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الكتاب إهداء

ومكتبتها املعارف مطبعة صاحب مرتي أفندي نجيب إىل
والعهد القيِّمة. الكتب ونرش العربية الطباعة إتقان يف فضله عىل للمأل إشهاًدا
٢٥ بمرور احتفاًال والكتَّاب املؤلفني من طائفة أقامه الذي الفيضِّ بالعيد قريب
الذكرى. تلك نفحات من نفحة إال الهديَّة هذه وما — الفريدة مطبعته عىل عاًما
البستاني وديع





مقدمة

معَجبًا، الرشق اه تلقَّ بنبأ الربقية األسالك اهتزَّت ١٩١٣ عام من يوم وذات جنيه: ٨٠٠٠
جاللة من بوساٍم ثم قدرها؛ وهذا «نوبل» بجائزة فاز هنديٌّ شاعر بًا: متعجِّ والغرب
وذلك الهند. وإمرباطور العظمى بريطانيا ملك جاللة من «رس» ولقب أسوج، ملك

طاغور». «رابندراناث هو الشاعر
الخياليَّة قصائده من صغرية مجموعة الجائزة به نال الذي الكتاب وكان األغاني: قرابني
ونصيبه اإلقبال من حظه عن تَسْل وال األغاني»، «قرابني أي نجيل» «غيتا سماها الروحيَّة
ترجماته حتىصدرت وأمريكا إنكلرتا يف اإلنكليزية طبعته تظهر تكد لم فإنه الرواج، من
األوروبية. األقطار وسائر وهوالندا، وإيطاليا، والنمسا، وأملانيا، وروسيا، فرنسا، يف

الكتاب طبع إىل السابقة هي الشهرية اإلنكليزية» مكميالن «رشكة وكانت البستاني:
الغزيلِّ «طاغور» شعر من أخرى بطائفة األدب عالم أتحفت أن لبثت وما الفائز،
اللغات معظم إىل نقل حتى ظهر ما ،« «البستانيُّ أسماه كتاٍب يف الخيايلِّ الحبيِّ أو
وإليك فيه الجرائد أقوال إىل النظر من ِعَظمه تتبنيَّ ما الشأن من له وكان األوروبيَّة،

بعضها:

تتألَّق درًرا ويصنعها الناس أمور من املألوفة الصغائر يتناول الشاعر هذا
يف وهو الرؤية ذوي من فهو والحياة، الحبِّ وجالل السماء روعات فيها
تُوزن الذي األعىل القسطاس إنه ؟ الحبِّ البرصيف ما أدراك وما بصري. الحبِّ

وطبيعته. املرء فطرة فيه
األوبزرفر



البستاني

الرتجمة عبثت كم ندري وما الشمس، طلعة من أبهى أزهار األشعار هذه
الجمال من القصوى الغاية يف لنا تجلَّت ما عىل ولكنها األصيل؟ برونقها
رواية من — عطريًة ساميًة ساذجًة — وفصوًال مشاهد بها وأعجب الرائع،

سحرية. حلَّة البيان من الشاعر ألبسها اليوميَّة، الحياة
ميل الداييل

األغاني» «قرابني يف مما واألفضل األحسن حتى تفوق «البستاني» أشعار إن
وإبداًعا. ًة رقَّ

نيوز الداييل

بهم فرتفع الشيوخ، يرتِّلها روحيَّة تسابيح األغاني» «قرابني حسبان لنا جاز وإذا الهالل:
فيستنزلوا الفتيان، بها يتغنى غرامية أناشيد « «البستانيِّ وقصائد السماء، إىل األرض
هذا عبقريَّة إالَّ وخواطرهم، ولألطفال ، وعواطفهنَّ لألمهات فمن األرض، إىل السماء
لنا تمثِّل الشعر من قطعة أربعون إال هو وما القمرين، ثالث اسم فالهالل النابغة؟
تقريظه: يف اإلنكليزية غازيت» مال «بال جريدة قالت وقد تمثيل. أيما واألمومة الطفولة
غاية، أبعد نخالها الوجدانية الحقائق من بصور الكتاب هذا يف «طاغور» جاءنا «لقد

األغاني».» «قرابني يف به أتانا مما قدًرا وأجلَّ شأًوا، وأسمى
من طيبة جملًة ونقلُت كتبه عىل وقفت ما بعد طاغور» «رابندراناث زرت وقد عنه: يشء
عودتي أثر وعىل ونثًرا. نظًما و«الهالل» و«البستاني» األغاني» «قرابني يف مما أشعاره
إحدى من فقرات وهذه مرَّة؛ غري الغرَّاء الهالل مجلة يف عنه كتبُت الهندية األقطار من

املقاالت: تلك
مخربه. ويسوءك خربُه، ك يرسُّ من الناس ومن كالعيان، الَخرب ليس املثل: يقول
زرته وقد خربه، من أعظم فمخربه طاغور» «رابندراناث النابغة الروحاني الشاعر أما
إجالًال. ولعبقريته إكراًما، ولذاته إعجابًا، بآثاره فازددت وحادثته، وشاربته وآكلته
العذب صوته مع وتسيل سنيَّة، أشعة عينيه من تنبعث سامية، نفًسا له أن وأيقنت

درية. معان فرائد عباراته خالل وتتألأل شجية، نغمات الرخيم
بنوه يقيم حيث الشهرية كلكتة مدينة فهو رأسه، ومسقط األصيل منزله أما
والده كان «بلبور»،1 من ناحية يف عامه معظم يقيض سنني بضع منذ ولكنه وذووه،
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مقدمة

للسكينة طلبًا سنة؛ ثالثني مدة انتيابها عىل وثابر ومنسًكا، صومعة انتحاها قد قبله من
اإللهية. الذات يف والرتوِّي للتأمل والطمأنينة؛ومواصلًة

أبيه لذكرى تخليًدا فيه أنشأها التي املدرسة تعهد إالَّ املتقطع هذا يف دأبه وما
كان بعبارتني تيمنًا السالم» «دار أي نكتان»2 «شانتي أسماه وقد الفيلسوف. القدِّيس
الشجرتني تجت الرخام من نصبني عىل منقوشتان اآلن هما تأمالته، يف يرددهما والده
الصالح هو التام، السالم هو «هللا (١) الهجرية: يف ظلهما إىل يفيء كان اللتني األختني

روحي». وسالم قلبي، وفَرح نفيس، سلوة «هللا (٢) الوحيد»، الفريد هو التام،
عيونهم يف وأنه وسالًما، تحيًة نعليه بلثم يتربكون وأصحابه قومه أن علمت وإذا
أودعهم، من أودع كونه كله عجبك يقيض أن بدع فال لذلك، وعجبَت علوية صفة ذو
فإنه ومحبة؛ إخالص قرابني له يقدمونها التي الياسمني زهرات من وألطف وأرقَّ
وحديثه وعادته زيِّه يف والسموِّ السذاجة بني جامع والتواضع، الدَّعة بنيَّ لطيف، أنيس
مستحسن وكل الفطري، الطبعي إىل ميال سكنة؛ أو حركة من يأتيه ما كل ويف وأسلوبه،
الطبيعة مجاراة يتوخى وعمله، قوله يف رصيح واملكتسب؛ الصناعي من مفيد أو
التي سماج» «الرباهمو طريقة عىل الدين من وهو سبيًال. ذلك إىل استطاع ما والحقيقة

فيها. وثنيَّة وال والده إليها دعا
أردفته أو النظم وأشفعُت موجزة، مقدمة قطعة لكل جعلت قد كنت وملا التعريب:
املسلك عن أو الشاعر، عن املقام هذا يف اإلسهاب إىل بي حاجة فال نثرية، برتجمة
أطلعت إنني أقول: أن وحسبي «البستاني». من املختارات هذه تعريب يف سلكته الذي
اإلنكليزية؛ إىل حرفيٍّا العربية األبيات له وترجمُت القصائد هذه بعض عىل صاحبنا
النقل يف طريقتي عن الرىض من منه فأنسُت تجوزته، الذي الترصف مواضع ألريه

بمثله. ألحلم أكن لم ما عليها واملوافقة
البستاني وديع
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البستاني

هوامش

كلكته. من بالقطار ساعات أربع عىل قرية (1)
البنغالية. اللغة يف (2)
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األول الفصل

الراجح، العقل وصاحب التليد، املجد ووارث واليسار، البحبوحة ابن وهو شاعرنا؛ شاء لو
خري جاء ولكنه أسماها. ونال أعالها لطال والوظائف، املناصب وطلب النادر، والذكاء
إىل خاليًا دنياه، معتزًال عمره من الثاني الشطر قىض الذي راناث» «دافند ألبيه خليفة
موحشة، برية يف أختني، بشجرتني العيش، وسعة الجاه بسطة من أوتيه مما قانًعا نفسه،

«الحقيقة». عن بحثًا والتفكري التأمل إال له دأب وال ظلهما، إىل يفيء كان
اك النسَّ منهج ينهج لم النفسانية، واملآرب الدنيويَّة، املطامع من خلوه عىل أنه بيد
بل صفيًقا، حجابًا الناس وبني بينهم ويرضبون العالم عن ينقطعون الذين املتقشفني
واملعروف يأتيها، الحسنة وأن التقوى» إىل «أقرب مكان كل يف «الحق» لقاء أن إىل ذهب

العيش. وشظف الوحدة معاناة من الورع عىل أدل به، يأمر
وقد وبدائعها. محاسنها إىل ينظر إذ هللا إىل يرى فهو حبٍّا، الطبيعة شغفته إنه ثم
يناجيها الطوال الساعات ويلبث نفسه، عن فيذهل الحديقة يدخل قد أنه ذويه من علمُت

زرعها. وزهور غرسها، أشجار بني العلمي معهده شيد رأيتُه وقد ويغازلها.
الكتاب عنوان جعلها التي األوىل النبذة هذه قراءة عند أمره من تقدم ما ذكر وحبذا

وديباجته:

بعبِدك!1 رحمًة الخادم:
ُمناك، إىل خطاك تحث َلْم فعالَم األعضاء. ِعقُد وانفرط املجلُس، ارفضَّ لقد امللكة:

هذا؟ يا



البستاني

الشاربون علَّ فإذا تقصريًا. ال تأخرُت وتدبريًا عجًزا، ال حزًما توانيت إنما الخادم:
وسلسبييل، رحيقي هو السؤر فذلك الكأس، يف النفسسؤًرا وعافت وثملوا وسكروا ونهلوا،

غلييل. وارتواء ِعلَّتي شفاءُ الثُّمالة وبتلك
وهأنذا. ساعتي هذه موالتي، أجْل

القرص؟ هذا من أبصارك مطمح يكون أن عىس وماذا امللكة:
بأن ترفعيني أن أمانيَّ وجنة أمايل، وكعبة الباقية، بالبقيَة ألقنع إنني الخادم:

غريها. ال الحديقة فتولِّيني تخفضيني،
هذا؟ يا لحمقك يا امللكة:

التي الخطرية املناصب مقاليد يديِك بني خالٌع إنني التاج: ربَّة يا رويَدِك الخادم:
وأما املتداعية، الجدران خلل بها فأسدُّ سيويف فأما كاهيل؛ وأثقلِت عنقي، بها طوَّقِت
موازين إلقامة تنتدبيني أن اليوم بعد عيلَّ عطِفك من يكن وال ماد. السَّ يف فأغرسها رماحي
القبائل وتدويخ البالد، وفتح اإلغارة، شنَّ تكلفيني أن وال القاصية، املحاكم يف العدل

وحسبي. الحديقة؛ 2 بستانيَّ أكون أن يل هبي بل العاصية،
كبستاني؟ تخدمنا وكيف امللكة:

الفجر، الح فإذا بنان، من أَطوع بينهما كنُت الصولجان، من يداِك َخَلت إذا الخادم:
أذيالك مسحب كان األزهار، حديقة إىل النهار، مليكَة أختَِك وباكرِت طالئعه، بدت أو
حوَليك وتتمايل وتتثَنَّى وترحيبًا، بك تأهيًال د وتتصعَّ تتصوَّب نديَّة، أعشاٍب بني األُرجوانيَّة
تفتديِك، متفانيًة قدَميِك، مواطئ عىل وترتامى عليِك، ثناءً أريجها وتنرش وذهوبًا، َجيْئًة

عينيك. بني املوت إىل توَّاقًة
اج، الوهَّ وعسجدها املوَّاج، زبرجِدها عن لحاُظك ونَبَْت الوثرية، األَريكَة َجنْباِك ملَّ وإذا
أن القرص، ربَّة عني يف حظوٍة ذي كبستانيٍّ فواجباتي إذن، الحديقة يف واستلقيِت فجئِت
رحمًة األغصان، وميساِت َميْداِتها وبني األوراق، وحفيِف األرجوحة3 أننِي بني أُناسق
األفنان خالل من إليِك ليبعَث والغيوَم الظلمَة يناضل السماء عرض يف الهائم بالبدر
األنيق. بُرِدك أهداب عىل سناه بياض من يرتسم ما إالَّ تلك وما والوقار، التجلَّة بُقبالت

املحسود الرساج4 ذلك املعطَِّر املطيَِّب بالزَّيت أُفعم أن أيًضا وظيفتي من ويكون
متفنِّنًا والزعفران ندل بالصَّ رجَليِْك مسنَد أُزخرف وأن عليك؛ ويسهر يحرسرسيَرك الذي

واإلِبداع. التَفنُّن شاءَ ما ُمبدًعا
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األول الفصل

ذلك؟ عىل وجزاؤَك امللكة:
ألطوِّق كالنيلوفر5 النَّوارض أناملك بضمِّ هاتني ليديَّ تسمحي أن وجزائي الخادم:

الَعَشقة.6 بدم قدَميِْك أخِضب وأن الزهر؛ بسالسل معصَميِْك
مقضيَّة. حاجٌة امللكة:

تنبيه

ولذلك ووحشيِّها. غريبها دون األلفاظ من املألوف املأنوس تخريُّ إىل التعريب يف قُت وفِّ عساني
إىل باإلملاع أو لاللتباس، مظنَّة أخاله مكان يف اللفظة من املراد إىل باإلشارة الرشح يف اكتفيت فقد
وأخاله العربي، املطالع به يمر لم مما ذلك، إىل وما وأحوالها، الهند عادات من الحالة أو العادة

به». الجهل وال باليشء «العلم باب يف داخًال

هوامش

.(٤) رشح من األخري الجزء انظر (1)
للرائحة «بو» من آتية األصل فارسية اللفظة وهذه البستان، إىل نسبة البستاني (2)
قياًسا السنسكريتية إىل مردودة — «تان» األقل وعىل — «ستان» ولعل للمكان. و«ستان»
صح وإن مكانه. وحرفيتها السالم» «دار تعريبها يف يقال التي نيكوتان» «شانتي عىل
سمي حال كل عىل فهو وإال بنسب. الهندي أصله إىل يمت املعرب الكتاب هذا فاسم ذلك

غريب. اتفاق وهو املعرب.
الفارسية اللغة من اللفظة لهذه العرب استعارة أن املقام، هذا يف ذكره بنا يجدر ومما
ليصفوها، الحدائق يعرفون يكونوا لم أمرهم وأول جاهليتهم يف أنهم عىل صادقة داللة
أصابوه فيما والخمر الزهر شعراؤهم عشق إذ عرصالفتوح بعد إال الباب هذا يطرقوا ولم
نشأت فإنها الهندية األمة أما املعهودة. وخمريَّاتهم بزهريَّاتهم فنفحونا الرتف، أسباب من
هذا يومها إىل عهدها أول من فكانت والقفار، البوادي يف ال والغياض الغاب يف وترعرعت
أيًضا ثمة ومن للطبيعة، الهنود عشق ثم ومن جمة، ومزايا قيًما والنبات للشجر تعرف
ويعنوا الحدائق يتخذوا أن إذن غرو وال الحيوان. دون ومأكًال قوتًا النبات عىل تعويلهم
بورقه، وتربكوا فعبدوه، بعضه قدسوا أن قلوبهم من مكانة الشجر حسب بل بأمرها.

ألغصانه. وترضعوا
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البستاني

ويرتزق شئت، ما ها سمِّ املهنة، أو الصناعة، هذه يتقن رجل عندهم «والبستاني»
للحرث، ومعوًال للري مضخة إال دنياه من يعرف يكاد ال أمي ساذج وهو ويتعيش. بها
والتواضع، الدعة يف غاية إذن فهو طبقاتهم. من الدنيا يف ويُعد للتهذيب، ومقراًضا
رقابته وإذا املحيا، طلق بالسالم بادرك به مررت إذا والقناعة. الرىض يف املثل ومرضب
عىل دالة يعدم ال الناس، بني شأنه حقارة عىل إنه ثم الكالم. قليل العمل كثري وجدته
من بهما يفوز قلما وهناءً سعادة عنه، ورضاهم فيه، حبهم من تخوله الحديقة، أرباب
التي الزهر بشفاعة شاء، ومتى واملساء الصباح يف وسيدته سيده عىل يدخل فإنه سواه.

القطعة. هذه يف شاعرنا إليها أشار التي الواجبات من واجبة بحجة أو ترد، ال
يُعلَّق «حبل األرجوحة أو فقط وباألول مًعا وتشديدها الجيم بفتح الرجاحة (3)
كصغارهم، كبارهم الهند، أهل أن عىل معروفة. وهي اللغة، يف كذلك الصبيان» وتركبه
كرسيني بشكل صندوق شبه لها ويجعلون والحدائق، املنازل يف األراجيح يتخذون
الحرارة من البالد إقليم أن وذلك السواء. عىل الشخصني أو الشخص يسع متقابلني
للهواء. مجلبة بخطراتها كاملروحة بميداتها األرجوحة أن يخفى وال معلومة، شدة عىل

نطلب لغوي» «معجم إىل نحتاج بحيث — هلل والحمد — التمدن من اليوم نحن (4)
طرفها ويلهب الزيت يف الفتيلة فيه تلقى الخزف من إناء «أنه لنعلم «الرساج» لفظة فيه
العربية، عىل والسيطرة السلطان من له يكون لغوي» «مجمع إىل أو به» ليستضاء البارز

اإلناء. هذا ويريد «اللمبة» يقول من لسان به يبرت ما
منه الهنود ويصنعها امللون، الزجاج من الرسج يصنعون زمانهم يف الفينيقيون وكان
النصارى. بعض كنائس يف الشموع بمثابة هياكلهم يف وهي الصالحة املعادن أي ومن

تعرف ال العرشون القرن وهو الشاعر، عرص يف الهند أن الذهن إىل يتبادر وقد
الهند حوارض إن فنقول: امللوك، بقصور يليق ال الزيت نور أن أو وأنوارها، الكهرباء
أحدث عىل — منها الجديدة األحياء سيما وال — وهي بالكهرباء منارة مدائنها وكربى
كنى — يل يلوح ما عىل — شاعرنا إن ثم والنظافة. النظام من يكون ما وغاية طراز
الرساج عىل معولة تزال ال كأمة اليوم والهند شخصه. عن وبالخادم األمة، عن بامللكة
(«بطرس» «البستاني» رثاء يف اليازجي لقول مصداًقا يكون أن يريد وكأنه للنور. مبعثًا

إلخ). … املعارف ودائرة املحيط محيط صاحب

ل��ب��الده خ��ادًم��ا ي��س��م��ى أن م��ن ع��ن��ده أش��رف ول��ي��س ال��ب��الد خ��دم
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األول الفصل

ضفرها أزهار أكاليل إال الفضيلة، إىل ودعا الحب، بها ف رشَّ التي القصائد، هذه وما
وآدابها. ألمته فخر تاج وجعلها

وساق كالجزر أصل له الراكدة، املياه يف ينبت الرياحني من رضب النيلوفر: (5)
عن يسقط بلغ وإذا وأزهر أورق سطحه ساوى فإذا املاء، عمق بحسب يطول أملس،
يصبغ الذي وهو «نيل» من مركبة قيل أعجمية كلمة وهي أسود. بزر داخله ثمر رأسه
(عن الجناح مصبوغة الورقة ألن بنيل؛ مجنح قيل فكأنما الجناح، اسم وهو و«فر» به

املحيط). محيط
القديم، السنسكريتي الشعر يف ا جدٍّ كثري وذكره الهند، بالد يف وألوان أنواع وهو
والعرب، الفرس عند كالنرجس فهو العيون، تشبَّه وبزهره الحية. الهندية اللغات وأشعار
فيقولون: مائه. وكثرة لخضله ونضارتها األطراف غضارة تشبَّه وبورقه القبيل. هذا من
بتشديد والنوفر النَّوفر فقالوا: وصحفوه، العرب، شعر يف ورد وقد والقدم. اليد نيلوفري

ضمها. أو فتحها مع النون
األصل يف واللفظة القاموس. يف كذلك وتصفر، تدق ثم تخرضُّ شجرة الَعَشَقة (6)
ذلك. يكون وقد عينها للشجرة والهندي العربي االسمني أن من ثقة عىل ولست «أشوقه»
تلبث ال ثم الزهر، محمرة بها إذا الورق، مخرضة هي بينا الهندية الشجرة رأيت وقد
أحد يف «العشقة» خرب عىل مرة عثرت أن أذكر وكأنني جميًعا. وزهرها ورقها يصفرَّ أن
فالعشق حال كل وعىل هندية، شجرة أنها وقرأت العشق، عن كالم سياق يف العرب، كتب
ما وهو الوجه، يف ماء تدفق أعراضه مرض ألنه العشقة، من مشتقٌّ بعضهم زعم يف
يضارعه وسقم دقها، يقابلها نحوٌل ثم واخرضارها، الشجرة عود يف املاء جري يقابل
وأشبه صفرة إىل ضاربة حمرة ولونها زهرها، عصارة العشقة بدم واملراد اصفرارها.

بالحناء. يشء

17
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النفس، طاهر األلفاظ، ناصع املعاني، رائع خياليٍّا شاعًرا طاغور أوروبا عرفت لنئ
وأجلَّه الرنان، األصفر من ُجعًال وأنالوه والسبق بالتفوق أدباؤها له فحكم الفؤاد، عفيف
تقيٍّا قبل من عرفته الهند فإن سام، بلقب اسمه فوا ورشَّ بوسام، صدره فزانوا ملوكها،
بعذوبة قلوبهم أذاب تكلم إذا روحيٍّا، وخطيبًا ومغنيًا إلهيٍّا، وواعًظا ومعلًما يًسا، ِقدِّ ورًعا
فأبكاهم، أشجاهم قصيدته رتل إذا حتى بيانه، بسحر نفوسهم حرك خطب وإذا صوته،
النبي منزلة وأنزلوه مراتبهم عن فرفعوه الخيال، سماء يف بألبابهم فطار أطربهم أو
علمت وقد الرءوس. دون والنفوس القلوب عىل ج متوَّ غري ملًكا طائفة وتخذتْه الشاعر،
رحبه عىل املقام ضاق ويرتل، ليخطب كلكتة يف الكبري الهيكل دخل إذا أنه أمره من
يف حجة بل وأستاذ، ماهر موسيقار وهو بالوفود. وأبوابه طرقاته وغصت بالحضور،
قلنا فإذا مًعا. وأغنية أنشودة فأصبحت اللحن، لها صنع القصيدة نظم وإذا الغناء. فن
روحية دينية إما وهي ألحانها. وفاتتنا بمعانيها فزنا قرأناها وإذا أغانيه، أردنا قصائده
األغاني»، «قرابني أي نجيل غيتا سماها التي املجموعة ومنها األرض، إىل السماء تستنزل
عن قال وقد هذه. «البستاني» أشعار ومنها السماء، إىل األرض ترفع غرامية دنيوية أو

حياته: طول ويسبحه يعبده كذلك فهو مغنيًا، شاعًرا أرادني هللا إن نفسه:

آن بل وإنشاًدا، غناءً فحسبك شيبًا؛ رأسك واشتعل باملغيب، شمُسك آذَنَْت لقد
«لبيك». فتقول: الغد» «داعي إىل وتصيخ تُصغَي أن لك

له. أفتح طارًقا أتريَّث ومصيٌخ؛ مصٍغ وهأنذا املساء، ذا هو الشاعر:
التهنئة؛ آَي إليهما فأزف يلتقيان، هائمني قلبني لعلَّ وأترقب، أرصد وهأنذا
سكونهما يحرك شجيٍّا نغًما يتسوالن الساجية العيون من توءمني لعل أو



البستاني

من تبوأت أنا إذا وأرسارها، وللعيون وعواطفها، للقلوب ومن عنهما. ويرتجم
وراءها؟ وما املوت أكمة إىل شاخًصا ولبثت صماء صخرًة الحياة ساحل

شيئًا يخمد النضد1 َلَهب وذاك وتتوارى، تأفُل السماء جبني ُغرَّة تلك
أصواتها تصوب آوى بنات من جوفٌة وهذه املتهادي؛ النهر ة ِضفَّ عىل فشيئًا
أن اتفق فإذا الضئيل. الهالل ضياء عىل املهجورة، الدار عرصة يف دها وتَُصعِّ
فيه، ويتفرَّس الليل، يف ليُحدِّق القبيل، هذا ومر كوخه، من درج قرويٍّا أًخا
أذنه يف فيهمس به يقف بِخلٍّ له فمن الظالم، ثرثرة إىل مصغيًا أطرق ثم
أعالج كأني حتى أبوابي، وأوصدت بمنزيل اعتصمت أنا إذا الحياة، بأرسار

نجيٍّا؟ وأخلص منهما ألتملص اإلنسانية وسالسل البرشية قيود
شأن وما بيضاءَ؟ السوداءُ وُمسخت خضابها، من تي ِلمَّ نََصلْت إن عيلَّ وما
والشيوخ الصبية أصحب مًعا، وكهل فتًى اليوم أنا وها رماًدا؟ صارت فحمة

سًوى. حدٍّ عىل
َطْرف. لها يُربق يكاد ال وعيوٌن البسمات؛ عنها تغيب ال ثغور وهنالك
فاملسَعدون الظالم. أجنحة تبلل وعربات الشمس، عني يف ترتقرق دموع وهنالك
وقت عيلَّ وعز حاجة. إيلَّ أو مراٌم يفَّ له كلهم الباكون، والتاعسون الضاحكون،

الحياة. وراء ما إىل أو املوت، إىل بالنظر عليه، وأقيض أقتله أو أقضيه،
لكل مسانٍّا فهبني جميًعا والكهولة والشباب، الطفولة، عشت إنني وإذ
واشتعل مني العظم «وهن أن عيلَّ وما الظهر! محدودب ولكل الظفر، ناعم

شيبًا». الرأس

هوامش

استُعريت كلمة رصفه» وحسن ترتيبه يف بالغ أي املتاع د «نضَّ من النَّضد، (1)
«إلياذة» تعريب يف بها عهدي وأول لتحرق، الجثة عليه وتوضع يرصف الحطب أو للوقود
يحرقون اليوم، إىل عهدم أول من كالهنود كانوا جاهليتهم يف اليونان إن إذ هومريوس؛
املسلمني، وغري املليون، عرش دون وهم املجوس غري بالهنود ونريد يدفنون. وال موتاهم
نزحوا الذين النار، عبدة وهم املجوس فإن الهند. سكان من مليونًا، تسعني نحو وهم
بل مذرة، نطفة من قذرة بجيفة معبودهم يدنسون ال فتحها، إثر عىل فارس بالد من
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تعريبه بما يسمونه لذلك معد مكان يف الطيور، وكوارس النسور، إىل موتاهم يرمون
يكفنون واليهود وكالنصارى األقطار، سائر يف فكإخوانهم املسلمون أما السكينة». «برج

ويدفنونه. امليت
ثالثة. أو نضدان محرقة وبكل محرقات. أو َمحرقة عظيمة هندية مدينة ولكل
من الجثة، إحراق من الفراغ أثر عىل امليت أهل فيه يستحمُّ الصهريج، أو املاء وحوض
أو النهر، ضفة عىل محرقتهم يجعلون فالقرويون ولذلك ومكمالتها. املحرقة مقتضيات
ما يخفى وال الدينية، واجباتهم من وهو هذا، الوضوء فرض ليقضوا املاء، من مقربة عىل
حرقة من الفقيد ذوي عن التخفيف يف الحكمة من الصورة هذه عىل الجسم إنعاش يف

األىس. ولوعة الحزن
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الثالث الفصل

ترسمه أو اللسان به ينطق أن قبل الحس، أوتار وحرك الصدر، يف اختلج ما الشعر خري
عىل ومداعبتهن العذارى أمر من القيس المرئ اتفق ما ولوال الطرس. فوق الرياعة
ابن شأن من كان ما ولوال الشعر، يف اإلمارة أكسبته بمعلقة شاعريته جادت ملا الغدير،
فما وإال برائيته. والثاني بعينيَّته، األول خلد ملا محبوبتيهما، مع عوانة، بن وبرش زريق،
وأجود لياله. لوال قيس أو بثينته، لوال وجميل عزته، لوال بكثريِّ أو عبلته، لوال بعنرتة ظنك
شعر يف نظر ومن والوجدان. الشعور عن فانبعث األغراض، من غرض يف جاء ما القول
املاضية قومه؛ وأحوال واألدبية، منها املادية الشخصية؛ أحواله من علم عىل وكان طاغور
لقلبه، أو لنفسه عرضت معلومة لحاالت رائعة صوًرا إال فيه ير لم والحارضة، منها
األدباء إقبال من شهد ما بعد إال القصيدة هذه ينظم لم به وكأني يرى. ما فيهما فأحدثت
وحرصهم بها إعجابهم وشدة أشعاره، من اإلنكليزية إىل نقله قد كان ما عىل األوروبيني
فكأنه املزية، معروفة وغري القدر، مجهولة البنغايل أصلها يف كانت أن بعد ذلك — عليها
لم التي «قصائده» وأهملها، فألقاها «الحبيبة» عني يف ترق لم التي «األشياء» بتلك أراد

األوروبيون. أي «األجانب» إكرامها يف وبالغ «الهند»، بها تحفل
واالعتداد االفتخار عن الناس وأبعد التواضع، يف وغاية الروح»، «خفيف وطاغور
ظاهرة الخلة وهذه يسمِّ. ولم كنى أو باإلشارة اكتفى بضاعته إطراء أراد فإذا بالذات،

جميًعا: وحياته أسلوبه يف
الجمال؛ عجيبة األلوان غريبة بأشياء وفزت البحر، يف شبكتي وطرحُت صباٌح: وكان
ونظرٍي العيون، يف املتألقة للدموع ومحاٍك الثغور، يف املتأللئة بالبسمات شبيٍه فمن

الصبايا.1 لوجنات



البستاني

بتعب لييل راحة أشرتي أن وبنفيس يومي، بأعباء نائيًا البيت إىل وتحاملُت مساءٌ: وكان
بأناملها أنيقة، زهرٍة أكمام تمزِّق الحديقة، قلب يف جاثمة الحبيبة وكانت نهاري.
ولبثت يديها، بني بيدي ما وألقيت أقدمت ثم عني، طرفة وأحجمت بها وقفت الرشيقة.

ساكنًا. صامتًا
عوامل شفتيها، عىل سلطت ثم تقدمتي؛ إىل وَرنَت َطْرفيها فحرَّكت هي أما
جدوى». وال معنًى، لها أؤنس ال إني الغرائب! لهذه «يا يأتي: بما فتحركتا فكرها،

يف التحف تلك أغنم لم إنني ويحي! ثم ويحي نفيس: يف وقلت رأيس فنكَّست
بها. وتليق تروقها التي الهدية غري فكانت سوٍق، من ابتعتها وال موقعٍة،

قارعة عىل الَهنات بتلك عني ُملقيًا غمي، وأُساور همي، ي أُرسِّ تلك ليلتي وقضيُت
األخرى. تلو واحدًة الطريق

وذهبوا منثورها، ونظموا شتاتها، جمعوا غرباء بأجانب وإذا ثانية: مرًة صباٌح وكان
غانمني. بها

هوامش

مما اإلنكليزي) األصل يف كذلك (وهو البحر» يف شبكتي «طرحت قوله: لعل (1)
أقرب كنت الغائصني» مع «وغصُت قلت: لو ولعيل الدالء» يف دلوي «وأدليت قولنا: يقابل
كالسمك بالشبكة يؤخذ وال عليه يُغاص إنما وهو اللؤلؤ». «صيد وهو الحال مقتىض إىل
التعبري يف الشاعر بأسلوب خربتنا فإن «الآللئ» ذكر من ِخلو األصل أن ومع مثًال.
األبيض الدرِّ من إذ الفرائد؛ ألوان والوجنات، والدموع البسمات بتلك أراد أنه عىل تدلنا
من أما اللفظ. حيث من هذا — الحمرة إىل الضارب واألبيض النقي، واألبيض الناصع،
ببسمة لنا) يلوح ما عىل إشعاره (وهي «األشياء» تلك تشبيه يف ما يخفى فال املعنى حيث
مجايل كونها حيث من املعنوي، جمالها إىل اإلملاع من صبيَّة، خد أو عني، دمعة أو ثغر،

والفؤاد. النفس مظاهر وسائر والرسائر العواطف لغرر مرائي أو
— األصل مجهول القدر، معروف الكريمة الحجار يف وهو — اللؤلؤ ذكر وعىل
فارس. وخليج العرب، بحر من العرب غوَّاصة يصطاده ما وأغاله أجوده إن نقول:
أسرتاليا. مياه وبعض الهندي واملحيط األحمر، البحر يف قيمة أقل أنواع منه وتحصل
األفضل. هو أبيضه أن عىل الزرقة. إىل املائل أو األزرق، اللؤلؤ يستخرج األخرية هذه ومن
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تجار فإن ولندن. وباريس الهند ثغور أحد بمبي بني محصورة تكون تكاد وتجارته
بمبي، به ويأتون الغواصني من يشرتونه والبحرين والكويت البرصة أهل من العرب
به يبعثون وهؤالء األسالك. يف وينظمونه ويثقبونه ويغسلونه الهنود منهم يشرتيه حيث
لؤلؤة حصلت فإذا قيمته أما املذكورتني. األوروبيتني العاصمتني إحدى يف عمالئهم إىل
فهي الحجم كرب الصفات تلك إىل وجمعت األديم شفافة الرونق صافية الكروية مستتمة
بمبي يف العرب تجار كبري عند درة رأيت وقد العقد. واسطة تجعل التي الفريدة الدرة
بها. وأعجب فأكربها عنده عاينها قد رتشلد موريس وكان جنيه، آالف بعرشة باعها

يعرف صديف حيوان بدن يف نتوء وتجاره، أربابه يزعم ما عىل فهو اللؤلؤ، أصل أما
اقتلعوا إذا فالغواصون ولذلك أصابه. خدش أو جرح يفرزه إفراز من ينشأ باملحار،
كبريًا، وال صغريًا لؤلًؤا بدنه يف يجدوا فلم وفتحوه به، وصعدوا البحر، قعر من املحار

أعلم. وهللا املغاص. يف باملحارة ورموا بإبرة نخزوه
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نظمها جاء وقد الترصف. ببعض عربته مما وهي األصل. يف الثامنة القصيدة هي هذه
فكان ذلك، حصل عفًوا وإنما ملتزمة، قافية غري وعىل املقاطع قليل وزن عىل العربي
وصيغته الرد. من الفتاة واستحياء هي» «أين السؤال: يف والنكتة الحال. مقتىض عىل
والدالل الغنج عنه ينشأ الذي الحياء تمثيلها يف األبيات هذه وجمال أنا». «هي األصلية:
لوال وهي واألدب، الحشمة من يكون ما أعظم عىل الهندية واملرأة الحبيب. طبائع من
العفة أعوان من وهو والحياء الخلتني. بهاتني تحلت ملا خلقها من الحياء فطرة تملك
إليها تدعوان وزينة حلية للمرأة يكون والخوف، الضعف إىل مردوًدا كان وإن واألنفة،
وأيده. الرجل بأس عىل ضعفها تنرص وقوة بها تتذرع ذريعة فيصبح فيها، وترغبان
والحياء شيمها من فرعان املرأة يف والتمنع واملنع منع، ما اإلنسان إىل يشء أحب قيل: وقد

أصلهما.
وتفصح تعرف هي كأنها حتى املرأة لسان عىل جعل مما العربي الشعر يف ما وقليل
هذا يف أخوات القصيدة لهذه وسرتى القليل. من وأقل ا جدٍّ نادر لعله بل عواطفها، عن

الباب:

��ب��ا ال��صِّ وق��بَّ��ل��تْ��ن��ي ��ح��ْر ال��سِّ ت��ج��لَّ��ى ��ا ل��مَّ
خ��ب��ا ح��ي��اءٍ وم��ن اس��ت��ت��ْر ِخ��دري ون��ور
ش��ج��ي ل��ح��ٍن ب��ك��ل ال��غ��داْة ط��ي��ور ق��ام��ت
ال��دُّم��ل��ِج! ث��رث��ارِة ل��ل��ف��ت��اْة َم��ْن وق��م��ُت:
ال��ُم��رس��ل ف��رع��َي ف��ي ن��دي زه��ٍر إك��ل��ي��ل



البستاني

ب��ال��ح��ل��ي رنَّ��ان��ٌة ي��دي ، خ��ِل��يٌّ ق��ل��ب��ي
��ب��اْح ب��ال��صَّ ��ًح��ا م��وشَّ ف��ج��رِه م��ن وج��اء
ال��م��الْح ث��ن��اي��ا أغ��ل��ى درِِّه م��ن ال��ج��ي��د1 ف��ي
أط��ل��ُب؟ ال��ت��ي أي��ن أن��ا: ع��نِّ��ي ي��س��أل
ي��ك��ذُب ال��ح��ي��ا إنَّ ه��ن��ا: ل��ي��س��ت ف��ق��ل��ُت:

∗∗∗
ال��س��راْج اض��ط��راِب ق��ب��ل ال��ج��م��ي��ْل األص��ي��ل ب��ع��د
ال��لَّ��ج��اْج ب��ع��ض ض��يَّ��ع��ُت ال��ط��وي��ْل ش��ع��ري ل��ي��ل ف��ي
ال��غ��روْب ره��ن وال��ش��م��ُس ال��م��رك��ب��ْة ف��ي وج��اء
ال��ج��ي��وْب م��لءُ وال��ن��ق��ع ك��ب��ك��ب��ْة ف��ي وال��خ��ي��ل
أط��ل��ب؟ ال��ت��ي أي��ن أن��ا: ع��نِّ��ي ي��س��أل
ي��ك��ذُب ال��ح��ي��ا إنَّ ه��ن��ا: ل��ي��س��ت ف��ق��ل��ت:

∗∗∗
ال��رب��ي��ْع ف��ص��ل ب��ح��س��ن ال��زاه��رْة ل��ي��ل��ت��ي ي��ا
أس��ت��ط��ي��ْع ال وال��ن��وَم س��اه��رة أن��ا — ط��ول��ي
ال��م��ن��ي��ْر س��راج��ي إل��ى ال��َج��ن��وْب ِل��ط��اف ت��ه��ف��و
س��ري��ْر ف��ي س��ج��ن��ه م��ن ال��ط��روْب ِخ��دري ب��ب��غ��اءُ
األرِض ع��ل��ى وح��دي ج��اث��م��ْة م��ح��زون��ٌة
أُغ��ض��ي ال وال��ط��رف ال��ن��ائ��م��ْة أح��س��د ال
ه��ن��ا ه��ي ف��ه��ا واس��أْل، ل��ل��ط��َل��ْب ُع��ْد أق��ول:
أن��ا إال ت��ل��ك م��ا ك��ذْب ق��د ال��ح��ي��ا إن

هوامش

الحيل رجالهم ويلبس الشعوب، كسائر يتختَّمون طبقاتهم تفاوت عىل الهنود (1)
أمراء اشتهر وقد األعناق. عىل وعقوًدا اآلذان، يف وشنوًفا وأقراًطا الزند، عىل أساور
اللؤلؤ. وعقود الكريمة الحجار ثمني من يلبسونه بما األوروبية العواصم زار ممن الهند

28



الرابع الفصل

الربع، هالل مثل صدره وعىل العروس فرأيت بارودا، ململكة العهد ويل زفاف وحرضت
العالء: أبي بيت فذكرت عنقه تثقل خلتها اللؤلؤ عقود من بضعة

ع��ق��ده م��ن ال��ث��ق��ل ي��ش��ك��و وك��ان ج��ي��ُده ال��ث��رى ث��ق��ل وح��ام��ل

قديم منذ الحيل، لبس يف سوى حدٍّ عىل والنساء كانوا رجالهم أن عىل يدلنا ومما
ويف الكبريتان، الهنديتان امللحمتان وهما و«الرامايانا»؛ «املاهابراتا» يف نقرأه ما الزمان،
اعرتاه وقد للملك وصًفا شاكونتال رواية يف ورد ما ذلك ومن السنسكريتية. اآلثار سائر

الغم: ودهمه الهم

ح��ال ال��ن��ب��ل م��ن ع��اط��ل زاه��د م��ل��ي��ٌك ف��ه��و ال��م��س��وح ت��ردى ق��د
ان��ت��ح��ال ذي م��ع��ص��م ف��ي ن��ض��ار م��ن ب��س��وار ح��ل��يِّ��ه م��ن ق��ان��ٌع

يُنطق إذ هذه؛ روايته من آخر موضع يف املعنى بهذا «قاليداس» ترصف ألطف وما
النحول: من اعرتاه ما واصًفا األبيات بهذه العاشق امللك هذا

ب��ان��س��ج��اْم س��اب��الت ب��دم��وع ��ع��تُ��ه��ا رصَّ ح��ل��ي��ة وس��واري
يُ��س��اْم م��ا ي��ش��ك��و ل��ل��م��رف��ق س��ال م��ع��ص��م��ي ف��ي رع��ش��ة تَ��رْع��ه إن
وع��ظ��اْم ج��ل��ًدا ال��س��اع��د واغ��ت��دى وه��ى ف��ال��ج��دل ي��ث��ن��ي��ه م��ا ع��ز
ال��س��ه��اْم رب أك��ن ل��م ف��ك��أن��ي ال��ِق��س��ي آث��ار م��رس��وم وع��ف��ا

والطرفة األذن، يف كالطنني املعصم يف والرعشة السوار. إىل عائد «ترعه» يف والضمري
ما حسب عىل الحق، بخري بشريًا أو واقع برشٍّ نذيًرا ويعدونه به يتكنهون مما العني، يف
امللك إن نقول: األبيات هذه لتفسري وتتمة األعضاء. هذه من اليسار أو اليمني يف يكون
بحيث العود، ودقة النحول، من اآلن أصبح وقد العضل، شديد وكان بالصيد، مولًعا كان
آثار إن بقوله: هزاله وشدة لحمه زوال عن وعربَّ مرفقه، إىل معصمه من السوار يسيل
ال كأنه حتى حت وامَّ اضمحلَّت قد ذراعه عىل ظاهرة كانت التي القوس) (عن الرمي

والرماية. بالصيد له عهد
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مضاهاتها من مقداره تتبنيَّ ما القصيدة هذه تعريب يف الترصف من استجزُت لقد
إىل موكول ذلك العذر، يل يلتمس أو القارئ فليخطئني الرشح. قبل أثبتها نثرية برتجمة

وسجيته. ذوقه
القصيدة يف يقول سمعناه وقد فتاة. لسان عىل موضوعة تقدمتها التي كأختها وهي
يصور أن نفسه عىل آىل فإنه دره وهلل يصفها. لم هو إذا وعواطفها، للقلوب ومن الثانية:
فعل. وقد ونزعة، وميل عاطفة من فيها ويختلج يخامرها وما والصدور، األفئدة لنا
وحسبانها خلخالها، إىل الفتاة تنبه ومنها كثرية، الصورة هذه يف الحياء عاطفة ودالئل
تخيلها الوجد، العج دليل إن ثم عليها. ينم ونماًما بها، ييش وواشيًا يلومها، عذوًال إياه
بكناية يل ومن للماء. خريًرا وال لألوراق حفيًفا معه تسمع تعد لم خفوًقا يخفق قلبها أن
سبيًال: سرتها إىل تلف لم التي صدرها عىل بالدرة الحبيب عن الكناية من وأرق ألطف

أه��ت��دي ال��ه��وى ب��ن��ج��م َس��َري��ُت ال��م��وع��ِد س��اع��ُة َدنَ��ْت م��ا إذا
تُ��ن��ش��دي ال ال��ط��ي��ر إل��ى وأُوح��ي ت��ه��م��س��ي ال أُوم��ئُ: ال��ري��ِح إل��ى
ال��ج��ل��م��ِد م��ن ِص��ي��غ��ْت ت��م��اث��ي��ُل ذوي��ه��ا ك��أنَّ ب��ي��وتً��ا وأع��دو
ال��نَّ��دي ل��ل��ج��ب��ي��ن وم��ن ج��ب��ي��ن��ي، ف��ي��ن��دى ت��ن��م ح��ج��ال��ي1 ول��ك��ْن

∗∗∗
م��رص��دي ش��رف��ت��ي، ع��ل��ى تَ��ِخ��ذُْت ال��م��وع��ِد س��اع��ُة َدنَ��ْت م��ا إذا
��ؤدد ب��ال��سُّ ل��ل��س��ك��ي��ن��ة َم��ن ِت وه��ي��ه��ا س��ادت ال��س��ك��ي��ن��ة إخ��اُل
يُ��ع��ه��د ل��م ال��م��وائ��س ب��ي��ن ن��ق ال��ت��ع��ا ك��أن ح��ف��ي��ٍف م��ن ف��م��ا
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ُم��ْزب��ِد وال ُم��رٍغ ش��ب��ه ف��ال ال��ج��م��ود ره��ن ال��م��اءُ ال��ج��دول وف��ي
ي��ع��ت��دي خ��اف��ًق��ا ح��دِّه ع��ل��ى ال��س��ك��ون ع��دوُّ ق��ل��ب��ي ول��ك��نَّ

∗∗∗
ي��دي ح��ب��ي��ب��ي ك��فَّ ون��اول��ُت ال��م��وع��د س��اع��ة دن��ت م��ا إذا
ول��ل��ُم��ق��ِع��ِد ل��ل��م��ق��ي��م وي��ا ِه��زٌة وب��ي إل��ي��ه ج��ل��س��ُت
ك��ال��ُم��ْغ��َم��ِد ال��ل��واح��ظ س��ي��ُف ـ��ب��ح ف��ي��ص��ـ ال��ح��ي��اء ج��ف��ن��ي وي��ك��س��ر
ف��ك��اإلث��م��د ال��ظ��الم، وي��دج��و ال��س��راج ف��ي��خ��ب��و ال��ن��س��ي��م، وي��ه��ف��و
ك��ال��ف��رق��د وت��س��ط��ع ت��ن��ي��ُر درٌة ِل��بَّ��ت��ي ع��ل��ى ول��ك��ن

النثرية الرتجمة
وتقف تتحرك، الريح وال تغني، الطيور فال املوعد، إىل ليًال وحدي أذهب عندما
يعلو التي حجايل إال تلك وما ساكنة. صامتة الشارع جانبي عىل البيوت

فأستحيي. — خطوًة خطوت كلما صوتها
األشجار؛ ألوراق حفيف فال خطاه، وقع ألستمع رشفتي يف أجلس وعندما
ذلك قلبي إال هو وما النائم. الحارس ركبتي عىل سيف كأنه النهر يف واملاء

أسكنه. كيف أعلم وال بجنون، الخافق
وتنخفض بدني، يرتعش وعندما جانبي، إىل ويجلس حبيبي يأتي وعندما
النجوم. الغيوُم وتحجب الرساج، الريح وتطفئ الليل. يظلم عندئذ جفوني،

كيف أعلم ال وتنري. تسطع التي صدري عىل التي الجوهرة هي وتلك
وأخفيها. أخبئها

هوامش

عىل والرجال النساء عادة من التحيل أن السابقة القصيدة رشح يف بنا مر (1)
والِحجل. الخلخال ومنها الرجال. تلبسها ال حليٍّا الهند يف للنساء إن هنا: ونقول السواء،
من والخاتَُم والفضة، النحاس من ويصاغان والزند، للمعصم كالسوار للرجل، وهما
الفضة أو النحاس من حلقة وهي والخزامة القدم، أصابع إحدى عىل املرأة تجعله الفضة
املاس. أو اللؤلؤ من َفصٌّ بالحلقة يكون وقد األنف، أرنبة يف الفتاة تجعلها الذهب أو

الحلقة. دون الكريم الحجر أو بالجوهرة يكتفني وقد
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أن آثرت وقد نثرية. ترجمة بالشعرية فأردفت نظًما، التعريب يف ترصفت أيًضا وهنا
إنه «أتسمعني، فأقول: األصل ألتزم أن عىل الثاني للبيت صدًرا املعروف القول أنتحل
ولكنني الباب، بها يشد سلسلة الهند يف أعهد ولم الباب». بها املشدود السلسلة يهز
سلسلة، أو مرس طرف عىل (جرًسا) جلجًال يجعلون اليمن) (يف الحديدة أهل وجدت
طنَّ الخارج من السلسلة اجتذبت إذا حتى الباب، جانب من اآلخر الطرف ويخرجون

أيًضا. الهند يف ذلك مثل رأيت وقد صاحبه. فتنبه البيت داخل من الجلجل
صالحة جعلها قد فإنه ا. خاصٍّ مسلًكا سلك قد طاغور نرى أيًضا األبيات هذه ويف
عىل يسهل بحيث املخاطبة، املوصوفة الفتاة وجعل بها، املتكلم غريه أو هو يكون ألن
نفًسا ويطيب عينًا فيقرَّ تمثيله املراد املوقف ر يتصوَّ أن لها املطالع أو بالقصيدة املتغني
يف صربها ذهاب بعد جاء، قد حبيبها أن تعلم التي الحبيبة تلك أمر من يتخيله بما
لتنظر مرآتها؛ إىل تركض بل استقباله، إىل تخفُّ ال إنها ثم قدومه، ساعة وترقب انتظاره
وقد زينتها، إصالح يف معلومة دقائق وتقيض وجهه، عىل عينها تقع أن قبل وجهها
أحب هي واجبة عن فتتقاعد مجرًدا، توانيًا أو ودالًال غنًجا فيها فيكون الحياءُ يأخذها
مستأذنًا أتاها قد ضيًفا به والتأهيل الزائر للحبيب الباب فتح وهي أال قلبها، إىل يشء

مقيم. نزيل قلبها يف قبل من وهو

النثرية الرتجمة
يهز إنه تسمعني، أال الضيف، جاء فقد وأصغي، عروس، يا العمل، عنك خيل
يف وتمهيل صوت، لخالخلك يعلون فال الستقباله خرجت وإذا الباب، سلسلة

املساء. يف الضيف جاءك لقد عروس، يا العمل، عنك خيل ثم خطواتك،



البستاني

تنبتي فال الحياءُ عليك غلب وإن وجهك، فحجبي الحال اقتضت وإن
يكوننَّ وال الجفون. إغضاء فحسبك شئت فإن أسئلة، سألك وإذا شفة، ببنت

تحادثيه. فال استحييت وإن به، داخلة وأنت رنني من ألساورك
تنريي ألم الضيف. جاء لقد أصغي، عروس؟ يا عملك من بعد تفرغي ألم
وضعت أما املسائيَّة؟ العبادة ألجل األزهار سلَّة أعددت أما الفناء؟ يف الرساج
اسمعي، عروس يا زينتك؟ من فرغت أما بعد؟ شعرك مفرق عىل السعد عالمة

فيه. أنت الذي العمل عنك فخيل الضيف، جاء

��ِل��ي��ِه وأجِّ يَ��َدي��ِك ف��ي م��ا َدع��ي اس��ت��ق��ب��ل��ي��ِه ف��ت��اُة ي��ا ��ي ه��ل��مِّ
َوك��لِّ��ل��ي��ِه1 إل��ي��ِه ��ي ُخ��فِّ أَال َم��ت��نً��ا َك��لَّ ِخ��لُّ��ِك ال��ب��اِب ِب��َق��رِع
ق��اب��ل��ي��ِه ب��ش��ًرا ��اءِ ف��ال��ب��وضَّ ال��م��ح��يَّ��ا ��اح وضَّ ق��اب��ل��ِت وإِْن
��ل��ي��ِه ث��قِّ ب��ال��ت��دلُّ��ل وح��ج��ل��ِك ط��ي��ًرا ال��ش��وق يُ��ِح��ْل��ِك ال وم��ه��ًال

∗∗∗
وس��تِّ��ري��ِه األن��ي��ِق ب��ب��رق��ع��ك ��ب��ِي��ِه2 ف��ح��جِّ خ��ج��ل��ِت إن ووج��ه��ك
وان��ظ��ري��ِه ب��اِإلش��ارِة ف��ح��يِّ��ي نُ��ط��ًق��ا ع��ل��ي��ك ال��ح��ي��اءُ َم��َل��َك وإِْن
خ��بِّ��ري��ِه ب��ال��ف��وات��ر ِب��ِك وم��ا تُ��ج��ي��ب��ي ف��ال ال��س��ؤال أل��ق��ى وإِن
ل��ت��خ��دِّري��ِه أدخ��ل��ت��ِه إذا رن��ي��ٍن م��ن ل��ل��دم��ال��ج ي��ك وال

∗∗∗
اس��م��ع��ي��ِه أال ال��م��س��اءِ ض��ي��ف أت��ى ال��ع��ذارى م��ك��س��اَل ال��خ��در ف��ت��اَة
ِع��ي��ِه ��اءُ ص��مَّ ي��ا ال��ب��اِب: ب��ف��ت��ح ل��ي َم��ْن ال��ق��ل��ب: ص��م��ي��م م��ن ي��ن��ادي
ض��وِّع��ي��ِه3 ط��ي��بُ��ك: أي��ن ـ��ب��ش��ي��رُة ال��ـ وأي��ن ق��رب��انً��ا: ال��زه��ر وأي��ن
وودِّع��ي��ِه «ال��س��الم» ق��ول��ي أال ص��ب��ًرا ع��ي��ل ض��ي��ف��ك ال��خ��دِر ف��ت��اة
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هوامش

يشيِّعونه. وبها القادم الهنود يالقي وباألزهار األول). (الفصل الرشح انظر (1)
جماعات ترى فال الهند، يف امليناء أو الحديد السكة محطة يف الرصيف عىل تقف وقلما
فمنها السالسل أما وطاقاته. أكاليله أو الزهر سالسل يحملون واملودعني املستقبلني من
الراحل يكون وقد كالعقد. عنقه عىل يلقى ما ومنها الراحل، أو القادم، زند عىل يُوضع ما
عنايتها وفرط للهند عجبنا وإذا تكريمه. يف املبالغة يف شأنهم وذلك العام» الهند «حاكم
وقد أوانها. يف أزهرت بشجرة احتفاًال تقيمها التي واألعياد باليابان ظننا فما باألزهار،
أهلها وقدخرج خالية»، «خاوية بها فإذا الربيع، أيام أحد يف يابانية بقرية السائح يمر
أحمد. بعود الزهر ويهنئون األشجار يحيُّون الرباري إىل ونساءً رجاًال وصغارهم كبارهم
املرسومة الزهور تكون ملولودها ثوب سبيل يف والنفيس النفس لتبذل اليابانية األم إن بل

السنة. من ميالده شهر يف ينبت ما أجمل عليه واملطرزة
متبعة وعادته عليه، محافظة وهي املسلمة عىل مفروض الهند يف الحجاب (2)
املجوسية املرأة أما منهم. الربهميني سيما وال الهندوية، الطوائف معظم عند مرعيَّة
حربة ما أدراك وما شعرها. يبني لكيال غرتها إىل الحربة تشد ولكنها الوجه، تسرت فال
ر. املشجَّ أو الساذج الحرير من إال تكون وال أنيق؛ برد هي ترها. لم كنت إن — الفارسية
الجمال من تكن لم ولو النرض. الزهر من سلسلة تخالهما وتطريز فويش أهدابها أما

هللا: رحمه اليازجي قال ملا البستها حسن تزيد بحيث

َح��بَ��ر وم��ن وش��ي م��ن ال��ف��رس ت��ل��ب��س م��ا وبَ��ر م��ن واألط��م��ار ال��ج��الب��ي��ب ف��دى
ال��ب��ش��ر ص��ن��ع��ة م��ن ال ال��ل��ه ص��ن��ع��ة م��ن م��ح��اس��ن��ه��ا ك��ان��ت م��ن ال��م��ل��ي��ح��ة إن

إىل قربانًا ويقدمونه تقدم ما عىل الناس من والكرباءِ األحبة إىل يهدونه والزهر (3)
الهيكل، يف الصنم وإىل البيت يف ألهله) والحافظ له الحارس اإلله تمثال (وهو املسكن ويل
يف يُروى ما عىل اإلله هذا أمر وإليك يمثَّله. صنم فال له جسم ال الذي الحب إله وإىل
النحل. من صفُّ ووترها السكر قصب من عودها قوس وعدته «كاَم» اسمه أساطريهم:
حواسه من لحاسة سهم فكل القلب. تخرتق أسهم بخمسة القوس هذه عن ويرمي
املنجو — (املانغو «الهمب» زهرة النصال وأحب زهرة، السهم نصل ويكون الخمس.
تعريبنا من ننقله اإلله لهذا قربانًا الزهرة هذه تقديم من مثاًال وإليك معروف). وثمره

شكونتال. لرواية
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الحب): إله مخاطبة بوقار، يديها (تضم الفتاة:

ل��ل��س��ه��ام ن��ص��اًال ال��زه��ر م��ج��ت��ب��ي ال��غ��رام رب ي��ا ال��ق��وس» «إل��ه ي��ا
ال��م��س��ت��ه��ام ل��ل��ف��ؤاد ن��ص��ل خ��ي��ر ب��رع��م��ة ك��رس��تُ��َه��ا ق��د ل��ك
رام» «رم��ي��ة وق��ل ال��س��ه��م س��دد ال��ص��ب��ا ف��ي ص��اب م��ه��ج��ة ف��إل��ى

الزهرة.) (تلقي

الهندي) الثالوث آلهة (أحد «شيفا» إىل تقدم هذا «كاما» إن «الرامايانا» يف وورد
يمارس ذاك إذ شيًفا وكان لها. حبه ليجدد «برفاتي» اإللهة قرينته عن أعرض قد وكان
أصحبها بلعنة إليه فمال الكليَّة، العفة نذر وقد والتعبد التوبة فروض من ا شاقٍّ فرًضا
له. جسد ال ذلك مذ وبات رماًدا واستحال «كاما» جسم فالتهب عينه من تطاير برشر
الحرفية. الرتجمة يف تقرؤها التي السعيدة» «العالمة بها أردت فقد «البشرية» أما
وهذه الجبني، وسط عىل الفتاة ترسمها التي الحمراء النقطة إال بها املقصود إخال وال
،١ (عدد هندية» وعادات «أخالق عنوان تحت «الهالل» ملجلة كتبتها عجالة من شذرة
جبني عىل تراها والزعفران بالصندل سمة فهي الخاصة الطقسية العالمة أما :(٢٥ مجلد
يرسمها حمراء نقطة إما وهي مجويس. وال مسلم ال أي هندوي؛ أنه فتعرف الهندي
الحاجب من يدنيها األخرى الطائفة وابن الحاجبني، فوق البلجة عىل الطائفة هذه ابن
وقرص طول بني تختلف ثالثة أو خطان أو معوج، أو مستقيم خط أو األيمن؛ أو األيرس
إال الواجبة. الدينية الفرائض من واالتِّسام السمة. هذه بتعني الطائفة فتتعني ولون،
الفتاة تكتفي فقد الهندسية الخطوط كثرة تشوهها أن بجباههن يرفقن الهندويات أن

البلج. يف نكتة أو شامة تخال تكاد حمراء نقطة برسم منهن
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عىل والتفكُّه التسلية سبيل عىل «البستاني» قصائد إلحدى تعريبًا األبيات هذه نظمت
فيما القافية والتزام البيت آخر يف كلمتني أو كلمة بتكرار تقيض وأورديَّة فارسيَّة طريقة

الخيام: عمر قول الفاريس الشعر من ومثاله املكرر. ذلك دون

أورا خ��وان��ن��د ك��الم م��ه��ي��ن ك��ه ق��رآن
أورا خ��وان��ن��د ب��ردوام ن��ه ك��اه ك��ه
م��ق��ي��م ه��س��ت آي��ت��ي ب��ي��ال��ه خ��ط در
أورا خ��وان��ن��د م��دام ج��ا ه��م��ه ك��ان��در

األوردي: الشعر ومن

ه��ي ك��رت��ي نَ��َظ��ْر س��ي ح��س��رت ب��ه ودي��وار در
ه��ي ك��رت��ي س��َف��ْر ب��ي ه��م وط��ن أه��ل ره��و خ��وش

أول وكونها الطريقة تلك عىل مجيئها إثباتها يف لدي فشفع أحذفها أن يل خطر ثم
الشاعر مراد إىل النظر لفت فحسبنا املعنى، حيث من أما العربية. يف لها طبًقا نظم ما
ويُعد للنساء، يستحب ال مما اإلطالق عىل والتصنُّع والتبهرج التربج يف املبالغة أن من

عليه: خلقن الذي الطبعي لجمالهن امتهانًا

أن��ِت ك��م��ا ع��روُس ي��ا ت��ع��اَل��ي ت��ع��اَل��ي أن��ت ك��م��ا ع��روس ي��ا ��ي ه��ل��مِّ ��ي ه��ل��مِّ
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أن��ِت ك��م��ا وال��ن��ف��وُس ال��غ��وال��ي ِف��داِك ُم��رس��ًال ف��خ��لِّ��ي��ِه يُ��ض��َف��ْر ل��م أش��ع��ُرك
أن��ِت ك��م��ا ي��م��ي��ُس ب��أُم��ل��وٍد ت��ه��اَدْي ب��ص��درٍة1 ال��ن��ه��ود غ��ضَّ تُ��ح��رج��ي وال
أن��ِت ك��م��ا ال��ع��ري��س ج��اءَ ف��ق��د وه��يِّ��ي ب��ل��ه��ف��ٍة س��ي��ري األزه��اِر ن��اِض��ِر ع��ل��ى

هوامش

بالد. كل يف النساء مالبس من تعهدها التي كالصدرة الهندية الفتاة صدرة (1)
عىل وتشد تكرب ألنها لونه؛ وحسن نسجه، متن ا ممَّ الجميل الحرير من تكون أنها إال
األمام، إىل ال الظهر أو الخرص إىل مربطها أو َمعقدها ويكون سرتها، يف مبالغة النهود
الظهر بظهور عندهن بأس ال إذ للعيان؛ يظهر ما أول النهدان يكن لم انحلَّت إذا حتى
يف ما يخفى وال إخفائه. عىل الحرص وشدة بالصيانة الحري فهو النهد أما الخرص، أو
فتاة صدرة إىل مشريًا سنسكريتي شاعر قول وإليك والصون، والحشمة الحكمة من ذلك

وزهًدا: تقشًفا الشجر) (قرش النََّجب من تخذتها

ال��نَّ��َج��ْب إزار ع��ل��ي��ه وش��دَّ اح��ت��ج��ْب ال��ف��ت��اة ب��نَ��ه��د ك��أن��ي
ْ ال��َع��َج��ب ال��ج��م��ال وت��خ��ف��ي تُ��ج��نُّ ب��أك��م��ام��ه��ا ورد ن��ديَّ��ة
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غري معانيها يف أحار أزال ال وأنا تعريبًا، األغنيَّة لهذه استطعت كيف أدري ما لعمري
ما فنظمت الطرب، من بها أنستُه ما وهزني استلطفتها، أنني إال مغازيها. من متوثِّق
حرفيَّة، ترجمة كلماته ونقل الشاعر، إنصاف عيل ُحق ولذلك يل. اتفق وحسبما عفًوا ترى
فيه. ويتبرصَّ بنفسه يتبينَّه أن للقارئ كان وجهه غري عىل مراده أخرجت كنُت إذا حتى
املوت إىل بالطَّفْر وهممت الجنون عليِك ُحق وإن بقوله: يعني عما تسألني وال
أما يشاء. ما ينتجها لبيب كل لب إىل ها أزفَّ بكًرا املعاني من وهبه بحريتي. إىل فتعايل
اإلشارة بهذه نكتفي ما الحسنة واالستعارات التشابيه من فيه ما ففيه القصيدة سائر
الذي العظيم الحوض أو البحر أو النهر إىل فيها يخرجون ومواسم أعياد وللهنود إليه.
إن ثم والنساء، الرجال من ألوًفا بل مئات، مًعا املاء ويدخلون الهيكل، بجانب يكون
من القريبة والغدر األنهار من يستقون يزالون ال املدن أهل من والفقراء القرى سكان

العمران.
يف ولعل عنها، راض غري فإنني القصيدة، هذه تعريب من أشياءُ بنفيس يزال وال

الغنى. بعض النثرية ترجمتها

النثرية الرتجمة
ماءها إن بحريتي. إىل فتعايل إبريقك تملئي أن وشئت تعملينه عمل شاَقك إذا
فوق االنهمار العتيد الشؤبوب ظل ذا هو برسه. لهما ويثرثر بقدميك ليحفُّ
فوق عر الشَّ كثيف وكأنها األشجار، أعايل فوق متهادية غيوم وتلك الرمال،
إىل وتعايل هلمي اال قلبي. يف خافقة ألنها خطاك؛ بوقعات لعليم إني حاجبيك.

ملئًا. إلبريقك أزمعت إن بحريتي
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اإلبريق إطفاء لك وحال العمل عن واللهو التكاسل ووددت راقك وإن
نبت وقد باألعشاب، ملخرضة تها ضفَّ إن بحريتي. إىل فهلمي املاء، وجه عىل
عيونك سود من أفكارك تنطلق هنالك يُحىص. ال ما الزهر ألوان من عليها
إىل هلمي قدميك. إىل فيسقط حجابك أما وكناتها. من العصافري تتطاير كما

التكسل. من يشء عن نُدحة لك يكن لم إن بحريتي
أما إليها. وهلمي بحريتي إىل فتعايل املاء، يف تغويص أن لك بدا إن ثم
ويرشئبُّ العيون. عن بَسرتك كفيل األزرق املاء فإن الشاطئ، عىل فخلِّيه إزارك
تري لم إن بحريتي إىل فهلمي أذنيك. يف ويهمس عنقك ليقبِّل ويتطاول املوج

املياه. يف غوصة من ا بدٍّ لك
بحريتي. إال لك فما حتفك، إىل بطفرة وهممِت الجنون عليك ُحق وإن
نوم كأنها حتى ملظلمة إنها غور. لها يُسرب وال باردة إنها وتعايل. إليها هلمي
فهلمي فيه. صمٌت والغناء البعيد، دركها يف سيَّان والنهار والليل أحالم. بال

غوًصا. حتفك عىل أزمعت إن بحريتي إىل

ال��َع��َم��ْل ل��ْه��َو واش��ت��ق��ِت ال��َك��َس��ْل م��ِل��ل��ِت إذا
ب��ال��َع��َج��ْل وب��ادري ال��َم��ل��ْل خ��لِّ��ي ف��ع��ن��ِك

ب��ح��ي��رت��ي إل��ى
ال��ب��ارِق إِب��ري��ِق��ِك إِل��ى ي��ه��ف��و ال��م��اءُ
ال��نَّ��اط��ِق خ��ل��خ��اِل��ِك ع��ل��ى يُ��ل��ق��ي وال��س��رَّ
ال��َه��تُ��وْن ال��غ��م��ام ظ��لُّ ال��ح��ي��ا ِظ��لُّ ذاك ه��ا
ال��ج��ف��وْن ظ��الل ح��يَّ��ا ال��َح��ي��ا ف��ت��اَة ح��يَّ��ا
وال��ِوه��اْد ال��رُّب��ى ف��وق ��ف��ي َخ��فِّ ال��خ��ط��ى َوق��َع
ال��ف��ؤاْد ف��ي َف��َوق��ُع��ه��ا تُ��ع��َرف��ي خ��اِل��ف��ي أو

∗∗∗
ال��َك��َس��ْل ش��غ��َل واش��ت��ق��ِت ال��َع��َم��ْل َم��ِل��ل��ِت وإن
ب��ال��َع��َج��ْل وب��ادري ال��م��َل��ْل خ��لِّ��ي ف��ع��ن��ِك

ب��ح��ي��رت��ي إل��ى
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األزرق ع��ل��ى ي��ط��ف��و األص��َف��ُر إب��ري��ُق��ك
ال��رَّون��ِق ف��ي وال��زَّه��ر األخ��ض��ُر وع��ش��بُ��ه��ا
ُس��ك��ره��ا ف��ي وال��ع��ي��ن ال��ِف��َك��ْر ت��ط��يِّ��ري��ن
وك��ره��ا م��ن ك��ال��ط��ي��ر ال��ن��ظ��ْر ج��ن��اح ع��ل��ى
ال��ح��ج��اْل ل��ج��ي��ِن ح��ت��ى ال��وش��اْح ع��ن��ك تُ��رخ��ي��َن
ال��خ��ي��اْل ع��ي��ون ع��ل��ى ُم��ب��اْح ش��يءٍ وك��لُّ
وال��تُّ��راْب ال��ح��ص��ى ف��وَق ال��دِّع��اْب َم��ِل��ل��ت وإْن
َك��ع��اْب ي��ا وب��ادري ال��ن��ق��اْب ف��ارم��ي ف��ع��ن��ِك

ب��ح��ي��رت��ي إل��ى
خ��ص��ِرِك ع��ن أَل��ق��ي��ِه ال��رِّداء زب��رج��ديُّ
ن��ح��ِرك إل��ى م��اءٌ ال��س��م��اء ل��وِن ف��م��ث��ُل
وال��لُّ��ط��ِف ب��ال��رَّف��ِق ال��ِص��بَّ��ا ط��وَع وال��م��وُج
��ن��ِف ال��شِّ إِل��ى ه��م��ًس��ا ال��ن��ب��ا أس��رَّ يُ��ن��م��ي

∗∗∗
ف��ن��وْن» ال��ج��ن��ون «وف��ي ال��ج��ن��وْن أردِت وإِن
��ك��وْن ب��ال��سُّ ف��ب��ادري ال��م��ن��وْن ط��ع��َم واش��ت��ق��ِت

ب��ح��ي��رت��ي إل��ى
ل��ه��ا ق��راٌر وال ب��اردْة ب��ح��ي��رت��ي
م��ث��َل��ه��ا ت��ع��ه��دي ل��م ج��ام��دْة غ��رَّارٌة
ِح��ْل��ِم ب��ال ن��وٍم ظ��الْم ف��ي��ه��ا ال��ن��وُر
ِع��ل��ِم ب��ال ج��ه��ٌل وال��خ��ت��اْم وب��دؤه��ا
ال��داج��ي ع��م��ِق��ه��ا ف��ي ال��ن��ه��اْر ض��اع ك��ال��ل��ي��ل
��اج��ي ال��سَّ س��ك��ون��ه��ا وال��ق��راْر ودوُره��ا
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التاسع الفصل

جماح من لكبحنا سياسية، نبذة أو تاريخية، فقرة أو علميٍّا، فصًال ننقل كنا لو أجل،
يشء بأس يُرى ال قد شعرية خواطر ولكنها التزاًما. األصل والتزمنا التعريب، يف القلم
هذه تعريب يف الترصف من به املتساَمح حد جاوزنا ولعلنا تعريبها. يف الترصف من

األصل: طبق نثرية برتجمة إياها إردافنا وبنا بها وليشفع القصيدة

ألدري ل��س��ُت وال��ل��ه ول��م��اذا؟ ال��ه��وي��ن��ا أم��ش��ي ال��ط��ري��ق وص��ح��ب��ُت

∗∗∗
وع��ص��ر ظ��ه��ٍر ب��ي��ن م��ا وت��ه��اَدْت ب��زواٍل آذن��ت ال��ن��ور ربَّ��ة
ل��خ��ص��ر خ��ص��ًرا ال��خ��ي��زراُن ف��ان��ث��ن��ى ن��س��ي��ٌم ال��خ��ي��ُزران ف��ي وت��غ��نَّ��ى
ب��ف��رِّ ع��ن��ه��ا ي��ه��مُّ ن��وٍر َح��ْول ِط��واًال ال��ظ��الل أي��دي وت��رام��ْت
س��رِّ أيُّ س��ك��ون��ه��ا ف��ي ف��ان��ط��وى األغ��ان��ي أن��ه��ك��ت��ه��ا وال��ش��ح��اري��ر1

∗∗∗
خ��در ِس��تْ��َر ظ��ل��ه��ا ال��دَّوح ف��وق��ه أرخ��ْت ال��ن��ه��ر ��ِة ب��ِض��فَّ ك��وٍخ ُربَّ
ألم��ر ت��م��ي��ُس ف��ان��ث��ن��ْت ��ه��ا أُمُّ ك��لَّ��م��تْ��ه��ا ك��اع��بً��ا ع��ذراء ض��مَّ
ع��ش��ر ال��ط��ف ح��س��ن ي��ا ي��دي��ه��ا؛ م��ن ب��خ��م��ٍس ل��ط��اٌف خ��م��ٌس ت��ت��الق��ى
ب��ن��ح��ر ع��ق��ٍد أخ��ب��اَر ل��س��واٍر س��واٌر ي��روي ال��م��ع��ص��م��ي��ن وع��ل��ى
ألدري ل��س��ُت وال��ل��ه ول��م��اذا وأش��َج��ى أُص��ِغ��ي ق��م��ُت ال��ك��وخ ول��دى

∗∗∗



البستاني

ونَ��ش��ر أري��ج وع��ن ع��ب��ي��ٍر ع��ن ف��ي��ِه ال��ك��ون ��س ت��ن��فَّ ي��وم ك��ان
ون��ث��ر ن��ظ��ٍم ب��ي��ن م��ا ِن��ض��اٌر ض ل��ألر «ال��ه��م��ب» دوح��ة م��ن وت��راَم��ْت
ص��در ل��واع��ج ِخ��ل��تُ��ه��ا م��وج��ٌة ش��وًق��ا ال��ن��ه��ر ج��ان��ب م��ن واش��رأبَّ��ت
ت��ب��ر نَ��ث��ر أو ال��ل��ج��ي��ن ذَْوِب م��ث��ل ف��ك��ان��ْت ال��ن��ح��اس ج��رََّة َق��بَّ��ل��ْت
ألدري ل��س��ُت وال��ل��ه ول��م��اذا ق��ل��ب��ي تُ��ؤن��س ذك��راه ي��وم ذاك

∗∗∗
ُق��ص��ر ب��ع��د م��ن ال��ظ��الل وارف��اُت وط��اَل��ْت ل��ل��م��غ��ي��ِب ال��ش��م��ُس م��ال��ت
ص��ب��ر ب��ذاه��ب ي��رق��ب��نَ��ه ُرْح��َن ح��ي��ارى ال��س��ك��ارى م��ث��ل وال��ع��ذارى
خ��م��ر ُم��رنَّ��ح ح��اك��يً��ا ع��ط��ف��ه ت��ث��نَّ��ى ف��ي��ِه ح��ل��ل��َن إْن زورًق��ا
ب��ب��رِّي وح��دي وِظ��ل��ُت م��اءٍ ف��وق ِظ��ب��اءً أُبْ��ن ب��رِّه��نَّ وإل��ى
ألدري ل��س��ُت وال��ل��ه ول��م��اذا ال��ه��وي��ن��ا أم��ش��ي ال��ط��ري��ق وص��ح��ب��ُت

النثرية الرتجمة
الخيزران وكان — ملاذا أدري وال — الطريق صبحُت الظهر، بعد يوم، وذات
(إىل املرسع النور بأقدام تتشبَّث الظالل وكانت الرياح. أيدي عىل يتثنى
الطريق أصحُب ورحُت وغنَّت. صدحت مما تعبت قد والشحارير الغروب)

ملاذا). أدري (وال هدى ما غري عىل ماشيًا
وألساورها عمًال، تعمل وفالنة شجرة. تظلله كوخ النهر ضفة عىل وكان

ملاذا. أدري وما الكوخ، ذلك إىل ووقفت الزاوية. يف ترن نغمات
الربيع، فيه س يتنفَّ الذي (مارس) آذار شهر من يوم كان سنني ومنذ
موجة وارشأبَّت الرتاب. عىل تتساقط املنجو) (شجرة «الهمب» أزهار وكانت
ال إنني الرصيف. درجة عىل ُملقى كان الذي النحايس اإلناء ولثَمت النهر من
(أذكره). ملاذا أدري وما العليل، النسيم ذي آذار شهر من اليوم ذلك أذكر أزال
اكفهرَّ وقد حظريته. إىل عائد القطيع ذا وهو اسودادها يشتد الظالل ها
إىل (لينقلهم الزورق ينتظرون القرويُّون وقف وقد األخرض، املرج فوق النور

ملاذا. أعلم وما أدراجي أعود وأنا األخرى)، العدوة
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التاسع الفصل

هوامش

من الهندية اللغات سائر (وشعر السنسكريتي الشعر من الشحرور نصيب (1)
من الحمام ونصيب والفرس، األوروبيني شعر من البلبل نصيب هو السنسكريتية) بنات

الخيام»: «عمر قول وإليك الورد، عاشق فهو الفرس عند البلبل أما العرب. شعر

وال��ع��وُد ال��ف��ن��ا ره��ن وال��م��غ��ن��ي ت��ع��ود ل��ي��س��ت داود ول��ي��ال��ي
ع��ود أزه��ر ف��ال��ي��وم ان��ظ��ر وق��م

ووج��د غ��رام م��ن ال��س��ق��م ��ه َش��فَّ ل��ورد ي��غ��ن��ي ب��ل��ب��ل ف��وق��ه
اك��ت��ئ��ابً��ا ذب��ل��ت ال ال��خ��م��ر ع��اش��ت اص��ف��رار وج��ن��ت��ي��ه ف��ي ح��ب��ي��بً��ا ي��ا

ولم ذهب «هديل»، يُدعى له كان ولد لفقد وينوح يبكي الحمام أن العرب وعند
خرابه عىل مكان يف وجوده من يستدلُّون ملا العرب بغراب أشبه الفرس عند وهو يعد.

أيًضا: الخيام عمر قول ومنه عامًرا. آهًال كان ما بعد واندثاره

أف��الك��ا ِق��ب��اب��ه وت��راءت ال��س��م��اك��ا ذراه ن��اج��ت ق��ص��ر ُربَّ
ه��ن��اك��ا ت��خ��رُّ ك��ان��ت وم��ل��وك

ال��م��ح��راب ف��ي ال��ع��بَّ��اد ب��اح��ت��رام ب��األع��ت��اب ال��ج��ي��اه وتُ��ِم��رُّ
ال��غ��راب��ا ي��دع��و وال��غ��راب ي��وس��ًف��ا ي��ن��ادي ال��ح��م��اُم ال��ي��وم وه��ن��اك

هديل. ال «يوسف» له يقال الفرس عند الحمام ولد وكان
يُسمع ما أكثر ألنه «رائده» أو الربيع» «رسول فهو الهند شعراء عند الشحرور أما

الربيع. عودة عىل دليل لسانه انطالق أن وعندهم الفصل. ذلك يف صوته
ذلك يف يعد لم الربيع أن يريد روايته، يف األشخاص أحد لسان عىل قاليدس قال

غمه: وتقاسمه همه امللك تشاطر محزونة كانت الطبيعة ألن العام؛

ف��زانَ��ْه زغ��ب م��ن ال��نَّ��واَر ك��لَّ��ل ف��ه��ل ال��ه��م��ب ر ن��وَّ ق��د ي��ك��ن إن
أوان��ْه س��ال ُم��ح��ت��ب��س الب��ث أك��م��ام��ه ف��ي ال��ديْ��س��ُم ذاك��م��ا
ل��س��انَ��ه يُ��ط��ل��ق ل��م ال��ق��رِّ ف��ص��ل ب��ع��د أف��ن��ان��ه ف��ي ال��ش��ح��رور وان��ظ��ر
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البستاني

ب��ي��انَ��ه ال��ع��يُّ واغ��ت��دى م��ط��رب��ات ي��خ��رج��ه��ا ال ب��األل��ح��ان غ��صَّ

األشجار: بلسان ناطًقا الشحرور حسب وقد آخر موضع يف وقال

األخ��وات ب��ه ج��ادت ح��ف��ي��ف ف��ي ش��ج��يٍّ��ا ج��وابً��ا واس��م��ع��وا أن��ص��ت��وا
ال��م��ائ��س��ات ال��ب��واس��ُق أن��ط��ق��ت��ه ل��س��ان وه��و ال��ش��ح��رور ص��وت ذاك

يف بيضها تضع قد أنثاه ألن الربيب؛ أي بريتا» «بارا السنسكريتية أسمائه ومن
طليقة وتبقى الجو، لها ليخلو الحيلة هذه إىل تلجأ إنما وهي فيها. لينقف الغراب وكنة
البيضة من نقف إذا الشحرور فرخ كون مكرها إخفاء عىل ويساعدها وتغني. تصدح
وقد الطائر هذا صوت أن عىل كريشه. أسود فهو ريشه ظهر وإذا الغراب، كفرخ
كل يف الشعراء ولكن صفريًا. وكان أشبهه وإن البلبل صوت من بأجمل ليس سمعناه
والحمام. البلبل يف غريهم هيام وصوته الشحرور يف الهند شعراء هام وقد يهيمون، واحد
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العارش الفصل

بلفت الجدير ولعل مألوفنا. عن غريبة تكون تكاد ال ترى ما عىل فهي األبيات هذه أما
إليها يرمي التي الحكمة أما وعربة. حكمة من فيها يتجىل ما أمرها من إليه النظر
البيان. عن غنية جلية والفكرة السعادة. طلب يف والرىض القناعة توخي فهي الشاعر،
ُغددها تفرز ُرسة له أن يقال: الذي املسك بغزال املعروف الغزال بأمر فهي العربة وأما
رسته، يف أمًلا يحس هذا املسك غزال أن بعضهم لنا روى وقد بعينه. املسك هي مادة
واملسك اإلفراز. ذلك منها ويخرج الغدد فتنفجر به يحكها صخرة من نتوءًا فيلتمس
يتجول فاإلنسان وعذابًا. أمًلا إال للغزال ليس ولكنه الناس. عند القيمة غايل القدر جليل
بعد أثًرا صخرة عىل بها يعثر املسك من ذرَّة طلب يف والنصب التعب ويقايس الرباري يف

يأكله: لعشب طلبًا الوهاد ويهبط الُحزون يرقى بل بمسكه، يعبأ ال لغزال عني

ال��ض��الل ط��ري��د ت��ائ��ًه��ا ه��ائ��ًم��ا ال��ِظ��الل رب��ي��ب ال��وادي غ��زال ي��ا
وال��ج��ب��ال ال��رُّب��ى ن��ج��َم واط��ل��ب م��ن��ك ش��ذاه م��س��ت��ط��ي��ًرا ال��م��س��ك ِد ب��دِّ

∗∗∗
ال��ل��ي��ال��ي ف��ي ك��ط��ول��ه��ا ال ل��ي��ل��ًة ح��دتْ��ن��ي وال��ج��ن��وُب ال��ل��ي��ل ج��نَّ��ن��ي
م��ال��ي غ��ي��ر ي��دي وف��ي أراه ال م��ال��ي أن��ش��د ال��س��ب��ي��ل ف��ض��ل��ل��ُت

∗∗∗
ح��ي��ال��ي ال��ع��ذارى م��ث��ل راق��ص��اٍت ل��ع��ي��ن��ي ق��ل��ب��ي آم��ال ت��ت��راءَى
ال��خ��ي��ال خ��ي��ال وال خ��ي��اًال ال ري��ًح��ا أق��ب��ض ال��ي��دي��ن وأم��دُّ





احلاديعرش الفصل

حرًصا الحرفيَّة الرتجمة أثبت وقد معانيها. يف ترتقرق التي ة بالرقَّ القصيدة هذه جمال
وإرساله والقافية الوزن قيود من إطالقه يحسن مما أمثالها أن وعندي املعاني. تلك عىل
األذواق جميع تألفه لم العهد حديث يزال ال الكتابي األسلوب هذا ولكن منثوًرا، شعًرا
منهجهما نهجت قليلة وطائفة جربان» خليل و«جربان الريحاني» «أمني يكتب وبه بعد.
إليه اضطرني ومما به. إال اإلنكليزية يف يكتب ال طاغور وشاعرنا منوالهما. عىل ونسجت
متنافرة أخالها أحرف بني التأليف أوده، ال مما األصل، مراعاة عىل الحرص مع النظم،

الخامس: البيت ألفاظ يف

وس��ه��ال أه��ًال وأل��ف وس��الٌم ت��ت��ج��لَّ��ى ال��م��ن��ى ف��ي��ه��ا ن��ظ��راٌت
إالَّ ل��ي��س أغ��ن��يَّ��ٌة وه��وان��ا اس��ت��ه��الَّ ال��غ��رام ق��ل��ب��ن��ا ه��ك��ذا

∗∗∗
ي��ت��ح��لَّ��ى ب��ِه ُدرٌّ وال��دَّراري ح��اٍل ال��زُّه��ِر م��ن ب��دره��ا ل��ي��ل��ة
أب��الَّ ح��ت��ى ال��ن��س��ي��ُم م��ن��ُه ع��لَّ ش��ذيٌّ ُع��رٌف ال��ح��نَّ��اءِ وع��ب��ي��ُر
م��ال وال��ض��َف��ر األزه��ار ن��ض��ي��ر ال��غ��ضُّ وم��ع��ص��م��ك ��ج��ي ال��شَّ ن��اي��ي م��لَّ
ُش��غ��ال ال��لَّ��م��ح ت��ب��ادَل وت��ِخ��ذن��ا ي��ل��ه��و راح دأْب��ه ع��ن وك��الن��ا
إالَّ ل��ي��س أغ��ن��يَّ��ٌة وه��وان��ا اس��ت��ه��الَّ ال��غ��رام ق��ل��ب��ن��ا ه��ك��ذا

∗∗∗
ثَ��م��ل��ى ب��ال��ُم��ع��ص��ف��ر ال��ع��ي��َن وات��رك��ي ع��نِّ��ي ب��ال��ُم��ع��ص��ف��ِر ال��وج��َه ��ب��ي ح��جِّ



البستاني

ِف��ع��ال ب��ال��ق��ل��ب ك��ال��ح��م��د ف��ش��ذاه ي��اس��م��ي��ن م��ن اِإلك��ل��ي��ل ل��ي واض��ف��ري
خ��ج��ل��ى رح��ِت إذا أغ��دو وح��ي��يٍّ��ا ب��س��م��اٍت أردُّه��ا بَ��َس��م��اٌت

∗∗∗
وم��ه��ال روي��ًدا م��ق��ب��ٌل وغ��ٌد وي��م��ض��ي ي��م��رُّ ي��وُم��ن��ا ي��وُم��ن��ا
ح��ب��ل��ى ال��ع��ت��ي��دة ال��ل��ي��ل��ة ن��ح��س��ب ول��س��ن��ا ف��ي��ه ن��ح��ن م��ا إال ل��ي��س
وظ��الَّ خ��ي��اًال خ��ل��ف��ه أرى ال ل��بِّ��ي ف��ي��خ��ل��ب ي��ب��دو ح��س��نً��ا إن
إالَّ ل��ي��س أغ��ن��ي��ٌة وه��وان��ا اس��ت��ه��ال ال��غ��رام ق��ل��ب��ن��ا ه��ك��ذا

∗∗∗
ف��دالَّ ق��لَّ ال��ك��الم خ��ي��ر إن ص��م��ٌت ف��ي��ت��ل��وه ي��ع��ل��و ه��ذار ال
ِرج��ال ن��ن��ق��ل ال��م��س��ت��ح��ي��ل إل��ى أو خ��ي��اٍل ح��ول ال��ي��دي��ِن ن��ض��مُّ ال
نُ��بَ��الَّ أن ك��ف��ى غ��وًص��ا ن��ع��ان��ي ال ب��ل��ط��ٍف ن��ط��ف��و ال��ق��رار س��اج��ي ف��وق
وص��ال ذاك ف��ح��س��ب��ن��ا ب��ف��ؤاٍد وق��ل��ٌب ب��ع��ي��ٍن ع��ي��ٌن ت��الق��ْت إن
إالَّ ل��ي��س أغ��ن��ي��ٌة وه��وان��ا اس��ت��ه��الَّ ال��غ��رام ق��ل��ب��ن��ا ه��ك��ذا

النثرية الرتجمة
الليلة الغرام. باب قلبانا افتتح كذلك — بالعيون ومناظرة باأليادي مصافحة
عىل ملقى ونايي الهواء، ملءُ الحناءِ وعبري «مارس»؛ شهر ليايل من مقمرة
هي وبينك بيني التي املحبة إن تنظيمها. يتم لم يدك يف الزهر وطاقة األرض،

نية). وسالمة (بساطة األغنية
يهيج ضفرته الذي الياسمني وإكليل عيني. يسكر الزعفراني بلونه نقابك
من يشءٌ وأسفار؛ وتحجيب ومنع؛ منح لعبة إال هي وما كالحمد. فؤادي
ما إن واملعاناة. املجاهدة باطل من يشء إىل الخجل، من يشء إىل البسمات

نية). (وسالمة سذاجة األغنية هو الحب من وبينك بيني
يف سًدى ضائعة محاوالت وال الحارض؛ الزمن وراء فيما أرسار وال غرابة ال
الظالم. أعماق يف مجاوالت وال الجمال سحر وراء ظالل وال املستحيل؛ سبيل

نيَّة). (وسالمة بساطة لكاألغنية الحب من وبينك بيني الذي إن
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عزَّ ما لنتناول نتطاول وال األبدي، الصمت إىل الكالم من نخرج ال نحن
الفرح» «نعترص ولم نتعاطاه. مما األخذ حسبنا اآلمال. من ينال أن ببعده
(وسالمة بساطة لكاألغنية وبينك بيني الذي الحب إن األلم. خمرة لنا لتخرج

نية).
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الثاينعرش الفصل

باب: من األبيات هذه لعل

ال��س��اق��ي خ��ال��ه ت��راءى ش��خ��ص وك��ل ق��دًح��ا ظ��نَّ��ه رآه ش��يءِ وك��ل

أو:

ال��م��س��اوي��ك أط��راف ش��ه��ادة إال م��خ��ت��ب��ر غ��ي��َر ري��ًق��ا ال��ن��اس أط��ي��ب ي��ا

أو:

«س��واك��ا» ق��ل��ت ال��س��وَّاك ذك��رت إن أن��ي أج��ل م��ن «ال��س��واك» أق��ول ال
«أراك��ا» ق��ل��ت األراك ذك��رت إن أن��ي أج��ل م��ن «األراك» أق��ول ب��ل

قرأتها قد وكنت عليه، ووافقني الشاعر أعجب ترصًفا تعريبها يف ترصفت وقد
«واسم ترى): كما أغنيَّة (وهي األصل يف وقرارها فيها. العربي الوزن لرنَّة فطرب له
الفتاة) اسم (أي واسمها القرية، يف معروف واسمي أنجانا، يدعى والنهر كنجانا، قريتنا

النثرية. الرتجمة عن يغنينا مثاًال القدر بهذا ولنكتف رنجانا.»

أل��ح��ان��ا وت��ف��نَّ��ْن ع��نِّ��ي ال��ج��ي��ران��ا غ��نِّ ب��ل��ب��ُل ي��ا
ج��ذالن��ا ل��دي��ه��ا ول��يَ��بْ��َق ق��ل��ب��ي َس��َرق��ت ف��بُ��ن��يَّ��ت��ه��م



البستاني

ش��ات��اه��ا — وم��ري��ئً��ا — ت��رع��ى ه��ا» «ه��ا ش��ج��ي��رات��ي ظ��ل ف��ي
أرع��اه��ا ق��ل��ب��ي ف��ي وأن��ا رب��ي ي��ا ش��اًة وأِح��ْل��ه��ا
ال��نَّ��ح��ل أس��راب ت��ت��ط��اي��ر ح��ق��ل��ي م��ن أب��ي��ه��ا ولِ��ح��ق��ِل
ع��ق��ل��ي غ��ري��زت��ه��ا ووِددُت ح��ب��ي م��ن ال��ن��ح��ل��َة ف��ح��س��دتُّ
ال��نَّ��ه��ِر ف��ي ��ام��ي ح��مَّ وأن��ا ب��ال��زَّه��ر ت��راش��ُق وال��ن��ه��َر
ث��غ��ري ب��ُق��ب��ل��ِت��ه��ا ع��طَّ��رت ق��رب��ي م��رَّْت إن وال��زَّه��رُة
نَ��ش��را وت��م��أله��ا ��وق ال��سُّ ف��ي تُ��ش��رى ح��دي��ق��ت��ه��ا أزه��ار
وال��زَّه��را ال��ب��اع��َة ل��ش��ري��ُت َك��س��ِب ذا غ��ن��يٍّ��ا ك��ن��ُت ل��و
«أُع��ج��وب��ة» ��ى ي��س��مَّ وال��ن��ه��ر «أُك��ذوب��ة» ت��دع��ى وال��ق��ري��ة
«ال��م��ح��ب��وب��ة» ��ى ت��س��مَّ وال��ب��ن��ُت ذن��ب��ي ف��م��ا غ��نَّ��ي��ُت وأن��ا
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اليشء العربي الشعر يف ولدينا املاء. وردت فتاة عني من بدرت «نظرة» يف القصيدة هذه
بالسيف، ولحظها بالقوس وحاجبها بالسهام، وهدبها بالنرجس، العني تشبيه من الكثري
نظرة لنا وصف من قلَّ ولكن وجميل؛ حسن وكله هنالك؛ ما آخر إىل بالليل، وسوادها
النظم يف ترصفت وقد لنا» «يشبه إنما وهو حقيقيٍّا نخاله وصًفا نظراتها، من كهذه

للشاعر: إنصاًفا نثرية برتجمة إردافه إىل يضطرني ترصًفا

ال��ط��رِف م��ك��ح��ول��ة وت��رم��ق��ن��ي ت��رن��و ال��رِّدِف رج��راج��ة ب��ِإب��ري��ق��ه��ا م��رَّت

∗∗∗
ال��وص��ف ع��ن ت��س��م��و وص��ف��ه��ا إل��ى أس��م��و ب��رق��ع��ه��ا ط��يِّ م��ن ب��درت ن��ظ��رًة ي��ا
ل��ط��ف ع��ن ش��فَّ م��اءٍ ص��ح��ي��ف��ة ع��ل��ى أل��ط��ف��ه ه��بَّ ن��س��ي��م إالَّ أن��ِت ه��ل
ح��رف ع��ل��ى ح��رًف��ا م��اح��يً��ا، ألالئ��ه، ع��ل��ى وخ��طَّ ال��س��اج��ي ال��س��اك��ن ف��ح��رَّك

∗∗∗
��ج��ِف ال��سِّ م��رف��وع��ة ح��ج��رة إل��ى ل��ي��ًال أوى ال��ظ��الم ع��ص��ي��ف��ي��ر إالَّ أن��ِت ه��ل
ب��ال��ك��فِّ ال��ك��فُّ ص��ف��ق ج��ن��اَح��ي��ه وم��ن ن��واف��ذه��ا م��ن م��روًرا م��رَّ ��ه��م ك��ال��سَّ

∗∗∗
ي��ط��ف��ي ل��وع��ت��ي ع��ذٌب أي��ن إب��ري��َق��ه��ا ح��ام��ل��ة ال��خ��ص��ر ف��وق ال��رَّدف رج��راج��ة
وال��ُج��رِف ال��ب��ح��ر ب��ي��ن ال��م��س��اف��ر أن��ا اح��ت��ج��ب��ت ال��رُّب��ى خ��ل��ف ك��وك��ب��ٌة ألن��ِت



البستاني

النثرية الرتجمة
خرصك. عىل النحاس) من وهي (الجرة وإبريقك النهر طريق عىل ماشية كنِت
خالل من إيل ونظرت (نحوي)، وجهك وأدرت ورشاقة)، بخفة (انثنيت فلماذا

الهواء)؟ يف (الخافق املرفرف برقعك
كالنسمة عيلَّ وقعْت الظالم، (أحشاء) من الخارجة املنرية النظرة تلك
وأشباحه. الشاطئ إىل سبيلها يف وتذهب املتماوج، املاء (بصفحة) تمرُّ التي

ال غرفة يخرتق الذي املساء كعصفور فكانت إيلَّ انتهت النظرة) (تلك
مختفيًا العيان) عن و(يغيب أختها، من خارًجا نافذة من داخًال فيها، رساج

الظالم. يف
يف سبيل عابُر وأنا الجبال؛ وراء من كنجمة مخبوءَة (محجوبة) أنت
من وجهي، إىل ورنوت الزمان، من لحظة فت توقَّ ملاذا (بربِّك) ولكن الطريق.
خرصك؟ عىل إبريقك حاملة النهر طريق عىل ماشية كنت بينما برقعك، خالل
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الحرفية: ترجمتها وإليك ثوب، هدب من ة» «مسَّ يف وهذه

مجهولة قلب جزيرة فمن َخطوها. يف مرسعة بي مارة وهي ثوبها، هدُب مسني
بي جرى والحس الشعور من يشء الربيع. أنفاس من حارَّة نسمة فاجأتني
زهرة من (منتزَعة) وريقة فقل اضمحالًال؛ اضمحلَّ أن يلبث ولم ورسى،
قلبها. من كهمسة أو صدرها من د كتنهُّ قلبي عىل وقعْت النسمات بها تتالعب

ال��م��ك��ن��ون��ا ف��ؤاده��ا س��رَّ ف��ع��رف��ُت ردائ��ه��ا ب��ُه��دب ��ت��ن��ي ف��م��سَّ َخ��َط��ْرت
ال��م��ف��ت��ون��ا ق��ل��بَ��ه��ا وأرح��م س��رٍّا م��ش��ج��يٍّ��ا ب��ل ُم��ط��ِربً��ا أُن��ِش��د ول��ب��ث��ُت

∗∗∗
ُح��زون��ا ف��ي��ِه ال��م��وُج ي��ق��وُم ب��ح��ٌر ب��ي��ن��ن��ا ال��ج��زي��رة؛ أن��ت ق��ل��بَ��ه��ا ي��ا
ال��م��ج��ن��ون��ا ذل��ك ع��ه��دتُ��ك وم��ا ال��رَّب��ي��ِع أن��ف��اس ب��ح��رِّ زف��رَت ن��ح��وي

∗∗∗
س��ك��ون��ا وح��ار اس��ت��ح��ي��ا أن ي��ل��ب��ْث وَل��ْم ل��ه��ا ال��ف��ؤاد خ��ف��ق ل��م��س��ًة ي��ا
م��ي��م��ون��ا ط��ائ��ًرا وك��ان��ت ط��اَرْت ذََوْت ل��م��ا وردة م��ن ك��ُوري��ق��ٍة
ش��ج��ون��ا أذاع ن��ه��َديْ��ه��ا ب��ي��ن م��ن ��ٌد ت��ن��هُّ ف��ق��ل��ُت ص��دري ع��ل��ى وق��ع��ْت





اخلامسعرش الفصل

بجمالها: وتتلذذ تتأملها الحرفية ترجمتها وإليك بابها: يف لطيفة غرامية محاورة وهذه

أستزيد. وال آخذه. فإني يداك به جادت مهما
يشءٍ كل لتسأل إنك (القنوع)، املحتشم اذ الشحَّ أيها أعرفك أنا كذلك، كذلك، –

الناس. يد يف
قلبي. يف أجعلها فإنني سًدى) (ضائعة ما زهرة لديك كان إذا

واألشواك؟ –
لها. أتحمَّ –

القنوع. اذ الشحَّ أيها أعرفك أنا كذلك. كذلك –
النظرة تلك فإن الزمان، يف مرَّة ولو وجهي إىل ببرصك ترفعني أنك ولو –

سبيل. من إليها للموت ليس حالوة لحياتي لتَهُب
قاسية؟ نظرات إال مني لك يكن لم وإذا –

فؤادي. فليخرتْقن –
القنوع. الشحاذ أيها أعرفك أنا كذلك كذلك –

ال��ش��ك��ِر م��ع ل��ق��اب��لُ��ُه إن��ي ب��ه ي��داِك ت��ح��ب��و وم��ا ج��ودي
ب��ال��م��ك��ِر أدراَك م��ا ��اذُ ش��حَّ وي��ا ق��ن��وع ي��ا درَُّك ل��ل��ه

∗∗∗
ال��ص��دِر م��ن أُن��زل��ه��ا ال��ق��ل��ب ف��ي ف��أن��ا زه��رة ع��ن��دِك ك��ان إن



البستاني

∗∗∗
ال��زه��ِر م��ع ش��وٍك م��ن ب��دَّ ال إِبَ��ٌر ش��وك��ه��ا ول��ك��ن ع��ن��دي
ال��ص��ب��ِر ج��ن��ي م��ن ال��ح��الوَة أج��ن��ي ف��ب��ه��ا ن��ظ��رًة ل��ي ت��ن��ظ��ري إن

∗∗∗
ت��ف��ري ه��ن��ديَّ��ٌة ول��ح��اظ��ه��ا ج��ارح��ة ال��ع��ي��ن ه��ذي ن��ظ��راُت
ال��س��ح��ري ب��ط��رِف��ك ال��ق��ن��وع وأن��ا ك��ب��دي ل��ه��ا وف��ًدى ب��ه��ا ج��ودي
ب��ال��م��ك��ِر أدراَك م��ا ��اذ ش��حَّ وي��ا ق��ن��وُع ي��ا درُّك ل��ل��ه
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الحرفية: الرتجمة وإليك والحياة، الحب رواية بل — أخرى غرامية محاورة وهذه

تقفليه). ال األصل (ويف قلبِك عىل تختمي وال البالء. جرَّ ولو الحب يف ثقي
فهًما. لها أستطيع ال مظلمة، كلماتك صاح، يا ال ال، –

حبيبتي. يا وأغنيَّة، دمعة (بني) وى) للسَّ (ويُعطى به يُجاَد أن إال القلب ما
فهًما. لها أستطيع ال اة) (معمَّ مظلمة كلماتك صاح، يا ال ال –

تموت هي إذا تبسم هي بينا الندى، كقطرة ضعيف يشء السعادة) (أو اللذة
فاضمحلَّت) الشمس حرارة رشفتها قد بها إذا الزهرة عىل تتألأل هي بينا (أي

مقيم. قويٌّ فإنه الشقاء) (أو الحزن أما
فهًما. لها أستطيع ال اة معمَّ كلماتك صاح، يا ال، ال –

أريج من (أي بها ما كل وتفقد الشمس، نظر عىل تفتَّح النَّيلوفر زهرة إن
ال ذلك عىل وإنها أكمامها)، تفتضَّ أن قبل فيها كانت جمال وروعة وحياة

األبدية. املاء ظلمة يف محجوبة برعمة تبقى أن ترىض

فهًما. لها أستطيع ال معماة، كلماتك صاح، يا ال ال –

م��ح��رَّم��ه إالَّ ل��ن��ا ي��ح��لُّ وال ع��ل��ق��ُم��ه ال��ش��ه��د م��ث��ُل أُخ��ُت ي��ا ال��ح��بُّ
أُس��لِّ��م��ه ��ي ك��فِّ ع��ل��ى ف��ؤادي ه��ذا يُ��س��ال��م��ن��ي ال ف��ؤاًدا ل��ي ف��س��لِّ��م��ي
أف��ه��م��ه ل��س��ُت ��ى م��ع��مٍّ ك��الٌم ه��ذا ذا ك��الم��ك م��اذا أخ��ي ي��ا ال

∗∗∗



البستاني

ع��ن��دُم��ه س��حَّ ودم��ع األغ��ان��ي ب��ي��ن ن��ض��يِّ��ع��ه أن إالَّ ال��ق��ل��ُب م��ا أُخ��ُت ي��ا
��م��ه ت��ب��سُّ ب��ع��ي��ن��ي��ه��ا ال��ب��ك��اءِ دم��ع ن��رج��س��ٍة ف��وق ك��ط��لٍّ ال��ن��ع��ي��م إن
ت��ص��رُّم��ه ي��خ��ش��ى وال ع��ل��ي��ه خ��وٌف وال ال��م��ت��ي��ن ال��ح��ب��ُل ه��و ال��ش��ق��اءَ إن
أف��ه��م��ه ل��س��ُت ��ى م��ع��مٍّ ك��الم ه��ذا ذا ك��الم��ك م��اذا أخ��ي ي��ا ال
ي��خ��ت��ُم��ه ك��ان م��ا ��ه ك��مِّ م��ن اف��ت��ضَّ ض��ًح��ى ذك��اءَ ح��ي��ا إن ال��غ��ضُّ ال��نَّ��وف��ر1
وأض��رم��ه أس��ن��اه ح��يَّ��اِك ف��ال��ح��بُّ ع��واط��ره ول��ت��ع��ب��ق ال��ق��ل��ب اف��ت��ح��ي أُخ��ِت
أف��ه��م��ه ل��س��ُت ��ى م��ع��مٍّ ك��الم ه��ذا ذا ك��الم��ك م��اذا أخ��ي ي��ا ال

هوامش

الرشح. يف ذكره تقدم وقد النيلوفر تصحيف هو (1)
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وإليكها: املنظوم التعريب عىل النثرية الرتجمة تقديم القصيدة لهذه رشح خري لعل

إدراك إىل تتوقان (حزينتان)، الطرف ساجيتا فهما تسأالنه. سؤاًال بعينيِك كأنَّ
(الهادئ البحر غور القمر يسرب كما فؤادي) غور و(سرب بي) (وما معناي

الرائق).
عنك أخف ولم آخرها إىل أولها من لديك وعرضتُها حياتي جرَّدُت ولقد
ال بي) (جاهلة تزالني ال ولذلك منها. بيشء ضننت وال وجوهها) من (وجًها

تعرفينني.
أجعلها سلسلة يف نظمتهنَّ ثم شذرة، مائة لحطمتها جوهرة، أنها ولو

عنقك. عىل
غصنها عن القتطفتها ها، كمِّ يف وجميلة حلوة غري، ال زهرة أنها ولو

شعرك. يف ألجعلها
هذه بحدود أدراك وما قعره؛ وأين ساحله أين حبيبتي، يا قلب، ولكنه

مِلكتُها. أنت أنك عىل اململكة،
يف وعرفتها ورأيتها بسمة يف ألزهرت (السعادة) اللذة من دقيقة أنها ولو

الزمان). (من لحظة
صامتًا. ه رسَّ وتألأل الصافية، الدموع يف لذاَب ألٌم أنه ولو

وعوزه لهما، حدَّ ال وشقاؤه) (سعادته وأمله لذته حبيبتي. يا ، الحبُّ ولكنه
نهاية. يعرفان ال وثروته



البستاني

وتقفي تماًما تعرفيه أن تستطيعني ال ولكن حياتك، قرب منك قريب وهو
ه. رسِّ عىل

ال��ض��م��ائ��ُر ��ب��تْ��ه ح��جَّ س��رٍّا ي��ط��ال��ع��ن ف��وات��ُر ب��ال��ش��ج��ون س��ك��رى ع��ي��ون��ِك
زاخ��ُر ب��ال��ل��واع��ج ب��ح��ٌر وص��درَي أب��ح��ًرا ي��س��ب��ُر ال��ب��در ك��ن��ور س��ن��اه��ا
واألواخ��ُر ان��ج��َل��ْت أوال��ي��ه��ا ل��دي��ِك ع��رض��تُ��ه��ا ح��ي��ات��ي ع��ن ع��ذاري ه��ت��ك��ُت
ش��اع��ُر أح��بُّ��ك م��ا ل��وال أن��ا وم��ا ق��ري��ح��ت��ي ذك��اء ي��ا ت��ع��رف��ي��ن��ي ول��م

∗∗∗
ال��ج��واه��ُر ف��ه��ذي ِس��ل��ٌك إال وق��ل��ُت ح��ط��م��ه آلث��رُت درٌّ أن��ه ول��و
ويُ��ف��اخ��ُر ال��دُّم��ى ج��ي��َد ب��ِه ي��ب��اه��ي رائ��ًع��ا ل��ج��ي��ِدِك ع��ق��ًدا ون��ظَّ��م��تُ��ه��ا
وزاه��ُر زاٍه ع��ي��ن��ي��ِك ف��دى ل��ق��ل��ُت زه��رٌة ال��ك��ون روض��ِة ف��ي أن��ُه ول��و
ال��غ��دائ��ُر أط��ل��ع��ت��ُه ن��ج��ًم��ا ب��َف��رِع��ِك وج��ع��ل��تُ��ه��ا ف��رِع��ه��ا ع��ن وأن��أي��تُ��ه��ا

∗∗∗
وع��ام��ُر أه��وٌل وش��اط��ي��ه ب��ع��ي��ٌد ق��راره خ��ض��مٌّ «ق��ل��ٌب» ول��ك��ن��ُه
األوام��ُر ف��ي��ه��ا ن��ج��واك وم��ن ع��ل��ي��ه��ا م��ل��ي��ك��ٌة أن��ِت ف��ي��ح��اءُ وم��م��ل��ك��ٌة

∗∗∗
ال��ش��ع��ائ��ُر ت��ج��ت��ل��ي��ه��ا أُن��ٍس دق��ي��ق��َة م��ؤبَّ��ٍد زم��اٍن م��ن ب��ي م��ا أن ول��و
ال��ه��واج��ُر ت��ب��ت��ل��ي��ه��ا أن إل��ى ت��ع��ي��ش زه��رة ب��ش��رَي ث��غ��ِر ف��ي ألن��ب��تُّ��ه��ا
ال��خ��واط��ُر ال��ب��الي��ا س��م��ر وت��ن��ك��أه ب��رءَه أُع��ال��ج ُج��رٌح أنَّ��ه ول��و
ال��م��ح��اج��ُر ب��ال��س��ج��ام ن��ف��س��ي س��رائ��ر وب��يَّ��ن��ْت ص��ف��يٍّ��ا دم��ًع��ا ألج��ري��تُ��ه

∗∗∗
ن��وادُر وش��ت��ىَّ ب��الي��اُه ك��ث��اٌر س��ع��وده ك��ث��اٌر « «ح��بٌّ ول��ك��نَّ��ه
ط��اه��ُر وال��ق��ل��ب أدراِك م��ا ل��ِك وي��ا ح��ظ��وظ��ه وُك��ثْ��ر ُك��ث��ٌر وح��اج��ات��ه
ح��واس��ُر ع��ن��ُه ال��ن��اس ع��ي��ون وك��ل يُ��رى ال ع��روق��ِك ف��ي ي��ج��ري ك��روح��ِك
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الحسن: لذلك بيان زيادة النثرية ترجمتها وإليك حسنها. إال القصيدة هذه يف غريب ال
مطلعها: التي ربيعة أبي بن عمر قصيدة أذكرتني وقد

��ِد تُ��وسَّ ل��م دي��م��وم��ة ف��ي ال��رم��ل ع��ل��ى ات��ك��ي ل��ه��ا ق��ل��ت ال��ث��دي��ي��ن ون��اه��دة

النجوم ضلَّت وقد مظلم. الليل غنَّيَت. ما بالكالم يل أعْد حبيبي، يا حدثني،
األوراق. خالل من تتنهد والريح الغيوم، بني

ويف صدري. إىل رأسك وأضمُّ كالليل. األزرق قبائي ويعلوني شعري. أحلُّ
أنظر وال بسمعي. عليك وأقبل عينيَّ وأغمض لقلبك. أثرثر الحلوة الوحدة تلك

وجهك. إىل
يف تتهامس فإنها األشجار إال صامتني. جلسنا الكالم من فرغت وإذا

الظالم.
صاحبه عني يف كلٌّ فننظر الفجر. ويبزغ خضابه). من الليل (ينصل ثم

غنَّيت. ما بالكالم يل واعد حبيب، يا ثني، حدِّ طريق. يف كلٌّ ونميض

م��ت��ك��لِّ��م��ا ال��ه��وى وط��ارح��ِن��ي أْق��ِب��ْل م��ت��رنِّ��م��ا ش��اديً��ا ق��ل��ب��َي أش��ج��ي��َت

∗∗∗
واألن��ج��م��ا ب��دَره��ا ت��ح��ج��ب وال��س��ح��ب ��ٌع ُه��جَّ وال��ع��واذُل داٍج ف��ال��ل��ي��ُل



البستاني

��م��ا م��رخِّ األَراِك أوراِق وح��ف��ي��ِف ن��واح��ب��ا ال��لِّ��ط��اف ب��ال��نَّ��س��م ن��اه��ي��َك

∗∗∗
أرق��م��ا ت��ح��اذر أن ب��ع��ي��ن��ك رف��ًق��ا َح��لَّ��ه��ا أح��رِّم ال ال��غ��دائ��ر ه��ذي
أب��ه��م��ا ل��ي��ًال ال��ل��ي��ِل ت��ح��ت ف��أري��ك س��رادًق��ا ال��رداء ه��ذا م��ن وأُق��ي��ُم
أن��ع��م��ا َك��َع��اٍب نَ��ه��َدي م��ن أت��ري��ُد ك��اِع��ٍب نَ��ه��َدْي ب��ي��ن رأَس��َك وأُج��ي��ل
م��ب��س��م��ا وج��ه��ك ح��س��ن م��ن أج��ت��ل��ي ال ��ًف��ا ت��ع��فُّ م��ق��ل��ت��يَّ وأُل��زم أُص��غ��ي
ُم��ت��م��ت��م��ا ال��خ��ف��وُق ق��ل��ب��ي وي��ج��ي��بُ��ه م��ث��رثِ��ٌر ب��ال��ُخ��ُف��وق وق��ل��ب��َك أُص��غ��ي

∗∗∗
م��غ��ن��م��ا وص��ال��ك م��ن ال��س��ك��ي��ن��ة رم��ُت ِل��ب��ان��ت��ي ال��ح��دي��ث م��ن ق��ض��ي��َت وإذا
ت��رج��م��ا ح��دي��ثَ��ك ل��ه��ا ال��ن��س��ي��م أنَّ ف��ع��ذره��ا ال��غ��ص��ون ت��ح��رَّك��ِت ف��إذا
ُم��َل��ثَّ��م��ا ب��ال��ش��ق��ي��ِق يُ��ق��ِب��ل وال��ف��ج��ُر ج��ل��ب��ابَ��ه خ��ال��ًع��ا يُ��دِب��ُر وال��ل��ي��ل
ُم��س��لِّ��م��ا ت��راك أن ��ل ت��ف��ضِّ أخ��تً��ا م��ودًِّع��ا ال��ش��ج��ون تُ��ودع��ن��ي ذاك إذ

∗∗∗
م��ت��ك��لِّ��م��ا ال��ه��وى وط��ارح��ن��ي أق��ب��ل م��ت��رنِّ��م��ا ش��اديً��ا ق��ل��ب��َي أش��ج��ي��َت
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التاسععرش الفصل

قليلة للناس يخرجها بل قصيدته، يطيل ال شاعرنا أن ييل وما تقدم ما عىل قياًسا نرى
وحبذا تطربنا. أنشودة أو تشجينا أغنية وقل بسمة أو دمعة فإما املعنى، كثرية الكالم
ولكنني أربعة، وددتها وقد فقط ثالثة أبيات يف أغنية وهذه الطراز. هذا من الشعر
عليه، السكوت يصح كالًما الثالث البيت واستحسنت ختامها يف معنى نظم عن عجزت

نثًرا: كله الشعر وإليك

ومملكة الصباح، مهد هما عينيِك. يف سماءَه وجد قد — الربية طائر — قلبي
يف وأهيم السماء تلك يف أحلِّق أن يل فهبي قرارهما. يف تهيم وأغاني النجوم.

سنائها. يف جناحيَّ وأبسط غيومها أشتقُّ دعيني بل وحشتها.

ي��ط��ي��ُر م��ق��ل��تَ��ي��ِك ب��ي��ن ل��ي��تَ��ه ال��ب��راري ف��ي ط��ائ��ر م��ن ق��ل��ب��ي وي��ح
س��ري��ُر ل��ل��ص��ب��اح ع��ي��ن��ي��ِك ب��ي��َن ال��دراري ُم��ل��ك َع��رش ع��ي��ن��ي��ِك ب��ي��ن
ك��ث��ي��ُر؟ ال��س��م��اءِ ع��ل��ى أَوِم��ث��ل��ي أس��م��و ع��ي��ن��ي��ِك ج��وِّ ف��ي ف��دع��ي��ن��ي





العرشون الفصل

يكون وال ، محبٌّ إال عليها يجيب وال حبيبة، إال تسألها ال التي األسئلة هذه يف قولك وما
وإال به؛ واكتفيت قليًال إال األصل يَظلم لم النظم خلت وقد وأكثر». «نعم إال جوابه
أيًضا. الحرفية الرتجمة أثبت أن العربية قرَّاء إىل طاغور تعريف عىل حريص أللزمني

ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ه��ذا ك��ل أص��ح��ي��ح
ع��ج��ي��ب ب��ألالءٍ ال��ع��ي��ُن ه��ذه أب��َرق��ْت إن أن��ُه أص��ح��ي��ٌح
ال��رح��ي��ب ب��ال��ص��در ال��م��ع��روف ص��دُرك ج��وه��ا ق��ت��ام ُس��ْح��ب أْرع��دُت

∗∗∗
ال��ق��ل��وب ف��ي ح��بٍّ رسِّ ذك��رى ش��ه��َد ال��ل��م��ى ه��ذا ف��ي أنَّ أص��ح��ي��ٌح
ال��رط��ي��ب ع��ودي ع��ل��ى ال��غ��ضِّ روع��ة ت��ارًك��ا ت��ولَّ��ى ن��ي��س��ان أن
ال��طَّ��روب أي��دي ف��ي ك��ال��ع��ود ه��لَّ��ل��ْت ب��ه��ا خ��ل��خ��ال��ي رنَّ أرًض��ا أنَّ
ق��ري��ب أو ل��ن��اءٍ أب��دو ح��ي��ن��م��ا دم��ع��ه��ا ت��ذري ال��ل��ي��ل ع��ي��ن أن
ال��ق��ش��ي��ب ك��ال��ث��وب ي��غ��ش��ان��َي ح��ي��ن ج��ذًال ي��زه��و ال��ص��ب��ح ن��ور أنَّ

∗∗∗
م��ذي��ب ج��ن��بَ��ي��ك ب��ي��ن ح��بٍّ أم��ر ف��ت��ى ي��ا أص��ح��ي��ح أص��ح��ي��ح
ب��ي ي��ه��ت��دي ع��نِّ��ي ي��ب��ح��ث ه��ائ��ًم��ا ودنً��ى ده��وًرا ج��اب أنَّ��ه
ال��ن��ص��ي��ب ب��م��أم��ول ذات��ي م��ن ف��از وونً��ى ض��الٍل ب��ع��د أنَّ��ه

∗∗∗



البستاني

ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ج��ب��ي��ن��ي ل��وح ف��ي ي��ات ال��الن��ه��ا س��رَّ أن أص��ح��ي��ٌح
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والعرشون احلادي الفصل

سيَّارة يف ترجمتها نظمت أنني وهي بها، تنفرد مزيَّة التعريب حيث من القصيدة لهذه
وهذه الكتاب. هامش عىل الرصاص بالقلم أكتب وكنت كلكتة، يف الشاعر منزل إىل ذاهبًا

الترصف: من القلم به جمح ما إثباتها يقتيض الحرفية ترجمتها

اهتز وعندما فأرسوه. سبيله ضلَّ كالطائر أنا حبي. يل فاغفر حبيبي. يا أحبك
يل واغفر وشفقتك برحمتك فاسرته عريانًا. وأصبح حجابه عنه سقط فؤادي

حبي.
وإال بعيد. من إيلَّ تنظر وال عذابي. يل فاغفر تحبني أن تطيق ال كنت وإن
العريان. عارَي أسرت يديَّ وبكلتا الظالم. يف وأجلس زاويتي إىل أتسلَّل فإني

عذابي. عن واصفح حبيبي، يا عني، وجهك أدر
السعادة طوفان طما وإذا فرحي. يل فاغفر حبيبي، يا تحبني، كنت وإن
عىل أستوي وعندما الحرج). موقفي يضحكنك (وال تبسم فال قلبي واحتمل
كإلهة بنعمتي أحبوك وعندما وعسفه، حبي بظلم وأحكمك (عريش) «رسيري»
واغفر حبيبي، يا وكربيائي، ِكربي وتحمل ْل تجمَّ فحينذاك عليك، بها وأجود

ذنبًا. املرسة يل

خ��ل��يَّ��ا ه��واَي م��ن أن��َت ت��ك��ن ال م��ل��يَّ��ا ح��ب��ي��ُب ي��ا أه��واَك أن��ا
ش��ج��يَّ��ا ي��ش��دو ف��ب��ات ح��ب��س��وه ح��رٍّا ال��غ��اب ف��ي ك��ان ك��ال��ط��ي��ر أن��ا

∗∗∗



البستاني

ال��ج��ن��يَّ��ا غ��رام��ي وارح��م ه��ي��ام��ي ف��ي ودع��ن��ي ع��ن��ي ف��اع��ُف أه��واك أن��ا
ن��ديَّ��ا ال��ص��ب��اح ع��ن��د ف��ت��راه ل��ي��ًال ع��ي��ن��اي ت��روي��ه زه��ٌر ف��ه��و

∗∗∗
ح��ي��يَّ��ا ي��ح��ي��ا ف��ب��ات ح��بٍّ��ا اه��ت��زَّ ل��م��ا ف��ؤادَي ع��ن ال��س��ت��ُر س��ق��ط
خ��ف��يَّ��ا خ��ف��وًق��ا خ��اف��ًق��ا دام��يً��ا ك��س��ي��را ال��ح��ن��اي��ا ب��ي��ن ي��ت��وارى
ع��ل��يَّ��ا وع��ط��ًف��ا ب��ه رف��ًق��ا آه ع��ل��ي��ه س��ت��ًرا ال��ي��دي��ن أل��ِق أن��ت

∗∗∗
ال��ش��ق��يَّ��ا ف��ؤادي وارح��م ع��ي��ون��ي ع��ن ف��ع��ف��ًوا ع��ش��ق��ي ت��ط��ي��ق ال ت��ك��ن إن
ح��ريَّ��ا ب��ال��م��الم ال��ق��ل��ب أرى ال ف��إن��ي ع��ن��ُه ال��م��الم ط��رف غ��ضَّ
ب��ي��ديَّ��ا أج��ي��ل��ه س��ت��ٌر ـ��ل��ي��ل ال��ـ وج��ن��ح أث��وب م��خ��دع��ي وإل��ى

∗∗∗
ف��يَّ��ا ال��م��س��رَِّة ذن��ب واغ��ف��ْر ب��ي ول��ط��ًف��ا ف��ص��ب��ًرا ع��اش��ق��ي ت��ك��ن أو
ه��ن��يَّ��ا ف��ذره ال��ُم��ن��ى ن��ه��ر ف��وق ل��ي��ط��ف��و ط��ار ال��ف��ؤاد وت��خ��ال

∗∗∗
إل��يَّ��ا خ��ش��وًع��ا ف��اق��ت��رب ربَّ��ًة س��ري��ري ف��وق اس��ت��وي��ُت م��ا وإذا
ل��ديَّ��ا ال��دم��وع واذر وت��ذلَّ��ل وغ��ن��ج��ي وع��ج��ب��ي دلِّ��ي ��ْل وت��ح��مَّ
ال��غ��ن��يَّ��ا ذاك ال��غ��رام ف��ي ت��ك��ن إن رخ��ي��ًص��ا م��ن��ي ال��وص��ال ت��ن��ال ال
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الثاينوالعرشون الفصل

مرتجم. أو معرب به يؤاخذ ال الزيادة من قليٌل لوال األصل» «طبق تكون تكاد وهذه
ال إذ الكهرباء» روح «مثل قويل لنفيس استبحته الذي ف للترصُّ مثاًال تخذت قد وكنت
أنني ولو ذنبًا. يل واغتفره ورسوره ارتياحه فأبدى إليه، شاعرنا ونبهُت األصل، يف له أثر
األصل برتجمة آتيًا لكنت يعود» ليس له «ما األخري الدور من األول البيت صدر جعلت
فنفيت النافية «ليس» تكرار كرهت ولكنني القافية؛ واستقرَّت الوزن، واستقام حرفيٍّا،

الهالل: مجلة يف نرش ما جملة من القصيدة أقول وال األغنيَّة وهذه الصورة. تلك

ع��نِّ��ي» ال��ط��رَف ��ي ت��غ��ضِّ «ال ب��ل��ط��ِف: ه��م��ًس��ا ل��ي ق��ال
ِم��نِّ��ي» ي��ع��ن��ي��َك م��ا «ولِّ ب��ُع��ن��ِف: إِج��ه��اًرا ق��ل��ت

∗∗∗
يَ��َديَّ��ا ك��ل��ت��ا ث��ن��ى ب��ل ك��الم��ي يُ��زح��زح��ه ل��م
إِل��يَّ��ا ي��رن��و ف��ان��ث��ن��ى أم��ام��ي» ت��م��ث��ل «ال ق��ل��ُت:

∗∗∗
ب��اب��ت��س��اِم ج��ي��دي ن��ح��و ال��م��ح��لَّ��ى ال��ُع��ن��َق ق��رَّب
ب��اح��ت��ش��اِم «ع��ف��ًوا» ق��ال ه��الَّ» ت��خ��ج��ل «ه��ل ق��ل��ُت:

∗∗∗
ال��ك��ه��رب��اءِ روح م��ث��ل ب��خ��دِّي م��رَّ ث��غ��ُره
ح��ي��اءٍ» ِم��ن خ��ل��يٍّ��ا ي��ا ع��ن��دي ل��َك «م��اذا ق��ل��ُت:



البستاني

∗∗∗
وت��م��وُت» «ت��ذوي ق��ل��ُت: زه��رْة َش��ع��رَي ف��ي ش��كَّ
ال��س��ك��وُت ه وت��والَّ م��رَّْة» ال��ب��ن��ُت «ه��ذي ق��ال:

∗∗∗
ح��ن��ي��ِن ��ي ُخ��فَّ ف��ي ع��اد ن��زًع��ا ال��زه��رة ن��زع

∗∗∗
ع��ي��ن��ي ي��ن��ظ��ر ل��ي��تَ��ه دم��ًع��ا أذرُف وأن��ا

∗∗∗
ع��ل��ي��ه أب��ك��ي إن��ن��ي ي��ع��وُد ل��ي��َت ل��ي��تَ��ه
ل��دي��ه ق��ل��ب��ي ودوا ي��ع��وُد ل��ي��س م��س��ق��م��ي

74



الثالثوالعرشون الفصل

صورته فإليك لألصل، ممثلة غري القصيدة لهذه املنظومة الصورة تكون أن أخاف
النثرية:

عدت (ثم ودعتك ما وكثريًا ألودعك. آتي عندما عينيك عىل تلوح هازئة بسمة
عىل أيًضا أنا يقال: والحق األثر. عىل راجع أنني تزعمني إذن فأنت مسلًما)؛

هذا. زعمك مثل
(ويرحل) يستأذن والبدر أحمد)، (والعود وتعود تميض الربيع أيام فإن
األغصان (تُعيَد أن تلبث وال فتسقط) (تذوي األزهار وكذلك (ِغبٍّا)؛ يزور ثم
(اليوم، أودعك إنني بمكان االحتمال من وهو عام؛ بعد عاًما األوىل) سريتها

غًدا). أللقاك
عىل ترصفيه فال الوهم، وحبذا قليًال؛ عليها فأبقي املغالطة. حبذا ولكن

الرسعة. هذه مثل
من سحابة عينيك ولتغش فصدِّقي األبد» إىل «الوداع لك أقول وعندما
متى شئت، ما رسوًرا، أرستك) (ولتربق فابسمي ثم سواًدا. لتزيدهما الدموع

(بالسالمة). إليك ُعدُت

األدم��ع��ا ت��خ��ف��ي ال��ل��ح��ظ��اِت ب��ض��واح��ك م��ودِّع��ا أت��ي��ُت إن ل��ل��ح��ب��ي��ب��ِة م��ا
ألط��ل��ع��ا أغ��ي��ب أنِّ��ي ع��ن��ده��ا أم راح��ًال ت��ران��َي ال أم ت��رى أتُ��رى

∗∗∗



البستاني

ُم��م��رع��ا ي��زه��و ث��م ي��ش��ح��ب وال��ح��ق��ل ص��دوده ب��ع��د ي��ع��ود ال��رب��ي��ع ف��ص��ل
��ع��ا م��ت��ل��فِّ ب��س��ح��اب��ة ول��و ِغ��بٍّ��ا زاره��ا ال��ك��واك��ب ه��ج��ر إن وال��ب��در
ألرج��ع��ا أب��ي��ُن — ب��ان��ْت إِبَّ��ان��ه��ا دن��ا إن األزاه��ِر ِم��ث��ل ول��ع��لَّ��ن��ي

∗∗∗
ت��ق��طَّ��ع��ا ال��رَّج��اءِ ح��ب��ُل إذا تُ��س��ل��ي ت��ع��لَّ��ًة ال��ف��ؤاد ف��ي ذَري��ه��ا ل��ك��ن

∗∗∗
��ع��ا ه��مَّ ج��ف��ون��ك ف��ي غ��ي��وًم��ا ألرى ��ع��ي ف��ت��ف��جَّ م��ودًِّع��ا م��ض��ي��ُت وإذا
��ا ل��م��عَّ ل��ح��اِظ��ِك ف��ي ب��روًق��ا ألرى ف��ت��ه��لَّ��ل��ي م��س��لِّ��ًم��ا رج��ع��ُت وم��ت��ى
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والعرشون الرابع الفصل

لم األصل عن أبعدني ترصًفا باملعاني فت ترصَّ تجدني حيث وأمثالها القصيدة هذه يف
قبلما «بمبي» يف نظمت ما جملة من وهي يًا. متلهَّ ناظًما بل معرِّبًا الحقيقة عىل أكن
نثرية ترجمة لها أجعل أن آثرت وقد شعره. من مختار نرش عىل وعزمت الشاعر زرت
مجلة يف نرشه يل سبق مما أيًضا وهي جديد. من نظمها أتعنى أن عىل األصل فيها ألتزم

الهالل:

النثرية الرتجمة
ولكنني صدري)؛ يف (تختلج التي «العماق» بالكلمات أنطق أن ليشوقني إنني
وأطري نفيس من أهزأ ترينني ولذلك (مني). تضحكي أن فعلُت) أنا (إن أخاف
به تستخفي لكيال بأملي ألستخفُّ وإنني واإلشارات. النكات من شظايا ي رسِّ

أنِت.
ال ولكنني لك؛ أقولها لو بودِّي التي الكلمات بأصدق أخاطبك أن يشوقني
وأعني أريد ما ضدَّ وأقول بالكذب، ألبسها لذلك قيها. تصدِّ ال أن مخافة أفعل،

الرأي. هذا فيه أنت تري أن مخافة علَّة، وال سبب بال أملي كأن وأظهر
أفعل، ال ولكنني ألجلك؛ ادخرتها التي الكلمات بأثمن أفوه أن ويشوقني
فظة وكنى أسماءً لك أنتحل ولذلك الخرسان. صفقة وأصفق أغبن أن خشية
ال تبقي أن خشية األذى، من بيشء ك أمسُّ إنني ثم وأيدي. بقوتي وأفتخر

معنى. لأللم تفقهني



البستاني

يرقى أن خشية أستطيع، ال ولكنني صامتًا، إليك أجلس أن ويشوقني
بأملي أرفق وال الَكِلم. وراء قلبي وأخبئ مثرثًرا أهذر لذلك شفتي. إىل قلبي

منك. ذلك مثل يكون أن مخافة
يظهر أن مخافة سبيًال؛ الفرار إىل أستطيع وما عنك، أذهب أن ويشوقني
مبال غري يديك بني وأمثل بأنفي وأشمخ برأيس أرفع لذلك ووجيل. جبني لك
األبد. حتى أملي تجدِّد عينيك من تصيبني التي الطعنات وتلك مكرتث؛ وال

الهالل: يف ظهر الذي التعريب يف القصيدة وختام

ال��ُه��دب م��ن س��ه��م ال��ن��ج��الءِ ع��ي��ن��ك وف��ي ال��م��دى ع��ل��ى ي��ط��ي��ب ال ج��رح��ي ال��ح��ب ق��ض��ى

الغنى. كل النثرية الرتجمة يف فإن حال كل وعىل األصل. إىل أقرب ولعله

ب��ال��ح��بِّ ازدراِئ��ك م��ع��ه��ود وي��ث��ن��ي��ه ق��ل��ب��ي ع��ن يُ��ت��رج��م أن ل��س��ان��ي ي��ه��مُّ
ال��ل��بِّ ذا اإلش��ارُة ت��ك��ف��ي وق��د ن��ك��اتً��ا أُذي��ع��ه وس��رِّي ن��ف��س��ي م��ن ُ ف��أه��زأ

∗∗∗
ب��ال��ك��ذب ع��ن��دك ال��ص��دق ال��ت��ب��اس وأخ��ش��ى ��ت��ي ق��صَّ س��رد ف��ي ال��ص��دق ال��ت��زام أودُّ
ب��ال��ق��ل��ِب ال��ح��ق��ي��ق��ة ��ل��ِت ح��صَّ ش��ئ��ِت وإن ع��ك��س��ه وال��ح��ق��ي��ق��ة ش��يءٌ ف��ق��ول��َي
ِط��ب��يِّ ف��ي اخ��ت��ب��اَرك تُ��خ��ِف��ي��ن ألنَّ��ِك ت��واف��ًه��ا ل��دائ��ي ٍت ع��الَّ وأظ��ه��ر

∗∗∗
ك��س��ِب ع��ل��ى تُ��ب��اع ال أن ب��ه��ا أض��نُّ ج��واه��ٌر األن��ي��ِق ال��ل��ف��ظ م��ن وع��ن��دي
ُع��ج��ِب م��ن ل��ع��ج��ب��َي ي��ا ك��الم��ي ب��ف��ظِّ ُم��ع��َج��بً��ا «غ��ول» ي��ا «ع��ن��ق��اءُ» ي��ا ف��أدع��وِك
ال��َع��ذِْب م��ن ل��ي��س ال��ص��بِّ ع��ذاب ب��أن ل��ت��ع��ل��م��ي ع��ذاب��ي م��ن ش��ي��ئً��ا أُذي��ق��ِك

∗∗∗
ج��ن��ب��ي إل��ى وأن��ِت ص��م��ت��ي وي��ق��ت��ل��ن��ي أس��ت��ط��ي��ع��ه وم��ا ص��م��ٍت إل��ى أت��وُق
ب��ال��وث��ِب ال��ت��رائ��َب ي��ج��ت��از وق��ل��ب��َي م��ه��ج��ت��ي ي��ل��ف��ظ ال��ص��در ك��أن أُح��سُّ
ال��ح��ج��ِب م��ن آيً��ا ال��تَّ��ه��ذار م��ن ع��ل��ي��ِه ُم��ن��زًال ال��ق��ل��ِب ع��ن ت��خ��ف��ي��ًف��ا ف��أن��ط��ُق
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والعرشون الرابع الفصل

∗∗∗
ال��رُّع��ب أَخ��ا ال��ج��ب��ان أدع��ى أن م��خ��اف��ة وأرع��وي ح��ي��نً��ا ع��ن��ِك ب��ع��ًدا أح��اول
ق��رِب ع��ل��ى ق��ربً��ا ال��ق��ل��َب أس��وم وِك��ب��ٍر ب��ع��زٍَّة ِغ��بٍّ ب��ع��د ِغ��بٍّ��ا ل��ذل��ك
ال��ه��دب م��ن ال��ج��ف��ون ف��ي م��ا وأس��ه��م��ه ك��ن��ان��ٍة وَربُّ ن��بَّ��ال ول��ح��ظ��ِك
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اخلامسوالعرشون الفصل

أحد أخربني وقد . يُفرسَّ ال أنه ومغزاه، معناه عن املعرب تسأل فال الشعر هذا أما
يف قرءوه الذين األوروبيني جميع من ليس أنه العلمي شاعرنا معهد يف الذين األساتذة
منه؛ املراد بحقيقة وأحاط فهمه َمن — تعلم كما بنغايل واألصل — اإلنكليزية الرتجمة
وأوىل الكتاب صدر يف هو فإذا البنغايل األصل يف رأيته وقد حقيقة. ال خيال أنه وذلك
قد وكنت البخور. دخان من غاللة يف شبًحا يمثل خيايل رسم وبإزائه بالتقدم القصائد
أداة وهي — باإلنكليزية لهم وترجمتها العربية األبيات حرض ومن ملحدثي فقرأت عرَّبته
إىل الخرب ونموا وهنئوني، الطرب كل فطربوا عجًزا وعجًزا صدًرا صدًرا — بيننا التفاهم
نفيس: عىل السعادة أدخل بكالم وتلطف فاستعادنيها طاغور صاحبنا أي اإللهي األستاذ

(١)
يَ��َدي��ك��ا ف��ي ألس��ي��ٍر ُس��راًح��ا أْط��ِل��ْق ُح��لَّ��ن��ي
إِل��ي��ك��ا1 ا م��رت��دٍّ ط��ار تَ��ِج��ْدُه ق��ل��ب��ي ل��ي ردَّ

(٢)
ف��ي��ك��ا خ��م��ر أس��ك��رت��ن��ي ث��غ��ري ف��وك يُ��َق��بِّ��ْل ال
ي��ح��ت��وي��ك��ا بَ��ُخ��وٍر ِم��ن ص��دري ق��ل��ب��َي ع��ن ض��اق
ف��ي��ك��ا ي��ك��م��ل ن��وُره ل��ف��ج��ٍر ال��ب��اَب اف��ت��ح
ال��ت��ق��ي��ك��ا أن��ى ض��ع��ُت: ول��ث��ٍم ض��مٍّ م��ن أن��ا
ش��ري��ك��ا ف��ي��ك أرى ال ف��إن��ي ع��وِّذْن��ي م��ن��ك



البستاني

∗∗∗
وش��ي��ك��ا واس��ل��ْب أن��ا م��ا ف��ه��ب��ن��ي م��س��ل��وٌب أن��ا

هوامش

بني الجمع من تفاديًا القصيدة سائر عن األولني البيتني فصل من ا بدٍّ يل أر لم (1)
واحدة. قصيدة يحسبوها ال أن الفن أرباب إىل ورجائي متنافرين. رويني

وطرائقهم الصوفية مذاهب فيه راعيت ترصًفا الشعر هذا تعريب يف فت ترصَّ إنني ثم
لم وإذ الخالد، الفاريس الشاعر «الحافظ» غزليات من أشياء نقلت قد وكنت التعبري. يف
لها متصد غري املقام هذا يف منها شيئًا أعرض أن بي حسنًا خلته فقد نرشها يل يسبق
رباعيات من وكثري «الفارض» شعر من البعض نمط من إنها بالقول: مكتفيًا بل برشح،

الصوفية: شعراء من وغريهما الخيام» «عمر

ون��اول��ه��ا ك��أًس��ا أدر ال��س��اق��ي أي��ه��ا ي��ا أال
يُ��ش��ك��ْل��ه��ا اآلم��ال ع��رى ي��ع��ق��د أن ال��ع��ش��ق ف��إن
ش��كَّ��ل��ه��ا األم��ر ط��ب��ق ـ��ر ب��ال��خ��م��ـ وس��ج��ادت��ن��ا
ي��ئ��وِّل��ه��ا س��ائ��ل��ه ر األق��دا ع��ن وس��ال��ك��ن��ا
ت��ؤم��ل��ه��ا ال ـ��ح��ب��ي��ب��ة ال��ـ دار ف��ي ال��ل��ذات دع
��ل��ه��ا ح��مَّ ال��ع��ي��س ح��يَّ ل ال��ت��رح��ا ح��ادي وج��اوب
ِك��ل��ه��ا دي��ج��ورة ف��ي ت ��ا ال��ل��جَّ إل��ى س��ف��ي��ن��ت��ن��ا
ت��م��ثَّ��ل��ه��ا ال��ش��اط��ي ع��ل��ى ال��غ��ادي ل��ل��رائ��ح وق��ل
ان��ق��ل��ه��ا ال��روض��ة ن��س��ي��م ط��رَّت��ه��ا ج��ع��د ع��واط��ر
وت��ق��ت��ل��ه��ا ف��ل��ت��ج��َرْح س ال��ن��ا ق��ل��وب تُ��ره��ب ف��إن
وت��ه��م��ل��ه��ا ت��ب��ع��د ال ب ال��ق��ر أردت إن أح��اف��ظ
وأم��ه��ل��ه��ا ال��دن��ي��ا دع ت��ه��وى م��ن ت��ل��ق م��ا م��ت��ى

∗∗∗
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والعرشون الخامس الفصل

ج��م��ال��ه ل��ش��خ��ص م��رآة وال��ع��ي��ن وص��ال��ه ح��ل��و دون ح��ج��اب��ك ق��ل��ب��ي
أف��ض��ال��ه س��وى ع��ن��ق��ي ف��ي غ��لَّ ال ه��ام��ت��ي أرف��ع ال��ث��ق��ل��ي��ن ح��ض��رة ف��ي

∗∗∗
ورج��ال��ه دوالت��ه ف��ي وال��ع��ص��ر أن��ا «م��ج��ن��ون» ب��ع��د ي��وم��ي ال��ي��وم
ن��وال��ه ب��ع��ض ال��ف��ض��ل ك��ل ف��ال��ف��ض��ل م��ث��ريً��ا وع��ش��ق َط��َرب م��ن ك��ن��ت إن
ب��وص��ال��ه ت��ك��رَّم ل��ع��ي��ن أث��ٌر وع��ب��ي��ره ب��ل��ون��ه ال��ري��اض ح��س��ن
م��ال��ه ل��وف��رة ف��ي��ا ال��غ��رام ك��ن��ز ق��ل��ب��ه «ف��ح��اف��ظ» ف��ق��ري ت��ح��ق��روا ال
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السادسوالعرشون الفصل

حق وقد أساليبهم، معه راعيت بترصف األصل ونقلت الصوفية مسلك سلكت أيًضا وهنا
إليكها: — حرفية ترجمة إثبات إذن عيل

الذي االجتماع ذلك إىل بك، االجتماع إىل ونهاًرا ليًال يشتاق قلبي الحب. أيها
يذر. وال يبقي ال كاملوت

أحالمي؛ واسلب نومي عىل واسُط بيدي؛ ما كل وخذ زعزًعا؛ عيلَّ فاعصف
دنياي. واسلبني

يا الجمال يف واحًدا لنكن العالقات) (من روحي وتتجرد تجتاحني، ويوم
هللا. يا فيك يكن لم إن هذا االتحاد أمل وأين عبثًا. (أعانيه) لشوقي

ي��ص��ب��و ه��ائ��ًم��ا ف��ؤاًدا واِص��ْل ال��ق��ل��ُب ي��ش��ت��اق��ك ك��م ح��بُّ ي��ا
ال��س��ل��ُب ح��ب��ذا ح��ي��ات��ي واس��ل��ب ك��ب��دي ع��ل��ى واع��ص��ف زع��زًع��ا ك��ن
ال��ق��ل��ُب ي��ي��ق��ِظ ق��ل��ب��ي أح��الم غ��ل��ًس��ا واس��ت��رق ن��وم��ي ل��صَّ ك��ن

∗∗∗
ع��ذب ل��م��ه��ج��ت��ي ال��ع��ذاُب ف��ي��ك وزي��ن��ت��ه��ا ال��دن��ي��ا واح��رم��ن��ي

∗∗∗
ال��ح��ج��ُب أم��ي��ط��ِت ال��ش��ع��ور وع��ن م��ج��ردًة ن��ف��س��ي غ��دت وإذا
ح��بُّ ي��ا ف��ي��ك ف��ن��ائ��ي وم��ت��ى ي��ع��دم��ن��ي ف��ي��ك ب��وص��ٍل ف��اس��م��ح



البستاني

∗∗∗
ربُّ ي��ا أش��ت��اُق م��ن أن��ت ب��ل ع��ب��ثً��ا أش��ت��اق��ه ك��م ربِّ ي��ا

الحافظ، شعر من عربت مما (فاريس) بغزل (الهندي) الغزل هذا أتبع أن رأيت وقد
اإلشارة: سبقت كما

ال��س��ك��ارى ب��ي��ن اآلزال م��ن��ذ أن��ا ال��ُخ��م��ارا وأع��ص��ي ال��ت��ق��وى أأط��ي��ع
ف��ت��وارى أرب��ًع��ا ال��ك��ون ع��ل��ى ُت ك��بَّ��ر ال��ح��ب ن��ب��ع��ة ف��ي ط��ه��ري ب��ع��د

أكرب» «هللا قال: — يغسل ميت كأنه — الطاهر الحب ماء يف اغتسل ما بعد إنه أي
فبات العالم هذا مع عالقة كل قطع أي: القرب؛ يف امليت يُوارى كما وتوارى مرات أربع
من األخري دون اللذين البيتني إدراك عىل عونًا التفسري هذا يف ولعل عنه. مات كأنه

: الحافظيِّ العزل وتتمة طاغور. شعر تعريب

األس��رارا واس��ت��ط��ل��ع��وا أس��ك��رون��ي خ��م��ري س��ج��اي��اه وم��ن ح��ب��ي��ب��ي َم��ن
��ارا ال��غ��فَّ واس��ت��رح��م ن��دي��م��ي ي��ا ف��اش��رب ال��ط��ور ذروة ال��ن��م��ل ذرة
األزه��ارا أب��دع م��ن ف��ي��ه��ا ج��لَّ زه��ر ك��ط��اق��ة وج��ًه��ا أف��دي ب��ي
م��رارا ت��ق��ذي ال��س��م��اء ه��ذي ت��ح��ت م��م��ا ال��ن��راج��س إال ع��ي��ن ك��ل
ال��ع��ق��ارا ت��رش��ف��ي��ه أن ل��دي��ه ن س��ل��ي��م��ا وم��ل��ك ع��اش��ق «ح��اف��ظ»
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والعرشون السابع الفصل

لتبني الكايف القدر النثرية بالرتجمة املنظوم التعريب إشفاع من لنا تقدم ما يف لعل
وكيفيته. الترصف مواضع

رشح من أسلفناه ما بعد خاصة عناية يستوجب يشء القصيدة هذه يف وليس
أخواتها: من للسوابق وتفسري

ال��وج��ِد ل��وع��َة ي��ص��ل��ى وال��ق��ل��ب ال��س��م��ِت ف��ي وال��ش��م��س ودَّع��تَ��ن��ي
وح��دي ب��ش��رف��ت��ي ج��ث��م��ُت وح��دي ص��م��ت��ي وف��ي ح��اج��ات��ي ف��ق��ض��ي��ت

∗∗∗
خ��دري ب��ع��ط��ره��ا وف��اح خ��دري إل��ى ال��ري��اض ن��س��ي��م��اُت وَس��رْت
ال��ق��ص��ِر ح��م��ائ��م ال��غ��ص��ون ه��ام ع��ل��ى ال��ب��اس��ق��ات ف��ي وت��س��اج��ل��ت

∗∗∗
وال��ب��ش��رى األزه��ار ب��رس��ال��ة وف��دت نُ��ح��ي��ل��ة ال��ح��ق��ول وم��ن
ن��ش��را َض��وَّاع��ًة أخ��ب��اره��ا وَش��َدْت ب��ن��ش��ي��ده��ا ف��ت��رنَّ��م��ت

∗∗∗
ظ��ه��را ال��ورى ب��ي��ن ال��ك��رى ف��س��رى ال��ن��اس أع��ي��ن أث��ق��ل وال��ح��ر
أخ��رى م��رًَّة ي��س��م��ع ك��اد م��ا ب��م��يَّ��اس أوراق وح��ف��ي��ف

∗∗∗



البستاني

اس��م��ْك ال��س��م��اء ف��ي أرس��م وج��ع��ل��ت ال��ج��ل��دا ألرص��د س��ه��دُت وأن��ا
ج��س��م��ْك ص��اح��ب��ت روح��ي وح��س��ب��ت ج��ل��ًدا وال ص��ب��ًرا ال وزف��رُت

∗∗∗
ال��ص��دِّ ب��ل��وع��ة ال��ف��ؤاد م��ث��ل م��ض��ط��ربً��ا ظ��ل ال��م��ب��ع��ث��ر َش��ع��ري
خ��دي ع��ل��ى ح��يَّ��اٍت ورم��اه ل��ع��بً��ا ب��ه ج��رى ال��ن��س��ي��م وإذا

∗∗∗
ال��وج��د ل��وع��ة ي��ص��ل��ى وال��ق��ل��ب ال��س��م��ت ف��ي وال��ش��م��س ودَّع��ت��ن��ي
وح��دي ب��ش��رف��ت��ي ج��ث��م��ت وح��دي ص��م��ت��ي وف��ي ح��اج��ات��ي ف��ق��ض��ي��ت
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والعرشون الثامن الفصل

من يشء فاتني فقد أخواتها، بعض يف شأني التسلية، سبيل عىل نظمتها قد كنت وملا
والتبرص معانيها تأمل إىل القارئ داعيًا النثرية، الرتجمة بهذه أعوضه واإلتقان اإلحكام

غريه: إىل عهد من وخرجت زفت عروس أو فتاة حال لسان وهي فيها:

النثرية الرتجمة
فيها. مسترتة املنزلية الواجبات عىل منعكفة النساء، من كثري بني واحدًة كنت
إليه) أحن أزال ال (الذي الشائق امللجأ ذلك من وأخرجتني أفردتني فلماذا

مًعا. وأترابي كنت حيث
كالجواهر يتألق إنه مقدَّس. لهو بعد يعلن لم الذي (املكتوم) الحب إن
ملنظره فيا «الفضويل» النهار (لعيان) تبدَّى وإذا املحتجب. القلب ظلمات يف

الكئيب.
مكشوفة فرجٍة إىل حياءً املرتعد حبي واجرترت قلبي حجاب هتكت أنت

ه. وبعشِّ به وآهلة) (عامرًة كانت التي الزاوية تلك وخربت للعيان،
دخيلة إىل أحٍد من بعد يُطلَّ لم أعهدهن. ما عىل يزلن فال أترابي أما
يتبسمن، فرتاهن املطوية. األرسار من بهن ما يعلمن ال أنفسهن وهن كونهن؛
وكل وهًدى. علم ما غري وعىل عفًوا ذلك وكل عمًال، ويعملن ويلهون، يبكني، أو

ليستقني. النهر ويردن مصابيحهن ويوقدن الهيكل، إىل يذهبن يوم
اقشعراًرا له يقشعر الذي العار هذا من وخالًصا نجاًة لحبي آمل وكنت

وجهك. عىل هائًما عني معرًضا أراك ولكنني مفضوًحا)، بات ما (بعد



البستاني

الرجعة خط عيلَّ قطعت ولكنك أمامك، وطريقك مطلق، رساحك أنت أجل،
كأنها التي وعيونهم الناس، بني عريانة منهوبًة مسلوبًة وتركتني يقال) (كما

ونهاًرا. ليًال يفَّ تحدق تني ال لها، جفون ال

ال��ش��ب��اِب ون��اض��رات وال��ع��ذارى األت��راِب ال��ص��واح��ب ب��ي��ن ك��ن��ت
ال��دِّع��اب س��ي��اق ف��ي ال��ب��ي��ت واج��ب أق��ض��ي ال��ب��ي��ت ف��ي م��ع��ه��نَّ أت��ل��ه��ى
األت��راب ال��ك��واع��ب ش��م��ل ِع��ق��د م��ن وأف��ردت��ن��ي أف��رزت��ن��ي أن��َت
ك��ال��م��ح��راب ال��ف��ؤاد وِش��غ��اُف ق��دٍس س��ر س��ره ال��ح��بِّ ك��ام��ُن

∗∗∗
ُغ��راب��ي ب��ج��ن��ح س��اط��ٌع ج��وه��ٌر ال��ح��ن��اي��ا ظ��الم ف��ي ال��ح��ب ك��ام��ن
س��راب م��ن ل��م��ع��ًة ِخ��ي��َل ك��وث��ًرا ن��ه��اٍر رائ��ع��ات ف��ي ت��ب��دَّى إن
ال��ح��ج��اب وراء ل��م��ا وت��ص��اب��ى ل��دي��ه��ا ال��ج��ل��يِّ ف��ي ال��ع��ي��ُن ت��زه��د

∗∗∗
واالض��ط��راب ك��ال��وج��وب خ��اف��ًق��ا ي��ه��ف��و ال��ق��ل��ب َح��بَّ��ة ف��ي ح��ب��ي ك��ان
اغ��ت��ص��اب ب��م��ح��ض أب��رزتَ��ه ث��م اع��ت��س��اًف��ا ع��ن��ه ال��ش��غ��اف وش��ق��ق��َت
ل��ل��ك��ع��اب وي��ا أح��طَّ��م��تَ��ه؟ ر ال��ص��د ق��ف��ص ف��ي ال��غ��رام ل��ع��شِّ ي��ا

∗∗∗
ع��ذاب��ي وذاق��ْت ل��ذَّت��ي أن��س��ْت ال��ع��ذارى ن��اه��دات م��ن ف��ت��اٌة ال
خ��ط��اِب وف��ص��ِل ف��ص��ٍل ب��خ��ط��اب ح��ب��ي��ٌب ق��ل��وب��ه��ن ي��ك��اش��ف ل��م
ال��ك��ت��اب س��ر ال��خ��ت��ام ج��ه��ل ـ��رار األس��ـ م��ن ب��ه��ن م��ا ي��ج��ه��ل��ن ه��ن
اك��ت��ئ��اب ح��ي��ن ال��دم��وع ويُ��رق��َن ح��ي��نً��ا ك��األزاه��ر ي��ت��ب��س��م��ن
ج��واِب أل��ِف أه��داَب ل��س��ؤاٍل ش��ج��وٌن وال��ح��دي��ُث ي��ت��ج��اذب��ن
ال��ذَّه��اب ذاك ح��س��ُن ي��ا س��ربً��ا ـ��ك��ل ل��ل��ه��ي��ـ ي��ذه��ب��ن ي��ع��ب��دن ي��وم ك��ل
األط��ي��اب خ��ال��ص م��ن ط��ي��بً��ا ـ��ب��ي��ت ال��ـ س��رج ي��ف��ع��م��َن ال��غ��روب وُق��بَ��ي��ل
ال��ش��راب ق��راح م��ن وي��رش��ف��ن ي��ص��ب��ح��َن ب��ال��ق��واري��ر ال��ن��ه��ر وإل��ى

∗∗∗
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والعرشون الثامن الفصل

األث��واب م��ن ج��رَّدتَ��ه ح��ي��ن ح��ب��ي ع��ري م��ن اس��ت��ع��ذُت ب��ح��ي��ائ��ي
اق��ت��راب ش��ر ب��ع��د ُص��دَّ ف��ت��ى ي��ا ش��ق��ائ��ي وا خ��ج��ل��ت��ي وا ح��ي��ائ��ي وا
ص��واب��ي ف��ق��دُت أن��ا ل��ك��ن ل��ك س��ب��ي��ٌل ال��ف��ج��اج ك��لُّ ت��م��ض��ي أن��ت
ب��ي ال��ه��وى ح��س��ب ال��ع��ي��ون ��ى ت��ت��ل��هَّ م��س��ائ��ي ص��ب��اح��ي ع��ري��ان��ٌة أن��ا
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والعرشون التاسع الفصل

األنباء، بعض ينبئ املعنى ولكن تلك، أو القصيدة هذه نظم متى الشاعر لنا يقل لم
التعريب: يف ف الترصُّ من تسوَّغناه بما النثرية الرتجمة وإليك

انقىض وملا شوكها. يفَّ فنفذ قلبي إىل بها وشددت الدنيا. أيتها زهرتك، جنيت
باقيًا. يزل فلم األلم أما ذبلت، قد الزهرة ألفيت وأظلمت، النهار عمر

انقىض فقد أنا أما الدنيا. أيتها وِكَرب، عبرٍي ذوات أزهاًرا تُعدمي ولن
وردتي، عدمُت وقد طويلة، ليلة يف أمسيُت وقد الزهر، فيه أجمع وعهد زمني.

األلم. غري يل يبَق ولم

ف��ج��ري ف��ي دن��ي��اي ي��ا ءَ ال��زه��را ال��زه��رة ج��ن��ي��ُت
ن��ح��ري ف��ي ال��ش��وك ف��ش��كَّ ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ب��ه��ا ش��ددُت

∗∗∗
��ت��ِر ال��سِّ ح��ال��ك وأس��دل ل��ي��ل��ي ج��نَّ��ن��ي ول��م��ا
ال��ع��ط��ري ع��ب��ي��ره��ا ب��ك��ي��ُت ال��ذاوي ن��ض��ي��ره��ا ب��ك��ي��ت
ِذك��ِر م��ن ال��زه��ر ل��ح��س��ن أل��ٍم س��وى أال وق��ل��ت

∗∗∗
ق��رِّي ب��ع��دن��ا ع��ي��نً��ا ر ب��األزه��ا دن��ي��اي ف��ي��ا
وال��ن��ش��ِر ال��ن��ف��ح ذات م��ن��ه��نَّ م��ن��ب��ٌت ف��روض��ك



البستاني

وال��ك��ب��ر ال��ُع��ج��ب ب��ي��ن ل واإلدال ال��زه��و وذات
ق��ب��ري إل��ى إدالًج��ا أزم��ع��ُت وق��د ي��وم��ي م��ض��ى
��ع��ِر ال��شِّ م��ن ب��رنَّ��اٍن ي��ش��ج��ي��ن��ي ال��م��وت وح��ادي
ص��دري ف��ي ال��ورد وش��وك ورٍد ب��ال ص��دري غ��دا
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املائدة، جاء وقد صباح ذات الشاعر رأيت ألنني نفيس؛ يف حلوة ذكرى القصيدة ولهذه
وواسطته فريدته اللؤلؤ من كعقد نضرية زاهيٍة عنقه عىل الياسمني زهر من بسلسلة وإذا
من هدية أيًضا «وهذه قال: إذ قلبي يف يرتدَّد صًدى صوته لعذب يزال وال — حمراء وردة
الرتجمة وإليَك تعريبها: له قرأُت قد وكنُت املعهودة»، قصيدتي فيها قلت التي الصبية

النثرية:

من سلسلة يل وقدَّمت عمياء صبية جاءت األزهار حديقة يف وأنا صباح وذات
نيلوفر. ورقة يف جعلتها قد الزهر

وقلُت: قبَّلتُها ثم بالدموع، عيناي واغرورقْت عنقي، عىل السلسلة فألقيُت
عمياء. واألزهار عمياء أنت

هذه. هديَّتك أجمل ما تعلمني ال نفسك أنت

األرج��واِن ح��لَّ��ة ال��ن��ور ربَّ��ُة ب��س��ت��ان��ي ع��ل��ى أل��ق��ْت ص��ب��ٍح ربَّ
ال��ح��س��اِن ث��غ��ور أك��م��ام��ه��ا خ��ل��ُت ح��ت��ى األزاه��ُر ب��ال��نَّ��دى وازده��ْت

∗∗∗
ال��غ��زالِن ب��أع��ي��ِن ال ظ��ب��ي��ٌة وأب��ي��ه��ا ��ه��ا أمِّ ب��ن��ُت أق��ب��ل��ْت
ال��ع��م��ي��ان وح��ي��رة ح��ي��اه��ا ف��ي ت��ه��ادى وب��ع��ض��ه��ن ع��ش��ٍر ب��ن��ت
ال��رَّيَّ��اِن ال��ن��ي��ل��وف��ر وغ��ضَّ ـ��ر ال��زه��ـ ب��س��ل��س��ل��ة م��دَّت وي��دي��ه��ا



البستاني

∗∗∗
اإلح��س��اِن ن��ف��ح��ِة م��ن ب��ش��ذيٍّ ج��ي��دي ح��لَّ��ي��ُت ث��م «أح��س��ن��ِت» ق��ل��ت:
وح��ن��اِن رأف��ٍة م��ن س��ج��اًم��ا ـ��د ال��ع��ق��ـ ع��ل��ى ع��ي��ن��ي دم��وع وت��ج��ارْت

∗∗∗
ال��ف��تَّ��اِن ح��س��ن��ه��ا م��ن ش��ي��ئً��ا ـ��ص��ر ت��ب��ـ ال ع��م��ي��اءُ األزه��ار م��ث��ل ه��َي
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والثالثون احلادي الفصل

ثم الحرفية، الرتجمة وإليها تنكره؟ أتراها فيها، شاعرنا بقول املرأة ظن ما شعري ليت
الحكم: يف وشأنها هي

ال إنهم ليًدا. عملك يف للرجال إن بل فقط؛ هللا يد صنع أنت ما املرأة، أيتها
قلوبهم. من بجمال يحبُونك يفتئون

واملصوِّرون رائع؛ جميل كل الذهبي الخيال من لك ينسجون فالشعراء
ًدا. متجدِّ خلوًدا لشكلك يهبون

أزهارها، الصيف وحدائق ذهبها، واملعادن درَّه، عليك يفيض والبحر
قيمة. وتزيدك وتسرتك، لتزينك

الروعة تلك شبابك ألبست التي هي الرجال قلوب يف التي الصبوة إن ثم
ُحلم. و«نصف» امرأة «نصُف» أنت املجيدة

ال��رج��اُل أح��بَّ م��ا أن��ِت ب��ل ال��ل��ه ص��ن��َع ك��لُّ��ك ل��س��ِت ح��وَّاء إي��ه
ال��ج��م��ال ذاك ال��ق��ل��وب ه��ب��ات م��ن ول��ك��ن ال��ع��ي��ون ف��ي ح��س��ن��اءُ أن��ت
يُ��خ��اُل ع��ل��ي��ك ت��اًج��ا ص��ي��غ��ت ـ��ِش��ع��ر ال��ش��ـ م��ع��ان��ي وه��ي ت��زه��وِك آلٍل ك��م
ال��ت��م��ث��ال وي��خ��ل��د ت��ف��ن��ى َواء ح��ْو وك��م رس��ًم��ا أب��دع��وِك ول��ك��م
ال��م��آل أن��ِت إل��ي��ك يُ��ه��دى ـ��ح��س��ن ال��ـ ك��ل ال��غ��ص��ن، زه��رة ال��ب��ح��ر، درَّة
دالُل ف��ي��ك وال��ش��وق وص��ب��اءٌ ش��وق ش��ب��اب��ك ف��ي ال��م��ج��د روع��ة
خ��ي��اُل وب��ع��ض ح��ل��ٌم؛ ب��ع��ٌض ث��م م��راءٌ ال م��رأٌة، أن��ِت م��ا ب��ع��ض





الثاينوالثالثون الفصل

مآله: يف عجيب بابه، يف غريب عتاب وهي األغنية، هذه يف قولنا وما

من وأخذني الونى بي تعلَّق وقد الظالم. خيَّم لقد جديد؟ من نداؤك هو ذلك
جديد؟ من دعوتِك أتلك ل. والتوسُّ للسؤال ممدودتان حبٍّ يدا فكأنما تالبيبي،
تشائني بالك فما الظاملة، الحبيبة أيتها بطوله، نهاري لك وهبُت قد وكنت
ال ملك الظالم ووحدة ختام، بدءٍ ولكل ، حدٌّ يشءٍ لكل أيًضا؟ لييل تسلبيني أن

يُنتزع.
إيلَّ؟ واالنتهاء الظالم حجاب اخرتاق من لصوتك بدٌّ هنالك يكن ألم

النجوم ليست أو داركم؟ باب عىل الوسن أنغام من يشءٌ للمساء يُسمع أال
أوال ثم املتعايل؟ الشامخ برجكم فوق السماء يف تحلق ألجنحتها صوت ال التي

حديقتكم؟ يف مائتًة األزهار تتساقط
فلتسهْر إذن، قرار؟ لك يقرُّ ال من يا أنِت تناديني، أن من بدٌّ لك يكن ألم
املوحش. املنفرد البيت ذلك يف الرساج وليضطرم ولتبكيا. الحب عينا عبثًا
وقادٌم ورائي أحالمي مخلِّف إنني ثم بيوتهم. إىل بالعمال الزورق ولريجع

لندائِك. تلبيًة إليِك

ح��راُم ع��ل��يَّ ن��وم��ي وح��دي أن��ا ن��ي��ام واألن��ام ال��ل��ي��ل دج��ى ق��د
س��الم ف��وًرا ال��وداع أَف��ب��ع��د ل��ي ال��ع��ن��ا ع��ي��ن ال��ع��ذاب ذات أن��ِت
ال��ه��ي��ام ال��ف��َؤاد ض��يَّ��ع م��ا ب��ع��د ع��زم��ي وض��يَّ��ع ب��ي ه��ام ال��ون��ى



البستاني

ال��ظ��الم ي��زاد ح��ت��ى وص��اًال ـ��ُر وال��ع��ص��ـ وال��ظ��ه��ر ال��ص��ب��اح ك��ف��اك م��ا
ال��خ��ت��ام ع��ن��ُه ض��لَّ ح��بَّ��ي��ِك ب��دءُ ول��ك��ن خ��ت��ام ل��ه ش��يء ك��لُّ
يُ��س��ام ال ش��رع��ن��ا ف��ي وْق��ٌف وه��و ع��ي��ن م��ل��ك ل��ل��ف��ت��ى ال��ل��ي��ل وح��دة
ت��ن��ام ال ال��ت��ي ت��ل��ك ع��ي��وٌن أم ج��ف��نً��ا ل��ك ال��ك��رى ي��ع��رف ال أو
ال��خ��زاُم ي��م��وت أَو م��غ��ان��ي��ك ف��ي ي��وًم��ا ال��ن��راج��س ت��ذب��ل ال أو
ال��ك��رام ك��م��ث��ل��ي إن��ن��ي خ��ائ��بً��ا ح��ن��ي��ن م��ث��ل ال��رس��ول أردُّ ال
��ام ال��س��جِّ م��ق��ل��ت��ي��ِك م��ن ت��ت��ه��ام��ى ح��ت��ى خ��لِّ��ِك ان��ت��ظ��ار ف��ي ف��ال��ب��ث��ي
اض��ط��رام ع��ل��ي��ِك ل��ه ق��ل��ب��ي م��ث��ل س��راج ب��ن��ور ع��ن��ي وت��س��لِّ��ْي
واألح��الم ال��ه��ج��وع وف��داك ب��ش��وق��ي إل��ي��ك ع��ائ��د إن��ن��ي
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كبريًا فضًال يرى ال شاعرنا أن إىل اإلملاع لنا تقدم وقد واحد؛ نشيد يف الناسك رواية وهذه
ومعايشتهم باملعروف معارشتهم يف الفضل يرى بل ونسًكا، زهًدا الناس عن االنقطاع يف
أربًعا، طبقات عهودها انقىضمن فيما الهند كانت وقد هللا. وخوف الفضيلة مقتىض عىل
إذا بنوه يكون وال برهميٍّا، الربهمي ابن وكان الدين؛ رجال أي الرباهمة، طبقة إحداهن
فيها. معتربين امللوك وكان طبقته، يف الجندي حال كان وكذلك شاكلته. عىل إالَّ رزقهم
إليهم َمن الروحيني والشعراء والحكماء الفالسفة من بينهم قام فقد الدين رجال فأما
ومن عنها. وتؤثر الهند إىل تنسب التي الفلسفية واآلراء الدينية الطرائق يف الفضل ينتمي
الشظف، ومعاناة اإلماتة يف ذهبوا الذين القانتون، والنسكة املتقشفون الزهدة كان هؤالء
بالقلب الَعبث من بعضها ر تصوُّ يف ملا وصفها، من القارئ نعيذ مذاهب األلم، وعشق
بعض عليه جاراهم وربما الدين، لرجال كان ك التنسُّ أن بالقول ونكتفي الكبد. وتفطري

الجنود. طبقة من وامللوك األمراء
النسيان زاوية ومن النور، إىل الظلمة من اليابان أخرج الذي األخري القرن خالل ويف
بها يهيبون الصالحة بدعواتهم فيها قاموا رجاًال الهند تعدم لم الوجاهة، صدر إىل
وأغالل العقائد وسالسل التقاليد قيود ويحطمون أمده، عليها طال الذي السبات من
مباراة. لجريانها وال مجاراًة للزمان تستطيع فال فيها، ترسف كانت التي األساطري،
واألخذ منه للتعلم ولو ومعارشته، األجنبي مخالطة يحرِّمون الدين رجال كان فبعدما
قد بهم إذا صناعة، أو علم طلب يف أوروبا إىل بالسفر لولده الوالد يسمح فال عنه،
كثر بحيث إليه، والدعوة عليه الحضِّ يف يبالغون بل بأًسا، التغرُّب يف يرون ال أصبحوا
التي الفكرية الثورة عن تسْل وال منها. واملتضلِّعني الحديثة العلوم يف الراسخني عدد
ظنك وما للنفوس. وهديًا للبصائر نوًرا فكانت الصحيح، العلم قبس من نارها التهبت



البستاني

وألمَّ واالرتقاء، النشوء مذهب عىل ووقف الطبيعي التاريخ درس إذا الفؤاد ذكيِّ بالشابِّ
إنكاره إىل يُستطاع وال العقل، حقيقته تبهر مما إليها وما الحياة، وعلم الكيمياء، بعلم
الشك عىل الجديد يقينه يحمله أم — تقيًة إالَّ اللهمَّ — لصنمه فيسجد يعود أتراه سبيل،
الجديد النشء أن هو الواقع أن عىل والرتَّهات. األساطري قديم من يقينًا يخاله كان فيما
الطيِّب بني وقفوا قد ينبغي، ما عىل نفوسهم وتهذبت عقولهم تثقفت ممن الهند بني من
منهًجا لهم وانتهجوا العرصية، املدنية من الفاسد والخبيث القديم، تمدنهم من الصالح

سبيًال. أهدى فكانوا الطريقتني، بني قصًدا
عىل األحكام يف والعقد الحل وذوي األمر أويل يعانون اليوم عقالؤهم أصبح فقد
واألذهان، النفوس يف داؤها فشا التي الواهية والخزعبالت األعمى، التعصب آفات مقاتلة
الجهل غياهب انقشاع العلم نور انبثاق إليه آل ومما ومللها. لألمة قتاًال عضاًال وكان
أباطيل وتخفى الشعوذة حيل فيه تنطيل طويًال ليًال األلباب عىل مخيًما كان الذي
والقنوت والنسك الزهد نذمَّ أن لنا وليس وخرافاته. النسك أكاذيب وتجوز الدروشة،
ممن األقدمني بالنسكة التشبه أن نريد وإنما الجوهرية. ومحامدها مزاياها عرفنا وقد
أهله لغري أبوابه انفتحت أن يعتم لم اآللهة، مراتب يف وجعلتهم أخبارهم، األساطري روت
ال نعمة كان بعدما قوميَّة نقمة النسك وأمىس بالسمني. والغث بالنابل، الحابل فاختلط

الرشاد. سبيل ربك هدى من إالَّ يدركها

خ��ت��ام��ا ل��ل��ح��ي��اة ال��زه��د ورأَى وم��راًم��ا م��ن��ي��ًة دن��ي��اه ع��اف
إِث��ام��ا ض��اع ح��ي��ث ال��ع��م��ر س��ال��ف ي��ن��ع��ى ال��ل��ي��ل م��ن ح��ال��ٍك ف��ي ق��ام
وال��س��الم��ا ب��غ��ي��ًة ال��ل��ه أب��ت��غ��ي ف��إن��ي ال��وداَع ب��ي��ت��َي ي��ا ق��ال:
م��ق��ام��ا؟ ت��ع��س��َت وق��د م��ق��اًم��ا م ب��ي��ت ي��ا ف��ي��َك غ��رَّن��ي َم��ن ش��ع��ري ل��ي��ت
وه��ام��ا وض��لَّ ال��ت��ق��وى ِن��ض��ُو ص��م ل��ك��ن ال��م��ه��ي��م��ن، ال��ل��ه ق��ال «أن��ا»
ون��ام��ا إل��ي��ِه ن��ام��ت ح��ب��ي��ٌب م ال��ث��دي ع��ل��ى وِط��ف��ل ُم��رِض��ع ام��رأة
وال��ظ��الم��ا ع��ن��ه��م��ا ال��ج��ه��ل س��اءَل ح��ت��ى ي��در ول��م واب��ن��ه زوج��ه
ح��ط��ام��ا؟ وك��ان��ت دن��يً��ا زيَّ��ن��اه��ا ب��ع��ي��ن��ي ال��ل��ذان ذان��ك َم��ن ق��ال:
اِإلل��ه��ام��ا ي��س��م��ع ل��م ول��ك��ن ال��ل��ه» «ه��م��ا : ال��خ��ف��يُّ ال��ص��وت ف��أج��اب

∗∗∗
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األح��الم��ا ي��ره��ب وال��ط��ف��ل األمِّ ص��در ف��وق ف��ارت��م��ى ال��ط��ف��ل ذع��ر
م��ا؟ وإل��ى غ��ادرتَ��ه��ا ول��م��اذا إل��ي��ه: أَب��اه ي��ا ال��ل��ه: أم��ر
أَم��ام��ا ال��وراءَ ي��رى أتُ��راه ع��ن��ي ل��ي��ب��ح��ث ي��م��ض��ي ل��ع��ب��دي ي��ا
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