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وعناد نصح

قبابه وارتفعت األرض، من عاٍل رشف فوق أصله رسا الذرا، شامخ القواعد، راسخ قرص
فأرسلت األصيل، عليها وسطع بالنضار، موهت وقد السماء، يف شيئًا تطلب كأنها الجو يف
البساتني القرص حول وامتدت النضار، خالص من وأبهى األصيل، من أجمل كان شعاًعا
فيلتقمها بَرَدى، بنهر تلتقي أن تخىش كأنها متعثرة، بطيئة الجداول بها تجري الفيح
بها ورفت حائط، كل من وينفذ دار، كل فيقتحم كاملذعور بها ويدور الخضم، زخاره
كأنها أكمامها يف تختبئ فراحت النسيم بها عبث وقد الشذا، مسكية األلوان، رائعة األزهار
شجاها كأنما الحور أشجار وماست العاشقني، وفضول األعني، خائنة خافت الحسان الغيد

اإليقاع. رنني وتساير األنغام، تسارق فأخذت فوقها، الطري تغريد
ما بعض لتدرك فنان عني تراه أن ويجب يُعرف، حتى يُرى أن يجب مشهد ذلك
شبه أو صورة، إىل فيه يصال أن من فأعجز اللسان، وأما القلم، أما وروعة. جمال من به
إن ويقولون: البيان، أداة اللغة إن يقولون: النفوس، لها تطمنئ أو العيون، بها تقر صورة،
إىل نفسك يف ما يحمل صادق بريد هي وهل ا؟ حقٍّ البيان أداة هي فهل العقول، بريد اللغة
سنان عىل ويستعيص اللسان، متناول عن يدق ما األحاسيس رضوب من إن غريك؟ نفس
البيان، ويخرس الوصف، يعجز ما الرتكيب الغريبة األلوان الغريبة الصور من وإن القلم،
أن يريد وكأنه فاتن! هذا جميل! هذا باهر! هذا يصيح: أن إال رآها إذا املرء يملك ولن
كلمات وضع إىل توفق حتى عجماء هكذا اإلنسانية وستبقى يستطيع. فال آخر شيئًا يقول
املنظر هذا إن أقول: أن ويكفي الوجدان. به ويجيش العني، تراه ما كل عن ترتجم جديدة
طرزته ما بأبدع تزدان الربوة هذه وإن دمشق، من الغربي بالجانب الوادي بربوة كان
أو القصيدة، إىل باملطلع أشبه الخلد جنة إىل وإنها حلل، من األرض هذه عىل القدرة يد
قوله قرأ الشام إىل قدومه عند الخطاب بن عمر رآها حينما التي وهي الكتاب، إىل باملقدمة



الوليد مرح

* َفاِكِهنَي ِفيَها َكانُوا َونَْعَمٍة * َكِريٍم َوَمَقاٍم َوُزُروٍع * وَُعيُوٍن َجنَّاٍت ِمْن تََرُكوا ﴿َكْم تعاىل
آَخِريَن﴾. َقْوًما َوأَْوَرثْنَاَها ۖ َكٰذَِلَك

«حبَابة»، قرص يسمى وكان يزيد، بن الوليد قرص هو وهذا دمشق، ربوة هي هذه
الدولة، كنوز من كثريًا فيه وأنفق «حبابة»، لجاريته األموي الخليفة امللك عبد بن يزيد بناه
لفخامة ومظهًرا الرائع، للفن صورة فجاء الروم، مهنديس كبار وزخرفته بنائه عىل وقام

السلطان. وصولة امللك،
يزيد القرص هذا أبهاء ببعض جلس ومائة وعرشين ثالث سنة من شوال أيام أحد ويف
بهم طال وقد السلمي، ويزيد الزهري، شهاب بن ومحمد عنبسة، بن ويزيد الوليد، بن
دفني، وهّم عظيم، أمر من أنفسهم عليه تنطوي ما عىل وجوههم أسارير ودلت اإلطراق،
يف املنزلة عظيم التابعني، وأعالم املحدثني، كبار من وكان رأسه، الزهري رفع ألي وبعد
أن يعلم وهو الرجل، هذا إىل هشام الخليفة بعثنا لم أدري لست وقال: وورعه، لعلمه الدولة
عما وزحزحته هدايته، من العقول إدراك يف وأيرس أهون مكانه من «قايسون» جبل انتقال
ووعظته الكريم، الرسول أقوال من كثريًا إليه وسقت مراًرا، حدثته لقد عبث؟ من فيه هو
وأثري بلومي، أغريه كنت كأنني حتى تماديًا، إال هذا كل يزيده كان فما الوعظ، فأطلت
َوُهْم َلتََولَّْوا أَْسَمَعُهْم َوَلْو ۖ َألَْسَمَعُهْم َخرْيًا ِفيِهْم هللاُ َعِلَم بمواعظي،﴿َوَلْو الغرور شيطان فيه

العظيم. هللا صدق ُمْعِرُضون﴾،
يا األمر إن وقال: واشمئزاز، ضجر عن وجهه نّم وقد برصه، الوليد بن يزيد إليه فرفع
كريمة أرسة أمر ولكنه أوزاره، وخّفت نوازله، وقّلت لهان سادر فتى عىل اقترص لو بكر أبا
أن الدين صخرة وتحمي الخالفة، أعباء تحمل دولة وشأن واإلسالم، الجاهلية يف املنبت
والشيخ أركانها. توطيد يف سيوف وُحطمت إرسائها، يف وعقول جهود بُذلت أن بعد تنهار،
ال فجيوشها عزائم، من تشهد وما أعباء، من يوم كل أمية بني دولة به تنهض ما يرى
صائفة أبًدا فهي الروم، وأرض أرمينية إىل تسري حتى وخراسان، العراق من تقفل تكاد
من دماؤها تجف تكاد وال جديد، من تُستّل حتى أغمادها، يف تقر تكاد ال وسيوفها شاتية.
نبات كل من أجدبت األرض كأن األرض، أقايص من خارجي لها ينبع حتى خارجي، قهر
ومدت املدينة، يف ثورة علينا أطلت خراسان، أهل زئري أسكتنا وإذا املناكيد. هؤالء من إال
شئونها يّرصف ولم حازمة، جريئة يد يف الدولة أِزّمة تكن لم فإذا بالعراق، فتنة رأسها
بن الوليد وهذا حرًضا، وكانت بدًدا، الدولة ضاعت الدنيا، تستعبده لم باقعة داهية رجل
فتيان من فتى كان لو لهوه، عن الكف إىل ودعوته لنصحه هشام اليوم بعثنا الذي يزيد
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آسفني وجوهنا عنه لرصفنا بسبب، الحكم بسياسة يتصل وال بالخالفة، يرتبط ال أمية بني
له وإن الحياة، لذات ينتهب فراح والحسب، والشباب، املال، أطغاه شاب ولقلنا: محزونني،
تنفعه فال بالتوبة، فيها يعتصم أن يهم ندم ولحظة موّفيه، هو وأجًال مدركها، هو لغاية
أن إال السود األيام وتأبى الخالفة، عهد ويل هذا الوليد يكون أن إال القدر يأبى ولكن التوبة،
الخالفة، ويل يا العزيز. عبد بن وعمر مروان، ابن امللك عبد يجلس كان حيث ليجلس تعده
عن لنكفه اليوم جئنا إذا وإننا الرجل! هذا يد يف الحكم مقاليد ألقيت إذا اإلسالم ويل ويا
الخالفة صون إىل فإنما — مستطاًعا اإلصالح ذلك كان إن — نفسه من لنصلح أو شهواته،

نريد. امللك وحماية نقصد،
عىل برأسه يعتمد ذلك قبل كان وقد املحنق، املغيظ قلق يف عنبسة بن يزيد فتحرك
نبتهج كدنا ما فإننا قاضيه، هو أمًرا امللك لهذا يريد هللا إن وقال: واجًما، حزينًا سيفه قائم
علينا فحتّمت املقادير دهمتنا حتى بعده، هشام خالفة وقيام امللك، عبد بن يزيد أبيه بموت
وأمواله أيامه قّسم نفسه، عىل مرسًفا يزيد كان لقد هشام. عهد ويلّ الفتى هذا يكون أن
نجلس الذي الشامخ القرص هذا لحبابة وبنى الّلعوب، وحبابة املغنية، القس سالّمة بني
األخرض البحر وراء ما وكل الصني، لغزو يكفي كان ما األموال من عليه وأنفق اليوم، فيه
يكون ما وكثريًا وشيًكا، كان هالكه وأن يطل، لم عهده أن عىل هللا نحمد ولكنا ممالك، من
الدولة فيها تهوى كادت سنني أربع خالفته كانت الدواء. وعّز الداء، أعضل إذا عالًجا املوت
وكأنه قديم، عهد من أساسها وّطدت صالب عزمات من كامنة فيها قوة لوال الحضيض، إىل
بعد من ثم هشام، إىل بعده بالخالفة عهد حتى يمت فلم ابنه بحبال حباله يصل أن أراد
وغرس عظمتها، الخالفة إىل هشام أعاد أن بعد نخشاه ما أخىش وإن الفتى، هذا إىل هشام
يأتي أن مفاقرها لسد األموال جمع عىل وحرص عمودها، وأقام منها، الرهبة القلوب يف
مرصد، كل لها القاعدين أعداءها منها ويمّكن قوتها، ويبدد آثارها، فيمحو الوليد هذا بعده
بنيانها عىل ويأتون أشالء، فيها يمزقونها فرصة إىل واملتحرقني الدوائر، لها واملرتبصني
قوة يف وامللك عنفوانها، يف والدولة لنا كان ما اليوم الرجال من لدينا وليس القواعد، من
مثل لنا وليس يوسف، بن الحجاج مثل لنا وليس عقبة، بن مسلم مثل لنا فليس اكتماله،
تجد لم خائرة أيٍد يف الدولة وتركت الفادحة، وحّلت الواقعة، وقعت فإذا رشيك، بن قرة
النساء! تحميها لدولة وويل السوار، أدماه ومعصًما مخضبًا، بنانًا إال عنها الدافعني بني

العهد، والية من هشاًما يخلع أن امللك عبد بن يزيد حاول لقد يقول: الزهري فأرسع
لكان فعل أنه ولو يتوّقع، يكن لم حيث من املوت أدركه أن لوال عليه ابنه يقدم وأن
مالك وقال: السلمي إىل عنبسة بن يزيد اتجه وهنا الحال. تلك غري حال اليوم للمسلمني
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سحابة رأيت فلقد عليك، يثقل كالمنا أن الظن أكرب إن مساحق؟ أبا الحديث تنازعنا ال
غالظ قوم اليوم صاحبك يزور أن تتوقع تكن لم ولعلك دخولنا، منذ وجهك عىل تركد غيظ
الزهري: فقال نفسه. ومخالفة هللا، تقوى إىل عنف يف ويدعونه القول، يصارحونه شداد
تهذيبه عىل اإلرشاف يف قىض وقد به، األجدر وكان ونصيحه، الوليد معلم كان السلمي إن
عن اليوم ألغنانا فعل لو فإنه الفتنة، شياطني عنه يرصف وأن قناته، يقّوم أن سنوات،
القيام وجوب يف وألحف الحقيقة، عيلّ ألح أن لوال ووهللا يكره، بما وجبهه الفتى، هذا لقاء

قدما. داره إىل نقلت ما بنصحه،
األمة هذه مناط اليوم وأنت شهاب، ابن يا سواك األمر لهذا ومن الوليد: بن يزيد فقال
يف عّماله إىل كتب حني للمسلمني ناصًحا العزيز عبد بن عمر كان ولقد دينها؟ أمور يف
بالسنة أعلم أحًدا تجدون ال إنكم لهم: ويقول الدين، يف بآرائك األخذ إىل يدعوهم اآلفاق
املديح، هذا عن يكف أن إليه كاملتوسل يزيد إىل يده الزهري فمد شهاب؛ ابن من املاضية
إن فقال: الغداة، صالة من انفتلت أن بعد املخزومي إبراهيَم الخليفة إيلَّ أرسل قال: ثم
أقبل مجلسه حرضت فلما وكره، تثاُقل عىل معه فذهبت الساعة، إليه يدعوك املؤمنني أمري
اقرب قال: ثم خدمته، يف واقَفنْيِ والعباس مسلمة ولداه وكان حزينًا، النفس كاسف عيلَّ
ابن يا نظرت إني وقال: إيلَّ فاتجه وسادته، من وسادتي فقربت بكر. أبا يا قليًال مني
إىل أسري أني فرأيت أرعاها، التي واألمة أسوسه، الذي امللك هذا وأمر أمري، يف شهاب
والحني، الحني بني تعتادني زالت ما الذبحة هذه فإن عدًوا، املوت نحو وأعدو وثبًا، الفناء
أخذت نوباتها ولكن أتجرَّعه، الذي الدواء بذلك منها أنجَو أن الساعة حتى استطعت وقد
رجل قدرة يف ما كل بذلت وقد أشهر، أو أيام بعد مائتًا أكون أن وأخىش وتطول، تتقارب
بعدي من األمر هذا ييل الذي أن أعلم كنت ولو سلطانها، وتمكني الدولة، إلنهاض مثيل
يخاف الجيب، نقيُّ النفس، طاهر الرجولة، كامل الألواء، عىل شديد لألعباء، ال حمَّ رجل
ستنتقل الخالفة ولكن رضيٍّا، سعيًدا املوت واستقبلت األمر عيلَّ لهان عدوه، ويخافه ربه،
ونيس نفسه، نيس قد — واملدر الحرض أهل وعلم علمت، كما — وهو الوليد، أخي ابن إىل
الفتى؟ هذا َولِيََها إذا األمة هذه أمر من يكون فماذا السوء، جلساء إىل وانرصف حسبه،
قتامها؟ يركد وال نريانها، تنطفئ ال فيها والثورات الدولة، أطراف أمر من يكون وماذا
بآرائهم األمويني جبابرة تؤثِّله عاًما ثمانني من أكثر اليوم إىل بقي ملك أمر من يكون وماذا
مطاَردين، حيارى البالد يف أمية بني فلول وستتمزق يشء، ذلك من يبقى لن وسيوفهم؟
كل بذلت لقد ونعمة. رخاء من فيه هم ما عىل الجرد الصحاري يف اإلبل رعاة يحسدون
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الحج وليته أن أمري آخر من وكان نُْجًحا؛ ألق فلم الرجل، هذا إلصالح البرش وسع يف ما
واآلن الناس، وعلم علمت ما منه فكان إغراء، هللا بتقوى وأغريه سريته، من ألصلح بالناس
بما وه لتبرصِّ عنبسة؛ وابن الوليد بن ويزيد أنت إليه لتذهب أدعوك الحيلة، بي ضاقت وقد
وحده، له يكون لن صالحه بأن ولتخربوه نفسه، وإزاء الخالفة، وإزاء هللا، إزاء عليه يجب
سهم آخر بكر أبا يا هذا ًما، مقسَّ نهبًا وتصبح ضياًعا، تذهب أن نخىش التي األمة لهذه بل
ًقا، موفَّ مبارًكا اآلن اذهب فاعله، هو أمر َِّ ِ َ وإال نفيس، هدأت وأطاع أجاب فإن كنانتي، يف

الباب. لدى ينتظراك أن عنبسة وابن الوليد بن يزيد أمرت وقد
قال ثم متالحقة، قصاًرا أنفاًسا يرسل فأخذ الزهري، أجهد قد الحديث طول وكأن
يسلس حتى الحرون؛ املهر هذا لنرّوض مساحق أبا جئنا وهكذا السلمي: إىل ينظر وهو
يقال؟ يشء من لديك فهل واملخالفة، االستنكار عىل يدل ما مالمحك يف أرى وإني قياده،

إىل ونظرتم واحًدا، اتجاًها اتجهتم ولكنكم فنونا، فيه وسلكتم الحديث، أطلتم لقد –
صفات من تسّلب مرًحا، الهيًا نفوسكم شاءت كما فصّورتموه واحدة، ناحية من الرجل
األتقياء، الربرة أيها مائن تصوير وهذا الكريم، الخلق وبني بينه صلة كل وقّطع الرجولة،
خالطته الثالثني، يجاوز اآلن وهو عرشة، الحادية يف غالًما كان منذ الوليد خالطت إني
رس أنه فرأيت وباطنه، أمره ظاهر وعرفت نفسه، غور وسربت واختبار، معارشة خالط
وكربياؤه، امللك عبد تيه وفيه باالنتقام، وشغفه الحكم بن مروان دهاء ففيه جميًعا، آبائه
أمّده هاشم بني أخواله من عرًقا به إن ثم نفسه، وضعف أبيه، عناد وفيه عزيمته، وصدق
آبائه ابن إنه األخبار، ومعرفة اللغة، من التمكن سبيل له وذّلل الشعر، وإجادة بالبالغة،
وفيما يزين وفيما والخلق، الجبلة يف ورثهم كما والخالفة، واملال الجاه يف ورثهم ا، حقٍّ
يسوء، ما وفيها الرش، وفيها الخري، فيها متباينة: مختلفة وراثات من حقيبة إنه يشني،
متطهًرا إال الكريم النبي أحاديث يدرس أو القرآن، يقرأ رأيته ما إني وأشهد يرس، ما وفيها
ينساق وما نفسه، عن حدثني طاملا أنه وأشهد ورهبة، خشوع يف ركبتيه عىل جالًسا متطيبًا
ما وكثريًا نفسه، جوانب يمأل والحزن عينيه، من تنهمر والدموع الشباب، هفوات من إليه
جوفاء وقصبة األهواء، مهب يف ريشة خلقت وقد أفعل وماذا الحال: تلك يف وهو يقول كان
يرّدد: وهو ورضاعة رعب يف السماء إىل رأسه يرفع ثم واإلغراء؟ بالفتنة مائج بحر يف
أمية بني من بفتية اجتمع وقد مرة وسمعته ملثيل. تغفر ألنك الغفور ُسّميت إنما إنك اللهم
ويهدم الشهوة، يف ويزيد الحياء، ينقص فإنه والغناء؛ إياكم أمية، بني يا لهم: يقول وهو
النساء؛ فجنبوه فاعلني بد ال كنتم فإن السكر، يفعل ما ويفعل الخمر، ثورة ويثور املروءة،
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من إيلّ وأشهى لذة، كل من إيلّ أحب أنه عىل فيه ذلك ألقول إني الشيطان، رقية الغناء فإن
يقال. أن أحق الحق ولكن الغلة، ذي إىل البارد املاء

أن تزعم أن املجلس بنا طال إذا مساحق أبا يا أخىش يقول: عنبسة ابن فأرسع
األطهار. املالئكة من صاحبك

إذا نفسه، عبد أحيانًا يكون قد إنه األطهار، املالئكة من ليس إنه أخي، ابن يا ال –
له رجل إنه أقول: ولكني تريد، حيث إىل به تسري وتركها العنان، لها أرخى به جمحت
يرحل للرش وجانب عرقه، وطهارة عنرصه، وكرم نبله، فيه يظهر للخري، جانب جانبان:
املرح، الظريف الوليد ويأتي الكريم، الرشيف الوليد ويختفي العزيمة، وتنحل العقل، فيه
عىل خلقوا الذين الفتيان من أمثاله عن يزيد ال نفسه وازع إىل انقياده يف كان وربما
العناد، من عليه طبع ما العزيمة ضعف من فيه ما إىل أضاف الوليد ولكن فطرته، غرار
يراءون، كما يَُراءِ فلم الالئمني، بلوم املباالة وعدم الناس، آراء بازدراء والتباهي والتحدي،
نفسه ذات وكشف وسخرية، عالنية يف يقول ما قال بل يخافون، كما الرقباء يخف ولم
باألقاصيص، الناس شغف القالة فيه أكثر ومما حذر، أو خوف غري يف وأصدقائه ألعدائه
كما الخرب ينقلوا أن يرقهم لم كأًسا رشب أنه كاذب إليهم نقل إذا فهم األخبار، وغرائب
إنه يقولون: فراحوا الزمان؟ فسد أن بعد محّرمة كأًسا شاب يرشب أن يف طرافة وأي هو،
ما إال ينقلون ال الناس إن فقال: عنبسة ابن ابتدره وهنا بطنه، انتفخ حتى باطيتني رشب
ومألها القرص، هذا يف بركة اصطنع أنه بلغني وقد وجواريه، القرص غلمان من يسمعون
أطرافها. النقصيف يبني حتى يكرع؛ وأخذ نفسه، فيها ألقى الطرب استخفه إذا وأنه خمًرا،
احتمال فيه ما أو للقذر، الناس أبغض فالوليد كاذب، وإفك مائن، اختالق هذا –
يف يستساغ كيف ثم غريه، منه رشب إناء من يرشب ال النظافة عىل لحرصه وهو القذر،
الهالكني، من اليوم لكان فعل لو إنه فيها؟ النقص يظهر حتى الربكة من يرشب أن العقل
يتناقله عما كذبها بشاعة يف تقل ال البلقاء الفرية وهذه شأنه؛ يف الجدل من واسرتحنا
قوله عينيه تحت تقع آية أول فكانت القرآن، ففتح يتفاءل، أن يوما أراد أنه من الناس
ومّزق وعربد، ذلك عند غضب إنه قالوا فقد َعِنيٍد﴾. َجبَّاٍر ُكلُّ َوَخاَب تعاىل:﴿َواْستَْفتَُحوا

وقال: املصحف،

ع��ن��ي��ُد! ج��بّ��اٌر ذاك أن��ا ف��ه��ا ع��ن��ي��د؟ ج��بّ��ار ك��ل أت��وع��د
ال��ول��ي��د م��زق��ن��ي رب ي��ا ف��ق��ل ال��ح��ش��ر ي��وم رب��ك ج��ئ��ت م��ا إذا
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ال بالتفاؤل ولوعها عىل العرب أن تعلمون وأنكم أعلم، أني الهراء هذا لتفنيد ويكفي
هللا خلق منذ عاداتها من يكن لم ذلك فإن الكتب، يف يدّون بما وال باملصاحف، تتفاءل

والجمل. الصحراء
للوليد ال كلهم أمية لبني الكيد عىل تعمل طوائف ثالث هناك أن عندي الظن وأكرب
طائفة هي: الطوائف وهذه آثارها، ومحو الدولة إلسقاط ناشطة الجهد تبذل وأنها وحده،
وأنزلوهم ومجدهم، عزمهم عىل وقضوا أمية، بني أذّلهم أن بعد العرب غري من الناقمني
والذين عيل»، بن «ملحمد يدعون الذين العباس بني وطائفة واإلتعاس، الهوان بدار
يف وعمالهم جواسيسهم وينرشون للوثبة، الفرصة يتحينون مرتبصني، بخراسان ربضوا
الدين، عن خروجهم عنهم ويذيعوا الدولة، ورجال الخالفة كراهية الناس يف ليبثوا البالد؛
الذين طالب أبي بن عيل شيعة وهناك والنعيم، اللهو يف وتبديدها األموال واحتجانهم
والترشيد، القتل من أمية بنو بهم أوقع بما عطفهم ويستدرُّون بزهدهم، الناس يجتذبون
فياًضا منبًعا الوليد يف وجدوا وقد األمويني، عرش إلسقاط كادحني يعملون جميًعا هؤالء
لم فإذا لهو، من منه يبدو ما كل من يهولون وراحوا األخاليق، وابتداع األكاذيب، إلشاعة
إليه التفت وهنا األحاديث، أسوأ لهم ولفق الصور، أبشع خيالهم رسم يشء عنه يصدر
وحينما عنه، تدفع ثم صاحبك، بعبث تعرتف مساحق، ابن يا أمرك عجيب وقال: الزهري
ثم عامة، أمية بني إىل الوليد من األمر تنقل أن تحاول بجناح تنهض ال حجتك أن ترى

وأعداء. أحداث من بهم يحيط ما
وأخىش له، للكيد وتألبهم عليه، تعصبهم الناس عىل أنكر إنما إنني بكر أبا يا ال –
لو ولعله هشام، أبناء عىل الطريق يسد وأنه العهد، ويل أنه ذلك أسباب من يكون أن
ألسن عنه ولسكتت غريه، يعيش كما ولعاش سهامهم، عنه الرتدت الوالية هذه عن تخىل

السوء.
تثب الفرسان، من جماعة بعد عن النافذة من لهم بدت إذ الحديث يف هم وبينما
عامل كأنه القامة، معتدل فارس املقدمة يف سار وقد خلفهم، ومن حولهم من الكالب
قدموا وقد فتيانه، ومعه الوليد هو هذا السلمي: فقال الهواء، يف بسوطه يعبث وهو الرمح،

قليل. بعد بيننا وسيكونون الصيد، من
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استنكاًرا، كانت وربما تسبيًحا، كانت ربما بكلمات وتمتم مجلسه، يف الزهري فتمكن
تدور وهكذا وأىس: حزن يف وقال الوليد بن يزيد وتنحنح بالرش، عنبسة ابن عينا وومضت

أمية! بني لضيعة يا وطرب! وغناء ولهو، مرح بني الشاب هذا حياة
سهيل، وابن مسلم، بن عياض كاتبه ندمائه من ومعه القرص، إىل الوليد ويصل
الفاريس، رستم غالمه إليه فيرسع األعىل، عبد بن الصمد وعبد عمر، أبي بن واملنذر
ثم قليًال، وجهه فيعبس أحاديث، من القوم بني دار ما بكل فيخربانه سربة، وخادمه
أبعثهم يقول: ثم وعبث، انتقام وفيها تشف، وفيها عناد، فيها ماكرة، ابتسامة عن ينبسط
مسلمة؟ ابنه وتولية العهد والية من خلعي إىل السبيل يمهدوا أم لينصحوني، هشام إيلّ
يا سأريهم عابث، الٍه إني يقولون: دونه! أموت أو عنقي، يف هللا وضعه ما أخلع لن وهللا
من عني يذيعون بما أبايل ال أني وسأريهم بأشياخهم، ألهو وكيف بهم، أعبث كيف سربة
من اليوم يعرفون فسوف املغنني، جميع وادع كامل، وأبا الوادي عمر ادع وبهتان، كذب
رنني سمع حتى لحظات إال هي وما مواله، أمر يطيع سربة وانطلق يزيد؟ بن الوليد هو
عليهم دخل فلما زّواره، نحو الوليد أمامهم ومىش املغنون، وأقبل الدفوف، ونقر العيدان،

يغني: كامل أبو كان

أص��ف��ه��ان��ي ش��راب م��ن واس��ق��ي��ان��ي ع��ل��الن��ـ��ي
ال��ُه��رُم��زان ش��راب أو ك��س��رى ال��ش��ي��خ ش��راب م��ن
س��ق��ان��ـ��ي م��ن ب��ك��ف��ي أو ـً��ا ل��م��س��ك�� ب��ال��ك��أس إن
ب��ـ��ال��ب��ن��ان يُ��ت��ـ��ع��اط��ى رب��ي��ع ال��ك��ـ��أس إن��م��ا

ترف الحمائم كأنهن ومرح، خفة يف ويمشني والدفوف، بالكفوف تدق القيان وكانت
من غنني طربي، ومحيي لذتي جامع يا صائًحا: الوادي عمر إىل الوليد اتجه ثم رفيًفا،

يغني: فانطلق بالبنرص، الرمل خفيف

ال��ع��ن��ب ب��اب��ن��ة ال��ده��ر ع��ل��ي وان��ـ��ع��م ب��ال��ط��رب ال��ه��م��وم ن��ج��ـ��ّي أص��دع
م��ع��ـ��ت��ق��ب آث��ـ��ار م��ن��ه ت��ق��ُف ال غ��ض��ـ��ارت��ه ف��ي ال��ع��ـ��ي��ش واس��ت��ق��ب��ل
ال��ح��ـ��ق��ب ع��ل��ى ت��ع��ل��و ع��ج��وز ف��ه��ي ت��ق��ـ��اُدم��ه��ا زان��ـ��ه��ا ق��ـ��ه��وة م��ـ��ن
ال��ن��س��ب ال��ك��ـ��ري��م��ة ال��ف��ت��اة م��ن ج��ل��وت��ه��ا ي��وم ال��ش��رب إل��ى أش��ه��ى
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ع��ج��ـ��ب م��ن��ظ��ر ف��ي ت��ب��ّدت ح��ـ��ت��ى ج��ـ��وه��ره��ا ورّق ت��ج��ـ��ل��ت ف��ق��د
ال��ذه��ب س��ائ��ل ال��م��زج ل��دى وه��ي ش��رر م��ن ال��م��زاج ب��غ��ي��ـ��ر ف��ه��ي
وال��ح��س��ب وال��م��ـ��أث��رات ال��م��ج��د ل أه��ـ أم��ي��ـ��ة ب��ن��ي م��ن ف��ت��ي��ة ف��ي
أب��ـ��ي ل��م��ث��ـ��ل م��ن��ت��ـ��م وال م��ث��ـ��ل��ي، ب��ه��م وال م��ث��ل��ه��م، ال��ورى ف��ي م��ا

عقود من ويخلع يقبّله وأخذ الوليد، عليه هجم حتى غنائه من ينتهي كاد وما
عنقه. يف ويضعها بها، يتحّىل التي الجوهر

يزيد ولكن الخروج، إىل صاحبيه ودعا بالوقوف، فهّم الصرب، الزهري يطق لم وهنا
نقيض أن غري من القرص نغادر أن نستطيع ال إننا يقول: وهو كمه من اجتذبه الوليد بن
وملح منه، يطلبه ما تأدية يف يتهاون من عىل غضبه ثورة تعرف فإنك هشام، حاجة
وكثري وخشوع، أدب يف الزهري عىل أقبل ثم املغنني، فرصف القوم بني يدور ما الوليد
منه يكن لم لحظة منذ وطرب لهو من البهو مأل ما وكأّن يشء، يكن لم كأن الوقار، من
عنبسة ابن وإىل الوليد، بن يزيد إىل نظر ثم به، ورّحب فحيّاه الزهري عىل أقبل يشء،
مسائل عن الزهري يسأل أخذ ثم اعتزاز، وفيها تيه، فيها بتحية، أتبعها صلف، نظرة
وأذهل ألسنتهم، عليهم ملك جارف دهش يف والقوم والقرآن، اللغة، وغريب الحديث، يف
لنسدي الخليفة قبل من بني يا إليك جئنا إننا قال: الزهري نفس هدأت فلما عقولهم،
بالرشف، ويعبث املروءة، عىل يقيض لهو من فيه أنت ما ترك إىل وندعوك النصح، إليك
وقد — اآلن إنه ثم أمرك، من إليه ينقل وما عنك، يسمعه بما ذرًعا الخليفة ضاق وقد
دونها، النفح يستطيع أو يصونها، ال من يد يف الخالفة يرتك أن يخىش — السن به تقّدمت
وأصبح بخراسان، ظهروا قد العباس بني دعاة أو — يسمونهم كما — املسّودة وهؤالء
امللك ضاع باطش وعزم نافذ، رأي الخالفة يحم لم فإذا وأنصار، وأشياع وعدة، عديد لهم
ينذرك فالخليفة املقهور، الذليل يالقي ما رش أعدائهم من أمية بنو والقى أثلتموه، الذي
وأن وأصفياءك، ندماءك تّرسح أن إليك ويطلب فيه، أنت ما ونبذ التوبة، إىل ويدعوك
حتى الدولة؛ بشئون واهتمام الدنيا، عن وابتعاد وصالح، جد كلها جديدة حياة تبتدئ

العهد. لوالية أهًال تكون
ينتهي كاد وما لحيته، شعرات يف بأصابعه يعبث مفكًرا عابًسا ينصت الوليد كان
وقال: القوم إىل نظر ثم صدره، جوانح لها اهتزت طويلة قهقهة أرسل حتى الزهري
هشام منكم سخر لقد قرصي؟ بلغتم حتى دّوابكم أتعبتم هذا أجل ومن جئتم؟ ذلك أألجل
فتيان قصور يف يجري عما يزيد ال العفيف اللهو من قرصي يف يجري ما إن بكم، وغّرر
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قرص ويف عنبسة، ابن دار يف يجري وعما وقال: ويزيد، عنبسة ابن إىل التفت ثم أمية، بني
يريد هشاًما ولكن وعمًقا، وعرًضا طوًال بالحياة يتمتعون أنفسهم هشام أبناء وإن يزيد،
ومنتهى أمانيه أقىص هو مأرب يف تشعرون ال حيث من يُسخركم أن يريد آخر، شيئًا
عني يخلع أن يريد والخالفة، مسلمة ابنه بني يحول الذي السد هذا يهدم أن يريد آماله،
إىل ليقدمها العهود، أوثق وأعطى األيمان، أغلظ أبي أمام عليها أقسم أن بعد العهد والية
إىل للوصول ير ولم الدهر، أبد وأحفاده أوالده يف تبقى ثمينة غالية هدية شاكر» «أبي
وعيونه جواسيسه حويل ويبعث السوء، قالة يف ويكثر عريض، يثلب أن إال سبيل من ذلك
لقد حتى زندقتي، بأخبار الدنيا وليملئوا قًرصا، النملة بيت ومن جمًال، الفأرة من ليجعلوا
أعوانه، ومن منه أسخر وإني الطرب، وحب اللهو يف رشوًدا ومثًال السّمار، حديث أصبحت
خطوته يخطو أن أراد إنه ثم يكره، بما وتمسكي أحب، ما عىل بإرصاري نكايته يف وأزيد
ونسًكا؛ ودينًا علًما والخاصة العامة رأي يف أنت من وأنت شهاب، ابن يا فبعثك األخرية
يزدجر، فلم كثريًا عليه صربت لقد لهم: وليقول خلعني، إذا الناس لدى بك ليستشهد
منذ العطاء حرمني لقد شهيد؛ أقول ما عىل الزهري وهذا يرعو، فلم كثريًا له ونصحت
مرياث من يل وإن له، آبه ولم به، أبال لم ولكني ندمائي، وعىل عيلّ وضيق الحج، من عدت
هشام، إرهاب يزعزعه ال يقينًا نفيس يف وإن حاجتي، عن يزيد ما أخوايل أموال ومن أبي
جميًعا، أمية بني أنوف رغم عىل خليفة سأكون أني ذلك هشام؛ صولة منه تنقص وال
بعده من وسأكون مطامعه، وتدفن نهمه، معه ويذهب ملكه، ويزول سيموت هشاًما وإن
العذاب، مّر أعدائي وأذيق الثواب، أجزل أصدقائي أثيب وسوف الفتي، األموي الخليفة
ثم صاحبه، اسم قيد كل عىل كتبت حديد من قيد مائة القرص رسداب يف أعددت فلقد
يقول وسوف أسماء، من كتب ما بني أسماءكم أن ظني وأكرب وقال: ثالثتهم إىل التفت
فمحقهم، أعداءه عرف ألنه ماجنًا؛ مغفًال يكن ولم مائًقا، غرٍّا يكن لم الوليد إن الناس:

عطاءهم. فأجزل أحباءه وعرف

وع��ام��ر ال��ف��ع��ال ذو ج��دي وم��روان وال��دي وع��ث��م��ان ال��ع��اص��ي أب��ي اب��ن أن��ا
األك��اب��ر وال��ع��ص��اة وف��ه��ر ث��ق��ي��ـ��ف وع��زه��ا ال��ق��ري��ت��ي��ن ع��ظ��ي��ـ��م اب��ن أن��ا
ي��ف��ـ��اخ��ر م��ن ب��ه ي��ق��ه��ر ال��ه��دى ن��ب��ي خ��ال��ه ي��ك وم��ن خ��ال��ي، ال��ه��ـ��دى ن��ب��ّي
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عني: له فقل هشاًما لقيت إذا يقول: وهو الزهري إىل يده ومد وقف ثم

وال��م��ن ال��ف��ض��ل ذو ال��رح��م��ن ب��ه��ا ج��زاك ش��ك��رت��ه��ا ل��ـ��و م��ن��ع��م م��ن ي��ًدا ك��ف��رت
ت��ب��ن��ي م��ا ل��ه��ّدم��ت ح��ـ��زم ذا ك��ن��ت ول��و ق��ط��ي��ع��ت��ي ف��ي ج��اه��ًدا ت��ب��ن��ي رأي��ت��ـ��ك
ت��ج��ن��ي م��ا ش��ر م��ن م��ّت إن وي��ح��ـ��ه��م ف��ي��ا ض��غ��ي��ن��ة ت��ج��ن��ي ال��ب��اق��ي��ن ع��ل��ى أراك
ت��غ��ن��ي ال ل��ي��ت» «ي��ا ح��ـ��ي��ن أن��ا، ل��ي��ت أال ق��ول��ه��ـ��م وأك��ث��ر ي��وًم��ا ب��ه��م ك��أن��ي

الزهري فأخذ حائرين، مشدوهني القوم وترك غالماه، خلفه فسار البهو ترك ثم
خلق وإن خلًقا، دين لكل «إن هللا: رسول صدق يقول: وهو للخروج، ويتهيأ ثيابه يجمع

الحياء». اإلسالم
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وكان حديثًا، وأظرفهم طبًعا، وأرقهم قوة، وأشدهم وجًها، الناس أصبح من الوليد كان
عيناه النظر إليه يجتذب ما أعظم وكان الشباب، ماء منه ر يتفجَّ يكاد البناء، متني فارًعا
ثم والرشاسة، والعزيمة القوة فيه اج، وهَّ وميض منهما يلتمع اللتان الواسعتان السوداوان
فيها ذاهلة، ناعسة ذابلة نظرات مكانه وتأخذ يختفي، حتى الوميض هذا يظهر يكاد ال
الدبيقي الحرير من خرضاء حلة يلبس وكان الذهول. يشبه ما وفيها خيال، وفيها شعر،
حلِّيت األحمر، الخز من عمامة رأسه وتغطي بالذهب، حواشيها طرزت بيضاء جبة فوقها
يغريِّ كان األلوان، الباهرة املتأللئة الجواهر نفيس من عقوًدا ويتقلَّد الثمني، بالدر أطرافها

وأثوابه. حلله يغري كما مراًرا اليوم يف العقود هذه
من جماعة بها كان فسيحة حجرة إىل لنصحه جاءوا من ترك أن بعد الوليد قصد
آية أشعب وكان ومسليه، ومندره مضحكه جبري بن أشعب بينهم وكان وإخوانه، ندمائه
الضحك وإثارة النادرة، وإجادة الحيلة، وحسن الذكاء، د وتوقُّ البديهة، رسعة يف زمانه

يفعل. ما وعجيب يقول، ما غريب من
حاول باملدينة رجًال أن زعموا فقد وأالعيبه، فنونه يف أحد يزاحمه أن يحب ال وكان
به، وأُعجبوا الناس، استطابه حتى ونوادره، مذهبه يف يحاكيه وأخذ مسلكه، يسلك أن
يحادثهم قريش فتيان لبعض مجلس إىل يختلف أنه عرف حتى فرقبه بخربه أشعب وعلم
كان من عني وشغلت نحوي، نحوت قد أنك بلغني له: قال ثم إليه، فسار ويضحكهم،
حتى وشنّجه وعرّضه، وجهه، من غّضن ثم أفعل، كما فافعل مثيل كنت فإن يألفني،
وقال: وجهه أرسل ثم أحد، بها يعرفه لم هيئة يف وصار طوله، من أكثر عرضه صار
يف الناظر وجه كأنه وصار صدره، يتجاوز ذقنه كاد حتى وجهه وطّول هكذا، أفعل ثم
طوله وأصبح البعري، كسنام حدبة ظهره يف فصار وتحادب ثيابه نزع ثم المع، سيف
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القوم فضحك الرجال؛ من يكون ما أطول صار حتى فتمدد قام ثم أكثر، أو شرب مقدار
عىل العالء، أبا يا يقول: أن عىل زاد وال بنادرة، تكلم فما الرجل وبهت عليهم، أغمي حتى

وخريجك. تلميذك أنا وإنما تكره، ما أعاود أال عهد هللا
حافًظا قوته، مستكمًال بقي ولكنه التسعني، جاوز قد الحني ذلك يف أشعب وكان
كأن حتى الرأس أصلع أحولهما، العينني أزرق ناحله، الجسم دقيق وكان ودعابته، لفنّه
يلبسوه أن خدمه فأمر عنده حظي الوليد عىل ورد وحينما الالمع، الشمع من كرة رأسه

جالجل. عنقه ويف أجراًسا، رجليه يف يشّدوا وأن طويل، ذنب له قرد جلد من رسواًال
يكدر ولم ا، همٍّ نفسه يف يثر لم هشام وفد كأن مبتهًجا ا باشٍّ ندمائه عىل الوليد دخل
خديعتهم، وكشفت موالي، يا إجابتهم أحسنت لقد يقول: سهيل ابن فرشع صفًوا، له
هو إنما اليوم فعله ما يكون أن وأخىش الغاية، هذه عند هشام يقف أال أخىش ولكني

جديدة. ملكيدة وطليعة لهجوم، تحفيز
وعليك عيلّ غضبه سيصب ولكنه الوليد، يمس أن يستطيع ال هشاًما إن عياض: فقال
جرى حديثًا أن — عليه يل جاسوس وهو — يعقوب مواله من بلغني فقد وهب، أبا يا
به تمدح الذي شعرك بعض إليه نقلوا جواسيسه وأن وندمائه، الوليد بشأن يومني منذ
فغضب الصفات؛ بأقبح هشاًما فيه وترمي الخالفة، ويل إذا منه يرجى ما وتذكر األمري،
السوء قرناء عنه وألفرقّن جناحيه، ألقّصن وهللا صاح: ثم َعَمى، َحَوله يعود كاد حتى
وال النسور، براثن بني من العصفور يقتنص منتقم، بّطاش والرجل عيلّ! يمالئونه الذين
أخضع لم أني عيلّ حقده وكل األعىل: عبد ابن الصمد عبد قال وهنا للمقادير، أعداءه يرتك
عنده ولك يل إن وقال: عياض فأرسع العهد، والية عن بالتخيل الوليد أقنع ولم ألمره،
من بالوليد ألصق وسنكون لوعيده، نأبه ولن به، نبايل لن ولكنّا العد، يحصيها ال ذنوبًا
ولعلها مظهره، هو غيب وهلل املوت، ذلك سبيل يف لقينا ولو عقوده، من إليه وأقرب جلده،
بمرض مصاب مضطرب الرجل إن الصباح، سفور يتبعها وظلمة ينجلني، ثم غمرات

مسلمة. ابنه إىل انتقالها ووجوب العهد، والية يسمى
ولن القدر، سجل يف كتبت قد العهد والية إن الدماء، وتسيل هذا دون الوليد: فرصخ
واضطراب اختالج يف قام ثم البحار، بأمواج استعان ولو مداها، يمحو أن هشام يستطيع
أن أعلم أنا يقول: وهو عينيه، من تنهمر والدموع واحًدا، واحًدا يقبّلهم فأخذ ندمائه، إىل
أني أسًفا القلب يمزق مما أليس مني، لكم وويل يل! ويل أجيل، من سيصيبكم املكروه
ذات من أضعف الرجل هذا بطش إزاء إنني وخلصائي؟ أصدقائي عن أدفع أن أقدر ال
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الحياة، طيب بفقدكم يحرمني كيف وعرف فيكم، مني ينتقم كيف عرف ولقد خمار،
له: وأقول هشام إىل أذهب بأن ذلك جميًعا، تنقذكم فمي من واحدة كلمة أن أعلم إنني
أحب أني أعلم ألني هذا؛ من شيئا أفعل لن ولكني العهد، والية عن راضيًا تخليت إني
وأن خليفة، أصبح أن آمالكم أكرب وأن بأرواحكم، تفدونني وأنكم أنفسكم، من إليكم
موتوا وقال: عمامته، تسقط كادت حتى طويًال ضحك ثم أعدائي، بدماء نفيس أشفي
وقد وهب، أبا يا مصلوبًا أجملك ما وقال: سهيل ابن إىل التفت ثم األوفياء، أيها مطمئنني
آمنًا ومت حبيبي، يا تجزع ال الحسان، عناق تذكر تزال ال كأنك الهواء يف ذراعاك امتدت
نفسك له تطيب فمما مسلم ابن يا أنت أما أمية، بني فتيان من فتى عرشين بك فسأقتل
فال عنقك، من أكرم وال أرشف عنًقا يقطع لم السيوف طبعت منذ سيًفا أن تعلم أن
أمية، بني فتيان من فتى خمسني بك فسأقتل كريًما، املوت إىل ورس الصديق، أيها تبتئس
أموت فسوف األمري أيها أنا أما قائًال: الضفادع نقيق يشبه بصوت أشعب صاح وهنا
الضحك، يف القوم فأغرق أمية! بني عجول من عجل مائة بي ستقتل ألنك مرسوًرا؛ فرًحا
ولجالجله أحيانًا، رأسه عىل ويميش أحيانًا، يقفز وهو منه ففّر وراءه، يعدو الوليد وقام
السوء؟ قرد يا بها بعثتك التي الرسالة جواب كان ماذا الوليد: به صاح ثم ورنني، صليل

باألمس؟ فيها تم بما تخربني لم ولَِم
إال يكون لن ذلك أن أظن وكنت العباس، أبا يا مجالسك من تفرغ حتى انتظرتك –

املقبل. العام يف
بك. االستشفاع إىل أحتاج فال خليفة؛ املقبل العام يف سأكون –

عن تستغني فال جميًعا، نعرفه الذي يزيد بن الوليد بطبائعك ستكون ولكنك –
األمري؟ أيها الرسالة تلك ما سهيل: ابن وقال القوم، فضحك شفاعتي؛

سعدة. إىل رسالة وقال: الحزن، من سحابة وجهه وغشيت الوليد فتأوَّه
تذكرها؟ تزال أال –

طار عهدها ذكرت كلما فإنني نفيس، لواعج تثر وال سهيل، ابن يا باهلل دعني –
أكاد ال الطالع، شقيُّ ، الحظِّ منكود رجل إنني الحنني، نحوها وهزَّني إليها، الشوق بي
هوَّة يف السلم بي يسقط حتى الحياة عىل منها أرشف درجة إىل السعادة سلَّم يف أصل
فوق زوجان بمثله ينعم لم سماويٍّا حبنا كان لقد فقيدها، يُرجى وال وليدها، يُنادى ال
فيها عشنا الصباح، ألشعة الروض بسمات كأنها سنوات بنا مرَّت ولقد الفانية، األرض

هانئني. سعيدين الحب دوحة تظلنا
سلمى. أختها رأيت أن إىل –
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كان ذلك يكن؛ لم اليوم هذا ليت وياله؛ سهيل، ابن يا سلمى أختها رأيت أن إىل –
فيه تبدَّلت الخطر، شديد األثر، بالغ ليوم وإنه خالد، بن سعيد أباها ألعود ذهبت أن يوم
الشمس ترشق لم بوجه برزت وقد سلمى، فيه ملحت أيامي، بعده من واضطربت حياتي،
قلبي، لها فاهتز طوًال، ففرعتهن عني ليسرتنها جواريها حولها وقامت منه، أجمل عىل

أوار. ينطفئ وال قرار، يل يستقر ال متبوًال، صبٍّا بها ورحت جوانحي، وخفقت
بأختها. لتفوز سعدة طلَّقت لذلك –

أهون من ذلك بعد سلمى إىل الوصول أن أظن وكنت جنون، لحظة يف طلقتها نعم –
مرسوًرا. شاكًرا فيجيب أبيها، من أخطبها أن إال عيلَّ ليس وأنه األمور،

وجانيها. اليانعة الثمرة بني وحال وبينه، بينك وقف هشام ولكن –
فال غرامني، آالم وأعاني محبوبتني، أندب اليدين، صفر فرجعت وهب أبا يا نعم –

ظفرت. بسلمى وال حصلت، سعدة عىل
أصبحت أن وبعد وهجرتك، هجرتها أن بعد سعدة مودة إىل تعود أن تريد واآلن –

بعل؟ ذات
زواجها، عقدة ينفصم أن يف أمًال يل وإن الجنون، حد إىل يصل يكاد بها غرامي إن –

سعيًدا. الحّظ وافر زوًجا كنت كما إليها فأعود
ال بسعدة الهيام عاودك أن بعد أنك فيه ما وأعجب األمري، أيها أمرك كل عجيب –

سلمى. تحب تزال
والحىص الرمل «عدد ربيعة: أبي ابن يقول كما أحبها إنني أحبها؟ أزال ال –

تعرفه. ال مذهبًا سهيل ابن يا الحب يف يل إن والرتاب»،
منه فتقّدم األحمق؟ القرد أيها الرسالة جواب كان ماذا وصاح: أشعب إىل اتجه ثم
رأيت عليها، يل أذن فلما سيدي يا باألمس إليها ذهبت وقال: الخوف، يتصنّع وهو أشعب
لساني، بي وتعثّر الدهشة، فملكتني عيناي، مثلها عىل وقعت ما الحسن رائعة صورة
هذه سيدتي، يا رعبًا: أرتعد وأنا أقول وقفت مجليس، بي واستقر نفيس، اطمأنت فلما

فيها: لك يقول وهو إليك، موالي رسالة

ت��الق��ي؟ م��ن ال��ق��ي��ام��ة ح��ت��ى وه��ل س��ب��ي��ل؟ ل��ن��ا إل��ي��ـ��ك ه��ل أس��ع��دة
ط��الق أو ح��ل��ي��ـ��ل��ك م��ن ب��م��وت ي��وات��ي أن ده��ًرا ول��ع��ل ب��ل��ى،
اف��ت��راق ب��ع��د ش��م��ل��ن��ـ��ا وي��ج��م��ع ع��ي��ن��ي وت��ق��ر ش��ام��تً��ا ف��أص��ب��ح
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خذوا بخدمها: تصيح وأخذت وجهي، يف رصخت حتى الثالث البيت أتم كدت وما
بدمه تدنسوا وال القرص، بستان يف اقتلوه ثم رجليه، من جروه الفاجر، الفاسق هذا عني
وأنا وتوسل، ذلة يف ثوبها بطرف وتعلقت والوهل، الرعب من نفيس أملك فلم بساطي،
أني أعرف كنت وهللا لقد عفان، بن عثمان جدك بحق ارحميني موالتي، يا ارحميني أقول:
املشئومة؟ الرسالة هذه ثمن أغراني وقد أشعب، وأنا أصنع ماذا ولكن هذا، مثل عىل مقدم
وهللا وقالت: قليًال فابتسمت درهم! آالف عرشة درهم! آالف عرشة موالتي يا ثمنها إن
رسالتك؟ عىل أجر من يل تهبني وماذا وقالت: نفيس فهدأت بلغتني؛ كما تبلغه أو ألقتلنك،
عنه فقامت النسيئة، بيع أحب ال فإني إذًا؛ عنه قومي قلت: تحتي. الذي بساطي قالت:

له: قل قالت: فداك، جعلت رسالتك هاتي قلت: ثم إبطي، تحت وطويته

ص��ان��ع؟! أن��ت ف��م��ا ل��ب��ن��ى، ذه��ب��ت ف��ق��د ت��رك��ت��ه��ا؟ وأن��ت ل��ب��ن��ى ع��ل��ى أت��ب��ك��ي

أن استطاع أشعب ولكن الصائل، الجمل كأنه الوليد عليه وثب حتى ينتهي كاد وما
أصنعه الذي صانع؟ أنت فما تقول: إنها الوليد: فرصخ بسوطه، يلثّمه أن قبل منه يفر
أرضب أن أو القرص، قمة من بك أقذف أن أو برئ، يف منكًسا أدّليك أن الخلندج أم ابن يا
ثبات يف أشعب فوقف صانع؛ أنا الذي هو هذا رأسك، بها أطيح رضبة بسيفي رأسك

هذا. من شيئًا لتفعل كنت ما وهللا وقال: وثقة
املجلودة؟ ابن يا ولم –

ويقول: يتأوه وهو عنه الوليد فارتد سعدة، إىل نظرتا عينني لتعذب تكن لم ألنك –
املشئوم. األزرق أيها عني اغرب الورهاء، ابن يا نجوت

حاله، وتبدلت غامرة، لجة من رأسه يرفع كمن الوليد فانتفض املغرب مؤذن وأذن
غالمه وأرسع وخشية، ذلة يف السماء إىل ونظر والتبتل، الخشوع من رائعة صورة ولبسته
أرجاء هز بصوت صاح ثم فتوضئوا، القوم وقام فتوضأ، وطستًا إبريًقا، فأحرض سربة
ندماءه يجاذب أخذ الصالة من فرغ فلما بالقرص، من فأّم ونهض الصالَة، الصالَة القرص:
النوار؟ أين النوار؟ أين صاح: الليل من طرف مر إذا حتى واألخبار، األحاديث طرائف
جميًعا وكأنهم الوادي؟ عمر أين طربي؟ ومحيي لذتي جامع أين الكوفية؟ سعاد أين
عمر إىل فطلب واملغنون، الجواري أقبل حتى لحظات مرت فما األمر، هذا يرتقبون كانوا
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الدفوف، ودقت الناي، صوت وارتفع العيدان، فعزفت سلمى، يف بشعره يغنيه أن الوادي
بالبنرص: هزًجا يغني عمر وأخذ

ع��ـ��ذاب��ا ل��ل��ق��ل��ب ك��ـ��ن��ت س��ل��ي��ـ��م��ى ي��ا س��ل��ي��ـ��م��ى ي��ا
وط��ـ��اب��ـ��ا ال��ل��ي��ـ��ل ب��ـ��رد ع��ـ��م��ي اب��ن��ة س��ل��ي��ـ��م��ى ي��ا
ت��ـ��راب��ا ف��ـ��اه ف��ـ��ام��ل��ئ��ي ب��ي وش��ـ��ى واٍش أي��م��ا
ال��رض��اب��ا ال��ع��ذب ب��اش��ر م��س��ك ال��ص��ب��ح ف��ي ري��ق��ه��ا

يقول: وهو عمر، وجه يف بها وقذف جبته، وخلع الطرب، من الوليد ابن عقل فطار
بالبنرص: رمًال يغني فانطلق زدني، باهلل زدني ثم فيها، لك هللا بارك ال خذها

ع��ـ��م��ي��د؟ ب��ال��ح��ب��ي��ب ل��ق��ل��ب م��ن ب��ل م��ت��ش��ع��ب؟ ال��ه��وى ف��ي ل��ق��ل��ب م��ن ي��ا
ت��ل��ي��د؟ ك��ل ودون ال��ط��ري��ف دون غ��ي��ره��ا ي��ع��رف ل��ي��س ه��واه س��ل��م��ى
س��ع��ي��د ب��ن��ت وب��ي��ن ال��ول��ي��ـ��د ب��ي��ن أل��ف��ا وال��س��ـ��ع��ادة ال��ق��ـ��راب��ة إن

وقال: غاضبًا، صدوف جاريته من الدف فاختطف الوليد قام حتى غناءه أتم فما
كامل، أبا يا باهلل وَغنِّنَا عائشة، ابن يا أنت عليه ُدقَّ جارية! يا اإليقاع تحسنني ال أنت

يغني: فأرسع

ع��ن��ان��ي م��ـ��ا ل��ع��ن��اه��ا ت��ران��ي ل��و س��ل��م��ى وي��ح
ال��ق��ي��ان ح��ـ��ور ع��اش��ًق��ا م��ـ��ال��ي ال��ل��ه��و ف��ي م��ت��ل��ًف��ا
أت��ان��ي إذ س��ل��م��ى ق��ول ق��ل��ب��ي أح��ـ��زن إن��م��ا
ل��ش��ان��ي ال��ذرع خ��ال��ي زم��ـ��انً��ا ك��ن��ت ول��ق��د
وب��ران��ي س��ل��م��ى ح��ب وع��ن��ان��ي ق��ل��ب��ي ش��ـ��اق
ون��ه��ان��ي س��ل��ي��ـ��م��ى ف��ي ن��ص��ـ��ي��ح الم ول��ك��م

الذي الجناح إىل مرسًعا وثب نفسه هدأت فلما الطرب، لشدة ثيابه من يخرج فكاد
العبث، هذا سئمت فقد الجواري، وارصف املغنني، اطرد سربة، يا يصيح: وهو أمه، تسكنه

األرض. هذه يف إبليس جنود فإنهم شئت؛ إن القرص من أخرجهم
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بنت أمه وكانت عينيه، من الدمع يطفر يكاد مطرًقا، حزينًا أمه عىل الوليد دخل
واألربعني، السادسة نحو يف يوسف، بن الحجاج أخي الثقفي الحكم بن يوسف بن محمد
بنضارته تذهب لم بارع، جمال بلمحات تزهى تزال ال الشباب، ريعان تجاُوزها عىل وهي

هفواته. عن واإلغضاء به، والرفق له، التدليل كثرية بالوليد، مولعة وكانت السنون،
وقد بالقصب، ستائرها وطرزت بالحرير، نّجدت أريكة عىل جالسة فرآها عليها دخل
الظالم، حلك يف البدر يبدو كما وجهها منه فبدا األسود، الحرير من بخمار رأسها لّفت

لتالوتها. يستمع باملصحف ممسك أمامها رقية وأبو القرآن، تقرأ وكانت
علوم لطلب تجرد القريحة، متوقد الذكاء شديد شبابه طليعة يف هذا رقية أبو وكان
السوداء، املرة عليه فغلبت بنهاره، ليله فيه وواصل الدرس، يف فأوغل والقرآن، الدين
فيثوب أحيانًا يفيق كان ولكنه أحواله، أكثر يف البله وانتابه لوثة، وأصابته عقله، فاختلط
وقد العقالء، أكثر عىل يعز ما واملكر الدهاء من عنه ويصدر ذكاؤه، ويعاوده عقله، إليه
املطبوعة، بالهته بني يراه من يفرق يكاد فال يتباله، أن له الخري من أن إفاقته أثناء يف يرى
يف مرة يحمل كان أنه جنونه، نوبات إحدى يف نوادره من يؤثر ومما املصنوعة، وبالهته
البيض عىل فخاف بالحجارة، برجمه وهموا الصبيان، فأحرده دجاج، بيض ثوبه طوف

أحد. منهم يراه ال حتى عليه وجلس األرض، عىل فوضعه منهم،
اْلَغُفوُر أَنَا أَنِّي ِعبَاِدي ﴿نَبِّئْ تعاىل: قوله تقرأ أمه كانت أن الوليد دخول عند واتفق
وخشوع، حزن يف يقبلهما يديها عىل فانكب اْألَِليُم﴾. اْلَعذَاُب ُهَو َعذَاِبي َوأَنَّ * الرَِّحيُم
العذاب هو عذابه ولكن الرحيم، الغفور هو إنه أماه، يا نعم ويغمغم: بالبكاء يجهش وهو
ويغفر التوب، يقبل كريم إنه ملثيل؟ رحمته تتسع وهل هذين؟ من أكون فأين األليم،
يرد أن أماه يا عني اسأليه البعري؟ رشاد منه أرشد وأنا مني غفرانه أين ولكن الذنب،
وضميني أماه، يا إليك خذيني إليه، واالبتهال دعائه، من أخجل فإني الشيطان، كيد عني
نفيس، استعبدتني فقد النقيبة، طاهر الذيل، نقّي طفًال كنت كما أعود فلعيل صدرك، إىل
بقبالتها، وجهه وتمأل ورفق، حنان يف رأسه عىل تمسح أمه عليه فأقبلت همومي؛ وأثقلتني
أول هللا من والخوف الذنوب، تغسل الدموع فإن ولدي، يا نفسك عن خفف قالت: ثم
تكاد ال بني يا ولكنك وتقول: كتفه تربّت وأخذت ابتسمت ثم النصوح، التوبة مراتب
تحطب تكاد وال هياب، وال مباٍل غري بها وتركض ترسجها، حتى الصبا أفراس تعري
تيقظ إذا مؤمن، قلب بني يا قلبك إن كاسات، الشيطان لك يسبك حتى اللهو من كأًسا

متيقًظا. دائًما فدعه الحق، وجه لك كشف
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له يجد فلم بها، يلهو لعبة أبيه عىل تمنى إبليس ابن إن أماه! يا أستطيع ليتني –
نفيس يف ويلتمع الخمود، إىل أعود ثم املحموم، يفيق كما أفيق إنني سواي، لعبة اللعني
…؟ رقية أبا املجنون هذا أرأيت يخبو، ثم الليل آخر يف الرساج يلتمع كما الحق من نور
أراني حينما أحيانًا بالجنون أشعر ولكني مجنونًا، لست استنكار: يف رقية أبو فصاح

عنهم. الرش لدفع نفيس ذات بذل وإىل العباس، أبا يا أمثالك حب إىل مدفوًعا
رقية؟ أبا يا أتحبني –

يرضيك. ما إىل للوصول صعب كل وأركب نعم، –
األبله؟ أيها ا حقٍّ أتقول –

ريان. وهو فيرشب غريي أما ظمئت، إذا إال أرشب ال ألنني بأبله؛ لست –
لترشب. لك صفروا ما وكثريًا –

السوء. قرناء مع أرشب أن من الحمري مع أرشب أن يل خري –
رقية؟ أبا يا الخمر ذقت أما –

املخمورين. عربدة رأيت عندما بعيني ذقتها –
مثًال. لك رأيت ما وهللا معتوه، من لك تبا –

الرشاب. مجالس يف أمثايل من كثريًا ترى إنك –
الذين القوم هؤالء شأن ما سألت: ثم يكف، أن ابنها إىل وأشارت الوليد، أم فابتسمت

يشء. بكل صدوف أخربتني لقد اليوم؟ جاءوا
أدري ال أدبها، وكمال جمالها عىل أمي يا الجارية هذه أحب ال إنني صدوف؟ –

عينًا. إليها مددت كلما بها أشعر نفرة ولكنها ملاذا؟
عنها، صدودك أيام منذ يل شكت ولقد وُخلًقا، َخلًقا جواريك خري من صدوف إن –

غريها. إىل وانرصافك
أسبابهما. نعرف وال نحّسهما، شيئان والبغض الحب إن –

يحب. لم إذا يجامل الكريم ولكن حق، هذا –
صدوف؟ أخربتك بم –

عن الصبي خدعة إنها لهم. قلته ما وبكلِّ هشام، رسل لك قال ما بكل أخربتني –
من تمكنه أن فإياك منك، يتخلص أن يريد هشاًما إن إليهم. تركن فال بني، يا اللبن
أصابعك، عنها تفرج وال كريًما، دونها فمت يديك، يف هلل ألمانة العهد والية وإن مأربه،
بيني هللا ويقول: مكموًدا، محزونًا إليك ينظر وهو ونحري سحري بني أبوك مات لقد
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ولكن بني، يا أبيك بعد لك العهد والية كانت فقد ولدي! وبني بيني هشاًما جعل من وبني
هشام إىل بها يعهد أن عىل فحمله صغريًا، كنت وقد الشبهة، أبيك عىل أدخل مسلمة عمك
بأن يهم أفاويقها، واستحىل مرعاها، هشام استمرأ وقد واآلن بعده، من لك تكون أن عىل
الفرقدين، من وأنأى السماكني، من إليه أبعد ذلك إن بعده، من ابنه بها ليخص يخلعك
يا وامش حذر، عىل منها فكن لهالكك، تدبر ومكايد لك، تنصب أحابيل هشام بقرص إن
سالح وخري أخرى، إىل يصوبه حتى ناحية عن الطرف يرد ال مسبعة يف يميش كمن بني
إىل ذريعة بك التشهري يجعلون فإنهم لهو، من فيه أنت عما تتخىل أن أعدائك كيد به ترد

يؤملون. ما نيل
أتخىل. أن أستطيع ليتني –

سلمى؟ إىل تحن تزال أال والجلد. بالصرب نفسك وغالب بني، يا العزم قوي كن –
عن فسألته الفراديس باب أمام أيام منذ أباها قابلت لقد إفالتها، إىل النيب حنني –
وكربياء، أنفة يف بجانبه نأى أن إال منه كان فما املسألة، يف وألحفت له، وتذللت سلمى،
اآلن الفؤاد، منخوب رجل من لك ا سحقٍّ وقلت: الغيظ، بي اشتد وقد بذراعيه، فأمسكت
كان فما أجيبك، فال البنتك وتخطبني تتملقني الخالفة وليُت وقد بك وكأني عنها، تردني
مما بأكثر لحقيق مثلك عند كريمته يجعل امرءًا إن وقال: يدي، من ذراعيه نرت أن إال منه

مغضبًا. وتركته شتائم، من يكره بما أجبهه أن إال أملك فلم قلت،
حتى عشت ولقد املوازين، واضطربت الدولة، هذه يف بني يا األوضاع انقلبت لقد –
زوج عثمان أم اليوم أزور كنت يزيد، بن الوليد مصاهرة يأنف خالد بن سعيد أرى
يميل هشاًما وأن سلمى، أختها خطبة يف يلح عنبسة بن يزيد أن منها فسمعت هشام،
بن يزيد للفاجر، ويل صاح: ثم صاعقة عليه انقّضت كأنما الوليد فوثب بها، تزويجه إىل
يف اليوم إيلّ جاء ألهذا وصائفها، إحدى بنيل يرشف أن من أقل إنه سلمى! يخطب عنبسة
بمذمتي؟ اآلفاق ويمأل بي، ليشّهر لهشام صنيعة نفسه من وجعل الناصح، األمني صورة

لك. تدبر التي املكيدة من جزءا بسلمى تزويجه يكون أن أخىش –
سيفي. منه لرّويت شعرة منها نال لو –

يلهث وهو مذعوًرا سربة ودخل القرص، يف ضجة سمعت إذ الحديث يف هما وبينما
فوثبوا أعوانه، من كثري ومعه هشام، رشطة رئيس القعقاع بن خالد موالي يا قدم ويقول:
ساقوهم ثم باألغالل، وكبلوهم الصمد، وعبد وعياض، سهيل، ابن عىل وقبضوا القرص عىل
تمآلن كادتا حتى حدقتاه اتسعت وقد دهًشا، ينصت رقية أبو وكان الخالفة، سجن إىل
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أنني ينئ أخذ ثم الخرب، لهول الوليد وسقط إبهاًما؛ الجنون زادها بكلمات وتمتم وجهه،
منه! أجرني اللهم منه! أجرني اللهم ندمائي! أحبائي! أصدقائي! ويقول: املجروح

ال��دخ��ـ��ال ي��خ��ب��ر ل��م م��ا ال��م��ق��اري��ف إل��ى أب��ًدا ن��ع��م��ة ل��م��س��ـ��دي ال��ن��ذي��ر أن��ا
ذل��ًال أل��ف��ـ��ي��ـ��ت��ـ��ه��م أه��ن��ت��ـ��ه��ـ��م وإن بُ��ط��ًرا أل��ف��ي��ت��ه��م أك��ـ��رم��ت��ه��م أن��ت إن
ال��دوال أب��ص��ـ��رت��م إذا س��ت��ـ��ع��ل��م��ـ��ون ن��ع��م��ـ��ت��ك��م؟ رأس وم��ن��ا أت��ش��م��خ��ون
م��ث��ًال ل��ه��م ف��اض��رب��ه ال��ك��ل��ب، س��وى ل��ه��م م��ث��ل ع��ل��ى ت��ق��در ل��م أن��ت ف��إن ان��ظ��ر

ينطلق كما الحجرة باب من وانطلق املغنني، يدعو أن سربة وأمر فجأة، وثب ثم
الفجر. مطلع إىل الفجر! مطلع إىل يصيح: وهو السهم،
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أبيض الوجه، وسيم عمره، من الخمسني نحو يف األموي الخليفة امللك عبد بن هشام كان
حازًما وكان حول، عينيه يف بالسواد، يخضب اللحية، حسن الجبهة، عريض بادنًا، البرشة
يجلس وكان لألموال، جماًعا بخيًال، وكان عقًال، محشًوا رجًال رأى رآه من ودهاء، رأي ذا
يمينه إىل وجلس العالء، أبو سالم كاتبه أمامه وقف وقد الخالفة، بدار الصباح هذا يف
وإبراهيم الوليد، بن يزيد منهم أمية، بني رجال من جمع يساره وإىل وسعيد، مسلمة ابناه
األطراف، أخبار من الربيد حمله ما عليه يقرأ سالم وأخذ عنبسة، بن ويزيد املخزومي،
يبثهم كان الذين والجواسيس العيون من ورد وما رسائل، من والقواد الوالة به بعث وما

الدولة. أقطار يف األمويون
هللا عبد بن خالد أن فيها: يذكر النبطي، حسان من رسالة قرأ ما أول سالم وقرأ
ألف عرشين غلته بلغت لقد حتى بالقهر، أموالهم وسلب العراق، بأهل عسف القرسي
وهللا املمالك، وتنهار الدولة، تزول الوالة هؤالء بمثل وصاح: هشام فزمجر درهم؛ ألف
العراق، بوالية اليمن عامل عمر بن يوسف إىل اكتب الفريوزي؟ وطيلسانه بغلته إىل ألردنّه
لن وناطق، صامت من لهم ما كل يحتجز وأن وعماله، النرصانية ابن يسجن أن ومره
فيها فسد فسدوا فإذا بوالتها، الدولة إن امللك؛ عبد ابن وأنا اليوم، بعد الفرات ماء يرشب

العالء؟ أبا يا آخر حدث من هل يشء، كل
إن فيه: يقول يزيد بن عذافر به بعث خراسان من كتاب املؤمنني أمري يا وهذا –
ويبعثون دعوتهم، فيها ينرشون العباس، بني لشيعة ووكًرا للفتن، عًشا أصبحت خراسان
محمد به يأمر ما بالطاعة ويتلقون قوة، من استطاعوا ما فيها ويعدون رسلهم، منها
وبكري كثري، بن سليمان إن يقول: عذافر كتب وقد بالحميمة. املقيم العباس بن عيل بن
عن ورصفهم العباس، بني إىل الناس لدعوة وحذر؛ خفية يف جاهدين يعمالن ماهان بن
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وخطر، شأن له سيكون مسلم، بأبي يكنى بأصفهان نشأ شابٍّا إن ويقول: أمية، بني
يقض لم وإذا الحيلة، واسع الخصام، ألد وإنه رجل، يف وجيش شخص، يف دولة وإنه

تذر. وال تبقي ال شعواء وأثارها أمره، عظم نشأته أول من عليه
وهذا علينا، الناقمني أعدائنا حصن وهي الدولة، هذه يف الداء مكمن خراسان إن –
عىل الصدور وإيغار عليها، االنتفاض عىل الخالفة وليت أن منذ يعمل ماهان بن بكري
أحشاء يف رمحه يوجر األرومة عربي والخال، العم كريم رجل مملكتي يف أليس والتها،
ما يثبّت ثان حجاج إىل تتلهف إنها نرصائها، من للخالفة ويل … العقور؟ الكلب هذا
إال تجد ال قلبته حيثما إنك هذا، عيل بن محمد أمر يف حرت إني ثم أركانها، من اهتز
السيف وإن بسوء، إليه امتدت إذا لرتتعد اليد إن وتبتًال، هللا إىل وانرصاًفا وصالًحا، زهًدا
يكون وأن ثوبه، غري البًسا يكون أن أخىش ولكني وجهه، يف يسل أن قبل غمده يف ليتحطم
الخوف، تملكني معه أبي خرب ذكرت وكلما وفتًكا، وخديعة خبثًا الزهد هذا وراء ساتًرا
يلمح قائف باملجلس وكان أبي، عىل أبيه مع ورد هذا محمًدا أن ذلك بالحذر؛ واعتصمت
أتعرف وسأله: القائف إىل أبي التفت انرصف فلما القدر، أحكام من الناس عن غاب ما
معه الذي الفتى كان إن قال: هي؟ وما قال: واحدة. أمره من أعرف ولكني ال، قال: هذا؟
فالتفت قتلوه، إال مناوئ يناوئهم وال األرض، يملكون فراعنة عقبه من يخرج فإنه ابنه
يطلع ال وهللا خرافة، حديث فذلك املؤمنني، أمري يا عليك هون وقال: الوليد بن يزيد إليه
متخاذلة حفنة بخراسان العباسيني وأنصار رسول، من ارتىض من إال أحًدا غيبه عىل

طاعتك. إىل بالسوط عبيدك أحد يسوقها أن يكفي
الدولة. زوال عالئم إحدى فإنها أمية، بني يا األمور بصغار تستهينوا ال –

فثبت سنة، عرشة ثماني فيها باألمر قمت وقد املؤمنني، أمري يا بخري الدولة إن –
أركانها. وشددت دعائمها،

تشبثت ما وهللا بعدي! من لكم ويل الخالفة؟ يف سنة عرشة ثماني عيلّ أتستكثر –
يعيبني منكم كثريًا أن أعلم ولقد فتيانه، به وعبث أهله، ضيعه ملًكا ألصون إال بأهدابها
ضنني، وبها حريص، عليها إنني نعم، بالنواجذ. عليها أعض أكاد بالخالفة، حفّي بأني
امتدت لو فأود قوائمه، تسقط تكاد وعرًشا يرتنح، ا مجدٍّ بصريتي بعني أرى ولكني
ال اإلنسان، شأن عجيب القديم. مجدها الخالفة إىل أعيد حتى العمر يل وتنفس حياتي،
عمره به يضيق ما وغاياتها ومطالبها الحياة يف وإن املوت، ويدركه يذبل حتى يكتمل يكاد
املخلوقات أحقر من وهي السلحفاة، تعيش أن العجب أعجب من أليس األمد، القصري
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ولو عاًما؟ سبعني أو ستني من بأكثر املسكني اإلنسان عىل الحياة تضن وأن عام، مائتي
كنا إذا بالحياة نعمل وماذا باملعجزات. وأتى العجائب، لصنع السلحفاة عمر عاش أنه
أعندك سائًال: كاتبه إىل واتجه طويلة، زفرة زفر ثم حقيقتها؟ نفهم أن أوشكنا كلما نموت

آخر؟ يشء
الرشقي الباب من بالقرب رجل عىل باألمس الرشط قبض املؤمنني، أمري يا نعم –

به. يعزف كان الذي الرببط ومعه أحرضناه وقد وطرب، وخمر قيان بداره كان
مهدًدا: يصيح وهو يده، من الرببط واختطف مجلسه من هشام فوثب الرجل ودخل
فسأله البكاء، يف وأغرق الرجل فبكى الفاجر؟ أيها رأسك عىل الطنبور هذا ألكرسن وهللا
الذي وإنما الرضب، خوف من أبكي ما املؤمنني أمري يا وهللا فقال: بكائه، سبب عن هشام

طنبوًرا. وتسميه الرببط، تهني أنك أبكاني
وبعد رأسه، عىل طنبوره أو بربطه وكرس فُرضب توسله، وال بكاؤه الرجل ينفع ولم
وعما الوليد، ندماء من باألمس عليهم قبض عمن يسأله كاتبه إىل هشام اتجه انرصافه

بهم. فعل
املؤمنني. أمري يا مكبّلني الظالم سجن يف بهم قذفنا –

هوى أطاع وال رأسه، الوليد ركب ما ولوالهم البالء، وأس الرش، شياطني هؤالء إن –
الخيانة من وإن نكًرا، إال منه يلق فلم له لينصح باألمس إليه الزهري بعثت ولقد نفسه،
إىل أرصفها أن أريد إنني يقولون: الفتى، هذا يد يف الخالفة ترتك أن ورسوله هللا لعهد
إنني بخاطر، يل األمر هذا جال ما خريًا أخي ابن يف رأيت لو إنني وأقسم مسلمة، ولدي
ولو هللا، يخاف من رعاية يف هللا خلق أترك وأن مسرتيًحا، هانئًا قربي يف أرقد أن أريد

إثًما. مستحقب غري سيفي منه يت لروَّ األمة لهذه أحب ما وبني بيني أخي ابن حال
شامخ وعجب، بخرتة يف يميش وهو الوليد دخل إذ حديثه يف منساق هو وبينما
بركبته، ركبته التصقت حتى بجانبه جلس ثم املؤمنني، أمري فحيا العنق، أصيد األنف،
وجهه له فبسط أرسع ثم املحنق، امَلِغيظ نظرة هشام إليه ونظر مجلسه، يف يزحمه وكاد
أمري بعث لقد يقول: الوليد ورشع نيته، عن رصفته خاطفة فكرة برأسه طافت كأنما
يف كرامتي، من هللا رفع ما ويحطوا عريض، ليثلبوا باألمس جماعته من نفًرا إيلَّ املؤمنني
أمري رسل أنهم لوال الضيم، هذا عىل ألصرب هللا لعمر كنت وما مشفقني، ناصحني أثواب
شكيمة، أقوى — اإلسالم وخلفاء الجاهلية، سادة وهم — شمس عبد أبناء إن املؤمنني.
أمري يا فعلتُه الذي هذا ما ثم متطفل، لناصح رءوسهم يطأطئوا أن من أنوًفا وأحمى
يف أأحدثت وألخداني؟ يل لتفرغ الخالفة شئون ترتك وجعلك مضجعك، أقض مما املؤمنني
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قرصي يف أعيش إنني جيًشا؟ للفتنة جرَّدت أم ركنًا؟ الخالفة من َهدَّمت أم حدثًا؟ الدين
عيونك، وتطلع جواسيسك رقبة من أسلم ال ولكني وبطانتك، حاشيتك وعن عنك بعيًدا
فقطعت مني، االنتقام عىل كادًحا فعملت هذا يكفك لم ثم راٍم، لكل هدًفا أصبحت حتى
وأعد ميزانًا، للحق خلق بمن وأقسم جدواك، وأستجدي وأستكني، لك ألذل عطاءك عني
العهد، من يل هللا سبب فقد النقطاعه، حزنت وال بعطائك، رسرت ما إني نريانًا، للطاغني
دون منه يشء قطع عىل هللا دون أحد يقدر ال ما الرزق من يل وقسم العمر، من يل وكتب
يفَّ ترعى أن املؤمنني أمري يا لك الخري من ولعل مواقعه، عن منه يشء رصف وال مدته،

ولده. عىل بها آثرك الذي أبي تذكر وأن القربى، أوارص

وب��ع��دي م��ج��ان��ب��ت��ي ت��رى ف��س��وف م��ن��ي ال��ق��رب م��ل��ل��ت ق��د ت��ك ف��إن
ب��ع��دي واألح��ـ��وال ال��ن��اس وت��ب��ل��و ب��ق��ي��ن��ـ��ا إن ن��ف��س��ك ت��ل��وم وس��وف

فكاك يف ألسألك جئت وإنما لنفيس، شيئًا ألطلب ال املؤمنني أمري يا اليوم جئت إني
ولعهدي حفيُّون، بي أنهم إال جرم، من لهم وليس السجن، يف بهم ألقيَت الذين أصحابي
به فأنا وحدي، عيلّ فليصبه متنفس من املؤمنني أمري لغضب بد ال كان وإذا مخلصون،

احتماًال. وأكثر صدًرا، أوسع
أترك لن إني وجهه: يف وصاح الغضب، من خياشيمه وانتفخت هشام، وجه فاربّد
ما قطعي من ذكرت ما أما لألعداء، يبيعونها لندمائك أتركها ولن وعود، زق بني الخالفة
أن بعد عني هللا يعفو أن وأرجو عليك، إجرائه سبق من هللا أستغفر فإني أجريه كنت
جذور عندي فهم ندماؤك وأما وجهه، غري يف ينفق كان مال بقطع وأرسعت األمر، تداركت
قد زّفانًا، مغنيًا يكون أن عن — أبوك هلل — سهيل ابن زاد وهل الفساد، ومعاول الرش
نفيس أكرم التي األمور يف تستصحبهم ممن برش ليس ذلك مع وهو غايته؟ السفه يف بلغ
بها يستثريك أخبار ومزور وبينك، بيني سوء وسيط إال مسلم بن عياض وهل ذكرها، عن
ومؤدبًا، معلًما لك ليكون إليك للوصول احتال رجل إال الصمد عبد وهل وقومك؟ أهلك عن
عهودهم يف الروم بناه أن منذ الظالم سجن إن مغويًا؟ وشيطانًا معربًدا، فاجًرا انقلب ثم
عىل أجرأ وال أنفًسا، أخبث وال إجراًما، أكثر سقفه، يظل ولم جدرانه، تضم لم السحيقة
يرتدد، نفس يفّ مادام الحياة نور يروا ولن إسار، لهم يفك لن املالعني، ندمائك من الرش
بهم. أللحقتك مروان ببني األعداء يشمت أن ولوال ذكرتها، التي القربى صلة لوال وأقسم

ومعتربًا. عظة فيهم يرى فلعله أحباءه، الوليد لنري السجن إىل أمامنا رس حرّيس، يا
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ونحن هللا من غضب علينا ينقض أن أخىش فإني املؤمنني، أمري يا معك أذهب لن –
السجن. يف

الغاوين. عىل إال ينقض ال هللا غضب إن –
أنفسهم. يعرفون ال الناس من كثريًا إن –

رشهم. املؤمنني هللا ولكفى باستهتارهم، الخالفة أعواد هزوا ما عرفوها ولو –
األول؟ الثقيل من لحن وسماع صديق، مجالسة يف رش وأي –

بأصدقائك النظر لتمتع السجن إىل هلم املسلمني، ريح وذهاب فتى، يا اإلسالم زوال –
املخلصني.

والحاشية الخليفة ووصل بالسالسل، يقاد كأنما واستكراه تثاقل يف خلفه الوليد فسار
قليل. بعد السجن إىل

تبلغ بدرجات النازل إليه ينزل األرض، باطن يف نحت قديم روماني سجن وهو
بالبناء قسم وقد الرجل، قامة عن ارتفاعه يزيد ال الرقعة، متسع وهو والثالثني، الست
املوت»، «برئ تسمى الغور بعيدة عظيمة، برئ وبه املسجونون، بها يقيم صغرية حجرات
حتى األقذار، به تراكمت وقد الجحيم، هذا ويالت من املوت أنقذهم من جثث بها تلقى
روائح به وركدت الشمس، ضوء حرم حني الظالم به واشتد أرضه، فوق أرًضا أصبحت
سكانه أن إال القبور وبني بينه يفرق يكن ولم الرياح، نسمات حرم حني والقذر العفن
شكاة إال فيها تسمع ال ظلمة يشعرون، ال أموات وسكانها فيتأملون، يشعرون أحياء
تخفق املشاعل من خافت ضوء يف وتجيء تروح هزيلة أشباًحا إال فيها ترى وال الشاكني،
شداد وسجانون السهام، أقصدته الجريح الطائر قلب يخفق كما وضعف، اضطراب يف
رفق من يئست أن بعد املوت قسوة إىل تتلهف وزفرات وأنات السعري، زبانية كأنهم غالظ

الحياة.
كبري أمامه ومىش ريحه، إليه تصل أن كراهية أنفه عىل يدع وضع وقد هشام دخل
والسوط خلق، مسح يف األرض عىل ملقى فرآه سهيل؛ ابن حجرة إىل وصل حتى السجن
املحترض، أنني ينئ وهو العضل، مفتول القلب صخري عنيف سجان من عليه ينصب
غضب يف بمرفقه وكزه ثم السجان، بيد وأمسك الوليد فأرسع مغيثًا؛ يجد فال ويستغيث
هذا ُمر أو مكانه، اجعلني املؤمنني، أمري يا فقال: هشام إيل واتجه عنه، ابتعد حتى ونكر
عنه فلوى العذاب، هذا من له أروح املؤمنني أمري يا املوت إن عنه، يكف أن األحمق الجبار
وتبعته وسار كمه، من الوليد وجذب عمله، يف يميض أن السجان إىل وأشار وجهه، هشام
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حزينًا الوليد وكان الجلود، له تقشعر ما الصمد وعبد عياض، عذاب من فشهدوا الحاشية
إحدى بلغوا إذا حتى حرسات، إثر حرسات أنفاسه وترسل مدراًرا، الدمع يذرف مطرًقا
منه يبق ولم أظفاره، وامتدت شعره، طال وقد الثمانني، يف شيًخا رأوا السجن حجرات
فسأل العظام، منه تربز كادت وجسًما ا، متالحقٍّ قصريًا ونفًسا ذاهلتني، عينني إال السجن
أصحاب من كان حبيب» بن «مجاهد املؤمنني أمري يا هذا فقال: عنه السجن كبري هشام
من الحجاج تمكن فلما عليه، وخرج يوسف» بن «الحجاج خلع الذي جبري» بن «سعيد
هنا فبقي ذكره، ونيس السجن هذا يف فألقي منهم، هذا كان أصحابه عىل وقبض سعيد

اليوم. إىل
وتسعني! أربع سنة من كان هذا –

املؤمنني. أمري يا نعم –
تسًعا السجن هذا يف منسيًا الرجل أبقي ومائة، وعرشين ثالث سنة يف اآلن ونحن –

سنة؟ وعرشين
املؤمنني. أمري يا نعم –

خافت: صوت يف فأجاب الشيخ؛ أيها قم أذنه: يف وصاح الشيخ من الخليفة وقرب
عليهما؟ أقف ساقني والهرم السجن يفّ أبقى وهل

بحديثك. خربنا –
نسيته. –

أنت؟ من –
عذابها. يف يطيل نفس بها جثة اليوم أصبحت ولكني مىض، فيما رجًال كنت –

رساحك؟ نطلق أن أتحب –
أخىش. وال أريد ال فأصبحت بعيد، زمن منذ والرهبة الرغبة يفّ ماتت –

الخليفة. امللك عبد بن هشام أنا –
يُْفِسُد َمن ِفيَها أَتَْجَعُل َقالُوا َخِليَفًة اْألَْرِض ِيف َجاِعٌل إِنِّي ِلْلَمَالِئَكِة َربَُّك َقاَل ﴿َوإِذْ –

العظيم. هللا صدق َماءَ﴾ الدِّ َماءَ الدِّ َويَْسِفُك ِفيَها
أن وأمره كاتبه إىل التفت ثم الرجل، أطلقوا وقال: السجن كبري إىل هشام فاتجه
يعقوب خادمه رأى حتى السجن من يخرج كاد وما الباقية، أيامه يف يكفيه ما يمنحه
أمري يا مسلمة موالي يصيح: وهو والفزع، االضطراب تملكه وقد مرسًعا، إليه يقبل

املؤمنني!
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شأنه؟ ما –
لصوص أي اللصوص؟ ورصخ: هشام فبهت املؤمنني! أمري يا اللصوص اختطفه –

ويلك؟
اللصوص. اختطفه املؤمنني، أمري يا نعم –

أمك؟ ثكلتك كيف –
حتى الغوطة، إىل وصحبته الطُّخاري، برذونه عىل كعادته الصباح يف خرج لقد –
رحمة، بها تأخذه ال بسوط، امرأة يرضب رجل بعد من لنا بدا الرجوع عىل عزمنا إذا
معه، وجريت لينقذها نحوها وجرى املرأة، عىل سيدي فأشفق وتستغيث؛ تصيح وهي
علينا خرج حتى يفعل كاد وما سيفه، شاهًرا الرجل نحو وتقدم برذونه، عن نزل ثم
شدوا ثم دفًعا، نستطع فلم أيدينا عىل وقبضوا رجاله، علينا فانقض الخلف من كمني
لهم، جواد عىل وحملوه سيدي، وفم فمي عىل فربطوا جاءوا ثم حراًكا، نستطع فلم وثاقنا
األعراب أحد بي عثر حتى مكموًما مكتوًفا وبقيت العاصفة، الريح رسعة يف به وانطلقوا

سبيًال. إنقاذه إىل لتجد املؤمنني أمري يا إليك فأرسعت وثاقي، فحّل
أي وبرصهم! أعواني سمع وبني ملكي حارضة يف ابني يختطفون لهم! ويل –

لك؟ أم ال سلكوا طريق
طريقهم. عني حجب غباًرا خيولهم أثارت فقد املؤمنني، أمري يا أدري ال –

يل. صفهم –
هذه أحدهم دّس وقد األعراب، من يكونوا لم ولكنهم األعراب، ثياب يلبسون كانوا –

وثاقي. يعقد وهو يدي، يف الورقة
تطلق لم إن فيها: وكان قراءتها، إىل فأرسع الورقة، يعقوب فناوله ويلك! هاتها –
الشاة، تذبح كما ابنك ذبحنا الليلة مسلم وابن سهيل، وابن األعىل، عبد بن الصمد عبد
فإن الشمس، غروب وبينك وبيننا هازلني، غري جادون إننا قرصك، فناء يف به وقذفنا

أنذرناك. فقد وإال فراشه، عىل الليلة ابنك نام أطلقتهم
كادت بنظرة الوليد ورمى ترتعشان، يداه وأخذت الورقة، قرأ أن بعد هشام صعق
يل يكون وسوف الوليد، أصحاب الفجرة الكفرة أطلق السجن: بكبري وصاح تسحقه،

حني. بعد ينتظرهم ما األنذال وسيعلم السجون، غري ألوانًا للعذاب فإن شأن، ولهم
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ابن عىل جرءوا الذين أمر يف ويفكر القدر، لتصاريف يعجب وهو هشاًما الوليد ترك
طاف ثم الجيوب، تطر كما أو السلع، تختطف كما املبرص، النهار يف فاختطفوه الخليفة
عىل وينارصونه حبله، يف ويحتطبون ألجله، يعملون كانوا إنما القوم هؤالء أن بخاطره
من الخليفة، وبغضبهم إياه، لحبهم إال هشام براثن من ندماءه أنقذوا ما وأنهم أعدائه،
أمدهم الذي ذاك هو من الجريئة؟ الفعلة هذه إىل دفعهم الذي ومن ترى؟ يا هؤالء يكون
اإلجابة يستطع لم أسئلة الحاذق؟ التدبري وذلك املحكمة، الخطة تلك لهم ورسم باملال،
من أول فكان بلغه، حتى قرصه إىل فسار طويًال، ذهنه وأكّد طويًال، فكر أن بعد عنها
فقال الريال، سيالن منه ينقطع ال الذي املفتوح وفمه األبله، بوجهه املعتوه رقية أبو قابله

رقية؟ أبا يا الدنيا حال كيف الوليد:
ولو يتغريون، الذين هم الناس وإنما مطرد، نمط عىل تجري ألنها بخري الدنيا –
الزمان، مر عىل تتكرر جميلة واحدة صورة للدنيا أن لرأوا البهائم عيشة الناس عاش
نفسه يشقي الذي هو اإلنسان إن مجانني، إننا قالوا: البهائم، عيشة عيشوا لهم: قلنا وإذا
يسبقه أو الحياة، يف يزاحمه من كل عىل وضغنه مطالبه وبعد بمطامعه، الدنيا هذه يف
فيها يرى فهو نفسه، بألوان الدنيا فلّون طمعه زاد نصيبًا منها نال وكلما لقيماتها، إىل
هي إنما البشعة األلوان هذه أن لعلم حقق ولو واغتصابًا، وطمًعا وخداًعا وحقًدا، خوًفا

وصورها. نفسه مرائي
العقالء. عنها عمي أن بعد بالحياة بصريًا حكيًما أصبحت لقد رقية، أبا مرحى –

إني األمري؟ أيها العقالء وأين وقال: األطفال برصاخ أشبه ضحكة رقية أبو فضحك
يعرف أن عن يعجز األشياء يعرف الذي العقل أن عجيبًا أليس منهم، تعدني أن أخىش
لرأوا علموا ولو باألحجار، الصبيان يرجمهم فيمن املجانني يحرصون الناس وأن نفسه،
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ال الناس أنواع من وكثريًا بنفسه، واملزهو والشحيح واملبذر، واملدمن والقاتل، الظالم أن
العقالء. صفوف يف يعّدون

رقية؟ أبا يا الظلم تكره هل –
هل وقال: الوليد إىل الذاهلتني عينيه رفع ثم وبغريي، بنفيس رشه وأدفع أكرهه –

اليوم؟ الخليفة زرت
والرش؟ الظلم ذكرت حينما ذكرته هل نعم، –

أحد؟ من رسالة إليه أوصلت نبئني: ولكن ال. –
بهذا أنبأك من وقال: الرخويتني، رقية أبي ذراعي عىل بشدة وقبض الوليد، فدهش
أفلح لقد هلل الحمد وقال: واليقني، االطمئنان ابتسامة رقية أبو فابتسم األحمق؟ أيها

هشام؟ فعل وماذا التدبري،
هذا؟ كل علم لك أين ومن املسجونني، رساح أطلق –

عىل فقبضوا القرص، إىل أعوانه أرسل حينما الخليفة فإن عيلّ، يسريًا ذلك كان –
فذهبت إليك، واإلساءة بك للنكاية ذلك كل أن علمت السجن، يف بهم وقذفوا أصدقائك،
تعطينني فقلت: الخليفة؟ يف أصنع وماذا فقالت: الخرب، إليها فنفضت أمك إىل باكيًا
أعطيهما بل ال، فقلت: الخليفة؟ بهما ترشو وقالت: وأىس، حزن يف فابتسمت دينار، مائتي
قسا إذا قلت: باللصوص؟ شأنك وما فقالت: الشام، لصوص شيخ القييس» «خارجة
إىل فأرسعت أكياس، بثمانية إيل قذفت ثم طويًال، فتنهدت اللصوص؛ تحكم الحاكم

بالتوفيق. له ودعوت العمل، طريق له ورسمت خارجة،
يف يحجل إليه فجاء أشعب؟ أين صاح: ثم «هبنقة»، أخا يا دعاءك هللا أجاب لقد –
ووضع الديك، صوت محاكيًا صوته رفع ثم صاحبه، عصا راعته القرد يحجل كما مشيته
األمري موالي يريد هل وقال: كان، كما فعاد انقلب ثم األعىل، إىل ورجليه األرض، عىل رأسه

شيئًا؟ يعطيني أن
يقذف حينما الكلب صوت يحاكي فأخذ يده، يف كان بسوط قنعه ثم هذا، أعطيك –
أن نستطيع اآلن قال: ثم بارعة، مهارة يف بفمه فتلقفه ديناًرا الوليد إليه فرمى بحجر،

موالي؟ تريد ماذا نتحدث،
الخليفة، اعتقلهم فقد الصمد، وعبد وعياض، سهيل، ابن أمر من كان ما أتعرف –
إليهم فاذهب دورهم، يف اآلن وهم عقالهم، فك عىل مكرًها أُجرب ثم شديًدا، عذابًا وعذبهم

الساعة. إيلّ أحرضهم
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بجواسيس محاط اآلن منهم واحد كل إن الظالم؟ سجن يف محلهم أحل أن أتريد –
املهالك؟ هذه يف بي تقذف حتى رقية أبا تظنني فهل الخليفة،

بالغرم الغنم إن ملخوف؟ تتعرض أن دون مرتًفا منعًما قرصي يف تعيش أن أتريد –
جبري. ابن يا

غنم. عن أتعفف وأال غرًما، أحمل أال أمي لقنتني لقد –
يف تقول وما وقال: الدنانري، وسوسة فسمعت وهزه كيًسا، ه كمِّ من الوليد فأخرج

هذا؟
صدره، وسط بلغ حتى ويطّوله وجهه، يمط أخذ ثم أمي، هللا ولعن أذهب، اآلن –
كما وانطلق الوليد، يد من الكيس فاختطف وثب ثم يعرفه، كان من يعرفه ال وأصبح

القوس. عن السهم ينطلق
أثخنتهم معركة من خرجوا كأنهم حتى يتوكئون ضعفي الوليد ندماء أقبل قليل وبعد
باملغنني، عيلّ صاح: ثم مقبًال، معانًقا عليهم انقض حتى الوليد يراهم كاد وما جراحًها،
وسننىس اآلالم، وسننىس الدهر؟ وواحدة الليايل، ليلة هذه وأصحابه، الوادي بعمر عيلّ
بني والقيان، الجواري من األربعني نحو بعدهم ودخل البهو، إىل املغنون فأرسع هشاًما؛
قد الوادي عمر وكان الباهر، والحيل الزاهية، املالبس يف وتركيات وفارسيات، روميات،
ونقر العيدان رنني بني ساحر بصوت مًعا ينشدن فأخذن سلمى، يف للوليد أبياتًا لقنهن

الدفوف:

ال��م��ص��ل��ى ي��وم خ��رج��ت س��ـ��ل��ـ��م��ى أن خ��ـ��ب��ـ��رون��ي
ي��ت��ـ��ف��ل��ى غ��ص��ن ف��وق م��ـ��ل��ـ��ي��ح ط��ي��ـ��ر ف��ـ��إذا
ت��ـ��دل��ى ث��م ه��ا. ق��ال: س��ل��م��ى؟ ت��ـ��ع��رف ه��ل ق��ل��ت:
ت��ـ��ول��ى ث��م ال. ق��ال: س��ل��م��ى؟ أب��ص��رت ه��ل ق��ل��ت:

التهاًما، يلتهمها فكان الوجوه، بجمال العيون رشه وظفر بالرءوس، الطرب ولعب
مًعا: ولننشد الَفنزج، لنرقص الفرس، رقصة لنرقص رستم: وصاح

رج��ا م��ا ال��ول��ي��د م��والن��ا ون��ال ن��ج��ا ق��د وه��ب واب��ن ع��ي��اض ن��ج��ا
ال��ف��ن��زج��ا ه��واه ف��ي ن��رق��ص ه��ل��م
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األقدام وسايرت الخصور، وماست الرءوس، وتمايلت فتاة، بذراع رجل كل فأخذ
املرح وطغى الضحكات، وانطلقت العيون، ولعبت الوجنات، واحمّرت األنغام، دقات
نزق، وكان هرج، وكان صياح، وكان املكان، وغادر العقل، وطار العنان، لنفسه فأطلق
القوم فنظر نبل، وفيه رصانة، فيه صوت البهو مدخل عند عال إذ لهوهم يف القوم وبينما
ملؤها ثاقبة نظرات ترسل قوامها، واعتدال سمتها، جالل يف الوليد أم فإذا مبهوتني،
هشام جواسيس إن بني يا هذا ما فقالت: وخجل، خشية يف فأطرقوا والغضب، الغيظ
رقصات أما والطرب، الغناء عن كارهة أرىض كنت وقد جانب، كل من بقرصي تحيط

طاقتي. تسعه مما وأكثر احتمايل، ففوق وضجيجهم العلوج
وجلني. مطرقني لواذًا تسللوا حتى القوم سمعها وما

عرًشا يريد من إن بني، يا وقالت: الوليد إىل األم فالتفتت رقية وأبو وأمه الوليد وبقي
وما تأتي ما كل ويسجل مرصد، كل لك يقعد هشاًما وإن الطريق، هذه من إليه يصل ال
ولقد مسلمة، ابنه بها الحقيق وأن للخالفة، تصلح ال أنك أمية بني لرجال ليثبت تذر؛
ما تستمرئ أراك ولكني اللهو، من يشء عن فأغضيت وبرصي، سمعي عىل لك حبي غيش
ورست أمه، واحتضن الطفل بكاء الوليد فبكى بك؛ يليق ال فيما الحد وتجاوز فيه، أنت
صفحك والنشيج: النحيب بني الوليد وقال مدراًرا، دموعه فسالت رقية؛ أبي إىل العدوى
فيؤجج لحظة كل يف يعاودني سلمى وخيال أعمل ماذا ولكن ا، حقٍّ عاقٌّ ولد إني أمي، يا
فتانًا، ساحًرا أمامي وثب عنه واالنرصاف نسيانه حاولت وكلما أحزاني؟ ويثري أشجاني،
إىل يسوقني كاد حتى أحيانًا، واليأس حينًا، األمل يفَّ ويغرس أخرى، ويبسم مرة، يعبس
الدفوف برضب عني طرده يف وأجهد اللهو، بهذا نسيانه أحاول أمي يا إنني الجنون،
كل بني السعادة أين ولكن ودولة، وسلطان ومال جاه أماه، يا شقي إنني املزاهر، وعزف
فلو لها، ومماتي وحياتي سلمى، يف صالحي إن أثر، من ظالٍّ وال أثًرا، لها أرى ال هؤالء؟

األصفياء. وخري األتقياء، أتقى لكنت منها بكلمة فزت أو نلتها أني
سلمى قرب يف كان إذا وقال: عينيه من تنهمر تزال ال والدموع رقية أبو تلعثم وهنا
املجنون؟ أيها أبيها من كان بما تعلم ألم قائًال: الوليد فابتدره تتزوجها؟ ال فلم صالحك
الثريا، مناط إىل أبعد وأنها املناهل، عن اإلبل غرائب تطرد كما دونها أُطرد أني تعلم ألم

الحمقى؟ آمال من وأنأى
الحمقى. آمال حتى له صربت إذا ينال يشء فكل العباس، أبا عليك هون –
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«الجرنفش»؟ رضيع يا ذلك وكيف –
لقاءها؟ لك وأدبر بعقيل، سأفكر إني –

املجانني! إال يبق فلم إيلَّ اجتذابها من العقالء يئس لقد –
أما منهم، فيتحصنون تفكريهم طرق يعرفون ألنهم العقالء؛ يتقون الناس إن –
غد. بعد وسرتاها غًدا، إليها سأذهب العقالء، إليه يهتدي ال الحيل يف أسلوب فلهم املجانني
مطرق رقية وأبو به، ويهزأ رقية أبي من يسخر وأخذ اليائس، ضحك الوليد فضحك
فراشه. إىل ذهب الليل انتصف إذا حتى يقرأ ورشع املصحف، الوليد طلب ثم ينبس، ال

بن سعيد قرص من وقرب كثريًا، عنه ابتعد وملا القرص، من رقية أبو خرج الصباح ويف
يرجمونه رشعوا القرص إىل وصل إذا حتى بإيذائه، ويغريهم الصبيان يهارش أخذ خالد،
فذادوا العبيد فخرج رأسه، ُشجَّ وقد ويستغيث، يصيح فطفق عددهم، كثر وقد بالحجارة،
الصبيان بشتم الصوت يرفع وأخذ عويله، يف استمر ولكنه القرص، وأدخلوه الصبيان، عنه
رقية؟ أبا يا أصابك ماذا وقالت: جواريها، بعض مع سلمى عليه فأطّلت عليهم، والدعاء

سيدتي. يا بسببك أصابني ما كل –
الشياطني؟ هؤالء بك أغرت التي أنا وهل بسببي؟ –

هؤالء فقابلني بها، ألبرشك فجئت فأعجبتني، باألمس رؤيا لك رأيت أنت، نعم –
لو فاتنة ضحكة سلمى فضحكت هذا؟ كل يف السبب أنت ألست رأيس، فشجوا األبالسة
أصابه، ملا ورثاء الرجل، عىل شفقة أدركتها ثم والعراق، الشام ملك بها لباع الوليد سمعها
حدثني وُعجب: دالل يف وقالت حجرتها، إىل فدعته املجانني، عىل العاقل يحسه وعطف

رقية. أبا يا الرؤيا هذه بحديث
شيئًا أر لم ألني ستقع؛ أنها من واثق وأنا أحًدا، بها أخرب لم ا جدٍّ جميلة رؤيا إنها –
ستعود «حبابة» حبيبته أن امللك عبد بن ليزيد مرة رأيت رأيته: كما تحقق إال املنام يف
امللك عبد بن ملسلمة ورأيت أيام، ثالثة بعد إليه فعادت لقائها، من يئس كان وقد إليه،
يمض فلم سيقتله، وأنه امللهب، بن يزيد ملحاربة جيًشا سيقود أنه العراق إىل سفره قبل
حينما النهار يف األشياء يرون العقالء إن سيدتي، يا نعم الرؤيا. تحققت حتى شهر
أبا أرسع وقالت: الضحك يف سلمى فأغرقت تجيء؛ أن قبل الليل يف نحن ونراها تجيء،

الرؤيا. بهذه وخّربني رقية
أوًال. البرشى آخذ أن بد ال –

دنانري. عرشة لك –
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برشط هذا، من أعظم شيئًا منك أريد إنني بالدنانري؟ أصنع وماذا سيدتي، يا ال –
منك. أطلبه ما تعطيني أن عفان بن عثمان بجدك يل تقسمي أن

تطلب؟ فماذا بعثمان أقسمت –
هريسة. من طبًقا أطلب –

الجواري إىل وأشارت وظرف، بالهة من الرجل يف ما وأعجبها الضحك، يف فأغرقت
رؤياك. فاقصص رقية أبا يا تطلب ما لك قائلة: إليه واتجهت الحجرة، يغادرن أن

سيدتي يا نفسك أنت بك وإذا الخالفة، قرص ميدان يف كأنني سيدتي يا رأيت –
وأنكر رشاسة منه أشد حياتي يف رأيت ما مفرتس أسد ووراءك ووهل، ذعر يف تجرين
النظر فأعدت امليدان، جوانب وملئوا الناس فاجتمع وتستجريين، تصيحني وكنت زئريًا،
أصفر الحاجبني، شعر غزير الوجه، أحمر العينني، أمرق رجًال ينقلب هو فإذا األسد، إىل
فنظرت وجهه، يشوه كاد سيف رضبة أثر األيرس بخده الشفتني، عظيم كثّها، اللحية شعر

الرجل. هذا أعرف أنا وقالت: ذهول يف سلمى إليه
وال عنبسة، ابن يصيحون: الناس سمعت النوم يف ولكني موالتي، يا أعرفه ال أنا –

هو. من أدري
أبي. من خطبني إنه عنبسة، بن يزيد عنبسة، ابن هو نعم –

يف رجًال األسد انقلب بخطبته، وال بالرجل يل شأن وال منامي، يف يكن لم هذا –
به، يطعنك أن هّم خنجر يده يف وكان الساعة، أمامي أراه كأنني ذكرت الذي الوصف
الناس، صفوف يشق رجل أقبل إذ كذلك أنت وبينما يديه، من التخلص وحاولت فِصحت
فصاح ورشفه، لعرضه الكريم وغضب والبطولة، الشهامة وجهه وعىل يده، يف وسيفه
يزيد، بن الوليد موالي هو فإذا البرص فرجعت الخليفة. املؤمنني. أمري الوليد الناس:
ألم األبله، أيها الخليفة أصبح نعم، فأجاب: خليفة؟! الوليد أأصبح بجانبي: رجًال فسألت
الوليد فإذا وترقبت فسكت املسلمني؟ خليفة اآلن وأنه سنوات، منذ مات هشاًما أن تعلم
رفق يف بذراعك ويأخذ شطرين، بخنجره طعنك أراد الذي الرجل فيشطر بسيفه يهجم
ولزوجك لك والدعاء الصائحني، صياح بني الخالفة دار يبلغ حتى بك يميش ثم وحنان،

املؤمنني. أمري
املطامع، جمة بفطرتها وكانت آخر، حلم يف تسبح كأنها واجمة، ذاهلة سلمى كانت
سن جاوز وألنه ودمامة؛ فيه لثقل عنبسة ابن تبغض وكانت طموًحا، اآلمال بعيدة
كان قلبها ألن ويُمهله؛ الرجل يسوِّف أن أبيها من طلبت لخطبتها تعرض فلما الشباب،
أباها وتحريضه هشام إباء من الرغم وعىل عنه، ُعِرَف مما الرغم عىل الوليد إىل يهفو
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من ويخفف فيه، يزهدها مما وكان رعونته، وتخاف الوليد تحب كانت إياه يزوجها أال
ال أنه عىل الناس أكثر وإطباق العهد، والية من لخلعه الحثيث هشام سعي له حبها ثورة
منه يبق لم الرجل من الخالفة ضاعت وإذا الِعنان، لنفسه أرخى أن بعد للخالفة، يصلح
أبو عليها قصها التي الرؤيا ولكن فيه، غناء وال جاه ال اإلنسان بني من هزيل شبح إال
هذه تعرب وبم وقالت: إليه فالتفتت اآلمال، خامد وأججت شك، كل نفسها من محت رقية

الرؤيا؟
الصبح. كفلق إنها تعبري، إىل تحتاج ال إنها –

الخليفة؟ زوجة األيام من يوم يف ا حقٍّ أصبح وهل –
الوليد، أحب ال ولكني قالت: ثم طويًال، سلمى فضحكت الهريسة. آكل أن بعد ذلك –
واهم، إنك رقية أبا يا ال أتزوجه؟ فكيف وإباء! عنف يف طلبه فرد أبي، من خطبني وقد

تشبهني. أخرى فتاة منامك يف رأيت فلعلك
هذه وقالوا: معي، رأوك الخالفة ميدان يف كانوا الذين الناس إن وحدي، أرك لم –
لينىس ويلهو يعبث إنما وأنه مفتون، َصبٌّ بك الوليد أن أعرف أني عىل سعيد، بنت سلمى
عن يحجبه ما كل حبك يف لرأى بك ظفر أنه فلو قربك، من أبوك أيأسه أن بعد حبك
أكثرت قد الوليد بن العباس بنت «عاتكة» جارية أن أيام منذ ملحت إني ثم واملرح، اللهو
مفتونة عاتكة أن الجواري من وعلمت بالوليد، الخلوة من وأكثرت حبابة، قرص عىل الرتدد
عاتكة أتزوج أبايل ولست منك، يئس أن بعد مودته تجتذب أن تحاول وأنها الوليد، بحب
الصبيان به قذفني حجر عىل مرة ائتمنتها ألني عاتكة؛ أحب ال ولكني غريها، تزوج أم

فضيعته.
للوليد، أعمل وماذا فقالت: املرأة غريزة فيها وتيقظت سلمى، نفس يف الغرية ثارت
إياه؟ يزوجني أال أبي أقسم وقد أصنع ماذا ثم قرصي؟ وعن عني محجوب أنه رأيت وقد
يف كتب فقد بك زواجه أما إليك، والحديث برؤيتك غرامه نار يطفئ أن يريد إنه –

القدر. كتبه ما يمحو أن أبيك يمني يستطيع ولن القدر، سجل
أهيل؟ من عني ألف وعيلّ أراه وكيف –

ومعه ثيابًا، يبيع رجل هيئة يف متنكًرا غًدا القرص إىل سيأتي إنه يسري، هني ذلك –
خوف يف فصاحت ثياب، بائع من ثياب رشاء يف عليك تثريب وال بضاعته، وفوقه حماره

رقية. أبا يا رأيته مجنون أعقل أنت بالفرح: ممتزج
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ثم عودتي، يف بالصبيان ألتقي أال أرجو صباًحا، عمي رأيتها، عاقلة أجن وأنت –
األرض. ابتلعته فكأنما حولها من انفتل

حيلة من حاك ما بكل فحدثهما وأمه الوليد به فالتقى القرص إىل رقية أبو وعاد
فاشرتى وأرسل يقبله، رقية أبي عىل وانكب الفرح، به واستبد الوليد، ودهش وتدبري،
يرتدي ما نحو عىل وهيئته زيّه من غري حتى الصباح جاء وما األنواع، جميع من أثوابًا
ولف الخشن، الصوف من وصداًرا فضفاًضا، ورسواًال صفراء عمامة فلبس املالبس، باعة
حمار فوق األثواب وضع أن بعد القرص من وخرج األحمر، الحرير من شملة رأسه حول
عندي الحسان، للعذارى وألوان، أثواب صوته: بأعىل نادى سعيد قرص بلغ حتى هزيل،
بذهب، ذهب فاريس، وخز تنييس، وحرير صنعاني، حرير نظري، له ليس ما الحرير من
بضاعته، بعض فحمل تدعوه، أن جواريها إحدى وأمرت سلمى فسمعته عجب، من وعجب
جمالها، يفضحه وكاد حسنها، فبهره سلمى، حجرة إىل الجارية فقادته القرص، ودخل
جاريتها إىل وأشارت عابسة، إليه فنظرت يده، إليها يمد بأن وهم ويتمتم، يتلعثم وأخذ
ينئ وجعل وتقبيًال، لثًما يلتهمها يديها عىل وانكب باألثواب، رمى خرجت فلما بالخروج،
أتنسم، الذي الهواء أنت نفيس، وريحانة روحي، حياة أنت حبيبتي، يا ارحميني ويقول:
وبسمة تكفيني، واحدة نظرة أصبو، وإليها أرجو التي والسعادة أناغي، الذي واألمل

الرجاء. باب أمامي تفتح وكلمة تقنعني،
والخليفة أبي ولكن قلبك، لخفقات صدًى لك وحبي بك، ما مثل فبي العباس أبا قم –

الحب. هذا دون يحوالن
ال ما فوق ويحلق الهواء، إليه ينفذ ال ما إىل ينفذ إنه الحوائل، يعرف ال الحب إن –
تقف أن بمستطيعة كلها الدنيا وال أبوك، وال الخليفة فال أحببتني فإذا جناح، إليه يصل

بيننا.
قالت: ثم قليًال عنه فابتعدت وفتون، شغف يف وجهها يقبل عليها فوثب أحبك، –
حبلينا، بني هللا يصل حتى نصرب أن لنا وخري بزوجة، لك لست فإني حبيبي؛ يا اهدأ

بعد. ما منا ويقرب
بزواجك. وسأنعم خليفة، سأكون إني –

فيه. شك ال هذا –
عنبسة. ابن تتزوجي ولن –

به. أتزوج لن –
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زواجنا؟ يتم أن قبل بقربك أظفر وكيف –
تدعوه كأنها قامت ثم األعجف، الناحل بحمارك إلينا وتأتي أسبوع، كل أثوابا نبيع –
يطري يكاد وهو حماره، عىل األثواب وضع خرج فلما طويًال، يودعها فوقف االنرصاف، إىل

الحسان! للعذارى وألوان، أثواب ويصيح: بعصاه الحمار يرضب وأخذ الفرح، من
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األعاجم إىل تنظر عربي، هو ما لكل التعصب شديدة النزعة، عربية أمية بني دولة كانت
األمويني بعض اشتط ثم ومراتبها، الدولة مناصب وبني بينهم وتحول وتعاظم، تيه يف
اإلسالم جهد التي القبائل أحقاد من دفن ما ونبش الجاهلية، نزعات إحياء يف وغال
والعطاء، باملودة القبائل بعض يؤثرون الخلفاء فكان أصولها، واجتثاث إماتتها، يف
فمرة واملحاباة، بالبذل قبيلته يختص والتهم من وال كل وكان عدوانهم، عن والتجاوز
فيطرقون هذا بكل يشعرون الناس وكان للمرضية، تكون ومرة لليمانية، املحاباة تكون
والسيف شبابها، يف والدولة عنفوانها، يف الخالفة كانت حينما وجلني، ويسكتون واجمني،
قال من يقول: كان الذي يوسف بن الحجاج طينة من كلهم والوالة الرءوس، فوق مصلتًا
امللك عبد بن الوليد موت بعد الدولة ضعفت فلما هكذا! بالسيف له قلنا هكذا، برأسه
بني من أفواه ونطقت الخوف، أطباق تحت مدفونة كانت الفرس من رءوس تطلعت
باستنامة ضعفها فزاد أمية بني بدولة الزمان وامتد والحذر، الذعر يسكتها كان العباس
ضعفهم فكان عروبتهم، خصائص من وتسلبوا رجولتهم، ففقدوا النعيم، إىل رجالها
العباس بني أمر قوي لهذا عليهم، للخارجني وبأًسا شدة حبلهم وتراخي ألعدائهم، قوة
يف وتكونت بخراسان، دعاتهم حول الناس وتجمع هشام، عهد أواخر يف الفرس بمعاونة
يف العدة ويعدون ا، رسٍّ يعملون جميًعا كانوا أنصارهم، من جماعات الدولة أقطار أكثر

عرشها. وثل الدولة عىل لالنقضاض الفرصة وينتظرون الخفاء،
كانوا وهؤالء وعرب، فرس بني العباسيني حبل يف املحتطبني من كثري بدمشق وكان
وإشارتهم، أوامرهم ويتلقون بخراسان، الزعماء إىل وأرسارها الخالفة بأخبار يبعثون
أمية بني فتيان وهفوات الخالفة، مساوئ بينهم فيشيعون الناس بني ينبثون وكانوا
أمناء أنهم يف شكٍّا لسامعيهم يدع وال تهمة، بهم يلصق ال عجيب شيطاني بأسلوب
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الرجل يبدأ ومجد؛ عظمة من لها ينبغي ما بلوغها عىل حريصون للدولة، مخلصون
راية رفعت وأنها السالفني، وقوادها األولني، رجالها وفضل الخالفة، بمكانة فخوًرا منهم
تخنقه تكاد وبصوت حزن، رنّة يف يقول ثم مكان، كل يف التوحيد كلمة ونرشت اإلسالم،
يفعل أكان التوفيق! فتيانهم وألهم السداد، خلفاءنا هللا َهدى بكاء: الحمية وتقلبه العربة،
امللك عبد كان لو كذا الوليد يفعل كان وهل حيٍّا؟ العزيز عبد بن عمر كان لو كذا هشام
واملسلمني. لإلسالم داعيًا السماء إىل عينيه ويرفع طويلة، زفرة يزفر ثم حيٍّا؟ مروان بن
األدب كتب امتألت وأكاذيبهم هؤالء أخاليق ومن الثائرة، الفئة هذه تعمل كانت هكذا
قصور يف اندسوا أشخاص الطائفة هذه بني وكان األمويني، مثالب من بكثري والتاريخ

أعدائهم. إىل أرسارهم ولينقلوا عيونًا، عليهم ليكونوا األمويني
الكوفة إىل دمشق من وصل ومائة وعرشين أربع سنة رجب شهر ليايل إحدى ويف
فنزل العباس، بن هللا عبد بن عيل بن محمد قبل من الشام من رسوًال يسار بن إسماعيل
بسببه، الكوفة إىل قدم بما وأخربه العباسيني، أنصار كبار من وكان ماهان، بن بكري بدار
واتفقوا الهيثم، بن ومالك جماعتهم، زعيم الحراني كثري بن سليمان لقاء بكري له فسّهل
اتهمهم قد وكان السجن، يف معقل ابني وإدريس وعيىس عاصم بن يونس زيارة عىل
السجن إىل ذهبوا فلما العباس، بني إىل بالدعاء خراسان عىل هشام عامل عمر بن يوسف
بالرشاسة وجهه ينطق البناء، متني الطول، يف مفرًطا غليًظا رجًال وكان حارسه، قابلهم
عليه فانقض األرض، فوق يدور فأخذ ديناًرا، كمه من يسقط أن كثري ابن فتعمد والرش،

رجل. يا منك سقط دينار هذا قائًال: كثري ابن إىل رفعه ثم يلتقطه، الحارس
دينار إسقاط تعمد ثم وجدها. ملن اللقطة فإنما أمانتك، جزاء خذه كثري: ابن فقال
الحارث كف كثري ابن عليه فأطبق آخر، دينار وهذا وقال: الحارس عليه فانكب ثان،
فبهت اإلحسان؟ إال اإلحسان جزاء وهل والثانية، األوىل يف أحسنت فقد أيًضا، لك هو وقال:
السجن هذا يف ضيوفك بني هل سائًال: كثري ابن إليه اتجه ثم األريحية، لهذه الحارس

وضياعه. أوالده أمور يف ولنحدثه لنراه، جئنا أهله من قوم فإننا معقل؟ بن عيىس
فال لتُنْقض، تصدر دائًما الرؤساء أوامر ولكن أحد، يلقاه أن يحظر عمر ابن إن –
بني أمر يف تتحدثوا أال رشط وعىل املكوث، تطيلوا أال رشط عىل تروه أن من عليكم تثريب

العباس.
إليهم وأشار غرينا، شئون يف الحديث عن يذودنا ما بأنفسنا الشغل من لنا إن
ناحية يف منعزلة فسيحة واسعة وكانت املسجونني، حجرة إىل فوصلوا بالدخول الحارس
يمطرونهم وأخذوا معانقني، فرحني إليهم أرسعوا حتى بها من يراهم كاد وما البناء، من
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الدعوة عن ثم اإلمام، إبراهيم وخليفته ابنه وعن هللا، عبد بن عيل بن محمد عن باألسئلة
نحو يف قصري شاب بالسجن يخدمهم وكان وانتشارها، ونشاطها قوتها وعن بخراسان،
يدعونه كانوا الجبهة، عريض العينني، أحور البرشة، نقي اللون، أسمر والعرشين، الرابعة
الذي وهو ومجًدا، عظمة األيام له تدخر كانت الذي الخرساني مسلم أبو وهو مسلم، أبا

البيان. راسخة الذرا شامخة دولة العباس لبني سنوات ثماني بعد ورأيه بسيفه أقام
هذا خافت: صوت يف كثري ابن فقال األشواق، وتبادل التحية بعد الجماعة جلس
باألمس قدم مناقبها، ونارش فضلها، ومذيع العباسية، الطائفة شاعر يسار بن إسماعيل
الثورة إلشعال عمله علينا يجب بما وزوده هللا، رسول عم ابن قابل أن بعد الحميمة من
أمية بني فتيان أخبار من بكثري يحدثنا أن يستطيع وهو مكان، كل يف وبثها األمويني، عىل
هذا يحسم ما إىل التفكري وتجاذب الرأي تبادل يهدينا وقد عليهم، الناس وسخط وعبثهم،
وجاوزت الزبى، السيل بلغ لقد موفقني، الغاية إىل فيه نميض طريًقا نرسم أن وإىل األمر،
والباطل، الحق بني تفرق مصممة قاصمة سيف رضبة من بد وال االحتمال، طاقة الشدة
رضبة من بد ال نعم عينيه: من تتناثر والدموع مسلم أبو فصاح أهلها؛ إىل الخالفة وتعيد

شمس. عبد ألبناء أثر كل يُمحى أن بد وال سيف،
الغضب. نريان تنضجه ال الرأي بني، يا اهدأ –

هزيل، رأي إىل حاجتي وما الهمم، ويشحذ العزائم، يصهر الذي هو الغضب إن –
هذا من وقال: دهشة يف معقل ابن إىل كثري ابن فالتفت وهزاًال؟ ضعًفا الشكوك تزيده

الشاب؟
مطالبه إىل وأنفذ سيف، من أرهف وهو الدعوة، يف حماسة أشدنا مسلم أبو هذا –
وداهية األرض، صخرة نسميه وإننا جسمه، رشايني يف ترسي الثورة نار إن سهم، من

الدواهي.
ودهاءهم. الشيوخ حكمة شبابه فورة إىل يضم أن أحب ولكن حسن، كله هذا –

فيه. نحن عما أمره يلفتك فال الكثري اليشء ذلك من عنده إن –
كالًما أصبح قد الدولة مناصب إيانا وحرمانهم األمويني، جربوت يف الكالم أن أظن –
بأنوفهم ويشمخون علينا، يتعالون إنهم يسار: بن إسماعيل فقال معاًدا، وحديثًا مكرًرا،
دين إن معقل: بن عيىس فقال وكافور، مسك من وخلقهم طني من خلقنا هللا كأن حتى
يكيلون القوم هؤالء ولكن ويماني، مرضي بني وال وأعجمي، عربي بني يفرق ال هللا
يزعمون ثم بعني، وألولئك بعني لهؤالء وينظرون منزلني، وينزلونهم بمكيالني، للناس
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خراسان زرت لو وقال: واقًفا مسلم أبو وثب وهنا اإلسالم، وحماة القرآن، نرصاء أنهم
األعاجيب. لرأيت صاحبي يا اليوم

قصيدة مرة هشاًما أنشد فتى. يا وأغرب أعجب بالشام نلقاه ما إن يسار: ابن فقال
إال منه كان فما القديم، بمجدهم وأشيد بالفرس، أفخر أن إىل بقومي االعتزاز فدفعني
األحمق؟ أيها بقومك تفخر أعيلّ وزهو: جربية يف وصاح أوداجه، نفرت حتى غضب أن
املاء، يف يُغطوني أن عبيده أمر ثم قومك؟ وأعالج نفسك، فيها تمدح قصيدة تنشد وإياي
معقل: بن عيىس فصاح الحجاز، إىل فنفيت أمر ثم أغرق، كدت حتى بركة يف فقذفوني

أبوك؟ هلل قصيدتك كانت ماذا
سيدي: يا فيها قلت –

ب��م��ه��دوم ح��وض��ي وال ال��ح��ف��اظ ع��ن��د خ��ـ��ور ب��ذي ع��ودي م��ـ��ا وج��دك إن��ي
م��ـ��س��م��وم ال��س��ـ��ي��ف ك��ح��د ل��س��ان إل��ى ب��ـ��ه ي��ق��اس ال وم��ج��دي ك��ـ��ري��م أص��ل��ي
م��ـ��ع��م��وم ال��م��ل��ك ب��ت��اج ق��زم ك��ل م��ن ح��س��ب ذوي أق��ـ��وام م��ـ��ج��د ب��ه أح��م��ي
م��ط��اع��ي��م م��س��ام��ي��ح ع��ت��اق ج��رد م��ـ��رازب��ـ��ة ب��ل��ـ��ج س��ـ��ادة ج��ـ��ح��اج��ح
ل��ـ��ت��ع��ظ��ي��م أو ل��ـ��ف��خ��ر وال��ه��ـ��رم��زان م��ًع��ا ال��ج��ن��ود وس��اب��ور ك��س��رى م��ث��ل م��ن

فلما الثورة، وتتأجج الدعوة، تنهض بمثلك يسار، ابن يا فوك فض ال القوم: فصاح
جهدنا وقد الغاية، بلغ قد أمية بني فتيان بني العبث أما إسماعيل: قال الحديث إىل عادوا
وبالباطل، بالحق النقائص من بكثري ووصمهم أخبارهم، ونرش مثالبهم إذاعة يف جهدنا
وانتهاء دولتهم زوال بوجوب يشعرون الناس وأخذ ورائح، غاد كل حديث أصبحوا حتى
ناصح، نصحه وإذا يشء، طريقه يف يقف ال غلوائه، يف سادر يزيد بن والوليد أمرهم،
العهد، ويل وهو أمية، بني أيام نهاية يتعجل كأنه وتحديًا، عناًدا زاد زاجر زجره أو
سائغة هدية الخالفة وقدم لدعوتنا، ومكن ثورتنا، قّوى الحال تلك عىل الخالفة ويل وإذا
مسعاة كل إحباط عىل بدمشق جماعتنا تعمل هذا لكل العباس، ابن املؤمنني ألمري هنيئة
رستم دائًما نحث هذا وألجل مسلمة، ابنه إىل ونقلها العهد، والية من خلعه يف لهشام
بالجواري تبعث منظمة جماعة بخراسان وعندكم شنعاء، بكل إليه يوحي أن غالمه
ينقلن عليهم، جاسوسات وليكن بالتبذل، إلغرائهم أمية بني أمراء قصور إىل الحسان
املسيطرات الدولة، يف املتحكمات وأصبحن كثريًا، نجحن وقد أرسارهم، ويفشني أخبارهم،
حكم النتهى قليًال امللك عبد بن يزيد جارية «حبابة» عمر طال ولو وقوادها، خلفائها عىل
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فصاح العباس، بني خالفة ظل يف هانئني ناعمني اليوم ولُكنّا حني، منذ شمس عبد بني
العزائم ضعفاء بعض نفوس إىل اليأس يدب كاد حتى هشام حكم طال لقد مسلم: أبو

شيعتنا. من
إىل األموية يعيد أن يريد صارم قاس وهو ا، حقٍّ حكمه طال لقد يسار: ابن فقال
أن يريد كأنه له، جّماع باملال، شحيح هللا. وعبد ومروان، معاوية، أيام عليه كانت ما
يعط فلم خارج، عليها خرج إذا عنها والذود الخالفة، لحماية ودرهم دينار كل يصون
عليه َوَرَد عنه، ينوب من أخرج أو بنفسه، للغزو خرج إذا إال عطاء مروان بني من أحًدا
لك: فيقول أحد يغرك أن وإياك يشء، عندي «مالك له: فقال للعطاء زيد بن محمد يوًما
عمر ابن هللا عبد بن زيد بن محمد أنت عرفتك، لقد فوهللا يعرفك، لم املؤمنني أمري إن
املدينة إىل الرجل فعاد صلة»، عندي لك فليس معك، ما وتنفق تقيمن فال الخطاب، بن
املؤمنني، أمري الخوخ أعجب قد إليه: فكتب خوخ بسلة عماله أحد إليه وبعث حنني، يُخفي
بعض أن فريوز غالمه وأخربني الطريق. يف يرسق ال حتى الوعاء من واستوثق منه، فزدنا
رسير يف جالس وهو عليه فدخل ظريفني، بطائرين خادًما إليه بعث ضياعه عىل املرشفني
الخادم أراد وملا فأرسلهما، إليهما، ألنظر الطائرين أرسل للخادم: فقال الدار، عرصة يف
تجود يشء أي قال: طائرين؟ جائزة وما ويلك هشام: له فقال جائزته، طلب االنرصاف
أختار قال: تصنع؟ ماذا هشام: له فقال خلفهما، الدار يف فعدا أحدهما. خذ قال: به.
ناقة هللا لعن ريشة، منهما نلت ال وهللا ال، رشهما؟ يل وتدع خريهما أتختار قال: خريهما.
كان ولقد ثمراتها، إليه وتجبى ألمره، الدنيا تخضع الذي الرجل هو وهذا إلينا! حملتك
زيتونها، ليتناثر األشجار يهزون فرآهم الزيتون، يجمعون والزراع بساتينه، أحد يف مرة
هشام: هو هذا غصونه. وتنكرس عيونه، فتفقأ نفًضا تنفضوه وال لقًطا، القطوه فصاح:

الناس. منه فضجر عهده وطال الناس، عليه فحقد وقسا الناس، فكرهه بََخل
تزول أن يجب والتي آمالنا، حولها تتحطم التي الصّماء الصخرة إنه كثري: ابن فقال
«فرات طبيبه له مزجه دواء ولوال الصدر، بذبحة مصاب إنه يسار: ابن فقال الطريق، من
فزفر وشحه؛ صلفه ومن منه، الدنيا واسرتاحت سنوات، منذ عليه لقيض شحناثا» بن

بدمه؟ خنجره يروي أن أحوذي فتى يستطيع أال قال: ثم طويًال، معقل ابن عيىس
فريوز خادمه إىل نوعز أن يكفي فقد هذا، كل إىل يحتاج ال األمر إن كثري: ابن فأجاب
بالدواء وأسعف النوبة أدركته فإذا بلونه، ماء مكانه ويضع الدواء، زجاجة يف ما يريق أن
ابن يا هذا يفعل أن فريوز ُمْر صائب؛ رأي هذا جميعهم: فصاح شيئًا، املاء يغنه لم
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كل ليعمل رأينا عليه استقر ما اآلن لنوجز فقال: الحديث إىل كثري ابن عاد وهنا يسار،
بني نبث أن أوًال رأينا فقد عيل، بن محمد اإلمام إىل يسار ابن وليبلغه إنفاذه، عىل منا
تشوه التي واألخبار األقاصيص نبتدع وأن حكمهم، عىل والسخط أمية، بني بغض الناس
ما بكل فيه آخذ هو فيما باالستمرار الوليد نغري أن ثم عليهم، الضغينة وتثري سريتهم،
تدول، حتى أياًما بها يمكث لن فإنه الخالفة؛ إىل السبيل له نذلل وأن وسائل، من مكنتنا
كل يف نفكر أن وعلينا بالحياة، يصله الذي الخيط نقطع وأن هشام، مدة من نقلل أن ثم
التي العقبات من نسخر وأن الغد، كأنه حتى الُغّمة هذه فيه تنجيل الذي اليوم يف لحظة

الجلوس. بنا طال فقد اآلن هلّم طريقنا، يف أمية بني أَُجراء يضعها
يف يقول وهو كثري ابن إىل فيتجه الباب، لدى بالحارس فيمرون الزوار ويخرج

الشيخ! أيها دنانريك تسقط ال اآلن ودهاء: سخرية
فأصلحته. فتق بثوبي كان –

يرتق. ال لفتق معك ومن أنت تعمل أنك أخىش –
األحيان. من كثري يف إصالًحا الهدم يكون قد –

الثورة، ريح أعطافك يف أجد فإني شيخ يا احذر ساكنيها، عىل داًرا تهدم أن إال –
خريًا. وجوهكم يف أرى ال فإني اذهبوا ُمشعليها، تأكل ما أول تأكل مجنونة، نار والثورة
أياًما، يسار بن إسماعيل معهم وأقام ماهان، بن بكري دار بلغوا حتى الثوار فسار

الهمم. ويثري العزائم، لينهض دمشق إىل عاد ثم
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الثياب، لبيع أسبوع كل يف سلمى قرص يزور يزال ال يزيد بن والوليد شهور مرت
الوليد، عىل غيًظا يتحرق مازال وهشام شهور ومرت الحمار، ومّل الثياب، بليت حتى
اعتقلهم من لفك ثمنًا رده وجعلوا مسلمة، ابنه واختطفوا تحدوه، الذين أنصاره وعىل
خالد بن سعيد عىل يلح يزال ال عنبسة بن ويزيد شهور ومّرت الوليد، أصحاب من
أعلمته يوم ذات ويف محسوًرا، خائبًا ويرده ويراوغه، يرجئه وهو سلمى، يزوجه أن يف
يف سلمى يزور الوليد أن — عليه له جاسوسة وكانت — الوليد جواري إحدى «صدوف»
واخذ الوليد، عىل حقده فزاد والصبابة، الحب فيتبادالن ثياب، بائع هيئة يف أسبوع كل

الغوائل. له يدبّر
حاجب «يعقوب» رأى الحكم قاعة بلغ فلما الخالفة، دار إىل يوًما قدماه وساقته
وهم أمية، بني رجال من كثري مع بالقاعة إنه فقال: الخليفة، عن فسأله الباب لدى هشام

دارك. إىل رسوًال وأرسل الباب، حجب وقد بال، ذي أمر يف يتحدثون
يعقوب ودخل بال، ذي بأمر أيًضا أحدثه أن أود فإني يعقوب، يا بقدومي نبئه –
وانتفض وجهه، اربد وقد مطرًقا، رآه هشام أمام عنبسة ابن مثل فلما باإلذن، رسيًعا وعاد
والزهري، الوليد بن يزيد عنده ورأى غضب، كلما ينتفض كان األيرس لصدغه عرق
الوليد، بن العباس ثم العبيس، القعقاع وبني إبراهيم، وأخاه املخزومي، هشام بن ومحمد

خالد. بن ويزيد
هلم عنبسة! ابن يا السالم وعليك وقال: متثاقًال رأسه هشام فرفع عنبسة ابن َسّلم
قد نكون أن بعد نخرج أن ونرجو بعده، ما له سيكون خطري أمر بصدد فإننا إلينا
البعري، رشاد هللا عىل رشد قد الوليد أخي ابن هذا املؤمنني، ولصالح ورسوله، هلل نصحنا
العناد، يف إرساًفا إال النصح يزيده ال هو ثم جامًحا، رأسه وركب السوء، قرناء وجالس
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من له الخالفة تكون أن األيمان أوثق له وحلفت امللك، عبد بن يزيد أخي عاهدت ولقد
معقد وهي الخالفة زمام أترك أن عىل أقسمت أني أعلم أقسمت حني أكن ولم بعدي،
غالًما أرى وأنا أقسمت حني أقسمت ولكني مثله، يدي يف أمنهم ومعقل املسلمني، آمال
به، بالثقة مالمحه وتنطق فيه، األمل بصدق مخايله توحي السمات، نبيل الوجه، أزهر
بني مروان بني يا اآلن وأنا النمري! املاء يف راكد وموت النضري! الزهر يف كامن ُسّم ورب
الفادحة، النازلة وهنا الوليد، بوالية الدمار إىل تنساق موتي بعد األمة أترك أن إما خلتني:
وإما والهوان، بالذل أو باملوت أمية بني وفناء الدولة، أوصال وتمزيق القارعة، والقاصمة
والية من الوليد فأخلع آبائي، تراث وأصون ربي، للقاء األُهبة وأتخذ ورائي، ما أحمي أن
والقوة العظمة فيها يبعث من وللخالفة ذمارهم، يحمي رجًال للمسلمني وأختار العهد،

والشباب.
مسلمة. ابنك إال لها يصلح ال الوليد: بن يزيد فقال

وأبناءنا، أنفسنا ننىس أن إال األمر هذا يف يحسن فلن العم، ابن يا اآلن هذا من دعك –
أن علمت ولو العتزلت، اعتزايل يف األمر هذا صالح أن علمت لو بيده هشام نفس والذي
املخزومي إبراهيم فأرسع عليه، لقدمته يًدا وأضبط كاهًال، بالخالفة أقوى مسلمة غري
تبقى أن فهو رجاء هللا يف لنا كان وإذا املؤمنني، أمري يا بك إال الخالفة تصلح لن قائًال:
وحزم؛ وسياسة دين من فيك ما فيه منك، بضعة فإنه بعدك، من مسلمة ابنك يف ثم فيك،
ابنه لتولية ألخيك عقدتها التي األيمان أما بديًال، بمسلمة نرىض لن القعقاع: أبناء فصاح

منها. يحلك هللا فإن بعدك من
تَْجَعلُوا ﴿َوَال تعاىل: قوله يف املفرسين بعض يرى خافت: صوت يف الزهري قال وهنا
القسم تجعلوا ال املعنى: أن النَّاِس﴾ بنَْيَ َوتُْصِلُحوا َوتَتَُّقوا تََربُّوا أَن َيَْماِنُكْم ألِّ ُعْرَضًة هللاَ
منكًرا يأتي أن رجل حلف فإذا الناس، بني واإلصالح والتقوى الرب وبني بينكم حائًال باهلل
وأرسع عظيم، تفسري هذا عنبسة: ابن فقال عنها. ويكفر يمينه، ينقض أن عليه وجب
مساوئ فيه ندون ميثاًقا نكتب أن إال يبق ولم األيمان، هذه من ِحّل يف أنا إذًا فقال: هشام
من خري وأنه ومناقبه، مسلمة محامد فيه ونثبت للخالفة، يصلح ال وأنه ومثالبه، الوليد
ونقلها العهد، والية من الوليد خلع هذا لكل املؤمنني أمري وأن أمية، بني من بها يقوم
يكبت وهو قليًال، مجلسه يف الوليد بن العباس فتحرك العالء؟ أبو سالم أين مسلمة، إىل
نصل حتى األمر يف نبحث أن أرى املؤمنني أمري يا كاتبك تدعو أن قبل وقال: دفينًا، غيًظا

الشكوك. وتبدد الصدر، تثلج غاية إىل فيه
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حديث الوليد عبث يصبح ألم ودراية؟ بحثًا األمر نُمِحص ألم غاضبًا: هشام فأجاب
من مرة ألف خريًا وعقله دينه يف مسلمة ابني أليس أسمارهم؟ يف ومسالتهم الناس،
بالحياء، فيه نتقنّع أن من خطًرا أعظم املؤمنني أمري يا األمر إن العباس: فأجاب الوليد؟
بكل مستيقن غري شاك أنا سخطك، فيه نجتنب أو رضاك، فيه نجتذب أن من شأنًا وأجل
القمة تلك بلغ قد مسلمة وال زعمتم، التي الهاوية تلك إىل وصل قد الوليد فال قلتم، ما
من ِحّل يف فرصت لغًوا أصبحت ألخيك وكدتها التي األيمان تلك وال والتقوى، الصيانة من
عرق ورضب الغيظ، من عيناه واحمّرت هشام، وجه واصفّر باملجلس، من فبهت نقضها؛
عبد بن الوليد أوالد يا دائًما أنتم هكذا القاعة: صوته مأل حتى وصاح وانتفض صدغه،
وجه عنكم ازوّر حني عقولكم الضغن يسلبكم كاد ولقد أوالدي، وعىل عيلّ تحقدون امللك!
عنا تتقلص أن وتتمنون األيام، علينا تعدون فأصبحتم أطرافها، تجاذبتم أن بعد الخالفة
والرتك، والعلويني، العباسيني، من عليها عدوانًا وأكثر للخالفة، كيًدا أعظم إنكم ظاللها،
بكم لبدأت بيته أهل هشام حارب الناس يقول أن ولوال منه، خشية لوال ووهللا والدليم،
األمر من شك يف إنك قولك: أما الخوارج، من الدولة عىل املتألبني بمقاتلة أبدأ أن قبل
الدولة يف معكم ليعيث عقاله؛ من الفتنة شيطان وإطالق الحق، إزهاق به يراد فباطل

تعيثون. كما
فنقل املؤمنني، أمري يا مهًال وقال: املتحدي املناضل وقفة خالد بن يزيد فوقف
عىل ساخًطا املؤمنني أمري يكون أن فيه يكفي ال جلل، أمر رجل إىل رجل من الخالفة
أنصارك من اليوم تجمعهم من رأى وإن ا، حقٍّ العباس قال لقد ذاك، عىل راضيًا أو هذا،
عىل الخطر شديد واألمر عليه، عاَهْدتك الذي العهد نبذ عىل وحملها األمة، إلقناع يكفي ال
ويف واحد عهد يف الناس بايعك لقد الوليد، عىل الخطر شديد يكون أن قبل املؤمنني أمري
الخالفة تكون أن عىل وبايعوك بالخالفة، بايعوك واحد: أمر عىل ال أمرين عىل واحد ميثاق
وتحلل كله، انتقض املؤمنني أمري يا العهد بعض نقضت فإذا يزيد، بن للوليد بعدك من
أيها الناس: يف يصيح أن حكمك ضجر أو عليك، خارج لكل وصح لك، البيعة من الناس
أن أتريد بيعة، رقابكم يف له فليس وبينكم، بينه الذي العهد نقض هشاًما إن املسلمون،
احتكم حني صّفني أيام وتعيد الفتنة، راقد توقظ أن أتريد املؤمنني؟ أمري يا هذا يحصل
ما لك يزينون الذين املؤمنني أمري يا هؤالء إن الخالفة؟ شأن يف سيوفهم إىل املسلمون
مسوح يف مخبولون أو أصدقاء، ثياب يف أعداء تريد، مما األقىص لك ويقربون تحب،
أن أتستطيع لدولتك؟ السوء ويدبرون لك يكيدون الذين الوليد أبناء هم من ثم عقالء،
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كما األمر واترك املؤمنني، أمري يا هذا كل من دعك ويقني؟ بيّنة عن منهم واحد إىل تشري
مكان، كل يف تنبث الفتن فإن الناس، بني نشعلها جديدة فتن إىل حاجة يف فلسنا هو،

ورضاًما. للهيبًا الرماد تحت وإن
أعرف أنا خالد، ابن يا التهويل هذا ما قائًال: عنبسة ابن ابتدره حتى يسكت كاد وما
والعباس أنت تطمع أنك أعرف الحسان، الجواري وتهاديكما له، ومحبتك بالوليد، صلتك
أخلوقة ما ثم الدولة، هذه يف الحبل بكما انبت أن بعد خالفته يف شأن لكما يكون أن يف
ما إن قائًال: الزهري اإلمام تمتم وهنا كلها، انتقض بعضها انتقض إذا التي هذه البيعة
الناس أن هو آخر، وجه عىل البيعة تفهم وقد متالزمان، الجزأين ألن حق؛ خالد ابن قاله
العهد والية عن الوليد أقىص فإذا للوليد، بعده يرتكها أن رشيطة بالخالفة هشاًما بايعوا
وجف هشام، فوجم أعناقهم؛ من بيعته تسقط وبهذا عليه، بايعوه ما رشط نقض فقد
ولم شكٍّا، عندي إن قلت: العباس: قال وهنا أنصاره، وجوه عىل الحرية وظهرت ريقه،
أكاذيب وهي ، َوَمنْيٌ إِْفٌك الوليد عن يشاع ما أكثر إن متجنيًا، وال كاذبًا القول هذا يف أكن
يا ال وقال: الزهري فعجل ومغنم؛ مأرب اختالقها يف لهم قوم واختلقها بها، الناس ولع
الربابط عىل يرضبون واملغنون الدفوف، ينقرن القيان وحوله بعيني رأيته لقد الوليد، ابن

والطنابري.
هشام إىل التفت ثم أمية، بني قصور من قرص منه يخلو ال أمر موالنا يا هذا –
يحيطون ممن القليل إال الوليد يبغض من أمية بني رجال من أعرف ال إني ثم قائًال:
فتنة ألثرت الوليد خلعت املؤمنني أمري يا أنك ولو صاحبه، إىل ويتزلفون القرص، بهذا
وأطال — الغضب بعني أرى فإني مماتك؛ بعد املسلمني كلمة وفرَّقت حياتك، يف شعواء
نقضك منهم كثري يعد وسوف موتك، بعد سيختلفون الناس أن — املؤمنني أمري بقاء هللا
الفريقان، ويتقاتل مسلمة، مع فريق ويبقى إليه، فينرصفون باطًال، أمًرا للوليد الوالية
املؤمنني: أمري يا أيديهم، من الخالفة ويختطفون بذاك، هذا فيرضبون العباسيوَن ويأتي
من غزلها نقضت كالتي نكون أن أخىش فإني نائمة، الفتنة كالب ودع هو، كما األمر دَِع

أمني. املسلمني خري وعىل ناصح، لك أني يعلم وهللا أنكاثًا، قوة بعد
اذهبوا رأيس، من يطري يكاد عقيل فإن اآلن، عني اذهبوا وقال: واقًفا هشام فانتفض
وجل يف القوم فانرصف غريه؟ هللا وأراد أمًرا، أراد إذا هشام وأين يحميها، َربٌّ فللخالفة
ممض: ألم يف وقال هشام إليه التفت القاعة خلت فلما متخلًفا، عنبسة ابن وبقي ورهبة،
يف األمل خاب لقد ساخًرا، مغرًدا إلينا ينظر دوحته عىل وبقي أيدينا، من العصفور طار

أمية. بني
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وسكينًا. ا فخٍّ قليل بعد له سنعد فإننا املؤمنني، أمري يا قليًال يغرد دعه –
عنبسة؟ ابن يا كيف –

الحياة. من خلعه استطعنا العهد والية من خلعه نستطع لم إذا –
عنبسة، ابن يا هذا من يشء يف تفكر ال بسوء، الوليد إىل يدي أمد أن هللا معاذ –

أخيه؟ ابن قتل هشاًما إن القالة: يقول وأن الناس، يف أحدوثة تجعلني أن أتريد
وإنما: صدر، وال ورد األمر هذا يف املؤمنني أمري يا لك يكون لن

ال��م��ت��ش��دد ال��ف��اح��ش م��ال ع��ق��ي��ل��ة وي��ص��ط��ف��ي ال��ك��رام ي��ع��ت��ام ال��م��وت ه��و

بالحق. إال هللا حرم نفًسا تقتل أن وإياك يزيد، يا ال، ال، –
يف مسلمة يزاحم ألنه ال الوليد، من التخلص يف املؤمنني أمري يا أفكر كنت لقد –

سعيد. بنت سلمى يف يزاحمني ألنه بل فحسب، الخالفة
لبنته. زوًجا به يرىض أال سعيًدا وأمرت األمنية، هذه وبني بينه ِحْلت لقد –

راجيًا له سعيًدا يصبح وقد تحول، قد األحوال فإن املؤمنني؟ أمري يا يدري من –
آبيًا. كان أن بعد

لك؟ أم ال تقول أن تريد ماذا –
عمره. يف ومّد املؤمنني، أمري حياة هللا أطال –

القدر. يمنع ال الدعاء ولكن الناس، من اآلالف آالف من الدعوات هذه سمعت –
تستأخر. وال ساعة، عنه تستقدم ال املؤمنني، أمري يا أجًال نفس لكل إن –

آخر. حديث يف وخض املوت، ذكر من دعك –
خمس من الوليد مني اشرتاها املؤمنني، أمري يا «صدوف» اسمها جارية يل كانت –
أن أمرتها أني ولو أخباره، يل وتنقل ذكراي، إىل وتحن إيلّ، تهفو تزال ال وهي سنوات،
بقتل إغراءها أريد كنت وقد راضية، مطيعة لفعلت األسد خيس يف تنام أو النار، يف تثب
كان وقد الطاعة، واجب املؤمنني وأمري عنه، وينهى املؤمنني، أمري يستنكره أن قبل الوليد
يقتله لم رعبًا األبطال قلوب منه تنتفض كانت الذي الحكم بن مروان فإن هنّي، جد األمر
عنه ترفعها فلم نائم، وهو وسادة وجهه عىل وضعت فقد خالد، أم زوجه هي امرأة إال
عنبسة ابن يا احذر يقول: وهو غاضبًا الحجرة وغادر عينيه هشام فأغمض مات؛ حتى

أنهاك! إني … أنهاك إني بالدماء! يديك تدنس أن
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الفتك عن العدول له وأظهر خدعه أن بعد الخليفة عند من عنبسة ابن وخرج
بني زيارته وتختلس أهلها، تتغفل كانت ألنها داره؛ يف بصدوف أيام بعد والتقى بالوليد،
وتشبيبه، غزله من بهالة وطوقها بها، الحفاوة من وأكثر لقاءها، فأحسن والحني، الحني
أغلقه الرجاء من بابًا وفتح اليأس، يطفئها كاد نار قلبها يف فأجج أشواقه؛ من كثريًا وبثها
اليقظة يف يساورها كان قديًما حبٍّا فيها أثار أن بعد حريى مذهولة عليه فمالت القنوط،
عىل ورأسها تتمتم أخذت ثم األيام، حدته من تفل لم كامنًا وجًدا نفسها يف وهاج واملنام،
وال النشوة، تلك فيك أجد فال اليوم قبل ألقاك كنت لقد لك؟ جّد ماذا حبيبي قائلة: كتفه

قلبي. وجيب صدى كأنه الذي الخفقان بهذا لقلبك أحس
ولكن غريي، طعام إىل يدي أمد أن بمروءتي أربأ وكنت صدوف، يا أكظمه كنت –
بد وال احتمل، مما أكثر يحتمل بأن صربي وناء طاقتي، عجزت وقد طاقة، يشء لكل
يا بعتك لقد جنادل، من أمامه ما يخرتق أن املحتبس وللسيل يفور، أن مرجل يف للماء
أن أخاف كنت ولكني الحني، ذلك منذ الهدوء أعرف ولم جنون، ساعة يف قلبي حبيبة
يقبلها عليها انكب ثم غناء، يف عنهما أنت وحزنًا شوًقا لك فأجدد نفيس يف ما عىل أظهرك
بيديها وجهه فأحاطت والهجر؛ العصابة من يَلقى بما أذنها يف ويهمس ونهم، ظمأ يف
وقال: كاملفكر فأطرق سبيل؟ من هل حبيبي، يا إليك أعود ليتني تقول: وهي الرخصتني

الوليد. يل يبيعك أن إال سبيل من ليس
أن يؤثر وهو لك، البغض شديد ولكنه عسوف، متجن مني، النفور كثري إنه –

بالذهب. وازنتني ولو لك، يبيعني وال ملجويس يبيعني
سبيل. من يبق لم إذًا –

حبيبي. يا عنك بعيدة الحياة أستطيع ال إنني –
قلبني. بني منيع سد إنه للوليد، ويل –

فوالذ. من سد –
السد؟ هذا نحطم أن أنستطيع –

حبيبي؟ يا كيف –
حجرها، يف فسقط بالخنجر قذف ثم الخنجر، بهذا يفلح، بالحديد الحديد إّن –
ساعة النساء يدرك ما وأدركها يداها، وارتعشت عيناها، تفتحت وقد مذعورة فقامت
أنه تريد بلسانها: تتعثر والكلمات همست ثم العصب، وارتجاف الذهول، من الوهل

يقتل؟
يشء. طريقه يف يقف ال الحب ألن يقتل؛ نعم –
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أخرى. وسيلة يف وخذ الدماء، وذكر القتل من دعني حبيبي، يا ال –
عن لحظة توانيت ما تواتيك كما الفرص واتتني ولو القتل، غري يشء أمامي ليس –

قتله.
أنا؟ أقتله أني أتريد تواتيني؟ كما –

ال؟ ولم –
داره. سقف تحت أعيش رجل لقتل يدي أمد أن عىل الحب يقتلني أن أوثر إنني ال، –
ينام وترتكينه داره سقف تحت تعيشني منبوذة، ذليلة داره سقف تحت تعيشني –
تحت تعيشني سهاد، من فراش عىل حزينًا دنًفا يتقلب وحبيبك سعيًدا، هانئًا عينيه ملء
إذا طويًال أعيش لن إنني مًعا، وقت يف نفسني يقتل رجل قتل من وتتحرجني داره سقف
تقتل لم ألنها حبيبته؛ قتلته شهيد عىل الدموع تذريف حتى أيام تمر ولن الحال، هذه ظلت

قاتله.
والناس. هللا عند إثًما الجرائم أكرب القتل إن –

متفاخرين؟ فرحني الحرب يف بعًضا الناس بعض يقتل أال –
حبيبي. يا الحرب ميدان يف ذلك –

وأن أنفسنا، عن ندفع أن فيجب مسموم، بسالح ويحاربك يحاربني الوليد إن –
قاتلنا. نقتل

أحًدا. أقتل ال ولكني –
مذعورة عنه فدفعته الخنجر نحو وثب ثم نفيس، أقتل أن يل فخري تقتليه لم إذا –
وسادته عىل فارتمى وطاعة، سمع لك فإنني شئت ما وقل حبيبي، يا تفعل ال وصاحت:
األصوات، هدأت فإذا وحده، ينام الوليد إن يكون، ما أهون األمر إن قال: ثم كاملجهود،
أو الطارق، الطيف كأنك حجرته إىل تسللت أقله، إال الليل من يبق ولم العيون، ونامت
تحس أو نأمة، لك تسمع أن دون نائم، وهو صدره يف الخنجر هذا فأغمدت الساري، الظل
سهل األمر وعلم الصباح جاء فإذا هادئة، مطمئنة ونمت يديك، فغسلت عدت ثم حركة،
خراسان، من عليه جاسوس هو الذي الفاريس رستم وبينهم خدمه، أحد بقتله يتهم أن
ا مسٍّ بها كأن ذاهلة مضطربة لدنه من وخرجت ثيابها، تحت فخبأته الخنجر ناولها ثم

جنون. من
وحذر، خوف من وجهها عىل ما البلهاء بعينه وقرأ رقية، أبو ملحها القرص بلغت وملا
بذلت ما عىل املسكينة ألن يريب؛ ما املتعثر الذاهل حديثها ويف مشيتها، اضطراب يف ورأى
رقية أبو ملحها الدسيسة، أمواج من صدرها يف يجيش ما تكبت أن تستطع لم جهد من
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يكون قد بفتاة الظن إساءة عىل املختبل عقله ويلوم عينيه، ويتهم نفسه، يغالط فأخذ
عنها ينأى الوليد أن مبهمة بصورة يعرف إنه ثم خليل، فراق أو حبيب، مطل بها عصف
اللحظة، هذه يف بها طافت الغرية من ثورة فلعل الكوفية، سعاد بغرامه ويخص بحبه،
رجع ولكنه منه، تخرج وال فيه تدور مضلل وتيه حله، إىل يُهتدى ال معقد لغز والنساء
وتملكته الشك، فعاوده اليمنى، فخذها أعىل عند يرى يكاد ال نتوءًا فلمح البرص إليها
هو؟ وما ا؟ رشٍّ تقصد لم إذا تخفيه ولم ثيابها؟ تحت شيئًا صدوف أتخفي الحرية:
تشعر أن دون حركاتها يتابع أن عىل فصمم هواجسه، وتزاحمت بعقله، الشيطان ولعب
والطرب اللهو من يشء إىل القرص أهل وانرصف املساء، وجاء تنتهي، مدى أي إىل لريى
غفلة رقية أبو وتحني الليل، من هزيع مرَّ أن بعد اآلخرة العشاء الوليد وصىل كعادتهم،
وأوى لينام، الوليد ذهب ثم رسيره، تحت واختفى الوليد، نوم حجرة إىل فدلف العيون
املوت سكون من رضب القرص ولف األصوات، سكتت وملا مضاجعهم، إىل بالقرص من
من صدوف قامت الرحيل، يزمع أن الليل وأوشك الحياة، بضجيج يضطرب كان أن بعد
يف الخطا فأرسعت عزيمتها، مذخور من ببقية استعانت ولكنها مرتعشة، خائفة مرقدها
رجفة، فأدركتها هادئًا الوليد تنفس فسمعت فدخلتها، الحجرة بلغت حتى وترقب، حذر
فتزحزح خطواتها رقية أبو وسمع يمينها، يف والخنجر وتقدمت لها، تأبه لم ولكنها
من فوثب الوليد، صدر إىل بالخنجر تمتد ويدها صدوف فرأى الرسير، تحت من ليخرج
فرصخت للمفاجأة؛ الفتاة وذعرت البرش، طوق يف ليست بقوة يدها عىل وقبض مكانه
ملا فدهش الوليد؛ واستيقظ والنحيب، البكاء من جارفة موجة ودهمتها بالخنجر، وقذفت

رقية؟ أبا يا الخرب ما وصاح: رأى
الجنون. يف تنافسني أن تريد فتاة تافه، يشء –

ثالثًا. مجنونًا أكون أن قبل الخرب ما يل قل –
سيدي. يا َسْلها –

حجرة إىل والخدم الجواري فهرع والصياح، للجلبة تيقظ قد بالقرص من وكان
وهي ذراعيه بني بنفسها رمت رأته إذا حتى الخوف، من ترتعد أمه وجاءت الوليد،
بهذا تقصدين كنت ماذا قويل وقال: الجارية ذراع عىل الوليد وقبض بالبكاء، تجهش

أقتلك. أن أقصد كنت والعويل: الشهيق بني فأجابت الخنجر؟
فتاة؟ يا تقتلينني ولم –

لنفيس. أطويه ا رسٍّ ذلك –
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بقتيل؟ أحد أغراك هل –
يحبس أن سربة وأمر غضبه، كبح ولكنه الوليد، غيظ فازداد أحد، يغرني لم –
أنقذني لقد رقية: أبي إىل مشريًا يقول وهو أمه إىل التفت ثم بسوء، يمسها وأال الفتاة،

املجنون. هذا
لقد رقية! أبا هللا حياك العقالء، أعقل كان أراد إذا إنه بني، يا بمجنون ليس إنه –

ولدي. نجيت
جناح يساوي ال الذي الوليد بهذا دائًما أهتم أني جنوني عالمات أكرب من لعل –
حجرتي؟ إىل وصلت كيف باهلل: يل قل الجنون، إليك عاد اآلن وقال: الوليد فضحك بعوضة؛
أدري ال ا رشٍّ بك تريد أنها نفيس يف وجال الصباح، منذ الفتاة أمر يف ارتبت لقد –
أم فقالت وساويس، وتحققت ظني، صدق وقد تنام، أن قبل رسيرك تحت فاختبأت ملاذا،
فوق تميش فإنك بني، يا بالخنجر الفتاة ساعد حركت أعدائك من مؤامرات هذه الوليد:

بالفخاخ! ملئت أرض
املؤامرة أن صدوف اختفاء من عنبسة ابن وعرف وأيام، أيام ومرت الحادثة، وانتهت

تفلح. لم
فرسه يعدو كان وبينما ندمائه، من فريق مع للصيد الوليد خرج األيام أحد ويف
فلمحه أكمة، خلف مختفيًا كان أمية بني عبيد من فارس ظهر غزال خلف «السندي»
فدار الوليد وعجل فأخطأه، وثالث بثان فرماه منه، فراغ سهًما إليه يصّوب وهو الوليد

وقال: رأسه فأطاح بالسيف عليه ووثب

ف��ي��اف��ي��ـ��ا ق��ف��ًرا ال��س��ن��دي ب��ي ي��خ��ب آم��ـ��ن أن��ـ��ا ب��ي��ن��م��ا أن��ي ت��ر أل��ـ��م
ي��ران��ي��ا أن خ��ي��ف��ة م��ن��ه ف��أوج��س��ت ف��ارًس��ا ف��أب��ص��رت غ��ور م��ن ت��ط��ل��ع��ت
ف��رم��ان��ي��ـ��ا أت��ى ح��ت��ى ل��ه وق��ف��ت ف��ـ��ارس ه��و أن��م��ا ل��ي ب��دا ول��م��ا
وس��ن��ان��ي��ا ص��ع��دت��ي م��ن��ه ف��رّوي��ت ط��ع��ن��ت��ـ��ه إن��ي ث��م ث��ـ��الثً��ا رم��ـ��ان��ي

وأنه داهم، خطر يف أصبحت حياته أن املتكررة املخاتالت هذه بعد الوليد علم وقد
فعقدوا األمر، يف وندمائه أمه مع وتحدث مرة، كل يف ينجو فلن وأخرى مرة نجا إذا
مستقّره يعلم فال واملناهل املنازل بني يتنقل وأن البوادي، يف بنفسه يفر أن عىل العزم
بن عياض كاتبه وخلف وأصحابه، جواريه بعض مع دمشق فهجر خلصائه، أخلص إال

بأخباره. ولينبئه هشام، عىل جاسوًسا له ليكون بالرُّصافة مسلم
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بدمشق الناس ونيس وفزارة، بلقني أرض بني بعمان «األغدف» يسمى ماء عىل ونزل
حني. إىل أعدائه أفاعي وأطرقت الوليد،

العرب أحياء بني وينتقل والضيق، الهم يعاني وهو الوليد عىل وشهور أيام ومرت
عهد. بها له ليس وجفوة يتعودها، لم خشونة يف املنبوذ كالطريد

أحس ومائة، وعرشين خمس سنة اآلخر ربيع شهر من خلون لستٍّ األربعاء ليلة ويف
بعض ليلتقط النوافذ من رأسه ويديل أنينًا، ينئ فأخذ واختناًقا، صدره يف ضيًقا هشام
منها يل ليس عاودتني، لقد الذبحة! هذه الذبحة! هذه ويأس: ضعف يف ويهمس النسيم،

مائتًا. إال أراني ما فإني الذبحة دواء يحرض فريوز ُمروا املرة، هذه نجاة
مرات منها هشام فجرع ملون، ماء إال بها يكن ولم الزجاجة، فأحرض فريوز وأرسع

قصاًرا. أنفاًسا يردد وأخذ الوسادة، عىل رأسه فألقى الداء به واشتد شيئًا، تفده فلم
األموال، خزائن عىل وختم فأرسع املوت، عىل وإرشافه بمرضه مسلم بن عياض وعلم
جزاؤهم كان وإال شيئًا، خزائنهم من يخرجوا وأال أيديهم، يف بما يحتفظوا أن ُخّزانها وأمر

املوت.
إىل الهواء بعض بها يجتذب املال بيت من مروحة فطلب غشيته من هشام وأفاق
يزاحمه بصوت قال ثم قصرية، زفرة فزفر موصدة، مقفلة الخزائن إن له: فقيل صدره،
ليسخن قميقًما طلبوا بغسله أهله هم وحينما مات، ثم للوليد»، ُخّزانًا كنا «أرانا املوت:
ثم الجريان، من قمقًما فاستعاروا موصدة، مقفلة الخزائن إن لهم: فقيل الُغسل، ماء فيه

ماله. حّر من عبيده أحد فكفنه موصدة، مقفلة الخزائن إن لهم: فقيل كفنًا، له طلبوا
كفنًا يجد وال ُغسله، ملاء إناء يجد فال األرض، له ودانت الدنيا، ملك من يموت وهكذا

تبيد! ال التي والعزة الدائم، امللك له من فسبحان العبيد، فيكفنه
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وبينما وأسأمته، بالشكاية وأسأمها وجفته، جفاها حتى بالصحراء طويًال الوليد أقام
من فيها وما دمشق، وليايل دمشق، يف يتحدثون وهم ندمائه إىل يوم ذات جالًسا كان
لقد وصاح: حنينه، إليها واشتد شوقه، به فاستبد سلمى، خيال به طاف إذ ومتاع؛ إرشاق
ليت صربًا، عليه وال احتماًال، البني لهذا أطيق ال وأصبحت وبينها، بيني الرسل انقطعت
لودي؟ حافظة لعهدي راعية تزال أال بعدي؟ اآلن تفعل وماذا وجهها؟ اآلن أين شعري
تغلب قد أبوها يكون أن وأخىش ذلوًال، الطريق إليها وجد قد عنبسة ابن يكون أن أخىش
عمر إىل وطلب وزفر، تأوه ثم زوًجا، الزنيم العتل هذا قبول إىل ودفعها عنادها، عىل

يغني: أن الوادي

ف��ه��اج��ـ��ا ن��م��ت م��ا ب��ع��د خ��ي��ال س��ل��م��ى م��ن ط��اف
ف��ع��اج��ا ال��ح��ب ع��ن ـ��ك أس��ائ��ل��ـ ن��ح��وي ع��د ق��ل��ت
وح��اًج��ا1 ش��ي��ًح��ا أن��ب��ت��ت ت��رع��ى ل��ي��س ب��ف��ـ��الة

فجأة، الفرح عاوده ثم معه، من له وبكى الوليد، له بكى حزين بصوت األبيات فغنى
يغني: أن كامل أبي إىل وطلب

ب��ال��ف��ل��وات ه��ائ��م��ا ول��ي��د ال��ي��وم أص��ب��ح
ل��رم��ـ��اة! ورم��اة ل��خ��ي��ل خ��ي��ًال اب��ع��ث��وا

الشوك الحاج: 1



الوليد مرح

لهذا أما وقال: األعىل بن الصمد عبد إىل اتجه ثم طويًال، الوليد أطرق سكت فلما
هشام مدة طالت لقد تنجيل؟ أن الغمرات لهذه آن أما األعىل؟ عبد ابن يا آخر من الليل

املوت. إىل أسبقه أن يريد وكأنه يومه، انتظار مللت حتى
يأتلق، نوًرا الغيب ظلمات يف أرى فإني موالي، يا بنفسك رفًقا الصمد: عبد فقال

القريب: بالفرح يبرش همًسا صدري يف وأسمع

ال��م��رج��ـ��ع��ا؟ ب��رج��ه ف��ي ي��ب��ادر ش��يّ��ع��ـ��ا إذ ل��ل��ن��ج��م ت��ر أل��م
م��ط��م��ع��ـ��ا ل��ي الح إذ الح وق��د ش��ـ��أن��ه وأع��ج��ب��ن��ي ف��ق��ل��ت
اس��ت��ج��م��ع��ـ��ا ق��د إل��ي��ه ف��أم��س��ي م��ـ��ل��ك��ه دن��ا ال��ول��ي��د ل��ع��ل
ي��م��رع��ا أن ال��ج��دب ذي ك��ت��أم��ي��ل م��ـ��ل��ك��ه ف��ي ن��ؤم��ل وك��ن��ا
ـً��ا م��وض��ع�� ل��ه��ا ف��ك��ان ط��وًع��ا، ر األم��و م��ح��ك��م��ات ل��ه ع��ق��دن��ا

كتأميل ملكي يف تؤمل تزال أال األعىل! عبد ابن يا هللا حياك وقال: للشعر الوليد فاهتز
صخر، من سدٍّا وبينه بينك فإن طويًال، ولتصرب طويًال، فلتؤمل إّذا يمرع؟ أن الجدب ذي
أتعرف فقال: عمرو، أبي بن املنذر إىل الحديث وجه ثم هشاًما، الناس يسميه وجنادل
وأخذت األمس؟ ليلة من أطول عقيل عقلت منذ عيلّ تأت لم ليلة أن عمرو أبي ابن يا
بكل أضيق كدت فقد نتنفس؛ بنا فاركب إليذائي، وتجرد رشدني الذي الرجل هذا يف أفكر
ويف هشام، يف الكالم وأعاد كثيب، عىل الوليد وقف ميلني سارا إذا حتى فركبا حويل، ما
موىل أحدهما مقبالن، الربيد عىل رجالن إذا أفاعيله، يعدد هو وبينما هشام، من الشكوى
منه، دنوا حتى يعدوان الوليد أتيا قربا فلما جردبة، يُْدعى واآلخر السفياني، محمد ألبي
جردبة فجعل األرض، عىل كاديسقطه ذهول وتملكه الوليد فدهش بالخالفة، عليه فسلما
حتى جاهد ثم الكالم، يستطيع وال فمه يفتح مشدوه وهو بالخالفة، عليه السالم يكرر

هشام؟ أمات ويحك وقال: نفسه ملك
أُوتُوا ِبَما َفِرُحوا إِذَا ﴿َحتَّٰى العظيم هللا صدق الوليد: فصاح املؤمنني، أمري يا نعم –
يأتي أن الوليد بن العباس إىل عمرو أبي ابن يا اكتب بِْلُسوَن﴾. مُّ ُهم َفِإذَا بَْغتًَة أََخذْنَاُهم
قال: ثم وخدمه، وعماله أوالده يسجن وأن هشام، أموال من فيها ما ويحيص الرُّصافة،

ب��ال��رص��اف��ة م��ن ن��ع��ي أت��ان��ي إذ ال��س��الف��ة ش��رب ول��ذ ي��وم��ي ط��اب
ل��ل��خ��ـ��الف��ة ب��خ��ات��م وأت��ان��ا ه��ش��ـ��اًم��ا ي��ن��ع��ي ال��ب��ري��د وأت��ان��ا
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فرسه فوق وهو حافل موكب يف املدينة ودخل دمشق، إىل بالرحيل معه من وأمر
ياقوتة بها عمامة رأسه فوق ووضع عصاها، عىل وقبض الخالفة، خلع لبس وقد «الرائد»،
تتخطف وألوانًا بريًقا فأرسلت عنها ارتدت ثم الشمس، أشعة قبّلتها الكف بقدر حمراء
الناس واصطف أمية، بني من الرأي أهل وكبار وعماله وكتابه ندماؤه به وحف العيون،
أمامه ونثر الشاب، بالخليفة واالستبشار الفرح، صيحات ورددوا الجانبني، عىل وتزاحموا
عىل الطري سباع تنقض كما ورشه هرج يف الناس عليها فانكب والدراهم، الدنانري النثّار
يرقص أشعب وكان بالطنابري، ويعزفون الدفوف، ينقرون وهم املغنون ومىش فرائسها،
ويرسل العظام، من خال كأنه يريد، كما جسمه فيها يتلوى عجيبة رقصات أمامهم

بها. يقذف من يبايل ال ومحجبة سافرة النكات
اشتياقه، إليه طال أن بعد آبائه عرش عىل الوليد وجلس الخالفة، قرص املوكب وبلغ
عليه ويسلمون يبايعونه، وعظماؤهم األمويني، صنايد وتقدم منه، اليأس يدركه وكاد
والتهنئات، بالبيعة األرض أقىص من الرسل إليه وطارت جميًعا، الناس وبايع بالخالفة،
الشعر من بيت — الشامخ العز وذلك الساحرة، النشوة هذه يف وهو — بخاطره وجال

حظاياه: إحدى امللك عبد بن لسليمان قالته

ل��إلن��س��ـ��ان! ب��ق��اء ال أْن غ��ي��ر ت��ب��ق��ى ك��ن��ت ل��و ال��م��ت��اع ن��ع��م أن��ت

التطري، طائر عنه يطرد أن يريد كأنه عنيًفا، هزٍّا رأسه فهز برصه، وزاغ وجهه، فغام
الشعراء، وفد األثناء هذه يف عليه وقدم خالد، بن سعيد إليه يدعو أن األعىل عبد ابن أمر ثم
فهنأ عصاه، عىل يتوكأ دخل السبعني، جاوز شيخ وهو ضبة، بن يزيد مقدمتهم يف وكان
إىل منقطًعا عهده أول يف ضبة ابن وكان يقبلهما، رجليه عىل وانكب بالخالفة، الوليد
به فرح الوليد رآه وحني الطائف، إىل وجهه من فّر هشام إىل الخالفة أفضت فلما الوليد،
هات إيلّ! وانقطاعه إياي، لصحبته هشام طريد هذا لحاشيته: وقال وأدناه، للقائه وهش

منها: قصيدة فأنشده عندك، ما ضبة ابن يا

ب��ال��ق��ن��اط��ي��ر وزنً��ا األح��م��ر ب��ال��ذه��ب س��خ��ـ��ا
م��ن��زور غ��ي��ر غ��م��ر وال��ع��ن��ص��ر ال��ع��ود ك��ري��م
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درهم، ألف بيت بكل يُعطى وأن القصيدة، أبيات تعد بأن وأمر للشعر، الوليد فطرب
الشام أهل عجزة عىل دائًما عطاء يجري أن عياًضا كاتبه أمر ثم بيتًا، خمسني وكانت
بخادم، منهم واحد كل يخص وأن املعدمني، والفقراء والعميان، واملرىض، الشيوخ، من
إىل الشام أهل بأعطية يصل وأن دنانري، عرشة عطاء صاحب كل عطاء يف يزيد بأن وأمره

يأخذون. كانوا ما ضعف
وجوه مع إليه يسري أن خراسان، عىل عامله سيار بن نرص إىل يكتب أن منه طلب ثم
وأن وفضة، ذهب من وأباريق ودفوًفا وطنابري برابط معه يحرض وأن خراسان، أهل من
وعليك وقال: قليًال أطرق ثم فاره، برذون وكل باز، وكل عليها، يقدر صنّاجة كل يجمع
مائتي منهم واحد كل عىل تجري ثم واملدينة، بالشام والقرآن الحديث علماء تحرص أن

العام. يف دينار
يزيد عىل يقبض أن رشطتي كبري ُمْر سهيل ابن يا وأنت وقال: سهيل ابن إىل والتفت
يزّج وأن القعقاع، وأبناء والزهري، الوليد، بن وعمر امللك، عبد بن وسليمان عنبسة، بن

منهم. نفيس فيه أشفي الذي اليوم إىل أحن كنت فقد الظالم، سجن يف بهم
وهو فدخل له، فاستأذن خالد بن سعيد وصل حتى أوامره من ينتهي كاد وما
خالد، ابن يا عيلّ أقبل الوليد: فقال بالخالفة، وهنأه الوليد يد فقبل الخوف، من يرتجف

عسريًا. حسابًا بيننا فإن
أال يجب صفاء يوم وهذا الناس، وسعد املؤمنني أمري يا بك الدنيا سعدت لقد –

املايض. بذكر يكدر
لفعلت، أنتقم أن شئت ولو هشام، مع إلبًا عيلّ كنت ولكنك خالد، ابن يا صدقت –

سلمى؟ كيف سيفي. ويغمد يدي، عنك فريد ودوني، دونك يأتي يرد ال شفيًعا ولكن
رضاه. وترجو املؤمنني، أمري يدي تقبل بخري، هي –

وقد واآلن رضا! كلمة منها أللتمس ثياب بائع شهوًرا لبثت ولقد رضاي؟ ترجو –
تزوجنيها؟ أن أتقبل املؤمنني أمري أصبحت

يف وصاح عصبية، وثبة مجلسه من الوليد فوثب املؤمنني، ألمري خادمة هي –
للعروس. يشء كل أعّدوا أصحابه:

الدنانري ونثرت املوائد، ومّدت األنوار، فيه تألقت مثيًال، دمشق له تر لم عرًسا وكان
طنبور وال عود يبق ولم األمصار، وعمال الدولة، كبار من الهدايا فيه وتواترت والآللئ،
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من عرضت إال شادية وال راقصة تبق ولم لأللحان، العنان أطلق إال املدينة يف دف وال
األعطاف، فسالت بالرءوس الفرح نشوة ولعبت البيان، ويعجز الوجدان، يثري ما فنونها
الحسان، وضحكات الشيوخ، ابتسامات بني وفنونه أالعيبه أشعب وعرض اللسان، وجمد

مباالة: غري يف يصيح وهو الحاشد الجمع الوليد واخرتق

ح��ب��س��ه��ا؟! ط��ال ف��ق��د س ال��ع��ـ��رو ت��خ��رج ال أو
ل��ب��س��ه��ا! يُ��ق��ض ل��م وه��ي ب��دا أو ال��ص��ب��ح دن��ا ق��د

وريحانة قلبه حبيبة إليه وزفت العابس، القدر له وابتسم أمنيته تحققت قليل وبعد
وعليها. عليه يقيض اليأس وكاد وبينها، بينه الدهر رضب أن بعد حياته

ناصع ريان رخص جسم أترابها، وزهرة شبابها، زينة شبابها بُرد يف سلمى وكانت
حسنًا العجب يزيدها مياسة وقامة اللجني، سبيك أو الدر، صايف من صيغ كأنما البياض
تكوينه يف القدرة يد تأنقت ووجه البنان، من يفر الزئبق كأنه رجراج ممتلئ وصدر ولدانة،
وخطر أوزانه، عىل فنّد شاعر كل وصفه حاول الذي البارع للجمال صورة فجاء وتلوينه،
سحر، فيهما وعينان الباسم، الصباح كأنه يتألق جبني وألوانه، ألواحه عىل فأبى رسام لكل
الشمم، فيه أموي عربي وأنف بالعقول، ويعبث الفتنة، يثري ما كل وفيهما خمر، وفيهما
البحار. صدفات بمثلها تظفر لم درر عن يبسم ياقوتي وفم الجمال، وفيه العزة، وفيه

الحياة رحيق من ورشبا الوجد، وتبادال البعد، فتشاكيا الوليد جانب إىل سلمى جلست
العنان، فيها لهما الغادر الدهر أطلق هنيئات ساعات بهما ومرت مرتعة، صافيه أكوابه
إىل ضحك ومن أشواق، إىل قبالت ومن عناق، إىل عناق فمن الظالل، عليهما الحب ومد
فماذا وجمال، وشباب ونشوة وملك حب املزاح، هو جد إىل مزاح ومن الضحك، هو بكاء
يف طمعت لو السعادة إن ا حقٍّ الحياة؟ نضارة من تخلف وماذا النعيم؟ صنوف من بقي

ملوًال! بطرة لكانت هذا من أكثر
الغرام، رضاب ويرتاشفان الحب، كؤوس يتساقيان والعاشقان أيام سبعة ومىض
وانفرد تقف، أن تريد كما تقف أو تسري، أن تريد كما تسري الدولة شؤون الوليد وترك
الحياة صخب وبني بينه وجعل وكن، يف طائران ينفرد كما قرصه من ناحية يف بحبيبته
مؤامرات وال العلويني، تألب بباله يخطر لم مستوًرا، حجابًا ودسائسها وآالمها وضجيجها
الدنيا الدولة، أطراف يف تشتعل أخذت التي الثورات تلك وال األمويني، تذمر وال العباسيني،
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يقول، كان وطاملا سلمى، إال ليس الوجود هذا يف جميل وكل سلمى، والحياة سلمى، عنده
يردد: كان وطاملا

ي��ديّ��ه ي��س��رى ف��ي وه��ي ي��دي��ه��ا ي��م��ن��ى ف��ي أن��ا
أخ��ـ��يّ��ه ي��ا ع��دًال ل��ي��س ل��ق��ض��ـ��اء ه��ذا إن
م��ن��يّ��ه الق��ى ال��ه��وى ف��ي م��ـ��ح��ب��ا الم م��ن ل��ي��ت
س��ويّ��ـ��ه! غ��ي��ـ��ر م��ي��ت��ة م��ن��ه ال��ن��اس ف��اس��ت��راح

الهجري، لّواح الحر، شديد فكان الثامن اليوم وجاء أيام، سبعة الحال تلك عىل بقيا
فيه الشمس وصبت الجحيم، نريان وبعثت العليل، النسيم فيه مات األرض، أديم متقد
وحمًما، رشًرا املدينة إىل به فرمى منه، وأشفق يحمله أن فأبى قاسيون، جبل عىل شواًظا
فأمرت الالفح، الحر ذلك سلمى تطق ولم الصدور، وضاقت األنفاس، فاختفت الجو واغرب
وأخذت ثيابها، من فتسلبت لتبرتد، قامت فيه ذاب فلما املاء، يف ثلًجا لها يضعن أن جواريها
كانت كأنها والته، ثم الصب، والت وبرده املاء بلذة شعرت وحني جسمها، عىل املاء تصب
فوقفت القرص مشارف أحد إىل وخرجت الحرير، من رقيقة غاللة لبست ثم لهيبًا، تطفئ
أخذتها ثم أوصالها، يف يرسي شديد بربد شعرت حتى النهار يويل كاد وما طويًال، به
رسيرها، إىل فحملها الوليد إليه فأرسع تبني، وال تحس ال األرض عىل فسقطت غشية
الورد بماء وجهها وينضحن جسمها، يدلكن الجواري وطفق واجفة، مذعورة أمه وأقبلت
الطبيب؟ أين يصيح: وجعل الهلع، عليه واستوىل البكاء، وأخذه الوليد واضطرب لتفيق،
جناح عىل الريح، جناح عىل أحرضوه اليهودي، شحناثا بن فرات إىل اذهبوا الطبيب؟ أين

اإلماء! أوالد يا أمامي هنا وأنتم تموت حبيبتي حبيبتي! الشيطان! جناح عىل الربق،
انقلبت سلمى جسم يف التي الربودة وكانت الطبيب، جاء حتى قليل إال يمِض ولم
ثم حداد، كري كأنه وينخفض يرتفع وصدرها يتالحق، تنفسها وأخذ متأججة، حرارة
أنا زوجي، إىل أذهب دعوني وتصيح: رسيرها من تثب فجعلت وخالط، ُهذاء نوبة اعرتتها
وجهك إن ثياب، بائع تصلح ال أنت حبيبي! وبينه، بيني هشام حال لقد بعمان، أنه أعرف
أبي يا دعني الحسان! للعذارى وألوان أثواب ملك، وجه إنه موروثًا، نبًال به إن بك، ييش
البرئ؟ هذه ما العروس! مشطوا العروس! حيل هاتوا أبي، يا مساء عم عنبسة، ابن من
الرسير عىل سقطت ثم أنقذوني! أدركوني! رجيل، زلقت لقد مظلمة، الغور بعيدة إنها
وارتفع لها، قرار ال غشية يف وغاصت تجده، تكاد فال النسيم نفس تطلب الهثة، مجهودة

68



وبكاء ضحك

إذا النساء تفعل كما وجهه يلطم وأخذ والخدم، الجواري من حوله من وبكاء الوليد، بكاء
يف سببًا يكون عما وسأل املريضة، الطبيب ومس متنفًسا، له يجدن وال الحزن، حزبهن
أمري يا الرئتني يف املرض هذا إن وقال: حزينًا الوجه مكفهر الخليفة إىل اتجه ثم املرض،
قوي مرض وهو رقيقة، غاللة يف للجو التعرض ثم البارد، املاء صب سببه وقد املؤمنني،
واألرشبة الدفء، ودواؤه وأعضل، منه أشد هو ما يشفي هللا ولكن الوطأة، شديد الحملة،
موالتي احتملت وإذا عقلها، اختلط وإال تهذي، وهي املريضة تخاطب أال ويجب الساخنة،
مستبرش املؤمنني أمري يا وإني الخوف، أسباب وزالت نجت يوًما عرش خمسة املرض هذا
هللا مسح مرات، يوم كل يف وسأتردد دواء، ملوالتي وسأعد الكريم، هللا وجه يف راج خريًا،

املؤمنني! أمري قلب أحزن وال موالتي، عن السوء
حتى تتضاءل، واآلمال يسترشي، واملرض وثالث وثاٍن يوم ومر الطبيب، وانرصف
وأرسل الوليد فاستبرش الخفقان، من صدرها وسكن املريضة، هدأت السابع اليوم كان إذا
ثم رسيرها، فوق رضبت التي الكلة تهز وكادت الحجرة، جوانب يف دوَّت فرح صيحة
عندما بك سأذهب الرض، عنك وزال حبيبتي، يا شفيت لقد ويقول: ويدللها يداعبها أخذ
مسكّي كفمك وتفاحه تسنيم، من وماءه السقيم، يربئ هواءه إن لبنان، إىل شفاؤك يتم
مشمش عىل أتفضلينه حدثيني، سلمى؟ يا لبنان تفاح أتحبني اللثمات، سكري النفحات،
الوليد إن ال، ال عيلّ؟ أنت أواجدة ساكنة؟ مالك تفضلني؟ أيهما حبيبتي يا قويل دمشق؟

سلمى! يا أجيبي باهلل حياته، ريحانة يغضب ال
هامدة! جثة فإذا ونظر، الكلة فرفع الحديث، تجاذبه ولم عليه، ترد لم ولكنها
فرصخ تمثال؛ يف جماًال أصبح وروح جسم يف جماًال كان الذي الباهر الجمال وإذا
ماتت ويرصخ: برأسه الجدران ويرضب كاملجنون، الحجرة يف يدور وأخذ ثيابه، وشق
صوحت زهرتي! جفت شميس! غابت آمايل! طويت حياتي! ذهبت سلمى! ماتت سلمى!
بعدها، بالحياة يل شأن ال معها، وادفنوني خذوني القرص، عبيد يا أدركوني روضتي!
ناحية يف يجلس رقية أبو وكان وحب، ورجاء أمل ولكنها يرتدد، نفًسا ليست الحياة إن
البكاء، وعم الدولة رجال وقدم ترتيًال، القرآن يرتل ساهًما، العينني مشدوه الحجرة من

لألحزان. بساط وفرش الرسور، بساط وطوي العويل، وارتفع
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بأبيات شيعها أن وبعد وممانعة، الوليد من إباء بعد سلمى دفنت التايل اليوم ويف
الشؤون: ماء وتستنزف القلوب، نياط تقطع

ل��ح��ًدا؟ ال��ص��ـ��ح��راء م��ن م��ض��م��نّ��ة أق��ـ��ام��ت س��ل��م��ى ت��ع��ل��م��ا أل��م��ـ��ا
وم��ـ��ج��ًدا وم��ـ��ك��رم��ة ح��س��بً��ا ب��ه��ـ��ا أج��ن��وا ول��ق��د ول��ي��ـ��د ي��ا ل��ع��م��ري
ي��ف��دى أن أه��ًال ال��ش��م��س، ش��ع��اع م��داه ع��ن ي��ق��ت��ص��ر ك��ان ووج��ه��ا
ف��ق��دا! وأج��ّل ـً��ا، ج��ـ��ازع�� وأك��ث��ر ل��ع��ي��ن أب��ـ��َك��ى م��ـ��يّ��تً��ا أر ف��ل��م

عىل عذابه يصب أن إال لهمومه تسلية يجد ولم أحزانه، عىل الوليد ذلك بعد وعكف
يرضب بأن وأمر السجن، من هشام بن سليمان فأحرض هشام، أيام العداء ناصبوه من
عنبسة ابن يزيد وطلب عمان، إىل ينفي ثم ولحيته رأسه يحلق وأن سوط، مائة أمامه
ليقبضوا الجنود خلفهما فأرسل مكانهما، يعلم ال حيث إىل فّرا إنهما له: فقيل والزهري،
ليذيقهم ين ِقنرسِّ عامل إىل القعقاع بنو يدفع بأن أمر ثم األرض، أقىص يف كانا ولو عليهما
عمرو بن يوسف إىل يكتب أن منه وطلب كاتبه، عياًضا ودعا يموتوا، أن إىل العذاب مّر
تعذيب يف نهاره الوليد يقيض كان وهكذا القرسي، هللا عبد بن خالد بقتل العراق وايل

وأنغام! تطريب يف وليله وانتقام،
وظلمه، لهوه وأحاديث الوليد أنباء إليهم وصلت عندما بخراسان الدعوة أهل واجتمع
بإظهار ينتظروا أن الحكمة من وأن الزوال، إىل حثيثًا تخطو األمويني دولة أن ورأوا
من سيزيد وحده أمية بني عبث ألن وحدها؛ فتسقط الثمرة تجّف حتى قليًال دعوتهم
واستبرش سلطانهم، ومحو عرشهم، ثل يسهل وبذلك عنهم، وانرصافهم الناس كراهية
بن نرص رآها بوادر منهم وظهرت آمالهم، وتجددت قوتهم، فزادت خريًا؛ بالوليد الدعاة

الوليد: إىل وكتب املصري، بسوء وأحس الرش، فتوجس خراسان عامل سيار

ض��رام! ل��ه��ا ي��ك��ون أن وي��وش��ك ن��ار وم��ي��ض ال��رم��ـ��اد خ��َل��ل أرى
ك��ـ��الم! أول��ه��ا ال��ح��رب وإن ت��ذك��ى ب��ال��ع��ـ��ودي��ن ال��ن��ار ف��ـ��إن
ن��ي��ـ��ام! أم أم��ـ��يّ��ـ��ة أأي��ـ��ق��اظ ش��ع��ري ل��ي��ت ال��ت��ع��ج��ب: م��ن ف��ق��ل��ت

أمري أقطعك لقد البلهاء! ابن يا نيام بل أسفله: يف كتب نرص كتاب الوليد قرأ فلما
خراسانك! وعن عنك مشغول فإنه شئت، ما بها فاعمل هبة خراسان املؤمنني
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الناس، خاصة خافته حتى جديد بانتقام يوم كل يف نفسه يشفي والوليد شهور ومرت
وملا والنعم، العطايا من أغدق ملا األمر أول لتوليته الناس فرح ولقد عامتهم، وسئمته
فيه يحاسب شحيًحا عهًدا هشام أيام عانوا أن بعد املعروف، واصطناع املواهب من بذل
يف بالعطاء يده يمد أن يستطع لم الوليد ولكن عمل، عىل إالّ يثيب وال الدانق، عىل الخليفة
قلوبهم، عنه فتحولت وإجالله، حبه عىل الناس يحمل ما الخالل من له يكن ولم حني، كل
فرحني الناس يستقبلها وإرشاق، بهجة عهودها أول يف دولة ولكل ألسنتهم، منه ونالت
تواصل ولم جّدتها ذهبت فإذا الرغائب، وبذل بالوعود، الناس تستقبل وهي مستبرشين،
إىل ويتطلعون القديم، العهد عىل يتحرسون وهم شاكني ساخطني عنها انرصفوا إحسانها

جديد. يوم فجر
«األغدف» إىل فرحل به، وضجروا الناس لقاء وكره واجتوته، دمشق الوليد واجتوى
له كانت فقد عجيبًا، َخلًقا الوليد وكان وندمائه، خدمه من كثري ركابه يف وسار بعمان،
مرحة ونفس حزينة، باكية نفس له فكانت أنفًسا، تتقسم أن استطاعت واحدة نفس
تظهر األنفس هذه من نفس كل وكانت صاخبة، عارمة ونفس خرية، تقية ونفس ضحوك،
حول كرة تدور كما متعاقبة متناوبة الناس وتطالع صاحبها، من إرادة غري عىل فجأة
الناس وكان بالضعف، والقوة بالرش، والخري بالبكاء، الضحك منه اتصل ما فكثريًا محور،

الحارضة. للحظة التالية اللحظة تكون ماذا يدرون ال وخوف، وجل يف دائًما منه لذلك
مّرة يعشق لم وكأنه صبوته، ومجايل أنسه، مجالس فيه وأعاد األغدف، إىل ذهب
متقطعة؛ لحظات يف بنفسه يطوف كان خيالها ولكن سلمى، بموت ينكب ولم سلمى،
فيها ومد لفراقه، الصعداء دمشق وتنفست الصنوج، ودّقات املزاهر، رنني بني فيبكي
وبعض عنبسة، كابن الفارين من كثري إليها وعاد الفتنة، إىل رءوسهم الساخطون
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مالك أبي بن شبيب بدار منهم جمع التقى صباح ذات ويف اليمنية. وزعماء القعقاع، بني
أثًرا، الخالفة ملجد يرتك ولم أحًدا، منهم يبق لم عهده امتد إذا وأنه الوليد، شأن يف فتذاكروا
بعمر ويتشبه والورع، التقوى يظهر كان ألنه الوليد؛ بن يزيد مبايعة عىل رأيهم واستقر
فأخذته برسهم، إليه وألقوا بأمرهم، فحدثوه بالرصافة وكان إليه فذهبوا العزيز، عبد بن
بن عمرو يستشري حتى يمهلوه أن منهم فطلب وبطشه، الوليد سطوة وتذكر الدهشة،
عمرو فوقف القوم، عليه اعتزم ما عىل وأطلعه داره، يف عمرو إىل وذهب تركهم ثم يزيد،
فإنه العباس؛ أخوك إال فيه يفصل لن جسيم أمر العم ابن يا هذا وقال: جالًسا كان وقد

رأي. ملتقلب وليس التقلب، كثري الشكوك كثري فرجل أنا أما ومعرفة، رأي صاحب
جاء مما طرف عن له يكشف كاد فما ويستهديه، يستشريه العباس إىل يزيد وانطلق
يف سخلة ألشأم إنك ا حقٍّ غاضبًا: وجهه يف وصاح صدره، يف العباس وكزه حتى بشأنه
إليه، وحملتك وثاقك لشددت الوليد غضب حدة من عليك أخاف ما لوال ووهللا مروان، بني
من بها إن جديد! بمعول فيها ترضب ال عليك فباهلل للسقوط، تهتز أمية بني دولة إن
باهلل دعها نكاًال! تزدها وال الغّر، أيها فدعها خامدة، جذوة إزاءه جهنم تعّد ما الفتن نريان
ضياع األبله أيها معناه إن مروان؟ بني من خليفة خلع معنى أتدري شأنك، إىل وانرصف
نفسك حّدثتك وإذا يندمل، أن يريد ال ُجرًحا تثر وال عشريته، عدّو يا اذهب كلها، الدولة
وأن الناس، صدور يف يوسوس الذي الخناس الشيطان هو أنه فاعلم نفسك يف مما بيشء

بأيديهم: بيوتهم يخّربوا أن إىل األشقياء يدفع الذي هو الفتنة غراب

ت��ن��دف��ع ث��م ت��س��ـ��ام��ى ال��ج��ب��ال م��ث��ل ف��ت��ن م��ن ب��ال��ل��ه اُع��ـ��ي��ذك��ُم إن��ي
وارت��دع��وا ال��دي��ن ب��ع��م��ود ف��اس��ت��م��س��ك��وا س��ي��اس��ت��ك��م م��ل��ت ق��د ال��ب��ري��ة إن

وصايا بنبذ أغرته امللك يف الرغبة ولكن مرتدًدا، حزينًا العباس لدن من يزيد وخرج
والتقى خوف، من مّسه كان ما وطرح يأس، من أصابه قد كان ما عنه فنفض أخيه،
قصد أمره له اجتمع وملا ا، رسٍّ فبايعه عنبسة بن يزيد بينهم وكان الساخطني، بجماعات
ُقُدًما وقصد دمشق، أرباض وهي امِلّزة، عىل فنزل أنصاره؛ من سبعة يف متنكًرا دمشق إىل
إىل رحل ثم ورجاله، أهله من كثري وبايعه فبايعه قومه، زعيم مصاد بن معاوية دار إىل
ودخلوا الفراديس، باب عند فكمنوا أصحابه إىل فأرسل الدعوة، إظهار عىل وعزم دمشق،
الحراس من باملسجد من عىل قبضوا املكتوبة أتموا فلما العشاء، لصالة الجامع املسجد
أمري يا قم قال: ثم الخرب، فأخربه الوليد بن يزيد إىل عنبسة بن يزيد ومىض وكبلوهم،

72



ودمار قتل

هذا كان إن اللهم يقول: وهو السماء، إىل يزيد فاتجه وعونه! هللا بنرص وأبرش املؤمنني،
يف عنبسة ابن مع وانطق عني! فارصفه ذلك غري كان وإن له، وسددني فأعنّي رًضا لك
الثاني اليوم جاء وما وأنصار، أعوان إليهما انضم خطوات سارا وكلما دمشق، دروب
وراءه ما وترجو للقتال، تتحرق وهي مشايخها، يقودها الكتائب يزيد عىل توافدت حتى

غنائم. من
بني رآه األغدف بلغ فلما سيده، إىل الريح يسابق جواد عىل الوليد عبيد أحد وطار

ينشدهم: الوادي وعمر ندمائه،

ب��ال��ي��ـ��س��ار ت��دره��ا ال ي��م��ي��نً��ا ال��ك��ـ��أس أدر
ال��ن��ض��ار ال��ع��ود ص��اح��ب ه��ـ��ذا ث��م ه��ذا اس��ق
ج��ـ��رار ف��ي ده��ر م��ن��ذ ع��ت��ق��وه��ا ك��م��ي��ت م��ن

ثم سوط، مائة برضبه وأمر بالحمم، وقذف ثار حتى الخرب إليه يُلقى كاد وما
بحبسه.

ابن فقال الكلبي، واألبرش سعيد، بن هللا وعبد خالد، بن يزيد الوليد بمجلس وكان
إىل الجنود منها توّجه وأن حصينة، فإنها حمص تنزل أن املؤمنني أمري يا أرى إني خالد:
ويدع بجنوده، يرتحل أن للخليفة ينبغي ال سعيد: ابن وقال عليه. هللا يظهرك حتى يزيد
وماذا قائًال: خالد ابن فابتدره ونارصه، املؤمنني أمري مؤيد وهللا أعدائه، أيدي يف نساءه
الحجاج بن العزيز عبد عمه ابن هو عدوه جيش وقائد نسائه، عىل املؤمنني أمري يخاف
وأشار ونسائي. أهيل أترك ولن أرحل، لن وسآمة: غضب يف الوليد فصاح امللك؟ عبد بن
وانتقل برأيه، الوليد فأخذ حوله، أعداءه يقاتل وأن البخراء، بحصن ينزل أن األبرش عليه
فهرع ألفان! فله يزيد مع للقتال سار من الناس: يف ينادون فانطلقوا يزيد دعاة أما إليه.

املحاربني. مرتزقة من كثري إليه
ملنارصة قادم الوليد بن العباس أن يزيد جيش قائد الحجاج بن العزيز عبد علم ثم
لتفّرق يتم لو ذلك من شيئًا أن وأيقن يده، يف فسقط ورجاله، أهله من بطائفة الوليد
هي يظاهرها التي الفئة أن واعتقادهم إياه، وحبهم بالعباس، ثقتهم لشدة رجاله عنه
لتحول الجند من فرقة رأس عىل جمهور بن منصور فبعث أرسع ولذلك الغالبة، الفئة

الوليد. إىل والوصول العباس بني
وصل فلما الحجاج، ابن مخيم إىل معه من مع وساقه العباس، وهّدد منصور وسار
راية الحجاج ابن ونصب مغلوبًا، مكرًها فبايع يزيد ألخيه يبايع أن الحجاج ابن أمره إليه
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يزيد، املؤمنني ألمري بايع وقد العباس، راية هذه الناس: يف ينادي أن مناديًا وأمر العباس،
أعدائه. جيش إىل وانضموا عنه، تفّرقوا حتى النداء هذا يسمعون الوليد أصحاب كاد وما
النرصاف يأبه فلم املوروث، وطبعه بعروبته، مقداًما شجاًعا كان الوليد ولكن
ست سنة من األول جمادى أيام أحد ففي بنَفسه، القوم يلقى أن واعتزم عنه، أصحابه
شديًدا، قتاًال فقاتل الحرب حومة يف بنفسه وقذف «السندي»، فرسه ركب ومائة وعرشين
دونه، الباب وأغلق الحصن، فدخل سيوفهم، تنوشه كادت حتى عليه تزاحموا القوم ولكن
الحجرة، من ناحية رقية أبو وانتحى الكريم، القرآن آيات يرتل وجلس املصحف أخذ ثم

العينني. بإيماء يصيل كأنه ويغمضهما عينيه يفتح وأخذ
عني تبحث كنت فلقد وليد، يا كلمني قائًال: وصاح الباب نحو عنبسة بن يزيد ووثب
حاربتني لقد لقائي، اليوم توّد ال أظنك ولكني طائًعا، إليك أتيت قد أنذا وها مكان، كل يف
بما جزاءك تلقى واليوم بها، واستأثر جميًعا، علينا املوت فانترص الرجل أيها سلمى يف
فقال سيلقاك. الذي هو سيفي ولكن ألقاك، لن فإني العباس أبا يا تخف ال قدمت!
عن املؤن أرفع ألم العطاء؟ أصحاب أعطيات يف أزد ألم لكم؟ أبا ال تقتلونني لم الوليد:
نقتلك إنا عنبسة: ابن فصاح الزمنى؟ عىل أعطف ألم الفقراء؟ أعِط ألم الناس؟ من كثري
عىل أكرم الخالفة إن عنبسة، ابن يا حسبك وقال: الوليد فغضب يديك، من الخالفة لننقذ
ابن منه فسخر عثمان! كيوم يوم يردد: وهو التالوة إىل عاد ثم مثلك، ينقذها أن من هللا
نفر وراءه وانطلق الحائط، فوق وثب ثم القول، وغليظ السباب، بمقذع وجبهه عنبسة،
إىل به ويذهب يأرسه، أن يريد وكان يده عىل قبض الوليد من قرب وملا أصحابه، من
بدمائه، مرضًجا رصيًعا فخر سيف برضبة عاجله رجًال ولكن أمره، يف ليفصلوا القوم
بما فرًحا يزيد إىل وطار الرأس فحمل مقبل بن روح وأرشع رأسه، فاجتز ثاٍن وتقدم
الوليد، بقتل املؤمنني أمري يا أبرش يقول: وهو به أمامه قذف خيمته إىل وصل فلما يحمل،
وقال: باكيًا إليه التفت ثم شكًرا، يزيد فسجد مؤزر! مبني نرص هذا معه، كان من وأرس

عظيم! فبالء القتل أما هذا، بدون منكم أرىض كنت
لك، هللا بنرص وأبرش املؤمنني، أمري يا قم وقال: يزيد، بيد فأخذ عنبسة ابن ودخل
عنبسة: ابن يا باهلل يل قل يل! هللا يغفر لم إذا وييل وقال: يزيد فارتعد عليك، نعمته وإتمام
حسب ذو فيكم أما يقول: كان لقد عنبسة: ابن فأجاب قتله؟ قبل الوليد لكم قال ماذا
عليه وتواثبنا تقريًعا، أوسعناه ولكنَّا أقول؟ ملا يستمع رشيد رجل منكم أليس فأكلمه؟
أكثرت لعمري لقد كفاك! عنبسة ابن يا كفاك يزيد: فصاح بدمائه. األرض أديم ينا فروَّ
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الرءوس إن كلمة! تجتمع وال شعث، يلم وال فتق، لكم بعدها يرتق ال وهللا أما وأغرقت،
لقد لنفسها! اليوم ستثأر قطافها وحان أينعت أن بعد يوسف بن الحجاج حصدها التي
بأيديها! بيوتها — العباس يقول كما — وخرَّبت بناؤها، وانهار أمية، بني عىل القول حق

املقتول! منهما والقاتل املهزوم، منهما املنترص رجالن والوليد أنا وإنما

ق��ت��ل��ي! ق��ت��ل��ه وف��ي ع��م��ًدا، وأق��ت��ل��ه وب��ي��ن��ه ب��ي��ن��ي وال��س��ي��ف ي��ص��اول��ن��ي
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