا يف حتى والحاجات األماني ذوو يحسب ولقد شأفته، استئصال عن
الحي به وعني والسفلية، العلوية القوى أنظار إليه تحوَّلت غرًضا راموا أو بأمر ابتلوا
عىل هذا بعد لوم فال الغرض، ذلك إىل تشري وأدلة رموًزا بهم يحيط ما كل فبات والجماد
وحيوان، وطائر وبرق، نجم من لهم يرتاءى بما تشاءموا أو تفاءلوا إذا القوم جاهلية
ولكن والطري، والربق بالرعد وتشاؤمهم تفاؤلهم إلياذته من مواضع يف هومريوس ذكر
التفاؤل أسباب من بنا اتصل ما بجانب قليًال نذًرا إال ليس القبيل هذا من ذكره ما كل
حول كانوا إذا أنهم ذلك من تبد، لم وما آثاره بادت مما العرب قدماء عند والتشاؤم
أحدهم كان وإذا مريضهم، بسالمة استبرشوا سالم» «يا يقول: داعيًا وسمعوا مريض
وتالعبوا والظفر، بالفوز أيقن ظافر يا أو غانم يا يقول: قائًال وسمع لحاجة طالبًا
وهلم يحيى أبا واملوت مفازة، والتهلكة سليًما، امللسوع وا فسمُّ وإشفاًقا تيمنًا باأللفاظ
يبرش العني اختالج إن فقالوا: ونبوءات، دالئل والحركات األصوات من واتخذوا جرٍّا،

قولهم: ومنه الحبيب بلقاء
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ح��ذِر ع��ل��ى ك��ن��ا وق��د أراك ب��أن اخ��ت��ل��ج��ت إذا ع��ي��ن��ي ت��ب��ش��رن��ي ظ��ل��ت

نبضت وإذا فتأخذه، إليها يدفع يشءٍ عىل دلت نبضت إذا اليمنى اليد إن وقالوا:
إشارة ذلك يف كان األذنني يف طنني سمع وإذا صاحبها، من يؤخذ يشءٍ عىل دلت اليرسى
يف يدل وهو نميمة، عىل دل اليمنى األذن يف الطنني كان وإذا األنباء، من نبأ بلوغ قرب إىل
اليمني «األذن العراق: أهل يقول وفيها الباقية، املزاعم من وهذا وثناء، مدح عىل اليرسى

قولهم: ومنه باألبل يتطريون بعضهم وكان سار». صديق اليسار واألذن مبني، عدو

األح��ب��اِب ب��ف��رق��ة وال��م��ؤذن��ات ال��ن��وى س��ب��ب م��ط��ي��ه��م ب��أن زع��م��وا

بالبوم فالتشاؤم معلوم، وبعضها مجهول بعضها أسباٌب وأمثاله تقدم ما ولكل
بالعطاس والتشاؤم الخربة، املحالت إىل الغالب يف يأوي أنه وسببه هللا، بالد أكثر يف شائع
البائدة املزاعم من وهو العاطوس، لها يقال مكروهة دويبة سببه إن قيل: العرب عند
بالعدد، ويقيدونه العجم، عامة من عظيم فريق بني الشيوع كل شائع ولكنه العرب، عند
عطس فإذا الرشاء عن فعدل تشاءَم، فعطس سلعة رشاء عىل مثًال تاجرهم أقبل فإذا
مع االعتقادات هذه تخلو تكن ولم عزمه، إىل فعاد مكانه اليمن وحل الشؤم ذهب بعدها
تشاؤمهم ذلك من ثابتة حكمة إىل ترجع معقولة أمور من الوهم فاسد من يخالطها ما
يكون وال والغم، الخوف تورث أنها يعتقدون الخرق نومة ويسمونها الضحى، نومة من

قولهم: ومنه الجنون اعتقادهم يف عواقبها ومن العرص نومة ومن بليًدا إال صاحبها

ج��ن��وُن ال��ع��ص��ي��ر ون��وم��ات خ��ب��اًال ال��ف��ت��ى ت��ورث ال��ض��ح��ى ن��وم��ات إن أال

من الخواص بعض «زعم قال: إذ خلدون ابن رواه ما الباب هذا يف يُدرج ومما
من كثريًا أن حتى بالخراب تآذنت الدور يف التاريخ غرس فيها كثر إذا املدينة أن املسلمني
الذي الرتف من كونه وسببه أيًضا، الدفىل يف ذلك مثل وقيل فيها، غرسه يتحاىش العامة
ألن الخراب؛ تسبب وهي للزينة، إال تكون ال األشجار هذه ألن الحضارة؛ زيادة عن ينشأ

العبودية». وذل االنقالب يعقبهما اللذين والرخاوة للجبن سببا تكون الرتف زيادة
التفاؤل يحّرم لم ولكنه كثريًا، وأضعف االعتقادات هذه من كثريًا اإلسالم أباد وقد
عىل تخفى ال حكمة وهي تجدوه» بالخري «تفاءلوا املأثورة: املرويات ومن إطالقه عىل
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ا» رشٍّ تلق ا رشٍّ وتوقع خريًا، تلق خريًا «توقع الحديث: يف روي ما القبيل هذا ومن اللبيب،
النشيد يف وسنأتي اإلسالم» يف طرية «ال الحديث: ورد وفيها محرمة، فهي الطرية أما

أمرها. بيان عىل عرش الثاني
شك ال وهم عاجًزا شيًخا كان وإن بالقتل، منهم املتخلف نسطور يتهدد هنا (62)

أمر. إذا أمره ينفذ بأس ذا فتًى يعدم ال أنه لعلمهم مكربين كالمه يتلقون
أغاممنون إىل الخطاب فوجه الجيشرجع مخاطبة يف الكالم نسطور استتم ملا (63)
بكليمات الهجوم خطة لهم ورسم االنتظار، بطول الهمم تفرت لئال العاجل؛ بالكر قاضيًا
كل عىل يَُوىلَّ القبائل بني األجناد لتنتظم قوله وحسبنا كثريًا، شيئًا الحكمة من جمعت
منهم من فتعلم بقوله: واإلقدام بالبسالة التخاطر إىل إياهم دفعه ثم زعيمها، منها قبيلة
إال القبائل زعماء تكون أن الخطري املوقف ذلك يف يصلح يكن لم فإنه الخ، تثبتًا أشد
شتى ممالك من بل واحدة ملة من مؤلًفا يكن فلم واحًدا، كان وإن الجيش ألن منها؛
بالده، أمري غري أمري بأمر االئتمار إال منهم قبيل كل يرتاح فال االتحاد، جامعة تجمعها
فضًال فتحرز ببأسها، بالتميز تطمع منهم فئة كل كانت العام املطمع عن فضًال إنه ثم
تحالفت إذا اإلسالم قبل العرب قبائل كانت وهكذا أجنبي، منزع يمازجه ال لها رصًفا
ظلت وقد األحالف، قبائل تعداد عند هذا بَُعيْد سنبني كما أمرائها زعامة تحت بقيت
قبيلة كأنهم فصاروا الدين، جامعة وجمعتهم اإلسالم جاء أن إىل النهج هذا عىل العرب
كل يف الحال تلك مراعاة إىل حاجة من بهم يبق فلم واحد مطلب وراء تسعى واحدة

حني.
وملا الجو، صوتهم فخرق كالمه، الجيش صوَّب خطابه من أوذيس فرغ ملا (64)
الشاعر فإن الصمت، هذا من بأجمل الدوي ذاك يكن ولم الجميع، صمت نسطور انتهى
لحماسته، الجيش فتحمس مغواًرا، بطًال دهائه عىل كان أوذيس ألن حقه؛ كالٍّ وىف قد
وقام وإجالًال، هيبة فصمتوا العجز، يدركه يكاد وشيًخا جليًال حكيًما كان ونسطور
رأيه، سداد وإكباره قدره، إعظامه عن تشف بعبارة عليه الثناء فرض بأداء أغاممنون
إىل أوذيس إىل أغاممنون من رجاله خطب يف الشاعر بالغة ترقي املطالع يفوتنَّ وال
منها حلقة إىل نظرت كلما ببعض، بعضها متماسك سلسلة فكأنها أغاممنون إىل نسطور
مع واحدة كل وتناسب االرتباط، لحسن عجبت جميًعا إليهنَّ نظرت وإذا حسنها، شاقك

شعره. أكثر يف هومريوس شأن فهذا غرو وال أختها،
الحكمة. إالهة آثينا فاالس (65)
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لكنت نظريك حكماء عرشة جييش يف يكون أن اآللهة يل أتاح لو إنه يقول: (66)
زعيم فإن عندهم، الرأي أصالة مكانة عىل دليًال القول بهذا حسبنا طروادة، ذللت
قول وجه من يخالف كان وإن الكالم وهذا جرار، فيلق عىل حكماء عرشة آثر الزعماء

القائل: تمام كأبي العرب الشعراء بعض

وال��ل��ع��ب ال��ج��د ب��ي��ن ال��ح��د ح��ده ف��ي ال��ك��ت��ب م��ن أن��ب��اء أص��دق ال��س��ي��ف

القائل: الطيب أبو ومنهم األكثرين قول عىل االنطباق كل ينطبق فهو

ال��ث��ان��ي ال��م��ح��ل ول��ه��ا أوٌل ه��و ال��ش��ج��ع��ان ش��ج��اع��ة ق��ب��ل ال��رأي

هذا بيته عرَّب الطيب أبا أن قرأته إذا تجزم تكاد بيتًا التاسع النشيد يف وسنرى
قوله: وهو عنه،

ث��ان��ي��ا وال��ع��ز ال��م��ل��ك ف��خ��ر وأوت��ي��ت أوٌل وال��ب��أس ال��ك��ف ب��أس ت��ؤت ف��ل��م

يف ما بقية يُذهب أن أغاممنون أراد زفس، الجوب ورافع الرتس، الجوب (67)
وألقى للتأهب استنهاضهم قبيل فاعتذر آخيل، عىل العتدائه عليه الوجد من القوم صدور
استطرق ثم ومن غالبة، بقوة إليه اضطر كأنه الخصام ذلك تبعة القدر» «أو زفس عىل
وسطوة الزعامة لقوة تأييًدا بالقتل منهم املتنبائي بتوعد وتخلصن األوامر إصدار إىل
سرتى كما الناهي اآلمر القائد موقف إىل منه وتدرج الخطيب موقف أوًال فوقف امللك،

الخطاب. سياق من
كالسغب. الجوع السغوب (68)

الصخور مجتمع الصخر: وحزيز تقدم، كما الجنوبية الريح ممثل نوطس (69)
ألعايل الريح به تقذف املوج كاندفاع كان مضاربهم إىل اندفاعهم إن أي: الغليظة،

الصخور.
جميًعا كانوا فإنهم مختلفة، عبادات عىل كانوا أنهم البيت هذا من يستفاد ال (70)
له رب وكل األرباب، من لرب خاًصا ميًال منهم فئة لكل ولكن اآللهة، لجميع يدينون
النصارى بعض كاختالف هو إنما أخرى بعبارة فاختالفهم لبالد، أو لفئة خاص والء
الجميع بصالح االعتقاد مخلصون وهم معلومة، ظروف يف آخر دون قديس تشفع يف
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عىل غالبًا إجماعهم مع مخصوصة ومذاهب طرائق إىل االنتماء يف املسلمني كاختالف أو
سوي. رصاط عىل جميًعا أنهن

سنه. من الخامسة بلغ الذي الثريان من املربع (71)
كبري لزفس يضحي أن به يجدر كان القوم كبري أغاممنون أي: أتريذ كان ملا (72)
وأيذومني نسطور فحرض منه، خاصة بدعوة األمراء كبار مائدته عىل يجتمع وأن اآللهة،
فيه ما مع له فطن الرشاح من أحًدا أر لم ترتيبًا الشاعر رتبهم وقد الخ، واإلياسان
حق له كهل ألنه بايذومني؛ ى وقفَّ لشيبه، إجالًال نسطور أولهم فجعل املراعاة، دقة من
فإنما أوذيس أما وذيوميذ، ويليوس بن وإياس تيالمون، بن إياس الفتيان عىل التصدر
كان ألنه الشاعر؛ قال كما بحكمته األرباب يضاهي كهًال كان وإن الشبان، بعد وضع
يليق فكان الثقة، من به لذاك وما الدالة، من عليه له ما لعظم ألغاممنون أخ بمثابة
يسعني وال الجميع، عن وأغاممنون منيال تأخر كما مجاملة لغريه يتأخر أن هذه والحالة
الرشاح قول أنتقد أن إال العرب كرام ومن عرٌب، ُقرَّائي وجل البحث هذا من االنتقال قبل
يف إن فقالوا: إليها، يدَع لم مأدبة يحرض منيالوس جعله عىل هومريوس عابوا الذين
فيهم وهنت قوم بني الناشئ إال يقوله ال قول وهو شأنه، من غضاضة طفيليًا قدومه
جاهلية أحوال عىل الواقف أما الحديث، التمدن شوائب من باهلل والعياذ وهو اإلخاء، عرى
لو أنه معي يعرتف العرب كجزيرة املرشق بالد يف حضارتها وعريق حتى وبداوتها امللل
إغفاله يف أن فرضنا ولو منكًرا، شيئًا ألتى املدعوين عداد يف منيالوس هومريوس جعل
أخاه ليطالب يكن لم منيًال إن بقوله: العذر من نوًعا الشاعر أبدى فقد تقصريًا دعوته
للوم محل فال يقله، لم وليته ذلك يقل لم إنه وهب مشاغله، بكثرة لعلمه الدعوة؛ بتلك
موجود، «الزوج الشدد انتياب يف تقول كانت وحوارضها العرب بادية نساء فإن الشاعر،
األب أولم أفإذا مخلوق، األخ مقام يقوم ال أنه إىل إشارة مفقود» واألخ مولود، واالبن
من قدم إذا طفيليٍّا االبن يعد اإلغريق مضارب يف الحال كانت كما ربعه يف وابنُه وليمة
دالة أكثر يكن لم أن األمم كل وجاهلية املرشق بالد يف واألخ إذن فكيف يُدَع، لم حيث

بيشءٍ. الوالدي الحنو هنا يدخل وال يقاربه؟ أو بمنزلته فهو االبن من
حاجة فال آللهتهم بالتضحية طرائفهم ذكر عىل األول النشيد رشح يف أتينا قد (73)

النشيد. ذلك من أبياته بعض ييل ما يف الشاعر كرر وقد اإلعادة، إىل
زفس. قرون ابن (74)
اقتسموا. اجتعلوا: (75)

264



الثاني النشيد

اليونان. عند التضحية

عمل كل مصدر اإللهي، العون أن إىل الذاهب وهو بهومريوس يجدر يكن لم (76)
القتال عن تثبطوا أن فبعد فعل، وقد أثينا، اإلالهة بتوسط الباب هذا يختتم أن إالَّ خطري
وبالغتهم، نصاحتهم جعبة خطباؤهم وأفرغ ودهائهم، فكرتهم زناد زعماؤهم وقدح
هبة بهم للهبوب املعارك ورقيبة الحكمة ربة من أصلح الشاعر ير لم املرام منهم فبلغوا

الشعرية. الصور أبدع من صورة فأبرز واحدة،
ال خالد الخلود أبناء إىل ينتمي ما كل ألن بالخالد؛ لقبه وقد الرتس، املجوب (77)
العظمة من الصورة تلك عىل أثينا إبراز يف ما يخفى وال اضمحالل، وال فساد يعرتيه
هيبة الشعراء لها يقف ببالغة املجن هذا وصف الخامس النشيد يف وسنرى والسمو،
وقف إنما ألنه الوصف؛ ذلك سمو بلوغ إىل املوضع هذا يف الشاعر ينزع ولم وإجالًال،

الجبار. املغوار موقف هناك بها وقف كما ال املثري املشري موقف باإلالهة هنا
مئة قيمتها تساوي حواشيه من املدالة الرتس أهداب من هدب كل إن أي: (78)

عجل.
عنرتة: قال العنق. طول الحيد (79)

ل��م��ش��رِب ي��ن��ت��خ��ي��ن ط��ي��ٍر ع��ص��ائ��ب وق��ارٍة ق��وٍّ ب��ي��ن ال��س��راي��ا ك��أن

نواحي يف أفسس قرب ينصب نهر كيسطروس أو كيسطر الشواطئ. الجدد (80)
مندر. كوجك اآلن واسمه أزمري،

265



اإللياذة

الطيور. بعض صياح والعرار تسابقت، الطري تساجلت (81)
القوي. األجد (82)

قدره. يدرك ال وافر عدد يف أي: غمضت عدة يف (83)
اإلطالق. عىل الغنم هنا به واملراد الغنم، صغار والنقد الخظرية، العنة (84)

بهم وهبَّ للقتال، الجيش تأهيب هنا الشاعر أتم البقر، من القطيع الصوار (85)
ما كل نريانها تلتهم حتى تلتهب فتظل رشارة، عن تضطرم التي كالجذوة متتابًعا هبوبًا
الستنهاض وسيلة؛ بألف يتذرع رأيناه حتى القفول أهبة عىل نراهم كدنا وما تناولت،
واثق بقلب للكر متألبًا منتظًما جيًشا القتال ساحة يف بهم وقف حتى زال وما هممهم،
عناء، وال تكلف يشوبه ال طبيعي مجرى عن يشف بنسق ذلك كل هيَّاب، غري بالظفر
صور عن تنعكس مرآة منها كل ففي األخرية األبيات يف سيما وال املتعاقبة التشابيه أما
لحواسه انجىل ما كل والسامع للمطالع يرسم الشاعر فرتى املشاهد، بأبهى الطبيعة
قيامهم عند فإنه فائتة، منها تفوته ال حتى وتصوراته ومسموعاته مرئياته بلذة فيرشكه
الجبال رءوس عىل ملتهبة غاب من املتدفق بالنور أدرعهم بريق شبه بالسالح مدججني

بقوله: األبرص بن عبيد نار يشبه بما

ح��ري��ق��ْه ي��ض��رم��ه غ��ابً��ا رب��اب��ه ي��ض��يء ودن��ا

سلعة شبه كما أسيوس بمرج املتساجلة بالطيور شبههم املعسكر إىل تهافتهم وعند
بقوله: الخدارية بالعقبان قومه خيل األنماري الخرشب ابن

ط��ائ��ِر ب��ت��م��ث��ال ت��ه��ف��و ول��ك��ن��ه��ا أدرك��ت األرض ع��ل��ى ت��ج��ري أن��ه��ا ول��و
م��اط��ِر أه��اض��ي��ب ذي ي��وم س��ح��اب��ُة ري��ش��ه��ا أل��ث��ق ف��ت��خ��اء خ��داري��ٍة

فما نفسه يف فاثر شهده شك ال مشهد وهو الطيور تلك بعرار جلبتهم شبه ثم
املتساجلة الطيور ألن التشبيه؛ هذا يف عليه انتُقد وقد شعره، راوي إىل ألقاه بل به ضن
ذلك أن املنتقد وفات العدو، عىل زاحف بجيش يليق انتظام عىل تكون ال النمط هذا عىل
تنتظم هبوبها بعد نفسها الطيور تلك وأن الجيش، عقد انتظام قبل كان إنما التهافت
أول يبلغ أو األبيات، هذه آخر عىل يأتي حتى بقراءته يتأن لم باملنتقد وكأني أرسابًا،
إملام عن يشف بما ودربته وسكونه الجيش انتظام الشاعر يصف حيث الثالث النشيد
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القتال. ساحة يف الجند بمواقف تام
أيًضا وهنا هذه، لهيبتهم زيادًة الربيع؛ بورق كثرتهم شبه أن هذا بعد عتم ما ثم

سرتى. كما فرقهم لتعداد توطئة
يف الرعاة بحظائر األلبان عىل املتهافت كالذباب إنهم فقال: أقدامهم بوصف وزاد
سائر دون فهو نفسه حد يف صادًقا كان وإن ألنه القول؛ هذا عىل عيب وقد الربيع،
هومريوس عىل االنتقاد وهذا وإعجاٍب، مدٍح مقام املقام ألن خصوًصا؛ سمًوا التشابيه
عىل الطبيعة يمثل كان تقدم كما الشاعر أن عىل وغريه، أفستاثيوس ذكره العهد قديم
هومريوس، ترنم الذباب بذكر ترنم عنرتة أن ترى أفال شعره، رسطالوة ذلك ويف عالقتها

بقوله: عليه وزاد اليوناني الشعر معنى فأورد

ال��م��ت��رن��ِم ال��ش��ارب ك��ف��ع��ل غ��رًدا ب��ب��ارٍح ف��ل��ي��س ب��ه��ا ال��ذب��اب وخ��ال
األج��ذم ال��زن��اد ع��ل��ى ال��م��ك��ب ق��دح ب��ذراع��ه ذراع��ه ي��ح��ك ه��زًج��ا

البعوض: يف اآلخر قول القبيل هذا ومن

م��غ��ن��ي��ات��ه��ا ال��ل��ح��ن وأخ��ذ أص��وات��ه��ا زج��ل��ت ال��ب��ع��وض إذا
أدات��ه��ا ك��ب��ي��رة ص��غ��ي��رة زام��رات��ه��ا ال��س��ام��ع ت��ط��رب ل��م
رم��ات��ه��ا أب��ًدا ي��ص��ي��ب وال ب��غ��ات��ه��ا ب��غ��ي��ت��ه��ا ع��ن ت��ق��ص��ر

ق��ن��اتُ��ه��ا خ��رط��وم��ه��ا رام��ح��ة

اليوم منا فمن ومستحسنًا، مقبوًال أيامه يف كان عرصنا يف األنفس تمجه تعبري ورب
بقوله: العرب شعراء بشيخ يتشبه الحسان للغيد أقيمت أدبة وصف عىل أتى إذا

ال��م��ت��ح��م��ِل رح��ل��ه��ا م��ن ح��ب��ذا ف��ي��ا م��ط��ي��ت��ي ل��ل��ع��ذارى ن��ح��رت وي��وم
ال��م��ف��ت��ِل ال��دم��ق��س ك��ه��داب وش��ح��م ب��ل��ح��م��ه��ا ي��رت��م��ي��ن ال��ع��ذارى ف��ظ��ل

أيًضا يفوتنك وال واإلعجاب، الطرب هزة أخذتنا القيس امرئ شعر تلونا إذا أننا مع
يلطف أن للمرتجم ساغ وإن أنه عىل أخرى، يف يصلح ال لغة يف للتعبري يصلح ما أن
استهجن مثًال بوب فإن أصًال، يغفلها أو بآخر معنى يبدل أن له يسوغ فال العبارة،
من سمعنا عىل أثقل «الحرشات» أرى أني مع الحرشات موضعها فوضع «الذباب» لفظ
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له، يلتمس الذي العذر وهو اإلنكليز، آذان عىل منها أخف كانت وربما الشعر، يف الذباب
له يلتمس عذر فأي كله، الذباب برتجمته وأكل برمتها العبارة أغفل الذي هبس وأما

الصحيحة. الرتجمة ال والتقليد التلخيص أراد يكن أن إال اللهم
تشبيه وأي زعيمها، بإمرة فئة كل تنظيمهم يف الشاعر رشع الجند تكامل أن وبعد
إىل التحيز إىل يحن الذي والقطيع القطعان بني من خرافها تتبني التي الرعاة من أصدق
فوصفه أغاممنون، العام القائد بوصف املقال يختم أن ذكر ما كل بعد يفته ولم راعيه،
صفة أعظم إله كل من له وانتقى اآللهة، بأعاظم وشبهه والكمال، األبهة يف بالًغا وصًفا
زعيم وزفس وعينيه، زفس هامة له فجعل امليثولوجيا، سنن عىل جريًا مها وجسَّ فيه
النظر، وبُعد الحكمة إىل رمز والعينني الهامة ويف الرئاسة، إىل إشارة ذلك ففي اآللهة
إله وأريس سلطته، اتساع إىل رمز وفيه السعة، إىل إشارة والصدر البحار إله وفوسيذ
ومثله اليونان، شعر يف كثري باآللهة البرش وتشبيه الجسد، قوة منه له اتخذ الحرب
إىل املنسوبة القصيدة يف كقولهم العرب بشعر واألولياء األنبياء صفات ببعض التشبيه

يدها عىل نالت مطلعها: التي الدالية صاحب الدمشقي للوأواء إال أخالها وما يزيد،

م��ري��م وع��ف��ة داووِد ون��غ��م��ة ي��وس��ف وص��ورة ل��ق��م��ان ح��ك��م ل��ه��ا
آدم وح��س��رة أي��وب وأس��ق��ام ي��ون��س ووح��ش��ة ي��ع��ق��وب ح��زن ول��ي

مألوف تشبيه وهو الصوار، بني القائم بالفحل أغاممنون بتشبيه الشاعر واختتم
«وخرجت املطلب: عبد بن حمزة قاتل الحبيش حرب بن وحيش قال األمم، لجاهلية
رضب فما بسيفه، الناس يهد األورق الجمل مثل الناس عرض يف وهو حمزة أنظر
يديه» بني من وخرجت كتفيه بني فوقعت عليه ودفعتها حربتي فهززت وأخطأ، واحًدا

«قرماني»
يطربن معه مقامهنَّ زفس بنات اعتقادهم يف كنَّ املغنيات، قينة جمع القيان (86)
يف عونهن املطربون ويستمد إنشادهم، يف يستوحونهن الشعراء وكان مجالسهم، يف اآللهة
بصيغة تارة هومريوس يخاطبهن واإلنشاد، واللحن الشعر ربات فهن والتوقيع، التلحني
هذا من أبيات بعد سيأتي كما املفرد بصيغة وتارة املوضع، هذا يف فعل كما الجمع
وال اإللياذة، بدء يف بنا مرَّ كما إحداهنَّ بها ويعني اإلالهة، فيقول يسميهن ال وقد النشيد،
باليونانية. القينة اسم وهو موسا، من مشتقة املعروف للفن موسيقى كلمة أن يخفى
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القيان. :1 شكل

االستغاثة عىل والحث الورع صدق فيه رأيت هومريوس شعر إىل نظرت حيثما (87)
اإلغريق جيوش تعداد عىل أقبل قد هو وها خطري، عمل عىل اإلقبال عند العلوية بالقوى
وغور، وواد، جبل من البالد مميزات مستطرًدا ورسد وسفائنهم، وبالدهم وزعمائهم،
وفكَّه وسالحهم، وصفاتهم وحسبهم القواد، من كثري ونسب وغاب، وروض، ونجد،
أساطريهم، من االعتقاد ويتناوله األلسن تتداوله كانت الذي القصص من بيشءٍ القارئ
يف فريًدا تاريخيٍّا أثًرا كان ولهذا بعده، وال حتى قبله أحد بمثله يقم لم جلل أمر ذلك
من له سيكون ما أدرك وكأنه السنني، من آالف بضعة منذ عليه ل يعوَّ يزال ال بابه
إتيان عن والقوة الحكمة من أوتوا مهما البرش عجز وأبان وأبدع االستغاثة فأطال الشأن،
وضعف الخالق عظمة وصف يف إبداع وهو عونها، العناية لهم تبذل لم ما األمور عظائم

يقول: إذ طالب أبي بن عيل وجه هللا وَكرَّم املخلوق،

أص��ن��ُع ك��ي��ف أم رب ي��ا ح��ي��ل��ت��ي ف��م��ا ط��ردت��ن��ي أو خ��ي��ب��ت��ن��ي ل��ئ��ن إل��ه��ي
أت��ش��ف��ُع وم��ن أرج��و ال��ذي ذا ف��م��ن ط��ردت��ن��ي أو خ��ي��ب��ت��ن��ي ل��ئ��ن إل��ه��ي

فكتبت مدركته، عىل هبط وحيًا كأن أراد فيما أفاض أن االستغاثة هذه بعد لبث وما
يُلحق. ولم إليه يُسبق لم شعريٍّا رسًما بالده جغرافية فرسم يكتب ال وهو ذاكرته عىل
اإلغريق قبائل يف الرتتيب هذا بني الشبه بعض العرب أيام عىل املطَّلع يجد ولقد
كان وإن ومؤرخيهم، كتبتهم نص بحسب وعشائرهم العرب أخالف وترتيب والطرواد،
الشعر زخرف من والجغرافية التاريخ نبأ إىل أضاف بما بمراحل اهم يتعدَّ هومريوس
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جموعها جمعت قيًسا إن «ثم الثاني: الفجار يوم يف األثري ابن قال موقفه، يقتضيه الذي
بن وأسد واألحابيش جميعها، كنانة منهم جموعها قريش وجمعت وغريها، ثقيف ومعها
سالًحا رجل مئة جدعان بن هللا عبد فأعطى الناس يف السالح قريش وفرقت خزيمة،
عىل فكان رئيس، منها بطن كل عىل للموعد قريش وخرجت مثله، الباقون وفعل تاًما،
وأخوة سنة» عرشون «وعمره ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ومعه املطلب، عبد بن الزبري هاشم بني
عبد بني وعىل أمية، بن حرب وأحالفها أمية بني وعىل والعباس، وحمزة طالب أبو الزبري
األحابيش وعىل … أسد بن خويلد العزَّى عبد بن أسد بني وعىل هاشم، بن عكرمة الدار
مناة عبد بن الحارث بنو واألحابيش قائداهم، هما عويف بن وسفيان يزيد بن الُحَليس
سموا خزاعة بن واملصطلق خزيمة، بن الهون بني من والديش والقارة وعضل كنانة، من
وكان … ڨـيس بن بلعاء بكر بني وعىل التجمع، والتحبش الحارث بني لحلفهم بذلك
عىل أتى ثم ومنزلة». سنٍّا مناف عبد من ملكانه أمية بن حرب «كلهم» الناس جماعة عىل

قريش. بذكر فعل كما ورؤسائها قيس قبائل تعداد
هللا شاء إن وسنستوفيها النشيد، هذا أعالم لرتاجم فسحة املجال هذا يف ليس (88)
عىل البالد مواقع اللبيب للمطالع نبني أن هنا وحسبنا الهومريية، للرتاجم نفرده كتاب يف
فقد والحديثة القديمة األسماء بني اختالف وجد وحيثما الفصل، هذا بها ذيلنا خريطة

إليه، أرشنا
كما رشع قبيًال قبيًال اإلغريق جند عن املقال تفصيل الشاعر قصد كان ملا (89)
ووصف ومدائنهم، الخمسة قوَّادهم وأسماء البيوتيني، فذكر األبيات هذه أول يف رأيت
عبارة لضيق شيئًا منها ننقص وال فيها نزيد ال أن توخينا بها عرفت بصفات بعضها
مئة منها كل ويف خمسون إنها فقال: سفنهم، عدد بذكر انتهى ثم شعر، رضورة أو
السفن سائر يف املقاتلة عدد ذكر عن أرضب وقد آالف، ستة مجموعهم فيكون وعرشون،
إن املؤرخ: تيوكذيذس قال مقاتًال، خمسني منها كل يف إن فقال: فيلوكتيتس، سفن إال
إذا القول هذا عىل فبناءً وأصغرها، السفن أكرب يف املقاتلة عدد بذكر اكتفى قد هومريوس
يف ورضبناه والعرشين» واملئة الخمسني «بني وثمانون خمسة وهو الوسط، املعدل أخذنا
وألفني. ألف مئة بالًغا كان الجيش مجموع أن علمنا ومئتان ألف وهو السفن، مجموع
بالد من وأرخومني أسفليذون جند زعيمي وعسقالف يلمني أن أساطريهم من (90)
بها فاقرتن عذراء وهي أستيوخا، أمهما بحب هام إذ الحرب إله أريس ولدي كانا مينوس
يف القليل بالنزر ليسوا اآللهة من وغريه أريس وأبناء املذكورين، الولدين وأولدها خفيًة،
املوضع. هذا يف كالبسالة الصفات من بصفة تميزهم إىل رمز ذلك ويف هومريوس، شعر
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أو بالقري يطلونها كانوا أنهم يرجح الكتان من متينًا نسيًجا كانت الكتان درع (91)
املستطرف يف اإلبشيهي روى املرشق، أمم من وغريهم العرب دالص ولعلها نظريه، مادة
أكفي الساعة للمستعني قال أنه الرومي العلج مع فتحون بن الوليد أبي براز قصة يف

إلخ. فرسه رسج عىل واستوى كتان، قميص فلبس رشه، املسلمني
يرسل وأن بالرماح، لصدر صدًرا تقاتل أن اإلغريق من الفئة تلك عادة كانت (92)
تأخذهم ال حتى األمام من النوايص وا ويقصُّ الوراء، من كواهلهم عىل شعورهم أبطالهم
والشدة البأس إظهار إىل نزعة الوجه هذا عىل ْعر الشَّ إرسال ويف الرصاع، يف األعداء بها
نواصيهم. عىل القبض من فيمكنوه لعدو، ظهورهم يولُّوا أن شيمهم من يكن لم إذ
هذه أيامنا حتى اإلسالم بعد البدو يف وظلت جاهليتهم، يف العرب عليها جرى عادة تلك

القبائل. من كثري يف شهدناها
غدائر ويضفرونه الرأس، شعر كل الغالب يف يطلقون اآلن العرب بدو أن عىل
وأطاروها حلُّوها الكفاح عىل أقدموا فإذا ظهورهم، وراء يرسلونها قصائب يسمونها
طريانها يف وكأن ويتنافسون، بها يعتزُّون كالرايات هاماتهم عىل فتنترش رءوسهم، فوق
أحد يقول املعنى هذا ويف الكرة، وتكرار للبطش يستفزهم ًسا محمَّ رءوسهم فوق

شعرائهم:

ال��ف��رس��ان واط��ع��ن ال��ق��ص��اي��ب ف��ل ت��ص��ي��ح وال��ب��ن��ات ال��ك��ح��ي��ال س��اق

وقد املشهور، البلد السابق البيت ويف الحكمة، إالهة البيت هذا يف بأثينا املراد (93)
وكانوا قائمة، أثارة تزال ال عظيم هيكل فيها لها وبني تربًكا، اإلالهة باسم املدينة دعيت
ملا أنه خرافاتهم ويف الكثرية، بالضحايا فيه لها يضحون عظيم بعيد عام كل يحتفلون
فحكم ، شبَّ أن إىل برتبيته وعنيت الهيكل، ذلك إىل أثينا حملته إيرخثاوس األرض ألقت

البالد.
فرقة أعظم قائد يكون أن به يجدر كان الزعماء زعيم أغاممنون كان ملا (94)

هومريوس. شعر كل يف ظاهر فالتناسب وهكذا وأبسلها،
ثارت أجلها من التي هيالنة وزوج يخفى، ال كما أغاممنون أخو مينيالوس (95)
ألنهم غريهم؛ يف يجعله لم تحرًقا قومه ووصف وصفه يف الشاعر جعل ولهذا الحرب؛
الفخار. وطلب للنجدة سواهم ومن بالثأر، واألخذ العرض، عن للذب قادمني كانوا إنما
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حكاية إيراد أولها: مقاصد: ثالثة إىل األحدوثة هذه بإثبات الشاعر رمى قد (96)
يجعلها أن والثالث: األعالم، رسد يف أطال أن بعد القارئ تفكهة والثاني: زمانه، يف مروية

الفخور. للغرور عربة
الشديد. القوي األجد: (97)

بحرية، عمارة لهن يكن فلم البحر عن بعيدة برَّية بالًدا أرقاديا مدائن كانت (98)
عمارة؛ الجميع أقوى زمنه يف أغاممنون وكان عنده، من بأسطول قومها أغاممنون فأمد
زمننا يف إنكلرتا هي كما زمنهم يف البحار سلطان كان ألنه الزعامة فولوه جزائره، لكثرة

هذا.
األشداء. األبطال البهم: (99)

غريبة قصة له ثستيوس ابنة وألثيا كاليدونيا، ملك وينيوس ابن هو ميليغر (100)
التاسع. النشيد يف الشاعر أوردها

من وغريه خلدون ابن يف الوارد بلفظها هنا أوردناها إكريت هي إقريطش (101)
العرب. مؤرخي

خال ما وجًها وأصبحهم الجند أجمل نرييوس أو نرياوس أن الشاعر ح رصَّ (102)
ذي وجه يف وجماٍل صنديد، بأس ذي وجه يف جماٍل بني شتان ولكن آخيل، فيال ابن
رسد عند مضطرٍّا هنا نرييوس فذكر بينهما، املقابلة من أنف الشاعر وكأن رعديد، عجز

الرشاح» من ٢٧٠ صفحة «راجع إنشاده سائر يف أغفله ثم الزعماء، أسماء
وإنما اليونان، جميع عىل أطلق قد هومريوس لعهد الهيالنيني اسم يكن لم (103)

يـڨـوست. لوپر قليون، ذو ابنة هيالنة إىل نسبة أفثيا سكان عىل يطلق كان
ُدعيت لنضارتها فراسا وكأن الرومان، سرييس وهي الزراعة، إالهة ذيميتريا (104)

لها. قدًسا
طبًقا العبارة مفاد من الظاهر أراد أنه إما يكمل» لم «بيته قوله من يستفاد (105)
إيّما، امرأته غادر الفارس ذلك إن وأما الزواج، عند بيت بناء من الزمن ذلك يف لعادتهم
أن وأصله تزوجها إذا عروسه أي: وبأهله أهله عيل بنى العرب تقول ولًدا، يخلف ولم
ثم باٍن، زواجه يوم للمتزوج فقيل بها، دخوله ليلة قبَّة عليها يرضب كان بأهله الداخل

القبيل. هذا من اليونان بنيان ولعل زوجة ذي لكل استعماله فعم كثر
عنها يؤثر ملا تعظيًما باملجيدة ولقبها أفميل، القائد أم ألكستا الشاعر ذكر (106)
فداء خاطر طيبة عن ماتت أنها حتى أذميت زوجها بحب وتفانيها الخالل، حميد من

عنه.
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وللقناطرة (ن١) رسمه أثبتنا شخصخرايف وهو قنطورس، جمع القناطرة (107)
مرة. غري ذكرهم وسيأتي أساطريهم، يف البرش مع كثرية وقائع

فينيوس، نهر يف ينصب طيطارسيس جدول أن الثالثة األبيات هذه معنى (108)
الستكس، من فرع طيطارسيس» «أي ألنه كالزيت عليه يطفو بل بمائه يمتزج وال
كطيطارسيس ثساليا بالد أنهر من الجحيم نهر الستكس أن الكالم هذا من ويستفاد
كانوا أنهم الظن يف إذن فريجع البالد، تلك يف االسم بهذا نهر بوجود قط يعلم لم أنه مع
الستكس وصفه وأما األرض، تحت بالستكس متصًال كان طيطارسيس أن يعتقدون
أرباب كان البرش قلوب يف الرهبة من له كان عما فضًال فألنه األيمان؛ مثقل بكونه

ويتقونها. به اإلقسام يعظمون أنفسهم السماء
بأعظم التنويه إىل يستطرد أن أراد والجيوش السفن تعدد من فرغ ملا (109)
العريق املطالع يعجب ولقد عادته، كجاري الشعر ربة فاستنشد الخيل، وأكرم األبطال
هنا، فعل كما والفارس الفرس بني أي: والحيوان اإلنسان بني الشاعر لجمع الحضارة يف
اليوم حتى وعندنا ذلك، يفعل ال أن شاعرها عىل ينكر الزمان ذلك بأحوال امللم أن عىل
وقد الفارس، روح البادية يف فالفرس تقدم، ما عىل محسوس شاهد العرب بادية يف
ورفيقه الحاجات، قضاء عىل عونه ألنه بفرسه؛ ويضن وولده، زوجه عن البدوي يتخىل

األزمات. اشتداد عند ومالذه الغزوات، يف
اليونان، عند املنزلة علو من للفرس كان ما هومريوس شعر من ييل ما يف وسرتى
ويستبسل ألساه، ويتفجع صاحبه، لطرب يجذل الحميم الصديق مقام يف نراه لقد حتى
جعل بأن الناس بعليَّة وساواه البرش، بلسان أنطقه قد أنه هذا عىل وزد إنقاذه، سبيل يف

الغيب. أنباء من شيئًا عليها أنزل األرباب نسل من فئة منه
جيشه وزعماء وجنوده آخيل األخرية الخمسة األبيات يف الشاعر ر صوَّ قد (110)
وجنوده، أغاممنون، عىل ناقًما حنًقا هاجسه يف ومستغرًقا معتزًال فجعله شائقة، بصورة
تعذر إذا الباسل الجندي بها يتأىس التي الحربية باأللعاب الهون الكفاح معتزلو وهم
ظل يف املسرتة العجال يذكر أن يفته ولم إليها، يصبو وهو القتال، معامع خوض عليه
كله هذا من وأبدع النرضة، الحندقوق مراعي يف الراتعات الجياد والصافنات الخيام
للوغى ملفني «غري باتوا الوغى أبناء وهم ألنهم بهم األىس واشتداد الجند، رؤساء وصف
بقول يرتنمون كأنهم الجند ألعاب التطربهم الفضاء؛ ذلك يف شتاتًا فتاهوا سبيل» من

يقول: إذ عنرتة
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ت��ط��رب��ان��ي ح��ت��ى ـ��ي��اف األس��ـ ن��غ��م��ة واس��م��ع��ان��ي
ال��ي��م��ان��ي ال��س��ي��ف رن��ة ع��ن��دي األص��وات أط��رب
ره��اِن أو ط��ع��اٍن م ي��و ف��ي ال��رم��ح وص��ل��ي��ل

.(١ (ن عنرتة قول من املعنى هذا يماثل ما ذكر لنا تقدم وقد
الغامدي: مالك بن يزيد قال (111)

ال��ح��ب��اح��ب ن��ار وب��ال��ح��رَّان ع��ج��اًج��ا ي��دس��ن��ه م��م��ا األرض ب��س��ه��ل ي��ث��رن

من وهو رأس، مئة له كان قيل طيطان، وأبوه األرض أمه جبار هذا تيفس (112)
الكرة، استأنف ثم بنفسه نجا زفس بهم أوقع وملا زفس، عىل اعتصبوا الذين الجبابرة
«من كيليكيا يف جبل وهو السابق، البيت يف املذكورة آريم صخور تحت زفس به ففتك

األناضول». بر
الثالثة: األبيات هذه معنى يف عنرتة قول أحسن وما

م��زب��د ب��ح��ر ك��م��ث��ل ال��ع��ج��اج وت��رى وال��ق��ن��ا ت��خ��ف��ق ال��راي��ات ب��ه��ا وت��رى
ال��م��رع��د ال��غ��م��ام م��ث��ل ع��ارض ف��ي ل��وام��ع ال��رق��اق ال��ب��ي��ض وب��وارق
ال��ف��دف��د ق��ف��ار ف��ي ال��ص��واع��ق م��ث��ل ال��ص��ف��ا ع��ل��ى ال��ع��ت��اق ال��خ��ي��ل وح��واف��ر

الطرواد، معسكر يصف أن اإلغريق معسكر وصف أن بعد الشاعر عىل بقي (113)
سرتى. كما ففعل قبائلهم تعداد عىل ويأتي

تََقدَّم. كما اليونان جميع أرغوس بقوم املراد (114)
ابني. من بدل وهيفوت طفطام، إىل مضاف ليثس (115)

هو البيت هذا يف املذكور وأكماس أكماس، باسم أبطال أربعة اإللياذة يف (116)
السادس. النشيد يف تالمون بن إياس يقتله الذي

زفس نهر بالنهر واملراد جده، اسم وهو أياك ابن أي: آخيل كنية ياكيذ (117)
النشيد يف سيأتي كما النار إله هيفست يغثه لم لو يهلكه وكاد آخيل، عىل طغى الذي

والعرشين. الحادي
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بالد اليونان القديمة

إىل أشار ما ذكر كما وحلفائهم الطرواد عدد إىل يشري ما الشاعر يذكر لم (118)
بلغت نريانهم إن قال: حيث الثامن النشيد آخر يف ذلك استدرك ولكنه اإلغريق، عدد

ألًفا. خمسون إذن فمجموعهم خمسون، منها كل وحول ا، عدٍّ األلف
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وفاريس منيالوس براز

ُمْجَملُه

وطلب الطرواديني بني من برز بفاريس فإذا بينهما، القتال يلتحم وكاد الجيشان تقدم
الرعدة فاريس فأخذت غيًظا، يتحدم منيالوس إليه فبادر بطًشا، اإلغريق أشد مبارزة
فاريس عزيمة فاشتدت والتأنيب، بالتقريع هكطور أخوه فتلقاه راجًعا وقفل ملرآه،
إىل يربز ال أن عىل الفريقان يتفق أن رشيطة عىل الِربَاز بإعادة ينادي أن أخيه إىل وطلب
ولقومه لنفسه الغلبة أحرز منهما ظفر فمن منيالوس، وندُّه فاريس إال القتال ساحة
وكانت اإلغريق، ووافقه هكطور ففعل الدماء وتحقن الحرب فتنتهي بهيالنة، واستأثر
عىل وأطلعتها لها، حبيبة بزي هيالنة إىل فأرسعت الجيش حركات ترقب إيريس الربة
لجمالها فدهشوا الشيوخ، لقيت حيث أسكية باب إىل هيالنة فبادرت األمر، دخيلة
الجيشني، ِقبل من تستقدمه الرسل أتته ثم العدو، زعماء طلع فريام امللك واستطلعها
أي غلبة بعد القتال يستأنف ال أن عىل وتواثقوا فتعاهدوا أنطينور مستصحبًا فذهب
عىل فيه الدائرة تدور قد مشهد رؤية من خشية راجًعا الشيخ فريام وانثنى الخصمني،
وتحمله فتنقذه الزهرة تبادر لم لو قتيًال يخر فاريس وكاد الخصمان حينئذ فالتقى ابنه،
هيالنة فسخطت اآلخر، بمرأى منهما كًال تمتع هيالنة ونادت ألقته حيث رصحه إىل سامًلا
ما وأنسته فأنستها الغرام، بهزة الزهرة هاجتها أن تلبث لم ولكنها بدء، بادئ عليه



اإللياذة

نادى به يظفر لم وملا فاريس، أثر يتقىص فظل منيالوس أما اإلنكسار، ذلة من لقي
العهدة. إنفاذ وطلب ألخيه الظفر بثبوت أغاممنون

القتال ساحة يف ومجراها والعرشين الثالث اليوم يف السابق كالنشيد جرت النشيد هذا وقائع كل
طروادة. داخل ثم

الثالث النشيد

ال��ح��د ع��ل��ى ال��ج��ي��ش��ي��ن ب��ح��م��ا ال��ج��ن��د س��رى ال��ُق��وَّاد نَ��َظ��م
1 ُم��ْش��ت��دِّ ع��اٍل ب��ص��دي��د ب��ع��د ع��ن ال��ط��روادة زح��ف

ك��ال��رَّع��د2 يَ��ْق��ِص��ف ودوي
يَ��ذَُر3 َم��َواط��نَ��ه وال��ُق��رُّ ال��م��ط��ر اش��ت��دَّ إذا ك��ال��رَّه��و
ت��ن��ت��ش��ر األق��ي��ان��س ف��وق زَم��ر ل��ُه تَ��َع��جُّ ال��ج��وِّ ف��ي

ال��ح��ش��د4 م��ح��ك��م��ة ل��ل��ب��غ��م��ة
ب��ج��م��ل��ت��ه��ا اإلغ��ري��ق أم��ا ب��ح��م��ل��ت��ه��ا ال��ف��ت��ك ف��ي��ع��م
ب��ِح��ذَّت��ه��ا وال��ن��ف��س آل��ت س��ك��ي��ن��ت��ه��ا ب��ث��ق��ي��ل ف��ع��ش��ت

ال��زَّن��د واري��ة ت��ت��ع��اض��د
ال��زَُّم��ر ع��جِّ م��ن وال��ق��س��ط��ل األث��ر ع��ل��ى ط��َوْوه وال��س��ه��ل
ح��ج��ر م��رم��ى م��ن أك��ث��ر ع��ن ال��ب��ص��ر ��اب ح��جَّ أض��ح��ى ق��د

ُم��ْرب��د ض��ب��اٍب ك��ك��ث��ي��ف
ف��اس��ت��ت��را ط��واٍد ُق��نَّ��ة ف��ي ن��ش��را ق��د ن��وط��س ك��ض��ب��اب
ن��ظ��را ب��ه ال��ل��ص ل��ِك��نَّ ذُِع��را ال��راع��ي ول��رؤي��ت��ه

5 م��س��ودٍّ ل��ي��ٍل م��ن خ��ي��ًرا
يَ��ْج��تَ��م��ع��ا أن ��ا َه��مَّ ح��ت��ى َه��َرع��ا وق��د ال��ج��ي��ش��ان ج��د
َس��َط��ع��ا ُم��َح��يَّ��اه وج��م��ي��ل َط��َل��ع��ا ق��د ف��اري��ٌس ف��إذا

ل��ل��طَّ��ْرِد6 يَ��ْس��تَ��ْه��دُف وََع��دا
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ج��ذاذ وس��ي��ٍف ب��ال��ق��وس ج��بَّ��اذ ب��ح��س��ٍن ي��خ��ت��ال
ف��والذ7 ق��ن��اتً��ا ب��ي��دي��ه ب��ذاذ ف��ه��ٍد وب��ف��روة

ال��وف��ِد ُم��ْس��تَ��ِب��َق يَ��تَ��ق��دَّم
َق��تَّ��ال8 ل��ب��راٍز ي��دع��و ال��ُم��خ��ت��ال ب��ُع��ْج��ب وي��س��ي��ر
ال��ح��اِل ف��ي َم��ِن��ي��ال ف��رآه األب��ط��ال اإلغ��ري��ق ُع��َم��َد

ب��ال��رَّغ��د ي��ت��ه��لَّ��ل ف��ب��دا
يَ��ض��َط��رُب ل��دي��ه وال��ظَّ��ب��ُي ��َغ��ب ال��سَّ ره ي��ض��وِّ ك��ال��ل��ي��ث
اق��ت��رب��وا ال��ق��نَّ��اص��ون ول��و ي��ث��ب ��ا ُم��ن��ق��ضٍّ ف��ع��ل��ي��ه

9 ��دِّ ل��ل��صَّ تُ��ق��ب��ل ِب��ِض��راءٍ
ب��ال��َع��َج��َل��ْه ب��ادر ب��ال��ش��دة ال��َع��ج��َل��ْه أع��ل��ى م��ن ب��ال��ع��دة
َف��َع��َل��ه ق��د ل��ُج��ْرٍم يَ��ْق��تَ��صُّ يَ��َص��َل��ْه أن إال ي��ب��غ��ي ال

ب��ال��ح��ق��د10 ��د يَ��تَ��وقَّ وم��ض��ى
َه��َل��ع��ا ل��م��ع��س��ك��ره ف��ن��ج��ا وام��ت��ق��ع��ا اإلس��ك��ن��در ن��ظ��ر
ان��دف��ع��ا ق��د ال��غ��اب ف��ي ص��ٌل ط��ل��ع��ا ف��ْوًرا ل��ه ك��ال��ُغ��رِّ

11 ُم��ن��َه��دِّ ب��ق��ل��ٍب ف��ي��ع��ود
: ُم��ح��م��رِّ ب��ط��رٍف وي��ق��ول ي��ج��ري ه��ك��ط��وٌر ف��أت��اه
ُم��غ��ت��رِّ ن��س��اءٍ زي��ر ي��ا ��رِّ ال��شَّ وج��ه ي��ا «ف��اري��ٌس

ب��ال��وج��ِد يَ��ْل��ُه��و ب��ج��م��اٍل
يُ��ْع��َق��ْد12 ل��م وب��ض��ع��ك م��ت أو ت��ول��د ل��م ُع��ْم��َرك َل��يْ��تَ��ك ي��ا
ي��ن��ك��ْد وال ال��ع��زم خ��وَّاُر ي��ل��ح��د أن خ��ي��ٌر ول��ع��ن��دي

ال��لُّ��دِّ أع��داه ب��ش��م��ات��ة
ن��ظ��را13 إذ ق��ه��ق��ه ه��زءًا ب��ك ت��رى ��ع��َر ال��شُّ أخ��اَي َف��ل��ف��ي��ف
ُف��ِط��را خ��وَّاٌر ب��ك ف��إذا َش��رى ل��ي��ث ل��ُح��س��ن��ك َظ��نُّ��وك

وغ��د رع��دي��ٍد ب��ش��ع��ائ��ر
ال��س��ف��ن ع��ل��ى ال��ب��ح��ر وط��وي��ت ال��وط��ن م��ن ال��ص��ح��ب أج��م��ع��ت
ت��ش��ن ل��م ف��ت��اًة وس��ب��ي��ت ت��ط��ن ل��م ب��الًدا وول��ج��ت

أس��ِد أب��ط��اٍل ألم��اث��ل
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أْه��وان��ك وت��ك��ش��ف وال��ش��ع��ب وأوط��ان��ك أب��اك ِل��تُ��ذل
وب��ه��ت��ان��ك ع��رف��وك ق��وًم��ا ش��ان��ك ق��د ب��ج��ب��ن وت��س��ر

ال��ع��ه��ِد غ��ي��ر ع��ل��ى وب��ل��وك
ال��ع��ارا وأْك��ثَ��ْرَت َوَع��َرف��ت ��ارا ال��ق��هَّ م��ن��ي��ال أخ��ش��ي��ت
ث��ارا وق��د م��ن��ك ي��ط��ل��ب م��ن وال��ثَّ��ارا ال��م��س��ب��يَّ��ة ل��م��ن

ص��ل��ِد ع��زَّاٍم ج��ن��ان
أن��ف��اس��ك ف��أخ��م��د ال��ح��رب ف��ي ب��اس��ْك ل��ه أثْ��بَ��تَّ أف��ال
راس��ك زان��ت ق��د وش��ع��وًرا ون��ب��راس��ك ال��ع��ود ورأي��ت

تُ��ْج��ِدي14 ال ال��زُّه��رة وه��ب��ات
َم��َه��ل ب��ال َل��ك��َس��ْوك ج��ب��ٍن أُول��ي ال��ط��رواد ي��ك��ن ل��م ل��و
ال��َج��َل��ل15 وال��خ��ط��ب ِل��َوبَ��ال��ك ُم��بْ��ت��ذل ص��خ��ٍر م��ن ث��وبً��ا

األُدِّ»16 األَْرَزاء �ي ودواه�
ت��زِد ول��م ن��ط��ق��ت «ب��ال��ح��ق ال��َم��َدد: ذو أخ��وه ف��أج��اب
ت��م��ِد َل��م نَ��ْف��ُس��َك وِب��َص��ْدِرك األََج��ِد ��خ��ر ك��ال��صَّ ق��ل��ٌب ل��ك

ج��ه��ِد ع��ل��ى ت��زداد ج��ه��ًدا
ال��َح��َط��ب َق��طَّ��اع ب��ذراع��ي ال��خ��ش��ب ف��ي ت��ف��ذ ك��األف��ؤس
ال��ُق��ُض��ب17 ق��وى تُ��ض��ي��ف ل��ق��واه ال��م��ق��ت��ض��ب ال��ف��ل��ك ��ار َوشَّ

ال��َح��دِّ َم��ْص��ُق��ول ب��م��ج��ام��ع
ذََخ��َرْه ل��م��ن اإلح��س��ان ح��ب��ت ال��زُّه��ره إذا ال��ل��وم م��ا ل��ك��ن
أََم��َره أم��ٍر ف��ي خ��ي��رة ال ُغ��َرَره أس��دى إذا ف��ال��رَّبُّ

يُ��ْس��ِدي ل��م��ا اإلذع��ان ف��ل��ن��ا
ال��ج��ي��ش��ان ف��ل��يَ��تَ��َخ��لَّ ق��ل ش��ان��ي ت��رى رم��ت م��ا وإذا
األق��ران دون وم��ن��ي��ال ال��م��ي��دان ب��ه��ذا ف��أج��ول

ي��ب��دي ال َح��َراًك��ا وال��ج��ي��ش
بُ��ْره��انَ��ه ت��ب��رز وك��ن��وًزا ه��ي��الن��ه يُ��ْح��رُز ف��ال��ف��ات��ك
ش��ان��ْه خ��ل��ٌل ال ب��وف��اٍق أيْ��َم��انَ��ه ��ل يُ��ث��قِّ وال��ُك��لُّ

ال��غ��م��ِد إل��ى يُ��ّردُّ وال��ن��ص��ل
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ال��خ��ص��ب ذات ب��ب��الده��م ال��ُح��بِّ ف��ي ال��ط��روادة ي��ب��ق��ى
��نْ��ب ال��شُّ آخ��اي ل��غ��وان��ي ح��رب ب��ال اإلغ��ري��ق ي��م��ض��ي

ال��ُج��ْرِد»18 أرغ��وس وص��واف��ن
ال��م��ي��دان ل��س��اح��ة وتَ��َدنَّ��ى ب��ج��ب��وٍر َق��ْل��بُ��ُه ه��ك��ط��ور ف��اض
واإلذع��ان ب��ال��وق��ار وق��ف��وا ذوي��ه أم��ال وب��م��زراق��ه
ال��دُّخ��ان م��ث��ل ال��ح��ج��ار ووب��ل ـ��ل ال��نَّ��ب��ـ أْم��َط��َرت اإلغ��ري��ق وَع��َل��ي��ه
ال��ي��ون��ان ُع��ْص��بَ��ة ي��ا «م��ه��ًال ـ��ن��ون: أغ��ام��م��ـ ال��ج��م��وع ي��س��ت��وق��ف ص��اح
اإلع��الن»19 ع��ل��ى ل��ن��ا ي��رت��أي��ه أم��ٌر ل��ه��ك��ط��ور ب��دا ف��ك��أنِّ��ي
ال��ج��ي��ش��اِن20 أي��ه��ا ي��ا ل��م��ق��ال��ي «س��م��ًع��ا ه��ك��ط��ور: ق��ال ال��ج��أش س��ك��ن
ال��ه��وان ه��ذا أس ت��درون وه��و ع��ل��ي��ك��م ي��ل��ق��ي ف��اري��س م��ا ه��اك��م
ال��ق��رن��ان ي��ب��رز ال��ح��رب وإل��ى س��الًح��ا أل��ق��وا ل��ل��ح��ض��ي��ض ك��ل��ك��م
ي��ق��ت��ت��الن ال��ج��ن��ود ج��م��ي��ع ع��ن م��ن��ي��ال ال��ع��زوم وال��ب��اس��ل ه��و
ط��ع��ان ب��غ��ي��ر وه��ي��الن��ة ـ��م��ال ال��ـ يُ��ْح��ِرز م��ن��ه��م��ا ف��از م��ن ك��ل
ي��تَّ��ح��دان» ال��زم��ان ل��ط��ول ـ��ق وال��وف��ـ ب��األم��ن ال��ج��ي��ش��ان ويُ��آل��ي
ج��ن��ان: وث��ب��ِت ع��اٍل ب��ص��راٍخ م��ن��ي��ال ف��ق��ال ج��م��ل��ًة ص��م��ت��وا
أع��ان��ي م��ا ب��ل��وع��ٍة ي��ع��ان��ي م��ن م��ن��ك��م ل��ي��س س��م��ُع��ك��م اآلن «ف��ل��ي
ال��زم��ان ب��ف��اج��ع��ات ده��اك��م ق��د وب��ي��ن��ي ال��خ��ص��ام ذا ف��اري��س ب��ي��ن
َع��َوان ح��رٍب ك��ف رم��ت إن��م��ا ص��اٍد أن��ا ول��ل��وغ��ى ب��اٍد ه��و
ب��أم��ان21 وأن��ت��م ف��ل��ي��ذق��ه م��نَّ��ا ل��ل��ح��ت��ف ال��ق��ض��اءُ ي��س��ق��ه م��ن
ث��ان��ي وأس��ود أب��ي��ض واح��ٌد يُ��ؤت��ى ب��ك��ب��ش��ي��ن ول��ُط��روادٍة
ال��َم��ثَ��ان��ي22 ل��ربِّ ك��ب��ٌش وم��نَّ��ا ض واألر ل��ل��ش��م��س تُ��س��ت��ب��اح ق��رب��ًة
ال��م��ك��ان ذا ف��ي ال��وف��اق ل��ع��ق��د ـ��س ب��ال��نَّ��ف��ـ ف��ري��ام ال��َم��ِل��ي��ك وي��واف��ي
ال��ف��ت��ي��ان ط��ب��ي��ع��ُة وال��ت��راخ��ي ِزم��اًم��ا ي��تَّ��ق��ون ال ف��ب��ن��وه
األم��ان��ي يُ��َخ��ي��ب ال ال��ش��ي��خ إن��م��ا زف��ٍس م��ي��ث��اق ي��ن��ق��ض��ون ُربَّ��م��ا
ال��طَّ��رف��ان»23 ال��س��الم��ة ل��ي��ل��ق��ى ـ��ر األم��ـ وم��س��ت��ق��ب��ل ال��م��اض��ي ف��يُ��َراع��ي
ال��َح��َدث��اِن ذا ادِّراء ف��ي رغ��ب��ًة ف��ري��ٍق ُك��لِّ ال��ح��دي��ث ه��ذا س��رَّ
َدَوان��ي ب��ال��ح��ض��ي��ض ال��ح��رب ُع��َدد وص��ف��وا ب��ال��م��رك��ب��ات ف��ت��دان��وا
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ي��س��ت��ق��دم��ان24 ث��مَّ ب��ف��ي��ج��ي��ن ر ه��ك��ط��و ال��نَّ��دب أرس��ل ولِ��ِف��ري��اَم
ال��ُق��رب��ان ت��ت��م��ة ي��ب��غ��ي ـ��ن��ون وأغ��ام��م��ـ ذب��ح��ه��م وي��ُق��ودان
ت��وان��ي ب��غ��ي��ر ف��ل��ك��ه��م إل��ى ز ف��اج��ت��ا أوع��ز ف��ل��ت��ل��ث��ي��ب��ي��وس
ال��ج��ن��ان25 ق��اص��ي��ات م��ن ت��ب��ت��غ��ي��ه��ا إري��س ت��راءت ول��ه��ي��الن��ٍة
ال��َف��تَّ��ان ِب��ُح��س��ن��ه��ا ل��ح��م��ي��ه��ا ب��ن��ت أج��م��ل ب��زي وتَ��َزيَّ��ن��ت
ال��ش��أن» ال��رَّف��ي��ع أن��ط��ي��ن��ور ف��رع ه��ي��ل��ي��َق��ُوون وزوج وذي��ق��ا «ال
واألرج��وان ال��ب��رف��ي��ر ب��ح��واش��ي ث��وبً��ا ت��ن��س��ج ��ْرِح ب��ال��صَّ َوج��دت��ه��ا
ال��ف��ئ��ت��ان26 ب��ه��ا أب��ل��ت واق��ع��اٍت ف��ي��ه ت��رس��م ال��خ��ي��اط وي��رأس
ال��ُف��رس��ان»27 أص��ل��ب وُط��ْرَواَد ـ��د ال��ح��ص��ـ درع ال أول��وا إغ��ري��ق��ي��ا «ق��وم
ل��ل��تَّ��ف��ان��ي زن��اده��ا أورى ـ��ح��زب ال��ـ وربُّ ع��ل��ي��ه��ا ب��ه��ا ف��ت��ف��ان��وا
ال��ع��ي��ان م��رأى ال��ُع��ج��اَب َف��تَ��َري��ن ق��وم��ي ال��ح��ور ي��أس��ن��ا «اآلن ق��ال��ت:
ت��ش��ت��ب��ك��ان ب��ال��ق��ت��ال ك��ادت��ا ص��ب��ًرا ل��ل��ح��رب ��تَ��ان األُمَّ ع��ي��ل��ت
ج��ال��س��ت��ان ب��ال��ص��م��ت ي��أم��ن ب ح��ر وال ن��ك��ال ال اآلن وه��م��ا
ت��تَّ��ك��ئ��اِن ع��ل��ي��ه وب��ج��ٍن أرك��زت��اه��ا ب��األرض ب��ق��ن��اٍة
يُ��ب��رزاِن ال��ل��ق��ا إل��ى وم��ي��ال ح��ت��ًم��ا اآلن اإلس��ك��ن��در أن ب��ي��د
ال��ره��ان» ُك��لَّ ال��ره��ان وع��ل��ي��ك وم��ن��اُه زوُج��ُه أن��ت ي��ف��ز م��ن
واألوط��اِن واأله��ل ل��م��ن��ي��ال ووج��ًدا ح��ن��ي��نً��ا ب��ه��ا أذك��ت ث��م
األش��ج��ان ل��ظ��ى ت��ص��ط��ل��ي ن��اص��ٍع ب��ن��ق��اٍب ت��ب��رق��ع��ت ب��اض��ط��راب
ال��ح��ن��اِن ودم��ع ال��ش��ج��ى َع��بَ��َراِت وأه��م��ت س��ارت ال��ص��رح ف��ي خ��ب��اه��ا م��ن
ال��ح��س��ان ال��ع��ي��ون وك��ل��ي��م��ي��ن��ي��ا ف��ت��ث��ا ال��ن��دب اب��ن��ة أث��را ول��ي��ت��ه��ا
وال��س��ل��ط��ان28 ال��ش��ي��وخ أده��ى ره��ط واف��ى ح��ي��ث إس��ك��ي��ا أب��واب ج��ئ��ن
ه��ي��ك��ت��اِن َل��م��ف��ٍس َق��ل��ي��ط��وس م��ع َوثَ��م��ي��ٌت َف��نْ��ثُ��س ف��ري��ام م��ع
ال��ب��ي��ان وذخ��را ال��ح��ج��ى ك��ن��زا ـ��ن��وُر وأن��ط��ي��ـ أوك��ال��غ��ون وإل��ي��ه��م
ل��س��اِن وع��ذب ح��زًم��ا ول��ك��ن ـ��ًزا ع��ج��ـ أْوَل��ت��ه��م األيَّ��ام ف��ُك��ُرور
ب��ال��ت��ب��ي��اِن اآلراء ي��رت��أون ق��ام��وا ال��ب��رج م��ش��ارف أع��ال��ي ف��ي
ال��م��غ��ان��ي رق��ي��ق ص��رٍّا ب��خ��ف��اه��ا تُ��بْ��دي ��راص��ُر ال��صَّ ال��غ��اب ف��ي م��ث��ل��م��ا
ال��م��ع��ان��ي ول��ط��ف ال��ث��ن��ا ل��ط��ي��ب «ي��ا ل��ب��ع��ض: ب��ع��ٌض ف��ق��ال أب��ص��روه��ا
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أم��تَّ��ان تَ��َالَح��م��ت وع��ل��ي��ه��ا س��ن��اه��ا ه��ذا ك��ان إن ب��دًع��ا ل��ي��س
دان��ي29 ب��ال��وي��ل ال��ب��الء أن غ��ي��ر ص��ب��ي��ٍح ب��وج��ٍه َربَّ��ًة ب��رزت
ال��خ��ذالن» َدَواِه��ي وب��ن��ي��ن��ا نُ��ك��ف��ى ث��مَّ م��ن ��ف��ي��ن ل��ل��سَّ ف��ل��ت��ع��د
ب��ائ��ت��م��ان��ي30 اب��ن��ت��ي ي��ا اآلن إج��ل��س��ي «ب��ق��رب��ي ق��ال: ف��ري��ام ف��دع��اه��ا
اإلخ��َوان َوَس��اِئ��ر ِق��ْدًم��ا ل��ك ب��ع��ٍل أول ��َراِة ال��سَّ ف��ي وان��ظ��ري
ال��َج��ان��ي ال��ع��ظ��ام األرب��اب َق��َدر ب��ل ج��ان��ي��ًة ب��ال��ح��ق ت��ك��ون��ي ل��م
أب��الن��ي ق��د ال��وب��ال وب��وب��ل ُس��ًخ��ط��ا ه��ال ق��د اإلغ��ري��ق ف��وق ذاك
ع��ن��ف��وان وذا ع��زٍة أخ��ا ل��ي ي��ت��راءى ال��ذي ذا م��ن أخ��ب��ري��ن��ي
ث��ان��ي ال��ُح��س��ن ل��ذا أنَّ��ى ل��ك��ن م��ن��ه ج��س��ًم��ا أض��خ��م أراه م��ن ب��ي��ن��ه��م
األَْرك��ان» م��وطَّ��د ق��ي��ًال ل��ي ووق��اٍر ه��ي��ب��ٍة َف��ْرِط م��ن الح
أك��دار»: ال��ب��ؤس م��ن الح��ت وج��ه��ه��ا «وف��ي تَ��ِج��لَّ��ًة ب��ال��ح��ي��اء وزادت أج��اب��ت
ال��ع��اُر وي��خ��ج��ل��ن��ي ن��اري َل��تُ��وِج��ل��ن��ي وُح��ْرم��ًة ُرع��بً��ا ال��م��ح��ب��وب ح��م��ي «ل��دي��ك
وال��ج��ار31 وال��ب��ن��ت واإلخ��وان األه��ل ن��أي ب��إثْ��َرت��ي ��ا ل��مَّ ال��م��وت ط��ل��ب��ت م��ا أال
م��درار32 ح��ي��ات��ي ط��ال��ت م��ا ودم��ع��ي ع��ن��ه��م ب��اب��ن��ك واع��ت��ض��ت تَ��َرَك��ت��م
ق��ه��ار أص��ي��ُد أغ��ام��م��ن��ون ف��ه��ذا ُم��ِط��ي��ع��ًة أل��بِّ ف��اس��أل ت��ش��أ وم��ه��م��ا
ج��ب��اُر33 ال��م��ع��ام��ع ب��ص��م��اء ع��زوٌم ع��اِرٌف ��ي��اس��ة ال��سِّ ب��أح��وال َم��ِل��ي��ك
ط��يَّ��اُر» ك��ال��ح��ل��م ال��ح��ك��م م��اض��ي ول��ك��نَّ َش��ِق��ي��ق��ه ِع��ْرَس ب��اإلع��زاز ك��ن��ت ل��ق��د
أن��ف��ار أط��اع��ت��ك ق��د ك��م أال وق��ال: ق��دره يُ��ع��ظ��م ��يْ��خ ال��شَّ ف��ي��ه ف��أح��دق
أق��دار س��اق��ت��ك ال��م��ج��د أع��ال��ي ألس��م��ى واف��ٌر ح��ظ��ك إن أن��ع��م ف��ط��وب��اك
م��غ��وار34 وم��غ��دون أط��را ب��ه��ا وق��دًم��ا ف��ري��ج��ب��ي��ا ال��ك��روم ذات إل��ى ش��خ��ص��ت
َج��رَّاُر35 وال��ج��ي��ش س��ن��غ��اري��س ب��ج��دَّة نُ��زًَّال ال��َف��يَ��ال��ق أح��ص��اب يَ��ُق��ودان
إك��ت��ار36 ي��روع��ه ل��م ب��ب��أس ع��ل��ي��ه��م اع��ت��دت األم��ازون��ة ل��م��ا ص��ح��ب��ت��ه��م
ث��اروا» إث��رن��ا ف��ي اإلغ��ري��ق م��ن ج��ي��وًش��ا ع��دًَّة ق��طُّ ي��ب��ل��غ��وا ل��م ول��ك��نَّ��ه��م
ب��ال��ُج��ثْ��َم��ان الح أت��ري��ذ دون ذا «م��ن ق��ال: ألوذٍس وم��ش��ي��ًرا
ك��ال��دِّه��ق��ان37 ال��ص��ف��وف وي��خ��وض ص��دًرا وأوس��ع ظ��ه��ًرا أوف��ى وه��و
��ل��ط��ان وال��سُّ اإلِي��ع��از م��ط��اع ل ج��ا وب��ه��م س��الح��ُه أْل��ق��ى َع��نْ��ُه
ال��ُق��ْط��ع��ان أَبْ��يَ��ٍض ف��ي يَ��تَ��س��ام��ى أِث��ي��ٍث ُص��وٍف بَ��ِه��يِّ َك��بْ��ٍش ِم��ثْ��َل
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دار38 ل��ه ت��ل��ك ��يْ��داء ال��صَّ وإي��ت��اك��ة ب��ده��ائ��ه أوذٌس «ل��ه��ذا أج��اب��ت:
أنْ��َوار39 ال��رَّأي م��ح��ك��م م��ن س��ط��ع��ت ل��ه م��ق��ل��ٌب األم��ور ك��ل ع��ل��ى خ��ب��ي��ٌر
ت��ذك��اُر ب��ب��ال��ي ي��ب��رح ل��م ألوذس ص��دق��ت��ن��ا ��ا «ح��قٍّ أن��ط��ي��ن��ور ق��ال «ن��ع��م»
أع��ذار س��ب��ي��ن��اك ف��ي��م��ا ل��ن��ا م��ا ي��رى م��رس��ًال ق��ب��ل ق��وم��ن��ا وم��ن��ي��ال أت��ى
آث��ار ال��ده��ر م��دى ع��ن��دي ل��ح��زم��ه��م��ا أن��زال واألن��س ب��ال��رح��ب م��ن��زل��ي وف��ي
أدواُر وال��نُّ��ط��ق ل��ألب��ح��اث دار إذا ف��ص��اح��ٍة ف��ي ب��ي��ن��ن��ا أف��اض��ا ق��د ل��ك��م
وإب��رار وق��اٌر ي��ج��ل��س إن وأوذس َم��نْ��ك��بً��ا أوس��ع ق��ام م��ا إذا م��ن��ي��ال
إض��م��اُر ث��مَّ وم��ا ج��ريً��ا أدل��ت��ه م��ب��يِّ��نً��ا م��ن��ي��ال ي��ج��ري خ��ط��ب��ا وإن
يَ��ْخ��ت��ار ��َواه��د ال��شَّ وِم��ْص��َداق ُش��ذُوذًا ُم��ج��ان��بً��ا ال��ح��دي��ث لُ��بِّ ع��ل��ى ي��ج��ول
إج��ب��ار40 يُ��ْل��ِج��ي��ه ال��س��ن ِل��َرع��ي ��ا وإمَّ َك��َراه��ة ��ا إمَّ اإلك��ث��ار وي��ج��ت��ن��ب
ال��نَّ��ار م��ع��اِط��ِف��ه م��ن ه��بَّ��ت ق��ام إذا ف��ي��ه��م��ا أرش��ُد َوْه��َو أْوِذس ول��ك��ن
أب��ص��اُر ��د ب��ال��تَّ��وقُّ م��ن��ه وت��ط��رُق ل��ي��ٍة أي يَ��ْل��تَ��ِوي ال ف��م��ح��ج��ن��ه
تَ��يَّ��ار ال��ع��ق��ل م��ن��ه��ج ع��ن ب��ه وَش��طَّ ُم��َح��نَّ��ٍك غ��ي��ر ب��ال��َخ��ْط��ب َف��تً��ى ت��خ��ال
��اُر41 َزخَّ ب��ال��نَّ��ف��ائ��س ج��ه��ي��ٌر وص��وت ن��ط��ق��ه م��ن��اف��ث ف��اض��ت إذا ول��ك��ن
ب��تَّ��اُر»42 ب��ال��ب��الغ��ة ِح��َج��اه «وس��ي��ُف ه��م��ى ب��رًدا ال��ن��ه��ى ف��ي��ه م��ن تَ��نَ��اثَ��َر
َس��تَّ��اُر»43 ل��ل��ق��دِّ ف��ال��نُّ��ط��ُق ع��ج��بً��ا إذن ت��رى ف��ال ن��دٍب ك��لُّ ع��ن��ه ي��ق��ص��ر
ال��ج��ن��اِن ال��ق��ويُّ ذا ال��ح��س��ن «وأخ��و ألي��اٍس: م��وم��ئً��ا ف��ري��ام ق��ال
األق��ران» س��ائ��ر ف��اق ق��د ��اء ـ��مَّ ��ـ ال��شَّ واْل��َه��ام��ة م��ن��ك��ب��ي��ه ب��ق��وى
��اُر أمَّ إك��ري��ت أج��ن��اد ف��ي إذوم��ي��ن وتُ��ج��اه��ه ح��ص��ن��ه��م «أي��اٌس ف��ق��ال��ت:
أن��ص��اُر ال��ص��ي��د نُ��ْخ��ب��ة م��ن ب��ه ت��ح��ي��ط زع��م��ائ��ه��ا ف��ي ق��ام ك��رٍب ت��راه
َم��يَّ��اُر ال��ض��ي��ف م��ك��رم م��ن��ي��ال وب��ع��ل��ي م��ك��رًَّم��ا ض��ي��ًف��ا ق��ب��ل ف��ي��ن��ا ح��ل وك��م
ك��بَّ��اُر ع��م��ي��دون م��ن��ه��م ب��دا ل��دي��ك ع��ن��ه��م أنَ��بِّ��ئ��ك س��ل ج��م��ي��ًع��ا ه��م وه��ا
م��ض��م��اُر44 ُش��قَّ إن ال��رَّوَّاض ك��س��ت��ر ه��م��ا أرى ال ال��َوُدوِدي��ن ش��ق��ي��َق��يَّ ول��ك��ن
س��اروا ب��م��ن ي��س��ي��را ل��م ل��ق��دم��ون��ا أم��ن م��ص��ارٍع ك��ل َص��رَّاع وُف��ولُ��ُك��س
أوزار؟»45 ع��رض��ي م��سِّ ف��ي ل��ه ل��ع��اٍر ت��ع��رٍُّض خ��وف ال��ف��ل��ك ف��ي اح��ت��ج��ب��ا أم
َم��رَّاُر ك��ال��طَّ��يْ��ِف وال��ُع��م��ُر ��ُه��َم��ا تَ��ُض��مُّ خ��ال وط��ٍن ف��ي واألرض ع��ل��م��ت وم��ا
األي��م��ان ل��ث��ب��وت ح��م��ال ال��َف��يْ��ج��ان ع��اد ال��س��اع��ة ف��ي

285



اإللياذة

م��آلِن م��داٍم ن��ح��ي م��ع ال��ق��رب��ان ل��ذاك ح��م��ل��ي��ن
ال��ج��ل��د خ��ي��ر م��ن م��ص��ن��وٍع

��اِع ال��لَّ��مَّ ال��ص��اف��ي ب��ال��ك��وب ��اع��ي ال��سَّ إذي��وس ف��ت��ق��دم
ال��ُم��ْل��تَ��اع ل��ل��ش��ي��خ ف��دن��ا س��طَّ��اع ن��ض��اٍر وك��ئ��وس

ال��ع��ق��ِد إلب��رام ودع��اه
ع��ج��ال ف��ق��م ال��ه��ي��ج��اء دار إل��ى ل��ووم��ي��ذون ف��رع «ي��ا
ح��م��ال ف��اري��ٌس ��ي ل��تُ��ض��حِّ ال��ن��ب��ال س��رى دع��ت��ك ل��ل��ع��ه��د

ال��ج��ن��ِد دون م��ن وم��ن��ي��ال
ب��ره��ان��ه ت��ب��رز وك��ن��وًزا ه��ي��الن��ْه يُ��ْح��ِرز ف��ال��ف��ات��ك
ش��ان��ه خ��ل��ٌل ال ب��وف��اٍق أي��م��ان��ه ��ل يُ��ثَ��قِّ وال��ك��لُّ

ال��ِغ��م��ِد إل��ى ي��ردُّ وال��نَّ��ص��ُل
ال��خ��ص��ب ذات ب��ب��الده��م ال��ح��ب ف��ي ال��ط��روادة ي��ب��ق��ى
��ن��ِب ال��شُّ آخ��اي ل��غ��وان��ي ح��رب ب��ال اإلغ��ري��ق ي��م��ض��ي

ال��ُج��رِد» أرغ��وس وص��واف��ن
ال��م��س��ي��ِر َم��ْرك��ب��ة ب��ش��د أش��ار ول��ك��ن ف��ري��ام ق��ل��ب ت��ف��ط��ر
أَِن��ط��ن��وِر م��ع ُم��َس��ارًع��ا وج��د ي��دي��ه ف��ي ��ة واألَِزمَّ ع��اله��ا
ال��م��غ��ي��ر ج��ه��د ف��ي ال��س��ه��ل ب��ذاك ا وج��دَّ إس��ك��ي��ٍة ب��اب ف��ج��ازا
ال��نَّ��ِض��ي��ر ال��رَّوض ع��ل��ى ن��زال ب��ه��ا ل��ُم��َع��ْس��َك��َريْ��ه��م ب��ل��غ��ا ول��م��ا
األم��ي��ر إج��الل ه��ن��اك ي��روم وك��ٌل ص��ف��يَّ��ه��م ب��ي��ن وراح��ا
ال��وق��ور46 ال��م��ل��ك ل��دى ن��ه��ض��ا وق��د وق��اٍر ف��ي وأُوِذس وأت��ري��ذٌ
ال��ث��غ��ور ت��ل��ك ف��ي ال��م��ي��ث��اق ع��ل��ى َع��ْه��ًدا ال��ذب��ح ال��ف��ي��وج ف��أح��ض��رت
ال��ُخ��ُم��ور م��زج إل��ى ع��م��دوا وق��د م��اءً ال��ص��ي��د أي��دي ف��وق وص��ب��وا
ك��ب��ي��ر47 ق��رض��اب غ��م��د ِب��ُع��روة ال��ُم��َدلَّ��ى م��ش��َم��َل��ُه أت��ري��ذ ن��ض��ى
ح��ض��ور أق��ي��ال ب��ي��ن ع ف��وزَّ ال��ض��ح��اي��ا رأس ع��ن ال��ص��وف وج��ز
ال��م��س��ت��ج��ي��ر: ُدَع��اء ل��ه��ٍف ع��ل��ى ي��دع��و ل��ل��ع��ل��ي��اء ي��دي��ه وَم��دَّ
ال��خ��ط��ي��ر وال��ش��رف ال��م��ج��د ول��ي إي��ذا ش��م ف��ي ع��ال أأبً��ا «أال
ال��ن��ه��وِر ُك��لَّ ي��ا األرض ذي وي��ا ف��ع��ٍل ك��ل ع��ل��ي��م��ة ش��م��ًس��ا وي��ا
��ع��ي��ر ال��سَّ ل��ظ��ى ب��ال��م��م��ات يُ��َض��رَّم ل��دي��ه��م َح��نَّ��اٍث ك��ل م��ن وي��ا
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زور ع��ه��د ي��ك ول��م ع��ق��دن��اه ع��ه��ٌد وذاك ف��اش��ه��دن ع��ل��ي��ن��ا
��ه��ي��ر ال��شَّ ِب��ِم��نْ��َص��ِل��ِه وأرداه م��ن��ي��ال ع��ل��ى ف��از ف��اري��س إذا
ال��ك��ث��ي��ر ال��م��ال م��ن خ��زائ��ن��ه��ا ف��ي وم��ا ت��ب��ق��ى ه��ي��الن��ة ل��ه
ال��بُ��ُح��ور ل��ج��ج ع��ل��ى ب��ه��ا ن��ع��ود س��راًع��ا ه��ذي وف��ل��ك��ن��ا ون��ح��ن
ف��ت��ور ب��ال يُ��ْرَج��ع��ان إل��ي��ن��ا م��ن��ي��ال َج��نْ��َدل��ه ف��اري��س وإن
ال��ده��ور أب��د ل��ن��ا ب��ذك��راه��ا ف��خ��اًرا ت��ب��ق��ى ج��زي��ًة ون��ع��ط��ي
ال��ع��س��ي��ر» أرب��ي ب��م��ن��ت��ه��ى أف��وز ح��ت��ى أج��ت��از ف��ل��ن ن��ك��ل��وا وإن
ُش��ُع��ور ب��ال ت��ق��ش��ع��ر ف��راح��ت ��ح��اي��ا ال��ضَّ ُع��نُ��ق ف��ي ال��ن��ص��ل ووارى
ال��ع��ص��ي��ر إل��ى ب��ال��ق��داح وق��ام��وا دم��اه��ا ف��ي خ��اف��ق��اٍت وت��خ��ب��ط
ب��ال��زَّف��ي��ر:48 ي��ه��ت��ف ال��ق��وم��ي��ن م��ن وك��لٌّ ��ح��ًة ُم��َط��فَّ أراق��وه��ا
غ��روٍر َح��نَّ��اٍث ك��ل أب��ي��دوا رٍب وك��ل ال��ع��ظ��ي��م زف��س «أي��ا
ال��غ��زي��ِر ال��راح ل��ذا إراق��ت��ن��ا ُط��رٍّا وب��ن��ي��ه دم��اُغ��ُه يُ��راُق
ب��ال��نَّ��ص��ي��ر ي��ُك ل��م زف��س ول��ك��ن غ��ري��ٌب» ب��ع��ٌل ع��رس��ه وي��م��ل��ك
ُس��وِري49 ِض��ْم��َن ��ب ال��تَّ��َح��جُّ ع��ل��ى ع��زم��ُت ق��د «ف��ه��ا ِف��ْريَ��ام: ي��ق��ول وص��اح
ال��ك��س��ي��ِر ق��ل��ب��ي خ��ش��ى ب��ي ت��ف��طَّ��َر روح��ي ح��ل��ي��ف ب��راز أش��ه��د ل��ئ��ن
ال��ق��ب��ور» ج ب��والَّ أدرى ه��م ال��ب��راي��ا آل��ه��ة وك��ل ف��زف��س
ال��ق��ص��ور50 إل��ى وع��اد ب��م��رك��ب��ه أل��ق��ى وال��ذِّب��ح ام��ت��ط��ى ثَ��مَّ وم��ن
ال��وف��ي��ر ب��ال��ج��د إل��ي��ون إل��ى وس��ارا ي��ص��ح��ب��ه وأن��ط��ي��ن��ور
ال��ق��ص��ي��ر ال��ب��ون ف��س��ح��ة وق��اس��ا ق��ام��ا وأذي��س اب��ن��ه وه��ك��ط��ور
ال��بُ��ُدور51 ح��قُّ ل��ه م��ن ل��ي��ع��ل��م ��ا رجَّ ق��دح��ي��ن ت��ري��ك��ٍة ووس��ط
ال��ج��ه��ي��ر: ��وت ب��ال��صُّ األج��ن��اد م��ن ف��رٍد ك��لُّ ��َراع��ة ال��ضَّ ي��د ف��م��دَّ
ال��خ��ط��ي��ر وال��ش��رف ال��م��ج��د ول��يَّ ال��َم��َوال��ي م��ول��ى ي��ا زف��س ي��ا «أال
ب��ال��ثُّ��بُ��ور ب��الن��ا أيٍّ��ا أب��د إي��ذا ش��م ف��ي ع��ال َم��ْن أب��ان��ا
وال��ش��رور ال��نَّ��وائ��ب َش��َرُر ب��ن��ا م��ن��ه ث��ار أيٍّ��ا ال��خ��ص��م��ي��ن م��ن
ال��م��ص��ي��ر»52 ش��رِّ إل��ى ب��ه وزج ال��ت��ص��اف��ي ُربُ��َط ب��ي��ن��ن��ا وأح��ك��م
ن��ظ��رات��ه53 ُم��َح��وًِّال ��ه��ام ال��سِّ رج م��س��ت��ق��س��ًم��ا ب��ه��م وه��ك��ط��وٌر ف��دع��وا
ب��ق��ن��ات��ِه ط��اع��ٍن أوَّل ل��ي��ك��ون أوًَّال ف��ارَس س��ه��م ل��دي��ه��م ف��ب��دا
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ج��ن��ب��ات��ه ع��ل��ى م��وق��ف��ٌة وال��خ��ي��ل ج��ي��ش��ه��م ب��ج��ان��ب َوُع��دَّت��ه��م ج��ل��س��وا
ب��ص��الت��ه ��ه ِخ��فَّ أوث��ق رج��ل��ي��ه وف��ي ف��ري��ام اب��ن ش��كَّ��ت��ه ف��أع��دَّ
نَ��تَ��رات��ه54 ع��ن ل��ي��ق��اُوْون أخ��ي��ه ع ِدْر واع��ت��اض أن��اَط��ه ال��لُّ��ج��ي��ن ب��ُع��رى
َص��َف��َح��اِت��ِه55 ف��ي ال��ف��ض��ي ب��ق��ت��ي��ره ��ًع��ا ُم��َرصَّ ��ق��ي��ل ال��صَّ ال��س��ي��ف وت��ق��ل��د
ح��ل��ق��ات��ِه56 ع��ل��ى ن��واص��ي��ه س��ب��ح��ت ال��ذي وِم��ْغ��َف��َره ُج��نَّ��تَ��ه وأض��اف
راح��ات��ه57 ف��ي دار ال��َم��َع��اِص��ِم ِب��ُق��َوى ع��اس��ٍل أع��ظ��م يُ��م��نَ��اه ف��ي وأج��ال
لُ��ح��م��ات��ِه58 ل��دى ك��لٌّ واس��ت��ألم��ا ��ًرا ُم��ك��فَّ ب��ال��س��الح َم��ن��ي��ال واف��ى
��ات��ِه ُغ��صَّ ع��ن ال��غ��ي��ظ ب��واري ��ت َش��فَّ م��ب��ارٍز ك��ل ولِ��ح��اظ َف��تَ��َق��دَّم��ا
ق��الت��ِه59 ق��ل��وب يُ��ض��وي ب��ق��ن��ات��ه وك��اله��م��ا خ��طَّ��ط��وا م��ا ل��دى وق��ف��وا
نَ��بَ��َوات��ِه ع��ل��ى أت��ري��ٍذ ب��م��ج��نٍّ ف��ال��ت��وى ��ف ال��م��ث��قَّ ف��ري��ام اب��ُن ف��رم��ى
ب��ص��الت��ه: َم��ْش��ُف��وع��ًة رش��ق��ات��ه ُم��ْرس��ًال م��ن��ي��ال ب��ادره ال��ح��ال ف��ي
ب��ت��ش��وي��ه��ات��ه ي��دن��س��ه ع��رض��ي ف��ت��ًى م��ن ألن��ق��م ب��ي��دي خ��ذ زف��س «ي��ا
ق��رات��ه60 ف��ض��ل ع��قَّ س��وءٍ ل��ن��زي��ل َع��بْ��رًة يَ��ُك ي��دي ف��ي س��ح��ًق��ا واس��ح��ق��ه
ف��ض��ف��اض��ات��ه61 وب��ط��ن ال��م��ج��ن ظ��ه��ر خ��ارًق��ا ف��أن��ف��ذ ب��ع��اس��ل��ه ورم��ى
ب��ن��ج��ات��ِه ف��ائ��ًزا ال��م��ن��اك��ب ف��ل��وى ب��دث��اره ن��اف��ذًا تَ��َخ��لَّ��ل ح��ت��ى
ب��م��م��ات��ه م��وق��نً��ا ال��تَّ��ري��ك��ة ف��وق ح��س��ام��ِه ص��ق��ي��ل أت��ري��ذ ف��اس��ت��لَّ
ش��ذرات��ِه62 ج��ب��ي��ن��ه ف��وق وأط��ار ي��م��ي��ن��ِه وس��ط ��ْم��َص��ام ال��صَّ ��ر َف��تَ��َك��سَّ
ع��ث��رات��ه:63 ع��ل��ى يُ��َؤنِّ��بُ��ُه زف��ًس��ا ُم��خ��اط��بً��ا ال��س��م��اء إل��ى أش��ار ح��ن��ًق��ا
ب��م��ق��دورات��ِه م��ع��ت��س��ٌف زف��س ي��ا ي��ك��ن ل��م م��ث��ل��ك ال��خ��ل��د آل ك��ل «م��ن
ك��س��رات��ِه ف��ي ط��ار ب��ع��ض��ب��ي ف��إذا ال��خ��ن��ا ب��أخ��ي ظ��اف��ًرا أف��ت��ك ف��دك��دت
ط��ع��ن��ات��ه» وف��ي رم��ح��ي ف��ي أدرك��ه ول��م ب��ه ط��ع��ن��ت ق��د ب��ُرم��ح��ي وإذا
خ��ط��وات��ه م��س��رًع��ا ت��ق��ه��ق��ر ع��ن��ٍف وف��ي ب��ُخ��وذَِت��ِه ي��ج��ذبُ��ُه وان��ق��ض
ب��َل��َه��اِت��ه أن��ف��اُس��ه ف��اْس��تُ��ْم��س��ك��ت ذَْق��نَ��ُه يُ��ْم��ِس��ك ��ي��ر وال��سَّ واج��ت��رَّه
ات��ِه64 ق��دَّ ب��ال��خ��ف��ا ت��ق��ط��ع ق��ب��ري��س ت��ب��ت��در ل��م ل��و ف��ي��ه ي��ب��ط��ش ك��اد ق��د
ِل��َس��رات��ِه َف��تَ��َدْح��َرَج��ْت ب��ه��ا ف��رم��ى م��ق��ط��وع��ٌة خ��وذٌة ل��دي��ه ف��خ��ل��ت
وث��ب��ات��ه إل��ى ن��ي��زك��ه ب��ش��ح��ي��ذ ان��ث��ن��ى وه��و أص��ح��اب��ه ب��ه��ا ف��خ��ال
َح��يَ��ات��ه65 ح��ب��ال وص��ل��ت ف��وره��ا م��ن ق��دي��رٌة وه��ي َع��ْف��ُروذي��ت ل��ِك��ن
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ُح��ُج��َراِت��ِه66 ف��ي ب��األط��ي��اب إيَّ��اه م��ح��لَّ��ًة ��ب��اب ال��ضَّ رك��م ف��ي ح��ج��ب��ت��ه
ش��رف��ات��ِه ع��ل��ى ج��ال��س��ًة ب��ال��ب��رج ب��ه��ا ف��إذا ه��ي��الن��ٍة إل��ى وم��ض��ت
ت��ِه ع��الَّ ع��ل��ى خ��ادم��ة زيِّ ف��ي ش��واخ��ٌص وال��ب��ن��ات إل��ي��ه��ا ف��دن��ت
َم��ْح��بُ��وك��ات��ه67 ال��ص��وف ب��ن��س��ج ح��اك��ت ق��وم��ه��ا م��ن ُق��رِّب��ت ع��ج��وًزا ح��اك��ت
خ��ل��وات��ِه ف��ي «ف��اري��س ب��ه��ا: ص��اح��ت وق��د َج��رَّت��ه��ا ال��ُع��ْط��ِري وب��ث��وب��ه��ا
ص��ف��ات��ِه ح��س��ن ب��ب��دي��ع ��ت��ك��م��ا َض��مَّ غ��رف��ٍة ف��ي تَ��َري��ن��ُه وه��و ي��دع��وك
ُع��َدات��ِه أش��دَّ ي��ل��ق��ى ب��ه��ا ح��رٍب ف��ي ك��ان م��ا أن��ه تَ��َخ��ال��ي ح��ت��ى
س��اح��ات��ه»68 م��ن ع��اد ق��د أو ل��ل��رق��ص م��ت��أه��ٌب َم��ْرق��ٍص ف��ي ل��ك��ن��ه
ال��ح��رب ِب��َح��رِّ ال��ُح��بِّ ربَّ��ة ج��ازع��ًة ه��ي��الن��ة َع��َرَف��ْت
ت��ح��ت��ج��ب ل��م ال��ص��در وم��ش��وق اله��ٌب ول��ح��ٌظ ال��ج��ي��د ��ة ِدقَّ
نُ��وب��ي69 َح��ْس��ب��ي بَ��ْع��ُد ت��خ��دع��ي��ن��ي أن أغ��راك «وم��ا ق��ال��ت: ف��ل��ه��ا
ب��ال��َوَص��ب ِع��نْ��َده ت��ط��رح��ي��ن��ي ف��ت��ًى ب��ع��د ف��ري��ج��ي��ٍة أب��ا
ال��ح��س��ب رف��ي��ع م��ح��ب��وٌب ل��ك ب��دا ف��ي��ه��ا إم��ي��ون��ٍة ُرب��ى أم
ال��غ��ل��ب70 َف��ْخ��َر ن��ال وم��ن��ي��ال ج��ئ��ت��ن��ي ظ��ل��وًم��ا ي��ا أخ��داًع��ا
ن��ص��ب��ي71 وأده��ى أش��ق��ان��ي آه ف��م��ا ألوط��ان��ي ردي ي��ب��ت��غ��ي
ف��اذه��ب��ي ه��واه أش��رب��ت أن��ت أب��ًدا ف��ري��ًس��ا أب��غ��ي ال أن��ا
واص��ح��ب��ي واح��رس��ي��ه وات��ب��ع��ي��ه ال��ع��ل��ى وال��ق��وم األول��م��ب غ��ادري
ت��ط��ِب ل��م أم��ًة أو ل��ه ًس��ا ِع��ر ي��رض��ك األس��ى م��ن��ه واح��م��ل��ي
ب��ي ي��ش��م��ت��ن إذن إل��ي��ون غ��ي��د ت��اب��ع��ًة إذن ل��س��ُت ال ل��ك
ال��ح��ق��ِب ط��ول ال��خ��زي وأن��ال ح��لَّ��ُه ف��راًش��ا أح��لَّ��ن ل��ن
ال��لَّ��َه��ب» وَح��رِّ ال��ن��ار ل��ظ��ى م��ن ��ْل��ت��ُه ُح��مِّ وم��ا ال��ع��ار ح��س��ب��ي
غ��ض��ب��ي ت��ه��ي��ج��ي أن «اْخ��َش��ي ق��ال��ت: ق��ابَ��َل��ت ��ا ِم��مَّ ِق��بْ��ِري��ُس َح��ِن��َق��ت
ُم��نْ��َق��ِل��ِب ِل��َق��ًل��ى وداٍد ع��ن راغ��ب��ًة ال��ج��ف��ا م��نِّ��ي واح��ذري
ال��م��ذه��ب»72 وض��ي��ق ال��ب��ل��وى ول��ك ع��س��ًرا أم��ًرا ال��وف��ق ه��دُّ ل��ي��س
ال��نُّ��ُق��ب ِب��بَ��ِه��يِّ َوتَ��َردَّت واض��َط��َربَ��ت ه��ي��الن��ٌة َوِج��َل��ت
��ح��ب ال��سُّ ب��ك��ث��ي��ف ح��ج��ب��ت��ه��ا وق��ْد س��ارْت ص��ام��ت��ًة إث��ره��ا
ال��ط��ل��ِب ب��ان��ت��ظ��ار وال��ج��واري م��ن��زل��ه ف��ي ف��اري��س ج��اءت��ا
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ال��لَّ��غ��ِب م��اض��ي ال��غ��رف��ة ف��ي وه��و ن��ح��وه وأس��ي��رت ع��ن��ه��ا س��رن
ُم��ْق��تَ��رِب ل��ه داٍن م��ج��ل��ٍس ع��ل��ى ال��ع��ش��ق َربَّ��ُة أج��ل��س��ت��ه��ا
ال��ذَّرب:73 ب��ال��ل��س��ان ق��ال��ت ث��م أن��ظ��اره��ا وج��ه��ه ع��ن َح��وَّل��ت
األش��ه��ب م��ن��ي��ال إق��َداَم ُف��ْق��َت ب��ه ب��ط��ٍش م��ن ت��زع��م م��ا «أي��ن
ال��ُق��ُض��ِب وض��رب ال��ب��أس ِة ش��دَّ وف��ي ط��ع��ٍن ف��ي ��بْ��ق ال��سَّ وادَّع��ي��ت
األرِب وك��لَّ ل��ي ب��ع��ًال ك��أن ف��ت��ًى س��ي��ف ف��ي ج��ن��دل��ت ل��و آه
تَ��ِخ��ب74 ل��ل��ق��اه تَ��تَ��ع��رَّض وإن ف��اح��رص ال ت��رج��ع… ل��و آه
ال��ُم��ْع��تَ��ِط��ب» ط��ع��ن��ة َف��تُ��َواف��ي ب��ه ال��طَّ��يْ��ش يُ��وِق��ُع��ك خ��ش��ي��ت��ي
ال��ع��ت��ب ب��ع��ن��ي��ف ن��ف��س��ي ه��ض��ت ف��ق��د ال��نَّ��ف��س ُم��نْ��يَ��ة «ي��ك��ف��ي ق��ال:
ُع��ُض��ب��ي ي��وًم��ا ال��ن��ص��ر وس��تُ��ؤت��ى س��اع��دُه ش��دََّدت ف��أث��ي��ن��ا
ال��طَّ��رِب أوان اآلن إن��م��ا ع��زوٍة أق��وى ال��خ��ل��د ب��آل ل��ي
م��ض��ط��رِب75 خ��اف��ٍق ب��ف��ؤاٍد أن��ا اآلن ك��م��ا ق��طُّ أك��ن ل��م
َل��ِج��ب ب��ح��ٍر ف��وق ل��ق��دم��ون��ا م��ن ال��ُح��بُّ رم��ان��ا ي��وم وال ال
م��رت��ق��ِب ُم��ْزِع��ج ع��ذول ع��ن إك��ران��ي��ا ُرب��ى ف��ي وخ��ل��ون��ا
ال��ل��ه��ب» ذا م��ن أش��غ��ف ل��ه��بً��ا ال��ه��وى ه��بَّ��ات ق��ط تَ��ُش��ق��ن��ي ل��م
م��ن��ت��ص��ِب ل��ه��م��ا ل��س��ري��ٍر راق��يً��ا ف��ي��ه��ا ال��وج��د ن��ار ه��اج
ق��ُش��ِب76 ُف��ْرٍش ف��وق ب��أم��اٍن ش��اَق��ُه��م��ا وال��ك��رى ت��ب��ع��ت��ه
ال��ع��ج��ب77 ب��ش��دي��د يَ��تَ��ح��رَّى ك��اس��ٍر ك��وح��ٍش أت��ري��ذ ظ��ل
ال��َع��ِق��ِب إِثْ��َر ش��اه��د م��ن ـ��ج��ي��ش وال��ـ ال��طُّ��رواد ب��ن��ي ب��ي��ن ي��ك��ن ل��م
ال��رت��ِب78 ك��لُّ ال��م��وت ك��َم��ْق��ِت ه م��ق��ت��و إذ أن��ب��اؤا رأوه ل��و
ال��ُخ��َط��ب: ل��س��م��ع ي��دع��و ب��ه��م ص��ارًخ��ا ن��ادى ف��أغ��ام��م��ن��ون
غ��ب��ي م��ن��ك��م وم��ا دردن��ي��ي��ن وااله��م وم��ن ط��رواٍد «آل
ال��ذَّه��ِب ب��ذخ��ر ردُّوا ـ��الن��ًة ف��ه��ي��ـ أب��ص��رت��م ال��نَّ��ْص��ر ل��م��ن��ي��ال
ال��طَّ��ل��ب» ونُ��ْج��َح ال��َف��ْوز ب��ع��دن��ا ِل��َم��ن تُ��نْ��م��ي ج��زي��ًة واح��ب��ون��ا
ال��م��ط��ل��ِب ��ة ض��جَّ ب��ح��م��اه��ا ُم��ْس��تَ��ح��س��ن��ة اإلْغ��ِري��ق ��ت َض��جَّ
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هوامش

الصياح. الصديد: (1)
للقتال، متأهبة تكتبت الفريقني كتائب أن الثاني النشيد أواخر يف بنا مر (2)
بما منهم فريق كل يصف أن يفته ولم األخرى، عىل منهما فئة كل بزحف الشاعر وافتتح
بالصمت اإلغريق فوصف الجيشني، حالة باملقابلة وَمثَّل والعادات، األخالق من عنه أثر
حقيقتني: عن كالمه فشف الشديد، بالصديد الطرواد هنا ووصف سيأتي كما والسكون
مربّزة أمة بني الفرق إثبات والثانية: الطرواد، جماعة عىل اإلغريق قومه إيثار أحداهما:
وإن عنارصها، وتآلفت عندها الجند نظام فاستتب األمم، من جاورها ما عىل زمنها يف
من تبلغ لم العشائر شذاذ من ملتفة أخرى وأمة اإلغريق، كأمة مختلفة األصل يف كانت
قدماء رواه ما القول هذا ويؤيد الطرواد، لنجدة املتألبة كالقبائل يذكر مبلًغا الحضارة
عىل الربابرة، شأن كان إنما ذلك إن وقولهم: الحروب، يف الجلبة ذم من اليونان مؤرخي
ألن األبواق؛ نفخ أو الطبول قرع كان ربما هنا بالصديد املراد أن يزعمون البعض أن
هذا كان لو أنه إالَّ امللل، كل يف قديم أمر للمقاتلة استنفاًرا بها والعزف اآلالت عىل النقر
كما وهو القتال، إبان املوسيقية اآلالت ذكر شعره يف هومريوس أغفل ملا صحيًحا الزعم

. قلَّ وما جلَّ بما التنويه عىل حريص علمت
كانت وإن عليها، والنقر والرضب واالستنفار الطرب بآالت والنفخ العزف إن ثم
مع كالعرب، األمم بعض حروب يف أثًرا لها نرى ال فقد العصور أقدم يف نشأت أمور كلها
وال كان الشعر ألن وذلك واليهود، كالفرس ومخالطيهم مجاوريهم بني شائعة كانت أنها
وينبعثون هممهم فتجيش غزواتهم، يف به يتغنَّون لعواطفهم مثري أعظم بداوتهم يف يزال
العذارى أناشيد ذلك إىل أضفت وإذا واإلقدام، الحمية بخمرة ثملني القتال ساحة إىل
اآلالت ونغم الطبول دوي يعد ال ما االندفاع بواعث من للبدوي اجتمع أنه رأيت واألمهات
تتخذ ولم حروبها، يف بالشعر تتغنى اإلسالم بعد العرب قبائل لبثت ولهذا شيئًا. بجانبه
بني ودولة الراشدين الخلفاء دولة انقضت أن بعد إال الحروب يف األعاجم آالت من شيئًا

األبواق. يف والنفخ الطبول قرع العجم عن أخذوا فيما العباسيون فأخذ أمية،
يرتك. ويذر: الربد، القر: (3)

إشارة ذلك ويف الجو يف املنترشة الرهو بطري األعداء عىل بزحفهم الطرواد شبه (4)
الجو يف ارتفعت إذا الطري تلك ألن آخر؛ وجه من انتظامهم وإىل وجه من صياحهم إىل
من أمة بوجود اعتقادهم إىل إشارة للبغمة قوله ويف منتظًما، سريًا وسارت عرارها عال
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بالد يف بوجودها يقولون كانوا ذراع عىل منها الواحد طول يربو ال االسم بهذا األقزام
لتشابه األثيوبية الفيخينة أمة كانت إنما أنها الظن يف يرجح يفوست لوپر قال إثراقة.
فيها لتشتو بالدهم الغرانيق وتقصد القامات، قصار كانوا الفيخينيني وألن االسمني؛

مواطنهم. عن لتنجيل ينفرونها عديدة عصابات فيجتمعون
الغبار انتشار السابق املخمس يف ذكر أن بعد تقدم. كما الشمال ريح نوطس (5)
استطرد حجر، مرمى وراء ما إىل النظر يحجب الذي كالضباب بات حتى الزمر عج من
تدافعت ثم الجبال، رءوس عىل الشمال ريح تنرشه الذي بالضباب الغبار ذلك فشبه
لذلك يكون ما معجًزا موجًزا سوًقا الحديث يسوق وهو فوصف التصورات مخيلته يف
عىل فتفاجئهم الضواري مرأى عنهم يحجب قد ألنه الرعاة؛ قلوب يف الهيبة من الغبار
بغيتهم نيل إىل به بالتسرت فيتذرعون النصوص قلوب يف الجذل من يكون وما منهم، غرٍة

الشاعر. قول حد عىل

ف��وائ��ُد ق��وم ع��ن��د ق��وم م��ص��ائ��ب

اللبيب. املطالع عىل يخفى ال بديع بترصف هذا كل
والقتال. الكر هنا الطرد (6)

الكارس. والبذاذ القاطع، والجذاذ الجذاب، الجباذ (7)
كلها فيها يلتزمها فإنما بأناشيده رجل عن صفة إيثار هومريوس التزم إذا (8)
به وصف ما أحسن وما تصوره، أيَّان املطالع ذهن يف فرتسخ سواه، عمن له تمييًزا
علمت كما ففاريس صفاته، عن يشءٍ يف يخرج ال بطباق فيه فأتى املكان، هذا يف فاريس
لعقولهن بًا خالَّ للنساء سبَّاء كان بمن يحسن وال منها، رىض عىل هيالنة سبى الذي هو
بهذا إظهاره عن هومريوس يغفل لم ولهذا البزَّة؛ وحسن والتأنق بالجمال يوصف أن إال

الحرب. موقف يف حتى املظهر
للصيد. رضيت الكالب رضوة، جمع الرضاء (9)

اإلغريق جند بني إن الرسعة، بمعنى والثانية املركبة، بمعنى األوىل العجلة (10)
منه يكن لم لفاريس منيالوس بروز ولكن منيالوس، من عزيمًة وأقوى ساعًدا أشد أبطاًال
القتال افتتح بأن عظيم الشاعر رؤية يف سداد وهو فاريس سبية هيالنة زوج ألنه ؛ بدٌّ
منيالوس هنا ترى أن غرو وال بالثأر، واملطالب الحرب نريان شبوب يف املتسبب بني
جوًعا، املتضور كالليث عليه ا ومنقضٍّ عرضه، وثالب األلد عدوه لرؤية غيًظا متحدًما
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الرعاة وتألُّب الحراب، ظبي من وجهه يف يقف بما عابئ غري بفريسته للفتك فيتحفز
والكالب.

يربز أن (اإلسكندر) كفاريس بفارس يجدر يكن لم أنه الذهن إىل يتبادر قد (11)
عداد يف ليس فارس لرؤية ينهزم أن يلبث ما ثم لألبطال، ويستهدف القتال ساحة إىل
خفية، إشارة إليها أشار حكمة أتى إنما الشاعر أن للمتأمل يتضح أنه عىل مغاويرهم،
حيثما بل املهياب، الجبان بمظهر هومريوس أناشيد من نشيد يف يظهر ال فاريس فإن
أما سرتى، كما منيالوس لرباز هنيهة بعد عوده ذلك ويؤيد األبطال، خرية من فهو برز
صل لرؤية يذعر من فرار فر أنه بقوله رمزيٍّا تفسريًا الشاعر فرسها فقد اآلن هزيمته
هيالنة بسبي املنكر من أتى بما ريب بال ذكره إليه منيالوس فربوز الغاب، يف يفاجئه
إليه أحسن رجل قتال عن وثناه أمره، يف فربَّكه قوي زاجر نفسه من له كان وكأنه

بالكفران. إحسانه فتلقى
لك يعقد أن قبل مت أو قط تولد لم «ليتك يقول: الزواج. أو العرس البضع (12)

هيالنة». عىل
شعورهم. إطالق يف اإلغريق عادة إىل إشارة الشعر الطوال أي: عر الشُّ (13)

محياه وصباحة شعره وجمال عود، عىل فاريسرضبُه أخاه هكطور هنا يعري (14)
عىل داسيه عقيلة تعاليق أحسن ومن الجمال، إالهة الزهرة فيه أودعتها التي واملحاسن
واإلنشاد اإلغريق، بني الشعر طول يستحسن أنه املوضع هذا يف قولها هومريوس شعر
قالت: أخيه، يف األمرين كال يستهجن هكطور ويجعل آخيل، بيد القيثارة نغم عىل
الستلفات وفاريس العدو، إلرهاب الشعر يطلقون كانوا إنما اإلغريق أن هذا يف والسبب
يتلو وفاريس األبطال، قصص قيثارته نغم عىل ينشد كان وآخيل الحسان، الغيد أنظار
هكطور. بنظر فاريس يف مذمة كان اإلغريق عند محمدة ثم من كان فما العشاق أغاني
أن يريد إنه قوم: فقال صخر» من ثوبًا «لكسوك قوله: يف الرشاح اختلف قد (15)
يرجمون، كانوا أنهم عىل دليل ال بأنه القول هذا عىل واعُرتض بالحجارة، لرجموك يقول
عىل الحجارة يقيمون كانوا ألنهم لدفنوك؛ أو لقتلوك يقول أن أراد بل آخرون: وقال

منه. تشفيٍّا املوت له تمنى أنه فاملراد االختالف هذا من يكن ومهما قبورهم،
وأنفة غيظ عن يشف كالم وهو اإللياذة، يف هكطور به نطق كالم أول هذا (16)
وأحرج املواقع، أكثر يف ييل ما يف وسنراه الباسل، الجيش ذلك زعيم يف تكون أن بدع ال
الرفيق، والزوج الرب واالبن الحكيم، والزعيم الفتاك، الجندي أخالق بني جامًعا املواقف
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إليون باسم ال باسمه اإللياذة تسمى أن األوىل أن البعض ذهب لقد حتى الشفيق واألب
جيش زعماء يف حسن ما كل بصفاته يماثل الطرواد جيش يف وحده فهو بالده، قاعدة
ببعض منهم كالٍّ يميز أن نفسه عىل هومريوس أخذ كثريين ملوًكا ألولئك ألن اإلغريق؛
فكأن الطرواد وأما اختالفها، عىل النفوس كبار أخالق للسامع ليمثل الرجال صفات
معتدية، فئة يف يحارب أنه إال فيه عيب وال الخالل هذه كل بني فيهم يجمع هكطور
وأهله. وطنه عن الذود إىل فاضطر ُمْكَرًها الحرب إىل سيق كونه فيه يشفع عيب وهو

عىل العرب ألن السفن؛ بناء بمعنى الُفْلك ار ووشَّ النشار، واألشار الوشار (17)
وإن بناها بمعنى السفينة» «َوَرشَ أيامنا: حتى يقولون العرب وشط عمان بحر سواحل

. إالَّ ليس النرش بمعنى الورش أصل كان
الرقة بني الجامع الفتى حال حقيقة عن تشف فاريس كالم من كلمة كل (18)
منهما؛ بد ال اللذين واإلقدام الهمة من خلو غري ذلك مع وهو للعاشق، املالزمني والتأدب
اللطيف، بالكالم فيجيبه العنيف بالقول يتلقاه هكطور فإن الجمال، ربات السرتضاء
مؤثرة بعبارات مرادهم يبلغون الذين العشاق وحذق األصغر، األخ بدعة اعرتاضه ويرد
«ال بقوله: واستطراده املواهب من الزهرة خولته ملا عليه لوم ال إنه قوله: ففي مقنعة،
تجب علوية هبات بأنها ثانيًا ه وحجُّ أخيه مثلبة أوًال نفسه عن دفع األمر» ذلك يف خرية
عن الجيشني بتخيل هكطور وساطة فطلب الحمية به هبَّت وهناك واالحرتام، الرعاية لها
فيفتدي ر ويكفِّ يتالىف أن فأراد منه فرط ما إىل تنبه كأنه منيال لقرنه فذٍّا وبروزه القتال،

ودرر. غرر كله كالم وهو الحرب، أوزار عنها ويرفع بنفسه، بالده
واحدة بمنزلة فجعلهما وأغاممنون، هكطور بني األبيات هذه يف الشاعر قابل (19)
استوقف هكطور فإن الجميع، قلوب يف املكانة من لهما كان ما فأثبت قومه، يف كالٍّ
بحرف نابس غري اإلغريق جيش إىل واندفع أمره، طوع فوقفوا بمزراقه بإشارة جماعته
قومه ابتدر وال بالجواب، ثانية أضاع فما الجأش، ثبوت من أخيه يف لقي بما طربًا
امللتهبني صحبه إىل قالئل بكلمات أوعز وأغاممنون كثرية. أقوًال بصمته فقال بالخطاب،
ولم مقاتًال، ال رسوًال إليهم قادم وهو به الفتك عن فصدهم بيته، وآل هكطور عىل غيًظا

الرسل. حرمة انتهاك عادتهم من يكن
املختلفة األمم تلك بني التفاهم يمكن كان إذا عما الرشاح بعض تساءل لقد (20)
الفكرة دقيق النظر بعيد أنه مع للمرتجمني ذكر هومريوس إنشاد يف فليس املقام، هذا يف
كانوا أنهم يبعد ال أنه والجواب كهذا، أمًرا يغفل أن املمكن من يكن فلم أنشد، ما كل يف
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ومسقط املنشأ، إغريقي كانوا ديونيسيوس رواية يف جاء ما عىل الطرواد ألن يتفاهمون؛
كهكطور اليونانية األسماء من كثري وعندهم أرقادية، يف األول ملكهم دردانوس رأس
التفاهم يفرتض فالشعر ذلك، صحة من يكن ومهما وأستياناس، وأنذروماخ وإنخيسس،
كلُّ القومني زعماء يفهم أن بمستبعد وليس والسماء، األرض بني حتى الناس كل بني
فإن األخرى، الفئة عىل الرتدد كثرية الحرب قبل كانت منهم فئة كل ألن اآلخر؛ لسان
وتحالف، تواد عىل كانوا وغلوكوس ذيوميذ وسلفاء منيالوس عىل ضيًفا نزل فاريس
إقامة عىل ونيف سنوات تسع مر وأنه ورشاءً، وبيًعا ونسبًا قرابة بينهم أن ذلك عىل وزد
اآلخر. الفريق بلسان لإلملام منهم فريق كل يعد مما هذا كل إليون حصار عىل اإلغريق
صاحب فهو ناطًقا، تمثيًال ويمثله صدره مكامن عن منيالوس كالم يشف (21)
املتألبة اإلحساس الدقيق البطل وهو بالثأر، واألخذ العار لدرء املستقتل املثلوب العرض

ويقول: يندفع بأن منه أوىل يكن فلم لنجدته، الجيوش جميع

ب��أم��اِن وأن��ت��م ف��ل��ي��ذق��ُه م��ن��ا ل��ل��ح��ت��ف ال��ق��ض��اءُ ي��ذق��ه م��ن

يقتل أن أو عرضه عن والذود قومه، عن الذود يف يقتل أن عىل نفسه وطََّن وملا
وطمأنينة، ثقة عىل يكون أن أراد واالغرتاب الحرب أوزار صحبه عن ويضع خصمه
منه ارتياًحا الشيخ؛ امللك فريام بحرضة تعقد محكمة عهدة إبرام طلب إىل فاستطرد
وكيف جانبهم، يأمن يكن لم ألنه أبنائه؛ من بميثاق واستخفاًفا بعهادهم الشيوخ بر إىل

حرمته. املنتهك به الغادر ومنهم يأمن
لألرض سوداء وبشاة للشمس، أبيض بكبش يضحوا أن الطرواد عادة كانت (22)
وأما النور، بأبي يكنى ذََكر إله عندهم والشمس النور إىل رمًزا أبيض الكبش وينتقون
وقد الرتاب، إىل رمًزا سوداء شاة لها ينتقون ولهذا ومرضعتهم؛ البرش أم فهي األرض
كناية القوات أي: املثاني ورب الوفاق، ألحكام اإلغريق من ثالثًا كبًشا الضحية تتمة جعل

والضيافة. العهاد رب أنه عندهم صفاته جملة ومن زفس، عن
عن الحكمة إيثار أي: املعنى بهذا وموّلدهم جاهليُّهم العرب قال ما أكثر ما (23)

الذبياني: النابغة قال ذلك. من أمثلة وإليك الشبان، عن والطيش الشيوخ،

وازُع وال��ش��ي��ب ت��ص��ُح ��ا أل��مَّ ف��ق��ل��ت ال��ص��ب��ا ع��ل��ى ال��م��ش��ي��ب ع��ات��ب��ُت ح��ي��ن ع��ل��ى

علس: بن املسيب وقال
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وُرواِع ت��ش��وق ب��ع��د وص��ح��وت ال��ص��ب��ى م��ج��ت��ن��ب ال��ح��ل��م أن ف��رأي��ت

اليشكري: كاهل أبي بن ُسويد وقال

وص��َل��ْع ب��ي��اض ال��رأس ف��ي الح ب��ع��دم��ا س��ق��اط��ي ي��رج��ون ك��ي��ف

أعرابي: وقال

م��ج��زًع��ا ال��ش��ي��ب م��ن ت��ج��زع ول��م ك��ب��رت ل��ق��ي��ت��ه��ا ي��وم ال��خ��ن��س��اءُ ق��ال��ت أال
ت��ق��ن��ع��ا م��ا رأس��ه م��ن��ه��ا ت��ق��ن��ع وش��ي��ب��ًة ع��ل��ي��ه��ا ي��م��ش��ي ع��ص��ا ذا رأت
وي��ص��ل��ع��ا ي��ش��ي��ب ح��ت��ى ال��ف��ت��ى ي��س��ود م��ا ف��ق��لَّ ب��ي ت��ه��زئ��ي ال ل��ه��ا ف��ق��ل��ت
م��ن��زع��ا وأب��ع��د ال��م��ج��رى ال��ج��زع م��ن ع��الل��ة خ��ي��ر ال��ي��ع��ب��وب ول��ل��ق��ارح

الثقفي: طريح وقال

م��ق��ن��ُع ال��ف��ض��ي��ل��ة ل��ُه ت��ك��ون ب��دل ال��ص��ب��ا س��ف��ه م��ن ل��ل��ح��ل��م��اء وال��ش��ي��ب
أن��ف��ُع ال��م��غ��ب��ة ف��ي م��ن��ه وال��ش��ي��ب ٍة ج��دَّ ل��ذاذة ل��ه ال��ش��ب��اب إن

العَكوَّك: الحسن أبو وقال

إف��ه��ام��ي وف��ي ع��ظ��ت��ي ف��ي ردت��ه ق��وت��ي م��ن ط��وت م��ا ال��ل��ي��ال��ي وأرى

العتبّي: وقال

ال��ك��ب��ُر ب��رؤه ج��ن��ون ال��ش��ب��اب إن ل��ه��ا ف��ق��ل��ت م��ج��ن��ونً��ا ع��ه��دت��ك ق��ال��ت

الريض: الرشيف وقال

وي��ن��ظ��ُر ب��ال��ع��ي��وب ف��ي��ه وي��رم��ق ع��واره ي��ب��ي��ن ص��ب��ح ال��ف��ت��ى وش��ي��ب
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أع��ذُر ال��ل��ي��ل دج��ى ف��ي ض��الل��ي وإن ل��ه��ج��ن��ة ال��ن��ه��ار ف��ي ض��الل��ي وإن

تمام: أبو وقال

واألدِب ال��رأي اب��ت��س��ام ذاك ف��إن ب��ه ال��ق��ت��ي��ر إي��م��اض ي��ؤرق��ك ف��ال

هانئ: ابن وقال

ال��ك��بَ��ُر ث��م��رات��ه ج��ن��ى ع��ي��ش الب��س��ه أن��ت ع��ي��ش ول��خ��ي��ر

السيوطي: الجالل وقال

ال��م��ت��م��رِد ال��ج��اه��ل ض��الل وب��ه ل��ل��م��ه��ت��دي ف��ظ��ل��م��ة ال��ش��ب��اب أم��ا

واملواعظ، الحكم يف العربي الشعر مادة لغزارة مثاًال أثبتناه كثري من قليل هذا
املواضع. سائر من أمثاله يف التوسع هذا مئونة يكفينا شاهًدا يتخذه أن املطالع وحسب

برسولني. أي: بفيجني (24)
من مشتقة بوزانياس برأي وهي خاصًة، وزفس عامًة اآللهة رسولة إيريس (25)
هرمس كان كما الحرب رسائل تحمل كانت ألنها والفتنة؛ الشقاق ومعناها (Ερις) كلمة

السلم. رسائل يحمل (عطارد)
للفكر ترويًضا بكتاباتهم؛ يتفننوا أن والشعراء الكتبة علم الذي هو هومريوس إن
قد اآلن هو وها كتاباتهم، معه تمل ال طبيعيٍّا انتقاًال آخر إىل باب من باملطالع فينتقلون
يتوهم ولقد املسبية، هيالنة بروز وهو أال إلياذته مباحث أسمى من بحث إىل بنا انتقل
للهوى واالستسالم النفس، ببذاءة متصفة امرأة كانت إنما أنها الحرب تلك تاريخ راوي
ذلك لخطورة وزيادًة املظان لتلك فدفًعا بسببها، أمتني لتالحم يعجب يكاد حتى الفاضح
عليه فطرت بما قدرها ويعظم ذنبها عندها يغتفر بمظاهر الشاعر أبرزها قد املوقف
من التصور يدركه ما كل بني الجامعة املرأة بها فمثَّل الخالل، وطيب الجمال فرط من
وبذويها بها تلقي احة فضَّ هفوة من عليها يؤمن ال ذلك مع وهي والُخلق، الخلق جمال
له يتسنى حتى املواقف أحرج يف هنا وقف الشاعر أن شك وال القتَّالة، املهالك وهدة إىل
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حسنها وصف يف بالغ ولهذا وتحقريها؛ بنبذها العقل يقيض فتاة سامعه إىل يحبب أن
فقال: كالسهم نافذ موجز بكالم وأطراها الفتان

أم��ت��اِن ت��الح��م��ت وع��ل��ي��ه��ا س��ن��اه��ا ه��ذا ك��ان إن ب��دًع��ا ل��ي��س

الغض بالفتى بالك فما ظهره، الدهر قوَّض هرم شيخ كل الكالم بهذا وأنطق
رقيق، نسيج عىل بإبرتها الحرب وقائع ترسم جعلها ما الحذق من فيها وأودع الشباب،
الرجال وتجتنب ارة كفَّ املوت تتمنى منها فرط ملا متوجعة العواطف لرقة مثاًال وجعلها

الشنفرى: قال كما وِجلة متربقعة فتخرج وطهارة، عفة

��ِت ت��ل��فُّ ب��ذات وال م��ش��ت م��ا إذا ق��ن��اع��ه��ا س��ق��وًط��ا ال أع��ج��ب��ت��ن��ي ل��ق��د

الشاعر وكأن الحنان، ودمع الشجى عربات وتذرف واألوطان، األهل إىل تحن وهي
من أتت ما أتت إنما أنها ملطالعه ر فصوَّ هفوتها، من تخفيًفا سلف ما بكل يكتف لم
ذكرها عند ييل ما يف وسرتى نفسها، أمر تتوىل مختارة ال والقدر بالقضاء مكرهة املنكر

األمر. تفاقم يف املتسببة الرش ذلك يف الجانية أنها ينسيك يكاد ما
تاريخ ترسم هيالنة بجعله هومريوس تصور ما بأحسن داسيه عقيلة قالت (26)
النسيج ذلك باألرث ملك هومريوس أن الفكر يخالج لقد حتى النسيج ذلك عىل الحرب

ومثاله. صورته عىل إلياذته فأنشأ البديع،
امُلحكمة. الحصد: (27)

الطرواد. عاصمة إليون مدينة أبواب هي إسكيا أبواب (28)
باإلالهات شبهوها أن إال لجمالها الدهشة بهم تمادت أن بعد للشيوخ يبق لم (29)

يقل: ولم قولهم لقال اعتقادهم املتنبي الطيب أبو اعتقد ولو الخالدات،

غ��زاال ورن��ت ع��ن��ب��ًرا وف��اح��ت ب��اٍن خ��وط وم��اس��ت ق��م��ًرا ب��دت

هومريوس: بمعنى اآلخر قول أحسن وما

آدم��يِّ ه��ي��ك��ل ال��ل��ه ك��س��اُه ك��ري��م م��ل��ٌك ب��دا إذا ت��ق��ول

عنرتة: قول هومريوس معنى إىل ذلك من وأقرب
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ال��ع��ظ��م��اء أرب��اب��ن��ا ل��ج��الل��ه��ا ف��ت��م��اي��ل��ت رب��ه��ا ت��ع��ظ��م س��ج��دت

وفطنوا ضلوعهم الدهر أحنى وقد بالجمال، الشغف يف تماديهم إىل انتبهوا وكأنهم
الشيوخ يف تكون ال وهي الدهشة تلك من فأفاقوا صوب، كل من بهم املحدقة للمخاطر

رشها. وأبناؤنا نحن ونكفي عنها نتخىل أن لنا خري فقالوا هنيهًة، إال
عن يغفل لم املعسكرين يف وكهولهم الجند فتيان الشاعر غادر أن بعد (30)
الربج مشارف يف تقدم كما فوضعهم بالعجز، األيام عليهم قضت الذين الشيوخ ذكر
إنهم وقال: األزمة، تلك وراء من ينجيل أن عىس ما إىل وبصائرهم بأبصارهم، يتطلعون
عابه تشبيه وهو الغاب، يف مختفية تّرص التي بالرصارص وشبههم اآلراء، يرتئون كانوا
الشيخ حالة يف للمتأمل يلوح أنه عىل اآلخر، الفريق به وأعجب الرشاح من فريق عليه
تشبيه أنه الحديث أطراف يجاذبه نظريه هرم إىل وارتياحه النزال موقف عن واحتجابه
يربح فال بضعفه ويشعر صوته، يروقه العيان عن املتواري كالرصرص فهو محله يف
بكالم يفوه فجعله امللك، فريام بلسان النطق إىل الشاعر تدرج ثم املخاطر، اتقاء مكانه
مصابها عليها ن وهوَّ والتؤدة، باللني فخاطبها كنته فهيالنة حاله، حقيقة به تنجيل
يسألها أخذ الطمأنينة فيها آنس فلما ملصابه، وتوجع املحتوم القدر عىل جريرتها بإحالة
حقيقة وهذه الذكرى، سابق من فكره يطرق بما وتأسيًا لنفسه ترويًحا القوم رساة عن
بالورع مصابه املتحمل العيش بغصص واملصاب الوديع والحم الشفيق، الشيخ حال

األمور. خفايا استطالع إىل يتشوف سنه كرب عىل يزال ال والذي واالستسالم،
باختياري. بإثرتي (31)

السهل ذلك يف املنترشة الجنود إىل يتطلع الربج أعايل يف فريام قيام يف إن (32)
من كثريون منواله عىل نسج ولذلك يتصوره؛ أن اللبيب حسب املشاهد أجمل من ملشهًدا
يف ما يخفى وال الشعراء، بأبي اقتداءً وأبدعوا فيه وتفننوا الرسامون، ورسمه الشعراء
سابق عن والتغايض بها الرفق بواعث من توجعها يف وما الرقة، من هيالنة استهالل

خطأها.
ويعتربه تباًعا، البيت هذا يردد القرنني بذي املعروف املقدوني اإلسكندر كان (33)

تمام: أبو قال وشعاًرا، منهًجا ويتخذه كلها هومريوس منظومات يف بيت أبلغ
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ُم��ج��رَِّب واع��ت��زام غ��ٍر إق��دام ك��ري��ه��ة ي��وم ك��ل ف��ي ل��ه م��ل��ٌك

فريام. امرأة وإيقاب مغدون وأخو الفريجبيني، ملك أطراوس أو أطرا (34)
الشاطئ. والجدة فريجبيا يف نهر سنغاريس (35)

شأنهن يف كثريًا اختالًفا املؤرخون اختلف النساء مقاتلة من قوم األمازونة (36)
ويف مدائن، عدة وبنني أشور بالد بفتوحاتهنَّ وبلغن كثرية بالًدا اكتسحن أنهنَّ زعموا
ومنهنَّ الغزوات يف وتقودهن شئونهنَّ تدبر ملكات لهنَّ وكانت وأزمري، أفسس جملتها
تركنهم، منهم علقن إذا حتى الرجال يخالطن كنَّ قيل اإلسكندر، قابلت التي ثالسرتيس
رماية يف يعوقهن لئال األيمن ثديهن يحرقن وكنَّ البنني، دون البنات استبقني ولدن فإذ

ثدي». «بال ومعناها (Αμαζων) باألمازون سمني ولهذا النبال؛
الحني الفَّ زعيم ومعناها بالفارسية، ِدْهَكان معرب الرئيس والدِّهقان الدُّهقان (37)

القرية. شيخ أو
يف صيدا مدينة لقبت وبها فينيقية كلمة وهي الغليظة، األرض الصيداء (38)

سورية.
الكميت: قال (39)

ال��ع��رُب ح��ول��ه إال ت��ع��رَّب وال ي��ب��رم��ه ري��ث إال األم��ر ي��ن��ق��ض ال

آخر: وقال

ع��واق��ب��ه أم��ر ك��ل ف��ي ت��خ��اط��ب��ه ك��أن��م��ا األم��ور ب��أع��ق��اب ي��ص��ي��ر

واإلسالم. الجاهلية شعر يف كثرية ذلك وأمثال
منه. أسن هو الذي ألوذيس مراعاًة يعني: الّسن» ِلَرعي «وأما قوله: (40)

الرشيد: يف أعرابي قال (41)

ال��ن��غ��م ج��ه��ي��ر ال��ع��ط��اس ج��ه��ي��ر ال��ك��الم ج��ه��ي��ر ال��رواء ج��ه��ي��ر
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ع��م��م ب��خ��ل��ق ال��رج��ال وي��ع��ل��و ال��ظ��ل��ي��م خ��ط��و األم��ر ع��ل��ى وي��خ��ط��و

تشبيه يف هومريوس مجرى العرب شعراء جري إىل «ن١» تقدم ما يف أرشنا (42)
ما فكثريًا التعبري وبالغة النطق فصاحة وأما وأمثاله، ْهد بالشَّ املنسجم السهل الكالم

عباد: بن الصاحب كقول وأشباههما والياقوت بالدر يشبهونها

ال��غ��وان��ي ن��ح��ور ع��ق��ود ل��ك��ان��ت ��م��ت ُج��سَّ أل��ف��اظ��ه أن ف��ل��و

الحامدي: حامد بن هللا عبد وقول
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وال��درَّا ال��ك��اف��ور ع��ط��ل��ت ال��غ��را أل��ف��اظ��ك أرى إن��ي

املهلبي: للوزير الصابي إسحاق أبي قول هذين من وأحسن

س��الف��ُه األدي��ب أذن ف��ي وي��س��وغ ال��ج��وى ي��ش��ف��ي م��ن��ط��ق ال��م��ج��ال��س ف��ي ل��ك
أص��داف��ُه آذان��ن��ا وك��أن��م��ا م��ت��ن��خ��ٌل ل��ؤل��ؤ ل��ف��ظ��ك ف��ك��أن

يف مثيًال له نرى فقلما هومريوس، قول يف جاء كما املنهمر بالربَد الكالم تشبيه وأما
أجاد: وقد األصبهاني سياه بن يزيد قول له مثال أقرب ولعل العربي، الشعر

ال��ك��الِم ب��ح��ر ي��م��دُه ب��ف��ي��ه خ��ل��ي��ج ب��دا ال��خ��ط��اب ارت��ج��ل إذا
ال��غ��م��اِم ح��ب��ُب ب��ل ال��ي��اق��وت م��ن ن��ظ��اٌم ب��ل م��دام ب��ل ك��الم

املولدين. شعر مميزات من التعبري يف التفنن وهذا الرقة وهذه
الشاعر ترصف وقد ومنيالوس أوذيس بني املقابلة هذه من أجمل يشء ال (43)
فريام بإرشاد القائمة هي أنها مع هيالنة عن ال أنطينور عن بإصدارها لطيًفا ترصًفا
الذي الخجل مئونة هنا كفاها الشاعر أن عىل وأوصافهم، الزعماء معرفة إىل حميها
إشارته يف يكن فلم أنطينور أما بعلها، إىل اإلشارة إىل فريام اضطرها لو يأخذها كان
اختالف عىل فصاحتهما وأطرأ تقدم كما خبري وصف فوصفه محذور، منيالوس إىل
بال أدلته تبيني عىل وجريه منيالوس إيجاز من علمت الوصف هذا قرأت فإذا املنهجني،
والدهاء، الحيلة إىل االلتجاء القليل الشأن العيل النسب الرفيع امللك أنه إكثار وال إضمار
الحديث بأساليب وتفوقه بالغته، ونفوذ عينيه، والتهاب أوذيس، ذهن توقد من ورأيت
وصفهما عىل الشاعر وزاد عارضته، وقوة سياسته حسن عىل ويدلك بدهائه، ينبئك ما
لهيبته جالًسا وأوذيس منكبيه، التساع قائًما منيالوس ففضل صامتني وصفهما متكلمني
مسد تسد بالغته نفثات ألن ِقرص؛ قامته يف كان وإن أيًضا قائًما ومدحه القلوب، يف

القامة. وطول الهامة ضخم
الخيل. رواض أي: الرواض (44)

وأما زفس كان أباها ألن ألمها؛ هيالنة أخوا هما املذكوران وفولكس كستور (45)
ذكر ويف بذلك، هيالنة تعلم ولم هلكا قد وكانا ليذا، الجميع وأم تنذاروس فكان أبوهما،
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النظر استلفات والثاني: عاطفتها، ورقة بحنوها التنويه أولهما: مرميان ألخويها هيالنة
الشاعر بنا انتقل وهنا الصدر، وضيق والوجل، الخجل من عليه كانت ما إىل أخرى مرة

الجيشني. بقرار فريام إىل الرسولني قدوم وهو جديد، مشهد إىل
األعىش: قول وأما القدم، منذ مرعية عادًة وإجالًال تعظيًما للقادم القيام (46)

ال��ع��م��ارا ورف��ع��ن��ا ل��ه س��ج��دن��ا ال��ك��رى ب��ع��ي��د أت��ان��ا ول��م��ا

أو قائًما املنحني كان سواء االنحناء فيه السجود من املراد يكون أن يمكن فقد
السجود ألن القيام؛ أو بمكان الغرابة من وهو الركوع، أو الفرس عادة عىل جريًا قاعًدا
«رفعنا بقوله: آخر أشكال موضع البيت هذا ويف االنتصاب، بمعنى أيًضا اللغة يف ورد
العمار، معنى يف النظر فبقي واإلكرام، التجلَّة عالئم من ريب بال العمار فرفع العمارا»
إذا الفرس وكان الرشاب، مجالس به تزيَّن الذي الريحان أشهرها معاٍن اللغة يف وله
بمعنى عمارة جمع هنا العمار كان وإذا به، وحيوه منه شيئًا رفعوا داخل عليهم دخل
إىل اإلفرنج سبقوا قد العرب فيكون رءوسهم، يكشفون كانوا أنهم املراد كان العمامة
الذبياني: النابغة قول ومنه الريحان، بالعمار يراد أن األوىل وعندنا للتحية، القبعة رفع

ال��س��ب��اس��ِب ي��وم ب��ال��ري��ح��ان ي��ح��ي��ون ح��ج��زات��ه��م ط��ي��ٌب ال��ن��ع��ال رق��اق

مطلًقا. السيف والقرضاب القصري السيف واملشمل انتىض، بمعنى نىض (47)
وسيلة منها واتخذ وتعاهدهم، تعاقدهم طريقة تقدم ما يف لشاعر لنا رشح (48)
وكل ويدعون يضحون فهم اإللهي الغوث استمداد ووجوب الورع، روح لبث أخرى
الدين وشعائر الزمان ذلك يف سنتهم كانت تلك األيمان، صدق من عندها بما واثقة فئة
ولكنها وشكًال، صورًة هذه من تقرب تحالفهم يف طرائق للعرب كانت وقد أبَّانها، يف
بعد باإلسالم إال تشتد ولم منحلة، عندهم الدين عرى كانت إذ وحقيقًة معنى تخالفها
مرور األمرين عىل مروا ضحوا أو دعوا إذا فكانوا ذلك قبل وأما الجاهلية، زمن انقضاء
الدم ولعقة املطيبني حلف من ثالثة أمثلة موردون وإنا املقتبسة، العادة بحكم املضطر
حكيم أم لهم فأخرجت مناف، عبد بنو اجتمع قالوا: العربية، التواريخ من ملخصة
باب عند املسجد يف ألحالفهم فوضعوها طيبًا مملوءة جفنة املطلب عبد بنت البيضاء
هم وتعاقدوا فيها أيديهم القوم غمس ثم منا، فهو بهذا تطيَّب من وقالوا الكعبة،
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مناف عبد بني مع وتطيب نفوسهم، عىل توكيًدا بأيديهم الكعبة مسحوا ثم وحلفاؤهم،
فاملطيبون فهر، بن الحارث وبنو مرة، بن تميم وبنو العزى، عبد بن أسد وبنو زهرة، بنو
سهم، وبنو مخزوم، بنو وهم وأحالفهم، الدار عبد بنو وتعاقد قريش، من قبائل خمس
جفنة وأخرجوا بعًضا، بعضهم يسلم وال يتخاذلوا، ال أن عىل عدي وبنو جمح، وبنو
منا فهو منه، فلعق دمها يف يده أدخل من قالوا: ثم نحروها، جزور دم من دًما مملوءة
وملا أيًضا) األحالف لهم (ويقال الدم لعقة وا فسمُّ ويلعقونها فيها أيديهم يضعون فجعلوا
الكعبة حجابة تكون أن عىل للصلح تداعيا إذ يقتتالن وكادا ذكر، ما عىل الفريقان تعاقد
الندوة، دار ودخلوا مناف، عبد لبني والرفادة والسقاية الدار، عبد لبني والندوة واللواء
ورجاالت هاشم، بنو عليه تحالف ما هذا اللهم باسمك كتابًا: بينهم وكتبوا وتعاقدوا
الشمس أرشقت وما صوفة، بحر بلَّ ما واملواساة النرصة عىل خزاعة من ربيعة بن عمرو

إنسان. بمكة واعتمر األخشبان قام وما بعري بفالة وهب كبري عىل
قومني، بني للتواثق التضحية بيان عىل السالفة األبيات يف هومريوس أتى (49)
تشبه وقد املوضوع، هذا من مأخوذ هو إنما املعنى بهذا القدماء عن كتب ما وأكثر
احتفاالت كانت وإن فهم العرب أما يذكر، اختالًفا عنهم يختلفوا فلم باليونان الرومان
عن شيئًا منها أخذوا أنهم نحكم أن يسعنا فال وجه، من النسق هذا تقارب تواثقهم
يف اليونان بهم اقتدى الذين الكلدان وعن العربانيني عن كانت مآخذهم كل بل اليونان
بهذا لنا تقدم ما راجع اليهود. عن خصوًصا ولكن الفرس، عن ثم عباداتهم من كثري

(ن١). املعنى
ينتهي قد قتال مشاهدة من إشفاًقا مرسًعا؛ قفل مهمته فريام قىض ملا (50)

ابنه. بمرصع
سهم ومنيالوس فاريس من لكل السهمني أي: والقدحني الخوذة، الرتيكة: (51)

األول. الطاعن من فيُعلم بهما ليستقسم الخوذة؛ يف وضًعا
بينهم التحامها بعد الحرب سئمت نفوسهم أن كافة الجنود دعاء من يظهر (52)
وهنا الفادح، البالء ذلك يف تسبب الخصمني من أي هالك فتمنوا أعوام، تسعة من أكثر
بالقسط اإللهي الحكم بنفوذ االعتقاد صحة من عليه الجميع كان ما إىل أخرى إشارة

والعدل.
النشيد يف بيانه وسيأتي النمط، هذا نحو عىل العرب عند االستقسام كان (53)

السابع.
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يف وباعه أرسه، قد آخيل كان ألبيه هكطور أخو وليقاوون الدروع، النرتات: (54)
يف سيأتي كما فقتله آخيل قبضة يف ثانية ووقع طروادة، إىل ورجع نفسه فافتدى ملنوس

والعرشين. الحادي النشيد
السالح. أنواع وسائر والرتوس، الدروع مسامري القتري (55)

القونس عذبات عن عبارة املغفر ونوايص الخوذة، واملغفر الرتس، الجنة: (56)
بالفرس. تشبيًها خوذهم عىل العرب يجعلها كان التي

الرمح. العاسل: (57)
جماعته. أو أقاربه لحماته الدرع، أي: الألمة لبسا استألما (58)

لهم خط الذي الحد عند وقفوا الجيشني أجناد أن يعني: مبغضيه. أي: قالته (59)
للمبارزين. يتعرضون ال

فاريس ينطق لم هومريوس إن الرشاح: بعض قال مضيفيه، أي: قراته (60)
ويشكو العدل إنفاذ يلتمس املهان الربيء ألنه منيالوس؛ أنطق بل زفس إىل بالدعاء

صامتًا. فلبث يشكوها ظالمة له فليس فاريس وأما ظالمته،
الدرع. الفضفاضة: (61)

يسمعك يكاد ما ألفاظه مماثلة يف لك لالح اليونانية يف البيت هذا قرأت لو (62)
عىل تسهلها اليونانية واللغة هومريوس شعر يف كثرية املماثلة وهذه السيف، تكرس صوت
يقيد مما املماثلة هذه تكن لم وملا املواضع. بعض يف آثاره تقفينا ولقد البليغ، الشاعر
وأخطأناه أحيانًا، الغرض أصبنا فنظننا اللغات، بني التعبري مميزات الختالف بالرتجمات
الشاعر يقصدها لم مواضع يف األصوات حكاية بمماثلة اعتباًطا وأتينا أخرى قاربناه أو

اللبيب. للمطالع ذلك كذلك يف والحكم
يفتك كاد ما عند به أخذا اللذين والحنق واليأس منيالوس حالة تصور من (63)
عىل واستطالته بالكفر لتماديه يعجب ال والرمح السيف فخانه مهجته، ومحرق بعدوه

الفاحش. بالكفر يكن لم اليونان عند اآللهة لوم أن وخصوًصا بالكالم، نفسه زفس
الذقن. تحت بالخوذة املمسك السري قطعت إنها أي: الزهرة هي قربيس (64)

أيًضا. الزهرة هي عفروذيت (65)
كالمه، لرونق زيادًة رمزية إشارة الحقائق إىل يشري هومريوس نرى ما كثريًا (66)
عمل كل يف البرش محل اآللهة فيحل زمانه، ملعتقدات وفًقا الشعري للتصور ومراعاًة
عاد إذا لالستغراب محل يبقى ال فلهذا اإلمكان، تقدير ويقرب الغرابة، لتزول خطري
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يوسط ولم وذراعه، ورمحه بسيفه أي: ثالثًا فاريس يقتل كاد أن بعد بالخيبة منيالوس
السيف أن له قيل أن بعد للسامع يحلو يكن لم إذ حدها األزمة بلوغ عند إال اآللهة الشاعر
فجعل نفسها، تلقاء من انقطعت الخوذة قدة أن له يقال أن نفسه تلقاء من تكرس
والغرام، الحب عىل حياته وقف الذي فاريس بمالزمة منها أجدر وال الزهرة، القاطع
من املتصاعد الغبار إىل إشارة الضباب» ركم يف حجبتُه «أنها ذلك: بعد الشاعر وقول
يربُّوا لم الطرواد أن ضمنًا قال الشاعر فكأن فاريس، نكبة أثر عىل الجيشني اصطدام
بينه وحالوا فأنقذوه هجموا ملكهم بابن املحدق الخطر من رأوا ما رأوا فلما بعهدتهم،
ويرينا الحب، منزل إىل الحرب موقع من بنا يذهب الشاعر نرى وهنا منيالوس، وبني

والقلب. العقل تنازع تصوير بإبداع
الحياكة. من والثانية شابهت، بمعنى األوىل حاكت (67)

أن أيًضا الالزم من فكان لفاريس، مالزمة كانت الحب أي: الزهرة إن قلنا: (68)
الطبيعي باملظهر حني كل يظهرها أنه الشاعر تفنن غريب ومن لهيالنة، مالزمة تكون
اعرتاها مهما الفطرة أن آخر وجه من يرينا والذي محله، غريه يحل أن يمكن ال الذي
جمع وشك عىل الزهرة كانت ملا ولهذا يتغري؛ ال واحد فاألساس والبهرجة، الرونق من
أدهى والعجائز هيالنة خصائص من عجوز بهيئة أبرزها وهيالنة فاريس بني الشمل
فتاة به نطقت لو بكالم غرفته إىل تدعوها وهي وأنطقها العشاق، بني بالتوسط الخلق
يروقها يكن لم هيالنة أن املطالع يتصور ولقد رواء، كل من خلًوا أللفيناه الشباب غضة
يختم بما الزهرة أو العجوز فكلمتها الوغى، حومة من منكوبًا عائًدا فاريس ترى أن
أو حافل محفل يف للرقص املتأهب الفتى بهيئة لها فصورته عاطفتها ويهيج نريتها عىل
الحسان. لنواظر به يتجىل ما بأبهى الحالتني بكلتا وهو الزاهية، املراقص من يعود الذي
يعود آونة من له بد فال بصريته عىل الغرام ورضب باملرء، الوجد اشتد مهما (69)
موقفها يف هيالنة حالة هي وهذه الضالل، منهج عن الخروج ويتطلب صوابه، إليه فيها
الفاحش، الخطأ من أتته ما إىل حينًا لتنبهها الجمال ربة بقول تفرت لم فإنها هذا،
عىل النفس تلوم كأنها الثقيل بالكالم اإلالهة وعنفت اجرتحت ما ذكرى من فاشمأزت

الفضاح. بالهوى تماديها
تعشق النساء وإن ندم، عىل ندًما وزادها هيالنة عيني فتح منيال فوز إن (70)
أن البديهي من فكان الفارسني، عشقت أن لها سبق وقد الجمال، تعشق كما الفعال
هيالنة إن قالت: داسيه عقيلة كانت وإن هذا نقول ذراًعا، وأشدهما باًعا أطولهما تؤثر
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جذوة وخمدت الحب، من النساء قلب انتاب ومهما األول عشيقها ألنه منيالوس؛ تذكرت
هومريوس أن ثم من فنرى حني، بعد حينًا اضطرامها من بد فال األول بالحبيب الهيام
فقلب القولني من يكن ومهما القديم، للحبيب املقيم الوجد من النساء عند بما عامًلا كان
ندًما وحرقها هجرانه عىل بكتها ما منيالوس ظفر كان وقد الظافر، الفائز حليف النساء

سلوانه. عىل
لوجدها، آخر ملهيًجا عنه رغبتها بعد لهيالنة حبه عىل منيالوس إقامة يف إن (71)
ذلك دون ما علمت ولكنها إليه، الرجوع إىل والتشوق الندم عىل يحملها ومبكتًا ومنبًها
الطامع العاجز شأن منها تشفيًا الزهرة عىل باللوم وانكفأت حظها فندبت األهوال، من

سواه. من عىل عجزه تبعة ويلقي فيتأفف، يناله ال مطلب يف
فيعبثون واإلغريق الطرواد بني يتفاقم الخطب أجعل أن عيل يصعب ال إنه أي: (72)
عنه، زاجًرا نفسه من ورأى هيام بالعاشق ح برَّ إذا نكال، عىل نكاًال وتزيدين بعهدتهم
هيالنة فكأن لهواه، االنقياد له تجيز أسبابًا نفسه من له انتحل العقل عىل القلب قوي ثم
فاريس، محبة عىل تثبتها أسبابًا الغرام لها انتحل فعلتها لسوء هنيهة تنبهت أن بعد
يطول أن من بد ال وأنه منيالوس، إىل سبيل من لها يكن لم أنه بذكائها أبرصت فإنها
بني من فاريس لتملص غيًظا اإلغريق ويهيجوا عهدهم، الطرواد وينكث الحرب زمن
عن عبارة لهيالنة الزهرة وتهدد أوىل، القريب بالحبيب هذه والحالة فالرضا أيديهم
مىض وقد السنون انقضت وكلما والفر، الكر مدة وتطول األمر يفدح أن من إشفاقها
نار فيها سنطفئ زمن فيأتيها جمالها، زهرة الزُّهرة أذبلت طروادة لحصار تسع منها
الرشيقة تتوقعها مصيبة أعظم الحسن وردة وذبول ومنيالوس، فاريس قلبي يف حبها

الخد. النرضة القد،
العقل، عىل القلب غلبة وتمت وعقلها، هيالنة قلب بني التنازع تم إنه قلنا: (73)
بالكالم فبادرته األول، حبيبها إىل الحنان من بقية نفسها يف يزل ولم فاريس غرفة فأتت
ألن فؤادها؛ من منيالوس ذكرى أمحت لو حتى منه بد لها يكن لم كالم وهو العنيف
وكًرسا سلطانهن من استزادًة عليها ليعنفنهم الرجال؛ من زلة تتوقع أن النساء دهاء من
ينتهي فهو تعنيف أغلظ نفسه حد يف كان وإن الكالم فهذا بقوته، وتعززه الرجل لشوكة

اللطيف. بالدل العادة كجاري
فما ليطاوعها قلبها يكن لم بلسانها املوت له تمنت أن بعد أنها هنا ترى (74)
يف أفرطت أنها رأت ألنها إما اإلشفاق بخطاب فوصلتها الشماتة، عبارة قطعت أن عتَّمت

األمرين. لكال أو حبها كتمان عىل صربها عيل ألنه وإما اللوم،
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الجواب، هذا من أوقع لفاريس جوابًا شاعر يتصور أن اإلمكان يف يكن لم (75)
يكتف ولم القريب النرص تأمل وجعلها اإلنكسار، تبعة أثينا عىل وألقى باالعتذار، فبدأ
باب من أتاها الحب وفتور االستضعاف غائلة من صدرها يف ما لبقية فإذهابًا ذلك، بكل
ووقع الرجال حيل بأقوى فتذرع العيوب، العيون عن تخفيان اللتني واملغازلة املداعبة

ببغيته. ففاز فيها الضعف منفذ عىل
الرشاح أكثر ولقد خطأ، عىل كالهما عاشقني النشيد هذا يف الشاعر لنا أظهر (76)
ولقد هيالنة، لترصف مستهجن ومن فاريس، أعمال مقبح فمن أخالقهما تفنيد من
به وكأني عليهما، يؤخذ ملا تخفيًفا الشاعر نهجه الذي العجيب املنهج تقدم فيما رأيت
وأعرفهم النساء، بحالة بعد ومن قبل من الرجال وسائر والكتاب الشعراء أرفق كان قد
عن شعره قارئ أحجم ومهما البرشي، املجتمع يف املنزلة من لهن يكون أن يجب بما
املقابلة هذه من يعرتف أن من له بد ال املنزلة من للنساء يكون أن يجب بما االعرتاف
بأن بمعايبهن التنويه مع ويعتقد شأنهن، إعالء إىل ببرصه يرمي كان هومريوس أن
كل عىل فهيالنة والظرف، باللطف تحلني كما الوصف بجمال للتحيل األعظم املنزع فيهن
غضاضته عىل فاريس حبيبها من أدق ونرية أرق بعواطف تظهر هفوتها وسابق علتها
ذكره، ساءني وإن أمر، ذكر عىل آتي أن املوضع هذا من االنتقال قبل يل بد وال وبسالته،
وبعد الجاهلية يف العربي والشاعر اليوناني الشاعر آداب بني العبارة بوجيز املقابلة وهو
عن كالمه كثرة مع إلياذته يف محبوبني بني جمع هومريوس أن أذكر فلست الجاهلية،
تقرأه، بكالم ذلك عىل أتى وقد املوضع، هذا غري آخر موضع يف إالَّ والعشاق العشق
الحبيب ذكر لهم عنَّ فحيثما العرب شعراء أما خدرها، يف الفتاة قراءته من تخجل وال
وصفوا وإذا الكالم، يف أكثرهم أفحش الوصال ذكر عن بعيدين ظلوا وإن واملحبوب،
مثاًال وحسبنا املخدرات، عن فضًال تالوته من الرجل يخجل بذيء بكالم ذكروه الوصل

وقوله: العرب شعراء شيخ القيس امرئ معلقة مراجعة ذلك عىل

… … … … … … … … … … م��ًع��ا ب��ن��ا ال��غ��ب��ي��ط م��ال وق��د وق��ال��ت

يحىص. ال ما ذلك أمثلة من وليلة ليلة ألف كتاب ويف
الحرب، ساحة إىل بنا رجع وهيالنة فاريس بمشهد كنانته الشاعر أفرغ ملا (77)
فيتحدم يديه بني من فريسته تؤخذ الذي الكارس كالوحش منيالوس أخا أتريذ فأرانا
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الفريسة لذهاب االندفاع ذلك أغاممنون يندفع أن بدع وال طلبها، يف ا منقضٍّ غيًظا
يده. من والغنيمة

أصناف جميع املوت تمقت كما املكان هذا يف ممقوتًا فاريس نرى أن عجب ال (78)
الزمن من حينًا أمال الجيشني أن ذلك عىل وزد األمتني، هالك يف املتسبب كان ألنه البرش؛
قال ولهذا أملهم؛ فخاب احتجب قد به فإذا منيالوس، لرباز بربوزه الحرب تنتهي أن

أوزارها. الحرب وتضع فيقتل، بجريرته ليؤخذ بمقامه ألنبئوا رأوه لو إنهم الشاعر
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األوىل والوقعة العهدة نقض

ُمْجَملُه

تأبى هريا فعارضته الصلح، إلقاء زفس فاستحسن الحرب، أمر يف للنظر اآللهة جلس
بعد فيها يهدم أن رشط عىل زفس فوافقها عاصمتهم، وتدمري بالطرواديني التنكيل إال
العبث إىل تستفزهم الطرواد جيش إىل أثينا وأنفذ بظلها، املستظلة املدائن من شاء ما
فاندفع سهٍم، إطالق عىل فنداروس ودفعت إنطنيور أبناء أحد بزي فتزيت بالعهدة،
شفي أن لبث ما ولكنه قاضيًا، أغاممنون ظنه جرًحا فجرح منيالوس عىل سهًما وأطلق
هاجمني انقضوا بل الخيانة تلك عند الطرواد جيش وقف وما مخاوون، النطايس بعناية
همم يستحث الصفوف فخاض الحمية، أغاممنون وهاجت اإلغريق فرتبص اإلغريق، عىل
عىل يقيض وكاد اإلغريق جيش فاستظهر القتال والتحم منهم، املتثبطني ويؤنب الزعماء
اليئس املستبسل قتال الفريقان وقاتل الهمم، ويستنهض أفلُّون يبادر لم لو الطرواديني

الدماء». تيار األرض أديم «كسا حتى

وهو والعرشين، الثالث اليوم يف جرت وكلها طروادة، أمام السهل يف النشيد هذا وقائع مجرى
النشيد أواخر حتى أيًضا التاليني والنشيدين السابقني، النشيدين وقائع فيه جرت الذي اليوم

السابع.
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��ب ال��ُم��ذَهَّ ال��ب��الط ذاك ف��ي م��ج��ل��ًس��ا َزف��ٍس ح��ول م��ن األرب��اب أق��ام ق��د
يُ��ْس��ك��ب1 ب��ال��دُّور وال��ّس��الف ه��ي��ب��ي��ا ع��ل��ي��ه��م دارت ال��نُّ��ض��ار ب��ُك��ئُ��وس
تَ��َع��تَّ��ب زف��س ال��ك��الم وب��م��رِّ ع��اله��م م��ن أح��دق��وا ف��ب��إل��ي��ون
��ب ت��ح��جَّ ب��ربَّ��ت��ي��ن م��ن��ي��ال «ذا ه��ي��را: يُ��ح��دِّم أن رام ُم��ذْ ق��ال
��ب2 ت��ت��ع��صَّ ل��ف��وزه وأث��ي��ن��ا اْح��تَ��َض��نَ��ت��ُه األْرغ��يَّ��ة ه��ي��را ت��ل��ك
ت��ص��ح��ب ف��اري��س ع��ف��رذي��ت إن��م��ا ب��ع��ي��ٍد م��ن ُس��رَّت��ا وب��م��رآه
يَ��نْ��َش��ب ك��اد وق��د ال��رَّدى وق��ت��ُه ن واآل ب��ال��ب��ش��ر ع��ن��ه ال��م��وت ت��درأ
ي��ت��رتَّ��ب: ب��م��ا ن��ق��ض��ي ف��ه��ل��م��وا ي��ق��ي��نً��ا أتْ��را الب��ن ال��نَّ��ص��ر إن��م��ا
أق��رب ال��ص��ل��ح ع��ل��ى ح��ق��ن��ه��ا ن��رى أم ن��وري وال��ح��رب ال��دِّم��اء أنُ��س��ي��ل
ُم��ه��يَّ��ْب ذوي��ه ف��ي ب��إل��ي��ون م ف��ري��ا ظ��ل ُرْم��تُ��م ��ل��م ال��سِّ ف��إذا
يُ��ْح��َج��ب» ُم وال��دَّ ��الم ال��سَّ ف��ي��س��ود م��ن��ي��ال ي��س��ي��ُر وب��ه��ي��الن��ٍة
ان��ت��ق��ام��ا ب��غ��ت��ا وق��د ف��ه��م��ه��م��ت��ا م��ق��ام��ا َدنَ��ت��ا وق��د ��رت��ا تَ��َس��عَّ
اه��ت��ض��ام��ا3 ال��ح��ن��ق ي��ب��زُّه��ا وك��اد أب��ي��ه��ا م��ن اش��م��أزت ف��آث��ي��ن��ا
ال��ك��الم��ا4 وأْغ��َل��َظ��ت ص��ب��ًرا أب��ت وه��ي��را َك��َظ��َم��ت َح��َس��َرات��ه��ا ع��ل��ى
اض��ط��رام��ا: ال��غ��ال��ي ج��وف��ه��ا ت��ؤج��ج ن��اٍر إخ��م��اد تُ��ِط��ق ول��م ت��ق��ول
ان��ص��رام��ا آم��ال��ي ت��ب��ي��د ب��غ��ي��ت ه��الَّ ق��رون اب��ن ي��ا ع��ل��ي «ب��غ��ي��ت
وه��ام��ا ج��س��ًدا أوه��ن��ت وخ��ي��ل��ي ج��ه��دي وتُ��ِخ��ي��ب بُ��ْغ��يَ��ِت��ي وت��ح��ب��ط
ال��زُّؤام��ا ال��م��وت آل��ه ت��ج��رع ��راي��ا ال��سَّ ُس��ْق��َت ق��د ف��ري��ام ع��ل��ى
اح��ت��رام��ا) ص��م��ت��وا (وإن ب��راض��ي��ٍة ُط��رٍّا األرب��اب وم��ا ف��ن��ج��ه��م
اح��ت��دام��ا ظ��ل��وم��ه��م ي��ا ي��س��وم��ك «وم��اذا َح��نَ��ًق��ا: غ��ال وق��د ف��ق��ال
واع��ت��زام��ا اع��ت��س��اًف��ا دم��اءه��م ت��روم��ي َح��تَّ��ى ج��ن��وا ف��م��ا ع��ل��ي��ك
ال��ع��ظ��ام��ا تَ��ْف��ِري��َن ال��لَّ��ح��م وه��ض��ت ي��وًم��ا أع��ل��ي��ت ح��ص��ن��ه��م ل��و أال
ال��تَّ��م��ام��ا ال��ح��د ح��ق��دك ل��ب��ل��غ ُرُس��وًم��ا ل��م��لَّ��ت��ه��م تُ��بْ��ق��ي ول��م
اخ��ت��ص��ام��ا ال��م��ن��ع ي��ورث ل��ئ��ال ف��اق��ض��ي ِش��ئ��ت م��ا ِزم��ام��ه��م إل��ي��ك
ال��م��رام��ا أن��ف��ذت رم��ت م��ا إذا واس��م��ع��ي��ه: م��ق��ال��ي ِع��ي ول��ك��ن
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اْح��ِت��ك��ام��ا5 تَ��ُس��وِم��ي��ن��ي ف��ال وددت ب��ق��وٍم إي��ق��اًع��ا ش��ئ��ت م��ا وإن
ال��ح��رام��ا ت��ك��لَّ��ف��ُت ق��د أك وإن ن��ف��ٍس ب��ط��ي��ب س��أل��ت م��ا وه��ب��ت��ك
األن��ام��ا ح��وت ج��م��ٌة م��دائ��ُن ال��دَّراري وال��زه��ر ال��ش��م��س ف��ت��ح��ت
ذم��ام��ا6 وأه��ل��ي��ه وف��ري��اٍم أوف��ى إل��ي��ون م��ن ل��دي ول��ي��س
م��دام��ا م��ش��رب��ًة ذب��ائ��ح��ه��م أق��ام��وا أب��ًدا م��ذاب��ح��ي ف��ف��وق
اق��ت��س��ام��ا» اس��ت��ب��اح��وه��ا وب��ال��ع��دل ي��ع��ل��و ل��ل��ج��وِّ دخ��ان��ه��ا وظ��ل
ُم��ْس��تَ��ه��ام��ا ق��ل��بً��ا ِب��ه��ن َع��ِل��ق��ت ث��الثً��ا م��دنً��ا ل��ي «إن ف��ق��ال��ت:
ان��ت��ظ��ام��ا َزِه��ت ال��ت��ي وِم��يْ��ك��ي��ن��ا وأرغ��ْس إْس��بَ��ْرط��ا َع��ل��م��َت وُه��نَّ
وال��ِت��َزام��ا7 ع��ونً��ا ل��ُه��نَّ أب��ي��ت إِنِّ��ي ��رُه��نَّ دمِّ ش��ئ��ت م��ا ف��إن
ال��زِّم��ام��ا ت��م��لَّ��ك��ت ق��د ب��أن��ك ل��ع��ل��م��ي ص��دِّي ب��ن��اِف��ع��ي ول��ي��س
ِك��رام��ا أْرب��ابً��ا َف��َض��ْل��ت ِل��ذاَك ب��ان��ت��س��اب��ي َح��َك��ي��ت��ك ول��ك��نِّ��ي
ِع��ظ��ام��ا8 ج��م��ي��ُع��ُه��ُم ك��ان��وا وإن ُق��ُروٍن ب��ن��ي بَ��يْ��َن ع��ظِّ��م��ت َوَق��ْد
ال��ذِّم��ام��ا9 ل��ي ف��ارع ال��ك��ون م��ل��ي��ك زف��ٍس وع��رس ذاك ب��ن��ُت ف��إن��ي
َدَوام��ا أرض��ى ت��ب��ت��غ��ي ��ا وع��مَّ تَ��َج��اوز ِح��ي��نً��ا أبْ��تَ��ِغ��ي ��ا ف��َع��مَّ
اق��ت��ح��ام��ا آث��ي��ن��ا تَ��نْ��َق��ضَّ َف��ُم��ر اق��ت��داءً ِب��نَ��ا ال��ُخ��ل��ود بَ��نُ��و يَ��ُروُم
��الم��ا»10 ال��سَّ ط��رواد آل ل��ي��ن��ق��ض ل��ك��ن ال��ج��ي��ش��ي��ن ب��ع��ه��دة ت��ع��ي��ث
��ؤاال ال��سُّ أج��ي��ب��ي «ه��ي��ي ألث��ي��ن��ا: ق��اال ثُ��مَّ ِل��َق��ْولِ��ه��ا زف��ٌس الن
آل��ى»11 ق��د ب��م��ا ط��روادٍة ج��ي��ش ويَ��ْح��نَ��ْث ��ق��اق ال��شِّ ق��ائ��م ِل��يَ��ُق��ْم
ام��ت��ث��اال ت��ب��ت��غ��ي��ه األم��ر ل��ب��ت وُم��نَ��اه��ا ق��ص��ده��ا وال��ح��رب َف��ْه��َي
اش��ت��ع��اال أجَّ ال��َج��وِّ ف��ي ك��ش��ه��اٍب إل��ي��ه��م ال��رَّق��ي��ع ُم��ْه��َج��َة َخ��َرق��ْت
ف��اال أو م��ق��رَّبً��ا ش��ؤًم��ا زف��س ي��ري��ه ج��ي��ٍش ج��م أو ِل��َس��ف��ي��ٍن
ال��َوب��اال يَ��ه��ي��ج أو ال��رَّْوع ي��خ��م��ُد ب��أواٍر ُم��ن��ثَّ��ٍر ب��ش��راٍر
ت��ع��ال��ى: ال��ظُّ��نُ��ون ه��اج��س وب��ه��م أب��ص��روه��ا م��ذ ج��ازع��ي��ن وج��ل��وا
م��اال» ب��ال��وف��ق اإلخ��اء ل��رب��ط أم م��ش��ي��ٌر زف��س ال��دم��اء «أب��س��ي��ل
وح��اال ش��ك��ًال ت��ح��ك��ي��ه َح��لَّ��ت ذُْوق ل��و أن��ط��ي��نُ��ٍر اب��ن ه��ي��ئ��ة ف��ي وه��ي
انْ��ِت��ح��اال ف��ن��دروس ��ْه��م ال��شَّ َط��َل��ب ف��ي ط��روادة ج��ي��ش ف��ي وت��وارت
ال��ث��ق��اال12 ال��تُّ��روس ُق��ّل��دوا م��ن ـ��س��ي��ف إي��ـ ُربَ��ى م��ن ب��ق��وم��ه َف��َرأَتْ��ُه
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ال��م��ق��اال ال��ع��ظ��ي��م ل��ي��ق��اون اب��ن ي��ا اس��م��ع «أال ق��ال��ت: إل��ي��ه َف��تَ��َدانَّ��ت
وم��اال َف��ْخ��ًرا ت��ك��س��ب��نَّ وارم��ه ل��م��ن��ي��ال وابْ��تَ��ِدر ال��ظَّ��نَّ ��ق َح��قِّ
ال��زَّواال ي��ع��رف��نَّ ل��ن وام��ت��ن��انً��ا ي��ع��ل��و ال��طَّ��راود ع��ن��د وم��ق��اًم��ا
ح��اال أتْ��ِري��ذ ق��ت��ل��ت م��ا إذا ـ��س ف��اري��ـ ال��م��ل��ك ذل��ك ع��ن��د س��يَّ��م��ا
األْح��َم��اال13 ��ُل ت��ث��قِّ ه��ب��اٍت ك ي��ح��ب��و ه��و ب��ال��ذي ن��اه��ي��ك ث��م
ال��نِّ��ب��اال14 ه��اَل ب��ال��ع��زم ل��ي��ق��ي��ام��ن أف��ل��و وادع أََراك َف��تَ��َوكَّ��ل
أْح��َم��اال15 ن��ق��يَّ��ًة ت��ن��ت��ق��ي��ه��ا ذب��ي��ًح��ا َف��انْ��ذُر األب��ك��ار ��ح��اي��ا وال��ضَّ
ت��رح��اال» ل��ه��ا ت��غ��دو ب��ان��ت��ص��اٍر ��ا ل��مَّ ب��ق��ْص��ِرك زي��ل��ي��ا ف��ي ذاك
تَ��َدلَّ��ى16 ج��ف��ي��ٍر م��ن ال��ق��وس ه��ائ��ل ج��ه��ال واْج��تَ��رَّ ف��اْغ��تَ��رَّ َخ��َدَع��تْ��ه
ولَّ��ى ��ْخ��ر ال��صَّ م��ن ت��ي��ٌس ف��ل��دي��ه َق��بْ��ال يَ��ْق��ِن��ُص ال��ج��ب��ال ب��ي��ن ك��ان

م��ف��ت��الَّ ب��ص��دره ف��رم��اه
ع��ش��را َس��تَّ��ة األَْش��بَ��اِر ق��ي��اس م��ن َق��ْدرا ك��ان ب��ال��ًغ��ا َق��ْرنَ��يْ��ه ط��ول
ت��ب��را ل��ي��س آل��ًه ال��ق��وس أك��م��ل ذك��را ذاع ص��ان��ٍع ع��ن��د م��ن��ه��م��ا

َح��لَّ��ي17 ال��تِّ��ب��ر ِب��َخ��اِل��ِص َط��َرَف��يْ��ه��ا
ب��ات��ك��اء م��دَّه��ا األرض وع��ل��ى ب��اع��ت��ن��اء م��وق��ًع��ا ف��أت��اه��ا
األَع��داء ُس��َرى تُ��بْ��ل��ي أن َخ��ْش��يَ��ًة واتِّ��ق��اءِ ب��َم��نْ��ع��ٍة وذَُووه

وَق��تْ��ال َج��ْرًح��ا ن��ال م��ا وم��ن��ي��ال
يَ��تَ��َرْج��َرج18 م��ق��ذَّذًا بُ��ؤٍس َس��ْه��َم أْخ��َرْج ال��ك��ن��ان��ة واِس��ِع م��ن ثُ��مَّ
ال��ُم��َدبَّ��ج19 ال��ذَِّب��ي��ح يَ��نْ��ذُُر وانْ��ثَ��ن��ى أَْوَل��ج ب��ال��ُف��وق اْألوت��ار َم��تْ��ِن َف��ْوَق

ُم��ْح��تَ��الَّ ِب��الَده يُ��َواف��ي ُم��ذْ
أْض��نَ��ْك20 ��ريَّ��ة ال��سَّ ص��دره وإل��ى أَْم��َس��ْك ِب��اْل��ُع��ن��ف ال��م��ري��ش َف��ْرَض ثُ��مَّ
نَ��يْ��َزك21 ��ه��م ال��سَّ وف��ي ُرنِّ��ن��ت َف��َرم��ى تَ��تَ��َف��كَّ��ك ول��م َق��ْوس��ه ُق��وِّس��ت

َغ��الَّ غ��لَّ ق��د ال��ف��ض��اء ف��س��ي��ح ف��ي
َش��ِدي��ِد بُ��ْؤٍس ُك��لَّ َع��نْ��ك َدَف��ُع��وا ال��ُخ��لُ��ود أْه��ُل ط��وب��اك م��ن��ي��ال ي��ا
ُه��ُج��ود ف��ي وابْ��نُ��ه��ا األم م��ث��ل��م��ا ال��ح��دي��د َس��ْه��َم وق��ت��ك ف��أث��ي��ن��ا

م��ه��ال تَ��ْدَف��ُع ال��ذُّب��اب َج��ْم��َع ع��ن��ه
ح��اال22 ال��َح��م��ائ��ل َع��ْس��َج��د ِل��ُع��رى َف��َم��اال ��َه��تْ��ُه َوجَّ ب��ال��نَّ��ْف��س ه��ي
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األوص��اال ق��ط��ع ��ْه��ُم ال��سَّ إن��م��ا ح��اال ك��ال��دِّرع ال��نُّ��َض��ار ث��ق��ل ح��ي��ث
ح��الَّ ال��دِّرع وف��ي وال��ًج��ا َف��لَّ��ه��ا

األيَّ��ام غ��اب��ر م��ن وق��اه ق��د ح��زام ل��ج��وف ن��اف��ذًا وج��رى
ه��ام��ي ب��ال��ج��رح وه��و ال��ج��ل��د ول��ج اآلدام إل��ى خ��ارًق��ا ��ه ش��قَّ

ش��ك��ال ت��ع��كَّ��ر أس��وٍد ب��دم
ُم��َح��بَّ��ب ل��ونً��ا ال��رِّج��ل��ي��ن وبَ��ِه��ي ��ب َخ��ضَّ ال��س��اق ��ت ثُ��مَّ ال��َف��ْخ��ذَ ج ض��رَّ
تَ��ْرغ��ب وإي��م��ي��ون��ة ق��ري��ا غ��ي��د ي��س��ك��ب ال��ع��اج ع��ل��ى ب��رف��ي��ٌر م��ث��ل��م��ا

يُ��َدلَّ��ى23 َح��ْل��يً��ا ل��ل��خ��ي��ل ص��ب��ًغ��ا ف��ي��ه
ال��م��ن��ار َع��زي��ز إالَّ يَ��نَ��ْل��ه ل��م ب��ادِّخ��اِر َم��نْ��زًال ِزنَّ َق��ْد ف��ي��ه
ال��ط��واري ي��وم ال��م��ل��وك وم��ن��ال ال��ف��خ��ار آل ال��ف��رس��ان ف��خ��ر ف��ه��و

ذالَّ م��ن ب��ي��ن��ه��م ي��رج��وه ل��ي��س
يَ��ْش��َرْق ب��ال��نَّ��ْف��س ك��اد ال��ُج��ْرح ذل��ك ��ق وت��ح��قَّ دن��ا ف��أغ��ام��م��ن��ون
ي��زل��ق ك��اد م��ائ��ًال ال��ن��ص��ل ف��رأى أش��ف��ق األم��ر ب��ب��ادئ وم��ن��ي��ال

ُم��ْه��تَ��الَّ م��س��ت��ب��ش��ًرا َف��تَ��روَّى
��ا َوِرقَّ غ��ي��ًظ��ا اس��ت��ش��اط وأخ��وه ��ا ح��قٍّ ي��ط��ل��ب اإلغ��ري��ق ق��وم َض��جَّ
أَِل��تَ��ْل��َق��ى ق��ل ال��ف��ؤاد ش��ق��ي��ق «ي��ا وأل��ق��ى: أف��اض م��م��س��ًك��ا ي��ده

ُش��ْغ��ال24 ال��َوْف��َق ذا ُرْم��َت ال��ي��وم َح��تْ��َف��ك
ُط��ْرواِد بَ��ِن��ي ف��ي اآلَن َوْح��َدك تُ��نَ��ادي ف��ي��ِه ال��نِّ��زال َوَرِض��ي��ت
ال��ع��ه��اد س��داد داس��وا وب��ن��ك��ٍث وع��ن��اد ت��ج��بُّ��ٍر ع��ن رم��وا ق��د

َخ��ذال يُ��ْم��ِط��ر س��وف ال��نَّ��ك��ث إن��م��ا
تَ��تَ��الش��ى25 أْن ال��ك��ب��اش ودم��اءُ ح��اش��ا وال��َخ��ُم��ر واأليْ��َم��ان َوْف��ُق��ن��ا
َج��اَش��ا يَ��نْ��َه��ُض س��وف ال��ي��وم ي��وق��ع ش��ا وم��ا ط��رًف��ا َغ��ضَّ َزْف��ُس ف��إذا

َوبْ��ال26 ِم��نْ��ُه��ُم ال��دِّم��اءَ وي��س��ي��ل
ال��رِّق��اب َق��ْط��َع م��ن��ه وي��ل��ق��ون ال��ِع��َق��اِب َش��رَّ َع��نْ��ُه يَ��ْل��َق��ْون س��وف
ال��َع��ذاب ش��دي��د ف��ي ال��َم��ْوَت تَ��ْج��َرُع ب��ان��ِت��ح��اِب وأه��لُ��ُه��م وبَ��نُ��وه��م

دالَّ وق��ل��ب��ي ع��ق��ل��ي ذا ف��ع��ل��ى
ال��م��ج��نَّ��ا27 وَرجَّ ال��بَ��ال ه��اَج ثُ��مَّ وأَنَّ��ا ِغ��ي��َظ ب��زف��س وَك��أنِّ��ي
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ع��نَّ��ا ي��ن��ق��م ف��س��وف خ��رق��وه��ا َس��نَّ��ا ال��ع��ه��د ُح��رم��ة ل��ل��نَّ��اس ُه��َو
ث��ق��ال ال��وي��ل ي��ه��ب��ط وب��إل��ي��ون

م��خ��ذوال أغ��ت��دي وألرغ��وس َع��ُج��وال َم��ْوتً��ا َل��ِق��يْ��ت م��ا وإذا
ع��ي��ال ��بْ��ُر وال��صَّ اإلغ��ري��ق ج��ن��ود إذ م��ن��ي��ال ي��ا ش��ج��ى ن��ف��س��ي تَ��تَ��ل��ظَّ��ى

وأَْه��ال ي��ذُك��ُرون ع��زَّ وط��نً��ا
إِل��يُ��ون��ا ح��م��ا ل��دى ُم��ْل��ًق��ى َظ��لَّ َدف��ي��ن��ا َع��ْظ��ًم��ا م��ن��ك يُ��ِج��لُّ��ون ال
ُه��ون��ا ال��َع��ِظ��ي��م��ة ال��َخ��يْ��بَ��ُة ف��ل��ن��ا خ��ال��ون��ا ال��ع��دى وب��ه��ي��الن��ة

َع��ذْال ��م��اتَ��ِة ال��شَّ نَ��اِط��ُق ول��ه��م
ع��زم��ا ان��َح��طَّ ه��ك��ذا آغ��ام��م��ن��ون لُ��ْؤم��ا ق��ب��رك ع��ن��د وي��ق��ول��ون
ُم��ْدَل��ه��م��ا َع��َرْم��َرًم��ا ج��ي��ًش��ا ق��اد ح��ت��م��ا ال��دَّه��ر ك��ي��ده ال��نَّ��ح��ر ف��ي ظ��ل

وأج��ل��ى وب��اًال ُم��ْف��َع��ًم��ا ف��انْ��ثَ��نَ��ى
اآلم��اِل َخ��يْ��بَ��ِة غ��ي��َر ي��ن��ل ل��م خ��وال��ي ب��ُف��ْل��ك ح��رب��ن��ا ع��ن ع��اد
م��آل��ي ذا يَ��ُك��ْن إِْن األَْرِض ��َة لُ��جَّ ب��ال��ي وال��َع��ْظ��ُم ال��تُّ��رب ف��ي وأُخ��ُوه

أص��ال» ادِّك��اري واخ��ف��ي ف��اب��ل��ع��ي��ن��ي
يُ��ح��زن ال��ج��ي��ش «ف��اح��ذر ق��ال: َروَْع��ه َس��كَّ��ن ال��نَّ��ف��س ِب��َع��زَّة َف��َم��ِن��ي��ال
ال��ُم��بَ��طَّ��ن وِدْرع��ي ال��ُع��رى وق��ت��ن��ي ق��د ي��ت��م��كَّ��ن ل��م َق��طُّ ال��س��ه��م ذا ِف��يَّ

نَ��ْص��ال»28 أْوَق��َف ال��َح��ِدي��د وح��َزام
ج��رح��ا ل��ي��س��ب��ر آس��يً��ا وْل��نَ��ُرم ��ا ص��حَّ ب��ال��ف��أل ال��م��ق��ال «ع��لَّ ق��ال:
نُ��ْج��ح��ا» ِل��َم��ْس��َع��اه نَ��ْل��َق��ى ف��ع��س��ان��ا بَ��ْرح��ا ال��بُ��ْرءِ ب��ب��ل��س��م ��ف ول��يُ��َخ��فِّ

رح��ال29 ِب��تَ��ل��ث��ب��يُّ��وس: ن��ادى ث��م
آس30 َخ��ي��َر م��س��رًع��ا وأح��ض��رُه س��رو ال��نِّ��ط��اس��ي أس��ق��ل��ي��ب ل��م��خ��اوون
ب��اس31 ذا ن��اب��ٍل ج��رح ف��ي��رى ال��نِّ��ب��راس ال��ُم��َق��دَّم ل��م��ن��ي��ال

ون��ك��ال» ق��ه��ًرا ون��ح��ن َف��ْخ��ًرا ن��ال
ن��ه��ب��ا يَ��نْ��َه��ب اإلغ��ري��ق ق��وم ب��ي��ن َوَل��بَّ��ى أم��ًرا م��ن��ه ال��َف��يْ��ُج س��م��ع
ق��ل��ب��ا يَ��ْش��تَ��دُّ ب��ال��ع��زم ف��رآه ُم��ْش��رئ��بً��ا م��س��ت��ط��ل��ًع��ا ��ى ي��ت��ق��صَّ

م��ع��لَّ��ى ُم��َج��الٍّ أص��ح��اب��ه ب��ي��ن
آس خ��ي��ر ي��ا َل��بَّ ال��طُّ��ول ذا ق��ال: األَن��ف��اس ُم��َق��طَّ��ع ف��أت��اه
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ب��اِس ذا ن��اب��ٍل ُج��ْرح ف��ت��رى ال��نِّ��ب��راس ال��ُم��ق��دَّم ل��م��ن��ي��ال
ون��ك��ال» ق��ه��ًرا ون��ح��ن ف��خ��ًرا ن��ال

ف��ّج��ا ب��ال��ف��ي��ال��ق ال��ف��ي��ج ي��ص��ح��ب ��ا ول��جَّ ح��زنً��ا ال��طَّ��ب��ي��ب َق��ْل��ُب َرقَّ
��ا ض��جَّ ��ي��د ال��صِّ أم��اث��ل ف��ي َح��ْوَل��ه ��ا َع��جَّ وال��َج��ْم��ُع ك��ال��رَّبِّ أل��ف��ي��اه

تَ��َج��لَّ��ى32 أس��ق��ل��ي��ب ف��رُع َف��َل��ه��م
م��ائ��ل ب��ال��رَّأس وه��و ال��ن��ص��ل ك��س��ر ال��ح��م��ائ��ل رب��اط م��ن ��ه��م ال��سَّ س��ح��ب
ح��اِئ��ل ال��َم��َق��ات��ل ُدون وِح��َزاًم��ا ال��َغ��الِئ��ْل ِدْرَع ح��لَّ ثُ��مَّ َح��لَّ��ه��ا

ب��ذال ��نْ��ع ب��ال��صُّ ف��ي��ه ال��َج��ْه��ُد بُ��ِذل
ذَرَّا ال��بَ��الس��م ش��اف��ي وع��ل��ي��ه ج��رٍّا ام��ت��صَّ وال��دم ال��ج��رح َس��بَ��َر
ذُْخ��را ثَ��مَّ م��ن ف��ك��ان ألب��ي��ه أس��رَّا ق��ب��ُل خ��ي��رون ِس��رُّ ذاك

َوَف��ْض��ال33 َخ��يْ��ًرا األن��ام ُك��لَّ َع��مَّ
األع��داء34 ق��وى َزَح��َف��ت وع��ل��ي��ه��م ب��ج��ِري��ح��ه��م َل��َه��وا ق��د األغ��ارق ق��وم
ال��ه��ي��ج��اء ل��س��اح��ة م��س��ت��ل��ئ��م��ي��ن وت��ق��دَّم��وا ِب��ِس��الح��ه��م َف��تَ��َق��نَّ��ع��وا
35 ال��ُج��بَ��ن��اءِ ِب��تَ��َق��اُع��ِس ُم��ت��ق��اع��ًدا ال َه��بَّ ق��د َم��ِل��ي��ك��ُه��م َرأَيْ��َت أََف��ال
اإلج��راء ل��م��واق��ع ب��ن��ح��اس��ه��ا َزَه��ت م��رك��ب��ٍة م��ت��ن ي��ب��رح س��ار ب��ل
األُم��ن��اء36 نُ��ْخ��بَ��ِة ألري��م��ذوٍن ج��ي��اده��ا ض��اب��ح��ات ��ة أزمَّ أل��ق��ى
وَع��ي��اء ��ٍة َم��َش��قَّ ح��ي��ن ِل��يَ��ِل��ه ِب��ُق��ْرب��ه ي��ظ��ل أن أوع��ز وإل��ي��ه
واألَُم��راء37 ال��نُّ��بَ��الء ِب��َم��واِق��ِف أَْم��َرُه ي��ن��ف��ذ َق��َدَم��يْ��ه َع��َل��ى َوَم��َض��ى
َوبَ��َالءِ: ث��اب��ٍت ب��ب��أٍس ن��ه��ض��ت َك��ِت��يْ��ب��ٍة ُك��لِّ َع��ْزَم يُ��ثْ��ِب��ُت ب��ال��ح��زم
ُم38 تَ��تَ��َه��دَّ ِع��م��اُدُه ال��نِّ��ف��اق بُ��رج ُدوا تَ��تَ��ردَّ ال اإلغ��ري��ق أيُّ��ه��ا «ي��ا
َل��يَ��نْ��ق��م زف��س إن ال��خ��ي��ان��ة وع��ن ِخ��ي��ان��ًة ال��ع��ه��اد نَ��َق��ُض��وا أْع��َداؤن��ا
��م تُ��َق��صَّ ال��ب��الد أن��ق��اض وج��م��ي��ع ل��ح��وم��ه��م ال��طُّ��ي��ور تَ��ف��ت��رس َوَل��َس��وف
تَ��تَ��َردَّم»39 ودي��اره��م وب��ن��ي��ه��م أزواج��ه��م ُف��ْل��ُك��ن��ا ت��ح��رز ول��س��وف
واء:40 ال��ألَّ األزم��ة تَ��ْح��َت ذَلَّ م��ن ع��ل��ى ُم��ْح��تَ��دًم��ا ب��ال��تَّ��ْع��ِن��ي��ف ويَ��م��ي��ل
��ُم تَ��تَ��َف��صَّ غ��دت ب��ق��وًى وتَ��ذَلَّ��ل��وا ال��ب��ال زع��م��وا األول��ي ال��ج��ن��د أي��ه��ا «ي��ا
وي��رغ��م يُ��َراُع ال��واه��ي ك��اإليَّ��ل ِرع��دًة وج��ل��ت��م م��ذ خ��ج��ل��ت��م أف��ال
��م يَ��تَ��َه��ضَّ ج��ازًع��ا ي��ل��ب��ث ب��ال��بَ��رِّ ِب��َج��ْري��ه ال��ع��ي��اءُ تَ��َم��لَّ��ك��ه وإذا
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تَ��تَ��ق��دَّم ال��ِع��دى ِل��ُف��ْل��ِك��ُك��ُم َرْم��تُ��م َف��َه��ل ُك��ْم تَ��بَ��اط��ؤ يُ��ْق��ِع��ُدُك��م َم َح��تَّ��ى
ِم��ْع��َص��م» إل��ي��ك��م زف��ٍس م��ن ل��يُ��م��دَّ َط��غ��ا ُج��ُرٍف ف��ي تَ��نْ��َق��ضُّ وَع��َل��يْ��ك��م
ال��نُّ��َج��ب��اء إق��ري��ط��ش ب��ن��ي ل��ح��ًم��ا ��اع��ه��ا دفَّ ف��ي يَ��ُج��وب ��ُف��وف ال��صُّ خ��اض
41 ال��ب��ي��داءِ ف��ي ك��ال��ِخ��ْرنَ��وص ي��ش��ت��د وإذوم��ٌن ب��دروع��ه��م أل��ق��اه��م
ال��َج��أْواء42 ��اق��ة ال��سَّ ع��ن��د م��ري��ون ُم��خ��لِّ��ًف��ا يَ��ْس��تَ��ِج��ي��ش ال��طَّ��ل��ي��ع��ة س��اق
ثَ��ن��اءِ: َخ��ي��َر يُ��ِف��ي��ُض ق��ام وع��ل��ي��ه ب��أس��ه ل��ش��دَّة ط��رٍب م��ن ف��اْه��تَ��زَّ
��ُم ي��ت��ج��شَّ م��ا وِب��ُك��لِّ ال��وح��ي ي��وم م��ع��ظِّ��ًم��ا أُِج��لُّ بَ��َط��ٍل ِم��ْن «ُح��يِّ��ي��َت
ت��ق��س��م ال��تَّ��ف��اخ��ر أْق��داح ـ��زُّع��م��اء ال��ـ ع��ل��ى وَغ��َدت أول��م��ت ال��والئ��م وإذا
وي��ح��س��ُم يُ��َح��دُّ ال س��ه��م��ي وك��ذاك ط��اف��ٌح وس��ه��م��ك ح��دٌّ ف��ل��س��ه��م��ه��م
تُ��ج��ِح��م43 َع��نْ��ه��ا وأن��ت تَ��ِط��ي��ب ح��ت��ى ِش��ئْ��تَ��ه��ا م��ه��م��ا األق��داح ت��ت��ن��اول
ال��م��تَ��َح��كِّ��ُم» ال��َف��اِئ��ُز وأَنْ��َت أَبْ��ًدا َس��ِج��يَّ��ًة ال��َف��َخ��ار تَ��َع��وَّدت َزْح��ًف��ا
44 اإلِي��م��اءِ وس��اب��ق ال��ق��دي��م ـ��ع��ه��د ب��ال��ـ أَب��رُّ َس��وَف أتْ��ِري��ذُ «ي��ا ف��أج��اب:
ال��نُّ��َص��راءِ س��اِئ��ُر َح��اًال ِل��تَ��ُش��بَّ ال��َوغ��ى إل��ى ف��ادع��ونَّ َظ��ِه��ي��ُرك وأن��ا
ب��اإلي��الء» ال��خ��ل��ف ج��زاء م��ض��ًض��ا ف��ل��ي��ج��رع��وا ف��أْخ��َل��ف��وا ال��ُع��داُة آل��ى
ال��زَُّع��م��اءِ ل��س��ائ��ِر ال��نَّ��ِس��ي��م َه��بَّ ع��ل��ى ُم��ن��دف��ًع��ا أت��ري��ذ م��ض��ى ج��ذًال
َس��ْوداء َك��َغ��يْ��م��ٍة ال��ُم��ش��اة وه��ن��ا ��ج��ا تَ��َدجَّ ال��ل��ذي��ن االي��اس��ي��ن أَْل��ف��ى
��اءِ َص��مَّ وع��وام��ٍل ب��م��ن��اص��ٍل ف��تَّ��اك��ٍة ِف��تْ��ي��ٍة ب��ج��ح��ف��ل دل��ف��وا
األنْ��َواء45 ة ب��ش��دَّ ال��ب��ح��ار َوْج��ِه ع��ل��ى َس��بَ��َح��ت ق��اريَّ��ٍة َك��َغ��َم��ام��ٍة
ال��ظَّ��ل��م��اء ألْك��ُه��ِف ��ي��اه ال��شِّ ِس��ْرَب س��ائ��ًق��ا َف��يَ��ْخ��ُف��ُق ل��ل��رَّاع��ي ف��ت��ل��وح
واألَرزاءِ: ال��َه��ول ب��ح��رِّ ل��ه��م��ا ُم��َخ��اط��بً��ا وق��ال أت��ري��ذ ف��ارت��اح
ويُ��ق��دُم ي��ك��رُّ م��ث��ل��ك��م��ا ف��إنَّ ـ��د اْل��ح��دي��ـ ُدرَّاع َرْه��ِط زع��ي��م��ي «إي��ٍه
تَ��تَ��ج��ه��م ب��ه��م��ٍة ال��ُج��نُ��ود ِه��َم��َم ال��َوغ��ى إل��ى تُ��ِث��ي��ُر ِب��نَ��ْف��ِس��ُك��َم��ا ح��س��ب��ي
أْح��ك��ُم��وا ال��ك��ت��ائ��ب ك��ل اْح��َك��ْم��تُ��م��ا وم��ا َم��نُّ��وا وآل��ه َزف��ُس آِه ل��و
ت��ت��ح��طَّ��م»46 ع��م��اده��ا وُش��مُّ ع��ج��ًال ذراع��ن��ا ت��ح��ت إْل��يُ��وُن َل��تَ��ه��دَّم��ت
ال��ُخ��َط��ب��اءِ أْف��َص��ُح نَ��ْس��ُط��ُر ب��ذوي��ه ل��ه َف��بَ��دا ِل��س��َواه��م انْ��ثَ��نَ��ى ثُ��مَّ
��َل��َح��اء ال��صُّ نُ��ْخ��بَ��ة ب��ي��اٌس وه��ن��ا ُم��ْس��تَ��نْ��ه��ًض��ا َج��يْ��َش��ه ي��ن��ظ��م َق��ام َق��ْد
ال��ن��ج��داء وس��ائ��ر ف��ي��ل��غ��ون ـ��ت��ر ال��س��ـ خ��روم��ي��ٌس ِه��ي��ُم��ون وال��م��ل��ك
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َش��ْه��ب��اء َس��اق��ٍة ف��ي وُم��َش��ات��ُه وع��ج��ال��ُه خ��ي��ل��ه ال��طَّ��ل��ي��ع��ة ج��ع��ل
ل��ل��ق��اء47 ِل��يَ��ْل��تَ��ج��ي ال��ِل��ق��اء ع��اف واه��ٍن ِن��ْك��ٍس ك��ل أْودَع وال��َق��ْل��َب
وال��ض��رَّاء: ��راء ال��سَّ ف��ي وال��ص��ب��ر ك��ري��ه��ٍة ل��ك��ل ي��ح��ثُّ��ه��م وب��دا
48 ش��ع��واءِ ل��غ��ارٍة م��س��ت��ه��دف��ي��ن وتَ��بَ��دَّدوا» ب��ع��ج��ال��ُك��م ت��ق��ح��م��وا «ال
واإلِْع��داءِ ال��َح��ثِّ ف��ي وم��ه��ارٍة ل��ك��م ب��أٍس ف��ي ت��غ��ت��رُّون وَح��ذَار
ِل��َوراء ب��ج��ب��ان��ٍة ت��ن��ك��ص��وا أن أو تَ��ن��َف��رُدون األَْع��داء ب��ك��ت��ائ��ب
وع��ن��اءِ ش��دٍة أع��ظ��م وب��ذاك نَ��َك��ال��ك��م ال��َع��ُدوِّ ع��ل��ى يَ��ُه��ون ف��ب��ذا
ِل��نَ��َج��اء ُم��ْق��ب��ًال م��ن��ك��م ِل��ِس��واه َل��َج��ا وق��د ال��ِج��ي��اُد َك��بَ��ِت وب��أيَّ��ك��م
اآلراء49 أْص��َوُب ي��ق��ي��نً��ا ه��ذا ف��ِإنَّ��َم��ا ال��ُع��َداة ف��ل��ي��ل��ق ب��ال��رُّم��ح
��اء» َش��مَّ م��دي��ن��ٍة ك��ل أس��وار ب��َدَه��اِئ��ِه��م ك��ذا َه��َدُم��وا أس��الف��ن��ا
بَ��َق��اءِ ِب��ُط��ول م��خ��اب��ره خ��ب��رت ال��ذي نَ��ْس��ُط��ور ِل��َح��ْزم ال��َم��ِل��ي��ك َط��ِرَب
ُم��ْف��ع��ُم ب��ال��ب��س��ال��ة ص��درك ش��ي��خ «ي��ا ب��رَع��ايَ��ة: ُم��َخ��اِط��بً��ا َم��اَل ف��ِإل��ي��ه
��ُم وُم��َه��ضِّ ُم��ْخ��م��ٌص َع��ْزِم��َك وِق��َواَم ُم��وه��ٌن ِج��ْس��َم��ك م��ن��ك َده��ٌر ك��ان ال
ي��ه��رُم ق��رٌم وذَلَّ َه��رْم��َت ول��ئ��ن ًة ش��دَّ َق��ْل��ِب��ك ِم��ث��ُل َس��اَق��ك َل��ي��َت ي��ا
َم��نَ��َح��تْ��ُه��ُم»50 ال��بَ��ق��ا ُط��ول ��ب��ا ال��صِّ وأُول��ي ��ب��ا ال��صِّ بَ��أَس ال��ُع��ل��ى أْرب��اب َم��نَ��َح��تْ��ك
األَْع��َض��اء ة ب��ش��دَّ بَ��ْع��ُد ُك��نْ��ُت ل��و وح��بَّ��ذا َه��ِرم��ت «ق��د ن��س��ُط��ُر: ف��أج��اب
دم��اء51 ب��ب��ح��ر ُم��ْخ��ت��ض��بً��ا أل��ق��ي��ت ُم��ج��ن��دًال ف��ي��ه أروث��ل��ي��ون زم��نً��ا
اآلالء ب��ُج��ْم��َل��ِة اْألَنَ��ام ُك��لَّ ال��ورى آل��ه��ة ت��ح��ب ل��م ل��ك��نَّ��م��ا
نُ��َع��َم��ائ��ي ��َض��ْت وُخ��فِّ َه��ِرم��ت َف��َل��َق��د ب��ت��ش��دُّدي ش��ب��ي��ب��ت��ي م��رح��ت ف��ل��ئ��ن
ِن��دائ��ي» َص��ْوَت واُع��ون ال��ق��وى وأول��و ال��ُق��َوى ألول��ي وش��أن��ه ال��طِّ��ع��ان أدع
واإلج��راء ب��اإلع��داء ال��س��ب��ق ذي م��ن��س��ت��ٍس ق��وم االث��ي��ن��ي��ي��ن وأت��ى
ال��ح��ُك��َم��اء أْح��َك��ِم ألُْوذس َدان��وا َم��ن ال��ك��ف��ال��يِّ��ي��ن بُ��ْه��ُم وي��ل��ي��ه��م
األن��ح��اءِ س��ائ��ر زع��زع وال��ج��اش ال��َوح��ي َل��َج��َب ي��س��م��ع��ا ل��م ُه��َم��ا ف��إذا
َخ��ْرس��اء ب��س��ري��ة س��واه��م��ا يَ��ُك��رُّ األع��دا ع��ل��ى ح��تَّ��ى وتَ��َربَّ��ًص��ا
ب��االس��ت��ب��ط��اء:52 ال��م��س��ع��ى واس��ت��ن��ك��ر ب��م��الم��ٍة ع��ات��بً��ا يُ��َؤنِّ��ب َف��َس��ع��ى
تَ��تَ��َق��دَّم53 ال أَراَك ال��دَّه��اء َق��ْل��َب ي��ا وأن��ت ون��ي��ت ف��ي��ت��ي��س اب��ن ي��ا «ل��م
ق��وَّم��وا ال��َع��وام��ل ِخ��ْرص��ان وال��ق��وم ِل��س��واُك��م��ا ِرْع��َدًة ال��تَّ��َخ��لُّ��ف َف��ِل��َم
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أْع��َج��ْزتُ��ُم54 وأراك��م ِب��ُس��َراُك��م��ا أراك��م��ا ��دور ال��صُّ ف��ي آُم��ُل ك��ن��ت ق��د
وي��ك��رم ي��ع��زُّ م��ن أول ل��ل��ص��ي��د اْولِ��َم��ت وال��والئ��م ت��ك��ون��ا أف��ل��م
تُ��َق��دَّم ح��ي��ن ال��ك��أس وض��اف��ي��ات يِّ ��و ال��شُّ ب��ال��لَّ��ح��م ت��رت��م��ي��ان ف��ه��ن��اك
وت��ه��ُج��ُم ت��ُك��رُّ أم��اَم��ُك��م��ا َع��َش��ًرا َك��تَ��ائ��بً��ا ب��أنَّ يَ��ُس��رُّك��م��ا وه��ن��ا
ُم» ال��دَّ َض��رَّج��ه��ا األَْع��داءِ وَم��َواق��ُف أُْق��ِع��دت��م��ا ال��ق��ن��ا ق��رِع ع��ن ف��ع��الَم
ب��اإلب��ط��اء ح��ك��م��ت َع��َل��ي رج��ًم��ا ت��رى «أف��ال ُم��ْغ��َض��بً��ا: أوذس ف��أج��اب
وال��ن��ب��الء ال��ُع��َظ��َم��اء ب��ط��الئ��ع ِق��تَ��اَل��ن��ا َوَدْدت إن ت��ن��ُظ��ُر ف��ل��س��وف
ب��ال��ُخ��ي��الء» خ��ب��ط��ت أراك وه��ن��ا ال��ع��دى ص��در ف��ي ت��ل��م��اخ أب��ا وت��رى
واالْس��ِت��ْرَض��اءِ:55 ب��ال��ُح��ْس��نَ��ى ِغ��يْ��َظ ق��د َخ��اَل��ُه ُم��ذ ��ًم��ا م��ت��ب��سَّ ف��أج��اب��ه
تَ��ْس��تَ��ْع��ص��م ِح��ْك��م��ًة بَ��َل��ْوتُ��ك َف��َل��َق��د ًدا ُم��نَ��دِّ َل��ْس��ُت َل��ي��رَت اب��ن أي��ا «َم��ْه��ًال
تَ��تَ��َس��نَّ��ُم ذُْرَوًة َف��ُدونَ��ك ُج��لَّ��ى َوَش��َع��ائ��ًرا بُ��ْغ��يَ��ًة اْس��تَ��َوي��ن��ا وق��د
يَ��تَ��َخ��رَُّم ب��ائ��ًدا ي��ذه��ب ب��ال��رِّيْ��ح ع��س��ى ع��ت��ب��ي م��ن اْش��تَ��دَّ ��ا ع��مَّ وتَ��َع��دَّ
وأَْل��ِئ��ُم»56 َف��تَ��ْق��ُت م��ا أَْرتُ��ُق َف��َل��َس��ْوف ص��الب��ٌة ال��م��ق��ال م��ن ت��ُس��ؤك ول��ئ��ن
األَبَّ��اءِ ال��ع��زَّة ذي ل��ذي��وم��ٍذ م��ط��وًف��ا ��ري��ع ال��سَّ ��يْ��َر ال��سَّ واس��ت��أن��ف
اإلب��الء َم��ْوق��ف ع��ن ُع��ْزَل��ٍة ف��ي ِع��َج��ال��ه ب��ظ��ه��ر ُم��نْ��تَ��ص��بً��ا أل��ف��اه
واإلِغ��ض��اء: اإلج��ح��ام ل��ذا ل��وًم��ا َف��َل��َح��اه��م��ا إس��ت��ي��ن��ٌل وب��ق��رب��ه
تَ��تَ��َل��م��َل��ُم ج��ازًع��ا ال��َف��وارس ُدون م��ن أراك ت��ي��ذي��وس َخ��ل��يْ��َف��ة «أس��ًف��ا
يَ��ْع��زُم ال��ع��زائ��م أول��ي َق��بْ��َل ك��ان ق��د ب��ه َع��ْزٍم ف��ي أب��اك اْق��تَ��َف��يْ��ت ه��الَّ
تُ��ع��ظَّ��م ب��ال��ف��خ��ار ِف��ع��اًال ع��ن��ه رأى ل��م��ن َرَويْ��ت ل��ِك��ن أَْل��َق��ه ل��م
يَ��نْ��ظ��م ل��ل��ج��ح��اف��ل ض��ي��ًف��ا ال��ب��أس ذو وُف��ل��ي��ن��ٌك م��ي��ك��ي��ن��ي��ا أت��ى ول��ق��د
َع��َرْم��َرُم ثُ��مَّ واْل��َج��يْ��ُش ُح��َل��َف��ائ��ه ف��ي األْج��نَ��اد يَ��ْج��َم��ع ِث��يْ��بَ��ة ل��ح��ص��ار
ُم��ص��ّم��ُم ال��ِخ��َالف ع��ل��ى َزْف��س َل��ِك��نَّ ب��ه��ا ب��خ��ل��وا ف��م��ا ِب��نَ��ْج��دت��ه��م َرِغ��ب��ا
أب��رم��وا م��راٍم ع��ن اْل��َع��ِزي��م��َة َول��وى إَِش��اَرًة ِم��نْ��ُه ��ؤم ل��ل��شُّ ف��أراُه��ُم
ُم��َخ��يِّ��م ��ت��يْ��ه ب��ض��فَّ وال��َخ��يْ��ُزَراُن آُس��ْوِف��ًس��ا بُ��لِّ��غ��ا ��ا َوَل��مَّ نَ��َك��ًص��ا
��ُم��وا وت��وسَّ رأوا َخ��ي��ًرا َف��ِب��ِت��ي��ذيُ��س ��ٍة ُم��َه��مَّ أم��ر اإلغ��ري��ق ل��دى ف��ب��دا
ال��م��ط��ع��م وُم��دَّ إت��ي��ك��ٍل ص��رح ف��ي َق��ْدم��ٍس أبْ��ن��ا َف��َج��اءَ س��ار ب��ع��ث��وه
يُ��ْف��ح��ُم ب��ب��أٍس وب��دا ال��ِع��دى َق��ْوِم ل��دى ُم��نْ��َف��ِرًدا ك��ان أْن راَع��ُه م��ا
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األَْع��َظ��ُم ال��نَّ��ِص��ي��ر ب��آث��ي��ن��ا ول��ه نُ��ص��رٍة أع��ظ��م واح��ت��از ب��اراه��م
اْس��تَ��ألم��وا ب��ال��ح��دي��د أَْخ��َم��َس خ��م��س��ي��ن وأك��م��ن��وا ع��ل��ي��ه َغ��يْ��ًظ��ا َف��تَ��َح��دَّم��وا
األَيْ��َه��ُم ��دي��د ال��شَّ ال��طَّ��ول ذُو وم��ي��ون ِل��يْ��ُف��وُف��نْ��ُط��ٌس ال��َع��ْزم ذو وِب��رأْس��ه��م
م��ن��ه��م م��ي��وٌن إالَّ ن��ج��ا ن��اٍج ال اآلب��اء بَ��ْك��َرة ع��ن أْف��ن��اُه��ُم
اإلب��ن��ُم وه��ذا ت��ي��ذي��ٌس ف��ل��ذاك ال��ُع��ل��ى ألرب��اب إذع��انً��ا أب��ق��اه
يَ��تَ��َع��ظَّ��ُم»57 ِم��ثْ��َل��ه ي��ك ل��م وأبُ��وُه ال��َوغ��ى إبَّ��ان أَب��ي��ه ِم��ثْ��َل ك��ان م��ا
ال��رَُّؤس��اءِ َس��يِّ��د ِل��ُح��ْرم��ة َرْع��يً��ا َص��اِم��تً��ا اْل��َم��َالم��ة ذي��وم��ي��ذُ َف��َوَع��ى
اس��ت��ح��ي��اء:58 ب��ال ُم��بْ��تَ��دًرا وأج��اب ي��رع��ه��ا ل��م إس��ت��ي��ن��ٌل ل��ك��نَّ��م��ا
اآلب��اءِ م��ن ُق��وًى أش��دُّ ق��وٌم وإنَّ��ن��ا نَ��َط��ْق��َت ِب��م��ا َص��َدَق��ت «ه��الَّ
اْإلْح��َص��اء َق��ِل��ي��َل��ِة ال��نُّ��ُف��وس ُش��مِّ ب��ف��ي��اِل��ٍق ِث��يْ��بَ��ًة َف��تَ��ْح��نَ��ا ول��ق��د
األَنْ��بَ��اءِ ص��اِدُق َزْف��ٍس وم��ن��اُل ال��ُع��ل��ى ب��ال��م��ق��ام��ات وث��ق��ن��ا َوَل��َق��ْد
ك��األب��ن��اء»59 اآلب��اء ف��م��ا أق��ص��ر َس��ِري��رٍة ِب��ُس��وءِ َه��َل��ك��وا آب��اُؤن��ا
واإلص��غ��اءِ ��ْم��ِت ال��صَّ ح��ل��ي��ف «إج��ل��س م��ع��نِّ��ًف��ا: أت��اه ذي��وم��ي��ذٌ ح��ن��ًق��ا
ال��ُع��م��داءِ ��ة ه��مَّ ي��ن��ه��ُض أَتْ��ِري��ذُ َم��َض��ى إِْن ألَْح��نَ��َق ج��ه��ٍل ذا ك��ن��ت م��ا
واألَس��م��اء األْوص��اف ف��ائ��ق ه��و َف��َم��ْج��ُدُه ال��ع��ظ��ي��م ال��نَّ��ص��ر نَ��ال��نَ��ا إِْن
َدْه��َم��اء60 َل��ْزب��ٍة أَْع��َظ��ُم َف��َع��َل��يْ��ه ُج��نُ��ودن��ا ب��ان��ك��س��ار ذََل��ل��ن��ا وإذا
األه��واء» َغ��َوايَ��َة ُم��ج��نِّ��ب��ي��ن إذا ول��نُ��ْق��ِدم ب��ال��ب��أس ف��ل��ن��ع��ت��ص��م
وال��ُغ��َل��واء ب��اإلق��داِم ل��ألرض ل��ُه َم��ْرك��ب��ٍة ف��وق م��ن انْ��بَ��َرى ث��م
61 ال��َح��ْوبَ��اءِ َح��ْوبَ��َة يُ��َه��يِّ��ج ص��وٌت ِب��َص��ْدِرِه ��الح ال��سِّ ل��َص��ْل��َص��َل��ة َف��َع��ال
ف��ي��ل��ِق إثْ��ر َف��يْ��َل��ًق��ا تَ��ْج��ِري ال��ح��رب إل��ى ��ق ت��دفُّ أيَّ األج��ن��اد ��ق��ت ت��دفَّ
ت��رف��ق ب��غ��ي��ر أن��واءٌ ال��ري��ح م��ن تَ��ه��يْ��ُج��ه��ا ال��ب��ح��ار أم��واج ك��ث��ائ��ر
تَ��ْل��تَ��ق��ي62 ب��ال��ُع��ن��ِف ال��ُج��ْرِف ف��وق ح��ي��ث إل��ى ��ه��ا لُ��جِّ َف��ْوق بَ��ْع��ًض��ا ��ُع ي��دفِّ
ال��ُم��ص��ف��قِّ ال��ه��دي��ر ق��ص��ف ع��ن تَ��َغ��ْرَغ��َر َغ��ث��ا َزبَ��ٍد ع��ن ��خ��ر ال��صَّ أع��ل��ى َف��تَ��نْ��َق��ضُّ
م��ن��ط��ِق ص��وت وال ن��ف��ٍس ه��وى ال وه��م أم��ره��م ي��س��م��ع األم��ر أول��ي��اء ب��ه��م
ال��ُم��َح��ّق��ق ال��خ��ب��ي��ر نَ��ظ��م ن��ظ��م��وا وق��د وه��ل��ٍة ألوَّل بُ��ْك��ًم��ا ت��خ��ال��ه��م
ت��ألُّ��ق63 أيَّ ��م��ر وال��سُّ ص��وارم��ه��م ت��ألَّ��ق��ت ال��طَّ��اِم��ح��ات ��دور ال��صُّ وف��وق
ُق��لَّ��ِق ب��ال��ح��ظ��ائ��ر ش��ي��اٍه َك��ِس��رب َض��ِج��ي��ُج��ُه��م ق��ام األع��داء ول��ك��نَّ��م��ا

321



اإللياذة

ُم��ْش��ِف��ِق64 ب��أنَّ��ة تَ��ثْ��ُغ��و َرنَ��ْت َل��ُه��نَّ ل��ه��ا ثَ��َغ��ت وال��ك��ب��اُش اْس��تُ��درَّت م��ا إذا
تَ��َخ��لُّ��ق واخ��ت��الف لُ��س��ٍن ِب��ِع��دَّة ت��ألَّ��ُف��وا ف��جٍّ ُك��لِّ ِم��ْن ف��أْوَزاُع��ُه��م
ق م��ش��وِّ أده��ى ال��ح��رب إل��ه وط��وًرا ال��وغ��ى إل��ى أث��ي��ن��ا َط��ْوًرا ت��ش��وُق��ُه��م
ال��م��َف��رِّق65 ��َق��اق ال��شِّ إل��ف ش��ق��ي��ق��تُ��ه ف��ت��ن��ٌة وِرْع��َدُة ه��وٌل َح��ْول��ه وم��ن
تَ��ْرتَ��ِق��ي66 ب��ال��ج��وِّ ال��زَّْرق��اءِ ُق��بَّ��ة إل��ى ن��م��ت وإن ُه��زاٌل تَ��نْ��َش��أ إِْن ِه��َي ن��ع��م
ُم��َم��زَّق ك��ل ��م��ل ال��شَّ َج��م��ع ُم��َم��زِّق ًة ُم��َج��دَّ ط��اف��ت ال��َق��ْوَم��يْ��ن ب��ُم��ْج��تَ��َم��ع
تَ��َح��رُّق أيَّ األْج��نَ��اُد تَ��َح��رََّق��ت َس��واِخ��ٌط وال��نُّ��ف��وس ت��دان��وا ��ا ول��مَّ
ي��ل��م��ِق67 ف��وق ي��ل��م��ًق��ا يُ��َواري وك��رٌّ ��ج��ت ت��دجَّ ُص��ُدوٍر ف��ي ت��الق��ت ط��ع��اٌن
ُم��ْه��َرِق68 ب��األِس��نَّ��ة دم��اءٍ ب��س��ي��ل ق��ات��ٍل َونَ��ْع��رُة م��ق��ت��وٍل وزف��رة
َريِّ��ق ��ح��ائ��ب ب��ال��سَّ م��اءٍ ك��ش��ؤب��وِب ًدا ُم��َش��دِّ ال��ك��ف��اح داع��ي يُ��الِط��ُم��ُه��م
َض��يِّ��ِق م��ج��اري��ه ع��ن ِب��َس��ْف��ٍح ي��ف��ي��ض ًرا تَ��َح��دُّ ال��ج��ب��ال ش��مِّ م��ن ِب��َس��ي��ل��ي��ن
ُم��ْح��ِدِق ��َوام��ِخ ال��شَّ ق��اص��ي ل��دى ل��راٍع َم��نْ��َظ��ٍر ِب��ه��ائ��ِل يَ��بْ��ُدو ط��غ��ا ُزع��اٌب
ال��طُّ��رواد69 ب��ط��الئ��ع أن��ط��ي��ل��ٌخ ط��اع��ٍن أول وك��ان ال��ع��ج��اج ع��جَّ
ِص��ع��اِد70 ل��ص��دِّ ُس��ب��ك��ْت خ��وذٍة ف��ي إي��ُخ��وُف��ْول��ًس��ا ث��ال��س��ي��اس اب��ن ط��ع��ن
َرَش��اِد71 ِب��َغ��يْ��ر َط��ْرف��اُه ف��انْ��َغ��ضَّ ِل��ِدم��اِغ��ه ب��ف��وده ��ن��ان ال��سِّ نَ��َف��ذَ
اإلس��آِد72 أل��ف��ي��ن��ور ف��أغ��ذَّ ارت��م��ى ك��ال��طَّ��ود ال��ه��ي��ج��اء س��اح��ة ف��ي
��اِد ال��وقَّ ِس��الح��ِه اس��ت��الَب يَ��بْ��غ��ي ِل��َخ��ل��وٍة أْخ��َم��ص��ي��ه م��ن واج��ت��رَّه
َم��َع��اد ش��رَّ ع��ل��ي��ه ع��اد ال��ح��ي��ن ف��ي وِب��َداُرُه َخ��يْ��بَ��ًة إالَّ ن��ال م��ا
ب��ال��ِم��ْرص��اد آغ��ي��نُ��ور وه��ن��اك خ��ص��م��ه ع��ن ب��م��ي��ل��ه م��ال ف��ال��تُّ��رس
ُف��َؤاد َك��ِل��ي��ل َم��ْط��ُروًح��ا ف��ل��واه ع��اس��ٍل ب��أس��َم��َر يَ��ْط��َع��نُ��ُه ف��ان��ق��ضَّ
أف��راِد ع��ل��ى أف��راٌد ك��ال��ذئ��ب ُم��ِغ��ي��َرة ال��ُج��يُ��وش ُم��ْع��تَ��َرك ف��اْش��تَ��دَّ
ل��ِط��َراد ف��ان��ب��رى ت��رع��رع «ي��ف��ٌع أن��ث��ي��م��ي��ٍن اب��ن ع��ل��ى أي��اس ف��س��ط��ا
ب��ال��م��ي��الد ش��اط��ي��ه ف��ي ف��از م��ذ ِس��م��ويْ��س��ًس��ا ُدع��ي ل��س��م��وي��ٍس ن��س��بً��ا
ال��وادي»73 ب��ذَاَك ق��ط��اع��ه��م ل��ي��روا أْه��لُ��ُه إي��ذا ط��ود م��ن أت��ى زم��نً��ا
اآلم��اد ق��ِص��ي��َرَة ال��ح��ي��اة وَق��َض��ى ع��ن��ائ��ه��م ج��زاء أْه��لُ��ْوه ن��ال م��ا
ج��الد وق��ع ب��ال��ق��وم ع��ال ل��م��ا َع��يْ��ُش��ُه ُق��وِّض ت��ي��َالُم��ون اب��ن ب��ق��ن��ا
األوراد م��ذبَّ��ل ال��ح��ض��ي��ض ك��دم ص��دره ل��م��ن��ك��ب��ي��ه ال��س��ن��ان خ��رق
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األف��ن��اد ي��ان��ع غ��ٌض وال��رَّأس م��م��ش��وق��ًة ص��ف��ص��اف��ًة ح��ك��ى م��ل��ق��ى
اد ال��ح��دَّ ب��ق��واط��ع آص��ال��ه��ا َف��ُق��ّط��ع��ت ال��م��ي��اه ع��ذب ع��ل��ى رب��ي��ت
األْج��َداد74 ع��ل��ى ُم��ْل��ق��اًة ف��ت��ج��فُّ َزَه��ت َم��ْرك��ب��ٍة ع��ج��ال ي��روم م��ن��ه��ا
ال��م��رت��اد75 ل��ل��ق��ات��ل ب��ق��ن��ات��ه أن��ط��ي��ف��ٌس ال��ف��ت��ى ف��ري��ام اب��ن ف��رم��ى
اِد ��دَّ ال��شَّ أوذس ص��اح��ب ال��ب��أس ذي لُ��ْوق��ٍس ف��ي أُنْ��ِف��ذَت َوَل��ِك��ن َف��نَ��بَ��ت
زن��اِد ك��وري ب��ح��ال��ب��ه ف��م��ض��ت ل��س��ل��ب��ه ال��ق��ت��ي��ل ي��ح��ت��م��ل ك��ان ق��د
ال��ُورَّاد ج��م��ل��ِة م��ن ال��رَّدى َوَرد ول��وق��ٌس ال��ح��ض��ي��ض إل��ى ال��ق��ت��ي��ُل س��ق��ط
وِذي��اد أل��ي��ف��ه ث��أر ل��ط��الب أوذٌس ال��م��ؤل��ق ب��ال��زَّرد ف��ان��ق��ض
األج��ن��اد ع��ل��ى ص��ع��دت��ُه وأط��ار م��ت��ش��وًِّف��ا دان��يً��ا ال��طَّ��الئ��ع ق��ص��د
تُ��نَ��ادي76 ب��ال��ُح��تُ��وف ل��ذم��ي��ك��ووٍن َم��َض��ت ُس��ْل��ك��ى ل��ك��ن��ه��ا ف��ت��ب��ع��ث��روا
ج��ي��اد س��راع ع��ل��ى إل��ي��ه ي��ج��ري آب��ذس م��ن أت��ى ِل��ِف��ري��اٍم ن��غ��ٌل
ش��داِد ��الح ال��سِّ تَ��ْح��َت ب��َص��الِص��ٍل ُم��َج��نْ��دًال ف��راح ب��ُص��دغ��ي��ه َوَخ��َض��ت
األم��ج��اِد ُع��ْم��َدة َه��ْك��ُط��ُر وك��ذاك ت��ق��ه��ق��ًرا ل��ل��وراء ال��طَّ��راود نَ��َك��َص
األْج��س��اد م��ش��تَّ��ت ب��ج��م��ع وس��ع��وا ه��اله��ٍل ب��ي��ن اإلغ��ري��ق وت��ق��دَّم
ِوع��ن��اد: ل��ت��ص��ل��ٍب ف��دع��اه��م رأى أف��لُّ��وٌن ف��رغ��اٍم ف��وق م��ن
اِد ال��ب��دَّ ال��رَّدى داع��ي دع��ا َف��َل��َق��د ت��ق��دَّم��وا ال��ك��رام إل��ي��ون ق��وم «ي��ا
ِج��الِد ي��وَم وال��ُج��ْل��ُم��وِد ـ��ُف��والذ ال��ـ م��ن ل��ي��س��وا ف��ال��ع��دى ت��س��ت��ذلُّ��وا ال
األع��داد ب��ُج��ْم��َل��ة ل��ي��س وأخ��ي��ُل وق��ن��يّ��ك��م ن��ص��ال��ك��م وق��ع ل��ي��ك��لَّ
األض��داد»77 ش��دَّة م��ن ن��ال��ُه م��ا ع��ل��ى ُم��ح��ت��دًم��ا ال��ُف��ل��ك ب��ي��ن زال م��ا
ال��ُم��ع��ت��اد78 ب��ع��زم��ه��ا ال��ص��ف��وف ب��ي��ن ان��ب��رت آث��ي��ن��ا اإلغ��ري��ق وب��ج��ح��ف��ل
وال��تَّ��ْرداد اإلم��س��اك ذا وتَ��ُح��ثُّ وتُ��ِث��ي��ُره��ا نُ��ُف��وس��ه��م تَ��ِه��يْ��ج راح��ت
غ��ادي ب��األغ��ارق ال��ثِّ��َراق��ِة م��ول��ى ِف��ي��ُروٍُّس ي��دي م��ن ِب��َص��ْخ��ٍر وإذا
الْس��ِت��نْ��َج��اد يَ��َديْ��ه َف��َم��دَّ س��ح��ق��ت ب��ش��ظ��يَّ��ٍة ذيُ��ْوُرٍس ِرج��ل ف��أص��اب
ع��اِدي تَ��َق��دَّم ِف��ي��ُروُّس ل��ك��نَّ ب��َق��وِم��ِه يَ��ْس��تَ��ِغ��يْ��ُث أُْل��ِق��َي ل��ألرض
األن��داد ل��دى ب��دت ال��رم��ال وع��ل��ى ف��م��زق��ت ش��ق ب��ال��رم��ح أح��ش��اءه
األح��ق��اد واري ان��ت��ق��اًم��ا ي��ب��غ��ي ب��ط��ع��ن��ٍة ال��ع��دو ع��ل��ى ت��واس َف��َع��دا
ب��ادي ب��ن��ص��ٍل رئ��ٍة ع��ل��ى وق��ف��ت ص��دره ف��ي ث��دي��ه ب��أع��ل��ى ول��ج��ت
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م��م��اِد79 غ��ي��ر واراه وب��ج��وف��ه ح��س��ام��ه وس��لَّ وأخ��رج��ه��ا ف��دن��ا
ب��م��راد ي��ف��ز ل��م س��ل��ٍب وب��ك��س��ب ح��ي��اِت��ِه ن��وِر ب��س��ل��ب ال��م��راد ن��ال
ل��ألنْ��َداِد م��ن��دف��ع��ي��ن َط��َل��ب��وه غ��دائ��ٍر ب��ع��ق��ص وس��م��وا م��ن ف��ذووه
ت��ه��ادي ب��غ��ي��ر م��ن��ث��ن��يً��ا ع��اد أن أغ��ن��ي��ا م��ا وثَ��بَ��اتُ��ُه َف��نَ��َش��اُط��ُه
ال��نَّ��ادي ب��ذاك َق��تْ��ًال وثِ��راق��ٍة إي��ف��ي��ا َم��وَل��ى ان ال��نِّ��دَّ ث��وى ف��ك��ذا
أع��ادي ب��اش��ت��ب��اك ق��ت��ل��ى أج��س��اد َق��ْوَم��يْ��ه��م��ا م��ن تَ��نْ��ه��ال َوَع��َل��ي��ه��ا
األْش��َه��اِد م��واق��ِف ب��ي��ن ويَ��ُج��ول ي��رى راءٍ ص��ف��وف��ه��م ب��ي��ن ك��ان ل��و
ِب��ِب��ج��اد ح��ف��ظ��ه��ا م��ن م��ت��وش��ًح��ا م��ض��ى وق��د ال��ح��ت��وف ف��االس َوَوَق��تْ��ه
وَص��َوادي َغ��َواِديً��ا ال��س��ه��ام ورأى وخ��وارًق��ا ن��واف��ذًا ال��ح��راب ل��رأى
��اد ال��نُّ��قَّ ل��وم��ة تَ��ْع��تَ��ِري��ه ال ُم��ْح��َك��ٌم وال��تَّ��َف��نُّ��ن َد ُش��دِّ وال��َه��ْوُل
تَ��ْع��َداِد80 ب��ال َق��تْ��َالُه��م َوَع��ِدي��ُد ال��دِّم��ا ت��ي��ار األرض أدي��م وك��س��ا

هوامش

عليهم تدير اآللهة ساقية كانت وهريا زفس ابنة وهي الصبا، إالهة هذه هيبيا (1)
عليه يقوى فال شاربها يخلد بالسالف عنها عربنا راٌح هي بل البرش كمدامة ال مدامة
من وأزوجها زفس خدمة يف ظلت سيأتي كما لآللهة ساقيًا غنيميذ زفس أقام وملا املوت،
الغالب يف القوة أن الخرافة هذه ومغزى اآللهة، مصاف يف أدخلُه عندما البطل هرقل
العىل أبناء أن إىل يشري األرباب مجتمع يف ساقية الصبا َربَّة إبراز وإن الصبا، رفيقة

تزول. ال وسعادة أبدي بشباب يتمتعون
يعظمونها الناس كان حيث أرغوس إىل نسبة األرغية هريا تهكًما يقول (2)
أرغوس أهل لها أقام ولقد عندهم، والدتها دعوى ساموس أهايل وينازعون ويجلونها،
يمثلها والعاج الذهب من جميعه صنع الحجم عظيم أنه وصفه يف بوزانياس قال تمثاًال
صولجان وباألخرى رمانة يديها وبإحدى والساعات، البهجات عليه أكليل رأسها وعىل

طيطوي. طائر طرفه عىل
يغيظهما أن غرو وال وهريا، أثينا إىل يعود و«َدنَتَا» رتا» «تََسعَّ يف الضمري (3)
ذلك ألن كالمه؛ آخر يف إليه بامليل زفس تظاهر الذي الصلح وعقد األمن استتباب
فلم الطرواد نصري باطنًا وهو زفس أما بلدتهم، وتدمري بالطرواد اإليقاع من يمنعهما
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هريا جانبه وإىل امُلْلك، صولجان وبيده عرشه عىل زفس صدره يف اآللهة» «مجلس :1 شكل
زوجته.

بالده، تدمر أن عىل فاريس بقتل يأذن أن يؤثر كان بل بالعهدة يعبثوا أن يود يكن
قلب تََصلَّب إذا به تأذن ولكنها الرش، تحب ال العلوية القوة أن االجتماع هذا ومغزى

إتيانه. عىل الرشير
من لحكمًة لزفس يها وتصدِّ هريا وانرباء الغيظ، وكظمها أثينا صمت يف إن (4)
وزد زوجته، لهريا ما عليه الدالة من لها فليس زفس ابنة هي أثينا فإن الشاعر، حكم
وخصوًصا بالرتوي، جديرة بالصرب خليقة فهي والرصانة، الحكمة ربَّة أنها ذلك عىل
لنا وهنا العناء، مئونة تكفيها اللسان ذربة الجنان، جريئة امرأة بجانبها أن تعلم أنها
وعلت منزلته، سمت مهما زوجها عىل السلطة من للمرأة ما عىل هريا كالم من آخر مثال

كلمته.
ينتقم أن من بد فال إليون، من ومكَّنها بغيتها أتاها إذا أنه إىل زفس يشري (5)
إن أي: الطرواد، بخصائصه اإليقاع إىل ألجأته كما ومحبيها بصنائعها ويوقع يوًما منها
إىل يرتبص بل خاطر طيبة عن ينفذها فال مآربها إنفاذ عىل زوجها أحرجت إذا املرأة

الفرص. سنوح عند رغائبه وإنقاذ حقه إحقاق
الحق. بمعنى هنا الذمام (6)
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عن تتخىل إذ الغيظ بها اشتد إذا وحقدها املرأة بكيد البيت هذا مفاد ينبئك (7)
نفسها وقفت التي املدن كل بتدمري هريا رضيت فقد واحد، بعدو لإليقاع صديق ألف

عنها. راضية تكن لم واحدة بلدة تدمري إىل توصًال عبادتها عىل
العرب، زحل وهو اآللهة، جميع وأبو تقدم كما زفس أبو هو قرونس أو قرون (8)

واإلفرنج. الالتني وساتُرنُس
الحرمة. هنا الزمام (9)

يحيق أن رامت بل لإلغريق الغلبة بتهيئة زفس باستئذان هريا تكتف لم (10)
للعهاد. والناكثني بالجهاد املنكوبني هم فيكونون الَعار، وّرش يار الدِّ خراب بالطرواد

تجعل أن أثينا أمر زفس إن املوضع: هذا يف قوله هومريوس عىل انتُِقد قد (11)
وسقراط أفالطون ذكره قديم االنتقاد وهذا به، آىل قد كان بما يحنث الطرواد جيش
قصدنا من وليس العهاد، بنكث يأمر أن اآللهة بأبي يخلق ال إذ بعدهما وكثريون
مجرى فيه يشفع عيٌب ولكنه الكامل، وسبحان الكمال له وندَّعي لشاعرنا، نتشيع أن
وسلمت الحرب النتهت بعهدتهم الطرواد برَّ لو إذ إليون بتدمري املحتوم والقدر الحوادث
إنفاذا الترصف؛ هذا الشاعر ترصف فلهذا اعتقادهم، يف محال وهو القدر، وكذب إليون
الخالق َقبَِل من املطلقة بالحرية تحكم الحية املعتقدات أن نعلم أننا ثم القضاء، ألحكام
سبق الجريمة املجرتم ألن ولكن بارتكبه يرس ألنه ال األثم بارتكاب له فيأذن للمخلوق،
وإحقاًقا األعمال، لتقييد دفًعا الخالق من يصدر اإلذن وهذا اجرتامها، عىل بنفسه فصمم
زفس يفرتض أن بد وال واختياًرا، طوًعا بل إجباًرا حينئٍذ يأتونها ال إذ املربات ذوي ملربة
سابق فعملهم يفتعلوها أن مزمعني كانوا ألنهم الطرواد؛ بفعلة فأذن بالغيب، عامًلا هنا
من البادي الرش يف والالهوت الكالم علماء قول هو ذلك عملهم، يمنع ال وعلمه لعلمه

بأمره. وليس بإذنه وصادر الهك، علم بسابق معلوم فَهَو اإلنسان،
ينصب ثم أميال بضعة إال يجري ال طروادة بالد يف صغري جدول إيسيفوس (12)

مرمرا. بحر يف
إلنقاذ بًرشا اآللهة تستخدم أن أراد إذا هومريوس «إن فلوترخوس: قال (13)
إقناع قصدت إذا أثينا فإن الرغيبة، تلك إلنفاذ يصلح من البرش من تتخذ جعلها رغائبها
الفتك طلبت وإذا والدهاء، بالحكمة لشهرته أوذيس به وجهت األمور من بأمر اإلغريق
عىل أثينا حملت التي األسباب من الرشاح أكثر وقد كذيوميذ». بطل إىل عمدت بالطرواد
جنديٍّا تستحث لم آثينا أن ومحصلها منيالوس، عىل للحمل غريه دون فنداروس انتقاء
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فال السابق النشيد يف بنا مر كما فاريس يكرهون كانوا ألنهم نفسها؛ طروادة جنود من
عىل الطرواد حلفاء بني من ثَمَّ من اختيارها فوق العار يوليهم أمر عىل ألجله يقدمون
يتفانى بخيل طماع رجل وهو والخيانة، بالخداع مشهورة فئة زعيم كان ألنه فنداروس؛
خيله عىل خوًفا راجًال أتى إنما أنه الخامس النشيد يف بنفسه يعرتف وهو املال، طلب يف

الحصار. أثناء علفها نفقة من واستثقاًال
كما بالد أو بلد اسم إىل مضاًفا إالهة أو إله اسم هومريوس شعر يف رأيت إذا (14)
لذلك خاصة بعبادة قائمة البالد تلك أن ذلك يف السبب أن فاعلم ليقيا» «أفلون هنا: قال

أشبه. وما معبٌد فيها له يكون أو اإلله
الكبش. بمعنى حمل جمع األحمال (15)

ومرامي الحسام، مضارب يذكر هومريوس نرى ما كثريًا الكنانة، الجفري (16)
فيذكر واحدة، رمية يف يسهب املوضع هذا يف كما نراه وقد موجزة، بكلماٍت السهام
صحب وتحوط مدها ثم وزخرفها، وصانعها وطولها منها صنعت التي واملادة القوس
بالفضاء النبلة وذهاب ذلك بعد القوس وحالة السهم وإطالق ووترها سهمها ثم حاملها،
يتأتى هنا فنداروس فسهم للمقام، مراعاة إال اإليجاز وذاك اإلسهاب هذا وما الفسيح،
سائر عن تميزه مزية له يكون أن إال يأبى الشعري والذوق عرمرمني جيشني تالحم عنه
يف للذكر وإرساًخا للسامع تفكهة البديع؛ األسلوب هذا عىل بوصفه الشاعر فتفنن النبال

فينساه. مرٍّا عليه يمر لئال الفكر
بقوله: حجر بن أوس تأنُّق القوس مادة بذكر اعر الشَّ يتأنَّق (17)

م��ك��ل��ال ب��ال��س��ح��اب ت��راُه ب��ط��وٍد ش��ظ��ي��ٍة ف��رع راس م��ن وم��ب��ض��وع��ة

نباله: صانع بمدح العدواني حرثان اإلصبع ذي ترنم صانعها بمدح ويرتنم

ص��ن��ع��ا ك��ل��ه��ا ع��دون أن��ب��ل وت��رَّص��ه��ا أف��واق��ه��ا ق��وم
وال��ت��ب��ع��ا ال��ث��الث وك��ان ـ��ن��انً��ا ف��ي��ـ أس��ود أح��م ك��س��اه��ا ث��م

السهام. من املريش املقذذ (18)
السهم. عليه يوضع القوس فرض الفوق (19)
الوتر. والرسية الريش ذو السهم: املريش (20)
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هذا يف لعل السهم، ومعناه بالفارسية، نيزه معرب السهم نصل النيزك (21)
القوس: وصف يف اخ مَّ الشَّ قال اللفظية، املشاكلة من شيئًا س امُلَخمَّ

ال��ج��ن��ائ��ُز أوج��ع��ت��ه��ا ث��ك��ل��ى ت��رن��م ت��رنَّ��م��ت ع��ن��ه��ا ال��رام��ون أن��ب��ض إذا

النبال: وصف يف الرقايش وقال

ال��س��ي��س��اء أُب��ن م��ن س��ال��م��ة اس��ت��واء ف��ي األك��ع��ب م��ج��ل��وزة
ال��ل��ح��اء ط��رائ��ق م��ن ت��أخ��ذ ال��ب��راء م��س��اح��ل ت��زل ف��ل��م
ال��س��م��اءِ ف��ي ال��ط��ائ��ر إل��ى ت��رن��و ال��ص��ف��راء ك��ال��ح��ي��ة ب��دت ح��ت��ى
زرق��اء وال ب��ك��ح��الء ل��ي��س��ت األق��ذاء س��ري��ع��ة ب��م��ق��ل��ة

مقتل. يف يحلَّ ولم فيها حل السهم إن أي: السالح نجاد الحمائل (22)
بالربفري ورجليه ساقه عىل واملنصب منيالوس جرح من املنفجر الدم شبه (23)
تاريخية إفادة إىل منه استطرد لطيف تشبيه وهو األبيض، العاج عىل املنصب األحمر
حليٍّا ذلك من ويصطنعن بالربفري، العاج صنع يحسنَّ كن وإيميونة قريا غيد إن بقوله:
تناولها األرجوان أو بالربفري الصبغ وصناعة املربَّزين، والفرسان وامللوك األمراء لجياد

الفينيقيني. من اليونان
كالمه، من بالنفس أوقع كالم وال املكان هذا يف أغاممنون موقف من أحرج ال (24)
حلفائه، من حليف جانب إىل الواقف الشفيق واألخ األكرب والزعيم الباسل القائد فإنه
جرحه، مآل يعلم ال جريح وهو لديه، حبيب وأخ بنفسه الجيش بافتداء طامع وبطل
فأمسك وحنانًا، شفقًة فؤاده ويتفطر حزنًا ويذوب غيًظا، يستشيط أن البديهي من فكان
املضطرب الشفيق والشقيق األنيس، الرئيس عاطفة من املنبعث الكالم وكلمه أخيه بيد
إبرام عىل الندم فأخذه بأخيه، اإليقاع تبعة نفسه عىل ألقى وكأنه البلبال، الهائج البال
أنه األمل فعلل االعتقاد، وإخالص الورع إىل فلجأ بالتأيس منفذًا له رأى ثم الوفاق ذلك
وكأن وعهودهم، إيمانهم بحرمة عبثوا الذين أعدائه من زفس له ينتقم أن من بد ال
أن فخيش الجرح، ذلك تأمل إىل انثنى األماني جعبة أفرغ أن فبعد غليله يرو لم ذلك
ويخيب األعداءُ، فتشمت أوطانهم إىل راجعني ويقفلون اإلغريق، فييأس بأخيه يودي
بل املوت عندئذ فتمنى األجيال، كرور يمحوه ال وبيل عاٌر وذويه أغاممنون وينال اآلمال
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بمثل أًخا لينطق نفسه شاعر أجهد فمهما ورسمه، اسمه يمحي أن ذلك املوت من أرش
املجرى غري يجري أن تكلف لو نفسه وهومريوس املرام، يبلغ أن فهيهات النطق، هذا

البالغة. بهذه أتى ملا الطبيعي
بها ضحوا التي والكباش أراقوها، التي والخمر بها، تواثقوا التي األيمان أي: (25)

أليمانهم. إثباتًا
بما زفس بعقاب األعداء ويتهدد والطرواد، اإلغريق تواثق أغاممنون يذكر (26)

سلمى: أبي بن زهري قول يشبه

م��ق��س��ِم ك��ل أق��س��م��ت��م ه��ل وذب��ي��ان رس��ال��ًة ع��ن��ي األح��الف أب��ل��غ أال
ي��ع��ل��ِم ال��ل��ه ي��ك��ت��م وم��ه��م��ا ل��ي��خ��ف��ى ن��ف��وس��ك��م ف��ي م��ا ال��ل��ه ت��ك��ت��م��ن ف��ال
ف��ي��ن��ق��ِم ي��ع��ج��ل أو ح��س��اٍب ل��ي��وم ف��ي��دخ��ر ك��ت��اب ف��ي ف��ي��وض��ع ي��ؤخ��ر

جمعهما ملا وتغلب بكر حلف يذكر اليشكري حلزة بن الحارث قول القبيل هذا ومن
والرهون: الوثائق منهما وأخذ بينهما وأصلح املجاز، بذي هند بن عمرو

ال��داءُ ال��ت��ع��اش��ي ف��ف��ي ت��ت��ع��اش��وا وأم��ا وال��ت��ع��اش��ي ال��ط��ب��خ ف��ات��رك��وا
وال��ك��ف��الءُ ال��ع��ه��ود ف��ي��ه م ق��دَّ وم��ا ال��م��ج��از ذي ح��ل��ف واذك��روا
األه��واءُ ال��م��ه��ارق ف��ي م��ا ـ��ق��ض ي��ن��ـ وه��ل وال��ت��ع��دي ال��ج��ور ح��ذر
س��واءُ اخ��ت��ل��ف��ن��ا ي��وم اش��ت��رط��ن��ا م��ا ف��ي وإي��اك��م أن��ن��ا واع��ل��م��وا

بالويل. إنذاًرا مجنه رج سوءًا بقوم أراد إذا زفس كان (27)
منيالوس كالم يدل ورأفته وحزنه احتدامه عىل أغاممنون كالم دل كما إنه (28)
من أخاه حذَّر أنه كالمه أول فكان أخيه عواطف املدرك واألخ الباسل الجندي عزة عىل
قتَّاًال. يكن لم جرحه أن بقوله روعه سكن ثم الجيش يضطرب لئال بالحزن التمادي

تقدم. كما أغاممنون سفريي أحد تلثيبيوس (29)
املشهورين طبيبيهم واحد اليونان أبطال من بطل أسقليب بن مخاوون (30)

أوريفيل. واآلخر
النبل. رامي النَّابل (31)

يقال (وقد هذا أسقليب كان الطبيب، ماخوون أسقليب بفرع املراد (32)
كانوا فيه، وفاقُه خريون أستاذه عن العلم تلقى الطب إله وأسكوالبيوس) أسقليبيوس
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األفعوان، من املراد يف اختلفوا وقد كبري، أفعوان رسم كلها وفيها مختلفة بهيئات يمثلونه
للداللة بل وقيل عام، بعد عاًما الحية جلد يتجدد كما الصحة تجدد عىل للداللة هو فقيل
والدهاء، بالتيقظ املتصفة بالحية اقتداء األطباء بها يتصف أن يجب التي الحكمة عىل
كانت التي األدوية عىل اعتمادهم كثرة كان إنما ذلك إىل الداعي أن إىل بلينيوس وذهب

جسمها. أجزاء من تؤخذ

الطب. إله اسقليبيوس

الغابات إىل واعتزل حصانًا فمسخ (زحل) قرونس أبناء من خريون كان (33)
جبل يف كهف إىل يأوي وكان العقاقري، وخصائص النجوم علم فيها وتعلم والجبال،
األخرية األبيات من ترى اليونان، بالد يف مدرسة أشهر الكهف هذا صار ثم ومن فليون،
الجرح فسرب عظيًما، مبلًغا بالًغا كان بل حداثته يف اليونان عند يكن لم الجراحة علم أن
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امتصاص إال أيامنا يف حتى تشاهد أمور كلها عليه البالسم وذر منه، الدم وامتصاص
به. يعالجون العباسيني أطباء كان الذي بالفم الدم

وإطالق بعهدتهم، الطرواد عبث من رآه ما رأى أن بعد القارئ يستغربنَّ ال (34)
عىل ليأخذوهم اإلغريق عىل واحدة زحفة زاحفني يراهم أن منيال عىل سهمه فنداروس
إشارًة فاريس يد غري من املنطلق السهم ذلك يف رأوا ألنهم بجريحهم؛ الهون وهم غرة،

الحد. ذلك عند تقف لم الحرب أن إىل
وتجديًدا للمطالع تنبيًها الخطاب أو اإلنشاء إىل الخرب من االنتقال هذا يف إن (35)
ضمري عليه يعود بما والتكهن وتوجيهه تخريجه من الرشاح أكثر وقد الشعر، لرواء
آخر إىل مشهد من الشاعر فيه تحول بيانيٍّا انتقاًال إال نخالُه» و«ال «رأيت» يف: املخاطب

يخاطبه. مخاطبًا فيه نفسه من انتزع بديعيٍّا تجريًدا أو االسلوب هذا عىل
الَّالهثات. والضابحات أغاممنون، حوذي أفريميزون أو أوريميذون (36)

ويتفقد الصفوف يخوض الذي املتيقظ القائد ييل ما يف هومريوس لنا يمثل (37)
بالحكمة ويتذرع القتال، عن املتثبطني ويعنف العزائم ليستنهض جنده؛ مواقف بنفسه
الهجوم سبل ومهيئًا وموقفه، مقامه وافق بما زعيم كل مخاطبًا الكتائب قلوب لتأليف
كل عىل يأتي القارئ يجعل ما الترصف وحسن التفنن من الشاعر أبدى وقد والدفاع،
ويوقد خاطره ينبه جديًدا أمًرا منها سطر كل يف ويرى طالت وإن يملها وال مقالته

فكرته.
يف واحدة قافية التزام عىل الشعراء جري العربي الشعر آفات أعظم من إن (38)
كثرة مع العرب شعراء نرى ال ولهذا الرجز؛ بحر من منها كان ما إالَّ قصائدهم طوال
بضعة عىل التاريخية منظوماتهم يف زادوا قد معانيها ورقة مبانيها، وجزالة أشعارهم
ومجموع السبع املعلقات القبيل هذا من عندنا ما وأحسن واحدة، منظومة يف بيتًا عرش
لكان قوافيهم نوَّعوا لو أنهم مع هومريوس أناشيد من نشيد عىل يربو ال كلها أبياتها
أن إما واحدة قافية عىل طالت إذا فالقصيدة قراره، يدرك ال للشعر بحر لغتهم يف لهم
كانت وإن فيملها، القارئ عىل تطول أن وأما فيقتضبها، الناظم، عىل قوافيها تضيق
غرابة من جمعت ما عىل فإنها الكربى الفارض ابن تائية لذلك مثاًال خذ غراء غرًرا كلها
يعدون منظوماته سائر حفاظ أن مع قارئًا، لها نرى نكاد ال والرقة والجزالة التفنن
قد كلها األناشيد يف بل واحدة قصيدة يف قافية نكرر ال أن التزامنا مع ولهذا باأللوف؛
التاريخي للنظم باملقصود تفي نخالها جديدة طرًقا واتخذنا املواضع، بعض يف ترصفنا
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حديث، لكل قافية التزمنا فقد وأمثاله املوضع هذا يف وأما مواضعها، يف إليها سنشري
الواحدة، القافية نغمة من والتلطيف القارئ مسمع عىل التخفيف من فيه ما ذلك ويف
سياق يف سرتى وكما السابقة، األبيات يف رأيت كما الهمزة قافية عىل الخرب هنا فجعلنا

امليم. قافية عىل أغاممنون وخطاب الحديث
عنرتة: قال (39)

س��ج��ام��ا ال��دم��اء ي��ج��ري ح��س��ام��ي م��ن ب��رًق��ا س��ت��ل��ق��ون ع��ام��ٍر ب��ن��ي ي��ا
ال��ي��ت��ام��ى ال��ص��غ��ار ع��ل��ى وت��ب��ك��ي ـ��ي ال��س��ب��ـ خ��ي��ف��ة م��ن ال��ن��س��اء وت��ص��ي��ح

الشديدة. الَّألواء (40)
هذا اإلفرنج نقلة من كثريون أغفل الخنزير، ولد والخنَّوص الخرنوص (41)
أن نفسنا عىل آلينا كنا ملا أننا عىل لغتنا، يف كثقله لغتهم يف الخنزير لفظة لثقل التشبيه
كانوا القدماء أن ريب وال الهجني، اللفظ اجتناب مع أثبتناه التعريب يف شيئًا نغفل ال
من الجريء «الرت البالغة: أساس يف قال الرب، بخنزير الشديد الرجل تشبيه من يكثرون

الرتوت. من رّت هو وقالوا: ومقدامهم، القوم لرئيس استعمل ثم الخنازير ذكور
الحرب قبل هيالنة خطَّاب جملة من كان ورفيقه، أيذومني حوذيُّ مريون (42)
عىل اختيارها ووقع لنفسها، تختاره الذي البعل عن يذودوا أن عىل جميًعا تواثقوا وملا
ونابًال جليًال، رامًحا وكان الطرواد عىل حمل من يف وحمل بقسمه، مريون برَّ منيالوس

نبيًال.
املدعوين، بني القسمة تتساوى أن الرشاب ومعاطاة الوالئم يف العادة كانت (43)
أغاممنون كالم ويف تذكر، بمأثرة امتاز إذا إال غريه حصة عىل يربو ما أحدهم يتناول فال

األبطال. ومغاوير األقيال، رؤساء من كان أيذومني أن إىل إشارة هنا
واإليماء والتواثق، الحلق بمقام ألغاممنون برأسه إيمائه سابق إيذومني جعل (44)
وهي مقصودة، أغراض عىل للداللة البرش اصطالحات أقدم من والحاجب واليد بالرأس

القناني: قال العربي. الشعر يف كثرية ذلك وأمثال للصوت، ومرافقة للنطق سابقة

ب��ال��ح��واج��ب وم��ؤه��ا إال ك��ان وم��ا أم��ي��ره��ا م��ن ف��اتَّ��ق��ت ال��س��الم ف��ق��ل��ن��ا

آخر: وقال
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وق��ف��وا ال��ن��اس إل��ى اوب��أن��ا ن��ح��ن وإن خ��ل��ف��ن��ا ي��س��ي��رون س��رن��ا م��ا ال��ن��اس ت��رى

غريه: وقال

ت��ت��ك��ل��ِم ول��م م��ح��زوٍن إش��ارة أه��ل��ه��ا خ��ي��ف��ة ال��ع��ي��ن ب��ط��رف أش��ارت
ال��م��ت��ي��ِم ب��ال��ح��ب��ي��ب وس��ه��ًال وأه��ًال م��رح��بً��ا ق��ال ق��د ال��ط��رف أن ف��أي��ق��ن��ت

كالقار. سوداءُ أي: قارية (45)
موصوفيه من شخص صفة يشءٍ يف يتجاوز ال هومريوس أن القارئ يرى (46)
وخطه كهل فأيذومني جوابه وسمع فأجاب خاطبه، أيذومني عىل أغاممنون مر فلما
بطالن فهما األياسان وأما الجواب، وأدى الخطاب فسمع العيب عن ترفع وملك الشيب،

جوابًا. منتظر غري وانثنى لهما، قال بما أغاممنون فاجتزأ قوَّاالن ال االن وفعَّ فتَّاكان
إملام عىل يدلنا ما لهم كالمه ويف النسق، هذا عىل نسطور جيش ترتيب يف إن (47)
طليعة الخيل تكون أن من للقتال أصلح فال العسكري، النظام بمقتضيات هومريوس
املفر، عليهم يسهل وال املكر يهولهم ال حتى القوم ضعفاء من والقلب ساقة، واملشاة
هذا تنسيق هومريوس يرو ولم عظيًما مبلًغا القدم منذ بلغ الحرب يف الجند فانتظام
روي وقد حكمه، من حكمة وهي وأسنهم الزعماء أحكم ألنه نسطور؛ عن إال النظام
عاجز كل جيشه قلب فأودع زاما واقعة يف املجرى هذا جرى أنه القرطجني أنيبال عن
األمم، شاغل كانت والحرب القدم منذ الشأو هذا الجند نظام يبلغ أن عجب وال جبان،
بمعرفتهم تشهد جمة أثار اإلسالم ألوائل العرب تاريخ من ولنا والفخار، املجد ومدرجة
عىل داللة بالخميس التام الفيلق يدعون تراهم لقد حتى الجاهلية زمن يف الحرب بفنون

وامليرسة. وامليمنة، والقلب، والساقة الطليعة، وهي: أقسام، خمسة من مؤلف أنه
املركبات أنها القارئ فليعلم هومريوس، شعر يف والفرسان الخيل ذكر ورد إذا (48)
حصار أيام اليونان عند معروفة تكن لم الخيل ظهور عىل الفرسان حرب ألن وركابها؛

طروادة.
فال غريه، مركبة إىل ولجأ مركبته من وسقط خيله به كبت من أن أي: (49)
كثريًا النقلة اختلف وقد آخر، ألمر التعرض دون برمحه يقاتل بل بسوقها يعرتضه

لنا. يلوح ما عىل الصواب إىل أقرب ألنه املعنى هذا فاخرتنا العبارة، هذه برتجمة
منحتهم. قوله: وكذلك له، دعاء منحتك قوله (50)
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من له سلف بما يتأىسَّ فإنما ذراعه، وكلت الكفاح عن وعجز املرء شاخ إذا (51)
بصباه قتله الذي الجبار أورثليون هنا نسطور ذكر وهكذا الشباب، غضاضة يف البطش

والفيليني. األرقاديني حرب يف
بطًال كان وإن فإنه الشداد، األزمات يف حتى زمان كل يف أوذيس دهاء ينجيل (52)
. وتبرصَّ هنيهًة تربص بل العدو عىل كرَّ من أول يكون أن الصواب من يَر لم مقداًما

أوذيس. إىل الدهاء بقلب وأشار منستس، هو فيتيوس ابن (53)
ورساكما. أنتما أي: الجمع بصيغة أراكم (54)

وسداد بأسه من يعلم كان ملا لغريه تعنيفه أوذيس ليعنف أغاممنون يكن لم (55)
الوجد أوذيس من ورأى األمر حقيقة استجىل فلما تقاعده، بدء بادئ عليه أنكر بل رأيه
وإن انتهر، الظن أساء إذا الذي الحكيم القائد شأن إليه ويعتذر يسرتضيه جعل عليه

اعتذر. الحق عرف
الثقفي: إسماعيل بن طريح قول يقول وهو أوذيس، عن أغاممنون انثنى (56)

ال��م��ط��ل��ُع م��ن��ه��ا وس��د ع��ل��ي ��ت زمَّ ت��ه��م��ٍة م��ن م��خ��ارج��ي وج��وه أب��غ��ي
أج��زُع ال��ح��وادث ف��ي ذل��ك ق��ب��ل م��ن أك��ن ول��م ال��ول��ي��د ل��م��ع��ت��ب��ة ج��زًع��ا
م��ن��زُع ذل��ك ورأي��ت ل��ي ك��ان إن ت��ه��وُه ل��م ال��ذي ع��ن والن��زع��نَّ
م��ت��وزُع ل��ن��ازع ك��ره��ت ع��م��ا ف��إن��ن��ي ع��ت��ب��ت ذن��ب ف��ي ك��ن��ت إن

كقولهم: األبناء وذم األباء بمدح أغاممنون قول العرب قال ما أكثر ما (57)

خ��ل��ف��وا م��ن ب��ئ��س ول��ك��ن ال��ج��دود ن��ع��م س��ل��ف��وا ل��ه��م ب��أج��داد ي��ف��اخ��رون

أوس بن كمعن وقومه نفسه، إىل بنفسه املالمة يوجه شاعرهم رأيت لربما حتَّى
القائل: املزني

ال��ص��ن��ي��ع��ا دي��اره��م ف��ي أس��أن��ا ص��دق آب��اء ع��ن ال��م��ج��د ورث��ن��ا
ي��ض��ي��ع��ا أن أوش��ك ال��س��وء بُ��ن��اُة ت��واك��ل��ت��ه ال��رف��ي��ع ال��ح��س��ب إذا

الضيق، املوقف هذا يف الطويل الخطاب بهذا أغاممنون إنطاق الشاعر عىل عيب قد
حني كل يتذكرون الحروب أثناء كانوا جاهليتهم يف أنهم يعلم هومريوس مطالع ولكن
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هذا يف عما فضًال هذا بالعكس، والعكس اآلباء بأعمال األبناء ويعظمون وقائعهم، سالف
وعندي آخر، مكان يف عليه يعثر قلما تاريخي أثر وإثبات واالستنهاض الحث من الكالم
كل البسالة من أبرز ذيوميذ ألن أوىل؛ لكان لذيوميذ املالم توجيه عىل الشاعر عيب لو أنه
عىل إهمال أو لتقاعس يالم ممن يكن فلم األبطال، فحول عنه تعجز ما الحرب تلك أيام
سداده وإعظام أغاممنون، إجالل يف زيادًة قصد عن اللوم بهذا أتى الشاعر أن يظهر أنه

املحاباة. ونبذ املساواة شعاره كان إذ
ذا يحرتم القدر ذا أن عىل يدل ما إستينيل واستطالة ذيوميذ صمت يف إن (58)
وأما قوله، عن يغنيه ذيوميذ ففعل النبيل، الصدر من يصدر ال البذي الكالم وإن القدر،
أغاممنون وتجاوز املرعية، الحرم ذوي من يكن لم ألنه رئيسه؛ حرمة يرع فلم إستينيل

قليل. قبل أوذيس عامل كما يعامله فلم به عبئه قلة عىل دليل جوابه عن
وهجا نفسه مدح وفرسانهم العرب شعراء من فارًسا أو شاعًرا أعرف ال (59)
اءً َهجَّ دميًما ذميًما كان الحطيئة ولكن الحطيئة، يكون أن إال اللهم كاستينيل سلفاءه
وهو ومات وبنيه، وزوجته وأمه أباه فهجا بعيد، وال قريب مثالبه من ينُج لم فطرته من

ويقول: نفسه يهجو

ال��م��ري��ْه وه��ج��ا ال��ب��ن��ي��ن ه��ج��ا ُح��َط��يَّ��ه م��ن اْألَم أح��ٌد ال

الطَّيب: أبي كقول العربي الشعر يف فكثري النفس بمدح الفخار وأما

ب��ج��دودي ال ف��خ��رت وب��ج��دِّي ب��ي ش��رف��وا ب��ل ش��رف��ت ب��ق��وم��ي ال

أزدراء مظنة عنه ينفي بما يستدركه كهذا قوًال قال إذا العربي شاعرنا ترى ولكنك
البيت: هذا بعد كقوله واألجداد اآلباء

ال��ط��ري��ِد وغ��وث ال��ج��ان��ي وع��وذ د ال��ض��ا ن��ط��ق م��ن ك��ل ف��خ��ر وب��ه��م

األبيات هذه معنى يقارب بما العكيل معاوية بن جحدر قال ما أحسن ما (60)
الثالثة:
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وت��ج��ه��ِل ت��س��ف��ْه ت��ف��ع��ل إن ف��إن��ك إذات��ُه ت��ت��ب��ع ال��م��ول��ى ت��ش��ت��م وال
ت��ؤك��ِل م��والك األع��داءُ ت��أك��ل م��ت��ى ب��الئ��ه ل��س��وءِ ال��م��ول��ى ت��خ��ذل وال

العتبي: أيوب بن عبيد قول ومثله

ي��ن��ازل��ْه م��ن ال��وغ��ى ف��ي ون��ازل ��ت أل��مَّ م��ل��م��ُة م��ا إذا ال��م��ول��ى ت��خ��ذل وال

العبايس: الرحمن عبد بن الفضل قول منه وأحسن

م��ع��ات��ُب األم��ور ب��ع��ض ف��ي وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ه ك��ان وإن ال��م��ول��ى ع��ل��ى وع��ط��ًف��ا
األق��ارُب ع��ل��ي��ه ت��س��ل��م ل��م ه��و إذا ن��ف��ع��ُه األب��اع��د ت��رج��و ال��ذي ذا وم��ن

صمته من نفسه وعزَّة ذيوميذ كرب عىل أدل ال النفس، والحوباء الهمة الحوبة (61)
أتى وهنا للكفاح، وتهيئوه له تََرجُّ ثم زميله، عىل بالتعنيف وانثنائه أغاممنون جواب عن
مرة، ألول واصطدامهما للقتال الجيشني زحف وهو أال عظيم مشهد إىل الشاعر بنا

بمثله. يؤتى أن هيهات إبداًعا فيه فأبدع الزحف وصف يف كالمه توطئة وجعل
من املعاني شتيت بها فعارضوا املتدافعة، باألمواج بالتشبيه شعراؤنا تفنن (62)
بقوله العبيس عنرتة هومريوس تهيُّب بها تهيب فممن املألوف، القريب إىل املخوف املهيب

الجيوش: يصف

ال��ح��واف��ِر ض��رب وق��ع م��ن ان��ت��ج��ت ق��د غ��م��ام��ة ت��ح��ت ال��ب��ح��ر ك��م��وج ت��م��وج

الليل: يصف بقوله الجمحي دهبل وأبو

ب��أم��واج أم��واًج��ا ي��ت��ب��ع ك��ال��ب��ح��ر وأروق��ٍة أج��راس ذات ول��ي��ل��ة

القيس: امرئ قول املعنى بهذا شاعر مخيلة استخرجته ما وأبدع

ل��ي��ب��ت��ل��ي ال��ه��م��وم ب��أن��واع ع��ل��يَّ س��دول��ه أرخ��ى ال��ب��ح��ر ك��م��وج ول��ي��ٍل
ب��ك��ل��ك��ل ون��اءَ أع��ج��اًزا وأردف ب��ص��ل��ب��ه ت��م��ط��ى ل��م��ا ل��ه ف��ق��ل��ت
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ال��خ …… ال��ل��ي��ل أي��ه��ا أال

بقوله: علس بن املسيب ممدوح إىل بها تحبب وممن

��اِع دفَّ ذي اآلذّي م��ت��راك��م م��ف��ع��ٍم خ��ل��ي��ج م��ن أج��ود وألن��ت

دهبل»: أبي عن مأخوذ «وهو بقوله: البحرتي ومثله

ب��أم��واج أم��واًج��ا ي��ت��ب��ع ك��ال��ب��ح��ر ن��ظ��ائ��ره��ا ال��ن��ع��م��ى ي��ت��ب��ع ف��ت��ى إل��ى

النجم: أبي عن الزمخرشي روى (63)

ش��ه��بً��ا األك��ف ف��ي ت��خ��ال��ه��ن ق��ض��ب��ا األك��ف ف��ي وص��ارم��ات

ة: الرُّمَّ ذو وقال

ال��م��ف��ت��ِل ال��ذب��ال ف��ي ت��ذك��و م��ص��اب��ي��ح ك��أن��ه��ا ب��ي��ًض��ا األب��ط��ال ج��رَّد وق��د

عنرتة: وقال

ال��غ��ي��اه��ِب ظ��الم ف��ي ب��روق ك��ل��م��ع ج��ان��ٍب ك��ل م��ن ال��ب��ي��ض ف��ي��ه��ا وت��ل��م��ع

لبنها، يستدر عندما حظائرها يف صوتها يختلط التي بالنعاج الطرواد شبه (64)
لجب ثمة فيكون لها فتثغو حمالنها، إىل تنظر واألمات ألماتها، تثغو الحمالن وهناك
اإلغريق عىل الطرواد وزحف الطرواد عىل اإلغريق إقبال بني هنا الشاعر قابل وضوضاء،
ال سكوتًا يزحفون قوًما اإلغريق لنا فهيأ الجيشني، يف الجند انتظام عن فيها أعرب مقابلة
يتدفقون وهم بكًما، الناظر يخالهم وتطيع تصغي والجند أمرهم، ألولياء إال بينهم كالم
زبدها ويتصاعد الصخور عىل فتنقض الجرف، عىل العواصف تثريها التي األمواج تدفق
البيت يف مفًرسا ذلك ترى كما الزحف من ألفوا ما لقلة ومرج هرج يف أعداءهم أن بينا
األخالق، بشتيت ومتخلقون وناد، فج كل من متألفون أوزاع إنهم قال: حيث التايل
متألفة األخالق متقاربة اليوناني التحالف أمم كانت إذ التاريخ يؤيده دقيق وصف وهو
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قبيل بها يعرفون جامعٌة لهم تكن لم الذين الطرواد نجداء بخالف واللغات الطباع
كجاري رمزية بصورة مهيجاته ذكر إىل استطرد الزحف وصف من انتهى وملا الحرب،
من له بما ينبئك بما التفصيل يف وأخذ بالجيش، الجيش اصطدام وصف ثَمَّ ومن عادته،

والدفاع. الكر أطوار بمعرفة الباع طول
األعالم. إعراب أعربناها ولهذا شعره؛ يف مجسمة أعالم والفتنة والرعدة الهول (65)
كلمة أمرها بدء يف فإنها الفتنة، وصف يف القول هذا من أصدق قول ال (66)
ومهما العظم، يف لتناهيها حدَّ ال نمت فإذا بها، يعبأ يكاد ال ضعيفة حركة أو خفيفة

العبد: بن طرفة قال الوصف، هذا من بأحسن يأتون فال الواصفون وصفها

ت��ص��ب��ُب ال��دم��اء ل��ه ت��ظ��ل ح��ت��ى ص��غ��اره ال��ك��ب��ي��ر األم��ر ي��ب��ع��ث ق��د

اِرمي: الدَّ مسكني وقال

ص��غ��اُرْه ت��ب��دأُه ـ��ح��ي ال��ـ ب��ي��ن ال��ش��ر رأي��ت ول��ق��د
ك��ب��اُره ع��ن��ه��م ل��ت��ن��ه��ن��ه��ت ي��أس��ون��ه أن��ه��م ول��و

اللجالج: بن ضوء وقال

ف��ي��ك��ب��را ي��ت��م ح��ت��ى أص��اغ��رُه ي��ه��ي��ج��ه م��م��ا ال��ش��ر أن ت��ر أل��م
ف��ي��ظ��ه��را ي��ب��ي��ن ح��ت��ى أه��ل��ه ع��ل��ى دواؤُه ي��خ��ف��ي ال��ع��ّر ك��م��ي��ن وإن

الرتس. اليلمق (67)
وال سلف عن خلًفا وتناقلوه الكالم، بهذا يعجب لم اإلفرنج من شاعر يبق لم (68)
يف كثرية وأمثاله وقادة، بصرية كل إىل يتبادر ألنه مطبوع؛ شاعر به يأتي أن عجبًا نرى
إذ الفوارس أبي در وهلل هومريوس. أقوال من شيئًا يعرفوا لم الذين العرب منظومات

يقول:

وت��ش��دِد وت��ح��زٍب وت��ه��اج��م ت��ص��ادٍم ب��ي��ن واألب��ط��ال وك��ررُت
وم��ع��رب��ِد وم��خ��ادٍع وم��داف��ٍع م��م��ان��ٍع ب��ي��ن ال��ه��ي��ج��اء وف��وارس
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وم��ق��ي��ِد م��ج��دَّل ب��ي��ن وال��ق��وم ع��واس��ٌل وال��رم��اُح ت��ل��م��ع وال��ب��ي��ض
م��وس��ِد غ��ي��ر ي��ئ��ن ال��ت��راب ف��وق وغ��ي��رُه ال��ت��راب ت��ح��ت وم��وس��د
األرب��ِد ال��ع��ن��ان م��غ��ب��ر واألف��ق م��ض��ي��ئ��ٌة وال��ن��ج��وم أق��ت��م وال��ج��و

هيالنة. طالب جملة من وكان نسطور، ابن هو أنطيلوخ (69)
الرمح. بمعنى صعدة جمع الصعاد (70)

الرأس. مقدم الفود (71)
هيالنة. طالب من أيًضا وكان خلكودون، ابن هو الفينور (72)

للماشية. قطيع جمع قطاع (73)
الشاطئ. وهي جدَّة جمع األجداد (74)

الطالب. املرتاد: (75)
املستقيمة. السلكى الطعنة (76)

رأى القتال معتزًال اإللياذة أكثر يف وكان اليونان، أبطال بطل آخيل كان ملا (77)
السامع، ذهن يف راسًخا ليظل حني؛ بعد حينًا ذكراه يعيد أن رأى ما ونعم الشاعر
الجيش عىل مفرًدا آثره قد هنا فرتاه قدره، ويجل مكانته يعيل بما إال مرة يذكره وال
الفخار من يحرز ما فوق الهيبة من له جعل بما أفلون اإلله الكالم بهذا وأنطق مجتمًعا،

مواقع. عدة يف انترص لو
فهنا األخرى، الفئة إىل منحاًزا آخر رأينا فئة إىل منحاًزا إلًها نرى حيثما (78)

والرتوي. اإلقدام إىل اإلغريق بني وأثينا الجأش، ثبوت إىل يشري الطرواد بني أفلون
ممهل. مماد: (79)

أن نفسه عىل فيأبى الشعر، وسامع الشاعر موضع نفسه هومريوس يضع (80)
كانت أيًا حادثة أو واقعة وصف عىل أتى كلما تراه ولهذا شعره؛ مل إىل سبيًال يدع
اإلمعان إىل تجتذبُه واستعارات وتشابيه بنكات شعره سامع يفكه طالت إذا امللل تورث
عىل وأتى للقتال، الجند هيَّأ أن بعد فإنه الفصل هذا به ختم ما شاهًدا وحسبك فيها،
ال الذي اإلسهاب بعض وأسهب الزحف، ذكر يف فأوجز الحال تقتضيه بما وصف كل
البقاء يف النفس ترتاح جزل بكالم مقاله ولخص كالمه، ختم القومني معرتك يف منه بد
يف الصفوف هاتيك بني يجول أن له تسنى لو البصري الناقد لعني يتجىل ما ر َفَصوَّ عليه،

عنرتة: قال الحتوف، من مأمن
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ال��زؤاِم ب��ال��م��وت ال��ن��ق��ع ت��ث��ي��ر رح��ال��ه��ا ع��ل��ى ت��خ��ب ع��ن��اج��ي��ٌج
ال��ق��ت��ام ره��ج ف��ي ال��روع ح��م��اة ع��ل��ي��ه��ا م��س��وَّم��ة خ��ي��ل إل��ى
ظ��ام��ي ت��راه ال��دم��اء ش��رب إل��ى ع��ن��ي��ٍد ج��ب��اٍر ك��ل ع��ل��ي��ه��ا
ال��ض��راِم ش��ع��ل ظ��ب��ات��ه��ا ك��أن وس��م��ٌر م��ه��ن��دة ب��أي��دي��ه��م
اض��ط��راِم ذي غ��ري��ق ف��ي ح��ري��ًق��ا وج��ئ��ن��ا ب��رًدا ع��ارًض��ا ف��ج��اءوا
وراِم وم��رم��يٍّ وع��ت��رس��ة ض��رٍب غ��ي��ر ص��وت ك��ل وأس��ك��ت
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ذيوميذ بطش

ُمْجَملُه

الحرب إله آريس وكان األسود، قتال فقاتل آثينا، بإيعاز القتال ساحة إىل ذيوميذ اندفع
الجيشان، فاصطدم الكفاح ميدان مغادرة عىل أثينا فحملته الطرواد، نجدة عىل عامًال
يكن لم الجرح ولكن فنداروس، عليه أطاره بسهم ذيوميذ وجرح اإلغريق واستظهر

قاضيًا.
قتال عىل وفنداروس آنياس فاجتمع ذريًعا، فتًكا باألعداء وفتك ثانية فاندفع
وتحلق الزهرة، أمه تبادر لم لو بآنياس يفتك وكاد فنداروس ذيوميذ فجندل ذيوميذ،
بطعن وأغرته والبرش اآللهة بني التمييز قوة لزيوميذ جعلت قد أثينا وكانت به، طائرة
األوملب، إىل فأرسعت يدها يف وجرحها سهًما عليها فأطار ذلك، له تسنى أيان الزهرة
وبادرت الجرح، وألمت قلبها فطيبت عليها، ذيوميذ تحامل من نالها ما أمها إىل وشكت
أن ذلك بعد ذيوميذ لبث وما لشكواها، يتأثر ال حتى زفس إىل الزهرة فشكتا وهريا أثينا
برش بزي آريس فتزيا الطرواد لنجدة بآريس ونادى أفلون فزجره بأفلون، اإليقاع قصد
واصطدم سامًلا، آنياس وعاد هكطور الحمية فهاجت الطرواد همم فاستنهض وأرسع
الطرواد، بني هكطور بطًشا أشدهم وكان الفريقني، من سيًال الدماء وجرت الجيشان
املبني، الفوز ففازوا املعمعة تلك يف للطرواد نصريًا آريس وكان اإلغريق، بني وذيوميذ
هجمات بصد لهما فأذن زفس واستأذنتا السماء إىل فصعدتا لإلغريق وآثينا هريا ففزعت



اإللياذة

زفس إىل أمره يشكو فصعد وجرحه، فطعنه به الفتك عىل ذيوميذ أثينا فحثت آريس،
زفس. مقام إىل وهريا أثينا ثم من وعادت جرحه، بالتئام أمر ثم وعنفه فأنَّبه

أيًضا. يومه حلقات من حلقة وهي السابق، كالنشيد النشيد هذا وقائع مجرى

الخامس النشيد

َم��ِن��ي��ع��ا1 ت��ي��ذيُ��ٍس الب��ن وب��أًس��ا ع��زًم��ا ال��ي��وم ذاك ف��االس ح��ب��ت
ال��رَّف��ي��ع��ا ال��ش��رف ف��ي��ه��م وي��ب��ل��غ ش��أنً��ا اإلغ��ري��ق ب��ن��ي ف��ي ل��ي��ع��ُظ��َم
ب��دي��ع��ا َق��بَ��ًس��ا م��ج��نِّ��ه وف��وق أف��اض��ت م��ْغ��ف��ِرِه ِص��َف��اح وف��وق
س��ط��ي��ع��ا م��ن��دف��ًق��ا ف��اض ش��ع��اٌع وِب��َم��نْ��ك��بَ��يْ��ه ِب��َرأِْس��ه َف��َش��بَّ
ال��رَّق��ي��ع��ا2 وام��ت��ط��ت ال��بَ��ْح��ِر ب��لُ��جِّ ��ت اس��ت��ح��مَّ ق��د ال��َخ��ِري��ف ك��ك��وك��ب��ة
ال��ج��م��وع��ا ك��ت��ائ��ب��ه��ا م��ن تُ��ك��ثِّ��ف األع��ادي ح��ي��ث إل��ى وأل��ق��ت��ه
ص��ن��ي��ع��ا يُ��ْدنَ��س ل��م ال��م��ال وف��ي��ر ش��ي��ٌخ ال��ط��رواد ب��زم��رة «وك��ان
ال��ُم��ط��ي��ع��ا وك��اه��ن��ه ل��ه��ي��ف��س��ٍت إل��ًف��ا وك��ان ع��رَّف��وه ب��ذارس
ج��م��ي��ع��ا» ب��ل��وا ق��د ال��ح��رب ض��روب وف��ي��غ��س إي��ذي��س ول��داه ك��ذا
ال��رُّب��وع��ا3 ي��ط��س راج��ًال وأق��دم ع��ل��ي��ه م��رك��ب��ٍة ف��وق ف��ك��رَّا
َم��ُروع��ا ط��ع��نً��ا م��زراق��ه إل��ى تَ��َدانَ��وا ��ا ل��مَّ ف��ي��غ��ٌس وب��ادر
ال��نَّ��ج��ي��ع��ا ي��س��ل ول��م ون��ب��ا م��ض��ى يَ��م��ي��نً��ا ُم��ن��ع��ط��ًف��ا ك��ت��ف��ي��ه ف��ع��ن
��لُ��وع��ا ال��ضُّ واخ��ت��رق ال��ص��در ف��ش��قَّ ن��ص��ٍل ب��ش��ح��ي��ذ ذي��وم��ذٌ ف��زجَّ
َه��لُ��وع��ا ُم��نْ��َه��ِزًم��ا ف��ف��رَّ أخ��وه َع��ْزًم��ا َوَخ��اَر ال��ح��ض��ي��ض إل��ى َف��َخ��رَّ
َص��ِري��ع��ا أْدَرَك��ُه ال��نَّ��ار إل��ُه ول��وال م��رك��ب��ه م��ت��ن ف��غ��ادر
��ُدوع��ا ال��صُّ ال��ش��ي��خ ح��ش��ا َع��ن ��ف يُ��َخ��فِّ َح��تَّ��ى واراه ُه��ن��ا َف��ِه��ي��ف��س��ٌت
َس��ِري��ًع��ا4 خ��ذوا ال��ج��ي��اد ال��س��ف��ن إل��ى َه��يُّ��وا ب��ذوي��ه ذي��وم��ذٌ وص��اح
أُِض��ي��ع��ا ُج��ه��ًدا ب��ط��ل��ي��ه��م��ا َع��نَ��ا ��ا ل��مَّ ب��ال��ط��رواد ال��خ��ط��ُب َف��َج��لَّ
ُرج��وع��ا ب��خ��ي��ب��ت��ه الٍو وذا دم��اُه م��ن ��ب ت��خ��ضَّ ُم��ْل��ًق��ى ف��ذا
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ال��دِّم��ا س��اف��ك ي��ا ال��ف��ت��ك َم «إل��ى وق��ال��ت: أم��س��ك��ت ف��االس ال��ح��رب إل��ه بَ��َك��فِّ
َم��ْع��ل��َم��ا ل��ل��نَّ��اس ال��ح��رب ت��رك��ن��ا م��ا أال ال��ف��ن��ا ب��اع��ث ي��ا األس��وار ه��ادم وي��ا
ُم��ح��ك��م��ا ف��ل��ي��ع��زَّ زف��س ش��اء وم��ن ب��م��ع��زٍل ون��ح��ن َدْع��ُه��م ب��ش��أن��ه��م
أح��ج��م��ا ح��ي��ث إس��ك��ام��ن��در ��ة ل��ض��فَّ ب��ه َوَم��َض��ت َغ��يْ��َظ��ُه» ��ى نَ��تَ��َوقَّ ب��ذا
أي��ه��م��ا اج��ت��اح م��ن��ه��م زع��ي��ٍم وك��ل ال��ع��دى ط��روادة اإلغ��ري��ق ل��دى َف��َولَّ��ت
ان��ت��م��ى ل��ل��ه��ل��ي��زون��ة م��ن ب��أوذي��ٍس ف��ات��ٍك أوَّل أغ��ام��م��ن��ون ف��ك��ان
َم��ْغ��نَ��م��ا ال��ه��زي��م��ة ي��ب��غ��ي ب��م��رك��ب��ٍة م��دب��ٌر وه��و ط��ع��ن��ًة إل��ي��ه ف��أل��ق��ى
واْرتَ��َم��ى األرض ع��ل��ى َم��ْص��ُروًع��ا َف��ُج��ن��ِدل َظ��ْه��ُرُه ��در ال��صَّ إل��ى م��ب��ت��تٍّ��ا َف��ُق��وِّض
ُم��ْق��ِدم��ا ك��رَّ ب��ورٍس ال��م��ي��ون��ي اب��ن ع��ل��ى وإذُوم��ٌن ش��كَّ��ٌة ع��ل��ي��ه َف��َص��لَّ��ت
أْظ��َل��م��ا ب��ال��ح��ت��ف ال��طَّ��رف ونُ��وُر َف��َراَح أَت��ى ق��د َف��ْس��ُط��س ك��ان َط��ْرن��ا أْرض ف��م��ن
تَ��َق��دَّم��ا وال��ح��م��ام ن��ج��اٍة رج��اء ع��ل��ى م��رك��ِب��ِه َم��تْ��ن ي��ع��ل��و ك��اد ل��ق��د
��ًم��ا ُم��يَ��مَّ ال��ح��ض��ي��ض تُ��رب ف��ي ف��أْل��َق��تْ��ه َط��ْع��نَ��ٌة ت��ولَّ��ت��ه يُ��ْم��نَ��ى ك��ت��ٍف ع��ل��ى
��ا ُم��َس��ه��مَّ ك��س��بً��ا ع��ن��ه س��الٍح ل��ن��زع إذوم��ٍن ال��َم��ِل��ي��ِك أص��ح��اُب َف��بَ��اَدَر
تَ��َق��دَّم��ا ب��ُرم��ٍح ط��ع��نً��ا ف��ب��ادره س��تْ��ُرٍف إس��ك��م��ن��در م��ن��ي��ال ورام
أَْح��ك��َم��ا ب��ال��نَّ��ب��ل وال��رَّم��ي ال��ف��ال ل��وح��ش م��روًع��ا َه��ْوًال ب��األن��ض��اد ك��ان «ل��ق��د
س��م��ا5 َق��ْد ��مِّ ب��ال��شُّ ف��ي��ه ب��أٌس ي��غ��ن ف��ل��م ف��ن��ون��ه��ا أرط��م��ي��س ع��لَّ��م��ت��ه وق��د
��م��ا تَ��َج��شَّ ل��ل��ف��رار ��ا ل��مَّ ��در ال��صَّ إل��ى ن��اف��ذًا ال��رُّم��ح أول��ج م��ن��ك��ب��ي��ه ف��م��ن
تَ��َه��زَّم��ا ال��ح��دي��د ص��وت ف��وق��ه وم��ن ب��وج��ه��ه ال��ح��ض��ي��ض وج��ه ع��ل��ى أك��ب
��م��ا ت��ه��شَّ ب��ردٍف ط��ع��نً��ا وب��ادره ف��رك��ل��ٍس وراء ِم��ْري��وٌن وأق��ب��ل
ُم��َه��ْم��ِه��م��ا ي��ج��ث��و ف��ان��ق��ض م��ث��انَ��تَ��ه ُم��م��زَّق��ص��ا ن��ص��ٌل ال��ع��ظ��م ت��ح��ت ف��أن��ف��ذ
أنْ��ُع��م��ا وزادت��ه ف��االٌس أََج��لَّ��تْ��ه ال��ذي ��ان��ع ال��صَّ َه��ْرُم��ْون��ذَ ��ِري ال��سَّ اب��ُن ه��و
تَ��َع��لَّ��م��ا ال��ي��دي��ن وأع��م��ال ح��ك��اه واب��ن��ه ال��ذوق ش��ائ��ق َع��لَّ��َم��تْ��ه وق��د
��ا ُم��َع��م��مَّ ش��ٍر وب��ل ع��ل��ي��ه��م ف��ك��ان��ت ُج��ْم��ل��ًة ف��اري��س ُف��ل��ك ُص��ن��ًع��ا ف��أت��ق��ن
ُم��َق��دَّم��ا ال��س��م��اء أن��ب��اء ل��ي��ف��ق��ه ي��ك��ن ول��م ال��ح��ي��اة ن��ور وف��ارق��ه
��م��ا6 ت��ف��صَّ ال��س��ن��ان ِب��َم��ْس��ق��ي َف��ذَاال ط��اع��نً��ا م��ي��ج��ي��ُس واف��اه وف��ي��ذي��س
ُم��َص��رَّم��ا ال��لِّ��س��ان واق��ت��بَّ ث��ن��اي��اه خ��ارًق��ا ب��ال��َف��كِّ ال��رُّم��ح س��ن��اُن َف��َم��رَّ
أَْض��َرم��ا ب��ال��ح��زن أن��ط��يْ��نُ��ور وُم��ْه��َج��ة خ��اب��ًط��ا ال��تُّ��رب ف��ي ال��ن��ص��ل ي��ع��ضُّ َف��َخ��رَّ
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ن��م��ا ق��د ال��ح��لِّ زوج��ه ث��ي��ان��و وع��ن��د ح��ل��ي��ل��ٍة زوٍج غ��ي��ر م��ن ل��ه اب��ٌن «ه��و
م��ُك��رًَّم��ا» ك��ال��ب��ن��ي��ن رب��ي��بً��ا َف��َش��بَّ أْك��َرَم��ت م��ث��واه ب��أنْ��ِط��ي��نُ��ور ف��ُح��بٍّ��ا
ُم��َع��ظَّ��م��ا ف��ي��ه��م ك��األرب��اب ك��ان وم��ن زن��ث��ٍس ك��اه��ن ذول��ُف��ي��ون اب��ن ت��اله
َويُ��ْه��َزم��ا يُ��ْس��ت��ذَلَّ أن ي��ج��ده ف��ل��م ق��اف��ٌل وه��و أوري��ف��ٌل ت��أثَّ��َره
��َم��ا تَ��َوهَّ َم��راًم��ا يُ��ْدِرك ول��م َف��َم��اَت َك��تْ��ف��ُه ��يْ��ِف ب��ال��سَّ ي��ب��ت��تُّ ف��أدرك��ه
وف��ارا7 س��ال ال��دِّم��اء ون��ج��ي��ع اْس��تَ��ط��ارا وال��َع��َج��اج تَ��َربَّ��ْص��َت ل��و
أغ��ارا م��ن��ُه ال��ج��ي��ش��ي��ن أيُّ ت��در ل��م ت��ي��ذي��ٍس ب��اب��ن ��رت وتَ��بَ��صَّ
وغ��اد ع��اٍد ب��ي��ن ال��س��ه��ل ي��ن��ه��ب األع��ادي ف��وق ي��ن��ق��ض ُم��ْس��تَ��ِش��ي��ًط��ا
ال��ك��ب��ارا ال��ُج��ُس��ور ف��ي��س��ت��أص��ل ه َم��ْج��َرا ��ي��ل ب��ال��سَّ ي��ض��ي��ُق ك��خ��ل��ي��ج
تُ��زع��زع م��ن��ه ال��ُح��رَّاث وم��ب��ان��ي ي��دف��ع وال��زُّب��د ال��س��دود وي��ق��ضُّ
ِم��ْدرارا8 ف��وق��ه زف��س س��اق��ه ب��ع��ب��اٍب آم��ال��ه��م وت��الش��ى
ا َص��دَّ ال��يَ��ْوم ِه َص��دِّ َع��ْن ذَْرًع��ا ِض��ْق��َن ا َع��دَّ ِزْدَن وإن ال��َع��َدى ف��ص��ُف��ُوف
ب��تَّ��ارا وص��ارًم��ا ف��اري��اٍت ُس��ْم��ًرا يُ��ْع��م��ُل ث��ار ح��ي��ث ُش��تِّ��تُ��وا
ِب��ُق��واُه9 َص��اِئ��ًال ال��َج��يْ��َش ي��خ��ُرُق رآه أن ل��ي��ق��ي��ا ص��ن��دي��د س��اء
أَط��ارا َس��ْه��ٍم أَم��رَّ وإَِل��ي��ه ق��وًس��ا م��د ُم��َس��دِّدا َف��َع��َل��يْ��ه
يُ��َه��ْم��ِل��ج غ��ار ال��ك��ت��ف��ي��ن َوِب��يُ��ْم��نَ��ى وأُْولِ��ْج س��ار ال��دُُّروع ل��خ��الي��ا
ال��ف��خ��ارا: ي��ن��م��ي ف��ن��دروس ودع��ا دم��اءُ ال��دروع تَ��ْخ��ِض��ب َف��َج��َرت
أخ��ائ��ي خ��ي��ر أدم��ي��ت ق��د ب��ادروا ال��والء ق��وم ال��ف��رس��ان خ��ي��ار «ي��ا
ال��بَ��َوارا»10 يَ��ْل��ق��ى س��وف ��ه��م ف��ب��ال��سَّ ل��ي زف��ٍس اب��ن دع��اء ص��ادًق��ا ي��ك��ن إن
ال��ع��ج��اال ي��روم ان��ث��ن��ى وال��ج��ري��ح ق��تَّ��اال ي��ك��ن ل��م ال��ج��رح إن��م��ا
غ��ارا» ب��ك��ت��ف��ي س��ه��ًم��ا وأخ��رج ِدْر ب��ا «أخ��ي وق��ال: أْس��ِت��ي��نْ��ًال ج��اء
��ر11 تَ��َف��جَّ وال��نَّ��ِج��ي��ع ��ْه��م ال��سَّ ذل��ك ي��ج��ت��ر م��ال واث��بً��ا األرض ف��إل��ى
اح��م��راًرا: ال��زُُّرود ح��لَّ��ُة ص��ب��غ��ت ودم��اُه ذيُ��وم��ذٌ ي��دع��و ق��ام
ال��بُ��ئُ��وس12 َق��ْرِع ي��وم ال��ب��أس زدت��ن��ي ال��تُّ��روس ربِّ ب��ن��ت ي��ا ت��ك��ون��ي «إن
اس��ت��ت��ارا م��ب��ت��غ��اي ع��ن ت��روم��ي ال تَ��تَ��َخ��لَّ��ى ل��م ع��ن��ه َق��بْ��ُل وأب��ي
ال��ثُّ��ب��ورا ذراع��ي م��ن ول��ي��ل��ق ص��ال غ��روًرا ح��راب��ي م��رم��ى م��ن ق��رب��ي
اْألنْ��َوارا» أرى ل��ن ال��ش��م��س س��ن��ا م��ن أَنِّ��ي يَ��ْف��خ��ر وظ��نَّ رم��ان��ي ق��د
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َع��ْزًم��ا ِم��ن��ُه وَش��دََّدت ون��ش��اًط��ا َح��ْزًم��ا ف��ي��ه َوَج��دَّدت ف��أص��اخ��ت
تَ��ْك��رارا ال��ِع��دى م��وق��ف ع��ل��ى ـ��رَّ ك��ـ «أال تَ��ُق��وُل: َم��اَل��ت وإل��ي��ه
أُِري��ك��ا َح��تَّ��ى ال��َغ��م��اَم وأزل��ُت أب��ي��ك��ا ب��أس ُك��لَّ أن��زل��ت ف��ي��ك
��ارا13 َق��هَّ خ��ال��ًدا أم أإن��ًس��ا ـ��ق��ى ت��ل��ـ م��ن َف��تَ��ْع��ِرُف ان��ج��ل��ى ف��ال��ِح��ج��اُب
أْه��ُل ��دِّ ِل��ل��صَّ أن��ت م��ا ف��اْج��تَ��ِن��بْ��ُه يَ��بْ��لُ��و َج��اءَ َخ��ال��ًدا ِخ��ْل��َت ف��ل��ئ��ن
وث��ارا»14 ان��ت��ق��اًم��ا ت��ره��ب وال ـ��ه��ا ف��اط��ع��ن��ـ ل��ك ت��ل��ح إن ق��ب��ري��س غ��ي��ر
َس��ِع��ي��را ِف��ي��ِه ل��ل��ب��ط��ش أث��ارت م��ذ ُم��ِغ��ي��ًرا ف��َه��بَّ ع��ن��ه وت��وارت
��ارا َه��صَّ َض��يْ��غ��ًم��ا ب��أع��ادي��ه يُ��َح��اك��ي َف��َك��رَّ َع��ْزم��ه ثَ��لَّ��ثَ��ت
ال��نِّ��ع��اج راِت��ع��ات ف��وق واث��بً��ا ي��ف��اج��ي ال��م��راع��ي ب��ي��ن َك��ِه��زب��ر
يُ��َج��ارى ال وي��ن��ث��ن��ي ق��واه د َف��تَ��زدا ب��س��ه��ٍم ال��رَّاع��ي ي��ب��ت��ل��ي��ه
ب��اْرتِ��َع��اد ي��ل��ت��ج��ي ول��م��أواه ال��ُف��َؤاد س��ح��ي��ق ال��رَّاع��ي يَ��تَ��خ��لَّ��ى
نَ��َف��ارا م��ن��ه ي��ن��ف��رن ج��ازع��اٍت م��رت��م��ي��اٍت ال��ش��ي��اه َف��تُ��راع
يَ��ْم��ِض��ي ب��ال��م��ف��اوز ع��ن��ه��نَّ ثُ��مَّ ي��ق��ض��ي ال��ن��ف��س م��ن��ى ع��اب��ثً��ا ع��ائ��ثً��ا
يُ��بَ��ارى15 َل��يْ��َس ك��األُُس��ود َروَْع��ه أَْل��ق��ى ذيُ��وِم��ي��ذُ ال��ع��دى ف��ي َه��َك��ذَا
ال��نُّ��ُف��وس َق��تْ��ِل َح��ْوَل ح��ام ب��ادئً��ا وأْس��ِت��ي��نُ��ُوْوس ف��ب��ه��ي��ف��ي��رٍن
َط��ارا16 ال��ِج��ي��د ُع��رى ع��ن ب��ال��رَّأس دي��ل وال��ب��أ ��يْ��ِف ب��ال��سَّ ذاك ُع��نْ��َق َف��َرم��ى
ل��س��واُه ان��ث��ن��ى ث��م ف��رم��اه ق��ن��اه َم��دَّ ب��ال��ثَّ��دي ذا وع��ل��ى
أدارا ال��ح��ت��وف ك��أس وف��ل��ي��ذ أب��اٍس أف��ري��ذم��اٍس اب��ن��ي وع��ل��ى
ال��تَّ��ْع��ِب��ي��را يَ��ْف��َق��ه ال��خ��ل��ق رؤى م��ن خ��ب��ي��ًرا ش��ي��ًخ��ا ك��ان أن ي��ف��ده «ل��م
أس��ارا» ل��ل��ق��ت��ال ح��ي��ن ع��ل��ى ـ��ه اب��ن��ي��ـ م��ص��رع ع��ن أغ��ن��اه م��ا ي��ن��ل ل��م
يَ��ْه��َرْع َوانْ��َس��اب ث��ُوْون م��ع زن��ث��ًس��ا أتْ��بَ��ع ِذيُ��وم��ي��ذ ف��ات��ًك��ا ب��ه��م��ا
اإلِْدبَ��ارا أب��ي��ه��م��ا ِل��ف��نُ��بْ��ٍس وأَبْ��َق��ى أل��ق��ى ل��ل��ه��الك ب��ه��م��ا
وَِغ��ن��اُه ذُْخ��ِرِه ُك��لِّ وارثً��ا وُم��نَ��اه ُع��ْم��ِرِه َع��زَّ َف��ُه��م��ا
اْألْظ��ف��ارا أنْ��َش��َب ال��َع��ْج��ُز وب��ه َولِ��يٍّ م��ن ِس��َواُه��م��ا ��ل يُ��َؤمِّ ل��م
ذَِوي��ه17 َح��ظَّ واألم��وال ح��ظَّ��ه ف��ي��ه وال��تَّ��ح��رُّق ال��ي��أس ب��ق��ي
ال��تَّ��بَ��ارا يُ��ِه��م��ي ف��ري��ام اب��ن��ي ع��ل��ى ـ��ضَّ ف��ان��ق��ـ ال��ف��ت��ك َح��ظُّ��ه َوِذيُ��وم��يْ��ذُ
ءُوس ال��رُّ َق��ْط��ِع ف��وق ك��ال��لَّ��ي��ث َش��بَّ م��يُ��وس وأْخ��ُر إي��خ��ي��م��ون نَ��ْح��َو
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ُم��ْم��تَ��ارا18 وي��ن��ث��ن��ي َس��ْح��ًق��ا ـ��ثَّ��ور ال��ـ ُع��نْ��َق ي��س��ح��ق ال��غ��اب ف��ي ل��م��ا ذاك
ج��رَّد اْل��َح��ْرب َة وَُع��دَّ َرِك��ب��اه��ا َق��ْد ِب��َم��ْرَك��بَ��ٍة يَ��ْرِم��يْ��ه��م��ا َه��بَّ
ح��رارا إال َخ��ي��َل��ه��ا ال��ف��ل��ك إل��ى ق��وا س��و ب��أن أش��ار َص��ْح��ِب��ِه وإل��ى
َس��ِري��َع��ا19 ي��ج��ري راح ب��ال��ق��وم م��ن��ه ذَِريْ��ع��ا َف��تْ��ًك��ا آن��ي��اس ف��رأى
اْغ��ِت��َرارا ِل��يْ��َق��ُوْون ابْ��ن ي��ب��غ��ي ـ��س��اب ان��ـ ��ه��ام ال��سِّ َوَوْق��ع ال��َق��ن��ا وق��ع ت��ح��ت
ال��ُج��نُ��ود ب��ي��ن ب��ال��ب��أس م��س��ت��ج��ي��ًش��ا َج��ِه��ي��ِد ج��ه��ٍد بَ��ْع��ِد ِم��ن ف��أَتَ��اُه
ادِّخ��ارا ادَّخ��رت ق��د وس��ه��اًم��ا َق��ْوًس��ا َم َح��تَّ��ى ف��ن��دروس «ي��ا ق��ال:
ع��ظ��ي��ًم��ا َش��أْنً��ا ح��ك��اك َم��ن ُه��نْ��ا ه��ْل ق��دي��ًم��ا م��ج��ًدا اْح��ت��وي��ت َم وإل��ى
واْش��تَ��َه��ارا َم��َه��ارًة ِق��يْ��ُس��وا ب��َك َه��ْل ِل��يْ��ِق��ي��ا ِف��ي ال��رَُّم��اة وأََش��دُّ
ظ��نِّ��ي ��ق��ت أح��قَّ ع��رف��ان��ه ن��ور ع��نِّ��ي غ��اب ال��ذي ذا ال��َق��ْرَم ُدْونَ��ك
اْه��ِت��وارا20 ال��م��ري��ش س��ه��م��ك ل��ه ت وأنْ��َف��ذْ ��ا ك��فٍّ ب��س��ط��ت َولِ��َزف��ٍس
األت��راب ب��واس��ل م��ن ل��وى ق��د رك��اب م��ن وك��م رم��ى رق��اٍب ك��م
ال��ك��ث��ارا ال��ض��ح��اي��ا ل��ه ن��ق��دِّم ل��م م��غ��ي��ًظ��ا ربٍّ��ا ي��ك��ون ال ف��ع��س��ى
ُم��ِش��ي��ِر21 َخ��يْ��َر آن��ي��اس «ي��ا ق��ال: ��ُرور» ال��شُّ أْده��ى األَْرب��اِب َغ��ي��َظ إنَّ
ال��َج��بَّ��ارا ِذيُ��وِم��ذَ ذا ف��أرى وَظ��نِّ��ي َم��َق��ال��ي ص��ادًق��ا ي��ك��ن إن
تُ��ِغ��ي��ُر ��راع ال��سِّ َخ��يْ��لُ��ُه ه��ذه وال��َق��ِت��ي��ُر ِم��َج��نُّ��ُه ح��ت��ًم��ا ذاك
ائْ��ِت��َرارا22 أْج��ِزم��نَّ ال ل��ك��ن ـ��راف األط��ـ ال��ُم��ثَ��لَّ��ثَ��ُة ال��ُخ��ْوذَُة ه��ذه
أْق��بَ��ْل ال��غ��ي��م ف��ي ج��ان��ب��ي��ه إل��ى أو َم��ثَّ��ْل ِذيُ��ْوِم��يْ��ذَ ربُّ ��ا إمَّ ف��ه��و
األخ��ط��ارا وي��رف��ع وي��ق��ي��ه ع��ن��ه ال��ص��مَّ وي��دف��ع َف��يَ��ِل��ي��ِه
أه��م��ى ال��َج��مَّ وال��دَّم ال��ك��ت��ف ف��ي غ��ار ل��م��ا ال��َح��تْ��َف يُ��ذي��ق��ه س��ه��م��ي ك��اد
األَف��ك��ارا َك��ذََّب اآلن َك��رُُّه َول��ِك��ن يَ��ْم��ِض��ي ل��ْل��َج��ِح��ي��م خ��ْل��تُ��ُه
ب��اش��ت��دادي ط��اِم��ًع��ا ج��ئ��ت راج��ًال ِج��ي��ادي أي��ن ال��ع��ج��اُل أي��ن آه
��ت��ارا ال��سِّ س��دل��ُت ف��وق��ه��ا ع��ش��رة إح��دى َم��ْرَك��ب��ان��ي ال��رُّح��ب وع��ل��ى
��ر ال��ُم��َق��شَّ ��ع��ي��ر وال��شَّ ال��دَّوم ت��ق��ض��م وأك��ث��ر ��م��ان ُم��َط��هَّ ول��ك��ٍل
األس��ف��ارا ِل��ْل��َوَغ��ى ��ْم��ت ت��ج��شَّ ق��د ��ا ل��مَّ ال��ه��مِّ أب��ي م��ن ال��نُّ��ص��ح أِع ل��م
ب��ال��م��رك��ب��ات ُك��رَّ ال��ق��وم وع��ل��ى ال��ُك��َم��اة ِب��َص��ْدر وُك��ْن ف��اذه��ب ق��ال
أش��ارا ��ا َع��مَّ ال��ُع��ُدول رأي��ت ق��د ول��ك��ن أش��ار ق��د ب��ال��ح��قِّ ف��ه��و
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ال��ح��ص��ار ت��ح��ت ال��ك��الء الم��ت��ن��اع ال��دي��ار ت��ي ف��ي ال��ِج��ي��اُد تَ��ض��َوى ق��ل��ت
ال��ش��نَّ��ارا ل��ق��ي��ت م��ن��ه��ا ب��ق��وٍس ـ��رٍّا م��غ��ت��ـ ال��ق��وم أرئ��س ج��ئ��ت راج��ًال
م��ن��ه��ا ال��ُج��ْرح نَ��اَل��ه وِذيُ��وم��ي��ذ َع��نْ��ه��ا أتْ��ِري��ذ ال��ع��م��ي��د رم��ي��ت ق��د
ث��ارا وال��ج��أش زاد ال��ب��أس ف��ي��ه��م��ا ول��ك��ن ال��دم��اء م��ن��ه��م��ا ف��ج��رت
َوه��م��ا ال��ق��وس ه��ذه ت��ن��اول��ُت ق��د ��ا ل��مَّ ��وءِ ال��سُّ ط��ال��ُع ش��ك ال س��اد
��ارا أمَّ ال��َوغ��ى إل��ى ب��ق��وم��ي ر ب��ه��ك��ط��و ح��بٍّ��ا ُق��ْم��ُت وإلل��ي��ون
��ُق��وف ال��سُّ ب��ع��ال��ي��ات وص��روح��ي وأل��ي��ف��ي زوج��ت��ي ج��ئ��ت ف��ل��ئ��ن
األخ��ب��ارا أن��ف��ذ ل��م ب��خ��ب��ري إن ع��دوٌّ رأس��ي ق��ط��ع ع��ن ت��خ��لَّ��ى ال
َف��تُ��ْح��َرق ت��رم��ي ال��نِّ��ي��ران ول��ج��وف س��أس��ح��ق َس��ْح��ٍق ش��رَّ ال��ق��وس ه��ذه
اخ��ِت��ب��ارا»23 ع��ل��م��ت ك��م��ا ائ��ت��م��اًرا ـ��دي تُ��ج��ـ ال ف��ي نَ��ف��ُع��ه��ا ك��ال��رِّي��ح راح
ن��ت��ه��يَّ��أ ل��َك��بْ��ِح��ه ب��ع��ج��ال��ي وه��يَّ��ا م��ه��ًال ف��ن��دروس «ي��ا ق��ال:
ابْ��ِت��َدارا ِل��ُم��ْل��تَ��َق��اه نَ��تَ��َربَّ��ص وب��ادر أْق��ِب��ل ��دِّ ل��ل��صَّ أول��ى َف��ه��ي
وف��رَّا ك��رٍّا ��ه��ول ال��سُّ ف��ي َج��ْري��ه��ا ُخ��بْ��را تَ��خ��بْ��ُر ل��س��وف ف��ج��ي��ادي
نَ��تَ��وارى م��ن��ال��ه ع��ن ب��ه��ا ـ��ذ ذي��وم��ي��ـ ن��ص��ر ش��اء زف��س وإذا
س��ب��ي��ال أب��غ��ي ل��ل��ك��ف��اح وأن��ا ال��خ��ي��وال أج��ر ث��م ال��س��وط ف��خ��ذ
اخ��ت��ي��ارا»24 ف��اتَّ��خ��ذه ش��ئ��ت ف��م��ا ـ��ل ال��خ��ي��ـ ف��ل��ي ال��ن��زال ت��ب��ت��غ��ي وإذا
أدرى ك��ن��ت م��ذ ال��ج��ي��اد ت��س��وق أن أح��رى ع��ن��دي آن��ي��اس «ي��ا ق��ال:
اض��ط��رارا ال��ِف��َرار إل��ى ُدف��ع��ن��ا إن ول��َص��ْوتِ��ي ل��ي تَ��نْ��َق��اد ال خ��ش��ي��ت��ي
ب��ال��َح��دي��ِد ذي��وم��ذٌ َف��يُ��واف��ي ال��ج��ن��ود ب��ي��ن تُ��ِغ��ي��ر ج��ام��ح��اٍت
اخ��ت��ب��ارا25 أْك��ف��ى ف��أن��ت ف��س��ُق��ه��ا د يَ��ْق��ت��ا وال��خ��ي��َل يَ��ْج��تَ��اُح وك��ل��ي��ن��ا
واْص��ِط��َخ��اِب ٍة ب��ش��دَّ س��اق��ا ث��مَّ وال��ح��راب» ب��ال��ق��ن��ا ال��ط��ع��ن ول��َي
ن��ارا: ي��ُش��بَّ��ان أق��ب��ال م��ا ع��ن��د إس��ت��ي��ن��ل��وٌس ق��ال ل��ذي��وم��ي��ذ
��ا ح��قَّ ي��ط��لُ��ب��ان��ك اآلن ن��ه��ض��ا أَْل��ق��ى ِن��دَّيْ��ن ال��ف��ؤاد ح��ل��ي��ف «ي��ا
ال��ِم��ْغ��َوارا َف��نْ��َدُروًس��ا ك��ذا ـ��س وأَنْ��ِخ��ي��ـ ع��ْف��ُرِذيْ��َت ب��ن آن��ي��اس
��راي��ا ال��سَّ ُم��ق��دَّم��ات ف��ي ت��ك��ن ال ال��َم��نَ��اي��ا ف��اِج��ع��ات اآلَن ف��اتَّ��ِق
اْزِورارا: ب��ال��َم��َق��ال ذي��وم��ي��ذ ه َف��َواَف��ا َف��ْل��نُ��َؤخ��ر» ال��ُج��ْرِد َوُخ��َط��ى
ِم��نِّ��ي ت��ب��ل��غ ال��م��رام إخ��ال ال ف��إن��ي ب��ال��ف��رار تُ��ح��دِّث��ن��ي «ال
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اإلدب��ارا ال��وغ��ى ي��وم نُ��َولِّ��ي أن ق��ب��ل��ي أه��ل��ي وش��أن ش��أن��ي ل��ي��س
ال��رُّك��وب م��رك��ب��ات س��وق ع��ن ج��ل ل��ل��خ��ط��وب ي��ن��ث��ن��ي ال ع��زٌم ل��ي
ال��ف��رارا ل��ي ح��رَّم��ت ق��د وأث��ي��ن��ا م��ك��رَّا أص��ول راج��ًال ه��اك��ه��ا
َص��ِري��ع��ا أُْل��ِق��ي ف��ذَاَك ذا نَ��ج��ا إن َج��ِم��ي��ع��ا ال��ج��ي��اد ��ي��ه��م��ا تُ��نَ��جِّ ل��ن
ادِّك��ارا ب��ط��ش��ت إذا ِك��ْره ف��ادَّ َم��راٍم غ��ي��ر ب��األْم��ر ل��ي إنَّ��م��ا
َم��َق��ام��ي أَْع��َل��ت ب��ذاك وأث��ي��ن��ا ال��ِح��َم��اِم ك��أَْس أَذَْق��ُت إِْن َل��ُه��َم��ا
ائ��ت��ث��ارا26 م��ن��ه��ا واج��ري��نَّ ك��ب��ت��ي م��ر ف��ي َخ��يْ��ِل��ي ُص��ُروع َح��اًال أل��ِق
األَْف��راس م��ن ال��دن��ي��ا ف��ي م��ا خ��ي��ر آن��ي��اس ��ِم��ي ُم��َط��هَّ واف��ت��د وام��ض
تَ��ذْك��ارا أُْه��ِديَ��ت أط��روس ـ��ل��ك ل��ل��م��ـ ال��تِّ��ي َزْف��َس ج��ي��اد م��ن نُ��ِت��ج��ا
ال��ف��روع27 خ��ي��ر أص��ل ن��ال ع��وًض��ا ال��َم��ْرُف��وِع اب��ن��ه غ��ن��ي��م��ي��ٍذ ع��ن
األَْح��َج��ارا أَْل��َق��َح ح��ي��ث ِخ��ْف��يَ��ًة َف��بَ��َغ��اه��ا نَ��ْس��َل��ه��ا أنْ��ِخ��يْ��ُس رام
أَْل��ق��ى ال��زَّوج ذا آن��ي��اس وإل��ى أبْ��ق��ى َف��َزْوَج��يْ��ن أَنْ��ت��ج��ت س��تَّ��ًة
األوط��ارا» أب��ل��غ م��ن��ه ل��و آه انْ��ت��ه��ابً��ا ��ُه��ول ال��سُّ يَ��نْ��َه��ب ه��اَك��ُه
أق��ب��ال ب��ال��ع��ج��اج��ة ال��ط��رواد ب��ط��ال وع��ل��ي��ه��م��ا ان��ت��ه��ى ح��دي��ث��ه��م��ا ه��ذا
أوَّال: يُ��نْ��ِش��ُد ل��ي��ق��اوون اب��ن ُدف��ع ال��ق��ن��ا م��رم��ى ع��ل��ى وق��ف��ا إذا ح��تَّ��ى
��ال» ُم��َع��جَّ ال��ح��م��ام ل��ك ��ن��ان ال��سِّ ظ��ب��ة ف��ف��ي ذي��وم��ي��ذ ي��ا َس��ْه��ِم��ي ط��اش إن
ت��خ��لُّ��ال ال��دُُّروع إل��ى وت��خ��لَّ��ل��ت��ه ب��م��ج��نِّ��ه ف��أول��ج��ت ال��ق��ت��اة ورم��ى
ُم��تَ��َه��لِّ��ال: م��س��ت��ب��ش��ًرا َدَوى َرْع��ٌد ك��أنَّ��ه ف��اه ل��ي��ق��اوون اب��ن َف��َغ��َر
َوال��ُع��ال» ال��َم��َف��اِخ��ر ِن��ْل��ُت أن��ا وأن��ا ه��ال��ك َح��تْ��ًم��ا ف��أن��ت ح��ش��اك «ول��ج��ت
ال��ك��ل��ى م��ف��ريِّ ج��وف م��ن ال��دِّم��ا ي��س��ق��ى ال��وغ��ى ربُّ «ه��ن��ا ت��ي��ذيُ��س: اب��ن ق��ال
وال» ِل��ل��ثَّ��ان��ي ف��وز ال ص��ول��ت��ي م��ن ُم��َولِّ��ي��ا َوَف��رَّ ب��ع��ُض��ُك��م��ا ف��از إن
ال��ع��ل��ى28 م��ن ف��الس وت��ي��رت��ه ت��ف��ري ب��ه��ا ق��ذف��ت ط��ع��ن��ة ص��وَّب وع��ل��ي��ه
ُم��َج��نْ��َدال29 َف��َخ��رَّ بَ��َدت ح��ي��ث ل��ل��ح��ي ل��س��ان��ه وج��ذع ث��ن��اي��اه خ��رق��ت
��ال تَ��َج��فُّ تَ��ْق��َش��ِع��رُّ َش��بَّ��ْت وال��خ��ي��ُل ب��س��الح��ه ن��ث��رات��ه ف��ت��ص��ل��ص��ل��ت
ي��ح��م��ال أن ال��ع��دى م��ن ع��ل��ي��ه خ��وًف��ا َرِف��ي��َق��ُه آن��ي��اس يَ��ْح��ِم��ي ف��انْ��َق��ضَّ
ال��م��ال َج��ْم��َه��َرُة ت��ل��وي��ه وال يَ��ْخ��َش��ى ال َع��َل��يْ��ِه ح��ام ك��ال��لَّ��ي��ث م��ت��دج��ًج��ا
��ال ُم��تَ��بَ��سِّ م��ت��ش��وًِّف��ا ب��ه��دي��ده وم��ج��نَّ��ه ق��ن��ات��ه َم��دَّ وع��ل��ي��ه
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��ال30 يَ��تَ��َح��مَّ َل��ْن ب��ط��الن ع��ص��رن��ا ف��ي َص��ْخ��َرٍة ل��ه��ائ��ل ِت��يْ��ذيُ��س اب��ن ع��م��د
��ال ُم��تَ��َع��جِّ ��ُه ُح��قَّ يَ��ْس��َح��ُق ب��ال��ف��خ��ذ تَ��َك��ل��ف ب��غ��ي��ر ب��ه��ا رم��اه َح��ِن��ًق��ا
��ال ُم��ثَ��قَّ ال��ح��ض��ي��ض وج��ه ع��ل��ى ف��ج��ث��ا ع��ض��الت��ه وُم��زِّق��ت األدي��م ب��رز
ُم��ْس��تَ��ق��ب��ال س��ق��وط��ه إث��ر وال��ح��ت��ف ب��ِذراع��ه ال��ث��رى وج��ه ُم��ْس��تَ��ْق��ب��ًال
ال��ب��ل��ى ألدرك��ه ُم��بْ��ِص��َرٌة ق��ب��ري��س أُم��ه ول��وال ن��اِظ��ُرُه َف��اْربَ��دَّ
��ال تَ��َم��حُّ َف��َراودت��ه ال��ُع��ُج��وَل يَ��ْرع��ى ب��أَْرِض��ِه َوْه��َو َق��بْ��ُل أب��اه َع��ِش��َق��ت
انْ��َج��ل��ى م��ص��رع��ه ح��ي��ث ت��ب��ادر َع��َط��َف��ت ابْ��ِن��ه��ا ع��ل��ى ��َه��ات األُمَّ ع��ط��ف واآلن
ق��ال م��ط��ل��ب ط��ع��ن ع��ل��ي��ه خ��ش��ي��ت وق��د أذُْرع��ه��ا ب��ضَّ ع��ل��ي��ه أل��ق��ت
ال��ذُّبَّ��ال31 ال��ع��ال��ي��ات ي��ص��دُّ رص��ًدا ُخ��وِّل��ت َزِه��يِّ بُ��ْرٍد ف��ي س��ت��رت��ه
َم��ْع��َزال ت��ط��لُ��ُب األع��داء ع��ن ـ��م��ل��ه ت��ح��ـ ال��ه��ي��ج��اء س��اح��ة م��ن ب��ه وم��ض��ت
��ال32 تَ��َرجَّ ثُ��مَّ األف��راس ف��اس��ت��وق��ف ِذيُ��وم��ٍذ ق��اف��اِن��يْ��س اب��ن َوَوع��ى
أُْدخ��ال األغ��ارق ب��ي��ن ب��ه��ا َح��تَّ��ى يَ��ُح��ثُّ��ه��ا ال��ص��ري��ع خ��ي��ل إل��ى َوَس��ع��ى
ُم��ْج��َم��ال َم��ْع��نً��ى ح��اك��اه ل��ه ِل��َدٌة ِذيْ��ف��ي��ل��ًس��ا ِرَف��اَق��ه أح��ب َوَدع��ا
ُم��ْس��تَ��ْع��ِج��ال َل��ُه َم��ْرَك��بَ��ٍة ل��ح��ث��ي��ث ان��ث��ن��ى وه��و ب��ه��ا َس��يَّ��ره ِل��ْل��ُف��ْل��ِك
��ال ُم��َج��فِّ ال��ج��ي��اد ب��ال��ع��ن��ف واس��ت��اق ��ه ِب��ك��فِّ ��اط��ع��ات ال��سَّ ��روع ال��صُّ أخ��ذ
ال��َح��ج��َف��ال ي��ش��قَّ ق��ب��ري��س إث��ر ف��ي وذي��وم��ذ ِذيُ��ْوِم��ذًا ي��روم وم��ض��ى
م��ه��وِّال يَ��ُرْوُع ب��أٍس ع��ل��ى ل��ي��س��ت أنَّ��ه��ا وي��ع��ل��م يَ��ْج��ِري ُم��تَ��َق��ص��يٍّ��ا
ال��ب��ال وربَّ��ات آث��ي��ن��ا م��ث��ل أو ال��ف��ن��ا م��ه��دم��ة ك��إي��ن��يَّ��ا ل��ي��س��ت
ُم��ْس��ت��رس��ال33 ط��اع��نً��ا إل��ي��ه��ا َف��َع��دا ال��ِع��َدى أْوَزاع لُ��بِّ ف��ي ب��ه��ا وإذا
تَ��َرف��ال34 ح��تَّ��ى ال��ب��ه��ج��ات ل��ه��ا ن��س��ج��ت ال��ذي ال��ب��ه��ج ِب��بُ��رده��ا ��ن��ان ال��سِّ ن��ف��ذ
تَ��َه��يَّ��ال ع��ل��ي��ه ِب��َدٍم بَ��َش��َراتُ��ُه َف��ُف��طِّ��َرت ال��لَّ��ط��ي��ف ل��م��ع��ص��م��ه��ا وج��رى
تَ��َس��ْل��َس��ال ال��ِع��ب��اد أْربَ��اب ِب��ُع��ُروق رائ��ٍق ع��ص��ي��ٍر ب��ل ن��ق��يِّ ب��دم
َخ��ال35 وج��وُدُه��ُم َدِم��نَ��ا َوِم��ْن َخ��َل��ُدوا ل��ه��م خ��م��ر وال خ��ب��ز وال ف��ه��م
ُم��ظ��لِّ��ال ��ح��اِب ب��ال��سَّ ِف��يْ��بُ��ُس ب��يَ��َديْ��ِه َف��َق��لَّ��ه آِن��ي��اُس َوأَْف��َل��َت َص��اَح��ت
تَ��َال: َم��نْ��ِط��ِق��ِه ب��ج��ه��ي��ر وِذيُ��ْوم��ذٌ َح��ي��اِت��ِه ِب��ِح��ْف��ِظ َط��َم��ًع��ا ب��ه َوَم��َض��ى
��ال ال��ُخ��مَّ ال��نِّ��َس��اء إِالَّ تَ��ْخ��َدِع��ي ل��ن واْرَع��ِوي ��ي ف��ُك��فِّ ك��ف��ى زف��َس ِب��نْ��َت «ي��ا
األَثْ��َق��ال» ال��َوبَ��ال يُ��ْولِ��ي��ك س��ت��ري��ن َف��ِذْك��ُره��ا ال��ح��روب إل��ى رج��ع��ت ف��ل��ئ��ن
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وم��ل��ت��ه��ب أم��س��ى م��ض��ط��رب ب��ي��ن م��ا ُغ��َص��ٌص َغ��ْل��ب��ه��ا م��ن َق��ل��ب��ه��ا وف��ي م��ض��ت
وال��َك��َرِب ال��َغ��يْ��ِظ اش��ت��داد ��َوادا ال��سَّ ثَ��وَب يُ��ْل��ِب��ُس��ُه ك��اَد داٍم ال��ج��س��م ون��اص��ع
ال��ُق��ُض��ب م��ْض��َرِب ع��ن تَ��ْدَف��ُع��ه��ا إي��ري��س ط��اِئ��َرًة ال��رِّي��ح تُ��َج��اِري ف��ب��ادرت��ه��ا
��ُح��ب ال��سُّ م��ن أْرَك��ام وال��خ��ي��ل وال��رم��ح ت��ح��ج��ب��ه ال��ق��وم ي��س��رى ب��آري��س إذا
ال��ذََّه��ب خ��ال��ص ُم��ْل��َج��م��ات َل��ُه َخ��يْ��ًال َع��َج��ًال تَ��بْ��تَ��ِغ��ي ُرْك��بَ��تَ��يْ��ِه ع��ل��ى أح��ن��ت
ِب��ي بَ��رَّح ال��ُج��ْرح إنَّ ال��ُخ��ْل��ِد ِل��َم��ْرتَ��ع ب��ي ل��ت��ذه��ب أع��رن��ي��ه��ا «أخ��ي ق��ال��ت:
أب��ي» ِل��َزف��َس َح��تَّ��ى َج��َزًع��ا يَ��نْ��ثَ��ِن��ي ال ِق��َح��ِة أُخ��و إن��س��يٍّ اب��ن أن��ال��ن��ي��ه
م��ك��ت��ئ��ب خ��ار ب��ف��ؤاد ب��ه��ا ح��ل��ت وم��رك��ب��ت��ي» أف��راس��ي «دون��ك ف��ق��ال:
��ه��ب ال��شُّ س��ن��ا م��ن أج��رى وه��ي ت��س��ت��اق��ه��ا ي��ده��ا ف��ي ال��خ��ي��ل وُص��روع وإي��رس
ال��َق��تَ��ب م��ن وح��لَّ��ت��ه��ا ف��اس��ت��وق��ف��ت��ه��ا َع��َل��ت األُل��م��ب ُش��ّم ل��ذَُرى إذا ح��ت��ى
ال��رَُّك��ب36 ع��ل��ى تَ��ح��نُ��و ق��بْ��رٌس ��ه��ا ألُمِّ وانْ��َط��َل��َق��ْت ال��ُخ��ل��د ب��ُق��وت وب��اَدَرت��ه��ا
ب��ال��َع��َج��ِب األم��ر تَ��ْس��تَ��ِق��صُّ ِذيُ��ونَ��ٌة ل��م��ه��ج��ت��ه��ا ��ت��ه��ا واْس��تَ��ْض��مَّ ل��ه��ا ��ت َه��شَّ
َغ��ب��ي» أيُّ أْل��ق��اك َك��َم��ا َع��َل��يْ��ك ج��ن��ى ج��ان��ي��ًة ك��ن��ت ل��و ك��م��ا َربٍّ «وأيُّ
ال��نُّ��وِب ُم��ْس��تَ��م��ِط��ر ت��يْ��ذي��ٍس اب��ن ذاك بَ��ش��ًرا بَ��ْل َج��لَّ َربٍّ��ا ك��ان «َف��َم��ا ق��ال��ت:
نَ��َس��ِب37 م��ن األْرض ب��أه��ل ل��ي أَع��ّزم��ا نَ��ْج��َوتَ��ُه ُرْم��ُت آن��ي��اس ألنِّ��ن��ي
��ُه��ِب» وال��شُّ ب��ال��ب��ي��ض انْ��ثَ��نَ��وا إل��ي��ن��ا ح��ت��ى اج��ت��زءوا م��ا ب��ال��طُّ��رواد انَ��ويُّ��ون ف��ال��دَّ
ب��ال��نَّ��َص��ِب اْل��ُخ��ْل��ِد أْه��َل يَ��بْ��لُ��وَن ب��ال��ن��اس َم��ثَ��ٌل ل��ن��ا ك��م «ص��ب��ًرا ذي��ون��ة: ق��ال��ت
يُ��َه��ِب ل��م ��ْج��ن ال��سِّ ف��ي ثَ��َوى وش��ه��ًرا ع��اًم��ا َوَه��يْ��ب��تُ��ُه آري��ٌس ل��ِك ف��إس��َوٌة
وال��ح��رب ب��ال��ذِّل إْف��يَ��ْل��ُط��س أخ��وه ك��ذا أُتُ��وس أل��ِوي��ٍس اب��ن ف��ي��ه أَْل��ق��اُه
ص��خ��ب أو ي��ش��ت��دُّ غ��ض��ب م��ن أْج��َداه وم��ا ال��ح��دي��د ب��أغ��الل وك��بَّ��اله
ب��ال��ُح��ُج��ِب38 ِه��ْرِم��ي��س ص��انَ��ُه إذ إي��ري��ب م��ْخ��بَ��َره تُ��نْ��م ل��م ل��و يَ��ْه��ِل��ُك وك��اد
ُم��ن��ت��ش��ب ال��ثَّ��دي ب��أع��ل��ى َس��ْه��ٍم ب��ش��رِّ أَلَّ��م��ه��ا أْم��ِف��ت��روَن ف��اب��ن وه��ي��َرٌة
ي��خ��ب ل��م ع��ن��ه ب��س��ه��م ال��ع��ذاب م��ر أورث��ه ال��ق��رم ذاك آذي��س ون��ف��س
ال��ع��ق��ب ع��ل��ى م��ل��ت��اًع��ا ف��ن��ك��ص ع��م��ًدا ل��ه ال��ج��ح��ي��م أب��واب دون أط��اره
ُم��نْ��تَ��ِص��ب ال��ك��ت��ف ِب��َع��ظ��م ِب��نَ��بْ��ٍل ب��ؤٍس أخ��ا َزْف��َس األرب��اب أب��ي َص��ْرَح ف��أم
واْل��َح��ق��ب39 األَْده��اِر خ��ال��دي م��ن ك��ان م��ذ ي��ب��رئ��ه ف��يُّ��ون بَ��ْل��َس��َم��ه ف��ذرَّ
غ��ض��ب وع��ن ح��م��ق ع��ن ال��خ��ل��د ب��ن��ي ع��ل��ى ح��م��ل��وا إن اإلن��س��ان ب��ن��ي ل��وي��ل ف��ي��ا
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ُم��نْ��َق��َل��ب40 أيَّ يَ��َديْ��ِه ل��ُص��نْ��ِع ي��ع��ل��م ول��م َع��َل��يْ��ك ِذيُ��وم��ي��ذا أْغ��رت ف��االس
يَ��ُؤِب ل��م اْألوط��ان إل��ى ش��رٍّا ي��داه َك��َس��بَ��ت م��ن األرب��اب ع��ل��ى أنَّ يَ��ْدِر ل��م
أج��ب أب��ي ي��ا ب��ل��ط��ف ي��ق��ول ط��ف��ل ُرْك��ب��ت��ه َف��ْوِق م��ن َل��ُه يَ��ُه��شُّ ف��ال
ب��ال��طَّ��َل��ب ي��س��ت��ق��ري��ه م��ن��ك وص��ول��ة ق��ًوى أش��د ب��أس أخ��ي ب��ط��ش ف��ل��ي��خ��ش
وال��َح��َس��ب41 ال��َع��ْق��ل وذاِت ال��ج��م��ال ذات ح��ل��ي��ل��ت��ه ب��أْغ��يَ��اال وْل��يَ��ف��ِك��َرنَّ
ُم��ْض��َط��رِب ري��ع ب��ق��ل��ب َف��تَ��س��ت��ف��ي��ق َف��تُ��ْق��ل��ق��ه��ا ال��رُّؤي��ا ت��ؤرِّق��ه��ا وس��ن��ى
ُم��نْ��َس��ك��ب»42 ف��اض ب��دم��ع وي��ن��ت��ح��ب��ن َج��َواري��ه��ا ل��ه��ف ف��ي تُ��وِق��ظ ثَ��مَّ م��ن
ال��َوَص��ب ِث��ْق��ل��ة واس��ت��ك��ن��ت آالم��ه��ا ف��ان��ف��رج��ت ال��ج��رح ب��ي��دي��ه��ا وط��ه��رت
أََرِب ِم��ْن ال��نَّ��ف��س ف��ي ل��م��ا َزف��س إغ��ض��اب ��دت��ا تَ��َع��مَّ م��ذ وه��ي��را أث��ي��ن��ا ل��ك��ن
س��ب��ب م��ن ال��ج��رح ذا ف��ي ك��ان م��ا أق��ول أن ي��س��وءك ال ه��ل «أب��ي أث��ي��ن��ا: ق��ال��ت
ن��ش��ِب ذي ال��طُّ��رواد م��ن ال��ص��بِّ وج��د غ��ان��ي��ة دف��ع رام��ت ق��ب��ري��س ش��ك ال
ال��َك��ِذب»43 ن��ح��ل��ة ف��رام��ت َف��َم��زَّق��ت��ه��ا راَح��تُ��ه��ا اإلب��ري��ز ب��ع��رى ف��أن��ش��ب��ت
اح��ت��س��ب��ي ُم��نْ��يَ��ِت��ي «ي��ا ل��ه��ا: وق��ال رف��ق ع��ل��ى ال��ج��ري��ح واْس��تَ��دع��ى يَ��بْ��س��م أص��اخ
وال��طَّ��رب» ال��ح��بِّ ل��ذي��ذ ب��غ��ي��ر تُ��ع��ن��ي وال ال��ح��روب وآث��ي��ن��ا آلرس دع��ي
يَ��ْط��لُ��ب إيْ��نَ��اس يَ��نْ��َف��ك ال ِذيُ��ْوم��ي��ذُ ال��ثَّ��َرى وف��ي ال��ح��دي��ث ه��ذا ��م��ا ال��سَّ ف��ي ل��ه��م
ي��ره��ب ي��ك ول��م أف��لُّ��ون ي��ق��ي��ه أن��م��ا وي��ع��ل��م ي��ب��غ��ي��ه تَ��َح��دَّم
يَ��ْس��لُ��ب ب��ال��ع��ن��ف ال��َغ��رَّاء وش��كَّ��ت��ه َق��تْ��َل��ه ي��أم��ل ك��ر ع��ل��ي��ه ث��الثً��ا
ويَ��ض��رُب ي��س��ط��و ك��اد ق��د وراب��ع��ًة َص��دَّه ف��ي��بُ��وس ت��رُس ث��الثً��ا َول��ك��ن
تَ��َق��طُّ��ب: ال��َع��بُ��وس ُم��َح��يَّ��اه وي��ع��ل��و َرع��ي��ُدُه ي��دوي وال��ص��وت ل��ه ف��ق��ال
َم��ْط��َل��ب ع��زَّ ق��د ل��إلن��س��ان ال��خ��ل��د ب��ن��ي َف��َع��ن ت��ي��ذي��س اب��ن ي��ا ف��ت��ربَّ��ص «م��ٍه
أل��ه��ب��وا» وال��نُّ��ور اإلس��ع��اد ب��ن��ي وق��وم أس��ك��ن��وا وال��تُّ��رب ال��ن��اس ب��ي��ن َف��َش��تَّ��ان
وي��غ��ض��ب44 اإلل��ه يَ��ْش��تَ��د َم��َخ��اف��ة ي��ن��ث��ن��ي ك��اد وم��ا ِذيُ��وم��ي��ذ َف��ك��فَّ
ي��ذه��ب ف��رغ��ام ط��ود ف��ي ل��م��ع��ب��ده م��س��رًع��ا ب��أن��ي��اس أف��ل��ون وس��ار
ي��س��ك��ب ال��م��ح��اس��ن ب��إك��س��ي��ر وذي��ت��ا ��ف��ا ال��شِّ ب��ل��س��م ف��ي أْرَط��اِم��يْ��س ف��واف��ت��ه
يَ��تَ��َق��لَّ��ب45 م��ث��ل��ه ط��ي��ًف��ا ف��أرس��ل ان��ق��الب��ه ي��ش��ي��ع ف��ي��ب��وس ش��اء وم��ا
م��ج��وب46 واف��تُ��لَّ ح��ص��داء ُم��َس��رَّدة ُم��زَِّق��ت ال��ف��ري��ق��ي��ن ب��ي��ن ح��ول��ه وم��ن
وي��ث��رِّب: ِل��ْل��َوغ��ى خ��ط��اه ي��ُح��ثُّ ان��ث��ن��ى آرس إل��ى ِف��ي��بُ��وس ثَ��مَّ َوِم��ن
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ت��رُق��ُب َم ح��تَّ��ى األس��وار ه��ادم وي��ا ال��رَّدى ب��اع��ث ي��ا األه��وال م��م��ط��ر «أي��ا
وي��ص��خ��ُب يَ��ُص��ول زف��س ع��ل��ى ي��ك��اد ع��ت��ا ام��رئ ف��وق اآلن ان��دف��ع��ت م��ا أال
يَ��ْق��َرب» ذل��ك ب��ع��د ن��ح��وي وأق��ب��ل ي��م��ي��ن��ه��ا وأدم��ى ِق��بْ��ري��ًس��ا ت��أثَّ��َر
يُ��ؤنِّ��ُب47 راح ل��ل��ط��رواد وآري��س م��ع��زًال ف��رغ��ام اخ��ت��ار ث��م ف��أغ��راه
واض��رب��وا ال��ق��وم ع��ل��ى ف��اس��ط��وا «أال وص��اح: وه��ي��ب��ًة ش��ك��ال آك��ام��اس ف��م��اث��ل
تَ��ْرك��ب ال��ُح��ْص��ِن دكَّ��ة ح��ت��ى أف��ال��ج��ب��ن أب��ًدا ف��ت��ك��ه��ا وال��ع��دى ال��ت��راخ��ي َم إل��ى
��ب ُم��َخ��ضَّ ال��دِّم��اء ب��س��يَّ��ال َط��ِري��ح َح��ك��ى َق��ْد ه��ْك��ُط��ور وال��ف��تَّ��اك ف��أن��ي��اس
وَص��وَّب��وا» ف��اس��ت��ج��ي��ش��وا وأن��ق��ذت��م��وه ب��ث��أره ع��داك��م م��ن أَخ��ذْتُ��م م��ا أال
يَ��ْخ��ُط��ب: ب��ال��ع��ن��ف َس��ْرِف��ي��دون وأق��ب��ل َح��ِم��يَّ��ة ال��نُّ��ف��وس ُك��ل ِب��ِه��م َف��َه��اَج��ت
م��ت��ي��ن َع��ْزٍم َوبَ��اُع ب��أٌس أي��ن ِق��دًم��ا َل��َك ��ة ِه��مَّ ه��ك��ط��ور «أيْ��َن
ال��ُح��ُص��ون ب��آل ب��ل ج��ي��ش ال ـ��ص��ار أن��ـ وال تَ��ْح��م��ي ال��ُح��ُص��ون زع��م��ت ق��د
ال��َع��ِري��ن ألس��د ال��ت��ووا ك��ال��ك��الب َك��م��يٍّ��ا أل��ق��ى ل��س��ت أي��ن ُه��م أي��ن
ال��م��ن��ون ث��ق��ل ُك��لَّ أْل��َق��يْ��ت أن��ت وََع��َل��ي��ن��ا نَ��ْج��َدٌة نَ��ْح��ن إنَّ��م��ا
ال��َم��يْ��ُم��ون َزنْ��ثُ��س أرض ل��ي��ق��ي��ا ب��الدي ب��وٍن أي ف��ي ت��دري أن��ت
ث��م��ي��ِن م��اٍل وذُْخ��ُر وُغ��الم��ي َع��نْ��ه��ا ت��خ��لَّ��يْ��ُت زوج��ت��ي ف��ب��ه��ا
يَ��س��ل��بُ��ون��ي ال��ع��دى أنَّ ف��أخ��ش��ى ل م��ا وال م��ت��اٌع ل��ي ل��ي��س وه��ن��ا
��ك��ون ال��سُّ ب��اِدي اْع��تَ��َزْل��َت وأََراَك ��ي ك��فِّ ب��ال��بَ��ْط��ِش ك��فَّ م��ا ه��ذا ُك��لُّ
ُم��ب��ي��ن ُه��ون َه��ْوِل ِم��ْن تَ��ْح��ِم��ي ض واألَْع��را ال��ع��ْزم تُ��نْ��ِه��ُض ال ف��ل��م��اذا
ك��م��ون وأيَّ ل��ك��م ك��ام��ن��ات ش��راًك��ا ثَ��مَّ أن ِخ��ْل��ت أف��ال
ال��ُم��تُ��ون ف��وق ال��ُح��ُص��ون وتُ��َدكُّ ذَِري��ًع��ا أخ��ذًا ت��ؤخ��ذون وب��ه��ا
ال��ظُّ��نُ��ون س��وء ب��ال��ثَّ��ب��ات ع��ن��ه��م ف��اْدَف��ع ُدونَ��ك اْألَنْ��َص��ار ُزَع��َم��اء
ح��ي��ن» ُك��لَّ ف��ل��ي��ك��ن َع��يْ��نَ��ي��ك نُ��ص��ب ول��ي��ال نَ��ه��اًرا اع��ت��ب��ر ذاَك ذاَك
يَ��نْ��َش��ُب48 ب��ال��م��ف��اص��ل س��ه��م ج��ري ج��رى ُم��َؤلِّ��ًم��ا ال��ح��دي��ث ه��ك��ط��ور ل��م��ه��ج��ة
��ب تَ��تَ��َل��هَّ ال��ق��ن��ا ُس��ْم��ُر ي��ده وف��ي ُم��َط��وًِّف��ا ��الح ال��سِّ ُم��ص��ط��كَّ ��ل ت��رجَّ
وتَ��َص��لَّ��ب��وا انْ��ثَ��نَ��وا ح��ت��ى ع��زي��م��ت��ه��م م��ن��ه��ًض��ا ال��َف��َوارس ��ات ه��مَّ ي��ش��دُِّد
ت��ألَّ��ب��وا ط��رٍّا ب��ال��ع��زم ص��ده��م ع��ل��ى ج��م��ل��ة األغ��ارق ول��ك��ن َف��َك��رُّوا
ف��ي��ه��رب ي��راع م��ن ف��ي��ه��م ي��ك ول��م ه��م��ة خ��ام��ل ال��ق��وم��ي��ن ف��ي ي��ك ف��ل��م
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ت��ن��ه��ب األرض ال��ح��م��ل��ة م��ق��رب��ات ج��رت وال��ق��ن��ا ب��ال��ق��ض��ب ال��ج��ي��ش اش��ت��ب��اك وع��ن��د
َغ��يْ��َه��ب49 ف��وق وم��ن وق��ٌع ال��ُخ��ط��ى ف��ت��ح��ت ع��ج��اج��ة ث��وب اإلغ��ري��ق ك��س��ت وق��د
ي��رس��ب وال��َح��بُّ ال��تِّ��ب��ن س��ح��ي��ق ت��ث��ي��ر ِب��بَ��يْ��َدٍر ِذي��م��ت��ي��ر َم��ذَاري ك��أن
أش��ه��ب50 أب��ي��ض وه��و ك��ث��ي��ًف��ا غ��ب��اًرا ت��ه��ي��ل��ه ث��م ال��ري��ح ال��س��ح��ي��ق ف��ت��ذري
��ب يَ��تَ��َع��صَّ ل��ل��ع��دى وآِرس ع��اله��م َق��ْس��َط��ل ت��ح��ت م��ن اإلغ��ري��ق ان��دف��ع ك��ذا
يُ��َك��ْوك��ب51 ف��اس��ت��ق��ر أث��ي��ن��ا ـ��ت��ج��اب أح��ـ ع��زم��ه وش��دَّد أُف��لُّ��ونً��ا أط��اع
وت��ح��ُج��ُب ال��ح��دي��د ُدرَّاع تُ��َظ��ّل��ل َغ��َم��اَم��َة ال��ُج��يُ��وش ف��وق م��ن وأرس��ل
ي��ل��ج��ب أن��ي��اس ال��ه��ي��ج��اء س��اح��ة إل��ى ع��ائ��ثً��ا انْ��َق��ضَّ ال��ق��ن��ا وق��ع ع��ال ��ا َوَل��مَّ
وي��ل��غ��ب ي��س��ت��ج��ي��ش ح��دي��ًدا ش��دي��ًدا األذى م��ن س��ل��ي��ًم��ا ف��يْ��بُ��وس ج��اء ب��ه
م��وك��ب ال��ص��ي��د ص��ف��وة م��ن ب��ه وح��ف ق��وم��ه أك��ب��اد خ��ف��ق وأح��ي��ا ف��خ��ف
أْض��ُرب ال��َح��ْرب ل��ظ��ى م��ن ال��تَّ��َح��رِّي ودون ي��ت��س��اءل��وا ول��م ع��ل��ًم��ا ي��س��أل��وا ف��ل��م
َص��يِّ��ُب ب��ال��ذََّواب��ل ووب��ٌل وآرس ِف��تْ��نَ��ة َوَص��ْع��َق��ة ِف��يْ��بُ��وس َع��َواِص��ُف
َويُ��ْط��ِرب ال��ك��ف��اح داع��ي يَ��ُه��زُّه��م ذيُ��وِم��ذ وأُْوِذس آي��اٌس وآي��اُس
ت��ك��تَّ��بُ��وا ل��ص��د أو ِل��َك��رٍّ ه��م إذا نَ��ْه��َض��ًة ِل��ْل��َح��ْرب ب��اإلغ��ري��ق يُ��نَ��اُدون
يَ��تَ��َه��يَّ��ب��وا ول��م ي��خ��ش��وا ل��م َص��نَ��ادي��د تَ��ثَ��بَّ��تُ��وا ال��ُج��نُ��ود ��اُع ُدفَّ ��دِّ َف��ِل��ل��صَّ
تَ��ْق��ِط��ب ال��ّش��وام��خ َف��ْوق ِم��ْن َغ��َم��اِئ��ُم َرِق��يْ��ُع��ُه ص��اٍف وال��ج��رُّ َك��أَنَّ��ه��م
تَ��ْل��َع��ب52 ف��ي��ه��نَّ األن��واء وال ت��ث��ور ث��م��أل ث��م ال األن��واء َه��َج��َع وق��د
��ب: ي��ت��ع��قَّ ال��خ��ط��ى وأع��ق��اب ي��ص��ي��ح ص��ف��وف��ه��م ب��ي��ن أغ��ام��م��ن��ون ي��ج��وب
��ؤون ال��شُّ ع��ظ��ي��م ال��وغ��ى ف��وط��ي��س رج��اال وك��ون��وا ع��زم��ك��م «ش��دَّدوا
ق��ري��ن خ��ي��ر ب��ال��وف��اق ف��ل��ك��م ب��ع��ض ب��ح��رم��ه ب��ع��ض��ك��م ول��ي��ق��م
َض��ِم��ي��ن أق��وى ال��رُّؤوس ول��ح��ف��ظ نَ��ِص��ي��ٌر ال��نُّ��ف��وس ب��ي��ن ��ي وال��تَّ��أَخِّ
ال��ج��ب��ي��ن»53 َرْف��ُع ال��َع��ُزوم وال��ُه��م��ام وع��اٌر م��وٌت ال��م��ه��زوم ل��ل��ج��ب��ان
ب��ال��ه��ج��وم ب��ادئً��ا ِف��ْرغ��اَس ب��ن ن ذي��ق��و ي��ط��ع��ن وان��ق��ضَّ ه��ذا ق��ال
ق��دي��ٍم م��ق��اٍم ذُو ِف��ْريَ��اَم ك��اب��ن ل��دي��ه��م وه��و ك��ان أن��ي��اس ت��رب
��ِم��ي��م ال��صَّ ال��ُف��َؤاد َح��ش��ا َح��تَّ��ى ـ��تُّ��رس ال��ـ ي��ف��ري أْول��ج ��ن��ان ال��سِّ ل��ل��نِّ��ج��اد
ال��َك��ِل��ي��م ف��وَق ��الح ال��سِّ وص��ل��ي��ل وُك��لُ��وم ط��ع��ن��ٍة ت��ح��ت ف��ال��ت��وى
غ��ش��وم ل��ي��ث ك��رور آن��ي��اس ث��أًرا ي��ط��ل��ب اإلغ��ري��ق ن��ح��و ك��ر
ال��ح��ك��ي��م ِذيُ��وَك��ل��ي��س اب��ن��ي ـ��ثُ��وتً��ا وإك��ري��ـ أْرِس��ي��لُ��ُخ��وس أردى ث��م
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ج��س��ي��م وم��ل��ك ص��ول��ة أخ��ا ن ك��ا ال��ذي أرس��ي��لُ��ُخ��وس وح��ف��ي��دي
ال��م��رك��وم ال��غ��ن��ا ث��روة الب��ن��ه أب��ق��ى أل��ف��اس ل��ل��نَّ��ه��ر اب��ن وه��و
ع��م��ي��م ب��خ��ي��ر ف��ي��ل��ي��ا ف��ي ف��اض ف��ي��ه��ا وأل��ف��اس ف��ي��رس ف��ي ن��ش��أا
ال��ع��ل��وم ك��ل ب��ال��ن��زال ب��ل��وا ل��ك��ن ح��دي��ث��ان ش��دة ت��وأم��ا
ال��م��ث��ل��وم وع��رض��ه ل��م��ن��ي��ال ان��ت��ص��اًرا ال��ب��ح��ار ل��ج��ة رك��ب��ا
ال��َم��ْح��تُ��وم ال��َم��نَ��يَّ��ة ب��ح��ك��م ـ��ت��ر ال��س��ـ ع��ي��ن��ي��ه��م��ا ف��وق ال��م��وت س��دل
ع��ظ��ي��م ط��ود ف��وق ال��غ��اب أك��م ف��ي َل��بْ��َوٌة غ��ذت ق��د ش��ب��ل��ي��ن ش��ب��ه
ون��ع��ي��م ب��م��ن��ع��ة وُع��ُج��ول ِس��م��اٍن ش��ي��اه ف��ي ف��ي��ه ع��ب��ث��ا
ال��َق��ِوي��م ��ن��ان ب��ال��سِّ ال��ح��ت��ف ل��ه��م��ا أع��دَّت ال��رُّع��اة ح��ت��ى واس��ت��ط��اال
م��ح��ط��وم54 م��ق��وَّض ب��ج��ذع ب ال��تُّ��ر ع��ل��ى أرزت��ي��ن م��ث��ل ه��وي��ا
ال��م��وس��وم س��الح��ه ف��ي ش��ائ��ًك��ا ق��ن��اه يُ��ج��ي��ل ان��ب��رى ف��م��ن��ي��ال
ال��َغ��ِري��م ل��س��ب��ق ش��رٍّا ل��م��ن��ي��ال ي��ب��غ��ي ألن��ي��اس آرس س��اق��ه
ال��نَّ��س��ي��م ُه��بُ��وب إث��ره ف��ي ه��بَّ أن��ِط��لُ��وًخ��ا ن��س��ط��ر اب��ن أن ب��ي��د
ال��زَّع��ي��م ذاك ب��ق��ت��ل ت��ف��ن��ى م��ال واآل ب��ال��ض��ي��م ي��م��س أن خ��ش��ي��ة
ال��ُج��ُس��وم ب��ص��در ال��ق��ن��ا ي��ق��رن��ان اش��ت��ب��اًك��ا ك��ادا وال��ق��رن��ان ف��م��ض��ى
ل��ل��تُّ��ُخ��وِم55 ف��انْ��ثَ��نَ��ى اثْ��نَ��يْ��ِن ل��ق��ي ��ا َل��مَّ أن��ي��اس َع��ْزُم ث��مَّ ف��ال��ت��وى
وه��زي��م ب��ص��ول��ة وع��ادا م ل��ل��ق��و ال��ق��ت��ي��ل��ي��ن ج��ث��ة دف��ع��ا
َع��ُزوم َش��ْه��ٍم ك��ل روَّاع ـ��م��ي��ن ف��ي��ل��ي��ـ ب��ف��ل��غ��ون��ة ق��ي��ل ج��ن��دال
ب��ال��ب��ل��ع��وم ��ن��ان ال��سَّ وأق��رَّ ب��ط��ع��ن م��ال ع��ل��ي��ه ف��م��ن��ي��ال
ال��م��ه��ُزوم ن��ج��وة رام م��ذ ـ��ذون م��ي��ـ خ��اِدم��ه ص��دَّ ن��س��ط��ور واب��ن
ال��م��ق��ص��وم ب��زن��ده ف��ت��وارى ش��دي��د ص��خ��ر ب��ف��ه��ر َوَرم��اه
األدي��م ف��وق ت��ُخ��بُّ س��اب��ح��ات م��ن��ه ال��خ��ي��ل أِع��نَّ��ة ف��اس��ت��ط��ارت
��ُروم56 ال��صَّ ح��د ل��ألرض ف��ث��ن��اه ث��نَّ��ى ��دغ ب��ال��صُّ ��ي��ف ب��ال��سَّ ف��ع��ل��ي��ه
ال��م��رُك��وم َرْم��ِل��ه��ا تَ��ْح��َت رأس��ه ل��ك��ن ِرْج��َل��ي��ه ل��ل��ه��واء ن��اش��ًرا
ال��ُك��لُ��وم57 َدام��ي ل��ألرض ط��رح��ت��ه ِب��ُخ��ط��اه��ا ِج��يَ��اده ح��ت��ى ظ��ل
ك��ري��ِم أص��ٍل أج��ل م��ن َم��ْغ��نَ��ًم��ا ل��ح��م��اه س��اق��ه��ا ن��س��ط��ور واب��ن
ال��ع��س��اك��ر واق��ت��ف��ت��ه م��غ��ي��ًرا ف��ص��اح ب��اص��ُر ُه��َو ل��م��ا ه��ك��ُط��وٌر تَ��َح��دَّم
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ث��ائ��ُر58 ��غ��ب وال��شَّ ��غ��ب ال��شَّ ت��ث��ي��ر وإنْ��يُ��و ي��س��ت��ح��ث��ه��م ال��وغ��ى ربُّ ص��دره��م وف��ي
ُم��تَ��َظ��اِه��ُر ُدون��ه وط��وًرا ظ��ه��ي��ر تَ��اَرًة َف��ْه��َو ي��ل��ي ه��ك��ُط��وًرا وآري��س
ال��َق��س��اِور ت��س��ت��ط��ي��ع ال م��ا َويَ��ْف��َع��ل ك��اه��ل ُك��لَّ أث��ق��ل��ت ق��ن��اة ي��ج��ي��ل
يُ��ح��اذر اإلل��ه ك��رَّات ف��أح��ج��م ان��ج��ل��ى ل��ه اإلل��ه ذي��وم��ي��ذ ول��ك��ن
ال��ن��واظ��ر ت��زوغ ع��ن��ه��ا َغ��ثَ��ت ُس��يُ��ول َع��نْ��َوة تْ��ُه َص��دَّ ال��ِب��ي��د بُ��ُط��ون ك��ط��او
ح��ائ��ُر59 وه��و ال��ق��وى ُم��نْ��َه��دَّ ف��ي��ن��ك��ص خ��ش��ي��ة وت��غ��ش��اه إش��ف��اق ف��ي��ع��ل��وه
ال��م��س��ن��ون َوال��ع��اس��ل ِب��َق��ن��اه َظ��نَ��نْ��تُ��م ه��وال «َه��ك��ط��ور َص��ح��ب��ي: ق��ال
وم��ع��ي��ِن ُم��رش��ٍد م��ن ي��وًم��ا ي��خ��ل ل��م ال��َوغ��ى أوان أَنَّ��ُه ف��اتَ��ُك��ْم
األم��ي��ن ك��ال��نَّ��ص��ي��ر ح��ام ح��ول��ه إن��س ب��ه��ي��ئ��ة آِرًس��ا ه��اك��م
واتَّ��ب��ع��ون��ي»60 واتَّ��ق��وه ل��ل��ع��دى ُم��نْ��َق��ِل��ب��اٌت ��دور وال��صُّ ف��ارج��ع��وا
ويُ��َص��اِدر ال��ع��دى ه��ك��ط��ور ي��ص��ادم ب��ص��دِره��م زح��ًف��ا ال��ط��رواد ب��ن��و ��ت وخ��فَّ
س��ائ��ر وه��و ق��لَّ��تْ��ه��م��ا ب��م��رك��ب��ة م��ًع��ا ونَ��ْخ��ي��ال��ًس��ا َم��نَ��ْس��ت��ي��ًس��ا َف��أَْردى
ُم��تَ��ط��اي��ر َف��ْرُع��ه��ا ق��ن��اًة ي��ط��ي��ر ف��ان��ب��رى ال��ع��واط��ف ب��آي��اس ف��ه��اج��ت
ال��ذَّخ��ائ��ر ع��ل��ي��ه ف��اض��ت ق��د ب��ف��ي��س��وس ال��ذي أم��ف��يُّ��س إْس��الُغ��وس اب��ن ف��اص��م��ى
ال��َخ��َواص��ر ب��ال��نِّ��ج��اد ش��كَّ��ت َح��يْ��ُث إل��ى س��اق��ه وال��ح��ت��ف ال��ط��رواد ن��ص��رة بَ��َغ��ى
ال��م��واِط��ر ��ه��ام ال��سِّ َف��َص��دَّت��ه أَيَ��اس س��الح��ه ف��ي ط��ام��ًع��ا وأه��وى ف��أه��وى
دائ��ر وال��ف��ت��ك ال��ن��ص��ل س��ن��ي��ن ي��ج��ر رج��ل��ه أث��ب��ت ال��م��ق��ت��ول ج��ث��ة ع��ل��ى
ال��َج��م��اه��ُر61 َف��تَ��ْده��ا ي��ل��ه��و أن َم��َخ��اَف��ة ِن��ب��اَل��ُه��م ب��ال��م��ج��نِّ ي��ب��اري وك��ف
يُ��ب��ادر إط��ل��وُف��ِل��ي��م ل��س��رف��ي��دن ال��ق��ض��ا ي��د س��اق��ت ال��ح��رب ال��ت��ح��ام وع��ن��د
ال��م��ن��اظ��ر وال��ق��ري��ن ِه��َرْق��ل س��ل��ي��ل وح��ف��ي��ده اب��نُ��ُه زف��س ف��ي ن��ظ��ي��ران
ي��ف��اخ��ر: اس��ت��ط��ال ال��ِه��َرْق��ل��يُّ ع��ل��ي��ه ت��دان��ي��ا ال��ُق��نِّ��ي م��رم��ى َع��َل��ى ��ا َوَل��مَّ
ج��ن��ون أيُّ اس��ت��ه��دف��ت ح��ت��ى راك أغ��ـ ل��ي��ق��ي��ة م��ش��ي��ر ج��ه��ل «أيُّ
ال��َم��ْغ��بُ��ون َوْرَط��َة تَ��َورَّْط��َت ق��د غ��رٍّا ك��ن��ت م��ذ ف��ي��ه وال��ك��ر أن��ت
س��رف��دون م��ن زف��س أب��ن��اء أي��ن َزْف��ٍس ن��س��ل م��ن أن��ت ق��ال م��ن م��ان
ال��ق��رون ك��ل وه��ول ل��ي��ث ق��ل��ب م��ث��اال ك��ف��اك أب��ي ب��ه��رق��ل
ل��وم��ي��ذون62 ج��ي��اد ف��ي ط��ام��ًع��ا ق��دي��ًم��ا ج��اء ك��ي��ف أن��ب��ئ��ت ق��ب��ل
إل��ي��ون ح��م��ا ف��ي ال��وي��ل أم��ط��ر ق��ل��ي��ٍل ون��زٍر س��تٍّ ب��س��ف��ي��ن
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��ُج��ون ال��شُّ ب��اِدي وأن��ت ق��وًم��ا م��ن��ك أف��ن��ى وال��ح��ت��ف أن��ت ش��تَّ��ان أي��ن
ب��ي��م��ي��ن��ي»63 ف��ال��رَّدى ص��ل��ت ول��ئ��ن ج��دوى ال��ط��راود رف��دك ف��ي ل��ي��س
أن��ب��ئ��ون��ي ق��د ب��ال��ح��دي��ث «ن��ع��م ـ��ظ: ال��غ��ي��ـ وَم��يَّ��زه س��رف��ي��دون ق��ال
ال��رَّع��ون َل��ْوِم��دون ح��م��ق دك��ه��ا ب��ل ال إل��ي��ون دك ق��د ف��ه��رق��ل
��ن��ي��ن ال��ضَّ م��ن��ع ع��ن��ه ال��خ��ي��ل م��ت��ع ل��ك��ن ب��ال��وع��د ب��رَّ م��ا ل��ه��رق��ل
ُم��ِه��ي��ن ش��ت��م ب��س��ه��م ب��ع��ي��د م��ن دع��اه ق��ب��ل وك��ان ورم��اه
��ن��ي��ن ال��سَّ نَ��ْص��ِل��ي بَ��َرأس تُ��ْص��َم��ى س��وف ��ي ِب��َك��فِّ ��ن��ان وال��سِّ أن��ت إن��م��ا
ال��م��ص��ون»64 ب��ال��م��ن��ار ال��ف��خ��ر ول��ي ت��زج��ي ن��ف��س��ك ال��ج��ح��ي��م ول��ّربِّ
آخ��ر وب��ال��ف��خ��ذ م��زراق ف��ب��ال��ع��ن��ق َرْش��َق��ه ي��ح��ك��م ب��ال��زُّج رم��ى وك��لٌّ
ال��نَّ��واظ��ُر ِم��نْ��ُه تَ��نْ��َغ��ضُّ ال��ثَّ��رى ف��ع��ض ع��ن��ق��ه ب��ال��ن��ص��ل أْف��ُط��ْولِ��ي��م ف��م��زق
ال��بَ��َواِدر65 ب��ادرت��ه أب��وه َوَل��ْوال ��ه ُح��قُّ ِل��ْل��ع��ظ��م َس��ْرِف��ي��ُدون وم��زق
غ��ائ��ر ال��ج��س��م ف��ي وال��نَّ��ص��ل ل��س��اَع��ِت��ِه��م ال��وََغ��ى س��اح��ِة ِم��ن اج��ت��رُّوه ف��أص��ح��اب��ه
خ��ائ��ر وال��َع��ْزُم ب��اآلالم ف��أرك��ب ل��ذه��ول��ه��م ن��زع��ه ع��ن ش��غ��ل��وا وق��د
ن��اظ��ر وأوذس ف��ي��ه��م ي��روم��ون��ه ق��ت��ي��ل��ه��م ف��وق اإلغ��ري��ق ارت��م��ى ك��ذاك
ال��َخ��َواِط��ُر ردَّدت��ه ف��ك��ًرا وردَّد ف��ه��اَج��ُه ال��ع��ن��ي��ف ال��غ��ي��ظ ب��ه َف��َه��بَّ
ال��بَ��َوات��ر ي��دي��ه م��ن ف��ي��ه��م ِل��تَ��ْف��تُ��ك ق��وِم��ِه ُج��نْ��د أم س��رف��ي��دون أي��ط��ل��ب
ال��ع��ش��ائ��ر ال��ت��ق��ت��ه ح��ي��ث إل��ى ف��م��ال ال��ق��ض��ا ي��د أش��غ��ل��ت��ه س��رف��دون ف��ع��ن
َش��َواج��ر ن��ص��ال م��ن��ه��م راع��ه وم��ا ال��ع��دى ل��م��ج��ت��م��ع ف��االس وس��اق��ت��ه
ك��اِس��ُر ك��ال��ل��ي��ث وه��و م��ي��وًس��ا وإْخ��ُرو ه��ْل��يُ��س��ا أََل��س��ت��ر ِك��ي��َرانُ��س َف��َج��ن��دل
َج��ب��اِب��ُر ص��ي��ٌد ل��ب��ق��يُّ��ون ص��ن��ادي��د ن��وي��م��ن��ا إْف��ِري��ت��ن��ي��س وأل��ك��ن��درا
ف��ائ��ر وال��ن��ق��ع ه��ك��ط��ور ط��الئ��ع��ه��م إل��ى ي��ث��ب ل��م ل��و ال��َف��تْ��ك ي��زي��د وك��اد
ال��َم��َع��اِب��ُر ُم��ْل��تَ��ق��اه ع��ن ب��ه��م ف��ض��اق��ت ��ج��ا م��دجَّ ال��ص��دور ي��ل��ق��ى ف��ج��رى رأى
ب��واِدِر:66 وال��دم��وع ب��رف��ق ف��ن��ادى ان��ج��ل��ت ال��ك��رب ��ة ُغ��صَّ َس��ْرِف��دون وع��ن
ش��اع��ر ب��ال��م��ن��ي��ة ف��إن��ي َع��ل��يَّ ال��ِع��َدى تُ��ْوِق��ع وال ف��ري��ام اب��ن «أغ��ث��ن��ي
األك��اب��ر وال��ك��رام وط��ف��ل��ي وزوج��ي َم��وط��ن��ي ال��رح��ب ع��ل��ى ��ان��ي ي��ت��ل��قَّ ول��ن
س��ات��ر» ال��ق��ب��ر ل��ج��ة ف��ي ل��ي وث��م��ة ك��رام��ة ذا أم��ت ب��إل��ي��ون ف��دع��ن��ي
ط��ائ��ر67 ل��ل��ف��ت��ك وه��و خ��ط��اه ت��ح��ث ��ة ُغ��صَّ ال��ق��ل��ب وف��ي ه��ك��ط��ور ف��أع��رض
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ُم��تَ��نَ��اث��ر ال��رََّدى َج��ْم��ُر ��ه َك��فِّ وم��ن ُح��َس��ام��ه ط��وع ال��م��وت دع��اة ت��س��ي��ر
ن��اض��ُر وال��زَّاُن ف��ي��ه زف��س ل��زان��ة أس��رع��وا ال��ح��ال ف��ي س��رف��ي��دون وأص��ح��اب
ال��بَ��َص��ائ��ر أغ��َف��َل��تْ��ه ن��ص��ًال وأخ��رج َوداِدِه إِْل��ُف ِف��يْ��َالُغ��ون ف��ب��ادر
ال��َم��َش��اع��ر ف��ارق��ت��ه ق��د أن وُخ��يِّ��ل ال��رَّدى ُظ��ل��م أب��ص��اره ع��ل��ى ��ت َف��َغ��شَّ
ال��م��خ��اط��ر68 تَ��ُزول ��ت وارف��ضَّ ف��أن��ع��ش نَ��ْس��َم��ٌة ال��ري��ح م��ن ل��بُ��ْري��اس َف��َه��بَّ��ت
ال��دَّواث��ر َواه��ي ال��دَّ وه��ك��ط��ور ب��آرس ال��وغ��ى دارة ف��ي اإلغ��ري��ق ع��ل��ى ودارت
ُم��ثَ��اِب��ُر ال��ع��دو دف��ع ع��ل��ى وك��ل ت��درَّع��وا ُط��رٍّا ب��ال��ص��ب��ر ول��ك��ن��ه��م
ج��اِس��ُر ��دِّ ب��ال��صَّ األْع��َداء ِل��ل��ق��ا وال ُف��ْل��ك��ه ن��ح��و ن��اك��ٌص ف��ي��ه��م ي��ك ف��ل��م
ح��اض��ر69 ال��م��ه��دِّم أن ي��روع��ه��م تَ��َق��ه��ق��روا َم��ْه��ًال ال��ثَّ��بْ��ت ال��دِّف��اع وت��ح��ت
آخ��ر؟70 ه��و وم��ن ال��ق��ت��ل��ى ل أوَّ ف��م��ن ف��ي��ه��م وه��ك��ط��ور آري��س ف��أث��خ��ن
ال��ُم��ك��اب��ر ال��ِج��ي��اد روَّاض ف��أورس��ت ال��ب��ق��ا ذوي ِن��دُّ ت��ث��راس ف��أول��ه��م
ص��اغ��ر وه��و ال��رَّدى ذاق وك��ل��ه��م أُرْس��بُ��ٌس ه��ل��ي��ن أون��وٌم ف��إت��ري��خ
واف��ر ك��ي��ف��س أك��ن��اف ع��ل��ى وم��ل��ك م��ال��ه واف��ر ي��ج��د ل��م ف��أورس��ب��ًس��ا
زاخ��ر ب��ال��م��ال ال��ب��ي��وت��ي��ي��ن وب��ح��ر ال��غ��ن��ا ث��َوى ح��ي��ُث ك��ان ق��د ه��ي��ل��ٍة ف��ف��ي
ال��دَّوائ��ر) ب��ال��نِّ��زال ع��ل��ي��ه (ودارت ��ف��ا ال��صَّ أك��ؤس ع��ن��ده��م ع��ل��ي��ه ف��دارت
ال��بَ��َواَرا71 س��ي��م األغ��ارق وج��ي��ش دارا ب��ال��ق��وم ال��ف��ت��ك ِه��يْ��َرُة رأت
ال��م��آب وش��ر زف��س ب��ن��ت أي��ا ل��ل��م��ص��اب «ي��ا ب��ف��االس: وص��اح��ت
ب��ررن��ا م��ا ول��ك��ن��ن��ا ب��وع��د غ��ررن��ا ج��زاًف��ا م��ن��ي��ال ف��إن��ا
ت��ه��دم وإل��ي��ون م��ب��ت��غ��اه ي��ن��ل ل��م م��ا ي��ع��ودن ال ب��أن ج��زم��ن��ا
ي��س��ت��ب��دُّ ال��وغ��ى رب ظ��ل إذا وع��ه��ُد وَْع��ٌد يَ��ْح��ِب��ط س��وف ن��ع��م
ا أش��دَّ اق��ت��داًرا يُ��الق��ي َف��ِم��نَّ��ا نَ��تَ��َص��دَّى ل��ه ب��ي ال��ح��ق��ي ف��ه��يِّ��ي
تَ��ت��ربَّ��ص ول��م َوَل��بَّ��ت َف��َه��بَّ��ت تُ��ح��رَّص أن م��ن أح��َرص َوَف��االُس
ال��َع��َج��َل��ْه إل��ى ال��ج��ي��اَد ت��ق��ود ال��ع��ج��ل��ْه ع��ل��ى ق��ام��ت وه��ي��رة
ال��ع��س��ج��د72 س��اط��ع ل��ب��ب ع��ل��ى ال��ع��دد ن��اص��ع أوث��ق��ت وق��د
َط��َرَف��يْ��ه��ا م��ن ال��دَّوال��ي��ب ت��ض��م إل��ي��ه��ا ه��ي��ب��ا ال��ِج��ذَْع وق��وَّم��ت
ج��م��ي��ل ن��ق��ي ن��ح��اس وه��ذي ص��ق��ي��ل م��ت��ي��ن ح��دي��د ف��ذاك
ث��م��ان ح��ل��ق��ات ت��ط��وق��ه��ا ث��م��ان ع��ارض��ات ع��ل��ى ت��دور
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ال��م��زيَّ��ه ب��دي��ع ص��ف��ر ع��ص��اب��ات ال��ذَّه��ب��ي��ه أط��واق��ه��ا ف��وق وم��ن
إل��ي��ه��ا ارت��ي��اًح��ا ال��ع��ي��ون ت��ق��رُّ ع��ل��ي��ه��ا دائ��رات أح��ك��م��ت ل��ق��د
رف��ي��ع ع��رش ذل��ك ف��وق وم��ن ب��دي��ع لُ��ج��ي��ن م��ن وم��ح��َوُره��ا
ي��دار ُص��ُف��وًف��ا ل��ج��ي��ن وص��اف��ي نُ��َض��ار م��ن ح��ل��ق ع��ل��ى ي��ق��وم
ول��ج73 ق��د ب��م��ض��م��ده ع��م��ود خ��رج ح��ي��ث ق��وس��ان ال��ص��در وف��ي
ال��نَّ��اص��ع��ه ال��ف��ض��ة م��ن وذاك ال��الم��ع��ه ال��ذه��ب ح��ل��ي م��ن ف��ذا
ال��َغ��َض��ب أوار تَ��ْص��َل��ى وه��ي��رة ال��ذه��ب ص��اف��ي ع��ص��اب��ات وش��دَّت
��ج ت��ت��دجَّ ف��وره��ا ع��ل��ى ف��ق��ام��ت ��ج ت��ت��أجَّ أح��ش��اؤه��ا وف��االس
يَ��َدي��ه��ا ُص��ن��ع ال��م��ح��اس��ن ب��دي��ع ع��ل��ي��ه��ا ل��ط��ي��ًف��ا ن��ق��ابً��ا أم��اط��ت
نَ��ْف��س ح��َزازِة ع��ن ب��أع��ت��اب��ه زف��س ص��رح ف��ي ب��ال��ع��ن��ف وأل��ق��ت��ه
اس��ت��ألم��ت ب��ه��ا أب��ي��ه��ا ل��درع اض��َط��َرَم��ت وُم��ْه��َج��تُ��ه��ا وق��ام��ت
ال��ح��دي��د ق��ل��وب ي��ب��ي��د م��ج��نٍّ��ا ي��م��ي��د م��ن��ك��ب��ي��ه��ا ع��ل��ى وأل��ق��ت
ال��رُُّس��وم ك��لُّ ال��رُّع��ب م��ن وف��ي��ه ت��ح��وم ف��ي��ه ال��دُّه��م وأه��داب��ه
ث��وى َم��ُه��وًال ال��لَّ��ح��اق وف��ي��ه ال��ُق��َوى وف��ي��ه ��ق��اق ال��شِّ وف��ي��ه
ال��واح��د74 واألروع ال��ه��ول أب��ي ال��م��ارد َه��اَم��ة ك��ذا وف��ي��ه
أح��م��ر ت��ألَّ��ق ن��ض��ارا ل��زف��س ِم��ْغ��ف��ر أع��ظ��م ال��رَّأس ع��ل��ى وأل��ق��ت
ال��ب��الد ج��ي��وش م��ن م��ئ��ة ي��ق��ي ب��اتَّ��ق��اد أرب��ع ط��رر ل��ه
أْش��َه��ُب ع��ام��ل ب��راح��ت��ه��ا تَ��ْرَك��ُب َع��َل��ت ��ت اس��تَ��تَ��مَّ ول��م��ا
ال��ُع��ت��اة75 ق��وم ف��ي��ل��ق ي��ح��ط��م ال��ق��ن��اة م��ت��ي��ن ث��ق��ي��ل ط��وي��ل
ت��ط��ي��ر ال��رَّق��ي��ع ب��ل��بِّ ف��راح��ت األَث��ي��ر ج��ي��اد س��اط��ت وه��ي��رة
ان��ف��ت��ح��ت ل��ُه��م��ا ن��ف��س��ه��ا ف��م��ن َس��بَ��َح��ت ��م��ا ال��سَّ أق��ص��ى ألب��واب
ب��اتَّ��ص��ال76 س��اع��اتُ��ه��ا ��ة وث��مَّ ال��ج��ب��ال يَ��ِه��زُّ ص��ري��ًف��ا وأع��ل��ت
تَ��ْخ��ُف��ر ال��ف��ض��ا ذاك ك��ل ع��ل��ى ��ر ح��ضَّ أب��ًدا ب��ه��ا وق��وف
ال��ظ��الم ف��ي��ب��ي��د وت��ق��ش��ع��ه ال��ق��ت��ام ف��ي��ع��ل��و غ��ي��ًم��ا َف��تَ��رك��م
ث��ب��ت��ا ق��د زف��س ب��ه م��ق��اًم��ا وبُ��لِّ��غ��ت��ا ال��س��ح��اب ف��ش��قَّ
ع��زل��ت��ه ف��ي ال��م��ج��د ي��ج��ل��ل��ه ذروت��ه ع��ل��ى األل��م��ب ب��أع��ل��ى
ال��م��راد: تُ��نَ��ِم��ي زف��س إل��ى وراح��ت ب��ال��ج��ي��اد ه��ي��رة وق��ف��ت ه��ن��ا
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ال��ح��دود تَ��ُج��وز آرس م��ظ��ال��م ال��خ��ل��ود ول��يَّ ي��ا تُ��َرى َم «إل��ى
َف��تَ��ك ُظ��ْل��ًم��ا ب��األغ��ارق وك��م س��ف��ك ق��د دم��ا ك��م ت��رى أل��س��ت
��ُرور77 ال��سُّ ب��م��لء وِف��يْ��بُ��س وق��ب��رس ي��ف��ور ح��زنً��ا ك��اد دم��ي وه��ذا
يُ��َس��اْق ط��ب��ًع��ا وه��و ي��س��وق��ان��ه ال��ن��ف��اْق أل��ي��ف ب��ل��واه ل��ق��د
��ب» م��خ��ضَّ ب��ال��دم��اء وأدف��ع��ه ��ب أت��أهَّ ب��أن أذنَ��نَّ ف��ا أال
وأص��ل��ح أول��ى َف��ْه��َي م��ظ��اِل��َم��ُه تَ��ْك��بَ��ح ب��ف��االس «ع��ل��ي��ك ف��ق��ال:
ال��ن��زال»78 ب��ي��وم ال��ع��ذاب وُم��رَّ ال��ن��ك��ال ع��وَّدت��ه ال��ت��ي ف��ت��ل��ك
ب��أف��راس��ه��ا ال��رق��ي��ع ت��ش��ق ب��أح��داس��ه��ا َوس��اَرت ف��ُس��رَّت
ال��َف��ض��ا أع��ال��ي ِم��ن ال��ثَّ��رى ألدن��ى أَض��ا َك��بَ��ْرق ت��ط��ي��ر س��راًع��ا
ج��ل��ي ب��ح��ر ف��وق ص��خ��رة ع��ل��ى ال��م��ْع��تَ��ل��ي ال��نَّ��اظ��ر ن��ظ��ر ف��م��ا
واح��ده79 ع��دوة ف��ي تَ��َخ��طَّ��اه ال��رَّاِك��َده ال��ح��ص��ى ح��ت��ى ال��ج��و م��ن
ال��بَ��َص��ر َك��َل��م��ح ِس��ي��َق��ت ح��ي��ُث إل��ى ب��ال��َم��َق��ر َرَس��ْت أن ل��ب��ث��ت ف��م��ا
ال��ج��دول��ي��ن ُم��ْج��تَ��َم��ع ث��غ��ر ع��ل��ى ب��ال��رَّبَّ��ت��ي��ن ال��ُح��ص��ن ل��دى وح��ل��ت
أح��لَّ��ت َك��ث��ي��ٍف ض��ب��اٍب وت��ح��ت وح��ل��ت اس��ت��وق��ف��ت��ه��ا ه��ي��رة ه��ن��ا
��ِت��ه80 َض��فَّ ف��ي ال��نَّ��بْ��ِت َخ��اِل��د ل��ه��ا تُ��ْربَ��ِت��ه م��ن أَْخ��َرَج وِس��ْم��ِوي��ُس
ال��ج��ن��ان81 ح��م��ام َرفَّ ��ان تَ��ُرفَّ ال��رَّبَّ��ت��ان األث��ر ع��ل��ى وس��ارت
ال��م��ح��ن َدْرءَ األغ��ارق ج��ي��وش ع��ن ��يْ��ر ال��سَّ ��ة َخ��فَّ ف��ي ت��روم��ان
ب��اش��ِت��داد أب��س��لُ��ُه��م ح��ي��ث إل��ى ��َواد ال��سَّ أوف��ى نَ��ح��َو َف��بَ��اَدَرت��ا
األس��ود ج��ي��ش ب��أس وال ب��ب��أس ي��ذود ُك��لٌّ ذي��وم��ي��ذ وح��ول
ال��ِع��بَ��ْر ويُ��بْ��دي ويَ��ْس��ُط��و يَ��ُص��ول ب��ْر خ��رن��وص ع��زم وال وع��زم
َم��ثَّ��َل��ت إس��ت��ن��ت��ر وه��ي��ئ��ة أق��ب��ل��ت ه��ن��ا ع��ل��ي��ه��م ف��ه��ي��را
ش��دي��د82 ص��وتً��ا خ��م��س��ي��ن ص��وت ل��ه ال��ح��دي��د ك��ق��رع ج��ه��ي��ر ب��ص��وت
ال��ج��ن��ان ض��ع��ي��ف ال��وج��وه وج��ي��ه ج��ب��ان ج��ي��ش «ف��واع��ار وص��اح��ت:
ي��رت��ج��ف ال��ع��دى ج��ي��ش ك��ان ب��ك��م ي��ق��ف أخ��ي��ل ك��ان ح��ي��ن ن��ع��م
ي��ع��ب��ر دردن��س ب��اب إل��ى ي��ج��س��ر م��ن��ه��م م��ن ي��ك ول��م
َج��َروا» ق��د ف��ل��ك��ك��م وإل��ى ل��ك��م انْ��بَ��َروا ال��ُح��ُص��ون وراء وه��اه��م
س��اَرت ذيُ��وِم��ي��ذَ نَ��ْح��ُو وف��االُس ث��اَرت ال��َح��ِم��يَّ��ة ن��ي��ار ف��ف��ي��ه��م
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أب��اد ق��واه ج��رًح��ا ي��رطِّ��ب ب��ال��ج��ي��اد م��ع��ت��زال ف��واف��ت��ه
ي��س��ب��ح ج��ال��ًس��ا ك��ل��ه ب��ه ي��رش��ح ع��رق ص��دره ع��ل��ى
ع��ل��ي��ه ث��ق��ي��ل ت��رس ح��م��ائ��ل ب��ي��دي��ه ع��ي��ه ع��ل��ى ي��زي��ح
ال��ب��ؤوس ق��رع ب��أث��ن��اء رم��اه َف��نْ��َدُروس ب��ه ج��رًح��ا وي��م��س��ح
ِل��تَ��ْخ��ِط��ئ��ت��ه: م��ال��ت ث��م ي��ًدا م��رك��ب��ت��ه ن��ي��ر إل��ى ف��م��دت
ب��ي��ن��ه��م��ا ش��ت��ان ف��ش��ت��ان ُع��ِل��َم��ا ت��ي��ذي��س ب��اب��ن «أذا
ج��س��ورا ص��ل��بً��ا ك��ان ول��َك��نَّ��ه ص��غ��ي��را ق��ص��ي��ًرا ك��ان ذاك ن��ع��م
ال��نِّ��زال ح��ظ��رت ي��وًم��ا ع��ن��ه ول��و ل��ل��ق��ت��ال ن��ف��س��ه ب��ه ت��ه��ي��ج
َق��ْدُم��س ب��ن��ي ي��ؤم س��واه أْرُغ��س ب��ن��ي ب��ي��ن ي��ك ف��ل��م
ُه��وِّال وم��ا ف��راح س��ف��ي��ًرا أرس��ال َوْح��َده ثَ��يْ��بَ��ٍة إل��ى
س��ك��ون إل��ف ب��ال��م��آدب وك��ن ال��ُق��ُرون ت��ل��ك ب��أس ات��ق��ي ف��ق��ل��ت
��د ي��ت��ع��مَّ ب��رازُه��ُم َوَراَح تَ��َع��وَّد ��ا َع��مَّ ال��نَّ��ف��س ي��م��ل��ك ف��ل��م
م��ك��ي��ن ع��ون خ��ي��ر ل��ه وك��ن��ت م��ب��ي��ن ب��ن��ص��ر ع��ل��ي��ه��م وف��از
ج��ن��س��ه غ��ي��ر م��ن أن��ت��ج��ت ك��أن��ك ب��ع��ك��س��ه وأن��ت أب��وك ف��ذاك
َع��َداك��ا ل��ب��أس َج��ِزْع��َت وإم��ا َق��َواك��ا أب��اد ال��َع��يَ��اء ف��إم��ا
ُم��ْع��ِرْض» ال��ح��رب ع��ن وأن��ت َق��َواك وأُنْ��ِه��ض وأل��ي��ك ال��رَّدى أق��ي��ك
أك��ت��ُم ال ال��ح��ق��ي��ق��ة وع��ن��ك أع��ل��ُم ذا ك��ل «ن��ع��م ف��ق��ال:
األَواِم��ر أَط��ْع��ُت َق��د ول��ِك��نَّ��ن��ي يُ��َخ��ام��ر َق��ْل��ب��ي ُج��بْ��َن ال َع��يَّ ف��ال
أْض��ِرْب ال��خ��ل��د ب��ن��ي م��ن غ��ي��ره��ا وع��ن ف��اض��رب ق��ب��ري��س ت��ل��ق إن ق��ل��ت أم��ا
ال��ِع��دى َص��ْدَر ب��ال��نَّ��ف��س ي��ق��ات��ل أب��دا اْل��َوغ��ى إل��ه وه��اك
ال��م��ع��س��َك��ْر83 ل��ل��دف��اع ه��ن��ا وي��ب��ق��ى تَ��َق��ه��ق��ر ال��ُج��نُ��ود أَم��ْرت ل��ذاك
ال��َخ��بَ��ْر ف��ص��َل َف��ُدونَ��ك إل��يَّ ال��ب��ش��ر أع��ز ي��ا «إذا ف��ق��ال��ت:
أم��را ل��ي وك��ل َرّب غ��ي��َر وال اس��ت��ق��رَّا ح��ي��ث اآلن تَ��ْخ��َش��ه ف��ال
ُم��بَ��ال غ��ي��ر واط��ع��ن��ه ب��خ��ي��ل��ك ال��م��ج��ال ل��ق��رب إل��ي��ه ت��ق��دم
84 ي��س��ت��ق��رُّ ح��ال��ة ع��ل��ى ول��ي��س يَ��بَ��رُّ ال ع��ت��ا ربٍّ��ا تَ��ْرَع وال
ي��ذود أن س��راي��اك��م ب��ص��در ب��ال��ُع��ُه��ود واث��ق��ن��ا ق��ب��ُل َف��ِم��ن
ال��ذِّم��ام��ا» ذاك يَ��ْرع ول��م ي��ص��ول ق��ام��ا ال��ط��راود ب��ي��ن ه��و وه��ا
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يَ��ِم��ي��ل85 ح��اال األرض إل��ى َف��َه��بَّ إس��ت��ن��ي��ل َدَف��َع��ت ذا ب��ع��د وم��ن
ب��ال��م��رك��ب��ه ذي��وم��ي��ذ ح��ذاء ُم��ْغ��َض��بَ��ه ب��م��ج��ل��ِس��ِه وق��ام��ت
ش��دي��د وق��رن ب��أس ب��رب��ة ي��م��ي��د ج��ذع ي��رت��ج ف��أث��ق��ل
َق��ْه��ِر َش��رَّ ال��َوَغ��ى ل��ربِّ ت��روم ت��ج��ري وال��س��وط ��ة ب��األِزمَّ م��ض��ت
ق��ت��ل األتُ��ول أََش��دَّ ب��ري��ف��س ال��ب��ط��ل أْوخ��س��ي��وس اب��ن وك��ان
ت��ْرُق��بُ��ه وف��االس ي��ص��ول ي��خ��ض��ب��ه وال��دَّم وب��ادر
َل��َدي��ه��ا86 َويَ��بْ��دو ع��ل��ي��ه ل��ت��خ��َف��ى ع��ل��ي��ه��ا أل��ق��ت آذي��س ف��خ��وذة
ال��ثَّ��رى ط��ري��َح ال��ق��ت��ي��ل ف��أب��ق��ى ن��ظ��را م��ا ذي��وم��ي��ذ وغ��ي��ر
َش��َه��ر ال��ب��راز س��الح وك��ل ك��ر ذي��وم��ي��ذ ك��ذاك وك��رَّ
ال��ع��ن��اِن ف��وق ال��نِّ��ي��ر ع��ل��ى يَ��ُم��رُّ ال��س��ن��ان ال��ن��زال ربُّ ف��أرس��ل
ف��ابْ��تَ��َع��دا87 أَط��اَش��تْ��ه وع��ن��ه ي��دا م��دَّت ف��االَس ول��ك��ن
ال��ِم��َح��ن رب خ��ص��ر ف��ي ف��أل��ق��ت��ه ط��ع��ن ح��اال ب��ال��رُّم��ح وذوم��ي��ذ
ي��س��ح��ب ال��رُّم��ح ت��ي��ذي��س اب��ن وه��م ��ب ت��خ��ضَّ األدي��م ال��ِح��َزام ف��ت��ح��ت
ال��ف��ض��ا ذاك أرك��ان ي��زع��زع َدَوى ب��ص��وت أري��س ف��ص��اح
ال��ف��س��ي��ح88 ال��م��ج��ال ذاك ف��وق م��ًع��ا ي��ص��ي��ح ق��رٍن آالف ك��ع��ش��رة
اح��ت��ج��ب��ا ��ُح��ب ب��ال��سُّ وآري��س واض��ط��رب��ا ال��ف��ري��ق��ان ف��خ��ار
ال��زَِّف��ي��ر ب��ادي ال��غ��م��ائ��م ب��ق��ل��ب ي��ط��ي��ر وه��و ذي��وم��ي��ذ رآه
��ُم��وم ال��سَّ ع��اص��ف��اُت ب��ه تَ��ُه��بُّ ال��ُغ��يُ��وم ت��ح��ت تَ��َق��تَّ��م بُ��خ��اًرا
ال��وج��ل ج��م زف��س إل��ى وج��اء ب��ال��ع��ج��ل أول��م��ب��ًس��ا ف��أدرك
م��ش��ت��ك��اه: َح��ِن��ًق��ا ل��ه ي��ب��ثُّ دم��اه ي��ري��ه ل��دي��ه وَق��رَّ
��م��ا ال��سَّ آل ف��ظ��ائ��ع م��ن ت��رى ب��م��ا ال��ب��راي��ا ول��ي «أت��رض��ى
ال��ب��ش��ر ب��ن��ي ألج��ل ج��زاًف��ا ي��ف��ت��ري ب��ع��ض��ن��ا ب��ع��ض��ن��ا ع��ل��ى
َش��ْر َربَّ��ة أن��ت��ج��ت ألن��ك اس��ت��ق��ر ع��ل��ي��ك ال��ج��م��ي��ع ول��وم
ت��ج��ري ال��م��ف��اس��د ل��غ��ي��ر ول��ي��س��ت ن��ك��ر َح��ِل��ي��ف��ة ح��م��ق أل��ي��ف��ة
ت��ردع ش��ئ��ت ك��ل��م��ا ل��ه��ا أن��ت ت��خ��ض��ع ل��ك ��م��ا ال��سَّ أه��ال��ي ف��ك��ل
ت��ه��ا زالَّ تُ��ْغ��ف��ل ت��ج��اوزت م��ج��ازات��ه��ا ع��ن ف��ال��س س��وى
تَ��ْع��تَ��ِب��ر ال ه��ي ن��ف��س��ه��ا وم��ن ت��ن��ت��ه��ر أب��ًدا ل��ه��ا ف��ل��س��ت
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ت��ق��ي��ه��ا ال��ش��داد ق��واه ألن ب��أب��ي��ه��ا م��غ��ت��رة وت��ط��م��ع
وي��ط��ع��ن وي��رم��ي ع��ل��ي��ن��ا ي��ص��ول أن ت��ي��ذي��س اب��ن ت��غ��ري ه��ي ف��ه��ا
م��خ��ل��د ك��ربٍّ ع��ل��يَّ وص��ال ب��ال��ي��د ق��ب��ري��س ي��ط��ع��ن ف��أق��ب��ل
ال��رم��م89 رف��ات ب��ي��ن ألل��ق��ي��ت ال��ق��دم ب��خ��ف��ي��ف أط��ر ل��م ول��و
ص��رع»90 ق��د م��ن آالم ل��ع��ان��ي��ت م��ن��ع ال��ح��م��ام وع��ن��ي وإال
ب��ح��ال ت��س��ت��ق��ر وال «ع��ت��وت وق��ال: م��غ��ي��ًظ��ا زف��س ف��أط��رق
ل��دي��ا ربٍّ أب��غ��ض ف��إن��ك إل��ي��ا ب��ع��د أم��رك ت��ش��ك ف��ال
واخ��ت��ص��ام وم��ف��س��دة ش��ق��اًق��ا األن��ام ب��ي��ن زال م��ا ف��دأب��ك
ال��ف��س��اد وه��ذا م��ن��ه��ا ل��ك س��رى ال��ع��ن��اد وع��رق ه��ي��را ف��أم��ك
وب��ال��ك وب��ذاك ��ي��ت��ه��ا ت��ق��فَّ وإخ��ال��ك ردع��ه��ا ي��ث��ق��ل��ن��ي
ان��ت��س��اب��ك وص��ل��ب��ي ل��زوج��ي ألن ع��ذاب��ك أرض��ى ل��س��ت ول��ك��ن��ن��ي
ال��رت��ب أدن��ى ق��ب��ل م��ن أله��ب��ط��ت رب غ��ي��ر م��ن أن��ت م��ا ك��ن��ت ف��ل��و
ال��زم��ن»91 ق��دي��م م��ن أورن��س ب��ن��ي ع��ن وال��ه��ون ب��ال��ذل وس��ف��ل��ت
ف��أألم��ه ذر ال��ج��رح ع��ل��ى ف��ب��ل��س��م��ه ن��ادى وف��ي��ون
ب��ري ط��رف ل��ح��ظ ف��ي ال��خ��ل��د ب��ن��ي ي��ع��ت��ري ال وال��م��وت ال��ح��ال ف��ف��ي
م��زج ف��ي��ه ال��ت��ي��ن م��ن ع��ص��ي��ر ال��م��خ��ت��ل��ج ال��ل��ب��ن ي��خ��ث��ر ك��م��ا
أل��ب��س��ت��ه م��ل��ب��س��ه وف��اخ��ر غ��س��ل��ت��ه ع��ج��ل ع��ل��ى وه��ي��ب��ا
ح��ل ع��رش��ه ل��دى أب��ي��ه إزاء أق��ب��ل وال��ك��ب��ر وال��ت��ي��ه وب��ال��ُع��ج��ب
وط��أت��ه ش��رارة وخ��ف��ت ف��ت��ن��ت��ه ن��ار أخ��م��دت وم��ذ
ع��ل��ت��ا92 ال��س��م��ا أع��ال��ي ون��ح��و أس��رع��ت��ا وه��ي��رة أث��ي��ن��ا

هوامش

بصورة يربزه فإنما وراويه، شعره لسامع ره تصوَّ يربز أن هومريوس أراد إذا (1)
بطل كل وأبرز جديًدا، مسلًكا موقعة كل يف سلك املواقع تعددت فإذا يشوق، ونهج رائعة
كل بني التناسب ليتم بها يصفه أن نفسه عىل آىل التي صفاته يوافق ما عىل أبطاله من
رأينا وحيثما يتزعزع، ال الراسخ كالطود فهو مثًال آياس رأينا فحيثما األناشيد، أجزاء
الهمام، والنابغة املقدام الداهية وأوذيس الشأن، العيل الرفيع املقام ذو فهو أغاممنون
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بسلسلة ذلك كل يربط أنه عىل جرٍّا، وهلم املندفع، والسيل املنطلق السهم وذيوميذ
وتشابيهها الحوادث لك وينّوع ، منهنَّ واحدة تنىس ال يجعلك تماسًكا حلقاتها تتماسك
يف طمع كأَنَّه متماثلتني إغارتني يغري أو واحًدا مقتًال فارسني يقتل يكاد فال كثرت، مهما
هذا واقعة يف ذيوميذ يميز أن هنا رأى وقد ابتدع، ما فوق االبتداع مجال ملتأخٍر يدع ال أن
التصديق إىل كالمه يقّرب ولكي مظهر، فوقه ليس البأس من بمظهر فأظهره النَّهار،
تعجز أفعاًال أتى إنه لالعرتاض محل ثم من يبق فلم أثينا، أي: فاالس عون عليه أفاض
مرموق غري منفرًدا املرء أن اعتقادهم نتائج من أخرى نتيجة وهذا البرش، أفراد عنها
البرش، يدركها ال غايات العناية لتلك وأن أمر، وإتيان رضٍّ دفع عىل يقوى ال العناية بعني

ومكان. زمان كل يف واجب لها فاالستسالم
من يتدفق كان النور إن وقالوا ظاهره، عىل الكالم هذا اح الرشُّ أخذ مهما (2)
كالم يف كثري وهو شكته، ملعان إىل إشارة إال البديع التشبيه هذا يف أرى فال ذيوميذ،
رقيع ممتطية الكوكبة تلك بوصف تخلصه هومريوس كالم يف املطرب ولكن الشعراء،
إال املعنى هذا يقارب ما العرب شعر يف أر ولم البحر، عباب من صاعدة وهي السماء،

دريد: قول

وق��ون��س ش��ل��ي��ل ف��ي ي��ع��دو ج��اء إذا س��ح��اب��ة م��ن خ��ارج ه��الٌل ت��ق��ول

الخريف بكوكبة واملراد الخوذة» بيضة والقونس الدرع تحت يُلبس ثوٌب «الشليل
األمم جميع عليها وبنت الكلدان، مراقب يف عظيم شأن لها كان العبور أو اليمانية الشعري
أختان الغميصاء أو الشامية والشعرى هي أنها العرب كتب ويف كثرية، خرافات القديمة
إىل الفريقان انتهى حتى الشام ناحية من وأقبلتا اليمن، ناحية من سهيل عليهما أقبل
العظيم، السماء نهر عندهم وهي التبَّان) بدرب سوريا عامة عند (املدعوة املجرة شاطئ
تستطع ولم العبور سميت ولهذا اليمانية؛ الشعرى إليه فعربت فأجابتا سهيل فخطبهما
هذه وأصل بالغميصاء، فسميت عيناها غمصت حتى تبكي فجعلت تعرب أن الشامية

الكلدان. من الخرافة
ذيوميذ. أي: أقدم قوله: (3)

مغنًما باتت املنهزم وإيذيوس القتيل، فيغس راكبيها؛ من املركبة خلت ملا (4)
سفنه. إىل جيادها بسوق صاحبه فأمر لذيوميذ،

الرماة. أحكم فهي الصيد إالهة أرطميس (5)
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الرأس. مؤخر القذال (6)
املقدمة. يف أسلفنا كما املبتكرة املناهج أحد التالية األبيات يف نهجنا قد (7)

بالوصف تفنن النشيد هذا يف ذيوميذ بسالة بذكر يتغنى أن الشاعر راق ملا (8)
مرَّ تمثيل وهو املندفق، بالسيل هنا إياه تشبيهه وحسبك شأوه، يدرك ال تفننًا والتشبيه
ذهنهم إىل ذلك تبادر والذين وقلدوا اإللياذة، قرءوا الذين الشعراء من الكثريين قرائح عىل
إحسان شاعٌر يحسن لم إنه لقلنا القيس امرئ معلقة ولوال تقليد، أو رواية غري عن
الجسور فاستأصل الخليج، يف مجراه عنه ضاق وقد السيل، ذلك بتهيئة هومريوس
فيضان فاضت نفسه الشاعر قريحة وكأن الزبد، ودفع السد وقض له، املعرتضة الكبار
ذكر إىل ويستطرد الزراع، مباني يقوض فجعلته الحد ذلك عند تقف فلم السيل، ذلك
قدرة من تنبعث إنما أرضية أو سماوية قوة كل أن إىل إشارة زفس من املنبعث سببه

القدير.
ألمَّ إذ إذ القيس امرئ وصف بيشء يفضل ال فهو الوصف هذا بالغة من كان ومهما
القاضية العليا اليد ذكر إال منها يغفل ولم وتفصيًال، رواءً وزادها هومريوس، بمعاني

قال: الجاهيل. العربي الشعر يف عامٌّ إغفال وهو أمر، بكل

ُم��َك��لَّ��ِل َح��ب��ي ف��ي ال��يَ��َديْ��ِن َك��َل��ْم��ِع َوِم��يْ��َض��ُه أُِري��َك ً بَ��ْرق��ا تَ��َرى أََص��اِح
ال��ُم��َف��تَّ��ِل ِب��ال��ذُّبَ��اِل ��ل��ِي��َط ال��سَّ أَم��ال َراه��ٍب َم��َص��اب��ي��ُح أَْو َس��نَ��اُه، يُ��ِض��يءُ
��ل��ي ُم��تَ��أَمَّ م��ا بُ��ْع��َد ال��ُع��ذَيْ��ِب، وبَ��يْ��َن َض��اِرٍج بَ��يْ��َن وص��ح��ب��ت��ي ل��ه َق��َع��ْدُت
َف��يَ��ذْبُ��ِل ��تَ��اِر ال��سِّ ع��ل��ى وأَيْ��َس��ُرُه َص��ْوِب��ِه أَيْ��َم��ُن ��يْ��ِم ِب��ال��شَّ َق��َط��ٍن ع��ل��ى
ال��َك��نَ��ْه��بُ��ِل َدْوَح األَذَْق��اِن ع��ل��ى يَ��ُك��بُّ ُك��تَ��يْ��َف��ٍة َح��ْوَل يَ��ُس��حُّ َف��أَْض��َح��ى
َم��ن��ِزِل ك��ّل ِم��ن ال��ُع��ْص��َم ِم��نْ��ُه َف��أَنْ��َزَل نَ��َف��يَ��اِن��ِه ِم��ْن ال��َق��نَ��اِن ع��ل��ى َوَم��رَّ
ِب��َج��نْ��َدِل َم��ِش��يْ��دا إالّ أُُط��ًم��ا َوالَ نَ��ْخ��َل��ٍة ِج��ذَْع ِب��َه��ا يَ��تْ��ُرْك َل��ْم َوتَ��يْ��َم��اءَ
ال��ُم��ح��ج��ِل ال��ِع��يَ��اِب ذي ال��يَ��َم��ان��ْي نُ��ُزوَل بَ��َع��اَع��ُه ال��َغ��ِب��يْ��ِط ِب��َص��ْح��راءِ َوأَْل��َق��ى
��ِل ُم��َزمَّ ِب��ج��اٍد ف��ي أُنَ��اٍس َك��ِب��ي��ُر َوبْ��ِل��ِه َع��َراِن��ي��ِن ف��ي ً ثَ��ِب��ي��را ك��أَنَّ
ِم��ْغ��َزِل َف��ْل��َك��ُة وال��ُغ��ثّ��اءِ ��ي��ِل ال��سَّ ِم��َن ُغ��ْدَوًة ال��ُم��َج��ي��ِم��ِر َرأِْس ذَُرى َك��أَنَّ
ُم��َف��ْل��َف��ِل َرح��ي��ٍق ِم��ن ً ُس��الف��ا ُص��ِب��ْح��َن ُغ��َديَّ��ًة ال��ِج��واءِ َم��َك��اِك��يَّ َك��أنَّ
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ُع��نْ��ُص��ِل أَنَ��اِب��يْ��ُش ال��ُق��ْص��َوى ِب��أَْرَج��اِئ��ِه َع��ِش��يَّ��ًة َغ��ْرَق��ى ف��ي��ِه ��ب��اَع ال��سِّ َك��أَنَّ

كاليدين وميضه ويميل يتألق إنه فقال: للغيث، السابق الربق وصف يف رشع
النور منه فينبعث إكليًال، ألسفله أعاله صار مرتاكم سحاب أي: حبي يف ترتاوحان
العذيب بني أتأمله وأصحابي وقعدت قال: زيتًا، فتيلته أشبع الراهب مصباح من انبعاثه
من امتد إنه فقال: الربق، بعد املنهمر واملطر السحاب ذكر إىل استطرد ثم وضارج،
سيًال ينصب وأخذ عظيمة، مسافة فشمل يساًرا ويذبل الستار، جبيل إىل يمينًا قطن جبٍل
تدافعه، لشدة رءوسها عىل ويلقيها العظام، الكنهبل أشجار فيقتلع واآلكام، الجبال من
األوعال عنه أنزل ما الغيث هذا رشاش من وانترش تناثر مما الفنان جبل عىل ووقع
النخيل، فاستأصل بناءً وال تيماء قرية يف نخلة يغادر ولم انصبابه، لشدة فيه املعتصمة
عليه يتدفق واملطر ثبري جبل وكان بالصخر، مشيًدا منها كان ما إال الشماء األبنية وهدم
رأس ذروة وكانت والزبد، الغثاء من عليه كان ما لكثرة مخطط بكساء ملتف قوم كسيد
أتى وسوابقه الغيث وصف استتم وملا اإلغثاء، من بها أحاط ملا املغزل كفلكة املجيمر
أي: عبابًا املحمل اليماني التاجر نزول الغبيط بصحراء نزل فقال لواحقه، وصف عىل
املختلفات الثياب رضوب يشبه ما النبات وألوان األزهار ورضوب الكالء من فيها انبت
تلك يف ما بوصف وانتهى للبيع، يعرضها وهو اليماني، التاجر ينرشها التي األلوان
أصواتها، وتتابع ألسنتها (لحدة كانت املكاكي طري إن فقال: وحيوان، طائر من البقاع
يشحذ الذي املفلفل الرحيق من الخمر أجود صباًحا رشب كمن تغريدها) يف ونشاطها
به تلطخت ما (لكثرة الربي البصل كأصول فكانت الغرقى السباع وأما واللسان، الذهن

الكدر) واملاء الطني من
ليقاوون. بن هوفنداروس ليقيا صنديد (9)

فنداروس. ويل كان ألنه أفلُّون؛ زفس بابن املراد (10)
كتفه. من السهم يجرت حتى رفيقه ترجل فلهذا مر، كما راجًال ذيوميذ كان (11)
إليها. دعاءه وجه ولهذا اليوم؛ لذلك هيَّأته التي أثينا هي الرتس رب بنت (12)

فال عليهم، تشابهوا بهيآتهم لهم تمثلوا أو بالبرش اختلطوا إذا اآللهة كان (13)
ذيوميذ عيني الحكمة أي: أثينا تفتح لم فلو له يتجلوا أن أرادوا ملن إالَّ حقيقتهم تنجيل
يف اإلنسان معتقد من وإن واملعبود، العابد بني يفرق أن العجاج ذلك يف له تسنى ملا
فائقة بمشيئة إال يعلم ال وما يعلم ما بني للتمييز تتفتحان ال عينيه أن األزمان أكثر
فرأت هاجر عيني فتح وجل عز هللا أن ذلك: أمثال من التوراة يف جاء وقد خاصة، وعناية
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ويف بيده، مسلول وسيفه طريقه يف واقًفا الرب مالك فرأى بلعام عيني وفتح املاء، عني
شاء. أيان ويفتحها واألبصار البصائر عىل هللا يغيش القرآن:

ربة قربيس ألن عليها؛ ناقمة أثينا نرى أن بدع وال الزهرة، هي قربيس (14)
كان وإن يتفقان، ال أمران والحكمة بالهوى والتمادي الحكمة ربة وأثينا الهوى،
األرباب أبي زفس ابنتا وكالهما ألبيها، أثينا أخت هي قربيس أن كما واحًدا، مصدرهما

جنسه. وببني به وافتك نفسك، هوى وانبذ حكمتك، صن له قالت فكأنها والبرش،
تفننه يروا أن املنتقدين وفات باألسود، تشبيهه كثرة هومريوس عىل انتُقد قد (15)
وهذا به، التشبيه له سبق ما مثل عىل مرة باألسد يشبه تراه تكاد ال إذ التشابيه تلك يف
شخص يف توجد قلما مادة غزارة عن ويعرب االنتقاد، بخطورة ريب بال يذهب التنويع

واحد.
والرتقوة. العنق بني ما البأديل (16)

تأثري وأي النَّفس، يف مؤثًرا مرصًعا له نرى حتى يقتل قتيًال نرى نكاد ال (17)
ابنني عدم املال، كثري الجاه، واسع عاجز، لشيخ تأثره من أعظم الشعر لقارئ يحصل
يلم الذي التثاقل من تخفيًفا الشاعر؛ حكمة من أيًضا وهذا بعدهما، من بثالث له أمل ال

جانب. كل من األبطال فيها تخر التي الطوال الوقائع فصول تالوة لدى باملرء
السابق. تشبيهه بيشء يماثل ال ترى ما عىل وهو باألسد آخر تشبيه هنا (18)

ال األول املقام يف وحلفائهم الطرواد بني وهو الدردنيني، زعيم آنياس كان (19)
بني وذيوميذ آياس كشأن الفريق ذلك يف فشأنه هكطور، إال والهمة بالبسالة يفوقه
ڨـرجيليوس عليه بنى الذي وهو ذيوميذ، وخفة آياس، جأش ثبوت بني جمع إذ اإلغريق
واإلطناب، اإلسهاب يف زاد أنه إال هومريوس بها مثله التي بالهيئة وهيأه الكربى، منظومته

الرومان. دولة مؤسسو املؤرِّخني بعض زعم يف كان هذا آنياس عقب ومن
الهالك. االهتوار: (20)

حثَّ ملا أنه إذ وتقواه ورعه عن يشف وهو آنياس، به نطق كالم أول هذا (21)
سأل ثم لزفس، اعة الرضَّ كف بسط إىل نبَّه ذيوميذ عىل سهمه إطالق عىل فنداروس

البرش. بني غري من املغوار البطل ذلك كان إذا ما مرتابًا
مجازفًة. أي: ائرتاًرا (22)

إىل آنياس دفعه ولهذا عرصه؛ يف الرماة أرمى من الليقيني زعيم فنداروس كان (23)
وفنداروس األبطال، لسائر بأسه فيدخر عليه، الكر مئونة يكفيه قد بسهم ذيوميذ رمي
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ثروة ذو فهو عيوبه، به يسرت عذًرا يلتمس الذي املقرت والبخيل املتبجح، العاجز مثال هو
ثم الكالء، بامتناع واعتذر خيله ثقلة يسأم لئالَّ راجًال بنفسه أتى حال، وسعة طائلة
وتوعدها قوسه، عىل ذلك تبعة ألقى رماهما إذ وذيوميذ أغاممنون من وطره ينل لم ملا
خرج إذ العرب جاهلية يف الكسعي حماقة إال يفوقها ال حماقة وهي والحرق، بالسحق
سهمه رشر فيتطاير رماه واحد مر كلما وكان منها، سبعة أمامه فمرَّ ليًال املهى لصيد
يف رجع فلما مرماه أخطأ أنه منه ظنٍّا وكرسها قوسه عىل فحنق عليه، يقع صخر من
الحيوان من ينفذ السهم كان بل منها شيئًا يخطئ لم أنه رأى املحل ذلك إىل التايل اليوم
الذي البفلغوني حماقة الحماقة هذه من وأعظم املثل، بها رضب ندامًة فندم الصخر، إىل
نفسه. شنق حتى اليأس به فتمادى متوالية، مراًرا مرماه أخطأ أنه أفستاثيوس روى

وقلة الصحيح، اإلقدام من عليه كان ما آنياس بها ينطق كلمة كل من تعلم (24)
الجياد بسوق خريه فنداروس من باًعا أطول بأنه علمه مع فهو الدعوى، وصغر األثرة
وفرٍّا كرٍّا بجريها جياده مدح ولهذا األبطال؛ كسائر لنفسه بالنرص يجزم ولم الجالد، أو

فنداروس. عىل امللتقى هيبة من يخفف أن ايًضا بذلك أراد وربما
ركوبًا يقاتلون كانوا الفرسان فصائل أن أشبهه وما املوضع هذا من يعلم (25)
والقتال واإلبالء، للطعان والثاني الخيل، لسوق الفارسني أحد زوًجا زوًجا مركباتهم عىل
فالرَّادف أزواًجا، اإلبل يمتطون إذ العرب بالد يف البدو بقتال يشء أشبه النمط هذا عىل

يقاتل. والرَّديف يصاول
والتقفي. التأثر االئتثار: (26)

طاهر الجمال بديع كان طروادة ملك أطروس بن غنيميذ أن أساطريهم يف (27)
إىل واختطفه نرس، بهيئة زفس عليه فنزل إيذا جبل عىل للقنص يوًما فخرج الخالل،
عرش، الحادي الربج وهو الدلو سمي ولهذا ساقيًا؛ زفس واتخذه األوملب، يف فأقام السماءِ،
ليضحي ليديا؛ إىل غنيميذ ابنه أرسل قد كان أطروس أن الخرافة تلك أصل يف ويقال
وأصحابه بغنيميذ الظن فأساء بزفس، يلقب البالد تلك ملك طنطال وكان لزفس،
الطعام. عىل يسقيه فقام الغالم وأمر عليهم، فقبض متجسسني أتوا عيونًا وحسبهم

املنخرين. بني ما الوترية: (28)
حسن من وذلك القتىل، عدد يقارب بما قتالته ينوع يكاد هومريوس إن قلنا: (29)
الطعان بتطبيق اعتناؤه وهو آخر، أمر إىل التنبيه من بد ال أنه عىل الشعري، التصور
منه أعرف كان األقدمني علماء من عامًلا نخال وال والحقائق، التصديق يوافق ما عىل
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السماء. إىل غنيميذ يرفع نرس بهيئة زفس :1 شكل

وصف وصفها رأيته تصب لم أو مقتال أصابت سواءٌ طعنة كل أخذت لو إذ بالترشيح
الجسد. أعضاء من عضو كل بوظائف يلم الذي اللبيب الطبيب

عهد طال كلما أنه من هومريوس زمن يف اليونان عامة زعم عامتنا تزعم (30)
الجيولوجيا علماء ينبذه زعم وهو وطوله عرضه وقل جسمه، وصغر قواه، تراخت اإلنسان
يف تناقصت فإذا عام، خمسمائة نحو وهومريوس طروادة حرب بني فإن واإلنثربولوجيا
شيئًا اآلن رجالنا قوى تكون ال أن البديهي فمن رجلني، إىل الواحد الرجل قوة أثنائها
فمن بالحجارة املحاذفة أما الحيوان، وصغار الهررة أعمار أعمارها تفوق وال مذكوًرا،
تهزهم حني بعد حينًا أنه والظاهر التاريخ، عهد قبل من الناس عليه جرى ما أقدم
أنواع خرية من كان الحجر أن ينبئ ما وشاول داود براز ويف البدء، عىل العود إىل الفطرة

حنيفة: بني شاعرة قالت السالح،
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ب��ال��دَّراه��ِم ي��ش��ت��رى ال ل��ن��ا س��الح ف��ع��ن��دن��ا ال��س��الح م��ن��ا ت��م��ن��ع��وا ف��إن
ب��ال��م��واس��م ح��لَّ��ق��ت ج��ب��ال رءوس ك��أَنَّ��ه��ا األك��ف إم��الءُ ج��الم��ي��د

الناس، طعان من آنياس يقي الربد هذا أن يصح كيف القوم تساءل لقد (31)
يدفع حرًزا كان أنه إالَّ ذلك عىل جواب وال قليل، عما سرتى كما نفسها الزهرة يقي وال

الجراح. من يقي وال املوت،
ورديفه. ذيوميذ رفيق هو قفانيس ابن (32)

هنا وأما أذى يصبهما ولم القتال، موقع عن فاريس غيبت الزهرة أن مر لقد (33)
ألن وطعنها؛ عليها تحامل بل بها يحفل ولم ذيوميذ، أبرصها بل كذلك األمر يكن فلم
املتذرع أن إىل لطيف رمز هذا ويف فرماها، جأشه وأثارت فأبرصها عينيه فتحت أثينا

الهوى. به اشتد مهما الشهوات كبح عىل يقوى بالحكمة
باليونانية (Χαριτες) خاريتيس املدعوات الثالث الفتيات بالبهجات أردنا (34)
زفس بنات كنَّ قالوا: واإلنجليزي، بالفرنسية (Graces)و بالالتينية (Gratiae) وغراسيه
البئوس، وإجالء النفوس ترويح وشأنهن والزهرة، أفلون بنات بل رواية ويف وأفرينومة
برشب الوالئم ويفتتحون بهنَّ يقسمون اليونان وكان واألعياد، الوالئم حفالت يرئسن كنَّ

الطاهر. والرسور الباهر، الجمال مثال الجملة عىل وكنَّ ، نخبهنَّ
واإلحساس والعواطف الخارجي، باملظهر البرش بهيئة اليونان آلهة كان ملا (35)
يأكلون فهم األحوال، هذه كل يف تميزهم مميزات من لهم بد ال كان واملرشب واملطعم
الدم ويجري كمسكرنا، مسكر وال خمر لهم وليس ويرشبون الخبز، يذوقون ال ولكنهم
ال وسكانها والسماء السماء، كائنات فهم اإلنس، عروق يف كجريه ال ولكن عروقهم يف
األرض أن إىل إشارة وهنا كائناتها، أيام وال أيامها تنقيض وال تزول فال الفساد يعرتيها

واالضمحالل. للفساد ومجلبة للزوال، عرضة حي وغري حي من عليها وما
األوقيانوس ابنة وهي التايل، البيت يف املذكورة ذيونة هي الزهرة أي: قربيس أم (36)
وإنما جثت، أنها منه يفهم ال الركب عىل واالنحناء زفس، فهو الزهرة أبو وأما وتيثيس،
للكبري، الصغري استعطاف يف الزمان ذلك عادة وهي أمها، ركبتي عىل انحنت أنها به يراد
يصلون نراهم ال إذ عندهم معروًفا يكن لم أنه فيظهر والترضع، للصالة السجود أما

وقوف. وهم اَعة، َ الرضَّ أكف باسطني إالَّ ويدعون
. مرَّ ما عىل ابنها كان آنياس ألن (37)
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البهجات.

وجه من شعري تعبري وهو الشديد، العذاب وإنما املوت، بالهالك املراد ليس (38)
عن بالهالك يعربَّ إذ والقرآن واإلنجيل التوراة يف كثرية ذلك وأمثلة آخر، وجه من وديني

العذاب.
أن البعض يزعم اآللهة، طبيب هومريوس زمن يف باعتقادهم فيون كان (39)
أنه إىل آخرون ويذهب مرص، بالد يف نشأ ماهًرا نطاسيٍّا كان أنه الخرافة هذه يف األصل
طبيب، لكل علًما ثم من صار وقد اآلالم وتخفف السقام تربئ الشمس ألن أفلون؛ لقب
الرتاجم، كتاب يف تفصيلها ومحل أزمانهم، يف متواترة كانت روايات إىل إشارات هذه كل
ذيونة ذكرت فقد طبيعية، أمور إىل رموز جميعها أنها نذكر أن هنا بنا يحسن أنه عىل
إله فاألول وأذيس، وهريا آريس وهم: اآللهة من ثالثة عىل وقتيٍّا تسلًطا البرش تسلط هنا
امرأة هريا ثم نهمتهم، وقلت رويتهم، كثرت إذا شوكته كرس للناس ويتسنى الحرب،
إله والثالث األحوال، بعض يف ويذالن يدينان وكالهما والدل، بالخدعة املعروفة زفس
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جملة من لنا وليس جناحه، واتقاء جماحه كبح فيمكن الرش، عن عبارة وهو الجحيم
تذل. وال تضل ال الحكمة ألن وأشباهها؛ الحكمة ممثلة أثينا لقهر مثل األمثال هذه

آلهة كونها عىل الزُّْهرة ا وأَمَّ ذيوميذ، أغرت التي هي أثينا أن ذيونة علمت (40)
تنفتح فال األفكار لديه تضطرب اح فضَّ والهوى الهوى ممثلة ألنها ذلك؛ عرفان ففاتها

األبصار. به
تواريخ يف مذكور ألنه رجيح؛ عقل ذات الشاعر قال كما أغياال تكن لم (41)
وعاد أوزارها الحرب ألقت وملا غيابه، أثناء بغريه وهامت زوجها، خانت أنها األيام تلك
ألقت قد بها فإذا املعينة، والرفيقة األمينة الزوجة بلقيا يحظى أن أمل عىل ذيوميذ
فكأن بالده من الفرار إىل ذيوميذ فاضطر قلبها، به علق غريب شخص إىل الحب بمقادة
جاهال هومريوس يكون أن فإما القلوب، عىل السلطة من لها بما منه انتقمت الزهرة
تلك قبل يصفها وهو قال ما قال يكون أن وإما زمانه، يف شيوعها لعدم الرواية لتلك

الخيانة.
كجاري والشاعر الكالم، هذا من بأرق ابنتها روع تسكن أن لوالدة يكن لم (42)
وال وتسكني تعزية مقام فاملقام اإليجاز، موضع ويوجز اإلسهاب، مكان يسهب عادته
ابنتها من جانبًا أعز آلهة ذكر عىل أوال أتت فلهذا قالئل، بكلمات املصاب جأش يسكن
عىل الكرة أعادت ثم والقنوط، للهفة موضًعا لها تبق ولم مصابها، من بأشد أصيبوا
الحياة لذة البنني بحرمانه سيما وال الشديد، العقاب من سيناله بما لها فتنبأت ذيوميذ
شدة التاسع النشيد يف فينقس كالم من وسنرى اآلباء، يخشاها رزية رش وتلك الدنيا،

العناء. كربة عنها وفرجت الشفاء بلسم لها ذرَّت فكأنها العقب عىل تلهفهم
هو بما فتكلمانه زفس إىل قربيس فتسبقان وهريا، أثينا تبادر أن بدع ال (43)
وتلتمسان اغتاظ، إذا غيظه من لتخففا والفتيات بالغلمان التحرش من عنها مأثور
نراه ولهذا عنهما؛ فيصرب هزلهما يشوقه وإنما عليه، تخفى ال حقيقة طمس بالهزل

الحال. تلك يف شأنًا أعظم هو ما إىل عنهما تجاوز كأنه التايل البيت يف باسًما
مندفًعا كان إنما ألنه الزهرة؛ عىل تحامله أفلون عىل ذيوميذ يتحامل لم (44)
باألمر يكن فلم ألفلون تصديه أما الزهرة، بطعن إال له تأذن لم وهي أثينا، بصولة
غري أيًضا فذلك رمزي، وجه من األمر إىل نظرنا وإذا شديد، بطش ذو إله ألنه املعقول؛

حال. كل يف محال أمر ومقاومتهما والقدر الشمس ممثل أفلون ألن معقول؛
بتغيبه. يعلموا لم أنهم إىل يشري لطيًفا شعريٍّا تعبريًا الطيف هذا إرسال يف إن (45)
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الرتس. واملجوب املحكمة، الدرع الحصداء دة املرسَّ (46)
نفسها. البلدة عىل تطلق وقد إليون، قلعة فرغاموس أو فرغام (47)

بما ه فعريَّ املقام، هذا يف عليه رسفيدون تجرُّؤ هكطور قوم من أحد يتجرأ لم (48)
وال يكذَّب وال عليه، يرد ال مفحم كالم ولكنه طروادي، من صدر لو له يصرب يكن لم
معهم يقاتلون حلفاء إىل كبرية حاجة يف كانوا وصحبه هكطور أن هذا عىل وزد يعاب،
البالء كل البالء كان الحرب غادروا فإذا االستبسال، عىل يغريهم مطمع وال لجنب، جنبًا

رسفيدون: قال كما بأذى ون يمسُّ ال والحلفاء الطرواد عىل

ي��س��ل��ب��ون��ي ال��ع��دى أن ف��أَخ��ش��ى اٌل م��ا وال م��ت��اع ل��ي ل��ي��س وه��ن��ا

الطغرائي: كقول أو

ج��م��ل��ي وال ف��ي��ه��ا ن��اق��ت��ي وال ف��ي��ه��ا س��ك��ن��ي ال ب��ال��زوراء اإلق��ام��ة ف��ي��م

بالفعل. القول عن واالجتزاء الصمت من أوقع جواب لهكطور يكن لم ولهذا
عنرتة: قال (49)

ال��م��واك��ِب وارت��ه��اج ال��م��ن��اي��ا ُح��داة ب��ال��ق��ن��ا ت��ع��ث��ر وال��خ��ي��ل وي��ط��رب��ن��ي
ال��س��اله��ب أي��دي وق��ع م��ن ال��دج��ى ك��ج��ن��ح ع��ج��اج��ٍة ظ��ل ت��ح��ت وط��ع��ن وض��رٌب

أو الالتني سرييس وهي ذكرها، مر وقد والخصب الزراعة إالهة ذيمتري (50)
تشبيًها للغبار أر لم أشبه، وما خشخاش زهرة أو سنبلة وبيدها يمثلونها كانوا اإلفرنج
شعراؤهم به يحفل لم أنه أو عنا وخفي العرب شعر يف وارد ولعله التشبيه، هذا من أبدع

باديتهم. يف بالزراعة اشتغالهم لقلة
الغمامة انسدال أن كما النظام واختالل االلتحام شدة إىل إشارة أثينا احتجاب (51)

الغبار. اكفهرار إىل إشارة التايل البيت يف الجيش فوق
املتلبدة بالغيوم وشبهها للكفاح، متهيئة مكانها يف املتثبتة الجنود وصف ملا (52)
فمثل استطرد ثم السهول، سكنة يراه قلما مهيبًا منظًرا للتصور هيأ الجبال فوق
مة مجسَّ أشخاص علمت كما عرفهم يف ألنها األنواء؛ هجوع أثناء املشهد ذلك للتصور
يتهيب الجبال فوق كالجبال راسخة الغيوم تلك تبقى فقد هجعت فإذا وتستفيق، تهجع
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ذيميرت. :2 شكل

سيكون ما إىل تلعب» فيهن «األنواء بقوله: الشاعر رمز بعضهم: قال الرائي، ملنظرها
قصده يكون أن يمكن قد حسن تصور وهو الواقعة، تلك يف اإلغريق شمل تمزق من
هومريوس. تشابيه بأكثر الالصقة املتممات جملة من يكون أن يبعد ال أنه إال الشاعر

والجمل الطوال، العبارات مقام تقوم إيجازه عىل الخطاب هذا من كلمة كل (53)
إطالة إىل فيها سبيل ال حرب ساعة الساعة أن سيما ال واألقيال امللوك خطب يف الفخيمة
أبعد هو من القوم بني وجد وإن النطق، هذا بمثل لينطق أغاممنون غري يكن ولم الكالم،
البطل يعد أن باملقال التلطف بعد األكرب للزعيم إال ليس ألنه حكمة؛ وأوفر نظًرا منه
شاعرنا مميزات من وهذا والعار، باملوت الجبان النكس ويتوعد املصري، بحسن املقدام
خطاب أشبه وما الرجل، ذلك من كان إذا إال رجل منطق كالمه يف يصدق يكاد ال إذ
صفني، واقعة قبل الناس يف يخطب قام يوم طالب أبي بن عيل اإلمام بكالم هذا أغاممنون
واملكارمة، واملعانقة، واملناضلة، واملزاولة، واملجاولة، املنازلة، عىل أنفسكم «َوطَّنوا قال:
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الصابرين». مع هللا إن واصربوا ريحكم، وتذهب فتفشلوا تنازعوا وال وأثبتوا واملالزمة،
األخري: البيت بمعنى ولعنرتة

ال��م��رات��ب وارت��ف��اع األم��ان��ي ون��ي��ل وال��ع��ل��ى وال��ف��خ��ر ال��م��ج��د إن ل��ع��م��رك
ال��م��ض��ارب وق��ع ع��ن��د ص��ب��ور ب��ق��ل��ب وس��رات��ه��ا أب��ط��ال��ه��ا ي��ل��ت��ق��ي ل��م��ن
ال��ك��واك��ب ف��وق ال��ع��ل��ي��اء ف��ل��ك ع��ل��ى م��ش��ي��ًدا م��ج��ًدا ال��س��ي��ف ب��ح��د وي��ب��ن��ي
ب��ال��ق��واِض��ِب ال��ق��ن��ا س��م��ر اش��ت��ب��ك��ت إذا ال��ع��دى دم م��ن رم��ح��ه ي��روي ل��م وم��ن
ال��م��ن��اك��ب ع��رض ال��س��ي��ف ب��ح��دِّ وي��ب��ري ح��ق��ه ال��ح��رب ف��ي ال��خ��ط��يَّ ال��ق��ن��ا وي��ع��ط��ي
ال��ن��وادب دم��وع ي��ج��ري ال م��ات وإن ب��غ��ص��ة ال��ذل��ي��ل ع��اش ك��م��ا ي��ع��ي��ش

آخر: موضع يف قوله يجمعه ذلك وكل

ال��م��ع��ش��ر ب��ي��ن ال��ن��ذل م��وت س��ي��م��وت ب��س��ن��ان��ِه م��ت��ع��ّزًزا ي��ع��ش ل��م م��ن

النفس؛ إليه ترتاح بما القارئ تفكهة عن واحدة هنيهة شاعرنا يغفل ال (54)
أسماء تباًعا رسد ولو التمثيل، وحسن الحكمة من شعره أودع ما كل ذهنه يف لريسخ
روى أو قصة قص وإذا بها، اشتهر التي الطالوة من خلوٍّا نظمه لكان ومقتوليه قاتليه
مقتل مثاٌل هذا عىل ولنا سواه، يف تكون أن يمكن ال الذي الوضع لها يختار فإنما رواية،
والهيبة، الدقة يف بالغني بتشبيهني وختمها مؤثر، بنسق قصتهما فقص هنا األخوين

الذكرى. تلك حفظ إىل شعره راوي اضطر فكأنما
وحسن برموزه فهو الخرافية، األقاصيص من اإللياذة شعر اعرتض مهما (55)
أكفاء من يكن لم منيالوس فإن العقل، يأباه ال منوال عىل منسوج وارتباطه سبكه
يف الحمية نار بثوران أي: الحرب إله آريس بسوق إال ذلك يكن لم له انربى فلما أنياس
ملعاونته أنطيلوخ يتقدم أن الحزم من ثم من فكان املصري، سوء برصه عن فغيبت رأسه،
فيها قتل فلو ملنيالوس، انتصاًرا كانت وأخراها أوالها الحرب أن خصوًصا أنياس عىل
ارتداد يف يكن لم إنه ثم اإلغريق، بنكبة وانتهت الرجال عزائم وضعفت اآلمال، لترصمت
له قبل فال أحدهما عىل قوي إذا مغوارين بطلني أمام أصبح ألنه العار؛ من يشءٌ أنياس
كيف له: قيل ال، فقال: بطًشا وأشدهم العرب أشجع «أنت العبيس: لعنرتة قيل بكليهما،
رأيت إذا وأحجم عزًما، اإلقدام رأيت إذا أقدم إني قال: الناس؟ بني االسم هذا لك شاع
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الساقط الضعيف واعتمد مخرًجا، منه يل رأيت إذا إال مدخال أدخل وال حزًما، اإلحجام
خدعة». والحرب فآخذه عليه فأنثني الشجاع، قلب منها يطري رضبًة فأرضبه

يف. السَّ الرصوم: (56)
تكاد وال شاعر، خلد يف يدور ال ما شاعرنا بال عىل يخطر الجراح، الكلوم (57)
إذا بحيث مثله أو منه أحسن هو ما اإلثر عىل لك ويبدو إال تشبيه أو بوصف تعجب
رجليه النارش الرجل هذا مقتل هنا شاهًدا وحسبك االنتقاء، يف الحرتت التفضيل يف ُخرّيت

بجياده. مدفوًعا األرض إىل بطرحه التخلص وحسن للهواء،
الخيل تشد حوذيَّته كانت أخته بل وقيل: الحرب، إله آريس زوجة أنيو (58)
الشعر منتفشة يمثلونها فكانوا الحروب، إلثارة منفردة تذهب أو وترافقه مركبته، إىل

بالدماء. مخضب سوٌط وبيدها تجري البرص، ملتهبة
هكطور بسالة إظهار من بد ال وكان تقدم، ما يف لإلغريق الفوز كان ملا (59)
بإظهار الشاعر ترصف من أجمل يكن لم به وتنكيلهم العدو، عىل وانثنأهم وجيشه
اللتواء حسنة توطئة وفيه القهارة ورفيقته الحرب، إله يليه جيشه صدر يف هكطور
فتحت تقدم كما أثينا ألن ذيوميذ؛ بواسطة لهم األمر وانجالء مذموم، غري التواء اإلغريق
البيداء بطن يطوي كمن عار يشوهه ال إحجاًما فأحجم والناس، اآللهة بني ليميز عينيه

حائر». وهو القوى منهد «فينكص باجتيازها له قبل ال سيول فتصده
بالخطر قومه ينذر أن الحكمة من كان األمر حقيقة لذيوميذ انجلت ملا (60)
صدورهم موجهني بل أعقابهم عىل منقلبني غري التقهقر عىل ويحثهم بهم، املحدق
بوجوههم تختل ال حتى زمان كل ويف الزمان ذلك يف الشجعان عادة كجاري لألعداء
عاداتهم من كان وقد العار، خشية ظهورهم يف العدو طعان تنالهم وال الدفاع، خطة
عندهم وذلك دفنه، يجز لم مات وإذا جماعته، بني من نبذًا ينبذ ظهره يف املطعون أن
فيها. معتقدهم ووصف القبور إحراز عىل حرصهم شدة من أسلفنا ملا العقوبة منتهى
طمًعا املعمعة ثوران يف األسالب عىل يعكفون القتال ساحة يف نراهم ما كثريًا (61)
بيان بأوضح ذلك وسنرى صاحبها، بأس عىل القاطع الدليل كانت ألنها والفخار؛ باملال
ولم األعداء، سالح من حوياه بما ومريون أيذومني مفاخرة أثناء عرش الثالث النشيد يف

العبيس: قال .(١ (ن قدمنا كما العرب شأن ذلك يكن
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غ��ض��ن��ف��ر ل��ك��ل س��ل��ب��ه��م وق��س��م��ت ف��وق��ه��م ال��م��ذل��ة راي��ات ون��ش��رت

وهو عاًما، وعرشين ثالثة طروادة توىل فريام وأبو إيلوس ابن هو لوميدون (62)
أقاصيصهم ويف البحر، موج من لها وقاية السدود وأقام املنيعة، بالحصون حصنها الذي
اإللهني، عمل انتهى وملا السدود، بناء يف البحر إله وفوسيذ املعاقل، بناء يف أعانه أفلون أن
إىل الطرواد فلجأ البحر، عليها وطغى املدينة، يف الوباء فشا لهما بوعده لوميدون يرب ولم
فريسة ابنته ملكهم يعّد لم ما نجاة وال لهم مناص ال أنه إليهم فأوحي اآللهة، استخارة
الفتاة فنجت التنني، وقتل ِهَرْقل له ففزع مضطرٍّا امللك فرضخ التنني، أو العظيم للنون
فلم هرقل، مع وعده وأخلف بيمينه لوميدون وحنث مارجرجس، قصة من يقرب ما عىل

البلدة. ودمر هرقل فانتقم بها، وعده التي الجياد يعطه
إىل إشارة ليقية مشري دعاه إذ رسفيدون عىل بالتهكم خطابه أطلوفيم بدأ (63)
مضت قوم زعيم كان سبوندانوس عن پوپ نقل كما ألنه اال؛ َفعَّ منه أكثر قواًال كان أنه
وانتقل الخطوب، تفاجئهم وال الحروب يلجون ال وسالم بأمن راتعون وهم أزمان عليهم
دمرها إذ األوىل للمرة إليون خراب إىل وأشار ونسبه، بحسبه املفاخرة إىل ثم من الخطيب

ملكها. لوميدون من انتقاًما هرقل
هرقل، ببأس جرى جرى ما أن عليه أنكر وإنما ه، ندِّ مقال رسفيدون ينكر لم (64)
من عقابًا أصيب بما أصيب كأنه نفسه لوميدون عىل هرقل شأن من ا غضٍّ التبعة فألقى

اآللهة.
إليه صحبه فيبادر العناية به تحط لم لو أنه واملراد تقدم، كما زفس أبوه (65)

لهلك.
لم وإن عامًلا، كان إذا إال شاعًرا يكون ال الشاعر إن قال: من صدق لقد (66)
شعر من لك ويلوح زمانه، بعلوم قليال إملاًما ولو يلم أن من أقل فال وافر، علم ذا يكن
فإنه وبالجملة وجغرافيٍّا، ومؤرًخا وصانًعا، وفلكيٍّا وَجرَّاًحا، طبيبًا كان أنه هومريوس
ما عند رسفيدون بلسان ينطق لم بأنه مثال هنا ولك عرصه، علوم كل صدره يف وعى
برهة صمت ثم ه، ُحقِّ من النصل إخراج إىل يبادروا لم إذ قومه الم بل الطعنة أصابته
الجريح حالة عىل التام االنطباق ينطبق هذا وكل ويستغيث األلم، بشدة يشعر وجعله

فرتة. بعد األلم به يشتد الذي
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ولعل الرشاح، نظر يف خالًفا رسفيدون جواب عن إعراضهكطور سبب يف إن (67)
الكالم، يف لحظة منها يضيع أن له يكن لم كفاح ساعة الساعة أن الصواب إىل األقرب

الزانة. إىل به بإرساعهم رسفيدون أصحاب فعله ما عىل يزيد أن بوسعه يكن ولم
عند األلم بأشد يشعر الجريح أن إذ الشاعر مطالعات دقائق من أيًضا وهذا (68)
آالمه. وتخفف تنعشه الريح فنسمات قتاال الجرح يكن لم فإذا جرحه، من السهم انتزاع

الحرب. إله املهدم (69)
فمن نفسه من مخاطبًا هومريوس انتزع كلما التساؤل من الرشاح يكثر (70)
نوًعا إال أخاله وال القول، هذا غري قائل ومن الشعر، إالهة إىل موجه السؤال إن قائل:
أنواع من جعلوه حتى العرب يستحسنه كما اليونان يستحسنه كان البياني التجريد من

.(٤ (ن راجع البديع.
اآللهة بني كان ما إىل نظره الشاعر ثنى القتال مشهد القارئ عىل طال ملا (71)
ما عىل ابنته أثينا أي: وفاالس زفس زوجة هريا تهيئة يف فرشع للفريقني، الفزعة من

النظم. من النسق هذا بشأن مطالعتنا السادس النشيد أول يف سنبني يأتي،
هنا به واملراد الدابة، صدر من اللبَّة صدر يف السيور من يشد ما اللبب (72)
يصف إنما أنه هومريوس أوصاف من وصف كل لدى لك يخال اإلطالق، عىل السيور
ما العجلة وصف يف هنا ولنا بطولها، حياته عليها دأب صناعة أو له نفسه وقف علًما
القرون من عنه تأخر وما تقدمه ما شاعر كونه مع عجال صانع أنه عىل يدلنا يكاد

الطوال.
الجياد. إليه تقرن النري املضمد (73)

جسًما. فعله ويفعل رسًما عليه مرسوم مرَّ ما كل إن أي: (74)
كما بديعة إشارة يشري زفس بسالح متدججة أثينا تصور «إن پوپ: قال (75)
هذا إىل يشريون القدماء وكان قال: القدر، حكمة إال ثمة يشء ال أنه إىل أفستاثيوس قال
السياق هذا كل يف أن ريب وال املرمى، سمو من فيها ملا تمييًزا كنجمة بعالمة املوضع
وال هومريوس، إال تصور ذي كل مدارك عنهما وتقرص األفكار، لهما تحار وعظمة بالغة
سواه رجل «ال أنه القدم منذ الشائع بالقول املوضع هذا من شهادة أرصح أقواله يف يشء
به وصف مما وأبدع أجمل وصف فال للناس» أظهرهم سواه أحد وال اآللهة هيئة أبرص
وكل والرعدة، والهول الشقاق رسوم من فيه بما زفس وترس أثينا، وسالح هريا مركبة
الذي الرمح ذلك أعظم وما عليهم، غضبه أثر عىل الناس تنتاب إنما التي الحرب نكبات
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كربياء من ويغض املتكتبة، والكتائب املتأهبة الفيالق وحكمته بقوته زفس يحطم به
تأملنا لدى التصورات هذه عظمة تناهي من نعجب ال أننا عىل إليه، يسيئون الذين امللوك
يف شاكٍّا القدير اإلله يمثل حيث املقدسة الكتب يف ماثلها ما وبني الشبه من بينها بما
للمركبة كثري ذكر داود مزامري ويف أعدائه، من لينتقم بعظمته منحدر وهو النقمة، سالح

هللا». وترس والقوس
فللسماء األديان كل يف قديم كالٌم باألبواب والجحيم النعيم مداخل إىل اإلشارة (76)
جاء كما والوسيلة الواسطة إىل أيًضا بالباب ويرمز والقرآن. واإلنجيل التوراة يف أبواب
بهذا توسًعا مذهبهم البابيون بنى ذلك وعىل بابها». وعيلٌّ العلم مدينة «أنا الحديث: يف
واحد. بعد واحًدا تتناوب الفصول بها فاملراد السماء، بباب الواقفة الساعات أما املعنى،
والقدر الهوى ألن الحرب؛ إلله مواليني نراهما أفلون وفيبوس الزهرة، قربيس (77)

فال. أثينا أي: الحكمة وأما له، حليفان
الحرب؛ رب وجه يف للوقوف هريا من أصلح الحكمة أي: فاالس أن شك ال (78)
نطق ما بكل نطق هومريوس أن نرى وهكذا بمعنى، يأتي ال وجهه يف هريا وقوف ألن
الهواء تمثل ألنها أثينا؛ دون تصيح بهريا وقف أبيات بعد فسنراه ومنطق، قياس عن

أثينا. بفم منه هريا بفم وقًعا أشد والصوت
عليها، بمن السماوية الجياد طريان برسعة املبالغة لهذه القارئ يعجبن ال (79)
بخطوات الرسعة تلك يشبه لنا مثل من وكم السماء، بآل تطري السماء نتاج من هي فإنها
آدم ألبينا نُسبت لقد حتى وغريهم العرب روايات يف الجن من املالئكة وغري بل املالئكة
جزيرة إىل عدن جنة من كخطوته تزيد أو الخطى هذه تقارب خطوات الكتب بعض يف
هومريوس، مخيلة طرق ما فوق معجزاته فمن سليمان عفريت وأما (سيالن)، رسنديب
شعراء أقوال بجانبه تذكر ال تفننًا وصفها يف شعراؤنا تفنن فقد الخيل رسعة وأما
كثري، يشءٌ أمامي وبقي وصًفا، خمسني نحو مرة منها أحصيت تالهم ومن اليونان،

األنماري: خرشب بن سلمة قال مختلفة. أنواع من قليلة أمثلة هنا مورٌد وإني

دروم ع��ك��رش��ة ال��ض��م��رات ب��ذي أش��أزت��ه��ا ع��ردة ع��ق��اب ه��وّي

بهذا مولًعا كان خرشب ابن أن والظاهر األرنب، عىل املنقضة بالعقاب فرسه شبه
أعرابي: وقال .(١ (ن نظريه. له سبق فقد التشبيه
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آخ��ره وي��ط��ف��و أواله ت��س��ب��ح م��اط��ره ج��اش ال��ب��رق ك��ل��م��ع ج��اء
ح��اف��ره م��ن��ه األرض ي��م��س ف��م��ا

∗∗∗

الشماخ: أخو مزرَّد وقال

ت��س��ات��ل ال��ق��ي��اد ع��ن��د م��ش��ي��ه وف��ي ق��ان��ص ب��از ي��ق��ل م��رك��وبً��ا ي��ر م��ت��ى
م��اث��ُل ال��س��ي��د أو ن��ش��ز ع��ل��ى خ��ب��اء ص��ائ��م وه��و أب��ص��رت��ه إذا ت��ق��ول

يف كثري وهذا قائم أي: صائم وهو الذئب، أي: وبالسيد الباز، بطري الفرس شبه
املّري: الحمام بن الحصني قول ومنه العرب، كالم

ص��ل��دم��ا ش��ق��اء ك��ال��س��ي��د وم��ح��ب��وك��ة ال��ن��دى ب��ه ي��ض��ر ك��ال��س��رح��ان وأج��رد

عنرتة: وقال

م��راِم ب��ع��ي��د م��ن ش��أٍو ألب��ع��د ج��رى إذا ال��ري��اح ي��ح��ك��ي ف��رٌس ول��ي
ول��ج��اِم ل��ه س��وٍط ع��ن وي��غ��ن��ي��ك ح��س��اس��ًة ال��ض��م��ي��ر إش��ارات ي��ج��ي��ب

األوصاف بهذه إملاًما دونهم املولدون وليس الجاهلية، شعراء كالم من تقدم ما كل
الجهم: بن عيل قال ما أرق وما

ال��ذك��اء ف��ي ق��ل��ب��ه وك��ال��ق��ل��ب ـ��د ال��ش��ـ س��رع��ة ف��ي ك��ال��ط��رف ط��رف ف��وق
االن��ط��واء ف��ي ال��خ��ي��ال م��ث��ل وه��و خ��ي��اال إال ال��ع��ي��ون ت��راه م��ا

املتنبي: قول ذلك ومثل املهر) (والطرف
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ُج��َرُع آل��ٍس م��ن ح��ن��اج��ره��ا وف��ي م��ن��اخ��ِره��ا ف��ي غ��ب��اًرا ال��ل��ق��ان ي��ذرى

وبني املاء، بلع تستتم أن قبل اللقان وتبلغ آلس، نهر من ترشب الخيل تلك أن يريد
وهو: بعينه هومريوس معنى وعى آخر بيت وللمتنبي بعيدة، مسافة املحلني

ت��ص��ُل ط��رف��ه��ا ق��ب��ل أرب��ع��ه��ا س��اب��ح��ة ك��ل وج��َه ي��ق��ب��ل��ه��م

اإللياذة. صاحب بقول املراد هو وهذا برصها، منتهى وراء قوائمها تضع إنها أي:
الطرواد. آلهة من إلًها كان إليون تجاه نهر ِسْمِويُس (80)

الطريان رسعة عن القول يف لنا تقدم ما الجنان وطيور الجنان، حمام يف يقال (81)
تكن لم أنها وزعموا اليونان قبل املرصيون بها وقال األوائل، معتقدات يف قديمة أنها
بها ويرمز الحمام، بصور املالئكة تمثل ما وكثريًا األرض، عىل وقعت إذا أثر من تبقي

وغريها. الطوفان قصة يف جاء كما والوفاء والخفة الدعة إىل
إستنتور؛ ماثلت وإنما الجيش، الستنفار أصلح الهواء أي: هريا إن قلنا: (82)
الجيش يف هامة منزلة الزمان ذلك يف الشديد الصوت لذوي وكان القوم، نفري كان ألنه
وكانت األيام، هذه يف واآلالت الطبول تؤديه ما ويؤدون والسفراء، الرسل مقام يقومون

وهديدهم. صديدهم بشدة وتفاخر الحروب يف تستخدمهم والقواد امللوك
املعري: كقول العرب شعر يف كثري وهو تتقهقر أي: تََقْهَقر (83)

وال��ك��واه��ُل ال��ذرى رداه��ن وت��ل��ق��ى وم��ن��س��ٍم خ��ٍف ك��ل ال��رزاي��ا ت��ح��اش��ي
ال��ع��وام��ُل ع��ي��ن ال��دار ف��ي ح��طَّ��م��ت وق��د س��ل��ي��م��ًة ال��رم��اح أع��ق��اب وت��رج��ع

العدل جانب تراعي وال حال، عىل تستقر ال فهي للحرب، وصف أصدق ذلك (84)
جهد. عىل تلوي وال حد عىل تقف وال

وتيل محله، لتحل األرض إىل دفعته رديفه أو ذيوميذ حوذي هو إستنيل (85)
قاهر. ذلك بعد يقهره فال بالكفاح ذيوميذ

يخفي املارد بقبع كتبنا يف عنها نعرب التي هي وخوذته الجحيم، إله آذيس (86)
يعتقدون كانوا ألنهم املذهب؛ هذا اليونان ذهب وقد يُرى، وال فريى الناس كل عىل البسه
ويتوارى آذيس مملكة إىل فينحدر الزمن، من حينًا الظلمات دار يحل ميت كل أن
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االختفاء إىل آذيس بخوذة يرمزون وأخذوا االعتقاد فيهم تأصل ثم ومن األبصار عن
واالحتجاب.

إلطاشته والحنكة بالحكمة ذيوميذ بتذرع السنان إلطاشة فاالس يد مدَّ يأّول (87)
عنه.

ذيوميذ يمثلون وقد الشديد، الصديد وارتفاع الكفاح باشتداد ذلك كل يأّول (88)
الصورة. هذه نحو عىل آريس بطعن

الحرب. إله آريس يطعن ذيوميذ

لوازم من الخلود ألن املوت؛ يدركه أن يمكن أنه هذا قوله من يؤخذ ال (89)
الزمن. من حينًا العذاب يعانوا أن ذلك مع عليهم يمتنع وال األلوهية،

ما إليها ويعزو الحكمة، ربة من الشكوى هذه الحرب إله يبث أن عجب ال (90)
فإنما بسيئة اتصف ومن نحره، وتكيد قهره تتوىل التي فهي الخالل، قبيح من به تخلق

عنها. الناس أبعد بها يصف
قالوا: السماء، ممثل أورانوس ذرية من األرباب جميع أن أساطريهم يف (91)
زفس أبو (زحل) قرونس ومنهم ولًدا عرش ثمانية له فولدت تزوجها ثم األرض، ولدته

فخلعوه. عليه إخوته وبعض قرونس تألب ثم (املشرتي)،
الطرواد عزائم فرتت ملا أي: القتال، ساحة عن الوغى رب اإلالهتان أجلت ملا (92)

السماء. إىل فرجعتا اإلغريق نرصة عىل لبقائهما داع ثمة يبق لم
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أنذروماخ لزوجته هكطور ووداع بذيوميذ غلوكوس اجتماع

ُمْجَملُه

وض��رب ب��ط��ع��ن ال��ع��ج��اج وث��ار رب ك��ل م��ن ال��ح��رب س��اح��ة خ��ل��ت

هكطور فأوقفهم منهزمني، الطرواد ووىل اإلغريق استظهر حتى تخلو كادت وما
وتسرتضيها أثينا، اإلالهة عون تستمد أن امللكة أمه يسأل إليون إىل مرسًعا وجرى
هكطور احتجب وملا ذيوميذ، املغوار وبطلهم اإلغريق لهجمات دفًعا والنذور بالضحايا
اآلخر، طلع منهما كل استطلع يصطدما أن وقبل الليقيني، زعيم غلوكوس لذيوميذ برز
بحقوق والتصايف التواد من ذويهما بني كان ما واّذكرا تعارفا أن إىل ذلك بهما فأدَّى
أن والدته وسأل إليون، دخل فإنه هكطور أما قتال، غري عىل وافرتقا فتصافحا الضيافة
فاريس، أخيه حجرة إىل ثم من وصعد ففعلت، أثينا فيتشفعن العقائل بكبريات تذهب
سعى ثم الكفاح، معاودة عىل واستحثه والتونيب بالتقريع عليه فمال هيالنة، مع فلقيه
الجيش حركات ترقب ذهبت أنها وأنبئ منزلها، يف يجدها فلم أنذروماخ امرأته يطلب
شأن ذو حديث معها له وجرى طفله مع فلقيها إليها عاديًا، فجرى األبراج فوق من
به فلحق سالحه يف شك قد فاريس وكان القتال، ساحة إىل يجري وانرصف ودعها ثم

السهل. إىل مندفعني وخرجا
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يف ثم وإسكندر، سيمويس نهري بني وقائعه ومشهد السابق اليوم يف النشيد هذا حوادث مجرى
إليون.

السادس النشيد

وض��رب1 ب��ط��ع��ن ال��ع��ج��اج ف��ع��ج رب ك��ل م��ن ال��ح��رب س��اح��ة خ��ل��ت
ال��ق��س��ي وم��د ال��س��ي��وف ق��راع زن��ث��س إل��ى س��م��وي��س ف��م��ن
األع��ادي2 ص��ف��وف ي��ش��ق أي��اس ب��اد أول ب��ال��ق��وم ف��ب��ادر
أك��م��اس3 إف��س��ورس اب��ن ـ��رع ي��ص��ـ وب��اس ه��م أول ف��ف��رج
ع��ن��ي��د وق��رم ه��ول وج��ب��ار ش��دي��د ب��أًس��ا ال��ث��راق��ة أش��د
ت��ري��ك��ت��ه ب��ق��ل��ب ف��غ��ارت ب��ط��ع��ن��ت��ه أي��اس ل��واه
ال��ج��ف��ون غ��ض��ي��ض م��ي��تً��ا ف��ج��ن��دل ال��ج��ب��ي��ن ع��ظ��م ال��م��خ إل��ى وش��ق��ت
األب��ر ال��غ��ن��ي أرس��ب��ا ن��زي��ل األغ��ر ن��ث��راك��س��ي��ل اب��ن ت��اله
ال��ض��ي��وف وي��ق��ري ال��ع��ب��اد ي��غ��ي��ث ي��ط��وف ك��ان ال��س��ب��ل م��ض��رب ف��ف��ي
ُزوَّاَرُه4 ب��ال��ق��رب ل��ي��ك��رم داره ب��ن��ى ال��ط��ري��ق وف��وق
ال��ط��ع��ان��ا5 ي��ل��ق��ى ع��ن��ه م��ن ي��ك ول��م أع��ان��ا م��ا ي��ج��ده ول��م أع��ان
م��ع��ا ك��ل��س��ي��وس وخ��ادم��ه ص��رع��ا ت��ي��ذي��س اب��ن ب��س��ي��ف
ال��خ��م��ي��س ص��در ف��ري��ال ب��ع��ام��ل ذري��س ك��ذاك أف��ل��ط وخ��ر
ي��غ��ي��ر وف��ي��ذس أس��ف��وس ع��ل��ى ب��ال��زف��ي��ر وأب��ق��اه��م��ا ف��راح
ب��ق��ل��ي��ون��ا ب��ك��ره م��ن وف��رع��ي��ن ل��وم��دون��ا ال��ع��ل��ى ح��ل��ي��ف ح��ف��ي��دي
ب��س��ر أب��وه أََح��بَّ ف��ت��اة ب��ح��ج��ر ب��ق��ل��ي��ون خ��ف��ي��ة ن��ش��ا
ال��م��ي��اه6 ب��ن��ات إح��دى ف��رام��ت��ه ال��ش��ي��اه س��اق ت��رع��رع ول��م��ا
ح��ب��ه ان��ج��ل��ى ت��وأم��ي��ن وع��ن ق��ل��ب��ه ل��ب��رب��ارة ف��دان
م��س��ت��ف��ادا س��الح��ه��م��ا ون��ال أب��ادا م��ك��س��ت اب��ن ف��ب��أس��ه��م��ا
وص��اال م��ال ب��ال��رم��ح وأوذي��س أس��ت��ي��اال رم��ى وف��ول��ي��ف��ت��ي��س
ي��م��ي��ت آري��ت��وون وط��ف��ق��ي��ر ف��ذي��ت ال��ف��رق��س��ي ي��ط��ع��ن ج��رى
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اب��ل��رس ع��اس��ل��ه ب��ن��اف��ذ أن��ط��ي��ل��خ��س ن��س��ط��ور اب��ن وأص��م��ى
ال��ب��ط��ل ف��داس��ا ق��رم إالت��وس ق��ت��ل ال��م��وال��ي م��ول��ى وأت��ري��ذ
ال��ب��وارا ل��ط��وس ب��ط��ع��ن ف��ن��ال ال��ف��رارا ي��روم ول��ى وف��ي��الق
م��ن��ي��ل ده��اه ح��يٍّ��ا وأذرس��ت أورف��ي��ل رم��ى وم��ي��ل��ن��ث��ي��وس
ال��دي��ار ب��ب��اب ت��رام��وا ق��د ي��ه��م دار وال��ف��ت��ك ال��ط��راود ف��ج��ي��ش
ال��س��ه��ول ب��ت��ل��ك ج��ام��ح��ات ب��ه ال��خ��ي��ول ت��غ��ي��ر ش��ب��ت وأذرس��ت
ال��م��رك��ب��ه أن��ش��ب��ت ت��ب��اري��ه وال��ك��ب��ك��ب��ه األث��ل م��ن ب��غ��ص��ن
ل��ل��ب��الد أف��ل��ت��ت وق��د أغ��ارت وال��ج��ي��اد م��ض��م��ده��ا ف��س��ح��ق
وق��ع��ا7 م��ح��االت��ه��ا إزاء ص��رع��ا م��ذ ل��ألرض وأذرس��ت
ص��ق��ي��ل وس��ي��ف ط��وي��ل ب��رم��ح م��ن��ي��ل ي��ج��ري وه��و ف��أدرك��ه
ب��دي��ال وارض ف��اع��ف «أال وق��ال: ذل��ي��ال ت��رام��ى رك��ب��ت��ي��ه ع��ل��ى
ن��ض��ار وص��اف��ي وص��ف��ًرا ح��دي��ًدا ب��ادخ��ار أب��ي ك��ن��وز ف��إن
م��ه��ي��ا» ك��ن��ًزا ي��ول��ك ل��ف��ل��ك��ك ح��ي��ا ف��أُق��ت��اد ع��ن��ي ت��ع��ف ف��إن
ب��ه ت��م��ض��ي ال��ف��ل��ك إل��ى ي��ش��ي��ر ص��ح��ب��ه إل��ى وك��اد ف��رق
ع��ن��ي��ًف��ا: ول��وًم��ا ع��ذال ل��ي��ول��ي��ه ال��ص��ف��وف��ا ي��ش��ق ب��أخ��ي��ه إذا
ال��ل��ئ��ام أوالء رح��م��ت ع��الم ت��الم وأن��ت م��ن��ي��ال «ت��ع��س��ت
ع��ل��ي��ك��ا ي��ه��ي��ل��وا ل��م أس��ى وأي إل��ي��ك��ا ي��س��ي��ئ��وا ل��م خ��نً��ى ب��أي
وال��رض��ي��ع وش��ي��خ��ه��م ف��ت��اه��م ال��ج��م��ي��ع وي��ف��ن ف��ل��ي��ب��ي��دوا أج��ل
ال��رس��وم»8 وت��م��ح ق��ب��ر ي��ع��ل وال ال��ج��س��وم وت��ب��ل ن��اج ي��ن��ج وال
ال��ق��وى ب��ك��ل ص��د وأذرس��ت وارع��وى ل��ه م��ن��ي��ال أص��اخ
��ا ش��قٍّ أح��ش��اه ي��ش��ق��ق س��ن��انً��ا أل��ق��ى آغ��م��م��ن��ون خ��ص��ره وف��ي
أم��ره: ي��ش��دد ص��اح ون��س��ط��ور واس��ج��ره ص��دره ع��ل��ى وداس
ال��ج��الد رق��ي��ب أري��س م��وال��ي ال��ط��راد آل دان��وي��ون «أي��ا
ي��رت��م��ي ك��ي وال��ك��س��ب ال��س��ل��ب ع��ل��ى ك��م��ي ي��ت��خ��ل��ف ال ف��م��ن��ك��م
ال��ظ��ف��ر ي��وم ال��ي��وم وذا ف��ي��ل��ه��و ادخ��ر ف��ي��م��ا ل��ل��ف��ل��ك ف��ي��ق��ف��ل
ال��م��ن��ال»9 َوثَ��مَّ ال��م��ج��ال ف��ي��خ��ل��و ال��ن��زال ب��دار ال��رج��ال أب��ي��دوا
األب��ي��ه ال��ن��ف��وس ت��ج��ي��ش وم��اج��ت ال��ح��م��ي��ه ن��ف��ث��ات ب��ه��م ف��ه��اج��ت
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ف��رارا ال��دي��ار ن��ح��و ي��ول��ون خ��ارا وال��ع��زم ال��ط��راود وك��اد
ال��رءوس10 ي��ث��ن��ي ال��ع��وارف أج��لِّ ه��ي��ل��ن��وس ه��ك��ط��ر أخ��و ول��وال
م��ن��ذرا: ي��ب��غ��ي��ه��م��ا وأن��ي��اس ه��ك��ط��را أت��ى ول��ك��ن َل��َولَّ��وا
ال��ك��م��اة ك��ل رأس ك��ن��ت��م��ا وم��ذ ال��ف��ادح��ات ت��ح��م��ل��ت��م��ا م��ذ «أال
س��دي��د11 رأي ال��م��ص��اع��ب وح��ل ش��دي��د ب��أس ال��ق��واض��ب ب��س��ل
ال��م��ن��ون ات��ق��اء ت��ول��ي ل��ئ��ال ال��ح��ص��ون ع��ن��د ال��ج��ن��د اس��ت��وق��ف��ا ق��ف��ا
ال��ه��م��م واس��ت��ح��ث��ا ال��ق��وى أث��ي��را ال��ق��دم ب��ح��ف��ي��ف ب��ه��م وط��وف��ا
ال��ن��س��ا ح��ج��ور ح��ت��ى م��ول��ي��ن ب��األس��ى ي��دف��ع��وا أن م��خ��اف��ة
ال��ع��دى لُ��دِّ ش��م��ات��ة أم��ن��ا ب��دا م��ن��ا ال��ت��ج��ل��د ف��إم��ا
ال��ذِّم��ارا ون��ح��م��ي ن��ذود ل��ب��ث��ن��ا ث��ارا ب��ال��ج��ي��ش ال��ج��اش إذا ون��ح��ن
أخ��ي��ره م��ن��ا ال��ع��ي ب��ل��غ وإن ال��ض��روره دواع��ي م��ن ن��ج��وة ف��ال
س��ري��ع س��ري��ًع��ا ف��اج��ري أه��ك��ط��ور ال��ج��م��ي��ع ب��ي��ن ال��ع��زم ن��ه��ض وإن
ت��ص��ط��ح��ب ال��ن��ب��ي��الت ج��م��ي��ع ت��ذه��ب وق��ل ط��ر أم��ن��ا إل��ى
ب��ال��س��رع��ة ف��االس ل��ه��ي��ك��ل ال��ق��ل��ع��ة ق��م��ة إل��ى وت��م��ض��ي
أع��ت��اب��ه ب��ال��ذل وت��دخ��ل أب��واب��ه ال��ح��ال ف��ي وت��ف��ت��ح
رك��ب��ت��ي��ه��ا ع��ل��ى ف��ي��ه ل��ي��س��ب��ل ل��دي��ه��ا ن��ق��اب أب��ه��ى وت��ح��م��ل
ل��ل��ض��ح��ي��ه ع��ش��رة اث��ن��ت��ي ت��ق��ود ال��ب��ل��ي��ه ان��دف��اع ع��ن��د وت��ن��ذر
ال��ش��رور12 ب��درء م��ن��ت ه��ي إذا ن��ي��ر ت��ح��ت ق��رن��ت م��ا ت��ب��ائ��ع
أم��ي��ن ب��ح��رز ع��ل��ي��ن��ا وم��ن��ت وال��ب��ن��ي��ن ال��ن��س��ا ل��دم��ع وح��ن��ت
ال��ع��م��اد13 وان��دك��اك ال��ب��ال ن��ذي��ر ال��ب��الد روع ذي��وم��ي��ذ وص��دت
وي��دا ص��ول��ة وأط��ول��ه��م ال��ع��دى أش��د ظ��ن��ي ه��و ن��ع��م
ج��ل��ي��ال اب��نً��ا ِل��ل��رَّبَّ��ِة ك��ان وإن أخ��ي��ال ك��ذاك أح��اش��ي ول��س��ت
يُ��َج��ارى» األَُوارَف��َل��يْ��َس َوأَذْك��ى ن��ارا َم تَ��َح��دَّ ت��راه ف��ه��اك
ان��دف��ع ح��ت��ى ه��ك��ط��ور ل��م��ه��ج��ة وق��ع ق��وال ي��ك��م��ل ك��اد ف��م��ا
ال��ص��ل��ص��ل��ه ت��رس��ل وع��دت��ه ال��ع��ج��ل��ه م��ن ي��غ��ي��ر وه��ب
ال��ح��ت��وف ل��ق��رع ال��ن��ف��وس ي��ه��ي��ج ال��ص��ف��وف وب��خ��وض ال��ق��ن��ا ي��ه��ز
ال��ع��ج��اج َع��جَّ خ��ط��اه��م وت��ح��ت وم��اج��وا ب��أًس��ا ال��ط��راود ف��ه��اج
ك��ف��ا وال��ض��رب ال��ط��ع��ن ع��ن وك��ف��وا وزح��ف��ا ق��ت��ال األغ��ارق َف��ُص��دَّ
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ب��ن��ج��ده رف��دوه��م ق��د ال��خ��ل��د ب��ن��ي ح��ده ال��ب��أس ب��ل��غ وق��د وخ��ال��وا
ه��دي��ده: ي��دوي ك��ال��رع��د ص��اح ب��ه��م ص��دي��ده ي��ع��ل��و وال��ق��رع وه��ك��ط��ور
ال��ن��ف��وس م��س��ت��ج��ي��ش��ي ون��ج��اده��م ال��ب��ئ��وس ج��ن��د ال��ط��راود «أق��وم
وأزواج��ن��ا ال��ش��ي��وخ ألل��ق��ى أب��راج��ن��ا أق��ص��د أن��ا ف��ه��ا
ال��ب��ل��ي��ه ل��ه��ذي ادراءً يُ��آل��وا ال��ض��ح��ي��ه وب��ن��ذر ي��ن��ه��ض��وا ل��ك��ي
وب��ت��ص��وي��ب��ك��م»14 ب��ت��ص��ع��ي��دك��م ب��ك��م ك��ع��ه��دي ت��ب��رح��ن ف��ال
ي��ط��ي��ر وك��اد ق��دم��ي��ه ع��ل��ى ي��س��ي��ر تَ��وٍّا راح ان��ت��ه��ى ول��م��ا
ل��ل��ق��دم15 ت��ض��رب ال��رأس م��ن األس��ح��م م��ج��وب��ه وأه��داب
ال��ق��ت��ال16 ي��ب��غ��ي ذي��وم��ي��ذ ك��ذاك ال��رج��ال ص��ف غ��ل��وك��س ف��ش��ق
ال��وغ��ى م��رام��ي ال��ج��ي��وش خ��الل ب��ل��غ��ا وق��د ال��ت��الق��ي وع��ن��د
ال��رج��ال أش��د ي��ا ق��ل أن��ت «ف��م��ن ب��ال��س��ؤال: ب��ادره ذي��وم��ي��ذ
ف��ال ت��ف��ت��ل ال��ع��وام��ل وس��م��ر ق��ب��ال ق��ط ل��ي ل��ح��ت م��ا ف��إن��ك
ال��ذري��ع��ا ف��ت��ك��ي ت��خ��ش ل��م ألن��ك ال��ج��م��ي��ع��ا ُف��ْق��َت إِخ��الُ��َك وإن��ي
ح��زن��ه ي��ه��ل��ك��ه ش��ك ف��ال اب��ن��ه ي��ه��ب��ن��ي ل��م أب ف��وي��ل
أع��ود ح��ت��ى وأص��دق��ن��ي ف��ق��ل ال��خ��ل��ود آل ق��وم م��ن ك��ن��ت ف��إن
م��ا ب��ع��د ق��ائ��م��ه ق��ام ف��م��ا ال��س��م��ا آل ق��اوم ف��ل��ي��ك��رغ
ال��ص��خ��ور خ��الل ن��ي��س��ا ط��ود ع��ل��ى ال��خ��م��ور رب م��راض��ع ت��ق��ف��ى
ال��ق��ن��ا ي��ده��ن م��ن ف��أس��ق��ط��ن ال��ف��ن��ا ب��س��وط ف��روع��ه��ن
ال��خ��الص��ا17 ي��ب��غ��ي ال��ب��ح��ر ل��ج��ة إل��ى وغ��اص��ا م��ن��ه ذي��ون��ي��س وري��ع
ب��ح��ره��ا ف��ي األم��ن ت��خ��ول��ه ص��دره��ا إل��ى ث��ي��ت��س ف��ض��م��ت��ه
ق��اله ال��ن��ع��ي��م ب��دار ي��ع��ي��ش إل��ه ك��ل ث��م م��ن ول��ي��ك��رغ
ل��ل��ب��ش��ر18 ع��ب��رة وأه��ل��ك��ه ال��ب��ص��ر ب��ك��ف ب��اله وزف��س
ال��ع��ل��ى19 ال��دي��ار ف��ي ال��ص��ف��ا أن��ي��ل��وا األول��ى ل��ق��اء أب��غ��ي ل��س��ت أن��ا
ال��ع��ذاب» ذراع��ي م��ن وذق ف��أق��ب��ل ال��ت��راب ن��ت��اج ت��غ��ذي ك��ن��ت ف��إن
ال��ش��ج��ر ه��ذي ك��أوراق ون��ح��ن ال��خ��ب��ر اق��ت��ص��ص��ت «ع��الم ف��ق��ال:
غ��ض ال��ن��ب��ت ب��ائ��د م��ن��ب��ت ع��ل��ى وب��ع��ض ال��ه��واء ي��ب��ي��د ف��ب��ع��ًض��ا
ج��دي��دا رب��ي��ًع��ا ت��ن��م��ي ال��غ��اب ب��ه أب��ي��دا ن��ب��ات ع��ام ك��ل ف��ف��ي
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ن��ش��ا20 وج��ي��ٌل ت��الش��ى ف��ج��ي��ٌل م��ش��ي ك��لٍّ إث��ر ع��ل��ى وك��لٌّ
وان��ت��س��ب س��م��ا م��م��ن ف��إن��ي ال��ح��س��ب م��ن��ي ش��ئ��ت إذا ول��ك��ن
ال��ج��ي��اد أرض أرغ��وس ب��أط��راف ب��الد م��ن ب��ل��د ف��إي��ف��ي��ري��ا
ال��م��ق��ام ع��زي��ز أي��وال س��ل��ي��ل األن��ام أده��ى س��ي��س��ي��ف ك��ان ب��ه��ا
ن��م��ا ق��د بَ��ِل��ي��ُرْوُف��ٌن ل��ه��ذا ك��م��ا اب��نً��ا ل��ه ُغ��لُ��ْوُك��ْس وك��ان
ال��رج��ال ك��ل ال��ب��أس وم��م��ت��دح ب��ال��ج��م��ال ب��ل��ي��روف��ن ف��ف��اق
ال��دي��ارا21 ت��ل��ك ف��اح��ت��ل إلف��ري��ط ان��ت��ص��ارا زف��س ف��ي��ض ك��ان وق��د
ال��ِع��ظ��م ذو ب��ل��ي��روف��ن ك��ذاك األم��م ت��ل��ك ك��ل ل��ه ودان��ت
ق��درا ت��رف��ع رآه إذ ل��ه ش��رٍّا أض��م��ر إف��ري��ط ول��ك��ن
َوْج��دا رام��ت��ه إف��ري��ط وزوج��ة م��س��ت��ب��دا ي��ط��رده ف��ب��ادر
ي��ت��ع��رض ل��م ول��ل��ع��رض ع��ف��اًف��ا ف��أع��رض راودت��ه ن��ف��س��ه وع��ن
ال��ع��ب��ر: ت��ه��م��ي إلف��ري��ط وق��ال��ت ش��ر ك��ل أن��ت��ي��ا أض��م��رت ل��ه
ال��ف��ؤاد» س��ح��ي��ق س��وأ ب��أه��ل��ك أراد م��ن أوف��ل��ي��م��ت «ف��م��وت��ن
ي��ب��ط��ش ول��م خ��ف��يٍّ��ا ن��ذي��ًرا خ��ش��ي ل��ك��ن إف��ري��ط ت��ح��دم
أض��م��را22 ك��م��ا ال��ح��م��ام رس��وم م��ه��را رق��ع��ٍة ع��ل��ى وخ��ط
ل��ي��ق��ت��ل23 ب��ال��ك��ت��اب ب��ل��ي��ق��ي��ة ال��م��ب��ج��ل ل��ح��م��ي��ه وس��ي��ره
زن��ث��س ج��رى ل��ح��ي��ث ع��ل��ي��ه ح��رس ال��ع��ل��ى وآل ف��س��ار
وزاد ض��ي��ًف��ا م��ث��واه وأك��رم ال��ب��الد م��ول��ى ب��ال��ب��ش��ر ت��ل��ق��اه
ن��ح��رت24 ب��ع��دت��ه��ا ع��ج��ول ع��ب��رت ك��ذا ل��ي��ال ف��ت��س��ع
ال��ن��ض��ره أن��م��ل��ه ب��وردي ال��ع��ش��ره ع��اش��ر ان��ج��ل��ى ول��م��ا
ال��ك��ت��اب إل��ي��ه ال��رس��ول ف��أل��ق��ى ب��ال��خ��ط��اب ل��ي��ق��ي��ة م��ل��ك ب��دا
دع��اه25 ح��اال ال��خ��م��ي��رة ل��ق��ت��ل وت��اله ت��ن��اول��ه ف��ل��م��ا
ت��س��ود ق��س��ًرا ال��ش��م ق��م��م ع��ل��ى ال��خ��ل��ود ب��ن��ات م��ن م��روع��ة
ي��رع��ى ال��م��ع��ز م��ن ت��ي��س ج��س��م ع��ل��ى أف��ع��ى ذي��ل ع��ل��ى ل��ي��ث رأس ل��ه��ا
ال��ش��رار ت��ث��ي��ر ن��اًرا ت��ق��اذف األوار ن��ف��ث��ات ف��م��ه��ا وم��ن
م��ح��ق��ا ل��ه��ا وج��ود وك��ل وث��ق��ا ال��ع��ل��ى ب��آل ول��ك��ن
ال��رءوس26 ش��مِّ ال��س��ل��ي��م��ة ع��ظ��اِم ال��ب��ئ��وس رج��ال ب��ق��ت��ل وث��ن��ى
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أم��ات27 ح��ت��ًف��ا ال��ه��ول أم��ازون��ة وال��م��ره��ب��ات ي��ف��ت��ك وث��ل��ث
ع��ظ��ي��م ك��م��ي��ن ال��ط��ري��ق ف��ي ل��ه أق��ي��م ح��ت��ى ي��ف��رغ ك��اد وم��ا
أث��ر م��ن ال��ي��وم ذل��ك ل��ه ي��ذر ول��م ط��رٍّا ف��أف��ن��اه
ع��ل��وي��ه ع��زوت��ه وأي��ق��ن األذي��ه وك��ف ال��م��ل��ي��ك ف��ري��ع
ب��اح��ت��ف��ال اب��ن��ت��ه وأن��ك��ح��ه ب��ال��ج��الل م��س��ت��ب��ق��يً��ا وأع��اله
ال��م��ق��ام ع��زي��ز ل��دي��ه��م ي��ق��ي��م رام وال��ش��ع��ب ال��ح��ك��م وش��اط��ره
وف��ي��ره وأرًض��ا ح��س��انً��ا ج��ن��انً��ا غ��زي��ره ه��ب��ات أق��ط��ع��وه ل��ذا
ال��ذرى ال��رف��ي��ع ه��ف��ل��وخ ك��ذا إي��س��ن��درا اب��ن��ي��ن ول��د وق��د
واق��ت��رن ش��ًج��ا زف��س ه��ام ب��ه��ا وم��ن ال��م��ج��ت��ب��اة ول��وذم��ي��ة
ذال28 س��ي��م ب��ل��ي��روف��ن ول��ك��ن ال��م��ع��ل��ى س��رف��دون ن��ش��ا وم��ن��ه��ا
وال��م��ؤن��س29 ال��ن��اس ع��ن ب��ع��ي��ًدا آل��س ع��ل��ى ي��ه��ي��م ف��راح
ق��ه��را ال��ت��رف��ع ب��ع��د وس��ام��وه ق��درا ال��خ��ل��د س��اك��ن��ي ل��دى ف��ُح��طَّ
ال��م��ال روع ال��س��ل��ي��م��ة ب��ح��رب ق��ت��ال آرس ف��إي��س��ن��درا
ج��ن��دل��ت��ه��ا30 أن ب��ع��د م��ن ت��ع��د ول��م ق��ل��ت��ه��ا أرط��م��ي��س ذم��ي��ة ول��و
أرس��ل��ن��ا31 وه��و أب��ي ف��ذاك ل��ن��ا َح��يٍّ��ا ه��ف��ول��وخ وظ��ل
ال��رج��اال ال��ج��ي��ش ب��ص��در وأل��ق��ى ال��م��ج��اال أخ��وض أن ح��ث��ن��ي ف��ق��د
ال��ع��ل��ى وش��ادوا ال��ف��خ��ار أُن��ي��لُ��وا األوَل��ى ج��دودي م��ن��ار وأع��ل��ى
وب��إي��ف��ي��ري��ا ب��ل��ي��ق��ي��ة ع��ت��ا ق��رن ك��ل دوخ��وا ف��ه��م
وف��ص��ل��ي»32 أص��ل��ي ش��ئ��ت إذا وه��ذا م��ث��ل��ي ي��ع��ت��ز ف��ي��ه ن��س��ب ف��ذا
ال��ث��رى ف��ي ع��اس��ل��ه وأرك��ز م��س��ت��ب��ش��را ذي��وم��ي��ذ ف��ك��ف
ال��والء ح��ل��ي��ف وإن��ي ع��ل��يَّ اإلخ��اء ح��ق ل��ك «إذن وق��ال:
ك��ري��م��ا ض��ي��ًف��ا ك��ان بَ��ِل��ي��ُروُف��ٌن ق��دي��م��ا ج��دِّي ألُون��ف��س أت��دري
وال��س��ع��ة ال��رح��ب ع��ل��ى أق��ام خ��ل��ت ل��ه ي��وًم��ا وع��ش��ري��ن
ال��ف��راق أوان ح��ل��ول ق��ب��ي��ل ال��وث��اق ل��ل��وف��اق أح��ك��م��ا وق��د
ال��م��س��ت��ف��اد ب��ب��رف��ي��ره��ا ت��وش��ت ن��ج��اد أب��ه��ى أه��داه ف��ج��دي
ت��دَّخ��ر م��ن��زل��ي ف��ي اآلن إل��ى أغ��ر ن��ض��ار ك��أس وج��دك
روي��ت ه��ذا ع��ن��ه ول��ك��ن��ن��ي رأي��ت م��ا ت��ي��ذي��س أب��ي وإن��ي
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اإلس��اءه وم��ن��ه��ا ب��ادت ب��ث��ي��ب��ة األخ��اءه ل��م��ا ال��م��ه��د ف��ي ك��ن��ت ف��ق��د
ال��ج��الد ي��ح��ل ال ب��ي��ن��ن��ا وم��ا وداد ح��ل��ي��ف��ي ت��ران��ا ف��إن��ا
ن��زي��ل إن��ي ل��ك ل��ي��ق��ي��ا وف��ي ال��ج��ل��ي��ل ض��ي��ف��ي ب��أرغ��وس ف��أن��ت
ال��وب��ال ف��ت��ل��ق��ى ع��ل��ي��ه��ا أص��ول رج��ال م��ن ال��ع��دى ف��ي م��ا ك��ف��ان��ي
ب��ن��ف��س��ي م��س��ت��ط��ي��ال اج��ت��ح��ت��ه��ا أو ل��ب��اس��ي س��اق��ت ال��خ��ل��د ب��ن��و س��واء
م��ق��ت��ال ل��ه��ا ت��روم رج��ال ال��ب��ال ب��ق��رع ك��ف��اك وأن��ت
ب��دي��ال ع��ن��ه س��الح��ك وه��ات دل��ي��ال س��الح��ي ل��ل��وف��اق وخ��ذ
وال��ج��دود» آب��ائ��ن��ا وح��رم��ة ال��ع��ه��ود نُ��َراع��ي أَنَّ��ا ِل��يُ��ْع��َل��َم
وث��ي��ق ع��ه��د ال��ت��ص��اف��ح وب��ع��د ف��ري��ق ك��ل ت��رج��ل ه��ن��اك
ذه��ب33 وأع��ط��ى ن��ح��اًس��ا ف��ن��ال س��ل��ب رش��ًدا غ��ل��وك��س وزف��س
ت��ع��ول34 ال ت��س��ع��ة وذي ت��س��اوي ع��ج��ول م��ن م��ئ��ة ف��ش��ك��ت��ه
ظ��ل��ي��ل وال��زان إس��ك��ي��ة ب��اب وأت��ى ح��ث��ي��ثً��ا ه��ك��ط��ور س��ار

∗∗∗
س��ائ��الت ت��ت��ق��ص��ى ع��ل��ًم��ا م��ن��ه وب��ن��ات ن��س��اء ف��ت��ل��ق��ت��ه

ث��ق��ات35 وإخ��وان ب��ن��ي��ه��ن ع��ن
األث��ر ذاك ع��ل��ى ي��ب��ادرن أن ف��أم��ر وأخ��ال وب��ع��ول

ال��ب��ش��ر ألرب��اب وي��ص��ل��ي��ن
م��ض��ى ف��ري��ام ق��ص��ر ول��زاه��ي األذى ع��ن��ه��ن ت��دف��ع ع��ل��ه��ا
م��س��ت��ط��ي��ل رواق أب��واب ف��وق ال��ج��م��ي��ل ب��ال��ن��ح��ت ش��ي��د ص��رح ه��و
ب��ال��م��رم��ر ب��ن��ي��ت ق��د ُغ��رف ال��م��ن��ظ��ر ب��دي��ع ص��ف ض��م��ن��ه

ال��ح��ج��ر م��ل��س خ��م��س��ون ك��ل��ه��ا
م��ع��ا ف��ي��ه��ا أزواج��ه��م وث��وت م��ض��ج��ع��ا ش��ي��دت ف��ري��ام ل��ب��ن��ي

رف��ع��ا ص��ف وي��ح��اذي��ه��ن
ال��ح��ل��ي��ل36 ال��ص��ه��ر اب��ن��ة ك��ل م��ع ث��وى وال��رغ��د ب��اإلي��ن��اس ف��ي��ه

∗∗∗
ال��ح��ج��ر ب��م��ص��ق��ول ط��را م��ن��زال ع��ش��ر اث��ن��ا ش��ي��د ال��م��ل��ك ل��ب��ن��ات
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ل��ل��ن��ظ��ر37 ش��ائ��ق��ات ب��س��ق��وف
ال��ت��ق��ى ال��ف��ور ع��ل��ى ب��األم ح��ي��ث ارت��ق��ى ال��دار إل��ى ه��ك��ط��ور ث��م

الووذق��ا إل��ى ت��م��ض��ي ع��ج��ال
ت��م��ي��ل ت��وٍّا أق��ب��ل��ت ف��ع��ل��ي��ه ال��ف��ن��ا ذاك ف��ي ال��غ��ادات أج��م��ل

∗∗∗
ال��س��ه��ول38 غ��ادرت اآلن وع��الم ت��ق��ول: وه��ي ب��ي��د أم��س��ك��ت��ه

ب��ق��ف��ول ت��ب��دو ع��دَت وإل��ي��ن��ا
اْل��ِب��َل��ى ب��م��ع��دات ده��م��ون��ا األُوَل��ى األغ��اري��ق أده��ى م��ا آه

ع��ج��ال ت��ب��غ��ي أع��ل��م إن��م��ا
ال��ج��ل��ي��ل ل��ل��خ��ط��ب زف��س ت��دع��و ح��ي��ث ال��ذرى ال��ب��رج ق��م��ة م��ن ت��رت��ق��ي

∗∗∗
ال��خ��ل��ود ألرب��اب ل��ت��زكِّ��ي��ه��ا أع��ود وب��ال��راح ح��ي��نً��ا ف��اس��ت��رح

ال��ك��ب��ود ري��ح��ان ف��ه��ي تُ��س��َق��ى ث��م
ذه��ب��ا39 أَدِري ال��ع��يُّ ب��ق��واك ال��ت��ع��ب��ا وت��ف��ن��ي ال��ع��زم ت��ن��ه��ض

ن��ج��ب��ا» رف��اق ع��ن ب��ذي��اد
ال��س��ل��س��ب��ي��ل40 ش��ه��د اآلن ب��ارت��ش��اف��ي ال��ق��وى ت��ن��ح��ط أم��اه «ي��ا ق��ال:
ال��دم��ا س��ف��ك دن��س��ه��ا ب��ي��د ح��رِّم��ا ح��ت��ًم��ا ال��ن��ذر وك��ذاك

ك��م��ا زف��س ل��ي ال��ن��ذر أي��ج��ي��ز
ب��دار41 ال��ح��ال ف��ي اآلن ف��ب��دار ال��غ��ب��ار وغ��ش��ان��ي م��خ��ض��وب أن��ا

ال��م��زار ف��االس ه��ي��ك��ل واق��ص��دي
ال��ث��ق��ي��ل وال��ط��ي��ب ال��غ��ادات واص��ح��ب��ي ان��ت��م��ى ال��ن��ص��ر ل��ه��ا ال��م��ل��ج��ا ف��ه��ي

∗∗∗
األرف��ع ال��ع��ظ��ي��م ال��ق��ص��ر ف��ي ل��ك ب��رق��ع وأع��ل��ى أغ��ل��ى واح��م��ل��ي

ض��ع��ي ف��ي��ه رك��ب��ت��ه��ا وع��ل��ى
ع��ش��ره ث��ن��ت��ي ال��غ��ر ب��ال��ض��ح��اي��ا م��ب��ت��دره ت��رج��ع��ي أن وان��ذري

م��دَّخ��ره ب��ك��ر ت��ب��اع م��ن
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ت��ق��ي��ل واأله��ل ال��ول��د وع��ث��ار األذى ال��ي��وم ت��درأ أن ت��ش��أ إن
ال��ع��ب��اد رواع ت��ي��ذي��وس ف��رع ال��ب��الد ق��دس ع��ن ت��دف��ع ورأت

ال��ع��م��اد42 وه��دام ال��ب��ول ب��ط��ل
ل��ل��ق��ا أدع��و ف��اري��س وأن��ا ب��ال��ن��ق��ى ول��وذي أن��ت ف��اذه��ب��ي

ص��دق��ا ن��ص��ًح��ا ي��س��م��ع ع��ل��ه
ال��غ��ل��ي��ل ال��ن��ف��س م��ن أُش��ِف��ي ج��وف��ه��ا إل��ى األرض ت��دف��ع��ه ل��و آه

∗∗∗
ال��ش��ج��ن��ا ي��زي��د ح��ت��ى ع��ل��ة ل��ن��ا زف��س أوج��ده آف��ة

ال��ع��ن��ا»43 ع��ن��ي ي��زل ي��ه��ل��ك إن أن��ا
ال��دي��ار ن��ب��ي��الت ل��ي��ن��ادي��ن ب��ال��ج��وار وص��اح��ت ال��س��ؤل ل��ب��ت

اس��ت��ط��ار ح��ي��ث غ��رف��ت��ه��ا وأت��ت
ال��ج��م��ي��ل ال��وش��ي زان��ه��ا أزر ف��وق ال��ش��ذى وم��ن��ش��ور ال��ط��ي��ب ع��اب��ق

∗∗∗
ج��ل��ب��ا م��ن��ه��ا ف��اري��س وال��ف��ت��ى ن��ق��ب��ا ص��ي��دا غ��ي��ُد ن��س��ج��ت��ه��ا

س��ب��ى44 ق��ب��ل ه��ي��الن��ة ع��ن��دم��ا
س��ط��ع��ت ال��دراري م��ث��ل ف��وق��ه��ا وض��ع��ت ق��د م��ق��ن��ع��ة ف��ان��ت��ق��ت

وات��س��ع��ت أل��وان��ه��ا وف��رت
األث��ي��ل ال��ب��رج ف��ي ال��م��ع��ب��د ت��ق��ص��د ال��ن��س��ا ج��ل ف��ي إي��ق��اب وم��ض��ت

∗∗∗
ف��ي ال��ف��ارس أن��ط��ي��ن��ور زوج ال��ص��ف��ي ك��ي��س��ي��س ب��ن��ت وث��ي��ان��و

ال��خ��ف��ي ال��ب��اب إل��ى ق��ام��ت ع��ج��ل
ث��ق��ة45 ع��ن ك��اه��ن��ة ج��ع��ل��ت ال��رب��ة ل��ت��ل��ك إذ ف��ت��ح��ت��ه

ب��ال��ول��ول��ة ال��ي��د ف��رف��ع��ن
األس��ي��ل ال��خ��د رب��ة ل��ث��ي��ان��و ال��ردا وس��ل��م��ن ف��االس ن��ح��و

∗∗∗
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ال��ن��وب: درء ط��ال��ب��ة ودع��ت ال��رك��ب ف��وق ب��ه أل��ق��ت ف��ل��ه��ا
األرب ي��أك��ل ال��دار ذم��ار «ي��ا

ال��ب��ل��د أب��واب ع��ن��د واص��رع��ي��ه األل��د ذي��وم��ي��ذ رم��ح اس��ح��ق��ي
ال��ول��د ت��ح��ِم إن ل��ك ف��ن��ض��ح��ي

ال��ج��زي��ل»46 ب��ال��ش��ك��ر ع��ش��رة ب��اث��ن��ت��ي ت��ن��ت��ق��ي ت��ب��اع م��ن ون��س��ان��ا

∗∗∗
ال��ط��ل��ب اس��ت��م��اع ل��رج��اه��ن أب��ي ل��ك��ن ال��دع��ا ك��ان ه��ك��ذا

ي��ن��ق��ل��ب ل��م ه��ك��ط��ور إن��م��ا
أزه��ر ب��ق��ص��ر واف��اه ح��ي��ث اإلس��ك��ن��در إل��ى ي��ج��ري س��ع��ى ب��ل

األك��ب��ر ال��م��ق��ام ق��رب ش��اده
ال��ط��وي��ل ال��ب��رج ق��م��ة أع��ال��ي ف��ي ث��وى وه��ك��ط��ور ف��ري��ام ح��ي��ث

∗∗∗
وغ��رف ع��رص��ات ب��رواق ال��ح��رف أرب��اب أم��ه��ر ش��اده

ازدل��ف ه��ك��ط��ور ف��ي��ه ف��إل��ي��ه
وع��ش��ر ذراًع��ا ط��وال ب��ل��غ��ت ان��ت��ش��ر ال��ق��اري ح��ده��ا ب��ق��ن��اة

األغ��ر47 ال��ت��ب��ر َف��تْ��َخ��ُة وع��ل��ي��ه��ا
ال��ص��ق��ي��ل وال��درع ال��ش��ك��ة ي��ص��ق��ل ب��دا ف��اري��س ث��م ف��ل��دي��ه
واع��ت��ن��اء ب��ح��ذق األم��ر ت��ن��ف��ذ اإلم��اء ب��ي��ن ه��ي��الن��ة ع��ن��ده

ال��ب��الء أُسَّ «أي��ا ه��ك��ط��ور: ق��ال
األرب م��ن��ا ب��ل��غ��ت واألع��ادي ال��غ��ض��ب ه��ذا م��ن أف��رغ��ت م��ا ب��ئ��س

ال��ح��رب وأول��ت��ن��ا ال��ح��رب ث��ارت
ال��س��ل��ي��ل ب��ال��س��ي��ف ال��ت��ع��ن��ي��ف س��م��ت��ه ال��ت��وى ع��ن��ه��ا ف��ت��ى خ��ل��ت ل��و أن��ت
ال��رج��ال»48 وت��ج��ت��اح ال��ح��ص��ن ت��ض��رم ال��ث��ف��ال ف��أع��ادي��ن��ا ال أو ك��ر

ب��ال��ج��م��ال: ح��اك��ى واألرب��اب ق��ال
ُف��رض��ا ص��دًق��ا ق��ول��ي ف��ات��خ��ذ ال��غ��رض��ا أص��ب��ت ق��د «ب��م��الم��ي

ال��رض��ا اخ��ت��رت ب��ل أح��ن��ق ل��م أن��ا
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ال��ع��ل��ي��ل ق��ل��ب��ي ل��ظ��ى أص��ل��ى ف��ل��ك��ي ال��وغ��ى ك��رات غ��ادرت أك��ن إن

∗∗∗
ال��ن��زال دار إل��ى ع��ودي ت��ب��ت��غ��ي ال��م��ق��ال ل��ي أََالنَ��ْت اآلن زوج��ي

س��ج��ال وال��ح��رب ظ��ن��ي ص��دق��ت
ال��رواح ش��ئ��ت إذا ت��ق��دم��ن��ي أو ال��س��الح ف��ي أش��ك��ك اآلن ف��ان��ت��ظ��رن��ي

ل��ل��ك��ف��اح»49 س��ري��ًع��ا ف��أواف��ي��ك
ي��س��ي��ل: ش��ه��ًدا ه��ي��الن��ة ون��دا وع��ى ال��ق��ول ذا ه��ك��ط��ور ص��ام��تً��ا

∗∗∗
ت��ث��ور أج��ل��ي م��ن ال��ده��م وال��رزاي��ا ال��ش��رور ك��ل أخ��ي ه��ك��ط��ور «آه

ت��دور ال��ري��ح رح��ى ك��ان��ت ل��و آه
ط��ار ك��ال��ط��ي��ر ب��ي ال��ش��م ل��ل��ج��ب��ال األوار وت��ي��ار م��ي��الدي ي��وم

ال��ب��ح��ار أم��واج ف��وق ب��ي رم��ى أو
ال��وب��ي��ل50 ال��خ��زي ث��ق��ل��ة وأع��ان��ي ال��م��ال دون م��ن أخ��ذل أن ق��ب��ل
ت��ن��ص��ف ل��م ل��ك��ن��ه��ا ح��ك��م��ه��ا ف��ي األرب��اب ق��در ه��ذا إن

ش��رف��ي ت��راع��ي أن أول��ى ك��ان
ال��ش��دد َوَدرَّاءُ ال��ع��ار ك��اش��ف أش��د ب��ع��ل ل��ي اآلن ف��ي��ك��ون

اع��ت��م��د ال��ن��ف��س ه��وى ف��اري��س إن
م��س��ت��ح��ي��ل أم��ًرا اإلص��الح وأرى ج��ن��ى أع��م��ال ش��ر ي��ل��ق��ى س��وف

∗∗∗
أن��ا ش��رِّي م��ن اآلن ش��م��ل��ت��ك ال��ع��ن��ا ف��أن��واع ح��ي��نً��ا ف��اس��ت��رح

ال��ش��ج��ن��ا زاد ف��اري��س وش��ج��ا
ل��ل��ورى» ً ُه��ْزأ ال��ده��ر ل��ن��ظ��ل ق��درا ع��ل��ي��ن��ا زف��س ه��ك��ذا

أرى ل��س��ت ه��ي��الن��ة «ي��ا ق��ال:
ب��دي��ل غ��ب��ت إذا ع��ن��ي ل��ه��م م��ا غ��ن��ى ال��ق��وم إل��ى ال��ج��ري ع��ن ل��ي

∗∗∗
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األرح��ب ل��ق��ص��ري أم��ض��ي وأن��ا ب��ي ي��ل��ح��ق أن زوج��ك ح��رض��ي
ال��ن��س��ب أع��ز ف��ي��ه ألري

أرج��ع��ا أن ق��ض��ي ه��ل أدري ل��س��ت ال��م��رض��ع��ا وط��ف��ل��ي ح��ي��نً��ا زوج��ت��ي
األض��ل��ع��ا» ت��ف��ري اإلغ��ري��ق ي��د أو

ال��رح��ي��ل51 ق��ب��ل ي��ل��ق��اه��م��ا ع��ج��ل ع��ل��ى ل��ل��ق��ص��ر ال��س��ي��ر ج��د ث��م

∗∗∗
ال��ي��د ب��ي��ض��اء ال��ح��س��ن��اء زوج��ه ي��ج��د ل��م إذ أم��ل م��ا خ��اب

وال��ول��د ج��اري��ة م��ع ف��ه��ي
ال��ع��ب��ر ه��ام��ي ع��ن األن��ف��اس ت��ص��ع��د األث��ر ب��ال��ب��رج ت��رق��ب ذه��ب��ت

ال��خ��ب��ر:52 واق��ت��ص ب��األع��ت��اب داس
ق��ب��ي��ل أي م��ض��ت أن��ذروم��اخ ل��ن��ا ق��ل��ن ال��ن��س��ا ه��ذي ي��ا «أي��ن
ال��م��س��ت��ع��ص��م��ات اإلخ��وة ن��س��اء أو األخ��وات ب��ي��وت ب��ع��ض إل��ى ه��ل

ال��دع��وات ت��ل��ق��ي ال��ه��ي��ك��ل إل��ى أو
ال��ي��دا ب��ال��دم��ع ي��س��ت��م��ددن ح��ي��ث ال��م��ددا ت��ب��غ��ي ال��ح��ي ب��ن��ات م��ع

ال��ع��دى» ك��رات خ��وف أث��ي��ن��ا م��ن
ت��س��ت��م��ي��ل أث��ي��ن��ا ق��ل��ب ذه��ب��ت وال األه��ل إل��ى ت��ذه��ب «ل��م ق��ل��ن:
وب��ال ب��ب��ل��ب��ال ال��س��ور ف��ي ف��ه��ي ي��ق��ال وال��ح��ق ال��ح��ق ب��غ��ي��ت ق��د

ال��وب��ال ح��ل ق��وم��ن��ا ف��ي ع��ل��م��ت
ال��ج��ن��ون م��س داه��م��ه م��ن ج��ري ال��ح��ص��ون ن��ح��و ج��رت ف��رأي��ن��اه��ا

ال��ح��ن��ون» وال��ط��ف��ل ال��م��رض��ع ت��ص��ح��ب
ع��ي��ل53 وال��ص��ب��ر ج��رى ال��ف��ور وع��ل��ى م��ض��ى ح��ي��ث م��ن ه��ك��ط��ور ف��ان��ث��ن��ى
دن��ا ول��ل��ب��اب ال��س��ي��ر أس��رع ال��ب��ن��ا ب��م��رص��وف أس��واق ب��ي��ن

ال��غ��ن��ا ذات زوج��ت��ه ف��ه��ن��ا
ال��ش��ج��ر ذات ب��إي��ف��ف��الق��ي��ا (م��ن األب��ر ال��ش��ه��م إي��ت��ي��ون ب��ن��ت

واس��ت��ق��ر ت��ع��لَّ��ى ث��ي��ب��ا ف��ي ق��ب��ل
ال��ذل��ي��ل ب��ال��ق��ل��ب ت��ص��رخ أق��ب��ل��ت رع��ى) ب��ال��ع��دل وال��ك��ل��ي��ك��ي��ي��ن
ال��ب��دي��ع ك��ال��ن��ج��م ب��ال��ح��س��ن س��اط��ًع��ا ال��رض��ي��ع وال��ط��ف��ل ال��م��رض��ع م��ع��ه��ا
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ال��ج��م��ي��ع54 ي��س��م��ي��ه ن��اًس��ا أس��ت��ي��ا
رع��ى وال��ب��ر ه��ك��ط��ور إن��م��ا أج��م��ع��ا ع��ن��ه��م ذاد أب��وه إذ

دع��ا55 ال��ط��ف��ل إس��ك��م��ن��دري��وًس��ا
ت��ه��ي��ل: ال��دم��ع زوج��ت��ه وان��ب��رت رن��ا ِس��رٍّا ب��اس��ًم��ا ف��إل��ي��ه

∗∗∗
ال��ج��ح��ي��م ب��ل��ج��ات ي��ل��ق��ي��ك س��وف ال��وخ��ي��م ال��ب��أس ذا ال��ب��خ��ت ش��ق��ي «ي��ا

ي��ت��ي��م وال��ط��ف��ل اإلرم��ال ول��ي
ال��ه��الك م��ض��اض��ات وت��ل��ق��ي��ك ع��داك ج��م��اه��ي��ر ت��ل��ق��اك س��وف

س��واك م��ت إذا أب��ق��ى ف��ل��م��ن
ق��ت��ي��ل األرض ع��ل��ى ت��ل��ق��ى أن ق��ب��ل ال��ث��رى ج��وف إل��ى أُْل��َق��ى ل��و آه

∗∗∗
ال��م��ق��ل ودم��ع ال��ن��ف��س وع��ن��ا ل��ي ي��خ��ل��د األس��ى ت��م��وت��ن إن

ل��ي أم ال أس��ل��وب��ه أب ال
ح��ل56 ال��ك��ل��ي��ك��ي��ي��ن ث��ي��ب��ا ع��ن��دم��ا ق��ت��ل ال��ب��ط��ش ذو آخ��ي��ل ف��أب��ى

ال��وج��ل أول��ت��ه األرب��اب إن��م��ا
س��ب��ي��ل ي��ب��غ ل��م ال��س��ل��ب ول��ح��ر ت��وى ع��م��ا م��ن��ق��ل��بً��ا ف��ارع��وى

∗∗∗
ت��رب��ت��ه��ا إل��ى واراه��ا ث��م ش��ك��ت��ه��ا ف��ي ال��ج��ث��ة أح��رق

ج��ي��رت��ه��ا57 ف��ي ش��اد ض��ري��ح ف��ي
ال��رَُّف��ات58 ��اِق َس��حَّ ال��ت��رس رب ن��س��ل ال��ش��ام��خ��ات ال��ج��ب��ال غ��ي��د ح��ول��ه

ب��ال��م��م��ات ُح��بٍّ��ا ْل��َب ال��دُّ َغ��َرْس��َن َق��ْد
خ��ل��ي��ل م��ن ل��ي وم��ا ب��ادوا دف��ع��ًة ك��ذا أب��ط��ال س��ب��ع��ة إخ��وت��ي

∗∗∗
وع��ج��ول ش��ي��اٍه أس��راب ب��ي��ن ال��ح��ق��ول ف��ي ده��اه��م ال��ق��رم ذل��ك

ي��ص��ول ال��خ��ط��ب ذا ب��ع��د م��ن وان��ث��ن��ى
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ال��ب��ال ل��ت��ع��م��ي��م ف��ت��ق��ف��اه��ا خ��ال ب��ال��ح��ك��م األم��ر وألم��ي
أرس��ال م��ا ف��ي ل��ألس��ر س��اق��ه��ا

آخ��ي��ل ش��ر ات��ب��ع��ت أرط��م��ي��س ل��ك��ن��م��ا ف��دي��ت��ه��ا أج��زل��ت

∗∗∗
أب��ي أن��ت وأخ��ي أم��ي أن��ت ال��غ��ض��ب59 ب��س��ه��ام رش��ق��ت��ه��ا

األرب ك��ل أن��ت ب��ع��ل��ي أن��ت
ع��ل��ي رف��ًق��ا وان��ع��ط��ف ف��ارح��م آه ح��ي أن��ت إذ ل��ي األه��ل ك��ل أن��ت

ل��دي وب��ال��ط��ف��ل ب��ي ف��ارف��ق آه
ت��س��ت��ق��ي��ل ج��ب��نً��ا ال��ه��ي��ج��اء وع��ن ال��َوَح��ى ت��أب��ى أن أط��م��ع ال (أن��ا
ال��ب��وار) ش��ر م��ن ن��ف��س��ك وت��ق��ي ال��ذم��ار ت��ح��م��ي أن أرغ��ب إن��م��ا

ل��ل��دم��ار ت��داع��ى ال��س��ور َف��ُه��نَ��ا
أي��اس وأت��ري��ذ ك��ذي��وم��ي��ذ وب��اس ع��زم ذي ك��ل ف��ب��غ��اه

األس��اس ي��ن��دكُّ ك��اد وث��الثً��ا
دل��ي��ل ال��وح��ي ف��ي ك��ان ق��د أول��ه��م ه��وى ع��ن أت��وه ه��ل أدري ل��س��ت

∗∗∗
أم��ر ش��ر م��ن ف��ي��ه وت��ح��ف��ظ ق��ر ال��ب��رج ف��وق ال��ب��ر ت��ي��ن ق��رب

ال��ظ��ف��ر) (ول��ل��ج��ي��ش ال��ن��ج��و ف��ل��ك
ال��ش��ج��ا ي��ول��ي��ن��ي ي��ش��ج��ي��ك «م��ا ق��ال: ال��رج��ا»60 ول��ل��ط��ف��ل ال��س��ل��وى ول��ي

ح��رج��ا أض��ح��ى ال��م��وق��ف إن��م��ا
ن��زي��ل ال��ق��ل��ب ف��ي ال��روع ي��ك��ون أن أب��ى ال��ع��زم وب��ي ال��روع ن��زل

∗∗∗
ال��ن��ص��ول ت��ع��ل إن ال��ع��ار أرض��ى ل��س��ت ال��س��دول61 ورب��ات أق��وام��ي ب��ي��ن

ال��خ��م��ول ي��ث��ن��ي��ن��ي ال��ه��ي��ج��اء ع��ن أو
أت��ق��ي وش��أن��ي ف��ري��ام ش��أن ال��ف��ي��ل��ق ب��ص��در دوًم��ا وأن��ا

ال��م��ح��ق��ق ب��ح��دِّ ق��وم��ي وأق��ي
ك��ل��ي��ل ص��م��ص��ام��ي أن ي��ن��ب��ئ��ان��ي وال��ح��ج��ى ف��ؤادي ل��ك��ن آه
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∗∗∗
ال��ف��ظ��اع ال��م��ل��م��ات وت��واف��ي��ن��ا ال��ق��الع ب��إل��ي��ون ت��ن��دك س��وف

ي��راع ال ق��ل��ب��ي م��ن��ه ه��ذا ك��ل
ارت��وت ال��س��م��ر دم��ه م��ن أب��ي أو ث��وت ال��ت��رب ف��ي أم��ي إذا ال

اح��ت��وت األرض اإلخ��وة رم��ي��م أو
ال��ع��وي��ل ل��ل��ج��و ال��زرق��اء خ��رق وإذا ب��ادوا ال��ط��رواد إذا ال
ال��ع��داه س��ب��ي��ات ف��ي ت��ك��ون��ي أن آه ال��خ��ط��ب ك��ل ال��خ��ط��ب أن ب��ي��د

ال��ح��ي��اه م��ر ع��ن ال��دم��ع ت��ذرف��ي��ن
ه��ف��ي��ر ي��ن��اب��ي��ع أو م��س��ي��س م��ن األس��ي��ر ك��ال��ع��ب��د ال��م��اء ت��س��ت��ق��ي��ن

ك��س��ي��ر وال��ق��ل��ب ال��ق��ط��ن ت��ن��س��ج��ي��ن
ق��ل��ي��ل ال��رزء ذا ح��ل إن ك��ل��ه وع��ن��ا رزء ك��ل ب��ؤس ك��ل
ي��س��ي��ح وال��دم��ع ك��ن��ت ول��دي��ه��م ال��ص��ح��ي��ح ص��ح إن ش��يء ال ك��ل��ه

ي��ص��ي��ح: ً ه��زأ ب��ي ي��ل��ق��اك وال��ذي
ع��ن��ي��د ق��رم م��ن ال��ق��وم ف��ي م��ا خ��ي��ر ال��ش��دي��د ه��ك��ط��ور زوج��ة «ت��ل��ك��م

ال��ح��دي��د» ب��ذراع ق��رع ل��ه ك��م
ت��ل��ي��ل»62 وه��و زوج��ت��ه س��ب��ي��ت وُه��ن��ا ت��الٍّ ال��ج��ي��ش ص��در «ت��ل
ي��ج��ي��ر م��ن ول��ك��ن ت��س��ت��ج��ي��ري��ن ال��س��ع��ي��ر وت��ص��ل��ي��ن ف��ت��ص��ي��ح��ي��ن

ق��ري��ر ال��ت��رب ف��ي ه��ك��ط��ور ي��ك��ن إن
ال��ت��راب واري��ن��ي األرض ل��ح��ود ي��ا ال��ع��ذاب وأن��واع ال��رق ف��ل��ك

ال��م��ص��اب ه��ذا ي��ده��م��ن��ي أن ق��ب��ل
تُ��ن��ي��ل»63 ل��ل��س��ب��ي زوج��ي ق��ب��ل��م��ا ال��ب��ال ال��خ��ط��ب أي��ه��ا وأن��ل��ن��ي

∗∗∗
ال��ع��دد ت��ل��ك رأى ل��م��ا ج��ازًع��ا ف��ص��د ل��ل��ط��ف��ل ال��ي��د م��د ث��م

وزرد س��اب��ح��ات ن��واص م��ن
بَ��س��َم��ا أب��واه ف��ل��دي��ه ارت��م��ى ال��ط��ف��ل ال��م��رض��ع وب��ص��در

رم��ى ه��ك��ط��ور ع��ن��ه وب��رف��ق
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ي��ج��ي��ل ت��ق��ب��ي��ل ب��ي��ن ب��ي��دي��ه ب��دا وال��ط��ف��ل ال��م��غ��ف��ر ذل��ك
ع��ظ��ام وأرب��ابً��ا زف��س ي��ا «أن��ت األن��ام: أس��ي��اد ي��س��أل ودع��ا

ال��غ��الم ذا ف��ي أس��أل��ه ع��ون��ك��م
ي��س��ود ب��ال��ب��أس إل��ي��ون ف��ي وه��و األس��ود ��ار َه��صَّ م��ث��ل��ي ف��ل��ي��ك��ن

ي��ع��ود ال��ح��رب م��وق��ف م��ن وإذا
ال��س��ل��ي��ل ن��ع��م ي��ا ال��ف��وز س��ي��ف س��ل س��م��ا ق��د أب��ي��ه ف��وق ف��ل��ي��ق��ل

∗∗∗
ال��س��ل��ب ب��ح��ر م��ن��ه ف��ائ��ًزا أب��ي ج��ب��ار ك��ل ول��ي��ج��ن��دل

ال��ط��رب ب��ي��ادي ت��ت��ل��ق��اه
م��س��ت��ب��ش��را ل��ه��ا أل��ق��اه ث��م ت��رى»64 م��م��ا ج��اذل��ة أم��ه

ع��ط��را ل��ص��در ض��م��ت��ه وه��ي
ال��ب��ل��ي��ل ل��ل��ط��رف ي��ن��ظ��ر م��ش��ف��ًق��ا رن��ا وه��و ب��اك��ي��ة ب��س��م��ت

∗∗∗
ال��وج��ل ي��ع��ن ال األم��ر ي��ش��ق «ال ال��ع��ج��ل رام وق��د ن��اداه��ا ث��م

األج��ل65 إدراك ق��ب��ل م��وت ل��ي��س
ل��ل��ع��ي��ان ب��وج��ود ت��ب��دى م��ذ ج��ب��ان ورع��دي��د ص��ن��دي��د ك��ل

ال��زم��ان ت��ق��ادي��ر م��ن ي��ن��ج��و ل��ي��س
ال��س��دي��ل رب��ات أع��م��ال واط��ل��ب��ي ك��ف��ى ف��ام��ض��ي ع��م��ل ول��ك��ل

∗∗∗
ال��ذُّبَّ��ِل66 س��م��ر إع��م��ال ول��ن��ا ال��م��غ��زل وف��ت��ل ال��ن��س��ج ف��ل��ك

ل��ي» ب��األب��ط��ال اإلي��ق��اُع وأن��ا
ذه��ب ح��ي��ث م��ن ت��ل��ف��ت وم��ض��ت ووث��ب ح��اال ال��م��غ��ف��ر ل��ب��س

ال��ت��ه��ب وال��ق��ل��ب ال��ع��ب��رة ت��ذرف
ال��دخ��ي��ل ك��ل أش��ج��ن��ت زف��رات ال��ش��ج��ا ي��ول��ي��ه��ا ل��ل��ص��رح دخ��ل��ت

∗∗∗
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ال��ل��ه��ي��ب ذاك ب��ه��ا أب��ص��رن ح��ي��ن ال��ن��ح��ي��ب ج��واري��ه��ا ب��ي��ن ف��ع��ال
ال��رح��ي��ب ال��ق��ص��ر ف��ي األح��زان ��ت ع��مَّ

ال��ص��ع��اد67 وق��ع ل��ه ت��وق��ع��ن إذ ال��ح��داد وت��ع��م��دن ح��ي ه��و
ال��م��ع��اد ح��س��ن ل��ه ي��ؤم��ل��ن ل��م

ق��ي��ل68 ك��ان ل��و ك��م��ا ن��ح��ن إن��م��ا ال��ع��دى أب��ادت��ه ب��ع��د ي��ق��ل ل��م
ال��ج��وان��ح69 ت��س��ت��ط��ي��ر م��ن��ه ال��ح��رب إل��ى ج��ان��ح ف��اري��س ال��ص��رح وب��ع��ال��ي م��ض��ى
رام��ح ك��ال��ب��رق ال��ط��رق ب��ي��ن وه��و ج��رى ن��وره��ا ت��أل��ق ف��والذ ب��ع��دة
ج��ام��ح70 وه��و ي��ب��ت��ت��ه��ا رب��ائ��ط��ه ع��ل��ى م��ط��ع��م��ه ف��اض ع��ت��ي ك��م��ه��ر
ط��اف��ح ب��ال��س��ي��ل األرض ق��ل��ب ح��ي��ث إل��ى ط��اف��ًح��ا ال��م��ف��اوز ق��ل��ب ف��ي وي��ض��رب
ال��ض��ح��اض��ح ل��دي��ه ت��ب��دو أن وي��ط��رب ن��ف��س��ه اع��ت��اد م��ا إث��ر ف��ي��ه ي��روِّض
س��واب��ح ال��ن��واص��ي وأع��راف ي��ط��ي��ر ح��س��ن��ه ب��ش��ائ��ق م��خ��ت��اال وي��ش��م��خ
ال��م��س��ارح71 ب��ال��ح��ج��ور غ��ص��ت ح��ي��ث إل��ى خ��ط��واتُ��ه ن��ف��س��ه��ا م��ن ب��ه وت��ج��ري
ال��ص��ف��ائ��ح ت��زه��و ال��ش��م��س ك��ن��ور ع��ل��ي��ه م��س��رًع��ا ج��د وق��د ف��اري��س ك��ان ك��ذا
ال��ق��رائ��ح ل��ل��ك��ف��اح خ��ط��اه ت��ح��ث ن��أى ق��د األه��ل ع��ن ه��ك��ط��وًرا ف��أدرك
راج��ح» وع��زم��ك م��رج��وح ف��ع��زم��ي م��ب��ط��ئً��ا أران��ي إن��ي «أخ��ي ف��ق��ال:
راب��ح أن��ت ال��ذي ال��ق��در ل��ي��ب��خ��س��ك م��ن��ص��ف ك��ان م��ا ف��اري��س «أي��ا ف��ق��ال:
ال��ج��وارح ع��ن��ه ت��ث��ن��ي��ك ق��د ب��وج��دك وإن��م��ا ال��ش��دي��د ال��ب��أس أخ��و ف��أن��ت
ف��ادح72 وال��خ��ط��ب ال��خ��ط��ب م��دار وأن��ت ج��ن��ودن��ا ل��ح��ت��ك إن ق��ل��ب��ي وي��ل��ت��اح
ال��م��ذاب��ح ت��ب��دن��ا ل��م إن س��ن��ب��س��ط��ه م��وض��ع ل��ل��ب��ح��ث اآلن ف��ل��ي��س َف��َه��يِّ
ن��ك��اف��ح ش��داًدا أق��واًم��ا وي��دف��ع ن��ص��رة ي��ق��ي��ض أن زف��س ش��اء وإن
ال��ذب��ائ��ح» األن��ام ألرب��اب وت��ذك��ي وال��تُّ��ق��ى ال��م��س��رة أق��داح س��ت��رف��ع

هوامش

أوردناها، ألسباب مختلفة أساليب عىل النظم توخينا أننا املقدمة يف ذكرنا (1)
الشعر بحور بعض بترصيع الفرس حذو النشيد هذا من األول القسم يف حذونا وقد
حتى لغتهم، ملفردات ومالءمته لطالوته املتقارب يف عندهم ذلك يكون ما وأكثر كالرجز،
اإللياذة من كثريًا أطول وهي شهنامته كل نظم الفرس بهومريوس امللقب الفردويس إن
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أوزان أخذوا اإلسالم بعد الفرس أن يخفى وال نشيدنا، به صدَّرنا الذي البحر هذا عىل
من فاستباحوا ألفاظهم مباني تقتضيه ما عىل فيها ترصفوا ولكنهم العرب، عن الشعر
هناك ليس أنه عىل املتني، الشعر يف إليه اضطرارنا لعدم تستبيحه ال ما والزحافات العلل
عدم وجه من إال املوضوعة األصول عن يخرج ال بما النظم يف التفنن من يمنع مانع
ولم مذهب، كل فيه ذهبوا أن دولته أبَّان يف والشعر األندلس لعرب سبق فقد الشيوع،
أن إال يأبى كمن وكنا عنقه، من الغّل كمنتزع كانوا بل وانتقد، عاب من الخلف يف يكن

القيود. وتثقله يغّل
العربي، الشعر يف ا جدٍّ قليال كان وإن فهو تقدم ما عىل الرجز غري من الترصيع أما
العجم، خالط ممن املتأخرين شعراء وبعض األندلسيني منظومات يف نظائر له أن إال

الوافر: من العاميل البهاء كقول

ال��ت��وان��ي ه��ذا م��ا ال��ل��ه ه��داك األم��ان��ي ب��ح��ر خ��ائ��ًض��ا ي��ا أال
م��ه��ال ال��م��غ��رور أي��ه��ا ف��م��ه��ال وج��ه��ال ع��ص��ي��انً��ا ال��ع��م��ر أض��ع��ت
إل��خ … راف��ل وال��غ��ّي ال��ع��م��ى ث��وب وف��ي غ��اف��ل وأن��ت ال��ش��ب��اب ع��ص��ر م��ض��ى

يريد أعدائهم، عىل ظهروا اليونان ونرى إال الوغى ميدان اآللهة يعتزل يكاد ال (2)
قومه حليف كان الظفر أن تنبئُ التي التاريخية الحقائق مصداق بذلك يبني أن الشاعر
واقعة يف إله يواليه ال الراسخ كالطود عادته، كجاري آياس هنا برز وقد املواقع، كل يف
وال للزهرة، املوايل اق العشَّ وال ألثينا، املوايل بالحكيم ليس وبأس عزم فكله الوقائع، من

وبأسه. جده وابن برأسه قائم فهو آلريس، املوايل املتقلب الظالم
مدًحا بذلك وكفى السابق، النشيد يف آريس هيئته يمثل الذي هو هذا أكماس (3)

األبطال. خرية من بطال جندل إنما ألنه أيًضا؛ وألياس له
من أحد له يعجب ال ما الكرم ذلك ونوع الفارس، هذا كرم من نرى إننا (4)
بأخالق عهدهم لبعد اإلفرنجي الشعر لقراء عجب موضع كان وإن العربي، الشعر قراء
من النوع هذا فيه يكثر أن بدع ال جاهيل، شعب هومريوس أيام واليونان الجاهلية،
الشعر من قصيدة نقرأ نكاد ال وإننا السبيل، أبناء وإكرام بالقرى ذووه ويتفاخر الجود،
كالم بمعنى قولهم ومن الفخار، بذلك مشحونًا رأيناه إال الجاهيل وغري الجاهيل العربي

لطيفة: زيادة وفيه هومريوس،
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ال��ض��ي��ف��ان إل��ى ب��ه��ا ي��ت��س��اب��ق��ون خ��ي��ام��ه��م ال��ط��ري��ق ب��ق��ارع��ة ن��ص��ب��وا
ال��ن��ي��ران ع��ل��ى ح��ط��بً��ا ال��ق��رى ح��بَّ ب��ن��ف��س��ه ي��ج��ود م��وق��ده��م وي��ك��اد

املسيَّب: قول ذلك ومثل

ب��األوزاِع ل��ي��ح��ل م��ت��ف��رِّق وب��ع��ض��ه��م ب��ال��ج��م��ي��ع ب��ي��ت��ك أح��ل��ل��ت

زهري: وقول

ال��م��س��ت��رف��ِد ج��ف��ن��ة ت��وض��ع ح��ي��ث م��ن م��ظ��ن��ة ي��ك��ون ل��ك��ي ال��ب��ي��وت ب��س��ط

الطائي: حاتم قول املعنى هذا عىل يخرَّج ومما

وك��ث��ي��ره��ا ب��ه��ا م��ض��ن��وٍن غ��ي��ر يُ��رى ق��ل��ي��ل��ه��ا ب��ال��ف��ض��اءِ ق��دري وأُب��رُز
أن��ي��ره��ا ول��ك��ن ل��ي��ال ل��م��س��ت��وب��ٍص ي��ك��ن��ه��ا ح��ج��اب ن��اري ع��ل��ى ول��ي��س

نسبْت حتى العربية، كاألمة وإكرامه الضيف بقرى غالت األمم من أمة نظن وال
بقوله: الحريري أشار وإليه إبراهيم جدها إىل نَُّة السُّ تلك

ال��ُق��رى أم ف��ي ال��م��ح��ج��وج وأس��س ال��ق��رى س��ن ال��ذي ال��ش��ي��خ وح��رم��ة

الكرم نوابغ عن شيئًا املؤرخني من وغريه هريودوتوس روى وقد مكة، القرى وأم
كل ترجمة أخذنا لو حتى العرب، سخاء عن يروى ما إزاء يُدكر ال ولكنه امللل، سائر يف
املرضوب املثل به يرضب أن يصح لرأيناه بعدهم ومن الجاهلية، أبناء مشاهري من فرد

الطائي. بحاتم
ونكران الناس وفاء بقلة وينبئ القتيل، عىل الرأفة يهيج ما الكالم هذه يف إن (5)
لنجدته الفرسان تتهافت البيضاء األيادي له عرفت رجال أن ينبغي كان إذ الجميل؛
ألنه ثبت؛ غري انتقاد وهو املكان هذا يف هومريوس عىل انتُقد ولهذا الوبال، رش فتقيه
هذا ومع والوفاء، القسط تويف قلما وهي الطبيعية، الحالة وصف إىل شعره كل يف يرمي
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فائتة، تفته لم الشاعر أن عىل يدلك التايل البيت يف ترى كما جانبه إىل خادمه فموت
املمات. حتى يليه وفيٍّا رفيًقا الجود لصاحب فجعل

أخيل. أم ثيتيس ومنهن البحر، قعر يف مسكنهن كان املياه بنات (6)
الدواليب. املحاالت: (7)

لنفسه، فكاًكا باملال وأطمعه ذليال، لديه ترامى منيال قبضة يف أدرست صار ملا (8)
قتله، يجب بعدوٍّ رفقه عىل أخاه ويعنف أغاممنون، يبادر لم لو عنه يعفو منيال فكاد
ألطوار صادق تمثيل نفسه حد يف أنه عىل العريق، للمتحرض بابه يف فظٍّا يلوح هذا كل
أمور كلها باملال واإلطماع والفكاك فالدية األماني، أمنية االنتقام كان حيث الزمان، ذلك
قبل العرب أخبار ويف بالثأر، املطلوب دم مسد منها يشءٌ يسد األحوال بعض يف يكن لم
عبد أُرس مثاال: منه زمن لكل نذكر أن حسبنا كثري يشءٌ ذلك أشباه من وبعده اإلسالم
قول قال أن يغنه ولم فقتل، الثاني الكالب يوم يف مذحج بني سادة من الحارثي يغوث

أذرست:

ب��وائ��ي��ا م��ن ي��ك��ن ل��م أخ��اك��م ف��إن ف��اس��ج��ح��وا م��ل��ك��ت��م ق��د ت��ي��ٍم أم��ع��ش��ر
ب��م��ال��ي��ا ت��ح��رب��ون��ي ت��ح��رب��ون��ي وإن س��ي��ًدا ب��ي ت��ق��ت��ل��وا ت��ق��ت��ل��ون��ي ف��إن

هللا عبد بن شبل دخل العبايس للسفاح األمر واستتب األمويني، دولة انقرضت وملا
الطعام عىل رجال تسعني نحو أمية بني من وعنده السفاح، عم عيل بن هللا عبد عىل

أغاممنون: قول وقال شبل فأقبل

وغ��راِس رق��ل��ٍة ك��ل واق��ط��ع��ّن ع��ث��اًرا ش��م��س ع��ب��د ت��ق��ي��ل��ن ال
ال��م��واس��ي ك��ح��ر م��ن��ك��م ريَّ��ه��ا م��ن��ه��ا ال��ت��ودد أظ��ه��ر ذلُّ��ه��ا
وك��راس��ي ن��م��ارق م��ن ق��رب��ه��م س��وائ��ي وغ��اظ غ��اظ��ن��ي ول��ق��د
واالت��ع��اِس ال��ه��وان ب��دار ال��ل��ه أن��زل��ه��ا ب��ح��ي��ث أن��زل��وه��ا
ال��م��ه��راس ب��ج��ان��ب وق��ت��ي��ال وزي��ًدا ال��ح��س��ي��ن م��ص��رع واذك��روا
وت��ن��اس��ي غ��رب��ٍة ب��ي��ن ث��اويً��ا أض��ح��ى ب��ح��ّران ال��ذي وال��ق��ت��ي��ل

الطعام فأكل األنطاع عليهم وبسط قتلوا، حتى بالعمد فرضبوا هللا عبد بهم فأمر
هشام بن بسليمان السفاح رأفة بأدرست منيال رأف وقد بعضهم، أنني يسمع وهو عليها

وأنشده: الشاعر سديف عليه دخل حتى األموي، امللك عبد بن
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دويّ��ا داءً ال��ض��ل��وع ت��ح��ت إن رج��ال م��ن ت��رى م��ا ي��غ��رَّن��ك ال
أم��ويٍّ��ا ظ��ه��ره��ا ف��وق ت��رى ال ح��ت��ى ال��س��وط وارف��ع ال��س��ي��ف ف��ض��ع

بالعدّو أرأف الغابرة األزمان يف األنبياء يكن ولم وقتل، فأخذ بسليمان السفاح فأمر
إلبقائه امللك شاءول عىل سخط النبي صموئيل أن التوراة يف جاء فقد الناس، سائر من

العمالقة. ملك أجاج عىل
بفعله، عنه يعجز ما بقوله فأنفذ نسطور، لها انربى إال اشتدت أزمة نرى ال (9)
من أحكم فال والتحام، اصطدام موقف فاملوقف له، إال يصلح ال مقال مقام لكل وله
من أيًضا بد ال كان وملا األشالءِ، سلب عىل للتهافت اإلبالء عن التخلف لهم يقبِّح أن
والنهب للكسب فرصة يعدمون ال أنهم إىل خطابه آخر يف أشار فقد بيشءٍ الجند أطماع
بها شغف هومريوس حكم من حكمة وهي املجال، لهم فيخلو الظفر ينالوا أن بعد
جملة ومن بها، يتمثل كان الكبري اإلسكندر إن قيل: والقواد. امللوك من ُقرَّاؤُه وبأمثالها
أموالهم». من شيئًا تأخذوا «وال قوله: صفني واقعة يف لرجاله طالب أبي بن عيل كالم
شأنًا املوعظة هذه يزيد ومما حني، إىل التخلف دون التعفف كمال بذلك أراد أنه إال
الطمع بسائقة لتهافته غايته بلوغ عن وتقصريه برمته جيٍش اندحار من نراه ما ووقًعا
حمالت بعض تاليش الكثرية التاريخية األمثلة من وحسبنا املال، وإحراز الكسب عىل

األموال. سلب عىل طريقها يف النقطاعها الصليبيني
جيش يف العرَّاف كلخاس بمقام الطرواد جيش يف هكطور أخو هيلينوس كان (10)

اإلغريق.
من له كان بما ينبئك مما والحزم، للبأس مالزًما الرأي سداد نرى ما كثريًا (11)
هذا غري يف الشديد البأس عىل السديد الرأي الشاعر فضل لقد حتى عندهم، املنزلة علو

.(٢ ن (راجع املوضع.
عىل هيلينوس أشار واحد، لحول البقرة ولد وهي التبعية، جميع التبائع (12)

لفاالس. بالضحايا وتضحي النذور تنذر أن عىل أمه يحمل أن هكطور
أن عرف ولهذا هكطور، يعلم ال ما وكهانته بعرافته يعلم هيلينوس كان (13)
استعطافها من بد ال أنه فرأى الخامس، النشيد يف تقدم كما لذيوميذ موالية كانت أثينا
هكطور ينبئ ولم الطرواد، عن وطأته فتخف ذيوميذ، عن لتتخىل والضحايا بالنذور
عىل ملبيٍّا هكطور سنرى ولهذا الديني، األمر بمقام هي إشارة أشار وإنما علم، ما بكل

مطيًعا. الفور
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املوقف ذلك يف القتال ساحة يغادر هكطور جعل أن هومريوس عىل انتُقد قد (14)
يكن ولم قضائها، من بد يكن لم بمهمة ذهب إنما ألنه سديد؛ غري اعرتاض وهو الحرج،
الحمية نار بهم أثار حتى مكانه يربح فلم هذا ومع بها، للقيام يصلح غريه أحد القوم يف

القريب. بالفرج وأملهم
أن هنا نذكر أن بنا ويحسن عّدوه، شدة إىل إشارة تلك الرتس، املجوب: (15)
يبقى فال الجسم كل تسرت كانت التي الزعماء، مجاّن أحدهما نوعني؛ عىل كانت مجانهم
وهي الجند لسائر والثانية القدم، إىل الرأس من أهدابها ترضب أن من للعجب محل

حجًما. أصغر
اإللياذة، كل يف له نظري ال براز مشهد إىل هكطور غياب أثناء الشاعر بنا انتقل (16)

فيه. النظر عىل ختامه عند وسنأتي
بهيئة يمثلونه الالتني باخوس وهو والرسور، والخمرة الكرمة إله ذيونيوس (17)

شتى. بصور والبًسا وعريانًا وقاعًدا وقائًما سنبلة أو عنقود بيده فتى
إاله لعبادة مقاوًما زعمهم يف وكان ثرافة، ملك إليه املشار ليكرغوس كان (18)
متوهًما نفسه ساقي وقطع ابنه وقتل فُجن حجاه، وسلب اإلله عليه فسخط الخمر،
أن هي التاريخية والرواية إِربًا. إِربًا وقطعته رعيته عليه قامت ثم كرمة، فسيلتا أنهما
الخمور فقلت بالده، من الكرم دوايل باستئصال أمر األغراض من لغرض ليكرغوس
ضمته املاء بنات إحدى ثيتيس أن زعمهم نشأ ثم ومن باملاء، مزجها إىل يضطرون فكانوا

بالخمر. املاء مزج إىل إشارة صدرها إىل
الزهرة ملنظر يَُرْع لم أنه مع ذيوميذ، من الكالم هذا يستغرب القارئ لعل (19)
عنه غابت وقد اآلن أما أثينا بإغراء إال الجسارة تلك يؤت لم ولكنه الحرب، إله لهول وال

اآللهة. ورهبة التقوى فعاودته
برهان بكل الناس من األجيال تعاقب ذكر من زمان كل يف الشعراء أكثر لقد (20)
قرب مع ألنها وأصدق، املقابلة هذه من بأجمل أتى من فيهم يكن لم ولكنه وقياس،
العرب: يقول ملا وفًقا والتجدد االضمحالل حالتي إليها للناظر تهيئ وبساطتها منالها
التاليش إىل يرمي املعنى لهذا الوارد العربي الشعر وأكثر لك». وصلت ملا لغريك دامت «لو

املتنبي: كقول والتجدد النمو إىل منه أكثر والتبدد
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ذيونيوس. :1 شكل

األوال��ي ه��ام ع��ل��ى أواخ��رن��ا وي��م��ش��ي ب��ع��ًض��ا ب��ع��ض��ن��ا ي��دف��ن

املعري: وقول

األج��س��اِد ه��ذه م��ن إال أرض ال��ـ أدي��م أظ��ن م��ا ال��وطء خ��ف��ف
واألج��داِد اآلب��اء ه��وان د ال��ع��ه��ـ ق��دم وإن ب��ن��ا وق��ب��ي��ٌح
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
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واآلب��اِد األزم��ان ط��وي��ل ف��ي دف��ي��ن ب��ق��اي��ا ع��ل��ى ودف��ي��ن

مثل يبىل جسد «كل هومريوس: أورده الذي املعنى يقارب ما التوراة يف جاء وقد
يسقط بعضها كثيفة، شجرة أوراق أن فكما موتًا، يموت أنه البدء من العهد ألن الثوب؛
١٨ :١٤ (سرياخ يولد». وبعضهم يموت بعضهم والدم اللحم جيل كذلك ينبت، وبعضها

و١٩).
أفال اًرا، قهَّ ملًكا كان (بلفظهم) فريتس أو إفريط أن البيت هذا من ترى (21)

عنها؟ منقولة العربية عفريت لفظة أن وهلة ألول يلوح
كانوا ولكنهم العهد، لذلك عندهم معروفة كانت الكتابة أن عىل ثابت دليل ال (22)
رسوم إفريط خط كما قداح، أو رقاع عىل يخطُّونها مخصوصة بإشارات يتفاهمون
السابع النشيد يف وسنرى الرسول، يقتل أن يجب أنه إىل إشارة الرقعة هذه عىل املوت

سواه. عما به يميزه ِقْدحه عىل خطٍّا املقرتعني من كل خط استقسامهم لدى أنهم
أو بعدو للفتك الوسيلة هذه أمثال إن ليقية. ملك سوباتس هو إفريط حمو (23)
هند بن عمرو غدر وبها عرص، منها يخلو ال وقد األقدمني، أخبار يف الورود كثرية بغيض
مع عمرو عىل وفد أنه ذلك باسمه، املعروفة املعلقة صاحب العبد بن بطرفة الحرية ملك
عليهم أرشفت امللك أخت أن وحدث أياًما، عنده وأقاما عمرو فأكرمهما املتلمس، خاله
بلغه قد وكان عمرو عليه فحقد فيها شعًرا فقال طرفة فرآها الرشاب، مجلس يف وهم

فيه: قوله

ت��دوُر ق��ب��ت��ن��ا ح��ول رغ��وثً��ا ع��م��رٍو ال��م��ل��ك م��ك��ان ل��ن��ا ف��ل��ي��ت
ك��ث��ي��ُر ن��وٌك م��ل��ك��ه ل��ي��خ��ل��ط ه��ن��ٍد ب��ن ق��اب��وس إن ل��ع��م��رك

وخاف هجائه، اتقاء املتلمس قتل وعىل منه، تشفيٍّا طرفة قتل عىل عمرو فعزم
إىل كتابني لهما وكتب فدعاهما ظاهًرا، قتلهما إن وائل بن بكر قبائل عليه تجتمع أن
أنه منه علما وملا غنيمة يرعى غالًما بطريقهما فلقيا وعمان، البحرين عىل عامله املكعرب
بن عمرو من اللهم «باسمك فيه: فإذا إليه ودفعُه كتابُه املتلمس فض القراءة يحسن
فألقى حيٍّا». وأدفنه ورجليه يديه فاقطع املتلمس مع هذا كتابي أتاك إذا املكعرب، إىل هند
يل ليكتب كان ما كالٍّ طرفة: فقال مثلها، وهللا معك طرفة يا وقال: النهر يف الصحيفة

املعارف). ودائرة (األغاني وُقتل. املكعرب أتى حتى بالكتاب وسار ذلك، مثل
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جريًا عجول تسعة له فنحر ليقيا، ملك عىل ضيًفا ليال تسع بلريوفون أقام (24)
عندهم العجول ونحر أخرى، أُدبة إىل أُدبة من يشء استبقاء عدم من الجاهلية عادة عىل
والنعاج الكباش تنحر كما الجليل للضيف تنحر إنما فهي العرب، عند الجزور كنحر
ذلك بعد بقيت وإذا الحي، عىل يوزع الضيفان طعام من بقي وما األضياف، لسائر

الشاعر: يقول ذلك مثل ويف تاٍل، يوم إىل تدَّخر وال تطرح

ن��ص��ي��ُب ال��ك��رام زاد م��ن ول��ل��ط��ي��ر زادن��ا األرض ع��ل��ى وخ��ل��ي��ن��ا رح��ل��ن��ا

ديوانه: يف وليست املتنبي مرويات ومن

واألب��واُب األس��ت��اُر ل��ه ُرف��ع��ت ل��غ��دائ��ه ط��ع��ام��ُه أت��اه وإذا
وال��م��ه��ت��اُب ال��م��ع��ت��رُّ ف��ت��س��ام��ع ج��ي��ران��ه م��ن ال��غ��ل��م��ان وت��ه��اف��ت

Chirnére (ومنها معز جدي األصل يف ومعناها (Χιμαιρχ) الخمرية (25)
ليقية، يف خمرية جبل يف مقامها كان خرافية مخلوقات والخيال)، للوهم باإلفرنجية
املعزى، من تيس جسم عىل فيه من األوار يتقاذف أسد رأَس لها أن يزعمون وكانوا
اضطر فلما ليث. ورأس تيس، رأس برأسني؛ يرسمونها كانوا ما وكثريًا أفعى، ذيل له
فركب الطيَّار، الجواد فيغاسوس القبضعىل من فمكنته أثينا استنجد قتلها إىل بلريوفون
بركان قمته يف كان ليقيا يف خمرية جبل أن الخرافة هذه يف واألصل طائر. وهو بها وفتك
األفاعي سفحه ويف املاشية، فيها ترتع نرضة مراٍع وتحتها فوهته، من النريان تتقاذف

الناس. من املارة تؤذي السامة
التاريخ يف بنيِّ سبب لغري وانقراضه واضمحل. تالىش ليقي شعب السليمة: (26)
تلك يف الجهاد أحسن ألنه بلريوفون؛ يد عىل جرى إنما ذلك بأن االعتقاد عىل الرواة حمل

البالد.
.(٣ (ن ورسمهن. ذكرهن مر النساء مقاتلة من قوم األمازونة: (27)

العز ذلك بعد والهوان الذل من بلريوفون نال ملا سببًا هومريوس يذكر لم (28)
بقوله: عذًرا له التمس بعضهم أن عىل اإلغفال لهذا الرشاح بعض فخطأه الشأن، ورفعة
فيه كان ربما أمًرا يذكر أن الولد عىل وعزيٌز عقبه من كان إنما الرواية، هذه ناقل إن
الصفحة يف سنبينه ما والصحيح التمحل، ظاهر عذر وهو جده، شأن من غضاضة

التالية.
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الخمرية. يطعن بلريوفون

بقوله: املتنبي وذكرُه الروم، غزوته أثناء الدولة سيف عربه الذي هو آلس نهر (29)

ج��َرُع آل��ٍس م��ن ح��ن��اج��ره��ا وف��ي م��ن��اخ��ره��ا ف��ي غ��ب��اًرا ال��ل��ق��ان ي��ذري

بقوله: واملعري

وال��ل��ق��اُن وآل��س وص��ارخ��ة دل��وٌك ت��ع��رف��ه��ا ال��خ��ي��ل ب��ن��ات

القسطنطينية: من حمدان بن الدولة سيف مخاطبًا فراس أبو قال وفيه
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وآل��س األص��مُّ وال��درب خ��ل��ي��ج��ان وب��ي��ن��ن��ا أب��ي��ت أن أخ��ش��ى ك��ن��ت وم��ا

أبا مخاطبًا تمام أبو يقول وفيه املعتصم، أيام اإلسالم غزوات يف كثري ذكر وله
املعتصم: قواد أحد الطائي الثغري سعيد

م��س��ل��م��ا ع��ق��رق��س وادي وج��دوا ف��ق��د آل��ٌس ال��ن��ه��ر ن��ص��ران��يٍّ��ا ي��ك ف��إن

لها نسبوا وربما السهام، ربة ألنها ألرطميس؛ الفجائي املوت ينسبون كانوا (30)
املتساقطة. بالنبال لها تشبيًها األوبئة انتشار أيًضا

قصة وبني بينها الساطع الشبه ويرى إال القصة هذه يطالع قارئًا أظن ال (31)
وبلريوفون، يوسف بني املآل اختلف وإن والقرآن، التوراة يف الواردة الصديق يوسف
الشاعر به أتى ملصق ذيل هو إنما بلريوفون، عن اآللهة انحراف أن للمطالع فيلوح
سبب هنالك ليس ألنه يذكر ولم الكبار، الخطوب من وولده ببلريوفون ألم ملا توطئة
عىل فالقصة مشكورة، وخلة مأثورة محمدة بكل اتصف رجل عن األرباب لرغبة معقول
إغفال هومريوس منظومات كل يف وليس خاتمتها، محاسن يشوه برتًا مبتورٌة هي ما
يف التواتر كثرية كانت الرواية كون أو السابقة، الصفحة يف تقدم ما فيه يشفع وال كهذا،
بلريوفون، محامد ذكر يف وأجاد أفاض ألنه إيضاح؛ زيادة إىل حاجة به تكن فلم زمانه،
وإعراضهم اآللهة انقالب سبب إىل خفيفة إشارة ولو يشري أن السياق لوازم من فكان
من سقط ما جملة يف ذيلها وكان قصته، إيراد أتم هومريوس أن إال إذن أحسب فال عنه،
الرواية تتمة أما النقص، هذا إىل ينتبهوا لم قرأت فيما الرشاح أن والغريب النساخ، قلم
السماء إىل الوثوب فحاول وتجرب، أخريًا طغا بلريوفون أن فهي اإللياذة غري يف جاء ما عىل
ورمى فأجفل بالجواد فلصقت ذبابة وسلط عليه زفس فسخط الطيار، جواده ظهر عىل
فأكثره بقي ما وأما أمره، خاتمة من كان ما وكان األرض، إىل فسقط ظهره، عن فارسه
بديع كيوسف فبلريوفون واملبنى، االسم يف اختلف وإن يوسف قصة مع معناه يف يتفق
تضارع أنتيا وزوجته وجسًما، اسًما فوتيفار يماثل يكاد وأفريط الخالل كريم الجمال
كما هنا عفاًفا وأعرض نَّْفِسِه﴾ َعن َفتَاَها تَُراِوُد اْلَعِزيِز ﴿اْمَرأَُة فيها: قيل التي زليخا
سحيق سوءًا بأهلك أراد من فليمت أو فموتن هنا: لزوجها فقالت هناك َواْستَْكَربَ﴾ ﴿أَبَٰى
أَِليٌم﴾ َعذَاٌب أَْو يُْسَجَن أَن إِالَّ ُسوءًا ِبأَْهِلَك أََراَد َمْن َجَزاءُ ﴿َما هناك: قالت كما الفؤاد
َحتَّٰى َُّه َليَْسُجنُن اْآليَاِت َرأَُوا َما بَْعِد ن مِّ َلُهم بََدا ﴿ثُمَّ كما به التنكيل عىل أفريط فوافقها
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امللك، شوطر ثم َحاِفًظا﴾ َخرْيٌ ﴿َفاهللُ حرسوه العىل آل ألن هنا؛ فألهم فساء ِحنٍي﴾
تقيض برسالة بلريوفون وسري أحكامها، وويل مرص خزائن عىل يوسف ويل كما، وأقطع
بمال التحفظ عىل يوسف الوفاء حمل كما مذهب، غري يذهب أو فيفضها يخن، فلم بقتله
هو كما هومريوس زمن يف مرص يف شائًعا أمرها كان القصة هذه أن شك وال مواله.
وهو والعراق، وسوريا مرص يف السوقة بها ويتغنى الخاصة بها تتمثل أيامنا يف شائع
ما يخفى وال املعتقدات. من كثريًا الثقات من نقل أو مرص بالد زار هومريوس أن محقق
باقية رأيناها الرواية هذه تأملنا فإذا والنقصان، الزيادة من باالنتقال الروايات يعرتي

غريها. من نقاء أكثر
منزع فذلك قومه، أنساب حفظ عىل حريًصا هومريوس نرى أن بدع ال (32)
كما الغرور ريح فيه وينفخ صاحبه، عزيمة يثبط لم إذا املنزع ونعم القوم، جاهلية
وللعرب األنساب، بذكر مشحونان واإلنجيل والتوراة هذا، لعهدنا العرب إلخواننا جرى
يبلغوا حتى جد إىل جد من بأسالفهم يرتقون لقد حتى أنسابهم بتدوين خاص كلف
تجد وقلما بأنسابكم». عدنان تتجاوزوا «ال الحديث: مرويات من أن مع البرش أبا آدم

بعشريته. مفاخرة من نظمه يخلو عربيٍّا شاعًرا
الفرزدق: قال

ال��ج��وام��ُع ج��ري��ُر ي��ا ج��م��ع��ت��ن��ا إذا ب��م��ث��ل��ه��م ف��ج��ئ��ن��ي آب��اءِي أُول��ئ��ك

الجعدي: النابغة وقال

م��ظ��ه��را ذل��ك ف��وق ل��ن��رج��و وإن��ا وج��دودن��ا م��ج��دن��ا ال��س��م��اء ب��ل��غ��ن��ا

محرز: بن سليم وقال

ن��ص��اي��ب��ه ال��ط��وي��ل ال��ب��ي��ت رف��ع��ا ه��م��ا م��ال��ٌك وج��دي ج��ب��اٌر وع��م��ي
ي��ط��ال��ب��ه م��ن ي��س��ت��ط��ي��ع��ه ال ال��م��ج��د م��ن م��ن��زٍل ب��أرف��ع ن��ا وأح��الَّ ل��ن��ا

لبيد: قول ومثله
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وإم��ام��ه��ا س��ن��ة ق��وم ول��ك��ل آب��اؤه��م ل��ه��م س��ن��ت م��ع��ش��ٍر م��ن
أح��الم��ه��ا ال��ه��وى م��ع ي��م��ي��ل ال إذ ف��ع��ال��ه��م ت��ب��ور وال ي��ط��ب��ع��ون ال

الوردي: ابن قول يقولون شعراء عرص كل يف العرب يعدم فلم هذا ومع

ح��ص��ل ق��د م��ا ال��ف��ت��ى أص��ل إن��م��ا أب��ًدا وف��ص��ل��ي أص��ل��ي ت��ق��ل ال

العرصي: البدوي الشاعر العجمان شيخ راكان قول ومثله

ال��غ��ش��وْم ب��ال��س��ب��ع ال��ب��زُّوْن م��ف��خ��ر ال��رم��ي��ْم ب��ال��ع��ظ��م ح��اش��اك ي��ف��ت��خ��ر

الهر. والبزون:
غلوكس من جناب وعلو نفس طيبة عن املقايضة تلك الشاعر جعل لو حبذا (33)
الرشد سلب فرسوا الرشاح بعض أن عىل باملقام، أليق ذلك كان فلقد رشد، فقد عن ال

لهم. يجيزُه األصل كان لو وحبذا العقل، برتفع
ألنهم الثمن؛ عن التعبري بهذا هومريوس عرب إنما تزيد. ال أي: تعول، ال (34)
توزن كانت بل مسكوكة نقود لديهم يكن فلم الزمن، ذلك يف تبادال املتاع يتبادلون كانوا
كل من فولجوه عليه، لالنتقاد متسًعا مجاال هومريوس أعداء هنا لقي لقد وزنًا. املعادن
حمو مع يعقل ال أنه مستندهم وجل املقام، دونه يضيق بما فيه البحث وأطالوا باب
العريض، الطويل الحديث يتجاذبان ثم الجيشني، بني فارسان يقف أن الوغى وطيس
يصدق نعم صربًا. عيلوا وقد وقوف والناس ويتخاطران، ويتفاخران القصص فيقصان
روى راوية عىل التحامل من يخلو ال ولكنه الزمان، هذا يف ينظم شاعر االعرتاضعىل هذا
شاعًرا أو مؤرًخا نرى نكاد وال سنتهم، هذه قوم بني السنني من آالف قبل جرت أحدوثة
هذه بمثل مألى األوىل اإلسالم وغزوات جاهليتنا أخبار وهذه السنة، تلك أثبت إال قديًما
بهما أدَّى ولربما األشعار، ويتناشدان املتبارزان أثنائها يف يتنافر املبارزات يف املخاطبات
ذكر ما أمثاله ومن وذيوميذ، لغلوكس جرى كما والتحاجز التعارف إىل التنافس ذلك
بوقعة الرواّيس عوف بن الرحمن عبد ُحَميد أبي بروز عن املؤرخني من وغريه األثري ابن
الغالم أنا متحمًسا: منهما كلٌّ فقال الشام أهل من رجل إليه خرج إذ الجماجم؛ دير
ما مع هذا كل فتحاجزا. عمٍّ ابنا هما وإذا أنت؟ َمن لصاحبه: واحد كلُّ فقال الكالبي.
السياق، جادة عن تخرج ال التي واآلثار الجمة الفوائد من وغلوكس ذيوميذ حديث يف
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إىل نفًسا يرتاح املطالع أن ريب وال االنتقاد، وطأة من يخفف معرتضة بصورة أتت وإن
الباقية الحلقة عىل لإلتيان فيتهيأ املتصلة، املعارك عناء بعد القبيل هذا من يشءٍ تالوة
ونساءً رجاال البرش شعائر وصف من جمعت صغرية حلقة وهي النشيد، هذا حوادث من
طويل يف كاتب وصفه وال األشعار، ألوف يف شاعر مخيلة تحوه لم ما وصغاًرا، كباًرا

األسفار.
مواقف من قادم وهو األكرب، الزعيم حول فيتهافتن النساء تهرع أن بدع ال (35)
وإخوانًا بعوال مفارقاٌت والتشوف، التطلع حب من عليه ُفطرن ما فوق فهنَّ القتال،
عٍرص كل يف منها بد ال سنٌَّة وهي أخبارهم، استطالع إال يسعهّن ال وأولياء وأقرباء
عن وغريه الواقدي روى ما ذلك من حرص، تحت يقع ال ما أمثالها من وعندنا ، وِمْرصٍ
الشام فتوح أثناء أجنادين إىل دمشق من خرج فيمن أخوها خرج إذ األزور؛ بنت خولة
رجال رجال تسألهم وجعلت املسلمني، عىل خولة أقبلت مكانهم إىل القوم رجع «فلما قال:

أخيها». عن
كثريًا الرجال شاطرَن كنَّ وإن الحرب، معامع النساء لولوج ذكر اإللياذة يف وليس
بقفول، استخففن وربما الصلوات، وإقامة املعدات، وإعداد املوتى، كغسل األعمال، من
يف سيأتي كما خمول، عىل عنفن أو هكطور، والدة إيقاب كالم يف قليل عما سرتى كما
رجالهم تكن لم إذ ذلك؛ وراء ما إىل حاجة بهن يكن ولم فاريس، زوجها عن هيالنة كالم
فتستنفر الرجال النساء تتبع حيث العرب بادية يف الحال هي كما البيداء، يف تقاتل
أيام بعض يف لهن جرى كما القتىل، عىل يجهزن لقد حتى وتداوي، وتسقي وتفزع
ميدان بأنفسهن خضن وربما البسوس، حرب يف وتغلب بكر كوقائع املشهورة العرب
وعلمت أثر، عىل ألخيها تقف لم ملا الذكر السالفة خولة أن ُروي فقد وجهًرا خفيًة القتال
ما بأسها من وكان الفرسان، صدر يف متخفية واندفعت وتلثمت تسلحت العدو أسري أنه
كثريات أن منها يؤخذ أخباٌر العرب روايات ويف قواده، وسائر الوليد بن خالد له ُدهش
ويغزون ويقاتلن الفرسان، ركوب يركبن الجاهلية يف كن والتبابعة حمري نساء من
يف املسلمني جند رافقن بقاياهنَّ من عجائز ذكر عىل الواقدي أتى ويدافعن، ويهاجمن
األطناب، وأوتاد الخيام أعمدة يأخذن عليهن السالح المتناع وكنَّ الشام، إىل اإلسالم صدر
وأرجعنهم وجوههم، يف وقفن رجالهن انهزم إذا وكنَّ املقدام، الفارس قتال بها ويقاتلن
لهم ويقلن الشعر، وينشدنهم يعنفنهم وكن فظة، أو كانت لينًة وسيلة بكل أعقابهم عىل

املواقف: تلك بعض يف قولهن ومن عنا، تمنعوا لم إن لنا ببعولة لستم
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ن��م��ال��ِق ت��غ��ل��ب��وا إن ط��ارِق ب��ن��ات ن��ح��ن
واث��ِق غ��ي��ر ف��راق ن��ف��ارِق ت��دب��روا أو
ال��ع��وات��ِق ع��ن ي��ح��م��ي ع��اش��ِق ك��ري��م م��ن ه��ل

قبل النمط هذا عىل أخبار بعض سفيان أبي زوجة عتبة بنت هند عن ونُقلت
ملا ثم املسلمني، صد عن لتقاعدِه زوجها شتمت أحد غزوة ففي وبعده، زوجها إسالم
بعمودها، حصانه وجه فرضبت منهزم، وهو قابلته خالد جند يف الشام يف وكان أسلم

املؤلم. الكالم وأسمعته
ومن اإلغريق، لنساء يكن لم شأٌن الحرب يف العرب لنساء كان فقد الجملة وعىل
حادثة هو فإنما األمازونة، عن اليونان كتب من وغريها اإللياذة يف جاء ما وأما وليهم،
وانقراض لتاليشاألبطال، االضطرار بحكم الحرب إىل فيها النساءُ سيقت بابها، يف منفردة

قياس. عليها يبنى فال الرجال
امللل، كل يف املألوفة القديمة األمور من األحماء بيوت يف األصهار إقامة إن (36)
ثقيف إىل تزوج الحرضمي امللك عبد بن ون والدمُّ َالبَان، حميه منزل يف أقام يعقوب فإن

جرٍّا. وهلمَّ منهم، وصار بينهم وأقام (الطايف)، وّج يف
فإن ذلك ومع النظم، لوازم من ليست دقائق عند الشعر مطالع يقف قد (37)
وكفى دوَّنها، النظر بعيد الفكرة دقيق الناظم كان فإذا استجالئها، إىل تتطلع نفسه
فوصفه اإللياذة، يف ذكرُه ورد كبري ملك قرص فهنا والتخمني، الحدس مئونة القارئ
شعرنا أن يسؤنا مزية وهي الفراغ، ذلك ومألَت الذهن، يف صورته رسمت بكلمات الشاعر
رضوب يف واإليغال الرصف، بالشعر أصحابنا لشغف منها غفال يكون أن يوشك العربي
والحصون واملعاقل القصور مثال خذ الحقائق، لهذه املجال معه يتسع ال بما الخيال
وال حصينة، متينٌة منيعٌة بديعٌة أنها عنها تعلم ما فغاية العرب، شعر يف ذكرها الوارد
يشءٌ ورد وإذا ومادتها، بنائها وهيئة واتساعها ووضعها موقعها عن شيئًا تعلم تكاد
صادق، رسٌم منه يؤخذ أن يصح ال مبهم وأسلوب مجمل بوضع يكون فإنما ذلك من
طريق عىل ورد سواءٌ الوجه هذا من العرب كالم يف جاء ما أكثر عىل الكالم هذا ويطلق

ر: املشقَّ يف السعدي املخبل كقول العرض،
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ال��ع��ص��ُم دون��ُه ت��ق��ص��ر ه��ض��ب ف��ي ال��م��ش��ق��ر ل��ي ب��ن��ي��ت ول��ئ��ن
ح��ك��ُم ك��ح��ك��م��ه ل��ي��س ال��ل��ه ن إِ ال��م��ن��ي��ة ع��ن��ي ل��ت��ن��ق��ب��ن

ريمان: يف أوس وقول

آل��ُف وأغ��ض��ُف أح��ب��وش أراج��ي��ل ب��اب��ه ي��ح��رس ري��م��اَن ف��ي ك��ن��ُت ول��و
ق��ائ��ُف ال��م��وت إل��ى ه��اٍد ب��ه��ا ي��خ��ب م��ن��ي��ت��ي ك��ن��ت ح��ي��ث ألت��ت��ن��ي إذن

األبلق: يف السموأل كقول بالذات، مقصوًدا كان أو

اس��ت��ق��ي��ُت ش��ئ��ُت ك��ل��م��ا وم��اء م��ن��ي��ًع��ا ح��ص��نً��ا ع��ادي��ا ل��ي ب��ن��ى
ب��ن��ي��ُت م��ا س��م��ؤال ي��ا ت��ه��دم ال ب��أن ي��وًم��ا ع��ادي��ا وأوص��ى

آخر: موضع يف وقوله

ك��ل��ي��ُل وه��و ال��ط��رف ي��ردُّ م��ن��ي��ٌع ن��ج��ي��رُه م��ن ي��ح��ت��ل��ُه ج��ب��ٌل ل��ن��ا
وي��ط��وُل رام��ُه م��ن ع��ل��ى ي��ع��ّز ذك��رُه ش��اع ال��ذي ال��ف��رد األب��ل��ق ه��و

العراق، يف النعمان امللك قرصي والسدير الخورنق بذكر تغنى شاعر من وكم
اليمن، يف الحمريي رشحبيل للملك غمدان وقرص بالبلقاء، غسان لبني الغدير ورصح
شعر من املباني تلك رسم باستخراج لنا من ولكن السمؤال، حصني واألبلق ومارد
اإلعادة. إىل حاجة فال املقدمة يف وأسبابه اإلغفال هذا عىل الكالم بسطنا وقد الشعراء،

عىل منه ذويهن رشف عىل أحرص كن النساء أن الكالم هذا من ترى أال (38)
من بنوع له ومخاطبتها بيده، هكطور والدة إيقاب إمساك من ترى ال أو حياتهم،
ذلك أمهات تكن لم عليه، وحنانها إليه شوقها كل مع قفوله استغربت إنما إنها التعنيف،
صرب ذوات عواطفهن رقة عىل كنَّ ولكنهنَّ أيامنا، أمهات من بَنِيهنَّ عىل حنانًا أقل الزمان
ممن الرجال أفعال بسمو املنافسة تستلزمها وأنفة املعيشة، يف الخشونة لوازم تقتضيه
لكثريات يروى ما فوق املرمى سمو من إيقاب كالم يف وليس إليه. وينتمني إليهن ينتمي
لفتح املسلمون سار ملا عجوز وهي بنيها مع بنفسها الخنساء ذهبت العرب، نساء من
وصابروا «اصربوا وقالت: فَشَدَدتْهم عمر). خالفة (يف القادسية وقعة فحرضت فارس،
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وجللت ساقها، عن شمرت قد الحرب رأيتم فإذا تفلحون، لعلكم هللا واتقوا ورابطوا
دار يف والكرامة، باملغنم فتظفروا رئيسها، وجالدوا وطيسها، فتيمموا أرواقها، عىل ناًرا
الخنساء وصية فيها يذكرون أراجيز ينشدون واحد بعد واحًدا فتقدموا واملقامة». الخلد
رشفني الذي هلل «الحمد قالت: الخرب بلغها فلما أربعة، وكانوا آخرهم عن قتلوا حتى
زيدون وابن (األغاني الرحمة». مستقر يف بهم يجمعني أن ربي من وأرجو بقتلهم،

املعارف). ودائرة
الخمر من «قليل القائل: ماربولس ومنهم الناس، من الغفري الجم مذهب هذا (39)

لبيد: قال اإلنسان». قلب يفرح

ي��ل��ي��ن��ا ح��ت��ى ذاق��ه��ا م��ا إذا ه��واه ع��ن ال��ل��ب��ان��ة ب��ذي ت��ج��ور
ُم��ه��ي��ن��ا ف��ي��ه��ا ل��َم��اِل��ه ع��ل��ي��ه أُم��رت إذا ال��ش��ح��ي��ح ال��ل��ح��ز ت��رى

األسفار؛ فيها دّونت حتى ومنافعها، الخمرة وصف يف الشعر العرب ابتذل وقد
اتخذوا وكأنهم بتحريمها، اإلسالم بعد قولهم مع نواس، أبي وخمريات الكميت، كحلبة
التسامح إىل وسيلة اآلخرة يف بتحليلها القول مع الدنيا هذه يف لذتها من البعض يجد مما
الفارضوغريه ابن سلك كما ومجاًزا املدمنني، شأن هو كما حقيقًة، مدحها عىل بالتهافت
كقول الخمرة، بذم هكطور مذهب الشعراء من كثريون ذهب فقد هذا ومع املتصوفة، من

بعضهم:

ع��اب��ُه ل��م��ن ص��دي��ًق��ا وص��رت وش��رَّاب��ُه ال��ن��ب��ي��ذ ت��رك��ت
أب��واب��ُه ل��ل��ش��ر وي��ف��ت��ح ال��ه��دى س��ب��ي��ل ي��ض��ل ش��راب

فالظاهر السلسبيل». شهد اآلن بارتشايف القوى تنحط أماه، «يا هكطور: قول أما
عن فضال األبدان أطباء من الوافر العدد عليه يوافقه اعتقاًدا، ذلك يعتقد كان أنه إما
اإلياب، رسعة يف ورغبته وعيه موقفه حالة إىل بالنظر ذلك قال أنه وإما األديان، أصحاب
ومعفر القتىل، بدم مخضب وهو الراح برشب يلهو أن الحالتني كلتا عىل له يكن ولم

الكفاح. بغبار
كالشهد. الحلو، السلسبيل أي: (40)

والحديثة، القديمة األديان من كثري يف البواطن كطهارة واجبة األجسام طهارة (41)
هكطور، كالم من يستفاد كما والنذر األجر ويمنع بل والضحية، الصالة يفسد فبطالنها
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العبادات من ماثلها وما التضحية، قبل الدم بغسل القول أن الرشاح بعض زعم وقد
من يستفاد كما املدنسات، من غريُه ُعدَّ ملا كذلك األمر كان ولو القتل، تحريم إىل يشري

مواضع. عدة يف هومريوس كالم
هيلينوس. أخيه كالم أمه عىل هكطور أعاد (42)

هيلينوس، وصية إنفاذ أوالها: ثالثًا؛ فقىض واحدة مهمة ليقيض هكطور أتى (43)
الهمام برسعة ذلك وكل وطفله، امرأته وداع والثالثة: الحرب، إىل فاريس دفع والثانية:
لبني أو لنفسه فائدة منها يجني ال لحظة يضيع وال واجبًا، أمًرا يغفل ال الذي الحزوم،

جنسه.
املنسوجات وإتقان الصناعة، بحسن القديم العهد يف مشهورتان وصيدا صور (44)
مهارة فيهما وللنساء اليونان، بالد مع متصلة عالقة لهما وكانت ورياٍش، لباٍس من
طريق عىل صيدا وليست إسربطة، من هيالنة فاريس سبى والحياكة، والخياطة بالنسج
أنه يذهبون هومريوس) روى (وعنهم الرواة بعض أن عىل الطرواد بالد إىل منها الذاهب
وبلغها فينيقية، فأتى تتبعوه، إذا اإلغريق به يظفر أن من خوًفا العدل الطريق يسلك لم
يعرج ولم توٍّا عاد أنه إىل املؤرخني من فريق وذهب راجًعا، انقلب ثم ونهب فسبى ليال
بلدة بل السورية، صيدا غري هذه صيدا أن العرص علماء بعض رأي ومن مكان، عىل

األحمر. البحر ساحل عىل كانت االسم بهذا أخرى
وللرومان عدًدا، أقل كنَّ وإن كالرجال، اليونان عند للنساء الكهانة كانت (45)
ُطَريفة وأشهرهن العرب، عند أيًضا الكهانة تعاطني ولقد كالكبيالت، مشهورات كاهنات
لبثت وما العرم، وسيل مأرب سد بانفجار أنبأت التي عامر، بن عمرو امرأة الكاهنة
بهما فدعت املوت، عىل أرشفت يوم وسطيًحا ا شقٍّ استخلفت التي وهي تحققت، أن نبوتها
استشارها التي زهري بنت الزرقاء ومنهن يسخلفانها، أنهما وأخربت فميهما، يف وتفلت
أن إىل فروخ، واتفقت مولود، فأولد وتنوخ، «مقام فقالت: هجر، نزلوا ملا خزيمة بنو
عىل يقع فنعب، ونعق فألهب، فطار ذهب، خلخال عليه أنزع، أصمع أبقع، غراب يجيء
صاحب قال الحرية». الحرية ثم وترية، عىل فسريوا والطريق، الدور بني السحوق النخلة
نبوءاتها تمت ملا ثم الزرقاء، لقول تنوخ القبائل تلك فسميت :(١٦٢ :١١) األغاني
الحمريية. وعفرياء الهمدانية، وسلمى الكاهنة، زبراء ومنهن الحرية. إىل هجر من ارتحلوا
يف ويستشريونهنَّ بأمرهنَّ يأتمرون كانوا مشهورات حكيمات أيًضا وللعرب
عامر وابنة حابس، بنت وَجمعة الحسن، بنت وهند لقمان، بنت كصخر املعضالت؛

. وغريهنَّ الظرب بن
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هكطور إىل يوعز فلم أثينا، موايل من ذيوميذ أن بعرافته يعلم هيلينوس كان (46)
الرسول بالغ الرسالة هكطور وبلَّغ رصعه، دون دفعه عىل فيحملها أثينا يستميل أن إال
إىل الكيد بهنَّ تمادى بل الحد هذا عند يقفن لم بذلك إليهن أشري فلما النساء أما األمني،
اإلطالة نتحاىش لفطرتهنَّ بديع تمثيل وهو رصيًعا، وإلقائه ذيوميذ رمح بسحق الدعاء
قلما قالت: هومريوس مرتجمة داسيه عقيلة نوابغهن إحدى كالم وحسبنا وصفه، يف
شك ال وهو دعاءٌ، لهن يستجاب ما قليال ولذا ؛ أعدائهنَّ عىل بدعائهن النساء يعتدل

جنسها. بنات عىل منها لطيٌف تحامٌل
الحلقة. الفتخة: (47)

أنه الجند سائر عرف كما عارًفا وبوادره فاريس ببواطن عامًلا هكطور كان (48)
بل فشله بسابق تذكره بكلمة يفه فلم هذا ومع منيالوس، بغلبة مضطًرا الكفاح اعتزل
فغادر عليهم حقًدا فاعتزلهم قومه، عىل ساخط فاريس أن اعتقاده عن يشف بما كلمه
وهيأ أمل، ما منه ونال الخجل وطأة عنه فخفف يجن لم ما عىل وعنفه جنى عما تعنيفه
اتفق هكطور من دهاء وهذا سبيل، أهون عىل فاريس بعودة الجيش اسرتضاء بنفسه
التعنيف أن منه يعلمان النصوح والخل للمؤدب صالح مثل وهو استحسانه، عىل الرشاح
ال الذي اللطيف التونيب أن مع يحمد، ال ما إىل يؤديان قد الضعف مواقع وكشف الفظ
وأقوم السبل، بأقرب املطلوب إىل يؤدي الحياء حجاب يزيل وال اإلحساس، شوكة يكرس

املسالك.
فاريس فهب تقدم، كما لتقاعده عذًرا له والتمس أخيه خيبة هكطور تناىس (49)

فات. ما ملالقاة الحمية بنار مضطرًما اإلثر عىل
برقة املمزوج الندم وملؤها إال حركًة لها نرى وال لهيالنة، كلمة نسمع ال (50)
وحسبنا املحتوم، القضاء عىل يداها جنت ما تبعة بإلقاء عذًرا لها ل فنتمحَّ اإلحساس،
حاسة تلك غمها، وفرط بؤسها شدة عىل دليال الوجود عالم عن واالحتجاب املوت بتمنيها
األول مثال عنه، بعيدة وهي انتابته خالها أو الزمن، تصاريف به بّرحت من يف فطرية
ذلك ليكن برجل ُحبل قد فيه قيل ليل وال فيه ولدت نهار كان «ال الصديق: أيوب قول
… الرحم من أمت َلْم ِلَم … نور عليه أرشق وال فوق من هللا رعاه وال ظالًما، النهار
ما الثاني: واملثال .(١ :٣ (أيوب إلخ». ترضعانني وثديني تقبالنني ركبتني صادفت ملاذا
نَْسيًا َوُكنُت َهذَا َقبَْل ِمتُّ َليْتَِني يَا ﴿َقاَلْت السالم: عليها مريم لسان عن القرآن يف جاء

الفاريس: الشاعر قول املثالني عىل صدق وربما نِسيٍّا﴾ مَّ
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ن��م��ي��داد ش��ي��رم ك��س وك��رم��ي��زاد ن��م��ي��زاد م��ادر ك��اش��ك��ي أي م��را

ومعناه:

أُرض��ع ل��م ل��ي��ت��ن��ي وض��ع��ت��ن��ي إذا أو ت��ض��ع��ن��ي ل��م أم��ي ل��ي��ت

هكطور وداع عن بابها يف الفريدة الرواية تلك رسد يف هنا الشاعر رشع (51)
حتى مقامنا، دونه يضيق بما محاسنها تبيان يف الكتبة أفاض ولقد أنذروماخ، لزوجته
يبق لم ما املالحظات من كتاباتهم يف وأبدوا الحسان، املؤلفات بعضهم لها أفرد لقد
.(Rollin) Trailé des études رولني رسالة بالذكر منها نخص لإلسهاب مجال معه
شأوه إدراك الكتبة يتوخى املعلم الطراز تزال ال عهدها تقادم عىل الرواية فهذه بدع، وال
رشح كل عن غنية والحوايش الرشوح من عنها كتب ما كل مع وهي ومكان، زمان كل يف
بال محاسنها جميع بنفسه يستجيل حتى يتصفحها أن إال اللبيب املطالع عىل وما وبيان،
إليه تطاولت والكمال العقل، ونوابغ الرجال، عظام كسائر وهومريوس دليل، وال مرشد
مًعا هنا اضطرا تخطئته يف واملتفاني له املتشيع أن عىل لدود وعدو حسود منتقد كل يد

أنذروماخ. وكمال هكطور لجالل ووقاًرا هيبًة االنحناء إىل
كالربق متقصيًا يسعى فهو الزوجني، للقاء التوطئة هذه من أجمل توطئة أيُّ (52)
الهالك، قبل بنظرة التزود يف إال يطمع ال الوطن، عن الذود دواعي عن الٍه غري الخاطف
إىل البالد نسوة بتهافت عابئة غري املشارف من تستطلع الفؤاد مخلوبة تجري وهي
وسمو بسالمته إال واآلخرة الدنيا يف لها مطمع ال األعظم معبودها زوجها فكأنما املعبد،

مكانته.
فوًرا عودته ووجوب موقفه حرج ادكاره عن بامرأته شغفه هكطور يثبط لم (53)
الصدفة بها جمعته ثم عنها، بالبحث الوقت يضع ولم متصربًا، أتى حيث من فانثنى
الشماء الهمم حقوق توفية إىل الشاعر تنبه من ذلك يف ما يخفى وال التحري، زيادة دون

واحد. آن يف الغراء والعواطف
الوالد. بفضل اعرتاًفا املولود الطرواد دعا كذا املدينة. ملك أي: أستياناس، (54)

زنثس، أيًضا ويدعى معبوداتهم، جملة من كان طروادي نهر إسكمندريوس (55)
سمى عينًا، األربعون أي: كوزلر»، «قرق اآلن: له ويقال مائه، لصفرة األصفر؛ أي:
مغامز إىل باألسماء يرمي أن ملة كل يف طبيعي ألمر إنه به. تربًكا باسمه ابنه هكطور
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العرب جرى وقد معدودة، رجال أو محمودة، صفات أو معبودة، آلهة أو مقصودة،
وعباس، وعيل، شمس، وعبد مناف، وعبد العزَّى، وعبد الالت، عبد فقالوا: غريهم، جري
بمستقبح التسمية وهو فيه جاراهم من قلَّ بأمر تفردوا أنهم عىل جرٍّا، وهلمَّ وهمام،
تأول ولقد ومرار، وزبالة، وضبيعة، وضبع، وذؤيب، وذئب، وكليب، ككلب، األسماء؛
ملاذا له: فقيل سئل إذ أعرابي؛ حديث من ُروي ما أحسنها مختلفة تأويالت ذلك يف الناس
بأقبحها؛ وأبناءكم ومرسور، ولؤلؤ، ومرجان، كجوهر، األسماء؛ بأحسن عبيدكم تسمون

ألعدائنا. وأبناؤنا لنا عبيدنا فقال: وذئب؟ وكلب، ومرار، كغضبان،
أثناء حني، بعد حينًا يربزه الشاعر ترى اإللياذة موضوع آخيل كان ملا (56)
رؤيته إىل تشوًقا يزداد بل السامع ذهن عن يغيب ال حتى عظيمة كلها بمظاهر احتجابه

بالُخرب. الخرب إحقاق إىل وتشوًفا
مفخر غاية ألن وخصوًصا واالحرتام؛ الرعاية عىل دليل بسالحها الجثة إحراق (57)
لقتيله أخيل إجالل عىل دليال ذلك من وأعظم القتىل، أسالب إحراز الزمن ذلك يف األبطال

والتجلة. اإلكرام يف والنهاية الغاية عندهم وهو رضيًحا، له بناؤُه أنذروماخ أبي
القفرة، الجبال وفوق البحار، قعر يف حسان بنات بوجود يعتقدون كانوا (58)
بعض يف الجبال بنات عىل الغاب بنات اسم أطلقوا وربما واآلجام، الغاب ووسط
ميت رضيح حول الشجر بزرع واعتناؤهن املؤلهة، املخلوقات من جميًعا وهن الرتجمات،

مكانته. علو عىل دليل
ديانا الالتني ويسميها (Αρτεμις)أرطميس كانت ماتت. أن تلبث لم إنها أي: (59)
، فتقتلهنَّ بنبالها النساء ترمي وكانت والقنص، والطهارة العفة ربَّة (Diana, Diane)
بالشمس، أفلون عن يُرمز كما بالقمر عنها ويُرمز الرجال، يرمي أفلون أخوها كان كما
كما اآللهة من معهم قاتل من يف وقاتلت للطرواد، موالية وهي مراًرا، هومريوس ذكرها
أو غزالة جانبها وإىل قصري، بثوب مرتدية القامة طويلة بعذراء يمثلونها كانوا سيجيئ.
الحسان. العذارى من طائفة ووراءها قوس وبيمينها يرسمونها كانوا ما وكثريًا كلب،

إىل بنفسه اإللقاء عن هكطور إلمساك يطرق باب كل أنذروماخ طرقت لقد (60)
ألمَّ بما وذكرته الحنان، عواطف فيه فهاجت ومنزلته، بهمته تعبث أن دون التهلكة
قتل، إذا مقتله عواقب من وحذرته به وتعلقها له حبها له ومثلت املحن، من بيتها بآل
ثغرة يقي أن له حسنت ثم يتيًما، وطفله أيًّما امرأته يغادر أن اليسري باليشء يكن ولم
غضٌّ فيه يكون فال األشداء، األبطال إال يقفه ال موقف وذلك األعداء، هجمات من السور
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أرطميس.

نبذ من توخيناه ملا خالًفا رصاحًة بالتعريب وقلناُه ضمنًا هومريوس قال كما شأنه، من
منه، بأحسن تنطق أن التصور يف ليس بما الشاعر أنطقها فقد الجملة وعىل الترصف،

الخالل. وطيب العواطف رقة لديها وتوفرت الرجال قدر قدرت زوجٌة
وذكر هذا ينبئنا النقاب. الطويالت والطرواديات الطرواديني بني األصل ويف (61)
أنهن أخرى مواضع يف والربات النساء وبراقع هيالنة، وبرقع قبيلُه، إيقاب مقانع
عىل يحرصون كانوا أنهم الحديث هذا كل من ويؤخذ العهد، لذلك النقاب استعملن
أمر وذلك الرجال، بني املكانة إحراز عىل حرصهم الجمال ربات من االستحسان إحراز
فضل من للنساء يكن لم ولو الحضارة، ات معدَّ هلل والحمد به تعبث تكد لم فطري
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كنَّ وإن أنهنَّ ترى أفال لكفى. املظاهر بأسمى لديهنَّ للربوز دفعهم إال الرجال عىل
وراء من شددن فقد والسنان، بالصارم الفرسان عىل قليال إال يشددن لم الجاهلية يف
صديد يستنفرُه ال استنفاًرا واستنفرتهم الفتان، واللحظ الفتاك باملنطق عليهم رجالهن
أو بجالوت فتكه بعد حوله يغنني والبنات داود تخال ال أو الفرسان، وهديد الفيالق
السموأل من تحس ال أو املجد. ذرى وتسنم الجند، بتطواف منه بهن فؤاًدا أمأل جليات:
بكل ازدراءَهنَّ رأ ادَّ حتى والعوامل، املناصل من خشيته فوق منطقهن ذرابة من خشية
«معرّيته». مظان دفع يف النفس وأجهد اللسان، وفصاحة املنطق، بالغة من هللا خوله ما
ال عنرتة ديوان تصفحت إذا ثم املهاجاة، أو باملجافاة له اجتزأ لخلته ذكًرا املعرّي كان ولو
هكطور قول فيقول عبلة، إىل الخطاب فيها يوجه أبيات من تخلو قصيدة له تجد تكاد
وهو الحارث بني فارس وقاص بن يغوث عبد قول هنا إيراده يحسن ومما ألنذروماخ،

موته: ساعة يتغنى

وع��ادي��ا ع��ل��يَّ َم��ْع��دوٍّا ال��ل��ي��ث أن��ا أن��ن��ي م��ل��ي��ك��ة ع��رس��ي ع��ل��م��ت وق��د
ب��ن��اب��ي��ا ال��ق��ن��اة ب��ت��ص��ري��ف ل��ب��ي��ًق��ا ال��ق��ن��ا ش��م��ص��ه��ا ال��خ��ي��ل م��ا إذا وك��ن��ت
إل��خ … ال��ع��وال��ي��ا ع��ل��يَّ أن��ح��وا وق��د ب��ك��ف��ي وزع��ت��ه��ا ال��ج��راد س��وم وع��ادي��ة

املرصوع. والتليل: رصع، تل: (62)
والتفاني الحمية بنار الرجال أفئدة يسعرن أن أيًضا النساء فضل من ليس أَو (63)
هالك عىل مصربًا نفسه من يجد القوم يف من أبسل هكطور ترى ال أَو األوطان؟ بحب
ال فكيف مماته؟ بعد ولو امرأته، سبي عىل صربًا يجد وال وخالنه، وإخوانه وأمه أبيه
وتتفتح األبصار لها تحار معجزة كل صدره عىل البسالة آُي تخط وال هذا، بعد يتفانى

عنرتة: قال إعجابًا. عندها يوقف شئون القبيل هذا من وللعرب األقدار؟! أبواب لها

م��ن��ك��وُد ف��راق��ه��ا ب��ع��د وال��ع��ي��ش راح��ٌة ع��ب��ل��ة ب��ع��د م��ن ل��ي ف��ال��ق��ت��ل
ب��ع��ي��ُد ع��ن��ك وه��و ع��ن��ت��ر ت��دع��ي��ن س��ب��ي��ًة ب��ق��ي��ت إذا ع��ل��ي��ك ل��ه��ف��ي
ي��ج��وُد ب��ال��دم��وع ج��ف��ن��ك ك��ان إن ف��ان��دب��ي ال��م��ن��ي��ة دن��ت ق��د ع��ب��ل ي��ا
ح��س��وُد وه��و ع��ل��يَّ ال��زم��ان ص��رف ب��ك��ى ف��ق��د ع��ل��يَّ ت��ب��ك��ي إن ع��ب��ل ي��ا
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ج��دي��ُد ِذْك��ُرُه��نَّ ي��وم ك��ل ف��ي َف��َف��َع��اِئ��ِل��ي دم��ي س��ف��ك��وا إن ع��ب��ل ي��ا

الكالم استتمام عند يفته ولم الشفيق، األب دعاء له ودعا طفله هكطور قبَّل (64)
وحسن النية صدق من به اتصف ملا تام تمثيل هذا كل أمه، قلب يطيب بما يدعو أن
فيها النظر يمعن أن املطالع فحسب آخرها إىل أولها من املشهد ذلك دقائق أما الطوية،

وقائعها. وتنسيق بدائعها من خافية عليه تخفى فال قدمنا، كما
أََجلُُهْم َجاءَ ﴿إِذَا اْلَمْوُت﴾، يُْدِرككُُّم تَُكونُوا ﴿أَيْنََما القرآنية: اآليات من (65)
طالب «املوت طالب: أبي بن عيل اإلمام كالم ومن يَْستَْقِدُموَن﴾ َوَال ۖ َساَعًة َفَاليَْستَأِْخُروَن
قال املعنى، بهذا كثرية أقوال وللشعراء الهارب». يعجزه وال املقيم، يفوته ال حثيث

الكميت:

ب��اق��ي��ا ل��ن��ف��س��ك ت��ب��ق��ي ال وإن��ك ك��ث��ي��رٌة ال��خ��وف أن م��ع��رًض��ا ف��ط��أ

حينه. يف يأتي فاملوت شيئًا تتّق ال أي:
اآلخر: قول ومثله

م��رح��ُل ال��ل��ه ق��ض��ى ع��م��ا الم��رئ وم��ا ح��م��ام��ُه ي��ع��دو ل��ي��س وك��لٌّ ف��ك��ي��ف

املعري: قال

م��ق��وده��ا ال��م��ل��ي��ك ي��م��ي��ن وف��ي ج��اه��دًة ال��ح��ي��اة ت��ب��غ��ي وال��ن��ف��س
م��خ��ل��ده��ا ال��ج��ب��ان ت��وق��ي وال م��ه��ل��ك��ه��ا ال��ش��ج��اع اق��ت��ح��ام ف��ال
َغ��ِدَه��ا وال ب��ع��دُه ي��وم��ه��ا ال س��ب��ٌب ال��رَّدى م��ن ن��ف��س ل��ك��ل

فيه ما عىل كالٌم وهو شئونها، تعهد إىل زوجته بتنبيه كالمه هكطور اختتم (66)
الهادي الخليفة قال أعمالهم. إىل تطلعهنَّ النساء عىل الرجال إنكار إىل يشري الرقة من
لك أما بابك؟ إىل وتروح تغدو التي املواكب هذه «ما حاجة: يف عنده دخلت وقد ألمه
وال ملسلم بيتك تفتحي ال إياِك إياِك يصونك؟ بيٌت أو يذكرك مصحف أو يشغلك مغزٌل

ذمي».
األَسنَّة. صعدة جمع الصعاد: (67)
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عنرتة: قال (68)

راج��ِع غ��ي��ر إن��ن��ي ي��ق��ي��ن وداع ب��ي��ن��ه��ا ي��وم ع��ب��ل��ٌة ودع��ت��ن��ي ل��ق��د

ملتهبة جذوة وكله فاريس، به لحق حتى األبواب يتعدى هكطور يكد لم (69)
وهي حسنًا، موقًعا وتعنيفه هكطور نصح وقع لقد أفستاثيوس: قال وإقداًما. همة
محجة وأصاب محله حل لطيف تعنيف لكل الوقع حسن فأبان الشاعر، اتبعها خطة
كان فاريس وإن واإلقدام، للحزم مفسدة الغرام إن قال: من وهم ولقد نقول: الصواب.
رقيق فهو زمان كل يف أمثاله عىل يصدق تمثيال مثله هومريوس إن أجل جبانًا. نكًسا
يتخري فإنما منزال ابتنى إذا الكمال ويتطلب الجمال، يحب جميل الفكرة، دقيق الفطرة،
عىل فيحرص سالًحا ادخر وإذا الحرف»، أرباب «أمهر لبنائه وينتدب موقع أجمل له
القيثار، نقر عىل يطرب فإنما ولًها طرب وإذا الصقيل»، والدرع الشكة «ويصقل جالئه
نورها»، «يتألق بعدة يشك فإنما السالح لبس وإذا األشعار، وتالوة األوتار رضب ويحسن
وليست بعرسه» «مرب الشنفري: قال كما أنه إال يشوبه ال وظرف لطف معدن إذن فهو
وهذا ومحاسنها. بعبلة الوغى حومة يف حتى يتغنى عبسينا فهذا الكربى، بالشائبة هذه
وجه إىل هنا نستطرد أن بأس وال نساء، وزير صهباء معاقر كان أن يشبه لم مهلهلنا
وهو العار، ودرَّاء الذمار حامي كليب فهكطور العرب وأخوي اليونان، أخوي بني الشبه
اإللياذة أن عىل األصغر. األخ وهو بالثأر، واآلخذ األوار املثري كاملهلهل وفاريس األكرب، األخ
جرى بما ينبئنا والتاريخ كليب، بقتل البسوس حرب بدأت كما هكطور بمقتل تنتهي

فاريس. عليه أطارُه بسهم هكطور قاتل آخيل قتل من حني بعد
بقوله: الطباق فأتمَّ البديع، املعنى هذا ر يتصوَّ كان قرَّان بن عطارد كأن (70)

وره��اِن ح��ل��ب��ٍة ف��ي س��اب��ًق��ا ج��رى م��ا ب��ع��د ال��ق��ي��د ��ه ض��مَّ ج��واٌد ك��أن��ي

إىل بعضهم نقله حتى الجميل التشبيه بهذا هومريوس قراء من الشعراء علق ولقد
مأخذها، يبينوا أن دون معانيه من كثري نقل يف ذلك مثل وفعلوا بحرف، حرًفا لغاتهم

دهر. بعد ولو تبدو أن تلبث ال الحقيقة ولكن
هومريوس رشاح من قرأت ما يف أر لم الخيل. أنثى حجرة، جمع الحجور: (71)
همة وصف هنا املراد كان وإن فإنه فاريس، ألخالق التشبيه هذا مشاكلة إىل انتبه من
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جعل إذ به؛ واملشبه املشبه بني تام بطباق الشاعر فيها أتى فقد إال، ليس فاريس
األنثى. إىل والتحبب التزلف غايتيهما

مع ا تامٍّ وصًفا أخيه وصف عىل السابق والبيت البيت هذا يف هكطور أتى لقد (72)
له فأعرب كثرية، ومعاني قليلة بألفاظ جمع حقٌّ كالٌم وهو الحرب، تاريخ بكل اإلملام
الحرب، عىل وحثه ذنوبه وسابق بعيوبه وذكَّره كرامته، حفظ عىل وحرصه له وده عن
مراعاة مع يؤمله بيشء شعائره يمسس ولم مذهبه، ويالئم مرشبه يوافق بما والكفاح

قال. ما كل يف الصدق
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وآياس هكتور براز

ُمْجَملُه

الدائرة تدور وكادت الحرب، جذوة اضطرمت قومهما معسكر وفاريس هكطور بلغ ملا
الطرواد نصري أفلون بها فلحق بإغاثتهم، وهمت األمر عاقبة أثينا فخشيت اإلغريق، عىل
اليونان أشد بطلب مناديًا هكطور يربز أن عىل اليوم، ذلك يف القتال إيقاف عىل فاتفقا
فتفدم هكطور، إىل وفاقهما بمآل يوعز أن العرَّاف هيلينوس إىل فأوحيا لربازه، بأًسا
بالجبن ورماهم منيالوس فقام والصمت، الذهول فأخذهم اليونان أبطال من بطال وطلب
القرعة فأصابت فاقرتعوا تسعة منهم فربز مؤثر، بكالم الشيخ نسطور وعقبه والوهن
الظالم، بينهما فصل حتى وصدام كفاح بني يزاال ولم لهكطور وبرز بسالحه فشك آياس،
بإيقاف ونادى الشيخ نسطور اإلغريق بني فقام معسكره، إىل جيش كل وانحاز فافرتقا
عىل يستحثهم أنطينور الطرواد معسكر يف وقام القتىل، جثث تدفن ريثما القتال رحى
وإنما هيالنة رد يف فاريس فعارضه للدماء، حقنًا لإلغريق وأموالها هيالنة عن التجاوز
فاريس، كالم مفاد يبلغهم اإلغريق إىل بالرسل فريام امللك فبعث وزيادة، بأموالها سمح
الحرب إال ذيوميذ أَبَى الرسالة وبلَّغت الرسل بلغت فلما املوتى لدفن الهدنة ويطلب
بمشورة عمال اإلغريق رشع ثم قتاله، الفريقني من كل فدفن الهدنة، عىل اإلغريق فأقر
وقام لفوسيذ ذلك يرق فلم الطرواد، هجمات لصد معقل وبناء خندق بحفر نسطور



اإللياذة

باإليالم ليلهما بعض الجيشان ورصف زفس، فأسكته اآللهة، بمجمع باإلغريق يندد
الهجوع. إىل جنحا ثم والطعام،

والعرشون الرابع واليوم وإياس، هكطور برباز النشيد هذا يف والعرشون الثالث اليوم ينتهي
الخندق، وحفر املعقل ببناء والعرشون والسادس القتىل، بدفن والعرشون والخامس الهدنة، بعقد

القتال. ساحة يف جميعه الوقائع ومشهد

السابع النشيد

إس��ك��ن��درا1 ي��ص��ح��ب ال��ب��اب إل��ى ج��رى ث��م ه��ك��ط��ور ق��ال ك��ذا
ون��ح��را ط��ع��نً��ا األغ��ارق ل��ك��ي��د ج��م��را ت��ل��ه��ب ال��ن��ف��س ب��ص��دري��ه��م��ا
ال��ط��رب ه��زه ل��ل��ق��ي��اه��م��ا ي��ل��ه��ب وال��ح��ش��ا وج��ي��ش��ه��م��ا
ش��ق��ا2 واألم��ر ال��م��ج��اذي��ف ب��م��ل��س ش��ق��ا ال��ي��م ش��ق��ت ك��ن��وت��ي��ة
م��ه��ب خ��ي��ر ال��ري��ح ه��ب��ت ل��ه��ا رب ف��ض��ل وم��ن ق��واه��ا وخ��ارت
ال��غ��ب��ار واس��ت��ط��ار ب��إث��ره��م��ا ث��اروا ث��م أم��ل��وا ب��م��ا ف��ف��ازوا
ال��م��ع��ت��ض��د3 ال��م��ل��ك آلري��ش ول��د ب��أرن��ا َم��ْن ف��م��ي��ن��س��ت��س
وه��ى4 غ��زًم��ا ف��اري��س ب��ص��م��ص��ام ال��م��ه��ا ع��ي��ن ذات وف��ي��ل��وم��ذا
ال��م��ه��ال��ك أل��ف��ى ه��ك��ط��ور ب��م��زراق ال��ت��رائ��ك ت��ح��ت ب��ال��ع��ن��ق وآي��ون
ات��ق��د واألوار خ��ي��ل��ه إل��ى ع��م��د ذك��س��ي��س ب��ن وإي��ف��ي��ن��س
زج��ه ك��ت��ف��ه ف��ي وغ��ي��ب زج��ه ل��ي��ق��ي��ا ب��ن��ي ف��ق��ي��ل
ال��ق��وى ف��ق��ي��د ال��ع��ي��ون غ��ض��ي��ض ال��ت��وى ل��ل��ح��ض��ي��ض خ��ي��ل��ه ف��ع��ن
ت��راه��م األل��م��ب ف��وق وف��االس ع��راه��م ح��ل��ت األغ��ارق ف��ج��ن��د
اق��ت��ف��اه��ا ف��رغ��م��وس م��ن وف��ي��ب��وس خ��ط��اه��ا ح��ث��ت إل��ي��ون ق��دس إل��ى
م��ج��ي��د ن��ص��ًرا ال��ط��راود ل��ق��وم وي��ري��د ي��رق��ب��ه��ا ك��ان ل��ق��د
م��ب��ت��دي��ا:5 ب��ادر ال��ف��ور ع��ل��ى ال��ت��ق��ي��ا ال��زان��ة ل��دى ول��م��ا
ن��ف��س وح��دة ب��غ��ي��ظ ه��ب��ط��ت زف��س ب��ن��ت ي��ا األف��ق م��ن «ع��الم
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س��ج��اال ت��ج��ري اآلن إل��ى ب��ح��رب ح��اال األغ��ارق ل��ق��وم أرف��دا
ح��ق: أص��ل��ح ف��دون��ك ف��س��م��ًع��ا ت��رق��ي ل��م ط��راودن��ا ل��خ��ط��ب
ل��ل��ن��زال ن��دف��ع��ه��م ب��ع��د وم��ن ال��ق��ت��ال ن��ك��ف ه��ي��ي ال��ي��وم «ب��ن��ا
ت��ب��ورا»6 أن رم��ت��م��ا م��ذ إلل��ي��ون أخ��ي��را ي��وًم��ا ن��ش��اه��د أن إل��ى
ال��ص��دام» ك��ف ت��أم��ل ك��ي��ف ف��ق��ل م��رام��ي ذا إن��م��ا «ن��ع��م ف��ق��ال��ت:
ل��ل��ِب��راز7 ال��ع��دى ل��ي��دع��و ن��ح��ث ال��بَ��راز ن��ح��و «ف��ه��ك��ط��ور أج��اب:
ي��دف��ع��ون��ا» ب��ط��ال ج��ن��ده��م وم��ن ي��ح��ت��دم��ون��ا ب��ال��غ��ي��ظ ش��ك ف��ال
ال��م��ص��دق8 ال��ق��رار ح��ج��اه ب��ك��ن��ه ت��ح��ق��ق وه��الن��س ف��أق��ن��ع��ه��ا
وق��اال: أخ��ي��ه ن��ح��و ت��ق��دم ف��ح��اال ال��م��ق��ال اس��ت��ت��م��ا ول��م��ا
أخ��اك��ا م��ط��ي��ًع��ا اس��ت��م��ع��ت م��ا أال ح��اك��ى ب��ال��ع��ق��ِل زف��َس َم��ْن «أه��ك��ط��ور
م��ف��ردا ق��م ال��ف��ري��ق��ي��ن وب��ي��ن ال��ع��دى وق��وم أَج��ِل��س ف��ق��وم��ك
ال��ق��ي��ول أش��د م��ن ف��ت��ى إل��ي��ك م��ه��ول ل��ب��راز ي��رس��ل��وا وس��ل
تُ��ْق��تَ��ال»9 أن آن م��ا ب��أن��ك ال��ع��ل��ى آل ص��وت ج��اءن��ي ف��ق��د
ال��وام��ض��ا10 ال��ل��ه��ذم ال��وس��ط م��ن ق��اب��ض��ا وج��رى ال��ف��ت��ى َف��ُس��رَّ
ص��ح��ب��ه11 أَْج��َل��َس آغ��م��م��ن��ون ك��ذا ق��رب��ه ال��ط��راود ج��ي��ش وس��ك��ن
ح��ال ال��ح��ال ف��ي ع��ق��اب��ي��ن وش��ك��ل ت��ج��ل��ى م��م��ا اإلاله��ان وس��ر
ف��ط��رس12 ل��ط��رس ي��ن��ظ��ران ب��ه��ا زف��س زان��ة ف��وق ن��زال ب��ه
ت��ه��ول ك��ث��اًف��ا ص��ف��وًف��ا ج��ل��وًس��ا ال��س��ه��ول ب��ت��ل��ك ال��ج��ن��ود وك��ان
ال��ب��ئ��وس ت��ن��م��ي ال��ع��وام��ل وس��م��ر ال��ت��روس ف��وق ال��ت��رائ��ك ع��ل��ي��ه��ا
ال��ن��ظ��ر13 ي��وه��ي وارب��دَّ ف��أرج��َف ان��ت��ش��ر ال��ن��س��ي��ُم ع��ل��ي��ه ك��ي��مٍّ
م��ه ال��ط��راود «أج��ن��د وص��اح: ات��ج��ه ال��ب��راح ن��ح��و وه��ك��ط��ور
ب��ظ��ن��ي ي��ج��ول م��ا ل��ك��م أف��ي��ض ف��إن��ي س��م��ًع��ا آخ��اي ق��وم وي��ا
ال��ش��دادا ال��رزاي��ا ه��يَّ��ا ول��ل��ك��لِّ ال��ع��ه��ادا ق��اض زف��س ب��ي��ن��ن��ا أرى
ال��س��ف��ي��ن ت��ج��اه ت��ل��ق��وا ال��ح��ت��ف أو ال��ح��ص��ون ق��الع ت��دك��وا أن إل��ى
ت��ائ��ق ل��ب��رازي ب��ط��ل ف��ه��ل األغ��ارق ج��ن��د خ��ي��ر ف��ب��ي��ن��ك��م
ال��م��ج��ت��ب��ى ه��ك��ط��وًرا ي��ص��ادم م��ن��ت��دب��ا ب��ال��ب��أس ف��ي��خ��رج
ال��ش��ه��ود خ��ي��ر ذاك ع��ل��ى وزف��س ال��ع��ه��ود م��ع��ه أب��رم وإن��ي
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م��غ��ن��م��ا ل��ه ب��س��الح��ي ي��ف��ر ال��ل��ه��ذم��ا ب��ي يُ��ْع��ِم��َل��نَّ ف��إن
ال��ج��س��دا ص��ح��ب��ت��ي إل��ى وي��ل��ق��ي رغ��دا ب��ه ي��م��ض��ي ال��ف��ل��ك إل��ى
وأزواج��ه��م14 ه��م وي��ذك��ون��ه أف��واج��ه��م ل��ب��ي��ت��ي ف��ي��م��ض��ي
ال��س��ه��ام رب ال��ن��ص��ر وأوالن��ي ال��ح��م��ام م��ر م��ن��ي ن��ال وإن
ت��رف��ع15 أف��ل��ون ب��ب��ي��ت ل��ح��ي��ث أه��رع إل��ي��ون ن��ح��و ب��ش��ك��ت��ه
ال��س��ف��ائ��ن ف��وق ��ع��ِر ال��شُّ ق��وم��ه إل��ى خ��ائ��ن غ��ي��ر ج��ث��ت��ه وأدف��ع
ال��ض��ري��ح م��ش��ي��د ف��ي ي��وارون��ه ال��ف��س��ي��ح ه��الذا ب��ح��ر ج��رف ف��ف��ي
ال��س��ف��ن ع��ل��ى األن��ام ت��م��ر ال��زم��ن ب��م��س��ت��ق��ب��ل وإم��ا
أب��ي��د ق��دًم��ا ه��ك��ط��ور ب��ع��ام��ل ع��ن��ي��د ق��رم ق��ب��ر ه��ن��ا ي��ق��ال
ح��ي��ارى16 ُط��رٍّا األغ��ارق ف��ظ��ل م��ن��ارا» وي��ع��ل��و م��ج��دي ف��ي��خ��ل��د
ت��ن��ف��ر17 ب��غ��ي��ت��ه رد وم��ن تَ��ْج��ُس��ر ل��لِّ��ق��ا ف��ال س��ك��وتً��ا
اح��ت��ق��ارا:18 ي��ف��ي��ض وص��اح ح��ش��اه ن��ارا ي��ؤج��ج م��ن��ي��ال ف��ق��ام
آال19 أي��ن أم��رن��ا أس��ف��ا ف��وا رج��اال ول��ي��س أن��ادي «ن��س��اء
ي��ت��ق��دم ه��ك��ط��ر إل��ى َم��ْن ي��ك��ن ل��م ب��أب��ط��ال��ن��ا إذ ع��ارن��ا ف��وا
ه��ل��وع��ا20 ج��ب��نً��ا ب��ات ف��ك��ل��ك��م ج��م��ي��ع��ا وم��اءٌ ت��راٌب ع��س��اك��م
ل��ل��ط��ع��ان ب��ارز أن��ن��ي وه��ا وش��ان ف��ؤاد م��ن ل��ك��م ول��ي��س
ووال» م��ن��ًة َف��ي��ْؤتَ��ونَ��ه ال��ع��ل��ى آلل إال ال��ن��ص��ر وم��ا
م��ن��ي��ال ي��ا ال��ردى أب��ي��ت ول��ك��ن ال��ج��م��ي��ال ال��س��الح ي��ج��ي��ل وش��ك
وت��رح��م ال��ج��م��وع ص��ي��د ت��ث��ب��ط��ك ل��م ل��و ه��ك��ط��ور ي��ص��م��ي��ك ك��اد ل��ق��د
ان��ت��ه��ر: ث��م أم��س��ك ب��ي��م��ن��اك األب��ر أخ��وك ال��م��وال��ي وم��ول��ى
م��ن��ك��را إذن وج��ئ��ت ه��ذوت أرى م��ن��ي��ال زف��س «م��ق��رب
ي��ت��ه��ي��ب ت��رى س��واك م��ن ف��ت��ى ف��اره��ب ه��اج��ت��ك ال��ن��ف��س ب��ك ف��م��ه��م��ا
وت��ص��وال ب��ه ت��ق��اس أن إل��ى س��ب��ي��ال ال ال��ذي آخ��ي��ل ون��ف��س
ال��ي��الم��ق21 اص��ط��ك��اك ي��وم ل��م��ل��ق��اه ي��س��اب��ق أن ي��ج��زع��ه ك��ان ل��ق��د
أش��د ق��رًم��ا األغ��ارق ف��ي��غ��ري ال��ع��دد وأل��ق اج��ل��س��ن َف��ه��يِّ
س��ل��ي��م��ا ال��ب��راز ذا م��ن ف��ي��خ��رج أل��ي��ًم��ا وق��ًع��ا ال��ح��رب ف��ي ي��ك��ف وإن
ال��ن��وب»22 ي��ه��اب ل��ي��س ك��ان وإن ال��رك��ب ي��ل��وي ب��األن��س ش��ك ف��ال
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ذوي��ه ن��ف��وس وط��اب��ت وك��ف أخ��ي��ه ل��ن��ص��ح م��ن��ي��ال ف��دان
خ��ط��ب:23 ث��م ن��س��ط��ور ال��ف��ور ع��ل��ى وان��ت��ص��ب ج��ردوا وش��ك��ت��ه
ن��ك��ب��ا ق��د األخ��اءة ب��الد ح��رب��ا ف��وا رزء أي «أال
ال��م��ج��اه��د24 ف��ي��ال ال��ِه��مُّ ح��ك��ي��م��ه��م ال��م��رام��د خ��ط��ي��ب ي��غ��ص ك��م أال
وأق��ع��د ج��ب��نً��ا األغ��ارق ب��ئ��وس أخ��م��د ه��ك��ط��ور أن درى م��ا إذا
ال��ن��س��ب م��ن��ي ي��ق��ت��ص ب��م��غ��ن��اه ال��ط��رب ب��ادي ك��ان ك��م ق��ب��ل إال
والح��ق ق��دي��م م��ن ون��س��ب��ت��ه��م األغ��ارق ك��ل أص��ل ل��ه ف��أن��م��ي
ال��ورى ل��م��وال��ي ي��ًدا ل��م��دَّ أرى م��ا ع��ل��ى رآك��م ل��و أال
ب��ؤس��ه25 ل��ش��دة ��ا َزجٍّ آلذي��س ب��ن��ف��س��ه ت��زج أن ل��ي��س��أل��ه��ا
ف��أب��ل��و26 ش��ب��اب��ي أع��دت��م م��ا أال أف��ل��و ي��ا آث��ن��ا ي��ا زف��س أي��ا
ال��س��ري��ع27 ي��ردن��وس ُس��رى وح��ول ف��ظ��ي��ع ِف��يَّ��ا ب��أس��وار ك��ي��وم
أغ��ارت ف��ي��ال أج��ن��اد وأب��ط��ال ث��ارت ال��ح��رب ق��ي��الدن ن��ه��ر ل��دى
ب��ال��رم��اح أرق��ادي��ا ص��ن��ادي��د ال��ك��ف��اح ب��ش��دي��د ت��ص��ادم��ه��ا
ب��دا ك��رب ل��دي��ن��ا ش��دي��ًدا ال��ع��دى زع��ي��م وإي��رث��ل��ي��ون
ال��ح��دي��دي ال��ص��ول��ج��ان ذي إري��ث��وس ال��م��ج��ي��د ال��م��ل��ي��ك س��الح ع��ل��ي��ه
وال��ف��روع��ا ال��ق��ن��ا ي��ج��ي��ل ال ب��ه ال��ج��م��وع��ا ي��ل��ق��ى ك��ان م��ن إري��ث��وس
غ��درا28 أص��م��اه ل��ي��ك��رغ ول��ك��ن ذك��را ذاع ب��ف��ط��ي��س��ه ل��ذاك
وق��اه م��ا وف��ط��ي��س��ه رم��اه ب��ال��ق��ن��اه ح��رج م��ع��ب��ر ل��دى
وه��ب��ا آرس ل��ه س��الًح��ا س��ل��ب��ا وق��ات��ل��ه ف��خ��ر
ال��ه��رم29 أق��ع��ده ح��ي��ن إل��ى ي��س��ت��ل��ئ��م ال��ع��م��ر ب��ه ف��ظ��ل
ل��ل��ص��دام ي��ن��ب��ري ب��ه ف��ك��ان ال��ه��م��ام إي��رث��ل��ي��ون ف��أع��ط��اه
ت��رت��ع��د ال��ص��ن��ادي��د وك��ل ي��ف��ُد ب��ط��ل وال وي��دع��و
ج��ن��دي أح��دث ذاك إذ ك��ن��ت وإن وح��دي ال��ن��ف��س ت��دف��ع��ن��ي ف��أق��دم��ت
م��ن��ارا َك��م��يٍّ أع��ل��ى وج��ن��دل��ت ان��ت��ص��ارا ذراع��ي أث��ي��ن��ا ف��أول��ت
ع��ري��ض ط��وي��ال غ��ل��ي��ًظ��ا ُع��تُ��الٍّ ب��ال��ح��ض��ي��ض ق��دم��ي ل��دى َف��َخ��رَّ
ال��ع��ج��اب م��ن��ي ه��ك��ط��ور ألدرك ال��ش��ب��اب غ��ض أواه ك��ن��ت ف��ل��و
ال��ن��زال» ه��ذا َوْق��َع أب��وا أراه��م رج��ال م��ن ب��ك��م م��ا وأب��س��ل

431



اإللياذة

ي��ب��رزون��ا ت��س��ع��ة ان��ب��رى ل��دي��ه ال��م��ه��ي��ن��ا ال��ح��دي��ث اس��ت��ت��م ف��ل��م��ا
ع��رب��د آغ��م��م��ن��ون زع��ي��م��ه��م س��ؤدد ال��ق��وم أول ف��أول��ه��م
ال��ق��ت��ال ه��ول األي��اس��ان ك��ذاك ال��رج��ال روع ذي��وم��ي��ذ ت��اله
ال��ك��م��اه إل��ه ع��د م��ري��ون ف��ت��اه ث��م إذوم��ن ف��ه��ب
يُ��ْؤنِ��س:30 ب��ال��ب��ش��ر ال��ش��ي��خ ف��ص��ده��م ف��أوذس ف��ث��واس ف��أوري��ف��ل
ال��م��ج��ال31 خ��اض ف��از ِق��ْدَح��َه َف��َم��ْن تُ��َج��ال ب��ال��ق��داح إذن «ع��ل��ي��ك��م
َس��ِل��َم��ا» إذا ن��ف��ًس��ا وي��ج��ذل أق��دم��ا إن األغ��ارق ي��س��ر
م��ن��ت��ص��ب��ا أت��ري��ذ ب��خ��وذة َض��َرب��ا ِق��ْدَح��ُه َف��تً��ى ف��ك��ل
ال��دع��ا: أك��فَّ ال��خ��ل��ود آلل رف��ع��ا ك��ل��ه وج��ي��ش��ه��م
ح��ت��م��ا» ف��أت��ري��ذ ال أو ذي��وم��ي��ذ وإم��ا أي��اس إم��ا زف��س «أي��ا
خ��رج ل��دي��ه أي��اس ف��س��ه��م رج األق��ادي��ح ت��ل��ك ون��س��ط��ور
س��ري��ع��ا ي��ج��ري ال��ف��ي��ج ب��ه ف��ط��اف ج��م��ي��ع��ا ال��ج��ن��ود أم��ان��ي وت��ل��ك
ف��ف��ردا ف��رًدا ال��ق��دح ي��ب��رز ل��ه��م ق��ص��دا ال��ص��ي��د ي��ق��ص��د ج��رى ي��م��ي��نً��ا
وق��ف أي��اس إزاء ه��ن��اك اع��ت��رف ب��ال��ن��ص��ي��ب َم��ْن ي��ك ف��ل��م
��ْق32 نَ��مَّ ق��ب��ل م��ن ك��ان ب��ه ب��رس��م أح��دق ث��م ت��ن��اول��ه ف��ل��م��ا
ال��ُك��َم��اْه: ون��ادى ق��دم��ي��ه إل��ى ورم��اه م��س��ت��ب��ش��ًرا ت��ه��ل��ل
ن��ص��را آم��ل وإن��ي ف��ؤادي َف��ُس��رَّا س��ه��م��ي ال��س��ه��م ذا «أَُص��يْ��َح��اُب
ال��دع��ا أف��ي��ض��وا ل��زف��س وأن��ت��م م��س��رع��ا أب��ت��غ��ي ع��دت��ي أن��ا
��ا َف��ِن��ِع��مَّ َع��َل��نً��ا ش��ئ��ت��م وإن يُ��نْ��َم��ى ل��ط��رواد ل��ئ��ال س��ك��وتً��ا
ف��ؤاِدي يَ��ْل��ِوي م��ك��ر ال ب��أس وال األع��ادي ِج��الَد ل��ن��خ��ش��ى ف��ل��س��ن��ا
وح��رُب»33 ب��راٌز ح��ش��اي ي��روع ألرب��و س��ل��م��ي��س ف��ي ك��ن��ت ف��م��ا
ال��ف��س��ي��ح: ال��ف��ض��اء ن��ح��و وت��ش��خ��ص ت��ص��ي��ح ق��ام��ت األغ��ارق وك��ل
ال��ج��الل ع��ظ��ي��م ال��ك��م��ال أل��ي��ف ال��م��ع��ال��ي رب زف��س أب��ت��ا «أي��ا
ف��ض��ال آي��اَس ال��ي��وم ن��ص��رك أن��ل ت��ج��ل��ى م��ن أي��ا إِي��ذا ط��ود ع��ل��ى
اق��ت��دارا»34 ال��ب��ط��الن يَ��ْس��تَ��ِو ف��دع ��نَ��ارا ال��شَّ ت��أب��ى ل��ه��ك��ط��ور وأم��ا
أدرع األخ��اءة ُح��ص��ُن ف��آي��اس ي��ت��ض��رع ج��ي��ش��ه��م ك��ان وإذ
ثَ��ِق��ي��ِل َروٍع َج��بَّ��اَر َوأَْق��بَ��َل ��ِق��ي��ِل ال��صَّ ال��س��الح ِب��زاه��ي َوَش��كَّ
ع��ب��وس وج��ه ث��غ��ر ع��ن ويَ��بْ��س��ُم ال��وط��ي��س ل��ح��ر ال��ق��ن��اة ي��ج��ي��ل

432



السابع النشيد

َم��ُخ��وف ارت��ج��اج خ��ط��اه ل��وق��ع ال��َع��س��وف ال��ق��ت��ال ك��ربِّ يَ��ِس��ي��ُر
زف��س ب��ف��ت��ن��ة س��ي��ق��وا ال��وي��ل إل��ى إن��س ق��وم ع��ل��ى ي��م��ش��ي ك��آري��س
ُط��رٍّا ال��ط��رواد ف��ؤاد وخ��ار ُس��رٍّا األغ��ارق ق��ل��وب ف��ف��اض��ت
َق��ِل��ق��ا ال��م��ل��ت��ق��ى ذا ه��ول وم��ن خ��ف��ق��ا ه��ك��ط��ر ح��ش��ا ون��ف��س
ب��اد أول ك��ان م��ذ ي��ل��و ول��م ال��ِج��الد ح��ت��ى ت��رب��ص ول��ك��ن
ص��دره ع��ل��ى ك��ب��رج ب��ت��رس ك��ب��ره ف��ي آي��اس ف��أق��ب��ل
ي��ف��ت��خ��ر35 ح��دف ت��خ��ي��وس األم��ه��ر ال��ص��ان��ع ل��ه ب��ه��ي��ال
ال��ن��ظ��ر ي��وه��ي ��ف��ر ال��صُّ م��ن غ��ش��اءٌ ال��ب��ق��ر ج��ل��ود م��ن س��ب��ع��ة ع��ل��ى
ك��ف��ى «أق��ب��ل ب��ه��ك��ط��ور: وص��اح وق��ف��ا دن��ا إل��ي��ه ول��م��ا
أُْس��ِد ف��ت��ك م��ن األخ��اءة ي��ج��ي��ش ل��ف��رِد ب��ف��رد م��ا ت��رى ف��س��وف
األل��د ال��ع��دو ق��ل��ب وَخ��رَّاُق األس��د ق��ل��ُب آخ��ي��ل ك��ان وإن
ان��ف��ردا ف��ل��ك��ه ل��دى َوَع��نَّ��ا ح��ق��دا ق��د أغ��م��م��ن��ون ع��ل��ى
ال��س��ع��ي��ر» وأور إل��يَّ ف��أق��ب��ل غ��ف��ي��ر ج��م ل��ل��ق��ي��اك ف��ف��ي��ن��ا
ال��س��راه َق��يْ��ِل ت��الم��ون اب��ن وي��ا ان��ت��م��اه ل��زف��س م��ن «أي��ا أج��اب:
ل��ص��دِّ َج��ِزْع��َن ن��س��اء َوَع��ْج��َز ول��د رع��ون��ة ب��ي ت��خ��ل ال م��ه
ال��ِع��ج��اِل وف��وق َق��دم��ي ع��ل��ى ال��رج��ال وذب��ح ال��ق��ت��اَل أل��ف��ُت
ش��ئ��ون��ي36 ي��ع��ل��ي ال��ح��رب ف��ي ورق��ص��ي ي��م��ي��ن��ي م��ث��ُل ِب��ال��تُّ��ْرِس ي��س��اري
َف��َه��اَك��ا» ل��ص��دٍر ص��دًرا ال��ح��رب ب��ل أراك��ا غ��دًرا ش��أن��ي ي��ك ول��م
َوَرنَّ��ا َف��غ��اَر أَي��اَس ِم��َج��نَّ ط��ع��ن��ا ي��ط��ع��ن ��َف ال��م��ثَ��قَّ وَه��زَّ
يَ��ِم��ي��ُد ف��اس��ت��ق��ر ل��س��اب��ع��ه��ا وال��ج��ل��ود ف��والذه ف��ش��ق��ق
ال��ح��دي��دا ي��ف��ري ه��ك��ط��ور ج��وب ع��ل��ى ش��دي��دا رم��ًح��ا آي��اس ف��أرس��ل
ي��ض��رِّج ال��ك��م��ي ش��ق ك��اد وق��د أَْولِ��ج ل��ل��ث��وب ل��ل��درع ف��ب��ال��ت��رس
ال��نَّ��آد37 أُْخ��ُت ل��َغ��اَل��ت��ُه وإال وَح��اد أه��وى ه��ك��ط��ور ول��ك��ن
م��ح��ت��دم��ا ي��ن��ظ��ر وح��م��ل��ق ال��ل��ه��ذم��ا اج��ت��ذب وك��ل��ه��م��ا
ال��م��ن��ال ب��ع��ي��د ب��رٍّ وخ��رن��وص ال��رج��ال ل��ح��م ي��م��زِّق ك��ل��ي��ث
ال��ِم��ْج��َوِب ق��ف��ا ل��واه��ا ول��ك��ن تَ��نْ��ُج��ِب ل��م ه��ك��ط��ور ف��ط��ع��ن��ُة
وث��ب��ا ف��وره م��ن وب��ال��رُّم��ِح ان��ق��ل��ب��ا وم��ا أي��اس ف��ق��ر
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أس��ودا دًم��ا ي��ج��ري ال��ُع��ن��ق إل��ى ُم��رت��ِع��دا ب��ال��ت��رس ف��أُنْ��ِف��ذَ
ان��ح��ن��ى ال��ح��ض��ي��ض ل��وج��ه ول��ك��ن ان��ث��ن��ى م��ا ح��زم��ه ع��ن وه��ك��ط��ور
ه��ج��م م��س��ت��ش��ي��ًط��ا ب��ه غ��ل��ي��ًظ��ا أص��م ص��خ��ٍر أس��وَد ت��ن��اول
َرنَّ��ه أيَّ ف��والذه َف��ُرنِّ��َن ِم��َج��نَّ��ه أص��اب ب��أس ك��فِّ وع��ن
ودف��ع ف��ذب��ذب��ه أي��اس رف��ع أش��د ص��خ��ر وص��ي��خ��ود
ف��ان��ط��رح��ا ه��ك��ط��ور ت��رس ع��ل��ى ال��رح��ى ب��ق��در رح��اه ب��ع��زم
ح��اال38 ِف��ي��بُ��ُس ال��رب ف��أن��ه��ض��ه س��اال ال��دُم رك��ب��ت��ه ص��ل��ب وم��ن
ي��ش��ت��ب��ك��ان39 ال��ق��رب ع��ل��ى وك��ادا ال��ه��واِن ح��س��اَم ك��لٌّ ف��ج��رد
أم��ر ش��رٍّا ��ان ي��ُك��فَّ أُِس��ي��را وال��ب��ش��ر ال��ع��ل��ى رس��وال ول��ك��ن
إِيْ��ِذيُ��ُس ال��ط��راود وف��ض��ل تَ��ْل��ِث��بْ��يُ��ُس األخ��اءة ح��ك��ي��م
األم��ان��ا:40 ي��ل��ق��ي ص��اح وث��ان��ي��ه��م��ا ال��ص��ول��ج��ان��ا أس��ب��ال ف��ب��ي��ن��ه��م��ا
َس��م��ا َق��ْدًرا ال��غ��ي��م راِك��م ل��دى ف��ك��ل��ك��م��ا ب��ن��ي ي��ا «ك��ف��ى
ال��ج��م��ي��ع ب��ل��س��ان ف��خ��ارك��م��ا وأُِذي��ع ب��اس��ل وك��ل��ك��م��ا
ألم��ره»41 ط��وًع��ا ال��ي��وم ف��ح��س��ب��ك��م��ا ب��س��ت��ره ج��اء ال��ل��ي��ل ول��ك��ن��م��ا
ال��ق��ت��ال ُم��ش��ي��ُر ف��ه��و ل��ه��ك��ط��ور ي��ق��ال «ف��ه��ذا أي��اس: أج��اب
ح��اال: ه��ك��ط��ور ف��ري��ام اب��ن ف��ق��ال ام��ت��ث��اال» أُِط��ْع��َك ي��ط��ع��ن��ك ف��إن
ح��ب��اك��ا وف��ض��ال وب��أًس��ا وم��ج��ًدا اج��ت��ب��اك��ا أي��اس رب��ا إن «أج��ل
ن��ف��ارق ال��ك��ف��اح م��ج��ال ف��دع��ن��ا األغ��ارق ك��ل ب��ال��ط��ع��ن ف��ق��ت وق��د
ب��ي��ن��ن��ا ق��ض��ى ربٌّ ل��ي��ق��ض��ي نَ��ْج��بُ��نَ��ا ول��ن ن��ص��ول ف��س��وف
ال��ب��ش��ر ف��وق خ��ي��م ال��ل��ي��ل ف��ذا ال��ظَّ��ف��ر ع��ز ش��اء م��ن وي��ول��ي
ال��م��ق��اِم ع��زي��َز ك��لٌّ ف��ي��رج��ع ال��ظ��الم اح��ت��رام األن��ام وش��أن
ف��خ��را ت��ج��ذل وال��ص��ح��ب ال��ف��ل��ك ل��دى ط��را ق��وم��ك ب��ك ي��ب��ت��ه��ج َف��ُرح
ال��ن��ق��اب وذوات ال��وغ��ى رج��ال ب��م��آب��ي ط��روادُة وت��ط��رُب
ال��ث��ق��ات ال��خ��ل��ود آل م��ع��اب��د داع��ي��ات ه��رًَّع��ا ب��ي ف��ي��دخ��ل��ن
ي��ق��ول: وك��ل ال��ه��داي��ا ن��ف��ي��س ال��ق��ف��ول ق��ب��ي��ل ن��ب��ادل وه��يِّ
ال��ِف��راق»42 ق��ب��ي��ل وط��ي��د وود ال��ت��الق��ي أوان ش��دي��د ك��ف��اح
ج��م��ي��ل ل��ج��ي��ن ق��ت��ي��ر ع��ل��ي��ه ص��ق��ي��ل ح��س��اًم��ا أي��اس وأع��ط��ى
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ت��الال43 ق��د ب��ف��رف��ي��ره ح��زاًم��ا ون��اال ن��ج��اد وزاه��ي وع��م��ًدا
ال��ط��رب ف��اض ال��ط��راود وب��ي��ن ان��ق��ل��ب ذوي��ه ت��ج��اه وك��لٌّ
أي��اس ذراع م��ن ن��ج��ا س��ل��ي��ًم��ا اإلي��اس ب��ع��د ه��ك��ط��ور أن رأوا
اف��ت��خ��ارا ي��زه��و ال��ق��وم إل��ى أي��اس وس��ارا س��اروا إل��ي��ون ن��ح��و ب��ه
ب��س��ؤدده��م44 ي��دخ��ل��ون ب��ه س��ي��ده��م ل��خ��ي��م��ة ف��خ��ف��وا
وأُنْ��ِس45 ِب��ِب��ْش��ٍر س��ل��خ��وه وه��م ل��زف��س ب��س��دي��س ل��ه��م ف��ض��ح��ى
ي��ن��ظ��م��ون��ا س��ف��اف��ي��ده��م وف��وق ي��ق��ط��ع��ون��ا اج��ت��م��ع��وا ح��ول��ه وم��ن
ن��ض��ج��ا ال��ش��وا ج��م��ي��ع أن إل��ى وه��ج��ا ج��اح��م ف��ي وي��ل��ق��ون
ب��ال��ت��م��ام س��ه��م��ه ح��وى وك��ل ال��ط��ع��ام وُم��دَّ م��ن��ه ف��أخ��رج
ال��م��ط��ا46 ص��ل��ب ف��أع��ط��اه أي��اس م��غ��ت��ب��ط��ا أك��رم وأت��ري��ذ
خ��ط��ب ب��ال��س��داد ن��س��ط��ر ب��ه��م وال��س��غ��ب ال��ظ��م��ا أزال��وا ول��م��ا
أش��ارا: ف��ي��ه��م وال��ح��ك��م ف��ب��ال��ح��ل��م ال��م��ن��ارا أع��ل��ى ق��ب��ل ال��ذي ف��ذاك
ق��ت��ي��ل م��ن ك��م ال��ش��ع��ر ب��أق��وام��ن��ا ال��ق��ب��ي��ل زع��م��اء ي��ا «أأت��ري��ذ
ت��ح��دَّر ل��ل��ج��ح��ي��م وأرواح��ه��م إس��ك��م��ن��در ف��ي س��ال ن��ج��ي��ع��ه��م
س��ب��ق47 ق��ت��ال ب��ك��ف ت��ن��ادي ال��ش��ف��ق ب��ب��زوغ إذن ع��ل��ي��ك
وال��ب��غ��ال48 ب��ث��ي��ران��ه��ا ن��ق��وم ب��ال��ع��ج��ال ب��ج��م��ل��ت��ن��ا ون��ح��ن
ال��م��ش��ت��ب��ك ت��ص��ادم��ن��ا ف��ي ب��ه ف��ت��ك ق��ت��ي��ل ك��ل ون��ج��م��ع
ال��رف��ات ع��ظ��ام م��ن��ه��م ون��ج��م��ع ال��س��راة ف��ل��ك ق��رب ون��ح��رق��ه��م
ألرج��ائ��ن��ا ق��ف��ل��ن��ا م��ا إذا ألب��ن��ائ��ن��ا ذك��ًرا ف��ت��ح��م��ل
ال��م��وق��د49 ع��ال ح��ي��ث ال��س��ه��ل ع��ل��ى ي��ق��ص��د ل��ه��م ض��ري��ًح��ا ون��ب��ن��ي
ج��م��ي��ع��ا وال��ج��ن��ود ج��ي��ش��ن��ا ي��ق��ي رف��ي��ع��ا س��وًرا نُ��َش��يِّ��ُد ل��دي��ه
ال��خ��ي��ول ت��ش��اء م��ا م��ت��ى ب��ه��ن ل��ت��ج��ول أب��واب��ه ون��ح��ك��م
يُ��ْدَف��ع��وا»50 إن ال��ط��راود ج��ي��وش ي��م��ن��ع خ��ن��دق ح��ول��ه وم��ن
ب��ح��م��اه��م ط��روادة وأب��ن��اء ب��رض��اه��م ص��رح��وا ف��ك��ل��ه��م
واأْتَ��َم��ُروا ِف��ْري��اَم ب��أب��واب ج��م��ه��روا ق��د إل��ي��ون ب��ش��م��اء
ال��ح��ك��ي��م:51 أن��ط��ن��ور ب��ه��م ف��ص��اح ع��ظ��ي��م ب��ل��غ��ط وم��اج��وا ف��ه��اج��وا
ال��رءوس وك��ل ح��ل��ف��اء وي��ا دردن��وس ب��ن��ي ي��ا «أط��روادة
ف��ك��ر أص��وب نُ��ْج��ِر ب��ن��ا ف��ه��ي��وا ص��دري ي��خ��ال��ج ح��دي��ثً��ا إل��ي��ك��م
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ال��بَ��ِل��يَّ��ْه ش��ر خ��وف ب��أم��وال��ه��ا األَْرُغ��ِس��يَّ��ْه ه��ي��الن��ة ف��ن��رج��ع
أََم��رَّا» َش��رٍّا أخ��ش ن��م��ت��ن��ع وإن نَ��بَ��رَّا ل��م ب��أي��م��ان��ن��ا ف��إن��ا
ال��غ��ف��ر:52 ذات ه��الن��ة وزوج األغ��ر ف��ري��س ي��ج��ي��ب ف��ق��ام
أع��ل��م��ا ب��أن َع��ل��يَّ ي��ش��ق ب��م��ا ش��ط��ط��ت أن��ط��ن��ور «أج��ل
ذا ي��م��اث��ل ورأيً��ا ح��دي��ثً��ا ت��ن��ب��ذا أن أج��در ك��ان ل��ق��د
ال��رش��ادا س��ل��ب��وك ال��ع��ل��ى ف��آل ال��س��دادا رم��ت ك��ن��ت ف��إن وإال
ب��أه��ل��ي53 أس��م��ح��ن ل��ن ب��أن��ي أه��ل��ي ال��خ��ي��ل رواض��ة وأش��ه��د
أع��ي��د» س��ري��ًع��ا ف��إن��ي ع��ل��ي��ه��ا وأزي��د أم��وال��ه��ا ول��ك��ن
ال��م��ق��ال: ي��ب��دي ف��ري��ام ال��ف��ض��ل أخ��و ال��ج��الل ب��ب��ه��ي ب��ه��م ف��ق��ام
ال��رءوس وك��ل ح��ل��ف��ائ��ي وي��ا دردن��وس ب��ن��ي ي��ا «أط��روادة
أم��ري ط��وع ل��ل��ع��ش��ا ف��ان��ه��ض��وا أال ص��دري ي��خ��ال��ج ح��دي��ثً��ا إل��ي��ك��م
ال��َغ��َل��س الن��ق��ض��اء ب��ك��م ي��ط��وف��وا ال��ح��رس وأق��ي��م��وا ح��ي��ن��ه ف��ذا
ب��ال��رس��ال��ه إي��ذي��س ال��ف��ل��ك إل��ى ال��غ��زال��ه ب��روز ق��ب��ل وي��ذه��ب
ال��خ��ص��ام أس ف��اري��س م��ق��ال��ة ال��ك��الم ب��َه��ذا األَتْ��ِرذَيْ��ِن إل��ى
ف��ي��ه��ا54 ال��م��ع��ام��ع ق��ت��ل��ى ل��ن��ح��رق ن��ب��ت��غ��ي��ه��ا ه��دن��ة وي��س��أل��ه��م
ب��ي��ن��ن��ا ق��ض��ى ربٌّ ل��ي��ق��ض��ي ن��ج��ب��ن��ا ول��ن ن��ص��ول وب��ع��د
أََم��ْر55 ألَْم��ٍر ارت��ي��اًح��ا أص��اخ��وا ال��ظ��ف��ر» ع��ز ش��اء م��ن وي��ؤت��ي
ان��ط��ل��ق إي��ذي��وس ال��ع��دى ل��ف��ل��ك ال��ش��ف��ق وب��ع��د ب��ال��س��الح ع��ش��وا
ي��رأس أت��ري��ذه��م ال��ف��ل��ك ل��دى م��ج��ل��س ض��م��ن��ه��م ب��ه��م إذا
ال��ق��ب��ي��ل زع��م��اء ي��ا «أأت��ري��ذ ث��ق��ي��ل: ب��ص��وت ي��ق��ول ف��ص��اح
ال��خ��ب��ر ألن��م��ي إل��ي��ك��م أت��ي��ت وال��م��ؤت��م��ر ف��ري��ام ب��إم��رة
ال��وف��اق ف��ي��ل��ق��ى ت��روق أن ع��س��ى ال��ش��ق��اق أس ف��اري��س م��ق��ال��ة
ن��ك��ب��ا ذا ق��ب��ل ل��ي��ت��ه وي��ا س��ل��ب��ا ال��ت��ي ال��ك��ن��وز ف��إن
ي��ج��ود س��ري��ًع��ا ب��ه��ن ع��ل��ي��ه��ا ي��زي��د ح��الال ح��واه وم��م��ا
ي��ح��وال ل��ن رغ��م��ن��ا ع��ل��ى ف��ع��ن��ه��ا م��ن��ي��ال ال��ن��ب��ي��ل زوج ول��ك��ن
ف��ي��ه��ا ال��م��ع��ام��ع م��وت��ى ل��ن��ح��رق ن��ب��ت��غ��ي��ه��ا ه��دن��ة وي��س��أل��ك��م
ب��ي��ن��ن��ا ق��ض��ى ربٌّ ل��ي��ق��ض��ي ن��ج��ب��ن��ا ول��ن ن��ص��ول وب��ع��د
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ال��خ��ب��ر ذا وع��وا س��ك��وتً��ا ف��ط��را ال��ظ��ف��ر» ع��زَّ ش��اء م��ن وي��ؤت��ي
ال��دم��ار56 أوان ه��ذا إلل��ي��ون «ح��ذار ف��ي��ه��م: ذي��وم��ي��ذ ف��ص��اح
ُردَِّت ول��ئ��ن وه��ي��الن��ة ُع��دَِّت وإن ال��ك��ن��وز ف��ن��اب��ي
س��ت��ه��دم» ق��ل��ي��ل ع��ن ه��ام��ه��م ع��ل��ى ي��ع��ل��م وال��ط��ف��ل ال��ن��ص��ر أزف ل��ق��د
أع��ل��ن��ا: ت��ص��وي��ب��ه وأت��ري��ذ اس��ت��ح��س��ن��ا م��ن إال ي��ك ف��ل��م
ال��ص��واب وع��ي��ن ال��ج��واب ف��ه��ذا ال��خ��ط��اب إي��ذي��وس إذن «س��م��ع��ت
ب��أم��ان ال��وغ��ى م��وت��ى ل��ت��ح��رق ب��زم��ان س��ام��ح ول��ك��ن��ن��ي
��ر57 تُ��َس��عَّ ب��ل��ه��ي��ب وي��س��ت��رض��ه��م ع��س��ك��ر ك��ل ف��ل��ي��ق��م ب��ح��رم��ت��ه��م
ال��خ��ل��ود58 آلل ع��ص��اه وم��د ال��ع��ه��ود» ت��ي ع��ل��ى ش��ه��ي��د وزف��س
ال��م��ج��ت��م��ع ب��ال��ن��ب��ال غ��ص وق��د رج��ع ل��ح��م��اه وإي��ذي��س
ف��أم��را أم��ًرا ك��ان م��ا ف��ب��ل��غ ص��ب��را ل��ل��ق��ي��اه ط��را ي��ع��ال��ون
اش��ت��غ��ل ال��رج��ال ب��ق��ت��ل��ى وب��ع��ض ال��ش��ع��ل ل��ج��م��ع وب��ع��ض ف��ه��ب��وا
م��ك��ي��ن ب��اج��ت��ه��اد ج��ري��ه��م ج��روا ال��س��ف��ي��ن ق��رب األراغ��س ك��ذاك
ال��ن��ه��ار ع��روس ت��ت��ج��ل��ى ب��دت ال��ب��ح��ار ف��وق ال��ي��م م��ن ول��م��ا
ال��س��ن��اء ت��ل��ق��ي ال��ف��داف��د وف��وق ل��ل��س��م��اء ص��اع��دة وت��ب��رز
ال��رج��ال ي��ف��رق��ون ال ي��ك��ادون ال��م��ج��ال ب��ذاك ال��ج��م��ي��ع ت��الق��ى
ال��ك��ف��اح ب��دار ال��ع��ج��اج وره��ج ال��ج��راح ش��وه��ت��ه��ا ل��ق��د ج��س��وم
ح��م��ل��وه��ا59 َع��َج��ٍل ف��ي وب��ال��دم��ع غ��س��ل��وه��ا م��ه��ل ف��ي ف��ب��ال��م��اء
ال��ع��ب��ر ي��ه��ي��ل��وا أن ق��وم��ه ع��ل��ى َح��َظ��ْر َح��ْظ��ًرا ف��ري��ام ول��ك��ن
ال��ح��ط��ب ل��ُك��ْدس ج��م��ع��وه��ا أس��ى ال��ت��ه��ب ال��ف��ؤاد ول��ب س��ك��وتً��ا
ك��ئ��ي��ب ب��ق��ل��ب ع��ادوا إلل��ي��ون ال��ل��ه��ي��ب ب��أج��ي��ج ف��ن��ي��ت وم��ذ
ال��ج��س��وم ج��م��ي��ع ي��ج��م��ع��ون م��ض��وا ال��وج��وم ب��ي��ن األغ��ارق ك��ذاك
ان��ط��ل��ق��وا س��ف��ي��ن��ه��م ت��ج��اه ال��ح��رق ق��ض��ى ع��ل��ي��ه��ا ول��م��ا
ال��زم��ر خ��ي��ُر ال��خ��ي��م م��ن أس��ي��رت ��ح��ر ال��سَّ ق��ب��ل ال��ل��ي��ل بُ��ْه��َرة وف��ي
ج��دث ش��ادوا ال��س��ه��ل ع��ل��ى ج��م��ي��ًع��ا ل��ل��ج��ث��ث م��وق��ده��م ف��وق وم��ن
ال��َع��َج��ل60 ل��ع��ب��ور وأرت��ج��ة ال��ق��ل��ل ع��ل��ي��ه ل��دي��ه وس��وًرا
م��ن��ي��ع وش��ي��ع ص��ف��ح��ت��ي��ه ع��ل��ى وس��ي��ع ع��م��ي��ق ح��ف��ي��ر ي��ل��ي��ه
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ال��ب��ش��ر61 الق��ت��دار ب��ه��ت��وا ف��ق��د ال��ظ��ف��ر آل ال��خ��ل��د ب��ن��و وأم��ا
ي��ص��خ��ب: ف��وس��ذ ب��ه��م ف��ق��ام رق��ب��وا ل��ق��د زف��س ح��ول ف��م��ن
ويَ��ْض��رع62 ُم��ْق��ل��ت��ي��ه ال��ع��ل��ى آلل ي��رف��ع زف��ُس ي��ا ب��ع��د َم��ن ال��ن��اس «ِم��ن
م��ع��ق��ال س��ف��ن��ه��م ق��رب ب��ن��وا األُول��ى أخ��اي ق��وم ت��ر أل��م
ال��م��ئ��ي��ن��ا ال��ض��ح��اي��ا ال��خ��ل��ود ل��ق��وم م��غ��ف��ل��ي��ن��ا خ��ن��دق��وا ح��ول��ه وم��ن
س��ي��ذي��ع ��ن��ا ال��سَّ ف��اض ح��ي��ث إل��ى ال��ب��دي��ع ال��ص��ن��ي��ع ه��ذا ذك��ر ن��ع��م
وأف��ل��و» أن��ا ِش��دُت ل��ل��وم��ي��ذ ي��ج��ل ب��م��ص��ر س��ور وي��غ��ف��ل
ك��ف��ى ال��ب��ح��ار «أربَّ أج��اب: أن��ف��ا وق��د زف��س ول��ك��ن
م��خ��ب��را ج��ئ��ت��ه ب��م��ا ش��ط��ط��ت ال��ث��رى ق��ل��ب ي��زع��زع م��ن أي��ا
ي��ف��ك��ر ال��ف��ك��ر ب��ذا وَط��وال م��ن��اال ��ر يُ��ق��صِّ ج��ه��ًدا ع��ن��ك ال��ذي ل��ي��أب��ى
ال��ش��ف��ق ن��ور ام��ت��د م��ا وي��م��ت��د ال��ف��ل��ق ي��ع��م س��وف وم��ج��دك
ل��ل��وط��ن األراغ��س ل��ف��ي��ف ب��ال��س��ف��ن ع��اد ل��ئ��ن ف��م��ه��ال
م��ح��ق��ا ي��م��ح��ق ال��ب��ح��ر ل��ج��ه إل��ى ف��يُ��ل��ق��ى دكٍّ��ا ُدكَّ ف��م��ع��ق��ل��ه��م
واألث��ر» ع��ي��ن��ه ت��ب��د ع��ل��ي��ه ت��ق��ر رم��اال ارك��م ال��س��اح��ل وف��ي
ال��ع��م��ل أت��م ال��م��غ��ي��ب وق��ب��ل األج��ل ال��ق��ي��ام ف��ي اأت��م��روا ك��ذا
ال��ط��ع��ام ي��ب��س��ط��ون ع��ج��ول��ه��م ال��خ��ي��ام ت��ح��ت ال��ق��وم ن��ح��ر وق��د
ال��ن��ع��م ف��ت��اة وإي��ف��ي��س��ف��ي��ال األم��م راع��ي إي��س��ون اب��ن وك��ان
أرُغ��ِس ِل��ب��ن��ي ُف��ْل��ُك��ُه أت��ت ل��م��ن��س م��ن أف��ن��وس ال��م��ل��ك أخ��و
األت��رذي��ن إل��ى ود ه��دي��ة ع��ي��ن أل��ف ب��ه��ا ِص��رًف��ا ال��خ��م��ر م��ن
ال��س��ي��دي��ن ذي��ن��ك م��ن ال��خ��م��ر ش��رى ب��ع��ي��ن ع��ي��نً��ا األغ��ارق ف��ج��ي��ش
ص��ق��ي��ل63 ب��ج��دي��د وب��ع��ض��ه��م أُن��ي��ل ُم��داًم��ا ب��ص��ف��ر ف��ب��ع��ض
ذخ��ر ب��ع��ج��ول وب��ع��ض��ه��م ال��ب��ق��ر ب��ج��ل��ود ش��رى وب��ع��ض
ب��ال��ق��رى ق��ض��ي��ت ول��ي��ل��ت��ه��م ش��رى ب��ال��س��ب��اي��ا وب��ع��ض��ه��م
ال��ب��ل��د ف��ي ل��ط��روادة ك��ذاك ي��ع��د ال��ط��ع��ام ال��خ��ي��ام ف��ي ل��ه��م
ورع��دا ب��رًق��ا ال��ل��ي��ل زع��زع ب��ه��م ح��ق��دا غ��ي��ظ وق��د زف��س ول��ك��ن
ال��م��دام ك��أس األرض ع��ل��ى ي��ري��ق ق��ام وال��ُك��لُّ ال��رُّع��ب ف��ه��دَّه��م
ال��ق��رب ل��زف��س ي��زك��ي أن إل��ى ال��ع��ن��ب ع��ص��ي��ر ارت��ش��اف وي��خ��ش��ى
رق��دوا ح��ي��ث��م��ا م��ض��اج��ع��ه��م ق��ص��دوا ج��م��ل��ة ان��ت��ه��وا ول��م��ا
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هوامش

النظم. من النسق هذا عىل السادس النشيد أول يف الكالم بسطنا (1)
فيها واألصل عربت (Ναυτησιν) يونانية لفظة وهي املالحون، هم النوتية (2)
بدع ال لهم. مهبها ملوافقة بها املالحون سمي الشمال ريح وهي (نوطس)، (Ναυτησιν)
وأكثرها باملياه محاطة قومه فبالد ورياحها، بالبحار التشبيه من هومريوس يكثر أن
واملهامة املفاوز ذكر من العرب أكثر كما ذلك األربع، جهاتها من البحر يكنفها جزر

والصفات. األسماء من مئات لها وجعلوا والسباسب،
أكريفيون. بعدئذ سميت التي هي إسطرابون: قال بيوتيا. يف كانت مدينة أرنا (3)

وأغرقها. عليها طغى البحر أن آخرون وزعم خريونية. بل بوزانياس: وقال
هنا فحسبنا املها بعيون التشبيه بشأن مطالعة األول النشيد حوايش يف ذكرنا (4)
وهنا هكطور، أخاه تقدم حتى املعمعة تلك يف مندفع أول فاريس كان إليها. اإلشارة

املعرتضون. ادعى كما املهياب باملحجم ليس أنه عىل آخر دليل
وقائع يف دخل لآللهة يكن لم اسكيا. باب عىل الشهرية الزانة هي هذه: الزانة (5)
للتصور العنان إطالق من ا بدٍّ الشاعر يَر فلم الوطيس حمي وقد اآلن أما السابق، النشيد
من ظهورهما إىل نظرنا وإذا ترى، كما وأفلون بأثينا فعاد الشعر، لرونق جالءً الشعري
بانحيازها لليونان الغلبة تهيئُ والبسالة الحكمة ممثلة أثينا أن املراد فيكون رمزي وجه
عظمت مهما أنه واملغزى الطرواد، شمل تشتيت عن يصدها القدر ممثل وأفلون إليهم،

املحتوم. القضاء صد إىل لهما سبيل فال البأس واشتد الحكمة
من يستفاد ولكنه بذلك الشاعر يرصح لم وهريا. (أثينا) أنت أي: رمتما، قوله: (6)
الطرواديني. لكيد تحرًقا هريا من أشد ألثينا حليفة وال املؤنث، املثنى بصيغة الفعل جعله

املبارزة. بمعنى والثانية الرباح، بمعنى األوىل الَرباز (7)
أن إذن فيفرتض ألفلون، وكاهنًا تقدم كما عرَّاًفا وكان هكطور، أخو هيالنوس (8)

كان. بما إليه أوحى أفلون
يف ألن شعره؛ يف دخيل ولعله األخري، الشطر عن الشاعر استغنى لو حبذا (9)
تروعه وال الصفوف، يشق الصنديد البطل وهو بأسه، من ا غضٍّ بسالمته هكطور أنباء

الحتوف.
الالمع. الرمح الوامض: اللهذم (10)

فكان أصواتها، عىل ويوقفونهم الجند يُجرون طبول لهم يكن لم أنه تقدم (11)
الرمح وسط عىل القبض أن إذن فيستدل بها، يتفاهمون إشارات من لهم بد ال ثم من
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جأش تسكني إىل بادر الطراود أوقف هكطور أن أغاممنون رأى وملا الكون، إىل إشارة
ذلك يذكرني الجيشان. سكن وهكذا له، يبثه شأن ذو أمر لهكطور بدا أنه لعلمه اإلغريق
فارس مئة نحو يف املنتفق من ولفيف الزهريية يف كنا إذ العراق؛ بادية يف مرة شهدت ما
يف والربع يوًما فأصحبنا الكثرية، األنعام تتبعهم ومردوف رادف بني هاجن مئة وثالث
هو تويًسا يدعى بينهم لرجل تراءى أنه فعلمت ترفع، واملضارب تنزع واألوتاد جلبة
فاضطرونا صديق»، أم «عدوٌّ أهو يعلم ال بعيد» «زوٌل بخربه وجهينتهم بنظره، زرقاؤهم
تستطلع طليعًة أنفذوا جيًشا وساروا الفرسان ركب إذا حتى تأهب من يف التأهب إىل
عىل الطليعة صارت أن إىل ا» كدٍّ «نكد ورائها من وسائرنا «َهذْبًا»، بخيلها تجري الخرب
بشمال يمينًا تغري وأخذت خيلها، أعنة فحولت لنا يرتاءى أخذ الذي الزول من مقربة
لنا»، «تعرض طليعتنا وقالوا: الجيش جأش فسكن بغرب، رشًقا تسري كانت أن بعد
الخرب تحققنا أن نلبث ولم وسلب، قتل منزع وال وكسب غزو مطمع ثم ليس أنه ففهمنا
قالئل رعاة يصحبها حليفة لعشرية وجمال نوق قطيع البعيد الزول ذلك كان إذ بالخرب؛

وسريوهم. فأمنوهم
يراقبان أسكيا بباب التي الزانة عىل ووقعا عقابني، بهيئة وأثينا أفلون تهيأ (12)
معتقد الطيور بهيئة أيًضا والبرش بل وأتباعهم اآللهة وحلول الجيشني. حركات منها

األديان. قديم من دين منه يخلو قلما
مقال. مقام لكل لديه فإنما بالبحار، الفيالق تشبيه من هومريوس أكثر إذا (13)
هنا تشبيهه أصدق وما اإللياذة، كل يف دقائقه بمجمل كاآلخر تشبيًها ترى تكاد فال
فال النسيم، عليه ينترش بالبحر، الفضاء ذلك يف أسلحته تتألق صفوًفا الجالس للجيش
وما الهواء، لحركة عليه أثر ال الراكد باليمِّ هو وال األنواء، به تعبث الهائج بالبحر هو

املعنى: هذا نقيض يف العبيس قال ما أحسن

ال��روائ��ُح ال��ج��م��ال ت��م��ش��ي ك��م��ا ـ��ح��دي��د ال��ـ ع��ل��ي��ه��م أخ��رى ن��ح��و رج��اٌل وس��ارت
األب��اط��ُح ب��ه��نَّ ج��اش��ت وق��د س��ي��وال ح��س��ب��ت��ه��م ال��س��اب��ح��ات ف��ي م��ش��وا م��ا إذا

يحرقونه. يذكونه: (14)
نذًرا دولون سالح يرفعان وذيوميذ أوذيس أن العارش النشيد يف سنرى (15)
نصري وأفلون اإلغريق نصرية فأثينا ألفلون، خصمه سالح رفع ينذر هكطور وهنا ألثينا،

فرحون». لديهم بما قوم «وكل الطرواد:
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عفت وقد األرجاء، تلك يف ألخيل وآخر ألياس أقيم نُصبًا إسطرابون ذكر (16)
هكطور ذكر يخلد سواهما يشء يكن لم ولو األزمان، بمرور غريهما وآثار آثارهما
األنصاب، من فأرسخ هومريوس شعر وأما أفستاثيوس: قال رسمه. وعفا اسمه لتنويس
.(٢ ن (راجع والفخر. الذكر يخلد الدهر أبد قائم هو بل األحقاب، كرور به يعبث ال

لرؤية اإلرسائيليني بارتياع يشء ألشبه لهكطور الربوز من اإلغريق تهيب إن (17)
إذ النهيب؛ هذا عن غنى يف كانوا أنهم الذهن إىل يتبادر وقد داود، له برز أن قبل جلياد
إىل الداعني كانوا الطرواد ألن العار؛ يمسهم وال طلبه، إىل يجيبوه ال أن بإمكانهم كان
يكن فلم امليثاق، نقضوا الغلبة نالتهم ملا ثم الثالث، النشيد يف تقدم كما مرة أول الرباز
حسم إىل يجنح لم هكطور أن للمتأمل يتضح أنه عىل الرباز. يتطلبوا أن هذا بعد لهم
إليه ينفذوا أن إليه دعاهم ما وجل األوىل للمرة فاريس جنح كما املبارزة، بتلك الخالف
بفاتحة بيان بأجىل ذلك وأوضح حاله، عىل الخالف ويبقى يقتل أو فيقتله يبارزه، بطال
ال تلك عن يختلف نوع عىل املبارزة هذه ثم من فكانت إلخ تدكوا أن إىل قال: إذ كالمه؛

ببطلني. منحرصة خاصة وهذه الجيشني، تتناول عامة فتلك بإزائها لذكرها موضع
جأش رباطة دونهم يكن لم ولكنه قوة، األبطال مغاوير من منيالوس يكن لم (18)
أن إذن بدع فال بثأره، لألخذ يتألبوا أن اإلغريق بجميع جدر ملا ذلك ولوال همة، وعلو

الخطاب. الفتتاح غريه يصلح ال بل متكلم أول يكون
عىل العرب يزيد لقد حتى مألوف، قديم ألمر باملرأة الجبان الرجل تشبيه إن (19)
مذمة كالكرم والشجاعة الرجل، يف مذمة املرأة يف محمدة كالبخل الجبن فيجعلون ذلك
بن سفيان أغار ملا خطبته يف عيل اإلمام قال ما أبلغ وما الرجل. يف محمدة املرأة يف
وكان مسارحها، عن الخيل وأزال فقتله البكري حسان وعليها األنبار، عىل األسدي عوف
ما جملة ومن القوم. يف فخطب السدة، باب عىل جلس حتى فخرج عيل خالفة يف ذلك
هللا أن وددُت الحجال، ربات وعقول أطفال أحالم ويا رجال، وال الرجال أشباه «يا قال:
أعرفكم ولم أركم لم وإني بينكم، من رحمته إىل وقبضني أظهركم، بني من أخرجني
وأفسدتم أنفاًسا املوت وجرعتموني غيًظا، صدري وهللا ووريتم وهنًا حرت وهللا معرفة،

األثري). (ابن والخذالن». بالعصيان رأيي عيلَّ
الفزاري: دارة بن الرحمن عبد قول ومن

ع��ك��ِل م��ن ال��ق��ب��ائ��ل ع��ن��ي م��غ��ل��غ��ل��ة ف��ب��ل��غ��ن ع��رض��ت أم��ا راك��بً��ا أي��ا
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منيالوس.

ول��ل��ك��ح��ِل ل��ل��خ��ل��وق ن��س��اءً ف��ك��ون��وا ب��أخ��ي��ك��م ت��ث��أروا ل��م أن��تَ��ُم ل��ئ��ن
ب��ال��ن��ب��ِل ال��م��غ��ازل واب��ت��اع��وا ال��ح��رب ع��ن واق��ع��دوا ب��ال��ح��ل��ي ال��ردي��ن��ي��ات وب��ي��ع��وا

منثوًرا. هباءً تصريوا أن العرب: كقول أو تبيدوا، أن عساكم أي: (20)
ما علمنا ولقد محالة، ال لُقتل لهكطور منيالوس برز لو الرتوس، اليالمق: (21)
فال الثالث، النشيد يف فنداروس سهم أصابه ما عند بأخيه أغاممنون شغف من كان
اقتحام عىل بتفانيه عامًلا كان وملا لهكطور، الربوز عن وصده له تصدى إذا إذن غرو
له تعرتف كانت األبطال جميع ألن ويرضخ؛ يرعوي لعله مثال آخيل له رضب األحوال
بالغ وقد منيالوس، له ينربي أن الحماقة فمن لهكطور يذل آخيل كان فإذا البأس، بسبق
يعتقدها. لحقيقة ال عنه العار لخشية ودفًعا أخيه لغيظ تسكينًا املبالغة تلك أغاممنون

.(٥ (راجع وشكًرا. حمًدا السجود ال الجلوس الركب بيلّ املقصود (22)
بقوة يفعل البينات، باآليات والناطق األزمات مفرج الحكيم نسطور هذا (23)
رغبة، ورهبتهم إقداًما، إحجامهم يبدل فسرتاه والسنان، السيف عنه يعجز ما اللسان
جميًعا ألنهم املوقف؛ لهذا سيما وال مواقفه، لكل يصلح سواه خطيب القوم يف وليس
املبادر يكون وال النزال، عىل القوم يحرض أن منهم يجرس الذي ذا فمن وفتيان كهول
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فاريس. ذيوميذ، أوذيس، نسطور، أخيل، أغاممنون، آثارهم): يف ما عىل اإللياذة أبطال (بعض

آذان وكلهم األمني، كاملعلم ويتأسف الحزين كاألب فيتأفف نسطور أما بنفسه، إليه
صباه، قصص ويقص الشباب، زمن عىل ويتحرس العتاب، ويطيل ويذكر يحذر وقلوب
حتى ينتهي يكاد وال الخطوب، أفدح لديهم هكطور ولقاء فيبتدئ ذكراه، مايض ويعيد

القلوب. وريحانة النفوس أمنية يبيت
الريموك. يوم كرب معدي بن عمرو بموقف الوقور الشيخ نسطور موقف أشبه وما
انكشفوا وقد قومه إىل نظر فلما سنة، وعرشون مئة العمر من له مر قد كان الواقدي: قال
كأس رشب من وتفزعون األعداء من تفرون زبيد، آل يا زبيد، آل يا قومه: يف صاح
علمتم أما األعالج، كالب من االنزعاج هذا فما واملذلة؟! بالعار ألنفسكم أترضون الردى،
يف الصرب لزموا وقد إليهم نظر فإذا والصابرين، املجاهدين وعىل عليكم مطلع هللا أن
أرضيتم الجنة؟ من تهربون فأين بصربه، وأيدهم بنرصه أيدهم لقضائه وثبتوا مرضاته
حملة القوم عىل وشدوا تراجعوا ذلك فعند قال: الجبار؟! وغضب النار ودخول بالعار

واحدة.
بآبائهم لهم وتذكريًا شهرته، لشاسع مثال نسطور تخريه آخيل، أبو فيال (24)

أوطانهم. يف عنهم النائني
الجحيم إله أذيس إىل ينحدر أن من ميت لكل بد ال ألنه املوت؛ لتمني أي: (25)

تقدم. كما
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سلمى: أبي بن زهري الجاهلية حكيم قول يقول شيًخا نرى قلما (26)

ي��س��أِم ل��ك أب��ا ال ح��وال ث��م��ان��ي��ن ي��ع��ش وم��ن ال��ح��ي��اة ت��ك��ال��ي��ف س��ئ��م��ت

لبيد: قول أو

َل��ب��ي��ُد ك��ي��ف ال��ن��اس ه��ذا وس��ؤال وط��ول��ه��ا ال��ح��ي��اة م��ن س��ئ��م��ت ول��ق��د

نسطور: قول يقولون الشيوخ معظم بل

ي��وًم��ا ي��ع��ود ال��ش��ب��اب ل��ي��ت أال

شاعرنا: قال كما والصفاء، لألنس ال واإلبالء، للكر الشباب تمنى نسطور ولكن

ال��م��ش��ي��ُب ف��ع��ل ب��م��ا ف��أخ��ب��ره

إسطرابون رواية عىل سمي نهر ويردنوس: األنهار، صغار أو الجداول الرسى: (27)
ضفتيه. إحدى عىل املدفون يردنوس البطل باسم

املطرقة. الفطيس: (28)
السالح. لبس عىل توسًعا ويطلق الدرع، أي: الألمة، لبس األصل: يف االستآلم (29)
أخفهم ذيوميذ وتال ملقامه، مراعاة آغاممنون البارزين أول الشاعر جعل (30)
أوذيس خاتمتهم وجعل جأًشا، وأربطهم أبطشهم األياسان ثم حزًما، وأنفذهم قدًما،

الدهاء. من والتأني أدهاهم
منهم بطل باختيار النزاع وحسم الجميع، إلرضاء املثىل الوسيلة كانت تلك (31)

باالقرتاع.
فاملراد مفرًدا أياس الشاعر ذكر وحينما الرجال، صناديد من األياسني كال (32)
يثبت لم إذ قدحه؛ عىل إشارة يرسم املستقسمني من كل كان تالمون. بن األكرب أياس به

جميًعا. عليهم أياس قدح رسم خفي ولهذا العهد، لذلك يكتبون كانوا أنهم
نفسه، بقدر للعارف يرضب وهو ِقْدِحه. بَوْسِم أَْعَرُف امرٍئ كل العرب: أمثال من
ما نحو عىل بها يعرفونها بعالمات ِقداحهم يسمون كانوا ألنهم يديه؛ بني بما الواثق
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ويكتبون يقرأون كانوا الجاهلية أيام أداني يف العرب ولكن اليونان. استقسام يف رأيت
قداح عىل يكتبون كانوا عما روي ما عندنا يصح ولهذا وغريها. للمعلقات كتابتهم بدليل
القداح إجالة يف طريقتهم أما امليرس، يف يرضبونها كانوا التي األزالم وعىل االستخارة،
يسمونه عدل، رجل يد يف يضعونها خريطة يف القداح يجمعون اليونان، كطريقة فكانت
مر (وقد نسطور يد يف ووضعت آغاممنون خوذة يف هنا جمعت كما الرضيب، أو املجيل
بها يعهد يكن لم أنه ثم من فرتى هكطور)، يد يف وضعوها الطراود أن الثالث النشيد يف
لقمان العرب: قالت ولهذا آخر، دون فريق إىل االنحياز غائلة ِلتُْؤَمْن شأن ذي لرجل إال

جانبه. وأمن ذيله لنقاوة بها موكال كان ألنه بالقداح؛ الناس أرضب عاد بن
يف أثر من لها فليس القرآن، حرمها التي املقامرة أي: امليرس، يف القداح إجالة أما

اإللياذة.
زمرة يف يكن لم وإن وهو كالم، بأول يفوه األخاءة بحصن امللقب إياس هذا (33)
وسرتى بهيئته، وهيبته بفعله، وقوله بالغة، وصدقه إعجاز، فإيجازه املفوهني الخطباء
الرجال أن لك يشهد ما قهاًرا جباًرا عابًسا باسًما مقبل وهو قدمه رسوخ من أبيات بعد
أفئدة ملرآه وتخلعت األولياء، قلوب له تهللت إذا حينئذ تعجب فال بأقوالها، ال بأفعالها

األعداء.
أياس، قدح استقسامهم يف يربز أن بدعائه تمنى الجيش أن هذا قبيل رأينا (34)
وهذا األمة، عليه اجتمعت الذي الدعاء زفس فاستجاب أغاممنون، أو ذيوميذ فقدح وإال

أيًضا. سيستجاب أنه إىل تنبيًها هنا الشاعر وضعه الجند يدعوه آخر دعاءٌ
القيس: امرؤ قال (35)

ال��م��ق��ت��دْر ال��ص��ان��ع ح��دَّف��ه ال��م��ج��ّن ك��س��راة ج��ب��ه��ٌة ل��ه��ا

وصنَّاعها: قومه دروع يذكر املّري الحصني وقال

وأك��رم��ا أج��اد ي��ك��س��وا إذا وك��ان م��ح��رٌق ك��س��اه��م ف��ت��ي��اٌن ع��ل��ي��ه��ن
م��ب��ه��م��ا داود ن��س��ج م��ن وم��ط��رًدا ق��ي��ون��ه��ا أخ��ل��ص��ت��ه��ا ب��ص��رى ص��ف��ائ��ح

قاريا. يف كانت بل آخرون: وقال إسطرابون، زمن قبل خربت بيوتيا، يف بلدة هيال
تلك إىل شخص بهومريوس الفقر بّرح فلما كوما يف كان قيل: جلود صانع وتيخيوس
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هومريوس فخلد مثواه وأكرم بيته، يف تيخيوس فأنزله أبيات ببضعة وامتدحها البلدة،
اليازجي: قال وامتنانًا. شكًرا ذكره

م��ن��ت��ِج وم��ن ي��ب��ل��ى م��ل��ق��ح م��ن ب��أُْك��ُروم��ة أف��ادون��ا ل��ئ��ن
األص��ل��ِج ال��ج��ب��ل ب��ق��اء ي��ب��ق��ى ذك��ره ب��م��ا ح��ب��ون��اه��م ف��ق��د

بن الحسني املأمون لقب ولقد واليسار، باليمني الكفاح العرب مفاخر من (36)
بيساره، الرضبة وكانت شطرين، فقدَّه رجال بحسامه رضب ألنه اليمينني؛ بذي طاهر

املعري: يقول ذلك مثل ويف

ال��ش��م��اال ب��دَّل��ه ال��ح��م��ل ل��ط��ول ي��م��ي��ٌن م��ه��ن��دُه َس��ِئ��َم��ْت إذا

قوله: املعنى هذا عىل يخرَّج بما وله

ع��ن��اُن ال��ي��س��رى ب��ش��اغ��ل ول��ي��س ح��س��اٌم ال��ي��م��ن��ى ب��ش��اغ��ل ول��ي��س

الرضب يف األعضاء بخفة يتنافسون كانوا اليونان أن السياق هذا من ويظهر
عمرو قال العرب. كالم يف كثري وهو السالح، وثقل الكفاح بمواقف العبء وقلة والطعن

كلثوم: بن

الع��ب��ي��ن��ا ب��أي��دي م��خ��اري��ق وم��ن��ه��م م��ن��ا س��ي��وف��ن��ا ك��أن

الخطيم: بن قيس وقال الصبيان. بها يلعب جدائل واملخاريق

الع��ِب م��خ��راق ب��ال��س��ي��ف ي��دي ك��أن ح��اس��ًرا ال��ح��دي��ق��ة ي��وم أج��ال��ده��م

حمار: بن معقر قول ومثله
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ال��س��ي��وُف ك��ال��م��خ��اري��ق وص��ارت أب��ي��ه��م ع��ن ق��وم ك��ل وح��ام��ي

أنه والظاهر هومريوس، زمن بعد اليونان بالد يف كثريًا فكان الحربي الرقص وأما
جرير: بن بالل بن عقيل قال طروادة، حرب أثناء وقبلها أيًضا أيامه يف شائًعا كان

ال��م��خ��ت��اِل م��ش��ي��َة ال��م��ن��ي��ِة س��ب��ُب َرأَى وق��د ال��س��ي��وف ح��دِّ إل��ى ي��م��ش��ي

الجحيم ربات إحدى (Κηρχ) األصل يف وهي املنية، بها واملراد الداهية، النآد: (37)
الشاعر يمثلهن األجل حلول عند الحياة حبل فيقطعن البرش أعمار ينسجن الالئي الثالث،

العالء: أبو قال أعالًما. دائًما

ال��ـ��نّ��آِد أُْخ��ـ��ُت ال��ـ��لُّ��َه��يْ��ِم أُمُّ ِس��ـ��ّي ال��ُك��ْر ج��ـ��اِن��ِب ع��ـ��ل��ى ب��ـ��ِه َف��ـ��َرَم��تْ��ُه

الجحيم. ربات

فنهض يومئذ يقتل أن القضاء يف يكن ولم قتاال، يكن لم الجرح إن أي: (38)
سليًما.
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اإللياذة، يف مراًرا ذكرها ورد ولهذا الشيوع، قديمة املبارزة عادة إن قلنا: (39)
فضمنوها واإلفرنج، الرومان شعراء من قرائه كل وأياس هكطور برباز أعجب ولقد
وملتُن وڤينيلون طاسو وتاله ڤرجيليوس، فانتحلها أبطالهم، إىل ونسبوها شعرهم
بكل تبارزا البطلني أن رأينا وقد الفردويس، شهنامة يف نظريها وجاء وغريهم، وڤولتري
الشاعر من أثرة تلك ألياس، كلها فيها الرجحان وكان الحجر، إىل الرمح من السالح أنواع

ملته. البن
للرسل كان ملا إملاًعا والبرش العىل برسويل وإيذيوس تلثبيوس الشاعر يلقب (40)
يكاد أمر ولهم بسوء، أحد يمسهم ال مًعا، ودنيوية دينية فمكانتهم والرعاية، الحرمة من
ويراقبون الحرب، وتشهر الصلح يعقد وبلسانهم ويشريون، يستشارون مطلًقا يكون
كانت فقد الجملة وعىل املتبارزين، واألفراد املحاربني جيوش ويرافقون املجامع نظام

والعرافني. الكهنة منزلة تفضلها ال منزلة لهم
جرت القوى، أجهد والعناء إال آخره يبلغ وال للقتال، أصلح النهار كان ملا (41)
واألخالق واملوصوفات األوصاف يقدسون عادتهم كجاري واليونان ليًال، بالكفِّ العادة
والطاعة االنقياد بوجوب يقولوا أن عادتهم جرت ولهذا تجسيًما، ويجسمونهنَّ والعادات،

ناطقان. شخصان كأنهما والظالم، الليل ألمر
شأن معها وحفظ املبارزة، هذه تنسيق يف الشاعر عىل الجنس أثرة غلبت لقد (42)
من وأول الرباز إىل الداعي كان هكطور أن مع ألياس، الفوز ظاهر فجعل املتبارزين
الطرواد فيج منهما املتكلم جعل الصولجان وأسبال الفيجان توسط وملا الطعان، صوَّب
انفصال وملا الطروادي، عىل الغلبة وطأة من وتخفيًفا اإلغريقي، إىل الكفة مليالن إظهاًرا
جواب الطروادي وأجاب اكرتاث، وقلة همة علو عن يشف بما اإلغريقي تكلم لألمر إذعانًا
شأن عال كلما إذ خصمه؛ قدر من بقوله يغض وال العثرات، تذللـه ال املقدام البطل
ولم الطرواد، دون اإلغريق عىل فضله إذ بالسبق؛ له يقر ولم بصدامه، شأنك عال عدوك
اضطراًرا كانت إنما القتال ساحة مغادرته أن وأعلن تالق موعد عىل إال بالفراق يرض
هيبته، ويزيد رونقه، يتم املشهد آخر يف السالح وتباُدل مناص، وال منه مفر ال دينيٍّا
واإلعجاب النفس، وإباء الشعور، رقة من الصلبة األفئدة تلك عليه تنطوي بما وينبئ

القهار. العدو يف كانت وإن املغوار، البطل ببسالة
بسيف اإللياذة) (بعد انتحر فأياس كليهما، عىل وباال املقايضة تلك كانت (43)

آخيل. مركبة إىل أياس بحزام اإللياذة) (يف ُشدَّ وهكطور هكطور،
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أغاممنون. بسيدهم: املراد (44)
سنني. خمس ابن الثور ِديس: السَّ (45)

وما والحرض، البدو من جيل كل يتناول لألبطال الوالئم إيالم الظهر، املطا: (46)
التكرمة من الضمائر له تكنه بما وإشعاره الشأن، ذي شأن إلعالء وسيلة إال تلك
بإمالء العيون قرة فما وإال الكنوز، توازي الرموز جليلة معنوية مكافأة وهي واإلعجاب،
من بقطعة أمته شأن أعىل بطل يكافأ أن يعجب معرتض عىل ا ردٍّ هذا أقول البطون،
أنها فاألظهر الجليل، للنزيل الظهر صلب إفراز يف الحكمة أما يشءٍ، من تغنيه ال اللحم
عرب أن الفطرية الخواطر توارد غريب ومن والبأس، القوة مقر بأنه االعتقاد عن منبعثة
إىل يدفعون الظهر من بدال أنهم عىل العادة، تلك يومنا حتى يألفون يزالون ال البادية

كتفها. أو الذبيحة صدر الضيف
يكف أن له قوله عىل يزيد وال العدو، يهادن أن أغاممنون نسطور يسأل (47)

عنهم. العدو كف العدو عن كفوا فإذا املهاجمون هم اإلغريق ألن القتال؛
تجري التي تلك غري هي والثريان البغال تجرها التي العجال هذه أن ريب ال (48)
بطوطة، ابن رحلة يف املذكورة األثقال عجال نوع من ولعلها النزال، ساحة يف األبطال بها

البالد. من كثري يف مستعملة تزال وال
اإلنسان، نشوء مع تنشأ كادت إذ الدفن؛ عادة منشأ يف البحث إىل سبيل ال (49)
الجثث إحراق أما والكوارس، الضواري عن األشالء مواراة أوال بها املراد كان وربما
إن إذ بعدهم؛ من والرومان اليونان عنه أخذها الذي األصل معرفُة الباحث عىل فتُْشِكل
يحرقون، وال يدفنون كانوا اليونان خالط ممن وأمثالهم والعرب والفينيقيني املرصيني
أن بعد اليونان بالد منهم طائفٌة قدمت الذين البالسجة قبائل عادات من بقية ولعلها
وقوعها من خشية ذلك يفعلون كانوا إنهم قيل، بما عربة وال عهيد، عهد منذ الهند برحْت

حرمتها. ينتهك عدو بيد
التاريخ، يف ذكره ورد عام رضيح أول فهو بإقامته، نسطور أشار الذي الرضيح أما
أن الظاهر أن عىل السنني، آالف منذ العامة املدافن وجود أثبتت قد اآلثار كانت وإن
يجمعون إنهم نسطور: قول بدليل مدفنًا ال تذكاًرا يقام نصبًا إال يكن لم الرضيح ذلك
إن أيًضا: القول من بد وال ألبنائهم، ذكًرا أوطانهم إىل عودتهم عند ويحملونها العظام
ا تامٍّ جسًما امليت دفنوا ربما بل املوتى، ملواراتهم الوحيد السبيل يكن لم املوتى إحراق

حني. بعد وأغاممنون أياس ُدفن كما
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إذ ودهاء؛ حكمة كلها ذريعة وهي السور، بناء إىل املوتى بدفن نسطور تذرع (50)
حريصون كاإلغريق وهم خصوًصا، العمل أثناء يفاجئونهم فال األعداء عن الغاية تخفى
نفس كلٌّ قضائها إىل تتوق دنيوية دينية فريضة هي فكأنما قتالهم، رفات دفن عىل
الشدة بتلك الخندق وحفر السور ببناء نسطور إشارة إن فريق. كل بها باالشتغال ويلهو
الخندق بحفر ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل أشار إذ أُُحد؛ غزوة بعد الفاريس سلمان بإشارة يشء ألشبه

اإلسالم. يف ُحفر خندق أول فكان كذا. يفعلون بالدنا يف له: وقال املدينة، حول
وانتظام، سكون يف اإلغريق رأيت منتدياتهم يف واإلغريق الطرواد انفرد حيثما (51)
كأن الفرج، ساعة يف حتى ومرج هرج يف الطرواد ورأيت والخصام، الشقاق أبان حتى
أول يف تقدم ولقد أعدائهم، عىل قومه فضل شعره سامع يفوت ال أن أراد هومريوس
حالة يف آخر مثال هنا ولنا للقتال. يزحفان الجيشني هيئة من كان ما الثالث النشيد
أنطينور وخطاب وحزم، حكمة وكله نسطور، خطاب بني الفرق يفوتنك ال ثم السلم،

وقنوط. شؤٌم حكمته مع وكله الطرواد حكيم
لحكمائهم اإلغريق إجالل بني للفرق آخر مثال وهنا الناعم. الشعر الغفر: (52)

الطرواد. وتمرد
زوجي. أي: الثانية، أهيل (53)

اإلغريق. يسأل أي: يسألهم، (54)
إىل واستسالمهم األبناء، هفوات عن اآلباء تعامي الطبيعة موبقات من إن (55)
ودولته نفسه عىل فجنى ابنه، مطلب إجابة إىل األبوَّة بضعف فريام انقاد ولهذا مطالبهم؛
قبل جساس ابنه بجريرة مرَّة تََلبَّس كما فاريس، ر تهوُّ تبعة عاتقه عىل وأخذ ورعيته،

األثري: ابن قال البسوس. حرب

نظر فلما ركبتاه بدت وقد يركضه، فرسه عىل انرصف كليبًا جساُس قتل «وملا
الركبتني بادي قط رأيته ما بداهية جساس أتاكم لقد قال: ذلك إىل مرة أبوه
يجتمع طعنًة طعنُت قال: جساس؟ يا لك ما قال: أبيه عىل وقف فلما اليوم، إىل
قال: كليبًا. قتلُت قال: الثكل؟ ألمك طعنت ومن قال: رقًصا. لها غًدا وائل بنو

جساس: فقال قوَمك. به جئت ما وهللا بئس قال: نعم. قال: أفعلت؟!
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ال��ت��الح��ي ع��ن ج��لَّ األم��ر ف��إن ام��ت��ن��اٍع ذي أُه��ب��ة ع��ن��ك ت��أه��ب
ال��ق��راِح ب��ال��م��اء ال��ش��ي��خ ت��غ��ّص ح��ربً��ا ع��ل��ي��ك ج��ن��ي��ُت ق��د ف��إن��ي

فقال إياه، الئمته من كان ملا قومه خذالن خاف قوله أبوه سمع فلما
يجيبه:

ال��ق��راِح ال��م��اء ال��ش��ي��خ ت��غ��صُّ ح��ربً��ا ع��ل��يَّ ج��ن��ي��َت ق��د ت��ك ف��إن
ال��س��الِح رث وال وك��ٌل ف��ال ُك��ل��ي��ٍب ع��ل��ى ي��دي��ك ب��ه��ا ج��م��ع��ُت
وال��ف��ض��اِح ال��م��ذل��ة ع��ار ب��ه��ا ع��ن��ي وأذود ث��وب��ه��ا س��أل��ب��س

فأجابوه». نرصته إىل قومه دعا مرة إن ثم

أن إال يسعه فال فاريس أخو هو إذ كبرية؛ حكمة ففيه املجلس هذا يف هكطور صمت أما
أن يسعه فال القوم، سيد وهو أخاه، جساًسا ام همَّ نرص كما مظلوًما، أو ظامًلا ينرصه
فريام أنطق الشاعر إن ثم أبيه، ذيل تحت وتوارى الصمت، إىل فلجأ الوبال إىل يجرهم
اإلغريق جماعة به كفى ترصف حسن وهو وقومه، نسطور أمنية أنها مع الهدنة بطلب

ملتمسه. بإجابة العدو عىل املنة فضل أنالهم بل الطلب، ذلك مئونة
أغاممنون فصمت الجواب، بهذا ذيوميذ من أجدر القوم خطباء يف يكن لم (56)
الحديث لدوران منيالوس وألخيه له مراعاة الباقون وصمت هكطور، صمت قبيل من
يبايل، وال األهوال يقتحم الفخور والفتى الغيور الشهم فهو ذيوميذ وأما هيالنة، عىل

وأشياعها. الزهرة عدو ذلك عن فضال وهو
دفن إىل يبادروا لم إذا األحياء، عىل تسخط املوتى نفوس أن يعتقدون كانوا (57)

جثثها.
اإلسالم. يف السبابة كرفع واإلشهاد، الشهادة إىل إشارة العصا رفع (58)

عجلة. جمع عجل: (59)
األبواب. األرتجة: (60)

واحد. بيوم خندقه وحفر ووشيعه وأبوابه السور لبناء أي: (61)
واستفزَّ منعتهم لزيادة سخط إذا عجب فال لإلغريق، مبغًضا فوسيذ كان (62)
حسد هاج ثم وجهه. يف أقيم والسور البحار، إله أنه أيًضا وأسخطه عليهم، للسخط زفس
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واستنزل مرص، يف شاداه الذي والسور السور هذا بني املقابلة إىل بتنبيهه زميله أفلون
خريًا زفس فوعده العبادة، فروض تأدية القوم إغفال إىل نظره باستلفات زفس غضب
يكن لم املعقل ذلك أن واملغزى اإلغريق، جالء بعد آثاره ومحو السور بدك إليه وعهد
أن ثبت إذا هذا الشمس، من املنبعثة والحرارة اليم من املتدفقة األمواج وجه يف ليقف
وأريسطرخوس أريسطوفانس فإن اإللياذة، يف دخيلني غري زفس وجواب اعرتاضفوسيذ
إن وقال: فأثبته أرسطاطاليس وأما برمته، اآللهة حديث النشيد هذا من حذفوا وغريهما
تنميًقا املعقل هذا تهيئة إىل مضطرٍّا كان ملا ألنه غراء؛ حكمة عن به أتى إنما هومريوس
لخلو العقب انتقاد من خشية إنه ثم الصفة، تلك عىل هيأُه لوقائعه وتنويًعا لشعره
القول هذا صح فإذا ا، محقٍّ فمحقه اآللهة بني الحديث هذا أدار له أثر كل من األرض

تفننه. وعجيب تصوراته غريب من فهو
«ألف األصل يف وهي عينًا، مكيال أو وزنة ألف به يراد عني» «ألف قولنا: (63)
واملكاييل األوزان قاعدة بها يراد باليونانية (Μετρον) مرت وكلمة الرصف» الخمر من مرت
يتبادلون كانوا بل الزمن، ذلك يف تعرف لم النقود أن عىل آخر دليٌل وهذا اإلطالق، عىل
استعمال يشع ولم السلع، جملة من والسبايا وعجوال، وجلوًدا وحديًدا صفًرا بعني عينًا
ولسنا هومريوس، منظومة عىل بل طروادة حرب عىل قرون عدة مضت أن بعد إال النقود
الجاهلية. يف تداولوها أنهم نعلم ولكننا العرب، ببالد بها التعامل يف الرشوع زمن نعلم

عنرتة: قال

ال��م��ع��َل��ِم ب��ال��م��ش��وف ال��ه��واج��ر رك��د م��ا ب��ع��د ال��ن��دام��ى م��ع ش��رب��ت ول��ق��د

والرومان. الفرس نقود حينئذ يتداولون كانوا وهم بالدينار، أي:
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الثانية الوقعة

ُمْجَملُه

قاضيًا والتهديد الوعيد من مكثًرا فيهم وخطب اآللهة مجلس زفس عقد الفجر طرَّ ملا
اإلغريق بمؤازرة لها يأذن أن أثينا فالتمست الفريقني. أي لنجدة منهم أحٌد يتحرش بأالَّ
إليون بني أنظاره ح يرسِّ إيذا جبل إىل وسار مركبته واعتىل لها فأِذن . إالَّ ليس برأيها
زفس فتناول النهار. منتصف إىل األوار واحتدم الفئتان فالتقت الجيوش. ومعسكر
واْلتََوْوا الرعدة اإلغريق فهدَّت وأبرق فأرعد الطرواد كفة فرجحت الذهبي قسطاسه
فأرهب إغاثته. إىل ذيوميذ يبادر لم لو يهلك نسطور وكاد معقلهم. إىل الطرواد يتعقبهم
إقداًما. وزاد هكطور فاستظهر هكطور وجه من فانهزم بالصواعق ذيوميذ زفس
يستنهض أغاممنون وأخذ عنها. فأعرض اإلغريق لنجدة طلبًا بفوسيذ هريا فاستغاثت
وطفقري ذيوميذ وأبىل منه، بمعجزة ُهنَيَْهًة اإلغريق ففاز زفس إىل ويترضع اإلغريق همم
الطرواد إغاثة إىل زفس فانثنى السفن، إىل صحبه فوجهه طفقري ُجرح ثم حسنًا بالء
إيريس إليهما زفس فوجه اإلغريق نرصة إىل وأثينا هريا فطارت مبينًا. فوًزا ففازوا
يف أعد بما فأنبأهم حوله من اآللهة واجتمعت األوملب إىل زفس ورجع صاغرتني، فعادتا
مقاتلة إىل ويرجع آخيل غيظ يخمد حتى اإلغريق عىل األزمة اشتداد من املحتوم قضائه
األعداء عىل والرقباء العيون هكطور وأقام الفريقان انفصل الظالم خيم وملا األعداء.



اإللياذة

الصباح يصبح ريثما بسالحهم ليلهم وقضوا املقابس الطرواد فأنار ليًال ينهزموا ال حتى
أعدائهم. عىل الكرة فيعيدوا

اإللياذة. إنشاد الفتتاح والعرشون السابع اليوم وهو كامًال يوًما النشيد هذا وقائع تستغرق
زفس. أندية يف والباقي البحر شاطئ من مقربة عىل الحوادث معظم ومجرى

الثامن النشيد

ال��ذرى1 أرف��ع ف��ي األه��وال أب��و وزف��س ُم��َزْع��َف��َرا ث��وبً��ا األرض وج��ه ال��ف��ج��ر ك��س��ا
َم��ْح��َض��َرا أَلَّ��َف األرب��اب ل��م��ن��ط��ق��ه م��ه��اب��ة تُ��ْص��ِغ��ي األولِ��م��ب ق��م��ة ع��ل��ى
أض��م��را ف��ؤادَي ص��دري ف��ي ال��ي��وم ب��م��ا ورب��ة رب ك��ل «ل��ي��ع��ل��م ف��ق��ال:
َرا ُم��َق��دَّ أم��ًرا أب��رم��ُت م��ا ِألُنْ��ِف��ذَ اذَْع��نُ��وا ب��ِل ع��اٍص األم��ر يَ��نْ��ِب��ذَنَّ ف��ال

∗∗∗
ُم ال��دَّ ��بُ��ُه يُ��َخ��ضِّ م��ن��ك��وبً��ا يَ��ئُ��وبَ��نَّ م��ن��ك��ُم يَ��ْج��ِر م��ن ال��ق��وم أَيِّ ل��ن��ص��رة
َويُ��ْرَج��ُم2 يُ��ْل��َق��ى ال��دُّْه��ِم ال��ظ��ل��م��ات إل��ى ب��راح��ت��ي األُِل��ْم��ِب ُش��مِّ ف��م��ن وإال
م��ظ��ل��م واْل��َق��ْع��ُر ال��ف��والذ ع��ت��ب ع��ل��ى اس��ت��وت ق��د ال��ح��دي��د أب��واُب ح��ي��ث إل��ى
ال��ث��رى أس��ف��ل ع��ن ال��ج��و ك��أق��ص��ى م��ج��ال وب��ي��نَ��ه��ا ال��ج��ح��ي��م ب��ي��ن ُه��وٍَّة إل��ى

∗∗∗
ت��ع��رف��وا ال��ح��ق��ي��ق��ة َف��ابْ��لُ��وا ش��ئ��ت��ُم وإن وأَْش��ُرُف أس��م��و ب��ال��طَّ��ْوِل ك��م ف��ت��درون
تَ��أَلَّ��ُف��وا م��ن��ت��ه��اه��ا ف��ي وك��ل��ك��ُم َع��ْس��َج��ٍد س��الس��َل ال��زَّْرَق��ا م��ن وأَْرُخ��وا
ت��ت��ك��ل��ف��وا وإن تُ��ْع��نَ��ْوا وإن م��ن��اًال ول��ي��ك��م وْه��َو َزْف��َس م��ن ت��ب��ل��غ��وا ف��ل��ن
وأب��ُح��را3 أرًض��ا أَْج��تَ��رُّ دون��ك��م وم��ن َج��َرْرتُ��َه��ا ش��ئ��ُت أيَّ��اَن ول��ك��ن��ن��ي
أس��ي��ره��ا وه��و ال��ك��ون ف��ي��ه��ا يُ��َع��لَّ��ُق أدي��ره��ا ال��رف��ي��ع أُولِ��ْم��ِب��ي ح��ول وم��ن
أم��ي��ره��ا»4 أن��ي واألك��وان ال��طَّ��ْوِل م��ن م��ب��ل��غ��ي واإلن��س ال��ج��ن ك��ل ف��ي��ع��ل��م
زف��ي��ره��ا: ي��س��ت��ف��ي��ض أث��ي��ن��ا ف��ق��ال��ت وت��ه��يُّ��بً��ا ح��رم��ًة ُس��ك��وتً��ا أص��اخ��وا
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وتُ��ْق��َه��را ت��دي��ن ل��ن ع��ل��م��ن��ا ق��واك ج��م��ل��ًة ال��ق��وم َق��يِّ��َم ي��ا أب��ت��ا «أج��ل
اْل��يَ��َالِم��ِق5 ت��ح��ت ال��م��ق��دور ي��ب��ي��ده��ُم األغ��اِرِق ل��ح��ال ن��رث��ي ول��ك��ن��ن��ا
ال��ب��وائ��ق6 خ��وف ب��ال��رأي ن��ُم��ده��ُم وإن��م��ا ال��ن��زال ن��أت��ي ف��ال أط��ع��ن��ا
ال��ص��واع��ق م��ث��ي��ُر ي��رن��و ل��ه��ا ف��ب��شَّ أص��ل��ه��م» ي��ج��ت��ث ال��س��خ��ط ف��ه��ذا وإال
ِألَذَْخ��را»7 ل��س��ت ال��رف��ق ج��م��ي��ل ف��ع��ن��ك ص��رام��ة م��ن��ي راع��تْ��ك «ل��ئ��ن وق��ال:
ع��س��ج��د وأع��راف ف��والذ ح��واف��ُر م��ض��م��ِد ت��ح��ت م��ن ال��خ��ي��ل تَ��ِزي��ُن والح��ت
ِب��ُس��ْؤُدِد8 ح��ل اإلب��ري��ز ح��ل��ة وف��ي ص��روع��ه��ا ن��اط غ��رَّاءَ ب��م��رك��ب��ة
ت��غ��ت��دي ل��ألرض ال��زرق��اء ال��ق��ب��ة م��ن ي��س��وق��ه��ا ال��ن��ض��ار س��وط ي��ده وف��ي
ب��غ��رغ��را9 واس��ت��ق��رَّ ال��ض��واري وأُمَّ َم��نْ��َه��ًال ��يْ��ِح ال��سَّ ��َة َج��مَّ إي��ذا ف��بُ��لِّ��َغ

∗∗∗
ي��ع��ت��ل��ي ال��خ��ي��ل أوق��ف ن��ش��ًرا ف��اح ل��ه وه��ي��ك��ل أُِج��لَّ��ْت غ��اٍب ل��دى ه��ن��اك
م��ن��زل أرف��ع ال��م��ج��د ب��ك��ب��ر وح��ل أح��لَّ��ه��ا ال��ض��ب��اب ب��ي��ن ح��ل��ه��ا وُم��ذْ
ب��م��ع��زل وه��و اإلغ��ري��ق س��ف��ن إل��ى وت��ارة ح��ي��نً��ا ال��طُّ��ْرَواِد إل��ى ي��م��ي��ل
��َرا تَ��َح��ضَّ ل��ل��س��الح َه��بُّ��وا ال��خ��ي��م وف��ي زاده��م األغ��ارق ن��ال َع��َج��ٍل ف��ف��ي

∗∗∗
ج��ن��ده��م ي��ب��رز إل��ي��ون ف��ي تَ��َق��نَّ��َع َع��دُّه��م ق��ل وإن أع��ادي��ه��م ك��ذاك
ُوْل��ُدُه��ْم وت��س��ل��م أع��راض ل��ت��ح��ف��ظ ِل��ْل��وََغ��ى ال��ض��رورة داع��ي يُ��َح��رُِّق��ُه��ْم
َوْف��ُدُه��ْم ُع يُ��َروِّ وف��رس��انً��ا م��ش��اة ال��وغ��ى واق��ت��ح��م��وا األب��واب َف��ُف��تِّ��َح��ِت
��َرا10 تَ��َس��عُّ تَ��ْص��َل��ى األج��ن��اد ��ق��ت ت��دفَّ َس��َواِخ��ٌط وال��ن��ف��وس تَ��َدانَ��ْوا ول��م��ا

∗∗∗
ُض��رَِّج��ْت ال��ي��الم��ق س��ود ب��ه وق��رع ��َج��ت ت��دجَّ ص��دور ف��ي ت��الق��ت ِط��ع��اٌن
ت��رج��رج��ت أرض ف��وق دم��اء وس��ي��ل ق��ات��ل ونَ��ْع��َرُة م��ق��ت��ول وزف��رة
��َج��ْت11 ت��أجَّ ن��اًرا ال��ق��وم��ي��ن ع��ل��ى ب��ح��رب ف��اِئ��ٌر وال��ن��ق��ع األق��داس ض��ح��ى ف��زال
ُم��َح��رَِّرا12 ق��ام ال��تِّ��بْ��ِريِّ ل��ِق��ْس��َط��اِس��ِه ال��س��م��ا ك��ب��د ف��ي ال��ش��م��س ان��ت��ص��اف وع��ن��د
��َق��ا ُم��َح��قَّ س��ه��ًم��ا ال��ق��وم��ي��ن م��ن ل��ك��ل وال��ش��ق��ا ل��ل��م��وت ِق��ْدَح��يْ��ِن ب��ه وأل��ق��ى
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َح��لَّ��َق��ا13 ل��ل��ج��و ال��ط��رواد ب��ن��ي وس��ه��م ال��ث��رى إل��ى م��ال اإلغ��ري��ق ب��ن��ي ف��س��ه��م
أب��َرق��ا األغ��ارق ُدرَّاِع ب��ي��ن وم��ا َه��ِدي��ُدُه إِي��ذَا أط��واد م��ن ف��أرع��د
وأدب��را14 ولَّ��ى ب��ال��ب��ط��ش وأج��دره��م ِرْع��َدٌة ال��ه��ول ش��دة م��ن تْ��ُه��ُم َف��َه��دَّ
َالِج��ُب وال��ج��ي��ُش ال��ب��أِس أي��اس��ا وف��ر ه��ارب وأَتْ��ِري��ذُ ع��اد َف��ِإي��ذُوِم��ٌن
يُ��َراِق��ُب وه��و س��اق ج��واٍد ب��ص��رع ُم��ْح��َرًج��ا ت��ث��بَّ��ط ن��س��ط��وًرا ول��ك��نَّ
نَ��اِش��ُب َف��اِري��َس نَ��بْ��ُل ف��ي��ه اْل��ُم��خِّ إل��ى رأس��ه أُمِّ ف��ي ال��ُع��ْرِف ب��اِدي ب��م��ق��ت��ل
��را تَ��ذَعُّ م��ن��ه ال��خ��ي��ل ج��م��ي��ع وَش��بَّ��ْت م��ت��م��رًِّغ��ا خ��اب��ًط��ا وأه��وى ف��ش��ب
َوَف��ْد خ��ي��ل��ه ف��ي ال��َع��جِّ ت��ح��ت وه��ك��ط��ور اْل��ِق��َدْد ي��ق��ط��ع ع��دا ن��س��ط��وٌر ف��ب��ال��س��ي��ف
ع��م��ْد15 ل��نُ��ص��رت��ه ِذيُ��وِم��ي��ذٌ ول��ك��ن ي��رت��وي ب��ال��ش��ي��خ ال��ح��ت��ف س��ي��ف ك��اد وق��د
تُ��َرْد أَرى ج��ب��نً��ا ال��م��ك��ر ذا ي��ا أي��ن «إل��ى ب��أُْوِذِس: ص��اح ال��ص��وت ف��ب��أع��ل��ى رأى
تَ��َس��تُّ��َرا ت��ب��غ��ي ال��ق��وم ب��ي��ن ف��ولَّ��يْ��َت ُم��ْدِب��ًرا يُ��ْص��ِم��ي��َك ال��ط��ع��ن أن ت��خ��َش أل��م

∗∗∗
ي��ع��ي16 ال ِل��ْل��ُف��ْل��ِك ال��خ��ي��ل ي��س��وق ف��َج��دَّ ن��دف��ُع» ال��َق��ْرَم ذا ع��ن��ه ِق��ْف َش��يْ��ُخ��نَ��ا ف��ذا
أَْرَوِع ج��أِش ع��ن ال��ج��ي��ش ل��ص��در َف��َخ��فَّ م��ف��رًدا ظ��ل وإن ِذيُ��وِم��ي��ذٌ وأم��ا
نُ��ِع��ي ق��د ب��أس��ك ش��ي��ُخ ي��ا «أج��ل وق��ال: َح��ِث��ي��ثَ��ُه َك��فَّ ن��س��ط��وُر أت��ى ول��م��ا
ل��ت��ص��ب��را ال��ش��ب��اب ب��أس ع��ل��ى ول��س��َت اْل��وََغ��ى َح��ْوَم��ِة ف��ي اْل��ُم��ْرُد ع��ل��ي��ك ي��ص��ول

∗∗∗
ج��رت17 ف��م��رك��ب��ت��ي أَْوِدْع��َه��ا ف��ل��ل��ص��ح��ب ��َرْت َق��صَّ وخ��ي��ل��ك ع��ج��ز ذو َف��ِت��بْ��ُع��َك
أدب��رت ه��ي وإن ك��رَّت إذا س��راًع��ا ��َف��ْت ثُ��قِّ ِب��أُْط��ُروَس ُج��ْرًدا اْخ��تَ��ِب��ْر َوَه��يِّ
��رت18 ت��س��عَّ ب��ح��رب ج��رٌي ح��س��ب��ن��ا ب��ه��ا ِن��ل��ت��ه��ا ق��ب��ُل م��ن إي��ن��اس م��ن ب��ب��أس��ي
را»19 ت��ض��وَّ ال��ذري��ع ل��ل��ف��ت��ك ب��يُ��م��ن��اي ُم��َه��نَّ��ِدي ب��أن َه��ْك��ُط��وٌر ف��ي��ع��ل��م

∗∗∗
ال��ع��ج��ل20 ع��ل��ى ب��ال��ج��ي��اد وأَْف��ُرِم��ذُوٌن ق��ف��ْل وأَْس��ِت��ي��ِن��ٌل نَ��ْس��ُط��وٌر ف��أذع��ن
َس��َدْل ق��د اْألَِع��نَّ��ِة وأط��راَف ي��س��وط ي��ع��ت��ل��ي ال��ش��ي��خ م��ض��ى ِذيُ��وِم��ي��ٍذ وُق��ْرَب
َزْل ف��ع��ن��ه ال��س��ن��ان ذي��وم��ي��ذُ أط��ار بُ��لِّ��َغ��ا ال��ح��ال ف��ي ه��ك��ط��وَر ل��دى ��ا وَل��مَّ
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َرا ُم��َك��وَّ ال��ح��ض��ي��ض وج��ه ع��ل��ى ف��خ��رَّ أَنْ��يُ��ٍف ِث��ي��بَ��َس اب��ن ث��دِي ف��ي وأُنْ��ِف��ذَ

∗∗∗
��ُح21 تُ��َط��مِّ ش��بَّ��ت وال��خ��ي��ل ِت��بْ��ِع��ِه ع��ل��ى ُح يُ��بَ��رِّ ب��بَ��ثٍّ ه��ك��ط��وٌر ف��أرم��ض
يَ��ْس��َرُح أَْرَخ��ْف��ُط��ِل��ي��ُم��ُس ف��ب��ادره ي��س��وق��ه��ا غ��الًم��ا ي��ب��غ��ي وغ��ادره
يُ��ف��دح وال��خ��ط��ب ك��ال��خ��رف��ان ْل��يُ��وَن ِإلِ ه��زي��م��ًة ت��ج��ري ال��ط��رواد ُس��َرى وك��ادت
أم��ط��را ال��ص��واع��َق ذي��وم��ي��ذ أم��ام َوْه��ِن��ِه��ْم ش��اه��د وه��و َزْف��ًس��ا ول��ك��ن
ال��ف��ض��ا ف��ي ت��ل��َه��ب ال��ِك��ب��ري��ت م��ن ب��ن��ار أوم��ض��ا وال��ب��رُق ال��رع��ُد يَ��ْدِوي ف��دم��دم
��َض��ا ُم��َم��عَّ ال��ع��ن��اَن ن��س��ط��ور وأف��ل��ت ت��ه��يُّ��بً��ا اق��ش��ع��رَّت ال��خ��ي��ل ن��ي��ره��ا ف��ف��ي
ُم��ْع��ِرَض��ا ال��ي��وم ذا ع��ن��ك زف��س ن��ص��ر ت��رى أال ِذيُ��وِم��يُّ��ذٌ ي��ا «ف��راًرا وص��اح:
ف��نُ��نْ��َص��َرا» ي��ش��اءُ ي��وٌم ل��ن��ا س��ي��خ��ل��و يَ��ُص��دُُّه ذا وم��ن أواله ل��ه��ك��ط��وَر

∗∗∗
ت��ض��رم��ا ب��ال��ع��ذاب ون��ف��س��ي ف��ؤادي إن��م��ا ال��ح��ق��ي��ق��ة «تَ��َح��رَّيْ��َت ف��ق��ال:
وأُْه��َزَم��ا22 أَِذلَّ أن م��ن ف��ت��ب��ل��َع��ن��ي ج��وَف��ه��ا األرُض تَ��ْف��تَ��َح أن ب��ي َألَْج��َدُر
ارت��م��ى» ب��أس��َي م��ن ال��ُف��ل��ك ف��ي «ِذيُ��وِم��يُّ��ذٌ ق��وم��ه ج��ن��د ل��دى ه��ك��ط��وٌر وي��ص��رخ
ُم��َع��يِّ��َرا ي��س��ت��ع��زَّ أن ل��ه ي��ت��اح ت��رى ِت��ي��ِذيُّ��ٍس اب��ن ي��ا «وأنَّ��ى ف��ق��ال:

∗∗∗
وال��م��ال23 ال��ط��راود وأب��ن��اءُ بَ��َل��ْوَك األَُل��ى ال��درادن��ة ق��وم يُ��َك��ذِّبُ��ُه
ُم��َج��نْ��ِدَال» أزواج��ه��نَّ ع��ل��ى ح��م��ل��ت ب��ع��دم��ا تَ��أَيَّ��ْم��َن غ��اداٌت تُ��َك��ذُِّب
ت��ه��يَّ��َال24 ال��ن��ب��ال َوبْ��ُل وف��وق��ه��م��ا ب��ه م��ن��ه��زًم��ا ال��خ��ي��ل رءوس ورد
��را: م��ظ��فَّ ال��ف��خ��ار يُ��نْ��ِم��ي ب��إث��ره��م��ا م��ق��ِب��ل ال��ت��رائ��ك َه��يَّ��اُج وه��ك��ط��ور

∗∗∗
تُ��تْ��َرُع وال��ك��أس ال��زاد وي��زج��ي م��ق��اًم��ا ت��رف��ع ك��ن��ت ك��م اإلغ��ري��ق ف��ي «ِذيُ��وِم��ي��ذُ
تَ��ْه��َل��ُع ِب��تَّ ق��د ك��ال��ِغ��ي��د ب��ه ل��وه��ٍن ج��م��وع��ه��م ب��ي��ن ال��ذُّلَّ تُ��َس��اُم ف��س��وف
ت��دَف��ُع ال��س��ف��ائ��ن ف��وق ع��ق��ائ��َل��ن��ا وال م��ع��اق��َل��ن��ا ت��ع��ل��و ف��ل��ن خ��س��ئ��ت
اْل��ُم��َس��طَّ��َرا» ال��ح��م��اَم ق��ب��ُل م��ن َس��يُ��ولِ��ي��َك وس��اع��دي ت��س��ت��أث��رنَّ ل��ن ف��ه��ي��ه��ات
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∗∗∗
ل��ن��زال��ه ي��ن��ث��ن��ي أم أيُ��ْغ��ِف��لُ��ُه ب��ب��ال��ه ي��ه��ي��ج ت��ي��اًرا ف��ردَّد
ب��ج��ب��ال��ه راع��ٌد ث��الثً��ا وَزْف��ُس ف��ك��َره ردَّد األم��ري��ن ع��ل��ى ث��الثً��ا
ب��رج��ال��ه: ص��وتُ��ه يَ��ْدِوي وه��ك��ط��ور م��ع��ل��نً��ا ب��ال��ن��ص��ر ال��ط��رواد إل��ى ي��ش��ي��ر
��را ت��ف��جَّ ال��ن��ج��ي��ُع دردن��ي��ون وي��ا ِل��ي��ِق��يَ��ا ق��وم ي��ا ال��طُّ��ْرَواُد أي��ه��ا «أي��ا

∗∗∗
ل��ن��ص��رت��ي ي��م��ي��ل زف��ٌس ل��ي الح ف��ق��د ب��ش��دة واس��ت��ِج��ي��ش��وا رج��اًال ف��ك��ون��وا
��ِة اْل��ُم��ِل��مَّ األع��ادي أق��وام وإه��الك وع��زة م��ب��ي��نً��ا ن��ص��ًرا يُ��َخ��وِّلُ��ِن��ي
ع��زي��م��ت��ي ان��ث��ن��اءَ ف��ي��ه زع��م��وا ب��م��ا ِل��ض��الل��ه��م ف��ي��ا َغ��ثٍّ��ا َم��ْع��ِق��ًال بَ��نَ��ْوا
ال��م��ق��رَّرا: ال��ب��الَغ م��ن��ي ودونَ��ك��ُم م��غ��ي��رة ال��ح��ف��ي��َر ت��ج��ت��از ف��خ��ي��ل��َي

∗∗∗
ت��ت��وق��ف��وا ال ال��ن��ار ل��ه��ي��ب ع��ل��ي��ه��ا ف��اق��ِذف��وا األغ��اِرق ُف��ْل��ِك م��ن أَْدُن «ف��إْن
وم��رَه��ف» ِس��ن��اٌن ُط��رٍّا ويُ��ف��ِن��ي��ه��م ه��ص��ي��ُص��ه��ا ل��ل��رق��ي��ع وي��ع��ل��و ف��ت��ف��نَ��ى
ال��م��ت��ش��وِّف ُف��وذَْرُغ��ُس ي��ا َزنْ��ُث «أي��ا ي��ح��ثُّ��ه��ا: ال��ج��ي��اد ب��آذاِن وص��اح
ُم��ْخ��بَ��َرا25 ُرْم��ُت ق��د ال��ي��وم ه��ذا إي��ه ب��ه َك��رُُّك��ْم اْل��َك��رُّ َل��ْم��ُف��ُس ي��ا إِي��ِت��ٌن وي��ا

∗∗∗
ُم��ن��اك��م ت��م��نَّ��ت أن��ذروم��اٌخ وك��م رض��اك��م اب��ت��غ��اء َج��ه��دي ُرض��تُ��ْك��ْم ف��ك��م
ِغ��ذاك��م26 آَن ال��خ��م��ر ع��ل��ي��ه��ا تُ��راُق ل��ك��م ذخ��رت ق��د ك��ال��ش��ه��د بُ��رَّه��ا وك��م
خ��ط��اك��م ف��ُح��ثُّ��وا ��ا غ��ضٍّ ل��ه��ا ح��ل��ي��ًال أك��ن وإن رع��تْ��ُك��م ق��ب��ل��ي ك��م ب��ذل��ك
نَ��ْس��ُط��َرا ِم��ْج��َوَب ال��ن��ق��ع ت��ح��ت ف��ن��غ��ن��َم ُع��داتَ��ن��ا يُ��ِذلُّ َك��رٌّ ح��ب��ذا ف��ي��ا

∗∗∗
تُ��ِج��لُّ��ُه ال��س��م��اءِ ح��ت��ى وش��ه��رت��ه ك��لُّ��ه ال��تُّ��رُس ذا اإلب��ري��ز ال��ذه��ب م��ن
تُ��ِظ��لُّ��ُه27 وه��ي ِه��ي��َف��ْس��ُت ب��ه��ا ح��ب��اه َألَْم��ًة ِذيُ��وِم��ي��ذَ ِك��تْ��ِف��ي ع��ن ثَ��مَّ وم��ن
نُ��ِذلُّ��ُه» ج��ي��ش ل��ل��ُف��ل��ك ب��ل��ي��ل��ت��ن��ا ي��ل��ت��ج��ئ ش��ك ال ه��ذي��ن ن��غ��ت��ن��م ف��إن
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��َرا تَ��َح��سُّ ه��اج��ت ال��خ��ط��ب ل��ذاك وه��ي��را ب��ثَّ��ه��ا ش��اء ك��م��ا ه��ك��ط��وٍر أم��ان��يُّ

∗∗∗
َم��ا:28 تَ��َح��دُّ ال��ع��ظ��ي��م ب��ف��وس��ي��ذَ وص��اح��ت ال��س��م��ا ف��ق��ل��ق��ل��ِت اه��ت��زَّت ع��رش��ه��ا ع��ل��ى
ُم��ْرَغ��َم��ا األراغ��س ألرزاءِ ج��ِزع��ت ب��أس��ه األرض زع��زع م��ن أي��ا «وَه��الَّ
َم��ْغ��نَ��َم��ا29 ُق��ْربَ��َك ي��ب��غ��ون ق��راب��ي��ن��ه��م َوإِي��َغ��ٍس أَِل��ي��َق��ا ف��ي أزك��وا ل��ك ف��ك��م
ونُ��ْدَح��َرا نُ��َص��دَّ ل��ن أَنَّ��ا ري��َب ف��ال ال��ع��ل��ى ذوي م��ن ص��ح��ب��ه��م ف��ي نَ��ْع��تَ��ِص��ْب ف��إن

∗∗∗
ُم��ْف��َرَدا» يُ��ْح��َرُج َزْف��ُس إي��ذا ف��وق وم��ن ال��ِع��َدى َك��ِب��ِد ف��ي نَ��نْ��َق��ضُّ ب��ن��ا َف��َه��يِّ
م��ق��ص��دا ت��ن��ال��ي��ن ال وم��نِّ��ي ش��ط��ط��ِت «ل��ق��ْد َم��يَ��زَُّه: وال��غ��ي��ُظ ل��ه��ا ف��ق��ال
ُس��ْؤُدَدا» أع��ظ��م ف��ه��و ع��ل��ي��ه ج��م��ي��ًع��ا ت��ت��ألَّ��ُف��وا وإن زف��ٍس ِل��َق��ا أَبَ��يْ��ُت
ه��ك��ُط��را وط��أُة ت��ش��ت��د ث��ُق��ل��ت وق��د دائ��ٌر ال��خ��ل��د ب��ن��ي ف��ي ح��دي��ث ف��ذاك

∗∗∗
ُق��ُف��ولُ��ُه ب��اٍد يَ��ْص��َط��كُّ ال��ع��دى وج��ي��ُش ي��دي��ل��ه وَزْف��ُس ك��آري��ٍس ي��ص��ول
وخ��ي��ول��ه رج��ل��ه ان��ه��زاًم��ا تُ��س��اق ح��ف��ي��ِره دون ال��ُح��ْص��ِن ح��ت��ى ال��ف��ل��ك ل��دى
دل��ي��ل��ه ه��ي��را أغ��ام��م��ن��ون ف��ح��ثَّ��ْت ُف��ْل��َك��ُه ت��ح��رق ال��ن��ي��ران ك��ادت وق��د
أح��م��را30 ال��خ��زِّ م��ن بُ��رًدا ب��س��اع��ده راف��ًع��ا وال��ف��ل��ك ال��خ��ي��م ص��ف��وف ف��خ��اض

∗∗∗
ال��م��ال تُ��ْح��ِدُق ب��ه أُوِذي��ٍس خ��ل��ي��ة ع��ال إذا ح��ت��ى األس��ط��ول ف��ي ت��وس��َط
��َال31 وت��ب��سُّ ش��دة ط��رف��ي��ه ع��ل��ى أُْرِس��يَ��ْت وآي��اَس آخ��ي��ٍل وأش��راع
��َال ُم��َج��مَّ ب��ي��انً��ا أب��دت وإن َج��نَ��انً��ا وه��ت ع��ص��ب��ًة «أي��ا يَ��ْدِوي: ص��وت��ه ع��ال
ت��ف��طَّ��را أراه ع��زٍم ع��رى وأي��ن غ��دا ق��د ال��ت��ب��ج��ح ذيَّ��اك أي��ن أال

∗∗∗
أم��ام��ك��م32 ال��ش��ه��يُّ وال��زاُد ِب��ِل��ْم��نُ��وَس ُم��ق��اَم��ك��م ذك��رت��م ه��الَّ ل��ك��م ف��أُفٍّ
م��دام��ك��م راش��ف��ي��ن ع��ج��بً��ا تُ��دي��رون وأَْك��ُؤٍس ت��رت��م��ون س��م��ي��ن ب��ل��ح��م
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ح��س��اَم��ك��م ُم��نْ��تَ��ِض��ي��َن زع��م��ت��م ف��ت��اك��م ف��ت��ى م��ئ��ت��ي أو ي��ن��ق��ض م��ئ��ة ع��ل��ى
��را م��ت��ن��مِّ ُف��ْل��َك��نَ��ا ن��اًرا س��يُ��ل��ِه��ب وِخ��ْل��تُ��ُه ع��ِج��زن��ا َف��ذٍّا َه��ْك��ُط��ٍر وع��ن

∗∗∗
ت��ن��زَّال33 األث��ي��ل ال��م��ج��د ِة ُس��دَّ وم��ن ت��ذلَّ��ال م��ل��ي��ٌك م��ث��ل��ي ه��ل َزْف��ُس أي��ا
ُم��ْق��ِب��َال34 األرادم ج��مِّ م��رك��ب��ي ع��ل��ى ُم��ْق��ِل��ًع��ا ج��ئ��ت ال أق��ل��ع��ُت ُم��ذْ ��ك وح��قِّ
ه��ي��ك��ال ق��وم��ك ش��اَد أنَّ��ي ِل��تُ��ْح��َرَق وُس��وَق��ه��ا دف��ع��ُت ق��د ُع��ُج��ولِ��ي ش��ح��وَم
ف��يَ��ْغ��ُدَرا» ل��ل��ع��دوِّ تُ��َس��لِّ��َم��نَّ��ا وال ه��زي��م��ة ال��ن��ج��اة س��ب��َل ل��ن��ا ��ْد ف��َم��هِّ

∗∗∗
ن��ج��ات��ه بُ��ش��رى ال��ج��ي��َش ي��ؤت��ي وأوم��أ ع��ب��راِت��ه راح��ًم��ا زف��س ف��أرف��َق
ِس��م��ات��ه ب��أس��ن��ى ظ��ب��يٌّ ب��ِم��خ��ل��ب��ه م��ط��وًِّف��ا نَ��س��ًرا ال��ط��ي��ر خ��ي��ر وأرس��ل
ُق��ُربَ��اِت��ِه35 ق��دَّم��وا َزْف��ٍس ال��وح��ي ل��ذي ال��ذي ه��ي��ك��ل��ه ق��رب ف��ي وأس��ق��ط��ه
��را م��دمِّ ف��ت��ًك��ا ي��ب��غ��ون ع��زي��م��تَ��ه��م ق��وَّم��وا ذل��ك اإلغ��ري��ق أب��ص��ر وم��ذ

∗∗∗
خ��ن��دق��ا36 ب��ال��خ��ي��ل ي��ج��ت��از أَِع��نَّ��تَ��ُه أط��ل��ق��ا ذي��وم��ي��ذُ ُط��رٍّا أم��ام��ه��م
َم��زََّق��ا آِغ��َالُوَس أح��ش��ا ب��ي��م��ن��اه وُرْم��ُح��ُه ل��ص��در ص��دًرا ال��ع��دى يَ��ُؤمُّ
ال��لِّ��َق��ا ي��ج��ت��ن��ب ال��خ��ي��ل َردَّ ح��ي��ن ع��ل��ى ل��ص��دره ي��ب��دو واراه ب��ع��ات��ق��ه
وم��ن��ظ��را ل��ونً��ا يَ��ْربَ��دُّ ب��ص��ل��ص��ل��ة ب��دم��ائ��ه خ��اب��ًط��ا ص��ري��ًع��ا ف��َخ��رَّ

∗∗∗
ت��ح��دَّم��ا ال��ل��ذان األَي��اس��اِن ك��ذاك ت��ق��دَّم��ا َواْألَتْ��ِرذَاِن ال��ق��وى ف��ُش��دُّوا
ال��دِّم��ا م��س��ت��ن��ِزَف آري��س ش��دة ح��ك��ى ال��ذي ِم��ْريُ��َن ِت��بْ��ِع��ِه م��ع وإِي��ذُِم��ٌن
أح��ك��م��ا وال��ق��وَس ِط��ْف��ِق��ي��ُر وت��اس��ع��ه��م ت��ال إي��ِف��ٍم ال��ف��ت��ى بْ��ُن ف��أُوِري��ُف��ل��وُس
ل��ي��ب��ص��را ف��ح��ي��نً��ا ح��ي��نً��ا ف��ي��رف��ع��ه ِم��َج��نِّ��ِه وراء آي��اٌس ي��واري��ه

∗∗∗
م��ن��ونَ��ه37 يُ��ِع��دُّ رش��ًق��ا وي��رُش��ُق��ه دون��ه ال��ق��وم م��ن ق��رم ف��ي ف��يُ��ح��دق
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ح��ن��ي��ن��ه38 أب��دى األم ل��ح��ج��ر ك��ط��ف��ل ب��تُ��ْرِس��ِه م��س��ت��ظ��الٍّ أخ��اه وي��أت��ي
وت��ي��نَ��ه ي��ف��ري أَْرِس��ي��لُ��وَخ ف��ج��ن��دل س��ي��د ب��ع��د س��ي��ًدا ف��ي��ه��م وي��ص��در
وِذي��تُ��َرا أَْخ��ُروِم��يُ��وَس وأت��ب��ع��ه ِف��ِل��ْس��تَ��ًس��ا أو ال��ف��ت��ى ث��م َف��أُْرِم��ي��نَ��ًس��ا

∗∗∗
ال��ف��ن��ا ُغ��َص��ُص ت��ن��ت��اب��ه��م وَم��ي��َالِن��ًف��ا وأَُم��وَف��ن��ا ِل��ي��ُق��وُف��نْ��ُط��ًس��ا وأل��ح��ق
م��ع��ل��نً��ا: ال��ع��س��اك��ر ب��ي��ن ��لُ��ُه يُ��بَ��جِّ تُ��َج��اَه��ُه وق��ام أَتْ��ِري��ذٌ ف��أُْط��ِرَب
ُم��َرنِّ��نَ��ا ال��نَّ��ب��ال َوبْ��َل أَِس��ْل ـ��ج��ن��ود ال��ـ وغ��رة ال��ح��ب��ي��ب ِت��َالُم��وَن اب��ن «أي��ا
وَم��ْش��َع��را ش��انً��ا ال��ِه��مُّ أب��وك وي��ع��ل��و ن��ص��ره��م انَ��ِويُّ��وَن ال��دَّ يُ��ؤتَ��ى م��ن��ك ع��س��ى

∗∗∗
م��ول��دا39 ال��س��ب��يَّ��ِة ن��س��ل م��ن ك��ن��ت وإن ُم��َس��وََّدا ع��زي��ًزا ب��م��غ��ن��اه ن��ش��أت
م��ؤيَّ��َدا ع��ه��ًدا أَتْ��ِري��ذَ م��ن ودون��ك بَ��ْونُ��ُه ب��ان وإن م��ج��ٍد س��ن��ا ف��زده
ب��ال��ج��َدا ت��ظ��ف��ُر ال��ق��وم ق��ب��ل ف��ب��ع��دَي ن��ص��رة وف��االَس زف��س م��ن ن��ل��ُت ل��ئ��ن
ت��رى»40 ح��س��ب��م��ا غ��ادٍة أو ُم��ثَ��لَّ��ثَ��ٍة ��ٍة َم��نَ��صَّ أو خ��ي��ل��ه��ا ف��ي ِب��َم��ْرَك��بَ��ٍة

∗∗∗
��ِة ل��ل��ُم��ِل��مَّ ن��اه��ض ع��زم وُك��لِّ��َي ��ِت��ي ِه��مَّ إلن��ه��اض داٍع «وه��ل ف��ق��ال:
ب��ش��دت��ي41 ه��ب��ب��ُت م��ذ تُ��ْص��ِم��ي َط��ُروِح��َي ت��زل ول��م ف��ت��ًك��ا أوت��ي��ت م��ا س��أف��ت��ك
َس��ِريَّ��ِة42 ش��ه��ُم َخ��رَّ س��ه��م ك��ل وع��ن ال��ع��دى ف��ت��ي��ة ف��ي أن��ف��ذُت ث��م��ان��ي��ًة
م��ق��ص��را»43 ي��زال ال ع��ن��ه ونَ��بْ��ِل��َي ط��اغ��يً��ا ع��اث ق��د ال��ك��ل��ب ه��ذا ول��ك��ن

∗∗∗
��دا44 ت��وقَّ م��ن��ه وال��ق��ل��ب س��ري��ت��ه م��س��دِّدا ي��رم��ي ه��ك��ط��ور ف��ي وأح��دق
م��ب��ِع��دا ي��ن��ف��ذ ُغ��ْرِغ��ثْ��يُ��وَن ص��در إل��ى ص��ادرا أُْرِس��َل وال��س��ه��ُم ف��أخ��ط��أه
��َدا ُم��َص��عِّ أَِس��ي��َم��ا م��ن ِق��ْدًم��ا ج��اء ب��ه��ا ال��ت��ي وَق��ْس��َط��اِن��را ل��ف��ري��اٍم اب��ن (ه��و
��را) تَ��َوفُّ ال��خ��ل��ود ربَّ��ات م��ح��اس��ن ��َرْت تَ��َوفَّ وف��ي��ه��ا َزْوًج��ا ب��ه��ا ورام

∗∗∗
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ي��ن��ح��ن��ي أُثْ��ِق��َل اْل��َم��ْس��ُروِد ب��ِم��ْغ��َف��ِرِه ُم��ِن��ي ب��م��ح��ن��ت��ه ��ا ل��مَّ ال��ف��ت��ى ف��رأس
ف��ت��ن��ث��ن��ي45 ال��رب��ي��ع َط��لُّ ��لُ��َه��ا يُ��ثَ��قِّ روض��ٍة ب��ي��ان��ع خ��ش��خ��اش ك��زه��رة
أَُف��لُّ��ن46 ك��فُّ ال��س��ه��م ت��ث��ن��ي ف��ص��رَّح رم��يَ��ه ط��ف��ق��ي��ُر ه��ك��ط��ور ع��ل��ى ف��ثَ��نَّ��ى
ال��ُع��َرى47 م��ن��ف��ص��م ال��ج��ف��ن غ��ض��ي��ض ف��أه��وى ب��ثَ��ْدِي��ِه أَْرِخ��ْف��ُط��ِل��ي��َم ف��ي وأُنْ��ِف��ذَ

∗∗∗
زم��ي��ل��ه ل��ق��ت��ل م��ل��ت��اًع��ا وأُْرِم��َض خ��ي��ولِ��ه ط��ام��ح��اُت ُص��دَّْت ف��ه��ك��ط��ور
ل��ب��دي��ل��ه س��اع��يً��ا ع��ن��ه وأع��رض بَ��ثِّ��ِه ف��رط ع��ل��ى ُم��ْل��ًق��ى ف��غ��ادره
ف��ت��ي��ل��ه48 م��ح��ل ي��ع��ل��و ف��أص��ع��ده إزاءه ِق��بْ��ِريُ��وَن أخ��اه ف��أل��ف��ى
ُم��ْج��ِه��َرا ِع ال��ُم��َروِّ ب��ال��ص��وت األرض إل��ى واث��بً��ا األع��ن��ة ص��رع ل��ه وأل��ق��ى

∗∗∗
ُم��َص��دَِّع��ا ق��ت��ًال ط��ف��ق��ي��َر ب��ه ي��روم م��س��رًع��ا وأق��ب��ل ُج��ْل��ُم��وًدا ت��ن��اول
ُم��ْزِم��َع��ا49 ل��ل��رَّْم��ِي ال��ق��وس ف��ي وأوف��ق��ه م��ق��ذَّذًا َل��ِج��ي��ًف��ا ط��ف��ق��ي��ٌر وأخ��رج
أُوِدَع��ا50 ب��ال��ص��در ال��ُع��ن��ق ع��رُق ح��ي��ث إل��ى ل��ك��ت��ف��ه ال��َم��ِري��َش اج��ت��رَّ وب��ال��وت��ر
ُم��ْص��ِدَرا51 ��ِريَّ��َة ال��سَّ ي��رم��ي أن ع��ن��ه ب��غ��ى ال��ذي ال��م��ق��ت��ل ف��ي ال��ج��ل��م��وُد ف��أدرك��ه

∗∗∗
األث��ر ع��ل��ى اس��ت��ط��ارت وال��ق��وس وأُْج��ِث��َي ال��وت��ر ُق��ِط��َع وق��د ُش��لَّ��ْت ف��راح��ت��ه
وال��زَُّف��ْر ي��ش��ه��ق ب��األن��ف��اس وط��ف��ق��ي��ُر ب��تُ��ْرِس��ِه ي��ق��ي��ه آي��اٌس ف��ب��ادر
ال��ب��ص��ر م��ض��ط��رَب ل��ل��ُف��ل��ك ِن��ِه يَ��ِق��الَّ م��ًع��ا وآَل��ْس��تَ��ٌر ِم��ي��ِك��ْس��ٌت وب��ادر
ت��أثُّ��َرا ال��ح��ف��ي��ِر ح��ت��ى أع��اديَ��ه��ْم ف��ت��أث��روا ط��روادة ارت��ض��ى وزف��س

∗∗∗
ي��ت��ع��ق��ب م��ن األرداف ف��ي ُ ويَ��ْك��َس��أ ويَ��ْل��َغ��ُب ي��ج��ري ال��ج��ي��ش ص��در وه��ك��ط��وُر
يُ��َك��بْ��ِك��ُب52 ب��ر أَْوِخ��ْرنَ��ْوَص ��َر تَ��ذَعَّ ض��ي��غ��ًم��ا ت��أث��ر ق��د ه��ول َك��أَْغ��َض��ِف
وي��ل��َج��ب ُخ��َط��اُه ي��ل��وي ه��ل وي��ن��ظ��ر وس��اق��ه ص��ف��ح��ت��ي��ه ف��ي ف��ي��ن��ش��ه��ه
أظ��ه��را يَ��بْ��تَ��تُّ وال��س��ي��ف وخ��ن��دَق��ه��م وش��ي��ع��ه��م ج��ائ��زي��ن ل��دي��ه َف��َولَّ��ْوا
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∗∗∗
ويُ��َح��رُِّض ب��ع��ض��ه��م ب��ع��ًض��ا يُ��ثَ��بِّ��ُت ت��ربَّ��ُض��وا ال��س��ف��ي��ن دون وس��ائ��ره��م
ي��ع��رض ب��ال��خ��ي��ل ال��ق��وم دون وه��ك��ط��ور دع��اُؤه��م ال��ب��ق��اع ب��ه��ات��ي��ك وي��دوي
ت��وم��ض وآري��َس غ��رغ��وٍن ب��م��ق��ل��ة ك��أن��ه��ا ن��اًرا ع��ي��ن��ي��ه م��ن وي��ق��دح
أس��ف��را ال��خ��ط��ب أرى ب��آث��ي��ن��ا: وص��اح��ت واألس��ى ال��غ��ي��ظ ه��ائ��ج ِب��ِه��ي��را ف��ه��اج

∗∗∗
ال��م��دْد53 أب��ط��أ وإن م��ددن��اه��م ف��ه��الَّ ن��ك��ْد ف��ي ال��دان��وي��ون زف��َس ب��ن��ت أي��ا
ان��ف��رد ب��ش��دت��ه ق��رم ي��ب��ي��ده��م وخ��ل��تُ��ه��م س��وءًا األق��دار رام��ت ب��ه��م
واتَّ��َق��ْد»54 واش��ت��د ال��ح��دَّ وج��از ع��ل��ي��ه��م ��ًرا م��ت��ن��مِّ ع��ت��ا ه��ك��ط��وًرا إنَّ أج��ل
��َرا ُم��َع��فَّ م��ي��تً��ا يُ��ل��ق��ي��ه م��ع��س��ك��ره ل��دى ال��ع��دى س��ي��ف «ك��اد أث��ي��ن��ا: ف��ق��ال��ت

∗∗∗
واع��ت��دى وأف��رط غ��دًرا وق��اوم��ن��ي وم��ق��ص��ًدا ف��ع��ًال س��اء ق��د أب��ي ول��ك��ن
م��ج��ه��دا إف��رس��ت ح��ك��م ف��ي اب��ن��ه ه��رق��ل ح��ب��ي��ب��ه ص��ن��ُت ق��ب��ُل ك��م ف��ات��ه وق��د
وم��رش��ًدا م��الذًا زف��ٌس ف��ي��رس��ل��ن��ي ض��ارًع��ا وي��ن��ُدب أن��ف��اًس��ا ي��ص��ع��د
��َرا ُم��َح��قَّ ال��ج��ح��ي��م ف��ي ه��رق��ل ل��ظ��ل م��راَم��ه ق��ب��ُل أُنِّ��ِب��ئْ��ُت أنَّ��ِن��ي ف��ل��و

∗∗∗
م��ذلَّ��ال ك��ئ��ي��بً��ا إف��رس��ت ب��ه��ي��ب��ة أرس��ال ح��ي��ن أن��ق��ذت��ه ول��ك��ن��ن��ي
م��ك��بَّ��ال55 أري��بَ��ا م��ن ال��م��ن��اي��ا ول��يَّ ك��ل��ب��ه ل��ي��ق��ت��اد آذي��ٍس ألب��واب
��َال56 ت��وسُّ رك��ب��ت��ي��ه م��ن ت��ق��بِّ��ل��ه ي��رت��ض��ي وث��ي��ت��ي��س ي��ج��ف��ون��ي زف��س وذا
ال��ُم��َدثِّ��را ال��ع��ت��ي آخ��ي��ل ل��ي��ن��ص��ر ي��م��ي��ن��ه��ا ال��ع��ارض��ي��ن ب��ي��ن وت��ل��ع��ب

∗∗∗
َص��ِف��يَّ��ِت��ي ال��م��ق��ل��ت��ي��ن أََزْرَق��ا أث��ي��ن��ا اب��ن��ت��ي ي��ن��ادي��ن��ي ي��وم م��ن ب��د وال
ِش��كَّ��ِت��ي ل��ل��ح��رب م��غ��ن��اه ف��ي ألح��ض��ر َه��يِّ��ِئ��ي ف��خ��ي��َل��ِك ُق��وم��ي ب��ن��ا ول��ك��ن
ال��س��ري��ة57 ب��ص��در ن��ب��دو إذ أي��ط��رب ه��ك��ُط��را ال��ت��رائ��ك ه��يَّ��اج ف��أن��ظ��ر
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تُ��بْ��تَ��َرى»58 ��ي��ِف ب��ال��سَّ وال��ك��ل��ب ال��ف��ال ل��ط��ي��ر وش��ح��وُم��ه��ا ط��روادة ب��ن��ي ل��ح��وم

∗∗∗
ِة َع��دَّ نُ��َض��اِريَّ ت��ك��س��وه��ا ال��خ��ي��ل إل��ى َه��بَّ��ِت ال��ذراع��ي��ن ب��ي��ض��اء وه��ي��رُة
��ِت َوشَّ ه��ي ش��ائ��ًق��ا ب��دي��ًع��ا ن��ق��ابً��ا ول��ي��ه��ا ب��الط ف��ي أث��ي��ن��ا وأل��ق��ت
ال��ح��م��ي��ة أوار تُ��ص��ل��ى ب��ِش��كَّ��ِت��ِه ��َج��ْت وتَ��َدجَّ اْس��تَ��ْألََم��ْت أب��ي��ه��ا ب��درع
ع��س��ك��را ي��ح��ط��م ال��ع��ود ث��ق��ي��ل ط��وي��ل ل��ه ع��ام��ل ��َه��ا ك��فِّ ف��ي رك��ب��ت ب��ه��ا

∗∗∗
ت��س��بَ��ُح ال��ج��و ف��ي ال��خ��ل��د دار ألب��واب ت��س��َرح وال��خ��ي��ل ال��خ��ي��ل ت��س��وط وه��ي��را
تُ��ْف��تَ��ُح وه��ي ه��ائ��ًال ص��ري��ًف��ا وأع��ل��ت ع��ت��ب��ات��ه��ا ع��ل��ى دارْت ن��ف��س��ه��ا ف��م��ن
ت��ت��زح��زُح ال األف��الك ق��ب��ة ع��ل��ى رق��ي��ب��ٌة وه��ي ال��س��اع��اُت ب��ه��ا (ت��ح��ف
نَ��يِّ��َرا)59 ف��ي��ب��رز ع��ن��ه��ا وت��ق��ش��ع��ه م��ظ��ل��ٌم وال��ج��و ال��غ��ي��م ف��ي��ه��ا تُ��َك��ثِّ��ُف

∗∗∗
م��غ��ض��ب��ا ي��ن��ظ��ر زف��ُس إي��ذا ط��ور وم��ن م��رك��ب��ا ب��ال��خ��ي��ِل األب��واب ف��ج��اوزت��ا
��ب��ا ت��ص��عَّ ف��ال��ل��ق��اءُ ت��أت��ي��ان��ي وال ل��ت��رِج��َع��ا «اذه��ب��نَّ ب��إي��ري��س: ف��ص��اح
م��ث��رِّب��ا ال��ج��ي��اد ب��ال��ن��ي��ر ألح��ط��م ح��ازم وال��ق��ول آل��ي��ُت ف��ق��د وإال
��َرا ُم��َك��سَّ س��ح��ي��ًق��ا أذرو ب��م��رك��ب��ة م��ب��ط��ن ع��رش ف��وق م��ن وأرم��ي��ه��م��ا

∗∗∗
ع��ذابُ��ه��ا ي��دوم أع��وام وع��ش��رة ال��ت��ه��ابُ��َه��ا ي��ذك��و ت��ن��ق��ض وص��اع��ق��ت��ي
ارت��ي��اب��ه��ا ع��راه��ا م��ذ أب��ي��ه��ا ب��ص��دِّ ي��ن��ال��ه��ا ن��ك��اًال آث��ي��ن��ا ف��ت��ع��ل��م
اح��ت��ج��ابُ��ه��ا»60 وزال َص��دِّي أل��ف��ت ف��ق��د ت��ح��دًُّم��ا أق��ل ه��ي��را ع��ل��ى وإن��ي
را61 ت��ح��دُّ اْألُِل��ْم��ِب ن��ح��و نُ��َض��اِريَّ��ٍة ب��أج��نُ��ٍح ك��ال��ري��اح إري��ٌس ف��ط��ارت

∗∗∗
��ال ت��ن��صُّ ال��ح��ث��ي��ُث أي��ن «إل��ى وق��ال��ت: ال��ُع��َل��ى أب��واب��ه ص��در ف��ي ف��أل��ف��ت��ه��م��ا
م��دخ��ال األغ��ارق ب��ي��ن ل��ن��ا ي��ت��ي��ح ال وزف��س اض��ط��راًم��ا ت��ه��ي��ج��ان ع��الم
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ُم��َف��لِّ��ال ال��ج��ي��اَد ب��ال��ن��ي��ِر ل��ي��ح��ط��م م��ؤكَّ��ٍد ب��ح��ت��ٍم آل��ى ف��ق��د وإال
ُم��بَ��ْع��ثَ��َرا س��ح��ي��ًق��ا ي��ذرو ب��م��رك��ب��ة ��ٍب ُم��ذَهَّ ع��رش ف��وق م��ن وي��رم��ي��ك��م��ا

∗∗∗
ع��ذابُ��ه��ا ي��دوم أع��وام وع��ش��رة ال��ت��ه��ابُ��َه��ا ي��ذك��و ال��ت��ن��ك��ي��ل وص��اع��ق��ة
ان��ق��الب��ه��ا ك��ان ك��ي��ف أب��ي��ه��ا ل��ص��دِّ ص��دُره��ا وأُوِغ��َر آث��ي��ن��ا ف��ت��ع��ل��ُم
اح��ت��ج��اب��ه��ا وزال ك��ب��ًرا أل��ف��ت ف��ق��د غ��ي��ُظ��ه ذل��ك دون ع��ل��ي��ه��ا وه��ي��را
62… ال��ورى» أب��ا ال��ث��ق��ي��ل ب��ال��رم��ح أت��ل��ق��ي��ن وق��اح��ة ال��ك��الب ش��ر أي��ا وأن��ِت

∗∗∗
ظ��ن��ونِ��َه��ا ث��ائ��راُت اس��ت��ك��نَّ��ت وه��ي��را ل��ح��ي��ن��ه��ا ع��ادت إي��ري��س بَ��لَّ��َغ��ْت وم��ذ
وش��ج��ونُ��ه��ا ل��ل��م��ال ن��ع��ت��و زف��س ع��ل��ى أرت��ض��ي ل��س��ت «أن��ا آلث��ي��ن��ا: ف��ق��ال��ت
ش��ؤون��ه��ا»63 م��ول��ى ف��ه��و زف��س ش��اء وم��ا ح��ظ��ه��ا ُخ��طَّ ك��ي��ف��م��ا وت��ف��ن��ي ل��تَ��ْح��َي
��َرا64 ُح��ضَّ ت��ل��ب��ث ال��خ��ل��د دار ب��أب��واب س��رم��ًدا وال��س��اُع ال��خ��ي��ل رءوس وَردَّْت

∗∗∗
ُم��َخ��لَّ��َدا ط��ع��اًم��ا ال��م��ألى م��ذاوده��ا ل��دى وأوث��ق��ن��ه��ا ح��اًال ف��َج��رَّْدنَ��َه��ا
��َدا تَ��َوقُّ ي��روق ح��س��نً��ا زه��ت ح��ي��اٍط إل��ى أَتْ��َك��أْنَ��َه��ا األق��داس وم��رك��ب��ة
َم��ْق��َع��َدا ال��خ��ل��د ب��ن��ي ف��ي نُ��َض��اٍر ب��ع��رش��ي ك��آب��ًة ال��رَّبَّ��تَ��اِن ت��ه��ي��ج وح��ل��ت
ج��رى رك��ب��ه ف��ي األرب��اب ل��م��ج��ت��م��ع إي��ذٍة ط��ور ف��ي األول��م��ب إل��ى وزف��ُس

∗∗∗
م��ن��ص��ِة ف��وق ال��ج��بَّ��ار ب��م��رك��ب��ة ب��س��رع��ِة ي��م��ض��ي ال��خ��ي��َل ُف��َس��يْ��ذُ ف��ح��ل
ب��ِع��زَِّة ال��نُّ��َض��اِر ت��خ��ت اع��ت��ل��ى وزف��س ف��وق��ه��ا أس��ب��ل ال��َك��تَّ��اِن م��ن وس��ت��ًرا
ب��ع��زل��ة ال��رَّبَّ��تَ��اِن م��ن��ت��داه وع��ن ال��ف��ض��ا ذي��اِل��َك ارت��جَّ خ��ط��اه وت��ح��ت
درى ف��ك��ِره��م��ا ُك��نْ��ُه ح��ج��اه ب��ن��ور وإن��م��ا ت��ط��رق��ان وَص��ْم��تً��ا ُوُج��وًم��ا

∗∗∗
ال��طَّ��َراِوِد ب��ح��رب ن��ف��ًس��ا تُ��ْج��َه��دا ول��م ال��تَّ��بَ��اُع��ِد وف��رُط ال��ش��ك��وى «ل��م ف��ق��ال:
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س��اع��ِدي واش��ت��دَّ ام��ت��د َط��ْولِ��ي ول��ك��ن ودم��اَره��م إه��الك��ه��م ��ْدتُ��َم��ا تَ��َع��مَّ
ال��م��ش��اه��د اش��ت��داد ق��ب��ل ُخ��ْرتُ��َم��ا وق��د ال��ع��ل��ى ب��ن��ي ل��ك��لِّ ع��زم��ي ي��ن��ث��ن��ي ف��ال
أدُه��َرا» ال��خ��ل��د م��ن��زل ع��ن ف��ص��دَّتْ��ُك��َم��ا َص��َواِع��ِق��ي راع��دات ��ْت ل��َس��حَّ وإال

∗∗∗
ُم��َروًَّج��ا م��ح��ًق��ا ل��ل��طُّ��ْرَواِد تَ��ُروَم��اِن ال��ش��ج��ا ج��م��رة ع��ن األن��ف��اَس ف��أص��ع��دت��ا
��َج��ا تَ��َوهَّ م��س��ت��ش��ي��ٍط ص��دٍر ح��زازة ت��ل��ت��ظ��ي ال��غ��ي��ظ ث��ائ��َر أث��ي��ن��ا وأخ��ف��ت
ت��ل��ج��ل��ج��ا ح��ش��اه��ا ف��ي غ��ي��ٍظ ك��ظ��م ع��ل��ى س��اع��ًة ت��ق��َو ل��م ت��ل��ك ه��ي��را ول��ك��ن
وتَ��ْص��ُغ��َرا65 ت��دي��ن ل��ن ع��ل��م��ن��ا ُق��َواَك ُق��ُرونُ��ٍس اب��ن ي��ا ال��وه��َن أب��ي��َت ف��ق��ال��ت:

∗∗∗
ال��م��خ��اف��ق66 ت��ح��ت ال��م��ق��دور ي��ب��ي��ده��م األغ��ارق ل��ح��ال ن��رث��ي ول��ك��ن��ن��ا
ال��ب��وائ��ق خ��وف ب��ال��رأي نَ��ُم��دُُّه��ُم وإن��م��ا ال��ك��ف��اَح نَ��اِت��ي ف��ال أط��ع��ن��ا
َواِف��ِق: ال��دَّ ال��غ��ي��وم رب ل��ه��ا ف��ق��ال أص��َل��ه��م» ي��ج��تَ��ثُّ ال��س��خ��ط ف��ه��ذا وإال
أن��ُه��َرا دونَ��ِك اإلغ��ري��ق َدَم أُِس��ي��ُل رأي��ِت��ِن��ي ال��م��ن��ي��ر ال��ف��ج��ر ب��زغ «إذا

∗∗∗
ف��ي��ه��م آخ��ي��ل ال��ق��رم يَ��ُه��بَّ أن إل��ى وي��رت��م��ي ي��رم��ي يَ��نْ��َف��كُّ ال وه��ك��ط��ور
ِم67 ب��ال��دَّ يَ��ْس��َرُب ب��ال��ق��وم��ي��ن ال��ف��ل��ك ل��دى ت��الُح��ٌم ال��ق��ت��ي��ِل َف��ْط��ُرْق��َل ح��ول وم��ن
ف��اع��َل��ِم��ي تَ��َح��دَّْم��ِت م��ا أُبَ��اِل��ي ول��س��ت ح��ك��ُم��ه��ا يَ��نْ��ُف��ذُ األي��ام ق��ض��ِت ب��ذا
َط��ْرَط��َرا أع��م��اَق وال��ب��ح��ر ال��ث��رى وراء َم��ِغ��ي��َظ��ًة ��ي تَ��ُؤمِّ أن ب��ِع��بْ��ِئ��ي ول��ي��س

∗∗∗
ي��ج��ل��س ي��اِف��ُث وب��اإلذالل ي��ق��ي��م ُق��ُرونُ��ُس ح��ي��ث ت��م��ض��ي��ن ل��و ه��ن��ال��ك
وتُ��ْؤنِ��ُس68 تُ��ْح��ِي��ي ال��ري��ح ن��س��م��ات وال ن��وَره��ا ت��ن��ش��ر اآلف��اق ف��ي ال��ش��م��ُس وال
ت��ت��ن��ف��س ال ال��ق��وِل ل��ذاك أص��اخ��ت س��ل��ي��ط��ة» ش��رَّ ك��ن��ت م��ذ راب��ن��ي ل��م��ا
ُم��َج��رََّرا ب��ات األرض ف��ي ال��دج��ى وذي��ُل ب��ح��َره��ا ال��ش��م��ُس ح��لَّ��ِت أن ل��ب��ث��ت وم��ا

∗∗∗
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اح��ت��ج��اب��ه��ا بُ��ْش��َرى اإلغ��ري��َق وأط��رب��ت غ��ي��اب��ه��ا م��رأى ب��ال��ط��رواد ف��ب��رح
ب��ه��ا م��ض��ى ال��ع��ظ��ام ال��ف��ل��ك ع��ن ب��ع��ي��ًدا ج��ي��وش��ه س��اق ال��ن��ه��ر ن��ح��و وه��ك��ط��وُر
ب��ان��ص��ب��اب��ه��ا ال��َف��ال ذيَّ��اك تُ��َدنِّ��ُس ِدَم��ا ال ح��ي��ث م��ج��ل��ًس��ا ف��ي��ه��م وأَلَّ��َف
��َرا وم��ؤمِّ آم��ًرا خ��ط��ي��بً��ا ف��ق��ام ل��ق��ول��ه تُ��ْص��ِغ��ي ال��ف��رس��ان ��َل��ِت تَ��َرجَّ

∗∗∗
م��ث��ي��لُ��ه ش��ك��ًال َع��زَّ وع��ش��ًرا ِذَراًع��ا ُط��ولُ��ُه يُ��َع��اِدُل رم��ح ع��ل��ى ي��م��ي��ل
ص��ل��ي��لُ��ه: ي��ه��ول ن��ح��اس��ي ب��ن��ص��ل َف��تْ��َخ��ٌة ال��ت��ب��ر خ��ال��ص م��ن تُ��َط��وُِّق��ُه
أق��ول��ه م��ا دون��ك��م ح��ل��ف��ائ��ي وي��ا دردٍن ق��وم ي��ا ال��ط��رواِد ب��ن��ي ي��ا «أال
ُم��ْظ��َه��َرا69 واْل��ُف��ْل��َك ال��ق��وم وأُْف��ِن��ي ب��الدي ظ��اف��ًرا أدخ��ل ال��ي��وم ب��أن��ي ح��س��ب��ُت

∗∗∗
أم��ره ت��ع��ِص ف��ال وأن��ج��اه��م ع��ل��ي��ه��م س��ت��ره أس��ب��ل ال��ل��ي��ل وف��د ول��ك��نَّ
أم��ره ن��ن��ظ��ُر ل��ل��زاد ب��ن��ا وَه��يُّ��وا ع��ل��ي��ُق��ه��ا يُ��ْزَج��ى ال��ك��ر ج��ي��اد ف��ُح��لُّ��وا
ذخ��َره70 ��ُر تُ��َوفِّ وِخ��ْرَف��اٌن تُ��َس��اُق س��م��ي��ن��ٌة ع��ج��ول إل��ي��وٍن ق��دس وم��ن
ال��م��ك��رَّرا اْل��ُم��َداَم ال��خ��ب��ز م��ع َح��م��ل��ت��م وق��د م��ن��ازل��ك��م م��ن إل��ي��ن��ا وع��ودوا

∗∗∗
ال��دَُّج��ى م��دى ال��م��ن��ي��ر ل��ل��ف��ج��ر ال��ج��و إل��ى ��َج��ا ت��أجُّ ت��ع��ل��و ال��ن��ار وق��ود وزي��دوا
م��خ��َرَج��ا ال��ل��ي��ل ف��ي ال��ب��ح��ر م��ت��َن ف��ي��ب��غ��ون غ��ن��ي��م��ة ال��ف��رار ال��ق��وم ي��رى ل��ئ��الَّ
ُم��َض��رَِّج��ا خ��ض��ابً��ا ��ي��ِه��ْم تُ��َغ��شِّ وُس��ْم��ًرا س��ه��ام��ك��م ع��ل��ي��ه��م ُص��بُّ��وا رك��ب��وا ف��إن
َرا يَ��تَ��َه��وَّ ل��ن ب��ال��ح��رب وغ��ي��ره��م ِج��َراَح��ُه��ْم ي��ألم��ون ه��م ب��أوط��ان��ه��م

∗∗∗
ُدوا َش��دِّ وال��ش��ي��َب اْل��ُوْل��ِد ح��زَم ب��إل��ي��ون ت��ع��ه��دوا اْل��ُف��يُ��وَج َزْف��َس أص��ف��ي��ا وي��ا
َش��يَّ��ُدوا71 َق��بْ��ُل ال��ع��ل��ى آل ال��ت��ي ال��ح��ص��ون ع��ل��ى ل��ظ��اه��ره��ا ُط��رٍّا وس��وق��وه��م
تُ��وَق��ُد ل��ل��ص��ب��ح ال��ن��اُر م��ن��ازل��ه��ن ف��ي يُ��ِق��ْم��َن ال��ج��ازع��ات ال��ن��س��اء وك��ل
ال��ك��رى ِس��نَ��ِة ف��ي األع��داء ت��ف��اج��ئ��ه��ا وخ��ش��ي��ت��ي ج��ن��ود ب��إل��ي��وٍن ف��ل��ي��س
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∗∗∗
غ��َدا أُنْ��ِب��ئُ��ُك��ْم األم��ر ب��ب��اق��ي وإن��ي ُم��ْرِش��ًدا م��ن��ي ال��ق��ول ذا ف��ح��س��ب��ك��م
ب��ال��ع��دى ف��أظ��ف��ر ن��ص��ًرا ي��ن��ي��ل��ون��ن��ي وآلُ��ُه م��راء ال وزف��ٌس س��أدع��و
��َدا ت��ع��مُّ ال��م��ن��اي��ا داع��ي ي��س��وق��ه��م س��ف��ي��ن��ه��م س��ود ف��وق بَ��َغ��ْونَ��ا ك��الٌب
َرا72 ��نَ��وَّ وال��سَّ ال��ق��ن��ا وَك��ثَّ��ْف��نَ��ا َه��بَ��بْ��نَ��ا ن��وُره الح إن وال��ف��ج��ُر ال��دَُّج��ى ف��أح��يُ��وا

∗∗∗
م��خ��اِف��ق��ي ح��دوِد م��ن يَ��ل��ق��ى ال��ح��ت��َف أم س��ائ��ق��ي ال��س��ور إل��ى أذي��وم��ي��ذٌ ت��رى
س��اب��ق أوَّل ال��ح��ت��ف ل��ورود ب��ه وك��أن��ن��ي ب��أس��ه ي��ب��ل��و س��وف غ��دا
ال��ف��ي��ال��ق ب��اص��ط��دام خ��رَّْت ص��ن��ادي��ُد وح��ول��ه ال��رج��ال ص��در ف��ي يُ��ْج��نَ��َدُل
��َرا73 ُم��َؤخَّ َم��ْوتً��ا ع��ي��ن��اي ن��ظ��رت وال ب��ع��اِرِض��ي يُ��ِل��مُّ ش��ي��ٌب زارن��ي ف��ال

∗∗∗
َغ��ِد ف��ي ب��ال��نَّ��ْص��ِر ال��ي��وم َوثِ��ْق��ُت ق��د ك��م��ا ب��ُس��ْؤُدِدي ع��ل��ًم��ا أوت��ي��ت ل��ي��ت��ن��ي وي��ا
م��ع��ه��د»74 ك��ل ف��ي ال��ش��م��س ُس��ُم��وَّ وأس��م��و ب��م��ج��ِدَه��ا أث��ي��ن��ا ت��ع��ل��و ك��م��ا وأع��لُ��و
��ِد اْل��ُم��نَ��ضَّ ال��ح��دي��ث وق��ع م��ن ك��ان ِل��َم��ا ض��ج��ي��ُج��ه��م ال��ف��ض��اء َش��قَّ ان��ت��ه��ى ف��ل��م��ا
تَ��َح��ذَُّرا ال��ِع��َج��اِل ق��رب اْل��ُع��َرى وَش��دُّوا ال��ع��ي��ا يُ��ْس��ِب��ُح��َه��ا ال��خ��ي��ل ِوثَ��اَق وَح��لُّ��وا

∗∗∗
ُم��دََّخ��ْر ال��م��ن��ازل ف��ي وخ��ب��ز وخ��م��ٌر وال��ب��ق��ر ال��ح��ال ف��ي ال��ض��أن س��م��اُن وج��اءت
ال��ق��م��ر س��ن��ا ت��ح��ت ال��س��ه��ل ري��ُح ال��ج��و إل��ى دخ��انَ��ه��ا تُ��ْع��ِل��ي ال��ن��ار وق��وَد وأَْوَرْوا
ُزَم��ْر ُزَم��ًرا ح��ول��ه��ا م��ن ُج��ُم��وُع��ُه��ُم ت��ألَّ��َف��ْت ال��ب��ط��اح ه��ات��ي��ك ف��وق وم��ن
��را75 ال��م��ب��شِّ ال��س��ن��اءَ ي��رج��ون ال��ل��ي��ل م��دى س��الح��ه��م ب��ص��ل��د وُش��كَّ��اًك��ا ُج��ل��وًس��ا

∗∗∗
اْل��ُم��َع��رَِّس ب��ذاك ن��ي��راٍن ل��وام��ع وَزنْ��ثُ��ِس ال��راس��ي��ات ال��س��ف��ي��ن ف��ب��ي��ن
م��ق��ب��س76 ك��ل ف��ي خ��م��س��ون ي��ؤج��ج��ه��ا َم��ْق��ِب��ٍس أل��ف ف��ي إل��ي��ون ل��دى تُ��َؤجُّ
ال��م��ك��دَِّس ال��ق��ض��ي��م ذاك ع��ل��ى وق��وف ج��ي��اده��م ال��ع��ج��ال ب��ي��ن ودون��ه��م
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��را ت��ف��جَّ ال��ص��ب��اح ح��ت��ى م��رح��ت ب��ه��ا ح��ن��ط��ٍة أس��م��ر ف��وق نَ��ِق��يٌّ ش��ع��ي��ٌر

∗∗∗
ل��وام��ع ال��س��م��اء أف��الك ب��ُق��بَّ��ِة س��اط��ع وال��ب��در ال��ُغ��رَّ ال��ن��ج��وم ك��أن
ال��زواب��ع ذََرتْ��ُه ح��اٍل َرَه��ٌج وال نُ��وَرَه��ا ي��ح��ج��ب غ��ي��م ال ُم��َؤلَّ��َق��ٌة
ه��واج��ع وال��ع��ي��وُن ون��ج��د وَغ��ْوٍر س��ب��س��ب ك��ل ف��ي األن��وار ف��تَ��نْ��َع��ِك��ُس
ف��ي��ن��ظ��را)77 ت��ن��ي��ر ظ��ل��ت ل��و (وي��ط��م��ع م��ن��ظ��ر ب��أب��ه��ج ال��راع��ي ف��ي��ب��ت��ه��ج

∗∗∗

هوامش

هذا يف نحونا وقد اإللياذة. ترجمة يف النظم تنويعنا أسباب املقدمة يف فصلنا (1)
لغتنا محاسن من اللبيب: املطالع يروق أن عىس جديًدا نحًوا أخرى أناشيد وبضعة النشيد
العرصية. التعبريات من الكثري دون ضاقت وإن الفطرية املعاني لتأدية اتساُعها العربية
الفطري والوصف الجاهيل التعبري يف فتَْفُضلُُهنَّ اإلفرنج؛ للغات مخالفة املعنى بهذا وهي
منهنَّ أصلح كانت ولهذا الحديث. العرصي والوصف املدني التعبري يف ويَْفُضْلنََها القديم،
الشاعر افتتاح التنبيه هذا إىل والداعي املقدمة. يف أَبَنَّا كما كاإللياذة منظومة لرتجمة
استصعبوا اإلفرنج نََقلة بعض فإن مزعفرا» ثوبًا األرض وجه الجو «كسا بقوله: نشيده
نظمهم، يف حسنًا وقًعا تقع ال الزعفران لفظة أن عىل بناءً شعًرا؛ بلغتهم املعنى هذا تأدية
املقصود وضعه عن باملعنى فحادوا ماثلها، وما الَورد بلفظة استبدالها إىل فاْضُطرُّوا
التكلف. هذا مثل إىل تضطرنا ال هلل والحمد فعربيتنا التشبيه. بالغة من فيه ما كل مع
يَُفْقُهْم ولم السابق إليه يسبقهم لم تفنُّنًا الطبيعة وصف يف تفنَّنوا األقدمون وشعراؤنا

وأبدع: املعري قال شعرهم. من الكثري يف وارد التشبيه هذا ونفس الالحق. فيه
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ِج��س��ادا م��ش��ارف��ه ع��ل��ى ك��أن ط��ف��ٌل وال��ي��وم ع��ل��ي��ه��م ط��ل��ع��ُت

بيت عىل املعنى يف زيادة املعري بيت ويف يخفى. ال كما الزعفران هو والجساد
إذ عرش التاسع النشيد مطلع يف هومريوس قول دون ولكنه املوضع. هذا يف هومريوس

يقول:

إل��خ … ال��ع��ب��اد ف��وق ي��ب��رز ��ه ي��مَّ م��ن ال��ج��س��اد ب��ث��وب ال��ف��ج��ر اش��ت��م��ل م��ا

العرب. بادية يف كثري وهو األصفر دون األحمر الزعفران بالجساد الشاعر أراد وقد
األحمر: اللون ريب بال يريد وهو املعري قال

ج��س��اُد َع��ل��ٍق م��ن األرض وف��وق ن��ق��ًع��ا ال��ج��و ت��غ��ص أق��ائ��ده��ا
وال��ط��راُد ال��ت��ط��اول وأن��ض��ب��ه��ا ال��ع��وال��ي ه��وادي��ه��ا أدم��ت وق��د

عنرتة: قول ومثله

ي��ض��رُج ب��ال��زع��ف��ران َم��ْن م��ث��ل إل��ى ده��اق��ٌة ال��ط��ع��ان ي��وم راع��ن��ي وم��ا

الكريم عبد كقول العربي الشعر يف األصفر الزعفران ذكر أيًضا بقليل وليس
الخيل: يصف النهشيل

ال��غ��رُّ أوج��ه��ه��ا األق��م��ار ط��رر وم��ن خ��ض��اب��ه��ا ال��زع��ف��ران ك��أن وص��ف��ر

اليونان ولعل األديان من كثري يف قديم ُمْدَلِهمٌّ مظلم العذاب موضع بأن االعتقاد (2)
املرصيني. عن أخذوه

تناولها الرشاح أيدي تناولتها هومريوس منظومات كل يف شعرية صورة ال (3)
بعظمة املغاالة إىل العبارة ظاهر عىل الشاعر بها رمى وقد البديعة. الصورة لهذه
بها رضبوا تآويل وتأولوها الفكرة زناد فقدحوا املفرسون بها فعلق واقتداره. زفس
فبأشعتها الشمس إىل الذهبية السلسلة بتلك الشاعر رمز أفالطون: قال مرضب. كل
األقدمني بعض معتقد يف زفس أن أفستاثيوس وروى الطبيعة. وتحيى الكون يتماسك
زحزحتها عن ُطرٍّا األرباب عجزت بها زفس أمسك فإذا الشمس والسلسلة الجلد هو إنما

470



الثامن النشيد

حركة ويُبِْطَل واألرضني الِبحار مع ويجتذبهم يجتذبها أن من عليه أهون فال هو أما
البحار مياه فت لجفَّ ذلك ولوال الشمس أشعة من الحرارة يخفف الجلد أن كما العالم
كل وتالشت العالم حركة فوقفت األرض جوف من الرطوبة وطردت بخاًرا فتصاعدت
من عليه تَأَلََّب مهما له مرد ال املحتوم القضاء بزفس املراد أن اْلَقَدِريُّوَن وزعم قواه.
العالم أيام عن عبارة السلسلة حلقات أن إىل آخرون وذهب واألرض. السموات قوى
عابث به يعبث ولن يعبث فال الجَلد وهو زفس أما تنتهي أن إىل الشمس بنور تتعاقب
الكواكب دوران إىل بالسلسلة أشري أنه لهريقليذ الهومريية الرموز يف وجاء باعث. وال
دوران إىل رمًزا الصورة تلك يف إن أي األخري الرأي عكس پوپ وارتأى األرض. حول
معرفة إىل كوبرنيك أرشد الذي هو إذن فهومريوس الشمس؛ حول والسيارة األرض
مغزى نستنبط أن لنا أذن ولو الشمس. بُْعَد االحتمال بعيد قول وهو الشميس. النظام
الشاعر مراد إدراك عن بالعجز نعرتف ولكننا الدالء يبن دلونا وألقينا الستنبطناه رمزيٍّا
عىل جريًا أقواله بعض يف الرمز هومريوس توخى وإذا خفي. مراد األمر يف كان لو
إنه ثم ولغًزا. رمًزا كالمه كل يكون أن الالزم من فليس املرصيني وقدماء أسالفه عادة
املعبودات سائر عىل زفس رجحان أوضح قد نراه والتفسري التأويل عن النظر برصف
علميٍّا تخريًجا نخرِّجها فِلَم لتصورها الشعور يحار شعرية صورة الرجحان لذلك ورسم
قال بما يقصد لم الشاعر إن لوبريڤوست قول نقول ال ولَِم الشعري؟ الرونق ونُخرسها

وإيجاًزا. إعجاًزا به وكفى ظاهره عىل قال ما إال
الحجة وكالمه الرواية صدق ويتحرى زمانه أساطري ُن يَُدوِّ هومريوس كان (4)
من األوفر الجانب بنا َمرَّ ولقد ومعتقداتها. وعلومها وآدابها بالده تاريخ يف الوثقى
وفرة مع أنهم إىل ننبه لم أننا عىل مواضعه. يف عليه نبَّهنا ا ممَّ الخرايف معتقدهم
سائر فنسبة واحد. إلله والكمال والقدرة والجالل العظمة أن إىل يذهبون كانوا أضاليلهم
عقبهم أفهام عىل قرَّب االعتقاد هذا أن ريب وال الخالق. إىل املخلوق كنسبة إليه اآللهة
املحاذية الربوة من لهم ويَُمثُِّل النرصانية إىل يدعوهم وهو الرسول بولس مواعظ إدراك
أنهم تقدَّم ا ممَّ يؤخذ إذ ووحدته الخالق عظمة أخرى مواقف ومن أثينا يف لألكروبول
املعنى. يف التوحيد كل دين موحِّ كانوا فقد الصورة يف اإلرشاك كل مرشكني كانوا وإن

بالفارسية. يلمه عن ُمَعرَّبَُة وهي الرتوس يلمق: جمع اليالمق، (5)
سؤرة تلطف فالحكمة زفس كالم عىل بالجواب أثينا من أحق أحد يكن لم (6)
حلقة النقطعت صامتني الجميع بقي ولو ترده. لم وإن القضاء وطأة وتخفف الغضب

املجلس. ذلك
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وال وبش. زفس لها فهش واسرتحام، استعطاف عن عبارة أثينا كالم كان (7)
األزمات تفريج يف فعاًال دخًال والصالة للدعاء أن اإللياذة أناشيد كل يف املتأمل عىل يخفى
عظيم. ورش عميم بالء فالعاقبة ونذر صالة بال أمر يف بُوِرشَ وحيثما الخريات. واستدرار
يَِكُل ال أنه إىل إشارة وهنا مركبته، إىل بيده جياده يشد عظمته عىل زفس إن (8)

أحد. إىل أمره
كانت طروادة بالد يف إيذا جبل من الجنوبية القمة هو غرغروس أو غرغار (9)
األوز). (جبل قازطاغ اآلن واسمها لزفس املقام وهيكلها مياهها وكثرة بخصبها مشهورة
عجب وال الرابع. النشيد يف مر التاليني والبيتني البيت هذا معنى أن يخفى ال (10)
تقوم تكاد ال ِلَمَعاٍن وردت التي اإللياذة مكررات من وهو فكرَّره به هومريوس كلف إذا

تكرارها. يف يًدا اِظ للُحفَّ ولعل بها. إال
كانوا أنهم هو الظهرية تقدم ما أو النهار ضحوة تقديس يف السبب إن (11)

«أفستاثيوس». املدة تلك خالل يف ويقربون ينذرون
الخلق ألعمال الحق بوزن قال من بأول هومريوس ليس امليزان. القسطاس (12)
العدل به يمثل مميز خري وهو اليهود واعتقاد التوراة نص يف مراًرا جاء قديم ُمْعتََقٌد فهو
واملسلمون الحرش لوازم من رسومهم يف النصارى يجعله لقد حتى القسط به ويتحقق
ِيف تَْطَغْوا أَالَّ * اْلِميَزاَن َوَوَضَع َرَفَعَها َماءَ ﴿َوالسَّ اإلنسان خلق وعال عز أنه يعلمون

اْلِميَزاَن﴾ وا تُْخِرسُ َوَال ِباْلِقْسِط اْلَوْزَن َوأَِقيُموا * اْلِميَزاِن
والسبب الرابحة؛ بالكفة ليست الراجحة الكفة أن هومريوس كالم من يظهر (13)
إليها الكفة فميالن الفناء ودار الشقاء مقر األرض أن أفستاثيوس روى حسبما ذلك يف
إليها الكفة فارتفاع والهناء الحياة دار فهي السماء وأما عليها. خلق ما إىل يؤدي
فرسَّ وقد ڤرجيليوس. بنص والرومان هومريوس بنص اليونان ُمْعتََقُد هذا وبقاء. نعيم

الجحيم؛ إىل هبطت هكطور كفة إن قال: إذ والعرشين الثاني النشيد يف ذلك هومريوس
اعتقدوا أنهم فالظاهر اإلرسائيليون وأما نحسه. طالع وراء توارى سعده طالع إن أي
خفيًفا فوجدت وزنت قد لبلشرص: دانيال قال إذ دانيال سفر من يُْستََفاُد كما العكس
دليًال بإبليس ترتفع الكفة فجعل املجرى هذا «فردوسه» يف ملتن وجرى ناقًصا). (أو
ذلك يثبت ما اإلنجيل يف وليس والهوان. للذل مجلبة الرجحان بعكس والخفة الخفة عىل
* رَّاِضيٍَة ِعيَشٍة ِيف َفُهَو * َمَواِزينُُه ثَُقَلْت َمن ا ﴿َفأَمَّ فيقرءون املسلمون وأما ينقضه. أو
مطابق وهو َحاِميٌَة﴾ نَاٌر * ِهيَْه َما أَْدَراَك َوَما * َهاِويٌَة ُه َفأُمُّ * َمَواِزينُُه ْت َخفَّ َمْن ا َوأَمَّ

اإلرسائيليني. العتقاد
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يوناني. محارب

أن بهم يجدر يكن لم اإلغريق. الندحار الشاعر اتخذها وسيلة أحسنها ما (14)
التواءَهم فجعل البرش قوة فوق قوة هناك تكون أن إال وعدًدا ُدْربًَة دونهم هو لعدو يَْلتَُووا
مظاهر بأعظم ظهر حتى أعقابهم عىل لريدهم زفس يكن ولم الطرواد. دون لزفس
الهزيمة تلك فكانت الصعقة وأخذتهم وأبرق، الطور جانب من فأرعد وجربوته عظمته

وشنار. ذل مدعاة ال وفخار عز مجلبة لهم
من التقطه مما َمْألَى قريحته كانت النشيد هذا نظم يف رشع ملَّا بهومريوس وكأني
فنقلها عارصهم ومن العربانيني عن أخذًا املرشق بالد وسائر مرص يف اْلُمنْبَثَِّة االعتقادات
كلها واإلبراق واإلرعاد وامليزان فالوحدة القوم؛ خرافات من خالطه بما مشوبًا مزيًجا
ليس الجحيم درك إىل النعيم أعايل من املَردة بطرح والوعيد مستنبطاته، من ليست أمور

الجنة. من وإهباطه إبليس تمرد من إليه اتصلت بقية إال
يجدر أمور جملة إىل جواده بقتل ُمْضَطرٍّا نسطور بوقوف الشاعر نبهنا لقد (15)
الشيوخ إن أي كالفتيان يقاتل كان وهرمه عجزه عىل نسطور أن أولها: إليها. التنبه
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مع أنه والثاني: املعامع. زعازع عن بعيدين الخبري املشري بموقف ليجتزءوا يكونوا لم
سليًما؛ حيٍّا به ويخرج عنه يذود نصريًا يعدم لم األحوال وضعضعة األهوال انصباب
سبيله. وضل شعوره أضاع املرتاع انهزام ينهزموا لم الهول شدة مع أنهم إىل إشارًة
غمرات مستبسًال يقتحم الشباب الغض الفتى كان إنما املجري النصري ذلك أن والثالث:

األرباب. رعيد من بالهياب وال املصاب بشديد باملبايل هو فال املنون،
كان الذي الداهية الكهل وهو الحرج املوقف ذلك مثل ليقف أوذيس يكن لم (16)

يعي». ال للفلك الخيل يسوق «فجد األرباب عىل املتمردين مصري بسوء الناس أعرف
التابع. التبع: (17)

الخامس. النشيد يف ذلك بيان مر (18)
النمري: كقول هذا (19)

وال��رق��اِب ال��ه��اِم ع��ل��ى م��ن��ه��ا ح��ق��ًدا ك��أن وُم��ص��ل��ت��اٍت

تمام: أبي قول ومثله

ت��ج��ُد ال��ذي ال��غ��ي��ظ ت��ج��د ال��ك��ل��ى وف��ي وال��غ��ٌة األك��ب��اد ف��ي وه��ي ك��أن��م��ا

نسطور. بمركبة قفال نسطور، حوذي وأفرومذون: ذيوميذ، حوذي أستنيل: (20)
ُل. التََّجفُّ هنا واملقصود يديه رفع اْلَفَرُس: َح َطمَّ (21)

خراش: أبي قول ذلك فمن املعنى. بهذا كثري ترصف لشعرائنا (22)

رغ��ِم ع��ل��ى ح��ي��اة م��ن خ��ي��ٌر وَل��ْل��َم��ْوُت وذل��ٍة ب��رغ��م أح��ي��ا أن م��خ��اف��ة

فقال: فراس أبو أخذه

ع��م��رو ب��س��وءت��ه ي��وًم��ا ردُه ك��م��ا ب��م��ذل��ٍة ال��ردى دف��ع ف��ي خ��ي��ر وال

املرِّي: الُحمام بن الُحصني قول منهما وأحسن

ُس��لَّ��َم��ا ال��م��وت ره��ب��ة م��ن ُم��بْ��تَ��ٍغ وال ب��ذل��ٍة ال��ح��ي��اة ب��م��ب��ت��اع ف��ل��س��ت

474



الثامن النشيد

أت��ك��ل��م��ا أن ال��رأس ف��ح��زُّوا ع��ل��يَّ ق��درت��ُم ي��وم أي خ��ذون��ي ول��ك��ن

نسبة بذلك وا ُسمُّ البالد. تلك أبناء وأقدم دردانيا سكنة آنياس قوم الدرادنة (23)
وهي الصغرى آسيا يف دردانيا وابتنى أرقاديا يف نشأ وإِلكرتا. زفس بن دردانوس إىل

املذكور. دردانوس إىل منسوب االسمني وكال الدردنيل من مقربة عىل كانت مدينة
صاعقة عليه وقعت حتى ذيوميذ جماح لتكبح زفس صواعق كل تكن لم (24)
منتهى وهذا نسطور. امُلنثني كان بل ينثني كاد وما فانثنى نسطور؛ منطق من الفصاحة
عىل الناس اتفق لقد آخر، وجه من األقوال عجائب وغاية وجه من االستبسال غرائب
مواضيع من العظيم الجانب هومريوس من استخرجوا والرسامني رين املصوِّ مهرة أن
أهون عىل عنه فرسموها املدارك، تتخيله ما بأبدع لهم وصورها الوقائع ر فتصوَّ صورهم.
قمة عىل زفس هنالك املثال. هذا من النفس يف أوقع الحرب أزمة الشتداد مثال وأي منال.
املكفِهرَّة الغيوم أمره طوع تتعاىل النضار بشكة ُمْستَْلِئًما االقتدار بعدة ُمتَِّشًحا الطور
والبالء بالويل إنذاًرا باقيها وينفذ شاء بما منها مركبته فيسرت املزمهرة الصواعق وتتواىل
هرم وهنا املقدور. األجل يف له فسح من فينجو آخرين ويشدد قوًما فيبدد ويربق ويرعد
يتدرع األخطار، لهول الثاني يتهيب وال األقدار، لحول األول يتحجب جسور، وفتى وقور
وتزبرئ قدميه، بني الصاعقة تنقض زلزالها، األرض وُزْلِزَلِت الناس، كل ريع ولو بالبأس
إرشاد أدركه أن إىل يميد، وال يحيد ال الحديد كفلذة وهو والحيوان، اإلنسان جلود لها
لزعزعة ارعواءَه وال لها وارعوى البينات، اآليات نفوذ وال فيه فنفذت ببالغته الشيخ ذلك

السموات. وتفتُّح األرضني
(رسيع والطيار الُكميت ترتيبها: عىل ومعناها هكطور جياد أسماء هذه (25)
الجبال يخاطب فالشاعر هومريوس؛ خاطبها إذا عجب وال والساطع. واألشقر الخطى)
بخمرة ثمل مغوار بطل من الخطاب بهذا أحق موقع وأي والجماد، والحي والوهاد
صربًا وقومه عيل أن بعد عدوه عىل القاضية بالرضبة األمل برق شام وقد االنتصار،
بها وتحوطه عنايته سابق بادِّكاره املقام هذا من أوىل مقام أي بل يهلكون؟ وكادوا
أنذروماخ لذكرى مالزمة وهي لديه الذكرى تلك أحىل وما اليوم. هذا ملثل لها ادخاًرا
مثل من وكم عليها، ومن واألرض قرباه وذوي وإخوته وأباه أمه رأيت كما يفدي وبها

عنرتة: كقول وتخاطبهم خيلهم يخاطبون جاهليتنا بشعراء لنا
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ن��اع��ِس غ��ي��ر م��س��ت��ي��ق��ًظ��ا وك��ن تَ��نَ��بَّ��ْه ال��ق��ن��ا ي��ق��رع وال��ق��ن��ا ل��ُم��ه��ري ف��ق��ل��ت
ف��ارس��ي أن��ت ك��ن ال��خ��ي��ل ج��ي��اد م��ن أن��ا ل��ي وق��ال ال��ك��ري��ُم ُم��ه��ري ف��ج��اوب��ن��ي

بنات تُعد حتى املنزلة من عندهم للخيل كان بما هذا ينبئنا الحنطة، الُربُّ: (26)
بعولتهن. إىل املخِلصات الزوجات تحبب من كان وبما بأيديهن علفها ونساؤهم امللوك

ذهبًا. وكانت السادس النشيد يف غلوكوس من غنمها التي الألمة هي (27)
يكن فلم هذا ومع وبأس، صولة ذوي كثريين لإلغريق املوالون اآللهة كان (28)
ودالة زفس زوجة ألنها ذلك هريا؛ إال لهم املدد بطلب التصدر عىل يجرس من منهم
ذربة الجنان جريئة هريا الشاعر لنا هيأ كما كانت إذا سيما وال دالة، كل فوق الزوجة

اللسان.
وخربت اإلخاءة بالد يف اليونان أجداد من يون بناها عظيمة مدينة أليقا: (29)
وتمثال لفوسيذ معبد منهما كل يف وكان منها مقربة عىل كانت بُليدة وإيغس: بزلزلة.

عظيم.
جلل. ألمر األنظار استلفات القوم زعيم بيد األحمر الُربِْد هذا برفع املراد (30)
عهد من توارثوها بقية ولعله األحمر الربد بهذا يتشحون يزالون ال باديتنا وشيوخ

والسلطان. امللك شعار يخفى ال كما وهو الجاهلية
رصح أيًضا، السفينة وهي رشعة جمعة واألرشاع: العظيمة، السفينة الخلية: (31)
وتبسًال شدة بقوله: األسطول طريف عىل وآخيل إياس سفن إرساء من باملراد الشاعر
سفن إرساء وأما املواقف. أحرج يف يكونا أن الحكمة من فكان بأًسا؛ القوم أشد ألنهما
وأخدعهم القوم أدهى أنه الرشاح: قال كما فيه فالحكمة األسطول منتصف يف أوذيس
اآلراء بث عليه ليسهل الجميع إىل الجميع أقرب ليكون يتوسط أن فلزم خدعة، والحرب

والدهاء. بالحنكة واألخذ
وهم اليونان جيش بها ع تجمَّ الرومي األرخبيل يف جزيرة ملني: أو ملنوس (32)
وليؤذن املرفأ. معنى يفيد اسمها إن حتى بمرفئها، اشتهرت وقد الطرواد، بالد قاصدون
واللومان العربية يف للمرفأ فاملينا قليًال: بالبحث انحرفنا وإن مالحظة نبدي أن لنا
لفًظا ظاهر األخذ فموضع اليونانية، ملني كلمة عن ُمَعرَّبٌَة ألفاظ للسجن والليمان
فالسبب اللومان وأما املعنى. هذا منه يستخرج ما العربية مواد يف وليس ومعنًى،
وبعض األرسى عىل يحجرون كانوا أنهم املرفأ: بمعنى كلمة من اسمه استخراج يف
اللومان أو املينا إىل فالن أُْرِسَل فقولهم املواني، بعض يف أي الفرض بعض يف املسجونني
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الحرب. إله آريس

إال التوجيه هذا ه وجَّ من أر فلم اللغة كتب يف بحثت ولقد الثغر. سجن إىل أُْرِسَل كقولهم
املينا. تعريب إىل ينبه لم ولكنه اللومان تعريب إىل نبَّه املحيط» «محيط أن

العباسيني: الخلفاء أحد كالم من (33)

ع��ل��ي��ِه م��م��ت��ن��ًع��ا ع��زَّ م��ا ي��رى م��ث��ل��ي أن ال��ع��ج��ائ��ب م��ن أل��ي��س
ي��دي��ِه ف��ي ش��يءٌ ذاك م��ن وم��ا ج��م��ي��ًع��ا ال��دن��ي��ا ب��اس��م��ه وت��ؤخ��ذ

ُحوَن. اْلَمالَّ األرادم: (34)
والظبي بهكطور، هنا الرشاح يفرسه ِطريتهم. يف الطيور أصدق النرس كان (35)
رش يقيهم زفس أن إىل إشارة زفس هيكل قرب وسقوطه املهزوم، الجيش أو بالرعدة
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ال الغيوب م عالَّ معتقدهم يف ألنه زفس ألقاب من لقب الوحي: رب أو الوحي وذو البالء،
العرب، عند بها يشء أشبه عندهم الطرية كانت بإذنه، إالَّ واألنبياء اآللهة سائر منها يعلم
ظن من وهم ولقد والبارح. السانح ذكر عند عرش الثاني النشيد يف البيان عىل وستأتي
يف الطغة قبائل عند تزال ال فهي أخبارها، إال عرصنا يبلغ ولم آثارها عفت عقيدة أنها

البالد. تلك من منشأها ولعل الهند
وهنا امُلْقِبِلنَي. أول يكون أن إال به يجدر يكن لم اْلُمَولِّنَي آخر ذيوميذ كان ملا (36)

واإليقاع. الهجوم إىل والدفاع اإلدبار من اإلغريق حالة انقلبت
كما اإلغريق أرمى وكان ألبيه تالمون بن إياس أخا تقدم كما طفقري كان (37)
نبذة هنا لنا يُْفِرَد أن رأى ما نعم ويا الشاعر رأى ولقد الطرواد، أرمى فاريس كان
يتوارى الجند كسائر مدرَّع غري طفقري لنا فأبرز القتال، ملجرى تنويًعا النبال رمي يف
تربكه لئال كذلك برز أنه إىل الرشاح وبعض أفستاثيوس ذهب ولقد أخيه. مجن تحت
يكونوا لم الرماة أن الثاني النشيد يف نفسه هومريوس كالم من يُستفاد أنه عىل الألمة،
الساقة يف الغالب يف فهم وإال كفاريس الطالئع يف للقتال اضطروا إذا إال يستلئمون
غنى. يف عنه هم ثقيل حمل إىل بهم حاجة فال السالح وقرع الرماح مشتجر عن بعيدين
تالوة أن ليجهل — الناس بعواطف الناس أعلم وهو — شاعرنا يكن لم (38)
أو رواية أو بكناية حني بعد حينًا يلطفها تراه فلهذا القلوب؛ تقيس الحروب قصص
يسحق الذي التشبيه هذا مثاًال وحسبك الخشونة، تلك ويلني العاطفة يهيج رقيق تشبيه
والعواطف. الرقة سماء إىل واملخاوف املشقة حضيض من بالفكرة ويرتفع الصالبة تلك
ألياس أم أعدائه وكيد مرماه بسداد لطفقري أالفخر تحكم أن آخر وجه من ليعجزك وإنه
األحوال بعض يف النمط هذا عىل ترتامى العرب كانت املنيع، السرت ذلك عليه أسبل الذي
الحمري بن توبة بني الواقعة كانت ملا أنه أخبارهم يف جاء فقد لفارس، فارس فيرتس
لطفقري. يرتس إياس كان كما له يرتس توبة أخو هللا عبد كان سمعان أبي بن وثور

.(٧٠ :١٠ ج (أغاني
طفقري شأن من يُْغِض ولم القواد، بكبار يجدر بما أغاممنون نطق لقد (39)
يف كان ربما بل السبايا، أبناء يكونوا أن يعيبهم يكن لم ألنه مسمعه؛ عىل نسبه بذكر
طفقري وأم باسل، قرم كل إال السبايا يسبي يكن لم إذ آبائهم، ببأس فخر زيادة األمر
سهم وكانت هرقل سباها فريام، وأخت لومذون ابنة وهي الطرواد خرية من طروادية

األم. طروادي األب يوناني إذن فطفقري وإبالئه، بسالته جزاء تالمون
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السبابا أن األول النشيد يف الكاهن لخريس أغاممنون خطاب من تقدم مما علمت
من الغض هذا ولكن اإلماء بمنزلة كثرية أحوال يف ُكنَّ قدًرا وَعَلْوَن أصًال ْفَن َرشُ مهما
كانوا إنما فإنهم العرب؛ عند اإلماء أبناء بخالف ولدهنَّ شأن من ليحط يكن لم قدرهن
شداد بن عنرتة وهذا عظيًما. أمًرا وأَتَْوا أنجبوا إذا إال كأمهاتهم األرقاء العبيد بمنزلة

نفسه: عن القائل العرب فارس
عنه خربت الذي العبد أنا

إتيانه بعد أبنائه عداد يف يحسبه ولم ابنه ال أبيه عبد وهو صباه زمن قىض
وأنت «كرَّ املشهورة: كلمته له فقال شدة يوم يف استنفاره إىل اضطر حتى املعجزات
رفع يف الفضل من لإلسالم كان ما أَبَنَّا حيث (ن١) الصدد بهذا قلناه ما راجع حر».

الدارمي: مسكني قال السبايا. شأن

ش��زًرا ي��ط��ع��ن��ه��ا ال��خ��ي��الن ال��ت��ق��ت إذا س��ب��ي��ة اب��ن م��ن ف��ي��ن��ا ت��رى وك��ائ��ن
ق��دًرا ط��ب��خ��ت وال خ��ب��ًزا خ��ب��زت وال م��ذل��ًة ال��س��ب��اءُ ف��ي��ن��ا زاده��ا ف��م��ا
زه��را غ��ض��ارف��ة ب��ي��ًض��ا ب��ه��م ف��ج��اءت ن��س��ائ��ن��ا ب��خ��ي��ر خ��ل��ط��ن��اه��ا ول��ك��ن

التاسع. النشيد يف وصفها سيأتي به يتهادى كان مما قطعة املنصة (40)
املرمى. البعيدة القذف الشديدة القوس الطروح: (41)

قومه. سيد أي رسية: شهم (42)
وإن اإللياذة. يف مرة غري ورد مما واالحتقار للشتيمة بالكلب والتشبيه الكناية (43)
باللفظ يكونان ال والتحقري الشتم أن فليعلموا النقلة بعض آذان عىل اللفظة هذه ثقلت

األخطل: قال الرشيق. والكالم الرقيق

يَ��ُروُم��َه��ا م��ا ص��خ��رة ورادي ع��ل��ي��ه دارٌم ف��اض أَْن ال��ك��ل��ب اب��ن أي��ش��ت��م��ن��ي

والنصل. السهم الرسية (44)
فهو التشبيه هذا إىل القارئ نظر نستلفت أن حسبنا بخوذته، أي بمغفره: (45)

الرشاح. قلم يناله ال ما نفسه عن يرشح
هكطور. عن السهم ل حوَّ أفلون إن أي أخطأ؛ ح: رصَّ (46)

رمايته كل مع متوالية مراًرا هكطور طفقري إلخطاء يعجب القارئ يظل ال (47)
السهام. رب أفلون كان إنما السهام تلك رش الواقي أن فيعلم البيت؛ هذا يبلغ أن إىل
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ألبيه. هكطور أخو إذن فهو لفريام طبيعيٍّا ابنًا قربيون كان (48)
القوس. فرض وهو بالُفوق وضعه أي وأوفقه الحاد السهم املقذذ: اللجيف (49)

الهواء. يف ليحمله الريش عليه امللصق السهم املريش: (50)
السابق. البيت يف جاء كما بالصدر املتصل عنقه ِعْرِق يف الحجر أصابه أي (51)
فيه يظهر ما مع التشبيه هذا إن الكبري، الكلب واألغضف: يرصع. يكبكب: (52)
تمثيل أصدق التعقب وذلك الهزيمة تلك يمثل نفسه يف بديع لقومه هومريوس أثرة من
كما العهد لذلك الكالب ئُوَن يَُرضِّ كانوا أنهم القارئ عرف إذا سيما وال التصور، يناله
فتنقض العرب، بادية وبعض والعجم وكردستان آسيا أواسط بوادي يف اليوم يرضئونها
مدبرة ولَّت والصياح للنباح السباع ذُعرت فإذا الليوث. انقضاض وال الفلوات وحوش عىل
والحماة. والرعاة بالفريسة محدقة حني بعد حينًا فتلتوي الحذر، الباسل إدبار ولكن
تتبعه: والكالب الوحيش الثور يصف وهو حجر بن أوس املعنى بهذا قال ما أحسن وما

ال��زن��اب��ي��ُر ب��ج��ن��ب��ي��ه ك��أن��ه��نَّ ب��ه ال��ل��ح��اق وأزم��ع��ن ف��ف��ات��ه��نَّ
ال��م��ث��اب��ي��ُر ل��ن��ج��ت��ه ي��ش��اء ول��و أوائ��ل��ه��ا ن��ال��ت��ه ق��ل��ت إذا ح��ت��ى
م��س��روُر ب��ت��وال��ي��ه��نَّ ك��أن��ه ي��م��ارس��ه��ا ي��ف��ش��ل ول��م ع��ل��ي��ه��ا ك��رَّ
م��وت��وُر ي��ع��ل��وه��نَّ ح��ي��ن ك��أن��ه س��ل��ٌب ح��ده ب��ذل��ي��ق ي��ش��ل��ه��ا
م��ح��ب��وُر ف��از م��رزب��ان ك��أن��ه ج��زًال ظ��ل��ه ب��ب��اري اس��ت��م��رَّ ث��م

خطة وهذه اإلغريق انهزام أم الطرواد اقتحام أيكرب القارئ يدري فال هذا وعىل
اإلغريق إىل فميلُه الطرواد بسالة إعظامه مع فهو إنشاده، أكثر يف الشاعر عليها جرى
وال امليل هذا عىل الرشاح بعض المه ولقد واندحارهم. انكسارهم وصف يف حتى ٌ بنَيِّ
من لتقهقرهم بد ال وكان ُعدًدا، وأكمل عدًدا أوفر اإلغريق كان ملا ألنه سديًدا اللوم أرى

الجبناء. األنكاس بمظهر لظهروا وإال لهم عذر التماس من بد ال كان قوي باعث
تقدم. ما عىل اإلغريق الدانويون: (53)

باستنفار أوًال ترشع ولم أثينا إىل انثنت فوسيذ معاضدة من هريا يئست ملا (54)
اإلغريق. إىل انحيازها من ثقة عىل كانت ألنها أثينا

ألول وميكينيا أرغوس ُملك بتولية أقسم كان زفس أن األحدوثة هذه تحرير (55)
شهرها يف ذاك إذ ووالدته هرقل إىل بضمريه راميًا وكان معلوم. زمن يف يُوَلُد مولود
والدة أولدت ثم بيمينه ليربنَّ أنه بَقَسٍم منه واستوثقت هريا عليه فاحتالت التاسع.
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وكان امللك توليته إىل زفس فاضطر هرقل مولد قبل حملها من السابع للشهر أفرسَت
ففاز تهلكة عرشة باثنتي وألقاه هرقل صولة أفرست فخيش أتباعه. جملة من هرقل
النشيد ويف هنا ذكرها هومريوس لعهد سابقة خرافة تلك جميًعا. منهنَّ ونجا هرقل
إىل انحداره إال لهرقل ِكيَدْت التي مكيدة عرشة االثنتي من يذكر لم أنه عىل عرش التاسع
زفس. بأمر إغاثته إىل أثينا تبادر لم لو يهلك حينئٍذ وكاد أذيس. كلب القتياد الجحيم

البالد وبعض العرب بادية يف به معموًال يزال ال لالستعطاف الركبتني تقبيل (56)
لشأن إعالءً اإلغريق عىل الوطأة تثقل أن تود كانت آخيل أم ثيتيس أن بك مرَّ الرشقية،
فضله. الفضل كل كان األعداء ونُكبت ذلك بعد إليهم رجع فإذا منهم بثأره وأخذًا ابنها
وهياج الخوذة، وهي الرتيكة جميع والرتائك: الجيش، من الكتيبة الرسية: (57)
فترتاوح ويرسًة يمنًة رأسه حرك اشتد إذا كان ألنه هكطور صفات من صفة الرتائك:

خوذته. عذبات
إنما إنها يقال أن إال وعصيان عتوٌّ وكلُه أثينا خطاب توجيه إىل سبيل ال (58)
أنها يقال أن أو مًعا. والبأس الحكمة تمثل ألنها الحكمة بسائقة ال الهمة بسائقة تكلمت

الحكيم. يُخدع وقد هريا لكالم انخدعت
الخامس. النشيد يف األبيات هذه معاني وردت لقد (59)

ويُنكر الحكمة ربة فتلك هريا، دون أثينا عىل زفس سخط يشتد أن بدع ال (60)
وقد االنقياد قليلة الدلِّ كثرية الشاعر َمثََّلَها زوجة وهذه ا. إدٍّ أمًرا تأتي أن الحكمة عىل
يسخطك ال ما العاقل من يسخطك إذ التأثر. ذلك لها باملتأثر هو فما تمردها زفس ألف

العظيم. فعلة عليك تعظم وإنما الجاهل من
إىل بأمره فطارت خصوًصا وزفس عموًما اآللهة رسولة رأينا كما إيريس (61)

إيذا. عىل يزال ال كان ألنه األوملب
زفس. به يُفه لم كالًما عليها زادت إذ الرسالة إبالغ يف حدها إيريس تجاوزت (62)
دخيل البيت هذا كل لعل أو صدرها يف لحزازة أثينا من للتشفي فرصة ملكتها فكأنها

بيتان. األصل يف وهو
عند وقفت وما واضطرار، رهبة عن بل واختيار رغبة عن هريا طاعة تكن لم (63)
وهي . َسِويٍّ سبيل يف يسري ال الذي املخاتل شأن وذلك . تُِكنُّ ال ما أعلنت بل الخضوع حد
مداهنًة قالت ما قالت إنما أنها والحقيقة اإلغريق بأوليائها تبايل ال باتت ترى ما عىل
سمو عىل دليًال ِبَصْمِتَها فكفى أثينا أما ييل. ما يف وفعلها قولها عليها يشهد ورياءً
النضال. يجدي ال حيث تناضل أن وتخىش تفكر ال بما تبوح أن تأبى فهي عاطفتها
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الخامس النشيد يف مر كما واألوقات الفصول عن كناية الساعات أو الساع (64)
عادته. كجاري الشاعر َمُهنَّ َجسَّ وقد

بعض التمس وقد النشيد، هذا مبتدأ يف أثينا به نطقت الذي الكالم نفس هذا (65)
هريا تكون أن إال معقوًال العذر أخال وال سداد. بموقع أراها ال أعذاًرا للشاعر الرشاح
فأرادت عليها التمرد لتبعة وإلقاءً زفس نفس يف بمكانتها علًما أثينا بكالم التسرت أرادت

ألثينا. جوابه بغري وأجابها ينخدع فلم زفس أما متبوعة. غري تابعة بأنها اإليهام
السيوف. املخافق: (66)

لدن من النبأ هذا يكون أن من أوقع وال سيكون، بما هنا الشاعر ينبئنا (67)
من بجانب تذهب أنها ُمدٍَّع فمن األنباء. هذه أشبه ما يف الرشاح آراء اختلفت وقد زفس.
من تزيد بما السياق طالوة تزيد أنها بالعكس قائل ومن بها. القارئ لعلم القصة رونق

باإليجاز. إليه أُشري ما عىل تفصيًال اإلتيان إىل املطالع تشوق
الجحيم أو الطرطار أعماق إىل وأنفذه زفس ابنه خلعه زحل، هو قرونس (68)
هيفريون ومنهم األطلس. وأبو أورانوس بن يافت ومنهم األبالسة. أو الطيطان مع يقيم
تفيد األصل يف ألنها التعريب يف هيفريون كلمة تظهر ولم والفجر والقمر الشمس أبو
تذكري (عىل هيفريون ابن الشمس فيقال: علًما بلفظها الكلمة تُْعتََربَ أن فإما معنيني:
الثاني. املفاد اخرتنا وقد فوقنا الساترة الشمس فيقال: بمعناها تُْعتََربَ أن وإما الشمس)

منصور. مظهر: (69)
ومقدسة. قدًسا تُْدَعى كانت شهرية معابد ذات بلدة كل (70)

مر. كما اآللهة أبنية من إليون حصون أن يعتقدون كانوا (71)
العامري: لبيد قال الدروع. ر: السنوَّ (72)

ِر ��نَ��وَّ ال��سَّ ن��س��ي��ج ف��ي خ��ض��ر ك��ت��ائ��ب ووراءَُه ه��ودج ف��ي ب��ه وج��اءوا

الشباب. دوام مع بالخلود لنفسه دعاءٌ (73)
من سينال بما ثقته الشمس وسمو أثينا مجد ببلوغه واثًقا يكون أن تمنى (74)
حكم بني بالفرق هكطور خطاب من يُشعر واالدعاء، التحمس منتهى وهذا املبني، النرص
فضائلها بكل الشورى وهناك عواملها بكل املطلقة األمرة فهنا الطرواد وحكم اإلغريق
لحظًة يذهل ال سياسته وحسن حماسته كل مع هكطور إن ثم للملوك. األمر كان وإن
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زحل. — قرونس

من يؤتيه ربه عند من النرص أن يوقن العقيدة الخالص الجندي فهو وعبادته يقينه عن
يشاء.

أغفلها ملن اتباًعا نُْغِفَلَها أن رأينا هنا أبيات أربعة األصل نسخ بعض يف (75)
يف استقر ملا القبول موقع اآللهة لدى تقع فلم املئني بالضحايا ضحوا أنهم ومفادها
ألن أثبتتها التي النسخ يف دخيلة إال نظنها وال وملته. وملكها إليون كراهة من نفوسهم

موضعها. يف ليست أنها عىل يدل ييل ما يف اإلغريق اندحار
يف حلفاؤهم ويدخل ألًفا خمسني كانوا أنهم املقابس عدد من يستفاد (76)
الطرواد فيه عسكر واحًدا معسكًرا الليل يف طرقت اليونان أرصاد ألن اإلحصاء؛ هذا

عدًدا. اإلغريق نصف دون إذن فجيشهم وحلفاؤهم.
جادت ما أرق إنه بعضهم: قال حتى التشبيه بهذا اإلعجاب عىل الرشاح اتفق (77)
تنجيل ال بدٌر وهو القمر أن اعرتض بعضهم أن إال الليل. بهاء وصف يف شاعر قريحة به
عىل القمر بل البدر تفيد ال األصل يف الكلمة أن إىل ذهبوا ولهذا للنظر؛ حوله الكواكب
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عىل الساطع وصف زاد ملا به يعبأ أن أراد أو االعرتاض لهذا الشاعر فطن ولو اإلطالق.
قد تسامًحا التعبري يف فإن هذا وعىل يكون. ال أو بدًرا يكون أن عنده إذن َفِسيَّاِن القمر

الوصف. وبالغة التصور سمو له يشفع
هومريوس: معارضة أراد وكأنه البحرتي قال

غ��ي��ه��ِب ال��ل��ي��ل م��ن داٍج ف��ي ط��وال��ع تُ��رى أن ال��ك��واك��ب دراريِّ وح��س��ن

املعنى: بهذا جرير قول ومثله

ال��ُم��َف��تَّ��ُل ال��ذب��ال ف��ي��ه��ن ق��ن��ادي��ل ن��ج��وم��ه ك��أن ل��ي��ٌل ن��ح��وه��م س��رى

الدارمي: مسكني وقول

ُس��ُرج��ا ال��س��م��ا ف��ي ك��ان��ت ال��ك��واك��ب إذا اله��ي��ًة ب��ال��خ��رق��اء ال��خ��رق وأق��ط��ع

القيس: امرئ قول ومثله

��اِل ل��ق��فَّ تُ��َش��بُّ ره��ب��ان م��ص��اب��ي��ح ك��أن��ه��ا وال��ن��ج��وم إل��ي��ه��م ن��ظ��رت
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آخيل السرتضاء الوفد إرسال

ُمْجَملُُه

وارتأى الزعماء أغاممنون ففاوض السابق اليوم يف اندحارهم بعد اليونان عزائم وهنت
أغاممنون وأولم الحرس فأقاموا نسطور ثم ذيوميذ فعارضه األوطان، إىل العودة
فأذعن والهدايا، باالعتذار آخيل اسرتضاء عىل يحثهم خطيبًا فيهم نسطور فقام للزعماء.
يرعوي أن رشيطة عىل آلخيل التحف من يعد ما تعداد عىل وأتى نسطور لكالم أغاممنون
قيثارته. نغم عىل ينشد وألفوه إليه وا فخفُّ أوذيس يرأسه آخيل إىل وفًدا فأرسلوا ويلني.
فذكره آخيل مجلس يف أوذيس خطب الطعام من فرغوا وملا لهم، وأَْوَلَم بهم فاحتفى
موغر كان وإن اإلغريق بقومه يرفق أن واستحلفه أغاممنون بوعود وأطمعه أبيه بوصايا
الحرب عىل اإلقدام وأبى حنًقا استشاط أن إال آخيل من كان فما أغاممنون. عىل الصدر
العناية من له كان وما صباه ذكر عليه وأعاد فينكس أستاذه فانربى اإلغريق. ملعاضدة
واالعتذار وااللتماس واالستصغار االسرتضاء من وأطال له، ابن بمثابة أصبح حتى به
فعادت عناده. عىل ا مرصٍّ آخيل ظل بل يشء من ذلك كل يغنهم فلم األكرب آياس وتاله
كالًما وكلمهم ذيوميذ فانتصب كان، بما فأنبَئوه الخرب منهم أغاممنون واستقص الرسل

والهجوع. الراحة إىل ونزعوا آخيل عن النظر فرصفوا حميتهم هاج



اإللياذة

مرىس عند البحر جرف عىل وقائعه ومشهد واحدة ليلة التايل والنشيد النشيد هذا يستغرق
السفن.

التاسع1 النشيد

األخ��ائ��ي��ا ه��د وال��ب��ث األس��ى وف��رط ج��ن��ُده��م ي��خ��ُف��ر ال��ط��رواد ف��ي تَ��َم��نَّ��َع
م��ب��اري��ا2 ال��ف��رار داع��ي ي��الزم��ه��ا رع��دة ال��خ��ل��د م��وق��ف م��ن ل��ه��م يُ��س��اق
ال��س��واف��ي��ا ال��ري��اح ال��ب��ح��ر ل��ق��ي إذا خ��اف��ق ال��لُّ��جُّ ك��م��ا أح��ش��اه��م وت��خ��ُف��ق
م��ف��اج��ي��ا3 ه��ب��وبً��ا ف��ي��ه ه��بَّ��تَ��ا م��ًع��ا وش��م��أل دب��وٌر إث��راق��ا ب��ط��ن وم��ن
ال��ش��واط��ي��ا4 ت��ج��وَز ح��ت��ى وت��ق��ذف��ه��ا ��ِه يَ��مِّ ف��وق م��ن ال��م��وج ُدْه��ُم ف��ت��رُك��م
ت��وال��ي��ا ال��دع��اة ي��دع��و ب��ه��م ي��ط��وف لُ��بَّ��ُه ي��ن��ت��اب وال��ت��ب��ري��ح وأت��ري��ذ
ع��ادي��ا واج��ت��از ��ي��د ل��ل��صِّ ب��أس��م��ائ��ه��م ب��ه��ا ي��ه��م��س��وا ب��أن ب��ال��ش��ورى وي��أم��ر
ب��ادي��ا5 َح بَ��رَّ ال��ح��زن وص��م��ت ج��ل��وًس��ا بَ��َدْوا إذا ح��ت��ى ال��ج��ن��د ص��در وب��ل��غ
ه��ام��ي��ا ك��ال��س��ي��ل ع��ي��ن��ي��ه م��ن ت��دفَّ��ق ه��ام��ٌر وال��دم��ع ق��ام ق��دم��ي��ه ع��ل��ى
م��ن��ادي��ا: ص��اح ال��ح��زن زف��رات وف��ي ص��خ��رة ق��ل��ب م��ن ُش��قَّ م��اءٍ ك��ش��ؤب��وب
آت��ي��ا ح��ب��ائ��ل ف��ي زف��ٌس رم��ان��ي خ��ل��تُ��ن��ي وال��ص��ي��د واألق��ي��ال «أح��بَّ��اي
ال��م��رام��ي��ا نَ��ُدكُّ ب��إل��ي��وٍن ب��أنَّ��ا رأس��ه ب��إي��م��اء واالن��ي ك��ان وق��د
رم��ان��ي��ا ف��ي��م��ا أغ��راه وم��ا ف��م��اَن ب��َس��بْ��ِي��َه��ا إال ل��أله��ل ن��ن��ث��ن��ي وال
خ��اس��ي��ا أرج��ُع أرغ��وَس إل��ى ع��ل��يَّ ق��ض��ى وق��د ال��رج��ال ص��ن��ادي��د ف��ق��دُت
ال��ع��وات��ي��ا ال��ب��الد أرك��ان يُ��َق��وُِّض الَّ��ذي اآلم��ر ش��اءه أم��ٌر ذاك ن��ع��م
ق��اض��ي��ا زف��َس أرى إن��ي ب��ع��ودت��ن��ا م��غ��ن��ٌم ال��ه��زي��م��ُة أط��ي��ع��ون��ي ف��َه��يُّ��وا
ف��وان��ي��ا»6 ُرك��اًم��ا إل��ي��وٍن م��ع��اق��ل ن��رى ف��ل��ن ي��ق��ي��نً��ا وع��ًدا وأص��دق��ك��م
ع��ال��ي��ا ال��ب��أس أخ��و ذي��وم��ي��ذٌ ف��ص��اح ُوُج��وِم��ِه��ْم ف��وق ال��ص��م��ت وط��ال أص��اخ��وا
أران��ي��ا تَ��ْح��نَ��َق��نَّ ال ذا ل��ق��ول��ك م��ن��ك��ٍر وأول أَأَتْ��ِري��ذٌ «ش��ط��ط��ت
واه��ي��ا ع��زم��َي أع��ل��ن��َت وق��د َع��ِب��ثْ��َت ب��ه��م��ت��ي وق��ب��ُل ُش��وران��ا ح��ق ف��ذا
واف��ي��ا ال��رزق ��م ق��سَّ زف��ًس��ا أن ع��ل��ى ج��م��ل��ًة وال��ش��ي��ب ال��م��ردان ش��ه��د ب��ذا
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ث��ان��ي��ا7 وال��ع��زِّ ال��م��ل��ك ف��خ��ر وأوت��ي��ت أوٌل وال��ب��أس ال��ك��فِّ ب��أس ت��ؤت ف��ل��م
ه��اه��ي��ا ال��س��ب��ل دون��ك َع��وًدا رم��ت ف��إن أُوِه��نُ��وا األراغ��س خ��ل��َت ه��ل أأح��م��ق
رواس��ي��ا8 ب��ال��ج��دود ت��راه��ا ِم��ِك��ي��نَ��ا ِم��ن ِب��ِه��نَّ ع��زم��ت ال��الئ��ي ال��س��ف��ُن وذي
ب��وادي��ا ال��ح��ص��وَن ه��ذي ن��رى أن إل��ى ب��أرض��ن��ا ن��ب��رح��نَّ ل��ن وس��ائ��ُرن��ا
األع��ادي��ا ن��ك��ِف��ي َوأَْس��ِت��ي��ِن��ي��ُل ف��إن��ي وع��ودة ان��ه��زاًم��ا ال��ك��لُّ آثَ��َر وإن
دع��ان��ي��ا9 ل��ح��رٍب ربٌّ وي��ن��ص��رن��ي ب��دك��ه��ا ن��ف��وَز ح��ت��ى ن��ق��ات��ل��ه��م
ت��ال��ي��ا: ي��خ��ط��ب ن��س��ط��ور ب��ه��م وق��ام ُم��ْط��َرٍب ض��ج��ة اإلغ��ري��ق ل��ه ف��ض��ج��ت
س��ام��ي��ا10 ك��ن��ت ق��د ب��األت��راب ب��رأي��ك م��ث��ل��م��ا ب��ب��أس��ك ذي��وم��ي��ذٌ «س��م��وَت
خ��اف��ي��ا زال م��ا ال��ق��ول ف��ص��ل ول��ك��نَّ الئ��م ل��وم��ُة اإلغ��ري��ق ف��ي ل��ك ف��م��ا
م��س��اويَ��ا ال��ص��غ��ار أب��ن��ائ��ي ألح��دث ي��ك��ن ل��م ع��م��رك ق��ي��س ل��و ف��تً��ى ف��أن��ت
ع��ان��ي��ا ب��ال��ح��ق خ��اط��ب��َت ��َرى ال��سُّ وص��ي��د م��ن��ه��ًج��ا ال��ح��ص��اف��ة اخ��ت��رت أن��ك ع��ل��ى
ك��الم��ي��ا ال��ح��دي��ث أط��راف س��ي��ج��م��ع م��ف��خ��ًرا دون��ك ��يْ��ُب ال��شَّ وح��س��ب��ي وإن��ي
الِح��ي��ا ل��ق��ول��ي أَتْ��ِري��ٍذ ال��م��ج��ِد أخ��ي زع��ي��ِم��ه��م ح��ت��ى ب��ال��ق��وم أل��ت��ق��ي ول��ن
ع��اث��ي��ا11 يُ��ف��س��د ال��ق��وم ف��ي ِب��ِف��تْ��نَ��ِت��ِه ل��م��ن أس��رة وال م��أوى ال ش��رع ف��ال
ال��ت��ص��اف��ي��ا ول��نُ��ْح��ِك��َم��نَّ ط��ع��ام��ك��م ف��َه��يِّ��ئُ��وا ال��ب��ه��ي��ُم ال��ل��ي��ل خ��ي��م ف��ق��د
ص��اح��ي��ا ال��س��ور ل��دى خ��ط��ط��ن��اه ح��ف��ي��ر ع��ل��ى ح��رٌس ف��ت��ي��ان��ن��ا م��ن وي��خ��ُف��ر
ش��اف��يَ��ا ال��رأي ت��أخ��ذ م��ن��ه��م ل��ش��ي��ب��ك وأول��م��ن أق��م��ه��م أت��ري��ذٌ األم��ر ل��ك
ض��اف��ي��ا ج��اء ب��ه��ا إث��راق��ا س��ف��ائ��ن ت��س��وق��ه ب��ال��رح��ي��ق ف��اض��ت ف��خ��ي��ُم��ك
ت��ن��اه��ي��ا ت��ن��اه��ت غ��ل��م��ان وع��دُة ول��ي��م��ة ل��خ��ي��ِر ت��ب��غ��ي م��ا وع��ن��دك
واف��ي��ا ب��ال��ق��ص��د ك��ان ق��د م��ا وت��ت��ب��ع رأي��ه��م ت��ج��م��ع ال��ق��وم ال��ت��ئ��ام وع��ن��د
واري��ا ال��ف��ل��ك ل��دى أض��ح��ى أَُواُرُه��ُم وال��ع��دى ل��ل��رأي اإلغ��ري��ق أح��وج ف��م��ا
األم��ان��ي��ا»12 ن��ن��اُل أو ف��ي��ه��ا س��نَ��ْه��ِل��ُك رأى م��ن َح��ظَّ َوَوا ه��ذي َف��َل��يْ��َل��تُ��نَ��ا
ال��م��س��اع��ي��ا تَ��ِج��دُّ م��ن��ه��م ب��ِش��كَّ��ِت��َه��ا خ��ف��ارٌة ه��بَّ��ت ث��م وَل��بَّ��ْوا أص��اخ��وا
راع��ي��ا ال��م��ل��ق��ب ن��س��ط��وَر ثَ��ِري��ِس��ي��ُم س��ب��ع��ة ال��ج��ن��د ن��خ��ب��ة م��ن ي��ق��وده��م
أََف��اِريَ��ا ك��ذاك ِذي��ِف��ي��ٌر َوِم��ْريُ��وُن آِرٍس ِوْل��ِد ِم��ْن َع��ْس��َق��اَالُف َويَ��ْل��ِم��ي��ُن
ال��ع��وال��ي��ا تَ��ِق��لُّ م��ن��ه��م م��ئ��ة ع��ل��ى ��ٌر ُم��َؤمَّ وك��لٌّ ُق��ْريُ��وٍن َولِ��ي��ُق��وُم
ال��م��ذاك��ي��ا13 ال��ط��ع��ام إلع��داد وأَذَْك��ْوا وخ��ن��دق س��ور ب��ي��ن ان��ت��ظ��اًم��ا ف��ح��ل��وا
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ُم��َواِف��يَ��ا ط��ع��اًم��ا ف��اض��ت ل��م��أَدب��ة ل��َخ��يْ��ِم��ِه ب��ال��ش��ي��وخ واف��ى وأت��ري��ذُ
ن��ائ��ي��ا أُْج��ِل��َي وال��ج��وع ال��ظ��م��ا وك��لُّ أم��ام��ه��م م��ن َق��َض��ْوا ب��أي��دي��ه��م ف��ل��م��ا
ب��ادي��ا: ي��خ��ط��ب ن��س��ط��ور ن��ب��ي��ل��ه��م وح��ك��م��ًة اخ��ت��ب��اًرا ف��اق ب��ه��م م��ن ب��دا
م��ق��ال��ي��ا14 إل��ي��ه ي��ج��ري م��ن وآخ��ر ج��رى م��ن أول ال��ص��ي��د م��ول��ى «أَأَتْ��ِري��ذُ
ال��م��ع��ال��ي��ا15 ونِ��ْل��َت ا َع��دٍّ س��م��ت ش��ع��وبً��ا وال��يً��ا ال��م��ل��ك ع��ص��ا زف��س م��ن ت��ول��ي��َت
راض��ي��ا ت��أت��ي��ه ش��ئ��ت م��ا ب��آرائ��ن��ا ت��ن��ت��ق��ي واألم��ر واإلص��غ��اء ال��رأي ل��ك
س��اع��ي��ا ب��ال��خ��ي��ر ظ��ل ف��ؤاٍد ع��ن م��ض��ى إذا أيُّ��ن��ا ق��ال��ه ق��وًال وت��ن��ف��ذ
ب��ب��ال��ي��ا ج��اَل ال��ح��ي��ن ذا ف��ي ه��و وم��ا ن��ظ��ي��ره ت��ؤت��ى ل��س��َت أران��ي ف��رأي��ي
ب��اغ��ي��ا األراغ��س رغ��م ع��ل��ى بَ��ِري��س��ا أخ��ي��َل��ن��ا اس��ت��ل��ب��ت م��ن��ذ ُدُه أردِّ
ن��اه��ي��ا ج��ئ��تُ��ك ف��ي��ه وق��وٍل ل��ُح��ْك��ِم��ي تُ��ِص��ْخ ف��ل��م ك��ب��ًرا ال��ن��ف��س ك��ي��د ك ت��والَّ
راق��يَ��ا ال��خ��ل��ِد ب��ن��ي ح��ت��ى ش��رًف��ا س��م��ا ل��س��ي��د ال��م��ق��ال وأغ��ل��ظ��َت وق��م��َت
م��ص��اف��ي��ا ي��أِت ل��ن��س��ت��ص��ف��ي��ه س��ب��ي��ًال ف��ل��ن��ج��ْد َم��نْ��آُه بُ��ْع��ِد م��ن ي��ك��ن وم��ه��م��ا
��وان��ي��ا»16 ال��سَّ ال��ص��الت م��نَّ��ا ونُ��تْ��ِح��ُف��ُه نَ��ْس��تَ��ِل��ي��نُ��ُه ب��ه ق��وًال ل��ه ن��ل��ي��ُن
ب��م��ن��ِك��ر ول��س��ُت ب��ت��ث��ري��ب��ي أص��ب��َت إن��م��ا «أخ��ط��أُت أغ��ام��م��ن��ون: ف��ق��ال
ب��ع��س��ك��ر يُ��ق��اُس ِل��َم��نْ��آُه وب��اًال وزادن��ا اص��ط��ف��اه زف��س ف��تً��ى ف��إن
ي��غ��ف��ِر ال��ذن��َب أس��ت��غ��ف��ر إن وَع��لِّ��َي أه��ن��تُ��ه ح��ت��ى ال��ش��ر داع��ي ب��ي َع��ث��ا
م��ح��ض��ري ب��ح��اف��ل ق��ول��ي ع��ل��ى ش��ه��ود وك��ل��ك��م ال��ه��داي��ا ُغ��رَّ س��أُت��ح��ف��ه
ل��م��ن��ظ��ر17 س��اط��ع��اٍت ��ا َط��سٍّ وع��ش��ري��ن ًدا ُج��دَّ ال��ن��ار ت��َر ل��م س��ب��ًع��ا م��ن��اض��د
��ِر18 ُض��مَّ ال��س��ب��ق تُ��ْح��ِرُز ج��ي��اد وخ��ي��َر ع��ش��رة ش��واق��ل ي��غ��ل��و ذه��ٍب وم��ن
ال��ُم��َك��رَِّر19 ال��س��ب��اق ف��ي ُك��نُ��وًزا ح��ب��ت��ن��ي س��ل��ه��بً��ا أج��رد َع��ْش��َر اث��نَ��ْي ف��ي��ح��رزه��ا
ُم��ْع��ِس��ِر ش��ج��يَّ��ِة ش��ك��وى ع��ن ت��رف��ع ام��رٍئ أيُّ��م��ا ن��ال��ه��ا م��ا إذا ك��ن��وًزا
ب��أب��ت��ِر20 ن��ال ل��س��ب��وس ف��ي ال��الءِ م��ن وص��ن��ع��ًة ح��س��نً��ا ُف��ْق��َن غ��واٍن وس��ب��ع
ال��م��َدم��ر ب��ال��طِّ��ع��ان ع��ل��ي��ه��ا ت��ول��ى ع��ن��دم��ا وذل��ك س��ه��ًم��ا ل��ي ُك��نَّ وق��د
أت��ص��ور ل��م ال��ق��رَب إل��ي��ه��ا ب��أن��ي ��ًال وُم��ثَ��قِّ ُم��ْق��ِس��ًم��ا بَ��ِري��َس��ا ك��ذاك
ُم��َق��دَِّر ب��ح��ك��م إل��ي��ون َدكَّ ن��ن��ل وإن يُ��ْح��ِرُزَه��ا ال��ي��وم ِص��الت��ي ف��ه��ذي
ي��ظ��ف��ِر ب��ال��غ��ي��د ��بْ��ِي ال��سَّ اق��ت��س��ام وع��ن��د س��ف��ي��ن��ٍة م��لءَ يُ��ْؤَت وص��ف��ًرا ن��ض��اًرا
ال��م��ت��خ��ي��ر خ��ي��رُة ب��ان��ت��ق��اه��ا ل��ه ِه��َالنَ��ٍة غ��ي��ر ُف��ْق��َن ُح��س��نً��ا ب��ع��ش��ري��ن
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��ِر اْل��ُم��َوقَّ ب��ال��م��ق��ام ِص��ْه��ِري ي��ك��ونَ��نَّ أرُغ��ٍس ل��ل��خ��ص��ي��ب��ة رج��ع��ن��ا وإم��ا
��ِر21 ُم��َوفَّ ي��س��ار ف��ي ع��ي��ٍش ب��أرغ��د ن��ش��ا ال��ذي ال��ح��ب��ي��ِب ك��أورس��َت يُ��َج��لُّ
يَ��ْخ��تَ��ِر ي��رَض م��ن أَْف��يَ��انَ��اُس وَل��ْوِذي��ُق أَْخ��ِريْ��َس��ِث��يْ��م��ٌة ه��ن ب��ن��ات��ي ث��الٌث
أده��ر22 م��ن��ذ أٌب ف��ي��ه ي��ُج��د ل��م ج��ًدا وأزي��ُده��ا م��ه��ره��ا ب��ب��اغ ول��س��ت
م��ع��م��ر بَ��رٍّ ف��وق س��ب��ع م��دائ��ن ذا وف��وق ف��ي��ال دار ف��ي ف��ي��ن��زل��ه��ا
ِر23 ال��م��ن��وِّ ال��ف��ج��اج أنْ��ثَ��ا وَق��ْرذَِم��ال وإنْ��يُ��ف��ا ال��زه��ور إي��را ال��ن��ق��ى ف��ري��س
أَبْ��ُج��ِر ُج��ْرِف ف��ي ال��ك��لُّ ف��ل��وَس إزاء ك��رم��ٍة ف��ي��داُس ال��ح��س��ن��اءُ وإي��ف��ي��ُة
ال��ُم��َق��رَِّر ال��َخ��راج َج��مَّ وي��ؤت��ون��ه ُخ��ُط��وَرًة ك��َربٍّ ب��أه��ل��ي��ه��ا يُ��َج��لُّ
ي��ح��ُض��ر ث��م َف��ْل��يَ��ِل��ْن ِه��بَ��اِت��ي ف��ت��ل��ك ع��دي��ُده��ا ت��ن��اَه��ى وأب��ق��اًرا غ��ن��ي��ًم��ا
م��خ��ب��ر24 ش��ر ع��ن ال��خ��ل��ُق ق��الُه ل��ذاك ي��رت��ض��ي آِذي��َس غ��ي��ر َم��ِغ��ي��ٍظ ف��ك��لُّ
ويُ��ْق��ِص��ِر»25 ل��يَ��ذَْع��ْن أي��اًم��ا وأك��ث��ر ِرْف��َع��ًة أع��ظ��َم ك��ن��ُت م��ذ ح��ن��ًق��ا ك��ف��ى
ويُ��ْس��تَ��َق��ْل ي��ه��ان ال ف��ي��م��ا ُج��ْدَت أج��ل ال��ورى س��ي��د «ي��ا ن��س��ط��ور: ل��ه ف��ق��ال
َم��َه��ْل ب��ال ِف��ي��ال بْ��ِن آخ��ي��ِل ل��خ��ي��م��ة ل��ي��ذه��ب��وا ال��دع��اَة نَ��دُْع ب��ن��ا ف��ه��يِّ
ال��ب��ط��ْل ال��ف��ت��ى أي��اُس ي��م��ض��ي م��ع��ه ل��ه��م ق��ائ��د ف��ف��ي��ن��ك��س ��اه��م أت��ن��قَّ أن��ا
ع��ج��ْل26 ع��ل��ى َوْل��نَ��ْغ��ِس��َل��نَّ وأُوِري��بَ��ٌط ُه��ذْيُ��ٌس وَف��يْ��َج��اِن أُوِذْس ال��ُم��ْج��تَ��بَ��ى ك��ذا
ال��ع��م��ل واس��ت��ص��وب ال��ج��م��ع ف��ض��جَّ ي��رق» ع��لَّ��ه زف��َس نَ��ْس��تَ��ِغ��ْث َف��أُْم��ْر وب��ال��ص��م��ت
تُ��َق��ْل أك��ؤس ف��ي ب��ال��خ��م��ر وف��ت��ي��ان��ه��م ق��راُح��ه��م ال��ُف��يُ��وُج األي��دي ع��ل��ى ف��ص��ب
ات��ص��ل27 ب��ك��ل��ه��م َدْوًرا ي��دي��رون��ه��ا ذا وب��ع��د ط��اف��ح��اٍت م��ن��ه��ا يَ��ُم��زُّوَن
اك��ت��م��ل رش��ُف��ُه��م ال��ن��ف��س م��رام وف��وق ق��رب��ة األرض ع��ل��ى أراق��وه��ا ��ا ول��مَّ
ال��ُم��َق��ْل م��ح��ِدق ب��ه��م ن��س��ط��ور ف��ق��لَّ��ب ع��اج��ًال ال��م��ل��ك خ��ي��م��ة م��ن رس��لُ��ُه��م ع��دا
اْع��تَ��َزْل ال��ذي أخ��ي��ل ل��ي��س��ت��رُض��وا أُِذي��َس وِس��يَّ��َم��ا ف��ف��رًدا ف��رًدا وَح��ثَّ��ُه��ُم
اق��ت��ت��ْل28 أم��واِج��ه َع��جُّ ب��ح��ٍر َج��دِّ ع��ل��ى ت��اله��م��ا ف��ي��م��ن ال��ق��وم رس��وَال ف��س��ار
ن��زل29 ق��د آي��اك ب��اب��ن ح��ق��ًدا يُ��بَ��دُِّد َع��لَّ��ُه ي��س��ت��غ��ي��ث��ان ال��ب��راي��ا م��ح��ي��َط
م��ل��ْل ع��ن ال��ن��ف��س يُ��ْط��ِرُب ب��أخ��ي��ل إذا بُ��لِّ��َغ��ا اْل��َم��َراِم��ِد خ��ي��ِم إل��ى ول��م��ا
اْألَُوْل ال��ج��ب��اب��رة ذك��ر ف��ي ��ُم يُ��نَ��غِّ ُص��نْ��ُع��َه��ا ش��اق ق��د غ��ن��اءَ ب��ق��ي��ث��ارٍة
اس��ت��ق��ْل إِي��تُ��ونَ��َة َدكِّ ف��ي ُم��ذْ ال��ك��س��ب م��ن وأُِن��ي��َل��َه��ا ُط��وَِّق��ْت لُ��َج��يْ��ٍن ب��ق��وس
ال��زج��ل30 ذل��ك م��ن ال��ن��ف��س ت��ط��ي��ب م��ل��يٍّ��ا ري��ث��م��ا ب��ال��ص��م��ت َف��ْط��ُرْق��ُل ي��ق��اب��ل��ه
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ان��ت��ق��ل م��ج��ل��س��ه ف��وق م��ن َدَه��ٍش ف��ف��ي داخ��ل ال��وف��د ي��رئِ��ُس ب��أُِذي��ٍس إذا
ام��ت��ث��ل ال��ق��دم ع��ل��ى َف��ْط��ُرْق��ٌل ك��ذل��ك ن��اه��ًض��ا ان��س��اب ال��ق��ي��ث��ارة ي��ده وف��ي
َج��َل��ْل ل��ك��م ألم��ر واف��ي��ت��م ش��ك ف��ال وم��رح��بً��ا «ال��س��الم ق��ال: ف��ص��اف��ح��ه��م
يُ��َج��ْل» وم��ن يَ��َودُّ م��ن أدن��ى آلخ��ي��ل َف��َألَنْ��تُ��ُم ن��ف��رت��ي م��ن ي��ك��ن وم��ه��م��ا
ال��م��ث��ل ن��ادرة ال��ِب��ْرِف��ي��ِر م��ن ب��بُ��ْس��ٍط تَ��َدبَّ��َج��ْت ُف��ْرش ف��وق م��ن وأج��ل��س��ه��م
اْل��ُج��ْع��ِل ِق��ْس��َم��ًة َوْل��تَ��ِف��ْض َدنٍّ ب��أك��ب��ر ل��ن��ا إذن «ع��ل��ي��ك ِل��َف��ْط��ُرْق��ٍل: وق��ال
َح��ْل َوَدْدُت ره��ٍط خ��ي��ر س��ق��ف��ي ت��ح��ت ف��م��ن َم��ِل��يَّ��ٍة ق��راح م��ن ل��ك��لٍّ ب��ك��أس
اْش��تَ��َع��ْل31 ال��ذي ال��ل��ه��ي��ب ق��رب َوَض��ٍم إل��ى ع��ام��ٌد وآخ��ي��ُل َف��ْط��ُرْق��ٌل ف��ب��ادر
َق��تَ��ْل ل��ه��م س��م��ي��ٍن ِخ��ْرنَ��ْوٍص ُص��ْل��َب ك��ذا وَس��ْخ��َل��ٍة ك��ب��ٍش ُص��ْل��َب ع��ل��ي��ه وم��د
خ��زل م��ا ال��س��ف��اف��ي��د ت��ل��ك ف��ي وي��ن��ظ��م خ��ازل وه��و م��م��س��ٌك َوأَْف��ُط��ْوِم��ذُْوٌن
واض��م��ح��ْل َد بُ��دِّ ال��ن��اِر ل��ه��ي��ب أن إل��ى وق��ده ي��ض��رم ��ات ال��ه��مَّ ذو وَف��ْط��ُرْق��ًل
ج��ب��ل32 ب��ه��ا ال��ذك��يَّ وال��م��ل��َح ق��وائ��ُم ت��ح��تَ��ه��ا ال��س��ف��اف��ي��د ال��ج��م��ِر ع��ل��ى ف��أل��ق��ى
ح��م��ل ق��د َف��ْط��ُرْق��ُل ال��خ��ب��ز ق��ف��اَع وثَ��مَّ س��م��اَط��ه م��د ال��ن��ض��ُج اس��ت��ت��م ول��م��ا
اش��ت��غ��ْل ب��ه ال��ل��ح��وم ت��وزي��ُع وآخ��ي��ُل َق��ْف��َع��ًة ق��دَّم األض��ي��اِف م��ن ل��ك��ل
اس��ت��ه��ْل ال��ع��ل��ى آل ف��ب��اس��ت��رض��اءِ أش��ار ل��رف��ي��ق��ه ج��ال��ًس��ا أُِذي��ٍس تُ��ج��اَه
أََك��ْل33 وُك��لُّ��ُه��ُم أي��ادي��ه��م ْت وُم��دَّ ض��ح��ي��ًة ل��ح��ٍم خ��ي��ر أل��ق��ى ف��ل��ل��ن��ار
س��أْل34 ب��م��ا أح��اَط ف��أُوِذي��ٌس ف��ِن��ْك��َس داع��يً��ا َ أوم��أ آي��اُس ان��ت��ه��وا ول��م��ا
ارت��ج��ْل:35 ��َة ثَ��مَّ وم��ن آخ��ي��ٍل ن��خ��َب ب��ه��ا ًدا ُم��َردِّ اْل��ُم��َداَم َص��بَّ ك��أس��ه ف��ف��ي
��ِر36 ُم��يَ��سَّ زاد خ��ي��ر ف��ل��دي��ن��ا نُ��َرى م��ط��ع��م ب��ح��اج��ِة ال أخ��ي��ٌل «س��الٌم
أف��خ��ِر أط��ي��َب ك��لُّ م��ن��ه وع��ن��دك َش��ِه��يُّ��ُه ي��ف��ي��ض أَتْ��ِري��ٍذ َخ��يْ��ِم ف��ف��ي
اْل��ُم��َدثِّ��ِر ال��ب��الء وق��ع راع��ن��ا وق��د م��أك��ٍل ط��ي��ب ف��ي ال��ق��ول آُن اآلَن وم��ا
��ِر تُ��َش��مِّ ل��م إذا ت��ن��ج��و أم أتَ��ْه��ِل��ُك س��ف��ي��ن��ن��ا ب��أم��ر ري��ٍب ل��ف��ي وإن��ا
��ِر ُم��َس��عِّ ل��ه��ي��َب أَْوَرْوا وق��د ل��دي��ه��ا ح��ل��ف��ائ��ه��م ف��ي ال��ط��رواُد ع��س��ك��ر ف��ق��د
ِب��تَ��َق��ْه��ُق��ِر ح��ت��ف��ن��ا ع��ل��ي��ه��ا س��ن��ل��ق��ى وأنَّ��نَ��ا َوَه��يْ��نَ��ا أنَّ��ا ل��ه��م ي��ل��وح
َه��ْك��ُط��ِر س��اع��د ي��ش��ت��د ب��ه دل��ي��ًال ي��م��ي��ن��ه��م ف��وق ال��ب��رَق أورى زف��س وذا
��ِر ُم��َح��قِّ ب��ع��ي��ِن ُط��رٍّا وي��رم��ق��ن��ا خ��الف��ه إل��ًه��ا يَ��ْرَع��ى ال ف��أص��ب��ح
وي��ب��ت��ري37 ال��س��ف��ي��ن أط��راف ل��ي��ق��ط��ع ع��اج��ًال تَ��بْ��ُرُز ال��ف��ج��ر ف��ت��اة وي��دع��و
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ِر ال��م��ت��ض��وِّ ال��ع��س��ك��ِر ك��لَّ يُ��ذَبِّ��ُح إزاءه��ا ث��م ال��ن��ي��ران ب��ه��ا ويَ��ذِْك��ي
وي��ف��ت��ري ف��ي��ف��ِري ف��وٌز ل��ه يُ��تَ��اُح وَخ��ْش��يَ��ِت��ي واس��ت��ش��اط غ��ي��ًظ��ا تَ��َح��دََّم
أخ��ض��ر ال��روض م��ن م��رٍج ف��ي ال��خ��ي��ل َغ��ذَا ال��ذي ال��وط��ن ع��ن م��ن��أًى ف��ي ون��ه��ِل��ك
وان��ب��ري واش��ت��دَّ ال��خ��ط��ب ج��لَّ ي��ُك وإن ق��وِم��نَ��ا ن��ص��ر ت��ُرم إن ف��ي��ال اب��ن ف��ُه��بَّ
ف��اف��ِك��ِر وال��ذب ال��ك��ر ح��ي��ن ال��ح��ي��ن ف��ذا ن��دام��ة ح��ي��ن الَت ل��ك��ن س��ت��ن��دم
��ِر تَ��بَ��صَّ «بُ��نَ��يَّ أت��ري��ٍذ: ج��ي��ش إل��ى إف��ِث��ي��ا ف��ارْق��َت ي��وَم ف��ي��ال ق��ال أم��ا
اص��ب��ِر ج��اش��ك ع��ل��ى ل��ك��ن ش��اءت��ا إذا نُ��ص��رًة تُ��ولِ��يَ��اِن��َك وه��ي��را أث��ي��ن��ا
ت��ذخ��ر» وال��ُم��ْرِد ال��ش��ي��ب ك��ل رع��اي��ة اطَّ��ِرْح وال��ف��ت��ن��ة ال��خ��ي��ر ك��ل ف��ب��ال��ح��ل��م
ف��ان��ص��ِر وق��وَم��ك ف��اذع��ن ت��ن��اس��ي��تَ��ه إن��م��ا ال��ش��ي��ُخ ق��ال��ه ق��وٌل ذاك ن��ع��م
م��ظ��ه��ر: ب��أع��ظ��م أت��ري��ذٌ َس��يَ��ْح��بُ��وَك ن��ف��ائ��ًس��ا أَُع��دُّ إذ ق��ول��ي اآلن وِع
ل��م��ن��ظ��ر س��اط��ع��اٍت ��ا َط��سٍّ وع��ش��ري��ن ًدا ُج��دَّ ال��ن��ار ت��ر ل��م س��ب��ًع��ا م��ن��اض��َد
��ِر ُض��مَّ ال��س��ب��ق تَ��أَْل��ُف ج��ي��اٍد وُج��ْرَد ع��ش��رة ش��واِق��َل ي��غ��ل��و ذه��ٍب وم��ن
ال��ُم��َك��رَِّر ال��س��ب��اق ف��ي ُك��نُ��وًزا َح��بَ��تْ��ُه س��ل��ه��بً��ا أج��رَد ع��ْش��ر اث��ن��ي ف��ت��ح��رزه��ا
ُم��ْع��ِس��ِر ش��ج��ي��ِة ش��ك��وى ع��ن ت��رفَّ��ع ام��رٍئ أيُّ��َم��ا ن��ال��ه��ا م��ا إذا ك��ن��وًزا
ب��أب��ت��ِر َس��بَ��يْ��َت َل��ْس��بُ��ْس م��ن ءِ ال��الَّ م��ن وص��ن��ع��ًة ُح��س��نً��ا ُف��ْق��َن غ��واٍن وس��ب��ع
ال��م��دم��ر ال��ط��ع��ان ت��ح��ت تَ��َولَّ��يْ��تَ��َه��ا ع��ن��دم��ا وذل��ك س��ه��ًم��ا ل��ه وُك��نَّ
ِر يَ��تَ��َص��وَّ ل��م ال��ق��رَب إل��ي��ه��ا ي��ق��ول ��ًال وُم��ثَ��قِّ ُم��ْق��ِس��ًم��ا ب��ري��ًس��ا ك��ذاك
ُم��َق��دَِّر ب��ح��ك��ٍم إل��ي��وٍن َدكَّ نَ��نَ��ْل وإْن تُ��ْح��ِرُزَه��ا ال��ي��وم ص��الُت ف��ه��ذي
ت��ظ��ف��ر ب��ال��ِغ��ي��ِد ال��س��ب��ي اق��ت��س��ام وع��ن��د س��ف��ي��ن��ة م��لءَ تُ��ْؤَت وص��ف��ًرا نُ��ض��اًرا
اْل��ُم��تَ��َخ��يِّ��ِر خ��ي��رَة ب��ان��ت��ق��اه��ا تَ��ُح��ْز ِه��َالنَ��ٍة ب��ع��د ُف��ْق��َن ح��س��نً��ا ب��ع��ش��ري��َن
��ِر اْل��ُم��َوقَّ ب��ال��م��ق��ام ص��ه��ًرا ي��روم��ك أرُغ��ِس ل��ل��خ��ص��ي��ب��ة رج��ع��ن��ا ��ا وإمَّ
��ِر ُم��َوقَّ يَ��َس��اٍر ف��ي َع��يْ��ٍش ب��أرغ��ِد ن��ش��ا ال��ذي ال��ح��ب��ي��ب ك��أُوِرْس��َت تُ��َج��لُّ
ت��خ��ت��ِر ت��رَض م��ن أَْف��يَ��انَ��اُس وَل��ْوِذي��ُق أَْخ��ِري��َس��ِث��ي��َم��ٌة اْل��َم��ْل��ِك ب��ن��اُت ث��الٌث
أَْدُه��ِر ُم��نْ��ذُ أٌَب ف��ي��ِه يَ��ُج��ْد ل��م ن��ًدى وي��زي��ُده��ا م��ه��ره��ا ب��ب��اٍغ ول��ي��س
��ِر ُم��َع��مَّ بَ��رٍّ ف��وق س��ب��ٌع م��دائ��ن ذا وف��وق ِف��ي��ال دار ف��ي ف��تُ��ن��زلِ��ه��ا
ِر اْل��ُم��نَ��وَّ ال��ف��ج��اج أَنْ��ثَ��ا وَق��ْرذَِم��َال وإِنْ��يُ��َف��ا ال��زُُّه��وِر إي��را ال��تَ��َق��ى ِف��ِري��ُس
أب��ُح��ر ج��رف ف��ي ال��ك��ل ِف��لُ��وَس ت��ج��اه ك��رم��ٍة ف��ي��داُس ال��ح��س��ن��اءُ وإي��ف��ي��ُة
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ال��م��ق��رَّر ال��خ��راج م��ذخ��ور وتُ��ْح��ِرُز خ��ط��ورًة َك��َربٍّ ب��أه��ل��ي��ه��ا ت��ج��ل
واح��ُض��ر ال��غ��ي��َظ ف��ات��رك ال��ه��داي��ا ف��ت��ل��ك ع��دي��ده��ا ت��ن��اه��ى وأب��ق��اًرا غ��ن��ًم��ا
وت��س��خ��ر ال��ه��ب��اِت ه��ذي ت��زدري وإن ب��غ��َض��ه أُْش��ِربْ��ُت ك��ن��َت إن ول��ك��ن��م��ا
ال��م��ع��س��ك��ر ف��ي أُْح��ِرُج��وا ل��دي��ه��م ك��ربٍّ رف��ع��ة تُ��ْح��ِرُز س��وف ل��ق��وم ف��رقَّ
ال��ج��ري ال��ب��اس��ل ال��ف��ت��ى ه��ك��ط��وَر ب��م��ق��ت��ل م��خ��لَّ��ًدا ال��رف��ي��ع ال��م��ج��د ذروَة ونَ��ْل
َح��ِري»38 ب��ه ِن��دٌّ ال��ق��وم ف��ي م��ا وي��زع��م ��ًط��ا ُم��تَ��َوهِّ ح��ان��ًق��ا ت��دنَّ��ى إل��ي��ك
أَُالب��ْس ال ف��إن��ن��ي ف��اس��َم��ْع ل��َي ال��م��ؤان��ْس أذي��س «ي��ا آخ��ي��ُل: ق��ال
ال��وس��اوْس ع��ن��ك واط��رح��نَّ َف��ِع��ِه ع��ن��ه أح��ول��نَّ ف��ل��ن م��ق��اٌل ل��ي
أََش��رَّا39 ال��ج��ح��ي��م م��ن ع��ن��دي ك��ان ِف��ْك��َرا ��َن تَ��يَ��قَّ م��ا غ��ي��ر ي��ق��ل م��ن
ب��ن��اِك��ْس ل��س��ُت اإلغ��ري��ق ل��ج��م��ي��ع ج��ه��اًرا ه��اك��م أَْس��َرْرُت ق��د ف��ال��ذي
يَ��ْرَع��ى40 ب��ال��ح��قِّ األب��ط��ال ُح��ق��وَق َم��ْن َج��ْم��ًع��ا واألغ��اِرِق ب��أَتْ��ِري��ذَ م��ا
م��ت��ق��اع��ْس41 ال��وغ��ى ع��ن وج��ب��اٌن ع��ن��ي��د ق��رٌم س��يَّ��ان َف��َل��َديْ��ِه��م
ال��رع��دي��ِد ال��ه��ي��اب��ة س��ه��ِم م��ث��ُل ال��ص��ن��دي��د ال��ف��ت��ى س��ه��م ول��دي��ه��م
ال��ح��م��اِرْس42 وال��ج��س��وُر ال��ه��ول م��ت��ق��ي س��واءٌ ال��ج��م��ي��َع ي��ح��ص��ُد وال��ردى
ب��ب��أس��ي ف��ت��ًك��ا األه��وال واق��ت��ح��ام ن��ف��س��ي ق��ه��ِر م��ن ج��ن��ي��ُت ن��ف��ٍع أيَّ
ح��اب��س43 ه��و ن��ف��س��ه ع��ن ب��ط��ع��اٍم يُ��َواِف��ي ل��ل��ف��راخ ك��ال��ط��ي��ِر ك��ن��ت
أَُواِري أث��رت ال��ق��ن��ا ب��اص��ط��ك��اك ن��ه��ار م��ن ك��م أح��ي��ي��ُت ل��ي��اٍل ك��م
َراِه��ْس44 ال��دَّ ف��ادح��ات ُخ��ْض��ُت ول��ك��م ن��س��اُك��م ل��ع��رِض ح��ف��ًظ��ا ه��ذا ك��ل
بَ��رَّا أأق��ل��ق��ُت ال��ط��رواد ث��م ِن��ْل��ُت ب��ح��ًرا م��دائ��َن ع��ْش��رة إِث��ن��ت��ي
ال��ن��ف��ائ��س45 س��ل��ب��ُت ق��س��ًرا وم��ن��ه��ا ُت ��ْر َدمَّ ث��م وب��ل��دة ع��ش��ًرا ح��ي��ث
ق��ائ��ْم ب��األم��ن ��ْف��ي��ِن ال��سَّ ب��ي��ن َوْه��َو ال��غ��ن��ائ��م ك��لَّ ُس��ْق��ُت وألت��ِري��ذَ
آِن��ْس ظ��لَّ ق��د األس��الب وِب��ُج��لِّ ي��س��ي��ًرا وال��ُق��ي��ول ال��ص��ي��د ف��ح��ب��ا
ا46 اْس��تَ��بَ��دَّ ب��س��ه��م��ي دون��ه��م م��ن أن��ا ا اس��ت��ردَّ م��ا ج��م��ي��ع��ه��م م��ن إن��م��ا
وي��ن��اف��ْس47 ب��ق��رب��ه��ا ي��ت��م��ت��ع ف��دْع��ه اس��ت��ط��ال زوج��ت��ي وإل��ى
ال��َع��ج��اج ث��ار ال��ط��رواد وب��ح��رب وم��اُج��وا ه��اج��وا اإلغ��ري��ق ف��ع��الم
ال��َق��َواِم��ْس48 ب��ال��ُك��َم��اِة أت��ري��ذ ج��اء ق��د ه��ي��الن��ٍة اطِّ��َالِب ف��ي أف��م��ا
م��ق��ي��ْد ِب��اْألَتْ��ِرذَيْ��ِن ذا ي��ك��ن ل��م ْد يَ��تَ��َودَّ ِل��ِع��ْرِس��ِه ش��ه��م ك��ل
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ال��ع��ط��ام��س49 ال��س��ب��اي��ا م��ن إال ت��ُك ل��م وإن َك��ِل��ْف��ُت أن��ا وب��ع��رس��ي
ي��خ��دع��ن��ي ف��ل��ن غ��رَّن��ي م��ث��ل��م��ا ِم��نِّ��ي س��ه��م��َي َغ��لَّ أت��ري��ذَ إن
ال��م��ج��ال��ْس50 ف��ل��ي��ع��ق��دنَّ ع��ن��ه ��يْ��ِم ـ��ضَّ ال��ـ ل��درء وال��م��ل��وِك أُوِذي��ُس ب��ك
ال��ح��ف��ي��َرا َم��دَّ ث��م ال��س��وَر رف��ع خ��ط��ي��َرا أم��ًرا ج��اء ك��م بُ��ْع��ِدي بَ��ْع��َد
راع��ْس51 ال��م��دم��ر َه��ْك��ُط��َر ل��ق��ا م��ن أراه ل��ك��ن األب��واب ش��اد ث��م
ف��ع��َال اج��ت��از إِْس��ِك��يَ��ا ب��اب وال ال ق��ب��َال ال��زاَن ه��ك��ط��ر ج��از م��ا ق��طُّ
ال��ف��وارس ص��دور ف��ي ك��ن��ُت ع��ن��دم��ا يُ��ب��اري ظ��ل ال��ح��ص��ون إزاءَ ب��ل
وت��م��لَّ��ص52 ن��ج��ا ل��ك��ن يُ��ْص��َم��ى ك��اد ت��رب��ْص ي��وًم��ا ب��ال��ح��رب ل��ل��ق��ائ��ي
ال��ح��ن��ادْس53 ب��ع��د ف��ال��ع��ود ك��ف��اًح��ا ـ��د ب��ْع��ـ ل��ه أَبْ��ِغ��يَ��نَّ ال أن��ي ب��ي��د
ال��م��آب ق��ب��ي��ل غ��ًدا ��ي س��أَُض��حِّ األرب��اب وس��ائ��ر ف��ل��زف��س
ج��وائ��ْس54 أيَّ ال��ُع��ب��اب ق��ل��َب ُج��ْس��َن س��ف��ي��ن��ي اْرُق��بُ��نَّ ش��ئ��ت��ُم وإذا
ب��ح��را55 ت��خ��رق األردم��ون وب��ه��ا م��خ��را ت��م��خ��ر األح��م��ال ب��ث��ق��ي��ل
أََواِن��ْس َرَس��ْوَن إِْف��ِث��يَ��ا ف��ي يَّ��ام األ ث��ال��ث ُف��وِس��ذٌ ش��اء وإذا
ك��ث��ي��َرا ك��س��بً��ا أض��م وإل��ي��ه وف��ي��ًرا م��اًال غ��ادرت ق��د ف��ب��ه��ا
ال��م��وائ��ْس ال��ق��دود ذات وال��س��ب��اي��ا وص��ف��ًرا ح��دي��ًدا س��اط��ًع��ا ذه��بً��ا
وغ��اَال أج��از وأغ��ام��م��ن��ون ح��الًال س��ه��ًم��ا أح��رزت ه��ذا ك��ل
ال��دس��ائ��ْس ي��دسَّ أن ب��ع��د رأى إن ل��يُ��ْخ��َزى َج��ه��اًرا ق��ول��ي أب��ل��غ��وه
ي��ق��َرب ووج��ه��َي ي��دن��و أن ع��ن ذل ي��ت��ه��يَّ��ْب ول��م ع��ت��ا م��ه��م��ا وه��و
ال��ُخ��َالِب��ْس56 ال��ح��دي��ث ل��ي يُ��ِط��ي��َل��نَّ ال وف��ع��ل��ي ق��ول��ي ب��ع��ُد ي��روم��ن ال
ال��ش��ع��ورا م��ن��ه أب��اد زف��ًس��ا إن ث��ب��وَرا ل��ل��ه��الك َوْل��يَ��ِس��ي��َرنَّ
ب��اخ��ْس57 ج��اد ب��ه م��ا ُك��لَّ وأن��ا ب��اح��ت��ق��اٍر ك��ش��ع��رة ع��ن��دي ه��و
ف��ع��َال ح��از وال��ذي رام ل��ل��ذي ِم��ثْ��َال وع��ش��ري��ن ع��ش��ًرا ح��ب��ان��ي ل��و
ال��ط��وائ��ْس58 ال��ق��ص��ور ِط��ي��بَ��ُة ح��وت أو أُْرُخ��ِم��ي��نَ��ا ح��وت ق��د م��ا ح��ب��ان��ي أو
ال��رواب��ي م��ث��ل ع��ل��ون ق��د م��ئ��ٌة األب��واب رح��ب��ة م��ص��َر ف��ي ت��ل��ك
ح��وارْس59 ب��اب ك��ل ف��ي وخ��ي��ول م��رك��ب��ات ع��ل��ى ف��ارس م��ئ��ت��ا
اع��ت��زال��ي ب��ع��ي��د ع��ن أح��وَل��نَّ ل��ن وال��رم��ال ال��ه��ب��ا ع��دَّ ح��ب��ان��ي أو
ال��م��دان��س ل��ت��ل��ك ي��ل��ق��ى ع��ق��ب��ى ش��ر ح��ت��ى ن��ادي��ه وس��ط أِح��لَّ��نَّ ل��ن
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ذك��اء ك��ان��ت ال��ج��الل أث��ي��ن��ا أو س��ن��اءً َك��َع��ْف��ُرِذي��َت ل��و ب��ن��تُ��ه
األراغ��ْس ب��ي��ن ه��واه يُ��َج��اِري م��ن ي��ل��ق��ى ف��غ��ي��ري أروَم��نَّ��َه��ا ل��ن
م��رادي ل��ك��ل ُك��ْفءٌ ِف��ي��َال ثَ��مَّ ِل��ِب��َالدي س��ال��ًم��ا ع��دت ف��إذا
ال��ع��رائ��س تَ��ِق��لُّ ال ال��ص��ن��ادي��د ـ��َد ع��ن��ـ إِْف��ِث��يَ��ا وف��ي َف��ِب��ِه��ي��َالذٍَة
أَتَ��َه��نَّ��ا ج��م��ال��ه��ا وب��زاه��ي أت��م��ن��ى م��ن م��ن��ه��ن ��ى أَتَ��نَ��قَّ
ال��ُم��َؤاِن��ْس ال��ج��ل��ي��ل ال��ش��ي��خ ري��اش ف��ي ت��ل��ي��ن��ي ح��الل زوج��ٌة ل��ي ت��ل��ك
ال��م��ع��س��ك��ر س��وق ق��ب��ل إل��ي��ون ض��م��ن ت��وف��ر م��اٌل ال��ح��ي��اة ي��وازي ال
ال��ط��وام��ْس60 ال��س��ه��ام رب ِف��ي��بُ��ْس ـ��َك��ِل َه��يْ��ـ ف��ي ِب��ِف��ي��ثُ��َس م��ا ُك��لُّ وال ال
وخ��ي��ول م��ن��اض��د وغ��ن��ي��م ع��ج��ول ك��س��ب ب��ال��س��ي��ف ي��ت��س��نَّ��ى
ال��دالم��ْس61 ي��وم األس��ن��ان خ��الل زت ج��ا إذا ت��ع��ود ال ال��ن��ف��س إن��م��ا
أل��ق��ى س��ب��ي��ل��ي��ن ل��ل��ردى أن��ن��ي ��ا ح��قَّ أم��ي ِث��ي��ِت��ي��ُس أن��ب��أت��ن��ي
ط��ام��ْس62 وال��ذك��ر ال��ح��ي��اة ط��وي��ل أو ق��ري��ب م��وت ب��ع��د ال��م��ج��د خ��ال��َد
األوط��ان��ا أب��ت��غ��ي إن ه��ذا ثُ��مَّ ال��ط��ع��ان��ا ط��ل��ب��ت إذا ف��ي��م��ا ذاك
ن��واك��ْس ال��دي��ار إل��ى يَ��ئُ��وبُ��وا أن ُط��رٍّا األراِغ��ِس َح��ثُّ وم��رام��ي
ق��ص��َدا ب��ال��ط��راود ت��ن��الُ��نَّ ل��ن ا ج��دَّ األََخ��اءََة أخ��ب��روا ف��اذه��ب��وا
ح��ارس ف��وق م��ن ظ��ل وب��ال��ن��ف��س ـ��ِن األم��ـ ي��د ال��ق��ل��وب ع��ل��ى أل��ق��ى زف��ُس
م��ص��ي��ب رأٍي خ��الف ف��ي ي��ن��ظ��روا ال��ش��ي��ب ش��أن وال��ب��الغ أب��ِل��ُغ��وا
دائ��س َق��طُّ ب��ي��ن��ه��م ل��س��ت ط��ل��ب��ي ف��ي أخ��ط��أوا إذ ي��ن��ج��ون ف��ع��س��اه��م
��ا َف��ِن��ِع��مَّ غ��ًدا م��ع��ي ع��وًدا رام ��ا وإمَّ ي��ب��ي��ت ه��ن��ا وف��ن��ك��ٌس
ُم��الِي��ْس»63 غ��ي��ر ال��ص��ب��اح َط��رِّ ع��ن��د ي��ق��ي��نً��ا س��أق��ل��ع��نَّ ب��س��ف��ي��ن��ي
م��رَّا ال��ت��ص��ل��َب خ��ال��وا ب��وج��وم ُط��رَّا وال��ق��وُم ال��ح��دي��ث ف��اس��ت��ت��م
ُم��ِص��رَّا:64 ق��ال ال��وب��ال الش��ت��داد ه��واٍم وال��دم��وع ف��ي��ن��ك��س ث��م
األع��ادي ج��ي��ش ل��ق��اء ع��ن راغ��بً��ا واح��ت��داِد ٍم تَ��َح��دُّ ع��ن ت��ك��ن «إن
ص��ب��را ِب��َع��اِدك ع��ل��ى أل��ق��ى ك��ي��ف ال��ُم��َف��دَّى اب��ن��ي ي��ا ال��م��آَب وط��ل��ب��ت
ق��دَم��ا65 أت��ري��ذَ تَ��ُؤمُّ ف��ي��ال رام ��ا ل��مَّ ل��ل��ح��رب بُ��ِع��ثْ��َت ق��د ف��م��ع��ي
أَبَ��رَّا66 ق��وٍل ق��وَّاَل وخ��ط��ي��بً��ا ِف��ْع��ٍل ��اَل َف��عَّ أُنْ��ِم��ي��َك ب��اع��ت��ن��اِئ��ي
��ْج��َع��اِن ال��شُّ ش��ج��اع��ة ت��ب��دو ح��ي��ث ل��ل��طِّ��َع��اِن ج��اه��ًال ك��ن��ت ي��ان��ًع��ا
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ف��خ��َرا ال��رأي أخ��و ي��ع��ل��و وف��ي��ه��ا ن��ا ُش��ورا م��ف��اوض ج��اه��ًال وك��ذا
ج��دي��َدا ش��ب��ابً��ا َربٌّ ح��ب��ان��ي ل��و ب��ع��ي��َدا ع��ن��َك أَْل��بَ��ثَ��نَّ ف��ل��ن ال
َق��ْس��َرا ِه��َالذََة م��ن أَبْ��َح��ْرُت ف��ي��ه َك��يَ��ْوٍم ف��ع��دُت َش��يْ��بَ��ِت��ي وم��ح��ا
وأم��ي��ري67 وال��دي أُْرِم��ي��َن ف��رع آِم��نْ��ُط��وِر غ��ي��ظ ف��رط م��ن ي��وم
نُ��ْك��را ��َي أُمِّ رغ��م رام ري��ٍة ج��ا إل��ى س��ع��ي��ُت ُم��ذْ ج��ئ��ت ه��اربً��ا
َم��ْق��تَ��ا رأت��ن��َي إن ال��ش��ي��خ تَ��ْم��ُق��َت ح��ت��ى ل��َي ب��ه��ا أم��ي ف��أش��ارت
أم��را وَل��بَّ��يْ��ُت ال��ه��وى ف��أط��ع��ُت ت��رام��ْت ُص��ْغ��ًرا رك��ب��ت��يَّ وع��ل��ى
وق��اَال: اس��ت��غ��اَث ال��رََّدى وب��ن��اِت م��اَال وب��ال��ل��ع��ن أب��ي ب��ي ف��درى
ن��ذَرا ي��ن��ذُر وق��ام م��ن��ه» ك��ان غ��الٌم يَ��ْع��لُ��َونَّ ال «رك��ب��ت��ي��ِه
ع��ظ��ي��م68 ك��ل ه��ول وُف��ْرُس��ِف��ي��ُن ال��ج��ح��ي��ِم زف��ُس ال��دع��اء ف��اس��ت��ج��اب
وظ��ه��َرا ب��ط��نً��ا يَ��بْ��تَ��تُّ ب��س��ي��ٍف ـ��ه أواف��ي��ـ ف��ك��دت غ��ي��ظ��ي ب��ي ف��ح��دا
ال��ح��دي��ِد ف��ؤادي م��ن ال��غ��ي��ظ يُ��ْخ��ِم��ُد ال��خ��ل��وِد آل ب��ع��ض راَح إن��م��ا
ِك��بْ��َرا األِب ق��ات��ل ك��ان ذل��ك��م ق��وم��ي ب��ي��ن م��ا ي��ق��ال أن خ��ش��ي��ًة
ب��اح��ت��داِم أب��ي ف��ي��ه ص��رٍح ض��م��ن ال��م��ق��ام ط��ول أَنْ��ِف��ُت أن��ي غ��ي��ر
ق��ص��را أغ��اِدَر ال أن ب��ال��ت��م��اٍس رام��وا واأله��ل َن ال��ُخ��الَّ أن ب��ي��د
بُ��رك��ان��ا69 ل��ظ��ى ف��ي وال��خ��ن��ان��ي��ص ��م��ان��ا ال��سِّ ال��ع��ج��وَل ��َوا ل��ل��شِّ ذب��ح��وا
م��ق��رَّا وط��اب��وا ب��أب��اري��ق��ه َص��بُّ��وا ال��ش��ي��خ وخ��م��رة وِخ��راًف��ا
ي��س��ع��ى ف��آخ��ر واح��ٌد ي��ن��م إن ت��س��َع��ا ل��ي��ال��ي ح��ول��ي وأق��ام��وا
ج��م��را ال��ل��ي��ل م��دى يُ��ْط��ِف��ئُ��وا ل��م اِر ـ��دَّ ال��ـ وب��ب��اب غ��رف��ت��ي ب��اب ول��دى
ب��ال��ظ��الِم خ��يَّ��م��ت ق��د وال��دي��اج��ي األي��ام ِب��َع��اِش��ِر أن��ي غ��ي��ر
َك��ْس��َرا ف��ك��س��رُت أوص��دت وق��د ـ��ُت ُق��م��ـ ع��ام��ًدا ح��ج��رت��ي َف��ِألَبْ��َواِب
األب��ص��ار نَ��َواِق��ِد ع��ن خ��اف��يً��ا اِر ال��دَّ ب��اب ُج��ْزُت ال��ف��ور وع��ل��ى
م��س��ت��م��رَّا ِإلِْف��ِث��يَ��ا أع��ُدو ذََة ِه��ي��َال بَ��رِّ ف��ي ال��ف��راَر وط��ل��ب��ت
ك��ري��َم��ا ض��ي��ًف��ا ن��زل��ت وع��ل��ي��ه ال��ح��ل��ي��م��ا ِف��ي��َال ال��م��ل��ي��ك ف��ل��ق��ي��ُت
ِب��ْك��َرا أن��ت��ج ال��م��ش��ي��ب ب��ت��ن��اه��ي وف��ي��ٍر م��اٍل َربِّ ُودَّ ِن��ي َودَّ
أم��ي��َرا ُق��ْم��ُت ال��ذُّولُ��وِن وب��ق��وم ك��ث��ي��َرا وش��ع��بً��ا م��اًال ف��ح��ب��ان��ي
ق��دَرا أن��ت م��ا ب��ل��غ��َت وب��ُج��ه��دي ت��ن��اه��ى ت��دري ثَ��مَّ م��ن ُودِّي ل��ك
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وأم��ام��ي رك��ب��ت��ي ف��وق ج��ال��ًس��ا ط��ع��ام��ي ب��غ��ي��ر ت��رت��ض��ي ت��ك��ن ل��م
خ��م��َرا وأس��ق��ي��َك َه��ِذي ��ي ِب��َك��فِّ ـ��َك وأُْع��ِط��ي��ـ ب��اع��ت��ن��اءٍ ال��ل��ح��م أق��ط��ع
ِم��َزاَح��ا70 م��ن��ي ال��ثِّ��يَ��اَب َف��بَ��َل��ْل��َت راَح��ا ف��ي��ك م��ن ق��ذف��َت ق��د ول��ك��م
ق��ه��َرا ب��ال��ج��ه��د ل��ق��ي��ُت ق��د ول��ك��م ن��ف��س��ي ب��ال��ق��ه��ِر أج��ه��دُت ق��د ول��ك��م
األوالِد71 َل��ذَِّة م��ن ح��رم��ون��ي ال��رش��اِد آل أنَّ ك��ن��ت ع��ال��ًم��ا
وتَ��ْدَرا ع��ران��ي إن ال��ع��اَر ت��دف��ع ح��ت��ى آخ��ي��ُل ُرْم��ُت ق��د اب��نً��ا ف��ب��ك
ِرْف��َق��ا72 تَ��ذَْع��ُن األرب��اب ن��ف��س إن أب��َق��ى ال��ح��ق��د ت��ر ال ال��غ��ي��ظ ف��اك��ظ��م
أح��رى ف��ال��رف��ُق ال��ذراع وب��أس ـ��ِد وال��َم��ْج��ـ ال��ف��ض��ائ��ل ذروة ول��ه��م
ت��ش��ف��ْع وال��خ��م��ر وال��ن��ذُر ف��ال��ض��ح��اي��ا ي��ت��ض��رْع ل��ه��م خ��اش��ٌع ي��ق��م إن
تَ��تَ��َح��رَّى وِرْف��َق��ُه ت��ع��دو ءِ ـ��الَّ ال��ـ ال��ص��ل��وات ب��ن��اتُ��ه زف��ًس��ا إن
ت��ع��رو ح��ي��ن زل��ًة ��بْ��َن يَ��تَ��َع��قَّ وُح��ْس��ُر ال��وج��وِه ُج��ْع��ُد ُع��ْرٌج ه��ن
وأج��رى73 وق��ًع��ا أش��د خ��ط��اه��ا ن��ت ك��ا م��ذ ال��س��ب��ُق ل��ه��ا زل��ٌة إن��م��ا
ح��اَال َف��يَ��ْش��َف��يْ��َن يَ��تَ��تَ��بَّ��ْع��نَ��َه��ا ال��َوبَ��اَال تُ��ْل��ِق��ي ح��ي��ث األرَض ت��ن��ه��ُب
ُض��رَّا ي��دف��ع��َن ف��ع��ن��ه اح��ت��راًم��ا ـ��ِدي يُ��بْ��ـ ي��واف��ي��ن��ه ع��ن��دم��ا ف��ال��ذي
ِرْف��دا ي��ط��لُ��بْ��َن يَ��ُع��ْدَن َف��ِل��َزْف��َس ا ص��دَّ ص��دَّ ل��ل��ذي ال��وي��ل إن��م��ا
أََم��رَّا وب��اًال ال��ع��ات��ي ذاك ف��وق تُ��ْه��ِم��ي م��ن��ه زل��ًة ي��ت��ط��ل��ب��ن
تَ��َس��اَم��ى ِق��ْرٍم ك��ل يَ��تَّ��ِق��ي��ِه��نَّ اح��ت��راَم��ا آخ��ي��ُل ي��ا ف��اتَّ��ِق��ي��ِه��نَّ
ذُْخ��َرا تُ��ذَْخ��ُر ال��غ��راء ال��ه��داي��ا ـ��ِد يُ��ْس��ـ ل��م أت��ري��ذ أن ل��و وي��ق��ي��نً��ا
ح��ق��َدا ي��ش��ت��دُّ ظ��ل أو ه��ذا ب��ع��د يُ��ْس��َدى س��وف م��ا ذك��ر ع��ن ت��وان��ى أو
ُع��ْس��َرا74 ال��َرِزيَّ��ِة وق��ع ف��ي��ه��م ـ��تَ��دَّ اْش��ـ م��ه��م��ا ال��ق��وم نُ��ص��رة م��ن��ك أَُرْم ل��م
تُ��ِح��بُّ م��ن ب��الِغ��ِه ف��ي ُم��ْرِس��ًال وس��ي��ح��ب��و ح��ب��ا ق��د اآلن إن��م��ا
ِذْك��ِري:75 ب��الغ��ي م��ن اآلَن وُخ��ِذ ف��اذَع��ْن ج��اءوك ��َراِة ال��سَّ ف��خ��ي��ار
ال��رج��اِل ص��دَر ك��اَد ال��غ��ي��ُظ ع��ن��دم��ا األب��ط��ال س��ال��ف ع��ن أت��ان��ا ق��د
ُص��ْغ��َرا ي��ل��ي��ن��ون ك��ان��وا وال��ت��م��اٍس ال��ه��داي��ا ُغ��رٍّ نَ��يْ��ِل ب��ي��ن أن��ه��م
��ا وأََل��مَّ ج��رى ك��م��ا ه��اَك��ُم��وُه ِق��ْدَم��ا َم��رَّ ح��ادٌث وب��ذك��راي
َح��رَّا اش��ت��دَّ وق��ع��ه��ا وال��ح��رب ـ��تُ��وِل اإلِي��ـ ع��ل��ى ث��اروا ال��ُك��وِري��ُت ل��م��ا ذاك
ال��ش��ق��اَق��ا واس��ت��ب��اح��وا ال��ج��م��ُع ذل��ك ت��الَق��ى َق��اِل��ذَْوَن أس��وار ت��ح��ت
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غ��دَرا يَ��ْخ��َش��ْوَن اإلي��تُ��وُل وت��رام��ى ف��ت��ًح��ا يَ��بْ��ُغ��وَن اْل��ُك��وِري��ُت ف��ت��رام��ى
ث��ارْت وال��ح��رُب ِوي��نَ��اَس م��ن ح��ن��ًق��ا أث��ارْت أرط��م��ي��ُس ال��خ��ط��َب ذل��َك
ِب��رَّا76 وأغ��ف��َل ل��ه��ا زرع َرَة ب��اك��و َم يُ��َق��دِّ أن ع��ن ت��غ��اَض��ى إذ
س��واه��ا أذك��ى األرب��اب ل��ج��م��ي��ع أت��اه��ا ل��م��ا ال��م��ئ��اِت وال��ض��ح��اي��ا
وزَرا ك��ان إن��م��ا األم��ر ذل��ك م��ن��ه ك��ان ت��غ��اف��ًال أم غ��ف��ل��ًة
ب��ك��ب��ِر ع��اث ح��ي��ُث ألراض��ي��ه ِب��رٍّ خ��رن��وَص ب��ال��غ��ي��ِظ ف��أث��ارت
وزه��َرا غ��ص��نً��ا األش��ج��اَر ويُ��ب��ي��ُد وف��رًع��ا أص��ًال ي��ج��ت��ثٍّ ب��ُع��تُ��وٍّ
ُس��َراُه أع��د أن ب��ع��د ق��ات��ًال ال��ت��ق��اه ِم��ي��ِل��يَ��ْغ��ُر ِوي��نَ��اَس ف��اب��ن
ذُْع��َرا ال��وح��َش ِل��تَ��ذَْع��َر ب��ك��الٍب ُرم��اٍة ره��َط ال��ج��وار ب��الد م��ن
ي��س��ي��ِر77 نَ��ذٍْر س��الِح ف��ي ُه َص��دُّ ب��ال��ي��س��ي��ر ي��ك��ن ل��م ك��ان رائ��ًع��ا
ج��ه��َرا ثَ��مَّ م��ن ال��ش��ق��اق واس��ت��ت��ب ك��ث��ي��ٍر ق��ت��ِل ب��ع��د م��ن ق��ت��ل��وه
ِح��ْق��َدا راَم��تْ��ُه أَْرَط��ِم��ي��ُس م��ا ذاك وِج��ْل��َدا رأًس��ا ي��ب��ُغ��ون ب��ن��زاٍع
ون��ص��َرا ف��وًزا اإلي��ت��ول ق��وُم ن��ال ِم��ي��ِل��يَ��ْغ��ٌر َس��َط��ا ط��ال��م��ا وب��ه��م
ا ح��دَّ ال��س��ور ي��ب��ل��غ��وا أن اس��ت��ط��اع��وا م��ا ا ع��دَّ ي��زي��دون ول��و ف��األع��ادي
َص��ْدَرا أوغ��َر م��ن��ه ب��ال��ك��ي��ِد ��اِل ـ��قَّ ب��ال��ُع��ـ ي��ع��ب��ُث َوْه��َو ال��غ��ي��ظ إن��م��ا
��َداَم��ا ال��صِّ ف��ع��اَف ��ُه أُمُّ أَْل��ِث��يَ��ا واح��ت��داَم��ا ن��ف��رًة ف��أث��ارت��ه
ال��َم��َك��رَّا وع��اَف خ��ال ق��د زوِج��ه إِْك��ِل��يُّ��بَ��ْط��را ال��ج��م��ال وب��ذاِت
إِي��ِف��ي��نُ��وَس��ا اْل��َم��ِه��ي��ِب ب��ن��اِت م��ن َم��ْرِف��ي��َس��ا ال��ُع��َل��ى غ��ادة ��ه��ا (أمُّ
ُط��رَّا األرض ف��ي ال��زم��اَن ذاك ك��ان َق��ْرِم أع��ظ��م إي��ذاُس وأب��وه��ا
س��ه��َم��ا ف��ي��ه م��ن��ف��ذًا َم��ْرِف��ي��َس رام ��ا ل��مَّ أَُف��لُّ��وَن ع��ل��ى ح��ت��ى ص��ال
ُم��رَّا ك��ان ل��ح��ادٍث أَْل��ِك��يُ��ونَ��ا ��بَ��اَه��ا َل��قَّ ق��د ثَ��مَّ م��ن أب��واه��ا
س��ب��اه��ا أَْل��ِك��يُ��ونَ��ا ق��ب��ل م��ث��َل��َم��ا ب��غ��اه��ا ق��د ِف��ي��بُ��ٌس َم��ْرِف��ي��ُس ح��ي��ُث
ِذْك��َرا)78 ك��ذِل��َك ِب��نْ��تَ��َه��ا ودع��ت ب��ؤٍس ب��ش��دة تَ��ْل��تَ��ِظ��ي ف��ب��ك��ت
ي��ت��ص��لَّ��ى79 ُس��خ��ِط��ه ن��ار ع��ن��ده��ا َظ��الَّ ثَ��مَّ م��ن ِم��ي��ِل��يَ��ْغ��ُر ح��ان��ًق��ا
وَزْج��َرا80 وش��ت��ًم��ا ل��ع��نً��ا أوس��ع��ت��ه أخ��ي��ه��ا ل��ق��ت��ِل أَْل��ِث��يَ��ا م��ذ ذاك
ُرْك��بَ��تَ��يْ��َه��ا ع��ل��ى س��خ��ًط��ا ت��دع��و ث��م ب��ي��دي��ه��ا ًة ِح��دَّ األرض ت��ض��رب
أش��رَّا ح��م��اًم��ا اب��نَ��ه��ا ي��ذي��ق��ا أن ت��ن��ادي وُف��ْرُس��ِف��ي��ن��ا وأَِذي��ًس��ا
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ال��ص��ل��واِت81 ص��دى ان��ت��ه��ى ب��أري��ب��ا ال��ظُّ��لُ��َم��اِت دج��ى ف��ي إلري��ن��ي��َس
ون��ح��َرا ط��ع��نً��ا ال��ع��ج��اُج َع��جَّ ـ��واِب األب��ـ وف��ي ال��ح��ص��وَن ال��ع��دى ق��ضَّ ث��م
الس��ت��ن��ج��اد ب��ال��ك��ه��ان ب��ع��ث��وا ال��ب��الد ش��ي��ُب ِم��ي��َل��يْ��َغ��ر ف��إل��ى
أََغ��رَّا وك��رًم��ا ش��اءََه��ا ح��ي��ث��م��ا ح��ق��ٍل ف��داَن خ��م��س��ي��ن َوَع��ُدوُه
ي��رج��وه ب��اِب��ه ع��ن��د ج��اِث��يً��ا أب��وه ال��ج��ل��ي��ل ال��ش��ي��ُخ َوِونَ��اٍس
نَ��ْف��َرا ي��زداد وه��و واأله��ُل وال��ص��ح��ُب ن��ف��س��ه��ا أَل��ِث��يَ��ا وال��ش��ق��ي��ق��اُت
َش��بَّ��ْت ال��ن��اُر ��َة ثُ��مَّ ال��س��ور ُخ��ِرَق ش��بَّ��ْت ال��ح��رب ب��ب��اب��ه ح��ت��ى ظ��لَّ
ُع��ذَْرا ت��س��أُل م��ن��ه ل��ل��رف��ق ـ��َس��اءُ اْل��َم��يْ��ـ زوج��تُ��ه ل��دي��ه ف��ت��ب��دَّت
ال��طِّ��َع��اِن ِب��َح��رِّ ذُلِّ��َل��ْت ب��ل��دٌة تُ��َع��اِن��ي وب��اٍل م��ن ك��م وت��ري��ه
وأس��َرا82 ذُالٍّ واْل��ُوْل��ِد وال��غ��وان��ي ذَب��ًح��ا ول��ل��َق��ْوِم َح��ْرًق��ا ل��ل��م��ب��ان��ي
ا َص��دَّ َص��دَّ َواْل��ِع��َدى َواْش��تَ��دَّ َش��كَّ َرْف��َدا ��ْح��َب ال��صَّ يَ��ْرُف��ُد وارت��دَّ َرقَّ
َك��ْس��َرا أع��داُه س��ام ك��ان ول��ئ��ن ال��ه��داي��ا ُغ��رَّ ن��ال م��ا ول��ه��ذا
اتِّ��َق��اَدا ال��س��ف��ي��ُن تَ��ْل��َه��َب أن ق��ب��ل ع��ن��ادا ك��ذاك ت��ُك��ن ال ُق��ْم ص��اِح
أَبَ��رَّا َربٍّ م��ق��اَم ُط��رٍّا ـ��لُ��وَك يُ��ْع��ـ م��ع��ن��ا وِس��ْر ف��اق��ب��ْل وال��ه��داي��ا
ال��دراِه��ْس83 تُ��ِزي��ُح ب��ه ل��ص��داٍم آِن��ْس م��رام��ك ع��ن ج��ئ��ت ف��إذا
وبَ��ْح��َرا»84 بَ��رٍّا األع��داءَ تُ��ب��ي��ُد ل��و تَ��وٍّا أن��ال��وك م��ا يُ��ن��ي��ل��وك ل��ن
تَ��تَ��َح��رَّى ل��م��ا ح��اج��ة ب��ي ل��ي��س ص��ب��َرا ال��ش��ي��ُخ «أي��ه��ا آخ��ي��ل: ق��ال
آِن��ْس ب��ال��ع��ي��ش دم��ُت م��ا ب��ي ُس��ُف��ِن��ي وس��ي��ح��م��ي أج��لَّ��ِن��ي زف��ًس��ا إن
َص��ْدَع��ا أَتْ��ِري��ذَ ُح��بِّ ف��ي وتَ��ُس��ْم��ِن��ي َدْم��َع��ا تُ��ْه��ِم ال ال��خ��ط��اِب ف��ص��َل ه��اك
ب��ائ��س غ��ي��ر م��ح��بَّ��ِت��ي م��ن ت��ك��ن إن ح��ب��ي��ب��ي وأن��ت تُ��ِح��بَّ��نَّ��ُه ال
ُح��ْك��َم��ا85 أَُش��اِط��َرنَّ��َك اح��ُك��ْم وم��ع��ي ح��ت��َم��ا ق��الِن��ي ال��ذي ف��اْق��ِل��يَ��نَّ
ال��طَّ��نَ��اِف��ْس وت��ي��ِر ع��ل��ى ِب��ْت وُه��نَ��ا ح��اًال يُ��نْ��ُم��وَن ال��بَ��َالَغ ه��ؤالءِ
نُ��ِق��ي��َم��ا»86 أو ل��ن��غ��ت��دي ن��رتَ��ِئ��ي��ِه ف��ي��م��ا ن��ب��ح��ث الح ال��ف��ج��ر ف��إذا
ال��نَّ��َواِط��ْس87 ل��ت��م��ض��ي َغ��ضٍّ ب��ف��راٍش ي��أت��ي ق��ال ُم��وِم��ئً��ا ولِ��َف��ْط��ُرْق��َل
يَ��تَ��َه��يَّ��ا ال��ُم��نَ��ى ه��ك��ذا أرى ال َه��يَّ��ا «أوذي��ُس ق��ال: آي��اُس ه��ب
ِب��َه��اِج��ْس ظ��ل��وا اإلغ��ري��ق ف��إن ءَ س��ا وإن ال��ج��واب نُ��نْ��ِم��ي وع��ل��ي��ن��ا
ي��رع��ى ظ��ل م��ا ِن ال��ُخ��الَّ وأدان��ي ط��ب��َع��ا ت��ص��لَّ��َب ق��د آخ��ي��ل إن

498



التاسع النشيد

ُق��نَ��اِع��ْس88 ظ��ل��وٌم ج��اٍف ع��اٍت َوْه��َو ع��ظ��ي��م ك��ل ف��وق م��ن ع��ظَّ��ُم��وُه
وأَْم��ِن ب��َرْغ��ٍد ال��ج��ان��ي وي��ظ��ل َوابْ��ِن ب��ال��م��ال ي��ف��ت��دون أخ ك��م
اْل��َم��َراِج��ْس89 وع��اُف��وا َع��َف��ْوا وف��ي��ًرا َل ال��م��ا أح��رزوا إن ال��م��ق��ت��ول وأه��ال��ي
ب��ن��اِت َس��بْ��َع نَ��ْح��بُ��وَك وأت��ي��ن��ا ل��ف��ت��اِة ح��ان��ًق��ا اك��َم��دَّ ق��ل��ب��ك
ال��ه��واج��ْس ع��ن��َك أل��ِق ال��رَّْوَع َس��كِّ��ِن ال��ع��ط��اي��ا ب��اه��راِت ال��غ��ي��َد وع��دا
ل��دي��ك��ا أح��بَّ ن��رى أن ب��غ��ي��ًة إل��ي��ك��ا ج��ئ��ن��ا اإلغ��ري��ق ج��م��ي��ع ع��ن
وآن��ْس»90 ال��ض��ي��وف وارَع ف��اح��ت��رْم��ه ف��ي��ه أن��ت ال��ذي ب��ي��ت��ك ف��ي ن��ح��ن
نُ��َه��اَك��ا ح��واه ب��م��ا ��ا ح��قٍّ ُف��ْه��َت أراك��ا أي��اُس «ي��ا آخ��ي��ل: ق��ال
ُم��َخ��اِل��ْس دخ��ي��ٌل ف��ي��ك��م ك��أن��ي ب��ي يُ��ْزِري أَتْ��ِري��ذَ أن��س ل��م أن��ي ب��ي��د
ص��دري ويُ��وَغ��ُر ق��ل��ب��ي ي��ت��ل��ظ��ى ف��ك��ري ذل��ك ذك��ر ه��اج ك��ل��م��ا
ال��َغ��َط��اِرْس ال��ُع��داُة ت��ع��ث��و خ��ي��م��ي دون ح��ت��ى ق��م��ُت ف��ال بَ��لِّ��َغ��ا ف��اذه��ب��ا
وأَْدَم��ى م��س��ت��ج��ي��ًش��ا ب��ال��ب��ط��ش ص��ال م��ه��م��ا ِف��ْريَ��اَم اب��ن أل��ت��ق��ي ف��ه��ن��ا
ال��م��ق��اب��ْس»91 ت��ذُك��و ��ِف��ي��ِن ال��سَّ وب��ُك��لِّ ذب��ًح��ا األراغ��ُس يَ��ْه��ِل��َك أن ب��ع��د
م��زَدِوج��ات ل��ل��خ��م��ر ب��ك��ئ��وس ل��ل��ق��ُرب��ات ثَ��مَّ م��ن ق��ام��وا ث��م
إث��َرا ألوذي��َس ت��ق��ت��ف��ي رس��لُ��ُه��م ع��ادت ول��ل��س��ف��ائ��ِن ف��أراق��وا
أق��م��َن ال��ف��راش غ��ضَّ ِل��ِف��ِن��ْك��ٍس ُق��ْم��َن َف��ْط��ُرْق��َل ب��أم��ر وال��ج��واري
ِس��تْ��َرا يُ��ْس��بَ��ُل ال��ك��ت��ان وبَ��ِه��يُّ غ��ط��اءٍ ت��ح��ت ال��ن��ع��اِج ج��ل��ود م��ن
��ى ت��ن��حَّ ال��زواي��ا إل��ى وأخ��ي��ٌل ص��ب��ح��ا ي��رق��ب ن��اَم ِف��ي��ِن��ْك��ُس ث��م
ِخ��ْدَرا ِش��ي��َد م��رق��ٍد ف��ي ت��ل��ي��ه َس ُف��ْريَ��ا ب��ن��ت َل��ْس��بُ��ٍس م��ن وذُِم��ي��ذا
ال��ش��م��ائ��ل ذات إِي��ِف��ي��ُس َولِ��يَ��تْ��ُه ال��م��ق��اب��ل ال��خ��ب��اء ف��ي َف��ْط��ُرْق��ُل ث��م
َوْف��َرا وأح��رز إِي��ِف��ْس م��ن ـ��ِك��ي��ُرًس��ا إِْس��ـ غ��زا م��ذ أُِن��ي��َل��َه��ا آخ��ي��ل م��ن
وُم��ِج��الَّ م��ك��ِرًم��ا ال��ج��م��ع ن��ه��ض ح��الَّ أَتْ��ِري��ذَ َخ��يْ��َم ال��وف��د وإذ
ق��رَّا ك��ي��ف أم��ره��م ��ي��ن م��ت��ق��صِّ ن��ض��اٍر م��ن ب��أك��ؤٍس وأت��وه��م
ح��اال اإلخ��اءة َف��ْخ��َر أُِذي��ٌس «ق��ْل ال��س��ؤاَال: اس��ت��ه��لَّ وأََغ��اَم��ْم��نُ��وُن
ش��رَّا» يُ��ْك��ِم��ُن األح��ق��اد ب��ُغ��لِّ أم األع��ادي ل��ص��د م��ق��ب��ًال أأرع��وي
ي��ص��د وع��ن��ك ت��ح��ب��و ح��ب��اءٍ ع��ن أش��دُّ ال��ع��ن��ي��ف غ��ي��ظ��ه «ب��ل ق��ال:
أزرا وال��ج��ي��ش ال��س��ف��ي��ِن ل��ن��ج��اة س��واه ف��ي��م��ن اش��ُدْدَن وي��ق��ول
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وي��س��ي��روا أله��ل��ه��م ي��ئ��وب��وا أن ي��ش��ي��ر ال��م��ل��وك ج��م��ل��ة وع��ل��ى
ف��ج��َرا92 وي��ق��ُف��ُل ب��أش��راع��ه ـ��ِر ل��ل��ب��ْح��ـ ي��ق��ِذُف س��وف ق��ال ول��ق��د
ع��ل��ي��ه��ا ي��دي��ِه أل��ق��ى زف��ًس��ا إن إل��ي��ه��ا م��رام ال إل��ي��وُن ق��ال
ون��ش��َرا َط��يٍّ��ا ق��ال م��ا ه��ذا ـ��دََّد َش��ـ ل��ق��د ف��ي��ه��ا ال��ف��رس��ان وق��ل��وب
ظ��ْل ق��د ِف��ي��ِن��ْك��ُس وثَ��مَّ وع��وه م��ا ف��اس��أل َف��يْ��َج��يْ��َك ك��ذاك وأي��اًس��ا
أدرى»93 ف��ه��و غ��ًدا ُم��ْح��رًج��ا ال رام م��ا إذا ي��س��ي��ر راج��ًع��ا م��ع��ه
ال��ض��غ��ي��ن��ْه ت��ل��ك الض��ط��رام ذُِع��ُروا ب��س��ك��ي��ن��ْه وك��ل��ه��م ف��أص��اخ��وا
أَتْ��َرا اب��ن «ي��ا ص��ائ��ًح��ا: ذُوِم��ي��ذُ ه��ب ح��ت��ى وال��ص��م��ت ال��وج��وم وأط��ال��وا
ال��غ��وال��ي ب��ال��ه��ب��ات آخ��ي��ل ص��ل��َح ال��ج��الل ذا ي��ا ت��ب��ِغ ل��م ل��و ح��ب��ذا
وج��ب��َرا94 ع��ت��وٍّا زدتَ��ه ول��ق��د وغ��ش��وٌم ب��ن��ف��س��ه ع��اٍت ه��و
��َداَم��ا ال��صِّ يَ��ْق��َح��َم��نَّ س��وف م��ض��ى أم أأق��اَم��ا وش��أن��ه ف��ل��ن��دع��ه
ِم��َك��رَّا ف��ي��أت��ي ال��ع��ل��ى آُل ُع��وُه تَ��ْد أم ال��ن��ف��س ت��ه��ي��ج��ه ��ا ل��مَّ ذاك
وزاَدا ش��رابً��ا ط��ب��ن��ا ج��م��ي��ًع��ا إذ ال��رَُّق��ادا َوأْتُ��وا اآلن ذا ف��اس��ت��ري��ح��وا
س��ط��َرا ال��ج��ن��د ف��اس��ُط��ِر ال��ف��ج��ر وغ��دا ب��أٍس ق��وَّة تُ��ْؤتَ��ْوَن ف��ب��ه��ذا
اْل��َم��نُ��وِن»95 ن��اَر أَْوِر ال��ص��در ف��ي ث��مَّ ��ِف��ي��ِن ال��سَّ أم��ام اْص��ُف��َف��ْن وال��ع��ج��اَل
م��س��ت��ق��رَّا ف��راش��ه ي��أت��ي راح وك��لٌّ أراق��وا ب��ال��ث��ن��ا ج��اه��روا

هوامش

النشيد، هذا يف امُلَدوَّنَِة الخطب بالغة إطراء من والفصاحة األدب علماء أكثر لقد (1)
الرسائل ذلك يف كتبوا وقد اإلغريق، بوفد آخيل التقاء أثناء األخري شطره يف سيما وال
يف عليه سننبه مما الخطابة طلبة ليتحداه أنموذًجا الكثرية األمثلة منها وأوردوا املطولة

مواضعه.
املواضع. سائر يف كما َماِن ُمَجسَّ هنا وهما متالزمان، رفيقان والفرار الرعدة (2)

إنها بقوله: هومريوس عىل اعُرتِض ولقد يخفى. ال كما الغربية الريح الدبور (3)
هذا أفستاثيوس رد وقد منها. ال إثراقا إىل يتجه مهبها كون حالة إثراقا من تهب
ذلك أساطري تداولته ما عىل جريًا إما القول هذا قال هومريوس إن بقوله: االعرتاض
وكال منها طروادة موقع إىل نظًرا وإما الرياح، ملتقى البالد تلك يف أن من الزمان

باالعرتاض. يذهبان الفرضني
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ملن الجرف وراء ما إىل األنواء تقذفه الذي باملوج املضطرب الفؤاد تشبيه إن (4)
زوجة بلسان والعرشين الثاني النشيد يف هومريوس وقال الباب. هذا يف قيل ما أبدع
الشنفرى: قول هومريوس قويل عن يقل وال … يطري يكاد حتى خافٌق وقلبي هكطور:

وي��س��ُف��ُل ي��ع��ل��و ال��م��ك��اء ب��ه ي��ظ��لُّ ف��ؤادُه ك��أن َه��ي��ٍق َخ��ِرٍق وال

املرتجف الفؤاد شبه طائر. واملكاء: النعام) (ذكر الظليم والهيق: الدهش، فالخرق:
عفراء: صاحب قول هذا ومثل أخرى. به ويسفل مرة به يعلو طائر مع بيشءٍ

ال��خ��ف��ق��اِن ش��دة م��ن ك��ب��دي ع��ل��ى ب��ج��ن��اح��ه��ا ع��ل��ق��ت ق��ط��اة ك��أن

بنفسه بلَّغ ثم الشورى مجلس إىل القوم بحشد الدعاة إىل عهد أغاممنون إن أي (5)
وإنما همًسا. باسمه كالٍّ وينادون الجيش أطراف يف يبلغون وهم وطافوا حوله فيمن

لألعداء. أمرهم فينكشف الهرج يسود لئالَّ النداء دون بالهمس أمر
النشيد يف ومعناه بلفظه أغاممنون ألقاه خطابًا هنا أن ِكُر يَدَّ اللبيب املطالع لعل (6)
عىل والوجوم العود دون والهجوم الذود عىل الجيش إغراء إىل هنالك به تذرع وأنه الثاني
إىل ففريق التكرار، هذا من القصد يف اِح َّ الرشُّ آراء تشعبت ولهذا العبارة. ظاهر يوهم ما
غرضنا من وليس هناك. صدق ما هنا يصدق ال أنه إىل وفريق النحو ذلك هنا نحا أنه
فالنتيجة الرأيني أحد صحة من يكن مهما أنه نرى وإنما الفئتني إحدى إىل االنتصار

الخطابني. كال من الغرض فحصل الترصف أحسن الشاعر ألن واحدة
بقوله: املعنى هذا عارض املتنبي كأن (7)

ال��ث��ان��ي ال��م��ح��ل ول��ه��ا أوٌل ه��و ال��ش��ج��ع��اِن ش��ج��اع��ة ق��ب��ل ال��رأي

تمام: أبي كقول وهو

ال��ك��ت��ِب م��ن أن��ب��اء أص��دق ال��س��ي��ف

ها فرسَّ وقد البحر قرب معناها بعبارة األصل يف وهي الشواطئ، أي الجدود (8)
اعتربنا إذا أننا عىل نحن فرسناها كما الشواطئ» عىل «الراسية بقولهم: النقلة أكثر
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إنما «إنك يقول: أن ذيوميذ مراد كان بعضهم قال كما أغاممنون عىل تهكًما العبارة
وعىل االضطرار» عند الفرار عليك ليسهل الجرف إىل منها اليم إىل أدنى سفنك أرسيت

الجدود. عوض العباب» «يف يقال أن يجب هذا
خدعًة الجند أخذ عىل أغاممنون مع الزعماء بتواطؤ القائلني مذهب ذهبنا إذا (9)
أغاممنون. عىل ذيوميذ تحامل كل يف يشفع التواطؤ فهذا الثاني، النشيد يف فعلوا كما
ما إال ينِو ولم أغاممنون نفس من ُه َحدَّ بلغ الشؤم أن إىل اآلخر الفريق مع ذهبنا وإذا
املجاهرة إىل ساقتاه البأس وشدة الشباب حدة تكون إذ وأوقع أبلغ ذيوميذ فخطاب قال،
العهد. لذلك الفتيان مغاوير ضمائر عنها تنعكس مرآة كالمه وكان ضمريه يف ما بكل
إثبات إىل استطرد ثم التزلف بعض متزلًفا بل متحامل وغري مباالة بال رأيه يبث فرشع
كان وإن (وحكمهم الشورى دستور مخوالت من ألنه باالعرتاض له املنصوص الحق
سابق عىل أغاممنون للوم فرصًة اغتنمها ثم تقدم) ما عىل شوروي دستوري فهو ملكيٍّا
واالحرتام، الرعاية واجب فنبذ الصبا نزق به هاجت الذكرى تلك وكأن إياه. تعنيفه
باستمداد وانتهى مداهنة وال عبء غري عىل بضمريه استكن ما بكل فرصح وتمادى
له فكان هللاَِّ﴾ ِبِإذِْن َكِثريًَة ِفئًَة َغَلبَْت َقِليَلٍة ِفئٍَة ن مِّ و﴿َكم النرص رب لدن من النرص

وحمًقا. طيًشا األخري مدعاه ُعدَّ ولواله حسن تخلص
استهدف األبطال سائر دون الذي وهو ذيوميذ ببأس نسطور يشهد أن بدع ال (10)

املوت. مخالب من فأنقذه للبالء
ومكانتها متانتها لبيان بد وال األمثال، مسري فسارت نسطور بها نطق حكمٌة (11)
يأوي كنٍّ ومن رشعه، وهو يزعه وازع من للمرء بد فال املقصود. مفادها إيراد من
له تجمع لم فإذا بيته. وآل أرسته وهي بها يمتزج فرقة ومن ووطنه، مأواه وهو إليه
بها وحسبك الشقاق. ودس النفاق بث إىل الجانح الفوضوي املترشد فهو املزايا تلك
بالفتن الساعي أن أخرى بعبارة قال نسطور وكأن كريم. كل نفس تأباها معرَّة من
استحكام عىل بقوله فدل النفس. وإباء والوطنية الرشع شعائر من كالَعِريِّ والقالقل

املصري. سوء من وراءَه وما النزاع هول إىل وأملع عندهم الدستور روابط
األول فامتدح وأغاممنون، ذيوميذ الزعيمني مرام بني بخطابه نسطور وفق (12)
أتى ثم صباه، رعونة إليه تسوقه قد شطط اجتناب إىل تعبري بألطف ونبهه فيه بما
أتى وإنما جلل يشءٌ وراءَها الحقيقة يف يكن ولم خطريًا. قوًال وراءها كأن الحكمة بتلك
عىل البغية تلك إعالن لديه يحسن يكن ولم بغيته. وإنفاذ جميًعا إِبكامهم إىل تذرًعا بها
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وليمة بإيالم الحرس إقامة بوجوب القول بعد عليه فأشار ألغاممنون؛ رعايًة املأل رءوس
سيجيء. ما عىل املرام ونال الكالم فيها فأعاد الشبان، دون للشيب

النريان. أشعلوا أي املذاكي أذكوا (13)
وأفعاله بأقواله إليه يرمي ما جل أن أغاممنون يعلم أن بقوله نسطور أراد (14)
أغانيهم يف يستعملونها كانوا ما كثريًا عبارة وهي ومصلحته. الزعيم ذلك مكانة رعاية

آللهتهم. وترانيمهم
يويل اآللهة. تعددت وإن املطلق اآلمر كان زفس أن البيت هذا أمثال من ترى (15)

معارضته. عىل يقوى من وليس يشاء كيف بالكون ويترصف امللوك
ألغاممنون بها يبوح أن قبل مجلسني يف حولها حام التي نسطور أمنية هذه (16)

الوئام. وإحكام آخيل اسرتضاء عىل حمله وهي أال
رشع بالفارسية. طست معرب الغسيل إلناء والطشت: والطست الطس (17)
نرصة إىل وهبَّ ارعوى هو إذا آلخيل أغاممنون أعدها التي التحف تعداد يف أوذيس
عليه يُرفع الذي النضد أو املنصة بمعنى املنضدة جعلنا وقد باملناضد. فبدأ الجيش
كلمة اإلفرنج أخذ ومنها الثالث األرجل ذات ومعناها (Τριπους) لكلمة تعريبًا البيت متاع
املستعملة السيبة إال يقابلها ما عندنا وليس اللغات. بسائر وأمثالهما Trépied, Tripod
من أيًضا وهذه أعالها. يف بقرص متصلة قوائم ثالث من املؤلفة للمرقاة سوريا يف
الكلمتان اتفقت وإن أنه إال أرجل. ثالث ومعناها بالفارسية پا سه معربة العامة أوضاع

املراد. بتأدية تتفقان فال الوضعي بالرتكيب
هومريوس شعر يف مراًرا وردت وقد اليونان، عند االستعمال كثرية املناضد كانت
وهي عادياتهم. يف وممثلة رسومهم من كثري يف منقوشة وهي كتابهم، من الغفري والجم
له إناءٌ يعلوها قوائم ثالث عىل قائمة وجميعها مختلفة ملقاصد تُْستَْعَمُل شتى رضوب
ما ومنها النار. تعلو التي املراجل أو القدور بمثابة كان ما فمنها طرفيه. من مقبضان
لم إنها لقوله األول: النوعني، هذين أحد الشاعر مراد كان وربما باملاء الخمر ملزج كان
مكافأة يُعطى أو به يُتهادى كان مما النوعني وكال بالطسوت، ملقارنتها والثاني: ناًرا، تََر
أو للزينة الهياكل يف يُتََّخذُ ما ومنها البيوت. يف للزينة كان ما ومنها األلعاب. يف للمربزين
وأقاموها وكرايس موائد أيًضا اتخذوها ما وكثريًا واالستخارة. التضحية أثناء لالستعمال

جرٍّا. وهلُمَّ الجدران عىل علقوها أو البيوت وسط
فعىل فرنك؛ آالف أربعة بنحو الزمن ذلك يف الذهبي الشاقل قيمة يقدرون (18)

ذهبًا. فرنك ألف أربعون آخيل السرتضاء أغاممنون أعد ما جملة يف يكون هذا
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سباًقا يرتاهنون كانوا أنهم العبارة هذه من يُستفاد أنه إىل أفستاثيوس ذهب (19)
ذوات من الجياد تلك كانت لو وإال األبطال، بعض مآتم يف ذلك كان وربما الحرب أثناء
يف نذكر أن بنا ويحسن للهدية. صالحة غري وباتت هرمت لكانت الحرب قبل السبق
بالعجال. جريًا كان بل الخيل ظهور عىل العرب كسباق يكن لم سباقهم أن املقام هذا
أورثت طاملا ولقد العرب عند عنها تقل تكن فلم عندهم العادة تلك شيوع حيث من أما
كانت أنها بنا يتصل لم أنه عىل والعرشين الثالث النشيد يف سنرى كما والخصام النزاع
والغرباء. داحس سباق إثر عىل وفزارة عبس بني كحرب عاًما أربعني دامت حرب باعث
اليدين، َصناع كانت إذا إال الوجنتني صبيحة امرأة يمدح هومريوس يكاد ال (20)
وقل األقدمني، شعرائنا بخالف األخالق محاسن ق الخالَّ نعم إىل يضيف ما وكثريًا
شعر من لنا يكون أن فعىس الكمال، بلغت الجمال رزقت إذا املرأة كأن أيًضا الحديثني

مبرصون. حضارتنا يف ونحن ضللناه سبيل إىل يرشدنا ما أعمى جاهيل
أغاممنون. ابن أورست (21)

ولم ذويها، من مقامه قام من أو وأبيها العروس حقوق من القدم منذ املهر (22)
هريودوتس ذكره ما ماثل ما أو عرصنا يف إال األحوال بعض يف الزوج حقوق من يَِرصْ
القعود بهن طال الالئي والعوانس الفتيات األوانس يجمعون كانوا إذ البابليات، زواج عن
املهر للدافع وتدفع بأجملهنَّ يُنادى ثم وطالب، َعَزٍب كل إليهنَّ فيجتمع سنة، كل مرًة
جميًعا، مهرهن فيؤخذ الجميالت تنفق أن إىل وهكذا حسنًا تليها بمن يُنادى ثم األعظم.
الجمال ترزق لم التي الفتاة وتُدفع منهنَّ كل إىل مبلغ إضافة مع بالباقيات ويُنادى
األول. الدور يف املزايدة تمت كما الثاني الدور يف املناقصة تتم أن إىل مبلغ بأيرس للقاِنع
وذويهن، للعرائس يشءٌ املهر من فليس كلٍّ وعىل رفيقاتهن. يمهرن فالجميالت وهكذا
إال تُْؤثَْر لم الحكمة هذه أن عىل اآلخر. الفريق من يؤخذ ما األزواج من لفريق يؤدى بل
واآلخر لألهل أحدهما مهران واملهر كاليونان. فكانوا والعرب العربانيون وأما بابل. عن
إسحاق ابنه خطيبة رفقة إىل وسوارين ذهب من خرًصا أهدى الخليل فإبراهيم للفتاة.
أختها بمهر أُخر وسبًعا ليا ابنته بمهر سنني سبع البان خدم ويعقوب (٢٢ :٢٤ (تك
أهلها، أو البنت ألبي الغالب يف كان العرب جاهلية يف واملهر .(١٨–٣٠ :٢٩ (تك راحيل
ملالك امُلعظمة أي النافجة» لك «هنيئًا له: يقولون بنٌت ألحدهم ُولَِد إذا كانوا لقد حتى
كانوا إذا البنتهم املهر عن األهل تجاوز وربما فينتفج. مالك إىل فتضمه مهرها تأخذ ألنك
الوجهة؛ هذه من واحد مذهب عىل جميًعا يكونوا لم العرب أن والظاهر اليسار. ذوي من
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من الكثري بني فشت ملا البنات وراء من الثروة وازدياد السعة يرجون كلهم كانوا لو إذ
حيَّات. وُهنَّ البنات دفن أو الوأد عادة قبائلهم

عند العادة كانت كما أراد ممن يزوجها وليها أو ألبيها فكان البنت بزواج القول أما
روي كما خيارها يف أكرهوها أو االبنة خيار إىل رجعوا وربما أغاممنون، بقول اليونان
الناس وتناشد وليىل الجنون أمر شهر «ملا األغاني: صاحب قال املجنون. عشيقة ليىل عن
وبذل العقييل محمد بن ورد وخطبها حمراء ناقة خمسني لها وبذل خطبها فيها شعره
تزوجته، اختارت فمن بينكما ُوَها ُمَخريِّ نحن أهلها: فقال وراعيها اإلبل من عًرشا لها

املجنون: فقال بك لنمثلنَّ ورًدا تختاري لم لنئ وِهللا فقالوا: إليها ودخلوا

ال��خ��ي��اُر ل��م��ن ف��ان��ظ��ري خ��ي��ارك ف��ي��ن��ا ُم��لِّ��ْك��ِت إن ل��ي��ل ي��ا أال
ال��ق��ت��اُر ح��ب إذا ب��رًم��ا وال دن��ي��ا م��ن��ي ت��س��ت��ب��دل��ي وال
ك��ب��اُر م��ل��م��اٌت وت��ع��ج��زُه رآه إذا ال��ص��غ��ي��ر ف��ي ي��ه��رول

يكن لم البنت خيار أن السياق هذا ينبئك منها». كره عىل فتزوجته ورًدا فاختارت
مخصوصة. حاالت يف إال لها حقيقًة

الراحة لها يضمن ا حقٍّ لها وجعلهما لالبنة كليهما والخيار املهر أقر اإلسالم جاء وملا
ما وهو واآلجل الزواج عند لها يَُؤدَّى ما وهو العاجل قسمني إىل املهر وقسم الزواج. بعد

الطالق. بعد املعيشة عىل به فتستعني ُطلَِّقْت إذا فيما تُْعَطاُه
زهرُه. أي نَوره امُلخرج ر: املنوِّ (23)

عبادة عندهم له تكن لم ولذلك إليه؛ الزُّلفى تنفع ال واملوت الجحيم إله آذيس: (24)
عىل قابض جميًعا فيهن وهو شتى أوضاع عىل يرسمونه كانوا الهياكل. له يشيدوا ولم

خوذة. رأسه وعىل صولجان
ألنه الخطاب؛ بهذا وذالٍّ حطة نفسه سام أغاممنون أن للمطالع يلوح قد (25)
أنه عىل السنية. بالتحف خصمه استعطاف إىل استطرد ثم واالستغفار، اإلقرار يف رشع
بإرشاده حكمة أتى نسطور كان إذا ألنه واعتباًرا؛ وقاًرا إال يزداد ال الحكيم نظر يف
يقل ال بالخطأ واملقر وانتصاحه، بإذعانه أعظم أغاممنون حكمة كانت فقد ونصحه
أفستاثيوس قال كما أغاممنون أن الهدايا تلك انتقاء من وترى إليه. املنبِّه عن فضًال
إىل أبصاره طمحت لو غيظه من يُسكن فالذهب ِه. بَسدِّ وعد إال ألخيل مطمًعا يدع لم
بربات مشغوًفا كان لو قلبه تستميل األعظم امللك وبنت الحسان والسبايا واملال. الثروة
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الجحيم. إله آذيس

طامًحا كان إذا صدره حزازة من تَُربُِّد امللك أبهة من يتبعها وما السبع واملدائن الجمال.
كفارة كل أغاممنون استجمع فقد الجملة وعىل السلطان. وواسع امللك عظمة إىل ببرصه
األلفة. وتلك الشموخ ذلك بعد إليه تزلفه وأعظمها نقول: به. جديرة خصمه يتصورها
ففينكس آخيل. إىل للمسري الوفد هذا أفراد باختيار حكمة الشاعر أتى لقد (26)
نسب ويجمعهما بعده القوم أبسل وأياس لديه. وحرمة نفوذًا الناس أكثر وهو أستاذه
سري فكأنه املكرمان. َفيجاهم وأريباطس وهذيوس داهيتهم. وأذيس آياك. إىل باتصالهما

والرعاية. والحرمة والدهاء. والحكمة والبأس. األبوة إليه
ذكرها وقد الخطرية، األعمال يف الرشوع قبل منها بد ال كان دينية سنَّة تلك (27)
أنهم ذلك موضع. غري يف يفصله لم تفصيًال هنا ل وفصَّ إجماليٍّا ذكًرا مراًرا هومريوس
بعد يسقونهم فكانوا الراح بكئوس عليهم السقاة الفتية دارت أيديهم غسلوا أن بعد
نعلم وإنما مصدرها نعلم ال رشقية عادة وتلك قليًال، نهًال يرشبوا أي منها يمزُّوا أن
عىل املسقي أمن بيده التي الكأس من رشب إذا الساقي أن أحدهما مغزيني: تحتها أن
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يف املجرى هذا يُجرون آسيا وأواسط العجم سقاة يزال وال فيها. يَُدسُّ سمٍّ من نفسه
السنة تلك مصدر فكانت َلت تأصَّ قديمة عادة بقية أنها شك وال وغريها. القهوة إسقاء
وهو للفائدة، إتماًما ذكره وجوب لوال تأدبًا عنه نرضب أن نود وكنا والثاني: اليونانية.
الساقي رضاب من بيشءٍ امتزجت كأس من برشفها التلذذ إىل الخمرة شارب جنوح
زفس أن (٥ (ن سلف وقد الحسان. ونخبة الغلمان خرية من املرشق بالد يف والسقاة

جماله. لفرط ساقيًا فجعله السماء إىل طروادة ملك أطروس بن غنيميذ رفع
محل وهنا القوم» «رسوال اآلن قلنا ثم نفر، خمسة من مؤلَّف الوفد أن ذكرنا (28)
والجمع، للمثنى يكون أن يحتمل األصل يف سار يف الضمري ألن املرتجمني؛ بني خالف
فإنما فينكس وأما وأياس أوذيس االعتبار بهذا فالرسوالن للمثنى؛ أنه عىل واألكثرون

رسالة. كل يف منهما بد ال رفيقان والفيجان لهما، عونًا أُْرِسَل
زفس. ألقاب من لقب الربايا: محيط (29)

صاحبها ألن الصناعات أرشف من الطرب بآالت والغزف الغناء العرب: قالت (30)
ذلك عىل رشًفا فزادها هومريوس وأما امللوك. ومنادمة األمراء مجالسة إىل بها يتوصل
األبطال بأعمال للتغني جعلها أن ذلك من وأرشف أنفسهم، امللوك صناعة جعلها بأن
للجهاد لبُّه يترضم وزعيم باسل بطل مجلس من هيبًة أعظم مجلس وال الرجال، وكبار
ويخفف يطربه فال الفرسان منازلة عن القعود ثناه فإن والعناد. الكيد عند ويقعده
ذي كفطرقل رفيق من وأكفى أوىف نديم وال األلحان. هزج عىل ذكراهم ترداد إال عناه

نعيًما. ونعيمه بؤًسا بؤسه فيتخذ ورضائه صاحبه برساءِ يرىض وبأس حمية
اللحم. عليها يقطع الخشبة الوضم: (31)

هومريوس وصفه املقدس، أي اإللهي أو العيل امللح األصل يف الذكي امللح (32)
األرض ملح أنتم املسيح: السيد قول هذا وعىل الفساد؛ من الطعام يقي ألنه الوصف بهذا

باملصلح. امللح املرصيني تسمية القبيل هذا ومن يَُملَُّح. فبماذا امللح فسد فإذا
من اإلفرنج نقلة بعض يأنف كاد ولقد مللوك، ملوك أوملتها وليمة هذه (33)
عىل يدخل الوفد فهنالك واملضيف، الضيف شأن من ا غضٍّ فيها بأن منهم زعًما ترجمتها
ويولم إليه ويجلسهم الخالن مصافحة ويصافحهم لهم فيقوم لديه، حجاب وال آخيل
دون األصدقاء معاونة يعاوناونه أفطوميذون وحوذيه فطرقل صديقه وهنا بيديه، لهم
(الطباخني) الطهاة مقام وفطرقل األكل) (خدام النََدل مقام يقوم فآخيل األتباع، معاونة
تأنف فلم هذا ومع سذاجتها عىل امللوك أولئك معيشة تلك رقيق. عبد وال بينهم غالم وال
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جاريتان. وتجاهه فطرقل وراءَه قيثاره عىل يرضب آخيل

السذاجة تلك كانت ولقد حالهم. ببسط التغني من والشعراء أعمالهم تدوين من التواريخ
إىل بنظرنا الرجوع وحسبنا العرب آثار ومن التوراة من يتبني كما أمة كل جاهلية يف
ناقته بيده ينحر أن امللوك أبناء من كونه عىل يأنف لم وهو الكندي شعرائنا شيخ معلقة

بقوله: آخر موضع يف افتخر بل

م��ه��ض��ِب ش��واء ع��ن ق��م��ن��ا ن��ح��ن إذا ��ن��ا أك��فَّ ال��ج��ي��اد ب��أع��راف ن��م��شُّ

وأعظمهم سنٍّا الوفد أحدث وهو الكالم إىل الداعني أول أياس يكون أن عجب ال (34)
الجميع قبل فينكس دعاؤه وأما رفاقه. قبل صربًا يُعاَل أن فطبيعيٌّ دًما، وأحرهم بأًسا
فينكس قبل الخطاب إىل أوذيس مبادرة وأما آخيل. عىل الرتبية دالة من له بما فلعلمه
ما مع املتكلمني أول يكون أن به يجدر فكان الوفد رأس كان أوذيس ألن منه فدهاء

مسعاه. أخفق إذا إليه يستند ً ُمتََّكأ فينكس واستبقى الترصف، حسن من عنده
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«النخب» كلمة وليست عشريه لصحة الرجل يرشب الخمر من الرشبة النخب: (35)
«مردًدا عن عوًضا يقول إذ الحديث سياق من ُمْستََفاَدٌة ولكنها األصل يف بلفظها مذكورة

آخيل». بها «مستقبًال آخيل» نخب بها
قال إذ الصلت بن أمية فعل كما والعتاب بالسالم آلخيل خطابه أوذيس بدا (36)

حمري: تُبَّع يزن ذي لسيف مخاطبًا

ال��ت��دان��ي ع��ل��ى ال��ب��ع��اد غ��ل��ب ل��ق��د ال��ي��م��ان��ي ال��م��ل��ك أي��ه��ا س��الٌم

السفني» أطراف «يقطع فبقوله: اآللهة بصور سفائنهم مقدم يزينون كانوا (37)
هياكل يف ويعلقه به يفتخر ثمينًا ذخًرا وإحرازها الصور تلك قطع يروم أنه إىل يشري

ملعبوده. الظافر من قربًة عادتهم عىل جريًا بالده
ووفد آخيل بني دارت التي الخطب من حلقة أول هو هذا أوذيس خطاب (38)
هذا يف وحسبنا الخطابة. ملناهج أنموذًجا فيتخذونها األدباء بها يتمثل والتي اإلغريق
عىل وأدل أوقع اإللياذة يف خطب ال قال: هومريوس. عدو دالموت مطالعة إيراد املقام
لوازم من كونها عن النظر برصف فإنها الوفد هذا خطب من وعظمته هومريوس بالغة
مطالعتها يف رغبة املطالع يزيد ما االنتظام ودقة الوضع حسن من فيها فإن املقام
وترتاح الحال بمقتضيات بحكمته فيحيط الخطاب يف أوذيس يرشع إليها. وارتياًحا
عظيم إباء عن تشف بحرية آخيل فيجيب وحججه. براهينه انتقاء حسن إىل الفكرة
وهنالك لكالمه. القلب فيتأثر برقته فينكس فيأتي األبطال. عواطف إىل بالفكر فرتتفع
بهذا متلهب والعقل الجلسة فتنفض وإباءٍ. عظمٍة عن تشف بإنفة الجلسة أياس يختتم
تحويل عىل وتسلطه الشاعر عظمة عىل يدل الرتتيب هذا أن ريب وال البديع. التعاقب
يكون أن اإلمكان يف ليس أنه يقني لعىل وإنني مادته. تنسيق بحسن يشاء كيفما الفكرة
أعظم شهادة ال تقدم: ما إيراد بعد پوپ قال اهـ. هذا. من خريًا التنسيق لحسن إنموذج
بعدوانه اشتهر كاتب من صادرة ترى كما ألنها هومريوس مكانة عىل الشهادة هذه من

عليه. وتحامله له
شتى أوجه عىل الكالم تقليب إىل يُْلِجئُُه الذي أوذيس دهاء إىل هنا آخيل أملع (39)
وجه ومن دهائه عن غافل غري وجه من أنه يفهمه أن آخيل فأراد بغيته، لنيل تَذَرًُّعا
صفة عىل االنطباق كل ينطبق كالم وهو إال. ليس فكرته يخالج عما مفصًحا يرصح آخر

األنصاري: رفاعة بن قيس قال والحرية. املجد ربيب الباسل الفتى
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وإن��ذاِر نَ��ْه��ٍي ع��ل��ى أُالَم ال ك��ي م��ج��اه��رًة م��ن��ي ل��ك��م ال��ن��ذي��ر أن��ا

أكره. ما وجهي يف يل قل العزيز: عبد بن لعمر مبارك بن ميمون وقال
عنرتة: قال (40)

ودادي ع��ش��ي��رت��ك��م ذك��رت وال ح��ل��م��ي ح��ق ع��رف��ت��م ف��م��ا ح��ل��م��ت

كقوله: املعنى بهذا كثري كالم ولعنرتة

ج��ن��اب��ي ي��راع��وا ول��م أض��اع��ون��ي ق��وًم��ا وح��ف��ظ��ت ال��ع��دى والق��ي��ت

وقوله:

وال��ب��ع��ِد ال��ق��رب ع��ل��ى إن��ص��اف��ي وق��ل��ة وب��غ��يَ��ه��م ل��ي ظ��ل��َم��ه��م ق��وم��ي أذك��ر
م��ج��دي ه��دم��وا م��ج��ُده��م ت��ن��اه��ى ف��ل��م��ا ُم��َش��يَّ��ًدا م��ج��ًدا ب��ال��س��ي��ف ل��ه��م ب��ن��ي��ت

السندي: قال (41)

وَج��ُزوُع ألوائ��ه��ا ع��ل��ى ص��ب��وٌر ع��رت إن ال��م��ل��م��ات ع��ن��د ي��س��ت��وي ول��ن

العرب شعر يف كثريًا وارد قليل اختالف مع املعنى هذا املقدام، الحمارس: (42)
كقولهم:

ي��َف��ن أو ش��ارخ م��ن ي��غ��ادر ص��رف��ه ف��ي ال��ده��ر أرى إن وم��ا

شدة مقام واملقام والرقة اللني من فيه ملا املثل هذا رضب اِح َّ الرشُّ بعض انتقد (43)
رأفة سابق من املستشيط الحِنق تصور إىل أقرب يشءَ ال إذ سديد غري انتقاد وهو وعنف

وفائه. حقوق ونابذ بذمامه بارٍّ غري عىل بها احتفظ
الشدائد. الدراهس: (44)
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بالدها، ودمروا أرضها يف عاثوا كانوا الطرواد عاصمة إليون بلوغ قبل ألنهم (45)
بقوله: عنرتة ترديد بطشه ذكرى آخيل يردد

ال��ج��ي��اِد رك��ِض م��ن ال��رع��د َدِويَّ ت��دِوي وه��ي ك��ن��دة دي��ار ط��رق��ت
ال��م��زاِد أف��واه م��ث��ل ب��ط��ع��ن ُرب��اه��ا ف��ي ال��ف��وارَس ْدُت وبَ��دَّ
ال��م��ن��ادي ن��ادى ق��ب��ل��م��ا ب��ك��وًرا ص��ب��اًح��ا ص��ب��ح��ن��اه��ا ق��د وخ��ث��ع��ُم
ح��اِد األرواح ف��ي ال��م��وت ن��ذي��ر س��ي��ف��ي ح��دِّ م��ن َرأَْوا ل��م��ا َغ��َدْوا
ب��ال��ص��ف��اِد ت��ك��بَّ��ُل وب��األس��رى وب��ال��س��ب��اي��ا ب��ال��نِّ��ه��اب وع��دن��ا

توزيع القوم زعيم يتوىل أن العرب عند كانت كما اليونان عند العادة كانت (46)
وأقوى. أشد أنه إال مرداس بن العباس بغيظ يشءٍ أشبه ووجده هنا آخيل وغيظ الغنائم،

أنشد: سهمه العباس واستقل حنني غنائم املسلمني نبي وزع ملا أنه ذلك

األج��رِع ف��ي ال��ُم��ه��ر ع��ل��ى ِب��َك��رِّي ت��الف��ي��ت��ه��ا ن��ه��ابً��ا ك��ان��ت
أه��ج��ِع ل��م ال��ن��اس ه��ج��ع إذا ي��رق��دوا أن ال��ق��وم وإي��ق��اظ��َي
واألق��رِع ع��ي��ي��ن��ة ب��ي��ن ال��ع��ب��ي��د ون��ه��ب ن��ه��ب��ي ف��أص��ب��ح
أُْم��نَ��ِع ول��م ش��ي��ئً��ا أُْع��َط ف��ل��م ت��دروءٍ ذا ال��ح��رب ف��ي ك��ن��ت وق��د
ال��م��ج��م��ِع ف��ي م��رداس ي��ف��وق��ان ح��اب��ٌس وال ح��ص��ن ك��ان وم��ا
يُ��ْرَف��ِع ال ال��ي��وم ت��ض��ِع وم��ن م��ن��ه��م��ا ام��رٍئ دون ك��ن��ت وم��ا

من يُْعَطى بأن وأمر لسانه. عني اقطعوا ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول وقال األغاني: صاحب قال
فأُْعِطَي. ليمسك يرضيه ما والنعم النساء

ألنها ال زوجة اتخاذها عىل مصمًما كان ألنه زوجته السبية بريسا آخيل دعا (47)
فعًال. زوجته كانت

س والُقمَّ األمري القومس اللغة: كتب ويف األمري، وهو قومس جمع القوامس: (48)
من يكونا أن من أقرب وال اللفظتني هاتني عىل اللغة أئمة تنبه ولم الرشيف. الرجل
الرشف للقب اإلفرنجية باللغات ُكونْت كلمة ومنها الرفيق، بمعنى الالتينية (Comes)

لهم. وندماءَ للملوك مصاحبني اللقب هذا أصحاب كان إذ املعروف
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احرتامهم عىل آخر دليل هنا الجميلة، املرأة وهي عطموس جمع العطامس: (49)
بالنسبة جعلها أن يأنف لم آخيل فإن األول النشيد يف أرشنا كما األحيان بعض يف للسبايا

منيالوس. إىل بالنسبة كهيالنة إليه
يعلم الذي بخصمه الظافر بأنفة ويتكلم امللوك، وسائر أوذيس عىل يتهكم (50)

أحد. مسدَّه يسد ال أنه
املرتعش. الراعس: (51)

اإللياذة. حوادث قبل وهكطور آخيل بني جرت واقعة إىل إشارة ذلك يف (52)
ليلته. فجر بالده إىل يقلع أن عزم إنه أي (53)

البحر يف املواخر السفن وصف غريب من شققنه، أي العباب: قلب جسن (54)
طرفة: قول

ب��ال��ي��ِد ال��م��غ��اي��ل ال��ت��رب ق��س��م ك��م��ا ب��ه��ا ح��ي��زوم��ه��ا ال��ب��ح��ر ع��ب��اب ي��ش��ق

يجمعون فيه كانوا للعرب املقامرة من رضٌب واملقابلة صدرها. السفينة وحيزوم
عن يسأل ثم شطرين شقه إىل املغايل وهو أحدهم ويعمد شيئًا فيه ويدفنون الرتاب
املغايل بشق املاء السفن شق شبه ربح. أي قمر: املسئول أصاب فإذا أيهما، يف الدفني

بيده. املجموع الرتاب
النوتية. األردمون (55)

والكذب. الرقيق الحديث الخالبس: (56)
فمنهم «بشعرة» عرَّبناها التي (Χαρος) كلمة معنى يف املفرسون اختلف قد (57)
من كانوا الذين القاريني طائفة إىل نسبًة بقاريٍّ فرسها من ومنهم املعنى، بهذا فرسها من
والبذاء بالخسة الغجر) أو النَور (وهم األيام هذه كزنكانة يوصفون وكانوا بيوتيا سكنة
املستأجر ملواالة أنفسهم يؤجرون املرتزقة شأن شأنهم بل يواثقون، وال يعاهدون ال
مثيله فعندنا األول املعنى أما آخيل. مرام عن للتعبري وضًعا يصحُّ املعنيني وكال باملال.

املتنبي: قول

أتَّ��ق��ي ع��ظ��ي��م أي أرت��ق��ي م��ح��ل أي
ي��خ��ل��ق ل��م وم��ا ـ��ه ال��ل��ـ خ��ل��ق ق��د وك��ل��م��ا
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م��ف��رق��ي ف��ي ك��ش��ع��رة ه��م��ت��ي ف��ي م��ح��ت��ق��ر

أفراد عىل التحامل يحملهم إذ امللل كل من الشعراء كالم يف فكثري الثاني املعنى وأما
ُعمري: بن موزون كقول واالحتقار بالسبة كلها رميها عىل عشرية أو أمة

ن��واص��ي��ه��ا ش��اب��ت إذا ق��ري��ظ ب��ن��و م��ح��ت��دُه ال��ل��ؤم إن ال��ل��ؤم ب��اغ��ي ي��ا
م��خ��ازي��ه��ا ت��ب��ل��ى وال ال��ت��راب ت��ح��ت دف��ن��ت إذا س��ك��ن ب��ن��ي ع��ظ��ام ت��ب��ل��ى

اآلخر: وقول

م��س��م��وُع ال��ق��ول وب��ع��ض ع��ن��ه��م ن��ف��وك ف��إن��ه��م س��ع��د ب��ن��ي ت��م��دح��نَّ ال
م��ص��ن��وُع األم��ر ل��ق��ي��ل ف��أث��ب��ت��وك ن��ش��روا ك��ل��ه��م ت��م��ي��م ق��ت��ل��ى انَّ ل��و

مراد يكون أن يمكن ال إنه لويريڤوست: قال فقد التاريخية الحقيقة إىل بالنظر وأما
هومريوس، زمن بعد إال املهانة تلك إىل يتسفلوا لم القاريني ألن الثاني املعنى هومريوس
املعنى: فيكون باملوت الكلمة تلك وفرسوا املعنيني رفض إىل املفرسين بعض ذهب وقد

إلخ. بغيٌض الحمام مثل عندي هو
اآلن أطاللها وعىل بيوتيا يف كانت قديمة بلدة وأرخومينا الجميلة. الطوائس: (58)

قلباكي. بلدة
(طيبة لثبس فوصفه مرص، بأحوال هومريوس معرفة عىل الكالم هذا يدلك (59)

املؤرخني. من وغريه هريودوتس وصف يقارب طيوا) أو
من يحوي الهيكل ذلك كان القديم. ذلفوس اسم فينوس البعيدة، الطوامس: (60)
فكانت وناٍد صقع كل من إليه النذور لتوارد العالم يف هيكل يحويه ال ما والذهب الرياش

والحيوان. اإلنسان بقدر الرصف الذهب من فيه التماثيل
العرب: كقول األسنان خالل وقوله: املوت. بها واملراد الداهية، الدالمس: (61)
الحياة عىل املوت املؤثر الفتى هو آخيل أن مر مما علمت الشفتني، بني من الروح فاضت
من تشفيًا بل الحياة يف رغبًة ال رأيه عن هنا ينقلب إنما وهو والفخار، العىل طلب يف

بنرصته. عليه وضنٍّا عدوه
كسائر الحرب يأت لم ألنه القارئ؛ تصور يف آخيل قدر يعظم مما هذا (62)
سامًلا. منها يخرج ال أنه يقني عىل وهو أقدم بل مًعا، والنجاة بالفوز نفسه معلًال األبطال
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اجتمعت ولو الغضوب الفتى آخيل كالم انتهى هنا إىل البطيء، املاليس: (63)
رأيناُه الصورة. هذه من أمأل بصورة لنا تمثل لم رسمه استخراج عىل الرسامني مهرة
أول َواِجًدا أَنُوًفا والنسب الحسب ذوي منشأ الناشئ املرتفع رشوع الحديث يف يرشع
رعايًة والرتوي اإلناءة من بنوع يتكلم بل الصواب، منهج عن به يشط ال وجًدا أمره
الغيظ يلهبه حتى أتريذ اسم يذكر يكاد وال اإلجحاف، من لقي بما فيذكرهم ألضيافه.
والقول الوعيد إىل ثم األقيال سائر عىل التهكم إىل ويستطرق املنهمر كالسيل فيندفق
صورة مخيلته عىل بعيد ذلك وكأن والبال. العني قرير يعيش حيث األوطان إىل بالقفول
بأنفة وينبذ أغاممنون عىل بالسباب وينهال ويتهور فيتضور الباذخ املجد من حرمانه
بالراحة بالتظاهر النفس فيجهد تهوره إىل ذاك إذ يتنبه كأنه ثم وأمواله. هباته واحتقار
وال العيش، ورغد السعة من بالده يف يلقى ما إىل أخرى مرة ويشري فريجع والسكون
يف لكيده ا ردٍّ خصمه تزلف عن اإلعراض من لنفسه وأشفى لغليله أروى وسيلة يرى

لخصمه. عقاب أشد يعلم ما عىل وذلك اإلياب برسعة فيتهدد نحره،
التصلب. من منه ظهر ما بعد آخيل يجيب أن فينكس غري بأحد يجدر يكن لم (64)
عمره من عرشة الثانية يف كان الحرب إىل آخيل ابنه فيال أرسل ملا إنه قالوا: (65)
كان إنما أستاذه أن عىل يدل هنا هومريوس وكالم والعرشين. الثانية يف ذاك إذا فيكون
إنما خريون ربيب كان آخيل أن من قيل ما أن ثَمَّ من ويتضح أفستاثيوس: قال فينكس.

هومريوس. لزمن التالية األعُرص مخرتعات من كان
عاًما عرش االثني عىل يربو ال وعمره طروادة إىل أقبل يكون أن يمكن وكيف قلت:

وولد. امرأة وله
املعنى: بهذا ا رشٍّ تأبط قال ما أحسن ما (66)

إرف��اِق ب��ي��ن ا ه��دٍّ ال��ص��وت ��ع م��رجِّ ع��ش��ي��رت��ه ف��ي َم��ْج��ٍد غ��اي��ات س��بَّ��اق
آف��اِق ج��وَّال م��ح��ك��م��ٍة ق��وال أن��دي��ٍة ��اد َش��هَّ أل��وي��ٍة ح��م��ال

مدينة مؤسس وهو ثساليا يف الذولون ملك قرقافوس ابن هذا أرمني كان (67)
أورمينيوم.

فيكون اإلطالق عىل الجحيم إله الجحيم بزفس املراد أن إىل بعضهم ذهب لقد (68)
إىل سلطانه يمتد األرباب رب كان زفس ألن األكرب اإلله معناه بل وقيل: آذيس، ذاك إذ
وقد الخالق، بوحدة معتقدهم عىل ينطبق وهذا السماء، يف إقامته كانت وإن األرجاء كل

514



التاسع النشيد

القول يؤيد آذيس امرأة ُفُرورسفني كون ولكن املعنى. لطباق الجحيم إىل هنا أضيف
األول.

العربية واللفظة النار إله هو (هيفست) بركان ألن النار أي بركان لظى (69)
الالتني. هيفست وهو ڤولكان من مأخوذة

فيه أن بزعمهم التعبري هذا عىل إلتيانه هومريوس عىل الرشاح بعض اعرتض (70)
عرص يف سيما وال طفل عن الكالم يف غلظة أراها وال التصور. يأنفها التي الغلظة بعض
الصبا عنفوان وأنساه أستاذه يدي بني َشبَّ لربيب ذكرى وخري ذكرى هي بل جاهيل،

األستاذ. ذلك عىل طفوليته مرارة
كثري ترغيب التوراة ويف نْيَا﴾ الدُّ اْلَحيَاِة ِزينَُة َواْلبَنُوَن ﴿اْلَماُل القرآن: يف جاء (71)
البحر. ورمل السماء نجوم بعدد ذريته يجعل أن إبراهيم هللا وعد إذ النسل كثرة يف
يف الرهبان مدح ورود مع النسل ضياع من إشفاًقا اإلسالم» يف رهبانية «ال الحديث: ويف
كما لذراريهم استزادة النذور وينذرون بأبنائهم يعتزون اإلسالم يف العرب وكان القرآن.
يف الناس دأب هذا يزال وال قربانًا. أحدهم ليذبحنَّ ولد عرشة له ولد لنئ املطلب عبد نذر
بعض يف كالتبتل والورع الزهد وجه من أُخذ ما إال يُستثنى وال هذا. يومنا حتى ملة كل
العالء: أبي قول فيه يقول من فقلَّ الفلسفة طريق من الضنو عن الرغبة أما األديان.

أح��ْد ع��ل��ى ج��ن��ي��ت وم��ا ع��ل��يَّ أب��ي ج��ن��اُه ه��ذا

بعضهم: قال (72)

ال��ح��ق��دا ي��ح��م��ل م��ن ال��ق��وم رئ��ي��س ول��ي��س ع��ل��ي��ه��م ال��ق��دي��م ال��ح��ق��د أح��م��ل وال

أسماء: بن مالك قول القبيل هذا ومن

األح��ق��اُد ت��ذه��ب ال��ش��دائ��د ع��ن��د إن��ه ال��ن��ص��ي��ح��ة ن��ف��س��ي ل��ُه ن��خ��ل��ت

الطبيب: بن عبدة وقول
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تُ��وَض��ُع ل��ل��ق��راب��ة ال��ض��غ��ائ��ن إن ش��أن��ك��م م��ن ت��ك��ن ال ال��ض��غ��ي��ن��ة ودع��وا

الصلوات جعل فإنه التجسيم، هذا من أبدع تجسيًما هومريوس يجسم لم (73)
فذكره ملتمسهم إجابة إلبائه آخيل عىل تهويًال ذلك فينكس قال بالنفس. زفس بنات
الخطأ يف يتشفعن أنهن إىل إشارًة الزلة مع باملقابلة ووضعهنَّ القدير، الرب بنات أنهن
وحزنهن ضعفن إىل إشارًة وُحْرسٌ الوجوه وجعد ُعرٌج إنهنَّ وقال: الصفح. ويلتمسن
باإلهانة بعضهم فرسها (وقد الخطيئة. أو الزلة أُْختَُهنَّ يتعقبن ذلك مع وهن وبطئهن.
قوية بخالفهن التايل البيت يف ترى كما وهي رشها ويَتََالَفنْيَ ها رضَّ ليدفعن الشقاء) أو

ورائهن. من زفس ألن شيئًا عنهن ذلك يغنيها وال البدن خفيفة الجسم
ضعة ذلك يف لكان باملال اإلطماع مجرد بالهدايا آخيل استعطاف يف رأينا لو (74)
وإبالغه شأنه إلعالء مرقاة كانت امللتمس وذل للفخر شعاًرا كانت ملا أنها عىل قدره من

الثروة. منال قبل الرفعة منال
املعري: قال

وأط��م��اِع إلس��راٍف ل��س��ن ك��نَّ إن ل��ص��اح��ب��ه��ا ك��رام��ات ال��ه��داي��ا إن

لبيد: قال (75)

ت��ج��ارب��ْه تَ��ِع��ْظ��ُه ل��م م��ن ف��ي خ��ي��ر وال ال��ف��ت��ى يَ��ِع��ُظ م��ا األي��ام غ��اب��ر وف��ي

بعد صارت ثم أرطميس إىل ُم تَُقدَّ هومريوس زمن يف الزرع باكورة كانت (76)
ذيونا. إىل ذلك

القليل. بمعنى والثانية: السهل، بمعنى األوىل: يسري (77)
ألكيونة أن مؤداها خرافاتهم من خرافة إىل الستة األبيات بهذه الشاعر أشار (78)
فمسختها البحر إىل بنفسها ألقت بعلها تويف وملا فسباها، أفلون بها علق أيولس ابنة
الحمية فثارت مليغر، زوجة ألثيا والدة مرفيسا ذلك بعد سبى أفلون إن ثم طائًرا. ثيتيس
وإيذاس أفلون بني َْت ُخريِّ بأن األمر وانتهى أفلون لقتال فهب مرفيسا بعل إيذاس برأس
لتشابه ألكيونة بلقب كليوبطرا ابنتها فلقبت إليه، وأعيدت عشيقها عىل زوجها فاختارت

نفسها. به تلقب أن األوىل وكان الحادثتني
ألكيونة. أمر من كان ما عكس فيها العاقبة كانت سبي حادثة العرب رواة ذكر
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ألخيه دفعوها فلما اإلتاوة دفع عن المتناعهم تميم بني ذراري سبى النعمان أن ذلك
فاختارت عاصم بن قيس بنت بينهن وكانت ، وُسبَاِتِهنَّ رجالهن بني السبايا خريَّ الريان
البنات وأد فازداد له تولد بنت كل ليدفننَّ أبوها فنذر امليداني: قال زوجها. عىل سابيها

اإلسالم. قبل العرب بني من يتالىش كاد أن بعد
ويتحرق. يتسعر يتصىل (79)

زوجها، أعداء قبيلة من كانت مليغر والدة أَْلِثيَا أن إىل البيت هذا يشري (80)
والرومان اليونان تاريخ يف ولنا متناسبتني. قبيلتني بني الفتنة اشتداد يف يد لها وكانت
بعد متعادية تصبح التي واملتصافية املتعادية القبائل تناسب عىل شتى أمثلة والعرب
رواية وقراء طروادة، ملك فريام أخت كانت أياس أخي طفقري والدة فإن التناسب. ذلك
كورياس خطيبة كانت الروماني هوراس أخت أن يعلمون الفرنيس لراسني هوراس
حرب فأثار جساس قتله الذي كليب امرأة كانت جساس وأخت مرة بنت وجليلة األلبي،

العرب. كتب يف الشهرية البسوس
الظلمات: ومعناه وأريبا الخطاة. تعذيب تتوىل إلهة املنتقمة: ومعناها أرينيس (81)
فتزوجها أنثى) إلهة (والليل الليل أخا وكان فيها. نهر هو وإنما الجحيم إطالقه عىل يفيد
الجحيم. إىل وأهبطه نهًرا فمسخه زفس عىل العصاة جملة يف كان ثم النهار له فولدت
الضعيف الجنس بنات إىل بميله يبوح سانحة سنحت كلما شاعرنا يزال ال (82)
وأمه أبوه عليه تألَّب غيًظا متحدًما حانًقا رجًال هنا أرانا فقد الزوجية. قدر وإعظامه
إال ويَلِْن يلتِو ولم خارسين جميًعا فعادوا وسيلة بكل واستعطفوه وخالنه قرباه وذوو
تتصوره ما أرقِّ من ملتمسها إلجابة الشاعر بها َع تَذَرَّ التي والوسيلة زوجته. اللتماس
البالد حالة به له مثلت موجز بكالم ذلك كل له أبرزت املدارك، تتخيله ما وأبعد العقول

قولها: بعد يقال شيئًا تُبق فلم عنوًة املأخوذة

وأس��َرا ذالٍّ وال��ول��د وال��غ��وان��ي ذب��ًح��ا ول��ل��ق��وم ح��رًق��ا ل��ل��م��ب��ان��ي

العربي: الشاعر قال

زرع��وا م��ا وال��ن��ار ج��م��ع��وا م��ا وال��ن��ه��ب وَل��دوا م��ا وال��ق��ت��ل ن��ك��ح��وا م��ا ل��ل��س��ب��ي

بذلك أراد مغنًما. أصبت ملا نفسك تلقاء من جئت لو أي الشدائد. الدراهس: (83)
للكفاح. يستعجله أن
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العباس: بن إبراهيم كالم من (84)

وم��ط��ال��ُب ب��ه آم��اٌل وخ��اف��ت��ك ب��ق��ل��ب��ه أخ��اك ت��م��ل��ك ل��م أن��ت إذا
ال��ع��واق��ُب ال��ن��ائ��ب��اِت ف��ي ب��ه ع��ل��ي��ك وأَْج��َل��بَ��ْت ال��م��ذاق ُم��رَّ ب��ه غ��دوت

االعتدال. حدود تجاوز بما فينكس بلسان الكالم أطال أن هومريوس عىل انتُقد قد
عن الناس فيها سكن قد الليل من ساعة يف الحديث يكن لم لو محله يف انتقاد وهو
ملا آخيل غضب إلخماد وسيلة اإلسهاب ذلك فينكس يتخذ أن يصلح يكن لم ولو الحرب،
أخالقه تُشبه من التاريخ يف ليس رجًال مثال له رضب إنه ثم وتصلبه. ُعتُوِِّه من يعلمه
هذا يف إيراِدَها عىل َض اْعُرتِ وإن القصة وهذه اإليتويل. ميليغر وهو نظريه آخيل أخالق
ورد ما كسائر الكتاب من كثريون بها استنار تاريخية قطعة نفسها حد يف فهي املوضع
تقدم ما وراء من له أن جملتهم يف ونحن صاحبنا أنصار ويرى هومريوس. شعر يف

خلل. َة ثَمَّ كان إن الخلل بهذا له يشفع عظيًما شافًعا
الضبي: مقروم بن ربيعة قول آخيل يقول (85)

اس��ت��ج��اب��ا ُدع��ي وإن م��ودت��ه وت��رج��و ت��دن��و م��ن أخ��وك أخ��وك
اق��ت��رابً��ا م��ن��ك س��الح��ه وزاد تُ��َع��اِدي م��ن ح��ارب ح��ارب��ت إذا
ن��ابَ��ا ال��ح��دث��ان ض��ال��ع م��ا إذا وي��دن��و ك��ري��ه��ت��ه ف��ي ي��ؤاس��ي

اآلخر: قول ومثله

ص��دي��ق ل��ن��ف��ِع أو ع��دوٍّ ل��ض��ر غ��دا أو راح م��ن ال��ف��ت��ي��ان ف��ت��ى ول��ك��ن

ممثلة الطباع تلك فيه رأيت آخيل كالم إىل نظرت حثيما أفستاثيوس: قال (86)
ليلته. فجر يف األوطان إىل بالقفول متهدًدا فظ بكالم أجابه أوذيس أجاب ملا فإنه تمثيال.
لنجدة ال ولكن الرتبص عىل عزم نراه أياس كالم بعد ثم لفينكس اللني بعض الن أنه عىل
قليًال خموًدا تخمد الغيظ َسْوَرُة أخذت فقد وهكذا نفسه. حوض عن للذود بل اإلغريق
يخفف أن نفسه عىل الشاعر أخذ وقد الناس دون الوحوش بمظهر لظهر ذلك ولوال
لنا لالح واحدة دفعة أذعن رأيناه ولو الطبيعي. املجرى مقتىض عىل بالتتابع شدته من
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من انتقاله رسعة من امُلَطاِلُع ولتأثر العنيف الخلق وذلك اللني ذلك بني عظيم تناقض
اللني. إىل الغيظ

الرسل. النواطس: (87)
األزدي: هللا عبد بن محمد كالم من الخلق، العظيم القناعس: (88)

ق��اط��ُع ق��ي��ل وإن ال��ق��رب��ي ذي م��ع��اداة ص��ن��ي��ع��ٍة وس��وء ج��ه��ل م��ن وح��س��ب��ك

كثري: قول ومثله

ج��ح��دا ع��ات��ب��ت��ه وإن ال��ن��واح��ي م��ن��ه غ��ل��ظ��ت دال��ي��ت��ه م��ا ل��ك ب��ص��اح��ب

اآلخر: وقول

وال��ظ��ل��ُم ال��س��ف��اه��ة ت��ل��ك ق��ط��ي��ع��ت��ه��ا َس��اَم��ِن��ي ال��ق��راب��ة وص��ل ُس��ْم��تُ��ُه إذا

العباس: بن إبراهيم قول ذلك كل من وأحسن

س��ع��ي��ره��ا ع��ل��يَّ ض��غ��ن م��ن ف��أوق��دت ض��رورًة ��ْت أََل��مَّ ب��ل��وى م��ن دع��وت��ك
ن��ص��ي��ره��ا ال��ق��ب��ور ع��ن��د ك��داع��ي��ة م��ل��م��ة ع��ن��د أدع��وك إذا وإن��ي

واحدة سنة بالده عن يُجىل القاتل أن عرفهم من كان إنه أفستاثيوس: قال (89)
من يُنفى فال إليهم يدفعها بدية املقتول أهايل يسرتيض أن له يتسنى كان قد أنه عىل
أياس وإن بكثري. القتل دون هو لسبب حقده عىل آخيل ليعنف أياس بذلك َع تَذَرَّ وطنه.
كانت املتكلمني، سائر من آخيل عىل إلحاًحا أشد وكان كثريًا أفاد القليل هذا بكالمه
فقال كثرية تََخرَُّصاٍت أصلها يف ُكتَّابُُهْم تََخرََّص وقد الجاهلية يف العرب عند فاشية الدية
من مئة نحر ألنه اإلسالمية الرشيعة صاحب جد املطلب عبد سنها من أول إن بعضهم:
بل وقيل: العدواني. يسار أبو ذلك سن من أول بل وقيل: هللا. عبد ابنه عن فداءً اإلبل
عىل وكانت ِبأَْزَماٍن. ذُِكَر من َقبَْل بينهم فاشية كانت أنها والصحيح الظرب. بن عامر
صاحب قال القتيل. إىل القاتل ونسبة األحوال مقتىض عىل وتكثر فتقل شتى، أوضاع
إال يعطون وال ديتني منهم للمقتول يأخذون كانوا األزد من الغطاريف إن «األغاني»:
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أخذ كليب قوم أبى كما اإلطالق عىل الدية املقتول أهل أبى وربما (٥٠ :١٢) واحدة دية
لها وضع ولكنه الدية أقر اإلسالم جاء وملا وتغلب. بكر حرب ذلك أثر عىل فثارت ديته

األحوال. من حال كل يف إليها يُرجع وقواعد عليها يُْجَرى أصوًال
العربي: الشاعر قال (90)

ال��ن��زي��ل ح��ق ف��ي ال��ل��ِه وح��ق ح��ق��وًق��ا أع��ظ��م��ه��م ال��ق��وم ن��زي��ل

ملا املوافق إذعان أذعن بأوله فنراه الوفد، عىل آخيل ألقاه خطاب آخر هذا (91)
الجريح شأن أغاممنون ذكر لتخيله غيًظا فهاج عاد ثم أياس، حجج صحة من رأى
منه للني أقرب نرى ما يف ذلك مع وهو الجرح. بموضع يمس حتى أمله يسكن الذي
للرضاء كبرية خطوة وهي الرحيل عىل إرصاره بعد موضعه يف اإلقامة عىل عزم إذ قبال

يخفى. ال كما واالرعواء
السفينة. وهي َرشعة جمع األرشاع (92)

ولم الرحيل، عىل عزمه وهو األول آخيل جواب إال أغاممنون أوذيس يبلغ لم (93)
آخيل ألن أوذيس؛ من حكمة وهي البقاء عىل فيه عول الذي األخري جوابه عن شيئًا يقل
لقتال يهب أن يرم لم إذ اإلغريق؛ دون نفسه حوض عن للذود البقاء عىل بعزمه قال إنما
أالَّ أوذيس دهاء حسن من فكان وجماعته بأغاممنون نكل قد يكون أن بعد إال هكطور
بأنفسهم. جماعته وعزم عزمه ليشتد آخيل لدى من يأتيه بعون ُل يَُؤمِّ أغاممنون يجعل

األسود: أبو قال (94)

ذراَع��ا ت��ب��اع��ده ف��ي ي��زدن��ي ش��ب��ًرا أدُن أن ب��ص��اح��ٍب بُ��ِل��ي��ُت
ام��ت��ن��اَع��ا إال ن��ف��س��ه وت��أب��ى اتِّ��ب��اًع��ا إال ل��ه ن��ف��س��ي أب��ت

معلقته: يف طرفة قول ومن

وي��ب��ع��ِد ع��ن��ي َ ي��ن��أ م��ن��ه أدُن م��ت��ى م��ال��ًك��ا ع��م��َي واب��ن أران��ي ل��ي ف��م��ا

بالسهم: مخاطبُه شبه وقد الرومي ابن كنايات لطيف ومن
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م��ردَدا ع��ت��ابً��ا أق��الم��ي وأف��ن��ي��ت َدا م��ت��ودِّ أج��د ل��م ح��ت��ى ت��وددُت
أب��ع��َدا ال��ص��در م��ن أدن��اه ال��ن��زع إذا ح��ن��ي��ٍة اب��ن ب��ك أس��ت��دن��ي ك��أن��َي

الخطاَب يفصل والبأس الشبيبة بنار املضطرم والفتى الباسل ذيوميذ هذا (95)
فيها أثبت مرة بأول وليست آخيل، عن االستغناء بهذا يجاهر أن بغريه يجدر يكن ولم

النشيد. لهذا ختام خري هذا خطابه فأتى بفعله قوله
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ليًال العدوَّ َساِن يتجسَّ وذيوميذ أوذيس

ُمْجَملُُه

بل ليله طول يهجع فلم آخيل، اسرتضاء يف مسعاه لخيبة أغاممنون أفكار اضطربت
وفوزه الجيش سالمة إىل املؤدية السبل يف متبًرصا القواد ويوقظ املعسكر يف يطوف لبث
زعماء فأوقظا أمره، وينفذ أزره يشد فأتاه نظريه أِرًقا منيالوس أخوه وكان األعداء. عىل
متيقظني َفأَْلَفْوُهْم الحرس يتفقدون وذيوميذ وأوذيس ونسطور منيالوس وذهب الجيش
معسكر تجسس عىل نسطور بطلب وأقروا الزعماء مجلس عقد ثم نسطور فيهم فخطب
الظالم. جنح تحت فذهبا وأوذيس ذيوميذ إىل املهمة بتلك القيام عبء وألقوا األعداء.

يتجسس ذواون هكطور فأنفذ اإلغريق فعل معسكرهم يف فعلوا قد الطرواد وكان
منه وطرهما قضيا وملا جماعته. نبأ واستنبآه الطروادي عىل اليونانيان فقبض ليال.
وألحقا ريسوس ملَكهم ذيوميذ فقتل نياًما َفأَْلَفيَاُهْم الثراقيني مضارب إىل وسارا قتاله
لم ولكنهم مذعورين الطرواد فاستيقظ بخيله. رجعا ثم أجناده من جنديٍّا عرش اثني به
كان. بما فأخرباهم الخرب واْستَْقَصُوا بهما اإلغريق فاختفى القاتَلنْي. من بطائل يفوزوا

املعسكرين. يف ومشهدها السابق النشيد وقائع بها جرت التي الليلة يف النشيد هذا وقائع مجرى



اإللياذة

العارش1 النشيد

ُم��نَ��وَِّم��ا ال��ج��ي��وش ع��ل��ى ال��ه��ج��وُع ه��ج��م َخ��يَّ��َم��ا ق��د وال��دَُّج��ى ال��س��ف��ائ��ن دون
م��ف��َع��م��ا2 ب��ال��ه��واج��س ي��أَرق أت��ري��ذُ ل��ك��نَّ��م��ا ب��ه��ن��ي��ئ��ه ف��ت��م��ت��ع��وا
ع��رم��رَم��ا3 ال��ب��الد ف��ي وس��ي��ًال ب��رًدا م��ه��يِّ��ئً��ا أق��ام إن ه��ي��را ك��ق��ري��ن
ال��َف��َم��ا4 َم��ُة ال��م��ه��دِّ ال��ح��رُب تَ��ْف��َغ��ُر أو ال��ث��رى وج��ه ث��ل��ُج��ه ي��س��ت��ر رام أو
تَ��َض��رَُّم��ا ي��ه��ي��ج أَتْ��ِري��ٍذ ك��ف��ؤاِد ب��روِق��ه وام��ض��اُت ت��ق��ِص��ُف ال��ج��و ف��ي
ال��ح��م��ا ب��ذيَّ��اك م��ق��اِب��َس��ُه��ْم ف��ي��رى ت��ارة يُ��ْل��ِف��ُت ال��ط��رواِد ل��م��ع��س��ك��ر
ت��رنُّ��م��ا ال��رخ��ي��م وال��ق��ص��ب ��بَّ��اِب ـ��شَّ ال��ـ ع��ل��ى ��ِل��ه��م ت��رسُّ وص��دى وع��ج��ي��َج��ه��م
م��رَغ��َم��ا يُ��ْح��ِج��ُم ث��م ال��س��ف��ائ��ن ن��ح��و ي��ن��ث��ن��ي وط��وًرا م��ذع��وًرا ف��ي��ع��ود
ت��ظ��لُّ��م��ا ل��زف��س م��ب��ت��ه��ًال ي��ج��ت��ثُّ وف��روِع��ه��ا ب��أص��ولِ��ه��ا وش��ع��وره
يُ��ْل��َه��َم��ا أن ع��س��ى ف��ي��م��ا ��ًرا م��ت��ب��صِّ ال��ح��ش��ا لُ��بِّ م��ن ال��زف��راِت ��ُد ويُ��َص��عِّ
أق��َوَم��ا رأيً��ا ل��دي��ه َع��لَّ ن��س��ط��وَر ب��م��ل��ت��ق��ى ال��ص��واب أنَّ ل��ه ف��ب��دا
أع��َظ��َم��ا ش��رٍّا اإلغ��ري��ُق ب��ه يُ��وَق��ى م��ن��َف��ذًا ي��دِرك ب��ح��ج��اه ول��ع��ل��ه
ُم��ْح��َك��ًم��ا َوثْ��ًق��ا ِرْج��َل��يْ��ِه ف��ي ��يْ��ِه ِخ��فَّ م��وثِ��ًق��ا وأدرع م��ن��ت��ص��بً��ا ف��اش��ت��د
ال��لَّ��ْه��ذََم��ا5 وَق��لَّ ي��س��ت��ُره َع��ِق��بَ��يْ��ِه إل��ى َق��ْس��َوَرٍة ج��ل��د أل��ق��ى وع��ل��ي��ه
م��ت��ألِّ��َم��ا س��اه��ًدا ي��ف��كِّ��ُر ق��ل��ق ع��َل��ى أِرًق��ا ل��ي��َل��ه َم��ِن��ي��َال وق��ض��ى
ال��دِّم��ا يُ��ِري��ُق��وَن وأَتَ��ْوا ألج��ل��ه َب ال��ُع��بَ��ا خ��اض��وا األَُل��ى ال��ق��وِم ع��ل��ى ي��خ��ش��ى
ُم��ْع��ِل��َم��ا6 ف��ه��ٍد ج��ل��َد بَ��ِه��يٍّ��ا ب��رًدا م��س��رًع��ا أل��ق��ى ال��ظ��ه��ِر ع��ري��ض ف��ع��ل��ى
م��ق��وَّم��ا ال��س��ن��ان راح��ت��ه وب��ُص��ل��ب رأس��ه ت��ع��ل��و ال��ف��والذ وتَ��ِري��َك��ُة
ُع��ظِّ��َم��ا7 ق��د ف��ي��ه��م ربٍّ ك��ع��ظ��ي��م ال��ذي ال��ق��وم س��ي��َد ل��يُ��وِق��َظ وَع��َدا
م��س��ت��ل��ئ��َم��ا ل��ق��دوم��ه م��س��ت��ب��ش��ًرا ق��ائ��ًم��ا ال��س��ف��ائ��ن راس ف��ي أل��ف��اه
س��يِّ��دا أت��ب��غ��ي ِرٌع ُم��دَّ أن��ت ذا ِل��َم��ا «أخ��ي ب��ال��خ��ط��اب: َم��ِن��ي��َال ف��ب��دا
م��ف��َردا يُ��َل��بِّ��ي َق��رًم��ا ت��رى ال أن وخ��ش��ي��ت��ي ال��ُع��داة ي��أت��ي ��ًس��ا م��ت��ج��سِّ
ال��رََّدى» م��ن يُ��َراُع ال ق��ل��ب ف��ل��ذاك ال��دج��ى ق��ل��ب ف��ي ع��ل��ي��ه وق��ع��َت ول��ئ��ن
ُم��نْ��ِج��َدا ن��ب��ت��غ��ي��ه رأٍي ل��ُم��ِص��ي��ِب أن��ا وك��ذا ب��ح��اج��ة «أن��ت ف��أج��اب:
م��ؤيِّ��دا ف��اج��ت��ب��اه َه��ْك��ُط��َر ق��رب��ان م��ؤثِ��ًرا ت��غ��يَّ��ر َزف��ًس��ا ت��رى أف��ال
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ال��ع��دى ف��ي أن��زَل ال��وي��ل ه��ذا أم��ث��ال غ��ي��َره َق��رًم��ا بُ��لِّ��ْغ��ُت م��ا خ��ل��ُت م��ا
س��رَم��َدا8 تُ��ذَْك��ُر ال��وي��الِت وأن��ال��ن��ا َم��ْولِ��ًدا يُ��نْ��َس��ُب ل��ألرب��اب ك��ان م��ا
ُم��ْق��ِع��َدا أذه��ب ن��س��ط��وَر إل��ى أن��ا َك ك��ذا وإِي��ذُِم��نً��ا آي��اًس��ا ادع ف��ام��ض
س��ؤُددا أرف��ع ك��ان ق��د ف��ي��ه��ُم م��ذ أم��َره يُ��نْ��ِف��ذُ ال��ح��راس ف��ي ف��ع��س��اه
ع��دا: وق��د ف��ق��ال م��ري��ونً��ا» وال��ش��ه��م اب��نَ��ه ��رن��ا أمَّ ق��ب��ُل م��ن وع��ل��ي��ه��م
ُم��َخ��وَِّدا»9 وأَْرِج��َع��نَّ أُبْ��ِل��َغ��نَّ أم ل��دي��ه��م��ا أَْل��بَ��ثَ��نَّ «أف��ب��ان��ت��ظ��ارك
ال��ه��دى10 ب��ه��ا نُ��َض��لَّ أن وأخ��ش��ى ش��ت��ى ُس��بْ��لُ��ُه ف��ال��م��ع��س��ك��ر ��َة ثَ��مَّ «اب��ق ق��ال:
َم��ْح��ِت��َدا وُم��نْ��تَ��َم��اُه أب��اه ُك��الٍّ م��ن��اش��ًدا ي��ص��ُح ب��ال��ج��ي��ش ص��ائ��ًح��ا ِس��ْر
نُ��ْج��َه��َدا»11 أن ق��ض��ى ن��ش��أت��ن��ا م��ن��ذ ـ��س ف��َزف��ـ واج��ه��د م��ت��ع��ظ��ًم��ا ال َع��ظِّ��ْم��ُه
ت��ق��دَّم��ا ال��ح��ك��ي��م ن��س��ط��وَر ولِ��َخ��يْ��ِم ش��ق��ي��َق��ه َح��ضَّ أغ��ام��م��ن��ون ف��ك��ذا
ارت��م��ى ق��د ال��ف��راش غ��ض ع��ل��ى َوِس��نً��ا وس��ف��ي��ن��ه خ��ي��ام��ه ق��رب أل��ف��اه
ُق��وَِّم��ا ��َة ثَ��مَّ وال��رم��ح��اِن وال��ج��وُب خ��وذٌة ال��ب��ه��ي��ة ِش��كَّ��تُ��ُه وت��ل��ي��ه
ُم��ْق��ِدَم��ا ال��ف��وارس ص��در ف��ي ل��ل��ح��رب ب��ه��ا ي��ج��ري ال��ت��ي َألَْم��تُ��ُه وك��ذاك
اْألَيْ��َه��َم��ا12 ال��ك��م��يَّ ظ��لَّ ب��ل ل��ق��واه ب��ُم��ِذلَّ��ٍة أي��ام��ه وم��ا ش��ي��ٌخ
م��س��ت��ف��ه��م��ا: دَع��ا وأَت��ِري��ذًا ي��ده ع��ل��ى م��ت��ك��ئً��ا ال��رأس يُ��ِم��ي��ُل َف��َص��َح��ا
أس��أدا13 ق��د ال��دج��ى ف��ي ن��ام��وا وال��ن��اُس وال��ِح��َم��ا ال��س��ف��ائ��ن ب��ي��ن م��ن أن��ت «م��ن
ب��دا»14 م��ا ل��ك ق��ل ب��ال��ص��م��ِت ت��أِت��ن��ي ال ح��راس��ن��ا أم ال��ص��ح��ب ب��ع��ض أف��رم��ت
اغ��ت��دى ف��اع��رْف��ه أغ��ام��م��ن��ون ذا ِغ��ِس األرا ف��خ��ر ي��ا نَ��ْس��ُط��وُر «ي��ا ف��أج��اب:
ال��م��دى ع��ل��ى ي��دوُم ُع��ُم��ِري م��دى ج��ه��دا ال��ورى دون م��ن ع��ل��يَّ ي��ه��ي��ل َزْف��ٌس
ُم��ْس��تَ��نْ��ِج��َدا ق��اص��ًدا ف��ج��ئ��تُ��ك َق��َل��ِق��ي وس��اق��ن��ي ال��ه��ج��وع ط��رف��ي ج��ف��ا ول��ق��د
غ��دا وم��رج��ع��ه��م ق��ائ��م��ٌة وال��ح��رب رج��ال��ن��ا وب��اُل ي��ؤرِّق��ن��ي أب��ًدا
َدا بُ��دِّ وع��زم��ي ارت��ع��دت وم��ف��اص��ل��ي خ��اف��ٌق وق��ل��ب��ي ج��اش��ت ب��ي ف��ال��ن��ف��س
��َدا15 نَ��تَ��َف��قَّ ك��ي ال��ح��راس إل��ى ت��م��ض��ي س��اه��ٌد م��ث��ل��ي وأن��ت أت��ي��َت أف��ال
��َدا ُرقَّ وب��ات��وا ِخ��َف��اَرتَ��ُه��ْم ت��رك��وا ونُ��ع��اس��ه��م ُج��ه��ده��م ف��ي ف��ل��ع��ل��ه��م
ُم��تَ��َم��رَِّدا» ح��ربَ��ه أورى ال��ل��ي��ل ف��ي وُربَّ��َم��ا ذاك األع��داء ف��م��ع��س��ك��ر
ُم��ْس��ِع��َدا َه��ْك��ُط��َر م��راَم َزْف��َس خ��ل��ُت م��ا ال��ورى م��ول��ى «أي��ا ن��س��ط��وٌر: ف��أج��اب
��دا ال��م��ت��وقِّ غ��ي��َظ��ه يُ��خ��ِم��د آخ��ي��ُل ارع��وى إذ ال��ع��ن��اءُ ي��أخ��ذه ول��س��وف
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��َدا ال��ُه��جَّ ال��س��راَة ه��ات��ي��ك ف��ن��ق��ي��م ت��اب��ع ل��ك ف��إن��ن��ي َوْل��نَ��ْم��ِض��يَ��نَّ
اْل��ُم��تَ��َج��لِّ��َدا وِم��ي��ِج��َس ال��س��ري��َع ي��اَس وآ وأُوِذي��ًس��ا ذُوِم��ي��ذًا ال��رم��ح ذا
أَبْ��َع��َدا ال��س��ف��اِئ��ِن ف��ف��ي ال��ك��ب��ي��َر ي��اَس وآ إي��ذُِم��نً��ا ال��م��ل��َك ول��ن��ط��ل��ب��نَّ
َدا م��ن��دِّ ف��س��أل��ت��ق��ي��ه تُ��َغ��ْظ ول��ئ��ن أج��ل��ل��ت��ه ال��ذي َم��ِن��ي��الس وك��ذا
َدا م��ت��ودِّ م��ت��َزلِّ��ًف��ا أب��ط��ال��ن��ا م��ح��رًِّض��ا ي��ل��ي��ك أج��َدَرُه ك��ان م��ا
َدا» تَ��َش��دَّ وال��َوب��اُل ب��رَّح وال��رُّزءُ ال��َع��ن��ا ل��ك وي��ت��رك��نَّ أف��ي��ه��ج��ع��نَّ
ُم��َف��نِّ��َدا16 ت��ل��ي��ِه أن س��أل��تُ��ك ق��ب��ًال ك��م ش��ي��خ ي��ا «ن��ع��م أت��ري��ذٌ: ف��أج��اب
وت��ع��م��َدا وت��ق��اع��ًس��ا غ��ف��ل��ًة ال ُم��ْح��ِج��ًم��ا وي��ل��بَ��ُث ح��ي��نً��ا ي��ن��ث��ن��ي ق��د
اق��ت��دى م��س��راي ب��ح��س��ِن ي��ك��ون ح��ت��ى م��وق��ف��ي يُ��ب��اِري أب��ًدا ل��ك��ن��ه
َدا17 م��ع��دِّ أت��ي��َت أق��ي��اٍل ب��ط��الب أرس��ل��تُ��ه وق��د ق��ب��ِل��ي اغ��ت��دى وق��د
ال��م��وع��دا» ض��رب��ت ل��ه��م ح��ي��ث أب��واب ال��ـ ف��ي ال��ح��راِس ل��دى نُ��َواِف��ِه��م أق��ِب��ْل
دا» م��ش��دِّ ال��ج��ن��وَد ي��أِت إن ي��ع��ص��ي��ه الئ��ٍم ِم��ْن «وم��ا ن��س��ط��ور: ف��أج��اب
ب��ُع��َراُه��َم��ا م��ح��ك��ًم��ا ي��وث��ق ��يْ��ِن ـ��ِح��قَّ ول��ل��ـ ي��ل��بَ��ُس��َه��ا ْرِع ل��ل��دِّ ان��ث��ن��ى ث��م
س��م��ا ِف��ْرِف��ي��ٍر ِب��بَ��ِه��يِّ م��ب��ط��ن ـ��ِف ال��َك��ِث��ي��ـ ال��ص��وف م��ن بُ��ْرٌد ورداؤه
��َم��ا ي��مَّ ال��س��ف��ائ��ن ث��م ف��والذه س��اط��ًع��ا رم��ًح��ا ي��ق��لُّ ش��د ب��ع��راه
األح��َك��م��ا ال��ه��م��اَم ذيَّ��اك أُوِذي��ُس دع��ا م��ن ُل أوَّ ف��ك��ان ي��ص��ي��ح وم��ض��ى
م��ت��ك��لِّ��م��ا: ع��دا خ��ي��َم��ِت��ِه ب��اب م��ن لُ��بَّ��ه ي��خ��رق وال��ص��وُت ب��ه ف��إذا
ت��ل��بَّ��دا» وال��ظ��الم ال��ت��ج��ول ه��ذا وال��ِح��َم��ا ال��س��ف��ائ��ن ب��ي��ن م��ا «ف��ع��الم
ت��ه��دَّدا ب��ال��ه��الك األراغ��ِس ج��ي��َش ل��م��ا وان��ظ��ر «َم��ٍه ن��س��ط��ور: ف��أج��اب
ش��ردا» ال��ك��ت��ائ��ب ت��أوي أم أن��ك��ر ون��رت��ئ��ي ��َراَة ال��سَّ ن��دع ب��ن��ا إِْل��َح��ْق
م��ْع��ه��م��ا وأدل��ج ب��ِم��ْج��َوِب��ِه وأت��ى ان��ث��ن��ى ب��ال��ع��ج��ل أوذي��س ف��ل��َخ��يْ��ِم��ِه
ه��وَّم��ا ق��د ال��ف��ال ت��ح��ت ب��س��الح��ه ب��ه ف��إذا م��ض��ْوا ِت��ي��ِذي��ٍس اب��ن ل��ِح��م��ا
أس��َح��َم��ا18 ث��وٍر ج��ل��د م��ن وف��راش��ه م��ل��ف��وف��ٌة ُزْرِب��يَّ��ٌة ووس��اُدُه
��م��ا19 م��ت��ج��شِّ تُ��رَس��ه ��َد تَ��َوسَّ ُك��لٌّ ب��ه��ج��وع��ه��م ح��ول��ه م��ن ورف��اق��ه
ال��س��م��ا20 ف��ي تَ��أَلَّ��ُق أس��نَّ��ِت��َه��ا وُظ��بَ��ا ال��ثَّ��رى ت��ح��ت أع��ق��اب��ه��ا ورم��اح��ه��م
تَ��َه��كُّ��َم��ا: ي��ص��ي��ح دع��ا ث��م ع��ق��ب��ي��ه ُم��ْم��ِس��ًك��ا ت��دنَّ��ى ن��س��ط��ور ف��إل��ي��ه
ال��ص��دى ارت��ف��ع ال��ِع��دى َل��َغ��ِب وم��ن ت��ك��َرى ك��ل��ه أل��ي��َل��ك ت��ي��ذي��ٍس اب��ن ي��ا «ق��م
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أن��ج��دا» ق��د ه��ض��اب��ه ف��وق ال��س��ه��ل ف��ي س��ف��ي��ن��ن��ا إزاء ج��ي��ش��ه��م أف��ِخ��ْل��َت
ُم��نَ��كِّ��َدا ج��ه��دَت ق��د ن��ف��س��ك ش��ي��ُخ ي��ا أرى «َل��َك��ْم وق��ال: ِت��ي��ِذي��ٍس اب��ن ه��ب
ُروََّدا ق��وِم��ك اس��ت��ن��ه��اض ف��ي يَ��ْس��َع��ْوَن ف��ت��ي��ٌة األخ��اءَِة ب��أب��ن��اءِ أف��م��ا
ت��ع��وَّدا» ل��ل��ج��ه��اد ب��أس��ك وع��ظ��ي��م ذري��ع��ًة ال��ج��ه��اد س��وى أب��ي��َت ل��ك��ن
ال��م��ق��ِص��دا تُ��َل��بِّ��ي وغ��ل��م��انً��ا ُول��ًدا ل��ي ف��إنَّ «أص��ب��ت ن��س��ط��وٌر: ف��أج��اب
َرَدى21 أو ح��ي��اًة ال��ُم��وس��ى م��ن أم��ض��ى ع��ل��ى َح��ِرٍج م��وق��ف ف��ي ل��ك��ن��ن��ا
م��س��ت��رِف��دا» وِم��ي��ِج��ًس��ا أي��اَس أي��ق��ظ ال��ع��ن��ا وت��ك��ف��ي��ن��ي ف��تً��ى وأن��ت ف��اذه��ب
ال��ل��ه��ذم��ا وَق��لَّ ي��س��ت��ره ع��ِق��ب��ي��ه إل��ى ق��س��ورة ج��ل��َد أل��ق��ى ف��ع��ل��ي��ه
م��س��ت��ع��ل��م��ا ُح��رَّاِس��ِه��م إل��ى ي��م��ض��ي ج��رى وج��م��ُع��ُه��ُم ب��ه��م��ا أت��ى ف��م��ض��ى
ح��م��ى ق��د ِح��م��اه ك��لٌّ ب��س��الح��ه��م ي��ق��ظ��ة ف��ي زع��م��اؤه��م ل��ه��م ف��ب��دا
َه��ْم��َه��َم��ا22 بَ��رٍّ وس��ب��ُع ال��خ��راِف ح��ول ��ٌد ُس��هَّ ال��ح��ظ��ائ��ر ف��ي ال��ن��واه��س م��ث��ل
تَ��َق��تَّ��َم��ا ال��ظ��الم وُدَج��ى غ��اب��ه ف��ي ال��ع��ل��ى ��مِّ ال��شُّ م��ن م��ن��ح��در ف��ال��وح��ش
يَ��ْق��َح��َم��ا ال ك��ي ال��ل��ي��ل ف��ي ح��ول��ه م��ن ب��َص��يْ��َح��ٍة وال��ك��الب ت��ق��َح��م وال��ن��اس
أظ��ل��م��ا23 ل��ي��ل ب��ج��ن��ح ال��ج��ن��ود خ��ف��روا األَُل��ى ه��ج��ر ك��م��ا ي��ه��ج��ره��م ف��ال��ن��وم
يَ��ْدَه��َم��ا أن ع��دوِّه��م خ��وف م��ص��غ��ي��ن ط��رف��ه��م ي��ح��دق ال��س��ه��ِل ب��ذاك أب��ًدا
م��ت��ب��س��ًم��ا: م��ط��يِّ��بً��ا وق��ال ح��ذٍر ع��ل��ى ل��رؤي��ت��ه��م ن��س��ط��وٌر ف��اه��ت��ز
م��وردا» ل��ألع��ادي ف��ن��م��س��ي ال أو ف��ت��ي��ق��ظ��وا خ��َف��رت��م بَ��ِن��يَّ «إي��ٍه
وتُ��بْ��ِرَم��ا تَ��ِب��تَّ ح��ت��ى ��َرى ال��سُّ ص��ي��ُد وخ��ل��َف��ه ال��ح��ف��ي��َر ثَ��مَّ م��ن واج��ت��از
اس��ت��دع��وه��م��ا ال��م��ن��ت��دى ل��ذاك يُ��ونً��ا وِم��ْر ن��س��ط��وٍر اب��ن ال��ش��ه��م وك��ذل��ك
ُم��ح��ِج��م��ا24 َه��ْك��ُط��ُر ل��ل��ي��ل ال��ت��وى ح��ي��ث ال��دَِّم��ا ت��دن��س��ه ل��م م��ح��الٍّ ح��ل��وا
ال��م��ف��ِح��م��ا: ال��ح��دي��َث ي��ف��ت��ت��ح ن��س��ط��وُر وان��ب��رى ت��ألَّ��ف م��ج��ل��س��ه��م ف��ه��ن��اك
ت��ق��لَّ��دا25 ال��ع��داة ف��ي ال��ت��ج��س��ِس ع��بءَ ج��ن��ان��ه ب��ثَ��ب��ِت ص��ح��ب��ي ف��تً��ى «أَِب��ُك��ْم
أُوِرَدا ح��دي��ثً��ا ي��روي ع��ن��ه��م أو ن��أى ف��رًدا م��ن��ه��م ي��ف��اج��ئُ ف��ع��س��ى
وت��وق��َدا ش��دًة ال��س��ف��ائ��ن ق��رب ل��ل��وغ��ى ال��ت��ث��ب��ُت أََع��ْزُم��ُه��ُم وي��رى
وُم��َه��نَّ��دا ق��نً��ا ف��ي��ن��ا أع��م��ل��وا ق��د ب��ع��دم��ا م��ن ل��دي��اِره��م ع��ودٌة أم
م��خ��ل��دا وال��س��م��اءِ ذك��ًرا األرض ف��ي ذاخ��ًرا ي��رج��ع ث��مَّ ي��س��م��ع وع��س��اه
ال��َج��دا ب��ذيَّ��اك ي��ظ��ف��ر ول��م أح��ٌد يَ��ْح��ِوِه ل��م َج��ًدا ن��ح��ب��وه وك��ذاك
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أس��ودا ج��دي خ��ي��ر ت��رض��ع س��وداء ن��ع��ج��ٌة ال��س��ف��ائ��ن ف��ي ق��ي��ٍل ك��ل م��ن
ال��ُم��ْف��تَ��َدى» األع��زَّ ال��ق��رب��ى ذوي م��ن ِدِب وال��م��آ ال��والئ��م ك��ل ف��ي وي��ك��ون
أت��ج��ردا ب��أن ي��ح��دِّث��ن��ي «ق��ل��ب��ي ِذي��وِم��ذٌ: ف��ص��اح ب��ه��م ط��ال ف��ال��ص��م��ُت
أت��ردَّدا ول��ن ب��م��ق��رب��ٍة ف��ه��م ال��ِع��دى أخ��ت��رق ن��س��ط��ور أي��ا ف��أن��ا
وت��ج��ل��دا ت��ش��دًدا أَِزي��ُد أح��ٌد أص��ح��اب��ن��ا م��ن س��ار إن م��ع��ي ل��ك��ن
وأرش��دا ل��ل��َم��رام أدرك ش��ك ال بَ��َدا ب��ع��ُض��ه��م��ا اث��ن��ان س��اَر ح��ي��ث إذ
��َدا»26 وُع��قِّ ح��ج��اُه ع��ل��ى ال��س��داُد ـ��ت��اص اع��ـ ف��رب��م��ا ال��س��داَد ن��ظ��ر ل��و وال��ف��رُد
ك��اله��م��ا األي��اُس وذا األي��اُس ذاك تَ��َط��لَّ��بُ��وا ال��غ��ف��ي��ُر ال��ج��مُّ ف��َل��َح��اَق��ُه
ان��ت��م��ى ِألَتْ��راَس َم��ن َم��ِن��ي��َال وك��ذا ال��ف��ت��ى وِم��ْريُ��وُن ن��س��ط��وٍر اب��ن وك��ذا
َم��ا27 ت��ح��دَّ ال��ع��داة س��رى الخ��ت��راق م��ن ال��ن��ه��ى أخ��و ال��ه��م��ام ذيَّ��اك وأُِذي��ُس
ُم��َح��كَّ��َم��ا: ال��ج��داِل ح��س��َم أَتْ��ِري��ذُُه��ْم ل��ك��نَّ��َم��ا ِل��َح��اَق��ُه ي��روم ك��لٌّ
ي��َدا وأط��وَل��ه��م أب��َس��َل��ُه��ْم ُرْم��َت َم��ْن إذن ف��خ��ذ ال��خ��ي��اُر ذي��وم��ي��ذُ ي��ا «ل��ك
م��ول��َدا»28 أك��رَم ك��ان م��ن ع��ل��ى ع��ط��ًف��ا ج��دي��َره��م ت��ع��اَف ب��أن ح��ذاِر ل��ك��ن
غ��َدا إذا ال��خ��ي��ار «ل��ي ق��ال: ب��أخ��ي��ه ��ًق��ا ت��رفُّ أش��ار أت��ري��ذٌ ف��ب��ذاك
َدا29 ُم��َس��دَّ ال��رج��ي��َح وال��رأَي وال��ع��زَم أُوِذًس��ا أث��ي��ن��ا م��ول��ى أرى أف��ال
م��دى» ل��م��خ��َرِج��نَ��ا ن��ل��ق��ى ف��ب��ح��زم��ه رف��ي��َق��ه ك��ن��ُت ال��ن��ار ب��ق��ل��ب وإذا
��َدا وُم��َص��عِّ ��ًض��ا ُم��َخ��فِّ تَ��ْق��َدَح��نَّ أو تَ��ْم��َدَح��ْن ال «م��ٍه أوذي��ٌس: ف��أج��اب
ال��م��س��نَ��َدا ال��ص��ح��ي��َح ع��رف��وا وج��م��ي��ُع��ُه��م خ��اط��بً��ا األغ��اِرق ب��ي��ن م��ا ق��م��َت ق��د
أَْوَح��َدا ث��ل��ثً��ا م��ن��ه وأب��ق��ى أف��ن��ى َق��ْد ثُ��لُ��ثَ��يْ��ِن أث��الِث��ِه م��ن ف��ال��ل��ي��ُل
ال��م��دى»30 ق��ُص��ر ف��ق��د ف��ُق��ْم م��اَل وال��ن��ج��م ُم��َس��اِرٌع وال��ظ��الُم داٍن وال��ف��ج��ر
إل��ي��ه��م��ا ق��ام ثَ��رِس��ي��ِم��ي��ذُ وال��ش��ه��م ت��دج��ج��ا ال��ث��ق��ي��ل وب��ال��َع��َدِد ن��ه��ض��ا
أق��دم��ا أع��زَل ك��ان ق��د ُم��ذْ اه ح��دَّ ق��اط��ًع��ا ح��س��اًم��ا ِذيُ��وِم��ي��ذًا أع��ط��ى
َم��ْع��َل��َم��ا ك��ان��ت ل��ل��ف��ت��ي��ان م��ل��س��اءَ ج��ل��دي��ًة وتَ��ِري��َك��ًة وِم��َج��نَّ��ُه
ِم��ْخ��ذََم��ا31 وس��ي��ًف��ا وُج��ْع��بَ��تَ��ُه ق��وًس��ا س��الَح��ُه أع��ار ِم��ْري��وٌن وأُِذي��َس
أن��َع��َم��ا ص��وٍف ف��وق م��ن داخ��ٍل م��ن ب��ل��ف��ائ��ٍف ج��ل��دي��ة وت��ري��ك��ة
نُ��ظِّ��َم��ا ق��د خ��ارًج��ا ع��ل��ي��ه��ا َص��فٌّ ال��بَ��ِه��ْي ال��َخ��َراِن��ي��ِص ِس��نِّ م��ن وأُِدي��َر
َم��ْغ��نَ��َم��ا أح��رَز آم��ن��ط��وَر ص��رح م��ن إِي��ل��يُّ��ٍن ف��ي َع��ْف��ُط��ولِ��ي��ُق ك��ان ق��د
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أن��ع��َم��ا ض��ي��ًف��ا ُم��ولُ��وَس ع��ل��ى َف��ِب��َه��ا َح��بَ��ا ب��ِإْس��َق��نْ��َدا وألَْم��ِف��َداَم��اٍس
َس��لَّ��َم��ا32 ألوِذَس م��ري��وٌن وك��ذاك اب��نَ��ه ِم��ْريُ��وَن ُم��ولُ��وُس وأن��ال��ه��ا
ي��م��ن��اه��م��ا ع��ن س��ار ب��ط��ي��ر وإذا ت��ق��دَّم��ا ال��س��الح ِب��َروَّاِع ف��ك��ذا
��َم��ا ُم��نَ��غِّ ي��ص��ي��ح َرأَيَ��ا وم��ا َس��ِم��َع��ا ال��دج��ى وف��ي س��يَّ��َرتْ��ُه أث��ي��نَ��ا َرَخ��ٌم
��َم��ا:33 ت��وسَّ ف��ي��ه ال��ف��أِل وخ��ي��َر ووع��ا م��س��ت��ب��ش��ًرا ل��ه أوذي��ٌس ف��اه��ت��ز
��َدا َم��هَّ ق��د م��س��ال��ك��ي ج��م��ي��ع ع��ونً��ا أول��ي��ِت��ن��ي ك��م اْل��َج��ْوِب رب ب��ن��ت «ي��ا
أح��م��َدا ع��وًدا ال��ع��وَد أت��ي��ح��ي ول��ن��ا م��آرب��ي ع��ل��م��ِت م��ذ غ��وثَ��ك ف��اآلن
م��ؤبَّ��َدا» ال��ن��ك��اَل ي��ذي��ق��ه��م َم��َض��ًض��ا م��آِب��ن��ا ق��ب��ل ال��ط��رواَد ��َم ف��نُ��َج��شِّ
ال��نِّ��َدا م��ن��ي اس��م��ع��ي ك��ذا زف��س ب��ن��ت «ي��ا ب��ع��ده: ي��دع��و ذَوِم��ي��ذُ ان��ب��رى ث��م
األم��ج��َدا ِت��ي��ذيُ��وَس ق��ب��ًال راف��ق��ت ِث��ي��بَ��ٍة ف��ي م��ث��ل��م��ا ف��س��ي��ري وم��ع��ي
أُوِف��َدا34 ُق��ْدُم��َس أب��ن��اءِ إل��ى َح��لَّ��ْت أس��وُف��ٍس ث��غ��وَر ك��ت��ائ��ب��ن��ا ل��م��ا
َف��تَ��َس��وََّدا َف��َولِ��ي��ِت��ِه ان��ث��ن��ى ث��م س��ل��م��ي��ٍة رس��ال��ة م��آل ف��ق��ض��ى
ال��م��رش��دا ال��رف��ي��َق ك��ون��ي ل��ي وال��ي��ِت أث��ي ف��ك��م��ا ب��ع��وده ال��ع��ج��اب وق��ض��ى
ال��م��ض��َم��دا35 إل��ي��ه��ا رف��ع��وا م��ا ج��ب��ه��اءَ ب��ت��ب��ي��ع��ة ض��ح��ي��ة ن��ذرُت ول��ق��د
ال��َع��ْس��َج��َدا» أذُرُّ ق��رن��ي��ه��ا ف��وق م��ن ص��ادًق��ا ن��ذًرا ك��ذاك ن��ذرُت ول��ق��د
ُدَع��اُه��َم��ا ص��وت ح��لَّ أث��ي��ن��ا ول��دى ُدَع��اُه��َم��ا بَ��ثِّ ب��ع��د وس��ارا َدَع��َوا
ت��ل��ق��اه��م��ا وم��الح��م وج��م��اج��ٍم ظ��الئ��ٍم ب��ي��ن أس��دي��ن وت��ق��دم��ا
ي��ه��ج��ع��وا أن خ��ش��ي��ًة األم��اث��ل ي��دع��و َه��ْك��ُط��وُرُه��ْم ف��ان��ب��رى ال��ط��راود أم��ا
ي��س��م��ع: وك��لٌّ ل��ه��م ف��ق��ال أم��ًرا ارت��أى ب��م��ج��ل��ِس��ه ال��ت��أم��وا إذا ح��ت��ى
ال��م��ط��َل��بَ��ا يُ��َل��بِّ��ي ي��ع��اه��دن��ي ع��ه��ًدا ه��دي��ٍة خ��ي��َر ي��ؤَت إن م��ن��ك��م «م��ن
ال��ح��ب��ا36 ب��ه��ا يَ��ِج��لُّ م��رك��ب��ٍة وأع��زَّ ال��ع��دى ل��دى َس��ْل��َه��بَ��يْ��ِن أك��رم ف��ي��ن��ال
ال��نَّ��بَ��ا ط��ل��ب ف��ي األع��داء ��ُس ي��ت��ج��سَّ م��ض��ى إذا ال��رف��ي��ع ب��ال��ش��رف وي��ف��وز
م��ن��كِّ��بً��ا ال��ن��ك��اُل ع��زم��ه��م َه��دَّ أم يَ��ْق��َظ��ٍة م��ن ُع��وُِّدوا م��ا ع��ل��ى أُه��ُم
م��ه��ربَ��ا» ال��ت��م��ل��ص ع��ل��ى ُم��َع��وِّلِ��ي��َن َد ��َه��ا ال��سُّ أِن��ُف��وا وق��د أق��ع��ده��م وال��َع��يُّ
يَ��ط��م��ُع ب��ال��ن��ف��ائ��س ف��ب��رَّز ِم��ي��ٍذ أُو ذُولُ��ون َدَع��ْوا ف��تً��ى ف��ق��اَم َص��َم��تُ��وا
��ُع اْل��ُم��تَ��َج��مِّ ونُ��ض��اُره ف��والذُه ب��خ��زائ��ٍن ع��ن��ده ��ر ت��وفَّ َف��يْ��ٌج
أش��ن��ُع ووج��ًه��ا ج��ريً��ا أع��داه��م ش��ق��ائ��ق ل��خ��م��ِس وال��ده ووح��ي��د
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��بَ��ا أت��أهَّ ب��أن ي��ح��دث��ن��ي ج��أًش��ا ب��خ��اط��ري ف��إن ه��ك��ط��وٌر «اص��َغ ق��ال:
��ب��ا م��ت��رقِّ ��ًس��ا م��ت��ح��سِّ ح��رك��اِت��ِه��م راص��ًدا ل��ي��ل��َي ل��ألس��ط��ول وأس��ي��َر
بَ��ا ُم��أَوِّ ع��زم��ُت إذا أُثَ��اُب أن��ي ُم��ثْ��ِق��ًال وأق��س��ْم إذن ع��ص��اك ف��ارف��ع
ُركِّ��بَ��ا ال��ُم��َؤلَّ��ُق ال��ص��ل��ُب ف��والذُه ب��ه��ا وم��رك��ب��ٍة آخ��ي��ٍل ب��ج��ي��اد
ال��م��رَك��ب��ا37 َألَبْ��لُ��َغ��نَّ ث��م أع��ت��اُن ال��ِح��َم��ا لُ��بِّ إل��ى م��خ��ت��رًق��ا ف��أس��ي��ر
أرَغ��ب��ا ال��ت��رب��َص أو ال��ف��رار رأُوا ق��د أََغ��اَم��ْم��نُ��وَن ل��دى ال��م��ل��وُك ح��ي��ث
م��خ��يِّ��بً��ا»38 أك��ون ب��ي ِل��َظ��نِّ��َك ح��ت��ى ج��اه��ال َديْ��ُدبَ��انً��ا ت��ع��ل��م ك��ن��ت م��ا
ال��ُم��رِه��ب��ا زف��َس ع��ل��يَّ «إِْس��تَ��ْش��ِه��َدنَّ م��ق��ِس��ًم��ا: َه��ْك��ُط��ُر ب��ي��دي��ه ال��ع��ص��ا رف��ع
ط��ي��بَ��ا»39 ح��الًال م��ن��ي س��ت��ن��ال��ه��ا ب��ل أخ��ي��َل خ��ي��َل س��واك ي��ع��ل��ون ل��ن
يُ��ْق��ِن��ُع ش��دد ذول��ون ل��ك��ن��ه ص��ادًق��ا ل��يُ��ق��س��م ه��ك��ط��وٌر ك��ان م��ا
��ُع40 ي��ت��ل��فَّ أب��ي��ٍض ذئ��ٍب وب��ف��رو ف��ارٍج ب��ق��وس ي��أت��ي م��ض��ى ع��ج��ًال
ي��ل��َم��ُع ��ف ال��م��ث��قَّ ع��ام��ل��ه وس��ن��اُن رأس��ه ي��س��ت��ر ال��س��ن��ج��اِب وب��ِم��ْغ��َف��ِر
ي��رج��ع ال��رس��ال��ِة ت��ل��ك م��ن ه��ي��ه��اِت وإن��م��ا س��ار األس��ط��وِل ل��م��واق��ف
ي��ت��س��رَّع م��س��ي��َره َج��دَّ ـ��ف��رس��ان وال��ـ وال��خ��ي��َل ال��ح��م��ا بَ��ِرَح إذا ح��ت��ى
��بَ��ا ُم��َح��جَّ ج��اء األع��داء م��ن ع��ي��ن ذا ذُوِم��ي��ذُ «ي��ا ق��ال: أُوِذُس ف��رآه
ويَ��ْس��لُ��بَ��ا يَ��ُغ��لَّ ال��ق��ت��ل��ى ِة ُع��دَّ م��ن أو األس��ط��ول يَ��ْرُق��َب ك��ي أت��ى أت��رى
م��ذه��ب��ا يُ��ْح��َرُج ح��ي��ث ن��ق��ِب��ُض ف��ع��ل��ي��ه أم��ام��ن��ا ي��م��ر ح��ت��ى إذن دع��ه
بَ��ا م��ص��وِّ اْق��تَ��ِف��ي��ِه ب��ال��رم��ح ن��درك��ه ول��م ع��دًوا اج��ت��ازن��ا م��ا إذا ل��ك��ن
م��ت��ع��ق��ب��ا» ُه ُردَّ ال��س��ف��ائ��ن وإل��ى ل��رج��ال��ه ق��ف��ول��ه س��ب��ي��ل واق��ط��ع
ي��ه��رع ج��ه��ًال وذاك ال��ط��ري��ق َج��َدِد ع��ل��ى ال��ق��ت��ل��ى ع��ل��ى زح��ًف��ا ف��ت��واري��ا
وت��ق��ط��ع41 ال��ب��غ��اُل تُ��ثَ��لِّ��ُم��ُه م��م��ا ق��اط��ًع��ا ثَ��ْل��ٍم ق��ي��َد ت��ن��اءى ح��ت��ى
أَنْ��َف��ُع) ال��زراع��ة ب��ق��ر م��ن ـ��م��ح��راث ال��ـ ف��ي األرض ق��ل��ب ِل��َش��قِّ ال��ب��غ��ال (إن
��ُع ��مَّ يَ��سَّ ال��ُخ��َط��ى ف��ل��وى س��م��ع��ه ف��ي خ��ط��اه��م��ا وق��ع ف��َح��لَّ ��ي��اه ف��ت��ق��فَّ
وت��س��رع تَ��ِج��دُّ ف��أت��ت ب��ل��ح��اق��ه ��َه��ْت ُوجِّ َه��ْك��ُط��َر س��ع��اة ب��أن أم��ًال
ي��ت��ت��ب��ع م��ن��ه��م��ا وك��لٌّ ف��ج��رى ال��ع��دى ع��َرف ال��ق��ن��ا م��رم��ى ع��ل��ى ل��ك��ن
ي��رت��ع42 وخ��ش��ًف��ا أرن��ب��ًة ال��غ��اب ف��ي تَ��أَثُّ��َرا ��َف��يْ��ِن ُم��ثَ��قَّ ك��ال��َخ��يْ��َط��َل��يْ��ِن
ع43 ي��ت��روَّ واث��بً��ا ي��ث��أُج وال��خ��ش��ف ٌع ُم��َروِّ ال��ح��دي��د ب��ال��ن��اب ال��ن��اب ذو

530



العارش النشيد

يُ��ْدَف��ُع أوش��ك ��اِس ال��ُع��سَّ ع��ل��ى ح��ت��ى ن��ائ��يً��ا ال��ط��راوِد ج��ي��ش ع��ن َف��َص��َالُه
أم��ن��ُع َق��ْرٌم ع��ل��ي��ه ي��ص��ول ال ك��ي ب��ع��زي��م��ة ِذيُ��وِم��ذًا َف��الُس دف��ع��ت
ي��ت��ب��ع ت��اٍل ب��ال��ط��ع��ن وِذيُ��وِم��ذٌ ط��اع��ن َل أوَّ ال��ق��رم ذاك وي��ك��ون
ُم��َق��رَّبَ��ا ال��ح��م��اَم أُنْ��ِب��ئُ��َك ت��ؤت��ي��ك َف��ُخ��ذْ ال أو «ق��ف وق��ال: ال��ق��ن��اة ه��ز
ت��ت��رع��رع44 ال��ث��رى ف��ي ف��غ��اص��ت ع��م��ًدا ِب��َه��ا ك��اِه��ِل��ِه ف��وق ُح يُ��َص��رِّ ف��رم��ى
يَ��تَ��َل��ْع��َل��ُع45 أس��ن��انُ��ه ُم��ْص��َط��كَّ��ٌة ه��ال��ًع��ا وأُْوِق��َف م��م��ت��ق��ًع��ا ف��ان��ه��دَّ
��ُع يَ��تَ��َخ��ضَّ ب��اك��يً��ا ي��ش��ه��ق ف��ق��ال ُه أم��س��ك��ا ي��دي��ه وم��ن ع��ل��ي��ه َوثَ��بَ��ا
وُم��َص��لَّ��بَ��ا ��ًف��ا ُم��ثَ��قَّ وال��ح��دي��د ـ��ًرا وُص��ْف��ـ ذه��بً��ا ف��دي��ت��ي وتُ��ْج��َزُل «ع��ف��ًوا
ال��ِخ��بَ��ا» ف��ي ح��يٌّ األس��ط��ول ع��ل��ى أن��ي درى ��ا إمَّ ال��غ��ن��ى يُ��ِن��ي��لُ��ُك��َم��ا وأب��ى
ُم��تَ��َه��يِّ��بَ��ا46 ال��ردى ت��خ��ش وال «ف��اس��ك��ن ده��ائ��ه: ب��ح��ك��م أوذي��ٌس ف��أج��اب
تَ��َق��طَّ��بَ��ا وال��ظ��الُم ن��ام��وا وال��ن��اس م��ف��رًدا ت��رق��ب ج��ئ��َت م��ا ص��ادًق��ا ق��ل
ل��يَ��ْرُق��بَ��ا أُِس��ي��َر ل��م��وق��ف��ن��ا ع��ي��نً��ا َه��ْك��ُط��ٌر ب��ك ب��غ��ى أم ت��س��لُ��ب أف��ج��ئ��َت
يَ��تَ��َه��لَّ��ُع: ج��ازًع��ا ي��خ��ُف��ق ف��أج��اب خ��اب��ًط��ا» ن��ف��س��ك ت��ل��ق��اءِ م��ن ج��ئ��ت أم
ال��ِح��ب��ا ب��ه��ا يَ��ِج��لُّ ِص��َل��ًة إع��داُده ال��ب��ال وأورث��ن��ي أغ��رى ه��ك��ط��ٌر «ب��ل
ُركِّ��بَ��ا اْل��ُم��َؤلَّ��ُق ال��ص��ل��ُب ف��والذُه ب��ه��ا وم��رك��ب��ًة آخ��ي��ٍل أف��راَس
ال��نَّ��ب��ا ط��ل��ب ف��ي األع��داءِ ل��م��واق��ف م��س��ارًع��ا اْدَل��َه��مَّ وال��ل��ي��ُل ألس��ي��ر
ُم��نَ��كِّ��بَ��ا ال��وب��اُل ع��زم��ك��م ه��د أم ع��ه��دك��م ك��س��اب��ق ُص��نْ��تُ��ْم أس��ف��ي��نَ��ك��م
م��ه��رب��ا» ال��ت��م��ل��ص ع��ل��ى م��ع��وِّلِ��ي��ن د ��َه��ا ال��سُّ ت��ع��اف��ون أق��ع��دك��م وال��ع��ي
تَ��َط��لُّ��بَ��ا ت��ِع��زُّ ِص��َل��ٍة ف��ي أُْط��ِم��ْع��َت ف��ق��د «ن��ع��م أُِذي��ُس: م��ب��ت��س��ًم��ا ف��أج��اب
ي��ت��غ��ل��ب��ا أن يُ��ط��ي��ق ال��ج��ي��اد ت��ل��ك ع��ل��ى إِنْ��ِس��يٌّ ه��ي��ه��ات ل��ك��ن��م��ا
َك��ْوَك��بَ��ا َه��ْك��ُط��ُر أي��ن ل��ي وق��ل ف��اص��ُدق إل��ه��ة اب��ن وذل��ك أخ��ي��ل إال
تَ��َرتَّ��بَ��ا أي��ن ال��ط��رواد وم��ع��س��ك��ُر وع��ي��ونُ��ه وخ��ي��ول��ه وس��الح��ه
وت��ص��لُّ��ب��ا ش��دًة ال��س��ف��ائ��ِن ق��رب ل��ل��وغ��ى ال��ت��ربُّ��َص ع��زم��ه��م أع��ل��م��ت
األش��ه��ب��ا»47 ال��ح��س��ام ف��ي��ن��ا أع��م��ل��وا ق��د َم��ا ب��ع��ِد م��ن ل��دي��اره��م ع��ودًة أم
ُم��ْع��ِربَ��ا ت��ع��ل��م ُرْم��َت ق��د م��ا ك��ل ع��ن ال��ن��ب��ا «س��أص��دُق��ك ذول��وٌن: ف��أج��اب
م��وِك��ب��ا أَلَّ��َف ال��زع��م��اء ن��خ��ب��ِة م��ن ُع��ْزَل��ٍة ف��ي ال��وغ��ى ل��غ��ب ع��ن ه��ك��ط��وُر
ال��ُم��ْج��تَ��بَ��ى إي��لُ��و ض��ري��ح ح��ول ي��ق��ض��ون ال��م��ن��ت��دى أه��ُل ش��وراه ف��ي وه��ن��اك
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ت��ج��نَّ��بَ��ا ال��ه��ج��وَع ج��ي��ش��ه��م ل��ك��نَّ ج��ن��ب��ات��ه��م ع��ل��ى ح��رًس��ا ي��ن��ِظ��م��وا ل��م
م��ت��ألِّ��ب��ا ��ًظ��ا م��ت��ي��قِّ م��ت��ك��اث��ًف��ا س��اه��ًدا ال��م��ق��اب��س ح��ول م��ن وأق��ام
َف��تُ��ْس��تَ��بَ��ى تُ��َراُم وأزواٌج ول��د وراءه��م ل��ي��س ال��ح��ل��ف��اءُ ل��ك��ن��م��ا
اس��ت��ع��ذب��ا»48 ال��ه��ج��وع ع��ذَب ول��ف��ي��ُف��ُه��م ُه��ُج��وِدِه��ْم ِع��ْبءَ ال��طُّ��ْرَواِد ع��ل��ى أَْل��َق��ْوا
تَ��َك��تَّ��بَ��ا» ح��م��اه ف��ي ق��وٍم ك��لُّ أم ج��م��ل��ًة ُه��ْم «وه��ل أوذي��ٌس: ف��أج��اب
ط��نَّ��بَ��ا ق��د ق��اريً��ا ع��س��ك��ر ال��ُج��ْرِف ف��ي ُق��يُ��ولِ��ِه��ْم اق��ت��راع ب��ع��د «م��ن ف��أج��اب:
ُم��تْ��َع��بَ��ا ي��ه��ج��ع وال��ك��ل َق��ْف��ُق��ونَ��ٍة وَف��َالِس��ٍج ِف��يُ��ون��ي��ا رم��اة وك��ذا
ال��رب��ى ف��وق ِل��ي��ِق��يَ��ا َف��يْ��َل��َق ح��ل ق��د ِب��ِث��ْم��بَ��َرا ث��م ال��لِّ��ي��ِل��ي��ُج وك��ذل��ك
ال��ظُّ��بَ��ى49 آُل ِم��ي��ِس��يَ��ا ع��س��ك��ر وه��ن��اك وَف��ِري��ِج��ي��ا ِم��يُ��ون��ي��ا خ��ي��ل وك��م��اة
وت��رغ��ب��ا ال��ول��وَج ثَ��مَّ ت��ط��ل��ب��ا إن ال��ه��دى دون��ك��م��ا ال��ت��ن��ق��ي��ُب ذا وع��الم
أق��َربَ��ا م��ك��انً��ا َح��لُّ��وا ال��ِح��َم��ا َط��َرَف أت��ى ت��وٍّا ج��ي��ش��ه��م ال��ثَّ��راَق��ُة ف��ه��ن��ا
ُه��بَّ��بَ��ا وال��ع��واص��ف نُ��ْص��ًع��ا ك��ال��ث��ل��ج خ��ي��وَل��ه ِخ��ْل��ُت ِري��ُس��وُس وم��ل��ي��ك��ه��م
أع��ج��ب��ا س��الٍح ع��ل��ى ال��لُّ��َج��يْ��ِن ح��ول ب��َع��ْس��َج��ٍد تُ��ِن��ي��ُر م��رك��ب��ٍة وع��ج��ي��ب
أَْه��يَ��بَ��ا ربٍّ��ا ويَ��ِزي��ُن ب��ل ب��اإلن��ِس ونَ��َض��اُرُه ُص��نْ��ُع��ُه ي��ج��ُدر ك��ان م��ا
واذه��ب��ا ف��اش��ُدَداُه وث��اق��ي ال أو ش��ئ��تُ��م��ا إم��ا األس��ط��ول اق��ص��دا ف��ِب��َي
وأك��ِذب��ا» أروغ أن ع��م��ًدا رم��ُت أم ق��ل��تُ��ه ف��ي��م��ا أص��دق��ُت وت��ح��ق��ق��ا
م��أربَ��ا ال��ت��م��ل��ص ل��ك ت��ج��ع��ل��نَّ «ال ص��ارًخ��ا ي��ح��م��ل��ق ذي��وم��ي��ذٌ ف��ع��دا
األص��وب��ا ال��ب��الَغ ل��ن��ا ب��ذل��ت ول��ئ��ن ن��ج��وًة ل��ك ت��ُرم ال ظ��ف��رن��ا ق��د ب��ك
ُم��ْح��ِربَ��ا أو راِق��بً��ا ت��رج��ع ف��ل��س��وف ُم��ْف��تَ��ًدى أو ُم��َس��رًَّح��ا ح��ي��ي��ت ف��إذا
وت��ض��ِرب��ا» تَ��ُروَد ل��ن األخ��اءَِة ب��ي��ن ال��رََّدى ال��َع��َج��ِل ف��ي أُوِرْدَت إذا ل��ك��ن
ي��ت��ض��رع م��ت��ش��ف��ًع��ا ب��ك��ف��ه ـ��سُّ يَ��َم��ـ ل��ع��ارض��ه ذول��وٌن ف��أش��ار
يَ��ْق��َط��ُع50 ق��ط��ًع��ا اْل��َع��َض��َل��يْ��ِن ب��ح��س��ام��ه ان��ث��ن��ى ال��ع��ن��ق ع��ل��ى ذي��وم��ي��ذٌ ل��ك��ْن
ي��ت��ص��دَّع ص��ارًخ��ا ي��ه��ت��ف ك��ان م��ذ م��ص��دًَّع��ا ل��ل��ح��ض��ي��ض أه��وى ف��ال��رأس
يَ��نْ��َزُع م��ن��ه وال��ق��وَس ل��ت��ري��ك��ٍة ع��اِم��ٌد وأوِذَس ذي��وم��ي��ٍذ وك��ال
ي��رف��ع أم��س��ك أوذي��ُس وك��ل��ه��ا ـ��َل ال��طَّ��ِوي��ـ وال��رم��َح ال��ذئ��ب ج��ل��َد وك��ذاك
��بَ��ا51 ُم��َخ��ضَّ ال��س��الح اْق��تَ��ِب��ِل��ي رب��ة «ي��ا ه��ات��ًف��ا: ي��ق��دِّم آلث��ي��ن��ا ن��ذًرا
ت��ق��رُّبَ��ا ن��روم م��ن أول ف��ألن��ِت ال��ع��ل��ى أب��ن��اءِ ال��خ��ل��د آل ك��ل م��ن
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��بَ��ا» نَ��تَ��َح��سَّ ف��ل��ن س��ي��ري ب��خ��ي��ول��ه��م ع��س��ك��روا ال��ثَّ��َراَق��ِة ح��ي��ث إل��ى وِب��نَ��ا
تُ��ْج��َم��ُع ع��ل��ي��ه��ا وأوراًق��ا ق��ص��بً��ا ُم��َك��ثِّ��ًف��ا أن��اَط ط��رف��اءٍ وب��ج��ذع
وتُ��َض��يَّ��ُع ب��ه ت��خ��ف��ى ف��ال ل��ه��م��ا ال��دَُّج��ى ذَيَّ��اَك ج��ن��ح ف��ي بَ��َغ��ى ِس��َم��ًة
ت��م��تَّ��ُع��وا52 ب��ال��ه��ج��وع ال��ث��راَق��ُة ف��إذا وال��دَِّم��ا ال��ق��واض��ب ب��ي��ن وت��ق��دَّم��ا
��ُع��وا ج��مَّ ق��د أس��ُط��ر ث��الث��َة س��ط��ًرا س��الُح��ُه��ْم ال��ح��ض��ي��ض ف��وق وإزاءَه��م
م��ت��م��نِّ��ع م��ل��ي��ُك��ه��م ال��ُك��م��اة ق��ل��ب وف��ي ج��واداُه ف��تً��ى ك��لِّ وإزاءَ
ُع ت��ت��ف��زَّ ال األن��ج��اُب أف��راُس��ُه أُوثِ��َق��ْت ت��ل��ي��ِه م��رك��ب��ٍة ووراء
��ُع: يُ��َش��جِّ أش��ار ذي��وم��ي��ٍذ ف��إل��ى ب��اص��ٍر أوَّل ك��ان أُوِذُس ف��ه��ن��اك
م��ت��ك��ذِّب��ا م��ائ��نً��ا يَ��ُك ل��م ذول��وُن أف��راَس��ه وه��اَك��ه��ا ال��َك��ِم��يَّ «ه��اك
نَ��تَ��نَ��كَّ��بَ��ا أن ال��ي��وَم ذا ش��أنُ��نَ��ا أو ��ٌج ُم��َدجَّ ف��أن��ت ُص��ْل ب��أس��ك ف��ال��ب��أس
��بَ��ا» م��ق��ضِّ ال��رج��ال ب��أع��ن��اق واض��رب ف��أَُح��لُّ��ه��ا ت��ش��أ وإن ال��ج��ي��اد ُح��لَّ
يُ��َق��طِّ��ُع ال��رق��اِب أس��ب��اَب ف��ان��ق��ضَّ َدْت َش��دَّ أث��ي��ن��ا ِت��ي��ِذيُ��ٍس اب��ِن وي��َد
��ُع َوتَ��َف��جُّ ��ٌع َوتَ��َوجُّ َوتَ��َص��دٌُّع ال��ثَّ��َرى َص��بَ��َغ َج��َرى وَدٌم َف��َرى َس��يْ��ٌف
ُم��ْق��ِل��ُع53 ه��و وم��ا ف��م��زَّق��ه��ا راٍع ي��رَع��َه��ا ل��م ثُ��لَّ��ًة ف��اج��أ ك��ال��ل��ي��ث
يَ��ْص��دَُع َق��رًم��ا ع��ش��ر اث��ن��ي ب��ح��س��ام��ه ف��رى ح��ت��ى ف��ات��ًك��ا ي��ب��ُط��ش زال م��ا
��ع ي��وسِّ وال��ط��ري��َق يَ��ْق��ِب��ُض ع��ق��ب��ي��ه ام��ُرٌؤ ُق��ِت��َل ك��ل��م��ا ��َة ثَ��مَّ وأُِذي��ُس
تَ��تَ��َض��ْع��َض��ُع ف��ال ال��ق��ت��ل��ى ع��ل��ى ع��دًوا ُع��وَِّدْت م��ا ال��ت��ي ال��خ��ي��ل ع��ل��ى ح��رًص��ا
ي��ص��َرع ِذيُ��وِم��ذُ ف��ج��ن��دل��ه ب��ل��غ��ا َع��ْش��ِرِه��ْم ث��ال��ِث ِري��ُس��وَس إل��ى ح��ت��ى
ي��ت��ج��زَّع زاَره ِل��َط��يْ��ٍف َق��ِل��ٌق زف��راِت��ه ��ٌد ُم��َص��عِّ وه��و أرداه
��ُع54 يُ��َوقِّ ال��م��ل��ي��ك رأِس ع��ل��ى بَ��َع��ثَ��ْت ق��د ف��االُس ِذيُ��وِم��ٍذ ب��ش��ك��ل ط��ي��ًف��ا
ويُ��ْق��ِل��ُع ي��س��ي��ر ب��ه��ا وَج��دَّ ـ��َم��ِدَه��ا ب��ِم��ْض��ـ ي��ق��ِرن��ه��ا ال��خ��ي��ل ح��لَّ وأُِذي��ُس
��ُع ُم��َرصَّ أُِن��ي��َط ب��م��رك��ب��ة س��وٌط ف��ات��ه م��ذ ي��س��ت��اق��ه��ا وب��ق��وس��ه
ي��ت��زع��زع55 ال ظ��لَّ ِذيُ��وِم��ذُ ل��ك��ن ص��اف��ًرا ِذيُ��وِم��ذَ ف��دع��ا ن��أى ح��ت��ى
ي��س��َط��ع ف��ي��ه��ا ِرُس��وَس س��الُح ك��ب��ًة َم��ْر يَ��ْج��تَ��رُّ أب��ج��ذع��ه��ا م��ت��ردًدا
ُع يُ��َج��رِّ ال��ثَّ��َراِق ال��م��وت ��َة ُغ��صَّ أم يُ��ِق��لُّ��َه��ا راح��ت��ي��ه ك��ل��ت��ا ب��ي��ن أم
ت��ت��أوَّب��ا أن ح��ان ق��د «ِذيُ��وِم��ذٌ ُل: ت��ق��و دن��ت إل��ي��ه ب��ف��االٍس وإذا
ُم��ْرَع��بَ��ا» ل��ل��ه��زي��م��ة ف��تُ��ْح��َرَج ع��ج��ٍل ف��ي ال��ط��رواد ي��وِق��ظ َربٍّ ف��ل��ُربَّ
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ي��ق��رع56 ب��ال��َح��ِن��يَّ��ِة وأُوِذُس َع��َج��ًال اع��ت��ل��ى ث��م ص��وتَ��ه��ا ذي��وم��ذُ ف��وع��ى
م��ت��ط��لِّ��ع ح��رك��اِت��َه��ا راِق��ٌب ـ��بُ��ُس ِف��ي��ـ ال��ن��ور وَربُّ ط��ارا ال��ح��م��ى ف��إل��ى
ُع يُ��َف��زِّ وراح م��ح��ت��دًم��ا ف��ان��ق��ضَّ تَ��ِل��ي ذُوِم��ي��ذًا َف��اَالُس تَ��ْخ��َف��ُه ل��م
يُ��ْج��ِزُع57 ن��بَّ��ه ال��ح��ال ف��ي ق��وم��ه ِش��َد وُم��ْر ِري��ُس��وٍس آِل م��ن وإُف��وُق��نً��ا
��ع ي��ت��وجَّ رف��ي��َق��ه رس��وَس ف��دع��ا ج��رى ق��د م��ا ��ًرا ت��ذعُّ يَ��ُه��بُّ ف��رأى
بَ��ْل��َق��ُع ل��دي��ه م��رب��ط��ه��ا وال��خ��ي��ُل أم��اَم��ه ب��ال��دم��اءِ ت��خ��ِب��ُط ال��ن��اُس
وأُْس��ِم��ُع��وا رأوه ِل��م��ا ��ِري��َن ُم��تَ��ذَعِّ َض��ِج��ي��ِج��ِه��ْم ب��ي��ن ال��طُّ��ْرَواُد ف��ت��ه��اف��ت
أزم��ع��وا ل��ي��ًال ول��ألُس��ط��ول ف��َس��َط��ْوا ال��ِع��َدى َه��َج��َم ب��ه��ا ِق��َح��ًة واس��ت��ع��ظ��م��وا
تُ��ْس��تَ��ْودَُع اْس��تُ��بْ��ِق��يَ��ْت ح��ي��ث أس��الَب ال��ـ بُ��لِّ��َغ��ا ��ا ل��مَّ وأُِذي��ُس وِذيُ��وِم��ذٌ
ي��دف��ع أق��ب��َل أوذي��َس إل��ى َع��َج��ٍل وف��ي تَ��نَ��اَوَل��َه��ا ِت��ي��ِذي��ٍس اب��ن َوثَ��َب
ال��َم��ْه��يَ��ُع58 ال��ط��ري��ق ي��ح��م��ل��ه��ا ل��ل��ق��وم ف��ُط��يِّ��َرْت س��اط وال��خ��ي��َل اع��ت��ل��ى ث��م
نَ��ب��ا59 م��ا ح��دس��ي ص��ح��ِب ي��ا «اس��م��ُع��وا ق��ال س��ام��ٍع َل أَوَّ ن��س��ط��ور ب��دا وب��ه��م
ُم��َدبْ��ِدبَ��ا60 ال��ج��ي��اد ِب��َك��بْ��َك��بَ��ِة َخ��بَ��ٌب ُم��نْ��ِب��ِئ��ي وق��ل��ب��ي أذن��ي ف��ي َدبَّ ق��د
اس��ت��ص��ح��ب��ا ال��ج��ي��اد خ��ي��َر ال��ع��دى وم��ن أق��ب��ال وأوذُس ذي��وم��ي��ذٌ ف��ع��س��ى
يُ��نْ��َك��بَ��ا» ل��م ب��ب��ل��ي��ٍة ف��ع��س��اه��م��ا ع��ل��ي��ه��م��ا ال��ع��داة ف��ي ال��ت��ألُّ��ب أخ��ش��ى
ال��م��ط��ل��ع َه��لَّ ال��ب��ط��ل��ي��ن م��ن ح��ت��ى ك��الم��ه يُ��ِت��مُّ ن��س��ط��وٌر ك��اد م��ا
��ُع61 يُ��َرجِّ ال��م��دي��ح وص��دى ب��ي��م��ي��ن��ه ُم��َس��لِّ��ًم��ا ج��اء وال��ك��ل ��ال ف��ت��رجَّ
��ع: م��ت��وقِّ ل��ل��ن��ب��ا ُم��ْص��ٍغ وال��ك��ل س��ائ��ل أول ن��س��ط��ور ب��ه��م ف��ب��دا
م��ك��َس��بَ��ا أك��ان��ت ف��ق��ل ال��ج��ي��اُد ه��ذي أوِذًس��ا ��ل ال��م��ب��جَّ آخ��اَي ف��خ��َر «ي��ا
��ب��ا ت��ل��هُّ ب��ال��ش��ع��اع ت��ل��َه��ُب ك��ال��ش��م��ِس أرى ص��ل��ًة س��اق��ه��ا خ��ل��د َربُّ أم
��ب��ا وت��ح��جُّ ع��زل��ًة ع��م��ري وأب��ي��ُت ك��ري��ه��ة ك��ل وُخ��ْض��ُت َه��ِرْم��ُت ف��ل��ق��د
ح��بَ��ا ل��ك��م��ا ُم��ْج��تَ��ٍب َربٍّ ف��ل��ُربَّ م��ث��َل��ه��ا ع��م��ري أُْل��ِف ل��م ل��ك��ن��ن��ي
وم��ح��بَّ��بَ��ا» م��ق��رَّبً��ا ك��ان ف��االَس وب��ن��ِت��ه زف��َس ل��ل��رَّبِّ ف��ك��الك��م��ا
األن��ج��ب��ا وال��ح��ك��ي��َم األخ��اءِة ش��رف ي��ا ن��س��ط��وُر «ي��ا أوذي��ُس: ف��أج��اب��ه
أط��ي��بَ��ا ج��ي��اًدا أت��ح��ف��ن��ا ش��اء ل��و ك��رام��ٍة آل واألرب��اُب ف��ال��رب
��بَ��ا وتَ��َع��جَّ ف��ان��ظ��َرْن ح��دي��ثً��ا ج��اءت إث��راق��ي��ٌة ال��خ��ي��ل ه��ذي ل��ك��نَّ
��بَ��ا َخ��ضَّ َق��رًم��ا ع��ْش��ر اث��ن��ي وإزاءَه َق��يْ��َل��ُه��ْم أردى ال��م��ق��دام ف��ِذيُ��وِم��ذُ
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م��ت��ق��رِّب��ا ق��ادًم��ا ال��س��ف��ائ��ن إل��ى ن وَك��ا ُف��ْزنَ��ا ع��ش��ره��م ب��ث��ال��ِث وك��ذا
م��ت��ط��ِل��ب��ا» أخ��ب��ارن��ا م��س��ت��ط��ل��ًع��ا ورف��اق��ه ل��َه��ْك��ُط��ٍر أُِس��ي��َر ع��ي��ٌن
أج��م��ع��وا ال��م��س��رَّة ع��ل��ى ال��ج��م��ي��ع وك��ذا ب��غ��ب��ط��ٍة ال��ح��ف��ي��َر ب��ال��خ��ي��ِل واج��ت��از
أودع��وا ال��م��راب��ِط ف��ي ف��ي��ه��ا وال��خ��ي��َل ل��ذي��وِم��ٍذ خ��ي��م��ٍة ح��ت��ى ص��ح��ب��وه
ُرتَّ��ُع ل��دي��ه��ا نُ��ِص��بَ��ْت ب��م��ذاوٍد ج��ي��اُده ��ِه��يِّ ال��شَّ ال��ح��ب ف��ي وه��ن��اك
ي��ش��َرع62 ال��خ��ض��ي��ب��َة ذول��وَن أس��الَب أش��راع��ه ب��م��ن��ت��ه��ى أُِذي��ُس وم��ض��ى
ي��س��ت��ن��ِق��ع م��س��ارًع��ا خ��اض ال��ب��ح��ر ف��ي م��ن��ه��م��ا وك��لٌّ ب��ه��ا يُ��ِع��دُّ ن��ذرا
ويَ��ْه��َم��ُع ي��س��ي��ل ع��رٌق ب��ه��ا ع��نُ��ًق��ا داِل��ًك��ا ي��غ��ِس��ُل وال��ف��خ��ذي��ن س��اق��ي��ه
ي��ن��َزع ب��ادر ال��م��ص��ق��وِل ل��ل��ِم��ْس��بَ��ِح ج��س��َم��ه رطَّ��ب ال��ي��مُّ م��ا إذا ح��ت��ى
ي��م��رع63 ال��م��رطَّ��ب ال��ج��س��م ب��ه زي��تً��ا م��ت��ط��يِّ��بً��ا ب��ه ُغ��ْس��ًال م��س��ت��أن��ًف��ا
ُم��تْ��َرُع ال��ش��ه��يَّ��ة ب��ال��خ��م��ر ال��دَّنِّ ف��ي ض��ا وه��ن��اك ل��ط��ع��ام��ه اغ��ت��دى ث��م
��ُع ي��ت��ش��فَّ ب��ه��ا آلث��ي��ن��ا ن��ذًرا م��م��ل��وءٍَة ب��أك��ؤٍس ي��ري��ق م��ن��ه��ا

هوامش

قسمني: إىل قسمناها واحدة قصيدة كأنه واحد بحر عىل النشيد هذا نظمنا (1)
مجلس لوصف الثاني والقسم ووليه. تقدمه وما اإلغريق مجلس لوصف األول القسم
قافيتني: عىل القصيدتني من كالٍّ وجعلنا النشيد، آخر إىل بعده من كان وما الطرواد
فكأن والجواب؛ الخطاب أو اإلنشاء ألبيات والثانية الخرب، قص املتضمنة لألبيات إحداهما
ولعله شعرائنا نظم يف نره لم نسق وهو قصائد، أربع يف واحدة قصيدة يقرأ القارئ

القراء. كرام عند القبول موقع يقع
رأيناه فلقد تصوره. سمو عىل ببينة فيه ويأتي إال نشيًدا هومريوس يفتتح ال (2)
فيأخذ الخلق، أحوال إىل تنبهه وإىل األكرب اإلله عظمة إىل يشري الثاني النشيد استهالل يف
الزعيم تيقظ يمثل هنا ونراه نوم. وال سنة تأخذه ال وهو ليًال الهجوُع واآللهَة الناَس
وأما الرقاد واستعذبوا الجيش هجع فقد والتنبه. التيقظ ذلك بمثل البرش بني املقدام
إىل ويتشوف ومصريه جيشه أمر يف يفكر الهواجس، تنتابه أَِرٌق َقِلٌق فهو أغاممنون
موقف بل مجده بباذخ املعتز امللك مقام هنا مقامه فليس امُلِلمَّ. الخطب بها يدرأ وسيلة
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بها افتخر التي هومريوس عظات جملة من عظٌة وهي أبنائه. عىل الساهر الرءوف األب
املتأخرون. بها وتََمثََّل األقدمون

ُسمع ما كثريًا — ونادره الهومريي التعبري غريب من وهو — زفس هريا: قرين (3)
بأبي الداري وتميم ليىل بأبي عثمان الخليفة كتكنية بابنته الرجل تكنية العرب كالم يف
وربما جاهله». كنت إن فاطمة ابن «هذا العابدين: زين يف الفرزدق كقول أمه أو رقية
أن إال بالزوجة التعريف عنهم يرد لم ولكنه تقدم. من فوق أخته إىل فارسهم انتسب
وهذا الزهراء. فاطمة زوج عيلٍّ: اإلمام يف يقولوا كأن خاصة أحوال يف التعظيم به يراد
ما عىل هو وإنما تعظيمه، وال بها تعريفه يُِرْد لم إذ هريا» «زوج هومريوس قول بخالف

عرصه. يف مألوف اصطالح يظهر
باستعارة أتى فإذا ذلك ومع االستعارات قليل تشابيهه كثرة عىل هومريوس إن (4)
من أبدع الحرب وصف يف أسلوب وأي للسامع ويلِذُّ الواقع يطابق بأسلوب يوردها فإنما

األبطال. وأجساد الرجال أشالء اللتهاِم املفغور الفم استعارة
الرمح. واللهذم: األسد، القسورة: (5)

أغاممنون أخوه تردى كما الفهد بفروة تََردَّى إنما منيالوس إن أفستاثيوس: قال (6)
ألننا منه هفوًة إال أظنها وال قتال. قصد يف ال مهمة طلب يف ذهبا إنما ألنهما األسد؛ بجلد
وهو النوم من هبوبه أثناء الفهد جلد منكبيه عىل يتناول املقدام البطل ذيوميذ سنرى
رأينا أننا ذلك من وأبلغ العدو، للقاء ذاهب أنه له ويخيل السالح يتقلد كما يتقلده إنما

فهد. فروة كتفيه وعىل منيالوس براز إىل متقدًما الثالث النشيد يف فاريس
َخاِطَرِي كأن أغاممنون سعي منيالوس يسعى أغاممنون. أي القوم: سيد (7)
الجند زعيم ألنه فهذا مختلف تواردهما يف السبب ولكن واحد. أمر عىل تواردا األخوين

الحرب. سبب ألنه وذاك
هكطور وأما باآللهة نسب عالقة لهم اليونان أبطال من كثريين أن علمت لقد (8)
يشري أن مولًدا» ينسب لألرباب كان «ما بقوله: أراد أغاممنون ولعل ا. قحٍّ بًرشا فكان

البحر. بنات من تقدم كما وأمه آخيل، إىل خفية إشارة
السري. يف اإلرساع والتخويد: ومريون. نسطور ابن ترسيميذ لدى أي لديهما (9)

أن والرابع الثالث النشيد أول يف بك مر كما وأشباهه البيت هذا من يؤخذ (10)
مركزة كانت السفائن ألن الزمان؛ ذلك يف عظيًما مبلًغا بالًغا كان العسكري النظام
إليها واللِّيَاذُ منها الخروج لهم يتيرس بعض عن بعضها منفصلة صفوًفا حسنًا تركيًزا
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يختلط ال صفوًفا نسق أحسن عىل مرتبًا أمامها واملعسكر سبيل، أهون عىل بها واإلقالع
والدفاع. الهجوم يف واالختباط االضطراب عليها يستحوذ فال ببعض، بعضها

وتباينت األنساب اختلفت وإن األجناد تساوي إىل تشري كثرية أمثلة لنا تقدمت (11)
كان وإن يتعظم أن بها عليه يحظر ألخيه أغاممنون من أخرى عظٌة وهنا األصول.
منذ األمم معظم اعتقاد فهو نجهدا» أن قىض نشأتنا منذ «فزفس قوله: وأما عظيًما،
بأن باالعتقاد يرصح بما مشحونة األقدمني وأشعار والقرآن واإلنجيل فالتوراة نشأتها.

املعنى: بهذا املعري قال ما أحسن وما وشقاء. عناء دار هي إنما الدنيا هذه

ازدي��اِد ف��ي راغ��ب م��ن إال ـ��ج��ُب أع��ـ ف��م��ا ال��ح��ي��اة ك��ل��ه��ا ت��ع��ٌب
ال��م��ي��الِد س��اع��ة ف��ي س��رور ف أض��ع��ا ال��م��وت س��اع��ة ف��ي ح��زنً��ا إن

قال نسطور. ببأس أغاممنون تغني ببأسهم العرب شيوخ يتغنى ما كثريًا (12)
املنقذ: بن املرار

َك��ِب��ْر ق��د ش��ي��ًخ��ا خ��ول��ة رأت أم ت��ن��ك��رن��ي إذ خ��ول��ة ع��ج��ٌب
َف��أُِط��ْر م��ن��ه ال��ظ��ه��ُر وتَ��َح��نَّ��ى ن��اص��ًع��ا س��بٍّ��ا ال��ده��ر وك��س��اُه
ُغ��ُم��ْر غ��ي��ر ح��س��ن ب��الءِ ذو م��اج��ٌد ف��إن��ي ش��ي��بً��ا ت��ري أن

العدواني: األصبع ذو حرثان وقال

ورَع��ا وال ِن��ك��ًس��ا ب��خ��ي��ًال أل��ف ف��ل��م ك��ب��رت أن��ن��ي ت��زع��م��ا إن

السري. يف أغذ أي أسأد: (13)
ملا وإال الزمن ذلك يف معروًفا يكن لم الليل شعار أن البيت هذا من يؤخذ (14)
ما أقدم الشعار، بذلك ينطق أن حسبه كان بل األسئلة، هذه يسأل أن نسطور اضطر
جاهليتهم. يف معروًفا كان أنه إىل يشري وبعدها الهجرة قبل العرب تاريخ من إلينا وصل
جزء (أغاني العباد سموا ولهذا هللا» عبد آل «يا الحرية نزلوا ملا تنوخ شعار كان فقد
عىل الكالم يف (١٦٤ :٢ (جزء الحلبية السرية يف الدين برهان بن عيل وقال (١٦٢ :١١
تنادي املرشكني خيول دخلت إذ واألرس» بالنهب ُشِغلُوا قد املسلمون «فبينما أحد: غزوة

إلخ. املسلمني. يف السيوف ووضعوا لهبل» يا للعزى «يا بشعارها فرسانها
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فقوله أغاممنون قدوم عند نائًما كان نسطور أن الحديث سياق من يظهر (15)
حقيقًة يكون أن يمكن ولقد والرعاية التلطف باب من هو إنما ساهٌد» مثيل «وأنت له:

الخطاب. يف السابق كان ألنه مستيقًظا
الئًما. أي مفنًِّدا: (16)

أغاممنون حنان إلبراز وسيلة ويلتمس إالَّ أخيه مع منيالوس الشاعر يذكر ال (17)
أٍخ عن دفاع وال األمثال. مذهب األخوي حبُّه ذهب لقد حتى به، تعلقه وشدة أخيه عىل
إذا إنه بقوله: وطاعته وأدبه أخيه تيقظ إىل أشار فإنه هنا أغاممنون دفاع من أجمل
قال به، وتمثًال ألوامره والتماًسا األكرب ألخيه رعايًة بل وتقاعًسا غفلًة يحجم فال أحجم
املوافقة يف رشع إذ وتوقريًا؛ إجالًال زاده بل نسطوَر بيشءٍ يمَسْس ولم أغاممنون ذلك كل

تملص. ألطف لومه من تملََّص ثم رأيه وتصويب كالمه عىل
استعماًال لها أَر ولم «الزولية»، اليوم العراق أهل ويقول الطنفسة، الزربية: (18)

األسود. واألسحم: إفسادها. أو الزربية تصحيف ولعلها اللغة كتب يف
هاجًعا نسطور أرانا لبوسها. ويُلبسها إال األحوال من حالة الشاعر يصف ال (19)
عىل بحمله له قبل ال سالح كل من أعزل فراشه عىل فأبرزه األيام أضعفته شيخ وهو
هيأُه البنية القوي الجسم الصحيح الفتى وهو ذيوميذ إىل بنا أتى وملا النوم. فراش
أغاممنون أرق وصف ملا وكذلك إليها. ينتدب ملمة ألول متهيئًا بسالحه ُمضطِجًعا لنا
أرق فهو منيالوس أرق بخالف عليها. القلق خرافه عىل الساهر الراعي أرق لنا صور

يديه. بني من الفرص انفالت من واملشفق الزمان لكوارث املتألم املضطرب
رواية نورد أن البديعي اإلغراق هذا ورقة املعنى هذا لطف بيان يف حسبنا (20)
يوًما يتقنص كان الغزنوي محمود السلطان أن ذلك بها. القارئ تفكهة من بأس ال
الشكل بديع مرضب له وكان والشعراء، والعلماء واألمراء العظماء فيها عظيمة بحاشية
املرضب ذلك بوصف الشعراء يأمر أن فاستحسن طويل، عمود عىل يقوم الصنعة عجيب
مقاطيع غريهم وقال بأخرى العسجدي وثنَّى قصيدة العنرصي فقال الشائق، وعموده
تخاله تكاد واحد ببيت السبق فأحرز الفرس بهومريوس امللقب الفردويس وأما وأشعاًرا،

وهو: اليونان هومريوس أستاذه من بحرف حرًفا أخذه
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ب��ارك��اْه وق��بَّ��ٔهِ ن��ي��زه ب��ِن ب��م��اْه ش��ْد وبَ��ر ه��ي ب��م��ا ش��د ف��ُرو

األرض الحامل الثور عليها (التي السمكة إىل أسفله بلغ العقب رأس أن ومعناه
الطي من فيه بما حسنًا الفردويس بيت وزاد القمر. أعالها بلغ امللك قبة وأن قرنيه) عىل

شعًرا: وتعريبه (القمر) وماه (السمكة) ماهي بني والجناس والنرش

ال��س��م��ِك م��رب��ض ح��ت��ى ال��س��م��اك��ي��ن م��ن ال��م��ل��ِك ق��ب��ة وت��ع��ل��و ي��دن��و ال��ك��ع��ب

البيتني دون وليس املذكور. للجناس حفًظا الترصف من ترى ما إىل اضطررنا وقد
وعمود هومريوس رماح بوصف شبيًها وصًفا جبله بوصف السموأل بيت ومتانة قوًة

قوله: وهو الفردويس

ط��وي��ُل يُ��ن��ال ال ف��رٌع ال��ن��ج��م إل��ى ب��ه وس��م��ا ال��ث��رى ت��ح��ت أص��ل��ه رس��ا

أن ريب بال فنحكم جميًعا الفحول هؤالء بني الخواطر بتوارد نحكم لم فإن
قمر بني املأخذ لقرب هومريوس دون السموأل عن ناقل فهو ناقًال كان إن الفردويس
أبيهما سماء يف فكالهما الفرى، جوف يف الصيد فكل غرو وال السموأل، ونجم الفردويس

هومريوس.
أن إال يبق فلم املوىس من أََحدَّ رصاط عىل كأننا حرًجا بات موقفنا إن أي (21)

وإما». إما لجٍة «كراكب فنموت. اآلخر الجانب إىل أو فنحيا الواحد الجانب إىل نميل
الكالب. النواهس: (22)

وصف أصدق التشبيه هذا كان وشدة، ضنك حالة يف اليونان كان ملا (23)
الغاب من املنحدر والوحش الجند، والخراف الحراس، هم الحيوان من فالحماة لحالهم
تام املقابلة صحيح ذلك وكل املعسكر، اضطراب والكالب الناس وجلبة هكطور، هو

التمثيل.
تنشيًطا الزعماء برهط الحفري اجتاز إنما نسطور أن املفرسين بعض زعم (24)
الشاعر ألن التخريج لهذا حاجة نرى وال حرج. موقف يف يكونوا لم أنهم لرييهم للحراس؛
الورع أن مراًرا رأيت ولقد الدما» تدنسه لم محالٍّ «حلوا قال: إذ بنفسه الكالم فرسَّ

آلهتهم. إىل وتقربًا عبادًة الدماء دنس فاجتنبوا أعمالهم كل يف وجهتهم
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بنفسه تكلف لو إذ تخفى، ال لحكمًة النمط هذا عىل نسطور سؤال يف إن (25)
ينتدب من أن خصوًصا إليه حاجة ال وحسًدا النفوس يف ريبًة لهاج املتجسسني انتقاء
أوردته ربما التهلكة إىل مسوق ريب بال فهو ومجٌد رفعة بذلك له كان وإن املهمة لهذه
عىل الفخار لطالب املجال فيفسح اإليثار مظنة عنه يدفع الجند إىل الخيار فإلقاء حتفه.

منه. خريٍة
الورَّاق: محمد قال (26)

وم��ش��اوَرا م��ن��اظ��ًرا األم��ور ف��ت��ق أم��ره ت��ف��رق إذا ال��ل��ب��ي��ب إن
م��خ��اط��َرا األم��ور ي��ع��ت��س��ف ف��ت��راه ب��رأي��ه ي��س��ت��ب��د ال��ج��ه��ال��ة وأخ��و

اآلخر: قول ومثله

ت��ري��اِن م��ا ال��ي��وم ع��ل��يَّ أش��ي��را واح��ٍد ج��ن��ب ف��ي ال��رأي ل��ي��س خ��ل��ي��ل��يَّ

منهما: وأحسن

اث��ن��ي��ِن ع��ل��ى ي��خ��ف��ى ال ف��ال��ح��ق واس��ت��ِش��ر غ��ي��رك رأي ب��رأي��ك اق��رن
م��رآت��ي��ِن ب��ج��م��ع ق��ف��اُه وي��رى وج��ه��ُه ت��ري��ه م��رآة ال��م��رءُ

يكن لم األزمان تلك يف األعداء تجسس أن غريه ومن السياق هذا من يظهر (27)
الجند. عامة من نفر بعبئها يقوم مهمة لعهدنا فهو األيام. هذه يف عليه نراه ما عىل
أسفار يف ذلك مثل ورد وقد والرؤساء، امللوك إليها يتسابق مفخرة العهد لذلك وكان
إذ وهو املديانيني معسكر يف متجسًسا القضاة سفر يف جدعون ذهب إذ القديم العهد
لفتح قادًما املدينة من النبي خرج ملا أنه العرب تواريخ ويف اإلرسائيليني. جند زعيم ذاك
بن وحكيم حرب بن سفيان أبو وهم متجسسني عظمائها من ثالثة مكة من خرج مكة

الخزاعي. ورقاء بن وبديل حزام
نظر والنسب الحسب إىل ينظرون كانوا أنهم أغاممنون كالم من يؤخذ (28)
يًدا أطول يكون رفيق تخري من ذيوميذ يمنع مانًعا ذلك يكون أال فأراد العرب جاهلية
أخيه انتقاء عن منعه إىل بذلك رمى ولقد وفصله، أصله عن النظر برصف جأًشا وأقوى

بأخيه. شغفه شدة من علمت ملا عليه إشفاًقا منيالوس
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امتاز مأثرة وهي تدبره، لحسن الحكمة إلهة أثينا بموىل يلقب أوذيس كان (29)
وجهني: من صواب موقع عليه ذيوميذ خيار وقع ولهذا منازع، فيها له يكن ولم بها
من الحسد باعث يبق فلم لبأسه ال لحكمته سواه من عىل بإيثاره رصح إنما ألنه األول
يصح ال هرم شيخ ونسطور نسطور إال والدربة بالحكمة مثيل له يكن لم إذ سواه،
إىل منها الرأي أصالة إىل أحوج الخطرية املهام بأن إشعاًرا والثاني املهمة. لهذه انتدابه

الشاعر. عظات صفوة من عظٌة وهي البأس
يف سبق ما يف النظر أمعنت فإذا هومريوس أقوال كل يف َجِيلٌّ التناسب إن (30)
وانعقاد الجند ونوم ورجوعه آخيل إىل الوفد خروج من النشيد وهذا التاسع النشيد
الالزم الزمن بحكمته قاس قد الشاعر يكون أن بد ال أنه علمت القرار؛ وإصدار املجلس
لتجسس وقت أصلح أنَّ خاٍف غري إنه ثم ثلثاه. الليل من فمىض الحوادث تلك النقضاء
النوم. بثقلة هجعت قد العيون تكون حيث الليل من األخري الثلث هو إنما عدوٍّ معسكر
يف رأينا املشتعلة املقابس تلك لخمود الالزم الزمن راعى الشاعر أن ذلك إىل أضفنا وإذا

شائبة. تشوبهما ال وتناسبًا تناسًقا كالمه كل
العينني من كل سالح نوع وصف أيًضا التناسق وحسن التصور دقة ومن (31)
لألبطال، املتصدي للقتال املتصدر ألنه الحدين قاطع سيًفا ُقلَِّد مقدام بطل وهو فذيوميذ
دونه وهو أوذيس وأما حال. كل عىل منه له بد ال بصدر صدًرا املقاتل سالح فالسيف
وأما الفتيان. بقوى له قبل ال ملن أصلح فهي ونبال قوس من له بد فال وقوة صربًا
تنبه فال لهم أسرت ألنها املعدن ترائك من الليل ذلك يف خري فلكليهما الجلدية الخوذة

العدو. حرس بربيقها
بذكر َكَكِلِفِه، جماعته ُعدد من القطع بعض تواريخ بذكر َكِلًفا الشاعر نرى (32)
وال تدوينه، يجب شأن ذات كانت لو كما الرتيكة تلك تاريخ يذكر هنا فهو أنسابهم.
والجياد، الجدود بقدم يفخرون كما سالحهم بقدم يفخرون كانوا القوم فجاهلية بدع
فإن العرب، قومنا عند كثرية عليه أمثال لنا بل هومريوس يونان يف منحًرصا ذلك وليس
بتاريخهما األمثال جرت العبيس عنرتة فرس واألبجر طالب أبي بن عيل سيف الفقار ذا

كثري. وأمثالهما ووصفهما
بقوله: نواس أبي تفاؤل أوذيس يتفاءل (33)
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ال��ع��م��ِر م��ن ط��ي��ٍب وع��ن ع��ي��ش ط��ي��ب ع��ن ص��ادق��ٌة وال��ط��ي��ر ت��خ��ب��رن��ا ف��ال��ط��ي��ر

يف هذا وقدموس إلخ. قدموس أبناء إىل أوفد ذيوميذ أبو تيذيوس إن أي (34)
وأبناء وهمي، اسم سوى ليس قدموس أن األمر وحقيقة ملوكهم من ملك أساطريهم
البحارة وعلمتهم اليونان سواحل استوطنت فينيقية جالية هم إنما املذكورون قدموس
الفينيقية كمادتها العربية يف ومادتها األصل فينيقية والكلمة الصنائع. من كثريًا وشيئًا
أن أرادوا فكأنهم املرشق. بمعنى العربانية (ِقِدم) קדב مادة من تكون وقد القدم. بمعنى
التاريخ. يف كثرية أمثلة ولذلك قدموس أبناء فقالوا: املشارقة أو الفينيقيني قدماء يقولوا
ما عىل بقدموس يراد أنه العرب لبالد التاريخية جغرافيته يف (Forster) فورسرت ويرى
بعد نعدم ال ولعلنا التوراة. يف املذكورة ِقْدَمة نفس هي عربية قبيلة أسطرابون تاريخ يف
القحطانية. قضاعة من العرب قدامة بنو البيوتيني اليونان أجداد أن يثبت مؤرًخا هذا
النري؛ واملضمد: الجبهة، العريضة والجبهاء: األوىل، سنتها يف البقرة التبيعة: (35)

اْلَحْرَث﴾. تَْسِقي َوَال اْألَْرَض تُِثريُ ذَلُوٌل ﴿الَّ البقرة: سورة يف جاء كما إنها أي
العنق، طوييل أي أجيدين» «جوادين األصل: ويف الطويل الجواد السهلب (36)
يف ممدوحة صفة وهي أيًضا األجيد به يُراد قد ألنه األجيد عىل السهلب اخرتنا وإنما

الخيل: زيد قال العرب. شعر يف الورود وكثرية الخيل

ال��ذئ��اِب خ��ب��ب ن��زائ��ًع��ا ت��خ��بُّ وس��ل��م��ى أج��أ م��ن ال��خ��ي��ل ج��ل��ب��ن��ا
ال��ع��ق��اِب ك��خ��اف��ي��ة وس��ل��ه��ب��ة أع��وج��يٍّ أج��رَد ك��ل ج��ل��ب��ن��ا

بهذا فهي والفطرية الجاهلية تعبرياتها توفر العربية لغتنا مميزات من إن قلنا:
كتبة يضطر كما األمر يضطره ما كثريًا إذ هومريوس لغة تحايش وال لغة أوسع املعنى
السلهب هنا: كقولنا واحدة، بكلمة جميًعا نؤديهن بكلمات معنى تأدية إىل اآلن اإلفرنج
سنة ابنة للبقرة التبيعة قليلة أبيات قبل واستعمالنا العنق، الطويل للجواد األجيد أو
من ذلك كون يف الحكم أما تُْحَىص. أن من أكثر ذلك وأشباه الجبهة العريضة والجبهاء

نظر. ففيه لغتنا محسنات
عينًا. أصري أو أتجسس أعتان: (37)

بالفارسية. بان ديده معربة الربيئة، أي والعني والحارس الرقيب الديدبان: (38)
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عمدوا إذا حالتهم وصف يف تباينًا واإلغريق الطرواد ذكر عند رأينا ما كثريًا (39)
كل يف واحدة خطوة خطته يتعد لم الشاعر أن النظر للُمنِْعِم ويظهر واحد، عمل إىل
الطرواد عىل وتربيزهم اإلغريق انتظام الثالث النشيد افتتاح عند أرانا فقد شعره.
الشوروي الحكم من كان ما والترصيح باإلشارة أخرى بأماكن وأرانا الحربية، بالفنون
أثبته األمثلة ألطف من مثال هنا ولنا الطرواد. عند االستبدادي والحكم اليونان عند
ذلك برهانه. ودقة جالئه لشدة الرشاح أكثر إليه تنبَّه وقد ترصيًحا ال تلميًحا الشاعر
رأيه يبث حكيم شيخ فيهم وقام مجلًسا عقدوا أعدائهم اعتيان عىل اإلغريق عزم ملا أنه
املطلق. املستبد كالم هكطور فيهم فيتكلم الطرواد وأما املهمة بتلك للقيام األبطال ويدعو
بعطاء يعدون والطرواد كثري ورشف يسري بمال املهمة تلك صاحب يَِعُدوَن واإلغريق
للفخار طلبًا املهمة لتلك أبطالهم يتصدى واإلغريق املطلب. بعيد املنال عزيز ولكنه جزيل
، وتروٍّ ببأس وذيوميذ أوذيس فيتقدم الغرار. باملال طمًعا بينهم ذولون يقوم والطرواد
القومني. دستور عىل داللة العجيب الطباق من ذلك كل وغرور. بتهور ذولون ويتقدم
عىل أخذ وذولون بعهده الرب عىل نسطور من عهًدا يلتمسا لم اليونان بطيل أن عليه وزد
بما وعد وهكطور اإلمكان يف ما وعد ونسطور املغلظة. واأليمان الوثيق العهد هكطور

وسعه. فوق
حدباء. قوس اليوناني: األصل ويف الوتر عن البائنة الفارج: القوس (40)

أن والحراثني الحراثة بها يصف مواضع عدة يف هومريوس كالم من يُستفاد (41)
الرشقية. األقطار من كثري يف اليوم منه أرقى سنة آالف ثالثة منذ كان الفن هذا

الصيد. كلب الخيطل: (42)
يتخوف. ويرتوع: يصيح، أي ويثأج: الحاد، أي الحديد: (43)

تهتز. وترتعرع: يخطئ، أي يرصح: (44)
هذا جملتها ومن وحكايته، شعره بني مماثالت هومريوس شعر من كثري يف (45)
ولقد رعدة، واملتهيب خوًفا املرتعش هيئة تصور األصل عن سامع سمعه فإذا البيت

قبًال. أرشنا كما مواضع بضعة يف به التشبه حاولنا
لذولون تأمني ظاهره يف فإنه ألفسده؛ ذيوميذ قاله لو أوذيس قاله كالم هذا (46)
اضطرابه عىل ذولون أن شك وال دَمه، هدَرا بل عليها نَاُه يَُؤمِّ لم أنهما وسنرى حياته، عىل
ما مع الردى» تخش «ال قوله: ألن أوذيس؛ أراده ما عىل ال يريد ما عىل املعنى أخذ
عىل بخيانة وال بحنث ليس ذلك بعد له فقتلهما التأمني تمام يفيد ال التطمني من فيه

اعتقادهما.
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إنشاد كل يف فرتى لعدوه، العدو به نطق إذا سيما وال بالحق اإلقرار أجمل ما (47)
فينا أعملوا قد هنا أوذيس كقول عدوه قدر يبخس منهم عدو يكن لم أنه هومريوس

بعضهم: كقول األقدمني شعرائنا كالم يف بالقليل هذا وليس األشهبا، الحسام

أص��ب��را ال��م��وت ع��ل��ى ك��ان��وا ول��ك��ن��ه��م ب��م��ث��ل��ه��ا س��ق��ون��ا ك��أًس��ا س��ق��ي��ن��اه��م

لصدق تقريبًا الطرواد حلفاء لهجوع الحجة ونعم حجة الشاعر التمس (48)
تيرس ملا الطرواد تيقظ متيقظني كانوا لو إذ بينهم؛ وذيوميذ أوذيس ولوج عن روايته

ذلك. لهم
األسنة. أصحاب أي الظبى: آل (49)

فيًجا كان ألنه الزمان ذلك برشائع ُمِخلٌّ ذولون قتل أن يتوهم القارئ لعل (50)
سابقة شهرة غري عىل جرأته التي هي هذه صفته كانت وربما رسوًال، أي تقدم ما عىل
بل رسول بصفة يأِت لم أنه يخفى ال أنه عىل التهلكة تلك عىل اإلقدام عىل القتال يف له

بالجواسيس. يرفق هذه أيامنا يف حتى رشًعا نرى ولسنا خفي، رصد بصفة
سالح ذكر السابع النشيد يف تقدم وما املوضع هذا قبل التاريخ يف يَِرْد لم (51)
عهد بعد شتى وأمم مختلفة أزمنة يف كثريًا ذكًرا له ولكنَّ اآللهة، من إلله نُِذَر أو أُهدي
شمر أبي بن الحارث إهداء عن العرب جاهلية أخبار يف ورد ما ذلك ومن هومريوس،
معلقني وظالَّ طيء، بني صنم القلَّس إىل رسوب ولآلخر: مخذم ألحدهما: يقال سيفني
من العارشة السنة يف طيء إىل رسية يف طالب أبي بن عيلَّ اإلسالم نبي أرسل حتى عليه
وأخذ الصنم وكرس وسبى فغنم عليهم وأغار إليهم فسار الصنم، يهدم أن وأمره الهجرة

النبي. إىل وحملهما السيفني
برش: قال (52)

ن��ي��ام��ا ُروب��ي ال��ق��وم ف��أل��ف��اه��ُم م��ّر ب��ن��ي ت��م��ي��م ت��م��ي��م وأم��ا

األمويني: شأفة باستئصال مفتخًرا الخراساني مسلم أبو قال (53)

رق��دوا ق��د ب��ال��ش��ام غ��ف��ل��ٍة ف��ي وال��ق��وم دم��اره��م ف��ي ب��ج��ه��دي أس��ع��ى زل��ت م��ا
أح��ُد ق��ب��ل��ه��م يَ��نَ��ْم��َه��ا ل��م ن��وم��ة م��ن ف��ان��ت��ب��ه��وا ب��ال��س��ي��ف ط��رق��تُ��ه��ُم ح��ت��ى
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الحكمة. إلهة أثينا

األس��ُد رع��يَ��َه��ا ت��ول��ى ع��ن��ه��ا ون��ام م��س��ب��ع��ٍة أرض ف��ي غ��ن��ًم��ا رع��ى وم��ن

يشعر ولم الفتك هذا كل يفتك أن لذيوميذ تسنى كيف املطالع يستغرب لقد (54)
ومركبته جواَديه جانب إىل كلٌّ متفرقني كانوا إنهم فقال: سبق الشاعر ولكن أحد به
ريسوس برؤيا هنا ولنا اآلخر. يستيقظ أن قبل حدته عىل فرد بكل يبطش أن عليه فسهل
عىل واقًفا ذيوميذ ِلَطيِْف رؤياه أن شعري بأسلوب منه يُستفاد جميل ترصف ملكهم
قومه استنفار من يتمكن أن قبل بالقتل ذيوميذ فعاجله حلًما ال يقظة كان إنما رأسه
سائر عىل يصدق أن يبعد ال ريسوس عىل صدق وما بذيوميذ، واإليقاع نفسه عن والدفاع

القتىل.
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قبل والرشطة واللصوص املتجسسني بني ليًال للصفري ذكر نعلم ما يف ليس (55)
املوضع. هذا

القوس. أي الحنية: (56)
أثينا أن األبيات بهذه مراده أن رمزيٍّا نظًرا هومريوس كالم إىل الناظر يرى (57)
أن قبل قومه إىل يرتد أن الفجر دنا وقد الحكمة من كان إنه أي الكف؛ إىل ذيوميذ نبهت
ال كما النور إله وأفلون الصباح، تجىل إنه أي الثراقة أيقظ أفلون وأن األعداء، به يشعر

يخفى.
الواسع. املهيع: (58)

لخبب سامع أول نسطور يكون أن املطالع يستغرب لربما أخطأ، أي نبا: (59)
أعظم كان نسطور أن يفتنا لم ولكنه السمع، حاسة يقيضبضعف الذي هرمه عىل الخيل
إىل وأوذيس بذيوميذ امللقي بها املشري ألنه البعثة؛ تلك نتيجة استطالع إل تشوًفا القوم
سياق كل يف فليس ذلك ومع والثواني، الدقائق واملحيص التنبه كل املتنبه التهلكة، تلك

حواسه. من حاسة ضعف إىل يشري ما الحديث
ما ملعناه لفظه مماثلة من لرأى اليوناني األصل يف البيت هذا املطالع قرأ لو (60)
التي املماثلة تلك من رائحة العربية الرتجمة يف ولعل الجياد، وقع صوت يسمعه يكاد
بقوله: ڤرجيليوس إال هومريوس فالح منهم يفلح ولم الشعراء من كثري إثباتها حاول

ب٥٩٦). ن٨: (أنياذة Quadrupedante putrem quatit ungula campum
بالنص الكتبة سائر هومريوس سبق ما جملة من أيًضا باليمنى التسليم (61)
وغريه للسالم واملصافحة بيمينه، الناس ويبايعه بيمينه يَُسلُِّم اإلسالم نبي وكان عليه،
وال البيع، عقد عند يتصافحون كانوا فقد لفظها، عليها يدل العرب عند ا جدٍّ قديمة
لفظة أخذت ذلك ومن املرشق، بالد وبعض والعراق العجم بالد يف ذلك يفعلون يزالون
العهود وإبرام املواثيق لعقد أيًضا يتصافحون وكانوا الخلفاء، بحكم لالعرتاف امُلبايعة

منه. يزوجها أن أراد إذا خاطبها إىل يده يمدُّ كان البنت ويل أن ذلك من
يرفع. يرشع: (62)
يدهن. يمرع: (63)
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الثالثة املعركة

ُمْجَملُه

بسالحه أغاممنون فشكَّ للقتال الجيشان فهاج «الفتنة» زفس سري الصباح كوكبة بدت ملا
هكطور وتربص بيدهم زفس فأخذ الطرواد وأما وهريا. أثينا رعاية تحت بجيشه واندفع
الطرواد له ُدهش ما البسالة من أغاممنون وأبرز الحرب فالتحمت األعداء هجمات لصد
تأمره هكطور إىل زفس ببالغ إيريس فذهبت فيهم. ويفتك يتعقبهم وهو أمامه فالتووا
فاندفع أغاممنون جرح أن عتم وما أليم. بجرح أغاممنون يصاب حتى الحرب باعتزال
فصدُه لهكطور ذيوميذ وانربى اإلغريق. عىل يظهرون فكادوا جيشه عزائم وشدد هكطور
حتى يناضل وظلَّ إلغاثته أوذيس فبادر أقعده. سهًما ذيوميذ عىل أطار قد بفاريس وإذا
قلب عىل أياس وانقض ومنيالوس. أياس إليه يرسع لم لو يهلك وكاد صوقوس جرحه
عىل السهام فانهالت امليرسة طرف من إليه هكطور فأرسع فهزمه الطروادي الجيش
بعد عن يرقب أخيل وكان الغفري. الجمُّ اإلغريق زعماء من وقتل وجرح كاملطر أياس
الجهد من القوم نال ما نسطور عليه فقص أمرهم من كان ما يتبني فطرقل فأرسل
به ليخدع سالحه يلبسه أو بنفسه ينهض أن إليه يتوسل أخيل إىل فطرقل فعاد والعناء،

ويرعبهم. األعداء
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اليوم هذا وقائع وستستمر اإللياذة الفتتاح والعرشين الثامن اليوم يف النشيد هذا وقائع مجرى
القتال. ساحة يف الحوادث ومشهد عرش. الثامن النشيد إىل

الحاديعرش1 النشيد

ال��ف��ي��اح م��رق��ده��ا م��ن ت��ن��ه��ض ال��ص��ب��اح غ��زال��ة ب��دت ل��م��ا
ت��ض��ي2 وال��ن��اس ال��ج��ن��ة ع��ل��ى ح��ت��ى ال��وض��ي ال��وج��ه ذا ط��ي��ث��ون وغ��ادرت
ال��ق��ت��ال3 م��ع��ال��م ب��ي��ده��ا ال��وب��ال ف��ت��ن��ة زف��س س��يَّ��ر
ال��م��ش��رف ال��ك��ب��ي��ر أوذي��س م��رك��ب ف��ي األس��ط��ول م��ن��ت��ص��ف ف��ان��ت��ص��ب��ت
األك��ب��ر وأي��اس أخ��ي��ل ح��ت��ى ال��ع��س��ك��ر ك��ل ال��ف��زع��ة ل��ت��ب��ل��غ
وب��اس��ا4 ش��دة ال��ج��ان��ب��ي��ن ف��ي ال��ق��الس��ا ورب��ط��ا خ��ي��م��ا إذ
ال��م��ش��ت��د ل��ل��ق��ا وش��ددت��ه��م ال��رع��د دوي ت��دوي ف��دم��دم��ت
ال��وط��ن ل��ع��زي��ز ال��م��آب ع��ل��ى ال��م��ح��ن وث��ق��ل ال��ح��رب ف��آث��روا
ال��س��الح��ا يُ��ق��وِّم��وا ك��ي ب��ال��ق��وم وص��اح��ا ب��ه��م أت��ري��ذ ف��ق��ام
األم��ر ب��ب��ادي خ��ف��ي��ه ي��ل��ب��س األغ��ر ف��والذه ف��ي وش��كَّ
ال��ل��ج��ي��ن ب��ع��رى ح��اال أوث��ق ب��ق��دت��ي��ن س��اق��ي��ه وح��ول
ال��ح��م��ل��ة س��ي��ر ق��ب��ل م��ن أه��دي��ه��ا ال��ت��ي ال��ب��ه��ي��ة ال��درع ول��ب��س
ال��والء5 ل��م��ح��ك��م ت��ذك��رة ال��نَّ��اءِي ك��ن��ي��ر ق��ب��ري��س م��ل��ك م��ن
ال��ب��الد ف��ي ش��اع ال��س��ف��ي��ن ع��ل��ى ل��ل��ط��رواد اإلق��الع ن��ب��أ م��ذ
ل��ل��ن��ظ��ر ش��ائ��ق��ات ال��ن��ض��ار م��ن ع��ش��ر اث��ن��ا ف��ي��ه��ا ال��س��ط��ور أب��دع م��ن
س��ط��ع ف��والذ أس��ح��م ع��ش��رة م��ع ع��ش��رون أب��ي��ض ن��ح��اس وم��ن
ال��ن��ق��ي ال��وش��ي م��ن ح��ي��ات ث��الث ال��ع��ن��ق ح��ت��ى ال��ج��ن��ب��ي��ن ك��ال وف��ي
ط��رح6 ال��س��م��ا م��ن زف��س ب��ن��ب��أ ق��زح أق��واس ال��غ��ي��م ب��ق��ل��ب ح��ك��ت
ات��ق��د ب��ش��ع��اع��ه ح��س��اًم��ا أل��ق��ى ق��د أت��ري��ذ ك��اه��ل��ه ع��ل��ى ث��م
ال��ع��ج��ب7 ف��ي��ه��ا ف��ض��ة م��ن وغ��م��ده ال��ذه��ب أب��ه��ى م��ن وال��ح��زام ك��ل��ب��اه
ق��وي��ا ج��س��م��ه ك��ل ي��س��ت��ر ب��ه��ي��ا ش��ائ��ًق��ا تُ��ْرًس��ا وق��ل
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س��اط��ع��ه ال��ب��ه��ي ال��ص��ف��ر م��ن ع��ش��ر الم��ع��ه ح��ل��ق��ات دارت ع��ل��ي��ه
ال��ل��ه��اب8 األب��ي��ض ال��ن��ح��اس م��ن ال��ح��راب��ي م��ن ع��ش��رون وف��ي��ه
ال��ن��ظ��ر رواع ال��غ��رغ��ون ب��ه��ا ي��ب��دو أغ��ر ف��والذ ح��رب��اء وس��ط��ه��ا ف��ي
ف��ض��ة9 ب��ح��زام ش��دت وال��درع ال��رِّع��دة ورس��م ال��ه��ول وح��ول��ه
ال��ع��ن��ق وح��ي��د ال��رأس م��ث��ل��ث أزرق روع ث��ع��ب��ان ف��ي ي��ل��ت��ف
ال��ع��دد ه��ات��ي��ك ب��ع��د م��ن ي��ل��ب��س��ه ع��م��د أت��ري��ذ ل��ل��م��غ��ف��ر ث��م م��ن
ال��ق��ون��س10 ف��وق ه��اج خ��ي��ل ش��ع��ر م��ن أم��ل��س ب��ع��رف ال��رأس م��رب��ع
س��اط��ع��ي��ن11 ال��ج��و أع��ال��ي ح��ت��ى م��ث��ق��ف��ي��ن رم��ح��ي��ن وق��ل
ق��ص��ف��ا وه��ي��را آث��ي��ن��ا ب��أم��ر وش��رف��ا ل��ه إج��الال وال��رع��د
األف��راس��ا ال��خ��ن��دق ق��رب ت��ن��ظ��م ��يَّ��اس��ا ال��سُّ ف��رس��ان��ه ف��أم��رت
ال��ص��ب��اح ط��رة ص��ي��اح ب��ي��ن ب��ال��س��الح م��اش��ي��ن وان��دف��ع��وا
ال��ف��ي��ل��ق ع��ج��ال وراءه��م ت��ج��ري ال��خ��ن��دق ق��رب األب��ط��ال ف��ان��ت��ظ��م
م��خ��ض��ب��ا12 ب��دم ط��ال ي��م��ط��ر ال��ل��غ��ب��ا أث��ار ب��ي��ن��ه��م وزف��س
األب��ي ه��ك��ط��ور ح��ول م��ن ف��ان��ت��ظ��م��وا ال��ه��ض��ب ف��وق ال��ط��رواد ب��ن��و أم��ا
ال��ع��ظ��ي��م ال��م��ج��ت��ب��ى وآن��ي��اس ال��م��ع��ص��وم ف��ول��ي��ذام��س وح��ول
ال��ب��اس آل األرب��اب ح��ك��ى ف��ت��ى وآك��ام��اس ف��ول��ي��ب وح��ول
أن��ط��ي��ن��ورا ول��د م��ن ث��الث��ة آغ��ن��ورا ال��م��ح��م��ود وال��ق��ي��م
ال��ك��ب��ي��ر ِم��َج��نَّ��ه ي��ده ف��ي ي��دور ص��دره��م ف��ي وه��ك��ط��ر
ي��ص��در ب��ص��در ث��م ف��ي��خ��ت��ف��ي ف��ي��أم��ر س��اق��ت��ه��م ف��ي ي��خ��وض
ي��ظ��ه��ر ح��ي��نً��ا ث��م ح��ي��نً��ا ال��غ��ي��م ف��ي ي��س��ت��ت��ر ال��ذي ال��ه��ول ك��ك��وك��ب
ال��ج��ب��اذ13 ال��الم��ع زف��س ك��ب��رق وال��ف��والذ ب��ال��ح��دي��د ي��س��ط��ع
وال��ط��ع��ان ال��ض��رب ن��ق��ع وث��ار ال��ج��ي��ش��ان اش��ت��ب��ك ذاك ف��ع��ن��د
ي��ن��زع ل��ل��ف��رار م��ن ي��ك��ن ول��م ان��دف��ع��وا ال��ذئ��اب م��ث��ل ف��ك��ل��ه��م
ال��ح��ص��اد14 ي��ب��ت��ت��ه ك��س��ن��ب��ل واألج��س��اد ال��رءوس ت��ب��ت��ت
م��ت��ق��اب��ل��ي��ن ط��رف��ي��ه ف��ي ص��ف��ي��ن ب��زرع��ه��م ن��ظ��م��وا م��ذ
ال��م��ه��دم��ه ال��ف��ت��ن��ة إال ب��ال��ب��ش��ر ال��م��ل��ح��م��ه ت��ل��ك ي��ش��ه��د ي��ك��ن ول��م
ب��اح��ت��ج��اب ال��ق��ص��ور ب��ش��ائ��ق األرب��اب س��ائ��ر األل��م��ب وف��ي
ال��ط��رواد ل��ن��ص��رة ل��م��ي��ل��ه ب��اد ط��را ل��زف��س ول��وم��ه��م
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ب��اع��ت��زال ع��ل��ي��اه ف��ي ي��ع��ت��ز ب��ال��م��ب��ال��ي ل��ي��س زف��س ل��ك��ن
وال��م��ق��ت��ول وال��ق��ات��ل وال��ح��رب واألس��ط��ول ب��ال��ط��رواد ي��ح��ي��ط
ت��ل��ت��ق��ي وس��ه��ام ت��ردى ج��ن��د ال��م��ش��رق الرت��ف��اع ال��ب��زوغ م��ن
وس��غ��ب��ا وظ��م��أ غ��اب��ه ف��ي ت��ع��ب��ا ي��ض��وى ال��ح��ط��اب م��ا وآن
ب��ال��ق��ائ��ل��ه15 ط��ع��ام��ه م��ه��ي��ئً��ا ال��غ��ائ��ل��ه ب��ع��د ال��راح��ة وي��ط��ل��ب
ال��ط��رواد ك��ت��ائ��ب وخ��رق��وا ب��اش��ت��داد اإلغ��ري��ق ت��أل��ب
ال��م��ن��ون ي��م��ي��ن��ه ف��ي ت��س��ي��ر أغ��ام��م��ن��ون ي��ج��ري ص��دره��م ف��ي
ال��ك��م��ي وي��ل��وس ال��س��ائ��ق ف��ت��ب��ع��ه األم��م راع��ي أب��ي��ان��ور ج��ن��دل
ال��غ��ض��ب م��ش��ت��د أغ��ام��م��ن��ون ي��ل��ق��ى وث��ب وث��بً��ا م��رك��ب��ت��ه ف��وق م��ن
ال��م��ت��ي��ن ب��رم��ح��ه ط��ع��ن��ه ال��ج��ب��ي��ن ف��ي أت��ري��ذ ل��ك��ن��م��ا
دق وال��ه��ام��ة ال��دم��اغ وب��دد س��ح��ق وال��ع��ظ��م ال��م��غ��ف��ر ف��خ��رق
ال��ص��دري��ن ن��اص��ع ف��وق الس��ت��ر م��ي��ت��ي��ن ف��ل��ب��ث��ا ع��راه��م��ا
وأن��ط��ف��وس��ا ف��ري��ام ول��د م��ن إس��وس��ا ع��ل��ى ي��س��ط��و ان��ث��ن��ى ث��م
ال��ح��ل��ي��ل��ه16 زوج��ه ذام��ن ل��ك��ن خ��ل��ي��ل��ه غ��ادة اب��ن ف��ذل��ك
ال��ع��راك��ا ول��ي وه��ذا س��اق ف��ذاك��ا م��رك��ب��ة رك��ب��ا ق��د
ال��غ��ن��م��ا ي��رع��ي��ان إي��ذا ب��ط��ور ده��م��ا أخ��ي��ل ِق��ْدًم��ا ك��ل��ي��ه��م��ا
وأط��ل��ق��ه��م��ا ف��دي��ة ون��ال أوث��ق��ه��م��ا ال��خ��ي��زور ب��ي��ان��ع
ف��ج��ن��دال ث��دي��ه ف��ي ب��ط��ع��ن��ة ق��ت��ال إس��وًس��ا أت��ري��ذ واآلن
وق��ع ف��ل��ألرض ق��ط��ًع��ا أذن��ه ق��ط��ع ب��ح��س��ام��ه وأن��ط��ف��وس
ال��ع��ج��ب م��اض��ي أم��ره��م��ا م��ن ي��ذك��ر س��ل��ب م��ن��ه��م��ا ال��ش��ك��ة ف��ش��ائ��ق
ال��زم��ن17 ب��ذاك آخ��ي��ل ب��أم��ر ال��س��ف��ن ف��ي رآه��م��ا ق��د ك��ان إذ
ال��ع��زائ��م18 واه��ن��ة ِخ��َش��َف��ًة داه��م ك��ل��ي��ث م��ش��ى وص��ائ��ال
ت��ك��ل��ف ب��ال س��ح��ًق��ا ك��ن��اس��ه��ا ف��ي األن��ي��اب ب��رائ��ع ي��س��ح��ق��ه��ا
ال��ِخ��َش��َف��ْه ب��رف��د ل��ه��ا ح��ي��ل��ة ال ال��م��رت��ج��ف��ه ال��ظ��ب��ي��ة ت��ل��ك واألم
ال��ش��ج��ر م��ل��ت��ف ب��ي��ن ت��ج��ري ال��غ��اب ف��ي ال��م��ف��ر ت��ب��غ��ى م��ل��ت��اع��ًة م��رت��اع��ًة
ال��م��ل��ت��ق��ى ذاك ه��ول م��ن ه��ال��ع��ًة ع��رًق��ا وت��س��ي��ل َع��يٍّ��ا ت��ل��ه��ث
ال��م��دد ي��ب��ذل ف��ري��ام ل��ول��دي أح��د ي��ك��ن ل��م ال��ط��رواد ف��ي ك��ذاك
ث��ارا ب��أًس��ا أت��ري��ذ وخ��ل��ف��ه��م ال��ف��رارا األراغ��س ل��دى ولَّ��وا
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ه��زم��ا ق��د م��رك��ب��ة م��ط��ا ع��ل��ى ده��م��ا وإي��ف��ل��وًخ��ا ف��ي��س��ن��درا
ت��رج��ع��ا أن ل��زوج��ه��ا ه��ي��الن��ًة م��ن��ع��ا م��ن أن��ط��ي��م��اخ��س ول��د م��ن
وذه��ب19 م��ت��اع م��ن وف��ي��را م��اال ووه��ب رش��اه ف��اري��س ك��ان إذ
ال��ع��دد ت��ح��ت ج��م��ح��ت ال��ج��ي��اد الح األس��د م��ث��ل ل��دي��ه��م��ا ف��ع��ن��دم��ا
س��ط��ع��ت س��ن��اء ب��ه��ا أع��ن��ٌة ف��وق��ف��ت أي��دي��ه��م��ا وارت��ج��ف��ت
ال��م��ل��ت��م��س: ب��ذل��ة وص��رخ��ا ال��م��ج��ل��س ذاك ف��وق م��ن ف��س��ج��دا
م��دخ��ر ُط��رٍّا وال��ح��دي��د وال��ص��ف��ر األغ��ر ف��ال��ت��ب��ر وال��ف��داء «ال��ع��ف��و
ال��خ��الي��ا»20 ع��ل��ى ح��ي��ي��ن ن��ب��ق إن ال��ه��داي��ا ي��ج��زل ف��أن��ط��م��اخ
ال��م��را: ال��ج��واب م��ن��ه ف��ل��ق��ي��ا وص��غ��را ت��ذل��ال وب��ك��ي��ا
ح��ك��م��ا ي��وًم��ا ال��ط��رواد ب��م��ج��ل��س وال��دك��م��ا أن��ط��م��اخ «أل��ي��س
ات��ق��د وب��ال��ك��ي��د رس��ول��ي��ن ج��اءا وق��د وم��ي��ن��ي��ال أوذي��س ب��ق��ت��ل
ب��ص��دره ف��ي��س��ن��دًرا وط��اع��نً��ا غ��دره» ش��ر اآلن س��ت��ل��ق��ي��ان
ال��ع��ج��ل��ه ب��خ��ف��ي��ف ف��إي��ف��ل��وخ ال��ع��ج��ل��ه ع��رش ف��رق م��ن ج��ن��دل��ه
ان��ت��ص��ب ب��ال��س��ي��ف أغ��ام��م��ن��ون ل��ك��ن وث��ب األرض وإل��ى ان��ه��زاًم��ا رام
ق��ط��ع ال��ذراع��ي��ن م��ع ورأس��ه ان��دف��ع ب��ال��ع��زم ع��ل��ي��ه ب��ض��رب��ة
ال��ك��ب��ك��ب��ْه ب��ع��ظ��ي��م ي��ج��ري وراح ال��خ��ش��ب��ْه م��ث��ل ل��ألرض دف��ع��ه
األع��ادي ُس��رى ت��ك��ث��ف��ت ح��ي��ث األج��ن��اد ك��ت��ائ��ب ت��ت��ب��ع��ه
ب��ال��ف��رس��ان21 ال��ف��رس��اُن وف��ت��ك ب��ال��غ��ل��م��ان ال��غ��ل��م��اُن ف��ب��ط��ش
ال��غ��ب��ارا ذرا ل��ل��ج��و ال��س��ه��ل ف��ي ث��ارا ن��ق��ع ال��خ��ي��ل وق��ع وت��ح��ت
م��ش��ت��دا م��ق��ت��ف��يً��ا م��ق��ت��ض��بً��ا ال��ج��ن��دا ي��ح��ض أت��ري��ذ وث��م
األش��ج��ار22 غ��ض��ة ب��غ��اٍب ش��ب��ت ال��ن��ار م��ث��ل األع��داء ع��ل��ى ه��ب
ان��ت��ص��ب أم��ام��ه��ا م��ا ك��ل ت��ل��ه��م م��ه��ب ك��ل وف��ي ال��ري��ح ت��ث��ي��ره��ا
ق��ط��ع��ا ق��ط��ًع��ا ال��رءوس وس��ي��ف��ه ج��زع��ا ول��وا ال��ط��رواد أم��ام��ه
رج��ال ب��ال ال��س��ه��ل ف��ي ت��ض��رب ب��ال��ع��ج��ال ال��خ��ي��ل وج��ام��ح��ات
وال��ط��ع��ان ال��ض��رب ع��ج��اج ت��ح��ت ب��ال��ف��رس��ان أل��مَّ م��ا ت��ن��دب
ال��ن��س��وان ح��الئ��ل إل��ى م��ن��ه ال��ع��ق��ب��ان إل��ى اآلن ه��م أش��ه��ى
ال��ل��ج��ب ذاك ف��ي ال��ق��وم ض��ج��ي��ج وع��ن ح��ج��ب ال��ن��ق��ع ع��ن ه��ك��ط��ور وزف��س
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ف��ظ��ي��ع ب��ه��م ت��الح��م وع��ن وال��ن��ج��ي��ع ال��ن��ب��ال م��دى وع��ن
رق��اب��ه��م ف��ي ي��ض��رب م��ش��دًدا أع��ق��اب��ه��م ع��ل��ى أت��ري��ذ وظ��ل
ان��ح��ازوا23 وف��ي��ه ال��س��ه��ل وس��ط ف��ي اج��ت��ازوا ث��م ل��ل��ت��ي��ن ف��دف��ع��وا
ال��ن��ف��س ب��ح��ر إل��ي��ون ي��ب��غ��ون ال��دردن��س��ي ذل��ك إي��ل��و ل��ق��ب��ر
وال��غ��ب��ار ب��ال��دم م��ل��ط��ًخ��ا ج��اري دوًم��ا أت��ري��ذ وإث��ره��م
ال��زان��ا ث��م إس��ك��ي��ة أب��واب ال��ف��رس��ان��ا أب��ل��غ ح��ت��ى ي��ص��ي��ح
ال��س��ه��ل ف��ي ت��ب��ع��ث��روا وص��ح��ب��ه��م ال��ش��م��ل ج��م��ع ي��ب��غ��ون ف��وق��ف��وا
أغ��ارا ل��ق��د ال��ل��ي��ل ف��ي وال��ل��ي��ث ف��رارا ذع��رت ال��ع��ج��ول م��ث��ل
ع��ن��ق��ه ب��ن��اب��ه م��ح��ط��ًم��ا س��ح��ق��ه أص��اب��ه ف��أي��ه��ا
أح��ش��اءه م��ش��ت��ف��يً��ا ال ي��زرد دم��اءه م��ك��ت��ف��يً��ا ال ي��م��ت��ص
ف��ت��ك الق��ى ب��م��ن ال��ع��دى ب��س��اق��ة وس��ف��ك أص��م��ى أغ��ام��م��ن��ون ك��ذا
ف��ب��ط��ال ب��ط��ال ي��ردي ب��ال��رم��ح ح��م��ال ع��ل��ي��ه��م وم��ش��ت��دا ول��وا
ال��رم��ال ع��ل��ى َوُم��ْس��َل��نْ��ٍق أه��وى ال��ع��ج��ال م��ن م��ص��روع ب��ي��ن م��ا
ال��ل��دد ذاك ف��ي ال��ش��اه��ق وس��وره ال��ب��ل��د إدراك ق��ارب وع��ن��دم��ا
اس��ت��ق��ر ب��ع��ل��ي��اه إي��ذا وف��ي زف��س ان��ح��در ك��ال��ب��رق ال��س��م��اء ق��ب��ة م��ن
وار ب��رق ع��م��ود ب��ي��ده ال��ن��ض��ار أج��ن��ح ب��ذات ص��اح
ال��ح��ق��ي��ق��ْه ه��ك��ط��وًرا وأب��ل��غ��ي ال��رش��ي��ق��ْه إي��رس «ف��ط��ي��ري ق��ال:
م��دم��را ف��ات��ًك��ا ف��ي��ه��م ي��ب��ط��ش ال��س��رى ص��در ف��ي أت��ري��ذ ف��ط��ال��م��ا
ال��ج��ن��د س��راة م��ن س��واه ع��ل��ى ال��ص��د ع��بء ول��ي��ل��ق ف��ل��ي��ع��ت��زل
خ��ارق��ة ب��رم��ي��ة أو أص��ي��ب ف��اه��ق��ة ب��ط��ع��ن��ة إذا ل��ك��ن
ال��ق��ت��ال ن��ص��رة أُول��َي ه��ك��ط��ور ال��ع��ج��ال س��دة ي��ع��ل��و وراح
ال��ش��م��س غ��روب ح��ت��ى ي��ك��س��ح��ه��م ال��ب��أس اش��ت��داد ألول��ي��ن��ه
خ��ي��م��ا» ق��د ال��دج��ى ق��دس ي��رى ح��ت��ى ال��دم��ا ي��س��ف��ك األس��ط��ول ل��م��وق��ف
ع��ج��ال ت��واف��ي ه��ك��ط��ور إل��ي��ون إل��ى إي��ذا م��ن ال��ري��ح ه��ب��وب ه��ب��ت
ال��ن��ب��ا م��ن��ي خ��ذ ه��ك��ط��ور «أي��ا ق��ال��ت: م��ن��ت��ص��ب��ا م��رك��ب��ٍة ف��ي أل��ف��ت��ه
ال��م��ق��ال��ْه ف��اس��ت��م��ع أن��ف��ذن��ي ب��ال��رس��ال��ة زف��س زف��س ع��د ي��ا
م��دم��را ف��ات��ًك��ا ف��ي��ك��م ي��ب��ط��ش ال��س��رى ص��در ف��ي أت��ري��ذ ف��ط��ال��م��ا
ال��ج��ن��د س��راة م��ن س��واك ع��ل��ى ال��ص��د ع��بء وأل��ق ف��اع��ت��زل��ن
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خ��ارق��ة ب��رم��ي��ٍة أو أص��ي��ب ف��اه��ق��ة ب��ط��ع��ن��ٍة إذا ل��ك��ن
ال��ق��ت��ال ف��ي ال��ف��وز تُ��ؤت��ى ه��ك��ط��ور ال��ع��ج��ال س��دة ي��ع��ل��و وراح
ال��ش��م��س غ��روب ح��ت��ى ت��ك��س��ح��ه��م ال��ب��أس اش��ت��داد ل��ي��ؤت��ي��ن��ك
خ��ي��م��ا» ق��د ال��دج��ى ق��دس ت��رى ح��ت��ى ال��دم��ا ت��س��ف��ك األس��ط��ول ل��م��وق��ف
ال��غ��ض��ب ب��ادي ال��ق��ن��ا أط��راف ي��ه��ز وث��ب األرض إل��ى وه��ك��ط��ور غ��اب��ت
م��ح��رض��ا م��ش��دًدا م��دج��ًج��ا م��س��ت��ن��ه��ض��ا ال��س��رى ك��ل ف��ي ي��رم��ح
األع��داء زم��ر م��ق��اب��ل��ي��ن ال��ه��ي��ج��اء ل��س��اح��ة ف��ان��ق��ل��ب��وا
ان��ط��ل��ق وأت��ري��ذ ال��ح��رب واش��ت��دت ف��رق واص��ط��ف��وا اإلغ��ري��ق واع��ت��ص��ب
ال��م��ي��دان ذل��ك ف��ي م��روًع��ا ال��ش��ج��ع��ان س��ائ��ر ع��ن م��ب��رًزا
األم��ر: ب��ب��دء ي��ل��ق��اه ج��اء م��ن ال��ش��ع��ر ب��ن��ات ي��ا ف��ق��ل��ن ول��ي
ال��ن��ب��ي��ل ال��ب��اس��ل أف��ي��دم��اس ال��ط��وي��ل أن��ط��ي��ن��ور اب��ن ذاك
ال��ف��ت��ان ح��س��ن��ه��ا ذك��ًرا ش��اع م��ن ث��ي��ان��و أب��ي ِل��ِك��يْ��س��يْ��َس س��ب��ط
ال��ن��ع��ي��م ف��ي ش��ب ط��ف��ال وال��خ��ص��ب ال��غ��ن��ي��م إث��راق��ة ف��ي ل��دي��ه
أع��ط��اه24 وب��ن��ت��ه ح��ج��ره ف��ي اس��ت��ب��ق��اه ت��رع��رع م��ا وع��ن��د
ال��خ��ب��ر األراغ��س ح��رب ع��ن ش��اع م��ذ األث��ر ع��ل��ى غ��ادره��ا ل��ك��ن��ه
ع��س��ك��ره ف��ي��ه��ا ي��ن��زل س��ف��ي��ن��ًة ع��ش��ره ب��ث��ن��ت��ي ل��ف��رق��وت أت��ى
ك��ب��را رام أت��ري��ذ ال��ذي ف��ذا ب��را أت��اه��ا إل��ي��ون ث��م م��ن
ب��ال��م��زراق أت��ري��ذ ف��زج��ه ال��ت��الق��ي دن��ا ح��ت��ى ت��ق��اب��ال
ط��ع��ن��ا25 وب��ع��ن��ف أف��ي��دم��اس ان��ث��ن��ى ال��ح��ال وف��ي ال��زج ف��ص��رح
ب��اح��ت��دام ال��ع��ام��ل ف��دف��ع ب��ال��ح��زام ال��درع ت��ح��ت أص��اب
ع��ض��ده ق��وى ع��ل��ى م��ع��ت��م��ًدا ي��ده م��ن ي��ف��ل��ت��ه ال وظ��ل
ال��ت��وى ال��ح��ال ف��ي ال��ل��دن وك��ال��رص��اص اس��ت��وى ب��ال��وس��ط ال��ل��ج��ي��ن ع��روة ف��ي
اج��ت��ذب ب��ال��رم��ح ال��رام��ح وذل��ك وث��ب ك��ال��ل��ي��ث أت��ري��ذ ذا ف��ع��ن��د
وق��ع ال��ط��رف ف��غ��ائ��ر ع��ن��ق��ه ق��ط��ع وب��ال��س��ي��ف م��ن��ه واج��ت��ره
وال��ب��ل��د ق��وم��ه ع��ن ب��ذب��ه األب��د ه��ج��وع م��ص��روًع��ا ي��ه��ج��ع
م��ي��ت��ة ش��ر أم��ي��ت ق��د ال��ب��ع��د ف��ي ال��ف��ت��ي��ة ع��رس��ه ع��ن وأوي��ح��ه
وال��وف��اء ال��ح��ب ش��ع��ار ي��ب��ل��و ن��اءي وه��و ك��اد إن وم��ا ن��أى
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ال��ب��ع��ر م��ن م��ئ��ة ب م��ب��ت��دئً��ا ادخ��ر ك��ان ق��د ال��غ��ر ال��ص��الت ل��ه��ا
ت��ق��وي��م وال ع��د ي��ح��ص��ه��ا ل��م وال��غ��ن��ي��م ال��ع��ن��ز وب��ح��م��اه
ال��ب��أس ال��ش��دي��د أت��ري��ذ واآلن رأس ب��أل��ف م��ن��ه��ا خ��ي��ره��ا
ح��م��ل��ت��ه ل��س��راي��ا ف��ي��ه��ا ي��رج��ع ش��ك��ت��ه م��ن م��ج��رًدا ج��ن��دل��ه
ال��س��ري وال��ش��ه��م ال��ف��ت��اك ق��اوون األك��ب��ر ألخ��ي��ه الح ف��ال��خ��ط��ب
ع��ي��ن��ي��ه ف��ي ال��ش��م��س ن��ور وأس��ود ع��ل��ي��ه وأًس��ا ب��ث��ا ف��ذاب
أن��ف��ذا ف��ي��ه وال��رم��ح ص��ف��ح��ت��ه ح��ذا أت��ري��ذ ي��راه ال ف��ان��س��اب
ال��زن��د ت��ح��ت ال��س��اع��د م��ؤخ��ر ال��ح��د ال��ح��دي��د ال��زج ف��خ��رق
رج��ل��ي��ه م��ن أخ��اه م��ج��ت��ذبً��ا إل��ي��ه ص��ح��ب��ه ي��دع��و وص��اح
ط��ع��ن��ا وي��ق��ي��ه ض��ربً��ا ي��دف��ع ال��م��ج��ن��ا أس��ب��ل ق��د وف��وق��ه
ان��دف��ع ب��ال��ع��زم ق��اوون ع��ل��ى ث��م ارت��دع م��ا ول��ك��ن أت��ري��ذ ف��ارت��اع
ال��ب��اع ط��وي��ل م��ق��دام ط��ع��ن��ة ال��رَّوَّاع ب��ال��ع��ام��ل ط��ع��ن��ه
اق��ت��ض��ب وال��رأس ب��ال��س��ي��ف ع��ن��ق��ه ف��ض��رب م��ي��تً��ا خ��ر أخ��ي��ه ع��ل��ى
ق��درا ب��ح��ك��م آذي��س ل��دار ان��ح��درا ف��األخ��وان وه��ك��ذا
وال��ح��ج��ار وال��ع��ام��ل ب��ال��س��ي��ف ي��ب��ارى ال��وغ��ى أت��ري��ذ وظ��ل
س��ائ��ال ي��ج��ري ال��س��خ��ي��ن ودم��ه ص��ائ��ال األع��ادي ب��ي��ن م��ا ي��خ��وض
ال��وج��ع ت��واله ال��ج��رح وي��ب��س ان��ق��ط��ع ال��س��ي��ل ذل��ك م��ا إذا ح��ت��ى
أرس��ال ق��د خ��ارق س��ه��م آالم وال آالم ق��واه واخ��ت��رق��ت
ت��رح��م ال ال��ت��ي أالل��ث��ي��ات ال��ظ��ل��م ه��ي��را ب��ن��ات ب��ه ت��رم��ي
ب��ال��م��خ��اض26 ال��م��رأة وي��ص��دع واإلرم��اض ب��األع��راض ي��ن��ف��ذ
األش��راع��ا» «اب��ت��غ ل��ل��ت��ب��ع وق��ال م��ل��ت��اع��ا اع��ت��ل��ى ال��ب��ث ب��ش��دة
أب��ط��ال��ي ي��ا ق��ي��ول ي��ا ص��ح��ب «ي��ا ال��ع��ال��ي: ال��ج��ه��ور ب��ال��ص��وت وص��اح
ب��دا وال��ف��وز األس��ط��ول م��وق��ف ع��ن ال��ع��دى ب��إب��ع��اد اآلن ع��ل��ي��ك��م
ال��ن��ه��ار»27 آلخ��ر ب��ص��درك��م إص��داري أب��ى ق��د زف��س ف��إن
خ��اف��ق ب��ق��ل��ب وأت��ري��ذ ت��ج��ري ال��س��ائ��ق ب��س��وط ال��خ��ي��ل ف��ط��ارت
اغ��ت��دى ل��ل��ج��و وق��ع��ه��ن ون��ق��ع زب��دا ك��س��ي��ن ق��د ص��دوره��ن
دوى:28 ب��ال��ق��وم ك��ال��رع��د ف��ص��وت��ه ال��ت��وى أت��ري��ذ ه��ك��ط��ور رأى وم��ذ
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األم��ج��ادا ل��ي��ق��ي��ة ب��ن��ي وي��ا وال��ط��روادا دردان��وس آل «ي��ا
واإلب��الء اإلي��ق��اع وس��ادة ال��ه��ي��ج��اء ق��ادة ف��أن��ت��م إي��ه
وه��ب��ا م��ب��ي��نً��ا ن��ص��ًرا ل��ي وزف��س غ��رب��ا ط��را ال��ق��وم ف��ي م��ن أب��س��ل
زوال» ب��ال م��ج��ًدا وادخ��روا ب��ال��ع��ج��ال اإلغ��ري��ق ع��ل��ى ش��دوا
ال��خ��ي��اط��ل أن��ف��س ف��ي ه��ي��اج��ه��ا ب��ال��ج��ح��اف��ل ال��ن��ف��وس ف��ه��اج��ت
ف��اج��ا29 ول��ي��ث خ��رن��وص إث��ر ف��ي ه��ي��اًج��ا ص��اح��ب��ه��ا ي��ث��ي��ره��ا
األراغ��س30 ع��ل��ى ط��رواًدا أث��ار آرس ع��د ه��ك��ط��ور وه��ك��ذا
ي��س��ي��ر ب��ه��م ال��ب��أس ب��ش��دة ي��ث��ور ج��ي��ش��ه ب��ص��در وه��و
ش��ق ال��ي��م ق��ل��ب ال��ب��ح��ر ع��ب��اب وف��ي ان��دف��ق ف��وق م��ن اإلع��ص��ار ك��أن��ه
ن��اص��را ت��ول��ى زف��س م��ذ أب��اد وآخ��را أوال م��ن ت��رى ف��ي��ا
أوف��ي��ت��س وك��ذا ف��ع��ف��ط��ن��وس آس��ي��س ال��ف��ت��ى ك��ان أول��ه��م
وأوف��ل��ط��ي��س وآغ��الوس أورس زل��ف��س ق��ل��ي��ط��ي��س ف��اب��ن
ال��ع��س��ك��ر زع��م��اء م��ن وك��ل��ه��م ال��س��ري وإي��س��م��ن وه��ي��ف��ن��وي��س
ال��ع��د ب��ح��ص��ر ت��ح��ص��ى ال ف��ت��ل��ك ال��ج��ن��د ب��ي��ن ق��ت��اله ل��ك��ن��م��ا
ق��اص��ف��ه ري��ح أن��واء ت��ث��ي��ره��ا ال��ع��اص��ف��ه ه��ب��وب وال ب��ه��م ه��ب
ه��ج��م��ا31 ل��م��ا ال��س��ح��اب ف��ي ن��وط��وس رك��م��ا غ��ي��م��ا ال��دب��ور ف��ت��دف��ع
ح��ص��د ه��ك��ط��ور ال��ق��وم رءوس ك��م��ا ال��زب��د وت��ن��ش��ر ال��ي��م ف��ت��ف��ل��ق
ف��ش��ال ت��ض��وى اإلغ��ري��ق وك��ادت ان��ج��ل��ى واألم��ر ال��خ��ط��ب وق��ع ف��اش��ت��د
ث��ق��ال32 ب��رزءٍ ول��ى ب��أس��ن��ا م ع��ال «ذي��وم��ي��ذ أوذي��س: ف��ص��اح
ال��م��ح��ن وث��ق��ل ال��ع��ار وأخ��زي��ة ب��ال��س��ف��ن أع��داؤن��ا ي��ف��ز ل��ئ��ن
ازدح��م��ا م��ه��م��ا ال��ع��دو ي��ه��ول��ن��ي وم��ا «ق��ال م��ع��ي: ف��ك��رَّنَّ ه��ي
ن��ص��ر» ق��د زف��س ال��ط��رواد ف��إن��م��ا ال��ظ��ف��ر ن��ؤت��ى أن ه��ي��ه��ات ل��ك��ن��ن��ا
ه��ج��م��ا وأوذس ل��ألرض ف��خ��ر رم��ى ال��ث��دي ف��ي وث��م��ب��ري��س ك��ر
ال��ف��ال ت��ل��ك ع��ل��ى وغ��ادراه��م��ا ق��ت��ال أي��ًض��ا م��ل��ي��ون وت��ب��ع��ه
وص��اال ذا ب��ع��د م��ن وان��ث��ن��ي��ا وال��ن��زاال ال��ك��ر ي��ش��ه��دان ال
م��رت��دي��ن ال��ص��ي��د ك��الب ع��ل��ى ك��اس��ري��ن خ��رن��وص��ي��ن ن��ظ��ي��ر
ج��ذال ط��را اإلغ��ري��ق واه��ت��زت األس��ال األع��ادي ب��ي��ن ف��اع��م��ال
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رك��ب��ا ق��د م��رك��ب��ًة واس��ت��ل��ب��ا ض��رب��ا ف��ارس��ي��ن ع��ن��ق ث��م��ة
رت��وت33 م��ن ال��ق��وم ف��ي م��ن أب��س��ل ف��رق��وت م��ن م��ي��روف��وس ول��د م��ن
األح��الف��ا ال��وغ��ى إل��ى وات��ب��ع��ا ال��ع��راف��ا أب��اه��م��ا ع��ص��ي��ا ق��د
ف��ج��ن��دال ال��ف��ت��ى ذي��وم��ي��ذ ع��ل��ى ف��أق��ب��ال ال��ردى داع��ي س��اق��ه��م��ا
ال��س��الح��ا ي��س��ت��ل��ب ذا ب��ع��د م��ن وراح��ا أن��ف��اس��ه��م��ا أخ��م��د
اح��ت��دام��ا ي��ص��ط��ل��ي وه��ي��ف��ري��ًخ��ا ه��وف��ي��دام��ا ج��ن��دل وأوذس
األع��ادي ف��ي ال��ق��وات ف��وازن ب��ال��م��رص��اد إي��ذة ف��ي وزف��س
اخ��ت��رق ذي��وم��ي��ذ ال��ع��دى وزم��ر ال��ف��رق ك��ل م��ن األب��ط��ال ف��اص��ط��دم
ف��ان��ط��رح��ا ��ه ُح��قِّ ف��ي ب��رم��ح��ه ج��رح��ا ف��ي��ون ب��ن وغ��س��ط��روف
ال��م��ع��ام��ع ف��ي ي��خ��وض ب��رج��ل��ه ال��ط��الئ��ع س��رى م��غ��ت��رٍّا خ��اض ق��د
ال��م��دد ع��رى ان��ق��ط��ع��ت وع��ن��ه ظ��ل��ت ق��د ال��س��اق��ة ف��ي وال��س��ائ��ق وال��خ��ي��ل
ان��دف��ع��ا ث��م األب��ط��ال ف��ي وص��اح وان��ص��دع��ا رأى ه��ك��ط��ور ه��ن��اك
ذع��را ال��ه��م��ام ذي��وم��ي��ذ ح��ت��ى ال��س��رى ك��ل خ��ل��ق��ه م��ن وان��دف��ع��ت
أق��ب��ال ع��ل��ي��ن��ا ف��وًرا أوذس ي��ا ال��م��ال رواع ه��ك��ط��ور «أرى ق��ال:
ق��ذف رأس��ه ون��ح��و م��س��دًدا وق��ف وب��ال��ع��زم ن��دف��ع��ن��ه» ق��ف
دف��ع ف��والذًا ال��ف��والذ ل��ك��ن��م��ا وق��ع ال��رم��ح ال��ب��ي��ض��ة رأس ف��ف��وق
ال��ج��اف��ي ال��س��ن��ان رد رأس��ه ع��ن األط��راف ال��م��ث��ل��ث وال��ق��ون��س
م��ن��ع��م ق��دًم��ا ال��م��غ��ف��ر ب��ذا ف��ه��و أع��ظ��م ف��ض��ل ف��ي��ب��وس م��ن ذل��ك
س��ق��ط ل��ألرض رك��ب��ت��ي��ه وف��وق اخ��ت��ل��ط وب��ال��ج��م��ع ه��ك��ط��ور وارت��د
ال��ق��وى م��ن��ه��د ع��ي��ن��اه وأظ��ل��م��ت ال��ت��وى ح��ي��ث م��س��ت��ن��ًدا ل��ي��ده
ن��ش��ب األرض وف��ي رم��ح��ه ي��ط��ل��ب وش��ب ذي��وم��ي��ذ ه��ب وري��ث��م��ا
األج��ال ي��أب��ى ال��ج��م��ع ب��ي��ن وس��اق اع��ت��ل��ى وب��ال��ف��ور ه��ك��ط��ور أف��اق
ب��ال��ن��ج��اة ف��زت «أأي��ًض��ا ج��رى: وب��ال��ق��ن��اة ذوم��ي��ذ ف��ص��اح
ي��ق��ي��ك��ا ف��ي��ب��س ي��ب��ادر ل��م ل��و ي��ص��م��ي��ك��ا ع��ام��ل��ي ك��اد ك��ل��ب ي��ا
م��س��ت��ن��ج��دا م��س��ت��رف��ًدا ب��ه إال أب��دا ع��ف��ًوا ال��ح��رب ت��ؤمُّ ل��س��َت
م��ددا ي��وًم��ا األرب��اب ت��ؤت��ن��ي إن ال��ردى أل��ق��ي��ك س��وف ل��ك��ن��ن��ي
ك��ان��ا» أيٍّ��ا س��واك س��أب��ت��غ��ي واآلن��ا ف��رح ال��ف��وت ف��ات��ك ق��د

556



عرش الحادي النشيد

ان��ع��ط��ف��ا ث��م ال��ألم��ة ف��ج��رد ع��ك��ف��ا ف��ي��ون اب��ن والس��ت��الب
ك��م��ن خ��ل��س��ة ب��إس��ك��ن��در إذا ال��م��ج��ن ث��م م��غ��ف��ره م��ق��ت��ل��ًع��ا
ال��ص��ي��د ف��خ��ر ال��ش��ي��خ إي��ل��و ق��ب��ر ف��ي ال��ع��م��ود ع��ل��ى ال��ق��وس َ َف��أَتْ��َك��أ
ال��دم��ا ب��س��ي��ال األرض ف��ي وغ��اص ال��ق��دم��ا ف��ش��ق ال��س��ه��م وأرس��ل
خ��رج ال��ح��ال ف��ي ال��ك��م��ي��ن ذل��ك ف��ي ول��ج ح��ي��ث م��ن ه��ي��الن��ة وزوج
ص��درا وس��ه��م��ي ال��م��رم��ى أخ��ط��ئ «ل��م م��ف��ت��خ��را: م��ب��ت��ه��ًج��ا م��ق��ه��ق��ًه��ا
م��ل��ق��اك��ا م��ن ال��ط��رواد ل��ي��أم��ن أح��ش��اك��ا ف��ي غ��اص ل��و ح��ب��ذا ي��ا
األس��د»34 ب��ط��ش م��ن ال��م��اع��ز ك��ِرع��دة ارت��ع��د م��ن��ك ك��ل��ه��م ال��ذي أن��ت
ال��خ��ن��ا وج��ه ي��ا غ��رك «وم��ا ق��ال: وان��ث��ن��ى ف��ج��اش ذي��وم��ي��ذ أم��ا
م��ق��ب��ال ل��وج��ه وج��ًه��ا ج��ئ��ت��ن��ي م��ا أال ال��ق��وس ب��ذي م��غ��ت��رٍّا س��ددت
ال��رج��ال ف��ي ت��ع��د ال أن��ك ال��نُ��بَّ��ال أخ��س��أ ي��ا ت��رى ح��ت��ى
ن��س��ا زي��ر ح��ام��ل��ه��ا وإن��م��ا األس��ا ع��ن��ك ت��دف��ع��ن ل��ن وأن��ه��ا
ال��ه��م��م أه��ل ذا ي��ذع��ر وه��ل م��ن��ي ال��ق��دم ب��إدراك ال��س��ر ل��ك أن��ا
ك��ال��غ��ي��د أو ك��األوغ��اد ي��ه��ل��ع رع��دي��د خ��اس��ٍئ س��ه��م ض��ر م��ا
األج��ل س��ه��م ي��ص��درن م��ذ ي��ن��ف��ذن أس��ل��ي م��رام��ي م��ن أن��ت وأي��ن
ي��ت��ام��ى ب��ؤس��ه��م ف��ي وول��ده��م أي��ام��ى م��ن��ه��م خ��ر م��ن أزواج
ال��ف��س��اد أرض��ه��ا ف��ي ي��ب��ي��ده��ا واألج��س��اد ي��س��رب ودم��ه��م
ت��ه��ي��م» ب��ه��م أزواج ب��ع��د م��ن ت��ح��وم ال��ف��ال ط��ي��ر وح��ول��ه��م
ان��ح��ب��س ح��ي��ث م��ن ال��س��ه��م ذاك ي��خ��رج ف��ج��ل��س ي��ق��ي��ه أوذي��س وان��ق��ض
ع��ج��ال» ب��ي «ع��د ل��ل��س��ائ��ق: وق��ال ف��اع��ت��ل��ى ف��ي��ه اآلالم ف��اش��ت��دت
ع��ض��دا ي��ب��ت��غ��ي��ه م��ن ل��ه ل��ي��س م��ن��ف��ردا ك��ذا أوذي��س ف��ب��ات
ال��ن��ف��س: ب��ح��ر ن��اج��ى ف��ن��ف��س��ه األرغ��س ق��ل��وب ال��رع��ب ش��م��ل م��ذ
األم��م ب��ي��ن ال��ع��ار ك��ل ف��ال��ع��ار أن��ه��زم إن ال��ح��ي��ل��ة م��ا «وي��اله
أش��أم ف��م��ص��ي��ري ق��وم��ي ب��دد األع��ظ��م وزف��س ت��رب��ص��ت وإن
م��دب��را ولَّ��ى ال��ن��ك��س ال��ج��ب��ان غ��ي��ر ت��رى ه��ل دع��ن��ي ه��اج��س ي��ا ك��ن��ت ال
ال��ن��زال» ف��ي أص��ي��ب أم أص��اب ي��ب��ال��ي أن ل��ل��ب��اس��ل ول��ي��س
ب��أم��ره م��ف��ك��ًرا م��ك��ت��ئ��بً��ا ب��ف��ك��ره ذا ي��ج��ول وب��ي��ن��م��ا
ح��ص��روا35 ب��اله��م أس وب��ي��ن��ه��م ت��ج��م��ه��روا ال��ع��دى ب��دراع إذا
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ال��غ��اب ب��ب��ط��ن خ��رن��وًص��ا ت��ق��ن��ص ال��ك��الب ب��زم��رة ك��ف��ت��ي��ة
م��رع��ب��ا وي��ب��دو ال��ن��اب وي��ش��ح��ذ غ��ض��ب��ا وي��ص��ل��ي ال��وح��ش ف��ي��ب��رز
ات��ق��د ب��ال��غ��ي��ظ وه��و ع��ل��ي��ه داروا ق��د وال��ق��ن��اص ب��األس��ن��ان ي��ص��ر
ف��ت��ك��ا م��ن��ه��م أص��اب ب��م��ن وه��و ال��درك��ا م��ن��ه ي��خ��ش��ون ه��م ف��م��ا
ض��رب ك��ت��ف��ي��ه ب��ي��ن وذي��ف��ي��ت وث��ب ب��ال��رم��ح أوذي��س وه��ك��ذا
م��ش��ت��ع��ال خ��رس��ي��ذم ف��ج��اءه ق��ت��ال وأن��وم ث��وون تُ��مَّ
ي��ل��ت��ق��ي��ه ال��ح��ال ف��ي وأوذس ي��ب��غ��ي��ه م��رك��ب��ٍة م��ن ف��ه��ب
راح��ت��ه ع��ل��ى م��ص��روًع��ا ف��خ��ر س��رت��ه ف��ي ال��ت��رس ت��ح��ت رم��اه
م��ث��خ��ن��ا ص��ري��ًع��ا ي��ل��ق��ي��ه خ��رب��س ط��ع��ن��ا ه��ف��اس واب��ن ان��ث��ن��ى ث��م
ال��ق��ي��م أذي��س «ي��ا ي��دوي: وص��اح األي��ه��م أخ��وه ص��وق��وس ف��ان��ق��ض
إب��الء أي��م��ا ت��ب��ل��ي ف��ال��ي��وم وال��ده��اء اإلق��دام زب��دة ي��ا
ال��ن��اس ب��ي��ن وال��ف��خ��ار وال��س��ل��ب ه��ف��اس ول��دي ح��م��ام إم��ا
م��س��ددا ط��اع��نً��ا أت��اه ث��م ال��ردى» ق��ن��ات��ي م��ن وإم��ا ه��ذا
اخ��ت��رق ب��ال��خ��ص��ر ال��درع ت��ح��ت وال��ل��ح��م م��رق ال��ت��رس ف��ي ال��س��ن��ان ف��ن��اف��ذ
األح��ش��اء ل��داخ��ل ن��ف��وذه ب��ال��خ��ف��اء ف��االس أب��ت ل��ك��ن
ت��ن��ح��ى ل��ذا ق��ت��اال ك��ان م��ا ال��ج��رح��ا أن أوذي��س ي��ف��ت ول��م
ت��ل��ت��ق��ي س��وف م��ن��ي ب��ل��ى ش��ر ال��ش��ق��ي ه��ذا ي��ا ص��وق��وس ف��ي وص��اح
أح��ذق��ا ال��ب��ه��ي��م ال��ح��ت��ف ب��ك ل��ك��ن ال��ل��ق��ا ت��رك إل��ى ح��ي��نً��ا أل��ج��أت��ن��ي
ل��ي»36 وال��ف��خ��ر ت��دم ال��ن��ف��س آلذس ت��ق��ت��ل إن ع��ام��ل��ي وب��ص��ق��ي��ل
وث��ب أوذي��س ل��ك��ن م��ول��يً��ا ال��ه��رب رام وق��د ص��وق��وس ف��ارت��اع
خ��رج ال��ح��ال ف��ي ال��ص��در ش��ع��اب وم��ن ول��ج ك��ت��ف��ي��ه ب��ي��ن م��ا ورم��ح��ه
ال��ه��دي��د: م��رت��ف��ع وأوذس ال��ح��دي��د ص��ل��ص��ل��ة ف��ي ف��خ��ر
وأش��ر ج��ريً��ا م��ن��ك أع��دى ف��ال��م��وت ال��م��ف��ر ه��ب��ات أن��ج��ت��ك م��ا «ص��وق��وس
ع��ي��ن��ي��ك��ا ال��رَّدي ي��وم ي��غ��م��ض��ا أن ل��وال��دي��ك��ا ي��ت��ح ل��م وي��ح��ك
ت��ض��رب37 ض��ربً��ا ال��غ��ض��ة واألج��ن��ح ي��ن��ش��ب ف��ظ��ف��ر ل��ل��ط��ي��ر خ��ل��وت
ال��ط��ري��ق» م��أت��م��ي ف��ي ب��ه��م غ��صَّ ف��اإلغ��ري��ق م��ت إن ل��ك��ن��ن��ي
ال��غ��ائ��ل��ْه ب��ت��ل��ك ص��وق��وس س��ن��ان وال��ش��اك��ل��ْه م��ج��ن��ه م��ن واْج��تَ��رَّ
ه��ج��م ط��را ال��ع��دى ج��ي��ش وح��ول��ه األل��م واش��ت��د ال��دم��اء ف��ج��رت

558



عرش الحادي النشيد

ال��س��رى ح��ت��ى ص��وت��ه ي��دوي وص��اح ال��ق��ه��ق��رى ع��اد ال��خ��ط��ب ف��الش��ت��داد
ث��الثً��ا ص��وت��ه م��ن��ي��ال وع��ى ال��غ��ي��اث��ا ي��ط��ل��ب ث��الثً��ا دع��ا
ال��ب��اس رب أي��اس «أي��ا ق��ال: أي��اس رف��ي��ق��ه إل��ى م��ال
ال��ف��رق ب��ي��ن م��ا أخ��رج ك��أن��م��ا ط��رق ح��اال أذن��ي أذي��س ص��وت
إل��ي��ه ع��ج��ال ن��ب��ادر ه��ي ع��ل��ي��ه أزم��ت��ه��ا وش��ددت
س��رم��دا» ع��ن��ه األح��زان ف��ن��رث م��ف��ردا ي��ض��وى ص��ال م��ه��م��ا أخ��اف
ال��ع��ل��ى38 أب��ن��اء ك��األرب��اب أي��اس وت��ال م��ن��ي��ال أوال وس��ار
وَُع��َدْد ا َع��دٍّ ع��ل��ي��ه تَ��َك��أَْك��أُوا ق��د وال��ط��رواد أوذي��س ف��أل��ف��ي��ا
ت��راق��ب إي��ال ال��ج��ب��ال ع��ل��ى ث��ع��ال��ب ح��ول��ه م��ن ك��أن��ه��م
األرب��ا م��ن��ه ن��ال م��ا ل��ك��ن��ه أن��ش��ب��ا س��ه��ًم��ا ال��ق��ن��اص اإلي��ل ف��ي
ال��ت��وال��ي ع��ل��ى ت��ج��ري ح��ول��ه م��ن وال��ث��ع��ال��ي م��رآه ع��ن ف��غ��اب
االزدح��ام ي��ل��وي��ه وال ي��ج��ري ي��رام ال وه��و ف��ت��ًك��ا ت��روم
َع��َزائ��ُم��ْه ل��ج��رح��ه ت��ل��ت��وي ال ق��وائ��م��ه ب��ه ت��ج��ري ف��ط��ال��م��ا
َق��َع��ْد ب��ال��َع��يِّ ل��ج��ري خ��ف��ي��ف وع��ن بَ��َرْد ال��ج��رح ف��ي ال��دم م��ا إذا ل��ك��ن
ق��ض��اب ف��ات��ٍك ب��ل��ي��ٍث إذا ال��غ��اب ف��وق ال��ط��ود ف��ي ب��ه ف��ازت
ط��ي��بً��ا م��ن��اال ي��خ��ل��و ب��ه وه��و ه��رب��ا ف��ت��ل��وي ذع��ًرا ي��ذع��ره��ا
ال��ردى ب��ال��رم��ح ي��دف��ع ن��ف��س��ه ع��ن ال��ع��دى ب��ي��ن م��ا وه��و أذي��س ك��ذا
وه��ن ك��ان وق��د ي��ح��م��ي��ه ك��ال��ب��رج ال��م��ج��ن ب��ذي��اك آي��اس ب��ادر
اب��ت��در39 ل��ذراع��ه م��ن��ي��ال ث��م م��ف��ر ك��ل ف��ي ال��ط��رواد ف��ف��رت
ال��ع��ج��ل��ه إل��ي��ه أدن��ى وت��ب��ع��ه ال��ق��ت��ل��ه ت��ل��ك ب��ي��ن م��ن واج��ت��ره
ف��ل وف��ن��دوق��وس ل��ف��ري��ام نَ��ْغ��ٌل ق��ت��ل ودروق��ل آي��اس وص��ال
ال��دم��ا ي��ف��ج��ر ف��ي��ل��رت ك��ذاك رم��ى وف��ي��راس ل��س��ن��دًرا ث��م
غ��دق��ا زف��س أن��واء ت��م��ط��ره ان��دف��ق��ا ال��ج��ب��ال ش��م م��ن ك��ال��س��ي��ل
ي��ق��ت��ل��ع ع��ن��ًف��ا وال��م��ل��ول واألرز ي��ن��دف��ع ُزع��ابً��ا ل��ل��س��ه��ل ي��ف��ي��ض
وات��ق��د ف��ي��ه��م اش��ت��د أي��اس ك��م��ا ال��زب��د ي��دف��ع ال��ب��ح��ر ول��ع��ب��اب
وال��رك��اب ال��رك��ب ظ��ه��ر ي��ب��ت��ت ك��ال��زع��اب ال��س��ه��ل ب��ذاك ط��غ��ا
األي��س��ر ال��ج��ن��اح ص��در ف��ي ي��ص��ول إس��ك��ام��ن��در ث��غ��ر ف��ي وه��ك��ط��ر
ال��ِف��رق ه��ذي ن��ك��ال ي��رى وال ال��ف��ي��ل��ق وس��ط األع��ن��اق ي��ق��ض��ب
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األب��ي ون��س��ط��ور إذوم��ن ح��ول ال��ل��غ��ب ص��وت ل��دي��ه ع��ال وق��د
ي��ح��ط��م ح��ط��ًم��ا ال��ف��ت��ي��ان ك��ت��ائ��ب م��ح��ت��دم ب��م��رك��ب��ت��ه وه��و
ج��رح��ا م��اخ��وون ح��ت��ى ي��دف��ع ب��رح��ا م��ا ج��ي��ش��ه��م��ا ل��ك��ن��م��ا
أن��ف��ذا س��ه��م ال��ي��م��ي��ن ك��ت��ف��ه ف��ي وإذا ي��ص��ول ك��ال��ل��ي��ث ك��ان ق��د
ال��ش��ع��ر ال��ج��م��ي��ل ه��الن��ة زوج ل��إلس��ك��ن��در األط��راف م��ث��ل��ث
ال��ص��دام م��وق��ف ان��ق��الب خ��اف��وا اإلق��دام أول��و أرغ��وس ف��ق��وم
ال��وج��ل: ب��ادي إي��ذوم��ي��ن ف��ص��اح ال��ب��ط��ل ب��ذي��اك ال��ع��دى ف��ي��ف��ت��ك
ال��ع��ج��ال ع��ل��ى ف��ه��ب��ن ه��ي وال��ج��الل ال��م��ج��د ذا ي��ا «ن��س��ط��ور
ال��ن��ب��ي��ل ال��م��اج��د ب��م��اخ��وون األس��ط��ول إل��ى وس��وق��ن وس��ر
ي��ول��ج ال��ص��دام ب��ك��رات س��ه��ًم��ا ي��س��ت��خ��رج ال��ذي ال��ن��ط��اس��ي ه��ذا
ت��أل��ف��ا»40 إن ي��ق��اس ب��ج��ح��ف��ل ال��ش��ف��ا ب��ل��س��م ي��ذر وف��وق��ه
ذه��ب��ا41 ح��اال أس��ق��ل��ي��ب وب��اب��ن ك��ذب��ا إن وم��ا ن��س��ط��ور ف��ه��ب
أت��ت ح��ي��ث م��ن ل��ل��رج��وع ت��ت��وق س��ع��ت ك��ال��ط��ي��ر وال��ج��ي��اد وس��اط
ال��ط��رف ذاك ف��ي ال��ط��رواد م��ن��ق��ل��ب ع��رف ه��ك��ط��ور ت��ب��ع وق��ب��ري��ون
ل��ه: أوع��ز ل��ذا ه��ك��ط��ور إزاء ال��ع��ج��ل��ه ع��رش ف��وق م��ن أب��ص��ره��م
ال��م��دم��ر ال��ب��اس��ل ف��ت��ك ن��ف��ت��ك ال��م��ع��س��ك��ر ط��رف ف��ي ه��ن��ا «ن��ح��ن
ذََع��را ذع��ًرا وال��ف��رس��ان وال��خ��ي��ل ن��ش��را ال��م��ن��اي��ا آي��اس وث��م
ي��دور أرى ك��ت��ف��ي��ه ح��ول م��ن ال��ك��ب��ي��ر م��ج��ن��ه ف��ذا ن��ع��م
األع��داء ع��ج��اج��ة ع��ل��ت ح��ي��ث ال��ه��ي��ج��اء ل��م��أذق ن��س��ق ف��ق��م
وال��ف��رس��ان» ال��م��ش��اة ت��الح��م ال��ش��ج��ع��ان اص��ط��دم ح��ي��ث ه��ن��اك
ال��ج��الد ل��س��اح��ة ف��ان��دف��ع��ت ال��ج��ي��اد ع��ل��ى ال��س��وط وش��دد
داف��ق خ��ط��اه��ا م��ن ن��ج��ي��ع ع��ل��ى وب��ال��ي��الم��ق ب��ال��ق��ت��ل��ى ت��خ��ب��ط
ال��س��دة ت��ل��ك ت��ح��ت م��ن وق��وس��ه��ا ال��م��رك��ب��ة س��دة ج��ن��اح��ا ح��ت��ى
ح��اف��ر42 ووق��ع دوالب دور م��ن ف��ائ��ر ب��ن��ق��ع دًم��ا ت��خ��ض��ب��ت
وث��ارا ال��ع��دى ب��ي��ن م��ا ف��غ��ار ن��ارا ي��ص��ل��ى ل��ل��ف��ت��ك وه��ك��ط��ر
ب��ل��ب��ال ج��م��ي��ًع��ا س��راي��اه��م ح��ت��ى م��ج��ن��دال ق��ات��ال ف��ي��ه��م ي��ط��ع��ن
وال��ح��ج��ار وال��ع��ام��ل ب��ال��س��ي��ف ي��ج��اري ال��وغ��ى ك��رات وظ��ل
ت��ن��ك��ب��ا ل��ذا آي��اس ل��ق��اء أب��ى ال��ب��أس ذي��ال��ك ع��ل��ى وه��و
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وأع��ز43 م��ن��ه أب��س��ل ل��ف��ارس ب��رز إن زف��س ي��غ��اظ أن خ��ش��ي��ة
ال��م��ص��رع ب��ه��ول آي��اس روع األرف��ع ال��م��ق��ام ف��ي زف��س ل��ك��ن
وج��ال وع��اد أل��ق��ى ك��اه��ل��ه ع��ل��ى وال��ج��وب أط��رق ف��ده��ًش��ا
ض��اري ك��وح��ش وي��ن��ث��ن��ي ي��خ��ط��و ي��ب��اري ال��ع��دى ج��ي��ش ب��ط��رف��ه
ه��ج��م ال��ل��ي��ل ف��ي ال��ض��ي��غ��م ك��أن��ه ال��ق��دم ي��ل��وي ف��خ��ط��وة وخ��ط��وة
األب��ق��ار44 ُع��نَّ��ِة ح��ول ت��ح��رس األس��ح��ار ف��ي وال��ك��الب وال��ن��اس
وي��رج��ع��ا45 ول��ح��م��ه��ا ب��ش��ح��م��ه��ا ي��رت��ع��ا ال ك��ي ال��ل��ي��ل ك��ل ت��س��ه��ر
األرب ن��وال ي��ف��وت��ه ل��ك��ن ال��س��غ��ب ب��ف��رط م��دف��وًع��ا ي��ن��ق��ض
ال��م��ن��ه��ال ال��م��ق��اب��س ول��ه��ب ال��ن��ب��ال م��ن وب��ل ي��ص��ده
م��ح��ت��دم��ا م��رت��ع��ًدا م��ك��ت��ئ��بً��ا أح��ج��م��ا الح ال��ف��ج��ر م��ا إذا ح��ت��ى
ارت��أى وال��َع��وَد ال��ق��ت��اِل س��اح��ة ع��ن ن��أى م��ل��ت��اًع��ا أي��اس وه��ك��ذا
األع��داء َك��رََّة ع��ل��ي��ه��ا ي��خ��ش��ى ال��ح��دب��اء ال��س��ف��ائ��ن ل��م��وق��ف
أُُك��ال46 ي��ب��غ��ى ال��ح��ن��ط��ة م��ن زرًع��ا دخ��ال ج��أب م��ث��ل ال��ه��وي��ن��ا ي��م��ش��ي
ال��ق��وي م��ت��ن��ه ف��وق ت��س��ح��ق ب��ال��ع��ص��ي ال��ص��ب��ي��ة ف��ت��ن��ه��ض
ع��ب��ث��ا م��ه��م��ا ال��ص��ب��ي��ة ب��َل��َغ��ب ي��ك��ت��رث��ا ك��ي ك��ان م��ا ل��ك��ن��ه
وي��ش��ب��ع ي��ك��ت��ف��ي م��ذ وي��ن��ث��ن��ي ي��رت��ع ال��م��راع��ي ت��ل��ك ف��ي ي��ل��ب��ث
ط��اف��وا ب��ع��زم آي��اس ح��ول م��ن واألح��الف ال��ط��رواد وه��ك��ذا
ب��ق��ر ج��ل��ود س��ب��ع��ة أُل��ب��س أك��ب��ر ب��ج��وب ي��ص��ده��م وه��و
ي��ه��زم ث��م ال��م��ع��ت��اد ب��ب��أس��ه ي��ه��ج��م ح��ي��نً��ا ث��م ح��ي��نً��ا ي��ح��ج��م
ال��س��ف��ن ب��ل��وغ ع��ن ذري��ًع��ا ا ص��دٍّ ال��زم��ن ذاك ك��ل ف��ي وص��ده��م
وال��ط��رواد األخ��ائ��يِّ��ي��ن ب��ي��ن األع��ادي ع��ل��ى ا م��ش��ت��دٍّ ي��ح��ج��ز
م��ن��ه��ال��ه ال��ع��دى أي��دي م��ن ع��ل��ي��ه ال��ق��ت��ال��ْه ال��ن��ي��ازك وص��ي��ب
ي��ق��ف ال��ت��رس وع��ل��ى غ��ال ي��غ��ل ح��ذف ال��ع��زم ش��دة ع��ن ف��ب��ع��ض��ه��ا
ال��ث��رى47 ق��ل��ب ف��ي ي��غ��وص م��رت��ك��ًزا ق��ص��را م��ن��اال ع��ن��ه وب��ع��ض��ه��ا
ي��ص��ول ل��رف��ده ان��ب��رى ح��ت��ى أوري��ف��ي��ل ي��راه ي��ك��د ول��م
ه��ام ك��وب��ل ف��وق��ه ت��ن��ه��ال ب��ال��س��ه��ام ي��ع��ب��أ ال أت��اه
اخ��ت��رق ال��ع��ن��ف ف��ي ال��ق��رم وآف��م��ون ان��ط��ل��ق ح��ي��ث م��ن ال��م��زراق وأرس��ل
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وال��س��الح��ا ال��ش��ك��ة ي��س��ل��ب��ه راح��ا ث��م م��زق ك��ب��ده
ال��ع��دد ت��ل��ك ف��ي أوري��ف��ي��ل أش��غ��ل وق��د ف��اري��س ال��ف��رص��ة ف��ان��ت��ه��ز
ان��ف��ج��ر48 ب��ال��ج��رح وال��دم ن��ض��ي��ه ف��ان��ك��س��ر س��ه��ًم��ا أن��ف��ذ ح��ق��ه ف��ي
ال��ه��م��م: يُ��ن��ِه��ض وص��اح ال��ردى ي��أب��ى األل��م ب��ب��راح ال��ت��وى ل��ص��ح��ب��ه
أي��اس ع��ن ال��ح��م��ام ادف��ع��وا ق��ف��وا ال��ب��اس ج��ن��د األب��ط��ال ن��خ��ب��ة «ي��ا
ص��ب��ت» س��ه��ام م��ن وب��ل ي��ص��م��ي��ه ف��خ��ش��ي��ت��ي ت��أل��ب��وا وح��ول��ه
اج��ت��م��ع��وا ال��ج��ري��ح أري��ف��ي��ل ح��ول ان��ص��دع��وا ال��ن��داء ل��ذل��ك وم��ذ
ب��ال��ك��واه��ل49 أُْل��ِص��ق��ن ي��الم��ق ب��ال��ع��وام��ل ج��ل��ن أي��د ودون
ان��ت��ش��ب وال��ط��ع��ن ال��ح��رب وق��ع واش��ت��د وان��ق��ل��ب إل��ي��ه��م آي��اس وان��ض��م
ان��ت��ص��ب50 ال��س��ف��ي��ن��ة م��ؤخ��ر وف��ي رق��ب ال��ب��ع��د ع��ل��ى آخ��ي��ل وك��ان
ال��ق��ت��ال م��ح��ن م��ن ق��وم��ه م��ن ب��األب��ط��ال ح��ل ق��د م��ا ي��ش��ه��د
ع��رق��ا ال��س��اب��ح��ات ال��ج��ي��اد ع��ل��ى ان��ط��ل��ق��ا ال��ح��ك��ي��م ن��س��ط��ور أب��ص��ر
وال��رف��ي��ق��ا ال��س��ائ��ق ف��ع��رف ال��ط��ري��ق��ا ي��ن��ه��ب م��اخ��وون م��ع
م��ح��ن��ت��ه51 م��ب��ت��دا وه��ذا ل��ب��ى خ��ي��م��ت��ه ف��م��ن ب��ف��ط��رق��ل ص��اح
ل��ل��ح��م��ا» ن��دائ��ي م��ن ف��ي��ال اب��ن رم��ت «وم��ا ص��اح: ب��اب��ه م��ن ك��آرس
ال��ف��ش��ل أق��ص��ى اإلغ��ري��ق ب��ل��غ ق��د ل��ي ال��خ��ل��ق أود «ي��ا أخ��ي��ل: ق��ال
ع��ذرا س��ائ��ل��ي��ن س��ي��ن��ح��ن��ون ص��غ��را رك��ب��ت��ي دن��ي ع��ل��ى
رج��ع��ا ج��ري��ح أي م��ع واس��أل��ه م��س��رع��ا ق��ص��دن ن��س��ط��ورا واآلن
م��ت��ن��ه52 ط��ب��ًق��ا م��اخ��وون أش��ب��ه ل��ك��ن��ه وج��ه��ه ن��ظ��رت إن م��ا
ال��خ��ي��ام» ل��م��ض��رب ط��ائ��رة أم��ام��ي م��ن ال��ج��ي��اد م��رت ق��د
األم��را وي��ل��ب��ي ي��ع��دو ف��ط��رق��ل ك��را ح��ت��ى ي��ت��م ي��ك��د ول��م
ت��رج��ال ب��ه��ا ن��س��ط��ر خ��ي��م��ة وص��ال وم��اخ��وون ون��س��ط��ر
م��ه��ل ب��ال وذه��ب��ا ج��ي��اده ح��ل أري��م��ي��دون ال��ش��ي��خ وت��اب��ع
م��اال ث��م ال��ب��ح��ر ن��س��ي��م ع��ل��ى ال��س��ي��اال ال��ع��رق ي��ن��ش��ف��ان
أرس��ي��ن��وس��ا ب��ن��ت وه��ي��ك��م��ي��ذا ج��ل��س��ا وف��ي��ه��ا ال��ش��ي��خ ل��خ��ي��م��ة
م��دخ��ر ن��ص��ي��بً��ا ك��ان��ت ل��ن��س��ط��ر ال��ش��ع��ر ال��ب��دي��ع��ة ال��رب��ح��ل��ة (ت��ل��ك
خ��رب��ا) ت��ي��ن��دوس أخ��ي��ل ل��م��ا أص��وب��ا رأي ج��زاء أه��دي��ه��ا
م��ائ��دْه أب��ه��ى ت��ن��ص��ب ل��دي��ه��م��ا ع��ام��دْه ال��ش��راب إلع��داد ق��ام��ت
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ال��الئ��م ل��وم ت��ن��ب��ذ زرق��اءه��ا ال��ق��وائ��م م��ص��ق��ول��ة ج��م��ي��ل��ة
ب��دي��ع��ْه53 ن��ح��اس��ه��ا م��ؤل��ق دس��ي��ع��ْه ف��وق��ه��ا أل��ق��ت ث��م م��ن
ال��ع��س��ل ص��اف��ي م��ع ال��دق��ي��ق وخ��ال��ص ال��ب��ص��ل ال��ف��ور ع��ل��ى ف��ي��ه��ا وم��زج��ت
ال��س��ف��ر ق��ب��ل م��ن ن��س��ط��ور ل��دى ك��ان أغ��ر ك��وبً��ا إزاءه��ا ووض��ع��ت
ال��ت��ه��ب��ا ال��ن��ض��ار وب��م��س��ام��ي��ر ان��ت��ص��ب��ا ق��ائ��م��ت��ي��ن ع��ل��ى وه��و
أل��م��ع ن��ض��ار م��ن ح��م��ام ط��ي��ر األرب��ع ع��راه م��ن ك��ل وف��وق
ي��زح��زح ن��س��ط��ر غ��ي��ر ه��ي��ه��ات ي��ط��ف��ح م��ا إذا ال��ك��وب وذل��ك
ت��ك��ل��ف54 ب��ال ح��م��ال ي��ح��م��ل��ه ال��ص��ف��ي ال��ش��ي��خ ذي��ال��ك ل��ك��ن��م��ا
ال��س��ن��ي��ْه ك��ال��رب��ة ب��ح��س��ن��ه��ا ال��س��ب��ي��ْه ال��ص��ب��ي��ة وراح��ت
ع��ج��ال ت��ف��ت وف��وق��ه م��اء ع��ل��ى إف��رم��ن��ا خ��م��ر ف��ي��ه ت��ص��ب
ق��ت��ل55 خ��ي��ر ال��م��زي��ج وت��ق��ت��ل ال��س��خ��ل ج��ب��ن ال��ن��ح��اس ب��م��ب��رد
ل��الرت��ش��اف دع��ت��ه��م��ا ث��م ص��اف��ي دق��ي��ًق��ا ذرت وف��وق��ه
أَِن��س��ا ال��ح��دي��ث وب��أط��اري��ف وج��ل��س��ا وارت��وي��ا ف��ش��رب��ا
واب��ت��درا رأى ف��ال��ش��ي��خ ال��ب��اب ف��ي ظ��ه��را ك��رب ب��ف��ط��رق��ل إذا
ال��ع��ادْه ح��ك��م ي��أخ��ذ ب��ي��ده ال��وق��ادْه س��دت��ه ع��ن وق��ام
األن��ج��ب��ا زف��س ُم��ري��د «ي��ا وق��ال: ف��أب��ى ل��ل��ج��ل��وس دع��اه ث��م
ت��دري ن��ظ��ي��ري آخ��ي��ل ف��ش��أن األم��ر ب��م��ل��ب��ي ف��ل��س��ت ع��ف��ًوا
س��ب��ْب غ��ي��ر ع��ن ال��ب��ريء وي��ت��ه��م ال��غ��ض��ب ب��س��ورة ع��ف��ًوا ي��ص��ط��ل��ي ق��د
م��دب��را أت��ي��ت م��ج��روح ب��أي ال��خ��ب��را م��ن��ك أس��أل س��ي��رن��ي
م��اخ��وون��ا» ال��ش��ه��م ع��رف��ت ق��د م��ذ ال��ح��ي��ن��ا ذا راج��ًع��ا س��أق��ف��ل��ن
ال��رف��ق��ا ه��ذا ب��اإلغ��ري��ق أخ��ي��ل ي��ل��ق��ى «وأي��ن ن��س��ط��ور: ف��ق��ال
ال��ح��داد ب��ح��ل��ة واش��ت��م��ل��وا ب��اد ف��ن��اه��م أن رأى أم��ا
ن��اع��ي وط��ري��ح ج��ري��ح ب��ي��ن األش��راع ف��ف��ي ف��ي��ه��م م��ن وخ��ي��ر
ق��ف��ْل وب��ال��رغ��م ال��س��ه��م أل��م��ه ال��ب��ط��ل ذي��وم��ي��ذ ال��ب��أس أب��و ف��ذا
ان��دف��ْق وال��دم ال��ع��ام��ل ج��س��م��ه��م��ا خ��رْق وأت��ري��ذ أوذي��س وذاك
ان��ف��ج��ْر ال��ج��رح ب��ه ن��ب��ل ب��ف��خ��ذه ان��ك��س��ْر ب��ال��ع��ن��ف أوري��ف��ي��ل وه��اك
ق��اف��ال ت��وٍّا ج��ئ��ت ج��ري��ًح��ا ب��ه ال��ب��اس��ال ال��ك��م��ي ت��رى ه��ن��ا وه��ا
ل��ح��م��ت��ه56 ب��ب��ن��ي ي��ب��ال��ي ل��ي��س ش��دت��ه ع��ل��ى آخ��ي��ل ل��ك��ن
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ب��ت��ا األع��ادي س��ي��ف ي��ب��ت��ت��ن��ا ح��ت��ى؟ ي��ظ��ل أم��ت��ق��اع��ًس��ا
وال��ق��ي��ول ب��ال��ج��ن��د ت��ب��ي��ده��ا ب��األس��ط��ول ال��ن��ي��ران وت��ل��ه��ب
أع��رض��ا ع��ن��ي واإلق��دام وال��ب��أس وم��ض��ى َولَّ��ى ال��ش��ب��اب أس��ف��ا وا
ال��ب��اع57 م��ن��ي ق��ب��ل اس��ت��ط��ال��ت ك��م��ا واإلي��ق��اع اإلب��الء وف��ات��ن��ي
أوارن��ا ل��ظ��ى ف��أج��ج��ن��ا س��ط��وا ص��وارن��ا ع��ل��ى اإلل��ي��ون ي��وم
م��س��ت��ع��را إي��ت��وم��ن ف��ج��اءن��ا ال��ب��ق��را واغ��ت��ن��م��ن��ا ع��ل��ي��ه��م ص��ل��ن��ا
ال��س��ك��ان��ا أل��ي��ذة ف��ي ي��ح��ك��م ك��ان��ا ق��د ال��ذي ه��ف��ي��روخ اب��ن
ش��ردا ط��را ال��ق��وم وول��ى ب��ه��ا ال��ردى ن��ال ط��ع��ن��ة م��ن��ي ف��ن��ال
م��س��م��ن��ا م��اع��ًزا س��ربً��ا خ��م��س��ون ل��ن��ا ال��س��ه��ل ف��ي األن��ع��ام وخ��ل��ت
ال��خ��ن��زي��ر أس��م��ن م��ن وم��ث��ل��ه��ا األب��ق��ور أح��س��ن م��ن وم��ث��ل��ه��ا
ف��رْس وخ��م��س��ي��ن أي��ًض��ا وم��ئ��ة ال��غ��ل��س ف��ي س��ق��ن��ا ال��غ��ن��ي��م ذا وم��ث��ل
ال��دارا ن��ُؤم ل��ف��ي��ل��وس س��ق��ن��ا األْم��ه��ارا ت��رض��ع ط��را ش��ق��راء
م��ك��ت��س��ب��ا غ��ان��ًم��ا ل��ع��ودي أب��ي ط��رب��ا ن��ي��ال واه��ت��ز ف��ت��ى ك��ن��ت
س��ل��ب��ا م��اال األع��داء ذم��ة م��ن ط��ل��ب��ا م��ن ف��ي ال��دع��اة وص��اح��ت
ن��ي��ال ك��ث��ي��ر م��ن ن��ذر وذاك ال��ق��ل��ي��ال واق��ت��س��م��وا ف��اح��ت��ش��دوا
ج��م��ل��ت��ن��ا ع��ل��ى ب��ف��ي��ل��وس ص��ال��وا ق��ل��ت��ن��ا ع��ل��ى اإلف��ي��ون ح��ي��ث
األب��ط��اال ي��ذب��ح ف��ي��ن��ا ه��رق��ل ص��اال ق��د ب��أح��ؤل ذا وق��ب��ل
ذك��ْر اب��ن ل��دي��ه ي��ب��ق ل��م س��واي ع��ش��ْر اث��ن��ي وك��ان��وا ن��ي��ال ب��ن��ى وم��ن
ق��ذْف ادات ال��ل��دَّ وب��أس��ال��ي��ب واع��ت��س��ْف غ��دًرا ال��ع��دو ف��زادن��ا
وأح��رزا ل��ه أب��ق��اٍر ق��ط��ي��ع أف��رزا ن��ي��ال ال��ك��س��ب اق��ت��س��ام وف��ي
م��ئ��ة ث��الث ت��رع��ى ل��ه أب��ق��ى ال��ت��ي ب��رع��ات��ه��ا ش��ي��اه س��رب
ي��ح��ص��ل��ْه أن رام ب��دي��ن ل��ه م��ث��ق��ل��ْه ك��ان��ت األع��داء ف��ذم��ة
ال��ِع��تَ��اق أك��رم م��ن أرب��ع��ًة ل��ل��س��ب��اق أرس��ل ق��د ك��ان إذ
ال��ف��رس��ان58 ون��دب ب��ق��دره��م ب��ال��ره��ان ي��ف��وز أن يَ��اُم��ُل
األف��راس��ا ح��ب��س ق��د م��ع��ت��س��ًف��ا أف��غ��ي��اس��ا ال��ن��اس م��ول��ى ل��ك��ن
ج��اء َف��ذٍّا ال��م��س��ت��اء وال��س��ائ��ق ال��غ��راء ال��م��رك��ب��ة ك��ذل��ك
وأم��ر ب��ع��دل ال��ب��اق��ي ووزع ادخ��ر وال��وف��ر اغ��ت��م ن��ي��ال ل��ذاك
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األس��الب أط��اي��ب ع��ل��ى ش��ك��ًرا األرب��اب ل��ب��ن��ي ن��ض��ح��ي ب��أن
ع��ددا ي��ح��ص��رون ال ب��خ��ي��ل��ه��م ال��ع��دى ف��اج��ان��ا األي��ام وث��ال��ث
ج��اه��الن ل��ل��ط��ع��ان غ��ران ال��ف��رس��ان ق��ائ��دا وال��م��ل��ي��ن��ان
م��ش��رف ت��ل ف��وق ق��ام��ت ف��ي��ل��وس ط��رف ف��ي أل��ف��ي��ا ث��غ��ور وف��ي
ي��ف��ن��وه��ا أن ب��ال��ع��ن��وة ي��ب��غ��ون ح��اص��روه��ا إث��ري��ون ب��ل��دة
ي��ض��رب��ون��ا ال��س��ه��ل ب��ذاك وه��م أث��ي��ن��ا ان��ح��درت ال��دي��اج��ي وف��ي
ال��ف��ي��ل��ق ك��ل ب��ال��ه��م��ة ف��ه��م ال��م��ح��دق ل��ل��وب��ال ون��ب��ه��ت��ن��ا
ك��رَّا ف��ي��م��ن أك��ر أن وخ��اف ِغ��رٍّا ص��ب��يٍّ��ا ن��ي��ال وخ��ال��ن��ي
األث��ر ذاك ع��ل��ى أج��ري أن َع��ل��يَّ وح��ظ��ر أخ��ف��ى ال��ج��ي��اد ف��خ��ي��ل��ي
م��ن��زل59 أس��م��ى ال��ف��رس��ان ل��دى ك��ان ول��ي س��رت ب��ع��ون��ه��ا ف��راج��ال
م��ي��ن��ي��س��ا دع��وا ق��د ن��ه��ر ي��ص��بُّ آري��ن��س��ا ل��دى ح��ي��ث إل��ى س��رن��ا
ال��رج��ال��ْه ك��ت��ائ��ب ت��ع��ق��ب��ه��ا ال��خ��ي��ال��ْه ت��رق��ب ظ��ل��ت ل��ل��ف��ج��ر
ال��ث��غ��ر ُق��دِس ف��وق ن��زل��ن��ا ط��رٍّا ال��ظ��ه��ر وع��ن��د ت��ك��ت��ب��ن��ا ث��م
ال��ن��ص��را م��ن��ه ن��س��ت��م��د ل��زف��س ال��غ��را ال��ض��ح��اي��ا أع��ددن��ا ث��م م��ن
ض��ح��ي��ن��ا ب��آخ��ر ك��ذا ع��ج��ال أذك��ي��ن��ا ل��ه ال��ت��ه��ر وأل��ث��س
وال��ش��ف��ي��ع��ْه ال��ح��ك��م��ة ل��رب��ة ت��ب��ي��ع��ْه وع��ج��ل��ة ل��ف��وس��ذ
ال��ج��دد ذاك ع��ل��ى م��دج��ًج��ا ك��ل ورق��د ال��ط��ع��ام ت��ن��اول��ن��ا ث��م
ض��ي��ائ��ه��ا60 َس��ن��ا أرس��ل��ت ل��ألرض خ��ب��ائ��ه��ا م��ن ب��راح وح��ال��م��ا
ال��ف��ض��ا ذاك ع��ل��ى ج��ي��ش��ن��ا ل��ل��ح��رب وم��ض��ى وأث��ي��ن��ا ل��ذن��ا ب��زف��س
وُع��دِد ِب��َع��َدٍد ت��أل��ب��وا ال��ب��ل��د ف��ح��ول اِإلف��يِّ��ون أم��ا
وذع��روا ب��ن��ا آري��س ش��دة ن��ظ��روا ول��ك��ن ي��روم��ون ف��ت��ًح��ا
ان��دف��ْع ن��ح��وي ع��ن��دم��ا رم��ح��ي ب��ن��ص��ل وق��ْع م��ط��ع��ونً��ا ال��ف��رس��ان ف��أول
اإلي��ن��اس آغ��ام��ي��ذة وب��ع��ل أف��غ��ي��اس ص��ه��ر وه��و (م��ل��ي��وس
خ��ب��رت) ج��م��ي��ًع��ا ول��ل��ع��ق��اق��ي��ر س��ب��رت ط��رٍّا األرض ن��ب��ت ك��ن��ه م��ن
م��ن��ص��ت��ْه ف��ي ع��ل��وت وواث��بً��ا م��رك��ب��ت��ه م��ن ف��خ��ر ج��ن��دل��ت��ه
ال��ض��وض��اء ع��ل��ت وف��ي��ه��م َولَّ��ْوا واألع��داء ل��ج��ي��ش ص��درا وص��ل��ت
بُ��ل��ي ب��ال��ح��ت��ف األب��ط��ال وأب��س��ل ال��ع��ج��ل زع��ي��م أن راع��ه��م
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وس��ار س��ارح ك��ل أذب��ح ك��اإلع��ص��ار َه��بَ��بْ��ُت وف��ي��ه��م
األب��ط��ال أم��ن��ع م��ن ب��م��ئ��ة ال��ع��ج��ال م��ن خ��م��س��ي��ن وف��وق
ال��ُع��َددا ت��ل��ك اغ��ت��ن��م��ت وم��ن��ه��م ال��ردى وأول��ي��ت ط��اع��نً��ا ف��ت��ك��ت
ال��ث��ب��ورا ب��ع��ام��ل��ي وم��ل��ي��نً��ا أك��ت��ورا ول��دي أول��ي وك��دت
خ��ف��ي ف��ي��ه��م��ا ال��ض��ب��اب م��ك��ث��ف ف��ي ف��وس��ي��ذ ج��ده��م��ا ل��ك��ن��م��ا
ي��س��ت��ع��ل��ي ف��وق��ن��ا زف��س ون��ص��ر ال��س��ه��ل ف��ي ن��ك��س��أه��م ن��زل ول��م
ال��ب��ط��اح��ا ت��ن��ه��ب ف��ي��ن��ا وال��خ��ي��ل ال��س��الح��ا ون��س��ل��ب ن��ذب��ح��ه��م
األش��م ًًًذل��ك أول��ي��ن��ي��س وص��خ��ر ال��ن��ع��م ب��ف��راس��ا أرض وط��ئ��ن��ا ح��ت��ى
ت��دع��ون��ا ع��اج��ل ل��ع��ود ب��دت أث��ي��ن��ا آل��س ت��ل وع��ن��د
ب��ق��ي ج��ن��دي آخ��ر ل��ق��ي ح��ت��ًف��ا ب��م��خ��ف��ق��ي م��ا ب��ع��د ول��ك��ن ع��دن��ا
ي��س��دون��ا ك��ل��ه��م وح��م��ًدا ش��ك��ًرا األخ��ائ��ي��ون��ا م��آب��ن��ا وف��ي
ال��م��ال ب��ي��ن م��ا ن��س��ط��ور ول��ل��ف��ت��ى ال��ع��ل��ى أب��ن��اء األرب��اب ف��ي ل��زف��س
ال��زم��ن61 م��اض��ي ك��ال��ح��ل��م ي��ك��ن ل��م إن ال��م��ح��ن ي��وم ك��ان أن��ي ف��ذاك
اإلغ��ري��ق ن��ك��ب��ة ي��ب��ك��ي وس��وف ب��ال��ش��ف��ي��ق ل��ي��س أخ��ي��ل ل��ك��ن
أرس��ل��ك��ا م��ذ ال��ف��ي��ح��اء إف��ث��ي��ا ف��ي ل��ك��ا ق��ال وم��ا م��ن��ت��ي��وس ف��اذك��ر
أم��ر م��ن ت��س��م��ع��ه م��ا ن��س��م��ع ال��ق��ص��ر ف��ي وأوذس أك��ن أل��م
واألب��ط��اال األخ��ائ��ي��ي��ن ب��ي��ن ال��ع��م��اال ن��ح��ش��د ذه��ب��ن��ا ي��وم
ي��ل��ي��ك��ا ال��ف��ت��ى وآخ��ي��ل ف��ي��ه��ا أب��ي��ك��ا م��ع ك��ن��ت ف��ي��ال ودار
ال��ن��ار ل��ه��ي��ب ف��ي��ه��ا م��ؤج��ج ال��دار ف��ن��اء ف��ي ف��ي��ال وال��ش��ي��خ
ب��ال��ق��رب��ان ي��س��ت��رض��ي��ه ل��زف��س ال��ث��ي��ران م��ن أف��خ��اذًا ي��ح��رق
ال��ع��ن��ب ص��اف��ي م��ن س��وداء م��دام��ة ال��ذه��ب ك��أس م��ن ي��ري��ق وف��وق��ه��ا
ن��ظ��رت��م��ون��ا ال��ب��اب م��دخ��ل م��ن ت��ق��ط��ع��ون��ا ال��ل��ح��وم وأن��ت��م
ي��دع��ون��ا ب��ن��ا راح��بً��ا أم��س��ك أي��دي��ن��ا وف��ي آخ��ي��ل ف��ق��ام
ل��ألض��ي��اف ح��ق زاد وخ��ي��ر ض��اف��ي ش��راٍب م��ن ق��ض��ي��ن��ا وإذ
ب��ن��ا ال��ح��ال ف��ي ال��ل��ح��اق ف��رم��ت��م��ا ع��ل��ن��ا ق��ول��ي وج��ه��ت إل��ي��ك��م��ا
ال��ط��ع��ن» ي��وم األق��ران ع��ل��ى بَ��رِّز ب��ن��ي «ي��ا ألخ��ي��ل: ف��ي��ال ف��ق��ال
أخ��ي��ل ذا ال��ب��اس��ل «رف��ي��ق��ك ي��ق��ول: ت��ال م��ن��ت��ي��وس «ث��م
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ُخ��ب��ًرا وزدت ع��م��ًرا وزدت��ه وق��درا ن��س��بً��ا ب��أًس��ا «ف��اق��ك
ال��ه��دى»62 س��ب��ل م��ن ت��ري��ه ل��م��ا ي��ط��ع م��رش��دا ك��ن ول��ه خ��ي��ًرا «ف��ان��ص��ح��ه
أََم��را أم��ًرا ن��س��ي��ت ق��د أن��ك أرى ل��ك��ن��ي ال��ش��ي��خ أم��ر ف��ذاك
ل��ك ي��ذع��ن م��ص��غ��يً��ا ع��س��اه ق��ول��ي ال��درك إدراك ق��ب��ل أخ��ي��ل ب��ل��غ
ال��م��ش��ف��ق ال��رف��ي��ق ن��ص��ح ف��ي وال��خ��ي��ر ل��ل��ت��رف��ق م��ال َربٍّ َف��ُربَّ
زف��س63 ع��ن ل��ه ث��ي��ت��ي��س ب��وح��ي ال��ب��ؤس ح��ل��ول ي��خ��ش��ى ي��ك��ن وإن
ال��ف��ائ��دْه ت��ت��م ل��ن��ا ب��ك��م ع��س��ى ال��م��رام��دْه م��ع ف��ل��ي��ب��ع��ث ف��ب��ك
ال��ج��الد ل��ذل��ك ي��روع��ه��م ال��ط��رواد ع��س��ى س��الح��ه وال��ب��س
ال��ط��ري��ق ل��ل��راح��ة ل��ه��م ي��ب��دو واإلغ��ري��ق ف��ي��ك ن��ظ��روه إن
ال��م��ج��ه��ود ال��ع��دى ج��ي��ش ف��ي ي��ب��ط��ش ال��ق��ع��ود م��ن م��ل إذ ج��ي��ش��ك
ال��م��ح��ن»64 أث��ق��ال ت��درأ ع��ات��ق��ن��ا وع��ن وال��خ��ي��م ال��س��ف��ي��ن ت��ق��ي ب��ذا
م��خ��ب��را أخ��ي��ل ي��ب��ت��غ��ي وك��ر ت��ف��ط��را أًس��ا ف��ط��رق��ل ل��ذاك
ال��ق��ض��ا دي��وان ال��ق��وم أق��ام ح��ي��ث ع��رض��ا أذي��س ألش��راع وإذ
ال��ق��رب��ان م��ذاب��ح ون��ص��ب��وا األع��ي��ان م��ج��ل��س أح��ل��وا ح��ي��ث
ع��ارج��ا65 ج��ري��ًح��ا ال��ح��رب س��اح��ة م��ن ع��ارج��ا ل��دي��ه أري��ف��ي��ل ب��دا
اخ��ت��رْق ال��ح��ق ع��ض��ل ب��اد وال��س��ه��م ع��رْق س��ي��ل ج��ب��ي��ن��ه م��ن ي��رش��ح
ب��ال��ص��ب��ر م��ع��ت��ص��م ل��ك��ن��ه ي��ج��ري س��خ��ي��نً��ا أس��ودا وال��دم
ال��م��خ��ب��ر: ل��ه��ول م��ل��ت��اًع��ا وق��ال ال��م��ن��ظ��ر ل��ذاك ف��ط��رق��ل ف��رق
ال��م��خ��اف��ق66 ظ��ب��ى أت��ه��ل��ك��ن��ك��م األغ��ارق زب��دة ي��ا أس��ف��ا «وا
ال��ك��الب م��ط��اع��م ل��ت��ذه��ب��وا واألص��ح��اب ن��ائ��ي��ن دارك��م ع��ن
ال��م��ض��ي��ق؟ ذا ِل��ِع��ب��ِر ب��ق��ي��ة اإلغ��ري��ق أف��ي أري��ف��ي��ل: ل��ي ق��ل
ف��ش��ال» ال��وب��ي��ل ل��ل��خ��زي م��رد ف��ال ه��ك��ط��ور وط��أة ث��ق��ل��ت أم
ال��ن��ب��ال خ��ي��ر ت��ل��ق وان��ظ��ر م��ن��اص وال األم��ر ق��ض��ي ق��د «ف��ب��ل ق��ال:
ازدي��اد ف��ي ال��ط��رواد وق��وة غ��ادي وط��ري��ح ج��ري��ح ب��ي��ن
األل��م ع��ن��ي ي��زل ال��س��ه��م وأخ��رج ل��ل��خ��ي��م واص��ح��ب��ن��ي أغ��ث��ن��ي ه��ي
ال��ق��ن��اط��ر ب��ل��س��م ع��ل��ي��ه واس��ك��ب ف��ات��ر ب��م��اء ف��اغ��س��ل��ه وال��ج��رح
ال��زم��ن م��اض��ي ف��ي خ��ي��رون أس��ت��اذه ع��ن وه��و أخ��ي��ل ع��ن ح��ف��ظ��ت س��ر
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م��ح��ص��ور ال��ع��دى ُدرَّاع ب��ي��ن م��ا ل��يْ��ُر َف��ُف��ْوذَا ط��ب��ي��ب��ان��ا أم��ا
ال��ت��ط��ب��ب» إل��ى أض��ح��ى ح��اج��ة ف��ي ال��ع��ط��ب ب��ادي ذاك وم��اخ��وون
وال��م��آل ال��ح��ي��ل��ة م��ا وي��اله ال��وب��ال «س��رى ف��ط��رق��ل: ف��ق��ال
ال��ن��ب��ي��ل ن��س��ط��ر ق��ول أب��ل��غ أخ��ي��ل إل��ى أم��ض��ي أن��ا ف��ه��ا
ال��ألواء» األزم��ة ت��ح��ت وأن��ت ن��اء غ��ي��ر ع��ن��ك أران��ي ل��ك��ن
أوص��ل��ْه س��ل��ي��ًم��ا ول��خ��ي��ام��ه ح��م��ل��ْه ب��ل��ط��ف ذراع��ي��ه وم��ن
ال��ب��ق��ر ج��ل��د م��ن ال��ف��راش ل��ه م��دوا ظ��ه��ر ال��ق��رب ف��ي األت��ب��اع ل��دى وم��ذ
وق��ع ح��ي��ث م��ن ال��س��ه��م ن��ص��ل ب��ال��س��ي��ف وق��ط��ع ع��ل��ي��ه ف��ط��رق��ل أل��ق��اه
ذَرَّا وح��اال َف��تَّ ب��ي��ده ُم��رَّا َوِع��ْرًق��ا ال��ج��رح وغ��س��ل
األل��م ع��ن��ه زال وأورف��ي��ل ال��دم وأوق��ف ال��ج��رح ف��ال��ت��أم

هوامش

فأتى األبطال. وجندلة القتال معامع من متتاليني نشيدين أثناء الشاعر أراحنا (1)
وما األرصاد بث عىل العارش ويف أخيل، إىل الوفد بعثة من بك مر ما عىل التاسع النشيد يف
فاستأنف الحرب وقائع قصص استئناف إىل شوقته تفكهة القارئ َفَفكَّه أمرهم. من كان
عجيبة؛ توطئة بها وطأ النشيد هذا يف بمقدمة شداد ملواقع السامع وأعدَّ استئناف، أبدع
الفتنة جعل إذ مثيل، له يسبق لم بما الصيحة وارتفاع الفريقني، عىل األزمة الشتداد
وأطال الوبال. الشتداد املربقتان املرعدتان هما وأثينا وهريا القتال، معالم الرافعة هي
البأس شديد من سيبديه وما والجالل، الهيبة من له سيكون بما إنباءً أغاممنون بوصف
بعضها آخذ كسلسلة آخره إىل أوله من كالمه فكان الرجال، اشتباك عند النفس وعزة
محلها تحل أخرى حلقة وتتلوها ذهنك يف وترسخ إال منها حلقة تفوتك ال بعض برقاب
مرتصدين ليلهم متيقظني الثامن النشيد آخر يف القومني غادرنا فقد رونقها، يف وتزيد
من حصل ما حصول بعد الفجر بزوغ عند إذًن بد ال فكان الكرة، إلعادة الفجر حلول

ترى. ما عىل فدفعهم ذلك هومريوس يفت ولم املنهمر، كالسيل جميًعا يندفعوا أن
إناث من معتقدهم يف وهو الفجر عن الصباح غزالة بقولنا عربنا الجن. الجنة (2)
إالهة فعشقته فريام، أبي لومذون بني من إنسيٍّا األصل يف كان زوجها وطيثون آلهتهم

بعال. فاتخذته زفس واستأذنت لجماله الفجر
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— للحرب وتحرقهما الجيشني احتدام قبيل من لهو الفتنة ربة زفس إيفاد إن (3)
يف جاء مما يستفاد أنه عىل هي ما يذكر ولم القتال معالم البيت هذا يف الشاعر ذكر
واالحمرار للحرب، استنفاًرا يرفعونها الحمراء الراية من نوع لهم كان أنه الثامن، النشيد

أغاممنون: يصف قوله هو إليه أرشنا الذي والبيت الدم سفك عىل إشارة

أح��م��را ال��خ��ز م��ن ب��رًدا ب��س��اع��ده راف��ًع��ا وال��ف��ل��ك ال��خ��ي��م ف��خ��اضص��ف��وف

ذلك عظمة مظاهر فمن قوم لكبري عقد إذا اللواء أن هومريوس كالم من والظاهر
ربت وهي هنا الفتنة فعلت وكما تقدم، فيما أغاممنون فعل كما بيده يرفعه أن الكبري
إذ الجاهلية؛ أيام من وليها وما العصور تلك يف األمم جميع شأن وهذا علمت. ما عىل
وغريُه الحلبية السرية صاحب قال مقدام. وفارس همام لرئيس إال بالراية يعهد يكن لم
الحرب: يف لها يقال كان التي أي بدر) (يوم هاشم بني راية «إن العرب: مؤرخي من
سفيان ألبي كانت القوم رئيس إال الحرب يف يحملها وال الرؤساء راية لها: ويقال العقاب.
آخر: موضع يف وقال لرشفه». السائب حملها العري يف سفيان أبي ولغيبة مثله، لرئيس أو
سوداوان؛ رايتان ملسو هيلع هللا ىلص أمامه وكان عمري. بن مصعب إىل أبيض وكان اللواء ملسو هيلع هللا ىلص «ودفع
مرط من وكانت العقاب لها: ويقال وجهه، هللا كرم طالب أبي بن عيل مع إحداهما
خضري، بن أسيد بيد وكان لألوس لواء ألوية؛ ثالثة ملسو هيلع هللا ىلص «عقد أُحد: غزوة ويف لعائشة».
بيد وكان للخزرج ولواء وجهه، هللا كرم طالب أبي بن عيل بيد وكان للمهاجرين ولواء
بيوتهم؛ أبواب عىل ينصبونها السلم زمن يف كثرية أعالم للعرب وكان املنذر». بن الحباب
مللوك كانت فألنها األوىل أما الحمر؛ ثم الصفر بالرايات يفتخرون وكانوا بها، لتعرف
السوداء الراية اتخذوا اإلسالم أوائل ويف الحجاز. ألهل كانت فألنها الثانية وأما اليمن،
كما بيضاء راية أيًضا له وكان سوداء، كانت الرشيعة صاحب راية ألن البيضاء؛ والراية
اتخذوا فإنهم العباسيون وأما الحمراء. الحجاز راية إىل رجعوا األمويون توىل فلما تقدم،
ألن باملسّودة؛ ُسّموا ولهذا شهدائهم عىل وحزنًا الرشيعة بصاحب اقتداءً السوداء الراية
الراية اتخذ السواد لبس عن املأمون عدل فلما مالبسهم يف حتى شعارهم كان السواد
بيضاء؛ رايتهم فكانت هاشم بني من والطالبيون العلوية الدولة دعاة وأما الخرضاء.

باملبيضة. سموا ولذلك
الثامن النشيد يف جاء ملا تكرار هذا — السفينة حبل وهو ِقلس، جمع قالس: (4)

قوله: وهو

569



اإللياذة

وت��ب��س��ال ش��دًة ط��رف��ي��ه ع��ل��ى أرس��ي��ت وأي��اس أخ��ي��ل وأش��راع

يذكر ما كثرة مع التاريخية الحقائق عن روايته من يشءٍ يف الشاعر يحيد ال (5)
صحيحة وإفادته البيت بهذا أفادنا فقد امليثولوجية، والخرافات الشعرية الوهميات من
الدرع تلك إهداء ويف الحرب. تلك يلجوا لم القربصيني ألن بينهم؛ يكن لم قربص ملك أن
األيام. تلك منذ كثرية كانت قربص معادن أن وهي تاريخية أخرى إفادة أغاممنون إىل
إىل تشري كانت قزح قوس رؤية أن الكالم هذا من اللبيب امُلطالع عىل يخفى ال (6)
وجل عز الباري جعله أن بعد اإلرسائيليني عند كانت كما اليونان، قدماء عند بال ذي أمر
الرواية تلك أخذ هومريوس ولعل أخرى. مرة الطوفان حدوث بامتناع نوح، ألبينا وثيقة
سوء. نذير بل خري بشري يكن لم أنه (١٧ (ن سيذكر ألنه مرص إىل رحلته يف مشوَّهة

قائمه. يف املسماران هما السيف كلبا (7)
مسامريه. أي الرتس ُقرت هنا بها واملراد حرباء جمع الحرابي (8)

حتى أطنب، والجالل العظمة مظاهر بكل أغاممنون يظهر أن الشاعر أراد ملا (9)
الثامن. النشيد يف بنا مر كما زفس برتس شبيًها مجنه وجعل شكته وصف يف

بيضتها. والقونس الخوذة ناصية املغفر: عرف (10)
هومريوس وصف ما نحو عىل شكته يصف السعدي رضار بن مزّرد قال (11)

أغاممنون: سالح

ال��م��ع��اب��ُل ت��ج��ت��وي��ه��ا ال��ق��ت��ي��ر وآه��ا ت��ب��ع��ي��ٌة ف��ض��ف��اض��ٌة وم��س��ف��وح��ٌة
ال��دواخ��ُل ال��ح��ظ��اء ت��ل��ك وال س��ن��اٌن ي��س��ت��ط��ي��ع��ه��ا ال ال��ن��ون ك��ظ��ه��ر دالٌص
ف��اض��ُل األن��ام��ل ب��ع��د ح��ل��ٌق ل��ه��ا ح��ب��ي��ك��ه��ا داٍن ب��ي��ض��اءُ م��وش��ح��ة
ال��ق��ب��ائ��ُل ال��ح��ف��اظ ي��وم ُج��م��ع��ت إذا ن��ح��وه��ا األص��اب��ع ت��ح��ن��ي م��ش��ه��رٌة
ال��ج��ن��ادُل ع��ن��ه��ا ت��رف��ض ُدالم��ص��ة ح��م��ي��ري��ٍة ت��رك��ة ف��ي وت��س��ب��غ��ٌة
ال��ق��ن��ادُل زه��ت��ه��ا ره��ب��ان م��ص��اب��ي��ح ح��ج��رات��ه��ا ف��ي ال��ش��م��س ش��ع��اع ك��أن
ق��اص��ُل ال��ض��ري��ب��ة ف��ي م��اٍض وأب��ي��ض ال��دج��ى ط��خ��ي��ة ف��ي ك��ال��ش��م��س ي��رى وَج��وب
األوائ��ُل ال��ق��رون وق��دت��ه ذل��ي��ًق��ا ح��س��ام��ه ي��زال م��ا ح��دي��د ُس��الف
ال��ك��واه��ُل ع��ل��ي��ه ت��س��ل��م ال ال��ب��ي��ض ذرى ح��ّدُه ي��ع��ُل م��ت��ى ه��ن��ديٌّ وأم��ل��س
ال��م��ن��اص��ُل ف��دت��ك ق��وال س��ام��ُه وق��د ِق��رن��ه ن��ح��و ب��ه ال��ع��ادي ع��دا م��ا إذا
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ن��اك��ُل ال��ك��ف ب��ك ط��ال��ت إن أن��ت وال ال��ذرى ب��ه تُ��ل��ي��ق م��ا ن��ق��يً��ا أل��س��ت
ال��ص��ي��اق��ُل ت��ن��ق��ى م��م��ا ص��ف��ي��ح��ت��ه اس��ت��الل��ه ع��ن��د ال��ج��رس خ��ف��ي ح��س��ام
س��ائ��ُل ال��زي��ت م��ن م��ن��ب��اع ت��غ��ش��اه ك��أن��م��ا ال��ك��ع��وب ل��دن وم��ط��رد
ال��م��وائ��ُل ال��رم��ال ث��ع��ب��ان م��ار ك��م��ا س��رات��ه م��ارت ه��زَّ م��ا إذا أص��مُّ
ن��اح��ُل ال��ل��ي��ل ظ��ل��م��ة ف��ي ب��دا ه��الل ك��أن��ه ال��غ��رار م��اض��ي ف��ارٌط ل��ه

تكرهها التبعية الدروع من واسعة مصبوبة إنها فقال: الدرع وصف يف رشع
حسنة موشحة األسنة. فيها تنفذ ال لينة سهلة أي: دالص، وهي لصالبتها. السهام؛
التسبغة، فذكر الخوذة، وصف عىل أتى ثم — لشهرتها باألصابع إليها يشار السبك.
إنها وقال: حمري، إىل فنسبها الخوذة ثم البيضة. تحت يكون الذي الحلق نسيج وهي
األشعة أصابتها إذا لصفائها وهي الجنادل، عنها ترفّض لينة، أي: دالمصة، كونها عىل
إىل وانتقل واحد، بشطر الرتس وهو الجوب ذكر ثم — كاملصابيح جوانبها يف تألقت
— الحروب يف فعله بوصف وأطال القديم النقي وحديده القاطع حده فوصف السيف
للمعانه، عليه سائال الزيت تخال للينه مضطرب أي: مطرد، إنه فقال: بالرمح وانتهى
الظالم يف يسطع هالل القاطع حده ملعان لشدة وكأنه املحاذر، كالثعبان ملرونته يمور

الحالك.
ليس تفسريًا لها ينتحل وكلٌّ األقدمني، تواريخ يف كثرية الدم مطر أمثلة إن (12)
من لتبخره أحمر حقيقة كان الطل ذلك إن بعضهم: قال حتى يشءٍ عىل الصحة من
ذهب ولقد الخالف. إثبات عن قاًرصا فيه العلم كان زمن يف قولهم وهو القتىل، دماء
من نوع أجساد من منبعثًا األحمر الطل يكون أن يمكن قد أنه العرصيني العلماء بعض
من يكن ومهما حمراء. مادة منه خرجت الهواء يف وتطاير بيضة من نقف إذن الفراش،

الدماء. سفك إىل إشارة األمم كل عرف يف كان األحمر الطل فسقوط التأويل هذه
والهمة الخفة بهذه الطرواد زعيم بوصف إحسان وأي الشاعر أحسن لقد (13)
ريعان يف فتًى فهذا الغراء. والعظمة الهيبة بتلك اإلغريق زعيم وصف أن بعد الشماء،
يخرتق أن من له بد فال الجندي، االنتظام يف مذكوًرا شأًوا تبلغ لم كتائب يقود الصبا
وحسبه عظيًما مبلًغا التفنن منها بلغ أمم زعيم كهٌل وذلك بالحتوف، وينادي الصفوف،

منواله. عىل وتسري أثره فتقتفي بمثاله يشددها أن
يزرعون كانوا كيف علمنا إذا إال التشبيه هذا جمال ندرك ال بوب: قال (14)
يف يرشعان متساويني، شطرين ينقسمون كانوا الحصاد أو الزراع أن ذلك ويحصدون؛
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والتنافس التسابق يحصل كان ما كثريًا فهذا وسطه، يف فيلتقيان الحقل طريف من العمل
عىل الصدق كل صادق تشبيه وهو األخرى، الفئة قبل حده الفئتني من كل لبلوغ بينهما

وجهته. من كلٌّ زاحفني جيشني
إال والنهار، الليل ساعات يحسبون يكونوا لم أنهم الكالم هذا من يستدل (15)
فضحوة الشمس. وارتفاع الفجر كبزوغ عنها تتهيأ أحوال أو فيها يعملونها بأعمال
العرب عند النهار وساعات األول. الباب من الحطاب وراحة الثاني الباب من النهار
الشيخ العرصي الشاعر بقول املجموعة وهي عليها، تدل معاٍن من مأخوذ جميعها

اليازجي: ناصيف

ط��اري وال��ب��زوغ ال��ب��ك��ور ه��ي ال��ن��ه��اِر م��ن س��اع��ة أول
ع��دُّوا ال��زوال ث��م ظ��ه��ي��رة ب��ع��ُد ال��م��ت��وع وال��ض��ح��ى وال��رأد
ت��ك��م��ُل وال��غ��روب وب��ال��ح��دور ال��ط��ف��ُل ث��م ال��ع��ص��ر األص��ي��ل ث��م

الليل: ساعات يف قوله ذلك ومثل

ال��غ��س��ق ي��ت��ل��وه��ا ال��ع��ش��وة وب��ع��ده��ا ال��ش��ف��ق ال��ل��ي��ل م��ن س��اع��ة أول
رج��ل ي��ا ه��زي��ع وُزل��ف��ة ج��ن��ح ق��ْل ث��م ش��رع ث��م��ة ف��ه��ْدأة
ي��ن��ف��ج��ُر ال��ذي وال��ص��ب��ح وال��ف��ج��ر وس��ح��ُر غ��ب��ش ذاك وب��ع��د

ترى. كما مخصوصة معان عىل تدل وكلها
يكونوا لم أنهم هومريوس يف أخرى مواضع وعدة املوضع، هذا من يستفاد (16)
الرشعي. كاالبن يكون يكاد عندهم الهوى فابن والخالئل، الحالئل أبناء بني كثريًا يفرقون
يكن لم ألنه املساواة؛ تلك الفريقني بني جعل هومريوس أن إىل الرشاح بعض ذهب ولقد
شعره يف بيشءٍ يسلك لم هومريوس ألن االحتمال؛ بعيد الظن هذا أن عىل معروف أٌب له
يصدق ولم عالتها، عىل أبنائه وأطوار عرصه أحوال مثل بل معلوم، نفس هوى عىل

القبيل. هذا من صدقه شاعر
منها فاستفاد شعره، الشاعر بها زين التي الروايات جملة من رواية هذه (17)
بها الفكر يشتغل بواقعة والتفكهة قصصهم، من قصة عىل االطالع ثالثًا؛ إفادات املطالع
عن اآلن حتى النائي الرواية بطل آخيل ذكر وترديد والسفك، الفتك مناظر عن برهة

الطعان. ومواقع السيوف مضارب
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الظبي. ولد وهو خشف، جمع الخشفة: (18)
من ولكن طروادة، لحرب العارشة السنة يف اإللياذة بدء أن امُلطالع يعلم (19)
إليها أشار الزمن، ذلك قبل جرت كثرية أموًرا منها علم آخرها إىل أولها من تصفحها
الطرواد بمنع قوله من أنطيماخوس، من كان ما إىل هنا كإشارته لطيفة، إشارة الشاعر
أغاممنون بلسان أبيات بعد سيأتي ومما ذلك من فيعلم زوجها، إىل هيالنة إرجاع عن

الحرب. عىل اإلقدام قبل صلًحا الخالف لحسم الطرواد إىل وفوًدا أوفدوا أنهم
وذيوميذ أوذيس إىل توسال السابق النشيد يف ذولون قاله الذي القول هو هذا (20)

عنه. يعفوا أن
عنرتة: قال (21)

ل��ظ��اه��ا ت��خ��وض أو ال��ك��ري��ه��ة ن��ار ت��ص��ط��ل��ي ك��ب��اٍش م��ن ك��ب��اٌش ودن��ت
ق��ن��اه��ا اخ��ت��الف ع��ل��ى ال��رم��اح س��م��ر وأش��رق��ت ال��ش��ج��اع م��ن ال��ش��ج��اع ودن��ا

العجيل: النجم أبو قال (22)

ال��ح��ل��ف��اء ب��ي��اب��س ال��ح��ري��ق ع��م��ل س��ي��وف��ن��ا ال��رءوس ف��ي ل��ت��ع��م��ل إنّ��ا

عنرتة: قول ومثله

ف��ت��ح��ت��رُق ال��ح��ل��ف��ا ف��ي ال��ن��ار ت��ع��م��ل م��ا ظ��ه��وره��م ف��ي ف��ع��م��ل��ن��ا أدب��روا إذ

التي للربج املحاذية التلة إنها قائل: فمن التني ذلك بموقع املفرسون اختلف (23)
ذلك يف تينًا مزروعة وعرة بقعة إنها قائل: ومن السادس، النشيد يف الشاعر إليها أشار
املوضع. ذلك من إليون دخلوا إنما اليونان إن القائل: إسطرابون مذهب وهذا السهل،

الحسناء، ثيانو أبو وكيسيس بنته، ابن أي: كيسيس، سبط أفيداماس كان إذا (24)
عندهم. منكًرا ذلك يكن ولم ترى، كما خالته، زوج أفيداماس فيكون أختها، من وأزوجه

أخطأ. أي: رصح، (25)
أسفار يف الورود والكثرية األلم، شدة عىل الصادقة التشابيه جملة من هذا (26)
ميدان يف مقدام بطل آالم لوصف إيراده هومريوس عىل انتُقد فقد ذلك ومع القديم، العهد
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ترتفع الحرب يف األصوات شبه إذ حجر؛ بن أوس كالم يف وقًعا أحسن ولعله الصدام،
بقوله: الوالدة يف املجاهدة بصوت أخرى وتنقطع تارة

ب��ك��ر ب��ن��ف��اٍس ط��رق��ت ك��م��ا إس��ك��ات��ٌة ث��م ص��رخ��ٌة ل��ه��ا

كانوا والنفاس، الوالدة إالهات وكن الزواج إالهة هريا وكانت هريا، بنات اإلليثيات
وهي أخرى مزية ولهن مخاطها، ساعة املرأة أحشاء يف تنفذ سهام وبأيديهن يمثلونهن
ذهبوا واحدة إال منهنَّ يذكروا فلم املتأخرون اليونان شعراء وأما الوالدة، يسهلن أنهن

أرطميس. نفس أنها إىل
بصدر اندفاعه من عظمة بأقل القتال موقف عن أغاممنون ارتداد يكن لم (27)
يكن لم جرحه أن إىل تشري بعبارة بالفوز وبرشهم قومه دفع أمله شدة عىل فإنه الجند،

الحتجابه. القنوط يأخذهم وال ليطمئنوا قتاال
فيما رأينا ولقد هكطور، بطش إىل أغاممنون بطش من الشاعر بنا انتقل هنا (28)
وزاد األمر، بذلك فأتمر القتال، أغاممنون اعتزل إذا إال يتقدم أال أمره زفس أن مىض

النبال. واصطكاك الرجال مواقف عن بُعده يف حتى أغاممنون عظمة يف ذلك
لإلغريق أثرة نفسه يف فإن بسالتهم، بوصف قومه أعداء الشاعر أنصف مهما (29)
الكالب، أمام الليث التواء ولكن األعداء، أمام ملتوين هنا لنا مثلهم فقد تخفى، تكاد ال

اإللياذة. أكثر يف املجرى هذا جرى وقد عليه، أصحابها يثريها التي
النظري. هو العد (30)

تقدم. كما الشمال ريح نوطوس: (31)
املوقف وكان السابق، النشيد كل يف لذيوميذ مواليًا كان أوذيس أن بنا مر (32)
القوم؛ أبسل ألنه ال املحل، هذا يف له مواٍل اآلن هو وها حرب، موقف ال تجسس موقف
موقف. كل يف منه والحكمة الرأي إىل أحوج فيه والبسالة تهلكة موقف املوقف ألن ولكن

واملقدام. السيد الرت: (33)
ثم األبطال، لرساة فخار محل يكن لم النبال رمي أن مرة غري الشاعر أرانا (34)
عىل بعٌض يتهكمون كانوا وإن فاريس، قهقهة يقهقه بطال إنشاده كل يف يرنا لم إنه
ترى فإنك به، املفتوك هو وذيوميذ هنا الفاتك هو فاريس أن ومع مواقع، عدة يف بعض
وإنفة األول يف ورقاعة عجٍز إىل بينة إشارة يشري ما املجروح وجواب الجارح خطاب من

الثاني. يف وشجاعة
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الحوادث، من املواقع تلك تقدم ما إىل حني بعد حينًا يشري الشاعر رأينا قد (35)
املطَِّلع تفوت ال حتى منظومته، يف يدخله لم مما الحرب تلك عقب ما إىل يشري أنه كما
بكونه أوذيس وصفه يف فإن الحقة، أو كانت سابقة الجىل، الحقائق من فائتة شعره عىل
آخر يف تسبب الذي هو بأنه القاضية التاريخية، الرواية إىل إشارة الطرواد بالء أس
إليون أدخلهم الجند من بنفر مفاجأتهم عىل باحتياله الطرواد وقهر إليون، فتح يف األمر

املشهور. الخشبي بالفرس
القائل: الفوارس أبي در هلل (36)

ال��س��ل��ُب ول��ل��خ��ي��ال��ة ال��ع��ظ��ام ـ��وح��ش ول��ل��ـ ال��ل��ح��وم ول��ل��ط��ي��ر ال��ن��ف��وس ل��ي

بقوله: املعنى هذا عىل حسنة زيادة عنرتة زاد (37)

ف��ي��ن��ف��ُر ال��ف��الة وح��ش ي��رى أن إل��ى ح��ول��ه��ا ال��ط��ي��ر ي��س��ك��ن ق��وم وأج��س��اد

بأسه شدة عىل فهو قول، رجل ال فعل رجل يربزه أياس الشاعر يربز حينما (38)
حيث الخطاب؛ يف الزمن من ثانية يضيع وال غريه، ينطق حيث يصمت الكالم، قليل
اإلقدام برسعة ويقول فيبادر يستغيثه منيالوس فهنا واإلقدام، للبطش الكوارث تستفزه

الكالم. بكثرة عنه يعربَّ ال ما
املعنى، ورقة املغزى، دقة من التشابيه هذه يف ما اللبيب املطالع عىل يخفى ال (39)

آياس. الفاتك والليث الطرواد، والثعالب أوذيس، فاأليل
شدة عىل يدل ما إيذومني كالم من هنا ولنا وجراًحا. طبيبًا ماخاوون كان (40)
نر ولم وزمًرا، أفراًدا تخر واألبطال لجراحها، تتألم امللوك رأينا فلقد لألطباء، رعايتهم
الطب مكانة املوضع هذا غري يف ابنَّا وقد ماخاوون، عىل اإلشفاق هذا يوازي إشفاًقا منهم

القول. ذلك صحة عىل آخر دليل لنا وهنا عندهم، واألطباء
1 رسمه: انظر ماخاوون. أبو أسقليب (41)

وأحسن: املتنبي الطيب أبو قال (42)

زاخ��رُه ال��ك��ع��ب��ي��ن إل��ى م��ن��ه وك��ان خ��ل��ف��ه��م ال��م��وت ب��ح��ر ب��ال��س��ي��ف وخ��اض
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ح��واف��رُه ال��ق��ت��ل��ى ج��ث��ث م��ن األرض ف��ي وق��ع��ت وم��ا ال��ج��اري ال��ف��رس ان��ت��ه��ى ح��ت��ى

عنرتة: قال املعنى، هذا بمثل كثري ترصف العرب ولشعراء

وال��خ��ط��ِر ال��ه��الك ب��ح��ر ت��خ��وض ك��ال��ح��ٌة ال��وج��وه س��ود وال��خ��ي��ل

أيًضا: وله

واألس��ِل ب��ال��ب��ي��ض ن��ث��رت ج��م��اج��ٌم ف��ت��ع��ث��رُه ي��م��ش��ي ف��رس��ي ب��ي وع��اد

قولُه: ذلك من وأحسن

ج��رح��اه��ا م��ن خ��ض��ب��ن ال��ج��ل��ود ح��م��ر س��واده��ا ب��ع��د ال��خ��ي��ل رأي��ت ح��ت��ى
ع��ظ��م��اه��ا ال��وغ��ى ن��ار م��ن وي��ط��أن ج��واف��ال ال��ن��ج��ي��ع ن��ق��ع ف��ي ي��ع��ث��رن

املري: الحصني قول ومثله

م��س��وَّم��ا خ��ارج��يٍّ��ا إال ال��خ��ي��ل م��ن ت��رى م��ا ال��ل��ي��ل أت��ى ح��ت��ى غ��دوة ل��دن
ت��ج��ثُّ��م��ا إال ي��ج��ري��ن ف��م��ا خ��ب��اًرا ال��ق��ن��ا ق��ص��د وم��ن ال��ق��ت��ل��ى م��ن ي��ط��أن

القبيل: هذا من تمام وألبي

وح��م��ي��م��ا دًم��ا ال��ه��ي��ج��ا ل��ب��اس م��ن ال��م��ذاك��ي ال��ج��ي��اد ض��م��ر واك��ت��س��ت

دخيل. ولعله النسخ بعض من ساقط البيت هذا (43)
الحظرية. هي للبقر: العنة (44)

بقوله: والشحم اللحم بوصف القيس امرؤ أحسن لقد (45)

ال��م��ف��تَّ��ل ال��دم��ق��س ك��ه��داب وش��ح��م ب��ل��ح��م��ه��ا ي��رت��م��ي��ن ال��ع��ذارى وظ��لَّ

عىل بسطه انتُقد مما بالغته عىل التشبيه هذا كان قد — الحمار الجأب: (46)
ممتهنًا الحمار يكن لم قوم بلسان يتكلم الشاعر أن املنتقدين فات أنه عىل هومريوس،
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األنفة أرباب وهم — العرب فإن العهد، حديث االمتهان هذا أن شك وال عرفهم، يف
املكاره عىل وصربه لبأسه إعظاًما بالحمار مروان الخليفة يلقبوا أن من يأنفوا لم —
وأي الضخم، بالحمار إيساكر ابنه لقب أبناءه بارك ملا يعقوب أن التوراة ويف والشدائد.
يثبت بل يبايل، فال الجموع عليه تتألب كأياس، بطل لوصف املثال هذا من أصدق مثال
وال وزعقاتهم، الصبية عيص تهوله فال بالزرع، العابث الجائع الحمار ثبوت مكانه يف

التالية. األبيات يف ترى كما وطرُه قىض وقد إال ينثني
وصف من أبلغ وغريها اإللياذة يف األبطال من لبطل شعريٍّا وصًفا أَر لم (47)
الرجوع عىل ا هامٍّ مطرًقا دهًشا أمره أول يف أبرزه الشاعر فإن املوضع، هذا يف أياس
ذلك مع وهو العلوية، الهيبة تلك لوال له يتهيب يشءٌ يكن ولم األعظم، اإلله زفس بصولة
صوب، كل من الرجال عليه تتألب كالضيغم، ملتويًا فخطوة خطوة وينثني العدو يباري
إذا حتى ليلته صابًرا ويلبث انهيالها، يروعه فال النبال، عليه وتنهال تألبها، يهوله فال
بل نفسه عن الدفاع يكفه ولم الغيظ، يحّرقه كئيبًا ارتد منيته يبلغ ولم الصباح الح
أمامهم، يلتوي فكان السفن، عن األعداء هجمات رد يف يفكر التهلكة تلك يف وهو بقي
عىل تكأكأت غلمان إليه نسبًة كأنهم قتالهم، ومر نبالهم لوبل مرتاع غري الهوينا ويميش
فحمى األسود، ثبات وال بثبات ويهجم فيحجم السغب، به بّرح وقد زرًعا يرعى حمار
وال هيبة العدى قلوب يف وألقى الفيالق، عنه تعجز ما وحده وفعل وسفنه وقومه نفسه
انتقاد عن ترصفه وحسن شاعرنا بالغة تغن فلم هذا كل ومع املجتمع، جيشه كل هيبة

املنتقدين.
النصل. النيض: (48)
الرتوس. اليالمق: (49)

ذكر يف أطال أن بعد آخر مشهد إىل عادته كجاري هنا الشاعر بنا ينتقل (50)
قد فاألزمة آخيل، ارعواء إىل حسن بأسلوب لنا فيوطئ والفر، والكر والسفك الفتك
حكمائهم؛ خرية الكفاح واعتزل املهالك، جرف شفا عىل وباتوا اإلغريق، جيش يف اشتدت
الجراح بهم وبرحت وأوريفيل، وذيوميذ، كأغاممنون، وأمرائهم؛ وأوذيس، كنسطور،
زفس ومواالة عنهم، اآللهة إعراض ذلك عىل وزد والكفاح، للكر يصلحون ال فأمسوا
من بديع ترصف وهو العقبى، رش إىل تشري الظواهر جميع ثم من فكانت ألعدائهم،
بمظهر فطرقل ويربز إليه، حاجتهم شدة ويظهر آخيل، هيبة يف يزيد أن بغية الشاعر؛

السياسة. وحسن بالبأس وأخريًا والحنان، والغرية بالحماسة إنسان مظهر يفوقه ال
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سيجيئ. ما عىل سيقتل فطرقل أن إىل إشارة ذلك يف فطرقل. محنة أي: (51)
شدة تمثل آخيل كالم من كلمة كل — مخاوون من كل من بعض بدل متنه: (52)
ولم لهم، يرق لم الفشل من اإلغريق نال ما كل مع فهو والكيد، الحقد وحدة الغيظ
بهم حلَّ ما كل أبرص أنه شك وال االنتقام، إىل جانًحا يزال وال غضبه ثورة من يخفف
خاص لود فذلك ماخاوون أمر استطالع أحب كان وإن عاطفة، ذلك كل فيه يحرك فلم
إن نعلم ما يف منهم أحد يقل ولم الود ذلك سبب يف الرشاح أقاويل تعددت وقد به،
بنفسه يكن لم وإن آخيل ألن الجند؛ سائر من بصناعته أخيل إىل أقرب كان ماخاوون
املكانة من لهم كان ملا األطباء زمرة إىل ينتمي أن يرسه كان فلقد زمانه يف معروًفا طبيبًا
أستاذه عن كثريًا شيئًا منها وأخذ الصناعة تلك درس قد كان أنه شك وال رأي، ما عىل

أبيات. بعد سيأتي كما أرسارها ببعض خاصة معرفة له وكانت خريون
الكبرية. الجفنة الدسيعة: (53)

شيخ وهو نسطور أن يعقل ال إذ القول؛ هذا يف الرشاح أقاويل تضاربت (54)
من وهما دخيلني، إال البيتني هذين أخال وال غريه، يحمله ال ما حمل عىل يقوى عاجز

آخر. محل عن منقول ومعناهما نفسها اإللياذة
العنز. هنا السخل: (55)
القرابة. اللحمة: (56)

بقوله: النمري منصور تحرس شبابه عىل يتحرس نسطور ينفك ال (57)

ي��رت��ج��ُع ل��ي��س ش��ب��ابً��ا ذك��رت إذا ج��زُع وال م��ن��ي ح��س��رٌة ت��ن��ق��ض��ي م��ا
خ��دُع ل��ه��ا وأي��ام ده��ر ص��روف ب��ش��رت��ه وف��ات��ت��ن��ي ال��ش��ب��اب ب��ان
ت��ب��ُع ل��ه ال��دن��ي��ا ف��إذا ان��ق��ض��ى ح��ت��ى غ��رت��ه ك��ن��ه ش��ب��اب��ي أوف��ي ك��ن��ت م��ا

بقوله: العبدي مرة ابن معارك افتخار بأسه بسابق ويفتخر

ام��رُد أن��ا إذ ال��ض��ي��م آب��ي ك��ن��ت وق��د ع��ارض��ي ش��اب ل��دن ه��ض��م��ي ف��ي أت��ط��م��ع

يف كانت كما لهم جارية كانت عادة وهي السباق، يف الرهان خطر هو الندب: (58)
األوملبية األلعاب يف السباق نمط غري عىل فيها يجرون كانوا إنهم ويقال: العرب، جاهلية

الزمان. ذلك بعد أمرها شاع التي
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راحة. ساعة هرقل

مغازيهما. كل يف أوذيس ووليَّة وليته وهي أثينا، بعون أي بعونها: (59)
البيت يف التبيعة والعجلة الشاطئ السابق البيت يف والجدد للشمس، علم براح (60)

واحد. لحول العجلة قبله الذي
تمام: أبو قال األلسنة، كل يف املتواترة التشابيه من هذا (61)

أح��الُم وك��أن��ه��م ف��ك��أن��ه��ا وأه��ل��ه��ا ال��س��ن��ون ت��ل��ك ان��ق��ض��ت ث��م

البحرتي: قول ومثله
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ن��ائ��م وأح��الم أض��غ��اٌث ال��وص��ل م��ع ت��ص��رم��ت ال��ل��وات��ي ف��ي��ك وأي��ام��ن��ا

آخيل تقاعد تبعة من يربئه ال أنه له ليبني بذلك فطرقل نسطور ذكر إنما (62)
همته. استنهاض عىل همة ليزيده

إىل أوحت كانت ثيتيس ألن بالجبن؛ له ورمٌي آخيل عىل لطيف تهكم هذا (63)
الخطاب هذا كل يف نسطور بها نطق عبارة أبلغ وهي الحرب، هذه يف يقتل أنه ابنها

استنفاره. إىل وأدعاها
من يخلو ال البليغة الحكم من وخاتمته مقدمته يف ما مع الخطاب هذا إن (64)
املوقف ألن هنا؛ موضع له يكن لم عريض طويل بحديث نسطور إلسهاب االنتقاد؛ دواعي
مع فيه ولكن شاعرنا، عن املدافعون دافع مهما اإلكثار لهذا فيه مجال ال حرج، موقف
الكالم كثرة إىل يجنح العاجز الشيخ أن تعلمنا أخالقية فائدة التاريخية الفوائد خال ذلك
الخطرية، األعمال إتيان إىل سبيل له يبقى ال وإذ مهابته. وعظمت حكمته وفرت مهما
الباع. وطويل الذراع صلب من له سبق بما يفخر أن من أقل فال الكبرية، الهمم وإبراز

امليل. أي: العروج، من والثانية العرج، من األوىل عارجا (65)
السيوف. مناصل أي: املخافق، ظبي (66)
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الخندق واقعة

ُمْجَملُه

وألقى سفنهم، إىل وهزموهم معقلهم، داخل إىل فدفعوهم اإلغريق، عىل الطرواد استظهر
الحمية فدفعته هكطور أما قواهم، وهانت عزائمهم فخارت قلوبهم، يف الرعب هكطور
يرتجل أن فوليداماس وارتأى لذلك، قومه فهيأ السفن، إىل والخندق السور اجتياز إىل
كل كتائب، خمس وتكتبوا رأيه، الطرواد فاستصوب مشاة، واحدة مرة ويندفعوا الجميع
أبواب إىل الطرواد اندفع وملا فقتل، مركبته عىل ظل فإنه أسيوس إال رئيسها بزعامة كتيبة
الوصف، يفوق ما البسالة من فأبرزا اليونان، أبطال من بطالن لصدهم وقف املعقل
نرس الطروادي الجيش ميرسة عىل لهم ظهر املعقل عىل ينقض أن هكطور أوشك وإذ
فوبخه القتال، عن بالكف وأشار لذلك فوليداماس فارتاع حيّة، حيًة بمخالبه ممسك
وامتاز نبال وبل الطرواد عىل وأمطروا موقفهم يف اإلغريق فثبت كرته عىل ولبث هكطور
نجاد الليقيني بني وغلوكوس رسفيدون امتاز كما اإلغريق، بني والبطش بالبأس اآلياسان
منفذًا وفتح السور فخرق وحده، رسفيدون وبقي فانهزم، غلوكوس جرح ثم الطرواد،
حينئذ فانحاز والقتل الفتك فكثر آياس، بسالة لوال فيه ينفذون فكادوا لجماعته فيه
كل مع وولج فسحقه األبواب أحد عىل بصخر ورمي هكطور وتقدم الطرواد، إىل زفس

سفنهم. إىل لجأوا أن إىل يتعقبهم يزل ولم اإلغريق، معسكر جيشه



اإللياذة

الثانيعرش النشيد

ب��ح��ك��م��ت��ه وي��داوي��ه ب��ه ي��ع��ن��ى ب��خ��ي��م��ت��ه أري��ف��ي��ل ع��ن��د ف��ط��رق��ل
وط��أت��ه ث��ق��ل أل��ق��ى ال��ف��ري��ق��ي��ن ع��ل��ى م��س��ال��ك��ه ض��اق��ت م��أزق ف��ي وال��ح��رب
خ��ط��ت��ه ح��ول م��ن اح��ت��ف��روا وال��خ��ن��دق ب��ن��وا ال��م��ت��ي��ن ف��ال��ح��ص��ن األغ��ارق أم��ا
ب��ق��ي��م��ت��ه ي��غ��ل��و م��ا ال��غ��ن��ائ��م م��ن وم��ح��م��ل��ه��ا خ��الي��اه��م ع��ن ل��ي��دف��ع��وا

∗∗∗
ف��ع��ل��وا م��ا ب��ئ��س م��ئ��ات ال��ض��ح��اي��ا ع��ن غ��ف��ل��وا س��وره��م ش��ادوا ح��ي��ن ل��ك��ن��ه��م
ح��م��ل��وا وإن ك��روا إذا األع��ادي م��ن ب��م��ن��ع��ت��ه واق��ي��ه��م ه��و إذا ف��م��ا
ال��خ��ل��ل1 ش��اب��ه إال ال��ع��ن��اي��ة ع��ي��ن ب��ه ت��ح��ي��ط ال ب��ن��اءٌ ي��ق��وم ف��ال
ب��ن��ف��رت��ه آخ��ي��ل واش��ت��د إل��ي��ون ب��ق��ي��ت وم��ا ه��ك��ط��ور دام م��ا دام ق��د

∗∗∗
ح��ص��رت ب��ه��ا أع��وام ع��ش��رة ب��ع��د م��ن وان��دث��رت إل��ي��ون ف��ت��ح��ت وع��ن��دم��ا
م��خ��رت أوط��ان��ه��م إل��ى م��ن��ه��م ع��اش م��ن ف��ي ال��س��ف��ائ��ن ه��ات��ي��ك واألرغ��س��ي��ون
ان��ح��درت ف��وق��ه إي��ذا أن��ه��ار وك��ل ان��ح��درا وآف��ل��ون ف��وًرا ف��وس��ي��ذ
ض��ف��ت��ه س��ي��ل ب��ض��اف��ي وال��ه��ف��ت��ف��ور إي��س��ف��س ق��اري��س رودي��س ري��س��وس

∗∗∗
ت��دف��ع��ه ي��ه��وي ان��ج��ل��ى وس��ي��م��وي��س ي��ت��ب��ع��ه إغ��ران��ي��ق واإلس��ك��ن��در
م��ص��رع��ه2 ال��ج��د ب��ذاك ربٍّ ِق��رن أَو ل��م��ع��ت ب��ي��ض��ة أو س��ط��ع��ت ج��ن��ة ع��ن
ت��زع��زع��ه أي��ام ت��س��ع��ة ع��ل��ي��ه ق��اط��ب��ة األن��ه��ار ح��ول وف��ي��ب��س
ل��ج��ت��ه ق��ع��ر ف��ي ي��ق��ذف��ه ل��ل��ب��ح��ر ي��ق��وض��ه ش��ؤب��وبً��ا أم��ط��ر وزف��س

∗∗∗
ت��وق��ده ف��ي ع��ل��ي��ه ال��س��ي��ول ي��ط��غ��ي ي��ده ف��ي األن��واء وع��ص��ا وف��وس��ذ
ب��س��ؤدده م��ع��ت��زٍّا ي��ق��ذف ل��ل��ي��م وب��ه��ا أس��ه��ا م��ن أرك��ان��ه ي��دك
م��ع��ه��ده م��أل��وف ف��ي ال��ج��رف س��اوت أن إل��ى وال��ج��ذوع م��ن��ه��ا ال��ص��خ��ر ي��س��ت��أص��ل

582



عرش الثاني النشيد

ِت��ِه ِج��دَّ م��ح��دود إل��ى ك��لٌّ ـ��أن��ه��ار ال��ـ رج��ع وق��د ي��ع��ل��وه��ا ال��رم��ل ف��أس��ب��ل

∗∗∗
اس��ت��ع��روا3 ال��ط��روادة ح��ول��ه م��ن واآلن ال��ق��در ل��ن��ا ي��ب��دي��ه س��وف ال��ذي ذاك
ح��ص��روا ق��د األس��ط��ول ف��ي واألرغ��س��ي��ون ك��رِّه��م ع��ن��ف م��ن أب��راج��ه ت��رت��ج
وال��خ��ط��ر ال��روع أس ذاك وه��ك��ط��ر أص��اب��ه��م م��ذ زف��س س��خ��ط ي��روع��ه��م
ل��ش��دت��ه اش��ت��دوا ط��روادة وق��وم ع��اص��ف��ة م��ث��ل ف��ي��ه��م ي��ع��ص��ف زال ال

∗∗∗
اح��ت��ش��دا ح��ول��ه ب��ج��م��ع ي��ع��ب��أن ل��م أس��دا أو ص��ال بَ��رٍّ خ��رن��وص ك��أن
ب��ردا4 أس��ه��ام��ه��ا م��ن ح��وال��ي��ه أه��م��ت وق��د وال��ك��الب ال��س��راي��ا ت��ح��ي��ط ب��ه
م��رت��ع��دا ل��ل��خ��ط��ب ي��ل��ت��وي ف��ال ب��أس ي��روع��ه ال ب��ق��ل��ب ف��ي��س��ت��ج��ي��ش
ل��ص��ول��ت��ه س��راي��اه��م ش��ق��ت ص��ال أو م��ن��ق��ب��ًض��ا ان��ق��ض ح��ي��ث وه��و ي��ن��ث��ن��ي ب��ل

∗∗∗
اخ��ت��رق��وا» ال��خ��ن��دق «َه��يُّ��وا ال��ق��وم: ف��ي ي��ص��ي��ح ي��ن��دف��ق ه��ك��ط��ور ب��ه��م ه��اج ك��ذاك
ال��ع��م��ق دون��ه��ا ت��راءى م��ذ ت��رددت ج��ازع��ًة ال��ج��رف ف��ي خ��ي��ل��ه ل��ك��ن��م��ا
ف��ت��ن��ط��ل��ق ع��دًوا أو ف��ت��ج��ت��از وث��بً��ا ب��ه ت��ط��ي��ق ال ص��اه��الت وأط��رق��ت
ل��م��ن��ع��ت��ه إح��ك��اًم��ا ال��س��د ي��ح��وط��ه��ا ه��اوي��ٌة ال��س��ور وح��ول ت��ع��دو وك��ي��ف

∗∗∗
م��رج��ع��ه��ا ال��ج��ي��ش ل��م��ش��اة ل��ك��ن��م��ا ت��ق��ط��ع��ه��ا ال��خ��ي��ل ال��ع��ج��ال ت��ح��ت ه��ي��ه��ات
ي��ط��م��ع��ه��ا: ال��ف��وز ب��ق��رب ن��ادى ـ��ف��رس��ان وال��ـ ه��ك��ط��ر ج��اء ف��ول��ي��دم��اس ل��ذاك
ن��دف��ع��ه��ا ال��خ��ي��ل ج��ي��اد ال��ح��ف��ي��ر ف��وق ت��رى ك��ي��ف ال��ج��ن��د س��راة ي��ا ه��ك��ط��ر «ي��ا
س��دت��ه ض��م��ن م��ن غ��ض��ًة أوت��اده��ا رف��ع��ت ق��د واألرك��ان ال��س��ور وراءه

∗∗∗
ف��ش��ال ب��ه ن��ل��ق��ى وال ال��ش��ف��ي��ر ه��ذا إل��ى ال��ع��ج��ال ه��ذي ف��ي ن��ن��زل ف��ك��ي��ف
ع��ج��ال ف��ل��ي��ه��ل��ك��وا خ��زي��ه��م ون��ش��ر إب��ادت��ه��م زف��س ل��دى م��ن ن��ن��ل ل��ئ��ن
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ب��ال وأي ي��واف��ي��ن��ا ُرزءٍ ف��أيُّ ل��وه��دت��ه وص��دون��ا ع��ب��رن��ا ف��إن
م��ح��ن��ت��ه ش��ر ي��ن��م��ي إلل��ي��ون ن��اج ب��ن��ا ي��ن��ج��ون ل��ن أص��دق��ك��م وال��ح��ق

∗∗∗
ب��دا ح��ي��ث ال��ح��د ه��ذا ع��ن��د ُس��يَّ��اِس��ه��ا ل��دى ال��ج��ي��اد ن��ب��ِق��ي أن ع��ن��دي ف��ال��رأي
ال��ع��ددا أك��ت��اف��ن��ا ع��ل��ى م��ك��ث��ف��ي��ن ب��ج��م��ل��ت��ن��ا ه��ك��ط��وًرا ن��ت��ب��ع ون��ح��ن
أب��دا» ل��ل��ق��ا س��ب��ي��ال ي��س��ت��ط��ي��ع��وا ل��ن م��ص��رع��ه��م ح��ان إم��ا ف��األرغ��س��ي��ون
ل��س��اع��ت��ه ه��ك��ط��ور ت��رج��ل ح��ت��ى راق��ه��م وال��ق��ول ي��ن��ت��ه��ي ي��ك��د ف��ل��م

∗∗∗
ح��ي��ال��ه��م ت��س��ت��ب��ق��ي ال��خ��ي��ل ل��س��اس��ة ع��ج��ال��ه��م أل��ق��وا ف��رس��ان��ه��م وك��ل
رج��ال��ه��م ص��ف��وا خ��م��س��ًة ف��ي��ال��ًق��ا وه��م واح��ًدا ��ا ص��فٍّ ال��ج��رف ف��ي ت��ق��ام
أم��ال��ه��م م��ن ف��ول��ي��دم��اٌس ك��ذاك أول��ه��م ه��ك��ط��ور أول��ه��ا ف��ق��اد
ف��ت��ي��ت��ه5 أع��راض م��ن ل��ه��ك��ط��ور ف��تً��ى ل��دى ال��ج��ي��اد أب��ق��ى وق��د وق��ب��ري��ون

∗∗∗
ي��دا ال��ع��داة ك��ي��د إل��ى ت��م��د ج��ن��ًدا ع��ددا ج��ل��ه��م ض��م��ت ت��ل��ك ك��ت��ي��ب��ة
ات��ق��دا ال��ذي أغ��ي��ن��ور ث��م أل��ق��اث ي��ص��ح��ب��ه ف��اري��س ث��ان��ي��ه��ا وق��اد
ع��ه��دا ق��د م��ق��دام��ي��ن ق��رم��ان ف��ري��ام م��ل��ك��ه��م ول��د م��ن ث��ال��ث��ه��ا وح��از
ب��ط��ل��ع��ت��ه ت��زه��و ال��ُع��ل��ى آل س��ي��م��اء ط��ل��ع��ت ال��ذي ذي��ف��وب ث��م ه��ي��ل��ي��ن��س

∗∗∗
ي��ش��ت��ع��ل ل��ل��ه��ي��ج��اء ال��ُج��رد ث��ق��ف م��ن ال��ب��ط��ل آس��ي��س ه��رط��اق��س اب��ن ك��ذا
ي��ن��ت��ق��ل6 إل��ي��ون إل��ى ع��ل��ي��ه��ا ج��رى ق��د س��ي��ل��س ج��د م��ن آرس��ب��ة ب��ر م��ن
ي��م��ت��ث��ل ال��ب��أس رب أن��ي��اس ألم��ر ح��دٍة ع��ل��ى ج��ي��ًش��ا راب��ع��ه��ا وان��ض��م
ب��ص��ح��ب��ت��ه ك��ان��ا أرخ��ل��ي��خ أخ��وه ي��ص��ح��ب��ه أن��ط��ي��ن��ور اب��ن وآك��م��اس

∗∗∗
خ��ض��ع��ت ق��د ول��س��رف��ي��دون أح��الف��ه��م ج��م��ع��ت ق��د ال��غ��راء ال��ف��رق وخ��ام��س
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ان��دف��ع��ت ال��ح��م��ل��ة ص��ي��ُد ت��ل��ك غ��ل��وك��ًس��ا وك��ذا ل��ه ع��ونً��ا ب��غ��ى وع��س��ط��روف
وق��ع��ت ال��ق��ن��ا أط��راف أي��ان ال��ح��رب ف��ي وق��ع��ه��م ه��ك��ط��ور ب��ال ب��أس ك��م��اة
س��ط��وت��ه ش��أو ع��ن ج��م��ل��ة وق��ص��روا ش��أوه��م إدراك ع��ن ال��ك��ل ق��ص��ر ق��د

∗∗∗
س��ائ��ق��ه��م ال��ن��ف��س وم��رام ت��ق��دم��وا ي��الم��ق��ه��م ت��زه��و ال��ت��أم��وا وع��ن��دم��ا
م��خ��اف��ق��ه��م7 خ��الي��اه��م ف��ي ت��ب��ي��ده��م وه��ن��وا وق��د أع��داه��م أن وأي��ق��ن��وا
ص��ادق��ه��م وه��و س��راه��م اخ��ت��الف ع��ل��ى وث��ق��وا ك��ل��ه��م ف��ول��ي��دم��اس ب��ص��دق
س��دت��ه8 ف��وق م��ن ح��وذيُ��ُه ي��ل��ي��ه م��ع��ت��ل��يً��ا زال م��ا ه��رط��اق��س اب��ن س��وى

∗∗∗
ي��ث��ق ل��م ال��ح��ت��ف وب��ش��ر ب��خ��ي��ل��ه ح��م��ق ع��ل��ى م��غ��ت��رٍّا ال��س��ف��ائ��ن أم
ل��ق��ي9 ال��ق��ض��اء ح��ك��م إي��ذوم��ن ب��رم��ح ب��ل وي��ف��خ��ر إل��ي��ونً��ا ب��ع��د ي��رى ف��ل��ن
ال��ط��رق أف��س��ح م��ن ب��خ��ي��ل��ه��م آب��وا ق��د األغ��ارق ح��ي��ث م��ض��ى ال��س��ف��ي��ن يُ��س��رى
ب��غ��ارت��ه ف��وزا ال��ع��دى ف��ي وأي��ق��ن��ت ِغ��بَّ��ًة ال األج��ن��اد ت��ت��ب��ع��ه أغ��ار
ون��ج��ا ع��دا م��ن ي��ب��اري ق��وم ف��ي��ه ب��ل زل��ج��ا م��ا وم��ص��راع��اه ك��روا ل��ل��ب��اب
درج��ا ال��ق��ن��ا ه��ز ع��ل��ى ن��ك��ال ق��رم��ا ي��ح��رس��ه ال��الف��ي��ث ب��ن��ي م��ن ودون��ه
اخ��ت��ل��ج��ا وم��ا ف��ي��ه وق��ف��ا ل��ص��ده وف��ول��ف��ت آري��س ع��د ل��ي��ن��ط��س
ق��م��ت��ه ف��وق م��ن ق��ام��ت��ا وق��د ط��ود ع��ل��ى م��ل��ول��ت��ان ك��أن��ه��م��ا ق��ام��ا

∗∗∗
م��ط��ر وال ري��ح ي��روع��ه��م��ا وال ي��ن��ت��ش��ر األرض ف��ي أص��ل��ه��م��ا ف��إن
ك��ث��روا وإن اش��ت��دوا وإن أن��ص��اره ي��ه��ول��ه��م��ا ال ل��ل��ق��اه ت��رب��ص��ا
اش��ت��ه��روا األول��ى وأورس��ت ث��وون ك��ذا وآدم��س ي��ام��ي��ن ي��ت��ل��وه ف��ك��ر
ب��ص��ي��ح��ت��ه داٍو ل��غ��بً��ا وج��ي��ش��ه��م ي��الم��ق��ه��م ت��ع��ل��وه��م وإي��ن��م��اوس

∗∗∗
ام��ت��ن��ع��وا ال��م��ع��ق��ل ذاك ض��م��ن ب��م��ن ص��اح��ا ال��ج��زع ي��ل��وي��ه��م��ا ال واألرغ��س��ي��ان
ي��ن��دف��ع ل��ل��س��ور ال��ع��دى ج��ي��ش وك��اد ق��ل��ًق��ا وال��ت��ووا م��ج��ي��ب أج��اب ف��م��ا
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ت��ق��ع ال��ع��دى وأس��ه��ام م��ك��اف��ح��ي��ن وان��ف��ردا األب��واب خ��ارج ف��ب��رزا
ص��ف��ح��ت��ه ف��وق ي��ه��م��ي ل��ل��وب��ل ي��ص��ل م��ت��ق��د ال��ف��والذ ص��دري��ه��م��ا وف��وق

∗∗∗
ح��ص��را م��ذ وال��ق��ن��اص ال��خ��ي��اط��ل ب��ي��ن ذع��را ق��د خ��رن��وص��ي��ن ال��ش��م ف��ي ك��أن
وال��ش��ج��را ال��ف��رع وي��س��ت��أص��الن ك��ي��دا ل��ق��ي��ا م��ا ال��غ��اب ب��ب��ط��ن ف��ي��س��ح��ق��ان
ال��ق��درا ال��م��ع��رك ف��ي ي��ل��ق��ي��ا ل��م ح��ي��ي��ن ب��ق��ي��ا م��ا ال��ن��اب ص��ري��ف وي��ع��ل��ي��ان
وك��ث��رت��ه ج��ي��ش ق��وى ل��ك��ل ري��ع��ا وم��ا ال��ب��اس��الن ذان اش��ت��د ف��ه��ك��ذا

∗∗∗
خ��ل��ف��ه��م��ا ال��س��ور ف��وق ق��ام م��ن وب��أس ذرع��ه��م��ا ب��أس م��ن ث��ق��ٍة ع��ل��ى ك��ان��ا
ه��م��ى ال��ع��داة ف��وق م��ن ال��ص��خ��ر م��ن وب��ال داف��ع��ٌة ب��ال��ع��ن��ف ُم��داف��ع��ٌة ج��ن��د
ط��م��ا10 ب��ال��ن��ب��ال ب��غ��ي��ث ال��رءوس ع��ل��ى م��ن��ط��ل��ق ال��رم��ي ال��ج��ح��ف��ل��ي��ن ك��ال وم��ن
ه��ب��ت��ه11 ت��ح��ت ف��ت��ه��م��ي ه��ب وال��ن��وء ب��ه ال��غ��ي��وم ت��ن��ه��ال ال��ث��ل��ج ك��ص��ي��ب

∗∗∗
ص��ع��دا12 أج��واب��ه��م وع��ن ع��ن��ه��ا ل��ل��ج��و ص��دى ال��ح��ج��ار وق��ع ع��ن ت��رج��ع وال��ب��ي��ض
ك��م��دا: ال��ع��ن��ا ي��ض��وي��ه ي��ل��ط��م ف��ص��اح أم��ل��ه ك��ان م��ا آس��ي��ًس��ا ف��ف��ات
أم��دا ن��ب��ل��غ��ه��م��ا ل��م ف��ذي��ن ق��رم��ي��ن أرى وك��ي��ف اًع��ا خ��دَّ زف��س ي��ا «أك��ن��ت
خ��ل��ي��ت��ه ع��ن ي��ت��خ��ل��ى ال وال��ن��ح��ل خ��ش��ارم��ه��ا ع��ن ذب��ت ال��زن��اب��ي��ر م��ث��ل

∗∗∗
وق��ع��ا»13 إذا أي��دي��ن��ا ف��ت��اك ب��ي��ن أو ُص��ِرع��ا إذا إال ت��رى ي��ك��ف��ا ف��ل��ن
س��م��ع��ا14 م��ا ال��ص��وت ذاك خ��ص دون��ه��م م��ن ب��ن��ص��رت��ه وه��ك��ط��وًرا زف��س ل��ك��ن
م��ن��دف��ع��ا األب��واب س��ائ��ر ع��ل��ى ب��أًس��ا م��ض��ط��رًم��ا ي��ن��ف��ك ل��م ال��ج��ي��ش وس��ائ��ر
وق��ع��ت��ه15 َح��رِّ ف��ي وق��ع��ت ه��ام��ٍة ك��م ف��ي��ن��ب��ئ��ن��ي ع��ل��م ذي ب��إل��ه��ام ل��ي م��ن

∗∗∗
ث��ق��ال وق��د أه��ل��وه ل��ل��خ��ط��ب وارت��اع ع��ال األوار ال��س��ور ل��دى ف��ج ك��ل م��ن
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وج��ال ق��د ال��خ��ل��د ف��ي أن��ص��اره��م وره��ط م��دٍد م��ن ال��ذود ح��س��ن غ��ي��ر ي��روا ف��ل��م
واألس��ال ال��س��ي��ف األع��ادي ف��ي أع��م��ال ق��د ح��ول��ه��م��ا ال��الف��ي��ث ول��دا ل��ك��ن��م��ا
خ��وذت��ه ب��ط��ن ف��ي ن��ف��ذت ب��ط��ع��ن��ٍة م��ب��ت��دًرا دام��اس ف��ول��ف��ت واج��ت��اح

∗∗∗
س��ح��ق��ْت ق��د ال��رأس وأم ال��دم��اغ ح��ت��ى خ��رق��ْت ب��ل ال��ف��والذ ذل��ك ص��ده��ا م��ا
م��رق��ْت ج��وف��ه ف��ي ط��ع��ن��ٍة ع��ن أرم��ي��ن ي��ل��ح��ق��ه ف��ي��ل��ون أت��ب��ع��ه ث��م م��ن
ف��ه��ق��ْت ه��ي��ف��وم��اخ��س خ��ص��ر وف��ي رم��ى م��ش��ى ال��ق��ن��اة ل��دن ف��ي ل��ي��ن��ط��س ك��ذا
ك��رت��ه روع ي��ل��ق��ي ك��ر ال��ع��دى ق��ل��ب وف��ي ال��ح��دي��د ال��س��ي��ف غ��م��ده م��ن ف��اس��ت��ل

∗∗∗
اق��ت��ض��ب��ا ال��ف��ت��ى وم��ن��ي��ون ك��ر ث��م م��ن م��ن��ق��ل��ب��ا ي��ل��ق��ي��ه ف��رى ف��ان��ط��ف��أت
ال��س��ل��ب��ا اس��ت��ق��ب��ل ث��م ي��ام��ي��ن وال��ق��رم دم��ه م��ن األرُض تُ��س��ق��ى أورس��ت واج��ت��اح
ال��ن��ش��ب��ا ب��ع��ده وح��ازا ذري��ًع��ا ف��ت��ًك��ا ف��ت��ك��ا ق��د ال��الف��ي��ث ف��ت��ي��ا وه��ك��ذا
إم��رت��ه ت��ح��ت ف��ول��ي��دم��اس وإث��ر غ��ب��ٌة ال ال��ف��ت��ي��ان إث��ره وه��ك��ط��ر

∗∗∗
ي��دا) ال��ع��داة ك��ي��د إل��ى ت��م��د ج��ن��دا ع��ددا ج��ل��ه��م ض��م��ت ت��ل��ك (ك��ت��ي��ب��ة
ب��دا ال��س��م��اء ت��ح��ت ل��ه��ا ب��ط��ي��ر إذا ع��اب��رًة ت��ج��ت��از ح��ف��ي��ره��م ك��ادت
وردا ال��س��رى يُ��س��رى ع��ن ه��و أو ت��ط��ي��ر ح��ائ��رًة ال��ج��رف ف��ي ج��زًع��ا ف��اس��ت��وق��ف��ت
ق��ب��ض��ت��ه ت��ح��ت خ��ض��ي��ٍب ب��أف��ع��وان ن��ش��ب��ت ق��د ال��ج��و ف��ي م��خ��ال��ب��ه ن��س��ر

∗∗∗
ي��ص��ط��ف��ق ال��ج��و ف��ي أظ��ف��اره ب��ي��ن م��ا رم��ق ي��زل ل��م وف��ي��ه ف��األف��ع��وان
ال��ع��ن��ق ال��ت��ف��ت ح��ي��ث ال��ص��در ب��ارز ف��ي ي��ل��س��ع��ه ب��ال��ع��ن��ف ال��ت��وى ع��ل��ي��ه ح��ت��ى
ي��ن��ط��ل��ق ال��ري��ح م��ه��ب ت��ح��ت وراح وأف��ل��ت��ه م��ر أل��م ع��ن ف��ص��اح
ل��رؤي��ت��ه ارت��اع��ت وط��روادة ح��ي��ا م��خ��ت��ض��بً��ا ل��ألرض ه��وى واألف��ع��وان

∗∗∗

587



اإللياذة

دن��ا ف��ول��ي��دم��اس ق��رم��ه��م ون��ح��و ع��ل��ن��ا رام��ه��ا ن��ج��وى زف��س م��ن ف��ت��ل��ك
ح��س��ن��ا ب��ي��ن��ن��ا م��ق��اال اق��ت��رح��ت إذا م��ع��ارض��ت��ي ه��ك��ط��وٌر «ُع��وِّدَت وق��ال:
ل��ن��ا ي��ل��وح ال م��ا ن��رت��ئ��ي أو م��داك إل��ى ن��س��ت��ط��ي��ل أن ب��ن��ا ي��ج��درن ال
ب��ص��ح��ت��ه16 ث��ق ف��م��ق��ال��ي أق��ل م��ه��م��ا م��ب��اح��ث��ن��ا دارت ك��ي��ف��م��ا ل��ك��ن��ن��ي

∗∗∗
ال��م��ح��ن ف��ادح ف��ف��ي��ه ح��دس��ي ص��ح إن ب��ال��س��ف��ن اإلغ��ري��ق ف��ي ب��ال��ف��ت��ك خ��ي��ر ال
اإلح��ن م��ش��ت��دة ح��ي��ة ب��ح��ي��ة م��رت��ف��ًع��ا ال��ج��ي��ش ي��س��رى ال��ن��س��ر ن��ر أل��م
ت��ه��ن ول��م ف��ات��ت��ه ت��ل��ك ف��ري��س��ة م��خ��ض��ب��ة أل��ق��اه��ا رأي��ن��اه أم��ا
ب��خ��ي��ب��ت��ه ي��خ��ل��و ف��ان��ث��ن��ى ب��وك��ره ب��ه��ا خ��ل��ون ق��د ل��ف��راخ ت��ك��ن ول��م

∗∗∗
ب��رغ��م��ه��م خ��رًق��ا أب��واب��ه وخ��رق ب��س��وره��م ن��ظ��ف��ر ف��ل��ئ��ن وه��ك��ذا
ب��ان��ت��ظ��ام��ه��م ك��روا ح��ي��ث م��ن أج��ن��اد ا ا ب��ن��ا ي��رج��ع��ن ل��ن ه��زم��ن��اه��م ول��و
ك��ي��ده��م ن��ي��ران ت��م��زق��ه��ا ج��ن��ًدا ل��ه��م ت��ارك��ي��ن ش��ت��اتً��ا ن��ل��وى س��وف ب��ل
ب��خ��ب��رت��ه»17 ال��دن��ي��ا ت��ه��ت��دي ال��ه��دى أخ��و ي��خ��ب��ره ال��ن��ج��و ه��ذا ت��ف��س��ي��ر ف��ذاك

∗∗∗
ت��ن��ت��دب «أل��إلح��ج��ام وق��ال: غ��ي��ًظ��ا ي��ل��ت��ه��ب وه��و ش��زًرا ه��ك��ط��ور ف��م��ال
س��ل��ب��وا ال��ع��ل��ى أب��ن��اء رش��دك ش��ك ال ث��ق��ٍة ع��ن ق��ل��ت ق��د م��ا ق��ل��ت ت��ك��ن ف��إن
أج��ت��ن��ب زف��س ق��ض��اي��ا أن��ي رم��ت م ف��ع��ال أص��وب ب��رأي أول��ى ألن��ت
ل��ن��ص��رت��ه إع��النً��ا ب��ال��رأس م��ال م��ذ س��ل��ًف��ا ب��ل��غ��ت��ه��ا ال��ت��ي ال��ق��ض��اي��ا ت��ل��ك

∗∗∗
س��رح��ت ك��ي��ف��م��ا ع��ن��دي ت��ع��ل��م س��ي��ان رم��ح��ت إن ال��ط��ي��ر أط��ي��ع أن��ي أرم��ت
ب��رح��ت إن ال��غ��رب ل��دي��اج��ي ي��س��رت��ي أو س��ن��ح��ت إن ي��م��ن��اي ع��ن ال��ش��م��س ل��م��ط��ل��ع
ان��ت��ص��ح��ت ب��ه وال��دن��ي��ا واإلن��س ـ��ج��ن ال��ـ ج��م��ي��ع أط��اع م��ن إال ن��ط��ي��ع��ن ف��ال
ن��ش��أت��ه18 أوط��ان ع��ن ال��ذود م��ن خ��ي��ر ل��ه ي��دي��ن ف��أل م��ن ل��ل��م��رء ول��ي��س
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∗∗∗
ال��ع��ط��ب ي��ن��ت��اب��ك ل��ن األم��ن ف��ي وأن��ت وت��ض��ط��رب ج��ب��نً��ا ال��وغ��ى ت��خ��ش��ى ع��الم
ن��ك��ب��وا19 أج��ن��ادن��ا ج��م��ل��ًة ول��و ح��ت��ى ح��رًج��ا م��ؤق��ًف��ا ي��أت��ي ب��ال��ق��رم ف��ل��س��ت
ت��ج��ت��ن��ب ال��ج��ن��د رم��ت ب��ن��ص��ح��ك م��ا أو م��ج��ت��ن��بً��ا ال��ح��رب اع��ت��زل��ت م��ا إذا ل��ك��ن
وط��ع��ن��ت��ه»20 رم��ح��ي ف��ي ف��روح��ك ف��اع��ل��م ذا ل��ق��ول��ك ف��رد ق��وم��ن��ا م��ن واغ��ت��ر

∗∗∗
ح��م��ال ري��ح��ه إي��ذا ط��ور م��ن وزف��س ح��م��ال إث��ره ط��را وال��ج��ي��ش وك��ر
ال��وج��ال21 ت��ول��ي��ه��م ال��ع��دى ف��وق ت��ذروه وم��ض��ت ف��وق��ه��م م��ن ب��ع��ث��ي��ره��ا ه��ب��ت
ال��ق��ل��ال22 واس��ت��ق��ب��ل��وا ب��أس��ه��م وف��ي ب��ه��ا وث��ق��وا ن��ص��رة زف��س ف��ض��ل م��ن ف��ت��ل��ك
ل��ث��غ��رت��ه ث��غ��ًرا اب��ت��دروا وال��م��ع��ق��ل رم��وا ال��وش��ي��ع وأط��راف ف��ه��دم��وه��ا

∗∗∗
س��ن��دا ل��ه��ا ق��ام��ت أب��راج��ه ت��ح��ت م��ن ع��م��دا ب��دت أرك��ان ص��خ��ر وزع��زع��وا
ال��ش��ددا ال��ع��دى ي��ؤت��ون م��ن��ه ب��م��ن��ف��ذ أم��ال اس��ت��ئ��ص��ال��ه��ا ف��ي ال��ع��زم وش��ددوا
م��ج��ت��ه��دا ال��ع��زم م��س��ت��ج��ي��ش أب��راج��ه ع��ل��ى ظ��ل اإلغ��ري��ق ع��س��ك��ر ل��ك��ن��م��ا
ب��خ��ذل��ت��ه23 آل��وا األول��ى ال��ع��داة ي��رم��ي ب��ه ي��ذود ح��ص��نً��ا ي��الم��ق��ه��م م��دت

∗∗∗
وال��ع��م��ل ب��ال��ق��ول ال��س��رى ي��س��ت��ن��ه��ض��ان ال��ق��ل��ل ع��ل��ى وآي��اس ي��ج��ري آي��اس
ال��وج��ل: ال��ف��ارس ب��م��الم وت��ارة اع��ت��زل��وا ل��ألول��ى ح��دي��ث ب��ل��ي��ن ط��وًرا
ال��ب��ط��ل ق��وة ي��خ��ول ل��م وم��ن ب��أًس��ا وث��ان��ي��ه��م أب��ط��اال ال��ص��ي��د أول «ي��ا
ط��اق��ت��ه ج��ه��د ك��ل ال��ذود ي��وم��ن��ا ف��ي ول��ك��م واح��ًدا ب��أًس��ا ال��ك��ل ي��م��ن��ح ل��م

∗∗∗
م��خ��ت��ل��ج ه��د ب��ق��ل��ب ت��ل��ت��ون ال ال��ح��رج ال��م��وق��ف ه��ذا ض��ي��ق ع��رف��ت��م
ال��م��ه��ج خ��ائ��ر ف��ي س��ف��ي��ن��ك��م إل��ى ي��س��وق��ك��م ق��رم ي��ص��دع��ن��ك��م ال
وال��ف��رج ال��ن��ص��ر م��ن��ي��ل زف��س ل��ع��ل ت��ه��ن��وا وال ب��ع��ًض��ا ب��ع��ض��ك��م ش��ددوا ب��ل
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ب��ل��دت��ه» ب��اب ح��ت��ى وي��ذب��ح ي��ص��م��ى ب��ن��ا أل��م ق��د ع��دوٍّا ن��ذل ب��ه

∗∗∗
ال��ل��ج��ب ال��م��ع��ق��ل ذاك ف��وق م��ن وم��اج ف��اع��ت��ص��ب��وا األج��ن��اد ق��ول��ه��م��ا ف��ه��اج
ت��ن��س��ك��ب ال��ج��ي��ش��ي��ن م��وق��ف ف��ي ال��ج��و ف��ي ط��ائ��رة ال��ص��وب��ي��ن ك��ال م��ن ح��ج��ارة
أرب ال��ورى ك��ي��د ع��ل��ى ف��ي��ه ب��ال��ق��ر ل��ه ك��ان زف��س ش��ت��اء ي��وم ك��أن
ب��وف��رت��ه ه��ام ص��ب��يٍّ��ا ال��ث��رى وج��ه ع��ل��ى ال��ك��ث��ي��ف وال��ث��ل��ج ال��ري��ح ف��ت��س��ك��ن

∗∗∗
وال��س��ب��ال واألري��اف وال��زرع وال��م��رج وال��ج��ب��ال ال��س��ه��ل وج��ه ف��ي��س��ت��ر ي��ه��م��ي
ح��ل��ال أل��ب��س��ت م��ن��ه األرض وس��ائ��ر ي��م��ح��ق��ه ال��م��وج زغ��اب ح��ي��ث وال��ث��غ��ر
ق��ف��ال ق��د ب��ال��م��زالج وال��ب��اب ب��ال��س��ور ظ��ف��روا م��ا وال��ط��رواد ه��ك��ط��ور ل��ك��ن
ه��م��ت��ه ب��أس ب��ب��ادي زف��س أب��وه ه��ي��ج��ه س��رف��ي��دون ب��ه��م��ة إال

∗∗∗
ب��ه��را ف��والذه م��ج��وب أم��ام��ه ج��رى ال��ث��ي��ار س��رب ع��ل��ى ك��ل��ي��ث ج��رى
ال��ب��ص��را ي��ده��ش ح��ذق دق ق��ت��ي��ره ص��ان��ع��ه دق م��س��ت��دي��ر م��ؤل��ق
ن��ش��را ع��س��ج��د م��ن ق��ض��ب أط��راف��ه ع��ل��ى دار ال��ث��ور ب��ج��ل��ود م��ب��ط��ن
م��ش��ي��ت��ه24 أث��ن��اء ي��ه��زه��م��ا ُع��ْج��بً��ا م��ض��ى ع��ام��الن ب��ي��دي��ه م��ش��ى ب��ه

∗∗∗
ال��س��غ��ب آف��ة ب��ح��ش��اه وب��رح��ت رب��ي ال��راس��ي��ات ش��م ب��ي��ن ك��ض��ي��غ��م
م��ض��ط��رب غ��ي��ر ب��ف��ؤاد ف��ري��س��ة م��ب��ت��غ��يً��ا ال��ن��اس م��ب��ان��ي ح��ت��ى ي��ن��ق��ض
ب��ال��ُق��ُض��ب ال��ق��وم رع��اة ب��ادرت��ه أم ن��ب��ح��ت إن ال��ح��ي ل��ك��الب ي��ن��ث��ن��ي ال
ع��ودت��ه ق��ب��ل ب��ق��ن��اه��م ه��ال��ًك��ا أو وط��را ن��ائ��ال إال ي��رج��ع ول��ي��س

∗∗∗
ح��ص��ن��ا25 ال��ذي وال��س��ور ال��م��راق��ب خ��رق م��م��ت��ح��ن��ا س��رف��ي��دون ان��ق��ض وه��ك��ذا
م��ج��ل��س��ن��ا ال��ق��وم ص��در ك��ان ل��ي��ق��ي��ا ف��ي ت��رى «ع��الم ُه��ُف��ْولُ��وٍخ: الب��ن ف��ق��ال
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ت��ب��ج��ل��ن��ا ال��ع��ل��ي��ا ب��ن��ي م��ث��ل وال��ن��اس ل��ن��ا ال��س��م��ي��ن وال��ل��ح��م تُ��تْ��َرُع وال��ك��أس
ح��اج��ت��ه م��لء ي��س��ق��ى وال��زرع وال��ك��رم ات��س��ع��ت أرض��ن��ا زن��ٍث ث��غ��ر ف��ي ع��الم

∗∗∗
ال��ش��رف26 م��ن��ت��ه��ى ن��ل��ن��ا ح��ي��ث ال��س��رى ص��در ف��ي ال��ت��رب��ص إال ل��ن��ا ي��س��وغ ف��ال
ال��ض��ع��ف» ح��ط��ة ع��ن ع��ل��وا ال��م��ل��وك «ن��ع��م ق��ائ��ل��ة: ت��ع��ت��ز ك��ت��ائ��ب��ن��ا ح��ت��ى
ال��ت��ل��ف» م��وق��ف ف��ي وق��ف��وا إذ وال��راح م��أك��ل��ه��م ال��ل��ح��م ب��س��م��ي��ن «ف��ل��ي��ه��ن��أوا
وخ��ط��ت��ه ب��ع��د وم��وت ال��ش��ي��ب وخ��ط م��ن ن��ن��ق��ذ ال��ك��ر أب��ي��ن��ا ل��و ت��رى وه��ل

∗∗∗
ال��ل��ج��ب27 ال��م��أِق��ِط ذا ف��ي ب��غ��ي��ت��ك وم��ا وال��ح��رب ال��ح��رب ش��ر ُع��ْف��ُت ذا ك��ان ل��و
س��ب��ب28 أو ك��ان س��ب��ي��ل ب��أي ي��أت��ي وق��د م��ن��اص ال م��ن��ه ال��م��وت ل��ك��ن��م��ا
ال��نُّ��وب»29 ��ة ُغ��صَّ س��ق��ان��ا م��ن راق��ب أو راق��ب��ن��ا ال��م��ج��د ف��إن ف��ل��ن��ق��دم��ن
��ت��ه أمَّ أب��ط��ال ت��ت��ب��ع��ه وك��ر م��ط��ل��ب��ه ي��رت��اع ال غ��ل��وك��س ل��ب��ى

∗∗∗
واق��ت��ح��م��ا ب��ال��ع��زم ب��رج��ه إل��ى ��ا َه��مَّ وه��م��ا م��ي��ن��س��ت��ًس��ا م��رآه��م��ا ف��ه��ال
ي��ص��ده��م��ا ع��ونً��ا ب��ه ي��روم ق��رًم��ا م��ب��ت��غ��يً��ا ال��س��ور ح��ول ال��ط��رف ف��س��رح
ي��روم��ه��م��ا ط��ف��ق��ي��ر ال��خ��ي��م ب��ارح ق��د ت��ع��ب ي��ض��وي��ه��م��ا ال األي��اس��ي��ن أل��ف��ى
ب��ض��ج��ت��ه ي��ص��م��ي ل��غ��ٍب م��ن اش��ت��د م��ا ع��ل��ى ل��ل��ن��داء س��ب��ي��ل م��ن ي��ك��ن ول��م

∗∗∗
ل��ل��درك ال��س��ور دك إدراك ي��ب��غ��ون ب��م��ع��ت��رك ث��اروا ق��د ال��ط��رواد ح��ي��ث
ال��ف��ل��ك30 ق��ب��ة ف��ي دوى ق��رع أب��واب وال��ـ ال��م��ع��ذب وال��ب��ي��ض ال��ي��الم��ق وف��ي
م��رت��ب��ك غ��ي��ر ب��م��ق��ال��ي «ط��ر وق��ال: ث��وط��س ب��ال��ف��ي��ج م��ي��ن��س��ت��س ف��ص��اح
ب��ن��ج��دت��ه31 ي��رف��دن��ي آي��اس ف��ل��ي��أت ل��ه��م��ا ب��دا م��ه��م��ا أو األي��اس��ي��ن وادع

∗∗∗
أث��ري ع��ل��ى ان��ق��ض��وا ل��ي��ق��ي��ة وق��وم ال��خ��ط��ر م��وق��ف ف��ع��ن��دي ه��ذا وال��رأي
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ال��ظ��ف��ر أب��و ت��الم��ون اب��ن ف��ل��ي��أت��ن��ي ع��ن��ده��م��ا ال��خ��ط��ب وق��ع ج��ل ي��ك��ن وإن
ال��خ��ب��ر ص��ح��ة ي��ن��م��ي ال��ف��ي��ج ف��أس��رع ي��ص��ح��ب��ه» ال��ق��وس رب ط��ف��ق��ي��ر ول��ي��أت
ل��دع��وت��ه ف��أج��ي��ب��اه ك��ل��ي��ك��م��ا ي��روم��ك��م��ا ح��ي��نً��ا ف��ي��ت��ي��س «اب��ن ق��ال:

∗∗∗
األث��ر ع��ل��ى ان��ق��ض��وا ل��ي��ق��ي��ة ق��وم إذ ال��خ��ط��ر م��وق��ف ف��ل��دي��ه ذا وال��رأي
ال��ظ��ف��ر أب��و ت��الم��ون اب��ن ف��ل��ي��أت��ه ع��ن��دك��م��ا ال��خ��ط��ب وق��ع ج��ل ي��ك��ن وإن
ح��ذر ب��ال ي��ج��ري ك��ب��ي��ره��م��ا ل��ب��ى ي��ص��ح��ب��ه» ال��ق��وس رب ط��ف��ق��ي��ر ول��ي��أت
غ��ي��ب��ت��ه:32 ح��ي��ن ف��ي��ه��م ال��ذود ل��ي��ح��س��ن ي��ش��دده وي��ل��وٍس اب��ن ن��ح��و وم��ال

∗∗∗
ج��ب��ن��ا ال��وغ��ى ت��أب ال ال��ج��ن��د وح��رض��ا ت��ه��ن��ا ال وف��ول��ي��م��ي��ذ أي��اس ي��ا «ق��ف
ه��ن��ا رج��ع��ت دف��ًع��ا دف��ع��ت��ه��م وإن ع��ت��وا ه��ن��اك ب��أع��داء ف��أب��ل��و أم��ض��ي
ال��ف��ط��ن��ا ال��ن��اب��ل أب��ي��ه واب��ن أخ��اه م��ع��ه ال��ف��ت��ى ط��ف��ق��ي��ر ي��ص��ح��ب وس��ار
ح��ن��ي��ت��ه33 ف��ي ي��ج��ري ط��ف��ق��ي��ر وراء م��ت��ب��ع ف��ن��دي��ون ال��ش��ه��م ك��ذل��ك

∗∗∗
ف��دح��ا ق��د ب��األم��ر ف��إذا ب��رج��ه ف��ي ب��رح��ا وم��ا أم��وه ال��س��ور داخ��ل م��ن
وح��ى أي ي��ش��ت��د ب��وح��ى ت��س��ل��ق��وا ق��د ال��ع��واص��ف م��ث��ل ل��ي��ق��ي��ة وق��وم
ط��رح��ا س��رف��ي��دون��ه��م خ��ل أف��ك��ل��س وع��ل��ى ه��ائ��ال ص��خ��ًرا آي��اس ف��ق��ل
ش��ب��ي��ب��ت��ه ف��ي ب��أس رب ف��ت��ى ي��دا رف��ع��ت م��ا ال��ع��ص��ر رج��ال م��ن ج��ل��م��ودة

∗∗∗
دف��ع ال��ع��دو رأس ع��ل��ى ث��م رح��اه رف��ع ال��وش��ي��ع ض��م��ن م��ن ال��ص��خ��ر ف��ذل��ك
وق��ع ال��م��ت��ي��ن ال��ب��رج ع��ل��ى م��ن ف��غ��ائ��ًص��ا خ��وذت��ه ت��ح��ت م��ن ه��ام��ت��ه ف��دق
وط��ل��ع ال��ق��وى م��ش��ت��د ال��ت��س��ل��ق رام ق��د غ��ل��وك��س ط��ف��ق��ي��ر أب��ص��ر ك��ذاك
ب��رم��ي��ت��ه ي��ع��روه��ا ال��س��ه��م ف��أرس��ل ع��اري��ة ال��ب��ي��ض��اء ي��ده ب��دت وق��د

∗∗∗
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وي��ف��ت��خ��روا أع��داه ال��ج��رح ي��رى ال ك��ي ي��س��ت��ت��ر ال��ع��زم واه��ي ل��ألرض ف��ش��ب
ال��ض��ج��ر ن��ال��ه م��ا ل��ك��ن��ه م��ن��آه رأى ح��ي��ن س��رف��ي��دون ال��غ��م ف��أث��ق��ل
ي��ب��ت��در ب��ال��رم��ح وع��اج��ل��ه ي��ق��ف ف��ل��م أص��اب ث��س��ط��ور وأل��ق��م��اوون
ج��ث��ت��ه ف��وق م��ن ف��والذه ي��ص��ل ف��ه��وى ص��دره م��ن ع��ام��ل��ه واج��ت��ر

∗∗∗
ف��اض��ط��رب��ا ال��س��ور س��ط��ح دع��ائ��م إح��دى ج��ذب��ا م��م��س��ًك��ا ي��دي��ه ب��ي��ن ث��م م��ن
رح��ب��ا ط��روادة ل��ب��ن��ي م��ن��ف��ذ ع��ن وان��ك��ش��ف��ت ال��ح��ص��ن أع��ال��ي م��ن وأس��ق��ط��ت
ن��ش��ب��ا م��ا ف��ي��ه ب��س��ه��م ي��رم��ي ط��ف��ق��ي��ر وب��ادره ي��ب��غ��ي��ه آي��اس ف��ان��ق��ض
ب��ق��درت��ه34 ت��الف��اه وزف��س ي��ن��ف��ذ ف��ل��م أص��اب ال��ك��ب��رى ج��ن��ت��ه ح��زام

∗∗∗
م��ش��ت��ع��ال ث��ار وأي��اس ن��ك��ال��ه وال ال��س��ف��ي��ن ق��رب اب��ن��ه م��وت ي��رض ل��م
وص��ال م��ا األع��ض��اء وإل��ى ت��رس��ه ف��ي م��ض��ى ال��ح��دي��د وال��رم��ح ي��ط��ع��ن وك��ر
وج��ال ي��ه��ن ل��م ل��ك��ن ال��س��ور خ��ط��ة ع��ن خ��ط��ى ب��ع��ض س��رف��ي��دون ي��رج��ع ف��ص��دَّ
ع��ش��ي��رت��ه: م��ن ت��اله م��ن ف��ي ي��ص��ي��ح ع��ج��ال وان��ث��ن��ى ن��ص��ًرا ي��أم��ل ظ��ل ب��ل

∗∗∗
وج��وه��ك��م ف��ي س��ب��ي��ال ف��ت��ح��ت ف��ق��د ع��زم��ك��م خ��ار ه��ل ل��ي��ق��ي��ة ق��وم «ي��ا
دون��ك��م35 ل��ألش��راع ال��س��ب��ل أم��ه��د م��ن��ف��رًدا ص��ل��ت م��ا ل��ي ت��ي��س��ر وه��ل
ت��ل��ت��ئ��م» ال��ق��وات ت��ط��ل��ب��ه ع��ل��ى اج��ت��م��ع��ت م��ا األم��ر ف��خ��ي��ر ات��ب��ع��ون��ي ه��ي��وا
ف��ورت��ه ح��ول م��ن ف��ائ��ره��م وف��ار م��ل��ك��ه��م ع��ذل م��ن وج��ل��وا ف��ج��م��ل��ة

∗∗∗
غ��ارب��ه��م ي��ل��وون ال ال��س��ور داخ��ل م��ن ك��ت��ائ��ب��ه��م ض��م��وا ق��د وال��دان��وي��ون
م��ض��ارب��ه��م ف��ي��ه��ا ج��ع��ل��وا ث��غ��رة ع��ن ص��ب��بً��ا أع��دائ��ه��م داف��ع��وا ه��م ف��م��ا
م��راك��ب��ه��م ل��ي��ح��ت��ل��وا س��ب��ي��ل وال وط��ٍر ن��ائ��ل��و م��ن��ه��م أول��ئ��ك وال
ف��رج��ت��ه ح��ول م��ن اش��ت��ب��ك��وا ال��ذي ـ��س��ور ال��ـ ف��ي ال��ف��واص��ل إال ي��ف��ص��ل��ه��م ول��ي��س

593



اإللياذة

∗∗∗
ح��دوده��م��ا ف��ي ش��ب��ر ك��ل ت��ن��ازع��ا ق��س��م��ا م��ا ب��ع��د ب��ح��ق��ل ك��زارع��ي��ن
36 ب��ي��ن��ه��م��ا ال��م��ق��ي��اس ي��وازن��ه ح��ت��ى ع��م��ٍل وف��ي ج��ه��ٍد ف��ي ي��ظ��الن وال
ن��ج��ي��ع��ه��م��ا س��ي��اال ال��ف��ري��ق��ي��ن ك��ال م��ن ي��س��رب ال��ق��وات ت��ع��ادل��ت ك��ذا
ج��ن��ت��ه ت��ح��ت م��ن خ��رق��ت وألم��ٍة ح��ام��ل��ه��ا ص��در ف��ي س��ح��ق��ت ج��ن��ة ك��م

∗∗∗
ق��ات��ل��ه37 وال��رم��ح واص��ل��ه ف��ال��س��ه��م ك��اه��ل��ه ب��ان ق��د م��دب��ر ف��تً��ى وك��م
ه��ائ��ل��ه ال��ف��ت��ك م��ج��ال ف��ي اس��ت��وى ب��ل ص��ده��م ال��ط��رواد ب��ن��و اس��ت��ط��اع وم��ا
ت��ع��ادل��ه م��ي��زان ع��ود أم��س��ك��ت ق��د ع��ادل��ة األط��ف��ال ع��ال��ت ك��م��رأة
ب��ك��ف��ت��ه38 أل��ق��ت ال��ذي ال��ع��ي��ار ع��ن ب��ه ت��ض��ن م��ث��ق��اال ال��ص��وف ت��خ��س��ر ال

∗∗∗
ع��ب��ر ال��م��ن��ي��ع ال��ح��ص��ن ف��إل��ى ل��ه��ك��ط��ر ذخ��ر ال��رف��ي��ع ال��م��ج��د ذرى زف��س ل��ك��ن
م��ك��ر خ��ي��ر ال��ط��رواد ب��ن��ي َف��ُك��رُّوا «إي��ه ب��ه��م: ي��ص��ي��ح ك��رٍّا أول��ه��م ف��ك��ر
وت��ذر» أس��ط��ول��ه��م م��ن ت��ب��ق ف��ال أل��ق��وا م��ض��رم��ًة وال��ن��ار ف��اخ��ت��رق��وا وال��س��ور
ب��راح��ت��ه ُرْم��ًح��ا ف��تً��ى ك��ل ي��ه��ز رم��وا ال��م��ن��ي��ع وال��س��ور ال��ن��ف��س ف��ه��اج��ت

∗∗∗
ح��م��ال ق��ع��ره ض��خ��م ال��رأس م��ح��دد ث��ق��ال ق��د ال��ب��اب ف��ي ح��ج��ًرا وه��ك��ط��ر
ن��ارج��ال ع��ص��ر ف��ي م��ا خ��ي��ر م��ن ق��رم��ان ي��ح��م��ل��ه رام م��ا إذا ص��خ��ر ج��ل��م��ود
ال��ع��ج��ال ي��ب��ل��غ ح��ت��ى األرض ص��ف��ح��ة م��ن ب��ج��ه��ده��م��ا إال رف��ع��ه ب��ل��غ��ا م��ا
ث��ق��ل��ت��ه39 ك��ل ع��ن��ه أذه��ب زف��س إذ ع��نً��ا ب��غ��ي��ر ي��رح��وه ه��ك��ط��ور ل��ك��ن

∗∗∗
ت��ث��ق��ل��ه��ا ال��راع��ي راح��ة ف��ي ه��ي��ه��ات م��ح��م��ل��ه��ا خ��ف ك��ب��ش ج��زة ن��ظ��ي��ر
ي��رس��ل��ه��ا40 ال��ب��اب ل��ص��ف��ق رم��اه��ا ع��ن��ًف��ا م��ح��ت��دًم��ا ه��ك��ط��ور ص��خ��رت��ه ك��ذاك
م��دخ��ل��ه��ا األع��داء ع��ل��ى ي��ع��ز ح��ت��ى رت��ج��ا إذ م��ص��راع��ي��ه ق��ف��ل أح��ك��م��وا ق��د
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ب��ف��رض��ت��ه م��زالج ت��خ��ل��ل ث��ق��ب ووس��ط��ه��م��ا ق��ف��اله ت��ع��ارض وق��د

∗∗∗
ورم��ى رح��ا س��اق��ي��ه ب��ي��ن م��ف��رًج��ا ال��ق��دم��ا أث��ب��ت أت��اه م��ذ ف��ه��ك��ط��ر
ح��ط��م��ا ق��د وال��ص��ف��ق��ان ي��ن��ف��ذ ـ��ق��ف��ل��ي��ن ال��ـ س��ح��ق وق��د ص��ف��ق��ي��ه ب��ي��ن م��ا ف��راح
ص��دم��ا ب��ه ع��ن��ف م��ن ي��ص��رف وال��ب��اب ق��ائ��م��ات��ه��م��ا اس��ت��ط��ارت وال��رزت��ان
دج��ن��ت��ه ف��ي ذع��ًرا ي��ذع��ر ك��ال��ل��ي��ل م��ت��ش��ًح��ا ب��ال��ف��والذ ه��ك��ط��ور ف��ان��ق��ض

∗∗∗
ح��م��ال ع��ن��دم��ا رب غ��ي��ر ي��ص��ده وال ع��ام��ل��ي��ه ي��دي��ه ب��ي��ن ي��ه��ز
ع��ج��ال ق��وم��ه ي��دع��و وأل��ف��ت واٍر ش��راره��م��ا وع��ي��ن��اه وث��بً��ا واج��ت��از
م��م��ت��ث��ال ال��ص��وت ل��داوي ج��ار ال��ب��اب ف��ي أو ت��س��ل��ق ق��د ع��اد ب��ي��ن م��ا ت��ل��وه
ب��أزم��ت��ه م��ش��ت��د ض��اق م��أزق ف��ي ل��ج��أوا ق��د ل��ألس��ط��ول واألرغ��س��ي��ون

هوامش

البناؤون، يتعب فباطال البيت الرب يَبِْن لم إن املزامري: بقول يشء أشبه هذا (1)
العربي: الشاعر قول منه ويقرب الحرَّاس، يسهر فباطال املدينة الرب يحرس لم وإن

ت��ع��ف��و س��اح��ت��ه ب��ع��د م��ن م��ع��ال��م��ه ت��زل ل��م ال��ل��ه ي��ش��ك��ر ل��م م��ن ك��ذل��ك

أبطاله هومريوس بها يصف ما كثريًا صفة وهي رب، نظري أي: رب، قرن (2)
والخوذ الدروع أي: والبيض، بالجنن األنهار بني من سيمويس خص وقد األشداء،

ضفتيه. عىل الحرب رحى بدوران القتىل من فيه وقع ما لكثرة مياهه؛ مع املنقذفة
الحصار، بعد يقع أن مزمًعا كان ما إىل الشاعر إشارات جملة من إشارة تلك (3)
أنه والظاهر السابع، النشيد يف إليها اإلشارة سبقت نبوءة بمعرض هنا أدخلها وقد
أيامه، إىل تناقلت خرافة هو أو باق، أثر من السور لذلك يكن لم هومريوس زمن يف
نجتزئ وإنما املذكور، السابق النشيد يف الشأن هذا يف قدمنا ما إعادة إىل حاجة وال
السور، ذلك آثار محق إىل اإللياذة صاحب اتخذه الذي البديع، األسلوب إىل بالتنبيه هنا
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بكل وأتى يبيدوه، أن عليهم العسري باألمر وليس اآللهة، تعاون عن متأتيًا األمر فجعل
الطبيعة، أرسار من جانبًا يدركون كانوا زمانه يف اليونان أن تفيد رمزية بصورة هذا
يهمي الرقيع األحوال بعض يف وهو وزفس األنهار، يحول الشمس وهو فيبوس فإن
العلمية األصول من ذلك كل البحار، يف األنواء يثري الهدار البحر وهو وفوسيذ األمطار،

هذه. أيامنا يف حتى تأويلها يحسن التي
الكالب بني بالليث الطرواد بطل هكطور بتشبيه هنا عادته الشاعر خالف قد (4)
األزمة يشدد أن مراده أن علمنا إذا لالستغراب محل يبقى ال ولكنه لقومه، إثرته دوام مع
كان هكطور بقتل وفاز نرصتهم إىل آخيل هب إذا حتى تنكيال، بهم وينكل اإلغريق، عىل

بالغة. عىل بالغة بطلها وآخيل اإللياذة أناشيد وزادت فخر، عىل فخر بذلك له
آخر لفتى املركبة استبقى باسال بطال كان وإذ هكطور، حوذي هذا قربيون (5)
شتان أنه املطالع وليعلم هكطور، مع الجيش من كتيبة قيادة وتوىل الفتية، أعراض من
وقرينًا رفيًقا كان ذاك إذ املركبة فسائق أيامنا، يف والحوذي الزمان ذلك حوذي بني ما

تقدم. كما البادية يف العرب رديف اليوم به يشبَّه لصاحبها،

راكبًا. الخندق يجتاز ال أن هكطور إىل يشري فوليداماس

وشاطئه. سيلس نهر ضفة أي: سيلس، جد (6)
السيوف. واملخافق: السفن، الخاليا: (7)

أسيوس. أي: هرطاقس، ابن (8)
التايل. النشيد يف أسيوس مقتل إىل إشارة تلك (9)
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بالحدج الجيشني التقاء عند املرضوبة الرءوس البارقي حمار بن معقر شبه (10)
بقوله: املشقوق الحنظل وهو النقيف،

ن��ق��ي��ُف ح��دٌج ض��ًح��ى ت��الق��ي��ن��ا ل��م��ا األب��ط��ال ج��م��اج��م ك��أن

شبهها إذ الهذيل العيَّال أبي قول ومثله املتناثر، بالثلج املتطايرة النبال شبه (11)
بالسنبل:

ال��س��ن��ب��ُل ن��ص��ال��ه��نَّ ك��أن ُش��م��ًس��ا أق��ط��اره��ا ف��ي ت��غ��ي��ر ال��ن��ب��ال ف��ت��رى

بالجراد، السهام وشبه والدروع، والسهام السيوف ذكر إذ العبيس، قول منه وأحسن
قال:

ال��م��ظ��ل��ِم ال��س��ح��اب ف��ي ال��ب��وارق ل��م��ع ك��أن��ه��ا وال��س��ه��ام ع��ن��ت��ر ي��دع��ون
ح��ّوِم م��ش��ارع ع��ل��ى ال��ج��راد ط��شُّ ك��أن��ه��ا وال��س��ه��ام ع��ن��ت��ر ي��دع��ون
دي��ج��ِم غ��دي��ر ف��ي ال��ض��ف��ادع ح��دق ك��أن��ه��ا وال��س��ه��ام ع��ن��ت��ر ي��دع��ون

الخَوذ. والبيض: الرتوس. جوب جمع األجواب: (12)
به وطأ الشاعر ولعل واالستطالة، الكفر باب من لزفس أسيوس خطاب إن (13)
هذا أرى وال املفرسين. بعض زعم كما كفره، عىل عقابًا ييل ما يف أسيوس قتل ليجعل
يف ولنا القاتل، بالخطأ يكن لم الغضب ساعة اآللهة لوم أن يلوح ألنه ثبتًا؛ التفسري
الثالث النشيد يف ذيوميذ بخطاب الكالم هذا مثل جاء فقد ذلك عىل كثرية أمثلة اإللياذة

يقول: إذ

ب��م��ق��دورات��ِه م��ع��ت��س��ٌف زف��س ي��ا ي��ك��ن ل��م م��ث��ل��ك ال��خ��ل��د آل ك��ل م��ن

النشيد يف بقوله مرتني والخداع بالكذب زفس رمى الورع الزعيم أغاممنون ونفس
عرش: الحادي والنشيد الثاني
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رم��ان��ي��ا ف��ي��م��ا أغ��راه وم��ا ف��م��ان

كثرية ذلك وأمثال
معرتضة. جملة خص». دونهم من بنرصته «وهكطوًرا قوله: (14)

خطري أمر إىل يشري البيت هذا يف ترى كما االستفهام إىل الخرب من انتقال كل (15)
من استحضارها يف بد ال كثرية أسماء تعداد عند ذلك الشاعر يستعمل ما وأكثر يليه،

جديد. محكٌّ يحكها ذاكرة
النشيد، هذا يف السابق وخطابه هنا فوليداماس خطاب بني بينًا فرًقا نرى (16)
تزلف بال رأيه فيبدي يتبع أن يجب الذي بالحق، الناطق اآلمر كالم هنالك تكلم فقد
وإن أنه موقن ألنه واالستعطاف؛ التلطف يف فيرشع هنا وأما واعرتاًضا، لوًما متوقع غري
هكطور إليه يميل أمًرا مثبٌت هناك فهو األول، املوضع يف نطق كما والصواب بالحق نطق
التي الساعة إال يرى وال صربًا، عيل قد ألنه تأباه؛ هكطور نفس أن يعلم رأيًا هنا ومورٌد
عنه، يكف أن النجو بذلك تطريًا يأمره فوليداماس كون حالة أعدائه جيش يبدد بها

بها. يستميله توطئة من ثم من بد ال فكان
يف بُوجهتها والتشاؤم والتفاؤل الطري زجر أو العيافة، — الرس النجو: (17)
أخذوا فيما أخذوها بل اليونان استنباط من ليست وهي املعتقدات، أقدم من الطريان
الشأن ذلك اليونان عند لها يكن لم أنه عىل واألشوريني، البابليني من تقدمهم عمن
خصائص أسمى من كانت حيث والعرب، الرومان عند حني بعد لها كان الذي الخطري،
جاهلية يف وكانت والكرامة، الوجاهة ذوي من رجاال لها ينتدبون الرومان فكان الكهان،
بدليل زمنًا بها عملوا اليهود أن والظاهر شاءوا، كيف بها يتكهنون فهد لبني العرب
«ال الحديث: ويف الدين، بقوة إال العرب بني من تنتسخ ولم الالويني، سفر يف تحريمها

اإلسالم». يف ِطرية
أو بالحصاة، الطائر يرمون كانوا أنهم العيافة يف العرب طريقة من واملشهور
قولهم ومنه تشاءموا، ميارسه والهم وإن به تفاءلوا ميامنه القوم وىلَّ فإن به يصيحون
خرجوا السفر أرادوا إذا وكانوا والشمال، اليمني من رش أو لخرٍي توقًعا والتشاؤم التيمن
أخذوا يمينًا أخذت فإن فيطريونها والشجر، األرض عىل مواقعها يف والطري الغَلس من

بقوله: القيس امرؤ يشري ذلك وإىل شماال، أخذوا شماال أخذت وإن يمينًا،
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ه��ي��ك��ِل األواب��د ق��ي��د ب��م��ن��ج��رٍد وك��ن��ات��ه��ا ف��ي وال��ط��ي��ر اغ��ت��دى وق��د

إىل اليمني من واآلخذ سانًحا، اليمني إىل اليسار من اآلخذ الطائر يسمون وكانوا
طريانه، وجهة عن النظر برصف طائر لظهور تفاءلوا أو تشاءموا وربما بارًحا، اليسار
الغربة منه أن وزعموا البني، غراب فقالوا: البني، إىل وأضافوه بالغراب، التشاؤم وأكثر
األسود أبي قول ذلك فمن واإلسالم، الجاهلية يف تحىص ال أشعار ذلك يف ولهم واالغرتاب،

املعتقد. ذلك إنكار إىل يشري ما وفيه الدؤيل،

األس��وُد ال��غ��راب أن��ب��أن��ا وب��ذاك غ��ًدا ف��رق��ت��ن��ا أن ال��ع��واذل زع��م

الرجلني، قصري باديتهم؛ يف االنتشار قليل طائر وهو القارية، بطري التفاؤل وأكثر
يتيمنون وقد الغيث، رسول كأنه للمطر، برؤيته يستبرشون الظهر أخرض املنقار، طويل

الحاجات. لقضاء به
يدل ما اسمه من طائر لكل واشتقوا وأمثالها املزاعم هذه يف تالعبوا الشعراء ولكن
رش، عقبى جعله شاءَ وإن خري عقبى العقاب جعل الشاعر شاء فإذا الرش، أو الخري عىل
يختلط وقد جرٍّا، وهلمَّ اللقاء، ُحمَّ قال: شاء وإن موتًا أي: ِحماًما، الحمام جعل شاء وإن
هؤالء فمن الرواية، يف لالختالف أو العهد بطول الشعراء مقاصد من كثري الرواة عىل
منه، يئسوا بعري عىل وقع إذا شؤم، طائر الشقرَّاق وهو األخيل أن مثال زعم من الرواة
َقَطن: لناقته القائل الفرزدق ببيت واستشهدوا تَطَّري، املسافر لقيه وإذا سامًلا كان وإن

أخ��ي��ال ال��ع��راق��ي��ب ط��ي��ر م��ن ف��الق��ي��ت م��درٍك اب��ن ب��ل��غ��ت��ن��ي��ه َق��ط��ٌن إذا

يعرقبها، ألنه العراقيب؛ طري اإلبل منه تتطري طائر كل تسمي العرب إن فقالوا:
أعرابي: قول ذلك ومثل

ب��أخ��ي��ال ع��ل��ي��ك ف��ي��ه��ا ط��ائ��ري ف��م��ا وش��ي��م��ت��ي ب��األم��ور وع��ل��م��ي ذري��ن��ي

وهو: خالف ببعض وأورده املعنى، لعكس هذا الفرزدق ببيت استشهد من ومنهم
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أخ��ي��ال األخ��ائ��ل ط��ي��ر م��ن ف��الق��ي��ت م��درك اب��ن ب��ل��غ��ت��ن��ي��ه ق��ط��ٌن إذا

(انظر مدرك ابن بلغته إذا املبارك الطائر هذا تالقي بأن لناقته يدعو إنه وقال:
التالية). املطالعة

يدلك ما اآلن هكطور قول ويف والتشاؤم، التسعد يف مذهبهم تقدم مما علمت (18)
هكطور جاهر ملا وإال الديني، االعتقاد مفروضات من يكن لم املذهب بذلك األخذ أن عىل
قيام عرص كل يف الناس يعدم ولم دينه، بأذيال استمساًكا القوم أشد من وهو بنبذه،
أنه الروماني الخطيب شيرشون عن روي فقد بها، وينددون خرافاتهم يفندون أفراد
هذا ومن عائًفا، بنفسه كان أنه مع العافة، مزاعم تسفيه يف مخصوًصا كتابًا وضع

لبيد: قول القبيل

ص��ان��ُع ال��ل��ه م��ا ال��ط��ي��ر زاج��رات وال ب��ال��ح��ص��ى ال��ط��وارق ت��دري م��ا ل��ع��م��رك

العبد: بن طرفة قول ومثله العرب، عند التكهن من آخر الحىصرضٌب وطرق

م��ت��ن��ائ��ي��ا ج��ان��بً��ا ال��ه��وي��ن��ا وخ��لِّ ل��وج��ه��ه ف��ام��ض األم��ر أردت م��ا إذا
الق��ي��ا ك��ن��ت م��ا األل��واح ف��ي خ��ط ف��ق��د أردت��ه م��م��ا ال��ط��ي��ر ي��م��ن��ع��ن��ك وال

يقول: إذ املنجمني عىل الرد بها التزم التي قصيدته يف تمام أبو يشري ذلك مثل وإىل

ك��ذِب وم��ن ف��ي��ه��ا زخ��رف م��ن ص��اغ��وه وم��ا ال��ن��ج��وم اب��ن ب��ل ال��رواي��ة اب��ن
غ��رِب وال ُع��ّدت إذا ب��ن��ب��ٍع ل��ي��س��ت م��ل��ف��ق��ًة وأح��ادي��ثً��ا ت��خ��رًص��ا

تهكًما: له ويقول قال، ما عىل ويعنفه بالجبن فوليداماس هكطور يرمي (19)
املعدودين املغاوير من وليس املهالك، ملواقف نفسه يعرض ال ألنه القتل؛ من بمأمن إنه

العبيس: قول حد عىل الحرب يف املنايا تتأثره

ال��ج��ل��ي��د ال��ب��ط��ل م��ص��رع ف��ذل��ك ح��رٍب ق��ت��ي��ل ال��ق��ائ��ل��ون وأم��ا

الجند برتجل الحسن الرأي يرتئي النشيد هذا أوائل يف فوليداماس رأينا (20)
عنه يشذ وال هكطور، حتى بأمره الجميع فيأتمر الخيل، ساسة لدى املركبات واستبقاء

600



عرش الثاني النشيد

حكمته بثه إىل تسوقه آخر رأيٍّا يرتئي هنا لنراه وإنا برأسه، كانت لحماقة ريسوس؛ إال
منه كلمة كل تشف بخطاب عنيًفا، تقريًعا مقرًعا هكطور إليه فيتثنى خربته، وسابق
وفتوًرا وهنًا قوتهم من آنس وقد باألعداء للبطش تحرقه صدره، يف ملتهبة نار جذوة عن
ولجأ التآويل، تلك يف منه باًعا أطول أنه يعلم وهو بالعجز فوليداماس رفيقه ورمى
زفس من اليقني البالغ وافاه بأنه تذكريهم إىل فوليداماس تفسري بفساد للجند إقناًعا
تلك يشتد لم ولو ببارح، التشاؤم أو بسانح للتفاؤل ذلك بعد محل فال املبني، بالنرص
ما بعد الجيش عزائم النحلت والنفوذ، الهيبة من له ما ويوطد فوليداماس عىل الشدة
الشاعر ترصف بديع من ذلك كل والبأس. الحكمة به يعتقدون مغوار بطل من سمعوه
البأس من هكطور صدر يسعر ما آخر وجه من وأوضح وجه من سيكون بما أنبأ فإنه

مرد. يرده ال الذي
بد ال بحقيقة ونطق املراد ألفاد الغبار، وتعاىل األوار، اصطىل الشاعر: قال لو (21)
شعري بقالب الكالم يفرغ أن إال عادته كجاري بالغته أبت ولكن جيشني، بتصادم منها
املظهر ذلك وأبرز العثري، ذلك نرش الذي هو زفس إن فقال: النفوس، يف لوقعه تمكينًا

الرهيب.
السور. قلل أي: (22)

جعل ذلك من وأبلغ تروسهم، أي: يالمقهم، اإلغريق حصون هومريوس جعل (23)
لبيد: كقول والسيوف، الرماح من املعاقل

وال��س��ي��وُف األع��وج��ي��ة ب��ن��ات إل��ي��ه��ا ن��أوي ال��ت��ي م��ع��اق��ل��ن��ا

بقوله: املعنَيني مقروم بن ربيعة جمع وقد

ي��ق��ي��م��ا أن غ��ي��رن��ا ب��ه ي��ه��اب ب��ه أق��م��ن��ا م��خ��وف وث��غ��ر
ال��ن��ظ��ي��م��ا وال��ح��دي��د م��ع��اق��ل��ن��ا وال��رم��اَح ب��ه ال��س��ي��وف ج��ع��ل��ن��ا

فيصفه املطالع، تنبيه يف يرشع خطري لعمل بطال يهيئ أن الشاعر أراد كلما (24)
فطرقل، لرباز يصدر الذي رسفيدون وهذا املقال، من ييل ما عليه ليصدق فخيًما؛ وصًفا

مخصوص. بمقال إليه الشاعر نبهنا ولهذا الفرسان، صفوة من يكون أن بد ال
السور. قلل املراقب: (25)
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عنرتة، شعر يف كثريًا مكرر وهو العرب، حماسيات يف الورود كثري املعنى هذا (26)
كقوله:

األوِل ب��ال��رع��ي��ل أوك��ل ح��ت��ى ف��وارس��ي ال��م��ض��ي��ق ف��ي أب��ادر ال إذ

وقوله:

ي��ص��اله��ا واف��د أول وأك��ون ش��ع��اع��ه��ا ل��ه��ي��ب ف��ي ف��ي��ه��م وأك��رَّ
س��واه��ا ي��ري��د ال ال��ج��م��اج��م ي��ف��ري ب��م��ه��ن��ٍد ض��ارب أول وأك��ون
ي��غ��ش��اه��ا ف��ارس أول ف��أق��ود ال��وغ��ى ي��غ��ش��ى ف��ارس أول وأك��ون

األعىش: قول منه وأبلغ

ن��زال��ه��ا ال��دارع��ون ال��ك��م��اة ي��خ��ش��ى م��ل��م��وم��ٌة ك��ت��ي��ب��ٌة ت��ج��يء وإذا
أب��ط��ال��ه��ا م��ع��ل��ًم��ا ي��ض��رب ب��ال��س��ي��ف ج��ن��ة الب��س غ��ي��ر ال��م��ق��ّدم ك��ن��ت

زهري: كقول الشعر، يف كثريًا املطروقة املعاني من وهذا (27)

ب��س��ل��م ال��س��م��اء أس��ب��اب رام ول��و ي��ن��ل��ن��ه ال��م��ن��اي��ا أس��ب��اب ه��اب وم��ن

عنرتة: وقول

األس��رُع ال��ف��رار م��ن��ه��ا ي��ن��ج��ن��ي ال ت��أت��ن��ي أن م��ن��ي��ت��ي أن وع��رف��ت

الحمداني: فراس أبي وقول

وأك��رُم أرج��ى ف��ال��ص��ب��ر ح��ال��ة ع��ل��ى ال��ردى م��ن ال��ف��رار ي��ن��ج��ي ي��ك��ن ل��م إذا

كقولهم: (28)
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واح��ُد وال��م��وت األس��ب��اب ت��ع��ددت ب��غ��ي��ره م��ات ب��ال��س��ي��ف ي��م��ت ل��م وم��ن

الرشاح، أكثر إليهما تنبه وعظمة ألنفًة لغلوكوس رسفيدون خطاب يف إن (29)
أن عليهم املفروض من كان الزمان ذلك يف للجيش قواًدا امللوك كانت ملا إنه قالوا:
وفاءً الفيالق صدر يف العدو باستقبال الهمم ويستنهضوا املخاطر، إىل أنفسهم يعرضوا
تعظيم قومنا يعظمنا رسفيدون: قال فقد وهكذا وإكرامهم، رعايتهم من ينالونه بما
بهمتنا فنفضلهم عليهم، نتفوق أن علينا بل البرش، ترصف نترصف أن علينا فعاٌر اآللهة،
وينطوي إباء، فوقه ما نفس إباء يتضمن كالم وهو بمقامنا، فضلناهم كما وفضيلتنا،
لويل الرعية رعاية ملقابلة والوفاء باملثل املثل ملقابلة فالعدل وهكذا، والوفاء العدل تحته

املجد سبيل يف والتهالك املوت الزدراء واألنفة؛ باإلكرام أمرها
العذبات. ذوات الخوذ أي: املعذب، البيض (30)

تيالمون. ابن الكبري أياس يفيد فهو وحده، أياس ذكر ورد حيثما (31)
الصغري. أياس ويلوس: ابن (32)

وطفقري؛ بأياس مينستس استنجد قد — طفقري قوس أي: القوس، الحنية: (33)
للبعد. وهذا للقرب، فذلك أرماهم، وطفقري أبسلهم، األول ألن

الرتس. الجنة: (34)
السفن إىل السبيل تمهيد وحدي عيلَّ فيستحيل بأًسا، اشتددت مهما إنني أي: (35)

أمامكم.
عىل وصدقه التشبيه هذا صحة إىل اللبيب املطالع نظر استلفات حسبنا (36)

أربًا. اآلخر من أحدهما يبلغ ال متالحمني جيشني
الطيب: أبو قال — الدرع والألمة: الرتس، الجنة: (37)

ب��وات��رُه ف��ي��ه��ا ول��ج��ت وم��ه��ج��ة أس��ن��ت��ُه ف��ي��ه��ا ول��غ��ت م��ق��ل��ة ك��م
زائ��رُه وال��ن��س��ر ه��اج��ره ف��ال��ع��ي��ش ب��ه ال��رم��اح س��م��ر ل��ع��ب��ت وح��ائ��ن

بهذا أتى إنما الشاعر أن القدماء عند املأثور من كان أفستاثيوس: قال (38)
تكد أرملة كانت ألنها والعدل؛ الصدق عىل لحرصها وإعالنًا والدته، لذكر تخليًدا التشبيه
يوضح يشء من ما ألنه العدل؛ يف بالغ تشبيه وهو جبينها، بعرق نفسها لتعول وتجد؛
الغالب يف ألنها ومقام؛ ثروة ذات بيد يجعله لم أنه ذلك من وأبلغ كالقسطاس، القسط
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ذلك عىل حريصة تكون ال ألنها مملوكة؛ أمة بيد وال التوازن، تمام إىل ميالة تكون ال
تُغش؛ وال تغش ال فهي والحالل، بالسرت لتعيش تكد فقرية امرأة بيد ولكن اإلنصاف،

املتيقظ. الصادق تحرير ميزانيها فتحرر
إنما أياس رفعه الذي الحجر فإن لقومه، الشاعر أثرة عىل آخر شاهد هنا لنا (39)

زفس. بعون إال رفعه له يتسنى ال هكطور حجر وهذا ذراعيه، بقوة رفعه
مرصاعه. الباب: صفق (40)
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الرابعة الواقعة

ُمْجَملُه

الكفاح. فاشتد الثغر إىل وأنصاره هكطور زفس دفع

أب��ص��ارِه وق��اد وح��وَّل ن��ارِه ل��ظ��ى ف��ي وغ��ادره��م

بمعاونة زفس عن خفيًة فهمَّ فوسيذ العاطفة وهاجت باإلغريق، الطرواد ففتك
فالتف املقاتلة، من ونفًرا اآلياسني همة واستنهض العرَّاف، كلخاس هيئة فاتخذ اإلغريق،
هكطور فجرح وأتباعه، هكطور فصدوا مرٍّا قتاال وقاتلوا تيالمون، بن آياس حول اإلغريق
فهب البطل، هذا ملوت فوسيذ وامتعض أمفياخوس، قتل أن بعد السفن مرىس عن ودفع
حوذيه بمريون وسار سالحه يف فشك لبه، وألهب ثواس بهيئة أليذومني وتمثل أخرى مرة
أفواًجا، القتىل وخرت الجيشان فاصطدم القلب، يف اآلياسان وظل الجيش ميرسة إىل
فربز أيذومني يوم اليوم ذلك وكان اإلغريق، إىل وفوسيذ الطرواد إىل منحرف وزفس
النرص كفة ترجح وكادت األقيال، وهزم األبطال وجندل السبق قصب بها أحرز ببسالة
عليه وزحف بطائل، منه تفز فلم األعداء عليه وتألبت بموقفه هكطور فتثبت لإلغريق،
فأشار ينهزمون، كادوا حتى الطرواد، عىل كاملطر النبال وانهالت بجيشهما اآلياسان
يتقهقروا، أن لهم األوىل كان إذا فيما رأيهم عىل للوقوف الزعماء؛ بجمع فوليداماس
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انقضاض مًعا انقضا ثم فاريس، أخاه وعنف الصفوف هكطور فخاض يتصربوا أو
الجيشان. فالتقى اإلغريق كتائب بخرق يظفرا فلم األسود،

اض��ا زف��س ال��ج��ّو ف��ي ح��ي��ث إل��ى ال��ف��ض��ا ش��ق ال��خ��م��ي��س��ي��ن وع��جُّ

معقل بني ومشهدها أيًضا، والعرشين الثامن اليوم يف النشيد هذا وقائع مجرى
والساحل. اإلغريق

الثالثعرش النشيد

ص��دع وال��ك��ف��اح وأن��ص��اره دف��ع زف��س ه��ك��ط��ور ال��ث��غ��ر إل��ى
أب��ص��اره ��اد وقَّ ل وح��وَّ ن��اره ل��ظ��ى ف��ي وغ��ادره��م
ال��ج��الد ق��روم م��ه��د وم��ي��س��ة ال��ج��ي��اد خ��ي��ر أرض إلث��راق��ٍة
ال��ل��ب��ن1 غ��ذاة ال��ن��ف��وس أب��اة ال��ف��ط��ن أه��ل اإلف��وم��ل��غ ون��ح��و
وم��ال ص��د إل��ي��ون ح��ص��ن وع��ن ال��ك��م��ال ره��ط األب��ي��ي��ن ون��ح��و
آل��ه م��ن ال��خ��ل��د ب��ن��ي ب��أن ب��ال��ه ف��ي ي��خ��ط��ر ك��ان وم��ا
ي��روم ف��ري��ق أي ل��ن��ص��رة وي��ق��وم أح��د ب��ه��م ي��ث��ور
أب��ص��را ال��ب��ال ج��م��ي��ع ف��س��ي��ذ ال��ث��رى رك��ن م��زع��زع ول��ك��ن
األوار ح��ر ي��رق��ب وأق��ب��ل ال��ب��ح��ار ع��ب��اب ش��ق ك��ان ل��ق��د
واس��ت��ق��ر ب��ه��ا ط��ود ألش��م��خ ال��ش��ج��ر أُمَّ س��م��ث��راق َوامَّ
وال��ب��ر وإل��ي��ون ال��ب��ح��ار س��ف��ي��ن وأب��ص��ر إي��ذا ك��ل ل��ه ف��الح��ت
األراغ��س ن��ك��ال ع��ل��ي��ه وش��ق ع��اب��س وه��و م��س��ت��ع��ج��بً��ا وأح��دق
م��س��ت��ع��رْه زف��س ع��ل��ى ب��ن��ف��س ال��وع��رْه ال��ق��م��ة م��ن ف��ه��بَّ
ت��م��ي��ْد2 ط��را وال��غ��اب ال��ش��م ل��ه ش��دي��ْد ارت��ج��اج خ��ط��اه وت��ح��ت
ال��راب��ع��ْه3 ف��ي إي��غ��اس ف��أدرك ال��ش��اس��ع��ْه ال��ذرى ف��ي خ��ط��ا ث��الثً��ا
ال��ب��خ��ار ب��ق��ع��ر خ��ال��دات ل��ه ال��ن��ض��ار ص��روح ش��ي��دت ه��ن��ال��ك
ب��م��رح��ل��ت��ْه ت��ط��ي��ر ج��ي��اًدا م��رك��ب��ت��ْه ل��ش��ائ��ق ف��ش��د
ي��س��ط��ع أع��راف��ه��ا وع��س��ج��د ت��ل��م��ع ذُْك��َرٌة ح��واف��ره��ا
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ب��س��دت��ه ال��ن��ض��ار وس��وط ش��ك��ت��ه ب��إب��ري��ز وح��ل
ي��ن��ف��رْج م��ب��ت��ه��ًج��ا ال��ي��م ل��ه��ا ت��ل��ْج ال��ع��ب��اب ب��ق��ل��ب ف��راح��ت
ع��ب��را إذ م��واله ب��وط��أة ش��ع��را وق��د ال��ب��ح��ار وخ��ل��ق
ال��ط��رب ي��أخ��ذه��ا ل��م��رآه ت��ث��ب ح��ي��ت��ان��ه ال��ق��ع��ر م��ن
ب��ل��ال ف��والذه س��ي��م وم��ا ات��ص��ال ب��ه��ا ب��ج��ذع ف��ط��ارت
ال��راس��ي��ات ال��س��ف��ن ل��ت��ب��ل��غ��ه رام��ح��ات خ��ي��ل��ه��ا ب��ه��ا س��راًع��ا
أم��ب��رس ال��ج��الم��ي��د وذات ت��ي��ن��ي��ذس ب��ي��ن م��ا ال��ل��ج وف��ي
ع��م��ي��ق ك��ه��ف ال��ق��ع��ر ف��ي ال��ب��ح��ر ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ذاك ت��ح��ت م��ن ت��وس��ط
ح��ال ال��خ��ل��د ع��ل��ف ل��ه��ا وم��د ح��ال ث��م أوق��ف��ه��ا ه��ن��ال��ك
ي��ك��س��ر4 وال ي��ح��ل ف��ل��ي��س ي��ب��ه��ر ذه��بً��ا وق��ي��ده��ا
س��ار5 ب��ال��ن��ف��س األغ��ارق ون��ح��و ب��ان��ت��ظ��ار ل��ه ث��م ل��ت��ل��ب��ث
وان��دف��ع��وا ه��ك��ط��ور إث��ر ع��ل��ى ه��رع��وا ق��د ال��ط��راود ف��أل��ف��ى
ي��دور ون��وء ت��ث��ور ك��ن��ار ي��ف��ور وق��ل��ب ج��ه��ي��ر ب��ص��وت
ط��را ث��م��ة األخ��اءة وذب��ح ق��ه��را األس��اط��ي��ل أخ��ذ ي��روم��ون
اع��ت��رض��ا ف��وره م��ن األرض ع��ل��ى ق��ب��ض��ا م��ن ف��وس��ي��ذ ول��ك��ن
ون��ط��ق��ا ش��ك��ال ك��ل��خ��اس ف��م��اث��ل رف��ق��ا األراغ��س أم ال��ي��م م��ن
ش��دْه: ف��وق ش��دًة ف��زاده��م��ا ب��ح��دْه م��ال األي��اس��ي��ن ون��ح��و
ال��ب��ال درء ف��ي��ه ف��ح��م��ل��ك��م��ا ف��اح��م��ال أال أي��اس «أي��اس
خ��ل��ف��ك��م��ا ال��رع��ب وان��ب��ذا ن��ع��م ب��أس��ك��م��ا ش��أو ف��اذك��را أال
ال��ع��ددا ح��ول��ن��ا ك��ث��ف��وا وإن ال��ع��دى ذراع ب��خ��اش ف��ل��س��ت
ق��ه��را ال��غ��ر ق��وم��ن��ا ي��ص��ده��م ج��ه��را ال��س��ور ع��ب��روا ح��ي��ث��م��ا ف��ه��م
ب��ن��ا ث��ار ك��ال��ن��ار وه��ك��ط��ور ه��ن��ا ه��ا خ��ش��ي��ت��ي ول��ك��ن��م��ا
ب��ب��أس ي��ق��وم إاله ف��رب زف��س ن��س��ل م��ن ك��ان أن ي��ف��اخ��ر
أذاه ل��ك��ف ال��ق��ي��ول وض��م م��ل��ت��ق��اه ف��ي ال��ع��زم وي��ول��ي��ك��م��ا
ال��ع��ل��ى»6 م��ول��ى أغ��راه ك��ان وإن ف��ش��ال أس��ط��ول��ك��م ي��غ��ادر
ق��واه م��ن ق��وة وأواله��م��ا ب��ع��ص��اه م��س��ه��م��ا ث��م وم��ن
ال��ه��م��ْم وك��ل ج��س��م وخ��ف��ة ق��دْم وث��ب��ت ذراع ش��دي��د
ص��خ��ر ص��ل��د م��ن ي��ن��ق��ض ال��ف��ور ع��ل��ى ص��ق��ر ب��س��رع��ة ت��وارى وح��اال
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ض��ع��ي��ف ط��ي��ر إث��ر ف��ي ال��واد إل��ى ال��خ��ف��ي��ف ال��ج��ن��اح ط��ي وي��رم��ح
ال��ك��ب��ي��ر:7 أي��اس ي��دع��و ون��بَّ��ه ال��ص��غ��ي��ر أي��اس أح��س ف��ف��ي��ه
ل��غ��رْض ع��راف��ن��ا وم��اث��ل ن��ه��ْض ربٌّ ش��ك ال ال��خ��ل��د «م��ن
ي��ق��ي��ن��ا ف��اع��ل��م ك��ل��خ��اس ه��و ف��م��ا ال��س��ف��ي��ن��ا ون��ح��م��ي األوار ل��ن��وري
اإلاله ب��ي��ان ي��س��ي��ر وأم��ر خ��ط��اه ي��س��ي��ر وه��و ت��ب��ي��ن��ت
ق��دم��ي» وع��دت ي��دي وه��اج��ت ال��دم ل��س��ف��ك م��اج��ت ف��ن��ف��س��ي
��ي ك��فِّ ل��ل��ف��ت��ك ت��ه��ت��ز ب��رم��ح��ي أُْل��ِف��ي اآلن وأن��ا «ن��ع��م، ف��ق��ال:
ت��ض��ط��رب ل��ل��ن��ق��ع وروح��ي ت��ث��ب ش��دة ب��ي ورج��ل��ي
ي��ك��ل» ال م��ن ه��ك��ط��ور ال��ق��رم م��ع ي��ج��ل ل��ب��راز ت��ح��رق��ن��ي
أل��ه��ب��ا ق��ل��ب��ه��م��ا وف��وس��ي��ذ ط��رب��ا ح��دي��ث��ه��م��ا ف��ذاك
م��ت��ق��اع��ْس ف��ت��ى ك��ل ي��ش��دد األراغ��ْس ج��ي��ش ل��س��اق��ة وراح
ت��رت��ع��ْش ع��يِّ��ه��ا ع��ل��ى وك��ان��ت ت��ن��ت��ع��ْش م��ف��اص��ل��ه��م ف��ق��ام��ت
أل��م��ا ال��ع��دو ج��ي��ش وب��ال��س��ور غ��م��ا ي��ض��وون األس��اط��ي��ل إزاء
م��وق��ن��ي��ن��ا أص��ب��ح��وا ق��د وب��ال��ح��ت��ف س��خ��ي��ن��ا دم��ًع��ا وي��ذرون ي��رون
ِف��َرق��ا ِف��َرًق��ا ي��ح��ث��ه��م ان��دف��ق��ا ب��ي��ن��ه��م ف��ف��وس��ي��ذ
ال��ن��ب��ال ربِّ ط��ف��ق��ي��ر ك��ل��ي��ط��س ال��رج��ال ق��روم ي��دع��و وب��ادر
ال��ع��داة ه��ول م��ري��ون وث��اوس ال��ك��م��اة ف��خ��ر ذي��ف��ي��ر وف��ي��ن��ي��ل
ع��زي��م��ت��ه��م: أث��ار ب��ق��ول وب��ك��ت��ه��م أن��ط��ل��وخ ك��ذا
ال��ذم��ار ح��م��اة ي��ا أف��ت��ي��ت��ن��ا ع��ار أي أرى ع��ار أي «أال
ي��ق��ادا أن أس��ط��ول��ك��م وق��اي��ة ج��ه��ادا ث��ب��ت��م إن ب��ك��م ظ��ن��ن��ت
الْح ال��ط��رواد ان��ت��ص��ار ف��ف��ج��ر ال��ك��ف��اْح ف��ي ت��ج��ب��ن��وا ف��إن وإال
ي��ص��ي��را ل��ن أن رب��اه ت��ي��ق��ن��ت خ��ط��ي��را ع��ج��ابً��ا ع��ي��ن��ي أت��ب��ص��ر
ف��ررْه إيَّ��َل��ة ق��ب��ل وه��م م��ن��ت��ص��رْه ال��ط��راود ع��ل��ي��ن��ا
آف��ات��ه��ا ي��دف��ع ع��زم وال ب��غ��اب��ات��ه��ا ب��ع��ج��ز ت��ت��ي��ه
وذي��ب وف��ه��د آوى اب��ن ط��ع��ام ال��ن��ص��ي��ب ب��س��وق ت��روح أن إل��ى
ي��ق��ح��م ل��ح��ظ��ة ول��و إل��ي��ن��ا م��ن��ه��م َم��ْن ي��ك ول��م ه��م أه��م
ال��ن��ك��دا ع��م��ارت��ن��ا وس��ام��وا ال��ب��ل��دا غ��ادروا وق��د ه��م أه��م
ال��ض��ج��ْر وس��ي��م��وا ال��ج��ن��ود ف��غ��ي��ظ ع��ث��ْر ال��م��ل��ي��ك الن وذاك
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ي��ن��ه��ض��ون��ا ال ع��ن��ه��ن ول��ل��ذود ي��ذب��ح��ون��ا س��ف��ائ��ن��ه��م ف��ح��ول
ال��خ��ط��ا م��ت��ن آخ��ي��ل ب��إغ��ض��اب ام��ت��ط��ى ك��ان أت��ري��ذ أن وه��ب
ال��م��رْض ي��أب��ى ال��ف��ض��ل أخ��ي ف��ع��ق��ل ال��ع��رْض ن��ت��الف��ى ب��ن��ا ه��ل��م��و
ال��ن��زال ي��وم ال��ك��ر م��غ��ادرة ال��رج��ال ب��ص��ي��د ج��دي��ًرا ول��ي��س
أب��دا ب��ع��اذرك��م ول��س��ت ق��ع��دا إن ال��ن��ك��س أع��ذل وال
ال��م��ال ب��ي��ن ال��ع��ار ف��اذك��روا أال ال��ب��ال س��ي��زي��د ت��ق��اع��س��ك��م
ال��ع��ن��ي��دا ال��ع��م��ي��د ذاك وه��ك��ط��ور ال��ش��دي��دا ال��ص��دام ت��ن��ظ��رون أال
وص��م��م»8 ص��ال ال��س��ف��ائ��ن وح��ول ح��ط��ْم وال��ق��ف��ل ف��از ب��أرت��اج��ن��ا
وه��م��ت9 ل��ل��ص��دام ك��ت��ائ��ب��ه��م ض��م��ت األي��اس��ي��ن وح��ول ف��ه��اج��وا
ال��وط��ي��س��ا ت��ث��ي��ر ي��وم وف��االس أري��س��ا ان��ت��ظ��اًم��ا ت��ش��وق ص��ف��وًف��ا
وه��ك��ط��وره��ْم ال��ع��داة ل��ص��د ج��م��اه��ي��ره��ْم ص��ي��د ت��رب��ص
ان��ح��ن��ى ال��م��ج��نُّ ال��م��ج��نِّ وف��وق ال��ق��ن��ا ل��ن��ص��ال ال��ق��ن��ا ن��ص��ال
ال��ب��ط��ال ال��ب��ط��ل الص��ق وق��د ات��ص��ال اْل��ِم��ْغ��َف��ُر َوِب��اْل��ِم��ْغ��َف��ِر
ال��ع��ذب��ات ب��ه��ا ت��م��وج ت��الق��ت ال��الم��ع��ات ال��خ��وذ ب��رص��ه��م
ع��وام��ل��ه��ْم اه��ت��زاز ت��الق��ي أن��ام��ل��ه��ْم ص��ل��د دون وم��ن
ال��ط��ع��ان ل��ح��ر ن��اًرا ت��ض��رم ج��ن��ان ب��ث��ب��ت ب��ه��نَّ ف��ه��ب��وا
م��ن��دف��ق ه��ك��ط��ور ال��ص��در وف��ي وال��ت��ص��ق��وا ال��ط��راود وه��ب
ان��دف��ع��ا ب��ه س��ي��ل ال��ش��م م��ن ان��ت��زع��ا ق��د ص��خ��ر ك��ج��ل��م��ود
ي��ق��ف10 ب��ع��ن��ف ح��ي��ث ال��ق��ع��ر إل��ى ت��رت��ج��ف م��رت��ج��ة ال��غ��اب ل��ه
ف��ت��ك��ا ل��ل��ب��ح��ر وال��ف��ل��ك ال��خ��ي��م ع��ل��ى س��ف��ك��ا ي��س��ف��ك ه��ك��ط��ور ك��اد وق��د
ال��ق��دْم ث��ب��ط��ت��ه رغ��م��ه ع��ل��ى اص��ط��دْم ال��ص��ف��وف ب��ت��ل��ك ول��م��ا
ع��ل��ي��ه وال��س��ي��وف ال��ق��ن��ا ي��ه��ي��ل إل��ي��ه ه��م األخ��اءة وج��ي��ش
ال��س��رى: ق��ي��ول وي��دع��و ي��ص��ي��ح ال��ق��ه��ق��رى وان��ك��ف��أ ف��ص��دوه
األص��ف��ي��ا دردان��س آل وي��ا ل��ي��ق��ي��ا وب��ن��ي «ط��راودت��ي
ال��م��ت��ي��ن11 ال��ح��ص��ار َرصَّ ُرصَّ وإن ي��دي��ْن ق��ري��بً��ا ف��ال��ع��دو ق��ف��وا
ق��درا12 ال��م��ع��ظ��م ه��ي��را ب��ع��ل ن��ع��م ُط��رَّا ال��خ��ل��د ب��ن��ي خ��ي��ر ك��ان ل��ئ��ن
ال��ردى» ب��س��ن��ان��ي ل��ه��م ف��إن ال��ع��دى ل��ن��ك��ال ال��داف��ع��ي ه��و
ع��ج��ب��ا ي��خ��ت��ال ذي��ف��وب وب��رز َولُ��بَّ��ا ن��ف��ًس��ا ال��ن��ط��ق ل��ذا ف��ه��اج��وا
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ي��ت��س��ت��ْر وب��ه��ا ال��خ��ط��ى ي��ح��ث ك��ْر ال��ق��وى م��س��ت��ج��ي��ش ب��ج��ن��ت��ه
ط��ع��ان��ْه ات��ق��اء ال��م��ج��ن ف��م��د س��ن��ان��ْه ص��ل��د م��ري��ون ف��ل��ق��اه
ت��ق��ه��ق��ْر ذوي��ه ب��ي��ن وم��ري��ون ت��ك��س��ْر ع��ن��ًف��ا ال��رم��ح ن��ص��ل��ه ف��م��ن
م��ع��ا ال��م��ب��ي��ن ال��ع��دو ون��ج��وى ان��ص��دع��ا ق��د ل��رم��ح م��غ��ي��ًظ��ا
اس��ت��ودع��ا ب��ه��ا ق��ن��اة ي��روم س��ع��ى ح��اال وال��خ��ي��م ول��ل��ف��ل��ك
ب��ص��ي��ح��ت��ه��م ال��ف��ض��اء ي��ع��ج ب��ك��رت��ه��م أخ��اي وق��وم
ظ��ف��را ال��ف��ت��ى ب��إم��ب��ري��وس ظ��ه��را م��ن أول وط��ف��ق��ي��ر
ال��ج��ه��اد ق��ب��ل ك��ان ب��ف��ي��ذي��ة ال��ج��ي��اد ح��اوي ل��م��ن��ط��ور اب��ن (ه��و
ح��ل��ي��ل��ه13 غ��ي��ر ل��ف��ري��ام ف��ت��اٌة ال��ج��م��ي��ل��ه ل��م��ي��دي��س��ك��س��ت��ا وزوٌج
ب��ط��ال ك��م��ا ح��ي��ث إلل��ي��ون ق��ف��ال ال��وغ��ى ان��ت��ش��اب ف��ع��ن��د
م��ق��ي��م��ا ك��ب��ن��ي��ه ح��رم��ٍة ع��ل��ى ك��ري��م��ا ض��ي��ًف��ا ل��ف��ري��ام وح��ل
ي��ن��ث��ن» ول��م ال��ق��ن��اة وج��ر ب��األذن ط��ف��ق��ي��ر ف��أرداه
ث��ب��ت��ت ب��ه ط��وٍد رأس ع��ل��ى ن��ب��ت��ت ك��دردارة ف��خ��ر
ال��ث��رى ل��وج��ه ال��غ��ص��ون ب��غ��ض ب��رى ح��ي��ن ال��ن��ص��ل ب��ه��ا ي��م��ي��ل
ال��ق��وى واه��ي ال��دِّرع ب��ص��ل��ص��ل��ة ال��ت��وى إم��ب��ري��وس ك��ذل��ك
وث��ب ح��اًال ه��ك��ط��ور ول��ك��ن ال��س��ل��ب ي��روم ه��مَّ وط��ف��ق��ي��ر
ب��ال��غ��اف��ل ك��ان م��ا وط��ف��ق��ي��ر ب��ال��ع��ام��ل ي��رم��ي��ه وأق��ب��ل
ال��م��ق��ي��ر أم��ف��م��اخ ال��ف��ت��ى ل��ص��در ي��ط��ي��ر ال��س��ن��ان ف��راح ت��ن��ح��ى
وش��ان��ا»14 ن��س��ال ي��ن��س��ب ألق��ط��ور وك��ان��ا أب��وه أق��ط��ي��اط «ف��تً��ى
خ��رَّا ح��ي��ث خ��وذت��ه ل��ي��س��ل��ب ك��رَّا وه��ك��ط��ور ي��ص��لُّ ف��خ��ر
ي��ع��اج��ل��ه ع��ل��ي��ه أُِط��ي��ر ع��ام��ل��ه آي��اس ول��ك��ن
ص��دا ال��ع��وام��ل ي��ص��د ح��دي��ًدا ت��ردَّى ج��س��ًم��ا ال��رم��ح ي��ب��ل��غ ف��ل��م
دف��ع رغ��ًم��ا ب��ال��ع��ن��ف وه��ك��ط��ور وق��ع ال��م��ج��ن ب��م��ت��ن ول��ك��ن
ب��ه��م��ا خ��ل��وا أخ��اي وق��وم ه��م��ا ح��ي��ث ال��ق��ت��ي��الن ف��ظ��ل
ال��م��ع��س��ك��ر ق��ف��ال وإس��ت��ي��خ��ي��س ال��م��وق��ر م��ن��س��ت أم��ف��م��اخ ف��ف��ي
ش��رارا اح��ت��دام��ا ي��ق��دح��ان ب��ه س��ارا ي��اس��ان إال وإم��ب��ري��وس
غ��اب وس��ط س��خ��ل��ة ان��ت��زع��ا ق��د ال��ك��الب ن��اب ت��ح��ت م��ن ك��ل��ي��ث��ي��ن
أع��ل��ي��اه��ا ف��ك��ي��ه��م��ا ب��ي��ن وم��ا اح��ت��م��اله��ا ق��د ال��غ��ي��اض ل��غ��ض
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ان��ت��زع��ا ش��ك��ت��ه وش��ائ��ق رف��ع��ا أي��دي��ه��م��ا ب��ي��ن ك��ذا
ال��م��ف��دَّى أم��ف��م��اخ ال��ف��ت��ى ل��ق��ت��ل ح��ق��دا ي��ش��ت��د وي��ل��وس اب��ن وظ��ل
ال��غ��ض��ب ش��دي��د ورم��اه��ا رح��ا اق��ت��ض��ب إم��ب��ري��وس ف��ه��ام��ة
ق��رت15 ال��ت��رب ف��ي ه��ك��ط��ور وت��ل��ق��اء م��رت ح��ي��ث ك��رة وال ف��دارت
وع��ي��ده16 ش��ر ل��ط��رواد ي��ع��د ل��ح��ف��ي��ده م��ن��ت��ق��ًم��ا وف��وس��ي��ذ
أم��ر ل��وق��ع ال��ن��ف��وس ي��ه��ي��ج ي��ج��ري وال��خ��ي��م ال��ف��ل��ك إل��ى ف��ه��ب
اع��ت��زال م��ا ب��ع��د م��ن ال��ح��رب إل��ى ق��ف��ال إي��ذوم��نً��ا ف��أب��ص��ر
ج��رح��ا ش��ظ��ي��ت��ه ب��ب��ط��ن ط��رح��ا ف��تً��ى ح��ي��نً��ا ي��ع��ال��ج
ع��ج��ال ع��ج��ًال خ��ي��ام��ه��م إل��ى ح��م��ل��وه أن ب��ع��د ف��م��ن
األس��ى17 ب��ادي ج��دَّ ل��خ��ي��م��ت��ه ل��إلس��ى إي��ذوم��ٌن وأل��ق��اه
ل��ل��ك��ف��اح18 م��ق��ت��ح��ًم��ا وي��ق��ب��ل ال��س��الح ب��ث��ق��ي��ل ب��ه��ا ي��ش��ك
ث��واس أن��ذرم��ون اب��ن ب��ش��ك��ل ب��ب��اس ي��ع��دو ف��وس��ي��ذ ت��ل��ق��اه
خ��ط��ي��را أم��ي��ًرا اإلت��ول وس��اد ك��ب��ي��را م��ل��ًك��ا ك��ان ال��ذي ث��واس
ب��ال��ج��الل ف��ل��ورون��ٍة ك��ذل��ك ال��ج��ب��ال أم ك��ال��دون��ة ع��ل��ى
زع��م��ا ق��د األخ��اءة ل��ف��ي��ف م��ا أي��ن «أإي��ذوم��ٌن ف��ق��ال:
ا» ه��دَّ ان��ه��دَّ ق��د أراه وع��ي��ٌد ا ق��دَّ ال��ط��رواد ي��ق��دُّ ب��ب��أٍس
ال��ص��دام الع��ت��زال أح��د ب��ن��ا ي��الم أن أرى «ول��س��ت أج��اب:
ق��ع��د وذًال ج��ب��نً��ا ال��ح��رب ع��ن أح��د م��ن وم��ا ج��م��ي��ًع��ا ك��ررن��ا
واغ��ت��راب��ا ل��ن��ا وع��اًرا ن��ك��اًال اس��ت��ط��اب��ا ال��ق��دي��ر زف��س ش��ك ف��ال
ال��خ��ام��ل ي��س��ت��رش��د ب��ن��ص��ح��ك ال��ب��اس��ل ال��ف��ت��ى وأن��ت ث��واس
ف��ف��ردا» ف��رًدا ال��ف��وارس وح��ض ج��ه��دا ب��رش��دك ت��أل��ون ف��ال
ال��وغ��ى ذا ف��ي ال��ك��ر ع��ن ق��ع��وًدا ب��غ��ى م��ن «أإي��ذوم��ٌن ف��ق��ال:
ل��ل��ك��الب م��ض��غ��ة ه��ن��ا وي��ب��ق��ى ال��م��آب ع��ل��ي��ه ي��ع��ز أن ع��س��ى
م��ع��ا ن��ك��ر أن ف��ي ال��ف��وز ع��س��ى م��س��رع��ا ات��ل��ن��ى وه��ي ف��ش��ك
ال��ق��وى ي��ح��رزون ت��ك��اف��ل��ه��م ل��دى ال��رج��ال ف��ي م��ا ف��أع��ج��ز
ن��ب��ال��ي» ل��س��ن��ا ال��ح��رب اش��ت��دَّت إذا ال��رج��ال ب��ق��روم أن��ن��ا وزد
خ��ي��م��ت��ه أمَّ وإي��ذوم��ٌن وج��ه��ت��ُه راح ان��ت��ه��ى ول��م��ا
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ي��دي��ه ب��ي��ن ب��رم��ح��ي��ن وه��بَّ ع��ل��ي��ه ال��س��الح زه��يَّ ف��أل��ق��ى
زن��ده م��ن ي��دف��ع األرض ع��ل��ى ع��ن��ده م��ن زف��س ك��ص��اع��ق��ٍة
ال��ب��ش��ر ب��ي��ن ب��ال��ش��ؤم ف��ي��ن��ب��ئ ش��رر األل��م��ب ف��ي ل��ه��ا ي��ط��ي��ر
ك��رِّه ف��ي ال��ُغ��ر ص��ف��ائ��ح��ه ص��دره ع��ل��ى ح��ك��ت��ه ش��ع��اع
رم��ح��ا ثَ��مَّ م��ن ي��ط��ل��ب ال��خ��ي��م ل��دى أض��ح��ى ال��ش��ه��م ت��اب��ع��ه ف��أب��ص��ر
ص��ح��ب��ي ك��ل م��ن ال��ف��وارس أع��ز ح��ب��ي م��ري��ون م��ول��وس «اب��ن ف��ص��اح:
األل��م وزاد س��ه��ٌم أص��اب��ك األص��م ال��ص��دام ب��رح��ت ع��الم
م��س��ت��ع��را ت��ران��ي أل��س��ت خ��ب��را ل��ي ت��ح��م��ل اآلن أم
وح��س��ام��ي» ع��ام��ل��ي وي��دف��ع��ن��ي خ��ي��ام��ي ب��ي��ن ال��ت��خ��ل��ف أب��ي��ت
ع��ام��ال ل��ي خ��ي��ام��ك ف��ي أرى ع��اج��ال ن��ع��م «أت��ي��ت ف��ق��ال:
وان��ك��س��رت» ذي��ف��وب ت��رس ع��ل��ى ان��ق��ع��رت ق��د ق��ن��ات��ي ف��إن
ت��ل��ق��ى ع��ش��ري��ن ش��ئ��ت وإن ق��ن��اًة ت��ن��ق��ى ادخ��ل خ��ي��م��ت��ي «ه��ن��ا ف��ق��ال:
ال��ع��داة س��الح م��ن ب��أك��ن��اف��ه��ا س��اط��ع��ات ع��ل��ق��ت ب��ه��ا ص��ف��وًف��ا
ال��ع��دى19 ُع��لُ��وج وج��ه ب��وج��ه��ي أب��دا م��ق��ت��ح��ٌم ألن��ي
ال��ص��ف��اح»20 ب��زاه��ي والٌم وب��ي��ض رم��اح وف��ي��ه��ا ت��روس ف��ف��ي��ه��ا
ب��ف��ت��ك��ي ذخ��رت ك��ث��ي��ٌر س��الٌح وب��ف��ل��ك��ي خ��ي��م��ت��ي «وف��ي أج��اب:
ال��م��ج��ال ل��ب��ع��د ال��م��ن��ال ع��س��ي��ر اس��ت��ط��ال وال��ع��دو ول��ك��ن��ه
أدَّك��ر ب��أس��ي ب��أن��ي اف��ت��خ��ر م��ث��ل��ك وإن��ي
ال��س��رى21 ص��در ال��ن��ق��ع ال��ت��ح��م إذ أرى ال��ط��ع��ان ي��وم وأن��ي
ب��الن��ي» ق��د إي��ذوم��نً��ا ول��ك��ن ي��ران��ي ال ق��د أب��ل إن ف��غ��ي��رك
خ��ب��رك22 ل��ي ل��تُ��ن��م��ي ف��ل��س��ت خ��ب��رك م��ن «وم��ث��ل��ي ف��ق��ال:
رم��ن��ا ال��ب��ه��م ص��ف��وَة ل��ه ك��م��ي��نً��ا أق��م��ن��ا م��ا إذا ب��أن��ا ع��ل��م��ت
ف��ت��ك23 م��م��ن ص��ك م��ن ف��ي��ع��رف ال��م��ح��ك ي��ك��ون ح��ي��ث ه��ن��ال��ك
ي��ن��خ��ل��ع ق��ل��ب��ُه ج��وف��ه وم��ن ام��ت��ق��ع ال��ج��ب��ان ح��ي��ث ه��ن��ال��ك
ي��ص��ط��ف��ق ال��م��وت خ��ش��ي��ة وم��ن ي��ح��ق��ق ه��ل��ًع��ا ب��م��ه��ج��ت��ه
ت��رت��ج��ف رك��ٌب ف��ت��ق��ع��ده وي��ق��ف أس��ن��ان��ه وت��ص��ط��ك
وق��ل��ب��ا ل��ونً��ا ي��ت��غ��ي��ر وال ل��ي��ع��ب��ا ف��ل��ي��س ال��َج��ُس��وُر وأم��ا
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ون��ح��را ط��ع��نً��ا وال��ب��ط��ش ال��ك��ر إل��ى ص��ب��را ال��ق��وم رص��د وق��د ي��ع��ال
ف��ي��ن��ت��ق��د س��ب��ي��ًال ع��ل��ي��ك ي��ج��د ال��ذي ذا م��ن ه��ن��ال��ك
أص��ب��ت ب��ع��ي��ًدا أو إذن ق��ري��بً��ا ض��رب��ت وإم��ا ط��ع��ن��ت ف��إم��ا
ال��رم��اح24 م��ح��ط ذاك وص��درك س��الح وق��ع ب��ظ��ه��رك ف��ل��ي��س
ن��ج��ت��دي وال ع��ل��ي��ه ن��الم ص��دد ف��ي ال��ب��ح��ث دع ول��ك��ن
م��ت��ي��ن��ا»25 س��ن��انً��ا اق��ت��ل خ��ي��م��ت��ي وم��ن م��ك��ي��ن��ا ع��زي��ًزا ادخ��ل��نَّ ه��ل��م
ال��ب��اس��ل ال��ف��ت��ى ف��ه��و ك��ر وإن ن��اب��ل م��ث��ل��ه م��ا ي��رم ل��ئ��ن
ب��غ��ى م��ا ب��ه��م ي��ب��ل��غ��ن ف��ل��ن ط��غ��ى م��ه��م��ا ه��ك��ط��ور ك��فء ف��ه��م
ال��س��ف��ي��ن��ا ف��ي��وري ال��م��ن��ال ع��ل��ي��ه ي��ه��ون��ا ل��ن ع��زم��ه ي��ك��ن وم��ه��م��ا
األذى ن��ار ب��م��ق��ب��اس رم��اه��ا إذا زف��س غ��ي��ر ن��ال��ه��ا ف��ال
وح��ج��ْر ع��ام��ٌل ي��ؤل��ُم��ُه ال��ب��ش��ر ج��م��ي��ع م��ن ب��ش��ٌر وال
وق��ه��را ذالٍّ آلي��اس ي��ط��ي��ق م��س��ت��م��رٍّا ال��ث��رى ن��ت��اج وي��غ��ذي
ص��ال ب��ال��ع��زم آخ��ي��ل ن��ف��س ول��و ي��ط��ال ال��س��ب��اق ب��غ��ي��ر ول��ي��س
ال��ف��خ��ار» ن��ول��ى ن��ح��ن أو ل��ن��ول��ي ل��ل��ي��س��ار إذا ف��ن��س��ي��ر ف��ق��م
ق��ال ح��ي��ث إل��ى ي��ج��ري ت��ق��دم ال��ق��ت��ال ك��رب ح��اًال وم��ري��ون
ش��ررا إي��ذوم��ٌن ي��ض��رَّم ظ��ه��را م��ذ ال��ط��راود ودون
م��ج��م��ع��ي��ن ب��ك��ب��ح��ه��م��ا ت��رام��وا ال��م��ت��ي��ن ب��ال��س��الح وت��اب��ُع��ُه
ث��ار ل��ل��ج��و ال��س��ف��ائ��ن إزاء وال��غ��ب��ار اش��ت��ب��ك��ت ال��س��رى ه��ن��اك
ال��رق��ي��ع ل��ع��ب��اب ف��ت��ن��س��ف��ه رف��ي��ع س��ح��ٌق ال��س��ب��ل س��ت��ر وق��د
ف��ال��ت��ط��م��ت ت��ف��اق��م ب��ن��وءٍ اص��ط��دم��ت ق��د ال��ري��اح ك��أن
األس��ال األس��ل وق��ارن��ت ال��ف��ال ت��ل��ك ف��وق اش��ت��ب��ك��وا ك��ذا
ل��ل��ن��زال ل��ه��ب��ت وأف��ئ��دٌة ال��رج��ال ص��در ت��م��زق رم��اح
ال��رءوس ف��وق ال��ت��رائ��ك وزه��ر ال��ت��روس وغ��ر ال��دروع ول��م��ع
ال��ح��دق��ا ي��ب��ه��ر ب��م��ن��ظ��ره ال��ف��ي��ل��ق��ا ال��ف��ي��ل��ق ع��ان��ق وق��د
ال��ه��ائ��ل ال��م��ش��ه��د ل��ذا ي��س��ر ال��ب��اس��ل ال��ف��ات��ك س��وى ول��ي��س
ال��ه��م��ام26 أخ��ي��ه م��رام خ��الف رام ق��رون��س اب��ن��ي م��ن وك��لُّ
ي��م��ي��ل27 م��ل��يٍّ��ا ك��ان ل��ه��ك��ط��ور أخ��ي��ل ش��أن إلع��زاز ف��زف��س
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ب��ع��ي��دا األخ��اء ق��وم ب��إل��ي��ون ي��ب��ي��دا أن ي��ش��أ ل��م ول��ك��ن��ه
ج��ه��را ال��ش��ه��م اب��ن��ه��ا أخ��ي��ل ك��ذاك ق��درا ث��ي��ت��ي��س إج��الل اخ��ت��ار ب��ل
وق��ل��ب��ا ن��ف��ًس��ا األراغ��س ل��ي��ح��ي��ي ه��بَّ��ا ال��ب��ح��ر م��ن س��رٍّا وف��وس��ي��ذ
ان��ح��رف ال��ع��داة ون��ح��و ع��ل��ي��ه��م ج��ن��ف زف��س أن ي��ؤل��م��ه
وأص��ال ف��رًع��ا ال��ت��ك��اف��ؤ وث��م إال ل��ي��س واح��ٍد أٍب اب��ن��ا ه��م��ا
ي��دا28 وط��ال ع��ل��ًم��ا ف��اق وق��د غ��دا زف��س ال��ب��ك��ر ول��ك��ن��م��ا
ي��ظ��ه��را أن األراغ��س ب��ج��ي��ش ج��س��را م��ا ف��وس��ي��ذ ل��ذل��ك
ك��م��يٍّ��ا ال��ك��م��اة ب��ي��ن ي��م��اث��ل خ��ف��يٍّ��ا ال��ص��ف��وف ي��خ��وض ف��ج��اب
س��ج��ال ح��رٍب ح��ب��ل ب��س��ط��ا ل��ه ن��ك��ال ن��ار اإلاله��ان وأورى
ي��ق��ط��ع ال وه��و ف��ق��ط��ع��ه��م وق��ع��وا ك��ل��ه��م ب��أط��راف��ه
ت��ج��اذب��ه��م29 ب��ع��ن��ف ل��دي��ه ك��ت��ائ��ب��ه��م س��راة وخ��رت
وخ��ط��ا ق��د ب��ال��ش��ي��ب ك��ان وإن س��خ��ط��ا إي��ذوم��ُن ه��ن��ال��ك
وه��ج��م ح��ن��ًق��ا ق��وُم��ه دع��ا ال��ق��دم ب��ث��ب��ت ال��ع��داة ل��ق��ل��ب
ال��ب��ط��ل أث��ري��ون ب��ك��رت��ه ق��ت��ل م��ذ ع��زائ��م��ه��م وه��دَّ
��ال أمَّ ال��ع��ل��ى ون��ي��ل ح��دي��ثً��ا أق��ب��ال ق��د ق��ب��ي��س��ة م��ن ف��تً��ى
ال��م��رام ذا ف��ي ف��ري��ام ف��خ��اط��ب ه��ام ال��ح��س��ن ربَّ��ة ب��ك��س��ن��درا
ال��ب��ل��د وح��ف��ظ ال��ع��دو ب��ق��ه��ر وع��د ب��ل ل��ه��ا م��ه��ًرا س��اق وم��ا
ع��دات��ه ف��وق ان��ق��ض ي��زوج��ه ب��ن��ات��ه أب��ه��ى ال��ش��ي��خ وع��د وم��ذ
ج��نَّ��ِت��ِه ص��ل��ب ي��ق��ه ف��ل��م ب��ع��زي��م��ت��ه ش��ام��ًخ��ا م��ض��ى
ب��ش��ك��ت��ه ي��ص��ل ف��خ��ر ب��م��ه��ج��ت��ه ال��س��ن��ان وغ��ار
ت��ن��ت��ص��ر ل��ئ��ن أث��ري��ون «أي��ا ي��ف��ت��خ��ر: إي��ذوم��ُن ف��ن��اداه
ال��ب��ش��ر ب��ن��ي خ��ي��ر ع��ل��م��ت��ك ب��ال��خ��ب��ر خ��ب��رك ف��ت��ت��ب��ع
ب��ال��وع��ود ك��ذا ن��ب��رُّ ف��ن��ح��ن ال��ع��ه��ود أب��دى ف��ري��ام ك��ان ف��إن
ع��ل��ن��ا ن��وث��ق��ه ف��ع��ه��دك ن��ل��ن��ا إن إل��ي��ون دك ع��ل��ى
ت��أت��ي أرغ��ل��ي��ذة م��ن ألت��ري��ذ ب��ن��ت أج��م��ل ع��رس��ك ون��ج��ع��ل
ب��ع��ار30 ي��ش��اب��وا ل��ن ف��أح��م��اؤن��ا ال��ق��رار ن��ب��دي ال��ف��ل��ك إل��ى ه��ل��م
ل��غ��ب��ا ال��ع��دى ف��زاد ب��س��اٍق م��ج��ت��ذبً��ا واف��اه ث��م وم��ن

614



عرش الثالث النشيد

م��ش��ت��ع��ال وان��ق��ضَّ ل��ي��ن��ق��َم أق��ب��ال راج��ًال وآس��يُّ��ٌس
ت��ن��ف��س��ه��ا ع��اله ق��د ف��ت��ى ي��ح��رس��ه��ا ال��خ��ي��ل خ��ل��ف��ه وِم��ْن
م��رق��ا ب��ح��ل��ق��وم��ه ب��زج س��ب��ق��ا وإي��ذوم��ٌن ف��ه��مَّ
ي��خ��رُّ ل��ل��ح��ض��ي��ض ب��أس��ن��ان��ه ي��ص��رُّ ال��ج��ي��اد أم��ام ف��م��ال
ق��نَّ��ت��ِه ف��وق وم��لُّ��ول��ٍة وح��ورت��ِه ط��وٍد ك��أرزة
ت��ت��خ��ذ ال��س��ف��ائ��ن ل��ص��ن��ع ش��ح��ذوا ل��ه��ا ب��ف��أٍس ت��م��ي��ل
ه��رب��ا ي��ن��ه��زم ف��ل��م وح��از م��ض��ط��رب��ا ظ��ل وس��ائ��ق��ه
ال��ح��دي��د درع ف��وق ب��أح��ش��ائ��ه ي��م��ي��ذ واف��ى ن��س��ط��ور اب��ن ورم��ح
��ى ت��ل��قَّ أن��ط��ل��وخ وأف��راس��ه ش��ه��ق��ا ي��ش��ه��ق األرض إل��ى ف��أه��وى
��م��ا ي��مَّ إي��ذوم��نً��ا وذي��ف��وب م��غ��ن��م��ا ل��ل��ح��م��ى ب��ه��ا وس��ار
أط��ارا ال��س��ن��ان وع��ل��ي��ه م��ش��ى ث��ارا ي��ط��ل��ب ه��بَّ آلس��ي��ٍس
ت��ل��م��ل��م ال��م��ج��ن ف��ت��ح��ت وزجَّ ت��ق��دَّم رآه م��ذ وإي��ذوم��ُن
ل��ل��ن��ظ��ر س��اط��ٌع وف��والذه ال��ب��ق��ر ج��ل��د ي��غ��ش��ي��ه «م��ج��نٌّ
م��س��ت��دي��ر» ب��ه ال��ق��ت��ي��ر ي��ح��فُّ ك��ب��ي��ر م��ت��ي��ٌن م��ق��ب��ض��ان ل��ه
رنَّ��ا ال��تُّ��رس وق��ع��ه وم��ن وط��ار ال��م��ج��نَّ��ا ال��س��ن��ان ب��ط��ن ف��الم��س
إف��س��ي��ن��را ه��ف��اس��س اب��ن إل��ى ص��درا إذ ط��اش وم��ا وغ��لَّ
ب��ع��د ع��ن ي��ش��ه��د وذي��ف��وب ب��ال��ك��ب��د ي��ص��م��ي��ه ف��أن��ف��ذ
م��ن��ت��ص��ر: ب��ن��ع��رة ي��ص��ي��ح م��ف��ت��خ��ر ب��خ��ي��ل��ة ف��راح
ال��ب��ش��ر ه��ول آذي��س أم وإن ان��ه��در م��ا آس��ي��س دم «ن��ع��م
ب��رف��ي��ق» أت��ب��ع��ت��ه ألن��ي ال��ع��م��ي��ق ال��م��ق��ام ض��م��ن س��ي��أم��ن
ال��س��ع��ي��ر أن��ط��ل��وخ ح��ش��ا وأورى ال��ن��ع��ي��ر ذاك األراغ��س ف��س��اء
ال��ق��ت��ي��ال31 ال��خ��ل��ي��ل ب��ال��م��ج��ن ي��ق��ي ع��ي��ال وال��ص��ب��ر راح ب��ث��ه ع��ل��ى
ال��زف��ي��را ي��ع��ل��ي ل��ل��س��ف��ائ��ن ب��ه أس��ي��را وم��ك��س��ُت وآل��س��ط��ٌر
ع��زم��ه ع��ل��ى ب��ع��زٍم ي��ك��ر ح��زم��ه ف��ي ظ��ل وإي��ذوم��ٌن
ب��ن��ف��س��ه ذوي��ه ل��ي��ف��دي وإم��ا ب��ب��أس��ه ك��م��يٍّ��ا ل��ي��ردي ��ا ف��إمَّ
اش��ت��ه��ر إس��ي��ت ب��ن ب��أل��ق��اٍث األغ��ر ل��زف��س س��ل��ي��ًال أص��اب
ه��ي��ف��وذم��ي��ا ال��ب��ك��ر ب��ن��ت��ه ع��ل��ى ص��ف��يٍّ��ا ص��ه��ًرا ك��ان ق��د ألن��خ��ي��س
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أن��زاله��ا ق��ل��ب��ه��م��ا ب��م��ن��زل أب��واه��ا ب��ص��رح��ه��م��ا ف��ت��اٌة
ال��ح��س��ان ال��ع��ذارى ف��ي م��ث��ٌل ل��ه��ا ال��زم��ان ل��دات ب��ي��ن ك��ان وم��ا
وط��ع��ن ب��ض��رٍب ذاك ف��اق ك��م��ا وح��س��ِن وع��ق��ٍل ب��وش��ي وف��اق��ت
ي��س��ل��م��ا أن ف��وس��ي��ذ ال��ربُّ أب��ى ول��ك��نَّ��م��ا إل��ي��ه ��ْت ف��زفَّ
ال��م��ك��ر وح��ال ال��م��ف��ر ف��ض��اق ال��ب��ص��ر وغ��ش��ى ق��واه ف��ح��ل
ع��ظ��ي��م وج��ذٍع م��ك��ي��ٍن ك��رك��ٍن م��ق��ي��م ح��راٍك ب��غ��ي��ر وظ��ل
ال��ع��دى ط��ع��ن اآلن ت��ق��ه ف��ل��م ال��ردى وف��ت��ه م��راًرا ب��درٍع
م��رق��ا دون��ه��ا م��ن ال��ص��در وف��ي رش��ق��ا م��ذ ال��زج ف��م��زق��ه��ا
غ��اص ال��ل��دن ال��ع��ام��ل ق��ل��ب��ه وف��ي ال��م��ن��اص وك��ي��ف وخ��ر ف��ص��ل��ت
ال��ف��ؤاد32 وج��ي��ب اش��ت��داد ب��ع��ن��ف م��اد ال��ك��ع��ب إل��ى ال��س��ن��ان وع��ود
ج��اش��ا: ي��ش��ت��دُّ ص��اح وإي��ذوم��ٌن ت��الش��ى ح��ت��ى ي��ه��ت��ز زال وم��ا
واح��ِد ل��ق��ا ص��ي��ٍد ث��الث��ة س��اع��دي ف��رى ق��د ه��ا «أذي��ف��وب
أن��ا زف��س اب��ن أي ف��ت��ع��ل��م ه��ن��ا أق��ب��ل ال��ت��ش��دق ع��الم
أب��ي ك��ان ذق��ل��ي��ون وأن ن��س��ب��ي ع��ن ال��ع��ل��م ي��أت��ك أل��م
م��ج��د ط��ود رق��ى أب��ي��ه ب��زف��س ج��دي م��ي��ن��وس إق��ري��ط وأه��ل
ع��دي��ده ش��ع��وب دان��ت ل��م��ل��ك��ي ش��دي��ده ب��اع��ي ب��إق��ري��ط وأن
ال��ه��الك» س��ب��ل ال��ط��راود وك��ل وأب��اك ه��ن��ا أري��ك أت��ي��ت
ف��ك��ره ف��ي ردَّد م��رام��ان أم��ره ف��ي ذي��ف��وب ف��ن��ازع
ل��س��واه ي��ل��ت��ج��ي أن ال��رأي أم م��ل��ت��ق��اه إل��ى ف��ذًا أي��ب��رز
م��ع��ه ي��أت��ي ب��أن��ي��اس ي��ل��وذ ال��م��ع��م��ع��ة ش��دة ف��ي ف��ع��وَّل
ال��ح��ن��ق33 ش��دة م��ن ت��ق��اع��د ال��ف��ي��ل��ق ط��رف ف��ي ف��أل��ف��اه
ي��ب��رَّا ل��م وب��إق��دام��ه ب��ه أزرى ف��ري��ام أن ي��ؤل��ُم��ُه
ع��ل��م��ا34 ال��ط��راود ص��در أأن��ي��اس ��ا ف��ه��ل��مَّ «إذن ق��ال: ف��واف��اه
ال��ع��ط��ب ب��ادي اآلن ص��ه��رك ف��ذا ال��ن��س��ب ح��ق��وق ت��رع��ى ك��ن��ت ف��إن
ع��ن��ي ق��دي��ًم��ا ط��ف��ًال ك��ن��ت وق��د ال��زم��ن س��ال��ف ف��ي ب��ك ف��ك��م
ه��ل��ك��ا» ف��ق��د ع��ن��ه ذُبَّ ف��ق��م أدرك��ا إي��ذوم��ٌن وأل��ق��اث
م��ش��ى األل��د ال��ع��دو ون��ح��و ال��ح��ش��ا ل��بُّ ب��أن��ي��اس ف��ه��اج
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ال��ح��دث ك��ال��غ��الم ي��رت��ع��د ول��م م��ك��ث م��س��ت��ج��ي��ًش��ا وإي��ذوم��ن
أغ��ْر ب��ط��وٍد ف��ق��ام ق��واُه خ��ب��ْر ب��ٍر ك��خ��رن��وص أق��ام
ي��ت��ق��ن��ص ج��اءه م��ن ل��ي��رق��ب ت��ربَّ��ص ال��ب��راح ف��ي ب��م��ن��ف��رٍج
ش��رَّا وي��ك��م��ن ن��ابً��ا وي��ش��ح��ذ ظ��ه��را وي��ع��ق��ُف ع��ي��نً��ا ف��ي��ل��ه��ب
ال��رج��ال35 وك��ب��ح ال��ك��الب ل��ذب��ح ال��م��ن��ال ب��ع��ي��د ب��ط��ًش��ا وي��ذخ��ر
زح��ف��ا ح��ن��ًق��ا م��ذ ألن��ي��اس وق��ف��ا إي��ذوم��ٌن ك��ذل��ك
ال��ج��س��ور ذاك م��ري��ون ك��ذي��ف��ي��ز ج��ه��ي��ر ب��ص��وٍت ال��رف��اق ون��ادى
«ال��ع��ج��ل وص��اح: أن��ط��ل��وخ ك��ذا ال��ب��ط��ل ع��س��ق��الف وآف��ارٍس
إل��يَّ��ا خ��فَّ وأن��ي��اس م��ع��ي��ٌن ل��ديَّ��ا ف��ل��ي��س رف��اق��ي ه��ل��م��وا
ال��ن��ض��ي��ِر ال��ش��ب��اب غ��ض زال وم��ا غ��ف��ي��ِر ب��ج��مٍّ ي��ب��ل��ي ال��ق��رم ه��و
ق��ل��ب��ي ال��ق��ل��ب وذا ع��زم��ي ال��ع��زم وذا ت��رب��ى ك��ان ل��و أخ��ش ول��م خ��ش��ي��ت
أع��ال» ��ا وإمَّ ي��ع��اُل ��ا ف��إمَّ س��ج��ال ال��ن��زال ك��ان ش��كَّ ف��ال
ال��واف��ُد ال��ج��ل��ل وه��زم��ه��م واح��ُد ع��ام��ٌل ف��ح��رَّك��ه��م
أك��ت��اف��ه��م ف��وق وأج��واب��ه��م ب��أص��ن��اف��ه��م إل��ي��ه ف��ه��ب��وا
ال��وح��ي ب��ذاك ال��س��راة ي��ن��ادي ل��م��ح��ا ب��م��ن ص��اح وأن��ي��اس
ال��ق��وام��س ك��ل ه��بَّ خ��ل��ف��ه��م وم��ن ف��ارس ذي��ف��وب أغ��ي��ن��ور ف��ه��بَّ
ال��م��ي��اه ل��ورد ال��م��راع��ي ت��ع��اف ال��ش��ي��اه س��رب ال��ك��ب��ش ت��ب��ع ك��م��ا
ال��ط��رب36 ال��غ��ن��م راع��ي ه��زَّ ك��م��ا رق��ب ال��س��رور ب��ادي وأن��ي��اس
وازدح��م��وا ال��ك��واس��ر ص��دام اص��ط��دم��وا أل��ق��اٍث ح��ول وم��ن
ي��ف��لُّ وط��ع��ٍن ي��ح��لُّ ب��ض��رٍب ت��ص��لُّ دروٌع ال��ص��دور وف��وق
دن��ا ل��ك��ٍل ك��ل وأن��ي��اس إي��ذوم��ن��ا ك��ان وأف��ت��ك��ه��م
س��ب��ق��ا ع��ام��ل��ه وأن��ي��اس ان��دف��ق��ا ب��أس��ه ف��ي ك��آري��س
ارت��ك��ز ال��س��ن��ان راُس األرض وف��ي واح��ت��ف��ز إي��ذوم��ٌن ف��أب��ص��ر
ق��ادرة37 ي��ٌد أن��ف��ذت��ه��ا وإن ال��ص��ادره ب��ال��ط��ع��ن��ة ت��ك ف��ل��م
زه��ق��ا ف��م��ا وي��ن��م��اس ع��ل��ى رش��ق��ا إي��ذوم��ٌن وب��ال��رم��ح
م��رت��ع��ش��ا األرض ع��ل��ى ف��خ��ر ال��ح��ش��ا وش��قَّ غ��اص ال��درع ف��ف��ي
ف��ت��وق��ْف ي��ج��رده وه��مَّ ال��م��ث��ق��ف ذاك اج��ت��رَّ وإي��ذوم��ُن
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وه��ن��ت أع��ض��اؤه وب��ال��ع��ي ه��م��ت ع��ل��ي��ه ال��س��ه��ام ف��إن
ال��ع��ج��اج38 ب��ذاك ل��ف��راٍر وال ال��زِّج��اج الل��ت��ق��اط ق��وٌة ف��ال
وي��ص��م��ي ع��ن��ه ال��ح��ت��ف ي��دف��ع ب��ه��ا ح��زم ب��ق��ي��ة ف��ي��ه ول��ك��ن
ت��س��ع��ر39 ع��ل��ي��ه ح��ق��ًدا ك��ان وق��د ي��ت��ق��ه��ق��ر أب��ص��ره وذي��ف��وب
ال��ب��دار رب اب��ن ع��س��ق��الف إل��ى وط��ار ال��س��ن��ان ف��ط��اش وزج
خ��ف��ق��ا ي��خ��ف��ق األرض ب��راح��ت��ه ف��ت��ل��ق��ى ب��ع��ات��ق��ه ف��ح��ل
ال��ح��ي��اه ف��ارق��ت��ه ال��م��ل��ت��ق��ى ب��ذا ف��ت��اه أن آري��س ي��در ول��م
ذه��ب م��ن س��ح��ٌب ب��ه ت��ح��ي��ط اح��ت��ج��ب األل��م��ب ف��وق ك��ان ل��ق��د
ح��ظ��ر ال��ق��ت��ال ال��خ��ال��دي��ن ع��ل��ى ال��ق��در ب��ح��ك��م زف��س ه��ن��ال��ك
ان��ت��زع��ا م��غ��ف��رة وذي��ف��وب ص��دع��ا ال��وغ��ى ال��ق��ت��ي��ل وح��ول
ق��ذف ب��ال��ق��ن��اة ي��ده ع��ل��ى خ��ف م��ري��ون ك��آري��س ول��ك��ن
اس��ت��ق��رت ح��ي��ث األرض ع��ل��ى وص��ل��ت ف��رَّت ال��ح��ال ف��ي ال��ت��ري��ك��ة َف��ِم��ن��ُه
وآب ج��ر ال��رم��ح ي��ده وم��ن ال��ع��ق��اب ه��ب��وب إل��ي��ه وه��ب
رج��ع وف��ي��ه ال��ق��ت��ي��ل أخ��اه رف��ع ي��دي��ه ب��ي��ن وف��ول��ي��ت
أوق��ف ال��خ��ي��ل دون��ه��ا ب��م��رك��ب��ٍة ت��خ��لَّ��ْف ق��د س��ائ��ق��ه ح��ي��ث إل��ى
وزف��ي��ر ودٍم أل��ٍم ع��ل��ى ت��ط��ي��ر ف��ي��ه إلل��ي��ون ف��راح��ت
ال��ع��ج��اج ب��ال��ص��دام ب��ه��م ي��ع��جُّ ال��ف��ج��اج ذاك ف��وق وس��ائ��ره��م
ال��ح��م��ام��ا ف��أل��ق��ى ف��ت��ًك��ا ب��أن��ي��اس رام��ا ق��ل��ي��ط��ور ب��ن ف��آف��ارس
ن��ش��ب��ا ب��ح��ل��ق��وم��ه ب��رم��ٍح وث��ب��ا ف��وره م��ن ف��أن��ي��اس
وخ��وذت��ه ال��م��ج��نُّ وأه��وى ه��ام��ت��ه ال��ص��در ع��ل��ى ف��م��ال��ت
س��رم��دا أن��ف��اس��ه ف��أخ��م��د ال��رَّدى ظ��الم ف��ي��ه وأح��دق
ش��ق وك��اه��ل��ه أن��ط��ل��وخ ب��ه ف��أح��دق ف��راًرا ث��وون ورام
رق��د40 ال��ت��راب ف��ي ف��م��س��ت��ل��ق��يً��ا ال��ك��ت��د ح��ب��ل اب��ت��تَّ ب��ط��ع��ن��ت��ه
ال��ع��ددا ي��ن��زع وق��ات��ل��ه م��س��ت��ن��ج��دا ذراع��ي��ه ي��م��دُّ
ط��ل��ب��ه ف��ي ال��ط��راود ف��ك��رَّ ص��خ��ب��ه ف��ي ح��ول��ي��ه وي��ن��ظ��ر
ذري��ع وق��رٌع ح��داٌد ظ��ب��اٌت ال��ب��دي��ع ال��ع��ري��ض ال��م��ج��ن وف��وق
ال��خ��ط��ر ك��ل واق��ي��ه ف��ف��وس��ي��ذ ض��رر ظ��ب��اه��م م��ن ��ه م��سَّ وم��ا
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وي��ل��ي��ه��م م��ث��ق��ف��ه ي��ج��ي��ل ف��ي��ه��م ظ��ل ب��ل ف��ان��ص��اع ارت��اع وم��ا
��ا أص��مَّ ب��س��ي��ٍف ال��ص��ف��وف ي��ش��ق وإم��ا ي��زج إم��ا ي��ف��ك��ر
ه��ج��س��ا ب��ال��خ��ف��ا م��ا ف��أدرك آس��يُّ��س��ا أدام��اس وأم��ا
ال��ك��ب��ي��ر ال��م��ج��ن ب��ق��ل��ب ف��غ��اص ي��ط��ي��ر إل��ي��ه ب��رم��ٍح ف��زجَّ
ط��ع��ن��ت��ه ال��ت��رس ف��ي ف��أوق��ف م��ن��يَّ��ت��ه ي��أب��ى وف��وس��ي��ذ
وق��ع م��ن��ه األرض إل��ى ف��ش��ط��ٌر ان��ص��دع وف��ي��ه ال��ق��ن��اة وع��ود
اح��ت��رق ب��ال��ل��ه��ي��ب وت��ًدا ح��ك��ى ال��ت��ص��ق ال��م��ج��ن ب��م��ت��ن وش��ط��ُر
ال��ع��ط��ب��ا ي��ت��ق��ي ق��وم��ه إل��ى ف��ان��ق��ل��ب��ا أدام��اس وأم��ا
ت��ص��دَّى ال��ش��ح��ي��ذ ب��ال��س��ن��ان ل��ه أع��دى ك��ان م��ذ م��ري��ون ول��ك��ن
وب��ي��ل أل��ي��ًم��ا م��وتً��ا اإلن��س ع��ل��ى ي��ه��ي��ل أري��س ح��ي��ث ف��أن��ف��ذ
وخ��ب��ط41 م��ص��ط��ف��ًق��ا األرض إل��ى ف��س��ق��ط ح��ال��ب��ه ب��أس��ف��ل
ض��غ��ط��ا رغ��م��ه ع��ل��ى ب��ع��ن��ٍف رب��ط��ا ج��ب��ٍل ع��ل��ى ك��ث��وٍر
ق��الْل ق��ص��اٍر ل��ح��ظ��اٍت س��وى وط��ال ال��وج��ي��ب ه��ذا دام وم��ا
األج��ل ظ��الم م��ق��ل��ت��ي��ه ع��ل��ى ان��س��دل ح��ت��ى ال��رم��ح ان��ت��زع ف��م��ا
ص��ق��ْل ق��د ب��إث��راق��ٍة ب��س��ي��ٍف ف��ل ذي��ف��ي��ر ص��دغ وه��ي��ل��ي��ن��ٌس
ت��ض��رَّج ب��ال��دم��اء ق��وم��ه إل��ى ت��ت��دح��رج ت��ري��ك��ت��ُه أط��ار
ال��ب��ص��ر ع��ي��ن��ه ف��ي وأظ��ل��م ن��ف��ر خ��ال ذوي��ه م��ن ب��ه��ا
ه��ي��ل��ي��ن��س��ا ي��ط��ل��ُب وأق��ب��َل األس��ى م��ن��ي��ال ف��ؤاد ف��ش��ق
ط��ع��ن��ا42 وم��ًع��ا َح��ن��يَّ��تَ��ُه ح��ن��ى وذاك ال��ق��ن��اة وه��زَّ
ن��ب��ا ث��م أت��ري��ذ ب��ألم��ة ن��ش��ب��ا س��ه��م��ه ف��ه��ي��ل��ي��ن��ٌس
ان��دف��ع43 ال��م��ذاري ب��ي��ن ال��ح��ب ك��م��ا وق��ع ثُ��مَّ وان��ط��اد وح��لَّ��َق
وال��ب��اق��ل��ي ال��ي��ب��س ��ص ال��ُح��مُّ ذرى ع��اج��ال ب��ي��دٍر ف��ي ال��زَّرع وذو
ي��ج��ري األرض إل��ى ح��ٍب ت��داُف��ُع ال��م��ذري وج��ه��د ال��ري��اح ف��ب��ي��ن
ال��وت��ْر ي��زال ال ب��ه��ا ب��ك��فٍّ اس��ت��ق��ر م��ن��ي��ال رم��َح ول��ك��نَّ
ال��خ��الص��ا ي��روم ذوي��ه ف��أمَّ غ��اص��ا ال��ق��وس وف��ي م��ن��ه��ا ف��أُنْ��ِف��ذ
ت��ج��ل��ده رك��ن ي��ق��وُض ي��ده ف��ي ال��ن��ص��ل ف��واف��اه��م
أول��ج ح��ي��ث م��ن ال��ن��ص��ل ��ِت��ه ب��رقَّ ي��خ��رج أغ��ي��ن��ور ف��وًرا ف��أق��ب��ل
أس��ب��ل44 ال��ج��رح ذل��ك ع��ل��ى ض��م��اًدا ح��ل ت��اب��ع��ه م��ق��الع ص��وف وم��ن
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ال��رَّدى أي��دي س��اق��ت��ه ول��ل��ح��ت��ف م��ت��ق��دا ان��ق��ض وف��ي��س��ن��در
ال��ظ��ف��ر ح��س��ام ف��ي��ه ل��ت��ع��م��ل ال��ق��در رم��اه م��ن��ي��ال ل��دي��ك
زه��ق م��ن��ي��ال رم��ح ول��ك��ن ورش��ق م��ش��ى ال��ب��ط��ل��ي��ن ك��ال
ارت��دع��ا ل��ك��نَّ��ه ال��ت��رس ع��ل��ى وق��ع��ا رم��ح��ه وف��ي��س��ن��دٌر
ان��ك��س��را ن��ص��ل��ت��ه ك��ع��ب وم��ن ص��درا م��ا ال��ص��ل��ب ب��ف��والذه
األرب��ا ن��ي��ل��ه م��ن خ��ال ل��م��ا ط��رب��ا ف��ي��س��ن��دًرا ول��ك��ن
وأس��رع ب��ه��ي ل��ج��ي��ٍن ق��ت��ي��ر ��ع ت��رصَّ ح��س��اًم��ا م��ن��ي��ال ف��س��لَّ
رك��ض45 وإل��ي��ه ف��أس��ه ع��ل��ى ق��ب��ض ال��م��ج��ن ت��ح��ت وذل��ك
ص��ق��ال م��ق��ب��ض��ه��ا وزي��ت��ون ع��م��ال ب��دع��ت ب��ف��والذه��ا
ض��رب��ا ب��ش��دت��ه وك��ل اق��ت��رب��ا أن إال ك��ان ف��م��ا
ت��ح��لَّ��ْت ب��ه��نَّ ع��ذب��اٍت ع��ل��ى ح��لَّ��ْت ال��ف��أس ال��خ��وذة ب��ي��ض��ة ف��م��ن
ب��ج��ب��ه��ت��ه ال��س��ن��ان أح��لَّ ب��ط��ع��ن��ت��ه م��ن��ي��ًال ول��ك��ن
ان��دف��ق ال��ن��ج��ي��ع م��ق��ل��ت��ي��ه وم��ن س��ح��ق س��ح��ًق��ا وال��ع��ظ��م ف��أول��ج
ال��ق��دِم ث��رى ح��ت��ى ال��رأس م��ن ال��دَِّم ب��خ��ض��ي��ب وط��ي��رت��ا
س��ري��ع��ا داس ��ْدَر ال��صَّ وق��ات��لُ��ُه ص��ري��ع��ا وخ��رَّ ظ��ه��را ف��ق��وس
ص��ي��اح: أي ص��اح وم��ف��ت��خ��ًرا ال��س��الح ب��ه��ي م��ن وج��رده
ال��ص��دام ل��ورد ظ��م��ئ��ي��ن وي��ا ل��ئ��ام ي��ا ط��راودٌة ي��ا «أال
م��خ��را ي��م��خ��رن ء ال��الَّ س��ف��ائ��ن��ن��ا ق��ه��را س��ت��ع��اف��ون ه��ك��ذا أال
ال��ش��نَّ��اِر ك��الب ي��ا ت��ح��ري��ت��م ل��ع��ار ع��اٍر إض��اف��ُة ع��الم
زف��س��ا إث��ارة خ��ش��ي��ت��م وه��الَّ ن��ف��س��ا ال��غ��در ع��ن غ��ن��ي��ت��م ف��ه��ال
ظ��ل��م��ا ج��ن��ي��ت��م إذ دي��ارك��م ه��دم��ا س��ي��ه��دم م��ن ال��ق��رى إاله
ص��ن��وف��ا وال��ك��ن��وز ب��ه��ا ف��ررت��م ض��ي��وف��ا رع��ت��ك��م ل��م��ا وزوج��ي
ال��ف��رق وت��ردوا ال��س��ف��ي��ن ل��ت��وروا س��ب��ق ق��د ب��م��ا اج��ت��زأت��م م��ا أال
ال��ثُّ��ب��ورا ال��ع��ج��اج ت��ح��ت س��ت��ل��ق��ون غ��رورا اض��ط��رم��ت��م وم��ه��م��ا ف��الال
س��م��ا ط��رٍّا وال��ج��ن اإلن��س ع��ل��ى ال��ن��ه��ى ب��س��ام��ي م��ن ي��ا زف��س أي��ا
غ��دره زم��ًرا ت��ل��ي ف��ك��ي��ف ال��م��ك��ره اس��ت��ع��ص��م ب��ق��درت��ك
وف��ت��ن وغ��ي ي��رت��وون وال ال��زَّم��ن ط��ول وس��ي��ج��ن��ون ج��ن��وا
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ه��ي��ام وك��لُّ األغ��ان��ي وط��ي��ب ال��م��ن��ام وع��ذب ال��س��رور ف��رق��ص
ال��وح��ي ش��رور ف��وق ال��م��رء ل��ه ط��م��ح��ا وإن س��روٍر وك��ل
ال»46 ط��روادة ال��ع��ي��ث م��ن ول��ك��ن ي��م��الَّ أن ص��اح��بُ��ُه ب��دَّ ف��ال
ش��ك��ت��ه ذل��ك وج��رد م��ق��ال��ت��ه أت��م ول��م��ا
األُول ب��ي��ن ف��ب��رز وع��اد ب��ط��ل ل��رف��ي��ق ب��ه��ا وأدل��ى
ي��ن��ث��ن��ي ال ل��ل��ق��واض��ب ب��دا ف��ي��ل��ي��م��ن ب��ن ف��ه��رف��ل��ي��ون
��ا ال��م��ل��مَّ ال��ق��ض��اء ل��ي��واف��ي أت��ى ق��دم��ا إلل��ي��ون أب��ي��ه وراء
ج��ن��ت��ه ف��ي ال��رم��ح ي��ن��ف��ذ ف��ل��م ط��ع��ن��ت��ه ف��ي أت��ري��ذ ف��ب��ادر
ت��غ��در ال��ع��دى خ��وف ح��وال��ي��ه ي��ن��ظ��ر ال��ت��وى ذوي��ه ون��ح��و
��ا ُح��قَّ ي��خ��رق م��ري��ون م��ث��ق��ف ��ى ت��ل��قَّ ح��ت��ى ي��ن��ص��اع ك��اد ف��م��ا
واس��ت��م��رَّا م��ث��ان��ت��ه وش��ق م��رَّا ب��ال��ع��ظ��م ف��خ��ذي��ه ب��أي��م��ن
ت��ت��ل��وَّى47 دودًة وارت��م��ى دًم��ا ت��روَّى ال��ت��راب ووج��ه ف��أق��ع��ى
ت��ف��ي��ض وروح غ��ض��ي��ض ب��ط��رٍف ب��ال��ح��ض��ي��ض ن��ه خ��الَّ ف��أل��ف��اه
رف��ع��وه أك��ف��ه��م وب��ي��ن ذووه ال��ب��ف��ل��غ��ون ب��ه ف��ح��ف
ال��م��ح��ن��ة ف��ادح ي��ه��ده��م م��رك��ب��ة ف��وق م��ن وأل��ق��وه
ت��ن��س��ج��م م��آق��ي��ه أب��وه أم��ام��ه��م س��اروا إلل��ي��ون
ف��اق��ت��ح��م��ا ف��اري��س ن��ف��س ع��ل��ى ع��ظ��م��ا م��ق��ت��ل��ه ذاك ف��إذ
ع��ل��ي��ه ال��م��ص��اب ع��ظ��ي��م ف��ش��قَّ ل��دي��ه ن��زي��ًال ق��ب��ال ك��ان ل��ق��د
نُ��ع��ت��ا ب��ي��ن��ه��م ب��أوخ��ي��ن��ٍر ف��ت��ى ه��ن��اك وك��ان ف��زج
اس��ت��ج��اش م��ن��ذ ب��ال��ح��ت��ف وأي��ق��ن ري��اش ذو ب��ق��ورن��ٍش ه��م��اٌم
ال��رح��ي��ل: ق��ب��ل ق��ال ل��ه م��راًرا ال��ن��ب��ي��ل ف��ل��ي��ذ أب��اه ألن
ال��ق��ت��ال»48 ي��وم ال��ف��ل��ك ل��دى ��ا وإمَّ ع��ض��ال ب��داءٍ ال��ح��م��ام ��ا «ف��إمَّ
ي��ح��رُق��ُه وح��زنً��ا وع��ذًال ي��ؤرٌق��ُه داءً ي��رض ف��ل��م
ال��ح��ن��ك ت��ح��ت ت��ل��ج��ل��ج ب��زٍج ف��ت��ك ف��ي��ه وف��اري��س ف��ج��اء
ال��ظ��ل��م��ات أوج��ِه ع��ل��ى وه��ام ال��غ��م��رات ل��ه��ب ع��ل��ى ف��أودى
ي��ج��ه��ل م��ق��ت��ل��ه��م وه��ك��ط��ور اق��ت��ت��ل��وا ��رى ال��سُّ ك��ال��لَّ��ه��ي��ب ه��ن��ا
ال��م��ن��ون أي��ادي ب��ذوي��ه ع��ث��ت ��ف��ي��ن ال��سَّ ي��س��ار أن ي��در ول��م
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ال��زُّم��ر ي��ه��ي��ج ف��ي��ه��م وف��وس��ي��ذ ال��ظ��ف��ر ي��ح��رزون ال��ع��دى وك��اد
ان��ب��رى49 ب��ق��واه ل��ن��ص��رت��ه��م ال��ث��رى رك��ن م��زع��زع ف��إن
اق��ت��ل��ع50 وال��ص��ف��اق أوًَّال ب��ه��م ان��دف��ع ح��ي��ث م��ازال وه��ك��ط��ور
خ��رق��ا دراع��ه��م وف��ي��ل��ق ح��ن��ق��ا ج��رى ح��ي��ث ه��ن��ال��ك
أي��اس ب��خ��الي��ا ق��رن��ت ل��ق��د ف��روط��س��الس س��ف��ي��ن وح��ي��ث
ال��ح��ص��ار ارت��ف��اع أدان��ي ت��ح��اذي ال��ب��ح��ار ل��ج��دود ج��ذب��ت وق��د
ف��ج��ال��ت ل��ل��ص��دام ب��ج��م��ل��ت��ه��ا م��ال��ت وال��خ��ي��ل ال��ف��وارس ه��ن��اك
غ��ض��ب��ى ف��ت��ل��ق��وه ف��ل��ك��ه��م ع��ل��ى ش��بَّ��ا ك��ال��ن��ار ه��ك��ط��ور ه��ن��ال��ك
ص��ب��روا ف��ل��ه ب��إج��الئ��ه ظ��ف��روا وم��ا ع��ن��ه��ا وص��دوه
وت��ق��ت��ح��م ال��م��ن��اي��ا ت��خ��وض زع��م��اؤه��م ب��ص��دره��م
ي��ص��درون��ا ط��الئ��ع��ه��م ب��ص��در أث��ي��ن��ا ج��ن��د ال��ب��ي��وت��ة ه��ن��اك
وب��ي��اس وإس��ت��ي��خ��ي��س ي��ل��ي��ه وف��داس ق��ائ��ده��م م��ن��س��ت��س
ف��ت��ي��انُ��ه��م51 ل��ل��ط��ع��ن ت��ص��دَّر ي��ون��ان��ه��م ال��ألم وم��س��ت��رس��ل��و
ال��س��راي��ا ب��ل��ف��ي��ف أف��ث��س ب��ن��و ال��خ��الي��ا ق��رب ان��ض��م ق��د إل��ي��ه��م
ال��ق��اه��ر ال��ب��ط��ل وف��وذرق��س آم��ر ق��وم��ه��م ف��ي وم��ي��دون
أي��اس أُم غ��ي��ر م��ن ل��وي��ل��وس ب��اس رب ف��تً��ى ك��ان (ف��م��ي��دون
أج��ل��ي األه��ل م��وط��ن ع��ن وم��ي��دون ح��ل غ��ي��ر م��ن وي��ل��وس ه��ام ب��ه��ا
رح��ال وال��ده ع��رس أخ��ا ق��ت��ال م��ذ ك��ان ل��ف��ي��الق��ٍة
ال��دي��ارا وع��اف ال��ب��الد ف��أخ��ل��ى اس��ت��ع��ارا إري��ف��ي��س ل��ذا ف��ه��اج��ت
ش��ان��ا) ع��زَّ ل��ف��ي��الق��ٍس س��ل��ي��ًال ك��ان��ا إف��ق��ل��وس ب��ن وف��وذرق��س
إي��ف��ي��ا ب��ن��ي ق��اد وم��ب��ج��ي��س ل��ق��ري��ا ب��اس��ل��و وي��ص��ح��ب��ه��م
وألم��ف��ي��ن��ا وإدراق��ٍس ذع��ن��ا ك��ل��ه��م إلم��رت��ه
اف��ت��رق��ا م��ا ق��ط ل��ح��ظ��ًة م��ًع��ا ف��ان��دف��ق��ا األي��اس��ان وأم��ا
ك��ف��ؤي��ن ق��رن��ا ل��ق��د ب��ن��ب��ٍر أس��ح��م��ي��ن م��زرٍع ف��ي ك��ث��وري��ن
ب��ي��ن��ه��م��ا ت��ع��ادل ب��ع��زٍم خ��ل��ف��ه��م��ا األرض م��ح��رث ج��رى
ي��رش��ح��ان52 رًق��ا وص��دراه��م��ا وي��ن��ث��ن��ي��ان ث��ل��ًم��ا ف��ي��ث��ل��م
دارت ح��وال��ي��ه ب��أٍس ع��ص��اب��ة ث��ارت ت��الم��ون اب��ن ل��دى ول��ك��ن
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ح��م��ال53 ال��ع��ي ث��ق��ل��ة م��ن ل��ت��خ��ف��ض ح��م��ال ت��ت��ن��اوب ل��ج��ن��ت��ه
ه��ج��م��ا ع��ن��دم��ا خ��ل��ف��ه ج��روا ف��م��ا وي��ل��س اب��ن رج��ال وأم��ا
ي��ل��ج��وا ك��ي ال��ك��ت��ائ��ب ب��ص��در م��ه��ج ل��ق��ري��ا ل��ب��ن��ي ف��م��ا
ال��ع��ذب��ات ف��والذه��ا ص��ل��ب ع��ل��ى س��اب��ح��ات خ��وذٌ ل��ه��م ف��ل��ي��س
ورم��اح أس��ٌل وال أدي��رت ص��ف��اح م��ن ج��ن��ٌن ل��ه��م ول��ي��س
ال��ن��ب��ال وت��ل��ك ال��ق��س��ي ب��ت��ل��ك ل��ل��ق��ت��ال أق��ب��ل��وا ول��ك��ن��ه��م
وب��ال ال��ح��رب ف��ي ت��م��ط��ر ال��ص��وف م��ن ج��دًال ت��ح��ك��م ال��م��خ��اذف وت��ل��ك
ال��ع��دى54 ج��ي��ش ك��ت��ائ��ب ن��ك��ال أب��دا ه��م ت��ل��ك ب��ع��دَّت��ه��م
ب��ال��ص��دور أع��داءه��م ي��ص��دون ال��ك��ث��ي��ر ال��س��الح م��ج��ي��ل��و ف��ظ��ل
ه��ام��ي��ا وب��ال��ه��م ي��ظ��ل ث��ان��ي��ا ج��ح��ف��ًال خ��ل��ف��ه��م وه��م
وال��ج��ل��د ع��زي��م��ت��ه وأوه��ى األل��د ال��ع��دو وج��ه ف��رب��ك
م��ك��ت��ئ��ب��ي��ن��ا إل��ي��ون ح��ص��ن إل��ى ي��ن��ك��ف��ئ��ون��ا ال��ط��رواد وك��اد
ال��ف��رق: ب��ي��ن ب��ه��ك��ط��ور ف��ص��اح س��ب��ق ف��ول��ي��دم��اس ول��ك��ن
م��ج��ال ب��ك��ل س��ب��وٌق أأن��ت ل��م��ق��ال ت��رع��وي ف��ال ع��ت��وت
ب��ع��ل��م��ك ف��ق��ت ب��أن��ك زع��م��ت ب��ع��زم��ك ت��س��م��و ه��ك��ط��ور ك��ن��ت أم��ذ
ال��ص��دام ف��خ��ار ه��ذا ي��ن��ي��ل��ون ال��ع��ظ��ام ال��خ��ل��ود آل ت��ر أل��م
أن��ي��ق��ا رق��ًص��ا ث��م وق��ي��ث��ارًة رق��ي��ق��ا ص��وتً��ا ذل��ك وي��ؤت��ون
رزي��ن وع��ق��ٍل ف��ك��ٍر ي��ث��اق��ب ي��زي��ن ال��ح��ك��ي��م زف��س وذيَّ��اك
ج��ن��س��ه55 ون��اف��ع ال��ذم��ار وواق��ي ت��ق��س��ه خ��اب��ُر ذيَّ��اك ف��ذيَّ��اك
ال��ت��ه��اب��ا ال��ق��ت��ال ث��ار ف��ح��ول��ك ص��واب��ا رأيً��ا م��ق��ال��ي خ��ذ إذن
ي��ب��اري ال م��ع��ت��زل ب��ي��ن ه��م ال��ح��ص��ار ع��ب��ر م��ن��ذ ف��أص��ح��اب��ن��ا
ذع��را ق��د ال��س��ف��ائ��ن وح��ول ص��درا ال��ع��دى ل��ج��ي��ش ون��زٍر
ن��ت��دبَّ��ر ب��ه ف��ي��م��ا ل��ن��ب��ح��ث م��ح��ض��ر ال��ص��ي��د م��ن ع��ق��دن ف��ع��دوا
ال��ظ��ف��ر ب��ن��ي��ل إالًه��ا ل��ع��لَّ وك��ْر ب��زح��ٍف ف��ت��ًك��ا ل��ف��ل��ك أب��ا
س��ال��م��ون��ا ب��أرواح��ن��ا ون��ح��ن م��ن��ق��ل��ب��ي��ن��ا ع��ن��ه��ن ال��ع��ود أم
ال��ج��الد ب��ح��ر أم��س ل��ن��ك��ب��ة األع��ادي إي��ث��ار أخ��ش��ى ف��إن��ي
ب��ط��ل ي��رت��وي ال ال��ف��ت��ك م��ن رج��ل ف��ل��ك��ه��م ق��رب ه��ن��ا
وب��ي��ال»56 س��خ��ًط��ا ل��ل��ح��رب ف��ي��ب��رز ط��وي��ال ي��ل��ب��ث��ن ال وظ��ن��ي
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م��ج��ي��ب��ا:57 ل��ف��ول��دم��اس وق��ال م��ص��ي��ب��ا رأيً��ا ه��ك��ط��ور ��اه ت��ل��قَّ
وأع��ود أن��ا أك��رَّ أن إل��ى ال��ج��ن��ود خ��ي��ار أوق��ف��نَّ «ه��ن��ا
ال��ص��الح» ل��س��ب��ي��ل وأرش��ده��م ال��ك��ف��اح ن��ار ب��ق��وم��ي أث��ي��ر
ي��س��ي��ر58 راح ال��ث��ل��ج م��ن ك��ط��وٍد ي��س��ت��ط��ي��ر ب��خ��وذت��ه وه��ب
وال��ح��ل��ف��ا ال��ط��راود ص��ف��وف ج��ف��ا ب��ص��وٍت ي��ص��ي��ح وخ��اض
ع��دا ف��ول��ي��دم��اس ح��ول وم��ن ال��ن��دا ل��وق��ع أص��اخ ف��ك��ٌل
ال��ه��م��ام ه��ي��ل��ن��وس ع��ن ي��س��ائ��ل ه��ام ال��ط��الئ��ع ب��ي��ن وه��ك��ط��ور
ه��رط��اف��س��ا ن��ج��ل وآس��يُّ��ٍس آس��يُّ��س��ا ب��ن آدم��اس وع��ن
ق��ض��ى وب��ع��ٌض ج��ري��ٌح ف��ب��ع��ٌض ال��ق��ض��ا أت��ي��ح ل��ك��ن وذي��ف��وب
راك��س ال��س��ف��ائ��ن أم��ام ق��ت��ي��ٍل األراغ��س ب��ط��ع��ان ب��ط��ٍل ف��م��ن
ال��ح��ص��ون ت��ل��ك ب��أك��ن��اف ج��ري��ٍح ال��م��ن��ون ت��غ��ل��ه ل��م ب��اس��ٍل وم��ن
م��ل��ت��ه��ب��ا ال��ج��ن��اح��ي��ن ي��س��ار ال��م��ج��ت��ب��ى ف��اري��ًس��ا ف��أب��ص��ر
م��ق��ال: ب��أم��ر ف��ع��اج��ل��ه ل��ل��ق��ت��ال وي��دف��ع��ه��م ي��ك��ر
ال��دَّالل غ��ي��د اَع خ��دَّ ��اق وع��شَّ ال��ج��م��ال ب��دي��ع ش��ق��يٍّ��ا ي��ا «أال
األك��ي��س ال��ف��ت��ى أث��ري��ون ك��ذا ه��ي��ل��ي��ن��س ذي��ف��وب أي��ن أال
ه��رط��اق��س��ا ن��ج��ل وآس��يُّ��ٌس آس��يُّ��س��ا ب��ن آدم��اس ك��ذا
ال��خ��راب» ي��ح��وق ح��ت��ًم��ا ال��ي��وم ب��ك ال��م��ص��اب ت��م إل��ي��ون أش��م��اء
م��ح��اال ات��ه��م��ت أال��ب��ريء «أخ��ي ج��م��اال: ي��ف��ي��ض ك��رٍب ف��ق��ال
ن��ك��س��ا ول��دت��ن��ي م��ا وأم��ي أن��س��ى ب��أس��ي ال��ي��وم ذا م��ث��ل أف��ي
وغ��اره ب��ط��ع��اٍن ه��ن��ا ف��ن��ح��ن ال��ع��م��اره ق��رب ب��ال��ق��وم س��رت ف��م��ذ
األس��ى ورث��ن��ا ع��ن��ه��م وذي��ف��وب ه��ي��ل��ي��ن��س��ا دون م��ن رم��ت ف��م��ن
ص��ان��ه��م��ا ال��ح��ت��ف م��ن وزف��س رغ��م��ا ق��د ج��ري��ح��ان وذان
وط��ع��ن��ا ق��راًع��ا ال��ت��اب��ع��ون ل��ك ف��إنَّ��ا ش��ئ��ت ح��ي��ث س��ر اآلن ب��ن��ا
ق��وان��ا ت��ك��لَّ أن إل��ى ن��ك��ر ال��ره��ان��ا ن��ب��رح��ن ل��ن وح��ق��ك
ج��ه��دا»59 إن ال��ب��ط��ش إل��ى س��ب��ي��ًال ي��ج��دا ل��ن ال��ق��رم ع��ت��ا ف��م��ه��م��ا
ال��ح��ج��ف اص��ط��ك��اك ح��ي��ث وف��اري��س زح��ف ث��م ه��ك��ط��ور الن ل��ذا
ه��ب وأرث��ي��س ث��ار وف��ل��ق��ي��س ض��رب ق��ب��ري��ون ال��ف��ت��ى وح��ي��ث
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اس��ت��ق��رَّا ال��ج��الل ذو وف��ول��ف��ٌت ك��رَّا وف��ل��م��ي��س وف��ول��ي��دم��اس
ال��ف��ت��ى وع��س��ق��ان��ي��وس م��روس ث��ب��ت��ا ق��د ه��ف��ت��ي��ون ون��ج��ال
رح��ال60 ل��ع��س��ق��ان��ي��ا ل��ره��ٍط ب��دال أق��ب��ال ب��أم��س��ه��م��ا
ه��ج��م��ا واح��ًدا ال��س��رى وج��م��ع ح��ث��ه��م��ا ال��ح��رب إل��ى وزف��س
ال��رَّع��ي��ْد ط��يَّ ي��ق��ذف زف��س ب��ه ش��دي��د ن��وءًا ال��ج��و م��ن ك��أن
وي��ج��ري ه��وٍل ب��ص��ع��ق��ة وي��دوي ل��ب��ح��ر وي��ه��وي ب��ب��رٍّ ي��ع��ي��ث
��ا61 م��دل��ه��مَّ م��رت��ف��ًع��ا ت��داف��ع ي��م��ا وي��زي��د م��وًج��ا ف��ي��رك��م
م��س��ت��ب��ش��را ال��ص��ي��د أث��ر ع��ل��ى ��رى ال��سُّ ل��ف��ي��ف ان��دف��اع ف��ذاك
ل��ل��ُح��تُ��وف ف��والذه��ا ت��أل��ق ص��ف��وف ُده��م ت��دف��ع ص��ف��وٌف
ال��ش��رف ب��اه��ر زع��ام��ت��ه��م ف��ي آري��س ع��دُّ وه��ك��ط��وره��م
ب��ه��ْر ق��د وف��والذه ك��س��ت��ه ال��ب��ق��ر ج��ل��ود ب��م��ج��ٍن م��ش��ى
ج��ب��ه��تُ��ُه ف��ت��س��ط��ُع ت��ه��ي��ُج خ��وذت��ه ص��دغ��ي��ه ح��ول وم��ن
ق��ه��را ال��ي��وم ي��ذل��ه��م ه��ل ي��رى س��ب��را ال��ق��وم ي��س��ب��ر ج��ائ��ًال دن��ا
وت��ك��ل��م: ال��خ��ط��ى ي��ح��ث أي��اس وت��ق��دَّم ه��ولُ��ُه راع��ه��م ف��م��ا
األراغ��س ذع��ر رم��ت ك��ذا ع��الم ال��وس��اوس وأل��ق إل��ي «ه��ل��م
س��ط��ا زف��س ص��وت ول��ك��نَّ��م��ا ال��خ��ط��ى ب��ث��ب��ت ال��ق��ت��ال ب��ل��ون��ا
ذبَّ��ا ت��ق��ي��ه��نَّ أك��ف وف��ي��ن��ا ن��ه��ب��ا ال��ف��ل��ك ت��ن��ه��ب أن ت��وه��م��ت
غ��ن��اك��م ج��زي��ل وم��غ��ت��ن��م��اٍت ح��م��اك��م م��ف��ت��ت��ح��اٍت وت��س��ب��ق
ت��ط��ي��ر ف��رارا ح��ت��ى أه��ك��ط��ور ال��ي��س��ي��ر إالَّ ظ��ن��ي ي��ب��ق ول��م
ال��ب��زاه ج��ري خ��ي��ل��ك ل��ي��ج��ري إل��ه وك��ل ب��زف��س ت��ل��وذ
ال��ع��ج��اج» غ��م��ام ت��ح��ت ب��إل��ي��ون ال��م��ف��اج��ي ال��ع��دو خ��وف ف��ت��ل��ق��ي��ك
ي��ت��ن��اءى ط��ائ��ٌر ال��ف��ض��ا ب��ق��ل��ب ت��راءى ح��ت��ى ي��ف��رغ ك��اد وم��ا
ب��ح��وم��ت��ه خ��ي��ًرا ي��ب��ش��ر ه��ام��ت��ه ف��وق م��ن ال��ن��س��ر ه��و
بُ��ش��رى خ��ي��ر م��ن ف��ي��ه أن��س��وا ل��م��ا ب��ش��را ل��ل��ف��أل األراغ��س ف��ض��ج
ال��خ��ط��اب62 غ��ثَّ زاغ «أث��رث��ارة أج��اب: ح��اًال ه��ك��ط��ور ول��ك��نَّ
��ْل��تَ��ْه أمَّ أن��ت م��ا خ��اب وق��د ق��ل��ت��ه ب��م��ا أي��اس ه��رف��ت
وزف��س ه��ي��را ول��د م��ن ب��أن��ي ب��ن��ف��س��ي أق��ول أن ل��ي ل��ي��ت أال

625



اإللياذة

وأث��ي��ن��ا آف��لُّ��ٍن ك��ع��زة ي��ق��ي��ن��ا ب��اع��ت��زازي ل��ي ل��ي��ت وي��ا
ال��ن��ه��ار ذا ف��ي األخ��اءة ل��ف��ي��ف ب��ب��وار م��وق��ٌن أن��ن��ي ك��م��ا
ب��ؤس��ك ال��رغ��م ع��ل��ى ت��ؤت��ى ل��رم��ح��ي ن��ف��س��ك وع��رَّض��ت اغ��ت��ررت ف��إم��ا
ال��ه��وان م��ي��ت ال��ف��ل��ك ل��دى ف��ت��ل��ق��ى س��ن��ان��ي م��اض��ي ج��ل��دك ي��م��زق
ت��ش��ب��ع» وال��ط��ي��ر إل��ي��ون ن��واه��س ت��رت��ع وال��ل��ح��م ال��غ��ض ش��ح��م��ك وف��ي
ال��م��ع��س��ك��ر زع��م��اء إث��ره وف��ي ت��ص��در وف��ي��ه��م ه��م ث��م وم��ن
ل��ج��ب ج��ح��ف��ٌل خ��ل��ف��ه��م وم��ن ال��ص��خ��ب ارت��ف��ع خ��ل��ف��ه ب��ه��م
ي��ت��زع��زع ال َظ��لَّ ب��م��وق��ف��ه ت��درَّع ب��أًس��ا األخ��اءة وج��ي��ش
ص��ع��دا ال��ف��ض��ا ل��ق��ل��ب ب��ن��ق��ٍع ال��ع��دى ُع��ل��وج ي��ل��ق��ى ت��ربَّ��ص
أض��ا زف��س ال��ج��و ف��ي ح��ي��ث إل��ى ال��ف��ض��ا ش��قَّ ال��خ��م��ي��س��ي��ن وع��ج

هوامش

مواطنهم وكانت الخيل، لبن غذائهم معظم كان السكيثيني، من قبيلة األفوملغة: (1)
عن زفس أنظار تحويل يف األقوال تضاربت — أوروبا شمايل يف إسطرابون رواية عىل
ومن اإلغريق، بنرصة إيذانًا الطرواد عن نظره حوَّل إنما إنه قائل: فمن القتال؛ مواقف
بزفس يمثل الشاعر فإن التأويل، هذا لكل سبيال نرى ال أننا عىل القول، هذا عكس قائل
فيما رأيناه كما أخرى، أمم إىل ينظر أن حني بعد حينًا إذن به فيجدر الخالق، عظمة
أن األكوان مدبر عىل يعرس ال إذ وشأنهم املتحاربني وغادر األثيوبيني، إىل شخص سلف

الشاعر: قول حد عىل واحد آن يف الخلق أحوال إىل يتطلع

واح��ِد ف��ي ال��ع��ال��م ي��ج��م��ع أن ب��م��س��ت��ن��ك��ٍر ال��ل��ه ع��ل��ى ل��ي��س

رجفت القفرساله يف بروزك عند شعبك، قدام خروجك عند اللهمَّ التوراة: يف (2)
.(٦٧ (مز إرسائيل إله هللا وجه من سيناء إله وجه من السماء قطرت األرض

وصافس، تينوس بني وعرة، جزيرة إسطرابون رواية عىل كانت هذه إيغاس (3)
الغاب بارتجاج فوسيذ هيبة املطالع يتصور — البحر إاله لفوسيذ هيكل فيها وكان
وهي مركبته، ووصف وصفه من سيأتي ما هيبًة ذلك وسيزيد قدميه، تحت والجبال
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عن يغني مما سرتى ما آخر إىل به جذال حولها من تتواثب والحيتان العباب قلب تشق
عندنا جاء بما يذكرنا خطوات بثالث إيغاس إىل سمثراقة قمم أعىل من وثوبه وإن البيان،
أو واحدة، خطوة رسنديب إىل عدن من يجتاز كان إذ آدم؛ أبينا خطوات عن األثر من

أيام. ثالثة مسري كانت خطوته إن األنبياء: قصص يف الثعلبي قال كما
من وليلة ليلة ألف أقاصيص يف وعندنا األمم، أساطري يف كثرية الطيارة الخيل (4)
بأن عليه يربو ربما بل البحار، إاله خيل عن يقرص ال ما السحري الفرس رسعة غرائب
ليلة ألف صاحب ولعل به، يقيد قيد له وليس والرشاب، الطعام بحاجة يشعر ال فرسنا
جديًدا. يكون أن يشبه بقالب لنا فأفرغها اإللياذة، إنشاد من شيئًا سمع أو قرأ وليلة

إال اإلغريق، جيش بني ما للحلول الطريق ذلك فوسيذ اتخاذ عىل الباعث أرى ال (5)
نفس إليها ترتاح التي البديعة التصورات بتلك شعره يزين أن قصد الشاعر يكون أن
الغرائب، تلك إىل التشوف، إىل أقرب فيه الناس كان كعرصه عرص يف سيما وال السامع،

شاء. حيث فيحل خامسة، خطوة يخطو أن إال فوسيذ عىل كان فما وإال
اإلغريق أبطال من بطال يمثل كان إذ فإنه ودهاءً، لدربًة هذا فوسيذ كالم يف إن (6)
عبارته من أقوى عبارة وال عنه، تؤثر أن يمكن حكمة يأتي أن إال به يجدر يكن لم
بمأمن أطرافه كل يف الجيش أن لهما أثبت إذ الباسلني؛ البطلني ذينك همم الستنهاض
بقوة مندفع هكطور أن يعلمان كانا وإذ هكطور، بطش لشدة موقفهما يف إال الفشل من
بما بالفعل قوله وأثبت اإلغريق، إىل اآللهة بعض تحيز أمل صدريهما يف ألقى علوية

سرتى. كما صغريهما إىل أوحي
القوة لتلك الكبري أياس قبل الصغري أياس تنبه سبب عن البعض تساءل (7)
املوت، يهاب ال مقدام بطل تيالمون بن أياس إن حسن: قوٌل وهو بعضهم فقال الخارقة!
وخوض الكرات، دفع سوى ملا التنبه قليل كان ولهذا يتزعزع، ال الثابت كالربج وهو

النظر. بسبق أوىل فهو والجسد، الروح خفيف الصغري أياس كون حالة الغمرات
إىل الجيش وهن قائله نسب أن الكالم هذا يف الحكمة من — فتك أي: صمم، (8)
لهم التمس فكأنه هممهم، يف لفتور ال وآخيل، أغاممنون بني سبق لنزاع بهم؛ ألّم سأم
سبيل. أهون عىل منه يخرجون مخرًجا لهم وفتح الفتور، ذلك عىل عذًرا أنفسهم من

وغريهما، وفيلوسرتاتوس فلوتارخوس رواها برواية القارئ بتفكهة بأس ال (9)
كثرية، ومخاطرات ألعابًا أبيه بمأتم أجرى أوبيا ملك أمفيداماس بن غانكتور إن قالوا:
وهسيودس، هومريوس بني املشاعرة فدارت سنية، بجائزة الشعر وخص عادتهم كجاري
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الجمع، باتفاق لهومريوس اإلنشاد بكل الغلبة فكانت نظمه، من أبياتًا منهما كل وأنشد
أجود بإنشاد الشاعرين من كال فأمر املحكمني، جملة من امليت أخو فانيذس وكان
األبيات هومريوس وأنشد الثاني، نشيده مطلع من شيئًا هسيودس فأنشد ظنه، يف شعره
إلجماع خالًفا الحربي هومريوس شعر عىل السلمي هسيودس كالم فانيذس فآثر التالية،
انهال هذا وعىل لهسيودس، بالجائزة وحكم هومريوس، شعر تفضيل عىل الحضور
الرواية، هذه أورد من إال منهم يكن ولم والسباب، باللوم فانيذس عىل الرشاح جميع

هذه. العكاظية أسواقهم إقامة ثبوت مع ثبتة غري تكن وإن
السيل ذلك هدير تسمع أنك لظننت اليوناني األصل يف البيتني هذين قرأت لو (10)
الدفعة اندفاعه صوت ولسمعت الغاب، النحداره ترتجف فوقه املتحدر والصخر املندفق،
مشاكلة من طفيًفا حظٍّا لنا ولعل الوقوف، ذلك بعد صوته وصدى فجأة، ووقوفه األخرية
هومريوس إلياذة كل يف تشبيه يفوقه فال نفسه بحد التشبيه أما اليوناني، الشاعر شعر
كالسيل واملندفق الثاقب كالشهاب املنقض هكطور بوصف أليق وصف وأي وغريها،
به وتقف واحدة، دفعة فتصده األياسني حول اإلغريق جماهري تتألب أن إىل الزاغب،
بالتشبه قرائحهم واإلفرنج الرومان شعراء أجهد ولقد والخيال، بالبال يكن لم وقوًفا
ولم إصابته، املرمى يصيبوا ولم شأوه، يدركوا لم ولكنهم املعنى، هذا بنظم بهومريوس

جواده: بوصف معلقته يف القائل العرب شعراء شيخ إحسان أحد منهم يحسن

ع��ِل م��ن ال��س��ي��ل ح��ط��ه ص��خ��ٍر ك��ج��ل��م��ود م��ًع��ا م��دب��ٍر م��ق��ب��ٍل م��َف��رٍّ م��ك��رٍّ

والوقوف. الغاب ارتجاف وأغفل واإلدبار، اإلقبال املعنى يف زاد القيس امرأ أن عىل
أخرى شهادة املتني كالحصار رصوا إنهم هكطور: وقول املعقل، الحصار: (11)
ويف العرب، كالم يف كثري املرصوص بالبنيان املتألب الجيش وتشبيه فيالقهم، بانتظام

بعًضا». بعضه يشد كالبنيان للمؤمن «املؤمن الحديث:
يف ذلك إىل أرشنا وقد بزوجه، أخرى مرة زفس هنا هومريوس عرَّف لقد (12)

العارش: النشيد
نالتهم التي طة الحِّ من يشءٍ عىل يكونوا لم السفاح أبناء أن تقدم ما يف ذكرنا (13)
ولوال املنزلة، يف دونهم يكنَّ لم السفاح بنات أن عىل شاهد وهنا هومريوس، عهد ويل ما يف
الجيش، كبار من لزعيم زوجة كانت مديسكستا إن يقول: أن هومريوس لحاذر ذلك
يقل ولم العهد، لذلك املسافحات حالة كانت كيف هومريوس كالم من يستخرج وال
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أنفسهن يبحن كن اللواتي العرب كبغايا كانت أم به، خصيصة مديسكستا والدة أكانت
كما منهم، به ألحقته ملن املولود فكان الرجال، أولئك إليهنَّ اجتمع ولدن فإذا لكثريين،
وأمية لهب، وأبو العاص، الزمها قد وكان بغية كانت إذ العاص؛ بن عمرو أم فعلت
بناتها عىل ينفق كان ألنه بالعاص؛ املولود فألحقت حرب، بن سفيان وأبو خلف، بن

.«٤٦ :١ الحلبية «السرية
والدليل. القائد ومعناه البحر، إاله لفوسيذ لقب أقطور: (14)

الغلمان يدحرجها التي بالكرات املقطوعة الرءوس يشبه كلثوم بن عمر قال (15)
األرض: من مطمنئ يف الشداد

ال��ك��ري��ن��ا ب��أب��ط��ح��ه��ا ح��زاورٌة ت��ده��دي ك��م��ا ال��رءوس ي��ده��دون

أمفيماخس. أي: فوسيذ، حفيد (16)
كثريين، كانوا أطباءهم أن العبارة هذه من ويظهر األطباء، آيس جمع األىس: (17)
لهما كانت اللذين وفوذالري، ماخاوون عن فضًال معلومون أطباء منهم قبيلة لكل كان أو
الطب. بفن إملام أيًضا لهما كان وفطرقل أخيل أن تقدم فيما رأينا ألنا األطباء؛ رئاسة

بمقدمة يأتي أن أبطاله من بطل بأس يربز أن أراد إذا الشاعر عادة من (18)
قد شأن ذو ملك وهو أيذوميناوس، لنا يربز أن يريد هنا وهو تمثيًال، أخالقه تمثل
بداره قبل هنا لنراه وإنا األبطال، ملكافحة بأس بقية فيه ولكن عارضه، الشيب وخط
امللوك اجتمعت ملا أنه األثر يف جاء ومما ويداويه، يؤاسيه جريح بفتى يعني القتال، إىل
له كان بما ذلك ينبئنا الكربى، الزعامة أغاممنون مشاطرة أيذوميناوس طلب للحرب
رأيت، كما عليهم شفيق لجنده محب شأنه رفعة عىل وهو الجاه، وبسطة املنزلة علو من

بها. يرصح أن دون األخالق بتلك الشاعر أنبأنا وقد
تمام: أبي كقول (19)

ص��دوره��ا ال��ص��دور ف��ي ق��دًم��ا وت��ن��دقُّ م��دب��ر ط��ع��ن أرم��اح��ن��ا ع��ل��ى ح��راٌم
ون��ح��وره��ا ل��ب��ات��ه��ا م��ح��ل��ل��ة ال��ق��ن��ا ع��ل��ى خ��ي��ل��ي أع��ج��از م��ح��رم��ة

أعدائه، سالح من كثريًا شيئًا منهم الفارس يذخر أن مفاخرهم أعظم من كان (20)
القتال معمعة يف رأيناهم إذا ذلك بعد تعجب فال ذويه، بني قدره عظم سلبه كثر وكلما
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«راجع صوب كل من بهم محدقني األعداء كان وإن سالحهم، ليجردوا قتالهم عىل يكبون
ن١».

عنرتة: قال (21)

وال��ل��ب��ُب ال��س��رج ي��ض��جَّ ح��ت��ى ب��ال��ط��ع��ن م��ن��دف��ًق��ا ال��خ��ي��ل ص��دور أل��ق��ي زل��ت م��ا

عرفك. بمعنى األوىل خربك (22)
جبن. أي: صك، (23)

الزنج: صاحب العلوي قال (24)

ال��م��غ��ف��ر م��ق��ام ه��ام��ت��ه وي��ق��ي��م وب��وج��ه��ه ب��ن��ح��ره ال��س��ي��وف ي��ل��ق��ى
ت��ع��ق��ِر ل��م إن ال��م��ج��د وك��ن ف��ع��ق��رت ال��ق��ن��ا ل��ش��ب��ا اص��ط��ب��ر ل��ل��ط��رف وي��ق��ول

اخرت. أي: اقتل، (25)
سرتى. كما وفوسيذ زفس بابنيه واملراد تقدم، كما زحل هو قرونس (26)

عليهم تضيق حتى باإلغريق، هكطور ينكل أن يروم كان زفس أن ذلك: مفاد (27)
األرفع املقام بذلك أخيل فينال يده، عن فوزهم ويكون لنرصتهم، أخيل فينهض املسالك،

األعظم. والفخر
البرش، كل بها استنت التي الطبيعة سنن من األبناء سائر عىل البكر إيثار إن (28)
للملك، واحد موضع إال األرسة يف ليس حيث سيما وال أنفسهم، اآللهة بها استن لقد حتى
يف لسبقه البكر إال الواحد هذا يكون أن يصلح وال واحد، سوى به يستأثر أن يصح فال
إيثار يف األصل هو وهذا النزاع، إىل بعده سبيل فال مأثوًرا نظاًما ذلك كان فإذا الرشد،
ورست الناس، سائر إىل ومنهم املقامات، ذوي إىل العادة رست ثم ومن إخوته، عىل البكر
كان هذا وعىل ومعنًى، ا حسٍّ إخوته عىل البكر إيثار إىل جميًعا مرجعها شتى مناهج عىل
أنهم فالظاهر العرب أما املرياث، يف سهمه ويضاعفون أبيه، بربكة البكر يخصون اليهود
من السن يف التقدم لحرمة عندهم؛ كان عما كثريًا شيئًا البكورة حقوق يف يزيدوا لم
مرتوكات من القسمة يحتمل ال بما يستأثر البكر كان فقد هذا ومع املعنوية، الرعاية

جميًعا. البنني بني ساوى اإلسالم ولكن أبيه،
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تالحًما متالحمتني متحاربتني لفئتني االستعارة هذه من أجمل استعارة أي (29)
يتجاذبان بينهما فالحرب واملنصور، وامللتوي واملقهور، القاهر بني فيه يفرق يكاد ال

كحبل أطرافها

ي��ق��ط��ُع ال وه��و ف��ق��ط��ع��ه��م وق��ع��وا ك��ل��ه��م ب��أط��راف��ه

دونهن يشءٍ يف ليست ولكنها تشابيهه، بإزاء القليلة هومريوس استعارات من وهي
واستحكاًما. قوة

ولقد القتيل، فريام ابنة خطيب عىل التهكم من الكالم هذا يف ما يخفى ال (30)
تتهكم أن الكبرية النفوس وشيم اإلباء من ليس إذ كهذه؛ عبارات عىل هومريوس عيب
يصور كان إنما أنه لشاعرنا يشفع قد ولكنه موته، بعد سيما وال به، ظفرت عدو عىل

عالتها. عىل فأثبتها لهم جرت عادة فهي وقبيحها، حسنها زمانه؛ بني أخالق
بجيشه. ويخلوا سالحه يجردوه أن األعداء من عليه خوًفا أي: (31)

كلمة كل يفرسوا أن أنفسهم عىل الرشاح بعض آىل لقد — الخفقان الوجيب: (32)
من بعضهم كاستنتاج مخيلته، عىل تمر لم عريضة، طويلة تفاسري هومريوس كالم من
يعرف يكن لم أنه اآلخر البعض واستنتاج الترشيح، بعلم عالم أول كان أنه هذا كالمه
هذا عن الخروج كل يخرج بما وأفاض اإلنسان، قلب مدعاة إلثبات كلُّ ح ورشَّ شيئًا، منه
التي التآويل له نتأول حتى البالغة من ظاهره عىل الكالم هذا يف ما يكفي ال أََو البحث،

سلطان؟ من بها هللا أنزل ما
إلياذة مثال عىل منظومته بنى الروماني الشاعر فرجيليوس أن املعلوم من (33)
وكأني أخيل، األعظم بطله هومريوس جعل كما آنياس، بطلها وجعل هومريوس،
لنظم األول املحرك منه له فكان اإللياذة، يتلو وهو البيت هذا عند وقف بفرجيليوس
أنها يزعمون نبوءٍة خرب الناس ألسنة عىل متواتًرا كان ألنه أنياس»، إىل «نسبة اإلنياذة
وذريته آنياس أن عامًلا كان فريام أن إىل تشري طروادة، حرب أيام يف شائعة كانت
املأثور من كان وملا القول، هذا يؤيد هنا هومريوس وكالم الطرواد، بالد سيحكمون
النبوءة تلك أن يبعد ال الحرب تلك بعد الرومانية األرسة رأس كان آنياس أن تاريخيٍّا
— التاريخ حققها عندما كانت كأنها القوم تصورها بل الحرب، أيام يف شائعة تكن لم
حذًرا — اعتقاده وهذا — فريام يكون أن عجب فال الزعم، هذا صحة من يكن ومهما
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قال كما معتزًال ساخًطا حانًقا أنياس يكون وأن قدره من الغض إىل نازًعا أنياس من
الفيلق». طرف «يف الشاعر:

لقب يطلق كما حلفائهم، وعىل عليهم الطرواد لقب الشاعر يطلق ما كثريًا (34)
فيلوسرتاتوس: قال مغوار، بطٌل هذا وأنياس املحارصين، جميع عىل واألراغس اإلخاءة
يف ويساويه حكمًة يفوقه كان ولكنه البأس، بشدة إالَّ بيشءٍ هكطور دون يكن لم إنه
الخوف يعرف ال طروادة دك بعد القدر يف له كان بما شاعًرا وكان ذلك، سوى ما كل
هكطور أن فكما يتغري، وال صوابه يتزعزع ال خطر به أحدق وإذا الحروب. تروعه وال
باندفاعه هكطور تدبري فوق بدراية أمورهم يدبر رأسهم آنياس كان الطرواد ساعد كان
فقد وإقداًما بأًسا أقل كان وإن وأنياس وشكًال، سنًا متشابهان البطلني وكال وبأسه.

عزيمة. وأثبت جأًشا أربط كان
وكالبهم الرماة هجمات نفسها عن دافعًة الوحشية البقرة يصف لبيد قال (35)

هومريوس: خرنوص دفاع يشبه بما

َس��َق��اُم��َه��ا واألن��ي��ُس َغ��ي��ٍب، َظ��ْه��ِر َع��ْن َف��َراَع��ه��ا األن��ي��ِس، ِرزَّ َف��تَ��َوْج��َس��ْت
َوأََم��اُم��َه��ا َخ��ْل��ُف��ه��ا ال��َم��َخ��اَف��ِة، َم��ْول��ى أَنّ��ه تَ��ْح��ِس��ُب ال��َف��رَج��ي��ِن ِك��ال َف��َغ��َدْت،
أَْع��َص��اُم��َه��ا َق��اِف��ًال َدَواِج��َن، ُغ��ض��ًف��ا وأَْرَس��لُ��وا ال��ّرَّم��اُة، يَ��ِئ��َس إذا َح��ت��ى
َوتَ��َم��اُم��َه��ا َح��دُّه��ا ��ْم��َه��ِريّ��ِة ك��ال��سَّ َم��َدِريّ��ٌة َل��ه��ا واْع��تَ��َك��َرْت َف��َل��ِح��ْق��َن،
ِح��َم��اُم��َه��ا ال��ُح��تُ��وِف َم��َع أََح��مَّ َق��ْد أَْن تَ��ذُْد َل��ْم إْن َوأَي��َق��نَ��ْت ِل��تَ��ذُوَدُه��ّن،
ُس��َخ��اُم��َه��ا ال��َم��َك��ّر ف��ي وَُغ��وِدَر ِب��َدٍم، ف��ض��رِّج��ْت َك��س��اِب، م��ن��ه��ا ف��تَ��َق��ّص��َدْت

واستعدت ذلك، فراعها لصيدها القادمني الرماة صوت تسمعت البقرة إن قال:
الدفاع، من بد ال أنه فرأت الكالب، عليها أرسلوا بسهامهم عنها الرماة عجز فلما للقاء،
واألخرى كساب، إحداهما تدعى كلبتني منها وقتلت كالرمح، بقرن الكالب تلك فقابلت

سحام.
يرسون ولهذا الصحة، إىل أقرب كانت املاشية رشب كثر كلما أنه الرعاة يعلم (36)
«هز بقوله: هومريوس إليه أشار الذي وهذا املراعي، من االكتفاء بعد للموارد اندفعت إذا

الطرب». الغنم راعي
النافذة. املصيبة الصادرة: (37)

السنان. وهو الزج، جمع الزِّجاج: (38)
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مثال كافيًا، تفصيًال يفصله فقلما عرصه، يف مشهور أمر إىل الشاعر أشار إذا (39)
عىل حقًدا تسعر ذيفوب إن هنا: قوله ومثله آنياس، عىل الكالم يف معنا تقدم ما ذلك
بني كان أفستاثيوس: قال كما أنه ذلك زمانه، يف الشتهاره السبب يذكر ولم أيذومني،
القول وهذا املسببة، بهيالنة طامًعا منهما كل كان وقد غرام، رقابة وذيفوب أيذومني

ذيفوب. إىل هيالنة زفَّت فاريس موت بعد أنه ذكر إذ فرجيليوس؛ كالم يطابق
الظهر. إىل الكاهل بني ما الكتد: (40)

ذلك يريك يكاد ما الشعرية املشاكلة من اليوناني األصل يف البيت هذا يف إن (41)
ذلك. من رائحة العربية الرتجمة يف ولعل أنفاسه انقطعت وقد القتيل،

سهًما. أنفذ واآلخر برمحه، طعن أحدهما أن أي القوس، الحنية: (42)
صعًدا. الجو يف عال انطاد: (43)

ذهب ولهذا النشيد، هذا يف مرتني إال املخذقة أو للمقالع ذكر اإللياذة يف ليس (44)
املقالع ألن ثبت؛ غري الزعم هذا ولكن آخر، معنى تفيد هنا الكلمة أن إىل الرشاح بعض
واسع مجال له يكن لم فألنه عندهم، االستعمال كثري يكن لم وإن الحرب، آالت أقدم من
فالحجر بأيديهم، قرب عن الصخور يقذفون ذلك مع رأيناهم ولقد والرماح، النبال مع
النبي داود إحكام املخذقة رمي أحكموا يكونوا لم ولعلهم أسلحتهم جملة من كان إذن

جليات. قاتل
االستعمال، قليلة كانت ألنها الفأس؛ عن هنا يقال أن يصلح املقالع عن قيل ما (45)
والرضب بالرماح الطعن إتقانهم بعد املنتظمون الجنود يستخدمه ال خشنًا سالًحا تعترب

األمازونة. سالح ذلك مع كانت والفأس بالسيوف
صدر يف ليست نفس حزازة عن يشف كالمه رأينا منيالوس تكلم حيثما (46)
قتيل من التشفي بعض ى تشفَّ فإذا سواه، بجرحه يصب لم الذي الجريح وهو أال غريه،
بغيته نيل عن بعيًدا زال ما وهو صدره، غلة لريوي ذلك فما جريح عدو أو طريح
الغيالت، بأشنع وقوبل قدره، وبخس أجره نبذ الذي الجميل، صاحب تألم يتألم القصوى
كأن ثم الغدوة، املكرة استعصم بقدرته أنه العتقاده زفس؛ بمالمة لبِّه غاللة يربد وكأنه
كان وإن بكالم عدوه وصف إىل فريجع غليًال، له يشفي وال فتيًال، يغنيه ال املالم ذلك
أدل ال إذ والنكران؛ الغدر عىل دل ما وأرش إنسان، به ُوصف ما أمر فهو بسيًطا سهًال
عدم مع والرسور، والغناء والنوم كالرقص حالًال طيبة أموًرا املرء ماللة من الظلم عىل
هذا يف بنا ويجمل — والفساد كالغيث محرمة مزعجة متعبة أخرى أمور من ارتوائه
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للفرسان املمدوح الرقص أحدهما: نوعني؛ عىل عندهم كان الرقص أن إىل ننبه أن املقام
منيالوس أن شك وال والتهتك الخالعة رقص واآلخر: أثينا، لهم سنته الذي وهو والفتيان،

األول. النوع هنا أراد
يقول: إذ باملنازل؛ صبابًة الخرضي صخر كتلوي أمًلا، هرفليون تلّوي ليس (47)

ال��م��ت��ش��رُق ال��ح��ي��ُة ت��ت��ط��وَّى ك��م��ا ص��ب��اب��ًة ب��ه��ن ح��ي��ازي��م��ي أل��وَّى

ما شتان ولكن فيها، يقتل بأنه علمه مع الحرب عىل يقدم كأخيل فتًى هنا (48)
فآثر مكانه يف لبث إذا رغيد، وعيش مديد بعمر أمه أنبأته فأخيل أخيل، وعلم العلم هذا
وأوخينور والرخاء، الطويل العمر مع طولها عىل والعناء األثيل املجد مع الحياة قرص
النزال ساحة يف املوت يؤثر فتى وكل الحرب، عن تقاعد إذا عضال بداء باملوت أبوه أنبأه

عضال. بداء األوجاع فراش عىل الهالك عىل
بصور يمثلونه كانوا البحار، إله فوسيذ ألقاب من لقب الثرى: ركن مزعزع (49)
وبه البحر، جياد تجرها صدفة بهيئة مركبة صهوة ممتٍط إما أكثرها يف وهو شتى،
األطراف املثلث والصولجان الرسم، يف ترى كما دلفينه راكب وإما الحسان، الحور تحيط

صورة. كل يف له مالزم
األبواب. صفاق يريد (50)

مئتي بنحو طروادة حرب قبل أغيالة إىل هاجرت ملة اليونان — الدروع الألم (51)
وما عليهم اسمهم وبقي عام، بمئتي الحرب تلك بعد األتيكة يف بالدها إىل ورجعت عام،
جميع عىل اسمهم أطلقوا العرب أن الغريب ومن املتضافرة، األمم تلك من فرقة إال هم

التغليب. هذا يغلبوا لم وغريهم الرومان من تقدمهم من أن مع امللل تلك
ال كان وإن التشبيه، هذا من وشدة قوة متساويني لبطلني أصدق تشبيه أي: (52)

الزمان. هذا أبناء برقة ليبايل هومريوس يكن فلم أيامنا يف به يشبه
تلك حمل تتناوب العصابة تلك كانت وإذا يخفى، ال كما الرتس، الجنة: (53)
مذكوًرا شيئًا كانت ثقلتها فألن أياس، عن حني بعد حينًا ثقلتها من لتخفض الجنة؛
يف سيما وال مزعجة، ثقيلة تكون أن بدع فال الجسم، جميع تسرت كانت وأمثالها ألنها

وقتاله. كره لكثرة السواعد أشد فيه يكل حني
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فوسيذون. أو فوسيذ

فمنهم أوطانها، يف لها الذي بسالحها أتت فرقة كل أن األبيات هذه من نعلم (54)
هؤالء يكون أن بدع وال املقاليع، أي: املخاذف، وحملة النبال ومنهم والرماحة، السيافة

لصدر. صدًرا األعداء مالقاة إىل احتياجهم لقلة دروع بال
تقسم اآللهة أن يعتقدون كانوا الرزين، والعقل الثاقب الفكر صاحب أي: (55)
العامري: لبيد يقول املعنى هذا مثل ويف األرزاق، عليهم توزع كما األخالق، الناس عىل

م��ه��ا ع��الَّ ب��ي��ن��ن��ا ال��خ��الئ��ق ق��س��م ف��إن��م��ا ال��م��ل��ي��ك ق��س��م ب��م��ا ف��اق��ن��ع
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ق��س��ام��ه��ا ح��ظ��ن��ا ب��أوف��ر أوف��ى م��ع��ش��ٍر ف��ي ق��س��م��ت األم��ان��ة وإذا

الهيبة مظاهر بأعظم أخيل لرؤية املطالع الشاعر يهيئ أخيل، إىل إشارة تلك (56)
كفوليداماس بأسا األعداء أشد وهنا السرتضائه، الوفود له اإلغريق يوفد هنالك والجاللة،
بسالحه شاكٍّا فطرقل لرؤية منهزمني سنراهم قليل وعما اسمه، ذكر عند يقفان وهكطور

هو. هو أنه منهم ظنٍّا
مركبته. من األرض إىل وثب هكطور إن يقول: بيت النسخ بعض يف هنا (57)
الطرواد ترك عىل يدل الكالم سياق ألن صواب؛ أخرى نسخ من البيت هذا وإغفال

اإللياذة. يف دخيل إذن كالبيت فذل الحفري، خلف عجالهم
املشبه الثلج من أبرد ريب بال لكان ظاهره عىل األخري الشطر معنى أُخذ لو (58)
قونس ارتجاف أو سالحه بريق إىل إشارة يكون أن بد ال منه املقصود ولكن هكطور، به

الخوذة. بهياج كثرية مواضع يف هومريوس يلقبه إذ خوذته؛
العتي هكطور فهنالك الفرق، من أخالقهما بني ما األخوين كالم من ترى (59)
كجاري يطلطف أخوه فاريس وهنا للوم، محل ال حني ويلوم املقال يشدد الصارم،

األمهر. والعشيق األصغر األخ مؤانسة ويؤانس عادته
والذخرية النجدة به تأتيهم لإلغريق، مفتوًحا البحر كان كما أنه هنا من نعلم (60)

ادهم. نجَّ طريقه يف يتناوب للطرواد مفتوًحا الرب كان
بأمواجه: والنصال بالبحر الجيش بتشبيه وأجاد عنرتة قال (61)

ال��دق��اِق ال��س��م��ر م��ن ب��أم��واج رج��اٍل م��ن ب��ح��ٌر ع��ل��يَّ وف��اض

لم السابق النشيد يف تقدم ما عىل ألنه هكطور؛ لريوع النرس ذلك يكن لم (62)
بالطرية. االعتقاد كثري يكن
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زفس ببعلها هريا مكر

ُمْجَملُه

الحراب قرع آذانه فخرق الجريح، ماخاوون بتمريض يعنى املعسكر يف نسطور كان
وذيوميذ وأوذيس أغاممنون ولقيه هاله مشهًدا فشهد يتشوف، مرضبه من وخرج فارتاع
األعداء، إىل زفس مليل الهزيمة يف الغنيمة أن أغاممنون فرأى فتشاوروا جريح، وكلهم
بني عادوا إذا لعلهم القتال ساحة إىل العودة وجوب ذيوميذ وارتأى رأيه أوذيس فقبح
ونشط شيخ جندي بهيئة فوسيذ وظهر كذلك. فكان الحمية ثائر بهم يثربون أجنادهم
الطرواد، إىل زفس بعلها النحراف ارتاعت قد هريا وكانت اإلغريق، وثبت أغاممنون
معاونة والتمست ملنوس، إىل ومضت الزهرة حزام فاستعارت الحيلة ألعمال فتهيأت
تزل فلم سؤلها إجابة عن بدء بادئ الكرى فتمنع زفس، عىل «املوت» أخي «الكرى»
يديها، بني السبات عليه فاستوىل زفس عيني عىل طله وسكب لها أذعن حتى تخادعه
الطرواد عىل فقضوا اإلغريق، ودفع فرصة خري فرصة فاغتنمها فوسيذ إىل الخرب وطريت
منه ينالوا فلم اإلغريق وطلبه النزال، موقف عن أتباعه فأقصاه هكطور إياس وجرح
مواقف عن وأبعدوهم وصدوهم بأعدائهم ففتكوا بأًسا اإلغريق ازداد وهناك مأربًا،
أعقابهم يف وأياس أمامهم من الطرواد النهزم قتالهم من أشالء السهل ومألوا السفن

ذراعيه. بني األبطال تخر



اإللياذة

يف وقائعه ومشهد والعرشين الثامن اليوم يف أيًضا وينتهي النشيد هذا يبتدئ
القتال. ساحة يف ثم إيذا فطور اليونان مضارب

عرش الرابع النشيد

واص��ط��خ��اب ��ا ُع��جٍّ ي��س��م��ع م��ص��غ��يً��ا ال��ش��راب ك��أس ل��دى ن��س��ط��ور ك��ان
ال��ح��راب ق��رع ع��ن ي��ن��ج��م ع��لَّ��ة ف��م��ا «أف��ك��ر ق��ال: خ��اوون ف��ل��م��ا
ت��ب��رح��ا ال م��ٍه ي��ع��ل��و ن��ق��ع��ه��م ال��وح��ي ف��ت��ي��ان ال��ف��ل��ك ت��ل��ك ح��ول
ال��م��س��ب��ح��ا1 ت��ح��م��ي ل��ك ه��ي��ك��م��ي��ذا ري��ث��م��ا ص��رًف��ا ال��خ��م��رة واش��رب

ال��خ��ض��اب ه��ذا م��ن ال��ج��رح وت��ن��ق��ي

∗∗∗
أك��ب��را2 ت��رًس��ا واق��ت��ال ب��ال��س��ري» ج��رى م��اذا أرى م��اض وأن��ا
ن��س��ط��را أب��ي��ه ت��رس م��ؤث��ًرا غ��ادره ق��د ت��رس��ي��م��ي��ذ ك��ان
أض��ا ص��ف��ًرا ق��اط��ٍع ب��س��ن��اٍن ق��ب��ض��ا ط��وي��ٍل رم��ٍح وع��ل��ى
ق��ض��ا أيُّ ال��ق��ض��ا الح ف��ل��ُه م��س��ت��ش��رًف��ا ع��دا ال��ب��اب وإل��ى

ال��م��ص��اب ج��لَّ ق��د اإلغ��ري��ق ب��ب��ن��ي

∗∗∗
ص��دع ال��س��ور خ��ل��ف��ه م��ن خ��ل��ف��ه��م م��ن��دف��ع ع��دٍو دون دف��ع��وا
م��ت��س��ع ك��ب��ح��ٍر ال��ج��أش خ��ام��د ه��اج��س��ه ع��ل��ى ال��ش��ي��خ ل��ب��ث
واك��ف��ه��ر ل��ونً��ا ف��أرب��دَّ ��ُه ي��مُّ ش��ع��ر ال��ج��و ف��ي ال��نَّ��وء ب��دن��و
ان��ت��ه��ر زف��س م��ا ق��ب��ل م��ي��ٍل أي م��ائ��ال ف��ي��ه ال��م��وُج ي��ع��جُّ ال

ال��ع��ب��اب3 ف��وق م��ن ت��ن��ق��ضُّ ري��ح��ه

∗∗∗
ال��رش��اش4 ف��وق م��ن ال��ج��ي��ش ل��ب��ل��وغ ج��اش أم��ري��ن ع��ل��ى ال��ش��ي��خ ه��ك��ذا
ال��ك��ب��اش5 اص��ط��ك ح��ي��ث��م��ا ب��ال��ح��واش��ي أم ب��أغ��ام��م��ن��ون أل��ح��اًق��ا

638



عرش الرابع النشيد

ال��ن��ب��ال ي��ص��م��ي ال��س��م��ر واش��ت��ب��اك ع��وَّال أخ��ي��ًرا ذاك ف��ع��ل��ى
ص��ق��ال ورم��ٌح م��اٍض أب��ت��ٌر دراع��ه��م ف��ي ال��ج��ن��ات ي��ق��رع

ال��ذب��اب6 ريَّ��ان ال��ح��دي��ن ن��اف��ذ

∗∗∗
زم��را ت��راءوا زف��س ب��ن��ي م��ن األم��را ج��رح��ى ال��ث��غ��ر ف��ي ف��إذا
��رى ال��سُّ ��وا أمُّ ف��ل��ك��ه��م م��ن ـ��ري��ذ وأت��ـ وأوذي��س ك��ذي��وم��ي��ذ
ب��ع��ي��د ب��وٍن ف��ي ب��ال��ج��رف أرس��ي��ت ال��م��ب��ي��د ال��ط��ع��ن م��وق��ف ع��ن ف��ل��ك��ه��م
ش��ي��د ب��اإلح��ك��ام ��وُر ال��سُّ دون��ه��نَّ أدن��ي��ت ف��ل��ٌك ل��ل��س��ه��ل درن��ه��ا

ال��ط��الب َج��دَّ أن ي��م��ن��ع م��ع��ق��ًال

∗∗∗
وس��ع م��ا ال��خ��الي��ا ه��ات��ي��ك ك��ل ال��م��ت��س��ع ال��ع��ري��ض ال��ج��رف ذل��ك
ت��ج��ت��م��ع ال��س��راي��ا ف��ي��ه دون��ه��ا م��ن ح��ال م��ج��اٍل ت��ض��ي��ي��ق خ��وف
ت��ه��ي��ج ال��ص��ي��د ف��ي ال��ن��ف��س ب��ي��ن��ه��ن ال��خ��ل��ي��ج ذاك ف��ي ك��َن ف��ص��ف��وًف��ا
األج��ي��ج ع��جَّ راق��بً��ا ي��ت��وك��أ ع��اِم��ِل��ه ع��ل��ى ك��ٌل ف��ان��ب��روا

ال��م��ج��اب ن��س��ط��ور ب��ال��ش��ي��خ وإذا

∗∗∗
ي��ئ��س��ا: ن��ادى وأغ��ام��م��ن��ون أس��ى ل��م��رآه ط��رَّا ف��ال��ت��ظ��وا
م��ح��ت��رس��ا ال��ق��ن��ا ق��رع م��ن ع��دت ل��م اإلغ��ري��ق ف��دوة ن��ي��ال اب��ن «ي��ا
ال��ع��ن��ي��د ه��ك��ط��ور ال��ف��تَّ��اك ذل��ك وع��ي��د إن��ف��اذ وي��اله خ��ش��ي��ت��ي
ي��ب��ي��د وال��ق��وم األش��راع ي��ح��رق أن��ه آل��ى ش��وراه ف��ي ي��وم

ال��م��آب إلل��ي��ون ي��ن��وي أن ق��ب��ل

∗∗∗
اس��ت��ع��ر ب��ال��غ��ي��ظ ال��ج��ي��ش وف��ؤاد ب��ر ال��ي��وم ف��ي��ه رب��اه وع��ده
ال��ض��رر»7 دف��ع وأب��وا ع��ذل��ون��ي وق��د الح ك��ل��ه��م ك��أخ��ي��ل
ال��ب��ال ه��ذا داف��ٌع زف��ٍس ن��ف��س ف��ال األم��ر ق��ض��ي ق��د «ه��ا ق��ال:
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ع��ال وال��ن��ق��ع ان��دكَّ وت��راه م��ن��ع��ت��ن��ا ب��ه ال��س��ور ذل��ك
ال��ض��راب م��ي��دان األس��ط��ول ول��دى

∗∗∗
ال��ت��ل��ف ج��لَّ ب��ن��ا أي��ن ت��رى ال ط��رف ك��ل ف��ي ط��رف��ك ف��أج��ل
ق��ص��ف ال��ج��و ف��ي ال��ق��وم وه��دي��د ه��وت ف��ال��ق��ت��ل��ى ت��ن��ظ��ر ح��ي��ث��م��ا
ص��الح ل��ل��رَّأي ال��ح��ي��ن ذا ي��ك��ن إن ال��ف��الح ن��ؤت��ى ب��ه رأيً��ا ف��ل��ن��رم
ال��ك��ف��اح»8 إت��ي��ان ال��م��ج��روح ع��ل��ى م��ا ع��زل��ت��ن��ا ف��ي ال��ح��ك��م��ُة إن��م��ا

أج��اب: م��ل��ت��اًع��ا ف��أغ��ام��م��ن��ون

∗∗∗
ال��ح��ف��ي��ر ص��دَّ وال ض��رٍّا وق��ى م��ا ال��خ��ط��ي��ر» ال��س��ور ذيَّ��ال��ك ي��ك��ن «إن
ال��ك��ث��ي��ر ال��ج��ي��ش ق��وى إج��ه��اد ب��ع��د ب��ه أم��ان��ي��ن��ا خ��اب��ت ت��ك��ن أو
ال��م��ه��ي��ن ال��ذل ذا زف��س م��ن إن��م��ا ��ف��ي��ن ال��سَّ دون ال��وغ��ى ث��ار ي��ك��ن أو
ال��م��ب��ي��ن ال��خ��ذل ذا ال��ي��وم ش��ه��دت ق��د م��ث��ل��م��ا ق��ب��ًال ع��اي��ن��ت ن��ص��ره

اغ��ت��راب دار ف��ي ب��ال��ح��ت��ف م��وق��نً��ا

∗∗∗
أن��ال إج��الًال ال��خ��ل��د آل ع��ز ال��ث��ق��ال وأع��دان��ا أي��دي��ن��ا غ��ل
م��ج��ال ال��ج��رف إل��ى أدن��اه ك��ان م��ا األس��ط��ول م��ن ف��ل��ن��ج��رَّنَّ
أق��ب��ال ال��دي��اج��ي ج��ي��ش ن��رى أن إل��ى ن��رس��ي��ه ال��ب��ح��ر وب��ق��ل��ب
ع��ج��ال اج��ت��ذب��ن��ا ال��ف��ل��ك س��ائ��ر ال��ع��دى ك��رَّات أوق��َف ف��إذا

ال��ع��ذاب ��اح ف��ضَّ ش��ر وك��ف��ي��ن��ا

∗∗∗
ال��ع��دى أي��دي ف��ي األس��ر ن��ك��ال م��ن أب��دا أول��ى ال��م��رء ف��ف��رار
ب��دا»9 خ��ط��ب ع��ن ال��م��رء ي��ت��وارى أن ال��ل��ي��ل ف��ي وال ال ع��اٌر ل��ي��س
ال��م��ل��ل ه��ذا ف��م��ا ال��ع��ي أخ��ا «ي��ا اش��ت��ع��ل: وب��ال��غ��ي��ظ أوذي��س ق��ال
ب��ط��ْل ك��ِل م��ن ال��ب��ه��م ف��ي إم��رٌة ال األن��ك��اس إم��رُة أول��ى ل��ك

640



عرش الرابع النشيد

ال��ش��ب��اب10 ك��ال��غ��ض ي��ب��ط��ش ش��ي��خ��ه��م

∗∗∗
ال��ح��ت��وف»11 ي��وم وإل��ى ب��ص��ب��ان��ا ال��س��ي��وف س��ل ع��ل��م��ن��ا ق��د زف��س
أل��وف ق��ت��الن��ا إل��ي��ون ب��ح��م��ا وت��رى ارت��داًدا رم��ت أب��ن��ا
ن��ط��ق ق��ط ب��ه م��ا ع��ج��ز ن��ط��ق ب��ال��ف��رق س��وان��ا ي��س��م��ع ف��ال م��ه
ان��دف��ق ل��ل��ح��رب ِم��ثْ��َل��َك ق��ائ��ٌد وال ق��ي��ٌل وال ذوٍق أُخ��و ال

ال��لُّ��ب��اب12 ك��ال��لُّ��ب ال��ج��رَّار ج��ي��ش��ه

∗∗∗
ص��خ��ب��ه13 أع��ل��ى ل��ل��ج��و وال��وغ��ى األغ��رب��ه ن��س��وق ال��ي��م أإل��ى
ال��غ��ل��ب��ه ب��ح��ك��م ف��ازوا ول��ئ��ن م��ن��ي��ت��ه��م ذي األع��داء إن��م��ا
ال��ف��ش��ل أه��وال ي��دف��ع ال��ذي م��ا ال��ع��م��ل ب��اش��رن��ا ن��ح��ن م��ا ف��إذا
وج��ل أي وج��ل��وا أب��ص��رون��ا خ��ل��ف��ه��م م��ن األج��ن��اد وإذا

ال��ص��واب»14 ه��ذا ف��م��ا ال ال … وال��ت��ووا

∗∗∗
ك��لَّ��م��ت��ن��ي15 ق��د ف��ي��ه ب��م��ق��اٍل ك��ل��م��ت��ن��ي «ل��ق��د أت��ري��ذ: ق��ال
��ُف��ِن ال��سُّ راس��ي��ات ي��س��وق��وا أن ج��ن��دن��ا ق��س��ًرا أرغ��م ال أن��ا
م��س��ن ش��ي��ًخ��ا أو ال��ع��م��ر غ��ض ك��ان إن ف��رق ال أي��ك��م ف��ل��ي��ق��م
م��ط��م��ئ��ن»16 ب��ق��ل��ب ��اه أت��ل��قَّ ص��ال��ٍح ب��رأٍي وي��واف��ي��ن��ا

ال��خ��ط��اب: ذي��وم��ي��ذ ي��ل��ق��ي ف��ان��ب��رى

∗∗∗
��داْد ال��سَّ ق��ول ت��رم إن ف��اس��ت��م��ع��ه ال��م��راد ال��م��رء ف��ه��ن��ا ان��ظ��ر «ذون��ك
ال��ت��الْد ف��ض��ُل س��م��ا ف��خ��ًرا ف��ب��ه ف��تً��ى ن��ص��ح ي��غ��ي��ظ��ن��ك��م ال
��ري��ح ال��ضَّ س��ام��ي ث��ي��ب��ٍة ف��ي ل��ه م��ن ال��ص��ح��ي��ح ال��ش��ه��م ت��ي��ذي��س ف��أب��ى
ال��ف��س��ي��ح ال��م��ل��ك ح��وى وك��ل��ي��دون��ا أف��ل��ورن��ا ف��ي ف��رث��وس ُه ج��دُّ

ط��اب ب��اإلع��زاز م��غ��ن��اه وب��ه��ا
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∗∗∗
وب��اس ع��زًم��ا خ��ي��ره��م وون��وٌس م��الس ث��م أغ��ري��ٌس ول��ده
داس17 أُج��ل��ي م��ذ أرغ��وس وأب��ى أوط��ان��ه ف��ي ظ��لَّ ج��دي ذاك
داْن ب��ال��رَّغ��م ت��ي��ذي��ٌس ف��ل��ُه ك��ان واألرب��اب زف��س م��ن ق��دٌر
ال��ق��ران ع��ق��د ل��ه أدرس��ت ب��ن��ت ع��ل��ى ت��مَّ غ��رب��ت��ه ف��ي ث��م

ال��رح��اب زاه��ي م��ن��زٍل ف��ي وث��وى

∗∗∗
ت��ج��ول م��واش��ي��ه ف��ي��ه��ا خ��ص��ب��ًة ال��ح��ق��ول واح��ت��از األري��اف م��ل��ك
أق��وْل ت��درون وال��ح��قَّ أح��ٌد م��اث��ل��ه م��ا ال��رم��ح وب��ه��ز
ذل��ي��ل م��ه��ي��ابً��ا ال��ح��رب ف��ي وال ال ال��ض��ئ��ي��ل ب��ال��ف��رع ك��ن��ت م��ا ف��إذا
ال��س��ب��ي��ل ف��ل��ن��ل��ق ل��ل��ه��ي��ج��اء ق��ل��ت إن ق��ول��ي ت��ح��ق��روا ال ول��ذا

ب��ان��س��راب دم��ان��ا ظ��ل��ت ول��ئ��ن

∗∗∗
ن��ق��ي��م ال��ط��ع��ن م��وق��ف ع��ن إن��م��ا ع��ظ��ي��م ح��ك��ٌم ل��ه��ا ف��ال��ض��رورات
أل��ي��م ج��رٍح ع��ل��ى ج��رٌح ال��وغ��ى ف��ي ي��درك��ن��ا ال ف��ي��ه ب��اع��ت��زال
ق��ع��د»18 ج��ب��نً��ا ب��ه ال��ن��ف��س ه��وى م��ن ل��ل��م��دد ون��دع��و ال��ج��ن��د ن��دف��ع
ات��ق��د ب��ال��ح��زم وال��ق��ل��ب وج��روا ان��ت��ه��ى ح��ت��ى ووع��وا ف��أص��اخ��وا

ي��ه��اب ال ب��ق��ل��ٍب أت��ري��ذ خ��ل��ف

∗∗∗
واق��ت��رب ج��ل��ي��ًال ش��ي��ًخ��ا ف��ح��ك��ى رق��ب ق��رٍب ع��ن ف��وس��ي��ذ إن��م��ا
ال��غ��ض��ب ب��روَّاع ال��ي��م��ن��ى ي��ده ق��اب��ًض��ا واف��ى وأغ��ام��م��ن��ون
ال��ج��ن��وْد بُ��ه��م ف��ي ب��ال��ف��ت��ك ف��رٌح ال��ح��ق��ود آخ��ي��ل أت��ري��ذ «ي��ا ق��ال:
ال��خ��ل��ود ف��أب��ن��اء واع��ل��م غ��ي��ِه ع��ل��ى ول��ي��ض��م��ح��لَّ��نَّ ف��ل��ي��م��ت

ال��ع��ق��اب ي��ول��ي ق��ل��ي ي��س��وم��وك ل��م

642



عرش الرابع النشيد

∗∗∗
ال��ف��رار» ي��ب��غ��ون ال��ط��رواد ب��ب��ن��ي ال��غ��ب��ار ��ه��ِل ال��سَّ ع��ل��ى ي��رب��دُّ س��وف
وس��ار ت��ش��ت��دُّ ك��ال��رع��د ه��دٍة ع��ل��ى ان��ق��ضَّ دون��ه��م م��ن ث��م
ي��زي��د آالٍف ت��س��ع��ة وح��ي ع��ن ح��دي��د ص��در م��ن ص��اح ب��ص��دي��ٍد
ال��ح��دي��د درَّاُع ال��طَّ��ع��ِن ي��وم ص��دَّ إذا آالٍف ع��ش��رة وح��ي ب��ل

ال��ت��ه��اب: ل��ل��ح��رب اإلغ��ري��ق ف��ال��ت��ظ��ى

∗∗∗
ل��ألوار»19 ه��ي��را ت��ل��ف��ت ن��ه��ض��ت ال��ن��ض��ار ع��رش ع��ن األول��م��ب ذرى م��ن
ط��ار20 ال��م��ي��م��ون ق��ل��ب��ه��ا وح��ب��وًرا م��ن��دف��ًع��ا أب��ص��رت ف��أخ��اه��ا
ألَّ��م��ه��ا ال��ذي زف��س ف��رأت ال��م��ه��ا ط��رف أرس��ل��ت وإلي��ذا
ك��لَّ��م��ه��ا21 ه��اج��ٍس ف��ي ف��كَّ��َرت ق��نَّ��ت��ه ع��ل��ى م��ع��ت��ًزا ف��رَّ

ع��ج��اب أم��ٍر ف��ي ت��غ��ري��ه ع��ل��ه��ا

∗∗∗
زي��ن��ت��ه��ا ل��ه ل��ت��ع��دَّن ف��ك��رت��ه��ا أع��م��ل��ت م��ذ ف��ارت��أت
ح��ي��ل��ت��ه��ا أن��ف��ذت ب��س��ن��اه��ا م��ف��ت��ت��نً��ا ج��اءه��ا م��ا ف��إذا
ال��م��س��ت��ط��ي��ل ال��س��ب��ات روح س��ك��ب��ت ال��س��ب��ي��ل ت��ل��ق إن ع��ي��ن��ي��ه وع��ل��ى
ال��نَّ��ب��ي��ْل ه��ي��ف��س��ت ��ان��ع ال��صَّ ن��ج��ل��ه��ا ل��ه��ا ش��اَد غ��رف��ًة ��ْت أمَّ ث��م

ب��اْب ي��ف��ت��ح ال ق��طُّ ل��س��واه��ا

∗∗∗
م��زالُج��ه��ا22 ل��ه��ا إال ي��رى ال أرت��اُج��ه��ا ع��ل��ت أب��راٍج ف��وق
��اج��ه��ا وهَّ ن��ف��ح��ه��ا ب��ط��ي��وٍب خ��ل��ت ث��م دخ��ل��ت م��ذ أق��ف��ل��ت
األذف��ر23 ال��ع��ل��ي ب��ال��زَّي��ِت ث��م ب��ال��ع��ن��ب��ر أع��ض��اءه��ا ط��ه��رت
األك��ب��ر زف��س ق��بَّ��ة م��ن ف��اح ي��ٌد م��س��ت��ه أيَّ��ان أرٌج

ل��ل��س��ح��اب ي��س��م��و األرض ف��ي ع��اب��ًق��ا
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∗∗∗
ال��ش��ع��ور ت��س��ري��ح ب��ع��د ب��ي��دي��ه��ا ال��ض��ف��ور ب��رَّاق ت��ج��دل وان��ث��ن��ت
ي��دور24 ف��ت��انً��ا ال��رَّاس ذاك ف��وق اب��ة ه��دَّ ح��ل��ًق��ا ن��ظ��م��ت��ه��ا
أن��ي��ق وش��يٌّ ب��ه آث��ي��ن��ا ص��ن��ع رق��ي��ق ب��رًدا م��س��ب��ل��ًة وارت��دت
ال��رش��ي��ق ال��ق��د ي��ش��م��ل ل��ن��ط��اق وان��ث��ن��ت زرَّت ال��ع��س��ج��د ب��ع��رى

ال��ع��ص��اب ُغ��رُّ أه��داب��ه م��ئ��ة

∗∗∗
األذن��ي��ن ب��ك��ل��ت��ا ن��اط��ت م��ه��ًال ش��ائ��ق��ي��ن ج��م��اًال ق��رط��ي��ن ث��م
ال��م��ق��ل��ت��ي��ن غ��ض ال��ص��ن��ع ب��دي��ع ٍث ث��ال ب��ي��ت��ي��م��اٍت ش��ن��ٍف ك��ل
ال��ف��ال ج��وف ف��ي ك��ال��ش��م��س رأس��ه��ا ع��ل��ى ��اج وهَّ ال��ح��س��ن ون��ق��اُب
اش��ت��ع��ال ب��س��ن��اه��ا رج��ٍل ك��ل ف��ي ي��س��ط��ع أوث��ق��ت ��ا خ��فٍّ ث��م

ال��ح��ج��اب25 ط��ي م��ن ت��ب��رز وان��ب��رت

∗∗∗
ال��ع��ل��ى26 أرب��اب ك��ل ع��ن ع��زل��ٍة إل��ى ن��ادت��ه��ا ع��ف��ردوذي��ت ث��م
ال��ف��ش��ال اب��ن��ت��اه ت��س��وم��ي��ن��ي أم إذن «أت��ص��غ��ي��ن ق��ال��ت: ول��ه��ا
ال��والء» أول��ي��ت ال��ط��رواد ب��ن��ي م��ذ األخ��اء إلي��ث��ار م��ن��ي ح��ن��ًق��ا
ورض��اءْ ب��ط��ي��ٍب م��ق��ض��يٍّ��ا ك��ان رم��ت��ه أم��ٍر «ك��ل ف��أج��اب��ت:

ي��س��ت��ج��اب» م��م��ا ك��ان أو ي��ط��ق إن

∗∗∗
ال��م��دد م��ن��ك إذن «إي��ٍه أك��م��ن��ت: ق��د وال��ح��ي��ل��ة ال��رب��ة ق��ال��ت
ات��ق��د27 واإلن��س ال��ج��ن ب��ق��ل��وب ال��ذي وال��ح��ب ال��ش��ه��وة ل��ه��ب
ال��ك��م��ال ره��ط أب��وي ألواف��ي ارت��ح��ال أزم��ع��ت األرض ألق��اص��ي
ال��دالْل ك��ف ع��ل��ى أش��بَّ��ان��ي ـ��ن ال��ل��ذي��ـ وت��ي��ث��ي��س أوق��ي��ان��وس

ال��ش��ع��اب م��ص��دوَع أرأُب ف��ع��س��ى
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∗∗∗
ح��ق��ده��م��ا ف��ي ال��ود واط��راح ب��ع��ده��م��ا ف��ي ال��ك��ي��د ع��ه��د ط��ال
ج��ه��ده��م��ا م��ن��ت��ه��ى ب��ي ع��ن��ي��ا ري��ا أل��ق��ت��ن��ي ق��ب��ل م��ذ ل��ه��م��ا
ال��ع��ق��ي��م28 وال��ب��ح��ر األرض ت��ح��ت غ��ل ال��ع��ظ��ي��م زف��س أق��رون��ًس��ا ع��ن��دم��ا
ال��ع��م��ي��م ال��ف��ض��ل ف��ل��ي ال��ح��ب وس��د وس��دت��ه��م��ا ب��ال��ل��ي��ن ف��إذا

ال��ج��ن��اب» وم��رع��ي ال��ح��ظ��وى وذرى

∗∗∗
ال��م��رام ذا ي��ل��بِّ��ي ال ِم��ث��ل��ي «أو واب��ت��س��ام: ب��ب��ش��ٍر ف��أج��اب��ت��ه��ا
وه��اْم» م��ف��ت��ونً��ا ال��ذراع��ي��ن ب��س��ط ل��ه��ا زف��س رب��ًة ي��ا ال ك��ي��ف
ب��ان��ت��س��اق م��وش��ى ال��ط��رز م��ع��ل��م ال��ن��ط��اق ��در ال��صَّ ع��ل��ى م��ن ح��لَّ��ت ث��م
واش��ت��ي��اق ووج��ٍد ن��ف��ٍس ه��وى م��ن أك��ن��اف��ه ف��ي ال��ل��ذات ت��ع��ل��ق

ال��م��س��ت��ط��اب ال��ح��دي��ث وأط��اري��ف

∗∗∗
ال��وق��ور ب��ال��ش��ي��خ ي��ع��ب��ث م��ن��ط��ٌق ال��ش��ع��ور خ��الب ك��ل م��ن وب��ه
ال��س��رور: ب��ادي ع��ن ش��فَّ ب��ب��ش��ٍر ل��ت وق��ا أل��ق��ت��ه ال��رَّب��ِة ب��ي��د
ُرس��م��ا29 ف��ي��ه رم��ت ح��رٍز ك��ل ال��م��ع��ل��م��ا ان��ت��ط��اق اآلن «دون��ك
ح��ت��م��ا ق��د أن ال��غ��ي��ب ف��ي ل��ي الح ف��ق��د أخ��ف��ي��ه ص��درك ف��ع��ل��ى

اإلي��اب» ق��ب��ل م��ن ب��اإلق��ب��ال ل��ك

∗∗∗
ال��زُّه��ره ��ا وأمَّ ض��م��ت��ه ث��م م��س��ت��ب��ش��ره ل��ه ه��ي��را ب��س��م��ت
م��ن��ح��دره ان��ب��ع��ث��ت ه��ي��را ث��م م��ن��زل��ه��ا إل��ى ت��أوي ف��ان��ث��ن��ت
ال��ن��ض��ي��ر ال��روض ع��ل��ى إلف��ي��ريَّ��ا ت��ط��ي��ر ك��ال��ب��رق األول��م��ب ذرى م��ن
ت��غ��ي��ْر ال��ب��ه��م ف��رس��ان��ه��ا ـ��راق��ٍة ب��إث��ـ ف��أط��واٍد ف��إم��اث��يَّ��ا

��ب��اْب ال��ضَّ ي��غ��ش��ي��ه ث��ل��ًج��ا واك��ت��س��ت
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∗∗∗
ال��ق��دم ��اح ب��وضَّ األرض ت��ط��أ ول��م ط��اف��ت��ه ال��ب��ون ذاك ك��ل
ال��ت��ط��م ب��ال��م��وج ال��ب��ح��ر ي��م ح��ي��ث إل��ى آث��وس ش��م م��ن وج��رت
س��اد ال��ف��ض��ل ث��واس ح��ي��ث ل��م��ن��ًس��ا ال��ب��الد ت��ط��واف ب��ع��د م��ن ب��ل��غ��ت
ال��رق��اد.30 ال��م��وت أخ��ا ف��ي��ه��ا ل��ق��ي��ت إذ ال��ب��ش��ر ب��م��لء ق��رَّت ف��ب��ه��ا

ع��ذاب: ب��أل��ف��اٍظ ف��ت��ل��ق��ت��ه

∗∗∗
ال��زم��ن م��اض��ي ف��ي ال��ف��ض��ل ح��ب��ان��ي ق��د وم��ن واإلن��س ال��ج��ن َول��ي «ي��ا
ال��م��ن��ن م��ذخ��ور ل��ل��ده��ر ت��ول��ن��ي م��ن��ة ع��ل��ي��ه اآلن زدن��ي
ب��ات ال��ح��ب ب��وج��د زن��دي ع��ل��ى إن ��ب��ات ال��سُّ زف��س م��ق��ل��ت��ي ف��ي ل��ي أل��ق
ال��ص��الت غ��رُّ دون��ه��ا م��ن ص��ل��ٌة ل��ب��ي��ت��ن��ي إذا ال��ع��ه��د ول��ك

ي��ع��اب ال ع��رٌش ال��ت��ب��ر ل��ب��اب م��ن

∗∗∗
ال��ح��ك��م ه��ي��ف��س��ت األع��رج ن��ج��ل��ي وال��ح��ك��م ف��ي��ه ال��ص��ن��ع��ة يُ��ف��رغ
ال��ق��دم» ت��ح��ت م��ن األدب��ة زم��ن ت��ب��س��ط��ه م��دوُس وي��ل��ي��ه
ع��ل��ي��ه أس��ت��ول��ي ش��ئ��ت رٍب «أي ل��دي��ه ال��ن��وم وح��ل��ى «م��ه��ًال» ق��ال:
وإل��ي��ه31 م��ن��ه ك��ان ش��يءٍ ك��ل ال��ذي أوق��ي��ان��وس وم��ج��اري

ارت��ي��اب دون أب��ًدا ت��ع��ن��و ل��ي

∗∗∗
أم��را م��ا إذا إال أب��ًدا ال��ك��رى أول��ي ال زف��س أن��ي ب��ي��د
خ��دَّرا ط��ي��ف��ي ال��ح��وَّاط ط��رف��ه ُم��ذ ق��ب��ل م��ن ع��لَّ��م��ت��ن��ي ح��ك��م��ًة
ف��رح��ا ع��ن��ه��ا ي��ق��ل��ع وم��ض��ى اك��ت��س��ح��ا ه��رق��ل إل��ي��ون ي��وم
ف��دح��ا خ��ط��بً��ا ال��ق��وَّام ب��اب��ن��ه ت��ن��زل��ي ح��ت��ى أغ��ف��ل��ت ب��ي زف��س

ب��اض��ط��راب ف��وًرا ال��ب��ح��ر ه��ج��ت ث��م
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∗∗∗
ص��دي��ق ف��ي��ه��ا ي��رى ال ق��وًص��ا ح��لَّ وض��ي��ق ت��ب��ري��ٍح ب��ي��ن وه��رق��ٌل
ي��س��ت��ف��ي��ْق ف��ي��ه��م ه��بَّ ��ا ل��مَّ زف��س ال��ت��ظ��ى ب��ال��غ��ي��ظ األرب��اب ف��ع��ل��ى
ال��ف��ظ��ي��ع ال��س��خ��ط ه��اج��ه اط��الب��ي ف��ي ال��ج��م��ي��ع دون وم��ن ا ه��دٍّ ه��ده��م
ص��ري��ع ال��ق��ع��ر إل��ى ال��ب��ح��ر ل��ج��ة إل��ى ال��ج��و م��ن ي��ل��ق��ي��ن��ي ك��اد

ب��اح��ت��ج��اب ح��ال��ت ال��ظ��ل��م��ة إن��م��ا

∗∗∗
وب��ش��ر32 إالٍه ك��ل ه��اب��ه��ا ق��ر ال��ل��ي��ل ح��ي��ث وه��ي ف��ي��ه��ا ل��ذت
غ��ف��ر ث��م ح��رم��ت��ه��ا ورع��ى ح��دت��ه ف��ي زف��س ف��ت��روَّى
وج��الل: ب��دٍل ف��أج��اب��ت��ه ال��م��ح��ال» رم��ت ذا ال��خ��ب��ر ب��ع��د أو
ت��خ��اْل ط��رواٍد ج��ي��ش أل��زف��ٍس ي��ل��ت��ظ��ي غ��ي��ًظ��ا ظ��ن��ك «أك��ذا

ان��ت��س��اب33 ف��ض��ل ي��دن��ي��ه��م ك��اب��ن��ه

∗∗∗
ال��ص��ب��اح34 ال��خ��ري��دات إح��دى ب��ه��ج��ة ت��س��ت��ب��اح زوًج��ا أع��ط��ك ق��م إي��ه
وص��ب��اح» م��س��اءً َوْج��ًدا رم��ت��ه��ا وك��م ف��س��ي��ث��ي��ا س��ع��دي��ك ت��ل��ك
األع��ظ��م ال��رَّه��ي��ب ب��إس��ت��ك��س ل��ي «أق��س��م��ي ح��ب��وًرا: ي��ه��ت��ز ق��ال
م��ظ��ل��م ب��ح��ٍر ف��وق ��ا ك��فٍّ ث��م ال��ث��رى ف��ي ��ا ك��فٍّ ك��ف��ي��ك وض��ع��ي

ره��اب35 أرب��اٌب األي��م��ان ي��ش��ه��د

∗∗∗
ال��م��الح ال��خ��ري��دات إح��دى ب��ه��ج��ًة ت��س��ت��ب��اح زوًج��ا ل��ي ت��ع��دي أن
وص��ب��اح»36 م��س��اءً أت��م��نَّ��اه��ا ال��ت��ي ف��س��ي��ث��يَّ��ا ف��ت��ن��ي��ل��ي��ن��ي
ال��ج��ح��ي��م أرب��اب أق��رون��س ح��ف��ل ال��ع��ظ��ي��م ب��ال��ح��ل��ف ت��ق��س��م أش��ه��دت
ي��ق��ي��م ط��اٍر ط��ر ق��ع��ر ف��ي ره��ط��ه��م األول��ى وال��ق��وم ال��ط��ي��ط��ان ج��م��ل��ة

ك��ذاب37 ق��وًال ت��ؤت��ِه ل��م أنَّ��ه��ا
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∗∗∗
ال��خ��ت��اْم ح��د أدرك��ا وس��ري��ًع��ا ال��غ��م��ام أذي��ال ت��ح��ت ط��ارا ث��م
ال��ع��ظ��اْم ال��ي��ن��اب��ي��ع إي��ذا إل��ى س ل��م��ب��رو ح��ت��ى ل��م��ن��وس ع��ل��ى م��ن
ال��ب��ق��اع ف��ي وس��ارا ال��ب��ح��ر غ��ادرا ذاع ال��وح��ش ح��ي��ث ل��ق��ط��وس ف��ل��دى
ال��ب��ق��اع38 ت��ل��ك ف��ي ت��رت��جُّ ق��ل��ق��ت وق��ع��ه��م��ا م��ن ال��غ��اب وف��روع

غ��اب ال��ن��وم رب ال��غ��اب وب��ت��ل��ك

∗∗∗
ال��ف��ال ف��ي ت��ع��ل��و ��اء ش��مَّ أرزٍة ع��ل��ى زف��س م��ق��ل��ت��ي ع��ن واخ��ت��ف��ى
ال��ج��ب��ال ي��أوي ال��ص��وت رخ��ي��م ـ��ًرا ط��ي��ـ األغ��ص��ان م��ش��ت��ك ف��ي ح��ل
ال��ب��ش��ر ي��س��م��ي��ه وق��م��ن��دي��س ال��ع��ب��ر خ��ل��ق��ي��س ال��ِج��نُّ دع��اه ق��د
ن��ظ��ر م��ع��ال��ي��ه م��ن وزف��ٌس س غ��رغ��رو أع��ال��ي ه��ي��را رق��ي��ت

ذاب ال��وص��ل ك��ي��وم وج��ًدا ف��ل��ه��ا

∗∗∗
ب��األرب وف��ازا ح��ب��ا ع��ل��ق��ا وأب أٍم ع��ن ال��خ��ف��ي��ة ف��ي ي��وم
ع��ج��ب39 «ال ق��ال��ت: ال��ج��رد» وأي��ن ـ��ب األل��م��ـ وغ��ادرت ج��ئ��ت «ل��م ق��ال:
ال��ك��م��اْل ره��ط أب��وي ألواف��ي ارت��ح��ال أزم��ع��ت األرض ألق��اص��ي
ال��دَّالْل ك��فِّ ع��ل��ى أش��ب��ان��ي ـ��ن ال��ل��ذي��ـ وت��ي��ث��ي��س أوق��ي��ان��وس

ال��ش��ع��اب م��ص��دوع أألم ف��ع��س��ى

∗∗∗
ح��ق��ده��م��ا ف��ي ال��ود واط��راح ب��ع��ده��م��ا ف��ي ال��ك��ي��د ع��ه��د ط��ال
رف��ده��م��ا إل��ى وال��ب��ح��ر ـ��ب��ر ال��ـ ع��ل��ى أس��ع��ى م��رك��ب��ت��ي وع��ل��ى
ال��م��ددا أب��غ��ي إي��ذام��ن��ك س��ف��ح ل��دى أب��ق��ي��ت ال��ج��رد أن��ي ب��ي��د
م��ن��ت��دى أب��غ��ي أزم��ع��ت خ��ف��ي��ًة إذا ال��غ��ي��ظ ي��أخ��ذك أن خ��وف

وذه��اب» إي��ابً��ا أوق��ي��ان��وس
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∗∗∗
ال��ج��ال ض��اق ف��م��ا ت��م��ض��ي��ن «س��وف ق��ال: ال��ج��و غ��ي��م رك��ام ف��ل��ه��ا
ال��وص��ال ل��ذات ح��ل��و ن��ت��ع��اط��ى إذن ه��ب��ي ب��ن��ا اآلن إن��م��ا
ال��غ��رام ال��ي��وم ح��رق��ن��ي م��ث��ل��م��ا اض��ط��رام ح��رُّ أرق��ن��ي م��ا ق��طُّ
ال��ه��ي��ام ه��ذا ج��ن��ي��ٍة أو ق��ب��ل إن��س��يَّ��ٍة ف��ي ه��م��ت إن م��ا ق��ط

ال��ن��ق��اب ربَّ��ات ك��ل أح��اش��ي ال

∗∗∗
ال��ف��ط��ن رب ف��ي��رث��ي��ًس��ا ول��دت م��ن إك��س��ي��ون زوج أح��اش��ي ال
ال��زم��ن40 ف��رد ف��رس��يُّ��ًس��ا ول��دت ال��ت��ي أك��ري��س ب��ن��ت أوذن��يَّ��ا
ربَّ��ِت وم��ن��وًس��ا ردم��ن��ثً��ا ال��ت��ي ف��ي��ن��ك��س ب��ن��ت أح��اش��ي ال
ال��ق��وَّة ب��ه��رق��ل ل��ي ح��ب��ل��ت م��ن ال��ح��س��ن أل��ق��م��ي��ن��ا ب��ث��ب��ٍس أو

ال��ش��راب41 ذي��ون أم س��م��ي��ال أو

∗∗∗
ال��ب��ه��ا42 ذات ط��ون��ٍة أوًال ه��م��ُت ب��ه��ا ق��طُّ م��ا وذي��م��ي��ت��ي��ر ال
ول��ه��ا» ف��ؤادي ك��ال��ي��وم ق��طُّ م��ا ال��ف��ت��ان ح��س��ن��ك ف��ي وال ال
م��ح��ل إي��ذا ف��ي ال��ح��ب ل��وص��ال «ه��ل ال��ح��ي��ل��ة: ت��ك��م��ن ف��أج��اب��ت
وَق��َف��ْل رآن��ا رٌب أوًال ع��ل��نً��ا ت��ران��ا ال��دن��ي��ا أف��م��ا

ج��اْب ب��األن��ب��اء ال��خ��ل��د ودي��ار

∗∗∗
ال��ش��نَّ��ار ه��ذا ي��ل��ح��ق��ن��ي أن ب��ع��د دار أيَّ آت��ي ل��ك داٍر أي
ال��م��ن��ار ش��يَّ��اد ال��ح��اذق ـ��ص��ان��ع ال��ـ اب��ن��ك ه��ي��ف��س��ت ت��ع��ل��م إن��م��ا
ال��ع��م��اد أرك��ان ف��وق ق��ام��ت ل��ك ش��اد األب��واب م��ح��ك��م��ة غ��رف��ًة
ال��م��راد ه��ذا م��ن ب��د ال ي��ك��ن إن ب��ن��ا ه��ي س��ت��رت��ه��ا ف��إل��ى

ال��م��ع��اب» ف��ض��اح ال��خ��ل��وة ف��ي أك��ف
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∗∗∗
ره��ي��ب رٍب أو اإلن��س��ان ب��ن��ي م��ن رق��ي��ب وش��ي ه��ن��ا ت��خ��ش��ى «ال ق��ال:
ت��غ��ي��ب» ال��ش��م��س دون��ه ن��ض��ار م��ن ش��ائ��ًق��ا غ��م��اًم��ا ألظ��ل��ن
ي��ذي��ع ريَّ��اه ن��ش��ر خ��زام م��ن ب��ال��رب��ي��ع ج��ادت واألرض ض��م��ه��ا
ال��ب��دي��ع ال��ط��ل ب��ل��ه ح��ن��دق��وًق��ا ك��س��ي��ت زع��ف��راٍن وح��واش��ي

ال��ح��ب��اب م��ن��ث��ور ت��ح��ت ي��ت��الال

∗∗∗
س��ط��ع ب��ال��ن��ور ال��ت��ب��ر وغ��م��ام ارت��ف��ع األرض ع��ن ال��ن��ور ب��ه��م��ا
وق��ع43 ل��ألرض ال��در ك��ح��ب��وب أك��ن��اف��ه م��ن ال��ق��ط��ر وح��ب��اب
م��ق��ي��م إي��ذا ع��ل��ى ظ��لَّ ه��ك��ذا ال��ن��ع��ي��م ظ��ل ف��ي األرب��اب ف��أب��و
ن��ظ��ي��م ف��ي وغ��راٍم ب��ه��ج��وٍع ع��رس��ه ب��ذرع��ي ال��ح��س خ��ام��د

رط��اب44 ب��س��ًط��ا ع��ل��ت أزه��اٍر رط��ب

∗∗∗
ال��خ��ب��را ي��ن��م��ي ل��ألس��ط��ول ج��د ال��ك��رى ع��ذُب ال��وغ��ى ول��م��ي��دان
ال��ث��رى أرك��ان زع��زع م��ل��ًك��ا «أي��ا ق��ال: دن��ا ول��ف��وس��ي��ذ
ي��س��ي��ر ح��ي��نً��ا ول��و ش��ئ��ت م��ا واب��ل ال��خ��ط��ي��ر ب��ال��م��ج��د اإلغ��ري��ق ك��ل��ل
ال��ق��ري��ْر ب��ال��طَّ��رِف ي��ه��ج��ع ق��رب��ه��ا وف��ي زف��س نُ��ه��ى ه��ي��را خ��ل��ب��ت

ب��ان��س��ك��اب» ط��ل��ى ج��ف��ن��ي��ه وع��ل��ى

∗∗∗
��رى45 ال��سُّ ص��در ف��ي ف��وس��ي��ذ وان��ب��رى ال��ورى ف��ي ي��س��ع��ى ال��س��ي��ر ج��د ث��م
أرى آًه��ا م��ا «أأخ��ائ��ي��ي��ن ش��دَّت��ِه: ع��ل��ى ا م��ش��ت��دٍّ ص��اح
األغ��ر وال��م��ج��د األس��ط��ول ي��ح��رز ال��ظ��ف��ر ن��ت��ي��ح��ن أل��ه��ك��ط��ور
اس��ت��ع��ر ب��ال��ح��ق��د آخ��ي��ل رأى م��ذ ب��ه��ا اغ��ت��رَّ م��ن��ي��ت��ُه ت��ل��ك��م

ب��اج��ت��ن��اب أم��س��ى ال��ه��ي��ج��اء وع��ن
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∗∗∗
أث��ار ك��ٌل ك��ل��ن��ا ل��و ن��ع��م إي ال��ب��وار أوالن��ا م��ن��آه م��ا ق��ط
ك��ب��ار أج��وابً��ا ال��ك��بَّ��ار ي��ح��م��ل وان��ه��ض��وا ط��رَّا اآلن ف��أص��ي��خ��وا
راح��ات��ه��م ف��ي ال��س��م��ر وط��وال ه��ام��ات��ه��م ف��ي ال��خ��وذات ت��س��ط��ع
ج��ن��ات��ه��م46 ف��ل��ي��ن��ب��ذوا ص��غ��رت ج��ن��ات��ه��م األول��ى ال��ع��زم وأول��و

ال��ص��ع��اب ه��ول ي��ث��ق��ل��ه��م ل��ألول��ي

∗∗∗
اش��ت��ع��ال» م��ه��م��ا ه��ك��ط��ور ص��دَّن��ا ف��ال ط��رٍّا واح��م��ل��وا ف��ات��ب��ع��ون��ي
ال��ن��ب��ال ره��ط ل��ل��ح��رب إث��ره ف��ي وان��ق��ض ج��م��ل��ة ف��أص��اخ��وا
ال��ج��راح دام��ي ف��ي وأغ��ام��م��ن��ون ال��ف��الح وأوذي��س وذي��وم��ي��ذ
ال��س��الح ح��م��ل وازن��وا ب��ل دم��ه��م أق��ع��ده��م وم��ا ال��ج��ن��د رت��ب��وا

ال��ع��ي��اْب ي��ع��بُّ��ون ج��اب��وا وب��ه��م

∗∗∗
ال��خ��ف��ي��ف ب��ال��ث��ق��ل ال��ع��زم وض��ع��ي��ف ال��ك��ث��ي��ف ب��ال��ح��م��ل ال��ط��ول ذو ف��ب��دا
ال��ع��ن��ي��ف ال��دف��ع ان��دف��ع��وا وازن��وه��ا إذا ح��ت��ى ش��ك��ت��ه��م وب��ل��وا
ح��دت��ه ف��ي ك��ال��ب��رق ع��ام��ٌل راح��ت��ه ف��ي ف��وس��ي��ذ ص��دره��م
رؤي��ت��ه م��ن ال��خ��ل��ق ت��راع ب��ل ب��ه ي��الق��ي��ه ك��فءٍ م��ن ل��ي��س

ان��س��ي��اب ي��ب��غ ل��م ه��ك��ط��ور إن��م��ا

∗∗∗
ب��ال��ب��الء ن��ادى ف��وس��ي��ذ م��ث��ل��م��ا ال��ن��داء م��ش��ت��د ال��ط��رواد ك��ت��ب
األخ��اء47 ف��ي وه��ذا ط��رواٍد ب��ي��ن ف��ذا ق��وَّام ال��ق��رم��ي��ن ف��ك��ال
ال��ت��ص��ق48 ب��ال��ج��ي��ش وال��ج��ي��ش ق��اص��ًف��ا اص��ط��ف��ق وال��ب��ح��ر ال��ج��ي��ش��ان زح��ف
ان��دف��ق ال��ج��رف ع��ل��ى ال��م��وج إذا ب ال��ع��ب��ا ع��جُّ ع��ج��ه��م ول��دى

ال��ح��س��اْب ط��يَّ ي��ك��ن ل��م ب��ش��م��اٍل
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∗∗∗
ان��ط��ل��ق ال��ك��لِّ ع��ل��ى ال��ك��لُّ ع��ن��دم��ا ال��ف��رق ه��ذات ج��ن��ب ف��ي ت��ك��ن ل��م
اح��ت��رق ب��ال��ش��م ال��غ��اب ب��ط��ن ح��ي��ن زه��زم��ٍة ف��ي ال��ن��ي��ران ت��ذك��ر
ط��رف49 ك��ل م��ن ال��م��ل��ول ب��اس��ق اك��ت��ن��ف ال��ري��ح َص��ْه��َص��ل��ُق وال ال
ق��ذف ب��ال��رم��ح ه��ك��ط��ور واث��بً��ا ص��دره��م ف��ي ال��ج��م��ع��ان ف��ال��ت��ق��ى

آب م��ل��ق��اه إل��ى م��ذ ألي��اٍس

∗∗∗
ض��خ��م��ي��ن اس��ت��ط��اال ب��ال��ص��در ح��ي��ث ال��م��ح��م��ل��ي��ن ب��ق��ل��ب ال��رم��ح ن��ش��ب
ال��ل��ج��ي��ن ب��ح��راب��ي ل��ح��س��اٍم م��ح��م��ال الق��ى ل��ل��ت��رس م��ح��م��ٌل
ال��خ��ي��ب��ة ب��ادي ه��ك��ط��ور وال��ت��وى ال��ط��ع��ن��ة ت��ل��ك ش��رَّ وق��ي��اه
��ة ال��ه��مَّ ب��أب��ي وأي��اٌس ال��ردى ه��ول ق��وم��ه ف��ي ي��ت��ق��ي

ال��ش��ه��اب ك��خ��طَّ��اف ان��ق��ضَّ إث��ره

∗∗∗
ال��ج��دد50 ت��ل��ك ف��ي َد ب��دِّ ص��ًف��ا م��ن ع��م��د ال��ص��خ��ر م��ن ول��ج��ل��م��ود
س��ن��د) ل��ل��ف��ل��ك ال��ب��ع��ض وأق��ي��م ال��خ��ط��ى ب��ي��ن م��ا ظ��ل ق��د (ب��ع��ض��ه
ت��دور51 ال��وغ��د دوَّام��ة م��ث��ل��م��ا ي��ث��ور وه��و ف��م��ض��ى ف��رح��اه
ي��م��ور أه��وى ص��دره ف��ي ع��ن��ق��ه ل��دى ه��ك��ط��ور ج��ن��ة وع��ل��ى

ان��ق��الب أي م��ن��ق��ل��بً��ا ف��ه��وى

∗∗∗
دف��ع ب��ال��ع��ن��ف واألن��واء زف��س اق��ت��ل��ع ال��ط��ود م��ل��ول��ة ف��ك��م��ا
ارت��ف��ع52 وال��ع��جُّ ال��ري��ح��ة ص��ادع ف��ي ال��ك��ب��ري��ت ح��ول��ه��ا م��ن وف��ش��ا
رؤي��ت��ه��ا ل��دى رع��بً��ا خ��ف��ق��ت ج��ي��رت��ه��ا ف��ي ال��ن��اس وق��ل��وب
ش��دَّت��ه��ا م��ن ال��ص��ع��دة أف��ل��ت س��ق��ط��ت��ه ف��ي ه��ك��ط��ور ه��ك��ذا

ال��ت��راب ف��وق م��س��ت��ل��ق��يً��ا وال��ت��وى
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∗∗∗
ع��ل��ي��ه ص��لَّ ش��ك��ت��ه وص��دى ل��دي��ه وال��ت��رس ال��خ��وذة ظ��ل��ت
إل��ي��ه ت��ج��ري أف��واج��ه��م ه��رع��ت ن��ع��رت��ه��م ف��ي اإلغ��ري��ق وب��ن��و
ك��ال��بَ��َرد ت��ه��م��ي األس��ه��م أم��ط��روا وق��د ف��ي��ه ي��ظ��ف��روا أن ب��غ��ي��ًة
ال��م��دد ي��ؤت��ي��ه ك��ال��ب��رق س��ع��ى إذ ب��غ��ي��ت��ه��م ي��درك��وا ل��م إن��م��ا

ال��ص��ح��اب وال��غ��ر ال��ط��رواد ن��خ��ب��ة

∗∗∗
ال��ط��ع��ان ه��ط��ال ه��ول ووق��وه ال��م��ج��ان ص��ل��د ح��ول��ه م��ن أس��ب��ل��وا
ال��ج��ن��ان وغ��ل��وك��وس آن��ي��اٌس وك��ذا ف��ول��ي��دم��اٌس ب��ي��ن��ه��م
��ن��ي ال��سَّ أغ��ي��ن��ور ث��م ل��ي��ق��ي��ا ب��ن��ي ق��وَّام س��رف��ي��دون ث��م
ال��ج��ن��ن ت��ل��ك ق��رع ع��ن ذرا ف��ي ج��رده ظ��ل��ت ح��ي��ث ح��م��ل��وه

ب��اك��ت��ئ��اب س��اروا إل��ي��ون وإل��ى

∗∗∗
ال��زف��ي��ر م��ش��ت��د وه��و ح��م��ل��وه ت��س��ي��ر ف��ي��ه م��رك��ب��ٍة ف��ع��ل��ى
ال��ق��دي��ر زف��س ص��بَّ��ه��ا ب��م��ج��اٍر ال��م��ل��ت��وي زن��ث ��اف ش��فَّ وأت��وا
ف��أف��اق ع��ل��ي��ه ص��بُّ��وا ب��ارًدا ال��دف��اق وال��م��اء ث��م وض��ع��وه
وان��دف��اق ق��يءٌ األس��ود دم��ه وم��ن ع��ي��ن��ي��ه ي��ف��ت��ح وج��ث��ا

ان��ص��ب��اب ي��ن��ص��بُّ ف��ي��ه م��ن ج��اريً��ا

∗∗∗
م��ق��ل��ت��ي��ْه ��ت غ��شَّ وال��ظ��ل��م��ة خ��رَّ ع��ل��ي��ه م��غ��ش��يٍّ��ا ال��تُّ��رب ف��وق ث��م
رك��ب��ت��ي��ه ل��ت��وه��ي إال زم��نً��ا ص��ع��ق��ت��ه��ا م��ن ارت��اح م��ا ص��دم��ٌة
ال��ك��ف��اح وج��د أل��ب��اب��ه��م ف��ي ه��اج راح ه��ك��ط��ور م��ذ اإلغ��ري��ق وب��ن��و
ال��رم��اح ش��ه��ِب م��ن ث��ق��ف ع��ام��ل ف��ي ك��رَّ أي��اٌس وي��ل��وس واب��ن

ال��ك��ع��اب ص��در ف��ي ي��ه��ت��ز ك��ع��ب��ه
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∗∗∗
ع��رف ب��س��ت��ن��ي��وس ق��رم خ��ص��ر ال��ك��ت��ف ت��ح��ت م��ن ال��رم��ح ذاك ش��ق
ت��زدل��ف ك��ان��ت ق��ب��ل ألن��وف ال��ت��ي ن��اي��ي��س ال��ح��وارء ��ه أمُّ
ال��غ��ن��م��ا ي��رع��ى س��ت��ن��ي��وي��س ج��رف ق��دًم��ا واف��ى ح��ي��ن راودت��ه
اخ��ت��رم��ا ح��ش��اه آي��اس رم��ح ال��ف��ت��ى ذي��اك ال��ح��ب ون��ت��اج

واخ��ت��ض��اب اخ��ت��ض��اٌم وح��وال��ي��ه

∗∗∗
ث��ار ال��ثَّ��ار ألخ��ذ ص��ل��ًدا ع��ام��ًال وأط��ار ف��ول��ي��دم��اٌس ف��ج��رى
ب��ال��غ��ب��ار ��ى م��غ��شَّ ي��ل��ق��ي��ه غ��اص إف��روث��ون��ٍر ك��اه��ل ف��ع��ل��ى
ال��ب��ط��ل ف��ن��ث��وس اب��ن رم��ح ي��ط��ش «ل��م ان��ت��ح��ل: وال��ف��خ��ر ال��ظ��اف��ر ص��رخ
ارت��ح��ل أي��ان ي��ل��ق��ي��ه م��وك��ئً��ا ف��ت��ى ق��ل��ب ال��ع��دى ق��ل��ب م��ن ش��ق

ال��رح��اب»53 آذي��س ص��رح ل��م��ث��اوي

∗∗∗
ال��ك��ب��ي��ْر آي��اس ال��ف��تَّ��اك س��يَّ��م��ا ال��ن��ع��ي��ر ه��ذا م��ن اإلغ��ري��ق ف��ال��ت��ظ��ى
ال��ش��ه��ي��ر ب��ال��رم��ح ال��ق��ات��ل ط��ل��ب ف��ي ف��ان��ق��ضَّ ال��ف��ت��ى خ��رَّ دون��ه
ع��رج��ا54 ف��وًرا وألرخ��ي��ل��وخ ون��ج��ا ف��ول��ي��دم��اٌس ف��ال��ت��وى
أول��ج��ا ف��ي��ه ال��ع��ظ��م وب��ق��ل��ب م��ف��ص��ل��ه م��ن ال��ب��أدي��ل خ��رق

اق��ت��ض��اب ش��رَّ أع��ص��اب��ُه ق��اض��بً��ا

∗∗∗
ت��رت��م��ي أه��وت ال��ت��رب ل��خ��ض��ي��ب ال��ق��دم ق��ب��ل وال��ه��ام��ة خ��ر
األع��ظ��م ال��م��ل��ي��ك ف��ن��ث��وس اب��ن «ي��ا ن��ع��رت��ه: ف��ي ص��اح وأي��اٌس
ال��ج��ري55 أري��ل��ي��ق اب��ن ك��ف��وء ك��ان أك��ب��ر ب��ع��ل��ٍج أف��ت��ك أل��م ق��ل
ال��م��ع��ش��ِر س��ام��ي ��ة ال��ه��مَّ ع��ال��ي ف��تً��ى إال ل��ي الح م��ا ن��ع��م إي

اق��ت��راب ي��دن��ي��ه وألن��ط��ي��ن��ور
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∗∗∗
األس��ل» ��اف ث��قَّ ال��ش��ه��م أخ��وه أو ال��ب��ط��ل ال��ق��رم اب��ن��ه ش��ك ال ف��ه��و
ق��ت��ل ك��ان م��ن ال��ق��ول ذاك ق��ب��ل ع��ال��ًم��ا أي��اٌس ق��ال م��ا ق��ال
وث��ب ك��ام��اس ال��م��ي��ت وأخ��و ال��ت��ه��ب ب��ال��ب��ث ال��ط��رواد ف��ح��ش��ى
س��ح��ب ك��ان ق��د ال��م��ق��ت��ول ج��ثُّ��َة ال��ذي ف��روم��اخ ي��ردي ورم��ى

ال��س��ب��اب: ب��أس��ال��ي��ب ن��ادى ث��م

∗∗∗
واخ��ت��ي��ال56 غ��روًرا ال��دع��وى وأول��ي ال��ن��ب��ال ح��ذَّاف اإلغ��ري��ق ب��ن��ي «ي��ا
وم��ن��ال ن��ص��ي��ٌب م��ن��ه��ا ف��ل��ك��م س��ه��م��ن��ا ال��م��ن��اي��ا ك��ل ت��ك��ن ل��م
ح��ري ب��ال��ح��ت��ف أرخ��ي��ل��وخ ب��ع��د ال��س��ري ف��روم��اخ خ��ل��ت��م أف��م��ا
م��ثَّ��ئ��ر ب��ع��ده م��ن ألٍخ ص��ب��ا م��ن��ك��م ام��رئ ك��ل أف��م��ا

ال��رق��اب»57 ق��ط��ع م��رت��ق��ٍب أب��ًدا

∗∗∗
ف��ث��ار ف��ن��ي��الس ال��م��ل��ك س��يَّ��م��ا ال��ف��خ��ار ذيَّ��اك اإلغ��ري��ق ح��رق
ال��ف��رار س��ب��ل ي��ب��ت��غ��ي ولَّ��ى م��اس أك��ا ل��ك��ن رم��ى وأك��ام��اس
ال��م��دَّخ��ْر ال��وح��ي��د ف��رب��اس ف��رع ص��در ال��رُّم��ح ف��ب��إل��ي��ون��يُّ��س
وب��ق��ر ب��غ��ن��ي��ٍم ح��ب��اه م��ن ط��روادٍة ف��ي ه��رم��س م��ج��ت��ب��ى

ال��رغ��اب م��وف��ور ه��ال وع��ل��ي��ه

∗∗∗
وق��ف ال��رَّاس ف��ي ال��ع��ظ��م وب��ل��ب ق��ذف وال��ع��ي��ن ال��ح��اج��ب خ��رق
وخ��ف ال��س��ي��ف ان��ت��ض��ى وف��ن��ي��الس ب��اس��ًط��ا ي��دي��ه ل��ل��ت��رب خ��رَّ
م��ق��ل��ت��ه��ا ف��ي وال��رم��ح ف��ه��وت خ��وذت��ه��ا ف��ي ال��ه��ام��ة ق��ط��ع
م��ن��ب��ت��ه��ا م��ن ت��ج��ت��ثُّ ق��ط��ع��ت خ��ش��خ��اش��ًة ك��ف��ه ف��ي وح��ك��ت

ال��ن��ص��اب: ذاك ع��ل��ى ي��ع��ل��ي��ه��ا ق��ال
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∗∗∗
ال��ذري ال��دم��ع ي��ذرف��ا وال��دي��ه ال��خ��ب��ر ه��ول ط��رواد «أص��دق��وا
ال��ظ��ف��ر ب��ع��د اإلغ��ري��ق آب��ت إذا ف��روم��اخ ع��رس م��ث��ل��م��ا
ال��دي��ار» ب��ه��ات��ي��ك ت��ح��ظ��ى وب��ه س��ار ال��ج��ي��ش ح��ي��ن س��ار ت��راه ال
ل��ق��رار س��ب��ي��ًال ك��ٌل ي��ب��ت��غ��ي ح��ول��ه��م م��ن ال��ط��رواد ن��ظ��ر

وارت��ع��اب ب��ارت��ع��اٍد ول��وا ث��م

∗∗∗
ال��م��ال ي��ش��ه��دن األول��م��ب ق��م��ة ع��ل��ى م��ن زف��س ال��رب ب��ن��ات ي��ا
األوال ال��ص��ف��وف ش��ق ب��ي��ن��ه��م خ��ل��ت��ن��ه م��ن اآلن ف��ق��ل��ن ل��ي
أم��اْل ف��وس��ي��ذ ال��رج��ح��ان ��ة ِك��فَّ ال��ن��زال إبَّ��ان اإلغ��ري��ق إل��ى م��ذ
اس��ت��ط��ال ب��ال��ب��دء غ��رت��يَّ��اس ف��رع ه��رت��ي��س ع��ل��ى آي��اس ذاك

ب��ان��ت��ح��اب ع��ل��ي��ه وال��م��س��يُّ��ون

∗∗∗
ح��م��ْل ال��ه��ول م��رم��ي��رس وع��ل��ى ق��ت��ل ف��ل��ق��ي��س أن��ط��ي��ل��وخ ث��م
ف��ْل ال��س��ي��ف ب��ح��د ه��ي��ف��ت��ي��ون وك��ذا م��ري��ًس��ا م��ري��ون ث��م
ال��س��ل��ب واح��ت��از وف��روث��وون ض��رب ف��ري��ف��ي��ت ط��ف��ق��ي��ر ث��م
اق��ت��ض��ب ال��ج��وف ال��ش��اك��ل��ة وم��ن ه��ي��ف��ي��ري��ن��را رام وم��ن��ي��ال

ال��م��ص��اب روح ه��وت ال��ج��رح ف��م��ن

∗∗∗
األص��غ��را أي��اس إالَّ ي��ك��ن ل��م ال��س��رى ب��ي��ن ف��ت��ى أع��دى إن��م��ا
م��س��ت��دب��را ف��اج��ت��اح��ه ج��ي��ش��ه��م م��س��ت��ق��ب��ال ال��ع��دى إث��ر ف��ي ك��ر
ف��ت��ك��ا وف��ي��ه ال��ن��ج��وى ط��ال��ب أدرك��ا خ��ط��اه خ��ف��ت ح��ي��ث��م��ا
ه��ل��ك��ا خ��م��ي��س م��ن ت��ت��رام��ى ك��رات��ه ف��ي ال��درَّاع خ��رَّت

وان��ق��الب ان��خ��ذاال زف��س س��ام��ه
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هوامش

اتخذ ما جملة من استحمامهم أثناء خدمتهم يف ووقوفهن للرجال النساء غسل (1)
من هومريوس أكثر ولقد الرشق، ملل من وغريهم األشوريني عادات من اليونان قدماء
أطراف يف مألوفة تزال ال عادٌة غرابته من يظهر ما عىل وهو األوديسة، يف ذلك ذكر
قلب يف قريب لعهد شاعت وقد العثمانية، البالد وبعض والهند كإيران الرشقية؛ البالد
مقام النساء من الدالكات تقوم ونيويورك كشيكاغو منها؛ مدن يف فإن األمريكية البالد
عادة من بأغرب هذا وليس الرتكية، بالحمامات املعروفة الحمامات بعض يف الرجال
غلمانًا يتخذن وفتياتهم الفرنسيس عقائل كانت حيث قرن، نحو منذ أوروبا من سقطت
عن عوًضا والضافرين املزينني عىل منهم اقترصن فقد اآلن أما ، مالبسهنَّ يلسونهن

والضافرات. املزينات
بحنانه، فهو يشءٍ عن يشءٌ يلهيه وال شأن، كل يتدبر الحكيم نسطور هذا (2)
يف يتأمل اختياره وسابق فكرته وبثاقب بأمرهم، ويعني الزعماء مجاريح عىل يعطف
عن والضعف العجز يقعده ال هرمه عىل وهو النكبات. ودفع األزمات لتفريج وسيلة
بأسه، ببقية تدرع ماخاوون حياة عىل أمن أن فبعد الحتوف، وورد الصفوف خوض
متطلًعا، الباب إىل به فعدا ابنه ترسيميذ ترس ثقل يَهله ولم اليافع الفتى اندفاع واندفع
التي الخطة متممات بدائع من هذا كل — سنرى — ما عىل املستبسل انطالق انطلق ثم

وجزئياته. بكلياته املرسوم مصداق الرسم يجعل بأن لنفسه هومريوس اختطها
لوقوف الصورة؛ هذه من النفس يف أوقع بجملتها الطبيعة صور بني صورة ال (3)
اكفهر كبحر، فكره أو املرتدد فصدر أحدهما، عىل التعويل قبل أمرين بني املرتدد الحائر
إىل معلومة وجهة إىل متجه غري مرتجا ويسود فريبد األنواء، به تعبث أن قبل فوقه الجو
وصف من شعرائنا منظومات ويف مجراها، عىل أمواجه به فتجري العاصفة، تهيجه أن

كقولهم: كثري يشءٌ الحذر املرتدد حالة

ال��ق��ل��ِق م��ن ح��ال ع��ل��ى ت��س��ت��ق��ر ال س��اق��ط��ة ال��ري��ح م��ه��ب ف��ي ك��ري��ش��ة

ربعي: بن مرضس وقول

ن��اظ��ره ه��و م��ن��ظ��ٍر أو ب��م��ن��ط��ق��ه ب��ص��ي��رة ع��ي��نً��ا ال��ظ��ن ذي ع��ل��ى ك��أن
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س��رائ��ره ع��ل��ي��ه ت��خ��ف��ى ال ال��خ��وف م��ن ك��ل��ه��م ال��ن��اس ي��ح��س��ب ح��ت��ى ي��ح��اذر

هومريوس. بتشبيه يقاس منها يشء يف ليس أنه عىل
القتال. اشتداد إىل إشارة النصال انهيال بالرشاش املراد (4)

جريح وهو بأغاممنون، يلحق أن بني تردد نسطور إن أي: األبطال، الكباش: (5)
فعول الحرب وطيس حمي حيث الجند يقصد أو عرش، الحادي النشيد يف بك مر كما

سيأتي. كما بأغاممنون اللحاق عىل
الحد. والذباب: الرتوس. الجنات: (6)

يف وبطش لشدة أو فيهم، وعجز لضعف قومه كشفة أغاممنون ينسب ال (7)
من حسن تخلص وهو أخيل، عىل لتحامله عليه حقًدا اإلبالء عن المتناعهم بل أعدائهم
عظمة املطالع ذهن يف حني بعد حينًا يرسم إذ الشاعر من أحسن وترصف الفشل، تبعة

مكانته. وسمو أخيل
كانوا ملا ألنهم خلوة؛ يف األمور وتدبر القتال باعتزال عليهم نسطور يشري (8)

القتال. ميدان لخوض منه والتشاور الرأي لبث أصلح كانوا جرحى جميًعا
واستحسان األرس، عىل الهزيمة إيثار إىل يشري ما العرب فرسان شعر يف ليس (9)
سابقة له تسبق ولم بالجبن، وصف ممن القول يكون أن إال املوقف هذا مثل يف الفرار

دالمة: أبي كقول املجون سبيل عىل وأكثره القتال، ميادين بخوض

ت��ح��ط��م��ا أن ب��ط��ي��خ��ت��ي ع��ل��ى أخ��اف ف��إن��ن��ي ف��ررت أن ت��ل��م��ن��ي ال أال
أت��ق��دم��ا أن ب��ال��ي��ت م��ا وج��دك م��ث��ل��ه��ا ال��س��وق ف��ي أب��ت��اع أن��ن��ي ف��ل��و

اآلخر: قول ومنه

ال��م��راُس ب��ن��ا ج��د ح��ي��ن ت��ق��دم ع��ل��م ب��غ��ي��ر األم��ي��ر ل��ي ي��ق��ول
راُس ال��رأس ه��ذا غ��ي��ر وم��ال��ي ح��ي��اة م��ن أط��ع��ت��ك إن وم��ال��ي

زياد: بن ورد كقول فكثري املحال محاولة وعدم الرتوي وجوب يف قيل ما وأما
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أس��ه��ُل ه��و ال��ذي األم��ر م��ن ف��ارك��ب ل��ه ت��س��ع��ى م��ا ب��ع��ض ت��وع��ر وإذا

كعب: بن الحارث بني بعض قول ومثله

ال��ص��ب��ر ع��ن ج��لَّ األم��ر م��ا إذا ب��ح��ت��م أم��وره ف��ي ال��ف��ت��ى ص��ب��ر م��ا ل��ع��م��رك

كرب: معدي بن عمرو وقول

ت��س��ت��ط��ي��ُع م��ا إل��ى وج��اوزه ف��دع��ُه ش��ي��ئً��ا ت��س��ت��ط��ع ل��م إذا

ضبيعة: بن عمرو وقول

األم��ر م��ن اس��ت��ط��اع م��ا ف��ي ال��ف��ت��ى ي��الم إن��م��ا ش��اء م��ا ش��اء م��ن ل��ي��ق��ل أال

فيهم، خاطب أول أغاممنون يكون أن الحكمة من كان البحث، باب نسطور فتح ملا
ال رأيًا أبدى ثم زفس، عاتق عىل هنا وألقاها الفشل تبعة من ثانية التملص يف فرشع
مثل إبداء له سبق ألنه هنا، إيراده أستحسن أن صاحبنا بشعر إعجابي كل مع يسعني
وجه عن التواري مراده كل فإن التاسع، والنشيد الثاني النشيد يف مرتني الرأي هذا
عن يغني ما مر ما ففي أصحابه، ميل استجالء كان وإن به جدير غري فهو العدو
قاصًدا يكون أن إال دفعه من بد ال كان إذا القول ضعف لدفع وجًها أرى وال اإلعادة،
وسالحهم، بعافيتهم قبًال كانوا إذ مواقفهم؛ سابق عن هنا مختلف الزعماء موقف أن
منه اليأس إىل أقرب فهم قواهم، وأنهكت بأجسادهم برحت بجراح مصابون اآلن وهم

البأس. إىل
لبيد: قال (10)

وغ��الم��ه��ا ك��ه��ل��ه��ا إل��ي��ه ف��م��ا س��م��ك��ه رف��ي��ًع��ا ب��ي��تً��ا ل��ن��ا ف��ب��ن��ى

السموأل: قول ومثله
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وك��ه��وُل ل��ل��ع��ل��ى ت��س��ام��ى ش��ب��اب م��ث��ل��ن��ا ب��ق��اي��اه ك��ان��ت م��ن ق��ل وم��ا

وأجاد: سحيم بن حاتم وقال

وأن��ع��م��ا ب��ؤس��ي ال��ن��اس ب��ي��ن ن��ق��س��م م��ن��اخ��ن��ا ال��ع��راق أه��ل أت��ى ه��ل أال
م��ق��دم��ا ي��ه��اب��ون ال ص��دق وف��ت��ي��ان م��اج��د ال��ت��اج ب��ه م��ع��ق��ود ب��أب��ي��ض
ت��ك��رُّم��ا ال��رم��اح أط��راف وت��رك��ب ال��وغ��ى ف��ي ال��ك��ت��ي��ب��ة ص��ن��دي��د ون��ض��رب

كلثوم: بن عمرو قول ومثله

ال��س��اب��ق��ي��ن��ا وك��ن��ا م��ح��اف��ظ��ة ح��د ذات ره��وة م��ث��ل ن��ص��ب��ن��ا
م��ج��رب��ي��ن��ا ال��ح��روب ف��ي وش��ي��ٍب م��ج��ًدا ال��ق��ت��ل ي��رون ب��ش��ب��اٍن

كثرية. ذلك وأمثال
الجعدي: النابغة قال (11)

وت��ن��ف��را ت��ح��ي��د أن ال��ت��ق��ي��ن��ا م��ا إذا خ��ي��ل��ن��ا ن��ع��ود م��ا ل��ق��وٌم وإن��ا
ت��ع��ق��را أن م��س��ت��ن��ك��ًرا وال ص��ح��اًح��ا ن��رده��ا أن ل��ن��ا ب��م��ع��روف ول��ي��س

شجعان. صفوة كله أي: (12)
الجلبة. والصخب السفن غراب. جمع األغربة: (13)

أوذيس، كالم يف الشدة لهذه أغاممنون كالم يف الضعف بذلك وطأ الشاعر لعل (14)
مغوار فكلهم لسواه، تصلح تكن ولم أوذيس، بها أنطق التي الحكم القارئ تفوتن ال ثم
وكهلهم بالقتال، حبٍّا القتال إىل يندفع ففتاهم وبسالة، بسالة بني شتان ولكن باسل،
والرتوي، الحكمة عىل أعماله كل يبني ولكنه الفتيان حماسة يتحمس كأوذيس الحكيم

الحني. ذلك مثل يف اإلدبار مصري بسوء لعلمه إال بالتثبت يأمر فال رأيت كما
جرحتني. بمعنى األوىل كلمتني (15)

لدى كانوا إذ األثينيني؛ لقدماء كانت عادة قبيل من ذلك إن أفستاثيوس: قال (16)
كان ومهما كانوا فئة أي من الوطن أبناء كل فيدعو مناديهم ينادي األزمات اشتداد

محاذرة. وال تكلف بال رأيهم إبداء إىل سنهم
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يف شائعة كانت رواية إىل البيت هذا من األخري الشطر يف هومريوس يشري (17)
عىل أرغوس، إىل فارٍّا بالده غادر ثم إخوته أحد قتل ذيوميذ أبا تيذيس أن وهي زمانه،
من وهو اإلطالق، عىل القتل ذكر وأغفل بالجالء عنها فعرب الهزيمة لطف الشاعر أن
البيت يف عذًرا ألبيه ينتحل ذيوميذ جعل ثم آبائهم، مساوئ ذكر يف األبناء ترصف لطيف

الخنوت: املفرس بن ثوبة قال والقدر. القضاء عىل األمر عبء بإلقاء التايل

ال��ج��ل��ِد ب��ال��ح��ازِم ال��ده��ِر ص��رف وي��ل��ع��ب ع��اج��ٌز وه��و ال��ف��ت��ى ال��م��ص��ي��ب��ات ت��ج��وز

الرومي: ابن وقال

وت��ك��ره األم��ور م��ن ت��خ��اف م��ا ب��ك م��وق��ٌع ده��رك ف��ان ح��ش��اك ط��ام��ن
ت��ت��وج��ُه ف��ن��ح��وه م��ن��ه وف��ررت م��ق��دًرا األم��ور م��ن ح��ذرت وإذا

ذيوميذ، لخطاب مقدمة إدراج عىل هومريوس يخطئوا أن املتقدمني يفت لم (18)
غريب أمر شك ال وهو ونسبه، بحسبه عامًلا كلهم كان إذ باعث؛ لها يكن لم أنه زعموا
كانوا حيث األعصار، تلك يف بٌد منه يكن لم أنه عىل العرص هذا يف شاعر من جرى لو
فخارهم محط فهي حديث، كل يف وأجدادهم آبائهم ووقائع أنسابهم ذكر يرددون
أو وجدال مناضلة يف أم القتال ساحة يف أكانوا ذلك يف سواءٌ مكان؛ كل يف وفكاهتهم
فألفوها اللبن مع غذوها فكأنما سامعها يمل وال راويها، يكل ال ومشاورة مسامرة يف
أن ترى أال شبوبيتها، وأبان جاهليتها زمن يف األمم أكثر شأن وهو بها، شغفوا بل
شعر وهذا الحماسة، وتلك األقاصيص هذه من قصيدة منه تخلو تكاد ال الجاهيل شعرنا
وإليك الحماسيات، هذه بمثل مشحونة وأمثالهم املعلقات وأصحاب والشنفري السموأل

كلثوم: بن عمرو معلقة من مثاًال منها

دي��ن��ا ال��م��ج��د ح��ص��ون ل��ن��ا أب��اح س��ي��ٍف ب��ن ع��ل��ق��م��ة م��ج��د ورث��ن��ا
ال��ذاخ��ري��ن��ا ذخ��ر ن��ع��م زه��ي��ًرا م��ن��ه وال��خ��ي��ر م��ه��ل��ه��ًال ورث��ت
األك��رم��ي��ن��ا ت��راث ن��ل��ن��ا ه��م ج��م��ي��ًع��ا وك��ل��ث��وًم��ا وع��ت��ابً��ا
ال��م��ح��ج��ري��ن��ا ون��ح��م��ي ن��ح��م��ى ب��ه ع��ن��ه ح��دث��ت ال��ذي ال��ب��رة وذا
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ول��ي��ن��ا ق��د إال ال��م��ج��د ف��أي ك��ل��ي��ٌب ال��س��اع��ي ق��ب��ل��ه وم��ن��ا

وعقبه البحث فاقرتح نسطور بدأ ملا فإنه نسبه، إيراد عىل آخر باعثًا لذيوميذ إن ثم
الجدير من كان الكالم، أغاممنون فاستأنف أوذيس يستحسنه لم رأيًا فأبدى أغاممنون
ميل من يكون ما بعد يعلم ولم وأوذيس، نسطور بميل شعر ألنه ذيوميذ؛ يستفز أن به
تكن فلم وإال ذيوميذ، رأي يسمع أن يود أنه منه يشعر تعريًضا وعرَّض فتكلم ذيوميذ

قوله: إىل حاجة ثمة

م��س��ن ش��ي��ًخ��ا أو ال��ع��م��ر غ��ض ك��ان إن ف��رق ال أي��ك��م ف��ل��ي��ق��م

حسنة توطئة لحديثه وطَّأ أصغرهم كان وإن رأيه، بصحة موقنًا ذيوميذ كان وملا
االستكانة من الحطة يأنسون فال نفوسهم، يف أوقع كالمه ليكون نسبه؛ سمو إىل باإلشارة
املطالع وأفاد الجميع، بلسان وتكلم ساميًا فرًضا الشاعر فقىض السن، حديث فتى إىل
أهله غري من صادًرا كان وإن األصيل بالرأي يُستخف ال أنه له أوضح إذ كربى؛ فائدة

قال. ما إىل وانظر قال، من إىل تنظر ال قولنا: حد عىل ذلك أهله، بني
واستهواء املناظر تغيري يف الشاعر يتفنن وأعاجيب أساليب بك مرت لقد (19)
وتميل والُخلق الخلق، ووصف زمانه، ألساطري واستجماًعا شعره، لسامع تفكهة املشاعر
عىل املخيلة، به وتشعر الحس يدركه ما كل لوصف الجملة ويف والسفليات، العلويات
من فيها ما عىل وهي اآلتية، الحكاية من وأغرب أعجب أسطورة إنشاده كل يف ليس أنه
غاية ولكن هومريوس، حساد انتقاد من تخُل لم األلباب له تحار الذي التصور دقيق
كأن االحتمال، بعيدة بمعانيها األغراب كثرية فهي معقولة، غري الرواية أن به آخذوه ما
وسواء االنتقاد هذا محل من يكن ومهما املعقول، النص عىل مبنية األولني خرافات سائر
روايات من أو البعض، يزعم كما الشاعر، مخرتعات من زفس وبعلها هريا حكاية كانت
كنًزا الشعرية املحاسن عن فضًال فيها فإن األثر، يف ثبت كما زمانه، عىل متقدمة أزمان
أظنني وال غريها، يف عليها االطالع يعرس كثرية ألمور تاريخيٍّا وأثًرا األخالق فلسفة من
سوى مستثٍن غري شاعرنا أقاصيص كل بني األول املقام يف عالتها عىل بجعلها مخطئًا

السادس. النشيد يف المرأته هكطور وداع
اإلغريق. نصري فوسيذ أي: أخاها، قوله: (20)
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جانب إىل زفس باستمالة هريا الحيلة أعيت ملا إنه أي: أملها، بمعنى كلمها (21)
الحيلة وهو أال الضعيف، سالح إىل عمدت السالح بقوة شأنهم إعالء من ويئست اإلغريق،

الرجال. سواعد عضالت الضئيل املرأة ذراع بها يغل التي
القفل. واملزالج: األبواب. االرتاج: (22)

مدلولهما، وتقارب اللفظتني لتشابه (Αμβροπχ) إمربوسيا تعريب العنرب جعلنا (23)
استعمالها يف واألصل الخالد أي: املوت، عديم معناهما كلمتني من مؤلفة اليونانية والكلمة
يف تُوسع ثم السماوية، كالخيل حيوانًا كان ولو آكله يموت ال اآللهة، طعام عىل للداللة
للكلمة ولعل الخلد، بنو يستعمله مما أخرى ومواد اآللهة، طيب عىل للداللة استعمالها
عادة أن البيت هذا من يستفاد — الشبه من بينهما ملا اليونانية باللفظة عالقة العربية
عرش الثامن النشيد يف أخيل مالبس تطييب من وسرتى اليونان، بني مألوفة كانت التطيب
أمثال ومن الرشق، أمم جميع يف شأنها ذلك كان وقد بالنساء، منحرصة تكن لم أنها
واإلسالم الجاهلية يف وللعرب القلب». يفرحان والبخور الدهن «إن الحكيم: سليمان

القيس: امرؤ قال باستعماله. وتفنٌن بالطيب عظيم شغٌف

ال��ق��رن��ف��ِل ب��ري��ا ج��اءت ال��ص��ب��ا ن��س��ي��م م��ن��ه��م��ا ال��م��س��ك ت��ض��وع ق��ام��ت��ا إذا

أيًضا: وقال

ت��ف��ض��ِل ع��ن ت��ن��ت��ط��ق ل��م ال��ض��ح��ى ن��ئ��وم ف��راش��ه��ا ف��وق ال��م��س��ك ف��ت��ي��ت وت��ض��ح��ي

منقذ: بن املرار قول ومن

ت��ن��ع��ص��ر ل��ك��ان��ت ال��م��س��ك ع��ب��ق أردان��ه��ا م��ن ي��ع��ص��ر ل��و وه��ي

األخطل: وقال

ال��ج��اري ن��اج��وده��ا م��ن ت��ض��وع م��م��ا أرج��ل��ن��ا ب��ي��ن ي��ه��ب��و ال��م��س��ك ك��أن��م��ا

قفة وهي طيب، قشوة منهن كل وتدَّّخر يتطيبن كن الجاهلية يف البدويات والنساء
كاملسك، متنوعة؛ مواد من الطيوب وكانت معها، وتحملها أداتها فيها تجعل خوص من
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يف يستنبت أو الهند، بالد من يستورد مما العطرية واألفاويه واللبان، واملر، والعنرب،
املستطرف: يف األبشيهي قال مختلفة، أنواع من مزيج وهي الغالية، طيوبهم وأفخر اليمن
أنظر «كأني قالت: عنها ريضهللا عائشة وعن املسك». الطيب «أطيب هللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول قال
خلفاء «إن املقريزي: وذكر محرم»، وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مفارق يف الطيب وبيص إىل
به يتطيبوا حتى يوميٍّا الطيب من مبلًغا دولتهم رجال لبعض يرصفون كانوا الفاطميني
كمحمد بالطيب املولعني بعض أسماء األغاني صاحب وأورد الخليفة»، عىل دخولهم قبل
فتصري ثيابه عىل فتسيل الغالية، من بأوراٍق لحيته يغلف «كان قال: العباس أبي بن
جسده، يطيل كان أنه عباس ابن عن وروي الدبس». أبا البرصة أهل فلقبه مسمرة،
طيب من مر أنه الطريق جريان عرف املسجد إىل بيته من خرج إذا مسعود ابن وكان
وبأيديهن للفتيان بالوقوف عادة للبنات جرت أنه العرب من التطيب حب وبلغ رائحته،

الغزوات. من رجوعهم عند يطيبهم أي: به، يخلقنهم الطيب أي: الخلوق،
كثريًا عنه يختلف يكن لم أنه البيتني هذين يف الشعر ضفر وصف من ترى . (24)
يف ويعقدنه يجمعنه أي: شعرهن، يجمرن الجاهلية يف العرب نساء وكانت أيامنا، يف
البادية، يف ذلك يفعلن يزلن وال وذوائب، غدائر ويضفرنه يرسحنه أي: ويرجلنه، ، قفاهنَّ
عىل يحرجن فال العذارى وأما ونحوه. بمنديل شعرها املرأة تسرت أن عندهن ويغلب
فوق وتربز املفرق من تقص طرَّة وهي ة القصَّ سيما وال يربزنه، ما كثريًا بل الشعر سرت
قول هومريوس وصفه ما بمثل النساء شعر وصف من إلينا وصل ما وأحسن الجبني،

معلقته: يف القيس امرئ

ال��م��ت��ع��ث��ك��ِل ال��ن��خ��ل��ة ك��ق��ن��و أث��ي��ث ف��اح��ٍم أس��ود ال��م��ت��ن ي��زي��ن وف��رٍع
وم��رس��ِل م��ث��نً��ى ف��ي ال��ع��ق��اص ت��ض��ل ال��ع��ل��ى إل��ى م��س��ت��ش��زراٌت غ��دائ��ره��ا

ألثاثته النخلة؛ بعذق شبهه ثم عليه، أرسلته إذا ظهرها يزين شعرها إن قال:
ضفائره أو الشعر ذلك غدائر إن وقال: تجعدُه، ذلك فوق به أراد وربما وكثافته
الرأس، عىل بخيوط عادتهن كجاري شدها يفيد بما فوق إىل مرتفعة أي: مستشزرة،
وبعضه الرأس عىل مثني بعضه شعر يف تغيب الشعر ذلك تقاصيب أي: العقاص، وأن

لوفرته. الظهر عىل مرسل
تسعى وطٍر قضاء إىل توصًال بعلها لب الختالب تتهيأ زوجة بل ربٌة هذه (25)
أن بعد أنها رأيت فقد هذا ومع الزينة، معدات جميع لديه مستكملة تربز إذن فهي إليه،
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فيها ما مع والنطاق، والربقع الُربد الكساء ومن الشنوف، الحيل من تتجاوز لم تطيبت
من يستحب ما يف كان ولو الخفيف، الخف إال ذلك عىل يزيد وال والحاشية، الويش من
أن تقدم مما فيتضح ذكره، هومريوس أغفل ملا ذكر ما فوق يشءٌ ومالبسهنَّ النساء حيل
وغريهم اليهود، من خالطهم ومن واملرصيني جاورهم، ومن البابليني من املشارقة بذخ
حتى عطًال هريا برزت هومريوس، عرص ويل ما يف إال اليونان بالد يف وباؤه يفُش لم
ساعدها، يف سوار وال بإصبعها باملتختمة هي فما الجاهليات، البادية بنات حيل من
وال قالدة، عنقها يف وليس خلخال، وال رجلها، يف حجل وال معصمها، يف معضد وال
لديها وليس ويديها، وصدرها وجهها يف وشم وال عينيها، يف كحل وال أنفها، يف خزام
كانت مما كثري يشءٌ يثقلها وال الزينة، أدوات من يتبعه وما حليها، فيها تجمع حقاب
والرُّعل، واألسورة، والنطفات، واألهلة، واألهداب، الخالخل، من إرسائيل بنات به تتأنق
األنوف، وأخراص والخواتم، واألحراز، الطيب، وآنية واملناطق، واملصاعيد، والعصائب،
– (اشعيا واألزر والتيجان، واألقمصة، والوذائل، واألكياس واملحازم، والعطف، والخلع،

.(٢٣
إال اليونان بني تشع لم املراءِ كأن املرآة يذكر ال هومريوس أن النظر يستلفت ومما
منها بخلو يكن لم حتى وناد، صقع كل يف العظيم االنتشار ذلك انترشت ثم حني، بعد
كاهل أبي بن سويد قال الجاهلية، شعراء بها وتغنى العرب، بادية يف خباء وال خدر

اليشكري:

ارت��ف��ع ال��ص��ح��و ف��ي ال��ش��م��س ق��رن م��ث��ل واض��ًح��ا وج��ًه��ا ال��م��رآة ت��م��ن��ح
ق��م��ع ف��ي��ه م��ا ال��ع��ي��ن��ي��ن أك��ح��ل س��اج��يً��ا وط��رًف��ا ال��ل��ون ص��اف��ي
ق��ن��ع ذي م��س��ٍك ري��ح غ��ل��ل��ت��ه��ا أط��راف��ه��ا س��اب��ًغ��ا وق��رونً��ا

تقدم كما الزهرة أسماء من عفرذيت: (26)
زفس استذالل عىل لتقوى هريا استنجدتها الغرام إالهة الزهرة كانت ملا (27)
املراد أن علمت إذا ذلك عليها تأبى الزهرة أن تخىش كانت إذ أنها غري القهارة، بسطوته
تريد إنما أنها فادَّعت األسباب، انتحال يف النساء أمهر وما آخر، سببًا انتحلت زفس

تيثيس. وزوجته األوقيانوس بني التوفيق
قرونس ألبيه زفس خلع إىل اإلشارة تقدمت — األرض السابق: البيت يف ريا (28)

.(٨ (ن
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وهي األفئدة، يف أفعاله بتعجزات اليونان يعتقد كان الذي الزهرة نطاق هذا (29)
اختالب إىل بالطبع ميالة املرأة فإن األرض، ملل من ملة أساطري مثلها من تخل لم أحبولة
إىل لجأت األرضية الحيل أعيتها وإن مقالها، إىل عمدت بجمالها عجزت فإذا األلباب،
اختالف عىل وتعاويذه ورقاه الغرام طالسم ابتداع سبب ذلك فكان السماوية، القوى
كسائر العرب منه استعمل مما هذا وغري ومرشوب، ومأكول وملبوس محمول من أنواعها
صدر عىل هومريوس وضعه الذي النطاق هذا استنباًطا أبدعها أن عىل كثريًا، شيئًا امللل
قول مثل فقالت منواله، عىل النسخ ورامت الخَلف، من الشعراء أيدي فتناولته الزهرة،
إيراد وحسبنا هنا. لها موضع ال مختلفة: وصور شتى بلغات قوله وغري هومريوس
On هومريوس: يمدح قال إذ الشعرية» «الصناعة منظومته يف لبوالو بديعة استعارة
dirait que pour plaire, instruit par la nature, IIomere ait a Venus, derobe

.sa cienture
األلباب، به ليختلب الزهرة؛ نطاق استلب الطبيعة ثقفته وقد هومريوس كأن ومعنا:
النطاق وهو الجاهليات، حوط وبني بينه النطاق هذا خصائص من رأيت ما عىل فشتان
الخرز، من شيئًا فيه يضعن وأحمر أسود لونني من مفتول خيط من يتخذنه كن الذي

العني. إصابة من حرًزا وسطهنَّ إىل فيشددنه
بلمتوس، «الرقاد» مقر جعل هومريوسعىل حمل ما يف الرشاح أقوال تضاربت (30)
مثوى تكون أن جديرة ثَمَّ من فكانت فيها، كثرية كانت الكرامة منابت إن قائل فمن
إليها يأوي فكان فسيثيا «الرقاد» معشوقة موطن كانت ملنوس إن قائل ومن «الرقاد»،
بالنظر معقول غري قول وهو هومريوس، بشعر اتفاًقا وقع ذلك إن قائل ومن بها، حبٍّا
عىل تهكًما قال ما يقل لم هومريوس أن تقدم ما بعد يعلم ومن الحديث، سياق إىل
شعر يف جاء ما ذلك ومثل وإقدام، بطش عىل تدل فعالهم ظواهر كانت وإن اللمنوسيني،
لوترين منظومته يف بوالو وقول األديرة. أحد يف «الشقاق» يجد املالك جعل إذ أريوستو
(بوب). برنردوس القديس بدير الرهبان منامة غرف يف الرتف مقر جعل إذ “Lutrin”
روى ما ذلك فمن األقدمني، كالم يف فكثري املوت أخو الرقاد بأن القول وأما
ومثله Ο θανατος εστι πχραπλησιος τω υπνώ βαθυτχτω قال: أنه سقراط عن بلوترخوس
هذا وكل قلت: (لويريفرست) et consanguineus Leli sopor … فرجيليوس قول
ركود يف يشبهه ألنه النوم»؛ أخو «املوت العرب قول ومثله هومريوس قول بمعنى

املعري: قول وعليه مات. قولهم بمعنى حلم» بال نومًة «نام وقولهم: الحواس،
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ض��الُل ال��رق��اد أح��الم أن إال ب��ن��اج��ذ أص��ب��ح��ت أن��ي ال��ك��رى أران��ي
وإع��الُل ل��ل��ن��ف��وس ب��رءٌ وش��ت��ان ون��س��ب��ٌة ق��رب��ى وال��ن��وم ال��ردى وب��ي��ن

يشءٍ كل ومرجع األوقيانوس، من يشءٍ كل منشأ أن اليونان معتقد كان (31)
لحياة السائل من بد وال سائل الكائنات أصل ألن األكرب» «األب البحر دعوا ولهذا إليه،
والشمس األرض برطوبة تغتذي والنباتات سائلة الحيوانية فالجرثومة مخلوق، كل
ولهذا املاء، من املتصاعدة باألبخرة تتغذى فهي ناًرا باعتقادهم كانت وإن والكواكب،

عندهم. املخلوقات كل أصل املاء كان
حيثما إنه هنا: وقال الليل، مكانة ذكر عىل شتى مواضع يف الشاعر أتى (32)
كان الظالم ألن اآللهة؛ كبري زفس حتى يستثن ولم وبرش»، إاله كل «هابه ظالمه حل
كان ولهذا عنه، متأخر كل برعاية جدير فهو النور عىل وجوده يف متقدًما باعتقادهم

للقديم. والحديث للشيخ الفتى احرتام سنة عىل جريًا حرمًة له يرعى زفس
يبايل ال زفس إن فقالت: زفس، من «الرقاد» خشية تخمد أن هريا أرادت (33)
الطرواد وأما له، ينقم أن به خليًقا فكان ابنه كان هرقل ألن بهرقل؛ مباالته بالطرواد

املواالة. بتلك جديرون وال املباالة بتلك حقيقون هم فما إليه، يدنيهم نسب فال
وكان (ن٥). ورسمهنَّ ذكرهن تقدم علوية كائنات الخرائد أو البهجات (34)
(Χαριτες) لفظ أن االتفاق نادر ومن بها، هريا فأطعمته بإحداهن هائًما «الرقاد»
أحدهما بأن للقول مسوغ وجود عدم مع وذلك واحد، العربي الخريدة ولفظ اليوناني
نظر يستلفت مما اللغتني يف متقارب ملعنى فورودهما ذلك ومع اآلخر، عن منقوٌل
وأدل أكفى البهجات لفظة أن مع هنا الخريدات كلمة أضفنا ولهذا التعريب؛ يف الناظرين

املرام. عىل
أبر يمينهم كانت الجحيم نهر وهو الستكس، بمياه أقسموا إذا اآللهة كان (35)
عىل كفيها إحدى تلقى أن إليها رغب بل به هريا باستحالف «الرقاد» يكتف ولم اإليمان،
وسائر جامد من الكائنات جميع تكون إذ ليمينها؛ استغالًظا البحر عىل واألخرى األرض

مغلظة. يمني اليمني تلك بعد وما عليها، شاهدة منظور وغري ومنظور
ذكر بلغت ملا هريا فإن لطيف، وقٌع هنا فله مكروًها كان وإن التكرار إن (36)
وأن أحالمه، بصحة جهة من يستوثق أن فأراد لبه، بمجامع أخذت «الرقاد» معشوقة
مكرتث وال ومدوس عرش من هريا وعدت بما مبال غري أخرى جهة من بذكرها يتلذذ

الفارض: ابن قول يقول حاله ولسان زفس بوعيد الوعد هذا بعد

667



اإللياذة

م��دام��ي ال��ح��ب��ي��ب أح��ادي��ث ف��إن ب��م��الم��ي ول��و أه��وى م��ن ذك��ر أع��د

يافت جملتهم ومن واألرض)، السماء (أي وجيا أورانوس أبناء الطيطان (37)
أورانوس أبيهم عىل قرونوس بزعامة تألبوا زفس. أبو (زحل) وقرونوس وهيفريون
به يظفرون وكادوا محاربته، إىل بهم أدى خالف قرونوس وبني بينهم كان ثم فخلعوه

الظلمات. وادي يف وطرحهم بهم فظفر أزره، ويشد زفس يقم لم لو

بصواعقه. يرميهم وهو للطيطان زفس محاربة
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وقعهما. من ترتج قلقت: الغاب، فروع إن قال: ثم طارا، إنهما الشاعر: قال (38)
وتهيبًا حرمًة بل عليها أرجلهما لوقع ارتجت أنها يرد لم الشاعر إن أفستاثيوس: قال

فوقها. عربا إلالهني
الغرام ونار خفيًة فاجتمعا هريا، بحب علق قد زفس كان — الخيل الجرد: (39)
األيام، توايل عىل الجذوة تلك انطفاء من بدٌّ يكن لم زوجة اتخذها فلما فؤاده، يف مستعرة
بال عليه إقبالها عن تغاىض ولهذا الزهرة، نطاق بفضل فاضطرمت هنا عادت ولكنها
خيلها. عن بالسؤال فبادرها السماوية مركبتها عىل تأتيه ال أن أشفق وكأنه استئذان،

بفرد نعته من ويظهر اإللياذة، من املوضع هذا غري يف ذكٌر هذا لفرسيس ليس (40)
ميكينا مملكة مؤسس رواية عىل فهو هومريوسن زمن يف طائرة شهرة ذا كان أنه الزمن
إذ بلريوفون ركبه الذي الطيَّار الفرس فيغاسوس صاحب وهو ق.م. ١٤٣٠ سنة نحو

الخمرية. لقتل سبق
1 رسمه انظر املسكر. إاله الرومان باخوس هو اليونان ذيون (41)

2 رسمه انظر الزراعة. إالهة الرومان سريبس هي اليونان ذيميتري (42)
الصاحب بيتي ولعل البيتني، هذين مفاد من أجمل تصوًرا الشعر يف أرى ال (43)

بقوله: كثريًا عنهما يقرصان ال عباد بن

م��ن��ث��ور ب��ل��ؤل��ؤ وت��ه��ادى ن��ور غ��الئ��ل ف��ي ال��ج��و أق��ب��ل
ك��اف��وِر م��ن ال��ن��ث��ار ف��ص��ار ض األر ص��ارت ال��س��م��اء ف��ك��أن

واليونان، املرصيني من السلف عن خربها هومريوسجرثومة تناول رواية تلك (44)
سواء، شاعر كل مدارك ابتداعه عن تتقارص بزخرف رصعه شاهًقا بناءً عليها وشاد
بيسارها»، العالم تهز بيمينها الرسير تهز «التي أن: يثبت أن نفسه عىل آىل قد به وكأني
تتذرع التي والوسائل اإلناث من القوة ومواضع الذكور من الضعف مواطن يبني وأن
صاغًرا اآللهة كبري دان إذا يقول فكأنه ، رجالهنَّ واستذالل مآربهن لبلوغ النساء؛ بها

وصغارهم. كبارهم البرش بوحدان قولك فما الوحيدة بالزوجة هي وما لزوجته،
من كان ملا وجهها يف السبل سدت وقد اإلغريق نرصة إىل بكليتها جانحة هريا كانت
عليه تقوى أن إما ثالث؛ إحدى من أمنيتها لبلوغ بد لها يكن فلم الطرواد، إىل زفس ميل
تصيب أن وإما والربهان، الحجة رب وهو تفحمه أن وإما والطول، الحول صاحب وهو
شقتها بعد عىل الثالثة الخطة فتخريت اليقظ. الحذر وهو غرة عىل فتأخذه غفلة منه
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الطيار. والفرس فرسيس:

بصريته عىل غيش الغرام سهم فيه وأنفذ الحكيم برص غيش إذا الجمال عامل أن لعلمها
والذهول. الغفلة منه فتتمكن

الشاعر أخذ ثم ومن املبني. بالفوز الواثق تأهب تتأهب وأخذت لساعتها فقامت
عمدت واملعتربات. للمعتربين عربة يتخذ أن يجب بما وسكناتها حركاتها دقائق يصف
باب وأوصدت جني. وال إنيس أنظار إليها تنفذ ال عزلة إىل فانفردت والتزين التربج إىل
النساء زينة الحياء إن يقول: أن أراد كأنه برصها غري برص يرمقه ال بمزالج حجرتها
يكونون ما أشغف الرجال وإن األبصار، عن فلتحتجب زينتها إعداد إىل منهنَّ قامت فمن
أن للمرأة وليس الغرام، جذوة يطفئ والتهتك االحتشام. بثوب لهم برزن إذا بالنساء
للواتي حسنة عظة وهي لسواه، ال له وحليها زينتها فإنما لزوجها التزين قدر تحقر
امرأته حالوة إىل بالنظر خليق غري الزوج كأن رجالهنَّ غري رجل لكل ويتبهرجن يتربجن
املظهر بذلك هريا خرجت وملا غريب، أو قريب بوجود ذلك إىل يتوسل لم ما وحليها
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الذي السالح تتقلد أن عليها بقي الصلب الفوالذ درع وال درًعا، به لها أن وعلمت البديع
«نطاق الزمن من حينًا إليها تلقي أن وسألتها الزهرة إىل فمالت جنسها، بنات به تقاتل
شقاق يف الكالم وهو رجالهن، به ويساررن النساء به يتسار سببًا لذلك وانتحلت الغرام»
السبب ذلك من وزفس الزهرة قلب يف أوقع سببًا تختلق أن لهريا يكن ولم األزواج،
يكن لم إذ الزهرة؛ غرية فأمنت وامرأته»، «األوقيانوس بني التوفيق يف راغبة أنها فادعت
وأن الخالف، ذلك بصحة يعلم كان إذ زفس؛ شبهة ودرأت الهرم الشيخ بذلك حاجة لها

عليها. الزوجني لذينك سابق بجميل وفاءً إزالته يف حقيقيٍّا مأربًا لهريا
إليها، التنبيه بنا يجدر أخرى مزيًة محاسنه بدائع عن فضًال هنا الحب لنطاق وإن
جميلة البزة حسنة تكون أن يكفي ال إذ املرأة، ملحاسن تكملة جعله الشاعر أن وهي
بلني مجاملته تحفر ال وأن الرجل قلب به تسرتق خلُق عىل تكون أن بد ال بل الخلق،
طلبًا أو بهن أطماعهم من خوًفا رجالهنَّ إىل التودد عن يرتفعن اللواتي شأن القول،
الخشن الكالم وراء األحقاد مكامن أن عنهن ويغيب ، عليهنَّ سلطتهم من للتخفيف

الرجال. وظالم النساء سليطات صدور من الضغائن يزيل املقال وعذب
بلوغ إىل همها رصفت بالفوز وأيقنت والدفاع، الهجوم معدات هريا استتمت وملا
غرته تؤخذ ال زفس أن منها علًما «الرقاد» إىل فسعت بثمرته، التلذذ من تمكنها وسيلة
تمهدت وقد إال زفس تأت ولم بك مر كما استمالته حتى بالرقاد تزل فلم هجع، إذا إال

العقبات. جميع لديها
وأظهر أظهرت املداعبة إىل بينهما األمر وأفىض لبه مجامع عىل بالتسلط ظفرت وملا
قد الذين الزوجات، وذوي البعولة لذوات أمثولة يكون أن يجب ما التسرت حب من
ويثبون التداعب إىل املحاسنة حرمة فيتعدون األجانب أمام املجاملة آداب يتجاوزون
الرمزية املغازي من الرشاح بعض يراه ما وأما األدب. قلة إىل األدب كثرة من واحدة وثبة
عندي فخريٌ أراه، أن أحب ال بل فيه البحث يف النفس أجهد أن أحب فال الحكاية هذه يف
الفياح األرض نبات من الوتري الفراش ذلك بسط قد األرباب أبو وهو زفس، أرى أن
القطر، حباب أكنافها من يتساقط النضار غمام من الشائقة الكلة تلك فوقه من وأسبل
ممثل زفس إن فقالوا: مخيالتهم، يف لهم تراءى خيال وراء أسعى أن من الدر كحبوب
التوجيه فإن ملعتقدهم، وفًقا األرض نبات أخرجا اجتمعا فلما الهواء، ممثلة وهريا الرقيع
التأويل إىل معه يحتاج وما الظاهر، املعنى رقة يف كان ولو إليه، حاجة بنا كان لو حسن

الرواية. محاسن يشوه مما تأولوه ما سائر ذلك عىل وقس والتخريج
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الشاعر: قال ولهذا املعسكر، يف لبقائه محل يبق لم مهمته، «الرقاد» قىض ملا (45)
يكن ولم والجالد، الكر ساحة يف للرقاد محل ال ألنه الورى»؛ يف يسعى السري جد «ثم
الغفلة تلك فرصة فانتهز يقظته، يف وزفس اإلغريق صدر يف يندفع أن ليجرس فوسيذ
يقاتل لم فإنه ذلك ومع الجيش، يف فتصدر لبانتها قضاء عىل هريا ملعاضدة زفس من

سنرى. كما والتحريض بالحث مؤازرته وانحرصت بنفسه
لذوي الثقيل والسالح الكبرية الرتوس بإلقاء حكمة تلك الرتوس الجنات: (46)
ترس، بال يرجع الذي الجندي يعاقب أن رشعهم من كان أنه خصوًصا والقوة، البأس
وسائل يؤثرون كانوا ألنهم ذلك عليه؛ عقاب فال ورمحه، سيفه عنه يلقي الذي وأما

كثري: قال العدو. قتل عىل النفس حفظ ويقدمون الهجوم، وسائل عىل الدفاع

وأذال��ه��ا ن��س��ج��ه��ا ال��م��ريء أج��اد ح��ص��ي��ن��ة دالٌص ال��ع��اص��ي أب��ي اب��ن ع��ل��ى
اح��ت��م��ال��ه��ا األش��م ال��ق��رم وي��س��ت��ط��ل��ع ق��ت��ي��ره��ا ح��م��ل ال��ق��وم ض��ع��ي��ف ي��ود

مسامريها. والقتري: الدرع. والدالص:
وتفنن واإلقدام، بالبسالة ذكره قرن فإنه هكطور ذكر الشاعر أورد حيثما (47)
ولكنه واملطالع، السامع نظر يف مقامه لريفع والكنايات؛ واالستعارات بالتشابيه بوصفه
إنه أي: اإلغريق، بمقدمة فوسيذ بمنزلة الطرواد مقدمة يف فجعله بسيًطا ذكًرا هنا ذكره
وفيه اإللياذة، كل يف لبسالته وصف أبلغ البسيط الذكر هذا فكان قهار، لرب قرينًا جعله
العليا. املثابة بتلك كونه عىل بهكطور يظفر كاد الذي إياس ساعد بقوة للمغاالة توطئة
اللهجة، فغري وجلبة شدة مظهر إىل وسكون ترف مظهر من الشاعر انتقل (48)
التشابيه من يكثر فأخذ الحرب، مشهد عىل اإلتيان قبل للسامع تنبيًها عادته كجاري
البيت هذا يف ذكر ما عىل الجيشني اصطدام عند البحر اصطفاق أما سنرى، كما املتوالية
تالطمت أمواجه فإن البحر رب فوسيذ بقوة معجزة كان إنما إنه أفستاثيوس: قال فقد

له. هيبًة
زهزمة وال مذكوًرا، شيئًا البحر عج يكن لم الجيشني عج بجانب إنه أي: (49)
بالشجر، املتالعبة الرياح عصف وال الجبال، رءوس عىل الغاب ببطن املضطربة النريان

والهواء. والنار املاء بني الثالثة التشابيه بهذه فجمع
الطرق. تلك يف املتبعثرة الحجارة من حجًرا أخذ إنه أي: (50)
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بغري أو بخيط الصبي يرميها الفلكة وهي بالدوامة، واللعب الولد. الوغد: (51)
لها ويقال: الصبيان. لعب أقدم من وهي نفسها عىل تدور أي: األرض، عىل فتدوم خيط،

النحلة. بمرص وتسمى البلبل سوريا عامة بلغة
الكربيت ذكر من ذلك يُعلم بالصاعقة، تحطيمها أو امللولة، اقتالع هنا املراد (52)

التايل. البيت يف الصادعة والرائحة
الجحيم إىل انحدر إذا القتيل، عليه يتوكأ موكئًا بات رمحي إن يقول: أن يريد (53)
الجهة من وبرز البدن فاخرتق كاهله أصاب الرمح أن العبارة هذه من املراد وظاهر

والتشفي. التهكم من هذا الظافر قول يف ما يخفى وال األخرى،
الرمح. أي: (54)

اإلغريقي. القتيل أفروثونور هو أريليق: ابن (55)
فالفريق كلمتني، من مركبة لفظة وهي (ιομωρος) تعريب النبال: حذاف (56)
به، عربناها الذي باملعنى فتكون μωροςو ιος من مؤملة يجعلها املرتجمني من األكرب
حينئٍذ معناها فيكون صوت، بمعنى (ια) من مأخوذًا منها األول اللفظ يجعل من ومنهم
بالنبال املقاتلة ألن قذف؛ كلمة الحالني كال عىل وهي املرتفع، والصوت الجلبة ذوي
الثاني املعنى يف السباب وجه أما والرماح، بالسيوف املقاتلة من بأًسا وأدنى شأنًا، أحط

فواضح.
بثأر أخذت كما قتل، إذا بثأره بأخذ من له يكون أن يروم منكم كل أفما أي: (57)

أرخيلوخ. أخي

673





اخلامسعرش النشيد

أياس وبسالة الخامسة الواقعة

ُمْجَملُه

األغ��ارِق ح��س��ام ف��ي��ه��ا ي��ص��ل��م��ه��م ال��خ��ن��ادق ح��د ال��ط��رواد ت��ج��اوزت

والتونيب، بالتقريع عليها فانهال عليه، جازت قد هريا حيلة أن وعلم زفس فاستيقظ
إيريس باستدعاء فأمرها نفسه، هوى بمجرد منبعثًا بالطرواد نكل فوسيذ أن فادعت
اآللهة مسمع عىل وأطالت السماء إىل فرجعت الطرواد، الستنهاض وإنفاذهما وأفلون
وماج آريس فهاج عسقالف، ابنه موت من كان بما آريس وأنبأت زفس، من شكواها
حومة إىل بإيريس فبعث زفس، بأمر عمًال إيذا إىل وإيريس أفلون وطار آثينا، فثبتطته
مستعًرا بهكطور أفلون وعاد القتال ساحة مغادرة إىل فاضطر فوسيذ، تتوعد الوغى
فانقضت بمنظره، قلوبهم وهد اإلغريق أمام مجنه أفلون بسط أن بعد والبسالة بالغيظ
هكطور وتقدم معسكرهم إىل اإلغريق فالتوى ذبًحا، وذبحوهم اإلغريق عىل الطروادة
نسطور فترضع اإلغريق قلوب يف الرعب ووقع الخندق فاجتازوا أفلون، يصحبهم بجيشه
بلغ حتى بفيلقه متقدًما هكطور زال وما بذلك، الطرواد فتفاءل وأبرق، فأرعد زفس إىل
يستنهضه أخيل إىل مرسًعا فجدَّ أوريفيل مرضب من هذا كل يشهد فطرقل وكان السفن.
الهزيمة إىل اضطروا أن لبثوا ما أنهم عىل األسود قتال فقاتلوا اإلغريق وقام لقومه، ليفزغ
األبطال فخرت ثانيًة القتال واشتد الطرواد، أمام وثبت صحبه من بنزر آياس فانثنى
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السفن بإحراق هكطور وهمَّ قومه، سفن الطرواد بلوغ دون آياس وحال الفريقني، من
الرجال. ويجندل األبطال فيصد آياس يقف لم لو مأربه منها يبلغ وكان

والعرشين. الثامن اليوم يف النشيد هذا وقائع تزال ال

الخامسعرش النشيد

األغ��ارق ح��س��ام ف��ي��ه��ا ي��ص��ل��م��ه��م ال��خ��ن��ادق ح��د ال��ط��رواد ت��ج��اوزت
خ��اف��ق وص��ف��رة م��ذع��وٍر ب��رع��دة وت��أل��ف��وا اس��ت��وق��ف��وا ال��ع��ج��ال وح��ول
ظ��ن��ون��ه1 ف��ه��اج ه��ي��را ص��ف��ي��ت��ه ودون��ه زف��س ه��بَّ إي��ذا ط��ور وم��ن
ال��ف��ي��ال��ق ب��ب��ط��ن وف��وس��ي��ذ ع��داه��م ع��ق��ب��وا أب��ص��ر واإلغ��ري��ق وأل��ف��ت
ت��دف��ق��ا ال��ن��ج��ي��ع س��يَّ��ال ف��ي��ه وم��ن أح��دق��ا ال��ق��وم ب��ه ه��ك��ط��وًرا وأب��ص��ر
خ��اف��ق2 أض��رع ك��ف ص��رع��ت��ه وم��ا خ��اف��ًق��ا ال��ح��س خ��ام��د م��ل��ق��ى ال��ت��رب ع��ل��ى
ن��ظ��رة ب��ال��غ��ي��ظ م��ن��ه ل��ه��ي��را والح��ت رأف��ة وال��ن��اس األرب��اب أب��ا ف��ه��زت
ال��م��خ��اف��ق ل��ق��رع ف��ارت��اع��وا ال��ح��رب ع��ن أَبَ��نْ��تَ��ه م��ك��ًرا ه��ك��ط��ور «ن��ع��م وق��ال:
ال��خ��دي��ع��ة ع��ق��ب��ى ال��ق��وم ق��ب��ل ف��ت��ج��ن��ي��ن ع��ق��وب��ت��ي أه��ي��ل ن��ف��س��ي ت��ح��دث��ن��ي
ال��ب��وارق ب��ي��ن ال��ج��و رق��ي��ع ب��ل��ب م��ه��ان��ًة ق��ب��ل ع��ل��ق��ت أن أف��ات��ك
ال��ق��دم أخ��م��ص ف��ي وس��ن��دان��ان ي��داك ال��ق��دم ع��س��ج��د م��ن ال��ق��ي��د ب��ص��ل��د وغ��ل��ت
ش��اف��ق ن��ص��رة ي��ول��ي��ك م��ن ك��ان وه��ل وأش��ف��ق��وا ذل��وا ح��ول��ي��ك ال��ع��ل��ى وآل
ال��ث��رى إل��ى ص��ري��ًع��ا ال��ع��ل��ي��ا ال��س��دة م��ن اج��ت��را أي��ه��م أل��ق��ي��ت ف��ع��ل��وا ول��و
��واب��ق ال��سَّ ال��س��ن��ي��ن ف��ي ه��رق��ًال أن��ل��ت ل��م��ا غ��ض��ب��ي خ��اف��ًض��ا ه��ذا ك��ان وم��ا
م��ن��ك��ال ف��ي��ه��ا األن��واء ت��ق��اذف��ه ش��م��أال أه��ب��ب��ت ث��م س��وءًا رم��ت ب��ه
ال��ب��وائ��ق3 ب��أده��ى َم��م��نُ��وٍّا ألرغ��وس أع��دت��ه وم��ن��ه��ا ق��وًص��ا وأح��ل��ل��ت��ه
ب��ج��ان��ب��ي اب��ت��غ��ي��ت ف��ي��م��ا م��خ��ات��ل��ت��ي وج��ان��ب��ي ال��ش��ئ��ون ت��ل��ك ادَّك��ري أال
ال��م��ن��اف��ق» م��ك��ر ع��ن��ك ب��م��غ��ٍن ف��ل��ي��س ج��ًوى ت��ش��ج��ي��ن��ن��ي ال��خ��ل��د م��ق��ام ب��رح��ت
وال��س��م��ا ت��ش��ه��ُد األرض ع��ل��يَّ «ي��م��ي��نً��ا ت��ظ��ل��ًم��ا: ت��ق��ش��ع��ر ه��ي��را أج��اب��ت��ه
ص��ادق غ��ي��ر ي��أت��ه��ا ل��م ل��ن��ا ي��م��ي��ن ��ه ي��مُّ ي��ش��ه��د إس��ت��ك��س وت��ح��ت��ه��م��ا
ال��ق��س��م4 أث��ق��ل إذا إالَّ ق��س��م��ي ي��ك��ن ول��م ب��ي��ن��ن��ا ال��ذي وال��ع��ق��د ورأس��ك
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الح��ق��ي ك��ان وال م��ب��ع��وث��ي ك��ان ف��م��ا ذل��ًة ال��ط��راود ف��وس��ي��ذ س��ام ل��ئ��ن
ت��ذع��رَّا5 ق��د أس��ط��ول��ه ل��دى ل��ج��ي��ش ت��ف��ط��را ف��ؤاٌد إالَّ س��اق��ه وم��ا
ال��ص��واع��ق» م��ث��ي��ر زف��س ق��ض��ى ل��ح��ي��ث ف��ي��ن��ث��ن��ي ب��ال��ب��الغ ف��أم��ض��ي ف��م��رن��ي
م��ؤبَّ��دا ارت��أي��ت رأي��ي ل��و ال��خ��ل��د ب��ن��ي ب��م��ن��ت��دى وق��ال زف��س ل��ه��ا ف��ه��ش
ال��م��واف��ق ان��ق��ي��اد وان��ق��اد ألذع��ن ن��زع��ات��ه م��ن ك��ان م��ه��م ف��ف��وس��ي��ذ
أوام��ري أل��ق��ي األرب��اب ل��م��ؤت��م��ر ف��ب��ادري ال��م��ق��ال أخ��ل��ص��ت ك��ن��ت ف��إن
ال��ذوال��ق ال��ن��ب��ال ه��يَّ��ال وف��ي��ب��وس ع��اج��ًال ال��رش��ي��ق��ة إي��ري��س ف��ت��ح��ض��ر
ال��وغ��ى وي��ط��رح ي��أوي ��ه ي��مِّ إل��ى م��ب��ل��ًغ��ا ل��ف��وس��ي��ذ إي��ري��ًس��ا ف��أن��ف��ذ
ال��ح��زائ��ق6 الخ��ت��راق ح��زًم��ا وي��ول��ي��ه روع��ُه ي��س��ك��ن ه��ك��ط��وًرا وف��ي��ب��وس
ل��ل��ب��ال ف��ي��ش��ف��ق آخ��ي��ل أس��اط��ي��ل إل��ى ي��ك��س��اه��م اإلغ��ري��ق ف��ي��ك��ت��س��ح
ال��غ��ران��ق7 ل��ب��اب ف��ي وص��م��ي وي��دم��ي ف��ي��ه��م ف��ي��ف��ت��ك ف��ط��رق��ًال وي��رس��ل
وي��ه��زم8 ي��ص��م��ي ل��ألس��وار وي��ب��ط��ش وي��ق��ح��م ق��ري س��رف��ي��دون وي��ج��ت��اح
ح��ان��ق ب��ه��بَّ��ة آخ��ي��ٌل ف��ي��ن��ه��ض ق��ات��ٍل ط��ع��ن��ة ه��ك��ط��ور ف��ي��ط��ع��ن��ه
وت��ع��ب��ث ت��ع��ث��و ال��ط��رواد ف��ي أخ��اءة ت��ل��ب��ث ث��م وم��ن ه��ك��ط��وًرا وي��ق��ت��ل
ح��اذق ب��ح��ك��م��ة إل��ي��وٍن ف��ت��ح ل��ه��م ب��ح��ذق��ه��ا ت��ت��ي��ح آث��ي��ن��ا ح��ي��ن إل��ى
األم��ل األغ��ارق��ة أول��ي ف��ل��ن م��ن��اه ي��ن��ل ل��م آخ��ي��ل دام م��ا أنَّ��ن��ي ع��ل��ى
ال��م��ض��اي��ق ب��ت��ل��ك ق��وَّاٌم ال��خ��ل��د م��ن ب��رف��ده��م ي��ق��وم أن ب��راٍض ول��س��ت
ت��ظ��ل��م��ا رك��ب��ت��ي ��ت وم��سَّ ت��رام��ت ع��ن��دم��ا ث��ي��ت��ي��س ع��اه��دت ق��د ب��ذل��ك
راف��ق»9 إي��م��اء ب��اإلي��ج��اب ف��أوم��أت ت��رف��ًق��ا دع��ت��ن��ي آخ��ي��ٍل إلع��زاز
إي��ذة ط��ور م��ن األول��م��ب ق��م��ة إل��ى ب��ل��ح��ظ��ة واس��ت��ط��ارت ه��ي��را ف��ل��ب��ت��ه
ال��م��ط��ارق10 ت��ل��ك ذك��ر وف��ي��ه ب��الًدا ط��ارًق��ا وال��غ��رب ال��ش��رق ي��ج��وب ك��ف��ك��ٍر
ع��اله��م س��م��و ف��ي زف��ٍس ب��م��رب��ع م��ن��ت��داه��م ف��ي ال��خ��ل��د س��راة وأم��ت
ال��دَّواف��ق ب��ال��ك��ئ��وس وح��يَّ��وا وق��اًرا ل��ه��ا ن��ه��ض��وا ج��م��ل��ًة أب��ص��روه��ا ف��م��ذ
ت��ك��رًُّم��ا11 م��ال��ت ال��ح��س��ن ث��م��ي��س ل��ك��أس وإن��م��ا ال��ك��ئ��وس ه��ات��ي��ك رش��ف أب��ت
ال��م��ت��ض��اي��ق غ��ص��ة ف��ي ج��ئ��ت��ن��ا «أرى م��س��ت��ق��ص��ًة: س��ارع��ت إل��ي��ه��ا ف��ت��ل��ك
ج��ان��ب��ا ال��ت��ح��ري ع��ن��ك «دع��ي ف��ق��ال��ت: غ��اض��بً��ا» ال��ي��وم راع��ك زف��ٍس غ��ي��ر ف��ال
ال��ش��وائ��ق ال��ط��ع��ام ب��س��ط إل��ى ف��ع��ودي وص��الب��ًة ش��أن��ه ع��ت��وٍّا ع��رف��ت
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م��خ��ب��ِر ش��رَّ خ��ب��ره م��ن أب��ث��ك��م ت��ص��دَّري م��ج��ًدا األرب��اب أدب��ة وف��ي
ال��م��ع��ارق ال��ك��رام وال��ج��ن اإلن��س م��ن آدٍب ك��ل أزع��ج��ت ق��ض��اه��ا أم��وٌر
م��خ��ي��ف��ه��م وزف��س زف��ٍس م��ن ت��أل��م ول��ف��ي��ف��ه��م ع��رش��ه��ا ح��ل��ت ث��م وم��ن
ال��ح��م��ال��ق ب��ح��م��ِر أج��ف��اٍن س��ود ع��ل��ى م��ق��ط��ٍب ج��ب��ي��ٍن ع��ن ول��ك��ن ف��ه��ش��ت
ن��وى وم��ا زف��س ك��ب��ح ف��ي ح��م��اق��ت��ن��ا «ف��وا م��ي��زه��ا: ال��غ��ي��ظ وج��م��ر وق��ال��ت
م��م��اذق ب��ق��ول أو ب��أس ب��م��أزق ج��أش��ه خ��ف��ض زع��م��ن��ا م��ن��ه وأح��م��ق
ع��ال ف��وق��ن��ا أن��ه ادع��اءً ي��ب��ال��ي وال ع��زل��ت��ه ع��ز ف��ي ول��ك��ن��ه
ال��ل��واح��ق ع��ادي��ات ن��ك��اًال ف��ذوق��وا س��واب��ًق��ا ف��ي��ك��م ب��ال��ب��ط��ش ل��ه وأن
أص��اب��ه م��ا أدراك��م وم��ا م��ص��اٌب ن��اب��ه ال��ح��رب ق��ي��م أري��ٌس ف��ه��ذا
ال��ي��الم��ق»12 ظ��ه��ر أغ��ن��اه وم��ا ص��ري��ٌع س��ل��ي��ل��ه ع��س��ق��الف ال��ب��راي��ا أع��ز
ن��اق��م��ا: ي��ول��ول ف��خ��ذي��ه ب��ك��ف��ي��ه الط��م��ا ال��ج��أش ث��ائ��ر أري��ٌس ف��ه��ب
م��راف��ق��ي أث��رت اب��ن��ي ل��ث��أر م��ا إذا ت��ل��ح��ون��ن��ي ال األول��م��ب م��ع��ش��ر «أي��ا
أج��ن��دل» ص��ع��ًق��ا ال��ت��رب خ��ض��ي��ب وف��وق ت��ن��زل ال��ص��واع��ق ص��م ل��و س��أن��زل
ال��ع��ت��ائ��ق13 ال��خ��ي��ول ه��ات��ي��ك ب��إع��داد ورع��دٍة ال��ع��ظ��ي��م ل��ل��ه��ول وأوع��ز
وأوم��ض��ا األل��م��ب ف��ي زف��ٌس ألرع��د م��ض��ى ول��و ال��س��الح ب��ب��رَّاق وش��ك
ال��ط��وارق ت��ل��ك ه��ول ت��الف��ي إل��ي��ه ان��ب��رت ع��رش��ه��ا ع��ل��ى م��ن أث��ي��ن��ا ول��ك��ن
ت��ن��ت��زع ال��م��ح��دَّب وال��ج��وب ال��رَّأس ع��ن ت��ق��ت��ل��ع ال��ت��ري��ك��ة ت��ل��ك إل��ى وه��بَّ��ت
ال��م��زال��ق:14 ت��ل��ك ش��ر ت��ري��ه أم��اط��ت ك��ف��ه ص��ل��د م��ن ال��ج��ب��اذ وع��ام��ل��ه
ال��م��ؤبَّ��دا ال��ه��الك واخ��ت��رت وأص��م��م��ت ال��ن��دا ف��ات��ك ه��ل أغ��واك وم��ا «ت��ع��س��ت
ن��اط��ق خ��ي��ر ق��ال��ه ن��ط��ٍق وأص��دق وال��ح��ي��ا ال��م��ن��ب��ه ال��ح��س أغ��ادرك
غ��ادرت ب��ال��ن��ف��س زف��س ي��س��ي��ر وم��ن��ذ أت��ت ب��ه��ا ه��ي��را األن��ب��اء ت��ف��ق��ه أل��م
ال��ن��واع��ق ال��خ��ط��وب م��وق��وذ وت��رج��ع ال��ب��ال ه��دَّك وق��د ت��م��ض��ي أن أش��اق��ك
وأع��رض��ا أغ��ض��ى ال��ق��وم��ي��ن ج��م��ل��ة وع��ن م��م��ع��ض��ا ل��ألل��م��ب زف��ًس��ا وت��دف��ع
ب��ف��ارق ب��رئ��ن��ا أو اق��ت��رف��ن��ا م��ا إذا ب��ي��ن��ن��ا ه��و وم��ا ح��ط��ًم��ا ف��ي��ح��ط��م��ن��ا
األس��ل ظ��ب��ا ج��ن��دل��ت��ه خ��ي��ٌر اب��ن��ك م��ن ب��ط��ل ف��ك��م واك��ظ��م��نَّ ��ض َخ��فِّ ف��ج��أش��ك
ال��خ��الئ��ق»15 ح��ي��اة ام��ت��دَّت م��ا ال��خ��ل��ق ع��ن ال��رَّدى غ��ص��ص داف��ٍع س��ب��ي��ٍل م��ن وه��ل
ع��زل��ة ل��م��وق��ف ان��س��اب��ت ال��م��ج��ل��س م��ن ��ة ب��ح��قَّ وه��ي��را م��رغ��وًم��ا ف��أج��ل��س
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ب��ارق ب��ح��ق��ة «أالس��ي��را وق��ال��ت: خ��ارًج��ا وإي��ري��س أف��ل��ونً��ا ون��ادت
خ��اف��ي��ا» ك��ان ال��ذي األم��ر ي��ل��ق��ن��ك��م��ا واف��ي��ا اآلن إي��ذة ب��أع��ل��ى وزف��ًس��ا
ال��م��س��اب��ق16 ال��ك��دود ج��ه��د ف��ي إلي��ذة ف��ت��س��اب��ق��ا ع��رش��ه��ا وح��ل��ت وع��ادت
م��ع��ن��ب��ر غ��م��اٍم ف��ي غ��رغ��روٍس ذرى ب��أن��ور أدرك��اه أن ل��ب��ث��ا ف��م��ا
واث��ق ب��إذع��ان ه��ي��را ص��ف��يَّ��ت��ه ن��دا ل��بَّ��ي��ا إذ ج��اءاه أن غ��ي��ظ وم��ا
واص��دق��ي م��ن��ي ب��األن��ب��اء ل��ف��وس��ي��ذ ف��اس��ب��ق��ي ال��رش��ي��ق��ة «أإري��س ف��ق��ال:
ال��م��ت��الص��ق ي��م��ه أو ال��ع��ل��ى ل��ش��ورى ي��ن��ث��ن��ي ال��ح��رب م��وق��ف ع��ن ل��ه وق��ول��ي
ع��ن��اده ش��ر ي��ول��ي��ه ب��م��ا ل��ي��ف��ك��ر م��راده ات��ب��اع إال ي��رد ل��م ف��إن
س��اب��ق17 ب��ال��م��ك��ان��ة ب��ك��ٍر م��زي��ة ل��ي ف��إن اس��ت��ط��ال م��ا ب��ك��ف��ئ��ي ف��ل��ي��س
ل��خ��ش��ي��ت��ي» ط��رٍّا األرب��اب ق��ل��ق وإن إس��وت��ي ي��ط��ل��ب زال م��ا ول��ك��ن��ه
ال��ص��واف��ق ال��ري��اح م��ث��ل م��ص��ف��ق��ًة ب��الغ��ه ق��ض��اء ف��ي وط��ارت ف��ل��ب��ت
ح��ل��ت إل��ي��ون ث��غ��ر أن ل��ب��ث��ت وم��ا ه��ب��ت ك��ال��ع��واص��ف إي��ذا ط��ور وم��ن
غ��وادق غ��ي��وٍم م��ن ه��ب��ت ال��ري��ح ب��ه ال��ذي وال��ب��رد ال��ث��ل��ج غ��ي��ث ان��ه��ال ك��م��ا
ص��ارم ب��أن��ب��اء زف��ٍس م��ن أت��ي��ت��ك ال��ع��وال��م م��ح��ي��ط «ي��ا ن��ادت: وف��وس��ي��ذ
ال��م��ت��الح��ق ل��ج��ك أو ال��ع��ل��ى ب��ش��ورى الح��ًق��ا ال��م��ع��ام��ع ت��أب��ى أن ف��ي��أم��ر
ع��ن��ادك��ا ل��ش��ر ��ا م��ق��ت��صٍّ س��ي��أت��ي��ك م��رادك��ا ات��ب��اع إال ت��رد ل��م ف��إن
س��اب��ق ب��ال��م��ك��ان��ة ب��ك��ٍر م��زيَّ��َة س��م��ت ل��ه إنَّ وال��ع��ص��ي��ان ف��إي��اك
وأع��ظ��م��وا» ط��رٍّا االرب��اب أك��ب��ر وإن ت��زع��م ال��م��س��اواة ه��ذا ع��ل��ى وأن��ت
ال��خ��الئ��ق ف��ظ ف��ه��و خ��ل��ًق��ا س��اد «ل��ئ��ن أج��اب��ه��ا: ث��م ال��س��أم أن��ي��ن ف��أن
أب18 إق��رن��وس ل��ن��ا إخ��وان ث��الث��ة ال��ن��س��ب ��ن��ا ض��مَّ وق��د إرغ��ام��ي أي��زع��م
ال��ودائ��ق19 ب��ي��ن ال��م��وت ول��ي اذي��س غ��دا وث��ال��ث��ن��ا ط��رٍّا أم��ن��ا ري��ا
ال��رَّواغ��م ب��ال��ق��داح اق��ت��راًع��ا ق��س��م��ن��ا ال��ع��وال��م ج��م��ي��ع أق��س��اٍم ث��الث��ة
داف��ق ال��ي��م م��زب��ِد ب��ب��ح��ٍر وف��زت ق��س��م��ًة ال��م��وت ظ��ل��م��َة أذي��ٌس ف��ن��ال
م��ع��ظَّ��م��ا ف��ي��ه��ا ال��ع��ي��ن ق��ري��ر ل��ي��ه��ن��أ وال��س��م��ا وال��غ��ي��م األف��الك ل��ه وزف��س
ع��ات��ق��ي ح��ب��ل ل��ه أل��وي ف��ال م��ش��اٌع ب��ي��ن��ن��ا واألرض األول��م��ب ذرى ف��إن
ال��ي��دا أب��س��ط وال ب��م��رت��اٍع ف��ل��س��ت وس��ؤددا وم��ج��ًدا ب��أًس��ا س��م��ا ف��م��ه��م��ا
ال��م��ط��اب��ق» ارت��ي��اح وي��رت��اح��وا ي��دي��ن��وا وب��ن��ات��ه أب��ن��ائ��ه ع��ل��ى ل��ي��ط��ب��ق
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ب��دي��ل��ه ل��دي��ك ه��ل أو ع��ل��نً��ا ل��ه اق��ول��ه ال��م��ق��ال ه��ذا «وه��ل أج��اب��ت:
ال��م��ت��ح��ام��ق خ��لَّ��ة ع��ن��ه وي��ن��ب��ذ ي��رع��وي ال��ح��ص��اف��ة ذو ل��ك��ن ت��ح��ام��ق��ت
م��ول��ًدا»20 ال��س��ب��ق أح��رز ب��ك��ٍر ح��وارس س��رم��دا ف��ال��م��وارد ف��ض��ٌل ول��ل��س��ن
ب��ال��ح��ق��ائ��ق ع��ال��ٌم رس��وٌل ي��ك��ون م��ا وخ��ي��ر ف��ه��ت ب��ال��ح��ق «ن��ع��م ف��ق��ال:
أن��ا م��ا ف��وق ي��ك��ن ل��م إالٍه ل��ك��ب��ر م��ك��م��ن��ا ال��غ��ي��ظ الع��ج ك��رًه��ا س��أذع��ن
ال��ع��الئ��ق: ان��ب��ت��ات ي��وم إل��ى ف��ع��ي��ه أق��ول��ه ب��ق��ل��ب��ي ق��وًال ل��ي ول��ك��نَّ
َّس ال��م��رأ ال��م��ل��ي وه��ي��ف��س��ت ورغ��م��ي وه��رم��س وه��ي��را ف��االٍس رغ��م ع��ل��ى
ب��رات��ق» زف��س ل��ي��س ف��ت��ًق��ا س��ن��ف��ت��ق ع��دات��ه��ا وص��د إل��ي��ونً��ا ص��ان إذا
األث��ر ع��ل��ى األخ��اء أب��ن��اء ل��م��ن��آه ف��اس��ت��ع��ر ال��ب��ح��ر ��ة ل��جَّ ي��ب��غ��ي وأق��ل��ع
رام��ق ل��ح��ظ��ة م��ث��ل ف��ي ِط��ْر ل��ه��ك��ط��ور إذن «أال ق��ال: آلف��ل��ون وزف��س
ن��ج��ا ح��زازت��ه ف��ي غ��ي��ظ��ي ن��ار وم��ن ال��ت��ج��ا ق��د ال��ع��ب��اب ب��ط��ن ف��ي ف��ف��وس��ي��ذ
ع��ارق21 ك��ل ب��ه ي��ه��م��ي ع��رف��ا ب��ن��ا أك��ف��ن��ا ف��ات��ك��ات أله��م��ت وإال
وي��ق��ل��ق ال��ج��ح��ي��م أرب��اب وي��زع��ج ي��ح��دق ب��ال��ع��وال��م اص��ط��داٌم وك��ان
ال��ف��الئ��ق22 ت��ل��ك ف��ل��ق ك��ف��ي��ن��ا ف��إنَّ��ا ول��ع��زَّت��ي ل��ه م��س��ع��اه ن��ع��م ف��ي��ا
ارت��ع��ب األم��ن اإلغ��ري��ق ف��ي ي��ب��ق ف��ال ال��ذَّه��ب ح��ل��ق ف��ي ال��م��زدان ج��وب��ي وه��ج
ال��خ��ن��ادق خ��ل��ف ل��ل��ف��ل��ك وراءه��م ي��ن��دف��ع ف��ش��دده ه��ك��ط��وٍر ن��ح��و وم��ْل
أق��در» ع��س��اي ف��ي��م��ا ب��أم��ره��م أن��ظ��ر س��وف ك��ل��ه ه��ذا ت��م ف��إن
��واه��ق ال��شَّ ب��ش��م م��ن��ق��ض ال��ورق ع��ل��ى ك��ب��اش��ق وط��ار أف��ل��ون ف��ل��بَّ��ى
ارت��ع��ش وم��ا ج��فَّ وال��رش��ح ب��ه ي��ح��اط ان��ت��ع��ش وق��د ج��ال��ًس��ا أل��ف��ى ف��ه��ك��ط��ور
وام��ق: ب��ل��ه��ج��ة أف��لُّ��وٌن ف��ق��ال زف��رات��ه أس��ك��ن��ت زف��ٍس رع��اي��ة
ال��م��ج��اه��ِد ج��ه��د ي��وه��ي��ه م��ن أم��ث��ل��ك ال��ت��ق��اع��د ب��ج��ه��د ف��ري��اٍم اب��ن «ع��الم
ال��م��ن��اط��ق: خ��اف��ي ال��ج��أش خ��ف��ي��ف ب��ص��وٍت ف��أج��اب��ه ق��ل» ال��غ��مُّ ف��ي��ك أب��رَّح
ت��ج��ه��ل أم��ري ك��ن��ت ه��ل ق��ل أن��ت ف��م��ن ي��س��أل اآلن ج��اءن��ي رٍب خ��ي��ر «أي��ا
راش��ق��ي أق��ب��ل ك��ال��ط��ود ب��ج��ل��م��ودٍة ق��وم��ه أذب��ح أق��ب��ل��ت وق��د أي��اس
آذس»23 دار زائ��ٌر أن��ي وأي��ق��ن��ت ت��ن��ف��س��ي ف��ض��اق إح��س��اس��ي ف��غ��يَّ��ب
س��ائ��ق��ي ب��ال��ِب��ش��ِر اآلن إل��ي��ك ف��زف��س وث��ق وط��ب «اط��م��إنَّ أف��لُّ��ون: ف��ق��ال
م��ض��رب24 ه��ول م��ن ت��رت��اع ذا ب��ع��د ف��ه��ل ال��م��ذه��ب ال��ح��س��ام رب ف��ي��ب��ٌس أن��ا
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ال��م��وارِق ال��ط��ع��ان إلع��م��ال وه��بَّ ف��ام��ت��ث��ل وص��ن��ت��ك إل��ي��ونً��ا ص��ن��ت ف��ك��م
ي��ع��م��ل��وا وال��س��يَّ��ف األس��ط��ول م��وق��ف ع��ل��ى ي��ق��ب��ل��وا ب��ال��خ��ي��ل ال��ف��رس��ان ج��م��ل��ة أث��ر
ال��ب��ط��ارق» األخ��اء أب��ط��ال وأه��زم س��ب��ل��ه��ا أم��ه��د أج��ري أم��ام��ك��م
ج��ان��ح وال��ح��رب ل��إلب��الء وه��ك��ط��ور م��ان��ح ال��ع��زائ��م ه��ات��ي��ك أف��ل��ون
ج��ام��ح وه��و ي��ب��ت��ت��ه��ا م��راب��ط��ه ع��ل��ى م��ط��ع��م��ه ف��اض ع��ت��يٍّ ك��م��ه��ٍر
ط��اف��ح ب��ال��س��ي��ل األرض وج��ه ح��ي��ث إل��ى ط��اف��ًح��ا ال��م��ف��اوز ق��ل��ب ف��ي وي��ض��رب
ال��ض��ح��اض��ح25 ل��دي��ه ت��ب��دوا أن وي��ط��رب ن��ف��س��ه اع��ت��اد م��ا إث��ر ف��ي��ه ي��روض
س��واب��ُح ال��نَّ��واص��ي وأع��راف ي��ط��ي��ر ح��س��ن��ه ب��ش��ائ��ق م��خ��ت��اًال وي��ش��م��خ
ال��م��س��ارح26 ب��ال��ح��ج��ور ��ت غ��صَّ ح��ي��ث إل��ى خ��ط��وات��ه ن��ف��س��ه��ا م��ن ب��ه وت��ج��ري
وي��ك��اف��ح ف��رس��ان��ه س��رى ي��س��وق ف��ي��ب��س ب��ن��ص��رة ه��ك��ط��وٌر ك��ان ك��ذا
س��ارح27 وه��و إي��ٍل أو س��خ��ل��ٍة ع��ل��ى أق��ب��ل��ت ��ي��د وال��صِّ ��ي��د ال��صَّ ك��الب ك��أن
ذاب��ح28 ي��ص��م��ي��ه األق��دار ف��ي خ��طَّ وم��ا ص��خ��رٍة ج��ل��م��ود ال��غ��اب ب��ب��ط��ن وق��اه
ال��ط��وام��ح ال��ن��ف��وس ت��غ��ن ول��م ف��ولَّ��وا غ��ض��ن��ف��ٌر ال��ص��دي��د إث��ر ف��ي ف��أق��ب��ل
ت��ك��اش��ح ب��ات��راٍت وب��ي��ٍض ب��س��م��ٍر ع��دات��ه��ا خ��ل��ف اإلغ��ري��ق ك��ان��ت ك��ذا
ال��ج��وان��ح ت��ج��ي��ش رع��بً��ا ق��ل��ق��ت ب��ه��م ال��وغ��ى ح��وم��ة ف��ي ه��ك��ط��ور ب��دا ف��ل��م��ا
راج��ح ب��ال��ح��ص��اف��ة ف��ص��ي��ٌح ون��ط��ٌق ال��نُّ��ه��ى زان��ه م��ن ال��ف��ض��ل ث��واس ف��ه��ب
رام��ُح ه��و أو ب��ال��ب��تَّ��ار ه��و إذا ع��ده ب��اإلت��ول��ة م��ا ال��ذي ث��واس
ال��ق��رائ��ح ت��س��ي��ل ف��اض��ت إن ال��نَّ��زر س��وى ب��الغ��ًة ��راة ال��سَّ ب��ي��ن ف��اق��ه وم��ا
الئ��ح ال��ب��أس ذو ه��ك��ط��ور ف��ذا ع��ج��اٌب ل��ن��اظ��ري الح ربَّ��اه «أج��ل ف��ص��اح:
ال��ج��وائ��ح29 ت��ن��ق��ي��ه واف��ى ه��و ف��ه��ا ب��ص��ف��ات��ه اج��ت��اح��ه أي��اس ح��س��ب��ن��ا
ال��م��ذاب��ح ع��رت��ن��ا ق��ب��ًال م��ث��ل��م��ا ب��ه ل��ت��روع��ن��ا ص��ان��ه إالٌه ف��ث��م
ال��ج��وام��ح ال��ج��م��وع ال��ف��ل��ك إل��ى ل��ت��م��ض ل��ه: ف��أت��م��روا ال��ق��ول س��داد ف��ه��اك��م
ك��اب��ح ال��ي��وم ل��ه ع��وال��ي��ن��ا ف��ي ع��س��ى ن��ص��ده ال��ص��ح��ي��ح ال��ع��زم أول��ي ون��ح��ن
ال��ج��وارح» ال��ج��ي��وش خ��رق ع��ن وت��ث��ن��ي��ه ي��رع��وي ظ��ن��ي واش��ت��د ع��ت��ا ف��م��ه��م��ا
ال��بُ��ه��م ال��م��ق��ات��ل��ة أب��ط��ال ي��ع��بُّ��ون ال��ع��زم أول��و واس��ج��اش ول��بُّ��وا أص��اخ��وا
ال��ح��زِم ذي وم��ي��ج��ي��س م��ري��وٍن وط��ف��ق��ي��ر وإذوم��ٍن اس��ت��ب��س��ل��وا أي��اس وح��ول
��ح��م30 ال��سُّ ل��ف��ل��ك��ه��م ف��وق ت��ت��وارى م��ض��ت ق��وم��ه��م وأع��راض آل��وا ال��ع��دى ب��ص��د
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ال��ع��ظ��م خ��ط��ى ي��ح��ثُّ وه��ك��ط��وٌر رص��ي��ًص��ا ج��ي��ش��ه��م ت��ك��ثَّ��ف ط��رواٍد وأب��ن��اء
ال��ده��م ال��ف��ي��ل��ق ذل��ك م��غ��ازي ي��ع��د غ��م��ام��ٍة وس��ط ف��ي��ب��وس دون��ه وم��ن
ال��ض��خ��م31 اب��ه ه��دَّ ت��ح��ت م��ن ح��راب��ي��ُه ب��دت ال��ذي ال��م��روع ال��ج��وب ي��ده وف��ي
وال��ن��ق��م ال��خ��ل��ي��ق��ة إلرع��اب ه��ف��س��ت أع��ده��ا ل��زف��س ال��ك��ب��رى ال��ج��ن��ة ه��ي
ال��ن��ج��ِم إل��ى ع��ٌج ال��ج��ي��ش��ي��ن م��ل��ت��ق��ى وف��ي ج��ي��ش��ه��م ي��ل��ت��ف اإلغ��ري��ق ت��ك��اث��ف��ت
ي��ه��م��ي32 ال��ك��ل��ى ب��ط��ون ع��ن س��ه��اٍم ووب��ل أي��ه��م س��اع��د ك��ل ع��ن م��ض��ت ط��ع��اٌن
ت��ص��م��ي س��ريَّ��تُ��ُه ف��ه��اٍق ال��م��رد م��ن م��دج��ٍج ك��ل ص��در ف��ي ن��اف��ٍذ ف��م��ن
وال��ل��ح��م33 ال��ع��ظ��م ع��ل��ى غ��رث��انً��ا ط��ار وإن ب��ل��وغ��ه��م ق��ب��ل ال��تُّ��رب ف��ي ن��اش��ٍب وم��ن
ال��ده��م34 ال��ن��وب ج��ن��ة ح��راٍك ب��غ��ي��ر اس��ت��وت م��ا وال��ف��ت��ك ال��ط��ع��ن م��رام��ي ت��س��اوت
ال��ج��س��م ق��وى ي��ه��د ص��وتً��ا ب��ه��م وص��اح ه��اج��ه��ا ف��ي��ب��وس اإلغ��ري��ق ع��ل��ى ول��م��ا
وه��ِم ع��ل��ى وه��ًم��ا ال��رع��ب ي��زي��د وولَّ��وا م��ه��ج��ات��ه��م ف��ي األح��ش��اء ت��خ��ل��ع��ت
ال��ق��ت��ِم ال��دج��ن ف��ي ل��ي��ث��ان ي��ف��اج��ئ��ه��ا أج��ف��ل��ت وال��ض��أن األب��ق��ار ك��أن��ه��م
ي��ح��م��ي أو ي��داف��ع راٍع وال ت��ض��لَّ م��ه��م��ٍة ك��ل وف��ي أش��ت��اتً��ا ف��ت��ذه��ب
ق��رم ق��ن��ا أح��لَّ ق��د ق��رٍم ك��ل وف��ي ال��ع��دى داف��ع أع��ق��اب��ه��م ف��ي وف��ي��ب��وس
ال��ألم م��دَّرع��ي ال��ب��ي��وت��ي��ي��ن زع��ي��م ق��ات��ال ك��رَّ إس��ت��ي��خ��ي��س��ا ف��ه��ك��ط��ور
ي��رم��ي ال��ف��ت��ى م��دون واف��اه��م وإي��ن��اس م��ن��س��ت��س ع��د ب��أرك��ي��س��ي��ل وث��نَّ��ى
��أم ال��سَّ غ��رب��ة ف��ي ك��ان ق��د ب��ف��ي��الق��ٍة ح��ل��ي��ل��ٍة ل��غ��ي��ر وي��ل��وٍس ب��ن (م��دون
ال��ح��ك��م) ذي وي��ل��وس زوج إري��ف��ي��ٍس أخ��ا ق��ات��ًال راح م��ذ م��ن��ف��اُه ف��ي ظ��لَّ ب��ه��ا
ال��ش��ه��م وال��ب��ط��ل األث��ي��ن��ي��ي��ن زع��ي��م ب��وف��ٍل إس��ف��ي��ل ب��ن ب��ي��اس��وس وث��نَّ��ى
يُ��دم��ي ال��ع��دى وق��ل��ب ي��رم��ي ��رى ال��سُّ ب��ص��در ص��ادًرا م��ي��ك��س��ت اج��ت��اح وف��ول��ي��دم��اس
ال��ش��م ال��ش��ي��م إق��ل��ون��ي��س ف��ج��ن��دل أغ��ي��ن��ٌر وك��رَّ إخ��ي��وًس��ا وف��ول��ي��ت
ال��ع��ظ��م ف��ي ي��ن��ف��ذ ال��ك��ت��ف ف��ي ب��م��زراق��ِه ��ه زجَّ ف��ف��اري��س ولَّ��ى وذي��وخ��س
ال��ه��زم35 ذل��ك ف��ي اإلغ��ري��ق وه��زم��ن م��غ��ن��ًم��ا ل��ل��س��ل��ب ال��ط��رواد وأق��ب��ت
ب��ال��غ��ن��م اله��ون واألع��داء ال��س��ور إل��ى ف��س��ده��م ل��ل��ح��ف��ي��ر ف��ل��وًال ف��ولَّ��وا
خ��ص��م��ي رام��ه��ا م��ن ف��األس��الب ال��ف��ل��ك «إل��ى ح��ان��ٍق: ص��ي��ح��ة ه��ك��ط��ور ب��ه��م ف��ص��اح
ب��ال��ي��ت��م غ��ادرت واإلخ��وان وأه��ل��ي��ه ال��ردى أول��ي��ت��ه األس��ط��ول غ��ادر وم��ن
ال��ط��ع��م»36 ش��ائ��ق م��ط��ع��ًم��ا ي��ب��ق��ى ول��ل��ك��ل��ب ج��س��م��ه ت��ح��ت م��ن ال��ن��ار ي��ض��رم��ون ف��ال
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ال��ج��م ال��ع��س��ك��ر ف��ي ��ات ال��ه��مَّ ل��ي��س��ت��ن��ه��ض ب��ه ف��ان��دف��ع��ت ال��خ��ي��ل ج��ي��اد وس��اط
ي��ن��م��ي ع��زم��ه��م ل��ل��ج��و ن��م��ا ه��دي��ٍد ع��ل��ى ع��ج��ال��ه��م ك��رَّت إث��ره وف��ي
ع��ن��ف ب��ال ال��ح��ف��ي��ر ح��اف��ات ي��ه��دم ال��ط��رف ��ة خ��فَّ ف��ي ف��ي��ب��وس أم��ام��ه��م
ب��ال��ج��رف ال��ج��وف اس��ت��وى ح��ت��ى ج��وف��ه إل��ى ت��س��اق��ط��ت ال��ت��الل ه��ات��ي��ك ب��رج��ل��ي��ه
ب��ال��ق��دف37 ال��س��ه��م ذيَّ��ال��ك اج��ت��ازه ف��م��ا ن��اب��ٌل ال��س��ه��م ي��ق��ذف إن ل��ه��م س��ب��ي��ل
ي��ك��ف��ي أم��ام��ه��م ف��ي��ب��وٌس وب��ال��ج��وب خ��م��ي��س��ه��م ص��ف��وًف��ا ي��ج��ري م��ض��ى ع��ل��ي��ه
إل��ف ب��ال ي��ل��ه��و ال��ب��ح��ر ب��ج��رف ك��ط��ف��ٍل م��ت��ك��ل��ًف��ا ال ال��س��ور ذاك ف��ق��وض
خ��س��ف38 ع��ل��ى خ��س��ًف��ا ��ي��ه ك��فَّ أو ب��رج��ل��ي��ه وس��ام��ُه ت��الَّ ب��ال��رَّم��ل الع��بً��ا ب��ن��ى
ال��وص��ف ف��ائ��ق ال��ع��ن��ا ك��ان ب��ت��ش��ي��ي��ده��ا م��ع��اق��ًال ن��ق��ض��ت أف��ل��ون ي��ا ك��ذا
ص��ف غ��ل��ى ��ا ص��فٍّ ث��م ف��اس��ت��ج��اش��وا دن��وا ح��ي��ث��م��ا ل��ل��ف��ل��ك أرغ��وس ب��ن��ي وس��ق��ت
وال��ل��ط��ف ل��ل��رف��ق األرب��اب زم��ر إل��ى ت��ض��رًع��ا األك��ف ي��م��دون وص��اح��وا
ل��ه��ف: ع��ل��ى ص��اح ل��ل��زرق��اء ذراع��ي��ه راف��ًع��ا األخ��اءة ق��وَّام ون��س��ط��ور
ال��زَّح��ف ل��دى ب��ع��وٍد زف��س أي��ا إل��ي��ك ��ل��ت ت��وسَّ ق��ب��ل اإلغ��ري��ق ك��ان��ت «ل��ئ��ن
ال��ع��رف��ي إي��م��اءك ب��اإلي��ج��اب وأوم��أت أح��رق��ت وال��ث��ور ال��ض��أن س��م��ان وس��وق
ال��ص��رف» ف��ادح ع��ن��ه��م واص��رف ال��ح��ت��ف م��ن وص��ن��ه��م األل��م��ب م��ول��ى ي��ا ت��ن��س ف��ال
ال��ق��ص��ف داوي ال��ف��ض��ا ف��ي رع��ًدا وأس��م��ع ض��ارًع��ا ن��س��ط��ور ص��وت زف��ٌس ف��أُس��م��ع
م��ل��ت��ف ال��ج��أش ث��ائ��ر ب��ج��ي��ٍش وك��رُّوا ع��زم��ه��م ف��اش��ت��دَّ ال��ط��رواد ب��ن��و وأم��ا
ب��ال��ك��ف ال��ك��ف ف��اص��ط��ك��ت ال��ع��دى ل��ف��ل��ك ب��ن��ع��رٍة ال��ح��ص��ار ال��خ��ي��ل ع��ل��ى وج��ازوا
ب��ال��س��ج��ف ت��ع��ب��ث ال��ف��ل��ك ص��ف��اح ف��ت��ع��ل��و س��اق��ه��ا وال��ن��وء األم��واج ك��أن��ه��م
ب��ال��ح��ذف وأن��ف��ذ اه ح��دَّ ت��ذلَّ��ق ب��ع��ام��ٍل ال��ع��ج��ال ف��وق ح��اذٍف ف��م��ن
ب��ال��ح��ت��ف ت��ن��ذر ال��ب��ح��ر ل��ح��رب ه��ن��اك ث��وت أس��ل ف��ي ب��ال��ف��ل��ك ق��اذف وم��ن
ب��ال��ح��ص��ار39 ث��ائ��ٌر ال��ن��ق��ع ب��ي��ن��م��ا ي��ج��اري أورف��ي��ل ف��ط��رق��ل ظ��ل
وي��داري ك��ل��وم��ه وي��داوي ح��ي��نً��ا ي��ل��ه��ي��ه ال��ح��دي��ث ب��رق��ي��ق
ط��رادا ب��ال��ع��ج��ال ال��س��ور ع��ب��روا ال��ط��روادا رأى ع��ن��دم��ا إن��م��ا
وان��ك��س��ار وذل��ٍة ب��ص��ي��اٍح ش��ت��اتً��ا ولَّ��ت اإلغ��ري��ق وج��ي��وش
ع��ي��ن��ي��ه: م��ن ت��ن��ه��ال ب��دم��وٍع ف��خ��ذي��ه الط��ًم��ا ب��ال��وي��ل ص��اح
اض��ط��رار ب��ف��رط ل��ي ك��ن��ت وإن ـ��ك ع��ن��ـ أن��ث��ن��ي ل��ي ب��د ال «أورف��ي��ٌل

683



اإللياذة

س��ي��ري ��ِة ب��خ��فَّ ذاه��ٌب وأن��ا غ��ي��ري ص��ح��اب��ك م��ن ف��ل��ي��ع��ن ب��ك
��ن��ار ال��شَّ ل��دف��ع ي��ه��ج أه��ج��ه إن أخ��ي��ًال ف��ع��لَّ ال��ب��ال وق��ع ج��ل
وق��ع��ا» ي��ح��س��ن ��دي��ق ال��صَّ ف��ك��الم س��م��ع��ا م��ن��ه أن��ال��ن��ي َرٍب ُربَّ
ب��ان��ح��ص��ار ب��ف��ل��ك��ه��ا ظ��لَّ��ت ـ��ري��ق واإلغ��ـ ي��ب��غ��ي��ه ال��م��س��ي��ر ج��دَّ ث��م
ا وص��دَّ دف��ًع��ا إل��ي��ه اس��ت��ط��اع��وا م��ا ا ع��دَّ ق��لَّ وإن ال��ع��دى ف��خ��م��ي��س
وان��ت��ص��ار ب��ك��ش��ف��ٍة س��ب��ي��ًال ـ��ِم ول��ل��خ��ي��ـ ��ف��ي��ن ل��ل��سَّ ي��ل��ق ل��م وه��و
األل��واِح ف��ي ال��خ��ط��وط ك��اس��ت��واءِ ال��ك��ف��اح م��رام��ي ب��ه��م ت��س��اوت ب��ل
ال��ب��ح��ار40 ف��ل��ك ل��وش��ِر ب��ذك��اء أث��ي��ن��ا أن��ارت ك��ٌف س��ط��رت��ه��ا
ال��ق��ي��ول ت��ل��ك اش��ت��داد ت��س��اوى ق��د األس��ط��ول ذل��ك ح��ول ه��ك��ذا
��واري41 ال��ضَّ األس��وِد رم��ى وأي��اٌس غ��راٍب ق��رب ه��ك��ط��ور وت��رام��ى
ق��وي ربٍّ ب��ع��ون ي��س��ط��و ك��رَّ ك��م��ي دف��ع ي��ط��ي��ق أي��اٌس ال
ال��نَّ��ار ل��دس ي��ل��ق��ى س��ب��ي��ٍل م��ن ل��ل��خ��الي��ا ي��ك��ن ل��م وه��ك��ط��ور ال
أي��اس رم��ح ��در ال��صَّ ف��ي ��ى ف��ت��ل��قَّ م��ق��ب��اس ف��ي ه��م وق��ل��ي��ط��ور
ج��اري ال��ت��رب ف��ي وال��ن��ق��ع ي��دي��ه م��ن ف��رَّت وال��ن��ار ��ل��ي��ل ال��صَّ ت��ح��ت خ��رَّ
ن��داه:42 ي��ذوي ك��ال��رَّع��ي��د ودع��ا رآه ��ا ل��مَّ ه��ك��ط��ور ف��ت��ل��ظ��ى
األخ��ط��ار داف��ع��ي دردن��ي��ي��ن ي��ا ل��ي��ق��ي��ا ب��ن��ي ي��ا ط��رواد «آل
ص��ري��ع��ا خ��رَّ إق��ل��ي��ط��ي��وس ف��اب��ن ج��م��ي��ع��ا ك��رُّوا ال��م��ج��ال ض��اق إي��ه
ال��ب��دار» ي��وم ف��ال��ي��وم واح��م��ل��وه األع��ادي ت��ج��ردن��ه ال ب��ادروا
أص��اب��ا ل��ق��رف��ون ال��رم��ح إن��م��ا ف��خ��اب��ا أي��اس ط��اع��نً��ا ورم��ى
اِر ال��دَّ ب��رح��ِب ل��ه ون��زي��ٍل رف��ي��ٍق خ��ي��َر ك��ان ق��د ألي��اٍس
ق��ت��ال ��َد ت��ع��مَّ ب��ه��ا ل��ق��ي��ٍل م��ذ ق��ب��ال ج��اء م��ه��اج��ًرا ق��ث��ي��را م��ن
األق��دار ن��واف��ذ ص��رع��ت��ه ح��تَّ��ى آي��اس والء ف��ي ي��زل ل��م
ال��ت��راب ف��ي ت��م��رًُّغ��ا ي��ت��ل��وَّى ال��غ��راب أم��ام م��س��ت��ل��ق��يً��ا خ��ر
ط��ف��ق��ار: ف��ي ص��اح وآي��اس ��ت ـ��جَّ ش��ـ ه��ام��ت��ه ال��ق��ن��اة وظ��ب��اة
ي��ص��م��ي اآلن ب��ي��ن��ن��ا ه��ك��ط��ور ج��اء ق��رم أي أج��ل أخ��ي ق��رٍم «أي
ال��م��ن��ار43 ع��زي��ز ال��ق��رب��ى آل م��ث��ل ل��دي��ن��ا أق��ام م��ن ن��س��ط��وَر اب��ن
ال��ه��الك��ا» ت��ن��م��ي ال��ن��ب��ال ت��ل��ك أي��ن ح��ب��اك��ا ق��ب��ل ف��ي��ب��وس ق��وس أي��ن
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ك��األم��ط��اِر ال��س��ه��ام ي��ه��م��ي ـ��ب��ة وال��ج��ع��ـ ب��ال��ح��ن��يَّ��ة ط��ف��ق��ي��ر ه��م
ف��ي��س��ي��ن��ورا ب��ن ب��ق��ل��ي��ط��وٍس ال��م��ق��دورا ال��ق��ض��ا ي��ن��ف��ذ ورم��ى
ال��م��غ��وار ف��ول��ي��دم��اٍس ج��رد م��غ��ي��ًرا س��اق ال��ج��ي��وش ب��ي��ن ك��ان
وم��اج��وا ه��اج��وا ال��ط��رواد وج��ي��وش ال��ع��ج��اج ي��ع��ل��و ث��اَر ح��ي��ث ح��ثَّ��ه��ا
ال��ف��خ��ار ون��ي��ل ال��ث��ن��ا ب��ك��س��ب ر ه��ك��ط��و ل��دن وم��ن م��ن��ه��م ط��ام��ًع��ا
ذوي��ه رغ��م ال��م��ن��ون ورم��ت��ه ي��ردي��ه ج��ي��ده ال��س��ه��م خ��رَق
ال��ج��واري ال��ع��ج��ال ب��ي��ن ج��ام��ح��اٍت أغ��ارت وال��ج��ي��اُد ل��ألرض خ��رَّ
��روع��ا ال��صُّ أل��ق��ى وألس��ت��ي��ن��ووس س��ري��ًع��ا ف��ول��ي��دم��اس ي��ج��ري ج��دَّ
أواري» أث��ي��ر م��اٍض ف��إن��ي ـ��ن��ي ع��ـ إف��روط��ي��ا اب��ن ت��ن��أي��ا «ال ق��ال:
ق��ت��ال ه��ك��ط��ور ن��ف��س ف��ي ي��ب��ت��غ��ي ن��ب��ال ال��ق��وس ف��ي ط��ف��ق��ي��ر أل��ق��ى ث��م
ال��ن��ه��ار ب��ذاك ح��رب��ه��م الن��ت��ه��ت ف��ي��ه ال��س��ه��م وأن��ف��ذ رم��اه ل��و
ن��ص��را ط��ف��ق��ي��ر ي��ن��ال أن ي��ش��أ ل��م أدرى ب��ال��غ��ي��ب وه��و زف��س إن��م��ا
ال��ط��واري ال��م��ن��ون ش��رَّ ف��وق��اه ي��رع��ى ه��ك��ط��ور ال��خ��ف��اء ط��يَّ ك��ان
ف��رَّت ل��ألرض وه��ي ال��ق��وس وت��ر ف��ت��ب��ت��ت رام��يً��ا ط��ف��ق��ي��ر ه��م
ب��اإلدب��ار: وص��اح م��س��ت��ش��ي��ًط��ا ف��ت��ل��ظَّ��ى ط��ائ��ًش��ا ال��س��ه��م وم��ض��ى
ال��ص��بَّ��اح��ا ذا أوت��رت��ه��ا ق��وٌس ت��ل��ك ال��ق��الح��ا ي��أب��ى أي��اس رب «ث��م
األوت��ار» م��ف��ت��ل��ة وأراه��ا ع��دٍو ص��در خ��رق رم��ت ب��ه��ا ك��م
ت��ب��ي��دا أن راغ��بً��ا اف��ت��لَّ ن��ب��ل��ه��ا ح��س��وًدا ربٍّ��ا ف��إن «دع��ه��ا ق��ال:
ال��خ��طَّ��ار ب��ال��ق��ن��ا ُك��رَّنَّ ث��م ورم��ًح��ا م��ج��نً��ا واح��ت��م��ل خ��ل��ه��ا
األع��ادي ج��ي��ش ل��ك��ب��ح وي��ذودوا ال��ج��ه��اد ف��ي ي��ث��ب��ت��وا ال��ق��وم ف��ي ن��اد
ال��ش��ف��ار» وف��ت��ك ال��ق��ن��ا ق��رع ب��ع��د إال ال��س��ف��ائ��ن ي��ن��ي��ل��وه��م ال
ت��ن��ق��ى ف��وًرا وال��س��الح ق��وس��ه ف��أل��ق��ى ل��ل��خ��ي��ام ط��ف��ق��ي��ر ك��ر
ال��ط��يَّ��ار ي��ف��رع��ه��ا س��اب��ح��اٌت ع��ذب��اٌت ل��ه��ا أرس��ل��ت خ��وذًة
ع��ل��ي��ه دارت األب��ق��ار وج��ل��ود ع��ات��ق��ي��ه ع��ل��ى أل��ق��ى وم��ج��نٍّ��ا
ال��م��ض��م��ار ف��ي أي��اس ي��ج��اري ـ��ض وان��ق��ـ ال��ح��د ش��ح��ي��ذة وق��ن��اًة
وق��اال: ال��ج��ه��ور ص��وت��ه ف��ع��ال ال��ن��ب��اال أل��ق��ى ه��ك��ط��ور ف��رآه
األم��ص��ار س��ادة دردن��ي��ي��ن ي��ا ل��ي��ق��ي��ا ب��ن��ي ي��ا ط��رواد «آل
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ال��ب��الء ي��وم ف��ال��ي��وم ت��ك��لُّ��وا ال ال��ح��دب��اء ال��س��ف��ائ��ن ه��ات��ي ح��ول
أب��ص��اري ب��ه أح��دق��ت ك��اده وزف��ٌس ال��نَّ��ب��ي��َل ال��نَّ��اِب��َل ه��اك��م
ن��ص��ي��را44 وإل��ى زف��س م��ن ي��ق��ول��وا أن ع��س��ي��را أم��ًرا األن��ام ف��ي ي��ك��ن ل��م
ال��ب��واِر ب��ذل ي��ش��ق��ى وف��ري��ٌق ي��رق��ى ال��م��ج��د ل��ذروة ف��ف��ري��ٌق
ك��رَّا ال��ج��ي��ش ل��ل��ع��م��ارة ك��ث��ف��وا ق��ه��را س��ام وال��ع��دى ال��ي��وم ص��ان��ن��ا
ال��ذم��ار45 ع��زي��ز ع��ن ال��ذود ب��ط��ل س��ع��ي��ًدا ب��ال��ج��ه��اد ول��ي��م��وت��ن
أه��ال ��ون ي��ؤمُّ ب��ه��ا س��ف��ي��ٍن ف��ي ذال األراغ��س أق��ل��ع ف��إذا
ال��دي��ار» س��ال��م��ات ف��ي وب��ن��وه��م وب��ن��وُه زوُج��ُه األم��ن ف��ي ظ��لَّ
ع��ب��وس: ب��وج��ٍه ن��ادى وأي��اٌس ال��ن��ف��وس ج��م��ي��ع ب��ه��م ف��اس��ت��ج��اش��ت
ع��اِر أيُّ أراغ��ًس��ا ي��ا م��ح��دًق��ا ف��ي��ن��ا ال��ي��وم أص��ب��ح ق��د ع��اٍر «أي
ال��خ��الي��ا46 ص��ون ب��ال��ذود ��ا وإمَّ ال ال��م��ن��اي��ا ��ا ف��إمَّ ل��ن��ا م��ن��اٌص ال
ال��ق��ف��ار ف��وق ل��ل��دي��ار ع��ودًة خ��ل��ت��م ه��ك��ط��ور ن��ال��ه��نَّ أف��إن
س��راه ي��غ��ري ال��س��ف��ي��ن وب��ح��رق ن��داه دويُّ ج��اءك��م أف��م��ا
ب��ال��ب��تَّ��اِر ال��ق��ن��اة الش��ت��ب��اك ب��ل ي��دع��وه��م ق��ام ل��ل��رَّق��ِص ل��ي��س
ج��م��ي��ع��ا ن��ع��ي��ش أو ال��ح��ت��ف ن��رد س��ري��ًع��ا ن��ك��رُّ أن غ��ي��ر ل��ن��ا م��ا
ب��دار إي��ه ب��دار أج��ه��دت��ن��ا س��ج��اٍل ح��رٍب ج��ه��د م��ن خ��ي��ٌر ذاك
ال��ب��ئ��وس47 ت��ل��ك ل��دف��ع ف��اس��ت��ج��اش��وا ال��ب��ئ��وس» ب��ق��رع دون��ن��ا ف��ال��ع��دى
ال��زءار ك��ال��ض��ي��غ��م وأي��اٍس ي��دوي ه��ك��ط��ور وص��وت وت��الق��وا
أول��ى ال��ح��ال ف��ي وال��ح��م��ام ف��وق��ي��ا م��ول��ى إس��خ��ذيُّ��وَس ذاك ف��رم��ى
ال��ش��ع��ار زاه��ي ال��م��ش��اة رأس ـ��ن��ور أن��ط��ي��ـ ب��ن ل��ورذم��اس ذا ورم��ى
ل��ل��م��ن��ون س��اق��ُه ف��ول��دام��اُس ال��ق��ل��ي��ن��ي أط��وس ال��ف��ت��ى وال��س��ري
ال��ثَّ��اِر ألخ��ذ ان��ث��ن��ى ف��م��ح��ي��ُس م��ح��ب��ي��ٍس وإل��ف إي��ف��ي��ٍة ق��ي��ل
األع��ادي ب��ي��ن غ��ل وال��رم��ح ص��د ال��ط��روادي ل��ك��نَّ��م��ا ورم��اه
ج��بَّ��ار ف��ارٍس ص��در إل��ى ـ��ُح ال��رُّم��ـ م��ض��ى ل��ك��ن ف��ي��ب��وس وق��اه ق��د
ال��ص��ق��ي��ال ال��س��الح اح��ت��از وم��ج��ي��س ق��ت��ي��ال ف��خ��رَّ إق��رس��م��ٌس ذاك
��ار ال��ق��هَّ ل��وم��ذوٍن ب��ن��ي م��ن ل��م��ف��س ل��ف��س ذو ال��ب��أس ذو ف��ده��اه
ال��ق��ت��ي��ر ب��ص��ل��د درع��ه ع��ن ص��دَّ ك��ب��ي��ر ب��ج��وٍب ط��اع��نً��ا ��ه زجَّ
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األع��ص��اِر س��ال��ف ف��ي ف��ي��ل��ي��وًس��ا أب��اه ص��ان��ت ق��ب��ل ت��ل��ك ألم��ٌة
ه��ديَّ��ْه م��ن��ه ف��ي��ل��ي��وس ن��ال��ه��ا س��ن��يَّ��ه ك��ان��ت أُف��ي��ت م��ن ت��ح��ف��ٌة
األن��ه��ار ف��ي ال��م��غ��ب��وط س��ي��ل��ي��ي��س ي��ج��ري ح��ي��ث إف��ي��رة واف��ى ح��ي��ن
ي��ت��ألَّ��ق ال��ذي ال��م��غ��ف��ر ق��ون��س ف��م��زَّق وزج ان��ث��ن��ى وم��ج��ي��س
اح��م��رار ث��وب ال��ب��رف��ي��ر ك��س��اه��ا ق��د ع��ذب��اٍت ل��ل��ث��رى ال��رم��ح دف��ع
ي��ه��رع م��ي��ج��ي��س ل��رف��د وم��ن��ي��ًال ي��ط��م��ع ب��ال��ف��وز زال م��ا وذل��ف��ٌس
م��ت��واري ع��ي��ن��ه ع��ن ع��اٍد وه��و أت��اه ح��ي��ن ذل��ف��س رآه م��ا
ي��ج��ري وال��نَّ��ق��ُع خ��رَّ األرض ف��ع��ل��ى ل��ص��در ظ��ه��ًرا ف��ي��ه ال��رم��ح أن��ف��ذ
ل��ألن��ظ��ار ��ائ��ق��اِت ال��شَّ ـ��ع��دد ال��ـ ي��ن��ت��زع��ان ث��مَّ وال��م��ل��ي��ك��ان
ه��ي��ق��ي��ط��وون��ا م��ي��ل��ن��ي��ف س��يَّ��م��ا ل��وم��ذون��ا ب��ن��ي ف��ي ه��ك��ط��ور ص��اح
ال��ص��وار48 س��وام ب��ه��ا ي��رع��ى ك��ان ق��د ال��وغ��ى ق��ب��ل ف��رق��وط م��ن ف��ارٌس
ع��ادا ال��ج��أِش ث��ائ��َر ف��إلل��ي��ون ال��ب��الدا ح��لَّ األس��ط��ول ��ا ل��مَّ ث��م
�ار �ه� األظ� �ده ول� ودَّ ودَّه ك��ري��ًم��ا ض��ي��ًف��ا ك��ان ول��ف��ري��ام
م��ي��ل��ن��ي��ف ح��ش��ا ف��ي ال��ج��ب��ن «أث��وى ال��ع��ن��ي��ف: ب��ال��م��الم ي��رم��ي��ه ق��ال
ال��ش��رار ذاك��ي ال��ل��ه��ي��ف ح��ش��اك ف��ي ي��وري ع��م��ك اب��ن م��ق��ت��ل أف��م��ا
ع��ات��ق��ي��ه م��ن ال��س��الح الن��ت��زاع ع��ل��ي��ه ت��رام��وا خ��ل��ت��ه��م أف��م��ا
ال��غ��رار49 ف��وق ال��غ��رار وق��وع م��ن ب��دٌّ ال��ح��رب ف��ي ي��ب��ق ل��م ف��ات��ب��ع��ن��ي
إل��ي��ون��ا» ب��م��وت��ن��ا ي��دك��وا أو خ��اس��ئ��ي��ن��ا ل��ي��ه��ل��ك��وا ن��ت��ب��ارى
اآلث��اِر ع��ل��ى ي��ج��ري ك��إالٍه م��ي��ل��ن��ي��ٌف وخ��ل��َف��ُه ي��ج��ري خ��فَّ
ب��ال��ح��ي��اء ت��درَّع��وا ص��ب��ًرا «ص��ح��ب األخ��اء: ج��ي��وش ف��ي آي��اس ص��اح
األدع��ار50 ف��ادح ف��ي وت��وال��وا ب��ع��ٍض ب��ح��رم��ة ب��ع��ض��ك��م ول��ي��ق��م
أم��ي��ن��ا ال��ن��ج��اة إل��ى أدن��ى ظ��لَّ ي��ق��ي��ن��ا ال��ح��ي��اء ذو ال��ع��ار م��ت��ق��ي
ف��رَّار»51 ال��وغ��ى ي��وم ل��ن��ك��س ـ��ن أم��ـ وال ي��ب��ق��ى ف��خ��ار ال أن��م��ا
ج��م��را ي��ل��ه��ب ل��ل��ذَّود ب��ف��ؤاٍد ط��رَّا ال��خ��م��يَّ��ُة ث��ارت ف��ب��ه��م
األن��واِر م��ؤلَّ��َق ح��ص��نً��ا الذ ب��ال��ف��و ��ف��ائ��ن ال��سَّ ح��ول وأق��ام��وا
يُ��ن��ادي: أن��ط��ل��وخ وم��ن��ي��الُس ال��طُّ��رواِد داف��ع زف��س إن��م��ا
م��ج��اري م��ن ب��ي��ن��ن��ا ي��ج��اري��ك س وال��ب��أ وال��ج��ري ال��ش��ب��اب «أب��غ��ض

687



اإللياذة

ف��ي��ص��َم��ى» ي��رم��ى ال��ق��ن��اة ب��ظ��ب��اة ق��رم��ا ال��ط��رواد ف��ي رم��ت أف��م��ا
��اِر ال��ه��صَّ ��ي��غ��م ك��ال��ضَّ أن��ط��ل��وٌخ ك��رٍّا ف��ب��رََّز وان��ث��ن��ى ه��اج��ُه
��ا ع��جَّ ع��جَّ ق��د ال��ع��داِة وخ��م��ي��س ��ا زجٍّ زجَّ وق��د ج��رى م��ش��رئ��بً��ا
ك��ال��تَّ��يَّ��اِر ال��م��ن��ت��ق��ض م��ي��ل��ن��ي��َف ف��ي أن��ش��ب��ت ق��د وال��ق��ن��اة ف��ال��ت��ووا
ص��ل��ي��ال ص��لَّ ال��س��الح وع��ل��ي��ه ق��ت��ي��ال ف��خ��رَّ ث��دي��ُه خ��رق��ت
ال��ح��راِر ل��وق��ع ي��ن��ث��ن��ي ال ـ��كَّ��َة ال��ش��ـ ي��ن��ت��زع ه��مَّ ن��س��ط��ور واب��ن
ت��رم��ى ��ه��ِم ب��ال��سَّ ال��ك��ن��اس ع��ن��د وه��ي غ��ن��م��ا راَم ظ��ب��ي��ًة ��ل��وق��ي ك��ال��سَّ
ال��ج��رَّاِر ب��ال��ع��س��ك��ر يُ��ب��ال��ي ال ي��ج��ري ف��ان��ق��ضَّ ه��ك��ط��وٌر ف��رآه
ان��ص��اع��ا ال��ق��ت��ال س��اح��ة م��ن ث��م ارت��اع��ا أن��ط��ل��وُخ ف��ل��م��رآة
ال��ف��رار ح��ث��ي��ث وج��ه��ه م��ن ف��رَّ ب��ل ك��رَّت��ِه الن��ق��ض��اء ي��ق��ف ل��م
ال��رَّاع��ي ي��ب��ي��د أو ال��ك��ل��ب ي��ق��ت��ل ال��م��راع��ي ب��ق��ل��ب س��ط��ا وح��ٍش م��ث��َل
وان��ت��ه��اِر ب��ف��زع��ٍة ع��ل��ي��ه س ال��نَّ��ا ت��ق��ب��ل أن ق��ب��ل ي��ن��ص��اع ث��م
ش��دي��ِد ال��ن��ب��ال م��ن وب��وب��ل ��دي��د ب��ال��صَّ آث��اره ��وا ف��ت��ق��فَّ
ال��ق��رار أم��ي��ن ص��ح��ب��ة ف��ي ق��رَّ ح��تَّ��ى زال وم��ا ي��ن��ث��ن��ي ال وه��و
م��رع��ي��ة52 أح��ك��ام��ه��ا ن��اف��ذاٌت ال��م��ن��ويَّ��ه أق��داره ه��ذي زف��س
ال��رَّم��يَّ��ْه ط��الب ف��ي ت��ن��ق��ضُّ أس��د ال��ـ م��ث��ل ل��ل��ف��ل��ك ال��ط��رواد ف��ت��رام��ى
ال��رزيَّ��ه ب��ع��ادي��ات ف��رم��اه��م ع��داه��م وذلُّ ن��ص��ره ن��ال��ه��م
ال��رَّس��يَّ��ْه ��ِف��ي��ِن ال��سَّ ف��ي ال��نَّ��اَر ي��ْض��ِرَم ح��تَّ��ى ال��م��ج��د أح��رز ف��ري��ام الب��ن
ال��ب��ل��يَّ��ه أسُّ ث��ي��ت��ي��س أن��ف��ذت��ه ل��دع��اءٍ اس��ت��ج��اب��ًة ه��ذا ك��لُّ
ب��خ��ل��يَّ��ه أل��ه��ب��ْت ال��ن��ار ي��ب��ص��ر ح��تَّ��ى ب��ال��نَ��وائ��ب زف��ُس ف��ق��ض��ى
ع��ل��ويَّ��ه ن��ص��رًة أرغ��وَس ق��وَم وي��ول��ي ع��ن��ه��ا ال��ط��رواد ف��ي��زي��ح
ب��ال��ح��م��يَّ��ه واريً��ا ل��ألس��اط��ي��ل أغ��رى وه��ك��ط��ور ق��ض��ى ف��ب��ه��ذا
ع��ل��ي��ه ب��ش��مٍّ ش��بَّ��ت ب��غ��اٍب ًرا ن��ا أو ال��رم��ح ذا آري��س ي��ح��ك��ي ك��رَّ
ال��وح��ش��يَّ��ه أج��ف��ان��ه م��ن ث��ارت��ا ن��اٌر وع��ي��ن��اه م��زب��ٌد ف��ُم��ُه
ب��ه��يَّ��ه ��ْت أجَّ ب��ال��ب��ري��ق خ��وذٌة ه��ي��اًج��ا ه��اج��ت ص��دغ��ي��ه وح��وال��ي
ال��ب��ريَّ��ه ك��ل دون م��ن ورع��اه وق��اه زف��س ال��رَّق��ي��ع ع��ب��اب م��ن
ال��م��ن��يَّ��ة إل��ي��ه أدن��ت ف��ي��ال ب��اب��ن وأث��ي��ن��ا دن��ا ي��وُم��ُه إن��م��ا
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��م��ه��ريَّ��ه53 ال��سَّ م��ن��اص��ل وت��الل��ْت ك��ث��اًف��ا ��ت رصَّ ال��ص��ف��وف ح��ي��ث ك��رَّ
س��وي��ه ��ت ص��فَّ ال��م��رص��وص ك��ال��ب��ن��اء ج��ن��ٌد ف��ص��دَّت��ه خ��رق��ه��م وب��غ��ى
ق��ويَّ��ه وك��ٌف ��ٌة ه��مَّ وال ال ك��ٌر م��ن��ه ي��روع��ه��م ال ل��ب��ث��وا
م��ائ��يَّ��ْه54 وم��وج��ٍة ب��ري��اٍح تُ��ب��ال��ي ل��ي��س��ت ب��ال��ث��ْغ��ِر ك��ص��ف��اٍة
م��ح��م��يَّ��ه ك��ج��م��رة ب��س��راه��م ن��ح��ٍو ك��ل ن��اح��يً��ا ه��ب اله��بً��ا
ن��وي��ه55 ب��ه��ب��ة غ��رابً��ا ـ��مِّ ال��ي��ـ ف��ي ال��م��وج ده��ا ك��م��ا وده��اه��م
م��غ��ش��يَّ��ه56 ب��غ��ث��ي��ه وص��ف��اٍح م��ن��ت��ف��خ��اٍت ب��ال��ري��ح ب��ش��راٍع
ال��نُّ��وت��يَّ��ه ألع��ي��ن دان��ي��اٍت م��ن��ب��ع��ث��اٍت ال��م��ن��ون ف��ت��ل��وح
وش��ج��يَّ��ه ش��ج��يَّ��ٌة ح��ش��اه��ا ُب ت��ن��ت��ا األغ��ارق ك��ان��ت ه��ك��ذا
ع��ذيَّ��ه57 ه��وٍر ج��دود ف��ي رات��ٍع ص��واٍر ب��ي��ن ك��ال��ل��ي��ث ف��ي��ه��م ث��ار
ض��اويَّ��ْه58 رع��دة وه��ي ب��ي��ن��ه ف��ي��ج��ري ذوًدا ال��رُّع��اة ت��ط��ي��ق ال
ال��ب��ري��ه ف��ي ي��ف��رُّ ف��ل��وًال ـ��ه وب��اق��ي��ـ ث��ورا م��ن��ه ال��ل��ي��ث ي��ق��ن��ص
ال��خ��ف��ي��ه ال��ق��ض��اي��ا ذي زف��س وم��ن ب��ل م��ن��ه األراغ��س ف��رَّت ه��ك��ذا
م��ح��ن��ي��ه ب��أض��ل��ٍع ف��ول��وا ـ��ذا ف��ـ ف��ارًس��ا م��ن��ه��م ه��ك��ط��ور ف��ل
ال��ط��وي��ه ال��ذم��ي��م ق��ف��ري��س واب��ن م��ك��ي��ن��ا م��ن أت��ى ال��ذي ف��ي��رف��ي��ت
ال��ودي��ه ب��ال��رس��ائ��ل م��ض��ى ـ��ك ال��م��ل��ـ أف��رس��ت��س ل��دن م��ن ل��ه��رق��ٍل
أل��م��ع��يَّ��ه ذو ال��خ��الل ح��م��ي��د ب��ل أب��ي��ه م��ث��ل ف��ي��رف��ي��ت ي��ك��ن ل��م
وروي��ه ح��ك��م��ٌة ح��لَّ��ت��ه ث��م ب��أًس��ا َع��دًوا األق��ران ب��ي��ن ف��اق
ال��دردن��ي��ه ال��س��رى ف��ي ال��م��ج��د ـ��ت��ل��ه م��ق��ـ ف��ي ه��ك��ط��ور ن��ال ق��د ف��ل��ه��ذا
ال��م��ث��ن��يَّ��ه أه��داب��ه��ا ت��ث��نَّ��ت ق��د ق��دم��ي��ه إل��ى ج��ن��ٍة ف��ي ه��مَّ
أذيَّ��ه ك��ل ال��ق��راع ت��ح��ت ع��ن��ه وص��دَّت ك��ان��ت ال��ك��ف��اح ف��ي ح��ص��ن��ُه
ال��م��ل��ويَّ��ه أط��راف��ه��ا ف��ي ع��اث��ًرا ب��خ��ط��اه ف��ال��ت��وى ك��ان م��ل��ف��تً��ا
ف��والذي��ه ك��ل��ل��ت��ه خ��وذٌة ع��ل��ي��ه ف��ص��لَّ��ت م��س��ت��ل��ق��يً��ا خ��ر
ال��س��ري��ه ك��ل ج��ن��د ب��ي��ن ص��دره ف��ي رم��ح��ه م��ن��ق��ذًا ه��ك��ط��ور خ��فَّ
ب��ق��ي��ه م��ن ل��رف��ده ف��ي��ه��م ي��ب��ق ل��م ول��ك��نَّ��ه أًس��ى ف��ت��ل��ظَّ��وا
األرغ��س��ي��ه ال��ع��م��ارة خ��الي��ا م��ن ص��ٍف أوَّل ص��ف��اح ف��ي ل��ج��أوا
ال��خ��ل��يَّ��ه ال��خ��ي��ام ح��ول ح��ص��روه��م ح��ت��ى ت��ض��رب األع��ق��اب ف��ي وال��ع��دى
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ال��دن��ي��ه وال��م��ن��اي��ا ال��ع��ار خ��ش��ي��ة أوق��ف��ت��ه��م ع��ص��ب��ًة ث��م وق��ف��وا
دويَّ��ه أع��ل��ى ل��ل��ج��و ب��ع��ج��ي��ج ب��ع��ًض��ا ي��ح��رض ب��ع��ٌض وت��وال��وا
وال��ع��ص��ب��ي��ه: ب��األه��ل ك��ال ـ��ل��ف ي��س��ت��ح��ـ ن��س��ط��ور ال��ك��م��اة وم��الذ
األب��يَّ��ه ال��رج��ال ذود وذودوا ـ��ق ال��خ��ل��ـ أل��س��ن ب��ال��ك��م ت��ش��غ��ل��وا ال «ص��ح��ب
ال��ق��ص��يَّ��ه ال��دي��ار ت��ل��ك ف��ي ل��ك��م وم��ل��ًك��ا وال��ن��س��اء ال��ول��د واذك��روا
ال��رَّض��ي��ه59 ال��ح��ي��اة ق��ي��د ف��ي ه��م أم ب��ادوا أم��ات��وا أه��ل��ك��م واذك��روا
ال��ش��ك��ي��ه» ث��ب��ت خ��ل��ف��ك��م ل��ب��ث��ت ع��ي��ال ب��ح��ق ال��ش��ك��وى ت��زي��دوا ال
ال��م��ل��ي��ه ال��غ��ي��وم ع��ن��ه��م ق��ش��ع��ت وأث��ي��ن��ا ن��ف��وس��ه��م ف��اس��ج��اش��ت
ل��ي��ل��يَّ��ه دج��ن��ًة ه��وٍل رب ع��ل��ي��ه��م رك��اًم��ا ص��ب��ه��ا س��ح��ب
ش��م��س��ي��ه أش��ع��ٍة ن��ورا ـ��ط��ول واألس��ـ ال��س��ه��ل ف��ي ق��ف��اض ب��دَّدت��ه��ا
ط��روادي��ه ت��ك��ر ب��ج��ن��ٍد ر ه��ك��ط��و ال��ج��أش ث��ائ��ر الح ف��ل��ه��م
ن��ي��ه ب��ص��ادق خ��اض��ه��ا وم��ن ب ال��ح��ر ع��ن ت��وان��ى م��ن الح ول��ه��م
ال��ع��س��ك��ري��ه ال��م��واق��ف ف��ي ع��زل��ة ي��أب��ى ال��ن��ف��س ب��ع��زة وأي��اٌس
��دري��ه ال��صَّ ال��س��ف��ائ��ن ُس��ط��وح ف��ي ُخ��َط��اه ح��ثَّ ث��م ال��ج��ن��د غ��ادر
ال��ب��ح��ري��ه ل��ل��ك��رَّة ذراًع��ا ن وع��ش��رو اث��ن��ت��ان ط��ول��ه رم��ح��ه
ال��زَّه��ي��ه ال��ح��س��ان ب��ح��راب��ي��ه َزاٍه ال��وص��ل م��ح��ك��م ال��ن��ص��ل ن��اف��ذ
س��ويَّ��ه60 ج��رٍد ع��ت��اق م��ن أرب��ًع��ا ي��ع��ل��و ك��ر ك��ف��ارٍس ي��ع��دو ك��ر
س��ل��ه��ب��ي��ه ح��ثَّ��ًة ال��س��ه��ل ف��ي ـ��خ��ل��ق ال��ـ ط��ري��ق ف��ي ح��ث��ه��ا ث��م ض��م��ه��ا
ال��م��زي��ه ت��ل��ك ت��ج��ل ون��س��اءً رج��اًال غ��ص��ت ال��ب��الد وض��واح��ي
ل��م��ط��ي��ه61 م��ط��ي��ٍة م��ن واث��ٌب ع��ن��اءٍ ب��غ��ي��ر ج��ري��ه��ا ف��ي وه��و
ال��ج��وي��ه ل��ل��ذرى ال��ص��وت داوي أي��اٌس ب��ال��س��ف��ي��ن ط��ار ه��ك��ذا
ج��ري��ه ب��ن��ف��ٍس أس��اط��ي��ل��ه��م ع��ن ذوًدا ل��ل��ف��ت��ك ال��ن��ف��وس ي��س��ت��ث��ي��ر
ش��ق��ي��ه ب��ٍر ط��ي��ر أس��راب ش��ق ن��س��ٍر م��ث��ل رام��ح ف��ري��ام واب��ن
ن��ه��ري��ه ج��دٍة ب��أك��ن��اف ـ��ط وال��ب��ـ وال��غ��ران��ي��ق ال��ره��و ي��ده��م
ال��دان��وي��ه ال��س��ف��ائ��ن ي��ؤم ر ه��ك��ط��و ب��رز س��راه ع��ن ه��ك��ذا
ال��ك��ف��ي��ه ال��ج��ن��ود س��ائ��ر خ��ل��ف��ه م��س��ت��ث��ي��ًرا داف��ًع��ا أغ��راه زف��س
وح��ن��ي��ه ع��ام��ٍل ب��ي��ن م��ا ق��ب��ل ت��الق��وا م��ا ك��أن��ه��م ف��ت��الق��وا
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أول��ي��ه ل��ه��م ك��رٌة ذي ق��ل��ت ت��ل��ظَّ��ت ك��ي��ف ال��ن��ف��وس رأي��ت ل��و
ج��ل��ي��ه ال��م��ن��ون ي��رى ف��ف��ري��ٌق م��خ��ت��ل��ف��اٍت ه��ج��ن واألم��ان��ي
األم��ن��ي��ه ب��راس��خ وال��خ��الي��ا اض��م��ح��ل��ت األع��ادي ي��رى وف��ري��ٌق
م��رخ��يَّ��ه م��رك��ٍب أط��راف ـ��ب��ض ي��ق��ـ ان��ب��رى ك��ال��ش��ه��اب ف��ري��ام واب��ن
ه��ن��ي��ه62 ع��ل��ي��ه ع��ودٍة ب��ال س أف��رط��س��ي��ال ج��اء ف��ي��ه م��رك��ٌب
ال��روي��ه وال��ح��ن��اي��ا ال��ش��ه��ب وي��ه��م ت��ر ال ال��ت��الح��م اس��ت��ح��ك��م ح��ول��ه
ال��وض��ي��ه وال��س��ي��وف ح��دَّه رق وس��ن��اٍن ب��م��دي��ٍة ت��رام��وا ب��ل
ال��م��رم��ي��ه ال��ف��وارس ب��ك��ت��ف أو ك��م��ي ب��ك��ف أه��وى ح��س��اٍم ك��م
ب��ال��ب��ق��ي��ه: ص��ائ��ًح��ا ال��ف��ل��ك ع��ل��ى م ق��ا ق��د ف��ري��ام واب��ن اس��ودَّ وال��ث��رى
ال��رع��ي��ه ي��رع��ى زف��س ال��ي��وم إن��م��ا ك��ث��اًف��ا وك��روا ن��ارك��م «دون��ك��م
ال��م��ح��م��يَّ��ه ال��س��ف��ائ��ن واح��ت��الل ال��رزاي��ا ق��ش��ع ي��وم ال��ي��وم إن��م��ا
ال��ع��ل��ي��ه ال��م��ي��ام��ن آل رغ��م خ��ط��وبً��ا أوف��دوه��ا م��ذ أوس��ع��ت��ن��ا
ال��غ��ب��ي��ه ال��ش��ي��وخ ه��يَّ��ب��ة ج��ب��ن ب��ج��ن��ودي وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي ح��ال
م��ش��ي��ه»63 ب��ال��ه��ج��وم ال��ي��وم ف��ل��ه ح��ج��ان��ا أع��م��ى ق��ب��ل زف��س ي��ك��ن إن
ال��ح��ب��يَّ��ه ك��ال��غ��ي��وث ال��رَّم��ي ح��ول��ه وأي��اٌس وأق��ب��ل��وا ف��اس��ت��ش��اط��وا
ال��ب��ح��ريَّ��ه م��ج��ل��س ن��ح��و ف��ال��ت��وى ث��ب��وتً��ا ي��ط��ي��ق ال ال��ع��ي��ش س��ئ��م
ال��ج��ن��ديَّ��ه) ح��ُة م��الَّ وع��ل��ي��ه ط��وٍل أق��دام س��ب��ع ق��اس (م��ق��ع��ٌد
ذك��ي��ه ب��ن��اٍر م��ن��ه��م ت��رام��ى م��ن ب��رم��ٍح ي��ص��د م��س��ت��ط��ل��ًع��ا ظ��ل
اآلري��ه64 دان��ووٍس ب��ن��ي ي��ا ك��روا ص��ح��ب «أال ص��وت��ه: داويً��ا
ع��ت��يَّ��ه ب��ج��ن��ٍد ن��ج��دٌة خ��ل��ف��ك��م س��واه ول��ي��س ب��اس��ك��م ح��ص��ن��ك��م
ال��ق��م��يَّ��ه ال��ج��ن��ود ب��ه ت��رام��ت إن ال��م��ن��اي��ا ي��ص��د م��ع��ق��ٌل وال ال
ول��يَّ��ه ع��ص��ابً��ا ن��ب��ت��غ��ي وب��ه��ا إل��ي��ه��ا ن��ل��وذ ب��ل��دٌة وال ال
ال��ع��دي��ه واألع��ادي ال��ب��ح��ر دون��ن��ا وأض��ح��ى ال��دي��ار ع��ن ن��أي��ن��ا ق��د
ال��ب��ط��يَّ��ه65 األك��ف ف��ي ال ف��ات��ك��اٍت أك��ٍف ب��ي��ن األم��ان ف��األم��ان
ال��ن��اريَّ��ه ب��ال��م��ق��اب��س ص��ح��ب��ه ي��غ��ري وه��ك��ط��ور ال��ق��ن��ا ه��ز ث��م
م��ف��ريَّ��ه ب��م��ه��ج��ٍة ت��خ��لَّ��ى ـ��ت��ى ح��ـ م��ن��ه��م ف��تً��ى ب��ه��ا ت��ص��دَّى م��ا
األب��دي��ْه ل��ل��ظ��ل��م��ة ق��رًم��ا ع��ش��ر اث��ن��ي أه��ب��ط ب��رم��ح��ه ف��أي��اٌس
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هوامش

يهيئ تمثيًال، هجوعه بعد زفس يقظة به مثل جديد مشهد إىل الشاعر بنا انتقل (1)
نصبت أحبولة يف لسقوطه الَحِنق غفلته، من املستفيق سكرته، من الصاحي هيئة للسامع
واالقتصاص فات ما ملالقاة حواسه فتستجمع لوجهه، الربوز عن عجزت بيٍد خفيًة له
الشاعر جعلها النوم من هبوبه عند زفس حالة كانت تلك السبات. ذلك عليه ألقى ممن

سرتى. كما قومه آثار من كبريًا جانبًا بها أحيا حوادث إليراد توطئة
الدم. السابق: البيت يف والنجيع الجبان. األرضع: (2)

«الرقاد» ذكرها إذ السابق؛ النشيد يف األسطورة هذه إىل اإلشارة مرت لقد (3)
وقد العقاب، ذلك من هريا نال ما هنا الشاعر وزاد زفس، عقاب من ناله بما هريا وذكر

الرشح. معه يطول بما رمزيٍّا حالٍّ العقاب ذلك معميات حل عىل الرشاح تهافت
لعهدنا العجمي العراق يف كعب بني أيمان تذكرت إال مرة اليمني هذه قرأت ما (4)
اليمني يعد وما واإلستكس، والسماء باألرض فأقسمت الحلف غلظت قد هريا فإن هذا،
برأسه أقسمت حني إال التصديق إىل يجنح لم هذا مع بزفس وكأنني مغلظة، يمني بهن
أنه غريُه يتوهم وال يزعم فال باهلل أقسم إذا الكعبي وهكذا النكاح. عقد أي: والعقد،
وسيق جناية أو برسقة اتهم فإذا صادًقا، إالٍّ عشريته شيخ برأس يقسم ال ولكنه صادق،
قوله عىل يزد لم فكأنه أفعل.» لم وباهلل «وهللا قال: اإلنكار وأراد واستحلف الشيخ أمام
فإذا وعيل.» محمد «وحق أو والويص.» «والنبي قال: السؤال عليه أعيد فإذا أفعل، لم
أقسم درأها وأراد صدقه يف شبهة بقيت وإذا العباس.» «وحق قال: يمينه إغالظ أراد
إذا أنه ذلك يف والسبب — صادًقا إال أحدهم يقسمها ال أيمانهم أعظم وهو شيخه، برأس
حالة عاجًال لنفسه يقتص فالشيخ القتل، عقابه كان الشيخ برأس الحالف كذب ظهر
إىل مؤجل فعقابه وعال، جل الخالق إىل فوقه ومن بالعباس كاذبًا الرجل أقسم لو كونه
العاجل الحد من والرهبة بيمينه، الحانث من القسم صاحب يقتص حيث الحرش يوم
يف األقسام أعظم كان وقد الخالق، بيد اآلجل الحد من النفس يف منها أوقع املخلوق بيد

نويرة: بن متمم قال صدق. عن إال بها يُحلف ال العرب ذمة جاهليتنا

األوزِر اب��ن ي��ا ق��ت��ل��ت اإلزار ت��ح��ت ت��ن��اوح��ت ال��ري��اح إذا ال��ق��ت��ي��ل ن��ع��م
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ي��غ��دِر ل��م ب��ذم��ة دع��اك ه��و ل��و ق��ت��ل��ت��ه ث��م ب��ال��ل��ه أدع��وت��ه

فوسيذ وأرشكت كان بما علمها تنكر فلم بيمينها، الداهية تملص هريا تملصت (5)
بأن عذًرا له التمست بل ظاهرة كانت لإلغريق موآزرته ألن جرًما؛ تزده ولم بالذنب
ولم زفس إىل تزلفت ثم تكذب. ولم فأقسمت بيدهم، األخذ إىل دفعته التي هي الرأفة
مأربها إنفاذ تنوي تزال ال وهي أوامره، لقضاء متأهبة إنها بقولها: استمالته أن تلبث

النساء. يف الدهاء منتهى وذلك ييل، فيما سرتى كما
الجماعات. الحزائق: (6)
الفتيان. الغرانق: (7)

التايل. النشيد يف سريته تتمة وستأتي زفس أبناء من رسفيدون كان (8)
القدير العزيز لهجة فيه يلهج وهو سيكون، ما إىل هذا مقاله يف زفس يشري (9)
بني والرد األخذ كثر وقد فيكون». كن له يقول فإنما أمًرا قىض «إذا الذي شأنه جل
الحوادث، تلك سيعقب بما باألنباء مصيبًا أو مخطئًا هومريوس كان إذا ما يف الرشاح
وقال وقوعها، عند طالوتها من بيشءٍ يذهب مجمًال ولو بها املطالع علم أن قوٌم فزعم
يورد ال هومريوس ألن األول؛ الفريق زعم ما بخالف األمر إن عدادهم: يف ونحن آخرون
أهل معتقد عىل يقص وإنما نهايتها، يف إال املطالع نظر فيها يستوقف ال غرامية قصة
إىل املطالع يرتاح توطئة إال ليست سيقع ما إىل هنا فإشارته مشهوًرا، تاريًخا زمانه
آخر وال بأول ليست أنها ذلك عىل وتزيد تفصيًال. سيقع ما عىل إجماًال بها الوقوف
قصصه مزينات من نرى ما عىل فهي النبوءات، هذه مثل يورد الشاعر فيها رأينا مرة
منزلة القديمة الكتب جميع كتَّاب اتخذها خطة وهي الزمان، ذلك اعتقادات ومثبتات
بإثبات النفس يف التأثري شدة من تقدم عما فضًال فيها ما يخفى وال منزلة، غري أو كانت

الشعر. محسنات من أخرى محسنة وهي واقتداره، بها الناطق عظمة
ودونها، إليها أشار إال الطبيعة بدائع من شاردة وال آبدة هومريوس يغادر لم (10)
الشعراء سائر ورأينا رأيناه فقد مزيد، إىل بعده سبيل ال بما الرسعة وصف قد هنا وهو
رسعة تشابيههم إىل أضفنا لو ولكننا أشبه، وما والربق والريح الطائر برسعة يشبهون
واألرض السموات يجوب الذي الفكر رسعة إىل بالنسبة شيئًا كانت ملا والنور الكهرباء
املعتز ابن قال املذكور، باليشء بإزائه الريح بساط وما الزمن، من بلحظة فيهن وما

اقتضاب: مع املعنى هذا بمثل
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ال��م��ري��ِب ل��ح��ظ��ه وق��وع وم��ن ت��ص��وي��ِب إل��ى م��اءٍ م��ن أس��رع
ال��ق��ل��وِب ف��ي ال��ف��ك��ر ن��ف��وذ وم��ن

يشري وطرب. أنس مجلس يف كانوا اآللهة أن البيتني هذين من يؤخذ (11)
اآللهة مآدب يف تتصدر كانت التي هي العدل إالهة وهي ثميس أن إىل هنا هومريوس

البرش. محافل يف تتصدر أن أحراها فما وحفالتهم،
يف اآلن وهو منُه، ناقمة زفس عىل محفظة هريا تزال ال الرتوس، اليالمق: (12)
أبيات بعد ستبلغها فهي رسالته، إبالغ فتغفل أمرُه تخالف أن تستطيع فال يقظته
لعلها عليه اآللهة سائر حقد تثري أن ذلك قبل نفسها عىل آلت ولكنها اقتضابًا، مقتضبة
آخر وجه ومن وضعفهم اقتداره إىل تشري وجه من وهي أخرى، بوسيلة مأربًا منه تبلغ
تشفي أنواع من نوع وهو واشمئزاًزا نفرة لتزيدهم وتعسفه؛ استبداده وصف يف تبالغ

بسوءٍ. مسه عن باعه قرصت إذا القوي من الضعيف
إاله أريس خدمة يف ماردان وهما بشخصني، والرعدة الهول هومريوس يمثل (13)

الحرب.
إىل أقرب كان الحرب إاله آريس كان ملا الزالت. واملزالق: القواطع. الجباذ: (14)
يتهور وكاد إليه، مقالها ووجهت تهوره أن فأرادت ذلك تعلم وهريا سواه، ممن الطيش
إالهة ألنها بذلك؛ منها أجدر اآللهة بني يكن ولم وتصده، أثينا تقم لم لو زفس بإغضاب

املغزى. اتساع من ذلك كل يف ما يخفى وال الحكمة،
أللم تخفيًفا ذلك قالت: عسقالف، موت من بد يكن لم أنه إىل بذلك يشري (15)

الرباحي: اإلبريد قال الشعر. يف املعنى هذا أكثر وما أبيه. أريس

ال��ع��م��ُر ب��ه وط��ال ال��دع��وى ن��أت وإن ح��م��ام��ه س��ي��ل��ق��ى ي��وًم��ا ام��رٍئ وك��ل

املتنبي: وقال

ذاه��ِب م��ث��ل ع��م��ره��ا وي��ب��ق��ي ي��زول ق��ل��ي��ل��ه��ا م��ث��ل ال��م��رء ح��ي��اة ك��ث��ي��ر

اآلخر: قول ومثله
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ذاه��ُب ف��ل��ل��ق��ب��ر ال��ق��ص��وى ال��غ��اي��ة إل��ى ع��ه��ده ت��ط��اول ل��و أن��ث��ى اب��ن وك��ل

وإيريس. أفلون أي: تسابقا، (16)
أكربهم أشقاء، ثالثة وهم وأذيس وفوسيذ زفس من مؤلًفا اليونان ثالوث كان (17)
بعد فوسيذ كالم من وسرتى البكورة، بحق أخويه عىل كبرية مزية له كانت ولهذا زفس

العوالم. حكم اقتسموا كيف أبيات
وزفس هو إنه فوسيذ: يقول تقدم، كما زحل هو قرونوس: أو أقرنوس (18)
التي الرئاسة إال اآلخرين عىل لزفس مزية فال النسب، ضمهم أشقاء إخوان ثالثة وأذيس
باهلل القادر يخاطب الريض الرشيف قال بنفسه. زفس أشار كما البكورة إياها خولته

العبايس: الخليفة

ُق ن��ت��ف��رَّ ال ال��ع��ل��ي��اء دوح��ة ف��ي ف��إن��ن��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ع��ط��ًف��ا
م��ع��ِرُق ال��م��ف��اخ��ر ف��ي ك��الن��ا أب��ًدا ت��ف��اوٌت ال��ف��خ��ار ي��وم ب��ي��ن��ا م��ا
ُق م��ط��وَّ وأن��ت م��ن��ه��ا ع��اط��ل أن��ا ف��إن��ن��ي ق��دم��ت��ك ال��خ��الف��ة إال

الحر. شدة ومعناها: وديقة، ج الودائق: (19)
يحرسونه، املوارد من حرَّاًسا بكر لكل أن يعتقدون كانوا مارد. جمع املوارد: (20)
(١٣ (ن البكورة بشأن قلناه ما راجع حوائجه. قضاء عىل ويعينونه الضيم عنه فيدرأون

زفس: من فوسيذ شكوى يشكو الحسني أخيه يف طاهر بن هللا عبد قال

ك��ب��ي��ِر م��ن أم��ك ث��ك��ل��ت��ك أال ف��ع��ظ��م��ون��ي ال��ك��ب��ي��ر أن��ا ي��ق��ول
األم��وِر ن��ائ��ب��ة ع��ن��ه وأج��ل��د ن��ف��ًع��ا أع��م ال��ص��غ��ي��ر ك��ان إذا
ال��ص��غ��ي��ِر ع��ل��ى ال��ك��ب��ي��ر ف��ض��ل ف��م��ا خ��ي��ر ب��ي��وم ال��ك��ب��ي��ر ي��أت ول��م

العرق. العارق: (21)
الدواهي. الفالئق: (22)

إذيس بمملكة املرور من ميت لكل بد ال ألنه محالة؛ ال مائت أني أيقنت أي: (23)
الجحيم. إاله

تقدم. كما أفلون نفس هو فيبوس (24)
املياه. رقارق الضحاضح: (25)
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كما نفسه يف بديع التشبيه هذا إن — الخيل بإناث املراعي غصت حيث أي: (26)
فاريس عىل هناك أطبق وهي السادس، النشيد يف مرت قد األبيات هذه ولكن يخفى، ال
التكرار هذا ولعل لفاريس موافقتها وجه الحوايش يف ذكرنا وقد هكطور. عىل هنا منها
زيادة. إىل حاجة معه يبقى ال بالغضنفر لهكطور تشبيًها ييل ما يف أن خصوًصا دخيٌل

العنزة. هنا: والسخلة السيد. وهو أَْصيد، جمع الصيد: (27)
اإللهية العناية أن يعتقدون كانوا أنهم البيت هذا من األخري الشطر من تعلم (28)
اعتقاد وهو باإلنسان، عنايتها به ونُعني أجله وتعني األعجم، الحيوان بنظرها ترمق
كان بالحيوان وجل عز الباري رفق إن التوراة: ففي املنزلة؛ الكتب جميع عليه ت نَصَّ
نينوى عىل أشفق «أفال يونان: سفر يف جاء إذ نينوى؛ خراب إلرجاء الدواعي جملة من
شمائلهم من يمينهم يعرفون ال أناس من ربوة عرشة اثنتي من أكثر فيها التي املدينة
يف متى أنجيل يف بقوله أرصح نص اإلنجيل ويف ،(١٤:١١ (يونان كثرية» بهائم عدا ما
بإذن إال األرض إىل أحدهما يسقط وال بفلس يباعان عصفوران «أليس العارش: الفصل

قوله: منها شتى نصوص القرآن ويف أبيكم»،

إِنَُّه ۚ ُن ـٰ الرَّْحَم إِالَّ يُْمِسُكُهنَّ َما ۚ َويَْقِبْضَن اٍت َصافَّ َفْوَقُهْم الطَّرْيِ إَِىل يََرْوا ﴿أََوَلْم
بَِصريٌ﴾. ءٍ َيشْ ِبُكلِّ

امللك) (سورة

يرزق. حيٌّ هو فإذا بصخرته، قتله أياس أن حسبنا أي: الدواهي، الجوائح: (29)
ضعفاؤهم أي: أعراضهم، وأما العدو، لصد وقفوا اإلغريق أبطال إن أي: (30)
عىل الطرواد وحمل مغلوبًا، الغالب فبات القتال آية انعكست وهنا السفن، إىل فلجأوا
لها ومهد إبداًعا، وصفها يف الشاعر أبدع موقعة فكانت قواهم، أوهنت حملًة اإلغريق
يقل لم زمان، كل يف بعدهم للمطالع ويلذ الزمان ذلك أبناء معتقد عىل ينطبق تمهيًدا
وما عزائمهم، وهنت الجريح هكطور الحتجاب بالطرواد األزمة اشتدت ملا أنه بسيًطا قوًال
املستبسل انثناء فيهم وانثنى هكطور، انتعش حتى اإلغريق أمام صاغرين يلتوون زالوا
ملا إنه فقال: شعري، بقالب ذلك أفرغ بل كان ما كان حتى وراءه، واندفعوا فاندفع
فيبوس وقدم اإلغريق، نفوس صغرت زفس بوعيد مضطًرا الوغى ساحة فوسيذ غادر
إىل األولون فصار يماثله نصري للطرواد وقام اإلغريق نصري فغاب الطرواد، صدر يف

696



عرش الخامس النشيد

إليه وترتاح الحس من الوهم يقرب ترصًفا ذلك بكل الشاعر ترصف وقد اآلخرين، مصري
النفس.

أيًضا. الرتس التايل: البيت يف والجنة املسامري. والحرابي: الرتس. الجوب: (31)
القيس. بها ويراد كلية، جمع الكىل: (32)

ينفذ بعضها كان املتطائرة السهام أن البيتني هذين ومفاد جائًعا أي: غرثانًا، (33)
يبلغهم، أن قبل الرتب يف ينشب وبعضها بالدم، فيفهق بالسالح املدججة الفتية صدور يف
كثري عندنا حسنة استعارة وهي األبطال، للحم جوًعا بالتضور السهام هنا وصف وقد

الجميح: كقول أمثالها من

ل��ح��ُم م��ح��رب س��ن��ان ف��ي��ه��ا م��ث��ق��ف��ة ل��دن��ة ك��ف��ه ف��ي

الحرب سميت ومنها األصمعي: (قال مغيظ أي: محرَّب، رمحه سنان إن يقول:
ومثله اللحم، إىل قرم أي: ولحم، يغتاظ) أي: بعض، عىل بعضهم يحرب أهلها ألن حربًا؛

عنرتة: قول

األش��اوِس ل��دم ظ��م��آن ف��رم��ح��ي ت��ح��ل وال وٍد ب��ن ع��م��رو ي��ا ف��دون��ك

زفس. ترس تحريك قبل باآلخر الفريقني أحد يظفر لم إنه أي: (34)
السهل. الهزم: (35)

علمت. كما كبري عندهم عار وهو موته، بعد جثته تحرق ال أي: (36)
جوف ونساوى حافة عىل القائمة التالل بمادة الخندق ردم ملا فيبوس إن أي: (37)

نبل. مرمى من أكثر مسافة عىل طريًقا للطرواد فتح بجرفه، الحفري
يجري مىض «عليه سبيًال للطرواد وفتح الخندق، ردم من فيبوس فرغ ملا (38)
غري أركانه فقوض املجال لهم لينفسح السور؛ يهدم أن عليه بقي خميسهم» صفوًفا
اإلمكان يف وليس ودفعها، برفعها العبًا يلهو الرمل من كثيبة الطفل يخسف كما متكلف،
يتداعى سور لتمثيل معنى منه أصح وال املوضع، هذا يف التشبيه كهذا تشبيه إيراد
مما مأخوذ بالرمل املقابلة وجه أن رونًقا ويزيده الزمن، من بلحظة أركانه فتتقوض
مستعارة فاملقابلة الرمال، من كثبان فوق الجرف عىل قائم السور إذ املطالع؛ لنظر يلوح

وهلة. ألول لدينا يلوح مما
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ترامي وهي بابها يف فريدة موقعة إىل الشاعر بنا انتقل السور، الحصار: (39)
يمل أن أشفق وكأنه برية، هي وال بحرية هي فال راسية، وهي السفن حول الفريقني
يف ومداريًا مداويًا أوريفيل أتى الذي فطرقل إىل به فرجع املواقع هذه طول القارئ
عناء من واالسرتاحة التفكهة أوالهما: للمطالع فائدتان بذلك فكانت عرش، الحادي النشيد
التالية، املوقعة وصف الشاعر يستأنف أن قبل برهة عليه فتميض واملقتول القاتل ذكر
والحني لتلقيهما الفكر وإعداد وأخيل بفطرقل التذكري والثانية: عناء، بال املطالع فيتلقاها

القتال. ساحة
األلواح يف الخطوط كاستواء الكفاح مرامي يف تساويا الفريقني إن أي: (40)
النرص كفة أن إىل إشارة عوج، وال فيها ميل فال السفن، ببناء حاذق صانع كف تسطرها

أخرى. دون جهة إىل ميل أقل هنا تمل لم
السفينة. الغراب: (41)

قال: إذ عنرتة صوت دوي كالرعد هكطور صوت يدوي (42)

ال��ع��س��ك��ِر ق��ل��وب ف��ي ت��دوي ك��ال��رع��د ع��ب��س��ي��ًة ص��رخ��ة ف��ي��ه��م وص��رخ��ت

األمري يذكر العتبي قال الضيف، بإكرام املبالغة بوصف كثريًا مطروقٌة عبارٌة (43)
ضيًفا أشهر ثالثة قرابة عليه وأقام الغزنوي: محمود السلطان عىل قدم ملا الفوارس أبا

قريبة. وأنسابًا وشيجة أرحاًما األدنيني عن يتميز ال
يرعاه، اال ومن زفس يراعه من إىل بينة إشارة تشري الحال ظواهر إن أي: (44)

ضمريا. تخشوا وال فتقدموا لنا راجعة النرص كفة يقول أن أراد
حمل يوم املعركة يف الحسني بن هللا عبد بن إبراهيم الضبي املفضل أنشد (45)

به: العهد آخر وكان فُقتل

ال��ش��ك��ائ��ُم أف��واه��ه��نَّ ف��ي ال��ج��رد ع��ل��ى ت��روح��وا ال��ع��ش��ي ل��ف��ت��ي��ان أق��ول
ال��ل��وائ��ُم ت��ت��ب��ع��ه ال ي��ح��ت��رم وم��ن ب��ع��ده��ا ي��خ��ر ال ي��ح��ي��ى م��ن وق��ف��ة ق��ف��وا
ل��س��ال��ُم ذاك ب��ع��د ف��ي��م��ا ل��ت��س��ل��م م��ن��ه��ُم ن��ف��س��ك ب��اع��دت إن أن��ت وه��ل

عنرتة: قال السفن، الخاليا: (46)
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ق��ض��اءي ي��ح��ي��ن أو أرت��ج��ي��ه م��ا أرى ل��ك��ي ال��ل��ق��اء ع��ل��ى وألج��ه��دن

الزعيمني هذين الشاعر لنا أبرز بؤس، جمع والثانية بأس، جمع األوىل: بئوس (47)
له افرت وقد فهكطور موقفه، واقق بما خطابُه قومه عىل كالٍّ وإياس هكطور املغوارين
والسعادة األسمى بالحظ صبه ويمنِّي الهمم يستنهض زفس برعاية ووثق النرص ثغر
عن الذود «بطل ميتة سعيًدا ويموت حميًدا ذكًرا يخلف فاملقتول والحي، للميت الكربى
بساملات وبنوهم وبنوُه زوجه باألمن «ظل هلك إذا أنه األوىف الحظ وله الذمار»، عزيز
حاث فال ببالدهم، وحرصوهم األعداء عليهم ضيق لقوم يرى ما غاية وذلك الديار»،
اجرتأ وقد األمنية، تلك بنيل الرجاء من أعظم النزال ميدان يف االستبسال عىل يحثهم
يخفى وال الفوز، موقف يف الطرواد ألن املحصور؛ لبلد النرص عاقبة بذكر هنا الشاعر

قال: إذ الخذالن عاقبة إىل وأوجزها إشارة أبلغ التاسع النشيد يف أشار أنه

وأس��را ذالٍّ وال��ول��د وال��غ��وان��ي ذب��ًح��ا ول��ل��ق��وم ح��رًق��ا ل��ل��م��ب��ان��ي

فإنه مغلوب، وجيٍش منكوب، جمٍع لدفع يقال ما أبلغ خطابه جمع فقد أياس وأما
موت واملوت األوطان، إىل العودة حرمان من صوب كل من به املحدقة الرزايا له صور
الهالك لقتيلهم أمل وال والعار الخيبة وخلود للنار طعمة السفن وذهاب والهوان الذل
لهم واقي فال وهجوًما، كرٍّا الهالك الطرواد قتيل بحظ مهزوًما أو أسريًا الطرواد بسيف
صد يف التفاني إال يأتيهم بمدد لهم أمل وال السبل جميع وجوههم يف سدت وقد إذن
الخاملة، النفوس وتستحث الحمية، روح فيهم تبعث بكلمة الخطاب وختم العدو. غارة
الجملة يف وهو عبارة، بأوجز نرصهم سابق فذكرهم بأًسا، دونكم الطرواد إن فقال:

املقام. هذا مثل يف باملرام منه يف أو يتصور ال خطاب
البقر. قطيع الصوار: (48)

الحد. الغرار: (49)
الرشور. دعر، جمع األدعار: (50)

ال ولكنه املخاطر إىل بنفسه يقذف ال ألنه النجاة؛ إىل أقرب الجبان إن أي: (51)
املتنبي: قال حميًدا. ذكًرا يخلف
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ال��ي��م��ان��ي��ا ال��ح��س��ام ت��س��ت��ع��دنَّ ف��ال ب��ذل��ٍة ت��ع��ي��ش أن ت��رض��ى ك��ن��ت إذا
ال��م��ذاك��ي��ا ال��ع��ت��اق ت��س��ت��ج��ي��دنَّ وال ل��غ��ارٍة ال��رم��اح ت��س��ت��ط��ي��ل��نَّ وال
ض��واري��ا ت��ك��ون ح��ت��ى ت��ت��ق��ي وال ال��ط��وى م��ن ال��ح��ي��اءُ األس��د ي��ن��ف��ع ف��م��ا

العظمى؛ هكطور مواقع من موقعة آخر وصف يف هنا الشاعر سيرشع (52)
الظافر رهبة وعليه الصدام ساحة إىل ودفعه واإلقدام، البأس مظاهر بأعظم أبرزه ولهذا
واقتداًرا، قوة الحرب إاله كأنه واستعاًرا غيًظا يزبد وفمه رشاًرا تقدحان عيناه الفتَّاك،
األسد عيث العدو بجيش يعيث وهو البحار، لجج آثار نوء أو رشار، أوأر غضبه وكأن
إىل املتعاقبة التشابيه تلك مع املطالع بذهن يرتفع الشاعر أن يخفى فال األبقار، بصوار

الخالب. الزحف هذا من خال لو كان وصف أي مع التصور يبلغ ال حيث
بيرساه والصولجان عاج، من عرش عىل جالًسا غالبًا يمثلونه اآللهة، كبري زفس

نرس. العرش جانب وإىل بيمناه والصاعقة
الطرماح: قال (53)

م��خ��اِض ك��ل ب��ال��س��ي��ف إل��ي��ه��ا َض خ��ا ق��د ال��م��وت إل��ى م��س��ت��أن��ٍس ك��ل

مرداس: بن العباس وقال

س��واه��ا أم ف��ي��ه��ا ك��ان أح��ت��ف��ي أب��ال��ي ال ال��ك��ت��ي��ب��ة ع��ل��ى أش��د

الصخرة. الصفاة: (54)
السفينة. الغراب: (55)
املوج. زبد الغثي: (56)

املياه. مستنقع والهور: الشواطئ. الجدود: (57)
القطيع. وهو الصوار، بني أي: بينه، (58)

يهيج األحياء فادِّكار مات ومن حيٍّا منهم كان من أهلكم اذكروا أي: (59)
العار، من األنفة عىل يبعث األموات وادكار اإلقدام، عىل فيبعث الحنان ويثري العواطف،
الخطاب بهذا نسطور جمع وقد الجميل، الذكر استبقاء عىل والحرص الفخار، وطلب

الجند. يف الحمية روح لبث ووعيًدا وعًدا يقال أن يمكن ما كل الوجيز
الخيل. جياد من أربعة يركب كفارس أي: (60)
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زفس.

أن ينبئنا التمثيل لطف من فيه عما فضًال التشبيه هذا إن الظهر، املطية: (61)
لبعض يتأتى كان لقد حتى هومريوس، زمن يف املبالغ أعظم بالًغا كان الفروسية فن
الفارس كان إذ الزمن؛ هذا يف بمثله اإلتيان يصعب تثقيًفا يثقفوها أن الجياد مرويض
من ويؤخذ مغرية، وهي اآلخر متن إىل أحدها متن من ويثب منها، أربعة يسوق الواحد
املالعب فرسان يفعل كما ذلك يفعلون كانوا إنما أنهم إلخ» الخلق بطريق «حثها قوله:

التكسب. دون لالفتخار يفعلونه كانوا ولعلهم الزمن، هذا يف
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دليًال يكون أن إذن يصح فال املتحاربني، بلسان ال بلسانه التشبيه هذا الشاعر أورد
يشبه أن وللشاعر الطروادية، الحرب أيام الحد هذا إىل الخيل ترويض يف نبوغهم عىل
عن يرويها ال أن رشط عىل ومكانه زمانه أحوال من شاء بما الغابرة األعصار مجريات

األعصار. تلك أبناء
إىل يضطر لئالَّ سواه دون أفروطسيالس بمركب هكطور الشاعر أحل إنما (62)
وال حني قبل قتل فقد أفروطسيالس وأما والخذالن، بالجبن اإلغريق زعماء أحد رمي

(أفستاثيوس). سفينته هكطور بحلول منهم أحد عىل بأس
الحال هذه مثل يف املعتادة القائد نخوة من فيه ما مع هكطور خطاب إن (63)
ذلك وإعالن النهار، مواقع كل يف زفس بمواالة هكطور شعور أحدهما: أمرين؛ عن يشف
عن اإلحجام من به عليه يعرتض ربما ما رد يف رغبته والثاني: والشكر. الحمد بملء
شيوخ عاتق عىل وجه من بإلقائها التبعة تلك من فتملص يومه، حتى السفائن مهاجمة

زفس. مشيئة عىل آخر وجه من وإحالتها الجبناء، قومه
الحرب. إاله آريس إىل نسبة اآلرية: (64)

بموقف يشءٍ ألشبه بالظفر وممنيًا بالهالك منذًرا وخطابه أياس موقف إن (65)
موىس بأمر األندلس غزو قاصًدا إليه، املنسوب الجبل من انحدر أن بعد زياد بن طارق
املسلمني طارق فحث خلكان: ابن قال جرار. بجيش ملحاربته رودريغ فقدم نصري، بن
والعدو ورائكم والبحر املفر أين الناس، أيها قال: ثم الشهادة، يف ورغبهم الجهاد عىل
من أضيع الجزيرة هذه يف أنكم واعلموا والصرب، الصدق إال وهللا لكم فليس أمامكم، من
ال وأنتم موفورة، وأقواته وأسلحته بجيشه عدوكم استقبلكم وقد اللئام، مآدب يف األيتام

إلخ. … سيوفكم غري لكم وزر
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فطرقل ومقتل السادسة املعركة

ُمْجَملُه

يسلحه أن إليه يتوسل الباكي الضارع موقف لديه ووقف أخيل عىل فطرقل دخل
الحدود يتجاوز ال أن رشيطة عىل طلبه إىل أخيل فأجابه الطرواد، ملقاتلة ليذهب بسالحه
عىل تألبت قد األعداء وكانت ذلك، وراء ما إىل يتقدم وال السفن، عن الطرواد يصد بل
ذلك؛ ينظر وأخيل السفن بإحدى النار وأرضمت يتقهقر، فجعل قواه وخارت آياس
جانبه وإىل أخيل مركبة فركب املسري، برسعة وأمره سالحه يف يشك وهو فطرقل فنادى
وخطب املرامد قومه أخيل وجمع الخالدات، الجياد يسوق وحوذيه رفيقه أفطوميذون
املضطرمة النريان وأطفأ فهزمهم، األعداء عىل فطرقل بهم فانقض وصىل ودعا فيهم
وفطرقل الخندق، مدبرون وهم الطرواد فاجتاز هكطور طلب يف أياس وجرى بالسفن،
زعيم إال الطرواد من فطرقل وجه يف يقف ولم السالح ويعمل الكفاح يثري أعقابهم يف
غلوكوس فاحتدم فتمنعه، هريا تتصدَّ لم لو فطرقل يد من ينقذه زفس وكان الليقبني،
األمر انتهى بل يشء من ذلك أغناهم فما زعيمهم لجثة صيانة بقومه وتقدم الليقي
ليقيا، إىل أفلون بها فطار جثته وأما الزعيم، ذلك أسالب عىل اإلغريق واستيالء بالتوائهم،
وهمَّ هزيمتهم، يف األعداء تعقب بل أخيل بأمر يأخذ ولم االنتصار، بخمرة فطرقل فثمل
هكطور حوذي فطرقل فقتل هكطور، إليه وأرسل أفلون فدفعه املدينة أسوار بتسلق
الدفاع عىل يقوى ال أعزل فبات سالحه، من وجرده فطرقل ورضب بنفسه أفلون فتقدم
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أفطوميذ لها فأرخى أخيل، خيل طلب يف وجرى هكطور، عليه وأجهز أوفرب فطعنه
وتوارت. به فطارت األعنة

ح��ب��ا ف��ي��ال زف��س ب��ه��ا ع��ن��اٌق ال��م��ال ب��ي��ن ل��ت��درك ول��ي��س��ت

والعرشين. الثامن اليوم يف أيًضا النشيد هذا وقائع

السادسعرش النشيد

ع��دا أخ��ي��ل ن��ح��و وف��ط��رق��ل ال��وح��ى اس��ت��ط��ار ال��غ��راب ب��ذاك
ج��رى1 ب��ص��خ��ٍر م��اءٍ ك��أس��ح��م س��خ��ي��نً��ا دم��ًع��ا ع��ي��ن��اه ت��س��اق��ط
أس��ى وف��رط رف��ٍق ع��واط��ف ل��رؤي��ت��ِه أخ��ي��ل ف��ه��زت
ال��ش��ج��ى ع��الم ل��ي ق��ل أف��ط��رق��ل «إذن وق��ال: إل��ي��ه ف��م��ال

∗∗∗
ت��ه��رع أم��ه��ا دون��ه��ا وم��ن ت��س��رع ج��رت ك��ط��ف��ٍل ش��ه��ق��ت
ت��ه��م��ع ص��ب��بً��ا وم��ق��ل��ت��ه��ا أث��واب��ه��ا ذي��ل ف��ي ف��ت��ع��ل��ق
ي��ش��ف��ُع ب��ذل��ت��ه��ا ع��س��اه إل��ي��ه��ا ب��ل��ي��ًال ط��رًف��ا وت��رس��ل
ال��ب��ك��ا ف��ت��ك��فَّ ل��ت��ح��م��ل��ه��ا ض��ارع��ٌة وه��ي وت��ج��ذب��ه��ا

∗∗∗
ن��ذع��ر وأن��ا ق��وم��ن��ا ل��ه خ��ب��ر إف��ث��ي��ا م��ن أع��ن��دك
األث��ُر أن��ب��أ ق��د ب��ذل��ك ح��يٍّ��ا زال م��ا م��ن��ت��ي��وس ف��إن
ائ��ت��م��روا وإم��رت��ه ع��زي��ٌز ب��م��رام��ده ك��ذا وف��ي��ال
ب��ال2 وأي ع��ل��ي��ن��ا ب��الءٌ م��وت��ه��م��ا ش��ك ال ه��م��ام��ان

∗∗∗
ف��ش��ال م��ذ األخ��اءة ل��ف��ي��ف ع��ل��ى ح��زنً��ا ال��ب��ث ان��ت��اب��ك أم
خ��ذال م��ظ��ال��م��ه ج��زاء ج��ي��ش��ه��م ع��م��ارت��ه��م ت��ج��اه
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ع��ج��ال» رم��ت��ه ب��ال��ذي أح��ط ل��ي ض��م��ي��رك ب��ح��ق��ي ف��ب��ح
ال��ورى ق��روم أش��دَّ ي��ا «أج��ْل أن��ف��اس��ه: ��د وص��عَّ ف��ق��ال

∗∗∗
ال��ع��م��د ج��راح ن��ق��ع ت��دف��ق وق��د ج��لَّ ف��ال��خ��ط��ب ال��ك��ي��د دع
ق��ع��د ال��ط��ع��ان رب وأوذي��س دم��ه أق��ع��ده ذي��وم��ي��ذ
ال��ع��دد أل��ق��ى أري��ف��ي��ل ك��ذاك ج��رح��ه ألَّ��م��ه وأت��ري��ذ
اإلس��ى3 خ��ي��ار ال��ج��راح ل��ض��م��د ب��س��ف��ائ��ن��ه��م ب��ه��م أح��اط��ت

∗∗∗
ال��ع��ن��اد ه��ذا ق��ط ل��ي ك��ان ف��ال ال��ف��ؤاد ص��ل��د ال��ك��ي��د ع��ل��ى وأن��ت
ال��ش��داد ال��ب��ئ��وس اش��ت��داد ت��ع��د ل��م��ن ل��ي ق��ل ال��ب��اس ف��اس��د أي��ا
ال��طِّ��راد4 ب��ي��وم ال��ب��الء ع��م��ي��م األخ��اء ل��ف��ي��ف ع��ن ت��زح ل��م إذا
ال ال��ف��وارس ف��ي��ال اب��ن ول��س��ت ب��ش��ٍر م��ن أن��ت ف��م��ا ف��الال

∗∗∗
أص��ال ال��ب��ح��ر ل��ج��ة ف��ي اخ��ت��رت ب��ل أص��ال ب��أم��ك ل��ي��س��ت وث��ي��ت��ي��س
ف��ع��ال5 ك��ال��ص��خ��ر ف��ؤادك ألن ول��ي��ًدا ك��ن��ت ال��ص��خ��ر ك��ب��د وم��ن
ن��ق��ال زف��س ع��ن أم��ك ل��ك روت ف��ي��م��ا ال��م��ق��ادي��ر خ��ش��ي��ت ��ا ف��إمَّ
��رى ال��شَّ أس��د ال��م��رام��د ل��ف��ي��ف إم��رت��ي وف��ي ف��اب��ع��ث��نَّ ف��ب��ي

∗∗∗
ت��ص��ط��ل��ي واف��ي��ت��ه��م ي��خ��ال��وك أق��ب��ل إن ب��س��الح��ك ع��س��ى
ت��ن��ج��ل��ي6 وك��رب��ت��ن��ا ت��ف��رُّ وط��روادٌة األخ��اء ف��ي��ن��ج��و
واألس��ل ب��ال��ب��ي��ض إلل��ي��ون ن��ك��س��أه��م ال��ق��وم ون��ك��ت��س��ح
ال��ع��ي��ا» رم��اه ج��ي��ًش��ا ن��ب��دد ع��ي��اءٍ م��ن ب��ن��ا ول��ي��س ف��إنَّ��ا

∗∗∗
ب��ؤس ي��وم ف��ي س��اق��ت��ه ال��ح��ت��ف إل��ى ن��ف��س دف��ع ع��ن أم��ان��ي��ه ل��ت��ل��ك
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ب��ح��دس��ي ل��ي��س ح��دس��ك «أف��ط��رق��ل ل��ه: وق��ال أخ��ي��ل َف��أَنَّ
زف��س ح��ك��م ع��ن أم��ي ل��ي روت ف��ي��م��ا ال��م��ق��ادي��ر ألخ��ش��ى ف��ل��س��ت
ال��ل��ظ��ى ب��ح��ر ال��ك��ل��ي��م ف��ؤادي ح��رَّق��ت غ��ص��ة ب��ي ول��ك��ن

∗∗∗
اغ��ت��ص��ب وف��ت��ات��ي ��رى ال��سُّ زع��ي��م ان��ت��ص��ب م��ن��ذ أل��ه��ب زل��ت وم��ا
ال��نَّ��ص��ب األج��زاء ه��ي وم��ا م��ق��اًم��ا ق��ري��ن��ي إالَّ ه��و وم��ا
األرب ون��ال��وا ال��ب��الد ف��ت��ح��ت ل��م��ا األراغ��س ح��ب��ان��ي ح��ب��اءٌ
ال��ح��م��ا ب��ذاك دخ��ي��ٌل ك��أن��ي رام��ه��ا م��ع��ت��س��ًف��ا وأت��ري��ذ

∗∗∗
ال��ح��اض��ر ب��م��وق��ف��ن��ا ون��ل��ُه ال��غ��اب��ر ع��ن ل��ن��غ��ض ول��ك��ن
اآلخ��ر إل��ى أل��ي��ن ال ب��أن ق��ب��ًال آل��ي��ُت ك��ن��ت وإن ف��إن��ي
ال��ب��ات��ر ظ��ب��ا ل��ديَّ وت��ب��دو ال��ع��دى ب��ف��ل��ك��ي ت��ح��ي��ط أن إل��ى
ال��م��دى7 ط��ول ال��غ��ي��ظ ي��ك��م��ن ب��أن اْل��تَ��َظ��ى م��ه��م��ا ل��ل��م��رء ك��ان ف��م��ا

∗∗∗
ال��ط��راود ج��ي��ش ال��ف��ل��ك أدرك ف��ق��د ب��ال��م��رام��د وس��ر ب��س��الح��ي ف��ق��م
ال��م��ج��اه��د م��ج��ال ع��ل��ي��ه��م ف��ض��اق ق��وم��ن��ا ح��ص��روا ق��د وب��ال��ث��غ��ر
ال��م��ق��ال��د أل��ق��ى ال��ن��ص��ر ل��ه��ا ك��أن ان��دف��ع��ت خ��ل��ف��ه��م وإل��ي��ون
ال��س��ن��ا ت��ل��ق��ي آخ��ي��ل ت��ري��ك��ة ب��ط��الئ��ع��ه��م ل��ق��ي��ت وم��ا

∗∗∗
ي��ق��ف ال��ع��داة ج��ي��ش خ��ل��ت ل��م��ا ي��ع��ت��س��ف ل��م أت��ري��ذ أن ف��ل��و
ت��رت��ج��ف ح��ف��ائ��رن��ا ب��ب��ط��ن ك��ت��ائ��ب��ه��م وص��رع��ى وول��وا
ص��رف ع��ن��ًف��ا ذي��وم��ي��ذ وع��ن��ه��م ب��درَّاع��ن��ا أح��اط��وا ه��م وه��ا
األذى ل��دف��ع اح��ت��داًم��ا ي��ه��ي��ج ع��ام��ٌل ب��راح��ت��ه ول��ي��س

∗∗∗
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يُ��ل��ق��ي ال��خ��ب��ائ��ث ن��ف��ث��ات ب��ه ن��ط��ق ق��ب��ح م��ن ألت��ري��ذ ول��ي��س
وش��رِق ب��غ��رٍب ال��ف��ض��اء ي��ش��قُّ دوى ص��وٌت ل��ه��ك��ط��ور ول��ك��ن
ب��س��ب��ق ون��ادوا وع��ج��وا وض��ح��وا أع��داؤن��ا ب��ال��نَّ��ص��ر ف��از وق��د
ال��م��رت��ج��ى ال��وط��ن ل��ب��ل��غ��ن��ا ن��اره��م م��ن ال��ف��ل��ك وِق َف��ُك��رَّ

∗∗∗
وف��خ��ر م��ج��ٍد ك��لَّ ل��ي ف��ت��ح��رز أج��ر وم��رام��ي ائ��ت��م��ر ألم��ري
غ��رٍّ ون��ف��ائ��س ت��ح��ف ع��ل��ى ف��ت��ات��ي ب��ال��ج��الل ل��ي وت��ح��م��ل
ن��ص��ِر أع��ظ��م أوالك زف��س ول��و وع��د ال��ع��دو ص��دَّ ال��ف��ل��ك ع��ن
ال��ورى ب��ي��ن ق��دري ف��ت��ب��خ��س م��ف��رًدا ال��ع��دى ف��ي ت��ن��دف��ع وال

∗∗∗
ال��ن��ب��ال ت��ح��ت ب��ال��ج��ي��ش إلل��ي��ون ال��ق��ت��ال ط��ي��ش ي��دف��ع��نَّ��ك وال
وص��ال األل��م��ب أخ��ل��ى ك��ف��ي��ب��وس ال��ع��داة ول��ي إالٍه ف��ربَّ
ال��رج��ال وت��ص��دُّ ألس��ط��ول��ن��ا ت��ض��م��نُ��ُه األم��ن ح��ال��م��ا إذن
ُه��ن��ا إل��يَّ وب��ادر س��واك ي��ض��رم��ه��ا ال��ح��رب ودَع ف��ع��د

∗∗∗
األع��ظ��م��ي��ن��ا ال��س��ادة وف��ي��ب��وًس��ا أث��ي��ن��ا ي��ا ال��ع��ل��ى ربَّ زف��س أي��ا
ص��اغ��ري��ن��ا ب��رم��ت��ه��م ي��ف��ن��وا ة األخ��اء ف��وق ال��ط��رواد أب��ي��دوا
ال��ح��ص��ون��ا»8 ن��دك َودكٍّ��ا ت��خ��ل��و ن ب��إل��ي��و س��وان��ا ح��يٍّ��ا ي��ب��ق وال
ارت��خ��ى أي��اس ع��زم وث��م��ة ه��ن��ا ه��ا ح��دي��ث��ه��م��ا ف��ذاك

∗∗∗
دا ب��دَّ ب��أس��ه ُق��َوى وزف��س ال��ع��دى ط��ع��ان ع��ل��ي��ه ت��وال��ت
ال��ص��دى ش��اس��ع��ات ن��ب��ال��ه��م ان��ه��م��ل��ت ت��ري��ك��ت��ه وف��وق
ي��دا9 ي��ل��وي ال��ع��ي م��ن ي��ك��اد ق��ائ��م��ٌة ب��ال��ج��وب وي��س��راه
ال��ق��ه��ق��ري ع��ن��ه��م ب��داف��ع��ه ب��ق��ن��اه ال��ع��دى ج��ي��ش ك��ل وم��ا
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∗∗∗
ي��ن��دف��ق ��ي��ل ك��ال��سَّ ال��ج��ه��د م��ن ال��ع��رُق ج��وارح��ه وف��وق
ي��خ��ت��ن��ق ك��اد وق��د ع��ل��ي��ه أن��ف��اس��ه ت��ردد ف��ش��ق
ال��ق��ل��ُق ال��ق��ل��ق ع��ل��ى وزاد أزم��ًة أزم��ٍة ع��ل��ى وس��ي��م
ال��ع��ل��ى10 ق��ي��ان ق��ل��ن ال��ف��ل��ك ع��ال األوار ك��ي��ف ش��ع��ري ل��ي��ت أال

∗∗∗
ب��رى ب��ال��ح��س��ام وع��ام��ل��ه ج��رى ج��ريً��ا ه��ك��ط��ور آلي��اس
ال��ث��رى11 ل��وج��ه ص��ل��ي��ًال ي��ص��لُّ ب��ث��ع��ل��ب��ه ال��س��ن��ان ف��أه��وى
ش��ع��را ال��ع��ل��ى آل س��خ��ط وف��ي ض��ئ��ي��ٍل ب��ع��وٍد أي��اس ف��ب��ات
ال��ع��دى ل��ن��ص��ر ال��ق��ت��ال ع��م��اد دون��ه ب��رى زف��س خ��ال وق��د

∗∗∗
ال��ل��ه��ب��ا ال��ع��دى أورى وب��ال��ف��ل��ك ال��ظ��ب��ا م��رام��ي ع��ن ال��ت��وى ل��ذاك
ن��ش��ب��ا12 وج��ه��ت��ه س��ط��ح وف��ي ف��ش��ا ال��س��ع��ي��ر ال��غ��راب ب��ك��ل
م��ض��ط��رب��ا: ف��خ��ذي��ه ب��ك��ف��ي��ه الط��ًم��ا ل��ذا أخ��ي��ل ف��ص��اح
س��م��ا ق��د ف��ارًس��ا أي��ا ب��دار زف��س ف��رع ي��ا أف��ط��رق��ل «ب��دار

∗∗∗
وث��ب��وا ج��م��ل��ًة وأع��داؤن��ا ت��ل��ت��ه��ب ب��ال��ن��ار ال��ف��ل��ك أرى
ال��ه��رب وج��ه��ن��ا ف��ي وي��م��ن��ع ي��ن��ال��ون��ه��ا ه��ل ل��ه��ف��ي ف��وا
واذه��ب��وا»13 ك��ت��ائ��ب��ن��ا أع��ب��ي ري��ث��م��ا إذن ب��س��الح��ي ف��ق��م
أض��ا ق��د ف��والذه ب��ب��رَّاق س��الٍح ب��زاه��ي ش��ك ف��ف��ط��رق��ل

∗∗∗
ل��ج��ي��ن م��ن ع��ًرى ش��دت ب��س��اق��ي��ه ب��ال��ق��دم��ي��ن خ��ف��ي��ن ف��أوث��ق
ال��ف��ي��ل��ق��ي��ن روَّع��ة آلخ��ي��ل ألم��ًة ص��دره ع��ل��ى وأل��ق��ى
ال��ع��ات��ق��ي��ْن ع��ل��ى ل��ج��ي��ٍن ق��ت��ي��ر ��ع��ه ي��رصِّ ح��س��اًم��ا وأل��ق��ى
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اك��ت��م��ى ف��ي��ه��ا ث��م ت��ن��اول��ه��ا ال��وب��اِل ذات ت��ل��ك وج��ن��ت��ه

∗∗∗
س��اب��ح��ات14 ب��ق��ون��س��ه��ا ت��ط��ي��ر وال��ع��ذب��ات ال��ت��ري��ك��ة وت��ل��ك
ال��ع��زم��ات ل��رؤي��ت��ه��ا ت��ذل ه��ام��ت��ه ث��ب��ت ع��ل��ى رم��اه��ا
األزم��ات ل��دى ع��ل��ي��ه ت��خ��فُّ ث��ق��اًال ق��ن��يٍّ��ا ي��ه��ز وق��ام
ح��وى15 أخ��ي��ل س��الح ج��م��ي��ع أخ��ي��ل ق��ن��اة ص��ل��د غ��ي��ر ك��ذا

∗∗∗
ي��ج��ي��ل م��ن��ه��م ال��رم��ح ذل��ك ف��تً��ى أخ��ي��ل غ��ي��ر ال��ق��وم ف��ي ك��ان ف��م��ا
ث��ق��ي��ل16 ع��وًدا ف��ل��ي��ون ب��ق��ن��ة ق��ط��ع��ت زان��ُة وع��ام��ل��ه
وب��ي��ْل ال��ع��داة رق��ب��ات ع��ل��ى س��الًح��ا ل��ف��ي��ال أه��دى وخ��ي��رون
دع��ا س��ري��ًع��ا ال��ج��ي��اد ل��ش��د أف��ط��م��ذًا ف��ط��رق��ل ش��ك وم��ذ

∗∗∗
وس��ن��د17 ل��ه وف��يٍّ��ا ول��يٍّ��ا ال��ش��دد ان��ت��ي��اب ي��وم ك��ان ف��تً��ى
أح��د ف��ي��ال اب��ن ب��ع��د ال��ص��ي��د م��ن م��ث��ل��ه ف��تً��ى ي��رع��ى ك��ان وم��ا
ال��ع��دد ب��ب��ه��ي ب��ب��ال��ي��ٍس ي��ق��رن��ه ل��زن��ث��س ف��ه��ب
ال��ه��وا ن��س��ي��م م��ن ع��ل��ق��ت وق��د أم��ه��م��ا ع��ن��ق��اء ج��وادان

∗∗∗
ت��رع��ى األق��ي��انُ��س ��ة ض��فَّ ع��ل��ى ت��س��ع��ى وه��ي ف��وذرغ��ٌة ت��ل��ك ن��ع��م
وط��ب��ع��ا ج��ريً��ا ال��ري��ح ك��ع��اص��ف��ة ش��بَّ��ا وال��ج��وادان َح��َم��َل��ْت ك��ذا
س��ق��ع��ا ن��ال ب��إي��ت��ي��ن أخ��ي��ل ال��ذي ف��داس ش��دَّ ول��ل��ن��ي��ر
ج��رى18 ال��خ��ل��ود ج��ي��اد ف��ج��ري ال��ردى ره��ن ك��ان وإن ج��واٌد

∗∗∗
ل��ل��ك��ف��اح م��رام��ده ي��ع��ب��ي وص��اح أخ��ي��ل ط��ار وب��ال��خ��ي��م
ال��ري��اح دف��ع ال��ب��أس ي��دف��ع��ه ـ��ر ال��ك��واس��ـ ال��ذئ��اب ك��س��رب ف��ه��ب��وا
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ال��ص��ف��اح دام��ي��اُت وأف��واه��ه��ا إيَّ��ًال ال��ذرى ف��وق م��م��زق
ح��ال ب��م��اءٍ ال��ل��س��ان ب��س��ل��ط وال��ًف��ا ج��رى ج��ي��ًش��ا وت��ن��ض��م

∗∗∗
ه��م��م��ا19 ت��رت��خ��ي وال وت��روي ال��دم��ا ت��ل��ك ال��م��اء ف��ي ف��ت��ن��ب��ذ
وان��ت��ظ��م��ا دار ل��ف��ي��ف��ه��م ك��ب��اره��م ف��ط��رق��ل ح��ول ك��ذا
ال��ح��م��ا ح��م��اة ال��ك��م��اة ي��ح��ض أخ��ي��ل زف��س خ��لُّ وب��ي��ن��ه��م
أت��ى غ��راٍب ك��ل ب��خ��م��س��ي��ن ب��ه��م أت��ى ف��ل��ًك��ا ب��خ��م��س��ي��ن

∗∗∗
ال��ف��ي��ل��ق��ا ك��ف��ل ب��إم��رت��ه وث��ق��ا ب��ه��م ص��ي��ٍد ب��خ��م��س��ة
ال��ل��ق��ا م��ي��ن��س��ت��ي��وس ب��إم��رة ن��ظ��م��ت ج��رائ��ده��م ف��أول��ى
ان��ب��ث��ق��ا زف��ٍس م��ن ك��ان ـ��ذي ال��ـ خ��ي��وس إس��ف��ر ال��ج��دول اب��ن (ه��و
ال��ن��ه��ى ف��ي��ال واب��ن��ة ـ��ج��م��ي��ل��ة ال��ـ ف��ول��دورا أم��ه ول��ك��ن��م��ا

∗∗∗
وح��ب��اه��ا ف��ي��ري��رٍس ب��ن ب��روس ب��غ��اه��ا اإلاله ذاك ب��ع��د وم��ن
ف��ت��اه��ا) ف��ت��اه ب��أن وش��اع زوج��ًة ع��ل��نً��ا ل��ه ف��ك��ان��ت
وج��اه��ا ب��أًس��ا ج��ل م��ن ألف��دور ان��ت��ظ��م��ت ال��ف��رق وث��ان��ي��ة
ال��ص��ب��ا ب��ش��رخ ول��دت��ه م��ن س ف��ي��ال اب��ن��ِة ُف��ِل��يْ��ِم��ي��َل��َة اب��ن ه��و

∗∗∗
ال��ت��ه��ب ب��ال��غ��رام ه��رم��ٌس ب��ه��ا ال��ط��رب ب��م��غ��ن��ى ح��س��ٍن ب��دي��ع��ة
ال��ذه��ب20 ق��وس ذات ل��دى ع��ذارى ال��ـ ب��ي��ن وت��رق��ص ت��غ��ن��ي رآه��ا
اح��ت��ج��ب21 ف��ي��ه��ا ال��ق��ص��ر ذروة وف��ي ب��ه��ا ه��ام أرغ��وص ف��ق��ات��ل
رم��ى م��ا وإذا ع��دا م��ا إذا ن��اب��ًغ��ا ول��ًدا وأول��ده��ا

∗∗∗
ب��ان��ت��ظ��ار22 إل��ي��ث��ي��ٌة وث��م ال��ن��ه��ار ل��ش��م��س ت��ب��دَّى ول��م��ا
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ش��ع��ار ب��أج��ل ب��م��ن��زل��ه أن��زل��ه��ا أك��ط��ور إخ��ك��ل��ي��س
ال��م��ن��ار ع��زي��ز رب��ي��بً��ا ي��ش��بُّ ال��غ��الم ظ��ل ف��ي��الس ح��ج��ر وف��ي
ال��ف��ت��ى م��م��ال ب��ن ل��ف��ي��ن��در اج��ت��م��ع��ت ال��ف��رق وث��ال��ث��ُة

∗∗∗
ط��ع��ن��ا إن ف��ط��رق��ل غ��ي��ر ب��ه��م ال��ق��ن��ا ب��ه��ز ي��ف��ق��ه ل��م ف��تً��ى
ال��ع��ن��ا إل��ف ال��ش��ي��خ ال��ف��ارس ه��و ق��وَّاده��م راب��ع وف��ي��ن��ك��س
ام��ت��ح��ن��ا ال��وغ��ى ع��ادي��ات م��ن ـ��س ال��ف��ي��ـ ب��ن أل��ق��م��ي��ذ وخ��ام��س��ه��م
ل��ل��وغ��ى: ي��ث��ب��ت��ه��م وص��اح ك��تَّ��ب��ه��م آخ��ي��ل ك��ذل��ك

∗∗∗
ع��ال ال��وع��ي��د ص��دي��د ع��داك��م ع��ل��ى ك��م ادَّك��روا «م��رام��دة
وت��ال: ق��ل��ى وك��ٌل ح��ن��ق��ت ك��لَّ��م��ا ع��اذل��ي ف��ك��ل��ك��م
وق��ال م��رًة أرض��ع��ت ق��د ـ��ك ف��أم��ـ ف��ي��ال اب��ن ي��ا ظ��ال��ًم��ا «أي��ا
ال��م��ل��ت��ق��ى أش��رف ع��ن رف��اق��ك ح��ج��رت وق��س��ًرا ل��بٍّ��ا «ت��ص��ل��ب��ت

∗∗∗
وغ��ال» ح��ق��ًدا ال��ت��ح��ام��ل ف��م��اذا وإال ل��ل��دي��ار ب��ن��ا «ه��ل��م
ت��ص��ل��ى ال��ح��رب ج��ذوة ف��دن��ك��م ج��م��ل��ًة أق��اوي��ل��ك��م ل��ت��ل��ك
أه��ال» ل��ل��ك��ر ك��ان ال��ذي إل��ي��ه��ا ف��ل��ي��ك��رَّ أم��ان��ي��ك��م وت��ل��ك
ال��ب��ن��ا ك��رصِّ ��ت ُرصَّ ك��ت��ائ��ب م��ل��ي��ك��ه��م ول��بَّ��وا ف��ه��ب��وا

∗∗∗
ل��ل��ع��ل��ى س��م��ت داٍر ب��ح��ائ��ط ات��ص��ال ق��د ب��ص��خ��ٍر ك��ص��خ��ٍر
وال ب��ن��وءٍ ت��ب��ال��ي ف��ل��س��ي��ت رص��ف��ه��ا ب��ن��اؤه��ا وأُح��ِك��م
ال��ب��ط��ال ال��ب��ط��ُل الص��ق وق��د ج��ي��ش��ه��م ت��أل��ب ك��ذاك
ان��ح��ن��ى23 ال��م��ج��نُّ ال��م��ج��ن وف��وق اش��ت��ب��ك��ت ال��خ��وذة وب��ال��خ��وذة

∗∗∗
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ال��ق��وام��س ب��ه��ام ت��م��وج ت��الق��ت ال��ق��وان��س ع��ذب��اُت ب��ه��ب��ت��ه��م
ال��دَّراه��س الل��ت��ق��اء ب��رزا وق��د وأف��ط��م��ذٌ ش��ك وف��ط��رق��ل
ال��ف��وارس ب��ص��در ال��ع��دو ن��ك��ال واح��ٌد ��ه��م��ا ه��مُّ ه��م��ام��ان
ان��ث��ن��ى ل��ل��خ��ي��ام ـ��ت��ظ��ام��ه��م ان��ـ اس��ت��ت��م ��ا ف��ل��مَّ أخ��ي��ل وأم��ا

∗∗∗
ب��ب��ه��ج��ت��ه ي��ؤج أم��اط خ��زان��ت��ه غ��ط��اء ه��ن��اك
غ��زوت��ه ي��وم أم��ه ب��ه��ا أت��ح��ف��ت��ه ق��د ال��خ��زان��ة ف��ت��ل��ك
ب��ه��ب��ت��ه ال��ه��واء ت��ص��د ب��أردي��ٍة ش��ح��ن��ت��ه��ا وق��د
رأى م��ن ب��رؤي��ت��ه��ا ت��ش��وق غ��رٍّ وط��ن��اف��س وأك��س��ي��ة

∗∗∗
س��واه خ��م��ًرا ي��ش��رب ل��ي��س ب��ه س��ن��اه ب��دي��ًع��ا ك��وبً��ا ف��أخ��رج
إاله ك��ل دون م��ن وت��ه��رق ص��رًف��ا ت��رف��ع ال��رَّاح ب��ه ل��زف��س
ال��م��ي��اه ب��ن��ق��ي ��س��ه وغ��مَّ ط��ه��ره ال��ك��ب��اري��ت ب��ن��ار
اع��ت��ن��اء ب��ك��ل ص��بَّ س��وداء ـ��ر ال��خ��م��ـ ب��ه ي��دي��ه غ��س��ل ب��ع��د وم��ن

∗∗∗
ت��ض��رُّع��ه ل��زف��س وي��ع��ل��و ي��رف��ع��ه ق��ام ال��س��رى وب��ي��ن
وي��س��م��ع��ه: ي��راه وزف��س ال��س��م��اء ن��ح��و ب��ع��ي��ن��ي��ه ي��ش��ي��ر
م��رب��ع��ه24 ب��ان م��ن ـ��ف��الس��ج ال��ـ وم��ول��ى ال��ددون رب زف��س «أي��ا
ال��ش��ت��ا ق��رُّ ال��ق��وم ع��ل��ى م��ه��رَّ أز ح��ي��ث ب��ددون��ه م��ل��ًك��ا وي��ا

∗∗∗
اح��ت��ش��دوا25 ح��ول��ك م��ن روات��ك ال��س��ه��د ال��س��ل��ة س��رى وح��ي��ث
م��رق��ُد ل��ه��م م��ا ال��ث��رى وغ��ي��ر ق��دًم��ا ل��ه��م ي��غ��س��ل��وا ف��ل��م
ج��ه��دوا وق��د األخ��اء ب��ذل ف��أع��ززت��ن��ي ق��ب��ًال دع��وت��ك
ال��دع��ا س��م��ي��ع ي��ا ت��خ��ي��ب��ن��ي وال أي��ًض��ا ف��اس��ت��ج��ب��ن��ي أال
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∗∗∗
ال��ح��م��ي��م خ��ل��ي ف��ط��رق��ل ف��ي��زم��ع م��ق��ي��م ف��ل��ك��ي ب��ي��ن م��ا أن��ا ف��ه��ا
ال��ع��ظ��ي��م أزف��س ن��ص��ًرا ف��خ��ول��ه ل��ل��وغ��ى م��رام��دت��ي ي��ق��ود
ال��غ��ري��م ل��رغ��م ك��ف��ٌؤ ه��و ه��ل ر ه��ك��ط��و ف��ي��ع��ل��م ل��بٍّ��ا وص��ل��ب��ه
ان��ب��رى أخ��ي��ل وراء م��ا إذا إالَّ وي��ب��ط��ش ي��ك��ر ال وه��ل

∗∗∗
ال��خ��ط��ر زال ال��ف��ل��ك م��وق��ف وع��ن ان��ت��ص��ر م��ا إذا ح��تَّ��ى وش��دده
األغ��ر» وس��الح��ي ب��ع��س��ك��ره س��ال��ًم��ا ه��ن��ا إل��يَّ ي��أوب
وك��س��ر ج��اب��ًرا وع��ى وزف��س رق��ى أخ��ي��ل دع��اء ل��زف��س
ف��أب��ى س��الم��ت��ه وأم��ا ال��خ��الي��ا ص��ون ف��ط��رق��ل ف��خ��وَّل

∗∗∗
ق��ف��ال ع��ب��ادت��ه ف��روض أك��م��ال ف��م��ذ أخ��ي��ل وأم��ا
أق��ب��ال خ��ي��م��ت��ه ب��اب إل��ى ث��م أودع ال��ك��وب ب��م��وض��ع��ه
ال��ج��ح��ف��ال ال��ج��ح��ف��ل م��ن��ازل��ة م��رت��ق��بً��ا ه��ن��ال��ك وظ��ل
م��ش��ى ل��ل��ك��ف��اح ب��إم��رت��ه م��ن��ت��ظ��ٌم وال��ج��ي��ش وف��ط��رق��ل

∗∗∗
ال��ع��ب��ور ب��س��ب��ي��ل وخ��ش��رم��ه ي��م��ور ث��ار ال��دب��ر ك��أن��ه��م
ب��ال��ش��رور م��ن��ت��ش��ًرا ل��ي��ب��ع��ث ت��ح��ث��ح��ث��ه ول��ٌد وث��م��ة
ي��ث��ور ف��ع��ل��ي��ه ف��ي��دف��ع��ه ع��اب��ٌر ج��ه��ل��ه ع��ل��ى ي��م��ر
ال��ق��وى26 ش��دي��د ل��ح��م��اِت ح��دي��ًدا م��س��ت��ب��س��ًال ال��ب��ي��ض ع��ن ي��ذب

∗∗∗
ع��م��ارت��ه��م م��ن ان��ب��ع��ث��وا ك��ذا ب��ش��دت��ه��م ال��م��رم��دون س��رى
ب��ض��ج��ت��ه��م: ال��ف��ض��اء ي��ع��ج أق��ب��ل��وا م��ذ ي��ص��رخ وف��ط��رق��ل
ع��زي��م��ت��ه��م ع��ن ي��ن��ث��ن��وا ب��أن أخ��ي��ل ل��ق��وم ل��ي��س «م��رام��ي��د
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��رى ب��ال��سُّ ف��ت��ى أج��لَّ ن��ج��لَّ ب��أن س��راه ون��ح��ن ع��ل��ي��ن��ا

∗∗∗
ال��وح��ى» ق��روم أش��د ب��ح��ط اج��ت��رح��ا م��ا أت��ري��ذُ ل��ي��ع��ل��م
ط��م��ح��ا ل��ل��ق��ا وك��ل��ه��م ح��م��ي��ت��ه��م ل��ذاك ف��ه��اج��ت
ص��دح��ا ب��ف��ل��ك��ه��م ص��داه��ا وص��ي��ح��ت��ه��م وص��اح��وا وك��رُّوا
ال��ح��ل��ى ب��ب��ه��ي ب��ص��دره��م وأف��ط��م��ذٌ ي��زه��و وف��ط��رق��ل

∗∗∗
واض��ط��رب��وا ف��ط��رق��ل ل��م��ن��ظ��ر وارت��ع��ب��وا ال��ط��رواد ف��خ��ار
ال��غ��ض��ب ف��ات��ه وق��د ع��ل��ي��ه��م م��ق��ب��ًال ارع��وى أخ��ي��ل وخ��ال��وا
ال��ه��رُب ب��ه ي��ن��ج��و ك��ي��ف ي��رى م��س��ت��ش��رًف��ا ال��ت��اع ف��ك��ل��ه��م
رس��ا األب��ي ف��روط��س��الس غ��راب ح��ي��ث ع��جَّ وم��ع��ظ��م��ه��م

∗∗∗
ال��ق��ن��اه ص��ل��د ي��ق��ذف وأرس��ل خ��ط��اه ح��ي��ث ف��ط��رق��ل ه��ن��ال��ك
ال��ع��ت��اه ال��ج��ي��اد ص��ي��د ـ��ف��ي��ون��ة ال��ـ م��ول��ى ف��ي��رخ��م ب��ال��ك��ت��ف ف��أدرك
ب��ق��واه م��ع��ت��ص��ًم��ا خ��فَّ ـ��يُّ��س أك��س��ـ ج��دِّ م��ن أم��ي��دون م��ن ب��ه��م
ال��ف��ال ب��ع��رض ش��ت��اتً��ا وول��وا ك��ت��ائ��ب��ه وخ��ارت ف��خ��رَّ

∗∗∗
ال��غ��راب ذاك ن��ص��ف ل��ه��م��ت وق��د ب��ال��ت��ه��اب غ��ادروا م��ق��اب��س��ه��م
ب��اص��ط��خ��اب ش��م��ل��ه��م ت��ب��دَّد وال��ع��دى أخ��م��ده��ا ف��ف��ط��رق��ل
ل��ل��س��ح��اْب ن��ع��رت��ه��م وه��دة ال��خ��الي��ا ب��ت��ل��ك األخ��اء وه��بَّ
ال��ع��ن��ا ط��ول ب��ع��د ف��رٌج ب��دا وق��د ال��ع��دوُّ ش��تَّ ال��ف��ل��ك ع��ن

∗∗∗
ي��رب��د ال��ط��ود ش��ام��خ ب��ه س��ح��ابً��ا ب��دد ال��ص��واع��ق م��ث��ي��ر ك��أن
وف��دف��د ون��ج��ٌد ال��وه��اد وب��ط��ن ال��رَّواس��ي وُش��مُّ ال��ض��واح��ي ف��ت��ب��دوا
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��د27 ت��وقَّ ش��ع��اًع��ا ال��رق��ي��ع ب��ل��ب ي��ل��ق��ي وال��ن��ور ال��ج��و وي��ن��ف��ت��ح
ال��م��ن��ت��ه��ى غ��اي��ة ب��ش��دَّت��ه��ا ب��ل��غ��ت م��ا ال��ح��رب ول��ك��ن��م��ا

∗∗∗
ال��ف��رار ت��ب��غ��ي ال��ف��ل��ك ف��غ��ادرت اض��ط��رار ح��ك��م س��اق ف��ط��روادًة
أغ��اْر ع��م��ي��ٌد ق��رٍم ك��ل ع��ل��ى إث��ره��ا وف��ي ت��ذود وظ��لَّ��ت
أط��ار ال��س��ن��ان ع��رل��ي��ق ع��ل��ى األخ��اء ج��ن��د ص��در ف��ي وف��ط��رق��ل
ال��ثَّ��رى ف��وق ف��ان��ق��ض ال��ع��ظ��م إل��ى وال��ًج��ا ح��ق��ه ف��ي ف��أن��ف��ذ

∗∗∗
أم��ي��ْل ك��ان ال��ج��وب ص��دره وع��ن م��ن��ي��ل ب��رم��ح ث��واس وخ��رَّ
ص��ق��ي��ل ب��رم��ح ��ى ت��ل��قَّ م��ج��ي��س ول��ك��ن م��ج��ي��س رام وأم��ف��ق��ل
ق��ت��ي��ل ال��ج��ف��ون غ��ض��ي��ض ف��خ��ر ش��ظ��يَّ��ت��ه ق��ل��ب ف��ب��تَّ��ت
ال��ت��وى ق��دم��ي��ه ف��ل��دى ـ��ي��ًس��ا أت��م��ن��ـ خ��ص��ر ش��ق وأن��ط��ي��ل��ٌخ

∗∗∗
ل��ي��ق��ي��ه ل��ج��ث��ت��ه ف��خ��فَّ أخ��ي��ه م��وت م��اري��س ف��ح��رَّق
ي��ل��ي��ه ت��رس��م��ي��ذ ب��دا ول��ك��ن أن��ط��ي��ل��ًخ��ا ي��ط��ع��ن ك��اد وق��د
ف��ي��ه ي��ن��ف��ذ وال��ع��ظ��م ال��ل��ح��م ف��رى ب��س��ن��اٍن ع��ات��ق��ه ف��ب��ادر
ال��ردى ظ��الم غ��ش��ى وع��ي��ن��ي��ه ب��ش��ك��ت��ه وص��لَّ ف��خ��رَّ

∗∗∗
ذان ال��ف��ض��ل ذي ن��س��ط��ور ول��د ف��م��ن األخ��وان رم��ى األخ��وي��ن ك��ال
ال��زم��ان28 ه��ول خ��م��ي��رة س��ل��ي��ل أم��ي��س��ودٍر ف��رع��ا وذان��ك
ال��ط��ع��ان ي��وم ق��رم��ان وش��ه��م��ان ل��س��رف��ي��ذٍن وداٍد ح��ل��ي��ف��ا
ال��ق��ن��ا29 ص��م ق��رع غ��ادرا وق��د ان��ح��درا ك��ذا ألري��ب��ا ه��م��ا

∗∗∗
ظ��ه��ر ح��يٍّ��ا إق��ل��ي��وب��ول إذا ك��ر وي��ل��وس ب��ن أي��اس ك��ذاك
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أغ��ر غ��راٍر ب��م��اض��ي أي��اس ف��واف��ى ال��ف��رار ي��ب��غ��ي ت��ربَّ��ك
خ��ر وال��ق��رم ي��ل��ه��ب وأخ��رج ف��ق��راه ج��ي��ده ف��ي ف��واراه
ن��ب��ا ال��ع��ام��ل��ي��ن وك��ال رم��ى وك��لٌّ ف��ن��ي��ال رام ول��ي��ق��ون

∗∗∗
ب��ض��رب��ت��ه ف��خ��فَّ ح��س��اٌم ب��راح��ت��ه وك��ٌل ف��ك��رَّا
ق��ب��ض��ت��ه ك��ع��ب م��ن ف��ان��ق��ضَّ ـ��ة ال��ت��ري��ك��ـ أص��اب ذاك ف��ع��ام��ل
ب��ج��ل��دت��ه ي��ه��وي ع��ل��ق س وال��رأ ال��ج��ي��د ف��رى ف��ن��ي��ال ول��ك��ن
ه��وى ص��ري��ًع��ا ال��ح��ض��ي��ض وف��وق م��ق��ل��ت��ه ن��ور ف��غ��ادره

∗∗∗
ي��رك��ب ه��مَّ إذ أدرك أك��ام��اس ي��ن��ه��ب ال��س��ه��ل أق��ب��ل م��ذ وم��ري��ون
ي��ح��ج��ب ال��ن��ور ط��رف��ه ع��ن ف��ج��ن��دل ط��ع��ن��ًة ب��ع��ات��ق��ه ف��أل��ق��ى
غ��يَّ��ب ال��س��ري��ة وف��ي��ه ب��ف��ي��ه أص��اب إرم��اس وإي��ذوم��ٌن
ال��ل��ث��ى ف��ي ف��ل��ق��ل��ت وأس��ن��ان��ه ال��دم��اغ ت��ح��ت ال��ع��ظ��م ف��ش��ق��ق��ت

∗∗∗
م��ح��م��ر ب��ال��دم وال��ط��رف ف��ي��ه وم��ن ت��ف��ج��ر ال��ن��ج��ي��ع م��ن��خ��ري��ه ف��م��ن
ت��س��ت��ر ق��د ب��س��ت��رت��ه ك��ث��ي��ًف��ا س��ح��ابً��ا أل��ق��ى ال��م��وت ف��وق��ه وم��ن
وال��ك��ر وال��ذب ال��ب��أس ف��ات��ه وق��د ش��ت��اتً��ا ولَّ��ى ال��ط��راود وج��ي��ش
ف��رى زع��ي��ًم��ا زع��ي��ٍم وك��ل األخ��اء ج��ن��د ان��ق��ض وإث��ره��م

∗∗∗
ال��س��خ��ال ق��ط��ي��ع ي��ب��غ��ي ان��ق��ضَّ ق��د ال��خ��ب��ال ب��ش��م ذئ��اٍب ك��س��رب
ال��م��ج��ال ب��ف��س��ي��ح ف��ي��ده��م��ه ب��ج��ب��ٍل ال��رع��اة ف��رَّق��ت��ه وق��د
ل��ل��ن��ض��ال م��ه��ج��ٌة ل��ه ول��ي��س ي��م��زق��ه ف��ي��ه وي��ب��ط��ش
ال��ت��ظ��ى ف��ي��ه ه��ك��ط��ور إلدراك ح��ش��اه وأي��اس ش��أن��ه��م ف��ذا

∗∗∗
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ال��ص��دام ض��روب ح��نَّ��ك��ت��ه وق��د ال��ه��م��ام وه��و ه��ك��ط��ور ول��ك��ن
ال��س��ه��ام وه��زي��ز ال��ق��ن��ا ل��ق��رع ج��نَّ��ت��ه ب��س��ت��رة أص��اخ
وح��ام ف��ه��ام ال��ع��داة ل��ق��وم رج��ح��ان��ه ال��ن��ص��ر ش��ه��د وق��د
ت��رت��ج��ى ن��ج��وًة ل��ه��م ي��روم ص��ح��ب��ه ف��ي ي��ف��ك��ر ت��ث��بَّ��ت

∗∗∗
ال��ف��رار وص��دي��د ال��وغ��ى ه��دي��د ث��ار ب��ال��ع��ن��ف ال��ف��ل��ك م��وق��ف ف��م��ن
أط��ار ن��وءًا زف��س ب��ه ص��ح��ٍو م ي��و ف��ي ب��ال��ج��و ال��غ��ي��م ان��دف��ع ك��م��ا
وق��راْر ه��ًدى ب��غ��ي��ر ـ��ح��ف��ي��ر ال��ـ ح��ت��ى ف��رَّ ق��د إل��ي��ون وف��ي��ل��ق
ال��م��دى ب��ع��ي��د ع��ن��ه��م ف��أل��ق��ت��ه ج��رده ج��م��ح��ت ب��ه��ك��ط��وره��م

∗∗∗
ال��م��س��ي��ر ح��ث��ي��ث ع��ن ح��اج��ًزا ل��ه��م ال��ح��ف��ي��ر ذاك ب��ات وب��ي��ن��ه��م
ت��ط��ي��ر ال��ج��ي��اد غ��ادرت��ه��ا وق��د س��ح��ق��ت ب��ه ع��ج��اٍل م��ن ف��ك��م
وي��غ��ي��ر ال��ع��دى ج��ي��وِش ل��س��ح��ق ك��ت��ائ��ب��ه يُ��ن��خ��ي وف��ط��رق��ل
وه��ى وال��ف��ؤاد ول��ول��وا وق��د ش��رًَّدا ال��ف��ال ب��ع��رض ف��ولَّ��وا

∗∗∗
ال��ع��ب��اب ل��بَّ ي��ط��ل��ب وف��ط��رق��ل ��ح��اْب ل��ل��سَّ ع��ج��اج��ه��م ف��ع��جَّ
ال��تُّ��راب ف��وق ي��خ��ف��ق خ��رَّ وق��د ال��ع��ج��ال ت��ح��ت ب��ات ف��ارٍس ف��ك��م
آْب إل��ي��ون ووج��ه��ة ت��خ��بُّ ال��م��رك��ب��اِت غ��ادر ف��رٍس وك��م
ال��ه��وى ال��ع��م��ي��ق ال��ح��ف��ي��ر ب��ذاك ل��ت��ع��ب��ا أخ��ي��ل ج��رُد ت��ك ول��م

∗∗∗
س��اب��ح��ًة ل��ل��ج��رف ال��ج��رف م��ن رام��ح��ًة ك��ال��ب��رق ت��ع��دَّت��ُه
م��ان��ح��ًة ال��ف��وارس ل��ف��ي��ال ك��ان��ت ال��خ��ل��د ب��ن��و خ��ل��ٍد س��اله��ب
ط��ام��ح��ًة ه��ك��ط��ور إلدراك ل��ب��ث��ت م��ا ف��ط��رق��ل وم��ه��ج��ُة
ن��أى ال��ص��دور ج��ام��ح��ات ب��ه ش��ط��ت وال��خ��ي��ل ه��ك��ط��ور ول��ك��ن
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∗∗∗
م��ن��دف��ق��ه وت��ص��ه��ل ت��غ��ي��ر م��ن��ط��ل��ق��ه وه��ي وخ��ي��ل��ه��م
م��ن��ط��ب��ق��ه األرض ع��ل��ى ب��ن��وءٍ خ��ري��ٍف ب��ي��وم ال��غ��ي��وم ك��أن
ال��ش��ف��ق��ه ت��ن��ب��ذ إذ ال��خ��ل��ق م��ن ان��ت��ق��اًم��ا ال��س��ي��ول زف��س ف��ي��ه��م��ر
وال��ق��ض��ا ح��ك��م��ه��ا ف��ي ق��س��ط وال ب��م��ج��ل��س��ه��ا ال��ق��ض��اة وت��ق��ض��ي

∗∗∗
ل��ل��ع��ق��اب ن��ه��ض��ت إن ال��خ��ل��د ب��ن��ي ت��ه��اب أن ح��م��ًق��ا ف��ات��ه��ا وق��د
ال��ه��ض��اب ف��وق وت��ن��ق��ض ـ��س��ي��وُل ال��ـ وت��ط��م��و ال��م��ي��اه م��ج��اري ف��ت��ط��غ��ى
زع��اب ل��ظ��ه��ر ي��ع��ل��و ال��ب��ح��ر إل��ى زع��ابً��ا ال��ج��ب��ال ش��مَّ ت��غ��ادر
ه��ب��ا30 ط��رٍّا ي��ص��ب��ح ال��نَّ��اس ع��ن��ا ح��تَّ��ى األرض ف��ي وت��ف��س��د ت��ع��ي��ث

∗∗∗
ال��زم��ر ت��ل��ك ال��ف��ل��ك إل��ى وس��اق ص��در ال��ص��دور ب��ي��ن وف��ط��رق��ل
ال��ع��ب��ر وأج��رى ح��ال إلل��ي��ون ع��ودت��ه��م دون رغ��م��ه��م ع��ل��ى
ح��ص��ر31 وال��ح��ص��ار وس��ي��م��وٍس ال��خ��الي��ا م��رس��ى ب��ي��ن وج��ن��ده��م
س��ط��ا ال��ه��م��ام أف��رن��وس ع��ل��ى ص��ول��ت��ه وأوَّل وص��ال

∗∗∗
ب��ط��ع��ن��ت��ِه خ��فَّ وف��ط��رق��ل ج��نَّ��ت��ه ت��ح��ت ص��دره ب��دا
ب��ش��ك��ت��ه ي��ص��لُّ وأه��وى ب��ه ح��راك ال ف��ج��ن��دل��ه
س��دَّت��ه ف��وق م��ن ت��ل��م��ل��م ل��م��ا إي��ن��ف��س ب��ث��س��ط��ور وث��ن��ى
م��ض��ى32 إث��ره ف��ي وف��ط��رق��ل ال��ع��ن��ان ف��أرخ��ى خ��وًف��ا ت��ض��ع��ض��ع

∗∗∗
��ا ش��قَّ ال��نَّ��واج��ذ وش��قَّ ف��غ��اص أل��ق��ى ال��رم��ح وج��ن��ت��ه ب��ص��ف��ح��ة
ل��ص��ق��ا ي��ل��ص��ق ب��ال��رم��ح ال��ع��رش ع��ن ب��ال��س��ن��ان اج��ت��رَّه ث��م��ة وم��ن
دق��ا وال��ش��ص ال��ب��ح��ر س��م��ك ف��ت��ى ص��خ��ٍر ف��وق م��ن ب��ال��ش��ص اص��ط��اد ك��م��ا
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اغ��ت��دى ع��ن��ه ث��م وج��ه��ه ع��ل��ى ف��اه ي��ف��غ��ر وال��رم��ح ف��أل��ق��اه

∗∗∗
ب��ح��ج��ر ق��اذًف��ا ف��ب��ادره اب��ت��در إل��ي��ه أل��ف��ى ف��إري��ال
ان��ح��در ث��م ش��قَّ وه��ام��ت��ه ت��ري��ك��ت��ه ب��ب��ط��ن ف��ح��ل
ان��ت��ش��ر ال��ح��ي��اة م��ب��ي��د ـ��ح��م��ام ال��ـ ح��ول��ه وم��ن ص��ري��ًع��ا ف��خ��رَّ
ث��وى ق��د ب��ع��ض��ه��م ب��ع��ض��ه��م ع��ل��ى ب��ق��روٍم أت��ب��ع��ه ث��مَّ وم��ن

∗∗∗
إي��خ��ي��وس إي��ف��ي��ٌس وإي��ف��ل��ط أم��ف��وط��روس إري��م��اس ف��م��ن��ه��م
إي��ف��وس أرغ��ي��س ف��ل��ي��م��ي��ل ك��ذاك ف��ري��س وإط��ل��وف��ل��ت��م
ال��ب��ئ��وس ع��ادي��ات ل��ع��ب��ت ب��ه��م س��رف��ذون ص��ح��ب��ه رأى ف��ل��م��ا
ل��ي��ق��ي��ا ب��ن��ي ي��ا ع��ارك��م «ف��وا ق��وم��ه: ف��ي ي��ص��رخ ت��ح��دَّم

∗∗∗
ال��ب��ط��ْل ه��ذا أط��ل��ب ف��إن��ي ال��وج��ل ع��الم ت��ف��رُّوا ال ق��ف��وا
ق��ت��ل» ال��وف��ي��ر ال��ع��دي��د وم��ن��ا ف��ي��ن��ا ع��اث ال��ذي ذا م��ن ألع��ل��م
ح��م��ْل ث��م ��ل ت��رجَّ رآه ��ا ل��مَّ وف��ط��رق��ل ي��ع��دو ��ل ت��رجَّ
ن��ت��ا ص��خ��ٍر ف��وق م��ن ع��ق��اب��ان اص��ط��دم��ا ع��ن��دم��ا ك��أن��ه��م��ا

∗∗∗
وال��م��ن��س��ر33 ال��م��خ��ال��ب ب��ع��ق��ف م��ظ��ف��ر ِه��بَّ��ة ي��ه��بَّ��ان
ال��ح��ج��ِر ذيَّ��ال��ك ف��وق م��ن ن وي��ش��بَّ��ا ص��رص��رة ي��ص��رَّان
ب��ال��ب��ش��ر ال��رف��ق ب��ه ف��ه��اج راق��ٌب ب��ع��زل��ت��ه وزف��س
ال��ق��ض��ا ح��ل «آه وزوج��ت��ه: ش��ق��ي��ق��ت��ه ل��ه��ي��را ف��ق��ال

∗∗∗
ب��اْد ف��ط��رق��ل ب��ع��ام��ل إل��يَّ ال��ع��ب��اد أح��بَّ س��رف��ذون أرى
ال��ج��الْد م��ج��ال ع��ن م��وارات��ه ��ا إمَّ أم��ران ق��ل��ب��ي ي��ن��ازع
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ال��ب��الد خ��ص��ي��ب ف��ي ق��وم��ه إل��ى م��ف��دى ح��ّي وه��و وإل��ق��اؤه
ال��م��ن��ى» م��ن��ه ف��ط��رق��ل ف��ي��ب��ل��غ ب��م��ق��ت��ل��ه ال��س��م��اح وإم��ا

∗∗∗
ال��ق��ي��ول ق��ي��ل ق��رون��س اب��ن أي��ا ت��ق��ول م��ق��ال «وأي ف��ق��ال��ت:
األص��ول ت��ج��وز وأن��ت رم��اه ال��ردى ح��ك��م ال��م��وت ب��ن��ي م��ن ف��تً��ى
ال��ق��ب��ول ي��ظ��ه��رون ال ال��خ��ل��د ب��ن��و ل��ك��ن رم��ت إن م��رام��ك ف��أن��ف��ذ
ال��ح��ج��ى ب��س��ام��ي م��ق��ال��ي ف��أل��ق ح��ٍق م��ق��ال��ة م��ن��ي ف��دون��ك

∗∗∗
ت��ت��ه��يَّ��ا ال��ع��ل��ى ف��آل أع��دت ح��يَّ��ا األه��ل إل��ى س��رف��ذون إذا
ف��ش��ي��ئ��ا ش��ي��ئً��ا م��ث��ل��ك ال��ح��ت��ف م��ن أب��ن��ائ��ه��ا إن��ق��اذ وت��ط��ل��ب
وغ��يَّ��ا غ��ي��ًظ��ا ال��ك��ي��د م��ض��ض ع��ل��ى س��م��ت��ه��م أح��ب��ب��ت��ه أن��ت ف��إن
م��ض��ى ح��ك��ًم��ا ي��ن��ف��ذ ف��ف��ط��رق��ل إذن واأذن ح��ن��وَّك ف��خ��ل

∗∗∗
ال��رق��اد وع��ذب ف��وًرا ال��م��وت م��ر وب��اد ال��ح��ي��اة غ��ادرت��ه ف��إن
ال��ب��ع��اد وال��ص��ح��اب إلخ��وت��ه س��ري��ًع��ا ي��ح��م��اله ل��ي��ق��ي��ا إل��ى
ي��ش��اْد ع��ل��ي��ه ال��ك��رام ون��ص��ُب ك��ري��ًم��ا ح��رٍّا ال��ل��ح��د ف��ي ف��ي��دف��ن
ال��ج��زا» ون��ع��م ك��راًم��ا وم��ات��وا ج��اه��دوا األول��ى ج��زاء ف��ذاك

∗∗∗
أح��م��ر34 ال��دم م��ن ط��الٍّ األرض ع��ل��ى أم��ط��ر ث��مَّ ل��ه��ا زف��س ف��أذع��ن
ي��ف��خ��ر وف��ط��رق��ل غ��ري��بً��ا س��ي��ردى ح��ب��ي��ٍب ف��رٍع ب��إج��الل ق��ي��اًم��ا
خ��ر ف��وره ف��م��ن ب��ال��ص��ف��اق رم��ى ث��رس��م��ًال وف��ط��رق��ل ف��ك��رَّا
ال��م��رت��ض��ى ال��ص��ب��ا ح��ل��ي��ف وك��ان ال��ج��ي��اد ب��س��وق س��رف��ذون ت��ال

∗∗∗
وق��ف ف��داس ب��ك��ت��ف ول��ك��ن ق��ذف س��رف��ذون وع��ام��ل��ه
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وارت��ج��ف روح��ه زه��ق��ت وق��د ص��اه��ًال ال��ث��رى ل��وج��ه ف��خ��رَّ
ق��ص��ْف ق��د ون��ي��ره��م��ا ف��ش��بَّ��ا ال��ف��رس��ي��ن م��ص��رع��ه ف��أزع��ج
وان��ت��ض��ى س��ي��ف��ه أف��ط��م��ذٌ ـ��ل ف��اس��ت��ـ ال��ت��ف ع��ن��ان��ي��ه��م��ا وص��رع

∗∗∗
وال��ط��راد ل��روع��ه��م��ا ف��ع��ادا ال��ج��واد رب��اط وب��ت وخ��ف
ع��ن��اد ق��رم��ي ال��ح��رب ح��وم��ة ف��ي ـ��ن وال��ط��ع��ـ ل��ل��ض��رب ال��ك��م��ي��ان وع��اد
ح��اد ي��س��راه ف��ط��رق��ل ك��ت��ف ف��ع��ن م��ث��ق��ف��ه س��رف��ذون رم��ى
س��دى أط��ار إن وم��ا أط��ار ع��ام��ل��ه ف��ط��رق��ل ول��ك��نَّ

∗∗∗
ان��ت��ص��ب ح��ي��ث ال��ق��ل��ب ع��ض��ل ع��ل��ى ان��ت��ش��ب ال��س��ن��ان س��رف��ذون ف��ف��ي
اخ��ت��ض��ب وال��ح��ض��ي��ض ب��أس��ن��ان��ه ال��ع��ج��ال أم��ام ي��ص��ر ف��أه��وى
ال��ه��ض��ب ف��وق األرز وب��اس��ق��ِة ك��ص��ف��ص��اف��ٍة أو ك��م��ل��ول��ٍة
ب��رى35 ال��ج��ذوع م��ت��ي��ن ف��ل��ٍك ر وش��ا ك��فِّ ف��ي ال��ح��د ن��ف��ذ ب��ه��ا

∗∗∗
ث��ار ال��غ��ض��ن��ف��ر وع��ل��ي��ه ع��ت��ا ال��ص��وار ب��ص��در ك��ث��وٍر وخ��رَّ
ال��ق��ف��ار ت��رجَّ أن إل��ى ي��خ��ور أن��ي��اب��ه ص��كَّ��ِة ت��ح��ت وم��ن
ال��ب��وار أل��ف��ى ف��ط��رق��ل ك��فِّ وم��ن ل��ي��ق��ي��ا ب��ن��ي م��ول��ى خ��ر ك��ذا
ال��نِّ��دا: ب��ج��ه��ي��ِر ص��وتُ��ُه ع��ال ب��ت��ج��لُّ��ِدِه ول��ك��نَّ��ه

∗∗∗
ال��ع��ن��ي��ِف ال��ص��دام ح��ي��ن ال��ح��ي��ن ل��ذا أل��ي��ِف خ��ي��ر غ��ل��وك��س ي��ا «أال
��يُ��وِف ال��سُّ ل��ق��رع إالَّ تَ��ص��ُب ف��ال وج��ن��اٍن م��ه��ج��ٍة ذا ك��ن��ت ل��ئ��ن
ال��ح��ت��وف أوار س��رف��ذون ل��دى ل��ي��ق��ي��ا ب��ن��ي ب��ق��ي��ول أث��ر
ال��ج��ذى ب��س��ع��ي��ر ��رى ال��سُّ ُق��ل��وَب أل��ِه��ْب ول��ل��ح��رب ع��ن��ي وذودنَّ

∗∗∗
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ال��س��ف��ي��ن ه��ذي وج��ه ف��ي وج��ن��دل��ت ص��رع��ون��ي ال��ع��دى وب��ه��م وإالَّ
س��ل��ب��ون��ي» ِش��كَّ��ت��ي ال��ع��دى م��ا إذا وع��اًرا خ��زيً��ا ال��دَّه��ر س��أورث��ك
ال��م��ن��ون36 س��ت��ر ع��ي��ن��ي��ه وأغ��م��ض أن��ف��اس��ه أخ��م��د ث��م وم��ن
ال��م��م��ت��ه��ى37 ال��ع��ام��ل ل��ي��ن��ت��زع ص��دره ع��ل��ى داس وف��ط��رق��ل

∗∗∗
ال��ب��ط��ل وروح ال��س��ن��ان ب��ح��د ال��ع��ض��ل ذاك ي��ع��ل��ق ف��أخ��رج
ال��ع��ج��ل ت��ح��ت ال��ج��رد ل��ي��س��ت��وق��ف��وا ع��ج��ٍل ف��ي ال��م��رام��د وه��م
ال��وج��ل ل��ل��ف��رار ف��ح��ث��ح��ث��ه��ا ف��ارس��اه��ا وغ��ادره��ا ع��ت��اٌق
ان��ف��أى38 وح��ش��اه ال��ن��دا ل��ذاك ب��ثٍّ��ا ف��ال��ت��اع غ��ل��وك��س وأم��ا

∗∗∗
ل��ل��دف��اع ق��وٌة ب��ه ول��ي��س ال��ذراع ف��وق ال��ك��فَّ ب��س��ط ل��ق��د
ال��ق��الع ف��وق ت��س��ل��ق ل��م��ا ـ��ر ط��ف��ق��ي��ـ ن��ب��ل ي��ؤل��ُم��ُه زال ف��م��ا
ب��اس��ت��م��اع ج��د رب «أال ـ��ه��ام: ��ـ ال��سِّ ربَّ أف��لُّ��ون ي��دع��و ف��أل��ف��ت
أن��ا م��ث��ل��ي ��ف ت��ل��هَّ ك��ئ��ي��ٍب ص��وُت ي��ب��ل��غ��ك أن��ت ت��ك��ن ف��ح��ي��ث

∗∗∗
ق��راْر دار إل��ي��ون اخ��ت��رت أم ال��ي��س��ار أرِض ك��ن��ت ل��ي��ق��ي��ا أف��ي
ف��اْر ذراع��ي م��ن دٍم وس��ي��ل وج��راح��ي أل��م��ي ت��رى ف��أن��ت
ال��غ��ب��ار ب��ال��ب��دار ع��ال م��ا إذا رم��ح��ي ه��ز م��ن ك��ت��ف��ي ت��ث��ق��ُل
ال��ت��وى39 أل��ف��ى زف��س ص��ان��ه وم��ا زف��س اب��ن ال��ع��م��ي��د س��رف��ذون وذا

∗∗∗
ج��ف��ف وال��دم أن��ل��ن��ي وب��أًس��ا وخ��ف��ف س��ك��ن اآلن ف��آالم��ي
ن��ك��ث��ف» ال��رم��اح ال��ق��ت��ي��ل وح��ول ل��ي��ق��ي��ا ب��ن��ي اس��ت��ح��ثَّ ل��ك��ي
أوق��ف ب��ال��ج��رح ال��ف��ور ع��ل��ى ال��دم��اء وم��س��ي��ل ال��دع��ا ف��اس��ت��ج��ي��ب دع��ا
واص��ط��ل��ى ذك��ا ش��دي��ٍد ب��ب��أس وح��ش��اه س��ك��ن��ت وآالم��ه
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∗∗∗
األرب ب��ل��غ��ة م��ن ن��ال ل��م��ا ال��ط��رب ه��زَُّة ب��ه ف��م��ال��ت
وال��ط��ل��ب ل��ل��ذَّود ال��ب��ه��م ـ��ه��ض ي��س��ت��ن��ـ ط��اف��ي ل��ي��ق��ي��ا ب��ن��ي ب��ص��ي��د
األب��ي ال��ه��م��ام ل��ف��ول��ي��دم��اس ف��م��ال ج��ال ال��طَّ��راود وب��ي��ن
ال��ُم��ج��ت��ب��ى ال��ف��ت��ى آغ��ن��ور إل��ى وخ��فَّ ف��ح��ثَّ أل��ق��ى وأن��ي��اس

∗∗∗
ش��دي��د: ب��ص��وٍت ف��ص��اح ي��ؤج ال��ح��دي��د ب��ق��ل��ب واف��ى وه��ك��ط��ور
ت��ب��ي��د س��راه��م وص��ي��د ت��غ��ض��ي ـ��ك ح��ل��ف��ائ��ـ ع��ن ه��ك��ط��ور «أش��أن��ك
ب��ع��ي��د ب��ون ار وال��دَّ األه��ل ع��ن وع��داه��م ه��ل��ك��وا ق��د ب��ح��ب��ك
ذوى ��ا غ��ضٍّ وال��ع��دل ال��ب��أس ح��وى ال��ذي ال��م��ل��ي��ك س��رف��ذون ف��ذا

∗∗∗
ب��ال��ك��م��د وح��رَّق��ن��ا رم��اه ق��د ف��ط��رق��ل ب��راح��ة أري��س
ات��ق��د األوار ب��ح��رِّ ـ��ت��ي��اًع��ا ال��ـ وق��ل��ب��ك��م ك��ررت��م م��ا أال
ال��ع��دد زه��يَّ ي��ن��ت��زع��ون ـ��د ال��م��رام��ـ أن خ��ش��ي��ت��م م��ا أال
ال��ظ��ب��ا» ب��غ��ر أب��دن��ا ل��ب��ه��ٍم ان��ت��ق��اًم��ا م��ن��ا ال��ذُّلَّ وي��ول��ون��ه

∗∗∗
األس��ف وف��اض س��رف��ذون ع��ل��ى ال��ل��ه��ف ذاك��ي ال��طَّ��راود ف��ه��دَّ
ال��ت��ل��ف ع��وادي م��ن م��ن��ع��ًة ل��ه��م ب��ه��م دخ��ي��ٌل وه��و ك��ان ف��ق��د
خ��ل��ف أو ش��ب��ٌه ب��ه��م ل��ه ول��ي��س ج��ي��ًش��ا ال��ب��ه��م إث��ره م��ش��ى
ال��خ��ط��ى ي��ح��ث غ��ي��ًظ��ا ت��ح��دم ص��دره��م ف��ي وه��ك��ط��ور ف��ه��اج��وا

∗∗∗
ل��ل��ق��اء ي��س��ت��ح��ث��ه��م ع��دا األخ��اء ب��ي��ن ف��ط��رق��ل ول��ك��ن
اص��ط��الء: ي��ذك��و األي��اس��ي��ن ف��ؤاد ل��ك��ن األي��اس��ي��ن ي��دع��و وأق��ب��ل
ال��ب��الء ق��روم ك��ل خ��ي��ر ـ��ت��م��ا ك��ن��ـ م��ذ ال��ذود دون��ك��م��ا اآلن «أال
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رق��ى ال��ج��م��ي��ع ق��ب��ل ـ��م��ع��اق��ل ال��ـ إل��ى م��ن ال��ف��ت��ى س��رف��ذون ف��ذا

∗∗∗
ل��م��ذلَّ��ت��ه ن��ج��رده��ا ب��ج��ث��ت��ه ن��ف��وز أن ع��س��ى
ع��ص��ب��ت��ه» ج��ن��د م��ن ي��ذبُّ��ون األول��ى ال��غ��رار ب��ح��د ون��ف��ري
ب��ه��م��ت��ه ي��ج��ي��ش ج��ي��ٌش ـ��ف ت��ك��ثَّ��ـ ص��وٍب ك��ل وم��ن ف��ه��بَّ��ا
ال��ش��ب��ا40 وص��لُّ م��خ��ي��ٌف وع��ٌج ع��ن��ي��ٌف اص��ط��داٌم ال��ق��ت��ي��ل وح��ول

∗∗∗
ال��م��رام��د وج��ي��ش األخ��اء وج��ن��ُد ال��ط��راود ول��ف��ي��ف ل��ي��ق��ي��ا ب��ن��و
م��ت��ص��اع��د ووح��ي ب��ص��ل��ص��ل��ٍة دف��ع��ة ان��دف��ع��وا ج��م��ي��ع��ه��م
ال��ش��دائ��د اش��ت��داد ي��ب��غ��ي ت��ح��رَّق ح��س��رًة ف��رع��ه ع��ل��ى وزف��س
دج��ا41 ظ��الٍم س��ت��ر وأس��ب��ل ك��ي��ًدا ك��ي��د وق��د ف��ي��ه��م ف��أح��دق

∗∗∗
ال��ح��دق ال��ح��داد األخ��اء وص��دَّ ان��دف��ق ال��ق��ت��ي��ل ج��ي��ش ال��ب��دء ف��ف��ي
ال��ف��رق ف��خ��ر أغ��ك��ل��ي��س ب��ن ـ��يُّ��س إف��ي��ج��ـ خ��ر ال��م��رام��د ف��ب��ي��ن
س��ب��ْق ج��رٍم ت��ح��ت ف��غ��ادره��ا ب��ب��وذي��ٍة ق��ب��ًال ك��ان ل��ق��د
ال��ت��ج��ا وف��ي��ال ث��ت��ي��س وع��ن��د ل��ه ع��ٍم ب��اب��ن ف��ات��ًك��ا م��ض��ى

∗∗∗
ال��ك��م��اه ج��ي��ش خ��رَّاق آلخ��ي��ل س��يَّ��راه ط��روادٍة ح��رب إل��ى
رم��اه ص��خ��ٍر ب��ج��ل��م��ود ف��وًرا ر وه��ك��ط��و ال��ق��ت��ي��ل س��ل��ب رام ل��ق��د
رداه ف��أل��ف��ى ش��قَّ ل��ش��ط��ري��ن ب��ت��ري��ك��ت��ه وه��ام��ت��ه
ا42 ال��ش��دَّ ف��رط ف��ط��رق��ل وح��رَّق ال��ق��ت��ي��ل ف��وق خ��رَّ ف��وره وم��ن

∗∗∗
ف��رَّا ي��ف��ررن ال��زَّرازي��ر ل��دي��ه ص��ق��را ال��ط��الئ��ع ف��ي م��ض��ى م��ذ ح��ك��ى
ك��رَّا ح��ي��ث ب��ه ت��س��اق ش��ت��اتً��ا وج��ه��ه م��ن ال��ع��ق��اع��ق وس��رب
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م��ق��ش��ع��را ه��ال��ًع��ا ف��تً��ى ك��لَّ ـ��ت ه��زَّم��ـ م��ن��ت��ي��وس اب��ن ي��ا ف��س��ع��دي��ك
ك��ب��ا إلل��ٍف ان��ت��ق��اًم��ا ق��ه��رت ط��رَّا وال��ط��راود ل��ي��ق��ي��ا ب��ن��ي

∗∗∗
ث��ق��ي��ْل ق��ذف��ت ب��ص��خ��ٍر دق��ق��ت إس��ت��ن��ي��ل إي��ث��ي��م��ٍن اب��ن وع��ن��ق
ذل��ي��ل ولَّ��ى ه��ك��ط��ور ك��ذل��ك وج��ه��ه��م ف��ي ال��ط��راود ف��ف��رَّ
ص��ق��ي��ل س��ن��اٍن م��رم��ى ب��ع��د ع��ل��ى روع��ه��م ع��ل��ى أب��ي��ن��وا أن إل��ى
ال��لُّ��ه��ى43 ب��ع��رض أو ال��وغ��ى ب��دار ط��اع��ٌن ب��ه ي��رم��ي ال��ع��ن��ف ع��ل��ى

∗∗∗
ال��ق��ن��ا ش��ه��ب ف��أع��م��ل وع��اد ان��ث��ن��ى ث��م غ��ل��وك��س ول��ك��ن
س��ك��ن��ا ن��اع��ًم��ا ب��ه��ي��الذٍة م��ن خ��ل��وك��ون ب��ث��ك��ل��ي��س وأص��م��ى
وغ��ن��ى ث��روًة ب��ه��م ح��ك��اه م��ن ال��طَّ��راود ب��ي��ن ك��ان وم��ا
س��ع��ى ح��ث��ي��ثً��ا ال��ع��داة وراء ��ا ل��مَّ غ��ل��وك��س ي��رم��ي ك��اد ل��ق��د

∗∗∗
ول��ج ال��س��ن��ان ح��دُّ ��در ال��صَّ وف��ي زج وال��رُّم��ح غ��ل��وك��س ف��ع��اد
ال��م��ه��ج ب��ذوي��ه وال��ت��ه��ب��ت ُض األر ��ت ف��ارت��جَّ خ��رَّ ب��أس��ه ع��ل��ى
واب��ت��ه��ج ح��ول��ه م��ن ت��ك��ثَّ��ف ف��رًح��ا ال��ع��دى ج��ي��ش ول��ك��نَّ
ط��غ��ا44 ك��زع��اٍب ان��دف��ع��وا ب��ل ي��ن��ث��ن��وا ف��ل��م األخ��اء ��ا وأمَّ

∗∗∗
ش��ه��را ب��ل��وغ��ون��ٍس ب��ق��رٍم ظ��ف��را ال��ع��دى ب��ي��ن وم��ري��ون
وق��را م��ث��ل��ه وم��ن ب��إي��ذا زف��س ك��اه��ن أن��ي��ط��ور اب��ن ه��و
ال��ثَّ��رى ف��وق ف��ي��ه رم��ٌق ال ـ��ضَّ ف��ان��ق��ـ األذن م��ق��ت��ل ع��ل��ى أص��ي��ب
ه��ف��ا45 ال��س��ن��ان ذاك ل��ك��نَّ ن م��ري��و ي��ط��ع��ن أن��ي��اس ف��ب��ادر

∗∗∗
اب��ت��درا ع��ن��دم��ا ب��ج��نَّ��ت��ه م��س��ت��ت��را م��ري��ون ك��ان ل��ق��د
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س��رى ل��ل��ح��ض��ي��ض خ��ل��ف��ِه وم��ن زلَّ وال��نَّ��ص��ل ال��رم��ح ع��ن ف��م��ال
خ��درا إذ ال��ع��زم ذل��ك ع��ل��ى م��رت��ع��ًش��ا ه��ن��ال��ك وظ��لَّ
ال��ن��ق��ا46 ب��ب��ط��ن ل��ك��ن ف��أن��ف��ذ ي��ن��م��ي ال��ب��أس ل��ه��ا ذراٌع رم��ت��ه

∗∗∗
األج��ل س��ه��م ف��ات��ك أم��ري��ون «أج��ل م��غ��ي��ًظ��ا: ص��اح وأن��ي��اس
ف��ل»47 ع��زم��ك واف��اك ال��نَّ��ص��ل ل��و رق��ًص��ا ت��ف��وَّق��ت ف��م��ه��م��ا وإال
ب��ط��ل وأن��ت ال��ع��داة ج��م��ي��ع ت��ص��م��ي ه��ي��ه��ات «أأن��ي��اس ف��ق��ال:
ع��س��ا48 ح��ش��اك م��ه��م��ا أص��ي��ب��ك ع��س��ى ال��ح��م��ام ره��ي��ن وأن��ت

∗∗∗
أم��ل��ي ان��ت��ه��ى أدرك��ت��ك وق��د أس��ل��ي ط��ب��ا زم��ت��ك ��ا ف��إمَّ
ل��ي» وال��ف��خ��ر روح��ك آلذي��س ف��ش��ٍل ف��ي ت��ه��ب��ط ش��ك ف��ال
ب��ال��ع��ج��ل: م��ري��ون ي��ؤن��ب ف��ق��ال س��يءَ ف��ط��رق��ل ول��ك��نَّ
ال��نُّ��ه��ى س��ام��ي ب��ل��وت��ك وأن��ت ال��م��ه��ي��ن ال��م��ق��ال ذا أخ��ي «ع��الم

∗∗∗
ال��ص��دام ي��وم ال��ط��راود ي��ص��د ال��ك��الم ح��دي��د أن أت��زع��م
ب��الم الٌم ت��ص��ط��ك ح��وال��ي��ه ق��ت��ي��ٍل ع��ن ب��داف��ع��ه��م ف��م��اذا
ه��م��ام ال��ه��م��ام ل��ذاك ص��ري��ًع��ا ي��ض��اف ح��تَّ��ى ع��ن��ه ي��رج��ع��وا ول��ن
ال��ل��غ��ا»49 ال ال��وغ��ى أوان وه��ذا ق��وٌل ول��ل��س��ل��م ف��ع��ٌل ف��ل��ل��ح��رب

∗∗∗
زح��ف ج��ي��ٌش ول��ل��ج��ي��ِش ك��ربٍّ خ��ف اإلث��ر ف��ي وم��ري��ون ف��خ��فَّ
ال��ح��ج��ف50 وإه��اب ب��ف��والذه��م ق��رٌع وال��س��م��ر ل��ل��ب��ي��ض ال��س��ه��ل وف��ي
ق��ص��ف51 ص��داه��ا ف��ئ��وًس��ا ب��غ��اٍب ح��طَّ��اب��ٍة ب��أذرع ك��أن
ه��م��ى وال��ن��ص��ال ال��دم��ا ووي��ل ال��ع��ج��اج اس��ت��ط��ار ال��ق��ت��ي��ل وح��ول

∗∗∗
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ال��رم��م ب��ي��ن ي��ب��ص��ر ك��ان ف��م��ا ال��ق��دم ح��ت��ى ��اه غ��شَّ ال��رأس م��ن
ازدح��م ال��ك��ف��اح ب��ه��دَّت��ه ل��دي��ه ف��ري��ٍق ك��ل وف��ي��ل��ق
ال��نَّ��ع��م ب��ب��ي��ت ط��ن��ي��نً��ا ي��ط��نُّ ذب��اٌب ب��ال��رب��ي��ع ك��أن��ه��م
ام��ت��ال52 رآه اإلن��اء م��ا إذا أل��ب��ان��ه��ا ح��ول م��ن ح��ام وق��د

∗∗∗
ال��ن��ظ��را ل ح��وَّ م��ا ال��ح��رب ع��ن ال��ذرى ت��ل��ك ب��ش��ام��خ وزف��س
م��ف��ت��ك��را ف��ط��رق��ل ب��م��ق��ت��ل راق��بً��ا ي��زل ل��م ول��ك��نَّ��ه
م��س��ت��ع��را ه��ك��ط��ور أي��دف��ع ه��اج��س��ه ب��أم��ري��ن ي��ج��ي��ل
زه��ا س��الًح��ا م��ن��ه وي��س��ل��ُب ال��ق��ت��ي��ل ذاك ف��وق ف��ي��ق��ت��ل��ه

∗∗∗
ي��ب��ي��ْد ال��رج��ال ق��روم وف��ي��ه��ا ي��زي��د ش��دي��ًدا ع��ن��ًف��ا ال��ح��رب أم
ال��ع��م��ي��د أخ��ي��ل إل��ف ب��ال��ب��ه��م ـ��ك ال��ف��ت��ـ إل��ى ي��س��ت��ح��ث أن ل ف��ع��وَّ
ال��ح��دي��د ق��رع ت��ح��ت م��ن إلل��ي��ون ط��رَّا وال��ج��ي��ش ه��ك��ط��ور ف��ي��دف��ع
واع��ت��ل��ى ل��م��رك��ب��ِه ف��ه��بَّ ق��ل��بً��ا ه��ك��ط��ور أوه��ن ل��ذل��ك

∗∗∗
ازورار ع��ن��ه زف��س م��ن وأوج��س ب��ال��ف��رار ب��ه��م ون��ادى وول��ى
دار ال��دَّوائ��ر ودور أم��ي��ل��ت م��ي��زان��ِه ��ة ك��فَّ أنَّ درى
ق��راْر م��ن ل��ه��م ي��ق��رُّ ال غ��دوا ح��تَّ��ى خ��ار ل��ي��ق��ي��ا ب��ن��ي وع��زُم
األُرب��ى53 ج��لَّ��ِت وق��د ف��َولَّ��وا م��ل��ك��ه��م ص��رُع وراع��ه��م

∗∗∗
ال��نُّ��بّ��ال ج��ث��ث ف��وق��ه وم��ن ج��ن��دال ال��ح��ش��ا ط��ع��ي��ن رأوه
ال��ب��ال ي��ْدَل��ِه��مَّ أن زف��ُس ق��ض��ى ل��م��ا ��ن��ادي��د ال��صَّ خ��رَّ ح��وال��ي��ه
أرس��ال ف��ل��ك��ه��م وإل��ى ـ��ت��ُه ش��كَّ��ـ ف��ط��رق��ل ق��وم ف��ج��رده
ك��ف��ى ال��وداد ول��يَّ ي��ا أال زف��س:«إذن ب��ف��ي��ب��وس ف��ص��اح
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∗∗∗
ال��م��س��ي��ر وج��دَّ ف��وًرا اآلن س��ر ال��خ��ط��ي��ر األم��ي��ر س��رف��ذون إل��ى
غ��زي��ر م��اءٍ ق��رب ع��زل��ٍة إل��ى ب��ه ف��ام��ض��ي��نَّ ج��ئ��ت��ه ف��إن
ال��غ��دي��ر ذاك م��اء ف��ي وأن��زل��ُه ح��اًال ال��دم دن��ي��س م��ن وط��ه��رُه
ال��ف��ن��ا ي��ع��ت��ري��ه��ا ال م��الب��س اك��س��ه ث��م اده��ن��ه وب��ال��ع��ن��ب��ر

∗∗∗
وال��رق��اد54 ال��رَّدى ال��ت��وأم��ي��ن إل��ى ال��ع��ب��اد ك��ل ق��ادة س��رع ال
ال��ب��ع��اد وال��ص��ح��اب إلخ��وت��ه س��ري��ًع��ا ي��ح��ت��م��اله أل��ِق ب��ه
ي��ش��اد ع��ل��ي��ه ال��ك��رام ون��ص��ُب ل��ح��ٍد ض��م��ن ل��ي��ق��ي��ا ف��ي ف��ي��دف��ن
ال��ج��زاء»55 ون��ع��م ك��راًم��ا وم��ات��وا ج��اه��دو األول��ى ج��زاء ف��ذاك

∗∗∗
ي��ط��ي��ر ه��ب إي��ذة ط��ور وم��ن ي��س��ي��ر ط��وًع��ا أف��لُّ��ون ف��ل��ب��ى
غ��زي��ر س��ي��ٍل ف��وق ع��زل��ٍة إل��ى ب��ه وس��ار س��رف��ذون أت��ى
ال��غ��دي��ر ذاك م��اءِ ف��ي ��اه ون��قَّ دان��ٍس دٍم م��ن وط��ه��ره
ال��ف��ن��ا ي��ع��ت��ري��ه��ا ال م��الب��س وك��س��اه ع��ن��ب��ًرا وط��يَّ��بَ��ُه

∗∗∗
وال��رق��اد ال��ردى ال��ت��وأم��ي��ن إل��ى ال��ع��ب��اد ك��ل ق��ادة ألس��رع
ال��ب��ع��اد وال��ص��ح��اب إلخ��وت��ه ب��ه ف��ط��ارا ي��ل��ق��ي راح ب��ه
يُ��ش��اْد ع��ل��ي��ه ال��ك��رام ون��ص��ب ك��ري��ًم��ا ح��رٍّا ال��لَّ��ح��ِد ف��ي ل��ي��دف��ن
ال��ج��زا ون��ع��م ك��راًم��ا وم��ات��وا ج��اه��دوا األول��ى ج��زاء ف��ذاك

∗∗∗
ال��س��ه��ول ف��وق ح��ثَّ ال��ع��دى وراء وال��خ��ي��ول أف��ط��م��ذا وف��ط��رق��ل
ال��ج��ه��ول ال��غ��ب��ي ض��الل وض��لَّ ل��ت��ه��ل��ك��ٍة أل��ق��ى وب��ال��ن��ف��س
ت��ص��ول ال��ح��م��ام ع��وادي ع��ل��ي��ه ان��ب��رت م��ا ارع��وى ألخ��ي��ل ف��ل��و

728



عرش السادس النشيد

ن��وى56 ق��د م��ا رد ل��ل��ورى ف��م��ا ن��وى م��ا إذا زف��س ول��ك��ن

∗∗∗
وال��ف��ش��ال ال��ذلَّ ل��ي��ول��ي��ه ال��ب��ط��ال ال��ف��ارس ي��دف��ع ف��ق��د
األج��ال ك��ره ف��ي ل��ي��ب��ل��غ وأغ��رى ح��ث ف��ط��رق��ل ل��ذل��ك
أوًَّال: ج��ن��دل��ت��ه أن��ت وم��ن آخ��ًرا م��ن أف��ط��رق��ل ق��ل أال
ب��دا وإي��خ��ي��ك��ل��وس ن��ووس ب��أوط��و ث��م وب��أذرس��ت ع��دا

∗∗∗
أص��م��ى إف��س��ت��ور ث��م ف��ل��رت��س ث��م��ا ف��ي��ري��م م��ي��ن��اس اب��ن ك��ذاك
��ا ه��مَّ ل��ل��ه��زي��م��ة وس��ائ��ره��م م��ي��ل��ن��ًف��ا م��ول��يً��ا وإي��الس
رغ��م��ا ف��ط��رق��ل ��ة ب��ه��مَّ ـ��ت��ح��ون ي��ف��ت��ـ إل��ي��ون األخ��اءة وك��ان
وق��ى م��ن��ه وال��ح��ص��ن ال��ش��رَّ ل��ه ي��ن��وي ف��ي��ب��وس ال��ح��ص��ن رق��ى ول��ك��ن

∗∗∗
دف��ع ث��الثً��ا ع��ن��ه وف��ي��ب��وس ان��دف��ع ال��ح��ص��ار ل��رك��ن ث��الثً��ا
وارت��دع ع��زم��ه ع��ن ارت��دَّ ف��م��ا ج��نَّ��ت��ُه ص��دَّ ب��راح��ت��ه
ارت��ف��ع ال��دويَّ إالَّ خ��ال ف��م��ا ك��إالٍه راب��ع��ًة ان��ق��ض ب��ل
ال��م��ن��ت��س��ا57 ذا ل��ك ف��م��ا زف��س ع ف��ر أي��ا ع��ْد «أال ص��اح: وف��ي��ب��وس

∗∗∗
ف��ض��ل��ك» ال��ذي ألخ��ي��ل وال ل��ك ال��غ��ي��ب ف��ي إل��ي��ون دك ف��م��ا
ال��م��ل��ك ذاك س��خ��ط ل��خ��ش��ي��ت��ه م��ض��ط��ربً��ا ف��ط��رق��ل ت��ق��ه��ق��ر
ب��ال��درك ف��اك��ٌر ج��رده ع��ل��ى إس��ك��ي��ٍة ب��اب ف��ي وه��ك��ط��ور
ال��رب��ى خ��ل��ف ل��ل��ذود ي��ج��م��ع م ال��ق��و أم ل��ل��ج��ه��اد أي��دف��ع��ه��ا

∗∗∗
اق��ت��رب��ا أف��ل��ون إل��ي��ه م��ض��ط��رب��ا ي��ف��ك��ر ك��ان وإذ
م��ن��ت��دب��ا دي��م��اس ف��رع ـ��يُّ��ًس��ا آس��ـ ه��ك��ط��ور خ��ال وح��ك��ى دن��ا
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ال��ص��ب��ا ب��ش��رخ ب��ف��ري��ج��ا رٍس س��ن��غ��ا ث��غ��ر م��ن إلي��ق��اب ش��ق��ي��ق
ذا ب��ش��أن��ك ل��ي��س أه��ك��ط��ور ال��ك��ف��اح اع��ت��زل��ت «ع��الم وص��اح:

∗∗∗
ال��ن��دم م��رَّ اآلن ألول��ي��ت��ك ح��ك��م ب��ق��واك ل��ي زف��س ف��ل��و
أص��م» ب��ح��دٍّ ت��رم��ي وف��ط��رق��ل ع��س��ى ح��ثَّ وج��ي��ادك ف��ع��د
أص��م ب��ح��دٍّ ت��رم��ى وف��ط��رق��ل ً ن��ص��را ي��ول��ي��ك أف��ل��وز ل��ع��ل
س��رى ال��ج��ي��وش ب��ي��ن وك��ال��ب��رق ت��وارى اإلاله ع��ن��ه ث��م وم��ن

∗∗∗
ا أم��دَّ ب��ال��والء وط��روادًة ه��دَّا األخ��اءة ق��ل��وب وه��د
ا ردَّ ال��ح��رب إل��ى ال��ج��ي��اد ي��ردُّ ص��اح ف��ري��ام ب��ن ق��ب��ري��ون وف��ي
ق��ص��دا ف��ط��رق��ل ي��ق��ص��د أراغ��س ال��ـ ك��ل دون م��ن وه��ك��ط��ور ف��س��اط
ل��ل��ق��ا م��ح��ت��ف��ًزا ��ل ت��رجَّ ب��ل ارت��اع م��ا ف��ط��رق��ل ول��ك��نَّ

∗∗∗
ب��ال��ي��م��ي��ن خ��ش��ٌن ح��ج��ٌر ك��ذا م��ت��ي��ن رم��ٍح ع��ام��ل ب��ي��س��راه
األم��ي��ن أخ��ي��ه ق��ب��ري��ون إل��ى وم��ض��ى ف��أخ��ط��أه رم��اه
ب��ال��ج��ب��ي��ن أع��تَّ��ه ب��ص��رع م��س��ت��م��س��ٌك وه��و ف��أدرك��ه
ل��ل��ب��رى58 ط��ي��رت��ا وع��ي��ن��اه ال��ح��اج��ب��ي��ن ع��ل��ى ال��ع��ظ��ام ف��ق��ض

∗∗∗
ق��ع��ِر ك��اب��ر ي��ه��وي األرض إل��ى ي��س��ري ك��ال��ب��رق ال��خ��ي��ل ع��ن ف��خ��ر
ي��ج��ري ك��ي��ف ل��ل��ب��اق��ت��ه «ف��ي��ا س��اخ��ًرا: ب��ه ص��اح وف��ط��رق��ل
ب��ح��ر ��ِة ل��ل��جَّ غ��اص ال��ي��م إل��ى واث��بً��ا س��ف��ي��ن��ت��ه م��ن ف��ل��و
ال��ط��وى59 ش��رَّ ال��ج��م��اه��ي��ر ي��ك��ف��ي ال��نَّ��وءُ ص��دع ول��و ح��ل��زَّا ل��ص��اد

∗∗∗
ال��رج��ال» ن��ع��م ط��رواد ف��غ��اص��ة ال��ع��ج��ال ت��ي م��ن ب��ال��ب��ر غ��اص ل��ئ��ن
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ص��ال ال��ح��ظ��ائ��ر ب��ق��ل��ِب ك��ل��ي��ٍث ال��ق��ت��ي��ل ف��وق ان��ق��ضَّ ث��م��ة وم��ن
ل��ل��وب��ال ب��أس��ه ب��ه وي��ل��ق��ي ص��دره ف��ي ال��س��ه��م ف��ي��درك��ه
ص��ال60 ت��ه��ي��ج ق��ب��ري��ون ع��ل��ى ص��ائ��ٍل م��ن ف��ط��رق��ل ف��وي��ح��ك

∗∗∗
اق��ت��ت��ال ال��ج��ثَّ��ِة ط��ل��ب وف��ي ن��زال خ��ي��ل��ه ع��ن وه��ك��ط��ور
ع��ال ط��وٍد ف��وق ف��ت��ك��ا ب��ه��ا ظ��ب��ي��ٌة ب��ي��ن��ه��م��ا ك��ل��ي��ث��ي��ن
األس��ال ن��ده ف��ي ل��ي��ع��م��ل اح��ت��داًم��ا ي��ه��ي��ج ال��ب��ط��ل��ي��ن ِك��ال
ك��ذا ب��ال��ق��دم��ي��ن وف��ط��رق��ُل م��س��ت��م��س��ٌك ب��ال��رأس ف��ه��ك��ط��ور

∗∗∗
ال��ط��ع��ان ق��رع ت��ح��ت ع��ال ب��ن��ق��ٍع ال��ج��ح��ف��الن اص��ط��دم وح��ول��ه��م��ا
ال��ق��ن��ان ف��وق ت��ش��ام��خ ب��غ��اٍب ل��ل��ج��ن��وب ع��رض��ت ال��ص��ب��ا ك��أن
ال��رع��ان61 ب��ي��ن ال��زَّان وك��ذا ن��ي��ا وال��ق��را درداره��ا ت��زع��زع
دوى وق��ص��ٍف ح��ف��ي��ٍف ب��ي��ن ـ��ق��ضُّ ف��ي��ن��ـ ب��غ��ص��ٍن غ��ص��ٌن ف��ي��ل��ت��فُّ

∗∗∗
ال��ه��م��م��ا ب��ه��بَّ��ت��ِه ي��ث��ي��ُر ال��ت��ح��م��ا وال��وغ��ى اش��ت��ب��ك��وا ك��ذا
ال��ت��ط��م��ا ال��ف��ال ب��ع��رِض س��ه��ام وغ��ي��ُث ال��دُّروع ت��ش��ُق ط��ع��اٌن
ال��دم��ا ه��ام��ي خ��رَّ ال��ذي ـ��ق��ت��ي��ل ال��ـ ح��ول ال��ت��رائ��ك ي��ق��ض وص��خ��ر
ل��ه��ا ق��د ج��رده ع��ن ول��ل��دَّه��ر ع��ث��ي��ره��م ت��ح��ت ع��ن��ه��م س��ه��ا

∗∗∗
وع��ل��ت62 ال��س��م��ا ب��ق��ل��ب ب��راح اس��ت��وت م��ا م��رام��ي��ه��م ت��س��اوت
ارت��م��ت63 األخ��اء ف��ج��ن��ُد وم��ال��ت ال��ث��ي��ار ح��ل آن دن��ا ��ا ول��مَّ
ج��رت64 ل��ل��ب��راح وب��ه��ا خ��ل��ت ب��ج��ث��ت��ِه ال��ق��ض��اء ورغ��م
ان��ت��وى65 ال��ع��داة ك��ي��د وف��ط��رق��ل وان��ث��ن��ت ان��ت��زع��ت وش��ك��ت��ه

∗∗∗
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ال��ف��س��ي��ح ال��ف��ض��اء ف��ي دوي ب��ص��وٍت ي��ص��ي��ح ك��رَّ ك��آري��س ث��الثً��ا
ي��س��ت��ب��ي��ح راب��ع��ًة وأق��ب��ل رم��ى ص��ي��ٍد ث��الث��ة ث��الثً��ا
أب��ي��ح ح��ت��ًم��ا ق��ت��ل��ك ف��ال��ي��وم ـ��ُر األم��ـ ُق��ِض��ي ق��د ف��ط��رق��ل ف��وي��ب��ك
ال��خ��ف��ا ب��ط��يِّ ال��س��ح��اب ب��ظ��ل م��ن��ح��دًرا واف��اك وف��ي��ب��وس

∗∗∗
ش��ع��را م��ا ف��ط��رق��ُل ل��ذل��ك م��س��ت��ت��را ج��اء خ��ل��ف��ه وم��ن
ش��ررا أل��ه��ب��ت��ا ف��ع��ي��ن��اه ي��ده ظ��ه��ره ع��ل��ى وأل��ق��ى
ال��ثَّ��رى ف��وق ال��خ��ي��ل خ��ط��ى أم��ام خ��وذت��ه ل��ألرض ودح��رج
ال��دم��ا وس��ي��ل ال��ح��ض��ي��ض ب��ن��ق��ع ال��ع��ذب��اُت ودن��س��ت ف��ص��لَّ��ْت

∗∗∗
ق��دم��ا ه��وت ق��ط األرض إل��ى وم��ا ت��ل��ك آخ��ي��ل ت��ري��ك��ة
ع��ظ��م��ا س��م��ا ب��ال��ف��خ��ار ـ��ذي ال��ـ ال��ج��ب��ي��ن ل��ذاك إال ت��ك ول��م
أق��دم��ا ه��ن��ا ��ا ل��مَّ ه��ك��ط��ور ـ��ة ه��ام��ـ ت��ج��ل��ل أن ق��ض��ى وزف��س
دن��ا إل��ي��ه ال��ح��م��ام ألنَّ ح��ي��ٍن غ��ي��ر ل��ه ت��ل��ب��ث��نَّ ول��ن

∗∗∗
ح��ت��ف��ِه ف��ي ي��ن��ذر ت��س��ح��ق ك��ِف��ِه ف��ي ف��ط��رق��ل وع��ام��ُل
ك��ت��ف��ه ع��ن األرض إل��ى أم��ي��ل��ت ب��ح��م��ائ��ل��ه��ا وج��ن��ت��ه
ص��رف��ِه ال أف��لُّ��ون ب��ص��رف ألم��ت��ه ��در ال��صَّ ع��ن وح��لَّ��ت
ال��ع��م��ى ح��ج��اُه ��ى وغ��شَّ ق��واه وخ��ارت رع��بً��ا ي��ه��ل��ع ف��أوق��ف

∗∗∗
ال��زَّم��ِن ف��ت��ي��ِة ف��ي ق ت��ف��وَّ دردن��ي ف��تً��ى ك��ان وث��م��ة
وال��ُح��ُص��ن66 وال��ع��دو ال��ب��أس أخ��و وه��و يُ��ع��َرُف ف��ن��ث��وس ب��أوف��رب
ال��م��ح��ن س��اح��ُة ت��ح��ن��ك��ه ف��تً��ى ي��ك��رُّ وه��و ك��ان ل��ق��د
ال��ح��ث��ى67 ل��ظ��ه��ر ق��رًم��ا ع��ش��ري��ن ـ��د ال��ص��ي��ـ م��ن ال��ع��ج��ال ص��دور ع��ن رم��ى
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∗∗∗
ق��د ب��ال��رُّم��ح وظ��ه��رك أت��اك ق��د ف��ط��رق��ل ذل��ك ف��ذل��ك
ق��ص��د ف��ي��م��ا خ��اب ول��ك��ن��ه رم��اك ق��رٍم أول وذل��ك
وارت��ع��د ق��وم��ه إل��ى ي��ف��ر ج��رى ث��م اج��ت��رَّ ف��ع��ام��ل��ه
ت��ت��ق��ي ال أع��زل ك��ن��ت وإن ات��ق��ى ح��ت��ى ال��رع��ب س��م��ت��ه ل��ق��د

∗∗∗
اإلاله وروع ال��ق��ن��اة س��ن��ان ق��واه ه��د ف��ط��رق��ل ول��ك��ن
ب��س��راه الئ��ذًا ص��ح��ب��ه إل��ى ال��م��ن��ون خ��وف ��ل ت��ن��صَّ ل��ذاك
ورم��اه ب��ي��ن��ه��م ��اه ت��ق��فَّ ج��ري��ًح��ا رآه ��ا ل��مَّ وه��ك��ط��ور
ذك��ا ذوي��ه وق��ل��ب ف��خ��ر ألح��ش��ائ��ه ال��ص��ف��اق ف��ش��ق

∗∗∗
ف��ك��ر ل��ي��ٌث ال��ورد ع��ل��ى ده��اه ب��ر خ��رن��وص ال��ش��م ع��ل��ى ك��أن
ان��ت��ص��ر68 ح��تَّ��ى ال��ل��ي��ث ان��ك��ف��أ ف��م��ا اق��ت��ت��ال ال��وش��ل ط��ل��ب وف��ي
واف��ت��خ��ر: ص��ائ��ًح��ا ب��ه وه��دَّ أص��م��ى ف��ط��رق��ل ه��ك��ط��ور ك��ذل��ك
خ��ال ق��د إل��ي��ون��ن��ا ف��وق م��ن ـ��وَّ ال��ج��ـ ل��ك أن أف��ط��رق��ل «زع��م��ت

∗∗∗
ع��ق��ائ��ل��ن��ا وس��ب��ي ت��ف��وُز م��ع��اق��ل��ن��ا ب��دكِّ أخ��ل��ت
ذواب��ل��ن��ا ط��ع��ن أف��ات��ك ت��ح��م��ل��ه��نَّ ب��ال��ف��ل��ك ل��ق��وم��ك
ص��واه��ل��ن��ا ج��رد ت��ن��س��اب ر ب��ه��ك��ط��و أن ت��در أل��م ت��ع��س��ت
م��ض��ى ال��ع��داة ب��ق��ل��ِب ب��رم��ٍح رقٍّ ذلَّ��ة ع��ن��ه��نَّ ل��ي��رف��ع

∗∗∗
ال��ث��ب��ور أخ��ي��ل ك��ف��اك ف��ه��الَّ ل��ل��ص��ق��ور م��ط��ع��ًم��ا ف��رح ه��ل��ك��ت
ال��غ��رور: م��ق��ال ال��خ��ي��ام ب��ت��ل��ك ال��وداع ح��ي��ن ق��ال ب��ه ك��أن��ي
ال��ش��رور ب��أده��ى ال��ع��داة ت��م��نِّ ل��م م��ا ع��ود ال ف��ط��رق��ل ال��ف��ل��ك «إل��ى
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ال��ك��س��ا» خ��ض��ي��ب ال��دم��اء ك��س��ت��ه��ا درًع��ا ه��ك��ط��ور ص��در ع��ن «ت��م��زق

∗∗∗
ل��ك» ق��ال ب��م��ا اغ��ت��ررت وأن��ت أرس��ل��ك م��ذ ذاك ق��ول��ه أج��ل
ح��م��ل��ك ق��د ف��وزك ال��ع��ج��ب «ع��ل��ى ال��م��ن��ون: زف��رات ع��ل��ى أج��اب
ه��ل��ك ح��ت��م��ا ه��ك��ط��ور ب��أس ال ل ف��ط��رق وف��ي��ب��وس زف��س ب��ص��ول��ة
ال��طُّ��ل��ى69 ق��ط��ع أري��تُ��ك وإالَّ ع��دَّت��ي م��ن ع��رَّي��ان��ي ه��م��ا

∗∗∗
ع��ال ال��غ��ب��ار م��ا إذا أب��ال��ي ال م��ث��ل��ك ه��ك��ط��ور ب��ع��ش��ري��ن
األج��ال ي��ح��م��ُل ل��ه��م ش��ح��ي��ذٌ ق��ن��ات��ي وس��ن��ان أص��ل��م��ه��م
وال��ب��ال70 ع��ل��ت��ي ه��م وأوف��رب الط��ون��ة واب��ن ال��ردى ف��إن
وون��ي71 ت��ال ق��د ث��ال��ٍث س��وى ل��ي ب��ط��ع��ن��ك أن��ت ك��ن��ت وم��ا

∗∗∗
ن��ط��ق��ا ق��د ب��ال��ح��ق ف��ف��ط��رق��ل ص��دق��ا ن��ب��أ خ��ذ وم��ن��ي
أح��دق��ا ق��د ب��ك ال��ردى ف��إن ط��وي��ًال ح��يٌّ ب��ع��دي أن��ت ف��م��ا
ال��ل��ق��ا»72 أخ��ي��ل ب��ك��ف ق��ري��بً��ا ب��ه ف��اش��ق ح��ي��ن��ك ح��ان وق��د
ف��ط��ف��ا73 ال��رَّدى س��ت��اَر ع��ل��ي��ه ال��ظَّ��الِم ظ��لَّ أس��ب��ل ث��م وم��ن

∗∗∗
ال��زَّف��ي��ر ب��وادي ال��ج��ح��ي��م ل��رب ت��س��ت��ط��ي��ر ص��ب��بً��ا روح��ه ه��وت
ال��ن��ض��ي��ر ��ب��اب وال��شَّ ال��ق��وى وت��ل��ك ال��ق��ض��اء ح��ك��م ت��ن��دب ه��ن��ال��ك
ال��ن��ذي��ر ك��ن��ت ب��ح��ت��ف��ي «ع��الم ب��ه: ي��زري زال م��ا وه��ك��ط��ور
ان��ق��ض��ى» ق��ب��ل��ي ق��ن��ات��ي ب��ح��د ال ث��ي��ت��ي��س اب��ن ع��م��ُر ق��ال ف��م��ن

∗∗∗
ظ��ه��رِه ع��ل��ى ف��ي��ه وأل��ق��اه ص��دره م��ن اج��ت��رَّ وع��ام��ل��ُه
إث��ره ف��ي ي��ن��ق��ضُّ ف��أق��ب��ل أف��ط��م��ٍذ ق��ت��ل ن��ف��س��ه وف��ي
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ق��ه��ره ع��ل��ى ت��وارى أخ��ي��ل ب��خ��ي��ل أخ��ي��ل إل��ف ول��ك��نَّ
ح��ب��ا ف��ي��ال زف��س ب��ه��ا ع��ت��اٌق ال��م��ال ب��ي��ن ل��ن��درك ول��ي��س��ت

هوامش

وإنما أسود، يكون ال املاء أن يخفى وال الصخر، من املنبثق األسود كاملاء أي: (1)
ما نحو عىل وذلك بلونه، فيظهر الصخر عن فيشف األسود الصخر من املنفجر املاء أراد
حمرة إىل إشارًة له واستعارتهما والعندم، بالدم الدمع تشبيه من العرب عادة به جرت

املوصيل: الدين عز كقول املولدين، كالم يف ذلك يكون ما وأكثر العني،

ن��دم��ي وش��ا أو ع��ي��ون��ي م��ن ج��رى ل��م��ا دم��ي وش��ان س��ري م��ظ��ه��ر م��ل��ف��ُق

اآلخر: قول منه وأحسن

ال��ع��ذر م��ن س��ع��ة ف��ف��ي أوًال ل��ن��ا ي��ح��ق ب��ك��ي��ن��اه ول��ئ��ن
ت��ج��ري ف��ال ج��م��دت ول��م��ث��ل��ه دًم��ا ال��ع��ي��ون ب��ك��ت ف��ل��م��ث��ل��ه

نكبة عىل أخيل قدم ولقد علمت، كما أخيل والد وفيال فطرقل، والد منتيوس (2)
بالوالدين. برهم منزلة عىل ذلك يدلك فطرقل، حبيبه وأبي أبيه عىل جزعه قومه

األطباء. آىس جمع اإلىس: (3)
أوس: بن معن قال (4)

ت��ب��دُل ك��فٍّ أي ف��ان��ظ��ر ي��م��ي��ن��ك ق��ط��ع��ت��ن��ي م��ا إذا ال��دن��ي��ا ف��ي س��ت��ق��ط��ع
م��ت��ح��وُل ال��ع��ل��ى دار ع��ن األرض وف��ي واص��ٌل ح��ب��ال��ك رث��ت إن ال��ن��اس وف��ي
ي��ع��ق��ُل ك��ان إن ال��ه��ج��ران ط��رف ع��ل��ى وج��دت��ه أخ��اك ت��ن��ص��ف ل��م أن��ت إذا

جرير: قول هومريوس لقول هذا من وأقرب

ب��اق��ي��ا ك��ان م��ح��م��ل م��ن ال��ق��وى ق��ط��ع��ت ب��ع��دم��ا ال��س��ي��ف ت��ح��م��ل ن��ج��اد ب��أي
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م��اض��يً��ا ق��ن��ات��ك م��ن س��ن��انً��ا ن��زع��ت ب��ع��دم��ا ال��ق��وم ت��ط��ع��ن س��ن��ان ب��أي

عنرتة: كقول الشعراء، كالم يف كثري أشبه وما والحديد بالصخر الفؤاد تشبيه (5)

وس��م��ِر ب��ي��ض م��ن أخ��اف ف��ك��ي��ف ق��ل��بً��ا أش��د ال��ح��دي��د م��ن خ��ل��ق��ت

قوله: ومثله

أف��ن��ى ول��س��ت ال��ج��ب��ال ت��ف��ن��ى وق��د ق��ل��بً��ا أش��د ال��ج��ب��ال م��ن خ��ل��ق��ت

بعضهم: قول القبيل هذا ومن

ال��ح��ج��را ي��ش��ب��ه ق��اٍس ق��ل��ب��ك ألن ف��أل��ث��م��ه ال��ق��اس��ي ب��ال��ح��ج��ر أم��رُّ

املعرى: قال (6)

اض��ط��رام��ه ق��ب��ل ال��ج��م��ر م��س ه��ي��ب ك��م��ا س��اك��ٌن وه��و ب��أس��ُه األع��ادي ت��ه��اب

وقوله:

ال��ن��زاال م��ه��اب��ت��ه وت��ك��ف��ي��ه ش��اٍك ع��ل��ي��ه وال��ح��دي��د وي��ض��ح��ي

عنرتة: قول ومثلُه

ال��س��ب��اع��ا ي��ل��ق��ى ب��ه��ي��ب��ت��ي ل��ك��ان ج��ب��اٍن م��ع رم��ح��ي أرس��ل��ُت ول��و

الريض: قال (7)

م��ت��ف��اق��ِم ب��ي��ن��ن��ا داءٍ ك��ظ��م ع��ل��ى ج��ان��ب��ي ال��ع��ش��ي��رة ود إل��ى ل��وي��ت
ال��ق��دائ��ِم ال��ن��دوب ه��ات��ي��ك ج��وائ��ف ت��الح��م��ت ح��ي��ن األض��غ��ان ع��ن ون��م��ت
ل��ل��ن��م��ائ��ِم م��درًج��ا س��م��ع��ي ك��ان وق��د أخ��ام��ص��ي ال��وش��اة أق��وال وأوط��أت
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ف��س��ال��ِم ال��ح��روب ت��ظ��ف��رك ل��م إذا ب��ي��ن��ن��ا ال��ح��رب ط��ال��ت ل��م��ا وس��ال��م��ت

مجرى وتواثقهما وفطرقل أخيل تواد ذكر القدم منذ القوم ألسنة عىل جرى (8)
الهالكني اليونان أبطال أرضحة لزيارة االسكندر شخص ملا أنه روي لقد حتى األمثال،
إكليل إىل هفستبون صديقه فعمد أخيل قرب عىل فوضعه إكليًال، أخذ طروادة بحرب
عىل فطرقل إقامة اإلسكندر والء عىل مقيم أنه إىل إشارة فطرقل قرب عىل فوضعه آخر
بصديق السعادة منتهى أدرك أخيل إن قوله: ذاك إذ اإلسكندر عن ويروى أخيل. والء
بمحاورة هنا لنا وإن ميتًا. ذكره يخلد كهومريوس وشاعر حيٍّا، بحبه يتفانى كفطرقل

تمثيًال. البطلني فمثل تصوراته بآليل الشاعر رصعه ناطًقا رسًما وفطرقل أخيل
فتهز العربة، فتخنقه أخيل عىل فيقبل قومه مصاب عىل لهًفا فطرقل فؤاد يتفطر
رفًقا يهتز لم الذي الفؤاد الصلد الفتى وهو الحال، تلك عىل لرؤيته الرفق عواطف أخيل
حبيبه مقلتي من املتساقطة العربات تلك فكأن فيالقهم، وتمزيق قومه من األلوف لرصع
فكان بالخطاب بادره ثم اليونان، بسفن الالهبة األعداء نريان من فؤاده عىل أحر كانت
وهو وحنانًا، رقة يتدفق الذي التشبيه ذلك حاله عن سؤاله بعد كالمه به افتتح ما أول
القالب بذلك أفرغه أحًدا نر فلم وبعده، هومريوس قبل شاعر كل برص عىل مرَّ يكن وإن
أمها بثوب باكية تعلق طفلة ير لم الذي ذا ومن هومريوس، غري سذاجته عىل البديع
تعرف الطفلة وال شواغلها، كانت مهما بالعنف صدها عىل تقوى األم فال تروم، ألمر
املصدر نظرها يف وهي حاجتها، قضاء عن عذًرا ألمها تجد فال إليه، تلوذ غريها مالذًا
فطرقل يستطلع أخيل أخذ ثم األحوال، كل يف املطاعة املطيعة القاهرة القادرة واملآل
الصحيح الشاغل كأنهما فيال، والده عن ثم صديقه، والد عن بالسؤال فافتتح أمره طلع

لحبيبه. رعاية ذلك فعل إنما كأنه قومه، عن بالسؤال استطراًدا وثنى يشغله الذي
وهو ِبُكلِّيتِها، إليه نفسه رصف واحد أمر إال صدره يف يهجس يكن فلم فطرقل أما
فوطأ الود، بدالة والتنديد بالتونيب عليه ينهال أن فأراد قومه لنرصة أخيل استنفار
منزلته علو من يعلم كان ملا بذيوميذ مبتدئًا الجند بزعماء ألمَّ ما فذكر املصاب، بتعظيم
وذلك اسمه، دون أتريذ بلقبه أغاممنون ذكر عىل األواخر بني خلسًة وأتى أخيل، نظر يف
ذلك وطأة ثقل يخفف أن أراد كأنما منيالوس وأخاه أغاممنون يتناول علمت كما اللقب
عن يشف والتهكم التوبيخ من فيه ما مع فطرقل كالم وباقي أخيل. مسامع عىل االسم
لصد كفؤ وحده فهو واندحارهم اإلغريق فوز يديه بني يلقي إذ عظيم؛ أخيل لبأس إكباٍر
يسد أن أراد إذ أنه ذلك من وأعظم املتكتبة، والكتائب املتألبة الدول عنه عجزت جيش
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لنجدة وينفذه سالحه، يقلده أن االعتزال إال أبى إذا إليه رغب املخارج جميع أخيل عىل
هذا بعد وما أقبل قد أخيل أن منهم ظنٍّا السالح ذلك ملرأى الرعدة األعداء فتأخذ القوم،

للمتكلم. وتفاٍن للمخاطب إطراءٌ
رماه إذ فطرقل؛ تهمة دفع الخطاب هذا عىل جوابًا به رشع ما فأول أخيل وأما

بقوله: بالجبن

ن��ق��ال زف��س ع��ن أم��ك ل��ك روت ف��ي��م��ا ال��م��ق��ادي��ر خ��ش��ي��ت ف��أم��ا
ال��ث��رى أس��د ال��م��رام��د ل��ف��ي��ف إم��رت��ي وف��ي ف��اب��ع��ث��نَّ ف��ب��ي

منفذًا أصابت فطرقل عبارات وكأن أغاممنون، عىل حقًدا اعتزاله سبب عليه أعاد ثم
فتحفز الحمية هاجته وهنا سالحه، بتقلد له وأذن سأل ما بعض إىل فأجابه فؤاده، يف
األول: أما وأغاممنون؛ ذيوميذ إال بالشماتة يذكر ولم البأس، من له بما وافتخر وتحمس
التحاسد من يشءٌ أخيل وبني بينه كان أنه تقدم مما يؤخذ مغواًرا مقداًما كان فألنه
سخطه فلسابق الثاني: وأما أخيل. اسرتضاء إىل الالجئني من ذيوميذ يكن لم إذ الخفي؛
أخذ املقدمة تلك من أخيل انتهى وملا ذيوميذ، عنها أجلَّ تحقري بعبارة وصفه ولهذا عليه.
القتال بطيش يندفع أن السفن عن العدو صد بعد عليه فحظر فطرقل عىل أوامره يلقي
فضًال لبالده الفاتح لهكطور القاتل هو يكون أن يود كان إنما ألنه الحصون؛ وراء ما إىل
رزئني؛ الرزء فيكون فيقتل الصدمة لتلك كفًؤا فطرقل يكون ال أن من يخىش كان عما
أخيل مخيلة عىل تمر تكد ولم اللدود، للعدو سلبًا السالح وذهاب الحميم، الصديق قتل
باضمحالل داعيًا فختم الكيد قوارس وعاودته األفكار، بالبل زاحمته حتى الهواجس تلك
فيعمي يده طالته بما اإليقاع إىل كيده يطوحه الذي اللدود شأن وهو وعدوه، صديقه

الباسل. البطل ذلك صفات من جانب مصداق وذلك وبصريته بارصته الغيظ
الخوذة. والرتيكة: الرتس. الجوب: (9)

هومريوس النتقاالت آخر مثال هنا .1 رسمهَن انظر اإلنشاد ربَّاب القيان: (10)
خطري. أمر رشح يف يرشع عندما البديعية

عوده. الرمح: ثعلب (11)
صدرها. أو مقدمها ووجهته السفينة، الغراب: (12)

فكانوا مستجربين، صاغرين وأتوه أخيل، إىل القوم تزلف مىضكم فيما رأينا (13)
العربات، بهامي فطرقل استرصخه حتى اللني بعض يلن ولم أصم، صخًرا يكلمون كأنهم
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نفسه تلقاء من الحمية استفزته حتى بالسفن املضطرم اللهب بعينه رأى إن هنا هو وما
بدقة الشاعر أعدها مشاهد تلك كل جنوده، ويكتب فطرقل يستعجل وانقلب وتلهف َفأَنَّ
تأثري بمؤثرة وسيط ألف وساطة فما أبوابها، من تؤتى األمور أن املطالع فأفاد شعوره،
يراه حيٍّا املشهد تمثيل إزاء بيشء العاطفة تلك أثارة وما حميم، صديق يثريها عاطفة
لتكلمك الطريق بقارعة عاٍر وهو جوًعا يتضور عاهة ذي فقري رؤية وإن بعينه.، اإلنسان

املسكني. ذلك حالة لديك يندب شفيع ألف بالغة تستوفيه ال كالًما
الخوذة. بيضة والقونس: املتدلية. أهدابها والعذبات: الخوذة. الرتيكة: (14)

كان فقد قناتُه، إال سالحه كل وتقلد درعه) (أي: أخيل بألمة استألم إنه أي: (15)
أخيل. بها تفرد التي املزايا من أخرى مزية تلك أخيل، عىل إال لثقلها اعتقالها يصعب

بتساليا. جبل فليون: (16)
أفطميذ. أي: فتًى، قوله: (17)

من مركبته ألبس فقد شئونه، كل يف أخيل يميز أن الشاعر دأب كان ملا (18)
من جعلهما ثم الخلد، جياد من وباليس زنثس جواديها وجعل شائقة، حلة الزخرف
والنسيم، جناحني) ذو خرايف مخلوق Αρπψα «هربية» األصل يف (وهي العنقاء نتاج
ذلك نال أخيل أن إىل وأشار الفانية، الخيل جياد من ثالثًا جواًدا احتياًطا إليهما قرن ثم

غزواته. بإحدى الشهري الجواد
مما عندنا وليس وغريه، بلينيوس ذكره قديم الريح نتاج من خيل بوجود واالعتقاد
العنقاء أو مغرب عنقاء وأما وليلة، ليلة بألف املسحور الفرس إال الشبه بعض يشبهها
لإلخبار يستعريونها كانوا الجسم، مجهول االسم معروف طائر العرب عند فهي املغرب

نواس: أبو يقول ذلك ويف الباطل، األمر عن

ال��م��ث��ل وف��ي ال��م��ل��وك ب��س��ط ف��ي ت��ص��ور م��غ��رٍب ك��ع��ن��ق��اء إال خ��ب��ره وم��ا
ت��ح��ل وأن ن��م��رَّ أن م��ا ص��ورة ت��رى رؤي��ٍة غ��ي��ر م��ن ال��ن��اس ع��ن��ه��ا ي��ح��دث

الذكر. السابق الخرايف الطائر عىل الدالة اليونانية «الهربية» لتعريب اتخذناها ولهذا
لنرصة يتحرقون وهم العطلة، زمن املرامدة عىل تمادى أن بعد له يكن لم (19)
الوصف ذلك إىل ويستطرد الكارسة، بالذئاب للكفاح واثبون وهم يشبههم أن إال قومهم

الرائع.
أرطميس. ألقاب من الذهب قوس ذات (20)
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ملوك ورابع أيناخوس ولد من هو هذا وأرغوص هرمس، هو: أرغوص، قاتل (21)
البناء، أعاىل يف النساء غرف يجعلوا أن الكبرية املنازل يف عندهم الغالب كان أرغوس،
يدعون اللقدموثيون كان أفستاثيوس: قال العليا، الطبقة يف الحرم كان أخرى وبعبارة
من ولدت هيالنة إن القائلة: الخرافة ولعل البيض، أيًضا ومعناها (ωα) أوا العليا الغرف

املعنى. هذا من نشأت بيضة
املرأة، تلد حتى املخاض ساعة تحرض اعتقادهم يف كانت هريا، ابنة إليثية (22)

والوالدة. الليل ربة البابليني أوميليتا ليليت ولعلها
عرش. الثالث النشيد يف الوصف هذا مرَّ (23)

امتان. والفالسج: والددون، املقام، واملربع: بعد، بمعنى هنا بان (24)
ألنفسهم اللقب هذا ينتحلون الكهنة كان أوامره. مفرسو أو زفس رواة السلة: (25)

وغريها. االستخارة يف
هنا واملراد والزنابري، النحل جماعة والدبر، النحل إبر ُحمة، ج الحمات: (26)
بيشء كبريًا أمًرا شبه إذا أنه هومريوس معجزات من بيته، أو خليته وخرشمه الزنابري،
بأوقع الكوارس باألسود البواسل الجنود تشبيه فما النفس، يف تنطبع بصورة هيأه صغري

منها. وكلٌّ الثورات تلك تأثره وهي الحقرية، الزنابري تلك من النظر يف

ال��ق��وى ش��دي��د ال��ح��م��ات ح��دي��د م��س��ت��ب��س��ًال ال��ب��ي��ض ع��ن ي��ذب

الثاني. النشيد يف أوردناها املعنى بهذا جميلة أبيات وللشنفري
اإلغريق. عن األزمة انفراج إىل إشارة ذلك كل (27)

السادس. النشيد يف ورسمه ذكره مر خرايف حيوان الخمرية: (28)
الجحيم. يف الظلمات محل أريبا: (29)

يعتقده كان الذي الطوفان إىل السالفة األبيات يف إشارة الرشاح بعض يرى (30)
يف الناس تمادي هناك كسببه هنا وسببه التوراة، عليه نصت ملا موافق وهو القدماء،

والرشور. الغي
وإليون، الطرواديني بني فطرقل حال أي: السور، والحصار: السفن، الخاليا: (31)

سيمويس. ونهر السفن مرىس بني وحرصهم
بساحة قتيًال رسفيذون القايضبموت القدر حكم ينفذ أن لفطرقل فأذن أي: (32)
لم ألنه الفريقني؛ زعماء جميع من مولًدا وأرشف محتدا أعظم رسفيذون كان — القتال
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كما مقتله حكاية يف الشاعر أطال ولهذا الحرب، تلك يف سواه بطل زفس أبناء من يكن
ظهر حيثما فهو لقدره، إجالًال صفاته مدح من سيأتي وما مىض ما يف وأطنب سرتى،
بترسع وال أخيل بحقد هو فما منقصة، محامدُه يشوب ال الحكيم، والقائد الباسل الفتى
فوق زفس مقتله غاظ ولقد وإقدام، بطش رجل بالكالم فصاحته مع وهو ذيوميذ،
فتصدت بقتله النافذ السابق القضاء حكم عنه يحول أن أراد حتى سواه بطل كل مقتل
األرباب، قيامة لقامت وإال املربم القضاء نفوذ من بد ال أنه له وأثبتت هريا زوجته لزفس
باعتقاد والقدر القضاء يف طويل للرشاح بحث وهنا ولده، عن اإلفراج يف منهم كل وسعى
املحفوظ لوحه سطر الذي وهو لزفس فليس حتًما، القضاء نفوذ كان إن فقالوا األقدمني،
لنا تقدم فقد الباب هذا يف إطالة مقام املقام وليس لوجوده، معنى فال وإال يمحوه، أن
عىل الباعث هي إنما البرش أعمال أن إىل يشري كثري كالم ولهومريوس املعنى، بهذا كالم

الرشور. وتفاقم الويالت انصباب

بظفره. اآلخذ املظفر: (33)
ال الناس وعامة السنني، ألوف هومريوس وزمن طروادة حرب عىل مرت لقد (34)
أسباب إىل االحمرار ذلك رد أن مع إالهي، غضب عىل دليًال املحمر املطر أن تعتقد تزال

عرش. الحادي النشيد يف الدموي املطر هذا مثل بنا مر وقد ا، جدٍّ قديم طبيعية
السفن. بناء قطعها وقد الشجر هذه إحدى سقوط سقط القتيل إن أي: (35)

كقوله: املوت، عن للتعبري االستعارة هذه أمثال هومريوس يستعمل ما كثريًا (36)
انتثر حوله ومن أبيات: قبل قوله القبيل هذا ومن الحمام، ظالم وخيم سرتُه املوت أسبل
من أمثاٌل العربية يف ولها الذوق، يألفها لطيفة استعارات وكلها الحياة، مبيد الحمام

بعضهم: قول أرقها

ال��ج��ن��اِح دان��ي��ة األب��ط��ال ع��ل��ى ظ��لٌّ ف��ه��ي ال��م��ن��ي��ة ورن��ق��ت

(أي: الطائر ترنيق من مستعار املنية ترنيق أن جيل بيان فيه البالغة: أساس يف قال
بوصفه وصفها بأن املرنقة الطري كبعض املنية جعل حيث بجناحيه)؛ وخفقه رفرفته

الجناح. ودنو التظليل من
الصقيل املمتهى: (37)
انفطر. انفأى: (38)
الهالك. التَّوى: (39)
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زفس. زوجة هريا

شباة. جمع وهي املناصل، حدود الشبا: (40)
القوم تالحم من املنترش الغبار إىل لطيفة إشارة دجا»، ليل «سرتة األصل: يف (41)

القتيل. حول
الغيظ. هنا به ويراد الحر، الشدا: (42)

واملالهي. األلعاب هنا بها واملراد لهوة، جمع اللهى: (43)
املتدفق. كالسيل أي: (44)

طاش. أي: هفا (45)
الرمل. النقا: (46)

مشهورين كأنهم األكربتيني مريون قوم ألن عليه، تهكًما ذلك له يقول (47)
بالرقص.
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واشتد. غلظ عسا: (48)
عبارة وهي الفعل»، أوان بل القول أوان هذا «ما األصل ويف الكالم، اللغا: (49)
. Non verbes, sed facto opus est الالتني: يقول اللغات أكثر يف األمثال مجرى جرت
الشد أوان هذا وقولهم: فشدُّوا. شدكم أوان هذا أمثالهم: يف العرب قول القبيل هذا ومن

زيم. فاشتدي
الرتوس. جلد الحجف: إهاب (50)

حطاب. جمع حطابة: (51)
عىل الشاعر عليها عيب التي التشابيه من وهو املعنى، هذا مثل لنا تقدم قد (52)

(ن٢) الصدد بهذا قلناه ما راجع ثبتة حجة، غري
الشدة. عظمت أي: (53)

توأمان. أنهما هنا وزاد أخوان، والرقاد املوت إن عرش: الرابع النشيد يف قال (54)
فغلبه اكريت، ملك عىل مينوس أخاه قاتل رسفيذون إن اليونان أقاصيص يف (55)
واستقل عليها، بعضأطرافها زعماء وغلب ليقيا إىل وبعضأشياعه فربحها عليها مينوس
أن هومريوس شأن من كان وإذ األزمان. تلك يف معروًفا قربه وكان بها وتويف ملًكا بها
يف مقتله بعد ليقيا يف لدفنه صاغ التاريخية عرصه روايات عن يشءٍ يف بشعره يخرج ال

الجميل. القالب ذلك طروادة
يف جثثهم دفن عىل حريصني زماننا كأبناء كانوا القدماء ألن غرابة؛ األمر يف وليس
اإلرسائيليني مرصوتوراة أهرام يف شتى أمثلة ولذلك عليها؛ األنصاب بإقامة ولعني بالدهم
يعقوب وحفيده سارة، امرأته مدفن إىل وفاته يوم ضم الخليل إبراهيم فإن العرب، وكتب
يرو ولم بالده، يف آبائه مدافن إىل فأرسله مرص، يف يدفنه ال أن يوسف ابنه استحلف
امليت أبقوا الشقة بعدت إذا كانوا بل واملرصيني كاليهود هذا، بمثل وشغٌف ولٌع للعرب
هذا ومع بها، وفاته عند غزة يف الرشيعة صاحب جد هاشًما استبقوا كما مكانه، يف
الحديث: يف املصابيح مشكاة صاحب قال موضع. يف األقارب جمع عندهم يستحب فكان
ويف أهيل». من مات من إليه «ادفنوا والسالم: الصالة عليه بقوله ذلك عىل ويستدل
فنادى مقابرنا يف لتدفنه بأبي عمتي جاءت أحد يوم كان ملا قال: أنه جابر عن الحديث
يستحبون كانوا أنهم عىل يدل هذا كل مضاجعهم» إىل القتىل «ردوا هللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول منادي
فلم القبور عىل النصب إقامة وأما وعناء. مشقة هناك يكن لم إذا العشرية موتى جمع
بها، يعرف القرب عىل عالمة جعل استحسان ُروي فقد هذا ومع الجاهلية، عرب عن ترو
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بالحجر «أعلم والسالم: الصالة عليه لقوله املصابيح): (مشكاة صاحب روى كما وذلك
أخي». قرب

السموأل: قال (56)

ي��ط��ل��ُب م��ا ب��ع��ض رف��ق��ه ع��ل��ى ف��ات��ه م��ن ب��أول ول��س��ن��ا
ال��ق��ل��ُب ال��ح��وُل ي��ص��رع وق��د األري��ب غ��ي��ر األم��ر ي��درك وق��د
يُ��غ��ل��ُب ال األم��ر ح��اول إذا ق��ادٌر آم��ر ل��ه��ا ول��ك��ن

املنرب: عىل وهو عمر الخليفة به تمثل ما أحسن وما

م��ق��ادي��ره��ا اإلل��ه ب��ك��ف األم��ور ف��إن ع��ل��ي��ك ه��وِّن
م��أم��وره��ا ع��ن��ك ق��اص��ٌر وال م��ن��ه��يُّ��ه��ا ب��آت��ي��ك ف��ل��ي��س

الهاليل: يزيد بن هللا عبد وقال

ت��ق��دِر ل��م إذا وأب��ع��ده��ا ق��در ي��س��وق��ه��ا ح��ي��ن األش��ي��اء أق��رب م��ا

البعيدة. الشقة تلك أي: (57)
الرتاب. الربى: (58)

بالصياد األرض إىل يهوي املركبة سدة من سقوطه شبه الجوع الطوى: (59)
يقري ما املحار من لصاد الوثبة تلك وثب لو قال: ثم البحر، قعر إىل السفينة من الواثب
غوصه هذا كان إن التايل البيت يف بقوله واستطرد األمواج بتالطم يعبأ ولم الجماهري،
التهكم من الكالم هذا ويف مهرة، غاصة الطرواد يف أن ريب فال املركبة، ظهر من بالرب
األصل ثنايا يف دخيل التشبيه هذا أن إىل البعض ذهب ولهذا يخفى. ال ما القتيل عىل

أبيات: قبل القائل وهو التهكم هذا يتهكم أن فطرقل شأن من ليس أن خصوًصا

ال��ن��ه��ى س��ام��ي ب��ل��وت��ك وإن��ي ال��م��ه��ي��ن ال��ك��الم ذا أخ��ي ع��الَم

تتحرق. قال فكأنه النار الصالء: (60)
أشجار. أسماء ذلك قبل وما رعن، ج الجبال، الرعان: (61)
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للشمس. علم براح: (62)
راجع النهار ساعات عن يعربون كانوا هكذا للمغيب. الشمس مالت ملا أي: (63)

عرش. الحادي النشيد رشح
للعراء. أي: للرباح، (64)
نوى. بمعنى انتوى: (65)

حصان. جمع: (66)
الرتاب. الحثى: (67)
املاء. الوشل: (68)

الرقاب. الطىل: (69)
فيبوس. أي الطونة: ابن (70)

وضعف. فرت وني: (71)
ولهذا فتنبأ املغيبات وأدرك نفسه، ت خفَّ املرء احترض إذا أنه يعتقدون كانوا (72)

أخيل. بذراع قتيًال هكطور بموت موته ساعة فطرقل أنبأ
مات. طفا: (73)
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فطرقل جثة حول السابعة املعركة

ُمْجَملُه

السالح من يجردها أوفرب وكان جثته عن يدافع فتقدم فطرقل لقتل منيالوس تحرق
بآياس، واستعان منيالوس فتقهقر أفلُّون بإيعاز مقبٌل بهكطور وإذا منيالوس، فقتله
يؤنب غلوكوس فأقبل آياس فصده فطرقل رأس يقطع أن يوشك وهكطور آياس فأقبل
ونادى أخيل بسالح هكطور فشك آياس، أمام والتوائه رسفيذون عن لتخليه هكطور
حول القتال والتحم قومه من األبطال ملنيالوس وفزع اإلغريق مع فانقضوا صحبه
النبأ يكن ولم إياس أمام الطرواد فالتوت شأوه، عىل االستيالء يف طامع وكلهم القتيل،
ذرفت الحرب ميدان عن أخيل جياد توارت وملا حبيبه، بمقتل أخيل إىل بعد طار قد
أفطوميذ فانثنى جديدة قوة عليها وأهبط زفس لها فرَّق فطرقل، عىل حزنًا الدموع
فاندفع راجًال يقاتل وأخذ القيميذ رفيقه إىل باألعنَّة ألقى ثم القتال، ساحة إىل بها
وجرت والفر الكر واشتد الجياد، تلك طلب يف الطرواد أبطال من ونفٌر وأنياس هكطور
بيد وأفلُّون منيالوس بيد أثينا وأخذت الطرواد، عن باملركبة فتوارت مرسعة أخيل جياد
إىل ينمي منيالوس وأرسل األعداء، عليهم فاستظهر اإلغريق فأرعب زفس وأرعد هكطور
فسار القتيل جثة عن العدو يدفعان األياسان وظل اإلغريق، ونكبة فطرقل موت أخيل

خندقهم. وراء ما إىل اإلغريق وانهزمت املعسكر، إىل ومريون منيالوس بها
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ال��ك��ث��ي��ِر س��الح��ه��ا م��ن ان��ه��ال م��ا وال��ح��ف��ي��ر ال��ح��اف ف��ي وغ��ادرت

والعرشين. الثامن اليوم مساء يف النشيد هذا وقائع

عرش السابع النشيد

ق��ت��ي��ال1 ال��ف��ت��ى ف��ط��رق��ل ه��الك م��ن��ي��ال آرٍس إل��ف ي��خ��ف ل��م
ع��ل��ي��ه ت��أل��ق��ت ب��ع��دٍة إل��ي��ه ال��س��رى ص��در ف��ي ف��خ��ف
ال��ص��وار2 ث��ن��يَّ��ُة ك��أن��ه ي��ب��اري ال��ع��دى ح��ول��ه ودار
وأن��ت ح��ول��ه م��ن وان��ع��ط��ف��ت ح��ن��ت ع��ل��ي��ه ب��ك��ًرا ن��ت��ج��ت ق��د
ت��ن��ك��ي��ال ل��ل��ع��دى ي��روم م��دَّ ال��ث��ق��ي��ال وج��وب��ه ق��ن��ات��ه
ال��م��وق��ف ب��ذاك ف��اك��ًرا ف��ط��رق��ل ف��ي زال م��ا ال��ف��ت��ى أوف��رب ل��ك��ن
ب��ص��ل��ف: م��ن��ي��ال ال��ش��ه��م ي��خ��اط��ب وق��ف م��ن��ه م��ق��رب��ٍة ع��ل��ى ل��ذا
ال��ق��ت��ي��ل ذا ش��ل��و ع��ن ل��ي ت��خ��ل ال��ق��ب��ي��ل س��ي��د زف��س إل��ف «ي��ا
ح��ذَّاف ل��ه ط��اع��ٍن أوَّل واألح��الف ال��طُّ��رواد ف��ي ك��ن��ت إذ
ال��ت��ل��ف» ب��وب��ي��ل ف��أي��ق��ن أوًال ��رف ال��شَّ ج��م��ي��ل أح��رز ف��خ��ل��ن��ي
ال��م��س��وَّدا األب زف��س «ي��ا وص��اح: ��دا ت��وقُّ ذك��ت أت��ري��ذ ف��ن��ف��س
ف��ن��ث��وس ب��ن��ي ِك��ب��ر ح��ك��ى ف��م��ا ب��ال��ن��ف��وس ال��غ��رور أق��ب��ح م��ا
ال��م��ال ع روَّ ال��م��غ��وار ال��ف��ال رت وال وال��ل��ي��ث ال��ي��ب��ر خ��ي��الء ال
ي��ن��ورا3 ه��ف��ي��ر ال��ف��ت��ى وق��ي��ا م��ا وال��غ��رورا ال��ك��ب��َر ه��ذا ل��ِك��نَّ
ب��ال��س��ب��اب ل��ي ت��ص��دَّى ��ا ل��مَّ ال��ش��ب��اب غ��ض��اض��ة ت��ه��ن��ه ل��م
األخ��اء زم��رة ف��ي م��ن أج��ب��ن اإلب��الء س��اع��َة إن��ي وق��ال
ط��رب��ا ب��ل��ق��اه ي��ب��ت��ه��ج��ون وأب��ا وأم��ا ع��رًس��ا وال غ��ًدا
إق��دام��ي م��ن ال��ع��ج��ب ي��غ��ن��ي ف��ل��ي��س أم��ام��ي م��ن وولِّ إذن ف��دن
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ال��ح��م��ق��ا» ي��ش��ف��ي ال��خ��ط��ب ف��وق��ع أوًال ال��ل��ق��ا ق��ب��ل م��ن ق��وم��ك إل��ى ول��ذ
ال��ش��ق��ا أدرك��ت أت��ري��ذ «ي��ا وص��اح: ح��ن��ًق��ا إال أوف��رب ي��زد ف��ل��م
س��ري��ع��ا ب��دم��ه ل��ت��ؤخ��ذن ص��ري��ع��ا أخ��ي ب��ات أن غ��رَّك
تُ��َزف4 ك��ادت وم��ا ب��ات��ت أرم��ل��ة ال��غ��رف أق��ص��ى ف��ي ال��ه��دي ف��ع��رس��ه
م��ن��غ��ص��ا ع��ي��ش��ه��م��ا ب��ه��ا ظ��لَّ غ��ص��ص��ا أب��وي��ه أذق��ت وق��د
ل��ل��ب��الد ال��ع��ود ب��ع��ي��د ح��ي��ن ال��ح��داِد غ��لَّ��َة س��أروي ل��ك��ن
ال��ذرى5 ت��ل��ك ف��ي وال��س��الح رأس��ك ي��رى وف��ن��ث��وس ف��رن��ث��ي��س ل��دى
ال��ف��رار» أو ال��ف��وز ي��ع��ق��ب��ُه ف��ال��ب��داُر ال��ق��ول ف��ص��ل واآلن
ارت��دع ال��ح��ال ف��ي ال��ن��ح��اس ع��ن ل��ك��ن وق��ع ال��ج��وب ف��ف��ي ال��رُّم��ح وأط��ل��ق
ال��ق��ه��ق��ري ي��س��ي��ر وأوف��رب ن��ص��ًال وش��ه��را دع��ا أت��ري��ذ ف��زف��س
ال��ج��ي��د ح��ب��ال ال��نَّ��ص��ُل ف��ق��ط��ع ع��م��ي��د واث��ٍق زج وزج
أح��م��را ث��وبً��ا ال��ش��ع��ر ب��دي��ع ي��ك��س��و ج��رى وال��ن��ق��ع خ��رَّ ل��م��ا ف��ص��ل
وب��ال��ل��ج��ي��ن6 ب��ال��ع��ي��ن ض��ف��رن ال��ع��ي��ن ح��ورا ك��ش��ع��ر غ��دائ��ر
ال��ع��ي��ون م��ج��ت��م��ع ع��ل��ى غ��ضٍّ ال��زَّي��ت��ون م��ن ف��رٌخ ك��أن��ه
ت��م��ور ف��روع��ه ف��ي ب��ي��ض��اء وال��زه��ور ال��ن��س��ي��م ي��ن��ع��ش��ه
ال��ع��زل��ة7 زواي��ا م��ن ف��اس��ت��أص��ل��ت��ه ه��بَّ��ت ف��وًرا اإلع��ص��ار ل��ك��ن��م��ا
ال��س��ل��ْب إلح��راز أت��ري��ذ ع��ل��ي��ه وث��ب م��ذ ي��ح��اك��ي أوف��رب ف��خ��ر
ب��ال��ع��دد ي��خ��ل��و وه��و م��ن��ي��ال ي��ل��ق��ى أح��د أوف��رب ق��وم ف��ي ي��ك��ن ول��م
ان��دف��ق��ا8 ال��ص��وار وف��ي ب��ب��أس��ه وث��ق��ا غ��اٍب ض��ي��غ��م ك��أن��ه
ودق9 ن��اب��ي��ه ب��ي��ن م��ا ع��ن��ق��ه��ا وس��ح��ق م��ن��ه��ا ال��غ��رة ف��ف��رس
ال��ح��م��ا ف��ي ع��ج��ت وال��ك��الب وال��ن��اس ال��دم��ا وام��ت��ص األح��ش��اء وم��زَّق
خ��ل��ع ق��ل��وب��ه��ا ال��ل��ي��ث رؤي��ة م��ن ف��ال��ج��زع ع��ن��ه��ا ال��ذود ت��س��ت��ط��ي��ع ال
ه��ن��ا10 ف��ي��ب��وس غ��ي��رة ذك��ت ل��ك��ن ب��ال��م��ن��ى ي��ف��وز أت��ري��ذ وك��اد
ال��غ��رض11 أخ��ط��أت ه��ط��ور ي��ا «وص��اح ن��ه��ض: م��ي��ت��ي��س ال��ك��ي��ك��ون ك��ق��ي��م
األم��ال س��واه م��ن��ه��نَّ ي��ب��ل��غ وال آخ��ي��ل خ��ي��ل ت��ب��غ��ي ج��ري��ت
ض��رب» أوف��رب ال��ط��رواد وأب��س��ل ذب ف��ط��رق��ل ع��ن أت��ري��ذ ت��رى أال
ال��ت��ه��ب ال��ب��ث م��ن ه��ك��ط��ور وق��ل��ب ذه��ب ال��ج��ي��ش وف��ي ع��ن��ه م��ض��ى ث��م
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أب��ص��را ح��اًال ال��ق��رم��ي��ن وث��م��ة ال��نَّ��ظ��را ال��ج��م��وع ب��ي��ن م��ا َح س��رَّ
م��ب��ت��در12 ت��ج��ري��ده إل��ى وذا ي��ن��ف��ج��ر دم��ه ص��ري��ٌع ذاك
ه��بَّ��ِت م��ا إذا ق��طُّ خ��ب��ت إن م��ا ال��ت��ي ه��ي��ف��س��ت ن��ار ي��ح��ك��ي ف��ث��ار
اخ��ت��ل��ج��ا م��ن��ي��ال ل��ه��ا ٍة ب��ه��دَّ م��دج��ًج��ا ��رى ال��سُّ ص��در ف��ي وان��ق��ض
ال��م��ف��اج��ي ال��ق��در ف��ي ح��ي��ل��ت��ي «م��ا ي��ن��اج��ي: ن��ف��س��ه ب��ثً��ا ف��ه��اج
ال��م��ح��ن واف��ت��ه ع��رض��ي ع��ن ال��ذود ف��ي م��ن ف��ط��رق��ل وذا اآلن أأب��رح
ل��ح��ان��ي م��ا اآلن ع��ن��ه أح��ج��م��ت رآن��ي ل��و اإلغ��ري��ق م��ن ف��م��ن
ح��م��ال ق��د ال��ذي ه��ك��ط��ور ك��ف��اح إل��ى ال��ن��ف��س ع��زة دع��ت��ن��ي وإن
… ب��ان��ف��راد أن��ي ع��ل��ى ط��رٍّا ال��ط��رواد ب��ن��و ه��ك��ط��ور ف��خ��ل��ف
ال��ب��ال الق��ى ال��ع��ل��ى آل ص��ان��ت��ه��م األول��ى الق��ى م��ن ال��ه��اج��س ذا ك��ان ال
ال��ق��دم أل��وي إذا ي��ل��وم��ن��ي ف��م��ن ه��ج��م ه��ك��ط��ور ال��خ��ل��د آل ب��ح��ك��م
ه��م��م��ي ال��رزاي��ا ده��م الق��ت��ح��م��ت ن��م��ي آي��اس ص��وت ل��ي ول��و آه
ب��دا ل��ل��ق��ي��ان��ا ربُّ ول��و ح��ت��ى ال��ش��ددا ن��خ��وض وآي��اس أن��ا
م��ح��م��وال»13 خ��ط��ب��ن��ا ف��ي��م��س��ي ن��م��ض��ي أخ��ي��ال إل��ى ف��ط��رق��ل ب��ش��ل��و
ه��ك��ط��ور ص��دره��م ف��ي ال��ع��دى واف��ى ي��ث��ور ه��اج��س��ه وب��ي��ن��م��ا
م��ل��ت��اًع��ا إل��ي��ه��م م��ل��ت��ف��تً��ا ان��ص��اع��ا ث��مَّ ال��ج��ثَّ��َة ف��غ��ادر
وال��رم��اح��ا ال��ن��ب��اح ف��ق��اب��ل الح��ا ي��وًم��ا ل��ل��م��رب��ط ك��ال��ل��ي��ث
ب��اك��ت��ئ��اب14 أت��ري��ذ ان��ث��ن��ى ك��م��ا األع��ق��اب ع��ل��ى ��ا م��غ��ت��مٍّ وارت��د
وخ��ف آي��اس ي��ط��ل��ب م��س��ت��ش��رًف��ا وق��ف ح��ل ق��وم��ه ف��ي إذا ح��ت��ى
ع��س��ك��ره ال��ص��دام إل��ى م��س��ت��ن��ف��ًرا ال��م��ي��س��ره أق��ص��ى ق��ام رآه ل��م��ا
ه��بَّ��ا أي��اس ف��وًرا «أال ص��اح: رع��ب��ا ط��رٍّا ف��ي��ب��وس وه��ده��م
ب��ش��ك��ت��ه خ��ال ه��ك��ط��ور ف��إن ج��ث��ت��ه ح��ول ف��ط��رق��ل ع��ن ن��ذود
ب��ال��ج��س��د» ن��م��ض��ي آخ��ي��ل إلل��ف��ه ال��ع��دد ع��ن ع��رت وإن ل��ع��ل��ن��ا
ال��ف��رق ص��در إل��ى وأت��ري��ذ ي��ج��ري ان��ط��ل��ق ث��م أًس��ى آي��اس ف��ه��اج
ال��ج��س��دا وج��ر ف��ط��رق��ل ش��ك��ة ج��رَّدا ث��م ه��ك��ط��ور ف��أل��ف��ي��ا
ل��ل��ك��الب ال��ج��ث��ة وي��دف��ع ب��اق��ت��ض��اب ال��ه��ام��ة ل��ي��أخ��ذ
��رى ال��سُّ ق��ل��ب إل��ى ه��ك��ط��ور ف��ع��اد ج��رى آي��اس ك��ال��ب��رج ي��ج��وب��ه
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ش��رف��ي15 ي��س��م��و ال��س��الح ذا إل��ي��ون ف��ي ل��ي «أل��ق��وا وص��اح: اع��ت��ل��ى ث��م
ت��ق��ل��ق��ال وم��ا ف��ط��رق��ل ج��ث��ة ع��ل��ى ال��ج��وب ب��س��ط أي��اس ل��ك��ن
ت��ب��ال��ي ال ف��ب��ال��ك��م��اة ح��لَّ��ت ب��األش��ب��ال ال��غ��اب ف��ي ك��ل��ب��وٍة
ف��ت��ي��ت��ه��ا16 ح��م��ا ت��ح��م��ي ص��ائ��ل��ًة م��ق��ل��ت��ه��ا ع��ل��ى ال��ج��ف��ن ت��ق��ط��ب
وب��اس��ا َك��أْب��ًة ح��ش��اه ي��ذك��و أي��اس��ا ل��دى أت��ري��ذ وق��ام
م��ب��ك��ت��ا ل��ي��ق��ي��ٍة ب��ن��ي ق��ي��ل ال��ف��ت��ى غ��ل��وك��س ه��ك��ط��ور ف��ج��اء
ف��رَّارا ه��ال��ًع��ا إالَّ ك��ن��ت «م��ا ازورارا: ي��رم��ق��ه ب��ه ص��اح
أح��ج��م��ا ف��ؤاٍد ع��ن ش��ف��ت ح��ال��ك إن��م��ا ج��زاًف��ا ال��ب��أس ل��ك ي��ع��زي
ال��ب��الد ح��م��اي��ة دون��ن��ا م��ن ال��ط��رواد ج��م��اع��ة ف��ي أل��ك
أب��دا ال��ح��ص��ون ح��ول ي��ق��ف��وا ل��ن ال��ع��دى أب��ط��ال وج��ه ف��ي ف��ق��وم��ن��ا
وف��اء ف��ي��ك��م ي��واف��وا ول��م واإلب��الء ال��ح��رب أط��ال��وا ق��د إذ
17 ال��ص��دِّ ه��ذا ب��ع��د ت��رج��ي خ��ي��ًرا ال��ج��ن��د ع��رض ب��ك أن��ى وي��ح��ك
ل��ألخ��ائ��ي��ي��ن��ا غ��ن��ًم��ا غ��ادرت س��رف��ذون��ا ال��ح��ب��ي��ب وض��ي��ف��ك
ال��ن��واه��س18 م��ن وق��ي��ت��ه وم��ا ال��دَّراه��س أزم��ة م��ن وق��اك��م
ال��م��آب أه��ب��ة ي��ع��دوا ب��أن أص��ح��اب��ي ع��ل��ى اآلن ف��رأي
إل��ي��ون��ا ع��ل��ى ال��وي��ل ف��ي��ن��زل ي��ن��ث��ن��ون��ا األوط��ان إل��ى ع��ن��ك��م
األوط��اِن س��اح��ة ع��ن ذوده��م ف��ي ال��ش��ج��ع��اِن ب��س��ال��ة ل��ك��م ف��ل��و
ت��ردد19 ب��ال ب��ف��ط��رق��ل س��رن��ا ال��ب��ل��د ون��ح��و ص��ل��ن��ا ل��ج��م��ل��ة
ت��أخ��ِر ب��ال ال��ع��دى ي��ؤم��ن��ا األزه��ِر وال��س��الح ب��س��رف��ذون
ال��ب��اس رب ال��ق��رم أخ��ي��ل ل��دى ال��ن��اس أع��زُّ ف��ط��رق��ل إن إذ
ت��ل��ق��اه أن ق��ب��ل ع��زًم��ا وه��ن��ت ت��راُه ال��ذي آلي��اس ل��ك��ن
ي��دا» أس��م��ى أن��ه وت��دري ل��ه ت��ن��ف��ردا ف��ل��ن ه��ي��ه��ات ه��ي��ه��ات
ت��ف��ت��ري أن غ��ل��وك��س ي��ا «ك��ف��اك ال��ن��ظ��ر: ح��دي��د م��ن��ع��ًم��ا ف��ق��ال
ح��ك��م��ا إن ل��ي��ق��ي��ٍة ب��ي��ن ف��ق س��م��ا ق��د رج��ي��ٍح ع��ق��ٍل ذا خ��ل��ت��ك
أح��ج��م ج��ب��نً��ا أي��اس ل��دى أن��ي ت��زع��م ف��ي��م��ا ال��خ��الف أرى ل��ك��ن
س��ط��ا زف��س ل��ك��ن��م��ا ال��وغ��ى ج��رد خ��ط��ى وق��ع وال ال��ط��ع��ن راع��ن��ي م��ا
ال��ف��ت��ن20 ح��ر ف��ي ل��إلق��دام ي��ح��ث م��ن ي��خ��ذل ق��د األم��ر ول��ي وه��و
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ال��م��خ��ب��ر ح��ق ه��ك��ط��ور م��ن ال��ي��وم ذا ت��ن��ظ��ر واش��ه��د اآلن إل��يَّ ف��ادن
ي��ص��ول وغ��ى م��ح��راب ه��و أم ت��ق��ول ك��م��ا م��ه��ي��ابً��ا أك��ان
ح��م��ل» ف��ط��رق��ل ج��ث��ة ع��ن ل��ل��ذود ب��ط��ل ص��ن��دي��ٍد ك��لَّ ق��س��ًرا ي��ذلُّ
ال��ظ��ف��ر أب��ن��اء ل��ي��ق��ي��ون «ط��رواد ال��زم��ر: ب��ي��ن ص��وت��ه ي��ع��ل��و وص��اح
ال��م��وق��ف ذاك ف��ذاك ب��ب��أس��ك��م وق��ف��وا ه��ب��وا دردان��وس آل ي��ا
ع��ج��ال أخ��ي��ل ال��ق��رم ب��ع��دة م��ق��ب��ال أش��ك م��اٍض وإن��ن��ي
ال��رج��ل ح��ث��ي��ث ي��ع��دو ان��ث��ن��ى ث��م ف��ط��رق��ل» م��ن س��ل��ب��ت ال��ت��ي ت��ل��ك
ال��ع��دد إل��ي��ون ت��ب��ل��غ أن ق��ب��ل م��ن أم��د ب��ع��د م��ن أدرك ف��ص��ح��ب��ة
ال��ع��ج��ل ف��ي ش��ك��ت��ه ل��ه��م أل��ق��ى ب��م��ع��زل ال��ق��ن��ا وق��ع ع��ن ف��ث��م
وج��د21 أخ��ي��ل س��الح ف��ي وش��ك ل��ل��ب��ل��د ي��ح��م��ل��وه��ا أن ي��أم��ره��م
ال��ب��ط��ال ف��ي��ال ال��خ��ل��د آل ح��ب��اُه ال��ب��ال ب��ع��روه ل��ي��س س��الٌح ذاك
ال��ول��د22 ف��ي��ه��ا ي��ش��ي��خ ول��ن ظ��ل��ت ال��ع��دد ت��ل��ك ش��اخ م��ذ والب��ن��ِه
ان��ب��رى آخ��ي��ل ب��درع م��ع��ت��زًال ن��ظ��را زف��ٌس ه��ك��ط��ور وع��ن��دم��ا
ح��دس��ِه ع��ن ال��رَّدى ش��ت «واوي��ح��ه ن��ف��س��ه: ب��ن��ج��وى رأس��ه آج��ال
ال��م��ل��ل روَّاع ح��ل��ِة ف��ي وأن��ت األج��ل ي��واف��ي��ك ك��اد ق��د ه��ك��ط��ور
ال��ح��ل��ال ت��ل��ك م��ن��ه ع��ن��ًف��ا ون��ل��ت األب��س��ال ال��ن��ب��ي��ل إل��ف��ه ص��رع��ت
ح��م��ام��ي م��ن أوت��ي��ك م��ا ج��زاء ال��س��ام��ي ن��ص��ري م��ول��ي��ك ل��ك��ن��ن��ي
ال��س��الح��ا» ل��ه��ا ت��ل��ق��ي ك��ي ع��رس��ك ارت��ي��اح��ا ص��رح��ك ف��ي ت��رى ل��ن إذ
ال��ُح��ل��ل23 ه��ك��ط��ور أع��ض��اء ف��ن��اس��ب��ت اع��ت��دل زف��س ب��ج��ف��ن��ِه وم��ؤم��نً��ا
اض��ط��رم��ا ح��ش��اه وب��ال��ب��أس ف��ت��ًك��ا ف��اح��ت��دم��ا ب��ه آري��س وح��ل
وال��ح��دي��د ب��ال��ن��ح��اس ي��س��ط��ع ب��ال��ه��دي��د ب��األح��الف ف��ه��بَّ
ف��ردا ف��رًدا ل��إلي��ق��اع ي��ح��ث ا م��ش��ت��دَّ ص��ف��وف��ه��م ف��ي ي��خ��وض
��ري ال��سَّ م��ي��دون ث��م وث��رس��ل��وخ ال��ج��ري وغ��ل��وك��س ك��م��س��ت��ل��ي��س
إخ��روم��ي��س��ا ذي��س��ي��ن��ور ف��رق��ي��س ه��ي��ف��وث��وس��ا ث��م وع��س��ط��روف
ال��ن��ف��وس��ا: أح��ش��اه��م ف��ي ي��ث��ي��ر إي��ن��وم��وس��ا ال��ع��رَّاف ك��ذل��ك
ال��ع��م��ي��دة وال��ج��ي��رة أح��الف��ن��ا ع��دي��ده ق��ب��ائ��ًال أي��ا «س��م��ًع��ا
ه��ن��ا ج��دوى ب��ال ح��ش��ًدا ل��ت��ل��ب��ث��وا أن��ا ط��ًرا دورك��م م��ن أدع��ك��م ل��م
واألوالد ال��ن��س��وة ع��ن ذوًدا األع��ادي ل��ق��ا ف��ي ل��ت��ص��ول��وا ب��ل
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ال��م��ج��رَّدا ال��ق��ن��ا ل��ت��ع��م��ل��وا ل��ك��م وج��دا زاًدا ال��ج��ن��د رزق أن��ف��دت
ردى إم��ا ظ��ف��ٌر ��ا إمَّ وال��ح��رب ال��ع��دى وج��ه ف��ي ب��ال��ب��أس ف��ان��دف��ع��وا
ل��ن��ا م��ي��تً��ا ول��و ف��ط��رق��ل ب��ش��ل��و وان��ث��ن��ى ص��د أي��اس ف��أي��ك��م
وق��درا» ش��رًف��ا ق��ري��ن��ي وه��و أج��را م��ن��ي ال��غ��ن��م ن��ص��ف أح��ي��وه
واح��د ص��فٍّ دف��ع��ة وان��دف��ع��وا ال��س��اع��د ف��وق ال��س��الح ف��ق��وَّم��وا
ال��وس��واس ذل��ك ف��ي وأوي��ب��ه��م أي��اس م��ن ال��ج��ث��ة ل��ي��ن��ق��ذوا
ال��ح��س ف��ق��ي��د ف��ط��رق��ل ف��وق م��ن س��ي��م��س��ي م��ن��ه��م ك��م��ي ف��ك��م
األج��ال ب��ل��غ��ن��ا ق��د أن��ا خ��ل��ت م��ا «أال آي��اس: ص��اح وب��م��ن��ي��ال
وع��ل��ي ع��ل��ي��ك اآلن ك��ج��زع��ي ل��دي ف��ط��رق��ل ل��ش��ل��و ج��زع��ي م��ا
ال��ب��ل��د وك��الب ط��ع��ًم��ا ل��ل��ط��ي��ر ي��غ��ت��دي ق��ري��بً��ا ف��ط��رق��ل ف��إن
ح��رق24 ح��ل ح��ي��ث��م��ا وه��و ه��ك��ط��ور ان��ط��ب��ق ف��وق��ن��ا ال��ح��رب غ��م��ام وذا
ل��ل��ن��ض��ال» ي��س��ع��ون ل��ع��ل��ه��م األب��ط��ال ص��ف��وة ون��اد ف��ق��م
ق��ي��ول ي��ا رت��وت ي��ا ص��ح��ُب «ي��ا ي��ق��ول: ب��ه��م أت��ري��ذ ف��ص��اح
خ��م��را رش��ف��ت��م ال��ج��ن��د ق��س��م��ة م��ن أت��را اب��ن��ي م��وائ��د ع��ل��ى م��ن ي��ا
ب��األم��ر ��ري ال��سُّ ب��ي��ن ف��ق��م��ت��م ال��ق��در ع��ال��ي زف��س ح��ب��اك��م وم��ن
ال��ج��ح��ف��ل ج��ن��د ك��ل ع��ن��ي ي��س��ت��ر ال��ق��س��ط��ل وع��ج��اج أراك��م ك��ي��ف
ال��ع��ار» ل��درء ه��بُّ��وا ي��ن��ه��ش��ن��ه وال��ض��واري ال��غ��ض��ف ك��اد ف��ط��رق��ل
ال��ن��دا25 ذاك م��ل��ب��يً��ا أول��ه��م ع��دا وي��ل��وس اب��ن ح��ت��ى ان��ت��ه��ى ف��م��ا
ه��م��وا ت��ب��اًع��ا وال��ك��ل م��ري��ون ال��ق��رم ث��م إي��ذوم��ي��ن ت��اله
وك��رُّوا ف��ان��ب��ث��وا ب��ع��دِّه��م ال��ف��ك��ر ي��ح��ي��ط ال ب��اٍس ك��م��اة
األي��ه��م ذاك ه��ك��ط��ور ص��دره��م ف��ي ت��ق��دم��وا ال��ع��دى ج��ن��د ون��ح��وه��م
ال��ن��ه��ر ل��ث��غ��ر ب��ال��م��وج ي��ق��ذف ال��ب��ح��ر ع��ج��ي��ج م��ث��ل ب��ه��دٍة
ال��ق��ص��ف ب��ش��دي��د م��ن��ت��ش��راٍت ال��ج��رف ف��وق األم��واج ف��ت��دف��ع
واح��ده ن��ف��ًس��ا اإلغ��ري��ق ت��ق��دم ال��واف��ده ال��ج��ي��وش ه��ات��ي��ك ودون
ض��ب��اب��ا ف��وق��ه��م أل��ق��ى وزف��س األج��واب��ا ك��ث��ف��وا ال��ق��ت��ي��ل ح��ول
ال��ج��ثَّ��ة ب��ص��ون وأغ��راه��م أج��ت ال��ت��ي ال��ت��رائ��ك ب��رَّاق ي��س��ت��ر
ان��ت��س��ب��ا ألخ��ي��ل م��ن��ذ ل��دي��ه ح��س��ب��ا ع��زي��ًزا ف��ط��رق��ل ألن
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إل��ي��ون��ا ف��ي ال��ك��الب ف��ي��ش��ب��ع ح��ي��ن��ا ع��ن��ه اإلغ��ض��اء ف��ك��ره
ب��ال��ق��س��ر م��ي��ت��ه��م ع��ن ف��ان��ه��زم��وا األم��ر ب��دء اإلغ��ري��ق ودف��ع
ال��ع��دى أي��دي ف��ي ظ��ل ال��ق��ت��ي��ل أن س��وى ال��ض��ر م��ن ي��س��م��ه��م ول��م
دن��ا ال��ج��ي��ش ط��ل��ي��ع��ة وف��ي ب��ه��م ان��ث��ن��ى ال��ح��ال ف��ي أي��اس ل��ك��ن��م��ا
ش��ان��ا وأع��ل��ى وج��ًه��ا أج��م��ل��ه��م ك��ان��ا أخ��ي��ل ب��ع��د م��ن أي��اس
دا26 ب��دَّ ط��رٍّا وال��ف��ت��ي��ة وال��غ��ض��ف ع��رب��دا ب��غ��اٍب ك��ال��رتٍّ ف��ان��ق��ض
أح��دق��وا ج��م��ي��ًع��ا ب��ف��ط��رق��ل ل��م��ا ال��ف��رق ل��دي��ه ت��ب��ددت ك��ذا
دي��اره��م إل��ى ف��وًرا ب��ح��م��ل��ه ف��خ��اره��م م��ن��ت��ه��ى ي��ح��س��ب��ون إذ
األغ��ر ل��ي��ث��وس ال��ف��الس��ج��ي ف��رع األب��ر ال��ش��ه��م ه��ي��ف��وث��وس وك��ان
ب��ال��ق��ف��ول وه��م ح��م��ال��ة ال��ق��ت��ي��ل ق��دم ح��ول أدار
ال��ط��رواد ل��س��ادة ت��ق��ربً��ا ال��ب��الد ل��داخ��ل ي��ج��ت��ره
م��ج��اال ل��دف��ع��ه ي��م��ل��ك��وا ل��م وب��اال ال��ف��ت��ى ع��ل��ى ذا ف��ك��ان
ق��ذف ب��ال��رم��ح ال��خ��وذة ع��ل��ى ث��م زح��ف ال��ف��ور ع��ل��ى آي��اس إن إذ
ال��ث��ع��ل��ب27 ف��وق ب��ال��دم��اء ف��ان��ه��ال ال��م��ض��رب ه��ول ال��دم��اغ ف��خ��رق
م��ح��ال��ة28 ال ال��م��ي��ت ف��وق وخ��ر ال��ح��م��ال��ه ي��ده م��ن ف��أف��ل��ت��ت
ال��خ��ص��ي��ب��ة ل��ري��س��ة ع��ن ال��ب��ع��د ف��ي م��ص��ي��ب��ه م��ن ع��ل��ي��ه ل��ه��ا وي��ا
ال��ع��م��ِر ذاك ق��ص��ر ألب��وي��ه ال��ش��ك��ر إداء ل��ه ي��ت��ح ل��م إذ
ان��ح��رف ال��ن��ص��ل ع��ن آي��اس ل��ك��نَّ ح��ذف وب��ال��رُّم��ح ه��ك��ط��ور ف��ه��بَّ
إي��ف��ي��ت��س��ا ف��ت��ى ف��وق��ي��ا ه��م��ام إس��ك��ي��ذيُّ��س��ا ب��أدي��ل ف��ي ف��ح��ل
ال��ش��ه��ي��ره ف��ان��وف��ه ف��ي ب��ال��ج��اه ك��ث��ي��ره أم��ًم��ا ي��رع��ى ك��ان ق��د
ال��ك��ت��ف ف��وق م��ن ال��س��ن��ان وب��رز ي��رت��ج��ف ص��ري��ًع��ا خ��رَّ م��ذ ف��ص��لَّ
ان��ت��ص��ب ك��ان ه��ي��ف��وث��وٍس دون إذ ض��رب وف��رق��ي��س إي��اس وه��ب
راح��ت��ه ع��ل��ى ي��ل��ق��ي��ه ب��ال��درع م��ه��ج��ت��ه ف��ي ال��س��ن��ان ف��ن��ف��ذ
ع��ادي أي��ًض��ا ه��ك��ط��ور وب��ي��ن��ه��م ال��ط��رواد ط��ل��ي��ع��ة ف��ان��ه��زم��ت
ف��ج��رَّدوا29 خ��ل��وا وب��ال��ق��ت��ي��ل��ي��ن ع��رب��دوا وراه��م واألرغ��س��ي��ون
ق��س��را ت��ف��رُّ إل��ي��ون ون��ح��و ذع��را ت��ل��وي ال��ط��رواد وك��ادت
ق��ه��ارا ل��ه��م زف��س ي��ك��ن وإن ان��ت��ص��ارا األغ��ارق وي��ظ��ف��ر
ظ��ه��ر إف��ي��ت��وس اب��ن م��ث��ال وف��ي األث��ر ع��ل��ى ان��ب��رى ف��ي��ب��وس ل��ك��ن
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ال��ِع��دى ��ام رغَّ ال��ش��ي��خ ذاك أب��ي��ه ل��دى ش��اخ م��ن ف��ب��ري��ف��اس (أل��ف��ي��ج
اإلب��الء: ع��ل��ى أن��ي��اس ف��ح��ث اآلراء) إص��ال��ُة ان��ت��م��ت ل��ه
األق��دار ق��اوم��ت ول��و ح��ت��ى ال��داُر تُ��ح��م��ى ك��ي��ف أت��اك «أم��ا
خ��ال ق��د زم��اٍن ط��ي ف��ي ب��ل��وت األول��ى ال��ق��وم ك��رة م��ث��ل ب��ال��ك��ر
ا ع��دَّ ت��ق��لُّ أج��ن��اٍد وب��اِس ا ال��ج��دَّ ج��دُّوا واإلق��دام ب��ال��ع��زم
وف��ر» ب��ال��ج��ب��ن أح��ج��م وك��ل��ك��م ال��ظ��ف��ر م��ذخ��ور أح��رز ل��ن��ا زف��س
م��ط��ل��ق��ا ال��س��ه��ام رب ب��أن��ه أح��دق��ا ��ا ل��مَّ أن��ي��اس ي��ف��ت ف��ل��م
أن��ص��اُر ي��ا ط��رواد ي��ا «ه��ك��ط��ور ال��ه��دار: ص��وتُ��ُه ي��ع��ل��و ف��ص��اح
ا ُه��دَّ ب��ع��زٍم إل��ي��ون ت��ج��اه ا ن��رت��دَّ أن ال��ع��ار ك��ل ال��ع��ار
ب��ال��خ��ط��اب ل��ي ت��ص��دَّى رب األرب��اب م��ن الَح ل��ي واآلن
ال��م��ك��ر ف��أح��س��ن��وا إي��ٍه ظ��ه��ي��رن��ا ال��ظ��ف��ر ق��ي��م زف��س إنَّ وق��ال:
ط��ري��ق��ا» ل��ف��ل��ك��ه��م ب��ه ي��ل��ق��وا اإلغ��ري��ق��ا ت��دع��وا ال ذا ف��ط��رق��ل
زح��ف��ا ط��رٍّا وراه م��ن وال��ج��ي��ش ووق��ف��ا ص��دره��م ف��ي وان��ق��ضَّ
آرس��ب��اس ب��ن ل��ي��ق��ري��ط ي��ردي ق��اس ب��اٍس س��اع��د ع��ن ف��زجَّ
ج��رى ون��ح��وه ال��ب��ث ف��ه��اج��ه ي��رى إل��ُف��ُه ل��ي��ق��وم��ي��ذ وك��ان
ال��ق��رِم ه��ف��اس ب��ن أف��ي��س��وون ي��رم��ي رم��يً��ا ال��ع��ام��ل وأرس��ل
ب��رح��ا ق��د ف��ي��ون��ٍة م��ن وك��ان ف��ان��ط��رح��ا ك��ب��ده ف��ي ف��ح��ل
ال��ص��ف��وف أول��ى ف��ي ح��ك��اه ف��تً��ى ع��س��ط��روف ب��ع��د م��ن ي��ك��ن ول��م
م��أرب��ا األخ��اء م��ن ي��ن��ل ف��ل��م وث��ب��ا ث��م ع��س��ط��روف ف��ث��ار
ال��ت��روس م��ن م��ع��ق��ٍل وراء ال��ب��ؤوس ة ب��ش��دَّ ت��درع��وا
ع��ل��ن��ا: ي��ص��ي��ح ب��آي��اس إذا ال��ق��ن��ا ف��ط��رق��ل ح��ول م��ن وب��س��ط��وا
األخ��اء م��ع��ش��ر ي��ا ت��ل��ت��ووا ال ال��وراء إل��ى ف��ط��رق��ل ش��ل��و «ع��ن
ب��اإلق��دام» ذودن ح��ول��ه ب��ل األم��ام إل��ى ت��ه��بَّ��نَّ وال
أح��م��را ث��وبً��ا ال��ح��ض��ي��ض ف��أل��ب��س ج��رى ك��ال��س��ي��ل وال��ن��ق��ع ف��اش��ت��ب��ك��وا
إح��ص��اء ل��ه��ا م��ا ك��ث��اًف��ا ��ْت ُرصَّ األش��الء ال��ث��رى ف��وق وان��ب��س��ط��ت
م��ت��ك��اث��ف��ي��ن��ا ق��ام��وا ه��م إذ األخ��ائ��ي��ي��ن��ا ق��ت��ل��ى أق��ل��ه��م
ال��ح��ص��ون ك��راس��خ ب��ع��ض��ه��م ع��ن ال��م��ن��ون واف��د ب��ع��ٌض ي��درأ
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ال��غ��ب��ار س��ح��اب��ة وان��ت��ش��رت ك��األوار ال��ق��ت��ال وال��ت��ح��م
ان��ت��ش��ر ال��ج��و ف��ي ف��ط��رق��ل ل��دى م��م��ا وال��ق��م��ر ب��ادت ال��ش��م��س ك��أن ح��ت��ى
ص��اِف رق��ي��ٍع ت��ح��ت ت��الح��م��وا األط��راف س��ائ��ر ف��ي ل��ك��نَّ��ه��م
ج��م��اال ن��وره��ا ي��زه��و وال��ش��م��س وال��ج��ب��اال األرض ي��ع��ل��و غ��ي��م ال
ي��ت��ق��ون��ا30 ال��ح��رب وه��ول غ��بٍّ��ا ي��ب��ل��ون��ا ف��ه��م ب��وٌن ب��ي��ن��ه��م
ال��ق��ل��ب ب��ج��ن��د إالَّ ف��ت��ك��ت م��ا ال��ح��رب ب��ح��ر ال��ن��ق��ع وظ��ل��م��ة
��اح31 ال��ف��ضَّ ب��ال��ن��ب��أ ش��ع��را م��ا ال��ج��ن��اح ف��ي ن��س��ط��ور وول��دا
ب��ال��ث��ب��وِر األع��داء ده��ى ح��يٍّ��ا ال��ص��دور ف��ي ف��ط��رق��ل ح��س��ب��ا ب��ل
ال��ف��ش��ل ات��ق��اء ي��ذودان ظ��الَّ ال��ج��ح��ف��ل ف��خ��ل��ف ان��ح��ل ج��ي��ُش��ه��م��ا
أرس��ال ال��خ��الي��ا إل��ى ب��ه��م��ا إذ ع��م��ال ال��ح��ك��ي��م ن��س��ط��ور ب��أم��ر
ل��ألص��ي��ل ال��رم��اح م��ش��ت��ج��ر ال��ج��دي��ل ج��ث��ة ح��ول ودام
ب��ال��ع��رق وس��ب��ح��ت ع��ي��ه��ا م��ن ال��ف��رق ت��ل��ك أع��ض��اء وه��ت ح��ت��ى
ال��م��ض��ويَّ��ه ال��ق��دَم ت��ق��لُّ خ��ارت وال��ش��ظ��ي��ه ال��رُّك��ب��ة ف��ال��ت��وت
��ر م��ع��فَّ س��اب��ٌح ط��رٍّا وال��ج��س��م ال��ب��ص��ر وُك��فَّ ال��ك��فُّ ��ِت وك��فِّ
م��ط��اع ل��ه��م َس��يِّ��ٍد ب��أم��ر األت��ب��اع ت��أل��ب ت��أل��ب��وا
ا ام��ت��دَّ ع��ل��ي��ه س��يَّ��اٌل وال��ش��ح��م ا م��دَّ ث��وٍر ج��ل��د ح��وال��ي داروا
رش��ح��ا32 م��ل��يٍّ��ا ل��ل��ج��ل��د وال��ش��ح��م ن��ض��ح��ا ال��ب��الل ح��ت��ى ت��ج��اذب��وا
ال��ع��ان��ي ب��ج��ه��د ف��ط��رق��َل ج��ثَّ��َة ال��ق��وم��ان ت��ج��اذب وه��ك��ذا
آخ��رون��ا إل��ي��ون ول��ح��م��ا ي��ب��غ��ون��ا أس��ط��ول��ه��م ب��ه ق��وٌم
آري��س ع��ل��ي��ه��ا م��ا ب��ه��م��ٍة ال��وط��ي��س ح��م��ي ق��د ب��ي��ن��ه��م
وال��م��الم33 ب��ال��ت��ث��ري��ب ف��االس االح��ت��دام آن رم��ت��ه��ا وال
ال��ج��ه��اد ج��ذوة أورى وال��خ��ي��ل األج��ن��اد ع��ل��ى زف��س ب��ه ي��وٌم
ال��ح��ص��ون م��ق��رب��ة ع��ل��ى أج��ت ال��س��ف��ي��ن ع��ن ب��وٍن ف��ي وال��ح��رب
��ا أل��مَّ ه��ن��ا ب��ف��ط��رق��ل ب��م��ا ع��ل��م��ا أخ��ي��ل ي��ح��ط ل��م ل��ذاك
ال��م��آب��ا وي��ح��س��ن ف��ي��ن��ث��ن��ي االب��واب��ا أت��ى ح��يٍّ��ا ظ��ن��ه ب��ل
أب��دا ي��دي��ن ف��ط��رق��ل ل��ب��أس ال��ب��ل��دا أن ال��غ��ي��ب ف��ي ي��ك��ن ل��م إذ
س��م��ع��ْه ث��ت��ي��ٍس م��ن س��ٌر ذل��ك م��ع��ه ان��ق��ضَّ أخ��ي��ٌل ول��و ح��ت��ى
األب��ر إل��ف��ه م��ص��اب م��خ��ف��ي��ًة ال��ق��در ف��ي زف��س غ��ي��ب إل��ي��ه أوح��ت
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ال��ق��وم��ان ب��ه ف��ي��ص��ط��كُّ ي��ص��م��ي ال��س��ن��ان ن��اف��ذ ظ��ل ه��ن��اك
ن��رض��ى أن��ى ال��ع��ار ع��ود «ل��ل��ف��ل��ك ب��ع��ض��ا: ب��ع��ٌض اإلغ��ري��ق ي��ش��ج��ع
ن��ل��ق��ى ط��ًرا وف��ي��ه ال��ث��رى ج��وف ��ا ي��ن��ش��قَّ أن ق��وم ي��ا ل��ن��ا خ��ي��ٌر
ي��خ��ي��ب» وس��ع��ي��ن��ا ال��ع��دى ب��ي��ن ي��غ��ي��ُب ق��ت��ي��ل��ن��ا ن��رى أن م��ن
ال��ح��ت��وف م��وق��ف ع��ن ت��ن��ث��ن��وا «ال ال��ص��ف��وف: ف��ي ال��ط��رواد وض��ج��ت
ال��ظ��ف��ر وف��ات��ن��ا ف��ط��رق��ل ح��ول م��ن ال��ق��در أب��ادن��ا ط��رٍّا ول��و ح��ت��ى
ال��ق��ع��ق��ع��ه34 ص��وت ال��ن��ح��اس ل��ق��بَّ��ة ال��م��ع��م��ع��ه ف��وق ط��ار ال��رق��ي��ع وف��ي
م��ذدرت دم��ًع��ا ت��ذرف ع��زل��ٍة ف��ي ان��ب��رت آخ��ي��ل وص��اف��ن��ات ه��ذا
ف��ت��ك35 ال��ب��أس أخ��و ه��ك��ط��ور وف��ي��ه ه��ل��ك م��ت��ون��ه��ا روَّاض ب��أن
زج��ِر أو ب��ه��ا ت��ل��ط��ٍف ع��ل��ى ال��ج��ب��ر س��وط أف��ط��م��ي��ذ ي��ج��د ل��م
ت��ج��ري أن ال��س��رى ن��ح��و أو ل��ل��ف��ل��ك ال��ب��ح��ر ن��ح��و ت��س��ي��ر أب��ت وق��د
ع��م��ي��د س��ي��د ض��ري��ح ع��ل��ى ك��ال��ع��م��ود ص��م��اء ل��ب��ث��ت ب��ل
ب��ال��ب��ح��ران36 األرض ف��ي وأط��رق��ت وش��ان ع��زٍة ذات ق��ب��ر أو
ال��م��ص��ي��ب��ه ت��ن��دب ح��راٍك ب��ال ال��ع��ج��ي��ب��ة ال��م��رك��ب��ة ل��دى وه��ي
ال��ث��رى وج��ه إل��ى ح��رى ك��ب��ٍد م��ن ج��رى م��آق��ي��ه��ا ب��ي��ن م��ن وال��دم��ع
ال��م��رك��ب��ه ع��رش ف��وق م��ن م��س��دول��ًة ال��م��خ��ض��ب��ه أع��راق��ه��ا وان��ب��س��ط��ت
ال��لَّ��ه��ف ذاك ع��ل��ى رأس��ه وه��اج وان��ع��ط��ف زف��س رق ف��ألس��اه��ا
ق��دم��ا ف��ي��ال ال��م��ل��ك ح��ب��ون��ا ب��ك��م ل��م��ا «أوَّاه ن��ج��واه: ف��ي وق��ال
ف��ن��ا وال ه��رٌم ال وأن��ت��م ان��ت��م��ى ال��م��وت ل��ب��ن��ي م��ل��ي��ٌك ف��ه��و
ال��ب��ش��ر ب��ش��ق��اء ت��م��ن��وا ح��ت��ى ال��ق��در ف��ي ذا أك��ان وي��ح��ك��م
وأس��ى ب��ؤًس��ا اإلن��س��ان م��ن أش��ق��ى ت��ن��ف��ا أو دب ف��ي��م��ا ل��ي��س إذ
ي��غ��ي��ُر م��رك��ب��ٍة ع��ل��ى ب��ك��م ه��ك��ط��ور ي��رى ف��ل��ن م��ٍه ل��ك��ن
ش��رف��ا أخ��ي��ل درع ف��ي ت��اه أن ك��ف��ى ه��ذا ل��ه أُِت��يْ��َح��نَّ ف��ل��ن
ورك��ب ق��ل��ٍب ق��وة م��ول��ي��ك��م ال��ل��ج��ب ذي��اك ه��ول ف��ي أن��ا وه��ا
ال��ح��دب��اء ل��ل��س��ف��ن س��ائ��ق��ك��م ال��ه��ي��ج��اء س��اح��ة م��ن ل��ت��ن��ق��ذوا
األس��ط��وال ي��ب��ل��غ��وا ح��ت��ى ل��ل��ق��وم وال��ت��ن��ك��ي��ال ال��ف��ت��ك أت��ح��ت ق��د إذ
األق��دس37 ال��ظ��الم ي��ت��ل��وه ث��م م��ن ال��م��ؤن��س ال��غ��روب ي��واف��ي ح��ت��ى
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ن��ف��ض��ت غ��ب��اًرا ن��واص��ي��ه��ا وع��ن ف��م��ض��ت ف��ي��ه��ا ال��ق��وة ون��ف��خ
ده��ا ال��ج��و ف��ي ال��ب��ط ال��ع��ق��اب م��ث��ل ب��ه��ا م��ن��ق��ٌض وأف��ط��م��ي��ذُ ط��ارت
واإلغ��ري��ق ال��ط��رواد م��وق��ِف ع��ن ال��رَّف��ي��ق ع��ل��ى ال��ب��ُث ي��ث��ن��ه ل��م
ي��س��ي��ُر ه��ًدى غ��ي��ر ع��ل��ى وه��و ت��ط��ي��ر ُج��ُرُده وف��رٍّا ك��رٍّا
م��ن��ف��ردا ك��رس��ي��ه ف��ي ظ��لَّ م��ذ أح��دا ي��ص��م��ي ول��ي��س ي��ه��زم��ه��م
وال��س��ن��ان38 ال��ع��ن��ان ت��دب��ر اإلم��ك��ان ح��ي��ز ف��ي ي��ك��ن ل��م إذ
ان��ت��ص��ب ال��ف��ور ع��ل��ى ورائ��ه وم��ن ف��ه��ب ي��رق ال اب��ن ال��ش��ه��م أب��ص��ره
ه��داك��ا س��ال��ٌب ربٍّ وأي أغ��واك��ا» م��ن «أأف��ط��م��ي��ذ ق��ال:
ل��ق��ي ف��ال��ت��ح��ف إل��ف��ك ع��ل��ى آه ال��ف��ي��ل��ق ب��ص��در م��ف��رًدا دف��ع��ت
رف��ل» أخ��ي��ل ب��ث��وب م��ذ ي��ع��ت��ز وظ��ل ف��ري��ام اب��ن ال��ردى أورده
ال��خ��ل��د ج��رد ي��ك��ب��ح أو ي��ث��ي��ر ال��ج��ن��د ف��ي م��ن أأل��ق��م��ي��ذ ق��ال
وف��ط��ن ذك��اء ح��اك��ى ال��ع��ل��ى آل م��ن ف��ط��رق��ل ال��ف��ت��ى ب��ع��د م��ن س��واك
ال��ق��ض��ا أح��ك��ام ال��م��وت ف��ي��ه ي��ن��ف��ذ م��ض��ى أوَّاه ف��ط��رق��ل ل��ك��ن��م��ا
أن��ا» أن��ق��ضُّ األع��داء ع��ل��ى ح��ت��ى ه��ن��ا وال��س��وط ال��ص��روع ف��دون��ك
ي��م��ش��ي ع��ن��ه ان��ح��از وأف��ط��م��ي��ذ ال��ع��رش ب��ط��ن أل��ق��م��ي��ذ ف��اح��ت��لَّ
ح��اذاه ال��ذي ب��أن��ي��اس ذاك م��رآه ل��دى ه��ك��ط��ور ف��ص��اح
ب��ع��ي��د م��ن أب��ص��رت ف��ق��د ان��ظ��ر ع��ض��ي��دي ي��ا أن��ي��اس «ي��ا وق��ال:
غ��رَّي��ِن ال��وغ��ى ف��ي ل��س��ائ��ق��ي��ن م��ن��ق��ادي��ن أخ��ي��ل ��م��ي م��ط��هَّ
��ل��ْب ال��سَّ ن��ع��م وي��ا غ��ن��ًم��ا أح��رزه��م��ا ال��طَّ��ل��ب ف��ي ظ��ه��ي��ري أن��ت ت��ك��ن ف��إن
ال��ص��دم��ة» ودف��ع ل��ق��ائ��ن��ا ع��ل��ى ش��دة م��ن ل��س��ائ��ق��ي��ه��م��ا ف��م��ا
ت��وق��دا ق��د ق��رم��ي��ن وان��دف��ع��ا ت��رددا وم��ا آي��اس ف��ان��ق��ض
ال��ن��ظ��ر39 ت��ب��ه��ر ال��ن��ح��اس ص��ف��ائ��ح ال��ب��ق��ر س��ب��ت ع��ل��ى ف��ي��ه��ا ب��ج��ن��ٍن
إري��ت��س ال��ف��ت��ى ال��م��ح��اس��ن وذو إخ��روم��يُّ��س اس��ت��ط��ار م��ع��ه��م��ا
ذخ��را ال��ع��ت��اق ت��ل��ك ف��ي وال��ع��ود ش��رَّا ب��ال��ف��ارس��ي��ن ب��غ��وا ط��رٍّا
خ��اس��ري��ن��ا ال��دم ي��ري��ق��وا ل��م م��ا راج��ع��ون��ا ق��طُّ ه��م ف��م��ا ض��لُّ��وا
«أل��ق��م��ي��ذ: ص��اح: ث��م ف��اش��ت��د أف��ط��م��ي��ذ ي��ض��رع دع��ا زف��س
40 ت��ح��الَّ أن��ف��اس��ه��ا ب��ع��ات��ق��ي ظ��الَّ ق��رب��ي ال��ج��ي��اد «ب��ه��ذه
ال��دم��ا وي��س��ف��ك ال��ن��ص��ر ي��ن��ل ل��م م��ا ي��ن��ف��ك ال ه��ك��ط��ور ف��إن��م��ا
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م��ب��ي��دا م��ب��دًدا ي��ف��لُّ��ه��ا وال��ج��ن��ودا ال��ج��ي��اد وي��دف��ع
م��ذل��ال» خ��اس��ًرا ف��ي��ه ن��ظ��ف��ر ال��ن��ب��ال ج��ي��ش ص��در ف��ي إن��ن��ا أو
األص��غ��را أي��اس ي��ا م��ن��ي��ال وي��ا األك��ب��را أي��اس «ي��ا ص��اح: ث��م م��ن
ال��ج��ن��د ب��ه��م ل��خ��ي��ر ب��ه أل��ق��وا ال��ص��د ع��بء ال��ق��ت��ي��ل ج��ث��ة ع��ن
وف��د وأن��ي��اس ه��ك��ط��ور ب��رَّز وق��د ح��يَّ��ان ن��ح��ن وأدرك��ون��ا
ح��ول��وا ق��واه��م ك��ل ون��ح��ون��ا أق��ب��ل��وا ط��رٍّا ال��ط��رواد ب��ص��ف��وة
ات��ك��اي»41 زف��ٍس والء ع��ل��ى أب��ال��ي وال أب��ل��ي ل��ك��ن��ن��ي
ي��ح��لُّ إري��ت��ٍس ح��ش��ا وف��ي ي��غ��لُّ م��ض��ى ورم��ح��ه رم��ى
اخ��ت��رق وأح��ش��اه ن��ج��اده إل��ى م��رق م��ن��ه ب��ل ال��م��ج��نُّ ه ص��دَّ م��ا
وق��ف ��ا م��رت��جٍّ وال��ن��ص��ل م��س��ل��ن��ق��يً��ا ان��ح��رف ث��م وم��ن ه��ب��ًة ف��ه��بَّ
ال��ف��أس ب��ش��ح��ي��ذ ث��وًرا ق��اب��ل وب��أس ٍة ش��دَّ ذو ك��أن��م��ا
اس��ل��ن��ق��ى ث��م خ��رَّ ث��م ف��ه��بَّ ال��ع��رق��ا ب��ت ال��ق��رن��ي��ن م��ن��ب��ت م��ن
ان��ح��ن��ى ال��ح��ال ف��ي أف��ط��م��ي��ذ ل��ك��ن ط��ع��ن��ا وف��وًرا ه��ك��ط��ور ف��خ��ف
ي��رت��ج��ف ع��ن��ًف��ا األرض ف��ي م��رت��ك��ًزا ال��ك��ت��ف ف��وق م��ن ال��س��ن��ان ف��ذه��ب
وال��س��ن��ان ال��رم��ح دون ب��ال��س��ي��ف ي��ص��ط��ك��ان ال��ق��رم��ان وأوش��ك
س��م��ع��ا ل��م��ا أف��ط��م��ي��ذ ل��رف��د ان��دف��ع��ا ال��ل��ذان ي��اس��ان إال ل��وال
غ��ادراه وال��م��ي��ت وان��ق��ل��ب��ا وص��اح��ب��اه ه��ك��ط��ور ف��ارت��اع
ك��األن��واء أف��ط��م��ي��ذ ف��ه��بَّ األح��ش��اء م��م��زَّق م��ن��ط��رًح��ا
ال��ك��در ب��ع��ض ان��ج��ل��ى ق��ل��ب��ي «ع��ن ي��ص��ي��ح: واب��ت��در ع��ن��ه ال��ع��دة وج��رد
ال��ن��اس» ب��اله ول��و ال��ف��ت��ى ب��ذا ي��ق��اس ال ف��ط��رق��ل ي��ك��ن وإن
ب��ال��ع��ج��ل��ه م��ن��ت��ص��بً��ا اع��ت��ل��ى ث��م ال��ع��ج��ل��ه ف��وق ال��ع��دة ووض��ع
ب��ال��ك��ف��ي��ن رضَّ ث��وًرا ك��ال��ل��ي��ث وال��رج��ل��ي��ن ال��ي��دي��ن م��خ��ض��ب
م��ب��رًح��ا ف��ادًح��ا خ��ط��بً��ا ي��ث��ي��ر ال��وح��ى ف��ط��رق��ل ح��ول ع��ج ه��ن��اك
ال��دم��ا إلراق��ة زف��س ب��أم��ر ال��س��م��ا أع��ل��ى م��ن ف��االس وان��ح��درت
ال��ق��ض��اء ي��ب��دل أن ش��اء إذ األخ��اء ل��ت��ن��ص��ر أن��ف��ذه��ا
خ��ط��ي��ر ل��ه��ا ش��أٍن ع��ل��ى ح��ل��ت ال��ب��رف��ي��ر م��ن س��ح��اب��ٍة وس��ط
س��م��ح42 ب��م��ا م��ن��ب��ئً��ا زف��س أل��ق��اه ق��زح ق��وس ال��س��م��ا ق��ل��ب ف��ي ك��أن
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وال��س��وام43 ال��ح��ارث وأزم��ة ال��ع��ام وق��ر ب��ال��ح��رب ي��ن��ذر
ال��ح��ج��ب ت��ل��ك ط��ي م��ن ت��ح��ث��ه��م ال��س��ح��ب ف��ي ب��ي��ن��ه��م ف��ان��خ��رط��ت
أوال: م��ن��ي��ال ال��ش��ه��م ت��خ��اط��ب أك��م��ال ش��ي��ًخ��ا ف��ي��ن��ك��س ح��ك��ت ث��م
األص��دق��ا أخ��ي��ل خ��ل ال��ع��دى غ��ض��ف ت��م��زق��ا أن وال��ش��ن��ار «ال��ع��ار
ال��ش��ع��ب» ك��ل ب��أس م��ث��ي��ًرا وص��ل ال��ح��رب ه��زي��ع ي��زع��زع��ك ال ق��م
ال��ب��ال ذا ف��ي ع��ض��دي أث��ي��ن��ا ل��ي��ت أال ال��ش��ي��خ أب��ت��ا ي��ا «أج��ل ق��ال:
ال��ح��ال ف��ي أق��ي ف��ف��ط��رق��ل ع��ن��ي ال��ن��ب��ال واب��ل ت��ب��ي��ن ح��ت��ى
ان��ب��رى ك��ال��ن��ار ه��ك��ط��ور ل��ك��ن��م��ا ف��ط��را ف��ؤادي م��وت��ه ف��إن
ب��ال��م��ج��د» ��ه خ��صَّ زف��س ألن ال��ح��دِّ ب��اري ي��ع��م��ل ي��زل ول��م
ل��ه��ا ال��خ��ل��د ب��ن��ي ق��ب��ل دع��اءه ��ه��ا وجَّ م��م��ا ذاك إذ ف��ط��رب��ت
رك��ب��ت��ي��ه ب��ال��ع��زم وص��لَّ��ب��ت م��ن��ك��ب��ي��ه ب��ال��ح��زم ف��ش��ددت
ع��ث��ا44 غ��رث��انً��ا ال��ذب��اب ك��أن��ه ان��ب��ع��ث��ا ح��ي��ث ال��م��ي��ت ح��ول وح��ام
ي��ح��ل��و ل��دي��ه دٍم م��ن ي��م��ت��صُّ ي��ظ��لُّ ف��ال ال��م��رء ي��دف��ع��ه
ف��ت��ك ح��ل ح��ي��ث��م��ا رم��ٍح ب��ن��ص��ل س��ف��ك ب��ال��ب��أس ال��دم م��ن��ي��ال ك��ذا
ي��دع��ى إي��ت��ي��ون ب��ن ب��ف��ودس ي��س��ع��ى ع��ل��ٌج ال��ط��رواد ف��ي وك��ان
وخ��لُّ��ُه ض��ي��ُف��ُه وه��و ه��ك��ط��ور ي��ج��ل��ه وص��ول��ٍة دول��ٍة ذو
ال��ه��الك��ا45 أت��ري��ذٌ أورده ف��ذاك��ا ف��تً��ى م��ث��ل��ه ي��رع ل��م
ف��ؤاده م��ن ي��م��رق ل��ج��وف��ه ن��ج��اده ف��ي ال��ن��ص��ل ف��غ��اص ول��ى
ال��ع��دى ب��ي��ن م��ن أت��ري��ذ ي��ج��ت��ره وع��دا ص��ل��ت وال��ع��دة ف��خ��ر
ال��ع��ال ف��ي��ن��ف��س آس��ي��وس اب��ن ش��ك��ل ع��ل��ى ه��ك��ط��ور آف��ل��ون ف��ج��اء
ك��ري��م��ا46 أت��ى ل��ه��ك��ط��ور ض��ي��ًف��ا ق��دي��م��ا آم��ي��دوس��ة ص��رح م��ن
األذى أت��ري��ذ س��ط��وة م��ن ح��اذرت إذا ي��خ��ش��اك ه��ك��ط��ور «م��ن ف��ق��ال:
وأب��ل��ى ج��رى ق��د ت��راه وه��و ق��ب��ال ف��ي��ه ال��ب��أس ع��ه��دت إن م��ا
ال��ردى» أول��ى ال��ذي ف��ودس ج��ث��ة م��ف��ردا س��راك��م ب��ي��ن م��ن واج��ت��ر
ال��ج��م ب��ال��س��الح ي��ج��ري ف��ان��ق��ضَّ ال��غ��م غ��م��ام ف��ري��ام اب��ن ��ى غ��شَّ
ال��ه��داب ذا ال��ب��اه��ر م��ج��نَّ��ه ل��إلره��اب ه��زَّ زف��س ذاك إذ
ال��م��ره��ب ال��م��خ��وف وال��رع��د ب��ال��ب��رق ال��س��ح��ب ده��م إي��ذة ف��غ��ش��ي��ت
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ب��ال��ه��زي��م��ه اإلغ��ري��ق ول��ب��ن��ي ب��ال��غ��ن��ي��م��ه ل��ل��ط��رواد ي��ش��ي��ر
م��س��ت��ق��ب��ال ال��س��رى ص��در ف��ي ك��ان م��ذ أوَّال ال��ب��ي��وت��ي ف��ن��ي��الس ولَّ��ى
ال��ك��اه��ل م��ن��ه ال��ع��ظ��م ح��ت��ى ف��ش��ق ال��ب��اس��ل ف��ول��ي��دم��اس ف��زج��ه
وه��رب ف��ولَّ��ى ال��ك��ف ب��ق��ب��ض��ة ض��رب ول��ي��ط��وس ه��ك��ط��ور وان��ق��ض
ي��ب��س��ا ب��زن��د ال��ع��دى م��ل��ت��ق��ى م��ن ي��ئ��س��ا ص��وب ك��ل م��ن م��ل��ت��ف��تً��ا
اع��ت��رض ال��ح��ال ف��ي إي��ذوم��ي��ن ل��ك��ن رك��ض ك��ال��ب��رق ه��ك��ط��ور إث��ره ف��ي
ال��ث��ع��ل��ب ق��ض ال��درع ب��ب��ط��ن ل��ك��ن ت��ن��ش��ب ك��ادت ب��ال��ث��دي ب��ط��ع��ن��ٍة
إي��ذوم��ي��ن أص��ي��ب ف��م��ا زجَّ وال��م��ط��ع��ون ال��ط��رواد ف��ص��اح��ت
ب��ش��دَّت��ه م��ض��ى وال��ن��ص��ل ف��م��ال م��رك��ب��ت��ه ع��ل��ى واق��ًف��ا ك��ان ق��د
ل��ق��ط��وس��ا م��ن األم��ي��ن ت��اب��ع��ه ق��ي��ران��وس��ا م��ري��ون ف��ت��ى إل��ى
األق��دام ع��ل��ى ع��اديً��ا ج��اء ق��د ال��خ��ي��ام م��ن إذوم��ي��ن ك��ان
م��ب��ي��ن��ا ل��ه��م ن��ص��ًرا ب��م��وت��ه ي��ح��رزون��ا ال��ط��رواد وأوش��ك
ال��ع��ج��ل خ��ي��ر ع��ل��ى ف��ام��ت��ط��ى إل��ي��ه ب��ال��ع��ج��ل واف��ى ق��ي��ران��وس ل��ك��ن
ول��ج��ا ب��ف��ي��ه ه��ك��ط��ور ون��ص��ل ن��ج��ا م��ا ل��ك��ن أن��ج��اه ال��ع��دى م��ن
ال��ل��س��ان��ا اس��ت��أص��ل ث��م ��ق س��حَّ واألس��ن��ان��ا األذن ت��ح��ت ال��ف��ل��ك ف��ي
ع��ل��ي��ه ان��ح��ن��ى ف��م��ري��ون أه��وى ي��دي��ه م��ن وال��ع��ن��ان َف��خ��رَّ
ال��س��ف��ي��ن��ا47 واط��ل��ب س��ط «أال دع��ا: وإي��ذوم��ي��ن��ا ال��ص��رع ت��ن��اول
أص��ال» س��ب��ي��ل م��ن إل��ي��ه ف��م��ا ولَّ��ى ع��نَّ��ا ال��ن��ص��ر رأي��ت أم��ا
ال��ف��ؤاد م��ن��خ��ل��ع م��رت��ع��ًدا ب��ال��ج��ي��اد ال��ف��ل��ك ن��ح��و ف��خ��فَّ
م��اال إل��ي��ه��م زف��س ال��ع��دى أنَّ ح��اال وأي��اس م��ن��ي��ال رأى
ال��ص��در: ب��ض��ي��ق آي��اس ف��ص��اح ال��ن��ص��ر ب��ب��ت��ات ح��ب��اه��م وق��د
ون��ص��را ال��ع��دى ال��ي��وم اج��ت��ب��ى زف��س أب��ص��را وال��ج��ه��ول وي��ال ال��ع��ل��م «ذو
ب��ط��ل أو ن��ك��ٌس رم��اه إن س��يَّ��ان ق��ت��ل ط��ار م��ن��ه��م س��ه��ٍم ف��ك��لٌّ
ي��ذه��ب48 ح��ي��ث ي��ط��ي��ش وس��ه��م��ن��ا ال��م��ص��وب ه��و زف��س ف��إن��م��ا
ح��م��ان��ا إل��ى ف��ط��رق��ل ب��رد ك��ان��ا م��ه��م��ا اآلن ف��ل��ن��ف��ك��رن
ال��نَّ��ب��ا س��اء وإن ف��ي��ه ب��ع��ودن��ا ط��ربً��ا ت��س��ر ج��ن��دن��ا ل��ع��ل
ال��م��ح��ن ه��ذي ه��ول م��ن رأوا ل��م��ا ال��ح��زِن ف��رُط ش��ك ال ه��دَّه��م
ال��ش��دة ب��ه��ذي ه��ك��ط��ور ل��ص��د ش��دَّة م��ن ب��ن��ا ي��خ��ال��ون ف��م��ا
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ي��ب��ت��ت��ا وال��س��رى ال��خ��الي��ا ي��ع��ل��و ح��ت��ى ي��ك��فَّ ل��ن ح��س��ب��وه ب��ل
ف��ي��ال الب��ن ب��األن��ب��اء ي��ط��ي��ر رس��وال ل��ن��ا ن��ل��ق��ى أال آًه��ا
ال��ب��ش��ر ف��وق م��ن ودَّ إل��ف ب��ق��ت��ل ال��خ��ب��ر ي��ج��ه��ل زال ال ب��ه ظ��ن��ي
س��ب��ي��ل م��ن ال��رس��ول إل��ى ف��م��ا ب��ال��وص��ول ك��ي��ف ل��ك��ن أوَّاه
وال��ع��ج��ال وال��خ��ي��ل ال��س��رى ع��ل��ى ب��ان��س��دال ال��ظ��الم ف��ح��ج��ب
ي��ب��ص��روا ح��ت��ى اإلغ��ري��ق ع��ل��ى أَِن��ْر األك��ب��ر اإلاله أي��ه��ا زف��س ي��ا
ال��ن��ور»49 وس��ط ش��ئ��ت إن ام��ح��ه��م ث��م ال��دي��ج��ور ح��ن��دس ام��ح��ق ج��وك م��ن
ق��ش��ع وال��غ��ي��م ال��ض��ب��اب وب��دد وان��ص��دع زف��س ل��ل��دم��وع ف��رق
��اح ال��وضَّ ب��ن��وره��ا ال��ع��ل��ى ش��م��س ال��ك��ف��اح س��اح��ة ف��ي وس��ط��ع��ت
ح��يَّ��ا ت��ل��ق��ى أن��ط��ي��ل��وخ ع��لَّ��ك ه��يَّ��ا «م��ن��ي��ال آي��اس: ف��ص��اح
ال��غ��ش��وم»50 أخ��ي��ل إل��ى ي��م��ض��ي ال��م��ش��ئ��وم ب��ال��خ��ب��ر ل��ه ف��ق��ل
األب��ق��ار ح��ظ��ائ��ر ع��ن أج��ل��ي ��اري ك��ال��ضَّ وم��ض��ى م��ن��ي��ال ل��ب��ى
ت��خ��ل��ت وم��ا ال��ل��ي��ل ت��رص��ده ظ��ل��ت ورع��اٌة غ��ض��ٌف ص��دَّت��ه
ال��ل��ح��م ل��ذاك غ��رث��انً��ا ف��ص��دَّ ��ح��ِم ال��شَّ س��م��ي��ن ل��ه ت��ب��ح ول��م
ال��م��ق��اب��س ول��ه��ب ال��ق��ن��ا ش��ه��ب ال��دام��س ال��ظ��الم ف��ي ع��ل��ي��ه ت��ه��م��ي
ال��نَّ��ح��ِر ب��ك��ي��د ول��ى م��م��ت��ع��ًض��ا ال��ف��ج��ر وق��ب��ل ال��ب��اس ي��ج��ده ل��م
أده��ى خ��ط��ٍب وق��ع ي��خ��ش��ى غ��ادر ك��ره��ا م��ن��ي��ال ف��ط��رق��ل ك��ذاك
ي��ق��ع ال��ع��داة أي��دي وف��ي ولَّ��وا ال��ج��زع ه��دَّ اإلغ��ري��ق إذا ي��خ��ش��ى
ت��ب��ي��ن��وا ال ال��ج��ي��ش زع��م��اء ي��ا م��ري��ون ي��ا أي��اس «ي��ا ف��ص��اح:
اتَّ��س��م ل��ل��ك��ل ال��ج��ان��ب ��ة ب��رقَّ وك��م ف��ط��رق��ل أخ��الق وادك��روا
ب��ال��ق��ض��اء» ال��ح��ت��ف ق��ب��ي��ل ل��ه ب��ي��ض��اء ي��ٍد م��ن ك��م واوي��ح��ه
ب��ص��را ال��ط��ي��ور أح��دق ك��ال��ن��س��ر ج��رى ح��ي��ث م��س��ت��ش��رًف��ا ان��ب��رى ث��م
ال��غ��اب51 ب��وع��ر خ��رن��ًق��ا أب��ص��ر ��ح��اب ال��سَّ ق��لَّ��ِة م��ن ال��ذي ذاك
ال��ب��ص��ر ل��م��ح ف��ي ال��م��ن��َس��َر وأن��ش��ب ان��ح��در ك��ال��ب��رق ال��ج��و ع��ب��اب وم��ن
ارت��ي��ادا ال��س��رى ب��ي��ن م��ا س��رَّح��ت ��ادا ال��ن��قَّ ل��ح��ظ��ك م��ن��ي��ال ك��ذا
وت��ع��دو ن��ح��وه ف��ت��ج��ري ح��يٍّ��ا ي��ب��دو ل��دي��ك ن��س��ط��ور اب��ن ع��ل
ل��ل��ج��ه��اد ال��ه��م��ات ي��س��ت��ن��ه��ض األج��ن��اد م��ي��س��رَة ب��ه إذا
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ال��م��ف��ط��را ال��ص��ادع أن��ط��ل��وخ ي��ا ت��رى «ادن وص��اح: ن��ح��وه ف��خ��ف
ج��الَّ ت��دري ب��ك وظ��ن��ي ج��ل ح��الَّ م��ا ل��ي��ت��ه ي��ا ب��ن��ا خ��ط��ٌب
ان��ت��ص��ارا ل��ل��ع��دى ع��نَّ��ا وان��ح��از ال��ع��ارا زف��س أع��دَّ ل��ن��ا ت��دري
ال��م��ص��رع م��ن��ه ال��ق��وم وه��دَّ م��ي��ٌت األروع ال��ه��م��ام ذي��اك ف��ط��رق��ل
ج��ث��ت��ه ع��اري ط��الب ف��ي ي��ن��ه��ض ح��س��رت��ه ف��ي ع��لَّ��ه ألخ��ي��ل ط��ر
ال��ع��ددا» اس��ت��ب��اح ه��ك��ط��ور ألن م��ج��ردا ج��س��م��ه ي��ل��ق��ى س��وف ق��ل
ال��ف��ك��را ي��ط��ي��ل ص��ام��تً��ا وظ��لَّ واق��ش��ع��رَّا أن��ط��ل��وخ أص��اخ
ان��ق��ط��ع52 ال��ح��ال ف��ي ار ال��ه��دَّ وص��وت��ه ان��خ��ل��ع وق��ل��ب��ه دم��ع��ه ف��ف��اض
ن��زع ح��اًال س��الح��ه ب��ع��دم��ا م��ن وه��رْع م��ن��ي��ال ل��بَّ��ى ل��ك��نَّ��ه
ال��ج��ي��اد وس��ائ��ق ظ��ه��ي��ره ال��ج��واد ل��ل��وذق ب��ه أل��ق��ى
ده��م��ا وخ��ط��ٍب ج��لَّ ب��ن��ب��أٍ ه��م��ى وال��دَّم��ع ال��ع��س��ك��ر وغ��ادر
ب��دي��ال م��ق��ام��ه ت��ق��م ول��م م��ن��ي��ال ي��ا أن��ط��ل��وخ أب��ع��دت
ب��رَّح��ا ف��ي��ه��م ال��ع��ي وج��ه��د ع��ن��ه��م ن��زح��ا ق��د أن ف��ي��ل��وس ب��ن��ي س��اء
م��ن��ق��ل��ب��ا ع��دا ف��ط��رق��ل ون��ح��و ال��م��ج��ت��ب��ى ث��رس��م��ي��ذ ف��ي��ه��م ��ر أمَّ
ف��ت��ى ل��ل��ف��ل��ك أن��ف��ذت «ق��د ف��ق��ال: أت��ى األي��اس��ي��ن ح��تَّ��ى ي��ق��ف ول��م
ال��ن��اءي ال��م��س��ت��ب��ِد أخ��ي��ل إل��ى ب��األن��ب��اء أن��ط��ل��وخ أن��ف��ذت
أع��زال ي��ب��ل��ي ن��راه ف��ه��ل غ��ال اش��ت��ع��ال م��ه��م��ا ه��ك��ط��ور ع��ل��ى ل��ك��ن
ال��م��ع��س��ك��ِر إل��ى ف��ط��رق��ل ب��ح��م��ل ��ر ال��ت��ب��صُّ ع��ه��دُة ع��ل��ي��ن��ا إذن
ال��ح��ت��وف» داه��م م��ن ت��م��ل��ًص��ا ال��س��ي��وف م��ش��ت��ج��ر ع��ن وال��ع��ود
ع��ق��ْل ق��ال م��ن ال��ق��ول ه��ذا ب��م��ث��ل «أج��ل ت��الم��ون: ب��ن أي��اس ق��ال
ب��ع��ي��دا ب��ه ع��نَّ��ا وان��دف��ع��ا ال��ف��ق��ي��دا اح��م��ال وم��ري��ون أن��ت
ول��ل��طُّ��رواِد ل��ه��ك��ط��ور ا ص��دٍّ األع��ادي ن��ق��ارع خ��ل��ف��ك��م��ا
م��ت��ش��اب��ه��ان واس��ًم��ا ب��ال��ب��أس ق��رن��ان ال��ف��ت��ى وآي��اس إن��ي
م��ع��ا» ال��ك��ر ع��ل��ى ت��ح��ال��ف��ن��ا وك��م أروع��ا ع��ل��ًج��ا ق��ب��ل ك��ب��ح��ن��ا ف��ك��م
اب��ت��ع��دا ث��م ال��ج��ثَّ��ة ورف��ع��ا ع��م��دا س��ري��ًع��ا ح��تَّ��ى ان��ت��ه��ى وم��ا
س��ع��ت ال��ص��ي��د ف��ت��ي��ة دون ك��ال��غ��ض��ف ان��دف��ع��ت ث��م ال��ط��رواد ف��ض��ج��ت
ف��ج��زع��ت ن��ح��وه��ا ف��م��ال ف��ي��ه ط��م��ع��ت ج��ري��ًح��ا رتٍّ��ا ��ب��ت ت��ع��قَّ
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ان��ق��ض��ا ��ا ل��مَّ ال��ط��رواد ك��ع��س��ك��ر ب��ع��ض��ا ب��ع��ٌض ي��دف��ع وان��ه��زم��ت
ال��ع��وام��ل53 ب��ظ��ب��ى وخ��ًزا ن��ف��ًح��ا ب��ال��م��غ��اول اإلغ��ري��ق ت��أث��روا
ووق��ف��ا ل��ه��م األي��اس��ي��ن ك��ال ان��ع��ط��ف��ا ال��م��ج��ال ض��اق إذا ح��ت��ى
س��ه��وا ال��ش��ل��و ط��ل��ب ع��ن وج��م��ل��ة ووه��وا وخ��اروا ل��ونً��ا ف��ام��ت��ق��ع��وا
ال��ف��ت��ك ن��ق��ع ف��ث��ار ب��ه ��ا خ��فَّ ال��ف��ل��ك ن��ح��و ال��ق��رم��ان وذان��ك
ف��س��ي��ح ال��ذرى ج��م ب��ل��ٍد ف��ي ال��ري��ح ق��ص��ف ت��ح��ت ش��ب��ت ك��ال��ن��ار
ال��م��ب��ان��ي ع��ل��ى ال��ن��وءُ وه��در ال��س��ك��ان م��ن��ازل ف��ال��ت��ه��م��ت
األس��ط��ول ط��ل��ب ف��ي خ��ل��ف��ه��م��ا وال��خ��ي��ول ال��ج��ي��ش ع��جُّ ذل��ك
ب��غ��الن ج��رى ال��ش��م م��ن ك��م��ا ي��ج��ري��ان ب��ال��ش��ل��و ول��ب��ث��ا
ل��ل��س��ف��ي��ن ال��غ��اب ف��وق أُع��دَّ م��ت��ي��ن ح��م��ال ب��ج��ذع ا ج��دَّ
ي��ج��ري رش��ًح��ا ال��ج��ه��ِد ف��ي ب��ع��رٍق ال��وغ��ر ف��ي ب��ش��دٍة ت��وغ��ال
ع��ل��م��ا54 واٍد ب��ط��ِن ف��ي ح��ك��ي��ا ق��د خ��ل��ف��ه��م��ا َف��ِم��ن األي��اس��ان ��ا أمَّ
ي��ن��ع��ط��ف س��ري��ًع��ا ع��ن��ه ف��ص��اغ��ًرا ي��ق��ف ج��ب��اًرا ال��ن��ه��ر م��ج��رى وج��ه ف��ي
ال��م��ن��دف��ق ج��ي��ش��ه��ا س��راي��ا ص��دَّا ال��ف��رق ب��وج��ه األي��اس��ان ك��ذا
ي��ث��ب وه��ك��ط��ور ي��غ��ري��ه��م أن��ي��اس ال��ع��ق��ب ف��ي ظ��لُّ��وا ال��ط��رواد ل��ك��ن��م��ا
ت��س��ت��ج��ي��ش ب��ال��رُّع��ب وان��ه��زم��ت ال��ج��ي��وش ل��ه��م��ا ض��ج��ت ق��رم��ان
ك��اس��ر ص��ق��ٍر م��ن��ظ��ر ل��دى ولَّ��ت ال��زرازر م��ن س��ح��اب��ًة ح��ك��وا
ان��ه��زام��ا وج��ه��ه م��ن ف��ان��ه��زم��ت زؤام��ا ل��ه��ا م��وتً��ا ب��ه رأت
ذل��ت��ه��ا ع��ل��ى ولَّ��ت م��ذع��ورًة ك��ش��ف��ت��ه��ا ف��ي اإلغ��ري��ق ك��ذل��ك
ال��ك��ث��ي��ر س��الح��ه��ا م��ن ان��ه��ال م��ا وال��ح��ف��ي��ر ال��ح��اف ف��ي وغ��ادرت
وال��وب��ال55 األزم��ة وع��ب��ِث ال��ق��ت��ال م��ن��ت��ه��ى ه��ذا ول��ي��س

هوامش

اإللياذة إنشاد كسائر وغرائب نكات تتخلله ال وكفاح، مصاولة النشيد هذا كل (1)
لم ألنه منيالوس؛ بأعمال بالتغني الشاعر افتتحه ولقد املعنى، بهذا بابه يف وحيد فهو
ببأسه األنظار يستلفت أن إال طروادة حرب إىل املستنفر وهو الفارس بهذا يجدر يكن
إشارًة الحرب إاله آريس بإلف الشاعر لقبه وقد حني، بعد حينًا صفاته وسمو وإقدامه

أعدائه. بعض زعم كما الهيَّاب بالفتى يكن لم أنه إىل
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الفتية. البقرة الثنية: (2)
(ن١٤). منيالوس قتله أوفرب وشقيق فنثووس ابن هيفريينور (3)

أقىص «يف وقوله: زوجها. إىل تُهدى زفافها حني العروس الهدي: العرس (4)
السابق. النشيد حوايش يف الباب بهذا قيل ما راجع الحرم. يف إقامتها إىل إشارة الغرف»

هفريينور. أم فرنثيس: (5)
قبائلهم بعض فتيان أن تقدم ما يف ذكرنا الفضة. واللجني: الذهب، العني: (6)
أن هذا قبل نر لم ولكننا (ن:٢)، العرب كبدو يضفرونها أو شعورهم يرسلون كانوا
يف أن عىل النساء، كحيل حلية يتخذونها والذهب بالفضة تضفر كانت الفتيان غدائر
وال الحيل، أنواع وسائر والخالخل بالشنوف الرجال تحيل أمثلة من كثريًا األمم جاهلية
ما بكل بقوته يستأثر كان إذ املرأة؛ قبل لنفسه الحيل متخذًا إال أمره أول يف الرجل أخال
إليها بالنظر يأنس جعل إذ أيًضا؛ اإلثرة باب من املرأة إىل عنها يتجاوز أخذ ثم يروقه
ينبذ الحضارة يف تقدم كلما وكان بنفسه، بها بالتلبس يأنس كان ما فوق رفيقته وهي
وأبقى والسالسل، كالخواتم حمله يزعجه ال الذي السهل منها استبقى أن إىل جانبًا منها

األذان. وثقب واألذى الحرص يوجب ما لها
الشامخ بالشجر القتال ساحة يف رصيًعا الخار البطل الشاعر يشبه ما كثريًا (7)
كان الغضفإنما الزيتون بفرخ أوفرب تشبيهه وأما وامللول، كاألرز الجذور املتني الفروع
لفيثاغورس كان إنه قولوا: والنضار. بالفضة مضفورة وهي املسرتسلة، وغدائره لجماله
الشغف، هذا به تمادى حتى القيثار نغم عىل بها يتغنى األبيات بهذه خاص شغف

موته. بعد نفسه إليه قمصت بالذات أوفرب أنه فادعى
البقر. قطيع الصوار: (8)
خياره. اليشء: غرة (9)

منيالوس. هنا: بأتريذ يراد (10)
الكيكونيني. زعيم بميتيس تشبه إنه أي: (11)

وأوفرب. منيالوس أي: (12)
نفسه، يناجي وهو املوقف هذا يف منيالوس بكالم الرشاح من كثريون أعجب (13)
هكطور أقبل آخر، شاعر يتصوره يكاد ال ما الشاعر ترصف براعة من فيه فإن بدع وال
الجيش ذلك أمام االستواء يف فرتدد نفسه يف خيفة منيالوس فأوجس قومه رسايا تتبعه
تصده ال إالهيٍّا عضًدا وجنده لهكطور أن ذهنه عىل مر حتى الرعب يأخذه ولم العرمرم،
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بذلك ذاك إذ يبايل فال جانبه إىل إياس يكون أن تمنى فقد كله هذا ومع البرش، قوى
فيه ما التدرج هذا ويف القهار، الرب وفيبوس املغوار بطله تقدمهم ولو الجرار الجيش

كليهما. وإياس ملنيالوس الفخر من
كالليث منيالوس ارتداد فإن وهكذا انتصار. من خري انكسار رب يقال: (14)

شيئًا. شأنه من يغض ال والنباح الرماح أمام امللتوي
لرياه يتقلده أن قبل إليون إىل السالح ذلك هكطور أرسل أخيل. سالح أي: (15)

عظيًما. لهم نبأ ويكون قومه
عنرتة: قال (16)

وي��ح��ام��ي أش��ب��ال��ه ع��ن ي��داف��ع خ��ادر ال��ذراع��ي��ن م��ف��ت��ول ب��أس ول��ي

عامتهم. أي: الجند، عرض (17)
لم ألنه القول؛ هذا غلوكوس يقول الكالب. والنواهس: الشدائد، الدراهس: (18)

وطنه. يف زفس بأمر ليدفنه به أفلون وذهاب رسفيذون أمر من كان ما يعلم يكن
إليون. نحو أي: (19)
بعضهم: قال (20)

ن��ائ��ُل ه��و ال��ف��ت��ى ي��رج��و م��ا ك��ل وال ب��ه ن��ازٌل ال��ف��ت��ى ي��خ��ش��ى م��ا ك��ل وم��ا
ن��ازُل ال��ل��ه ق��در م��ا ول��ك��ن��ه ح��ي��ل��ٍة ج��ن��ب ف��ي ف��رط��ت م��ا ف��وال��ل��ه
غ��اف��ُل وه��و أم��ن��ه م��ن ال��ف��ت��ى وي��ؤت��ى ي��ت��ق��ي ح��ي��ث م��ن اإلن��س��ان ي��س��ل��م وق��د

مغنًما أخيل سالح أوقع أن هومريوس مهارة من كان أنه إىل القدماء ذهب (21)
أخيل وسالح هكطور، بقتل الفخر ألخيل كان ملا وإال البطالن، ليتساوى هكطور؛ بيد
أن وهو إليه التنبيه يحسن آخر أمر وهنا البرش، صنع هكطور وسالح اآللهة صنع
هيفست سيصنعه الذي للسالح البديع الوصف عىل اإلتيان إىل املقدمة بهذه وطأ الشاعر

التايل. النشيد يف ألخيل
شابًا. سيقتل ألنه الشيخوخة؛ سن يبلغ لن أي: (22)

يعرتض أن يمكن قد إذ ويتالفاه؛ إليه ويتنبه إال انتقاد محل الشاعر يفوت ال (23)
الشاعر: فقال آخر، لرجل طول أو قرص أو صغر أو لكرب تحسن ال لرجل معدة عدة بأن

ذلك. من أكثر عىل القدير وهو لهكطور، صنعت كأنما جعلها زفس إن
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أن إىل بعضهم ذهب ولهذا غريب؛ تشبيه وهو الحرب، بغمام هكطور يشبه (24)
الترصف. هذا به بترصفه غريبًا أراه وال قلت: دخيل. البيت هذا

تقدم، كما أعداهم كان ألنه إما قادم، أول كان األصغر، إياس هو ويلوس ابن (25)
لندائه. مجيب أول فكان األكرب، إياس إلف كان ألنه وإما

الكالب. والغضف: الخنزير. الرت: (26)
عوده. الرمح: ثعلب (27)

فطرقل. جثة بها يجر أن أراد التي السيف حمالة أي: (28)
وهيفوثوس. فرقيس أي: (29)
حني. بعد حينًا أي: غبٍّا، (30)

وانطيلوخ. ترسيميذ (31)
ذلك ذكر من أول وهو الجلود، يبسطون كانوا كيف هنا هومريوس يعلمنا (32)

نعلم. فيما

فطرقل. جثة حول القتال

كانت وإن والتثريب، للوم مرمى تجد ال الحكمة ربة آثينا وهي فاالس إن أي: (33)
غريه، معايب كشف إىل الحكيم البصري حتى تدفع الغيظ حدة أن إىل إشارٌة تلك مغيظة،

الكثرية. هومريوس طرف من طرفة وهي
السماء. إىل أي: (34)

عىل وحزنًا أًىس العربات تذرف أخيل جياد هومريوس لنا مثل إذا عجب ال (35)
تبكي الخيل أن األعرص كل يف الرواة روى فلقد الخالدة، الجياد من وهي فطرقٍل،
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سولينوس وذكر ولبيناس، أرسطاطاليس هذا أمثال ذكر فرسانها، عىل لهفًة وتتحرق
املتأخرين، بعض الحيوان عن القول هذا وقال مواطنها، من أخذت إذا الفيلة عن مثله

فقال: فرجيليوس الجياد باستبكاء هومريوس حذو حذا وقد

Post bellalor equus, Positis insignibus Æthon
It lacrymans, guttisque humectat grandibus ora

عن وعربوا الدموع ذرف عن أرضبوا إذ املعنى؛ لطفوا فقد اإلفرنج شعراء وأما
فدر روايته يف راسني كقول أشبه وما الرأس، وتنكيس العني بجمود الخيل جزن

Ľœil morne maintenant et la lète baissée
Semblaient se conformer à sa triste pensée

بقوله: العبيس عنرتة شعرائنا من الخيل استبكى وممن

ج��دع��م ث��ان��ي ال��خ��ي��ل ال��ت��ق��ت��ن��ي ح��ت��ى ن��ح��ره ي��دم��ي ال��م��ه��ر ت��رك��ت ول��ق��د
ب��ال��دم ت��س��رب��ل ح��ت��ى ول��ب��ان��ه ن��ح��ره ب��ث��غ��رة أرم��ي��ه��م زل��ت م��ا
وت��ح��م��ح��ِم ب��ع��ب��رة إل��يَّ ف��ش��ك��ا ب��ل��ب��ان��ه ال��ق��ن��ا وق��ع م��ن ف��ازورَّ
م��ك��ل��م��ي ال��ك��الم ع��ل��م ل��و ول��ك��ان اش��ت��ك��ى ال��م��ح��اورة م��ا ي��دري ك��ان ل��و

املبتذالت من لغتنا يف صار فقد الطيور من أشبه وما والورق الحمام استبكاء وأما
السواقط.

ترى. كما ا جدٍّ قديمة ونساءً رجاًال األموات قبور عىل النُّصب إقامة عادة إن (36)
السابق. النشيد راجع

(ن١٤). الظالم تقديس يف السبب ذكر لنا سبق (37)
هدى بغري يغري فكان املركبة، كريس يف منفرًدا أفطميذ أصبح فطرقل قتل ملا (38)
آن يف ويطارد يكافح أن بإمكانه يكن لم إذ منهم؛ أحًدا يقتل وال فيهزمهم، األعداء عىل

واحد.
املصنوع. الجلد والسبت: الرتوس، الجنن: (39)

بنفسها أشعر حتى مني مقربة عىل دائًما رس بل بالجياد عني تبعد ال يقول (40)
عاتقي. عىل
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االعتقاد خالص عىل الساطعة األدلة فيها رأينا اإللياذة إىل نظرنا حيثما (41)
املعري: قول حد عىل العناية إىل التسليم ووجوب والقدر، بالقضاء

ع��ن��ده م��ن س��رَّك أو س��اءك ال��ذي ف��ك��ل ال��ل��ه إل��ى س��ل��م

التوراة. يف جاء كما خري يشري ال سوءٌ نذير هنا قزح قوس (42)
واألنعام. الدواب والسوام: الربد، اشتداد القر: (43)

أفسد. وعثا: الجائع، الغرثان: (44)
فطرقل قدوم بإزاء الشاعر من مقصودان ومقتله هنا بفودس اإلتيان لعل (45)

الطرواد. بطل هكطور خليل وذاك اإلغريق، بطل أخيل خليل هذا ألن ومقتله؛
بهيأته. أفلون تمثل الذي أسيوس أي: (46)

العنان. الرصع: (47)
البحرتي: قال (48)

ي��ذب��ِل ف��ي أن��ه��ا ول��و أدرك��ت م��ا ض��رب��ة ب��أول ي��ف��ري م��ت��وق��د
م��ق��ت��ِل م��ن ل��ُه ف��م��ا أص��ي��ب وإذا م��ق��ت��ل ش��يءٍ ف��ك��ي أص��اب وإذا

من وتصاعد الضباب، من فيه زفس كثف بما واكفهر أربد قد الجو كان ملا (49)
دعائه يف أياس فقال األبطال، أوجه يف البطش سبل سدت كالسحاب، املتكاثف الغبار
زفس، من يستمده علويٍّا عونًا وال ولقومه، لنفسه نجاًة يلتمس لم إذ البديع؛ القول هذا
بعد عليه حرج وال للكفاح، املجال له فيتسع السحب تنقشع أن وتمنى رام ما جل بل

ويطارد. يجاهد وهو قتيًال مات إذا ذلك
صديًقا لكونه نسطور؛ بن أنطيلوخ عىل أياس اختيار وقع الظالم الغشوم: (50)

ألخيل. حميًما
األرنب. ولد الخرنق: (51)

وفكرة، وصمٌت، اقشعراٌر، الوجيز: الوصف هذا من للحزن أبلغ وصف ال (52)
صوت. وانقطاع قلب، وانخالع ودمٌع،

الرماح. نصال العوامل: وظبي السيوف، املغاول: (53)
الجبل. هنا العلم (54)
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ومريون. منيال إىل ليدفعه فطرقل يحمل الكبري أياس

الفرسان تزاحم النشيد، هذا آخر يف متزاحمة متالزَّة الشائقة التشابيه إن (55)
وغرائب الرتاكيب بدائع فريى عليها، النظر يعيد أن املطالع وحسب امليدان، حومة يف
األبطال. سواعد عن النبال تطاير قصار بأبياٍت الشاعر قريحة من تطايرت قد األساليب
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النار إاله له صنعه الذي الرتس ووصف فطرقل عىل أخيل تفجع

ُمْجَملُُه

الحزن منه وأخذ وانتحب، أخيل فبكى فطرقل، بموت فأنبأه أخيل إىل أنطيلوخ جرى
املاء بنات مع إليه فصعدت البحر، لجة يف وهي أنينه ثيتيس أمه فسمعت مأخذ، كل
قد فطرقل وكان وحبيبه، لرفيقه االنتقام إال يرى وال يتصرب، ال وهو تصربه فأخذت
ريثما أمه فثبطته الحال، تلك عىل األعداء بالتقاء له قبل ال أعزل فبقي أخيل بسالح ذهب
األوملب إىل وصعدت زميالتها فرصفت النار، إاله صنع مع التايل اليوم يف شكًة له تحرض
قبل من إيريس تأت لم لو بها يظفر هكطور وكاد القتيل، جثة حول الجيشان فتالحم
ثالث وصاح الخندق حافة إىل فأقبل الطرواد، عىل بعيد من باإلقبال أخيل وتأمر هريا،
املغرب قبيل بها وأتوا فطرقل، بجثة اإلغريق وخال وانهزموا الطرواد فارتاع صيحات
فأبى املدينة يف بالتحصن فوليداماس فأشار مجلسهم الطرواد وعقد أخيل، خيمة إىل
فطرقل يندبون وأخيل واإلغريق متيقظني ليلتهم فقضوا خارجها، البقاء إال هكطور
أتاها ثم زوجته، بها فرحبت النار إاله رصح فدخلت ثيتيس وأما وطيبوه، فغسلوه
العجيب الرتس واصطنع معمله فدخل البنها، سالًحا والتمست شكواها له فبثت بنفسه

الصقر». اندفاع بها «فاندفعت إليها، بهن وألقى والخفني والخوذة والدرع
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أخيل مضارب يف حوادثه ومجرى الثالثني، وليلة والعرشين التاسع اليوم يف النشيد هذا وقائع
النار. إاله منزل ويف

عرش الثامن النشيد

ال��ق��دم ��ت خ��فَّ ق��د ب��ه وأن��ط��ل��وخ م��ح��ت��دم ال��ن��ار ك��أوار ص��دام��ه��م
ل��ه��م1 ب��دا ��ا م��مَّ ق��ل��ًق��ا ب��ح��ران��ه ف��ي ي��خ��ب��ط األس��ط��ول ل��دى أخ��ي��ل أل��ف��ى
ان��ه��زم��وا األرغ��وس��ة أرى ع��الم «وي��ال م��ض��ط��ربً��ا: ال��ن��ف��س ي��ن��اج��ي وه��و ي��ئ��ن
ح��ك��م��وا2 ق��د األرب��اب ب��ه خ��ط��ٌب ج��لَّ ه��ل ش��اردًة ال��ف��ل��ك ن��ح��و ع��ب��ادي��د ولَّ��وا
خ��ي��ره��م3 ال��ح��ت��ف ي��ل��ق��ى ال��م��رام��د «بُ��ه��ُم ق��ائ��ل��ًة: ث��ي��ت��ي��س أوع��زت ب��ه خ��ط��ٌب
ع��ن��ده��م» أن��ت وح��ٌي األع��ادي ب��ه ف��ات��ك��ًة ال��ش��م��س ض��ي��اء ع��ن��ه «ي��غ��ي��ب
ت��ض��ط��رم ال��ن��ي��ران دون��ك ل��ه أق��ل أف��ل��م وي��ح��ه أودى ف��ط��رق��ل ش��ك ال
وس��ط��ه��م» إيَّ��اك ت��ن��خ��رط ال ه��ك��ط��ور م��ج��ت��ن��بً��ا وارت��دَّ ش��رارت��ه��ا أخ��م��د
ي��ن��س��ج��م وال��دم��ع ب��دا ب��أن��ط��ل��وخ ف��إذا ب��ثَّ��ه ه��اج��ت ال��ه��واج��س ت��ل��ك
ده��م��وا م��ا ال��ع��ل��ي��اء ب��ن��و ل��و ح��بَّ��ذا ي��ا ب��ه ده��م��ن��ا ق��د م��ص��اٌب ف��ي��ال «اب��ن ق��ال:
م��ل��ت��ح��م»4 ال��ن��ق��ُع ع��ل��ي��ه ع��اٍر وال��ج��س��م ب��ش��ك��ِت��ِه وه��ك��ط��وٌر م��ل��ق��ى ف��ط��رق��ل
ال��غ��م��م5 ��ت غ��شَّ أخ��ي��ٍل م��ح��يَّ��ا ح��ت��ى م��ق��ال��ت��ه م��ن أن��ط��ل��وٌخ ان��ت��ه��ى ف��م��ا
ي��ل��ت��ط��م6 ذرَّ س��ن��اًج��ا ب��راح��ت��ي��ه وه��ام��ت��ه ال��غ��راء ط��ل��ع��ت��ه وف��وق
ال��س��ح��م7 آث��اره أث��واب��ه ب��ط��ي��ب ع��ل��ق��ت وق��د م��ح��ي��اه م��ن��ه ف��اس��ود
ي��ص��ط��ل��م8 ال��ش��ع��ر زاه��ي وه��و ت��م��رًُّغ��ا ب��ق��ام��ت��ه م��ي��دانً��ا ي��ش��غ��ل أك��ب
ال��خ��ي��م9 ب��ه��ا ��ت غ��صَّ ال��ت��ي ��ب��اي��ا ال��سَّ ت��ل��ك م��ول��ول��ًة ت��ب��ك��ي ان��ط��ل��ق��ت وح��ول��ه
��ل��م10 ال��سَّ ح��بَّ��ذا ي��ا س��ل��ًم��ا أح��رزا ق��د ب��ب��أس��ه��م��ا وف��ط��رق��ٌل أخ��ي��ُل غ��ي��ٌد
ال��رَّذم11 ال��م��دم��ع أن��ط��ل��وخ م��ن ف��س��حَّ أًس��ى وال��ت��وي��ن ص��دوٍر ب��ض ل��ط��م��ن
ال��خ��ذم12 ��م��ص��ام��ُة ال��صَّ ي��ل��ج ون��ح��ره أًس��ى ي��ث��ور ال ح��ت��ى أم��س��ك ذرع��ي��ه
واألل��م13 ال��ض��ي��م ذاك ل��ث��ي��ت��ي��س ح��ت��ى ف��م��ض��ى ض��ي��م��ه م��ن أل��ٍم ع��ن ف��أنَّ
ال��ه��رم14 ن��ي��رس أب��وه��ا اس��ت��ق��رَّ ح��ي��ث زف��رت��ه��ا ال��ب��ح��ر ع��ب��اب م��ن ف��ص��ع��دت

772



عرش الثامن النشيد

ت��ل��ت��ئ��م ال��ي��م ب��ن��ات ك��لُّ ال��ي��م ف��ي ق��ائ��م��ًة األع��م��اق ف��ي ث��م وح��ول��ه��ا
ت��ت��س��م ال��ح��ور ب��ع��ي��ن م��ن وآل��ي��ا وث��وا ث��ال��ي��ا ق��ي��م��ذوك��ا غ��ل��وك��ٌة
أم��ف��ن��ُم ف��ان��وب ذروٌس ل��م��ن��ورٌة ق��م��وث��وٌة أك��ت��ا ن��ي��س��ي��ا ص��ف��ي��ٌة
ال��ش��ي��م ل��ه��ا ش��اع��ت م��ن ال��ح��س��ن غ��الط��ي��ا ذت��و ذك��س��م��ي��ن��ا ذي��ن��م��ي��ن��ا أم��ف��ي��ث��وا
ت��زدح��م إف��روط ق��ل��ي��ان��را ف��ي��روز آغ��ب��ي��ا م��ي��ل��ي��ت ي��اري��ا وح��ول��ه��ا
وس��م��وا زان��ه��ا ب��ش��ع��ٍر م��ن أم��اث��ي��ا ق��ل��ي��ن��س��ا ن��م��ي��ري��ت��ي��س وأف��س��ذي��س
ي��ن��ت��ظ��م15 ال��ك��ه��ف ض��م��ن وال��ك��لُّ ي��ي��ر م��ا أورث��ي��ا إق��ل��ي��م��ي��ن ن��ي��ر ي��ا ي��ان��اُس
ت��رت��ك��م ال��ب��ح��ر ب��ن��ات ك��ل وف��ي��ه ب��ه ف��ارت��ك��م��ن ح��س��نً��ا أب��ي��ض ل��ه��ا ك��ه��ُف
ي��ن��ف��ص��م ك��اد ف��ؤاٍد ع��ن وول��ول��ت م��ًع��ا ال��ت��ط��م��ن ث��م ول��ول��ة ول��ول��ن
ال��ن��ق��م دون��ه��ا ع��رت��ن��ي ق��د ل��ن��ق��م��ٍة إذا وان��ت��ب��ه��ن س��م��ًع��ا «أخ��يَّ��ات ص��اح��ت:
ك��ل��ه��م األب��ط��ال ��ر ق��صَّ ش��أوه ع��ن وغ��ى ل��ق��رم أٍم م��ن وي��اله وي��اله
اخ��ت��ص��م��وا16 ب��ال��س��ادة ف��إذا روض��ٍة ف��ي م��ن��ب��ت��ه ط��اب غ��ص��ٍن م��ث��ل أن��ش��أت��ه
َح��َرُم17 دون��ه ف��ي��ال م��وط��ن واآلن واح��رب��ا ل��ل��ح��رب أن��ف��ذت��ه ب��ال��ف��ل��ك
ض��رم ض��ي��م��ه م��ن ح��ش��اش��ت��ِه وف��ي س��اط��ع��ٌة ال��ش��م��س ع��ل��ي��ه ح��يٍّ��ا زال م��ا
أغ��ت��ن��م ال��ح��ي��ن ذا ل��رؤي��ت��ه ف��وًرا أن��ذا وه��ا ع��ونً��ا ل��ه أس��ت��ط��ي��ع ال
وج��م» ال��ق��ن��ا ق��رع ع��ن وه��و م��ح��ن��ٍة م��ن ب��ه أل��م م��ا ف��أدري ال��ح��ب��ي��ب أرى
ي��ن��ق��س��م ال��ب��ح��ر ع��ب��اب أم��ام��ه��نَّ وغ��دا ي��ص��ح��ب��ن��ه��ا ك��ه��ف��ه��ا وغ��ادرت
ن��ظ��م��وا ق��د ال��ف��ل��ك ت��ل��ك ال��م��رام��د ح��ي��ث إل��ى س��رن ��ه��ل ال��سَّ ب��ل��غ��ن م��ا إذا ح��ت��ى
ال��س��أُم ه��اج��ه��ا زف��راٍت ف��أس��م��ع��ت ع��م��ارت��ه��م أرس��وا ق��د ح��ول��ي��ه وح��ي��ث
ال��ك��ل��م:18 دم��ع��ه��ا ت��ج��اري وك��ل��م��ت��ه ل��ه��ًف��ا رأس��ه ��ت وض��مَّ وأن��ت دن��ت
ي��ك��ت��ت��م ل��ي��س ع��ن��ي ف��ب��ثُّ��ك ل��ي بُ��ْح ت��ذرف��ه ال��دم��ع م��ا األس��ى م��اذا «ب��ن��ي
ت��ظ��ل��م ك��ف��ي��ك ل��ه ب��س��ط��ت ��ا ل��مَّ ب��ه ب��رَّ ال��وع��د ذاك زف��س ت��رى أال
ي��ك��ي��ده��م»19 ك��ي��ًدا ف��ل��ك��ه��م وج��ه ف��ي إذن ب��ن��ت اإلغ��ري��ق ع��ن م��ذ ن��اش��دت��ه
أذاق��ه��م ق��د ف��ي��م��ا وي��اله ب��ر ق��د «أج��ل وق��ال: ح��رَّى ك��ب��ٍد ع��ن ف��أنَّ
م��خ��ت��رم؟20 ف��ط��رق��ل وال��ف��ت��ى ن��ال��ن��ي م��ا ص��ي��ده��م أب��ط��ال اخ��ت��رم��ت إذا ل��ك��ن
ق��روم��ه��م ت��ض��اه��ي��ه ال ب��م��ه��ج��ت��ي وأع��ل��ق��ه��م ش��أنً��ا أرف��ع��ه��م ف��ط��رق��ل
ع��دم��وا ك��ب��اره��م م��ث��ل��م��ا ع��دم��تُ��ُه ل��ه��ف��ي ف��وا أف��دي��ه ك��ن��ت ب��ه��ام��ت��ي
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م��ح��ت��ك��م21 ال��ط��يَّ��ار ال��ق��ون��س ذو ه��ك��ط��ور ش��كَّ��ت��ه ص��ل��د ف��ي م��ص��رع��ه ب��ع��د م��ن
ال��ق��ي��م ت��ق��وي��م��ه ح��ص��رت ف��م��ا ف��ي��ال أه��دي��ه األرب��اب م��ن خ��ل��ٍد س��الح
ق��س��م��وا22 إن��س��يَّ��ة ل��ه ل��و ح��بَّ��ذا ي��ا ق��س��م��ت��ه ك��ن��ت ��ا ل��مَّ أن��ال��وه ف��ي��ًض��ا
ض��ي��م��ه��م األرض أه��ل إن��س م��ن ن��ل��ت م��ا ق��اط��ن��ًة ال��ب��ح��ر ب��ب��ط��ن ب��ق��ي��ت ف��ل��و
ي��ق��ت��ح��م ال��م��وت ب��ح��ر وه��و أوط��ان��ه إل��ى ي��أوب ل��ن الب��ٍن ت��أل��م��ت وم��ا
أن��ت��ق��م» ف��ط��رق��ل ع��ن ل��ه��ك��ط��ور ��ي ِك��فِّ ت��ن��ف��ذه ال��ي��وم ف��س��ن��ان��ي ل��ي ع��ي��ش ال
ت��ن��ص��رم آه ك��ادت ح��ي��ات��ك «إذا ع��ب��رت��ه��ا: ال��خ��دَّي��ن ع��ل��ى ��ت وس��حَّ ص��اح��ت
ال��ش��ب��م23 ح��بَّ��ذا ي��ا «إذن ف��ق��ال: م��ًرى» ال ه��الك��ك ي��ت��ل��وه ه��ك��ط��ور ه��الك
اإلزُم اش��ت��دَّت ��ا ل��مَّ إل��ف��ي ص��ون ع��ن س��ل��ًق��ا ي��دي غ��ل��ت إذ ال��م��وت ح��بَّ��ذا ي��ا
اص��ط��دم��وا ت��ح��ت��ه��ا ص��دم��اٍت م��ن أق��ي��ه ل��ج��ان��ب��ه أب��رز ول��م أودى ف��ط��رق��ل
ف��لَّ��ه��م ه��ك��ط��ور ف��ت��ي��ٍة ع��ن أرد ول��م ع��ن��ه ال��م��وت زؤام أص��دَّ ف��ل��م
أص��ون��ه��م ال��ه��ي��ج��ا إل��ى أه��بَّ ل��م إذ وط��ٌن وال ع��وٌد ال ف��ال��م��وت ف��ال��م��وت
ت��ج��اه��ه��م أس��اط��ي��ل��ي دون ظ��ل��ل��ت ل��ث��ق��ل��ت��ه ج��دوى ال األرض ع��ل��ى ح��م��ًال
ف��ق��ت��ه��م ال��ص��م ب��ق��راع ف��إن��ن��ي ب��ع��ض��ه��م ال��رأي ب��س��داد ي��ف��ق ل��ئ��ن
ش��م��ل��ه��م اف��ت��لَّ ح��ت��ى واإلن��س ب��ال��ج��ن ع��ب��ث��ت ال��ت��ي ال��ّده��م��ا ال��ف��ت��ن��ة ف��ل��ت��ه��ل��ك
ح��ك��ي��م��ه��م م��ن��ق��اًدا وأوغ��ر أغ��رى ف��ك��م األن��ام ب��ي��ن م��ن ال��غ��ي��ظ ول��ي��ه��ل��ك
ع��م��وا ال��ع��ي��ون أه��ل ب��ه ال��دخ��ان م��ث��ل م��ن��ت��ف��ٌخ وه��و ي��ج��ري ال��ص��در ف��ي ك��ال��ش��ه��د
األض��م24 ب��رَّح م��ه��م��ا ول��ن��م��ض ف��ل��ن��غ��ض خ��ال وذاك غ��ي��ًظ��ا م��ن��ي ح��دَّ أت��ري��ذ
ال��ق��م��م ل��ه��ا ت��ع��ن��و ��ٍة ق��مَّ ف��ي ��اه ك��فَّ ف��ت��ك��ت ال��ذي ه��ك��ط��ور س��أط��ل��ب ن��ع��م
دون��ه��م ت��ل��ك ح��ي��ات��ي ف��إن م��وت��ي ب��ط��ان��ت��ه ف��ي زف��ٌس ش��اء إذا ح��ت��ى
ودَّه��م أول��وه وإن ف��أودى زف��ٍس ووال ب��أس��ه ع��ن��ه ي��غ��ن ل��م ه��رق��ل
ال��ق��س��م ك��ذا ك��ان��ت إذا م��ي��تً��ا ف��ألُل��ق إذن وال��ق��ض��اء ه��ي��را ك��ي��د أص��اب��ه
ال��ه��م��م ب��ه ت��س��م��و ع��ًل��ى ادخ��ار إالَّ ي��ش��غ��ل��ن��ي ال��ي��وم ذا ش��اغ��ٍل م��ن ول��ي��س
دي��م25 ج��ري��ه س��خ��ي��ٌن دم��ٌع ل��ه��نَّ ي��رى ال��ص��دور ��ات ب��ضَّ وال��دردن��يَّ��ات
ال��ده��م األب��ؤس ت��ل��ه��ف��ه��نَّ ه��اج��ت وق��د ال��خ��دود غ��ض ع��ن س��حَّ م��ا ي��م��س��ح��ن
ب��ي��ن��ه��م اآلن وإن��ي ب��ون��ي أع��داء ال��ـ ف��اغ��ت��ن��م ط��ال اع��ت��زال��ي أن ي��ع��ل��م��ن
ال��ح��ك��م26 ق��ول��ك ف��ي أح��ك��م��ت «أج��ل ق��ال��ت: م��ان��ع��ت��ي» ال��ن��ص��ح ب��ذل��ت م��ه��م��ا أن��ت م��ا
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ه��ال��ه��م ج��لَّ خ��ط��بً��ا ب��ال��ب��أس أزاح وأس��رت��ه س��راي��اه ع��ن م��ن واف��خ��ر
م��ت��س��ُم اآلن ف��ي��ه��ا وه��ك��ط��ور ـ��ع��دى ال��ـ ب��ه��ا ف��از ال��غ��راء ش��ك��ت��ك ل��ك��نَّ
ع��ل��م��وا وم��ا ح��ان��ت س��اع��ت��ه ع��ل��م��ت زم��نً��ا ع��ه��ده ي��ت��م��ادى خ��ل��ت��ه م��ا
ي��ب��ت��س��م وال��ف��ج��ر غ��ًدا ت��ران��ي ح��ت��ى م��ق��ت��ح��ًم��ا ال��ه��ي��ج��اء ل��ج��ج ت��ل��ج ف��ال
ج��م��ع��ه��م» واف��ت��لَّ ب��ه��ا ف��أب��ل أع��ود ش��ائ��ق��ة ه��ي��ف��س��ت ل��دى م��ن ش��ك��ٍة ف��ي
م��ع��ت��ص��م ب��ال��ص��ب��ر وال��دن��ا ال��ش��ي��خ َم «إل��ى ل��ل��ح��س��ان: وق��ال��ت وغ��ادرتْ��ه
ي��ح��ت��رم» ال��ع��ه��د ف��ه��و أط��ل��ب ه��ي��ف��س��ت وأن��ا ب��ل��غ��ن��ه إذن ال��ع��ب��اب ل��ج��ن
وال��ع��ظ��م ال��م��ج��د اس��ت��ق��ر ح��ي��ث ال��خ��ل��د ف��ي م��دًدا ت��ب��ت��غ��ي اس��ت��ط��ارت وه��ي ف��غ��ص��ن
ت��ن��ج��ل��ي ال��م��دم��ر ه��ك��ط��ور وج��ه م��ن ال��ق��س��ط��ل ت��ح��ت ال��ط��رواد زال��ت م��ا
��ل ال��ه��مَّ ال��ن��ب��ال ت��ح��ت وق��ت��ي��ل��ه��ا أس��ط��ول��ه��ا ص��ل��ق��ات��ه��ا ع��ل��ى ب��ل��غ��ت
ال��ج��ح��ف��ل ذاك ول��ف��ي��ف ب��ع��ج��ال��ه ي��روم��ه ه��ب ه��ك��ط��ور ك��ش��رارة
أق��ب��ل��ي ال��ط��راود ج��ن��د ي��ا ي��ص��ي��ح ـ��و وه��ـ ق��دم��ي��ه ق��اب��ًض��ا ث��الثً��ا أح��ن��ى
م��ذل��ل ك��ل ع��زم ال��م��ذل��ل س��ي��ن األي��ا ع��زم ص��دَّه ث��الثً��ا وك��ذا
ق��ي��ِل ق��رٍم ب��زم��اع م��ت��درًع��ا ع��زم��ات��ه ع��ن ان��ف��ك م��ا ل��ك��ن��ه
ال��م��س��ت��ب��س��ِل ب��ك��رَّة ال��ع��ب��اب ي��ل��ج وت��ارًة ي��ه��دُّ ط��وًرا م��ت��رب��ًص��ا
ِل ي��ت��ح��وَّ ل��م ال��ش��ل��و ذاك ح��ول م��ن ل��ك��نَّ��ه ب��ه أربً��ا ي��ب��ل��غ��ا ل��م
��ل ال��ب��سَّ ب��ال��رع��اة وي��زري ي��خ��ل��و ب��ف��ري��س��ٍة ال��ط��وى ض��وره ك��ال��ل��ي��ث
ع��ل م��ن ت��رم��ح إي��ري��س ت��ل��ح ل��م ل��و ��ًرا م��ظ��فَّ ع��اد ب��م��ن��اه ول��رب��م��ا
ال��م��ق��ب��ل ب��ال��وب��ال ت��ن��ذر ك��ال��ري��ح ف��أق��ب��ل��ت األل��م��ب م��ن أخ��ي��ل أم��ت
ال��م��ح��ف��ل ذاك أرب��اب وال زف��ٌس ب��ه��ا ي��ع��ل��م ف��ل��م أس��ارت��ه��ا ه��ي��را
وع��ج��ل ك��رَّ ف��ط��رق��ل ع��ن ل��ل��ذود ال��وغ��ى م��غ��وار وأن��ت «أخ��ي��ل ق��ال��ت:
م��ج��ن��دِل ي��خ��رُّ ق��رٍم ك��م ح��ول��ي��ه ال��ق��ن��ا م��ش��ت��ج��ر ت��ح��ت ال��س��ف��ائ��ن دون
وي��ص��ط��ل��ي ي��روم إل��ي��ونً��ا ب��ال��ش��ل��و وح��ائ��ٍم ي��س��ت��ش��ي��ط ح��اٍم ب��ي��ن م��ا
ال��م��ف��ص��ل وب��ت ه��ام��ت��ه ل��ف��ص��ل م ال��م��را ي��دف��ع��ه ه��ك��ط��ور وأش��ده��م
ب��م��ع��زل ال��ك��ف��اح ع��ن أف��ت��ل��ب��ث��نَّ ال��ق��ن��ا ع��ل��ى ل��ل��ه��وان ت��ع��رض ث��م م��ن
ت��ل��ي ج��ث��ت��ه األع��داء س��اح��ة ف��ي ن��واه��ٍس ب��ي��ن ف��ط��رق��ل أو ك��رَّن
ال��م��ت��ذل��ل» ذل��ة ت��س��وم��ك أب��ًدا ح��ط��ة ف��أيَّ��ة ع��ب��ث��ت ب��ه��ا ف��إذا
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ال��ع��ل��ي ال��طَّ��ول ذي زف��س «ح��ل��ي��ل��ة ق��ال��ت: ل��ي» أس��راك وم��ن «إي��ري��ٌس ف��أج��اب:
م��ك��ل��ل» ب��ال��ث��ل��وج أل��م��ٍب ب��ذرى ث��وى م��ن وس��ائ��ر زف��ٌس ب��ي ي��در ل��م
أع��زل ب��راح��ة ل��ج��ت��ه��ا وأخ��وُض ال��وغ��ى أق��ت��ح��ُم وك��ي��ف «آه ف��أج��اب:
ال��م��ت��ح��م��ل ب��ت��رب��ص ه��ن��ا أب��ق��ى ح��ت��م��ه��ا وأم��ي ع��ددي ال��ع��دى م��ل��ك
ص��ي��ق��ل أع��ظ��م ه��ي��ف��س��ت دق��ه��ا ق��د ش��ك��ة ف��ي أق��ب��ل��ت أراه��ا ح��ت��ى
ال��م��ل��ي آي��اس م��ج��ن خ��الف غ��رض��ي أرى ب��ش��ك��ت��ه ف��ت��ى ف��أي أوال
األول» ال��خ��م��ي��س ف��ي ي��ط��ع��ن ح��ام ق��د إخ��ال��ه ال��ق��ت��ي��ل ح��ول م��ن وأي��اس
ال��م��ع��ق��ل دون ل��ل��ط��رواد ت��ب��د إن إن��م��ا ذل��ك ك��ل «ع��ل��م��ن��ا ق��ال��ت:
ع��ول س��راه��م ل��دى ال��ب��روز ف��ع��ل��ى ب��ج��ه��ده��م ي��ان��س��ون وص��ح��ب��ك ذع��روا
ل��م��ؤم��ل» راح��ٌة ت��ؤم��ل ه��ي��ه��ات وال��وح��ى دار وف��ي م��ن��اف��س��ه��م ض��اق��ت
ال��م��س��ت��رس��ل اب��ه ه��دَّ ف��ي ف��االس م��ج��ن��ه��ا ف��أل��ب��س��ت��ه ف��ه��بَّ ط��ارت
ال��م��ش��ع��ل ل��ه��ي��ب ل��ه��ا ي��ف��ي��ض أل��ق��ت ع��س��ج��ٍد غ��م��ام��ة م��ح��يَّ��اه وع��ل��ى
ال��م��ع��ت��ل��ي ال��دُّخ��ان م��ن��ه ع��ال ح��ص��رت ج��زي��رٍة ب��ق��ل��ب ب��ل��ٌد ف��ك��أن��م��ا
األن��ص��ل ب��ق��رع ن��ه��اره��م وق��ض��وا ال��ع��دى م��ب��ارزة إل��ى ب��ن��وه خ��رج��ت
أل��ي��ل27 ل��ي��ٍل ت��ح��ت م��ن ن��ي��ران��ه��م ��ت ت��أل��قَّ ب��راح ب��رح��ت إذا ح��ت��ى
ال��م��ب��ت��ل��ى ال��ع��دوَّ ت��ج��ل��ي ب��ع��م��ارٍة ف��ت��م��دَّه��م ت��رى ب��ج��ي��رت��ه��م أم��ًال
ال��م��ت��أم��ل ل��م��ق��ل��ة ال��رق��ي��ع ح��ت��ى س��م��ا ه��ام��ت��ه ل��ه��ي��ب أخ��ي��ل وك��ذا
ي��غ��ف��ل ل��م أم��ه م��ق��ال��ة ع��ن إذ ال��وغ��ى ي��ط��أ ال أق��ام ال��ح��ف��ي��ر ف��وق
ت��ق��ل��ق��ل أيَّ األع��داءُ ف��ت��ق��ل��ق��ل ع��ال ف��االٍس وص��وت ص��اح ب��ال��ق��وم
ال��ج��ل��ي ال��ص��وت ت��ب��ي��ن��وا ال��ح��ص��ار ت��ح��ت ال��ع��دى ي��ن��ف��خ��ه ال��س��ور خ��ل��ف ك��ال��ص��ور
ب��ت��ج��ف��ل خ��ي��ل��ه��م وف��رت ج��زًع��ا ت��ط��اي��رت ال��ج��ي��اد وأع��راف ص��دع��وا
ال��م��ن��ج��ل��ي ال��ل��ه��ي��ب ل��ذي��اك ذع��رت ب��س��اق��ٍة ت��ف��ر ان��ق��ل��ب��ت ب��ع��ج��ال��ه��ا
ال��م��ج��ت��ل��ى ع��ي��ن ي��روع ال��س��ع��ي��ر ذاك ��ج��ت أجَّ أث��ي��ن��ا ه��ام��ت��ه ح��ول م��ن
ب��ت��ب��ل��ب��ل أج��ف��ل��وا ث��الثً��ا وك��ذا ص��وت��ه ث��الثً��ا ع��ال ال��ح��ف��ي��ر ف��وق
ال��ع��ج��ل28 ال��ع��ج��ال ت��ح��ت ب��رم��اح��ه��م أب��ط��ال��ه��م م��ن ع��ش��ر اث��ن��ا وت��ج��ن��دل
ال��دب��ل ال��رم��اح م��رم��ى ع��ن ن��ائ��ي��ن وان��ث��ن��وا األغ��ارق ب��ف��ط��رق��ل ف��خ��ال
ال��م��ق��ت��ل ل��ه��ول ت��ب��ك��ي خ��الن��ه وت��ق��اط��رت س��ري��ره ف��وق وض��ع��وه
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ال��م��ن��ص��ِل ح��دود ل��ع��ب��ت ب��ه إل��ٍف ع��ل��ى م��ن��ت��ح��بً��ا آخ��ي��ل واف��اه��م
ي��ق��ف��ل ل��م وي��ح��ه وا ل��ك��ن��ه ج��ي��اده ف��وق ل��ل��ح��رب س��اق��ه ه��و
ل��ت��خ��ت��ل��ي ال��ع��ب��اب ب��ط��ن ف��ت��خ��ل��ل��ت ال��ع��ل��ى ش��م��س أن��ق��ذت ه��ي��را ف��ه��ن��اك
ال��م��س��ب��ل ال��ظ��الم ت��ح��ت وت��ربَّ��ص��وا ه��ج��م��ات��ه��م ع��ن اإلغ��ري��ق ف��ت��ث��بَّ��ط
ال��ج��ردا ع��ج��ال��ه��م م��ن وح��ل��وا م��غ��ي��ًرا أرب��دا ال��دج��ى ل��م��ا ال��ط��رواد ت��خ��ل��ف��ت
ج��ه��دا أث��ق��ل��وا وإن رع��بً��ا ي��ج��ل��س��وا ول��م ت��أل��ف��وا ح��ش��ًدا ال��زاد ق��ب��ي��ل وق��وًف��ا
ا م��ش��ت��دَّ ع��اد ق��د ال��ح��رب اع��ت��زال وب��ع��د ل��ه��م ب��دا ف��ي��ال اب��ن أن ه��ال��ه��م ل��ق��د
وال��ع��ق��دا ال��ح��ل ي��ف��ق��ه خ��ط��ي��بً��ا ت��ب��دَّى ف��ن��ث��س اب��ن ال��ح��ك��ي��م ف��ول��دام��اس ب��ه��م
ا ع��دَّ ره��ط��ه وم��ن ل��ه��ك��ط��ور ول��ي م��ض��ى ب��م��ا خ��ب��ي��ٌر ي��أت��ي ل��م��ا ن��ظ��وٌر
رش��دا ف��ات��ه ك��م��ا ب��أًس��ا دون��ه ب��دا أنَّ��ه ب��ي��د ل��ي��ل��ٍة ف��ي ول��دا ل��ق��د
ا ن��رت��دَّ ال��ح��ي��ن ذا إل��ي��ون إل��ى ه��ل��م��وا ن��ص��ي��ح��ت��ي» اق��ت��ف��نَّ «أص��ي��ح��اب��ي ف��ق��ال:
ا ن��دَّ ق��د ت��درون ال��س��ور وع��ن��ا م��ق��اًم��ا أرى ال ل��ل��ف��ج��ر ال��س��ه��ل ذا ف��ي ال��ف��ل��ك ل��دى
ح��ق��دا ب��ع��زل��ت��ه م��ش��ت��دُّ وآخ��ي��ل م��أخ��ذا أس��ه��ل األرغ��وس ك��ان��ت ل��ق��د
ال��ق��ص��دا ن��ب��ل��غ أن ب��ال��ق��رب أم��ٍل ع��ل��ى ب��ق��رب��ه��ا ل��ي��ل��ي ذاك إذ ش��اق��ن��ي وك��م
ا ال��ح��دَّ ه��ن��ا ي��رض��ي��نَّ ل��ن ب��ح��دَّت��ه ب��أن��ه وأدري أخ��ش��ى ول��ك��ن��ن��ي
وال��ول��دا واأله��ل األس��وار ل��ي��م��ت��ل��ك م��غ��ادًرا ال��ج��ح��ف��ل��ي��ن م��رام��ي ي��ج��وز
ا اس��ودَّ وج��ه��ه ف��ي ال��ل��ي��ل ف��ذاك ي��ك��فَّ ف��إن ب��ن��ا ف��س��ي��روا ن��ص��ًح��ا ص��دق��ت��ك��م
ال��ف��ردا ال��ف��ت��ى أي��ق��ن��ت��م��وه ب��ع��دت��ه وان��ب��رى ال��ص��ب��ح أص��ب��ح م��ا إذا ول��ك��ن
ي��ردى م��ن وال��غ��ض��ف ال��ج��و ط��ي��ر وي��ش��ب��ع ن��ج��ا ف��م��س��ت��ب��ش��ًرا وّل��ى م��ن إلل��ي��ون
ا ج��دَّ س��اءك��م وإن ذا ع��ل��م��ي ول��ك��ن م��س��م��ع��ي ال��ن��وازل ه��ذي ط��رق��ت ف��ال
ا ن��ع��ت��دَّ ال��وق��اي��ة أس��ب��اب ب��إل��ي��ون م��ك��ث��ًف��ا ح��ش��ًدا ال��ل��ي��ل ف��ي ف��ل��ن��ق��م إذا
ال��وف��دا29 ب��ه��ا ن��ج��ل��ي زل��ج��ن ب��أص��ف��اق��ه��ا ال��ت��ي وأرت��اج��ه��ا ال��ش��م��ا ف��أب��راج��ه��ا
ح��ش��دا م��ع��ق��ل��ن��ا ف��وق ن��ب��دو ت��أل��ق��ن األول��ى ب��ال��ع��دد ال��ف��ج��ر ب��زوغ وع��ن��د
ج��ه��دا ع��ال م��ه��م��ا األس��وار ب��م��م��ت��ن��ع ب��دا إذا ي��ف��وز آخ��ي��ل ف��ه��ي��ه��ات
وج��دا اله��بً��ا أس��ط��ول��ه إل��ى م��غ��اًرا ح��ول��ه��ا ال��خ��ي��ل أج��ه��د م��ا إذا ي��ع��ود
ا» ال��ح��دَّ ي��ع��م��ل أو ال��ي��وم ب��ه��نَّ ي��ح��لَّ أن ق��ب��ي��ل ال��ك��الب غ��ض��ف س��ت��ف��رس��ه
إدَّا ف��ول��دام��اس��ن��ا أم��ًرا ج��ئ��ت «ل��ق��د ص��ارًخ��ا: ه��ك��ط��ور ف��ي��ه ش��زًرا ف��أح��دق
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ا م��ن��ه��دَّ ال��م��ع��اق��ل خ��ل��ف م��ن م��ق��ام��ك م��ن ع��ي��ي��ت ف��ه��الَّ إل��ي��ونً��ا أن��دخ��ل
ص��ل��دا ب��ه��ا ن��ح��اًس��ا أو ب��ه��ي��ا ن��ض��اًرا ح��وت أرض��ن��ا م��ا األس��م��اع م��أل ل��ق��د
ع��ه��دا ب��أف��ن��ائ��ه��ا ت��ل��ق��ى ل��ه��ا ف��ل��س��ت وب��ددت ال��ك��ن��وز ج��ل��ى ن��ف��دت وق��د
ا ص��دَّ م��ن��ت��ق��ًم��ا زف��س ع��نَّ��ا ح��ي��ن ع��ل��ى م��ي��ون��ٍة وأرض ب��ي��ع��ت ب��إف��ري��ج��ي��ا
ط��ردا ي��ط��رده��م ل��ل��ف��ل��ك م��ا ال��ن��ص��ر م��ن م��ن��ي��ل��ن��ي راٍض اآلن ع��ن��ي ه��و وه��ا
ا ردَّ أردَّه��م أو ن��ص��ًح��ا ب��رأي��ك ي��روا ل��ن ال��ج��ن��د ت��خ��دع ال ف��ص��ه ت��ع��س��ت
ال��رص��دا ي��ح��س��ن ح��ي��ن��ه ف��ي ف��تً��ى وك��ل ت��ت��ش��ت��ت��وا ال ل��ل��زَّاد إذن ه��ل��م��وا
ال��ج��ن��دا ي��ط��ع��م��ه ال��م��ال ل��دي��ه وي��ج��م��ع ف��ل��ي��ق��م ال��م��ال ع��ل��ى خ��وٍف ف��ي ب��ات وم��ن
ال��ل��دا أع��داءن��ا ب��األم��وال ن��م��ت��ع وال ج��م��ل��ًة ب��ه ن��ل��ه��و ل��ن��ا ف��خ��ب��ٌر
ال��ع��ق��دا ك��رت��ه ال��ف��ل��ك دون ف��ت��ع��ق��د ج��ي��ش��ن��ا دج��ج ال��ص��ب��ح وج��ُه ط��رَّ وإن
ال��وردا ي��رد أن ق��ب��ِل م��ن ع��ج��بً��ا رأى ال��وغ��ى س��اح��ة إل��ى آخ��ي��ٌل ك��رَّ ف��إن
ال��م��ج��دا ي��ح��رز م��اج��ٌد م��ن��ا ب��د وال م��ول��يً��ا أو ه��ال��ًع��ا ال أب��ارزه
أص��دى30 ال��ع��دى ي��ص��دُّ ف��ي��ه��ا ب��ط��ل ف��ك��م م��ن��ه��ال ال��ح��رب ك��ان��ت ه��م��ام ل��ك��ل
ع��م��دا أض��ل��ت��ه��م ق��د أث��ي��ن��ا ب��أن دروا وم��ا ج��ه��ًال ال��ط��رواد ل��ه ف��ض��ج��ت
أب��دى ب��ح��ك��م��ت��ه ف��ول��دام��اٌس ل��ه��م م��ا ي��غ��ف��ل��ون واف��ق��وا ط��رٍّا وه��ك��ط��ور
ا م��دَّ ال��س��رى ت��ل��ك ب��ي��ن م��ا ل��ه��م ل��زاٍد ان��ت��ظ��ام��ه��م ب��م��لء زال��وا وم��ا وم��ال��وا
ا ه��دَّ ه��دَّه��م م��أت��م ف��ي ل��ب��ث��وا ف��ق��د ل��ي��ل��ه��م آن��اء اإلغ��ري��ق ب��ن��و وأم��ا
ال��ف��ق��دا أك��ب��ر وق��د ل��ف��ط��رق��ٍل ي��ح��ن زف��رات��ه ف��ي آخ��ي��ل وب��ي��ن��ه��م
ال��وردا األس��د أح��دق م��ا إذا ي��ح��اك��ي أك��ف��ه أل��ق��ى اإلل��ف ذاك ص��در ع��ل��ى
ا واح��ت��دَّ واش��ت��دَّ ف��ارب��دَّ ق��ان��ٌص خ��ال ب��ه��ا أش��ب��ال��ه ال��غ��اب ب��ب��ط��ن ك��أن
ن��ج��دا وت��ص��ع��ده ا وه��دَّ ت��ح��دره ب��ح��زازٍة آث��اره ع��ل��ى وه��بَّ
ال��وع��دا31 أص��دق ول��ن م��ن��ت��ي��وًس��ا وع��دت م��وع��ٍد واع��ظ��م ربَّ��اه «أال ف��ص��اح:
ا ال��ض��دَّ ي��ق��ه��ر أن ب��ع��د م��ن اب��ن��ه أع��ي��د ألف��ن��ط��ٍس ع��اه��دت��ه ب��م��ن��زل��ه
أس��دى آم��ال��ن��ا ك��لَّ زف��ٌس وه��ي��ه��ات غ��ان��ًم��ا وي��رج��ع إل��ي��ونً��ا وي��ه��دم
ت��ن��دى م��ح��م��رة األرض ك��ل��ي��ن��ا دم��اء م��ن ب��أنَّ ال��ق��ض��اء خ��ط ق��د ب��إل��ي��ون
ال��ب��ع��دا أع��ظ��م��ا أن ب��ع��د أم��ي وث��ي��ت��ي��س ع��ائ��ًدا ال��ش��ي��خ أب��ي ي��ت��ل��ق��ان��ي ف��ل��ن
ال��ل��ح��دا أن��زل أن خ��ط ق��د ل��ي وب��ع��دك أع��ظ��م��ي ال��ت��رب ل��ذا س��ي��ق��ت م��ذ أف��ط��رق��ل
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ال��ج��ل��دا ق��ات��ل��ك ه��ك��ط��ور ال��رَّدى أذي��ق أن ق��ب��ل ل��ك م��أت��ًم��ا م��ت��م��ا ف��ل��س��ت
ح��م��دا م��دَّخ��ًرا ال��ن��ي��ران ل��ك ف��أذك��ي ورأس��ه ل��دي��ك ت��ل��ق��ى وش��كَّ��تُ��ُه
م��ردا32 ف��ت��ي��ًة ط��روادة م��ن أق��ض��ب ب��ص��ارم��ي رأًس��ا ع��ش��ر اث��ن��ي ح��ول��ه��ا وم��ن
ال��ع��ه��دا أخ��ل��ف ول��ن ع��ه��دي ف��ذا أب��رُّ ري��ث��م��ا ال��ف��ل��ك ل��دى م��ل��ق��ى إذن ف��ظ��ل
ا ام��ت��دَّ ف��وق��ه��ا ب��أس��ن��ا ب��داٍر س��ب��ي��ن��ا دردن��يَّ��ًة ط��رواديَّ��ًة ث��مَّ ف��ك��م
وال��خ��دا» وال��ن��ح��ر ال��ص��در ب��ض وي��ل��ط��م��ن ك��ل��ه وال��ل��ي��ل ال��ي��وم ع��ل��ي��ك ي��ن��ح��ن
ي��ب��دا ح��ي��ن��ه��م م��ن ال��م��ي��ت ج��س��م غ��س��ل وف��ي م��رج��ٌل ال��ن��ار ع��ل��ى ي��ع��ل��ى أن وأوع��ز
وق��دا ج��وان��ب��ه م��ن ت��ذك��و ال��ن��ار ل��ه وأش��ب��ع��وا ص��ب��وا ال��م��اء وف��ي��ه ف��ل��ب��وا
ال��ج��دا أح��س��ن��وا وق��د ج��دَّوا غ��س��ل��ه ف��ف��ي م��اؤه��م ال��ق��در س��اط��ع ف��ي غ��ل��ى ول��م��ا
ال��ج��ل��دا ب��ه ي��دل��ك��ون ك��ث��ي��ٍف ل��زي��ٍت وب��ادروا ال��دم��اء ت��ل��ك م��ن ون��ق��وه
ع��ه��دا ت��ق��ادم��ه أع��واٍم ل��ت��س��ع��ة م��ض��ى ب��ل��س��ًم��ا أف��رغ��وا ج��رٍح ك��ل وف��ي
ب��ردا أق��دام��ه ت��ح��ت ح��ت��ى ال��رأس م��ن وأس��ب��ل��وا ال��س��ري��ر ف��وق م��ن وأل��ق��وه
س��ه��دا33 ل��ي��ل��ه��م م��دى وآخ��ي��ل ون��اح��وا أب��ي��ٌض ال��ن��س��ج م��ن س��ت��ٌر ف��وق��ه وم��ن
ال��ص��دا أن��ف ل��ق��د ف��آخ��ي��ٌل «ف��ل��ح��ت ال��ع��ل��ى: ق��بَّ��ة ف��ي زف��س ل��ه��ي��را ف��ق��ال
ت��ل��دا»34 ط��ارف��ه��م م��ن��ك وأض��ح��ى إل��ي��ك ن��م��وا ق��د األغ��ارق أن ف��ي ري��ب ف��ال
ال��ع��ض��دا أح��س��ن��وا ق��د اإلن��س ت��ل��ق��ى ول��إلن��س ب��ي ه��زأت ق��د ظ��ال��ًم��ا ي��ا «أال ف��ق��ال��ت:
ال��خ��ل��دا ب��أرض��ه��م أوت��وا م��ث��ل��ن��ا وال ع��ل��م��ن��ا ال��ع��ل��م راس��خ م��ن ي��ب��ل��غ��وا ول��م
ن��دا35 ب��ه أق��ي��س ال م��ن أخ��ي وب��ع��ل��ي إاله��ٍة أس��م��ى ك��ن��ت م��ا وإن وإن��ي
رف��دا» ه��ن��ا أن��ي��ل أرغ��وٍس ق��وم وال ذل��ًة ال��ط��راود أول��ي أن أع��ط ف��ل��م

∗∗∗
ت��ج��ري ث��ت��ي��س ه��ي��ف��س��ٍت ون��ح��و ي��ج��ري ال��س��م��اء ف��ي ال��ح��دي��ث ذاك
ال��ق��در36 ع��ال��ي ال��ن��ح��اس م��ن ص��رًح��ا ال��ق��ص��ر زاه��ي األع��رج ب��ن��ي ح��ي��ث

ل��ل��ده��ر راس��ًخ��ا ي��س��م��و ال��خ��ل��د ف��ي
ن��ارا وي��ذك��ي م��ن��ف��ًخ��ا ي��دي��ر ف��وَّارا ع��رًق��ا س��ح أل��ف��ت��ه
األب��ص��ارا37 ت��ب��ه��ر ال��ج��دار ع��ل��ى أدارا ق��د ع��ش��ري��ن م��ن��اض��ًدا

ت��ب��ر ع��ج��ال ع��ل��ى م��رف��وع��ًة
األرب��اب ل��م��ج��ل��س ن��ف��س��ه��ا م��ن ال��ع��ج��اب ب��أع��ج��ب ب��ه��ا ح��ت��ى
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األج��ن��اب م��ق��اب��ض س��وى ت��م��ت واإلي��اب ب��ال��ذه��اب ت��س��رع
ال��غ��ر ال��ش��ائ��ق��ات ع��راه��ا م��ع

ث��ي��ت��ي��س أق��ب��ل��ت إذ ي��ش��غ��ل��ه ال��وط��ي��س ح��م��ي ق��د أم��ام��ه
ت��م��ي��ُس ب��ق��رع��ه��ا ف��ب��ادت خ��اري��س ع��رس��ه ف��أب��ص��رت��ه��ا

ال��ب��ش��ر: ب��ع��ظ��ي��م وص��اف��ح��ت��ه��ا
ال��ج��ل��ي��ل��ه خ��ل��ت��ن��ا ي��ا ث��ي��ت��ي��ُس ال��م��س��دول��ه ال��م��ق��ن��ع��ة رب��ة «ي��ا
ج��م��ي��ل��ه ع��ادٍة خ��الف ع��ل��ى ن��زي��ل��ه ع��ن��دن��ا أن��ت ع��الم

ن��ق��ري» ال��ض��ي��وف ح��ي��ث ب��ن��ا ه��ي��ي
ال��ق��ي��اس م��ح��ك��م ب��دي��ًع��ا ع��رًش��ا اإلي��ن��اس ط��ل��ق��ة وأج��ل��س��ت��ه��ا
ال��ج��الس38 ألرج��ل م��وط��ئ ذا ال��ق��اس��ي ال��ل��ج��ي��ن م��ن ق��ت��ي��ره

ال��ج��ه��ر: ب��ص��وت ن��ادت وزوج��ه��ا
س��م��ْت39 ب��إاله��ٍة «أه��ال ف��ق��ال: اب��ت��غ��ت» ع��ون��ك ث��ي��ت��ي��س ق��م «ه��ي��ف��س��ت
رم��ت أم��ي ب��ي ال��س��م��اء م��ن ل��م��ا ف��رَّج��ت ع��ن��ي ال��ك��رب��ة ال��ت��ي ت��ل��ك

ال��ك��ب��ِر ب��ش��رِّ ع��اه��ت��ي ت��ك��ت��م
ال��ه��ت��اِن ال��ج��ازر ال��م��ح��ي��ط ب��ن��ت اإلح��س��ان ي��ن��وم��ة واف��ر ف��ه��ي
أش��ق��ان��ي إذن ك��ان ف��م��ا أوال ت��ل��ق��ت��ان��ي واألن��س ب��ال��ب��ش��ر

ال��ق��ع��ر ع��ب��اب ف��ي ووارت��ان��ي
ارا ه��دَّ م��زب��ًدا ال��خ��ض��م م��ج��رى دارا ق��د ح��ول��ه ك��ه��ًف��ا ح��ل��ل��ت
أزرارا ق��الئ��ًدا خ��وات��ًم��ا س��وارا ل��ه��م��ا ف��ي��ه ص��غ��ت ك��م

ال��س��ت��ر ب��ط��ي أع��واٍم ت��س��ع��ة
ال��ن��ائ��ي م��ق��ام درى أح��ٌد ال وال��س��م��اء األرض ف��ي س��واه��م��ا
إزائ��ي ه��ن��ا ث��ي��ت��ي��س واآلن ش��ق��ائ��ي خ��ف��ف��ا ق��د ه��م��ا ه��م��ا

ال��ش��ك��ر ف��رض ح��ق أأدي أن��ي
وأح��ض��را» م��ن��ف��خ��ي أري��ح ح��ت��ى ال��ق��رى ب��واج��ب واف��ي��ه��ا خ��اري��س
��را40 ف��أخَّ ب��ه س��اق��اه ت��خ��م��ع م��دب��را ع��ن��ه��ا ال��ع��الة وغ��ادر

ال��ج��م��ر واري ح��ر ع��ن م��ن��ف��اخ��ه
إس��ف��ن��ج��ة إل��ى ث��م م��ن ي��ع��م��د ف��ض��ة درج ال��ع��دة وأودع
ال��رق��ي��ة وم��ت��ي��ن ي��دي��ه ك��ذا ال��ج��ب��ه��ة وع��ال��ي ص��دره ي��م��س��ح
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ي��س��ري وع��اد ب��رًدا اك��ت��س��ى ث��م
ذه��ب41 وص��ي��ف��ت��ي ع��ل��ى م��ع��ت��م��ًدا ذه��ب ص��ل��ٍب ش��ائ��ٍق ب��ص��ول��ج��اٍن
أرب ك��ل ف��ي األرب��اب ل��خ��دم��ة وأدب وع��ق��ًال ص��وتً��ا أع��ط��ي��ت��ا

ب��ال��ف��ك��ر ازدان��ت��ا ك��غ��ادت��ي��ن
دن��ا ب��ال��ج��ه��د ث��ي��ت��ي��س إل��ى ح��ت��ى ان��ث��ن��ى ح��ي��ث م��ن ه��ي��ف��س��ت ول��ي��ت��ا
ان��ح��ن��ى ث��م وم��ن ل��ه��ا ت��رح��اب��ه م��ع��ل��ن��ا ب��ه��ٍي ع��رٍش ع��ل��ى ح��ل

ال��ح��ر: ب��ق��ول ل��ه��ا م��ص��اف��ًح��ا
ال��ج��ل��ي��ل��ه خ��ل��ت��ن��ا ي��ا ث��ي��ت��ي��س ال��م��س��دول��ه ال��م��ق��ن��ع��ة رب��ة «ي��ا
ج��م��ي��ل��ه ع��ادة خ��الف ع��ل��ى ن��زي��ل��ه ع��ن��دن��ا أن��ت ع��الم

األم��ر» ره��ي��ن ف��إن��ن��ي م��ري
ال��ورى رب��ات ب��ي��ن م��ا ش��ق��ي��ة ت��رى م��ث��ل��ي «ه��ل ال��دم��ع: ت��س��ي��ل ق��ال��ت
ب��ش��را ب��ع��ًال أص��ي��ب أن ع��ل��ي ق��دَّرا زف��س ال��م��اء ب��ن��ات دون

ب��ال��ق��س��ر أم��ره وأم��ض��ى ف��ي��ال
أم��ر ك��ي��ًدا ك��ادن��ي وزف��س ع��ج��ًزا ال��ك��ب��ر ف��رط أق��ع��ده ل��ق��د ف��ي��ال
أغ��ر42 روٍض ف��ي ك��ال��غ��ص��ن أن��ش��أت��ه ال��ب��ش��ر أب��ط��ال ف��اق ن��ج��ًال أع��ط��ي��ت

ت��دري م��ا ع��ل��ى ال��ح��رب ف��ث��ارت
ل��ألوط��ان ي��ع��ود ف��ل��ن آه ل��ل��ط��ع��ان ال��ف��ل��ك ف��ي أن��ق��ذت��ه
األش��ج��ان ث��ائ��ر ول��ك��ن ح��يٍّ��ا ب��ن��ان��ي إم��داده ع��ن ��ر ق��صَّ

ال��ع��م��ر ق��ص��ي��ر ال��ش��م��س س��ن��ا ي��رى
واإلب��الء ال��ذود ح��س��ن ج��زاء اآلخ��اء ب��ن��و غ��ادًة ح��ب��ت��ه
ال��ه��ي��ج��اء ع��ن ال��ك��ي��د أق��ع��ده ب��ال��ده��اء أت��ري��ذ ف��رام��ه��ا

ال��ن��ص��ر س��ي��ف ال��ط��رواد ف��ش��ه��ر
أخ��ي��ل إل��ى ال��ص��ي��د ف��ه��ب��ت ل��ألس��ط��ول اإلغ��ري��ق ودف��ع��وا
ال��ق��ي��ول ت��ح��ف��ة ق��ب��ول أب��ى ج��زي��ل ب��ن��ائ��ٍل ت��ط��م��ع��ه

ل��ل��م��ك��ر ف��ط��رق��ل دع��ا ل��ك��ن
وراح��ا أص��ح��اب��ه ف��ي ف��ه��بَّ س��الح��ا ش��كَّ��ت��ُه أل��ب��س��ه
اك��ت��س��اح��ا إل��ي��ون��ه��م ل��س��ور ك��ف��اح��ا ع��داه��م ف��ك��اف��ح��وا

ب��ال��ق��ه��ر ل��ه��م ت��ع��ن��و ف��أوش��ك��ت
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وف��ل ال��ج��ي��ش م��زَّق رآه ل��م��ا ق��ت��ل ف��ط��رق��ل ف��ي��ب��وس ل��ك��ن��م��ا
ب��ال��ع��ج��ل إل��ي��ك ب��ادرت ل��ذاك ال��ب��ط��ل ل��ه��ك��ط��ور ال��نَّ��ص��ر ل وخ��وَّ

ع��ذري رك��ب��ت��ي��ك ف��وق أب��س��ط
ق��ري��ب ع��ن ال��م��وت س��ي��الق��ي م��ن ال��ح��ب��ي��ب ل��ول��دي إذن أح��س��ن
ق��ش��ي��ب43 ح��ذًا م��ع وألم��ٍة ع��ج��ي��ب وم��ج��وٍب ب��خ��وذٍة

األج��ِر» وج��م��ي��ل ث��ن��ائ��ي ت��ح��رز
ال��خ��ط��ر أه��وال أق��ي��ه أن ي��ت��اح ال��ق��در ي��وم ل��و آه «اط��م��ئ��ن��ي ق��ال:
ن��ظ��ر أي ل��ه ع��دٍة إع��داد ال��م��ق��ر ه��ذا ف��ي اآلن ي��ت��اح ك��م��ا

يُ��زري» ب��س��واه��ا س��ن��اه��ا إل��ى
م��دي��ر ب��ال دارت م��ن��اف��ًخ��ا ال��ك��ور ن��ح��و ي��دي��ر م��ض��ى ث��م
ال��س��ع��ي��ر ل��ظ��ى م��وق��ًدا ع��ش��ري��ن ال��ن��ور ل��م��ح ب��م��ث��ل ��ج��ت ف��أجَّ

ب��ال��ق��در ي��ح��ت��اج��ه م��ا ت��ف��رغ
ب��اإلب��ط��اء ت��ن��ف��خ وت��ارة األن��واء ه��بَّ��ة ط��وًرا ت��ه��ب
ال��غ��راء ال��ف��ض��ة ف��وق ل��ل��نَّ��ار ال��وض��اء ب��ال��ع��س��ج��د رم��ى ث��م

ال��ص��ف��ر وص��ل��د ف��ل��زه ف��وق
ال��ث��ق��ي��ال م��ط��رق��ه ي��ٍد ف��ف��ي ال��م��ه��ي��ال س��ن��دان��ه دح��ى وإذ
م��ش��غ��وال ش��اغ��ًال وق��ام أع��ل��ى ال��ط��وي��ال م��ل��ق��اط��ه ي��ٍد وف��ي

األم��ر ب��دء ال��م��ج��ن ف��ي ي��ش��رع
ال��ح��اف44 ف��وق ال��ب��ه��ي وط��وق��ه األوص��اف ش��ائ��ق ع��ظ��ي��ٌم ت��رُس
��اف��ي ال��صَّ ال��لُّ��ج��ي��ن ح��م��ائ��ل ع��ل��ى األط��راف م��ث��لَّ��ث ي��ك��ن��ف��ه

ال��ظ��ه��ر ط��ب��اق خ��م��س ع��ل��ى ي��زه��و
واألف��ك��ار األن��ظ��ار ل��ح��س��ن��ه ت��ح��ار ب��ه ن��ق��ًش��ا أودع��ه
اآلث��ار ف��وق��ه الح��ت م��ن��ه��ن وال��ب��ح��ار وال��س��م��اء ف��األرض

ال��ب��در وت��م ال��ش��م��س وس��اط��ع
األن��وار ��ِة ال��ج��مَّ ال��ث��ريَّ��ا م��ث��ل ال��دراري ج��م��ل��ة ف��ي��ه وص��اغ
دوَّار م��رك��ب��ًة دع��وا دبٍّ ال��ج��ب��ار ول��ق��ا وال��دب��ران

ب��ال��ب��ح��ر45 ي��رت��وي ال دون��ه��ا م��ن
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واإلي��ن��اس ب��ال��ب��ش��ر إح��داه��م��ا ب��ال��ن��اس غ��ص��ت��ا وب��ل��دت��ي��ن
م��ق��ب��اس وس��ن��ا غ��ن��اء ب��ي��ن ب��األع��راس ال��زوج��ان ب��ه��ا زف

وص��ق��ر46 ل��ه��ت ف��ت��ي��ٍة ورق��ص
األع��ت��اب ف��ي وال��ن��س��اء ت��ص��دح وال��ش��ب��اب ال��رب��اب ون��غ��م��ة
ب��ان��ت��ص��اب ال��ح��ش��د ه��ذا وغ��ي��ر ب��اإلع��ج��اب ��ة ل��ل��زَّفَّ وق��ف��ن

ال��ح��ص��ر ع��س��ي��ر ب��ش��وراه��م ح��ش��ٌد
ق��ت��ال ق��ت��ي��ٍل ح��ّق ل��دي��ة ج��دال اس��ت��ط��اال اث��ن��ان ه��ن��ال��ك
ال��م��ال ب��ي��ن م��ا األم��ر ذاك ي��ع��ل��ن ��ال م��ك��مَّ إي��ف��اءه��ا ادع��ى ه��ذا

ال��ن��ك��ر أش��د م��ن��ك��ٌر وذاك
وراِض س��اخ��ٍط ب��ي��ن وال��ن��اس ال��ق��اض��ي ح��ك��م ي��ط��ل��ب ك��اله��م��ا
ب��اع��ت��راض وال��ف��ي��وج أح��س��ن ال��ت��ق��اض��ي س��اع��ة ألي ض��ج��وا

األم��ر ل��ح��س��م ب��ال��ص��م��ت ت��أم��ر
األص��م ال��ص��خ��ر م��ن م��ق��اع��ٍد ع��ل��ى ح��رم ض��م��ن م��ن ال��ش��ي��وخ ه��ن��ال��ك
ال��ح��ك��م ي��ب��دون ال��ف��ي��وج ص��وال��ج األم��م م��رأى ع��ل��ى ب��أي��دي��ه��م ق��ام��وا

وخ��ب��ر رواي��ٍة ع��ن ق��اض��ي��ن
ق��ي��ام��ا ال��س��رى ه��ات��ي��ك أم��ام األح��ك��ام��ا ف��ف��رًدا ف��رًدا
إك��رام��ا أودع��ت ق��د ب��ي��ن��ه��م ت��م��اًم��ا ذه��بً��ا وش��اق��الن

ال��وزر47 َش��ـ��ي��ر ب��ال��ع��دل م��ح��ا ل��م��ن
ه��ج��م��ا ع��ل��ي��ه��ا ح��ول��ه��ا ج��ي��ش��ي��ن رس��م��ا ه��ف��س��ت األخ��رى وال��ب��ل��دة
م��غ��ن��م��ا ي��ب��غ��ي ال��م��ال ن��ص��ف وذاك تُ��ه��دَّم��ا ب��أن آل��ى ل��ق��د ج��ي��ٌش

ب��ال��س��ر ��ن��وا ت��ح��صَّ وأه��ل��ه��ا
ال��ول��د أق��ام س��وره��م وف��وق أع��دُّوا ب��ي��ن��ه��م ك��م��ي��ن��ه��م
��ل��د ال��صَّ ال��ك��ف��اح ربُّ أم��ام��ه��م ام��ت��دُّوا ث��م وال��ش��ي��وخ واأله��ل

ال��م��ض��ط��ر م��ل��ج��أ أث��ي��ن��ا ك��ذا
وال��س��الح وال��م��ل��ب��س ب��ال��ج��س��م ��اح وضَّ ذه��ٍب م��ن (ك��اله��م��ا
ال��ك��ف��اح س��رى م��ن ا ق��دٍّ أع��ظ��م ال��ب��راح ع��ل��ى ال��ع��ي��ن ت��راه��م��ا

ال��ص��غ��ر) ش��ي��ن ال��خ��ل��د آل م��سَّ م��ا
وال��ث��ي��ار48 ال��ش��اء غ��ر م��ورد ج��اري ن��ه��ٍر ج��دَّة ف��ب��ل��غ��وا
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��وار49 ل��ل��صُّ ع��ي��ن��ي��ن وأرص��دوا وال��ب��تَّ��ار ب��ال��رُّم��ح ف��وق��ف��وا
ال��ن��ه��ر ورود ع��ن��د ل��ي��رق��ب��ا

اله��ي��ي��ن ال��م��زم��ار ب��ن��غ��م��ة راع��ي��ي��ن أم��ام ف��أق��ب��ل��ت
ال��غ��رَّي��ن وق��ت��ل��وا ف��وث��ب��وا غ��اف��ل��ي��ن ال��ك��م��ي��ن ذل��ك ع��ن

ال��ن��ح��ر ش��رَّ ال��س��وام ون��ح��روا
األع��داء م��س��ام��ع ف��ب��ل��غ��ت ال��ض��وض��اء ع��ج��اع��ج ف��ارت��ف��ع��ت
ب��ال��ل��ق��اء وان��ه��ال واش��ت��ب��ك��وا ش��ع��واء ب��غ��ارٍة ف��أق��ب��ل��وا

ال��ث��غ��ر ف��وق ال��ن��ص��ال م��ن غ��ي��ٌث
ال��ق��ض��اء األم��م م��ب��ي��د ك��ذا وال��غ��وغ��اء ف��ت��ن��ة ب��ي��ن��ه��م
ال��دم��اء أط��راف��ه م��ن ت��س��ي��ل رداء ك��اه��ل��ه ع��ل��ى ي��ع��ل��و

ي��ف��ري وذاك ه��ذا ع��ن ي��ف��ر
ال��ص��دام50 م��واق��ف ع��ن ي��زي��ح ب��األق��دام أم��س��ك وآخ��ًرا
ك��األج��س��ام ال��م��ج��ن ع��ل��ى ت��رى ال��رس��ام ب��ذك��ا رس��وم ت��ل��ك

ت��ب��ري وب��ريً��ا م��وت��اه��ا ت��س��ح��ب
ب��ال��ف��ع��ل ح��رث��وا ث��الثً��ا خ��ص��ٍب ح��ق��ل رس��م ال��رس��م ه��ذا ودون
ع��دل ب��س��ط��ٍر ال��ث��ل��م ع��م��ق��وا ق��د ال��ش��غ��ل ب��ع��بء ق��ام��ت رج��ال��ه

ال��خ��م��ر51 ل��ذي��ذ م��ن ي��رت��ش��ف��ون
ال��تَّ��م��ام ث��ل��م��ه��م ان��ق��ض��ى إذا غ��الم ان��ب��رى األرض م��ن��ت��ه��ى ف��ي
أق��ام��وا ون��ي��ره��م ف��ان��ق��ل��ب��وا ق��ي��ام وه��م ك��اًس��ا ن��اول��ه��م

ال��ص��ب��ر ب��م��لء وج��ه��ٍة ب��ك��ل
ال��ص��ور ت��ل��ك ذه��ٍب م��ن ت��ك��ن وإن ل��ل��ن��ظ��ر ت��ل��وح س��وداء واألرض
ق��در ��ن م��مَّ م��ع��ج��زٌة ف��ذي ن��ع��م ع��ب��ر ال��ح��ال ف��ي ال��ف��الح ك��أن��م��ا

ال��ي��س��ر ألم��ر ال��ع��س��ر ي��خ��ض��ع أن
��اد ال��ح��صَّ م��ن��اج��ل ب��ه دارت ب��ادي زرٍع ي��ان��ع وق��رب��ه
ال��ت��م��ادي ع��ل��ى يُ��ل��ق��ى م��ا ت��ج��م��ع األوالد زم��رة وراه��ا وم��ن

ت��س��ت��ق��ري ث��الث��ٌة وخ��ل��ف��ه��م
ال��ح��ش��م ب��ي��ن م��ا األرض رب وث��م ح��زم ض��م��ن ل��ه��م أل��ق��وا م��ا ت��ض��م
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ف��اب��ت��س��م ع��ص��اه ع��ل��ى م��ع��ت��م��ًدا ال��ه��م��م ت��ل��ك ي��رى ص��ام��تً��ا ق��ام ق��د
ال��ذخ��ر ل��وف��ر ب��ال��ب��ش��ر ي��ن��ظ��ر

ال��م��ح��ل52 ذاك ف��ي ال��زَّاد ي��ه��ي��ئ��ون ال��ن��دل ق��ام س��ن��دي��ان��ٍة وت��ح��ت
ال��ع��م��ل ف��ي ال��ن��س��اء وع��اون��ت��ه��م اش��ت��غ��ل ال��ك��ل ب��ه ث��وًرا ذب��ح��وا ق��د

ت��ذري ال��دق��ي��ق ل��ح��وم��ه ع��ل��ى
ال��ع��ن��ب ث��ق��ل ت��ح��ت ف��م��ال��ت ق��ام��ت ذه��ب ب��دوال��ي ك��رٌم ك��ذاك
أش��ه��ب53 وش��ي��ٍع دون س��ط��رت ق��د ت��ش��ب ل��م ف��ض��ٍة م��ن س��م��ك��ه

م��غ��ب��ر وخ��ن��دٍق ي��ك��ن��ف��ه��ا
ال��ن��م��ا أيَّ��ام ال��ك��رام ي��ع��ب��ره رس��م��ا ط��ري��ٌق إالَّ ل��ه ل��ي��س
م��ا ك��ل ت��ل��ق��ي ال��س��الل وف��ي ت��ج��ن��ي ال��ه��م��م��ا وال��ع��ذارى ت��ب��دي ول��ل��رد

م��ح��م��ِر54 ذك��ا ق��ط��ٍف م��ن ج��ن��ت��ه
األن��غ��ام��ا ب��ن��ق��ره م��ردًدا ق��ام��ا ب��ع��ود ف��ت��ى ب��ي��ن��ه��م
واألق��دام��ا55 ال��ن��ش��ي��د ف��رددوا ت��س��ام��ى ال��ذي ل��ي��ن��وس ن��ش��ي��د

ال��ن��ق��ر ذاك وف��ق دق��وا األرض ف��ي
ال��ن��ض��ار وم��ن ال��ف��ل��ز م��ن ال��ث��ي��ار م��ن س��رٌب ذا ودون
م��ج��ار ع��ل��ى ن��ه��ٍر ل��دى ي��رى ل��ل��ب��راري ي��زار م��ن��دف��ٌع

ال��م��خ��ض��ر ب��ال��ق��ص��ب م��ح��اط��ٍة
ل��ل��رص��د ك��الب��ه وت��س��ع��ٌة ع��س��ج��د م��ن أرب��ع��ٌة رع��ات��ه
ت��غ��ت��دي ف��ك��رَّت ث��وًرا ف��رس��ا ق��د ال��م��ش��ه��د م��روع��ا ل��ي��ث��ان وث��م

اإلث��ر ف��ي وغ��ض��ف��ه رع��ات��ه
ال��دم��ا ��ا وام��ت��صَّ األح��ش��اء وازدردا ب��ي��ن��ه��م��ا م��غ��ن��ًم��ا م��زَّق��اه ق��د
ب��ط��ش��ه��م��ا ف��ه��ال��ه��ا ك��الب��ه��م خ��ل��ف��ه��م��ا م��ن ال��رع��اة ف��أوغ��ر

ال��ذع��ر ش��دي��د ره��دَّه��ا ه��رَّت
ال��ب��ن��اء56 م��ح��ك��م��ة ص��رائ��ٌف خ��ض��راء م��رج��ة ف��ي ذا ودون
ال��ش��اء ل��غ��ر م��رات��ٍع ب��ي��ن ال��راءي ت��س��رُّ ح��ظ��ائ��ٍر ل��دى

ن��ض��ر روض ف��وق غ��ي��اٍض ك��ذا
ال��ع��ج��ب ب��دي��ع ن��اٍد ك��أن��ه ط��رب م��غ��ن��ى رس��م ه��ذا وق��رب
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ال��ح��ق��ب57 ب��م��اض��ي أري��ان��ا ل��ح��ظ األب��ي ذي��ذال أك��ن��وس ف��ي أل��ف
زه��ر ع��ذارى وم��ن ف��ت��ي��ٍة م��ن

ن��ط��ق ب��ال��ح��س��ن ال��ح��س��ان وب��رق��ع ب��رق ك��ال��زي��ت ال��م��ن��س��وج رداه��م
دق ه��ي��ف��س��ت ف��ض��ة ن��ج��اٍد ع��ل��ى ان��ط��ل��ق ال��ت��ب��ر م��ن س��ي��ٌف وح��ل��ي��ه��م

زه��ر58 ت��اج ح��ل��ي��ه��ن ل��ك��ن
واإلل��م��ام ب��ال��ع��ل��م ف��رق��ص��وا واإلب��ه��ام ب��ال��ك��ف ت��ع��اض��دوا
ال��رام��ي59 رم��اه خ��زَّاٍف م��ح��ال األق��دام ب��ح��ق��ة ك��أن��ه��م

س��ط��ر وراء س��ط��ٌر ج��روا ث��م
ال��ن��غ��م ب��ش��ج��ي م��غ��ٍن ق��ام وس��ط��ه��م وف��ي ح��ش��ٌد ح��ول��ه��م
ال��ق��دم ب��خ��ف��ي��ف دارا ق��رم��ان ب��ي��ن��ه��م ف��م��ن ال��ع��ود ن��ق��ر إن

ال��ش��ع��ر ل��ح��ن ي��رددان رق��ًص��ا
وض��ع60 ال��ح��اف ف��ي ال��م��ح��ي��ط م��ج��اري ال��ب��دع ه��ات��ي��ك أت��م م��ا وع��ن��د
س��ط��ع ال��ش��م��س ك��س��ن��ا س��ن��اه��ا درًع��ا اب��ت��دع ث��م م��ن ال��م��ج��ن ف��أك��م��ل

ال��ص��در ل��ذاك إال ص��ل��ح��ت م��ا
ث��ق��ي��ل وم��ح��م��ٍل ع��س��ج��ٍد م��ن ج��م��ي��ل ب��ق��ون��ٍس وخ��وذًة
م��ص��ق��ول ل��ي��ٍن ن��ح��اٍس وم��ن ال��ج��ل��ي��ل ال��ب��ط��ل ل��ذاك الق��ت

ال��ب��ر ت��م��ام خ��ف��ي��ن ط��رَّق
ال��س��ري آخ��ي��ل ألم ب��ه��ا أل��ق��ى ال��غ��رر ت��ل��ك ك��ل أت��مَّ وإذ
األزه��ر األل��م��ب م��ن ف��ان��ح��درت ل��ل��ب��ش��ر ت��ح��ف��ًة ربٍّ ل��دن م��ن

ال��ص��ق��ر ان��دف��اع ب��ه��ا وان��دف��ع��ت

أخيل ترس

جزءًا عرش اثني إىل مقسوًما

مجلس (٣) شورى، مجلس (٢) زفاف، حفلة (١) مساملة: لبلدة منها ثلثه •
قضاء.

قتال. (٦) وكمني، رعاة (٥) حصار، (٤) محاربة: لبلدة وثلثه •
كرمة. (٩) حصاد، (٨) حراثة، (٧) للزراعة: وثلثه •
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أخيل). (ترس

وطرب. رقص (١٢) خراف، (١١) وأنعام، سباع (١٠) املوايش: لرعاية وثلثه •

بجعله يكتف لم وكأنه بوصفه، هومريوس أطنب الذي العجيب الرتس هو هذا
وأخالُه وماء، ويبس وسماء أجرام من هللا مخلوقات جميع فأودعه لألفالك، إسطرالبًا
أن عادتهم من كان ألنه السالح؛ قطع من سواه دون البدائع لتلك مستودًعا الرتس اختار
القبيل، هذا من وصٌف الشاعر لهسيودس نسب وقد ونقوش. رسوم تروسهم يزخرفوا
بيضيٍّا كان سواءٌ وهو بأجمعه، الكون لرسم سواه يصلح يكن لم ذلك عن فضًال أنه ثم
والسماء. األرض كروية تمثيل به يصح الرسم يف هو كما مدوًرا أو البعض ذهب كما

الآللئ من غريه أصاب ما الحساد وهذر النقاد نقد من الرتس هذا أصاب ولقد
كأنه عجالها، عىل نفسها من تدور املناضد أن يعقل يكن لم إنه مثًال: كقولهم الهومريية،
أعظم الشعراء تقول أمًرا يتصور أن قدير باعتقاده لرب أعجوبة يروي لشاعر يسوغ ال

الدولة: لسيف الطيب أبي كقول الذراع، مقيد الباع قصري باعتقادهم لبرش منه

ال��ج��وازُم ع��ل��ي��ه ت��ل��ق��ى أن ق��ب��ل م��ض��ى م��ض��ارًع��ا ف��ع��ًال ت��ن��وي��ه م��ا ك��ان إذا
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الطرسويس: زريق بن محمد يف وقوله

ش��م��وس��ا ص��رن ال��ظ��ل��م��ات أت��ى ل��م��ا رأي��ه أع��م��ل ال��ق��رن��ي��ن ذو ك��ان ل��و
م��وس��ى ف��ي��ه ج��از ح��ت��ى ان��ش��ق م��ا ي��م��ي��ن��ه م��ث��ل ال��ب��ح��ر ل��ج ك��ان أو
م��ج��وس��ا ال��ع��ال��م��ون ف��ك��ان ُع��ب��دت ج��ب��ي��ن��ه ض��وء ل��ل��ن��ي��ران ك��ان أو

أفال املعقول، املمكن إلثبات طلبًا أتوه حيث من األمر وأتينا مجاراتهم أردنا وإذا
الذين أن والعجب بنفسه، يسري ما الصبية أالعيب من نرى ونحن ممكنًا ذلك يكون
وانفجار األرضني، وزلزال السموات، بارتجاج الشاعر مغاالة عن صمتوا القول هذا قالوا
ليتسع يكن لم الرتس إن وكقولهم: واالقتدار، الهيبة ذوي أربابهم من بإشارة البحار
يكرب أن العلوي الصيقل ذلك بوسع يكن لم كأنه البارزة، والنقوش الرسوم تلك لكل
نص من يؤخذ أنه مع صغري رسم عىل بادية تراها كما وهي يشاء، حسبما ويصغر
الركبة. تحت ما إىل الرأس من الجسم يسرت كبريها كان مجانهم أن وغريه هومريوس

املطبوعة اإلنكليزية برتجمته فأدرجه لپوپ صنع الذي الرسم صورة هنا أثبتنا وقد
للفائدة: تتمة تفصيله وإليك ١٧٢٠ سنة

املجن فأكمل طبقات خمس املعدن بسط يف رشع أنه هومريوس كالم من الظاهر
طوًقا. وطوقه

ال��ص��اف��ي ال��ل��ج��ي��ن ح��م��ائ��ل ع��ل��ى األط��راف م��ث��ل��ث ي��ك��ن��ف��ه

حولها من دائرة ويف األرض، فيه فرسم وسطه من به فبدأ وينقش يرسم أخذ ثم
أكرب دائرة ذلك وراء ما وجعل والربوج، الشمس أخرى دائرة ويف والكواكب، القمر

جزءًا. عرش اثني فكانت البرش أحوال من املألوف أودعها

املساملة البلدة األول: الجزء

… واإلي��ن��اس ب��ال��ب��ش��ر إح��داه��م��ا ب��ال��ن��اس غ��ص��ت��ا وب��ل��دت��ي��ن
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والراقصات الراقصون ويكنفهما املصابيح حملة يتقدمهما العروسني الرسم يف ترى
واملغنون. العزفة ووراءهما

األع��ت��اب ف��ي وال��ن��س��اء ت��ص��دح وال��ش��ب��اب ال��رَّب��اِب ون��غ��م��ُة
ب��اإلع��ج��اب ل��ل��زف��ة وق��ف��ن

األمة مجلسشورى الثاني: الجزء

… ق��ت��ال ق��ت��ي��ل ح��ق ل��دي��ٍة ج��دال اس��ت��ط��اال اث��ن��ان ه��ن��ال��ك

واملتهم. واملدعي والحضور، والشهود والقائد القتيل والد فيه رسم

وراض س��اخ��ٍط ب��ي��ن وال��ن��اس ال��ق��اض��ي ح��ك��م ي��ط��ل��ب ك��اله��م��ا

أمهر لتصور يتسع املجال وفيها واحدة، حلقة يف يليه الذي مع الجزء وهذا
املصورين.

القضاء أو الشيوخ مجلس الثالث: الجزء

األص��م ال��ص��خ��ر م��ن م��ق��اع��ٍد ع��ل��ى ح��رم ض��م��ن م��ن ال��ش��ي��وخ ه��ن��ال��ك

يف ليرشع بالوقوف اآلخر هم وقد واقًفا أحدهم يتكلم الرسم وسط يف الشيوخ
ومنفرج. سامع بني بهم محدق والجمع الكالم،
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املحاربة البلدة الرابع: الجزء

ه��ج��م��ا ع��ل��ي��ه��ا ح��ول��ه��ا ج��ي��ش��ي��ن رس��م��ا ه��ف��س��ت األخ��رى وال��ب��ل��دة
م��غ��ن��م��ا ي��ب��غ��ي ال��م��ال ن��ص��ف وذاك ت��ه��دَّم��ا ب��أن آل��ى ل��ق��د ج��ي��ٌش

ال��س��ر ف��ي ت��ح��ص��ن��وا وأه��ل��ه��ا

األسوار، أمام الجيشني وزعماء الرسم مجموع من للنظر يبدوا بما البلدة عن يعرب
فتحه يرومون أنهم إىل إشارة البلد إىل ينظرون وهم السيوف بمقابض منهم فريق أخذ
ذعروا. فقد البلد أهايل أما ذلك، عن وينهاهم األمر عليهم يهون اآلخر والفريق عنوة،

ال��ول��د أق��ام س��وره��م وف��وق … … … …
ال��ص��ل��د ال��ك��ف��اح ربُّ أم��ام��ه��م ام��ت��دُّوا ث��م وال��ش��ي��وخ واأله��ل

ال��م��ض��ط��ر م��ل��ج��أ أث��ي��ن��ا ك��ذا

ذلك أبناء عادة به جرت كما البرش ورسوم اآللهة رسوم بني الشاعر ميز وقد
أرفع كانا كما ا قدٍّ أعظم وجعلهما ا خاصٍّ وصًفا الحكمة وربة الحرب لرب فأفرد الزمان،

قدًرا.

الكمني الخامس: الجزء

… وال��ث��ي��ار ال��ش��اء غ��ر م��ورد ج��اري ن��ه��ٍر ج��دَّة ف��ب��ل��غ��وا

والسكون الراحة أويقات يمثل يليه والذي تقدمه الذي بني القسم هذا اعرتاض إن
الضفة وعىل بظله، الجنود تتفيأ شجر ضفتيه إحدى وعىل نهًرا فيه فإن الحرب، زمان يف

املاشية. يرصدان رقيبان املقابلة

اله��ي��ي��ن ال��م��زم��ار ب��ن��غ��م��ة راع��ي��ي��ن أم��ام ف��أق��ب��ل��ت
غ��اف��ل��ي��ن ال��ك��م��ي��ن ذل��ك ع��ن
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القتال السادس: الجزء

… ال��غ��ري��ن وق��ت��ل��وا ف��وث��ب��وا

فيه ما واهم وكفاح صدام وباقيه منحورة والسوام قتيالن الراعيان الرسم صدر يف
األمم». مبيد «القضاء صورة

ال��دم��اء أط��راف��ه م��ن ت��س��ي��ل رداء ك��اه��ل��ه ع��ل��ى ي��ع��ل��و

الحرث السابع: الجزء

… ب��ال��ف��ع��ل ح��رث��وا ث��الثً��ا خ��ص��ٍب ح��ق��ل رس��م ال��رَّس��م ه��ذا ودون

مؤثرات من فيه ما وأبدع الزراعة، وآالت وأرضه والحارث الحرث صورة الرسم يف
املحروثة. األرض طرف يف قام الذي الغالم ذلك الهومريي النظم

ال��ت��م��ام ث��ل��م��ه��م ان��ت��ه��ى إذا … … … …
أق��ام��وا ون��ي��ره��م ف��ان��ق��ل��ب��وا ق��ي��ام وه��م ك��أًس��ا ن��اول��ه��م

ال��ص��ب��ِر ب��م��لء وج��ه��ٍة ب��ك��ل

الحصاد الثامن: الجزء

… ال��ح��ص��اد م��ن��اج��ل ب��ه دارت ب��اِد زرٍع ي��ان��ع وق��رب��ه
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وخلفهم بهم، املحدق الجمع نحو وجوههم محولون الرسم صدر يف فالحصاد
مطاًعا آمًرا بينهم قام األرض رب الرسم وسط ويف ويرزمون، يجمعون واألوالد الفعلة

الخدم. تحتها قام سنديانة وتليهم بعصاه يشري

ال��م��ح��ل ذاك ف��ي ال��زاد ي��ه��ي��ئ��ون … … … …
ال��ع��م��ل ف��ي ال��ن��س��اء وع��اون��ت��ه��م اش��ت��غ��ل ال��ك��لُّ ب��ه ث��وًرا ذب��ح��وا ق��د

ت��ذري ال��دق��ي��ق ل��ح��وم��ه ع��ل��ى

الكرمة التاسع: الجزء

… ال��ع��ن��ب ث��ق��ل ت��ح��ت ف��م��ال��ت ق��ام��ت ذه��ب ب��دوال��ي ك��رٌم ك��ذاك

والعذارى. الغلمان وفيها وخندقها وسمكها ووشيعها وقطوفها بدواليها الكرمة هنا

م��ح��م��رِّ ذك��ا ق��ط��ٍف م��ن ج��ن��ت��ه ك��ل��م��ا ت��ل��ق��ى ال��س��الل وف��ي ت��ج��ن��ي

طربوا. صوتًا غناهم إذا وينشدوهم عوده ينقر فتى وبينهم

ال��ن��ق��ِر ذاك وف��ق دق��وا ب��األرض واألق��دام��ا ال��ن��ش��ي��د ف��رددوا

هذا. من النفس يف أوقع رسم املجن عىل ليس

الحيوانات العارش: الجزء

… ل��ل��ب��راري ي��زأر م��ن��دف��ع … ال��ث��ي��ار م��ن س��رٌب ذا ودون

واآلخر ثور عىل أحدها قبض الرسم وجه يف فاألسود وسباع، وكالب ورعاة سوام
مشهد املشهد هذا وأمام القطيع، عن للذود الكالب تثري والرعاة آخر، ثور تمزيق يف آخذ

ذلك. وراء ما يف والنهر وكالبه رعاته ووراءه رعبًا منهزم آخر قطيع
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الخراف عرش: الحادي الجزء

ال��ب��ن��اءِ م��ح��ك��م��ة ص��رائ��ٌف خ��ض��راء م��رج��ة ف��ي ذا ودون
ال��ش��اءِ ل��غ��ر م��رات��ٍع ب��ي��ن ال��رائ��ي ت��س��رُّ ح��ظ��ائ��ٍر ل��دى

ن��ض��ِر روض ف��وق غ��ي��اض ك��ذا

عزلة بمشهد املخيلة إراحة من السابق الجزء منظر هول بعد بد للشاعر يكن لم
البديع. التخيل بهذا فأتى الطبيعة، مناظر بني الفكرة فيها ترسح وسكون،

املرقص عرش: الثاني الجزء

… ال��ع��ج��ب ب��دي��ع ن��اٍد ك��أن��ه ط��رب م��غ��ن��ى رس��م ه��ذا وق��رب

وحسب املجن، ظهر عىل نقشها التي املشاهد خاتمة املشهد هذا هومريوس جعل
فالفتية املرقص، الراقص املنظر بهذا لإلعجاب وافيًا رشًحا املتن إىل الرجوع املطالع

وقد: الزهر أكاليل العذارى وحيل السيوف الفتية حيل املالبس، بأبهى والعذارى

واإلل��م��ام ب��ال��ع��ل��م ف��رق��ص��وا واإلب��ه��ام ب��ال��ك��فِّ ت��ع��اض��دوا
ال��رام��ي رم��اه خ��زاٍف م��ح��ال األق��دام ب��ح��ق��ة ك��أن��ه��م

س��ط��ِر وراء س��ط��ر ج��روا ث��م

هو: ثم ويطرب يرضب العود صاحب ربوة عىل وهناك

ال��ق��دم ب��خ��ف��ي��ف دارا ق��رم��ان ب��ي��ن��ه��م ف��م��ن ال��ع��ود ن��ق��ر إن
ال��ش��ع��ر ل��ح��ن ي��رددان رق��ًص��ا

هذه. أيامنا يف حتى تتبع خطة هذه تتخذ أن يليق أفال
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املجن حاشية

وض��ع ال��ح��اف ف��ي ال��م��ح��ي��ط م��ج��اري ال��ب��دع ه��ات��ي��ك أك��م��ل وع��ن��دم��ا

اإلطناب عن يغني ما وفيه املجن، حاشية بوصف الكالم هذا عىل الشاعر يزد لم
مجنه فكان اليابسة، املياه تكنف كما املجن تتكنف الحاشية إىل املحيط استبقى وقد

وسفليات. علويات من العاملني رسوم جامًعا

هوامش

باليونانية. (ستولس) Ζτολος معرب السفن من الطائفة بمعنى األسطول (1)
وجه. كل يف ذاهبني رشاذم أي: عباديد، (2)

بَهمة. ج: األبطال البهم: (3)
أنبأ أنطلوخ فإن التعبري، ودقة اإليجاز لبالغة مثاًال البيتني هذين اإلفرنج يتخذ (4)
والتحام القتيل جثة وتجريد أخيل، بسالح وفوزه القاتل اسم وذكر فطرقل، بمقتل أخيل
الخطب ذلك لسماع فيه هيأه آخر ببيت له وطأ واحد ببيت كله ذلك حولها، من الحرب
بوجوب هذا فوق له قال فكأنه لقضائها مردَّ ال بمشيئٍة كان إنما ذلك، أن إىل ونبه الجلل،

واإلذعان. التَّأَيسِّ
veni, vidi, قيرص يوليوس بقول الالتني يتمثل كما البيتني بهذين اليونان يتمثل
برومية الشيوخ مجلس إىل كتبها ثالث كلمات وهي فظفرت. فرأيت أتيت ومعناها: .vici

فاكتسحها. آسيا يف مثربداتس بالد عىل مرص من فائًزا حمل عندما
امرئ كقول القليل، بالكالم الطويل املفاد لجمع كثرية أمثلة العربية يف وعندنا

القيس:

وم��ن��زل ح��ب��ي��ب ذك��رى م��ن ن��ب��ك ق��ف��ا

واحد. بشطر واملنزل الحبيب وذكر واستبكى وبكى واستوقف وقف فإنه
بعضهم: وقول
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ف��ق��ض��ى ن��ي��ل��ُه ف��أع��ي��ى ص��ب��ًرا ف��س��ام ف��ام��ت��ن��ع��وا ال��وص��ل ف��رام ف��ح��ب رأى

القرب. إىل الصرب إىل الحرسة إىل النظرة من الغرام فجمع
العرصي: الشاعر شوقي وقول

ف��ل��ق��اءٌ ف��م��وع��د ف��ك��الم ف��س��الٌم ف��اب��ت��س��ام��ة ن��ظ��رٌة

واهتمام، رسعة موقف فاملوقف البالغة، منتهى محله يف كاإلطناب محله يف واإليجاز
وأخذوا أخيل، إىل الوفود أوفد إذ التاسع؛ النشيد يف بنا مر كما وكالم بحث موقف ال
بظالم هاجدة واألعني خامدة والحرب ليلتهم به يقضون الحديث أطراف يتجاذبون

الليل.
بمقتل أخيل أخرب أنه وهي إليها، ينتبه من َقلَّ أخرى نكتة أنطلوخ بالغ يف إن ثم
قتيل؛ أو ميت يقل: ولم ملقى» «هكطور فقال: السمع، عىل تثقل ال بعبارة فطرقل حبيبه

املواضع. سائر يف كقوله
األكدار. أي: غمة، جمع الغمم: (5)

أسود» رماًدا «ذر األصل ويف الدخان، أثر من الحائط عىل يعلق ما السناج: (6)
السناج. بقولنا: أصبنا ولعلنا

املصائب، حلول عند رءوسهم عىل الرماد يذرون الرشق أمم من القدماء كان
النشيد يف أجىل ببيان ذلك ذكر وسريد املزابل، عىل ويجلسون الرتاب عىل ويتمرغون

والعرشين. الثاني
(ن:١٤). الطيب ذكر تقدم أسحم. ج: السود السحم: (7)

وعليه كعمالقتنا الجثة، عظيم جباًرا كان أخيل أن يفيد ما كلها اإللياذة يف ليس (8)
يتمرغ كان التي للفسحة بغلوٍّ إشارة إال بقامته» ميدانًا «يشغل هنا: بقوله أرى فال

عليها.
كان ألنه فطرقل؛ عىل حزنًا إما ذلك؛ فعلن إنهن السبابا: ولولة سبب يف قالوا (9)
فرصة انتهزتها ألنهن وإما والحنان، الدعة من به عرف ملا والرفق؛ بالتؤدة يعاملهن
عىل جريًا ذلك فعلن إنما إنهن يقال: أن واألوىل قلت: األرس. ربقة يف وهن حالهن لندب
يف زماننا يف جاٍر هو ما عىل عليه والولولة امليت ندب من الزمان، ذلك يف املألوفة العادة
يعرفن ال وهن ويولولن فينحن النادبات تُستأجر لقد حتى الرشق، بالد من مرصوغريها
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بمأتم األخري النشيد يف إيضاح بأكثر ذلك وسنرى عليه، حنان عاطفة بهن وليس امليت،
هكطور.

واألسري. األرس السلم: (10)
السيال. الرذم: (11)

أخيل؛ بذراعي أمسك أنطلوخ إن أي: القاطع. السيف الخذم: الصمصامة (12)
الحزن. شدة من نفسه فيقتل بنحره سيفه أخيل يولج لئال

زمرة من علمت كما وهن — البحر بنات من أخيل والدة ثيتيس كانت ملا (13)
البحر. قعر يف وهي ابنها، أنني تسمع أن عليها بالعسري يكن لم — اآللهة

املاء. بنت

تخلو قلما — املاء ملك أو املاء رب فجعل شخًصا مثل ثم املاء، هو نريس: (14)
ألف يف وعندنا ونيناتها، أسماكها ويساكنون البحار، قاع إىل يأوون قوم من أمة أساطري
وبناته. نريس أقاصيص عىل يربو ما وقومه البحر ملك السمندل أخبار من وليلة ليلة

بصور يرسمونه البحر فرس يسمونها ركوبة ممتطيات اليم بنات يمثلون (15)
الرسم. يف ترى كما يصوروه أو إنسان بوجه يجعلوه أن إما والغالب مختلفة،

اآللهة. بالسادة: املراد (16)
أبيه. فيال موطن إىل الرجوع عليه حرم أي: (17)
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جمع فقد أنطيلوخ، خطاب عن النشيد هذا أول يف تقدم ما البيت هذا يف يقال (18)
التعبري. وصدق اإليجاز من يمكن ما بأبلغ وحركاتهن األمهات عواطف فيه

عليه: الحزن لوطأة تخفيًفا له وقالت فطرقل، موت تجاهلت أو ثيتيس جهلت (19)
توسلت إذ به؛ املتسبب أنت كنت فقد اإلغريق، مصاب عىل وأًىس لهفًة تتضور كنت إن

وفضول. عبٌث إذن فتفجعك مرامك منيلك هو فها العذاب، مر يذيقهم أن زفس إىل
استفهامية. ما: (20)

وقد هكطور، ألقاب من لقب الطيار القونس وذو الخوذة، بيضة القونس: (21)
الخوذة. أي: الرتيكة، هيَّاج بلفظ املوضع هذا غري يف عنه عربنا

لفيال ال لثيتيس إكراًما أخيل والد فيال إىل السالح ذلك أهدوا األرباب إن أي: (22)
نفسه.

املوت. الشبم: (23)
يبايل فال الناس، ألجلها يمقته بصفة املرءُ يتصف املعايب، مرآة املصائب (24)
فإن وهكذا مظاهرها، بأقبح الصفة تلك ورأى أفاق، مصيبة ورائها من نالته إذا حتى
بشأن قالوه ما كل رؤية عن وعمي وأوذيس، وفينكس نسطور لنصائح ينثن لم أخيل
وده بحليف الرزية رضبته حتى كالمهم من شيئًا يفقه فلم الغيظ، ووبال الفتنة رش

والغضب. الفتنة بوصف قال ما وقال نفسه تلقاء من فتنبه فطرقل،
بقتل املصائب من أوالهنَّ ملا سيبتئسن طروادة نساء أي الدردنيات إن يقول: (25)

. أزواجهنَّ
من القطعتني هاتني يف ألمه أخيل جواب حوى ما عىل الكالم الرشاح أطال (26)
العظيم، األبي الشهم بشعائر ناطقة مرآة فيهما فإن املعاني، وبدائع األلفاظ روائع
وينىس تقاعده، عىل نفسه ويلوم يتأفف الكريم الشفيق واالبن الحميم، الويف والصديق
ويقدم والغضب، الفتنة ويلعن مضت، منه زلة عن ويغيض أغاممنون أذى من كان ما
افتدى لو يتمنى حتفه سيلقى أنه علم ولو هيَّاب، وال منثٍن غري القتال ميدان خوض عىل
يتفجع لكتف، كتًفا صديقه مع الربوز عن لتقاعده له؛ عقابًا مات أو برأسه فطرقل
ملا جنِّية وهي اإلنيس ابنها تلد لم لو ألنها والدُه؛ يعرفها لم لو ويتمنى والدته لغمة
الذي هرقل العظيم بالبطل إال الباسل البطل وهو يتمثل ال أنه ثم واألىس، الضيم عرفت
من يأنف ال باعه بطول والشعور الشماء األنفة تلك مع وهو اآلفاق، شهرته طبقت
وقًعا الفخر يف قوله يزيد إقرار وهو وسداًدا، حكمة يفوقونه أفراًدا قومه بني أن اإلقرار
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عاطفة ورقة إحساس دقة عن يشف كالًما اإللياذة إنشاد كل يف ألخيل أر ورجحانًا.لم
يقل لم والوعيد التهديد إىل استطرد ملا إنه حتى الكالم كهذا املربم للقضاء واستسالم
العربات وذرف النساء، نحيب من يعقبها ما إىل أشار بل األقيال ورصع األبطال بجندلة
إال يكن لم أخيل إن هذا: بعد هومريوس حساد وليقل الوجنات. عىل منها سح ما ومسح

صخر. وقلب كر بطل
معارضة

املوضع هذا يف اليونان بطل لقول موافًقا العرب بطل قول من جاء ما بعض بني
أخيل: قال

ح��ك��ي��م��ه��ُم م��ن��ق��اًدا وأوغ��ر أغ��رى ف��ك��م األن��ام ب��ي��ن م��ن ال��غ��ي��ظ ول��ي��ه��ل��ك

عنرتة: وقال

ال��غ��ض��ُب ط��ب��ع��ه م��ن ال��ع��ل��ى ي��ن��ال وال ال��رت��ُب ب��ه ت��ع��ل��و م��ن ال��ح��ق��د ي��ح��م��ل ال

أخيل: قال

ال��ه��م��ُم ب��ه ت��س��م��و ع��ًل��ى ادخ��اُر إال ي��ش��غ��ل��ن��ي ال��ي��وم ذا ش��اغ��ل م��ن ول��ي��س

عنرتة: وقال

ال��رت��ِب م��ن ال��ق��ص��وى ال��غ��اي��ة وأب��ل��غ ال��ط��ل��ب ف��ي ال��ع��ل��ي��اء إل��ى أج��د دع��ن��ي

أخيل: قال

ِدي��ُم ج��ري��ُه س��خ��ي��ٌن دم��ٌع ل��ه��نَّ ي��رى ال��ص��دوُر ��ات ب��ضَّ وال��دردن��ي��ات
ال��ده��م األب��ؤس ت��ل��ه��ف��ه��ن ه��اج��ت وق��د ال��خ��دود غ��ض ع��ن س��ح م��ا ي��م��س��ح��ن

أبيات: بعد أيًضا وقال

798



عرش الثامن النشيد

ا ام��ت��دَّ ف��وق��ه��ا ب��أس��ن��ا ب��داٍر س��ب��ي��ن��ا دردن��ي��ًة ط��روادي��ًة ث��م ف��ك��م
ا وال��خ��دَّ وال��ن��ح��ر ال��ص��در ب��ًض وي��ل��ط��م��ن ك��ل��ه وال��ل��ي��ل ال��ي��وم ع��ل��ي��ك ي��ن��ح��ن

عنرتة: وقال

ال��ك��ب��ودا ف��وارس��ه��ا م��ن ش��ف��ي��ن��ا ل��م��ا ال��ف��زاري��ي��ن ع��ن��ا س��ل��ي
ال��خ��دودا ي��ل��ط��م��ن ال��ص��ب��ح ق��ب��ي��ل ح��ي��ارى ن��س��اءه��م وخ��ل��ي��ن��ا

أيًضا: وقال

ش��ع��اع��ه��ا ال��ظ��ب��ى ب��ي��ض وأرس��ل��ت ص��ب��ح��ت��ه��ا إذا ل��ش��ي��ب��ان وي��ل
أض��الع��ه��ا دروع��ه��ا م��ن ي��ش��ك وغ��دا ح��ش��اه��ا ف��ي رم��ح��ي وخ��اض
ن��زاع��ه��ا ت��ش��ت��ك��ي رج��ال ع��ل��ى ن��وادبً��ا ن��س��اؤه��ا وأص��ب��ح��ت

وقال:

وال��ل��ق��اع��ا ال��ب��راق��ع وي��ه��ت��ك��ن ح��زنً��ا ي��ن��دب��ن ن��س��وة وح��ول��ك

أخيل: قال

ب��ي��ن��ه��ُم اآلن وإن��ي ب��ون��ي أع��داءُ ال��ـ ف��اغ��ت��ن��م ط��ال اع��ت��زال��ي أن ي��ع��ل��م��ن

عنرتة: وقال

ن��س��ي��ُت ق��د أله��ل��ي وظ��ن��ون��ي ال��س��ك��وُت أع��دائ��ي ف��غ��ر س��ك��تُّ

غضبان قومه عن خرج إذ أخيل؛ كموقف واعتزال موجدة موقف يف وهو ذلك قال
يستمدون فأرسلوا عبس ديار عىل وجشم هوازن فأغارت فيهم، وأقام عامر بني عىل فنزل
نساء من جماعة إليه خرجت عبس بني عىل الخطب عظم إذا حتى وامتنع فأبى عنرتة،
فاحتمس العشرية، شمل تشتت وإال العدو ملقاومة معهنَّ ينهض أن إليه وطلبن القبيلة،
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الذكر. السالف بالبيت استهلها أبياتًا وأنشد ونهض
أخيل: قال

دون��ه��ُم ت��ل��ك ح��ي��ات��ي ف��إن م��وت��ي ب��ط��ان��ت��ه ف��ي زف��ٌس ش��اء إذا ح��ت��ى
وده��ُم أول��وه وإن ف��أودى زف��س ووال ب��أس��ه ع��ن��ه ي��غ��ن ل��م ه��رق��ل
ال��ِق��س��ُم ك��ذا ك��ان��ت إذا م��ي��تً��ا ف��ألل��ق إذن وال��ق��ض��اء ه��ي��را ك��ي��د أص��اب��ه

عنرتة: وقال

وي��ح��ذُر م��ن��ه ال��م��رء ي��ف��ر ف��ك��ي��ف ي��ق��دُر أم��ًرا ال��ل��ه أم��ر ك��ان إذا
ت��ع��ب��ُر ل��ي��س م��ح��ت��وم��ٌة وض��رب��ت��ه ال��ق��ض��ا ي��دف��ع أو ال��م��وت ي��رد ذا وم��ن

أخيل: قال

ق��روم��ه��ُم ت��ض��اه��ي��ه ال ب��م��ه��ج��ت��ي وأع��ل��ق��ه��م ش��أنً��ا ارف��ع��ه��م ف��ط��رق��ل
ع��دم��وا ك��ب��اره��م م��ث��ل��م��ا ع��دم��ت��ه ل��ه��ف��ي ف��وا أف��دي��ه ك��ن��ت ب��ه��ام��ت��ي
ال��ق��م��ُم ل��ه��ا ت��ع��ن��و ق��م��ٍة ف��ي ك��ف��اه ف��ت��ك��ت ال��ذي ه��ك��ط��ور س��أط��ل��ب ن��ع��م

العبيس: جذيمة بن زهري رثاء يف عنرتة وقال

ال��ش��واج��ِر ال��رم��اح وأط��راف ق��ت��ي��ًال ح��ول��ه وال��م��ق��ان��ب زه��ي��ر ت��ول��ى
ال��م��ق��اب��ر أه��ل زار ق��ت��ي��ل أج��ل غ��دا وق��د ق��دًرا ال��ن��اس أج��ل وك��ان
ال��ع��ش��ائ��ر ك��رام ع��ب��س ب��ن��ي ب��ت��اج خ��ال��د ق��ل��ب اش��ت��ف��ى ك��ي��ف أس��ف��ا ف��وا
ال��ك��ب��ائ��ر ال��خ��ط��وب ف��ي ذخ��ري ك��ان وق��د ث��ائ��ره دون م��ن ال��ل��ي��ل أن��ام وك��ي��ف

وقد أخيل، وكالم كالمه بني املشاكلة كثرة من ليعجب عنرتة ديوان تصفح من وإن
مثبتون وإننا اإلطالة، خوف الكثري ذكر عن وأرضبنا مواضعه، يف ذلك من شيئًا أوردنا
شبهها اللبيب املطالع يرى صديقه، العبيس زهري بن مالك رثاء يف عنرتة قالها أبياتًا اآلن

اإللياذة: من أخرى ومواضع النشيد، هذا يف لفطرقل أخيل برثاء القريب
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ف��رس��اِن ج��رى أن ق��وم ع��ق��ي��رة م��ال��ٍك م��ث��ل رأى م��ن ع��ي��نً��ا ف��ل��ل��ه
ل��ره��ان ي��رس��ال ل��م ول��ي��ت��ه��م��ا غ��ل��وٍة ن��ص��ف ي��ج��ري��ا ل��م ف��ل��ي��ت��ه��م��ا
ل��ه��ج��ان م��اج��ًدا ك��ري��ًم��ا وك��ان م��ال��ك ل��م��ص��رع ح��ي��نً��ا ج��ل��ب��ا وق��د
ط��ع��ان ك��ل ال��ك��ر ع��ن��د وي��ط��ع��ن ذم��اره��ا ي��ح��م��ي ال��ه��ي��ج��اء ل��دى وك��ان
ي��م��ان ب��ك��ل ن��ح��وي ال��ل��ق��ا غ��داة ال��ع��دى ج��دت ح��ي��ن��م��ا أس��ط��و ك��ن��ت ب��ه
ال��خ��ف��ق��ان دائ��م ف��ؤادي وخ��ل��ى وم��ص��اب��ه ف��ق��دُه رك��ن��ي ه��د ف��ق��د
وس��ن��ان��ي ع��ن��ده س��ي��ف��ي ك��ان وم��ا ج��واده ع��ن ان��ث��ن��ى ك��ي��ف أس��ف��ا ف��وا
رم��ان��ي رم��اه ل��م��ا ل��ي��ت��ه ف��ي��ا م��ص��م��ٌم راٍم ال��م��وت ب��س��ه��م رم��اه
زم��ان وط��ول ده��ر وأم��ك��ن��ن��ي ب��اق��يً��ا ب��ع��دك ك��ن��ت إن ت��رى ف��س��وف
ت��ران��ي ح��ي��ن ع��ي��ن��اك ب��ه��ا ل��ق��رَّت ل��ن��ظ��رٍة ب��ق��ي��ت ل��و ��ا ح��قٍّ وأق��س��م

نهاًرا، الجزيرة من يعلو الدخان إن يقول: الشمس. غابت أي: براح، برحت (27)
اللهيب يظهر فال نهاًرا، بعد عن ترى ال النار ألن النريان؛ ظهرت الشمس غابت فإذا
أمامهم يسري الرب وكان الخروج: سفر يف جاء ما نحو عىل وذلك الشمس، تغيب حتى
ليسريوا لهم لييضء نار من عمود يف وليًال الطريق ليهديهم غمام من عمود يف نهاًرا

(خر٢١:١٣). وليًال نهاًرا
الحريق: يف الدخان وظلمة النهار ضوء ذكر وقد تمام أبو قال ما أحسن وما

ش��ح��ِب ض��ح��ى ف��ي دخ��ان م��ن وظ��ل��م��ة ع��اك��ف��ٌة وال��ظ��ل��م��اءُ ال��ن��ه��ار م��ن ض��وءٌ
ت��ج��ِب ول��م ذا م��ن واج��ب��ة وال��ش��م��س أف��ل��ت وق��د ذا م��ن ط��ال��ع��ة ف��ال��ش��م��س

والنار الربق، أسالك عىل اآلن يتفاهمون كما النارية، باإلشارات يتفاهمون كانوا
وأوائل العرب جاهلية يف عظيم شأن لها كان وقد الحرب، نار هي إنما هنا املقصودة
فطلعت قال: بعلبك. حصار يف العبيس صباح بن سهل أوقدها التي النار ومنها اإلسالم،
وقد وقتالهم حربهم إىل النظر وجعلت العسكرين، عىل وأرشفت فعلوته، الجبل ذروة إىل
الحطب وأعبي أكرسها فجعلت الشجر، جراثيم إىل فأرسعت … العرب يف الروم طمعت
ويابًسا، أخرض حطبًا وعببت النار فأوقدت معي كان زناد إىل وعمدت بعض، عىل بعضه
بأرض بعض إىل بعضنا يجتمع أن أردنا إذا عالمتنا وكانت عظيم، دخان منه عال حتى
األفق إىل وتصاعد الدخان عال أن هو فما قال: الدخان. وإنارة النار وقود الليل يف الشام
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بعضهم فنادى وأصحابه، األزور بن ورضار وأصحابه، زيد بن سعيد إليه نظر حتى
(الواقدي). عبيدة أبا األمري الحقوا بعًضا

هذه، الحرب نار وهما العرب؛ عند املعروفة النريان من نارين إال اإللياذة يف أر لم
الشاعر، يذكرها لم أخرى نريان لهم كان أنه ريب وال مرة غري تلميًحا ذكرت القرى ونار

بقوله: اليازجي ناصيف الشيخ جلها جمع فكثرية العرب نريان أما

ج��رى ب��ع��ده��ا ال��وس��م ن��ار وذك��ر ال��ق��رى ن��ار ع��ن��ده��م ن��ار أول
ال��ت��زاح��ف ل��دى وال��ح��رب وال��ص��ي��د وال��ت��ح��ال��ف االس��ت��س��ق��اء ون��ار
األس��د ن��ار ك��ذا راح��ل ون��ار ت��ع��د وس��الم��ة غ��در ون��ار
ه��ؤالء ال��ن��ي��ران ف��ج��م��ل��ة وال��ف��داء ل��ل��س��ل��ي��م وال��ن��ار

ونار الضيافة، محل إىل لهم إرشاًدا أو حرضوا إذا للضيوف توقد كانت القرى فنار
أوًال، املاءَ لرتد امللوك إبل بها يسمون كانوا التي امليسم بها ليحمى توقد التي هي الوسم
توقد التحالف ونار املجوس، عن أخذًا للمطر طلبًا تربًكا يوقدونها كانوا االستسقاء ونار
عىل توقد الحرب ونار أبصارها، لتعىش للظباء توقد الصيد ونار أمر، عىل التحالف عن
أيام بمنى يوقدونها كانوا الغدر ونار هومريوس، ذكر كما األباعد لألحالف إعالًما جبل
للقادم توقد السالمة ونار فالن، غدرة هذه يقولون: ثم بصاحبه، الرجل غدر إذا الحج
عند توقد األسد ونار يعود، أن يحبوا لم إذا للمسافر توقد الراحل ونار سامًلا، سفر من
له توقد امللسوع أي: السليم، ونار منها، ينفر رآها إذا حتى األسد سطوة من الخوف
نساء سبيت إذا كانوا األرشاف لنساء توقد الفداء ونار ضوئها، عىل السهر عىل ويكره

بها. يستضنئ ناًرا لهن ويوقدون ليًال يخرجوهن وهنَّ وفد منهم األرشاف
الجياد وانقلبت الرجال تبلبلت حتى أخيل من رهبًة ذعرهم مبلغ ذلك (28)
صدورهم يف تنفذ نصالهم وكانت أمًرا، يعون ال فباتوا األمر عليهم واختلط بالعجال،

يشعرون. ال وهم بأيديهم فترصعهم
قفلن. وزلجن: املصاريع، واألصفاق: األبواب، األرتاج: (29)

مات. أصدى: (30)
فطرقل. والد منتيوس: (31)

ويف سرتى. كما به وسري هكطور، مأتم يقيم أن قبل أخيل ينذره نذر هذا (32)
حمزة ُقتل ملا أنه روي واإلسالم، الجاهلية أيام يف ذلك أمثال من كثري العرب أخبار

802



عرش الثامن النشيد

عىل قتله عظم مطعم، بن جبري موىل وحيش قاتله وكان أحد، غزوة يف املطلب عبد بن
يف عليه وكرب قريش من رجًال سبعني به يقتل أن فنذر اإلسالمية، الرشيعة صاحب

تكبرية. سبعني الصالة
ويطيبونه امليت يغسلون كانوا كيف السالفة األبيات يف الشاعر لنا يبسط (33)

ويكفنونه.
من البيت هذا يف ما يخفى ال القديم. والتلد: الحديث، والطارف: نسبوا. نموا: (34)

الخفي. والوعيد الظاهر التهكم
هو الذي وبعيل اآللهة أعظم كنت وإن إني قالت: وأخاها. هريا بعل زفس كان (35)
الطرواد، أعداءهم أخذل أن وال اإلغريق، أوليائي أنرص أن يسعني فلم إاله، أسمى أخي
الزوجني تنافر هومريوس يمثل حرمة. يل تحفظ وال رعاية يل تذخر ال إنك قالت: كأنها

اآللهة. مصاف يف كانا وإن بخلوتهما
الصواعق ومطرق النار، إاله وهو بالحداد، أيًضا ويلقب هيفست، لقب األعرج (36)
كما السماء أعايل من أمه به فألقت الصورة قبيح ولد ألنه باألعرج لقب الرباكني، ومثري
سبب أما امليثوليجية، الرواية نص بحسب باألعرج تلقيبه سبب هذا — أبيات بعد سيأتي
العبارات ألصل الرمزي التعليل يف الباحثني أن عىل صناعته، من فمأخوذ بالحداد تلقيبه
النار، ممثل هيفست إن قال: إذ هرقليذس؛ رواية عىل منها نعتمد مذاهب ذلك يف ذهبوا
الهواء من األرض إىل سقطت فالنار الهوا ممثلة هريا وأمه األثري، ممثل زفس وأبوه
وقود بال تشتعل ال النار ألن باألعرج؛ لقب آخر. بوجه وإما الصواعق، بفعل إما والرقيع،
عن هيفست قول وأما يعضده. عضد إىل يستند لم ما امليش يستطيع ال األعرج أن كما
محل يف النار تقع لم لو أنه فتأويله هلك، لكان وأفرينومة ثيتيس لوال إنه ييل: ما يف نفسه
حيث املرصيني عن عبادته اليونان أخذ قيل: — وتالشت الضمحلت فيه حفظها يمكن
تطرقت فستا تدعى الرومان ثم والطرواد، البالسجة عند النار وإاله فتايل، يسمى كان
ذكر وأحدهما املعبودين بني التشابه هذا يكون أن الغريب ومن الفرس. من عبادتها إليهم
والنحاسية الحديدية املصنوعات لجميع صيقل أول أن ذلك من واألغرب أنثى، واألخرى
الرتكية ومنها الترتية، باللغات طوبال أو وتوبال (تك٢٢:٤) قاين توبل هو التوراة يف
توبل أن مع هيفست لقب وكالهما الحداد العربية ومنها السامية باللغات وقني األغرج
إىل انتبه من أر ولم عام، ألفي بنحو التوراة نص بحسب هومريوس عهد قبل كان قاين

السامي. قاين أصل واستخرجوا طويًال بحثًا فيه بحثوا أنهم مع التفسري هذا
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النار. إاله هيفست

ن٩. املناضد يف واٍف بحث لنا تقدم (37)
مسامريه. أي: قتريه، (38)

الشعر بنظم مغرًما صغره يف كان أفالطون أن التفكه سبيل عن يروى مما (39)
هومريوس بمنظومات يقابلها ثم القصيدة، فينظم بهومريوس، بالتشبه نفسه تحدثه
ذا يكن لم أنه تحقق أن إىل وهكذا غريها، إىل عنها فيعدل الشاسع البون له فيظهر
وألقى الشعر من سطر ما كل وجمع مأخذ، كل اليأس منه فأخذ سامية، شعرية سليقة
هومريوس منظوم من شيئًا ذكر أن الحال تلك عىل وهو يتمالك لم أنه عىل النار. إىل به

يقول: أن عن عوًضا ولكنه الشطر، هذا بذهنه فعلق نفسه
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اب��ت��غ��ت ع��ون��ك ث��ي��ت��ي��س ق��م ه��ي��ف��س��ت

قال:

اب��ت��غ��ي ع��ون��ك أف��الط��ون ه��ي��ف��س��ت

عىل تقبح من شأن به وتنديده للشعر أفالطون كراهة يف السبب هو وهذا قالوا:
عليه. العتصامها جمالها الحسناء

السندان. العالة: (40)
الجارية. الوصيفة: (41)

نفسها يف الخنساء قالت ما أحسن وما بالغصن. أخيل ابنها ثيتيس تشبه (42)
صخر: أخيها ويف

ال��ش��ج��ُر ل��ُه ي��ن��م��ى م��ا خ��ي��ر ع��ل��ى ح��ي��نً��ا ب��س��ق��ا ج��رث��وم��ة ف��ي ك��غ��ص��ن��ي��ن ك��ن��ا
ال��ث��م��ُر واس��ت��وث��ق غ��رس��ه��م��ا وط��اب ع��روق��ه��م��ا ط��ال��ت ق��د ق��ي��ل إذا ح��ت��ى
ي��ذُر وال ش��يءٍ ع��ل��ى ال��زم��ان ي��ب��ق��ي وم��ا ال��زم��ان ري��ب واح��د ع��ل��ى أخ��ن��ى

الجديد. والقشيب: الدرع. واألمة: الرتس. املجوب: (43)
ة. حافَّ جمع الحاف: (44)

الدراري. تلك دون من أي: (45)
مثل ثم املقابلة، لتحسن حرب دار واألخرى سلم دار إحداهما بلدتني رسم (46)
فأخذ األخرى، يف الحرب أثناء يحدث ما وأقبح الواحدة، يف السلم أثناء يحصل ما أحسن
كما بالناس للعدل القسطاس وإقامة األعراس أفراح فأورد األمني، البلد مزايا أعظم

سرتى.
وهي الزواج سنن وضع إىل السابقة كانت ألنها أثينا؛ إىل أشار أنه األقدمون زعم

القتل. القاتل عقاب فيها ُجعل عندهم بلدة أول
األيام. تلك يف تقاضيهم هيئة بوصف تاريخية قطعة السالفة األبيات يف (47)

فقال الوزر». رش بالعدل محا ملن إكراًما أودعت … «وشاقالن بقوله: النقلة اختلف
وهو اآلخرون، وقال العادل، بالحكم الناطق للقايض يعطيان الشاقلني ذينك إن بعضهم:

جانبه. يف الحق ثبت ملن يعطيان إنهما األصلح:
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الثغر. الجدة: (48)
القطيع. والصوار: الرقيب. العني: (49)

إليها أشار التي البلدة ملعرفة التخرص عىل الرشاح مجاراة من فائدة ال (50)
براعة إىل اإلشارة من بد ال ولكنه معني، محل إىل يرش لم ولعله للحرب، داًرا الشاعر
منه وأبدع البديع، اإليجاز بهذا ولواحقها ووقائعها الحرب بأسباب باإلحاطة الشاعر
شخص بصورة وهيأه األمم» «بمبيد فلقبه آخر، مشهد إىل االنتقال قبل القضاء وصف
ويفري هذا، عن يفر معقول سبب بال وهو أطرافه، من الدماء تسيل رداء كاهله يعلو
كهذا عليه يصدق وصف وأي: الصدام، موقف عن يزيحه اآلخر بقدمي ويمسك ذاك

زهري: قول يكون أن إال اللهم الوصف

ف��ي��ه��رم ي��ع��م��ر ت��خ��ط��ئ وم��ن ث��م��ت��ه ت��ص��ب م��ن ع��ش��واء خ��ب��ط ال��م��ن��اي��ا رأي��ت

منه أعلم والرصع بالقرع يكن لم أنه فيه أبان آخر، منظر إىل الشاعر انتقل (51)
بابًا يطرق ال أن نفسه عىل آىل كأنه بدقائقها، الزراعية الحالة فوصف والرضع بالزرع
وسع ما كلُّ صدره يف له استجمع كأنه استرت وما وراءه، بدا ما كل مكتشًفا ويلج إال

النقل. ومذخورات العقل مكنونات من زمانه
الطعام. خدمة الندل: (52)

بالسياج. املعروف الحجار والوشيع: األوتاد. السمك: (53)
العنقود. القطف: (54)

(عطارد) هرمس أو أفلون أبوه بالشعر، نطق من أول أساطريهم يف لينوس (55)
لتالهيه يوًما هرقل فانتهر وأرفيوس، وثمرييس لهرقل معلًما كان أورانيا، أو قليوبا وأمه
من أقدم آخر لينوس بوجود الثيبيون ويقول عليه، القاضية كانت رضبة هرقل فرضبه

أفلون. فاهلكه باإلنشاد أفلون يناظر كان هذا
يقام كما عليه، فيه ينحرون سنويًا مأتًما للينوس يقيموا أن اليونان عادة من وكان
إلخ». لينوس «نشيد بقوله: هومريوس إليه أشار ما ذلك األيام، هذه يف عاشوراء مأتم

األكواخ. الرصائف: (56)
أن ويزعمون األعمال، خوارق من كثريًا إليه ينسبون خرايف شخص ذيذال: (57)
عىل الرقص فعلمهم فتيات وسبع فتيان سبعة فأخذ الرجال، مع يرقصن يكنَّ لم النساء
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الكدريل إخال وإني اليونان، بالد يف مستعمًال يزال وال هومريوس، إليه يشري الذي النمط
منه. رضبًا اإلفرنجي

الزهر. تيجان وللعذارى السيوف، للرجال الحيل: تلك من أبهج حيل وأي (58)
الدوالب. وهي محالة، جمع املحال: (59)

ما الطبيعة مكنونات من فأودعه الرتس، وصف من الشاعر انتهى هنا إىل (60)
اإلطناب هذا بعد اإليجاز كل موجًزا القطع سائر عىل فأتى إلسهاب، موضع معه يبق لم

بابه. يف الفريد شكله يف الوحيد
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وأخيل أغاممنون مصالحة

ُمْجَملُُه

ال��ع��ب��اد ف��وق ي��ب��رز ي��م��ه م��ن ال��ج��س��اد ب��ث��وب ال��ف��ج��ر اش��ت��م��ل م��ا

له وحسنت النار إاله اصطنعها التي بالشكة أخيل ابنها إىل ثيتيس انربت حتى
غيابه، أثناء الفساد من تحفظها مادة فطرقل بمنخري وأفرغت أغاممنون، مصالحة
تلك يف القتال أهبة عىل أنه القوم وأنبأ أغاممنون مع وتصالح الجمع أخيل فحشد
إىل ورغب والقدر، القضاء عىل فعلته تبعة وألقى بخطئه أغاممنون فاعرتف الساعة،
توان بال الكر إال أخيل فأبى تعدادها، مر التي بالتحف له يؤتى ريثما ينتظر أن أخيل
للجيش بد ال أنه ا محتجٍّ أوذيس فاعرتضه فطرقل، حبيبه مقتل عىل الغيظ منه بلغ ملا
يذوق ال أن أخيل فآىل أغاممنون مرضب يف الغذاء إىل أخيل ودعا الطعام، تناول من
بريسا ومعها أغاممنون تحف وأحرضت الجيش فأكل فطرقل، بثأر األخذ قبل طعاًما
وأرسلت عنده، إقامتها أثناء يمسسها لم أنه الجمع أمام أغاممنون وأقسم أخيل، سبية
تلك كل وأخيل ويندبنه، فطرقل يبكني وبريسا الجواري وأخذت أخيل خيام إىل التحف
يتعزى فال تعزية، له يرومون امللوك حوله ومن القتال إال يرى ال متفجع متوجع اآلونة
أفطوميذ وشد هيفست درع مستلًما بالجيش أخيل تقدم ثم كالطفل، وينتحب يندب بل



اإللياذة

يعبأ فلم القريب بمرصعه وأنبأه أحدها فنطق الجياد وعنف فاعتىل، مركبته إىل الخيل
بنبوته.

ال��ن��ج��اد ب��ت��ل��ك ت��دوي ب��ه��دة ج��رده ال��س��رى ص��در ف��ي وح��ث

الثالثني. اليوم يف الوقائع مجرى

عرش التاسع النشيد

ال��ب��الد1 ف��وق ي��ب��رز ي��م��ه م��ن ال��ج��س��اد ب��ث��وب ال��ف��ج��ر اش��ت��م��ل م��ا
وال��ع��ب��اد م��ع��ب��وده��ا ي��رم��ق��ه

ت��م��ي��س2 ه��ف��س��ٍت ال��رب ت��ح��ف ف��ي ث��ت��ي��س ال��خ��الي��ا دون ان��ب��رت ح��ت��ى
ال��ف��ؤاد واري ف��ط��رق��ل م��ع��ان��ًق��ا ال��ث��رى ف��وق آخ��ي��ل ف��أب��ص��رت

∗∗∗
ي��ن��دب��ون أص��ح��اب��ه وح��ول��ه ال��ج��ف��ون ه��ام��ي ب��ال��ع��ب��رة ي��ش��ه��ق

ال��ش��ج��ون ب��ت��ل��ك ح��ل��ت وس��ط��ه��م
ال��ب��ال وط��مَّ ال��خ��ط��ب ط��م��ا م��ه��م��ا «أال وق��ال��ت: اج��ت��رَّت وي��ده
ب��اد ب��ال��غ��ي��ب األرب��اب ق��در ف��ي إذ ال��ت��رب ع��ل��ى ف��ط��رق��ل ث��م دع

∗∗∗
ال��ص��ف��اح3 زه��ي ه��ي��ف��س��ٍت ل��دن م��ن ال��س��الح أت��اك وارف��ل ق��م ب��ن��ي

الح» ق��ب��ل ب��ه إن��س��يٌّ ق��ط م��ا
ال��وج��ل4 ال��م��رم��دون ق��ل��ب وه��دَّ ف��ص��ل ل��دي��ه أل��ق��ت��ه ث��م م��ن
ب��ارت��ع��اد ج��م��ل��ة ص��دوا ع��ن��ه ب��ل أن��واره رم��ق ي��س��ت��ط��ي��ع��وا ل��م

∗∗∗
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م��زَّق��ا غ��لُّ��ه ح��ش��اه ف��ي��ه أح��دق��ا م��ذ آخ��ي��ل ل��ك��ن��م��ا
أل��ق��ا ذك��ت ن��اًرا وط��رف��ه

إل��ي��ه م��ل��يٍّ��ا ب��ال��ب��ش��ر ي��ن��ظ��ر ي��دي��ه ف��ي ق��ل��ب��ه م��س��ت��ب��ش��ًرا
أج��اد ف��ي��م��ا ج��اد ربٍّ ت��ح��ف��ة س��وى ل��ي��س��ت أم��اه ي��ا وق��ال

∗∗∗
أدَّرع س��اع��ت��ي م��ن أن��ا وه��ا ي��ب��ت��دع ك��ذا إن��س��يٌّ ه��ي��ه��ات

ي��ن��خ��ل��ع ج��م��ل��ًة ف��ؤادي ل��ك��ن
ال��ذب��اب5 ج��راح ب��ي��ن م��ا ي��ع��ي��ث ال��ذب��اب إنَّ ب��ال��ش��ل��و ل��ه��اج��س��ي
ال��ف��س��اد»6 ال��ح��ب��ي��ب ج��س��م ف��ي��ع��ت��ري ع��اب��ثً��ا ب��ه ال��دود وي��ن��ش��ر

∗∗∗
ال��وب��ي��ل ال��ذب��اب ج��راث��ي��م ع��ن��ه أزي��ل إن��ي ال��ف��ك��رة «دع ق��ال��ت:

ال��ق��ت��ي��ل ل��ح��م ت��ن��ه��ش ال��ت��ي ت��ل��ك
اض��م��ح��ل إالَّ ال��ت��ش��وي��ه ذا خ��ل��ت م��ا ظ��ل ال��ج��س��م ه��ن��ا ع��اًم��ا ول��و ح��ت��ى
ال��ع��ن��اد وأل��ق أت��ري��ذ وص��اف ال��س��رى ك��ب��ار ل��ل��ش��ورى ف��ن��اد

∗∗∗
ال��ذري��ع ب��ال��زم��اع وأل��ه��ب��ت��ه م��ن��ي��ع» ب��أٍس ث��وب وأل��ب��س وش��ك

ال��ص��ري��ع ن��ح��و ت��ل��ف��ت ان��ث��ن��ت ث��م
أح��م��را ص��اف��يً��ا وس��ل��س��ب��ي��ًال ع��ن��ب��را أف��رغ��ت م��ن��خ��ري��ه ف��ي
ت��ق��اد7 ي��ذك��وا ال��ج��رف ف��وق آخ��ي��ل ج��رى وف��وًرا ال��ج��س��م ل��ي��س��ل��م

∗∗∗
وزف م��ج��ي��بً��ا ل��س��ب��ي ف��ك��ل��ه��م ق��ص��ف ب��ال��س��راي��ا ص��وتً��ا وص��اح

وق��ف دوًم��ا ب��ال��ف��ل��ك ال��ذي ح��ت��ى
ال��زع��ي��م ك��ان األرزاق ع��ل��ى وم��ن ال��م��ق��ي��م ظ��ل ال��س��ك��ان ع��ل��ى وم��ن
ال��ب��ع��اد8 ب��ع��د ل��ل��ه��ي��ج��اء آخ��ي��ل ب��دا م��ذ س��ع��وا ��ورى ال��شُّ إل��ى ط��رٍّا
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∗∗∗
ال��ح��ج��ا إم��ام أوذي��س ي��ع��رج ع��رج��ا أن ع��ت��م م��ا ث��م��ة

ال��م��رت��ج��ى ال��ف��ت��ى ذي��وم��ي��ذ ك��ذا
ال��ج��راح وه��ول ال��ض��ي��م ب��ش��دة ال��رم��اح ك��ع��وب ع��ل��ى ت��وك��أ
ال��ق��ي��اد ربُّ أت��ري��ذ ب��ع��ده��م��ا ان��ب��رى ث��م ال��ن��اد ف��ي ت��ص��دَّرا

∗∗∗
ال��ص��دام ب��ح��ر ال��ن��ق��ع ع��ال ي��وم ال��ه��م��ام ك��وون ج��رح أث��ق��ل��ه

ال��ن��ظ��ام وت��م ان��ض��م��وا إن وم��ا
ال��غ��رض ب��ئ��س أت��ري��ذ «ي��ا وص��اح: ن��ه��ض ف��وًرا آخ��ي��ل ب��ه��م ح��ت��ى
ال��زن��اد ت��وري األح��ق��اد ث��ارت م��ذ ب��ي��ن��ن��ا م��ا ال��س��ل��م أول��ى ك��ان م��ا

∗∗∗
ال��ف��ت��اه وس��ب��ي ل��رن��ي��س��ا ب��ق��ه��ر ال��ع��داه ك��دت ي��وم ل��و ح��بَّ��ذا ي��ا

ال��رم��اه ص��ي��د ف��خ��ر أرط��م��ي��ٍس م��ن
ال��ع��دى خ��ط��وب ج��ل��ت ب��ن��ا ل��م��ا ال��ردى س��ه��م ال��ف��ل��ك ف��ي أدرك��ه��ا
ال��م��راد م��ن��ا ال��ط��رواد ون��ال��ت ص��ن��ادي��دن��ا ال��ت��رب وع��ض��ت

∗∗∗
ال��ش��دي��د ال��خ��ص��ام ع��ق��ب��ى إذا ت��ل��ك ب��ع��ي��د ب��ب��ون ال��غ��لُّ أق��ع��دن��ي

م��دي��د ده��ًرا اإلغ��ري��ق ي��ذك��ره��ا
ال��غ��ض��ب س��ع��ي��ر ول��ن��خ��م��د ول��ن��غ��ض ذه��ب م��ا ف��دع األم��ر ف��دح ق��د
ال��ج��ه��اد أوار أض��رم إذن ف��ق��م م��ض��ى ح��ق��ًدا ب��ال��ح��اف��ظ ف��ل��س��ت

∗∗∗
ال��س��رى ت��ل��ك األس��ط��ول أت��ط��ل��ب أرى ح��ت��ى األع��داء ع��ل��ى واح��م��ل

دري وم��ث��ل��ي أدري ل��ك��ن��ن��ي
ال��ت��ج��ا»9 ح��ي��ث ي��أن��س ع��ام��ل��ي م��ن ن��ج��ا ه��زي��ًم��ا م��ن��ه��م ال��ذي أن
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وع��اد ت��وٍّا األض��غ��ان غ��ادر إذ ل��ه ب��ش��ًرا اإلغ��ري��ق ��ت ف��ض��جَّ

∗∗∗
ي��رت��ج��ل: ع��رش��ه م��ن ب��ل ال��وس��ط ف��ي ي��م��ت��ث��ل ول��م أت��ري��ذ ف��ق��ام

ال��م��ذل أري��س أت��ب��اع ص��ح��ب «ي��ا
ال��ك��الم ق��ط��ع ب��ال��الئ��ق ف��ل��ي��س ل��ل��خ��ت��ام اص��م��ت��وا دان��ويُّ��ون ي��ا
أف��اد م��م��ن ف��ي��ه م��س��ت��ف��ي��ٌد ال ض��ج��ًة ع��ال ق��د ن��اٍد ف��ك��لُّ

∗∗∗
اض��ط��رب10 ح��ج��اه ن��ار وات��ق��دت خ��ط��ب خ��ط��ي��ٍب ص��وت ع��ال م��ه��م��ا

ان��ت��دب م��ا إل��ى ل��ب��ي��ت آخ��ي��ل
ال��م��الم ل��ذاك أه��ًال أك��ن ول��م ال��ك��الم ب��م��رِّ ل��م��ت��م ف��ك��م ف��اص��غ��وا
ال��رش��اد ح��رم��ت ق��د إذ ف��ت��ات��ه ح��رم��ان��ه ح��ي��ن ذن��ب��ي ال��ذن��ب م��ا

∗∗∗
ال��ع��ب��ر ذات ال��ده��م��اء وال��ظ��ل��م��ة ال��ق��در وذن��ب ذا زف��س ذن��ب ب��ل

ال��ب��ص��ر ع��ل��يَّ أع��م��وا ه��م ف��ه��م
ب��اح��ت��ي ف��ت��ن��ٌة اس��ت��ب��اح��ت ل��م��ا ط��اق��ت��ي ف��ي ك��ان ق��د ت��رى وم��ا
ت��ق��اد11 ول��ي��س��ت ش��اءت م��ن ت��ق��ود ارٌة غ��دَّ ت��ل��ك زف��س ف��ت��اة

∗∗∗
ال��رءوس ُش��مَّ ت��ه��ش��م ل��ك��ن��ه��ا ت��دوس ل��ي��س��ت ال��ت��رب وف��وق ت��ج��ري

ال��ب��ئ��وس ب��ده��م ال��ن��اس وت��ب��ت��ل��ي
ال��ب��ال ع��م��ي��م م��ن��ه��ا أدرك��ه وال��ع��ل��ى ال��دن��ي ق��وَّام وزف��س
ال��ع��م��اد ذات ث��ي��ب��ة ف��ي ـ��م��خ��اض ال��ـ أت��ى أل��ق��م��ي��ن��ا ب��ه��رق��ل م��ذ

∗∗∗
ال��ن��س��اء12 ده��اء ف��ي��ه ف��أع��م��ل��ت ال��والء وث��ي��ق وال��ت زوج��ت��ه

ال��ب��ق��اء: ب��دار م��ع��ت��زٍّا ق��ال إذ
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ي��ع��ل��م��ا ب��أن ت��ن��اج��ي��ن��ي ن��ف��س��ي ل��م��ا س��م��ًع��ا ربَّ��ات ي��ا «أرب��اب
والد13 أس��م��ى ال��ي��وم ه��ذا ت��رئ��س إل��ي��ث��يَّ��ٌه ال��م��وال��ي��د «رأس

∗∗∗
ي��ح��ك��م» س��ائ��ًدا ف��ي��ه��م ب��ال��ب��أس أي��ه��م ذري��ت��ي م��ن اإلن��س «ف��ي

ت��ك��ت��م: ال��دَّه��ا ه��ي��را ل��ه ق��ال��ت
ث��ق��ال أغ��ل��ظ ف��أي��م��ان��ك ال أو ال��م��ق��ال ه��ذا ت��ن��ف��ذ ل��ن «ك��ذب��ت
س��اد» ب��ال��ب��أس اإلن��س م��ن��ك ال��ي��وم ذا إن��س��ي��ٌة ت��ل��ق��ي��ه م��ن «ب��أن

∗∗∗
ب��ئ��س��م��ا ف��ي��ا م��غ��زاه��ا أدرك وم��ا زف��ٌس األي��م��ان ف��أغ��ل��ظ

ط��م��ا ك��س��ي��ٍل ه��ي��را ف��ان��دف��ع��ت
ف��رس��س��ا ف��ت��ى س��ت��ي��ن��ي��ل ع��رس أرغ��ا ف��ي أن وت��دري ت��ج��ري
ازدي��اد دون ��اب��ع ال��سَّ أوائ��ل ف��ي وه��ي خ��ل��ت ق��د ش��ه��وًرا ح��ب��ل��ى

∗∗∗
ال��ج��ن��ي��ن أل��ق��م��ي��ن��ا ف��ي واس��ت��وق��ف��ت ح��ي��ن ق��ب��ل م��ن ال��ط��ف��ل ف��ول��دت��ه��ا

ال��ي��ق��ي��ن: ب��ال��ب��الغ ج��اءت وزف��س
ال��ول��د14 ذاك ن��س��ل��ك م��ن أق��ب��ل ف��ق��د اس��م��ع��ن��ي ال��ب��رق ق��اذف «ي��ا
أراد» أنَّ��ى اإلغ��ري��ق ي��ح��ك��م أن ل��ه وح��ق ي��دع��ى إف��رس��ت��ٌس

∗∗∗
ش��ع��ره��ا م��ن أم��س��ك وف��ت��ن��ًة ق��ه��ره��ا ع��ل��ى ج��اش��ت ف��ن��ف��س��ه

ده��ره��ا م��دى تُ��نْ��َف��ى ب��أن آل��ى
أض��اء ب��ال��دراري رق��ي��ع وم��ن واألص��ف��ي��اء األول��م��ب م��ج��ل��س م��ن
أم��اد15 ع��ن��ف��ا ب��ال��ك��ف ب��ع��دم��ا م��ن ق��اذًف��ا ب��ه��ا أل��ق��ى ول��ل��ث��رى

∗∗∗
ح��ك��م ف��ت��اه ث��م إف��رس��ت��ٌس اح��ت��ك��م ل��م��ا زف��س ت��ل��ظَّ��ى وك��م
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ال��ع��ظ��م ب��ج��اف��ي األم��ر ي��س��وم��ه
ال��ف��رق ت��ل��ك ب��ي��ن ي��ص��م��ي ه��ك��ط��ور ان��دف��ق ل��ل��خ��الي��ا ل��م��ا ك��ذاك
ارت��داد16 ح��س��ن اآلن ل��ي ل��ك��ن��م��ا ل��ه��ا ردٍّ ط��اق��ُة ل��ي ك��ان م��ا

∗∗∗
ال��ط��رف ت��ه��ال ال��ي��وم ل��ك ل��ك��ن ان��ح��رف وع��ق��ل��ي زف��س أض��ل��ن��ي

زح��ف ف��ك��ٌل ت��زح��ف إن ف��ك��ر
م��ع��د ع��ن��دي ل��ك ط��رٍّا زال ال وع��د أذي��ٌس أم��س م��ا وك��ل
ال��ص��ع��اد ل��ق��رع ص��ب��ًرا ت��ع��ل وإن ت��رى ي��س��ي��ًرا ف��ال��ب��ث ت��ش��أ ف��إن

∗∗∗
ت��ق��ر»17 وع��ي��نً��ا ال��ف��ل��ك م��ن ق��وم��ي ال��غ��رر ت��ل��ك اآلن ف��ل��ي��ح��ض��رن

ال��ب��ش��ر م��ول��ى أت��ري��ذ «ي��ا ف��ق��ال:
ف��ام��ن��ع18 ت��ش��أ أو ف��ام��ن��ح ش��ئ��ت إن وال��م��رج��ع األم��ر ول��يُّ أن��ت
ال��ج��الد وق��ت ب��ال��لَّ��غ��و ن��ض��ع ف��ال ال��وغ��ى ح��ي��ن ال��ح��ي��ن ذا ل��ك��ن��م��ا

∗∗∗
ب��رزا آخ��ي��ل��ك��م ت��روا ك��روا أن��ج��زا م��ا ت��درون م��ك��رُّن��ا

ي��ع��ج��زا ول��ن ي��ف��ري ب��ع��ام��ٍل
ع��ت��ل»19 ك��م��يٍّ��ا م��ن��ه��م م��ب��ارًزا ف��ل��ي��ص��ل م��ن��ك��م وك��ل ك��روا
ال��س��داد: رب ال��ح��ك��م��ة ذو أوذي��س ق��ول��ه ع��ل��ى ��ا م��ح��ت��جٍّ ف��ق��ال

∗∗∗
ال��ج��ن��ود ف��خ��ل ت��ح��دَّم��ت م��ه��م��ا ال��خ��ل��ود س��راة ع��د ي��ا «آخ��ي��ل

ال��ح��دود دون ال��ج��ي��ش ت��دف��ع��ن ال
ال��غ��ب��ار ت��ح��ت ال��ج��ي��ش��ان واص��ط��دم ث��ار ال��ن��ق��ع ف��إذا ص��ي��اٌم وه��م
ال��ط��راد أم��ر ري��ب��ة ال ي��ط��ول ال��س��رى ك��ل األرب��اب وه��اج��ت

∗∗∗
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ال��ك��ف��اح ي��وم ال��ب��أس ي��ول��ي ف��ذاك وراح ب��زاد ي��ؤت��ى إذن ف��م��ر
ال��ص��ب��اح م��ن��ذ ال��م��غ��رب إل��ى ف��م��ن

وال��ت��ه��ب20 ه��م��ت��ه ع��ل��ت م��ه��م��ا ال��س��غ��ب ف��وق اإلب��الء ع��ل��ى ي��ق��وى
وص��اد21 ض��ئ��ي��ٌل ُق��وٍت ب��ال وه��و رغ��م��ه ع��ل��ى ال��َع��يُّ ي��ن��ه��ك��ه

∗∗∗
ال��ق��وى ج��مَّ ق��ات��ل ن��ه��اره وارت��وى اك��ت��ف��ى ��ا إمَّ ل��ك��نَّ��ه

ال��طَّ��وى ي��ن��ل��ه ل��م ب��أٍس ب��ق��ل��ِب
ال��خ��ت��ام ح��ت��ى ال��ك��رة غ��رَّة م��ن ال��ط��غ��ام ب��اص��ط��دام ي��ب��ال��ي وال
وزاد22 ب��راٍح ي��ؤت��ى إذن وم��ر ف��ل��ك��ه��م ع��ل��ى ال��ج��ن��د ف��وزع

∗∗∗
أن��ف��س ح��وى ذخ��ٍر م��ن ل��ك م��ا ل��ل��م��ج��ل��س أت��ري��ذ ول��ي��ح��ض��رن

ت��ان��س ب��ه ال��ق��وم م��ش��ه��د ف��ي
ي��ع��رف ل��م ق��ط ب��ري��س��ا أن ف��ل��ي��ح��ل��ف ب��ال��ج��ن��د وواق��ًف��ا
ال��ت��واد ص��اف��ي ت��ض��م��ن م��أدب��ًة ف��ل��ي��ق��م خ��ي��م��ت��ه ف��ي ث��م م��ن

∗∗∗
األذى وت��ع��اف ن��ف��ًس��ا ت��ط��ي��ب إذا ف��ت��رض��ى األم��ر وي��ح��س��م

ذا ب��ع��د م��ن أت��ري��ذ ي��ا وأن��ت
آن» ك��ل ي��س��ت��رض��ه إن ب��دع ال أه��ان ق��وٍم ق��وَّام ف��م��ن أن��ص��ف
ال��م��ف��اد ك��ل ب��ال��ح��ك��م��ة أدَّي��ت أوذٌس «أي��ا أت��ري��ذ: ف��ق��ال

∗∗∗
ي��ع��رف ك��ن��ه��ه��ا رٍب أم��ام أح��ل��ف ص��ادًق��ا ي��م��ي��ن��ي أج��ل

ق��ف��وا ل��ك��ن ب��ال��ح��ان��ث ول��س��ت
األوار ش��رار ال��ذاك��ي ل��ب��ك ف��ي اس��ت��ط��ار م��ه��م��ا آخ��ي��ل ي��ا وأن��ت
ال��وداد ل��ع��ه��د ال��ع��ق��د ف��ن��ب��رم ه��ن��ا ال��ه��داي��ا ت��ب��دو ري��ث��م��ا م��ه
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∗∗∗
أس��ر وف��ًدا ال��ف��ت��ي��ان ن��خ��ب��ة م��ن س��ر ب��األم��ر أوذي��س ي��ا وأن��ت

ذخ��ر ب��ذخ��ٍر ي��أت��ون��ا ل��ل��ف��ل��ك
ل��ن��ا23 ي��ض��ح��ي وت��ل��ث��ب��ي��وس أن��ا أي��اك الب��ن أع��ددت��ه
ال��خ��راد»24 ال��س��ب��اب��ا ك��ل واس��ت��ق��دم��وا ال��ع��ل��ى ول��ش��م��س ل��زف��ٍس رٌت

∗∗∗
ال��رج��ال اص��ط��دام ب��ع��د ن��خ��وض��ه ال��م��ج��ال ه��ذا أت��ري��ذ «ي��ا ف��ق��ال:

ال��ق��ت��ال ع��ق��ي��ب ت��ب��دو ه��دن��ٍة ف��ي
ال��ح��م��ل��ة س��رى ص��ي��د ت��رى أم��ا م��ه��ج��ت��ي ف��ي ال��غ��ل��ة ت��س��ك��ن إذ
ك��اد ال��ق��وم ب��ه ه��ك��ط��وٌر زف��س م��ذ أج��س��اده��ا ال��ح��دي��د ف��رى ص��رع��ى

∗∗∗
ال��ق��ي��ول25 ج��م��ي��ع اآلن أح��رض أح��ول ل��ن ف��ال ال��زاد ش��اق��ك��م��ا

ال��ق��ف��ول ق��ب��ي��ل زاٌد ال ل��ل��ك��ر
أص��ي��ب ع��م��ن ن��ن��ق��م أن ب��ع��د م��ن ال��م��غ��ي��ب ح��ت��ى األدب��ة ن��ؤج��ل
ال��وه��اد ت��ل��ك خ��ض��ت إن وم��ا ف��م��ي ي��دخ��ال ل��ن وال��م��ش��رب ف��ال��ق��وت

∗∗∗
ف��رى ن��ص��ل ب��ح��د ��بً��ا م��خ��ضَّ ي��رى إل��ف��ي ال��خ��ي��م��ة وف��ي ك��ي��ف

ج��رى ب��دم��ٍع ال��ص��ح��ب ح��ول��ه م��ن
ل��ي26 ال��ي��وم ذا ي��ح��ل��و ف��ل��ن آه ل��ل��م��دخ��ل رج��ل��ي��ه ح��وَّل��وا ق��د
ال��ش��داد» ال��زف��رات ب��ي��ن إب��الء وال��ـ وال��ب��ط��ش ال��ن��ق��ع ان��ف��ج��ار إالَّ

∗∗∗
ال��م��ل��ل وف��ق��ت ب��أًس��ا ف��ق��ت��ن��ي ق��د أج��ل ف��ي��ال «اب��ن أوذي��س: ف��ق��ال

أج��ل رش��اد ف��ض��ل ل��ي ل��ك��ن
اع��ت��ب��ار ب��ع��ي��ن ق��ول��ي إل��ى ف��ان��ظ��ر اخ��ت��ب��ار وط��ول ال��ع��م��ر ح��ن��ك��ن��ي
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ال��ح��ص��اد وق��ت ك��ال��س��ن��ب��ل ال��ه��ام ف��ي ال��ق��ن��ا ت��م��ض��ي أي��ان ال��ق��وى ت��ض��وى

∗∗∗
ج��ل��ي��ل ألم��ر زف��س م��ي��زان��ه ي��م��ي��ل ح��ت��ى األم��ر ي��ه��ون وال

ال��ق��ت��ي��ل ن��دب ل��إلغ��ري��ق ف��ل��ي��س
ن��س��ت��ق��ر إذن أنَّ��ى ق��ت��اله��م ت��خ��ر ي��وٍم ك��ل ف��ي إذ ب��ال��ص��وم
اج��ت��ه��اد ون��أل��وا ن��ض��وي وال ي��وًم��ا أًس��ى ون��ب��ك��ي ق��ت��الن��ا ن��دف��ن

∗∗∗
ج��ي��اع ي��ظ��ل��وا ال أن ع��ل��ي��ه��م ال��ق��راع ذاك ب��ع��د ي��ع��ي��ش��وا وم��ن

ب��ال��زَّم��اع ال��ع��دى ق��ه��ر ل��ي��درك��وا
ب��اله واف��ى ال��ف��ل��ك ب��ي��ن ظ��لَّ م��ن س��واه ت��ط��ي��ع��وا ال رأي��ي ف��ذاك
ال��ج��ي��اد» ج��رد روَّاض أع��دائ��ن��ا ع��ل��ى ع��زِم ك��رَّ ط��ًرا ن��ك��ر

∗∗∗
ال��ورع إم��ام ن��س��ط��وٍر ول��د ف��ي ان��دف��ع ح��ت��ى أوذي��س ان��ت��ه��ى وم��ا

م��ع وم��ري��ون م��ي��ج��ي��س ث��واس
خ��ف��ي��ف ب��س��ي��ر ط��رٍّا ف��س��ارع��وا م��ي��ل��ن��ي��ف ي��ص��ح��ب��ه��م ل��ي��ق��وم��ٍذ
ان��ق��ي��اد أيَّ ي��ن��ق��ادون أوذي��س إل��ى أم��وا أغ��ام��م��ن��ون خ��ي��م

∗∗∗
ال��ن��ظ��ر ت��ش��وق س��ب��ٌع م��ن��اض��ٌد اذخ��ر ف��ي��ه��ا أت��ري��ذ ب��م��ا ع��ادوا

أغ��ر ��ا ط��سٍّ ع��ش��رون ي��ك��ن��ف��ه��ا
ال��ث��م��ان ب��ري��س��ا أب��ل��غ��ت��ه��ن ق��د ح��س��ان س��ب��ع ال��س��ب��ي ب��ن��ات وم��ن
ج��واد رأًس��ا ع��ش��ر اث��ن��ا ك��ذل��ك ال��ن��س��ا ب��ص��ن��ع ت��ث��ق��ف��ن ط��رٍّا

∗∗∗
ُع��دَّت ذه��ٍب م��ن ش��واق��ل ع��ش��رة ف��ي أوذي��س أم��ام��ه��م

ال��ت��ح��ف��ة س��ائ��ر ف��ي س��ائ��ره��م
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ال��وق��ور ال��م��ل��ي��ك أت��ري��ذ ف��ق��ام ال��ح��ض��ور أم��ام وأل��ق��وه��ا س��اروا
ق��اد ال��ح��ال ف��ي وال��خ��رن��وص إل��ي��ه ان��ب��رى ه��ن��اك وث��ل��ث��ب��ي��وس

∗∗∗
م��ل��وي��ًة ال��س��ي��ف غ��م��د إزاء م��دي��ًة ان��ت��ض��ى أت��ري��ذ ث��م م��ن

م��رع��يَّ��ة ص��ان ف��روًض��ا أدى
ال��م��دد ي��روم زف��س م��ن ي��دي��ه َم��د ق��ص م��ذ ال��خ��رن��وص ن��اص��ي��ة
اع��ت��ق��اد خ��ي��ر ال��خ��ي��ر ي��ع��ت��ق��دون ل��ه أص��غ��وا اإلغ��ري��ق وس��ائ��ر

∗∗∗
أوَّال م��ق��س��ٌم إن��ي «ب��زف��س ال��ع��ل��ى: ن��ح��و ي��ن��ظ��ر ت��ال ث��م

ال��م��ال ب��ي��ن ال��خ��ل��د آل أج��ل
ت��ع��ل��م م��ن ال��ن��ار وب��ب��ن��ات أق��س��م ك��ذا وال��ش��م��س ب��األرض
ي��ك��اد زورا ال��ح��ال��ف ب��ك��ي��ده��ا ال��ث��رى وت��ح��ت األم��ر ح��ق��ائ��ق

∗∗∗
ال��خ��ي��ام ف��ي ي��دي م��س��ت��ه��ا ق��ط م��ا ب��اح��ت��رام ل��ب��ث��ت ب��ري��س��ا أن

ي��رام ألم��ر أو ل��ف��راش ال
ال��ك��ذوب» وه��و ي��ق��س��م ال��ذي ش��أن ال��خ��ط��وب ك��ل ف��ألل��ق أم��ن وإن
ح��اد ال��ح��د س��اط��ع ب��ن��ص��ل ف��وًرا رم��ى رم��يً��ا ال��رت ذاك وع��ن��ق

∗∗∗
ف��س��ي��ح ب��ح��ر ق��ع��ر ف��ي ي��ط��رح��ه ال��ذب��ي��ح ت��ل��ق��ى وت��ل��ث��ب��ي��وس

أب��ي��ح27 ق��وتً��ا ل��ألس��م��اك ال��ي��م ف��ي
ال��ن��ق��م ه��ل��ت ال��خ��ل��ق ف��وق زف��س ي��ا «ك��م آخ��ي��ل: ال��ج��م��ع ب��ي��ن ف��ص��اح
اح��ت��داد ق��طُّ أت��ري��ذ س��ام��ن��ي م��ا أب��ط��ال��ن��ا ن��ك��ب��ة ت��ش��أ ل��م ل��و

∗∗∗
ال��رواح وآن ال��م��اض��ي م��ض��ى ل��ك��ن اس��ت��ب��اح ف��ت��ات��ي ح��م��ًق��ا وال ك��الَّ
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ب��ارت��ي��اح زادك��م إل��ى ه��ب��وا
ال��م��ح��ف��ل ان��ص��راف ك��ذاك ط��رٍّا» ن��ح��م��ل أع��دائ��ن��ا ع��ل��ى ث��م
ب��اش��ت��داد أس��ط��ول��ه إل��ى ي��ج��ري م��ض��ى وك��ل ال��ج��ن��د وارف��ض��ت

∗∗∗
ل��ل��خ��ي��م ال��ح��ب��ا ب��ذي��اك س��اروا ال��ق��دم ح��ث��ي��ث��ي آخ��ي��ل وق��وم

ال��ح��ش��م وب��ع��ض ال��غ��ي��د وأج��ل��س��وا
ال��دم��وع ب��ري��س��ا ت��ذري ف��ان��دف��ع��ت ال��ج��م��وع ب��ي��ن ال��خ��ي��ل ج��ي��اد س��اق��وا
ال��ح��داد ال��ح��دود ص��م أع��ض��اءه م��زق��ت ق��د ف��ط��رق��ل أب��ص��رت م��ذ

∗∗∗
ال��ج��م��ي��ل ال��م��ح��ي��ا ذي��اك ت��ل��ط��م وال��ع��وي��ل ب��ال��ب��ك��ا ع��ل��ي��ه أه��وت

أم��ي��ل وج��ي��دا ال��ب��ض وص��دره��ا
ع��س��ج��دي ه��وى ف��رٌع ج��ل��ل��ه��ا ال��م��ش��ه��د ف��ي ال��زه��رة ك��أن��ه��ا
ال��ن��آد28 الزم��ت��ه��ا ف��ت��اة خ��لَّ ي��ا وي��اله ف��ط��رق��ل «أي��ا ص��اح��ت:

∗∗∗
ال��م��آب ع��ن��د ف��أل��ق��ي��ت��ك ح��يٍّ��ا ال��ذه��اب ق��ب��ي��ل أغ��ادرك أل��م

م��ص��اب م��ص��اب��ي ي��ت��ل��و ف��ك��م م��ي��تً��ا
م��ي��ت��ا م��ق��ل��ت��ي أب��ص��رت��ه ق��د ف��ت��ى أن��ك��ح��ان��ي وأم��ي أب��ي
ال��ذي��اد ع��نَّ��ا ي��ح��س��ن م��ك��اف��ًح��ا ال��ق��ن��ا اخ��ت��رم��ت��ه ال��ح��ص��ون دون

∗∗∗
ال��ن��ه��ار ب��ذاك ب��ادوا ث��الث��ًة ال��غ��ب��ار اس��ت��ط��ار ��ا ل��مَّ وإخ��وت��ي

ال��دي��ار ب��ت��ل��ك آخ��ي��ل وع��اث
ذب��ح ب��ع��ْل��ي ال��ح��رب ال��ت��ح��ام وف��ي اك��ت��س��ح ال��ع��ظ��ي��م م��ي��ن��ي��س ب��ل��دة
ال��ح��داد ع��ب��رات ع��ل��ي��ه أه��م��ي أن ف��ط��رق��ل آه ل��ي ت��ب��ح ول��م

∗∗∗
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ت��ط��ي��ر ف��ت��ك ف��وق ب��ي إلف��ث��ي��ا ي��س��ي��ر أخ��ي��ًال أن ع��ل��ل��ت��ن��ي
أص��ي��ر ح��ت��ى ل��ألف��راح ي��ول��م

ال��ح��ي��اة»29 ط��ول ال��دم��ع أه��م��ي ع��ل��ي��ك آه ال��ل��ط��ف م��ع��دن ي��ا ل��ه ع��رًس��ا
ب��اح��ت��ش��اد ح��ول��ه��ا ال��س��ب��اي��ا ك��ل وان��ب��رت أج��ف��ان��ه��ا وان��ف��ج��رت

∗∗∗
ح��ل30 ف��ي��ه��ن ج��ل خ��ط��بً��ا ي��ن��دب��ن ب��ل ف��ط��رق��ل ال��ظ��اه��ر ف��ي ي��ن��دب��ن

ال��م��ل��ل س��راة آخ��ي��ل وح��ول
ق��ال: ف��ب��ال��ب��ث ال��ق��وت م��ن ش��ي��ئً��ا ي��ن��ال أن اس��ت��رض��ائ��ه ف��ي س��اع��ون
ان��ت��ق��اد أق��ول م��ا ي��س��وم��وا وال ي��رع��ووا أن األح��ب��اب «أس��ت��ح��ل��ف

∗∗∗
ال��ل��ه��ي��ب أوار ق��ل��ب��ي ف��ي أج��ج ال��ح��ب��ي��ب ف��ق��ت��ل ش��رب ال ق��وت ال

ت��غ��ي��ب ع��ن��ا ال��ش��م��س ح��ت��ى أص��وم
ال��ك��ب��ار وظ��ل ال��ق��وم وص��رف ان��ت��ظ��ار» ط��ول ي��ؤذي��ن��ي ول��ي��س
ال��ج��واد31 ف��ن��ك��س إذوم��ي��ن ـ��ط��ور ون��س��ـ أذي��ٌس أت��ري��ذ أت��ري��ذ

∗∗∗
أم��ل��وا م��ا بُ��ع��د وا ب��ه��ا ي��ل��ه��وا ت��ج��م��ل س��ل��وًة ورام��وا ظ��ل��وا

ت��ث��ق��ل ال��وغ��ى أن س��ل��وان��ه
ب��ؤس��ه ع��ل��ى ��ا م��غ��ت��مٍّ وأن ن��ف��س��ه ف��ي ف��كَّ��َر وط��أت��ه��ا
ال��ع��ه��اد وث��ي��ق إل��ًف��ا ل��ي ك��ن��ت ق��د ال��ذي ذا ي��ا «واوي��ب��ك وص��اح:

∗∗∗
ال��ن��ق��م32 ي��وم ت��ق��ي��م أدب��ٍة ف��ي ال��ه��م��م ب��ذل��ت خ��ي��م��ي ف��ي ق��ب��ل ك��م

واق��ت��ح��م ال��ع��دى ال��ج��ي��ش ط��ل��ب م��ذ
ت��س��ت��ب��ي��ح ال ال��زاد ف��ن��ف��س��ي ك��الَّ ط��ري��ح ط��ع��ي��ن اآلن ذا وأن��ت
ب��اد ال��ي��وم ال��ح��ادث ذا ك��م��ا ي��ب��دو ح��ادٌث ي��ن��ت��اب��ن��ي ل��ن ع��ش��ت م��ا
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∗∗∗
خ��ب��ا ق��د إف��ث��ي��ا ف��ي أب��ي أن ال��ن��ب��ا أت��ان��ي ي��وًم��ا ول��و ك��ال

ص��ب��ا دوًم��ا ب��ال��دم��ع ال��ذي ذاك
ال��ح��زاب ت��ح��ت ال��ح��رب ي��ث��ي��ر ف��ي��ه��ا اغ��ت��راب ب��دار ع��ن��ه ن��أي الب��ن
ال��غ��واد وال��ع��وادي ال��رزاي��ا أس ه��ي��الن��ة آث��ار م��ن وذاك

∗∗∗
ال��ف��ري��د ال��ج��م��ال رب ن��ف��ط��ول��م ال��وح��ي��د ف��رع��ي أن��ب��ت��ت ول��و ك��الَّ

ف��ق��ي��د أض��ح��ى ل��آلن ي��م��ت ل��م إن
األج��ل أواف��ي ب��إل��ي��ون أن��ي األم��ل ك��ل خ��اب ل��ك��ن أم��ل��ت
ت��زاد ح��يٌّ ف��ط��رق��ل ي��ا وأن��ت أرغ��س ح��م��ى ع��ن ب��ع��ي��ًدا أودي

∗∗∗
رب��ا ق��د ن��ف��ط��ول��ًم��ا ت��رى ح��ي��ث ت��ط��ل��ب��ا أن أم��ل��ت إس��ك��ي��رًس��ا

ت��ذه��ب��ا أن ث��م��ة م��ن ��ل��ت أمَّ
ي��ن��ت��م��ي ب��م��ا ت��دل��ي ل��ي��ده األس��ح��م ف��ل��ك��ك ف��ي إلف��ث��ي��ا
ال��ع��ت��اد وك��ل ش��اق��ت م��ن��ازل وم��ن س��ب��اي��ا أو ع��ق��ار م��ن ل��ي

∗∗∗
ب��ات ال��ل��ح��د ج��رف ف��ي إن��ه أو م��ات ش��ك ال ال��ه��مَّ ف��ي��ال ف��إن

ال��ث��ق��ات ت��واف��ي أن دوًم��ا ي��ش��ف��ق
ج��م��ل��ة33 وه��م ب��ال��دم��ع وج��اد ب��غ��ت��ة» ل��ه ح��ت��ف��ي م��ب��ل��غ��ة
ج��اد ال��دم��ع ب��ف��ائ��ض وك��ل��ه��م ألوط��ان��ه��م ال��ذك��رى ه��زت��ه��م

∗∗∗
م��ع��ل��ن��ا: رف��ق��ه أث��ي��ن��ا ن��ح��و وان��ث��ن��ى ل��ه��م زف��س ف��رقَّ

ال��ع��ن��ا ع��بء أل��ق��ي��ت اب��ن��ت��ي ي��ا «ل��م
إِْل��ِف��ِه ع��ل��ى ي��ب��ك��ي خ��ي��م��ه ف��ي أُْل��ِف��ِه أل��م آخ��ي��ل ب��ال��ش��ه��م
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ص��اد وال��زاد ال��خ��م��رة ع��ن وه��و زاده��م ف��ي اله��ون ك��ل��ه��م

∗∗∗
ي��ص��ب��را» ك��ي ��ام��ر ال��ضَّ ص��دره ف��ي وال��ك��وث��را ال��ع��ن��ب��ر اس��ك��ب��ي ه��ب��ي

ال��ذرى ت��ل��ك ش��م م��ن ف��ان��ب��ع��ث��ت
ال��ف��س��اح ال��رق��ي��ع ب��س��اح��ات ي��دوي ال��ج��ن��اح ع��ظ��ي��م ف��ي ب��ح��ر ك��ن��س��ر
ت��س��ت��زاد ف��ال آلخ��ي��ل وٌد ن��ف��س��ه��ا وف��ي زف��س ه��اج��ه��ا ق��د

∗∗∗
ي��ص��ب��را ل��ك��ي ال��خ��ل��د وع��ن��ب��ر ك��وث��را ص��دره ف��ي ف��أف��رغ��ت

م��س��ت��ب��ش��را ي��س��ت��ل��ئ��م وال��ج��ي��ش
ال��ج��م��ي��ع ه��ب ال��ف��ل��ك خ��الل وم��ن ال��رَّف��ي��ع أب��ي��ه��ا ص��رح إل��ى ع��ادت
ام��ت��داد أيَّ ف��ام��ت��دَّ ب��ه ت��رم��ي ش��م��أٍل ف��ي ك��ال��ث��ل��ج ف��ان��ت��ش��روا

∗∗∗
والم ال��ع��وال��ي زان دون��ه��ا م��ن ه��ام ف��وق م��ن ت��س��ط��ع ت��رائ��ٌك

ال��ح��م��ام34 ت��ص��د أج��واب وص��م
ال��س��الح ل��م��ع ال��ج��و ف��ي��ه��ا ي��ش��ق ال��ب��ط��اح ت��ل��ك ت��ب��س��م ف��ط��ف��ق��ت
ال��ن��ف��اد اع��ت��راه آخ��ي��ل وص��ب��ر ال��خ��ط��ى ل��وق��ع األرض وارت��ج��ت

∗∗∗
ال��ش��رار أوار ع��ي��ن��ي��ه ل��ح��ظ م��ن وط��ار ص��ري��ًرا ص��رَّت أس��ن��ان��ه

ث��ار ب��ال��ق��وم ل��ل��ب��ط��ش ول��ب��ة
ص��ن��ع��ت��ه وم��ن ه��ي��ف��س��ت ف��ض��ل م��ن ش��كَّ��ت��ه إل��ى ه��بَّ وس��ط��ه��م
ج��داد ش��ائ��ق��اٍت ل��ج��ي��ٍن ع��رى ف��ي ل��س��اق��ي��ه خ��ف��ي��ه ف��زرَّ

∗∗∗
ال��خ��ط��ي��ر ال��ح��س��ام ك��ت��ف��ي��ه وب��ي��ن ت��ن��ي��ر ب��درع ال��ص��در ك��س��ا ث��م

ال��ق��ت��ي��ر ف��ي��ه دق ق��د ف��ض��ٍة م��ن
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س��ط��ع ن��وًرا ال��ت��م ب��در ك��ال��ب��در ارت��ف��ع أنَّ��ى ال��ج��وب ذاك وال��ج��وب
ال��ب��ع��اد ال��رق��ي��ع أط��راف ي��ن��ي��ر الم��ًع��ا م��ض��ى ال��ج��و ق��ب��ة ف��ي

∗∗∗
ق��ذف ب��ف��ل��ٍك ال��ي��م إل��ى ح��ت��ى ق��ص��ف ع��ن��ًف��ا وال��ن��وء ك��أن��ه

ان��ح��رف ف��ي��ه األم��ن م��ج��ال وع��ن
ال��ج��ب��ال ف��وق ال��م��الح ي��ب��ص��ره اع��ت��زال م��ح��ل ف��ي ن��اٍر ل��ه��ي��ب
غ��اد ال��ج��و أف��ق ف��ي ك��ك��وك��ٍب غ��دت ق��د خ��وذة ه��ذا وب��ع��د

∗∗∗
ال��ن��ض��ار ع��ذب��ات ت��زه��و ه��ي��ف��س��ت أدار ع��ل��ي��ه ال��واري ق��ون��س��ه��ا

دار آخ��ي��ل ال��ش��ك��ة ف��ي ث��م��ت
ع��زم��ه ث��ق��ل��ه��ا ف��ي أزع��ج��ت أو ج��س��م��ه واف��ق��ت ه��ل ي��خ��ب��ره��ا
ارت��ي��اد ك��ل ي��رت��اد ب��ه��ا خ��ف��ت ق��د ال��ج��ن��اح��ي��ن م��ث��ل ب��ه��ا إذا

∗∗∗
أخ��ي��ل إال ال��ب��ه��م ك��ل ي��ث��ق��ل ص��ق��ي��ل س��ن��ان��ا غ��م��ٍد م��ن وس��ل

ال��ج��ل��ي��ل ل��ف��ي��ال خ��ي��رون أه��داه
ال��ل��ق��ا35 ل��ي��وم ف��ل��ي��ون رع��ن م��ن ان��ت��ق��ى ق��ب��ل ك��ان ق��د ق��ن��ات��ه
م��ع��اد36 أده��ى األب��ط��ال ع��ل��ى ع��ادت أه��وال��ه��ا ش��م��اء م��رَّان��ٌة

∗∗∗
ال��ع��دد ب��ب��ه��ي وأل��ق��م��ي��ذ ش��د ال��ح��ال ف��ي ال��خ��ي��ل وأف��ط��م��ي��ذ

اس��ت��ن��د ل��م��ا وال��ص��رع ف��أل��ج��م��ت
ال��م��رك��ب��ه إل��ى ه��بَّ س��وط��ه ف��ي ال��ك��ب��ك��ب��ه ف��ي أف��ط��م��ي��ذ ل��ل��ع��رش
ال��س��واد وت��ج��ل��و ت��زه��و ع��دت��ه ال��ض��ح��ى ك��ش��م��س آخ��ي��ل ت��اله

∗∗∗
ال��ف��الح ن��س��ل ف��وذرغ��ة ن��س��ل «ي��ا ص��اح: ب��ال��ج��رد ار ال��ه��دَّ ب��ص��وت��ي��ه
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ال��ن��ج��اح ب��ج��ن��ح أب��ال��ي��س زن��ث
م��ي��ت ث��م أم��ت إن ت��ت��رك��ان��ي ال ارت��وي��ت م��ا إذا ع��ودا ل��ل��ح��م��ى ب��ي
ال��ق��الد37 ت��ح��ت ب��ال��م��ض��م��د ي��ط��رق ان��ح��ن��ى ف��زن��ث ف��ط��رق��ل» ن��ظ��ي��ر

∗∗∗
ب��ان��س��دال: أع��راف��ه ول��ل��ث��رى ال��م��ق��ال خ��وَّل��ت��ه وه��ي��را ق��ال

ال��ن��زال ش��رَّ ال��ي��وم أخ��ي��ل «أج��ل
ع��ل��ي��ك ب��ه��ذا ن��ج��ن ول��م دن��ت إل��ي��ك ال��م��ن��اي��ا ل��ك��ن ن��ق��ي��ك
راد38 ق��ط ردَّه م��ا وق��دٌر س��ط��ا إاله ال��ج��ان��ي ل��ك��ن��م��ا

∗∗∗
ب��دا ك��ل��ي��ن��ا م��ن ل��ع��ج��ز ف��ال ج��ردا ق��د ف��ط��رق��ل ي��ك��ن ف��إن

اع��ت��دى39 ف��ت��اه��ا ت��ل��ك ل��ي��ط��ون��ٌة
ال��ف��خ��ار ش��ع��ار ف��ري��ام اب��ن ي��ول��ي أغ��ار إذ ال��س��رى ص��در ف��ي رم��اه
ي��س��ت��ع��اد ف��ال م��ح��ت��وٌم ال��غ��ي��ب ف��ي ال��رَّدى ف��إن ن��س��ب��ق إن ف��ال��ري��ح

∗∗∗
ص��ال»40 ال��رَّب ب��ق��وى وق��رٌم ربٌّ ال��ن��ص��ال ت��ح��ت ي��ص��م��ي��ك أن ب��دَّ ال

ال��وب��ال ب��ن��ات أخ��ف��ت وص��وت��ه
ال��ح��ن��ق: ب��م��لء آخ��ي��ل ف��ق��ال ن��ط��ق ه��ذا ب��ع��د ب��ح��رٍف ف��م��ا
ي��س��ت��ج��اد ال ال��م��ن��ط��ق ذا ف��م��ن��ك أن��ب��أت��ن��ي زن��ث ي��ا ب��ال��رَّدى «ل��م

∗∗∗
ق��ض��ى غ��ري��بً��ا ب��ال��م��وت ع��ل��يَّ م��ض��ى ح��ك��ًم��ا ب��ال��ج��اه��ل ف��ل��س��ت

أع��رض��ا ول��ن ال أب��ال��ي ف��ال
ت��ق��ع» ع��ل��ي��ه ال��ع��ي وث��ق��ل��ة ال��ج��زع س��ي��م��وا ال��ط��رواد أرى ح��ت��ى
ال��ن��ج��اد ب��ت��ل��ك ت��دوي ب��ه��دَّة ج��رده ال��س��رى ص��در ف��ي وح��ث
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هوامش

اليونان بالد يف ينبت الذي األحمر الزعفران به واملراد الزعفران، الجساد: (1)
البحر يم من يربز شخًصا الفجر مثل .٨ ن الصدد بهذا قلناه ما راجع أوروبا. وجبال

باحمراره. الزعفران يشبه بثوب مشتمًال
السفن. الخاليا: (2)

األمم باعتقاد وكثريٌ قديٌم للبرش أسلحتهم من شيئًا اآللهة بإهداء القول إن (3)
عىل زفس به أنعم الذي السالح ووصف مرة غري ذلك إىل هومريوس أشار وقد الخالية،
ويف آنياس، ابنها إىل الزهرة به ألقت الذي السالح فرجيليوس ووصف أخيل، أبي فيال
«وناوله بالرؤيا: يهوذا النبي أرميا واىف الثاني املكابيني سفر من عرش الخامس الفصل
ع١٥ األعداء» تحطم به هللا عند من هبة املقدس السيف هذا خذ وقال: ذهب من سيًفا
ذلك شيوع إىل إشارة فيها أن عىل العادية الرؤى حالة تتعدى ال التوراة ورواية و١٦.

مسموع. أو معروف غري بيشء يحلم ال إذ املعتقد؛
أخيل. قوم املرمدون وارعب السالح فصل أي: (4)

املناصل. حدود بها: يراد والثانية املعروف، الهوام األوىل: الذباب (5)
تحرق أن قبل الفساد يدركها لئالَّ امليت؛ بجثة االحتفاظ كل يحتفظون كانوا (6)
كرامة حفظ أراد وحيثما املعتقد، ذلك تدوين عىل حريًصا الشاعر ترى ولهذا تدفن، أو
املعقول يتجاوز لئالٍّ باآللهة فيستعني سليمة، نقية جثته لحفظ الوسائل بكل تذرع ميت
جثة بحفظ اآللهة من وغريه زفس عني كما بنفسها، األمر تبارش ثيتيس فهنا بعرفهم،
يف هكطور بجثة محتاطني وأفلون الزهرة وسرتى عرش، السادس النشيد يف رسفيدون
ألنها الفساد من فطرقل جثة حفظت ثيتيس أن قولهم أما — والعرشين الثاني النشيد
بنا حاجة ال الذي التكلف باب من وهذا فحفظوه، ملحوه أنهم فيفيد البحر، بنات من

والسلسبيل. العنرب القتيل بمنخري أفرغت إنها هذا: بعد قال وأنه خصوًصا إليه
Αμβροδνχ األول يدعون لآللهة ومرشوب مأكول بوجود يعتقدون كانوا (7)
ذكرها تقدم وقد آكلها، فيخلد املوت تقتل الطعم لذيذة لطيفة مادة وهو (أمربُوسيا)
ولونه بطعمه شائٌق األحمر الخمر من نوع وهو (نكتار) Νεχταρ والثاني .(١٤ (ن
والثاني اللفظني، لتقارب بالعنرب األول عربنا وقد للفساد، مضاد وكالهما برائحته ذكيٌّ
أبيات. بعد سيأتي كما بالكوثر هذا تعريب يحسن وربما املادتني، لتقارب بالسلسبيل
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الذين حتى أخيل لنداء إجابة للقتال متهافتًا التفَّ الجيش جميع إن يقول: (8)
السفينة، سكان عىل يقيمون أو السفن إىل فيلجأون جبنًا، الهيجاء عن يقعدون كانوا
نفوسهم. يف الوقع من لصوته كان ملا ذلك كل الجند، أرزاق تقسيم يتولون أو دفتها أي:
يف إن — الفوز بذلك فيأنس بالهزيمة فاز من إال بطشه من ينجو ال إنه أي: (9)
الثأر إال يرى ال وهو مىض ما كل عن أغىض إذ شاء؛ ما الهمة وعلو األنفة من أخيل كالم

العار. ودفع
والغوغاء. لّلغط الخطيب يضطرب أي: (10)

زفس. بنت الفتنة أي: (11)
حواء فخدعت حواء الحية أغرت كما زفس، هريا فخدعت هريا الفتنة أغرت (12)

آدم.
ذكرها. تقدم وقد املواليد، إالهة (13)

زفس. نسل من والده فرسيس ألن (14)
من أُهبط كإبليس مالك بوجود تعتقد ال األقدمني أمم من أمة نجد نكاد ال (15)
زفس بها ألقى زفس بنت هنا «فتنة» وهذه والبالء، الرسور علة األرض عىل فكان السماء
زفس نكل كيف مىض فيما رأينا وقد كان ما منها فكان الغرباء، وجه إىل الزرقاء قبة من

.(١٤ (ن بالطيطان
منه كره عىل أخيل غاظ حتى عليه استولت أنها إىل يشري للفتنة، أي: لها، (16)

مختاًرا. ذلك يف يكن ولم
واالسرتضاء االعتذار من له بد ال إذ املواقف؛ أحرج ملن هنا أغاممنون موقف إن (17)
لبث بل غريه قيام وال قام األمرين، بني فجمع الزعماء ورئاسة امللك بهيبة االحتفاظ مع
اآللهة عىل فات ما تبعة إلقاء يف الكالم وأطال األسماع واسرتعى يخطب سدته عىل
من مع بفعلها مثل ثم أخيل، عىل تهوينًا البليغ الوصف ذلك الفتنة ووصف والقضاء،
أنبأ زفس إن القائلة: الخرافة ونص وهريا)، زفس (أي: أخيل، ومن منه شأنًا أعظم هو
سيكون اليوم ذلك يف البرش بني نسله من مولود أول أن هرقل ميالد يوم األعىل املأل
ابن زوج وولدت الوعد، بذلك ليربنَّ باأليمان زوجته هريا منه فاستوثقت عظيًما، ملًكا
ثم هرقل، من بدًال توليته إىل زفس فاضطر السابع شهرها أول يف زفس بن فرسيس
اإلسهاب بهذا أغاممنون قصد وقد الثامن، النشيد يف أثبتناه مما أمرهما من كان ما كان
أمر كالمه وتأثري مرامه تحقيق أنس وملا كليهما، قدر من يحط ال بما أخيل غيظ تحويل

دهاء. فوقه ما دهاء وهو ألخيل، أعدها التي الطرف بإحضار
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نواس: أبي قول املعنى بهذا قيل ما أحسن من (18)

وال��ن��اُر ال��ج��ن��ة ك��أن��ك ال��ورى ح��ال��ت��ي��ك وي��خ��ش��ى ي��رج��و

الشديد. الفارس العتل: الكمي (19)
الجوع. السغب: (20)

عطشان. أي: صاد، (21)
وهو املسلمني، جند يف الجرَّاح بن عبيدة أبي خطاب هنا أوذيس كالم يشبه (22)
من مناد نادى الفجر صالة صلينا فلما الطائي: عدي بن غياث قال بعلبك. حصار عىل
يربز ال املسلمني من رجل كل عىل مني عزيمٌة يقول: عنه تعاىل ريضهللا عبيدة أبي قبل
بذلك ليكون يأكله، حارٍّا طعاًما له ويصلح رحله، إىل يربز حتى القوم هؤالء حرب إىل

(الواقدي). العدو لقاء عىل شديًدا
األب. دون بالجد التكنية هذه مثل مرَّ وقد أخيل نجد إياك (23)

فأخذ األحوال، بعض يف بخنزير يضحوا أن عادتهم من كان الخنزير، الرت: (24)
والتواثق التحالف عىل دليًال بالخنزير التضحية وجعلوا العادة تلك عنهم الرومان

وأوذيس. أغاممنون شافكما، بقوله: يريد (25)
أزمانهم. يف متبعة كانت عادة تلك (26)

تنحر التي الذبائح أكل عليهم محرًما كان ألنه البحر؛ إىل الخنزير بجثة القوا (27)
أليمان. توثيًقا

واملصيبة. الداهية النآد: (28)
سبية هنا األزمان، تلك يف السبايا حالة تمثل تاريخية قطعة بريسا ندب يف إن (29)
لها يكن لم إذ بعًال؛ باتخاذه النفس تعلل بالدها ودمر وأخوتها، بعَلها أخيُل قتل أمرية
يغلب عرصنا يف شأنها هذا فتاًة أن شك وال املؤبد، للرق االستسالم أو بذلك الرضاء إال
الشجى عربات تذرف بريسا كانت بل وعادات أخالًقا زمان لكل أن عىل الرق، تؤثر أن
لعله بوعده ألخيل تذكريًا الختام يف بها باحت وقد األمنية، تلك بنيل بعلها كان رجل عىل

يديه. قبضة يف وصارت إليه اآلن أُرجعت وقد ينجزه،
والنجاة بالعتق يطمع من فيهن يكن لم إذ بريسا؛ كنواح السبايا نواح يكن لم (30)

الرق. من
ومنيالوس. أغاممنون أي: وأتريذ، أتريذ قوله: (31)
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الهون والجند املآدب يف فطرقل همة املوقف هذا يف أخيل يتذكر أن عجب ال (32)
طعامهم. يف القوم مشاركة عن المتناعه آخر سببًا كانت الذكرى هذه ولعل بطعامهم،
أخيل يالزم هذا مع وهو وبأًسا، وسنٍّا ونسبًا حسبًا كفًؤا خليًال فطرقل كان (33)
من ينطلق أن قبل األمر فييل بعينه أوامره يقرأ املطيع، والخادم النصوح األخ مالزمة
يفديه أن له أتيح لو ويتمنى األطفال، بكاء يبكي األبطال رواع أخيل وهذا أخيل، شفتي
مقام والبنه الولد مقام أخيل ألبي يقوم حي، وهو دونه يموت وأن ووحيده، وأبيه برأسه
أخيل جمع ولقد التواد، بهذا الدهور مدى األمثال ترضب أن هذا بعد عجب فال الوالد،

بقوله: الرياحي األبريد رثاء فطرقل خليله برثائه

ال��ق��ب��ُر غ��ي��ب ال��ذي ال��م��ي��ت أن��ا وك��ن��ت ن��ادبً��ا ال��ن��اس ف��ي ال��ح��ي ك��ن��ت ف��ل��ي��ت��ك

بقوله: الغنوي سعد بن كعب ورثاء

ت��ن��وب ح��ي��ن ال��ده��ر ن��ائ��ب��ات ع��ل��ى ي��ع��ي��ن��ن��ي وك��ان ي��ك��ف��ي��ن��ي ك��ان أخ

الحادرة: وقول

أت��وج��ُع أرى ل��و ال��م��ن��ي��ة ذو أش��ت��ك��ي ن��س��ي��ب��ة ول��دت م��ن أف��ب��ع��د
أج��زُع ت��ري��ن��ي ف��ه��ل ل��ل��ح��ادث��ات أن��ن��ي م��ح��ال��ة وال ع��ل��م��ت ول��ق��د

الهذيل: وقول

ال��ح��ت��م وال��ول��د اإلخ��وان م��ن ص��ف��يَّ ل��ي��ل��ة ع��ش��ت م��ا أن��س��اك ال ف��وال��ل��ه

اآلخر: وقول

وم��ال��ي��ا ب��ن��ف��س��ي م��س��روًرا ف��دي��ت��ك م��ي��ت ن��ف��س ف��دت ن��ف��س ل��و أج��اري
ق��ض��ائ��ي��ا دون ال��ل��ه ق��ض��اءُ ف��ح��ال ِح��ْق��بَ��ة ك أَُم��الَّ أن أرج��و ك��ن��ت وق��د
ح��ذاري��ا ك��ان األق��دار م��ن ع��ل��ي��ك إن��م��ا ب��ع��دك ش��اء م��ن ل��ي��م��ت أال

البحرتي: وقول
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وي��م��ي��ن��ي ع��ن��ده ش��م��ال��ي ف��خ��اس��ت ش��ه��دت��ه أك��ون أالَّ أس��ف��ا ف��وا
دون��ي أغ��ب��ر ال��ده��ر ي��ل��ق��ى ك��ان ك��م��ا دون��ه أح��م��ر ال��م��وت ل��ق��ي��ت وإال
ب��خ��ئ��ون ق��ب��ل��ه ي��وًم��ا ك��ن��ت وم��ا ل��خ��ي��ان��ة ب��ع��ده ب��ق��ائ��ي وإن

الحطيئة: وقول

ط��ائ��ُل م��وت��ك ب��ع��د ح��ي��ات��ي ف��ي ف��م��ا ت��م��ت ف��إن ح��ي��ات��ي أم��ل��ل ل��م ع��ش��ت ول��و

واألجواب: الدروع، الالم مخفف والالم: الرماح، والعوايل: الخوذ، الرتائك: (34)
الرتوس.

فليون. جبال من أي: (35)
لنصل الغمد يتخذ كما الرمح، لسنان غمًدا يتخذون أحيانًا كانوا أنهم يظهر (36)
سائر بخالف هيفست صنع يكن لم أخيل رمح أن األبيات هذه من ترى — السيف
لم ألنه الرمح؛ هذا عدا ما األوىل أخيل شكة بكل ذهب فطرقل أن مرَّ وقد سالحه، قطع
آخر رمح اصطناع إىل حاجة بهيفست يكن ولم أخيل، عند فبقي حمله عىل يقوى يكن

القناة. ليصنع نجاًرا يكن ولم حداًدا، كان هيفست أن وخصوًصا
بسالحه. يشك وهو أخيل مشهد هيبة إىل النظر القارئ يفوتن ال

النري. وهو املضمد حلقة بالقالد أردنا (37)
ثم األعمار، عيها يغزلن املغزل بأيديهن ثالثًا إناثًا إالهات األقدار يمثلون (38)
العالم ورقابة الخلق أعمال يف عظيم شأن ولهنَّ األجل، حلول عند الحياة حبال يقطعن
سوى ما ويف (ن٢٤) الجمع بصيغة واحدة مرة هومريوس يذكرهن والعقاب، والثواب

واحدة. بإالهة القدر عن يعرب ذلك
أفلون. هو ابنها أي: ليطونة، فتى (39)

هنا وها فطرقل، عىل حزنًا الدمع يذرفان أخيل جوادي تقدم فيما رأينا (40)
هذين عن الغرائب لرواية السامع أعد الشاعر فإن غرو وال — ويتنبأ بل يتكلم أحدهما
يميزهما أن بد ال فكان الخلد، جياد من إنهما قال: إذ مرة؛ ألول ذكرهما منذ الجوادين
الكالم قوة إيالءهما هريا إىل ينسب هو ثم البرش، عن لآللهة تمييزه الخيل سائر عن

الرواية. غرابة من ليقلل
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القدر. إالهات أو األقدار

بلينوس روي فقد األقدمني، عند كثرية الحيوانات عن املروي الكالم هذا أمثال إن
يزال ال فكالمهما القاع، وظبية بلعام حمارة الحيوانات بتلك نساوي وال لثورين، كالًما

باعتقاد. مرويٍّا
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أخيل وبطش للقتال اآللهة تحفز

ُمْجَملُُه

وأثينا هريا فانحازت الفريقني، من شاؤا أي بمعاضدة لآللهة وأذن مجلسه زفس عقد
عىل والزهرة وزنثس والطونة وأرطميس وأفلون وآذيس اإلغريق، إىل وهيفست وفوسيذ
أن هريا فرامت ألخيل، الربوز عىل آنياس وحث ليقاوون هيئة أفلون فاتخذ الطرواد،
اآللهة تجتنب أن بهم األجدر أن رأى أفلون ولكن أخيل أزر لشد وأثينا فوسيذ تنفذ
لم إن بالقتل أنذره عليه مقبًال آنياس أخيل رأى وملا بعد، عن وترقبهم البرش قتال
برص عىل فغيش إنقاذه إىل فوسيذ يبادر لم لو يهلك وكاد أخيل، مبارزة إال فأبى يرجع
الجهة من وهكطور باألعداء، الفتك عىل صحبه يستحث وأقدم غيًظا أخيل فاحتدم أخيل،
وانقض فرجع أفلون، يصده لم لو أخيل عىل باإلقبال وهم صحبه يستنهضهمم األخرى
هكطور يتمالك فلم امللك، فريام أبناء بأحد فتك حتى ذبًحا يذبحهم الطرواد عىل أخيل
ويواريه هكطور أفلون ينقذ لم لو يصطدمان البطالن وكاد أخيه، بثأر للطلب الكر عن
الطرواد بجنود ويرسًة يمنة يبطش جعل هكطور من مناًال أخيل ينل لم وملا سحابة، يف

القتىل. فوق مركبته جرت حتى

ج��م��دا ال��دم��ا ع��ل��ى ال��ع��ج��اج ت��ق��ع ت��خ��ض��ب��ت��ا وق��د وب��راح��ت��ي��ه



اإللياذة

أيًضا. الثالثني اليوم يف الواقعة هذه مجرى

العرشون1 النشيد

ال��ع��ددا ي��ن��ظ��م ق��وم��ك ح��ول��ي��ك اح��ت��ش��دا ال��ب��اس��ل ف��ي��ال اب��ن ي��ا ل��ك
ع��دى ج��ي��ش ي��ع��ج ال��ه��ض��اب ف��وق ق��اب��ل��ك��م ال��ف��ل��ك إزاء أن��ت��م
ع��ق��دا2 ل��م��ج��ل��س ذوي��ه ت��دع��و ف��أن��ف��ذه��ا دع��ا زف��س وث��م��ي��س
ال��ع��م��دا3 ت��س��ت��ق��دم ال��ورى ك��ل ج��ائ��ب��ة األول��م��ب م��ن ط��ارت

∗∗∗
ع��ج��ال4 ج��روا ب��ل ت��خ��ل��ف ن��ه��ٌر ال األوق��ي��ان��س وغ��ي��ر ل��ب��وا
ج��دال ج��دوال أو ج��رى ن��ب��ًع��ا س��ك��ن��ت ح��وري��ة م��ن ي��ب��ق ل��م
ل��ت��م��ت��ث��ال ف��وًرا س��ع��ت إالَّ ن��ض��رت روض��ًة أو غ��اب��ة أو
ح��ش��دا ب��م��ح��ف��ٍل زف��س ح��ول م��ن ب��ه��م غ��صَّ ��رح وال��صَّ ب��ه��م ف��إذا

∗∗∗
ب��ن��ى ال��ن��ب��ي��ل ه��ي��ف��س��ت ألب��ي��ه س��ن��ا ت��ف��ي��ض س��دد ع��ل��ى ج��ل��س��وا
ع��ل��ن��ا5 م��ل��ب��يً��ا ه��بَّ أع��م��اق ال��ـ ل��ج��ج م��ن األرض��ي��ن وم��زع��زع
ه��ن��ا: دع��اه ��ا ع��مَّ م��س��ت��ف��س��ًرا وس��ط��ه��م ق��رَّ إذ ان��ب��رى ث��م
وب��دا ال��ع��ل��ى ب��ن��ي ل��ح��ش��د أف��ض��ى م��ا ��واع��ق ال��صَّ ي��رم��ي ال��ذي ذا «ي��ا

∗∗∗
س��ت��ش��ع��ر» ب��ي��ن��ه��م وال��ح��رب ت��ف��ت��ك��ر ال��ق��وم��ي��ن أب��ذي��ن��ك
ال��ف��ك��ر ب��ه ع��ل��ق��ت م��ا أدرك��ت «ن��ع��م ال��غ��ي��وم: رك��ام ف��أج��اب
دم��روا ول��و ه��ل��ك��وا ول��و ح��ت��ى ب��ه��م ع��ان��يً��ا دوًم��ا زل��ت م��ا
ات��ق��دا ال��ل��ظ��ى إذا األل��م��ب ف��وق ج��ذًال ن��اظ��ري أس��رح ف��أن��ا
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∗∗∗
ان��ت��ظ��م��وا ش��ئ��ت��م أي وب��س��ل��ك ان��ق��س��م��وا ال��س��رى ب��ي��ن وج��م��ي��ع��ك��م
ل��ه��م ب��دا ف��ذٍّا ل��و آخ��ي��ل ل��ق��ا ت��ط��ي��ق ط��رواًدا خ��ل��ت م��ا
ي��ح��ت��دم ف��ط��رق��ل ع��ل��ى أض��ح��ى وق��د ف��ك��ي��ف راع��ه��م م��رآه
ق��ص��دا»6 م��ا خ��الف ال��ق��ض��اء ق��ص��د وإن ال��ح��ص��ون دك إن ب��دع ال

∗∗∗
رغ��ب��ا ك��م��ا ك��ل وت��ط��اي��روا ال��ت��ه��ب��ا ال��ف��ت��ن��ة أوار ف��ب��ه��م
ذه��ب��ا ف��وس��ي��ذٌ ث��م��ة ف��االس وك��ذا أس��رع��ت ه��ي��را ل��ل��ف��ل��ك
ع��ق��ب��ا ال��ق��وي ه��ي��ف��س��ت ـ��ج��ب��ار وال��ـ ه��رم��س ال��ق��وام وك��ذل��ك
وع��دا ج��رى إن ح��م��ًال س��اق��اه ل��ه ت��ط��ي��ق ال ي��خ��م��ع ي��ج��ري

∗∗∗
ال��ح��ن��ق ب��ادي ال��ط��راود أمَّ ال��ق��ل��ق ال��ق��ون��س ربُّ وأري��س
ال��ط��ل��ق7 ال��م��ب��س��م ع��ف��رذي��ت م��ع ك��ن��ان��ت��ه��ا ف��ي أرط��م��ي��ٍس م��ع
م��ن��دف��ق ج��ري ض��ف��ت��ي��ه م��ن ج��رى وزن��ث الط��ون��ا وك��ذاك
م��دى8 ل��ك��ل غ��دائ��ره ت��زه��و ان��س��دل��ت م��ن ف��ي��ب��وٌس وك��ذاك

∗∗∗
ت��ف��ت��خ��ر اإلغ��ري��ق س��رى ك��رت ان��ح��دروا ال��ع��ل��ى آل م��ا وق��ب��ي��ل
ص��غ��روا ال��ع��دى رؤي��ت��ه ول��ه��ول ع��زل��ت��ه ع��ق��ي��ب ع��اد آخ��ي��ل
ي��س��ت��ع��ر اإلن��س ه��ول ك��أري��س ب��ش��ك��ت��ه م��ش��ت��ًدا أل��ف��وه
ال��ت��ب��دا ال��ف��ت��ن��ة غ��م��ام ح��ت��ى اش��ت��ب��ك��وا م��ا ب��ال��ن��اس ال��ع��ل��ى وب��ن��و

∗∗∗
ال��زم��ر ج��م��ل��ة ت��ش��دد ص��اح��ت وال��ح��ف��ر ال��ث��غ��ر ب��ي��ن ف��االس
األث��ر ع��ل��ى ط��راوده ي��غ��ري ع��اص��ف��ة ه��ب��وب ه��بَّ وأري��س
ال��ش��رر واري ال��م��ع��اق��ل ق��ب��ل وف��ي ي��ه��دُّ س��ي��م��وس ب��ه��ض��اب
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رع��دا ال��ع��ل��ى م��ن وزف��س ص��دع��ت ف��ت��ن��ت��ه��م األرب��اب ف��ك��ذل��ك

∗∗∗
م��ح��ت��دم��ا األرض ه��زَّ وف��س��ي��ذ ف��اص��ط��دم��ا ال��ج��ي��ش��ي��ن س��رى ف��ت��ن��وا
ال��ق��م��م��ا ب��م��ي��ده أم��اد ح��ت��ى دع��ائ��م��ه م��ن إي��ذا ف��ارت��ج
م��ل��ت��ط��م��ا ال��ي��م وج��ه ب��ال��ف��ل��ك وغ��دا ط��روادة وت��زع��زع��ت
م��رت��ع��دا اه��ت��زَّ ال��ج��ح��ي��م ع��رش ع��ن آذس األرض ب��ج��وف ح��ت��ى

∗∗∗
ت��ن��ف��ج��ر األرض ف��ج��اج ي��خ��ش��ى ال��خ��ب��ر وه��ال��ه ص��اح ب��ال��وي��ل
وال��ب��ش��ر ال��ج��ن ي��راه��ا ت��ب��دو ظ��اه��رة ال��ظ��ل��م��ات وم��ن��ازل
ذع��روا ل��ه ال��ع��ل��ي��ا ب��ن��و ح��ت��ى م��خ��ب��ره��ا ال��الء ال��وه��اد ت��ل��ك
ع��دا ال��ش��ق��اق ع��ادي ال��ع��ل��ى ب��س��رى إن ال��ع��وال��م زل��زال ول��ذاك

∗∗∗
ص��درا س��ه��ام��ه ب��ي��ن ف��ي��ب��وس ظ��ه��را م��ذ ال��ه��ول م��ل��ك ل��ف��س��ي��ذ
ان��ح��درا آرس أث��ي��ن��ا وإل��ى ب��رزت الط��ون��ٌة ول��ه��رم��ٍس
ن��ش��را س��ه��ام��ه ال��ق��اص��ي��ات ف��ي م��ن ش��ق��ي��ق��ة ب��دت زف��س ول��زوج
م��ي��دا9 ب��ك��ف��ه��ا ال��ن��ض��ار ق��وس س��اط��ع��ًة ت��م��ي��د أرط��م��ي��س ه��ي

∗∗∗
ان��دف��ق��ا ال��ذي ال��ن��ه��ر ذي��ال��ك م��ص��ط��ف��ق��ا ان��ق��ض ه��ف��س��ت وع��ل��ى
ان��ط��ل��ق��ا ال��ورى ف��ي ب��اإلس��ك��ن��در وك��ذا اس��م��ه ج��رى زن��ث ال��خ��ل��د ف��ي
م��ح��ت��رق��ا ي��ؤج ظ��لَّ وأخ��ي��ل ف��ت��ن��ت��ه��م األرب��اب ه��ي ه��ذي
ن��ف��دا ص��ب��ره ال��ك��ت��ائ��ب ت��ل��ك س��رى وخ��رق ه��ك��ط��ور ل��ل��ق��اء

∗∗∗
دم��ه م��ن ��ف��اك ال��سَّ ال��وغ��ى رب ت��ح��دُّم��ه ف��ي ل��ي��روي ي��ذك��ر
م��ع��ص��م��ه ب��أس ي��ع��ص��م أن��ي��اس ل��ه أث��ار ف��ي��ب��وًس��ا ل��ك��ن
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ت��ع��ظ��م��ه ص��ل��ى أي��ن «أن��ي��اس خ��اط��ب��ه: ل��ي��ق��اوون ش��ك��ل ف��ي
م��ن��ف��رًدا»10 أخ��ي��ل ل��ت��الق��ي��ن م��رت��ش��ًف��ا ل��ل��ط��رواد آل��ي��ت

∗∗∗
ع��ج��ال ت��س��وق��ن��ي إل��ي��ه رغ��م��ي ع��ل��ى ع��الم ف��ري��ام «اب��ن ق��ال:
ف��ش��ال ف��أم��ن��ي ل��دي��ه ق��دم��ي ث��ب��ت��ت م��رة ب��أول ل��ي��س��ت
وج��ال ه��ال��ًع��ا ق��ب��ًال ول��ي��ت ص��ع��دت��ه وج��ه م��ن إي��ذة ف��ي
م��ض��ط��ه��دا11 وف��داس ل��رئ��ي��س��ة ورم��ى ص��وارن��ا اس��ت��ب��اح ل��م��ا

∗∗∗
ال��ع��ط��ب م��ن أن��ق��ذن��ي وق��واي زك��ى م��ش��ددا زف��س ل��ك��ن
ال��ح��ج��ب ف��ي ف��االس وأم��ام��ه ع��ج��ال أب��ادن��ي ف��ك��ان أوًال
ب��ال��ق��ض��ب وال��ط��رواد ـ��ل��ي��ل��ي��غ ال��ـ ل��ي��ق��ت��ض��ب ن��ص��رت��ه��ا ت��ول��ي��ه
ع��ض��دا ل��ه ك��ان��وا ال��ع��ل��ى وب��ن��و ك��ف��ًؤا ل��ه إن��س��يٌّ ك��ان م��ا

∗∗∗
دم��ا ت��س��ي��ل م��ن��اص��ل��ه ط��ارت رم��ى وح��ي��ث ص��ان��وه ي��رم إن
زع��م��ا ك��م��ا ذالٍّ س��ام��ن��ي م��ا ع��دل��وا ب��ي��ن��ن��ا م��ا أن��ه��م ف��ل��و
واق��ت��ح��م��ا» وص��ال ال��ن��ح��اس م��ث��ل م��ف��اص��ل��ه ص��ل��ب��ت ول��و ح��ت��ى
خ��ل��دا ال��ع��ل��ى ب��أك��ن��اف ره��ًط��ا إذن أن��ت «ادع ف��ي��ب��وس: ف��أج��اب

∗∗∗
ي��ن��ت��س��ب ال��ب��ح��ر ش��ي��خ ول��ب��ن��ت ال��ن��س��ب س��اق��ك ف��ل��ع��ف��رذي��ت
أُب ل��ع��ف��رذي��ت وزف��س ح��س��بً��ا ث��ق��ة ع��ن ال��رج��ح��ان ل��ك ف��إذن
ال��رع��ب» ن��ع��رات��ه م��ن ي��أخ��ذك ال ب��ن��ص��ل��ك ب��ادره ف��ه��ل��م
م��ب��ت��ع��دا ي��رت��دُّ ال ف��ان��ق��ضَّ ق��درت��ه ف��ي��ه أف��رغ ث��م م��ن

∗∗∗
ي��ق��ت��رب ألخ��ي��ل ج��ي��ش��ه م��ن ي��ث��ب ب��ارًزا ه��ي��را ف��رأت��ه
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اط��ل��ب��وا األرغ��وس��ة ن��ص��رة م��ن ب��ط��ان��ت��ه��ا م��ن إل��ي��ه��ا ف��دع��ت
ال��َح��َرُب ُدونَ��ه��ا َح��رٍب ِل��َم��آِل انْ��تَ��ِب��ه��ا ُف��وس��ذُ «أث��ي��ن��ا ق��ال��ت:
م��ع��ت��م��دا ف��ي��ب��وس ع��ل��ى ب��أًس��ا م��ّدرًع��ا أخ��ي��ل رام أن��ي��اس

∗∗∗
ي��ل��ي أخ��ي��ل ف��وًرا ب��ع��ًض��ا أو م��ه��ل ب��ال ف��ل��ن��دف��ع ف��ي��ب��وس
ال��وج��ل م��ن وي��ع��ص��م��ه ب��أًس��ا ش��دت��ه ف��وق وي��خ��ول��ن��ه
م��ث��ل ع��ن ج��ل ودٍّا أول��وه أس��رت��ن��ا ص��ي��د ع��ي��انً��ا ف��ي��رى
ي��دا ي��ق��ص��رون وع��نَّ��ا ه��ال��وا م��ا ال��ط��راود أح��الف وج��م��ي��ع

∗∗∗
ع��ن��ا ك��ل ال��ي��وم أخ��ي��ل ل��ن��ق��ي ه��ن��ا ل��ل��ك��ف��اح ان��ح��درن��ا أف��م��ا
ج��ب��ن��ا12 ع��ت��ا ربٌّ وج��ه��ه ف��ي ب��دا ث��م األم��ر ك��ت��م��ن��ا ف��إذا
وه��ن��ا ب��دت إن��س��يٍّ وألي م��رع��ب��ٌة األرب��اب ف��م��ن��اظ��ر
وج��دا» م��ذ س��ن��ي��ه ال��ق��ض��اء غ��زل ك��م��ا ال��ح��م��ام ف��ل��ي��رد ث��م م��ن

∗∗∗
ال��غ��ل��ط��ا أع��ه��د ش��أن��ك ك��ان م��ا ال��ش��ط��ط��ا «دع��ي ف��وس��ي��ذ: ف��أج��اب
ف��ن��ن��خ��رط��ا ن��ل��ي ال��ع��ب��اد ح��رب ق��ًوى أش��دَّ ك��نَّ��ا إذ رم��ت م��ا
غ��ط��ا ط��ي ال��ت��ل ذاك ف��وق م��ن ن��رق��ب��ه��ا ال��ح��رب خ��ل��ي ل��إلن��س
ع��م��دا م��ث��ل��م��ا ع��م��دن��ا ف��وًرا اع��ت��دي��ا وف��ي��ب��س أري��س وإذا

∗∗∗
ص��دع��ا أك��ف��ن��ا ب��أس ف��ه��ن��اك ردع��ا وإن ردا إن وأخ��ي��ل
رج��ع��ا» ال��ع��ل��ى ل��س��رى ن��ل��ق��اه��م��ا ه��ل��ًع��ا ل��ل��ع��ل��ى ظ��ن��ي وه��ن��اك
ارت��ف��ع��ا ال��ذي ال��س��ور إل��ى ه��رع��وا ب��أس��رت��ه ف��وس��ي��ذٌ ث��م م��ن
ج��ه��دا م��ذ وال��ط��رواد ف��االس ب��ن��ت ق��ب��ل ه��رق��ل ألج��ل س��ور

∗∗∗
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َخ��َرج��ا ه��اج��ًم��ا َع��َل��ي��ِه ل��َم��ا َل��ج��ا ف��ي��ِه ال��بَ��ح��ِر َوح��ِش َوْج��ِه ِم��ن
ول��ج��ا غ��م��ام��ٍة ح��ج��ب ط��ي ف��ي م��ع��ه ب��م��ن ف��وس��ي��ذٌ ف��ه��ن��اك
ع��رج��ا وآرس م��ال ف��ي��ب��وس س��ي��م��ي��س ه��ض��اب ري��اض وإل��ى
ق��ع��دا ال��رب��ى ف��وق ح��ول��ي��ه��م��ا م��ن ال��ط��راود أن��ص��ار ب��ج��م��ي��ع

∗∗∗
ن��اق��م��ًة األرب��اب س��رى ل��ب��ث��ت ق��ائ��م��ة ال��ص��وي��ي��ن م��ن وك��ذا
واج��م��ة ال��ه��ي��ج��اء س��اح��ة ع��ن ع��زل��ت��ه��ا ب��ظ��ل ع��ن��اك ظ��ل��ت
ه��اج��م��ًة ت��ن��ق��ضَّ ب��أن ق��اٍض ع��زت��ه ب��ع��رش زف��س ل��ك��ن
ص��ع��دا خ��ط��اه��م��ا ون��ق��ع ��ت أجَّ س��اط��ع��ة ال��ج��ي��ش��ي��ن وص��ف��ائ��ع

∗∗∗
ال��م��ل��ل ه��ات��ه ل��وط��أة م��ادت وال��ع��ج��ل ال��رج��ل ت��ح��ت واألرض
ب��ط��ل أي��م��ا ت��ح��دَّم ب��ط��ٌل م��ق��ت��ح��م��ا زفَّ ج��ي��ش ك��ل م��ن
واألس��ل ال��ب��ي��ض رب آخ��ي��ل ق��اب��ل��ه ال��ب��أس رب أن��ي��اس
م��ن��ج��ردا ال��م��ي��دان ف��ي أن��ي��اس وع��دا م��ب��رًزا ال��ق��ن��اة ه��ز

∗∗∗
ج��ن��ت��ه ص��ل��د ي��رف��ع ه��اج ق��د خ��وذت��ه أع��راف رأس��ه ف��ي
ش��وك��ت��ه ل��ك��س��ر ال��ج��م��وع ن��ه��ض ش��رى ك��ل��ي��ث آخ��ي��ل ف��ان��ق��ضَّ
س��ك��ي��ن��ت��ه ع��ل��ى وظ��لَّ ي��ع��ب��أ ف��ل��م ال��ب��الد ك��ل ل��ه��م ف��زع��ت
زب��دا م��رغ��يً��ا ف��أح��دق ب��ق��نً��ا ف��ت��ي��ت��ه��م ب��ه��م رم��اه ح��ت��ى

∗∗∗
ت��ض��رُّم��ه ب��م��ه��ج��ت��ه ي��ص��ل��ي ف��م��ه ف��اغ��را ت��ق��دَّم ح��ن��ًق��ا
ت��ح��دُّم��ه ت��ذك��ي ب��ش��راره��ا وم��ق��ل��ت��ه ص��رَّت أس��ن��ان��ه
ت��وس��م��ه م��ن ي��روع ق��رع غ��دا ص��ف��ح��ت��ي��ه ف��ي ول��ذي��ل��ه
ع��ددا أب��ط��ال��ه��م م��ن ل��ي��ب��ي��د أو ل��ي��ه��ل��ك م��ن��ق��ًض��ا ف��ي��ه��ب
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∗∗∗
ي��ش��وق��ه أن��ي��اٍس ل��ل��ق��اء ت��ح��رق��ه آخ��ي��ل ف��ل��ذاك
ي��رم��ق��ه: ب��ال��ع��ن��ف م��خ��اط��بً��ا ه أت��ا ال��م��ج��ال ض��اق إذا ح��ت��ى
ت��س��ب��ق��ه إل��يَّ ع��ن��ه ب��رزت ك��ذا أراك ل��م ج��ي��ش��ك «أن��ي��اس
أب��دا ط��روادٍة ف��ي أح��ك��ام ال��ـ ي��ش��اط��راك ف��ري��اًم��ا أزع��م��ت

∗∗∗
ح��ك��م��ا ب��م��ا ح��ك��ًم��ا ق��اص��ٌر ه��و ف��م��ا ذاك ي��ج��زي��ك ف��ل��ن ك��الَّ
ع��ظ��م��ا س��م��وا أب��ن��اء ف��ل��دي��ه ه��ن��ا ظ��ف��رت ب��ي م��ا وإن ك��الَّ
ال��ك��رم��ا ي��ج��زل ل��ك أرض��ه م��ن إذن ف��س��ك��ت ب��ي إن ول��ع��ل��ه
ح��ص��دا م��ا ك��ل ف��ت��ح��ش��د خ��ص��ب وم��زرع��ه��ا ك��رًم��ا زه��ت ب��ق��ًع��ا

∗∗∗
ه��رب��ا م��ث��ق��ف��ي ل��واك أف��م��ا األرب��ا ه��ن��ا ه��ا ت��درك ه��ي��ه��ات
م��ض��ط��رب��ا ل��ديَّ ف��ررت إي��ذا ع��ل��ى ي��وم ال��ي��وم ادَّك��رت أف��م��ا
ال��ه��ض��ب��ا وراءك ف��ردت ت��ن��ف��ت ل��م ف��ص��ل��ت��ك ق��د س��وام��ك ع��ن إذ
ال��ع��م��دا ل��رن��ي��س��ة م��ن ه��دَّم��ت وأن��ا ل��رن��ي��س��ة ف��ي ف��ل��ج��أت

∗∗∗
م��غ��ت��ن��م��ا ع��دت واص��الن��ي إذ ب��ع��ون��ه��م��ا وآث��ي��ن��ا زف��ٌس
ق��دم��ا م��ت��ع��ن��ه��ا ح��ري��ة م��س��ت��ل��بً��ا ال��غ��ي��د م��ن��ه��ا وس��ب��ي��ت
س��ل��م��ا ن��اج��يً��ا ح��ت��ى أن��ي��اس ح��ف��ظ��وا وآل��ه زف��س ل��ك��ن
اع��ت��ق��دا ك��م��ا ف��ص��ان��وه ف��ي��ه ع��ب��ئ��وا م��ا ال��ح��ي��ن ذا وإخ��ال��ه��م

∗∗∗
ب��ال ش��رَّ ف��ت��س��ام ل��ي ت��ت��ص��دَّ ال ق��وم��ك ب��ي��ن ن��ص��ح��ت��ك ف��ارج��ع
ات��ص��ال» ب��ه��وان��ه إذا إال أب��دا ب��ذاع��ن ل��ي��س ف��ال��غ��ر
اب��ت��ذال ف��ذل��ك ال��ك��الم ف��ظ ع��ن أع��ج��ز ل��س��ت ف��ي��ال «اب��ن ق��ال:
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ول��دا ه��ن��ا ه��ا ت��ل��ق��ى خ��ل��ت أو ذا ب��ق��ول��ك إرع��اب��ي أزع��م��ت

∗∗∗
وال��خ��ب��ر ال��ع��ل��م ع��نَّ��ا غ��اب م��ا األث��ر أب��ص��ارن��ا ع��ن غ��اب إن
اش��ت��ه��روا ل��ن��ا أس��الٍف آث��ار ل��ن��ا ق��ب��ل ال��راوون روى ف��ن��ق��د
ذك��روا ك��م��ا ل��ث��ي��ت��ي��س وك��ذا م��ت��ص��ًال ك��ن��ت ��ا إمَّ ألي��اك
ع��ه��دا أب��ي ان��خ��ي��ٌس وال��ش��ه��م م��ن��ت��س��ب��ي ال��غ��رَّاء ل��ل��زه��رة

∗∗∗
ق��ه��را ف��ت��ى ن��ادب��ًة ال��ي��وم ذا ت��رى األس��رت��ي��ن إح��دى ب��د ال
اس��ت��ع��را ال��ذي ال��ط��ع��ن م��وق��ف ع��ن ف��اص��ل��ن��ا ال��ق��ول ل��غ��و ك��ان م��ا
وان��ت��ش��را ذاع ق��د ل��م��ا وف��ًق��ا ن��س��ب��ت��ن��ا ت��ح��ق��ي��ق ت��رم ول��ئ��ن
ب��ل��دا دردان��ي��ا ب��ن��ى زف��ٍس ف��ت��ى وه��و ف��دردن��وس ف��اع��ل��م

∗∗∗
ت��ك��ن ل��م ال��س��ه��ل ه��ذا ع��رض ف��ي ال��زم��ن ذيَّ��ال��ك ف��ي إل��ي��ون
ال��ق��ن��ن ال��ش��ام��خ إي��ذا س��ف��ح ف��ي م��ن��ازل��ه��م ك��ان��ت ق��د وال��ن��اس
ال��ف��ط��ن ف��ت��ى إرخ��ث��وٌن ـ��م��ول��ى ال��ـ ن��ش��ا م��ن��ه دردان��وس ث��م م��ن
رغ��دا خ��ي��ول��ه ب��ه��نَّ م��رح��ت م��س��ارح��ه ط��رٍّا ال��ورى أث��رى

∗∗∗
م��رح��ت أف��الؤه��ا خ��ل��ف��ه��ا م��ن س��رح��ت ح��ج��رة وأل��ف��ا أل��ٌف
س��ب��ح��ت13 ل��ق��د ن��واص��ي��ه م��ه��ًرا ف��ح��ك��ى ب��ب��ع��ض��ه��ا ه��ام ب��ري��اس
رم��ح��ت ح��ي��ث��م��ا ال��س��ن��اب��ل ق��م��م س��ح��ق��ت م��ا ع��ش��ر ب��اث��ن��ي ف��ع��ل��ق��ن
م��ط��ردا وث��ب��ن ال��م��ي��اه ف��وق ف��م��ن ال��ب��ح��ار ع��ل��ى ه��ب��ي��ن وإذا

∗∗∗
ح��ك��م��ا ط��روادًة م��ن أط��روس ن��م��ا وم��ن��ه إرخ��ث��وٌن ه��ذا
ال��ع��ظ��م��ا أب��ن��اؤه غ��ان��ي��م��ذٌ وك��ذا ع��س��اراق��ٌس إي��ل��وس
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ف��س��م��ا ال��ع��ل��ى أب��ن��اء رف��ع��ت��ه ط��ل��ع��ت��ه ل��ج��م��ال غ��ان��ي��م��ذ
س��ع��دا14 أول��م��ب��ه��م ف��ي ف��ل��ذاك ب��ي��ن��ه��م زف��س س��اق��ي ل��ي��ك��ون

∗∗∗
ان��ت��س��ب��ا ط��ث��وٌن ول��ل��وم��ذون أب��ا ل��ل��وم��ذون ك��ان إي��ل��وس
ال��ن��ج��ب��ا ول��م��ب��س ه��ي��ق��ي��ط��وون ق��ل��ي��ط��ي��ٌس ف��ري��ام وك��ذاك
رت��ب��ا ع��ال م��ن ج��دي ق��اف��ي��س ع��رف��وا ع��س��اراق��س وب��ن��ج��ل
غ��دا ف��ت��اه ه��ك��ط��ٌور ف��ري��ام ك��م��ا ك��ان أن��خ��ي��س اب��ن��ه ف��أب��ي

∗∗∗
األم��م ق��ي��م ذل��ك ول��زف��س ودم��ي ن��س��ب��ت��ي ف��خ��اري ه��ذا
ال��ه��م��م ع��ال��ي أوه��ن ش��اء م��ا وإذا ��ة ه��مَّ أع��ل��ى ش��اء إن
ال��ك��ل��م س��اق��ط ف��ي��ه ك��ال��ول��د ل��ن��ا ل��ي��س ال��ط��ع��ن م��ج��ال ف��ه��ن��ا
س��ردا ي��ب��ت��غ��ي وم��ه��م��ا ذل��ًق��ا ي��رى ب��ف��ي��ه ف��تً��ى ك��ل ف��ل��س��ان

∗∗∗
س��م��ع��وا أس��م��ع��وا م��ن وس��ب��اب��ه��م م��ت��س��ع ال��ل��غ��و ه��ذا م��ي��دان
ي��س��ع15 وال أرادم��ه م��ئ��ة ف��ل��ًك��ا ل��غ��ون��ا ي��ش��ح��ن ن��ب��غ إن
ن��ق��ع ح��ط��ة ب��م��وق��ع س��ف��ًه��ا أش��رب��ت��ا ك��ام��رأت��ي��ن ف��ع��الم
ه��دى ب��غ��ي��ر ص��دق ع��ل��ى ك��ذبً��ا ب��ق��ارع��ة ت��ق��اذف��ت��ا ش��ت��ًم��ا

∗∗∗
م��ع��ا» ال��ن��ص��ال ص��م ن��ج��ل أق��ب��ل ج��زع��ا ب��رائ��ع��ي ف��ل��س��ت ك��الَّ
وق��ع��ا س��ن��ان��ه ال��م��ج��ن وع��ل��ى ف��م��ض��ى رم��ح��ه أرس��ل ث��م م��ن
رف��ع��ا م��ج��ن��ه ص��ل��د آخ��ي��ل ه��ام��ت��ه وف��وق ص��لَّ ف��ع��ل��ي��ه
س��دى ك��ان ال��خ��وف ذا ل��ك��ن��م��ا ي��خ��رق��ه ال��رم��ح أن خ��اف ق��د

∗∗∗
ت��ح��ف م��ن األرب��اب أول��ت م��ا ف��ي ي��ع��م��ل اإلن��س ع��ج��ز ه��ي��ه��ات
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ي��ق��ف ل��م ذاك ول��وال ي��ن��ف��ذ ف��ل��م ال��ن��ض��ار ع��ل��ى ال��س��ن��ان وق��ف
ال��ت��ل��ف آف��ة ت��دف��ع ه��ي��ف��س��ت ط��رَّق��ه��ا ال��ت��رس ط��ب��اق خ��م��ٌس
ن��ض��دا م��ا ون��ع��م ال��م��ج��ن ظ��ه��ر ع��ل��ى ال��ف��ل��ز م��ن اث��ن��ت��ي��ن ن��ض��د

∗∗∗
ع��ج��ب ص��ف��ي��ح��ت��ا ال��ن��ح��اس وم��ن ال��ذه��ب م��ن ل��وٌح وع��ل��ي��ه��م��ا
م��ض��ط��رب رج��وع ال��ن��ض��ار ل��وح ع��ن ي��رج��ع ال��ن��ص��ل ال��ن��ح��اس خ��رق
ي��خ��ب ول��م أن��ي��اٍس ج��وب ف��ي ف��م��ض��ى س��ن��ان��ه أخ��ي��ل ف��رم��ى
ص��ردا16 وط��ائ��ًرا رقَّ ال��س��ب��ت ـ��ه ع��ل��ي��ـ ال��ن��ح��اس ح��ي��ث ص��ف��ح��ٍة ف��ي

∗∗∗
ح��ذرا أم��ام��ه ال��م��ج��ن م��دَّ م��س��ت��ت��را أن��ي��اس م��ت��ل��م��ل��ًم��ا
م��ن��ك��س��را17 ي��ص��لُّ م��اد وال��ج��وب ن��ف��ذت ب��ه ف��ل��ي��ون ف��ق��ن��اة
ص��درا وج��ه��ه ع��ن ال��ث��رى وج��ه إل��ى رآه أن��ي��اٌس وال��ن��ص��ل
ال��ك��ت��دا18 ي��ف��ل��ق وك��اد ف��ي��ه م��رت��ع��ًش��ا ي��غ��ٌل ال��ح��ض��ي��ض ف��ل��ق

∗∗∗
اع��ت��رض��ا ودون��ه ص��اح وأخ��ي��ل ان��ت��ف��ض��ا ص��دره ول��ك��ن ف��ن��ج��ا
ق��ب��ض��ا ص��خ��رٍة ه��ائ��ل أن��ي��اس ح��زازت��ه وف��ي ال��ح��س��ام س��لَّ
ن��ه��ض��ا ت��ك��ل��ف ب��غ��ي��ر ف��ب��ه��ا ذا زم��ان��ك ف��ي ت��ج��ه��ض ب��ط��ل��ي��ن
ش��ه��دا19 م��راق��بً��ا ف��رَّ ح��ي��ث م��ن ب��أس��ه��م��ا األرض��ي��ن وم��زع��زع

∗∗∗
ص��خ��رت��ه ب��ص��ل��د أخ��ي��ل ل��رم��ى ب��ح��دت��ه أن��ي��اٌس ل��واله
ب��ج��ب��ه��ت��ه ل��م��ع��ت خ��وذة أو م��ج��وب��ه أخ��ي��ل ص��ان ول��ك��ان
م��ن��ي��تَّ��ه م��ن أدن��ى أن��ي��اس ي��ده ف��ي أخ��ي��ل س��ي��ف ول��ك��ان
ال��م��ددا: ي��ن��ي��ل��ه ص��اح ال��ح��ال ف��ي ب��أس��رت��ه ف��وس��ي��ذا ل��ك��ن

∗∗∗
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ي��رس��ل��ه أذي��س ون��ح��و أس��ًف��ا س��ي��ق��ت��ل��ه آخ��ي��ل «أن��ي��اس
ي��غ��ف��ل��ه ف��ي��ب��وس وذا ج��ه��ًال ل��ه ف��دان أغ��واه ف��ي��ب��وس
ن��ه��م��ل��ه ون��ح��ن األن��ام ن��وب ت��ده��م��ه ال��ب��ر وه��و ف��ع��الم
ع��ب��دا م��ن ل��ك��ل ال��ع��ب��اد ب��ي��ن ل��ه��ا ال��ف��روض ب��ث ع��ن ق��ط م��ا

∗∗∗
ال��م��ل��ك��ا ف��ات��ق��وا أخ��ي��ل دم��ع��ه س��ف��ك��ا إن ي��غ��اظ زف��س ش��كَّ ال
ه��ل��ك��ا م��ا دردان��وس وس��ل��ي��ل ه��ن��ا ال��ه��الك ل��ه ال��ق��ض��اء ي��أب��ى
ال��درك��ا وت��أل��ف ت��ب��ي��د ط��رٍّا أس��رت��ه دردان��وس ك��ي��ف أو
ع��ق��دا ق��د ال��ود ع��ه��د اإلن��س ف��ي ل��ه زف��س ن��س��ل م��ن ال��ذي وه��و

∗∗∗
وح��ب��ا اج��ت��ب��ى وأن��ي��اس زف��ٌس غ��ض��ب��ا ق��د ف��ري��ام ب��ن��ي ف��ع��ل��ى
رغ��ب��ا ك��ي��ف��م��ا ال��ط��راود ب��ي��ن م��ح��ت��ك��ًم��ا ي��س��ود س��وف ف��ل��ذاك
ن��ج��ب��ا»20 ول��ده��م م��ن ب��ع��ده��م م��ن وك��ذا ب��ن��وه��م ث��م وب��ن��وه
وردى21 ك��ش��ف��ة أو ن��ج��وًة أو رم «ب��رأي��ك ه��ي��را: ل��ه ق��ال��ت

∗∗∗
ج��ه��ت��ي م��ن أق��س��م��ت أن��ا ول��ك��م أق��س��م��ت ف��االس ل��ك��ن��م��ا
أل��ه��ب��ت» ب��ال��ن��ي��ران إل��ي��ون ل��و ال��طَّ��راود ب��ن��ي ن��ع��ي��ن ال أن
ص��ل��ص��ل��ت ال��ص��م ح��ي��ث أرم��اح ال��ـ ل��م��ش��ت��ج��ر ف��وس��ي��ذٌ ف��ان��ق��ض
ج��ردا ق��د آخ��ي��ل وح��س��ام��ه ب��ص��خ��رت��ه أن��خ��ي��س اب��ن ح��ي��ث

∗∗∗
ن��ظ��را ف��م��ا ن��واظ��ره غ��ش��ي��ت ن��ش��را غ��م��ام��ًة أخ��ي��ل ف��ل��دى
وج��رى ب��ه��ا أل��ق��ى وأم��ام��ه زان��ت��ه اج��ت��ر ال��م��ج��ن وم��ن
ع��ب��را ب��ن��ده ال��ع��ج��ال ف��وق وم��ن ال��رج��ال ف��وق وب��وث��ب��ٍة
ان��ت��ض��دا ال��ق��ف��ق��ون��ة م��ع��س��ك��ر ـ��ث ح��ي��ـ ال��ك��ت��ائ��ب ط��رف ب��ه ف��إذا
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∗∗∗
ل��ل��خ��ط��ر ف��اس��ت��ه��دف��ت أع��م��اك س��ري وأي أن��خ��ي��س «اب��ن ق��ال:
ح��ذر ع��ل��ى ف��ك��ن ع��داك ول��ق��د ت��ؤث��ره ال��خ��ل��د آل آخ��ي��ل
ال��ق��در ف��ي خ��طَّ ��ا ع��مَّ ب��ال��ق��س��ر ت��ب��ل��غ��ه��ا أذي��س ف��دار أوال
ال��ش��ددا الق��ي��ت��ه إذا ت��ل��ق��ى ب��ط��ٌل ال اإلغ��ري��ق ف��ي وس��واه

∗∗∗
وص��ل» ب��اط��ًش��ا ال��ك��ت��ائ��ب ص��در ف��ج��ل أب��اده ال��ق��ض��اء وإذا
ي��ق��ل ل��م ال��ق��ول ه��ذا وخ��الف ب��م��وق��ف��ه غ��ادره ث��م م��ن
ال��ع��ج��ل ف��ي ع��ن��ه ال��غ��ي��اه��ب ت��ل��ك ف��ان��ق��ش��ع��ت أخ��ي��ل ح��ول وأن��ار
وال��خ��ل��دا: ال��ن��ف��س ي��ن��اج��ي ل��ه��ًف��ا زف��رت��ه ح��ر وص��ع��د ف��رأى

∗∗∗
ان��ط��ل��ق��ا ال��ذي رم��ح��ي ف��ذا ط��رف��ي رم��ق��ا ع��ج��ي��ب��ة أيَّ «رب��اه
ح��م��ًق��ا ه��الك��ه أروم ك��ف��ي ط��ع��ن��ت ال��ذي ال��ق��رم أب��ص��ر ال
ص��دق��ا ب��ه ف��إذا ال��ع��ل��ى ل��ب��ن��ي خ��ط��أ ان��ت��م��ى أن��ي��اس خ��ل��ت ق��د
ي��ردا22 ل��ن ال��ورد ف��ه��ذا اب��ًدا ف��رٌج ح��س��ب��ه ح��ي��نً��ا ي��ن��ج إن

∗∗∗
غ��ن��ى» ال��ع��داة ب��ه��م ف��ي ع��ن��ه ل��ي وأن��ا ك��ت��ائ��ب��ي وألدف��ع��ن
م��ن��ى: ب��ل��ي��ل ي��م��ن��ي��ه��م ع��ل��نً��ا ف��ي��ل��ق��ه ص��ف��وف ي��ج��وب وم��ض��ى
ط��ع��ن��ا ف��تً��ى م��ن��ه��م ام��رئ ك��ل ه��ن��ا أخ��اي ب��ن��ي رأي��ت «ه��الَّ
أج��دا23 ج��ح��ف��ًال وأح��ط��م أردي م��ن��ف��رًدا ص��ل��ت م��ا ل��ي ك��ان م��ا

∗∗∗
ت��ص��دُّه��م ف��االٍس ن��ف��س أو ه��ج��م��وا إن ال��ج��م��ع ذا آرٌس ال
أج��م وال ب��ه��م أص��ول وي��دي ق��دم��ي ق��وى ث��ب��ت��ت م��ا س��أك��رُّ
ال��ه��م��م دون��ه��ا م��ن ه��م��ة ف��ي ك��ت��ائ��ب��ه��م س��رى ك��ل وأخ��وض
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ح��م��دا ه��ن��ي��ه��ًة ال��ل��ق��اء ه��ذا أس��ل��ي ظ��ب��ي ي��ل��ق��ى م��ن خ��ل��ت خ��ا

∗∗∗
ب��ط��ان��ت��ه: ه��ك��ط��وٌر وه��ن��اك ع��ص��ب��ت��ه ي��ح��ثُّ أخ��ي��ل ف��ه��ن��ا
وص��ول��ت��ه ت��ب��ج��ح��ه ت��خ��ش��وا ف��ال أخ��ي��ل ط��رواٍد «ن��ب��الء
ح��رم��ت��ه أه��ي��ن ال��خ��ل��ود ره��ُط ح��م��ٍق ع��ن ك��ذاك أط��ي��ق وأن��ا
خ��ردا24 أم��ام��ه��م ال��ه��م��ام ب��ات ع��ل��نً��ا ال��ق��ن��ا ب��دت إذا ل��ك��ن

∗∗∗
ه��رف��ا ق��د األق��وال ف��ب��س��ائ��ر وف��ى ث��م ال��ق��ول ب��ع��ض ق��ال إن
وص��ف��ا ك��م��ا ��اه ك��فَّ ك��ال��ن��ار ال��ت��ه��ب��ت ل��و ل��ه ف��ألب��رزنَّ
وق��ف��ا» ل��و ال��ص��ل��ب ك��ال��ح��دي��د أو أل��ه��ب��ت��ا ��ا ك��فَّ ل��و ك��ال��ن��ار
ج��ل��دا م��ش��ت��دة ال��ق��ن��ا س��م��ر م��س��ب��ل��ًة ال��ط��رواد ف��ارت��دت

∗∗∗
ب��ي��ن��ه��م ف��ي��ب��وس ج��رى ل��ك��ن ه��دي��ده��م وع��ال وت��ك��ث��ف��وا
ت��ق��ت��ح��م إيَّ��اك ه��ن��ا ج��دة ع��ل��ى أخ��ي��ل ف��ري��ام «اب��ن ق��ال:
ح��ش��ده��م ب��ال��ّدرَّاع غ��ص إذ أب��ًدا ��رى ال��سُّ ق��ل��ب ف��ي ق��اب��ل��ه
ش��ردا»25 ح��س��ام��ه ح��دُّ م��اع��ن��ك ص��ع��دت��ه ف��ات��ت��ك ف��إن ال أو

∗∗∗
ه��ل��ع��ا ج��ن��وده ب��ي��ن وان��ص��اع س��م��ع��ا ل��م��ا ه��ك��ط��وٌر ف��ارت��اع
ان��دف��ع��ا ال��ع��دى ب��ي��ن وب��ع��زم��ه ه��دت��ه ت��روع ص��اح وأخ��ي��ل
ش��رع��ا ج��ن��وده��م ص��ي��د خ��ي��ر م��ن إف��ي��ت��ي��ن أط��رن��ت ب��س��ل��ي��ل
ول��دا ح��وري��ٍة م��ن ال��خ��ص��ب ت ذا ب��ه��ي��ذة إي��م��وٍل س��ف��ح ف��ي

∗∗∗
ه��ام��ت��ه ص��ل��ب ي��ف��ل��ق ب��ال��رم��ح ب��ك��رَّت��ه آخ��ي��ٌل الق��اه
ب��ن��ص��رت��ه: م��ف��ت��خ��ًرا آخ��ي��ل وع��دا س��الح��ه ي��ص��لُّ ف��ه��وى
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ن��ش��أت��ه أرض ع��ن ن��أى م��ي��ٌت ه��ن��ا أن��ت األب��ط��ال أش��ج��ع «ي��ا
ال��ج��ددا»26 س��ق��ى ق��د ه��رم��س ار ـ��ه��دَّ وال��ـ ه��ي��ل��س ح��ي��ث غ��ي��ف��س ب��ح��ر ع��ن

∗∗∗
ج��ث��ت��ه ت��رضُّ وال��م��رك��ب��ات م��ق��ل��ت��ه ال��م��وت ظ��الم غ��ش��ى
م��ن��ي��ت��ه أورده ال��ب��اس ذا ان��ط��ن��ر ب��ن ذي��م��ول وأخ��ي��ل
ت��ري��ك��ت��ه م��خ��ت��رًق��ا ل��ل��ع��ظ��م ف��م��ض��ى رم��ح��ه وارى ال��ص��دغ ف��ي
ن��ج��دا ب��اس��ًال ال��ع��زي��م��ة واري ب��ط��ال ف��ق��ض��ه ال��دم��اغ ق��ضَّ

∗∗∗
ه��رب��ا م��ت��م��ل��ًص��ا خ��ي��ل��ه ع��ن وث��ب��ا م��ذ رم��اه وه��ف��ودم��اس
ق��رب��ا ل��ف��وس��ٍذ ق��ي��د ال��ث��ور ـ��ل م��ث��ـ ي��زار ف��أك��بَّ ظ��ه��ره ف��ي
ط��رب��ا27 ل��ع��ج��ي��ج��ه ه��ي��ل��ي��ق��ٍة ف��ي ي��ج��ذل األرض��ي��ن وم��زع��زع
ال��ج��س��دا أن��ف��اس��ه ف��ارق��ت أن إل��ى ه��ف��ودم��اس ع��ج وك��ذاك

∗∗∗
ص��رع��ا م��ل��ي��ك��ه��م اب��ن وف��ل��ي��ذر وس��ع��ى ان��ث��ن��ى آخ��ي��ل ث��م وم��ن
ط��ل��ع��ا إذا وأع��داه��م س��نٍّ��ا وأح��دث��ه��م ف��ري��اٍم ول��د م��ن
ام��ت��ن��ع��ا ف��م��ا ع��ن��ه ال��وغ��ى م��ن��ع ل��ذا إل��ي��ه ط��رٍّا وأح��ب��ه��م
رش��دا وم��ا ح��م��ًق��ا ع��دوه ف��ي م��ف��ت��خ��ًرا ال��ج��ي��ش ب��ص��در ف��ج��رى

∗∗∗
ص��ع��دت��ه ح��دَّ ي��ن��ف��ذ ال��ظ��ه��ر ف��ي ب��ع��دوت��ه واف��اه آخ��ي��ل
ألم��ت��ه ووص��ل ال��ن��ض��ار ح��ل��ق ي��ك��ن��ف��ه ه��ن��اك ال��ن��ج��اد ح��ي��ث
رك��ب��ت��ه ف��وق ي��ش��ه��ق ف��أك��بَّ س��رَّت��ه إزاء ال��س��ن��ان ن��ف��ذ
م��س��ت��ن��دا ل��ألرض ب��أك��ف��ه ف��أم��س��ك��ه��ا ان��دل��ع��ت أم��ع��اؤه

∗∗∗
ك��س��ا ال��ظ��الم وع��ي��ن��ي��ه ف��وًرا أس��ى ف��ه��اج ه��ك��ط��ور ف��رآه
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م��ح��ت��رس��ا آخ��ي��ل م��ن ظ��ل أن ي��ؤل��م��ه ال��ن��ار م��ث��ل ف��ان��ق��ضَّ
أن��س��ا وب��ال��ل��ق��ا أخ��ي��ل ي��ج��ري وم��ض��ى ان��ب��رى م��ن��ص��ل��ه ب��ش��ح��ي��ذ
ك��م��دا ح��ش��اش��ت��ي أذاب ق��د م��ن ب��دا ه��اك ن��ف��س «اط��م��ئ��ن��ي ق��ال:

∗∗∗
ل��ن��ا ال��خ��ط��اب ف��ص��ل ه��ن��ا ف��ع��س��ى دن��ا ال��ح��ب��ي��ب ال��خ��ل ق��ات��ل ذا
ي��ف��ص��ل��ن��ا» ب��ال��ج��ي��ش ب��ل��ي��اذن��ا ف��رج م��ن ال��ق��رب ه��ذا ب��ع��د م��ا
ه��ن��ا» ال��زؤام ف��ال��م��وت ادن «ه��يَّ ب��ه: ص��اح ث��م أح��دق ث��م وم��ن
ول��دا؟ ه��ن��ا ه��ا ت��ل��ق��ى «أف��خ��ل��ت ج��زٍع: م��ا غ��ي��ر م��ن ف��أج��اب��ه

∗∗∗
ش��ت��م��وا م��ن ش��ت��م ي��ع��ج��زن��ي ل��ن ال��ك��ل��م ه��ات��ه ت��ج��زع��ن��ي ل��ن
ك��ل��ه��م وال��ب��ه��م ف��ق��ت��ن��ي إذ ال ب��اع��ك ط��ول أب��خ��س��ن��ك ل��ن
والءه��م ش��اءوا م��ن ي��ؤت��ون ع��ص��م��ت��ن��ا األرب��اب ل��ك��ن��م��ا
اط��ردا» أح��ش��ائ��ك ف��ي واف��اك إذا ال��ش��ح��ي��ذ ال��ن��ص��ل ذا ول��ع��ل

∗∗∗
ح��ذف��ت ح��ي��ن��م��ا ت��ن��ف��خ ف��االس وق��ف��ت ال��خ��ف��ا وف��ي ال��ق��ن��اة ورم��ى
ان��ح��رف��ت ال��ه��وى ف��ي��الف��ي اب��ن وع��ن س��اق��ط��ًة ق��دم��ي��ه ل��دى رج��ع��ت
ق��ص��ف��ت ال��س��رى ب��ي��ن ه��دٍة ف��ي ح��ن��ًق��ا ث��ائ��ًرا أخ��ي��ٌل ف��ع��دا
اف��ت��ق��دا ه��ك��ط��وًرا ووالئ��ه ب��ق��درت��ه ف��ي��ب��وًس��ا ل��ك��ن

∗∗∗
ت��ع��ق��ب��ه ��ا م��ن��ق��ضٍّ وأخ��ي��ل ح��ج��ب��ه ده��م��اء ب��غ��م��ام��ٍة
م��ض��رب��ه ي��ض��ي��ع ال��غ��م��ام ب��ط��ن ح��ن��ًق��ا ض��اربً��ا ث��الثً��ا ف��ع��دا
ت��ل��ه��ب��ه: ي��وري ب��ه��دي��ده راب��ع��ة ك��ال��رَّب ان��ب��رى ث��م
ج��دا28 وأيُّ ك��ل��بً��ا ي��ا ف��ي��ب��وس ج��دا وذاك أخ��رى ن��ج��وٌة «ذي

∗∗∗
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س��ل��ف��ا ل��ع��ون��ه ل��ج��أت إالَّ م��زدل��ف��ا ال��ح��رب ن��ق��ع خ��ض��ت م��ا
م��ن��ت��ص��ف��ا م��ن��ك إل��ى ع��دت م��ا ن��ص��روا األول��ى ن��ص��ر أت��ل ف��ل��ئ��ن
وك��ف��ى» ي��دي ب��ل��غ��ت م��ا ك��ل ف��ي غ��ن��ى ع��ن��ك ب��س��واك ل��ي واآلن
ال��ث��أدا29 ي��ك��دم ف��أه��وى وارى ��ف��ه م��ث��قَّ ذري��وٍف وب��ج��ي��د

∗∗∗
ق��ف��ال وق��د واف��ى ذي��م��وخ��ًس��ا ال��ب��ط��ال ف��ي��ل��ي��ت��ور وس��ل��ي��ل
ح��م��ال ب��س��ي��ف��ه ث��م ف��رم��ت��ه ب��رك��ب��ت��ه ن��ف��ذت ط��ع��ن��ٍة ف��ي
ال��ن��ب��ال ع��م��دة ب��ي��اٍس ول��دي ع��ل��ى ك��رَّ ث��م أج��ه��ز وع��ل��ي��ه
ف��ئ��دا30 ل��وق��وده م��ن ل��وغ��وس ي��ص��ح��ب��ه دردان��وس أل��ق��رم

∗∗∗
ب��ص��ل��ص��ل��ة خ��رَّا وك��اله��م��ا ب��م��رك��ب��ة ك��ان��ا ف��ك��اله��م��ا
م��ن��ص��ل��ت ل��ل��م��وت ب��م��ث��ق��ف وذا ب��ال��ح��س��ام ي��راه ه��ذا
م��ع��م��ع��ة ب��ق��ل��ب ل��دي��ه ـ��روس أط��ـ أل��س��ط��ر ف��ت��ى ف��الح وغ��دا
س��ج��دا ال��ق��وى وم��ن��ه��دَّ أح��ن��ى م��رت��م��يً��ا آخ��ي��ل ف��ل��رك��ب��ت��ي

∗∗∗
دم��ا» واح��ق��ن ت��رب��ك ك��ن��ت م��ذ ك��رم��ا ب��ال��ص��ب��ا وارف��ق «اع��ف ق��ال:
رح��م��ا م��ا ق��ط ف��ي��ال اب��ن أنَّ ح��م��ًق��ا ف��ات��ه ق��د ج��ه��ل��ه وا
ح��س��م��ا ال��ن��دا ذك ب��ح��س��ام��ه ب��ل ي��س��م��ع رقَّ م��ا ل��ن��دائ��ه
ال��ك��ب��دا ج��وف��ه م��ن واس��ت��خ��رج��ت دٍم ب��س��ي��ل ف��ه��ق��ت ط��ع��ن��ة ف��ي

∗∗∗
ض��رب��ا ال��ف��ت��ى ذك وب��ص��ع��دة اق��ت��رب��ا م��ول��ي��س م��ن ث��م م��ن
م��ن��ق��ل��ب��ا األرض ف��وق ف��أك��ب أذٍن إل��ى أذن م��ن خ��رق��ت��ه
ن��ش��ي��ا رأس��ه ف��ي ب��م��ه��ن��ٍد آغ��ن��ٍر إي��خ��ك��ل��وس وت��اله
وم��دا31 ب��ك��ف��ه ال��ق��ت��ي��ل ب��دم م��ق��ب��ض��ه ك��ع��ب ح��ت��ى وال��س��ي��ف
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∗∗∗
ال��ع��ض��ل ب��م��ج��م��ع ال��س��ن��ان وارى ال��ب��ط��ل ذوق��ل��ي��ون وب��زن��د
األج��ل واف��د ي��راق��ب ف��ث��وى ب��ث��ق��ل��ت��ه س��اع��ده ف��أم��ي��ل
ي��م��ل ول��م ب��خ��وذت��ه أن��أى ه��ام��ت��ه آخ��ي��ل ب��ح��س��ام��ه
م��ن��ج��ردا ه��ن��اك ظ��لَّ ال��ج��س��م ـ��ه وم��ن��ـ ال��دم��اغ ط��ار م��ت��ن��اث��ًرا

∗∗∗
وط��ن خ��ي��ر إث��راق ل��ه ك��ان��ت م��ن ف��ي��رس ب��ن رغ��م��وس وت��اله
ط��ع��ن ب��ال��س��ن��ان ��ا ل��مَّ رئ��ت��ي��ه ف��ي أن��ف��ذ آخ��ي��ل ف��س��ن��ان��ه
رك��ن ول��ل��ف��رار ال��ع��ن��ان ف��ل��وى س��ائ��ق��ه آري��ث��وس ف��ارت��اع
زؤدا32 ان��ث��ن��ت وال��خ��ي��ل ف��أك��بَّ ب��ادره آخ��ي��ل ظ��ه��ره ف��ي

∗∗∗
ص��ول��ت��ه ت��روع ص��ال ك��ال��رب س��ط��وت��ه وت��ل��ك أخ��ي��ل ه��ذا
ك��رَّت��ه األع��داء واج��ت��اح��ت دٍم س��ي��ول أج��رى ان��ب��رى ح��ي��ث
ه��ب��ت��ه ت��ش��ت��دُّ ب��ه��ا أج��ًم��ا ك��س��ي��ت ب��ق��ن��ٍة ال��ل��ه��ي��ب م��ث��ل
وق��دا ك��ي��ف��م��ا ي��ح��ط��م أش��ج��ار ال��ـ ال��ت��ه��م ب��ه ج��رت ال��ري��اح ح��ي��ث

∗∗∗
ان��ط��ل��ق��ا ال��س��ن��ب��ل ف��وق ث��وران ط��رق��ا ب��ي��دٍر ف��ي وك��أن��م��ا
م��ن��س��ح��ق��ا ي��ن��دق ب��خ��ط��اه��م��ا ف��غ��دا ل��دي��ه��م��ا ال��ش��ع��ي��ر ي��ب��س��ط
ان��دف��ق��ا33 ح��بُّ��ه��ا ال��س��ن��اب��ل وم��ن ن��ي��ره��م��ا ت��ح��ت ��ا وع��جَّ داس��ا
وال��زردا ال��ب��ه��م ت��دوس ف��م��ض��ت ج��رى أخ��ي��ل ب��م��رك��ب��ٍة وك��ذا

∗∗∗
أم��دا ط��ائ��ًرا ال��ح��واف��ر وم��ن غ��دا ال��ن��ج��ي��ع ال��م��ح��االت وم��ن
وال��ع��ددا34 ال��خ��ي��ل ت��ح��ت ال��ج��ذع ك ذا ي��خ��ض��ب س��ي��ًال م��ت��ف��ج��ًرا
ح��دا ال��م��رام ب��ه ال��م��ن��ي��ع ـ��ع��ز ول��ل��ـ ال��رف��ي��ع ل��ل��ش��رف وأخ��ي��ل

850



العرشون النشيد

ج��م��دا35 ال��دم��ا ع��ل��ى ال��ع��ج��اج ن��ق��ع ��ب��ت��ا ت��خ��ضَّ وق��د وب��راح��ت��ي��ه

هوامش

قصائدهم، بدء يف تصوراتهم جعبة يفرغوا أن الشعراء عجزة ضعف من إن (1)
تصور أو بليغ معنى كل من فرغت قد الناظم مخيلة وترى إال املنظومة ربع عىل تأتي فال
يف وترشع منها نشيد من تفرغ فال آخرها إىل أولها من تقرأها اإللياذة وهذه مبتكر،
ينفد لم املستطيلة الراحة بعد للحرب املتضور كالفارس الشاعر تخال حتى اآلخر تالوة
السامع، يشوق تعديل أو بزيادة يكرره قائًما معنى كرر فإذا املدخرة، قواه من يشء
فال يشءٍ ذكر من أكثر وإذا منه، بأحسن ليأتي يبعده فإنما اإلطراء، من نوًعا أعاد وإذا
اإلطناب ذلك من كان ما بنسيك تنقال وينتقل األساليب فينوع اململ باإلطناب يزعجك
منه درجة تربح ال كسلم شعره فجميع منه، زادك لو تتمنى أن يشوقك بل واإلسهاب

أعىل. درجة تطأ حتى
بما السالح ومشتجر الكفاح، مواقع عن بمعزل وهو أخيل بسالة يصف رأيناه
عىل حامًال بوصفه الضعف بعض سيبدو وأنه يذر، ولم يبق لم أنه الظن إىل يسوق
اإللياذة أوائل يف نسب سيقال، ما إىل بالنسبة قليل قيل ما أن ييل ما يف وسرتى األعداء
ثم ،(٩ (ن يفلحوا فلم إليه، الوفود إيفاد إىل اضطروا حتى اعتزاله إىل اإلغريق فشل
(ن يراهم، أخيل أن توهمهم ملجرد فشًال يلتوون فكادوا املبني الفوز ذلك الطرواد فاز
ومركبته، سالحه إىل نظرهم ملجرد بعًضا بعضهم يحطم وكان مخذولني ارتدوا ثم (١٣
وولوا قلوبهم تخلعت حتى صوتًا بهم وصاح أعزل عليهم أرشف أن هو وما (١٦ (ن

.(١٨ (ن مدبرين
مدجًجا أقبل وقد يفعل أن عىس فما مذكوًرا أمًرا بعد يأت ولم أخيل هيبة تلك
وتهيج واألرضون، السموات ترتج أن إال الغمرات تلك يخوض وهو يبق لم بسالحه؟
الشاعر سيبسطه ما ذلك الرضاب، ملواقع األرباب وتنقض األنهار وتفيض البحار

الزمان. ذلك ألساطري استجماًعا
الرسالة. لتأدية منها ألبق يكن لم العدل، إالهة ثميس (2)

اآللهة. واملقصود الرؤساء، العمد: (3)
تخلفه سبب يف البحث أطالوا األرباب، جميع وأبو األصول أصل األوقيانوس (4)
البنني. حفالت الجتناب سببًا املعتزل الهرم األب بكونه وكفى هنا، لبسطه محل ال بما

851



اإللياذة

فوسيذ. األرضني: بمزعزع يريد (5)
باعتقادهم، القضاء تحويل يمكن ال إذ هذا؛ قوله هومريوس عىل البعض انتقد (6)
وال بالشعر، يتكلم فالرجل االنتقاد، لذلك وجًها أرى وال عنه، الدفاع يف آخرون وأطال
الكالم هذا مثل جاء فقد ذلك عن وفضًال للشاعر، اتساعه والتخريج للتأويل مجال يتسع

هللا: لدين املعز للخليفة هانئ ابن قال املنزلة. الكتب ويف حتى والنثر الشعر يف

ال��ق��ه��ار ال��واح��د ف��أن��ت ف��اف��ع��ل األق��دار ش��اءت م��ا ال ش��ئ��ت م��ا
األن��ص��ار أن��ص��ارك وك��أن��م��ا م��ح��م��د ال��ن��ب��ي أن��ت ف��ك��أن��م��ا

زريق: ابن ممدوحه يف املتنبي الطيب أبو وقال

ال��ت��ق��ي��ي��س��ا وت��ف��س��د ال��ظ��ن��ون ت��ن��ف��ي آي��ة ف��ي غ��اي��ة ت��ص��ور ب��ش��ر
ع��ي��س��ى ألع��ي��ا م��ع��رك��ة ي��وم ف��ي س��ي��ف��ه ع��ازر رأس ص��ادف ك��ان ل��و

هومرييٍّا تعبريًا عرب وكأنه زمانه، منجمي بلسان تكلم وقد املعري قول ذلك ومثل
قال: إذ

ال��ك��ي��اٌن خ��ان��ه��م��ا رم��ت م��ا س��وى رام��ا وال��م��ري��خ ال��ب��رج��ي��س إذا

يخفى. ال كما الحرب إاله آريس واملريخ زفس، أو املشرتى، والربجيس
شتى. صوٍر عىل عريانة يمثلونها الزهرة، هي عفرذيت (7)

لطيًفا تعليًال الفريقني أحد إىل اآللهة من كل انحياز سبب أفستاثيوس علل (8)
هريا أما وهيفست، وهرمس وفوسيذ وأثينا هريا اإلغريق جانب يف هومريوس جعل قال:
الحرب سبب أن ومعلوٌم الخائن، ومعاقبة الزوجية العالئق حفظ خصائصها من فألن
تعقب شئونها جملة ومن والحرب الحكمة إالهة فألنها أثينا وأما وعشيقها، زوجة خيانة
جزر سكنة معظمهم لكون أتباعه عداد يف اليونان وكان البحار إاله وفوسيذ الغادر،
يظفروا لم اإلغريق أن ومعلوم الحرب خدع يف النظر مزاياه من وهرمس بحار، وسواحل
ورب والفجار الفسقة عدو وهيفست الخشبي، وحصانه أوذيس بخدعة إال بطروادة

ظاهر. اإلغريق إىل ميله فسبب الصناعة
وفيبوس، وزنتس والطونة وأرطميس والزهرة آريس الطرواد جانب يف وجعل
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الزهرة.

ربة والزهرة الطرواد، بهما بدأ وقد والنهب السلب خصاله ومن الحرب رب فآريس
مميزاتها جملة من وأرطميس مشهور، وفاريس هيالنة مع وأمرها والفسق الجمال
بقومه، أوىل فهو طروادي نهر وزنثس اليونان، من فيه أمهر الطرواد وكان الرقص
سبب من فما الطونة وأما رماتهم، عىل كان الطرواد اعتماد وجل النبال رب وفيبوس

أوالدها. بميل مشوقة إليهم مالت تكون أن إال الطرواد إىل النحيازها ظاهر
أبعد يف الخوض أثناء حتى ومعقول منقول كل إىل غريبًا تنبًها لهومريوس إن (9)
لفوسيذ؛ أفلُّون برز أفستاثيوس: قال منزلته، يشء كل اآللهة قتال يف أنزل فقد الخرافات،
وهي الغلظة، ممثل ألنه ألثينا؛ آريس وبرز اليبوسة. واآلخر الرطوبة ممثل أحدهما ألن
وهيفست والعزوبة. الزيجة تضاد إىل إشارة ألرطميس هريا وبرزت الحكمة. ممثلة

واملاء. النار يمثالن وزنثس
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ولم تحفًزا وتحفزوا لنده كلٌّ تقدم، كما تهيأوا اآللهة أن الكالم سياق من ويظهر
عن الهائلة املقدمات هذه تسفر لم إذ هومريوس؛ عىل عظيم انتقاد موضع وهذا يتقاتلوا،

التايل. النشيد يف بقتالهم مدفوٌع االنتقاد هذا ولكن طائلة، نتائج
الكأس. ترتشف وأنت للطرواد أقسمت أي: (10)

لنا حفظ خرافية ورواية تاريخية قطعة من كم — البقر قطيع الصوار: (11)
وفداس. لرئيسة غزا أخيل إن املوضع: هذا يف كقوله منظوماته، يف بإدماجها هومريوس
يهوله فربما األرباب من ربٌّ له بدا ثم له والءنا أخيل عن كتمنا إذا أي: (12)

فيجبن.
ذكره. تقدم وقد اآللهة، جملة من وهو الشمال، ريح بوريس أو برياس (13)

.1 ٥ ن ورسمه غنيمذ ذكر مرَّ (14)
حون. املالَّ األرادم: (15)

نفذ. ورصد: الرتس. جلد السبت: (16)
. مرَّ ما عىل أخيل قناة منه قطعت الذي الجبل هو فليون: (17)

الكاهل. أو الكتفني مجتمع الكتد: (18)
الجحيم. إاله فوسيذ ألقاب من لقب األرض: مزعزع (19)

فوسيذ، بها أنطق نبوءه بقالب هومريوس سبكها بحتة تاريخية رواية هنا (20)
طروادة، بالد من عظيًما قسًما يحكمون هومريوس لعهد كانوا أنياس أعقاب أن ذلك
ودمروها، إليون حصون اإلغريق دك أن بعد فريام ساللة بانقراض امللك إليهم اتصل
والذ كاهله عىل أنخيس الَهِرم أباه استقل أن القوم شمل تبديد عند آنياس أمر من وكان
األقدار فساقته بها ينزل أرًضا يطلب بهم وأبحر قومه شذاذ من زمرة جمع ثم بالهزيمة،
يف الفينيا ابنته وزوجه رحبًا منزًال التينوس امللك فأنزله إيطاليا، إىل ومنها قرطاجة إىل
ولهذا رومة مؤسس روملوس عقبه من أن زعموا وقد امللك، عىل استخلفه ثم طويل خرب

إليه. نسبهم بإعالء الرومان قيارصة يفخر كان
ولهذا بالوالدين، والرب والورع للبسالة مرادًفا هومريوس زمن يف أنياس اسم وكان
أن إىل إشارة للطرواد لدوًدا عدوٍّا كان فوسيذ أن مع أمر يف فوسيذ هومريوس وسط

اتقى. وبًرشا برٍّا عبًدا تهمل ال اإللهية العناية
حذو فيها حذا الكربى فرجيليوس منظومة بطل هو هذا آنياس أن يخفى وال
بتقوى وأطنب حرًفا حرًفا هومريوس نبوءة منها ونقل آنياس، بسالة بوصف هومريوس

الشعراء. من أحد يبلغه لم إطنابًا آنياس
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تهلكه. أو تنجيه أن فلك شئت ما افعل تقول: الفشل، الكشفة: (21)
للقائي. بعد نفسه يعرض لن أي: (22)

قويٍّا. أي أجدا: (23)
الجبان. الخرد: (24)

الرمح. سنان الصعدة: (25)
والشاطئ. الساحل وهي جدة جمع الجدد: (26)

سنويًا فيه يحتفلون لفوسيذ هيكل فيه وكان أخايا، يف كانت بلدة هيليقة (27)
لم وإن بغيتهم، بنيل وأيقنوا خريًا تفاءلوا للذبح يقودونه وهم الثور عج فإذا ثور، بنحر

أخرى. بوسيلة فاسرتضوه معبودهم بسخط وأيقنوا تشاءموا يعج
وفضله. بكرمه وقاك فيبوس يقول: الكرم. الجد: (28)

الثرى. الثأد: (29)
خوًفا. فؤاده اضطرب فئد: (30)

حمي. ومد: (31)

رعبًا. زؤدا: (32)
سوريا، أطراف وبعض العراق، وبالد مرص، أرياف من كثري يف الزراع يزال ال (33)

عام آالف ثالثة منذ تدرس كانت كما الحبوب يدرسون الرشق بالد من وغريهنَّ
الطيب: أبو قال (34)

م��غ��اف��رُه ن��اس ب��ال رءوس ع��ل��ى وث��ع��ل��ب��ٍة ع��وٍف ب��ن��ي ه��ام ت��رك��ن
زاخ��رُه ال��ك��ع��ب��ي��ن إل��ى م��ن��ه وك��ان خ��ل��ف��ه��ُم ال��م��وت ب��ح��ر ب��ال��س��ي��ف وخ��اض
ح��واف��ره ال��ق��ت��ل��ى ج��ئ��ت م��ن األرض ف��ي وق��ع��ت وم��ا ال��ج��اري ال��ف��رس ان��ت��ه��ى ح��ت��ى

حيث من عرش، السابع النشيد الشاعر به اختتم ما النشيد هذا ختام يشبه (35)
إذا النظم أثناء بعض يف ذلك أمثال وله بعض، فوق بعض وتراصها التشابيه تزاحم
فيفرغ بالتصورات مألى قريحته بقيت بحثه اختتم إذا كأنه آخر، إىل باب من انتقل

نفسه. تطيب أن إىل شاء ما منها
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اآللهة وقتال أخيل وقائع

ُمْجَملُُه

فاندفع الرعب بينهم وساد زنثس، نهر ضفة بلغوا حتى أخيل أمام الطرواد انهزم
اثني عىل أخيل وقبض النهر، إىل بأنفسهم منهم الغفري الجم وألقى املدينة إىل بعضهم
وطرحه فقتله فريام بن بليقاوون التقى ثم فطرقل، بدم ليقتلهم الشباب غض فتى عرش
من كثريين وقتل أخيل به فظفر قتاله عىل عسطروف وحث النهر فحنق النهر، يف
أخيل عىل وطغى وماج هاج ثم األشالء، فيه وارتفعت النهر يف الدماء فسالت صحبه،
زنثس، طغيان من فنجا إلغاثته، وفوسيذ أثينا فبادرت زفس أخيل واستغاث ليغرقه،
لم لو يهلك فكاد أخيل، إغراق عىل وتألبا له املحاذي سيمويس نهر النهر ذلك فاسترصخ
الضفتني وألهب واشتعل هيفست فانقض بيده، أخذًا النار إاله ابنها إنقاذ إىل هريا تبادر
وهناك له، فتشفعت صاغًرا هريا رحمة النهر فالتمس السهل، يف الطاغية املياه وجفف
ورصعته الحرب إلاله أثينا فربزت بينهم، القتال والتحم الوغى حومة إىل اآللهة انحدر
انربت ثم أفلُّون، إىل فوسيذ وبرز ولطمتها، أثينا فتعقبتها به، فذهبت الزهرة وبادرت
أمرها أرطميس فشكت وكنانتها، قوسها كتفيها عىل من واجرتت أرطميس فلطمت هريا
اآللهة ورجعت إليون إىل أفلون دخل ثم بلبالها، وسكن خاطرها فطيب زفس أبيها إىل
بفتح الحرس فأمر الربج فوق من يراه وفريام كالسيل مندفًقا أخيل وظل األوملب إىل
فرتبص أغينور البطل أفلون وأنهض يدخلوا، أن املنهزمني الجيش لشذاذ ليتسنى األبواب



اإللياذة

أمامه وانهزم بهيئته تمثل ثم فواراه إلغاثته أفلون يبادر لم لو يهلك وكاد أخيل، للقاء
مدينتهم. إىل الطرواد جميع لجأ حتى الحصون عن فأبعده

الخطا» حثيث إال ينج «ولم

الثالثني. اليوم يف النشيد هذا وقائع تزال ال

والعرشون1 الحادي النشيد

ان��ب��ث��ق��ا2 زف��ٍس وم��ن زالًال ان��دف��ق��ا ال��ذي زن��ث ث��غ��ر ل��دى
م��رت��ع��دا ت��داف��ع ف��ش��ط��ٌر ب��دَّدا ال��ع��دى ج��ي��وش أخ��ي��ل
ولَّ��ت أرغ��وس��ٌة أم��س ب��ه��ا ال��ت��ي ال��س��ه��ول ف��وق إلل��ي��ون
ان��دف��ع��ا خ��ل��ف��ه��ا م��ن وه��ك��ط��ور ان��خ��ل��ع��ا ق��د ب��ق��ل��ٍب وه��ام��ت
ب��ال��ف��رار3 ل��ت��ث��ق��ل��ه��م أث��ارت ال��ب��خ��ار ه��ي��را ال��ط��راود وف��وق
وش��ه��ي��ق ب��ص��ل��ص��ل��ٍة ت��رام��ى ال��ع��م��ي��ق ال��م��ي��اه ب��م��ج��رى وش��ط��ٌر
ال��ث��غ��ور ح��ت��ى ال��ي��م ي��ق��ص��ف ل��ه ي��م��ور م��وٍج ب��ف��ض��ي ي��م��وج
ه��دى ب��غ��ي��ر ت��رام��وا وج��ن��ٌد ص��دى ورج��ع ش��دي��ٌد ص��راٌخ
ف��ر ل��ل��ن��ه��ر ال��ن��ار م��ن ج��راد ال��م��ف��ر ب��ح��ث��ي��ث ك��أن��ه��م
ش��رره4 م��ن ل��ل��م��اء ف��ي��ل��ج��أ أث��ره ع��ل��ى ال��ل��ه��ي��ب ي��ث��ور
ال��ع��م��اق ال��م��ج��اري ف��وق زن��ث إل��ى س��اق ال��ط��رواد أخ��ي��ل ك��ذاك
ع��ج��ال5 وج��رد رج��ال ك��ب��اش ال��م��ج��ال ذاك غ��صَّ ب��ه��م خ��ل��ي��ًط��ا
ال��ج��دد ت��ل��ك ف��وق أث��ل��ٍة ع��ل��ى ف��اس��ت��ن��د ب��ع��ام��ل��ه وأل��ق��ى
ق��ض��ى ال��ب��ئ��وس ب��ده��م ك��ربٍّ ال��م��ن��ت��ض��ى ب��ص��ارم��ه وك��رَّ
أص��اب��ا6 ك��م��يٍّ ك��ل وي��ق��ت��ل ال��رق��اب��ا ي��ب��ت ال��ع��ب��اب وخ��اض
ال��م��ي��اه وج��ه ي��خ��ض��ب ون��ق��ٌع ك��م��اه زف��ي��ر إالَّ ث��م وم��ا
ل��ل��ص��خ��ور وال��ت��ج��أوا ال��ن��ه��ر إل��ى ب��ال��ث��ب��ور ان��دف��ع��وا وج��ه��ه ف��م��ن
ج��رى وراه ه��وٍل ل��دل��ف��ي��ن ذع��را س��م��ك ك��أن��ه��م
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م��ب��ي��ن م��وٍت ش��ر م��ن ل��ي��ن��ج��و أم��ي��ن ب��ث��غ��ٍر ال��ش��ق��وق ف��أم
ال��ع��داه ب��ك��ي��د م��ن��اه ون��ال ي��داه ك��ل��ت ال��ف��ت��ك م��ن ��ا ول��مَّ
اق��ش��ع��ر ال��ف��الة ك��خ��ش��ف غ��الًم��ا ع��ش��ر اث��ن��ي اس��ت��خ��رج ال��ل��ج��ة م��ن
وث��اق��ه ش��د أح��ك��م ه��ن��ال��ك ن��ط��اق��ه ب��زه��ي ف��ت��ى وك��ل
ك��ر ث��م أرس��ل��ه��م ال��ف��ل��ك إل��ى ت��دخ��ر ك��ف��ارًة ل��ف��ط��رق��ل
ن��ج��ا ق��د أن ي��ح��س��ب ال��ن��ه��ر م��ن خ��رج��ا ق��د ب��ل��ق��اوون إذا
ع��ب��ر ب��ل��ي��ٍل ق��دي��ًم��ا أخ��ي��ل أس��ر ك��ان ل��ف��ري��ام اب��ن (ه��و
أح��د ب��ن��ص��ٍل أب��ي��ه ب��أرض ع��م��د ق��د ت��ي��ن��ٍة إل��ى ده��اه
ص��ن��ع��ا م��رك��ب��ة ألك��ن��اف ق��ط��ع��ا ل��ق��د ال��غ��ص��ون وغ��ض
م��م��ت��ه��ن��ا ب��ل��م��ن��وس ف��ب��ي��ع ال��س��ف��ن��ا م��ع��ه وأرك��ب��ه
اف��ت��داه اإلم��ب��روس��ي وإي��ت��ي��ن ش��راه م��ن��ه إي��س��ون اب��ن ه��ن��اك
ان��ه��زم ف��م��ن��ه��ا أرس��ب��ا ألرض ال��ك��رم ب��ذل ب��ع��د وأرس��ل��ه
ق��ر ح��ي��ث ب��أوط��ان��ه ن��ه��ار ع��ش��ر ل��ث��ان��ي ق��ري��ًرا وع��اش
ل��ل��ج��ح��ي��م) ي��ن��ف��ذه آلخ��ي��ل ع��ظ��ي��م إاله ب��ح��ك��م ف��س��ي��ق
ال��ع��رق وس��ح ال��ع��ي��اء ق��واه س��ح��ق ح��ت��ى ال��ن��ه��ر ع��ب��ر وم��ا
وخ��وذت��ه وم��ج��نً��ا ق��نً��ا ش��ك��ت��ه ال��ج��رف ع��ل��ى ف��أل��ق��ى
ده��ش��ا: ص��ائ��ًح��ا ف��ب��ادره م��رت��ع��ش��ا آخ��ي��ل وأل��ف��اه
آب ال��ق��رم ذا ل��م��ن��وس أرض أم��ن ال��ع��ج��اب الح ربَّ��اه «ل��ع��ي��ن��ي
ي��ع��ود س��وف ال��ده��م ال��ل��ج��ج م��ن ال��ج��ن��ود ب��ب��ه��م أب��دت م��ن إذن
أرف��اق��ه ب��ال��رغ��م ع��اق وإن ع��اق��ه م��ا وال��ي��م آب ن��ع��م
ي��رج��ع��ن ذا ب��ع��د ه��ل ل��ن��ع��ل��م ف��ل��ي��ج��رع��ن ال��ن��ص��ل ذا ح��د إذن
ال��رف��ات» ك��رث��ي��ث ت��ب��ي��دنَّ��ه ال��ع��زم��ات ام��ة ه��دَّ األرض أو
ال��ت��م��س��ا ن��ج��وت��ه وذيَّ��اك ه��ج��س��ا ذا آخ��ي��ل ف��ه��اج��س
ب��ص��ع��دت��ه أوم��ا وآخ��ي��ل رك��ب��ت��ه ف��وق ي��رت��م��ي دن��ا
وق��ف��ت7 غ��رث��ان��ة األرض وف��ي ان��ح��رف��ت ظ��ه��ره وع��ن ف��أه��وى
رك��ب��ت��ي��ه ب��إح��داه��م��ا ي��م��سُّ ي��دي��ه ك��ل��ت��ا ل��ق��اوون ف��م��دَّ
ال��غ��رض أص��ب��ت «أخ��ي��ل وص��اح: ق��ب��ض ع��ن��ًف��ا ال��ن��ص��ل ب��ه��ا وت��ل��ك
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ل��دي��ك��ا ذل��ي��ٍل ل��م��رءٍ ف��رق رك��ب��ت��ي��ك��ا الث��ٌم أن��ذا ف��ه��ا
ال��ج��الء8 ق��ب��ل زادك ذاق ف��ق��د ال��والء ح��قُّ ح��قَّ ل��ه ع��ل��ي��ك
ك��س��ي��ر ع��ب��ًدا ب��ل��م��ن��وس ي��ب��اع األس��ي��ر ب��ه��ذا ال��م��س��ي��ر ق��ب��ي��ل
وال��وط��ن أب��ي ع��ن وأن��أي��ت��ن��ي أغ��ن ب��روٍض ظ��ف��رت ب��ى ن��ع��م
ال��ب��الد ع��ج��ول م��ن م��ئ��ة س��وى ال��م��س��ت��ف��اد ث��م��ن��ي م��ن ن��ل��ت وم��ا
ال��والء وص��دق ث��الث م��ئ��اٌت ال��ف��داء ف��ح��قُّ ع��ن��ي ت��ع��ف ف��إن
ال��ك��ب��ار ال��ع��وادي ب��ع��د ع��دت ب��ه ن��ه��ار ع��ش��ر ث��ان��ي ن��ه��اري
ال��ب��ش��ر م��ول��ى ق��الن��ي ق��د ف��ك��م ال��ق��در ل��ي��دي��ك س��اق��ن��ي وق��د
ك��ث��ي��ر ووي��ٍل ول��دت��ن��ي ل��ق��د ق��ص��ي��ر ل��ع��ي��ٍش أم��ي آه أج��ل
ق��ط��ن س��س��ت��ي��ن��وي��س ث��غ��ر ع��ل��ى م��ن أل��ت��ي��س ب��ن��ت (ل��ووث��وٌة
ال��ج��الد) رج��ال ال��ل��ي��غ ق��روم س��اد ح��ي��ث ب��ف��ي��داس��ٍة وش��اخ
ح��ك��م م��ذ زوج��ٌة غ��ي��ره��ا ل��ه ول��ك��م غ��دت زوًج��ا ل��ف��ري��ام
ال��ب��ط��ل��ي��ن س��ت��ث��ك��ل��ه��ا وأن��ت ول��دي��ن ع��ن��ده َف��أَْوَل��َدَه��ا
خ��ر ب��ب��أس��ك ال��م��ش��اة ب��رأس ص��در ك��إاله م��ن ف��ل��ي��ذر
ال��ب��ال ك��أس ألج��رع إل��ي��ك ال��ع��ل��ى آل ب��ع��ض رم��ى ق��د وب��ي
ش��ق��ي��ق��ا ت��دري ل��ه��ك��ط��ور ف��ل��س��ت ال��ع��ت��ي��ق��ا ف��ك��ن��ت رح��م��ت م��ا أال
ف��تَّ��ت��ا» ق��د ل��ف��ط��رق��ل ح��ش��اك ف��ت��ى أمُّ ول��دت��ن��ي وم��ا
ال��ج��واب: م��ر ف��أُس��ِم��ع ذل��ي��ًال ال��خ��ط��اب أل��ق��ى ل��ق��اوون ك��ذاك
ف��ق��دا ق��د ق��ب��ل��ك ف��ف��ط��رق��ل ال��ف��دا ت��ذك��رن ف��ال «ت��ع��س��ت
أق��ت��ل ول��م وب��ع��ت أس��رت ب��ط��ل م��ن ق��ب��ل ب��ك��م ف��ك��م
إاله أيُّ ك��ف��ي ب��ق��ب��ض��ة رم��اه أيَّ��ا ال��ي��وم ول��ك��ن��ن��ي
ال��ح��م��ى ح��ام��ي ف��ري��ام ال��م��ل��ك ب��ن��و ��ا س��ي��مَّ وال ذل��ي��ًال ي��ب��ي��د
وم��ات ش��أنً��ا أرف��ع ف��ف��ط��رق��ل ال��ح��س��رات ودع م��ت ص��اح ف��م��ت
ال��ك��م��ال ش��خ��ص ال��ش��ي��خ أب��ي وف��ي��ال ال��ج��م��ال وه��ذا ق��دِّي ت��ر أل��م
ال��ح��م��ام ل��ي��ق��ي��ن��ي ذا ك��ل وم��ا ال��ع��ظ��ام ال��خ��ال��دات م��ن وأم��ي
ص��ب��اح ��ا وإمَّ م��س��اءً وإم��ا ي��ت��اح ن��ه��اًرا ��ا إمَّ ف��رق وال
ط��ري��ر»9 ب��س��ه��م أو ي��ج��ن��دل��ن��ي ي��ط��ي��ر ب��ن��ص��ٍل ق��رٌم ب��د ف��ال
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ان��خ��ل��ع��ا ل��ب��ه ج��وف��ه وم��ن م��م��ت��ق��ع��ا ل��ق��اوون ف��خ��ر
ع��ل��ي��ه م��ال ال��ح��ال ف��ي وآخ��ي��ل ي��دي��ه وم��د ال��ق��ن��اة وع��اف
ن��ح��ره ت��ح��ت م��ن ال��ج��ي��د ب��ت��رق��وة ب��ص��دره غ��اص ب��ح��دي��ه ب��س��ي��ف
ارت��وى دم��اه م��ن ال��ث��رى ووج��ه وال��ت��وى وج��ه��ه ع��ل��ى ف��خ��ر
ب��دم��ه م��خ��ت��ض��بً��ا ال��ن��ه��ر إل��ى ق��دم��ه م��ن أل��ق��اه وآخ��ي��ل
دم��ك ال��ج��راح ب��ه��ام��ي ي��م��ص ل��ل��س��م��ك م��ط��ع��ًم��ا «ف��رح وص��اح:
ي��س��ي��ح ف��ي��ك اإلس��ك��م��ن��در ه��ن��ا ت��ص��ي��ح ع��ل��ي��ك ث��م أم ف��ال
ي��ث��ب ح��وٌت ال��ل��ج م��ن إل��ي��ك ي��دب ح��ي��ث ل��ل��ب��ح��ر ف��ي��ل��ق��ي��ك
ك��ذا ط��رٍّا ف��ل��ت��ب��ي��دنَّ أج��ل ال��غ��ذا ي��ؤت��ى ال��غ��ض ش��ح��م��ك وم��ن
ن��س��ت��ق��ل ب��إل��ي��ون��ك��م ك��ذاك ي��ف��ل وس��ي��ف��ي دون��ي ت��ف��رون
األذى ش��ر م��ج��راه ب��ق��ض��ي ذا ال��ن��ه��ر ب��واق��ي��ك��م ف��ل��ي��س
خ��ي��ول10 م��ن ب��ه ط��رح��ت��م م��ا وال ع��ج��ول م��ن ل��ه ذب��ح��ت��م م��ا وال
ف��ط��رق��ل��ن��ا ال��ب��أس ل��ذي ف��داء ه��ن��ا ط��رٍّا س��ت��ب��ي��دون ن��ع��م
م��ع��ت��زل» ذاك إذ وآخ��ي��ل ق��ت��ل��وا ب��س��ي��ف��ك��م وج��ن��ٍد
ال��م��رام��ا ي��ن��ال ك��ي��ف وف��ك��ر اح��ت��دام��ا زاد وال��ن��ه��ر ق��ال ك��ذا
ال��وب��ي��ل ال��ه��الك ش��رَّ ال��ق��وم ع��ن ي��زي��ل أخ��ي��ل ب��ص��د وك��ي��ف
ال��ش��رف11 س��ل��ي��ل ع��س��ط��روف ع��ل��ى زف ب��ال��رم��ح آخ��ي��ل ول��ك��ن
ف��ي��رب��ا وإل��ى ألك��س��ي��ٍس ن��س��ب��ا م��ن ف��ل��ي��غ��ون اب��ن (ه��و
ال��غ��الم12 ب��ذاك ف��ح��ب��ت��ه ب��ه��ا ه��ام ك��ان ق��د ال��ن��ه��ر ف��أك��س��ي��س
أك��س��م��ي��ن) ل��دى ب��ن��اٍت وب��ك��ر ال��م��ك��ي��ن ال��م��ك��ان ذات وه��ي أال
ي��راع ال م��ح��ت��دًم��ا ت��ربَّ��ص ال��زم��اع ب��واري ع��س��ط��روف ل��ه
ح��ب��اه ش��دي��ٍد ب��ب��أٍس وزن��ث ل��ق��اه ي��روم ق��ام ب��رم��ح��ي��ه
رم��ى ال��ج��ن��ود خ��ي��ار م��ن ب��ه ب��م��ا أخ��ي��ل زن��ث ك��اد وك��م
ص��اح: ف��آخ��ي��ل ال��ب��ط��ل��ي��ن ك��ال ال��ب��راح ب��ذاك ت��دان��ى ول��م��ا
ن��اد أي م��ن أن��ت ف��م��ن أخ��ي��ل ج��الد ي��رع��ه ل��م ال��ذي ذا «أي��ا
ح��زن��ه» ي��ن��ه��ك��ه ش��ك ف��ال اب��ن��ه ي��ه��ب��ن��ي ل��م أٍَب ف��وي��ل
ال��ق��روم دار ال��ب��ع��ي��دة ف��داري ت��روم ب��ان��ت��س��اب��ي «وم��ا ف��ق��ال:
ط��وال ب��رم��اٍح أق��ب��ل��وا م��ع��ي ال��رج��ال م��ن��ه��ا ال��خ��ص��ي��ب��ة ف��ي��ون��ا
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ع��ش��ر ح��ادي ال��ي��وم ذا ب��ب��ه��م��ي ال��م��ق��ر ل��ه��ذا ب��ل��غ��ت وم��ن��ذ
ي��ج��ري األرض ع��ل��ى زالٍل ب��م��اء ن��ه��ر خ��ي��ر أك��س��ي��ٌس وج��دي
ال��ق��ن��اه رب ال��ب��أس ذي ف��ل��ي��غ��ون ف��ت��اه س��ل��ي��ل أن��ي وأن��ب��ئ��ت
ال��ط��وي��ل ال��ق��ن��اة ب��ع��ود ع��ل��ي��ه أخ��ي��ل ف��أوم��ا « إل��يَّ ف��أق��ب��ل
راح��ت��ي��ه م��ن ق��ن��ات��ي��ه ب��ك��ل��ت��ا إل��ي��ه ع��س��ط��روف ه��ن��ا ف��زجَّ
ش��م��ال وك��فٍّ ي��م��ي��ٍن ب��ك��فٍّ ال��ن��ص��ال زج ي��ح��ك��م ك��ان وق��د
ارت��دع ح��ي��ث ه��ي��ف��س��ت ب��ع��س��ج��د وق��ع ال��م��ج��ن ب��ظ��ه��ر ف��ن��ص��ٌل
ان��ف��ج��ر ال��ن��ج��ي��ع ي��س��ي��ر ف��م��ن��ه ق��ش��ر أخ��ي��ل ذراع ون��ص��ٌل
إزاه ال��ح��ض��ي��ض ف��وق ال��ن��ق��ع إل��ى ظ��م��اه ب��ف��رط ي��غ��وص وغ��لَّ
وق��ف ح��ي��ث ال��ج��رف إل��ى ف��ط��اش ق��ذف ف��وًرا ب��ال��رم��ح ف��آخ��ي��ل
ال��ت��راب ف��وق ي��رت��جُّ ال��ع��ن��ف م��ن ب��اض��ط��راب وس��ط��ه إل��ى وغ��اص
أم��ي��ال ك��ان ال��ص��ل��ب ج��ن��ب��ه ع��ل��ى ص��ق��ي��ال ح��س��اًم��ا أخ��ي��ل ف��س��لَّ
م��ن��اه ث��الثً��ا ف��خ��اب��ت ث��الثً��ا ال��ق��ن��اه اق��ت��الع ال��ف��ي��ون��ي ورام
ع��م��دا ك��س��ره��ا إل��ى ع��ي��اه وب��دا خ��اس��ًرا ان��ث��ن��ى ول��م��ا
وض��رب ب��ب��ت��اره ع��ل��ي��ه وث��ب أخ��ي��ل ول��ك��ن ل��ول��ه��ا
ان��دف��ق��ت أح��ش��اؤه ول��ألرض ان��ط��ب��ق��ت وأج��ف��ان��ه ف��خ��ر
ي��ف��ت��خ��ر: وه��و ص��ف��ائ��ح��ه ي��دخ��ر داس ص��دره ف��ف��ي
ال��ع��ل��ى س��ل��ي��ل ح��رب ال��ن��ه��ر ب��ن��ي ع��ل��ى ي��ه��ون ف��ل��ي��س م��ت «ه��ن��ا
ال��ق��دي��ر زف��س آل م��ن ف��إن��ي ك��ب��ي��ر ن��ه��ٍر ن��س��ل م��ن ك��ن��ت ف��إن
ال��م��ج��ي��د زف��س ب��ن أي��اك أب��وه ال��ح��م��ي��د ال��م��رم��دون ق��ي��ل أب��ي
ال��ن��ه��ور ول��د ف��وق وأب��ن��اؤه ف��خ��ور ربٍّ ك��ل ع��ن��ا ل��زف��س
ال��م��ح��ن ع��ن��ك وي��دف��ع ي��ق��ي��ك أن ه��ي��ه��ات دون��ك زن��ث ف��ذا
ي��رت��ج��ف13 أخ��ل��وس وم��ن��ه ي��ق��ف زف��س دون ال��ذي ذا وم��ن
وب��ئ��ر» م��اء وي��ن��ب��وع ون��ه��ر ب��ح��ر ك��ل أب��ي ال��م��ح��ي��ط ون��ف��س
ارت��ع��دا» ب��ل��ج��ت��ه ت��راه رع��دا ج��وه م��ن زف��س إذا
ح��راك ب��غ��ي��ر ع��س��ط��روف ث��وى وه��ن��اك م��ث��ق��ف��ه وج��رَّ
ت��ص��ط��ف��ق14 ب��ن��ي��ن��ان��ه��ا م��ي��اه ت��ن��دف��ق ح��ول��ه م��ن ال��ج��رف ع��ل��ى
رئ��ت��ي��ه م��ن ال��ش��ح��م ت��ن��ه��ش ل��ك��ي ل��دي��ه م��ن��دف��ع��ات ت��ق��اط��ر
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ي��ه��در دم��ه زع��ي��م��ه��م أب��ص��روا م��ذ ال��ف��ي��ون��ة وق��وم
ف��ل��وال ول��وا زن��ث ع��ل��ى ل��دي��ه ق��ت��ي��ال رم��اه أخ��ي��ل وزن��د
ال��ف��رق ب��ت��ل��ك ال��ق��روم ي��ب��ي��د ان��ط��ل��ق أي��اك اب��ن وخ��ل��ق��ه��م
ث��رس��ي��وس��ا ع��س��ط��ي��ف��ٍل أف��ي��ل��س��ت إي��ن��ي��وس��ا م��ي��دٍن س��ي��ل��خ ك��ث��ر
وأردى ال��ج��م��وع ف��لَّ ال��ن��ه��ر ل��ه ت��ص��دى ول��وال إم��ن��س��وس ك��ذا
ال��ل��ج��ج ع��ب��اب م��ن ف��تً��ى ب��زي وخ��رج ح��ان��ًق��ا ل��ه ت��ص��دى
ال��خ��ل��ود س��راة رع��ت��ك «آخ��ي��ل ب��ال��ج��دود: دوى ب��ص��وٍت وص��اح
وش��ر ب��ع��ت��وٍّ ف��ق��ت��ه��م ك��م��ا ال��زم��ر ب��ه��م ب��ال��ب��أس ف��ق��ت ل��ق��د
ال��م��دى ك��ل ال��س��ه��ل ف��ي ل��ك أم��ا ال��ع��دى ق��ه��ر أوالك زف��س إذا
ض��اق ال��ط��راود ق��ت��ل��ى ب��أش��الء ال��دف��اق ه��ذا ف��س��ي��ل��ي ف��دع��ن��ي
ب��ع��ب��اب��ة م��م��ت��زًج��ا ال��ب��ح��ر إل��ى زع��اب��ة ل��غ��ص��ي��ص م��ن��ق��ذٌ ف��ال
ال��ص��ن��ي��ع» ه��ذا م��ن��ك راع��ن��ي ف��ق��د ذري��ع ف��ت��ٌك ص��دق��ت��ك ك��ف��اك
ال��ب��ق��اع ت��ي ف��ي إس��ك��م��ن��در أي��ا ال��م��ط��اع وأن��ت «أم��رت ف��ق��ال:
ل��ل��ب��د أرده��م أن إل��ى م��رد م��ن ل��ي ل��ي��س أن��ه ع��ل��ى
ي��ب��ي��د» ح��ي��ات��ي أو ب��ه ي��ب��ي��د ش��دي��د ب��ب��أٍس أل��ق��ى وه��ك��ط��ور
ي��ق��ول: زن��ث ب��ف��ي��ب��وس ف��ص��اح ي��ص��ول وراه��م ك��رب وه��ب
األب��ر زف��س م��ط��ل��ب أف��ات��ك األغ��ر ال��ل��ج��ي��ن ق��وس رب «أي��ا
ع��ض��دا ط��روادٍة ق��وم إل��ى م��ع��ت��م��دا أرس��ل ب��ك أم��ا
ال��ق��ري��ب»15 ال��ظ��الم س��ت��ر وي��س��ي��ل ت��غ��ي��ب ب��راح ح��ت��ى ت��داف��ع
ان��دف��ع��ا ث��غ��ره م��ن ول��ل��ن��ه��ر ارت��دع��ا ف��م��ا أخ��ي��ل وأَم��ا
ورغ��ا م��ن��ت��ف��ًخ��ا وأزب��د ط��ن��ا اح��ت��داًم��ا زن��ث ل��ك ه��ن��ا
ي��م��ور م��س��ت��ش��ي��ًط��ا ب��ت��ي��اره ي��خ��ور ك��ث��وٍر وع��جَّ وث��ار
م��ج��ت��رًح��ا آخ��ي��ل ب��م��ج��راه ط��رح��ا ج��ث��ث ع��ل��ى وف��اض
ق��ع��ره ف��ي واراه ع��اش وم��ن ث��غ��ره ف��ي أل��ق��اه م��ات ف��م��ن
ط��اف��ا16 ال��ج��وب ع��ل��ى ح��ت��ى ت��داف��ع ج��راف��ا ج��ح��اًف��ا ف��ي��ال اب��ن وح��ول
ث��ب��ت��ا ذا ب��ع��د ب��ه��م��ا ف��م��ا ت��ق��ل��ق��ل��ت��ا ق��دم��اه ب��ه
ب��اس��ق��ه ��ٍة غ��ضَّ ب��دردارٍة ال��زَّاه��ق��ه ب��ال��م��ه��ج��ة ت��ش��بَّ��ث
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ت��ت��ب��تَّ��ك ب��ه أه��وت األرض إل��ى ت��ت��ف��ك��ك وآص��ل��ه��ا ف��م��ال��ت
ان��ق��ش��را ب��ه��ا ال��ح��ض��ي��ض ووج��ه ان��ت��ش��را أغ��ص��ان��ه��ا وي��ان��ع
ال��س��ي��ول ت��ل��ك م��ج��اري وص��دَّت ي��ح��ول ع��ظ��ي��ٍم ك��ج��س��ٍر وظ��لَّ��ت
ي��س��ي��ر ح��ث��ي��ثً��ا ف��ي��ه ال��س��ه��ل إل��ى ي��ط��ي��ر وف��رَّ أخ��ي��ل ف��ري��ع
وراه ال��م��دل��ه��م ب��ت��يَّ��اره اإلاله ذاك ت��ق��ف��اه ول��ك��ن
ال��وب��ال ش��رَّ ال��ط��راود ف��ي��ك��ف��ي وان��خ��ذال ذل��ًة ل��ه ي��روم
ي��زفُّ ال��رم��اح م��رم��ى ب��ع��د ع��ل��ى ي��دفُّ ك��ط��ي��ر أخ��ي��ل ف��خ��فَّ
ال��ص��ق��ور ه��ف��ي��ف ع��ن��ه ��ر وق��صَّ ب��ال��ط��ي��ور ع��ث��ا ن��س��ٍر ك��ح��ال��ك
ص��دره ع��ل��ى ال��س��الح ي��ص��لُّ ذع��ره ع��ل��ى ي��ف��رُّ وراح
ودوى ط��اغ��يً��ا ت��ع��ق��ب��ه ال��ت��وى ح��ي��ث ال��ن��ه��ر إث��ره وف��ي
ال��ري��اض ال��ع��ي��ون ب��دف��اق س��ق��ى ال��غ��ي��اض ب��ن��ض��ي��ر ً ام��رأ ك��أن
ب��م��س��ح��ات��ه ال��م��ي��اه م��ج��اري ان��ص��ب��اب��ات��ه ق��ب��ل ��ر ف��ط��هَّ
ت��ت��رق��رق ح��ًص��ى ف��وق ت��داف��ع ��ق ت��دفَّ ان��ب��ج��اًس��ا إالَّ خ��ل��ت ف��م��ا
ق��ص��را وداف��ع��ه ي��س��ي��ح ان��ح��درا م��ذ خ��ري��ًرا وخ��ر
ال��س��ب��ي��ل س��دَّ زن��ث ب��آث��اره ي��م��ي��ل أخ��ي��ل دار ح��ي��ث ك��ذا
ال��م��ال ب��م��وال��ي أب��ًدا ل��ه��م ق��ب��ال ال ف��ال��ن��اس ب��دع وال
ي��ت��خ��لَّ��ص إذن ه��ل ي��رى ل��زن��ث ت��ربَّ��ص ب��خ��ط��اه م��رٍة ف��ك��م
ال��ه��رب ل��ي��خ��ذل��ه ع��ل��ي��ه اع��ت��ص��ب��وا ال��ع��ل��ى آل ك��لُّ وه��ل
ال��ت��رع ب��ت��ل��ك ك��ت��ف��ي��ه إل��ى ارت��ف��ع إالَّ زن��ث م��ن ك��ان ف��م��ا
ال��ه��ض��ب��ا ف��ع��ال ب��أزم��ت��ه وث��ب��ا وم��ح��ت��ف��ًزا ف��ه��ب
ان��خ��س��ف ف��ي��ه آخ��ي��ل ف��م��وق��ف ج��رف ال��ت��راب زن��ث ول��ك��نَّ
ال��ن��ج��اه: ي��روم وص��اح ف��أنَّ رك��ب��ت��اه ه��ل��ًع��ا ال��ت��وت ه��ن��اك
أس��ت��ج��ي��ر ب��ه ل��ح��ال��ي ي��رقُّ ق��دي��ر إاله ال ه��ل زف��س «أي��ا
ال��ه��م��ل ال��ن��وب ب��ال ع��ل��يَّ ف��ل��ي��ن��زل زن��ث م��ن أن��ج ف��إن
ذل��ًة س��ام��ن��ي م��ن ك��أم��ي ج��م��ل��ة ال��ع��ل��ى ب��آل ف��ل��ي��س
ال��خ��ط��وب ب��اش��ت��داد زع��م��ت وك��م ال��ك��ذوب ب��ق��ول خ��دع��ت��ن��ي ف��ك��م
ال��م��ن��ون أل��ق��ى أف��ل��ون ب��س��ه��م ال��ح��ص��ون ه��ذي ق��ب��ال��ة ب��أن��ي
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ال��ب��ط��ال وأخ��ب��ره ه��ل��ك��ت ال ه��ك��ط��ور ب��ع��ام��ل ع��الم
ض��رب ه��م��اًم��ا ه��م��اٌم ل��ق��ي��ل س��ل��ب وس��الح��ي اج��ت��اح��ن��ي ل��و
ال��ه��وان م��وت ال��ن��ه��ر ب��ذا أم��وت ال��م��ك��ان ذا ف��ي ال��ي��وم أن��ن��ي ع��ل��ى
خ��رج»17 ق��ط م��ن��ه ف��م��ا خ��ل��ي��ًج��ا ول��ج غ��رٍّ خ��ن��ان��ي��ص ك��راع��ي
م��ع��ا وأث��ي��ن��ا ل��ن��ج��دت��ه أس��رع��ا ف��وس��ذٌ ان��ت��ه��ى ف��ل��م��ا
ق��ب��ض��ا راح��ت��ه وب��األن��س اع��ت��رض��ا ل��ه إن��س ب��ه��ي��ئ��ة
ال��وج��ال دع ف��ي��ال اب��ن ي��ا «أال أوًال: ف��وس��ذٌ ف��خ��اط��ب��ه
وأن��ا ب��ح��ك��م��ت��ه��ا أث��ي��ن��ا ه��ن��ا رام��ا رف��دك إاله��ان
ف��ات��ب��ع ن��ص��ائ��ح��ن��ا وك��لَّ ف��اس��م��ع إذن أس��رى زف��س ب��ن��ا
رداك��ا ف��ي��ه ال��غ��ي��ب ف��ي ك��ان وم��ا أذاك��ا ع��اف س��ت��ل��ق��ي��ه ف��زن��ث
ان��ح��ص��را ال��ع��دى ج��ي��ش ب��إل��ي��ون ت��رى ح��تَّ��ى ال��س��ي��ف ت��غ��م��د ف��ال
س��ن��ي» رف��ي��ع ب��م��ج��ٍد ت��ع��ود ول��ل��س��ف��ن ت��ص��م��ي وه��ك��ط��ور
اش��ت��ع��ل ل��ل��ك��ف��اح ب��ج��م��ل��ت��ه وال��ب��ط��ل ل��ل��ع��ل��ى ان��ق��ل��ب��ا ه��م��ا
س��ب��ح ط��رٍّا زن��ث م��ن ف��اض ب��م��ا ل��م��ح ح��ي��ث ال��س��ه��ل ح��ول��ه وم��ن
ال��س��ي��وف اب��ت��رت��ه��ا ق��ت��ل��ى وأش��الء ي��ط��وف ع��ل��ي��ه ب��س��الٍح غ��ث��ا
ه��ال��ه ف��م��ا وزن��ث خ��م��وٌل ن��ال��ه ذا ب��ع��د وم��ا ف��ك��رَّ
ال��ه��دي��د م��ن��ه ب��ع��د راع��ه ف��م��ا ج��دي��د ع��زًم��ا أن��ال��ت��ه أث��ي��ن��ا
ي��ف��ور وع��جَّ اض��ط��رابً��ا ف��زاد ال��غ��رور ذاك ب��ال��ن��ه��ر ف��ب��رَّح
ب��دا ف��ع��ج��زي ه��ل��مَّ «أَُخ��يَّ م��س��ت��ن��ج��دا: ب��س��م��وي��س وص��اح
ون��ث��ب واح��ٍد رج��ٍل ع��ل��ى ن��ع��ت��ص��ب ه��ن��ا ك��الن��ا ه��ل��مَّ
ال��ف��ش��ل س��ي��م��وا وال��ط��راود ل��ه ذل ف��ري��ام ف��م��ع��ق��ل وإالَّ
غ��زار غ��زاًرا ال��س��ي��ول وأج��ر ال��ك��ب��ار ب��ال��ع��ي��ون وف��ض ه��ل��م
ال��م��ف��ت��ري ذا ع��زم��ة ف��ت��ف��ت��ر ال��ش��ج��ر ع��ل��ى ال��ص��خ��ور وف��ض
ال��ث��ب��ور ي��ه��ي��ل اع��ت��س��اًف��ا وع��اث ف��خ��ور ك��ربٍّ ا م��س��ت��ب��دٍّ ع��ت��ا
م��ب��ت��غ��اه ب��ص��ف��ائ��ح��ه وال وق��واه ح��س��ن��ه ف��ي ن��ال ف��ال
ال��غ��ري��ن18 دف��ي��ن ال��م��ي��اه ب��ق��ع��ر ال��م��ت��ي��ن ال��س��الح ذاك س��ي��ل��ب��ث
ال��زب��د ق��ض��ي��ض ي��ه��ال ع��ل��ي��ه ال��ج��س��د ذاك ب��ال��رَّم��ل وأط��م��ر
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ل��ع��ظ��ام��ه ق��وُم��ُه ي��ه��ت��دي ف��ال م��ق��ام��ه ب��ش��ر ي��ق��ي��م ه��ن��اك
ال��ح��داد» ي��ل��ت��زم��ون ي��وم ل��ه ي��ش��اد ق��ب��ر ع��بء وأك��ف��ي��ه��م
ال��ف��ج��اج ب��ذاك ي��دوي ودم��دم وم��اج ع��ل��ي��ه ه��اج ث��م وم��ن
ال��ج��ث��ث19 ت��ح��ت اح��م��رَّ وت��ي��اره وخ��ب��ث ودًم��ا زب��ًدا رغ��ا
ت��رق��ب ب��س��دَّت��ه��ا وه��ي��را ي��ض��ط��رب ب��آخ��ي��ل وم��اد
ي��غ��رق��ا: أن ف��أوش��ك ع��ل��ي��ه أط��ب��ق��ا م��ذ ت��ول��ول ف��ص��اح��ت
اس��ت��ع��ر20 ف��ق��ي��ه زن��ث ف��ق��رن��ك ط��ر األع��ي��رج ح��ب��ي��ب��ي «ب��ن��يَّ
وال��دب��ور أن��ا ال��ج��ن��وب وأغ��ري ت��ث��ور ب��ن��اٍر ان��ج��دنَّ��ا ه��ل��م
م��ك��ان ك��ل ن��ارك ف��ت��ل��ه��م ت��ص��ط��دم��ان ب��ال��ن��وء ال��ي��م م��ن
وال��رءوس ص��ف��ائ��ح��ه��م وت��ف��ن��ي ال��ب��ئ��وس ده��م ال��ط��راود ت��ذي��ق
م��س��ت��ع��را ان��ق��ضَّ ق��ل��ب��ه وف��ي ش��ج��را ث��غ��ره ف��ي ت��ب��ق ف��ال
ب��وع��ي��د21 وال ب��ال��ت��م��اٍس وال ب��ف��دي��د ال ي��غ��ري��ن��ك وال
ج��ه��ي��ر» ب��ص��وت أص��ي��ح أن إل��ى ال��س��ع��ي��ر أوار ت��خ��م��دنَّ وال
ف��ت��ك��ت أوًَّال ب��أش��الئ��ه��م ذك��ت ن��اًرا ب��ال��س��ه��ل ف��أرَّث
ال��ع��دي��د ذاك أك��ث��ر ك��ان وم��ا ال��ع��ن��ي��د أخ��ي��ل رم��اه��م ك��م��اٌة
ان��ح��ب��س��ا ب��ه زن��ث وط��غ��ي��ان ي��ب��س��ا ل��ث��رى إالَّ خ��ل��ت ف��م��ا
ف��ي��ج��فُّ ب��ه خ��ري��ٍف ش��م��ال ت��ه��فُّ ال��ح��ي��اء س��ق��اه ك��روٍض
م��ل��ت��ه��ب��ا ه��ي��ف��س��ت ث��م وم��ن ط��رب��ا: زارع��ه ف��ي��ج��ذل
األوار واري ب��م��ج��راه ف��ث��ار ال��ش��رار ن��ار زن��ث ع��ل��ى أدار
أث��ل��ه وك��ذا ب��ص��ف��ص��اف��ه أص��ل��ِه م��ن ب��اد ف��درداره
ال��ح��س��ان وال��ف��روع ب��آص��ل��ه��ا وال��خ��ي��زران وال��س��در ال��س��ع��د ك��ذا
أث��را وال ع��ي��نً��ا ت��ب��ق ف��ل��م ش��ررا ات��ق��دت ��ت��ه��ا ب��رمَّ
ن��ي��ن��ان��ه��ا ف��وق وح��يَّ��ات��ه��ا ح��ي��ت��ان��ه��ا ك��ل وأس��م��اك��ه
ال��ق��ب��س وح��ر ال��م��ه��ب ل��ه��ول ال��ن��ف��س ب��ض��ي��ق ف��ل��وًال ت��غ��وص
ي��س��ت��غ��ي��ث: ف��دع��ا ال��ص��ال ح��م��ي��م ي��ع��ي��ث اس��ت��ط��ار زن��ث ق��ل��ب وف��ي
ذل ت��ط��ل��ب��ت إاله ف��أي ق��ب��ل م��ال��ي ب��ن��ارك «ه��ي��ف��س��ت
ال��ه��الك��ا ف��ي��ذي��ع ب��ط��روادٍة أي��اك��ا اب��ن ول��ي��ف��ت��ك ك��فَّ ك��ف��ى
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اس��ت��ب��د ه��ف��س��ُت ل��ك��ن ص��اح ك��ذا األل��د» ال��وب��ال وه��ذا ل��ي ف��م��ا
ت��ث��ار ب��ن��اٍر ت��ف��ور ك��ق��دٍر ف��ف��ار زن��ث ب��غ��دران وأج
وي��م��ي��ن ي��س��رًة ح��اف��ه��ا ع��ل��ى س��م��ي��ن رتٍّ ش��ح��م ب��ه��ا ي��س��ي��ح
ال��ل��ه��ب ق��دح ب��م��وق��ده ال��ح��ط��ب ي��اب��س ت��ح��ت��ه��ا وم��ن
وغ��ال ع��ال ه��ف��س��ت س��ع��ي��ر اش��ت��ع��ال ب��ه ��ا ل��مَّ زن��ث ك��ذا
ال��م��ددا: ي��ط��ل��ب دع��ا ف��ه��ي��را م��ت��ق��دا ف��ار ب��ل ي��ج��ر ول��م
أذاي��ا ي��روم ه��بَّ س��ل��ي��ل��ك س��واي��ا دون ب��ح��ق��ك «ع��الم
األض��ل ال��م��س��يء أن��ي ت��خ��ال��ي��ن ه��ل ط��رواد أن��ص��ار ك��ل أم��ن
األذى ف��ل��ي��ك��فَّ ك��ف��ى ك��ف��اه ذا ب��ع��د ج��ئ��ت��ه��م ال ش��ئ��ت ف��إن
أق��س��م ع��ل��نً��ا ن��ع��م ب��اك رف��ده��م ب��ع��د أب��ت��غ��ي ول��ن
��َح��َق��ت» وامَّ األخ��اءة ب��ن��ار اح��ت��رق��ت ط��روادة ك��ل ول��و
ال��ج��ف��ا ح��د ذاك ف��ق��ف بُ��ن��يَّ «ك��ف��ى وص��اح��ت: اس��ت��ج��اب��ت ف��ه��ي��را
ال��ف��ن��ا»22 ق��وم أج��ل م��ن ال��خ��ل��د ب��ن��ي ن��ش��ج��ن��ا أن ج��از ذا ف��وق ف��م��ا
غ��دران��ه زن��ث ك��ذا وأج��رى ن��ي��ران��ه ه��ي��ف��س��ت ف��أخ��م��د
ب��وس��اط��ت��ه��ا س��ع��ت إل��ي��ه م��رارت��ه��ا ب��غ��ل وه��ي��را
ال��ش��ق��اق ال��خ��ل��ود ب��آل وث��ار ال��وف��اق زن��ث ب��ك��ش��ف��ه ف��ت��مَّ
ال��ض��ج��ي��ج ي��ع��ل��ي ل��ل��ج��و األرض م��ن وع��ج��ي��ج ض��ج��ٌة ل��ه��م ف��ق��ام��ت
ال��ط��رب23 ب��ع��اله ه��زه ل��ق��د وال��ص��خ��ب ل��ف��ت��ن��ت��ه��م وزف��س
ال��وح��ى ت��ل��ك ي��ث��ي��رون ف��ه��ب��وا ف��دح��ا أن ال��خ��ط��ب ل��ب��ث وم��ا
ل��ل��ف��ت��ن ت��ص��دَّر أري��س ال��ج��ن��ن خ��ارق وأول��ه��م
ال��ك��الب24 ذب��اب ي��ا «اخ��س��ئ��ي وص��اح: ال��دب��اب ب��ش��ح��ي��ذ أت��ى أث��ي��ن��ا
ح��د ك��ل ع��دا ع��ت��وٍّ ب��ش��ر ال��ل��دد ه��ذا ه��ج��ت ب��ن��ا ع��الم
ل��ل��ن��ض��ال وأغ��ري��ت��ه ع��ل��يَّ ص��ال ذي��وم��ي��ذ ي��وم أأن��س��ي��ت
ب��ث��ار»25 ف��ث��اٌر ج��ل��دي وم��زَّق ف��اس��ت��ط��ار ع��ام��ل��ه وس��ددت
دف��ع��ا م��ج��وب��ه��ا ظ��ه��ر ف��ف��ي دف��ع��ا ع��ام��ل��ه ذاك وإذ
غ��ض��ب��ه ع��ل��ى زف��س ص��واع��ق ب��ه ت��ف��ع��ل وه��ي��ه��ات م��ج��ٌن
ت��ن��اول��ت ص��خ��ٍر وج��ل��م��ود ال��ت��وت أن إالَّ ك��ان ف��م��ا
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أق��ي��م ا ح��دٍّ ال��م��ع��ال��م ل��ت��ل��ك ال��ق��دي��م م��ن��ذ ال��ص��خ��ر ذا ه��ن��ال��ك
ال��ع��ن��ا ب��ي��س��ي��ر ب��ه رم��ت��ه خ��ش��ن��ا ح��ال��ًك��ا ه��ائ��ًال ث��وى
ح��ج��ب��ا26 أف��دي��ٍة وس��ب��ع��ة ف��ان��ق��ل��ب��ا دق ف��ح��ل��ق��وم��ه
وص��ر ع��ل��ي��ه ال��س��الح وص��ل ال��ش��ع��ر ذاك ب��ال��ت��رب ف��ع��ق��ر
ت��ج��ه��ال أن ال��ح��ق وم��ا «ج��ه��ل��ت ج��ذال: اب��ت��س��م��ت إذ ف��ص��اح��ت
ل��ب��الي��ا م��س��ت��ه��دًف��ا ف��أق��ب��ل��ت ق��واي��ا س��م��و ح��م��ًق��ا وف��ات��ك
أزم��ات27 ع��ل��ى أزم��اٍت ل��ظ��ى ال��ل��ع��ن��ات أم��ك ص��ل��ى م��ن ف��ذق
ال��ب��الء» أس ال��ط��راود وع��ون األخ��اء رف��د اط��راح��ك ج��زاء
ع��رض��ت ل��ه ع��ف��رذي��ت ه��ن��ا أع��رض��ت ب��أل��ح��اظ��ه��ا وع��ن��ه
ي��ش��ه��ق ت��ض��ع��ض��ع ب��ح��سٍّ دم��اه ت��ت��دف��ق ي��ده م��ن وق��ادت��ه
ت��وغ��ره��ا: ب��ف��االس ف��ص��اح��ت ت��ب��ص��ره��ا ال��ب��ع��د ع��ل��ى وه��ي��را
م��س��ت��ع��رة28 وال��ح��رب ت��ف��اق��م ال��زه��رة ق��ح��ة ف��ان��ظ��ري «أال
وج��رت» ال��م��ال ه��و ب��آري��س أدب��رت ف��ل��ق��د ب��ه��ا ع��ل��ي��ك
ف��رح��ا م��ه��ج��ت��ه��ا ل��بُّ ل��ذا ط��ف��ح��ا وق��د أث��ي��ن��ا ��ت ف��ه��مَّ
وارت��م��ت29 ع��زم��ه��ا ق��وى ف��خ��ارت ل��ط��م��ت ص��دره��ا ب��راح��ت��ه��ا
وذالَّ ال��تُّ��راب ف��وق ط��ري��ح��ي��ن ظ��ال وآري��س ع��ف��رذي��ت ك��ذا
ال��نَّ��ع��ي��ر: ب��داري ص��اح��ت وف��االس وزف��ي��ر ب��ع��ن��ا ل��ب��ث��ا ه��م��ا
ال��ن��ك��ال ش��رَّ األغ��ارق وس��ام م��ال ل��ط��رواد م��ن ف��ل��ي��ب��د «ك��ذا
ب��ك��بَّ��اره��م ث��اروا ال��ح��رب إل��ى أن��ص��اره��م ج��م��ل��ة أن ف��ل��و
ع��رب��دت م��ذ آري��س ل��ن��ج��دة ب��دت ع��ف��رذي��ت ك��م��ا ب��ع��زم
ط��وي��ل»30 ل��ع��ه��ٍد دك��ت وإل��ي��ون ال��وب��ي��ل ال��ع��ن��ي��ف ال��ق��ت��ال ل��ك��ف
ال��ب��ح��ار:31 ربُّ ال��ن��ور س��ي��د إل��ى واس��ت��ط��ار اب��ت��س��م��ت ل��ذا ف��ه��ي��را
ن��ص��ط��دم ال ن��ح��ن إذن ل��م��اذا م��ض��ط��رم ال��ع��ل��ى س��راة «أوار
ال��خ��م��ول ب��ه��ذا زف��س ل��ق��بَّ��ة ال��ق��ف��ول وع��ار ال��ه��ون أن��رض��ى
ف��ه��يَّ��ا ِس��نٍّ��ا أح��دث ف��إن��ك وت��ه��يَّ��ا ق��م ف��ي��ب��وس ال��ح��رب إل��ى
ال��ب��دار32 ب��دء ف��ح��ق��ك ف��ب��ادر اخ��ت��ب��ار وزدت ع��ه��ًدا ت��ق��دَّم��ت
األل��م ف��ي��ن��ا ب��رَّح ب��إل��ي��ون ك��م أأح��م��ق ادك��رت ف��ه��الَّ
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ن��ط��ي��ع ف��ج��ئ��ن��ا ل��وم��دون إل��ى ال��ج��م��ي��ع دون أرس��ل زف��س ب��ن��ا
أج��رت��ه م��ع��ل��وم ف��ن��ق��ب��ض ب��خ��دم��ت��ه ع��اًم��ا ل��ن��ع��م��ل
ت��س��ت��ب��اح وال ام��ت��ن��اًع��ا ت��ع��زُّ ال��ف��س��اح ال��ح��س��ان ال��ح��ص��ون ف��ش��دت
ال��ش��ج��ر ال��ك��ث��ي��ف إي��ذا ش��م ع��ل��ى ال��ب��ق��ر ب��ت��ل��ك س��رح��ت وأن��ت
ال��ب��دال ن��ق��ب��ض ل��ن��ا وح��ان اك��ت��م��ال ج��ه��دن��ا ع��ن��ا ول��م��ا
ن��رت��ج��ي33 ل��م��ا ل��وم��دون أب��ى ب��ال��ف��رج ال��س��اع وأق��ب��ل��ت
ت��ص��لَّ��م أن ب��آذن��ن��ا وه��مَّ وأق��س��م خ��اس��ئ��ي��ن ف��أرس��ل��ن��ا
ع��ب��دا ال��ب��ح��ر ج��زر ف��ي وب��ي��ع��ك وزن��دا رج��ًال ب��غ��ل��ك وه��مَّ
ح��زازت��ن��ا ب��غ��ل ف��ع��دن��ا خ��ي��ان��ت��ن��ا ش��ر ��د ت��ع��مَّ
ذوي��ه م��ن م��ث��ل��ن��ا ت��ن��ت��ق��م ول��م ب��ن��ي��ه ول��ي��ت ه��ذا أج��ل أم��ن
ال��ط��اه��رة»34 وال��ن��س��ا وأب��ن��اءه��ا ال��ك��اف��رة ط��روادة ل��نُ��ْف��ِن��ي
ال��ف��ط��ن ف��اق��د ال��ح��ج��ى ق��ص��ي��ر خ��ل��ت��ن��ي ه��ل «أف��وس��ي��ذ ف��ق��ال:
ال��دَّرك ث��واه إن��ٍس أج��ل أم��ن ل��ك أب��رز أن��ا م��ن أج��ل ف��م��ن
وب��س��ق ي��ان��ًع��ا ن��ش��ا ت��راه ورق إال األرِض ف��ي اإلن��س وم��ا
دث��را35 ص��اغ��ًرا ول��ك��ن��ه ال��ث��رى ن��ت��اج م��ن م��ع��ي��ش��ت��ه
س��ج��ال» ب��ح��رٍب ي��ج��ول��وا ودع��م ال��ن��ض��ال وي��ل م��ن إذن ف��دع��ن��ا
م��ج��ت��ن��ب��ا زف��س أخ��ي ل��ق��اء م��ح��ت��ج��ب��ا ت��ق��ه��ق��ر وع��ن��ه
ت��ب��ك��ت��ه:36 ��واري ال��ضَّ ق��ن��ي��ص أُخ��ت��ه ل��ه ه��ن��اك ف��الح��ت
ال��م��رام ك��لَّ ف��وس��ي��ذ وخ��وَّل��ت ال��س��ه��ام أرام��ي ان��ه��زم��ت «أراك
ال��غ��رور37 ال��ص��دور ب��ي��ن وأب��رزت ط��ح��ور ب��ق��وٍس ب��رزت ل��م��اذا
ت��ق��ت��ح��م» ف��وس��ي��ذ ب��ب��اس��ك ت��زع��م ذا ذل��ك ب��ع��د ف��ه��ل
األن��ف��ه ب��ه��ا اس��ت��ط��ارت وه��ي��را ش��ف��ه ب��ن��ت ي��ل��ق ول��م ف��ص��دَّ
ال��س��ب��اب ب��ش��دي��د ت��ع��ن��ف��ه��ا ب��ال��خ��ط��اب ان��ث��ن��ت أرط��م��ي��س ع��ل��ى
ال��ص��ي��اح ه��ذا وج��ه��ي ظ��ل أف��ي وق��اح ي��ا ك��ل��ب��ًة «أي��ا وص��اح��ت:
ت��رن ل��غ��ي��ري ب��ق��وٍس ب��رزت وإن غ��ي��ظ��ي ن��ي��ران س��ت��ص��ل��ي��ن
األس��ى38 ُم��ر ش��ئ��ت م��ن ت��ن��ي��ل��ي��ن ل��ل��ن��س��ا ل��ب��وًة ن��ع��م ُج��ع��ل��ت
ال��ظ��ب��ا وغ��ر ال��ج��ب��ال ب��ش��م رب��ا ب��وح��ٍش ف��ت��ك��ت م��ا أال
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ق��ط ل��ق��ي��اه ت��ط��ي��ق��ي��ن ال ل��م��ن ال��ش��ط��ط ب��ح��م��ق ال��ب��روز وع��ف��ت
تُ��ع��ت��ب��ر» ع��ب��رًة إذن خ��ذي��ه��ا ال��م��ك��ر ه��ول خ��ب��ر إذن أرم��ت
م��ع��ص��م��ي��ه��ا ع��ل��ى ي��دي��ه��ا ب��ي��س��رى إل��ي��ه��ا ت��دنَّ��ت م��ذ ق��ب��ض��ت ه��ن��ا
ع��ل��ي��ه��ا ت��ؤجُّ ق��وًس��ا ت��ج��رد م��ن��ك��ب��ي��ه��ا ع��ل��ى ب��ي��م��ن��ى وم��ال��ت
ف��اض��ط��رب��ت ال��ك��ن��ان��ة ب��ت��ل��ك ض��رب��ت أذن��ه��ا وب��اس��م��ًة
ت��ن��ت��ث��ر دون��ه��ا وأس��ه��ام��ه��ا ت��ن��ت��ت��ر ب��ج��م��ل��ت��ه��ا ودارت
ه��م��ت وال��دم��وع ب��ذلَّ��ت��ه��ا وان��ه��زم��ت ال��ق��وس وغ��ادرت
ص��خ��ر ش��ق ف��ي ل��ت��ل��ج��أ ت��زفُّ ص��ق��ر وج��ه ي��ذع��ره��ا ك��ورق��اء
ال��م��ن��س��را ي��ن��ش��ب أن ق��ط ب��ه��ا ق��درا ل��ه ق��ب��ل ك��ان وم��ا
آن��س خ��ل��ت��ن��ي ه��ل «ب��ح��رب��ك ه��رم��س: ب��الط��ون��ٍة وص��اح
م��ذه��ب��ي ف��ي ض��لَّ ف��ق��د ب��س��وءٍ ال��س��ح��ب أب��ي ع��رس رام ف��م��ن
وال��ظ��ف��ر»39 ب��ب��أس��ك ع��ل��يَّ واف��ت��خ��ري ال��خ��ل��د ب��ن��ي ف��أم��ي
ن��ث��رت ق��د ح��ي��ث م��ن األرض ع��ن ان��ب��رت ال��ن��ب��ال ل��ج��م��ع ف��ف��وًرا
وك��ن��ان��ت��ه��ا40 ب��ف��ارج��ه��ا اب��ن��ت��ه��ا أث��ر ع��ل��ى وس��ارت
ت��م��ي��س ت��ب��دَّت ال��ن��ح��اس ب��ق��ص��ر أرط��م��ي��س أت��ت ل��ألل��م��ب وإذ
ت��ن��ط��رح زف��س رك��ب��ت��ي ع��ل��ى ت��س��ب��ح أق��ب��ل��ت ب��ع��ب��رت��ه��ا
ل��ل��ن��ظ��ر ي��س��ط��ع ت��أل��ق ال��ع��ن��ب��ري ال��ب��رق��ع ح��ول��ه��ا وم��ن
ال��خ��ب��ر: واس��ت��ق��صَّ ل��ه��ا ي��ه��ش واب��ت��در ��ه��ا ض��مَّ ص��دره إل��ى
م��ن��ك��را» اب��ن��ت��ي أت��ي��ت ل��و ك��م��ا اف��ت��رى ع��ل��ي��ك ذا م��ن ال��خ��ل��د «م��ن
ال��ف��ت��ن» ال��س��م��اء ب��آل أث��ارت م��ن زوج��ك ت��ل��ك «أب��ي ف��ق��ال��ت:
دخ��ال ط��روادًة وف��ي��ب��وس اش��ت��غ��ال ب��ح��دي��ث��ه��م��ا ك��ذا
ال��ن��ه��ار ب��ذاك ال��ق��ض��اء ب��رغ��م ال��ح��ص��ار ال��ع��داة ي��دكَّ ل��ئ��الَّ
اج��ت��م��ع��وا ح��ي��ث��م��ا ألول��م��ب��ه��م رج��ع��وا ال��ع��ل��ى آل وس��ائ��ر
ب��ح��زازت��ه وذا ط��روٌب ب��ن��ص��رت��ه ذاك زف��س ل��دى
وال��ج��ي��اد ال��ع��دى ك��م��اة ي��ب��ي��د ال��ج��الد ب��ح��ر أخ��ي��ل وظ��لَّ
س��ف��ك��ا ودم��اءه��م ب��ه��م ف��ت��ك��ا ل��ه��م ب��دا وح��ي��ث
ف��ه��بَّ��ت ع��ص��اٍة ق��وم ب��ب��ل��دة ش��بَّ��ت ال��خ��ل��د ب��ن��ي ب��غ��ي��ظ ك��ن��ار
ال��ف��ظ��ي��ع41 ال��ب��الء ال��ج��م��ي��ع ف��س��ي��م ل��ل��رَّق��ي��ع رق��ى دخ��انً��ا وأع��ل��ت
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رق��ب��ا ق��د آخ��ي��ل ال��ب��ع��د ع��ل��ى م��ن��ت��ص��ب��ا ف��ري��ام ال��ب��رج وف��ي
أدب��روا ش��رًدا وك��ل��ه��م ذع��روا ق��د ب��ال��ط��راود إذا
وج��ال: ح��راس��ه ي��ح��ذر ن��زال م��ك��ت��ئ��بً��ا ث��م ف��م��ن
ب��أع��ت��اب��ك��م ت��دوس أن إل��ى أب��واب��ك��م ك��لَّ ف��اف��ت��ح��وا «أال
ال��ن��ق��م ه��ات��ي ه��ول ووا م��غ��ي��ًرا ه��ج��م ف��أخ��ي��ل ال��س��رى. ف��ل��ول
ع��ج��ال ف��اق��ف��ل��وا م��ع��اق��ل��ن��ا إل��ى ط��رٍّا ال��ج��ن��د ل��ج��أ وإن
ال��ه��الك» وه��ن��اك ب��ه��ا أخ��ي��ل ال��ع��راك ب��ح��ر ي��ح��لَّ ل��ئ��الَّ
زالج42 ك��ل م��ن��ه رف��ع��وا وق��د رت��اج ك��ل ال��ح��ال ف��ي ف��ف��ت��ح
وردوا ق��الع��ه��م ق��ض��ي��ًض��ا ش��رَّد ط��روادٍة وش��ذَّاذ
ك��م��دا43 م��ه��ج��ت��ه��م ي��ح��رق وال��ص��دَّى ن��ق��ع��ه��م ي��غ��ش��ي��ه��م
ان��ه��زام��ه��م ث��م ي��س��ه��ل أم��ام��ه��م خ��فَّ وف��ي��ب��وس
ال��ح��داد ال��ح��دي��د ح��دود ي��ج��ي��ل ال��ف��ؤاد ح��دي��د أخ��ي��ل وراه��م
��ره ب��ت��س��عُّ م��ع��اق��ل��ه��م ب��ع��س��ك��ره ي��ج��وز وك��اد
أن��ط��ن��را اب��ن ال��ع��زم��ات أخ��ا آغ��ن��را أف��ل��ون ف��أغ��رى
ق��ب��ال��ت��ه ح��لَّ وب��ال��س��ح��ب م��ه��ج��ت��ه ب��ال��ب��أس وأل��ه��ب
ال��رَّدى ث��ق��ي��ل ع��ن��ه ل��ي��درأ اس��ت��ن��دا ق��رب��ه زان��ه إل��ى
ارت��ج��ف��ا ذا م��ع ول��ك��نَّ��ه وق��ف��ا آغ��ن��ُر آلخ��ي��ل
وأن��ه��زم آه آلخ��ي��ل أج��م «إن ق��ال: ن��ف��س��ه وف��ي
ب��ت ش��ك ال ف��م��ن��ق��ي ل��دي��ه ه��رب��ت ه��ل��ًع��ا ج��ن��دن��ا ك��م��ا
ل��ه��م م��ك��ت��س��ح وآخ��ي��ل وش��أن��ه��م أع��ت��زل��ه��م وإن
م��ب��ت��ع��دا إلي��ذة ح��ث��ي��ثً��ا م��ج��ت��ه��دا ��ه��ل ال��سَّ ب��ذا واض��رب
أن��ح��در ذا ب��ع��د وم��ن ن��ه��اري أس��ت��ت��ر آج��ام��ه ب��ع��ض وف��ي
ال��غ��س��ق ع��ن��د إلل��ي��ون وأرج��ع ال��ع��رق رش��ي��ح أغ��س��ل ال��نَّ��ه��ر وف��ي
ب��ارت��ي��اب أن��ا ع��الم ال وال ��واب ال��صَّ ف��م��اذا ال — ن��اج��يً��ا أف��ز
ال��م��ن��اص وأي��ن إث��ري ف��ي��ن��ق��ضُّ ال��خ��الص ط��ل��ب��ت ي��ران��ي أل��ي��س
س��وا ل��دي��ه ط��رٍّا ال��خ��ل��ق ب��ه��ا وق��وى ع��دوه ل��ي أي��ن وم��ن
ل��ل��دف��اع م��ح��ت��ف��ًزا ل��ل��ق��ي��اه ال��ق��الع ه��ذي دون ف��ألق��ف إذا
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ال��ن��ب��ال44 ب��ح��د ي��ش��ق وج��س��ٍم ت��ن��ال ن��ف��ٍس غ��ي��ر ل��ه ف��ل��ي��س
ان��ت��م��ى»45 ال��ف��ن��اء ل��ق��وم ع��ل��م��ن��ا إن��م��ا ع��ظَّ��م��ه زف��س ن��ع��م
ت��ض��رَّم ف��ي��ال اب��ن ل��ح��رب ب��ق��ل��ٍب ت��ل��م��ل��م ال��س��الح ت��ح��ت ث��م وم��ن
ال��ع��زم��ه واري ق��ان��ص ع��ل��ى أج��م��ه م��ن ان��ق��ضَّ ق��د ك��ب��ي��ٍر
ل��ل��س��الح وال ل��ل��ص��ي��اح وال ال��ن��ب��اح ل��ش��دي��د ي��ل��ت��وي ف��ال
ش��ح��ذا م��ن��ص��ٌل ب��ع��ات��ق��ه ن��ف��ذا ول��و ي��ذلُّ ول��ي��س
م��ن��ي��ت��ه ل��ي��وم ��ا وإمَّ ل��م��ن��ي��ت��ه ال��ب��ل��وغ ��ا ف��إمَّ
اك��ت��رث��ا وم��ا أخ��ي��ل ل��ص��د ل��ب��ث��ا أن��ط��ن��ر اب��ن ك��ذاك
أق��ب��ل��ن��ا ه��ن��ا ف��ي��ال «اب��ن وص��اح: ال��م��ج��نَّ��ا وم��دَّ ال��ق��ن��اة ف��ه��زَّ
ال��م��ن��ى م��ن��ه��ا ف��ت��ب��ل��غ ت��ذلُّ إل��ي��ون��ن��ا ال��ي��وم ذا خ��ل��ت ف��ه��ل
ث��ق��ات وك��م��اٌة ب��ه��ا ت��م��نَّ��ى غ��م��رات ذا دون ف��م��ن ت��ع��س��ت
ول��ن��س��وان��ه��م46 وأوالده��م ألوط��ان��ه��م ح��م��اٌة أب��اٌة
ق��واك��ا» اس��ت��ط��ال��ت م��ه��م��ا ال��ي��وم ه��ن��ا رداك��ا س��ت��ل��ق��ى أن��ت أن��ت إذن
رن ب��ال��ص��ف��ائ��ح س��اق��ه ف��ف��ي ط��ع��ن ف��وًرا ب��ال��رم��ح وآخ��ي��ل
ي��ش��ق ه��ف��س��ت ن��ح��اس وك��ي��ف ان��ط��ل��ق ب��ال��ف��ض��اء وم��رت��دًع��ا
ي��ظ��ف��ر ب��آغ��ن��ر وك��اد ي��س��ت��ع��ر آي��اك اب��ن ف��ه��مَّ
ث��ق��ال ب��غ��ي��وٍم ف��ح��ج��ب��ه ح��ال ال��ح��ال ف��ي ف��ي��ب��وس ول��ك��ن
ع��ط��ب م��س��ه وم��ا أم��ي��نً��ا ي��ذه��ب س��ال��ًم��ا وأرس��ل��ت��ه
ه��ي��ئ��ت��ه ت��ح��ت ك��آغ��ن��ٍر ب��ح��ي��ل��ت��ه آخ��ي��ل وج��اء
ه��زي��م ج��ي��ٍش ف��ل ع��ن ل��ي��ن��ئ��ي��ه ي��ه��ي��م ول��ي ��ه��ل ال��سَّ ع��ل��ى ل��دي��ه
ال��غ��ل��ي��ل47 ب��ارت��واء ل��ي��ط��م��ع��ه ق��ل��ي��ل ب��وٍن ط��يَّ وراوغ��ه
م��ب��ت��ع��د إث��ره ف��ي وآخ��ي��ل ي��ج��د راح إس��ك��م��ن��در ع��ل��ى
ع��س��اك��ره��ا48 ج��ن��د وه��لَّ��ع ب��م��ن��اس��ره��ا وط��روادة
ول��ج��وا49 س��وره��م ه��دى ب��غ��ي��ر ال��ف��رج ب��ع��ده ف��ي الح ل��ه��م
م��ف��ت��ق��دا ي��رق��ُب ت��ربَّ��ص أح��دا أح��ٌد ال ال��ب��اب ل��دى
م��ن��ه��زم ه��ال��ٌع وك��ل��ه��م س��ل��م ��ن م��مَّ ب��اد م��ن ل��ي��ع��ل��م
ال��خ��ط��ى ح��ث��ي��ث إالَّ ي��ن��ج ول��م ل��غ��ط��ا ب��ه��م وم��اج��ت ��ت ف��غ��صَّ

872



والعرشون الحادي النشيد

هوامش

تالوة عىل مقبل أنك فتخال ورصاع، قراع كله أنه النشيد هذا مجمل من ترى (1)
تكاد ال أنك عىل املواقع، بهذه الخوض لكثرة بامللل فتتشاءم سلفت كالتي معارك؛ وصف
من بيشء البرص يحط لم بديع التصور من روض يف أنك ترى حتى أبيات بعض تتلو
تتوفر لم الشعري واالخرتاع الفكري االبتداع قوة إن قيل: ولهذا اإلنشاد، سائر يف مثله

النشيد. هذا يف لهومريوس توفرها لشاعر
وأنهار تتمزق، وأشالء تتحرق، أبطال سلف: ما يف اشتداده وال الكفاح هنا يشتد
البرش فيها تتجاول والسحاب الثرى بني ومعمعة وسماء، وأرض وماء ونار تتدفق،
الرواية، لبطل إجالًال اتقدت نار جذوة واألرض السماء يف ما كل كأن األرباب، وتتصاول
السامع وتلذ املطالع تشوق العرصي الذوق مألوف عن وبعدها غرابتها عىل أمور هذه كل
القرون. تلك أبناء بعرف املعقول عىل املقول وتطبيق التبويب يف التفنن من فيها يرى ملا
قال طروادة، يف نهر األصفر أو األشقر ومعناها (Ξανθος) زنثس أو زنث (2)
واسمه إسكمندر. البرش ويدعوه االسم بهذا يسمونه اآللهة إن آخر: موضع يف هومريوس

كوزلر. وقرق مندرسو اآلن
األنهار. فتمأل األمطار تنهمل ومنها السماء ممثل زفس ألن زفس؛ من انبثق إنه قال:

الهواء. ممثلة ألنها البخار هريا تثري (3)
فينهزم عظيمة، نريانًا له يوقدوا أن مزارعهم الجراد انتاب إذا عادتهم من كان (4)
البحر، إىل التوراة يف دفع كما النهر إىل هنا هومريوس دفعه وقد املاء، إىل مندفًعا منها

بقوله: بجرة بن بجري الرب يف زفاه وكما

ض��ب��اب ي��وم ال��ري��ح زف��ت��ه ج��راٌد ف��ل��ه��م ت��ت��ب��ع وال��خ��ي��ل ك��أن��ه��م
ب��ض��راب غ��ي��ره��ا ألخ��رى س��م��ون��ا ك��ت��ي��ب��ة ض��راب م��ن ف��رغ��ن��ا م��ا إذا

مركبات. وجياد رجال، أبطال أي: (5)
عنرتة: قال (6)

ق��ط��ع م��ال ك��ي��ف��م��ا ب��ي��م��ي��ن��ي ج��ردت��ُه ك��ل��م��ا ب��ح��س��اٍم

.(١٥ ون ٨ (ن نظريها مر استعارة وهي للفتك. جائعة أي: غرثانة، (7)
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يف تزال وال العرب، عادة كانت كما النزيل، كرامة حفظ مألوفهم من كان (8)
متذمًما وأصبح به الغدر عليك وامتنع رعايته عليك وجبت فقد زادك ذاق فمن البادية،

األسدي: سليم بن قائد قال لك. وجاًرا بك

م��ت��ض��ائ��ِل وال م��خ��ت��ش��ٍع غ��ي��ر ب��ك ت��ذم��م��وا وال��ذي��ن ق��وم��ك ف��ن��ع��ش��ت

نشبة: بن حسان قول ومثله

ت��ك��وث��را ح��ت��ى ال��م��وت ن��ق��ع ث��ار وق��د ل��ع��دوه��م ج��اره��م ي��ب��ي��ح��وا أن أب��و

الرجلني: بني ويقال لهما، تعظيًما واملاء بامللح تحلف «والعرب األعرابي: ابن قال
املمالحة». وهي آكلته، أي: فالنًا، مالحت ويقال: وذمام. حرمة أي: وملحة، ملٌح

الهمة من صدره وعى ما عىل يدل ما املوت وحقر الحماسة من أخيل كالم يف (9)
يختتم ثم أتاه، أيان به يبايل فال املوت يفاجئه أن بد ال إنه يقول: األبَّاء، والنفس الشماء
إىل إشارة طرير بسهم أو يطري بنصل األبطال من بطل له يجند أن بد ال إنه بقوله:
تحذف أن قتاله من الفرسان تبلغ ما جل بل لوجه، وجًها يقابله أن أحد يجرس ال أنه

بطشه. من خوًفا بعد عن عليه بالنصال
ظلت عبادٌة وهي حيًة، جياًدا األنهر يف يطرحون األحوال بعض يف كانوا (10)
قبل من املرصيون كان وكما بعد، من الرومان زمن حتى بالدهم، من كثري يف شائعة
خالفة يف املسلمون أبطلها أن إىل والحيوان اإلنسان من الضحايا بأنواع النيل يف يلقون
قىض فلما املدينة، إىل الخمس سارية بن علم العاص بن عمرو أنفذ إذ الخطاب؛ بن عمر
استنُّوا كانوا القبط إن لك: ويقول عليك، يسلم عمرًوا إن املؤمنني أمري «يا قال: مهمته
جارية يأخذون النيل يف الوفاء عليهم أبطأ إذا كانوا أنهم وذلك سنة، كل نيلهم يف سنة
النيل، ويويف املاء فيأتي البحر، يف ويرمونها زينة، بأحسن ويزينونها الجوار، أحسن من
بسم الخطاب: بن عمر فكتب بإذنك. إال شيئًا عمرو يفعل وال ذلك، ميقات قرب وقد
بعد أما مرص، نيل إىل املؤمنني، أمري الخطاب بن عمر هللا عبد من الرحيم، الرحمن هللا
فانقطع، وبأمرك نفسك قبل من تجري وأنت نفًعا، وال ا رضٍّ تملك ال مخلوًقا كنت فإن
أن وأمره والسالم. كنت كما فاجِر وقوته هللا بحول تجري كنت وإن بك، لنا حاجة وال
الوفاء، عن النيل وتوقف … الحاجة وقت فيه يرميه العاص بن عمرو إىل الكتاب يدفع
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كتاب فيه ورمى وخاطبه النيل إىل عمرو فمىض السنة تلك يف الوفاء من الناس أيس وقد
عمر بربكة الحد فوق إىل وزاد البحر هاج فيه رماه فلما عنه، ريضهللا الخطاب بن عمر

(واقدي). عنه» ريضهللا
أرسع. زف: (11)

وسرتتزا. اآلن يدعى يعدونه كانوا مكدونيا يف نهر أكسيس (12)
وجربوته. بقوته يعتقدون كانوا نهر إالٌه أخلويس: (13)

واألسماك. الحيتان النينان: (14)
للشمس. علم براح: (15)

طغا النهر إن يقول: يشء. بكل يذهب أخاذ جارف سيل أي: جراف، جحاف (16)
اليوناني األصل يف إن ترسه، عىل طاف حتى أخيل واكتنف جارًفا، سيًال وتدفق وتدافع
من أثًرا أو شبًها التعريب يف ولعل السامع، له يدهش ما الصوت حكاية من األبيات لهذه

املشاكلة. تلك
الزماع، من األبطال صدور تكنه ما عنها ينعكس مرآة الدعاء هذا يف إن (17)
وضاق الظلمات، فيه وتكاثفت الجو أربدَّ إذ (١٧ (ن إياس دعاء يشبه وهو الباع، وطول

زفس: مخاطبًا فقال ذرًعا اإلغريق

ال��ن��ور وس��ط ش��ئ��ت إن ام��ح��ه��م ث��م ال��دي��ج��ور ح��ن��دس ام��ح��ق ج��وك م��ن

هكطور، طعنه أو فأهلكه بسهم أفلون رماه لو هنا تمنى وأخيل أياس، أمنيه تلك
دفاع. وال رصاع عىل يقوى ال غريًقا يموت أن من له خريٌ ذلك فجندله

الطني. الغرين: (18)
جرير: قال (19)

اش��ك��ُل دج��ل��ة م��اء ح��ت��ى ب��دج��ل��ة دم��اءه��ا ت��م��جُّ ال��ق��ت��ل��ى زال��ت وم��ا

.(١٨ (ن مر كما له لقٌب وهو النار، إاله هيفست باألعريج نريد (20)
الصياح. الفديد: (21)

الشاعر. صاغها الحقيقة من شيئًا غرابته عىل وزنثس أخيل قتال يف إن (22)
سبب ملعرفة ويتشوف اآللهة، لفتنة وارتياحه زفس لطرب املطالع يعجب لقد (23)
حوت وما الطبيعة ورب املخلوقات سيد وهو زفس إن افستانيوس: قال — االرتياح ذلك
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بهذا إال يحصل ال االتفاق توازن ألن اآللهة؛ نزاع إىل يرتاح وهواء وماء وسماء أرض من
بد ال والخالف كليهما، مع واملاء األرض مع والهواء املاء مع نزاع يف فاألرض الشقاق
قوى يف تعادل التنازع هذا من فيحصل والجفاف، والرطوبة والربد الحر بني أبًدا منه

واالعتدال. الجمال بثوب ولجبال السهول وارتداء األرض خصب والنتيجة الطبيعة
أكثر تحاىش وقد يخفى، ال كما تحقري لفظة :(Κυναμυια) الكالب ذباب (24)
لوقوعها وإما لغاتهم، يف لعجز إما مرة، غري أسلفنا كما كهذه، ألفاظ ذكر هومريوس نقلة
جادة عن الخروج هذا بمثل األصل أشوه ال أن رأيت أني عىل الشعر، يف خشنًا موقًعا

االستخراج.
بإغراء ذيوميذ طعنه إذ الخامس؛ النشيد يف ذيوميذ مع حادثته إىل يشري (25)

أثينا.
من فيه ما عىل التعبري وهذا أفدنة، سبعة مسافة عىل امتد جسمه إن أي: (26)
وبرشنا بل مالئكتنا وصف من كتابنا خرافات يف ما بإزاء الغرابة من يشء عىل ليس الغلو
الشمس. يف ويشويه البحر من السمك يتناول كان الذي عناق بن وعوج كالعمالقة أيًضا؛
نكبته فكأن أعدائها فئة إىل منحاًزا كان وهو هريا: آرس وأم النَّار، َىل: الصَّ (27)

مخالفتها. عىل لُه عقابًا كانت
عفرذيت. هي الزهرة: (28)

الزهرة. صدر براحتها لطمت أثينا إن أي: (29)
العزيمة. واهيا العزم ضعيفا والزهرة آرس إن تقول: أن تريد (30)

فوسيذ. فيبوس إىل أي: (31)
ويرتوى يتأنى فال وحدته، لنزقه القتال يف بالرشوع أوىل الحدث الفتى إن أي: (32)
«رب كقوله: منها شيئًا هومريوس ذكر شتى مزايا وله النور، إاله أفلون لقب فيبوس —
شعر ذي الطلعة، جميل فتى بصورة دائًما يمثلونه كانوا اآللهة». و«مطرب السهام»

الرسم. يف ترى كما قيثاٌر أو وسهاٌم قوٌس وبيده مرسل، طويل
.(٥ (ن مؤلهة ذكرها مر وقد الساعات، الساع: (33)

السماء من فطردهما وفوسيذ، أفلون عىل يوًما غضب زفس أن أساطريهم يف (34)
األرباب، سلطان منهما نزع أن بعد طروادة ملك فريام أبي لوميدون خدمة وأنفذهما
والبحر الشمس للوميدون سخر زفس إن أي: سدودها، له وأقاما حصونها له فبنيا
النشيد يف الخرافة هذه ذكر مرَّ وقد العمل، إتمام عىل البحر وسكون الجو بصفاء فأعاناه

الخامس.
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(أفلون). فيبوس

ص٤٤٧، السادس النشيد يف الشجر بورق الناس تشبيه مر ارتفع، بسق: (35)
قال: إذ مًعا؛ والتجدد التاليش إىل هناك أشار ولكنه

ن��ش��ا وج��ي��ٌل ت��الش��ى ف��ج��ي��ٌل م��ش��ى ك��لٍّ إث��ر ع��ل��ى وك��لُّ

الحكم: بن يزيد كقول االضمحالل إىل مرماه فأكثر هنا وأما

رج��ي��م غ��رض وري��ب��ه��ا ن ل��ل��م��ن��و ه��و م��ن ع��ذر م��ا
ال��ه��ش��ي��م ه��م��د ك��م��ا ه��م��دوا أم��ام��ه ال��ق��رون وي��رى
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ن��ع��ي��م وال ي��دوم ب��ؤس ف��ال ال��دن��ي��ا وي��ج��رب

زيد: بن عدي قول ومثله

وال��دب��ور ال��ص��ب��ا ب��ه ف��ال��وت ج��فَّ ورٌق ك��أن��ه��م أض��ح��وا ث��م

مقروم: بن ربيعة وقول

ال��ه��ش��ي��م��ا رآه��ا م��ن ي��ش��ب��ه��ه��ا أج��س��اده��م ب��ت��ي��م��اء وأض��ح��ت

لبيد: قول مجراه ويجري

س��اط��ع ه��و إذ ب��ع��د رم��اًدا ي��ح��ور وض��وؤه ك��ال��ش��ه��اب إال ال��م��رء وم��ا

كانت ألنها صيادتها؛ أي: الضواري، بقنيص ولقبت أرطميس، أفلون أخت (36)
الصيد. إالهة

الجيش. صدور أي: الصدور، وقوله: املرمى. البعيدة الطحور: القوس (37)
كانوا ألنهم النساء؛ بلبوة علمت) ما عىل الرومان ديانة (وهي أرطميس لقبت (38)
وهي الرجال، موت أفلون إىل ينسبون كما النساء، يصيب فجائي موت كل إليها ينسبون

والوالدة. بالحمل القمر لعالقة املواليد ورقيبة القمر ممثلة ذلك عن فضًال
الظالم، إالهة وهي كوكب، ألنه الطونة؛ يقاتل ال (عطارد) هرمس إن قالوا: (39)

نور. للكواكب سطع ملا الليل لوال ألنه الليل؛ ظالم تقاتل أن للكواكب وليس
القوس. الفارج: (40)

مرص يف إقامته أثناء له روي ما إىل البيتني بهذين يشري بهومريوس كأني (41)
إنه قالوا: عاد، هالك رواية إليه اتصلت أو التوراة، يف جاء ما عىل وعمورة سدوم عن
هوًدا إليهم هللا فبعث واحتقروهم، تجربوا الناس من لهم غالب ال أنه عاد قوم رأى ملا
هلكت حتى سنني ثالث املطر عنهم هللا فأمسك وتمادوا وكذبوا الظلم عن يكفوا أن فأبوا
من الجو يف انبعثت هومريوس كنار بنار أهلكهم ثم الشديد، الرض وأصابهم مواشيهم
فصفقت مهد، لها: يقال منهم امرأة السحابة تلك يف ما نظر من أول وكان سوداء، غمامة

وأنشدت: العذاب أتاكم فقد بهود، عليكم ويلكم صوتها بأعىل ونادت بيديها

878



والعرشون الحادي النشيد

ال��ش��رارا ض��رام��ه��ا م��ن ت��ن��ث��ر ن��ارا ال��س��ح��اب وس��ط أرى إن��ي
وال��ص��ه��ي��ل ب��األص��وات ت��ه��ت��ف خ��ي��ول ع��ل��ى ق��وٌم ي��س��وق��ه��ا
ت��س��ل��م��وا م��ا ل��ك��ي ال��ل��ه ف��وح��دوا ف��اع��ل��م��وا ع��اد ي��ال ع��ذاب وه��ي
م��ع��ب��ود واح��د رب ن��ب��ي ه��ود ب��ال��ن��ب��ي اس��ت��ج��ي��روا ث��م
ب��اق��ي��ه م��ن م��ن��ك��م ت��ب��ق��ي ف��ل��ي��س داه��ي��ه ق��ري��ب ع��ن أت��اك��م ف��ق��د

الخاتم، ثقب مقدار منها يخرج أن العقيم الريح خازن أمر إهالكهم هللا أراد فلما
أهلكته، إال أحًدا عاد من تدع فلم متتابعة، أيام وثمانية لياٍل سبع عليهم هللا فسخرها

(مجلد٤٢٨:١١). املعارف دائرة يف الرواية هذه فصلنا وقد
القفل. والزالج: الباب، الرتاج: (42)

الغبار. والنقع: العطش، الصدى: (43)
وغمسته برجله والدته أمسكته أخيل، ولد ملا أنه امليثولوجيني خرافات من (44)
يد حالت حيث عقبه؛ يف إال جسده من يشء يف يعمل ال السالح فبات الستكس، بنهر
هومريوس، زمن يف معروفة تكن لم إنها املحققون: قال خرافة تلك — املاء دون ولدته
يف األبطال مغوار فضل له أثر وملا الصفاح، وتلك السالح، ذلك إىل حاجة به كان ملا وإال

القتال. حومة
إنسان. وهو قتله يستحيل ال إنه أي: البرش، الفناء بقوم املراد (45)

وأجاد: الحطيئة قال (46)

ال��درادق ال��م��رس��ل��ي��ن وم��أوى ـ��ص��ري��خ ال��ـ وغ��ان��ة ال��غ��ري��ب آب��اء أول��ئ��ك
ال��س��واب��ق وج��وه م��ن ال��ن��واص��ي م��ك��ان ج��ب��اه��ه��م ف��وق ال��م��وت ح��ي��اض أح��ل��وا

كثريًا. عنه يبعد يكن ولم طاولة أي: (47)
طالئمه. الجيش منارس (48)

يف فاختفى أخيل وجه من أغينور فرَّ لقال: مؤرٌخ الرواية هذه روى لو (49)
إىل منهزمني فلجأوا للطرواد، املجال فاتسع الجيش صد عن تعقبه أخيل وشغل غابة،

املؤرخ. قول غري الشاعر قول ولكن معاقلهم،
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هكطور مقتل

ُمْجَملُُه

ذلك فريام فشهد عليه أخيل فانقض هكطور، إال األسوار خارج الطرواد من يبق لم
فأخذت أبيه، كالم إىل هكطور يصغ فلم السور ويدخل الخطر يتقي أن ابنه واستحلف
تتقاذفه يتزعزع ال مكانه فلبث به املحدق بالخطر وتنذره إليه تتوسل هيقاب أمه
حول ثالثًا دار حتى أثره يف أخيل فجرى مرتاًعا، فانهزم يدركه كاد بأخيل وإذا األفكار،
املحتوم، القدر إنفاذ إال وأبت أثينا فعارضته إنقاذه إىل ومال لهكطور زفس فرقَّ إليون،
زفس فأخذ هكطور، ينقذ أن أفلون وحاول السماء من أثنيا فاندفعت لها زفس فأذعن
أثينا وتمثلت أفلون، عنه فتخىل حل قد هكطور بأجل فإذا الفريقني، قدر فوزن فسطاسه
رام البطالن التقى وملا أخيل، ملالقاة الرتبص له فحسنت هكطور أخي ذيفوب بصورة
مواثقته أخيل فأبى القتيل، جثة يدنس ال منهما القاتل أن عىل وأخيل، يتواثق أن هكطور
به وإذا أخيه إىل فالتفت إربًا، خصمه من ينل فلم رمحه هكطور فأطلق فتبارزا يشء عىل
سأل روحه تفيض أن وقبل رصيًعا، خر حتى وقاتل واستبسل الخدعة فعرف توارى قد
القريب، بالحمام املوت ساعة هكطور له فتنبأ آخيل فشتمه أهله، إىل جثته يعيد أن آخيل
البلد حول بها ودار مركبته إىل آخيل ربطها ثم بها، ومثلوا الجثة حول اإلغريق فاجتمع
هكطور امرأة أنذروماخ وكانت وينتحبن، يندبن والنساء ويتوجعون ينظرون والطرواد



اإللياذة

فرأت الخرب تستطلع الربج إىل فصعدت حماتها عويل فسمعت جرى بما تعلم ال غافلة
األكباد: له تتفطر رثاء زوجها ورثت عليها فأغمي الجثة،

ال��ع��ب��را ل��ن��وح��ه��ا ذرف��ن إل��ي��وٍن ن��س��اء وك��ل

الثالثني. اليوم حوادث اآلن حتى تنته لم

والعرشون1 الثاني النشيد

ن��ف��را ك��ال��ظ��ب��ا ه��زي��ًم��ا ذع��را م��ذ ال��ج��ي��ش ق��ض��ي��ض
ان��ح��ص��را ح��ص��اره خ��ل��ف ك ه��ن��ا ح��ي��ث إل��ي��ون إل��ى
س��ب��ح��ت ب��ه ع��رًق��ا ع��ه ق��ال ظ��الل ف��ي ي��ج��ف��ف
اس��ت��ع��را ق��د ف��ي��ه��ا غ��ل��ة وي��روي ك��ت��ائ��ب��ه
ع��وات��ق��ه��م2 ف��ي ـ��ج��واش��ن وال��ـ األخ��اءة وراءه��م
ال��ق��درا ي��رق��ب ت��ربَّ��ص ه��ك��ط��وًرا ل��ك��نَّ ج��روا
ث��بَّ��ط��ه ال��ش��ؤم ق��ض��اء إس��ك��ي��ا أب��واب ل��دى
ال��خ��ب��را:3 ي��ص��دق أح��دق آف��ل��ون أي��اك وب��اب��ن

∗∗∗
أث��ري ف��ي ت��ج��د ج��ري��ت ب��ش��ر م��ن وأن��ت «ع��الم
ال��ش��رر ب��اله��ب ف��ث��رت ربٌّ أن��ن��ي أت��ج��ه��ل
م��ع��اق��ل��ه��ا إل��ى ت��ف��رُّ ط��رواًدا ه��ن��اك ت��رك��ت
ب��ال��ظ��ف��ر ت��ع��س��ت ت��ف��وز أن ف��الال ه��ن��ا وج��ئ��ت
م��ت��ق��ًدا: آخ��ي��ل ف��ق��ال أب��ًدا» ب��م��ائ��ٍت ف��ل��س��ت
وال��ك��ب��ر ال��خ��ل��د آل وش��رَّ ال��س��ه��ام ��اح «أزجَّ
ك��م وإَال م��ك��ًرا ره��م س��و ع��ن أن��أي��ت��ن��ي أرى
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اس��ت��ت��را ب��ح��ص��اره م��ا ـ��ل ق��ب��ي��ـ ال��ح��ض��ي��ض ع��ضَّ ف��تً��ى

∗∗∗
ال��خ��ل��ل ش��اب��ه وم��ج��دي دخ��ل��وا ل��ل��ح��م��ى ب��غ��درك
ق��ب��ل» ل��ي ك��ان ب��ك ل��و ف��آه ال��ع��ق��اب ت��خ��ش ول��م
ك��ل��ه��م��ي��م ي��س��ع��ى ـ��ره ب��ك��ب��ـ راح ال��س��ور ون��ح��و
ال��م��ل��ل4 وف��ات��ه ال��م��ج��ال ط��وى ب��ال��ع��ج��ال م��ج��لٍّ
ي��رق��ب��ه األب��راج ع��ل��ى ف��ري��اٌم ال��ش��ي��خ وك��ان
ال��ح��ل��ل ت��س��ط��ع ع��ل��ي��ه ب��ك��رَّت��ه ل��ه ف��الح
ظ��ه��رت ال��دج��ى ب��دي��ج��ور إذا ال��خ��ري��ف ك��ك��وك��ب��ة
ظ��ه��را5 ل��ه��ا ح��وال��ي��ه��ا ن��وٌر ال ال��زه��ر ت��خ��ال

∗∗∗
دارا ش��ؤم��ه��ا ع��ن ل��م��ا ج��بَّ��ارا ال��ك��ل��ب (دع��وه��ا
ن��ارا) ح��رَّه��ا م��ن ـ��ورى ال��ـ ي��ص��ل��ى وإن��م��ا ت��ؤج
ض��راع��ت��ه ي��دي وم��دَّ م��ل��ت��ط��ًم��ا ال��ش��ي��خ ف��أنَّ
ف��ارا ق��ل��ب��ه ووج��ًدا دع��ا ال��ح��ب��ي��ب وه��ك��ط��ور
م��ح��ت��دًم��ا األب��واب ل��دى ه��ك��ط��ور ظ��لَّ ول��ك��ن
ال��ع��ارا ب��ال��ل��ق��ا ل��ي��درأ م��ض��ط��رًم��ا آخ��ي��ل ل��ح��رب
م��ك��ت��ئ��بً��ا: وص��اح إل��ي��ه ك��ف��ي��ه أب��وه ف��م��دَّ
ف��ت��ن��دح��را6 «آلخ��ي��ل ف��ذا ت��ق��م ال ح��ب��ي��ب��ي

∗∗∗
رغ��م��ا ال��ردى ف��ي��ؤت��ي��ك ع��زم��ا ف��ائ��ق ه��و ن��ع��م
ظ��ل��م��ا ال��دم��ا س��ف��ك ف��ي ه أع��ت��ا م��ا وي��اله ن��ع��م
ج��ث��ت��ه7 خ��ل��ت ودي ه ودو ال��ع��ل��ى آل ف��ل��و
ح��ت��م��ا ل��ح��م��ه��ا ت��ن��ه��ش ن وال��ع��ق��ب��ا ال��ب��ر ك��الب
ف��ي ل��ول��ٍد ب��ي ي��ب��رح ض��ي��ٌم م��ه��ج��ت��ي وف��ارق
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أص��م��ى أو ب��اع ع��ب��ي��ًدا ل��ه��ف��ي وا ال��ب��ح��ر أق��اص��ي
ف��ه��ن��ا ف��ل��ي��ذر أي��ن ن ل��ي��ق��اوو اآلن وأي��ن
أث��را أرى ال ل��ذي��ن��ك ل��ك��ن��ي ال��ج��ي��ش ف��ل��ول

∗∗∗
ف��دائ��ه��ا ف��ي ل��ن��ج��زل ه��م��ا ال��ع��داة ج��ي��ش أف��ي
رك��م��ا م��ن��زل��ي خ��زائ��ن ف��ي ن��ض��اًرا أو ن��ح��اًس��ا
اب��ن��ت��ه ق��ب��ل م��ن ح��ب��ا أل��ت��ي��ًس��ا ال��ش��ي��خ ف��إن
ك��رم��ا ك��ن��وزه ج��زي��ل أزواج��ي ع��ي��ن ل��ووث��ا
آذي��س ظ��ل��م��ات إل��ى ب��م��وت��ه��م��ا ان��ح��درا أم
��ه��م��ا وأمَّ ت��ده��م��ن��ي ت وال��ح��س��را ال��ب��ث وث��م
أس��رت��ن��ا ك��ل س��ب��ي��ًال ت��رى ل��ل��ع��زاء ول��ك��ن
ال��وط��را ه��ن��ا ه��ا ب��م��وت��ك آخ��ي��ل ي��ق��ض ل��م إذا

∗∗∗
ال��ف��ش��ال وات��ق ح��ب��ي��ب��ي ع��ج��ال ل��ذ ل��ل��س��ور ف��ل��ذ
ال��ن��ب��ال ج��ن��ده��ا ون��س��وة ط��رواٍد ج��ن��د ع��ن وذد
آخ��ي��ل ب��وج��ه ـ��ح��م��ام ال��ـ إل��ى ت��ت��ع��رض��نَّ وال
األم��ال وي��ب��ل��غ ـ��أث��ي��ل ال��ـ ال��م��ج��د ح��ل��ى ف��ت��ل��ب��س��ه
أن ق��دَّر زف��س ن��ص��وٍح ه��مٍّ ل��وال��ٍد ورقَّ
ب��ال8 وأيُّ ب��ال ك��ل ه ي��ده��ا أن ب��ع��ي��د ي��ب��ي��د
أس��ًرا ب��ن��ات��ه وذل ط��رٍّا ول��ده إب��ادة
م��ن��ت��ش��را ي��ع��ي��ث ال��ع��دو ف��ي��ه��ا م��ن��ازل ون��ه��ب

∗∗∗
م��رارت��ه��ا ع��ل��ى ت��ج��رُّ ب��ذل��ت��ه��ا وك��ن��ات
أس��رَّت��ه��ا م��ن ت��رم��ي ـ��م ال��ظ��ل��ـ ب��ك��فِّ وأط��ف��ال
ت��درك��ه وس��وف ال��ح��ت��وف ت��ه��ل��ك��ه أب��وك ه��ن��اك
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ك��ن��ان��ت��ه��ا م��ن ب��س��ه��م أو األع��ادي ب��ب��تَّ��ار
ق��د ك��الٌب ت��م��زق��ن��ي أع��ت��اب��ي دون ف��أط��رح
ب��ج��م��ل��ت��ه��ا ل��ي ح��م��اٌة أب��واب��ي ب��ظ��ل غ��ذوت
غ��لَّ��ت��ه��ا ح��رَّ ف��ت��روي ن��اه��ش��ًة ت��م��ت��صُّ دم��ي
ان��ت��ث��را ب��ي��ن��ه��ا ل��ح��ٍم ن دو م��ألى ت��ن��ام وث��مَّ

∗∗∗
ال��ح��دَّ أن��ف��ذ وف��ي��ه ال��ج��ل��د ال��ف��ت��ى م��ات ل��ئ��ن
وال��م��ج��د ال��ح��س��ن ف��ي��ه ـ��ل ج��ـ ل��ك��ن ظ��ل ص��ري��ًع��ا
ان��ت��ه��ك��ت ق��د ح��رم��ت��ه ـ��ز ال��ع��ج��ـ ش��ي��خ ح��ي��ث ول��ك��ن
ت��ب��دو ل��ح��ي��ٍة ون��اص��ع ش��ي��ب��ت��ه دس��ن ك��الب
ي��ش��اك��ل��ه��ا رزء ال ء ال��ده��م��ا ال��ن��ك��ب��ة ف��ت��ل��ك
األد»9 أرزاؤه �ه ب� اش��ت��دَّت م��ا ال��ب��ؤس ب��م��رء
ش��ع��ًرا ع��ج��زه ��ي ب��ك��فَّ م��ص��ط��ل��ًم��ا ي��ن��وح وظ��ل
ش��ع��را م��ا ب��أب��ي��ه ـ��ه ك��أن��ـ ي��ص��د وه��ك��ط��ور

∗∗∗
ه��م��ع��ت ع��ب��رة ب��ه��اط��ل ان��دف��ع��ت أم��ه ه��ن��ال��ك
رف��ع��ت ل��ه وث��دي��ي��ه��ا ك��ش��ف��ت ص��دره��ا ل��دي��ه
ب��وال��دة ارف��ق ب��ن��يَّ ه��ك��ط��وٌر «آه وص��اح��ت:
رع��ت ق��ب��ل ص��ب��اك ب��ع��ه��د ف��ك��م ف��ارع ال��ص��در وه��ذا
م��ب��ت��ه��ًج��ا ف��ن��ح��ت رض��ع��ت ك��م ف��اذك��ر ال��ث��دي وه��ذا
ام��ت��ن��ع��ت ال��ع��دى وج��ه ف��ي ر ف��األس��وا ت��ع��ال ت��ع��ال
ب��س��ت��رت��ه��ا ال��ع��ات��ي ل��ك ذ وق��ات��ل ل��ذ إل��ي��ه��ا
ال��خ��ط��را وات��ق وح��ي��ًدا ل��ه ت��ت��ربَّ��ص��ن وال

∗∗∗
ل��ك ي��ه��ي��أ ن��ع��ٌش ف��ال س��ف��ك ال��س��خ��ي��ن دم��ك ف��إن
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ص��دع��ك ق��د وال��ح��ت��ف ل��ه ح��و وع��رس��ك أن��ا ت��ن��وح
ع��ن��ا ن��ائ��يً��ا ـ��س��ف��ائ��ن ال��ـ ع��ن��د ت��غ��ت��دي ول��ك��ن
ه��ل��ك»10 ال��ش��ق��ي ف��ي��ه��ا ـ��ٍة ب��ذلَّ��ـ ل��ل��ك��الب ط��ع��اًم��ا
ه��ك��ط��وٌر ص��م ول��ك��ن ان��ت��ح��ب��ا ك��اله��م��ا ك��ذاك
ودرك ع��ن��ا ي��خ��ش��ى ال م ال��ق��ر ذاك ب��وج��ه وظ��ل
ف��م��ه��ا ف��ي ال��س��م ن��ق��ع ـ��ر ال��وك��ـ ح��ول ال��ش��م ك��أف��ع��ى
ش��ررا ع��ي��ن��ه��ا وت��ق��دح ح��ن��ًق��ا م��ل��ت��ف��ة ت��رى

∗∗∗
أت��ى ب��ال��س��الح ع��ل��ي��ه��ا ف��ت��ى ان��ت��ظ��ار ف��ي وت��ل��ب��ث
ث��ب��ت��ا ب��أرض��ه ـ��ع��دو ال��ـ وج��ه ف��ي ه��ك��ط��ور ك��م��ا
ه��واج��س��ه: ف��ي ي��خ��ب��ط ر ل��ل��س��و ج��وب��ه ف��أت��ك��ا
ع��ت��ا11 أراه ل��دام��اًس��ا ف��ف��و ال��ح��ص��ار أل��ح «ل��ئ��ن
م��ع��اق��ل��ه��م ع��ن ـ��ط��راود ال��ـ م��ن��ع��ي ع��ل��ى ي��ع��ن��ف��ن��ي
م��ت��ص��ل��ت��ا ال��ل��ي��ل ب��ذاك ل��ن��ا الح آخ��ي��ل وس��ي��ف
ع��ل��ى وس��رت ح��س��ن��ت وإن ن��ص��ي��ح��ت��ه أف��ق��ه ف��ل��م
وان��ك��س��را ال��ج��ي��ش س��راي��ا ف��ام��ح��ق��ت ال��ن��ف��س م��رام

∗∗∗
وال��ع��م��د12 ال��غ��ي��د أم��ام ج��ح��د م��ع��ارٍض وربَّ
ال��ش��دد ع��ل��ة ـ��م��ك��اب��ر ال��ـ ه��ك��ط��ور «ع��ت��و ي��ق��ول:
آخ��ي��ل ق��ت��ل ف��إم��ا إذن أع��ود ل��ن ف��ك��الَّ
13… ال��ب��ل��د ع��ن ذودي ف��ي ب��ال��ع��ز م��ص��رع��ي ��ا وإمَّ
ه��ن��ا وال��م��ج��نَّ ـ��تَّ��ري��ك��ة ال��ـ أل��ق��ي إذا ظ��ن��ي وم��ا
ع��دد ب��ال م��ن��ب��ع��ثً��ا ر ل��ل��س��و ع��ام��ل��ي وأت��ك��ئ
ذخ��رت م��ا وج��م��ي��ع ـ��ٍة ه��الن��ـ ب��رد وأط��م��ع��ه
وادَّخ��را ال��ف��ل��ك ف��ي ب��ه أت��ى ق��ب��ل ف��اري��س وم��ا

∗∗∗
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أت��را ب��ن��و ب��ه��ا ل��ي��خ��ل ال��ك��ب��رى ال��ع��ل��ة ف��ت��ل��ك
ش��ط��را ك��ذا ل��ه��م ن��ب��ي��ح خ��زائ��ن��ن��ا ف��ي ��ا وم��مَّ
ل��ه��م ي��غ��ل��ظ��ون ص��دٍق ـ��ن ي��م��ي��ـ ال��ش��ي��وخ وك��ب��ار
س��ت��را14 أس��ب��ل��وا م��ا ـ��ل��ًة ج��م��ـ ع��ل��ي��ه��ا ب��أن��ه��م
ي��ح��دث��ن��ي ق��ل��ب��ي ب��ه��ا أض��غ��اٌث ف��ت��ل��ك ش��ط��ط��ت
ع��ذرا أل��ت��م��س إن ـ��ن��ه ل��ع��ي��ـ ي��روق ل��ن ف��ع��ذري
ك��ام��رأٍة ف��أب��ي��د ٍد ت��رد ب��غ��ي��ر ب��ي ف��ي��ب��ط��ش
ع��را ح��ي��ث ال��خ��ط��ب ت��ص��د ع��دد م��ن ع��ري��ت إذا

∗∗∗
ل��ن��ا ل��ل��ح��دي��ث م��ج��اٌل ه��ن��ا ال��م��ج��ال ه��ذا ف��م��ا
وال��ع��ل��ن��ا ال��س��ر ع��م��ي��ق ل��ه ال��خ��ط��اب ف��ي ف��أب��ذل
ح��رج ب��ال وغ��ان��ي��ًة ف��تً��ى ال��ح��دي��ث ش��اق ك��م��ا
أم��ن��ا ظ��ل��ه��ا ف��ي ـ��رٍة ص��خ��ـ أو م��ل��ول��ٍة ل��دى
م��ه��ل ب��ال أج��ل ـ��ن��ص��ال ال��ـ ق��رع س��وى ل��ن��ا ف��ل��ي��س
ح��ق��ن��ا»15 دم��اءه زف��س ـ��ب األول��م��ـ أب��و م��ن ف��ي��ظ��ف��ر
ب��ع��ام��ل��ه وآخ��ي��ل ه��اج��س��ه ث��ار ك��ذل��ك
اب��ت��درا ل��ل��وغ��ى ـ��ت��رائ��ك ال��ـ ه��ي��اج ال��ح��رب ك��رب

∗∗∗
ل��م��ع��ا ك��ب��ارٍق ع��ل��ي��ه س��ط��ع��ا ق��د ال��درع ب��ري��ق
ط��ع��ال ال��س��م��ا ك��ب��د ف��ي ـ��س ال��ش��م��ـ ك��ن��ور أو ت��أل��ق
ع��زم��ت��ه وص��ل ت��ق��ط��ع ل��رؤي��ت��ه وه��ك��ط��ور
ان��دف��ع��ا16 ال��خ��ط��ى ط��يَّ��ار ـ��ل آخ��ي��ـ وخ��ل��ف��ه ف��ف��رَّ
ه��ال��ع��ًة ت��زف وه��ي ء ال��ورق��ا ي��ط��ل��ب ك��ب��از
ارت��ف��ع��ا ال��ف��ال ف��ي ط��ي��ٌر ال��ش��م ب��زاة ج��ارى وم��ا
م��ه��ج��ت��ه��ا ل��ب��اب ت��ذي��ب ب��ص��رص��رة ت��ع��ق��ب��ه��ا
ش��ه��را م��خ��ل��ٍب ب��ن��اف��ذ م��ن��ق��ٌض وه��و ف��راغ��ت
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∗∗∗
م��ذع��ور وه��و ت��ج��اوز ه��ك��ط��ور األب��واب ك��ذا
م��دح��ور آخ��ي��ل دون ـ��و وه��ـ خ��ط��اه ب��ه ت��ط��ي��ر
ال��ع��ظ��م��ى ال��ت��ي��ن��ة ح��ت��ى د األرص��ا م��رق��ب ف��ج��ازا
ال��س��ور17 ف��وق��ه خ��ط ل ح��ي��ا ال��ع��ج��ال ج��دد ع��ل��ى
م��ن��ب��ج��ٌس ال��م��اء ح��ي��ث ـ��ن ال��ح��وض��ي��ـ ب��ل��غ��ا أن إل��ى
ال��ح��ور رب��اه��م��ا ت��ؤم زن��ٍث م��ن ب��ي��ن��ب��وع��ي��ن
م��ن��ت��ش��ٌر ع��ل��ي��ه ـ��ب��خ��ار وال��ـ س��خ��ي��ٌن ف��ي��ن��ب��وع
ان��ف��ج��را18 ت��خ��ال��ه ـ��ج��ل��ي��د ك��ال��ـ ب��م��اء وي��ن��ب��وٌع

∗∗∗
غ��ر م��الب��س ل��غ��س��ل ال��ص��خ��ر م��غ��اس��ل ه��ن��اك
ت��ج��ري ال��وغ��ى ق��ب��ل م��ن ت ال��غ��ادا ك��ان��ت ق��د ل��ه��ا
ت��اٍل وذا ع��اٍد ذا ـ��ن ال��ب��ط��ل��ي��ـ ك��ال ت��ع��داه��ا
ب��ال��ك��ر19 م��ن��ه أش��ج��ع ن ك��ا م��م��ن ف��رَّ ش��ج��اٌع
أو ث��ور ل��ج��ل��د ـ��ره��ان ال��ـ ب��م��ي��دان ان��ب��ري��ا وم��ا
ب��ال��ن��ص��ر20 ال��ف��وز ي��وم ء ال��ع��دا ي��ح��رز ل��ذب��ٍح
ه��ك��ط��ور أن��ف��اس ع��ل��ى ه��ن��ا ال��س��ب��اق ول��ك��ن
ع��ب��را ح��ص��اره��ا إزاء إل��ي��ون ح��ول ث��الثً��ا

∗∗∗
ال��ص��ي��د21 ب��م��أت��م ت��غ��ي��ر ال��ق��ي��ادي��د ك��س��ب��اق
م��ح��دود ل��ه��نَّ ي��ق��ام أم��ٍد ع��ل��ى غ��رٍض إل��ى
م��ن��ض��دٍة خ��ب��ر إم��ا ـ��ك ت��ل��ـ ال��م��ج��ل��ي وج��ائ��زة
ال��غ��ي��د ص��ف��وة م��ن م��س��ب��ي��ٌة غ��ادٌة وإم��ا
راق��ب��ٌة األول��م��ب م��ن ق��اط��ب��ًة ال��خ��ل��د وآل
ال��م��ن��اك��ي��د: وال��ن��اس ـ��د ال��خ��ل��ـ س��راة أب��و ف��ص��اح
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إل��ي��ون ح��ول ـ��ب��وه ت��ع��ق��ـ أح��ب ب��ش��ًرا «أرى
م��ن��ف��ط��را أراه ـ��ف��ؤاد ال��ـ ال��ورع ال��ف��ت��ى ل��ه��ك��ط��ور

∗∗∗
��ا ال��ش��مَّ أب��راج��ه��ا وف��ي ق��دم��ا إي��ذٍة ف��ي ف��ك��م
وال��ش��ح��م��ا ال��ل��ح��م ي��س��ي��ل ض��ج��ى ل��ي ال��ث��ور ب��خ��ي��ر
ب��خ��ف��ت��ه ��ا م��ن��ق��ضٍّ ـ��ل آخ��ي��ـ خ��ل��ف��ه وه��اك��م
ال��ح��ك��م��ا ن��ص��در أن ع��س��ى ف��ي��م��ا ف��اح��ك��م��وا ع��ل��ي��ه
ن��ه��ل��ك��ه» آخ��ي��ل ب��ب��أس أم س��ل��ي��ًم��ا أن��رج��ع��ه
ظ��ل��م��ا غ��دا إذن «ذاك ت��ح��ت��ج: ان��ب��رت ف��آث��ي��ن��ا
ل��ه ال��ق��ض��اء ح��ت��م م��ن ت ال��م��و زؤام م��ن أت��ن��ق��ذ
ش��ك��را» خ��ل��ت��ه ربٌّ ـ��د ال��خ��ل��ـ ف��ي ف��م��ا ت��ف��ع��ل ف��إن

∗∗∗
أرب��ي ألق��ض��ي «ب��غ��ي��ظ��ك ��ح��ب: ال��سُّ أو ل��ه��ا ف��ق��ال
غ��ض��ب��ي» أم��ن��ي وا وس��ي��ري ع��ج��ًال اب��ت��غ��ي ش��ئ��ت ف��م��ا
��ت��ه��ا م��ن��صَّ ع��ن وط��ارت ث��ورت��ه��ا ف��وق ف��ث��ارت
ال��ط��ل��ب ف��ي ي��ج��د ظ��ل ـ��ل آخ��ي��ـ وراه وه��ك��ط��وٌر
م��ن��ب��ع��ثً��ا22 ف��ه��ب ـ��ك��ن��اس ال��ـ ف��ي ري��ًم��ا رام ك��أغ��ض��ف
ال��ه��ض��ب م��ش��اع��ب ب��ي��ن د ال��ط��و ف��ي ض��اربً��ا ل��دي��ه
ي��واري��ه أي��ٌك وال ت��ح��م��ي��ه أزي��اف ف��ال
ج��رى ال��م��ن��ون داع��ي ب��ه أع��ق��ا ف��ف��ي ج��رى وح��ي��ث

∗∗∗
ب��دا ل��ل��ن��ج��اة س��ب��ي��ال وج��دا م��ا ه��ك��ط��ور ك��ذا
أب��دا م��س��ت��ظ��ه��ر ره آث��ا ع��ل��ى ف��آخ��ي��ل
وم��ع��ق��ل��ه��ا إل��ي��ون ب أب��وا م��رٍة م��ن ف��ك��م
ب��ردا23 ع��دوه ب��وج��ه أس��ه��م��ه��ا ل��ت��ه��ال ب��غ��ى
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ف��ع��دا ب��وج��ه��ه ق��ام ـ��ل آخ��ي��ـ م��رة م��ن وك��م
م��ب��ت��ع��دا إل��ي��ون ع��ن ـ��ل ال��س��ه��ـ ذاك ف��وق ه��زي��ًم��ا
ه��ربً��ا ت��ط��ق ف��م ب��غ��اك ط��ي��ف ال��ك��رى ف��ي ل��و ك��م��ا
ص��درا24 ك��ي��ف��م��ا ع��ن��ه ت ��ر ف��صَّ رم��ت��ه ��ا وإمَّ

∗∗∗
أرب��ا م��درٌك ذا وال ه��رب��ا ن��ج��ا ه��ذا ف��ال
ع��ج��ب��ا ال��م��دى ب��ذيَّ��اك ه��ك��ط��ور ب��ع��دو وإنَّ
ق��درت��ه ف��ي��ه أف��رغ ن ف��آف��ل��و ب��دع وال
ت��ع��ب��ا25 ب��ف��راره ـ��ت��وي ي��ل��ـ ال ل��ك��ي وخ��ف��ت��ه
أن أوم��ا األج��ن��اد إل��ى ب��ع��زَّت��ه وآخ��ي��ل
ن��ش��ب��ا ل��ه��م ن��ص��ٌل ي��رى ب��ه��ك��ط��وٍر ال ك��ي ق��ف��وا
ع��ل��نً��ا ب��ق��ت��ل��ه ـ��رَّف��ي��ع ال��ـ ��رف ال��شَّ ي��ح��رز ل��ئ��الَّ
وال��ظ��ف��را26 ال��ي��وم ذاك ر ف��خ��ا ي��ن��ال ف��ال س��واه

∗∗∗
راب��ع��ًة ال��ع��ي��ن��ي��ن إل��ى م��ت��اب��ع��ًة ب��ل��غ��ا وإذ
س��اط��ع��ًة أق��ام ـ��ع��ب��اد ال��ـ أب��و ال��ن��ض��ار م��وازي��ن
س��ه��ٌم وذا س��ه��ٌم ل��ذا أل��ق��ى رًدى ق��دح��ي ب��ه��ا
راف��ع��ًة ال��ح��ال ف��ي ـ��ط��ه��ا وس��ـ ف��ي ��ه ك��فُّ والح��ت
��ت��ه ك��فَّ ه��ن��اك ـ��ج��ح��ي��م ل��ل��ـ أم��ي��ل��ت ف��ه��ك��ط��وٌر
ه��ارع��ًة27 ف��االس درت وب��ا ع��ن��ه ص��دَّ وف��ي��ب��س
ل��ن��ا ح��ان ال��م��ج��د ح��ل��ي��ف «ي��ا ق��ال��ت: آخ��ي��ل أت��ت
ان��ت��ص��را م��ث��ل��ه��ا م��ا ـ��رٍة ب��ن��ص��ـ ال��خ��م��ي��س ن��ح��ب��و ب��أن

∗∗∗
أس��رت��ه ب��وج��ه ن��م��ي��ت ب��ش��دَّت��ه ف��ه��ك��ط��وًرا
م��ذل��ت��ه ف��ي األخ��اءة أس��ط��ول دون ف��ي��ه��ل��ك
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وج��ًال ارت��م��ى أف��لُّ��ون ول��و ال��م��ن��اص ي��ج��د ول��ن
ل��ن��ج��دت��ه28 م��زدل��ًف��ا ب ال��ج��و ح��ف��ي��ظ ق��دم��ي ع��ل��ى
وأغ��ري��ه أواف��ي��ه ح��تَّ��ى واس��ت��رح ق��ف ه��ن��ا
ب��ج��م��ل��ت��ه م��ب��ت��ه��ًج��ا ـ��ل آخ��ي��ـ ف��ان��ث��ن��ى ب��ح��رب��ك
وآث��ي��ن��ا م��س��ت��ن��ًدا ك ه��ن��ا ال��ق��ن��اة إل��ى وق��ام
ش��ه��را29 ق��د ذي��ف��وب ب��ه زٍي ف��ي ه��ك��ط��ور أت��ت

∗∗∗
ج��ف��ا زاد آخ��ي��ل أرى ك��ف��ى أَُخ��يَّ «ي��ا وص��اح��ت:
ال��ض��ع��ف��ا أم��ام��ه ـ��ف��رار وال��ـ ب��ال��ه��زي��م��ة وس��ام��ك
ع��نَّ��ا» خ��اس��ئً��ا ف��ي��رج��ع ل��ه ت��ت��رب��ص��ن ف��ق��ف
وق��ف��ا: وق��د ل��ه��ا وق��ال ه��ك��ط��وٍر روع ف��س��ك��ن
وإي��ق��اٍب ف��ري��اٍم ـ��د ول��ـ س��ائ��ر ف��وق ق��درت��ك
ك��ل��ف��ا ب��ه وم��ن ـ��ش��ف��ي��ق ال��ـ ه��ك��ط��ور ش��ق��ي��ق ف��أن��ت
ف��ي ط��رٍّا وال��ط��رواد ـ��ب ال��خ��ط��ـ ش��ه��دت وق��د وك��ي��ف
م��ن��ح��درا» إل��يَّ أت��ي��ت ان��ح��ص��روا ق��د م��ع��اق��ل��ه��م

∗∗∗
رك��ب��ي ق��بَّ��ال وأم��ي أب��ي أَُخ��يَّ «ي��ا ف��ق��ال��ت:
م��ك��ت��ئ��ب ه��د ب��ق��ل��ب ح��ول��ه��م��ا ال��ص��ح��ب وك��ل
ف��ال��ت��م��س��وا األس��وار رج خ��ا روزي ي��روع��ه��م
م��ن��س��ك��ب س��حَّ ب��دم��ٍع م��ع��اق��ل��ه��م ف��ي س��ك��ون��ي
آلخ��ي��ل م��ن��ف��رٌد ـ��ت وأن��ـ ال��ب��ق��اء ن��ف��س��ي أب��ت
وال��ق��ض��ب ال��ن��ص��ل ص��ق��ي��ل ل��ه ن��ش��ح��ذنَّ ف��أق��ب��ل
ألس��رت��ه أو ب��رم��ح��ك ه��درت دم��اءه إخ��ال
ه��درا ودم��اءن��ا ف��ًرا ظ��ا ج��ث��ت��ي��ن��ا ف��ي م��ض��ى

∗∗∗
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خ��دع��ت��ه��ا ك��ل ل��ن��ع��م��ل س��ت��رت��ه��ا ت��ح��ت وراح��ت
خ��ط��وت��ه��ا وراء ي��ج��دُّ ف��خ��ط��ا أم��ام��ه ت��س��ي��ر
ه��ك��ط��ور: ي��ق��ول ص��اح ن ال��ب��ط��ال ت��ق��اب��ل وح��ي��ن
ح��م��يَّ��ت��ه��ا ف��ي ج��اش��ت «ن اآل ن��ف��س��ي ه��اك آخ��ي��ل
ن��ف��رت ك��م��ا ه��ال��ع��ًة ع ت��ن��ص��ا أن ب��ع��د م��ن أب��ت
ه��زي��م��ت��ه��ا ف��ي أم��ام��ك إل��ي��وٍن ح��ول ث��الثً��ا
ع��ل��نً��ا ف��ل��ن��ق��م ل��ك��ن ـ��ل ال��ف��ص��ـ ح��د اآلن وإن
ج��ه��را ه��ن��ا ه��ا ون��ق��س��م م��ي��ث��اٍق ع��ق��د ون��ع��ق��د

∗∗∗
وال��ع��ه��د األي��م��ان ع��ل��ى ال��خ��ل��د ب��ن��ي ون��س��ت��ش��ه��د
وال��ب��ع��د ال��ق��رب ف��ي ال��ورى ع��ل��ى ال��ش��ه��ود خ��ي��ر ف��ه��م
أن ف��ح��س��ب��ي زف��س ل��دى م��ن ن��ص��ًرا أوت��ي��ت ل��ئ��ن
ال��ص��ل��د س��الح��ك زه��ي م��ن ت��ج��رَّد وأن ت��م��وت
وال ه��وان ال ـ��أخ��اءة ل��ل��ـ أزدك ول��ك��ن��ي
ال��وع��د» ص��ادق ه��ذا ـ��ل م��ث��ـ ف��ي إذا ع��دن��ي أذى
«ص��ٍه ق��ال: آخ��ي��ل ـ��ت��ظ��ي ي��ل��ـ ش��زًرا ف��ي��ه ف��أح��دق
ذك��را ب��ي��ن��ا وف��اق ال وف��اًق��ا ت��ذك��ر وال

∗∗∗
ال��ع��ق��د م��ح��ك��م وف��اٌق واألس��د ال��ن��اس أب��ي��ن
وال��ن��ق��د30 ال��ذئ��ب ب��ي��ن ت��ص��ح ال��ع��ه��ود خ��ل��ت وه��ل
ُم��تَّ��ق��ٌد األح��ق��اد ئ��ن ب��ض��غ��ا ق��ل��ب��ه ف��ك��لٌّ
م��ت��ق��د األض��غ��ان ـ��ة غ��ل��ـ ف��ي ب��ي��ن��ن��ا ك��ق��ل��ٍب
ن��ع��م��ل��ه��ا ال��ص��م ن��ص��ال إالَّ ل��ن��ا ع��ه��د وال
ال��ج��دد ه��ات��ه ف��ي ث��وى م��ن دم آرس ف��ي��ج��رع
ه��ن��ا م��ن��اص وال ق��واك ل��ن��ا ب��ال��ب��راز ف��أب��رز
ال��ذَّك��را31 س��ي��ف��ك وأع��ِم��ل ال��ع��ال��ي رم��ح��ك وق��وِّم
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∗∗∗
ت��ث��ئ��ر م��ن��ك ب��رم��ح��ي ت��ب��ت��در اآلن أث��ي��ن��ا
ت��س��ت��ع��ر»32 ب��ال��ه��ي��ج��اء ـ��ت وأن��ـ أب��دت ق��د ل��ب��ه��ٍم
ح��ذًرا ان��ح��ن��ى وه��ك��ط��ور ف��م��ض��ى رم��ح��ه وأط��ل��ق
ض��رر ي��ن��ت��اب��ه ال ض ل��ألر رأس��ه ف��ج��اوز
ع��ج��ٍل ع��ل��ى ت��ن��زع��ه س ف��اال ب��ادرت ول��ك��ن
ت��س��ت��ت��ر ه��ك��ط��ور وع��ن آلخ��ي��ل وت��رج��ع��ه
زوًرا وت��دَّع��ي ش��ط��ط��ت «ق��د ال��ط��راود: ف��ت��ى ف��ص��اح
س��ط��را ال��ق��ض��ا ف��ي ل��ي ب��م��ا زف��ٍس ل��دى م��ن ب��ع��ل��ٍم

∗∗∗
رع��ب��ا ��ت��ي ه��مَّ ل��ت��ث��ن��ي وال��ك��ذب��ا ال��م��ي��ن أل��ف��ت
ه��رب��ا ب��م��ن��ث��ٍن ول��س��ت ظ��ه��ري ب��ط��اع��ٍن ف��ل��س��ت
ق��ض��ى ب��ذاك زف��ٌس إذا ص��دري ل��ل��ق��ا ودون��ك
م��ن��ت��ص��ب��ا أح��ش��اك ف��ي ه أل��ق��ا ع��س��ى رم��ح��ي وذا
آف��ت��ه��م ف��ألن��ت ت��م��ت إن ال��ط��راود ط��رب ف��وا
ح��رب��ا» وال ف��ي��ه��ا م��ًة أز ال ح��رب��ه��م وب��ع��دم
آخ��ي��ل م��ج��ن ل��ق��ل��ب ع��ام��ل��ه ف��ط��ار وزجَّ
ال��ض��ررا ب��ن��ص��ل��ه ال��ع��دو ـ��ق��ى ي��ل��ـ ال ارت��دَّ وع��ن��ه

∗∗∗
ط��رَّا زاه��ًق��ا ل��ن��ص��ٍل ق��ه��را ال��ت��ظ��ى ف��ه��ك��ط��ور
أخ��رى33 ص��ع��دة وي��ط��ل��ب ذي��ف��وبً��ا ي��روم ف��ص��اح
ف��اض��ط��رب��ت ل��دي��ه ي��ل��وح ل��ذي��ف��وب أث��ٌر وال
وال��م��ك��را ال��ن��ك��ر ذاك ـ��ه ك��ن��ـ وأدرك ج��وارح��ه
ق��اض��ي��ة األرب��اب أرى ل��ه��ف��ا «وا ي��ق��ول: وص��اح
ج��ه��را م��س��ارًع��ا إل��يَّ ذي��ف��وبً��ا ف��خ��ل��ت ع��ل��يَّ
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ف��االس وت��ل��ك ـ��ح��ص��ار ال��ـ أس��وار ي��ت��ع��دَّ ف��ل��م
م��ن��ت��ظ��را أراه ـ��ح��م��ام وال��ـ غ��ش��ت ع��ي��ن��ي ع��ل��ى

∗∗∗
اع��ت��رض��ا م��ا وآف��ل��ون ق��ض��ى وزف��س ن��ج��وى ف��ال
ورض��ا ح��م��اي��ة ظ��لَّ ـ��ل ق��ب��ـ أول��ي��ان��ي ق��د وك��م
ف��ال ب��ال��ق��ض��اء ف��أه��ًال أت��ى ال��ق��ض��اء ول��ك��ن
خ��ف��ض��ا34 وال ه��م��م��ي م��ن ح��ط م��ا وخ��ل��ت��ه م��رد
ف��أج��ي��ال ألج��ي��ال ت��ت��رى ب��ع��زٍة أم��وت
ن��ه��ض��ا»35 ال��ع��ل��ى أب��راج ق ف��و ب��ي ب��اذخ وم��ج��ٍد
وم��ض��ى ب��ل��ب��اق��ٍة ـ��ده غ��م��ـ م��ن ح��س��ام��ه وس��لَّ
ال��غ��ي��را ي��رى وال ـ��خ��ط��وب ال��ـ ت��غ��ي��ره ال ب��ق��ل��ب

∗∗∗
ك��ث��ب ُرب��ى إل��ى ي��زف ال��س��ح��ب ع��ل��ى م��ن ك��ن��س��ٍر
ال��ه��ض��ب م��ش��ع��ب ف��ي ن��ٍب أر أو ي��رى ح��م��ٍل ع��ل��ى
ب��ع��زم��ت��ه غ��ي��ًظ��ا ًم��ا م��ت��ض��ر ان��ب��رى وآخ��ي��ل
ال��ع��ج��ب آي��ة أض��ح��ت ن ال��ك��و ف��ي ال��ت��ي ب��ج��ن��ت��ه
ب��ه��ام��ت��ه ه��ي��ف��س��ت ـ��ع ص��ن��ـ م��ن ال��ت��ي وخ��وذت��ه
ال��ذه��ب ق��ون��س ف��ي��ه��ا ـ��ج وي��ه��ي��ـ م��ن��ي��رًة ت��ه��ي��ج
س��ط��ع��ت ح��ال��ٍك ب��ل��ي��ٍل ك��م��ا ت��ؤج وص��ع��دت��ه
ال��ن��ظ��را36 وت��ب��ه��ج ـ��م��س��اء ال��ـ ك��وك��ب��ة ال��زه��ر ت��ف��وق

∗∗∗
وش��كَّ��ت��ه ب��ه��ك��ط��وٍر م��ق��ل��ت��ه ط��رف ف��س��رَّح
ص��ع��دت��ه37 ح��د ي��واري ف��ي��ه م��ن��ف��ذًا ل��ي��ب��ص��ر
ب��ه��ا ك��رَّ ف��ط��رق��ل ة ب��ع��د ال��ن��ص��ال ت��م��ض��ي وه��ل
وألم��ت��ه آخ��ي��ل ح س��ال غ��ي��ر ق��ط ه��ي وم��ا

894



والعرشون الثاني النشيد

م��ف��اص��ل��ه ب��رزت ـ��ره ن��ح��ـ ح��ي��ن ب��ع��د ف��أب��ص��ر
ب��ط��ع��ن��ت��ه ب��ادره ـ��ن وال��ك��ت��ف��ي��ـ ال��ج��ي��د ف��ب��ي��ن
م��ن��ت��ص��بً��ا األرواح ـ��رج م��خ��ـ ف��ي س��ن��ان��ه ف��غ��اص
ص��درا م��ا واألن��ف��اس ت ال��ص��و م��ج��اري ف��ي ول��ك��ن

∗∗∗
م��ب��ت��ه��ج��ا: آخ��ي��ل وص��اح ض��رج��ا ول��ل��ث��رى ف��خ��ر
ح��رج��ا وال ه��ن��ا ي��ب��ي��د ف��ط��رق��ًال ت��ع��س��ت «أخ��ل��ت
م��ع��ت��زال ه��ك��ط��ور ي��ا ـ��ت ك��ن��ـ ق��د أن��ن��ي أغ��رك
ال��ل��ج��ج��ا ي��ق��ح��م ظ��ه��ي��ًرا ل��ف��ط��رق��ٍل ت��ع��ل��م ول��م
م��ن��ت��ق��ًم��ا األش��راع م��ن م��ح��ت��دًم��ا واف��اك ف��تً��ى
اخ��ت��ل��ج��ا ل��ه��ا وال ق��واك ت��زع��زع��ه ول��م ف��ب��دت
ف��ط��رق��ٌل وث��م ـ��ص��ق��ور وال��ـ ال��ن��واه��س ط��ع��م ف��رح
وس��رى» ب��ح��رم��ٍة س��ار ـ��ش ال��ج��ي��ـ ل��ف��ي��ف ب��م��أت��م��ه

∗∗∗
ي��ك��ف��ي م��ص��رع��ي «ب��روح��ك ال��ح��ت��ف: ب��غ��ص��ة ف��ق��ال
ب��ال��ل��ط��ف ع��ل��ي��ك ـ��ب��ت��ي��ك ورك��ـ وال��دي��ك ب��ح��رم��ة
ص��ف��ر وم��ن ذه��ب م��ن أب��ويَّ م��ن ش��ئ��ت م��ا وخ��ذ
ال��ج��رف ذل��ك ف��ي ـ��ت��ي ب��ج��ث��ـ ال��ك��الب ت��خ��ل��و ف��ال
ل��ص��رح��ه��م��ا ب��ه ه��ب��ان ي��ذ ب��ج��س��م��ي ل��ه��م��ا وج��د
ال��ط��رف» واب��ل ي��ه��م��ر وع��ل��يَّ أع��ظ��م��ي ف��ت��ح��رق
وال وال��ديَّ ب��ح��رم��ة ال «وي��ل��ك آخ��ي��ل: ف��ص��اح
م��ع��ت��ذرا ال��ك��ل��ب ذا ي��ا ب ت��ج��ا رك��ب��ت��يَّ ب��ق��ب��ل��ة

∗∗∗
ال��س��غ��ب��ا أق��ت��ل ب��ل��ح��م��ك غ��ض��ب��ا أن��ن��ي ل��و وددت
ك��رب��ا38 أورث��ت��ن��ي وم��ا غ��ص��ًص��ا ج��رع��ت��ن��ي ل��م��ا
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ب��ذل��وا ه��م ل��و رأس��ك ت��ش��ق ال��ك��الب غ��ي��ر ف��ال
ذه��ب��ا م��ي��ٍت ف��دي��ة ـ��ن ع��ش��ري��ـ أو ع��ش��ر ف��داءك
ص��رًف��ا ع��س��ج��ًدا ج��س��م��ك ـ��ل ث��ق��ـ أدى ف��ري��ام ول��و
وت��ن��ت��ح��ب��ا» ش��ًج��ى ت��ف��ي��ض ل��ن ن��ع��ش��ك ح��ول ف��أم��ك
ذا ب��ل��وت��ك أج��ل «آه س: األن��ف��ا ب��زاه��ق ف��ق��ال
وي��ن��ك��س��را أًس��ى ي��ل��ي��ن ف��ل��ن ك��ال��ح��دي��د ج��ن��اٍن

∗∗∗
م��ح��ن غ��ي��ث ع��ل��ي��ك ي��ه��ال أن ت��خ��ش��ى اآلن أل��س��ت
زم��ن ع��ق��ي��ب ول��و م��ن��ك ـ��د ال��خ��ل��ـ س��راة ل��ي وت��ن��ق��م
ب��إس��ك��ي��ا وف��ي��ب��وس ف��اري��س ي��وم وت��ن��ك��ب
ك��م��ن»39 ب��ال��ف��ؤاد ـ��ت��دام اح��ـ ص��ل��ى ي��خ��م��دان ب��ق��ت��ل��ك
س��ت��رت��ه ال��م��وت ظ��الم م��ق��ل��ت��ه ف��وق وأس��ب��ل
وش��ج��ن أًس��ى ع��ل��ى ت��ط��ي��ر س��ق��ًرا روح��ه وأم��ت
ف��ث��وى وم��ص��ي��ره ب��ه وش��ب��ا ب��أس��ه وت��ن��دب
م��ف��ت��خ��را: ال��ف��وز ب��ذاك آخ��ي��ل وص��اح ه��ن��اك

∗∗∗
دن��ا ال��ح��م��ام إذا أم��وت وأن��ا ص��اغ��ًرا م��ت «أال
ال��ب��دن��ا» ت��ف��ارق زف��س ـ��ر أم��ـ ي��ق��ض��ي ح��ي��ن وروح��ي
ط��رٍف ف��ي ي��ل��ق��ي��ه ـ��ره ن��ح��ـ م��ن س��ن��ان��ه وج��ر
وم��ن��ى ب��غ��ي��ٍة أب��ع��د ل ف��ن��ا ال��س��الح وج��رده
م��ك��ب��رًة ال��ق��رم ذاك ل ح��و األخ��اءة وأق��ب��ل��ت
ط��ع��ن��ا40 ط��ع��ن��ًة ك��ٌل ط��ل��ع��ت��ه زان ج��م��اًال
أورى وق��د أروع��ه ك��ان م��ا اع��ج��ب��وا «أال ي��ق��ول:
ي��رى» ص��اله وال ي��روع ال ه��و ف��ه��ا س��ف��ائ��ن��ن��ا

∗∗∗
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ه��رع��ا س��الح��ه ج��م��ي��ع ان��ت��زع��ا م��ذ وآخ��ي��ل
س��م��ع��ا: ج��ي��ش��ه س��ائ��ر ـ��ث ح��ي��ـ م��ن ب��ذروٍة ي��ص��ي��ح
دف��ع��ت ق��د ف��األرب��اب ل أق��ي��ا ي��ا ص��ح��ب ي��ا «أال
م��ج��ت��م��ع��ا ال��ج��ي��ش ج��م��ي��ع ع��ن ه��وًال زاد م��ن ل��ك��م
ن��ده��م��ه��ا ب��ال��ب��ت��ار ن إل��ي��و رم��ت��م م��ا أال
ص��دع��ا ق��د وال��خ��ط��ب ـ��ل��ه��ا أه��ـ ع��ل��ي��ه م��ا ل��ن��ع��ل��م
م��ع��ق��ل��ه��م أب��راج ع��ن ـ��ن م��ن��ح��ازي��ـ أي��ن��ص��اع��ون
ك��ب��را ع��زم��ه��م ف��ي ب��روا وث��ا ال��ب��ق��اء ارت��أوا أم

∗∗∗
م��ل��ت��م��س��ا ال��ك��رَّ ب��ص��دري ه��ج��س��ا ق��د ال��ع��زم ع��الم
أس��ى دم��ع ع��ل��ي��ه ي��ف��ي��ض ال ص��ري��ٌع وف��ط��رق��ل
ت��ب��ك��ي��ه أح��ب��اب وال ي��واري��ه ق��ب��ٌر وال
ن��ف��س��ا رددت ب��ي م��ا ه ت��ن��س��ا ل��ن آه ف��ن��ف��س��ي
آذي��س أع��م��اق ـ��ت��ه��ى م��ن��ـ ف��ي ول��و س��أذك��ره
ح��ب��س��ا41 إن ه��ن��اك ـ��أن��ام ال��ـ ك��لَّ س��ال ك��لٌّ ول��و
إذا ل��ل��س��ف��ي��ن س��ي��روا ـ��ق اإلغ��ري��ـ ف��ت��ي��ة ي��ا ب��ن��ا
ال��ك��درا: ت��ف��رج ـ��ن��ش��ي��د ال��ـ ن��غ��م ع��ل��ى ب��ه��ك��ط��وٍر

∗∗∗
م��ن��ص��ورا ال��ج��ي��ش وع��اد ه��ك��ط��ورا ال��ق��رم «ق��ت��ل��ن��ا
م��ق��دورا»42 ك��ان ك��رٍب م��ن ال��ط��راود ف��ت��ى ف��أي��ن
ي��ش��ده��م��ا ك��ع��ب��ي��ه ـ��ق ف��ش��ـ ال��ه��وان ف��ي وب��ال��غ
م��ج��رورا43 ال��م��ي��ت رأس وظ��لَّ ل��ل��ع��ج��ال ب��س��ي��ر
ب��راح��ت��ه ه��ك��ط��ور ح وس��ال ب��ع��رش��ه وح��ل
دي��ج��ورا ال��ن��ق��ع ت��ث��ي��ر ف��ان��دف��ع��ت ال��ج��رد وس��اق
م��ن��ت��ش��ٌر ال��ح��س��ن��اء م��ة ال��ه��ا ت��ل��ك ف��رع وح��ال��ك
ال��ح��ج��را ت��ل��ط��م دم��اه��ا س��ائ��ل��ة وه��ي ع��ل��ي��ه��ا
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∗∗∗
أع��داه ل��ه��ون ه��ن��اك أل��ق��اه زف��س ك��ذل��ك
م��ن��ش��اه أرض ب��ع��ث��ي��ر ط��ل��ع��ت��ه ح��س��ن ي��دنَّ��س
م��ول��ول��ًة ت��ب��ك��ي رم��ت ب��ب��رق��ع��ه��ا وإي��ق��اٌب
ل��م��رآه ن��ائ��ح��ًة ـ��ح وت��ص��ي��ـ ش��ع��ره��ا ت��ق��ط��ع
ح��س��رت��ه ب��غ��ل ي��ئ��نُّ ل��ج��ان��ب��ه��ا وف��ري��ام
م��ن��ع��اه األرض ت��ل��ك وب��ك��لِّ ع��ال وح��ول��ه��م��ا
إل��ي��ون ك��ل ل��و ك��م��ا م��ن��ت��ح��بً��ا ال��ج��ي��ش وض��ج
دم��را رب��وع��ه��ا وك��ل أل��ه��ب��ه��ا ال��ن��ار س��ع��ي��ر

∗∗∗
رغ��م��ه��م األب��واب م��ن ي��ن��ه��زم ال��ش��ي��خ وك��اد
ض��رم أح��ش��ائ��ه وف��ي ك��ادوا وم��ا ف��ص��دوه
ه��ذا م��س��ت��ح��ل��ًف��ا ًغ��ا ت��م��ر ال��س��م��اد ع��ل��ى ف��خ��ر
ب��ي��ن��ه��م:44 ي��ص��ي��ح ق��ام ث��م م��س��ت��غ��ي��ثً��ا وذل��ك
م��ن��ف��رًدا األب��راج «ـ��رح أب��ـ دع��ون��ي ب��ح��ق��ك��م
س��اءك��م اآلن ب��ع��ادي ول��و ال��ع��داة ف��ل��ك إل��ى
ظ��ه��ري وان��ح��ن��ا ب��ش��ي��ب��ي ال��ع��ات��ي ذي��ال��ك ل��دى
ن��ظ��را ع��ن��اي��ة ب��ع��ي��ن ل��ه��م��ا ف��رب��م��ا أِذلُّ

∗∗∗
��ا ال��َه��مَّ ي��درك ن��ظ��ي��ري ��ا ِه��مَّ أبً��ا ل��ه ف��إن
ال��ده��م��ا األب��ؤس ع��ل��ي��ن��ا أه��م��ت ل��خ��ل��ي��ف��ٍة وي��ا
أده��ى ف��ب��ل��ت��ي ه ش��ر م��ن ن��ال��ك��م وم��ه��م��ا
ب��ه��م��ا ف��ت��ي��ًة أف��ن��ى ـ��ض ال��غ��ـ ال��ش��ب��اب ف��ي ل��ي ف��ك��م
ح��س��رت��ه��م ك��ل ول��ك��ن وأب��ك��ي��ه��م ب��ك��ي��ت��ه��م
غ��م��ا ف��وا ه��ك��ط��وٍر ن ح��ز ت��وازي ال ج��م��ي��ًع��ا
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ق��ب��ري45 إل��ى ب��ي ي��ن��زل ف س��و ح��زن��ك ه��ك��ط��ور أي��ا
ال��ع��م��را ب��م��وت��ك ص��رم��ت أذرع��ن��ا ب��ي��ن م��ا أال

∗∗∗
ث��ارا الع��ًج��ا ف��أش��ب��ع دارا ال��ع��زا ه��ن��ا ل��ك��ان
م��درارا» ال��دم��ع رف��ان ي��ذ وأمٍّ أٍب ب��ق��ل��ب
م��ن��ت��ح��بً��ا وال��ح��س��رات ت ال��ع��ب��را ب��ف��ائ��ض وغ��ص
ذخ��ارا ف��اض ب��ح��را م ال��ق��و دم��ع ح��ول��ي��ه وم��ن
ن��ادب��ة: إي��ق��اب ب��دت ط��رواد ن��س��اء وب��ي��ن
ن��ارا وأل��ت��ظ��ي «ـ��ح��ي��اة ب��ال��ـ أش��ق��ى ع��الم بُ��ن��يَّ
ل��ي��ل��ي وف��ي ي��وم��ي ف��ي ـ��ت وك��ن��ـ م��ت ب��ن��ي وأن��ت
ح��ض��را م��ن ج��م��ي��ع ـ��ت��ه��اج واب��ـ واب��ت��ه��اج��ي ف��خ��اري

∗∗∗
ال��ف��خ��را ل��ق��وم��ك ت��ش��ي��د ال��ب��را ظ��ه��ي��رن��ا وك��ن��ت
ط��رٍّا ال��س��رى م��ع��ب��ود ل ب��اإلج��ال ت��ك��ون ت��ك��اد
ون��س��وت��ه��ا ط��رواد ـ��م ب��ه��ـ ع��ن ال��ب��ال ��اع ودفَّ
ق��س��را»46 ب��ح��ك��م��ه ـ��م��ري��ع ال��ـ ال��ح��ت��ف غ��ال��ك ق��د ف��ه��ا
ن��ب��أ ج��اءه��ا إن ف��م��ا أن��ذروم��اخ وأم��ا
خ��رَّا ح��ص��اره وراء ه��ك��ط��وًرا ال��ق��رم ب��أن
ب��رف��ي��ٍر ث��وب ت��ن��س��ج ـ��ر ال��ق��ص��ـ أع��ال��ي ف��ي وك��ان��ت
غ��ررا وش��ي��ه��ا م��ن ق��ه ف��و وت��ن��ق��ش ت��ب��ط��ن��ه

∗∗∗
ت��ذك��ي��ه��ا ال��ن��ي��ران ل��دى ج��واري��ه��ا ق��ام��ت وق��د
ف��ي��ه��ا زوج��ه��ا ل��ي��س��ب��ح ق��دٍر ف��ي ال��م��اء وت��ح��م��ي
ف��ت��ك��ت ب��ه آث��ي��ن��ا ر ت��د ل��م ل��م��ص��اب��ه��ا ف��ي��ا
ي��واف��ي��ه��ا ل��ن ل��ب��ع��ٍل غ��س��ٌل ال آخ��ي��ل ب��ك��ف
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وول��ول��ٍة ب��ًك��ى ب��ي��ن ج ال��ب��ر ف��ي ض��ج��ٌة ف��ق��ام��ت
ت��ل��ظ��ي��ه��ا وأش��ج��اٍن ب��ل��ب��ل��ة ب��ي��ن ف��خ��ارت
ب��ده��ش��ت��ه��ا47 س��ق��ط��ت ـ��ه��م��ا م��ن��ـ ال��وش��ي��ع��ة ��اه��ا وك��فَّ
ض��ف��را: ج��دائ��ًال ـ��ره��ن وش��ع��ـ ب��ال��ح��س��ان وص��اح��ت

∗∗∗
ت��س��ي��ران ف��وًرا م��ع��ي ث��ن��ت��ان م��ن��ك��ن «أال
أش��ج��ان��ي ه��اج ح��م��ات��ي ف��بُ��ك��ى ج��رى م��ا ل��ن��ن��ظ��ر
ف��م��ي48 ف��وق ي��ط��ي��ر ي��ك��اد ح��ت��ى خ��اف��ٌق ف��ق��ل��ب��ي
ال��ع��ان��ي ج��س��م��ي ت��ط��رح د ت��ك��ا رك��ب��ت��ي وث��ق��ل��ة
ف��ري��ام أب��ن��اء ه��يً��ا دا ف��ظ��ي��ًع��ا خ��ط��بً��ا أرى
آذان��ي وآه آه ـ��ب ال��خ��ط��ـ ن��واع��ي ط��رق��ت ف��ال
ه��ك��ط��وٍر ق��ف��ول دون ل ح��ا ف��ي��ال ب��اب��ن ك��أن��ي
م��ه��ت��ص��ًرا ع��ل��ي��ه ص��ال ـ��ل ال��س��ه��ـ ف��ي آث��اره وف��ي

∗∗∗
أص��ال ل��م��ح��ن��ة ي��ذل ال آه ه��ك��ط��ور ن��ع��م
« ذالٍّ ي��رى وال ـ��ص��دور ال��ـ ف��ي ال��م��ع��ام��ع وي��ق��ت��ح��م
ون��س��وت��ه��ا ه��ًدى ب��غ��ي��ر ت��ع��دو ان��ب��رت ث��م وم��ن
األع��ل��ى ال��م��ع��ق��ل ع��ل��ون ح��ت��ى وراءه��ا ج��ري��ن
ه��ك��ط��وٌر ف��الح ال��س��ه��ول ف��ي ال��نَّ��واظ��ر ف��س��رَّح��ت
ال��س��ه��ال واوي��ل��ه ط��وت ق��د ف��ي��ال اب��ن خ��ي��ل ب��ه
ش��ه��ق��ت أن��ف��اس��ه��ا وف��ي ان��ط��ب��ق��ت وج��ف��ون��ه��ا رأت
ب��ص��را وال ج��ب��ًس��ا ال ض األر وج��ه ف��وق وه��وت

∗∗∗
وان��ت��ش��رت49 ال��ف��رع ح��ل��يُّ ان��ت��ث��رت ال��ث��رى ف��وق وم��ن
وف��رت وف��رة ف��ي ئ��ر وض��ف��ا ط��رة ج��دائ��ل
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والعرشون الثاني النشيد

م��ق��ن��ع��ٍة وخ��ي��ر ـ��ش��ب��اك وال��ـ ال��ذوائ��ب اب وُه��دَّ
ادَّخ��رت50 زف��اف��ه��ا ي��وم ـ��ت ع��ف��روذي��ـ ق��ب��ل م��ن ل��ه��ا
ه��ك��ط��ور أخ��وات ل��ه��ا ح��و م��ن وان��ب��رت وخ��ف��ت
ن��ظ��رت م��ذ ال��خ��ط��ب ت��ج��لُّ إخ��وت��ه ن��س��اء وك��لُّ
زاه��ق��ٌة وال��ن��ف��س ـ��ن��ه��ا رف��ع��ـ راح��ات��ه��ن ع��ل��ى
ان��ه��م��را دم��وع��ه��ا وغ��ي��ث ان��ت��ع��ش��ت أن ل��ب��ث��ت وم��ا

∗∗∗
وه��ج��ا وا ه��ك��ط��ور «أي��ا ال��م��ه��ج��ا: ت��ف��ط��ر وص��اح��ت
ام��ت��زج��ا ي��وم��ه م��ن ل��ع��ي ب��ط��ا ال��ش��ق��ي أط��ال��ع��ك
ف��ري��ام ق��ص��ور ب��ي��ن د ط��روا ف��ي أن��ت ول��دن��ا
ش��ج��ى ل��ع��ي��ش إي��ت��ي��ن ح ص��ر ف��ي أن��ا ث��ي��ب��ا وف��ي
ألب��ي ب��ن��ع��م��ٍة ن��ش��أت إن م��ا ول��ي��ت��ن��ي ن��ش��أت
اب��ت��ه��ج��ا ب��ن��ش��وئ��ه��ا أٍب وش��ق��ا اب��ن��ٍة ِل��ش��ق��ا ف��ي��ا
س��ق��ٍر إل��ى م��ن��ح��دٌر ر ه��ك��ط��و ي��ا اآلن ف��أن��ت
س��ق��را51 ت��ل��ت��ظ��ي ب��ص��رح��ك ت��ب��ق��ى أي��ًم��ا وزوج��ك

∗∗∗
وال��ج��ه��د ال��غ��م ن��ت��اج ال��م��ه��د ف��ي ال��ط��ف��ل وه��ذا
ي��ج��دي ل��ن ال��ن��ف��ع وه��و ـ��ت أن��ـ ن��ف��ًع��ا ت��ج��دي��ه ف��ل��ن
وب��ال ب��ال ك��م ي��ن��ج��و ب ال��ح��ر خ��ط��وب م��ن ه��و ف��إن
ال��ح��دِّ خ��ط��ة ت��ج��اوز ع��اٍت وك��م ب��ه ي��ح��ي��ق
م��زارع��ه ف��ي��س��ل��ب��ه م��ط��ام��ع��ه ب��ه ت��ع��ي��ث
ال��ود ص��ادق ص��دي��ٌق ي��رى ل��ل��ي��ت��ي��م إن وم��ا
ف��ي وي��ذه��ب أدم��ع��ه ـ��ل وت��س��ي��ـ ذل��ة ف��ي��ط��رق
واف��ت��ق��را ذل م��ا إذا وال��ده رف��اق ط��الب

∗∗∗
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وج��ال ذا ب��رد وي��س��ح��ب خ��ج��ال ذا رداء ي��ج��ر
ن��ه��ال روت م��ا ك��أًس��ا ل ن��ا م��ن��ه��م ن��ال م��ا وإن
ظ��م��أٍ ع��ل��ى ظ��م��آنً��ا ـ��ه ش��ف��ت��ي��ـ ب��م��ائ��ه��ا ي��ب��لُّ
ب��ل��ال ت��رت��وي ص��داه��ا ع��ل��ى ال��لُّ��ه��اة وه��ي��ه��ات
ق��ح��ًة وأم��ه أب��ي��ه ف��ي ف��خ��وٍر ف��تً��ى وربَّ
ع��ج��ال «ق��م ف��ي��ه: وي��ص��رخ ي��ل��ط��م��ه األدب��ات ع��ل��ى
والئ��م��ن��ا»52 ف��ي ح��ظ ـ��ك ألب��ي��ـ ه��ن��ا ف��م��ا لُ��ِع��ن��ت
م��ن��ت��ه��را ي��ن��وح إل��يَّ أس��ت��ي��ان��اٌس ف��ي��رج��ع

∗∗∗
ال��رك��ب ع��ل��ى ي��غ��ذي��ه أب وأي أٍب ب��ح��ج��ر
رب��ي ق��ب��ل ال��ض��ان س��م��ي��ن م��ن وش��ح��ٍم م��خٍّ ع��ل��ى
ل��ع��بً��ا وارت��وى ن��ع��اًس��ا ان��ط��ب��ق��ت أج��ف��ان��ه وإن
ال��ق��ش��ب ب��ف��رش��ه ي��ن��ام م��رض��ع��ه راح��ات ع��ل��ى
ط��ف��ًال ي��تَّ��م��ت��ه إذ ه وي��ال وا اآلن ف��أض��ح��ى
وال��ط��رب ال��ل��ه��و ع��ق��ي��ب ع��ن��ا إل��ف ه��ك��ط��ور أي��ا
م��ع��اق��ل��ه��م ع��ن ل��ذودك أس��ت��ي��ان��اًس��ا دع��وه
م��ح��ت��ق��را53 وال��دي��دان ـ��ف ال��غ��ض��ـ ط��ع��م اآلن وب��تَّ

∗∗∗
م��م��ت��ه��ن ب��زي غ��دوت ال��س��ف��ن ل��دى وع��ري��انً��ا
ث��م��ن ع��ن ت��ج��لُّ ـ��دي��ار ال��ـ ف��ي ل��ك ح��ل��ٍة م��ن وك��م
أرب ل��ي ول��ي��س ـ��ل��ه��ي��ب ل��ـ ج��م��ي��ًع��ا س��أط��رح��ه��ا
ال��ب��دن ذيَّ��ال��ك ع��ل��ى ح��رم��ت أن ب��ع��د م��ن ب��ه��ا
م��ح��رق��ًة ال��ط��رواد ل��دى م��ن ل��ك ح��رم��ة ل��ت��ذه��ب
وال��وط��ن» األه��ل ذم��ار ع��ن ع��م��رك ط��ول ل��ذودك
ن��اح��ت ل��ب��ه��ا ب��اله��ب أن��ذروم��اُخ ك��ذل��ك
ال��ع��ب��را54 ل��ن��وح��ه��ا ذرف��ن إل��ي��وٍن ن��س��اء وك��ل
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هوامش

له توطئة تقدمه ما فكل حوادثها أهم يتضمن اإللياذة قصيد بيت أنه األوىل: (1)
مقتل الخطورة يف ذلك ويتلو وكيده، آخيل غضب عىل الرواية بنيت ذيل. ماوليه وكل

بيان. بأجىل فيه باديان األمرين وكال هكطور،
يتسنى ما بكل وأحاط والرقة، والشدة والبالغة السهولة بني جمع أنه والثانية:
الهام قمم إىل يصعد تراه فبينا الشاعر، طرقها التي األبواب جميع يف تدركه أن للمخيلة
البكاء؛ ويهيج العواطف فيثري القلب أعمال إىل ينحدر به إذا الشماء، الهمم عىل املنتصبة

اإلنشاد. أجمل إنه كثريون: قال ولهذا
ما إىل تالوتها يف تفتقر ال مستقلة منظومة يكون أن مثله يصلح نشيًدا أرى ولست
هذا يتصفح أن الحاشية هذه عىل نظره وقع إذا اللبيب املطالع فأناشد بعدها، وما قبلها
هلل فليقل بصدق أنه وظني به ظني صدق فإذا آخره، إىل أوله من واحدة دفعة النشيد
قرص فقد الناقل هللا سامح فليقل وإال الغريب، البديع االستنباط هذا عىل هومريوس در

التعريب. يف
الرتوس. الجواشن: (2)

به. الشاعر يعرفه ما كثريًا آخيل جد إياك (3)
يف سباقهم وصف وسيأتي السابق. واملجيل: الرهان. يف املربز الجواد اللهميم: (4)

التايل. النشيد
أنوار بني كبري بنور الصغار السادة بني العظيم السيد العرب يشبه ما كثريًا (5)

املوضع. هذا يف هومريوس قال كما ضئيلة،
أخاها: ترثي جرير بنت مريم قالت

ال��ق��م��ر ب��ي��ن��ه��ا م��ن ف��ه��وى ال��دج��ى ي��ج��ل��و ق��م��ٌر ب��ي��ن��ه��ا ل��ي��ل ك��أن��ج��م ك��ن��ا

امللك: عبد بن الوليد رثاء يف جرير وقال

ال��ق��م��ر ب��ي��ن��ه��ا م��ن ه��وى ال��ن��ج��وم م��ث��ل م��ص��ي��ب��ت��ه��م ج��ل��ت وق��د ب��ن��وه أم��س��ى

تمام: أبو وقال
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ال��ب��در ب��ي��ن��ه��ا م��ن خ��رَّ س��م��اء ن��ج��وم وف��ات��ه ي��وم ت��م��ام ب��ن��ي ك��أن

يف إليه استطرد ما بالغًة تشبيهه ويزيد حيٍّا آخيل هنا يصف هومريوس أن عىل
بقوله: التايل البيت

ن��ارا ح��ره��ا م��ن ال��ورى ي��ص��ل��ى وإن��م��ا ت��ؤج

الهيجاء يف النكال ففيه هيبته وعظمت منظرُه شاق وإن إنه يقول: أن أراد كأنه
األعداء. عىل والوبال

منفرًدا. أي: فذٍّا، (6)
بغيض. أبغضوه أي: تهكًما، ودي ودوه يقول (7)

من وبالده سيناله بما املتنبئ كالم فتكلم به، املحدق بالخطر فريام أحس (8)
األمة تنتاب التي الدهم الدواهي فرسد اإلغريق وفوز هكطور، مقتل بعد العميم البالء

قال: إذ التاسع؛ النشيد يف املعنى هذا مثل للشاعر سبق وقد بالدها، عىل املغلوبة

وأس��را ذالٍّ وال��ول��د وال��غ��وان��ي ذب��ًح��ا ول��ل��ق��وم ح��رًق��ا ل��ل��م��ب��ان��ي

كبًحا الشداد امللمات ذكر من فريام بلسان فأكثر التفصيل يف هنا زاد الشاعر ولكن
هكطور. لجماح

فريام خطاب من أبلغ يقال أن يمكن ال البنه أب استعطاف يف قيل مهما (9)
أركان فهدَّت األيام به برحت وسلطان، وجاه بسطة ذو هرم وشيٌخ كبري ملٌك لهكطور،
أو قوسني قاب عىل يراه بولد آماله بقية وناطت مجده، دعائم وقوضت وعزيمته همته
ملا الذكرى عليه فتتواىل بالعباد والفتك البالد دك ذلك وراء ومن الزؤام، املوت من أدنى
لدرء وينهض حواسه بقية فيجمع القريب الفادح الخطب من اإلشفاق ويأخذه سلف،
فيرشع ونفسه وبالده آله عىل ثم آماله، ومحط ابنه عىل تلهًفا يتلظى وقلبه الخطب،
عىل تتوارد حتى الخصم ذلك اسم يذكر يكد وال الباسل، خصمه من هكطور تحذير يف
والكالب، للطري مطعًما جثته راحت لو ويتمنى ويتفجع فيتوجع فتكه سوابق خاطره
املأزق ذلك من هكطور نجا إذا العزاء إىل سبيًال يرى املصاب من ناله ما كل عىل وهو
له انتصب ولو االحتجاب عار يرىض ال هكطور أن يقني عىل فريام كان وملا الحرج،
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إلبراز أوسع ومجاًال أرفع رشًفا السور إىل لياذه يف بأن عظيًما، عذًرا له التمس املوت
والولد، األهل ويحفظ والجند البالد عن فيذود مقاتًال، يقيم حيث ساعده وقوة بأسه
يخرق بكالم وأتى السور، خارج بقي لو عناده عقبى من يكون ما ذلك بعد له ورشح
ثم والكنات، واألطفال والبنات والبنني واملعاقل املنازل أمر إليه يأول ما وصف عىل اللب
بتلك واختتم به، وبره له هكطور حب من يعلم ملا أمره مآل ووصف نفسه رثاء يف أخذ
األوطان، عن يذود وهو املنار، رفيع األثر خالد قتيًال الفتى هالك بني الفريدة املقابلة

والهوان. الضعة ميتة الديار بأكناف الذراع مغلول ذليًال الشيخ وموت
األمهات أقوال بأبلغ زوجته أتت فقد واآلباء الرجال أقوال بأبلغ فريام أتى لنئ (10)
األم هي ثم مقال، يف بالغة تعادله ال ناطًقا خطابًا صدرها بكشف وكفى والنساء،
هذا بكالمها تتخطى فال بعده، من حالها إليه تئول وما ابنها، عىل إال تتفجع ال الشفيقة

الكبار. وامللوك الذمار وحفظة الرجال نوح فريام وناح النساء، نوح فناحت الحد
فوليداماس وبني بينه جرى الذي العنيف الجدال إىل إشارة ذلك يقول (11)
هكطور فأبى املعاقل إىل باللياذ فوليداماس عليه أشار حيث عرش، الثامن النشيد يف

واستكرب.
الرؤساء. بالعمد: واملراد الخري، قليل الجحد: (12)

وإن سلف ما يف واملبارزات وقائعها، تنتهي وبها اإللياذة يف مبارزة آخر هذه (13)
مواضع؛ ثالثة يف إال البحت الرباز باب من املعنى بحرص فليست بالعرشات تعد كانت
عليه يرتتب كان إذ الثالث؛ النشيد يف وفاريس، منيالوس براز بالذكر وأجدرها أولها:
معقول براز آخر وجه من وهو بميثاقهم، الطرواد بر لو الفتنة وإخماد الدماء حقن
تأثريًا أقلها فهو خطورة أقلها يكن لم وإن والثاني: وسابيها. سبية زوج بني لوقوعه
يرتتب ال الحروب، يف املتبارزين بني حني كل تقع التي املبارزات من ألنه الوقائع؛ بمجرى
والثالث: السابع، النشيد يف وإياس هكطور براز به نعني حسام، وغمد سالم عقد عليها
عىل جبينه عماد منهما كلٌّ بطلني، بني لوقوعه هذا وآخيل هكطور براز أعظمها هو
الرضبة فيه كانت فقد السالح، ووضع الكفاح كف لوازمه من يكن لم وإن وهو اإلطالق.

املتحاربني. من فريق عىل القاضية
صاحب ذكر تحىصببعضخالف. ال أشباه املبارزات هذه مثل من العرب كتب ويف
قد توبة «كان قال: لغرابته، نورده بثينة أجل من وتوبة لجميل براًزا (٨٠:١٠) األغاني
جميل، عىل ذلك فشق إليه تنظر فجعلت بثينة فرأته عذرة، ببني فمر الشام إىل خرج
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الحمري. بن توبة أنا له: فقال أنت؟ من جميل: له فقال لها حبه يظهر أن قبل وذلك
ثم بها فاتزر مورسة ملحفة بثينة عليه فشدت إليك، ذلك قال: الرصاع؟ يف لك هل قال:
فناضله نعم، قال: السهام)؟ (رمي النضال يف لك هل قال: ثم جميل، فرصعه صارعه
له وقال جميل. فسبقه فسابقه نعم، فقال: السباق؟ يف لك هل قال: ثم جميل، فنضله
رصعه هبطا فلما الوادي بنا اهبط ولكن الجالسة هذه بريح هذا تفعل إنما هذا يا توبة

وسبقه» ونضلُه توبة
يف العادة تلك شيوع عىل يدل بما كثرية مبارزات جرت الكربى بدر وقعة ويف

عظيم. شأن فيه لها وكان اإلسالم، يف بقيت ثم الجاهلية،
ما نصف سباها يوم فاريس به أتى وما هيالنة، أموال عىل عالوة نعطيه أي: (14)

منها. شيئًا يخفوا لم أنهم الشيوخ ويقسم أموالنا، من خزائننا يف
املوت يؤثر ثم األجل، بقرب الشاعر تردد يرتدد لنفسه هكطور مناجاة تلك (15)

والعار. الهزيمة نجوة النجاة عىل العدو يكافح وهو
آخيل، وجه من هكطور بفرار النشيد هذا جمال يشوه ال أن أود كنت قد (16)
وسبحان عنه، الدفاع يف يقال أن أمكن مهما هومريوس أستاذنا من هفوة إال أراها وال
تلك نفسه يناجي ثم آخيل، لقتال وليله نهاره يتحرق كهكطور بطًال ألن املعصوم؛
خصمه، لرباز ويتقدم الهزيمة، عىل ذلك مؤثًرا الحمام كأس ورود عىل ويعول املناجاة،
التمس ولقد هكطور، بمقام يكون أن به يجدر ال منهزًما، فر حتى رآه أن هو ما ثم
تحداه ملا الفرار لهذا محل يكن لم لو إنه قولهم: منها كثرية أعذاًرا لهومريوس الرشاح
هذه قط قرأت فما ذلك كل ومع آنياس، وجه من يفر طورنوس وجعل فرجيليوس،

تكون. ال أن وددت إال الفقرة
كانوا الذي املرشف املوضع األرصاد ومرقب املركبات، طريق العجال: جدد (17)

العدو. منه يرقبون
ماء ينبوع زنثس نهر إىل يجري كان أنه هومريوس كالم من جليًا يظهر (18)
ذلك. بعد األرض يف فغار أيامه، يف موجوًدا كان الينبوع هذا ولعل اآلن كذلك وليس حار،

(19)

أغ��ل��ب��ا ال��ق��وم ب��اس��ل ي��غ��ش��ى ال��ق��وم م��ن وم��غ��ل��بً��ا ه��زب��ًرا ي��ب��غ��ي م��ش��ى ه��زب��ٌر

(البحرتي)
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بها. يضحي لذبيحة أي: (20)
من كان — الزعماء والصيد الخيل. هنا واملراد الحيوان، من الطوال القياديد: (21)

فطرقل. بمأتم التايل النشيد يف سرتى كما املآتم، يف ويتسابقوا يرتاهنوا أن عادتهم
بيته. الظبي أو الريم وكناس: الكلب، األغضف: (22)

أن يمكن حيث الحصون، إىل آخيل يدفع أن يحاول كان هكطور إن أي: (23)
إليون. وجهة الجري عن فيصده بوجهه يقف وآخيل الطرواد، نبال تدركه

العجيل: النجم أبو قال (24)

ح��س��ر ح��ي��ران م��ض��ج��ع اه��ت��دى أن��ى ال��س��م��ر أف��ن��ان ي��خ��ب��ط س��رى ط��ي��ف
خ��ط��ر ال��ب��رق أو ان��ق��ضَّ ك��ال��ك��وك��ب ال��ن��ظ��ر ارت��د ك��م��ا إال ي��ك��ن ول��م

ون��ف��ر وج��دي ت��ف��ر م��ا ب��ق��در

إدراك عن يعجز أنه املعقول من يكن فلم زمانه، أهل أعدى آخيل كان (25)
وُدفع العجب فبطل قدرته هكطور يف أفرغ أفلون إن الشاعر: قال ولهذا هكطور،
الساعي من السري يف أجد النجاة بطلب املنهزم إن يقول: ال حتى هذا قال االعرتاض،

لالنتقام.
وهنا النبال، مرمى إىل آخيل يدفع أن هكطور يحاول السابقة املقطوعة يف (26)
وهذا النجدة، يطلب فار سابق فذاك بنبل، وال بنصل يرموه ال أن صحبه إىل يومئ آخيل
بفخار وطمًعا قومه بيد ال بيده به يأخذ أن يود ثأًرا له ألن يخشاها؛ بل يأباها كار الحق

غريه. عىل به يضن
الذهبي؛ ميزانه كفتي يف موت قدحي ألقى زفس إن أي: زفس، العباد: أبو (27)
أجله. وحلول نجمه أفول عىل داللة هكطور كفة فهبطت يقيض، البطلني أي بموت لريى

الثامن. النشيد حوايش يف تقدم ما راجع
أفلون له توسط ولو هكطور نقتل أي: زفس، وهو الرتس رب الجوب: حفيظ (28)

زفس. قدمي عىل فرتامى
هكطور. إخوة من ذيفوب (29)

اإلطالق. عىل الغنم بها ويراد الغنم، صغار النقد: (30)
بعضهم: قال (31)
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س��الُم ال��ق��ت��ال غ��ي��ر ع��ل��ى وق��ال��وا م��م��ك��ن وال��ص��ل��ح ال��رس��ل إل��ي��ك وردوا
وح��س��اُم ذل��ي��ل إال رس��ل وال ع��ن��دن��ا وال��ط��ع��ن ال��ض��رب إال ق��ول ف��ال

الباسل الفتى فهكطور وآخيل، هكطور كالم بني التباين هذا يكون أن غرو ال (32)
بل آخيل، عىل الحزازة تلك صدره يف وليست وميتًا، حيٍّا مقامه حفظ عىل الغيور الورع
فال عليه بالفوز الواثق الغضوب املغوار وآخيل اإلغريق، بفرسان بالفتك غلته روى قد
يكسوه أن إىل والثأر الغيظ يسوقه بل حيٍّا به يظفر أن غله يربد وال ويواثقه، يعاقده

ميتًا. والشنار الحطة رداء
النصل الصعدة: (33)

الربصاء: بن شبيب قال (34)

م��ج��ي��ب ال��وف��اة داه��ي دع��ا م��ا إذا ف��إن��ن��ي ال��ح��ي��وة ف��ي أم��اج��د دع��ي��ن��ي

العلوية، القوى جميع عنه تخلت هذا، هكطور كالم من تأثريًا أشد كالم ال (35)
إال موته ساعة يفكر ال وهو أجله بدنو وأيقن عنه، وجهه زفس ورصف أفلون فغادره

الذكر. خالد األجر عظيم الباسل، البطل ميتة يموت أن
الراعي. وكوكبة الصباح، كوكبة أيًضا ويدعوها الزهرة، املساء بكوكبة يريد (36)
سبيل من يكن فلم فطرقل ألبسها التي آخيل شكة هكطور عىل كانت (37)
هكطور بجسم منفذًا له لريى وأحدق آخيل تشوف ولهذا وطعن، برضب الخرتاقها

به. يطعنه
طلحة: بنت عائشة لسان عن ربيعة أبي بن عمر قال الجوع. السغب (38)

ن��ض��ج��ا وم��ا غ��ي��ظ م��ن ل��ح��م��ك أك��ل��ت ب��ن��ا ف��ع��ل��ت ق��د م��م��ا أس��ت��ط��ي��ع ل��و ح��ت��ى

العدواني: األصبع ذو قول منه ويقرب
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ت��روي��ن��ي ج��م��ًع��ا دم��اؤك��م وال ش��ارب��ك��م ي��رو ل��م دم��ي ت��ش��رب��ون ل��و

يحترض وهو فطرقل تنبأ كما آخيل، أجل بدنو موته ساعة هكطور هنا يتنبأ (39)
تنطق املحترض نفس أن يعتقدون كانوا أنهم عىل آخر دليل هذا ويف هكطور، أجل بدنو

بدر: بن الحارثة قول آلخيل يقول هكطور وكأن — باملغيبات

ع��ار م��ن ع��ي��رت ال��ت��ي ب��ال��م��ن��اي��ا م��ا ع��داوت��ه ال��م��ب��دي ال��ش��ام��ت أي��ه��ا ي��ا
ال��س��اري ب��ك ي��س��ري أن ب��د ال ه��ي��ه��ات غ��وائ��ل��ه��ا م��ن س��ل��ي��ًم��ا ت��ن��ج��و ت��راك

الفرزدق: قول أو

ب��آخ��ري��ن��ا أن��اخ ك��الك��ل��ه أن��اٍس ع��ل��ى ج��ر ال��ده��ر م��ا إذا
ل��ق��ي��ن��ا ك��م��ا ال��ش��ام��ت��ون س��ي��ل��ق��ى أف��ي��ق��وا ب��ن��ا ل��ل��ش��ام��ت��ي��ن ف��ق��ل

األمم كسائر بالقتىل، يمثلون كانوا أنهم أشبهها وما العبارة هذه من يستفاد (40)
إىل النساء خرج لربما حتى العرب، جاهلية يف كثرية املثلة كانت — الخالية العصور يف
وصويحباتها هند «ووقعت األثري: ابن قال مثله، أشنع األعداء بقتىل ومثلن القتال ميدان
خزًما وآنافهم الرجال آذان من هند اتخذت وقد بهم، يمثلن القتىل عىل أحد) غزوة (يف
عبد بن حمزة قتل ملا أنه ذلك املثلة، عىل نهى الغزوة تلك بعد اإلسالم ولكن وقالئد».
فقال لقلبه موجًعا منظره كان به مثل وقد ملسو هيلع هللا ىلص النبي عليه ووقف ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عم املطلب
بالقوم هللا ظفرني فلنئ للخريات، فعوًال للرحم وصوًال كنت فقد عم، أي هللا «رحمك له:
ِبِمثِْل َفَعاِقبُوا َعاَقبْتُْم ﴿َوإِْن اآلية: فنزلت العرب: مؤرخو قال منهم». رجًال بثالثني ألمثلن

املثلة. عن ونهى النبي فصرب اِبِريَن﴾ لِّلصَّ َخرْيٌ َلُهَو َصَربْتُْم َوَلِنئ ۖ ِبِه ُعوِقبْتُم َما
كل ينزل حيث الجحيم، أعمال إىل وانحدرت مت ولو حتى أنساه لن أي: (41)
بألد يفتك االنتصار بخمرة ثمل آخيل هذا — الناس جميع إنسان كل ينىس وحيث ميت
دك من يمنعه مانع ثمة من يبق فلم أحباؤه، به وتبتهج أعداؤه، له وتذل خصومه،
وإذا املنتعش، جيشه مع إليون إىل باالندفاع فيهم رعبًا هالع وكلهم الطرواد، معاقل
واجب فيؤثر حبيبه، بمأتم االحتفال يتم أن إىل ذلك فريجئ أىس تهيجه فطرقل بذكرى
يتم ال إليون تدمري أن أسلف إذ بديع؛ الشاعر من ترصف وهو األعداء، إبادة عىل الوالء
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هو عذًرا بالعودة آلخيل فالتمس قوله، مايض يخالف أن يصح يكن فلم آخيل يد عىل
األعذار. أجمل

األمم، جميع يف القدم منذ متبعة عادة اإلنشاد نغم عىل الجماعات سري إن (42)
إىل راجعون وهم هنا اإلغريق غناء يشبه جلد، ألمر مهمة يف سائرين كانوا إذا سيما وال
إذ الفلسطيني؛ الجبار جلياد مقتل من داود رجوع عند إرسائيل بنات تغني سفائنهم.
أن األغاني هذه يف والغالب (١مل٧:١٨)، ربواته» وداود ألوفه شاول «قتل وقلن: هتفن
يقول العرب، بادية يف اليوم العادة هي كما مراًرا، وتردد تكرر مخترصة عبارات تكون
إال أخال فال هذا وعىل بقي، ما الباقون ويردد منها قسًما املنشدين من أكثر أو واحد

قوله: وحده منشًدا آخيل

م��ن��ص��ورا ال��ج��ي��ش وع��اد ه��ك��ط��ورا ال��ق��رم ف��ن��ل��ن��ا

قوله: يرددون والباقون

م��ق��دورا ك��ان ك��رب م��ن ال��ط��راود ف��ت��ى ف��أي��ن

بهذا يدعونها «الهوسة» باسم لعهدنا البادية عرب عند األناشيد هذه وتعرف
فهوسة بها، خاصة هوسة منهم عشرية ولكل خطري، ألمر به يتهوسون ألنهم االسم؛
الفرسان. قالئع أخذ عىل بذلك يتحمسون مطريف» العشوة خيال ياسبقة. «القاليع عنزة
ولهم والحماسة. املنافرة باب من ذلك يقولون هيل» يا زوبع «وصبيان شمر وهوسة
وهي الهندية عشائر كقول الحاجة، مسيس عند ينظمونها هوسات ذلك عن فضًال
وهي ارتجت» وبغداد وادي «قم وادي: شيخها بقيادة بغداد وايل باشا مدحت تحارب

املرات. من وألوًفا مئات يرددونها عبارة
جاهلية يف يروى كان كما فيجره، املركبة إىل لريبطه هكطور كعبي آخيل شق (43)
جديرة وغري الهوان يف مبالغة وهي الخيل، بأذناب والقتىل األرسى ربط عن العرب
وجريه آخيل لعتو استكماًال ذلك ذكر من بد يكن لم ولكنه إنسان، أنه يدعي بمخلوق
الشاعر اضطر حيث أنه هذا قبل رأى مما القارئ تنبه ولربما العرص، ذلك مألوف عىل
ويشمئز يستهجنها أن يلبث ال ولكنه للفائدة، استتماًما ذكرها الفظائع من يشء ذكر إىل
األعمال من الفظيع إن يقول: أن يريد كأنه الهوان» يف «وبالغ املوضع: هذا يف كقوله لها،

عنه. الرواية لحفظ ارتياًحا وليس منه لناس تنفريًا يذكر إنما
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رءوسهم، عىل الرتاب يذروا أن بمصيبة أصيبوا إذا األقدمني عادة كانت (44)
أصحابه: عاده وملا الرماد، عىل جلس ابتيل ملا أيوب فإن والسماد، الرماد عىل ويجلسوا
السماء، نحو أرؤسهم فوق ترابًا وذروا رداءه، منهم كلٌّ وشق وبكوا، أصواتهم «رفعوا

.(١٢:٢–١٣ (أيوب األرض» عىل معه وجلسوا
الخنساء: قالت فقيد، عىل الحزن اشتداد عند الكالم هذا يقال ما كثريًا (45)

رم��س��ي وي��ش��ق م��ه��ج��ت��ي أف��ارق ح��ت��ى أن��س��اك ال وال��ل��ه ف��ال

يوم املقتول بسطام البنها قيس بن بسطام أم برثاء إيقاب رثاء أشبه ما (46)
قالت: أّد، بن ضبة وبني شيبان بني بني الشقيقة

وج��م��ال��ه��ا زي��ن��ه��ا م��ن��ه��ا ب��ان ف��ق��د وائ��ٍل ب��ن ق��ي��س ال��ج��دي��ن ذي اب��ن ل��ي��ب��ك
ه��الل��ه��ا ب��ي��ن��ه��ن س��م��اء ن��ج��وم وك��أن��ه��م غ��دوا ف��ي��ه��م غ��دا م��ا إذا
ن��ع��ال��ه��ا زل��ت ال��ف��ت��ي��ان إذا ول��ي��ث ج��ن��اح��ه ي��ه��د ال ال��م��ك��ر ع��زي��ز
رح��ال��ه��ا ذاك ك��ل إل��ي��ه ن��ح��ل م��ح��ج��ٍر وع��ائ��د أث��ق��ال وح��م��ال
ورج��ال��ه��ا ال��وغ��ى ف��رس��ان وي��ب��ك��ي��ك ي��ف��ك��ه م��ن ي��ج��د ل��م ع��اٍن س��ي��ب��ك��ي��ك
ع��ي��ال��ه��ا وض��اع ض��اع��ت وأرم��ل��ة ف��ك��ك��ت��ه��م ق��د ط��ال��م��ا أس��رى وت��ب��ك��ي��ك
ص��ي��ال��ه��ا وع��ز ص��ال��ت إذا ـ��ح��روب ال��ـ وم��درك ال��خ��ط��وب ح��وم��ات م��ف��رج
ت��ن��ال��ه��ا ال ع��ث��رة ل��ع��م��ري وت��ل��ك ب��ع��ث��رة ت��م��ي��م م��ن��ا ظ��ف��رت ف��ق��د

النسج. خشبة الوشيعة: (47)
الشماخ: قال .(٩ (ن املعنى بهذا لنا تقدم ما راجع (48)

خ��ف��وق ب��ال��ج��ن��اح ع��ق��اب خ��واف��ي ك��أن��ه م��س��ت��خ��ًف��ا ف��ؤادي وب��ات

عنرتة: قول القبيل هذا ومن

ي��ت��ف��ج��ُج ه��ارٌب م��ن��ي ع��ب��ي��ل��ة م��ودًع��ا ق��م��ت ي��وم ف��ؤادي ك��أن

الشعر. الفرع: (49)
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شعرهن يجدلن كنَّ أنهنَّ النساء شعر لحيل هومريوس وصف من يظهر (50)
قمة عىل مضفورة ويلقينها الصدغني، وحول الرأس، مقدمة يف التي الوفرة ويضفرن
الربقع، يضعن ثم تجمعه، شبكة ذلك كل عىل ويسبلن الذوائب، إليها ويجمعن الرأس،

عرصنا. بنات تفنن يفوقه ال ما الذوق حسن من ذلك ويف الوجه، عىل القناع أو
الصديق: بكر أبي بن الرحمن عبد لزوجها نفيل بن عمرو بنت عاتكة رثاء من (51)

أغ��ب��را ج��ل��دي ي��ن��ف��ك وال ع��ل��ي��ك ح��زي��ن��ة ن��ف��س��ي ت��ن��ف��ك ال ف��آل��ي��ت
وأص��ب��را ال��ه��ي��اج ف��ي وأح��م��ى أك��رَّ ف��ت��ى م��ث��ل��ه أرى م��ا ع��م��ري ط��ول ف��ت��ى
أح��م��را ال��رم��ح ي��ت��رك ح��ت��ى ال��ق��رن إل��ى خ��اض��ه��ا األس��ن��ة ف��ي��ه ش��رع��ت إذا

مصداق وذلك الوالئم، يف الذل من اليتيم ابنها سينال ما عىل أنذروماخ تتلهف (52)
اإللياذة يف كثرية مواضع من الظاهر — اللئام» موائد يف األيتام من «أضيع العرب قول
ولكنه ويفخرون، بها يعنون األحوال، مختلفة األشكال كثرية كانت القوم مآدب أن
مجمع صاحب جمعها وقد العرب، كتب يف مفصًال أكثرها جاء كما أنواعها يفصل لم

بقوله: البحرين

ال��ح��ق��ي��ق��ة ع��ارف ع��ن��د ل��ل��ط��ف��ل وال��ع��ق��ي��ق��ة ال��خ��رس ل��ل��ن��ف��س��اء
ال��ق��رآن ح��اف��ظ ال��ح��ذاق وذو ل��ل��خ��ت��ان اإلع��ذار ك��ذل��ك
ال��وض��ي��م��ه ل��ه وال��م��ي��ت ل��ل��ع��رس وال��ول��ي��م��ه ال��ِم��الك ل��ل��خ��ط��ب��ة
ال��ع��ق��ي��ره رج��ب وه��الل ال��وك��ي��رة ج��ع��ل��وا ول��ل��ب��ن��اء
َوج��د إذ ي��ض��لُّ ل��م��ا وش��ن��دٌح ي��رد ل��زائ��ر ت��ح��ف��ة وق��ي��ل
ح��ض��ر ع��ن��دم��ا ل��ل��ض��ي��ف ال��ق��رى ث��م س��ف��ر م��ن ال��ق��دوم ن��ق��ي��ع��ة ك��ذا
ال��ع��رب ع��ن��د م��أدب��ة ف��إن��ه��ا س��ب��ب ذاك م��ن ي��ك ل��م وح��ي��ث��م��ا
ال��ن��ق��رى ف��ت��ل��ك خ��ص��ت وإن ت��دع��ى ف��ال��ج��ف��ل��ى دع��وة ت��ع��م وإن

به يسمي الذي االسم وهو املدينة، ملك استياناس ومعنى الكالب، الغضف: (53)
ن (راجع اسكمندريوس. فهو أبواه به يعرفه كان الذي االسم أما هكطور، ابن الطرواد

.(٦
وأمه هكطور أبي منائح يف معجزاتها بل املعاني بدائع وصف أحاول ال (54)
إىل املطالع نظر باستلفات مجتزئٌ وإني حقها، توفيتها عيلَّ تستحيل فقد وامرأته،
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والعرشون الثاني النشيد

كأن موضعه، يشء كل فيضع كيل عن يغفل وال جزئي يفوته ال الذي الشاعر، ترصف
شاء. ملا شاء ما منها يجيل طينة يديه بني الشعر

رعيته، عىل الساهر امللك شأن األخبار طلع يستطلع الشيخ فريام بدء بادئ لنا أبرز
األرض عىل يتمرغ أن إال ذلك بعد وما واليأس، الجزع فأخذه ابنه ملقتل شاهد أول فكان
ابنه، قاتل إىل فراًرا هدى بغري األسوار خارج إىل بنفسه باإللقاء ويهم وينوح، ويلتطم
األبطال، ذكر بإجالل القايض امللك بواجب قياًما بمأتمه ليحتفل ميتًا إياه يستوهبه
األمهات ندب ابنها تندب إيقاب لنا بدت ثم البنني، ذكر بإعالء القايض األبوة وواجب
املشفقني بهن البارين أبنائهن إىل أبصارهن بكل ورمني رجالهن بعجز علمن الالئي
للمرأة ناطقة صورة ومبكاها بمرآها فكان أنذروماخ لنا مثل ذلك من انتهى وإذ عليهن،
حياته ستكون وإنما األليم، املصاب ذلك من شيئًا يعي ال يتيم، طفٌل يديها وبني األيتم
ولم بالء، كل فوق وبالؤها واآلباء، األمهات حزن فوق حزنها فكان ومصابًا، أمًلا كلها
حيٍّا بسواه منه بزوجها أشغل أنها يبني أن أراد إذ السور؛ عىل وقف من مع يوقفها
املاء له يعدون الجواري يديها وبني الربفري، من ثوبًا البنه) (أو له تنسج فهي وميتًا،
الخرب ليبلغها التوطئة تلك يوطئ أن وهو آخر مأرب بذلك وله املعارك، غبار من ليغتسل
برصت أن هي وما حاالته، بأشقى الحزن لريسم الوقع ذلك نفسها يف له فيكون فجأة،
انفتح وما برصا»، وال ا حسٍّ ال األرض وجه فوق «وأهوت شهقت حتى رصيًعا بزوجها
بعبارة الجماد ويتفطر األكباد، لها تتفتت التي املناحة تلك تنوح أخذت حتى جفناها

الفؤاد. لب من صاعدة سذاجتها عىل ترى
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الثالثوالعرشون النشيد

فطرقل مأتم

ُمْجَملُُه

أن أصحابه فسأله الطعام، بإعداد فأمر فطرقل، حبيبه ملأتم التأهب يف آخيل رشع
وبعد يدفنه، أن إىل حاله عىل يبقى أن إال فأبى بها تخضب التي الدماء من يغتسل
إىل كل الجمع وأرفض يغتسل لم ولكنه مرضبه، يف الطعام من شيئًا تناول والتي اللتيا
ليقبله يده آخيل فمدَّ بدفنه، يعجل أن إليه وطلب آلخيل الرؤيا يف فطرقل فظهر مرقده،
فجمعوا لالحتطاب إيذة جبل إىل الجند أرسع الفجر بزغ وملا حلٌم، به وإذا فاستيقظ
عرش واثني خيًال وذبح القتيل، مع ليحرق شعره آخيل فقص الجثة، عليه وألقوا الوقود
الفساد، من وأفلون الزهرة فحفظته هكطور وأما جاحمه، فوق ليحرقوا الطرواد من فتى
اللهيب، وأرضمت فبادرت الرياح إىل آخيل ع فترضَّ قليًال، إالَّ تضطرم فلم النار وأرضموا
الجوائز آخيل وأعد املعتادة لأللعاب تهيأوا ثم ودفنت، العظام جمعت الجثة احرتقت وملا
والتخاطر بالسالح والرباز عدًوا، والسباق والرصاع للكام برزوا ثم بالعجال، فتسابقوا

الحفلة. انتهت وهكذا الرماح، وزج واملناضلة الكرة بقذف



اإللياذة

الحادي واليوم آلخيل، فطرقل يظهر التالية الليلة ويف النشيد هذا أول يف الثالثون اليوم ينتهي
ذلك ومجرى لأللعاب، والثالثون والثالث الجثة، إلحراق والثالثون والثاني لالحتطاب، والثالثون

البحر. شاطئ عىل

والعرشون1 الثالث النشيد

ب��ارت��داد اإلغ��ري��ق وف��ي��ل��ق وال��ح��داد ب��ال��ن��ح��ي��ب إل��ي��ون
ي��ب��ت��در أس��ط��ول��ه إل��ى ك��ل ان��ت��ش��روا ح��ي��ث وال��س��ف��ي��ن ل��ل��ث��غ��ر
2 ظ��الَّ س��راه ف��ي ب��ل خ��م��ي��س��ه ي��ن��ح��الَّ أن آخ��ي��ل أب��ى ل��ك��ن
ي��ط��وق: ب��ي��ن��ه��م وه��و ف��ص��اح ال��ص��ف��وف ان��ت��ظ��ام��ه��ا ع��ل��ى ق��ام��ت
ال��ع��ج��ال3 ع��ن ال��خ��ي��ل ت��ف��ص��ل��وا ال رج��ال��ي ي��ا ف��رس��ان ي��ا «م��رم��ي��د
األب��ط��ال غ��رة وت��رث��ي ن��ب��ك��ي ال��م��ج��ال ب��ذا ق��رب��وه��نَّ ب��ل
خ��ال ص��ري��ٍع م��ي��ت ع��ل��ى ف��رٌض م��ح��ال ب��ال ف��ال��ن��دب ف��ط��رق��ل
ب��ل��ب��ال ب��ال وه��ي��أن��ا ح��ل��ت ال��ن��ك��ال غ��ل��ة روي��ن��ا ف��إن

ال��ح��ال»4 ف��ي ن��ع��ده��ا وض��ي��م��ًة
س��ري��ع��ا ب��ه��م آخ��ي��ل وخ��فَّ ج��م��ي��ع��ا دم��وع��ه��م ف��ه��ط��ل��ت
م��درار ودم��ع��ه��م ب��خ��ي��ل��ه��م داروا ث��الثً��ا ف��ط��رق��ل وح��ول
ال��ع��وي��ال وأك��ث��روا ف��ول��ول��وا ع��ي��ال ح��زنً��ا ث��ي��ت��ي��س ت��زي��ده��م
ان��ه��م��ر وال��س��ه��ل ال��س��الح ع��ل��ى غ��ي��ثً��ا ال��ع��ب��ر ت��ل��ك م��ن س��حَّ م��ا ج��رى ح��ت��ى
ال��ح��ب��ي��ب خ��ل��ه ق��رب ي��ش��ه��ق ب��ال��ن��ح��ي��ب آخ��ي��ل أم��ام��ه��م
ال��ق��ت��ال��ه: أك��ف��ه ب��ي��ن��ه��م ال��م��ق��ال��ه ي��ك��ب��ر أل��ق��ى ع��ل��ي��ه
ه��ي��ام��ا س��ق��ٍر ف��ي ت��ه��م وإن ال��س��الم��ا ف��ط��رق��ًال ي��ا «أق��ري��ك
ت��م��ام��ا ه��ن��ا ب��ال��وع��د أب��رُّ ق��ام��ا ح��ول��ي وال��ج��ي��ش أن��ا ف��ه��ا
ط��ع��ام��ا ه��ن��ا أل��ق��ي��ه وس��وف س��ام��ا ذالَّ ه��ك��ط��ور ف��س��اع��دي
اض��ط��رام��ا ل��ك ت��ذك��و إذ وال��ن��ار وال��ع��ظ��ام��ا ال��ل��ح��م ي��ف��ري ل��ل��ك��ل��ب
ك��رام��ا»5 ع��ش��ًرا اث��ن��ي ح��ول��ه��ا م��ن ان��ت��ق��ام��ا ط��روادة م��ن أذب��ح
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والعرشون الثالث النشيد

ه��ك��ط��ورا ال��م��ج��ت��ب��ى ه��وان ع��ل��ى س��ع��ي��را اله��ٌب وه��و وزاد
ال��ث��رى وج��ه ف��ي ال��م��ي��ت ن��ع��ش ح��ي��ال م��ع��ف��را ل��وج��ه��ه ف��ك��ب��ه
ال��ص��ل��د ال��س��الح زاه��ي ون��زع��وا ال��ج��رد ص��اه��الت ح��ل��وا ث��م م��ن
اق��ت��س��م��وا ال��ش��ه��ي ال��زاد وذل��ك ال��ت��أم��وا أي��اك اب��ن ف��ل��ك وح��ول
ال��ن��ح��ر ع��ن��د ت��ح��ق��ق ه��ال��ع��ٍة غ��ر وث��ي��اٍر خ��راٍف ف��م��ن
ي��ق��ف ب��ال��ن��ص��ل ال��ج��زار أم��ام��ه��ا ت��رت��ج��ف ث��اغ��ي��ات ع��ن��وز وم��ن
ال��ل��ه��اب6 ب��ال��ل��ظ��ى ش��ح��ًم��ا ت��س��ي��ل األن��ي��اب ص��ل��دة رت��وٍت وم��ن
ف��ي��ال اب��ن إل��ى ال��ص��ي��د وأق��ب��ل س��ي��وال ج��رت ك��ذا دم��اؤه��ا
أل��م��ا ت��ل��ظَّ��ى ح��ب��ي��ب��ه ع��ل��ى ل��م��ا ك��ادوا وم��ا ب��ه وذه��ب��وا
أج��م��ع��ي��ن��ا ال��ف��ي��وج ع��ل��ى ص��اح��وا أغ��ام��م��ن��ون��ا خ��ي��م أت��وا وإذ
ب��األوار7 ال��ج��اح��م وي��وس��ع��وا ال��ن��ار ف��وق ال��م��رج��ل ي��رف��ع��وا إن
ال��ق��س��م:8 ب��رَّ ي��غ��ل��ظ أب��ي ل��ك��ن ال��دم م��ن ل��طَّ��خ��ه م��ا ل��غ��س��ل
ج��س��دي ��ت م��سَّ ق��ط��رة ال أق��س��م ال��م��خ��ل��د ال��س��ائ��د زف��س «ب��ح��ق
ك��م��دي ف��ي أح��رق��ه أن ب��ع��د م��ن األوح��د خ��ل��ي ض��ري��ح أش��د ل��م م��ا
ك��ب��دي9 ت��ل��ظ��ى ف��ل��ن أع��ش م��ه��م��ا ال��ع��س��ج��دي ش��ع��ري أق��ص ل��ه ح��ي��ث
��دي ت��وقُّ ع��ل��ى اآلن ف��أرض��خ ال��م��ت��ق��د ع��ج ال��الَّ ك��ه��ذا أًس��ى
غ��د م��ن ال��ص��ب��اح ط��رَّ إذا ل��ك��ن ال��م��ش��ه��د ذا ف��ي ال��زاد اق��ت��س��ام إل��ى
ت��ردُّد ب��ال ال��ق��وم ي��ن��ف��ذ أن األم��ج��ِد ال��م��ل��ي��ك أت��راس اب��ن ع��ل��ى
ي��غ��ت��دي ل��م��ي��ٍت ح��قَّ ب��م��أت��م ن��ب��ت��دي ث��م ال��وق��ود ط��ل��ب ف��ي
ال��س��ي��د ذاك ج��ثَّ��ة إذا ح��ت��ى األب��دي ال��ظ��الم إل��ى ف��وره م��ن
ال��ع��دد» ب��زه��ي ع��دن��ا ل��ل��ح��رب ال��م��ق��ص��د ب��ج��م��ي��ل وف��زن��ا ذاب��ت
ال��م��ع��ت��ادا س��ه��م��ه م��ن��ه ف��ن��ال ال��زادا ي��ب��غ��ي ه��ب وك��لٌّ ل��ب��وا
ذه��ب ال��نَّ��وم ط��ل��ب ف��ي ل��خ��ي��م��ه ��غ��ب وال��سَّ ولَّ��ى ظ��م��اه إذا ح��ت��ى
ال��ثَّ��غ��ِر ف��وق ال��م��وج دوي ل��دى ال��ب��ح��ر ج��رف ق��رب ف��ج��اج وف��ي
ان��ط��رح��ا ال��م��رم��دون ج��ي��ش ب��ي��ن م��ا ب��رح��ا ق��د ب��ه وال��ع��ي آخ��ي��ل
ق��ري��را ال��ك��رى ظ��ل ف��ي ف��ن��ام ه��ك��ط��ورا ورا ال��ع��دو أن��ه��ك��ه
ك��ال��ج��س��م ه��ام��ت��ه ع��ل��ى ق��ام��ت ال��ح��ل��م ب��ط��ي��ف ف��ط��رق��ل ف��روح
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ال��ج��م��ي��ل��ه10 وال��م��ق��ل وص��وت��ه ال��م��س��دول��ه وال��ح��ل��ل ب��ق��ده
ال��ن��ظ��را غ��ضَّ ال��ح��ب��ي��ب ع��ن ح��ت��ى ال��ك��رى ط��اب ل��ه «آخ��ي��ل ق��ال��ت:
أرى ح��يٌّ وأن��ا ل��ي وداده ذك��را ف��ه��الَّ م��ي��تً��ا أه��م��ل��ن��ي
��را أح��قَّ وال آذي��س أب��واب أع��ب��را ح��ت��ى دف��ن��ي إل��ى ب��ادر
األن��ه��را ف��أخ��وض ب��ي��ن��ه��نَّ م��ا أص��درا أن ع��ن األرواح ص��دَّت��ن��ي
ان��ه��م��را ودم��ع��ي اآلن وج��ئ��ت��ك ال��ث��رى ب��ل��ج��ات ه��ائ��ًم��ا ف��رح��ت
س��ق��را11 أب��رح��نَّ ل��ن ذا ف��ب��ع��د ت��س��ع��را ص��ل��ى ل��ي وأع��دد ف��ان��ه��ض
ال��م��ؤت��م��را ن��ع��ق��د ف��ي��ه ح��ي��ي��ن غ��ب��را زم��ان ف��ات ف��ق��د آه
ال��ق��درا ه��ذا ك��ان ن��ش��أت م��ن��ذ ال��س��رى ت��ح��اش��ي��ن��ا ف��ي��ه��ا ع��زل��ٍة ف��ي
ح��ص��را12 س��وٍر أك��ن��اف ف��ي ح��ت��ف��ك س��ط��را ق��دًم��ا وف��ي��ه ف��غ��ال��ن��ي
ال��ع��م��را ق��ض��ي��ن��ا م��ًع��ا ف��م��ث��ل��م��ا ج��رى م��ه��م��ا م��ل��ت��م��س��ي إذا أج��ب
م��دب��را أف��ن��ٍط م��ن ف��ي��ال ل��ص��رح س��رى غ��رٍّا ب��ي م��ي��ن��ت��ي��وس ي��وم م��ن
ع��را ال��ج��ه��ل (وص��ل��ي ق��ت��ل��ت ��ا ل��مَّ م��ث��ئ��را رام��ن��ي ره��ٍط وج��ه م��ن
م��س��ت��ك��ب��را13 ألم��ف��ي��دام��ٍس ف��رًع��ا ع��س��ك��را) ب��ال��ك��ع��اب ل��ع��ب��ن��ا وق��د
��را م��وقَّ ن��اع��ًم��ا ف��ن��ش��أت ب��ي اس��ت��ب��ش��را أب��وك ق��ب��ًال وم��ث��ل��م��ا
ت��ق��ب��را أن رف��ات��ن��ا ه��ك��ذا دع األص��غ��را ن��ش��ات ك��م��ا ح��ج��ره ف��ي
ادخ��را ل��دي��ك ح��قٍّ ف��ي ول��ت��ل��ق ال��ع��رى ه��ات��ي��ك ت��ن��ح��لَّ ف��ال م��ًع��ا

ب��ه��را»14 ن��ض��اًرا ث��ي��ت��ي��س ل��دن م��ن
ه��ن��ا ال��ب��ح��ث ب��ذا أت��ي��ت��ن��ي ن��ف��س��ي م��ن��ى ي��ا «ع��الم آخ��ي��ل: ف��ق��ال
ال��ع��ن��ا ع��ج ف��ال وع��ان��ق��ن��ي ف��ادُن ع��ل��ن��ا س��ي��ج��رى رم��ت ف��ك��لَّ��م��ا

ال��ش��ج��ن��ا» ب��ال��ع��ن��اق ون��روي ن��وري
ي��الق ل��م ف��ط��رق��ل ل��ك��نَّ��ه ال��ع��ن��اق إل��ى ��ه ك��فَّ وم��دَّ
ت��وارت ال��ثَّ��رى وف��ي ص��اف��رًة ط��ارت ال��دخ��ان م��ث��ل ف��روح��ه
ان��ط��ل��ق: ل��س��ان��ه ث��م ب��ده��ش��ٍة ص��ف��ق ��ي��ه وك��فَّ آخ��ي��ل ف��ق��ام
ال��ب��ش��ر وأراح م��ث��ال��ن��ا ي��س��ري ل��س��ق��ر ح��ت��ى ربَّ��اه ن��ع��م «ن��ع��م
أث��ر م��ن ال��م��م��ات ب��ع��د ل��ه��ا ل��ي��س ال��م��ق��ر ذاك ف��ي ال��ح��ي��اة ل��ك��ن��م��ا
وك��در ب��ش��ق��اءٍ ل��ي ب��روح��ه ظ��ه��ر ال��ل��ي��ل م��دى ف��ط��رق��ل ف��إن
أم��ر» ب��م��ا ي��أم��رن��ي م��ق��ت��رًح��ا اب��ت��در ب��ال��ن��ف��س ق��ل��ت ح��تَّ��ى ح��ك��ت��ه

918



والعرشون الثالث النشيد

ال��ص��ح��ب ج��م��ي��ع ع��مَّ ح��ول��ه م��ن ال��ن��دب ج��ه��ي��ر ح��ت��ى ان��ت��ه��ى وم��ا
ال��ف��ج��ر ب��ن��ان ورد ب��دا ح��ت��ى ي��ج��ري س��خ��ي��نً��ا ال��دم��ع ول��ب��ث
وال��ب��غ��اال ال��رج��ال وأن��ف��ذ ح��اال ه��بَّ أغ��ام��م��ن��ون ه��ن��ا
ل��الح��ت��ط��اب م��ري��ون ب��أم��ر ال��ذه��اب إل��ى ف��وًرا ف��ب��ادروا
وال��ح��ب��ال األف��ؤس ب��ق��اط��ع ال��ج��ب��ال إل��ى ي��ج��دُّون س��اق��وا
م��ن��دف��ع��ه م��ن��ج��دٌة م��ت��ه��م��ٌة م��س��رع��ة ال��ب��غ��ال ت��ل��ك أم��ام��ه��م
ف��م��ش��ع��ب م��ش��ع��ٍب وع��ق��ب��ات ال��ه��ض��ب ت��ل��ك وع��ر ف��ي ض��ارب��ٌة
ال��ح��دي��د م��ن��اص��ل ف��أع��م��ل��وا ال��ص��ع��ي��د ف��ي إي��ذة ع��ل��ت ح��ت��ى
ال��ج��ذوع ت��ح��ت��ه��ا ت��ش��ق خ��رت ف��ال��ف��روع ال��م��ل��ول ب��ش��ام��خ
وارت��دوا ف��وره��م م��ن أح��م��ال��ه��م وش��دوا ق��ط��ًع��ا وق��ط��ع��وه
ب��ال��ق��ف��ول ال��وع��ر ف��ي ف��ان��ح��درت ل��ل��س��ه��ول ال��ب��غ��ال واش��ت��اق��ت
ام��ت��ث��ل ال��ك��ل ل��ه ل��م��ري��ون أم��ر ح��م��ل ج��ذًع��ا ف��ت��ى ك��ل وراءه��ا
ق��ع��ودا ح��ول��ه م��ن وان��ت��ظ��م��وا ال��وق��ودا ك��دَّس��وا ف��ي��ه وال��ث��غ��ر
ي��دف��ن��ا وف��ي��ه ف��ط��رق��ل م��دف��ن ي��ع��ي��ن��ا أن رام آخ��ي��ل ح��ي��ث
ي��ش��دوا خ��ي��ل��ه��م ول��ل��ع��ج��ال ي��ج��دُّوا أن ب��ال��م��رم��ي��د وص��اح
ال��ك��ف��اح ح��وم��ة ف��ي ك��أن��ه��م ال��س��الح ف��ي ال��ك��ل ي��ش��ك وأن
ف��رس��ان وس��ادٍة ب��س��اس��ٍة ال��م��ي��دان ف��ي ال��ع��ج��ال ف��س��ارت
ب��اك��ئ��اب ال��م��ي��ت ذاك وص��ح��ب ك��ال��س��ح��اب ال��م��ش��اة خ��ل��ف��ه��م
اإلخ��الص15 دالل��ة ل��ه ق��ص��ت ال��ن��واص��ي ت��س��ت��ره ب��ه س��اروا
خ��ل��ع��ا ب��ل��بٍّ ف��ط��رق��ل ه��ام��ة رف��ع��ا آخ��ي��ل ورائ��ه��م وم��ن
ال��وق��ودا ف��ه��يَّ��أوا وب��ادروا ال��م��ع��ه��ودا ال��م��ن��زل وأن��زل��وه
م��ب��ت��ع��دا ن��ف��س��ه ف��ي ل��غ��رٍض ع��دا م��ن��ح��اًزا آخ��ي��ل وع��ن��ه��م
أط��ي��ال16 إس��ف��رخ��ي��ٍس ل��ل��ن��ه��ر ج��م��ي��ال زاه��يً��ا ف��رًع��ا وق��ص
ال��غ��م: أوار ي��ص��ل��ي م��ض��ط��رًم��ا ال��ي��م ب��ل��ج م��ح��دًق��ا وص��اح
وال��ن��ذور ال��ق��رب��ان خ��ي��ب��ة وا ال��ك��ب��ي��ر إس��ف��رخ��ي��س ن��ه��ر «ي��ا
األب��ق��ور17 ن��خ��ب��ة م��ن وم��ئ��ة ش��ع��وري أب��ي ان��ت��وي ل��ك ن��ذًرا
ال��ب��خ��ور ه��ي��ك��ل ع��ن��د خ��م��س��ي��ن ال��ذك��ور ال��غ��ن��م ض��ح��اي��ا وم��ن
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ال��م��أث��ور م��ن��ب��ع��ك م��ن ال��ق��رب ف��ي ال��م��ب��رور ال��م��ق��دَّس م��رج��ك ف��ي
وال��س��رور ب��ال��ب��ش��ر ل��وط��ن��ي م��س��ي��ري ل��دى آل��ى ذا ب��ك��ل
م��ج��ي��ري ال��رَّدى م��ن ت��ك��ن ول��م م��س��ت��ج��ي��ر س��ؤل اس��ت��ج��ب��ت ف��م��ا
وال��س��ع��ي��ر ف��ط��رق��ل ع��ل��ى ل��ذا ال��درر ت��ل��ك ب��اب أدوس ول��ن

ال��م��وف��ور» وف��رت��ي ف��رع أط��رح
ب��ك��اه ع��ال ط��رٍّا وج��ي��ش��ه أل��ق��اه خ��ل��ه ك��ف��ي وب��ي��ن
وب��ؤس ب��ك��رب��ٍة ي��ن��دب��وا أن ال��ش��م��س غ��روب ح��ت��ى وأوش��ك��وا
ع��ل��ن��ا: ال��ج��م��وع ب��ي��ن م��ا وص��اح دن��ا ألت��ري��ذ آخ��ي��ل ل��ك��نَّ
ال��دم��وع ت��ك��ف��ك��ف إذن ف��م��ر ال��خ��ض��وع ل��ك ح��ق ق��د «أت��ري��ذ
ي��ج��وع��وا ف��ال ال��زاد ي��ه��ي��ئ��وا ال��ج��م��وع ت��ن��ص��رف ه��ن��ا وم��ن
وال��ف��روع18 األص��ول وص��ي��دن��ا ن��س��ت��ط��ي��ع ف��ن��ح��ن م��ض��وا ف��إن

ال��ج��م��ي��ع» ه ودَّ م��ي��تً��ا ن��ح��رق
أع��رض��ت وع��ن��ه��م س��ف��ي��ن��ه��ا إل��ى ف��م��ض��ت ال��ج��م��وع أت��ري��ذ ف��ف��ضَّ
ال��ح��ط��ب وق��ود ل��ل��م��ي��ت ت��رك��م ال��م��وك��ب س��راة ظ��لَّ��ت وح��ول��ه
ق��دم وت��س��ع��ون ع��ش��ٌر ق��ي��اس��ه ه��رم ال��س��ه��ل ع��ل��ى ش��ادوا ل��ه ح��تَّ��ى
م��ن��ه��ال��ه19 ب��أدم��ٍع ف��ط��رق��ل��ه��م اإلب��ال��ه ل��ق��م��ة ورف��ع��وا
ق��رب��ان��ا م��ع��ه ل��ي��ح��رق��وه��ا وال��خ��راف��ان��ا ال��ث��ي��ار وس��ل��خ��وا
ال��ج��س��م ذاك ف��وق م��ن ي��س��ب��ل��ه ال��ش��ح��م ل��ق��ط��ع آخ��ي��ل وخ��فَّ
األع��ض��اء وس��ائ��ر ل��ح��وم��ه��ا إب��ط��اء ب��ال أل��ق��ى وح��ول��ه
ال��ب��ط��ل ذي��اك ن��ع��ش ف��وق وال��زي��ت ال��ع��س��ل ق��واري��ر ص��ب ذا ب��ع��د م��ن
ال��ج��ي��اد ��ِر ُض��مَّ م��ن أرب��ع��ًة ال��ف��ؤاد اله��ب وه��و وزاد
ش��ف��رت��ه ح��دَّ أع��م��ل ن��ش��أت ق��د ن��ع��م��ت��ه ف��ي ال��ت��ي ك��الب��ه وف��ي
ط��رح ج��ث��ت��ي��ه��م��ا ول��ل��وق��ود ذب��ح اث��ن��ي��ن ف��وره م��ن ت��س��ع��ٍة م��ن
ص��ن��ع20 م��ا وب��ئ��س إل��ي��ون ب��ه��م م��ن ق��ط��ع ب��ال��س��ي��ف ع��ش��ر االث��ن��ي وه��ام
ي��ن��س��ج��م: س��خ��ي��نً��ا وال��دم��ع وص��اح ت��ل��ت��ه��م ح��تَّ��ى ال��ن��ي��ران وأرَّث
ه��ي��ام��ا س��ق��ٍر ف��ي ت��ه��م وإن ��الم��ا ال��سَّ ف��ط��رق��ًال ي��ا «أق��ري��ك
ت��م��ام��ا ه��ن��ا ب��ال��وع��د أب��رُّ ق��ام��ا ح��ول��ي وال��ج��ي��ش أن��ا ف��ه��ا
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ك��رام��ا ع��ش��ًرا اث��ن��ي ن��ي��ران��ك ال��ت��ه��ام��ا ت��ل��ت��ه��م ه��ن��ا وه��ا
ط��ع��ام��ا ي��غ��ت��دي ب��ل ل��ه ي��ذك��ى ض��رام��ا ف��ال ه��ك��ط��ور ل��ك��نَّ

وال��ع��ظ��ام��ا»21 ال��ل��ح��م ي��ف��ري ل��ل��ك��ل��ب
ال��ف��ال ب��ه��ات��ي��ك ه��ك��ط��ور ج��ث��ة إل��ى ت��دن ل��م ال��ك��الب ل��ك��ن��م��ا
وغ��اد ص��ادٍر ك��ل ت��دف��ع ب��ال��م��رص��اد ال��زه��رة ف��إن��م��ا
ال��ج��رد خ��ل��ف ي��ع��ط��ب ف��ال ف��ي��ه ال��ورد ُع��ط��ِر ق��دس��ي وأف��رغ��ت
س��وداء ب��غ��ي��م��ٍة ج��لَّ��ل��ه ال��س��م��اء ق��ب��ة م��ن وف��ي��ب��ٌس
ال��ش��م��س22 ب��ش��ع��اع ي��ج��فَّ وال ال��م��ج��س ت��رف ي��ظ��ل ح��ت��ى
ع��ال ف��ط��رق��ل ح��ول م��ن أواره��ا وال ت��ذك ل��م ال��وق��ود ف��ي وال��ن��ار
م��ب��ت��ع��دا ج��م��ه��وره ع��ن وان��ح��از ع��م��دا آخ��ي��ل ف��ل��وس��ي��ل��ة
اش��ت��ع��اال اإلب��ال��ة ل��ت��ل��ه��ب��ا وال��ش��م��اال ال��دب��ور واس��ت��ن��ج��د
واب��ت��درا ل��ه��م��ا ال��ض��ح��اي��ا غ��رَّ ن��ذرا ث��م األج��س��اد وت��ل��ه��م
ال��ب��ر ت��م��ام ع��س��ج��ٍد ب��ك��أس ال��خ��م��ر ص��رف األرض ف��وق ي��ري��ق
أس��رع��ت ح��اًال ال��ري��اح ل��م��ن��ت��دى س��م��ع��ت ل��م��ا إي��ري��س وص��وت��ه
ال��دَّب��ور23 ل��دى ول��ي��م��ٍة ع��ل��ى ال��س��رور م��ج��ل��س ف��ي ب��ه��م إذا
اح��ت��ف��اال ل��ل��ق��رى وان��ت��دب��وه��ا إج��الال ل��ه��ا ط��رٍّا ف��ن��ه��ض��وا
ال��ع��ذر: ب��ج��م��ي��ل وق��ال��ت ت��أب��ى ال��ص��خ��ر ع��ت��ب��ات ف��ي ف��وق��ف��ت
ال��رَّح��ي��ل ب��ن��يَّ��ة ف��إن��ن��ي س��ب��ي��ل م��ن ال��ج��ل��وس إل��ى ل��ي «م��ا
ب��ال��ت��ب��ج��ي��ل ال��م��ح��ي��ط ع��ل��ى ف��ه��و ال��ن��ب��ي��ل إث��ي��وب��ي��ة ل��ش��ع��ب
ق��ف��ول��ي م��ن ن��دح��ة ف��ال ل��ن��ا ال��ع��ج��ول م��ن ��ى ض��حَّ م��ئ��ة ب
ك��ال��رَّس��ول ج��ئ��ت ول��ل��دب��ور آخ��ي��ل ل��دى م��ن ول��ل��ش��م��ال
ال��ق��ت��ي��ل ف��ط��رق��ٍل ش��ال ت��ح��ت ال��م��ش��ع��ول ب��ال��ق��ب��س ل��ت��ع��ص��ف��ا
ال��ج��م��ي��ل ذا ج��زاء ول��ه��م��ا ب��ال��ع��وي��ل اإلغ��ري��ق ب��ن��و ح��ي��ث

ج��زي��ل» ش��ائ��ٍق ب��ن��ذٍر آل��ى
ع��ص��ف��ا ح��ي��ث ال��غ��ي��وم وب��ددا ف��ق��ص��ف��ا ع��ن��ه��م��ا ت��وارت ث��م
ب��اض��ط��راب ال��ي��م وج��ه ف��ه��اج ال��ع��ب��اب ل��ج��ة ف��ي وزم��زم��ا
ال��ن��ي��ران زه��زم��ة ف��ارت��ف��ع��ت ي��ق��ص��ف��ان ال��س��ه��ل ف��ي وان��دف��ع��ا
وق��ف س��ه��رانً��ا آخ��ي��ل ول��ي��ل��ه ق��ص��ف ق��د ف��ي��ه��ا ال��ل��ي��ل ك��ل ف��ال��ن��وء
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ب��ه��ج24 ت��ب��ٍر ح��ب م��ن ال��ث��رى ي��س��ق��ي م��زدوج ع��س��ج��ٍد ب��ك��وب خ��م��ًرا
ي��ئ��ن ب��ال��ب��ث ال��ن��ار ض��رام ح��ول وم��ن ف��ط��رق��ل روح ي��ن��اج��ي وه��و
ي��دور اله��بً��ا ل��دي��ه��ا وه��و ت��ث��ور أع��ظ��م��ه ع��ل��ى ف��ه��ي
ب��ح��زن��ه م��خ��ت��ن��ًق��ا ب��ك��ف��ه اب��ن��ه أع��ظ��م ي��ح��رق ك��وال��ٍد
ف��ت��ت��ا ح��زنً��ا وال��دي��ه وق��ل��ب ال��ف��ت��ى م��ات ق��د ال��ع��رس ف��راش ع��ل��ى
ال��م��ال ت��ب��ش��ر ال��ص��ب��ح ك��وك��ب��ة ال��ع��ل��ى أوج ف��ي ب��ال��ن��ور ب��دت وإذ
ال��ب��ح��ر25 ف��وق ال��ج��س��اد ب��ح��ل��ة ال��ف��ج��ر س��ن��اء ام��ت��دَّ وخ��ل��ف��ه��ا
ي��دم��دم��ان ��ا أمَّ ك��ه��ف��ه��م��ا وال��ن��وآن ال��ن��ي��ران أخ��م��دت
وع��ج26 ال��م��وج ي��م��ه ف��ي م��ل��ت��ط��ًم��ا ف��اخ��ت��ل��ج م��رَّا إث��راق��ة ب��ب��ح��ر
ال��ج��م��وع ل��غ��ط ع��ن ع��زل��ٍة ف��ي ال��ه��ج��وع إل��ى آخ��ي��ل ف��ارت��اح
ال��وس��ن ل��ذات ي��ذوق ي��ك��د ول��م اس��ت��ك��ن ف��ب��ال��ن��وم ال��ع��ي أن��ه��ك��ه
ال��ج��ل��د ال��زع��ي��م أت��ري��ذ ح��ول م��ن ال��ج��ن��د ل��ع��ج��ي��ج اس��ت��ف��اق ح��ت��ى
ال��ن��ب��ال ال��س��راة ص��ي��د ي��ا «أت��ري��ذ ارت��ج��ال: ث��م ق��ام ث��م ف��ه��ب
اش��ت��ع��ال ب��ال��ل��ه��ي��ب وق��وًدا ت��خ��م��د ع��ج��ال ص��ب��وا ال��س��وداء خ��م��رك��م
اع��ت��زال ك��ان ال��وس��ط ف��ي إذ ت��ب��رز األول��ى ف��ط��رق��ل أع��ظ��م اج��م��ع��وا ث��م
ع��ال) ال��ن��ار ل��ه��ب ف��ي��ه ال��ح��اف ف��ي ج��ع��ال خ��ل��ي��ًط��ا وال��خ��ي��ل (وال��ن��اس
أس��ب��ال ع��ل��ي��ه��ا س��ت��ران وال��ش��ح��م غ��ال ال��ت��ب��ر م��ن ��ا ح��قٍّ ن��ودع��ه��ا
األج��ال أل��ق��ى ي��وم ل��ل��ظ��ل��م��ات أن��زال ح��ت��ى ال��ح��ق ب��ذاك ت��ب��ق��ى
م��ج��م��ال اع��ت��ن��اءً ب��ه ف��اع��ت��وا ب��ل أم��ث��ال ق��ب��ًرا ال��ق��ب��ر ت��ش��ي��دوا وال
م��ك��م��ال»27 ش��ائ��ًق��ا ض��ري��ًح��ا ي��ش��د ال��م��ال ه��ذا م��ن ب��ع��دي ي��ع��ش وم��ن
ج��م��را ال��وق��ود ن��ار ذك��ت ح��ي��ث ال��خ��م��را وأراق��وا ط��رٍّا ل��ب��وه
ال��ف��ؤاد ب��غ��لَّ��ة واب��ت��دروا ال��رم��اد م��ن ت��ال ف��ج��رف��ت
ي��ذرف��ون��ا ال��ح��زن وع��ب��رات ي��ج��م��ع��ون��ا ال��ب��ي��ض��اء أع��ظ��م��ه
أس��ب��ال ع��ل��ي��ه س��ت��ري��ن وال��ش��ح��م غ��ال ال��ت��ب��ر م��ن ��ا ح��قٍّ ف��أودع��ت
األغ��ر ال��ش��ائ��ق ال��ن��س��ي��ج م��ن أزر ت��ح��ت ال��خ��ي��ام ف��ي أل��ق��وه
ب��ال��ن��ح��ي��ب ال��ض��ري��ح دائ��رة ال��ل��ه��ي��ب م��وض��ع ف��ي ورس��م��وا
رج��ع��وا ث��م ال��ت��راب م��ن ت��الٍّ رف��ع��وا ث��م األس��اس ووض��ع��وا
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األلعاب

ق��ع��د28 ال��ك��ل ب��ه م��ج��ل��ٍس ل��رس��م وع��م��د آخ��ي��ل ال��ج��م��ع ف��اس��ت��وق��ف
ب��ه��ي��ه م��ن��اض��ًدا آن��ي��ة ال��س��ن��ي��ة ال��ج��وائ��ز واس��ت��ح��ض��ر
ج��م��ي��ال م��ن��ط��ًق��ا ش��دت وال��غ��ي��د وال��ع��ج��وال وال��ب��غ��ال وال��خ��ي��ل
��ب��ق29 ال��سَّ ك��ل أوًَّال ل��دي��ه��م ي��ل��ق��ي ان��ط��ل��ق ث��م م��ن ال��ح��دي��د ون��اص��ع

السباق

ال��ن��س��اء ب��وش��ي��ه��ا ت��ف��اخ��رت ح��س��ن��اء غ��ادة ف��ل��ل��م��ج��ل��ي
ج��رى وع��ش��رون اث��ن��ان ق��ي��اس��ه��ا ع��رى ذات دس��ي��ع��ٌة وم��ع��ه��ا
ح��م��ل��ت ب��غ��ًال ال��س��ادس ع��ام��ه��ا ف��ي ذل��ل��ت م��ا ح��ج��رٌة ول��ل��م��ص��لِّ��ي
ال��لَّ��ه��ي��ب ع��ال ب��ع��د ت��ح��ت��ه م��ا ق��ش��ي��ب م��رج��ٌل ول��ل��م��س��ل��ي
ل��ل��تَّ��ال��ي ذه��بً��ا وش��اق��الن ب��ال��م��ك��ي��ال ي��م��ال أرب��ع��ًة
ي��ل��ج30 ل��م ق��طُّ ال��ن��ار ف��ي ذه��ٍب م��ن م��زدوج ك��وٌب ال��م��رت��اح وص��ل��ة
��ان ال��شَّ آل أرغ��وس ي��ا «أت��ري��ذ ال��ره��ان: ط��ال��ب��ي ي��غ��ري وص��اح
ث��ان��ي ل��م��ي��ٍت ت��خ��اط��رن��ا ف��ل��و ال��ف��رس��ان ت��ح��ف ت��رون ه��ذي
ف��ان��ي ن��ت��اٍج م��ن ج��ي��ادي ف��م��ا ال��ره��ان خ��ط��ر ح��ت��ًم��ا أح��رزت
ال��زَّم��ان غ��اب��ر ف��ي ح��ب��ا ب��ه��ا ال��م��ك��ان ب��ذا ك��ف��ٌؤ ل��ه��ا وال
ل��ل��ب��ره��ان ح��اج��َة ال ل��ذاك ح��ب��ان��ي ف��ب��ه��ا ف��ي��ال ف��وس��ي��ذ
ال��ع��ن��ان ق��اب��ض آه ن��د ق��د أع��ان��ي ال��ع��ن��ا ه��ذا ب��ه��ا ح��ت��ى
ت��وان��ي ب��ال ب��ال��م��اء ي��غ��س��ل ب��اإلح��س��ان ك��ان ق��د ال��ذي ذاك
ال��ع��ان��ي ب��ج��ه��د ي��ط��ل��ي��ه��ا ب��ال��زي��ت األح��ي��ان وأك��ث��ر أع��راف��ه��ا
األح��زان ب��ف��ائ��ض أس��ب��ل��ت ق��د ال��ه��تَّ��ان ب��دم��ع��ه��ا ه��ن��ا ف��ه��ي
ال��ف��ت��ي��ان ن��خ��ب��ة ي��ا ف��أن��ت��م ال��ت��ي��ج��ان ن��واص��ي ال��ث��رى ف��وق
ال��م��ب��ان��ي م��ح��ك��م��ة ب��ع��ج��ٍل اآلن ب��ه��ذا م��ن��ك��م ي��ث��ق ف��م��ن
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ال��م��ي��دان» إل��ى ي��ب��رز وخ��ي��ل��ه
ال��س��ب��اق ال��ف��ت��ى أذم��ي��ت إف��م��ي��ل ال��س��وَّاق ان��ب��رى ح��ت��ى ان��ت��ه��ى وم��ا
ت��ال ال��ب��اس أخ��و ذي��وم��ي��ذ ث��م األوال ه��ب ال��خ��ي��ل ج��رد روَّاض
األص��م ب��ال��ن��ص��ل أن��ي��اس م��ن ال��ح��رب ف��ي اغ��ت��ن��م ك��ان ال��ت��ي ط��رواد ب��خ��ي��ل
ال��ج��الد31 م��واق��ف ع��ن ي��ن��ئ��ي��ه ال��ط��روادي وق��ى أف��ل��ون ل��م��ا
ي��ب��ت��در ره��ان��ه ب��ف��رس��ي األش��ق��ر م��ن��ي��ال أت��راس اب��ن ث��م
أغ��ام��م��ن��ون ح��ج��ر وإي��ث��ي��ا ال��ثَّ��م��ي��ن ح��ص��ان��ه ف��وذرغ��ٍس
ال��م��ج��ال ش��اس��ع خ��وض ت��ش��ت��اق ال��ع��ج��ال ب��م��ض��م��د ال��ت��ي ت��ل��ك
ان��ت��دب��ا ��ا ل��مَّ أغ��ام��م��ن��ون ب��ه��ا ح��ب��ا إخ��ي��ف��ول أن��خ��ي��س اب��ن ك��ان
ال��ج��ه��اد ع��ن��ا م��ن ل��ي��ع��ف��ي ق��ب��ًال ال��ط��رواد م��ع��ق��ل ت��ح��ت ل��ل��ح��رب
وف��ي��را32 غ��نً��ى ا م��ع��ت��دٍّ ي��ظ��لَّ ق��ري��را س��ك��ي��ون��ٍة رب��ى وف��ي
واع��ت��ل��ى33 وش��دَّ ال��ق��ب ج��ي��اده إل��ى ه��ب راب��ًع��ا وأن��ط��ل��وخ
األوص��اف ك��ري��م��ة ف��ي��ل��ٍس م��ن األع��راف ج��م��ة ع��ت��اٌق خ��ي��ل
ي��م��ي��ل ن��ح��وه ق��ام ن��س��ط��ور ال��ج��ل��ي��ل وال��ده إزاءه
ح��ك��ي��م��ا:34 ب��ن��ف��س��ه ي��ك��ن وإن ال��ت��ع��ل��ي��م��ا وي��ح��س��ن ي��رش��ده
ال��ص��ب��ا م��ن��ذ وث��ق��ف��ا وف��وس��ذ وارت��ض��ى زف��س ودَّك ق��د «ب��ن��يَّ
أن��ا ال��ع��ل��م أزي��دك أن ح��اج��ة ف��ال ب��ال��ج��رد ال��ج��ري وع��ل��م��اك
ال��ب��ط��ا35 ي��ع��روه��ا خ��ي��ل��ك ل��ك��ن��م��ا ي��ب��ت��غ��ى ن��ص��ٍب اس��ت��ق��ب��ال ف��ي ن��ب��غ��ت
ال��م��دى ف��ي أع��دى ال��ج��ي��اد وس��ائ��ر ال��ب��ال ال��ي��وم ي��ن��ال��ك ب��ه��ا أخ��ش��ى
ال��ح��ج��ى م��ي��ق��اد ب��ح��زم إذن أق��دم ال��ه��دى س��ب��ل ف��ي ��اب��ق ال��سَّ ل��ك��ن��ك
ال��م��رت��ج��ى ن��ال ال��ح��طَّ��اب ف��إن��م��ا ال��ج��زا ن��ي��ل ع��ن ب��ن��يَّ ت��ق��ف وال
س��رى ب��ال��ح��ذق ال��رب��ان ك��ذل��ك ب��ال��ق��وى ل��ي��س وال��ص��ن��ع��ة ب��ال��ح��ذق
رم��ى ب��ال��ح��ذق ال��ف��ارس وال��ف��ارس ال��ه��وى وج��ه ف��ي ال��ب��ح��ر ف��ي ب��ف��ل��ك��ه
اه��ت��دى ال��ج��ري ف��ي ل��ل��س��ب��ي��ل ت��راه وم��ا ض��لَّ ب��خ��ي��ل��ه ي��ث��ق ف��م��ن
ب��غ��ى ول��و ك��ب��ح��ه��ا ي��س��ت��ط��ي��ع ال وغ��دا ي��ج��ري ال��ب��راح ف��ي وراح
ال��س��رى س��بَّ��اق دون ت��راءت خ��ي��ٍل ع��ل��ى ل��و ح��ت��ى ال��ح��اذق ل��ك��ن��م��ا
ال��ورا إل��ى ي��ن��ث��ن��ي ل��دي��ه ح��تَّ��ى ي��رى دوًم��ا ع��ي��ن��ه ن��ص��ب ف��ال��ن��ص��ب
وك��ذا ك��فٍّ ب��ث��ب��ت ي��دي��ره ان��ث��ن��ى ك��ي��ف��م��ا ال��ع��ن��ان ي��غ��ف��ل ال
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ال��م��ن��ت��ه��ى ح��دَّ أري��ك أن��ا وه��ا غ��دا ق��س��ًرا أم��ام��ه م��ن ي��رق��ب
ن��ت��ا ف��ان��ظ��ره ال��ح��ض��ي��ض ع��ن ب��اًع��ا ال��خ��ف��ا ط��ي ف��ي ل��ي��س ه��اك ف��ال��ن��ص��ب
ال��ف��ال أرز أو ال��م��ل��ول ش��ام��خ م��ن خ��ال ده��ٌر ب��ه ي��ع��ب��ث ول��م ج��ذٌع
وال��ت��وى ض��اق ال��س��ه��ل ط��ري��ق ح��ي��ث ال��ص��ف��ا أب��ي��ض��ا ص��خ��ران ي��ع��ض��ده
ث��وى ق��ي��ٌل ب��ه ق��ب��ٌر ل��ع��ل��ه اس��ت��وى ب��ال��ع��دل ال��م��ض��م��ار وح��ول��ه
ل��ن��ا ال��ي��وم ذا آخ��ي��ل رام��ه ق��د م��ث��ل��م��ا ق��دي��ًم��ا ك��ان ع��ل��ًم��ا أو
دوى ص��وتً��ا وِص��ح ال��ك��رس��ي ف��ي ي��س��راك إل��ى وان��ح��ز ف��س��ط ت��دن��ي��ت ف��إن
ال��ف��ض��ا ب��ذيَّ��اك ع��ن��ان��ه أط��ل��ق ج��رى ف��إن س��ق ال��ي��م��ي��ن وال��ف��رس
س��وى36 وال��ن��ص��ب ال��ق��ط��ب ت��خ��ال ح��ت��ى ه��ن��ا ال��ن��ص��ب إل��ى م��ل وب��ال��ي��س��ار
األذى ال��خ��ي��ل ي��ع��ت��ري ك��ي��ال دن��وت إذا ب��ال��ص��خ��ر ال��ص��دم��ة وح��اذر
ال��ح��ي��ا ي��غ��ش��اك ال��ق��وم ب��ي��ن وأن��ت ال��ع��دى ف��ي��ش��م��ت ال��ن��ي��ر ي��س��ح��ق أو
ال��ع��ي��ا ي��ض��ع��ض��ع��ك ول��م وج��زت��ه ال��م��ن��ى ن��ل��ت ف��إن ث��ب��تً��ا ك��ن ب��ن��يَّ
ال��م��ج��ت��ب��ى ال��ج��واد أري��ون وراك ع��دا ل��و ح��تَّ��ى ج��اراك س��ائ��ٌق ال
ح��وى ال��ت��ي ل��وم��ذوٍن خ��ي��ل أو ال��ع��ل��ى ن��س��ل وم��ن أدرس��ت ج��واد

ال��ث��رى» ت��ن��ه��ب األص��ق��اع ب��ه��ذه
وق��ع��دا م��ج��ل��س��ه إل��ى ع��اد أرش��دا م��ذ اب��ن��ه ن��س��ط��ور ك��ذاك
ال��ع��ت��اق ج��ي��اده ف��ي م��ري��ون ال��س��ب��اق إل��ى خ��ام��ًس��ا وه��بَّ
اس��ت��ق��س��ام��ا آخ��ي��ل ي��ج��ي��ل��ه��ا األزالم��ا وط��رح��وا اع��ت��ل��وا ث��م
األغ��ر ف��أت��ري��ذ إف��م��ي��ل ف��س��ه��م ظ��ه��ر أوًَّال أن��ط��ي��ل��وخ ف��س��ه��م
ال��ش��ه��ي��ر ذي��وم��ذ أب��س��ل��ه��م واألخ��ي��ر م��ري��ون وب��ع��ده
ال��غ��رض37 ب��ارز ال��س��ه��ل ف��ي ي��ري��ه��م اع��ت��رض وآخ��ي��ل ��ا ص��فٍّ ف��ان��ت��ظ��م��وا
ف��ي��ال خ��ي��ول روَّاض ف��ي��ن��ك��س ال��ن��ب��ي��ال ال��م��ح��ن��ك وأن��ف��ذ
األخ��ب��ار ب��ص��ادق وي��ن��ث��ن��ي ال��م��ض��م��ار ف��ي ال��ف��رس��ان ل��ي��رق��ب
وان��ب��ع��ث��وا م��ًع��ا ط��رٍّا ج��ي��اده��م وح��ث��ح��ث��وا س��ي��اط��ه��م ف��رف��ع��وا
األس��ط��ول م��وق��ف ع��ن ن��ائ��ي��ة ال��س��ه��ول ف��ي ت��ض��رب ف��ان��دف��ع��ت
اإلع��ص��ار ع��ج��اج��ة أو ك��ال��غ��ي��م ال��غ��ب��ار ث��ائ��ر ال��ص��دور ت��ح��ت
ك��األن��واء ال��ع��ج��ال وخ��ل��ف��ه��ا ال��ه��واء ف��ي ت��ط��ي��ر أع��راف��ه��ا
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س��اب��ح��ات ال��ج��و ف��ي وت��ارًة رام��ح��ات ب��األرض ت��رى ح��ي��ن��ا
األم��د ل��ب��ل��وغ ق��ل��بً��ا ت��ح��ق��ق ال��س��دد ف��وق ال��ف��رس��ان وراءه��ا
ي��ط��ي��ر ف��وق��ه��م ب��ع��ث��ي��ٍر ت��غ��ي��ر ب��ه��م ف��راح��ت ص��اح��وا
ال��ب��ح��ر ث��غ��ر ن��ح��و م��ن��ق��ل��ب��اٍت ت��ج��ري وع��ادت ان��ت��ه��ت وع��ن��دم��ا
ال��ع��ن��ان ��ة أَِزمَّ ف��أط��ل��ق��وا ال��ف��ت��ي��ان ه��م��ة ث��ارت ه��ن��اك
ه��ج��م38 ذي��وم��ي��ذ ف��إث��ره��ا ت��ك��د ول��م ف��ي��ري��س اب��ن خ��ي��ل ف��ب��رزت
ل��ل��م��رك��ب��ه راق��ي��ٌة ك��أن��ه��ا ع��ق��ب��ه ف��زفَّ��ت ط��رواد ب��ج��رد
ق��ب��س ب��ظ��ه��ره ك��أن��ه ح��رٍّا ال��ن��ف��س إف��م��ي��ل ع��ات��ق ف��ي ت��ن��ف��خ
غ��ارت��ه ع��ل��ى ت��ب��اري��ه أل��ق��ت ه��ام��ت��ه ع��ل��ى وه��ام��ه��ا ط��ارت
ي��م��ت��ازا م��ث��ل��ه أو ذي��وم��ذٌ ي��ج��ت��ازا أن أوش��ك ب��ه��ا ح��ت��ى
أس��ق��ط��ا39 ح��اًال ي��دي��ه م��ن وال��س��وط س��ط��ا ب��س��خ��ط��ه ف��ي��ب��وًس��ا ل��ك��ن
ان��دف��ع��ت ال��دم��وع ع��ي��ن��ي��ه وم��لء ان��ط��ل��ق��ت وت��ل��ك ون��ت ف��خ��ي��ل��ه
ال��غ��ي��ل��ه ش��رَّ ت��درأ ف��اب��ت��درت ال��ح��ي��ل��ة ت��ل��ك ف��االس ت��ف��ت ول��م
ت��ش��دَّدت40 ج��ي��اده ب��ه ع��زًم��ا وج��ددت ل��ه ال��س��وط أع��ادت
ان��ط��ل��ق��ت وع��ن��ه إف��م��ي��ل م��ض��م��د وس��ح��ق��ت ح��ان��ق��ًة ان��ب��رت ث��م
ن��ف��رت ال��ب��راح وف��ي ج��ام��ح��ًة ج��رت وال��خ��ي��ل ال��م��ض��م��د ف��س��ق��ط
ل��ل��دوالب ال��ك��رس��ي م��ن أه��وى ال��ت��راب ع��ل��ى إف��م��ي��ل ون��ف��س
ي��دي��ه م��ن ك��ذاك ن��ج��ي��ع��ه وم��ن��خ��ري��ه ف��ي��ه م��ن ي��س��ي��ل
ان��ق��ط��ع وال��ص��وت ال��ع��ب��رة وف��اض��ت وق��ع ح��ي��ن ج��ب��ه��ت��ه وان��ف��ض��خ��ت
س��ب��ق م��ب��رًزا ال��خ��ي��ل وس��ائ��ر ان��دف��ق ذي��وم��ي��ذ أم��ام��ه وم��ن
ال��م��ج��د أع��ال��ي ت��ن��ي��ل��ه ح��ت��ى ب��ال��ج��رد ال��ق��وى آث��ي��ن��ا ت��ف��رغ
م��غ��ي��را س��ائ��ًق��ا م��ط��ه��م��ي��ه ن��س��ط��ورا ف��ف��ت��ى م��ن��ي��ال ت��ال
أع��ط��ي��ت��م��ا ذا ال��ح��ي��ن ل��م��ث��ل ع��دوا ك��لَّ��م��ا ت��ف��رغ��ان «ه��الَّ ي��ص��ي��ح:
ب��ه��م��ا ط��ارت ال��ي��وم ف��ف��رس��اه أزع��م��ا ل��ن ن��ع��م ذي��وم��ي��ذ س��ب��ق
ال��ه��م��م��ا اس��ت��ف��زَّا أت��ري��ذ وراء ��ا ل��ك��ن��مَّ م��ج��ده ت��ع��ل��ي ف��االس
دون��ك��م��ا41 ج��رت ح��ج��ر وإي��ث��ي��ا أخ��ج��ل��ت��م��ا أف��ال ف��أدرك��اه
ق��س��م��ا وأب��رَّن ألق��س��م��نَّ أب��ط��أت��م��ا ف��ل��م ال��س��ب��ق ش��أن��ك��م��ا
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ت��غ��ن��م��ا ل��م ال��ج��زا أط��راف وغ��ي��ر ��رت��م��ا ق��صَّ إن ال��خ��ي��ل س��اب��ق��ات ع��ن
أه��ل��ك��ت��م��ا أن��ص��ل��ه ب��ظ��ب��ي ب��ل ب��ك��م��ا ي��ع��ن��ي ن��س��ط��ور خ��ل��ت��م��ا ال
ال��م��ظ��ل��م��ا ال��م��ض��ي��ق ذيَّ��اك ت��ب��ل��غ وع��ن��دم��ا ف��ان��ب��ع��ث��ا إذن إي��ه
األق��وم��ا»42 ال��س��ب��ي��ل أض��لَّ��ه ��ا ل��مَّ ف��ن��ق��ح��م��ا ح��ي��ل��ًة ف��ي��ه ن��ع��م��ل
ال��ب��ر ب��ب��ط��ن ح��ي��نً��ا وان��دف��ع��ا ال��زج��ر ذاك ل��ه��ول ف��ج��زع��ا
ال��ط��ري��ق��ا ه��دَّت ال��س��ي��ول ح��ي��ث ال��م��ض��ي��ق��ا أب��ص��ر ف��أن��ط��ل��وخ
ب��األخ��ط��ار ت��ن��ذر ب��ه��َوٍة األم��ط��ار ج��وارف وان��ح��درت
األخ��ر ال��خ��ي��ل ل��ق��ا ي��خ��ش��ى م��ن��ف��رًدا ان��ح��در أت��ري��ذ ث��م م��ن ب��ن��ف��س��ه
وخ��ف ي��ب��غ��ي��ه ال��م��ن��ه��ج وغ��ادر ان��ح��رف ال��ك��رس��ي ع��ل��ى م��ن ف��أن��ط��ل��وخ
ت��ع��ي ال أرك ل��م «أأن��ط��ل��وخ ال��ج��زع: ب��م��لء أت��ري��ذ ف��ص��اح
ال��م��ه��ي��ِع43 ب��ذاك ت��ج��ت��از ف��س��وف األوس��ع ل��ل��ط��ري��ق اك��ب��ح ج��ي��ادك

ن��ق��ع» ك��الن��ا ت��زاح��م��ن��ي ف��إن
س��م��ع��ا م��ا ك��أن��ه ب��خ��ي��ل��ه ان��دف��ع��ا ث��م وس��اط ي��ص��خ ف��ل��م
اأت��ل��ف��ا ع��ل��ي��ه��ا ب��أٍس ف��ت��ى ب��ه��ا ق��ذف��ا ق��د ك��رٍة م��رم��ى ف��اج��ت��از
اك��ب��را خ��ط��ٍب خ��ش��ي��ة ي��س��ق ول��م ال��ق��ه��ق��ري م��ن��ي��ال خ��ي��ل ف��ارت��دع��ت
وال��رج��ال ال��ع��ج��ال ف��ت��س��ق��ط ال��ع��ج��ال ت��ص��ط��دم أن خ��ش��ي��ة
ب��ال��غ��ب��ار األوج��ه ت��ع��ف��ر ال��ف��خ��ار ط��ل��ب ف��ي وه��ك��ذا
ال��ب��ش��ر ك��ل ب��ي��ن «أأن��ط��ل��وخ ال��ك��در: ب��غ��ل أت��ري��ذ وص��اح
ال��م��خ��ب��ر ص��دق اإلغ��ري��ق ع��ن ن��دَّ م��ف��ت��ري ش��ق��ٌي ح��اك��اك ق��ط م��ا
ب��ال��ظ��ف��ر م��ٍه ت��ف��وزن ف��ل��ن ح��ري ب��ال��ع��ق��ل ي��خ��ال��ون��ك وه��م

ال��زم��ر» أم��ام اآلن ت��ق��س��م أو
ال��م��ل��ال ح��ذار ال��غ��م ي��ورث��ك��م��ا «ال ص��اح: ث��م س��اط وف��رس��ي��ه
ع��ج��ال»44 ي��ج��ه��دان وس��وف س��نٍّ��ا أث��ق��ال ك��ي��ان م��ذ دون��ك��م��ا
ت��ك��رارا أدرك��ا وأن��ط��ل��وخ وث��ارا ل��ص��وت��ه ف��ج��زع��ا
ال��م��ن��دف��ق��ه ال��ض��م��ر ت��ل��ك ت��رق��ب ال��ح��ل��ق��ه ب��ت��ل��ك ال��ص��ي��د وظ��ل��ت
��اج وهَّ ال��خ��ط��ى وق��ع م��ن ل��ل��ج��و وال��ع��ج��اج ال��س��ه��ل ق��ل��ب ت��ن��ه��ب
أش��رف��ا وم��ن��ه إك��ري��ت ق��ي��ل ان��ع��ط��ف��ا ل��ل��ي��ف��اع ع��ن��ه��م وك��ان
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ي��زدج��ر ال��ذي ال��ص��وت وس��م��ع ي��ب��ص��روا ل��م وه��م ال��خ��ي��ل ف��أب��ص��ر
ال��ج��دد ت��ل��ك ف��ي ال��س��اب��ق واألش��ق��ر األم��د ب��ع��د ع��ن ال��ف��ارس ف��ع��رف
ال��خ��ب��ر: ي��ص��دق ص��اح ث��م ف��ق��ام ك��ال��ق��م��ر الح��ت ال��غ��رَّة وج��ه��ه ف��ي
ل��ي ب��دا ال��ذي ب��دا أل��ك��م األق��ي��ال ع��ص��اب��ة ي��ا ص��ح��ب «ي��ا
ال��ب��ال ف��ي ال��ذي غ��ي��ر وف��ارًس��ا ح��ي��ال��ي ب��رزت ج��ي��اًدا أرى
ب��ال ذا ق��دًرا أل��ف��ت ش��كَّ ال ت��وال��ي أص��ب��ح��ت ��اب��ق��ات ف��ال��سَّ
ان��ف��ص��ال ب��ال واآلن ج��ازت��ه ع��ال ب��اٍد وال��ن��ص��ب رأي��ت��ه��ا
ال��م��ح��ال إل��ى أس��ع��ى ك��أن��ن��ي األط��الل ع��ل��ى ال��ط��رف اس��رح
ال��خ��ي��ال ي��د م��ن ال��ع��ن��ان ط��ار واإلق��ب��ال ال��ع��ود ع��ن��د ش��ك ال
وب��اإلج��ف��ال ال��ن��ي��ر ��ت وق��ضَّ ت��ب��ال ول��م ف��ي��ه ج��م��ح��ت أو
األح��وال ح��ق��ائ��ق اج��ت��ل��وا ق��وم��وا ال��رم��ال ع��ل��ى ف��أل��ق��ت��ه ولَّ��ْت
األوال��ي ف��ي أب��ص��ر وخ��ل��ت��ن��ي ب��ال��م��غ��ال��ي ظ��ن��ي أك��ن ف��ل��م
األه��وال ذا ال��ج��رد م��ت��ن روَّاض األف��ض��ال ال��ش��ائ��ع اإلت��ول ق��ي��ل

ال��م��ع��ال��ي» أخ��ا ال��ق��رم ذي��وم��ذ
ا: م��ح��ت��دَّ ح��ان��ًق��ا ف��ي��ه وص��اح ت��ص��دَّى ل��ه وي��ل��وس اب��ن ه��ن��ا
ت��ع��رف ل��م ب��م��ا أل��ف��ي��ك ه��رف��ت ب��ال��م��ن��ص��ف ت��ك��ن ل��م «أإي��ذم��ي��ن
خ��ف��ي األم��ر وم��ا ال��س��ه��ل ت��ن��ت��ه��ب ال��م��ع��ط��ف ش��م ال��خ��ي��ل ت��ل��ك ف��ت��ل��ك
ال��ض��ع��ف ع��ي��ب أن��ظ��ارك ش��اب ب��ل ال��ت��رف ال��ش��ب��اب ب��ال��غ��ض ك��ن��ت م��ا
ال��م��وق��ف ذا ف��ي ال��ح��ك��م أه��ل أف��ق��ت ال��م��رج��ف ب��ق��ول ع��ودت وال��ه��ذر
ت��خ��ت��ف ل��م ن��ع��م إف��م��ي��ل ف��خ��ي��ل ال��ص��ل��ف ب��ه��ذا ت��ش��دَّق��ت ح��ت��ى
ت��ك��ل��ف» ب��ال ص��رع��ه��ا ي��دي��ر ت��ن��ح��رف ل��م ��در ال��صَّ ف��ي ت��زل ل��م ب��ل
وح��م��ق��ا ق��ح��ًة ت��س��م��و «أي��اس ح��ن��ق��ا: ي��ص��ل��ى إي��ذوم��ي��ن ف��ق��ال
م��ط��ل��ق��ا ع��ج��زت ذاك س��وى وف��ي ذل��ق��ا خ��ب��ٍث ب��ك��ل وم��ن��ط��ًق��ا
ن��م��ق��ا إن��اءً أو ق��درا ي��ح��رز ص��دق��ا ف��أيُّ وخ��اط��رن��ي ف��ق��م
وم��ن��ف��ق��ا خ��اس��ًرا ت��دري ه��ن��اك ن��ط��ق��ا ع��دال أت��ري��ذ إذا ح��تَّ��ى

س��ب��ق��ا» ال��ره��ان ف��ي ج��واٍد أيَّ
ب��اح��ت��دام ل��ل��ج��واب ي��ث��ور األق��دام ع��ل��ى آي��اس ف��ه��بَّ

928



والعرشون الثالث النشيد

ل��ه��م��ا ت��ص��دَّى آخ��ي��ل ل��ك��نَّ ض��رم��ا ت��ذك��و ال��ف��ت��ن��ة وك��ادت
ال��ج��ف��ا ه��ذا م��ث��ل��ك��م��ا م��ن ك��ان ال ك��ف��ى آي��اس «إي��ذوم��ي��ن ف��ق��ال:
وان��ع��ط��ف��ا ف��اج��ل��س��ا ع��ن��ف��ت��م��اه ال��م��وق��ف��ا ه��ذا ح��لَّ ل��و س��واك��م��ا
ت��خ��ل��ف��ا»45 ال��ذي م��ن س��اب��ق��ه��ا ت��ع��رف��ا ان��ظ��راه��ا ال��خ��ي��ل أق��ب��ل��ت
ال��ب��ط��اح��ا ب��خ��ي��ل��ه م��ن��ت��ه��بً��ا الح��ا ه��ن��اك ذي��وم��ي��ذ ث��م
ع��ال ل��ل��ج��و وال��ن��ق��ع أك��ت��اف��ه��ا ع��ل��ى وال��س��وط ال��ه��واء ف��ي ت��س��ب��ح
وال��ن��ض��ار ب��ال��ن��ح��اس ت��س��ط��ع ال��م��غ��ار م��رك��ب��ة وراءه��ا
ال��ت��راب ع��ل��ى ي��خ��ف��ى أن ي��وش��ك ال��دوالب أث��ر ف��أض��ح��ى ط��ارت
وث��ب ل��ألرض ال��ك��رس��ي ع��ن ث��م ان��ت��ص��ب ح��ل ب��ي��ن��ه��م إذا ح��ت��ى
ال��ع��رق رش��ح أع��راف��ه��ا م��ن ك��ذاك ان��دف��ق األرض إل��ى ص��دوره��ا وم��ن
ال��خ��ط��ر إل��ى إس��ت��ي��ن��ٌل ف��وره م��ن واب��ت��در أل��ق��ى ل��ل��م��ض��م��د وال��س��وط
ال��م��رك��ب��ه46 وح��ل ل��ص��ح��ب��ه أل��ق��ى ال��م��ك��ت��س��ب��ه وال��دَّس��ي��ع��ة ف��ال��ب��ك��ر
م��ط��ردا ال خ��دع��ًة م��ن��ي��ال ق��ب��ل ب��دا ل��ل��ق��وم ب��أن��ط��ل��وخ إذا
ال��ت��ص��ق ب��ال��ن��ي��ر ال��ج��واد ك��م��ا إالَّ وس��ب��ق ع��ن��ه ن��د م��ا ل��ك��ن��ه
ارت��ف��ع)47 ال��م��ح��االت ح��ول وذي��ل��ه ان��دف��ع ال��ق��ي��ل م��رك��ب��ة ل��دى (إذا
وج��د ي��ج��ري ب��إي��ث��ي��ا م��ض��ى ل��ك��ن اب��ت��ع��د ع��ن��ه ك��رٍة م��رم��ى ك��ان ق��د
ن��اال وف��خ��ًرا ال��س��ب��ق ألح��رز ط��اال ي��س��ي��ًرا م��ج��ال��ه��م ول��و
ال��ف��ت��ى م��ري��ون إي��ذوم��ي��ن ح��وذيُّ أت��ى م��ث��ق��ٍف م��رم��ى ع��ل��ى ث��م
إل��م��ام ذا ب��ال��م��ض��م��ار ول��ي��س ك��رام س��اله��ٍب ذا ف��ل��ي��س
ال��ع��ج��ل��ه ي��ج��ر أذم��ي��ت اب��ن الح ال��ص��ل��ه م��ق��ط��وع ال��ح��ل��ب��ة وآخ��ر
رؤي��ت��ه ل��دى آخ��ي��ل ف��رق م��ج��ن��ت��ه ف��ي ي��س��وق وخ��ي��ل��ه
األخ��ي��را ه��ن��ا ه��ا أض��ح��ى ب��ال��س��ب��ق ال��ج��دي��را «أرى ن��اه��ًض��ا: وص��اح
ال��خ��ط��ي��را48 ال��خ��ط��ر ن��ال ذل��ك ال��م��ب��رورا إق��دام��ه ن��ض��ع ف��ال

األم��ي��را»49 ذا ال��ث��ان��ي ف��ل��ن��ج��ع��ل
ج��ه��را أن��ط��ل��وخ ي��ع��ارض ل��م ل��و ال��ح��ج��را ي��ع��ط��ي وك��اد ف��اس��ت��ص��وب��وا
ت��ح��ك��م ف��ي��م��ا اع��ت��دي��ت إذا م��ن��ك أن��ق��م إن��ي آخ��ي��ل «ي��ا وص��اح:
األي��ه��م وه��و ال��خ��ي��ل ف��ي��ه إف��م��ي��ل ت��زع��م وأن��ت ح��ق��ي ت��ح��رم��ن��ي
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م��ن��ه��م ع��ونً��ا ال��خ��ل��د س��راة ف��ل��و ت��ح��ج��م ال��س��ب��اق ع��ن أص��ب��ح��ت ق��د
األك��رم وأن��ت ت��ع��ن��ى ب��ه ف��إن ي��ق��دم أخ��ي��ًرا ك��ان ل��م��ا رام
ي��رك��م ن��ح��اٍس وم��ن ذه��ٍب م��ن األق��وم ال��م��ن��ال خ��ي��ام��ك ف��ف��ي
م��غ��ن��م ف��ي��ه��ا ش��ئ��ت إن ل��ه أم��ا وال��ن��ع��م ب��ه��ا وال��خ��ي��ل وال��غ��ي��د
ف��ت��ع��ل��م إذن ب��ال��ب��ر ع��اج��ل��ه وأع��ظ��م ن��ع��م أوف��ى ص��ل��ت��ي م��ن
أرغ��م ال م��غ��ن��م��ي ف��ي ل��ك��ن��ن��ي ال��م��ن��ع��م أن��ت أن��ك ال��س��رى ك��ل
ن��س��ت��ع��ص��م» ب��ه��ا ال��ص��م ب��ي��ن��ن��ا م��ا ف��ال��ح��ك��م ب��ه ي��ع��ارض��ن��ي وم��ن
ال��ص��ب��ا م��ن��ذ وده إل��ف ك��ان إذ م��ن��ت��ص��ب��ا ل��ه آخ��ي��ل ف��ه��ش
إف��م��ي��ال ج��ائ��زًة م��ن��زل��ي م��ن أن��ي��ال أن رم��ت ق��د «م��ذ وق��ال:
ال��ص��ق��ي��ال50 ع��س��ط��روٍف ج��وش��ن ال��ث��ق��ي��ال ال��ج��وش��ن ي��ع��ط��ى ف��اآلن
ج��م��ي��ال زه��ا ص��ف��ر ح��ل��ق��ه ق��ت��ي��ال ط��رح��ت��ه ال��ذي ذاك

ج��ل��ي��ال» خ��ل��ت��ه ج��زاء وه��و
وس��ارا س��اع��ت��ه م��ن ف��ه��بَّ أش��ارا أف��ط��وم��ذ إل��ى ث��م
وط��رب��ا ج��ذًال ف��ف��اض ب��ه��ا ح��ب��ا وإف��م��ي��ل ال��درع وأح��ض��ر
ال��غ��ض��ب وب��ادي ن��س��ط��ور اب��ن ع��ل��ى ال��ل��ه��ب واري ق��ام م��ن��ي��ال ل��ك��ن
ن��ه��ض��ا51 م��ذ ال��س��رى ب��ال��ص��م��ت ي��أم��ر ق��ب��ض��ا ص��ول��ج��انً��ا ف��ي��ج ك��ف م��ن
ال��ف��ع��ل ش��رَّ ال��ي��وم اج��ت��رح��ت ل��م ال��ع��ق��ِل ذا ي��ا «أن��ط��ل��وخ وص��اح:
خ��ط��ل وب��خ��ي��ٍل خ��ي��ل��ي أح��رج��ت ال��خ��ذل ش��ر ال��خ��ذل ش��ان��ي وس��م��ت
ال��ف��ض��ل آل ال��ق��وم س��راة ف��ي��ا األص��ل ال��ك��رام س��راح��ي��ب��ي ج��زت
ال��ف��ص��ل: ه��ذا ب��ع��د ي��ق��ال ال ك��ي ب��ال��ع��دل ب��ي��ن��ن��ا م��ا اف��ص��ل��وا ه��يُّ��وا
ال��ن��ب��ل ب��ف��ض��ل ال��ح��ج��ر وأح��رز ي��س��ت��ع��ل��ي غ��دا ق��د م��ن��ي��ال «غ��دًرا
ال��م��ح��ل52 ب��ذا ح��ك��م��ي وه��اك��م ال��س��ه��ل» ف��وق ب��ال��ج��ري ال «وال��ب��أس
أم��ل��ي ح��ك��م��ي ب��ال��ح��ق إن��ن��ي إذ ال��ع��ذل ره��ي��ن إخ��ال��ن��ي وال
م��ث��ل��ي ال��ج��ي��اد ق��رب ه��ن��ا وق��ف األه��ل ع��رف وف��ق أن��ط��ل��وخ ق��م
وخ��ل ب��ي��ٍد اق��ب��ض ب��ه س��ق��ت ق��ب��ل م��ن ال��ذي ال��س��وط ذا وال��س��وط
األج��ل ال��ورى ام ب��ه��دَّ واخ��ل��ف ال��ك��ل أم��ام ال��خ��ي��ل ع��ل��ى ي��ًدا

ل��ي» ت��ح��ت��ل ول��م ت��غ��در ل��م أن��ك
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ق��درا وف��ق��ت س��نٍّ��ا ج��اوزت��ن��ي ص��ب��را م��ن��ي��ال ي��ا «ص��ب��ًرا ف��ق��ال:
ال��ف��ك��را وي��ض��لُّ ف��وًرا ي��دف��ع خ��ي��را ت��دري ال��ش��ب��اب ف��ن��زق
ت��ب��را ال ع��ل��ٌة ف��ي��ه ف��ال��ط��ي��ش أدرى وأن��ت ه��ذا ال��ص��ب��ا ج��ه��ل
ج��ه��را ف��خ��ذه��ا ال��ح��ج��ر ف��دون��ك األح��رى ك��ن��ت ب��ال��ع��ف��و إذن أن��ت
أت��را اب��ن ي��ا ل��ي خ��ي��ٌر ف��ذاك أخ��رى ص��الٍت زدت ت��ش��أ وإن
وزرا»53 أج��ن��ي ال��خ��ل��د آل وع��ن��د وه��ج��را ِق��ًل��ى ت��س��وم��ن��ي أن م��ن
ب��دي��ه��ا ب��ه��ا ف��اع��ت��ز إل��ي��ه ي��ل��ق��ي��ه��ا ب��ي��ده وق��اده��ا
ان��ت��ع��ش54 ال��زرع) م��ائ��د ف��ي ح��ب��اب��ه ف��رش (وال��ط��لُّ ال��س��ن��ب��ل وم��ث��ل��م��ا
اطَّ��رح ال��ف��ور ع��ل��ى ال��غ��م وغ��ل��ة ان��ش��رح لُ��بُّ��ك أت��ري��ذ ي��ا ك��ذاك
خ��ب��ا وال��غ��ي��ظ اإلذع��ان ل��ي واآلن ال��غ��ض��ب��ا ع��ف��ت «أن��ط��ل��وخ وق��ال:
ال��ص��ب��ا ع��اث ق��د ب��ال��ع��ق��ل ل��ك��ن��م��ا م��ه��ذب��ا ح��ًج��ى ذا دوًم��ا ك��ن��ت ق��د
أذه��ب��ا ف��وًرا س��واك ف��ال م��ن��ك أن��ج��ب��ا ق��ي��ًال ب��ع��د ت��خ��دع��ن ال
ونَ��ص��ب��ا ع��ان��ي��ت��م نَ��ص��بً��ا ك��م ذه��ب��ا ف��ي��م��ا ش��اه��دت وق��د ِغ��لِّ��ي
��ب��ب��ا55 ال��سَّ وك��ن��ت ن��س��ط��ور وال��ش��ي��خ ال��م��ج��ت��ب��ى ذاك وث��رس��ي��م��ي��ذ أن��ت
ط��ي��ب��ا ح��الًال خ��ذه��ا ل��ي وال��ح��ج��ر م��س��ت��ص��وب��ا ق��ب��ل��ت��ه ق��د ع��ذرك
أب��ى» وال��ك��ب��ر ال��ع��س��ف ج��ن��ان��ي أن ال��رب��ى ه��ذي ف��ي اإلغ��ري��ق ل��ي��ش��ه��د
م��أم��ون��ا ف��اق��ت��اده��ا ب��ه��ا أل��ق��ى ن��وم��ون��ا رف��ي��ق��ه إل��ى ث��م
ذه��ب ب��ش��اق��ل��ي م��ري��ون وخ��صَّ ذه��ب أت��ري��ذ ب��ال��م��رج��ل ل��ذاك
أح��د56 ي��ن��ل ل��م ال��م��رت��اح وص��ل��ة أم��د ع��ل��ى أت��ى ت��ال��يً��ا ك��ان إذ
ص��اح��ا: ث��م ن��س��ط��ور إل��ى ي��ه��دي راح��ا آخ��ي��ل ب��ال��ك��وب ل��ذاك
ه��ل��ك آه ال��ذي ل��ف��ط��رق��ل ذك��ًرا ل��ك ال��ذخ��ر ف��ه��ذا ال��ش��ي��خ أي��ه��ا «خ��ذ
أث��ق��ل��ك إذ أه��دي��ت��ه ق��د إل��ي��ك ال��درك ه��ذي ف��ي ب��ع��د ت��راه ول��ن
س��ل��ك أو ص��راع أو ب��ل��ك��اٍم ال اش��ت��رك م��م��ن ت��ك��ون ف��ل��ن ع��ج��ٌز

ال��م��ع��ت��رك»57 ب��ه��ذا وال��ط��ع��ن ال��ع��دو ف��ي
أج��اب��ا: س��اع��ت��ه وم��ن ن��ف��ًس��ا ف��ط��اب��ا ل��ه أل��ق��اه وال��ك��وب
ال��ق��دم وخ��ارت ال��ك��فُّ وه��ت ق��د ن��ع��م ب��ال��ح��ق ن��ط��ق��ت ق��د «ب��ن��ي
ال��ق��دم غ��اب��ر إق��دام ل��ي ودام ان��ص��رم م��ا ش��ب��اب��ي ل��ي��ت ف��ي��ا آه
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ال��ح��ك��م ن��ق��ا ع��م��ار دف��ن إل��ى س��ع��وا ال��ن��ع��م ب��ب��ف��راس اإلف��ي��ون ل��م��ا
ت��ق��ت��س��م ح��ت��ى األل��ع��اب ج��وائ��ز ت��م وال��ح��ش��د أج��زل��وا ق��د وول��ده
ال��ش��ي��م أرب��اب ف��ي��ل��وس وم��ن م��ن��ه��م األم��م ه��ات��ي��ك ك��ل ف��ي ي��ك��ن ف��ل��م
اص��ط��دم إي��ن��ف��س ب��ن ف��إق��ل��ط��وم��ي��ذ ان��ت��ظ��م م��ع��ي م��ن اإلي��ت��ول م��ن ك��ذا
ه��ج��م أن��ق��اص ال��ف��ل��ورون��ي ث��م األل��م واري ف��ان��ث��ن��ى ل��ك��اًم��ا م��ع��ي
ات��س��م م��ن ال��ف��ت��ى إف��ك��ل��وس ث��م ال��ن��دم ب��ادي ف��ان��ث��ن��ى ص��راًع��ا ن��ح��وي
األش��م ف��ي��الس ال��رم��ح ب��زج ث��م واع��ت��ص��م ع��ن��ي ��ر ق��صَّ ب��ع��دوه
ل��م ال��ع��ج��ال ب��س��ب��ق ل��ك��ن��ن��ي ال��ع��ظ��م م��أث��ور ج��زت وف��ول��ذوًرا
ال��ع��ل��م أدرك��ا أك��ت��ور ف��ول��دا األه��م ال��ق��در ل��ه ك��ان وإن أف��ز
ح��ك��م ب��ال��ف��ض��ل ل��ل��ك��ث��رة وال��ف��وز م��غ��ت��ن��م خ��ي��ر ي��غ��ن��م��ان ق��ب��ل��ي
اس��ت��ل��م58 األزم��ة وذا ب��س��وط��ه اق��ت��ح��م ف��ذا ان��ب��ري��ا وال��ت��وأم��ان
ال��ه��م��م إب��راز ل��ل��ف��ت��ي��ان واآلن ال��ه��رم ق��ب��ل م��ن ك��ان ش��أن��ي ذل��ك
األت��م ب��ال��ب��ش��ر أق��ب��ل أن��ا وه��ا األح��م إل��ف��ك م��أت��م إذن أت��م��م
ال��ح��رم أه��ل م��ن ك��ان ش��ي��ٍخ ح��رم��ة ال��ك��رم ن��ع��م ي��ا أك��رم��ت إذ ذخ��رك

ال��ن��ع��م» م��وف��ور األرب��اب ف��ل��ت��ج��زك

املالكمة

ال��ج��م��ه��ورا ي��خ��رق راح آخ��ي��ل ن��س��ط��ورا إل��ى أص��غ��ى أن ف��ب��ع��د
األع��وام س��ادس ف��ي ع��ت��ا ب��غ��ًال ال��ل��ك��ام ج��ائ��زة م��س��ت��ح��ض��ًرا
غ��ل��ب��ا59 ع��ي��انً��ا ل��م��ن وق��دًح��ا ي��ق��رب��ا ال أن ي��وش��ك ب��ل م��اري��ض
ا اش��ت��دَّ ال��ل��ك��ام أس��ال��ي��ب وف��ي ال��ج��ن��دا ف��اق��ا اث��ن��ي��ن «أي وص��اح:
أُم��دَّا ف��ي��ب��س ب��ن��ص��ر ف��م��ن ا أُِع��دَّ ال��ج��زا ف��ذا ف��ل��ي��ب��رزا
ا ج��دَّ ال��ق��ويُّ ال��ب��غ��ل ذا إل��ي��ه ف��ي��ه��دى ل��ه ال��ج��م��ع وش��ه��د

ي��س��دى» ح��ق��ا ل��ل��م��غ��ل��وب وال��ك��أس
ال��خ��ب��ي��ر ال��ف��ت��ى ف��ان��وف إف��ي��وس ك��ب��ي��ر ب��اس��ٌل ق��رم ف��ق��ام
ح��اال اب��رز ال��ق��دح ي��روم م��ن «ي��ا وق��اال: ي��ًدا ال��ب��غ��ل ع��ل��ى أل��ق��ى
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ال��م��ج��اال60 ذا خ��اض وم��ث��ل��ي ف��تً��ى ن��اال م��ن��ك��م ال��ب��غ��ل س��واي ف��ال
ج��اال م��ج��اٍل ك��لَّ ال��ذي ذا م��ن ال��ق��ت��اال أح��س��ن ال أن ح��س��ب��ي
أوص��اال ق��ط��ع��ت��ه ل��ي ق��ام م��ن م��ق��اال ص��ادٌق وإن��ي ق��ل��ت
ن��ك��اال» م��ث��ق��ًال ت��ح��م��ل��ه ال��رج��اال ل��ه ��ح��ب ال��صَّ ول��ي��ع��دد
األه��وال أب��ي ال��خ��ل��د ب��ن��ي ع��دُّ ف��ري��ال س��وى ط��رٍّا ف��ص��م��ت��وا
ال��زم��ن لُ��كَّ��ام أع��ظ��م م��ن ك��ان ق��د وم��ن ط��الووس ب��ن م��ك��س��ت ف��رع
ق��ه��ر ق��دم��ٍس وآل ث��ي��ب��ٍة ف��ي ظ��ه��ر أوذي��ب م��أت��م ف��ي ك��ان ق��د
م��ح��رض��ا ف��وزه ي��ب��غ��ي ب��ادر م��س��ت��ن��ه��ض��ا ذي��وم��ذ ون��ح��وه
ب��رِّي61 ث��وٍر ج��ل��د ��ى غ��شَّ وال��ُج��م��ع ال��خ��ص��ر ح��ول ال��ن��ط��اق ل��ه ش��دَّ
وي��ل��ك��م��ان م��ًع��ا ك��ف��ي��ه��م��ا ي��رف��ع��ان ال��س��اح��ة ف��ن��زال
ال��ح��ن��ك واص��ط��ك األع��ض��اء ورش��ح اش��ت��ب��ك ب��ال��ج��م��ع ال��ج��م��ع ه��ن��اك ح��ت��ى
غ��ش��م ص��ن��دي��ٍد ل��ط��م��َة ب��وج��ه��ه ل��ط��م وف��ري��ال إف��ي��وس ف��ان��ق��ضَّ
وم��اال أع��ض��اؤه وارت��ج��ف��ت اح��ت��م��اال ل��ه��ول��ه��ا ي��ط��ق ف��ل��م
ارت��ج��ف ال��ب��ح��ر زب��د ب��ي��ن ال��ج��رف ف��ي ع��ص��ف ب��ش��م��أٍل وال��ن��وء ك��ال��ح��وت
س��اع��دي��ه ب��ي��ن م��ا ي��رف��ع��ه ع��ل��ي��ه ان��ح��ن��ى إف��ي��وس ل��ك��نَّ
أه��وت أي��ًض��ا وال��ه��ام��ة س��اق��اه وال��ت��وت ب��ه ��وا خ��فُّ وص��ح��ب��ه
غ��زي��را ف��م��ه م��ن ن��ج��ي��ع��ه ش��ع��ورا ي��ع��ي ال وه��و ي��س��ي��ل
ال��ك��اس62 ت��ل��ك أخ��ذ ي��ف��ت��ه��م ول��م ال��ي��أس ب��م��لءِ س��اروا ب��ه ك��ذا

الرصاع

األل��ع��اب ل��ث��ال��ث م��ن��ت��دبً��ا ل��ل��خ��ط��اب آخ��ي��ل ان��ب��رى ث��م
ال��رَّوَّاع ل��ه��ول��ه م��ح��ث��ح��ثً��ا ال��ص��راع ت��ح��ف ال��ق��روم ي��ري
ال��ب��ق��ر م��ن ع��ش��ر اث��ن��ا ق��ي��م��ت��ه أغ��ر م��رج��ل ال��ف��ائ��ز ل��ل��ص��ارع
األرب��ع��ه ت��ت��ع��دَّى ال ق��ي��م��ت��ه��ا م��روَّع��ه غ��ادٌة ول��ل��ص��ري��ع
ي��ن��ت��ص��ب» ح��اًال ال��م��ي��دان ذا ب��خ��وض رغ��ب م��ن��ك��م م��ن أب��ط��ال «ي��ا وص��اح:
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ال��م��دب��ر ال��س��ائ��س أذي��س ث��م األك��ب��ر أي��اس أوًال ف��ق��ام
ب��ي��د ي��ًدا واش��ت��ب��ك��ا وال��ت��ق��ي��ا ع��دد ب��ال وب��رزا ت��م��ن��ط��ق��ا
ق��ائ��م��ي��ن ب��ال��ب��ن��اء ال��س��ق��ف ف��ي ال��ج��س��ري��ن ت��الص��ق ت��الص��ق��ا
واألن��واء ال��غ��ي��ث ف��ع��ل ل��ص��د ال��ب��ن��اء ب��ح��ك��م��ة رس��خ��ا ق��د
م��ن��ه��م ك��غ��ي��ٍث ��اٌل سَّ وال��رش��ح ت��ن��ك��س��ر ك��ادت األض��ل��ع ع��رى ح��ت��ى
ال��ظ��ه��ر63 وف��ق��ار ال��ص��ف��اح ع��ل��ى ت��ج��ري ح��م��ًرا ال��دم��اء وك��ل��ف
ال��م��رج��ل وذاك ب��ال��ن��ص��ر ل��ل��ف��وز األم��ل ب��أوار واٍر وال��ك��ل
وط��را م��ن��ه ن��ال أي��اس وال ظ��ف��را ب��أي��اٍس أذي��ٌس ف��ال
ت��ي��الم��ون��ا: اب��ن ص��اح ذا ف��ع��ن��د أج��م��ع��ون��ا ��ار ال��ح��ضَّ ف��ض��ج��ر
أن��ا اآلن رف��ع��ت��ك ت��ش��أ وإن ه��ن��ا ف��ارف��ع��ن��ي األم��ر ط��ال «أذي��س

ال��ع��ن��ا» ب��اق��ي ل��ه م��وك��وٌل وزف��س
خ��دع��ه ل��ي��ن��س��ى ذاك ي��ك��ن ول��م رف��ع��ه أي��اٌس ال��ف��ور ع��ل��ى ث��م
ان��ق��ل��ب��ا64 ث��م ال��رك��ب��ة ف��ال��ت��وت ض��رب��ا أي��اًس��ا ��اق ال��سَّ ع��ل��ى ع��ن��ًف��ا
ص��ن��ع��ا م��م��ا ي��س��ت��ع��ج��ب وال��ج��م��ع وق��ع��ا أذي��ٌس ص��دره وف��وق
ي��ق��ل��ق��ل��ه أن ي��ق��و ل��م ل��ك��نَّ��ه ي��ح��ت��م��ل��ه أن رام أذي��س ث��م
��ران ي��ع��فَّ خ��رَّا ك��اله��م��ا وال��ق��رم��ان ال��رك��ب��ة ل��وى ح��ت��ى
ح��س��م��ا: آخ��ي��ل األم��ر ل��ك��ن��م��ا ي��ص��ط��دم��ا ب��أن ��ا ه��مَّ ث��ال��ث��ًة
ال��ح��م��يَّ��ه أب��رز ق��د ك��الك��م��ا أذي��ه وك��ف��ى ص��راًع��ا «ك��ف��ى
ال��ب��ق��ي��ه» ل��ت��ب��رز إذن ��ا ك��فَّ ب��ال��س��وي��ه ال��ج��زاء ف��ل��ك��م��ا
ال��ص��راع��ا وغ��ادرا وان��ف��ص��ال أط��اع��ا وأم��ره ف��س��م��ع��ا
ف��ج��ل��س��ا65 وم��ض��ى رداه ك��ٌل ل��ب��س��ا ث��م ال��غ��ب��ار ون��ف��ض��ا

الحرض

أح��رزا66 ك��ان ال��ل��ج��ي��ن م��ن ��ا ح��قٍّ أب��رزا آخ��ي��ل ال��ح��ض��ر وخ��ط��ر
ال��زم��ن ب��ذي��اك ح��ق م��ث��ل��ه م��ا وزن س��تٍّ��ا م��ك��ي��ل��ه م��ن��م��ن��م
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ال��ل��ج��ج ع��ل��ى ب��ه ف��ن��ي��ق��ي��ا ق��وم وخ��رج ص��ي��دا أب��ن��اء زخ��رف��ه
أت��ح��ف��وا ث��واس ال��ق��ي��ل ب��ه ح��ي��ث وق��ف��وا ج��اءوا ل��م��ن��وس إذا ح��تَّ��ى
اف��ت��دى ل��ق��اوون ف��ري��ام اب��ن ب��ه ال��ع��دى ب��ي��ن إي��س��ٍن ب��ن وإف��ن��س
م��أت��م��ه ف��ي أب��رز ق��د واآلن دم��ه ع��ن ع��ف��ا ف��ط��رق��ل ل��ذاك
ح��ق ل��الَّ ق��ارٍح ث��وٍر وخ��ي��ر ل��ل��س��اب��ق خ��ل��ي��ل��ه أع��دَّه
خ��ط��ب ن��اه��ًض��ا ال��ق��وم ي��ب��ن ث��م م��ن ذه��ب ش��اق��ٍل ن��ص��ف ول��ألخ��ي��ر
ي��ن��ت��ص��ب» ح��اًال ال��م��ي��دان ذا ب��خ��وض رغ��ب م��ن��ك��م م��ن س��راة «ي��ا وص��اح:
ال��ن��ب��راس ال��ل��ب��ق أذي��س ث��م أي��اس وي��ل��ٍس اب��ن ف��ان��ت��ص��ب
اق��ت��راب ع��ل��ى ��ا ص��فٍّ وان��ت��ظ��م��وا األت��راب س��اب��ق ف��أن��ط��ل��وخ
رك��ض ع��داءٍ ان��ب��ع��اث ف��ان��ب��ع��ث��وا ال��غ��رض أع��ل��ن آخ��ي��ل ول��ه��م
ط��بَّ��ق��ا أذي��س وراءه ل��ك��ن س��ب��ق��ا س��ري��ًع��ا ب��آي��اس إذا
ال��وش��ي��ع��ه67 دن��ت ق��د ل��ص��دره��ا ال��ب��دي��ع��ه ��اج��ة ال��ن��سَّ ك��م��ا ي��دن��وا
اج��ت��رَّت) ث��م ت��ح��وك ب��ه س��ل��ًك��ا أم��رَِّت ب��ن��ول��ه��ا ب��ه��ا (إذا
ارت��ف��ع ع��ن��ه��ن ال��ع��ث��ي��ر ق��ب��ل��م��ا م��ن ت��ق��ع وي��ل��ٍس اب��ن خ��ط��ى ف��ي خ��ط��اه
ق��ب��س��ه ي��ث��ور آي��اس ب��رأس ون��ف��س��ه أع��ق��اب��ه ع��ل��ى ي��ج��ري
ع��ق��ب��ه ع��اٍد وه��و وض��ج��وا ل��ه ال��غ��ل��ب��ه ي��رت��ج��ون ط��رٍّا وال��ق��وم
وه��ت��ف��ا: دع��ا ف��االس أذي��س أش��رف��ا ال��خ��ت��ام ع��ل��ى إذا ح��ت��ى
ن��م��ي ال��ح��ال ف��ي ال��دع��اء وذل��ك ق��دم��ي» ق��وي رب��ة ي��ا «ع��ون��ك
رج��ل��ي��ه ب��ج��ري��ه وخ��ف��ف��ت م��ع��ص��م��ي��ه ب��ال��ع��زم ف��ش��دَّدت
ف��ع��ث��را رم��ت ف��االس أي��اس ال��خ��ط��را ي��ص��ي��ب��ا أن ��ا ه��مَّ وح��ي��ن
ض��ح��ى ف��ط��رق��ل م��أت��م ف��ي آخ��ي��ل ذب��ح��ا ث��ي��اٍر خ��ث��ي ف��ي أك��بَّ
ال��ت��ح��ف أول��ى إل��ى أوًَّال أذي��س وخ��ف وأن��ف��ه ف��وه ام��ت��ال ب��ه
وف��ي��ه أن��ف��ه ح��ش��و وال��خ��ث��ي ي��ل��ي��ه وي��ل��ٍس اب��ن وأس��رع
ال��دم��اال68 ي��ت��ف��ل وه��و وص��اح م��اال ح��اًال ال��ث��ور ذاك ل��ق��رن
أق��دام��ي ل��وت ت��ل��ك ف��رب��ٌة واإلق��دام ال��ه��م��ة خ��ي��ب��ة «وا
األي��ام» غ��اب��ر م��ن��ذ ك��األم ت��ح��ام��ي أب��ًدا أذي��س وع��ن
ب��ال��ح��ض��ور ص��اح وأن��ط��ل��وخ ال��ج��م��ه��ور ق��ه��ق��ه��ة ف��ارت��ف��ع��ت
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األخ��ي��را: م��غ��ن��م��ه غ��دا وإن م��س��رورا م��ب��ت��س��ًم��ا ل��ه��م ق��ال
ال��ع��م��ر ق��در ت��ج��لُّ ال��ع��ل��ى آل خ��ب��ري خ��ب��رت��م ص��ح��ب أي��ا «ه��الَّ
ال��ع��ص��ر ذاك إل��ُف أذي��س ل��ك��ن ب��ن��زر ن��ع��م ف��ات��ن��ي أي��اس
ال��دَّه��ر ب��ه��ذا ق��طُّ م��ع��ه م��ا ن��ض��ر ج��ن��اٍن ذو ول��ك��ن ش��ي��ٌخ

ي��ج��ري»69 م��ج��اٍر م��ن آخ��ي��ل خ��ال
ج��زاء70 ب��ال م��دَّاح��ي ك��ن��ت «م��ا اإلط��راء: ل��ذا آخ��ي��ل أج��اب
��اءِ» وضَّ ش��اق��ٍل ن��ص��ف ن��ض��ار ح��ب��ائ��ي م��ن زدت��ك ق��د ل��ذاك
ال��ط��رب71 ب��م��لء م��ع��ت��زٍّا ف��راح ب��ال��ذَّه��ب ن��ف��ح��ه وع��اج��ًال

الطعان

ث��ق��ي��ل وم��ج��وب وخ��وذٍة ط��وي��ل ب��ع��ام��ٍل أت��ى ث��م
غ��ل��ب ال��ق��رم ذل��ك ��ا ل��مَّ ف��ط��رق��ل اس��ت��ل��ب ال��ذي س��رف��دوٍن س��الح
س��ري��ع��ا: ي��س��ت��ن��ه��ض��ه��م وص��اح ال��ج��م��ي��ع��ا ط��رح ال��ج��م��وع ب��ي��ن
ال��ح��د م��اض��ي ب��ك��ل ف��ل��ي��ب��رزا ص��د ق��رًم��ا ال��ق��وم ف��ي م��ن «أب��س��ل
ال��ن��د دم��اء س��ال��ت ه��ن��ا وم��ن ال��ج��ن��د ك��ل ب��ي��ن ال��ط��ع��ان إل��ى
ال��ج��ل��د ع��س��ط��روف س��ي��ف ن��ع��ط��ي��ه ال��ص��ل��د ال��ح��دي��د ف��وق ب��ط��ع��ن��ه
ال��وق��د زاه��ي ال��ف��ض��يُّ ق��ت��ي��ره ب��ج��دي اك��ت��س��ب��ت��ه ال��ذي ذاك
م��ج��د ش��ع��ار ك��ل��ي��ه��م��ا إل��ى ن��ه��دي س��رف��دون س��الح ل��ك��ن
ال��رغ��د» ب��ض��اف��ي أدب��ة ال��خ��ي��م ف��ي ال��وع��د ج��م��ي��ل م��ن��ي ول��ه��م��ا
ال��س��ري ال��ف��ت��ى ذي��وم��ي��ذ ث��م ال��ت��الم��ون��ي آي��اس ف��ق��ام
واث��ب ل��ي��ٍث ب��روز وب��رزا ال��ك��ت��ائ��ب ط��رف ف��ي ت��س��ل��ح��ا
ش��رارا ق��ادح��ٍة ب��أع��ي��ن أوارا ل��ل��ق��ا ي��ح��ت��دم��ان
ال��ع��س��ك��ر ج��م��ي��ع ارت��اع ل��ه��ول��ه ال��م��ن��ظ��ر ذاك ووق��ع ت��دان��ي��ا
ط��ع��ن��ا أي��اٌس ث��م ال��ق��ن��ا ظ��ب��ي أع��ل��ن��ا وث��الثً��ا ث��الثً��ا ك��رَّا
اخ��ت��ل��ج ال��رم��ح م��ة ال��ألَّ ف��ي ب��ل ال��ج��س��م ف��ي ول��ج م��ا ل��ك��ن ال��م��ج��وب ف��خ��رق
م��ق��اب��ال ط��ال��بً��ا أي��اس ب��ه ال��ع��ام��ال أج��ال ذي��وم��ي��ذ ث��م
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ال��ص��ن��دي��د ذل��ك ت��رس ت��ح��ت م��ن ال��ج��ي��د ل��ش��ت��ى ف��رص��ة ي��رق��ب
ال��ب��اس خ��وف ب��ال��ك��ف وأم��روا أي��اس ع��ل��ى ال��ق��وم ف��أش��ف��ق
إب��ط��اء ب��ال آخ��ي��ل ل��ك��ن ب��ال��س��واء ال��ج��زاء وق��س��م��ِة
ق��ام��ا72 ث��م وال��ن��ج��اد وال��غ��م��د ال��ح��س��ام��ا ذي��وم��ذ إل��ى أل��ق��ى

الكرة

ال��ح��دي��د73 م��ن أك��رٍة ه��ائ��ل ال��ص��ي��د ج��م��ي��ع م��رأى ع��ل��ى ي��ل��ق��ي
ال��م��ن��ون ت��درك��ه أن ق��ب��ل م��ن إي��ت��يُّ��ون ي��ق��ذف ب��ه��ا ك��ان
م��ل��ك م��ا ك��ل اس��ت��ق��ل ب��ف��ل��ك��ه ف��ت��ك م��ذ آخ��ي��ل ال��ب��أس أخ��و ب��ه
أس��رع��ا ف��وًرا اآلن م��ا أال م��ن��ك ط��م��ع��ا ال��ج��زاء ب��ذا «م��ن ف��ص��اح:
وات��س��ع��ا م��زرع��ه ن��م��ا م��ه��م��ا رف��ع��ا م��رم��ى أب��ع��د ل��م��ن ف��ه��و
ال��م��ودع��ا ال��ح��دي��د ي��ب��غ��ي ل��ب��ل��ٍد س��ع��ى أع��وام خ��م��س��ة ذا ب��ع��د م��ا
ال��م��ط��م��ع��ا»74 ه��ذا ي��ك��ف��ي��ه م��ا ف��ي��ه ب��ل رع��ى ول��ل��ذي األرض ل��ح��ارث
��ار ال��ق��هَّ ال��ب��اس��ل ل��ي��ن��ط ث��م ال��ج��ب��ار ف��ول��ي��ف��ي��ٌت ف��ه��بَّ
داروا وص��ًف��ا إف��ي��وس وال��ق��رم ال��م��غ��وار األك��ب��ر أي��اس ث��م
م��ن��ت��ث��ره دائ��رًة ف��ان��دف��ع��ت ب��ال��ك��ره أل��ق��ى إف��ي��وس أوَّل��ه��م
وق��ف آي��اس ث��مَّ ل��ي��ن��ط ب��ه��ا ق��ذف وب��ع��ده ال��ج��م��ع ف��ق��ه��ق��ه
ت��ع��دَّى م��رم��اه��م��ا ب��ه��ا رم��ى ا م��ش��ت��دَّ زن��ده ب��ع��زم وإذ
ال��س��ب��ق��ا ح��از ال��ج��م��ي��ع ع��ل��ى ب��ه��ا أل��ق��ى ��ا ل��مَّ ف��ول��ي��ف��ي��ت ل��ك��نَّ
ال��ج��م��ه��ور م��ج��ل��س ع��ن م��ب��ع��دًة ال��ح��ض��ور ب��م��ش��ه��د ف��ان��ب��ع��ث��ت
ال��ث��ي��ار رات��ع ف��وق ي��غ��لُّ ال��ب��ق��ار م��ح��ج��ن م��رم��ى ك��ب��ع��د
ب��ادرت أص��ح��ابُ��ُه ل��ف��ل��ك��ه ال��ص��ل��ة وب��ت��ل��ك ض��جَّ وال��ج��م��ع
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النضال75

ال��غ��وال��ي ب��األف��ؤس ي��ط��م��ع��ه��م ب��ال��نُ��بَّ��ال ص��اح آخ��ي��ل ث��م
ب��ح��د ع��ش��ًرا ك��ذا ب��ح��دَّي��ن ع��ش��ًرا أع��د ق��د ال��ح��دي��د ص��ل��د م��ن ع��ش��ري��ن
ال��رَّم��ل ف��وق أرك��ز س��اري��ًة ال��س��ه��ل ف��ي م��س��اف��ٍة ع��ل��ى ث��م
أوث��ق��ا76 ق��د ب��رج��ل��ه��ا ح��م��ام��ًة ع��لَّ��ق��ا ع��ل��ي��ه��ا دقَّ ب��م��س��ٍد
ال��ج��ن��ودا: ي��س��ت��ن��ه��ض دع��ا ث��م ال��م��ق��ص��ودا ال��غ��رض ت��ك��ون ح��ت��ى
ال��ذل��ي��ال ال��ط��ائ��ر ي��ص��ي��ب ب��أن أن��ي��ال ل��م��ن األول��ى «األف��ؤس
ال��م��ف��ت��وال» ال��م��س��د ي��ص��ي��ب ث��م ق��ل��ي��ال ي��خ��ط��ئ��ه ل��م��ن وذي
واع��ت��رض إي��ذم��ي��ن ت��ب��ع م��ري��ون ون��ه��ض األم��ي��ر ط��ف��ق��ي��ر ف��ه��بَّ
األم��ر ب��ب��دء ط��ف��ق��ي��ر ف��الح ص��ف��ر م��ن ب��خ��وذٍة ف��اس��ت��ق��س��م��ا
غ��ف��ال ع��ف��ًوا ال��نُّ��ذور ع��ن ل��ك��ن أرس��ال س��ه��ًم��ا وال��زَّم��اع ب��ال��ع��زم
ال��غ��ن��م أك��ب��ار ال��ق��رب��ان غ��رر م��ن ع��زم ع��ن��دم��ا ي��ن��ِو ل��م ل��ف��ي��ب��ٍس
إرغ��ام��ه ب��غ��ى ف��ي��ب��ًس��ا إن إذ ال��ح��م��ام��ه ب��س��ه��م��ه ي��ص��ب ف��ل��م
ان��ق��ط��ع77 ال��ح��ال ف��ي وال��ح��ب��ل م��ري��ش��ه وق��ع ال��ح��ب��ل ف��ي ال��رج��ل إزاء ل��ك��ن
ض��ج ال��ج��م��ع وك��ل ال��ج��و ف��ي ح��لَّ��ق ال��ف��رج ن��ال م��ذ وال��ط��ائ��ر وم��ال
��ف ت��وقُّ ب��ال س��ه��م��ه ي��دي��ه وف��ي م��ري��ون ال��ق��وس م��ن��ه ف��ان��ت��اش
تُ��دَّخ��ر78 ال��س��ه��ام ل��ذي ض��ح��ي��ًة ن��ذر أب��ك��اًرا ال��خ��راف وم��ئ��ة
ال��س��ح��اب ف��ي وال��ط��ي��ر م��س��دًدا اض��ط��راب ب��ال ال��ن��ب��ل ورش��ق
ارت��ك��ز ال��ت��رب ف��ي م��ري��ون ل��دى ث��م ب��رز ال��س��ه��م ال��ط��ائ��ر ج��ن��اح ف��م��ن
ال��ج��ي��د79 الوي ال��ج��ن��ح ه��دي��ل أه��وى ال��م��وت��ود ال��دق��ل ف��وق وال��ط��ي��ر
س��ق��ط��ا ب��ع��ي��ًدا ع��ن��ه��م ول��ل��ث��رى وه��ب��ط��ا أن��ف��اس��ه ف��خ��م��دت
ب��اس��ت��ع��ج��اب راق��ب��ت��ه ع��ل��ي��ه ب��ان��ص��ب��اب ال��ج��م��ي��ع وأع��ي��ن
خ��ال80 ل��ط��ف��ق��ي��ر وب��اق��ي��ه��ا ن��ال األوال ال��ف��ئ��وس م��ري��ون ل��ذاك
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املراشقة

م��زخ��رف��ا م��رج��ًال وأل��ق��ى أل��ق��ى م��ث��ق��ف��ا ع��ام��ًال آخ��ي��ل ث��م
ال��ن��ار ف��وق ب��ع��د ق��ط ي��ع��ل ل��م األزه��ار ب��ص��ور م��زيَّ��نً��ا
ب��ع��ي��د81 م��ن ب��ال��ص��ع��اد ب��ال��رش��ق ال��م��ج��ي��د ل��ل��رَّام��ح ج��ائ��زًة
م��ري��ون م��ن��ت��ص��بً��ا ان��ب��رى ك��ذا أغ��ام��م��ن��ون ال��ط��ول ذو ف��ق��ام
ال��ع��م��د ف��ق��ت ك��م أت��ري��ذ ي��ا ي��ج��ه��ل أح��د م��نَّ��ا «وه��ل آخ��ي��ل: ف��ص��اح
م��ع��د ب��ال��ح��ق ال��ج��زاء ل��ك إذن األش��د ك��ن��ت وق��ى ب��زج وك��م
ال��ص��دد ه��ذا ف��ي ش��ئ��ت م��ا ت��ش��أ وإن م��رد غ��ي��ر م��ن ف��ل��ك��ك إل��ى خ��ذه

وق��د» ال��رم��ح ب��ذا م��ري��ون ف��ل��ن��ح��ب
ف��م��ض��ى ح��ب��اه م��ري��ون وال��رم��ح ال��رض��ا أب��دى ل��ه أت��ري��ذ ب��ذاك
ت��ث��ب��ي��وس��ا82 ل��ل��ف��ي��ج ب��ه ي��ل��ق��ي ال��ن��ف��ي��س��ا ال��خ��ط��ر اس��ت��ق��لَّ ث��م

هوامش

لم يليه والذي النشيد هذا أن وقرَّائه هومريوس رشاح من الغفري الجم يرى (1)
وقائع أن ذلك يف وحجتهم حني، بعد إليها أضيفا وإنما اإللياذة، من األصل يف يكونا
ومواقف الطعان، مواقع من يشءٌ النشيدين هذين وليسيف هكطور، بمقتل انتهت اإللياذة
هذين إضافة عىل هومريوس بعضهم خطأ ولهذا محصورة؛ وهي إليون حول الجيشني
القولني وكال باإللياذة. ألصقهما آخر شاعر نظم من هما بل آخرون: وقال النشيدين،
تنتج قريحة وأي معقول، فغري متأخر لشاعر بكونهما القول أما فاحش؛ خطأ أرى فيما
قيل: وإن غريها، إىل فتنسبها ابتداعها فخر إحراز عىل تحرص وال الآللئ هذه مثل من
يعلمون، ما عىل عهًدا أقدم فهومريوس العهد بتقادم ضياًعا الناظم اسم ذهب ربما إنه
ولو تراٍخ بدا فحينما بعض، برقاب بعضها آخذ حلقات اإللياذة فسلسة ذلك عن وفضًال
نظم وأسلوب مواضعه. يف األمر أبنا كما الشمس ظهور ذلك ظهر تالحمها يف طفيف
ذلك كل سلف، بما حوادثهما وارتباط بمعانيهما والترصف ولغتهما النشيدين هذين
أسلفنا كما اإلنشاد من تقدمهما ما ناظم إال ناظمهما يكون أن يمكن ال بأنه القول يؤيد

املقدمة. يف

939



اإللياذة

القارئ يفت لم ألنه أعظم؛ فخطأ باإللياذة إلحاقهما عىل هومريوس تخطئة أما
بيت أول من يبني وذلك هكطور، مقتل وليس آخيل، غضب املنظومة موضوع أن اللبيب
يالم نقٌص وقوفه يف لكان هكطور مقتل عند منظومته الشاعر اقتطع فلو نشيد، أول يف
هنا الشاعر بنا وقف فلو واالنتقام، العنف أوجه إال الغضب أوجه من بعد يبد لم إذ عليه؛
عىل تزينه أبيٍّا أنوًفا بطًال ال ضاريًا وحًشا — املنظومة كل بنيت وعليه — آخيل لنا ملثل
فيشده هكطور، عقبي يشق به عهدنا آخر كان — الرجال أكرم مزايا األبطال خشونة
عليها المه فعلة وهي بقتله، غلته شفى أن بعد الهوان جر الثرى عىل فيجرره مركبته إىل
الشيخ هكطور بوالد ورفقه وعفوه وسكينته حلمه من شيئًا بعد تر ولم الشاعر، نفس
ال دخيلني النشيدان أفيكون واإلجالل، الرفعة دفن لتدفن ابنه جثة إليه ودفعه اليفن،

البديعة. والحلة الرفيعة الحلية هذه وفيهما أصليني،
حول باملطالع يحوم قصاًصا راوية يكن لم هومريوس أن األدب أويل يفوتن ال ثم
استنزف إذا حتى الرواية، آخر إىل يراوغه ويظل مخيلته ثنايا يف دفينة وهي ضالته،
التصور عنان لفكرته يطلق وشأنه وغادره صورها، أحد عىل الختام يف له أبرزها صربه
ويدون شعري، بقالب التاريخ يفرغ مؤرخ شاعر هو بل كان، ما عىل سيكون ما بقياس
فيها ابتدع وإنما ابتدعها، وما ورصعها فوشاها عرصه يف معروًفا معظمها كان روايات
تمثيًال لك ويمثلها تدري ال حيث من بالحكمة يأتيك حكيم مهذب وشاعٌر املعاني، أبكار
العظيم، الخلق غري منطق هو وما والجماد الحي لك فينطق ذاكرتك، من تُمحى فال
لواله، ضاع علم من ادخره وما معرفة، من عرصه بلغه بما علًما يحيطك عالم وشاعٌر
من يكن فلم الشعراء، مزايا كل تقدم ما عىل عالوة فيه اجتمعت مجيد مطرب وشاعر
من سيكون بما التكهن عبء علينا ويلقي السابق النشيد آخر يف منظومته يبرت أن شأنه
لعلمه إال املوضع لهذا يستبقها لم فوائد من ذلك يتبع وما هكطور، ومناحة فطرقل مأتم

موضعها. لها مدخر أن
فلطاملا األخريين، النشيدين بتالوة إال تحصل ال أخرى فائدة إىل التنبيه من بدَّ وال
من ملًال منه أنس فإذا سامعه، موضع نفسه يضع مواقعه تدوين أثناء الشاعر رأينا
عنه ترصف حكمة أو هنيهة تلهيه نكتة أو الحديث يف تعرتض بقصة ُفكهة رشح إطالة
السآمة السامع تأخذ ال حتى أبًدا دأبه وهذا آخر، إىل باب من جليسه مع فينتقل العناء،
من نشيد كل يف شأنه هذا كان فإذا البحث، استتباع إىل متشوًقا ييل، ما إىل متشوًقا فيظل
أتى من أن يجهل أن من أعظم هومريوس كان لقد منظومته، بمجمل الظن فما إنشاده
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وأزمات حداد، وأسنة وجالد، طراد، من فيها رأى ما ورأى األبيات، من آالف تالوة عىل
ليأنس والرضب الطعن، ويغادر الحرب، مواقف عن االبتعاد إىل يتوق أن بد ال شداد،
هذين محسنات من يكن لم وإن حسه، تأثر ويسكن نفسه، عن به يخفف جديد بمشهد

لكفى. هذا إال النشيدين
آخيل أن السابق النشيد يف رأينا الكتائب. رؤساء والرسى: الجيش، الخميس: (2)
مأتًما له ليقيم بالجيش فارتد بفطرقل فكر ثم إليون، عىل بالهجوم وهم هكطور، قتل
إجالًال جنده نظام فحفظ هو وأما سفينته، إىل كلٌّ ورجع اإلغريق، عقد فانحل ويدفنه،
.(Honneurs Militaires) العسكري الرشف واجب بتأدية اليوم يدعونه ما وهذا لرفيقه،
يف قوافيه فجعلنا جديًدا أسلوبًا فيه واتبعنا الرجز، بحر من النشيد هذا نظمنا (3)
فأراجيزه اإلنشاء يف وأما شطرين، شطرين عة مرصَّ أي: املزدوجة، األراجيز كسائر الخرب

هنا. آخيل كالم تعريب يف ترى كما الخطاب يتم أن إىل القوايف تتواىل إذ مقفاة؛
بها ويراد املدفن، ومعناها (Ταρον) اليونانية يف وهي املأتم، طعام الوضيمة: (4)
يف سيأتي كما بعده، أو هنا ترى كما الدفن، قبل كان سواء اإلطالق عىل املأتم طعام
الرومان أخذها ا جدٍّ قديمة عادة املآتم يف الوالئم إقامة إن هكطور، بمأتم األخري النشيد
الرشق بالد من كثري يف متبعة تزال وال فرجيليوس، شاعرهم ووصفها اليونان، عن

.(٢٢ (ن: العرب مآدب راجع العرب. جاهلية يف شأن لها وكان وأفريقية،
كليب: أخيه قتل بعد املهلهل قال مما (5)

دي��ون��ي ذاك ب��ف��ع��ل وألق��ض��ي��ن أراك��ٍة ب��ط��ن ال��خ��ي��ل وألوردن
ع��ي��ون��ي ج��ف��ون ب��ه��ا وألب��ك��ي��ن ب��ك��رك��م م��ن ح��ًج��ا ح��ج��ا وألق��ت��ل��ن
ج��ن��ي��ن ك��ل ي��ق��ذف��ن وق��ع��ن��ا م��ن م��خ��اف��ة ال��ح��ام��الت ت��ظ��لَّ ح��ت��ى

فاطمة: امرأته دفن عند عيل اإلمام قاله ما أبلغ وما

اللحاق والرسيعة جوارك يف النازلة ابنتك وعن عني هللا، رسول يا عليك «السالم
التأيس يف يل أن إالَّ تجلدي عنها ورقَّ صربي صفيتك عن هللا رسول يا قلَّ بك،
قربك ملحودة يف وسدتك فلقد تعز، موضع مصيبتك وفادح فرقتك بعظيم
اسرتجعت فلقد راجعون، إليه وإنَّا هلل إنا نفسك، وصدري نحري بني وفاضت
يختار أن إىل فمسهد لييل وأما فرسمد، حزني أما الرهينة، وأخذت الوديعة
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هضمها عىل أمتك بتضافر ابنتك وستنبئك مقيم، بها أنت التي دارك يل هللا
الذكر، منك يخُل ولم العهد، يطل ولم هذا الحال، واستخربها السؤال فأحقها
وإن ماللة، عن فال أنرصف فإن سئم، وال قاٍل ال مودع سالم عليكما والسالم

الصابرين». هللا وعد بما ظن سوء عن فال أقم

الخنازير. الرتوت: (6)
الوقود. الجاحم: (7)

التوراة يف جاء فقد امليت، عىل والحداد الحزن بمظاهر يتفننون القدماء كان (8)
الغسل، عن واالمتناع الرتاب، يف والتمرغ األكل، عن واإلمساك املسوح، كلبس ذلك أمثال
قتل خرب بلغه إذ املهلهل إن قالوا: القبيل، هذا من كثري يشءٌ الجاهلية عرب أخبار ويف
والرشاب القمار وحرم الغزال، وترك النساء، وهجر ثوبه، وقرص شعره، جز كليب أخيه
ثأرهم، يدركوا أن إىل أنفسهم عىل الخمر يحرمون العرب وكان أخيه، بثأر يأخذ أن إىل

بأبيه: ثائًرا أسد ببني ظفر وقد القيس امرؤ يقول ذلك مثل ويف

ال��ف��اض��ِل ب��أب��ي ف��ئ��اًم��ا ق��ت��ل��ي ي��روا ل��م إن ال��خ��م��ر ت��س��ق��ي��ن��ي ال
ك��اه��ِل م��ن ب��ش��رف وم��ن ق��ت��ًال م��ال��ٍك م��ن ال��ح��ي أب��ي��ر ح��ت��ى
ال��س��اف��ِل ع��ل��ى أع��اله��م ن��ق��ذف إذ ذودان ب��ن غ��ن��م ب��ن��ي وم��ن
ال��ش��ائ��ِل ك��ال��خ��ش��ب ي��روا ح��ت��ى م��س��ن��ون��ًة ب��ال��ب��ي��ض ن��ع��ل��وه��م
ش��اغ��ِل ش��غ��ل ف��ي ش��رب��ه��ا ع��ن ً ام��رأ وك��ن��ت ال��خ��م��ر ل��ي ح��ل��ت

األوىل التاء كانت سواءٌ العرب كالم يف كثري وهو التاء، بحذف تتلظى لن أي: (9)
الفرزدق: قال كما للتأنيث

ب��خ��ال��د دم��ش��ق م��ن ت��م��ط��ى أت��ت��ن��ا م��ط��ي��ة ظ��ه��ر ال��رح��م��ن ق��ط��ع أال

به» تساءلون الذي هللا «واتقوا النساء: سورة يف جاء كما للخطاب أو تتمطى، أي
تتساءلون. أي:

اإللياذة، مشاهد أجمل من جديًدا ملشهًدا آلخيل فطرقل روح ظهور يف إن (10)
امللل أكثر يف يزال وال اإلنسان، نشوء مع نشأ لألحياء األموات أرواح بظهور واالعتقاد
بني والتواثق التواد درجات منتهى إىل بالسامع يبلغ أن هنا الشاعر أراد وقد والنحل،
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آخيل ووفاء آخيل، بخدمة حيٍّا فطرقل تفاني من تقدم ما ذكر عند يقف فلم الخليلني،
واشتغاله له انتقاًما املوت غمرات واقتحامه بنفسه، فداه لو وتمنيه فطرقل عىل وتفجعه
روح يف مستقرٍّا لبث الصميم الود ذلك أن يظهر أن أراد بل بمأتمه، الجيش كل مع

بعضهم: قول حد عىل جسمه عن انفصالهما بعد فطرقل

ب��س��الم واس��ت��ف��ت��ح��ت م��ع��ال��م��ه ع��ف��ت وق��د ب��ق��ب��ري ل��ي��ل��ى وق��ف��ت ول��و
ع��ظ��ام��ي ال��س��الم ب��ت��رج��ي��ع ورن��ت رم��ت��ي ب��ال��ت��ح��ي��ة إل��ي��ه��ا ل��ح��ن��ت

بسعادة دخًال األحياء لورع أن يعتقدون كانوا أنهم األبيات هذه من يتضح (11)
تعجل املأتم إقامة أن يزعمون أنهم إال منا، عظيم فريق يعتقده يزال ال ما وهو األموات،
املوت بعد تنحدر أن من نفس لكل بد ال أنه تقدم وقد امليت، عن العذاب وطأة بتخفيف
الصالح، مقام إىل الستكس نهر تعرب أن وإما هناك تبقى أن فإما ثم ومن الظلمات، إىل
الروح فإن العراء يف الجسد بيل وإذا يدفن، أو الجسد يحرق أن إىل هائمة الروح وتظل

وجهها. عىل هائمة عام مئة تبقى
بثأره يؤخذ ولم الرجل قتل إذا أنه من العرب يعتقد كان ما القبيل هذا ومن
قربه عىل يصيح يزال فال الهامة، بعضهم ويسميه الصدى، يسمى طائر رأسه من خرج
تنشط اإلنسان نفس هو الطائر ذلك أن يزعم كان من ومنهم بثأره، يؤخذ حتى اسقوني

املجنون: قال قتل، أو مات إذا جسمه من

م��ن��ك��ُب األرض م��ن رم��س��ي��ن��ا دون وم��ن وروح��ه��ا روح��ي ال��م��وت ف��ي ت��ل��ت��ق��ي ف��ل��و
وي��ط��رُب ي��ه��ش ل��ي��ل��ى ص��دى ل��ص��وت رم��ًة ك��ن��ت وإن رم��س��ي ص��دى ل��ظ��ل

آخر: وقال

ق��ب��ري م��ن أع��ط��ش ق��ب��ر ال أم��ت ب��ل��ي��ل��ى ه��ام��ت��ي ت��رو ول��م أه��ل��ك إن رب ف��ي��ا

لوازم من عندهم فكان قربه، من بجسده يبعث امليت أن أيًضا العرب مزاعم ومن
من بعث إذا يركبها أنه يزعمون تموت حتى ويرتكوها قربه عند ناقته يعقلوا أن رعايته

وتشوشه: املجنون اختالط قبل مات وقد أباه يرثي املجنون قال ذلك مثل ويف القرب،
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أق��ارب��ه ج��ف��ت��ه أن ل��م��ا ال��س��رح ب��ذي ن��اق��ت��ي ال��م��ل��وح ق��ب��ر ع��ل��ى ع��ق��ل��ت

البلية. هكذا املعقولة الناقة ويسمون
أثناء إال وتخاطبهم لألحياء تظهر ال امليت روح أن أيًضا يعتقدون كانوا (12)
فقد خاطبتهم وإذا سقر، يف األرواح بني تنخرط أن قبل أي: األرض، لجج يف هيامها
قد بأنه هنا آخيل فطرقل كإنباء الغيب، يف مكنون هو بما فتنطق الغوامض لها تنجيل

إليون. سور أكناف يف يقتل أن القدر يف سطر
لعب أقدم يكن لم إن الكعاب ولعب بها، نلعب عسكًرا الكعاب صففنا أي: (13)

أقدمها. من ريب بال فهو الصبيان
إىل آخيل يسارع أن غايتني: إىل املؤثر الكالم هذا يف روحه بل فطرقل يرمي (14)
وميتني. حيني مجتمعني يظال حتى واحد حق يف الخليلني رماد يدفن وأن مأتمه، إقامة
ليىل: مجنون قال ودين. ملة كل يف املتحابني جميع مطمع يزال وال كان األخري األمر وهذا

ق��ب��ر ف��ي ض��ج��ي��ع��ي��ن م��ت��ن��ا إذا ن��ص��ي��ر ن��م��ت وإن ج��م��ي��ًع��ا ن��ح��ي��ا ل��ي��ت��ن��ا أال

قوله: ومثله

ك��الم��ه��ا ع��ن��ي ال��م��وت س��ك��رات ج��ال م��ن��ي��ت��ي ت��أت��ي ح��ي��ن ش��ه��دت��ن��ي ول��و
ع��ظ��ام��ه��ا ع��ظ��ام��ي ال��ه��ل��ك��ى ف��ي ت��ج��اور ن��م��ت وإن ج��م��ي��ًع��ا ن��ح��ي��ا ل��ي��ت��ن��ا ف��ي��ا

.(١٦ (ن راجع
أيامنا يف النعش عىل نسبل كما الشعور نوايص فطرقل جثة عىل الجند أسبل (15)
كانت كما عندهم، شائعة كانت الشعر إطالق عادة أن مر مما علمت ولقد الزهور، أكاليل
واألدوميني واملوابيني العمونيني من وليهم ومن كالعربانيني، املرشق أمم أكثر بني شائعة
أن األثر ويف البادية، قبائل وبعض الصينيني عند لعهدنا شائعة هي وكما والعرب،
فطرقل، عىل حزنًا آخيل فعل كما هفستيون، صديقه عىل حزنًا شعره قص اإلسكندر
كليب قتل خرب بلغه حني ناصيته قص املهلهل أن العرب كتب يف املشهورة الروايات ومن
قولهم ومعنى امليت، عىل حزنًا شعورهن يحلقن أيًضا النساء وكانت تقدم. كما أخيه
دائًما يكن لم الشعر قص أن إال باملوت، عليه يدعون أنهم حالق»، «أمك الرجل: عىل دعاءً
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أشبه، وما بنذر ووفاء وفرح دهشة نحو من آخر لحادث كان ربما بل بالحزن إشعاًرا
الخنساء: قول ذلك مثل ويف األسري، ناصية أيًضا العرب ويقص

ت��ج��زَّا ال أن ي��ظ��ن��ون وك��ان��وا ف��رس��ان��ه��ا ن��واص��ي ج��ززن��ا
ع��ج��زا ظ��ن ف��ق��د ي��ص��اب ال ب��أن ال��ح��روب ي��الق��ي م��م��ن ظ��ن وم��ن

سنان: بن هرم يف زهري قول ومثله

ال��ده��ر ن��وائ��ب ع��ل��ي��ه ن��اب��ت إذا ال��ض��ري��ك ال��م��ول��ى ع��ل��ى ح��دب
ب��دِر ب��ن��ي ف��ي ال��ن��واص��ي ج��ز وف��ض��ل��ه دس��ي��ع��ت��ه ع��ظ��م��ت

تطلقه كانت إنما فإنها الرأس، شعر تطلق تكن لم التي امللل يف ذلك عكس ويقال
مصاب، لحلول األيام هذه يف الزمن من مدة التزين عن اإلمساك قبيل من وهذا جلل، ألمر
أخذًا به يتزين كان بعضهم ولكن الرأس شعر يقصون كانوا أنهم فيظهر الطرواد أما
شعر إطالة عىل فاريس أخاه يعري الثالث النشيد يف هكطور رأينا ولقد اإلغريق، عن

حلية. رأسه
املرصيني عبادة يعبدونه كانوا هالذا) اآلن (اسمه تساليا يف نهر أسفرخيوس (16)

للنيل. شعره املرصي ممنون نذر كما آخيل شعر له نذر فيال كان وقد للنيل،
البقر. األبقور: (17)

فطرقل. مأتم إلقامة الجيش زعماء ليتفرغ الجموع رصف أراد إنه أي: (18)
الوقود. حطب اإلبالة: (19)

تدوينًا الطرواد أرسى من فتى عرش االثني رءوس قطع هومريوس ذكر (20)
القبيحة، العادة تلك استهجانه أعلن أن يفته لم ولكنه األرسى، ذبح خطة عىل لجريهم
من إالَّ األرسى يقتلون جاهليتهم يف العرب كان صنع». ما «وبئس بقوله: استدرك ولهذا
فكاكه أي: األسري، عقال أخذوا وربما ن، يؤمَّ فإنه وممالحة موآكلة آرسه وبني بينه كان
فكنَّ السبايا أما واألرسى، السبايا لبيع سوق مكة يف وكانت ناصيته، جز بعد وأطلقوه
عليهم الثأرات لذوي يباعون ندر فيما إال فكانوا األرسى وأما وزوجات، إماء يستبقني
إىل يدفعونه بمال وأصحابهم ذووهم يفتديهم أو قتلوا، بمن فيقتلون عشائرهم، عىل أو
اليشكري: حلزة بن الحارث قال مفاخرهم، أعظم من األرسى افتكاك وكان آرسيهم،
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وال��ع��ن��اء ح��ب��س��ه ط��ال م��ا ب��ع��د ع��ن��ه ال��ق��ي��س ام��رأ غ��ل وف��ك��ك��ن��ا

وال عربي عىل سبأ «ال الحديث: ويف اإلسالم، من والسبي األرس بطل اإلسالم جاء وملا
للمسلم مباحني ظال والسبي األرس ولكن اإلسالم». يف عربي عىل رق وال اإلسالم يف سبأ

املسلمني. غري من
تشفيه عليه زاد ولكنه فطرقل، به خاطب الذي الخطاب نفس هنا آخيل كرر (21)

التالية. لألبيات توطئة هكطور من
كان فلو سليمة، بقيت هكطور جثة أن الخمسة األبيات هذه من املراد (22)
محاطة وكانت الفساد، يعرتها فلم بارًدا جاًفا كان الهواء إن لقال: مؤرًخا هومريوس
املويش باألفكار املتالعب باملعاني املترصف الشاعر ولكنه الكالب، إليها تدُن فلم بالجند
األول أما الجثة، بحفظ العانيني وجعلهما والزهرة فيبس فأدخل عرصه، برموز شعره
من حفظته بسحابة فأظلته الغيوم بحرارتها تتصاعد التي وهي الشمس، ممثل فألنه
وهكطور املحاسن تلك أولته التي هي فكأنها الجمال، ربة فألنها الثانية وأما الحر،

محياه. وطلق طلعته بحسن مشهور
ناطقة أشخاًصا الشاعر ممثالت كسائر كانت والرياح الغربية، الريح الدبور: (23)
ضمي يأتي وفيما هنا لها استعملنا ولهذا أناث، ال ذكور كالشمس وهي فائقة، آلهة بل

. بهنَّ أو بها نقل: ولم بهم» «إذا فقلنا: العاقل
املآدب من يكثرون كانوا اآللهة أن اإللياذة من وأمثاله املوضع هذا من ويؤخذ
املرسات أسباب أعظم من الخوايل األعرص تلك يف كانت أنها عىل دليل وهو واملآكل،

واملالهي.
مرص. أهل بعرف الزير وهي الخابية، الحب: (24)

هومريوس شعر يف مراًرا نظري استلفت ما غريب من الزعفران الجساد: (25)
أن بد فال معنى أو قوًال كرر فإذا شعره، بمعاني يعلق مما والجزئي، الكيل إىل تنبهه
الثامن النشيد يف الجساد ثوب الفجر ألبس فقد خفية، بإشارة ولو يالئمه ما به يلصق

فقال:
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فطرقل. جثة حرق

ال��ذرى أرف��ع ف��ي األرب��اب أب��و وزف��س م��زع��ف��را ث��وبً��ا األرض وج��ه ال��ف��ج��ر ك��س��ا

ينظرون العايل معتصمهم يف وهم األرباب يصف كان ألنه األرض؛ وجه املكسو فكان
عرش: التاسع النشيد يف وقال والبحر، الرب إىل
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ال��ب��الد ف��وق ي��ب��رز ي��م��ه م��ن ال��ج��س��اد ب��ث��وب ال��ف��ج��ر اش��ت��م��ل م��ا
… … … … ال��خ��الي��ا ف��وق ان��ب��رت ح��ت��ى

وهي البحر، بنت ثيتيس يصف كان ألنه الحلة؛ بتلك اليم من صاعًدا الفجر فأبرز
يقول: هنا وهو يومها، فجر اليم من صاعدة

ال��ب��ح��ر ف��وق ال��ج��س��اد ب��ح��ل��ة

السفن. وبني بحر ساحل يف املوقف ألن
فلم ساكنة، كانت الرياح إن لقلنا: الشعرية حلته من الكالم هذا جردنا لو (26)
التهمت حتى اللهيب، وعال الوقود فأرضمت عصفت أن الرياح لبثت ما ثم النريان، تلتهب
حل وإليك خطته، جاري عىل املعنى هذا حول حام الشاعر ولكن فطرقل، جثة النار
األمطار عىل تدل قزح قوس ممثلة إيريس إن قال: افستاثيوس رشحها حسبما رموزه
طرٍّا «ونهضوا حاجتها: وقضيت نداؤها فلُبّي للرياح الداعية هي كانت ولهذا والرياح،

الرياح. تتحرك قزح قوس ظهر إذا إنه أي: إجالًال» لها

ال��ع��ذِر ب��ج��م��ي��ل وق��ال��ت ت��أب��ى ال��ص��خ��ر ع��ت��ب��ات ف��ي ف��وق��ف��ت
ال��رح��ي��ِل ب��ن��ي��ة ف��إن��ن��ي س��ب��ي��ل م��ن ال��ج��ل��وس إل��ى ل��ي م��ا

املحيط وولجت الزوال، رسيع الظهور رسيع ولكنه طويًال يقيم ال قزح قوس إن أي:
يف والجة تمثل أن لها يصلح يكن فلم املاء من قزح قوس مادة إن أي: األوقيانوس. أو

وقوله: اليبس.

ال��دب��ور ل��دى ول��ي��م��ة ع��ل��ى ال��س��رور م��ج��ل��س ف��ي ال��ري��اح) (أي ب��ه��م إذا

الغربية، الريح هبوب البالد تلك يف الغالب أن أو واحدة الرياح طبيعة أن إىل إشارة
أن إىل لطيفة فإشارة كهفهم، ولوج عن وامتناعها الصخر عتبات يف إيريس وقوف وأما

األعماق. يتخلل فال األرض سطح عىل سابًحا يظل قزح قوس
الذهب من حق يف رماده فيودع فطرقل وصية ينفذ أن هذا بقوله آخيل أراد (27)
رماد إىل أعظمه رفات وضم آخيل مات إذا إال يجب ما عىل الرضيح يشاد ال ثم ويدفنه،
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بني يجمعون كانوا ترى ما عىل فإنهم وهكذا واحد، رضيح لهما فيقام فطرقل، أعظم
.(٧ (ن العادة تلك منشأ يف بحث لنا تقدم وقد رفاتها، ودفن الجثث حرق
الجثث: حرق مستحسنًا قوله املعري العالء أبي فلسفة بدائع ومن

ال��ت��ب��اري��ح ط��ول م��ن أروح وذاك م��ي��ت��ه��م ال��ه��ن��د أه��ل ل��ت��ح��ري��ق ف��أع��ج��ب
وت��ط��ري��ح خ��ف��ي وال إل��ي��ه ت��س��ري ض��ب��ع م��ن ي��خ��ش��ون ف��م��ا ح��رق��وه إن
وال��ري��ح ل��ل��ن��ك��راء وأذه��ب غ��بٍّ��ا م��ي��ت��ن��ا ك��اف��ور م��ن أط��ي��ب وال��ن��ار

وقد املآتم، يف تقام كانت التي لأللعاب شائق ووصف جديد بحٌث اآلن أمامنا (28)
بدع وال فيه، وأسهب السباق يف فرشع ويبوبها، يفصلها اآلن وهو مر ما يف إليها أشار

األقوام. معظم جاهلية يف األول املقام له كان فقد
أن مع الحفلة هذه يرأس الذي هو آخيل أن ترى السباق، جائزة السبق: (29)
يكون يكاد املأتم ألن املهمة؛ هذه بتويل آخيل خص الشاعر ولكن ألغاممنون، الزعامة
كانت الذي هكطور املغوار البطل وقتل اليوم، ذلك يف النرص فخر ذلك خال وله مأتمه،

اإلغريق. فرائص لهيبته ترتعد
والرابع املسيل، والثالث املصيل، والثاني الخيل، من األول السابق هو املجيل: (30)
األصل يف وأما به، ا خاصٍّ اسًما منها لكل فإن العارش، إىل وهكذا التايل قول ويف املرتاح،
التخصيص هذا أر ولم والرابع، والثالث بالثاني ثم باألول، املجيل عن عرب فقد اليوناني

بقوله: اليازجي ناصيف الشيخ جمعها وقد لغتنا، غري لغة يف السباق خيل بأسماء

ال��م��س��ل��ي ب��ع��دُه ال��م��ص��ل��ي ث��م ال��م��ج��ل��ي ه��و س��اب��ق أول
وال��م��ؤم��ُل ال��خ��ط��يُّ وال��ع��اط��ف ي��ق��ب��ُل ع��ل��ي��ه وم��رت��اح ت��اٍل
أع��ط��ي��ُت ق��د أع��ط��ي��ت ف��م��ا ف��اح��ف��ظ وال��س��ك��ي��ت ال��ل��ط��ي��م ك��ذل��ك

الخامس. النشيد يف ذلك بيان مر (31)
تاريخ يف بعدهم أمثلة ولها اليونان، عند متبعة كانت عادة إىل إشارة هنا (32)
للحرب، زحف من يف يزحف أن البدن صحيح رجل كل يقيضعىل كان أنه ذلك الرومان،
نعرف ما وهو أكثر، أو فارًسا أو فرًسا عنه بدًال يقدم أن فعليه يتخلف أن له بدا وإذا
جاهلية يف مألوًفا البدل وكان نقوًدا، البالد بعض يف ويؤخذ العسكري، بالبدل اآلن
فيها. عنه ينوب من أرسل بل أُحد غزوة يحرض لم املطلب عبد بن لهب أبا فإن العرب،
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الرسيعة. األصل ويف الخرص، الرقيقة الضامرة القب: الجياد (33)
واإلعظام، التجلة من الشاعر نفس يف الحكيم لنسطور ما مر مما القراء علم (34)
لفوائد إظهاًرا مجاًال؛ ميدان كل ويف مقاًال، مقام كل يف له يجعل أن عىل دائب دائًما فهو
يف الفرسان فتية بني بها ينظمه وسيلة يعدم فلم ونبله، عقله لفرائد واستدراًرا فضله
الشيخ حالة فأوضح لغريه، يصح يكن لم الذي الخطاب بهذا فانطقه الرهان، ميدان
دربته مدخر إىل املسند قوله فيسد حكمته وبهرت حجته، قويت ذراعه ضعفت إذا الذي
األب حالة ومثل األعوام، وتتابع العهد بتقادم الواهن ساعده بأس مسد األيام، توايل عىل
دنو من نفسه عىل إشفاقه من أكثر الفشل من عليه املشفق ولده تثقيف عىل الحريص
عليها، به أقبل أو عنها، به فمال إليها ونبه إال رش أو خري الئحة له تلوح فال األجل،
صهوة املمتطي هو وأنه االبن، دون األب هو السباق ميدان إىل البارز أن تخال تكاد حتى
هبوب وال ويهب ويصارع ويسارع ويصاول ويجاول ويرسى، يمينًا بها يميل املركبة
عىل حكمته روح بإفاضة جهده قصارى يفرغ الذي الحكيم صورة ورسم انطلوخ، ابنه
دون والجنان للعقل والفوز الشجعان شجاعة قبل الرأي أن فيعلمهم بعده، من ولده
غرس وهو مماته، بعد عليها يسريوا أن يود بحياته لهم يختطها خطٌة والبنان، اليد
فقد الجياد خيار من يكونا لم وإن انطلوخ، جوادي فإن قليل، عما ثمره الشاعر سريينا
وفرسيه. أنطلوخ همة دون نسطور حكمة السابق فكأنما بالسبق وفازا بالطراد برزا

أجملها وما الفتية هاته بني نسطور لخرط الشاعر بها تذرع التي الحيلة هي تلك
حيلة.

امليدان. منتهى يف املنصوب العلم النصب: (35)
املركبة. دوالب بالقطب: املراد (36)

أن إىل هومريوس رواة من األقدمون ذهب نظر، فيه صًفا انتظموا قوله: (37)
االستقسام إىل حاجة بهم كانت ملا وإال اآلخر، عىل أحدهم فيه يتقدم ا صفٍّ وقفوا املتسابقني
جنبًا متساويًا ا صفٍّ وقفوا بل داسيه مدام وقالت متساوية، الجميع مواقف كانت لو
كان املضمار أن إذ املسافة؛ قرص يف مزية للمتقدم أن أوًال الوقوف من والفائدة لجنب،

أبعد. الجري يف شوطه كان قطبها عن الراكب بعد وكلما دائرة، شبه عىل
أفميل. فرييس ابن (38)

يف وجهه يف لوقوفه ذيوميذ عىل ساخًطا يزال ال أفلون أن الذهن من يربح ال (39)
الخامس. النشيد
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الشاعر وسط وإنما األرض. عىل من السوط وتناول الجياد أوقف إنه أي: (40)
ييل. ما يف ألفميل ذيوميذ سبق ليصبح الحكمة إالهة فاالس

يريدون مسبوق». الحصان وراعي سابق، الفرس «راعي باديتنا: عرب يقول (41)
يبلغها، حتى جريه يف يجد فإنه الحجر من أعدى أحيانًا كان وإن الحصان أن بذلك
عىل الخيل إناث والسباق الغزو يف يؤثرون ولهذا يتعدها، ولم وراءها، بقي أدركها فإذا

ذكورها.
يعيب أنه إذ اليونان؛ عند ذلك بعكس كان األمر أن هنا أنطيلوخ كالم من ويستدل

أنثى. وهي منيالوس حجر سبق جواديه عىل
الخطاب، بهذا جياده أنطيلوخ إنطاق هومريوس عىل الرشاح بعض أنكر لقد (42)
األطالل يخاطب والذي الشعري، الذوق مزايا املنكرين هؤالء لجهل إال اإلنكار هذا وما
به يخاطب الحريري من مثاًال وإليك املضمار، حلبة يف الجياد بمخاطبة أوىل هو واآلثار
قال: قسمه ويقسم حثه فيحث ونفسه أنطيلوخ خطاب بنفس مطيته الرسوجي زيد أبو

واس��ئ��دي وأوب��ي وأدل��ج��ي وخ��دي ف��س��ي��ري ن��اق ي��ا س��روج
وت��س��ع��دي ح��ي��ن��ئ��ٍذ ف��ت��ن��ع��م��ي ال��ن��دي م��رع��اه��ا خ��ف��اك ت��ط��ا ح��ت��ى
واج��ه��دي ج��دي ال��ن��وق ف��دت��ك إي��ه وت��ن��ج��دي ت��ت��ه��م��ي أن وت��أم��ن��ي
ال��م��ورد ع��ن��د ب��ال��ن��ش��ح واق��ت��ن��ع��ي ف��ف��دف��ِد ف��دف��ٍد أدي��م واف��ري
ال��م��ج��ت��ه��د ح��ل��ف��ة ح��ل��ف��ت ف��ق��د ال��م��ق��ص��د ذاك دون ت��ح��ط��ي وال
ب��ل��دي ف��ي أح��ل��ل��ت��ن��ي إن إن��ك ال��ع��م��ِد ال��رف��ي��ع ال��ب��ي��ت ب��ح��رم��ة

ال��ول��ِد ب��م��ح��ل م��ن��ي ح��ل��ل��ت

املتسع. الطريق املهيع: (43)
املسن. الفرس املذكي: (44)

الشاعر أبان فقد مضمار، كل يف منه بد ال السباق مشاهد من آخر مشهد هذا (45)
إما آخر، دون لفريق الغلبة يتمنى أن من له بد ال إذ الشاهد؛ موقف الواقف حالة فيه
غرابة فال مصدره، يعلم ال وهو نفسه، إليه تدفعه مليل أو آخر، لغرض أو معه له لضلٍع
القتال، فيعقبه يشتد وقد الجدال، فيحصل األميال تتباين أن األحوال هذه مثل يف إذن
عبس بني كان ولو آخيل، بوساطة العقبى سليم جعله ولكنه إثباته، الشاعر أراد ما وهذا

والغرباء. داحس سباق إثر عىل الحرب بينهم ثارت ملا كآخيل حكم وفزارة
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وصل ذيوميذ إن أي: الرهان، جائزة والخطر وحوذيه ذيوميذ رفيق استينيل (46)
الغادة وهو للمجيل، املعد الخطر استالم إىل رفيقه فبادر معارض له يكن ولم األول،

والدَّسيعة. البكر
كرة مرمى مسافة عنه ابتعد قد منيالوس بمزاحمته كان أنطيلوخ إن أي: (47)
به، ولصق فأدركه وراءه جد منيالوس ولكن يسري، غري شوًطا سبقه أي: قرص)، (أو

دواليبها. فوق ذيله ويرتفع املركبة، بمضمد الجواد يلصق كما
ذيوميذ. أي: ذلك، قوله: (48)

ألن والعرف؛ الحظ دون والرفق الوجدان جانب هذا بقوله آخيل راعى لقد (49)
الشوط يف السابق وكان جميًعا، خيلهم أجود خيله كانت فرسانهم أشهر من وهو أفميل

له. طرأ لحادث عرًضا تأخر وإنما األول،
بلفظها. معربة فارسية الدرع، الجوشن: (50)

فيصمتوا، به وأشار صولج عىل قبض فيهم يخطب أن أحدهم أراد إذا كانوا (51)
أمثال مرت وقد واملنادون)، الرسل (وهم الفيوج صوالج وبأيديهم يتكلموا أن والغالب

(٢ ن (راجع ذلك
الجزاء، فتنيلوني معي تنحرفوا وال بالعدل، يل فاحكموا يل حكمتم إذا يقول: (52)
أن فيجب رهان حلبة يف فنحن منه قدًرا أرفع أو أنطيلوخ من بأًسا أشد إني لعلمكم

متساويني. نحسب
وأحسنت فطرته، طابت فتى الحكيم نسطور بن أنطيلوخ الشاعر لنا يمثل (53)
يكاد ال أنه عىل الغلواء، يف االسرتسال إىل يدفعانه الفخار وحب الصبا، نزق ولكن تربيته،
العصمة، إىل أقرب الوصمة تاليف أن ويرى عنرصه، بكرم يرعوي حتى خطأه إىل ينبه

وأبقى. اإلرصار من خريًا اإلقرار وأن
سنبله عىل حبابه الطل فرش إذا السنبل انتعاش انتعش منيالوس إن أي: (54)

املائد. الزرع يف القائم
التي الحرب، هذه يف معي بجهادكم صنيعكم لكم أعرف يقول: أن يريد (55)

هيالنة. عىل بسببي اضطرمت
له وحكم رابعة أتت أفميل جياد ألن الرابع؛ وهو املرتاح صلة أحد ينل لم (56)
صاحب، بال للرابح املعد الكوب فبقي عنده من بصلة حباه ثم رأيت، كما بالسبق آخيل
وهي ألعابهم، يف دخل له يكن لم وإن إليه، آخيل فأهداه نسطور من به أجدر يكن ولم

محلها. يف منها أوقع ال مراعاة
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أن إال كلياته، من بيشء العرب سباق عن يختلف يكاد ال اليونان سباق هذا (57)
متشابهان، ذلك سوى ما يف والسباقان العجال، سدد عىل وذاك الخيل صهوات عىل هذا
يتشابه لقد حتى الفريقني، يف تتشابه كلها والشهود والخدع واملضمار والخطر فالحلبة
أنطليوخ فإن املرشوع، السبيل غري عىل السبق قصب إلحراز املتخاطرون يحتاله ما
إذ والغرباء؛ داحس سباق يف ذلك يشبه ما حصل وقد منيالوس، عىل رأيت بما احتال
الفرسني، هذين سباق عىل رهنًا الفزاري بدر بن وحمل العبيس هانئ بن قرواش عقد
أرسلوهما ثم الفزاري، بدر بن لحذيفة واآلخر العبيس زهري بن لقيس أحدهما وكان
ينفره داحس سبق إذا حتى الطريق يف كمينًا أقام قد الفزاري حمل وكان املضمار، يف
فيها قتل حرب أثره عىل فنشبت ، الحينيِّ بني الخالف ووقع كذلك فكان الغرباء، لتسبق
وحثها الخيل بإرسال أيًضا يتشابهون وهم موضعه، هذا ليس طويل حديث يف كثري خلق

تباعدوا. مهما الناس أكثر به يستوي يكاد مما ذلك غري إىل بأسمائها، ومخاطبتها
ويفاخرهم القوم، يذكِّر الشيوخ عادة كجاري بل عادته كجاري نسطور هذا (58)
كان سابق خطار إىل بحديثه أشار بحارضه، عليهم يتفوق أن يسعه ال حيث بماضيه
هذا ويف القلة، عىل الكثرة بغلبة ذلك عن واعتذر السباق، خال ما أبوابه كل يف الرابح
قالوا: أساطريهم، يف الحكاية هذه أصل إىل رجع إذا إال للقارئ يتضح ال إبهام القول
خلقا منذ باآلخر أحدهما الصق فتيان، بل فتى كان الرهان ذلك يف نسطور مخاطر إن
ولهذين يدان له فالفارس مثله، فذٌّ فارس معه يربز أن طلب نسطور لسباق برزا فلما
فجرى باعرتاضنسطور القوم يعبأ فلم الفرد، الفارس عىل مزية فلهما أيٍد أربع التوأمني

قوله: تفسري وهذا وقرص معهما

ب��ال��ف��ض��ل ل��ل��ك��ث��رة وال��ف��وز … … … …
اس��ت��ل��م األزم��ة وذا ب��س��وط��ه اف��ت��ح��م ف��ذا ان��ب��ري��ا وال��ت��وأم��ان

الراعي: قال

ل��ل��ك��اث��ر ال��ع��زة وإن��م��ا ح��ص��ى م��ن��ه��م ب��األك��ث��ر ف��ل��س��ت

إذا حتى واملغلوب، الغالب عىل توزع كانت األلعاب جميع يف الجوائز أن ترى (59)
كرسُه تجرب دونها صلة املغلوب يحرم ال نفيسة، بصلة وعاد الغلبة، فخر الظافر أحرز
كذلك. يكونون يكادون الذين أو األكفاء إال يتبارى ال ألنه الخطارة؛ ذوي من أنه وتثبت
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هومريوس وكأن بغًال، يجاز بغًال إال املجال هذا يف الرابح يكون أن يصلح ال (60)
يف الشأن من يشءٌ له يكن لم الهامة، قوي الجثة ضخم عتالٍّ للِّكام فاختار لذلك فطن

نظريُه. بغًال البغل هذا وأجاز الفرسان، مضارب
إليه بادر ولهذا أفريال، صديق ذيوميذ كان تقبض. حني الكف الُجمع: (61)
الجلد قفاز وأعطاه حقويه عىل النطاق له فشد اللكام، لباس ويلبسه وينشطه، يحرضه

األيام. هذه يف املتالكمون يفعل كما كفه به ليغيش
يف حيٍّا بقائه يف الحكمة وجه أعلم وال الرياضة، أنواع أقبح ريب بال هذا (62)
يف أثًرا له أرى وال الرياضية، األلعاب يف تفننًا وأكثرها الحية، البالد مقدمة يف تعد بالد

جاهليتهم. يف العرب مخاطرات
من عليهما يكن لم أنه املتصارعني جسدي عىل الدماء كف رؤية من يظهر (63)
بني العجم بالد يف جاريًا يزال ال ما وهو األحوال، هذه مثل يف املعتادة السرتة إال اللباس

بهلوانيتهم). (أو مصارعيهم
قوة، األقل إليها يلجأ حيلة وهي املتصارعني، بني االستعمال كثرية خدعة هذه (64)
ساق عىل ساقه لف إذا الشعربية، أو الشغزبية رضبه يقولون: والعرب حركة، األخف

مقلْب». «شكُه مرص: يف ويقولون «فركشه» الشام: أهل عامة وتقول خصمه،
تساوت كيف الشاعر يقل ولم السواء، عىل بالجزاء للمتصارعني آخيل حكم (65)
الثريان، من أربعة قيمتها وسبية ثوًرا، عرش اثني قيمته مرجًال الجزاء كان إذ القسمة؛
هنا املراد أن فاتها ولكن جنسها، بنات قدر يف البخس لهذا داسيه عقيلة استاءت ولقد
أيًضا وفاتها منها، وأبخس األثمان بتلك يباعون كانوا الذكور من واألرقاء رقيقة سبية
مراقي أعىل املرأة بوَّأ فقد املوضع، هذا يف قال كما حطة للنساء ذكر وإن هومريوس أن

هيالنة: عن القائل هو أوليس أخرى، مواضع يف الرفعة

أم��ت��ان ت��الح��م��ت وع��ل��ي��ه��ا س��ن��اه��ا ه��ذا ك��ان أن ب��دًع��ا ل��ي��س

الهجوم أسباب يف األصل ألنه األلعاب؛ من سيجيئ وما مر ما أقدم الرصاع أن شك ال
بقوة اشتهروا ممن كثريين وذكروا كغريهم العرب، عند عظيم شأن له كان والدفاع،
األغاني صاحب له ذكر املازني األشعر بن هالل أشهرهم ومن بدنهم، وخفة ذراعهم،

بغرابتها. الخوارق قبيل من أخباًرا وغريه
الركض. أو العدو الحرض: (66)
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يلصق يكاد أياس وراء مطبًقا كان أوذيس إن أي: الحائك، خشبة الوشيعة: (67)
لرسعة اطراءً ذلك قال تحوك، وهي النساجة بصدر الوشيعة تلصق تكاد كما به،
عند النساء خصائص من كانت والحياكة النسج صناعة أن يخفى وال املتسابقني،
بن املسيب قول ذلك ومثل الحائك. يقل ولم الحائكة، هومريوس: قال ولهذا األقدمني،
املساء قبل همت وقد ثوبًا، تحوك التي املرأة يدي برسعة مطيته رسعة شبه إذ علس؛

خيوطه: باقي أي: اده، جدَّ بإكمال

ب��اإلس��راع ت��ه��م ال��م��س��اء ق��ب��ل اده��ا ج��دَّ ب��ادرت ال��س��ري��ع��ة م��ث��ل

الحيوان. روث أو الخثي، الدمال: (68)
ولكنه منيالوس، مع محاورته من علمت كما املكابر بالفتى أنطيلوخ يكن لم (69)
بتقصريه حسنًا عذًرا لنفسه التمس نسطور، أبيه بحكمة متجمل لبٌق فتًى ومغلوبًا غالبًا

إليه. فيه استماله مدًحا آخيل بمدح وختمه ندبه، عن
فإنه امللوك، وجوائز الشعراء مدائح يف البحث من خلوا اإللياذة كانت وإن إنه (70)
باملال املدح يجيزون كانوا أنهم وأمثالها جزاء» بال مدَّاحي كنت «ما قوله: من يظهر

هللا. سامحهم أصحابنا مغاالة فيه يغالوا لم ولكنهم العرب، نظري الوافر
مشهورون، اءون عدَّ ولهم العرب، به يتنافس كان مما أيًضا الحرض (71)
عمرو بن الحارث أعداهم ولكن ا، رشٍّ وتأبط عنرتة، أخو العبيس وشيبوب كالشنفري،
أنثى وهي بالسلكة، تلقب كانت أمه ألن ذلك؛ له قيل السلكة، بسليك امللقب التميمي
العرب أعدى كان ألنه الخيل؛ جماعات وهي املقانب، سليك تسميُه العرب وكانت الحجل،

إليرادها. محل ال عجيبة أخبار املعنى بهذا وله الجياد، الخيل تلحقه ال رجله عىل
يقتل أن منه املقصود يكن لم أنه الطعان، بيان مواضع ثالثة من يستفاد (72)
مباريه دم يسيل الذي «إن أوًال: قال إذ فقط؛ يجرحه أن بل اآلخر، املتطاعنني أحد
داللة واملطعون للطاعن جزاء جعل ثم للقاتل، الجزاء إن يقل: ولم األول». بالجزاء ينفح
حتى املتطاعنني، يراقبون كانوا أنهم ذلك بعد الشاعر وأرانا حيني، يبقيان أنهما عىل
البالد بعض يف والرتس السيف بلعبة يفعل كما فصلوهما، بأحدهما البطش خيف إذا
الرباز هذا خشونة من كان ومهما الغرب، بالد بعض يف بالسيوف وباملتبارزين الرشقية

اللكام. من ولباقة معنى وأكثر حماقة أقل فهو
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تفيد وال عربناها كما الكرة، أو كرة إال تعني ال باليونانية (Σολος) لفظة إن (73)
بكرة فعربناها اإلطالق، عىل حديد قطعة معناها ولكن األكثرون، فرسها كما القرص
ومعناها (Δισχος) لفظة إىل لقربها بالقرص وفرسوها وعرفنا، مفهومنا إىل اللفظة لقرب

القرص.
إىل السعي مئونة أعوام خمسة يكفيه فحديده الجزاء، هذا ربح من إن يقول: (74)

أشبه. وما سكني، أو ملحراث الحديد طلب يف املدن
السهام. رمي يف املباراة النضال: (75)

الحبل. املسد: (76)
املريش. سهمه أي: مريشه، (77)

أفلون. السهام: ذو (78)
السنارية. الدقل: (79)

نضال يف قرص فقد هذا ومع اإلغريق، رماة أرمى كان طفقري أن رأينا قد (80)
مريون، الفائز فكان مواله إىل يتوسل ولم ومعرفته، براعته عىل اتكل ألنه وذلك مريون،
سانحة، له سنحت كلما الشاعر إليها ينبه حكمة وهي قواه، دون بتقواه فاز وإنما
خفة الشاعر أطرأ فتيني، من أعدى كان الكهل أوذيس أن أبيات بضعة قبل رأينا ولقد
كان دعاؤه. فاستجيب دعا بل قدمه خفة عىل يتكل لم أوذيس ولكن مراًرا، أقدامهما
جميل نضال ذكر لنا تقدم وقد العرب، جاهلية يف املنافسات أسباب أسمى من النضال

.(٢٢ (ن بثينة عشيقي وعتبة
الحراب. الصعاد: (81)

واستنهاضه الحفلة، آخر إىل أغاممنون باستبقاء إحسان أيما الشاعر أحسن (82)
الوجيز؛ الكالم بهذا كثريًا مفاًدا الشاعر فأدى والزعماء، امللوك به يتبارى بأمر للخطار
القوم، عن بمعزل يبقى أن الرئاسة منتهى وإليه بأغاممنون، يليق يكن لم أنه أثبت إذ
رعايًة فطرقل ملأتم يهتم أن إال أيًضا به يجدر يكن ولم خطري، بأمر يمتاز أن بد فال
عىل وجب ثم الفائز، وكان ففعل يده غري عىل الحفلة تختم أن يصح يكن ولم آلخيل،
لم مجاملة وهي فوًرا، بالجزاء له وحكم فأجله أغاممنون حرمة يرعى أن هذا بعد آخيل
الخصمني بني أحكم قد التصايف أن تقدم ما كل من فثبت أغاممنون، غري ألحد يبدها

الخالف. أسباب كل وزالت
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أهله إىل هكطور جثة إعادة

ُمْجَملُُه

والرقاد. الزاد يستطيبون سفنهم إىل اإلغريق جيش أرفض

ال��س��ه��ُد ي��ؤرق��ه ف��ط��رق��ًال ب��ذك��راه األس��ى ق��ات��ل وال��ك��رى آخ��ي��ل وظ��ل

عىل اآللهة فعطفت هكطور، بجثة فطرقل قرب حول ثالثًا دار الصباح الح وملا
زفس فاستدعى وأثينا، هريا فعارضتهم الجثة، لرفع هرمس إنفاذ يف وسعت هكطور
فذهبت الشيخ، والده إىل هكطور جثة آخيُل يعيد أن يود بأنه وأنبأها فحاسنها ثيتيس
ابنه، بافتداء يأمره فريام إىل إيريس زفس أنفذ ثم مطيًعا، آخيل فاستمع باألمر ثيتيس
زفس، أرسله نرس برؤية اطمأنت حتى تذعن ولم فعارضته، بذلك امرأته فريام فأخرب
أدخله حتى ورافقه السهل يف هرمس وأدركه أذيوس واستصحب مركبته فريام فركب
أحد ووادعه الجثة فريام وسلم الفداء آخيل فقبل أحد، به يشعر ولم آخيل خيمة إىل
قافًال به وسار فريام هرمس أيقظ الليل أظلم وملا بمأتمه، القيام له ليتسنى يوًما عرش
فصاحت أبوها، بها يعود أخيها جثة ابنته كسندرة أبرصت البلد قارب وملا إليون، إىل
ورثت الجمهور، واستقبله فريام فدخل ملكهم، ملالقاة أفواًجا الناس واندفع وناحت



اإللياذة

االحتطاب إىل الجمع بادر ثم هيالنة، أخيه وامرأة إيقاب وأمه أنذروماُخ امرأتُه هكطوَر
له. أعدوه قرب يف ودفنوها عظامه جمعوا ثم أيام، عرشة باملأتم وقضوا النار وأرضموا

خ��ت��ام��ا ال��ف��ق��ي��د م��أت��م ف��ي ك��ان ط��ع��ام��ا ال��م��ل��ي��ك ق��س��م ول��ه��م

خيمة هكطور جثة إقامة أثناء يوًما عرش اثنا منها يوًما وعرشين ثالثة النشيد هذا يستغرق
وإليون. آخيل خيمة يف الحوادث ومجرى الهدنة مدة يوًما عرش وأحد آخيل،

والعرشون1 الرابع النشيد

ال��ح��ش��د ذيَّ��ال��ك ارف��ضَّ ل��م��ا ال��ف��ل��ك إل��ى
ال��ج��ن��د وال��وس��ن ال��زاد ي��ب��غ��ي ت��ف��رق

األس��ى ق��ات��ل وال��ك��رى آخ��ي��ل وظ��لَّ
ال��س��ه��د ي��ؤرق��ه ف��ط��رق��ًال ب��ذك��راه

وزم��اع��ه إق��دام��ه ع��ل��ى ي��ن��وح
ت��ب��دو ل��خ��اط��ره س��ج��اي��اه وك��ل

م��ًع��ا ُج��ه��دا ب��ه��ا ح��ربً��ا ك��م وي��ذك��ر
ال��ج��ه��د ن��ال��ه��م��ا ال��ب��ح��ر ب��ع��ب��اب وك��م

ف��ي��ن��ث��ن��ي ي��س��ي��ًرا ف��ي��س��ت��ل��ق��ي ي��ك��ب
ت��ش��ت��دُّ وال��ه��واج��س ص��ف��ح��ت��ي��ه ع��ل��ى

دم��وُع��ه ت��س��ح م��ل��ت��اًع��ا ف��ي��ن��ه��ض
ال��رش��د ف��ات��ه م��ن ج��ري ي��ج��ري ال��ج��رف وف��ي

س��اط��ًع��ا ال��ف��ج��ُر أب��ل��ج أن إل��ى ف��ه��ام
وال��نَّ��ج��د وال��غ��ور ال��ب��ح��ر ي��س��ت��ض��يء ب��ه

وخ��ل��ف��ه ال��ج��ي��اد ش��دَّ ل��م��رك��ب��ه
ي��م��ت��دُّ ال��ت��رب ع��ل��ى ه��ك��ط��ور ش��دَّ ل��ق��د
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ج��رى ب��ه ث��الثً��ا ف��ط��رق��ٍل ق��ب��ر ع��ل��ى
ي��رت��دُّ ل��ل��خ��ي��م ال��نَّ��وم اب��ت��غ��اء وع��اد

ال��ث��رى ع��ل��ى م��ك��بٍّ��ا ه��ك��ط��وًرا وغ��ادر
ال��وج��د ه��اج��ه ب��ه ف��ي��ب��وًس��ا ول��ك��ن

م��ج��ن��ه ع��س��ج��دي ع��ل��ي��ه ف��م��دَّ
ال��ج��ل��ُد2 ُم��زِّق وال ض��رٌّ ��ُه َم��سَّ ف��ال

ل��ذا م��ه��ان��ت��ه ال��ع��ل��ي��ا ب��ن��ي ف��س��اءت
وا3 ج��دُّ ب��إن��ق��اذه ط��رٍّا ه��رم��ٍس ل��دى

وف��وس��ذًا وه��ي��را آث��ي��ن��ا أن ع��ل��ى
ال��ص��د ي��ج��دي��ه��م ل��ي��س ول��ك��ن ت��ص��دوا

ل��ب��ه��م وف��ري��ام إل��ي��وٍن ق��دس (ع��ل��ى
ال��ح��ق��د ي��ل��ه��ب��ه زال م��ا وأق��وام��ه

م��ه��ان��ًة ال��رَّبَّ��ت��ي��ن س��ام ف��ف��اري��س
وغ��ُد ال��ص��ب��ا غ��ضُّ وه��و ق��دًم��ا ب��م��رع��اه

ال��ت��ي ل��ل��رَّب��ة ب��ال��ف��ض��ل ق��اض��يً��ا غ��دا
ت��غ��دو)4 وم��ض��ت ال��م��ن��ى ب��ئ��س ل��ه أب��اح��ت

م��ق��ال��ه ف��ج��ٍر ع��ش��ر ث��ان��ي الح وم��ذ
وي��ح��ت��دُّ: ي��س��ت��ش��ي��ط أل��ق��ى أف��ل��ون

س��خ��ل��ٍة س��اق ك��م ال��ج��ور آل ال��خ��ل��د «ب��ن��ي
أح��رق��ا ق��ب��ل م��ن ه��ك��ط��ور ل��ك��م وث��وٍر

ت��س��ت��ف��زُّه م��ن ل��ي��س م��ي��ٌت ه��و ف��ه��ا
ت��رف��ق��ا ت��ج��ي��ش ن��ف��ٌس إلن��ق��اذه

ووال��د وأمٌّ زوٌج ف��ت��رم��ق��ه
ل��ي��رم��ق��ا وج��ًدا ه��ام وش��ع��ٌب وط��ف��ٌل

وح��ول��ه األخ��ي��ر ب��ال��ف��رض ي��ق��وم��ون
ت��أل��ق��ا ال��وق��ود ن��ي��ران ت��أل��ق

أرى م��ا وآخ��ي��ل آث��رت��م ف��آخ��ي��ل
م��ط��ل��ق��ا وال��ع��دل ل��ل��دي��ن أث��ًرا ب��ه
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م��ت��غ��ش��م��ٍر ف��ات��ٍك غ��ش��وٍم ك��ل��ي��ٍث
وم��زَّق��ا وع��اث ��ا م��ن��ق��ضٍّ ال��س��رب ده��ى

ال��ت��ق��ى غ��ادر وق��د رف��ٍق ذو ه��و ف��م��ا
وال��ش��ق��ا ال��س��ع��ادة أس وال��ح��ي��ا ن��ع��م

وش��ق��ي��ق��ه اب��ن��ه ال��م��رء ي��ف��ق��د ف��ق��د
م��ت��ح��رق��ا ن��اح��بً��ا ف��ي��ب��ك��ي وِخ��الٍّ

م��ض��ى إذا ح��ك��ٌم ول��ألق��دار ف��ي��س��ل��و
ش��وق��ا5 ل��ل��ص��ب��ر ال��خ��ل��ق ق��ل��ب رأي��ن��اه

ع��دوه َق��تْ��ِل م��ن��ذ آخ��ي��ل وه��ذا
م��ع��ل��ق��ا ال��ض��ري��ح ح��ول ي��ج��رره

ف��ه��ل ع��ت��ا وم��ه��م��ا ل��ي��ج��دي��ه ذا ف��م��ا
ون��ح��ن��ق��ا ن��غ��اظ أن م��ن غ��دا ب��أم��ٍن

ب��إس��اءٍة إف��راط��ه م��ن ون��س��ت��اء
أل��ح��ق��ا» ب��ال��ت��رب ال��ح��س ف��ق��ي��د ل��ج��س��ٍم

غ��دا ك��ف��ًؤا «ول��و ه��ي��را: ب��ه ف��ص��اح��ت
ص��دق��ا م��ق��ال��ك ه��ك��ط��ور آلخ��ي��ل

ب��ل��ب��ان��ه��ا إن��س��ي��ٌة غ��ذت ف��ذاك
أع��رق��ا ال��م��ج��د وف��ي ربَّ��ت رب��ٌة وذا

وأب��ح��ت��ه��ا أن��ش��أت��ه��ا ق��د ب��ح��ج��ري
رق��ى وذك��م م��رق��اة ال��ذي ل��ف��ي��ال

ول��ي��م��ة ل��ل��زف��اف ج��م��ي��ًع��ا ح��ض��رت��م
ت��أنَّ��ق��ا ال��ط��ع��ام ح��ول ك��ل��ك��م ب��ه��ا

ع��ازًف��ا ال��ع��رس ف��ي ب��ال��ق��ي��ث��ار ك��ن��ت وق��د
ال��ت��ق��ى»6 ن��ب��ذوا األول��ي إل��ف ال��خ��ن��ى أربَّ

«ق��ف��ي ل��ه��ا: وق��ال زف��ٌس ف��ع��ارض��ه��ا
ت��ع��ن��ف��ي ال ال��ع��ل��ى وأب��ن��اء أه��ي��را

إن��م��ا ك��آخ��ي��ل ن��رى ل��ن ف��ه��ك��ط��ور
ن��ص��ط��ف��ي ك��ه��ك��ط��ور م��رء ال ب��إل��ي��ون
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ق��رب��ات��ه ع��ن ي��س��ه ل��م ع��م��ره م��دى
ي��ت��وقَّ��ف7 ل��م ال��ت��ب��ج��ي��ل وع��ن ل��ن��ا

م��دام��ٍة م��ن م��ذب��ح��ي ي��وًم��ا ي��خ��ل ول��م
ت��ص��رُِّف ب��ح��س��ن وإي��الٍم وش��ح��ٍم

خ��ف��ي��ًة ن��واري��ه أن ب��اٍغ أن��ا وم��ا
ل��ي��خ��ت��ف��ي ق��ط آخ��ي��ل ع��ن األم��ر ف��م��ا

س��اع��ٍة ك��ل ف��ي ب��ال��م��رص��اد ف��ث��ي��ت��ي��س
ب��ت��ل��ط��ف أس��ت��رض��ه��ا ب��ه��ا ع��ل��يَّ

ف��دي��ة آخ��ي��ل ف��ري��ام م��ن ف��ي��ق��ب��ل
وي��ك��ت��ف��ي» إل��ي��ه ه��ك��ط��وًرا وي��دف��ع

ف��ي ت��غ��وص ك��ال��ري��اح ه��بَّ��ت ف��إي��ري��س
ال��ج��دُّ ل��ه��ا ي��دوي ال��ب��ح��ر ع��ب��اب خ��ض��م

م��ض��ت وإم��ب��رٍس س��ام��وس ب��ي��ن وم��ا
م��رب��دُّ ال��لُّ��ج ف��ي ال��ي��م ح��ي��ث ال��ق��ع��ر إل��ى

رص��اص��ٌة غ��اص��ت ال��ثَّ��ور ق��رن دون ك��م��ا
8 ت��ع��ت��دُّ ال��م��ن��ي��ة ف��ي��ه��ا ألس��م��اك��ه

ك��ه��ف��ه��ا غ��ي��اب��ة ف��ي أل��ف��ت ف��ث��ي��ت��ي��س
ع��ق��د9 ح��ول��ه��ا م��ن ال��م��اء ب��ن��ات وح��ش��د

اغ��ت��راب��ه ب��ع��ي��د ف��ي اب��ٍن ع��ل��ى ت��ن��وح
ب��د ل��ه ل��ي��س ط��رواد ف��ي ال��م��وت م��ن

ال��ن��ه��ى ذو زف��س ان��ه��ض��ي «أث��ي��ت��ي��س ف��ص��اح��ت:
ال��ل��ق��ا» إل��ى ف��اس��ت��ط��ي��ري ي��ب��غ��ي ل��ق��اءك

إن��ن��ي ال��طَّ��ول ذو رام «وم��اذا ف��ق��ال��ت:
وال��ب��ق��ا ال��خ��ل��د م��ج��ل��س أت��ح��اش��ى أن��ا

أًس��ى ي��ه��ج ف��م��ه��م��ا س��ي��ري ب��ن��ا ول��ك��ن
��ق��ا ت��ح��قَّ ال��ج��الل زف��س ف��ف��ي ف��ؤادي

وم��ق��ال��ه ن��ط��ق��ه م��ن ي��ك��ن وم��ه��م��ا
وي��ن��ط��ق��ا» ي��ف��وه ل��ن ص��واٍب ب��غ��ي��ر
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وراءه��ا ط��ارت وه��ي س��ارت وإي��ري��س
م��س��وُد ال��ل��ون ح��ال��ك ن��ق��اٌب ع��ل��ي��ه��ا

ف��ه��بَّ��ت��ا ال��ع��ب��اب ان��ش��قَّ أم��ام��ه��ا
ال��خ��ل��د ث��وى ح��ي��ث ل��ل��ع��ل��ي��اء ال��ج��رف م��ن

م��ن��ت��داه��م ال��ع��ل��ى م��ي��ام��ي��ن وح��ي��ث
ال��م��ج��د ك��ل��ل��ه ال��م��ج��د رب زف��س ب��ه

ب��ع��رش��ه��ا أج��ل��س��ت��ه��ا ف��وًرا زف��س ل��دى
ت��ع��دو ن��ح��وه��ا أق��ب��ل��ت وه��ي��را أث��ي��ن��ا

ب��ك��ف��ت��ه��ا وأل��ق��ت ت��ع��زي��ه��ا ��ت وه��شَّ
ال��وق��د ب��ع��س��ج��ده ي��زه��و ق��دًح��ا ل��ه��ا

وأرج��ع��ت ارت��ش��اًف��ا م��ن��ه ق��ض��ت ��ا ول��مَّ
ال��ق��ص��د: م��ا ي��ب��ل��غ ص��اح ف��زف��ٌس ل��ه��ي��را

ع��ال��ٌم ب��ال��ت��ي��اع��ك إن��ي «أث��ي��ت��ي��ُس
اع��رف��ي ف��ب��غ��ي��ت��ي ط��وًع��ا ج��ئ��ت��ن��ي وق��د

ل��ف��ي��ف��ه��ا ال��ش��ق��اق ش��قَّ ال��ع��ل��ى س��راُة
ت��ت��أل��ف ول��م أي��اٍم ل��ت��س��ع��ة

ب��خ��ل��س��ٍة ي��س��ي��ر أن ح��ث��ث��ت وه��رم��س
ف��ت��ش��ت��ف��ي ال��ص��ري��ع ه��ك��ط��ور ب��ج��ث��ة

وح��رم��ًة وًدا أس��ت��ص��ف��ي��ك رم��ت وم��ذ
ال��ت��ع��ط��ف ه��ذا ف��ض��ل أب��غ��ي آلخ��ي��ل

ق��وم��ن��ا غ��ي��ظ ب��ل��غ��ي إل��ي��ه ف��ط��ي��ري
ت��أس��ف��ي وف��رط غ��ي��ظ��ي ف��وق��ه وم��ن

ح��ان��ًق��ا ال��ف��ل��ك ل��دى اس��ت��ب��ق��ى ف��ه��ك��ط��وًرا
ي��ت��خ��وَّف إن ال��س��خ��ط خ��وف ل��ي��رج��ع��ه

م��ن��ق��ذٌ ل��ف��ري��ام إي��ري��ًس��ا أن��ا وه��ا
ي��ف��ي ال��ف��دا ح��ق األس��ط��ول إل��ى ل��ي��م��ض��ي

ق��ل��ب��ه ط��اب ب��م��ا آخ��ي��ال ف��ي��ت��ح��ف
وم��زخ��رف» ش��ائ��ق ع��ت��اد م��ن ب��ه
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ت��ن��ث��ن��ي ال��ط��ود ذرى م��ن وه��بَّ��ت ف��ل��ب��ت
ال��ك��م��د أك��م��ده ال��ق��ت��ه اب��ن��ه��ا ل��خ��ي��م

ن��ع��ج��ًة ذاك إذ األن��ص��ار ذب��ح وق��د
م��دُّوا وزاده��م ح��وال��ي��ه وداروا

ت��زل��ًف��ا وم��ن��ه��ا ت��ح��اذي��ه ��ت ف��خ��فَّ
وال��زن��د ال��ك��ف أع��ط��اف��ه ع��ل��ى ت��دور

ك��أب��ًة ت��ق��ض��م ال��ق��ل��ب َم «إل��ى وق��ال��ت:
م��ن��م��ق��ا10 ف��راًش��ا أو ت��ب��غ��ي زاد وال

ب��غ��ادٍة آخ��ي��ل ت��ل��ه��و أن ب��أس وال
ي��ف��وق��ا11 أن م��وش��ٌك ال��م��ن��اي��ا ف��س��ه��م

ب��رس��ال��ة ��ن��ي اخ��ت��صَّ وزف��س بُ��نَ��يَّ
أق��ل��ق��ا ال��س��ي��ادة أرب��اب ف��ح��ق��دك

غ��ي��ظ��ه ي��ل��ه��ب اش��ت��دَّ وزف��س ف��غ��ي��ظ��وا
م��وث��ق��ا ال��ف��ل��ك ل��دى ه��ك��ط��وًرا ل��ح��ف��ظ��ك

ب��دي��ل��ه» ال��ف��ك��اك ع��ن��ه وخ��ذ ادف��ع ب��ه
م��ش��ف��ًق��ا ري��ب وال زف��ٌس «ق��ض��ى ف��ق��ال:

ف��دي��ًة ال��م��ال ي��ب��ذل م��ن إذن ل��ي��ات
وم��ش��وق��ا»12 ش��ائ��ًق��ا ف��ي��ه ف��ي��رج��ع

واب��ن��ه��ا ال��ف��ل��ك ف��ي األم ح��دي��ث ف��ه��ذا
«ادل��ف��ي13 ل��ه��ا: ق��ال إي��ري��س دع��ا وزف��س

اذه��ب��ي ب��ه األول��م��ب ش��م م��ن ب��الغ��ي
ك��ل��ف��ي ب��األم��ر إل��ي��ون ف��ي وف��ري��ام

ي��ف��ت��دي ه��ك��ط��ور األس��ط��ول إل��ى ل��ي��ذه��ب
ي��ت��ح��ِف وب��ال��غ��رِّ ي��س��ت��رض��ي وآخ��ي��ل

م��ع��م��ر ف��ي��ٍج غ��ي��ر م��ع��ه ي��م��ض وال
م��س��ع��ف اآلن ال��م��رك��ب ب��غ��ال ل��س��وق

ال��ذي ب��اب��ن��ه ق��اف��ًال ف��ي��ه��ا وي��رج��ع
��ف ال��م��ث��قَّ ب��ح��د آخ��ي��ل اج��ت��اح ق��د
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ال��رَّدى ي��ره��ب وال خ��وًف��ا ي��ض��ط��رب وال
ف��ي��ق��ت��ف��ي ن��س��ي��ر أرغ��وٍص ف��ق��ات��ل

آم��نً��ا ي��ذه��ب م��ع��ه دل��ي��ٌل ف��ذاك
م��وق��ف14 ب��آم��ن آخ��ي��ل ل��م��ن��زل

م��ت��ع��س��ًف��ا ي��غ��ت��ال��ه ل��ن وآخ��ي��ل
ب��ت��ع��س��ف رام��ه م��م��ن وي��ح��م��ي��ه

ح��م��اق��ٍة ذو وال ج��ه��ٍل ذو ه��و ف��ال
ال��ت��ع��ج��رف15 ب��ش��ر ال��ت��ق��وى ن��اب��ذ وال

��م��ت ي��مَّ ف��ري��ام ال��ري��ح م��ث��ل ف��إي��ري��س
ال��ول��د ح��ول��ه م��ن ار ال��دَّ وس��ط ف��أل��ف��ت��ه

ث��ي��اب��ه��م ب��ل��ت ال��ن��وح غ��ي��ر ت��ل��ف ول��م
م��ن��ه��د ب��ال��ح��زن وال��ع��زم دم��وع��ه��م

م��ت��م��رًغ��ا ح��ث��ا ق��د م��م��ا وف��ري��ام
ب��رد16 وي��ك��ن��ف��ه خ��ث��ي ي��دن��س��ه

وب��ن��ات��ه ك��نَّ��ات��ه ص��رح��ه وف��ي
ال��ب��ع��د17 ع��ظ��م ب��ع��ده��م ل��ب��ه��م ي��ن��ح��ن

أًس��ى م��ن��ت��ف��ض وه��و إل��ي��ه ت��دنَّ��ت
ال��ف��ق��د ح ب��رَّ ب��ه م��م��ا ب��رع��دت��ه

ف��ال دردان��ٍس اب��ن «ي��ا ب��رف��ق: وق��ال��ت
أك��ل��ف ل��م األس��ى ف��ب��أن��ب��اء ت��خ��ف

أس��ارن��ي زف��س ال��ع��ل��م ب��خ��ي��ر ول��ك��ن
م��ن��ص��ف ل��ك م��ش��ف��ٍق أس��م��ى وه��و ن��ع��م

اف��ت��دى ه��ك��ط��وًرا ل��ألس��ط��ول ام��ض ي��ق��ول
أت��ح��ف18 وب��ال��غ��ر ف��اس��ت��رض��ى وآخ��ي��ل

م��ع��م��ٍر ف��ي��ٍج غ��ي��ر ي��م��ض��ي م��ع��ك وال
م��س��ع��ِف19 اآلن ال��م��رك��ب ب��غ��ال ل��س��وق

ال��ذي ب��اب��ن��ك ق��اف��ًال ف��ي��ه��ا ف��ي��رج��ع
ال��م��ث��ق��ف ب��ح��د آخ��ي��ل اج��ت��اح ق��د

964



والعرشون الرابع النشيد

ال��رَّدى ت��ره��ب وال خ��وًف��ا ت��ض��ط��رب وال
ف��ت��ق��ت��ف��ي ي��س��ي��ر أرغ��وٍص ف��ق��ات��ل

آم��نً��ا ت��ذه��ب م��ع��ه دل��ي��ٌل ف��ذاك
م��وق��ف ب��آم��ن آخ��ي��ل ل��م��ن��زل

ت��ع��س��ٌف م��ن��ه ي��ؤذي��ك ل��ن ف��آخ��ي��ل
ت��ع��س��ف ك��ل ع��ن��ك ح��ت��ًم��ا وي��م��ن��ع

ح��م��اق��ٍة ذو وال ج��ه��ٍل ذو ه��و ف��ال
ال��ت��ع��ج��رف ب��ش��ر ال��ت��ق��وى ن��اب��ذ وال

ح��رم��ًة ري��ب وال ي��رع��ى ول��ك��نَّ��ه
ال��م��ت��زل��ف» ذلَّ��ِة ف��ي ج��اءه ل��م��ن

أم��ر ل��س��اع��ت��ه وف��ري��ام ط��ارت
ال��س��ف��ر م��رك��ب��ة ل��ت��ع��دَّ أب��ن��اءه

ال��ـ وت��ع��لِّ��ق ب��غ��ال��ه��ا ت��ش��دَّ ول��ه��ا
ان��ح��در ال��ن��وم ل��ح��ج��رة ث��م ـ��زن��ب��ي��ل

ج��دران��ه��ا ع��ط��ري��ٌة غ��رف��ٌة ه��ي
ب��ن��ي��ان��ه��ا ازده��ى ب��األرز ش��م��اء

ن��ف��ي��س��ٍة ك��ل أع��دَّ ث��م ك��ان ق��د
ال��ب��ص��ر رؤي��ت��ه��ا ي��ش��ت��اق وث��م��ي��ن��ٍة

ال��ع��ل��ى ش��م «م��ن ق��ال: ن��ادى إي��ق��اب
أرس��ال ق��د إاله��ًة إل��يَّ زف��ٌس

أف��ت��دي واب��ن��ي ل��ألس��ط��ول ألس��ي��ر
ال��غ��رر م��ن ي��ش��اء م��ا أت��ح��ف وآخ��ي��ل

ص��رح��ي س��ري��ًع��ا ل��ي ب��ف��ك��رك ف��إذن
م��ط��م��ح��ي غ��اي��ة ف��ل��ذاك أن��ا أم��ا

ال��ع��دى ف��ل��ك إل��ى ي��دف��ع��ن��ي وال��ق��ل��ب
ان��ه��م��ر: وم��دم��ع��ه��ا ق��ال��ت وج��ي��وش��ه��م»

ل��دى ب��ه ع��رف��ت ح��ج��ى أي��ن «وي��اله
ال��ع��دى ق��وم وف��ي ح��ت��ى ط��روادٍة
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ف��تً��ى إل��ى ل��ل��س��ف��ي��ن وح��دك أت��س��ي��ر
ق��ه��ر ق��د ه��م��اٍم ب��ط��ٍل ف��تً��ى ك��م ل��ك

ت��رى أال ك��ال��ح��دي��د ق��ل��ب��ك ش��ك ال
وت��ج��بَّ��را ع��ت��ا اًرا غ��دَّ آخ��ي��ل

وال رف��ٌق ال أت��ي��ت رآك ف��ل��ئ��ن
غ��در ف��وًرا وخ��ل��ت��ه ل��دي��ه ع��ط��ٌف

م��ع��زل ف��ي ب��ص��رح��ن��ا ف��ل��ن��ن��دب��ن
ي��غ��زل20 ل��م ال��ق��ض��ا ل��ه ال��ه��وان ف��س��وى

ول��دت��ه م��ن��ذ أت��ي��ح ال��ه��الك ول��ه
ال��ع��ب��ر ت��ب��ل��ل��ه ال ع��ن��ا ال��ب��ع��د ف��ي

ي��غ��ت��دي وي��ال ل��ل��غ��ض��ف وف��ري��س��ًة
م��ت��م��رد ظ��ال��ٍم ع��ت��يٍّ ب��ح��م��ا

ك��ب��ده أق��ض��م ال��س��ف��اك ب��ذا ل��ي م��ن
أذر21 وال ع��ل��ي��ه أب��ق��ي ف��ال ق��ض��ًم��ا

ق��ض��ى ن��ك��ًس��ا ف��ال ه��ك��ط��ور ي��ق��ض إن
م��ت��ع��رض��ا ك��ري��ه��ة ل��ك��ل ل��ك��ن

ون��س��ائ��ه��ا ط��روادٍة ع��ن ال��ذود ف��ي
ال��م��ف��ر»22 ع��رف وال ج��زٌع ان��ت��اب��ه م��ا

ُع��ظِّ��م��ا: ربٍّ ب��ج��الل ف��أج��اب��ه��ا
م��ص��م��م��ا ن��وي��ت ف��ق��د ال��م��الم «خ��ل��ي

إذن ت��ق��ف��ي ف��ال ع��زم��ي ت��ص��رف��ي ل��ن
ال��م��ق��ر ه��ذا ف��ي ال��ش��ؤم ط��ي��ر ك��وق��وف

ه��ن��ا ع��راف ب��األم��ر ج��اءن��ي ل��و
م��ت��ك��ه��ن��ا ع��ائ��ٌف أو ك��اه��ٌن أو

ك��اذٌب ذل��ك وق��ل��ت ع��ن��ه ل��رغ��ب��ت
ال��ن��ظ��ر م��ق��ال��ت��ه ع��ن ف��وًرا وص��رف��ت

أب��ص��رت��ه��ا إاله��ة ت��ل��ك ل��ك��ن
أط��ع��ت��ه��ا ال��ي��ق��ي��ن وب��ذا وس��م��ع��ت��ه��ا
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ال��ردى ي��واف��ي��ن��ي ب��أن رض��ي��ت ول��ق��د
ال��ق��در ح��ك��م ذا ك��ان إن ال��ع��دى ب��ي��ن

وغ��ل��ت��ي ال��ح��ب��ي��ب اب��ن��ي أض��م ف��ل��ئ��ن
ب��ذل��ت��ي» آخ��ي��ل ب��ي ل��ي��ف��ت��ك أش��ف��ي

م��خ��رًج��ا ي��ف��ت��ح ق��ام ال��خ��زائ��ن ث��م
ع��ش��ر اث��ن��ي ب��ه��نَّ م��ن��ض��ود ك��ل م��ن

وش��ع��اره��ا ون��ق��اب��ه��ا ب��رده��ا م��ن
ودث��اره��ا زرب��ي��ه��ا م��ن وك��ذاك

ع��ش��رة ش��واق��ل ذه��ٍب م��ن وأع��دَّ
ادَّخ��ر ك��ان أرب��ًع��ا ج��ف��انً��ا وك��ذا

ال��ت��ي ال��ك��أس ك��ذل��ك وم��ن��ص��ت��ي��ن
أه��دت إل��ي��ه ق��دًم��ا إث��راق��ٌة

ب��رس��ال��ٍة واف��ًدا ح��ب��ت��ه وب��ه��ا
األب��ر ه��ك��ط��ور ل��ف��ك��اك ف��أض��اف��ه��ا

أب��واب��ه ف��ي ال��ط��رواد وت��ك��أك��أ
خ��ط��اب��ه: ب��م��ر ي��ع��ن��ف��ه��م ف��م��ض��ى

اف��رن��ق��ع��وا ال��ه��وان ق��وم أي��ا «ع��ن��ي
ال��ك��در م��ق��ام��ك��م ف��ي ي��ب��رح أف��ل��م

ب��دورك��م ت��ن��دب��ون م��ن ل��ك��م م��ا أو
ب��زف��ي��رك��م أًس��ى ت��زي��دون��ي ح��ت��ى

أًس��ى ي��ل��ظ��ي��ن��ي أن ح��س��ب��ي أول��ي��س
خ��ر ه��ك��ط��ور ف��ت��ي��ت��ي وأب��س��ل زف��س

األذى ك��ل ذي إال ت��ل��ف��ون ول��س��وف
م��أخ��ذا أس��ه��ل م��ات م��ذ ب��ت��م إذ

م��ع��اق��ل��ي دك ع��ي��ن��اي أب��ص��رت ال
س��ق��ر» ف��ي ذل��ك ق��ب��ل ب��زج��ي ل��ي م��ن

ف��أدب��روا ��ول��ج��ان ب��ال��صَّ واس��ت��اق��ه��م
ي��زج��ر23 أق��ب��ل وب��ن��ي��ه وج��ه��ه م��ن
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ه��ي��ف��وث��وًس��ا ف��اري��س ه��ي��ل��ي��ن��ًس��ا
األغ��ر أغ��اث��ون ذي��ف��وبً��ا ف��م��ون

ال��دم��ا ��اك س��فَّ ف��ول��ي��ت أن��ط��ي��ف��نً��ا
األي��ه��م��ا24 ذي��وس ت��اس��ع��ه��م وك��ذاك

س��اخ��ًط��ا ع��ل��ي��ه��م أوام��ره أل��ق��ى
ان��ت��ه��ر: ب��ح��دت��ه وك��ل��ه��م ح��ن��ًق��ا

ال��ف��ش��ل ره��ط ي��ا ال��س��وء أول��د «ع��ج��ًال
ال��ب��ط��ل ذاك ف��دا ط��رٍّا ل��ي��ت��ك��م ي��ا

ف��ت��ى ف��ك��م ال��ش��ق��اء واع��ظ��م وي��اله
خ��ط��ر ذي ق��رٍم إل��ي��ون ف��ي ك��ان ل��ي

ال ل��ه��ف��اه ف��ال أح��ٌد ل��ي ي��ب��ق ل��م
ال��ع��ل��ى25 ب��ن��ي ق��رن ال��ق��رن ذاك م��س��ط��ور

وم��ن��ي��ت��ي إط��روي��ل ال��ف��وارس وأب��و
ال��ب��ش��ر ب��ي��ن غ��ًدا ربَّ��ا م��ن ه��ك��ط��ور

م��ع��رق رٍب ب��اب��ن أش��ب��ه ك��ان ق��د
ش��ق��ي إلن��س��يٍّ ب��م��ول��وٍد م��ن��ه

م��س��ت��ب��ق��يً��ا ال��وغ��ى أب��اده��م ط��رٍّا
ال��زم��ر ب��ي��ن وأق��ب��ح��ه��ا زم��رة ل��ي

ك��ذَّاب��ًة ��اص��ًة رقَّ رنَّ��ام��ًة
ب��ة26 س��الَّ س��وام��ه��ا ال��ب��الد وب��ن��ي

ون��ض��دت��م م��رك��ب��ي ش��ددت��م أف��ال
األث��ر» ع��ل��ى أس��ي��ر ل��ك��ي ال��م��ت��اع ه��ذا

وت��أل��ب��وا ل��زج��ره ال��ب��ن��ون ج��زع
ت��أه��ب��وا ال��ب��غ��ال م��رك��ب��ة ول��ش��د

وازده��ت ح��دي��ثً��ا ص��ن��ع��ت ط��يَّ��ارٌة
اس��ت��ق��ر ال��ح��ال ف��ي ال��زن��ب��ي��ل ف��ب��س��ط��ح��ه��ا

ال��وت��د ع��ل��ى ك��ان ال��ب��ق��س ن��ي��ر وال��ن��ي��ر
ال��ع��دد ح��ل��ق ظ��ه��ره ف��ي م��ح��ق��وق��ٌف
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ال��ذي ب��ال��س��ي��ر وك��ذاك ب��ه ف��أت��وا
ق��در ط��وًال أذرع وت��س��ع��ة ف��ي��ه

أدخ��ل��وا ح��اًال ال��ج��ذع رأس ب��ال��ن��ي��ر
ح��وَّل��وا ث��الثً��ا ح��ول��ي��ه وال��س��ي��ر

ع��ق��ده أح��ك��م ال��ج��ذع ذاك ت��ح��ت م��ن
اب��ت��در27 ��رح ال��صَّ إل��ى ك��ل��ه��م ث��م م��ن

ال��م��رك��ب��ه ي��ش��ح��ن��ون اس��ت��ق��ل��وا م��ن��ه
ه��ب��ه آلخ��ي��ل ه��ك��ط��ور ب��ف��ك��اك

م��ي��س��ي��ٍة م��ن ب��غ��ل��ي��ن ل��ه��ا ق��رن��وا
اف��ت��خ��ر وب��ه��ا ه��دي��ًة ن��ال ف��ري��ام

ف��ي ف��رس��ي��ن إل��ى ع��م��دوا ذا ب��ع��د م��ن
ب��ت��ل��ط��ف28 غ��ذا ع��نَّ��ت��ه أك��ن��اف

ص��رج��ه ف��ي ف��ي��ج��ه م��ع ف��ب��ن��ف��س��ه
ال��ك��ب��ر29 ي��رع ول��م ش��ده��م��ا ال��ح��ال ف��ي

ال��ن��ص��ب ي��ح��زق��ه��ا إي��ق��اب وأت��ت��ه
ال��ذه��ب ك��أس ف��ي ال��راح ص��رف ب��ش��ه��ي

إل��ى ت��ن��دب��ه ال��خ��ي��ل أم��ام وق��ف��ت
ال��خ��ط��ر ي��ل��ج أن ق��ب��ل ال��م��دام��ة ص��ب

واس��ك��ب خ��ذه��ا ال��ك��أس «إل��ي��ك ق��ال��ت:
اط��ل��ب زف��س م��ن ال��ع��ود وح��س��ن زل��ف��ى

ط��رف��ه ي��رم��ق إل��ي��ون م��ن زف��س م��ن
ق��ر ع��ل��ي��اه ف��ي ح��ي��ث إي��ذا ط��ود م��ن

ي��رس��ل ف��س��ل��ه رغ��م��ي ع��ل��ى ت��م��ض��ي
ال��ع��ل��ي ال��ط��ول ذا ال��م��ي��م��ون ط��ي��ره ل��ك

س��ان��ًح��ا ي��م��ي��ن��ك إل��ى أت��اك ف��إذا
ح��ذر30 ب��ال ال��ع��داة ج��ئ��ت ورأي��ت��ه

م��ع��رض��ا زف��ٌس ظ��لَّ إن ل��ك��ن��م��ا
ال��رض��ا ي��ب��د ل��م م��ن��ه ال��رس��ال��ة وب��ذي

969



اإللياذة

ل��ف��ل��ك��ه��م ت��س��ي��ر أن أغ��ري��نَّ��ك ال
اس��ت��ع��ر» م��ه��ج��ت��ك ول��ب رغ��ب��ت م��ه��م��ا

ام��رأة ي��ا أع��ص��ي��ن��ك «ل��ن ف��أج��اب��ه��ا:
ال��ت��وط��ئ��ه ن��ع��م ل��زف��س األك��ف ب��س��ط

وأم��ره ي��رق» ع��ط��ًف��ا ف��ل��ع��ل��ه
ص��در ب��خ��دم��ت��ه ل��ج��اري��ٍة ف��وًرا

ت��ذه��ب وط��سٍّ ب��إب��ري��ٍق ف��دن��ت
ت��س��ك��ب ي��دي��ه ع��ل��ى ال��ط��ه��ور م��اء

أراق��ه��ا ال��وض��وء ب��ع��د م��ن وال��ك��أس
ال��ض��رر ��اع دفَّ ل��زف��س ال��ح��ض��ي��ض ف��وق

واق��ًف��ا ي��ن��ظ��ر أق��ام ال��س��م��اء وإل��ى
ه��ات��ًف��ا: ي��ص��رخ ال��دار ت��ل��ك وس��ط ف��ي

ع��ال إي��ذا م��ن زف��س ال��ع��وال��م «اأب��ا
ائ��ت��م��ر ال��ك��ل ج��الل��ه ألم��ر م��ن ي��ا

وأرس��ل ي��رق ف��ل��ي آخ��ي��ل َس��كِّ��ْن
ال��ع��ل��ي ال��ط��ول ذا ال��م��ي��م��ون ط��ي��رك ل��ي

س��ان��ًح��ا ي��م��ي��ن��ي ع��ن أت��ان��ي ف��إذا
ح��ذر» ب��ال ال��ع��داة ج��ئ��ت ورأي��ت��ه

وأرس��ال اس��ت��ج��اب زف��س ف��دع��اءه
ال��ف��ال أط��ي��ار ك��ل أص��دق ال��ح��ال ف��ي

ق��ت��م��ٍة ذا ك��اس��ًرا زف��ي��ًف��ا ن��س��ًرا
اش��ت��ه��ر ال��ع��رف ف��ي ال��ف��ت��اك ب��األس��م��ر

ح��ج��رة ك��ص��ف��ق��ي ن��ش��را ق��د ج��ن��ح��اه
م��ب��ن��ي��ة ال��غ��ن��ا ص��رح ف��ي ش��م��اء

ظ��ه��وره خ��ي��ر ال��ط��رواد ف��ت��ن��س��م
ظ��ه��ر إل��ي��ون ف��وق ي��م��ي��نً��ا ل��م��ا

ع��ل��ى ل��س��اع��ت��ه ف��ري��اٌم ف��ه��ن��اك
اع��ت��ل��ى ب��ش��راه ب��ح��م��ي��ل ك��رس��ي��ه
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ب��داره ت��غ��ي��ر ف��م��ض��ت واس��ت��اق��ه��ا
ص��ر31 ال��ج��ري ذاك وق��ع م��ن ورت��اج��ه��ا

وأس��رع��ا ال��ب��غ��ال ح��ّث وأم��ام��ه
أرب��ع��ا32 م��ح��اًال م��ع��ت��ل��يً��ا إي��ذوس

ال��ـ ف��ي ذوي��ه وك��ل ب��إل��ي��وٍن ج��ريً��ا
ق��ب��ر م��ي��تً��ا م��ن ن��دب ت��ن��دب آث��ار

ال��ب��ل��د ب��أس��واق اج��ت��ازا إذا ح��ت��ى
أح��د ي��ح��وط��ه��م��ا ال ا ج��دَّ ل��ل��س��ه��ل

وال��ـ األب��ن��اء ان��ث��ن��ى دي��اره��م وإل��ى
األخ��ر ال��ج��م��اه��ي��ر ك��ل م��ع أص��ه��ار

ول��ج��ا ق��د وال��ش��ي��خ��ان زف��س رأى ل��م��ا
ش��ج��ا وه��اج ل��ف��ري��اٍم رقَّ ال��س��ه��ل ف��ي

«ل��ك��م ق��ال: ال��م��ح��ب��وب ه��رم��س اب��ن��ه ن��ادى
ت��ل��ج��ا أن اإلن��س��ان ب��ن��ي ب��ي��ن أح��ب��ب��ت

إذن ف��اص��ح��ب��نَّ ت��س��ت��ج��ب��ه��م ت��ش��أ وإن
خ��رج��ا ق��د األس��ط��ول إل��ى ف��ه��و ف��ري��ام

أح��ٌد ال��م��ال ب��ي��ن ب��ه ي��ع��ل��م��نَّ ال
ح��رج��ا» ف��ال آخ��ي��ال ج��اء إذا ح��ت��ى

ع��ج��ٍل وف��ي أرغ��وٍص ق��ات��ل ل��بَّ��اه
م��ب��ت��ه��ج��ا رج��ل��ي��ه ف��ي أوث��ق خ��ف��ي��ه

ذه��ب وم��ن ص��ي��غ��ا ع��ن��ب��ر م��ن (خ��ف��ان
درج��ا)33 ق��د ال��ري��ح م��ث��ل وال��ب��ر ال��ب��ح��ر ف��ي

ع��ل��ى ال��س��ب��ات ي��ل��ق��ي ال��ذي وال��ص��ول��ج��ان
خ��ل��ج��ا34 إن ال��وس��ن��ان ي��وق��ظ أو ش��اء م��ن

ف��ي ي��ن��زل ال��ط��رف ل��م��ح م��ث��ل م��ض��ى ب��ه
م��دل��ج��ا ال��ب��ح��ر ب��ج��رف ال��س��ه��ول ت��ل��ك

ن��ح��وه��م��ا ج��دَّ أم��ي��ًرا ي��ح��ك��ي وراح
ب��ل��ج��ا35 ال��ص��ب��ا ش��رخ ف��ي خ��ط ع��ذاره
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وق��ف��ا ج��اوزا ��ا ل��مَّ إي��ل��وس وق��ب��ر
دج��ى ج��ي��ش ال��غ��ب��راء ع��ل��ى أغ��ار وق��د

خ��ي��ل��ه��م��ا ل��ل��ن��ه��ر ي��وردا ب��أن ��ا ه��مَّ
م��ن��زع��ج��ا ال��ف��ي��ج ف��ه��بَّ ال��ب��غ��ال م��ع

دردن��س اب��ن «ي��ا ف��ن��ادى: اإلل��ه رأى
ح��رج��ا م��وق��ًف��ا وق��ف��ن��ا وان��ظ��ر ت��روَّ

ه��ربً��ا ه��ل ب��ال��ح��ت��ف ج��اءن��ا ً ام��رأ أرى
ال��ف��رج��ا ن��ط��ل��ب وف��وًرا ال��ج��ي��اد ن��ل��وي

وم��رح��م��ًة ن��ح��ن��ي رك��ب��ت��ه ف��وق أو
رج��ا» ي��س��ت��ج��ي��ب أن ل��ن��ا ع��س��اه ن��رج��و

أًس��ى واق��ش��ع��رَّ خ��وًف��ا ف��ري��ام ف��ارت��اع
م��ل��ت��ع��ج��ا ال��ش��ع��ر م��زب��ئ��ر غ��دا وق��د

ي��ده ع��ل��ى ي��ه��وي ه��رم��س دن��ا ل��ك��ن
م��م��ت��زج��ا: ال��ق��ول ب��ل��ي��ن ال��س��ؤال ي��ل��ق��ي

وس��ن��ت ق��د وال��ن��اس أب��ت��ا ي��ا «ع��الم
ت��رت��ح��ل36 ال��خ��ي��ل وه��ذي ال��ب��غ��ال ب��ذي

ش��ره��م خ��ف��ت ه��الَّ األخ��اءة ه��ن��ا
م��ش��ت��ع��ل ب��ال��ع��دوان ل��ك وك��ل��ه��م

أي��ه��م واف��اك ل��و اآلن ب��ال��ك م��ا
م��ن��س��دل ال��ل��ي��ل وس��ت��ر ال��ري��اش ب��ذا

أرى وال��رف��ي��ق ض��ب��اٍب غ��ضَّ ك��ن��ت م��ا
ق��ب��ل األذى دف��ع ف��ي ل��ك ف��م��ا ش��ي��ًخ��ا

ع��ض��ًدا ب��ي ف��ال��ق ب��ل ض��رري ت��خ��ف ف��ال
ي��م��ت��ث��ل»37 ف��ي��ك وأب��اه ان��ب��رى ل��ك

«أج��ل ال��ج��الل: ي��ع��ل��وه ف��ري��ام ف��ق��ال
ت��ق��ل ل��م ال��ح��ق م��ق��ال غ��ي��ر ب��ن��ي

ب��س��ط��وا ق��د ال��خ��ل��د آل ب��ع��ض أرى ل��ك��ن
ال��ج��ل��ل ال��م��وق��ف ف��ي ك��ف��ه��م ع��ل��يَّ
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ذي ن��ظ��ي��رك ب��س��يَّ��ار أس��روا إل��يَّ
ال��م��ث��ل ن��ادر وع��ق��ل وح��س��ن ق��د

ف��رع��ه��م» أن��ت أله��ٍل وط��وب��ى أه��ًال
ت��رت��ج��ل ال��ق��ول خ��ي��ر ش��ي��خ «ي��ا ف��ق��ال:

ت��رى أي��ن األم��ر ط��ل��ع ف��أط��ل��ع��ن��ي
وال��ح��ل��ل ال��ح��ل��يُّ ه��ذا ال��ل��ي��ل ف��ي ي��س��اق

م��ؤت��م��نً��ا ار ال��دَّ ب��ق��اص��ي أت��ط��ل��ب��نَّ
ال��وج��ل ع��را إل��ي��ون ك��لَّ أم ل��ه��نَّ

وق��ض��ى ن��أى ل��م��ا ه��ج��ره��ا ف��رم��ت��م
ال��ب��ط��ل» اب��ن��ك ه��ك��ط��ور األخ��اءة ه��ول

ي��ا األروم��ة أي م��ن أن��ت «م��ن ف��ق��ال:
ل��ي» ي��ب��س��ط ال��م��ن��ت��اب اب��ن��ي ح��ت��ف ذك��ر م��ن

ل��ي ام��ت��ح��ان��ك ذاك ه��ل ش��ي��خ «ي��ا أج��اب:
أم��ت��ث��ل38 ه��ك��ط��ور ع��ن خ��ب��ري ج��ئ��ت إذ

م��ك��ت��س��ئً��ا ل��ل��ف��ل��ك ب��ه ب��ص��رت ف��ك��م
ي��م��ت��ش��ل39 ال��ح��ت��ف وس��ي��ف األخ��اء ج��ي��ش

وم��ان��ع��ن��ا وأك��ب��رن��ا رأي��ن��ا وك��م
ن��ق��ت��ت��ل أت��ري��ذ ع��ل��ى غ��ي��ًظ��ا آخ��ي��ل

م��ن��ت��ظ��ًم��ا واف��ي��ت أع��وان��ه ق��وم ف��ي
أت��ص��ل ال��م��رم��ي��د وإل��ى ب��ف��ل��ك��ه

غ��دا ال��ي��س��ار أه��ل م��ن ف��ل��ق��ط��ور أب��ي
ك��م��ل��وا س��ب��ع��ًة ب��ن��وه ح��ك��اك ش��ي��ًخ��ا

وس��اب��ع��ه��م ظ��ل��وا س��ت��ٌة ف��ع��ن��ده
ح��م��ل��وا م��ذ اإلغ��ري��ق م��ع ح��م��ل��ت أن��ا

أس��ه��م��ه��م دون ف��س��ه��م��ي اق��ت��رع��ن��ا ل��م��ا
أم��ت��ث��ل ج��ئ��ت آخ��ي��ل ف��أم��ر ب��دا

م��رت��ق��بً��ا ل��ل��س��ه��ل أن��ف��ذن��ي واآلن
ال��م��ل��ل ال��وغ��ى ك��ف م��ن ال��ق��وم ع��را ف��ق��د
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غ��ده��م م��ن إل��ي��ون ع��ل��ى س��ي��ح��م��ل��ون
ال��ح��ي��ل» ب��ه��ا ض��اق��ت ردع��ه��م ع��ن وال��ص��ي��د

م��ن��ت��س��بً��ا ك��ن��ت «إم��ا ف��ري��ام: ف��ق��ال
م��ه��ل ب��ال ف��اص��دق��ن��ي آي��اك اب��ن إل��ى

ق��ط��ًع��ا رم��ى آخ��ي��ل ه��ك��ط��ور أج��س��م
ي��زل»40 ل��م ال��ف��ل��ك ت��ل��ك ق��رب أم ل��ل��غ��ض��ف

ب��ه ع��اث ن��اب ال م��ن��س��ٌر «ال ف��ق��ال:
ح��م��ل��وا ق��د ل��ل��خ��ي��م ج��ث��ت��ه ل��ك��نَّ

اث��ـ ب��زغ ل��ق��د آخ��ي��ل ف��ل��ك م��ن ال��ق��رب ف��ي
م��ع��ت��ق��ل وه��و ع��ل��ي��ه ف��ج��ًرا ع��ش��ر ـ��ن��ا

ت��خ��ل��ل��ه أو ف��س��اٌد ع��راه ف��ال
ق��ت��ل��وا ال��وغ��ى ف��ي ب��ه��ًم��ا ت��خ��ل��ل دود

ص��اح��ب��ه ح��ول ف��ج��ٌر ط��ر وك��ل��م��ا
ي��ج��ت��ذل41 ب��ال��ع��ن��ف ب��ه ط��اف آخ��ي��ل

ت��رًف��ا أب��ص��رت��ه إذا ل��ت��ع��ج��ب��نَّ
م��ن��دم��ل وال��ج��رح دن��س��ه ت��ق��ع ال

ان��دم��ل��ت ق��د ف��ي��ه ف��ه��ق��ت ط��ع��ن��ٍة ك��م
غ��س��ل��وا ال��دِّم��ا ت��ل��ك ال��ع��ل��ى آل ك��أن

م��ص��رع��ه ب��ع��د ح��ت��ى ودوه ش��ك ال
غ��ف��ل��وا» م��ا ال��ق��ه��ار ال��ب��ط��ل ذل��ك ع��ن

ول��دا «وا ال��ش��ي��خ: وص��اح ق��ل��بً��ا ف��ط��اب
ع��م��ل م��ن ل��ألرب��اب ال��ب��ر ح��ب��ذا ي��ا

وال األل��م��ب أرب��اب ع��اش م��ا ي��ن��س ل��م
األج��ل ان��ق��ض��ا ب��ع��د ول��و أغ��ف��ل��وه ه��م

ع��ض��دي وك��ن م��ن��ي خ��ذ ال��ك��أس ف��ه��ذه
ال��س��ب��ل ه��ذه ف��ي ال��ع��ل��ى آل ب��ع��ون

ت��ب��ل��غ��ن��ي» آخ��ي��ل ل��خ��ي��م��ة ح��ت��ى
ال��ن��ح��ل ش��ي��م��ت��ي «ل��ي��س��ت ه��رم��س: ف��ق��ال
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ت��ط��م��ع��ن��ي أن��ت م��ا ح��دثً��ا أك��ن م��ه��م��ا
ت��ص��ل خ��ف��ي��ًة آخ��ي��ل ع��ن ب��ن��ائ��ٍل

ي��دي ت��م��دَّ أن ت��أب��ى وال��نَّ��ف��س أخ��ش��اه
ال��ف��ش��ل42 ذل��ك ع��ق��ب��ى إن ل��س��ل��ب��ه

إل��ى ب��غ��ي��ت ل��و ح��ت��ى ألص��ح��ب��ن��ك
ت��ن��ت��ق��ل ال��ش��أن ذات أرغ��وس ب��الد

ع��ل��ى ظ��ل��ل��ت م��ا وب��ح��ًرا ب��ًرا ول��ي��س
األس��ل» ال��ع��دى ك��ف م��ن ت��م��س��ك ع��ه��دي

ال��ـ واس��ت��ل��م ل��ل��ك��رس��ي ه��رم��س وه��ب
م��ن��ت��ه��ج��ا اس��ت��اق ث��م وال��س��وط ـ��ع��ن��ان

وب��ال��ـ وال��ب��غ��ال أورى ال��خ��ي��ل ��ة وِه��مَّ
اتَّ��َل��ج��ا43 ال��ح��م��ى ألس��وار ح��اًال ـ��ح��ف��ي��ر

ف��ع��ل��ى زاده��ا أع��دَّت ال��ع��ي��ون أل��ف��ى
ان��دم��ج��ا44 ب��ه��ا ت��ه��ج��اًع��ا ص��ب أج��ف��ان��ه��م

ب��ال ال��ح��ص��ار أرت��اج ي��ف��ت��ح وراح
زل��ج��ا45 ب��ه��ا أزالًج��ا وي��دف��ع ع��ن��ا

وم��رك��ب��ه وف��ري��اٍم وب��ال��ه��داي��ا
زل��ج��ا46 ال��ح��م��ى ب��ط��ن وف��ي ال��خ��ي��ام أم

ال��ـ رف��ع ال��ت��ي ال��ش��م��ا ال��خ��ي��م��ة إل��ى ح��ت��ى
ع��رج��ا م��ل��ك��ه��م أي��اٍك الب��ن ـ��م��رم��ي��د

أغ��م��ي��ة ت��ح��ت وش��ي��دت ال��س��ر أس��ؤق م��ن
م��رج��ا ق��د ال��ب��ردي ب��ه��ا ال��م��روج م��ن

أع��م��دٍة ت��ح��ت ش��ي��دت ال��دار وح��ول��ه��ا
رت��ج��ا47 واح��ٌد س��رٍو م��زالج وال��ب��اب

ت��دف��ع��ه ب��ال��ع��ن��ف م��ن��ه��م ث��الث��ة
زع��ج��ا م��ا آخ��ي��ل دف��ع��ه ل��ك��ن��م��ا

ي��ف��ت��ح��ه ال��رب خ��فَّ ف��ري��ام ب��وج��ه
ول��ج��ا ال��ف��ن��ا ذاك إل��ى وب��ال��ه��داي��ا
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«ي��ا ت��رج��ل: ل��م��ا ذا ب��ع��د م��ن وص��اح
رج��ل ال واالك م��ن ه��رم��س ال��ش��ي��خ ذا

أن��ف��ذن��ي ال��ي��وم إل��ي��ك ن��ص��ي��ًرا أب��ي
أن��ف��ص��ل ع��ن��ك م��اٍض اآلن أن��ا وه��ا

ال��ـ ل��ب��ن��ي ف��م��ا آلخ��ي��ل أظ��ه��رنَّ ل��ن
ت��ب��ت��ذل اإلن��س والء ج��ه��اًرا ـ��ع��ل��ى

رك��ب��ت��ه ف��وق م��ن وان��ط��رح رح وأن��ت
ت��س��ُل ل��م��ا ي��ص��غ��ي ع��س��ى رف��ًق��ا وس��ل��ه

ون��ف��ط��ل��ٍم وث��ي��ت��ي��ٍس ف��ي��ال وب��اس��م
ي��ن��ه��م��ل48 م��ن��ك ل��دم��ٍع ي��رُن ن��اش��ده

∗∗∗
ال��خ��ط��اب��ا أت��م ه��رم��ٌس ه��ك��ذا

وآب��ا49 األل��م��ب إل��ى وت��وارى
وأن��اب��ا راج��ًال ال��ش��ي��خ ف��ع��دا

ال��ع��ج��ال ع��ن��د ف��ظ��ل إي��ذي��وًس��ا
وال��ب��غ��ال ج��ي��اده��ا ف��ي ع��ان��يً��ا

ف��أل��ف��ا ف��ي��ال اب��ن ي��ق��ص��د وم��ض��ى
ال��ص��ح��اب��ا أن��أى وع��ن��ه ��ى ت��ن��حَّ ه

∗∗∗
أف��ط��م��ي��ذ ال��ف��ت��ى غ��ي��ر ل��دي��ه م��ا

أل��ق��م��ي��ذ آرس ف��رع وك��ذا
ال��ن��ب��ي��ذ ورش��ف زاده ع��ن ك��ان

ل��دي��ه ي��زال ال وال��زاد ق��ام
ي��دي��ه ب��ي��ن ق��ائ��م��ان وه��م��ا

وان��ص��ـ ف��ان��س��ل رأوه م��ا ك��ل��ه��م
ان��ص��ب��اب��ا آخ��ي��ل رك��ب��ت��ي ع��ل��ى ـ��ب
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∗∗∗
ج��ل ف��ت��ى م��ن ك��م ال��ل��ت��ي��ن وي��دي��ه

ق��بَّ��ل ق��ب��ل أب��ادت��ا ب��ن��ي��ه م��ن
أق��ب��ل ال��ف��ور ع��ل��ى ع��ن��دم��ا ده��ش��وا

غ��ري��ب وف��ود م��ن ال��ق��وم ده��ش��ة
ال��م��ري��ب ال��ق��ض��اء ف��ادح س��اق��ه

ي��ل��ج��ا ف��رَّ ب��الده م��ن ق��ات��ًال
ج��ن��اب��ا50 ت��ع��لَّ��ى ام��رٍئ ل��دي��ار

∗∗∗
ب��اس��ت��ع��ج��اب األب��ص��ار ف��أج��ال��وا

ب��اك��ت��ئ��اب: خ��ط��اب��ه أل��ق��ى وه��و
األرب��اب م��ق��رَّب ف��ي��ال اب��ن «ي��ا

ل��ك وال��ًدا ب��ش��ي��ب��ت��ي اذك��ر اذك��ر
أدرك م��ث��ل��ي آه ال��ع��ج��ز درك

ب��ب��الءٍ أص��اب��ه ج��اٍر ربَّ
ال��م��ص��اب��ا ع��ن��ه ص��دَّ ع��ون ال وه��و

∗∗∗
س��ب��ي��ال ي��ل��ق��ى ل��ل��س��رور إن��م��ا

آخ��ي��ال ح��يٍّ��ا أب��ل��غ��وه إن ذاك
ج��م��ي��ال م��ع��اًدا ل��ه ف��ي��رج��ي

اغ��ت��راب ط��ول ب��ع��د م��ن ل��ي��راه
ب��ال��ت��ه��اب أل��ت��ظ��ي آه وأن��ا

ك��ا ل��ي ب��إل��ي��ون ب��اس��ٍل ف��تً��ى ك��م
ت��راب��ا وأض��ح��وا ب��ادوا ف��ط��رٍّا ن
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∗∗∗
ب��ح��را األخ��اءة ج��اءت ع��ن��دم��ا

وح��ص��را ع��دٍّا خ��م��س��ي��ن ل��ي ح��س��ب��وا
ع��ش��را وت��س��ع��ة ش��تَّ��ى ن��س��اءٍ م��ن

ك��ان��وا أش��ق��اء إخ��وًة ع��ص��ب��ًة
دان��وا ل��ل��ح��ت��ف ب��ال��ج��ه��اد ج��ل��ه��م

ب��ذي��اٍد م��ن��ه��م ظ��ل واح��ٌد
ال��خ��راب��ا ال��ب��الد ي��ق��ي س��ران��ا ع��ن

∗∗∗
أخ��ي��را ق��ت��ل��ت م��ن ه��ك��ط��ور ذاك

وال��ع��ش��ي��را ذم��اره ي��ح��م��ي وه��و
م��س��ت��ج��ي��را ه��ن��ا س��اق��ن��ي م��ا ذاك

ال��س��ب��ي��ل ذا ف��ي األس��ط��ول ف��أم��م��ت
ال��ج��زي��ل ب��ال��ف��ك��اك ج��ئ��ت ول��ق��د

وار ات��ق��ي آخ��ي��ل ال��ع��ل��ى ف��س��راة
اه��ت��ي��اب��ا أب��اك واذك��ر ب��ح��ال��ي ف��ق

∗∗∗
م��ث��ل��ي ب��ال��رف��ق ال��خ��ل��ق ف��ي ج��دي��ر ال

ذُلِّ��ي ذُلَّ ام��رٌؤ ال��ورى ف��ي وال ال
وخ��ذل��ي ب��ؤس��ي أس ال��ك��ف ه��ذه

ج��دي��ال ق��ت��ي��ًال أض��ح��ى اب��ن��ي وب��ه��ا
ت��ق��ب��ي��ال»51 ق��ب��ل��ت��ه��ا ق��د وأن��ا

آخ��ي��ـ م��دم��ع ه��اج ال��ش��ي��خ ف��ب��ذا
اك��ت��ئ��اب��ا ف��ي��ال أب��ي��ه ل��ذك��رى ـ��ل
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والعرشون الرابع النشيد

∗∗∗
وأج��رى ع��ن��ه أن��آه ف��ب��رف��ٍق

ح��رَّى ال��ف��ور ع��ل��ى س��ح��ت ع��ب��راٍت
ل��ذك��رى ن��اح ال��ق��ي��م��ي��ن ف��ك��ال

آلخ��ي��ال س��اج��ًدا ل��ه��ك��ط��ور ذا
وف��ي��ال ي��ب��ك��ي ف��ط��رق��ل وآخ��ي��ل

ح��تَّ��ى ث��م��ة ي��ن��ح��ب��ان ل��ب��ث��ا
ان��ت��ح��اب��ا ال��س��ق��وف اه��ت��زت ل��ه��م��ا

∗∗∗
ب��ن��ح��ي��ب��ه روى ل��م��ا وآخ��ي��ل

ك��روب��ه ع��ن م��غ��ض��يً��ا ق��ام غ��لَّ��ه
ب��م��ش��ي��ب��ه راف��ًق��ا ال��ش��ي��خ أن��ه��ض

ف��ق��اال: ال��خ��ط��اب وج��ه ول��ه
وب��اال ال��ق��ض��اء س��ام��ك ن��ع��م «إي

ال��ف��ل��ـ إل��ى ف��ج��ئ��ت ت��خ��ف ل��م ق��ل ك��ي��ف
ان��ت��اب��ا ب��ن��ي��ك ل��م��ن وح��ي��ًدا ـ��ك

∗∗∗
ال��ص��ل��ي��ب ال��ح��دي��د م��ث��ل ق��ل��ٌب ل��ك

ال��ق��ل��وب ط��ي ول��ن��ب��ق اج��ل��س ف��ان��ه��ض
ال��خ��ط��وب الش��ت��داد ال��ن��ف��س غ��ص��ص

وال��ن��ح��ي��ب ب��ك��اؤن��ا ي��ج��دي ل��ي��س
ن��ص��ي��ب م��رءٍ ل��ك��ل ف��ال��رزاي��ا

ه��ـ م��ن ال��خ��ل��د ب��ن��ي س��وى ي��خ��ل��و ل��ي��س
ال��ع��ذاب��ا أع��دُّوا ل��ن��ا ول��ك��ن ـ��مٍّ
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اإللياذة

∗∗∗
ق��ارورت��ان زف��س ف��ب��أع��ت��اب

ال��ه��وان ل��ش��رِّ وذي ل��خ��ي��ٍر ذي
اإلن��س��ان ق��س��م��ة ك��ل ف��ي��ه��م��ا

أن��اال م��زي��ًج��ا م��ن��ه��م��ا ف��ال��ذي
وب��اال وي��ل��ق��ي خ��ي��ًرا ي��ل��ق��ي زف��س

��ـ ال��شَّ م��ن إالَّ ي��ن��ال ال وال��ذي
ان��ت��ي��اب��ا ال��خ��ط��وب ف��ت��ن��ت��اب��ه ـ��رِّ

∗∗∗
ك��ل��ي��ال ال��ب��الد ي��ط��وي ب��ط��واه

ذل��ي��ال ال��ف��الة ع��رض ف��ي ت��ائ��ًه��ا
م��خ��ذوال52 وال��ورى ال��خ��ل��د ب��ن��ي م��ن

ال��ه��ب��ات خ��ي��ر األرب��اب ف��ل��ف��ي��ال
ال��ح��ي��اة ل��ه��ذي ب��دا م��ذ أج��زل��وا

ال��م��ر وع��ل��ى وث��روًة ج��اًه��ا ف��اق
م��ج��اب��ا م��ط��اًع��ا ق��ي��ًال أض��ح��ى م��ي��د

∗∗∗
ف��ان واب��ن ف��ان��يً��ا ك��ان ول��ئ��ن

ش��ان ذات إاله��ًة أن��ك��ح��وه
ب��األش��ج��ان م��ن��وه ذا وع��ل��ى

ب��ن��ي��ن��ا ق��ط ي��ع��ط ل��م ب��ح��م��اه
ي��ح��ك��م��ون��ا ب��الده ف��ي ب��ع��ده

ق��ري��بً��ا س��ي��ق��ض��ي واح��ٌد ف��رع��ه
ش��اب��ا ح��ي��ن م��ش��ي��ب��ه م��ج��ٍد غ��ي��ر
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والعرشون الرابع النشيد

∗∗∗
دي��ارا ش��ط��ط��ت وق��د أج��دي ك��ي��ف

دارا وال��ه��ول ق��م��ت وب��إل��ي��ون
األك��دارا وآل��ك أه��م��ي ل��ك

ال��راوون��ا روى ف��د أن��ت وك��ذا
م��ي��م��ون��ا ط��ال��ًع��ا ش��ي��خ ي��ا ل��ك

وأب��ن��ا وم��اٍل دول��ٍة ذا ك��ن��ت
أن��ج��اب��ا س��م��وا ال��ص��ب��ا ب��ش��رخ ءٍ

∗∗∗
م��ق��ار م��ق��ر ل��س��ب��ٍس ذرى م��ن

ال��ب��ح��ار53 ه��ذي ل��ج��رف ل��ف��ري��ج��ا
ال��م��ن��ار رف��ي��ع ال��ق��وى ج��م س��دت

ال��وب��ي��ل ال��ق��ت��ال ذا م��ن��ذ إن��م��ا
وق��ت��ي��ل ق��ات��ٍل غ��ي��ر ت��رى ال

ال��ض��ي��ـ ت��ج��ع��ل ال ب��ال��ع��زاء ف��اع��ت��ص��م
األح��ق��اب��ا ت��ق��ط��ع ف��ي��ه أًس��ى ـ��م

∗∗∗
ن��ف��ع��ا ه��ك��ط��ور ح��زن ي��ج��دي��ك ل��ي��س

دم��ع��ا54 ب��ذرف��ك ت��ق��ي��م��نَّ��ه ل��ن
ي��س��ع��ى»55 ب��ع��د م��ن إل��ي��ك خ��ط��ب رب

ال��خ��ل��ود: آل ف��ري��ام ي��ح��ك��ي ق��ال
ل��ل��ق��ع��ود ت��دع��ن��ي ال ف��ي��ال اب��ن «ي��ا

ق��ب��ـ ال خ��ي��ام��ك ف��ي ه��ك��ط��ور إن
اح��ت��ج��اب��ا ال��ت��راب ف��ي ي��واري��ه ـ��ر
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اإللياذة

∗∗∗
أراه ب��ع��ي��ن��ي ح��ت��ى أع��ط��ن��ي��ه

ف��داه اق��ب��ل ال��ن��ف��ائ��س وج��زي��ل
ش��اله أب��غ��ي أت��ي��ت ق��د ف��ب��ه��ا

اس��ت��ب��ق��ان��ي ق��د ح��ي��ا م��ن ي��ا م��ن��ك
ب��األم��ان س��اط��ًع��ا ال��ن��ور ان��ظ��ر

ل��ألو ت��رج��ع ع��س��اك اه��ن��ا ف��ب��ه��ا
اغ��ت��راب��ا» ن��أي��ت م��ا ب��ع��د م��ن ط��ان

∗∗∗
ش��زرا أح��دق آخ��ي��ل ه��ذا ع��ن��د

ق��س��را ت��غ��ظ��ن��ي ال ش��ي��خ «ي��ا ق��ال:
ف��ص��ب��را ي��ع��ط��ى س��وف ه��ك��ط��ور ل��ك

أت��ت��ن��ي أم��ي ال��ب��ح��ار ش��ي��خ ب��ن��ت
ب��لَّ��غ��ت��ن��ي أم��ره زف��س ل��دى م��ن

إالًه��ا ب��أن ع��ال��ٌم وأن��ا
ف��غ��اب��ا ج��اء األس��ط��ول ح��تَّ��ى ب��ك

∗∗∗
ال��ش��ب��اب ب��ش��رخ ول��و م��رء أي

أب��واب��ي ق��اص��ًدا ال��ج��ي��ش ي��خ��رق
ال��ح��ج��اب ط��يَّ ال��ع��ي��ون ع��ي��ون ع��ن

ي��ت��ه��ي��ا ل��ه أزالج��ن��ا أو
ح��ي��ا ت��ل��ب��ث ش��ئ��ت إن اص��م��ت دف��ع��ه��ا

أر وال أع��ص��ي ف��زف��س ت��ه��ج��ن��ي ال
م��ص��اب��ا»56 وش��ي��ًخ��ا ��ا ه��مَّ ذل��ي��ًال ع��ى
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والعرشون الرابع النشيد

∗∗∗
م��ط��ي��ع��ا ل��ل��وع��ي��د ال��ش��ي��خ ج��زع

س��ري��ع��ا ه��بَّ ك��ال��ل��ي��ث وآخ��ي��ل
م��ت��ب��وع��ا آم��ًرا ال��خ��ي��م غ��ادر

ت��ب��ع��ان رف��اق��ه م��ن م��ع��ه
ال��ف��ت��ي��ان أق��رب ف��ط��رق��ل ب��ع��د

ال��ع��ز أخ��و وأل��ق��م��ي��ذ أف��ط��م��ي��ذٌ
ال��ب��اب��ا وج��ازوا ع��دوا ج��م��ي��ًع��ا م

∗∗∗
وأح��لُّ��وا أدخ��ل��وا ال��ف��ي��ج ذل��ك

ح��لُّ��وا وال��خ��ي��ل وال��ب��غ��ال م��ج��ل��ًس��ا
اس��ت��ق��ل��وا ال��ري��اش ال��م��رك��ب وم��ن

ج��م��اال ش��ائ��ق��ي��ن ب��ردي��ن غ��ي��ر
ي��ت��الال م��زخ��رٍف وش��ع��اٍر

ه��ك��ط��و ��ن ي��ك��فَّ أن آخ��ي��ل رام
ال��م��آب��ا ي��ت��ي��ح ع��ن��دم��ا ب��ه��ا ر

∗∗∗
ن��ادى ه��ك��ط��ور ل��غ��س��ل وال��ج��واري

ب��ع��ادا ه��ن��اك ول��ت��ط��ي��ي��ب��ه
أب��ادا اب��نً��ا األب ي��رى أن خ��ش��ي��ًة

ف��ؤاده ض��م��ن األوار ف��ي��ث��ور
اش��ت��داده داع��ي ي��ش��ت��د وآخ��ي��ل

ي��ب��ال��ي ال ال��ظ��ب��ي ي��ع��م��ل وب��ه
ال��ع��ق��اب��ا أن��ي��ل أم زف��س أن��ه��ى
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اإللياذة

∗∗∗
ال��ج��واري وط��ي��ب��ت��ه غ��س��ل��ت��ه

وش��ع��ار57 ��نَّ��ه ك��فَّ وب��ب��رٍد
ال��دار خ��ل��ف أل��ق��اه وآخ��ي��ل

ب��اس��ت��ع��ج��ال وذان ن��ع��ٍش ف��وق
ال��ع��ج��ال ك��ب��رى ل��ظ��ه��ر رف��ع��اه

وف��ط��رق��ـ آخ��ي��ل ب��ك��ى ه��ذا ع��ن��د
ع��ت��اب��ا ت��س��م��ن��ي «ال ق��ال: دع��ا ـ��ل

∗∗∗
ي��ن��م��ى آذي��س ب��ل��ج إن ت��غ��ظ ال

رغ��م��ا ه��ك��ط��ور أع��دت أن��ي ل��ك
األت��م��ا ال��ف��ك��اك أدَّى ف��أب��وه

ال��م��ع��ت��ادا س��ه��م��ك م��ن��ه وأن��ا
ع��ادا58 ول��ل��ص��ري��ف��ة أب��ق��ي» س��وف

ال��ح��ا ل��دى ال��ب��ه��ي ع��رش��ه ف��ي ح��لَّ
ع��ذاب��ا: ن��ط��ٍق أل��ف��اظ ي��ل��ق��ي ئ��ط

∗∗∗
ف��ت��اك��ا أع��ي��د ق��د ش��ي��خ ي��ا «ل��ك

م��ب��ت��غ��اك��ا ف��ن��ل ن��ع��ش��ه ف��ي وه��و
واف��اك��ا ب��ك��رًة ال��ف��ج��ر ف��إذا

ال��م��ع��اد ع��ن��د ت��راه ف��م��ل��يٍّ��ا
ال��زَّاد وق��ت ح��ان اآلن إن��م��ا

ف��ي زاده��ا ع��ن ت��س��ه ل��م ف��ن��ي��وب��ا
أص��اب��ا59 م��ا أص��اب��ه��ا م��ذ ص��رح��ه��ا
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والعرشون الرابع النشيد

∗∗∗
ال��خ��ي��اة ب��ري��ع ع��ش��ٌر اث��ن��ا ول��ده��ا

ب��ن��ات وس��تُّ س��ت��ٌة ف��ت��ي��ٌة
ب��ال��غ��ادات أرط��م��ي��س ف��ت��ك��ْت

أردى ف��ي��ب��وس ال��ل��ج��ي��ن وب��ق��وس
وح��ق��دا غ��ي��ًظ��ا ال��ف��ت��ي��ان وأب��اد

ال��ـ ل��ط��ون��ا ن��ي��وب��ا ف��اخ��رت إذ ذاك
إع��ج��اب��ا60 ب��ض��ن��وه��ا ي��وًم��ا ـ��ح��س��ن

∗∗∗
اث��ن��ان وت��ل��ك ع��ش��ر اث��ن��ا ف��ل��ه��ا

ه��ذان أف��ن��اه��م ق��د إن��م��ا
ال��ه��وان ب��م��وت ت��س��ع��ًة أن��ه��ًرا

ج��ه��ارا ف��زف��س ق��ب��ر ال ل��ب��ث��وا
أح��ج��ارا ح��ول��ه��م ال��ن��اس م��س��خ

ي��وٍم ع��اش��ر ال��خ��ل��ود وس��راة
ص��اب��ا ت��ج��رع واألم دف��ن��وه��م

∗∗∗
ال��ب��ك��اء ب��ج��ه��د ب��ال��طَّ��وى ش��ع��رت

ب��ش��ق��اء61 ت��ل��ت��ظ��ي ل��آلن وه��ي
ال��س��م��اء س��راة ل��دى م��ن ن��ال��ه��ا

ص��خ��را ب��س��ي��ف��ي��ل أص��ب��ح��ت أن ب��ع��د
ذع��را ي��روِّع��ن ش��مٍّ ب��ج��ب��اٍل

ج��ر ع��ل��ى ال��ل��وات��ي ال��ح��ور م��ث��وى ح��ي��ث
ط��اب��ا ال��رَّق��ص ل��ه��ا أخ��لُّ��وٍس ف
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اإللياذة

∗∗∗
ن��أت��ي��ه زادن��ا ن��ح��ن وك��ذا

ت��ب��ك��ي��ه ب��اك��ًرا ال��ق��رم واب��ن��ك
ف��ي��ه ت��رج��ع ل��ل��ب��الد ع��ن��دم��ا

ت��ه��م��ر» ش��ئ��ت م��ا ال��دم��وع ف��ه��ن��اك
ي��ن��ح��ر أق��ب��ل ب��ي��ض��اء ش��اًة ث��م

س��ل��خ��وه��ا أن ب��ع��د م��ن وذووه
اآلراب��ا62 ��دوا وس��فَّ أرب��وه��ا

∗∗∗
ال��ن��ي��ران ب��اله��ب واش��ت��ووه��ا

ال��خ��وان ف��وق ال��ش��واء م��دوا ث��م
ل��ل��ض��ي��ف��ان أف��ط��م��ي��ذ وال��ف��ت��ى

ام��ت��ث��اال ب��ال��ق��ف��اع ال��خ��ب��ز وزع
ح��اال ق��س��م ال��ل��ح��وم وآخ��ي��ل

ح��ت��ى ال��زاد إل��ى م��دت واألي��ادي
وال��ش��راب��ا ج��م��ل��ًة ال��زاد أن��ف��وا

∗∗∗
��ل ت��أمَّ آخ��ي��ل دردان��ٍس واب��ن

��ل63 ال��م��ك��مَّ وال��ج��م��ال ال��ق��د ي��ع��ظ��م
أق��ب��ل ه��و إن األرب��اب وم��ح��يَّ��ا

ق��درا أع��ظ��م ف��ري��ام وآخ��ي��ل
ف��ك��را زان وم��ن��ط��ٍق ل��وق��اٍر

ب��ك��لٍّ وك��لٌّ ب��ره��ة ل��ب��ث��ا
اس��ت��ع��ج��اب��ا ل��ه م��ك��ب��ر م��ح��دق
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والعرشون الرابع النشيد

∗∗∗
دع��ن��ا «آخ��ي��ل ق��ال: ف��ري��ام ث��م

ن��ه��ن��ا ال��ح��ي��ن ذا ال��ه��ج��وع ب��ل��ذي��ذ
ج��ف��ن��ا ل��ع��ي��ن��ي أغ��م��ض ل��م ف��أن��ا

اب��ن��ي ب��س��اع��دك ه��ال��ًك��ا ق��ض��ى م��ذ
ب��ح��زن��ي أش��ق��ى زل��ت م��ا ب��ب��ث��ي ب��ل

ال��ـ ب��ص��ح��ن ال��دم��ال ع��ل��ى أت��ل��وَّى
ال��ل��ه��اب��ا األس��ى ل��ظ��ى أص��ل��ى ـ��دار

∗∗∗
ت��ه��ي��أ ل��ي ال��ذي زادك أذق إن

ال��ح��م��يَّ��ا ك��أس رش��ف��ت ت��ران��ي أو
ش��ي��ئً��ا» ق��ط أذق ل��م اآلن ف��إل��ى

ج��ه��را أص��در ال��ح��ال ف��ي ف��آخ��ي��ل
أم��را وال��ل��س��ب��ي��ات ل��ل��ح��واش��ي

وي��ل��ق��وا ف��رًش��ا ال��ب��اب ف��ي ي��ع��دوا أن
ق��ش��اب��ا ال��ح��س��ان ال��ب��رف��ي��ر ل��ح��ف

∗∗∗
ال��زراب��ي ال��ف��راش ف��وق وي��م��دوا

األث��واب64 م��ك��ث��ف وع��ل��ي��ه��ا
ل��ألع��ت��اب ج��ري��ن ف��ال��ج��واري

رح��ن ل��ل��ب��اب ال��م��ص��ب��اح م��ع��ه��ن
ط��رح��ن ال��م��ج��از ف��ي وف��راش��ي��ن

آخ��ي��ـ ذاك إذ ق��ال ول��ف��ري��ام
وارت��ي��اب��ا: م��خ��اف��ًة ي��ري��ه ـ��ل
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اإللياذة

∗∗∗
ق��ري��را ن��م خ��ارًج��ا ال��ش��ي��خ «أي��ه��ا

أم��ي��را ب��خ��ي��م��ي ت��ل��ق��ى أن خ��ش��ي��ًة
م��س��ت��ش��ي��را ه��ن��ا ال��دج��ى ف��ي ق��ادًم��ا

ن��س��ت��ف��ي��د أب��ح��اث��ن��ا ف��ي ف��ه��ن��ا
ال��ص��ي��د ع��ل��ي��ه ج��رى ع��رف ذاك

أت��ري��ـ ال��ل��ي��ل ف��ي رأوك م��ا ف��إذا
ص��ع��اب��ا65 ب��ات��ت واألم��ور درى ـ��ذ

∗∗∗
ال��ف��ك��اك��ا ي��رج��ي ال��م��ل��ي��ك ول��ع��ل

م��ن��اك��ا66 ص��ري��ًح��ا ل��ي اآلن ف��ق��ل
ف��ت��اك��ا ل��دف��ن ت��ب��غ��ي ن��ه��اًرا ك��م

أه��وائ��ي ع��ن أص��دُّ ف��ن��ف��س��ي ق��ل
اإلب��الء» ع��ن ال��س��رى وأرد

ي��ح��اك��ي وه��و ف��ري��ام ذا ف��ع��ل��ى
أج��اب��ا: م��ه��ي��بً��ا ربٍّ��ا ب��وق��اٍر

∗∗∗
ت��ج��رى ال��دف��ن ح��ف��ل��ة أن ت��ب��ح «إن

ت��ت��رى م��ن��ك م��نَّ��ٌة آخ��ي��ل ت��ل��ك
ح��ص��را ب��إل��ي��ون ت��دري ح��ص��رن��ا ق��د

ال��وف��ود ل��ق��ط��ع ش��اس��ٌع وال��م��دى
ج��ن��ودي ه��د وال��رع��ب ب��ال��رَّواس��ي

أيَّ��ا ت��س��ع��ة ل��ل��ب��ك��اء ول��ن��ا
ان��س��ك��اب��ا ال��دم��وع ن��ذرف ب��ه��ا ٍم
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والعرشون الرابع النشيد

∗∗∗
واإلي��الم ل��ل��دف��ن ي��وٌم ث��م

واإلت��م��ام ل��ل��رَّم��س ي��وٌم ث��م
ال��خ��ص��ام دواع��ي اق��ت��ض��ت م��ا وإذا

ف��ج��را ن��أت إن ل��ل��ح��رب ن��ت��ه��ي��ا
ع��ش��را» ث��ان��ي األي��ام ه��ذي ب��ع��د

ال��ـ وب��ه��ذا ف��ل��ي��ك��ن ش��ئ��ت «م��ا ق��ال:
ال��ح��راب��ا» ال��ح��روب ع��ن��د ن��ل��وي ـ��ح��ي��ن

∗∗∗
ع��ه��دا أم��س��ك ف��ري��ام ي��م��ن��ى ث��مَّ

ع��ق��دا67 وأب��رم ج��رى ل��وف��اٍق
ج��ه��دا ال��رع��ب ي��س��وم��ه أن خ��ش��ي��ًة

ق��ام��ا وال��ف��ي��ج ف��ري��ام ه��ذا ع��ن��د
ن��ام��ا ب��األم��ن ال��رواق وب��ظ��ل

ب��ح��م��اه ع��زل��ٍة ف��ي وآخ��ي��ل
اس��ت��ط��اب��ا ال��ه��ج��وع ط��ي��ب وب��ري��س��ا

∗∗∗
ط��رٍّا وال��ن��اس األرب��اب وج��م��ي��ع

س��ت��را أس��ب��ل وال��ظ��الم ه��ج��ع��وا
ي��ك��رى ال ه��رم��ٌس ظ��ل إن��م��ا

ي��ب��ي��ن ك��ي��ف ف��ري��ام ف��ي ف��اك��ًرا
ال��ع��ي��ون ت��راه ال ال��ق��وم ح��م��ى ع��ن

ون��ادا اس��ت��ق��رَّ رأس��ه ف��ع��ل��ى
ال��ط��الب��ا أم��ن��ت ه��ل ش��ي��خ «أي��ا ُه:

989



اإللياذة

∗∗∗
آخ��ي��ل ب��أم��ن ال��ع��دى ب��ي��ن ن��م��ت

ال��ج��زي��ل ب��ال��ع��ط��اء ج��دت ول��ق��د
ال��ن��ب��ي��ل ال��ك��ري��م اب��ن��ك الف��ت��ك��اك

أغ��ام��م��ن��ون��ا ه��ن��ا ت��الق��ي إن
ال��ب��اق��ي��ن��ا ول��دك ك��دت وال��س��رى

أض��ع��ا ث��الث��ة ي��ع��ط��ون��ه ع��ن��ك
ل��ب��اب��ا»68 م��اًال أدي��ت ق��د ال��ذي ف

∗∗∗
رع��ب��ا ال��ف��ي��ج ي��ن��ه��ض ف��ري��ام ق��ام

ه��بَّ��ا ه��رم��س ال��ع��ج��ال ول��ش��د
ن��ه��ب��ا ال��س��ه��ل ي��ن��ه��ب ج��دَّ وب��ه��ا

رائ��ي ال��ج��ي��ش ذل��ك م��ن ي��راه��م ال
ال��م��اء م��ج��رى آم��ن��ي��ن ف��أت��وا

ال��ـ زن��ث ��ق ت��دفَّ ف��ي��ه ج��رٍف ف��وق
ان��ت��س��اب��ا ل��زف��س ن��ش��أًة ـ��م��ن��ت��م��ي

∗∗∗
راح��ا ه��رم��س األول��م��ب ألع��ال��ي

ص��ب��اح��ا ال��ج��س��اد ب��رق��ع وب��دا
ال��ن��واح��ا اس��ت��ب��اح��ا ال��ش��ي��خ��ان ف��ه��ن��ا

ال��ب��الد ن��ح��و ال��ج��ي��اد ح��ثَّ��ا ث��م
ال��ج��الد ج��دي��ل ق��لَّ��ت وب��غ��اًال

م��رء ب��ع��د ي��راه��م��ا ال ج��ري��ا
اج��ت��اب��ا ح��ي��ث األه��ل ف��ي ف��ت��اٌة أو
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∗∗∗
ال��م��ج��ال ب��ذاك درى م��ا ب��ه��م��ا

ال��دالل ف��ت��اة ك��س��ن��درا غ��ي��ر
ال��ج��م��ال ك��ع��ف��رذي��ت ت��ج��لَّ��ت م��ن

ال��وه��اد ف��وق ف��رغ��ام م��ن أش��رف��ت
ال��م��ن��ادي وذاك رأت ف��أب��اه��ا

ف��ي��ـ ن��ع��ش��ه ع��ل��ى رأت وأخ��اه��ا
إِذِْل��ْع��بَ��اب��ا69 ب��غ��ال��ُه اذل��ع��بَّ��ت ـ��ه

∗∗∗
ال��م��آق��ي م��لء وال��دم��وع ول��ول��ت

األس��واق: ف��ي ت��ص��ي��ح ج��دَّت ث��م
ال��رف��اق خ��ي��ار ي��ا رف��ي��ق��ات «ي��ا

ه��ك��ط��ورا ح��ي��ي��ت��م ت��ك��ون��وا إن
م��ن��ص��ورا ب��ع��وده ح��يٌّ وه��و

ج��م��ي��ًع��ا ب��م��ل��ت��ق��اه وج��ذل��ت��م
ت��رح��اب��ا» ب��ه رح��ب��وا ف��ان��ه��ض��وا

∗∗∗
وال��وب��اال واألس��ى ال��خ��ط��ب أك��ب��روا

اس��ت��ق��ب��اال ب��ادروا ال��ب��اب وإل��ى
ورج��اال ن��س��ا ك��ل��ه��م ك��ل��ه��م

ح��ل��ي��ل��ه زوٌج ال��ج��م��ي��ع وأم��ام
ج��ل��ي��ل��ه وأم خ��ط��ب��ه أع��ظ��م��ت

ون��دٍب ش��ع��ٍر وق��ط��ع ب��ع��وي��ٍل
ال��ن��ط��اب��ا70 ت��ل��م��س��ان ال��ن��ع��ش ج��اءت��ا
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∗∗∗
ت��ب��وح ال��ج��م��وع وح��وال��ي��ه��م��ا

ت��ص��ي��ح وب��ال��ن��ح��ي��ب ب��أس��اه��ا
ي��ن��وح��وا أن ي��وم��ه��م ك��لَّ أوش��ك��وا

ن��ع��ش��ه ح��ول م��ن األب��واب ت��ل��ك ب��ي��ن
ع��رش��ه: ف��وق م��ن ص��اح ال��ش��ي��خ إن��م��ا

ث��ـ م��ن ��رح ل��ل��صَّ ال��س��ب��ي��ل ل��ي «اف��ت��ح��وا
ت��س��ك��اب��ا» ف��وق��ه ال��دم��ع اس��ك��ب��وا ـ��مَّ

∗∗∗
ا ف��ج��دَّ ال��ط��ري��ق وس��ع��وا ف��ل��ه

ح��ش��دا ال��ق��وم خ��ل��ف��ه ال��ق��ص��ر وأت��ى
ا أع��دَّ ن��ع��ٍش ف��وق ال��م��ي��ت وض��ع��وا

اب��ي��ن��ا نَ��دَّ ح��ول��ي��ه وأق��ام��وا
ال��ش��ج��ون��ا71 ت��وري األن��غ��ام ب��ش��ج��ي

ن��س��اء ب��ي��ن ال��رث��اء ي��ن��ش��دون
ك��ئ��اب��ا نُ��ْح��َن ال��ن��ش��ي��د ذاك وف��ق

∗∗∗
ال��ع��وي��ل ف��ع��مَّ أوًَّال وان��ب��رت

ت��س��ي��ل وال��دم��وع أن��ذروم��اخ
ت��ق��ول: ت��رام��ت رأس��ه ف��ع��ل��ى

ال��ن��ض��ي��ر ب��ال��ش��ب��اب ب��ع��اله «ُم��تَّ
ال��ق��ص��ور ب��ه��ذي أيِّ��ٌم وأن��ا

ال��ـ ون��ت��اج ط��ف��ل��ن��ا ال��ط��ف��ل وه��ن��ا
ال��ش��ب��اب��ا آه ي��درك��نَّ ل��ن ـ��ح��زن
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∗∗∗
ال��دي��ارا خ��ل��ت ال��زَّم��ان ذاك ق��ب��ل

دم��ارا وب��ات��ت ق��ف��رًة أص��ب��ح��ت
ال��ذم��ارا ي��ح��م��ي س��واك ال ت��م��ت إن

واألط��ف��ال ال��ب��ن��ي��ن وج��م��ي��ع
ال��خ��وال��ي وال��م��ح��ص��ن��ات وال��ع��ذارى

س��ب��اي��ا ال��خ��الي��ا ف��ي ي��م��س��ي��ن س��وف
أوص��اب��ا وا ب��ي��ن��ه��نَّ وأن��ا

∗∗∗
س��ت��م��س��ي ب��ن��يَّ ي��ا أن��ت وك��ذا

وب��ؤِس ب��ذلٍّ ت��ع��ن��و أم��س��ي ح��ي��ث
ب��أس ذي ع��ت��ا ظ��ال��ٍم ل��ف��تً��ى

ال��ث��ق��ي��ال ال��وب��ال س��ي��م ع��دوٍّ أو
ال��وب��ي��ال ال��ح��م��ام ل��ك ��ى ي��ت��وخَّ

ف��ي��ش��ف��ي ب��رج ف��وق م��ن ي��ل��ق��ي ب��ك
ال��غ��ض��اب��ا ال��ن��ف��وس ك��ادت غ��ل��ة

∗∗∗
ان��ت��ق��ام ف��ي ي��ش��ت��ف��ي ه��ك��ط��ور ب��اب��ن

�الم غ� أو �ى رم� أخ أو ألب
ه��م��ام أيَّ ك��ان ق��د ف��ه��م��اًم��ا

األع��ادي ب��ج��ي��ش ب��اس��ٍل ول��ك��م
ال��ج��ه��اد72 ف��ي دون��ه األرض ك��دم

ط��رٍّا ط��رواد ب��ك��ت��ه ف��ل��ه��ذا
ذاب��ا ب��ال��ب��ث ال��ف��ؤاد وع��ل��ي��ه
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∗∗∗
أس��اك��ا ال��ت��أّس��ي واج��ب ع��ن ج��لَّ

رداك��ا وال��دي��ك ه��دَّ ول��ق��د
ش��ج��اك��ا73 ال��ج��م��ي��ع ف��وق ل��ي إن��م��ا

ال��ك��الم ب��ب��ع��ض ل��ي ف��ه��ت ل��و آه
ال��ح��م��ام أوان ل��ي ال��ك��فَّ ت��ب��س��ط

ول��ي��ل��ي ن��ه��اري ل��ت��ذك��رت��ه
ان��ص��ب��اب��ا» ع��م��ري ت��ن��ص��ب ودم��وع��ي

∗∗∗
ال��زف��رات ب��ف��ائ��ض ��ت غ��صَّ ث��م

ب��ال��ع��ب��رات ي��ُج��دن وال��ع��ذارى
ح��س��رات��ي «وا إي��ق��اب: ص��اح��ت ث��م

ه��ك��ط��ورا وا ال��ب��ن��ي��ن أع��زَّ وا
ق��ري��را ح��يٍّ��ا األرب��اب رع��ت��ك ك��م

ال��م��ن��اي��ا ف��اج��ع��ات ب��ع��د م��ن وه��ي
وث��واب��ا ت��ج��ل��ة ت��ع��ن��ي ب��ك

∗∗∗
إم��ب��روس ف��ي ال��ب��ح��ار ب��أق��اص��ي

ل��م��ن��وس رب��ى أو ب��س��ام��وس أو
ال��ب��ئ��وس آخ��ي��ل ف��ت��ي��ت��ي م��ن ب��اع

أس��ي��را أض��ح��ى ي��دي��ه ف��ي م��ن ك��ل
م��غ��ي��را رم��اك م��ذ أن��ت إن��م��ا

رم��س ح��ول ط��ائ��ًف��ا زال م��ا ب��ك
ال��ذب��اب��ا74 ف��ي��ه أن��ف��ذت ل��خ��ل��ي��ٍل
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∗∗∗
ال��خ��ل��ي��ال ذاك ي��ح��ي ل��م ه��ذا ك��ل

ج��م��ي��ال رط��بً��ا أراك وأم��ام��ي
ق��ت��ي��ال رح��ت ال��ح��ي��ن ذا ل��و م��ث��ل��م��ا

ب��س��ه��م أب��اد ف��ي��ب��ٌس م��ن م��ث��ل
ي��رم��ي»75 ال��ح��ن��ي��ة ص��ول��ج ع��ن دقَّ

ث��ا ه��ي��الن��ٌة ث��م ال��ن��وح وع��ال
ال��ن��ق��اب��ا: ت��زي��ح ول��ول��ت ل��ث��ًة

∗∗∗
ال��وداد إل��ف األص��ه��ار أح��مَّ ي��ا

ب��ف��ؤادي ك��ل��ه��م األه��ل أع��ل��ق
ب��الدي ع��اًم��ا ع��ش��ري��ن م��ذ أر ل��م

ال��خ��ال��دي��ن��ا م��ج��ت��ب��ى ف��اري��س م��ن��ذ
إل��ي��ون��ا إل��ى ق��ادًم��ا س��اق��ن��ي

ش��ع��ب��ي أف��ارق أن ق��ب��ل ل��ي��ت��ن��ي
ان��ش��ع��اب��ا76 ان��ش��ع��ب��ت أس��رت��ي وب��ن��ي

∗∗∗
دوم��ا ك��ان ل��ق��د ب��ي ال��رف��ق ش��أن��ك

ي��وم��ا ال��م��ه��ان��ة س��م��ت��ن��ي م��ا ق��طُّ
ول��وم��ا س��ب��ابً��ا ك��ادن��ي وإذا

ش��ق��ي��ق��ه أو زوج��ه أو ص��ه��ٍر أيُّ
ال��ش��ف��ي��ق��ه ت��ل��ك إي��ق��اب ح��م��ات��ي أو

ل��ي) ك��أب ب��دا م��ن ف��ري��ام (غ��ي��ر
ال��س��ب��اب��ا ت��زي��ح ع��ن��ي رف��ًق��ا ك��ن��ت
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∗∗∗
ش��ق��ائ��ي أب��ك��ي س��وف أب��ك��ي��ك س��وف

والء وإل��ف راح��ٌم ل��ي ل��ي��س
ب��الئ��ي»77 ف��وق ال��ج��م��ي��ع ق��الن��ي ق��د

ج��م��ي��ع��ا ن��اح��ت وال��ج��م��وع وب��ك��ت
س��ري��ع��ا: ف��ي��ه��م ص��اح ف��ري��ام ث��م

ف��س��ي��روا ق��وم��وا ال��ط��رواد س��راة «ي��ا
اح��ت��ط��اب��ا ال��وق��ود واف��ر واج��م��ع��وا

∗∗∗
غ��درا األخ��اءة م��ن ت��خ��اف��وا ال

ي��ك��رَّا ل��ن أن ق��ال ل��ي ف��آخ��ي��ل
ع��ش��را» ث��ان��ي ي��ل��وح ف��ج��ٍر ق��ب��ل

ال��ب��غ��ال ل��ش��د ج��م��ل��ًة أس��رع��وا
ال��ع��ج��ال ح��ول ال��ث��ي��ران وق��وي

وج��دُّوا ف��وًرا ب��ه��نَّ س��اروا ث��م
أس��راب��ا أق��ب��ل��وا ال��س��ور وإل��ى

∗∗∗
ال��ض��رام ب��ج��م��ع ت��س��ع��ًة أن��ه��ًرا

األي��ام ع��اش��ر ث��مَّ ل��ب��ث��وا
ه��وام وال��ع��ي��ون ال��م��ي��ت رف��ع��وا

ال��ن��ارا ث��م ال��وق��ود ذاك ف��رق
أوارا ت��ؤجُّ ب��ه أض��رم��وه��ا

ال��ـ ب��ن��ان ورد الح ح��ي��ن ول��ه��م
ع��ص��اب��ا أق��ام��وا ح��ول��ه م��ن ـ��ف��ج��ر
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∗∗∗
ال��ن��ي��ران ل��واه��ب ه��ب��ت ح��ي��ث

ال��دن��ان خ��م��ر ب��ص��رف أخ��م��دوه��ا
وال��خ��الن اإلخ��وان ول��ف��ي��ف

ج��م��ع��ا ال��م��ي��ت أع��ظ��م ك��لَّ ج��م��ع��وا
دم��ع��ا ي��ذرون ال��ف��ؤاد ب��ك��ئ��ي��ب

ل��ج��ي��ٍن ح��قَّ ث��مَّ م��ن أودع��وه��ا
ج��ل��ب��اب��ا ب��رف��ي��ره��م وك��س��وة

∗∗∗
ح��ف��روه��ا ح��ف��رٍة ف��ي أن��زل��وه��ا

ط��م��روه��ا ص��خ��ره��م وب��ج��ل��م��ود
دف��ن��وه��ا إذ ال��ض��ري��ح ش��ادوا ث��م

األرص��ادا أوق��ف��وا وح��وال��ي��ه
ش��دادا ق��روًم��ا ال��س��رى س��راة م��ن

ي��ف��اج��ي أن ع��دوه��م م��ن خ��ش��ي��ًة
واح��ت��س��اب��ا غ��ف��ل��ٍة ح��ي��ن ب��غ��ت��ًة

∗∗∗
وأت��م��وا أك��م��ل��وا ال��ق��ب��ر وإذ

أم��وا ف��ري��ام ال��م��ل��ي��ك ذاك ص��رح
ان��ض��م��وا ل��ل��ع��زاء ح��ول��ي��ه ح��ي��ث

ط��ع��ام��ا ال��م��ل��ي��ك ه��يَّ��أ ول��ه��م
خ��ت��ام��ا ال��ف��ق��ي��د م��أت��م ف��ي ك��ان

ه��ك��ط��و م��ن��اح��ة م��ن ك��ان م��ا ذاك
ال��ص��الب��ا78 ال��ج��ي��اد روَّض ال��ذي ر
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اإللياذة حوادث تتمة

وهاتيك الرجال، أولئك من األعيان بمآل اإلملام إىل اإللياذة تالوة أتم وقد القارئ يتشوف
يف مرويٌّ هو مما والطرواد، اإلغريق بني املضطرمة الحرب عقبى من كان وما النسوة،

األثر.
إذا حتى الغيظ، ذلك أطراف بجميع الشاعر فأخذ آخيل، غيظ عىل اإللياذة بنيت

الكالم. ختم خربه استتم وطره قىض
القوم. كبار ومصري الحرب خاتمة من كان ما عبارة بأوجز اآلن موردون وإننا

إليون فتح يف الحيلة اإلغريق أعيت وإذ القتال؛ الفريقان استأنف املوادعة انقضت ملا
شكل عىل خشب من كبريًا حصانًا فصنعوا أوذيس، داهيتهم لهم هيأها خدعة إىل لجأوا
املدججون الكماة وفيه البلد، أبواب لدى ونصبوه الحروب، يف يستعمل كان مما كبش
لحق قد وكان آخيل، ابن ونيفطوليم وذيوميذ الخدعة صاحب جملتهم ومن بالسالح،
والتأهب وامللل بالسأم تظاهروا ثم صبي، بعد وهو الحرب، أيام أخريات يف بقومه
رجال منه خرج الليل كان فلما الحصان، فأدخلوا وخرجوا الطرواد فانخدع لالنرصاف
وقتًال نهبًا واستباحوه ودمروه البلد اإلغريق فدخل األبواب، وفتحوا الحراس وقتلوا كمينه

بالهزيمة. الذ ممن قليل نفٌر إال ينُج ولم وسبيًا،
أوذيس فتنازع بعقبه، فأصابه فاريس به رماه بسهم البلد فتح قبل فقتل آخيل أما

كيًدا. وانتحر أياس فغيظ أوذيس به ففاز سالحه عىل الكبري وإياس
األهوال مضض تجرعوا ولكنهم بالده إىل كلٌّ وعادوا فتفرقوا الزعماء سائر وأما

معظمهم. وهلك
عىل أغاممنون استعملُه قد وكان اَغستوس، ومعشوقها زوجته به غدرت فأغاممنون

غيابه. أثناء بالده
يقم ولم أعوام، ثمانية عناء بعد بالده فوصل هيالنة، بامرأته رجع منيالوس وأخوه

مات. حتى طويًال
الفرار، عىل يلجأ لم لو أغاممنون أصاب ما زوجته غدر من يصيبه كاد وذيوميذ

مدائن. عدة فيها وبنى أتباعه من برشذمة إيطاليا إىل فشخص
صخر إىل فالذ فأغرقتها، بها راجع وهو بسفائنه، الريح عصفت الصغري وإياس

غرًقا. فمات قدميه تحت انشق أن الصخر لبث ما ثم عليه، وقف
طويل حديث يف املياه وجه عىل أعوام عرشة فهام العواصف بسفنه لعبت وأوذيس
الذيل طاهرة الجمال بديعة امرأته وكانت «األوذيسية»، منظومته هومريوس عليه بنى
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فقتلهم أمرها إليه فشكت زوجها عاد أن إىل وطاولت فحاولت قومها، عظماء بها فطمع
أبوه. أنه يعلم ال وهو معركة يف قتله تليغون ابنه بيد قتيًال أوذيس ومات جميًعا،

وسالم. بأمن أيامه بقية فقىض سامًلا بالده إىل عاد ونسطور
إليون، فتح بعد الهيكل أمام آخيل بن نيفطوليم فذبحه طروادة ملك فريام أما

الفتح. قبل قتيًال مات فاريس وابنه
فاسرتقها. السبايا اقتسام عند أوذيس سهم يف كانت إيقاب وزوجه

أغاممنون. سبايا من كانت كسندرا وابنته
وتزوجها بالده إىل بها وعاد آخيل، ابن بها استأثر هكطور امرأة أنذروماخ وكنته
آخيل ابن به فألقى استياناس ابنها وأما فريام، أبناء أحد هيلينوس وأزوجها طلقها، ثم

.(٢٤ (ن هكطور تندب وهي متشائمة تقول كانت كما شاهق، من البلد فتح عند
البالد، مغادرة إىل فاضطرت تويف أن إىل إسبارطة يف منيالوس مع بقيت وهيالنة

إليون. بحصار هلكوا الذين األبطال أرامل إحدى فشنقتها رودس إىل فذهبت
فرجيليوس، منظومة بطل أنياس كان منقلبًا وأحسنهم حظٍّا القومني رجال وأوفر

.(٢٠ (ن تقدم كما كبرية دولة وأسس الفرار من تمكن فإنه

هوامش

من عليه ما أداء بعد آخيل حالة وصف النشيد هذا من األول القسم يتضمن (1)
يسومها هكطور قاتله جثة إىل وانثناءه فطرقل بمأتم الوفاء حق وقضاء األخاء واجب
باختالف مختلفة قوافيه جعلنا وقد األمر. هذا يف للبحث اآللهة وقيام والهوان، الذل

واملوضوع. السياق
الجثث أعضاء فيها تنحل مدة وهي يوًما عرش اثنا هكطور مقتل عىل مىض (2)

بقوله: فاستدرك هذا بمثل عليه يعرتض أنه ليجهل هومريوس يكن ولم وتفسدـ،

ال��ج��ل��د» م��زق وال ض��رٌّ ��ه َم��سَّ ف��ال م��ج��ن��ه ع��س��ج��دي ع��ل��ي��ه «وم��د ح��ف��ظ��ه أف��ل��ون أن

الجثة حفظ قدير ربٌّ وهو فيبوس أن منه يستفاد ظاهره عىل أخذ إذا قول وهو
جملة ومن الشمس ممثل أفلون) (أو فيبوس إن قلنا: التأويل إىل لجأنا وإذا الفساد، من
آخيل يكون أن فأما األطباء، رأس خريون مريد وآخيل واألطباء، الطب ويل أنه مزاياه
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أوذيس. اصطنعه الذي الخشبي للحصان وهمي رسم

يكون أن وإما وتحقريًا، هوانًا بزيادتها غلته يروي ريثما الفساد يقيها بدواء الجثة عالج
هذه طول ساملة الجثة ببقاء الغرابة بطلت حال كل وعىل ذلك، فعل أفلون عبدة بعض

الشاعر. غاية وهي املدة،
اآللهة. رسول هرمس (3)

هذه ويف يسمها، لم وإن الزهرة املنى» بئس له أباحت التي «الربة بقوله: أراد (4)
الحلم يف رأت بفاريس إيقاب حملت ملا إنه قالوا: قديمة. خرافة إىل إشارة الثالثة األبيات
زوجها عىل رؤياها فقصت وأروبا، أسيا بها فتضطرم تلتهب نار جذوة أحشائها يف أن
جبل يف رعاًة عليه وائتمنت عنه إيقاب فوارته بإهالكه، فريام هم الولد ولد فلما فريام
بني أساطريهم يف املشهور الخالف حدث األثناء تلك ويف األنعام، يرى بينهم فشب إيذا،
فاستمالته جمالهنَّ يف يحكم أن إليه ورغبن فاريس إىل فتقاضني والزهرة، وهريا أثينا

لها. فقىض الهيام ربة الزهرة
العربي: الشاعر قول البيتني هذين معنى يجمع (5)
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ي��ص��ب��ُر ث��م ي��ب��ت��ل��ى ك��ري��م م��ن وك��م ب��ل��ي��ٌة ال��ح��ب��ي��ب وف��ق��دان ب��ل��ي��ت

منزلة وننزله به نحفل أن يجب فال آلخيل، كفؤا ليس هكطور إن هريا: تقول (6)
أيدت ثم الخلود، بنات من فأمه إنسيٍّا كان وإن وهذا إنسية، ابن إنيسٌّ ذلك ألن آخيل؛
القصة: هذه إيراد من بأس وال فيال، إىل ثيتيس لزفاف أقيمت التي الحفلة بذكر قولها
أفلون وأخواه زفس مقدمتهم ويف األرباب، بها فهام املاء بنات أجمل ثيتيس كانت
أباه يفوق أبنًا ستلد أنها الغيب علم يف يروا لم لو عليها يختصمون وكادوا وفوسيذ،
واختارت األمر هريا فتولت إنيس، إىل بزفها وقضوا عنها األرباب فأحجم وجاًها، سطوًة
يف القبول إىل اضطرت ثم عرسه، تكون أن بدءٍ بادئ ثيتيس فأبت بعًال، فيال لها
ألن «الفتنة»؛ إالَّ األرباب جميع حرضها شائقة حفلة للزفاف وأقيمت طويل، حديث
السوء، وأضمرت عليهم فنقمت محافلهم، عن وأقصاها السماء من أجالها قد كان زفس
ألجمل «هذه عليها: نقش ذهبية تفاحة بينهم وطرحت منهم غفلة فرصة انتهزت ثم
تقدم. كما للزهرة فقىض فاريس إىل وتخاصمن والزهرة، وأثينا هريا فادعتها الربات»

وطاعة. برٍّ من املعبود إىل به يتقرَّب ما قربة، جمع القربات (7)
طرح إذا بالشص املعلقة الرصاصة تغوص كما اليم يف غاصت إيريس إن أي: (8)

املاء. وجه عىل طاٍف الثور وقرن السمك، لصيد البحر يف الشص
يف به لتغوص الشص فوق رصاصة يربطون الزمان هذا كصيادي صيَّادوهم كان
أشبهها وما الفلني، قطعة من بدًال نحوه أو قرن من قطعة يتخذون كانوا ولكنهم املاء،
باضطرابه ويستدل املاء، وجه عىل طافيًا ليبقى الشص من مسافة عىل اآلن يعلق مما

بالسمكة. الشص نشوب عىل
القعر. الغيابة: (9)

استعارة وحزنًا كأبة القلب وقضم األسنان، بأطراف والكرس األكل القضم: (10)
وعض الجمر قضم ورود منع العربية يف مثًال لها أر ولم وقع، ذات ولكنها غريبة،

الطيب: أبي كقول حزنًا، أو غيًظا األصابع

األه��واز س��ك��ر ق��ض��م دون��ه األع��ادي وال��ح��دي��د ال��ج��م��ر ت��ق��ض��م

الدمشقي: الوأواء كقول أو
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ب��ي��د ي��ًدا دق��ت رم��ق م��ن ف��ي��ه م��ا ل��ه��ا ف��ق��ي��ل ع��ن��ي س��أل��ت واس��ت��رج��ع��ت
ب��ال��ب��رد ال��ع��ن��اب ع��ل��ى وع��ض��ت ورًدا وس��ق��ت ن��رج��س م��ن ل��ؤل��ًؤا وأم��ط��رت

أحرصالشعراء هومريوس ألن اإللياذة؛ يف دخيلة العبارة هذه البعضأن زعم (11)
ولكن الدسمة، العبارة بهذه آخيل والدة ينطق أن شأنه من يكن فلم األخالق أدب عىل
يعجب بل كهذه، عبارة لورود يعجب ال الزهرة، عرص العرص ذلك مجريات يف تأمل من
أهل أرقى كان هومريوس أن ويعلم وأدسم، أعظم هو مما الكثري عىل الستار إلسباله
آخر، بحث إىل مرسعة منه وانتقلت عليه مرت قوًال قالت قد فثيتيس وأدبًا، ة عفٍّ زمانه
اليونان إىل العربانيني إىل املرصيني إىل الكلدان من األقدمني رواة عند كذلك األمر وليس

وأحرصهم. سرتًا أسبلهم املعنى بهذا فهومريوس العرب، إىل الرومان إىل
زفس ملطلب إذعانًا أمه، إلشارة حاًال فيه يذعن آخيل من مقتضب جواب هذا (12)
معظم وروى طابت نفسه فكأن ممانعة، بال الرضوخ إىل يبادر بل يحاول وال يطاول فال
املكابرة أن لعلمه صاغًرا فأجاب ألمره مرد وال زفس واآلمر هكطور، جثة بتدنيس غلته
سبيل ثمة يكن فلم وإال زفس من صادًرا الحكم هذا بجعل الشاعر أحسن وقد تجدي، ال

طلبه. إىل فريام وإجابة غضبه سورة إخماد عىل آخيل لحمل
أرسعي. ادلفي: (13)

اختصاصه عىل عالوة كان قدمنا، كما اآللهة سفري هرمس هو أرغوص قاتل (14)
فيه من تنبعث رجل بصورة تارًة يمثلونه وكانوا والفصاحة، املنطق رب بالسفارة
وله قبعة رأسه عىل الطلعة جميل فتى بصورة وطوًرا السامعني، بأذان تعلق سالسل
أفعوانان عليه يلتف الفيوج صولجان يده ويف بعقبيه، وجناحان كاهليه، عىل جناحان
كادت قد وهنا اليونان، شأن وإعظام آخيل إكبار إىل يرمي مر ما كل يف الشاعر رأينا —
القصة هذه فاستنبط السامع ذهن يف األمران يبقى أن فأراد الختام، حد تبلغ اإللياذة
واشتغال أمره يف للبحث اآللهة جمع من إلكباره أسمى فال آخيل أما مراميه، بها فبلغ
ضمنًا الشاعر أبدى فقد اإلغريق وأما غيظه، وتسكني استمالته يف واألرض السماء سكان
يخرتق أن يصلح اآللهة دون مخلوق يكن لم حتى واالنتظام اليقظة من عليه كانوا ما

عظيم. ومأتم موادعة زمن يف كانوا وإن سامًلا آخيل ويبلغ صفوفهم،
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والفصاحة. املنطق ورب اآللهة سفري (عطارد) هرمس

الجهل وهي الخطيئة، إتيان عىل اإلنسان تحمل ثالثة أسبابًا إن يقولون: كانوا (15)
أن من إذن بد فال ذلك من يشءٍ عىل آخيل يكن ولم الورع، قلة أو والكفر، والحماقة

زفس. ألمر يرضخ
(ن الصدد بهذا قلنا ما راجع — مسًحا والبًسا بالدمال متمرًغا كان إنه أي: (16)

.( ٢٢
األبطال. البهم: (17)

لهكطور. فكاًكا الغر بالهدايا أتحفه أي: (18)
املركبة بغال سوق عىل يعينك مسن رسول أي: فيج، غري معك يذهب ال أي: (19)

القبيل. ذاك من هنا الهوان وغزل العمر، غزل ذكر (٢٠ (ن تقدم (20)
كبد تأكل أن هكطور أم تمنت ،(٢٢ (ن املعنى بهذا شواهد ذكر لنا تقدم (21)
عام، ألفي بنحو إيقاب بعد الفعلة تلك سفيان أبي امرأة عتبة بنت هند فعلت وقد آخيل،
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وتناولت املطلب، عبد بن حمزة بطن بقرت إذ ذكرها؛ تقدم التي أحد غزوة يف ذلك وكان
تحدم إيقاب تحرُّق قبيل ومن فلفظتها، تسيغها أن تقدر فلم ومضغتها فالكتها كبده
املذكور أحد يوم ابنها ثابت بن عاصم قتل حني نذرت إذ سهيل؛ بن سعد بنت سالفة

عنرتة: قال الخمر. قحفه يف لترشبن عاصم رأس عىل قدرت لنئ

روي��ُت وم��ا ال��رءوس ب��أق��ح��اف األع��ادي دم ش��رب��ت ق��د وإن��ي

األعوام، كرور أضعفهما الزوجني صورة وإيقاب فريام بحديث الشاعر رسم (22)
إال يرى ال حياته من قانٌط فالرجل ويتشاوران، فيتشاكيان العظام، الرزايا وانتابتهما
عدمت وقد واملرأة يتمناها، أمنية ببلوغ العني قرير مجده سالف من ببقية يموت أن
الظنون املرأة بصورة هنا إيقاب فربزت الزوج، ذلك بحياة حياتها ترى والنصري العون
عىل متكل أنه علمت نفسها، عىل املشفقة زوجها عىل الشفيقة والزوجة الحنون واألم
فريام اختلقها حيلة أنها توهمت ربما بل االتكال، بهذا تعبأ فلم العدو، إىل بذهابه زفس
األمر عليه وأعظمت أمنيته، وبني بينه تحول وقامت والمت وبكت فشكت عنها، ليخفف
كله به فإذا وعددت، فنددت الغيظ، ثائر بها ثار ابنها قاتل آخيل ذكر عىل أتت إذا حتى
الجالل إال فيه تر فلم برصها عىل سرته الحنو أسبل ابنها وصف عىل أتت وملا قبائح،
بقولها: الخنساء وصف فوصفته آخيل، وجه من فراره الوالدي الحب وأنساها والكمال،

ال��ب��ط��ُل أح��ج��م م��ا إذا ال��ط��ع��ان ت��غ��ش��ى وم��ك��رم��ٍة م��ج��ٍد ف��ت��ى أن��ت ص��خ��ر ي��ا
األس��ل زع��زع م��ا إذا ال��ج��ن��ان ث��ب��ت أش��ب��ل��ه دون ع��ري��نً��ا ي��ح��م��ي ك��ال��ل��ي��ث
وه��ُل وال ت��ل��ق��اه ح��ي��ن واه��ن ال أن��ج��ي��ة ش��ه��اد أن��دي��ة خ��ط��اب
خ��ط��ُل وال ن��ك��س ي��رم ف��اح��ش ال ت��ط��رق��ه ح��ي��ن س��ه��ل ال��دس��ي��ع��ة ض��خ��م

الجند، قوي الولد كثري السلطان عظيم الشأن رفيع ملًكا كان فريام أن علمت (23)
ببالده، العدو وعاث دولته، أحوال وضعضع مملكته، أركان فزعزع الدهر عليه أخنى
الهوان، رش يسام قتيًال ذماره وحامي أبصاره مطمح وهو هكطور وأراه بأوالده، وبطش
والبعيد، القريب عىل شتائمه وتنهال الرشد ويفقد ظالًما النور يرى أن ذلك بعد بدع فال

الجزع. منتهى وهذا األعداء إال إليه تحمل ال سوداء بقعة عينه يف األرض كأن
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عليه جرى ما عىل الباسل أو األبهم بذيوس (Διον αγαυον) كلمتي عربنا (24)
أو اإللهي أغابون فقالوا: الثانية، الكلمة العلم جعلوا النقلة بعض ولكن األكثرون،

.(Agavo di divina sembianza) مونتي قال وهكذا العظيم.
الكفوء. املقارن والِقرن السيد، القرن: (25)

املرتنم. الرنام: (26)
صندوق بالزنبيل فاملراد إعدادها، وكيفية املركبة أجزاء عنا الشاعر يصف (27)
والنري للمتاع، محمًال وإما للركاب، مجلًسا إما املركبة، عىل يلقى أشبهه وما القصب من
الذي والسري الحيوانني، فكي إىل منفصلة األعنة به تمر حلق أعاله ويف الحرَّاثة كنري
الجذع أو الجرس حول مرار ثالث يلف كان ألنه أذرع؛ تسعة طوله يبلغ كان بالنري يناط

بالسيور. وليس بالجذع املركبة تجر الحيوانات فكانت وهكذا (العريش)،
الحظرية. العنة: (28)

الرياش تحمل إحداهما بمركبتني ذهب فريام أن إىل هنا التنبيه من بد ال (29)
الجياد. وتجرها لركبوه واألخرى البغال، وتجرها هكطور لفكاك املعد واملتاع

.(١٢ (ن والبارح السانح ذكر لنا تقدم (30)
الكبري. الباب الرتاج: (31)

ومركبات دواليب، أربعة عىل الحمل مركبات كانت العجل، أو الدواليب املحال: (32)
دوالبني. عىل والحرب الركوب

والظاهر .(١٤ (ن عليها الكالم تقدم التي السماوية املادة تلك هو العنرب: (33)
موضع، غري يف ذكر كما طعامهم فهو اآللهة، أغراض من غرض لكل يستعمل يكاد أنه
هريا به تطيبت إذ به؛ يتطيبون الذي وطيبهم الخامس، النشيد يف مر كما خيلهم وطعام
منخري يف فأفرغته للفساد ا مضادٍّ ،(١٩ (ن ثيتيس استعملته إذ ودواؤهم؛ ،(١٤ (ن
عىل املزاعم تلك كل تأويل علينا يسهل وال ملبسهم، يف داخل هنا وهو قتيل، وهو فطرقل

الخلود. تفيد أنها وعرفنا األصل يف اللفظة معنى إىل رجعنا إذا إال اختالفها
وبعض حتى الُقصاص، روايات يف كثرية الصولجان هذا أشباه حرك، خلج: (34)
املارد خاتم من بأعجب والوسن باليقظة يتصف الذي الصولجان هذا وليس املؤرخني
وهلمَّ ويطريه، الريح بساط يحرك الذي القضيب أو املعجزات، من نوع كل يعمل الذي

جرٍّا.
املحيا. الطلق البلج: (35)
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يا له: قالوا شيًخا خاطبوا إذا الرشق أبناء من وغريهم الرتك شبان يزال ال (36)
ييل. فيما فريام أجاب كما ، بنيَّ يا لهم: فيقال هرمس. قال كما أبتاه،

يتصور. يمتثل: (37)
. أُبنَيِّ أمتثل: (38)

استله. السيف: امتشل (39)
ملا الكالب أي: للغضف، هكطور ابنه جثة طرح من فريام يشفق أن غرو ال (40)
السفاح عم عيل بن سليمان أن العرب تواريخ يف عليه. غيًظا آخيل تحدم من يعلم كان
الطريق عىل وألقوا بأرجلهم فجروا بهم وأمر أمية، بني من جماعة بالبرصة قتل العبايس

الكالب. فأكلتهم
يطرب. يجتذل: (41)

أمثولة النبوءة بروح ألقى قد البيتني، هذين ينظم وهو بهومريوس كأني (42)
يف األمور أداب كانت كيف بها، ينبئهم الزمان هذا حكومات عمال من الغفري الجم عىل
املتبوع عن خفية يده إليها فتمد التابع، بها ينفح صلة كل إن بها يقيدهم وعظة زمانه،
نقًصا توجب ألنها املال؛ بيت من اختالًسا تعد إنما تؤخذ رشوة وكل ورسقة، رشوة تعد
إىل املهداة التحف من لنقصت الكأس منه وأخذ فريام هدية هرمس قبل لو إذ دخله؛ يف

آخيل.
ولج. أتلج: (43)

هذا أجفانها عىل الهجوع فصب الطعام، لتناول متأهبة األرصاد ألفى أي: (44)
املألوفة. الهومريية التعبريات من األخري التعبري

واملراد باألزالج. أغلقه الباب: وزلج األقفال، واألزالج: األبواب، األرتاج: (45)
السفن. وراء اإلغريق بناه الذي السور بالحصار:

وأرسع. خف زلج: (46)
خيمة الشاعر لنا يصف أقفل. ورتج: املغالق، واملزالج: السقوف. األغمية: (47)
الرسو شجر سوق من مبنية كانت بل القماش من مصنوعة تكن لم إذ رصيفته؛ أو آخيل
بها تحيط املروج تلك من املقطوع الزغب) ذي القصب األصل (ويف بالربدي، ومسقوفة
التاسع النشيد يف تقدمه ومما الوصف، هذا من ويستفاد أعمدة. عىل قائمة متسعة دار
فلما أخرى، غرف وفيها املضيف، وفيها الحرم، ففيها أقسام عدة مقسمة كانت أنها
فطرقل وبات غرفة له أفرزت عنده فينكس وبات آخيل السرتضاء وجماعته أوذيس أوفد
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أشبه وهي األكرب، واملضيف السبايا، منازل خال هذا أخرى بغرفة وآخيل بغرفة، وحظيته
أن إال هذه أليامنا العراق كرب الزراعية البقاع يف النازلني العرب شيوخ برصائف يشءٍ

الحرم. عن منفصًال متسًعا منزًال فيها املضيف يكون أن الرصائف هذه يف الغالب
الطوال. الحصار أزمنة يف للزعماء إال يقام يكن لم الرصائف هذه أمثال أن شك وال

وابنه. وأمه أبيه باسم ناشده أي: (48)
عنه وقفل توارى ثم آخيل، منزل إىل سلًفا فريام وأبلغ رسالته هرمس قىض (49)

راجًعا.
الذي املالك ورسالة هرمس رسالة بني غريبًا شبًها وهلة ألول التوراة حفظة يرى
يجهل وهو املاديني، بأرض راجيس بمدينة غلبيلوس إىل أبوه أرسله وقد طوبيا، رافق
فسلم للمسري متأهب كأنه مشمًرا وقف قد بهي بفتى إذا طوبيا خرج «فبينما الطريق:
بني من أنا قال: الخري؟ فتى يا أقبلت أين من وقال: هللا، مالك أنه يجهل وهو عليه،
وقد أعرفها، قال: املاديني؟ بالد إىل اآلخذة الطريق تعرف وهل طوبيا: له فقال إرسائيل.
مدينة براجيس املقيم غابيلوس باخينا نازًال وكنت كثرية، مراًرا طرقها جميع سلكت
أن عىل راجيس إىل دليًال بابنه يذهب أن فسأله أبيه عىل باملالك طوبيا فدخل املاديني».
عشرية؟ أي من أخربني له: فقال إليك؟ به وأعود آخذه املالك: له «فقال أجرته: له يؤدي
الذي األجري يف أم حاجتك؟ األجري نسب أيف املالك: رافائيل له فقال أنت؟ سبط أي ومن
طوبيا فرافق العظيم». حننيا بن عزريا أنا بالك أقلق ال لكي ولكن ابنك؟ مع يذهب
«إني قال: أجرته يأخذ أن سئل وملا والديه، إىل سامًلا به ورجع يده عىل املعجزات وجرت
ارتفع هذا قال أن وبعد ،… أرسلني من إىل أرجع أن يل حان قد واآلن ،… املالك رافائيل
وأمثال .(١٢ – ٥ فصل: طوبيا، (سفر ذلك». بعد يعاينونه يعودوا فلم أبصارهم، عن
ُروَحنَا إَِليَْها ﴿َفأَْرَسْلنَا كقوله: والقرآن، واإلنجيل التوراة يف كثرية للبرش املالئكة ظهور
عن الرواية هذه أخذ هومريوس إن الرشاح: بعض قال ولهذا َسِويٍّا﴾. ا بََرشً َلَها َفتََمثََّل
ينفذ قد وجل عز الباري أن بمرص إقامته أثناء اليهود من تلقنه بما عامًلا كان إذ التوراة؛

البرش. إىل رسًال مالئكته
االعتقاد ألن الرواية؛ هذه يف صدقه أمكن وإن كلياته، يف صادًقا الزعم هذا أخال وال
فإنشاد منزلة، غري أو كانت منزلة األديان لجميع عامٌّ واملخلوق الخالق بني بالصلة
وجميع والبرش، اآللهة بني رسالة أو مخاطبة من نشيد منها يخلو يكاد ال هومريوس
يحيطوا لم أو اليهود بمعتقدات علًما أحاطوا الذين اليونان كتاب من الباقية اآلثار
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والكلدان املرصيني من منهم أقدم هم من روايات عن فضًال الروايات، هذه بمثل مألى
واألشوريني.

بحسبانهم وليس عليهم، قادًما فريام لرؤية دهشوا وأصحابه آخيل إن أي: (50)
رجل فجأة عليهم دخل إذا وشأن عزوة ذي رجل دار يف القوم يدهش كما قادم أنه
الرصيخ يحمون يزالون وال كانوا إذ البادية؛ كأبناء ترى ما عىل فهم اللياذ، يطلب جاٍن

الكميت: قال عزوته. وضعفت جنايته عظمت وإن والنزيل، الجار منزلة وينزلونه

ي��زورا أن واج��بً��ا ع��ل��ي��ن��ا ف��ك��ان ج��ن��اي��ة ع��ن ج��اءن��ا ن��ص��ي��ر وج��ي��ش

محرز: بن سليم قول ومثله بيده، ويؤخذ يكرم أن أي:

س��اله��ب��ه ت��ه��ز ب��خ��ط��ي ج��ه��اًرا ال��ع��دى رام��ه إن ال��ج��ار س��رب ون��م��ن��ع

عنرتة: وقول

وأب��ه��ُج ال��م��ق��ي��م ب��ال��ض��ي��ف وأف��رح زل��ة ك��ل ف��ي ال��ج��ار ألح��م��ي وإن��ي

بمثل بآتني هم فما والذل، الشقاء ملنتهى مثال من الرسامون رسم مهما (51)
اليد ويقبل فتاك، فتى قمي عىل شيبه يجرر جليٌل وشيٌخ نبيٌل، ملٌك املهيب: املشهد هذا
القرائح شحذت ومهما زمانهم، أبطال صفوة هم بولٍد وبطشت الدنيا، نعيم سلبته التي
مدمع هاج حتى النفس يف منه وأوقع آلخيل فريام خطاب من أبلغ بمنتجة هي فما
فانسل فبهتوا بينهم، هو أن إال أحسوا وما وقومه آخيل فريام فاجأ الصلب، القلب ذلك
يلني بقول كالمه افتتح مرامه يبسط أن وقبل يديه، يقبل وأخذ آخيل، ركبتي عىل وأهوى
الناس أعز علمت كما وهو فيال، أبيه ذكرى وجيزة بعبارة مخيلته عىل أمر إذ الجلمود؛
ذلك وحالة حالته بني قابل ثم الجالل، حلة الشيب وكساه العجز أدركه وقد آخيل عىل
حتى أبنائه مقتل ذكر عىل عجًال مر ثم يقاس، ال بما بالرفق أجدر هو فإذا الناءِ، الشيخ
أنه إال مناقبه من يذكر ولم ومقتله، هكطور ذكر عىل أتى ارتياًحا آخيل من أنس إذا
عليه، وتعطفه آخيل لدى قدره تعيل منقبة سواها وليست وعشريته، ذماره يحمي كان
أطراف بجميع أخذت بعبارة واختتم فيال، ذكر بتكرار للختام ووطَّأ األلد عدوه كان وإن

قوله: وهي والتعاسة املذلة
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وذل��ي ب��ؤس��ي أسُّ ال��ك��ف ه��ذه
ت��ق��ب��ي��ال ق��ب��ل��ت��ه��ا ق��د وأن��ا ج��دي��ال ق��ت��ي��ًال أض��ح��ى اب��ن��ي وب��ه��ا

هاتيك كل لعينيه نصبت وقد نفسه، عزة عىل آخيل ينتحب أن ذلك بعد بدع فال
الرسوم.

رشاب فيها جعل قارورة دنني)؛ (أو قارورتني زفس أعتاب يف إن يقول: (52)
فالذي كلتيهما، من وإما إحداهما، من إما الناس؛ فيسقي الرش، رشاب وقارورة الخري،
إال يلقى ال الرش من يسقى والذي ا، رشٍّ ويلقى خريًا يلقى والرش الخري من مزيًجا يُسَقى

والشقاء. الرش
برش بوجود يقل لم أنه وهي إليها، ينتبه من َقلَّ صادقة حكمة التوزيع هذا ويف

اإلنسان. بني من ألحد تامة راحة ال أنه إىل إشارة وحدها الخري قارورة من يسقى
استعارة وفيها راسخة، حقيقة تتضمن ولكنها القوم، خرافات من خرافة هذه
ونكاد جالله، جلَّ الحق بيد كأًسا املزامري صاحب ذكر إذ التوراة؛ يف أمثالها ورد لطيفة

عنرتة: قال ومكروه، محمود لكل كأًسا شعرائنا كالم يف نجد

ال��ح��ن��ظ��ِل ك��أس ب��ال��ع��ز ف��اس��ق��ن��ي ب��ل ب��ذل��ة ال��ح��ي��اة ك��أس ت��س��ق��ن��ي ال

الفارض: ابن وقال

ج��لَّ��ِت ال��ح��س��ن ع��ن م��ن م��ح��ي��ا وك��أس��ي م��ق��ل��ت��ي راح��ة ال��ح��ب ح��م��ي��ا س��ق��ت��ن��ي

الزمخرشي: مرويات ومن

ح��الق ب��ك��أس س��ق��وا أراه��م ق��د أن��اٍس ب��ع��د ب��ال��ع��ي��ش أرج��ي م��ا

املوت. حالق: بكأس واملراد
إىل شماًال (الدردنيل) هيال بحر سواحل من ممتدة فريام مملكة كانت (53)
جميًعا منضمة ممالك تسع كانت أنها إسطرابون وذكر رشًقا، فريجيا إىل جنوبًا لسبوس

محقق. زمانه بجغرافية عالم قول هنا هومريوس فقول فريام، لواء تحت
أراكة: قال (54)
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ال��ق��ب��ر إل��ى ال��ح��م��ام س��اق أو ال��ده��ر ب��ه م��ض��ى م��ا ع��ي��ن��ك أت��ب��ع��ت ل��ئ��ن ل��ع��م��ري
ال��ب��ح��ر ث��ب��ج م��ن ت��م��ري��ه��نَّ ك��ن��ت وإن ب��أس��ره ال��ش��ئ��ون م��اء ل��ت��ف��ت��ق��دن
ع��م��رو ع��ل��ى ب��ك��اك ف��اج��ه��د أح��ٍد ع��ل��ى ه��ال��ك��ا رد ال��ب��ك��ا ك��ان ف��إن ت��أم��ل

بسائر إياه إكباره فوق فريام عىل العطف بهذا آخيل بطله الشاعر أكرب لقد (55)
براعة وهي املستعِطف، املستعَطُف فبات وحنان وحكمة عاطفة ذا هنا أبرزه إذ قال؛ ما
ذهن عن وأبعدهن أعظمهن هي منقبة مناقبه إىل أضاف إذ املثال؛ نادرة الشاعر من
الخلق أعاظم من آخيل أن تصوره يف رسخ وقد إال اإللياذة ختام عىل يأتي فال املطالع،
عنرصه يخلو فال الجنان، صلب املقاد صعب كان وإن وهو وشهامة، وعزة وكرامة بأًسا

واإلحسان. والورع الكرم جواهر أصفى من
غضبه زناد عن آخيل قذفها رشارة آخر هذه األرصاد. نواظر العيون: عيون (56)
الوهاج. االحتدام ذلك بعد وكرًما دعة فبات ناره خبت وهنا الرواية، عليه بنيت الذي

كان أنه وهديده، آخيل ووعيد هكطور بجثة التمثيل من مر مما علمت قد (57)
رجع فقد الصواب، إىل وارعوى غيظه جذوة انطفأت وقد اآلن أما النيات، رش لها ينوي
يليق ما عىل وتطييبه بتكفينه فأمر املوتى، جثث رعاية من بعرفهم الواجب إجراء إىل
بالقتىل يمثلون الكيد بهم اشتد إذا كانوا فقد جاهليتهم يف العرب حالة كانت تلك بمقامه.
قد أعدائهم. من ولو القتىل جثث يحرتمون ذلك سوى فيما كانوا ولكنهم قبيحة، مثلة
والتمثيل السباع. تأكلها لئال حجاًرا جثته عىل وضع كليبًا قتل ملا اًسا جسَّ أن األثر يف جاء
ككرسه امليت عظم «كرس عائشة: عن الحديث ويف تقدم، كما اإلسالم عنه نهى مما بالقتىل
أحدكم يجلس «ألن أيًضا: الحديث مرويات ومن الحي. يهان ال كما يهان ال إنه أي: حيٍّا»
هذا ومن قرب» عىل يجلس أن من له خريٌ جلده إىل فتخلص ثيابه فتحرق جمرة عىل

املعري: قول القبيل

األج��س��اد ه��ذه م��ن إال أرض ال��ـ أدي��م أظ��ن م��ا ال��وطء خ��ف��ف
واألج��داد اآلب��اء ه��وان ـ��د ال��ع��ه��ـ ق��دم وإن ب��ن��ا وق��ب��ي��ٌح

عن بالتخيل زفس أمر لفطرقل آخيل خطاب جملة يف الشاعر ذكر لو حبذا (58)
الفكاك قبول من االضطرار إظهار إىل أقرب فهو لديه، عذره يجمل ذلك ألن هكطور؛

منه. فطرقل سهم واستبقاء
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تناول عىل له وحثٍّا لفريام، مؤاساًة خرافاتهم يف مشهورة قصة إىل آخيل أشار (59)
أوالدها، بكثرة تعتز كانت ثيبة ملك أمفيون وامرأة الطنطال ابنة نيوبا أن ذلك الزاد؛
سوى لالطونة يكن ولم زفس، عشيقة الطونة بهم ففاخرت بنات، وست بنني ستة وهم
جميع فقتال ولديها وأغرت الطونة فحنقت (القمر)، وأرطميس (الشمس)، فيبوس ولدين
زفس ألن لحد؛ يضمهم ال بدمائهم الرتاب عىل مجندلني أيام تسعة فلبثوا نيوبا، أوالد
ُمسخت ثم اآللهة، دفنتهم العارش اليوم كان وملا حجًرا، إليهم دنا من كل يمسخ كان
نيوبا ولكن ،(٢٦:١٩ (تك التوراة يف جاء ما عىل ملح نصب لوط امرأة تحولت كما نيوبا،

تتألم. جماًدا كونها عىل بقيت
شعرت فقد ذلك ومع مصابك، فوق بأوالدها نيوبا مصاب إن لفريام: آخيل يقول

آخر. وقت والبكاء وللنوح الطعام، وقت فهذا وأكلت، بالجوع

أوالدها. وأحد نيوبا
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األوالد. الضنو: (60)
الجوع. الطوى: (61)

السفافيد. يف شكوا وسفدوا: القطع، واآلراب: قطعوها، أربوها: (62)
فريام. دردانوس: ابن (63)

والبسط. الطنافس الزرابي: (64)
يجتمعوا أن هكطور) مقتل (بعد الزعماء عادة جرت قد إنه آخيل: يقول (65)
أحد، يراه لئال الساباط خارج فريام فراش يعد أن أمر ولهذا أمرهم، يف يتشاورون لديه

ذلك. بعد الخالص عليه فيصعب والجيش أغاممنون به فيعلم
ما ذكرى يعيد وأن آخيل، أخالق كرم أخرى مرة يثبت أن هذا بقوله الشاعر قصد
ييل؛ ملا حسنة توطئة يوطئ وأن له الرئاسة تكن لم وإن الرؤساء، بني املقام علو من له

سيجيئ. كما ليًال الفرار له تيرس ملا الخيمة داخل فريام كان لو إذ
أغاممنون. باملليك وأراد يؤخر، يرجي: (66)

.(١٠ (ن الباب بهذا مطالعتنا راجع العهد. قديم بالتصافح التواثق (67)
بذلت، ما أضعاف ثالثة آلخيل بذلوا وقومه أغاممنون بك درى إذا أي: (68)

هكطور. بعد الباقني أبنائك مصاب فتزيد فقتلوك وأخذوك
جدت. إذلعبت: (69)

هكطور. رأس أي: الرأس، النطاب: (70)
العرب وكتب التوراة يف مظان ومن املوضع هذا يف هومريوس كالم من يظهر (71)
ذكر وقد املآتم، لوازم من وهي الناس، من طائفة بها تحرتف مهنة كانت النياحة أن
عن وفضًال وغريهما، وغريض رسيج كابن مهنتهم هذه كانت جماعة األغاني صاحب
من وغريه األثري ابن ذكر وعازفات. ومغنيات صارخات املوتى يندبن النساء كان ذلك
عليها ينقرن الدفوف وبأيديهنَّ بدر غزوة بعد خرجن املرشكني نساء أن العرب مؤرخي
مع وهي البالد، أكثر من فتالشت العادة هذه عىل الحضارة قضت وقد املوتى، ويندبن

الرشقية. البالد وبعض املرصية األقاليم يف فاشية تزال ال ذلك
أكثر يف املألوف املجاز من الرتاب وأكل الثرى، وعض للقتيل، األرض كدم (72)

عنرتة: قال األلسنة،

ال��م��ه��ي��ب ال��ش��ج��اع أن��ا ل��ق��وم��ي ي��ا ون��ادى إل��يَّ دن��ا ش��ج��اع ك��م
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ال��ج��ي��وب ع��ل��ي��ه ش��ق��ق��ت وق��د ض األر ي��ك��دم م��ض��ى إال دع��ان��ي م��ا

وأمه أبيه مصاب فوق بهكطور مصابها إن أنذروماخ: تقول أن غرو ال (73)
كليبًا: زوجها ترثي مرة بنت جليلة قالت أيِّم، كل عىل يصدق قول وهو ذويه، وسائر

ع��ِل م��ن ج��م��ي��ًع��ا ب��ي��ت��ي س��ق��ف ب��ه ال��ده��ر ق��وض ق��ت��ي��ًال ي��ا
ال��م��س��ت��أص��ل ب��ه ال��م��ص��م��ي رم��ي��ة ك��ث��ٍب م��ن ق��ت��ل��ه ورم��ان��ي
م��ع��ض��ل ب��رزءٍ ال��ده��ر خ��ص��ن��ي ق��د ال��ي��وم دون��ك��نَّ ن��س��ائ��ي ي��ا
م��س��ت��ق��ب��ل ول��ًظ��ى ورائ��ي م��ن ب��ل��ًظ��ى ك��ل��ي��ب ق��ت��ل خ��ص��ن��ي
أك��ح��ل��ي م��ن دم��ي م��ن��ه درًرا ف��اح��ت��ل��ب��وا دًم��ا ك��ان ل��ي��ت��ه

فطرقل. إىل لخليل بقولها: أشارت النصل، حد الذباب: (74)
مشوَّه غري جميًال رطبًا أراك أزال ال أي: القوس، والحنية: الفضة، الصولج: (75)
اللجيني، قوسه عن به رماه دقيق بسهم فيبوس أماته كمن بالرتاب، معفر وال بالجراح،

أنفه. حتف مات كمن أخرى بعبارة أو
مت. انشعبت: (76)

أخيه، وامرأة وأمه هكطور زوجة مناحة عىل مطالعة إيراد إىل بنا حاجة ال (77)
تنبه وإنما املوضع، هذا عىل مجمًال يصدق (٢٢ (ن املعنى بهذا كالم لنا تقدم فقد
موضع لكالمه يكن لم ألنه هناك؛ أنطقه مما بيشءٍ هنا فريام يُنطق لم الشاعر أن إىل
ألنه هيالنة؛ إنطاق من بد يكن ولم النشيد، هذا أجزاء كل يف حزنه كنانة أفرغ أن بعد
البالء، هذا كل سبب وهي النسيان ستار عليها سدل وقد املنظومة تختتم أن يصح ال
ختام وفيه النشيد، هذا واختتم شامًال والحزن كامًال الوصف جعل الشاعر فإن وهكذا
لالحتفاء قاعدة قائمة كلها فاألمة النفوس، يف تأثريًا املشاهد أشد من بمشهد اإللياذة
الشيخ وأبوه األبراج، رشفات عىل قلقة وحزن جزع كلها وشقيقته ميتًا، هكطور بملقى
غدرات املتوقعة األيم رثاء ترثي وزوجه جثته، ألجل بحياته خاطر أن بعد به عائد الهرم
النصري الفاقدة نوح تنوح وهيالنة الرءوم، أنني وتنئ والكمال الجمال تندب وأمه الزمان،

وشقاء. عناء للقارئ متمثلة برمتها الدنيا فإن الجملة وعىل املصري، بسوء املوقنة
أسهب أن بعد لذلك محل يبق لم ألنه هكطور؛ مأتم وصف يف الشاعر يطل لم (78)

فطرقل. مأتم يف اإلسهاب ذلك
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