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اَحلَسن أبو

َوأَْصحابُُه اْلَحَسِن» «أَبُو (1)

َغِنيٍّا أَبُوُه َوكاَن الرَِّشيِد». «هاُروَن اْلَخِليَفِة َزَمِن ِيف «بَْغداَد» َمِدينَِة ِيف اْلَحَسِن» «أَبُو َ نََشأ
ثَْرَوتِِه، ِنْصَف َخَر َوادَّ ، ُمتَساِوينَْيِ ِقْسَمنْيِ َفَقَسَمها َكِثريًَة، أَْمواًال ِمنُْه َوِرَث ماَت ا َفَلمَّ ا، ِجدٍّ
الَِّذيَن األَْصحاِب ِمَن َكِثريٌ َحْوَلُه فاْجتََمَع َوَمبَاِهِجِه، اِتِه َمَرسَّ َعَىل اْآلَخَر اْلنِّْصَف َوَوَقَف

َواإلِْخالِص. ِباْلُحبِّ َلُه تَظاَهُروا
َواْمتَنَُعوا َفَهَجُروُه ِباْلَفْقِر، َلُهْم تَظاَهَر ثُمَّ َقِليٍل. َزَمٍن ِيف ثَْرَوتِِه ِنْصَف َعَليِْهْم أَنَْفَق َوَقْد

ِزياَرتِِه. َعْن

ِه َوأُمِّ اْلَحَسِن» «أَِبي بنَْيَ (2)

َفقاَلْت ِلَفْقِرِه، َهَجُروُه الَِّذيَن أَْصحاِبِه َغْدَر َعَليَْها َوَقصَّ بَاِكيًا، ِه أُمِّ إَِىل اْلَحَسِن» «أَبُو َفذََهَب
ِمْن اْآلَخِر ِبالنِّْصِف فاْحتَِفْظ َهَجُروَك، ِبَفْقِرَك َعِلُموا ا َفَلمَّ ِلَماِلَك، إِالَّ يُصاِحبُوَك َلْم َُّهْم «إِن َلُه:

َوَلِدي.» يا تََعلَّْمتَُه الَِّذي اْلقاِيس ْرِس الدَّ ِبهذَا َوانْتَِفْع ثَْرَوتَِك،

اْلَحَسِن» «أَِبي ُخطَُّة (3)

اْليَْوِم بَْعَد يُصاِحَب َوَلْن اْلُقَدماءِ، ِرفاِقِه ُمصاَحبَِة إَِىل يَُعوَد َلْن َُّه أَن اْلحَسِن» «أَبُو َفأَْقَسَم
واِحَدٍة؛ َليَْلٍة ِمْن أَْكثََر اْلنَّاِس ِمَن أََحٍد َمَع ُصْحبَتُُه تَُدوَم َوَلْن يَْعِرُفُهْم، ال الَِّذيَن اْلُغَرباءَ إِالِّ
َوَضاَفُه َمنِْزلِِه، إَِىل َدعاُه َعَليِْه َقاِدًما َغِريبًا َرأَى َفِإذا اْلُغُروِب، َوْقَت اْلِجْرسِ َعَىل يَِقُف َفكاَن



الَحَسن أبو

ذَِلَك بَْعَد َعَليِْه يَُسلَِّم أَْن َوأَبَى وأَنَْكَرُه، َعُه َودَّ بُْح الصُّ َطَلَع َفِإذا َليَْلِتِه، ُطوَل َوأَْكَرَمُه ِعنَْدُه
َكاِمَلًة. َسنًَة اْلُخطَِّة ِبَهِذِه نَْفَسُه أََخذَ َوَقْد أَبًَدا.

الرَِّشيُد» «هاُروُن (4)

«هاُروَن اْلَخِليَفَة َفَرأَى ، اْلِجْرسِ ِعنَْد َمساءٍ ذاَت — َعاَدِتِه َعَىل — اْلَحَسِن» «أَبُو َوَوَقف
«أَبُو ِبِه َب َفَرحَّ َخاِدُمُه، َوَمَعُه «اْلَمْوِصِل»، ِمَن قاِدٍم تاِجٍر ِزيِّ ِيف َخَرَج َقْد َوكاَن الرَِّشيَد»،
يَْلَقاُه ال ثُمَّ َواِحَدًة، َليَْلًة ِعنَْدُه يَِبيَت أَْن اْلَمواِثيَق َعَليِْه أََخذَ أَْن بَْعَد بَيْتِِه، إَِىل َوَدعاُه اْلَحَسن»،
ُكلِّها، ِتِه ِبِقصَّ اْلَحَسِن» «أَبُو َفأَْخَربَُه هذا، َسبَِب َعْن َوَسأََلُه اْلَخِليَفُة، َفَعِجَب أَبًَدا. بَْعَدها
َكَرِم ِمْن اْلَخِليَفُة َوَرأَى اْلبَيِْت. إَِىل َوَصلُوا َحتَّى َوَخاِدُمُه اْلَخِليَفُة َمَعُه َوساَر َعَجبُُه، َفاْشتَدَّ
أَْن «أَتََمنَّى َلُه: َفقاَل اْلَحَسِن؟» أَبا يا َشيْئًا تَتََمنَّى «أَال َفَسأََلُه: أَْدَهَشُه ما اْلَحَسِن» «أَِبي
، َمنِْزِيلِ ِمْن ِباْلُقْرِب يَِعيُشوَن اْألَْرشاِر، َمْن َخْمَسًة ِألُعاِقَب َواِحًدا، يَْوًما َوَلو َخِليَفًة، أُْصِبَح

ِهْم.» َرشِّ ِمْن أََحٌد يَْسَلُم َوال يَْعِنيِهْم، ال ِفيما َويَْدُخلُوَن

الرَِّشيِد َقْرصِ ِيف (5)

أُْمِنيَّتِِه. تَْحِقيِق َعَىل َوَعَزَم َقْولِِه، ِمْن اْلَخِليَفُة َفَضِحَك
َخاِدَمُه اْلَخِليَفُة َفأََمَر ناَم، َحتَّى بُُه يَْرشَ يََكْد َفَلْم اِبِه، َرشَ ِيف ُمنَوًِّما َدواءً َوَوَضَع َغاَفَلُه ثُمَّ
َمْن ُكلَّ أََمَر ثُمَّ َمالِبَسُه. َويُْلِبَسُه ِيِرِه، َرسِ َعَىل َويََضَعُه ِه، َقْرصِ إَِىل اْلَحَسِن» «أَبا يَْحِمَل أَْن
اْلَخِليَفُة ُهَو َُّه أَن يُوِهُموُه أَْن بَْعَد ِبِه، يَأُْمُرُهْم ما ُكلِّ ِيف اْلَحَسِن» «أَبا يُِطيُعوا أَْن ِه َقْرصِ ِيف

الرَِّشيُد». «هاُروُن
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اْلَحَسِن» «أَِبي َدْهَشُة (6)

ِيف نَْفَسُه َرأَى ِحنَي اْلَحَسِن» «أَبُو َفَدِهَش نَْوِمِه، ِمْن أَيَْقُظوُه َحتَّى يَْطلُُع اْلَفْجُر يََكِد َوَلْم
خاِشِعنَي: يُناُدونَُه َواْلخَدُم اْلَجواِري َوَحْوَلُه — اْإلِبِْريِز الذََّهِب ِمَن َوُهَو — اْلَخِليَفِة يِر َرسِ
يَْقظاُن، أَنَُّه َلُه أَثْبَتُوا ا َفَلمَّ ُحْلٍم، ِيف انَُّه اْلَحَسِن» «أَبُو َوَظنَّ اْلُمْؤِمِننَي.» أَِمريَ يا َصباًحا «ِعْم

َدْهَشتُُه. َعُظَمْت اْلَخِليَفُة نَْفُسُه ُهَو َُّه وأَن

اْلَخِليَفِة َعْرِش َعَىل (7)

ساَر ثُمَّ اْلُمْؤِمِننَي.» أَِمريَ يا اْلَمْجِلُس اْكتََمَل «َلَقِد َلُه: َوقاَل يََديِْه، بنَْيَ «َجْعَفٌر» اْلَوِزيُر َمثََل ثُمَّ
اْلَخِليَفُة َوكاَن ْهَشِة. الدَّ ِة ِشدَّ ِمْن ذَاِهٌل َحاِئٌر َوُهَو اْلَخِليَفِة، َعْرِش َعَىل أَْجَلَسُه َحتَّى َمَعُه

واْلَفَرُح. وُر ُ الرسُّ تََمّلَكُه َوَقْد َعاِليٍَة، نَاِفذٍَة ِمْن يَُراِقبُُه
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ِبأُوَلِئَك يُنَكَِّل أَْن َطِة ْ الرشُّ َكِبريَ أََمر َحتَّى اْلَعْرِش َعَىل يَْجِلُس اْلَحَسِن» «أَبُو يََكْد َوَلْم
يُْعِطَي أَْن أََمَرُه َكما ِلَغرْيِِهْم، ِعْربًَة يَْجَعلُُهْم َشِديًدا ِعقابًا يُعاِقبُُهْم أْعِني: اْلَخْمَسِة، اِر األَْرشَ
أُْخَرى، ُغْرَفٍة إَِىل اْلَحَسِن» «أَبُو ذََهَب َقِليٍل َوبَعد ِديناٍر. أَْلُف ِفيِه ِكيًسا اْلَحَسن» «أَِبي أُمَّ
ِيف أَُهَو يَْعِرُف: ال َوُهَو اْلِغنَاءِ، أَْحَسَن َويَُغنِّنَي اْلُعوِد َعَىل يَْعِزْفَن َوَظَلْلَن اْلَجواِري ِت َفَحَرضَ

َحاِلٌم؟ ُهَو أَْم يََقَظٍة

اْلَحَسِن» «أَِبي بَيِْت ِيف (8)

بَيْتِِه. إَِىل َفَحَملُوُه ناَم، َحتَّى بُُه يَْرشَ يََكْد َفَلْم ُمنَوًِّما، َدواءً َرشاِبِه ِيف َلُه َوَضُعوا اللَّيُْل أَْقبََل ا َوَلمَّ
َفَجاءَتُْه َواْألََلِم، ْهَشِة الدَّ ِة ِشدَّ ِمْن َخ َرصَ يِرِه، َرسِ َعَىل نَاِئًما نَْفَسُه َوَرأَى بُْح، الصُّ َطَلَع ا َوَلمَّ
الرَِّشيَد؟» هاُروَن اْلُمْؤِمِننَي: أَِمريَ أَنا «أََلْسُت َلها: َفقاَل ِصياِحِه، َسبَِب َعْن َوَسأََلتُْه ُه أُمُّ
اْلُمْؤِمِننَي.» أَِمريُ أَنا بَْل «َكالَّ َلها: َفقاَل اْلَحَسن.» أَبُو أَنَْت َوَلِدي؟ يا ُجِننَْت «َهْل َلُه: َفقاَلْت
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َلُه ْت َوأَْحَرضَ ِعقاٍب، ِمْن ِبأَْعداِئِه نََزَل ما َعَليِْه ْت َوَقصَّ َعْقَلُه، إَِليِْه َوتُِعيَد تَُسلِّيَُه أَْن َفحاَولْت
حاِلًما، يَُكْن َلْم َُّه أَن َفَعَرَف ِديناٍر. أَْلُف َوِفيِه — أَْمِس — اْلَخِليَفُة إَِليْها أَْرَسَلُه الَِّذي اْلِكيَس
هُؤالءِ ِب ِبَرضْ َطِة ْ الرشُّ َكِبريَ أَْمس— — أََمْرُت َوَقْد اْلَخِليَفُة، أَنا أَنَِّني أَيَْقنُْت «اآلَن ِه: ِألُمِّ َوقاَل

إَِليِك.» اْلِكيِس هذا َوإِْرساِل األَْرشاِر،

(املستشفى) اْلِبيماِرْستاُن (9)

يَْسأَلُوَن اْلِجرياُن َوأَْقبََل َوِهياُجُه، ثَْوَرتُُه ْت َفاْشتَدَّ َظنِِّه، ِيف َواِهٌم َُّه ِبأَن تُْقِنَعُه أَْن ُه أُمُّ َفَحاَوَلْت
إَِىل َفَحَملُوُه . ُجنَّ أَنَُّه اْعتََقُدوا َحتَّى اْلَخِليَفُة إنَُّه َقْوَلُه: يَْسَمُعوَن كاُدوا َوما ، اْلَخَربِ َعِن
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َُّه أَن َلُهْم َوَقرََّر ُرْشُدُه إَِليِْه عاَد أَْن بَْعَد إالَّ َسِبيَلُه يُْخلُوا َوَلْم َشْهًرا. َقَىض َحيُْث اْلِبيماِرْستاِن
اْلَحَسِن». «أَبُو

اْلَحَسِن َوأَِبي اْلَخِليَفِة بنَْيَ (10)

َوُهَو ثَاِنيًَة، َمرًَّة اْلَخِليَفَة َفَلِقَي «بَْغداَد» ِجْرسِ إَِىل — َعاَدِتِه َعَىل — اْلَحَسِن» «أَبُو َخَرَج ثُمَّ
َعنُْه َرِيضَ َحتَّى إَِليِْه ُد يَتََودَّ اْلَخِليَفُة َفَظلَّ تَِحيَّتَُه، َعَليِْه يَُردَّ َفَلْم اْلَخِليَفُة َفَحيَّاُه تَاِجٍر، ِزيِّ ِيف

أَصابَُه. ِلما اْلَخِليَفُة َفتَأَلََّم َلُه، َحَدَث ِبما إَِليِْه َوأَْفَىض بَيْتِِه، إَِىل َوَدَعاُه اْلَحَسِن»، «أَبُو
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اْلَخِليَفِة َقْرصِ ِيف (11)

إَِىل َوَحَمَلُه اْلخاِدُم َفقاَم اْلَحَسن»، «أَِبي َرشاِب ِيف الدَّواءَ اْلَخِليَفُة أَْلَقى اْلنَّْوِم َوْقُت جاءَ ا َوَلمَّ
َحْوَلُه َواْلَجواِري أُْخَرى، َمرًَّة اْلَخِليَفِة َقْرصِ ِيف نَْفَسُه َوَرأَى َفأَيَْقُظوُه. باُح الصَّ َوجاءَ . اْلَقْرصِ
َغنَّتُْه ثُمَّ َمناٍم. ِيف أَنَُّه إَِليِْه َوُخيَِّل ْهَشِة، الدَّ ِمَن يَُجنُّ َوكاَد اْلَحَسِن»، «أَبُو فاْرتَبََك يَُحيِّينَُه،
«َمْن اْلَحَسِن»: أَبُو َفقاَل يَُحيِّيِه، «َجْعفٌر» اْلَوِزيُر َوَجاءَُه بَاِسماٍت. َعَليِْه َوأَْقبَْلَن اْلَجواِري،
ِألََحِد اْلَحَسِن» «أَبُو َفقاَل الرَِّشيُد.» َهاُروُن اْلَخِليَفُة «أَنَْت َلُه: َفقاَل حاِلًما؟» أَتُراِني أَنا؟
ِيف َلْسُت أَنَِّني ِمْن وأتَثَبََّت يَْقَظاُن، ِبأَنَِّني ِألَِثَق أُذُِني، َفَعضَّ يََقَظٍة ِيف أَنا كنُْت «إِذا اْلَخَدَم:
أَنَِّني َعَرْفُت «اآلَن َوقاَل: األََلِم، ِة ِشدَّ ِمْن اْلَحَسِن» «أَبُو َخ َفَرصَ أُذُنَُه، اْلخاِدُم َفَعضَّ ُحْلٍم.»

الرَِّشيُد.» هاُروُن اْلَخِليَفُة أَنَِّني أَْدَرْكُت اآلَن َحاِلًما. أَُكْن َلْم أَنَِّني َوأَيَْقنُْت نَاِئًما، َلْسُت

تَراُه ما تَْصِديِْق ِيف ُد يََرتَدَّ َوُهَو اْلَخِليَفِة، َقْرصِ ِيف يَراُه ا ِممَّ يَْعَجُب اْلَحَسِن» «أَبُو َوَظلَّ
ِيف َشكَّ «ال اْلَفَرِح: ِة ِشدَّ ِمْن يَُجنُّ كاَد َوَقْد َصْوتِِه، ِبأَْعَىل صاَح ثُمَّ أُذُناُه. َوتَْسَمُعُه َعيْناُه

اْلَحَسِن!» أَبا َلْسُت أَنَِّني ِيف َريَْب َوال اْلُمْؤِمِننَي، أَِمريُ أَنَِّني
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ِة اْلِقصَّ خاِتَمُة

ِة ِشدَّ ِمْن اْألَْرِض َعَىل يََقُع كاَد َوَقْد اْلُغْرَفَة، َفَدَخَل َويَْسَمُعُه، ُكلَُّه ذِلَك يََرى اْلَخِليَفُة َوكاَن
ِحِك. الضَّ

ِبِه َوَفِرَح يَُقبِّلُُهما. َقَدَميِْه َعَىل َواْرتََمى أَْمِرِه، َحِقيَقَة َوأَْدَرَك اْلَحَسِن»، «أَبُو َفَعَرَفُه
اْليَْوِم. ذِلَك ُمنْذُ َلُه نَِديًما َواتََّخذَُه َواْلماِل، ِباْلَهدايا وََغَمَرُه َوعانََقُه، اْلَخِليَفُة
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محفوظات

النَِّشيُط الطَّاِلُب

ُم��ج��دُّ — ِص��َغ��ِري َع��َل��ى — َول��ِك��نِّ��ي َص��ِغ��ي��ًرا ِت��ْل��ِم��ي��ذًا ِزْل��ُت ال أَن��ا
َوأَْع��ُدو — غ��ايَ��ِت��ه��ا نَ��ْح��َو — َوأَنْ��َش��ُط َح��ِث��ي��ثً��ا َس��يْ��ًرا ال��ُع��َال إَِل��ى أَِس��ي��ُر
ُج��ْه��ُد اْل��َع��ْل��ي��اءِ َع��ِن يُ��ثَ��بِّ��ْط��ِن��ي َل��ْم إِذا ِص��َغ��ِري، يَ��ِض��ي��ُرنِ��ي َوَل��يْ��َس
َوُرْش��ُد َف��ْه��ٌم يَ��ْغ��ِن��ِه َل��ْم إِذا وََع��ْرٌض، ُط��وٌل اْل��َف��تَ��ى يُ��ْغ��ِن��ي َوم��ا
ِج��دُّ َج��دَّ إن َق��ْدُرُه ِل��يُ��ْع��َرَف ِب��ِش��بْ��ٍر إِنْ��س��اٌن يُ��ق��اُس َف��َل��يْ��َس
َح��دُّ؟ ال��نَّ��ْف��ِع ِف��ي َل��ُه َه��ْل َوَل��ِك��ْن َق��ِل��ي��ًال ُم��ْرتَ��ِف��ٌع اْل��َق��ْم��ِح َونَ��بْ��ُت
بُ��دُّ ِم��نْ��ُه م��ا اّل��ِذي َوُه��َو ِب��ِه َج��ِم��ي��ًع��ا نَ��ْح��ي��ا الَّ��ِذي ال��ُق��وُت ُه��َو
يَ��بْ��ُدو ِح��ي��َن يُ��ْع��ِج��ُب ال��نَّ��ْف��ِع َق��ِل��ي��ُل نَ��ب��اٌت َس��ن��اِب��َل��ُه يَ��ْع��لُ��و َوَق��ْد
ِن��دُّ ِل��ْل��َق��ْم��ِح — ِرْف��َع��ًة — ُه��َو َوم��ا اْع��تَ��الُه اْل��َق��َص��ِب ِم��َن ُع��وٍد وَك��ْم
وَك��دُّ يُ��َح��لِّ��ي��ِه وإِْخ��الٌص يَ��بْ��تَ��غ��ِي��ِه، ِع��ْل��ٌم اْل��َم��ْرءِ وَف��ْخ��ُر

∗∗∗
اْل��ُم��ِج��دُّ ��بْ��َق ال��سَّ أَْح��َرَز َوِق��ْدًم��ا نَ��ْف��ًع��ا اْل��َق��ْم��ِح ِم��ثْ��َل أَُك��وُن َوَس��ْوَف
وَم��ْج��ُد َش��َرٌف — غ��ايَ��ًة — َوَح��ْس��ِب��ي وَم��ْج��ًدا َش��َرًف��ا ��ِت��ي ِه��مَّ وتُ��ْدِرُك
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