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األوىل املقالة

العمل جنس من الجزاء

خال وقد — يوم ذات يل فقال العقول، أحاديثه بسماع يخلب الكهول، من جار يل كان
منذ صدري يف يختلج إنه ، بُنيَّ يا س: الجالَّ من أحد فيه معنا يكن ولم الناس، من ناديه
أقصه، اآلن عليك أنا وها األلسنة، عىل الطويلة ة امُلدَّ هذه يف ذكره جرى ما رسٌّ سنة أربعني
دعيت إني الآليل. نفيس منه واْلتقط ملقايل، سمعك فأِعْر أنصه، بأسانيده رأيته وكما
فلما الصحابة، النبي عن رواه بما عمًال باإلجابة فبادرت ُعرس، وليمة إىل أنس بمجلس
مع الطعام، من راج ما لتناول الخوان؛ عىل الجلوس، قبل بي، عطفوا العروس دار دخلُت
برهة ميض بعد الجماعة، هؤالء مع انتقلت ثم العظام، التجار وأبناء الظرفاء من فتية
مني فالحت الحسان، املطربة واألغاني األلحان سماع مجلس إىل ساعة، عن تنقص ال

اليمني. ذات التفاتة
أشعث الساقني، دقيق القامة، قصري وهو الجالسني، عن ناحية يف منعزًال رجًال فرأيت
فقلت الصدر، مرتفع الظهر، محدودب املنظر، قبيح السواد، حالك الخلقة، ُمَشوَّه أغرب،
الذميمة؟ الخلقة صاحب الرجل هذا تعرف أين من الوليمة: إىل دعاني الذي الفتاة لخال
أراه مايل له! تبٍّا فقلت: العروس؛ أبو صهري هو العبوس هذا إنَّ مبتسم: وهو يل فقال
وأبيه، جده عن فيه ما جميع ورث إنه فقال: والرتح! الهمِّ بحار يف غارًقا الفرح رب وهو
وال فأجاب، ُدعي ما أنه فأخربني وأمثاله، أقاربه أحد وأحواله أطواره عن سألت وإني
القليل، بالنزر سائل عىل تَصدَّق وال سبيل، ابُن بابَه قرع وال فأصاب، مادة أي يف تكلم

القائل: بقول البُخل من عليه هو ما مع املحافل، يف والده أمام لهج وطاملا



األدبية املقاالت

وت��ب��ق��ى أع��ي��ش أن��ن��ي أت��رى ن��س��ًرا ع��ش��ري��ن ع��م��ر ع��م��رت ه��بْ��َك
��ا ش��قٍّ م��ال��ك ج��ي��ب ألش��ق��ن ي��وم��ا م��وت��ك ب��ع��د ع��ش��ت ول��ئ��ن

حرضها ما فإنه خالف، بال شقيقتي أمها وبعل الزفاف، َربَّة والَد كان وإن وهو
داره إىل بدعوته سعى وال مباح، وال مندوب وال واجب بأداء لها قام وال نكاح، عقد يف
الذي أخيه، ابن وهو صهره وجه يف بشَّ أنَّه أظنُّ وما ، حدٍّ عند شحه يف وقوفه لعدم أحد
عما حلوله عقب بعده، من ماله عىل االستحواذ يف لطمٍع بل فيه، لرغبته بابنته بنى ما
للمفروض تارك والفتوة، اإلنسانية حلية عن مجرد املروَّة، حلل عن عاٍر ألنه بلحده؛ قليل
ما األضاليل، يف آخذ باألباطيل، مشغوف والجنون، السخف أودية يف متقلب واملسنون،
نابذ أمره، يف حائر وهو جدث، إىل هالًكا شيَّع وال العبث، سوى ليشء عقله شعاع انبعث
السنني من سنة يف للتجارة، الحجازية األقطار قصد إنه وقيل ظهره، وراء األخالق ملكارم
فقالت والنياق، الجمال من بكثري العراق من قدومه غب ذلك وكان والزيارة، للحج ال
إىل فأجابها العام، هذا الحج فريضة ألقيض الحرام؛ هللا بيت إىل معك خذني أمه: له
مع السري يف الدرب توسطت فلما مالها، من نفسها عىل نفقتها تكون أن برشط سؤالها
كلَّت حتى قدميها عىل فمشت القافلة، تفوتها وكادت الراحلة، تحتها من سقطت الركب
عليها، شفقة وال بها رأفة تأخذه وال إليها، يلتفت ال وولدها واضمحلَّت، قواها وضعفت
حسري: وهو فارتد طرفها إليه وامتدَّ املسري، عن التعب شدة من وقفت وقد له، فقالت
يف ترتكني وال الثواب، بجزيل غٍد يف لتفوز الدواب؛ هذه من واحدة عىل احملني ، بنيَّ يا
والسغب، بالظمأ فأموت الواسعة؛ غري الوعرة والعقبات والدروب الشاسعة، الفدافد هذه
من خاليص عىل وأنت الكوارس، الوحوش تفرتسني أو العرب، من أحد قبضة يف أقع أو

قادر. التهلكة هذه
أن هيهاَت هيهاَت بالعقوق: لها مبارًزا الحقوق، من عليه لها ما نيس وقد فقال
التي الدراهم، من خمسني فأنقديني والذهب، الفضة يبذل من سوى قتب، عىل يستوي
غبارها يلحق ال الحركة، رسيعة براحلة لِك أسمح حتى كاملراهم؛ أمثايل لجروح هي
فيك تخيْب فال بطني يف أشهر تسعة حملتك إني بني، يا له: فقالت السلكة؛ بن ُسَليك
﴿َوِباْلَواِلَديِْن عدنان: ولد سيِّد عىل املنزل كتابه يف الرحمن الرحيم قول وتذكَّْر ظني،
ونفوًرا وحنقا وقسوة، جحوًدا إال يزدد ولم — لها فقال وإيمانًا، يقينًا لتزداد إِْحَسانًا﴾؛
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األوىل املقالة

عني واذهبي الرَّجاء حبال فاقطعي املرام، بلوغ إىل املنقوشة بغري لِك سبيل ال ونبوة:
بسالم.

رشوط فيه رت توفَّ قد فتًى املقال، من بينهما دار ما يسمع من بإزائهما وكان
سمرية فأنِت الرَّاحلة، هذه عىل أماه يا اركبي لها: فقال والكمال، والوجاهة السماحة
وقال وقطب، وجهه يف وعبس الغضب، نظرة املهني هذا إىل نظر ثم القافلة، يف والدتي
أما املهتدين، نفوس وبالء الدين، جفن قذى يا بالحصا: ورجمه بالعصا، قرعه أن بعد
لك الدرجات! بأقىص الولد يفوز الوالدين وبطاعة األمهات، أقدام تحت الجنة أنَّ علمَت
وانرصف، سبيله خىلَّ ثم برجليك، النار إىل العقوق وقادك عليك، غلبت الشقاوة إنَّ الويل

األسف. غاية يف قتله عدم عىل وهو
صفًحا رضب ثم تعد، ال الرَّذائل هذه مثل يف املفند السفيه هذا فأخبار وبالجملة
ونحن حديث، بعد حديث يف نخوض زلنا وال ه، وِرسِّ عالنيته يف لعنه أن بعد ذكره، عن
الليل أكثر وكان الرواح، عىل الحارضون ل عوَّ حتى الخبيث، الرَّجل هذا عىل ساخطون
بلذة فاز قد غريي وكان للوداع، الناس انفضاض عند فانتصبُت الصباح، ودنا مىض قد
يف تركتها إني فقال: البغلة، الفور عىل يل هيِّئ شكلة، ابن يا لُغالمي: وقلُت السماع،
إال الليل من يبق لم إنه وقال: الفرصة، صاحبي انتهز هنالك والحمار، الجواد مع الدار
قد السهر لطول وكنت الفسيحة، القاعة هذه يف واسرتح النصيحة، مني فاقبل حصة،
بل النهار، واقرتاب املنزل لبعد أشار؛ به فيما أخالفه فلم وخدر، فتور بعض اعرتاني

القاعة. إىل وتبعته بالطاعة، أجبت
كنت وإذ املقاصري، بعض إىل وعدل ودعني رسير، عىل فيها اضطجعت أن وبعد
صلصلة بعيد من سمعُت إذ النَّسائم، من الخالية القاعة تلك يف والنَّائم اليقظان بني
أَُعوذُ ﴿ُقْل األرق: أعياني وقد وتَلْوُت البدن، مني واقشعرَّ الوسن، جفني عن فطار حديد؛
الباب، داخل من شبًحا معي أبرصت إذ اضطراب يف الفزع من أنا وبينما اْلَفَلِق﴾، ِبَربِّ
رجل هو فإذا الفرق، شدة من أموت وكدُت وخفق، الرعب قلبي عىل استوىل وقد فتأملته
مع عليه يلوح الرأس، أصلع الجسد، عاري الهامة، كبري اليدين، قصري القامة، طويل
أم أنت اإلنس أَِمن له: وقلت الجنان، وثبتُّ جأيش يت فقوَّ البأس، شديد أنه شيخوخته
ثم املستهام، الواله تنهد وتنهد الغمام، خالل يف الرَّعد كأنها صيحة فصاح الجان؟! من
وقعت وال برش، حديث سمعي طرق ما حجة، عرشون بي َمرَّ قد الضجة: هذه بعد قال
التي املطربات، املوسيقية واأللحان واألصوات، األغاني هذه فما ذكر، وال أنثى عىل عيني
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األدبية املقاالت

وقد له ُمجيبًا فقلُت املواضع؟ جميع بها أضاءت التي الشموع هذه وما املسامع؟ شنفت
ابنته أخيه ابن أنكح الدار هذه رب إنَّ ضلوعي: التماسك بعض وتماسكْت روعي، سكن
يختلط التشنجات من به حلَّ بما كاد وقد األرض، عىل وسقط هائلة رصخة فرصخ نوار؛
هذه اجعل اللهم قال: ُقوَّته، بعض إليه ورجع غشيته، من أفاق ا َفَلمَّ العرض، يف طوله
القيوم، الحي رحمة من املحروم الشقي كأبيها تجعلها وال سعيدة، بوالدتها برة الوليدة
حْملُه الذي الحديد هذا وما هللا؟! يرحمك أقبلت أين ومن أبتاه؟! يا أنت من له: فقلُت
بعد وقال راحتيه، وبسط ركبتيه، عىل فجثا دنياك؟! يف الحالة هذه إىل بك وأودى أعياك،
نفسه عدو الخائن، الجبان هذا والد إني الجالل: ذي من الغفران وطلب وابتهال، ترضع
هذا فيها طرحني قدميك، تحت األرض يف طبقة من عليك أقبلُت وإني املائن، املهان
وهللا — ذلك عىل له الباعث ولعل بالحديد، — ترى كما — كبلني أن بعد العنيد، الوغد
هلك أبوهم وكان اللئام، من إخوة ثالثة األيام بعض يف زار أنه هو — هنالك بما أعلم
منه تكدَّر ناظر، إليهم وهو اقتسموها فلما القيمة، عظيمة وأموال جسيمة، تَِركة عن
الرجال، من متنكرون أربعة ومعه اللياِل، بعض يف عيلَّ ودخل الخاطر، موتى عدم عىل
وأشاع والخليل، الصاحب عن الطبقة هذه يف وحبسني الثقيل، القيد هذا رجيل يف فوضع

العيون. عيلَّ واستبكى وبكى املنون، كأس رشبت أني

ت��ه��ون ال��زم��ان وأح��داث أع��زُّ أن��ن��ي ي��در ول��م ده��ري ت��ن��ك��رن��ي
ي��ك��ون ك��ي��ف ال��ص��ب��ر أري��ه وب��تُّ اع��ت��داؤه ك��ي��ف ال��خ��ط��ب ي��ري��ن��ي ف��ب��ات

غالم، وال شيخ الناس من فيها يزورني ال األعوام، من عرشين السجن يف لبثُت وقد
صباح، كل يف إيل تدفعها الكشكار، من ورغيف ماء برشبة إال والنهار، الليل يف أتغذى وال
يوم يف غفلْت وقد شفقة، بي تأخذها وال الطبقة، باب عيلَّ تغلق ثم كفاح، اسمها عجوز
األصوات، خفقت فلما الحباب، يف الحباب كأنها وانسابت فرتكتْه الباب، عن الوليمة هذه

البهيم. الليل هذا يف بك فاجتمعت النَّسيم، الستنشاق خرجت اآلالت، حسُّ وانقطع
فقلُت ه، أمِّ عن راٍض يومه، عىل ساخط وهو حبسه إىل لالنرصاف استعد إنَّه ثم
الطبقة من وتخلصت الخطب، عنك وزال ونجوَت الكرب، عنك ُفرِّج وقد أين إىل له:
ونريان انهمال، يف ودمعه فقال تُريد؟ ما فوق — تعاىل بمنه — وبلغَت والتصفيد،
إىل السبيل كيف ضريًا، زمانك من لقيت وال خريًا، عني ُجزيت بني، يا اشتعال: يف جواه
الفضيحة، مهاوي يف باتباعك ولدي أرمي وكيف مناص؟! السجن عن يل وليس الخالص،
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األوىل املقالة

قد حياتي وشمس االقرتاب، يف أخذ قد أجيل وإنَّ القبيحة؟ أفعاله عن الغطاء وأكشف
بعيد التزاًما يل فإنَّ العار، الفكاك من ولدك عىل تخش ال له: فقلُت بالحجاب، توارت
إليه؛ جنحَت ما إيل سبيل ال يل: فقال أحد، بك يشعر ال بحيُث غد؛ يف إليه ُك أَُسريِّ املزار،
إىل الُجبِّ غيابة يف اإلقامة عىل اإلرصار إال أبيت إْن له: فقلُت عليه، تطاوعني ال ذمتي ألنَّ
فقال الربية، بني ولدك وأفضح القهرية، بالقوة منه خالصك يف أسعى فأنا القيامة، يوم
يُدان، الفتى يدين وكما العمل، جنس من فالجزاء تعجل، وال مهل عىل ِرس بُني، يا يل:
وجرعته املال، ُحبِّ يف والدي قتلت فإني الزَّمان؛ قديم من العقوبة لهذه مستحق وإني
البوار. بسهام رميته بأني عيلَّ تشهد الجدار عىل دمه آثار وهذه الوبال، كأس بيدي
وأنَّ الولد، من أشقى الوالد أنَّ يل تبني األثر، جلية عىل ووقفت الخرب، حقيقة عرفت ا َفَلمَّ
من إيلَّ أبغض وهو فانطلق أسفر، قد والصبح أدبر، قد الليل وكان أشد، اآلخرة يف عذابه

زهري: البهاء بقول فيه يتمثل حايل ولسان جبري، ابن قاتل

ب��ال��ب��ع��د ذات��ك م��ن م��ت��ع��ن��ي ال��ل��ه ب��ح��ق
ل��ل��ج��د ت��ص��ل��ح وال ل��ل��ه��زل ت��ص��ل��ح ف��ال
ب��ال��س��ع��د ُم��س��ي��ت وال ب��ال��خ��ي��ر ُص��بِّ��ح��ت ف��ال

فخرجُت األخبار، هذه مثل سماع عن انقطاعي أول الجار بهذا عهدي آخر فكان
منه راجيًا وأراده، هللا قضاه ملا رادَّ ال نفيس: يف قائًال ازدياره، عدم عىل َعازًما َداِره، ِمْن

وزيادة. بالحسنى لنا يختم أن سبحانه
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الثانية املقالة

الرزاق عىل االعرتاض عن بالتوبة والتلويح األخالق، بحميد الترصيح يف

بشوارعها وطاف األوصاف، بديعة مدينة يوم ذات األطراف، سكان من رجل دخل
األقمشة ذات وخاناتها األمتعة، النفيسة وأسواقها اللطيفة، املرونقة وأزقتها املنيفة،
واملساكن الحوانيت امُلزخرفة، األماكن بهذه طوافه أثناء يف فرأى عة، امُلَرصَّ والحلل الثمينة
والخريات الوافرة، والنعم واالعتبار، والرَّفاهية واألُبَّهة واليسار، الثروة ذوي من غفريًا ا جمٍّ
الجبل، وانتجع املدينة فرتك حالية، عيشته تكن ولم بالية، أطمار عليه وكان املتكاثرة،
برمسه، وحلوله موته تمنى بنفسه خال ا َفَلمَّ اشتعل، رازقه عىل االعرتاض بنريان وقلبه
بها وقذف جالبيبه خلع بالشقاء؛ الناس بني من ُخصَّ أنه واعتقاده البقاء، يف ولكراهته
الجوِّ إىل بها القذف عىل وتمادى العمى، واستحبَّ الُهَدى طريق عن وضل السماء، إىل
العمل، هذا عىل عاكًفا برح وما إليه، البرص ملح من أقل يف وتنجذب عليه، تسقط وهي

األرض. عىل فجلس الرَّاحة إىل واحتاج ، وَكلَّ جسمه وضعف قواه وهت حتى
من خرج قد أسد، فيها أجمة ِمنُْه بالُقرِب وكان والنَّكد، الَغَضب من غاية عىل وهو
املعرتض هذا عىل عينه وقعت فلما االنقياد، صعب حيوان بكل والفتك لالصطياد، عرينه
امُلنى بنيل وأيقن الرعد، زمجرة فزمجر صارف، عليه الحملة عن يرصفه لم املخالف،
وكاد البواتر، كالسيوف أنياب عن وَكرشَّ كالخناجر، بأظافر عليه فأقبل القصد، وبلوغ
منه وانقطع الحيل، به ضاقت هنالك مواله، عىل االعرتاض من ويُريحه أمعاه، منه ُد يُبَدِّ
وحوقل، فاسرتجع األجل، سجل حياته من وانطوى نزل، به القضاء أن وتحقق األمل،

طوية. بُحسن الترضع عىل وأقبل النية، وأخلص توكل، هللا وعىل ذنبه من وتاب



األدبية املقاالت

وهو له َظَهَر إذ وضريه، هالكه مرتقب والحرية، الدهشة أودية يف متقلب هو وبينما
يف معه سواه يجول وال الغبار، منه يلحق ال أغر، محجل فرس عىل فارس الخطر أثناء يف
عىل مهل بال فعطف املراس، قوي العزم وافر الباس، شديد الفارس هذا وكان مضمار،
السالح، من بيده ما وألقى اللباس، من عليه ما وخفف امة، وَرصَ تامة بشهامة أسامة،
بها ساقه هائلة لكمة أنفه، عىل بيده ولكمه بالنَّجاح، واثق نفسه من وهو عليه وهجم
وقف ثم الرسيع، املقتضب املوت من الرَّجل تخلص املنيع، الهمام هذا وبإقدام حتفه، إىل

وأشد: أقوى الكفاح يف منه وهو وأنشد، الحارث أبي مرصع عىل

ب��ال��ظ��ف��ر اإلق��دام ف��ي وث��وق��ك ع��ل��ى م��ع��ت��م��ًدا ل��ألخ��ط��ار ن��ف��س��ك ع��رَّض��ت
خ��ف��ر ب��ال ال��ب��ي��دا ف��ي وح��دك م��ش��ي��ت ل��ه��ا س��واك الق��ى ب��م��ا ع��ل��م��ت ول��و

ومن عليه، فانحنى قدميه، عىل وانكبَّ منه دنا يديه، عىل اليائس هذا نجا وملا
بالسالمة. وهنأه عينيه، بني وقبَّله أقامه األرض

وهو الخراب، القفر هذا يف ووجوده الثياب، عن تجرُّده سبب عن يسأله هو وبينما
هللا إىل أنه ويُخربه الناس، ربِّ عىل اعرتاضه من الوسواس، من خلده يف دار عما يجيبه
درب يف كمني من الطريق، قطاع عليهما خرجت إذ أناب؛ وإليه ذنبه عن وأقلع تاب،
وثب ثم تركن، ال الفرار وإىل مكانك وقف تحزن، وال تخف ال له: فقال مضيق، داخله
حملته من اعرتاهم وقد يقول وهو أقدم، وعليهم سيفه وامتشق األدهم، جواده صهوة عىل

الذهول:

األج��ال أخ��ص��ام��ي م��ن ي��ق��رِّب س��ي��ف��ي م��ع��ت��رك ك��ل ف��ي ال��ذي ال��ه��م��ام أن��ا
وأال وم��ا رغ��ب��ا ج��ن��ده ع��ن ل��ف��رَّ ل��ع��ن��ت��رة ال��ه��ي��ج��ا ف��ي ت��م��ث��ل��ت ف��ل��و
أص��ال أن ق��ب��ل م��ن ج��م��ع��ه��م النْ��ف��لَّ م��ن��ف��رًدا األب��ط��ال إل��ى زح��ف��ت ول��و

سيفه من ينج ولم الجماعة، من عرشة قتل وقد ساعة، بعد الغبار عنه انكشف وملا
بهذين وهو كالقشعم، صاحبه إىل راجًعا كرَّ سابق، جواد تحته كان من سوى املاحق،

يرتنم: البيتني

دم��ه أب��ي��ح ق��د م��ن إل��ى ي��س��ع��ى ب��األم��ن ي��دي وب��ي��ن أع��الم��ي ت��ح��ت م��ن وال��ن��ص��ر
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ق��دم��ه ال��وغ��ى ف��ي ل��زل��ت ح��س��ام ك��ف��ي وف��ي ال��زم��ان ش��خ��ص ل��ي ت��م��ث��ل ول��و

وأطلق ركابه، يف قدمه بلثم ليحظى جنابه؛ مالقاة إىل سارع منه قرب وعندما
أن بعد األسالب، جمع قد الفارس وكان وجهره، رسه يف عليه وأثنى بشكره، لسانه
هذا اْقبَل له: وقال وغياهبه، بالفقر عنه لتذهب صاحبه؛ إىل بدفعها وَهمَّ األحزاب، فرَّق
آمنا تكون حتى األوطان، إىل معي فرس شئت وإن التقصري، يف واعذرني اليسري، النزر
بشائر عليه والحت وانرشح، صدره اتسع وقد له فقال األزمان، حوادث من ذمامي يف
البطاح، فارس يا فراقك من عيلَّ أهون لألشباح األرواح مفارقة إنَّ والفرح: الرسور
خويف بَدَّلت أن بعد باإلحسان وغمرتني املهالك، عني دفعت وقد ذلك عىل أقدر وكيف
بمرافقته وبلغه طلب، ما إىل فأجاب نعمتك، يف ألعيش بخدمتك؛ يل فاسمح باألمان؟!
آية، السماحة يف وهو املشهور، زائدة بن معن نسل من هو املذكور والفارس األرب،
ان، حسَّ الشعر ويف يُبارى، ال والرِّواية العلم ويف يُجارى، ال الحلم ويف غاية، الجود ويف
إىل مبادر ُل أُوَّ وهو باآلثار، كاملة ومعرفة باألخبار، تامة دراية وله َسْحبان، البالغة ويف
إىل الناس من أحد احتياج بدون ماله جميع من مرة غري خرج إنه قيل النوادر؛ سماع

القائل: بقول املحافل يف يرتنم كان ولطاملا سؤاله،

يُ��ح��م��د ال��م��واط��ن ك��ل ف��ي وال��ج��ود ي��خ��ل��د وال��ث��ن��اء ي��ن��ف��د ال��م��ال
م��س��وَّد ال��دوام ع��ل��ى ال��ع��ب��اد ب��ي��ن ج��م��ي��ع��ه��ا ال��ب��الد ف��ي ال��س��م��اح��ة وأخ��و

الشهور من عدة خدمته يف واستغرق بالذمام، منه فاز الذي صاحبه عنه ونقل
ابن إن له: وقيل محمول، األعناق عىل وقتيل بمغلول، ناديه يف عليه دخلوا أنَّهم واألعوام،
من عافاه وقد له وقال وثاقه، حبال من بإطالقه فأمر رشيك، بال عمًدا ابنك قتل أخيك

بالخالص: عليه ومنَّ القصاص،

ال��ك��ف��اح ي��وم ف��ي األع��داء ع��ل��ى ع��ونً��ا ك��ان ك��ري��ًم��ا أًخ��ا ق��ت��ل��ت
ال��ج��ن��اح م��ق��ص��وص ص��رت ب��أن��ك ت��دري ول��س��ت ارت��دي��ت وب��اإلث��م

بخاطره هجس ما كل عنه دفع ما االبتسام من له وأبدى عليه، بوجهه أقبل ثم
أقطاعه. بعض إىل أمان يف به بعث أتباعه غائلة من عليه ولخوفه االنتقام، توقع من
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قيس حلم الصحف من محا الذي والحلم حاتم، جود أنىس الذي الجود هو هذا ولعمرك
عاصم. بن

املحافل، أجياد بمعارفهم تتحىل ممن األفاضل، من جماعة يوم ذات داره يف وزاره
وتكلم وقام الدراية، من عنده ما فيها منهم كلٌّ وأظهر الرواية، أطراف معهم فتجاذب
ففاز العنان، املضمار هذا يف فكره لجواد وأطلق وتفنن، أبداه فيما وتنوع فأحسن،
إىل الُجمل من ينتقل الطويل املبحث هذا يف زال وال الرِّهان، قصب وحاز بالسبق

صدقه: عىل يعوِّل من حقه، يف قال حتى التفاصيل،

ث��اِن��ي ال��رواي��ة ف��ي ال��ب��ري��ة ب��ي��ن ل��ه م��ا إم��ام م��ن َدرُّك ل��ل��ه
وب��ي��اِن م��ن��ط��ق ب��أع��ذب ع��ن��ه��ا ال��غ��ط��ا ل��ن��ا ك��ش��ف��ت م��خ��ب��أة م��ن ك��م

خدور يف معانيه ببدور وأضاءت الرُّكبان، به سارت الذي شعره محاسن ومن
يف قال حني والعرب، العجم نُبَالء واستماله األدب، أبناء عنه رواه ما األكوان، مبانيه

صده: بسهام فؤاده أصمى وقد وده، البن خطابه

س��ي��وًال ال��خ��دود ف��وق وم��دام��ًع��ا ن��ح��وًال ال��غ��رام ف��ي ب��ُح��بِّ��ك ح��س��ب��ي
خ��ل��ي��ًال ال��س��ه��اد ب��ه��ا ات��خ��ذت وق��د ق��ض��ي��ت��ه��ا ب��ال��ج��وى ل��ي��اٍل ع��ن س��ل
ع��ذوًال ال��خ��ي��ال ط��ي��ف م��ع ل��رأي��ت ال��ك��رى ب��ي أل��مَّ ف��ل��و ال��س��ه��اد ن��ع��م

الرَّاح: تناول فيه طاب انرشاح، مجلس يف لنديمه وقوله

م��ره��ف ال��م��ض��ارب ف��ي ل��خ��ط��ي��ه س��ي��ف أه��ي��ف خ��د م��ن ن��دي��م ي��ا ه��ات��ه��ا
م��رش��ف ال��ص��ب��اب��ة ف��ي م��ن��ه ل��ي ط��اب ب��رض��اب م��م��زوج��ة ع��اط��ن��ي��ه��ا

سندس: من حلة يف يديه بني خطرت وقد األنفس، حياة اسمها ملليحة وقوله

ت��ع��رف��ي ل��م أم ع��رف��ت ال��ق��ل��وب ك��ل األن��ف��س ح��ي��اة ي��ا ب��ح��ب��ك م��ل��ئ��ت
ت��ت��وق��ف��ي وال م��ن��ي ب��ق��ب��ول��ه��ا ف��اس��م��ح��ي روح��ي وق��ف��ت ه��واك وع��ل��ى
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بأخالقه؛ وتخلقه به اختصاصه عند أرزاقه، دائرة اتسعت الذي صاحبه عن ونُقل
فقام عليم، كل بالفصاحة فيه وامتاز حكيم، كلُّ بالبالغة فيه افتخر يوٍم يف َحَرضه أنَّه
أحد يبق فلم بمثالها، أحد قبله يأت ولم منوالها، عىل ينسج لم خطبة وابتكر قدميه، عىل

واصفيه: بعض فيه قال بما جديٌر وهو بالزِّعامة، له أذعن إال تهامة ُفَصحاء من

أع��ل��م ش��يء ب��ك��ل م��ن��ه وألن��ت أب��ك��م زم��ان��ك ف��ي ال��ف��ص��اح��ة ق��سُّ
م��ت��ك��ل��م ع��ص��ره ف��ي أن��ه م��ع أخ��رس ال��ب��الغ��ة س��ح��ب��ان ول��دي��ك

الدليل وقام واألحبار، العلماء به له واعرتف األخبار، يف بصدقه األمثال ُرضبت وقد
الزمان: أوحد أنه عىل والُربهان،

األوائ��ل أخ��ب��ار ع��ن��ه ل��ن��أخ��ذ إل��ي��ه ن��س��ع��ى ال��ذي ال��ث��ق��ة ه��و
ال��م��س��ائ��ل ص��ع��ب ب��ف��ك��ره ي��ح��ل ف��نٍّ ك��ل ف��ي ال��ذي ال��ب��ح��ر ه��و

الربابي مباني وعن املشهورة، املمالك بعض تاريخ عن جلسائه أحد سأله ولقد
الصواب إىل وأرشده إشارة، بأوضح أراد عما فأجاب املأثورة، اآلثار من هي التي واألهرام
مرص كانت ما عىل الكالم وبسط البقاع، أرشف وجه عن القناع وأماط عبارة، بأفصح
وقع بما ونوَّه الفراعنة، من األولني ملوكها عهد يف والباطنة الظاهرة األحوال من عليه
أثر وقص والقيارصة، البطالسة حوادث عىل ونبه األكارسة، وباقي كمشيد من فيها
جمٌّ حرضه حافل، محفل يف ذلك وكان األروام، قبضة من وانتزاعها باإلسالم، فتوحها
ُمَخاِطبًا فقال خبري، التاريخ علم بدقائق كبري شيخ بينهم من قام وقد األفاضل، من غفري

واملباني: األلفاظ وألطف املعاني، بأرشف له

ظ��ه��را وال إي��ض��اًح��ا زاد م��ا ل��والك ب��أج��م��ع��ه��ا وال��دن��ي��ا آدم ت��اري��خ
أث��را ل��ل��ورى ن��ف��ع ف��ي��ه م��ا ك��ل ف��ي ح��ك��م م��ن أُوت��ي��ت ب��م��ا تُ��ب��دي زل��ت ال

ورفع املواهب، ببحار فغمره األمجاد، من درويش بغداد بمدينة وهو عليه ووفد
بسماعها تهيم نكات وكنانة نوادر، خزانة الدرويش هذا وكان املراتب، ذوي بني َقْدَره
فقال رأيت؛ ما بأحسن حدثنا كميت: اسمه الفارس ندماء من رجل له فقال األكابر،

املشهورة: الحسنة واملبتدعات املشكورة، املخرتعات صاحب الدرويش
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بظاهرها فرأيت ساسان، لبني كانت قرية عىل بخراسان سياحتي يف مررت إني
يف قال كالتي وهي رمد، اليرسى عينها يف وشيخة الجسد، عاري اللحية محلوق شيًخا
ما له: فقلت َسٍد﴾ مَّ ن مِّ َحبٌْل ِجيِدَها ِيف * اْلَحَطِب اَلَة َحمَّ ﴿َواْمَرأَتُُه األحد: الواحد حقها
ال النساء يف مثلها التي الشيخة هذه هي وما القرى؟ بني القرية هذه اسم وما اسمك؟
القديمة الكتب يف فاسمها القرية ا وأمَّ ضالل، الغواية أبو فاسمي أنا أما له: فقال يُرى؟
عازم وإنه صابر، بن أيوب زاوية إمام جابر، الشيخ زوجة فهي الشيخة ا وأمَّ مالل،
قضيتها ورفعت بابي، قرعت باألمس وإنها وفاقها، وعدم أخالقها، لرشاسة فراقها؛ عىل
أبا يا وظيفتك هي ما له: فقلت عليها. أو لها بالحق وأقيض إليها، وسأنظر جنابي، إىل
وأني البلد، هذا يف نائبه أنا أني اعلم فقال: الوالية؟ بقايض ولست تقيض وكيف غواية؟
السحنة، جاحظيَّ يا كذلك كنت إذا له: فقلُت أحد. هللا هو وقل الفاتحة، القرآن من أحفظ
الرشط، بهذا القضاء نيابة قلدوني إنهم فقال: والسنة؟! للكتاب ُمخالًفا أراك يل فما
الحدود. هذه عن أخرج فما العهود، بذلك عيلَّ وأخذوا الخلط، من مني يفرط عما وأغضوا
نفسك تَُجبُّ أنك وهو عنه، محيص ال مهم وأمر منه، بُدَّ ال يشء عليك بقي له: فقلُت
إىل ودرجت بدنك، عن الخبيثة روحك انفصلت إذا حتى ولدك، عىل زوجتك وتخلع بيدك،
العذاب نار يف وطرحوك الجحيم، إىل وجهك عىل سحبوك كفنك، يف اندراجك بعد حفرتك
وأجاب واالستحسان، القبول موقع الخرفان، الشيخ عند النصيحة هذه فوقعت األليم،
وهو وقال مهل، بال به أُِمر ما لبتِّ الحالق؛ حانوت وقصد وامتثل، إليه دعوته ما إىل

الكالم. بهذا يمدحني للقيام ُمتأهب

ب��ل��دي ف��ي ال��ق��در ج��ل��ي��ل ال��ع��ب��اد ب��ي��ن ب��ه أع��ي��ش ن��ص��ح ع��ل��ى ال��ث��ن��اء ل��ك
ول��دي وم��ن أه��ل��ي م��ن ال��ت��خ��ل��ص ب��ع��د وم��ن األن��ث��ي��ي��ن ف��ق��د ب��ع��د س��ي��م��ا ال

الدنيا عجائب من يشاهد كم قلنا: الدرويش، هذا أعجوبة سمعنا فلما الكميت: قال
يعيش! من
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الثالثة املقالة
العرس بعد اليرس يف

نشأ أنه ُمرشقة؛ املنري بالبدر كانت أُنٍس ليلة يف الثقة، الصديق الطلعة، مبارك حدثني
وماتت صبيان، وهما أبوهما تُويف يتيمان، أخوان الزَّمان؛ من سلف فيما سان، بمدينة
خدمة إىل تارة القوت، رضورة فألجأتْهما حطام، وال زاد بال وتركتهما بعام، بعده أمهما
حصل، ما بكل الرمق سدِّ مع كسل، غري من العمل يف الكد إىل وطوًرا البيوت، ذوي
واحد كل جمع حتى الخناق، منهما بها ضاق التي املشاق، هذه مزاولة عىل وتماديا
املرصودة، امُلدَّخرة والنقود املعدودة، الدراهم من مقداًرا ُهما؛ أَُشدَّ بلغا أن بعد منهما
الجهر يف بذلك الفكر منهما واشتغل عفيفتني، رشيفتني بشقيقتني التأهل عىل فاتقفا

والرس.
عىل وانقض بالخصوص، إليهما عزيمته فرصف اللصوص، بعض بخربهما وسمع
املال فرسق السهاد، طول بعد الكرى بحر يف غرقا وقد السواد، حالكة ليلة يف مأواهما
ازدياد، يف الزواج إىل وشغفهما الرقاد، من واستيقظا النهار، ضوء يفضحه أن قبل وطار
باملال لآلخر: أحدهما فقال واللَُّجني، النضار بانتهاب وال والعني، األثر بذهاب يعلما ولم
نفوز النقد، من عندنا بما ونحن السما، إىل أراد متى به ويصعد سلًما، اإلنسان يتخذ

له. فقال املطالب، نيل رمت إن خاطب أيِّ إىل فابعثني بالقصد، الحسود رغم عىل
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األمانة: عىل محتوية باألمس كانت التي الخزانة، باب إىل التفاتة منه الحت وقد
بيده أخذ الحال ويف ووقع، عنه انفصل وقفله انصدع، قد الباب هذا عقب أرى يل ما

وجده. فما املال عن وبحَث وقصده،

ش��نَّ��ه��ا ال��م��ص��ائ��ب غ��ارات وع��ل��يَّ س��اءن��ي زم��ان م��ن أش��ك��و ل��ل��ه
س��نَّ��ه��ا ص��ب��ري ل��ق��ت��ال وس��ي��وف��ه غ��م��وم��ه ه��م��وم ق��ل��ب��ي إل��ى وس��َرْت
أن��ه��ا1 ل��و م��ص��ائ��ب ع��ل��يَّ ص��ب��ت ت��ن��وش��ن��ي وال��خ��ط��وب أن��ش��د ف��ط��ف��ق��ت

يف وتمثال وتوجعا، دراهمهما ضياع عىل وتأسفا أدمعا، أعينهما من أرسال هنالك
قال: من بقول الحال، هذه

ن��ع��ب��ا م��ج��ت��ٍد ه��ذا ق��ي��ل ف��ك��ل��م��ا ي��رق��ب��ه ال��ب��ي��ن غ��راب ك��أنَّ م��اٌل

طلب يف عليهما هان وقد األوطار، لبلوغ األوطان مفارقة عىل أمرهما أجمعا ثم
نوائب عىل له وُمَسليًا األريب، ألخيه ُمَخاطبًا اللبيب أكربهما وقال األخطار، ركوب الرزق

األوطان: عن اختيار بغري والنزوح األزمان،

ف��وائ��ِد خ��م��س األس��ف��ار ف��ف��ي وس��اف��ر ال��ع��ال ط��ل��ب ف��ي األوط��ان ع��ن ت��غ��رَّب
م��اج��ِد وص��ح��ب��ة وآداب وع��ل��م م��ع��ي��ش��ة واك��ت��س��اب ه��م ت��ف��رج
ش��دائ��ِد وارت��ك��اب ف��ي��اف وق��ط��ع وم��ح��ن��ة ذل األس��ف��ار ف��ي ق��ي��ل ف��إن
وح��اس��ِد واٍش ب��ي��ن ه��وان ب��دار ح��ي��ات��ه م��ن ل��ه خ��ي��ر ال��ف��ت��ى ف��م��وت

البيت: تمام 1

لياليا ُعْدَن األيام عىل ُصبَّت
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هذا عىل وصربا والوهاد، النجائد يف والتنقل واٍد، إىل واٍد من التقلب يف ا جدَّ وقد هذا
القائل: قال بما النازل الخطب هذا يف يا وتأسَّ الصعاب، استسهل َمن صربَ املصاب

ل��ص��اب��ر إال اآلم��ال ان��ق��ادت ف��م��ا ال��م��ن��ى أدرك أو ال��ص��ع��ب ألس��ت��س��ه��ل��ن

العواقب: حسن ويرتقب املآرب، بلوغ بصربه يرجو من ويقول

ال��ع��س��ِل م��ن أح��ل��ى ع��واق��ب��ه ل��ك��ن م��ذاق��ت��ه م��ر اس��م��ه م��ث��ل ال��ص��ب��ر

النوائب: بنبال غدره كنانة من الزَّمان ورماه املذَاهب، عليه ضاقت من ويقول

األح��رار ل��ن��ك��اي��ة م��خ��ل��وق��ة ف��إن��ه��ا ال��زم��ان نُ��َوب ع��ل��ى ص��ب��ًرا
األق��م��ار ل��رف��ع��ة ال��خ��س��وف ي��س��ري وإن��م��ا ال��ض��ع��ي��ف ال��ن��ج��م يُ��خ��س��ف ال

النهار ضياء يف يحتطبان وآونة الظلمات، يف للسؤال أيديهما يمدان تارة فكانا
بالفعلة، والطني الجري نقل يف ويقتديان العملة، سلك يف ينخرطان ومرة األجمات، من
ضجر وكلما والخيل، املوايش الغياض يف ويحُرسان بالليل، الحوانيت يخفران وأخرى
يناجي، الفرح لسان إن أمي، ابن يا خطاب: بأعذب أخوه له قال االغرتاب، من أحدهما

هللا: رحمه القائل بقول بلواه عنه ويخفف يفاجي. الفرج فإنَّ صربًا؛ صربًا

وع��س��اه وع��لَّ��ه ي��ك��ون م��م��ا ال��ح��ش��ا ق��ل��ق ت��ك��ن وال ع��ل��ي��ك ��ض خ��فِّ
ت��خ��ش��اه م��ا ش��ر تُ��ك��ف��ى وع��س��اك ت��رى م��م��ا م��دة أق��ص��ر ف��ال��ده��ر

سبعة مدة األحوال، صالح دهرهما من بني ُمَرتَقِّ األعمال، هذه مثل عىل عكفا وقد
عىل يزيد ال مقدار عىل املدة هذه خالل يف تحصال حتى أيام، وخمسة أشهر وستة أعوام،

اإليمان. من حبها التي األوطان، إىل العودة يف فتداوال العدة، يف املرسوق

وأج��وع ب��ه��ا أع��رى أن��ن��ي ول��و ع��زي��زة ع��ل��يَّ ج��ارت وإن ب��الدي
وأب��ي��ع ال��وغ��ى ي��وم أش��ت��ري ب��ه��ا ب��س��ط��ت��ه��ا م��ا إذا ض��رغ��ام ك��ف ول��ي
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حال، الرتِّ عن بمنعهما واألمثال، الجريان وهمَّ مطر، فيه ليس يوًما للسفر، ترقبا ثم
عليهم: ومثنيًا لهم وشاكًرا إليهم، بيده ُمشريًا أََحُدهما فقال

ب��دًال ال��ه��وى ف��ي س��واك��م أردت وال غ��ي��رك��م اخ��ت��ار م��ا م��ع��ي ق��ل��ب��ي ك��ان ل��و
ع��م��ًال وال ق��وًال ال ي��ق��ب��ل ف��ل��ي��س ي��ع��ذب��ه ف��ي��م��ن راغ��ب ل��ك��ن��ه

التأهيل عىل والعزيمة البلد، إىل االنقالب ورسعة الصدد، هذا يف للمناقشة وتفرغا
بينهما ذلك يف طال أن وبعد األحرار، املصونات الثيبات من أو األبكار، من باثنتني
مسرية وبينه بينهما وكان البحر، إىل وجهيهما فوجها الرتحال، عىل َرأيُهما انحطَّ الجدال،
الحال لسان وكان عجل، عىل باملوردة ولحقا مهل، بال أقدامهما عىل فقطعاه الرب، يف ميل

الغريب: الرَّائق الفائق املعنى هذا حبيب، أفكار أبكار من ذلك عند ينشدهما

األوِل ل��ل��ح��ب��ي��ب إال ال��ح��ب م��ا ال��ه��وى م��ن ش��ئ��َت ح��ي��ث ف��ؤادك ��ل ن��قِّ
م��ن��زِل ألول أب��ًدا وح��ن��ي��ن��ه ال��ف��ت��ى ي��أل��ف��ه األرض ف��ي م��ن��زل ك��م

رسيًعا نزال والصنادل، والزوارق باملراكب املشحون الساحل، إىل وصولهما وبُمَجرَّد
بالوداع. اإلشارة بعد الرشاع، ُرفع وقد وقاال للذهاب، متأهب زورق يف الركاب، مع

غ��زار ال��خ��دود ع��ل��ى ودم��وع��ي ودع��ت��ه��م
وس��اروا اس��ت��ق��ل��وا ل��م��ا ع��ي��ن��ي دم��ع ف��اس��ت��ك��ث��روا

صار األعظم، البحر لجة يف طيبة بريح األرقم، انسياب الزورق هذا انساب ا فلمَّ
َعاب، الشِّ من ارتفع ما سريه طريق يف ويتجنب السحاب، مرَّ فوقه من ويمرُّ املوج يقتحم
وتحدر السماء وأظلمت الرِّياح واختلفت الجو، صفاء تكدَّر يومني مسافة قطع إذا حتى
واختفى كالجبال، جهة كل من األمواج وأقبلت الحبال، وتقطعت الدفة وانكرست ، النوُّ
واشتد الخطب، وعظم املهالك، مهاوي يف الوقوع وتحقق املسالك، أثر املالحني أعني عن
جنود وزحفت املصائب، وتوالت والنواح، العويل وكثر والصياح، النحيب وعال الكرب،
الرضاعة، راحة الربان وبسط األرباب، برب الرُّكاب واستغاث جانب، كل من األخطار

الجماعة: نت وأمَّ والدعاء واالبتهال
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ادع��ون��ي ال��ت��ن��زي��ل م��ح��ك��م ف��ي ق��ل��َت م��ن وي��ا ال��ع��ب��اد رب ي��ا ال��خ��ل��ق خ��ال��ق ي��ا
وال��ن��وِن ال��ك��اف ب��ي��ن األم��ر ج��ام��ع ي��ا ب��ي��دي ف��خ��ذ م��ض��ط��رٍّا دع��وت��ك إن��ي

الرضر، من وقوعه تحتم ملا مانع وال والقدر، القضاء لسهام دافع ال كان وإذ
هلك، النَّاس ِمَن فيه من وجميع القرار، إىل الفور عىل وانحدر ودار، الزورق اضطرب

للسمك. طعاًما وصار

واح��ُد وال��م��وت األس��ب��اب ت��ن��وع��ت ب��غ��ي��ره م��ات ب��ال��س��ي��ف ي��م��ت ل��م وم��ن

حيث األخوين؛ سوى وامللبوس املنقوش فقد بعد املنحوس، السفر هذا من ينج ولم
عليه نفسه وترك كالخشبة، التعب شدة من عليه وانطرح فركبه، بلوح منهما كل ظفر
واعتدل، السري يف به فاستقام األمطار، وارتفعت سكن قد البحر وكان األقدار، ملشيئة

وصل. وإليه الرب من به وقرب

م��س��ع��ى ألق��دام��ه��م أج��ف��ان��ي وأج��ع��ل ال��م��س��ع��ى ج��ي��رة م��ن وال��ق��رب ال��ص��ف��ا أروم
ال��دم��ع��ا أرس��ل��ت وال��ع��ي��ن ال��م��ن��ح��ن��ى ه��ي وأض��ال��ع��ي م��ه��ج��ت��ي ف��ي ال��غ��ض��ا ف��وادي
ب��ال��ج��رع��ا ح��ل وم��ن ال��ج��رع��ا ج��ان��ب إل��ى ل��وع��ت��ي ه��ي��ج��ت األي��ك ح��م��ام ي��ا أال
ال��م��رع��ى أخ��رج وال��ذي إل��ي��ه��ا أح��ن م��ح��ل��ه��ا ال��س��م��اء أف��ق ع��ل��ى ب��الد

املالم. يف الدهر عىل وأفرطا لالم، األلف عناق فتعانقا

غ��درا أو خ��ان م��ا إذا ع��ل��ي��ه ت��ع��ت��ب وال األم��ور ك��ل ف��ي ال��ده��ر ت��أم��ن ال
ض��ررا أب��ن��ائ��ه إل��ى ي��س��وق ب��م��ا ك��ل��ف��ا ح��ك��م��ه ف��ي ي��زل ل��م ف��إن��ه

نذهب أين إىل شعري، ليت اليدين: صفر عاريًا أصبح وقد منهما واحد كل وقال
بنيه من بنا وأغرى مكان، كل يف األثر منا واقتفى الزمان، علينا جار وقد أين؟ إىل
لصوصهم واستلبت النكد، حبائل قبل من لنا فنصبوا األجناد، منهم علينا وجنَّد األوغاد،
بالدرهم ذهب ألنه وأمر؛ أدهى فكان البحر علينا وسلط العدد، أقل وهو جمعناه ما منَّا

واألطمار. الجالبيب من كان ما عىل وأتى والدينار،
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أخ��وات ك��ل��ه��ا ال��ل��ي��ال��ي وه��ذي واح��د أب��ن��اء األي��ام إن��م��ا أال
ال��س��ن��وات ب��ه م��رت ال��ذي خ��الف ول��ي��ل��ة ي��وم ع��ود م��ن ت��ط��ل��بً��ا ف��ال

هذه يف الهالك، من لنا يكن لم األجل، يف فسحة ووجود وجل، عز بنا لطفه ولوال
بالخيبة الوطن إىل أنرجع الرض؟ مسنا وقد العرس هذا يف اآلن نصنع فماذا فكاك، الدفعة
أن وبعد الهجوع؟ الرزق طلب يف ونهجر الربوع، بجميع نطوف أم البدن؟ وتجريد
وهما الرأس، مسقط إىل يرجعان ال أنهما لهما بدا املقام، هذا مثل يف الكالم بينهما طال
وال مال بال وطنهما إىل اإلياب، عدم عندهما ح وترجَّ والبأس، الفاقة من الحالة هذه عىل

ثياب.

خ��ل��ي��ُل ال��خ��ل��ي��ل ع��ن ت��ج��اف��ى إن ج��م��ي��ل ظ��ن ح��س��ن ال��ل��ه ف��ي ل��ي
ق��ل��ي��ُل م��ن��ه وال��ك��ث��ي��ر ي��ن��ق��ض��ي وع��م��ٌر م��ن��ه ب��د ال رزق ل��ي
ي��ح��وُل ح��اٌل ال��زم��اِن وص��روف ي��س��ٌر ت��ت��اب��ع ال��ع��س��ران وم��ع
س��ب��ي��ُل ال��نَّ��ج��اة إل��ى ف��ي��ه ل��ك م��ن��ه ذرع��ك ي��ض��ي��ق أم��ر رب
ال��ع��ق��ول؟! ف��أي��ن ب��ه��ا ش��غ��ف��ن��ا ق��د غ��روٌر ال��ح��ي��اة ه��ذه إن��م��ا
ن��م��ي��ُل ع��ن��ه ون��ح��ن ون��راه ع��ن��ه ن��ع��رض ث��م ال��ح��ق ن��ن��ظ��ر
ي��ئ��وُل ال��م��آل ب��ن��ا م��ا وإل��ى م��اذا األم��ر ع��واق��ب ش��ع��ري ل��ي��ت
ال��ط��وي��ُل ال��ع��ري��ض ه��ذا ف��ع��الم م��ن��ه ب��د ال اإلل��ه ق��ض��اه م��ا
م��س��ت��ح��ي��ُل أراده م��ا وس��وى م��راًدا ال��ع��ب��اد ف��ي ل��ل��ه إنَّ
ن��ق��وُل م��ا ن��ف��وس��ن��ا ف��ي ل��ن��ا م��ا خ��ل��ق��ن��ا ف��ي��م��ا م��س��ت��ع��م��ل��ون ن��ح��ن

وقتهما عىل وخافا حالهما صالح فيه بما واشتغال والضياع، والقرى املدن يف فتوغال
األرض يحرثان وطوًرا الشجر، يقلعان وتارة الحجر، يقطعان تارة وكانا الضياع،
رعي يف وشهور، سنوات عليهما مرَّت وطاملا بمقدار، فيها الحبوب ويبذران باألثوار،
من فيه ما فيه كان ولو الغنى، من يقرِّبهما ما بمبارشة واهتما باألُجور، والبقر اإلبل
العودة يف وتذاكرا الفلوس، من أيديهما وامتألت العبوس، الدهر لهما تبسم حتى العنا،
لهما خطرت مسألة وأول اليسار، من لهما بما إليها الرجوع فاستصوبا الديار، إىل
الرواج، عند إال بالخاطر تهجس ال التي الزواج مسألة هي البلبال، منهما وهيجت بالبال،
فاستعدَّ عذل، أو الم من قفا ونصفع األمل، نبلغ اآلن وأبيه: أمه من ألخيه أحُدهما وقال
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ل، تحوَّ بضيائه والنَّهار أقبل، قد بظالمه الليل وكان الجميل، الصفح واصفح للرحيل، بنا
مسمعه. األمان بحديث مأل أن بعد مضجعه، منهما كل فأخذ للرَّاحة واحتاجا

أس��ح��اًرا ي��ط��رق��ن ق��د ال��ح��وادث إن ب��أول��ه م��س��روًرا ال��ل��ي��ل راق��د ي��ا

حتى طويلة، غري الزمن من وبرهة قليلة، هجعة إال الليل من مىض ما وأبيك فال
النار واشتعلت ورائحة، غادية أثر يف صائحة وصاحت ة، ورجَّ هذا عقب ضجة، وقعت
عدم الَكرَّة، هذه ويف يقظان، غري كان من السكان، من واحرتق الدار، جهات جميع يف
لم أخطار تجشم بعد إال العطب، من تخلصا وال اللهب، من سلما وما ة، الرصَّ اإلخوان
محرتقة، أماكن بني فيما ووثوب الرقاب، رضب دونها أهوال وخوض الحساب، يف تكن
وبغال. وأفراس وحمري ونعال، لباس عن وتجرَّدا طبقة، إىل طبقة كل من العرس بغاية

ال��ق��در ب��ه ي��أت��ي م��ا س��وء ت��َخ��ْف ول��م ح��س��ن��ت إذ ب��األي��ام ظ��ن��ك أح��س��ن��ت
ال��ك��در ي��ح��دث ال��ل��ي��ال��ي ص��ف��و وع��ن��د ب��ه��ا ف��اغ��ت��ررت ال��ل��ي��ال��ي وس��ال��م��ت��ك

سوى مالهما رأس يكن لم طائل، بال وتعب كدٍّ يف كوامل، أعوام سبعة ميض وبعد
ال أنه ورأيا الوالد، دار بذكر التنويه عن وأعرضا املالمة، من الدهر عىل فأكثرا السالمة،
احرتاق عند لفاقتهما والجار؛ الصاحب واعتزلهما وسعاد، بزينب اآلمال تعلق يف فائدة

الدار.

ب��ي ص��اح أق��اس��ي��ه م��ا أش��ك��و ج��ئ��ت وإن وص��اح��ب��ي خ��ل��ي ب��ال��ف��ق��ر م��ل��ن��ي ل��ق��د
األق��ارب ب��ي��ن وه��و غ��ري��بً��ا ي��ص��ي��ر ف��اق��ة ال��ده��ر م��ن ق��اس��ى ف��ت��ى وك��ل
األج��ان��ب ك��ل ك��األه��ل ل��ه ت��ع��ود ل��ل��غ��ن��ى ي��ن��س��ب وه��و غ��ري��ب وك��ل
ال��م��ص��ائ��ب أم��رِّ م��ن إال ال��ف��ق��ر وم��ا ال��ف��ت��ى زي��ن��ة ال��م��ال ف��ي إال ال��م��ال ف��م��ا
ال��م��واه��ب أج��لِّ م��ن إال ال��س��ع��د وم��ا م��ش��ق��ة إال ل��إلن��س��ان ال��ع��ك��س وم��ا
ال��م��ن��اص��ب ج��اه ح��از ق��د ج��اه��ٍل وك��م دره��ًم��ا ي��ح��ت��اج ال��ن��اس ف��ي ع��ال��م وك��م
ال��م��رات��ب ف��وق س��اد وض��ي��ع م��ن وك��م ق��دره ب��ال��ف��ق��ر ح��طَّ رف��ي��ع م��ن وك��م
ب��ال��م��ن��اك��ب ال��ع��ال أرب��اب ل��زاح��م��ت وق��س��م��ة ح��ظٍّ��ا ل��آلداب أنَّ ول��و
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للغضب، باعث ال أخي، يا وقال: يترضم، الغيظ بنار وهو وتبسم، أخيه إىل التفت ثم
وعال جل فإنَّه واإلعراض، لالعرتاض داعي وال اللهب، ذات والنار والبحر اللص عىل
الحكيم: القرآن يف تعاىل لقوله تبديل وال يغري، ال األول يف املقدَّر وإنَّ األغراض، عن منزه
وزاغ صوابه عنه وغاب وبرس، عبس وقد أخوه له فقال اْلَعِليِم﴾، اْلَعِزيِز تَْقِديُر ﴿ٰذَِلَك
عن وْلنكفَّ واألمصار األقاليم يف بنا تمرح وال األقطار يف بنا تسح ال أخي، يا البرص: منه

واالحرتاق. والغرق الرسق إىل اكتسبناه ما أمر آل حيث األرزاق؛ طلب يف السعي

ال��ك��وارب ال��خ��ط��وب أح��وال وم��ارس��ت ك��ل��ه��ا ال��ش��دائ��د أه��وال ن��ل��ت ل��ق��د
ال��ت��ج��ارب دوام ِح��ك��ًم��ا وع��ل��م��ن��ي وم��ره ال��زم��ان ح��الوات وذق��ت
ال��ُم��ح��ارب ل��ل��زم��ان ع��دوٌّ ك��أن��ي رم��اح��ه��ا ن��ح��وي األي��ام وأش��رع��ت
ش��وائ��ب م��ن خ��ال��ص وداد ص��ف��اء ل��ه م��ن آدم أب��ن��اء ف��ي أر ول��م

وتحوَّل بالنجاح، منها فزنا ما التي األعمال من شيئًا والصباح، املساء يف نبارش وال
ونسرتيح الجوع، من نموت أو الوحش ليفرتسنا املرفوع؛ الجبل هذا إىل السهل عن بنا
ن ويُحسِّ الخئون، الزمان عىل يسخط بَِرَح وال املرة، الكريهة املعيشة من املرة، هذه يف
رأسه الذي الشاهق، املرتفع هذا عىل معه وصعد أطاعه حتى املنون، كأس رشب ألخيه
إىل فيه انتهيا وعره، يف بأرجلهما وركض ظهره، عىل استويا فلما مالصق، للسحاب
بمراود يكتحالن وكادا الظما، بهما أَرضَّ قد وكانا الحرارة، بها اشتدت ساعة يف مغارة،
كان وحيُث مقصورة، كأنها الرَّائي لعني تبدو التي املذكورة، املغارة إىل فماال العمى،
كاملوتى األرض عىل سقطا نريان، القيظ من فيها اضطرمت طريق من إليها وصولهما
قد الحرارة درجة وكانت العرص، وقت إىل الحال هذه عىل وأقاما الجدران، بعض تحت
ال جص قطعة منه عليه فوقعت جدار، إىل بظهره أحدهما فارتكن ، الحرُّ وزال انحطت
وهم، وال وهن أدنى منها له يحصل ولم كالسهم، تحتها من مرق لكنه حمار، يحملها
فإذا ومبانيه، تركيبه يف بالدِّقة وتأمل فيه، النظر وأمعن الجدار، هذا إىل بوجهه والتفت
وقد حصني، حصن كأنه قرب دائر عن عبارة الحقيقة يف هو رصني، بناء آثار من هو
راقًدا أخوه وكان فيها فنظر ُمتسعة، طاقة فيه انفتحت قد أنه اإللهية الحكمة اقتضت
االمتداد من وراءها ما به يدركا ولم الحديد، ببرصهما آخرها يُدركا فلم معه، فنهض
العمل، هذا عىل بأخيه واستعان الطَّاقة، هذه بها فعالج آلة، أحدهما بيد وكان البعيد،
عظيم رسداب لهما وانكشف الجمل، منها يلج فرجة املذكور الجدار يف أحدثا حتى
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عىل آخره يف وعثرا رهان، كفريس فيه فانطلقا االرتفاع، جسيم الشكل مهندم االتساع،
من جملة به ووجدا وإشارات، ورموز وصور وكتابات، بنقوش ُمزخرًفا فألفياه إيوان،
والصور الرَّفيعة، والدرر البديعة، والآللئ األسعار، الغالية الثمينة واألحجار، الجواهر
سبحانه هلل شكًرا فسجدا الفاخرة، واألسلحة الوافرة، واألموال العجيبة، واألواني الغريبة،
الجبل من مدينة أقرب إىل توجها ثم الجليلة، الربانية والهبات الجزيلة، النعم هذه عىل
أن غري من أيام، عدة يف كنزهما إليها ونقال سور، ذات واسعة داًرا بها واكرتيا املذكور،
للغادي األبواب وفتحا والخدم، والجواري الحشم، من وأكثرا األقوام، من أحد بهما يشعر
ما بكل الفدافد، جميع من الشعراء وانتجعتهم والبارح، الناس من والسائح والرائح،
واملواهب، العطاء ببحار والراكب، املايش منهم فغمرا القصائد، منتخبات من وراق َرقَّ
ملعالجة واملارستان للعبادة املساجد وشيدا السبيل، وأبناء واملساكني الفقراء عىل وأنفقا
جميع يف واشتُهرا والرخاء، الشدة يف والبذل السخاء يف ذكرهما وشاع والعليل، املريض
كل يف عليهما وأثنوا العباد، قلوب إليهما فانجذبت األخالق، ومكارم بالسماحة اآلفاق
الرعية سريتهما بُحْسِن ولهجت بشوش، بوجه وأمراؤها الدولة أكابر عليهما وأقبل ناد،
األشبال، أبي عرصهما سلطان األقيال، سيد مجلس يف مدائحهما وتناشدوا والجيوش،
قبَّال عليه، بهما قدم فلما نسبهما، حقيقة عىل بنفسه ليقف طلبهما؛ يف رسوله فأرسل
وصفاء البقاء بطول له دعا ما بعد األبيات، بهذه يمدحه أكربهما وقال يديه، بني األرض

األوقات:

ت��ت��ش��رُف ب��ك��م ال��دن��ي��ا ف��م��م��ل��ك��ة رق��ه��ا ب��م��ال��ك أرض ش��رف��ت ل��ئ��ن
م��ن��ص��ُف وح��ك��م��ك م��ش��ك��ور وس��ع��ي��ك ن��اف��ذ أم��رك ال��ده��ر ب��ق��اء ب��ق��ي��ت
ي��وس��ُف ف��رع��ون أم��ص��ار ف��ي ت��م��ك��ن م��ث��ل��م��ا ال��ب��س��ي��ط��ة ح��ف��ظ ف��ي وُم��كِّ��ن��ت

من حياتهما مدة يف تجرعاه وما القصص، من لهما ما عليه تليا أن بعد له تبني ومذ
السياسة، أصول وعرفوا التداريب، وهذبتهم التجاريب، حنَّكتهم ممن أنهما القصص؛
إليهما ونظر وكرمه، فضله بساط لهما بسط الرِّياسة؛ أرباب سمط يف االنتظام واستحقوا
واعتمد وعرتته، ندمائه من وجعلهما ته، سدَّ من وقرَّبهما شيمه، وُحسن عنايته بعني
عىل خلع حتى وظيفة، بعد وظيفة يقلدهما يزاُل وال املنيفة، مملكته تدبري يف عليهما
املخدَّرات، من كريمتان له وكان اإلمارة، حلة أصغرهما وألبس الوزارة، خلعة أكربهما
عىل ومنَّ بالكربى، الوزير عىل فأنعم البنات، من أترابهن بني والقمر الشمس كأنهما
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يف معه وعاشا الشكر، هلل منهما وتضاعف باليرس، عرسهما وتبَدَّل بالصغرى، األمري
األخوين، هذين عاقبة كانت هكذا الخيش، بعد الحرير حلل يف رافلني عيش، وأرغد سعة
بلوغ السعي هذا يف لهما فكان املنية، إىل بقدميها سعيا وقد فقريين، يتيمني نشآ اللذين

األمنية.
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الناس بني نداولها األيام وتلك

مولًعا بالسياحة، مغرًما كان الرصيع، نسل من خليع، رجل العرص سالف يف بمرص نشأ
عضبه، التطواف يف منتضيًا الغربة، إىل األمل غارب ممتطيًا باملالحة، نشأته عهد من

زاد. وال ماء بال الفيايف يف ساعيًا واألنجاد، األغوار قاطًعا

ن��اءِ ع��ه��ده ق��ري��ب ل��ش��خ��ص أخ��رى إل��ى ي��س��ي��ر أو ب��أرض ي��س��ت��ق��رُّ ال
ب��ال��خ��ل��ي��ص��اءِ وي��وم��ا ب��ال��ع��ذي��ب ًم��ا وي��ْو ب��ال��ع��ق��ي��ق وي��وم��ا ب��ح��زوى ي��وم��ا
ت��ي��م��اءِ ق��ص��ر وح��ي��نً��ا ال��ح��زون ش��ع��ب وآون��ة ن��ج��ًدا ي��ن��ت��ح��ي وت��ارة

الَحَرام، ِهللا بيت إىل حج أنه األقطار؛ بجميع املتوالية األسفار، بعض يف له اتفق وقد
زنجيٍّا األسحار، يف سمع إذ بالكعبة، طوافه عند ربه يدعو هو وبينما األعوام، من عام يف
كتابك يف قلت أنت إلهي، صالته: من انرصافه عقب ترضعاته، يف يقول باألَْستَار، ُمتعلًقا
شديد يا دولتي فأين النَّاِس﴾ بنَْيَ نَُداِولَُها اْألَيَّاُم ﴿َوتِْلَك أحبابك: خالصة عىل املنزل
يا كيف له: وقال اإلخراق، غاية به وأخرق األطواق، من وجذبه منه فدنا والباس؟ القوى
أم الربرة، الكرام القوم من البرشة أسود يا ولست باملحال؟! أملك تعلق الرِّجال، أخسَّ
مخلوق أنحس يا املطامع، منك وتتعلق الفلك، إىل الصعود ترتقب — لك أمَّ ال — كيف
ويلك يا الرِّق، ثياب عنك تخلع ولم بالعتق، تفز لم اآلن إىل أنَّك مع الطوالع؟! بأسعد
فلتات من فلتة فتلك مأمور، صورة يف آمًرا كان الذي كافور، بوالية اغرترت قد كنَت إن
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والوغد اآلبق، العبد أيها بموالك وكأنك الظهر، تقصم التي هفواته من وهفوة الدهر،
عليك وصبَّ الرتاب، عىل وطرحك منقلبك، سوء إىل وردَّك طلبك، يف جدَّ وقد املارق، املهني
قارصة، أمنيتك هذا يا واجعل كدِّك، إىل عملك يف وارجع حدك، عند فقف عذاب، سوط
رعونته عىل بفعله استدل وقد الزِّنجي، له فقال الظَّاهرة. عورتك وسرت بطنك ملء عىل
التقريع هذا عن وكف إليك، وال منك األمر فليس عليك، خفف هذا، يا عقله: وسخف
باإلجابة وتعاىل سبحانه وأنه قدير، يشء كل عىل هللا أنَّ تعلم فإنك والتشنيع، والتوبيخ
أحٌد هللا باَب دق ما ألنَّه املطالب؛ بنيل والفوز املآرب، بلوغ من ثقة عىل وإني جدير،
والدي عهد من ونيتي، اعتقادي هو وهذا أراد، بما إحسانه فيض من فاز إال العباد من
من الثقات، بنص عليه هللا صلوات قال وقد واآلت، املايض يف بالنية والعربة ونشأتي،
ال أنه ، تَُعدُّ ال التي مكارمه يف ورجائي ِبالنِّيَّاِت.» األَْعَماُل «إِنََّما املرويات: األحاديث ضمن
بصفوة إليه وتوسلت أعتابه، عىل وقعت وقد ِسيََّما ال الَقْصِد، بغري العام هذا يف يُردَّني
وقد َلُكْم﴾، أَْستَِجْب اْدُعونِي َربُُّكُم ﴿َوَقاَل طبٌّ للقلوب وهو تعاىل قوله وحفظت أحبابه،

لإلصابة. وإياك هللا وفقني اإلجابة، من نيأس فال بالدعاء أمرنا
يحرتق وكاد والعرب، العجم سنة عن وانحرف الغضب، منه تمكن وقد الخليع فقال
وبلغت دعاك، هللا استجاب إن ذهب: فيمن ويذهب نفسه يقتل أو بلهب غيظه نار من
بالسواد، بدني خضبت وإال الفتن، ألوية ورفعت الزَّمن، قفا صفعت ُمناك، زعمك عىل

واد. كل يف جنسك أبناء مع وِهمت
وتعدَّى الحرم، يف لرضبه البطاح، يف نظره عن وغاب وراح، سبيله َخىلَّ أنَّه ولوال
شجر ما عىل ندم رام، ما نال ربما العبد هذا أن من الرصيع ابن لخوف لكن وظلم، عليه

قال: من قول الحال يف وتَذَكَّر الخصام، من بينهما

أح��ك��ام��ه س��ادات��ه ع��ل��ى ن��ف��ذت ال��ش��رى ع��ب��د ص��ادف��ت ال��ع��ن��اي��ة وإذا

موطنه، إىل إنسان كل وحنَّ والثج، العج ُسويَعات وانقضت الحج، أوقات مضت وملا
درج، أين يعلم فلم الزِّنِْجيُّ ا فأمَّ طريق، متن فريق كل امتطى وسكنه؛ أهله إىل واشتاق
من عرش فوات بعد البحر ركب من جملة من فكان الخليع ا وأمَّ عرج، سلم أي عىل وال
الرَّسول، بزيارة القفول قبل يتمتع ولم طيبة، ينتجع لم الخيبة، لتمام ألنَّه النحر؛ عيد
الرشاع نرش بعد بهم انتقلت والسكينة، الوقار أهل من فتية مع بالسفينة، حلوله وعند
كان وقد عليها، بالحمول وعطفوا إليها، الوصول أملوا التي الجهة إىل البقاع، أرشف من
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بني ُخلفاء من أو أمية بني ملوك من كأنه الناس، عن بجانبه معرًضا الربهة هذه يف
يف يرتنم كان ولذا الجماعة؛ أحد مخالطة عن بالقناعة الستغنائه إال ذاك وما العباس،

والعدو: الحبيب عن ُعزلة يف كان من بقول والغدوِّ الرواح

أزوُر وال أزار ف��ال ه��ج��رت أب��ال��ي ف��ال ال��زََّم��اُن وأدب��ن��ي
األم��ي��ُر رك��ب أم ال��ج��ن��د أس��ار ي��وًم��ا ع��ش��ت م��ا ب��ق��ائ��ل ول��س��ت

عىل وانحطت الزَّوال، قبل السماء أظلمت ليال، وخمس أيام خمسة بعد لكن
املسري، اتجاه عن فحرفتها الهبوب، متواترة عاصفة ريح الجنوب، جهة من السفينة
إىل املفيض االرتباك هذا من األرواح، خالص يف ح، مالَّ كل واجتهد الكبري، رشاعها ومزقت
وخاب القضاء، ونزل الفضاء، ضاق بل اآلمال، تحققت وال األعمال، نجحت فما الهالك،
األمان، بالخوف وتبدَّل البنَي، غراب ونعب الَحنْي، وحان النجاء، إىل الوصول وعز الرجاء،
ونادى الحمام، الجميع رءوس عىل الحمام، من وطار والجبان، الشجاع عقل وطاش
تلك عىل األمواج، جنود صالت حيث املحاق؛ هذا بعد البقاء إىل سبيل ال الفراق، منادي
املاء من اغرتفت بما وانجذبت النهار، طلوع قبل فانخرقت الساج، من املصنوعة السفينة
الفَرق، من يهلك كان الذي الرصيع ابن سوى الغرق، من نجا أنَّه أظنُّ وما القرار، إىل
فانزوى الصنادل، بعض األقدار بمصادفة أَْدَرك أنَّه العاجل، املوت هذا من نجاته وسبب
إال أمله انقطع وقد مراقب، له الرَّدى َطَرَف أنَّ يشك ال وهو مصاحب، وال رفيق بال فيه

السابق. يف منه كان عما االعتذار يف وأخذ الخالق، من

ع��ارف أن��ت ب��ه م��م��ا وج��ل ع��ل��ى واق��ف ب��اب��ك ع��ن��د ال��خ��ط��اي��ا أس��ي��ر
وخ��ائ��ُف راٍج ف��ه��و ف��ي��ه��ا وي��رج��وك غ��ي��ب��ه��ا ع��ن��ك ي��غ��ب ل��م ذن��وبً��ا ي��خ��اف
م��خ��ال��ُف ال��ق��ض��اي��ا ف��ص��ل ف��ي ل��ك وم��ا وي��ت��ق��ي س��واك ي��رج��و ال��ذي ذا وم��ن
ال��ص��ح��ائ��ُف ال��ح��س��اب ي��وم نُ��ش��رت إذا ص��ح��ي��ف��ت��ي ف��ي تُ��خ��زن��ي ال س��ي��دي ف��ي��ا
ال��م��ؤال��ُف وي��ج��ف��و ال��ق��رب��ى ذوو ي��ص��د ع��ن��دم��ا ال��ق��ب��ر ظ��ل��م��ة ف��ي م��ؤن��س��ي وك��ن
ت��ال��ُف ف��إن��ي إلس��راف��ي ��ي أرجِّ ال��ذي ال��واس��ع ع��ف��وك ع��ن��ي ض��اق ل��ئ��ن
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إىل البحر وسكون الجو صفاء عند الخفيف، الصندل هذا به وصل قليل وعما
الشمس وكانت انتظار، بدون فوًرا عليه فصعد االنحدار، سهل جبل سفح تحت رصيف،
وعاد واسرتاح أثوابه، ت جفَّ حتى فصرب ارتفعت، رمحني بمقدار األرض وعن طلعت، قد
عنه زال وقد وقال يديه، السماء نحو وبسط قدميه، عىل قائًما استوى ثم صوابه، إليه

العطب: ربقة من رجله وتخلصت التعب،

ال��ب��ح��ر ظ��ل��م��ة ف��ي ال��م��وج ب��ي��ن ال��م��وت م��ن رف��ق��ت��ي دون أن��ق��ذت��ن��ي إذ ال��ح��م��د ل��ك
ال��ب��ر إل��ى س��ري��ًع��ا رب��ي ي��ا ب��ل��ط��ف��ك ي��ائ��ًس��ا ك��ن��ت وق��د وح��دي ون��ج��ي��ت��ن��ي

فوصل مهل، وال توان بال السري يف وأخذ عجل، عىل اليمني جهة إىل التفت ذلك وبعد
الروع عنه ذهب وقد واضطجع، حافته عىل فجلس نهر، فيه نضري مرج إىل العرص، قبل
من اقتطف وَجب، عليه ما وصىل وتوضأ النَصب، عنه خفَّ ما إذا حتى وصرب والفزع،
يف طرفه ويرسح أكنافه، يف يجول وهو وقال األثمار، من خلته سد ما األشجار، بعض

أطرافه:

واغ��ت��راُب اغ��ت��م��ام ط��ل��ي��ع��ت��ه ب��ج��ي��ش ب��يَّ��ت��ن��ي ال��ده��ر م��ا إذا
ك��ت��اُب ع��س��ك��ِره أم��ور ي��س��وس ك��م��ي��ن ج��ه��ت��ي م��ن ع��ل��ي��ه أغ��ار
ارت��ي��اُب ح��ق��ائ��ق��ه��ا م��ن ع��ج��ائ��ب ال��ل��ي��ال��ي ش��ي��م م��ن أن��ص وب��ت
ال��ش��راُب ه��م��وم��ه��م ي��ج��ل��و ك��م��ا ف��ؤادي ع��ن ه��م��وم��ي أج��ل��و ب��ه��ا

بعيد، غري ولكن وسار وجهره، رسه يف مواله عىل وتوكل ظهره، وراء املرج ترك ثم
مالبس عليهم واألجفان، الشعور ُسود األلوان، بيض رجاٌل الربيد، خيل عىل فصادفه
وا َوبَشُّ إليه، بكليتهم مالوا عليه، أعينهم وقعْت وملا سنان، منهم واحد كل يد ويف حسان،
عىل وحملوه اإلكرام، من الغريب يستحق بما وقابلوه اإلسالم، بتحية وحيوه وجهه يف
الرياض بني الحركة، عىل به وتمادوا ُمستقيمة، سريها يف التي الجياد من عظيمة، دابَّة
ملكهم يدي بني ومثلوه باملأنوس، عندهم يعرف باب من أدخلوه حتى والربكة، باليُْمِن
ولطافة، ة ِبِرقَّ معه تكلم جليٍّا، وعرفه مليٍّا، تأمله أن فبعد لآلبنوس، لونه يف املضاهي
فأيقن بالحرم، الوقفة صاحب أنَّه تحقق قد الرصيع ابن وكان يَاَفة، الضِّ دار إىل به وبعث
ُربَّما أنَّه وتوهم وحيفه، جوره منه وخيش خيفة، نفسه يف وأوجس القدم، منه زلَّت أنه
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هنالك الرب، يف شيئًا عنه أغنت ما البحر من نََجاته وأنَّ أهله، إىل وصوله قبل بقتله، أمر
يف وقع قد كان وال الفلوات، يف أو السفينة يف هلك لو أنه وتمنى الَعَربات، عينيه من نثر
ُدعي ملا أنه بَيْد تتوقد، تزل لم قلبه يف اإلساءة نار أن يحتمل الذي األسود، هذا قبضة
فأجيب بالسنة وأتى األرض، يديه بني الحال يف قبَّل كاملة، أيام عرشة بعد املقابلة، إىل
الحياء كساه وقد الخليع فقال الكرام، ابن يا مرحبًا بابتسام: امللك له قال ثم بالفرض،

والوجل: الخوف من اعرتاه كان ما وزال الخجل، ثوب

وأوض��ُح أج��ل��ى ع��اق��ب��ت إن وع��ذرك وأس��م��ح أن��دى ع��اف��ي��ت إن س��ج��اي��اك
أج��ن��ُح ال��ل��ه م��ن األدن��ى إل��ى ف��أن��ت م��زي��ة ال��خ��ط��ت��ي��ن ب��ي��ن ك��ان وإن
وأص��ف��ُح ح��اال ع��ن��ك س��أع��ف��و ف��ق��ال: ب��ف��ع��ل��ت��ي ال��م��ل��ي��ك س��ي��ج��زي��ن��ي وق��ل��ُت:

عىل وأجلسه مكانه، عن له وتزحزح وأدناه، سدته من قربه أبداه، ما منه سمع فلما
وقع ذنب أي ونحره: عارضيه يف وقبله صدره، إىل ضمه وقد له وقال أماِنه، يف الرسير
أما واالعتبار؟ الجاه صاحب يا االعتذار بهذا تأتي حتى عنك صدرت جناية وأية منك؟
يوجب ما هناك يكون أن هللا معاذ الخليل، نعم املخلص لغالمك الجليل، املقام رب يا أنت
وكاد وانرشح، صدره اتسع وقد الخليع فقال صعوبة، أدنى فيه لوم إىل ويدعو العقوبة،
بامللك أوىل إنك الخصال، رشيف ويا الخالل، كريم يا تاهلل والفرح: الرسور شدة من يطري
وإنك جدال، أو نزاع ذلك يف يكون وهل خريك، بحار األنام عىل فاضت حيث غريك؛ من

الكمال؟! مناقب جميع عىل احتويت قد

األدي��ب ب��ع��ض��ه��ن ح��ص��ر ف��ي ح��ار ص��ف��ات ب��دي��ع م��ن ش��ئ��ت م��ا ف��ي��ك
األري��ب ي��س��ود ب��ه وس��داد وس��خ��اء ورأف��ة ح��ل��م ف��ي��ك

من فعندي الخصوص، عىل أنا ا أمَّ واإلخوان، أهله من أعز إنسان، كل عند وألنت
األمثال؛ بعدله تُرضب من وأسعد واألقيال، امللوك أوحد أنَّك يثبت به ما والنصوص، األدلة
املكانة، علو من أهله أنت بما فجوزيت جفوَت، وما فأحسنَت وأسأُت فعفوَت، جنيُت ألني

باإلهانة. فعله سوء عىل سواك وجوزي

الزُم ه��و م��ا ب��ث ف��ي وأط��ل��ق��ت��ه��ا أل��ُس��نً��ا ك��ل��ي أص��ب��ح��ت أن��ن��ي ول��و
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ت��راج��ُم ال��خ��اف��ق��ي��ن ف��ي اش��ت��ه��رت ب��ه��ا م��ن��اق��ب ب��ع��ض إح��ص��اء ع��ن ل��ق��ص��رت

وهو يقول رآك، من كل حال ولسان مثيل، زمانك يف لك فليس والتفصيل: وبالجملة
لواك: تحت واقف

األك��اس��ره وم��ل��ك ال��دن��ي��ا ل��َي وك��ان��ت ن��ع��م��ة ك��ل ف��ي أص��ب��ح��ت أن��ن��ي ول��و
ن��اظ��ره ل��ش��خ��ص��ك ع��ي��ن��ي ت��ك��ن ل��م إذا ب��ع��وض��ة ج��ن��اح ع��ن��دي وازن��ت ل��م��ا

وقد له، ُمخاطبًا الخليع فقال غمره، إحسانه ولجزيل وَشَكره، امللك عليه فأثنى
العباس: بن إبراهيم بقول اإلفالس، بعد أثرى

ح��ل��ِت ه��ي وإن ت��م��ن��ن ل��م أي��ادي م��ن��ي��ت��ي ت��راخ��ت م��ا ع��م��ري س��أش��ك��ر
ت��ج��ل��ِت ح��ت��ى م��ن��ه ب��م��رأى ف��ك��ان��ت م��ك��ان��ه��ا ي��خ��ف��ى ح��ي��ث م��ن خ��ل��ت��ي رأى
زل��ِت ال��ن��ع��ل إذا ال��ش��ك��وى ُم��ْظ��ِه��ر وال ص��دي��ق��ه ع��ن ال��غ��ن��ى م��ح��ج��وب غ��ي��ر ف��ت��ى

والخليع، امللك فقام والرضا، باملرسات أقبل قد والليل انقىض، قد النَّهار وكان
حتى بهم فسارت عربة، الديوان من خروجهم عند وركبوا املطيع، ابن الكامل والوزير
َلِبثُوا أن وبعد نهر، عىل مرشفة بمنظرة القرص، هذا يف ونزلوا العقبة، قرص إىل انتهوا
الحرضة أمام مطرب، ابن الرشيف دعاهم قصرية، الزَّمن من ولُحيظة يسرية، ُهنيهة بها
يف املكتوبة، بهم فصىل القراءة، حسن وكان وراءه، فاصطفوا املغرب، صالة إىل امللوكية
املشكورة، املائدة قاعدة إىل املذكورة، الصالة من الفراغ بعد انتقلوا ثم املطلوبة، الساعة
صعدوا القهوة، بُوا َرشِ أْن وبعد اإلمام، قياًما آخرهم وكان الطَّعام، ِمَن اكتفوا حتى فأكلوا
واإلمام الوزير من كل وركب األخرية، العشاء صالة فصلوا ربوة، عىل القرص بستان يف
الرصيع، البن املكان خال وملا بيساره، امللك من فاز ما بعد داره، إىل وتوجه صغرية، عربة
وكيف القرى، أم من االنرصاف بعد له وقع عما امللك سأل املطيع، وابن مطرب ابن من
فانكرست البحر، ركبت أني اعلم له: فقال الذرى؟ عالية املدينة هذه إىل وصوله كان
رجال وحملني رش، وال سوء بال الرب، إىل فأوصلني بلوح وتعلقُت صخر، عىل السفينة
األسوار، من بي دنوا ا فَلمَّ باجتهاد، املدينة إىل بي وساروا جواد، عىل حملوك كما الربيد
تاج الخميس يوم يف الهلك، من السالم بعد ألبسوني النهار، رابعة يف الشمس وكانت
والبنود، العساكر من فيه أكثروا عظيما موكبًا السعود، طوالع أحسن يف يل وعقدوا امللك،
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عىل أجلسوني حتى موايس، أحوايل جميع يف يل والدهر رايس، عىل واملظلة بي ومشوا
ذلك، عىل لهم الحامل عن بعد فيما وسألت البخت، سعادة من هذا أنَّ جرم وال التخت،
فأخربني األرب، به بلغت الذي السبب هذا هو وما املمالك؟ من بغريهم يقتدوا لم وملاذا
أنَّ العظيم، البلد هذا يف قديم، من الجارية العادة أن الوزير، ضمنهم من غفري، جم
الخلعة عليه وخلعت قادم، أول األجانب من عليها ولَّت القائم، ملكها مات متى الرَّعية
يف العالم، امللك قول مصداق هذا خليع يا لك وأقول بالعبودية، له وأذعنت امللوكية،

اْألَيَّاُم﴾. ﴿َوتِْلَك الحكيم القرآن

واب��ت��س��م س��ال��م وال��ده��ر دول��ت��ي أت��ت��ن��ي ل��م��ا
ال��ن��ع��م ف��ي��ض م��ن أرج��وه م��ا وب��ل��غ��ت ال��م��ن��ى ن��ل��ت
ال��ع��ل��م م��ن��ش��ور أوت��ي��ت ال��ذي ال��م��ل��ك ف��ي وغ��دوت

يل وتُذعن املرام، بهذا يوم ذات أَْحَظى أْن الفطام، عقب تَُحدِّثني نفيس وكانت
ال حام، أبناء من حاسد يل وكان البالد، يف األحكام نافذ وأكون العباد، بعض بالطاعة
يا أنك املنام، يف لك رأيُت إني بي: متهكًما يل يقول فكان باملالم، مواجهتي عن يغفل

وأقول: بي يسخر كما به وأسخر وأجول، عليه أصول فكنت األنام، رقاب تملك حام

األدب أس��أَت م��ن ع��ل��ى أت��دري ح��اس��ًدا ل��ي ك��ان ل��م��ن ق��ل أال
وه��ب م��ا ل��ي ت��رض ل��م ألن��ك ف��ع��ل��ه ف��ي ال��ل��ه ع��ل��ى أس��أَت
ال��ط��ل��ب وج��وه ع��ل��ي��ك وس��د زادن��ي ب��أن ع��ن��ه ف��ج��ازاك

رب يا أنت الخليع: فقال ربي، بفضل رمت ما نلت حتى ودأبي، دأبه هذا يزل ولم
ما األخالق مكارم وعن فعدلت، ملكت ألنك وزيادة؛ للحسنى أهل عرصك يف السعادة،

عدلت.

ال��س��ل��ف ع��ن ي��س��ل��ي م��ا ب��ق��ائ��ك ف��ف��ي ت��رف وف��ي ع��ي��ش ص��ف��ا ف��ي وُدم ف��اس��ل��م
ال��ص��دِف ع��ل��ى ت��أس��ى ف��ال ُدر وأن��ت ج��س��د وال��ورى روح ل��ل��م��ج��د ف��أن��ت
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فآثر األقوام، من كثري بلغات وعرف األعوام، من الستني ناهز قد الرصيع ابن وكان
وولده. أهله إىل الرجوع عىل بلده، يف امللك مع اإلقامة

وي��أم��ن��ن��ي أل��ق��ى م��ن آم��ن ف��ح��ي��ث وط��ٍن وم��ن أه��ل م��ن ب��د ال ك��ان إن

الذي النديم، هذا مات وملا سنة، لقرصها كأنها مرت سنة، عرشين خدمته يف وعاش
عىل وبكى بمأتمه واحتفل لحده، إىل دولته أرباب مع امللك شيعه خديم، أصدق كان
الحرسات. بادي أثنائه يف عليه كان سنوات، ثالث سوى بعده يعش ولم وفقده، فراقه
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الصديق بمسامرة االحتفال عن املناصب بمبارشة االشتغال يف

والصاحب

عبارة أخبار؛ وجهينة أحبار، حرب عن اآلثار، ُمدن بإحدى األرسار، خزانة من نقلت
امِلَقة إىل يديها بإحدى تُشري مرسومة، الكتاب يف صورة تحت مرقومة، بالحروف
ذاتها يف تُعدُّ اللطافة، من فيها ما مع وهي والشقاق، املقت إىل وباألخرى والوفاق،
أنهكت ساسان، بني عفاة من كهل تلمسان، بمدينة يُوجد كان أنَّه ونصها: خرافة،
لبيب، ذكي حفيد أو نجيب، وليد له وكان بالطالقة، دهره يقابله ولم الفاقة، جسمه
يف وأبدى والكتابة، منه القراءة فتعلم وفتيان، أطفال ومعلم صبيان، مؤدب إىل انحاز
بأسبق األدب ميدان يف وجال والرصف، النحو غريه عن وأخذ النجابة، دروسه حفظ
من واستحوذ الوضيع، قدر به يرتفع ما والبديع، والبيان املنطق من وبلغ طرف،
ما عىل البحث وآداب والتوحيد والفقه والحديث الفنون، وسائر واللغة واإلنشاء العروض

والحساب. والهندسة والجرب الهيئة معرفة يف وبرع العيون، به تقر
وال مجاٍر، يُجاريه ال أصبح حتى الصعاب، مسائله فن كل يف الوقاد بفكره وحل
انتهى مدينة آخر وكانت البالد، أكثر إىل العلم طلب يف وهاجر مباٍر، مجاله يف يُباريه
سفينة معهم وركب والرياعة، البالغة وأبطال الرباعة، بأقيال فيها فاجتمع بغداد، إليها
لهم تَبنَيَّ ا فَلمَّ باعه، العلوم من فرع كل يف بينهم ومدَّ رشاعه، بحرها يف ورفع املناقشة
املدينة يف وكثرت إليه مالوا األخدان، بني املعارف يف زمانه أوحد وأنَّه امليدان، فارس أنه

جريانه. لسان بكل أخالقه عىل وأثنت نه، خالَّ
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وزير مسامع طرق حتى القياس، حد عن الخارجة معلوماته ذكر الربية بني وشاع
األُستاذ هذا إنَّ س: الجالَّ نبالء من محفل يف وهو له قيل حيث العباس؛ بني خلفاء أحد

إياس. من وأذكى قس، من أفصح
املباحث دونه الذي الفاضل، هذا دار غٍد يف اقصد جرير: ابن لحاجبه الوزير فقال
وحاسبًا ومشريًا، كاتبًا أتخذه لعيل بركابه؛ يزورنا أنه جنابه، من والتمس مناضل، كل
وبني عندك سيكون إنه وقال: بلبيك، وأجاب األرض الحاجب فَقبَّل وسمريًا، بالديوان
عن وسأله إليه وسعى الرسعة، عظيمة بغلة هيَّأ الجمعة، يوم صبيحة يف كان ا َفَلمَّ يديك،
مثواه، وأكرم قربه مواله، إىل به وجاء لقيه ومذ جواره، يف ساكنًا كان وجيٍه من داره،
الفكاهة، حلو املتفنن هذا كان وملا سواه، من عىل درجته ورفع مأواه، من بُرواق وأنزله
بالغته، بسحر األلباب وسلب بفصاحته، العقول خلب النباهة، حجازي املسامرة حسن
والباس، العرس عنه ويذهب شهرته، أعالم املأل بني ينرش بما نشأته، عهد من وتشبث
ويرغب ى، َ الرشَّ أُْسد له ويطيع الورى، قلوب إليه ويجذب الناس، بني اليرس له ويجلب

الرشاد. ذوي فيه ويحبب العباد، فيه
يدع ولم الحسن، بالذكر وفاز بغيته نال حتى والعلن، الرس يف بذلك احتفل وقد
فكنت عليه، الُعقاب انقضاض تواٍن بال وانقض إليه، سارع إال شيئًا الخري أفعال من
عابس، بشوش بوجه املجالس، يف يبدو وتارة ساجد، راكع كناسك باملساجد، تراه تارة
مضمار يف السبق، قصب أحرز وطامًلا واإلحسان، الرأفة حلة يف األقران، بني يربز وطوًرا
السلوك، هذا بمثل تقرب أن إىل كسل، وال فتور بال العمل، هذا عىل وتمادى الحق، نرضة
اإلنشاء كاتب بوظيفة الخليفة، ديوان يف فقلده امللوك، به تفتخر الذي الوزير هذا من
وصار الديوان، كتاب رئيس مرتبة عىل استوى حتى إيوان، إىل إيوان من تنقل ثم املنيفة،
ويترصف النعم، أودية يف ويتقلب املراتب، ذوي سلك يف انتظامه بعد املواكب، يف يركب
وينمو مناره، يعلو يوم كل يف زال وال والقلم، السيف بأرباب يتعلق فيما التام الترصف
أن إىل وقاره، الوزراء أفئدة يف ويغرس اعتباره، األمراء بني ويزداد فخاره، الدوام عىل
ففاز السعادة، عيون والحظته وصل، ما إىل األزلية باإلرادة ووصل األمل، زمانه من نَاَل

وزيادة. بالحسنى

ج��ال��س وه��و ل��ه ت��ق��ض��ى ق��د وآخ��ر ي��ن��ال��ه��ا ال ح��اج��ة راٍج ُربَّ أال
آي��س وه��و ل��ه تُ��ق��ض��ى ال��ذي وت��أت��ي ل��غ��ي��ره وت��ق��ض��ى ه��ذا ل��ه��ا ي��ج��ول
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حسنها يف بحرة املدينة أعيان بنات من وتأهل الرَّفيعة، الوظيفة بهذه تقلد أن وبعد
والجواري الخدم من داره عليه وامتألت الجزيلة، بخرياتها الدنيا عليه أقبلت بديعة،
والصاحب، الصديق بمسامرة االحتفال عن املناصب، بمبارشة واشتغل الجميلة، الروميات
وقال املذاهب، أقوم عن باالنحراف واتهموه جانب، كل من الحساد طوائف عليه فثارت

شاعرهم: فيه

االع��ت��ب��ار ث��ي��اب وأل��ب��س��ه أص��ل وض��ي��ع ال��زم��ان رف��ع إذا
االح��ت��ق��ار ب��ع��ي��ن أب��ًدا ل��ه وان��ظ��ر س��واه أردت م��ن ف��س��ال��م

قد استقامته وعدم فظاظته وأن والعبوس، بالتقطيب تبدلت بشاشته أن وزعموا
ه، ذَمِّ يف وبالغوا اإلنصاف، طريق عن وحاد األرشاف، اعتزل وأنه النفوس، منهما اشمأزت
القائمة األدلة من فعله سوء إنَّ الوزير: مجلس يف بعضهم وقال ه، أمِّ هجاء يف وبالغوا
بغى، بغيته نال ملا وأنه ُمرتاب، للفتن ومثري كذاب، ُمبري وأنه أصله، ة وِخسَّ دناءته عىل
أمسه. يف لقيه ما يومه يف يذكر ولم جنسه، أبناء عىل وتاه وطغى، الهداية بعد وضلَّ

والبعاد، القرب عىل باألنام مرضة حياته وإن عاد، قوم من بقية إنه آخرون: وقال
هذه إذاعة عىل لهم الباعث وليس املثالب، عىل للعاكفني ونصري املعايب، لذوي ظهري وإنه
والحسد الغرية سوى صائبة، به سهامها التي األباطيل هذه وإشاعة الكاذبة، األقاويل

الكمد. بنبال رماهم الذي

ت��ت��وج��ه ف��ن��ح��وه م��ن��ه وف��ررت م��ق��دًرا األم��ور م��ن خ��ش��ي��ت وإذا

إىل ونسبوا قصرية، غري الزمن من مدة الوترية هذه عىل أقاموا فإنهم وبالجملة
أشعاره: بديع من بقوله هجاه أنه أصهاره، بعض

واألم��ج��اد األش��راف س��ن��ة ع��ن ل��ض��رورة م��م��ا ع��دل��َت أراك ل��ي م��ا
أوغ��اد م��ع��ش��ر م��ن ف��اق��ة ف��ي أب ب��ال ن��ش��أت ق��د أن��ك أن��س��ي��ت
اس��ت��ع��داد ع��ن وال أب��ي��ك ع��ن ال ع��ن��وة ال��ت��ق��دم ل��ك ك��ان أي��ن م��ن
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إِالَّ آِلَهٌة ِفيِهَما َكاَن ﴿َلْو ِكْربِه: إىل ُمشريًا وأعاله، أدناه قال محفل يف ذُكر كلما وكان
هللا﴾.

حتى املحمود، سريه تقبيح يف اجتهدوا محسود، عليها نعمة ذي كل إن وحيث
له فتنكر وكفره، اعتزاله عىل الَربَاهني له أقاموا أن بعد أمره، ويل صدر عليه أوغروا
أذى بال يرتكوه لم بقرصه، الطرد عقب انزوى ا فلمَّ َفَصَله، السامية وظيفته وعن وعزله،

إليه. وبعثوا عليه اعتدوا بل حرصه، يف

ال��ق��ف��ص ف��ي ال��م��ح��ت��ال ص��ي��ادك أل��ق��اك وق��د ال��ج��ن��اح م��ق��ص��وص ط��ي��ر ي��ا أم��س��ي��ت
غ��ص��ص ع��ن دن��ي��اك م��دى ف��ي��ه أخ��الك وال ف��ي��ه ال��ك��رب ع��ن��ك ال��ل��ه ف��رج ال
ال��ق��ص��ص ف��ي ال��ج��ب��ار أن��زل م��ا ب��نَ��صِّ س��ق��ر ف��ي ال��م��وت ب��ع��د ش��ك ال وأن��ت

ة، الَجمَّ الوافرة األموال من يُحىص ال ما بالهمة، الحالل الرزق من اكتسب قد وكان
الحسان بالرساري آهلة كانت التي إرم، ملدينة زينتها يف امُلضاهية داره يف وادخرها
يف راضية عيشة لعاش السياسة، بأحوال وتولعه الرياسة، بحب شغفه ولوال والحشم،
الرصينة املزخرفة الدار هذه يف كان وقد ال وكيف حظوة، وزيادة وافية ولذة وثروة، يسار
األعني، ويرس الصدور يرشح مما األلسن، وصفه عن وتعجز األنفس تشتهي ما األسوار،
وال قبلهم إنس يطمثهن لم حسان، عني وحور األلباب، بجمالها تسحر أتراب، ُعُرب من

األنهار. تحتها من تجري جنات يف النهار، وأطراف الليل آناء معهن وهو جان،
يكدر ما يسمع ال كان الحساد، ألسنة عنه وانقطعت األحقاد، ذوي عن توارى وملا
النميمة ِبنَاِر من عىل وحنق، غيظ من الضمائر عليه انطوت ما يحرك أو الخاطر، منه
وتذكر املدى، عليه طال ملا لكنه البال، منه لتنعم الحال؛ هذه عىل دام أنه فلو احرتق،
الخناق، منه وضاق الكالم، عن لسانه وانعجم والطعام، الرشاب عاف العدى، شماتة
سمعه ومجَّ املالعب، ذوي وجوه يف وبرس الكواعب، وهجر الرتاق، تبلغ روحه وكادت
الواسع، النضري بستانه أنَّ م وتََوهَّ الغواني، مشاهدة عن وأعرض واألغاني، األنغام
اختالف، بال الخياط سم من أضيق األطراف، لتقارب أمىس قد البائع؛ امُلزهر وَرْوَضه
يف واعرتض األخالق، منه وساءت يديه، بني ما يبرص ال وصار عينيه، يف الدنيا وأظلمت
البعث ُمنِْكر ويمقت والفجور، الفسق يستقبح كان أنه مع الخالق، عىل وعالنيته رسه

العميان: أشعر وهو قال حيث النعمان؛ معرة أبناء أدهى بكفر ويقيض والنشور،
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وخ��م��ر ل��ب��ن م��ن وع��دوك ب��م��ا ع��م��ًدا ال��ص��ه��ب��اء ل��ذة أت��ت��رك
ع��م��رو أم ي��ا خ��راف��ة ح��دي��ث ن��ش��ر ث��م م��وت ث��م ح��ي��اة

النار، مقايل عىل اختناق يف ويُميس يُصبح األخبار، نسيم انتشاق عن الحتجابه وكان
من مكان بأي قرار، له يقر ال وأضحى االنتظار، طول بعد االصطبار، منه عيل ولقد
مرشف شباك، تجاه ووقف البنيان، ُمزخرفة قاعة دخل الدوران، خالل يف إنه حتى الدار،
يتوكأ وهو بعري، لضخامته كأنه كبري، شيخ عىل برصه فوقع الحباك، ابن شارع عىل
والشفقة، املروءة ذوي من الصدقة، طلب يف ورشع وقفاه، رأسه كشف وقد عصاه، عىل
أم الشيخة بعل عىل تصدقوا والفتوة، الشاملة واملكارم واملروة، املراحم أهل يا بقوله:

الرمق. ويسد العورة يسرت بما طبق،
غدوه عىل حسده واملار، الجائز سؤال إىل االضطرار، من به ما عىل وهو رآه ا فَلمَّ
السائل؛ بهذا عيلَّ وائل: لُغالِمه وقال رساحه، بإطالق مثله يَْحَظى أْن وتمنى ورواحه،
السائل أيها له: وقال عطفه، أول يف االنسياب قبل فأدركه خلفه، يهرع الفور عىل فانطلق
الخدر من ْرضٌب االرتياع، شدة من للشيخ فحصل الدهر، أوحد الرئيس أجب املضطر،
سائل كل بضبط املوكلني األعوان، من أنَّه لتََوهمه خيفة؛ نفسه يف منه وأوجس والصداع،
طلب يف أسعى تركتني ما أال الحالل، ابن يا باهلل سألتك وقال: والنسوان. الرجال من
وأدخله االرتياب، من غاية عىل وهو معه وسار وأجاب، الن حتى به فتلطَّف العيال، زرق
من عقله وكاد األركان، منه زلزل ما املكان، هيبة من فاعرتاه العرص، صالة بعد القرص
َهمَّ الذهول، من ناله ما ِشدَّة ومن الخطري، الرئيس هذا ألعوان رؤيته عند يطري، رأسه
يسكن زال وال ولطف، بلني أراد عما خف، أبو الخادم فمنعه الوصول، قبل من بالرجوع
بعد كيسه وامتالء البوس، بزوال مواله من ويعده رجوعه، عن وينهاه َرْوعه، بعض عنه
وقبِّل موالنا من ادُن له: وقال بالبستان، سيده أمام به وقف حتى بالفلوس، اإلفالس

بأمان. راحتيه
وعىل فأقامه قدميه، مواطئ تقبيل إىل وبادر ركبتيه، عن جثا الشيخ عاينه ا َفَلمَّ
وعن أحواله، عن وسأله آنسه، ألفاظه وبعذوبة وجهه يف وبشَّ أجلسه، بجواره متكأ
بدنه، تنظيف وبعد الحمام، إىل به بالتوجه بسام، ابن غالمه أََمر ثم وعياله، زوجته مقر
عن كفه بما اإلحسان من وغمره بحاله، تليق حلة عليه خلع درنه، من عليه ما وإزالة
وقال بجانبه، وأجلسه فأكرمه مواله إىل شاربه، وقص رأسه حلق بعد وحمله سؤاله،
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من عندنا اآلن رصت أنت ثياب، أبهى الوقار من الشيب ألبسه الذي الشيخ، أيها له:
حالك، أََود به يستقيم ما املرتَّبات من ولعيالك، لك ربطنا وقد واألحباب، األصدقاء أجل
وأتحفنا باب، أي من استئذان بدون علينا فادخل الحجاب، من وبينك بيننا ما ورفعنا
بما متمثًال، الشيخ فقال اإلدبار، غائلة عليك إقبالنا بعد تَخْف وال األخبار، من تلتقط بما

وحال: راق

وث��اق��ي ال��زم��ان م��ن َح��ل��ل��ن ِم��ن��ن ل��ه وم��ن ال��ك��ري��م ال��ب��ر أي��ه��ا ي��ا
خ��ن��اق��ي ض��اق أول��ي��ت م��ا ع��ظ��م م��ن ف��إن��ه ن��داك ع��ن��ي ش��اك��ر م��ن
األع��ن��اِق ع��ل��ى م��ئ��ون��ت��ه��ا ث��ق��ل��ت وإن��م��ا ي��دي��ك ع��ل��ى ت��خ��ف م��ن��ن

وتأخر، الشيخ فامتنع قدمه، سواه وعىل إليها فدعاه باألطعمة، املائدة وحرضت
الرئيس حرضة مع املسكني، السائل يأكل أن هللا معاذ وقال: وتقهقر، اإلقدام عند وأحجم
عىل يتجارى أن مملوك، ظفر قالمة يُساوي ال الذي للصعلوك، يسوغ ال ألنه املكني؛ األجل
الدنو يتعذر خوان، عىل معه يجلُس وكيف املهالك، إىل الجوع ساقه ولو املالك، مع األكل
وال والجليل، الحقري مع عادتنا هذه النَّبيل: الرَّئيُس له فقال واألعيان؟! الوجوه عىل منه
رغم عىل لكن تقدم أن إىل ينتقع، الخجل شدة من ولونه يمتنع، وهو الزَّاد إىل يدعوه زال
له يتفق ولم لألكل قعد وملا خلفه، من ويسوقونه أمامه من يقودونه كانوا ألنهم أنفه؛
الِفَراش، عىل فسقطت لقمة أول وتناول االرتعاش، غاية يف وهي يده مدَّ قبل، من ذلك
يتأتى كان أنه مع جبل، من بصخرة مسدود حلقه وكأنَّ ووجل، بخوف يأكل كان وهكذا
من تحصل ما أنه شكَّ وال الضان، من بفخذ أرغفة عرشة ابتالع الخوان، هذا غري يف له
قد أنَّه إال التبع، مع أخرى مرة األكل يتمنى جائًعا قام بل شبع، عىل الكثرية املائدة هذه
أمام وانتصب يديه، غسل من فرغ وملا واملالم، التوبيخ من لخوفه املرام؛ وبني بينه حيل
جلس حتى عليه فألحَّ والسجود، بالرُّكوع وأجاب بالقعود، إليه أشار رجليه، عىل الرئيس
ازداد القهوة، رشب أن وبعد مفروش، املائدة قاعة بجوار قاعة يف منقوش، بساط فوق
حاله القرصولسان من خرج ثم وانرشاح، رسور يف وهو الصباح إىل وبات ونشوة، فرًحا

يجول: طريقه ويف يقول،

ال��م��ن��ى ك��ل ال��ده��ر م��ن ب��ل��غ��ت وق��د ب��ي��س��ر ع��س��ري ت��ب��دل
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ال��غ��ن��ى ح��ل��ي��ف س��ع��ي��ًدا أع��ي��ش ب��ه ق��ب��وًال زدن��ي رب ف��ي��ا

يف أوصَله حتى اليسار، جهة إىل السري يف معه فأخذه الدار، غلمان أحد برفقته وكان
ودخل أتى، حيث من وانرصف تركه ثم العائلة، إليه نُقلت الذي املنزل إىل مائلة، عطفة
لو فإنه شعالن؟ بن األقرع أبوك أين فتى، يا أوالدها: ألحد تقول فسمعها زوجته عىل هو
تاهلل الَفَرح، ة ِشدَّ من ولبكى والرتح، الهمُّ عنه لزال واإلحسان، الخري من فيه نحُن ما رأى
أضغاث فيه نحن والذي منام، يف اآلن أننا أطنُّ إني بطنني، أم أختك وحياة العني، قرة يا
أبهج يف يرفل أقبل قد أبي هذا الباب: جهة إىل التفاتة منه الحت وقد لها فقال أحالم.
باالشتياق وسلمت يده وقبلت إليه، الجديدة بمالبسها الشيخة هرولت ذلك فعند أثواب،
هو هللا، عبد بنت يا لها: فقال اإلقبال؟ هذا لنا أين من األطفال، أبا يا له: وقالت عليه،
وظاهره، باطنه عىل وأوقفها آخره، إىل أوله من جرى ما عليها قصَّ ثم هللا، عند من
العال؟! املنزل هذا إىل الحقرية دويرتنا من االنتقال، كان كيف أخربيني وأنت لها: وقال
الشيَخ إنَّ وقالوا: والصبيان، للبنات صالحة بأقمشة الغلمان، من جماعة جاءني فقالت:
التي الدار إىل بنا وسريوا عليكم، فصلها فإنَّه شئتم، ما منها فالبسوا إليكم بها بعَث
بما وطفنا توسطناها فلما لكم، واألمراء األعيان قصور بجوار وأعدها برسمكم، اشرتاها
طوافنا وكان والجوامع، الدور عىل املطلة الواسعة واألروقة واملخادع، املناظر من فيها
الحنطة من بها وألفينا األثاث، كاملة الهندسة بديعة وجدناها واإلناث، بالذكور فيها
القول، يف تردد بال يكفي ما والبصل، والثوم والزيتون والزيت والفول والعسل، والسمن
يف يكن لم إن بها فطف يديك، وبني أمامك هي وها حول، نصف عن تنقص ال مدة
يف معي قويل يرتنم: عليه املنعم بمدح وهو تبسم، وقد لها فقال عليك. مشقة الطواف
ساكن بزيارة ومتعنا أعطيت، فيما لنا بارك اللهم واآلل: النبي عىل الصالة بعد االبتهال،
نا عمَّ من إىل والشمول، الكاملة والرعاية والقبول، الرضا بعني وانظر البيت، وحج طيبة

ونعمه. هباته بوافر كرمه، بَْحر من
لهم تهيأ مما اكتفوا حتى فأكلوا تحول، بضيائه والنهار أقبل، بظالمه الليل وكان
يف وباتوا الزاخر، جوده بحر من اغرتفوا ما عىل سبحانه وحمدوه الفاخر، الطعام من
من نشط كأنما نومه من نهض ثم الوضاح، الصبح غرة أرشقت أن إىل وأفراح، مرسات
من وخرج تيرس، ما أوالده مع وأكل الحال، يف مالبسه عليه وأفرغ صبحه وصىل عقال،
كل فالتقط والشوارع، األزقة يف وانساب فركبه أخرض، حماًرا السوق من واكرتى داره
باع ليته ويا األفواه، من سمع ما عليه فقص مواله، إىل جمع بما وسارع شائع، خرب
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يف وبالغ منزلة، بأعىل عنده فحظي عًرشا، أمثالها من لفظة كل إىل أضاف بل رشى، كما
بخيلك اركض املدبر، السمري نعم هو ومن املعمر، الشيخ أيها له: وقال وبجله، احرتامه
الح وإن والرَّائح، والغادي املقيم بأخبار وأتحفني واملصالح، الدواوين يف ولو ورجلك
كنت كما أبي، يا ألعود الغصة؛ عني بها تزول عىس فانتهزها فرصة، مدحي يف لك
ثم النفع، عىل منه الحصول يف لطمعه والسمع؛ بالطاعة الشيخ فأجابه منصبي. إىل
يف بهم وصعد أطماره، عن بالتجرد وأوالده زوجته من كالٍّ وأمر داره، إىل وانقلب ودعه
فتالها الفتح، سورة الرشيف القرآن من يحفظ وكان السطح، عىل الليل من األخري الثلث
كنا ما تعلمون أنتم أوالدي، يا وقال: الدموع، عينيه من تناثرت وقد وخشوع، بسكينة
تكفل امُلْحِسن الرجل هذا وإن الظهر، تقصم التي والفاقة البدن وعري الفقر، من فيه
الجفوة، من للزمن كان ما اإلحسان من به وصلنا بما عنا ودفع والكسوة، باملئونة لنا
األقفاص، ضيق من إنقاذه وعال جل منه واطلبوا بإخالص، الرضاعة أكف فارفعوا
استمر وقد واألمثال، األقران عن الدََّرجة يف وامتيازه اإلقبال، من عليه كان ما إىل وعودته

ِسنة. وال نوم السحر عند فيها تأخذهم ال سنة، نحو ذلك عىل معهم
ودعوا نيام، والناس مالبسهم خلعوا الصيام، شهر من ليلة أول يف كان فلما
الوالد دعاء فاستُجيب مساعدة، واأليام مفتحة الدعاء أبواب وكانت الوالدة، أمنت وعليهم
بخري الوزير عند وذُكر األوساخ، من له وما الطرد وحلة من الرئيس وانتُشل واألفراخ،
يف الشيخ فراغ وعند الحرمان، غياهب عنه وانجلت منصبه، إىل برده فأمر الديوان يف
الوصول عليه فتعذر عادته، حسب عىل خدمته إىل سعى عبادته من الليلة هذه صبيحة
وضاقت ذلك، أعياه وملا الباب، عىل والخيل والبغال الحمري ازدحام بسبب الجناب، إىل
السيد لقاء إىل السبيل كيف قَدم: بن كعب اسمه وكان الخدم، لبعض قال املسالك، عليه
أيُّها أنت من بالعصا: كتفيه عىل ورضبه بالحىص، رجمه وقد به مستهزئًا فقال الجليل؟
مجرد أنك العقل سخيف يا أظن إني الخطري؟ الرئيس بُمقابلة تحظى حتى الحقري،
يستغرقه وقتًا يجد أنه أو القديم، عهده عىل باق أنه ببالك أيخطر الفضل، حلية من
عنه أماط وأنه شان، إىل شان من تحول أنه خرفان يا علمت أما النديم؟! منادمة يف
إال وتغافل الرفيق، أهمل قد به وكأن األمور، ملبارشة واستعد والفتور، التواضع جلباب

الرحيق. عن
خربك؛ عليه وسأقص افرتيت، عليه أنك جرم وال ادعيت، فيما كذبت الشيخ: له فقال
وما كذب ما مثيل أن سرتى، الضالل شيخ يا الخادم: فقال أثرك، الدنيا من ليقطع
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والكسوف، بالخيبة داره إىل فرجع الوقوف، مدة طول من تعب قد األقرع وكان افرتى،
اليوم، هذا يف به أُتي ما الراتب إن أبتي، يا رقبة: أبو ابنه له قال العتبة، دخوله وبمجرد
من اعرتاه وقد مضض، عىل الشيخ فسكت الصوم؛ عىل والنهار الليل يف لنا قدرة ال وإنه
اليومي مرتبها من يبقى ال كان العدد، كثرية كانت ملا عائلته ألن املرض؛ ولده شكوى
بعد تبدلت قد أحوالهم وإن زاد، بال الليلة هذه يف باتوا إنَّهم ويُقال غد، إىل يشء أدنى

بالفساد. الصالح
يصل فلم األوحد، مواله مالقاة إىل األحد، يوم يف ونهض نومه من الشيخ انتبه ثم
كأنها عليه مضت أيام، أربعة ذلك عىل استمرَّ وقد عليه، االزدحام لكثرة إليه؛ حيلة بأي
الديوان يف وهو عليه يدخل أنه الخامس، اليوم يف بباله وخطر أعوام، أربعة لطولها
اسرتاحة فرصة فانتهز باالستئناس، الوحشة بعد معه االجتماع من يفوز لعله جالس؛
فيها وتأمل عجل، عىل جلوسه قاعة يف واندفع الحيل، أتقن بزعمه أنه وأيقن الحراس،
صدرها يف وشاهد جامعة، والزخرفة الظرافة ألنواع وهي واسعة، الجدران ملونة فوجدها
سمع بالقصد، ويفوز منه يدنو أن وقبل كالرَّصد، الخلقة مشوه آدميٍّا أو أسد، كأنه شبًحا
ورضبوه، األرض عىل وطرحوه وسحبوه، ظهره عىل فانقلب كالرَّعد، هائلة صيحة منه
يا مهني يا أغرب، يا الويل لك النكري: فعله عىل له موبًخا نذير، األعوان زعيم له وقال
ثم رمسك؟! إىل يسوقك ما ارتكاب عىل وتجاريت بنفسك، خاطرت كيف املنظر، قبيح
حيث من — كنت ال — اذهب معه، وعليك اللعنة أبيك عىل وقال: وصفعه، وجهه يف تفل
لك تبٍّا غصبًا، بالحياة ودفناك رضبًا، أشبعناك البيت، هذا إىل بعدها رجعت وإن أتيت،

دمك! إراقة إىل بقدمك تسعى كيف الجهال، أسافل حثالة ويا األنذال، ساللة يا
من يجد كان ما بعض عنه خفَّ وقد اللئام، األعوان أيدي من الشيخ انفلت ا َفَلمَّ
أرشف وقد ارتباك، يف وهو الغروب عند منزله إىل انتهى حتى الهوينى يميش أخذ اآلالم،
سائل، رأسه من والدم مائل، وشقه زوجته عىل ودخل الهالك، عىل بالسياط الرضب من
أفرطوا ما بعد األعوان، من جماعة فعله قال: شعالن؟! ابن يا هذا بك فعل من له: فقالت
عرفت ما لعلك له: فقالت بالطعن. منهم أحد لقيني إن وأوعدوني واللعن، السب يف
بك أودى بما أدبك، قلة عىل فعوقبت الرقة، كالمك يف معهم استعملت وال حقه، لزعيمهم
بالنزر أقرع يا أنك ك؛ وُعْرسِ فاقتك وزيادة فقرك، مع عليك يَِجُب وإنَّه منقلبك، سوء إىل
جملة من له أني لزعمي الهمام، الرئيس قاعة يف دخلت إني لها: فقال تقنع. اليسري
ناله بما نسيَْت هنالك كرسى، عدل بضد وعاملوني قهًرا، وجهي عىل فسحبوني الخدام،
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الغضا جمر عىل وهي وتمثلت النعيم، من عائلتها مع فيه كانت ما األليم، العذاب من
مىض: من بقول

م��أرب ل��راج��ي��ه ف��ي��ه ي��ن��ق��ض��ي ف��م��ا ال��وف��ا ع��دم ق��د م��ن��ه ده��ر وي��ح أي��ا
ي��س��ل��ب ال��ع��ز م��ن ث��وبً��ا ك��س��ا م��ا وإن ص��ف��ائ��ه ب��ع��د ال��م��رء ع��ي��ش ي��ك��در

ومكر، بي غدر قد الرجل هذا إن وخليلتي، صاحبتي ويا حليلتي، يا لها: قال ثم
النوائب، جنود إلينا وزحفت الراتب، تعلمني كما عنا وانقطع اعترب، ملن عربة وجعلني
اشُدد الباس، شديد يا اللهم بأجمعنا: ولنقل اللباس، من عليكن ما البنات مع فاخلعي
بطيئا ال معجًال، رسيًعا ذلك وليكن إليه، تنظر وال منصبه من وافصله عليه، وطأتك

مؤجًال.

ال��خ��الئ��ق ح��ال ك��ش��ف ف��ي وي��س��ع��ى س ل��ل��ن��ا ال��ض��ر ي��رى م��ن ال��ل��ه ل��ع��ن
ال��م��ض��اي��ق أش��د ف��ي اآلن وارم��ه ع��ذاب س��وط ع��ل��ي��ه ف��أن��زل رب
ب��ال��ص��واع��ق دي��اره ف��ي ع��م��ره واص��رم ب��ط��ش��ك ن��ك��ال وأذق��ه
ال��ع��وائ��ق ش��ب��اك ل��ه وان��ص��ب ـ��رب ال��ك��ـ ع��ل��ي��ه ش��دد ال��م��ح��ال ش��دي��د ي��ا

وُقيض عامهم يف منهم هللا فاستجاب الفجر، وقت يف ليلة كل عليه دعاؤهم وكان
ما عىل إبعاده يف السبب وكان خليفته، عىل إحالته بعد وظيفته، مبارشة عن ومنع األمر،
أنه عليه بعضهم الدعاء خمرة؛ بن سكران خادمه بقتل رموه أنهم هو املرة، هذه يف قيل
من فيه كان ما إىل عاد وملَّا والصبوة، اللهو سبيل يف ورصفه الرشوة، من جمع ما جمع
الصديق أغضب بالرضب، الحساد من انتقم قد الدفعة هذه يف وكان والكرب، الضيق
كل إليه ونظر واألحمق، العاقل حنق عليه فازداد جار، الجميع عىل حكمه ويف والجار،
عىل وحده يتقلب شهر، نحو سجنه يف مكث أن وبعد األزرق، العدوِّ بعني منهم واحد
هذا وكان األحيان، بعض يف باألخبار يأتيه كان الذي شعالن، بن األقرع تذكر الجمر،
الزَّمان يسمح هل شعري ليت نحول: يف السغب من وجسمه يقول، ذلك عند الشيخ
عبادة يف وغريَّ فعلته، فعل ما بعد ويساملني الكريم، الرئيس سدة من بالقرب الذميم،
األدب من معي وتحول بظلفه، عنقي ويطأ بُخفه، يصفعني أن إال وأبى قبلته، اإلخالص
وكيت، بكيت يَلَهج هو وبينما والوقاحة، الصعوبة إىل اللني ومن والقباحة، السفاهة إىل
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غالم بشري، عليه دخل إذ فات! ما يرجع أن هيهات، هيهات ويقول وليت، بلو ويتعلل
أو البرص كلمح منزله إىل فانطلق األقرع، هذا إىل به بعث قد وكان الخطري، الرئيس
الشيخ وكان السنية، السدة صاحب موالنا أجب والتحية: السالم بعد له وقال أرسع،
الذي األمري، هذا هو ومن له: فقال القوام، رشيق الصورة مليح الغالم، هذا يعرف ال
وإني ومجريك، شدتك يف وعدتك ونصريك، سيدك هو فقال: تُشري؟ وإليه ملقابلته تدعوني
أمام واقف وهو عنرب، أخي معي جاء وقد التقصري، يف عنه لك أعتذر الفقري، الشيخ أيها
قد الغالُم وكان األمني، أيها بك مرحبًا له: وقال اليمني، يده الشيخ فلثم األكرب؛ بابك
بأموال ووعده الوجع، عنه بها اندفع كمية النقود من وأعطاه الطمع، شهوة فيه هيَّج
الشيخ نال حتى لحظة، أو الزَّمن من هنيهة إال تكن فلم ومتاع، أحوال ورفاهية وضياع،
وصفح، امليسء دهره عن وعفا سمح، مواله إىل الغالم وبمرافقة حظه، الطلب هذا من
مع وسار الحالية، غري عيشته ُمفارقة وتمنى البالية، أطماره لبس الظهر صالة وبعد

يقول: حاله ولسان الرسول،

م��س��ال��م��ا ال��ع��ن��اد ب��ع��د أت��ى إن زم��ان��ك س��ام��ح
م��ك��ارم��ا م��ن��ه أوالك ام��رئ م��ع��اذي��ر واق��ب��ل

القدمني، عىل وانكب عبوس، غري بوجه منه ودنا الجلوس، قاعة يف عليه دخل فلما
فقال: مني؟ الروح بمنزلة وأنت عني، قطعك الذي ما له: قال اليدين، بعد وقبلهما
وتألم، عليه فتأسف للسماط، املرتب من وعيايل أنا وحرماني السياط، عنك قطعتْني
األمور، بعض يف لك احتياجي مع شهور، عدة منذ رأيتك ما إني مريم، أبا يا تاهلل وقال:
الراتب، بقطع أمرت وال وسبك، شتمك عىل أغريته وال برضبك، أحد إىل أرشت ما وإني
وأمرت برضبي، أرشت الذي أنت أَما ربي! سبحان يا له: فقال الكاتب، سجل يف قيده بعد
يف وقع ما الخدامة، من عيلَّ لك ما وحرمة ال فقال: ريايش؟ ريش وشق معايش، بقطع
علو بعد باالنخفاض يقيض ما اإلهانة، من أصابك قد كان فإْن امَلالمة، يُوجب ما حقك
رداء عىل احمله بل األجالف، من ولو دونك هو بمن االستخفاف، عىل تحمله فال املكانة،
وخليله، صديقه ليُنسيه جليلة؛ بوظيفة قيامه عند رئيس، كل عني به يسرت الذي إبليس،

القريب. من البعيد يميز ال حتى والحبيب، العدوِّ وبني بينه الحجاب ويرضب
وانقاد عذره، وقبل له وصفا املقالة، صادق أنه عرف مقاله، منه الشيخ سمع فلما
به نزل ما بعض عنه فزال باألخبار، إتحافه يف عادته جري عىل ورشع أمره، وامتثل له
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بطنه ومأل جديدة، حلة وكساه وثاقه، الفقر منه وحل أرزاقه، له وضاعف األكدار، من
إنَّ يقال عذبة، وعيون بساتني ذات خصبة، ضيعة وأقطعه والعصيدة، بالثريد الجائع
إىل عاد إن أنه ووعده امُلْستَحسنة، نانري الدَّ من مائتني عن سنة، كل يف تنقص ال غلتها
خارج وآخر عليه داخل أول كان الوخيم، العزل دياجي عنه وانجلت الفخيم، منصبه
أخذ أن بعد الشيخ له قال ذلك فعند وعقده، وحله ونهيه أمره يف وشاركه عنده، من
يعدو البيت، إىل ومىض تركه ثم الحسود، رغم عىل منصبك إىل سرتجع العهود: عليه
الوظيفة، إىل تاق الرجل إن الوليفة، أيتها لزوجته: وقال الكميت، كالجواد رجليه عىل
هذه لك عرف ما إنه له: فقالت إليه. منصبه يعود عىس عليه، ال له للدعاء فاستعدي
وقد ضري، يف هو دام ما بخري، نزال ال وإننا املرتبة، عىل وجلس األيام ساملته ملَّا امَلنَْقبة،
من مدة بعد فأجيب دعا ثم له، هللا يغفر عليه تثريب ال فقال: فعله. ما باألمس رأيَت

باألرب. دعائه من الرئيس وفاز طلب، ما إىل الزمن
إىل املوصلة الطريق يف ظريف مخدع سقف خرق حتى احتال قد الشيخ وكان
برصه حجب رداء الخرق من فأدىل عرب، تحته ومن ركب أن إىل وانتظره املنيف، الديوان
مني َحرَّك الذي امللم هذا ما الخوف: حالة يف وهو وقال الرئيس فانزعج النظر، عن
ال حتى إليك، به سبقت قد ردائي هذا عليك، بأس ال موالي، يا الشيخ: له فقال الخوف؟
العذاب. من فيه كنت ما إىل أنا وأعود املهاب، وجهك عىل ردائه وضع من إبليس يتمكن
االقرتاب، كل منه وقربه املخدع من وأنزله واالضطراب، الروع عنه ذهب عرفه فلما
أدركه حتى انفصال، بال عيش أرغد يف معه وعاش االتصال، غاية به واتصل ووصله
يف الرئيس عند رافلني بعده، من الشيخ هذا أوالد يزل ولم أعوام، ثمانية بعد الِحمام
عليه وأسبغ ورضوانه، برحمته هللا تغمده بقربه، ثوى أن إىل بشكره، ناطقني رفده، ُحَلل
الحسن يف الفائقة الحور بوصال القصور، من بها فيما ومتعه جناته، يف الرسمدية النعم

البدور. تمام عىل
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وأوصاف أخالق حميد إنصاف، حليف لصٍّ يف

غريبة، بابها يف ورواية عجيبة، حكاية القبائل، بعض أخبار من األوائل، صحف يف قرأت
املدينة، بهذه كان أنه وهي بابل، مدينة بساتني أفنان عىل والبالبل، العناديل بها غردت
إذا كان وأوصاف، أخالق حميد إنصاف، حليف لصٌّ الحصينة، العالية األسوار ذات
منه يأخذ ال والبيوت، القصور بعض جدران عىل وتسلق القوت، إىل الرضورة ألجأته
السؤال، مرارة يذوق ال البال، منعم فيها ليكون ليال؛ ثالث ُمْؤنة سوى العيال، لغذاء

مفند: فنده أو الئم المه إذا ينشد، حاله لسان فكان

وق��اِل خ��ت��ال غ��ي��ر أر ف��ل��م ق��رن ب��ع��د ق��رنً��ا ال��ن��اس خ��ب��رت
ال��س��ؤاِل م��ن أم��رُّ ط��ع��ٌم ف��م��ا ط��رٍّا األش��ي��اء م��رارة وذق��ت

من فخرج غده، يف الرمق يسد ما إىل واحتاج بيده، ما نفذ أنه يوم ذات اتفق وقد
نظيفة، ثيابه شابٍّا طريقه يف فصادف املتاح، الرزق عىل الحصول راجيًا الصباح، يف داره
يسعى زال وال الوطر، بلغ أنه وتوهم األثر، منه فاقتفى خفيفة، روح ذا القامة معتدل
مرتفع سور عىل جسيم، باب إىل انتهى حتى مسعاه، خاب أنه يعلم وال ويرعاه، خلفه
الحساب يف أيامها تنقص ال الدهر، من مدة يكفيه ما منه يختلس أنه عىل فعزم عظيم،
وركب التسليق، سلم أخذ الدجى، ظالم واشتد وسجى، الليل عليه جنَّ فلما شهر، عن
سلمه وطرح السحاب، رسعة دونها برسعة إليه فوصل الباب، هذا وقصد الطريق، متن
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إىل املذكور سلمه أدار ثم انتظار، بدون أعاله عىل وصعد الدار، حائط عىل الخارج من
قدمه، األرض عىل استقرت وملا النازل، كالقضاء أسفل إىل عليه وانحدر وثبته الداخل،
تهامة، كفضاء فضاء فرأى وأمامه، وشماله يمينه برصه مدَّ ألنه ندمه؛ ينفعه ال حيث ندم
سبيل عىل فتوسطها َحقرية، األخشاب من عشة بل صغرية، قاعة سوى به يجد ولم
ال لعجوز، الرتاب عىل مضاجًعا وشاهده الشاب، أقمشة حبل عىل بها فألقى االستيعاب،

يجوز. وال إليها النظر يسوغ

س��نُّ ف��م��ه��ا ف��ي م��ا ف��ق��ل��ت: س��ن��ه��ا؟ م��ا ق��ال ق��د وق��ائ��ل

صعد الحال ويف اللهب، حريق به شب قد وفؤاده وذهب، هنيهة برأسه فأطرق
بخيبة الغنيمة من واكتفى أذياله، يف وتعثر الخارج، إىل الداخل من وانقلب املعارج، عىل

شعر. برسبال الغالب يف يترسبل ال املال، صاحب أنَّ وعلم آماله،

ج��م��ع��ه م��ن غ��ي��ر ال��م��ال وي��أك��ل آك��ل��ه غ��ي��ر ال��م��ال ي��ج��م��ع ق��د

قبل منها خرج ثم نهاره، صبح تنفس قبل بها فتوارى داره، إىل بالخيبة وسارع
زقاق، أضيق يف يميش هو وبينما الرِّجال، من متقمًشا يقتفي ال أن عىل وآىل الزوال،
عريض الظهر محدودب العينني، ايش خفَّ وهو بالساق، الساق منه التفت شيًخا رأى إذ
كبرية، بالية عمامة رأسه وعىل محتقرة، رثة وجالبيب قذرة، طويلة لحية له الكتفني،
من دخل حتى البرص، رؤية عن يزغ ولم األثر، عىل فتبعه قصرية، عكازة اليمنى وبيده
سبيله خىلَّ هنالك رجمة، واتساعه لطوله كأنه دهليز يف العتبة، منخفض باب فرجة
الليل، من األخري النصف إىل وصرب انحرف، املدينة عن األزقة خارج وإىل وانرصف،
املقدور أعانه حيث الجدران؛ عىل وعال السيل، انحطاط األحدب هذا منزل عىل وانحط
عىل الهنود، عمل من رسيًرا فيها فصادف الصناعة، مزخرفة قاعة عىل وعطف واإلمكان،
مضاجعة جميلة فتاة فيه فعاين فيه، وتأمل منه فدنا الوجود، نادرة الحرير من قبة
فأخذها الحديد، من صغرية مفاتيح عرش الفريد، الرسير هذا رأس عند وأبرص السفيه،
عرشصناديق فيه ُرواق عىل اليسار، جهة يف فعثر املحرقة، النار كأنه األروقة، يف وانساب
كاملصابيح، داخلها من النقود له فأضاءت باملفاتيح، واحد بعد واحًدا ففتحها كبار،

وأنشد: النعمة، هذه عىل هلل شكًرا وسجد الغمة، غياهب عنه انجلت وبذلك
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س��ب��ح��ان��ه��ا ل��ل��ف��ض��ة ل��ق��ل��ت س��ب��ح��ان��ه ال��ل��ه ل��وال وال��ل��ه
آذان��ه��ا ال��ج��رة ح��رك��ت ج��رة ف��ي ال��ف��ض��ة ك��ان ل��و

خمسة فنقل إنصاف، قسمة الصناديق هذه م وقسَّ اإلرساف، طريق عن عدل ولكنه
إىل العجوز وساق الحصري، بجانب وطرحها الفتاة وحمل الفقري، الشاب منزل إىل منها

الرسير. عىل القبة يف بجواره ووضعها الكبري، الشيخ

ل��ه��ا إال ي��ص��ل��ح ي��ُك ول��م ل��ه إال ت��ص��ل��ح ت��ُك ف��ل��م

الهِرم هذا عادة من وكان َمني، بال منها ثالثة وترك باثنني، الصناديق من واختص
صباح يف كان فلما الهنية، نومته من يستيقظ حتى بالدلك تتعهده أنَّها الصبية، مع
إىل والتفت كراه، من الشيخ انتبه بالعجوز، الصبية هذه واستبدال الكنوز، ذهاب ليلة
قربها، إىل هيأتها وكزة صدرها، يف برجله فوكزها الوليفة، موضع يف جيفة فرأى وراه،
تفقد ثم مهجور، مرحاض حفرة يف وألقاها مدحور، مذموم وهو وجهها عىل وسحبها
وانخلع لُبه، وطار وهدمت، قواه أركان فهوت عدمت، قد الصناديق من سبعة فوجد ماله

البني. غراب ولعن الزمان عىل وسخط والعني، الزوجة لذهاب وبكى قلبه،

وأذى ب��الء ف��ي م��ن��ه��ا أن��ا ك��ذا ك��ان��ت إذا ل��ل��دن��ي��ا أف
ال��ق��ذى ف��ي��ه ب��م��ا ب��األم��س ج��اءه ص��ب��ح��ه��ا ف��ي ام��رئ ع��ي��ش ص��ف��ا إْن
ذا ق��ي��ل ع��ي��ًش��ا؟ ال��ع��ال��م أن��ع��م َم��ن ق��ي��ل م��ا إذا ك��ن��ت ول��ق��د

الدقة، هذه معه فعل من عىل ليعثر األزقة؛ يف ودار حليته، وغري لحيته، حلق ثم
العجوز يرتك كان فإنه املنصف، اللص يد عىل ثروته كانت الذي املتعفف، الشاب ا وأمَّ
تلك فجر يف كان ا فلمَّ الشمس، حرارة أحرقتها إذا إال تنتبه فال رمس، يف نومها من كأنها
فتح ثم منام، يف أنه فتوهم بالدلك، جسده تبارش رخصة بيد استشعر السعيدة، الليلة
من أم إنسية أنت وهل العني؟ قرة يا أقبلت أين من لها: وقال الشك، عنه فزال عينيه
فإني نفًسا، طب قائمة: قدميها عىل وثبت وقد باسمة، وهي له فقالت الجنية؟ األرواح
بال اإلنس خيار من وأنا عليك، بي أنعم قد إليك، هللا من هدية وإني أنًسا، بك ازددت
بطول له وأدعو بالشكر له أقوم حتى املحال، هذه يف إليك ساقني من أدري وال محال،
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كنت أني إال غفري، جم الجواري من وحويل حرير، من فراش عىل كنت وإن ألني العمر؛
ذات التفتْت ثم التسعني، تجاوز أنه به وعهدي سبعني، ابن أنه يدعي شيخ حبائل يف
املهني، ذلك مال من الخمسة الصناديق فهذه واليسار، بالغنى أبرش له: وقالت اليسار،
الفاقة غائلة من وأنقذك الرضا، بعني إليك هللا نظر ولقد باليقني، ماله شطر هي وإنها
واغرس القصور، أبهج داخله من لنا فشيِّد السور، هذا لك كان فإْن والقضا، بالقدر

األمر. لك تيرس فقد الفقر، صولة تخف وال الزهور، من تشاء ما حوله
يف القرص، له فشيدا والنجار البنَّاء إىل بادر سؤالها، وفهم مقالها، منها سمع فلما
الذكور من للخدمة يكفي ما األثاث، من إليه احتاج ما واشرتى شهر، عن تزيد ال مدة
أوقد بقاعة جمعة، ليلة يف بها وبنى الصباح، شمس عىل النكاح، عقد وعقد واإلناث،
وكان أراد، بما منها ففاز التجارة يف االجتهاد، ساعد عن شمر ثم شمعة، ألف بها
من وارتحل واملقت، السقام بسهام املرض من ُرمي قد الوقت، ذاك يف التجار رئيُس
من فيه ُعهد ملا الرياسة، بهذه املذكور الشاب فقلدوا والهناء، البقاء دار إىل الفناء، دار
زوجته أنَّ األكيد، والتفحص الشديد، بالتجسس عرف قد الشيخ وكان السياسة، حسن
الظالم. هذا من أجرني له: وقال الحاكم، عليه فاستعدى محالة، ال الغريم هذا عند وماله
أهواله، مهاوي يف وطرحه بسؤاله، وهمَّ الديوان، إىل به وجاءوا األعوان، إليه بعث ا فلمَّ
وخذوا الشاب، سبيل فخلوا الخارس، هذا غريم أنا وقال الكارس، األسد وثبة اللص وثب
عن الشيخ وسأل الغصة، التاجر عن وأزال القصة، الحاكم عىل وقص الجواب، مني
عليه وهجموا فكذبوه األحد، الواحد وحق علم بها يل ما وقال: وجحد، فأنكر الشيخة،
وقبضوا به فأحاطوا املرحاض، يف العجوز رمة فألَفوا تراض، وال منه إذن بال داره، يف
ضبطوا بعدما األمر، ويل إىل ذليًال حقريًا وقادوه وثاقه، شد عن يتأخروا ولم أطواقه، عىل
وحكم القصاص، فاستحق بالقتل، القايض حرضة يف واعرتف والقهر، بالغلبة أمتعته
له ربط أن بعد املنصف، اللص الحاكم واستتاب مناص، عنه ليس الذي باملوت عليه
الحادثة هذه وكانت املقتول، بمنزل عليه وأنعم املتعفف، بكفاية يقوم ما الخزينة عىل

املأمول. بلوغ يف سببًا الغريبة

ف��وائ��د ق��وم ع��ن��د ق��وم م��ص��ائ��ب أه��ل��ه��ا ب��ي��ن م��ا األي��ام ق��ض��ت ب��ذا
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قبيح والعذر مليح، الوفاء

فصادف األنصار، بمدينة وطاف األمصار يف ساح أنه بكني، مدينة من مكني، لرجل اتفق
الفجرة من أنه مع األتقياء، سيمة عليه تلوح الربية، فقراء من رجًال النبوية، الروضة يف

حرمة. له يرعون وال ذمة، ألحد يحفظون ال الذين األشقياء،

ب��ال��ض��نِّ ي��وص��ف أح��د م��ن اس��م��ه ط��ل��ب��ت ل��و خ��ب��ي��ث ش��خ��ص
ال��ج��نِّ م��ن ع��ف��ري��ت وق��ال ك��ش��ف��ه إل��ى ال��ح��ال ف��ي ب��ادر

وانرشح. ملرافقته صدره واتسع الفرح، غاية امُلَسامرة بعد به ففرح

ي��خ��ون م��ن ج��ه��ال اس��ت��أم��ن��ت رب��م��ا أب��ص��رت��ه م��ن ك��ل ت��ع��اش��ر ال
ف��ن��ون ال��ع��ق��ل ق��ل��ة م��ن ت��ح��ت��ه ظ��اه��ٌر س��م��ٌت غ��رَك ول��َك��م

يف وتمثل املرام، فوق النبوية الربكات من ونال األنام، سيد بزيارة فاز أن وبعد
قال: من بقول أعتابه لثم بعد الجالل، ذي صلوات عليه مدحه

ال��م��د دائ��م س��ب��ب��ه ف��ض��ل ب��ح��ر وي��ا ال��ورى أش��رف ي��ا ال��ل��ه رس��ول ي��ا أال
ال��ح��م��د م��س��ت��وج��ب ال��ع��رش رب ال��ل��ه م��ن رف��ع��ة ال��ن��ب��ي��ي��ن ف��ق��ت ال��ذي ألن��ت
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وال��ول��د واأله��ل واألوط��ان ال��دار ع��ن ن��ازح ع��ب��ي��دك م��ن ع��ب��د ي��ن��اج��ي��ك
ال��ب��ع��د م��ن خ��ي��ر ال��دار ف��ق��رب ب��ق��رب ل��ه ف��ج��د ح��م��اك م��ن ق��رب��ا وي��س��أل
ال��خ��ل��د ج��ن��ة م��ن ال��ف��ي��ح��اء ال��روض��ة ب��ه ال��ذي ل��م��س��ج��دك أع��ت��ابً��ا ل��ي��ل��ث��م

الرشيفة. الطاهرة مكة إىل املنيفة، املدينة من قفل ثم

أل��م وف��ي وج��د ف��ي م��ك��ة وج��ئ��ت ل��ط��ي��ب��ه��ا م��ش��ت��اًق��ا ط��ي��ب��ة ف��ارق��ت
ح��رم إل��ى إال ح��رم م��ن س��رت م��ا ف��رق��ت��ه��ا ب��ع��د ب��أن��ي س��ررت ل��ك��ن

من ونشله باإلحسان، كرمه بحر من وغمره الشيطان، بهذا استأنس قد وكان
اإلخوان. من سواه عىل وقدمه له صديًقا واتخذه واالمتهان، الشقاء أوحال

ال��ض��م��ائ��ر ت��ل��ك س��اءت��ك ط��وي��ت��ه ت��رى ول��و ع��ل��ي��ه ت��ح��ن��و م��ن رب أال
ال��م��خ��اب��ر ل��دي��ك م��ن��ه ت��ط��ب ل��م إذا ب��ه ت��غ��ت��رر وال ِخ��الٍّ ت��أم��ن��ْن ف��ال

برفقته، فأخذه الخسيس، هذا بأذياله تعلق الخميس، يوم يف طيبة من خرج ا فلمَّ
فاكتىس عاريًا، الرأس مكشوف حافيًا، الرجل هذا وكان وربقته، الفقر قيد من وحله

جمل. متن وامتطى وانتعل،

ي��ه��ن ع��م��ره ف��ي ي��ص��اح��ب��ه��م وم��ن ت��ص��ح��ب��ه��م األن��ذال م��ع أراك ق��ال��ت
ق��رن ف��ي واألس��د ال��ظ��ب��ا رأي��ت م��ت��ى ي��واف��ق��ه م��ن إال ال��م��رء ي��ص��ح��ب ال
ال��زم��ن ف��ي األم��ث��ال ت��ض��رب ب��ه ب��ي��تً��ا وم��ن��ش��ده��ا ع��ذري م��ظ��ه��ًرا أج��ب��ت��ه��ا
ب��ال��ح��س��ن ل��ي��س م��ا ح��س��نً��ا ي��رى ح��ت��ى م��ح��ن��ت��ه أي��ام ف��ي ال��م��رء ع��ل��ى يُ��ق��ض��ى

إرضار عن الدوام، عىل يغفل ال كان الطوية، بخبث الغبية، ابن اللئيم التصاف لكن
ألنَّ ذمام؛ وال عهد له ليس ممن ذلك يف غرابة وال والعام، الخاص من عينه عليه تقع ما

اللئام. إىل املعروف اصطناع العداوة أصل

ح��ي��ن إل��ى أخ��الق��ا ت��خ��لَّ��ق وإن ل��ش��ي��م��ت��ه ي��وًم��ا راج��ع ام��رئ ك��ل
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القدر. الجليل السيد لهذا الغدر نفسه يف فأضمر

دخ��ل ع��ل��ى واص��ح��ب��ه��م ال��ن��اس ف��ح��اذر ب��ه وث��ق��ت م��ن أدن��ى ع��دوك أع��دى
رج��ل ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ف��ي ي��ع��ول ال م��ن وواح��ده��ا ال��دن��ي��ا رج��ل ف��إن��م��ا

رحله. يف ما عىل االحتواء ألجل قتله؛ عىل وعوَّل

ال��ودائ��ع ك��ب��ع��ض إال أه��ل��ه وف��ي أه��ل��ه غ��ي��ر ف��ي ال��م��ع��روف م��ا ل��ع��م��رك
ض��ائ��ع غ��ي��ر ع��ن��ده م��ا وم��س��ت��ودع ع��ن��ده ك��ان ال��ذي ض��اع ف��م��س��ت��ودع
ال��م��زارع ك��ب��ع��ض إال أه��ل��ه��ا إل��ى وش��ك��ره��ا األي��ادي ش��ك��ر ف��ي ال��ن��اس وم��ا
زارع ك��ل ع��ل��ى أك��دت وم��زرع��ة زرع��ه��ا ف��ض��وع��ف أج��دت ف��م��زرع��ة

موصوف! بالغدر لئيم أرض يف املعروف، غرس يثمر وكيف

ع��ام��ر امِّ م��ج��ي��ُر الق��ى ك��م��ا ي��الق��ي أه��ل��ه غ��ي��ر ف��ي ال��م��ع��روف ي��ص��ن��ع وم��ن
ال��دوائ��ر ال��ل��ق��اح أل��ب��ان أح��ال��ي��ب ب��ب��ي��ت��ه اس��ت��ج��ارت ل��م��ا ل��ه��ا أع��د
وأظ��اف��ر ل��ه��ا ب��أن��ي��اب َف��َرتْ��ه ت��م��ك��ن��ت م��ا إذا ح��ت��ى وأس��م��ن��ه��ا
ش��اك��ر غ��ي��ر ع��ل��ى ب��م��ع��روف ي��ج��ود م��ن ج��زاء ه��ذا ال��م��ع��روف ل��ذوي ف��ق��ل

أنه الخادم، فيه تفرس الويل، حفائر يف طرحه عىل الخبيث وصمم الليل، جنَّ فلما
بل جهله، مضمار يف يركض يرتكه ال أن ملثله، ينبغي أنه بعقله فتدبر عازم، الرش عىل
عىل منه يقف حتى أراد؛ ما عىل له موافق أنه ويوهمه وهزله، جده ميدان يف يُجاريه
اختىل إليه، قلبه وجنح عليه، نوى ما ُكنه عرف ا َفلمَّ الفساد، من خلده يف دار ما حقيقة

القاطع. بالربهان إخالصه يف وجاءه بالواقع، وأخربه بمواله

ح��وادث ص��ري��ع إال يُ��رى ال أن ش��ي��م��ة ال��خ��ي��ان��ة رض��ي ب��م��ن أخ��ل��ق
ن��اك��ث أو ذم��ة ب��غ��ادر أب��ًدا ب��ؤس��ه��ا ت��ل��ح��ق األرزاء زال��ت م��ا

له: وقال وأرزاقه، مرتباته بمضاعفة ووعده أخالقه، عىل وأثنى غالمه، السيد فشكر
عما ويلقى نحره، يف كيده بسهام سريمي وإنه مرصع، له فالباغي تجزع، ال بني، يا

رشه. عاقبة قليل
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فصرب نام، أنه له وأظهر اللئيم، األحمق والعدو الزنيم، الوغد هذا من حذره أخذ ثم
خنجره، بيده واستلَّ العرين، أسد ثورة املهني، هذا وثار الظالم، أستار انسدلت حتى
ِسنة، تأخذه لم أنه يعلم ولم يطعنه، أن وكاد منه ودنا الحنجرة، عليه املنعم من وقصد
عىل صفًحا به ورضبه عليه وهجم شاهر، غمده من لسيفه وهو الهارص، وثبة عليه فوثب
استوائه قبل الخادم، عليه انقض هنالك ظهره، عىل وانقلب الخنجر منه فسقط صدره،
من نهوضه قبل مهجته، إتالف عىل وعوَّل يديه، ورائه من بعمامته وربط قدميه، عىل
قال ما بضد ويعمل مواله، أمر فيه ينتظر وال الحياة، يعدمه أنه عىل ونوى وقعته،

الجاهل: الخائن هذا يف القائل،

اك��ت��س��اب��ه ق��ب��ي��ح ف��ي ع��ت��وٍّا ول��جَّ م��ذه��بً��ا ال��ظ��ل��م اس��ت��ح��س��ن ال��ظ��ل��وم م��ا إذا
ح��س��اب��ه ف��ي ي��ك��ن ل��م م��ا ل��ه س��يُ��ب��دي ف��إنَّ��ه ال��زم��ان ص��رف إل��ى ف��ِك��ل��ه
رك��اب��ه ظ��ل ت��ح��ت ت��ي��ًه��ا ال��ن��ج��م ي��رى م��ت��م��رًدا ظ��ال��ًم��ا رأي��ن��ا ق��د ف��ك��م
ب��ب��اب��ه ال��ح��ادث��ات ص��روف أن��اخ��ت غ��ف��الت��ه ف��ي وه��و ق��ل��ي��ل ��ا ف��ع��مَّ
ك��ت��اب��ه ف��ي س��ط��رت ح��س��ن��ات وال ي��رت��ج��ى ج��اه وال م��ال ال ف��أص��ب��ح
ع��ذاب��ه س��وط ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وص��ب ب��ف��ع��ل��ه م��ن��ه ال��ج��ب��ار وق��اب��ل��ه

بالتحريك الربم — الِربم هذا عىل تعجل ال له: وقال عزم، عليه عما سيده فنهاه
أمني؟! وأنت الخيانة هذه عىل لك الباعث ما له: وقال اللعني، هذا إىل التفت ثم — اللئيم
الشيطان، وسوسة إال هذا عىل حملني ما موالي، يا لسان: وتلجلج بلعثمة له مجيبًا فقال
إىل يسوقني عفوك رجاء لوال وكاد الحسنات، من أسديت ما ذكر أنساني الذي وهو

املمات.

أه��ُل ل��ل��ع��ف��و وأن��ت ع��ظ��ي��ًم��ا ذن��بً��ا أت��ي��ت
ف��ع��دُل ج��زي��ت وإن ف��م��نٌّ ع��ف��وت ف��إن

عن اعتذر من بقول متمثًال وقال خيانته، من خجل يف وهو رأسه إليه رفع ثم
جنايته:

م��ب��ذول ال��ن��اس ل��ج��م��ي��ع وج��وده ق��اب��ل��ن��ي وب��اإلح��س��ان أس��أت م��ن ي��ا
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وم��أم��ول م��رج��وٌّ ل��ل��ع��ف��و وأن��ت م��ع��ت��ذًرا م��والي ي��ا ع��ب��دك ج��اء ق��د

الزفرات: مصعد وهو وأنشد العربات، أرسل ذلك وبعد

م��ه��رُب م��وال��ي��ه م��ن ل��ع��ب��د وأي��ن ه��اربً��ا وج��ئ��ت��ك أح��س��ن ول��م أس��أُت
أخ��ي��ب األرض ع��ل��ى م��ن��ه أح��ٌد ف��م��ا ظ��ن��ه خ��اب ف��إن غ��ف��رانً��ا يُ��ؤم��ل

ما وأعطاه سؤاله، يف ـَُه لتذلـّل ورثى بإطالقه أمر مقاله، من به جاء ما سمع ا َفَلمَّ
وإياك النعمة) كافر (الكنود كنود يا أتيت حيث من اذهب له: وقال النقود، من تيرس
من واعمل السالمة، عىل موالك واحمد حرة، وال أََمة البن الغدر تُضمر أْن املرة، هذه بعد
عنا انرصف له: وقال بطعام، فزوده غالمه إىل أشار ثم القيامة، يوم إىل فصاعًدا اآلن
األبصار، عن غاب وملا الغضا، جمر نجاحه عدم من قلبه ويف ومىض، يده فَقبَّل بسالم؛
من منقذه عىل يشن بأن األمارة، نفسه حدثته واألحرار، العبيد عن البيداء يف وانفرد
ذات وطوًرا اليمني ذاَت تارًة ويميل القفار، يف كاملجنون يجول هو وبينما الغارة، الهالك

الطريق. قطاع من ثالثة مضيق باب عىل رأى إذا اليسار،

ب��دل ل��ي ك��ان ب��ي م��ن��زل ن��أى وإن ب��ل��ًدا ل��ي ��م��ت ي��مَّ ب��ل��د ب��ي ض��اق إن
رج��ل ب��ع��ده م��ن ل��ي ال��م��ودة أص��ف��ى رج��ل وده ع��ن ل��ي ت��غ��ي��ر وإن
أم��ل ص��اح��ب م��ن ل��ي ت��ج��دد إال أم��ال ص��اح��ب م��ن ل��ي ال��ل��ه ي��ق��ط��ع ل��م

باملال لتحظوا عجل؛ عىل أثري اقتفوا لهم: وقال وجل، وال خوف بال منهم فدنا
وبغلة الجمال من وسبعة جبان، خادم مع البيداء يف تركته جليل، رجل قتل بعد الجزيل،
بغياهبه، أقبل قد الليل وكان والسعة، االكتساب يف طمًعا معه، إليه فطاروا وحصان.
عىل خادمه مع السياح نزل وقد ومغاربه، مشارقه تنوير عن بكواكبه، تحول والنهار
أنهم وزعموا عليه، هجموا اسرتاحته فقبل الرَّب، وعبادة التعب من للراحة الدرب؛ رأس
طولها يف األرض فارس كان ألنَّه جزع؛ وال خوف وال فزع، منهم يأخذه فلم إليه، وصلوا
منه فقرب ، األسدِّ الطريق يف كالسدِّ لهم ووقف األسد، ثورة عليهم ثار بل والعرض،
رأسه عىل بالسيف ورضبه وجل، وال اكرتاث بدون فالقاه ل، عوَّ قد قتله عىل وهو األول،
عطف ثم عليه، لقىض أمامه ثبت ولو يديه، بني من هاربًا ففر األجل، منه يرصم فكاد
الثالث إىل ومال أمعاه، فتبدَّدت أحشاه، يف برمحه ووكزه تواني، وال مهل بال الثاني، عىل
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وأراد لألمثال، عربة فرتكه بالعسال، عينيه إحدى يف وطعنه السبع) (كنية الحارث كأبي
عليه، حمل أن دون الخادم يدعه فلم الهوان، قبضة من وينفلت العنان، يلفت أن الخائن
بعمامته، أطرافه وربط قفاه، عىل فألقاه مواله، وأدركه رجليه، إحدى عىل بيديه وقبض
واستئصال رأسه، جذ يف سيده واستأذن ومالمته، صفعه يف فأفرط الخادم منه وتمكن

أرضاسه. وخلع شأفته

ع��رش��ه م��ن ال��ج��ب��ار ت��س��ت��ن��زل س��ط��وة ل��ه م��ص��راع ال��ش��ر
ن��ع��ش��ه ع��ل��ى م��ح��م��ول ك��ال��َم��يْ��ت ت��ت��ِق أو ت��رج ل��م إن وأن��ت
ن��ب��ش��ه م��ن ت��س��ل��م ف��ق��ل��م��ا ب��ه ف��ت��ب��ل��ى ال��ش��ر ت��ن��ب��ش ال
ك��رش��ه ف��ي ال��ك��ب��ش رأس أدرج ال��ك��ل��ى ب��ل��ح��م ال��ك��ب��ش ط��غ��ى إذا
ن��ق��ش��ه ع��ل��ى ال��م��ق��ادي��ر ت��ج��ري خ��ات��م ق��درت��ه ف��ي ل��ل��ه

املهني األسري، هذا إىل نظر ثم تتحول، ال الحلم منهج وعن تعجل، وال اصرب له: فقال
األوغاد، نسل يا ويلك له: وقال وقطب، وجهه يف وعبس غضب، نظرة الحقري، الغدار
قتلة، رش ألقتلنَّك فات؟! ما ونسيت بالسيئات، الحسنة قابلت كيف األمجاد، غري وحثالة

والغاد. الرائح بك ليعترب الوهاد؛ بني وألصلبنَّك مثلة، الطريق لقطاع وألجعلنَّك
مني فرط بما وإني جسيم، شك بال وجرمي عظيم، ذنبي موالي، يا له: فقال
برأفتك وثقتي وحلمك، أخالقك مكارم يف طمعي أن إال عني، الصفح لعدم مستحق
مناص. وال محيص عنه ليس مما الخالص، بأسباب منك التمسك عىل حمالني وحزمك،

زل��ل��ي وع��ن ذن��ب��ي ع��ن ال��ي��وم ل��ع��ف��وك أم��ل��ي وم��ن ذن��ب��ي م��ن أع��ظ��م ش��يء ال
أم��ل��ي وم��ن ذن��ب��ي م��ن أع��ظ��م ألن��ت اج��ت��م��ع��ا ق��د ع��ن��دي وذا ذا ي��ك��ن ف��إن

عمن الكرَّة، هذه يف عفوت ما إال األرشاف، سنة محيي ويا األوصاف، حميد يا فباهلل
مرة. أبو له وسوس

ال��ع��ف��و ُع��ِرف ل��م��ا ذن��ب ي��ك��ن ل��م ول��و واس��ع وال��ع��ف��و ال��خ��ط��اء ال��م��ذن��ب أن��ا

النجا، إىل سبيل هذا بعد لك فليس الرجا، حبل الحياة من اقطع الغالم: فقال
بالكف، إليه أشار سيِّده أن لوال الوبال، كأس يجرعه وكاد صال، وعليه خنجره وامتشق
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جنايتك، عن الدفعة هذه يف عفونا قد نفسك، عدو يا وقال: بالحتف، عليه التعجيل عن
أحد لرضر والتعرض وإياك البالد، من أردت حيُث إىل فاذهب خيانتك، عن وأغضينا
إىل ورجعت فعلك، سوء إىل عدَت إن له: وقال وثاقه، من بإطالقه أمر ثم العباد، من
وانساب الرتاب، يديه بني فقبَّل اعترب، ملن عربة وجعلتك األثر، منك محوت أصلك، خسة
متن السياح امتطى النهار، من ساعة بنحو انرصافه وبعد السحاب، من املاء انسياب
مكة وبني بينه يبق لم إذا حتى ضري، وال نصب بال السري، وواصل القفار، يف الطريق
له وهيَّأ خيامه، وُرضبت نزل ا َفَلمَّ خفيفة، راحة أخذ عىل عزم مرحلة سوى الرشيفة،
وممن اللئام، الطرق قطاع من خمسة فرأى األمام، جهة إىل برصه مدَّ غالمه، الطعاَم
خادمه له وأحرض المته، نفسه عىل فأفرغ الحديث، حقه يف سلف الذي الخبيث، وراءهم
كأنه الفور عىل القوم فطلب بالنبال، هللا خلق أرمى وكان الحال، يف قوسه وأَْوتر كنانته،
وألحق جواده، صهوة من قتيًال فهوى فؤاده، يف الخمسة أول ورمى ثور، أبو أو عنرتة
يائس، الحياة من وهو الخامس وهرب بالحارث، املسمى الرابع وأصاب الثالث، بالثاني
املشئوم، هذا ليت ويقول: اإلخوان، فقد عىل ويبكي الزمان، يذم وهو الخادم وسمعه
عصيناه وليتنا األوحد، الفارس هذا إىل وساقنا الفدفد، يف معنا التقى ما املذموم، اللعني
إذ الفرار، عىل معول هو فبينما الغدار، الخائن وأما قتلناه، مقابلته عند وكنا أطعناه، وال
وانقطع عمره ورصم الِحمام، موارد فأورده السهام، ببعض ورماه الغالم، عليه انقض
بدمه، الثرى عىل مرضج وهو فمه، من يقول فسمعه مرصعه، عىل ووقف الخصام،
القائل قول عن عدلت ألني األليم؛ العذاب مهاوي يف بي وهوى الوخيم، البغي رصعني

قبيح.» والعذر مليح، «الوفاء األوائل: حكماء من
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بالشفا األصدقاء أحد وتهنئة والصفا، باملرسة السفر من العودة يف

غيبته يف رأى عما سئل ملا الحسن، بالخلق املوصوف املرصي الحسن، أبي بن الحسن قال
نشأتي عهد من وتولعي السياحة، بحب لشغفي إني الدمن: تلك يف شاهد وما باليمن،
مسقط إىل التوجه جاري، إسحاق أبي الشيخ مع أسفاري، بعض يف قصدت باملالحة،
ونبله، أدبه وال فضله، عنه أغنى وما دماره، العاضد بعد لقي الذي عمارة، الفقيه رأس
أنصار من فتية بها ألفينا العباد، من فيها من وجاورنا البالد، هذه بساحة نزلنا فلما
معروف أريب، يعروف بينهم من إلينا جنح بالفهوم، املتميزين األحبار وأكابر العلوم،
منها يشء كل يف هو فإذا النافعة، األمور جميع يف فمارسناه باللبيب، أخدانه بني فيما
ونفسه حاتمية، وسماحته مشكورة، الخري يف ومساعيه منشورة، فيها وأعالمه باقعة،

عصامية. رشيفة

واإلق��دام��ا ال��ك��ر وع��ل��م��ت��ه ع��ص��اًم��ا س��ودت ع��ص��ام ن��ف��س
ه��م��اًم��ا م��ل��ًك��ا وص��ي��رت��ه

وعدالته إيمانية، وعقيدته يمانية، وحكمته شيبانية، وشهامته سحبانية، وبالغته
واصفيه: بعض فيه تمثل بما جدير وهو علوية، وهمته عمرية،

ال��ط��ب��اع ش��رف م��ن ف��ي��ك م��ا ع��ل��ى ت��زده��ا ل��م ن��ف��س��ك ص��وَّرت ول��و
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من معه أقمنا وقد الخلف، أعلم وطنه يف ألنه اتصف؛ به ملا مستحق أنه والواقع
وفهمه وذكائه، بحلمه وتذكرنا زائدة، ابن ِمنن الزائدة مكارمه فأنستنا أربعة، األعوام
كل من الوطاب، يمأل ما عنه وأخذنا فراس، وأبا الحميد وعبد وإياس، أحنف ودهائه،
والخالن، األهل إىل أنفسنا وتاقت األوطان، إىل جوارحنا حنت وملا ُمْستطاب، رقيق معنى
هذه عن بالتحول لنا سمح وعندما املفازة، لقطع االستعداد بعد اإلجازة، منه طلبنا
أعيننا من تنحدر والدموع عليه، وأقسمنا وقفنا للوداع، كامًال يوًما معنا وسار البقاع،
عنه غيابنا أثناء يف يحرمنا ال وأن الشاملة، والنعم بالصحة مصحوبًا يرجع أن وعينيه،
جواره، عن بإرادتنا نربح ال وأن دياره، إىل عامني بعد نعود أننا ووعدناه امُلراسلة، من
كل وتأسف طريقه، منهما كل سلك أن وبعد مهلة، األجل يف كان إن بالرحلة، أذن إذا إال
املرشفة مكة إىل القافلة مع السري، عىل وصاحبه الحسن تمادى رفيقه، فارق حني األسف
تقر ما والَعج، عرفة عىل بالوقوف فناال الحج، موسم يف إليها وصولهما وكان ضري، بال
وبعد الرَّسول، زيارة إىل توجها ثم العاملني، رب بيت قصاد به وتفرح املؤمنني، أعني به
سفن من سفينة وَرِكبَا البقاع، هذه عن تحوَّال بالقبول، والسالم الصالة عليه منه الفوز
أوملت هنالك العرص، صالة بعد خميس يوم يف مرص، إىل َطيبة بريح ووصال الرشاع،
ثالث مدة للسالم، األحباب وفود وتواىل والقائم، األقارب من القاعد فيها واجتمع الوالئم،

أيام. وثالثة ليال
رشيف، وجاهة صاحب وهو لبيب، ماهر صديق األريب، الحسن أبي للشيخ وكان
بينهما ينعق أن قبل عني، طرفة مالزمته عن يفرت ال كان منيف، ومقام عالية همة ذو
جميع زيارته إىل وسعى عرتته، رسور به وازداد غيبته، من حرض فلما البني، غراب
والرفيق النبيل، الصديق ذلك عنه تخلف مكان، أبعد من خالنه سائر وجاء الجريان،
متوعك إنه له: فقيل وذويه، أقاربه من الوجيه، هذا عن فسأل الخليل، نعم هو الذي
يف واإلقبال إليه، السعي وجب اآلن فقال: الرواج، يف أخذت صحته بضاعة أن إال املزاج،

عليه. الوقت هذا
واستوى ساعة، ثالث بعد االثنني يوم يف جماعة، جريانه من ومعه منزله من قام ثم
سكة يف بهم العربة فطارت أربه، ليبلغ السري؛ برسعة وأمر عربة، يف منهم ثالثة مع
وسط يف قرص إىل يسرية، هنيهة يف وصلت حتى العجلة، من يمكن ما بغاية معتدلة،
سيدهم عن الحاشية وسأل األصحاب، من معه بمن الباب، عىل فنزل نضرية، حديقة
يف جالس وهو بعافية إنَّه الغلمان: أحد له فقال والكرم، والعلم الرشف بيت امُلحرتم،

62



الثامنة املقالة

يديه، بني الفور عىل وتمثلنا عليه، ودخلنا منه اإلذن أخذنا ا فلمَّ الحسن: قال اإليوان.
النقاهة، يف أخذ قد كان أنه إال السقم، من الخالل كأنه وكان القدم، عىل واثبًا قام
كان أنه ونبأ الفراق، ألم من عنده ما وبَثَّ املشتاق، سالم وسلَّم بالوجاهة، رسيًعا فقابلنا
قبل اعرتاه كان ما عنه زال ولو ار، فَّ السُّ من الغيبة هذه ُمدَّة يف األخبار، نسيم يستنشق
عارضيه يف وقبله صدره، إىل ه ضمَّ ذلك فعند الرفاق، جملة يف املقابلة إىل لسارع التالق،
املتنبي أبداه بما فيه، متمثِّال وقال إليه، الشفاء بتوجه وفرح عليه، الثناء يف وبالغ ونحره،

معانيه: من الدولة سيف يف

األل��م أع��دائ��ك إل��ى ع��ن��ك وزال وال��ك��رم ع��وف��ي��ت إذ ع��وف��ي ال��م��ج��د
يَ��م ال��دِّ ب��ه��ا وان��ه��ل��ت ال��م��ك��ارم ب��ه��ا واب��ت��ه��ج��ت األي��ام ب��ص��ح��ت��ك ��ت ص��حَّ
س��ق��م ج��س��م��ه��ا م��ن ف��ق��ده ك��أن��م��ا ف��ارق��ه��ا ك��ان ن��ور ال��ش��م��س وراج��ع
س��ل��م��وا ق��د ال��ن��اس ف��ك��ل س��ل��م��ت إذا ب��ت��ه��ن��ئ��ة ب��رءٍ ف��ي أخ��ص��ك وم��ا

ألبي الرشيف قال الفراق، شقة بطيِّ األرواح وانتعشت العناق، من فرغ فلما
أنت البديع، البستان بهذا هنا معي أقمت ما إال الفطن، معدن يا عليك أقسمُت الحسن:
السهر، يف املفاكهة لذة ونجتيل السمر، كئوس نتناول حتى الربيع، فصل مدة وعائلتك
بالد يف رأى وما سمع عما سأله ثم باألحباب، األحباب واجتمعت وأجاب، امتناع بال فأنعَم
الرِّواية صحيح ويا الشمائل، مليح يا اعلم فقال: العجائب، من فيها شاهد وما األجانب،
شيخ الزَّمن، عجائب جملة من عدن، مدينة يف يوجد كان بأنَّه َسِمْعُت أني الفضائل، يف
البنني من عرشة له وكان السنني، من وخمسني مائة عن تنقص ال ِسنَّه املعمرين، من
وينظمون القرآن، ويحفظون لسان، بكلِّ يتكلمون كانوا أمهات، خمس من والبنات،
وكان الرائقة، البديعة واملصنفات الفائقة، املؤلفات اآلداب يف ولهم الدر، وينثرون الشعر،
من قافلة مع خرج إنَّه ويُقال واإلقدام، الجسارة ذوي من األعالم، العلماء هؤالء كبري
عظيم وأسد هارص، ليث الصحراء يف لهم فتعرَّض نجد، ناحية إىل سفر يف سعد، بني
الخصام، موقف يف أنفه عىل ولطمه مراس، وقوة باس، بشدة منه فدنا خادر، الجثة
به فأحاطت أشبال، وخمسة َلبُؤة الليث لهذا وكان الحمام، كأس بها جرعه هائلة لطمة
منها فقتل همام، بطل صدمة فصدمها واألمام، الخلف ومن والشمال، اليمني جهتي من
قدميه عىل االثنني خلف فعدا والبالقع، الفيايف يف أمه أثر واقتفى الرَّابع، منه وهرب ثالثة
بمزيد فقابلوه القافلة، إىل راجًعا كرَّ ثم النفاد، إىل بهما أودى بسهمني ورماهما كالجواد،
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فردَّها وافرة، عدة األموال من له وجمعوا الهنا، أعالم يديه بني ونرشوا والثنا، الشكر
اآلخرة. ثواب أبغي إنما لهم: قائًال إليهم

الذهن، حارض ذلك مع وهو وعرشين، مائة عىل ينوف باليقني، رأيته إذا عمره وكان
يراعه سابق كتب وإذا ان، حسَّ بإحسان أتى نطق إذا الوهن، من والبنية العقل سالم
يسأله رأيتُه ولقد الصواب، شاكلة فيُصيب ويُقول الجواب، ويحسن إال يُسأل ال اللسان،
السؤال، يف قاله مما فكان غفري، وجم غزير، جمع يف وهو املسائل، من كثري عن سائل
فقال: الشهور؟ أسماء تجمع كيف املشهور، املوىل أيها الحال: يف عنه الشيخ وأجاب
أو وأرِبعاء وأرِبعة وأصفار، محرمات، عىل تجمع تثريب، وال لوم وال الرتتيب، عىل خذها
وذوات شواالت، أو وشواويل ورمضانات وشعبانات، وأرجاب وجماديات، ربيع، شهور

املحجة. ظهرت وقد الحجة، وذوات القعدة
ُسبوت عىل تجمع الكالم: يف تلعثم غري من فأجاب األيام؟ أسماء تجمع فكيف قال:
جمعات. أو وُجمع أخمس، أو وأخمسة وأربعاوات، وثالثاوات، وأثانني، وآحاد أسِبتة، أو
نتعجب وقمنا يديه، السائل قبَّل أفاد، فيما اإلجادة كل وأجاد األعداد، رسد رسدها فلما
فصل أيام انقضت أن إىل الرفيع، الرشيف حديقة يف الحسن أبو ولبث لديه، ما لكثرة
بينهما واستمر العدة، غيط بخطة منزله إىل القعدة، ذي شهر يف بعياله انتقل ثم الربيع،

ربَّه. كالهما قابل أن إىل واملحبة، الوداد

64



التاسعة املقالة

النصوص من فيها جاء وما اللصوص، أحالم يف

ركاب يف الجنود، من جماعة مع للصيد خرجت امللوك: خادم عن نقًال السلوك، ناظم قال
املشهور، والسيف القلم رب املنصور، وامللك الهصور، الليث والبنود، األعالم صاحب
خليفة األكرب، بطليموس املشكور، والسعي املنشور، والعدل املشهور، السديد والرأي
وال يعد، ال ما عىل والثعالب، الضارية والسباع واألرانب، الغزالن من فاحتوينا اإلسكندر،
الفرص، من تيرس ما انتهزنا والقنص، الصيد عىل حرصنا ولشدة ، يحدُّ وال يستقىص
ويف الشمال، وذات اليمني ذات مالل، بال وانترشنا األسنة، وقوَّمنا األعنة، للجياد وأطلقنا
غيابه خالل يف فاهتموا األمني، وخادمه حاشيته أعني عن املكني، امللك غاب ذلك أثناء
بالفدافد، توغل قد وكان أثر، عىل له وقعوا وال خرب، عىل له وقفوا فما جنابه، عن بالبحث
النظر، لكثافتها منها ينفذ ال الشجر، ملتفة أجمة إىل فانتهى والفوائد، املكاسب طلب يف
له ظهر إذ أكنافها، من الفور عىل والفرار أطرافها، عن التباعد يف شارع هو وبينما
وقال باهتمام، األول منه ودنا بالخصوص، له كامنني كانوا كأنهم اللصوص، من أربعة
باملرام، والفوز التاج هذا أخذ من املنام، يف رأيته ما يل تحقق لقد ابتسام: غري من له

املالم. من الدهر عىل تكثر وال خصام، وال معارضة بال فانزعه

ع��ذري ك��ري��م ي��ا واق��ب��ل ف��ان��زع��ه ال��ق��در ج��ل��ي��ل ي��ا ت��اج��ي ال��ت��اج
ال��ف��ج��ر ط��ل��وع ب��ع��د م��ن ال��ن��وم ف��ي م��ل��ك��ت��ه أن��ن��ي رأي��ت ف��ق��د
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قصصت فقد الثياب، من عليك عما يل تجاوز الخطاب: يف له وقال الثاني تقدم ثم
أقدم ثم إليها، نعالك وأضيف عليها، أستحوذ أني فنبأني برشاي، بن بشري عىل رؤياي،

يبتسم: ال وهو وقال وأحجم

ح��ق��ي ب��ب��ع��ض م��ن��ك أخ��ذت��ه��ا ال��ق��وم ع��م��ي��د ي��ا ال��ث��ي��اب ت��ل��ك
ص��دق��ي أق��ول ف��ي��م��ا ف��اع��ت��م��د ل��ي ال��ن��وم ف��ي ب��دا ح��س��ب��م��ا وذاك

هذا ملكت أني املنام، يف رأيُت إني وقال: األدهم، جواده عىل الثالث انقض ثم
هذا يف والتوقف وإياك الحال، يف عنانه وسلمني جدال، بال صهوته عن فانزل م، امُلَطهَّ

العطب. من نفسك عىل تأمن حتى الطلب،

األح��ِد ل��ي��ل��ة ف��ي ب��ه ظ��ف��رت ش��ك ب��ال ال��م��ن��ام ف��ي وإن��ي ج��وادي ه��ذا
األب��ِد إل��ى واش��ك��رن��ي ال��م��ه��ال��ك م��ن ن��اج��ي��ة ب��ال��ن��ف��س وان��ص��رف ل��ي ف��دع��ه

أراده ما طلب قد وقال: املهند، حسامه يده يف وشهر األسد، وثبة الرابع وثب ثم
ليلة يف رأيت اللتان وهما والساعة، السلسلة غري معك يبق ولم الجماعة، من واحد كل

رئيس. يا صدرك من انتزعتهما أني الخميس،

م��ح��ي��ص ع��ن��ه��ا ال��م��ن��ار رف��ي��ع ي��ا ل��م��ث��ل��ي ول��ي��س س��اع��ت��ي ه��ذه
ح��ري��ص ف��ؤادي أخ��ذه��ا ع��ل��ى إذ ن��زاع ب��غ��ي��ر ع��ن��ه��ا ف��ت��ج��اوز

املوجودة الصفارة أنَّ بيد األمل، ببلوغ هذا يا فزت لقد األجل: امللك له قال ذلك عند
فادُن رفيعة، فطنة ذو إال موقف بال يُدركه ال رس فيها البديعة، الساعة هذه مفتاح مع
إنه ثم طريقة، أحسن إىل الصفارة تلك استعمال يف وتهتدي الحقيقة، تعرف حتى مني
جنوده فسمعت وصاح، فيه عىل ووضعها للمفتاح، املجاورة الصفارة عىل بيده قبض
واستعدوا مكان، كل من باللصوص وأحاطوا والصغري، الكبري منهم إليه فهرع الصفري،
بالغضب امتزج وقد اللئام، لهؤالء مخاطبًا امللك قال هنالك الهوان، مهاوي يف لطرحهم
يف أرى إني رفيق، الدنيا يف لهم ليس ومن الطريق، قطاع يا الحسام: يده يف وامتشق

والسالم. أشنقكم أني املنام، دون اليقظة
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أراد، ما إىل فأجابوه محال، بال عليهم بالقبض الرجال، من حوله من إىل أشار ثم
ووضعوا تحتها وأوقفوهم األخشاب، من نصبوا ما إىل وساقوهم القياد، منهم وملكوا
واقتفى األجل، سجل منهم وطووا مهل، بال األرض عن رفعوهم ثم الرقاب، يف الحبال
فأراح سقر، إىل منهم به وقع من كلِّ بروح وبعث األثر، اللصوص من ذلك بعد امللك
أيامه صارت الحميدة، السرية وبهذه البالد، جميع يف األمن لواء ونََرش العباد، هم َرشِّ من
شعراء ومدحه بعدله، األنام عمَّ وقد ال وكيف أهله، هو بما املؤرخون عليه وأثنى سعيدة،

منها: التي الرائقة النفيسة والقصائد الفائقة، باملدائح زمانه

م��ف��س��د ك��ل م��ن ال��ل��ه أرض وط��ه��رت ب��ق��ع��ة ك��ل ف��ي ال��ع��دل ل��واء ن��ش��رت
ب��م��ح��ت��د ال��م��ل��وك ك��ل ع��ل��ى وف��ق��ت أم��ة خ��ي��ر م��ن ال��ش��ك��ر ب��ب��ث ف��ف��زت
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اليأس بعد والنجاة النفس، مطاوعة يف

وله ووقار، سكينة عليه التجار، من شيًخا لقيت إني املربات: أبي ابن املرسات، أبو قال
عليه وصدق الثمانني، بلغ قد وكان وضيعة، غري سامية ودرجة رفيعة، منزلة أمثاله بني

السابقني. بعض قول

ت��رج��م��ان إل��ى س��م��ع��ي أح��وج��ت ق��د وبُ��لِّ��غ��ت��ه��ا ال��ث��م��ان��ي��ن إن

مبدأ يف وكان وهماز، ناسها من اء مشَّ بني األهواز، مدينة من الشيخ هذا نشأ ولقد
زمن يف له اتفق إنه حتى وأَْمِسِه، بغده مكثرث غري نفسه، مطاوعة عىل مجبوًال أمره
وإقالعه هدايته، يف سببًا منها نجاته كانت بمصيبة، دهره حوادث من ُرمي أنه الشبيبة،
ورحل وهواه، شيطانه طاعة يف وأباه، أمه خالف أنه إال ذاك وما غوايته، عن واحدة دفعة
بأبصارها شاخصة بالليل، سارية هي وبينما األنبار، مدينة إىل التجار من قافلة مع
عليها وحملت الطريق، ُقطَّاع من فرقة سحيق، مكان من عليها خرجت إذ سهيل؛ إىل
تراِع ولم األرض، عىل قتىل رجالها فطرحت كالدائرة، بها أحاطت بعدما الجبابرة، حملة
القافلة أهل من واحد كل وفقد البضاعة، عىل واستحوذت الفرض، وال السنة حقهم يف
عادم وجهه عىل فسقط الراس، يف برضبة أُصيب ممن املرسات أبو وكان ومتاعه، نفسه
فيه الحياة دبت ثم العام، أول آخرها كان أيام، ثالثة ُمدَّة األموات بني وبقي الحواس،
مرتاكمة، حوله القتىل جثث ورأى عينه فتح فلما بُع، السَّ ألكله ذلك عىل زاد ولو سبع، بعد
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وتعذر فعجز قدميه، النهوضعىل وحاول الخاتمة، حسن هللا من وطلب وحوقل اسرتجع
بالزوال: أيقن وقد الحال، يف وأنشد وبكى عليه، القيام

ح��ادي��اه��ا وغ��رَّد م��ط��اي��اه أن��ي��خ��ت وق��د ال��م��س��ي��ر ع��ل��ى أق��ام
رداه��ا أل��ق��ى وأن ن��ف��س��ي ع��ل��ى ال��ل��ي��ال��ي ع��ادي��ة أخ��اف وق��ال
م��ش��اه��ا خ��ط��ا ع��ل��ي��ه ُك��ت��ب��ت وم��ن ع��ل��ي��ن��ا ُك��ت��ب��ت خ��ًط��ا م��ش��ي��ن��اه��ا
س��واه��ا أرض ف��ي ي��م��وت ف��ل��ي��س ب��أرض م��ن��ي��ت��ه ك��ان��ت وم��ن

َسِلَم إن أنه وآىل القوم، من القتىل عن تزحزح ما بعد باللوم، نفسه عىل أقبل ثم
وأبيه، أمه نصيحة يخالف ال العذاب، أليم من فيه هو مما وتخلص املصاب، هذا من
فناء عن يربح وال األسفار، عن ويكف النبيه، دون الخامل عيشة بينهما يعيش بل
يف يقول ونجواه، ه رسِّ يف سبحانه به واستغاثته مواله، إىل ترضعاته أثناء يف وكان الدار،

بذنبه: معرتف جرحه من متألم وهو لربه، مناجاته

م��ددا ل��ن��ا ال��ع��ظ��م��ى م��ع��ون��ت��ك واج��ع��ل رش��دا أم��رن��ا م��ن ل��ن��ا ه��يِّ��ئ رب ي��ا
ف��س��دا م��ا إص��الح ع��ن ت��ع��ج��ز ف��ال��ن��ف��س أن��ف��س��ن��ا ت��دب��ي��ر إل��ى ت��ك��ل��ن��ا وال
وي��دا س��ائ��ًال وج��ًه��ا رج��ائ��ك إل��ى أم��ل��ي م��ن وج��ه��ت وق��د ال��ع��ل��ي��م أن��ت
وردا م��ن ك��ل ي��روي ُج��وِدك ف��ب��ح��ر خ��ائ��ب��ة رب ي��ا ت��ردنَّ��ه��ا ف��ال

ثم العرص، قبيل الظهر صالة بعد البحر، ساحل إىل وصل حتى يزحف زال وال
وليت، بلو التعلل وترك امَليْت، اضطجاع فاضطجع بنيته، بناء وتداعت قوته، قواعد وهت
الوجود، عن فغاب الطعام، من شيئًا فيها تناول ما أيام، خمسة عليه مىض قد وكان

وأهواله: الزمان رصوف من يشكو حاله، لسان وقال وثمود، عاد بقوم يلحق وكاد

ي��ك��در م��م��ا ال��ن��وم ف��ي ول��و وي��ح��ل��و س��اع��ة زم��ان��ي ي��ص��ف��و أن ال��ل��ه أب��ى
ن��ص��ب��ر األن��ف ع��ن رغ��ًم��ا ول��ك��ن��ن��ا إرادة ع��ن وال ط��وًع��ا ال ف��ن��ص��ب��ر
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رئيسها برص فوقع رشاع، سفينة الساحل من بالقرب عربْت االضطجاع، أثناء ويف
من اثنني إىل بالنزول وأشار الحني، يف الرب من بسفينته ودنا إليه، قلبه فانجذب عليه،
كاهليكما عىل فاحماله املطروح، الشبح هذا يف الروح، وجدتما إن لهما: وقال املالحني،
االرتباك، غائلة من ويتخلص الهالك، من ينجو لعله العجل؛ عىل إلينا به وبادرا مهل، بال
ما بعد نبضه، عىل أحدهما وقبض عليه، وعطفا منه وقُربا إليه، وسارعا أمره فامتثال
له فرتاءى ونحره، فيه عىل أذنه وجعل صدره، عىل يده وضع ثم وعرضه، طوله يف تأمل
كانت التي السفينة، إىل به وسعى بأخيه، واستعان كتفه عىل فرفعه فيه، يرتدد النفس أنَّ
عنه وزال الشفاء، إليه توجه حتى فعالجه لبيب، ماهر طبيب، فيها وكان حصينة، كقلعة
وبعد صالحه، إليه ساق من عىل ويُثني املالحة، بني ويغدو يروح وصار والعناء، السقم
بعد اضطرب البحر أنَّ بَيَْد منحة، أجل شك بال هي التي الصحة، إليه عادت كامل شهر
بروق وملعت عاصفة، رياح الجنوب من وهبَّت العيون، وزاغت الجو وأظلم السكون،
واليمني والخلف األمام من كالجبال، أمواج السفينة عىل وانحطت خاطفة، لألبصار
وبمصادفة القاع، إىل البرص كلمح وهوت انقطاع، بال دورات ثالث فدارت والشمال،
أودية يف يتقلب وهو وأنشد انكرس، قد كان لوح عىل املرسات أبو قبض والقدر، القضاء

واملطر: الربد من ويتملل الخطر،

ت��ع��ل��ُم��ُه أن��ت م��ا ل��ي ت��ج��دد وق��د ي��ش��م��ل��ن��ي م��ن��ك ل��ط��ف زال م��ا رب ي��ا
ي��رح��ُم��ُه ال��ع��ب��د ل��ه��ذا س��واك ف��م��ن ك��رًم��ا ع��وَّدت��ن��ي ك��م��ا ع��ن��ي ف��اص��رف��ه

من حرارة وأشد الصرب، من أمر هو ما البحر، من يعاني ليال خمس مكث وقد
ذلك وكان قادس،1 بابن املعروفة املينا إىل السادس، اليوم يف األمواج قذفته ثم الجمر،
الغربا، عىل طريًحا فوقع نيام، والناس الرب إىل وصل وقد الصيام، شهر من ليلة أول يف
وتجمل: شعره يف أحسن من بقول يتمثل، حاله ولسان األخرى، إىل الدنيا من ينتقل وكاد

م��واِت وال��زم��ان ح��ل��و ال��ع��ي��ش إذ ب��ن��ض��ارة م��ض��ى ده��ر ع��ل��ى أن��وح

األندلس. دولة ثغور أحد قادس ميناء املقصود أن الغالب 1
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ب��ال��زف��راِت م��ن��ه ق��ل��ب��ي ف��ق��طَّ��ع ف��ق��دت��ه ق��د ص��ال��ًح��ا زم��انً��ا وأب��ك��ي
س��ن��واِت م��ذ ك��ن��ت ق��د ك��م��ا ع��د أال أه��ل��ه رغ��م ع��ل��ى ولَّ��ى زم��ن��ا أي��ا
ش��ت��اِت ب��س��ه��م م��ن��ه ف��ص��دَّع��ن��ي ق��وس��ه م��ت��ن ف��ي ال��ده��ر ع��ل��يَّ ت��م��ط��ى

املعظم، املدينة أمري دار إىل حملوه النظار، أعني عليه ووقعت النهار، طلع وملا
واعتدلت شهور، ثالثة بعد الشقاء إليه فتوجه محجم، أبي ابن الطبيب بعالجه وناطوا
عىل دام ما أنه والحطيم، زمزم رب العظيم، باهلل وأقسم الرسور، بساحته وحلَّ صحته
مطاوعتها عدم عىل ترتب ولو النفس، يَُطاِوُع وال هواه، شيطان يتبع ال الحياة، قيد
وصل ومنها الحجاز، إىل قافلة يف خرج أناب، هللا وإىل تاب، أن وبعد بالرمس، الحلول
همه، غوائل عنه وانرصفت وأمه، بأبيه فيها واجتمع األهواز، بمدينة رأسه مسقط إىل
أبناء بني وأضحى والطارف، التالد يف النهاية بلغ حتى املعارف، تحصيل عىل وانهمك

الكمال. لصفات حائًزا والعيال، أهله بني وعاش البنان، بأطراف إليه يُشار الزَّمان،
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الرفيعة الدرجة املروءة يف له ملن الصنيعة، بشكر القيام يف

رؤية إىل واشتاقت الفدافد، جوب إىل نفيس تاقت غيث: بأبي املكنى ليث، بن شبل قال
وتماديُت الجواد، متن عىل السالح شاكي االنفراد، حالة عىل فخرجت واملعابد، الهياكل
بلد من أنتقل زلت وال وكسور، وأيام شهور، ُمدَّة القوايف، ببديع والرتنم الفيايف، قطع عىل
حصينة، آهلة كبرية مدينة، إىل انتهيت حتى أحد، عىل والغدو الرواح يف أعرج وال بلد، إىل
ابن برضيح املعروف الجامع، املسجد إىل سعيت ثم خان، صاحب عند الحصان، فأودعت
نواحيه، يف النظر وأمعن فيه، أطوف أنا وبينما العرص، بالقرصصالة فيه وأديت شافع،
القيافة حسن وهو حام، بني من كأنه شيخ وسطها يف درس، حلقة َلبْس، بال رأيت إذ
﴿َوالنَّْجُم تعاىل: قوله تفسري لسان، بأفصح الطلبة عىل يلقي وسمعته القوام، معتدل
ما واجتناء الفوائد، بعض اللتقاط الحلقة؛ هذه يف جلست هنالك يَْسُجَداِن﴾ َجُر َوالشَّ
اآلية هذه تفسري يف منه، وفهمته عنه حفظته فمما الفرائد، من عليه العثور يف يتأتى
األنباري ابن أخرج األقوال: من اآلية يف ما موضًحا قال أنه لطيفة، سهلة بعبارة الرشيفة،
أنه القرآن، بدقائق العالم عباس ابن االهتداء، ونجم األمة حرب عن واالبتداء، الوقف يف
أنجمت ما معناه «النجم» قال: يَْسُجَداِن﴾ َجُر َوالشَّ ﴿َوالنَّْجُم تفسري عن نافع سأله ملا

األرض.



األدبية املقاالت

«والشجر» االشتقاق. يف بالضم ينجم نجم قولهم: من ساق، عىل يقوم ال مما وأنبتت
صفوان: بقول ذلك عىل مستدًال وأنشد للعيان، وظهر ساقه، عىل وقام أنبتته ما معناه

ووائ��ُل ت��م��ي��م ح��ي��ا وق��رب��ه ع��ض��اه��ه ال��ك��ب��ي��ر ال��ق��اع أن��ج��م ل��ق��د

وتنمى: الفصاحة إليه تُنسب الذي سلمى، أبي بن زهري ببيت البيت هذا وأتبع

ُح��بُ��ك ب��ه م��ا ك��ض��اح ال��ج��ن��وب ري��ح ت��ن��س��ج��ه ال��ن��ج��م ب��أص��ول م��ك��ل��ل

اإلمام تفسري يف وورد باملأثور، التفسري يف للسيوطي املنثور الدر من يؤخذ وهكذا
هو وسجوده املعلوم، السماء نجم هو النجم أنَّ عادل، ابن الدلجي العالمة الفاضل،
التي ثماره اجتناء إمكان هو وسجوده املعهود، األرض شجر هو والشجر املفهوم، األفول

املقصود. غاية هي
يف املذكور والشجر قوام، وال له ساق ال ما هو الهمام، املرصي تفسري يف والنَّجم

َمني. بال ظاللهما سجود عنده هو االثنني، وسجود ساق، له ما هو املساق،
ثمر ولبعضه ساق، له الذي هو والشجر النبات. من له ساق ال الذي هو النجم وقيل:
من الساجد كانقياد طبًعا، يريدهما فيما العاملني رب هلل االنقياد هو وسجودهما يقتات،
صانعهما. إثبات عىل داللة سجود وُمبِْدعهما، مُلبِْدئهما يسجدان أنهما أو طوًعا، املكلفني
قال فقال: الدراية، بمضمونه تتحقق خالًفا اآلية، هذه تفسري يف كثري ابن وحكى
بعد ﴿َوالنَّْجُم﴾، تعاىل: قوله يف املفرسون اختلف الشهري: النحرير العالم جرير، ابن
وسعيد عباس ابن عن فُروي وهم، بال ساقه عىل قام ما الشجر من املراد أنَّ عىل اتفاقهم
عىل انبسط ما الثقات: هؤالء عند النجم أنَّ غري؛ ال الثوري وسفيان دِّي والسُّ جبري، بن
يف الذي هو النجم الزمن: عالم وقتادة والحسن، مجاهد وقال النبات، من األرض وجه
النماء؛ مقام يف والشجر السماء، عالم يف فالنجم األظهر، هو القول وهذا األنور، السماء
املكنون، كتابه يف — تعاىل — هللا قال بمقدار، ِعنَْده َيشءٍ وكل القهار، الواحد هلل يسجدان
اْألَْرِض ِيف َوَمن َماَواِت السَّ ِيف َمن َلُه يَْسُجُد هللاَ أَنَّ تََر ﴿أََلْم وااللتباس: الشك عن املنزه

النَّاِس﴾. َن مِّ َوَكِثريٌ َوابُّ َوالدَّ َجُر َوالشَّ َواْلِجبَاُل َوالنُُّجوُم َواْلَقَمُر ْمُس َوالشَّ
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الجسم عليه كالذي ساق له ليس النبت هو النَّجم أنَّ النسفي: تفسري يف وجاء
باألبصار، يُشاهد ساق له ما هو والشجر طلع، إذا نجم من مأخوذ قيل كما وهو ارتفع،
ومناسبة بعض، يف األشجار بعض تداخل هو الذي االشتجار، مادة من مشتق وهو
سبحانه له أنهما أنفسهما عىل ويشهدان يخضعان، هلل أي ويسجدان للعرض، طولها
ذكره ما جميع عىل أتينا ولو بربوبيته، ويعرتفان وحدانيته، عىل يدالن وأنهما مسخران،
األحوال، اختالف من اآلية هذه عىل طرأ مما كتبهم يف دوَّنوه وما األقوال، من املفرسون
غروب عند الدرس، ختم فلما الرجوع، وإليه املعول عليه الذي املوضوع عن لخرجنا
األوطان هذه يف األديب، أيها لعلك يل: وقال نطاقه، شد بعدما بطالقة، عيلَّ أقبل الشمس،
دمت ما ضيفي أنت يل: فقال تهامة. جبال من إني عالمة، يا وأبيك إي له: فقلت غريب،
أول يف ذلك وكان طلب، ما إىل فأجبته أمجاد، قوم سليل يا املنة عيلَّ ولك البالد، هذه يف
قاعة عىل بي فعطف بديعة، نضرية حديقة ذات وسيعة، دار إىل معه وتوجهت رجب،
وقال الصدر، يف الفور عىل أجلسني ثم فرش، بأحسن مفروش النقش، بأنواع ُمزخرفة

واألمر. النهي لك الدار هذه يف أنت يل:

وال��ط��ارق ف��ي��ه س��واء ن��ح��ن ح��ل��ه ل��م��ن ه��ذا م��س��ك��ن��ن��ا
ص��ادق ح��ك��م��ه ف��ي ف��إن��ه ف��ل��ي��ح��ت��ك��م ف��ي��ه أت��ان��ا ف��م��ن
وال��رازق ال��م��ان��ع ف��رب��ن��ا زارن��ا م��ن ال��ف��اق��ة ي��ج��د ال

أثناء ويف النفوس، إليها تميل أطعمة عليها مائدة حرضت الجلوس، من ساعة وبعد
لقد والجد، األب أصيل ويا املجد، أثيل يا ويقول: املرام، فوق بما يَُحيِّيني كان الطعام،
اإلصابة، من بخاطري هجس ما فيك وحققت اإلجابة، من به أوليتني ما منك رسني
تحتقرني ولم الكريمة، بذاتك معي سعيت وقد العظيمة، املنة لك عيلَّ تكون ال وكيف

وتالدي؟! طاريف حقيقة عىل وقوفك عدم مع لسوادي،
صاحُب أنت عتقي، منه أبتغي وال عبده أنا ومن ي، رقِّ ومالك موالي يا له: فقلت
أبناء من تكن لم إن أنَّك يقني عىل وإني األصل، كريم أنك يف ريب وال والَفْضل، امِلنَّة
الحسحاس: بني عبد بقول الناس، بني املقصود فأنت والوزراء، الفخام والصدور األمراء،

ال��خ��ل��ق أب��ي��ض إن��ي ال��ل��ون أس��ود أو ك��رًم��ا ح��رة ف��ن��ف��س��ي ع��ب��ًدا ك��ن��ت إن
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بن إلبراهيم ُمخاطبًا الخطري، املأمون الخليفة عن نُقل بما لجدير، إنك هللا وايم
إليه، بالخالفة وَدَعا العصا شقَّ حني وتأمينه عليه، الخروج حال يف ضبطه عقب املهدي
األسود، الخليفة أنت له بقوله مداعبته، يف ورشع منه، أعذاره وَقِبل عنه عفا قد وكان
الفزع، املداعبة هذه من قلبه خامر أنه تفطن ملا لكنه األمجد، الهمام املؤمنني وأمري

وتأمينًا: به نزل ملا تسكينًا، الحال يف قال والجزع، الرعب عليه واستوىل

األري��ب األدي��ب ب��ال��ف��ت��ى وال ـ��ِم ـْ ال��ش��ه�� ب��ال��رج��ل ال��س��واد ي��زري ل��ي��س
ن��ص��ي��ب��ي م��ن��ك األخ��الق ف��ب��ي��اض ن��ص��ي��ب ف��ي��ك ل��ل��س��واد ي��ك��ن إن

الشمائل، بديع يا وهللا أنت واصفا: عليه ثنائي بعد وقال واقًفا، الشيخ قام هنالك
املعارف وبحر اإلسالم، ُعَلَماء وسيِّد األعالم، علم وأنت الفضائل، معدن الحقيقة عىل
وطود وأزواجه، أفراده بالسخاء بهرت التي العوارف وبر أمواجه، بالذكاء املتالطمة
لحاقه، يتأتى ال الذي الفهوم وجواد فراسخ، له تُحىص ال الذي وفضاؤها الرَّاسخ، العلوم
والِقبلة اإلبل، أكباد إليها تُرضب التي الرحلة وأنت محاقه، يُدركه ال الذي َسماِئها وبدر
عىل الدين د وُمَجدِّ الِبْرش، عالمة وأنت يبتهل، هللا إىل وعندها ُمؤمن كل إليها يصيل التي
وامللة، املذهب رياسة الدنيا يف إليك انتهت الذي أنت ولعلك عرش، الثاني القرن رأس
وتفرْدَت اإلجماع، عليك فانعقد الفنون بني وجمعت واألدلة، الرباهني قواطع قامت وبك
واملورد املعىل، القدح فيه ولك إِالَّ فنٍّ من فما واألسماع، النواظر فسحرت الفضل بصنوف
من مع مثلك وما بطائل، غريك يأت لم طلت أو لقائل، قوًال تدع لم قلت إن ، امُلَحىلَّ العذب
وإن فإنها واألديان؛ امللل عن املتأخرة املحمدية كاألمة إال واألعيان، األفاضل من تقدمك
وصفتني رشيك، عرصك يف لك ليس من يا له: فقلت مفاخًرا، فاقت أنها إال آخًرا، جاءت
وال صفة، كنه عىل يل وقفت وال معرفة، يل حققت ما وأنك سيما ال فيك، هو ما بجميع
باسم وهو يل فقال طارف، وال العلوم من تليد يف اختربتني وال معارف، يف َسَربتني
أهل أنك عندي وثبت بالفراسة، أخذتك نطقك بمجرد إني الصدر: منرشح ضاحك الثغر،

النثر. ورائق الفائق النظم يف العرص، بني عىل تقدمك من ثقة عىل وإني للرياسة،
لم الذي الوزير، هللا عبد السيد نظم من حفظته ما مني تسمع أن أردت إن فقلت:
للقايض مراجعة يف بنفيس، خطه من نقلته ما فهاك نظري، أخدانه من زمانه يف له يكن

العنيس: محمد بن عيل
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وت��روُم س��ل��وت��ي ت��ط��ل��ب وإالَم وت��ل��وُم ال��ه��وى ف��ي ت��ع��ذل ح��ت��اَم
ق��دي��ُم وه��و ال��ع��ش��اق ع��ل��ى يُ��ت��ل��ى غ��رام��ه ح��دي��ث م��ن أس��ل��و أن��ظ��ن
ك��ظ��ي��ُم وه��و ال��ُح��ْزن ق��اس��ي الق��ي��ت ب��م��ا ي��ع��ق��وب ال��ح��ب ف��ي ال��ذي وأن��ا
وي��ح��وُم ح��ول��ه ي��ص��ف��ق ق��ل��ب��ي غ��دا غ��ص��ن َق��ده م��ن وب��م��ه��ج��ت��ي
س��ل��ي��ُم وه��و ال��خ��د ذاك ف��وق م��ن ال��ت��وى ح��ت��ى ص��دغ��ه ع��ق��رب دب ق��د
ن��س��ي��ُم م��ن��ه ال��ق��د ب��غ��ص��ن ل��ع��ب��ت م��ش��ى وإن ب��ال��ع��ق��ول ي��ل��ع��ب ول��ه��ان
وظ��ل��وُم ج��ائ��ر ه��و ال��ه��وى َش��ْرع وف��ي ع��دل ب��ه ق��د م��ن وي��اله
ون��ع��ي��ُم ن��ض��رة ف��ي��ه ل��ل��ع��ي��ن وج��ه��ه إال ال��ف��ردوس ج��ن��ة م��ا
ال��م��خ��دوُم ال��س��اح��ر ف��ذاك ع��ج��ب وال خ��دم ط��رف��ه ل��س��اح��ر م��ل��ك
ال��ت��وه��ي��ُم واع��ت��ادن��ي أوص��اف��ه ف��ي ِه��م��ت ال��م��ح��ي��ا ب��اه��ي ع��ل��ى أس��ف��ى
م��رس��وم ألن��ه ال��ع��ذار خ��ط ح��ج��ة أع��ظ��م ال��ذات ع��ل��يَّ ول��ن��ا
وي��ل��وم ي��م��ي��ل��ه ال��ع��ذول ع��رض ال��ل��ق��ا ان��ت��ظ��م ُك��لَّ��َم��ا وب��خ��ت��ي ل��ي م��ا
ن��ج��وم ه��واي ت��دري وه��ل ـ��ق��ي��ا ال��ل��ـ ف��ي األف��الك أرص��د َده��ري أف��ن��ي��ت
ال��ت��ن��ج��ي��م ع��ن��ده وي��ك��ذب أه��وى م��ن ب��وص��ل ظ��ف��رت ي��ص��دق إن وال��ب��خ��ت
ي��دوم ث��م ب��ال��وص��ل ل��ي إس��ع��اد ب��ال��ـ ي��دور ال��ق��ض��اء ف��ل��ك ول��رب��م��ا
م��خ��ت��وم ب��ه رًض��ا ب��م��س��ك ك��اس أح��ب��ب��ت��ه م��ن ك��ف م��ن ل��ي وي��دور

الغوال، والآليل الدرر لبديع ومالحظ الحالل، للسحر حافظ من درك هلل يل: فقال
إني موالي، يا له: فقلت املثل؟ بابها يف بها يُرضب الغزل، يف هذه غري أبياتًا تحفظ فهل
عىل أتطفل أني إال والبيان، املعاني رجال من وال امليدان، هذا فرسان من لست كنت وإن
من وأنشدك الفضول، من رضبًا بهم تشبُّهي كان وإن الفحول، الفضالء هؤالء موائد

يزري: الجمان بعقود ما املرصي، نباتة ابن درر

ح��س��ود غ��ي��ر ع��ل��ي��ك ع��ذول��ي م��ا ال��خ��دود ول��ث��م ال��لَّ��م��ى ورش��ف ال
ب��ال��ت��ف��ن��ي��د ع��ن��ه ال��وه��م دف��ع ول��ك��ن م��ث��ل��ي ه��واك ف��ي ه��ائ��م
ال��وق��ود ذات ال��ن��ار ف��ي وف��ؤادي ري��اض ف��ي ب��ه ط��رف��ي م��ل��ي��ًح��ا ي��ا
األخ��دود ص��اح��ب ال��دم��ع ق��ت��ل ب��خ��دي دم��ع��ي م��س��ي��ل ع��ن ت��س��ل ال
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ال��ت��وك��ي��د آل��ة ل��ل��ح��ب وه��ي ع��ذار الم ح��الك ف��ي ح��ب��ذا
ج��دي��د ب��ح��س��ن ال��ح��ل��ى ب��دي��ع ي��ا خ��ل��ي��ًع��ا ق��ل��بً��ا ت��روع ي��وم ك��ل

وابن الفاضل الرحيم عبد البالغة يف ودونك حماد، من أروى زمانك يف أنت يل: فقال
الزمان. هذا أبناء بني بالبنان، إليه امُلشار وأنت العماد،

اإلم��ام ن��ع��م ع��ص��رك ف��ي أن��ت إذ ه��م��ام ي��ا أف��دي��ك وأم��ي ب��أب��ي ل��ه ف��ق��ل��ت

واصفيك: من النبالء أوحد فيك، يقوله بما وأوىل أحق وأنت

ل��ل��ع��ب��اد وه��اديً��ا م��ن��ي��ًرا ُدْم ال��م��ع��ال��ي وب��در ال��ت��ق��ى س��راج ي��ا

والكرامة والثنا، باملدح أوىل أنت الوجيه، الكامل واألريب النبيه، األديب أيها يل: فقال
والغنى.

الربية بني الجزيل، الشكر من يجب بما القيام عن مقرص إني سيدي، يا له: فقلت
الخليل، وزيارة هللا بيت حج إىل بالرحيل، يل تأذن أن ألرجو وإني الجليل، السامي ملقامك

باملرام. الرَّفيعة أعتابه لثم من والفوز األنام، أفضل رضيح إىل والسعي
من يرمي الفراق تركت وال تروم، ما إىل أجيبك كنت ملا فريضة أنَّها لوال يل: فقال
للسفر امُلتأهبة العربان، قافلة مع تخرج حتى شعبان، هالل انتظر لكن برجوم، شهبه

وحرى. قبيس بأبي والتربك بعرفة والوقوف القرى، أم إىل
وضمني إليه، أحتاج ما بكل معها جهزني العرب، قافلة وخرجت رجب، انسلخ فلما
ما إال الكرام، ابن يا هللا ناشدتك يل: وقال عينيه، من تتحدر والدموع صدره إىل للوداع
أدع ما أنا الورى، أعلم ويا الذرى، عايل يا له: فقلت عام. كل يف متواصلة الزيارة جعلت
لنفسه مسليٍّا يقول وهو العري، مع الحال يف السري، يف أخذ ثم الغصة، هذه لدفع فرصة،

أمسه: ذهاب بعد يومه، يف النوى ألم من أصابه ما عىل

م��ت��ل��ف ال��ن��وى ف��إن وإال واص��ب��ري ت��ج��زع��ي ال ن��ف��س أي��ا
ي��ن��ص��ف وال ل��ح��اك والح ع��ص��اك وق��ل��ب ج��ف��اك ح��ب��ي��ب
ت��ن��زف أدم��ع��ا وع��وض��ت��ه��ا ال��ك��رى ال��ج��ف��ون م��ن��ع��ن ش��ج��ون
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وانحدر اإلرضار، الفراق معاناة من بي واشتد بالتسيار، العديدة املراحل قطعنا وملا
يبعث ساعات، خمس ومكث السيل، كأنَّه السماء من مطر الليل، دهمنا ما عند علينا
التي األوزان، بهذه متمثًال ُقلُت الكواكب، وظهرت الغياهب، انجلت ثم بآفات، منه إلينا

اإلخوان: بعض عن الشبيبة زمن يف رويتها

ف��ل��ك ع��ل��ى ل��ي��س��ت أم ال��ق��ص��د أض��ل��ت ح��ائ��رة ال��ل��ي��ل ه��ذا أن��ج��م ب��ال م��ا
ب��م��ع��ت��رك ص��رع��ي ج��ث��ت ك��أن��ه��ا ب��ه��ا ح��راك ال وق��ًف��ا س��واري��ه ع��ادت
ب��م��ن��س��ل��ك وج��ه ف��ي ه��و وال ب��ه ف��ت��ط��م��ع��ن��ي م��ن��ه س��اع��ة ت��ن��ق��ض��ي م��ا
م��تَّ��رك��ي غ��ي��ر وج��د ط��ول م��ن بُ��ش��راه ي��ن��ق��ذن��ي ��ب��ح ال��صُّ ب��ن��ور ب��ش��ي��ر م��ن ه��ل
ال��ح��س��ك ع��ل��ى ت��ب��اري��ح��ي وأض��ج��ع��ت��ن��ي ش��ج��نً��ا ل��ي ال��ل��ي��ل ال��ت��واء أج��دَّ ف��ق��د

الطريق؛ قطاع من حزب الشهر، عارش يف القافلة عىل خرج الفجر، مطلع وعند
األخطار وركوب األبطال، بمالقاة نشأتي عهد من تعلقت قد وكنت الحريق، نار كأنه
عىل جريًا وقلت للصدام، الحال يف وتأهبت الحسام، يدي يف فامتشقت األهوال، ومكابدة

للِرباز: الصف عن انفصلت ملا الحجاز، فرسان عادة

ال��م��الح��م م��ه��ول ف��ي ن��ق��ع ث��ار إذا ال��وغ��ى ح��وم��ة ف��ي ال��ض��رغ��ام األس��د أن��ا
ص��ارم وأب��ي��ض ع��س��ال ب��أس��م��ر ج��م��ي��ع��ه��م ل��ألع��ادي م��ب��ي��د وإن��ي
وال��ت��ص��ادم ال��ل��ق��ا ي��وم ف��ي خ��ي��ال��َي رأت م��ت��ى م��ن��ي ال��ج��ي��ش ك��م��اة ت��ف��ر

لهم: وقلت واللوم، بالتقريع عليهم وأقبلت القوم، من دنوُت شعري من فرغت وملا
املالم، هذا مني سمعوا فلما الحرام! هللا بيت حجاج عىل الطريق أتقطعون اللئام، أبناء يا
يا ويلك يل: وقال رئبال، يقاومه ال فارس منهم عيلَّ اندفع السهام، من أمىض هو الذي
ال الطريق قطاع بأن علمك مع املقال، بهذا تقريعنا عىل تجاريت كيف األنذال، أخس
إىل عاجًال ساقته نحره، يف بنبلة إال أجبته ما وأبيك فال والحالل. الحرام بني يميزون
فقتلنا األخيار، القافلة فرسان من جماعة يف األرشار، أصحابه عىل بعده وعطفت قربه،
األتقياء، هؤالء بسيوف األشقياء، باقي هللا وَهَزم البرص، ملح من أقل يف عرش، اثني منهم
الطريق، متن وركبنا األسالب، االسرتاحة بعد وجمعنا واألحزاب، الفتح سورتي وقرأنا
انرصف ثم اآلمال، وبلغنا وقتها يف الفريضة وأدينا تعويق، بال فة امُلَرشَّ مكة فوافينا
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التي امُلراسلة، الشيخ وبني بيني واستمرت والعيال، باألهل واجتمع منزله إىل منا كلٌّ
عن تنقص ال واأليام، والشهور السنني من مدة املواصلة، مقام — يُقال كما — تقوم
خارج أنه رمضان، يف إيلَّ منه وصلت ُمراسلة آخر وكانت أعوام، وعرشة أشهر سبعة
عىل وقفت ا فلمَّ النِّسوان، من وثالث الطلبة من عرش خمسة مع شوال يف والزيارة للحج
وكانوا الحرب، رجال من عرشين مع اتحدت املخاطبة، هذه عىل واطلعت امُلكاتبة، هذه
الصيام؛ شهر من األخرية العرشة يف وخرجنا والرضب، بالطعن املعروفني األبطال من
من أخذنا ما بعد املفازة، توسطنا فلما بالسالم، ونحييه البيداء يف بمقابلته نحظى لعلنا
من علينا انقضَّ أمان، يف كوامل خمًسا بالتوان، املراحل من وقطعنا اإلجازة، الرشيف
وصاحوا كاألسود، علينا وحملوا وجمل، ناقة مائة ورائهم من فارس مائة الجبل، جانبي
معنا وكان الوبال، صدمة وصدمناهم القتال، من ا بُدٍّ نَِجد فَلْم كالرعود، بأصوات علينا
الهارص، كرة معنا عليهم فكرَّ سليم، العيوب من جواد تحته العدة كامل جسيم فارس
عرش أربعة منهم وقتل دة، الشِّ من عنده ما لهم وأظهر الباتر، بحسامه عليهم وسطا

وحَده.
فارسنا بذله بما الغمة، انجلت وملا والبوار، الفناء دوائر النهار، آخر يف عليهم ودارت
بني أبرصت واألثقال، الجمال عن وتخلوا شوال، منتصف يف األعداء وانهزم الهمة، من
وقبلت قدميه، عىل فوقعت الحمام، عىل الوثاق من مرشف وهو اإلمام، شيخنا األسارى
هؤالء قبضة يف أوقعك الذي ما الردى، حوادث من الفدا، لك نفيس له: وقلُت ويديه، رأسه
يجد كان ما عنه خفَّ َصوتي سمع ا َفلمَّ األصفاد، بهذه رأفة غري من وصفدك األوغاد،
كيف بالتفصيل، أخي يا أنت أخربني وقال السقم، عنه وزال قاعًدا واستوى األلم، من
إنَّ الرَّفيق، نعم يل هو ومن الصديق، أيها يا له: فقلت التنكيل؟ هذا من خالصنا كان
السبب وكان األهوال، بحار يف أعاديكم أغرقوا الذين األبطال، هؤالء يد عىل كان خالصكم
لجنابك، خدمة معي السعي إىل الشجعان، هؤالء دعوت أَنَّني املكان، بهذا لقائكم يف
فرجت لقد ضريًا، بقيت ما لقيت وال خريًا، عني جزيت يل: فقال ركابك، بلثم وتربكٍّا
تأهبت عليك، قادم أني إليك، كتبت ملَّا فإني النكبة، قيود من وأطلقتني الكربة، عني
أظفر لعيل نفيس: يف وقلُت وجمل، نياق أربع عىل عيايل وحملت عجل، عىل الفريضة ألداء
يكن لم البلد، من خرجنا وملا رشبة، زمزم ماء من معك وأتناول الكعبة، يف بمقابلتك
سرينا خالل ويف عرش، الخمسة الطلبة من األثر، عىل تبعنا أنه بيد أحد، أهله من معنا
واستحسنوا األجل، منه فرغ من فقتلوا الجبل، من الفجار هؤالء علينا انحط مهل، عىل
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وامَلَجاعة، الظمأ من البيداء يف لخوفهم الجماعة؛ مع قتيل عىل ين ُمِرصِّ وكانوا العمل، قبيح
للراحة نزلنا ثم فتجرعوه، كأًسا املوت من إليهم وحملتم أضمروه، فيما هللاُ فأوقعهم
الصالة، أدينا ما بعد رحلنا ثم العرص، وقت إىل النهار ضحوة من القفر، املكان بذلك
الحرم إىل قافلة، هيئة يف باألمان وصلنا كاملة، ليال عرش وبعد مناه، الزاد من كلٌّ ونال
إىل واألقارب، الشيخ مع فتوجهت املكرم، القعدة ذي آخر يف ذلك وكان املعظم، املكي
نيس وقد رغد، عيش يف والولد، األهل بني بها وأقمنا غالب، الرشيف لدار امُلجاورة داري
األغر: التلمساني الدين عفيف درر بديع من وهو السفر، يف به يرتنم كان ما منا كل

ال��ض��ل��وع أح��ش��اء ب��ي��ن وأن��ت��م وال��رب��وع ال��م��ن��ازل إل��ى أح��ن
دم��وع��ي ل��ج��الس��ي ف��ت��ظ��ه��ره��ا ووج��دي أش��واق��ي ك��ت��م وأض��م��ر
ه��ج��وِع ب��ال ال��خ��ي��ال ف��ي وأط��م��ع ب��ال��ت��م��ن��ي أع��ل��ل ك��ل��ف��ي وم��ن
ال��ل��م��وع ال��ب��رق وام��ض وأس��أل وش��وًق��ا أًس��ى ال��ن��س��ي��م وأع��ت��رض
ال��رف��ي��ع رح��اب��ك��م ف��ي ن��زي��ًال أض��ع��ت��م ك��ذا ال��ح��ج��از ع��رب أي��ا

سلك يف انتظمنا واالعتمار، الحج أوقات ودخلت القصار، األيام تلك انقضت ا فلمَّ
صاحب لزيارة املدينة؛ إىل مكة من تحولنا ثم صفة، وأكمل هيئة أحسن يف عرفة، قصاد
أجل شباك أبي بقول متمثًال وقال النبوية، املقصورة عىل يخ الشَّ ووقف والسكينة، الوقار

املرضية: الرفاعية السادة

ن��ائ��ب��ت��ي ف��ه��ي ع��ن��ي األرض ت��ق��ب��ل أرس��ل��ه��ا ك��ن��ت روح��ي ال��ب��ع��د ح��ال��ة ف��ي
ش��ف��ت��ي ب��ه��ا ت��ح��ظ��ى ك��ي ي��م��ي��ن��ك ف��ام��دد ح��ض��رت ق��د األش��ب��اح دول��ة وه��ذه

القرى أم إىل عدنا واملحراب، الروضة يف الواجبات وأداء األعتاب، بلثم الفوز وبعد
سعي بهية: عذبة بألفاظ التحية، يف لنا يقولون والناس وحبور، رسمدية ولذة رسور، يف

معروفة. هللا طاعة يف ومواقف محفوفة، بالقبول وزيارة مربور، وحج مشكور،
اإلقامة منه فالتمست وأوالده، تالمذته إىل الشتياقه بالده؛ انتجاع عىل الشيخ وعزم
وعرفت نسبته، عىل وقفت وكنت وتكرم، بذلك عيلَّ وتفضل فأجاب املحرم، آخر إىل معي
اكتسب وأنه املنصور، بن املهدي بن إبراهيم نسل من أنه عندي وثبت حليته، حقيقة
إنشاده يحسن بما يديه، بني متمثًال فقلت كالديجور، لونها يف كانت التي أمه من سواده

لديه:
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أط��اي��ب األص��ول ح��ي��ث ط��ي��ب ن��ع��م أروم��ة ط��ب��ت ح��ي��ث ف��رًع��ا ط��ب��ت ل��ق��د
ي��ق��ارب م��ث��ل ال��ل��ي��ث ش��ب��ل ول��ل��ي��ث ي��زي��ن��ه ف��رع ال��ورد م��اء ف��ل��ل��ورد
ج��اذب ل��ل��ش��يء ال��ش��يء وش��ب��ه س��واك ع��اش��ًق��ا ي��ُك ول��م ط��ف��ًال ال��ُع��ال ع��ش��ق��ت
أق��ارب وأن��ت ص��ن��و ل��ه��ا وأن��ت أٌب ل��ه��ا وأن��ت اب��ن ل��ه��ا ف��أن��ت
م��ذاه��ب ي��ع��ش��ق��ون ف��ي��م��ا ول��ل��ن��اس وال��ت��ق��ى وال��ج��ود ال��ع��ل��م ع��ش��ق��ت ك��ذاك

للوداع مراحل، أربع معه فقطعُت الركاب، وطنه إىل حثَّ للذهاب، استعدَّ ومذ
كل بطًال عرش أحد للحرس، رجايل من صحبته يف وأرسلت هاطل، مقلتي من والدمع
بشكر القيام عن عاجز إني الرَّفيعة، الدَّرجة صاحب يا له: وقلت فرس، عىل منهم واحد
أن واألرض، السماء رب إىل بالدعاء يديه بسط بعد يل فقال الصنيعة، من به بدأتني ما
العرص ووحيد الزمان، فريد إال يشء كل يف أنت ما تاهلل العرض: يوم إىل عمرك يف يمد
أنكم شك وال الرسول، بضعة نسل من أنك يل اتضح حيث أقول؛ فيما غرابة وال واألوان،
ال التي الفريدة، الجمة والخصال الحميدة، الخالل جميع منكم الورى استعار بيٍت أهل

كريم. املدى طول عىل فيها يجاريكم وال عظيم، فيها شأوكم يبلغ
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العضب والصارم بالعقل الخطب، من التخلص يف

ورعود؛ بروق عقب والجنود، رجاله عن العزم، أبو الجيوش أمري انفرد الحزم: أبو يل قال
وارتفاعها لجسامتها كأنها نعامة، بعد عىل له فالحت والقنص، الصيد الفرصيف النتهاز
إىل ليسوقها طلبها؛ يف وجدَّ سابق، مجاله يف يفوته ال بالحق، أثرها فاقتفى دعامة،
بأظافر، ورضبها إليها، هارص ليث سبقه عليها، بالقبض وهمَّ منها دنا وعندما عطبها،
صاحب الجيوش، أمري ذلك رأى ا فلمَّ شطرين، وشطرها نصفني، فقدَّها الخناجر، كأنها
األبطال، جولة األشبال أبي عىل وجال البرص، منه وزاغ وبرس، عبس البشوش، الوجه

زبيد: أبي للطائي بقصيد، يرتنم وهو

ب��ش��را أخ��اك ال��ه��زب��ر الق��ى وق��د َخ��بْ��ٍت ب��ب��ط��ن ش��ه��دت ل��و أف��اط��م
ه��زب��را ي��غ��ش��ى أغ��ل��ب��ا ه��زب��ًرا ل��ي��ث��ا راَم ل��ي��ث��ا ل��رأي��ت إذْن
م��ه��را ع��ق��رت ف��ق��ل��ُت ُم��ح��اذرة م��ه��ري ع��ن��ه ت��ق��اع��س إذ ت��ب��ه��ن��س
ظ��ه��را م��ن��ك أث��ب��ت األرض وج��دت إن��ي األرض ظ��ه��ر ق��دم��يَّ أن��ل
م��ك��ف��ه��ًرا ووج��ًه��ا م��ح��دَّدة ن��ص��اال أب��دى وق��د ل��ه وق��ل��ت
ج��م��ًرا ت��ح��س��ب��ه��ن وب��ال��ل��ح��ظ��ات ن��اب وب��ح��دِّ ب��م��خ��ل��ف ت��دلُّ
أث��را ال��خ��ط��ب ق��راع ب��م��ض��رب��ه أب��ق��ى ال��ح��د م��اض��ي ي��م��ن��اي وف��ي
ع��م��ًرا ل��ق��ي��ت غ��داة ب��ك��اظ��م��ة ظ��ب��اُه ف��ع��ل��ت م��ا ي��ب��ل��غ��ك أل��م
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ذع��ًرا أخ��اف ول��س��ت م��ص��اول��ة أخ��ش��ى ل��س��ت ق��ل��ب��ك م��ث��ل وق��ل��ب��ي
م��ه��ًرا ال��ع��م ل��ب��ن��ت وم��طَّ��ل��ب��ي ق��وتً��ا ل��ألش��ب��ال ت��روم وأن��ت
ق��س��ًرا ال��ن��ف��س ي��دي��ك ف��ي وي��ت��رك ي��ولِّ��ي أن م��ث��ل��ي ت��روم ف��ف��ي��م
م��رٍّا ك��ان ل��ح��م��ي إن ط��ع��اًم��ا غ��ي��ري ل��ي��ث ي��ا ف��ال��ت��م��س ن��ص��ح��ت��ك
ُه��ج��را ق��ل��ت ك��أن��ي ف��خ��ال��ف��ن��ي ن��ص��ح��ي ال��غ��ش أن ظ��ن ف��ل��م��ا
وع��را ط��ل��ب��اه إذ ك��ان م��راًم��ا رام��ا أس��دي��ن م��ن وم��ش��ي��ت م��ش��ى
أخ��رى ع��ل��يَّ ل��ل��وث��وب وي��ب��س��ط ي��دي��ه إح��دى غ��ي��ل��ة ي��ك��ف��ف
ف��ج��را ال��ظ��ل��م��اء ل��دى ب��ه ش��ق��ق��ت أن��ي ف��خ��ل��ت ال��ح��س��ام ل��ه ه��زرت
ق��درا م��نَّ��ت��ه م��ا ك��ذب��ت��ه ل��م��ن رآه��ا ب��ط��ائ��ش��ة ل��ه وج��دت
وت��را ال��ج��ل��م��ود ك��أن��ه وك��ان ش��ف��ًع��ا ت��رك��ت��ه ف��ي��ص��ل ب��ض��رب��ة
ُم��ْش��َم��ِخ��را ب��ن��اء ب��ه ه��دم��ت ك��أن��ي ب��دم م��ض��رًج��ا ف��خ��ر
وق��ه��ًرا ج��ل��ًدا م��ن��اس��ب��ي ق��ت��ل��ُت أن��ي ع��ل��يَّ ي��ع��ز ل��ه وق��ل��ت
ص��ب��ًرا ل��ي��ث ي��ا أط��ق ف��ل��م س��واك ي��رم��ه ل��م ش��ي��ئً��ا رم��ت ول��ك��ن
ن��ك��ًرا ح��اول��َت ل��ق��د أب��ي ل��ع��م��ر ف��راًرا ت��ع��ل��م��ن��ي أن تُ��ح��اول
ح��را ف��ُم��تَّ يُ��ع��اب أن ي��ح��اذر ح��رٍّا الق��ي��ت ف��ق��د ت��ب��ع��د ف��ال

وزمجر، وصاح وكرش، عليه حمل القرين، هذا استعداد العرين، أسد عاين وملا
جبهته، يف بالسيف ورضبه القصور، من الرصني ويقلع الصخور، يصدع بصوت فأجابه

القفار: يف مرصعه عىل وهو الغبار، انجالء بعد وأنشد رصته، إىل فشقه

ش��ج��اع ج��ب��ار ك��ل أه��دِّد أن��ي ال��غ��اب ل��ي��وث ع��ل��م��ت ل��ق��د
ال��ب��ق��اع ك��ل ب��ال��دِّم��ا وأروي ع��ن��ه وأذبُّ ج��ان��ب��ي وأم��ن��ع
ش��ع��اع��ي م��ن تُ��ح��رق األس��د وأن ن��ار ل��ه��ي��ب ال��ل��ق��اء ف��ي وأن��ي
ال��ص��داع أل��م م��ن ال��رأس يُ��َداوي ص��ق��ي��ل ع��ض��ب ص��ارم وس��ي��ف��ي

اليمني، ذات التفت الرميم، الدارس سمط يف وانتظامه الغريم، هذا من انتقامه وبعد
أنهار، منها بالقرب تجري األشجار، ملتفة غابة فرأى معني، وال نارص معه وليس
من عليه خرج منها دنوه وبمجرد يتكلم، ال صامت وهو األدهم، جواده عىل فانتجعها
فرتك إليه، بأنيابها وتوجهت عليه، واحدة دفعة وهجمت ولبوة، أشبال أربعة فجوة،
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القاتلة، اللبؤة عىل وانحط عجل، عىل غمده من حسامه واخرتط مهل، بال جواده صهوة
عىل وسطا والدِّمن، الرُّبوع منها وأخىل البدن، عن رأسها أطاح هائلة، رضبة فرضبها
وأطاح العرض، يف طولهما فاختلط آخر به ورمى األرض، من واقتلعه األشبال أحد
وتناول النعامة، ابن أدرك حتى قدميه عىل جرى ثم والرابع، الثالث رأيس القاطع، بسيفه

الطمحان: أبي عن مأثورة بأوزان، يرتنم وهو األجم وقصد زمامه، اليرسى بيده

ص��اح��ب��ه ن��اب س��ي��ٌد م��ن��ه��م غ��اب إذا ُه��م��و ُه��م��و ال��ذي��ن ال��ق��وم م��ن وإن��ي
ك��واك��ب��ه إل��ي��ه ت��أوي ك��وك��ب ب��دا ك��وك��ب غ��اب ك��ل��م��ا س��م��اء ن��ج��وم
ث��اق��ب��ه ال��ج��زع ن��ظَّ��م ح��ت��ى ال��ل��ي��ل دج��ى ووج��وه��ه��م أح��س��اب��ه��م ل��ه��م أض��اءت

أنيسه بمنزلة كان ألنه خلفه؛ من والجواد دخلها عليها، وأرشف إليها، انتهى ا َفلمَّ
وارفة شجرة إىل وأوى املرام، واملرعى املاء من وبلغه واللجام، رسجه عنه خلع ثم وإلفه،
الحالك، بسواده أقبل قد الليُل وكان الرمال، عىل التعب من تحتها واضطجع الظالل،
أن وأبوا الخيام، إىل بالخيبة فرجعوا املسالك، من سلكه ما استكشاف عن جيوشه وعاق
بن ُمسلم بقول ُمتَِمثِّال يُخاطبه، كأنَّه نائبه، وقال النيام، به يتمتع بما أجفانهم يمتعوا

يزيد: األمري ممدوحه يف الوليد،

م��ه��ِل ع��ل��ى ي��أت��ي م��س��ت��ع��ج��ًال ك��ال��م��وت ب��ه ال��رج��ال ت��ع��ي��ا م��ا ب��ال��رف��ق ي��ن��ال
ال��ذب��ِل ال��ق��ن��ا ت��ي��ج��ان ال��ه��ام وي��ج��ع��ل ب��ه ال��ن��اك��ث��ي��ن دم��اءَ ال��س��ي��وَف ي��ك��س��و
ال��ب��ط��ِل م��ه��ج��ة إال ال��س��ي��ف يُ��ول��غ ال ب��ط��ل ض��رغ��ام��ة أس��د م��ن ح��ذار
أم��ِل إل��ى ي��س��ع��ى أج��ل ك��أنَّ��ه َره��ج ذي ي��وم ف��ي ُم��ه��ج ع��ل��ى م��وٍف
م��رت��ح��ِل ك��ل ف��ي ي��ت��ب��ع��ن��ه ف��ه��ن ب��ه��ا وث��ق��ن ع��ادات ال��ط��ي��ر ع��وَّد ق��د
ع��ج��ِل ع��ل��ى يُ��دع��ى أن ال��ده��ر ي��أم��ن ال م��ض��اع��ف��ة درع ف��ي األم��ن ف��ي ت��راه
األَُوِل أع��ص��اره ف��ي ك��ان ي��ك��ن ل��م إذ أواخ��ره أواله ت��غ��ب��ط ف��ال��ده��ر
خ��ل��ِل م��ن ال��دي��ن ف��ي وم��ا س��ل��م��ت إذا وه��ن م��ن ال��م��ل��ك ف��ي ف��م��ا س��ل��ي��ًم��ا ف��ع��د
م��ن��ج��ف��ِل ري��ع ج��راد ك��رج��ل إال ل��ق��ي��ت��ه��ُم ل��م��ا ال��ع��دا ج��م��ع ك��ان م��ا

فإنَّه الغائب، العزم أبو القسورة أمريهم ا وأمَّ والنائب، الجيوش أمر من كان ما هذا
اللصوص، من خمسة عليه انقضَّ الرشى، بأسد الظفر بعد الكرى، بحار يف غرق ملا
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وكان التالف، مهاوي يف يطرحونه وكادوا بالكتاف، وأوثقوه الخصوص، عىل به وأحاطوا
الكفاح؛ إىل سبيال له يجد فلم بالسالح، عليهم بالوثبة وهمَّ امُلنكر األمر بهذا استشعر قد
كبريهم: له وقال وعدته، َألَْمته عىل واستحوذوا رقدته، من يثور أن قبل عليه مالوا ألنهم
إىل بنفسك، يفيض أمر إال املعمور، غري املكان هذا إىل ساقك ما املغرور، الرجل أيها
من تقتلون كيف العبوس: بعد البشاشة أظهرت وقد له فقلت برمسك، وحلولك هالكك
ما وعرفتم حقيقتي، عىل وقفتم لو أنكم أعلم أني عىل النحوس؟! بسعودكم عنه زالت
جميع عىل بالود وآلثرتموني األصحاب، من لكم والتخذتموني طريقتي، لسلكتم عليه أنا
اتباعها التي طريقتك هي وما الثياب؟ نظيف يا حقيقتك هي وما له: فقالوا األحباب،
وأما األهوال، عىل إقدام صاحب ُمحتال، لص فإني حقيقتي أما فقال: الصواب؟ عني
وعندي األحوال، غالب يف القصور أثاث ونهب واألموال، األرواح اختالس فهي طريقتي
مدلهمة؛ ليلة كل يف الغوائل من به ولنجوتم ملمة، كل يف به النتفعتم عرفتموه لو رسٌّ

األواخر؟ من أو األوائل من تعلمته وهل الساحر؟ أيها الرس هذا وما له: فقالوا
فإن واالمتهان، الذل حالة يف وهو به يتفوه أن إلنسان، يسوغ ال إنَّه لهم: فقال
الجواد عيل وردوا الرساح، مني فأطلقوا صفته، كنه عىل والوقوف بمعرفته، الفوز أردتم
هم الذين األرشاف، غري من وكانوا عني، الشدة يف تتلونه ما مني، اسمعوا ثم والسالح،
والعاطل، الصحيح بني يفرقون وال والباطل، الحق بني يميزون ال وكانوا األطراف، سكان
فيما فصدقوني املحال، بزخارف الرضورة عند يخدع الرِّجال، من أحًدا أنَّ يتوهمون وال
سيفي وناولني إيلَّ أحدهم وتقدم الوثاق، من باإلطالق عيلَّ ومنُّوا االختالق، من به أتيتهم
وسكينة بوقار الغابة، من وخرجت فركبته األصيل، األدهم الجواد مني وقرب الصقيل،
السحر، من رضب وهمهم حسب عىل هو الذي الرس، معرفة يف طمًعا وتبعوني ومهابة،
حيلة فهذه اللئام، بني يا أتيتم حيُث من ارجعوا لهم: وقلت الحسام، امتشقُت وهنالك
الهالك، حبائل من وأنجو االرتباك، ورطة من بها ألتخلص اخرتعتها؛ وخديعة ابتدعتها،
فإْن والكالب، الوحوش لغذاء جيفكم وترك الرِّقاب، قطع سوى عندي لكم ليس واآلن
واحدة، جملة فابرزوا وإال النَّدامة، بكم تحل أن قبل فاذهبوا السالمة، ألنفسكم أردتم
عيلَّ حملوا سؤايل، وعرفوا مقايل، تحققوا ا َفَلمَّ والقاعدة؛ األساس أجسامكم من أهدم حتى
الجبال، راسيات تهد صدمة فصدمتهم الحتوف، كأس تجريعي عيل وعوَّلوا بالسيوف،
ونادى البنود، نرش قد النائب وكان رجال، ثالثة البرص ملح من أقل يف منهم وقتلت
للراحة نزل النهار، انتصف ا فلمَّ خرب، عىل يقع أو األثر، يقص لعله الجنود؛ يف بالرحيل
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ساعة فغابوا والعيون، واملناهل الطرق ليكشفوا والعيون؛ الجواسيس وأرسل القفار، يف
السموأل: بقول األول يف متمثال الحصان، ظهر عىل معهم وأنا عادوا ثم الزمان، من

ج��م��ي��ُل ي��رت��دي��ه رداء ف��ك��ل ع��رض��ه ال��ل��ؤم م��ن ي��دن��س ل��م ال��م��رء إذا
س��ب��ي��ُل ال��ث��ن��اء ح��س��ن إل��ى ف��ل��ي��س ض��ي��م��ه��ا ال��ن��ف��س ع��ل��ى ي��ح��م��ل ل��م ه��و وإن
ق��ل��ي��ُل ال��ك��رام إن ل��ه��ا ف��ق��ل��ت ع��دي��دن��ا ق��ل��ي��ل أن��ا ت��ع��يِّ��رن��ا
وك��ه��وُل ل��ل��ع��ال ت��س��ام��ى ش��ب��اب م��ث��ل��ن��ا ب��ق��اي��اه ك��ان��ت م��ن ق��لَّ وم��ا
ذل��ي��ُل األك��ث��ري��ن وج��ار ع��زي��ز وج��ارن��ا ق��ل��ي��ٌل أنَّ��ا ض��رن��ا وم��ا
ك��ل��ي��ُل وه��و ال��ط��رف ي��رد م��ن��ي��ع ن��ج��ي��ره م��ن ي��ح��ت��ل��ه ج��ب��ل ل��ن��ا
ط��وي��ُل ل��ل��وف��اء ف��رع ال��ن��ج��م إل��ى ب��ه وس��م��ا ال��ث��رى ت��ح��ت أص��ل��ه رس��ا
وس��ل��وُل ع��ام��ر رأت��ه م��ا إذا س��ب��ة ال��ق��ت��ل ن��رى ال أن��اس وإن��ا
ف��ت��ط��وُل آج��ال��ه��م وت��ك��ره��ه ل��ن��ا آج��ال��ن��ا ال��م��وت ح��ب ي��ق��رب
ق��ت��ي��ُل ك��ان ح��ي��ث م��ن��ا ط��ل وال أن��ف��ه ح��ت��ف س��ي��د م��ن��ا م��ات وم��ا
ت��س��ي��ُل ال��ظ��ب��ات غ��ي��ر ع��ل��ى ول��ي��س��ت ن��ف��وس��ن��ا ال��ظ��ب��ات ح��د ع��ل��ى ت��س��ي��ل
ب��خ��ي��ُل يُ��ع��دُّ ف��ي��ن��ا وال ك��ه��ام ن��ص��اب��ن��ا ف��ي م��ا ال��ُم��زن ك��م��اء ون��ح��ن
ن��ق��وُل ح��ي��ن ال��ق��ول ي��ن��ك��رون وال ق��ول��ه��م ال��ن��اس ع��ل��ى ش��ئ��ن��ا إن ون��ن��ك��ر
ف��ع��وُل ال��ك��رام ق��ال ب��م��ا ق��ئ��ول س��ي��د ق��ام خ��ال م��ن��ا س��ي��د إذا
ن��زي��ُل ال��ن��ازل��ي��ن ف��ي ذم��ن��ا وال ط��ارق دون ل��ن��ا ن��ار خ��م��دت وم��ا
وح��ج��وُل م��ش��ه��ورة غ��رر ل��ه��ا ع��دون��ا ف��ي م��ش��ه��ورة وأي��ام��ن��ا
ف��ل��وُل ال��دارع��ي��ن ق��راع م��ن ب��ه��ا وم��غ��رب ش��رق ك��ل ف��ي وأس��ي��اف��ن��ا
ق��ت��ي��ُل ي��س��ت��ب��اح ح��ت��ى ف��ت��غ��م��د ن��ص��ال��ه��ا ت��س��ل ال أن م��ع��ودة
وج��ه��وُل ع��ال��م س��واء ف��ل��ي��س وع��ن��ه��م��و ع��ن��ا ال��ن��اس ج��ه��ل��ت إن س��ل��ي
وت��ج��وُل ح��ول��ه��م رح��اه��م ت��دور ل��ق��وم��ه��م ق��ط��ب ال��رَّي��ان ب��ن��ي ف��إن��ا

باالشتياق وسلموا إيل هرعوا َقْسَور، كل الجنود من ورآني العسكر، من دنوت وملا
اللصوص من يل وقع ما عليه فقصصت الغياب، هذا عن املهاب، النائب وسألني عيلَّ،
سالمتي، عىل هلل شكًرا فسجد القيود، من االنفكاك يف الحيلة استعملت وكيف واألسود،

العضب. والصارم بالعقل الخطب، من وتخليص رصامتي، عىل أثنى أن بعد
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األوطار وبلوغ األخطار من التخلص يف

شغف حيث املهجة؛ لألهوال وعرض اللجة، وتوسط بخار، سفينة الفخار، أبو ركب
املدينة، عن وتوارت السفينة، جرت فلما رياحه، املسافر يحمد ال فصل يف باملالحة،
فحرفتها األمواج، عليها واندفعت ُمؤتلفة، غري جهات من مختلفة، أهوية عليها خرجت
اإلْفصاح، عن اللسان وانعجم واملالح، الراكب انزعج هنالك االعوجاج، إىل االستقامة عن
األقطار، جميع يف الرَّعد وزمجر األمطار، وهطلت األهل، عن بنفسه الكهل، واشتغل
أيقن ملا الفَرق، الرئيس عىل واستوىل الجوف، يف األمعاء ويَِبَست بالخوف، األمن وتبدل
إليه، سفينته أمر آل مما ب ويتعجَّ عليه، مزيد ال ما الحرية من يُكابد هو وبينما بالغرق،
ويقطعون املنشور، الرشاع يطوون ليتهم العقول: ذوي من وهو يقول، قائًال سمع إذ

الكرب. به يَُزول فرج الخطب، هذا وراء يكون أن عىس املكسور، األخري الصاري
باإلجراء إيلَّ وأشار السديد، الرأي بهذا صدره فانَْرشح بعيد، غري منه الرَّئيُس وكان
عن يعجز التي العواصف، من النَّجاة ذلك يف وكان مهل. عىل باالمتثال فقوبل عجل، عىل
يف عليها األمواج فطرحتها جزيرة، ساحل من قريبة كانت السفينة ألنَّ الواصف؛ وصفها
بغيهبه، الليل غاب وملا البحر، وركد الريح سكن الرب، إىل وصولها وبمجرد يسرية، برهة
أبناء أخدانه من حلبة يف والنسب، الحسب صاحب الفخار أبو انتقل بكوكبه، النهار وآب
الجماعة، مع انتهى حتى فيها وجال النضرية، الخصبة الواسعة الجزيرة، هذه إىل األدب،

القائل: بقول املوصوف العادل، الدين بنور يُعرف باإلطاعة، جدير ملك مدينة إىل
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ال��م��ح��راب ف��ي ال��م��ح��راب أح��س��ن م��ا ل��رب��ه وال��خ��ش��وع ال��ش��ج��اع��ة ج��م��ع

الجهاِد عىل بكليته عاكًفا حنيفة، أبي مذهب عىل بالفقه عارًفا امللك هذا وكان
لإلجحاف، ُمجتنبًا وخبيث، شني كل عن ُمعرًضا الحديث، بسماع ُمتولًعا الخليفة، ونرصة
بها يتبهرج التي واملالبس واملآكل، املشارب من املحرم عن منتهيًا اإلنصاف، عىل ُمقبال
تمثل فلما وذويه، وحاشيته رعيته بذلك آمًرا ونواهيه، الرشع أوامر عند واقًفا الجاهل،
فسارع اإلقبال؟ أين ومن الحال، عن سألهم عليه، تواٍن بال وعرضوا يديه، بني القادمون

املنيفة: القيرساني ابن بأشعار مدحه يف وترنم الرشيفة، راحته لثم إىل الفخار أبو

ال��ص��ل��ح ح��زم��ك م��ن ُع��دَّ ص��ل��ًح��ا ش��ئ��ت وإن وال��ف��ت��ح ف��ال��ن��ص��ر ح��ارب��ت إن ال��ل��ه ل��ك
ص��ف��ح ل��ه وط��وًرا ح��دٌّ ل��ه ف��ط��وًرا ح��ال��ة ك��ل ف��ي ال��س��ي��ف إال أن��ت وه��ل
ت��ص��ح��و ال��ق��ن��ا ف��خ��ل س��ك��ر م��ن ت��رن��ح رددت��ه��ا ح��ت��ى ال��ردي��ن��ي��ات س��ق��ي��ت
وال��رم��ح ال��س��ي��ف ي��غ��ض��ب ل��م ل��و ال��ح��زم إل��ى إش��ارة إال ال��ع��ز ك��ف ك��ان وم��ا
ت��ن��ح��و وم��ا ب��ذاك ت��ن��وي م��ا ال��س��ل��م إل��ى ج��ان��ح��ا ب��تَّ م��ذ األع��داء ع��ل��م وق��د
ال��ذب��ُح أن��ه غ��ي��ره��ا ف��ي م��ن ��ن ت��ي��قَّ ع��ن��ان��ه��ا م��لَّ��ك��ت��ك دي��ار م��ا إذا
س��ف��ح وال ال��ض��الل ي��ح��وي َم��ْه��م��ه ف��ال ال��ُه��دى ع��ل��ى ال��ج��ح��ف��ل��ي��ن ن��ق��ع ال��ت��ف م��ت��ى
ال��ص��ب��ح ط��ل��ع ق��د اإلف��ك ل��ل��ي��ل ف��ق��ول��وا غ��ازي��ا ال��ج��ي��ش ف��ي ال��دي��ن ن��ور س��ار إذا
ال��ج��رح ان��دم��ل وال ال��ش��ك��وى زال��ت ف��ال ج��راح��ه��ا ت��ش��ك��و ال��ش��رك ق��ل��وب ت��رك��ت
ال��ن��ج��ح ب��ه ي��س��ع��ى ال��م��ل��ك إل��ي��ك ف��س��ي��ق م��غ��ب��ة خ��ي��ر ال��ص��ب��ر ف��ك��ان ص��ب��رت
ال��ص��رح غ��ره��ا م��ا ب��ل��ق��ي��س أم��ه��ل��ت ول��و أم��ره وج��ه ل��ه ت��ج��ل��و ال��ق��ن��ا ك��أن
ال��ق��ب��ح ع��رف م��ا ال��ح��س��ن ول��وال ب��ه��ي��ًم��ا ِض��ده��ا أص��ب��ح ال��غ��راء ب��دول��ت��ك
ق��رح م��س��ه م��ا ال��ع��دل ه��ذا م��وارد وارًدا ب��ات ل��و ال��ق��ل��ب ق��ري��ح م��ن وك��م
ش��حُّ ط��ب��ع��ه ف��ي زال م��ا أنَّ��ه ع��ل��ى ال��ورى ع��ل��ى ج��وًدا ال��ده��ر ه��ذا ب��ك س��خ��ا
ي��م��ح��و م��ا ي��ث��ب��ت ال��ي��وم ن��راه ون��ح��ُن ف��ض��ي��ل��ة ك��ل رس��م ي��م��ح��و ك��ان وق��د
ال��م��دح واط��رد اآلداب وأث��م��رت وال��ح��ج��ا وان��ت��ه��ج األل��ب��اب اب��ت��ه��ج ب��ك
ال��س��رح ب��ك وع��ز ال��دن��ي��ا ل��ك ودان��ت ال��ع��ال ب��ك وع��اذ ال��ت��ق��وى ب��ك والذت
ال��ن��ص��ح ل��ك ج��اله ق��د إال ص��در وال ه��وى ت��م��ل��ك��ت��ه ق��د إال ق��ل��ب ف��ال
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ال��رب��ح ف��ات��ه ال��ورى ح��م��د ف��ات��ه ف��م��ن ت��ج��ارة إال األم��الك ف��ي ال��ج��ود وم��ا
ال��ش��رح ب��ه ي��ق��وم ال ع��م��ا أع��ب��ر ألن��ن��ي إال ق��ل��ت م��ا أخ��ت��ص��ر ول��م

ما بعد البحر، من الجزيرة عىل خرجنا قد العماد، رفيع يا إننا اإلنشاد: بعد قال ثم
وكادت الصباح، إىل املساء من الرياح، علينا هاجت حيث الصرب؛ وعدمنا النجاة من يئسنا
ماذا ندري وال حالنا هي وهذه الرشاع، وطيِّ الصاري قطع لوال القاع، تغوصإىل السفينة
الجسم، منهوكة العمران عن بعيدة االسم، مجهولة مدينة من اإلقبال ا فأمَّ ارتحالنا، يكون
مبانيها تغريت واألعوام، والشهور األيام، وبتمادي األعالم، منشورة اإلسالم، صدر يف كانت
فرار وفروا ففارقوها، العلماء عىل وضاقت املنيعة، وأبراجها معابدها وتهدمت البديعة،
الرياح فصل يف السفر، من املراد كان ماذا له: فقال أطلقوها، متى أقفاصها من الورق
بصدد فكان السفر ا أمَّ فقال: األخدان؟ هؤالء مع اآلن، عوَّلت وعالَم واملطر؟ العاصفة
العام هذا يف لفزنا الرياح، اختالف ولوال األنام، سيد هللا رسول وزيارة الحرام، هللا بيت
التفويض فهو إليه، املهالك من التخلص بعد وركنت عليه، عولت الذي ا وأمَّ بالنجاح،
العلية، دولته لدى يستصوب فيما الربية، عىل نوالها فاضسحاب التي امللوكية، للحرضة
يف ودخلت الحبال، منها ترصمت فقد الحج، أيام ا أمَّ امللك: فقال السنية. إرادته به وتتعلق
وألصحابك فلك اإلقامة، أردت فإن العذاب، من ونجوت الثواب، لك وُكتب الزوال، حجاب
تقوم سفينة، أول مع إليه بك بعثنا النبيل، أيها وطنك إىل الرحيل، إال أبيت وإن الكرامة،

املدينة. هذه من
عن يل براح فال أنا ا أمَّ املفضل، الشجاع والخاقان املبجل، املطاع امللك أيها فقال:
به ما منه وعى ا فلمَّ الذهاب، اإلقامة عىل يؤثرون فإنهم أصحابي ا وأمَّ الرُّكاب، خدمة
إىل اإلخوان، من معه كانوا من وأرسل الحساب، سجل يف وقيده سدته من قرَّبه أجاب،
األمجاد، الشجعان من كلهم أوالد، عدة للملك وكان باإلحسان، غمرهم بعدما وطنهم

االبتداع: الحسن الشاعر بقول الوداع، عند فيهم فتمثلوا

ف��ب��دور ع��ن��ه��م ن��زع��وه��ا وإن ف��ض��راغ��م ت��ي��ج��ان��ه��م وض��ع��وا إذا
ب��ح��ور ال��ن��وال ي��وم ول��ك��ن��ه��م ق��س��اور ال��ن��زال ي��وم أن��ه��م ع��ل��ى

وجرد الخوارج، لقمع امللك تجهز يوم، ونصف أيام بعرشة القوم، رحيل وبعد
ألنه العيار؛ ثقيل الحرب يف وكان الفخار، أبو غزوته يف وصحبه والبوارج، الجنود عليهم
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وهذا النِّجاد، بطويل الفرسان كماة بني وعرف الجياد، ظهور عىل نشأته عهد من ُربي
الرتب. من فيه شأوه إدراك لغريه يتأتى ال ما وإحراز األدب، مضمار يف سبقه عن فضال
وطرح كالسيل، الغريم عىل انحط الطعان، يف األسنَُّة وملعت الجمعان، التقى فلما
وشوَّش نجيب، فارس بكل الغريب، الباسل هذا وفتك الخيل، متون فوق من األبطال
يصول، كان ما أثناء ويف القحوف، وأطاح األُنوف، وجدَّع الكفوف، وقطع الصفوف،
وصدمه الخادر، األسد صيحة به فصاح الغادر، الخوارج بزعيم وقع يجول، األعداء وعىل
بل اعتصم، بها التي دروعه تمنعها فلم واصلة، طعنة صدره يف وطعنه هائلة، صدمة
الضالل، عصبة يا الحرب إىل هلموا وقال: مرصعه عىل جال ثم العدم، إىل به أودت
تصل أن وقبل بالسيوف، مكان كل من عليه وعطفوا ألوف، العصاة من عليه فانقض
ربوة فوق امللك وكان قياده، وملكوا جواده، عقروا الشدة، غمة عنه وتُكشف نجدة، إليه
يف وسارع الصرب، منه ِعيَل روَّعه، ما نزيله يف بعينه شاهد فلما املعمعة، عىل مرشفة
الفارس هذا وأدرك الجملة، يف حامل أول وكان بالحملة، الجيش وأمر النرص، إىل الحال
يُعهد ولم األوطار، وبلغه األخطار، من فخلصه مصفد، واألغالل بالقيود وهو األوحد،
يساره، وازداد أثرى وقد حرض، يف مالزمته عن َفَرت وال سفر، يف مخدومه فارق أنه عنه
وولده، بأهله عينه وفرت بلده، من عائلته إليه واستنهض مناره، وارتفع عيشه وصفا
عىل وامتيازه اآلداب، يف سبقه ا وأمَّ وبراعته، وبسالته شجاعته، عىل دليل أدل هذا ويف
ومن موصوف، عرصه يف بالفضائل يعروف كل به شهد أمر فهو األلباب، ذوي من كثري

األنجاب: قرابته لبعض كتاب من عنه نقل ما ضمن
عىل لك الباعث وما راض؟! غري عني لك وما إعراض؟! يف عني أراك يل ما سيدي
غريت الثروة أنَّ أظننت املواصلة؟! نصف أنها عىل األدلة قامت التي باملراسلة، الضن
املودة يف أتزحزح أن هيهات! هيهات أشواقي؟! نريان ألحبابي مني وأخمدت أخالقي،
واملكارم: السخاء يف األمثال به رضبت الذي حاتم، بقول التمثل عن أغفل أو الثبات، عن

ال��ده��ُر ب��ه س��ق��ان��ا إال م��ن��ه��م��ا وم��ا وب��ال��غ��ن��ى ي��وًم��ا ال��ف��ق��ر ب��ك��أس ش��رب��ن��ا
ال��ف��ق��ُر ب��أح��س��اب��ن��ا أزرى وال غ��ن��ان��ا ق��راب��ة ذي ع��ل��ى ب��غ��يً��ا زادن��ا ف��م��ا
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يف العادة عىل جاريًا فكن الوفاق، عن الخالف إىل وأتحول الرفاق، أنىس هللا معاذ
وال وقاك، سوء كل ومن بلقاك، املوىل متعني التالد، مطويَّ بطريفها وانرش الوداد، كتب
وفاز الكريم، ربه لقي حتى الخطري، مخدومه سدة من مقربًا الشهري، الفخار أبو زال

بالسعادة. له وُختم السيادة، ذوي سلك يف ونظم الرحيم، الرحمن برحمة
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