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الكتاب فاحتة

الرحيم الرحمن هللا بسم

عىل والسالُم والصالُة مستقيم، رصاٍط عىل يجعْلُه ْ يََشأ وَمن يُْضِلْله، ْ يََشأ َمن هلل، الحمد
أجَمِعني. وصحِبِه آِلِه وعىل الكريِم، النبيِّ

وأخباره» شعره بُْرد، بن ار «بشَّ ِكتابي عىل األُدباء إْقباِل ِمن يل كان فقد وبعُد؛
رفَع َمن إحياءِ عىل والعمِل طريقي، يف رْي السَّ عىل يل ًعا ُمَشجِّ العام هذا يف أظَهْرتُه الذي
بَن إبراهيَم بُْرٍد بن ار بشَّ بعَد فاخرتُت ذكَرهم، األياِم تَوايل وأنسانَا َقْدَرهم، عُر والشِّ األدُب
هذا عىل فأخذُْت طويٍل، عهٍد منذُ َمْطبوًعا ِديوانًا له قرأُت اَحها، ووشَّ األندلس شاِعَر َسْهٍل

الدِّيوان:
الطِّباعة. سوءَ أوًال:
الَوَرق. رداءَة ثانيًا:

ُمِريع. بشكٍل الخطأ َ تفيشِّ ثالثًا:
كبريٌ. النقُص رابًعا:

النقِص، تكِملِة يف الِفْكَر فأْعمْلُت أُْسلُوِبه، وجماُل غَزلِه، ُة وِرقَّ الرجل، ِشعُر وأْعجبَني
رمزي أفندي محمود األستاِذ الناِفِع األديِب صديقي بَمُعونِة نفيس وأجهْدُت هللاُ، َقِني فوفَّ
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الورَق له واخرتُت هللا، َقنا وفَّ حتى أُُصولها، إىل األبياِت وردِّ األخطاء، إْصالح يف نظيم
الكريم. القارئ يَدِي بني التي واألحُرَف

وذَِويه، لألدب خاِدًما بًا، ُمنَقِّ باِحثًا، طريقي، يف ماِضيًا — قوٌة يفَّ بَْقيَْت ما — وسأَبَْقى
اْلُمِعنُي. ونعَم حْسِبي وهو بالتوفيق، ولِيِّي وهللاُ

القرني حسنني أحمد
١٩٢٥ سنة ديسمرب يف القاهرة
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َسْهل ابن

. األندلُِيسُّ اإلرسائييلُّ سْهٍل بُن إبراهيُم هو

أصله (1)

العربية، اللغة يف بَرَع ولكنَّه األصل، بعربيِّ ليَس وهو بعيٍد، زمٍن ِمن األندلُس إىل آباُؤه نََزَح
آداِبها. يف وبرَز

نشأته (2)

هم عْرصُ كان الذين ُهوٍد بني شعراء ِمن وهو الهجرة، من ٦٠٩ سنة يف إِْشِبيلِيَة بمدينة ُولد
األندلس. بالد يف الحضارة عصور أَْزهى ِمن

عرصه (3)

يف العرب عصوِر آِخَر يُعتََرب الذي الوقِت يف أْي السابع؛ القرن من األول النصف يف عاش
عراءَ، الشُّ دون يَُمجِّ هم كما والناُس ، الرُِّقيِّ من حاِله عىل كان هذا مع الشعَر أنَّ إالَّ األندلس،
أياُمها فكانْت َفِتيًَّة، ْت اهتُِرصَ بِل يْخوخة، الشَّ بداءِ تَُمْت لم األندلس بالد ألنَّ ويُْكِربونهم؛
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ويف أساِليِبه، يف والتفنُّن ْعر، بالشِّ والنهوض األدب ونموِّ وفتوَّتِها، اللغة عزِّ أياَم األَخريُة
يف نجُمه وتألأل سهٍل ابُن برَز واألُدباء، عراء بالشُّ العاِمر بالُعَلماء، الزَّاِخر البْحِر هذا وَسط

اَحها. ووشَّ إِْشِبيلِيَة، شاعَر َي: ُسمِّ حتى األدب سماء

شعره (4)

ما ال الوجداُن، وأماله العاطفُة به أَْوَحْت ما الشعِر وأرقُّ العاطفُة، تُْمِليِه ٌف ِرصْ ِوْجدانيٌّ
له وشِهَد احها»، ووشَّ إِْشِبيلِيَة «شاعَر ْوه: َسمَّ لهذا نَْحتًا؛ العقِل من ونُِحَت الصنعُة، أنْتََجتْه
املغاربة بعض وُسئل َوَطِنه.» إىل رُّ الدُّ «عاَد َغِرَق: ا َلمَّ بعُضهم فقاَل الشعراء، كباُر بالتربيز
اليَهودية. وذُلُّ الِعْشق، ذُلُّ ن: ذُالَّ فيه اجتََمع ألنَّه فقال: سهل، ابن شعر ة ِرقَّ يف ِّ الرسِّ عن

القرآَن، َ وقرأ فأَْسَلم، يَُهوديٍّا، كان عراء، الشُّ األَذْكياء، األُدباء، من «كان األَبَّار: ابن وقال
بَسبْتة.» خالص البن وكتَب

يهوديٍّا وكان مجلَّد، يف شعره ُدوِّن ماهٌر أَِديٌب سهٍل «ابن حيَّان: أبو الدِّين أَِثري وقال
ويُخاِلُطهم.» املسلمني مع يقرأ وكان ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسوَل بها َمَدَح قصيدٌة وله فأسلم،

أن بعد العرص هذا يف املعُدودين األدب رجاِل أحُد ضيف أحمد الدكتور عنه قال وقد
الَوْصف، يُِجيد اٍف وصَّ شاعٍر صورُة وهي سهل، ابن صورُة «هذه سريته: من الكثري قدَّم
ويَْسَمع، يََرى ِلَما بارع ر ومصوِّ وْجداِنه، دائرة عن يخرج ال ووْجداني الَغَزَل، يُِجيد وغازٍل
بأدنى اإلنساُن يَشُعر ال الكالم، يف متفنٌِّن األسلوب، يف ُمبِْدٌع لكنَّه الخيال، قارص اآلراء، قليل
عىل دليًال بذلك وكَفى ُمْعِجٌب، ُمْطِرٌب، الرُّوح، خفيُف ذلك كلِّ يف وهو كالمه، قراءة يف َمَلل

االفتتان!» يف ونصيبه قوله، جمال
وشعُره القليَل، إالَّ الغزل غري يف له تَِجُد وال ، شابٌّ وهو الشعر يف نبوُغه ظهر وقد
َعَرَف ما كلَّ جمَع كأنَّه لك الَح شعِرِه كلَّ قرأَت وإذا شائقٌة، ومعاِنيه رائٌع، وأسلوبُُه جميٌل،

والغزل. الِعْشق يف اآلراءِ من ويعرُف

شعره عيوب (5)

عنه ُحكًما تُْعِطَي أْن َلتستطيُع حتى للَمعاني، وتكراٌر اآلراء، يف وِقلٌَّة الخيال، يف قصوٌر
منه َسِلَم لفظيٍّ تعقيٍد بعُض حاته موشَّ من يدي إىل وصَل وفيما له، واحدٍة قصيدٍة بقراءِة

شعُره.
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مدحه (6)

ملسو هيلع هللا ىلص، النبي بها يَْمَدح التي الَعيْنية القصيدة هي مداِئحه وُدرَّة امَلْدح، معدوَم يكون يكاد
وأوَّلها:

نَ��اِف��ع��ا ك��اَن ل��و ال��تَّ��ْع��ل��ي��ُل ويُ��ْس��ِع��ُدن��ي ويَ��اِف��ًع��ا َك��ْه��ًال اآلم��اُل تُ��ن��اِزُع��ن��ي

هجاؤه (7)

الِهجاء. من يشءٌ شعِره يف يَِرْد لم

أخالُقه (8)

اء هجَّ يُكْن ولم الظَّريف، الشاعر وَوداعُة األديب، َدماثَُة العاِشق ة ِرقَّ جانب إىل فيه ع تجمَّ
الُجثْمانية. صفاِته عن يشءٌ يُذَكر ولم منافق! فيُقال: اًحا مدَّ وال َسِليط، فيُقال:

الدِّيني مذهبه (9)

وذُلِّ الِعْشق ذُلِّ باجتماِع شعِره َة ِرقَّ علَّلوا حتى نفِسه يف اليهوديُة تَغْلَغَلِت يهوديٍّا كان
ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ ومدَح املسِلمني، وعاَرشَ القرآَن، وقرأ أَْسَلم، ثم ْمنا، قدَّ كما — فيه اليهودية

بقوله: إسالِمه عىل واستدلُّوا طويلٍة، بقصيدٍة

أَْه��تَ��ِدي ك��ن��ُت م��ا ال��ل��ُه ول��وال ُه��ِدي��ُت م��ح��م��ٍد ب��ح��بِّ ُم��وَس��ى ع��ن ت��س��لَّ��يْ��ُت
��ِد ِب��ُم��ح��مَّ ُع��طِّ��َل��ْت ُم��وس��ى ش��ري��ع��ُة وإنَّ��م��ا ذاك، ك��ان ق��د ِق��ًل��ى ع��ن وم��ا

ِمن يَْخلُو وال باإلسالم، يتظاَهر كان إنَّه وقالوا: اإلخالص، بعدم رَماه البعض ولكنَّ
بن إبراهيم إسالم ان: يِصحَّ ال «شيئان يقول: سمعة بن عيل الحسن أبو وكان واتهام. قْدٍح
مرزوق بن هللا عبد أبو الخطيب مة العالَّ َرَوى وقد االعتزال.» من الزمخرشي وتوبة سهل،
مع اجتَمَع وقد حيَّان. أبو الدِّين وأَِثري األبَّار، ابن قال وكذلك اإلسالم، دين عىل مات أنَّه
هل إسالمه عن — فيه الرَّاُح أْعَمِت أْن بعد — وسألوه أنٍس، مجلس يف جماعٌة سهل ابن

استََرت. ما وهللِ َظَهر، ما للناِس فأجابَهم: والباطن؟ الظاهر يف هو
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ُمْسِلًما. ومات يهوديٍّا، ُولد فقْد يُْخِلص، لم أم إِسالِمه يف أأْخَلص فسواءٌ ، كلٍّ وعىل

حبُّه (10)

هللا، كليَم ُموىس به أراَد إِنَّه وقالوا: «ُموىس»، هو واحًدا اسًما شْعِره وكلِّ غزلِه كلِّ يف ردَّد
بن الدين أثري القائلني هؤالء وِمن يَْهواه، كان يهوديٌّ غالٌم هو بل وقالوا: السالم. عليه
بدليل الرأَي هذا أرى وأنا يهواه.» كان يهوديٍّ صبيٍّ يف شعِره «أكثُر قال: فقد حيَّان؛

قولِه:

وت��ع��ُرَض��ا ع��ن��َده��ا ل��ِذْك��ِرَك ق��ص��ًدا وق��ولِ��ِه ال��َك��ِل��ي��ِم ِق��َص��ِص إل��ى أَْص��بُ��و

وقوله:

��ْح��ِر ب��ال��سِّ ال��ي��وَم م��وس��ى وج��اء م��ض��ى ف��ي��م��ا ��ْح��َر ال��سِّ م��وس��ى أب��ط��َل

ملعشوٍق ِستاًرا تَِخذَها شخصية ا وإمَّ االسم، بهذا صحيح معشوٌق هو ا إمَّ هذا فموساه
من فيه ما الرأِْي هذا يف يكْن وإْن بها، تغنَّى الشعر دواعي من داعيًا تكون وقد آَخر،

َضْعف.

ديوانه (11)

إالَّ أيِدينا بني يقع لم ألنَّه ضاعْت؛ لعلَّها ولكْن تَِجد، ما غري حاٍت وموشَّ شعًرا له أنَّ أعتقد
إنَّه جاِمُعه: قال صغري ديوان إىل مضاًفا مجموُعها يَديْك بني األدب ُكتُب يف متفرِّقات ِقَطٌع
هناك. واحد من بدعوٍة املغرب بالد يف أْكثَِرها عىل وَعثََر الِبالد، مختِلَف أْجِله من طاف

وفاته (12)

سنة. ٤٠ ُعمُره وكان ،٦٤٩ سنة يف َغِريًقا مات

القرني حسنني أحمد
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الهمزة حرف (1)

اليأسواألمل بني

وع��س��ائ��ي ربَّ��م��ا، ظ��ن��ون��ي: أج��اب��ْت وال ب��َل��ْن م��ن��ك ال��ن��ف��َس ن��اَج��ى ال��ي��أُس إذا

الباء حرف (2)

األََىس لذَّة

ذَه��بَ��ا؟ أيَّ��ًة ب��َع��ْق��ِل��ي وَخ��بِّ��رونِ��ي َس��َل��بَ��ا ال��ذي ال��ن��وَم ط��ْرِف��َي ع��ل��ى ُردُّوا
َغ��ِض��بَ��ا ق��د ع��ي��ن��يَّ ع��ل��ى ال��م��ن��اَم أنَّ م��ن��زل��ًة ال��ح��بَّ رِض��ي��ُت ��ا َل��مَّ ع��ل��م��ُت
ح��ربَ��ا! وا ن��ادي��ُت: إْن ال��ح��بُّ ي��غ��ض��ُب ق��د ب��ي1 أْج��دُر وال��ص��م��ُت ح��رب��ا! وا ف��ق��ل��ُت:
وَج��بَ��ا إذا ِح��لٍّ ف��ي وْه��و ب��واج��ٍب، وُح��ْرَم��ِت��ه م��وس��ى ع��ل��ى ث��أري ول��ي��س
تَ��َع��بَ��ا س��ْف��ِك��ه ف��ي ��ْل��تُ��ه ح��مَّ أق��ول م��ع��ت��ذٌر ال��م��س��ف��وِك َدِم��ي ع��ن ل��ه إن��ي
َش��نَ��بَ��ا3 ث��غ��ِرِه2 ف��ي ب��ِق��يَّ��تَ��ه أج��رى وق��د ال��ح��ي��اة، م��اء م��ن ال��ل��ه ص��اَغ��ه َم��ن

حزنا! وا أي حربا: وا 1

األسنان. من تقدَّم ما هو الثغر: 2
تُها. وِدقَّ األسناِن ِحدَّة نَب: الشَّ 3
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نَ��َس��بَ��ا؟! ب��األس��ى ل��ن��ف��س��ي ت��ع��ل��م��ون ه��ل وت��أَل��ُف��ه ف��ي��ه، األََس��ى تَ��ل��ذُّ ن��ف��س��ي
��بَ��بَ��ا ال��سَّ َل��ْح��ُظ��ه َم��ن اْط��لُ��ب��وا ق��ل��ُت: أغ��واك؟ ف��م��ا ال��رَّش��اد، أه��ل م��ن ع��ِه��ْدن��اك ق��ال��وا:
انْ��َس��َك��بَ��ا ��َح��ى ال��ضُّ ش��م��ُس ُح��ِج��ب��ْت إْن وال��َق��ْط��ُر ل��ُف��ْرق��ِت��ه تَ��ْه��ِم��ي ُم��ْق��َل��ِت��ي غ��ائ��بً��ا، ي��ا
ال��لَّ��َه��بَ��ا أح��ش��ائ��َي ف��ي ش��بَّ ف��ع��ك��س��ه��ا ُص��وَرتِ��ه ش��م��َس ِف��ْك��ري ب��م��رآِة أْل��َق��ى
َغ��رب��ا7 وال نَ��بْ��ًع��ا، ع��وَده أَِج��ْد ف��ل��م أَْس��بُ��ُره6 ��ب��َر ال��صَّ ع��َج��ْم��ُت5 غ��رب��َت4 ��ا َل��مَّ
َغ��َل��ب��ا غ��اَل��بْ��تُ��ه إِذا ش��وٍق ص��ري��َع ل��ي يَ��ْش��َه��د وال��ن��ج��ُم ِب��تُّ��ه��ا، ل��ي��ل��ٍة ك��م
َع��َج��ب��ا ح��ال��ت��ي ِم��ن ردَّدْت ن��ج��وُم��ه ن��ط��ق��ْت ول��و َل��ْه��ِف��ي، ال��دَُّج��ى ف��ي ًدا ُم��ردِّ
نُ��ه��ب��ا ق��د ��ْه��ب ال��شُّ ُج��م��اَن8 رأي��ُت ح��ت��ى أَس��ٍف ِم��ن ال��دَّْم��ِع ع��ق��ي��َق ف��ي��ه��ا ن��ه��ب��ُت
َط��َل��ب��ا؟ م��ا ال��ل��ي��ل س��واُد م��ن��ه��ا ن��ال ق��د ن��اِظ��ُره��ا أن��ت ع��ي��ٌن م��ن��َك ت��ش��تَ��ِف��ي ه��ل
َط��ِرب��ا؟ أو ، ح��نَّ أو ب��ك��ى، أو ش��ك��ا، إِالَّ ل��ه ذُْك��رَت م��ا م��ح��بٍّ ِم��ن تَ��َرى م��اذا
َش��ِرب��ا! م��ا وْه��و ف��يُ��ْرَوى، ال��ُوروَد راَم إذا ال��زُّالِل ال��م��اءِ ف��ي خ��ي��اَل��ك يَ��َرى

لبيبًا؟! العاشق أيكون

ذن��وب��ي؟ إل��ي��ك وأع��ذاري ودادي، وم��ع��ب��دي ل��َديْ��َك، أْح��َظ��ى م��ت��ى أم��وس��ى،
ح��ب��ي��ِب أع��زَّ ق��وم��ي ِم��ن وق��اط��ع��ُت ٍة ُع��دَّ أك��رَم ف��ي��ك ل��َص��بْ��ِري ن��ب��ذُت9
ُم��ِث��ي��ِب ل��غ��ي��ر وج��ث��م��ان��ي ول��بَّ��ى، ُم��ْه��ج��ت��ي — ال��ُح��ْس��ن ع��ل��ى والَم��ِن��ي — َوَه��ب��ُت
نَ��ِص��ي��ب��ي — ع��ل��ي��ه ُع��تْ��ُب وال — وخ��اب وس��ائ��ل��ي — ع��ل��ي��ه ردٌّ وال — ف��ض��اَع��ْت
ول��ب��ي��ِب! ع��اِش��ٍق َوْص��َف��ا ت��ن��اق��َض ال��ه��وى ع��َص��ى أراد ل��و ل��ب��ي��ٌب وق��ال��وا:
َش��ِب��ي��ِب!10 ك��فَّ ��ي��ِف ال��سَّ ف��راُق ول��ك��ْن ص��بْ��ُرُه ال��ق��ل��َب ف��اَرَق ب��اخ��ت��ي��اري وم��ا

بعدَت. 4
اختربُت. 5

ِمْقداَره. أعرُف 6
كثريًا. أو قليًال أِجْده لم هنا واملقصود الكبري، ْلو الدَّ والَغرب: القليل، املاء النبع: 7

الفضة. من تُْصنَع ُكرات الجمان: 8
تركُت. 9

الشجاعة. يف امَلثَل به يَِرضبون العرب من رجٌل 10

16



األندليس سهل ابن ديوان

العاشق استسالم

ف��يَ��ِط��ي��ُب ال��لَّ��َم��ى11 ف��ي��ه َم��ن وأذك��ُر َع��ْل��ق��ًم��ا ال��م��ط��اِع��ِم م��رَّ ال��ه��َوى أذوُق
ق��ل��وُب ف��ي��ه ال��ن��اس ع��ي��وَن ك��أنَّ ل��ُح��ْس��ِن��ه ع��ي��ٍن ك��لُّ وت��ص��ب��و ت��ح��نُّ
ح��ب��ي��ُب ك��ان، ك��ي��ف ل��ق��ل��ب��ي، وم��وس��ى ق��اِت��ِل��ي ل��ل��ه، ُك��ف��راَن وال وم��وس��ى،

العاشقني يأس

ُم��َق��رِّب��ي م��ن��ك ال��دار ُق��ْرُب ك��ان ف��م��ا ثَ��اِويً��ا13 ك��ن��َت ول��و م��وس��ى، ي��ا ال��بَ��يْ��ُن12 ه��و
َم��ْغ��ِرب��ي ح��ان ق��د ال��ُح��ْس��ِن! أف��ِق ش��م��َس وي��ا َم��ن��ِب��ِت��ي ب��ال��بَ��يْ��ِن ج��فَّ ق��د ��ب��ا! ال��صَّ أَرْوَض
اْل��ُم��َخ��يِّ��ِب ب��ال��رَّج��اءِ ج��ف��ون��ي وأَْرِق��ي14 ب��َم��ْط��َم��ِع��ي أَْه��ِذي ال��بَ��يْ��ِن ق��ب��َل ك��ن��ُت وق��د
ف��َغ��رِِّب َس��يْ��ًرا ش��رَّق��َت إْن ص��ب��ُر، ف��ي��ا رك��ائ��ب��ي ال��غ��راُب ن��اَدى وق��د ��ا ف��أمَّ
ف��اذَْه��ِب ال��ن��وُم أيُّ��ه��ا ح��ف��ٍظ غ��ي��ر وف��ي ذَم��ي��م��ًة ِب��ي��ِن��ي15 ، ال��ح��بِّ ف��ي س��ل��وت��ي وي��ا
ال��ُم��ع��ذِِّب ب��ال��ف��ؤاد ع��ْه��ِدي وآِخ��َر ِش��ْق��َوت��ي َل أوَّ ف��ي��َك ْخ أَرِّ ال��ي��وِم ِم��ن

العاشق لوعة

ِط��البَ��ا وتَ��نْ��أَى16 ِم��نِّ��ي! األم��ان��ي ُزوُر تُ��ْدِن��ي��َك
��ب��ابَ��ا ال��شَّ أبْ��ِغ��ي رض��اَك أبْ��ِغ��ي ح��ي��َن ك��أنَّ��ِن��ي
ال��ِع��ت��ابَ��ا ع��ل��ي��ه أبْ��ِن��ي ذَنْ��بً��ا م��ن��َك وأَْش��تَ��ِه��ي
ب��ابَ��ا ل��ل��ُع��ذِْر ف��ت��ح��ُت ذن��ٌب ك��ان إِذا ح��ت��ى
��رابَ��ا17 ال��سَّ ِوْرِدي ف��ك��اَن ل��َوْع��ٍد م��ن��َك َظ��ِم��ئْ��ُت
ف��َخ��ابَ��ا! ل��َديْ��َك ُس��ْؤلِ��ي ��ا أمَّ ُس��ْؤلُ��ك، خ��اَب ال

فاه. الشِّ حمرُة 11

البُْعد. 12
ُمِقيًما. 13

بها. أَُسكِّنها تعويذًة أي رقيًة؛ أتلُو 14
ابعِدي. 15
تبعد. 16

بماء. وليس ماء، كأنَّه النهار وَسط يف الفالة يف للسائر يلوح 17
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األندليس سهل ابن ديوان

الشوق يعلم ما

ال��ِع��ت��اب��ا ال��زم��ِن ع��ل��ى ب��ه��ا أط��ل��ُت َع��ْش��ٌر أْل��ق��اَك ال األي��اِم ِم��ن
ب��اب��ا ف��ي��ه يَ��ْف��تَ��ُح ال��ل��َه ل��ع��لَّ م��ن��ه��ا ال��ي��وَم ه��ذا أُع��دُّ ول��س��ُت
ال��ِح��س��ابَ��ا! يُ��ع��لِّ��ُم��ن��ي ش��وٌق ف��ل��ي ��ْق تُ��َح��قِّ ول��م ، تَ��ُع��دَّ ل��م ت��ُك ف��إْن

املحموم الطبيب

ب��ُش��ُح��وِب19 ص��ف��رًة م��ن��ه وأش��ب��ه��َت ��نَ��ى ال��ضَّ ِع��لَّ��ة ِم��ن ال��تِّ��بْ��ِر18 ُخ��لُ��وَص خ��لُ��ْص��َت
ب��ط��ب��ي��ِب! إِض��راُره��ا ع��ج��ٌب ف��م��ا ح��ِب��ي��بَ��ه��ا ت��ض��رُّ ��ى ال��ُح��مَّ ك��ان��ِت ف��إْن
ب��غ��ري��ِب! ��َح��ى ال��ضُّ ش��م��ِس ف��ي ال��َح��رُّ ف��م��ا ب��دع��ًة ج��س��ِم��َك م��ث��ِل ف��ي ك��ونُ��ه��ا وم��ا

بمولود تهنئة

َخ��بَ��ا21 ف��ال أض��اءَ، ق��د ال��رئ��اس��ِة وَس��نَ��ا20 ف��م��رح��بً��ا األغ��رِّ ��ْع��ِد ال��سَّ َط��ل��ع��ُة ه��ي
ال��رُّبَ��ا22 ُش��مِّ ال ��مِّ، ال��شُّ ال��م��ك��ُرم��اِت ف��ي ث��اب��ٌت ال��م��ن��اق��ُب أزاِه��ُره ف��رٌع
َك��ْوَك��بَ��ا ال��رئ��اس��ة وآف��اَق ل��ي��ثً��ا، ال��ُع��َل��ى آج��اَم23 ف��ي��ه خ��وَّل ال��ل��ه
وال��ظُّ��بَ��ا وال��ج��ح��اِف��ُل، وال��م��ح��اِف��ُل، ُة، واألَِس��رَّ األَِس��نَّ��ُة، ِل��َم��ْط��َل��ِع��ه ��ْت ه��شَّ
َم��ْرَك��ب��ا أَْوَط��أ ال��خ��ي��ِل ُظ��ه��وَر َل��يَ��َرى ف��ِإنَّ��ه اْل��ُم��ُه��وِد24 ع��ل��ى تُ��ْرِك��ب��وه ال
َم��ْش��َرب��ا أْح��َل��ى األب��ط��اِل دَم َل��يَ��َرى ف��إنَّ��ه ال��رَّض��اِع ع��ِن وْل��تَ��ْف��ِط��م��وه

الخالص. الذهب 18
الهزال. صفرة الشحوب: 19

نُور. 20
انطفأ. 21

األرض. من ارتفع ما وهي ربوة، جمع 22

الغابة. وهي أجمة، جمع 23

الطفل. فراش وهو َمْهد، جمع 24
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األندليس سهل ابن ديوان

ح ُموشَّ

نَ��ِص��ي��ب أَْوَف��ى َك��رِّه��ا ف��ي ل��ل��ِف��تَ��ن ل��ح��ظ��اٍت ي��ا
ُم��ِص��ي��ب س��ه��ٌم وك��لُّ��ه��ا َم��ْق��ت��ٌل ف��ُك��لِّ��ي ت��رم��ي

∗∗∗
ف��ال ق��ب��ولُ��ه ��ا أمَّ ُم��ب��اْح ِح��ي25 ل��الَّ ال��لَّ��ْوم
َط��ال27 ع��ن��ٌق ِط��ال26 ري��ٌق ص��ب��اْح وْج��َه ع��ل��ْق��تُ��ه
ال��َف��ال28 ش��ي��َح اْرتَ��َع��ى وم��ا أق��اْح ث��غ��ُره ك��ال��ظ��بْ��ِي

∗∗∗
غ��ري��ب األن��ِس ف��ي ف��أن��َت َوَط��ْن ق��ل��ب��ي خ��ذْ ظ��بْ��ُي ي��ا
َخ��ِص��ي��ب! َم��ْرًع��ى وم��ه��ج��ت��ي س��ل��س��ٌل29 ف��ه��ذا وارت��ْع،

∗∗∗
واألََج��ْل ال��ح��ي��اُة م��ن��ه وال��َح��َور30 ال��لَّ��َم��ى ب��ي��ن
ال��َخ��َج��ْل ورَد خ��دِّه ف��ي ال��َخ��َف��ِر31 م��ي��اُه س��ق��ْت
ب��األم��ْل وأْج��تَ��ِن��ي��ِه ب��ال��نَّ��َظ��ر زرع��تُ��ُه
ال��َك��ِئ��ي��ب أج��ف��اَن ��َد34 َس��هَّ َوَس��ْن33 ��اِج��ي32 ال��سَّ َط��ْرِف��ه ف��ي

الالِئم. 25
خمٌر. 26

ظبٌي. 27

املفازة. وهي فالة، جمع 28

رائق. عذب ماء 29

سوادها. شدة مع العني بياض شدة والَحَور: تُستَْحَسن، فة الشَّ ُسْمرة اللََّمى: 30
الحياء. شدة 31

الساكن. 32
نُعاس. 33
أْسَهَر. 34
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األندليس سهل ابن ديوان

ال��لَّ��ب��ي��ب ع��ق��ُل ل��ه خ��فَّ ِث��َق��ٌل ف��ي��ِه وال��رِّْدُف

∗∗∗
َوَق��د35 وق��ْد ال��لَّ��َم��ى ب��رَد ال��ِع��ت��اب َح��رِّ إِل��ى أْه��َدى
ال��بَ��َرد ذاَك َزْف��َرت��ي م��ن ل��ذاب ل��ث��م��تُ��ه ف��ل��و
ال��غ��يَ��د38 إالَّ ِخ��ْل��تُ��ه م��ا َك��ع��اب37 ج��ي��َد36 َل��َوى ث��م
ال��رَّط��ي��ْب ال��ُغ��ْص��ن وه��زِة األََغ��ن ال��ظَّ��بْ��ِي ن��زع��ِة ف��ي
َق��ِض��ي��ب م��ن��ه ف��ي��نْ��ثَ��ِن��ي ج��دوٌل ل��دم��ع��ي ي��ج��ري

∗∗∗
ل��ل��َخ��بَ��ْر؟ ِص��ْدًق��ا ِرض��واُن أَْرَس��َل��ْك ُح��وٌر أأن��َت
بَ��َش��ر! ه��ذا م��ا وق��ي��ل: ل��ك ال��ق��ل��وُب ُق��طِّ��ع��ِت
ال��َك��َدر أِم ال��نَّ��َوى م��ن ه��ل��ك م��ْض��نَ��ى ��ف��ا ال��صَّ أم
غ��ري��ب أم��ٌر ال��َه��َوى أم��ُر اْل��ِم��َح��ن تُ��زكِّ��ي��ِه ح��ت��ى
ِط��ي��ب ال��ه��ج��ر ن��اُر زادتْ��ه ِم��ن��َدل ع��ش��ِق��ي ك��أنَّ
َم��ْغ��ِرب��ا َدْم��ِع��ي ف��ص��ار ال��بَ��ِدي��ْع ال��ُح��ْس��ِن ف��ي أغ��رب��َت39
َس��بَ��ا40 أيْ��ِدي وأدُم��ِع��ي ج��م��ي��ع ع��ن��دي ال��ه��وى ش��ِم��َل
ال��رَُّق��ب��ا ل��ب��ع��ض غ��نَّ��ى ُم��ِط��ي��ع َع��بْ��ًدا ف��ل��تَ��ْس��تَ��ْم��ُع
م��ري��ب! إن��س��ان ك��ان ل��و ي��ظ��ن م��ا ال��رَِّق��ي��ب ه��ذا
ال��رَّق��ي��ب ظ��نَّ ال��ذي ذاك ن��ع��م��ل ب��ي ق��ْم م��والي!

اتََّقد. 35

عنق. 36

للنهود. ثَْديُها بدا التي الجارية الكعاب 37
النعومة. 38

غريب. بيشء جئَت 39

متفرِّقات. 40
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ح موشَّ

واْش��َرب وال��ُق��بَ��ال ال��رب��ي��ع زه��َر ف��اج��تَ��ِن وِط��ال وش��اِدن41 ن��ض��ر، َرْوٌض
ف��ت��ن��تَ��ه! ُوِق��ي��ُت م��ا س��اق��يً��ا ي��ا
ُص��ورتَ��ه ال��ك��ئ��وس رح��ي��ُق ح��َك��ْت
ووج��نَ��تَ��ه ث��غ��َره، ف��م��ث��ل��ْت

ك��وك��ب ع��ال ك��ال��زُّج��اج رح��ي��ق وذا م��ع��ت��دًال ك��ال��س��ل��ك ُح��ب��اب ه��ذا
س��اق ع��ل��ى ال��ه��وى ح��رَب أق��م��ت
س��اق م��ن ب��ال��خ��م��ر َع��ْق��ل��ي وب��ع��ت
أح��داق ب��ن��وم ج��ف��ن��ي أس��ه��ر

ف��اع��ج��ب! ال��ِع��ل��ال تُ��بْ��ِرئ وه��ي م��ق��ل��ت��ه َك��َح��ال42 وس��ط��ه��ا ال��س��ح��ر ب��م��ث��ل
ذه��ِب! م��ن وال��ج��س��م ص��خ��ٌر ق��ل��ب��ك
ذََه��ب��ي ي��ا ال��ن��ب��يِّ س��م��يَّ أي��ا
َل��َه��ِب أب��ا م��ه��ج��ت��ي ِم��ن ج��اورَت

م��ذه��ب! ال��بُ��َخ��ال م��ذه��َب ع��ن��دي ص��يَّ��رَت ف��ع��ال! م��ا أذمُّ ال ب��اخ��ًال ي��ا
ال��ِخ��دَِع! م��ن وال��ُم��نَ��ى ُم��نْ��يَ��ت��ي، ي��ا
َم��ِع��ي! ال��ف��ؤاد وال ُس��ؤل��ي، ن��ل��ُت م��ا
ط��َم��ِع؟ ِم��ن ف��ي��ك أو ص��ب��ٌر، ع��ن��َك ه��ل

م��أرب! وال ق��ل��ُت: ! ال��ح��بِّ ف��ي ت��س��لَّ��ى ق��ال��وا: وال��ِح��يَ��ال ال��دم��وع ف��ي��ك أف��ن��ي��ُت
ع��ج��ب��ا َل��ْوع��ت��ي أش��ك��وه أب��ي��ُت
َغ��ِض��ب��ا ب��وْج��ِه��ه ع��نِّ��ي ف��ص��دَّ
َح��رب��ا! وا ن��ادي��ُت: ه��ذا ع��ن��َد

ت��غ��ض��ب! ال��ِع��َل��ال ُص��ُدودَك م��ن وأش��ت��ك��ي َم��َل��ًال ُم��نْ��ي��ت��ي ي��ا ع��نِّ��ي ت��ص��دُّ

أمه. عن واستَْغنى قرناه، وطَلع َقِوي، الذي الغزال 41
كحل. بغري العني سواد 42
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التاء حرف (3)

العذار

ال��رَّاي��اِت م��ط��رَّز ال��ف��ن��ون ج��ي��َش ب��وْج��ِه��ِه يَ��ُق��ود ب��ك��ر أب��و ه��ذا
ل��ل��َوَج��ن��اِت ف��ش��بَّ ال��م��ص��ي��ف َح��رَّ ل��ُق��ل��وِب��ن��ا ع��ذَاِرِه رب��ي��ُع أْه��َدى
ال��رُّوم��اِت43 ه ل��خ��دِّ ال��ض��الل أه��ُل ص��ب��ا ك��م��ا أض��لَّ، وق��د ال��ن��ف��وُس، ص��بَ��ِت
ال��َج��َم��راِت ف��ي ال��م��اء م��ج��رى ف��اس��ودَّ ب��َج��ْم��ِره ال��ن��س��ي��م م��اءُ ج��رى خ��دٌّ
ال��ُم��ُه��ج��اِت ف��ي ع��ي��ن��اُه َج��نَ��ْت ق��د م��ا َوَج��ن��اِت��ه ف��ي ال��ش��ع��ِر ح��روُف ك��تَ��بَ��ْت
ال��َح��س��ن��اِت َرون��ُق ع��ل��ي��ه��ا يَ��بْ��ُدو خ��دِّه ف��ي ُج��ف��ونِ��ه ذن��وَب ف��ت��رى

الحاء حرف (4)

مناجاة!

ال��َواِض��ِح ال��غ��رام نَ��ْه��ِج44 ف��ي ب��ي��ض��اءُ ف��َم��ح��بَّ��ت��ي ب��ُح��ْس��ِن��ه! ُه��ِدي��ُت َم��ن ي��ا
ال��َق��اِدِح45 زن��َد ورَّي��َت ل��ق��د ��ا ح��قٍّ خ��اِط��ِري ف��ي ال��َه��َوى ل��واِح��ُظ��َك ق��دَح��ْت
ف��اِض��ح��ي ح��بَّ��َك ب��أنَّ ع��ل��م��ُت ح��ت��ى ن��ظ��رٍة ُل أوَّ ف��ي��َك ل��ي اس��تَ��ْك��َم��َل��ْت م��ا
ال��رَّاِم��ِح ��م��اك ب��ال��سِّ ل��ْح��ِظ��ك ِس��م��اُك ورب��م��ا ال��ب��ع��اد، ِم��ن ��م��اُك ال��سِّ أن��ت
ال��ن��اِص��ِح ظ��نُّ وخ��اب ال��غ��راُم، ظ��ه��َر س��ل��وًة ل��ي تَ��َخ��ْف ال م��وس��ى! ح��بَّ ي��ا
ج��واِرِح��ي ��ق��ام ب��ال��سَّ وت��ط��رب ف��ي��ه، ُس��ْه��َده��ا ت��أَل��ُف ال��ع��ي��ن ح��ت��ى أه��واه
ال��ن��اِزِح؟! ب��ال��م��ن��ام ال��رَّزي��ِة ق��در َوَداِع��ه غ��داَة ج��ف��ن��ي درى ه��ل ي��ا
ُم��ص��اِف��ح��ي ك��ان ال��رُّوح إنَّ وال��ج��س��م؛ م��ودِّع��ي ك��ان ال��ص��ب��ر إنَّ وال��ص��ب��ر؛

مصادر. عدة يف هكذا جاءْت وقد معنى، عىل لها أقف لم والرومات الحب، معناه الضالل 43
طريق. 44

الضارب. والقادح النار: ليخرج يُقَدح الذي العود والزند، النار، أخرج ورَّى: 45
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الغصون عرائس

ال��رَّاِح ل��غ��ي��ِر راح��تَ��ه ويَ��ُم��دُّ ِح��ي ال��الَّ ك��الم إِل��ى يَ��ِم��ي��ُل غ��ي��ري
ال��م��رت��اح ال��ش��ارب ِع��ْط��َف وي��ه��زُّ زه��َره يُ��ْزِه��ر وال��غ��ص��ُن س��يَّ��م��ا ال
ب��ص��اح ل��ي��س أش��ك��وه م��ا ك��ل ِم��ن أي��ك��ٍة46 س��اِج��ُع ال��ق��ل��َب اس��ت��ط��اَر وق��د
ج��ن��اح خ��ل��َف ل��ل��ع��ج��ِز ج��ان��ح م��ن ل��ه ع��ج��بً��ا ق��ري��نُ��ه، ع��ن��ه ب��ان ق��د
أف��راح ف��ي ظ��لَّ ق��د وت��خ��ال��ه م��أت��م ف��ي غ��دا وق��د ال��ري��اض ب��ي��ن
��اح ال��نُّ��صَّ ن��ص��ي��ح��ِة اطِّ��راُح آَن ق��د ال��ك��اس��ات ��ع ت��رفُّ وق��ت ف��اآلن
ب��ِوش��اِح47 أع��ط��اُف��ه��ا ��ح��ْت ُوشِّ ق��د ع��رائ��س ال��غ��ص��ون م��ن ال��ع��روِش وع��ل��ى

الدال حرف (5)

ودواء داء

اْل��ُم��َق��لِّ��ِد! ع��ن��َد ال��ب��ره��اَن أْض��يَ��َع ف��م��ا ُم��ف��نِّ��دي48 ف��ْل��يُ��بَ��ْرِه��ْن َوْج��ِدي، أق��لِّ��ُد
ُم��ْك��َم��د50 ع��ي��ِن م��ن م��ْرآُه ف��ي ب��أك��رَه أرم��د!49 ع��ي��ُن ف��م��ا ش��م��ًس��ا نُ��ْص��َح��ك��م َه��بُ��وا
ال��م��ت��ج��لِّ��ِد م��س��ك��ة ِم��نَّ��ا ال��ُح��ْس��َن ب��ه��ا بَ��َرى ِم��س��ك��ٍة م��ن ال��ل��ه ب��راُه غ��زاٌل
ال��نَّ��ِدي ال��ُغ��ص��ِن ن��ع��م��ِة ف��ي ��َح��ى ال��ضُّ ب��ي��اَض أع��اَره��ا ح��ت��ى ��نْ��َع ال��صُّ ف��ي��ه��ا وأب��دع
ُم��ْرِش��ِد إِي��م��اءَ ال��ل��ون ف��ي أص��ِل��ه��ا ع��ل��ى ن��ق��ط��ًة ال��خ��دِّ ف��ي األص��ل ل��ذاك وأبْ��َق��ى
ُم��ْرتَ��ِد أْم��َل��ُح ال��ُح��ْس��ِن ل��ثَ��وِب وم��وس��ى الِب��س، أج��دُر ��ْق��م ال��سُّ ِل��ثَ��ْوِب وإِن��ي
ُم��وِق��ِد خ��ي��ُر ع��ن��َده��ا ن��اٍر خ��ي��َر تَ��ِج��ْد يُ��ِش��بُّ��ه وم��وس��ى ش��وق��ي َل��َظ��ى ��ْل ت��أمَّ
ويَ��ْع��تَ��ِدي ال��ج��م��اُل ي��ع��ت��زُّ ك��ي��ف تَ��َرْوا وي��ج��ت��ه��د وي��ه��ج��ر، ن��ف��س��ي، يُ��ِذْب دع��وُه

فوَقها. تُغنِّي التي الحمامة والساجع ، امللتفُّ الكثيف الشجر وهو األَيْك، واحدة األيكة 46
ِعْطف، جمع واألعطاف وَكْشِحها، عاِتِقها بني املرأة ه تشدُّ بالجواهر ع ُمرصَّ عريض نسيج الوشاح: 47

الَوِرك. إىل الرأس لدن من الجانب وهو
الئمي. 48

بعينيه. مريض 49

الحزن. مكتوم حزين 50
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أَْغ��يَ��ِد51 ف��ص��ف��ح��ُة إع��راًض��ا يَ��ْل��ِو وإن أَْح��َور ل��ح��ِظ ف��ِم��ن َش��زًرا رن��ا م��ا إذا
��ِد! ال��تَّ��س��هُّ بَ��ْل��َوى ذاَق ال — ��َدِن��ي وس��هَّ — ب��اَل��ه ال��ل��ه ��َم ن��عَّ — ب��ال��ي وع��ذََّب
يَ��ِدي! ف��ي يُ��س��َق��ُط أع��ذرُت وق��د وك��دُت، ف��َراَع��ِن��ي يَ��لُ��وُم، ح��ي وال��الَّ تَ��َط��لَّ��َع
��ِد ال��ت��ش��هُّ اف��ت��ت��اَح «ال» ف��ك��ان��ْت َرَم��اِن��ي وإِنَّ��م��ا تَ��ْه��َوى ق��ال: إِذْ ال! ون��ادي��ُت:
اْل��ُم��َع��ْرِب��ِد ُس��ْك��ُر ال��نَّ��ش��واِن ل��ذََّة م��ح��ا ج��ن��ونُ��ه ل��وال ال��ح��بِّ ُس��ْك��ِر ِط��ي��َب أي��ا
ُم��بْ��ِع��ِدي ل��واِح��ِظ ف��ي س��ق��اٌم ط��ب��ي��ب��ي وإِن��م��ا ل��ل��طَّ��ب��ي��ِب، م��ج��اًزا ش��ك��وُت
ُع��وَّدي ب��ع��ُض أنَّ��ه ل��و ن��ع��م؛ ف��ق��ل��ُت: ح��اض��ٌر» «ِط��بُّ��ك ال��ت��أن��ي��س:52 ع��ل��ى — ف��ق��ال
ُم��ْس��ِع��ِد غ��ي��ر ه��ًوى م��ن ب��خ��ٍت س��وءُ ب��ه وإِن��م��ا ال��ِم��زاِج س��وءَ ش��ك��ا وق��ال:
��ِد؟! ُم��نَ��ضَّ ث��غ��ٍر م��اءَ ج��ف��وٍن ب��م��اءِ أت��ش��ت��ري ُه��ْزأً: ال��ُح��ْس��ُن ف��ق��ال ب��ك��ي��ُت،
وَم��ْع��بَ��ِد53 ُح��ْج��ٍر ب��اب��ن ازِدراءً ف��أب��دى أس��تَ��ِم��ي��لُ��ه ب��ه ش��ع��ًرا وغ��نَّ��ي��تُ��ه
َم��ْش��َه��ِد أف��َظ��ُع م��ن��ه س��الٍم ب��أْح��َل��ى ل��ي ف��ج��اَد ح��اَن ال��بَ��يْ��ن54 ب��ِص��ْرِف ك��أنِّ��ي
اْل��ُم��َق��يَّ��ِد َم��ْش��ِي م��ث��َل أم��ش��ي ف��أق��ب��ل��ُت ُم��َش��يِّ��ًع��ا خ��ْل��ِف��ي ��ي��َر ال��سَّ م��ن��ه ت��غ��نَّ��م��ُت
��ِد ال��م��َص��عَّ ال��زَّف��ي��ر ف��ي ن��ف��س��ي ل��ك م��ش��ْت ف��ق��د اتَّ��ِئ��ْد ف��ق��ل��ُت ل��تَ��وِدي��ع��ي، وج��اء
اْل��ُم��ق��لَّ��ِد ذاَك َح��ْل��َي ج��ف��ون��ي وص��اغ��ْت ل��َخ��ْص��ِره ك��ال��نِّ��ط��اِق ي��م��ي��ن��ي ج��ع��ل��ُت
ُم��َورَِّد55 ف��وَق رِّ ال��دُّ ب��ذَْوِب وض��نَّ ُم��َورَّس ف��وَق ال��تِّ��بْ��ِر ب��ذَْوِب وُج��ْدُت
ال��نَّ��ِدي وال��س��وس��ن اْل��ُم��ْزن56 ب��ي��ن ف��ألَّ��ف ب��ن��اِن��ه ب��بَ��ْرِد أج��ف��ان��ي ��ح وم��سَّ
ال��م��ت��ع��بِّ��ِد ال��ن��اِس��ك وع��ي��َن ـ��ع��ف��ي��ف ال��ـ وَص��بْ��وَة ال��َح��ِص��ي��ِف57 ال��ع��ق��ِل ِع��لَّ��َة أيَ��ا
َم��ْوِرِدي ُح��ْس��ُن َم��ْص��ِدري ع��ن ف��أَذَْه��َل��ن��ي آم��نً��ا َج��م��اِل��َك ف��ي ِل��ح��اِظ��ي َرَع��يْ��ُت

واألَْغيَد بياضها، اشتداد مع عينَيْه سواُد اشتدَّ َمن واألَْحور العني، بمؤخر يكون الذي هو الشزر: النظر 51
العنق. املائل الطَّْرف الناِعس

املؤانسة. َقِبيل من 52

الشعر. ة وِرقَّ الخيال بسموِّ معروف شاعر كالهما 53

موعده. جاء 54

اللون ذو وامُلَورَّد: والحزن، األَىس شدة من اصفرَّ الذي ه خدَّ به ويعني األصفر، اللون ذو املورَّس: 55
أصفر. لونُه اليمن يف نباٌت وهو الوْرس، من مأخوذ وهو حبيبه، خدَّ به ويعني األحمر،

املطر. 56
املتكامل. الرَِّزين 57
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ال��ُم��ه��نَّ��ِد ال��ُح��س��ام ف��ي ال��م��ن��اي��ا ك��م��وَن ك��ام��ٌن ع��ي��ِن��ك َل��ْح��ِظ ِف��ي ال��ه��وى وأنَّ
َغ��ِدي ِم��ن أح��س��ُن — ال��ل��ه ب��ح��م��د — وي��وم��ي ووح��ش��ٌة ه��ج��ٌر ف��ي��ك وي��وم��ي ، أظ��لُّ
��ِد اْل��ُم��َرغَّ ال��َه��ِن��يِّ ع��يَ��ِش م��ن وأط��ي��ُب ��ب��ا ال��صِّ ُم��ع��اَودة ِم��ن أْش��َه��ى ِوص��الُ��ك
يَ��ِدي ع��ن ال��ن��ف��ِس ط��يِّ��َب ق��ل��ب��ي وأخ��رج��ُت ال��َك��َرى ل��ذَِّة ع��ن ال��ع��ي��َن َف��َط��ْم��ُت ع��ل��ي��ك

العشق! دين

ويَ��بْ��ُرُد يَ��نْ��َدى يْ��ه خ��دَّ ع��ل��ى تَ��َراُه ��ٌج58 م��ؤجَّ ج��م��ٌر م��ن��ه ب��ق��ل��ب��ي وأَْل��َم��ى،
ُد ُم��بَ��دَّ ه��واه ف��ي اع��ت��ق��ادي وش��م��ُل ُم��داع��بً��ا! دي��ٍن؟ أيِّ ِم��ن يُ��س��اِئ��ل��ن��ي:
تَ��ْع��بُ��ُد! ال��ن��اَر ِه خ��دِّ م��ن م��ج��وس��ي��ٌة ُم��ْق��َل��ِت��ي ول��ك��نَّ ، ح��ن��ي��ف��يٌّ ف��ؤادي

الخال!

ال��ِوداِد نُ��وِر ف��ي ال��ُع��تْ��ب س��واُد م��وس��ى َوَج��ن��ات ف��ي ال��خ��اَل59 ك��أنَّ
اْل��ِم��داِد ب��ع��ُض خ��دَّه ��َط ف��ن��قَّ واٌو ل��ل��ُح��ْس��ن ب��َخ��دِّه وُخ��طَّ
ف��ؤادي! إل��ى ��ج��وُن60 ال��شُّ اه��ت��دِت ب��ه��ا ول��ك��ْن ُم��ح��يِّ��رٌة، ل��واِح��ُظ��ه

ل وتوسَّ تحبَّب

بُ��ِدي وم��ن��ه م��ج��م��وًع��ا، ال��ح��س��ُن ان��ت��ه��ى ف��ي��ه َك��َم��ِد ل��ذي ي��أِْوي ال األم��ن، ِم��ن أح��ل��ى
ال��َغ��يَ��ِد س��وى َح��ْل��يً��ا ِج��ي��ُده وال ف��ي��ه��ا، َك��َح��ٍل61 س��وى ُك��ْح��ًال، أل��ح��اُظ��ُه ت��ْدِر ل��م
بَ��َرِد ِم��ن ذاب ع��ق��ار62 ِص��ْرَف أنَّ ل��و َم��بْ��س��ِم��ِه ذَْوب م��ن ِري��ق��تَ��ه ح��س��ب��ُت

متَِّقد. 58

الجميل. الخدِّ يف سوداء نقطٌة 59
الهجر. يُثِريه الذي الحزن 60

كالُكْحل. العنَي يَِزين طبيعي سواٌد الَكَحل: 61
خمر. 62
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أَِرِد! ل��م ال��س��ل��س��ال ال��ب��ارد أو م��وس��ى ظ��م��أٍ ِم��ن ال��م��وِت ره��ُن وال��ن��ف��ُس ق��ي��ل ل��و
َك��ِب��ِدي ع��ل��ى ب��ات��ْت ف��ق��د ��ي ك��فِّ تَ��ُردَّ ال ح��بِّ��ك م��س��ك��ي��ِن ع��ل��ى ت��ص��دَّْق م��وس��ى
��ه��ِد وال��سُّ ال��دم��ِع ط��ع��َم ف��ي��ك أذاَق��ه��ا َش��ٍج ع��ي��َن واإلع��راِض ب��ال��ن��أِْي تَ��ْق��ِذ ال
ج��َس��ِدي! ِم��ن ال��ت��ع��ذي��ُب ل��ه��ا ُروِح��ي أب��ق��ي��َت َل��َم��ا ب��ال��ِع��ن��اِق تَ��ْس��ُخ��و ك��ن��َت ف��ل��و ُزْرن��ي

فؤاد بغري شغف

ُم��ع��اُد! خ��ب��ٌر ع��ن��َده ك��أنِّ��ي َم��لُ��وٍل ع��ن ال��تَّ��الِق��ي خ��ب��َر أَِع��ْد
ال��ج��م��اُد ل��ه��ا ي��ذُوُب ح��رٌق ف��ب��ي ح��ذاٍر ع��ل��ى ��ج��وَن ال��شُّ وط��اِرْح��ن��ي
ال��رُّق��اُد أن��َك��َره��ا َع��َرَف��تْ��ه ف��م��ذْ َح��تْ��ٌف وال��لَّ��ح��ُظ ُم��ْق��َل��ِت��ي، ��ا ف��أمَّ
وان��ق��ي��اُد ح��بٌّ يَ��ُس��وُغ ول��ي��س وذن��ٌب ح��س��ٌن وي��ْل��تَ��ِق��ي يَ��ُس��وُغ
ف��ؤاُد! ل��ه ول��ي��س ش��َغ��ٌف ل��ه َص��بٍّ ح��اُل ال��ع��ج��ائ��ِب ِم��ن أل��ي��س

أمنيات!

ا َص��دَّ م��ن ش��كَّ ال ال��ب��ي��ِن ق��ب��َل ��ْل ت��رحَّ بُ��ْع��ًدا ال��نَّ��َوى يَ��ِزْدَك ل��م ح��ت��ى ال��بَ��يْ��ُن، ه��و
َف��ْرَدا غ��اَدْرتَ��ِن��ي ال��ُح��ْس��ِن ف��ي ُم��ْف��َرًدا وي��ا رْت ُص��وِّ األن��ِس ص��ورِة ف��ي ف��ت��ن��ًة أي��ا
وال��ِع��ْق��َدا! وال��ك��ح��َل، ال��ت��اَج، األن��اُم أض��اَع ألج��ِل��ه��ا وج��ي��ٌد، وأل��ح��اٌظ، ج��ب��ي��ٌن،
��ْه��َدا! ال��شَّ ع��طَّ��َل ق��د ال��رِّي��َق أنَّ ف��أخ��ب��ر ال��لَّ��ِم��ي ذل��ك ع��ن ال��م��س��واُك ُس��ِئ��ل وك��م
ِوْرَدا! أْع��ذَبُ��ه��ا ال��وَْع��ِد ف��ي وأك��ذَبُ��ه��ا ك��ث��ي��رٌة واألم��ان��ي ِش��ْع��ري، ل��ي��َت أال
ال��رَّْم��دا؟! ُم��ْق��َل��ِت��َي ال��وْص��ِل ِم��ي��ُل63 وي��ك��ح��ل ن��ف��رٍة، ب��ع��د ب��ال��َك��َرى ع��ي��ن��ي أت��أن��ُس
َع��بْ��َدا! ال��م��ن��ى ُح��رَّ ال��ش��وُق ف��ي��ه��ا يُ��ص��يِّ��ُر ب��َزْورٍة ��دوِد ال��صُّ ل��ي��ِل ف��ي وي��س��َم��ُح
ا ُردَّ ��ب��ا ال��صِّ زم��اُن أو م��وس��ى وإِق��ب��اُل ُم��ْغ��ِرب ف��ع��ن��ق��اءُ تُ��ْدَرْك، ل��م ع��ج��ائ��ب

باْلِمْرَود. املعروف وهو للُكْحل، يستعمل ما 63
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النهاية

َغ��ِد؟ ف��ي وص��لُ��ك ال��ي��وم ه��ج��َر ف��ي��ن��س��ُخ ُم��ْك��َم��ِد ل��ح��ال��ِة تَ��ْرث��ي أن آَن أَم��ا
ال��يَ��ِد! ُم��ْس��تَ��ْم��ِس��َك ال��ح��ب��ِل ب��ذاَك أق��م��َت وط��اَل��َم��ا ُدون��ي، ال��ح��ب��َل َص��َرْم��َت64 أراَك
ُم��ْف��َرِد ب��ح��ال��ِة م��أل��وٍف أُنْ��ِس وم��ن ال��رِّض��ا ح��ال��ِة م��ن ��ْخ��ِط ب��ال��سُّ وع��وَّْض��تَ��ِن��ي
يُ��َع��وَِّد ل��م م��ا اإلن��س��ان ع��ل��ى وص��ع��ٌب ج��ف��وًة ��بَّ ال��صَّ ع��ودت��ُم ك��ن��ت��م��و وم��ا
��ِد ال��ُم��َس��هَّ ج��ْف��َن ب��ال��تَّ��ْس��ك��اِب وأغ��ري��َت األس��ى ع��ل��ى م��وس��ى ال��ق��ل��ب ش��غ��اف65 ط��وي��َت
ال��ُم��ه��نَّ��ِد ف��ع��َل ب��األل��ح��اِظ وت��ف��ع��ل ال��نُّ��َه��ى66 تَ��ْغ��ِل��ُب ف��ت��ن��ة إِالَّ أن��ت وم��ا
يَ��ْه��تَ��ِدي ��بْ��ُح ال��صُّ ب��ه��ا إش��راٍق وب��ه��ج��َة َم��الح��ٍة ت��اَج ال��رح��م��ُن وت��وََّج��َك
ال��نَّ��ِدي ب��ال��ُغ��ص��ِن ال��رِّي��ِح ن��س��ي��ِم ك��َم��يْ��ِل ش��ب��اِب��ِه ُس��ْك��ُر ال��َق��دِّ ب��ذاَك يَ��ِم��ي��ُل
ُم��ْق��تَ��ِد؟ ُس��نَّ��َة ال��َع��ْط��ِف ف��ي رأَى ف��ه��الَّ ان��ِع��ط��اِف��ِه ع��ن��َد ال��ق��ل��ُب ف��يَ��ه��ُف��و وي��ه��ف��و؛
أَْع��بُ��ِد! ِذلَّ��َة األح��راَر ب��ه ي��س��وُم67 ج��م��الُ��ُه يَ��ِع��زَّ أن إالَّ ال��ل��ه أب��ى
ُم��َف��نَّ��د!69 غ��ي��ُر ف��ه��و ح��اٍل ك��لِّ ع��ل��ى ج��ف��ا إْن ل��وم وال أدن��ى، إْن ال��طَّ��وُل68 ل��ه
ُم��َغ��رِِّد: ح��اٍد ص��وُت َروِْع��ي زاد وق��د ِرك��ابُ��ه ��ْت ُزمَّ وال��ب��ي��ن — ل��ه أق��ول
واْل��ُم��تَ��َزوِّد ال��زَّاِد ب��ي��ن ِح��ي��َل إذا ح��ي��ل��ٌة ل��َي وم��ا تَ��ْرح��ال��ي، ع��ن��َك دن��ا
َم��وِْع��ِد ب��ع��َد َم��ْوِع��ًدا األم��ان��ي ح��دي��ِث س��وى دونُ��ك��م ل��ي يَ��بْ��َق ل��م وإْن وإن��ي،
ب��أْس��ع��ِد ُم��ْس��ِع��داٌت ال��لَّ��ي��ال��ي ُص��ُروُف ف��رب��م��ا واح��ت��م��اًال، َط��ْوًع��ا، ألص��ب��ُر
وتَ��ْغ��تَ��ِدي ع��ل��ي��َك ب��ت��س��ل��ي��ٍم تَ��ُروُح ��ب��ا ال��صَّ ه��بَّ��ِت إذا أن��ف��اس��ي وأب��ع��ُث

قطعت. 64

ِغالُفه. القلب: شغاف 65

العقول. 66
يُِذيق. 67
الُقْدرة. 68
ملوم. 69
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والرجاء الواقع بني
ال��رَّْع��ِد70 ف��اِت��ح��َة ب��ال��بُ��ْع��ِد ف��أَْس��َق��يْ��تَ��ِن��ي ُم��واِص��ل��ي ت��ك��وَن أن أرج��و ك��ن��ُت ل��ق��د
��ْه��ِد! ال��شَّ ِري��ِق��َك م��ن األع��راِف71 ب��ف��ات��ح��ِة ال��َج��َوى م��ن ب��َق��ْل��ب��ي م��ا ب��رِّْد ف��ب��ال��ل��ِه

شاعر وْصف

ال��نَّ��ْق��ِد ع��ن م��ع��اِن��ي��ِه ��ْت رقَّ ش��اِع��ٍر م��ن ال��ق��ْل��ِب خ��الُص ك��ي��ف
ال��َع��ْق��ِد ع��ن ج��لَّ ون��ظ��ُم��ه نَ��ثْ��ِره م��ن رِّ ال��دُّ ن��ث��ُر يَ��ْص��ُغ��ُر
ال��َج��ْع��ِدي72 ال��ن��اب��غ��ِة ع��ل��ى ط��اَل ُح��ْس��ِن��ه ف��ي ال��ط��ائ��ُل وِش��ْع��ُره

ملاذا؟

أَْه��تَ��ِدي ك��ن��ُت م��ا ال��ل��ُه ول��وال ُه��دي��ُت، م��ح��م��ِد ب��ُح��بِّ م��وس��ى ع��ن ت��س��لَّ��يْ��ُت
ب��م��ح��م��ِد ُع��طِّ��ل��ْت م��وس��ى ش��ري��ع��ُة وإن��م��ا ذاك، ك��ان ق��د ِق��ًل��ى ع��ن وم��ا

الراء حرف (6)

الحبيبني بني

َخ��بَ��ِري ال��َوَرى يَ��ْدري ك��م��ا ال��ن��ج��وُم تَ��ْدِري َس��َه��ِري ع��ن ال��بَ��ْدَر أخ��اك ال��ظَّ��الِم ف��ي َس��ْل
ال��َع��ِط��ِر ذك��ِرَك ريَّ��ا وأن��ش��ُق دم��ع��ي، م��ن وأش��رب ب��ال��ش��ك��وى، أه��ِت��ُف أب��ي��ُت

.« «اْلُمرَّ يعني راء ميم، الم، ألف، هو: الذي اللَّْفظي ابتداءَها يعني 70
.« «اْلَمصَّ أي صاد؛ ميم، الم، ألف، هو: الذي اللَّْفظي بدؤها 71

وأنشده: ملسو هيلع هللا ىلص النبي أْدَرك جاهيلٌّ شاعٌر ربيعة، بن كعب بن َجْعدة بن قيس بن هللا عبد هو 72

را يُكدَّ أن صْفَوه تَْحِمي بواِدُر له تكْن لم إذا حلٍم يف خريَ وال

أَْوَرَدا األمَر أْصَدَر ما إذا حليٌم له يكْن لم إذا جهٍل يف خريَ وال

١٢٠ ابن وهو ومات عَر، الشِّ وتنازعا األخطَل، أْدَرك حتى ر ُعمِّ وقد فاك.» هللاُ يَْفُضِض «ال : النبيُّ له فقال
سنة.
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وال��َوتَ��ِر ال��ك��اس وب��ي��ن ال��رِّي��اض ب��ي��ن ثَ��ِم��ٌل ش��ارٌب أن��ي أَُخ��يَّ��ل ح��ت��ى
ُم��ْح��تَ��َض��ِر! إي��م��اءَ غ��ي��ِره إل��ى أَْوم��ْت إِذْ اْل��َم��الح��ُة ف��ي��ه اخ��تَ��َل��َف��ْت ب��ه! ل��ي َم��ن
َرِر ب��ال��دُّ ال��ت��ْق��ِل��ي��ِد ع��ن ال��دَّراري تَ��ْغ��نَ��ى ة م��ح��ألَّ م��ن��ه ف��ال��ُح��َل��ى م��ع��طَّ��ٌل،
ال��نَّ��َظ��ِر م��ن يَ��ْدَم��ى أب��ًدا ك��اله��م��ا ع��ج��ٌب ن��س��ب��ٌة ل��ف��ؤادي ب��خ��دِّه
ال��ُك��بَ��ِر آي��اِت��ه م��ن ال��ُح��ْس��ُن ب��ه��ا أت��ى م��ق��َل��ِت��ه ُغ��نْ��ٍج م��ن ن��ق��ط��ٌة وخ��الُ��ه
��دِر ال��صَّ ع��ن ف��اس��ت��ْغ��نَ��ْت ال��ِوْرُد وراَق��ه��ا زائ��رًة ال��خ��دِّ ن��ح��و ال��ع��ي��ن م��ن ج��اءْت
ب��ال��َح��َوِر! ال��ُغ��ن��ُج ه��اَم ك��ي��ف ��ل��وا ت��أمَّ َط��َربً��ا ب��ع��َض��ه��ا يَ��ْه��َوى ال��م��ح��اس��ن ب��ع��ُض
َق��َدِر ع��ل��ى م��وس��ى ي��ا س��ؤل��ك أوت��ي��َت وق��د ع��ل��ي��ك أْش��َق��ى ب��أْن ال��ق��ض��اءُ ج��رى
َق��َم��ِر م��ن ج��اءَ ف��ُم��ح��اٌق تُ��ْض��ِن��ن��ي أو َرَش��أٍ م��ن ج��اءَ ف��ِن��ف��اٌر تَ��ْع��ِص��ن��ي إِن
ب��ال��َع��َوِر؟! ل��ل��ُع��ْم��ي وَم��ن س��ق��ي��ٌم، أن��ي َش��َط��ًط��ا أدَِّع��ي ول��ك��ْن ش��وًق��ا، ِم��تُّ ق��د
ال��بَ��َش��ِر ع��ن تُ��ْج��َزى ال��س��م��ا ن��ج��وُم ك��ان��ْت إْن ال��ق��ي��ام��ة ف��ي ��ي ح��قِّ م��ن��َك س��أْق��تَ��ِض��ي
وال��ِف��َق��ِر ب��األَْس��ج��اِع ال��ف��ق��ُر يُ��ط��َرُد ل��و ب��ه ت��ج��ود نَ��ي��ٍل إل��ى ال��ف��ق��ي��ُر أن��ا
ب��ال��ِق��َص��ِر ال��ل��ي��َل ف��ي��ه أُع��اِت��ُب ِش��ْع��ٍر ع��ن ��ُر أق��صِّ ل��ك��نِّ��ي ال��نَّ��ْظ��م ف��ي ب��رَّزُت

اسِتنْصار

العرب: بأُمراءِ يستَنِْرص أنَشَد ٦٤٥ سنة إِْشِبيلِيَة عىل الحصاُر اشتدَّ ا َلمَّ

ك��اِب��ِر! ع��ن ك��اِب��ًرا ال��َح��ِم��يَّ��ِة ِش��يَ��َم ت��وارث��وا ال��ذي��ن ال��ُع��ْرِب م��ع��ش��َر ي��ا
اْل��ُم��ْش��تَ��ِري ث��واُب ويَ��ْه��ِن��ُك��م��و ِب��ي��ُع��وا، أْرواَح��ك��م اْش��تَ��َرى ق��ِد اإلل��َه إنَّ
األْع��ُص��ِر َق��ِدي��م ف��ي ��َد ت��َم��هَّ وب��ك��م ن��ب��يِّ��ك��م ِدي��ِن ب��نَ��ْص��ِر أح��قُّ أن��ت��م

∗∗∗
األَْص��َف��ِر ره��ِط ح��ري��َم تَ��ُج��وس أالَّ ِع��زًَّة ال��م��راِب��ِط ف��ي ت��ض��ج��ُر وال��خ��ي��ل
َم��ْش��َع��ِر م��ن غ��يَّ��روا ك��م َم��ْع��َش��ٍر، م��ن ��روا َدمَّ ك��م َم��ْع��َل��ٍم، م��ن نَ��كَّ��روا ك��م
م��ن��ب��ر َص��ْه��وَة ال��تَّ��ْوح��ي��ِد ِح��ْل��ي��ِة م��ن وع��طَّ��ل��وا ال��ن��ب��ي ُس��نَ��َن أب��ط��ل��وا ك��م
ال��َع��نْ��بَ��ِر ذَك��اءِ ع��ن تُ��خ��ِب��ر وال��ن��ار ف��ض��ل��ك��م ي��ب��دو ال��نُّ��ْك��ر ال��ُخ��ُط��وِب ع��ن��د
ال��ُم��تَ��َح��يِّ��ِر ال��َواِم��ِق ب��ن��ف��س ع��م��ًدا ج��اءك��م ش��خ��ًص��ا اإلس��الُم ر ُص��وِّ ل��و
َم��ْع��َش��ري! ي��ا أُْس��رت��ي ي��ا ودع��اُك��م��و: ��ك��م ل��خ��صَّ ال��نَّ��ص��ي��َر ن��اَدى أنَّ��ه ل��و
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تعليل!

��بْ��َرا وال��صَّ واألن��َس وال��لُّ��بَّ ال��َك��َرى ه��ج��رُت إن��م��ا وال��ل��ه، أَْه��ُج��ْرك، ول��م أم��وس��ى!
َغ��ْدَرا أو بُ��ْع��ِدك ب��ع��َد ذن��بً��ا ح��ي��ات��َي أرى ب��ل ل��ع��ه��دَي النَ��ْق��ًض��ا ت��رك��تُ��ك
ال��ح��م��را واألدُم��َع ال��خ��م��َر، ع��ل��ي��ه أُِدي��ر وح��َده ب��ِذْك��ِرك — رغ��م��ي ع��ل��ى — ق��ن��ع��ُت
ال��ثَّ��ْغ��را ذل��ك اْل��ُم��ن��ى ع��ن��َد ق��بَّ��ل��ْت إذا ُح��ب��ابَ��ه��ا73 ال��ُم��دي��ِر ك��أِس م��ن أُق��بِّ��ُل

معجزات

ب��ال��بَ��ْدِر ي��س��تَ��ْه��ُدون وال��ن��اُس نُ��وِره ع��ل��ى ب��ال��بَ��ْدِر ض��ل��ل��ُت
��ْح��ِر74 ب��ال��سِّ ال��ي��وَم م��وس��ى وج��اء م��ض��ى ف��ي��م��ا ��ْح��َر ال��سِّ م��وس��ى أبْ��َط��َل
ال��ِف��ْك��ِر ب��ِس��َوى تَ��ُرْم��ُه ف��ال م��م��ن��وع��ه��ا األوص��اف، م��س��ت��ح��َس��ن
ال��َق��ْف��ِر ف��ي وال��ش��اِدِن ـ��ألص��داف، ال��ـ ف��ي رِّ وك��ال��دُّ ��ْح��ِب، ال��سُّ ف��ي ك��ال��م��اء
وال��نَّ��ْح��ِر! ��ْح��ِر ال��سَّ ب��ي��ن أل��َق��تْ��ه ل��ُح��وري��ٍة 75 ع��نَّ أنَّ��ه ل��و
ال��ق��ب��ر! م��ن ل��ل��بَّ��اه إذَْن ب��أل��ف��اظ��ه م��يْ��تً��ا دع��ا ول��و
ال��دُّرِّي ال��ك��وك��َب ��ب��وه ف��ل��قَّ وأل��ف��اُظ��ه ث��ن��اي��اه درٌّ
يَ��ْس��ِري ه��ًوى ال��ن��اَس ع��ي��ن��ه م��ن ع��وَّذوا ب��ل ال��ع��ي��ن ع��وَّذوه م��ا
ال��َج��ْم��ِر َل��َظ��ى ف��ي ق��ل��ب��ي س��واُد خ��دِّه ع��ل��ى ال��خ��اُل ك��أن��م��ا
ال��َوْزِر َم��ْوض��ُع م��ن��ه ف��اس��ودَّ ِص��ب��غ��ة خ��دِّه ف��ي دم��ي أج��رى
تَ��بْ��ِري! أو تَ��ن��َف��ُع ل��ع��لَّ��ه��ا ُم��ْه��َج��ِت��ي ُخ��ذْ ! ال��م��ع��تَ��لَّ ط��رَف��ُه ي��ا
أَْج��ِري وخ��ذْ ُح��ل��ًوا دم��ي واس��ِف��ك ُم��ْق��َل��ِت��ي ع��ن ال��ل��ح��َظ ت��ردَّ وال
ال��ُع��ذِْري ل��ل��َه��َوى أش��ِف��ْق ـ��ه��ج��ر ال��ـ س��ام��ريَّ ي��ا ال��ُح��ْس��ِن ي��وس��ف ي��ا
تَ��ْدِري ك��م��ا ع��ي��ن��ي ف��ي وأن��ت أدم��ع��ي م��ن ال��ف��ي��َض ع��ل��ي��ك أْخ��َش��ى
ال��بَ��ْح��ِر ف��ي تَ��غ��َرَق أن أَِم��نْ��َت ف��ق��د م��وس��ى — ال��ت��ح��ق��ي��ق ع��ل��ى — أن��ت

الخمر. يف وكذلك تعلوه، التي اخاته نُفَّ الحاء: بفتح — املاء حباب 73

يف معروفة فرعون َسَحرة مع وحكايته السالم، عليه الرسول، موىس حَر السِّ أبَطَل الذي بموىس يقصد 74
فيه. يتغزَّل الذي محبوبَه األخري بموىس ويقصد الكريم، القرآن

بدا. 75
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الطبيعة جمال

َج��ْوه��را ُرب��اه��ا77 ف��ي ي��ن��ثُ��ُر 76 وال��طَّ��لُّ أخ��َض��َرا رداءً ل��ب��س��ْت ق��د األرُض
أذَْف��را78 ِم��ْس��ًك��ا ال��تُّ��ْرَب ف��ي��ه��ا وح��س��ب��ُت ب��ه��ا ك��اف��وًرا ال��زَّه��َر ف��ِخ��ْل��ُت ه��اج��ْت
أح��َم��َرا ا خ��دٍّ م��ن��ه يُ��ق��بِّ��ل ث��غ��ٌر َوْرَده��ا يُ��ص��اِف��ُح س��وَس��نَ��ه��ا وك��أنَّ
أخ��ض��را ن��ج��اٍد79 ف��ي ت��ع��لَّ��ق س��ي��ًف��ا تَ��َخ��الُ��ه ال��رِّي��اِض ب��ي��ن م��ا وال��ن��ه��ُر
أْس��ُط��را ال��ص��ح��ي��ف��ة ف��ي ��ق ي��ن��مِّ ��ا ك��فٍّ ف��ح��س��ب��تُ��ه��ا ال��رُّب��ا ب��ص��ْف��َح��ِت��ه��ا وج��رْت
أص��ف��را ِت��بْ��ًرا ال��ش��م��س ك��فُّ ج��ع��ل��تْ��ه ف��ض��ة ن��اص��ُع — الح إذْ — وك��أن��ه
ِم��نْ��بَ��َرا األراك��ِة إالَّ ت��تَّ��خ��ذ ل��م ُخ��َط��ب��اؤه ب��ه ق��ام��ْت ق��د وال��ط��ي��ُر

املوسيقار الشاعر

اس��ت��ك��ب��اِر ذي ك��لَّ م��ن��ه��ا ف��أِذلُّ ع��ص��ي��ٌة وه��ي األوت��اُر ل��ي ت��ن��ق��اُد
األوت��اِر دوائ��َر ف��أُِع��ي��ُره��ن أه��لَّ��ًة ال��ِق��س��يِّ م��ع أَُزوُر ول��ق��د

املودع العاشق

ال��يَ��ِس��ي��ِر غ��ي��ُر ال��ش��وِق ُم��ص��انَ��ع��ِة ِم��ن يَ��بْ��َق ول��م ع��َزْم��ن��ا ��ا وَل��مَّ
ل��ل��ظُّ��ه��وِر ل��ونُ��ه��ا ف��ع��رَّض��ه��ا ال��دُّم��وَع أُْخ��ِف��ي ال��نَّ��ه��ِر ع��ل��ى ب��ك��ي��ُت
ال��َم��ِس��ي��ِر ع��ن��َد َص��ِح��ب��ون��َي َل��َم��ا إِذْن َخ��ْط��ب��ي80 ال��رك��ُب ع��ِل��َم ول��و
زف��ي��ري ح��م��ص81 ن��ح��َو أََع��اَدُه��م��و ��راِع ال��شِّ ف��ي نَ��َف��ِس��ي َس��َرى م��ا إذا
ُم��ِج��ي��ري؟ َم��ن ُح��ْس��نَ��ه األََس��ى ف��ن��ادى ش��وق��ي وغ��ال��ب��ُت ُس��َح��يْ��ًرا82 وَق��ْف��ن��ا

الضعيف. املطر 76
األرض. من ارتفع ما وهي ربوة، جمع 77

الزكية. الريحة أي: الذفر؛ واضح 78

السيف. حمائل 79

األمر. سبب الَخْطب: 80
بحمص. ى تُسمَّ كانْت وقد إِْشِبيلِيَة، مدينة هي 81

الوقت. من الصبح ُقبَيْل ما وهو َسَحر، تصغري 82
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ال��َه��ِج��ي��ِر؟ ك��وق��ِت ال��غ��دوُّ ف��ص��ار زف��رت��ي َوَق��َدْت وق��د أن��اٌر
ب��ال��بَ��ِش��ي��ِر ال��نَّ��َوى ن��اع��ي ف��ش��بَّ��ه��ُت ب��ت��ودي��ع��ه ال��ف��راُق وم��نَّ
َغ��ِدي��ِر م��ن َوردٌة اْل��تُ��ِق��َط��ْت ك��م��ا ب��ال��دُّم��وِع وْج��نَ��تَ��ه وق��بَّ��ل��ُت
ُص��ُدوِر ع��ن ن��أَْت ق��ل��وٍب ح��دي��َث ��ُدوِر ال��صُّ ع��ن��َد وص��دَّْق��ُت وردُت،
ال��َع��ِب��ي��ِر83 ب��َش��ِم��ي��ِم أَُم��يِّ��زه��ا ُخ��ًط��ا م��ن��ه ال��ت��رب ف��ي وق��بَّ��ل��ُت
��ري��ِر ال��ضَّ ل��ي��ُل ب��ع��َدَك ف��ل��ي��ل��َي ال��َك��َرى ل��ذي��ذَ 84 تَ��َم��لَّ أم��وس��ى!
ض��م��ي��ري ف��ي ال��ُم��نَ��ى ح��دي��ُث وب��اَت ن��اظ��ري ع��ن ن��وم��َي ت��غ��رََّب
ُم��ِغ��ي��ِر85 أو ُم��ن��ِج��ٍد م��ن ال��ش��م��ِس َس��نَ��ا س��وى بُ��ْع��ًدا ال��ب��ي��ُن زاَدك وم��ا
األُُم��وِر ب��ان��ق��الِب ووكَّ��ْل��تُ��ه ح��ي��ل��ت��ي ع��ن ف��ي��ك ال��رج��ا ط��ردُت

وصال ليلة

ُزوَرا ال��ح��ق��ي��ق��َة — زارن��ي إذْ — ـ��س��ب أح��ـ ف��رح��ت��ي م��ن ف��ظ��ْل��ُت ل��ي��ًال، زار
ال��بَ��ص��ي��َرا يُ��ْع��ِم��ي وال��غ��راُم ش��خ��َص��ه، ه��ذا ل��ي��س خ��ي��الُ��ه، ه��ذا ق��ل��ُت:
ُغ��ُروَرا يَ��ُزوُر ال ال��ُح��ْس��َن أح��س��ُب َش��ْخ��ًص��ا ال��طَّ��يْ��َف أح��س��ُب ب��تُّ ول��ك��م
نُ��وَرا ال��خ��واط��َر تَ��ْم��َأل ظ��ل��م��ًة ع��ل��ي��ن��ا ال��وص��ال ل��ي��ل��ُة س��دل��ْت86
َغ��يُ��وَرا يَ��ْه��ُف��و وال��ن��ج��ُم َح��ُس��وًدا، ـ��ق األف��ـ ف��ي يُ��ْس��ِف��ُر وال��ب��دُر م��ن��ه��ا ثُ��بْ��ُت
ُم��ِن��ي��َرا ب��دًرا األط��واِق ف��ي الِث��ًم��ا ش��ع��اع ن��ج��ُم األق��داِح ف��ي ش��اربً��ا
ُس��روَرا ِم��تُّ ب��ال��ل��ق��اءِ ل��ي ج��اَد ��ا ف��ل��مَّ َش��ْوًق��ا، ال��ل��ق��اءِ ق��ب��َل ِم��تُّ
َم��ْه��ُج��وَرا ع��اِش��ًق��ا ال��م��وُت ه��َج��َر ول��ك��ْن ال��ح��ال��ت��ي��ن ف��ي م��يْ��ٌت أن��ا

الزعفران. أو الرائحة حلوة أخالط 83
به. تمتع 84

أي غوًرا؛ هبط َمن وامُلِغري األرض، من مرتفًعا أي نَْجًدا؛ اعتال َمن واملنجد ضياؤها، الشمس: سنا 85

أو نجًدا املعتيل عن تحتجب ال كالشمس ألنَّك أيًضا؛ أمامي ماثٌل هذا بُْعدك يف أنك ويقصد منها، منخفًضا
َغْوًرا. النازل
أْرَخْت. 86
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ُقبْلة حول

ال��بَ��ْدرا؟ ي��ع��َش��ُق َم��ن ال��تَّ��ْق��ب��ي��ل ف��ي أي��ط��م��ُع ال��َج��َوى87 الْش��تَ��َف��ى ق��بَّ��ْل��تَ��ه ل��ْو ي��ق��ول��ون:
وال��ثَّ��ْغ��َرا ال��ِج��ي��َد أذُْك��َر أن أن��زِّه��ه ن��ْع��َل��ه! ق��بَّ��ْل��ُت ال��واش��وَن غ��ف��َل ول��و
ال��َغ��ْدرا؟ ب��ه أْش��ُك��و م��ن��ه ب��ع��ْه��ِد ل��ي وَم��ن ب��ُخ��ْل��ِف��ه؟ أْش��ُك��و م��ن��ه ب��وع��ٍد ل��ي وَم��ن
��رَّا! ال��سِّ ل��ه أُِب��ي��َح أن ِح��ف��اًظ��ا أغ��اُر س��رَّه ال��ري��َح ي��س��ت��ح��ِم��ُل َم��ن أن��ا وم��ا
ال��ص��ب��را! ت��خ��ي��ي��ل��ه س��وءِ ف��ي ل��يُ��ْل��ِه��َم��ن��ي ال��ه��وى ب��ي ج��دَّ وق��د ال��الح��ي ل��َي ي��ق��ول
ُع��ذَْرا؟ ل��ه ل��ع��لَّ تُ��ْرَوى: أم��ا ف��ق��ل��ُت: ��ٍة؟ ُم��ِل��مَّ ل��ك��لِّ اْص��ِب��ْر : ق��طُّ تُ��ْرَو أل��م
��ح��َرا88 ال��سِّ تُ��بْ��ِط��ُل آي��ٌة م��وس��ى ل��ْح��ِظ ف��ف��ي ب��ِس��ْح��ِره��ا ج��اءْت ال��ُع��ذَّاِل ف��ئ��ُة إذا

حسناء!

وال��ن��وِر ال��م��س��ك م��ن َخ��ْل��ًق��ا اب��تُ��ِدَع��ْت ق��د ال��ش��ذا م��ع��ط��رِة ال��م��رأى، وزاه��رِة
َم��ذُْع��وِر غ��ي��َر ال��َق��َط��ا ي��م��ش��ي م��ا م��ث��ل م��َش��ْت وإن��م��ا ال��ظِّ��ب��اءِ، م��ذع��وِر م��ث��ل رَق��ْت
ك��اف��وِر أق��الُم ال��م��س��َك تَ��س��ت��م��دُّ ك��م��ا ب��أس��وٍد ال��ِب��ن��اِن ِب��ي��َض ط��رق��ْت وق��د

مريض حبيب يدي بني

اع��تَ��ذَْر ث��م أح��َس��َن ق��ي��ل ول��و َزْورًة أُِع��ْد ل��م إْن ال��ع��ذُر ل��ك
ِم��َك��ْر89 ق��ال��وا ع��دُت أن��ن��ي ف��ل��و ص��خ��ٍر ج��ل��م��وُد ب��أن��َي ع��ل��م��ت
َح��َص��ر90 ل��س��ان��ي ِم��ن ق��دم��ي إل��ى َس��َرى ق��د ام��رٌؤ إن��ي ف��دي��تُ��ك!
األَغ��ر ال��ُم��ح��يَّ��ا ذاك ح91 ول��وَّ ��ن��ا ال��ضَّ َح��رُّ ج��س��َم��ك م��سَّ ل��ئ��ْن

الَوْجد. وشدة الُحْرقة 87
فرعون بِعزَّة وقالوا: وِعِصيَّهم حباَلهم أْلَقْوا إذْ السالم، عليه موىس، هللا كليم مع َحرة السَّ قصة إىل إشارة 88

يأِفكون! ما تَْلَقُف هي فإذا عصاُه، موىس فأَْلَقى لغالبون، إنا
أعاده. إذا اليشء كرَّر من 89

عجز. 90

الياء. بتشديد غريَّ 91

33



األندليس سهل ابن ديوان

ال��َق��َم��ر ل��ُش��ح��وِب ع��ج��ٌب وال ُم��س��ت��غ��َرٌب ال��ش��م��س ف��ي ال��َح��رُّ ف��م��ا
ال��ذََّك��ر92 ال��َم��ْش��َرف��يُّ وُم��ْش��ِب��ُه��ك ال��نُّ��ض��اُر أخ��وَك َج��ْم��ًرا ذاَق وك��م
ال��َم��َط��ر ام��ِت��س��اِك م��ث��َل وأَْم��َس��ْك��َت ال��ُغ��يُ��وِم ب��ع��َد ��ْح��ِو ك��ال��صَّ ت��ط��لَّ��ع��َت
َس��ر ال��ن��ف��َس أْم��تَ��َع إِذا ح��دي��ٌث ُم��س��تَ��ْح��َس��ٌن ع��ن��ك ال��ُع��ل��ى ح��دي��ث
ال��َخ��بَ��ر وص��حَّ ال��ع��ي��اُن، ف��ص��حَّ ف��ي��ه وال��ف��ْص��ُل ق��ولُ��ك ��ق ت��ح��قَّ
أَُخ��ر! تُ��رَّه��اٌت94 أب��اط��ي��َل��ه َق��يَّ��َض��ْت93 ذائ��ٍع ب��اط��ٍل وك��م
ال��َح��َور؟! ُس��ي��وَف ع��ل��ي��ه��ا وَس��لَّ ال��ُخ��دوِد ورُد ال��ش��ع��َر أن��بَ��َت وك��م

األشعار أبكار

أْق��م��اُر؟ ب��ه��ا تَ��ْس��َع��ى نُ��ُج��وًم��ا أم ُس��ق��اٍة ب��أَيْ��ِدي ب��َدْت أُك��ئُ��وًس��ا
ال��َع��َق��اُر ف��ي��ه ال��َغ��زاِل ذاك دُم َغ��زاٍل ِج��ي��ُد اإلب��ري��َق وك��أنَّ
اْح��ِم��راُر َس��ن��اه��ا96 ِم��ن ي��ع��لُ��وه ك��اد ع��ل��ي��ه��ا ال��نَّ��س��ي��ُم ج��َرى إْن ق��ه��وٌة95
ال��ِع��ث��اُر إِل��ي��ه��ا يُ��ع��َزى ف��ل��ه��ذا ُس��ْك��ًرا — ب��دَّ وال — ��ب��ا ال��صِّ م��ن��ه��ا ن��ال
��اُر َخ��مَّ — ب��ل��ْح��ِظ��ه ف��ت��وٍر ع��ن ران��ي��اٌت — ك��ئ��وس��ه م��ن ح��ثَّ��ه��ا
اْح��ِوراُر وق��ي��ل ال��نُّ��ه��ى، ذا ح��يَّ��رْت ب��ُغ��نْ��ٍج تُ��ْدَع��ى ل��ل��ُع��ي��ون ف��ت��ن��ٌة
ِم��ْدراُر98 ِدي��م��ٌة وه��ي راح��ًة، تُ��ْدَع��ى ح��ي��ن خ��ال��د97 اب��ن ك��ي��م��ي��ِن

الحديد وهو ماء، ذو أي ذََكر وسيٌف العرب، أرض من ُقًرى وهي مشارف، إىل يُنَسب سيٌف املرشيف: 92
. باملسِقيِّ العامة عند يُعَرف الذي املصنوع

أتاحْت. 93
للباطل. استُعريْت معرب، فاريس تُرَّهة، جمع 94

الخمر. هما والَعَقار القهوة 95
ضيائها. 96

بالِقْسط واختَصَّ واألدباء، األدب عىل والَعْطف الشمائل، ة وِرقَّ بالكرم، موصوٌف ووزيٌر عسكريٌّ قائٌد 97

بمرثيٍة ه اختَصَّ كما اح، مدَّ غري سْهل ابن أنَّ مع تراها التي بامِلْدحة منه فاز حتى شاعرنا ذلك من األَْوفر
هللا. شاء إْن بك، ستمرُّ بديعٍة
ماء. فيها سحابة الديمة: 98
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اإلْق��ت��اُر ع��ت��ا إِذا راح��تَ��يْ��ه إالَّ ل��ل��ُع��ْس��ر يُ��ْس��َريْ��ن أْدري ل��س��ُت
��راُر99 ال��سِّ ي��َديْ��ه ن��دا ِم��ن ن��اَل��ه��ا ول��ك��ْن ك��ال��بُ��ُدور، ال��م��ال ِب��َدُر
يُ��داُر ال��ِغ��ن��اءِ ع��ل��ى ك��رح��ي��ٍق ع��اٍف رح��م��ِة ع��ن��د ال��ُج��وَد تَ��س��ك��ُب
ِق��ص��اُر ع��ن��ه ال��خ��ط��وب وأي��دي ـ��ي��ه، ل��راج��ـ ِط��واٌل ف��اْل��ُم��نَ��ى أَْرِج��ه،
ال��ِب��ح��اُر تَ��س��تَ��ِم��دُّ ع��ط��اي��اُه ِم��ن ل��ك��ْن ب��ال��بَ��ْح��ِر ال��س��ح��اُب تَ��س��تَ��ِم��دُّ
اخ��ِت��ص��اُر إِل��ي��ه��ا ط��رِق��ه ف��ي ف��ه��و اح��ت��ف��اًال ال��م��ع��ال��ي ف��ي ح��اَز م��اج��ٌد
األَْزه��اُر األص��اِئ��ِل ع��ن��َد ـ��تَ��رُّ ت��ْف��ـ ك��م��ا ال��زم��اِن آِخ��َر ج��اءَن��ا
ع��اُر ��ر ال��ت��أخُّ م��ن ع��ل��ي��ه ـ��س ل��ي��ـ أش��رف��ه، ال��ه��ن��ديِّ وذُب��اُب100
ال��خ��م��اُر يَ��ُش��بْ��ه��ا ل��م ك��ال��َخ��ْم��ر ف��ْه��و وَع��ْوًدا اب��ت��داءً َخ��ْل��َق��ه اح��َم��ُدوا
َوق��اُر ال��ج��م��اِل ف��ي وت��أنِّ��ي��ه َخ��ْط��ٌف ال��بَ��واِرِق َس��نَ��ا ف��ي ب��ْط��ُش��ه
ان��ت��ش��ار ال��ه��واء م��ع أف��ٍق ك��لِّ ف��ي ف��ل��ه ِذْك��ُره األرَض ط��بَّ��َق
َم��ط��اُر ط��ارْت ح��ي��ث ال��ري��ِح وم��ع ُش��روٌق الح��ْت أي��َن ال��ش��م��س وم��ع
ُم��ْس��تَ��ع��اُر ل��غ��ي��ِره ل��ف��ٌظ ه��و ول��ك��ْن ِص��دٌق، ف��ي��ه ال��م��ْج��ِد ل��ق��ُب
يُ��زاُر ول��ي��س ال��ثَّ��َرى، يَ��ُزوُر ـ��ُث ال��غ��ي��ـ وك��ذا ُس��ْؤلُ��ن��ا وْه��و زاَرن��ا
ال��دِّي��اُر إل��ي��ه ق��ام��ْت اش��ت��ي��اًق��ا ِر ال��بَ��ْد إل��ى ق��ام��ْت ال��بُ��ُروَج انَّ ف��َل��َو
األَْغ��واُر ل��ه َش��ْوًق��ا وت��ع��ال��ْت ُخ��ض��وًع��ا ال��نِّ��ج��اُد ن��ح��َوه ن��زل��ْت
أْس��ح��اُر ب��أُنْ��ِس��ه وال��ل��ي��ال��ي رب��ي��ع ف��ال��زم��ان ك��ان ح��ي��ث��م��ا
يُ��ث��اُر م��س��ٌك ال��ب��ط��ح��اء وت��راُب ُدرٌّ ن��ْع��َل��يْ��ه، ت��ح��ت وْه��و وال��َح��ص��ى،
يُ��ش��اُر ال��َوزي��ِر إل��ى ك��لٌّ ق��ال ؟ ب��ح��قٍّ ال��ج��واُد أي��ن يُ��ن��اَدى: ل��و
ال��ُم��س��تَ��ج��اُر»! ِن��ي��لُ��ه��ا وع��ط��اي��اك ش��ري��ش101 ب��ِم��ص��ر ي��وس��ٍف ع��ل��ى «ُج��ْد
يَ��غ��اُر ب��ب��ع��ٍض م��ن��ه��ا ف��ب��ع��ٌض ُش ت��ن��ت��ا واألرُض ال��ع��راُق، ح��َس��َدتْ��ه��ا
نَ��ه��اُر — ُم��ِس��ْك��َن إْن — وس��ج��اي��اه نُ��ض��اٍر ُع��وُد اإلح��س��ان ف��ي ُع��وُده
َوق��اُر ِدن��اٌن تُ��م��تَ��َدح ل��م اح ال��رَّ ول��وال ح��َوتْ��ك، ِل��َم��ا ع��زَّْت ب��ك

الكرم. يُذِْهبه كثريٌ ماَله أنَّ ويُريد االختفاء، ار والرسِّ درهم، آالف عرشة وهي ِبْدرة، جمع الِبَدر: 99
العليا. نهايته السيف ذباب 100

راجعناها. التي املصادر جميع يف ُوجدْت هكذا 101
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األق��ط��اُر ِك��م��ام��ه��ا م��ن زاه��ًرا م��نِّ��ي دونَ��ك ال��س��ح��اُب، أيُّ��ه��ذا
اف��ِت��خ��اُر ال��َغ��ري��ِر ال��ظَّ��بْ��ِي ب��ع��ي��ِن ـ��ج ول��ل��ُغ��ن��ـ ال��َق��ري��ِض، ُح��َل��ى يَ��ْس��ُم��و ب��ك
ِس��واُر ال��ِه��الَل أو ُح��اله��ا، ف��ي ُع��ُق��وٌد ال��ن��ج��وَم أنَّ ل��ْو ن��ِض��رْت
األَبْ��ك��اُر تَ��ْخ��َج��َل أن ِب��ْدًع��ا ل��ي��س ال��ق��واف��ي ه��ِذي ال��ح��ي��اءِ ف��ي تَ��لُ��ْم ال

النحو يف العاشق مثل

ت��ت��َغ��يَّ��را! ف��ل��ن خ��ْف��ٍض ع��ل��ى بُ��ِن��يَ��ْت ُرتْ��بَ��ِت��ي وأح��س��ُب ع��واِم��لُ��ه، ��ْت رقَّ

النحو يف املعشوق مثل

را! وُم��َق��دَّ ظ��اه��ًرا يَ��ع��َم��ل ك��ال��ِف��ْع��ِل واح��ٌد واْل��ِت��ف��اتُ��ك وتَ��ْدنُ��و تَ��نْ��أَى

السني حرف (7)

النهاية!

َراِس��ي َج��بَ��ًال زل��زَل��ْت ق��د زه��رًة ف��ي��ا ج��م��اَل��ه ع��ِل��ْق��ُت َم��ن َوق��اري أض��اَع
راس��ي ع��ل��ى ال��ق��ض��اءُ ف��ي��ه ج��رى خ��ل��يُّ ب��َزْورٍة وس��لَّ��ى َواَس��ى ل��و ض��رَّ وم��ا
ال��ك��اِس ف��ْض��ل��ِة ِم��ن ال��ع��ي��ش ط��ي��َب وأش��رُب ح��دي��ث��ه ل��ذي��ذ م��ن ُدرٍّا ف��أل��ُق��ُط
وإِي��ن��اس��ي ص��ب��ِري ك��ن��َز ف��ي��ه وأن��ف��ق��ُت ذَِخ��ي��رت��ي وْه��و ف��ي��ه، ع��م��ري وأرخ��ص��ُت
ال��ن��اِس س��ائ��ر م��ن ف��ي��ه ن��ف��س��ي وأَْوَح��ش��ُت ��ًم��ا ُم��ذَمَّ ب��ال��َع��راءِ رأِي��ي وغ��ادرُت
ووس��واس��ي ِف��ْك��ري ب��ي��ن ا ُودٍّ وأكَّ��ْدُت ون��اظ��ري ف��ي��ه ال��ن��وم ب��ي��ن وأف��س��دُت
ال��ي��اِس إل��ى م��ن��ه ال��ق��ل��ِب ب��ه��ذا وآوي م��ط��اِم��ع��ي ع��ن��د ال��ح��رف ص��رَف س��أص��رف
ال��ق��اِس��ي؟! ق��ل��بَ��ه ب��ه��ا أَرِق��ي ُرق��ي��ٍة ع��ل��ى س��اع��ًة ف��يَ��ع��َش��ُق ف��ي��ه ح��ي��ل��ٌة أَم��ا

أمنيات

َع��ْس��َع��س��ا ال��ل��ي��ُل إذا ��ي َه��مِّ ب��ه��ا أَُداِري األس��ى ت��ب��ع��ُث ُم��نْ��ي��ة إالَّ ال��َوْص��ُل م��ض��ى
ال��م��ؤان��س��ا ال��ل��ذي��ذَ ال��زُّوَر ذل��ك أِع��ْد ال��نَّ��َوى ع��ل��ى ُزوًرا ال��وص��ل ح��دي��ُث أت��ان��ي
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وأن��ُف��س��ا ق��ل��وبً��ا ُخ��ذْ األم��ان��ي وج��ْدَت زائ��ًرا ج��اء ال��ذي ال��ش��وُق أيُّ��ه��ا وي��ا
ال��ُم��َع��رِّس��ا ال��خ��ي��اَل أْق��ِري م��ا ال��ن��وم م��ن ل��ي خ��لِّ ب��ال��ل��ه ال��ِه��ْج��راِن! أََرَق وي��ا
أَْك��ُؤس��ا ال��ح��بِّ م��ن وأس��ق��ان��ي رداءً ُج��ُف��ونِ��ه س��ق��اِم م��ن م��وس��ى ك��س��ان��َي
ك��س��ا ال��ذي ال��رداءَ ال��ل��ُه خ��ل��َع وال س��ق��ى ال��ذي ال��ش��راَب ال��ل��ُه ص��رََّد ف��ال
��س��ا ت��ن��فَّ ال��َه��ِج��ي��ِر َح��رِّ ف��ي ال��رَّْوض ش��ذا ف��ُق��ْل: أن��ف��اُس��ن��ا ال��بَ��يْ��ِن ل��ش��ك��وى ت��الق��ْت
َق��س��ا م��ا تُ��َل��يِّ��ن م��ن��ه ال��نَّ��وى ل��ع��ل ت��ص��نُّ��ًع��ا! ع��ن��ه ب��ال��تَّ��رح��اِل ون��اَديْ��ُت
«ع��س��ى» دَع��ْت م��ا ع��ن��َده «ال» ن��َس��َخ��ْت وق��د ِل��ي يَ��ِرقُّ رح��ل��ُت إْن ع��س��اه وق��ل��ُت:
أبْ��ُؤس��ا؟ ت��ح��وَّْل��َن م��ن��اي��ان��ا ل��ع��لَّ وق��ل ال��نَّ��وى، ب��دي��َل ِه��ْج��ران��ي ارَض وق��ال:
أخ��رس��ا! أك��لِّ��م أو أن��اِدي ك��أن��ي ب��ي م��ن��ك ح��لَّ ل��ل��ذي ُس��ل��وِّي أن��اِدي

وصال ساعة

َع��ُروِس ب��ع��َد ِع��ْط��َر ال ال��ه��وى، داع��ي ي��ا ل��بَّ��ي��ك َف��ِض��ي��ح��ت��ي أواُن ه��ذا
ُع��بُ��وِس؟ ط��وِل ب��ع��َد م��وس��ى َوْص��ِل ع��ن ��م��ْت ت��ب��سَّ ك��ي��ف األي��اَم ت��رى م��ا أو
وك��ئ��وِس وم��الب��ٍس َوْج��ن��ٍة ف��ي ط��ال��ع م��ن��ه ال��رَّْوض وزه��ُر ي��س��ق��ى،
ل��ل��تَّ��ْج��ِن��ي��ِس األل��ف��اُظ تُ��س��ت��ح��َس��ُن م��ا م��ث��ل ال��ت��ش��اب��ُه ��ن��ه��ا يُ��ح��سِّ ش��تَّ��ى

خليج عىل وقفة

ب��ال��ورِس؟ ال��ع��ش��يِّ وج��َه ص��بَّ��غ وق��د ال��خ��ل��ي��ج، َزْورَة ت��رى ك��ي��ف
ال��ش��م��س وردُة ال��نَّ��ه��ر َوْج��ن��ة ف��ي وان��ف��ت��ح��ْت األص��ي��ل، ث��وب ورقَّ
ال��ك��أِس ف��ي ال��نُّ��ض��ار وذَْوب ف��ي��ه، م��طَّ��رًدا ال��لُّ��ج��يْ��ن ب��ذَْوب ت��ل��ه��و

توشيح

َم��ْك��نَ��ِس؟ ع��ن ح��لَّ��ه ص��بٍّ ق��ل��َب َح��َم��ى ق��د أْن ال��ِح��َم��ى ظ��بْ��ُي َدَرى ه��ل
ب��ال��َق��بَ��ِس ��ب��ا ال��صَّ ري��ُح ل��ع��ب��ْت م��ا م��ث��ل وخ��ف��ٍق ، َح��رٍّ ف��ي ف��ْه��و

∗∗∗
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ال��َغ��َرْر ن��ه��َج ب��ي تَ��ْس��لُ��ك ُغ��رًرا ال��ن��وى ي��وم أش��رق��ْت بُ��دوًرا ي��ا
ال��نَّ��َظ��ر ع��ي��ن��ي وم��ن ال��ُح��ْس��ن��ى، م��ن��ك��م س��وى ذن��ٌب ال��ه��وى ف��ي ل��ن��ف��س��ي م��ا
ب��ال��ِف��َك��ر ح��ب��ي��ب��ي م��ن وال��ت��دان��ي ال��ج��وى م��ك��ل��وَم ال��ل��ذَّاِت أج��ت��ن��ي
ال��م��ن��ب��ج��ِس ب��ال��ع��ارض102 ك��ال��رُّب��ا ب��س��م��ا َوْج��ِدي أش��ك��وه ك��لَّ��م��ا
ع��رِس ف��ي ب��ه��ج��ت��ه��ا م��ن وْه��ي م��أت��ًم��ا ف��ي��ه��ا ال��ق��ط��ُر يُ��ِق��ي��م إذ

∗∗∗
رق��ي��ق! ج��اٍف م��ن أف��ِدي��ِه ب��أب��ي ب��ال��ت��ؤدْة غ��ال��ٌب ل��ي، غ��ال��ٌب
رح��ي��ق م��ن��ه ع��ص��رْت أق��ح��وانً��ا103 ��ده ن��ضَّ ثَ��غ��ٍر ِم��ثْ��ل ع��ل��م��ن��ا م��ا
يُ��ِف��ي��ق إن م��ا ُس��ْك��َره وف��ؤادي ال��ع��رب��دْة م��ن��ه ع��ي��ن��اه أخ��ذْت
ال��لَّ��َع��ِس105 َش��ِه��يُّ ال��ُغ��نْ��ِج س��اح��ر ال��لَّ��َم��ى َم��ع��س��وُل ال��لِّ��م��ة104 ف��اِح��م
َع��بَ��ِس ف��ي إع��راِض��ه م��ن وه��و م��ب��ت��س��م��ا ��ح��ى ال��ضُّ يَ��تْ��لُ��و وج��ُه��ه

∗∗∗
ال��م��ذِن��ُب وْه��و ال��ذن��ِب، ج��زاءُ ل��ي ل��َديْ��ه ُج��ْرِم��ي ع��ن ال��س��ائ��ُل أيُّ��ه��ا
َم��ْغ��ِرُب ف��ي��ه ل��ل��ش��م��ِس َم��ْش��ِرًق��ا َوْج��نَ��تَ��يْ��ه ِم��ن ��ح��ى ال��ضُّ ش��م��ُس أخ��دْت
ُم��ذِْه��ُب ب��َل��ْح��ِظ��ي خ��دٌّ ول��ه إَل��يْ��ه ب��أش��واِق��ي ال��دم��ُع ذه��َب
ال��ُخ��َل��ِس106 ف��ي ُم��ْق��َل��ت��ي الح��َظ��تْ��ه ك��لَّ��م��ا ب��غ��رٍس ال��ورَد يُ��ن��ِب��ُت
ال��ُم��ْغ��تَ��ِرِس؟!107 ع��ل��ى ال��ورَد ذل��ك ح��رَّم��ا ش��يء أيُّ ِش��ْع��ري! ل��ي��َت

∗∗∗

األفق. يف يعرتض السحاب 102
بالبابونج. النبات علم يف املعروف وهو أصفر، ووسطه أبيض، ورٌق حواليه الرِّيح طيب نبٌت 103

األذن. شحمة يجاوز الذي الشعر 104
وجماًال. حالوًة فيكسوها فة الشَّ يف يكون السواد إىل الضارب اللون 105

الُفْرصة. وهي ُخْلسة، جمع 106

الزارُع إذن فهو الوردَة، يُْشِبه حتى حبيبه خدُّ منها يَْحَمرُّ نظرتَه إنِّ يقول ألنَّه نفَسه؛ ويَعِني الزارع، 107
منه؟! يقتطف ال فلماذا الورِد، لهذا
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َدِن��ف��ا108 م��ق��ل��ت��اه غ��اَدَرتْ��ن��ي ح��رق��ي إل��ي��ه أش��ك��و ك��لَّ��م��ا
��ف��ا110 ال��صَّ ُص��مِّ ع��ل��ى ال��ن��م��ل أث��َر رم��ق��ي109 ِم��ن أل��ح��اُظ��ه ت��رك��ْت
أتْ��َل��ف��ا م��ا ع��ل��ى أْل��َح��اه ل��س��ُت بَ��ِق��ي ف��ي��م��ا أش��ك��ره وأن��ا
ك��ال��َخ��َرِس ن��ط��ُق��ه وَع��ذُول��ي َظ��َل��م��ا إْن ع��ادٌل ع��ن��دي ف��ه��و
ال��نَّ��َف��ِس م��ح��لَّ ن��ف��س��ي ِم��ن ح��لَّ ب��ع��َدم��ا ح��ك��ٌم األَم��ر ف��ي ل��ي ل��ي��س

∗∗∗
ت��ش��ا م��ا ح��ي��ن ك��لَّ ت��ت��ل��ظَّ��ى ض��رام ب��أح��ش��ائ��ي ال��دم��َع أض��رَم
ال��ح��ش��ا ف��ي وح��ري��ٌق ، ض��رٌّ وه��ي وس��الم ب��رد خ��دَّيْ��ه ف��ي ه��ي
َرَش��ا وأه��واه َوْرًدا،111 أس��ًدا ال��غ��رام ح��ك��م ع��ل��ى م��ن��ه أَتَّ��ِق��ي
َح��َرِس: ف��ي أْل��ح��اِظ��ِه ِم��ن وه��و م��ع��ل��ًم��ا ت��ب��دَّى أْن ��ا َل��مَّ ق��ل��ُت
ال��ُخ��م��ِس!112 م��ك��اَن ال��وْص��َل اج��ع��ِل م��غ��ن��ًم��ا! ق��ْل��ب��ي اآلِخ��ذُ أيُّ��ه��ا

توشيح

فقال: الخطيب، بن هللا عبد أبو الوزير فيها عاَرَضه وقد

ب��األن��َدلُ��ِس ال��وص��ِل زم��اَن ي��ا َه��َم��ى ال��غ��ي��ُث إذا ال��غ��ي��ُث ج��اَدك
ال��ُم��ْخ��تَ��ِل��ِس خ��ل��س��َة أو ال��َك��َرى، ف��ي ُح��لُ��م��ا إالَّ وْص��لُ��ك ي��ك��ن ل��م

∗∗∗
ت��رُس��ُ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 إذْ

مريًضا. يعني وفتحها، النون بكرس 108
الرُّوح. بقية الرمق: 109

امللساء. الصخرة وهي صفاة: جمع 110

للَفَرس. كذلك وتُقال واألشقر، الُكَميْت بني الذي اللون ذي لألسد، تُقال صفة 111

الواِردة الزَّكاة مكاَن الوصُل يكون أْن فيَجُمل حبيبه، وعيون قلبه بني حرٍب غنيمَة قلبَه يجعَل أن يُريد 112

الغنيمة. آيِة يف

39



األندليس سهل ابن ديوان

ال��م��وِس��ُم ال��وف��وَد ي��دع��و م��ا م��ث��َل وثُ��نَ��ى ُف��راَدى، ب��ي��ن ُزَم��ًرا
تَ��بْ��ُس��ُم ف��ي��ه األزه��اِر ف��َس��ن��ا َس��ن��ا ال��رَّوَض ج��لَّ��ل ق��د وال��ح��ي��ا
أنَ��ِس؟! ع��ن م��اِل��ٌك يَ��ْرِوي ك��ي��ف ال��س��م��ا م��اءِ ع��ن ال��ن��ع��م��ان وَرَوى
َم��ْل��ِب��ِس ب��أبْ��َه��ى م��ن��ه ي��زده��ي م��ع��ل��ًم��ا ث��وبً��ا ال��ح��س��ُن ف��ك��س��اه

∗∗∗
ال��َق��َدِر ش��م��وُس ل��وال ب��ال��دُّج��ى، ال��ه��وى ِس��رَّ ك��ت��م��ْت ل��ي��اٍل ف��ي
األََس��ِر س��ع��َد ��يْ��ِر ال��سَّ م��س��ت��ق��َم وه��وى ف��ي��ه��ا ال��ك��أس ن��ج��ُم م��اَل
ال��بَ��َص��ِر ك��َل��ْم��ح م��رَّ أنَّ��ه س��وى ع��ي��ٍب م��ن ف��ي��ه م��ا وط��ٌر
ال��َح��َرِس ن��ج��وَم ال��ص��ب��ُح ه��ج��َم ك��م��ا أو ِم��نَّ��ا ال��ن��وُم ل��ذَّ ح��ي��ن
ال��نَّ��رِج��ِس ع��ي��وُن ف��ي��ن��ا أثَّ��رْت رب��م��ا أو ب��ن��ا، ال��ش��ه��ب غ��ارِت
ف��ي��ه ك��نَّ��َن ق��د ال��رَّْوض ف��ي��ك��ون خ��َل��َص��ا ق��د الم��رٍئ ش��يء أيُّ
ت��تَّ��ِق��ي��ه م��ا َم��ْك��ِره م��ن أم��ن��ْت ال��ُف��َرص��ا ف��ي��ه األزه��اُر ت��ن��ه��ب
ب��أِخ��ي��ه خ��ل��ي��ل ك��لُّ وخ��ال وال��ح��ص��ى ت��ن��اج��ى، ال��م��اء ف��إذا
يَ��ْك��تَ��ِس��ي م��ا َغ��يْ��ِظ��ه م��ن ي��ك��تَ��ِس��ي ب��ع��دم��ا َغ��يُ��وًرا ال��ورَد تُ��بْ��ِص��ر
ف��رس ب��أدن��ى ال��دم��َع ي��س��رق ف��ه��ًم��ا ل��ب��ي��بً��ا اآلَس وت��رى

∗∗∗
ب��ِه أن��ت��م م��س��ك��ٌن وب��ق��ل��ب��ي ال��َغ��َض��ا وادي م��ن ال��ح��يِّ أَُه��يْ��َل ي��ا
َغ��ْرِب��ه ِم��ن ش��رَق��ه أُب��اِل��ي ال ال��ف��ض��ا رح��ُب ب��ك��م َوْج��دي ع��ن ض��اَق
َك��ْرِب��ه ِم��ن ع��ائ��ذَك��م تُ��ن��ِق��ذوا م��ض��ى ق��د أُنْ��ٍس ع��ه��َد ف��أَِع��ي��دوا
ن��ف��س ف��ي ن��ف��ًس��ا يَ��تَ��الَش��ى ُم��ْغ��َرًم��ا وأَْح��يُ��وا ال��ل��ه وات��ق��وا
ال��ح��ب��س؟! خ��راَب أف��ت��رَض��ْون ك��رًم��ا ع��ل��ي��ك��م ال��ق��ل��ُب ح��ب��س

∗∗∗
بَ��ِع��ي��د وْه��و ال��ُم��نَ��ى، ب��أح��ادي��ث ُم��ْق��تَ��ِرُب ف��ي��ك��م��و وب��ق��ل��ب��ي
َس��ِع��ي��د وه��و ب��ه ال��ُم��غ��َرى ش��ق��وة ال��َم��ْغ��ِرُب م��ن��ه أط��ل��َع ق��م��ر
وَوِع��ي��د وع��ٍد، ب��ي��ن ه��واه ف��ي وُم��ذِْن��ُب م��ح��س��ٌن ت��س��اَوى ق��د
ال��ن��َف��ِس م��ج��اَل ال��ن��ف��س ف��ي ج��اَل ال��لَّ��َم��ى َم��ْع��ُس��وُل ال��ُم��ْق��ل��ة، س��اح��ُر
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ال��ُم��ْف��تَ��ِرِس ن��ه��ب��َة ب��ف��ؤاِدي وَرَم��ى ��ى، وس��مَّ ال��س��ه��َم، س��دَّد
يَ��ذُوب ب��ال��ش��وِق ��بِّ ال��صَّ وف��ؤاُد األم��ُل وخ��اَب ج��اَر، ي��ك��ْن إْن
ذُنُ��وب ل��م��ح��ب��وٍب ال��ح��بِّ ف��ي ل��ي��س ُل أوَّ ح��ب��ي��ٌب ل��ل��ن��ف��ِس ف��ْه��و
وُق��لُ��وب ب��راه��ا، ق��د ض��ل��وٍع ف��ي ُم��ْم��تَ��ثَ��ُل َم��ح��تَ��َم��ٌل، أم��ُرُه
األن��ُف��ِس ض��ع��اِف ف��ي يُ��راِق��ْب ل��م ف��اح��ت��ك��م��ا ب��ه��ا ال��ل��ْح��ظ ح��ك��م
واْل��ُم��ِس��ي م��ن��ه��ا ال��بَ��رَّ ويُ��ج��اِزي َظ��َل��م��ا ��ن م��مَّ ال��م��ظ��ل��وَم يُ��ن��ِص��ف

∗∗∗
ج��دي��د ال��ش��وق م��ن ِع��ي��ٌد ع��اَده َص��بَ��ا ه��بَّ��ْت ك��لَّ��م��ا ل��ق��ل��ب��ي م��ا
َل��َش��دي��د» َع��ذاِب��ي «إنَّ ق��ول��ه: ُم��ْك��تَ��تَ��ب��ا ل��ه ال��لَّ��وِح ف��ي ك��ان
َج��ِه��ي��د َج��ْه��ٍد ف��ي ل��ألْش��ج��ان ف��ه��و وال��َوَص��ب��ا ل��ه ال��ه��مَّ ج��ل��َب
ال��يَ��بَ��ِس ه��ش��ي��م ف��ي ن��اٌر ف��ْه��ِي أَْض��َرم��ا ق��د أض��لُ��ِع��ي ف��ي الع��ٌج
ال��َغ��َل��ِس ب��ع��َد ��بْ��ح ال��صُّ ك��بَ��ق��اءِ ال��ذم��ا إالَّ ُم��ْه��ج��ت��ي م��ن ت��دَْع ل��م

∗∗∗
وَم��تَ��اب ب��ُرْج��َع��ى ال��وق��َت واع��ُم��ِري ال��ق��ض��ا ح��ك��م ف��ي ن��ف��ُس ي��ا س��لِّ��م��ي
وِع��ت��اب ��ت ت��َق��ضَّ ق��د ُع��تْ��بَ��ى ب��ي��ن َم��ض��ى ق��د زم��اٍن ِذْك��َرى وات��رك��ي
ال��ك��ت��اب أمِّ ف��ي ال��ت��وف��ي��ق م��ل��ه��ِم ال��رِّض��ى ال��م��وَل��ى إل��ى ال��ق��وَل واص��رف��ي
ال��م��ْج��ِل��ِس وب��در ��رح ال��سَّ أس��د وال��ُم��ن��تَ��َم��ى ال��ُم��ن��تَ��َه��ى ال��ك��ري��م
ال��ُق��ُدِس ب��ُروح ال��َوْح��ُي ي��ن��زُل م��ا م��ث��ل ع��ل��ي��ه ال��ن��ص��ُر ي��ن��زُل

الشني حرف (8)

والحبش! الهند بني

ُوِش��ي ك��ي��َف ال��ُح��ْس��ِن ط��راَز يُ��ِري��ك خ��دُّ وأْع��َل��نَ��ه م��وس��ى ف��ي ب��ِس��رَِّي َوَش��ى
َع��َط��ِش��ي! وي��ا ريَّ��ا ل��ه ي��ا ��ب��ا، ال��صِّ م��اءَ ش��رب��ْت ري��ح��ان��ٌة بُ��ْرِده ف��ي ت��ه��ت��زُّ
وال��َح��بَ��ِش!113 ال��ه��ن��ِد ب��ي��ن ث��أرَي ض��اع ق��د ن��اِظ��ره؟ س��ي��ف أم ب��دم��ي، خ��اَل��ه ه��ل

. الخدِّ خاَل وبالحبش: النَّواِظر، ُسيوَف بالهند يعني 113

41



األندليس سهل ابن ديوان

ُم��نْ��تَ��ِع��ِش��ي ال��ثَّ��ْغ��ِر ذاَك ِدْري��اَق أنَّ ل��و َع��ْق��َربُ��ه ��دِْغ ال��صُّ ذا ِم��ن ب��ق��ْل��ِب��َي أَْوَدى
ف��ُرِش��ي ف��ي ب��ال��ش��وِق ف��أح��رْق��تُ��ه��م ح��ام��وا وق��د ك��ال��َف��راش ح��ول��ي ال��ع��واذَل ت��رى

الضاد حرف (9)

مجتَِمعان! ِضدَّان

��ا َغ��ضَّ ه��ًوى وج��نَ��تَ��يْ��ك ِم��ن وأج��نَ��يْ��تَ��ِن��ي ال��َغ��ْم��ض��ا ف��أن��َس��يْ��تَ��ه��ا ب��أْج��ف��ان��ي ط��م��ح��َت
ف��ض��ا خ��اتَ��ُم��ه ال��ص��ب��ر خ��ت��ام115 ب��س��وٍم ُم��َق��بَّ��ٍل114 ع��ن س��ل��وًة ش��وق��ي أيَ��ق��بَ��ُل
وال��ب��ع��ض��ا ال��ك��لَّ ق��ول��َي م��ج��اًزا ول��ي��س ح��ق��ي��ق��ة وك��لِّ��ي ب��ع��ض��ي أي��ا أم��وس��ى!
وال��َخ��ْف��ض��ا؟117 ع��ن��ِدَي ال��ج��زَم ج��م��ع��َت ف��ك��ي��ف وس��ائ��ل��ي ج��زم��َت116 إذْ م��ك��ان��ي خ��ف��ض��َت
��ا َع��ضَّ ي��ْق��َط��ُع��ه��ا ال��ح��ظَّ وإنَّ ل��َح��ظِّ��ي، أن��ام��ل��ي م��ن��ك ال��ش��م��س ب��ح��ب��ل ش��ددت

َفق الشَّ الشمسحني

أَْع��َرض��ا ف��ي��َم��ن ول��ل��تَّ��ْع��ري��ِض ل��ي م��ا ال��ف��ض��ا م��أل ول��و ع��ن��دي، ب��م��ا ْح ص��رِّ
َم��ْع��ِرض��ا ال��ذَّواب��ل ل��ه��ا 119 ال��ك��م��يُّ أْل��َق��ى وُخ��وط��ٌة118 األس��وَد، ص��اَد ش��ادٌن ل��ي
ُف��يَّ��َض��ا ال��م��دام��ع إالَّ ن��وءُُه120 م��ا وك��وك��ب ال��ق��ل��وب، م��ن��اِب��تُ��ه غ��ص��ٌن
أبْ��يَ��ض��ا ي��راُه ف��ال ال��ص��ب��اُح ي��أت��ي ن��اظ��ري ب��ل ب��ع��َده! ل��ي��ل��ي ط��ال م��ا
ال��رَِّض��ا ذاك ِم��ن ��ْخ��َط ال��سُّ يَ��ْج��ِن��ي ��بُّ ف��ال��صَّ ب��ص��ب��اب��ت��ي راض��يً��ا وي��ض��ح��ك أب��ك��ي

ثغر. 114
ضاِحك. 115

قطعَت. 116

. قطُّ يَْجتَِمَعا ولن باألسماء، خاصٌّ والخفَض باألفعال، خاصٌّ الجزَم أنَّ من النحو علم يف ما إىل إشارة 117
سنة. أتمَّ الذي الناعم الغصن 118

ْرع. بالدِّ املتسرتِّ الشجاع 119
والحرَّ والربَد والرياَح، األمطاَر تَنُسب العرب وكانِت املرشق، من َرِقيِبه وُطلوع املغرب، يف نجم سقوط 120

منها. الطاِلع إىل
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ال��َغ��َض��ا َج��ْم��ِر ِم��ن ع��ل��ي��ه أخ��اُف بَ��َرٌد إنَّ��ه ب��ثَ��ْغ��ِرك، أن��ف��اِس��ي تُ��ْل��ِق ال
يَ��نْ��َه��ض��ا أن يُ��ِط��ْق ف��ل��م ��ل��وع ال��ضُّ َوْك��ِر ف��ي ُق��صَّ َوْج��ِدي ل��ك��نَّ ال��َك��َرى، ط��ار
وت��ع��رُّض��ا ع��ن��َده��ا ل��ِذْك��ِرك ق��ص��ًدا وق��وِم��ه ال��َك��ِل��ي��ِم121 ق��ص��ص إل��ى أص��بُ��و
َم��َض��ى س��ه��ٍم إل��ى ه��دٌف ي��ش��ت��ك��ي أن وَض��ل��ٌة122 ال��ِم��راِض ال��ِح��َدِق إل��ى أش��ك��و
وال��َق��َض��ا! م��وس��ى، ول��ح��ُظ ال��ظَّ��لُ��وُم، َل��ْح��ِظ��ي ج��رَّه��ا ال��ُم��ع��ذَِّب ال��ق��ل��ِب ع��ل��ى بَ��ْل��َوى

العني حرف (10)

نبوية مدحة

ن��اِف��ع��ا ك��ان ل��و ال��ت��ع��ل��ي��ُل ويُ��ْس��ِع��دن��ي ويَ��اِف��ًع��ا123 َك��ْه��ًال اآلم��اُل تُ��ن��اِزُع��ن��ي
راب��ع��ا وال��ن��وق وال��ش��وق، ال��َف��ال، ل��ه��وِل غ��د م��ف��رد س��وى ال��ع��ل��ي��ا اع��ت��ن��َق وم��ا
وال��نَّ��واِزع��ا ال��نَّ��َوى ال��ل��ه ف��ي ف��س��اَع��َد ب��ه نَ��َزَع��ْت ق��د ال��ح��قِّ َع��َزم��اِت رأى

∗∗∗
وَس��اِم��ع��ا ُم��ِط��ي��ًع��ا إالَّ وج��دْت ف��م��ا ن��ي��ٌة «ي��ث��رَب»124 ن��ح��َو دَع��تْ��ه��م ورك��ٍب
وال��َم��َداِم��ع��ا ال��َم��َدى ب��ال��ش��وق ف��ي��ف��ن��ون م��ن��ه��م��و اس��ودَّ م��ا ال��ِع��ي��ِس125 وخ��ُد يُ��س��اِب��ُق
ال��َف��واِق��َع��ا126 ��ج��وِن ال��شُّ أزه��اَر ف��أن��ب��َت ال��َج��َوى ثَ��َرى ف��ي األس��ى غ��رَس دم��ُع��ه��م س��َق��ى
ال��َم��َراِض��ع��ا ع��ل��يَّ تَ��ْف��ِري��ط��ي وح��رََّم ل��ع��زه��م َم��ْح��ًض��ا ��دِق ال��صِّ ل��ب��اَن ف��ذاق��وا
وال��َم��ش��اِرع��ا ال��َق��ط��ا يَ��ذُْك��ْرَن خ��واف��ق ق��ل��وبُ��ُه��م ال��يَ��ِق��ي��ن وادي ع��ل��ى ت��الَق��ى
ال��َم��َض��اِج��َع��ا أَِل��ْف��َن م��ا ُج��نُ��وٌب ع��ل��ي��ه��ا وان��َط��َوْت ب��ال��ح��قِّ ال��ح��قَّ ع��َرْف��َن ق��ل��وٌب

كلَّمه هللا ألنَّ َكِليًما َي ُسمِّ الذي الكريم النبي هذا َسِميُّ ومحبوبه السالم، عليه موىس، هللا نبيَّ يعني 121

تَْكِليًما﴾. ُموَىس هللاُ ﴿َوَكلََّم تعاىل: قال
رشاد. غري 122

الشيب. وخطَّه الثالثني جاَوَز الذي الرجل والَكْهل الناشئ، الطفل الياِفع: 123
ملسو هيلع هللا ىلص. النبي مدينة 124

امليش. يف إرساُعها والوخد الِجمال، العيس: 125
ألزهار. صفة وهي األصفر، اللون ذات 126
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َس��واِج��ع��ا َح��م��اًم��ا أو ِل��دانً��ا، ُغ��ُص��ونً��ا ِخ��ْل��تَ��ه��م ال��ذِّْك��َر ��ع��وا رجَّ أو ان��ثَ��نَ��ْوا م��ا إذا
َم��داِرَع��ا ال��بَ��ِه��ي��َم ال��ل��ي��َل َل��ِب��س��وا وق��د ص��دوره��م خ��ب��اي��ا ال��تَّ��ْق��َوى م��ن تُ��ِض��يءُ
ذاِئ��ع��ا ��م ال��شَّ ع��ل��ى ِم��ْس��ًك��ا ب��ه��ا ت��ن��مُّ م��ح��م��ٍد ال��ن��ب��ي م��ن��اج��اُة ت��ك��اد
ي��اِن��ع��ا ال��ذِّك��ر م��ن َرْوًض��ا ف��تَ��َق��وا وق��د ت��غ��يَّ��را ال��ه��ش��ي��م ال��ن��ب��َت ت��خ��الُ��ُه��ُم

∗∗∗
ق��اِب��ع��ا ال��ع��الِئ��ِق أَْس��ِر ف��ي ال��ج��س��َم أرى ف��إن��ن��ي ال��ح��ج��از رك��َب ي��ا ال��ق��ل��َب خ��ذوا
ال��َوداِئ��ع��ا تَ��ُردُّوا أالَّ أم��ان��تُ��ك��م ف��إن��م��ا َق��َف��ْل��ت��م إْن تُ��ْرِج��ع��وه وال
ص��اِرَع��ا ال��ش��وِق ي��ِد م��ن ��ْت ت��ل��قَّ ح��ص��اٌة إِن��ه ق��وِم ي��ا اْرُم��وه ال��َج��َم��راِت م��ع
ال��م��ط��اِم��َع��ا ع��ل��يَّ َس��دَّْت ِع��َل��ٍق إل��ى ال��ه��وى وأْس��َل��َم��ِن��ي أق��واٌم، ت��خ��لَّ��َص
ق��اِرع��ا! ل��ِس��نِّ��َي أبْ��َق��ى أْن وح��س��ب��َي ب��َق��ْرِع��ه��م ال��ق��ب��ول ب��اَب دخ��ل��وا ُه��ُم��و
ط��اِب��ع��ا؟ ال��ق��ل��ِب ِط��ي��ن��ِة ع��ن ال��ه��وى أيَ��ْم��ُح��و ث��ق��ي��ل��ة؟ ُق��ي��وٍد ع��ن َع��ْزم��ي أيَ��ن��ف��كُّ
ال��ُم��ض��اِرع��ا؟ ع��زم��ي ف��ع��َل «س��وٌف» ويَ��ت��ُرُك لُ��ب��انَ��ِت��ي ق��ض��اءِ ف��ي «ل��ي��ٌت» وتُ��س��ِع��ف
ال��ُم��خ��اِدع��ا! ال��س��راَب ش��م��س ب��ع��ث��ْت ك��م��ا ب��ص��ي��رت��ي خ��اب��ْت األرش��اُد ش��رَّق إذا
ن��اِص��ًع��ا ك��ان وإْن يَ��ثْ��ِن��ي��ن��ي، ال��نُّ��ْص��ُح وال ُم��ْرِه��بً��ا، ك��ان وإن ي��ن��ه��ان��ي، ال��زج��ُر ف��ال
م��اِن��َع��ا ال��ع��وام��ِل ل��ت��أث��ي��ر ف��ص��اَر ط��ب��َع��ه! خ��اَم��َر ال��ح��رف ب��ن��اءُ َم��ن ف��ي��ا
وراِب��ع��ا ُم��ِن��ي��بً��ا ف��ي��ه تُ��رى ب��ف��ع��ٍل ف��َزكِّ��ه��ا األرب��ع��ي��ن ن��ص��اَب ب��ل��غ��َت
راِق��ع��ا ك��ن��َت إْن ال��َف��تْ��ِق ُرق��وَع وع��اِج��ْل راق��يً��ا ك��ن��َت إْن ال��س��مِّ ب��وادي وب��اِدْر
ط��اِل��ع��ا يَ��ِق��ي��ن��ك ِم��ن إل��ي��ه��ا رك��ب��َت وإن��م��ا ال��ن��ج��اة، ُط��ْرُق اش��ت��ب��ه��ْت ف��م��ا

اعرتافات!

ال��ِق��ن��اُع وان��ك��ش��َف ، ��رُّ ال��سِّ وذاع ال��ُم��ط��اُع األم��ُر وأم��ُرك خ��ض��ع��َت،
ال��يَ��ف��اُع؟!127 يَ��ْح��ِم��لُ��ه��ا ال��ن��اُر أتَ��ْخ��َف��ى ح��دي��ٌث؟ َوج��ٍد ل��ِذي يَ��خ��َف��ى وه��ل
أش��اع��وا ب��م��ا ع��ل��يَّ َص��َدق��وا ن��ع��م! ل��م��وس��ى! ع��ب��ٌد أنَّ��ِن��ي أش��اع��وا:
ال��ن��زاُع وارت��ف��ع ال��خ��ص��ُم، أق��رَّ ع��نِّ��ي ال��ي��وم ال��ُوش��اُة س��ك��َت وق��د

األرض. من ارتفع ما 127
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ُس��واُع128 أو َودٌّ ال��ُودَّ ك��أنَّ ع��ف��اف��ي اس��تَ��ْه��َوى م��ا ه��واَك ع��ب��دُت
��ي��اُع ال��ضِّ م��ن��ك وف��َده��ا ف��ص��ادَف ِوداٍد م��ن ل��ك وس��ي��ل��ًة ب��ع��ث��ُت
��راُع ال��شِّ س��ف��ي��نَ��تَ��ه يُ��ْرِدي وق��د خ��الص��ي ب��ه رج��وُت ب��م��ا ه��ل��ك��ُت
يُ��ب��اُع أو َط��يْ��ِف��ك ل��َوْص��ِل يُ��ع��اُر ُرق��اٌد ف��ه��ل ال��خ��ي��اَل، َس��َه��ري نَ��َع��ى
ال��طِّ��ب��اُع األدِب ع��ل��ى أرب��ْت ك��م��ا ف��ؤادي ع��ل��ى ه��واك أَْربَ��ى ل��ق��د
��م��اُع ال��سَّ ف��يُ��ْخ��ِج��لُ��ك م��ش��اف��ه��ًة بَ��ثِّ��ي129 أش��ك��وك ل��و ع��ل��ي��ك أخ��اف
ال��يَ��َراُع! أن��اِم��ل��َي ف��ي ��َب ت��ل��هَّ ب��ُك��تْ��ٍب ش��وق��ي ع��ن ع��بَّ��رُت وإْن

الجمال معجزات

ال��ص��ن��ائ��ع ك��ف��ور ف��رع��ون130 أن��ا وم��ا م��ورد ش��رَّ أوردتَ��ن��ي ل��ق��د أم��وس��ى!
َم��داِم��ِع��ي131 ف��ي أْغ��َرْق��تَ��ِن��ي وق��د ـ��َع��ذاِر، ال��ـ ح��ي��َة أرس��ل��َت ح��ي��ن ف��ؤادي س��ح��رَت
ب��دائ��ِع ذات واألي��اُم ��يْ��ك، ب��ك��فَّ م��ن��ي��ت��ي ت��ك��ون أن أخ��ش��ى ك��ن��ُت وم��ا
ن��اِف��ع��ي ذاك وم��ا إِن��س��انً��ا، ب��غ��ي��رك ون��اِظ��ري َس��ْم��ِع��ي يَ��ْل��تَ��ذُّ م��ا وَوال��ل��ِه،
ب��ش��اِف��ِع إل��ي��ك آِت��ي أن وح��رَّم��َت الِزٍب ض��رب��َة ال��ص��ب��َر ع��ل��يَّ ج��ع��ل��َت
ال��ط��ب��اِئ��ِع ب��لُ��ْؤِم تُ��ْرَم��ى أن ح��ذارَي وإِن��م��ا أم��وت، أنِّ��ي أَس��ِف��ي وم��ا

الكريم القرآن يف ذكُرهما جاءَ وقد «ُسواع»، وكذلك يُعبَد، كان صنٍم اسم ها: وضمِّ الواو بفتح — َودٌّ 128

السالم. عليه «نوح» سورة يف
حزني. أو حايل 129

فسلَّط األعىل، ربكم أنا وقال: ، فتوىلَّ املرهصات، باملعجزات موىس إليه هللا بعث وقد مرص، ملوك أحد 130
فريفع له هللا فيدعو بموىس، يَْستَِجري فكان َم، والدَّ فاِدَع والضَّ َل والُقمَّ والجراَد الطوفاَن قوِمه وعىل عليه هللا

لُكْفره. يعود أن يلبُث فال العذاب، عنه
ومنها الكريم، النبي هذا بها أتى التي املعجزات إىل أشار السالم، عليه موىس، َسِميَّ معشوُقه كان ا َلمَّ 131
أعداؤه. وغرَق فنََجا البحر له وانفلق تَْسعى، حيًة فتَِصري عصاه يَْرِمي وكان بِسْحِره، السحَر أبَْطل أنَّه
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الفاء حرف (11)

العاشق قلب

وك��َف��ى! ح��ْس��ب��ي ل��ل��دم��ِع: ت��ق��ْل ال َوَك��ف��ا132 ب��دم��ٍع ال��وج��َد أس��ِع��ِد
َط��َف��ا ح��ت��ى َض��نً��ى خ��فَّ ج��س��دي إن��م��ا غ��ري��ًق��ا، دم��ع��ي ف��ي ل��س��ُت
َع��َف��ا133 ح��ت��ى ال��َك��َرى رس��م م��ق��ل��ت��ي ف��ي ب��ع��ِدك م��ن ال��دم��ع غ��ي��ُث ج��اد
ُرع��ف��ا ب��ش��ذاُه م��س��ٍك ُربِّ دًم��ا يُ��بْ��ك��ي��ن��ي األع��َط��ُر ِذْك��ُرك
��َغ��ف��ا ال��شَّ ف��أش��ك��و ق��ل��ٌب ل��ي ل��ي��س إن��ه ب��م��وس��ى! م��ش��غ��وًف��ا ل��س��ُت
س��َل��ف��ا! ��ا ع��مَّ ال��ل��ُه ي��ع��ُف��و ت��ب��ُت ق��د وال��ي��وَم ال��ه��وى، ف��ي أش��ك��و ك��ن��ُت

املودَّع املهجور

َش��َف��ا135 ع��ل��ى وع��اش��ٌق أَِزف��ا134 ق��ل��ب��ي َوداُع
ان��َص��َرف��ا ك��ي��ف ف��َس��ْل��ه س��اِل��ٍم ب��ق��ل��ب ج��اء
َخ��َل��ف��ا؟ ت��ولَّ��ْت ن��ف��ٍس م��ن اإلن��س��اُن ي��ج��د ه��ل
��َغ��ف��ا ال��شَّ ج��ن��ي��ُت ح��ت��ى غ��رس��ت م��ا ن��ظ��رًة ي��ا
َوَق��ف��ا م��وس��ى أل��ح��اِظ وف��ي ج��اَل، ك��م ال��س��ح��ُر
ال��َك��ل��ف��ا ل��م��وس��ى ح��ب��ي ك��لَّ��ف��ن��ي م��ا أش��د
��ف��ا ب��ال��شِّ م��ن��ه دع��وُت إِْن ال��ل��ه ش��ف��ان��ي ف��ال
��َع��ف��ا ال��ضُّ ح��ك��م ي��ح��م��ل وال ج��ارْت، إذْ أذع��ن��ُت136
ُع��ِرف��ا ح��دي��ٌث ـ��ح��س��ِن ال��ـ وِع��زَُّة ال��ه��وى، ذُلُّ

وَقَطر. ساَل 132

وذهب. باَد وعفا: النوم، الكرى: 133
حان. 134

القليل. إالَّ منه يَبَْق لم 135
خضعُت. 136
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ال��نَّ��َص��ف��ا يَ��بْ��ِغ��ي ل��ل��رِّئْ��م،137 ع��اش��ٌق إالَّ ب��ثَّ م��ا
َع��ف��ا ق��د م��نِّ��ي وال��رس��م ه��اج��ري وْه��و ول��س��ُت
ج��ف��ا م��ع��ش��وٍق أوَل أو م��ات، ص��بٍّ أوَل
ال��َح��ِل��ف��ا ف��بَ��رَّ َرنِ��ي تَ��ُزو أْن ح��ل��ف��َت َم��ن ي��ا
تَ��ِل��ف��ا! م��ح��بٍّ��ا ـ��ل��ف��ظ ب��ال��ـ تُ��ح��يِّ��ي أْن ت��ب��َخ��ُل
اْل��ُم��ْس��ِرف��ا اْل��َم��ِل��ي��ح تُ��ْدَع��ى! أن ج��ورك م��ن أخ��اف
َوَك��ف��ا ب��دم��ٍع ل��ك��ْن ف��اب��ِك��يَ��ْن ال��ف��راُق ح��ان
ال��ُم��ْؤتَ��ِل��ف��ا ش��تَّ��َت ُل: أق��و ال��ب��ي��َن، أظ��ل��م ال
َس��َل��ف��ا وص��ٍل ع��ه��َد ـ��ك��و ف��أش��ـ م��وص��وًال ك��ن��ُت م��ا
أس��ف��ا! أم��س��ى وال��ي��وم ط��م��ًع��ا، ه��واك ك��ان
ال��َع��ف��ا! ال��ص��ب��ر وع��ل��ى ـ��ك، ف��ي��ـ ب��ال��َوْج��د م��رح��بً��ا ي��ا

السهر علة

َص��ْرف��ا138 وال ع��دًال أع��ط��ي��َت ف��م��ا ح��ك��م��َت م��ص��ِرًف��ا ال��ع��دِل إل��ى أْم��ِري ف��ي َل��ك أَم��ا
وال��خ��ش��ف��ا وال��ُغ��ْص��َن، ال��ب��دَر، أل��س��ُت وبُ��ْع��دي؟ ونُ��ْف��رت��ي م��ن��ي، ال��م��ي��َل أت��ش��ك��و ي��ق��ول:
ال��ص��ح��ف��ا يَ��ْم��َأل ت��ص��ح��ي��ِف��ه ف��ي ن��س��ي��ب��َي ويَ��ْغ��تَ��ِدي ن��ف��ِس��ي، ال��خ��ي��ريِّ إل��ى ت��ح��نُّ
َع��رف��ا نَ��ْش��ره م��ن 139 ال��خ��ي��ريَّ ��ق��ن��ي يُ��نَ��شِّ ل��ع��لَّ��ه إالَّ ال��ظَّ��ْل��م��اء أس��َه��ُر وم��ا
َح��ْرف��ا اس��ِم��ه خ��الَف يَ��ْدِري م��ن��ص��ف��ي وال غ��ي��َره يُ��ظ��ِه��ر ل��ي��س خ��ي��ال��ي ك��أنَّ
ُع��رف��ا ب��اس��ِم��ه ج��اَوبْ��تُ��ه��م س��أل��وا وإن رأي��تُ��ه ش��يء ك��لِّ ف��ي ل��ي يُ��َم��ثَّ��ل
أْل��ف��ا ال��ِع��دا ب��رغ��م ن��ع��َل��يْ��ه ل��ق��بَّ��ْل��ُت م��ح��لِّ��ه واتِّ��ق��اءَ ح��ي��ائ��ي، ول��وال
َظ��ْرف��ا ��يْ��تُ��ه س��مَّ ��ْون ال��صَّ تَ��ْرَك ��ن��ُت وح��سَّ تَ��َواُض��ٌع! ق��ل��ُت: ال��ذُّلَّ ف��ي��ه ت��أول��ُت
َوفَّ��ى141 الَّ��ِذي ق��ب��َل ال��ت��ن��زي��ِل ف��ي ه��و وَم��ن َس��بِّ��ح140 ب��آِخ��ِر َم��ن ِش��ْع��ري ل��ي��َت أَال

البياض. النقي األبيض الظبي 137
الحيلة. أو التوبة 138

عشيقه. به يُعرف كان اسم 139
َوُموَىس﴾. إِبَْراِهيَم ُصُحِف * اْألُوَىل ُحِف الصُّ َلِفي َهذَا ﴿إِنَّ وآِخُرها: «األعىل» سورة يعني 140

َوإِبَْراِهيَم * ُموَىس ُصُحِف ِيف ِبَما ْ يُنَبَّأ َلْم ﴿أَْم هللا: قول يعني وىفَّ الذي وقيل الكريم، القرآن أي التنزيل 141

.﴾ َوىفَّ الَِّذي
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وَصَدف ُدَرر

َدِن��ِف ال��َح��َش��ا م��ص��ُدوِع َح��رَّ ب��ه��ا تَ��ْط��ِف��ي ِري��َق��ِت��ه��ا ِص��ْرف ِم��ن َع��لَّ��ًة س��أْل��تُ��ه��ا
ال��َك��َل��ِف142 م��ن ش��يءٌ َش��نَ��ٍب ذي ث��غ��ر ف��ي َف��َل��ٍج ذي ث��غ��ُر ق��ال��ْت: ث��م ف��اس��ت��ْض��َح��َك��ْت،
��َدِف ال��صَّ م��ع م��ق��رونً��ا رُّ ال��دُّ يُ��وَج��د أن ع��ج��ٌب ال وال��ل��ه أنَّ��ه درْت وم��ا

النحو يف األعداء

ال��َوْق��ُف!143 يَ��ْح��ِذُف��ه ال��ت��ن��وي��ن ال��ع��دا ف��إنَّ ع��ل��ي��ك��م��و َوْق��ًف��ا ال��ل��ه ن��ص��ُر ك��ان إذا

القاف حرف (12)

األصيل وقت

ل��ِف��راِق م��ودِّع ل��وُن ش��كَّ ال ك��أنَّ��ه األص��ي��ِل ل��وِن إل��ى ان��ظ��ْر
اإلش��ف��اِق م��ن ا خ��دٍّ ��ش��ْت144 َخ��مَّ ق��د ُم��ْص��ف��رَّة ن��ح��َوه تَ��ن��ُظ��ر وال��ش��م��س
��اِق ال��ُع��شَّ وم��داِم��َع ��ب��ا، ال��صِّ خ��ج��َل ف��ألَّ��ف��ا ال��خ��ل��ي��َج ب��ُح��ْم��َرتِ��ه��ا الَق��ْت
َس��اِق أن��ام��ِل م��ن خ��رَّْت ك��ال��ك��أِس م��ح��م��رَّة غ��روب��ه��ا أواَن س��ق��ط��ْت

الخال فلسفة

س��ب��ْق َح��ل��ب��ة145 ف��ي ـ��ش��م��س ال��ـ م��ع ج��رى ل��و ش��ادٌن
واس��تَ��َرْق ِع��ْط��َف��يْ��ه ل��ي��َن ف��اْح��تَ��ذَى ال��غ��ص��َن ع��ان��َق
ع��بَ��ْق ب��أن��ف��اِس��ه د ف��اس��ت��ف��ا ال��زه��ر ن��ش��ق
ف��رّقْ خ��دِّه ع��ل��ى ـ��م ال��ن��س��ي��ـ ب��اس��ُم وج��رى

كالسمسم. الَوْجَه يُِصيب يشءٌ والَكَلف بينها، فوارَق مع ِكَربُها والَفَلج ها، وتراصُّ األسنان ة دقَّ الشنب 142
الَوْقف. حني وتُفاِرقه االسم، آِخَر تلحق ساكنٌة نوٌن التنوين 143

ُخُدوًشا. به أحدثْت 144
للسباق. ناحية كل من تُجمع خيل الحلبة: 145
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ف��ان��ف��َل��ْق ال��ك��ل��ي��َم ـ��ب��ي ق��ل��ـ زْع��َزْع��َت ِل��ُم��وس��ى: ق��ْل
ال��َح��َدْق ج��ن��َة وي��ا ب، ال��ق��ل��و ع��ل��ى ج��ح��ي��ًم��ا ي��ا
ف��َل��ْق ع��ل��ى ل��ي��ًال يْ��َك خ��دَّ ف��وق ال��خ��اَل أرى م��ا
ف��اْح��تَ��َرْق! ال��ش��م��َس ق��ابَ��ل ك��وك��بً��ا ك��اَن إن��م��ا

الكاس

ال��س��اِق��ي َوْج��ن��ُة أم ال��َورُد ف��ي��ه��ا أَذُوِّب وإش��راق ص��ب��غ ب��ي��ن ت��زه��و ال��ك��أَس َس��ِل
��اِق ُع��شَّ م��س��ام��ِع ف��ي ت��الٍق ح��دي��ث ك��أن��ه��ا ال��ن��ف��وس تُ��َح��يِّ��ي��ه��ا ك��ئ��وس
وإِْخ��الِق م��وت ب��ي��ن م��ن��اه��م أع��اش��وا ل��ي��ش��رب��وا ب��ال��م��زاج َق��تَ��ل��وه��ا إذا
ال��رَّاِق��ي ه��ي��ن��م��ة م��ث��ل ال��م��غ��نِّ��ي ف��ص��وت ِص��ْرَف��ه��ا يَ��ْل��َس��ع ال��م��اءَ ك��أن ت��ث��ور
إْده��اِق أيَّ��ة ال��خ��م��ر ك��ئ��وَس وأْدِه��ْق ل��ي غ��نِّ ُس��ْك��ِرَي ش��ئ��َت م��ا إذا ب��م��وس��ى
ب��آم��اِق��ي! ال��ع��ي��وَن ��رَت ف��ف��جَّ ف��ؤادي ب��ِذْك��ِره ض��رب��َت إع��ج��اًزا ش��ئ��َت وإن
أش��واق��ي ِن��ي��راَن األح��ش��اءِ ف��ي وت��ق��َدُح ��ب��ا ال��صَّ تُ��ش��اِب��ُه��ه أن��ف��اس��ي تَ��ص��اُع��د
إح��راِق! ل��ف��ح��َة ال��َف��تْ��ك ك��َس��م��وِم غ��دَت ص��ب��اب��ت��ي ال��ب��ل��ي��َل ��ل��ُت ح��مَّ أن��ا إذا
ُم��ش��ت��اِق ن��ظ��رَة ال��ب��رُق م��نِّ��ي ويَ��ف��َه��م ع��اِش��ٍق َزف��رَة ال��ري��ُح م��ن��ي وت��ع��رف

الحب شقاء

��ِق��ي؟ ال��شَّ َم��ْه��ُج��وِرك ع��ي��ن م��ن ع��ه��ُده م��ت��ى ِط��ي��بَ��ه وُه��نِّ��ئ��َت م��وس��ى، ي��ا ال��ن��وَم َس��ِل
أتَّ��ِق��ي ك��ن��ُت م��ا ع��ي��ن��اك ج��َل��بَ��ْت ل��ق��د ب��ِف��ت��ن��ٍة! أُص��اَب أْن ات��ق��ائ��ي وط��ال
ُم��ْش��ِف��ِق؟ ن��ظ��رَة — م��تُّ إْن — ب��ع��َده��ا ف��ه��ل ق��اِت��ٍل ن��ظ��رَة ال��ع��ي��ِن ب��ت��ل��ك ن��ظ��رَت
ال��م��ت��ألِّ��ِق! ال��ب��ارِق ُش��ع��اِع ب��م��ث��ِل ي��ًدا َح��بْ��ِل��ِه م��ن أع��ل��ْق��َت ُم��ْع��ِرًض��ا أي��ا
��ِق ال��ُم��َل��فَّ ب��ال��ِوداِد م��ن��ه وأَْق��نَ��ُع ُع��ذِْره ب��اِط��َل ال��ن��ف��س ع��ن��د أُب��رُِّر
َم��ْف��ِرق��ي؟ ��ي��َب وال��شَّ ، ِع��ط��ف��يَّ ��ن��ى ال��ضَّ ك��س��وَت ب��ع��دم��ا وْص��ِل��ك ث��وِب م��ن أأع��َريْ��تَ��ن��ي
َم��ْوثِ��ق أك��رَم األش��ج��اِن م��ع أخ��ذُت إن��ن��ي ال��َغ��ْدَر، أَْع��ِرُف ال س��ل��وت��ي! وي��ا
ف��اع��َش��ِق ال��ِع��زَّ يُ��ْش��ِب��ه وه��ونً��ا ت��ل��ذُّ، ش��ق��اوًة أنَّ تَ��ْدِر ل��م إن ص��اِح! وي��ا

49



األندليس سهل ابن ديوان

الكاف حرف (13)

املسك ظباء

دكَّ��ا146 ه��ْج��ِره م��ن ��ب��ر ال��صَّ ُط��وُر وأص��ب��َح ب��خ��اط��ري م��وس��ى ن��اَديْ��ُت وق��د َص��ِع��ْق��ُت
��ْرك��ا؟ ال��شِّ أو ال��ج��ح��وَد، أْرَض��ى ال��ُه��َدى أب��ع��َد ه��ًوى! ب��ه ْل ت��ب��دَّ أو ع��ن��ه، اْس��ُل وق��ال��وا:
ِس��ْل��ك��ا أدُم��ِع��ي وم��ن ش��ع��ري م��ن ف��ن��ظ��م��ُت ال��ُح��َل��ى أع��َش��َق أْن — ال��ه��ج��ر َع��َداك — أِل��ْف��ُت
األَذَْك��ى نُ��س��يِّ��ُم��ه��ا ب��أْش��واق��ي ف��نَ��ْم ِم��ْس��ك��ة خ��دِّك ك��اف��وِر ف��ي ال��خ��اُل َج��َرى
ال��م��ْس��َك��ا تَ��ْخ��زن ال ال��م��س��ك ظ��ب��اءَ ع��ه��دُت إن��ن��ي ظ��ب��ُي ي��ا ال��خ��ال ب��ِم��ْس��ِك��ك ل��ي ف��ُج��ْد

الالم حرف (14)

لَصبٍّ أمل

ُق��ِت��ال! َم��ن ب��ع��ُض أن��ي ال��ح��بِّ ِم��ن َح��ظِّ��ي األم��ال أْدَرَك َص��بٌّ ع��ن��ق��اءٍ ح��دي��ُث
ال��َع��ذال يَ��س��ِب��ُق م��وس��ى َل��ْح��ِظ ِم��ن ال��س��ي��ُف ق��ب��ل��وا! ل��و ال��ُع��ذَّال، ن��ص��َح ل��ق��د أم��ا
وال��ِع��َل��ال األم��راَض ل��ح��ُظ��ُه ل��ي ف��ن��صَّ م��ح��ب��ت��ه م��ن بُ��ْرءٍ ح��ي��ل��َة ط��ل��ب��ُت
غ��زال! ك��لُّ��ه وِش��ْع��ري ول��ي��َت» «ع��س��ى — ط��م��ع م��ن — ف��ي��ه ل��ْف��ِظ��ي ك��لُّ غ��دا َم��ن ي��ا
ال��ُق��بَ��ال ت��ْك��ِل��ي��ِف��ه ف��ي ال��طَّ��يْ��ِف ع��ل��ى أج��رأ ف��ل��م — ال��س��الم ردَّ ي��ق��ظ��ًة م��ن��ع��تَ��ِن��ي
ل��َص��ال ال��لَّ��َم��ى م��اء ِم��ن يُ��ن��َض��ح ك��ان ل��و ج��س��دي ��نَ��ى ل��ل��ضَّ اص��ف��راٍر خ��ض��اُب ك��س��ا
وال��ِح��يَ��ال ال��دَّْم��َع، وأْف��ن��ى ال��ق��واِف��ي، أْف��نَ��ى ق��د ش��وق��َي، ��ل��َت ُح��مِّ وال إل��ي��ك، ش��وق��ي

الجميل الساري

اآلم��اال ق��ربُ��ه أْه��دى ب��أَغ��رَّ ��رى ال��سُّ أْه��داه��ا َغ��رَّاءُ ل��ه ع��ن��دي
خ��اال ف��ي��ه ال��ظ��ل��م��اءَ ف��اس��ت��ْح��َس��َن ب��وْج��ِه��ه��ا ال��ُخ��ط��وِب ِب��ك��ُر ل��ه س��ف��َرْت
ِن��ص��اال ال��ن��ج��وم زه��َر وال ج��ي��ًش��ا، ال��دُّج��ى ُج��نْ��َح تَ��َه��ْب ل��م ع��ْزَم��ك، ج��رَّدَت
خ��ي��اال! َس��َريْ��َت ُق��ْل��ن��ا ل��ق��د َس��يْ��ًرا، ال��دُّج��ى ��ل��ه ك��مَّ ال��تَّ��مِّ ب��دَر انَّ ف��َل��َو

ُموَىس َوَخرَّ َدكٍّا َجَعَلُه ِلْلَجبَِل َربُُّه تََجىلَّ ا ﴿َفَلمَّ السالم: عليه موىس، معجزات إىل اإلشارة أيًضا هنا يريد 146

الجبل. هو الطُّور َصِعًقا﴾،
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العشاق تسامح

ق��اِت��ل��ي ِم��ن ال��رِّئْ��ِم ِل��ح��اِظ ع��ل��ى ل��ي ح��قَّ ف��ال ث��أْري، ت��ط��ل��ب��وا ال
��ْل��َس��ِل! ال��سَّ ِري��ِق��ك م��ن ب��رش��ف��ٍة راض��يً��ا دم��ي س��ْف��ِك ف��ي س��م��ح��ُت
وال��ُع��ذَِّل ب��ال��واش��ي��ن يُ��ش��اُب ص��ف��ُوه��ا ل��ح��ظ��ٌة، م��وس��ى ِوص��اُل
ُم��ْس��تَ��ْع��ِج��ِل ق��بْ��س��ُة ك��أنَّ��ه��ا ال��ه��وى ن��اَر تَ��ْض��ِرم ق��ص��ي��رٌة
ال��َخ��ِل��ي ق��ل��َب ي��ت��رك أن وال��ع��اَر ن��ف��س��ه م��ن��ي ال��َق��تْ��َل يَ��َرى ل��ح��ٌظ
ال��ُم��ْق��ِب��ل ��ب��ا ال��صِّ ع��ْص��ِر ِم��ن أح��س��َن م��ن��ظ��ر ع��ن يُ��ْس��ِف��ر ��ب��ا ال��صِّ َغ��ضُّ
ص��ل��ص��ل147 وم��ن م��اء، م��ن وال��ن��اس ِف��ت��ن��ٍة، وم��ن نُ��وٍر، م��ن ص��وِّر
أع��َزِل ص��ب��ِرِه ع��ن ش��ٍج ح��رب ف��ي وال��لَّ��ْح��ظ ، ال��َق��دِّ س��الح ش��اك��ي
َم��ْع��ِق��ِل وال ع��ق��ٍل، إل��ى ي��أوى ال وال��ص��ب��ر ال��ح��ي��ل��ة م��ن��س��ل��ِب
ي��ف��ع��ل ل��م ق��ال وم��ه��م��ا ق��وًال ال��م��ن��ى ب��ذَل ي��م��ن��ع ِض��نَّ��ٍة148 ذو
م��س��ت��ق��بَ��ِل ك��لِّ ف��ي «ال» يُ��ْدِخ��ل ول��ك��نَّ��ه ال��ح��اَل ل��َي ي��ن��ف��ي
ال��ِم��نْ��َدِل ع��ل��ى ال��ن��اَر أس��لِّ��ط ذك��ره ع��ل��ى أش��واق��ي أح��ل��ُت
األج��م��ِل م��ن��َظ��ِرك م��ن واس��تَ��ْح��ِي م��ج��م��ًال ك��ن األل��ب��اب! َش��َرَك ي��ا
يَ��ْع��ِدِل ل��م ال��ق��ام��ة م��ع��ت��دُل ق��ول��ه��م م��ن ال��ع��ار ع��ل��ي��ك أخ��ش��ى
َم��ْح��ِف��ِل ف��ي وال��ذِّْك��ر ال��م��ن��ى م��ن ل��ك��ن��ن��ي م��ن��ك ف��رًدا أب��ي��ت
ِل��ي ت��رَث ول��م ال��ب��دُر ش��ق��ي��ُق��ك ال��دج��ى ف��ي س��ه��ري ِم��ن رثَ��ى وق��د

الجمال صولة

ب��خ��ي��ُل أم��ٌل ب��دم��ِع��ه ف��ج��اَد ع��ل��ي��ُل نَ��َف��ٌس ش��اَق��ه ع��ل��ي��ٌل
ال��ق��ب��وُل أْق��بَ��َل��ِت ح��ي��ن ف��أْدبَ��َر ج��ي��ًش��ا ل��ألش��واق ال��ص��ب��َر أََع��دَّ
ال��بَ��ِل��ي��ُل ل��ه��ا: ِق��ي��ل ف��ِل��ذاك ض��ًح��ى، دم��ع��ي ال��ري��َح ف��ب��لَّ وأب��ك��ان��ي
ص��ي��ق��ُل م��اٍض َل��ثْ��َم��ه يُ��ح��رُِّم َص��ِق��ي��ٍل خ��دٍّ م��ن ب��ال��خ��ي��ف وك��م

باملاء. مخلوط حر طني 147

بخيل. 148
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��ه��ي��ُل ال��صَّ ف��ي��ه��ا أِب��ي��نَ��ه��م ي��ج��ي��ب ق��وم ق��ب��اب ب��ي��ن ��اق ال��ُع��شَّ ت��رى
وال��نُّ��ص��وُل ال��ث��ن��اي��ا وت��ب��ت��س��م وال��ع��وال��ي ال��م��ع��اط��ف ب��ه��ا ت��ه��زُّ
ط��وي��ُل ل��ْدٌن دونَ��ه يُ��زْع��َزع ح��م��اه��م م��ن ط��وي��ل أم��ٍل ف��ك��م
ال��ع��ق��وُل تُ��ْخ��تَ��َل��س ك��ي��ف تُ��ع��لِّ��م ج��ف��وٌن ل��ه ال��ش��ب��اب وم��ع��ش��وق
ال��ج��م��ي��ُل م��ن��ظ��ُره ��ْون ال��صَّ ب��ذات وي��ه��ف��و ِغ��رَّتَ��ه، ال��ل��ي��ُث ي��ه��اب
يَ��ِم��ي��ُل أو يَ��ع��َش��ُق ال��ح��س��ن أح��ت��ى ح��اله تَ��ْع��َش��ق��ه ال��ح��س��ن ب��دي��ع
ي��ق��وُل م��ا ال��خ��الخ��ُل تَ��ْدري وم��ا خ��ي��اًال يَ��ْه��ِذي ِوش��اَح��ه أظ��ن
يَ��ُزوُل ظ��لٌّ أنَّ��ه��ا ف��أوِق��ُن ح��ي��نً��ا تَ��ُدوُم ل��ي��س ال��ُح��ْس��ن ُع��ه��وُد
ُم��ِح��ي��ُل َط��َل��ٌل ع��اِذًال ي��ج��اِوُب ف��أنَّ��ى َط��َل��ُل، ال��ه��وى ف��ي وش��خ��ص��ي
ق��ل��ي��ُل َج��َس��ِدي م��ن ال��س��ق��ِم م��ت��اُع ل��ك��ْن ف��ُدم��ُت، دام ال��س��ق��َم ف��ل��ي��َت
ُم��س��تَ��ِح��ي��ُل م��ع��نً��ى ع��ل��ي��ه ي��ح��وُم ذه��ٌن وال��س��ل��واَن ال��ق��ل��َب ك��أنَّ

∗∗∗
ال��ظَّ��ل��ي��ُل! وال��ظِّ��لُّ ال��م��اءُ وأن��ت ويَ��ْض��َح��ى149 يَ��ظ��َم��ى، ع��اش��ٌق أم��وس��ى،
ع��ل��ي��ُل أو ن��ف��ٍس، غ��ل��ي��ُل ي��م��وت ��ا إمَّ ن��اع��ي��ه، أو داِع��ي��ه، أج��ْب
ال��ذَّل��ي��ُل؟! أن��ا أق��ول: أت��م��نَ��ُع��ِن��ي َف��خ��اٌر، وال ال��ذَّل��ي��ُل، ال��ع��ب��ُد أن��ا
ال��ج��م��ي��ُل! ال��ص��ب��ُر م��نِّ��َي َ ت��ب��رَّأ ب��ي ِل��م��ا أن��ص��اري ن��ادي��ُت إذا

والَخَجل الخوف بني

َزَل��ِل! وال ال، ذن��ٍب دوَن وُم��ْخ��ِج��ل��ي ب��ه يَ��ُص��وُل س��ل��ط��اٍن دوَن ُم��ْرِه��ب��ي ي��ا
ِق��بَ��ِل��ي ي��ًدا م��ن��ه ل��ي ال��ظ��ل��ُم ي��رى ح��ت��ى ب��اِط��ِل��ه ع��ن��َد ��ي ح��قِّ ردَّ ه��ًوى إالَّ
أََم��ِل ع��ن م��ات ص��بٍّ أوَل أك��وُن ف��م��ا ب��ِخ��ْل��َت أو ، ف��ب��ح��قٍّ ل��ي ُج��دَت إْن
واألم��ل؟ ال��ي��أس ب��ي��ن ف��ي��ك وح��اج��ت��ي ��لُ��ه تُ��َؤمِّ م��ا ن��ْف��ِس��ي م��ن��َك تَ��َرى م��ت��ى

منه. فتنال للشمس يربز أي ويضحى يعطش، أي يظمى 149
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والسؤال اإلدالل بني

ال��َم��ق��اِت��ِل ب��ادي ال��ص��ب��ِر، س��الِح ك��ل��ي��ِل ف��تً��ى م��ن ال��َح��يْ��ن150 م��ط��َم��َع َج��نِّ��ْب ف��دي��ت��ك!
س��اِئ��ِل م��وِق��َف ل��ل��ح��اِل ف��أع��َق��بَ��ن��ي ع��اِت��ٍب ِج��ْل��س��َة اإلدالِل ِم��ن ج��ل��س��ُت
ق��اِت��ِل��ي ه��و ال��ذي األم��َر ع��ن��دَي ب��ه��ا ال��ه��وى َزيَّ��ن ه��ف��وًة إالَّ ك��اَن وم��ا
ال��ب��الب��ِل!151 ب��ه��ذي ي��أِس��ي ق��َض��ى وك��ي��ف م��ع��ش��ًرا ال��ه��ج��ُر اس��تَ��ْه��َل��ك ك��ي��ف ِألع��ل��م

الذابل الجمال

ال��ج��م��ال م��اِح��ي ج��اءَك إذا ح��ت��ى ب��ه��ج��ٌة ل��ه ُم��ح��يَّ��اك ك��ان
ال��ذُّب��ال152 ف��ي��ه��ا اس��ودَّ ال��ض��ي��اءُ م��ن��ه��ا َج��نَ��ى ��ا َل��مَّ ك��ال��ش��م��ع��ة أص��ب��ح��َت

املفرد املمدوح

ال��بَ��َدِل153 ف��ي ال��م��ع��ه��وِد ف��ك��ال��راب��ِع ي��وًم��ا، ب��ه س��واك يُ��ذَك��ر ف��إْن ال��ث��ن��اءُ ل��ك

الجمال روضة

ال��َج��م��اِل ل��ع��ه��ِد م��ن��ه��م اتِّ��ه��اًم��ا ال��خ��د ع��ل��ى ال��ع��ذار م��وث��َق أخ��ذوا
ح��اِل ك��لِّ ف��ي ل��ل��نِّ��ج��اد154 ح��ْم��لُ��ه ف��ُظ��ْل��ٌم ال��ُح��س��اُم، ه خ��دُّ إنَّ��م��ا
ال��ل��ي��ال��ي ال��ب��دور زان��ِت م��ا م��ن��ه بُ��ُدوٌر ال��لَّ��ي��اِل��ي زان��ِت ط��اَل��َم��ا
ل��ِظ��الِل أََوى ق��د اآلن ف��ه��و ض��اٍح ال��ورُد ه خ��دِّ ش��م��س ف��ي ك��ان
ال��ج��م��اِل؟! رب��ي��ع ف��ي ال��ط��ي��ُر ت��س��ج��ُع ال ولِ��ْم الح��ْت، ح��ي��ن ال��ش��ع��ر ن��ط��َق
ال��م��ع��اِل��ي؟ ن��ج��وُم أم األف��ق أنْ��ج��م ف��ق��ل��ن��ا خ��ل��ًق��ا وف��اَق َخ��ْل��ًق��ا راق

املنية. 150
الصدر. ووسواس الهم وهو — الباء بفتح — بَْلبال جمع 151

الفتيلة. 152
الَغَلط. بدل يعني: 153
السيف. حمائل 154
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امليم حرف (15)

الرياح رسالة

ال��ُم��ِق��ي��م��ا ال��ث��أَر ق��ت��ل��ت��ي ف��ي ت��رى ن��ي��اًم��ا أْل��ح��اًظ��ا ال��ل��ي��ُث أث��اَر
َش��ِم��ي��م��ا؟! أو ِري��ًح��ا أْل��ق��اُه ف��ه��ل َج��ن��اُه يَ��ْم��نَ��ع��ن��ي ال��ِخ��ي��ِريَّ أرى
ال��نَّ��س��ي��م��ا ن��واِح��ي��ه م��ن وأش��م��م ن��داه ِم��ن يُ��وِم��ض ال��ب��رَق أَِش��ي��ُم155
َغ��ِري��م��ا؟ ل��ه أك��وَن أن ل��ي ف��َم��ن ِم��ط��اًال م��ن��ه ب��م��ش��ت��ٍك ول��س��ُت
َخ��ِص��ي��م��ا ن��ط��ٍق ذي ك��لَّ وأزع��ُم رق��ي��بً��ا، ن��ظ��ٍر ذي ك��لَّ وأح��س��ُب
َس��ُم��وم��ا ع��ادْت وق��د ف��تَ��بْ��لُ��ُغ��ه َش��ْوق��ي إل��ي��ه ال��ب��ل��ي��ِل م��ع أب��ثُّ
َه��ِش��ي��م��ا م��بْ��ِس��ِم��ه أق��اِح تُ��ِع��ي��ُد ع��ن��ي ن��اج��تْ��ه إن ال��رِّي��َح أَخ��اف
ال��َح��ِم��ي��م��ا ب��ه ُس��ِق��ي��ُت وَس��ْل��َس��اًال ع��ذاب��ي، ك��ان��ْت ج��ن��ًة ي��ا أال
ال��ن��ج��وم��ا ب��ه��ا ع��ب��دُت ق��د وع��ي��ٍن ع��زاه��ا ُع��رى ح��ل��ْل��ُت ق��د ل��ن��ف��ٍس
َرِم��ي��م��ا156 ع��ي��س��ى ي��ا أح��ي��ي��َت ل��ق��د م��ح��بٍّ��ا م��وس��ى ي��ا واص��ْل��َت ل��ئ��ن

والغرام والجمال الطبيعة

ِره��ام��ا ال��رِّي��اَض َس��َق��ِت ق��د ف��ال��ُم��ْزُن الم��ا َم��ن تُ��ِط��ْع وال ال��ك��ئ��وَس ُح��ثَّ
ِس��ج��ام��ا ال��دُّم��وَع ل��ه��ا يُ��ِري��ق ف��غ��دا أَْم��َح��َل��ْت، إِذْ ب��ه��ا ِل��م��ا ال��غ��م��اُم رقَّ
إْح��ج��ام��ا ع��ذاِره ل��َوْق��ع تُ��بْ��دي ك��ت��ائ��ٌب وال��س��ح��اُب س��ي��ٌف وال��ب��رُق
ُم��دام��ا ال��غ��م��ام م��ن ال��ن��ب��اُت ش��رَب ك��أن��م��ا ال��ُغ��ص��ون م��يَّ��اُد ْوُح وال��دَّ
ِس��ه��ام��ا ��ج��وِن ال��شُّ إل��ى ل��ح��ظ��اتُ��ه��ن َدْت س��دَّ نَ��واِظ��ر ع��ن يَ��ْرنُ��و وال��زه��ُر
إب��ه��ام��ا! ل��ض��وئ��ه��ا ال��ن��ه��ار ش��م��س ت��س��ت��ط��ع ل��م أن غ��ي��ر ال��ك��واك��ب ت��ه��ن
ِخ��ت��ام��ا ت��ف��ضُّ ذاويٍّ م��س��ك ع��ن ب��ن��ف��ح��ة ال��ول��ي ك��رم ع��ل��ى ت��ث��ن��ي
َس��الم��ا ال��ح��ب��ي��ب إل��ى ال��م��ح��بُّ ي��ه��دي م��ا م��ث��ل م��ن��ه��ا ��بِّ ل��ل��صَّ ��ب��ا ال��صَّ ي��ه��دي
َس��ق��ام��ا! ال��م��ح��بِّ نَ��َف��س وك��أن��ه��ا ت��ض��وًُّع��ا، ال��ح��ب��ي��ب َع��َرُق ف��ك��أنَّ��ه��ا

أنتظره. ببرصي إليه أتطلَّع 155
امليت. إحياء معجزة من السالم، عليه عيىس، هللا كلمة به جاء ما إىل إشارة 156
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زفرة

ج��اِزَم��ا ال��ع��وام��ِل ل��ت��أث��ي��ِر ف��ص��رُت ط��بْ��ع��ه خ��ام��ر ال��َح��ْرف ب��ن��اءَ بُ��ِن��ي��ُت

نفسعصام

ِح��م��ام��ي؟! ف��ي��ك ُح��مَّ إْن ب��َدِم��ي ف��َم��ن غ��رام��ي ذن��َب ع��ن��ك ن��ف��س��ي س��أُْل��ِزم
ِع��ص��اِم157 ن��ف��ُس ال��َع��ْل��ي��اءِ إل��ى ع��ص��اًم��ا َدَع��ْت ك��م��ا ل��ل��ش��ق��اءِ دع��تْ��ن��ي ون��ف��س��ي

قلب ثمن

ع��ازم ف��ك��رة ال��س��ل��وان ف��ي ف��أع��م��ل ُم��ْدن��ٍف زل��ُة ال��ِه��ْج��ران ِم��ن وي��أت��ي
ال��ع��زائ��ِم ش��ْح��ذُ ��اق ال��ُع��شَّ ع��ادة وِم��ن ق��ب��ي��ح��ٍة غ��ي��ُر ال��َوْج��ه َم��ِل��ي��ح ذن��وُب
ن��اِدِم ِس��نَّ ب��ع��َده��ا َق��ْرع��ي ط��اَل ل��ق��د ن��اظ��ري ُم��ْق��ل��َة َم��ْرآك ف��ي وس��رَّح��ُت
الزِم؟ ض��رب��َة ال��ب��ي��ُع ع��ل��ي��ه أي��م��ض��ي ب��ن��ظ��رة ق��ل��بً��ا ب��اع م��ح��بٍّ ع��ن َس��لُ��وا
َش��ك��اِئ��ِم��ي والن��ْت ِح��ْل��م��ي ه��ف��ا ف��ف��ي��ك ال��ه��وى ع��ل��ى َص��ْع��بً��ا ال��رأِي س��دي��َد وك��ن��ُت

النون حرف (16)

التحريم يف نظريان

ع��ن��اِن��ي ال��ع��ن��اءِ أي��دي إل��ى ص��رف��ُت َع��اِن أنِّ��َي ع��ي��ن��ي��ك ع��ل��ى ض��م��اٌن
أم��اِن نَ��يْ��ُل ال��ي��وم م��ن��ه ف��ح��س��ب��َي غ��ن��ي��م��ٍة نَ��يْ��َل ال��َوْص��َل أرج��و ك��ن��ُت وق��د

النابغة: فيه يقول الذي الباِهيل هو هذا وعصاٌم االكتساب. سوَّده ِلَمن َمثًال تَُرضب عصام نفس 157

واإلْقداَما الَكرَّ وعلََّمتْه ِعصاًما سوَّدْت عصاٍم نفُس
ُهماما َمِلًكا وَجَعَلتْه

اْلُمنِذر. بن للنُّْعمان حاِجبًا كان ولقد
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بَ��ن��اِن��ي ع��َض��ْض��ُت م��ا ُج��ف��ون��ي غ��َض��ْض��ُت انَّ��ِن��ي ل��َو ل��َح��تْ��ِف��ي َط��ْرِف��ي ه��وى أط��ع��ُت
ب��ال��خ��َف��ق��اِن؟ م��ن��ه ف��أش��ك��و وق��ل��ٍب ��ن��ى؟ ب��ال��ضَّ م��ن��ه أش��ت��ك��ي ب��ج��س��ٍم ل��ي وَم��ن
م��ك��ان��ي! ال��ِح��م��اُم يَ��ْدِر ف��ل��م َخ��ِف��ي��ُت ألن��ن��ي إالَّ اآلَن ح��ت��ى ع��ش��ُت وم��ا
ك��ف��ان��ي! ق��ل��ُت: م��ن��ك وص��ٍل ب��س��اع��ِة وب��ْع��تُ��ه ن��وٍح ُع��ْم��َر ُع��ْم��ري أنَّ ول��و
زم��ان��ي واْق��ِت��ب��اِل ش��ب��اب��ي ب��م��اءِ غ��ال��يً��ا ع��ن��دَي ال��ث��غ��ِر ذاك م��اءُ وم��ا
وع��س��اِن��ي ربَّ��م��ا ظ��ن��ون��ي: أج��اب��ْت وال ب��ل��ن م��ن��َك ال��ن��ف��َس ن��اَج��ى ال��ي��أُس إذا

∗∗∗
ف��َس��َالِن��ي ال��ه��وى ع��ْل��َم ِش��ئْ��تُ��م��ا ف��إْن ب��الدٌة ��لُ��وِّ ال��سُّ ف��ي ع��ن��دي خ��ل��ي��ل��يَّ
ث��ان��ي ف��اْح��ِس��ب��اِن��َي َف��ْرًدا ك��ان ف��إْن ال��ه��وى ل أوَّ ِم��ن م��ات َم��ن ع��دًدا ُخ��ذا
ع��ن��ان��ي األن��ام دوَن ل��س��لَّ��م��تُ��ه ع��اِش��ٍق؟ أْع��َش��ُق أي��َن ش��خ��ٌص: ق��ال ف��ل��و

∗∗∗
يَ��ْش��تَ��ِب��ه��اِن ال��ت��ح��ري��م ف��ي نَ��ِظ��ي��راِن َس��ِم��يِّ��ِه159 ِوص��اُل أْو م��وس��ى158 َم��َراِض��ُع
ل��ل��ط��ي��ران ��ْه��ب ال��شُّ نَ��ْس��ُر ح��اَم وق��د ب��ذك��ره ��ه��اُد ال��سُّ ط��ال وق��د أق��ول
ج��ب��اِن ف��ؤاُد أو ش��ج��اِع، ح��س��اُم ك��أن��ه ال��طُّ��روُب ال��بَ��ْرُق خ��ف��َق وق��د
ب��ِس��ن��اِن ِدْرَع��ه أو م��خ��ض��ب��ٍة ب��راح��ة م��ن��ه ال��ل��ي��ل ِح��داَد ي��ش��قُّ
ل��دع��ان��ي ع��اش��ًق��ا َق��بْ��ِل��ي ال��ب��رِق س��ن��ا دع��ا ف��ل��و ب��ال��س��الم ت��ج��اه��ي أش��ار
وس��ق��ان��ي أْدُم��ع��ي م��ن ف��أْم��َط��َرن��ي وان��ت��َج��ْع��تُ��ه ُخ��لَّ��بً��ا ل��ع��ي��ن��ي ت��راءى
ق��اِن أح��م��ُر وْه��و دم��ع��ي، نَ��ِج��ي��ع��َي وإن��م��ا ق��ت��ي��ًال، ألش��واق��ي ف��ب��تُّ
ن��ع��ان��ي ب��ي��ِن��ه��ن ِم��ن ال��دُّج��ى ُغ��راُب َم��آِت��ٌم ح��ول��ي ��ه��َب ال��شُّ ال��ن��ج��وَم ك��أنَّ
يَ��َراِن��ي؟! ف��ك��ي��ف ُق��ْرٍب ِم��ن الح ف��إْن س��اج��ًدا ال��ت��ْرب ع��ل��ى ل��ذك��راه خ��َرْرُت

َقبُْل﴾. ِمْن اْلَمَراِضَع َعَليِْه ﴿َوَحرَّْمنَا السالم: عليه موىس، عن حكايًة تعاىل، هللا، قول إىل يُشري 158
موىس. حبيبه وهو باسمه، ى املسمَّ 159
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وصال ساعة

ب��اِن؟ ُغ��ْص��ُن أم ط��اِل��ٌع وب��دٌر أرج��واِن ِغ��الل��ِة160 ف��ي أش��م��ٌس
ص��اِرم��اِن؟161 أْم َح��َوى م��ا ول��ح��ٌظ ُدرٍّ نَ��ْظ��ُم أْم أرى م��ا وث��غ��ٌر
ح��ارس��اِن ال��َع��ق��ارِب م��ن ع��ل��ي��ه وَوْرٌد ت��ف��اٌح ف��ي��ه وخ��دٌّ
ال��ع��اِذالِن ي��ق��ول م��ا ع��زي��ز ج��ه��ًال ف��ي��ه ال��ع��واِذُل ويَ��ع��ِذلُ��ن��ي
اش��تَ��راِن��ي ق��ل��ُت: ذا؟ ك��ي��ف ف��ق��ال��وا: ��ا ح��قٍّ ق��ل��ُت: م��وس��ى ع��ب��ُد ف��ق��ال��وا:
وش��اه��داِن ع��ل��يَّ ن��ع��م، ف��ق��ل��ت: َظ��ِه��ي��ٌر؟162 ب��ذا ع��ل��ي��َك ه��ل ف��ق��ال��وا:
ل��ل��َه��واِن ن��ف��َس��ك ع��رَّض��َت ل��ق��د ع��ب��ًدا ت��ك��وُن رض��ي��َت ه��ل ف��ق��ال��وا:
وش��ان��ي ف��َخ��لُّ��ون��ي أه��وى ِل��َم��ن ذل��ي��ل ع��ب��د أن��ا ن��ع��م، ف��ق��ل��ت:
َف��َدان��ي أْن ��ا َل��مَّ ِف��داه ُج��ْع��ل��ُت ب��ن��ف��ٍس يُ��َف��دِّي��ن��ي َم��ن ب��ن��ف��س��ي
… وح��اج��ت��ان ق��ض��ي��ُت ن��ع��م ف��ق��ال: ل��ي ت��ْق��ِض��ه��ا إْن ح��اج��ًة س��أل��تُ��ك
ال��َوْج��نَ��ت��اِن ت��ض��مُّ وم��ا ف��ق��ال: ورًدا خ��دَّيْ��ك م��ن أش��مُّ ف��ق��ل��ُت:
أم��اِن ف��ي ِل��ح��اِظ��ك ِم��ن أن��ا وم��ا يَ��َران��ي أن ص��دَغ��ك أخ��اُف ف��ق��ل��ُت:
ب��ال��ج��ب��اِن ع��ه��دتُ��ك وم��ا ج��ب��ن��َت رم��يً��ا؟ ويَ��خ��اف أع��اش��ٌق ف��ق��ال:
ض��م��ان��ي وف��ي ت��ش��اءُ م��ا تَ��َح��كَّ��ْم َص��بٍّ ك��لَّ يَ��ع��ِذر ��بُّ ال��صَّ ك��ذاك
ال��ك��ات��ب��ان؟ ع��ل��يَّ أي��ك��تُ��بُ��ه ف��ي��ه ِوْزَر ال تَ��َح��كُّ��ًم��ا ف��ك��ان
ف��ع��اِط��ي��ان��ي ع��ل��يَّ دارْت ف��إْن ُس��الًف��ا َويْ��َح��ك��م��ا، ال��رَّاَح، أِدي��را

الجميل الساقي

ب��ال��يَ��ِم��ي��ِن راي��ًة ال��ك��أَس وخ��ِذ ��ج��وِن ال��شُّ ِس��ْرَب164 ال��لَّ��ذَّاِت ب��ج��ي��ِش ُرْع163
اْل��ُم��ُج��وِن ِم��َج��نَّ ل��ه��م واْق��ِل��ْب ص��اِح ل��وٍم أه��َل ب��ال��رِّض��ا تُ��ج��ي��ب��نَّ ال

ا. جدٍّ َحَسن أحمر نُوٌر له حجر واألرجوان أيًضا، الدِّرع وتحت الثوب تحت يُلبَس شعار الغاللة: 160
سيفان. 161

«الضامن». هنا به وقصد لعلَّه، امُلِعني، هو الظهري: 162
أَِخْف. 163

الجماعة. أو القطيع 164
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ال��يَ��اَس��ِم��ي��ِن أن��ج��َم ق��ابَ��ْل��َن م��ن��ذُ ُس��ُع��وًدا ال��ك��ئ��وِس أن��ج��ُم ط��ل��ع��ْت
ُع��ي��وِن ف��ي َم��َراِوًدا تَ��ْح��ِك��ي ج��ِس ال��نَّ��ْر ع��ل��ى ال��لِّ��ط��اِف ال��ُق��ْض��ِب وِظ��الُل
ال��َم��ْح��ُزوِن ك��دم��ع��ِة ب��ُس��الٍف ع��ي��ن��ي دام��َع وَك��ْف��ِك��ف��ا آِن��س��اِن��ي،
ال��َم��ُص��وِن ال��ُح��ب��اِب ج��وه��ِر إل��ى ـ��ر وال��ق��ط��ـ األزاه��ر، ج��وه��َر ألَّ��ف��ا
يَ��ِم��ي��ِن غ��ي��ُر ل��َديْ��ه ك��س��رى ُم��ل��ك ِع��ْق��ًدا األُنْ��ِس ل��ي��ل��ِة ف��ي وانْ��ِظ��م��اه��ا
أَِم��ي��ِن؟ َغ��ي��ُر ال��ق��ل��وِب ف��ي ل��ح��ُظ��ه َش��ْخ��ًص��ا ��ْرِب ال��شَّ ع��ل��ى ��ن��ت��م��ا أمَّ ك��ي��ف
ال��ُج��ُف��وِن ف��ي ب��ال��ذي م��ن��ه ِث��ق��ًة ن��زًرا165 ال��ك��أس ف��ي ف��َص��بَّ ي��س��ق��ي ق��ام
وال��تَّ��ْل��ِح��ي��ِن ال��غ��ن��اءِ س��م��اِع ع��ن ف��أَْغ��نَ��ى ب��ل��ح��ٍن ن��ط��ُق��ه وأت��ى
ِح��ي��ِن ك��لَّ ال��ُم��نَ��ى تُ��ثْ��ِم��ُر ج��ن��ٌة م��وس��ى خ��دِّ ف��ي ال��ح��ي��اءِ ن��اَر إنَّ
ال��يَ��م��ي��ِن ِذي ف��ي ح��ن��ثْ��ُت أنِّ��ي ـ��ِس��ُم أُْق��ـ وأن��ا أح��بُّ��ه، ال ق��س��ًم��ا
َم��ْك��نُ��وِن ب��ل��ؤل��ٍؤ ق��ل��ب��ي ـ��ن��وَن َم��ْك��ـ ل��َش��ف��ى ب��ِري��ِق��ه رق��ان��ي ل��و
ال��ُج��ن��وِن أص��َل ال��ج��ن��وِن ب��دءُ وه��ي ك��ان��ت ت��م��ائ��ُم ل��ه ت��مٍّ ب��دُر
ال��َج��ِب��ي��ِن ذاك نُ��وِر ف��ي وج��ب��اٌن ش��ج��اع ال��ع��ج��اج166 ظ��ل��م��ِة ف��ي أن��ا
��ي��ِن ال��سِّ ه��ِذي ُح��ْس��َن ب��ي��س ُت ف��ع��وَّذْ ِس��ي��نً��ا ف��ي��ه ��ع��ُر ال��شَّ ك��ت��َب
ت��تَّ��ِق��ي��ِن��ي ق��د اآلس��اِد ق��ل��وَب ول��ك��نَّ ال��ظِّ��ب��اءِ، أْع��يُ��َن أتَّ��ِق��ي
ال��َع��ري��ِن ل��ي��ُث يَ��ْج��تَ��ِن��ي��ِه ال ح��ي��ث َظ��بْ��ٌي يَ��ْج��ِن��ي��ِه ال��نَّ��واُر ف��ك��أن��ي
َغ��َدُرون��ي ب��دا ف��إْن َع��ذَلُ��ون��ي، أن��اس م��وس��ى ح��بِّ ع��ن ن��ه��ان��ي ك��م
ب��ُج��ُف��وِن ق��ل��وبُ��ُه��م ب��ل ِب��ُم��ًدى، أك��فٌّ تُ��َق��طَّ��ْع ف��ل��م أْك��بَ��روه
اْل��َم��نُ��وِن ص��ب��اِح ع��ن ال��وص��ِل ل��ي��ل��ُة وأْج��َل��ْت َوْص��ًال م��ن��ه ن��ل��ُت ل��ي��تَ��ِن��ي
ك��ال��تَّ��نْ��ِوي��ِن ال��رَّق��ي��َب وح��ذَْف��ن��ا ِع��ن��اًق��ا ال��ُم��ض��اِف ب��اَب وق��رأن��ا

الجمال زكاة

َم��نُ��ون��ي إل��يَّ ج��َل��بَ��ْت ال��ت��ي ف��ه��ي وُج��ف��ون��ي ُم��ع��ذِّب��ي ج��ف��وُن ب��أب��ي
ل��ُف��ت��وِن ن��ظ��رٍة ِم��ن ي��ق��ت��ادن��ي ق��بْ��َل��ه��ا ج��ْف��ِن��َي أنَّ أح��س��ب ك��ن��ُت م��ا

يسريًا. 165
والدخان. الغبار 166
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وال��ُه��وِن ب��ال��ه��وى ع��ل��ي��ن��ا ح��ك��م��ْت ألنَّ��ه��ا ال��ع��ي��وَن ال��ل��ُه ق��ات��َل ي��ا
ش��ئ��ون��ي دم��وع ف��ي ت��ك��لَّ��م ح��ت��ى ج��وان��ح��ي ب��ي��ن ال��ح��بَّ ك��ت��م��ُت ول��ق��د
ُخ��ذُون��ي ي��ق��ول: ب��أن ال��م��ري��ُب ك��اد ال��ه��وى ع��الم��اُت تَ��ْخ��َف��ى ال ه��ي��ه��اَت
َع��ري��ِن أُس��وُد َم��ْس��َك��ِن��ه��ا ُح��رَّاس َوْج��رٍة ظ��ب��ي��ِة أَْل��ح��اُظ وب��م��ه��ج��ت��ي
ت��أم��ي��ن ع��ل��ى يَ��ْس��ري ال ف��ال��طَّ��يْ��ُف ط��ري��ق��ه��م خ��وف ال��ط��رق ع��ل��يَّ س��دوا
ُظ��ن��وِن؟ ب��رْج��ِم م��ب��رَّأًة م��ن��ه��ا َرَم��ْوا ح��ت��ى َم��نْ��ُع��ه��م ك��ف��اُه��م أَوَم��ا
ِل��ي��ِن ِم��ن تَ��نْ��ثَ��ِن��ي رأَْوه��ا ��ا َل��مَّ ق��ه��وًة167 ت��ع��اَط��ْت ق��د أْن ��م��وا وت��وهَّ
وُج��ف��وِن! م��ب��س��ٍم م��ن اس��تُ��وِدَع��ْت م��ا َدَرْوا وم��ا س��َق��اِك؟ َم��ن واس��ت��ْف��َه��م��وه��ا:
َع��ذَلُ��ون��ي وب��ع��َده ل��ل��ُف��ت��ون، ب��َي ع��رَّض��وا ق��د أن��ه��م ال��ع��ج��ائ��ب وم��ن
َه��َج��رون��ي أْض��لُ��ع��ي ف��ي ال��ه��وى ش��بُّ��وا وع��ن��دم��ا ب��ال��وص��ال، ف��ؤادي خ��دع��وا
َم��ْف��تُ��وِن ُم��تَ��يَّ��ٍم ق��ل��َب ال��ُق��ْرِب ف��ي يُ��ْط��ِم��ع��وا ل��م ق��تْ��ل��ِت��ي يُ��ري��دوا ل��م ل��و
َرِح��م��ون��ي؟ أنَّ��ه��م ل��و ض��رَّه��م م��ا ِف��راُق��ه��م ح��اَن ح��ي��ن يَ��ْرَح��م��ون��ي ل��م
وَح��ِن��ي��ن��ي! ت��ش��وُّق��ي ي��ط��وَل أن م��ن ع��اِذل��ي ��َب ت��ع��جَّ أْن ال��ع��ج��ائ��ب وم��ن
ُش��ج��ون��ي؟! ل��ح��م��ِل ق��ل��بً��ا أأع��ْرتَ��ِن��ي وال��ه��وى وق��ْل��ب��َي ذَْرن��ي168 ع��اذل��ي! ي��ا

∗∗∗
ُدي��ون��ي اق��ت��ض��اءِ إل��ى ال��س��ب��ي��ُل ك��ي��ف ال��ه��وى ف��ي ُدي��ون��ي ت��ل��وى169 ظ��ب��ي��ًة ي��ا
ُج��ف��وِن ِم��راِض م��ن ق��ل��وٍب َم��ْرَض��ى ث��أَْره��ا ت��أُخ��ذُ ح��ي��ن وب��ي��ن��ِك ب��ي��ن��ي
تُ��ْح��ِي��ي��ن��ي! ت��ح��ي��َة ب��َع��ثْ��ِت ل��و أْن ُم��ْه��َج��ت��ي ش��ق��ي��ق��َة ي��ا ض��رَِّك ك��ان م��ا
اْل��ِم��ْس��ِك��ي��ِن ع��ل��ى م��ن��ه وت��ص��دَّق��ي َغ��ن��ي��ٌة ف��ي��ه أن��ِت ج��م��اًال َزكِّ��ي
َض��ن��ي��ِن نَ��َواِل م��ن ي��ك��ثُ��ُر َق��لَّ م��ا ط��اِرٍق ب��َط��يْ��ٍف ول��و ع��ل��يَّ ُم��نِّ��ي
ال��ِع��ي��ِن ح��وَر ال��خ��ل��د داِر غ��ي��ر ف��ي أرى أْن ح��بِّ��ك ق��ب��َل أح��س��ُب ك��ن��ُت م��ا
ب��يَ��م��ي��ِن ش��ه��ادًة ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي ب��م��ث��ل��ه ب��ص��رُت م��ا ب��ح��س��ِن��ِك ق��س��ًم��ا

خمًرا. 167

اتركني. أو دعني 168

به. ذهب أي ه بحقِّ أَْلَوى من 169
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اْلِتماس

ال��َح��َس��ْن! َوج��ُه��ك إنَّ��ه نُ��ْس��ك��ي، ب��ِق��بْ��ل��ِة أْو ف��ي��ك، ال��ح��بُّ إنَّ��ه ب��ِدي��ن��ي، ي��م��ي��نً��ا
ل��ل��بَ��َدْن ال��رُّوح ِم��ن أْش��َف��ى َج��َس��ِدي ع��ل��ى ��ن��ى ال��ضَّ س��لَّ��َط وإْن ق��ل��ب��ي ِم��ن ل��ح��بِّ��َك
ال��َوَط��ْن؟ ذل��ك ِم��ن ب��ال��ل��ه ع��وذة أَال غ��رب��ة وال��ع��ي��ش ال��س��ل��وان، وط��َن وي��ا
َدَخ��ْن؟170 ع��ل��ى وَدْع��ه��ا م��ن��ه، ه��دن��ة أَال ل��ن��اظ��ري ف��ي��ك ال��ن��وم ح��رُب ط��ال ل��ق��د
ظ��ْن ح��ي��ث — وال��ل��ِه — ف��ي��ه ن��ف��س��ي س��أج��ع��ل َق��ِت��ي��لُ��ه! ب��أن��ي م��وس��ى ه��و ي��ظ��نُّ

الصرب فلسفة

��ُن م��ت��ك��فِّ ب��ذُْع��ِره ال��ُم��ِري��َب171 إنَّ ل��ِع��زٍَّة ال��ذُّن��وِب م��ع تَ��ْرَك��نَ��نَّ ال
وأْه��َوُن172 أَْش��تَ��ِه��ي��ِه ال ِل��َم��ا ص��ب��ري ِم��ن أخ��فُّ أْش��تَ��ِه��ي��ِه ��ا ع��مَّ ال��ص��ب��ُر

املزدوج العار

ال��ِغ��ْل��م��اِن َه��َوى إل��ى وم��اَل م��ن��ه، تَ��َظ��رًُّف��ا ال��نِّ��س��اءَ تَ��َرَك ص��اح��ٌب ل��ي
ل��ُف��الِن ف��الن��ٍة ب��َق��ْوِد يُ��ع��نَ��ى أَبْ��َص��ْرتُ��ُه وق��ْد ي��وًم��ا ف��ع��ذَْل��تُ��ه
ال��نِّ��ْس��واِن ع��ل��ى َق��ْوًدا يَ��نْ��ثَ��ِن��ي ق��د َع��تَ��ا إذا ال��لِّ��واَط إنَّ ف��أج��ابَ��ن��ي:

الزورد وصف

ُم��س��تَ��ْح��َس��ِن األوص��اِف ُم��س��تَ��ْظ��َرِف نُ��وُرُه ب��اه��ٍر والَزَوْرٍد
األُع��يْ��ِن ُزرق��ُة ع��ل��ي��ه ذاب��ْت ق��د َم��ْرآُه ُح��ْس��ِن م��ن ك��أنَّ��ه

ناَر أَْفِسد له: يقول هنا وهو دخانُها يَِهيج حتى عليها الحطب بإْلقاء فَسَدْت إذا النار َدَخنَِت يُقال: 170

وِصْلِني. الحرِب
فيه. املشكوك أو امُلتََّهم الرجل 171

عنِّي ر يتأخَّ الخرِي عىل صْربِي إنَّ يقول: أن يريد وهو الرش، هو يشتهي ال وما الخري، هو يشتَِهي ما 172

بي. تَنِزل مصيبٍة عىل صربي ِمن أْهَوُن
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الهاء حرف (17)

عاشق دمعة

نَ��ِص��ي��بُ��ُه ال��ذَّل��ي��ِل وأم��ث��اُل ف��غ��دا َح��ِب��ي��بُ��ُه ش��اءَ ك��ي��َف ت��ح��كَّ��م َص��بٌّ
َم��ْع��تُ��وبَ��ُه وب��ري��ئَ��ُه م��م��ن��وَع��ُه، وح��ري��َص��ه َم��ْه��ج��وَره، ال��ه��وى ب��ادي
ُخ��ُط��وبُ��ُه173 ثَ��مَّ ال��ع��ي��َش يَ��ْص��ُف��و وب��ح��ي��ث ال��ه��وى ِص��ْدِق ع��ل��ى وق��ٌف ال��ُم��نَ��ى َك��ِذُب
وَل��ِه��ي��بُ��ُه َخ��َف��ق��انُ��ُه وب��أض��لُ��ِع��ي نَ��ْوءُه ُج��ف��ون��ي ف��ي ُح��ْس��ن ن��ج��م ي��ا
ونَ��ِس��ي��بُ��ُه؟! ُدم��وُع��ه، ع��ل��ي��ك ��ْت رقَّ ب��الِب��ٍل174 ره��ي��ِن ع��ل��ى تَ��ِرقُّ أَوم��ا
ُح��ُروبُ��ُه ت��ش��بُّ ع��ت��ب انَّ��ه ول��َو س��م��ُع��ُه ك��الِم��ك إل��ى يَ��ِم��ي��ل ول��ك��م
ُم��ِذي��بُ��ُه ال��ع��ائ��دي��ن ف��ي ل��يَ��ُع��وَده ��نَ��ى ال��ضَّ َف��ْرِط ِم��ن ذاب أْن ل��و وي��ودُّ
َم��ْس��ُك��وبُ��ُه وْس��َط��ه��ا ت��ح��يَّ��ر دم��ٌع ع��ي��نَ��ه ��َب ح��جَّ ل��يَ��َراَك َرنَ��ا م��ه��م��ا
ونَ��ِح��ي��بُ��ُه أَِن��ي��نُ��ُه ��ه��اَد ال��سُّ س��اق يَ��ِص��ي��ُده ل��ل��خ��ي��ال ت��ن��اَوَم وإذا
َرِق��ي��بُ��ُه ال��ك��الِم م��ع ف��ي��ك ��ْه��ُد وال��سُّ َخ��ِص��ي��ُم��ُه ال��ن��ه��ار م��ع ف��ي��ك ف��ال��دم��ُع
َط��ِب��ي��بُ��ُه؟! ض��ن��اه وم��ن يُ��ِف��ي��ق وم��ت��ى ب��ع��ض��ه ع��داه وم��ن يَ��ُف��وُز ف��م��ت��ى
يُ��ِص��ي��بُ��ُه ال��م��ك��اِن ف��ي ش��وق��ي ف��ش��ه��اُب ب��خ��اط��ري ��لُ��وِّ ال��سُّ ش��ي��ط��ان ط��اف إْن
ُع��ي��وبُ��ُه؟! اْل��ُم��ِن��ي��ر ال��ق��م��ِر وم��ح��اس��ُن ل��ه175 ُع��ْط��ٌل ال��ذي ح��ل��َو ب��ه ل��ي َم��ن
ُم��ري��بُ��ُه ال��ُج��ف��وِن177 ب��ي��ن م��ا ��اُب ن��هَّ ع��ف��ي��ُف��ُه ال��نِّ��ق��اِب176 ت��ح��َت م��ا م��ن��ه��وُب
َرِط��ي��بُ��ُه ال��بُ��روِد179 ب��ي��ن ال��ذي ل��دُن ف��ظُّ��ُه ال��ج��وان��ح178 ب��ي��ن ال��ذي ق��اس��ى
وه��ب��وبُ��ُه ب��وج��ه��ه ال��نَّ��س��ي��م م��ر يُ��ِع��ي��رن��ي ال��ن��س��ي��م م��ن أرقُّ وج��ٌه
تَ��ذِْه��ي��بُ��ُه ��ت��ي ِع��فَّ وي��ذه��ب ع��نِّ��ي، تَ��ْف��ض��ي��ُض��ه ال��تُّ��َق��ى ُع��َرى ي��ف��ضُّ خ��دٌّ

املصائب. والُخُطوب: هناك، أي الثاء؛ بفتح ثم: 173
الصْدر. ووسواس الهمُّ وهو الباء، بفتح بَْلبال، جمع 174

إليها. وما باملجوهرات التحيلِّ عدم الُعْطل: 175
الوجه. 176
العني. 177
القلب. 178
الجسم. 179
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ِط��ي��بُ��ُه يَ��ْع��ِب��ُق ال��خ��دِّ نَ��دُّ ف��ي��ك��اُد ج��م��رًة ب��وج��ن��تَ��يْ��ه ال��ح��ي��اءُ يُ��ذْك��ي
ذُن��وبُ��ُه ع��ل��ي��ه تُ��ك��تَ��ْب ول��م ف��س��ط��ا، ل��س��ق��اِم��ِه َل��ْح��ِظ��ه ج��رائ��ُم ُغ��ْف��رْت
وَرِق��ي��بُ��ُه ع��اِذل��ي ف��يَ��غ��َرق ب��ح��ًرا م��دام��ع��ي ي��ش��قُّ ل��و م��وس��ى ض��رَّ م��ا

يأسمهجور

ب��اِب��ِه ِم��ن ال��ه��َوى ج��ئ��َت ل��ق��ْد ق��ال��وا َص��بْ��َوتِ��ي َم��ْوِض��ُع الَح ��ا ف��ل��مَّ الُم��وا،
ش��ب��اِب��ِه ب��م��اءِ َش��ِرَق��ْت َوْج��ن��ٍة ذي إل��ى َش��ْوًق��ا َوْج��نَ��ِت��ي ب��َدْم��ع��ي َش��ِرَق��ْت180
ُرض��اِب��ِه ش��ْه��َد ال��نُّ��ْط��ِق ع��ن��د يَ��ْش��َربْ��َن أل��ف��اُظ��ه ك��أن��م��ا ال��ك��الم ح��ل��ُو
ِب��ِه ِل��َم��ا ال��ج��ري��َح ت��ب��ِق وال أَْج��ِه��ْز181 ال��رََّدى، ل��ذَّ وق��د م��وس��ى، ي��ا ب��ال��ل��ه
ع��ذَاِب��ِه م��ث��ُل م��ن��ك ق��ل��ب��ي ف��أص��اَب ِس��ْح��َره ِل��ح��اِظ��َك ف��ي أَْودَع ه��اروُت
إع��راِب��ِه182 ِم��ن ال��ح��رِف ي��أُس ص��حَّ ق��د م��ا م��ث��ل وص��اِل��ك ِم��ن ي��أس��ي ��ْح��َت ص��حَّ

املشكور العقوق

ال��نَّ��ص��ي��ح��ْة ش��ك��ر ب��ك ش��َغ��ِف��ي نَ��َه��ى ال��ذي ال��ع��ق��وَق م��ن��ك س��أش��ك��ُر
َق��ِري��ح��ْة َع��يْ��نً��ا ب��ال��نَّ��وِم َ وه��نَّ��أ ال��م��ض��ارع ب��ق��ْل��ِب��ي ص��ْدِري ��َر وب��شَّ
ال��َف��ض��ي��ح��ْة ف��ي��َك ع��ن��ِدَي ��َن ل��ح��سَّ ُم��ْس��ِع��ًدا ب��ي ِب��رَُّك ك��ان ول��و
ُم��ِري��ح��ْة وف��اٍة ف��ُربَّ��ْت ِب��َرْغ��م��ي، ص��ب��رُت ُس��لُ��وِّي ع��ن تَ��ِح��ْد ل��م ف��إْن

معشوق صفات

بُ��ْرِدِه ط��يِّ ف��ي ال��ف��ردوس ج��ن��ِة رش��ا ب��وَْع��ِده ��راط ال��صِّ ن��ه��ج ل��ي ي��م��ث��ل
ِه ب��َق��دِّ ��ا غ��مٍّ ال��رَّْوض غ��ص��وُن ت��م��وُت ورب��م��ا ال��ن��ج��وُم ب��ُرْؤي��اه ت��غ��صُّ
َس��ْع��ِدِه ب��ع��َض م��ه��ج��ت��ي م��ن��ه ��ُل ت��ؤمِّ ال��ذي ذا ن��ل��ُت ل��و ��ْع��ِد ال��سَّ ب��بَ��ْدِر ع��ل��ق��ُت

ْت. غصَّ 180

َمه. وتمَّ قتِْله يف أَرسَع عليه: أجَهَز 181
يُعَرب. لن ، مبنيٌّ الحرَف أنَّ النحو علم يف 182
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ع��ْه��ِدِه م��ي��ث��اُق ذاك ف��ي ث��ال��ثً��ا ل��ن��ا واغ��ت��دى ج��ْس��ِم��َي، ال��س��ق��م ف��ي ل��ح��ُظ��ه ح��ك��ى
خ��دِِّه إش��راُق ب��ال��ع��ذِْب وأش��َرَق��ِن��ي َط��ْرِف��ه ُغ��ن��ُج ال��ه��وى ط��رَف وأرك��بَ��ِن��ي
َوْرِده غ��ضُّ ال��رََّدى م��اءَ وأَْوردن��ي آِس��ه َرْوُض ب��األََس��ى ف��ؤادي وأغ��رى
ِه ص��دِّ ل��ي��ُل زف��رت��ي ام��ت��داًدا ويَ��ْح��ِك��ي ِوش��اُح��ه ب��ال��ُخ��ف��وِق ق��ل��ب��ي يُ��ع��ارُض
ِه ب��نَ��دِّ ُم��ْس��تَ��ه��اًم��ا م��ن��ه ال��نَّ��دُّ غ��دا وإْن خ��اِل��ِه ه��وى م��ن خ��اٍل ال��م��س��ك وم��ا
ورنْ��ِدِه183 ال��ح��ج��اِز ب��اِن إل��ى ف��ح��نَّ��ْت أه��لُ��ه��ا ب��اَن أع��راب��ي��ٍة َوْج��ُد وم��ا
ب��وْرِدِه وال��دم��وع ِق��راُه،184 ب��ن��اِر ش��وُق��ه��ا ��ل ت��ك��فَّ رك��بً��ا آنَ��َس��ْت إذا
ِه وَردِّ ��الِم ل��ل��سَّ ��ْت ف��ه��شَّ يُ��ِض��يءُ، ب��ارًق��ا ظ��نَّ��تْ��ه ال��م��ص��ب��اُح أُوِق��د وإْن
ِه ب��ُودِّ ذن��بً��ا أذن��ب��ُت أن��ن��ي ي��رى وإن��م��ا ب��م��وس��ى، َوْج��ِدي ِم��ن ب��أع��ظ��َم
ِه! ب��َردِّ ال��ج��واُب ك��ان ول��و ج��وابً��ا، ي��ب��ت��غ��ي ج��اء ق��د ال��م��س��ك��ي��ُن ال��س��ائ��ُل أن��ا
َل��ْح��ِدِه! زي��ارُة م��وس��ى ع��ل��ى ت��خ��فُّ ع��س��ى أم��ن��ي��ًة ال��م��وت ف��ي ي��رى م��ح��بٌّ

الربيع

وَع��ِب��ي��ِدِه ِس��ي��داِن��ِه ِم��ن ص��ن��ف��اِن وب��ُس��وِدِه ب��ِب��ي��ِض��ِه، ال��رب��ي��ُع ج��اء
ك��بُ��نُ��وِدِه185 م��ن��ش��ورٌة أوراُق��ه��ا وف��وَق��ه��ا ال��ُغ��ص��وُن، ذواِب��لُ��ه ج��ي��ٌش

الجمال نبي

ل��ِع��ث��اِرِه ل��ًع��ا186 ف��ال ال��ع��ذاَر خ��ل��ع آث��اِرِه ع��ل��ى ق��ل��ب��ي َج��َرى ن��ظ��ٌر
َج��اِرِه ب��َزلَّ��ِة م��أخ��وذًا ال��م��رءُ م��ا وخ��لِّ��ن��ي وال��ف��ؤاَد ش��أنَ��ك وْج��ُد، ي��ا
أف��ك��اِرِه م��ن ش��بَّ ذُب��اٌل ل��وال م��ك��ان��ه ال��ط��ب��ي��ب ع��ن يَ��ِغ��ي��ب دن��ٌف
ِدي��ن��اِرِه ف��ي ال��ن��ْق��ِش م��ث��َل ف��تَ��راُه ِه خ��دِّ ُص��ْف��رِة ف��وَق خ��طٌّ ل��ل��دم��ِع

إىل العود جيِّد لنسبِة أوفق هنا وهو العود، هو أو البادية، شجر من الرائحة طيب شجر الرند: 183
الحجاز.

واإلكرام. األمن مكان إىل الضيوف بها ليَْهتَِدَي العرب ِكراُم يُِشبُّها كان ناٌر الِقرى: نار 184
الكبري. العلم وهو بند، جمع 185

يَنتَِعش. بأن له الدُّعاء منها يُراد للعاثر تُقال كلمة لًعا: 186
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أْوك��اِرِه ع��ن ال��ط��ي��َر يَ��ُع��وُق س��ب��ٌب ف��ؤاَده ��لُ��وِّ ال��سُّ ع��ن ع��اَق ه��ي��ه��اَت!
ع��ذاره!187 ن��ب��ات ف��ي ع��م��ري وح��ص��اُد س��ف��اه��ًة ال��ع��ذاُر س��ي��س��ل��ي��ك ق��ال��وا
ب��غ��راِرِه ع��اش��ٌق ي��س��ل��م ي��ب��دو ف��ع��ن��دم��ا ال��ع��ذاِر ق��ب��ل أُم��ْت ل��م إْن
ب��ِج��واِرِه رواب��ٌض األُس��وُد ف��إذا س��اح��ًال وَواَف��ى نَ��َج��ا ال��ف��ري��ق م��ث��ل
أس��راِرِه ِم��ن ال��ُح��ْس��ن ص��اَن ك��ان م��ا ل��ن��ا تَ��تْ��لُ��و ص��ح��ي��ف��ٌة ال��ع��ذاَر إنَّ
ل��ِن��ف��اِرِه انْ��ثَ��نَ��ى ث��م ال��رَّش��ا أَِن��َس م��ث��ل��م��ا ويَ��غ��َض��ب يَ��ْرَض��ى ب��ه؟ ل��ي َم��ن
َع��ق��اِرِه ك��ئ��وس ف��ي س��اٍق ع��ث��راِت ل��س��انُ��ُه ال��ح��دي��ِث ف��ي يَ��ع��ثُ��ر ك��س��الن
أع��ط��اِرِه ِم��ن ال��نُّ��ْس��َك خ��ل��ع��ُت م��س��ًك��ا خ��دِِّه ص��ح��ي��ف��ة ف��ي يَ��ع��ِب��ُق وال��خ��اُل
أن��ص��اِرِه ِم��ن ه��اروُت ال! ه��اروُت. وإن��م��ا ب��ال��ج��م��ال، َ ت��ن��بَّ��أ م��وس��ى
ب��ن��اِرِه ال��خ��ل��ي��ل م��ع��ج��زَة يُ��ْه��ِدي��ك ف��خ��دُّه ال��ك��ل��ي��ُم ه��و ف��ي��ه: ق��ل��ُت إن
ع��ذاِرِه ن��بْ��ُت واآلُس وْرِق��ه، م��ن وق��ص��ائ��دي ِث��م��اَره ُح��ْرم��ُت َرْوٌض
وِغ��راِرِه َح��دِّه ف��ي م��ا ون��س��ي��ُت ب��ِف��ِرنْ��ِده غ��رَّن��ي م��ش��رف��يٍّ��ا! ي��ا
ش��راِرِه ب��َح��رِّ ي��ش��ك��و ال وال��زن��ُد ج��وان��ح��ي ف��ي��ك ال��ش��وِق ب��ن��اِر أَنْ��َس��ْت
ال��ك��اِرِه ُك��ْرِه َط��يِّ ف��ي رًض��ى م��ن ك��م اْل��ُم��نَ��ى ِم��ن ف��اس��ت��رح��ُت ق��ل��ب��ي أت��َل��ْف��َت

الخال سواد

أْزراِرِه ِم��ن ال��ف��ج��ر ط��ل��وُع ظ��ب��ٌي َم��زاِرِه ب��ع��ي��ُد يَ��ْدن��و ب��أْن ل��ي َم��ن
ونِ��ف��اِرِه َل��َح��ظ��اِت��ِه، ف��ي ك��ال��ظَّ��بْ��ِي وَق��واِم��ِه َح��َرك��اِت��ِه ف��ي ك��ال��ُغ��ْص��ِن
وَع��راِرِه188 وب��ه��اِره، آِس��ه، ف��ي وَم��ش��اِب��ٌه م��ح��اس��ٌن، م��ن��ه ال��رَّْوض ف��ي
ع��ذاِرِه ن��ب��ُت واآلُس ِه، خ��دِّ م��ن وب��ه��اُره َل��ْح��ِظ��ه، م��ن ف��ع��راُره
َع��ق��اِرِه ب��ك��أِس ال��س��اق��ي ك��ت��الُع��ب ب��ال��نُّ��ه��ى ي��ل��ع��ب َوْس��ن��اَن وع��ِل��ْق��تُ��ه
ُزوَّاِرِه ِم��ن ك��ان ل��و وج��م��اَل��ه! َص��بَّ��ه يَ��ْرَح��ُم ك��ان ل��و ُح��ْس��نَ��ه! ي��ا
َم��زاِرِه دن��وِّ م��ن أق��رُب ف��ال��ن��ج��ُم ش��ري��ع��ة وال��ب��ع��اَد ال��ت��ج��نِّ��ي، أَِل��َف

الوجه. صفحتي يف النابت الشعر 187
جْعٌد وهو الربيع، أيام ينبت البقر، عني له: يُقال الريح طيُب نبٌت وهو واحد يشء والعرار البهار 188

صفراء. بقعة طه تتوسَّ
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أش��ف��اِرِه م��ن ال��خ��دِّ ف��ي ِخ��ي��النُ��ه189 ف��ت��ن��اثَ��َرْت ب��ل��ح��ِظ��ِه إل��يَّ أَْوَم��ى
أَْوزاِرِه م��ن ال��خ��ال ن��ق��ُط اس��ودَّ ��ًدا ت��ع��مُّ ال��م��ش��وِق دَم أراَق ��ا َل��مَّ
أُواِرِه ج��ح��ي��م ف��ي يَ��ْص��َل��ى وال��ق��ل��ب دم��وِع��ه َم��ِع��ي��ِن ف��ي ي��غ��َرُق ف��ال��خ��دُّ
ب��ن��اِرِه! وذاك ب��أْدُم��ِع��ه ه��ذا ِض��دَّه ي��أَْل��ُف ك��ي��ف ل��ِض��دٍّ ع��ج��بً��ا

الَجمال ُرواة

وس��واِس��ِه ع��ن ب��ال��وس��واِس ف��يَ��ِب��ي��ُن ِج��ي��َده يَ��ع��َش��ُق وال��ُح��ْس��ُن وُم��ع��طَّ��ٍل
وق��ي��اِس��ِه ��ه ب��نَ��صِّ ال��غ��راُم ص��دََع ب��ُش��ب��ه��ٍة ال��ع��زوُل ف��ي��ه ج��اءَن��ي إْن
ل��ب��اِس��ِه ُح��ْس��َن ال��ورَد أع��اَر ش��ف��ٌق ه��ذه ف��ي ل��ه��ا ش��م��ًس��ا ع��اَط��يْ��تُ��ه
ك��اِس��ِه ف��ي أن��ف��اِس��ه ِم��ن يَ��ْش��َربْ��َن ب��روائ��ٍح نَ��واِف��ًح��ا ال��ك��ئ��وَس ي��ث��ن��ي
أن��ف��اِس��ِه ع��ن ال��ج��ري��ال190 أك��ؤِس ع��ن ��ب��ا ال��صِّ ِم��ْس��ِك ع��ن ال��طِّ��ي��َب يَ��ْرِوي ف��ال��م��س��ُك

الدموع ثمن

ُدي��ونِ��ِه اق��ِت��ض��اءِ ق��ب��َل أًس��ى ف��ق��ض��ى ب��ه��ونِ��ِه ال��ج��م��ال ع��زَّ ق��َض��ى دن��ٌف
ب��ُج��ُف��ونِ��ِه «ف��اِط��ًرا» ل��ق��ل��ب��ي ت��تْ��لُ��و ك��م��ا ُغ��رَّتُ��ه ال��ف��ج��َر ت��تْ��لُ��و وأغ��رُّ
ب��يَ��ِم��ي��ِن��ِه راي��ًة ال��م��ح��اس��َن أخ��ذَ ع��راب��ة191 ال��ج��م��ال ف��ي ل��ل��غ��راب��ة ه��و
تَ��ْل��ِح��ي��ِن��ِه ع��ن تُ��ْغ��ِن��ي��ه ب��ط��الوٍة ص��ف��اِت��ِه بَ��ِدي��ع م��ن ِش��ع��ري ح��لَّ��يْ��ُت
نُ��وِرِه م��ن ٌ م��ح��ألَّ ال��ع��ذار نُ��ور رائ��ٍق خ��اٍل ن��ق��ُط م��وس��ى خ��دِّ ف��ي
نُ��ونِ��ه ن��ق��ط��َة ال��ن��ون ق��ب��ل خ��طَّ ق��د ُم��تَ��م��اِج��ٍن ك��ات��ٍب ص��ح��ي��ف��َة ف��ت��رى
ل��يَ��ِم��ي��ِن��ِه أدُم��ع��ي ج��وه��َر أرخ��ص��ُت َج��ْوه��ٍر ف��ي ك��وثَ��ٌر ب��ِف��ي��ِه ي��ج��ري
م��ك��ن��ونِ��ِه؟ م��ن ال��ش��وِق ذاك م��ك��ن��وُن يَ��ْش��تَ��ِف��ي ه��ْل ث��ْغ��ِره ل��ل��ؤل��ِؤ آًه��ا
َج��ِب��ي��ِن��ِه س��ي��ُن ل��الس��ِت��ئْ��ن��اِف أَْوَم��ْت ح��اض��ًرا ف��ع��ًال ال��وص��َل م��ن��ه رم��َت إْن

خال. جمع 189

الخمر. 190
نار. رأسه يف َعَلم يُقال: كما ْهرة، للشُّ يَُرضب َمثَل عرابة: راية 191

65



األندليس سهل ابن ديوان

األىس دموع

الخطري، القائد غالب» بن بكر «أبي يف قالها مراِثيِه، وحيدُة هي بل ال، مراِثيه، ُدرَّة هي
الكبري: والوزير

نَ��َواِزلُ��ه192 ُف��واًق��ا ت��غ��ف��و وم��ا ون��غ��ف��و، نُ��ه��اِزلُ��ه ون��ح��ن ف��ي��نَ��ا ال��رََّدى يَ��ِج��دُّ
ُم��ص��اِولُ��ه193 يَ��ِزلُّ ِق��رٌن ال��رََّدى وري��ُب ِط��البُ��ُه ي��ِع��زُّ س��ْؤٌل ال��ف��ت��ى ب��ق��اءُ
تُ��ق��اِت��لُ��ه ال ال��ذي يْ��ك ع��ُدوَّ وأن��ك��ى ت��ن��ال��ه ال ال��ذي ح��ظَّ��يْ��ك وأن��َف��ُس
س��اِح��لُ��ه وال��ق��ب��ُر َغ��ْرق��اه، ال��َوَرى وك��لُّ ن��وائ��ٍب ب��ح��ُر ال��دَّه��ِر َص��ْرَف إنَّ أَال
ح��ب��اِئ��لُ��ه ال��خ��الَص راَم ِل��َم��ن وتَ��ْع��َرى ِح��ب��الُ��ُه ال��وف��اءَ راَم ِل��َم��ن 194 تَ��ِرثُّ
غ��واِئ��لُ��ه ال��لَّ��ب��ي��ِب َح��ْزِم م��ن وأك��ب��ُر ُخ��ُط��وبُ��ُه ال��َج��ُزوع ُح��زِن ِم��ن وأك��ث��ُر
ع��الئ��لُ��ه ب��ال��م��س��ت��ك��ي��ن ق��ص��رْت وال روع��ه ال��م��ق��دس ن��ف��س ع��ص��م��ْت ف��م��ا
يُ��ش��اِك��لُ��ه ��ا م��مَّ وال��ط��ب��ُع يُ��ن��اِف��ُره، اخ��ت��ي��ارن��ا أنَّ ال��م��وت ف��ي ن��اف��ٌع وه��ل
م��ق��اِت��لُ��ه ن��اس��بَ��تْ��ه��ا ق��د أس��ه��م ع��ل��ى ف��ل��ت��ات��ه أو ال��م��رءِ ن��ج��اُة وك��ي��ف
يُ��ح��اِولُ��ه م��ا ال��ُع��ال ه��ْض��ِم ِم��ن ن��ال ف��ق��د غ��ال��ب اب��َن ال��زم��اُن ن��اَل وق��د ��ا وأمَّ
أص��اِئ��لُ��ه ال��ن��ه��ار ض��وءَ ف��ارق��ْت ك��م��ا ف��أظ��َل��َم��ْت ف��ارَق��تْ��ه ال��م��س��اع��ي أل��ي��س
ح��اِم��لُ��ه ال��تُّ��ْرب إل��ى َج��ْه��ًرا ال��ُع��ل��ى وس��اَق ك��لُّ��ه ال��ف��ض��ُل أك��ف��اِن��ه ف��ي لُ��فَّ ل��ق��د
ن��اِئ��لُ��ه! ال��ع��ري��ض��َة األرَض َوِس��َع ف��ك��ْم ض��يِّ��ٌق األرِض م��س��ت��ِوي م��ن ��ه ض��مَّ ف��إْن
ش��م��اِئ��لُ��ه ال��ري��اُض ف��ي��ه��ا ج��انَ��َس��ْت وك��م يَ��ِم��ي��نُ��ه ال��ب��ح��اَر ف��ي��ه��ا س��اَج��َل��ْت وك��م
ف��ض��اِئ��لُ��ه ال��ح��س��اِب ُص��ْح��َف ب��يَّ��ض��ْت ل��ق��د ِح��م��اِم��ه ي��وُم اآلف��اَق س��وََّد ل��ئ��ن
وس��اِئ��لُ��ه ال��ج��ن��اِن ب��اَب ف��ت��ح��ْت ل��ق��د ف��ْق��ِده ح��ادُث ال��ص��ب��ِر ب��اَب س��دَّ وإْن
ن��واِئ��لُ��ه ال��ُوج��وِه م��اءَ ح��ِف��َظ��ْت ل��ق��د وف��اتُ��ُه ال��ع��ي��ون م��اءَ ض��ي��ع��ْت وإْن
ف��واِض��لُ��ه ال��س��ن��ي��ن َم��ْح��َل ق��ت��ل��ْت وك��م ص��التُ��ُه ال��ط��وي��َل ال��ل��ي��َل أْح��يَ��ِت وك��م
رواِح��لُ��ه ال��نَّ��ع��ي��م بَ��ْرِد إل��ى ��ْت وُزفَّ ق��ل��وبُ��ن��ا اْل��ُم��ص��اِب ُم��رِّ ف��ي تُ��َخ��لَّ��ُف

امُلصيبة. وهي نازلة، جمع والنوازل الرَّاحة، أي — وفتحها الفاء بضم — الُفواق 192
ِقتال. يف معه النازل وُمصاوله: ويُساويك، يَعِدلك الذي هو قرنك 193

وتَضُعف. تَِهن 194
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يُ��ج��اِم��لُ��ه ��ن م��مَّ ك��ن��َت أن��اٍس ك��ري��َم ال��رََّدى ج��اَم��َل ف��ل��و ب��ك��ر! أب��ا ع��زاءً
َواِص��لُ��ه أن��ت ال��ذي ال��س��ع��ُي ان��ق��ط��َع وال أْص��لُ��ه أن��ت ال��ذي ال��ف��رُع ذه��َب وم��ا
ويُ��ش��اِك��لُ��ه بَ��نَ��ى م��ا يُ��ق��وِّي ب��م��ج��ٍد س��دْدتَ��ه��ا وأن��ت ال��َع��ْل��ي��ا، بَ��نَ��ى أب��وك
يُ��ق��اِب��لُ��ه س��ع��ٍد ُدرِّيُّ وأيَّ��َده ��ٌل ُم��ك��مَّ وه��و ال��ب��دِر، ح��س��ُن ت��مَّ ك��م��ا
ك��اِف��لُ��ه ف��إنَّ��ك ي��ح��زن ف��ال ي��ت��ي��ًم��ا ل��َف��ْق��ِده ال��تَّ��ل��ي��ُد ال��م��ج��ُد أص��ب��ح وإن
أواِئ��لُ��ه ب��ال��ِح��م��اِم ت��ت��زح��زح ف��ل��م م��ح��م��د ف��ي ال��نَّ��دى أخ��رى ث��ب��ت��ْت إذا
ص��واِه��لُ��ه تَ��ْع��َرى ل��ي��س ط��راٍد وث��وِب ُس��ي��وُف��ُه تُ��ْك��َس��ى ل��ي��س ِج��الٍد ح��ل��ي��ُف
م��ن��اِص��لُ��ه تُ��غ��نِّ��ي ح��ت��ى ط��رٌب وال ِع��داِت��ه! دم��اءُ إالَّ ج��م��رٌة ف��م��ا
َم��َح��اِف��لُ��ه ال��ت��م��اِم ب��دِر ع��ن وتُ��ْس��ِف��ر ُح��ُروبُ��ُه ال��ِك��ف��اِح ل��ي��ِث ع��ل��ى ت��ض��مُّ
آِم��لُ��ه يَ��تْ��َع��ُب ل��ي��س ب��ج��وٍد وس��اد َح��ُس��وُده��ا يَ��ْس��تَ��ِري��ح ال بُ��ع��ًال َس��َم��ا
ش��م��اِئ��لُ��ه أن��ه��ن ال��دَّراري وتَ��ْه��َوى بَ��ن��انُ��ه أن��ه��ن ال��غ��واِدي ت��ودُّ
وذَاِب��لُ��ه ِم��ْع��ط��ف��اُه َم��َه��زٍّا والَن وُح��س��اُم��ه رأْيُ��ه َم��ض��اءً ت��س��اَوى
وح��م��اِئ��لُ��ه ِغ��ْم��ُده م��ن��ه ويُ��ْق��ِف��ُر ب��َس��ْع��ِي��ه ع��اِم��راٌت ال��م��س��اِع��ي رب��وُع
تُ��واِص��لُ��ه ي��وٍم ك��لِّ ف��ي تَ��َزْل ل��م وإْن َع��ْض��ِب��ه195 ش��ف��رُة ال��ه��اِم ح��بُّ وأَف��لَّ
ه��واِط��لُ��ه ف��اَض��ْت ح��ي��ن بَ��ْرًق��ا ش��بَّ ك��م��ا س��م��اح��ًة س��اَل ح��ي��ن ِذْه��نً��ا ��َد ت��وقَّ
ق��ب��اِئ��لُ��ه ال��نَّ��يِّ��راِت وال��ن��ج��وُم ل��ه، ً َم��نْ��َش��أ األف��َق يَ��ح��س��َب ح��ت��ى تَ��َل��ْوذََع196
ع��واِم��لُ��ه؟ أْم َش��بً��ا197 أْم��َض��ى أأف��ك��اُره غ��رائ��ب، وال��م��ع��ان��ي ف��ي��ه، ت��ح��يَّ��رُت
ويُ��ج��اِدلُ��ه؟! َم��ْش��َه��ٍد ف��ي يُ��ج��اِل��ُده َم��ن ف��أي��ن ِخ��ط��اٌب أو خ��ط��ٌب، ك��ان إذا
أن��اِم��لُ��ه198 وج��اَدْت َم��ْرآُه، الَح إذا ك��ام��ًال وال��ب��دِر ال��ن��ي��ِل، ف��ي��َض ف��ي��ه ت��رى
يُ��ع��اِج��لُ��ه اب��ت��س��اٌم م��ن��ه ل��ه أُِت��ي��ح س��اع��ًة ال��وع��ُد ��ر ُع��مِّ م��ا إذا ك��ري��ٌم،
ن��واِف��لُ��ه ال��م��ص��لِّ��ي ف��رَض س��بَ��َق��ْت ف��ك��م َم��ع��اِش��ٌر ب��ال��زم��اِن س��بَ��َق��تْ��ُه ل��ئ��ْن
وع��اِم��لُ��ه199 ا ق��دٍّ ال��رم��ح زجُّ ت��ب��ايَ��َن ف��ق��د ه��ض��ب��ٌة ال��ُع��َل��ى ف��ي ش��ارك��تْ��ه وإْن

السيف. والَعْضب: حْرُفه، يشء كلِّ شفرة 195

الفؤاد. حديَد ظريًفا صاَر 196

الطرف. حدُّ وهي — الشني بفتح — َشباة جمع 197

َلَمعاِنه. يف والبدَر تساَوى بدا وإذا فيضاِنه، يف النيَل َشابََه جاَد إذا يريد وهو ُمَشوَّش، ترتيب 198
السنان. ييل ما وعامله أسفله، يف التي الحديدة الرمح وزج اختلف، تباين: 199

67



األندليس سهل ابن ديوان

زالِزلُ��ه أزع��َج��تْ��ن��ي إذْ ووط��نْ��تَ��ن��ي ج��ان��ب��ي ال��ده��ِر ع��ل��ى ب��ك��ر أب��ا ح��ج��رَت
م��ع��اِق��لُ��ه ُع��الك إالَّ خ��ائ��ٌف وال ِع��ق��الُ��ه ن��داك إالَّ ش��ارٌد ف��ال
ه��واِط��لُ��ه ال��ع��اط��ش��ي��ن وتَ��ْرِوي ، تُ��ِظ��لُّ آي��ًة ك��اْل��ُم��ْزِن األم��َن ال��ِع��ي��اذَ وك��ن��َت
ح��اِم��لُ��ه وبُ��ورك س��ي��ٍف ِم��ن ف��بُ��ورك��َت ُم��ْرَه��ًف��ا ل��ل��ُم��ِري��ب��ي��ن س��ي��ًف��ا ك��ن��َت وإْن
ف��اِع��لُ��ه ال��خ��ي��ر إل��ى وال��ه��ادي ب��َس��ْع��ِي��ك ِع��ث��اَره أَق��ْل��َت َم��ن ب��ع��ي��نَ��ْي أراَك

عاشق شكاية

ب��َع��نْ��َدِم��ه م��ص��ب��وًغ��ا خ��دُّك وذاك َدِم��ه ع��ن ال��ح��بِّ ش��ه��ي��َد خ��ص��م��َت ظ��ل��ًم��ا
ب��أْس��ُه��ِم��ِه َص��بٍّ ُم��ْق��َل��تَ��ْي غ��َزا راٍم ع��ج��بً��ا! وا ال��ق��ل��ُب، م��وس��ى ألل��ح��اِظ ي��ص��ب��وا
ُم��غ��ِرِم��ِه إرج��اءُ ُم��ْغ��َرِم��ه وح��ظُّ نَ��َص��ٌب ح��بِّ��ه ِم��ن ع��اِش��ِق��ه نَ��ِص��ي��ُب
ُم��ع��لِّ��ِم��ِه؟! ِم��ن رأْيً��ا ال��وص��َل يَ��ْق��بَ��ُل ل��و ب��ن��اظ��ره ق��ل��ب��ي ف��ي ال��ف��تْ��َك ع��لَّ��م��تُ��ُه

الجمال معجزات

أْف��ِدي��ِه ب��ه��ا نَ��ْف��ًس��ا أل��ح��اُظ��ُه ل��ي تُ��بْ��ِق ل��م وإْن م��وس��ى، ف��دا ُروِح��ي
يَ��ْه��ِدي��ِه َم��ن ب��ه��نَّ ي��ِض��لُّ آٌي ل��ُح��ْس��ن��ه 200 ��ب��اءِ ال��صِّ ِدي��ن إل��ى تَ��ْه��ِدي
يَ��ْع��ِص��ي��ِه ال دع��واُه ب��ُم��ص��دٍِّق ِل��ح��اُظ��ُه ال��َك��ِل��ي��ِم201 ع��َص��ا ِف��ع��اَل ف��ع��َل��ْت
يَ��ْرِق��ي��ِه؟! ف��َم��ن َل��ْس��ًع��ا، ب��ه أَْوَدْت ح��ي��ٌة م��ن��ه��ا ��بِّ ال��صَّ ل��ق��ل��ِب ت��س��ع��ى
ال��تِّ��ي��ِه َق��ْف��ِر م��ث��ِل ف��ي ِت��ي��ِه��ه ِم��ن ت��ح��يَّ��رْت ال��ع��اِش��ق��ي��ن ق��ل��وَب ف��أرى
ِف��ي��ِه َم��َراِش��ُف ل��ن��ا ال��ُع��ي��وِن م��ث��َل ��رْت ت��ف��جَّ أراَد ول��ْو ال��غ��ل��ي��ُل، ج��دَّ
تُ��ْرِدي��ِه َك��ْي ��بِّ ل��ل��صَّ ال��َع��ص��ا ش��قَّ ال��ه��وى ب��ح��َر أل��ح��اِظ��ِه ُظ��بَ��ا ��ْت ش��قَّ
ِف��ي��ِه َص��بْ��ِري ُج��ن��ِد م��ع أغ��رْق��تَ��ِن��ي ُم��َغ��رًَّرا ف��ي��ه أم��ع��نْ��ُت إذا ح��ت��ى
يُ��نْ��ِج��ي��ِه! ��ِج��ي ال��شَّ إي��م��اَن أنَّ ل��و م��ؤم��ٌن ب��ُح��ْس��ِن��ك إنِّ��ي ودع��وتُ��ه

اليهود. من فريٍق ِدين 200

البحَر، بها رضَب وحيث تَْسعى، حيًة فتَِصري بيَِده تُْرَمى كانْت حيث السالم، عليه موىس، سيِّدنا عصا 201

العظيم. كالطَّْوِد فرٍق كلُّ فكان فانفَرَق،
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مرض من بشفاءٍ تهنئٌة

تُ��ْم��ِض��ي��ه��ا واألق��داُر ُس��ي��وَف��ك واْس��لُ��ْل يَ��ْرِم��ي��ه��ا، ال��ل��ه إنَّ ِس��ه��اَم��َك! ْق َف��وِّ
يُ��بْ��ِن��ي��ه��ا وال��دِّي��ُن تَ��ْغ��ِرُس��ه��ا، وأن��ت يُ��ْم��ِط��ُره��ا ال��رَّأِْي س��ح��اُب ن��ج��ٍح، ث��م��اُر
تَ��ْه��ِدي��ه��ا ك��ن��َت إذْ ن��ائ��لُ��ه ف��أن��ت َوَط��ًرا ال��ِع��دا ف��ي ن��ال��ْت ال��ك��ت��ائ��ُب إذا
ل��َراِم��ي��ه��ا إالَّ إص��اب��تُ��ه��ا تُ��ْع��َزى ف��م��ا ال��ن��ب��اُل، ال��َم��ْرَم��ى ل��دى أص��اب��ْت إذا
يَ��تْ��لُ��وه��ا ��ب��ُح ال��صُّ وج��اءَ ج��اءْت، ك��ال��ش��م��ِس ي��ع��ق��بُ��ُه، وال��ف��ت��ُح أت��ى، ال��وزي��ر بُ��ْرءُ
ِف��ي��ه��ا وم��ا وال��دُّن��ي��ا وال��دِّي��َن، وال��ن��اَس، ُم��ْش��تَ��ِك��يً��ا ال��ج��وَد رأي��َت اش��ت��ك��ي��َت إذا
ت��َش��كِّ��ي��ه��ا ِم��ن اص��ِف��راًرا األص��ي��ِل ش��م��َس وك��َس��ى م��ع��ت��ل��ًة، ��ب��ا ال��صَّ رأي��َت أم��ا
ف��تَ��ْش��ِف��ي��ه��ا ال��دن��ي��ا ت��م��رُض س��ي��ًدا ي��ا ف��ع��َل��ْت، وال ال��دن��ي��ا، تُ��ْم��ِرُض��ك وك��ي��ف
َم��راِق��ي��ه��ا أْع��َل��ى ِم��ن ل��َس��ْع��ِدك خ��رَّْت إذَْن ال��نَّ��يِّ��راُت ال��ن��ج��وُم ح��ارب��تْ��ك ل��و

(انتهى)
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