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مقدمة

الغربي والعالم به. معجب له، محبٍّ ذكرى األيام هذه يف العالء أبا يذكر كله العربي العالم
بنفسه، الظن سيِّئ العالء أبو كان وقد واإلعجاب. الحب يملؤه الذي الذِّكر هذا يف يشارك
سيِّئ العالء أبو وكان نفسه. َقْدَر اإلنسان ومعرفة التواضع آية وهذه برأيه؛ الظن سيِّئ
يلني سبيًال، نصحهم إىل وجد ما ينصحهم بهم، رفيًقا ذلك مع لهم محبٍّا بالناس الظن
األشياء. لحقائق والتعمق القلب وذكاء الِفطنة آية وهذه أحيانًا؛ بهم ويعنف حينًا لهم
أبغض وكان التاريخ، يف خلوًدا الناس يسميه وبما بالتاريخ، الظن سيِّئ العالء أبو وكان
يحجم أو ، خريِّ بأنه موته بعد أو حياته يف ليُذَْكَر الخري عىل اإلنسان يُْقدم أن إليه يشء
يحب العالء أبو كان إنما ؛ نقيٌّ تقيٌّ بأنه موته بعد أو حياته يف ليذكر الرش عن اإلنسان
كان كما شيئًا يكره يكن لم الرش. ألنه الرشِّ عن يُْحَجَم وأن الخري، ألنه الخري عىل يُْقَدَم أن
لم هذا أجل ومن جميًعا. والعقل والرأي والخلق النفس عفيف كان الجزاء. انتظار يكره
الذين آذان يف الصوت َعذَْب يكن ولم يألفونه، وال يعرفونه الذين نفوس يف األثر حلو يكن
به، يتَّصلون الذين إىل النفس محبَّب يكن ولم إليه، االستماع يُطيلوا أن دون له يسمعون
إِيثاره من تأتي التي الغلظة وهذه الُخلق، رصاحة من تأتي التي الخشونة هذه منه فريون

للحق.
حازمة نفًسا كانت استطاع: كما عنها فرتجم نفسه؛ عن يرتجم أن العالء أبو وأراد
ألفاظه عن كانوا ثم معانيه، عن الناس وازورَّ ورصامة، حزامة يف عنها فرتجم صارمة؛
وألفاظه معانيه وارتفعت أحد، منهم إليه يأنس يكن ولم أكثرهم، به ضاق ازوراًرا. أشدَّ
فأبو ذلك ومع عدًدا. األقلُّون إال هذه إىل يطمنئ وال تلك إىل يخلُص يكد ولم أكثرهم، عن
عربيٌّ أديب إليه يصل لم ما إىل األشياء حقائق من وصل كله، العربيِّ األدب يف فذٌّ العالء
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األدب بها يمتاز التي الضئيلة القلة هذه من يَُعدُّ فذٌّ العالء فأبو ذلك ومع بعده. أو قبله
األجيال هذه حظوظ وتفاوت الناس أجيال وتباين العصور اختالف عىل الرفيع العامليُّ
األدب فخر وإذا بأبيقور، القديم اليوناني األدب فخر فإذا الشعور. ورقيِّ الحضارة من
وفالسفتها بأدبائها الحديثة األوروبية الحضارة فخرت وإذا بلوكريس، القديم تيني الالَّ
أحد من أقل العالء أبو فليس العالء؛ بأبي يفخر أن العربيِّ األدب حق فمن املتشائمني،
األدب من بفنون منهم يمتاز أن ولعله شأنًا، منهم أهون وال خطًرا املمتازين هؤالء من
الفلسفة، عميق فيلسوًفا العالء أبو كان فقد فيها؛ يشاركوا ولم بها يظفروا لم والعلم
به، خالَّ نقيَّه الشعر رفيع شاعًرا، العالء أبو وكان واألحياء، الحياة أمور يف النظر صادق
العربيَّة شعراء من الفحول يبلغه لم ما األحيان من كثري يف الهادئة الروعة من به يبلغ
أدباء من أحًدا أن نعرف ال ما األدب من وعى أديبًا، العالء أبو وكان وحديثها، قديمها يف
الخيال يستطيع ما أرقى إىل يصعد اذ، نفَّ خيال صاحب العالء أبو وكان مثله، وعى العرب
هذا فوق العالء أبو كان ثم إليه، ينفذ أن الخيال يستطيع ما أعمق إىل وينفذ يبلغ، أن
الناس إىل أحسن وإنما أحًدا، يؤذ لم معنى: من االمتياز لكلمة ما بأدق ممتاًزا إنسانًا كله
أحد يرسها لم نقيَّة سرية سار ثم هدى، من أورثهم وبما نصح، من إليهم قدَّم بما جميًعا
واإلثم الرش عن وتنزه يرتفع، أن يستطيع ما أرقى إىل الصغائر عن فارتفع املسلمني؛ من

عنهما. يتنزه أن اإلنسان يستطيع ما كأحسن
عرشة ميالده عىل مىض أن بعد به، ُمْعَجبًا له محبٍّا اآلن العربيُّ العالم ذكره فإذا
كامًال حقه العالء أبي إىل يَُردُّ وإنما وأهونه، حقه أيرس إليه العالم هذا يردُّ فإنما قرون،
باملايض واالفتخار الغرور عىل يقومان ال وإعجابًا حبٍّا به ويُْعَجبون الناس يحبه يوم
يقومان وإنما هذا، من بيشء يحفل العالء أبو يكن فلم املجيد، اث بالرتُّ واالعتزاز القديم
أهون فهذا ومعانيه؛ آراءه نقبل أن املهم من وليس ونقدها. وفهمها آثاره قراءة عىل
يف والعلماء والفالسفة الشعراء من وبكثري وأرسططاليس، بأفالطون لنعجب إنا األشياء؛
مستمر، تغيري يف فالحياة آرائهم. نرفضمن ما أكثر وما املتباينة، واآلداب املختلفة اللغات
بأس النوابغ عىل فليس الكربياء. به تبلغ مهما متواضع واإلنسان متصل، رقيٍّ يف والعقل
نفهمهم وال نقرأهم أال البأس كل البأس نحن علينا وإنما لنا، تركوا ما كل منهم نقبل أال

والنقد. والفهم القراءة عن عليهم حكمنا يف نَْصُدَر وال ننقدهم وال
التعريف بعض عرَّفته قد أني وأظن أكتب، أن يل هللا أذن ما العالء أبي عن كتبت وقد
حقوق عيلَّ له زالت وما بعضحقه، إال ذلك من إليه أؤدِّ لم ولكنِّي الحديث. الجيل هذا إىل
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الناس، ة خاصَّ إىل العالء أبا عرَّفت فقد بعضها؛ تأدية عىل هللا يُعينني أن أرجو كثرية
والتفسري عنه، الصحيحة بالرتْجمة عامتهم إىل أعرِّفه وأن تهم، عامَّ إىل أعرِّفه أن وأحب
العالء أبا ألن أكثرهم؛ فهمها ملا املثقفني عامة يف اللزوميات نرشت قد فلو لشعره، الدقيق
لنفسه، أنشأها قد يكون أن لعله أدري! لست بل فني، املثقَّ ة لعامَّ اللزوميات ينشئ لم
أن يمنع الذي فما النافذة. والبصرية الكثري العلم أصحاب من طبقته إىل يرَقْون وللذين
غرابة، من يخلو ال الذي العنيف شعرها يقرءوا أن يستطيعون ال للذين اللزوميات أُيَرسِّ
األدب هذا من يأخذوا لم الذين عن فضًال العربي، لألدب املتعمقني أذواق عنه تَْزَورُّ والذي

قصرية؟ يسرية بأطراف إال
تُشيع ألنها بعضهم سينكرها الرتجمة، هذه عيلَّ سينكرون الناس من كثريًا أعلم وأنا
أن وال الشباب، يف التشاؤم نشيع أن ينبغي وما قاتمة، ألوانًا الحياة عىل وتُسبغ التشاؤم
أبي تشاؤم من الشباب عىل أُشفق ال ذلك مع ولكني باسمة، مرشقًة إال الحياة لهم ر نصوِّ
حلوة الحياة تكون أن ينبغي وما املتشائمني. تشاؤم من وأنرض أقوى فالحياة العالء؛
واالبتسام، الرضا يف واإلرساف الَغثَيَان من يشء، إىل ذلك دعا فربما الحالوة؛ يف مرسفة
وتخلق الرجولة، ن تكوِّ التي ة الشدَّ هذه من الحظ قليلة خائرة فاترة الحياة يجعل قد
والشجاعة الَجَلد من بيشء والخطوب امِلَحن يلَقوا أن عىل قادرين الشباب وتجعل املروءة،

والصرب.
املستقبل، يف بهم ويرغِّ الحارض، يف دهم يزهِّ التشاؤم من يشء إىل حاجة يف والشباب
أن إىل حاجة يف شبابنا وليس ، الرقيِّ حب قلوبهم يف ويزيِّن اإلصالح، إىل ويدفعهم
واالجتماعي الُخلقي النقد يلتمسوا أن إىل وال و«شوبنهور»، «نتشه» عند التشاؤم يلتمسوا
آثاره امتألت قد العالء أبو وعندهم واالجتماع، األخالق نقاد من وأمثاله «الرشفوكو» عند
شبابنا فليلتمس العليا. وُمثُلها الرجولة وبتصوير واالجتماعي، والُخلقي السيايس بالنقد
خاصة. منهم العالء أبي وعند وفالسفتهم، املسلمني شعراء من أسالفهم عند املعاني هذه
واألدباء الفالسفة عند واآلراء واملعاني الخواطر هذه ذلك بعد شبابنا وليقرأ
الثروة يلتمس الذي املعدم قراءة ال املستطلع، الغنيِّ قراءة األخرى، اللغات يف املتشائمني

قريب. منه والثراء غريه عند
أليس الحديث. العربيِّ األدب ألوان من جديد لون ألنها الرتجمة؛ هذه قوم وسينكر
وإنما غريبًا؛ ذلك ليس بىل! العربية؟ صميم من هو شعًرا العربية إىل نرتجم أن غريبًا
فني املثقَّ جمهور دام وما وتَنتَِرش، تتسع الثقافة دامت فما الشعر. هذا نرتجم أال الغريب
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قلوبهم، يف ونزينه القديم، أدبنا إليهم نقرِّب أن من بدَّ فال يوم؛ إىل يوم من ويضُخم يعظم
والغايات، والفصول اللزوميات، قراءة عىل قادًرا الناس كل فليس بأذواقهم، ونصله
وغريها اآلثار هذه جميًعا املثقفون يعرف أن فيجب ذلك ومع وفهمها. الغفران، ورسالة
العربي األدب مكان وأصبح والقديم، الحديث بني الصلة انقطعت وإال حسنة، معرفة
وهللا واإليطاليني. الفرنسيني من الالتيني األدب مكان املعارصين فني املثقَّ من القديم
الدهر. آخر إىل العربية األجيال وبني بينه الصلة تُْقَطع أن من القديم العربي األدب يعصم
الكاملة النصوص ومعها اللزوميات، ترجمة من النماذج هذه أذيع ذلك مع وأنا
ترجمتها إىل يحتاج أن دون النصوص هذه يقرأ أن استطاع فمن العالء. أبي شعر من
وَحْسبُه فليفعل، النص قراءة عن وعجز الرتجمة يقرأ أن استطاع ومن ذمُّ، وَخَاله فليفعل
الرتجمة، النصوسيقرأون سيقرأون وهؤالء أولئك بني قوًما ولكن الفائدة، من به يظفر ما
أعذب العالء أبي صوت سيجدون أنهم يف أشكُّ وما والصدى، الصوت بني وسيوازنون
أبي صوت أجد أنا ألني الرتجمة؛ ره تصوِّ الذي صداه من قلوبهم إىل وأحب نفوسهم يف

صدى. كل ومن صوت كل من القلب إىل وأحب النفس يف أعذَب العالء
حسني طه
١٩٤٤ سنة يونيو القاهرة،
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١

بالدهم، يف غرباء ألراهم إني بالرثاء! وأخلقهم بالرحمة أجدرهم ما والعلم، الفضل أهل هلل
عليهم رضب قد الفقر ألرى وإني معرفتهم، ذوي من منبوذين أقاربهم، من ين مجفوِّ
يف وبالغ النساء، وسبي الخمر، بسباء األغنياء، لذة فحرمهم َكلكله، عليهم وألقى رواقه،
فيحسبه العيش، وأدنى القوت أقل لينال أحدهم إن حتى أقدارهم، من والغض إذاللهم

عليه. مسبََغًة نعمًة أو موفوًرا، عطاءً
بي ترتفع مهما عزاء وال سلوة عنها أجد فلن تخبو، حني شبيبتي لنار أسفاه وا
اقتضاء يل تتيح التي هي وحدها الشبيبة أن ذلك النجوم؛ بني خباء يل نُصَّ ولو املنزلة،
أليس حاجة. رضاء يف مطمع وال لذة، يف أمل فال انقضت فإذا حاجاتي، واكتساب لذَّاتي
ِصبًا، وال طفولة عرشة الخامسة بعد فليس فيه، أتيح ووقٌت به، َر قدِّ قدٌر عمل عمر لكل

مجون. وال مرح األربعني بعد وليس
أطماعك، يف واقصد عليك، ه رفِّ حظ! من الدنيا هذه يف لك يتاح ما يقنعك ال أِجدَّك
الذي وأن شيئًا، تُْسِدي ال أنك لتبينت فعلت قد فلو إليك؛ يُْسَدى وما تسدي ما بني ووازن

كثري. إليك يُْسَدى
لبعضها يتاح التي األرض َمثَل وسوئه الحظ حسن من الناس يصيب ما مثل إنما
وال وفجه، النبت غليظ ينبت أن إال اآلخر لبعضها يتاح وال ورائعه، النبت ذكيَّ ينبت أن

املمقوت. الرديء إال منه يعطي
منه، برئت وغيٍّا تجنبته، حمًقا ذلك وكان وبيني، آدم بني ما النسل حبل تواصل
إنما نسًال، األرض هذه يف أعقب فلم الزواج عن وأعرضت أصله، ولم الحبل هذا فقطعت
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من برئت فقد أنا أما جاره، املتثائب يعدي كما الناس يف شاعت َعْدَوى النسل اتصال كان
جلييس. تثاءب حني أتثاءب فلم آثارها؛ من وُعِصْمُت العدوى هذه

هباء، كلهم فرأيتهم البالء، أحسن وبلوتهم املعرفة، حق عرفتهم لقد للناس! إيه
عليم. بهم ألني إال فيهم زهدت أفرتاني باطًال. كله أمرهم ورأيت

بعض أمري من ألنكرت إذن فات؛ ما وأتالىف مىض، ما أستدرك أن استطعت ليتني
أين ولكن عنهم، وانقطاًعا منهم نفوًرا للناس القديمة مواصلتي من ُت ولغريَّ عرفت، ما

القصب! أطراف تأخذ النار كأنه شيبًا الرأس اشتعل وقد ذلك إىل السبيل
فال القطا جناح قص ُحمَّ إذا فالقضاء به؛ والرضا له اإلذعان يجب القضاء هو إنما
الوصول ومن عاجز، القضاء هذا فهم عن وأنت تصول، فال السباع أظفار وقلَّم تنهض،
البطش، يريد حني البطش من فيمنعه البأس، ذي بأس يكفُّ تراه أال ممنوع. رسه إىل
جبل إىل انظر األحداث. عليهما تتعاقب مهما بحزونته وللحزن بسهولته للسهل ويحتفظ
قائمة زالت ما ُقبَاء أرض إىل وانظر الجيوش، نطحته ما كثرة عىل قائًما زال ما َرْضَوى
وال فهًما تحاول وال واستسِلم، إذن أذِعْن واألعالم. الرايات من عليها اختلف ما كثرة عىل

تأويل. وال لفهم يخضع ال القضاء فإن تأويًال؛
هذا أسباب فلنقطع بؤس، الوجود وإنما الرش، هذا عن فلننرصف رش، الحياة إنما
ومهما املكانة، وارتفاع املنزلة علوِّ من يبلغوا مهما أبنائهم عىل ُجناة اآلباء وإنما البؤس،
اآلباء بُْعَد ويزيد ًة، حدَّ أبنائهم عىل اآلباء جناية ويزيد والسلطان. التفوق من لهم يُتَْح
الرش هذا عن لهم يكشف ما والنجابة الذكاء من األبناء لهؤالء يتاح أن شدة أبنائهم من
فورَّطوهم الحياة، إىل واضطروهم الوجود، منحوهم حني إليه آباؤهم دفعهم الذي العظيم
حلها. يف أمل ال ومشكالت اجتيازها، إىل سبيل ال ومصاعب منها، لهم مخرج ال مآزق يف
بأدب ظنك أسئ إليه، تُْدَعى ما لكل تستجب وال يقال، ما لكل تسمع وال ِحذَْرك، خذ
الضالل. إىل إال يهدون وال الباطل، يف إال بون يرغِّ وال امَلنْي، إىل إال يدعون ال فإنهم األدباء؛
ويظفر اتَّجهنا، حيثما املوت يطلبنا صيد نحن إنما يل، فاستمع الحق تعرف أن أتريد
يمنحك فلن عليه؛ اإلقدام ترى ما عىل وأَقِدم تَْجبُْن، وال تَْفَرق فال اعتصمنا؛ حيثما بنا

موتًا. الجبن يَُجنِّبَُك ولن خلوًدا، الَفَرق
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ما فكِّر الهلع! مسه إذا الضعيف وبني الخوف، أدركه إذا القوي بني فرق أيُّ َفكِّر
الهصور األسد يكن لم إذا اإلشفاق هذا عليه تنكر وفيم املوت، من أشفق إن الظبي خطب

واإلشفاق؟ الخوف من بمأمن

ال��ُق��رب��اءُ ع��ن��ه��ُم وت��ن��أَى تَ��ِش��ذُّ ُغ��رب��اءُ أوط��اِن��ه��م ف��ي ال��ف��ض��ل أُول��و
ِس��ب��اءُ ل��ل��ِخ��راِد م��ن��ه��م ك��ان وال ِل��َل��ذٍَّة ال��ك��م��ي��َت ال��راَح َس��بَ��ئُ��وا ف��م��ا
ِح��ب��اءُ وه��و ال��ُق��وِت ب��أدنَ��ى ي��روُح أن��ه ال��ع��ي��ش ِذلَّ��ِة م��ن ال��ف��ت��ى وَح��ْس��ُب
ِخ��ب��اءُ ال��ن��ج��وم ب��ي��ن ل��ي نُ��صَّ ول��و س��اءن��ي ال��ش��ب��ي��ب��ة ن��اُر َخ��بَ��ت م��ا إذا
ِرب��اءُ ل��دي��َك أَج��َدى إن ف��أُْض��ِع��ُف بَ��ذَْل��تَ��ه ق��د ال��ذي ال��ُودِّ ف��ي أُراب��ي��ك
َص��بَ��اءُ األرب��ع��ي��ن َم��رِّ بَ��ع��د وال ص��بً��ا ِم��ْن َع��ش��َرَة ال��خ��م��َس َم��رِّ ب��ع��د وم��ا
َع��ب��اءُ ق��ي��ل تُ��س��دي��ه م��ا ب��ان ول��و م��ل��ب��ًس��ا ال��ع��ب��اءة ت��رض��ى ال أِج��دََّك
وِك��ب��اءُ س��اط��ٌع َع��َل��نْ��دي ف��م��ن��ا م��ن��اب��ٌت ال��رَّك��وِد األرض ه��ذه وف��ي
ب��اءُ ب��الم��َي يُ��وَص��ل ول��م وب��ي��ن��ي آدَم ب��ي��ن م��ا ال��نَ��ْس��ِل ح��ب��ُل تَ��َواص��َل
ال��ثُ��ؤبَ��اءُ أْع��َدتْ��ن��َي ف��م��ا ِب��َع��ْدَوى خ��ال��ٌد ت��ث��اءَب إذا ع��م��رٌو تَ��ثَ��اءب
َه��ب��اءُ ال��ع��اَل��ِم��ي��ن ب��أن وِع��ْل��م��ي ب��ه��م َم��ع��رف��ت��ي ال��َخ��ْل��ِق ف��ي ��دن��ي وزهَّ
أب��اءُ ال��ح��ري��ِق ن��ي��راَن ��ع تَ��َل��فَّ م��ا بَ��ْع��د ف��اَت ال��ذي تَ��َالِف��يَّ وك��ي��َف
إب��اءُ ل��ل��ُم��ْخ��ِدرات وال ن��ه��وٌض ل��ل��َق��َط��ا ي��ُك ل��م ال��م��ق��داُر ن��زل إذا
ُق��ب��اءُ ال��خ��م��ي��ِس ب��راي��اِت ولُ��زَّ تُ��بَ��ْل ف��ل��م َرْض��َوى ب��ال��ج��ي��ش نُ��ِط��َح��ْت وق��د
ُخ��ط��ب��اءُ أم��ص��اره��م ع��ل��ى ُوالٌة أنَّ��ه��م وَل��َو وال��ٌد يَ��ْج��ِن��ي ال��ُوْل��ِد ع��ل��ى
نُ��َج��بَ��اءُ أن��ه��م ُح��ُق��وًدا ع��ل��ي��ك وزاَده��م ب��ن��ي��َك م��ن بُ��ع��ًدا وزادك
األَرب��اءُ َح��لَّ��ه ض��لَّ��ت ال��َع��ْق��د م��ن ُم��َؤرٍَّب ف��ي أل��ق��اُه��ُم أبً��ا يَ��َرْوَن
أُدب��اءُ م��ع��ش��ٌر إال ال��َم��يْ��ِن إل��ى ب��ل��دٍة ك��لِّ ف��ي األق��واَم أَدَب وم��ا
نُ��َق��ب��اء ِج��ن��س��ه��ا م��ن ل��ه��ا م��ن��اي��ا وم��خ��رم ن��ق��ب ك��ل ف��ي تَ��تَ��بَّ��ُع��نَ��ا
ِظ��ب��اءُ ح��ك��َم��ه��ن تَ��َع��دَّى ف��ك��ي��َف ال��ظُّ��بَ��ا م��ن ال��ِخ��م��اُص األس��ُد خ��اف��ِت إذا
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٢

من الكاذب: بالظاهر اغرتاًرا الباطل وإيثار الحق إهمال من الناس طباع يف استقرَّ ما دع
األباطيل تلك من ألوان الناس حياة فإنما باطلة. خرافة أو شائع، وهم أو خادع، لفظ
تكريم من موطن كل ويف جيل كل يف عليه الناس أجمع ما منها حق. كأنها املحرتمة
وحرِصهم حني، بعد هباءً وصائرة واالستحالة التغريُّ إىل صائرة أنها مع املوت بعد الُجثة
كأنهم ، واألمانيِّ اآلمال خلف واندفاعهم بلذَّاتها وانخداعهم بها واغرتارهم الحياة عىل

عنه. مندوحة وال منه بد ال املوت أن مع خالدون،
فيها؛ يرغب وطالٌب يبتغيها، مقتٍض لكلٍّ ، الدنِّ يف كالراح إال الجسم يف الروح وما

املوت. الروح وطالب اإلنسان، الراح فطالب
(الجرب). الَعرِّ من مشتقة أنها يزعمون امَلَعرَّة، لفظ وننا ليعريِّ األدعياء بعض إن
تدعو فيما واالندفاع باألسماء، االنخداع من فيه يتورَّطون وما الناس سخف إىل فانظر
الوجود يف أثًرا لألسماء أن لو فيه. ناظرين وال بالحق حافلني غري رهبة أو رغبة من إليه
األَبَاء، َقَصب وهي تسكنها التي أَجماتها من إباءها تستمد إنما األسود لكانت والحس
ملا واملثوبة؛ باملدح الناس أحقُّ أنهم مع والعيب، التثريب أصابهم قد يثرب أهل ولكان
مزية ويُبِْطل ه، أمِّ وكر عن الفرخ يطري برضب حوضه، عن وذادوا الدين عن جالدوا
ذي اسم لكان ا حقٍّ ذلك كان ولو بالء. تدفع وال ِغناء، تُغني ال كالقميص فريدَّها الدْرع
ذلك إن أَجْل! أبنائه. ونبوِغ سكانه لنجابة ِعلًَّة — العرب بجزيرة موضع وهو — نََجٍب

األمزجة. وانحراف القلوب، ومرض العقول، فساد مصدُره باطل،
إىل طريًقا يتخذونهما الناس، بني األلفاظ أشيع والخري الدين لفظ لرتى وإنك
وال بالكد، إال يُنال ال عزيز الدين معنى أن مع والفاقة، املوت من وُجنَّة والِغنى، الحياة
واملال. والقوة بالنفس جهاد من الُعدَّة له أعدَّ من إال إليه يسمو وال باملحاولة، إال يُْدَرُك
اللفظ هذا الخطباء د ردَّ طاملا وإن ،ٌ َخريِّ أني ذلك بعد فأزعم الخري، بلفظ آلخذ كنت وما
ال األعمال، يف آثاره وتظهر والعقول، القلوب يف يؤثِّر معنى الخري إنما أفواههم؛ وَالَكتْه

الرياح. به وتذهب األفواه تلوكه لفظ
ع يتفزَّ ممن نَْفًسا أَْسَفَه أو ِحلًما، أََضلَّ أو َرأْيًا، أَْسَخَف أو عقًال، أَْضَعَف رأيت وهل
عمل يف لها أثر ال التي األمور أو الخادعة، باأللفاظ ويتفاءل يستبرش أو ويتشاءم،
الظباء، أرساب أو الِغْربان نواعب لها تعرض حني وترتاع ع تََفزَّ األعرابية تلك الطبيعة!
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وال َقَدر، يف ذلك يؤثر ال تشاءََم، أو تفاءََل الحازم، البصري بالحيِّ تُِلمُّ قد الداهية أن مع
البالء. من شيئًا ذلك يدفع

الغنى وأهل الناس أثرياء من فعادوا والثروة، الِغنَى أعداهم َعيْالن بن قيس وأولئك
لهم كان وال َزنٌْد، لهم َوِريَْت ملا مكتوب وقدٌر محتوم قضاء بذلك سبق أن ولوال منهم،
الحصول ويُقنعهم الكأل، َرعُي يُغنيهم املدقع، الفقر من فيه كانوا ما إىل ولعادوا ِرفٌد،
وإنما قانون، شعثهم يلُمُّ وال نظاٌم، يجمعهم ال بينهم، فيما مختلفني القوت، أدنى عىل

واالستبداد. السلطان وهو والقهر، الَغَلُب هو

َه��ب��اء ال��زم��اُن ط��اَل إذا وُه��نَّ م��وتِ��ه ب��ع��د ال��ف��ت��ى أوص��اُل تُ��َك��رَُّم
ِس��ب��اء ي��ك��ون أن ي��وًم��ا ب��دَّ ف��ال ح��ب��ُس��ه��ا ط��ال إن ك��ال��راِح وأرواُح��ن��ا
غ��رب��اء ال��ُع��ال ف��ي ق��وٌم ال��َع��رِّ م��ن أنَّ��ه��ا ال��َم��َع��رَِّة ل��ف��َظ ي��ع��يِّ��ُرن��ا
أَب��اء ال��ل��ي��وِث َم��َح��الِت ب��أن أن��َف��ُه ح��لَّ م��ا ال��ل��يْ��ِث إِب��اءَ ف��إنَّ
َغ��ب��اء ال��رج��ال ف��ي ب��ل ال ال��ن��اس م��ن ي��ث��رٍب س��ك��ان ال��ت��ث��ري��ُب ل��ِح��َق وه��ل
َع��بَ��اء ال��م��ل��وك َوْش��ُي إذ ال��دي��ن ع��ل��ى وج��ال��دوا ِف��ْه��ر أوالَد ض��اَرب��وا ه��ُم
َق��بَ��اء وه��ي ال��م��رءِ ِدْرَع ويَ��تْ��ُرُك ��ِه أُمِّ َوْك��ِر ع��ن ال��ف��رَخ يُ��ِط��ي��ُر ِض��رابً��ا
نُ��ج��بَ��اء َم��ْع��َش��ٌر إال ف��ي��ه ف��م��ا ص��ادًق��ا ق��ي��ل م��ا ك��ان إن نَ��َج��ٍب وذو
وِح��ب��اء ُم��ْع��ِوٌز وَم��ْه��ٌر ِح��ج��اٌب وص��ل��ه��ا دون ك��اع��ٌب إال ال��دِّي��ُن ه��ل
ال��ُخ��َط��ب��اء ب��ه ف��اه��ت م��ا ط��ال وإن ل��ف��َظ��ه ال��خ��ي��ر م��ن ن��ف��س��ي ق��ِب��ل��ت وم��ا
وظ��ب��اء ي��س��ت��ع��رْض��نَ��َه��ا ن��واع��ُب ل��ه��ا َج��َرْت أن أع��راب��ي��ٌة ُع تَ��َف��زَّ
أُرب��اءُ أم��ِره��م ف��ي أن��ه��ُم ع��ل��ى ��ٌة ُم��س��فَّ إال ل��ل��ح��يِّ األَُربَ��ى وم��ا
ال��ثُّ��وب��اءُ ال��ع��س��ج��د ك��أن ف��ث��اب��وا ب��ال��ِغ��نَ��ى َع��يْ��الن ب��ن ق��ي��س ب��ن��و ت��ع��ادْت
ِخ��ب��اء ال��راق��دي��ن ح��ول يُ��بْ��َن ول��م َواِق��ٌد أُخ��ِب��َي ال��ح��ت��ُم ال��ق��ض��اء ول��وال
َرب��اءُ ال��ب��الد ف��ي َرع��يً��ا أنَّ رأوا ع��ارٌض ج��اد إن ك��اَن م��ا إل��ى وع��ادوا
يُ��ب��اءُ ف��ل��ي��س ُح��رٍّا ق��ت��ل��وا وإن م��نْ��ُه��ُم ب��أك��ث��ر ق��ت��اله��م يُ��ب��ي��ئ��ون
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٣

إني والنِّفاق. الرياء عىل يقوم وبيني بينك األمر فإنما البصرية؛ ونفاِذ الفطنة من شيئًا
يل وليتجاوز الزلة، هذه يل هللا فليغفر أُخفي. ما غري لك وأُبدي أُضمر، ما غري لك ألظهر

السيئة. هذه عن
ف تكشَّ قد ولو ويخدعه، يرضيه ما منه يرى عشريه! أمر اإلنسان ينكر ما أكثر ما

ونُكًرا. ا رشٍّ لرأى ذلك وراء ما له
رياء دينهم يشوب ال مخلصني ناصحني وحده يعبدونه ال الذين من هللا إىل برئُت

نفاق. وال

ِرئ��اء ال��ع��ال��م��ي��ن ودي��ُن ب��ذاَك َزلَّ��ِت��ي ال��ل��ُه ِل��َي ف��ل��ي��غ��ف��ْر أَُرائ��ي��َك
َوُرؤاء َم��نْ��َظ��ٌر ِم��نْ��ُه راَق وإن َع��ِش��ي��ِره ظ��نَّ اإلن��س��اُن يُ��ْخ��ِل��ُف وق��د
بُ��َرآء م��ن��ُه��ُم ف��إنَّ��ا ب��نُ��ْص��ٍح وح��َدُه ال��ل��َه يَ��ْع��ب��دوا ل��م َق��ْوُم��نَ��ا إذا

٤

ورهطه َمَعدٍّ عن األشياء بحقائق والبرص الفلسفة وأصحاب العلم أهل من رجاًال سألت
كان ماذا سبأ عن وسألتهم األحداث؟ لتجنب دبروا وماذا الخطوب، التِّقاء أعدوا ماذا
فقالوا: كله؟ هذا بعد أمره صار وإالَم للهوه، فرغ إذا يسبأ كان وماذا حارب، إذا يسبي
باألنفس يَُفدَّى مليٌك رصوفها من يُْعَف لم حكمها، عىل الناس أُنزل قد األيام هي إنما

بالنبوة. أو بالكرامة له الناس يدين تقيٌّ وال واألموال،
مكتوًما. وخربًا مصونًا، ا لرسٍّ الفلك لهذا وإن فيه، ومن فيه بما يدور فلًكا ألرى إني
هي إنما شيخوخة. يف وال شبيبة يف ال نفسك، عن تغررك وال الدنيا، عن فأْعِرض
الدنيا طلب عن أحبهم بالذين أربأ وأنا بالحب، أوثرك ألني مخلًصا؛ إليك أُسديها نصيحة

آثامها. يف والتورُّط
املجاهد إقامة فيها وأقم وكوارثها، أحداثها عىل نفسك واصرب الدنيا، تطلب ال
حينًا ُمَفرَّقة القضاء، يبثها كتائَب إال ليست النوائب من بأهلها يُلم ما فإن املرابط،

حال. كل عىل لها مردَّ وال آخر، حينًا عة ومجمَّ
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ُ ويَ��ْس��بَ��أ يَ��ْس��ِب��ي ك��ان م��ا َس��بَ��أٍ وع��ن وره��ِط��ه َم��َع��دٍّ ع��ن رج��اًال س��أَْل��ُت
يُ��نَ��بَّ��أ ت��ق��يٍّ��ا أو يُ��َف��دَّى َم��ِل��ي��ًك��ا َص��ْرُف��ه��ا يُ��ْخ��ل ل��م األي��اُم ه��ي ف��ق��ال��وا
ُ ويُ��خ��ب��أ يُ��َص��اُن ع��ن��ا خ��ب��ٌر ل��ه دائ��ًرا ب��ال��َخ��ْل��ق زال م��ا ف��ل��ًك��ا أرى
ُ أَرب��أ ء ب��األخ��الَّ ع��ن��ه��ا ف��إنِّ��َي ن��اش��ئً��ا ك��ن��ت وإن ال��دن��ي��ا ت��ط��ل��ِب ف��ال
ُ تُ��َع��بَّ��أ ج��ي��وش أو س��راي��ا تُ��بَ��ثُّ ك��ت��ائ��ُب إال األي��ام نُ��َوُب وم��ا

٥

من أُنكر فإني فعالكم؛ وأذم حالكم، أنكر أن منِّي تنِقموا وال عيلَّ، تجُدوا ال زمني بني
الحياة، يف أشارككم فعلكم، من أعيب ما مثل فعيل من وأعيب منكم، أنكر ما مثل نفيس

اللوم. ويف اإلثم، يف فأشارككم
عناء! بعد ونهدأ حركة، بعد فنسكن الرتاب، هذا إىل نا يردَّ أن عىل هللا أَْقَدَر ما

الذي والصدأ األذى إال جواره من أصابها فما النكد، الجسم هذا نفيس جاورْت لقد
صفاء. بعد كدًرا لها ويجلب معدنها، يفسد

ُ أب��دأ م��ح��ال��ة ال ب��ن��ف��س��ي ف��إنِّ��ي ِف��ع��ال��ك��م ذم��م��ُت إن م��ه��ًال ال��ده��ِر ب��ن��ي
ُ ون��ه��دأ ال��ت��راِب ه��ذا ف��ي ف��ن��س��ك��َن ق��ادٌر وال��ل��ُه ال��وق��ت ��ى ي��ت��ق��ضَّ م��ت��ى
ُ وتَ��ص��دأ ب��ذاك ت��أذَى بَ��ِرح��ْت ف��م��ا ب��ره��ًة وال��روُح ال��ج��س��ُم ه��ذا ت��ج��اور

٦

ينَسون جميًعا ولكنهم املساء! يستقبلون ما أكثر وما الصباح، الناس يستقبل ما أكثر ما
األحداث. من بينهما يكون ما

أو وقيادتهم، بسياستهم الناس وا رسُّ وقد والقادة الساسة من يميض من أكثر ما
وقدَّروا! دبَّروا بما ساءوهم

عهدها عىل تبقى بالدهم ولكن الُهْلك، من يَِردون فيما ليتتابعون والرؤساء امللوك إن
من هلك َمْن أكثر وما األحساء، هي واألحساء مرص، هي فمرص تتبدل؛ وال تتغري وال

األحساء! وأمراء مرص ملوك
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ورثنا أخساء، أوباش من أبناءك نحن لنا فأفٍّ حقرية، لخسيسة إنك الدنيا، نا أُمَّ أْي
بما النصح، ألوان لنا وتقدِّمني العظات، أصناف لتعظيننا إنك الَقْدر. وِضعة الخسة عنك

تنطقني! ال خرساء يرونك ذلك مع والناس والرش، السوء من عنه لنا تتكشفني
أن الخنساء، ألخته ومن فيه! حياة ال صخًرا جسمه يكون أن عمرو بن لصخر َمْن
القتل، من أصابهما ما لتجنَّبنا إذن عقل! من لها حظَّ ال الظباء، مع ترعى ظبية تكون

والحزن. والثُّْكل
الشهوات به تعصف االضطراب، عظيم مضطرب الهياج، شديد لهائج بحرك إن
لها يتاح فمتى وجه. كل من الهول يكتنفها سفن يف ونحن العنيفة؛ واألهواء الجامحة،

العافية! ألهلها تتاح ومتى اإلرساء
ُعنًفا. إال رفقك أرى وما قسوة، إال عطفك أرى وما بنا، وترفقني علينا لتعطفني إنك
ال الشْزر، َللنََّظُر ذلك مع وإنه ولينًا، رحمة إلينا نظرك يف فنرى إلينا، لتنظرين وإنك

والجفاء! الغلظة إال ر يُصوِّ
بعض، بأس بعضهم يذوق متصلة، وِمَحن مستمرة إَحن يف األرض عىل الناس إنما
إال الرشِّ من األرض عىل الوحش يصيب ال حني عىل ، الرشَّ يتعاطون كما املوت يتساقون

وأهونه. أيرسه
والطريف؛ التليد ومجدهم القعساء، وعزتهم اء، الشمَّ جبالهم من ترى بما تنخدع فال

وغرور. باطل كله هذا فإنما
اللذة فإذا ارتحلوا ثم نعمة، من ضئيل ونصيب لذة، من قليل حظٌّ لهم أُتيح إنما

بأساء. النعماء وإذا ألٌم،

��اءُ نَ��سَّ ال��ده��ر ل��ص��روف وك��ل��ن��ا وإم��س��اءُ إص��ب��اٌح ال��َخ��ْل��ِق ع��ل��ى ي��أت��ي
س��اءوا أم ال��ن��اس َس��رُّوا ال��َم��ق��اِوِل م��ن ُم��َش��اِك��لُ��ه أو َه��َج��ريٌّ م��ض��ى وك��م
أح��س��اءُ واألح��س��اء ال��ع��ه��د ع��ل��ى م��ص��ٌر تَ��َغ��يُّ��ِرُه��م ف��ي وِم��ص��ُر ال��م��ل��وُك تَ��تْ��َوى
��اءُ أخ��سَّ أوب��اش ال��َخ��س��ي��س��ة ب��ن��و ل��ن��ا ف��أفٍّ ال��دن��ي��ا ��ن��ا أمَّ ي��ا َخ��ِس��ْس��ِت
خ��رس��اء ال��ق��وم ي��ظ��ن ف��ي��م��ا وأن��ت ل��ن��ا ال��ع��ظ��ات ب��أص��ن��اف ن��ط��ق��ِت وق��د
خ��ن��س��اء ��ْرب ال��سِّ ف��ي وخ��ن��س��اءَه ص��خ��ٌر ُج��ثَّ��تَ��ُه أن ع��م��رو ب��ن ل��ص��خ��ِر وَم��ْن
إرس��اء ل��ل��س��ف��ن ف��ه��ل ل��راك��ب��ي��ِه غ��ال��ب��ُة واأله��واء ب��ح��ُرِك ي��م��وج
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ش��وس��اء ف��ه��ي ب��ع��ي��ٍن ن��ظ��رِت وإن ق��اس��ي��ًة ك��ن��ِت ي��وًم��ا ت��ع��ط��ف��ِت إذا
أن��س��اء ل��ل��وح��ش َدِم��يَ��ْت إذا م��ن��ه��ا إَح��ٌن ه��اَم��ه��ا تُ��ْدِم��ي األرض ع��ل��ى إن��ٌس
ق��ع��س��اء ال��م��ل��ك زم��ان ف��ي وِع��زٌَّة ج��ب��اِل��ه��ُم م��ن ش��مٌّ تَ��ُغ��رَّنْ��َك ف��ال
ب��أس��اء ال��ن��ع��م��اء ف��إذا ب��رغ��م��ه��م وارت��ح��ل��وا ال��لَّ��ذَّات م��ن ق��ل��ي��ًال ن��ال��وا

٧

فاعرف يُعانيه، الذي الداء حقيقة واستقىص علته، عرف إذا طبيٌب امُلَعنَّى العليل إنما
من فيها بك يلم وما أذى، من فيها يصيبك ما حقيقة واستقص الحياة، هذه يف ِعلَّتك
يف الحياة تثري ما لتحقيق وتتبُّعك تنقيض، ال التي حاجتك ُكلِّه هذا أصل إن مكروه.
تتبُّع عن ها ويَُكفُّ الحاجة، من نفسه يشفي الذي هو اللبيب والرجل رغبات. من نفسك

املآرب.
يف نميض ذلك مع ونحن املوت، من ملجأ لنا وليس املوت، من َلنَِفرُّ إنا ويَحنا! يا
بعيدٌة، نًَوى بهم شطَّت قد األِحبَّاء نحن كأنما آثارنا، اقتفاء يف يلحُّ ذلك مع وهو الفرار،

بأسبابنا. أسبابه تتصل أن إال يأبى ُمِلحٌّ عاشق واملوت

أِط��بَّ��اءُ داء م��ن يُ��ع��ان��ون ب��م��ا َرَش��ٍد ذوي ك��ان��وا إن ء األِع��الَّ إنَّ
األِل��بَّ��اءُ تُ��ْل��َف��ى ل��و األِل��بَّ��اء إالَّ ت��ط��ل��بُ��ه��ا األش��ي��اء م��ن ِش��ف��اك وم��ا
أِح��بَّ��اءُ ل��م��ن��اي��ان��ا ك��أنَّ��ن��ا تَ��تْ��بَ��ُع��ن��ا وه��ي ك��أٍس ُش��ْرِب م��ن نَ��ِف��رُّ

٨

فساد يف سواء فهم وأعمالهم، أقوالهم يف وافرتقوا وخصالهم، أخالقهم يف الناس تمايز إذا
الغريزة. وسوء الطبع

من فبئس والسرية، والُخلُق الطبع يف يشبهونني حواء ولدتهم الذين كل كان وإذا
للناس. حواء ولدت

َر وأطَّهَّ رشورهم، من وأعتصم أدوائهم، من ألبرأ الناس؛ وأتجنب الُعْزلة أوثر إنما
الحق، وال له سابق ال ُمْفَرًدا الشاعر يقوله الشعر كبيت أكون أن أريد إنما آثامهم، من
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فيها يجاور التي االجتماعية الحياة من السوء يأتينا إنما القافية، عيوب آمٌن بذلك فهو
بعض. بجوار بعضنا فيها فيشقى بعًضا، بعضنا

قد أنِّي يريد ال فهو نداءه، املنادي عن فألْفَهْم فانِْزْل. أْلَويَْت املنادي: ناداني لقد
الشيب، أدركت قد وأنِّي ذََوى، قد زهري وأن ألوى، قد نبتي أن يريد وإنما اللَِّوى، بلغُت

الرشد. إىل وأثوب أرَعِوي أن يل فآن
الواكُف، املطر يتبعها حتى الدُّجى يف تظهر تكاد ال التي النجوم كهذه الشيب إنما
وخوًفا حزنًا العربات تنهلَّ حتى الشعر سواد يف نجومه تظهر تكاد ال الشيب كذلك

وإشفاًقا.

أس��واء ال��ط��ب��ع س��وء ع��ن��د ف��إن��ه��م ب��ه��ا ي��ع��اش أخ��الٌق ال��ن��اَس م��ازت إن
ح��وَّاء ال��خ��ل��ق ف��ي ول��دت م��ا ف��ب��ئ��س يُ��ش��ب��ه��ن��ي ح��وَّاء ب��ن��ي ك��ل ك��ان أو
أدواء وال��دي��ن ل��ل��ِح��ج��ا وق��ربُ��ه��م َس��ق��ام��ه��ُم م��ن ب��رءٌ ال��ن��اس م��ن بُ��ْع��دي
إق��واء ال��ل��ف��ظ ف��ي وال ِس��نَ��اَد وال ي��درك��ه إي��ط��اء ال أُف��رد ك��ال��ب��ي��ت
إل��واء ل��ل��ن��ب��ت ب��ل ال��رم��ل ِل��َوى س��ي��رى أتَ��ى ي��راد ال ف��ان��زل أل��وي��َت ن��ودي��ُت
أض��واء ال��ش��ي��ب ب��ي��اض م��ن ِغ��رَّة ف��ي غ��يَّ��ره ال��َف��ْود س��واد أن وذاك
أن��واء اإلش��ف��اق م��ن ف��ل��ل��ج��ف��ون ط��ل��ع��ْت ال��دُّج��ى ف��ي َق��ِت��ي��ٍر ن��ج��وُم إذا

٩

أحسن بذلك وبادر فيه، خري ال عما ُمعرًضا الناس نفع من بك يخلُق ما إىل ْع أَْرسِ
الستيفاء وقت أوفق الشباب فإن الشباب؛ وقت وهو له، مالءمة وأشدها األوقات،
إال الشباب وما جذوته، وُمخبي ماحيه الدهر بل يدوم ال وهو اللذات، واقتضاء الحاجات

وتلظِّيها. ذكائها فرصة ينتهز أن بها االنتفاع يريد بمن يجدر كالنار،
وال قوة، الضعف ذلك أردَّ أن أستطع فلم الشيب، وهُن شبابي قوَة أصاب ولقد
النار إذكاء عليك اليسري من إن كالنار الشباب كان ولنئ استعاًرا. الخمود هذا أحوِّل أن
تستأنف أو مىض، شبابًا تسرتد أن املتاح من وال املمكن من وليس خمودها، بعد الخامدة

فاتت. قوة
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من تحاول ما عليك يعود أن إذكاءها فرتيد شبابك نار تخبو حني عليك آمن ولست
الشباب لحياة استئناًفا األشيب يبذلها قوة فكل ا؛ رشٍّ خريها من تطلب وما رضًرا، نفعها

وهنًا. إال تفيده وال ضعًفا إال تزيده ال

تُ��ْك��ف��ئ��ه��ا ال��ش��ع��ر ق��واف��ي ع��ن وأع��رَض��ْن ُم��ي��اس��رًة ال��دن��ي��ا ف��ي َس��واَم��ك أَْك��ِف��ئْ
ُم��ط��ف��ئ��ه��ا ال��ده��ر إن ف��ب��ادره أم��ًرا ب��ه��ا أردت إن ن��اٌر ال��ش��ب��ي��ب��ة إن
أدف��ئ��ه��ا ح��ي��ن ض��ي��ف��ي تُ��ْدِف��ئ وال��ن��ار ل��ه ف��ان��ت��ب��ه��ُت ُق��رٌّ ج��م��رَي أص��اب
��ئ��ه��ا يُ��َرفِّ ب��أث��واب ع��ن��ه��ا ف��ق��ام ُح��َم��ًم��ا ال��دج��ى ف��ي ج��ل��ي��س��ي ع��ل��ي��ه��ا أل��ق��ى

١٠

الحق، نور عنها ُحجب حني البصائر وأظلمت القلوب، عىل وُخِتَم األبصار، عميت قد أجل!
من إصالحهم إىل وليس ورياء، نفاق أهل هم وإنما صادق، دين عىل أنهم الناس فظن
ال من الخري إىل يميل أن يمكن وكيف الحياء، وهو لإلصالح رشط أهم فقدوا فقد سبيل؛

الرش! من يستحيي
األتقياء. فيك نر لم ولكنا املصلني، فيك رأينا لقد املوبوء! واملنزل السيئ العاَلُم أيُّهذا
ويلُّ له فيهم فليس أعناقهم، من هللا والية الناس خلع فقد الجاهلون؛ يكذب ال أال

أمني. صادق وال
عليك حقت لقد والثراء! الفقر واحتوت والشقاء، السعادة اشتملت التي البالد أيتها
من لهم ليس أشقياء فأهلك والتعس؛ بالخزي املحتوم القضاء فيك ومىض الكلمة،
عنَّينا طاملا لقد إرشاد، يحكمهم وال وعظ، ينفعهم ال صارف، عنه لهم وال منفذ شقائهم
يأت وملَّا نفًعا، ذلك يُْجِد وملَّا األنبياء، وقام الواعظون فوعظ والهداية، بالنصح أنفسنا
عنه، صارف ال نافذٌ فينا هللا وحكم له، ِشفاء ال َعياء والداء له، زوال ال باق البالء بخري.

نعقل: ال وحمَقى نفهم، ال أغبياء بفطرتنا ولكنا

ري��اءُ دي��نُ��ن��ا وإن��م��ا وال��ض��ي��اءُ ال��ن��ور ُح��ِج��َب ق��د
ال��ح��ي��اء ع��ن��ه��م م��ن��ط��ويُ��ا أُن��اًس��ا ال��ح��ي��ا ي��ج��ود وه��ل
أت��ق��ي��اء م��ص��لِّ��ي��ك أنَّ ع��ل��م��ن��ا م��ا ��ْوء ال��سَّ ع��اَل��َم ي��ا
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أول��ي��اء ل��ل��ه ف��ي��ك م��ا ج��ه��وٌل ام��رؤ ي��ك��ذب��نَّ ال
وأغ��ن��ي��اء اف��ت��ق��ار أول��و ع��ل��ي��ه��ا م��ش��ى ب��الًدا وي��ا
أش��ق��ي��اء أه��ل��ي��ك ف��ك��ل ب��ال��م��خ��ازي ال��ل��ه ق��ض��ى إذا
أن��ب��ي��اء األرض ف��ي وق��ام م��نَّ��ا ال��واع��ظ��ون وََع��َظ ك��م
ال��َع��يَ��اء داؤك ي��زل ول��م ب��اٍق وال��ب��الء ف��ان��ص��رف��وا
أغ��ب��ي��اء األص��ل ف��ي ون��ح��ن ف��ي��ن��ا ل��ل��م��ل��ي��ك ج��رى ُح��ْك��ٌم

١١

بني وال وعاطل، فاضل بني يفرِّق لم برزقه، هم وعمَّ بنعمته، الناس شمل الذي هللا تعاىل
وكامل. ناقص

إىل الحياة ضت بُغِّ حتى آثاره، وعفْت الحياء ومىض أِديُمها، وأْخَلق املروءة وَهِت لقد
والعدم راحًة له املوت وأصبح العقل، ذي الحصيف إىل العيش وُكرِّه ، اللبِّ ذي البصري
عيش من النفس إىل وأحبَّ الرش، ملؤها حياة من خريًا املوت أصبح لقد أجل! نعيًما. له
معتدون، َظَلمة — األذكياء األلباء ومنهم — الناس عىل فقام واالستبداد: بالذل مفعم
يحملوا أن أْوىل ذلك بعد وهم يحبون، ال بما ويسوسونهم يكرهون، ما عىل يحملونهم

باملعروف. يأخذوها أن وأجدر الخري، عىل نفوسهم
ال الذين الصحيح، واالعتقاد الصادق، الدين أهل عن الدنيا هذه يف فتَّشت لقد أجْل!
الدين يف الناس فإذا الخديعة، دنس وال النفاق صدأ وال الرياء، كدر دينهم صفاء يشوب
عقل، الحق إىل يهديها ال البهيمة هو يفقه، ال ق محمَّ أو يعقل ال فأبله أولهما أما رجالن:
أهل من فأنت فرح. مختال ولكنه فطن، فذكيٌّ الثاني وأما ضياء. الخري إىل يرشدها وال

غبي. وجاهل خادع، ماكر بني الدين
التي األعيار كانت لقد وحمًقا، غفلًة أو وبََلًها ِعيٍّا كانا والتقى الدين أن لو ولعمري
ولكان إليه، وأدنى بالدين أحق واملسكنة، بالنزق أُخذت التي والُحُمر الذلة، عليها بت ُرضِ
وتألًُّما بدائه تأذِّيًا فزادته الباردة، الريح عليه وهبت الثقيل، العبء أكلَّه الذي األجرب ذلك

رشًدا! فيه وأكثر سبيًال، الدين إىل أهدى بعلته؛
إال فيهم فليس عليها؛ الناس حرص واشتد الحياة، هذه يف الرشُّ عظم لقد أجْل!
وال الِغنَى، يعرفون ال فقراء، كلهم الحرص جعلهم حتى بها، ومشغوف لها محب

22



العالء أبي صوت

راحة من املوت يف وما بها، يُغريهم شقاء من فيها ما كان وحتى النعمة، يذوقون
عنه. يرصفهم

أصحابه من ألحد تجد ما حتى الحياة، عىل الحرص أثر نفوسهم يف عظم ولقد
وقد كانوا منذ أعداء فهم قديًما؛ الناس بني الحياة باعدت وكذلك صديًقا. وال صفيٍّا

أصدقاء. ليكونوا ُخِلُقوا
يخلُق كان عما فغفلتم املوعظة، وأضلتكم العربة، أخطأتكم لقد قون! املحمَّ أيها إيِه
الحياة؟ وفارقتكم املوت دهمكم إن تأسفون عالَم إليه! وتتنبهوا به تحِفلوا أن بكم
الشأن نباهة من لها ما تحس بهاءً وأجمل ناًرا منكم أذكى وهي الشمس أن أفتعتقدون
العالم يف إن أما ضياؤها! باعدها إن وتأَىس جمالها، فارقها إن فتأسف الطلعة، وحسن

يعقلون. ال أكثرهم الناس ولكن صالحة، ومواعظ نافعة، لِعَربًا

وال��ح��ي��اءُ ال��م��روءُة َوَه��ِت ل��ق��د ط��رٍّا األَح��ي��اءِ رازُق ت��ع��ال��ى
َع��يَ��اءٌ داءٌ ب��لُ��بِّ��ه أََض��رَّ ِه��بْ��ِرزيٍّ راح��ُة ال��م��وت وإن
األوص��ي��اءُ أُُم��وري ت��ع��ِص��ي وال ن��ف��س��ي وص��يَّ أك��وُن ال ل��ي وم��ا
ري��اءُ ل��ه��م ول��ي��س نُ��ْس��ٌك ل��ه��م دي��ٍن أص��ح��اب ع��ن َف��تَّ��ْش��ُت وق��د
ض��ي��اءُ وال ال��دل��ي��َل ل��ه��ا ت��ق��ي��م ع��ق��وٌل ال ال��ب��ه��ائ��م ف��أل��ف��ي��ُت
أن��ب��ي��اءُ ل��ق��وٍم ك��أن��ه��ُم اخ��ت��ي��اٍل ف��ي ال��َف��ط��ان��ة وإخ��واُن
ف��أغ��ب��ي��اءُ األوَّلُ��ون وأم��ا م��ك��ٍر ف��أه��ُل ه��ؤالء ��ا ف��أمَّ
أت��ق��ي��اءُ ال��م��ذلَّ��ة ف��أَع��ي��اُر وِع��يٍّ��ا ب��ل��ًه��ا ال��تُّ��َق��ى ك��ان ف��إن
ِج��ْرِب��ي��اءُ ري��ٌح ع��ل��ي��ه ت��ه��بُّ ع��بءٍ ت��ح��ت أج��رُب م��ن��ك وأرش��ُد
األغ��ن��ي��اءُ األن��ام ف��ي ويُ��ْع��َدُم ف��ق��ي��ٌر ُك��لُّ��ه��ُم ال��نَّ��اس وج��دُت
األش��ق��ي��اءُ َه��ِوي��ن��ا ب��م��ا ون��ح��ن ل��ل��م��ن��اي��ا ب��غ��ًض��ا ال��ع��ي��ش ن��ِح��بُّ
األص��ف��ي��اءُ ع��زَّ ال��ي��وم وق��ب��ل ص��ف��يٌّ ل��ه ل��ي��س ال��م��رء ي��م��وت
اإلي��اءُ ي��ف��ارق��ه��ا أن ف��ت��أَس��ْف ب��ه��اءً ل��ه��ا أنَّ ال��ش��م��س أت��دري
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١٢

وغش تُْظهرونه رفق ومن بي، وتلطف إيلَّ تقرب من بسبيله أنتم فيما الناس أيها ِجدُّوا
الحب أظهرتم ما كثر فلقد به؛ ترمونني ُمر ولوٍم إيلَّ تهدونه حلو لفظ ومن تضمرونه،

وصغارها. األمور وعظام وقصارها، السهام ِطواُل بغضكم من وأصابني يل،
الذال ائتالف صح إن إال وبينكم بيني ليؤلِّف إيلَّ تقرُّبكم يكن فلم كله؛ ذلك يف ِجدُّوا

والظاء.

وال��ِح��ظ��اءُ ال��َم��َش��اِق��ُص وت��غ��ش��ان��ي ��ا ِغ��شٍّ إل��يَّ ي��ض��ح��ك��ون أراُه��م
وظ��اءُ ذاٌل ت��أت��ِل��ْف ل��م ك��م��ا أل��ي��ًف��ا ق��ربُ��وا وإن ل��ه��م ف��ل��س��ُت

١٣

ظلمتها ويمحو الثوب، نهاريَّ الشيب ذلك عليها أغار قد السود الذوائب تلك عىل َويْيل
عليها. يأتي حتى قليًال قليًال بضيائه

بالشيب؟! أفرح أن ينبغي أم الشباب؟! عىل آَىس أن أفينبغي
ا حقٍّ يكون أن عىس بما نفيس معلًال مرسوًرا، فرًحا الشيب ى أتلقَّ أن أستطيع أفال
الشيب ُعِنَي ثم الذوائب، تلك أصاب دنًسا كان قد الزائل السواد هذا فلعل األماني! من

نقاء. إىل وإحالته محوه عىل وَحَرص بإزالته
شقاء، العشق وكذلك كارهني، أشقينا ثم راغبني، عشقناك لقد الدنيا! أيتها إيه

هوان. والهوى تعس، والحب
وعىل أذى، من فيك ما عىل الخلود، إليك وطلبنا البقاء، سألناك لقد الدنيا! أيتها إيه
والبقاء مقدوًرا، لنا الفناء كان إذ عنا؛ ورصفته علينا، ذلك فأبيِت ألم، من تشملني ما

محظوًرا. علينا
يف واتَّهم الحكماء، ظنون فيها كذَّب الذي عليها، الحريص الدنيا، يف الراغب أيها إيه
ال بعاد إىل وأصحابك أنت فإنما آمالك؛ وأضلَّتك نفسك خدعتك لقد الفالسفة! رأي حبها
وِحمام مدفوع، غري واقع ملوت عرضة وأصحابك أنت إنما معه، لقاء ال وفراق بعده، دنوَّ

مردود. غري نازل
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أسلحة ومن وبروج، معاقل ومن واقية، وحصون ضافية دروع من شئت ما دونك
عنك يرد أن يستطيع فلن عدو، أذاة من شيئًا عنك يدفع أن استطاع إن ذلك فإن وقوة؛

عنه. مندوحة وال منه بد ال َرًدى من األيام إليك تحمله ما
عن لك نصيحتي يف أصدر وإنما بصرية، غري عن أنهاك وال علم، بغري أُحذِّرك ال
معني، لوقت الطبيعة رهنته قد فيه، شك ال واقع املوت صحيح. وبحث صادقة تجربة

محتوًما. وأجًال ثابتًا كتابًا له وجعلت
فأدِّ الظهر، فدونك اإلسالم، تنتحل رجل وأنت يديك، بني واملاء الشمس زالت قد
إنسان وأنت الحياة عنك وأدبرت أجلك، ومىض جسمك انحل وقد صالته. وأقم فريضته
فإنك أَْحِجْم أو أقِدْم كأسه. واحتِس حوضه، َفِرْد املوَت فدونك الخلود، طبيعتك من ليس
حالوًة منها تَبُْل ولم تذقها لم وأنت كأسه تعاف ولم املوت، تكره ِلَم ريب. غري من ميت
نحتسيها كأًسا إال أراها ما ! كالَّ الَجنى؟ لذيذة املذاق عذبة الحياة وجدت هل مرارة! وال
أمعائنا يف استقر ما وقئنا املوت أقبل فإذا غضاضة، من فيها وما مرارتها عن غافلني

مخدوعني. إال نكن لم أننا وتبينَّا والصاب، العلقم مرارة عرفنا الكأس هذه من
تصيبك وما املكروه، من الحياة مك تجشِّ ما ودَع غفلتك، من فأِفْق مخدوع إنك أال
خري ال باطل ذلك فكل املحبة، عىل البغضة إيثار من عليه تحملك وما األذى، من به
املوت يدركك أن قبل منها نصيبك فاغتنم اإلخاء، يف واإلخالص وامَلودة الحب دونك فيه.

جميًعا. والباطل الحق خرست وقد فتميض
ارت��ق��اء ل��ه ال��ق��م��ي��ص نَ��ه��اِريُّ ع��اله��ا أن ال��ذوائ��ِب ع��ل��ى أَِس��ي��ُت
نَ��َق��اءُ ل��ه ال��ُم��ِس��نِّ وإِن��ق��اءُ ع��ل��ي��ه��ا َدنَ��ٌس س��واده��ا ل��ع��لَّ
ش��ق��اءُ م��ع��روًف��ا ال��ع��ش��ق ك��ذاك وأَْش��َق��ْت ُع��ِش��َق��ْت ال��ت��ي وُدن��ي��ان��ا
ال��ب��ق��اءُ ُح��ِظ��َر ع��ن��ك��ُم ف��ق��ال��ت أَذاه��ا ع��ل��ى ال��ب��ق��اءَ س��أل��ن��اه��ا
ال��ل��ق��اءُ ف��م��ت��ى ش��اس��ٌع وبَ��يْ��ٌن ال��ت��دان��ي ف��م��ت��ى واق��ٌع ب��ع��اٌد
ِوق��اءُ؟ ي��وٍم َرَدى م��ن ه��ي ف��م��ا َق��ْوٍم ِس��َه��اَم وَق��تْ��َك إن وِدرُع��َك
واتِّ��ق��اءُ ف��ت��ٌك ِم��نْ��َك س��واءٌ ع��ل��ٍم ب��غ��ي��ِر ي��ق��وُل ك��م��ن ول��س��ُت
��ق��اءُ ال��سِّ ب��ال��م��اءِ واف��اَك إذا ُظ��ه��ٍر ص��الُة ع��ل��ي��َك وج��ب��ْت ف��ق��د
أرِف��ق��اءُ ال��ك��واِك��ِب وأف��راُد ال��دي��اج��ي ع��زائ��م��َك أَف��ن��ْت ل��ق��د
أص��ِدق��اءُ ال��س��ج��يَّ��ِة ع��ل��ى ون��ح��ُن ال��م��ن��اي��ا ل��ت��درَك��نَ��ا ِس��ْرب��ي ف��يَ��ا
تُ��ق��اءُ إذ ذل��ك ِص��ْدَق ف��ش��اِه��ْد ش��يءٍ أم��رَّ ال��ح��ي��اِة ُج��َرَع أرى
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١٤

بحيث عندهما وارتهناني أسريًا، فيهما احتبساني لقد العالم! لهذا وأُفٍّ الحياة، لهذه أُفٍّ
حال عىل وقفت وقد فكأنِّي انطالًقا، سجنهما من أرجو وال فكاًكا أرسهما من أُؤمل ال
إىل لها ليس ساكنة أرسلها ُرؤبة قاُف مندوحة، وال مزحٌل عنها يل ليس الحياة من سيئة

حظ. اإلطالق من لها ليس مقيَّدة بها ونطق سبيل، الحركة
وأصاباني الخطوب، ني وَعالَّ الهموم، أنهالني لقد العالم! لهذا وأُفٍّ الحياة، لهذه أُفٍّ
تلك منهما أصابتني فكأنما دواء؛ لها ليس وأدواء شفاء، لها ليس بعلل أحداثهما من
األِطباء يُْعيي ألًفا وياءها َواَوها وتَُردُّ الُجوف األفعال تصيب التي القديمة الباقية العلة

لها. الطب الحكماء ويُْعِجُز شفاؤها،
أن لك أنَى لقد األمد. عليه وطال قواه، وانحلت أوصاله، فرتت الذي الجسم أيها إيه

الرتاب. ويتضمنك الصحراء بك تستبد
النِّدام، حب وال املدام رشب من ذاك وما مفاصلك. وارتخت أوصالك، فرتت لقد أجْل!
ومن ضعًفا، القوة من فبدلتك عليك ألحت املدلجة، والهموم ية امُلْرسِ الخطوب هي وإنما

فتوًرا. النشاط
ُمَعنٍّى أنا فكم سئمتها. حتى الحياة عيلَّ وطالت َمِللته، حتى املقام بي طال لقد
يظلمونها األمراء، بحقوقها واستبد الظلم، عليها وسيطر الذلة، حكمتها قد أمة بعرشة
مصالحها، ويَعُدون الكيد، رش لها ويكيدون العسف، أقبح ويعسفونها الظلم، أشد

وكالء. وعنها أُجراء، لها هم وإنما منافعها، ويتجاوزون
االختبار أرشدني وال التجربة دلَّتني فما إياها؛ واختباري لها صحبتي طالت قد أمة
وأكثرها اتصاًال بالرش أشدَّها أنَّ إىل وإال املعروف، من وإقفارها الخري من براءتها إىل إال
الخري. رجاء بهم ويُناط اإلصالح، آمال بهم تُعقد كانت قد الذين الشعراء هم إغراًقا فيه
األجواد! وأحاديث الجود ألخبار روايتها أكثر ما عملها! وأقلَّ َقْوَلها أكثر ما أمة
مدح من تَأِثره وما الكرم، حمد من ترويه ما كأن بالثراء! وضنها باملال بخلها أشد وما

والدناءة. الضن يف بها ويرغِّ والكزازة، بالبخل يُْغريها الجود،
خليقة، به تكن لم ما نعيمها من ولقيت أهًال، له تكن لم ما الحياة ثمار من جنْت أمة
قدرها تجاوزت إذا اإلنسان؛ نفس من ا رشٍّ أر ولم الغنى. وأفسدها النعمة، فأبطرتها
الوزن يزينها الشعر من القصيدة كأنها طبيعتها، وفسدت حالها، ساءت بعوضة جناح

اختاللها. للسمع وبان نُكرها، للسامع ظهر حرف فيها زيد فإذا املستقيم، الصحيح
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النائم كأنها بهما، وتلذذت منهما، فتزيدت الحياة، وأطمعتها الثروة، أطغتها أمة
ملوته. واستعجال أََجِله، من تقصري هي إنما زيادته أنَّ عن غافًال فيستزيده، النوم له يلذ
ورفعت الغرباء، بسطَت العقول. عىل حكمتك وخفيت شأنك، جل لقد اللهم! سبحانك
ولكنه عاقل عاَلٌم موضًعا، فيه للخري أعرف ما عاَلًما بينهما وأجريت الخرضاء، فوقها
هل البُْله؟ املخلوقات فيها تُشاركه وهل الُعْجم؟ الحيوانات رذائله تعرف هل رشير،
وإنما أثًرا، فيها للحسد أرى ما ! كالَّ الواضحة؟ الُغرَّ أخواتها القاتمة السود الجياد تحسد

والحرص. البخل وغريه والرشه، الطمع أفسده قد اإلنسان طبيعة هو
بالحسناء إال أُشبهك وما حال، عىل تثبتني أنك أرى ما املتقلبة! الدنيا أيتها لك أُفٍّ
الخادع واللفظ الساحر املنظر وذات والبهجة، الجمال وذات والغنج، الدالل ذات الناعمة،
فما الحيض، وحجبها الطمث، لزمها قد طامث، كله هذا مع هي ثم املطمعة، واللحظات
وعليها ُمَعنٍّى، َكِلٌف بها أنه عىل ملحبها، أطهارها تنتظم وما لطالبها، أقراؤها تستقيم

معذَّب. حريص
اإلثابة وقت جاء إذا حتى باآلمال، ونميتها باملنى، أهواءهم فذكيت الناس هويك لقد
الذين األغنياء بك شقي لقد املميت. والقنوط املهلك اليأس يف أوقعتهم اللذات، واقتضاء
مكانًا، منك أبعد هم الذين الفقراء منك واسرتاح رغبًة، فيك وأكثر حرًصا عليك أشد هم

اتصاًال! بك وأقل
تستقيم. أن جديرة كانت طرًقا وعوَّجت تصلح، أن خليقة كانت عقوًال أفسدت لقد
الدين فقه فأما لك؛ إال يتقربون ال القراء وأولئك فيك، إال يتجادلون ال الفقهاء أولئك

إليه! يلتفتون وال به يحفلون ال فيشء الكتاب، واستظهار
وكأنما طريق إليها للنصح يبق لم حتى الطبائع وأفسدت العقول أضللت لقد

عليك. الحرص بشدة إغراء عنك باالنرصاف النصح

إج��راُؤه��ا ل��ه��ا يُ��ْق��َدْر ل��م ال��ده��ِر ف��ي ُق��يِّ��َدْت ُرؤب��َة ك��ق��اِف غ��دوُت ل��ي م��ا
إِب��راُؤه��ا ك��لَّ��ه��م األِط��بَّ��َة أع��ي��ا ق��دي��م��ًة وه��ي ق��ال ع��لَّ��َة أُع��ل��ل��ُت
ص��ح��راؤه��ا ��ه��ا ب��َض��مِّ ت��س��ت��ب��دَّ أن ل��م��ف��اص��ل��ي أنَ��ى وق��د ال��ثَّ��واء ط��ال
إِس��راُؤه��ا ي��غ��ولُ��ه��ا ل��ل��خ��ط��وب ب��ل م��دام��ٍة ِل��ُش��ْرب ت��ف��تُ��ر ول��م َف��تَ��رْت
أم��راؤه��ا ص��الح��ه��ا ب��غ��ي��ر أَم��رت ��ًة أمَّ أُع��اش��ُر ف��ك��م ال��م��ق��اُم ُم��لَّ
أَُج��راؤه��ا وه��م م��ص��ال��ح��ه��ا ف��ع��َدْوا ك��ي��ده��ا واس��ت��ج��ازوا ال��رَّع��يَّ��ة ظ��ل��م��وا
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ُش��ع��راؤه��ا ش��راره��ا وأنَّ خ��ي��ًرا ت��ق��ت��ن��ي ال ب��أنَّ��ه��ا ش��ع��رُت ِف��َرًق��ا
إث��راؤه��ا ��ه��ا أُك��فِّ َح��بْ��َس وأج��اد ب��زع��م��ه��ا ال��ك��رام أح��ادي��َث أَثَ��َرْت
ُس��َج��راؤه��ا ت��غ��يَّ��رت ال��ب��ع��وِض ح��دَّ أق��داَره��ا ت��ج��اوزت ال��ن��ف��وس وإذا
ن��ك��راؤه��ا ل��س��ام��ٍع ف��ب��ان َح��ْرًف��ا ال��ُق��وى زادت��ه��ا األوزاِن ك��ص��ح��ي��ح��ة
إك��راؤه��ا ن��وائ��بً��ا ف��ج��رَّ أْك��رت وح��ي��ات��ه��ا ب��ال��ك��رى ف��ُس��رَّْت َك��ِري��ْت
خ��ض��راؤه��ا ف��وق��ه��ا ت��وق��د غ��ب��راء ب��ه ق��رَّْت ال��ذي خ��ال��ِق��َك س��ب��ح��ان
غ��رَّاؤه��ا ب��ي��ن��ه��ا تُ��ْح��َس��ُد ف��ال��بُ��ْه��ُم ك��غ��ي��ره��ا ال��ج��ي��اُد ال��ح��س��َد ت��ع��رُف ه��ل
أق��راؤه��ا ل��ن��اك��ح ت��س��ت��ق��ي��م ال ط��ام��ثً��ا تُ��ش��اب��ه دن��ي��ان��ا ووج��دت
ف��ق��راؤه��ا ب��راح��ة وف��از تَ��ِع��بً��ا غ��ن��يُّ��ه��ا وراح تُ��س��ِع��ْف َول��م ُه��ِوي��ْت
ُق��رَّاؤه��ا ل��ت��ن��ال��ه��ا وت��ق��رَّأت ح��ب��ه��ا م��ن ف��ق��ه��اؤه��ا وت��ج��ادل��ت
إغ��راؤه��ا غ��ويِّ��ه��ا زج��ر ف��ك��أَن ب��ه��ا ش��غ��ٍف ع��ن ال��ن��ف��س زج��ْرُت وإذا

١٥

أنت أمر، لها يستقر وال حال عىل تثبت ال التي أنت واألنباء! النَُّوب وذات املاء، بنة أيا
املنَّاعة. واملنَّاحة اعة، الخدَّ الغرارة أنت املائجة، واملرتبكة الهائجة، املضطربة

اآلمال وهانت أمورك، صُغرت ولقد الرش. فيك وكثر الخري، فيك قلَّ لقد لك! أفٍّ
ينالُه. ورفٌث يُسيغه، طعاٌم برغائبك والظافر بك الفائز حظ فأعظم فيك؛

ويشقى اآلمن، املقيم فيك يسعد مألوف، نظام وال مفهومة حكمة غري عىل تسريين
الظاعن. امُلِجدُّ بك

العقول وعىل جاريًا، الناس عىل يزال فما القلم، به وجرى الكلمة به َسبََقْت قضاءٌ
تعبريه. الحكماء وأعيا فهمه، األلبَّاء حريَّ قد خافيًا،

ويُسلمها السلطان ويفارقها العز عنها يزول وملوك تخلف، وأخالف تسلف، أسالف
والبؤس، الفقر يخلقها يزال ما وسيئات الحاجة، تجددها تزال ما وآثام واألِّحبَّاء، األْحبَاء
اعتبار. وال عظة إىل عقولنا تسمو وال نشعر وال نحس ال أغراض، السهام هذه لكل ونحن

وأن��ب��اء س��م��اويَّ��ة ش��تَّ��ى نُ��َوٌب ل��ه��ا م��اويَّ��ة دن��ي��اك
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وال��ب��اء ال��ط��ع��ام ف��ي��ه��ا ف��از َم��ن ب��ه��ا يُ��ف��ي��د م��ا ُج��لُّ ل��ه��ا أُفٍّ
ِح��ربْ��اء ال��ه��ج��ي��ر ف��ي ك��أن��ه س��ف��ٍر ذو وخ��اب ُم��ق��ي��ٌم ُج��دَّ
األِل��بَّ��اء ك��ون��ه��ا ف��ي تَ��َح��اُر واردة ت��زال ال أق��ض��ي��ٌة
آب��اء ال��ت��راب ف��ي وُغ��يِّ��بَ��ْت أم��اك��ن��ه��م ف��ي ال��ق��وم ب��ن��و ق��ام
واألِح��بَّ��اء ع��ن��ه أَْح��ب��اؤه واف��ت��رق��ْت األم��ي��ِر ع��زُّ وزال
َح��ْوب��اء ال��ذن��وب ف��ي زادت��ه��م��ا وم��ع��ص��ي��ٌة ُح��وٌب ح��ي��ٍن وك��لَّ

١٦

فيه ظهر عرص يف تعيش أن عليك ُقيض لقد املستبرص! والباحث م املتفهِّ املتفكِّر أيها إيه
الجمود. أهله عىل واشتمل الحمق، دهماءه وعم العلم، فيه وَخفي الجهل،

لك ونساء، رجال من واإلماء، العبيد لك أذعنت، ولك آمنت، بك اللهم! سبحانك
الساطعة. والكواكب الطالعة، النجوم لك واملاء، والهواء والسماء األرض

دعني ثم فيلسوف، عليك ينكره وال حكيم، بقوله يعمك ال ذلك من شئت ما قل
الَحنْي. إىل أيام وأسلمتني مدتي عني انقضت فقد إليه؛ ع وأترضَّ هللا أستغفر

بأمري. وعنايٍة نفيس إىل خلوٍة من فيه أنا ملا أفرغ دعني
والجود، الكرم يذكرون الَغناء. فيها وقل األسماء، فيها كثُرت أيام يف نحن فإنما
يروون الرياح. وتلتقفها األفواه تلفظها ألفاظ هي وإنما والرب، والخري والفضيلة، والحق
هي وإنما والرشيعة، العلم ويدرسون والهدى، النصيحة ويأِثرون والعظة، الحكمة
بها يكِسبون القدماء، اخرتعها التجارة من وأفانني الغواة، وأحاديث الرواة، أكاذيب
وتكشفت األماني، َكذَبتني فقد فيه؛ أنا ملا أفرغ دعني قليًال. ثمنًا بها ويشرتون عيشهم،
املذاق. ُمرَّة املنظر بشعة ولكنها واضحة، الحقائق لعيني وظهرت باطلها، عن اآلمال يل
فيصطاد العالم عىل يلقيها الدهر أعدها قد شباًكا إال الالمعة الشهب هذه ترى هل
األصهار بني فرق كيف األفاعيل: من الناس يف الردى ترك َكْم تُبرص أَوما فرائسه! بها

واألبناء! اآلباء بني باعد وكيف واألْحماء،
وال راد يردهما ال الخلق عىل مضيا لقد املكتوب! والقدر املحتوم للقضاء عجبًا

حزًما. يديهما بني واليأس حمًقا، معهما األمل أصبح حتى دافع، يدفعهما
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للعقول ب الخالَّ جمالك يخدعنَّك ال املصونة، والحسناء املكنونة، العصماء أيتها
األسيل، خدك يخدعنَّك ال الساحر. ولفظك الفاتر، لحظك يخدعنَّك ال لأللباب. الفتَّان
تبارين الذي وشعرك النهار، ضوء به تباهني الذي وجهك يخدعنَّك ال النحيل. وخرصك
الفاتن وجمالك ذبول، إىل وزهرك أفول، إىل بَْدُرك إنما زوال؛ إىل ذلك فكل الليل؛ فحمة به
ال ونصًال يطيش، ال سهًما الِحمام من إليك سيصوِّب الذي اليوم ذلك ارتقبي فناء. إىل
الجبل، رأس من العصماء مكان خذي حصن. وال معقل منها يحميك ال ورمية يخطئ،

ريب! غري من بك ونازٌل محالة، ال َالِحُقك املوت فإن
باتفاق رهنًا إال وصحته حياته أرى ما لجسم البقاء ر يقدَّ أو الخلود يكون أنَّى

التوين. إن وعليٌل استوين، إن صحيح فهو طبائعه؛ التئام عىل ووقًفا غرائزه،
تطلب وال ثوابًا، تسأله وال حسابًا، تناقشه ال الزمان، لحكم اإلنسان أيها أذعن
يسمع، ال وأصم يبرص، ال أعمى الزمان إنما جوابًا؛ لسؤال منه ترُج وال علة، ليشء منه
وجرائمها ُمْهَدرة، جناياتها أن العجماوات ُحْكم وإن أال ينطق. ال وأعجم يعقل، ال وأحمق

مغتفرة.
تعجبك ربما الرقطاء، كالحية فهي حال، عىل تثبت ال وليل، نهار دنياك وإن أال

الزعاف. السم نابها يف ولكن ألوانها
قضاء، من القرض ولهذا وفاء، من الدين لهذا بد وال َمِدينون، باملوت الناس وإن أال

عليه. اإللواء يمكن وال رده يسهل ال غريم واملوت
عدًال ذلك يف يراِع لم القسمة، فأساء الناس، بني الحظوظ قسم قد الزمان وإن أال

الكثريين. بعده املاء بنمري وروى مامة، بن كعب بالظمأ فأمات قاعدة؛ يتبع ولم
وُحِجَب أمره، عليك َي ُعمِّ قد يشء فذلك سببًا؛ ملوجود تطلب وال علة، ليشء تلتمس ال
وجماد يحس، وال ينمو ونبات حساس، ناٍم حيوان إىل كان منذ العالم وانقسم رسه. عنك
بالفضيلتني، وظفر القوتني، رزق الذي الجسم لهذا أعرف وما مًعا. والنمو الحس ُحِرَم قد

اآلخرين. دون والنمو بالحس وتختصه والحركة، بالحياة تؤثره فضل من نافلة
مستقبل عن وأغماهم العواقب، عن أغفلهم وما عقولهم، أضلَّ وما الناَس، أجهل ما
ولصغرت عليهم لهانت البالء حق وبلوها املعرفة حق حياتهم عرفوا أنهم لو األمور!
وعظَّموا صغريًا، منها وا كربَّ إذ أنهم ولو بعًضا، بعضهم فيها يغتَْل فلم عيونهم، يف
فيه وتبدو وحسناتهم، سيئاتهم فيه تظهر حسابًا ألنفسهم وفرضوا حقريًا، أمرها من
فعلوا إذ أنهم لو ا، رشٍّ أو خريًا عمله نتيجة امرئ كل بعده ويلقى وفضائلهم، نقائصهم
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الدماء من بينهم سفكوا ملا انتظروه؛ الذي وامليعاد فرضوه، الذي الحساب خافوا كله هذا
سبيًال. الهدى إىل تسلك وال طريًقا، للحق تعرف ال بلهاء، طبائع ولكنها املاء؛ يجاري ما
الذين أولئك بأنهم أُجبك والرأفة، بالرفق وأوالهم بالرحمة الناس أحق عن سلني
من وأرهقتهم األيام، لهم تنكرت ثم البائسني، عىل عاطفني للضعيف راحمني نشئوا

عًرسا. أمرهم
بعد ونحن َخلَّة، منها أرىض وال ُخلًقا فيها أحمد ما ِخاللنا، وتلك أخالقنا، هذه
صادق عىل ونحقد الحق، مقالة من نغضب مفتونون، وبأخالقنا ُمْعَجبون، بأنفسنا ذلك

لؤماء. أخساء نحن نعم! الطبع. ولؤم األصل بخسة رمانا
زوجك ْت َوَسمَّ السواد، لونك عىل فغلَّبت آدم التواريخ سمته الذي األب أيها وأنت
والرش، الخري فيه ُجِمَع مزاج منكما ائتلف لقد بحمرة، مشوبًا لونها عىل فجعلت حواء

موفور. فيه والسوء غالب، عليه الرش ولكن
غري أغراض لأليام أنتم فإنما غروركم؛ من وخففوا ُغَلوائكم، من الناس أيها ُكفوا
الرحا أشفقت إذا إال األيام عليكم تشفق لن ولعمري مرحومة، غري وأهداف موموقة،
األشالء. من تضم ملا األرض رثت إذا إال السنون لكم ترثي ولن َحب، من تطحن ما عىل
فرًقا، الحيوان بُْله وبني عقالئكم بني أعرف وما حظٍّا، الذكاء من لكم أرى ما ولكني
آرائكم وصواب أحالمكم رجحان أجد ما الصائب، والرأي الراجح العقل ذو منكم سواءً

املاء. يف والسمك الهواء، يف الطري أحالم خفة يزن
وللحوادث ُضْحَكٌة، وللزمان ُهْزأٌَة، لأليام أنتم فإنما واستبرصوا؛ الناس أيها أفيقوا
وعظم سطوته، واشتدت شوكته، احتدت قد العزيز امللك ذلك إىل أرأيتم مستذَلون.

األرنب! استذالل تستذله له محتقرة عليه زاريًة األيام عليه أغارت كيف سلطانه،
َوِضَعًة، رفعة لتختلف أقداركم وإن وبؤًسا، نعمة الحياة يف َلتَفاضلون إنكم أجْل!
ال الفقر كان فلنئ املسالك، إليه وتشعبت الطرق إليه اختلفت قد فناء، إىل جميًعا ولكنكم
ومن مهلًكا، رصًدا غناها من الدهر لها جعل لقد والثراء، النَّعمة وأصحاب امللوك يميت
األنوف. شم يذبلها ولكن األقدام، وقع يذبلها ال النرضة، كالزهرة فهم مميتة؛ علة ثروتها
باطل، يف أنفسكم تقتلون إنما والجالد! الرِّماء وفيم اب! والرضِّ الطِّعان فيم
لقد املوعظة؟ تفيدكم هل أم النصح، ينفعكم هل ولكن! زور، يف دماءكم وتسفكون
الجاهل عنه وَصمَّ الحق، نداء إىل الحكيم أصغى ولقد عقول، وضلت قلوب، اسودَّت

املغرور.
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فتفانيتم الحياة من راقكم الذي وما عليه؟ فتهالكتم األيام من أعجبكم الذي ما
أوثق يكون أن املقامر ليكاد حتى وعميًا، ا ُصمٍّ الفناء إىل سبيلها لتسلك األيام إن فيه؟

الخري. إلصابة منها وأضمن بالربح منها
تسمعون لو واملوعظة بالعربة ناطقة بعده تيماء وبقيت تيماء، صاحب مىض لقد
إيماؤها، انقطع ثم ناصحة، إليكم وأشارت واعظة، الثريا إليكم أَْوَمأَْت لقد تعقلون. أو
نجومها وشهدت جدَّكم، جدُّها وأعيا رسعتكم، رسعتها أعجزت لقد إشارتها. وسكنت
لم أنه عىل الحكيم؛ إال عنها يفهم فلم ذلك كل فعلت بينة، آية من عنه أُغفلتم بما الستة

واألىس. بالحرسة إال وفقهه فهمه من يَُعْد
املوت حكم يف أنكم واعلموا عارستم، فقد ويارسوا أحزنتم؛ فقد الناس أيها أْسهلوا
طريق هي إنما مزيَّة، حقريكم من ألمريكم وال فضيلة، فقريكم عىل لغنيكم ليس سواء،
بعضكم فليؤاِس أال الفال. غْرب من ظلمة وأكثر البيداء، من وحشة أشد الفناء، إىل مسلوكة
موًرسا الحياة يف منكم أجد ِلَم الحياة! يف تستوون ال فِلَم املوت يف استويتم لقد بعًضا،
الفناء راحة اقتسمتم كما الفانية، الحياة تعب فلتقتسموا أال وبائًسا! ًما وُمنعَّ ومعًرسا،

املقيم.

ال��ظ��ل��م��اء ع��ل��ي��ه��ُم ��ْت واْدل��ه��مَّ ال��ع��ل��م��اء أي��ام��ك ف��ي ُف��ِق��َدت
ال��ده��م��اء وض��وح��ه��ا م��ن ُع��طِّ��َل��ْت ��ا ل��مَّ ال��َغ��يُّ ده��م��اءن��ا ��ى َوتَ��َغ��شَّ
إم��اء ال��م��ؤنَّ��ث��ات وك��ذل��ك ع��ب��ي��ٌد ال��م��ذكَّ��رات ل��ل��م��ل��ي��ِك
وال��م��اء وال��ث��رى وال��ص��ب��ح َق��ُد وال��َف��ْر وال��ب��دُر ال��م��ن��ي��ف ف��ال��ه��الُل
وال��س��م��اء وال��ض��ح��ى واألرض ـ��رة ـْ وال��نَّ��ث�� وال��ن��ار وال��ش��م��ُس وال��ث��َريَّ��ا
ال��ح��ك��م��اء ذل��ك ق��ول ف��ي ب��ك ع��ا م��ا ل��رب��ك ك��ل��ه��ا ه��ذه
ال��ذَّم��اء إال ف��يَّ ي��ب��َق ف��ل��م ال��ل��ه أس��ت��غ��ف��ر أَُخ��يَّ ي��ا خ��لِّ��ن��ي
واألس��م��اء ال��ش��خ��وص إال ـ��ص��ر ال��ع��ـ ف��ي وم��ا ق��وًال ال��ِك��راُم وي��ق��ال
ال��ُق��َدم��اء ل��ل��م��ك��س��ب واف��ت��رت��ه��ا ُغ��واٌة َح��بَّ��ْرت��ه��ا وأح��ادي��ُث
إِل��م��اء أه��ل��ه��ا ف��وق ل��ه��ا ـ��ر ال��ده��ـ َش��بَ��َك خ��ل��تُ��ه��ا ال��ش��ه��ُب ه��ذه
ال��ُح��َزم��اء تُ��بْ��ِس��َل أن ��ْت ف��ه��مَّ ـ��ِق ـْ ال��َخ��ل�� ع��ل��ى تَ��مَّ ل��ل��ق��ض��اء ع��ج��بً��ا
واألح��م��اء األص��ه��ار يَ��ِب��ي��ُد ـ��ف ك��ي��ـ ال��ردى ِف��ْع��َل يُ��ب��ص��رون أَوم��ا
ال��ح��ك��م��اء ب��غ��ي��ظ��ه��ا وم��ات��ت ـ��ِق ال��خ��ل��ـ ع��ل��ى ك��ان م��ن��ذ اْل��َم��ي��ن َغ��َل��ب
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ع��ص��م��اء ش��اه��ٍق رأس ف��ي ـ��ك ـَّ أن�� ول��و ي��وًم��ا ع��ص��م��اء ي��ا ف��اْرُق��ب��ي
ُخ��َص��م��اء ال��ف��ت��ى ُج��ث��ة ف��ي وه��ي ف��ي��ن��ا ال��غ��رائ��َز األرب��َع وأرى
واإلغ��م��اء اإلم��راض ع��ن��ه��ا ـ��َف��كَّ ـْ يَ��ن�� ف��م��ا أوال ص��ح ت��واف��ق��ن إن
ال��َع��ْج��م��اء ح��ك��م��ه��ا ف��ي وُج��بَ��اٌر َف��ظٍّ��ا أع��ج��َم ال��زم��ان ووج��دُت
َع��ْرم��اء ح��ي��ٌة ذاك ف��ي وه��ي ول��ي��ٍل ن��ه��اٍر م��ن دن��ي��اك إن
ال��ُغ��َرم��اء وي��ح��ُض��ُر تُ��ْق��َض��ى س��وف َم��نَ��ايَ��ا دي��وَن ح��ازوا وال��بَ��َرايَ��ا
ِظ��م��اء وف��ٌد ب��ال��نَّ��م��ي��ِر وارت��وى ك��ع��ٌب م��ات م��ا ب��ع��د ال��ق��وُم َوَرَد
نَ��م��اء ب��ُس��ْق��يَ��ا ل��ه ون��ب��اٌت ن��اٍم، غ��ي��ر وج��ام��ٌد ح��ي��واٌن،
ال��دِّم��اءُ ال��م��ي��اَه ج��ارِت َل��َم��ا ـ��ى ـَ ال��ع��ق��ب�� م��ن خ��اف��وا األن��ام آن َوَل��َو
ُرَح��م��اء بَ��دئ��ه��م ف��ي ق��وٌم ـ��ِة ب��ال��رح��م��ـ ال��ع��واق��ب ف��ي ال��ن��اس أج��دُر
لُ��َؤم��اء أص��ول��ن��ا ف��ي إن��ن��ا ح��قٍّ زاع��م ق��ول م��ن وَغ��ِض��ب��ن��ا
أدم��اء أو ح��واء ف��ي��ه ؤك ح��وَّا ��ْرِب ال��سِّ آَدَم آَد ي��ا أن��ت
َق��ْرم��اء ب��ه��ا ث��َوى ��ا َل��مَّ ـ��اَم ـَّ ال��نَّ��ح�� َرثَ��ِت ه��ل األي��اُم ق��رم��ت��ن��ا
ال��دأم��اء ت��ض��م��ه��ا وَه��َواٍف َه��واءٍ ك��ط��ي��ر ح��ائ��ٌر ع��اَل��ٌم
َدْرم��اء ��ه أُمِّ م��ن َف��َل��تْ��ه ءَ َدْرم��ا ب��ن َع��ْم��َرو ال��ه��م��اَم وك��أن
ش��م��اء أرن��ٌب ُم��ع��ادي��ك ء وط م��ن ت��ح��م��ي��ه ال��ش��م��ي��م وال��بَ��َه��ار
وِرم��اء ب��اط��ٍل ف��ي وط��ع��اٌن ِض��َراٌب ال��ُح��ط��ام ع��ل��ى وَع��َران��ا
��اء ص��مَّ ف��أُذْن��ه أُذن��ي تَ��ْص��َغ م��ا وم��ت��ى أْس��وٌد ال��ق��ل��ب أْس��َوُد
إنْ��م��اءُ ل��ه��ا م��ا ول��ي��ال��ي��ك وأْص��َم��ى ف��أنْ��َم��ى ن��اب��ٌل رم��ى ق��د
ت��ي��م��اءُ وُخ��لِّ��ف��ْت ت��ولَّ��ى ءَ ب��تَ��يْ��م��ا ال��َم��ش��ِي��ِد ال��ح��ص��ن ربَّ إن
واإلي��م��اءُ ال��ح��دي��ث ُص��دَّ ث��م ال��ث��ريَّ��ا ك��فُّ ل��ل��ح��ذاء أوم��أت
وال��َج��ذْم��اء ال��َخ��ِض��ي��ُب ث��م ـ��ت��ُة ـْ ال��س��ت�� أن��ج��ُم��ه��ا ب��ال��م��ل��ي��ك ش��ه��دْت
ال��ُف��َه��م��اء ب��ال��ح��س��رة إال ـ��ُر ـَ ي��ظ��ف�� وم��ا ك��ال��ج��ه��وِل ال��ن��اس َف��ِه��ُم
��اء وال��ج��مَّ ال��َق��ْرن��اء وت��س��اَوى وب��ن��ت أُمٌّ ال��ص��ع��ي��د ف��ي ت��ل��ت��ق��ي
وال��س��ح��م��اء ال��ب��ي��ض��اءُ وف��ي��ه ـ��ُظ ال��ق��ي��ـ يُ��درك��ه ال��رب��ي��ع وأن��ي��ُق
ال��يَ��ْه��م��اءُ َه��ْولِ��ه ع��ن��د تُ��َه��ْب ل��م َك��ِري��ٌه ال��ِح��َم��اِم إل��ى وط��ري��ق��ي
َص��ْرم��اء ج��ان��ٍب ك��لِّ م��ن وه��ي ح��رٍب ص��ارُم ال��ب��ي��داءَ انَّ َوَل��َو
ال��ن��ع��م��اء ع��ل��ي��ه��ُم ق��وٌم ـ��م��ِة ال��نَّ��ْع��م��ـ ف��ي ال��ُم��ض��ي��ق��ي��ن يَ��ْش��ِرُك ال ك��ي��ف
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١٧

مرشًدا نسائكم عىل وتردد النصح، عليكم وأثقل الوعظ، فيكم أكثر قد فقيه من له يا
الدموع، ملقالته تذرفون محتشدون، وحوله ُمصغون له وأنتم داعيًا، ومذكًِّرا هاديًا،

غفلتم! فقد وانتبهوا َعِميتم، فقد أبرصوا القلوب! أللفاظه وتفطرون
اإلفك. عنكم ويخفي النسك، لكم يُظهر خادع، وغرَّار كاذب، محتال صاحبكم إن أال
عن سلوه معصيته. أفقرته وإنما الفقر لكم ويُظهر مدمن، لها وهو الخمر عن ينهاكم
الخمار سلوا ثم األحداث، وتتابع األيام رصف لكم يَْشُك فقده، وفيم أضلَّه أين كسائه

ُعقار. من زق أو راح من بدنٍّ رهينًا عنده تجدوه الكساء هذا عن
يسيئون جهتني: من يسيئون إنهم عنه؛ ينهون ملا املقرتفون الناس رش إن أال

العقول. وتضليل الناس لغش ويسيئون اآلثام، القرتاف

ال��ن��س��اءَ ي��ع��ُظ ح��ي��ل��ٍة ب��ص��اح��ب ُح��رٌّ وأن��ت ُغ��ِررَت ق��د ُروي��َدك
م��س��اء َع��ْم��ٍد ع��ل��ى وي��ش��ربُ��ه��ا ُص��ب��ًح��ا ال��ص��ه��ب��اءَ ف��ي��ك��م ي��ح��رِّم
ال��ِح��س��اء ورَد ك��أَن��م��ا يُ��َع��لٌّ وِص��ْرٍف َم��ْزٍج ف��ِم��ْن ��اه��ا ت��ح��سَّ
ال��ك��س��اء ره��ن ل��ذَّات��ه��ا وف��ي ك��س��اءٍ ب��ال غ��دوُت ل��ك��م ي��ق��ول
أس��اء ج��ه��ٍة ال ج��ه��ت��ي��ن ف��م��ن يَ��ن��َه��ى ع��ن��ُه م��ا ال��ف��ت��ى ف��ع��ل إذا

١٨

الخري ونرجئ فيه، راغبني العيش نرجو األمل! يف واسرتساَلنَا بالحياة اغرتاَرنَا أشدَّ ما
الِحمام. ودعوة املوت صيحة إال منه ينبهنا ال عميق، سكر يف مغرقني به، متربمني

إِرج��اءَ ال��ن��ف��س رج��اءُ ق��ال ب��ال��خ��ي��ر َه��واِج��ُس��ن��ا ��ت َه��مَّ ف��إن ال��ح��ي��اة ن��رج��و
ج��اءَ ق��د ال��م��وت ه��ذا ق��ي��َل إذا إالَّ ب��ن��ا ال��م��ح��ي��ِط ��ك��ِر ال��سُّ م��ن نُ��ف��ي��ُق وم��ا
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١٩

الزَّلل. من ومنجاة الرش من لك مأمن فإنه عليه؛ واحرص به احتفظ الصمَت! مَت الصَّ

رذيلة. من يشينها وما نقيصة، من يعيبها ما فيظهر تحركه ال لسانك، تحت نفسك اخبأ
منه. مربئًا كالصمت وال لِإلثم، مصدًرا كالكالم أرى ما

وإن لك، وسبقهم عليك الناس ق تفوُّ يُغضبنَّك ال الحزَم! والحزَم األناَة، األناَة
يعلوه حني يتأذَّى ال الشاهق الجبل فإن التقدم؛ لها وعرفت الفضيلة نفسك من أحسست

السيئة. حليف ير الرشِّ ويتسنَّمه الفتنة، صاحب الرقيب
فهل ببلدك، ألمَّ الذي الوباءُ أزعجك لقد الرَّيَْث! الرَّيَْث تفر! أين وإىل تهرب، ِممَّ
الرذائل! من خلًوا أصحابًا تعرف فهل أصحابك، رذائل من تفرُّ موبوء! غري بلًدا تعرف

سوء. من فيه ما عىل واْصَحبه ِته، ِعالَّ عىل العالم اْلبَِس
وال الحظ، تَلُِم وال ينفع، ال ٍه وَرشَ يفيد، ال طمع من نفسك أِرْح القناعة! القناعَة
الرشير، القبيح يسبيها الفاتنة الحسناء إىل انظر الزمان. طبيعة فكذلك املصادفة؛ تنكر
نفسك أِرْح خلًقا. وأكدرهم طبًعا الناس أَْألَُم يسبؤها النقي الجوهر ذات الُعقار إىل وانظر

سواء. حكمهما يف والفقري امللك وإن واحدة، الغاية فإن العناء؛ هذا من

م��خ��ب��وءًا ل��س��ان��ه ت��ح��َت ك��ان م��ن ظ��اه��ًرا ال��َم��َع��اِش��ِر ف��ي خ��ي��ًرا ن��اَل ق��د
ل��ي��ب��وءا ب��م��أث��ٍم األع��مِّ ف��ي ي��ُك ل��م وال��ص��م��ُت ب��م��أث��ٍم ال��ك��الُم ب��اء
م��رب��وءا ف��ت��ن��ة ب��ت��اب��ع َع��َل��ٌم غ��دا ف��ك��م ع��ل��ي��ك ب��ش��ٌر ي��رت��ف��ع إن
م��وب��وءا م��ن��زًال إِالَّ ال��ده��ِر ف��ي ت��رى وه��ل ف��ررت َوبَ��أٍ أَِم��ْن م��ه��ًال
م��س��ب��وءا ش��ارٍب ألألم يُ��ْل��َف��ى ش��رابُ��ه��ا وال��ُك��م��يْ��ُت ال��ك��رائ��ُم تُ��ْس��بَ��ى
ال��م��ع��ب��وءا ِط��ي��بَ��ُه وي��ت��رك َم��ِل��ٌك م��ث��َل��ُه يُ��ص��ب��ُح س��وف ال��ع��ب��اءة ِح��ْل��ُف

٢٠

ما إىل ذلك دعوا عليهن، يجدي وال ينفعهن ال ما العلم من وبناتكم نسائكم عن احجبوا
القراءة ودعوا والردن، والغزل النسج علِّموها بيت، وصاحبة أم هي حيث من املرأة يفيد
يونس عنها تجزئ ما الصالة يف عنها تجزئان فهما واإلخالص؛ الحمد أقرئوها والكتاب،

وبراءة.
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لتهتكون إنكم األبصار. عن أشخاصهنَّ تحجبون كما اآلذان، عن أصواتهنَّ احجبوا
القيان. غناء خلفه من تستمعون حني السرت

وق��راءه ك��ت��اب��ًة وخ��ل��وا َن وال��رَّد وال��ن��س��َج ال��َغ��ْزَل ع��لِّ��م��وه��نَّ
وب��راءه ي��ون��س ع��ن تُ��ج��ِزي ـ��الص واإلخ��ـ ب��ال��ح��م��د ال��ف��ت��اة ف��ص��الُة
وراءه ال��ق��ي��اُن غ��نَّ��ت إِْن ـ��ت��ر ـَّ ال��س�� أم��ام ب��ال��ج��ل��وس ال��س��ت��ر ت��ه��ِت��ك

٢١

تجد لم فيه، طامًعا الكمال يف راغبًا تكن إن فإنك بالوحدة؛ وزيِّنها بالعزلة، نفسك آِثر
ضانٍّا الرش عن بنفسك رابئًا تكن وإن هللا، صفات أخص هي التي الوحدة من إليه أدنى
ملوكهم الناس، عرشة عن الرغبة من عليك أجدى وال لك أوقى تجد فلن األذى، عىل بها

وصعاليكهم. اتهم َرسَ وُسوقتهم،
من لنفسك وأنزه الريب، عىل بك وأَضنَّ العيب، من لك أحفظ تجد لن إنك أجل!
والضيق. الفقر عليك جرَّا وإن الناس، واجتناب كالعزلة الضعة من لقدرك وأعصم األذى،
فيظهر السرت هذا تهتك أن فاحذر رذيلة، من فيه أنت ملا وسرت عيوبك، مكمن العزلة
هذه تدع أن فاحذر وأذاتهم، الناس رشور من لك ُجنٌَّة والعزلة خلفه، ما عىل الناس

تطيق. ال ما رضرهم من فينالك الجنة
هم ويذمُّ الحكيم يمقتهم وأذى، رش أهل فإنهم نساءً؛ أو كانوا رجاًال للناس أفٍّ
ال أرشار، ُجناة النهار ويف الليل يف هم ُخلًقا. لهم يرىض وال َخلَّة منهم يحمد ال العاقل،

لهم. اجتنابك إال منهم يعصمك
ألكره وإني مزحًال، عنها تجد فلم الحياة عليك ُقدِّرت حني بالعزلة ألعظك إني
الحياة من يعرف ملَّا الذي للوليد وأتمنى يذقه، لم ملن العيش وأمقت يَبْلُها، لم ملن الحياة
ومستأنف أيامه مستقبل من يريحه موتًا ا رشٍّ وال خريًا العيش من ير وملا مرٍّا، وال حلًوا
يخالطه وغذاءً الرش يشوبه قوتًا منها يرتضع أن قبل أمه ثدي عن يرصفه موتًا زمانه،
أيكون أمره؛ مستقبل يف الشك عبارات من حاله لسان به ينطق ما يقطع موتًا السوء،
ضارٍّا؟ أم نافًعا ولهم مِسيئًا، أم محسنًا أهله إىل أيكون نُْكًرا؟ أم وُعْرًفا ا، رشٍّ أم خريًا
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ال��رؤس��اء ِع��ْش��رِة ف��ي ت��رغ��بْ��َن وال واح��ٌد ربَّ��ك ال��ل��ه ف��إن ��ْد ت��وحَّ
ال��ج��ل��س��اء ق��ل��ُة أك��دى ه��و وإن ال��ف��ت��ى س��اح��ة ف��ي وال��ع��ي��َب األذى يُ��ِق��لُّ
ون��س��اء م��ن��ه��ُم رج��اٍل وج��ن��َس��ْي وِح��نْ��ِدٍس ن��ه��اٍر ِل��َع��ْص��َريْ��ه��م ف��أفٍّ
ال��نُّ��ف��س��اء ��ِه أُمِّ م��ن ي��رت��ض��ع ول��م وض��ع��ِه س��اع��َة م��اَت ول��ي��ًدا ول��ي��َت
وت��س��ائ��ي تُ��نْ��َك��ب��ي أن ب��ي تُ��ف��ي��دي��ن ل��س��ان��ِه نُ��ْط��ِق ق��ب��ل م��ن ل��ه��ا ي��ق��وُل

٢٢

الناس ينفع أن لعلمهم يَُقدَّر لم إذا للحكماء، الخْرس كل والُخْرس للعلماء، الويل كل الويُل
سوءًا. عنهم تكف أن لحكمتهم يُتَْح ولم شيئًا،

لحكمه ب معقِّ ال يميض فهو ورش، خري من كائن هو بما هللا قضاء الناس يف تم لقد
هللا أمىض لقد أجل! كثريًا. أو قليًال منه وا يَغريِّ أن املصلحون يحاول وعبثًا ألمره، راد وال
ودونك نفًقا، فيها فاتخذ األرض دونك معتصم. وال مفرٌّ منه لك فليس شاء، بما القضاء
ملا فأذعن — شك غري من معجزك وهو — ذلك أعجزك فإن ُسلًَّما؛ إليها فاتخذ السماء

إباًقا. قدرته من تملك ولن خروًجا، ملكه من تستطيع لن فإنك عليك؛ هللا قىض
أذالء، عبيًدا عاشوا م. مرتسِّ ولخطاهم تابع، لهم فإنك قبلك؛ مىض من آثار يف ِرسْ

ذليًال. عبًدا مثلهم فعش
السعيد فيه أرى له، مطيًال فيه، مغرًقا أَنَْفكُّ فما العالم، هذا من العجب ملكني لقد
يخرتمه يكاد والصديان الرِّي، يقتله يكاد يَّان الرَّ فيه وأجد والغني، والفقري والشقي،
بما ينالونه سطوته، واشتدت سلطانه عُظم قد مسيطر، الناس عىل والدهر الصَدى.
ونصاله املتصلة بسهامه ويرميهم يشء، منهم يصيبه فال عليه، وطعن له عيب من شاءوا
ه ذَمِّ ويف وخصامه، الدهر عناد يف شئتم ما ِجدُّوا سهم. منها يخطئهم فال املتتابعة،
ملسيطر: عليكم إنه يده. عنكم بقابض وال حكمه، عنكم برادٍّ ذلكم فليس عليه؛ والزراية
إىل انظروا صورة. من أحب ما ويمنحها مادة، من شاء ما إىل أجسامكم ويحيل يميتكم،
إال ماؤها وهل البىل، بعد عظامكم إال هي هل الخرضة، واألشجار النرضة، الغصون هذه

الفناء! بعد دماؤكم
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ال وباحٌث يغفل، ال نقاد وهو دافع؛ له ليس واقع، الحياة هذه يف الرش إن أال
وأكثرهم فهًما له أشدهم نصيبًا، منه وأعظمهم حظٍّا منه الناس أكثر وإن أال يخطئ.

احتياًطا. منه
يفيدكم ولن حرص، ينفعكم فلن املعروف؛ فيكم وأشيعوا الثروة، بينكم أبيحوا
البذل. ويوسع اإلنفاق يكثر حتى كريًما باذلكم وال جواًدا منفقكم يكون ولن اقتصاد،
ما إىل صائرون فإنكم ناحية، وانِبذوه جانبًا الرتدد دعوا تحجموا، وال أَْقِدُموا

صاغرين. ء أذالَّ تكرهوا أن قبل أعزَّاء أقدموا راغمني، أو طائعني تكرهون
إن أال تفيقوا. أن عليكم وحق تنتبهوا، أن لكم وحان تستبرصوا، أن لكم آن لقد
سبيًال اتخذوه األقدمني، مكر إال ليس ودين، رشيعة ومن وسرية، ُسنَّة من فيه أنتم ما
أيامهم مضت ثم أرادوا، ما وبلغوا أملوا، ما فأدركوا الثروة، وإحراز الُحطام، جمع إىل

ارَّة. الضَّ وأصولهم السيئة ُسنَّتهم معهم َفْلتَِبْد مدَّتهم، وانقضت
وزعموا الثانية، الحياة فمنَّوكم العابثون، بألبابكم وعِبث الخادعون، خدعكم لقد
يبق لم األيام وأن تارك، ولكم مرتحل عنكم وأنه أجله، وانتهاء الدهر انقضاء لكم
يعلمون وما أجًال، للدهر يعرفون ما كذبوا! لقد املذبوح. جسم يف الروح بقية إال فيها
الزعماء مقالة عن فأعرضوا أال مة. متوهَّ وأنباء مة، ُمَرجَّ ظنون هي وإنما انقضاءً، له
بني القصد ولكن فيه، تطمعوا وال الدهر من تيأسوا ال املضلِّني. واألغوياء الكاذبني،
غروٌر، إليه واالطمئنان ُهلك، الدهر من اليأس فإن الَخْصلتني؛ بني واالعتدال الَخلَّتنَْي،

يُْدَفع؟! ال وطالبًا يَُردُّ، ال غريًما املوت من له أن يعلم من الدهر يف ساعًة يَُرسُّ وكيف
كل الرش هي وإنما املحبة، وروابط الُقْربَى بأوارص أنفسكم عن لتُْخَدُعون إنكم
فما آثامها! من التقيَة والتقيَة أرضارها، من الحذَر فالحذَر الخطر؛ كل والخطر الرش

حبيب. مثل رضك وال قريب، مثل آذاك

ل��ل��ع��ل��م��اء ف��ال��ُخ��ْس��ُر داف��ٍع وال ب��ن��اف��ٍع ل��ي��س ال��ن��اس ع��ل��ُم ك��ان إذا
ال��ح��ك��م��اء ح��ك��م��ُة وض��اع��ت َف��تَ��مَّ ك��ائ��ٌن ه��و ب��ال��ذي ف��ي��ن��ا ال��ل��ه ق��ض��ى
وس��م��اء ل��ه أرٍض م��ن ف��ي��خ��رَج ربِّ��ه ُم��ل��ِك م��ن اإلن��س��اُن ي��أِب��ُق وه��ل
وإم��اء أع��بُ��ٍد م��ن س��اق��ٍة ع��ل��ى ��ل��وا ت��ح��مَّ ال��ذي��ن آث��ار س��ن��ت��ب��ع
ب��ِظ��م��اء ُق��وب��ل��وا ِل��َرواءٍ ف��ي��ا ��ب��ي ت��ع��جُّ األن��اِم ه��ذا ف��ي ط��ال ل��ق��د
ب��رم��اء س��ه��ُم��ه ع��ن��ي ص��اف وم��ا أْس��ُه��م��ي أُع��ادي��ه م��ن ف��تُ��ْش��ِوي أُرام��ي
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ِدم��اء َج��ِن��يُّ إِال م��اؤه��ا وه��ل وري��ق��ٌة غ��ص��وٌن إال أع��ُظ��ٌم وه��ل
ال��ُف��َه��م��اء أنْ��ُج��م ف��ي ع��م��ٌل ل��ه ب��غ��اف��ٍل ل��ي��س ال��ن��ح��س أن ب��ان وق��د
ال��ُك��َرم��اء م��ن ب��م��ح��س��وٍب ف��ل��ي��س ب��ُم��ْك��ِث��ٍر ول��ي��س ج��وٍد ذا ك��ان وم��ن
ِق��م��اء ص��اغ��ري��ن م��ن َع��نَ��ٍت ع��ل��ى َه��ْوَل��َه��ا ن��رك��ب ث��م أُم��وًرا نَ��َه��اُب
ال��ُق��َدم��اء م��ن م��ك��ٌر دي��ان��اتُ��ك��م ف��إن��م��ا ُغ��َواُة ي��ا أف��ي��ق��وا أِف��ي��ُق��وا
ال��ل��ؤم��اء ُس��نَّ��ُة وم��ات��ت وب��ادوا ف��أدرك��وا ال��ُح��ط��ام ج��م��ع ب��ه��ا أرادوا
ذََم��اء غ��ي��ُر األي��ام ف��ي ي��ب��ق ول��م م��وتُ��ه ح��ان ق��د ال��ده��ر إن ي��ق��ول��ون
ال��زُّع��م��اء ك��اذِب م��ن ت��س��م��وا ف��ال ان��ق��ض��اءه ي��ع��رف��ون م��ا ك��ذب��وا وق��د
ُغ��َرم��ائ��ي م��ن ال��م��وت أن وأع��ل��ُم ب��م��س��رٍة س��اع��ًة ��ي أَق��ضِّ وك��ي��ف
ال��ُح��َزم��اء س��ي��رة ع��ن ت��ذه��ل��وا وال وج��ان��ٍب أق��رب��ي��ن م��ن َح��ذًَرا ُخ��ذُوا

٢٣

األصدقاء تتخذ أن الَخلَّة وقبح النيَّة سوء من فإن ُعرسك؛ يف صديقك يُرسك يف ِلتعرْف
وأعرسوا أيرست إذا حتى بؤسك، أيام املكروه بهم وتقيها األذى نفسك عن بهم تدفع
حب من وخصلة سيئة، األثَرة من َخلَّة هذه كشًحا. عنهم وطويت صفًحا عنهم رضبت

والبأساء. النعماء يف لألصدقاء تُْخِلص أن عليك الحق وإنما مذمومة، النفس
يقيض وخفض، دعٍة يف العيش من فهو والثروة بالنَّْعمة الحياة ته أمدَّ قد ً امرأ وإن
لجاهٌل للبؤس؛ ودريئًة للُعْدم فريسة إخوانه يرتك ثم اختالفها، عىل اللذَّات من حاجته

املودَّة. واجب وجاحد األخوة، حق
الجود ويذيع السخاء يُشيع أن الجواد للسخيِّ الرأي صدق من وال الحزم من وليس
هو ا حقٍّ عليه وألقاربه ألهله فإن الناس؛ من غريهم عن يده قابًضا وأقاربه أهله يف
نافلة، إليهم واإلحسان فضيلة، عليهم فالتكرم األبعدون ا فأمَّ مؤديه، هو وَدينًا قاضيه،

األمور. بمواضع معرفة لهم والتعهد

ال��رَّخ��اءِ ف��ي ال��م��ودَة ت��ن��َس ف��ال ب��ؤٍس أي��ام ف��ي ص��اح��ب��َت إذا
اإلخ��اءِ ف��ي ال��ح��ق��ي��ق��َة أدَّى ف��م��ا ِغ��نَ��اُه ع��ل��ى أُخ��وه يُ��ْع��ِدْم وم��ن
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��َخ��اء ال��سَّ ُط��ُرَق ب��ع��ارٍف ف��ل��ي��س ألق��رِب��ي��ِه ال��س��خ��اء ج��ع��ل وَم��ْن

٢٤

األجل؛ وتأخر الحياة طول من تحبون بما فزتم لقد امُلْرتَُفون! واألقيال األغرَّاء، امللوك أيها
املكرمات تشييد تُرجئون لكم ما الحسنة! إىل تستبقون وال الخري تبتدرون ال لكم فما
تبلغونه، ال قد الدهر من ومستأنٍف تدركونه، ال قد األيام من مستقبل إىل الصالحات وبناء

عليكم! وإبقائها لكم األيام بإمالء ُمْغَرتِّين
ضعف، من عليه أنتم ما ترتكون وال خمول، من فيه أنتم ما تََدعون ال لكم ما
إىل نفوسكم تطمح ال اللذة، إىل مستنيمني تُرسعون، ال ومبطئني تُقِدمون، ال ُمحجمني
للنساء عاشٍق وُربَّ الهيجاء، شهد ُمْرتٍَف فُربَّ أقدموا! الباقية! املآثر إىل تسمو وال املجد،
البالء فيه فأبىل الجدِّ يف ورغب والباطل، اللهو ترك قد بجمالهن، رصيع بهن كلٍف

الحسن.
يف َفِنيتُْم عسف، من تقاسون ما وأصل ظلم، من تلَقْون ما مصدر أنتم الناس! أيها
غلوتم ليناموا. وتأرقون ليأمنوا، وتخافون ليسعدوا، تشَقْون أنفسكم؛ لهم وأذللتم امللوك
وزعمت بالعصمة، ووصفتهم الخطأ، عن منكم طائفٌة َستْهْم فقدَّ فيه، وأرسفتم ذلك يف
املعصوم، اإلمام انتظروا خائرة، والحياة واملهتدون صامت، والعالم الناطقون أنهم
آراؤهم، وساءت ظنونهم، كذَبْت لقد يُخطئ. ال الذي والهادي املرشد الناطق ورَجُووا
لبني يرجونه الذي والهادي ينتظرونه، الذي اإلمام هذا إن السبيل؛ قصد وأخطئوا
بهم يرغِّ ينتهون، فال الجهل عن وينهاهم يأتمرون، فال بالُعرِف يأمرهم ظهرانيهم،
لهم يخلص العقل، هو ذلك فيه؛ فريغبون الرش بهم ويرهِّ عنه، فيصدُّون الخري يف
تَْرُشدوا؛ واتَِّبُعوه تهتدوا، الناس أيها أطيعوه فيختانونه. نصحهم يف ويجد فيستغشونه،

واإلقامة. الظعن ويف والحرض، السفر يف النعمة، ومنشأ الرحمة، مصدر هو إنما
وإنما موفًقا، هاديًا ترجون وال معصوًما، إماًما تنتظرون ال إنكم الناس! أيها
وبني رؤسائكم بني بها تصلون أسبابًا اتخذتموها مخرتعة، ومذاهب منتحلة ِبدٌَع هي
تقنع، ال التي واألهواء ترىض، ال التي النفوس تلك بها تُرضون طرًقا وجعلتموها الدنيا،
ضعيًفا؛ أم قويٍّا أظلمتم تبالون ال رأفة، عنه تعوقكم وال رحمة، ذلك عن يصدكم ال
ذلك الرؤساء. مرضاة يف سواء عندكم ذلكم كل امرأة، أم رجًال أعسفتم تحِفلون وال
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ولم وأساءوا يصلحوا، ولم فيها فأفسدوا بالبرصة، الزنج جمع الذي زعيمكم شأن
القرمطي زعيمكم شأن وذلك به. ِرسْ يف اآلمن وأزعجوا ِخْدرها، يف العذراء روَُّعوا يُحسنوا؛
وأهدر البيت، حرمة وانتهك ، الحاجَّ فأزعج وُقمامتهم؛ الناس أوشاب جمع باألَحساء،
إال راغبًة الرش، يف إال زاهدًة نفًسا لرييض ذلك كل محرمة، نفوًسا وأزهق معصومة، دماءً

املنكر. عن
أعظك إني أال الحق! قول يحتمل وهل املوعظة، تنفع وهل النصح، يجدي هل ولكن!
أثقل أعرف فما يشتهون؛ ما وبني بينهم وتَخيلِّ الناس تعتزل أن الحكيم املصلح أيها

خري. إىل دعوٍة من إليهم أبغض وال حق، كلمة من عليهم

ال��ن��س��اء ف��ي ش��أن��ك��م وال��َج��ْوُر ـ��ُع��ْم��ِر ـْ ال�� ِب��نَ��ْسء ف��زت��م ال��ب��الِد م��ل��وَك ي��ا
ن��س��اء ِزي��ُر ال��ه��ي��ج��اء ي��زور ق��د ال��م��ع��ال��ي ُط��ْرَق ت��رون ال ل��ك��م م��ا
ال��خ��رس��اء ال��ك��ت��ي��ب��ِة ف��ي ن��اط��ٌق إم��اٌم ي��ق��وم أن ال��ن��اُس ي��رت��ج��ي
وال��م��س��اء ُص��ب��ح��ه ف��ي ُم��ِش��ي��ًرا ـ��ِل ال��ع��ق��ـ س��وى إم��اَم ال ال��ظ��نُّ ك��ذَب
واإلرس��اء ال��م��س��ي��ر ع��ن��د ـ��م��َة ال��رح��ـ ج��ل��َب أط��ع��تَ��ه م��ا ف��إذا
ال��رُّؤس��اء إل��ى ال��دن��ي��ا ل��ج��ذب ٌب أس��ب��ا ال��م��ذاه��ُب ه��ذه إن��م��ا
وال��خ��ن��س��اء ��اء ال��ش��مَّ ل��دم��ع َن ��و يَ��ِرقُّ ال ُم��ت��ع��ٌة ال��ق��وم غ��رُض
ب��األح��س��اء وال��َق��ْرَم��ِط��يِّ ـ��رِة ـْ ب��ال��بَ��ص�� ال��زِّنْ��َج ي��ج��م��ع ق��ام ك��ال��ذي
ال��ُج��ل��س��اء ع��ل��ى ِث��ْق��ًال يُ��ْض��ِح��ي ِدُق ال��ص��ا ف��ال��ق��ائ��ل اس��ت��ط��ع��َت م��ا ف��انْ��َف��رْد

٢٥

وأوصيتها مخلًصا، لها نصحت لقد اإلرشاد! عىل وامتناعها للنصيحة بغضالنفس أشد ما
يبلغ ال الزلل، جمة الخطأ كثرية ذلك بعد وهي إيل، أصغْت وما يل، سمعْت فما صادًقا،
يف زاهدة بالباطل، بصرية الحق، عن غافلة تها، زالَّ العد ينال وال أغالطها، اإلحصاء
ولو الرزق، سبيل يف واملشقة السعي وتتكلف وتشقى تكدُّ اإلرساف، عىل حريصة القصد،
أم مكانُُه عنها نأى سواء املقسوم، ونصيبها املقدور رزقها لجاءها واطمأنَّت وُدَعْت أنها

العناء. وسبيل األلم، مطية العناد ولكن بعد، أم قرب وسواء دنا،
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وإي��ص��ائ��ي نُ��ْص��ِح��ي إل��ى أج��اب��ْت ف��م��ا ل��ه��ا ن��ص��ح��ُت ُودٍّ وع��ن ن��ف��س��ي أوص��ي��ُت
ب��إح��ص��اء ي��وًم��ا ل��ه أَُه��مُّ ف��م��ا َخ��َط��ِئ��ي أع��داده ف��ي ي��ش��ب��ه وال��رم��ُل
وإِق��ص��ائ��ي إِدن��ائ��ي ذاك ف��ي ِس��يَّ��ان ي��دي إل��ي��ه تُ��بْ��َس��ْط ول��م ي��أت��ي وال��رزُق
ال��ُغ��َم��يْ��ص��اء ��ع��رى ال��شِّ أو ال��َع��بُ��وِر ـ��ْع��َرى ـِّ ال��ش�� أو ��م��اك وال��سِّ ال��ثُ��َريَّ��ا ف��ي أن��ه ل��و

٢٦

لها عرضت ثم تتبدل، ال أصولها واستقرَّْت تتغري، ال طبيعتها ثبتْت اإلنسانية النفس َمثَُل
يزول؛ أن يلبث ال تغيريًا شهواتها، وبدَّلت أهواءها ت فغريَّ فيها أثَّرْت مظاهُر الحياة من
عىل وأنشأت أمواجهما فهاجت الريح بهما عصفت الساكن والغدير الهادئة البحرية مثُل
لنفس صادٌق مثٌل ذلك الريح. بسكون تزول أن تلبث ال ُكَراٍت الَحبَاب من سطحيهما
بقاءها، باقية أنها إليك فخيِّل األهواء، تلك صدرت عنها املتغرية، وأهوائه الثابتة اإلنسان
أسماءَ تحب كنت لقد جديًدا. وهًوى طارئة، حاًال ترى أن تلبث ال ولكنك ثباتها، ثابتة
األمد طول فإذا الزمان، خلود خالٌد الدهر، بقاء باٍق بها غرامك أن وتعتقد بها، وتكلُف
قليال، قليًال قلبك من يمحوه وأخذ فغريه الغرام بهذا عبث قد الحياة ألوان واختالف
مشغوًفا. كِلًفا بهند وأصبحت أسماءَ، نسيت وقد أصبحت ثم طريًفا، غراًما مكانه ويُِحلُّ

التليد. الحب ذلك يف سبيلك الجديد الحب بهذا سالًكا إال أراك وما
يماثل مظاهر والحياة العالم وإنما جديد، الحياة يف وال طريف العالم يف ليس أجْل!
يف ثابتة األيام، مرآة والناس والحسن، السيئ منها الناس ِمرآة فاألقوال بعًضا. بعضها
وطبيعة ، متغريِّ ظاهر والنهار، الليل ومنها والنور، الظلمة منها شكلها، يف متغرية نفسها
فلٌك واحدة، والحقيقة انقباًضا، تملؤها وظلمة انرشاًحا، النفوس يمأل ضياء دائمة، ثابتة

والنحس. بالسعد ويجري والرش، بالخري يدور
وانتظروا األيام، وتبدُّل الزمان تغريُّ ظنوا قوٍم من بََلًها أكثر وال حمًقا أشد أر لم
تصلح ذاك إذ نعيم؛ إىل بؤٍس ومن خري إىل ٍرش من فتستحيل الفلك حركة تطيعهم أن
وتسكن جوًرا، ُملئت كما عدًال األرض وتُمأل املريضة، الطبائع وتصح الفاسدة، النفوس
من وأدناه الحق، من أبعده ما خياٌل الصقر. إىل العصفور ويأنس السبع، إىل األرنب

املحال!
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يمازجه خريٌ حاله عىل العالم إنما األمل! هذا يغرنك وال الوهم، هذا يخدعنَّك ال أال
أن استطعت إن ولكن تبديًال، له تطلب وال تغيريًا، له تحاول فال بؤس؛ يشوبه ونعيم ، رشٌّ
املوفَّق فأنت فافعل، صافية، الفضيلة ورشائع عذبًة، الخري مناهل الصادية بنفسك تَِرَد

السعيد.

ال��م��اء ف��ي ال��م��اء َح��ب��اِب م��ث��َل ع��ل��ي��ه ط��اف��ي��ٌة واأله��واء ك��ال��م��اء ال��ق��ل��ُب
وأَس��م��اء ِه��نْ��ٍد م��ن ال��ع��ه��ُد ف��يُ��ْخ��ِل��ُق يُ��غ��يِّ��ُره��ا م��ا وي��أت��ي ��ْت تَ��نَ��مَّ م��ن��ه
وظ��ل��م��اء نُ��وٍر م��ن ك��ال��دْه��ر وال��ن��اس ح��س��ٍن وم��ن َس��ْيءٍ م��ن ك��ال��خ��ل��ِق وال��ق��ول
ِب��نَ��ع��م��اء بُ��ْؤَس��ى م��ن يُ��بَ��دََّل ح��ت��ى ل��ه��م ي��س��ت��ق��ي��ُد زم��انً��ا إن ي��ق��ال
درم��اء ب��ن ع��م��رو ف��ي ال��ق��ي��س ام��رئ رأَي م��ع��ت��ق��ًدا ال��دَّْرم��اء ف��ي ال��ص��ق��ُر وي��وج��د
أظ��م��اء ذاِت ل��ن��ف��ٍس ال��ورود ف��ابْ��ِغ أبَ��ًدا ك��ائ��نً��ا ه��ذا أح��س��ب ول��س��ُت

٢٧

العيون، فيه ما ترى ال ٌب ُمَحجَّ واملواعظ، بالعرب مملوء بالحوادث، مفعٌم إناءٌ الزمان إنما
األجزاء، متشابه الحركة متصل وهو ه، رسَّ ويبيح سرته، يزيح حتى الظنون، تبلغه وال
الجيدة بالقصيدة إال ذلك يف أَُشبُِّهُه فما اختالف، آنائه بني وال تباين، ساعاته بني ليس
ولم إيطاء، إىل يجنح فلم رويها، له وانقاد قوافيها للشاعر استقامت قد الشعر من
بطء، وال برسعة يوصف وليس استقرار، له ليس السري، معتدل وهو إكفاء. إىل يُضطرَّ
مرتيثًا. أو حثيثًا يميض أن عىل يحمله أن أحد يستطيع وال رياضته، إنسان يملك وليس
يغريِّ أن ألحد ليس ملزاجه، مالئمٌة لطبعه، الزمة كلها صفاته، وهذه الزمان، شأن ذلك
تلك الحكيم، فيه ويرغب العاقل إليه يأنس أن ه فأحقُّ املكان فأما منها. يبدل أو فيها
ضوء ويف القطاة، إىل الليل ظلمة يف الدليل فيها يأنس املوحشة، والبيداء املقفرة الصحراء
تلك العامرة؛ اآلهلة املدينة من آنس الغامرة املوحشة الفالة هذه اآلل، ملعان إىل النهار
لغًوا، وال أذاة فيها يسمع ال لرشها، مصلًحا بخريها مغتبًطا نفسه إىل الحكيم فيها يخلو
ا: رشٍّ وأعظمها حرٍّا النارين أشد عىل العاقل فيها يقيم وهذه عيبًا، وال منكًرا فيها يرى وال
معقود ويظل والرذيلة، الباطل يدي بني الفضيلة ومقتل الحق مرصع يشهد أن فإما
ينرص أن وإما غضبه، من ورهبًة الجمهور رضا يف رغبًة الجنان؛ مضطرب اللسان،

43



العالء أبي صوت

أحب ما ويقايس أذاة، من الجهل شاء ما فيلقى املقهورة، الفضيلة ويؤيد املغلوب، الحق
غاية. إىل يصل أو بحاجة يظفر أن دون ألم، من الغي

وزمان َقِلٌق، مكان . بدٌّ هذا من لك ليس تحيا، املدينة هذه ويف تعيش، الزمان هذا يف
نصله. يخطئ وال سهمه، يطيش ال الرمية، صائب ولكنه نَِزٌق،

أحسب فما الصيت، وتُبعد القدر تُْعِيل مواهب من يرسُّ ما الحياة هذه يف كان فإن
أن بد ال وديٌن مردودة عارية املواهب تلك فإن بالزور؛ وافتتانًا بالباطل غروًرا إال هذا
وحسبك املوت. إال الدين هذا منك يتقاىض وال العارية، هذه منك يسرتد ولن يُقىض.

للغافل. ومنبًها للنائم، موقًظا باملوت

ِغ��ط��ائ��ه��ا ك��ش��ف ب��ع��د إال ي��ب��ُد ل��م ح��وْت م��ا ال��ح��وادث آن��ي��ُة ال��س��اُع
إي��ط��ائ��ه��ا إل��ى ش��اع��ره��ا اض��ُط��رَّ م��ا ق��ص��ي��دٌة ال��زم��اُن ه��ذا وك��أن��م��ا
إب��ط��ائ��ه��ا وال ب��س��رع��ت��ه��ا ُوص��ف��ت ك��ائ��ٍن ��َة ُم��ِح��سَّ ل��ي��ال��ي��ه ل��ي��س��ت
ط��ائ��ه��ا م��ع ب��ق��اف��ه��ا ال��دل��ي��ُل أِن��س م��ف��ازٍة َخ��ْرُق م��ن��ه آنَ��ُس وال��ِم��ص��ُر
إخ��ط��ائ��ه��ا ع��ن ال��ل��ه ب��إذن ُص��ِرَف��ْت م��ص��ي��ب��ًة ت��زاُل ال ده��رك وس��ه��اُم
ب��ع��ط��ائ��ه��ا ِغ��ب��ط��ٌة ال��س��ف��اه��ة وم��ن ع��اريَّ��ٌة ك��لَّ��ه��ا ال��م��واه��ب إن

٢٨

عىل يغري وباء من مرص به اختصت بما التاريخ كتب وامتألت الناس تحدَّث طاملا لقد
كأنها ملرص السمعة هذه أصبحت حتى آن، بعد آنًا بهم ويفتك حني، بعد حينًا أهلها
ووهم قبيح خطأ البالد. من آخر بلد فيها يشاركها وال تزول، ال وصفة تربح ال طبيعة
من خلت محلة وأي فاتك، داء أو مغري وباء من املدن من مدينة تخل لم فإنه فاحش؛
الردى من وأخوف داء، املوت من أشد تعرف وهل الردى! من برئ منزل وأي املوت!

وباء!
تسلم لم نهاية، لنا والِحمام غاية، لنا املوت بأن التاريخ قه وصدَّ العقل حدثنا لقد
أن ألحد ليس بقتيل، يباء فال ويقتل يخطئ، فال يرمي جيل، منه يأمن ولم أمة، منه
منها ويربأ صيده، منها يرقب مرابئ له اتخذ قد ِوتًرا. منه يقيض أن وال ثأًرا، إليه يطلب
وال َحلٌّ نصله من يحميه وليس ظعن، وال إقامة سهمه من الفتى يُنجي فليس فريسته؛

رحيل.
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َوبَ��أ أرض ك��ل ف��ي ك��ائ��ٌن ب��ل وح��ده��ا ٌ َوبَ��أ م��ص��ًرا خ��صَّ م��ا
ال��ن��ب��أ ذاك ص��ح��ِة م��ن ف��ال��غ��وَث ال��ردى ب��ل��ق��ي��ا ال��ل��بُّ أن��ب��أن��ا
س��ب��أ أو ُم��َض��ٌر أو رب��ي��ع��ٌة أو وال��ت��رك وال��روم ف��ارٌس ه��ل
خ��ب��أ م��ا ل��ه��ا ال��ده��ُر يُ��ظ��ِه��َر أن أم��الك��ه��ا ِع��زِّ ف��ي ن��اج��ي��ٌة
يُ��ب��أ ل��م ق��ت��ل��ت ق��ت��ي��ٍل ك��لُّ أن��ه��ا نَ��بْ��ل��ه س��ج��اي��ا وم��ن
ب��ال��م��رت��ب��أ ال��ِم��ق��داُر ي��ل��ح��ظ��ه ي��زل ل��م ال��ف��ت��ى ح��لَّ أو س��ار إن

٢٩

القلب؛ وصفاء النية طهارة عىل الحرَص والحرَص الخري، وإيثار التقوى يف الجدَّ الجدَّ
بقية. من لها ادَّخرته ما وأفضل زاد، من لنفسك أحرزته ما خري التقوى فإن

نبَّئونا الذي اليوم ذلك الغد، أذكر حني الهلع يملكه وكم الفزع، قلبي يمأل كم أوه!
القلوب وتبلغ األكباد تذوب ويوم املاء، تَصبُّب العرق يتصبب يوم إياه، وخوَّفونا به
عىل ران وما الرش، من بنفيس علق ما وأرى اليوم، ذلك أذكر حينما أذهل لقد الحناجر!

السوء. من قلبي
لقلبي أن ولو نظيًفا، نقيٍّا ويرده َدنََسه يزيل غاسل إىل تلبسه الثوب يحتاج لقد
العاقبة، لحِمدت وينظف، ويدنس ويصفو، يكدر الذي الثوب لهذا ما والصفاء النقاء من

املآب. حسن ولرجوت
العيش عىل أوثره لقد مذاقه! أعذب وما الباقية! الراحة تتبعه اليسري املوت ألذَّ ما
أن ينبغي ملا عرضٌة وهذا تنغيص، يناله وال كدر يشوبه ال ذلك الهني؛ والبال الريضِّ

الزمان. خطب من العاقل يحذَر
ا، رشٍّ إال نلق ولم مرٍّا، إال نبُل فلم أشُطره، الدهر وحلبنا أطواره، العيش بلونا لقد

الشقاء. غري نشهد ولم
الشوق يذيبنا فكم رنًقا. أو رائًقا املوت إىل فسبقونا وأصدقاؤنا آباؤنا تقدَّم لقد
ويكفل املواعيد، وتوَىف األنباء تصُدق هل ولكن جريتهم. عىل الحرص ويملكنا للقائهم،
لو وأتمناه أطلبه وكم وأستعذبه، املوت أستلذ كم األخالء؟! وجرية األحبَّاء، لقاء املوت لنا

نصيبًا. الصدق ومن حظٍّا، الصحة من املواعيد لتلك أن
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��ق��اء ال��سِّ ف��ي أودع��ت��ه م��ا أف��ض��ُل أن��ه ف��اع��ت��ق��ْد زاٌد ت��ق��واك
ب��ارت��ق��اء ُم��وَل��ع��ٍة وم��ه��ج��ٍة ن��ازٍل َع��َرٍق م��ن غ��ًدا آٍه
ال��ن��ق��اء ف��ي م��ث��َل��ه ق��ل��ب��ي ول��ي��ت غ��اس��ٍل إل��ى م��ح��ت��اٌج ث��وِب��َي
ال��ب��ق��اء وط��وِل ال��ي��س��ر م��ن خ��ي��ٌر راح��ٌة م��ع��ُه ي��س��ي��ٌر م��وٌت
ال��ش��ق��اء غ��ي��ر ف��ي��ه وج��دن��ا ف��م��ا أط��واَره ال��ع��ي��ش ب��ل��ون��ا وق��د
واألص��دق��اء األه��ل اتِّ��ب��اع إل��ى ش��وق��ن��ا ف��ي��ا ال��ن��اُس ت��ق��دَّم
ال��ت��ق��اء َوش��ُك ل��ألم��وات ص��ح إن ل��ُش��رَّاب��ه ال��م��وَت أط��ي��َب م��ا

٣٠

من وال كفء عباده من له ليس وجربوته، بعظمته ا مستبدٍّ سلطانه، يف منفرًدا هللا تبارك
ذي عىل القاهرة القدرة تخفى وكيف قوته، تغُمض وال قدرتُه تخفى ال رشيك، خلقه

رشاد! من نصيب ذي عن املسيطرة القوة تعزب أو عقل، من حظ
لكم ظهرت لقد األسماع! وُصمَّ العيون ُعْمي أي الطِّباع! وُجَفاَة القلوب ُقساَة أْي
إىل وتسابقون الحق، يف تجادلون ذلكم مع وأنتم ظاهرة، الحجة عليكم وقامت بينة، اآلية
ناًرا املنى، وكواذب العادة خوارق من األساطري منَّتكم ما بإيمانكم وتنتظرون الباطل،
تصدِّقون! ويومئذ تؤمنون هنالك صوب، كل من الناس وتحرش أرض، كل من تظهر

بأسبابها. وتعلَّق بها اغرت من اآلمال وكذَبت العقول، وجارت األحالم ضلت لقد
اليأْس أصبح لقد أنفسكم! بإصالح ترتبصون وما بإيمانكم تنتظرون ما الناس أيها
حركة وبطالن الكواكب وسقوط األحجار لني أصبح ولقد حمًقا، فيكم والرجاء ا، حقٍّ منكم

الصالحون. الخري أهل منكم يكون أو األصفياء، فيكم يوجد أن من أيرس الفلك
وقلَّ الغدر، إليكم ُحبَِّب ولقد الهدى! أعالم بينكم وُطِمَست الصدق، فيكم ُفقد لقد
الحكيم العاقل أصبح حتى بالرذيلة؛ وارتوت بالرش نفوسكم اغتذت ولقد الوفاء! بينكم

املريح. املوت إال بُْرء فيكم مصيبته من وال شفاء، بكم علَّته من له ليس أن يعتقد
وال امَلنْي، إىل منكم أدنى وال أصًال، منكم أدنأ وال طبًعا، منكم أَْألََم أر لم أجل!
صفو عليكم ينفقون اآلباء أولئكم الصنيعة! وجحود النعمة كفر عىل منكم أحرص
لهم وآن الهرم أدركهم إذا حتى أيامهم، ة ِجدَّ فيكم ويُبْلُون شبابهم، ونرضة حياتهم
عقوًقا، جزيتموهم صنيع؛ من إليكم أحسنوا بما ويثابوا دينهم، منكم يتقاضوا أن
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لساء نعمة! منهم براءتكم وترون لذة، بكم اعرتافهم يجدون وكفًرا. جحوًدا ولقيتموهم
قسوة، برحمتهم اآلباء أولئك الدهر جزى ما ولساء املعروف! وشكرتم الحسنة كافأتم ما
ترك القلق املنزل هذا منكم أنزلهم إذ أنه ولو عقوًقا. برِّهم من َلهم وبَدَّ غلظة، وبرأفتهم
أصدقاءهم، يخرتم ولكنه سلوٌة، عنكم لهم لكان األصفياء، عىل لهم وأبقى ء، األخالَّ لهم

َعيَاء. وداءٍ معضلة علَّة من بذلك يشتفي هو كأنما أحبَّاءهم، ويشتفُّ

ِك��ف��اءْ ح��اٍل ك��لِّ ف��ي ل��ه ف��م��ا ب��س��ل��ط��اِن��ه ال��ل��ُه ان��ف��رَد
خ��ف��اء رش��اٍد ذي ع��ن ل��ه��ا وه��ل ع��ن��ك��ُم ق��درتُ��ه َخ��ِف��ي��ْت م��ا
ال��ع��ف��اء ف��ع��ل��ي��ن��ا أرٍض ك��ل ف��ي خ��بَّ��روا ك��م��ا ن��اٌر ظ��ه��رت إن
ال��ص��ف��اء أه��ُل ي��وج��د أن ق��ب��ل م��ن ال��ص��ف��ا وي��ل��ي��ن ال��ثُّ��َريَّ��ا ت��ه��ِوي
ال��وف��اء وق��لَّ ال��غ��دُر واس��تُ��ح��س��ن ال��ه��دى وم��ات ال��ص��دُق ُف��ق��د ق��د
��ف��اء ال��شِّ ع��ن��اه م��م��ا ال��ردى أن ُس��ق��م��ه ف��ي ال��ع��اق��ُل واس��ت��ش��ع��ر
ان��ت��ف��اء م��ن��ه ي��ن��ذُر وك��ل��ه��م ب��أب��ن��ائ��ه ال��ش��ي��ُخ واع��ت��رف
ج��ف��اء م��ن��ه��م ال��وال��َد ع��ن��ا ش��بُّ��وا إِذا ح��ت��ى ب��ال��رِّف��ق ربَّ��ُه��ْم
اش��ت��ف��اء م��ن��ه ذل��ك ك��أن��م��ا ءَُه أِخ��الَّ ي��ش��ت��ف وال��ده��ُر

٣١

فما شقيٍّا، معذَّبًا أيامه ويميض مكدوًدا، تعبًا حياته يقيض أن اإلنسان عىل قىضهللا لقد
ذاك إذ الفناء؛ هما رشِّ من ويريحه املوت منهما يستنقذه حتى واأللم العذاب به يزال
وما راحة من أفاد بما تهنئه أن يستحق ذاك وإذ التعس، بعد ويسعد القلق، بعد يطمنئ
تراٍث من والثروة بالغنى أولياءه وَهنِّئ والسكون، بالراحة َهنِّئه سكون، من إليه انتهى
السواء. عىل واألحياء لألموات الخري ضمن فقد املوت! أجلَّ ما عليه. استولوا ومال كسبوه

ق��ض��ى ب��ه ال��ع��ال��م��ون ي��ق��ول أن إل��ى ُم��َع��ذٌَّب اآلدم��يَّ أن ال��ل��ه ق��ض��ى
م��ض��ى ال��ذي واس��ت��راح تُ��راثً��ا أص��اب��وا رح��ي��ل��ه ي��وم ال��َم��يْ��ِت ُوالَة ف��ه��نِّ��ئ
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٣٢

وأقيمي ِثْقلها، عنها يض وخفِّ رحلها، مطيتك عن أَْلِقي عليه العازمة للحج املتهيئة أيتها
أرى ما أقيمي! مطلوبًا. منك أعدُّه وما فرًضا، عليك الحج أحسب فما مطمئنة؛ هادئًة
األعراض عن وأقلهم أوشابهم وأسكنه الناس أرشار فيه هللا جمع بلٍد إىل ترحيل أن لك
أقيمي! الغرية. يستشعرون ال وأنذاٌل العفة، يعرفون ال فَسقة حمايًة. ولألحساب ِذياًدا
مستهرتين، فجرًة ابه وُحجَّ َسَدنَته الحرام البيت هذا يدي بني قام لقد ني! تَُحجِّ من إىل
وال ا حقٍّ البيت لهذا يرعون ال املجون، من يفرغون وال السكر، من يفيقون ما سكارى
ويفيدون املال منها يربحون لهم تجارة إليه والحج به الطواف وإنما بذمة، له يحتفظون
البيت بهذا أطوَّفوا وزوائفها، الدراهم صحاُح أيديهم مألت إذا يبالون فما القوت؛ بها
التنسك، عىل ظاهرها يدل التي األعمال تلك من وأمثاله الحج َدِعي أعداءه. أم أهله
نفاق. كل من بريئًا رياء، كل من خالًصا الخري وافعيل دعيها بالتهتك. باطنها ويشهد
به تبتغي وال أجًرا ذلك عىل تنتظري ال جهًرا، أو ا رسٍّ دعاك إذا الِربِّ دعوة وأجيبي دعيها
األخالق بمكارم نفسك وخذي باملعروف، البائس وتعهدي واملعرتَّ، القانع أطعمي ثوابًا.

وزور. باطل من فيه الناس لج مما عليك وأجدى لك أنفع فذلك الخالل؛ ومحاسن
إىل إصغاءٌ منهم كان قد ولو زور. عىل ويحرصون باطل، يف ون ليلجُّ إنهم أجْل!
الحق، عن باطلهم أزيل كيف لرأيت إذن بموعظٍة؛ انتفاٌع أو رشٍد، إىل إجابٌة أو نصح،
ضعيفة، وعقول عمياء، قلوب ولكنها الهدى، عن ضاللهم حى وامَّ الرشد، عن غيهم وأجيل

إصالح. ينفعها وال رشد، يقوِّمها ال
إىل تستبق وحْلبٌة الباطل، إىل تجري خيل هي فإنما إليه! يدعون بما تثقي ال أال
انقطاع من لجرائها بُدَّ وال آنًا، ضاللها إىل واستبقت حينًا، باطلها يف جرت لقد الضالل!
ال القضاء هذا ولكن هللا، قضاء َليَُجاُرون إنهم نفاد. من ولقوتها غاية، من والستباقها

يبارى. ال القدر هذا ولكن قدره، ليبارون وإنهم يجارى،
أمًما السبيل سواء إىل تهدي أن لك يأِن ألم املتأللئ! والكوكب الشارق النجم أيها أَال
تعرف ال عريض، البيداء من تيه يف فهي للهدى؛ توفق ولم القصد أخطأت قد جائرة
حرُت لقد اإلعياء. أينقها وشفَّ الجهد منها بلغ قد مدى، إىل منه تنتهي وال وجًها له
ركابها! أم النوق طريًقا: وأقوم سبيًال أهدى أيهما أدري فما أينقها، أمر ويف أمرها يف

أصحابها! أم واإلبل
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يشء؛ كل يف رشدهم عن ورصفوهم والدنيا، الدين يف أمرهم عىل املضلون غلبهم وقد
بالطهر. وينعتونها بالِعصمة يصفونها بهم، واستبدت عليهم عزَّت لدولة مستذلون فهم

بغافلني. ذلك عن هم وما الطاهرة، وال باملعصومة هي ما وأقسم،
نفوسهم وإن خبيئتهم، القادة أولئك ومن دخيلتها، الدولة هذه من ليعلمون إنهم
به البوح عن وأفواههم معقودة، النطق عن ألسنتهم ولكن فيه، وتطيل بذلك لتتحدث
األخالق. وكذب النفس وضعف العزم َخَوُر إال أفواههم كمَّ وال ألسنتهم عقد وما مكمومة.

ال��َع��ذاَرى وال ال��ن��س��اء ُع��ُج��ِز ع��ل��ى ف��رًض��ا ال��ح��جَّ أَُع��دُّ ال أق��ي��م��ي
ال��َغ��ي��ارى وال ب��ال��ُح��م��اِة ول��ي��س��وا ق��وٍم ش��رُّ م��ك��ة ب��ط��ح��اء ف��ف��ي
ال��َج��َم��اَرا ل��ك��ع��ب��ت��ه��ا راح��ت إذا س��ادن��ي��ه��ا َش��يْ��ب��َة رج��اَل وإن
ُس��ك��ارى وه��م ال��ح��رام ال��ب��ي��ت إل��ى ش��ف��ًع��ا ال��وف��د ي��دف��ع��ون ق��ي��اٌم
ال��ن��ص��ارى أِو ال��ي��ه��وَد ك��ان��وا ول��و أول��ج��وه��م ال��زوائ��ف أخ��ذوا إذا
آرى ال��ِب��رُّ دع��اِك إن وق��ول��ي ف��اف��ع��ل��ي��ه خ��ي��ٌر آداِك م��ت��ى
ت��وارى م��ا ال��م��م��وَّه ال��ك��ذب م��ن ك��ش��ف��ي ع��رف��ِت ال��ُغ��واة ق��ِب��ل ف��ل��و
ت��ب��اَرى خ��ي��ولُ��ه��م ج��اءت ف��ق��د وص��اغ��وا ص��ن��ع��وا ب��م��ا ت��ث��ق��ي وال
تُ��ج��اَرى ال ال��م��ه��ي��م��ن وأق��ض��ي��ُة ح��ي��ٍن ب��ع��د وت��س��ُك��ُن زم��نً��ا ج��رتء
ح��ي��اَرى أَُم��ًم��ا ال��ه��دى ُط��رق إل��ى يَ��ث��ن��ي ال��ن��ج��ِم ه��ذا ِق��راَن ل��ع��ل
َح��َس��اَرى ب��م��تْ��َل��ف��ٍة وأي��نُ��ُق��ه��م وِظ��ْمءٌ َس��َغ��ٌب ب��ه��م أودى ف��ق��د
ال��َم��ه��اَرى أِم ن��ظ��رُت إذا أل��بُّ ال��َم��ه��اَرى ف��وق أَم��ْن أدري وم��ا
أُس��اَرى ض��الل��ت��ه��ا ف��ي ف��ب��ات��وا وع��زَّْت ق��ه��رْت دول��ٌة أت��ت��ه��م
ال��ط��ه��اَرى غ��ي��ُر إن��ه��م وأُق��س��م ب��ق��وٍم م��ت��ص��ًال ال��ط��ه��ر وظ��ن��وا
تَ��َك��اَرى ُدُج��نَّ��ت��ه��ا ف��ي ول��ك��ن ج��م��ًع��ا ال��ن��اس ع��ي��وُن َك��ِري��ت وم��ا
ت��م��ارى ب��ص��ح��ت��ه ُص��دوُره��م أج��نُّ��وا م��ا ت��خ��ال��ف َك��ِل��ٌم ل��ه��م
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٣٣

ال باطل سواه ما فكل ا؛ ندٍّ له تجعل وال شيئًا به تعدل ال له، واإلذعان هللا تقوى إىل أجب
عظمها وإْن العلويِّ العاَلِم أنجم إنما الخلود. من له حظَّ ال وهالٌك الحق، من له نصيب
وإنما فيها. ورغبوا بها ُفِتنوا الذين خطل عن تتكشف أن تلبث ال لُعبة بها وهاموا الناس
تباينها، عىل الحيوان وأنواع اختالفها، عىل النبات ألوان من فيه وما السفيل العالم هذا
هذا وإنما ثباٌت، لها ليس وظالٌل بقاء، لها ليس صوٌر افرتاقها؛ عىل الجماد وأصناف
وواراها الرتاب ضمنها التي الفانية األجزاء لتلك مثاٌل بشكله التيَّاه بعقله امُلِدلُّ اإلنسان

الثرى.
بُدَّ ال عدوٍّا اإلنسان يُداري كما ولتداِرها أملك، عنها ولترصف الدنيا، يف فلتزهد أال
فيها وزهدت املداراة، كل داريتها لقد عرشته. عن له مندوحة ال وخصًما جريته، من له
أهلها الينت لقد بلذاتها. أُْعنَى وما بخطوبها، أحفل وما لرصوفها، آبه فما الزهد، كل
الجائر. جور وال الصائل، صولُة منهم تزدهيني فما الرفق، كل بهم ورفقت املالينة، كل
بيتي يف أحتبس فما الحياة؛ لذات من إليه ويستبقون فيه يتنافسون عما لهم نزلت لقد
إنما املآكل، ولذيذ الطعام شهيَّ مائدتي عىل أتخذ وال فاتنة، حسناء وال ناعمة حوراء

حني. إىل الرََّمَق وتمسك األَوَد تقيم لقيمات هي

آرى ف��ق��ل م��والك ال��ل��ه اخ��َش ل��ك ق��ي��ل إذا
��اَرى بُ��قَّ لُ��ع��ب��ة ف��ي ـ��َة ال��س��ب��ع��ـ األن��ج��َم ك��أن
��ارى وُش��قَّ وص��ف��راءُ وأق��اح��يُّ ُخ��زاَم��ى
وارى َم��ْن أج��زاء ف��ي ـ��ُر ـُ ي��ص��غ�� ال��ث��رى ف��وق وَم��ْن
دارى َك��َم��ْن أُداري��ه��ا ال��دن��ي��ا م��ع وأص��ب��ح��ُت
ب��ارى ُح��بَّ��ه��ا ف��ق��ل��ب��ي ق��وٌم ب��اَرأه��ا إذا
ج��ارى أو ن��اَض��ل إن َي َج��اِر ي��ره��ب��ن��ي وم��ا
ُح��وَّارى ُخ��بْ��ِزي وال ح��وراءٌ ِع��ْرِس��َي وم��ا
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٣٤

منتهزة بالناس التغرير يف واجتهدي األحالم وتسفيه العقول تضليل يف اآلمال أيتها ِجدِّي
األمر بلغِت فقد ذاك؛ يف وجدي هذا يف اجتهدي عليهم، املوت وإبقاء عنهم الحق غفلة
الباطل ظلمة يف ْوا فَرسَ الناس لك واستقاد ابتغيتها، التي الغاية وأدركت أردته، الذي
وبدا الليل ذلك وأدبر الظلم هذه انمحْت ما إذا حتى نارك؛ ويتنورون خطوك يرتسمون
كانوا ما وبني بينها ليس غاية إىل واطمأنوا ى َ الرسُّ َحِمدوا وضاًحا، أبلج الحق صباح

االختالف. من والحياة املوت بني ما إال لون يؤمِّ
نُْجَحكم! وأقل طمعكم أشد ما آجالكم! وأقرص آمالكم أطول ما آدم! بني يا إيه
مختلف إليها لتسلكون وإنكم األرض، وغضون السماء نجوم من الثروة لتطلبون إنكم
هذا من َقْدُكْم والقنوط. باليأس إال تؤوبون ال ثم املذاهب، شتى فيها وتذهبون الطرق
ليستخرج األرض يقلِّب زارع ذلكم لغٌو. فإنه الِجدِّ هذا من َقْطُكْم ضائع. فإنه الجهل
ضائع، الرجلني من والسعي والقالع، الحصون عىل بقوته يغري دارع وهذا أثمارها،
بعد فقريًا الزارع وآب العزة، بعد ذليًال الدارع عاد فربما متحكم؛ فيهما األعمى والحظ
من شذرات ولذلك أََوَده، يُقمن الشعري من حبات لهذا َحَكم فأمىض؛ الحطُّ وَحَكم الثروة،

عليه. ويفضلن حاجه يقضني وَوِرقها األرض ترب
شديدة املطا طويلة َعنْس من شئت ما عىل رحلك الثروة طلب يف الجاهد أيها اشُدْد
يف ناقتك أجهد ثم الَقَرا، شديد أيٍِّد ِطْرٍف من أحببت ما عىل رسجك َضْع أو الُقَوى
سال وقد الحد، وأََكلَّهما الِجدُّ أنضاهما قد كليلتني بهما وعد اإلغارات يف وفرسك األسفار
الُربا أمثال بَى الدَّ بصاق جسميهما عىل ورسم السحماء، الظلمة مثل عرقهما من عليهما
وقد وِجدِّهما، بَحدِّهما األيْن ذهب قد نائًال، تعطيان وال حركة تستطيعان ال األنوف، يف
إال تعود فلن ذلك من شئت ما افَعْل نشاط. من فيك ما ومحا قوة، من فيك بما ذهب

باإلخفاق. إال ترجع ولن بالخيبة،
يفيد ولن الزجر يجدي ولن النصح ينفع لن ألوم! من وعىل أهيب وبمن أنصح ملن
عن وورثوا الدنيا، حب عىل ُفِطُروا حاكمة، عليهم وطبيعة ثابتة، الناس يف غريزة اللوم؛
فيه َفِكَالُكما الحب؛ هذا عىل تلمه وال العشق، هذا يف أخاك تعذُل ال فيه. الُغلوَّ آبائهم
وسوء خبثًا بالذئاب أشبه فيه أنتما إنما أبناءكما، وورَّثتماه آبائكما عن ورثتماه سواء،
تدبُّ ماهرة، ومحتالة ماكرة، خادعة والدنيا إقدام، وصدق شجاعة باألسود منكما نية
توسمْت أو مطمًعا ملحت إذا حتى مستأنية، حذرة الطفل دروج وتدُرج الشيخ دبيب
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ويف والنَّْدل، االختالس ويف والفر، الكرِّ يف نَْفَرى الشَّ ق وتفوُّ َليْك السُّ مهارة فدع فريسة،
الضمري. وفساد الخلق سوء

من هو من فيكم فليس غذاءكم؛ فأحسنت وغذَّتكم تعليمكم فأحسنْت علَّمتْكم لقد
وسكان والجبل، السهل أهل والرذيلة الرش يف سواء نقي، الرذيلة دنس ومن بريء، الرش

رادع. عنه يردعهم وال ، رادٌّ عنه يردهم ال والذُّرا، الوهاد
الجاهل افتنان فيه والفتن إليه، وسكن الصمت لطلب نفسه الحكيم أنصف لو أال

أسماء. من العالم يف وما زخرف من الحياة يف بما النطق يف املغرور
سموا شيئًا، عليك تْجِدي فلن األسماء، من شئت ما ضعي الضالة! العقول أيتها إيه
ولدت الخمر أرى ما كاذبون؛ إال ذلك يف أنتم فما القرى، أم مكة وسموا ليىل، أم الخمر
أنتم فما باملشرتى، السماء يف الطالع النجم هذا سموا القرى! ولدت مكة أعرف وما ليىل،
إال هي إن ! كالَّ باع! وماذا النجم هذا اشرتى ماذا تنبئونني فهل مختلقون! إال ذلك يف

غاية. بها تريدون وال مصدًرا لها تعلمون ال وآباؤكم، أنتم سميتموها أسماء
بالخيبة. إال تظفروا فلن الظفر لوا وأَمِّ الخرسان، إال تربحوا فلن الربح انتِظروا

له. إال يهيئكم ولم لذلك إال يُعِدْدكم لم عقولكم ضعف فإن باألسماء، انخدعوا
ويدعي يتقرأ فجوره، يف املغرق والفاجر مروده، يف الغايل املارد هذا من َعِذيِري
مستنبًطا لآلثام، متطلبًا للمخزيات، متتبًعا إال أراه وما الدين، وينتحل ويتزهد النسك،

والنفاق. للكفر
تحرص أو خري، فيها فما الحياة؛ هذه تحب أن بنفسك اربأ الحازم الحكيم أيها أال
خشونته فإن املوت؛ لقاء نفسك عىل هوِّن صالح، لهم يرجى فما أهلها؛ عرشة عىل
سالك أنت فإنما له؛ وهيئها عليه وطِّنها ورقتها، الحياة نعومة من ا مسٍّ ألني وغلظته
َقيٍْل عن التاريخ ك خربَّ كم درجوا. الذين أقرانك نهج وتابٌع مضوا، الذين أمثالك سبيل
وفني فخالطه الرتاب إىل وقوته عزته أسلمته ثم املنابر، له وانقادت العروش له دانت
يشء، كل من عاريًا قربه ظلمة يف أقام بل سلطانه يتبعه ولم ملكه، ينفعه لم مىض فيه!

بالعراء. القعساء وعزته الضخمة دولته وخلَّف سالح، كل من أعزل
أهلها إىل اإلحسان الحياة هذه من حظك وليكن الخري، بفعل وابتدره املوت يف ارَغْب
عندك، ليس ما به ترتبص ال تلقاه، ما بأول اقره بك. نزل إن ضيفهم اقِر عليهم. والتطول
أفاد. محتقر ورب نفع، مزدًرى فرب القوت؛ من شيئًا تزدر ال يدك. يف ما عىل تُكربه وال
جوع من الضيف لهذا لبالًغا ضيفك إىل تقدِّمه أن وتُصغره تمقته الذي القوت هذا يف إن
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مما واألزرار الُعرا تقع وأين َحْمًال. له يُطق لم ربما ألم عن له َوتَِعلًَّة أحشاءه، مزَّق ربما
أن تستطيع ال إليها محتاجة ذلك مع ولكنها أيٍْد! من ُمِنحْت وما قوة من البُْزُل أُوتيت
الرتفاع يعظَّم وال مكانه لضعة اليشء يُْحتََقُر وليس بها، إال ِثقًال ترفع أن وال حمًال تُِقلَّ

عليه. مصالحهم وتوقف إليه، الناس حاجة من بَمَكاِنه ذلك يقدَّر أن ينبغي قدره،
محتقرة فشزرتنا أنفسنا، يف أطمعناها حتى وإكبارها الدنيا حب يف بالغنا لقد أجْل!
يحسن يشء فيها فليس تُزدرى؛ أن وأجدر تُحقر أن أحق وهي علينا، زارية ونظرتنا لنا،
كثري، ها ورشُّ قليل، خريها دانية، وآالمها نائية، لذاتها فيه؛ رغبة أو عليه حرٌص بالعاقل
الشباب عرص فيها األشياء أجمل أََوَليس يزول. ال بها والشقاء باقية، غري فيها والسعادة
وبقاءه لنضالها ثباته ترى فكيف فنونًا! النعمة ومن ألوانًا اللذات من إلينا يحمل الذي
تذوى، حتى وبنرضته تبَىل حتى بجدته تزال فال غرًضا تتخذه أََوَليْست نبالها! أمام

يزول! حتى وبجماله
الحياة رش عرفنا لقد سببًا. ذلك من ليشء أعرف وما املوت، ونكره الحياة نحب
نبُل ولم طعمه نذق لم وأننا عنه، وغفلتنا إياه لجهلنا إال املوت نكره ال أنا وأرى ورضها،
إال والنوم املوت بني فرق وأي جناه! أحىل فلما وبلوناه، ألذه! فما ذقناه لقد بىل! ثمره!
مؤقتة راحة هذه أن إال الرسير، ورقدة القرب رقدة بني خالف وأي ذاك! وطول هذا قرص

الحياة. شقاء ينسخها ال خالدة راحة وتلك اليقظة، آالم تنسخها
هذه إىل نُْحَرش ولم الدار، هذه يف نُْجَمع لم فإنا املعتمد؛ وعليه امللجأ هللا إىل أال
نرشبها عنها، منرصف وال منها بد ال صافية أو كدرة املوت كأس لنرشب إال األرض
قتله فالن األجزاء: تبدل له يُبَدِّ وال املادة اختالف يغريه ال واحًدا مذاًقا لها فنجد راغمني
به انتهت قد كلٌّ الهم؛ أصماه وآخر الرمح، أصابه وفالن السيف، قتله وفالن املرض،

فيه. تفاضل وال له اختالف ال واحد مورد إىل الحياة
العالم عن وذهول خالد، وسكون تام، فناء أثرها. نحمد لم وإن راغمني نرشبها
الناس ذم ذلك بعد يؤملك فلن مسرتيًحا؛ كأسه واحتس مطمئنٍّا، املوت حوض ِرْد مقيم.
وبينهم بينك فصمت وقد يرضوك أو يؤملوك أن لهم وأنَّى عليك. ثناؤهم يرضيك ولن لك،

األسباب! وبينهم بينك وتقطعت الُعرا،
مرجمة، ظنون هي فإنما وأنبائه؛ الغيب أخبار من تسمع ما يهولنَّك ال أقدم،
بعد بما ميٌت أنبأك هل يقني. عن تبلغك ولم ثقة، عن إليك تنتقل لم منحولة، وأحاديث
! كالَّ جحيم؟! أو نعيم ومن شقاء أو سعادة من قربه يف لقي ما عليك قص وهل املوت؟
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ظن الختلف سمع، بما وحدثنا رأى بما فأنبأنا مرقده من وهبَّ َجَدِثه من قام أنه لو
ال الناس يف تلك طبيعة عليه. والناعي له املصدِّق منهم ولكان فيه، ورأيهم به الناس

فيه. فيختلفون الحق ويحقرون عليه، فيُجمعون الباطل يؤثرون تزول؛
ولم الحوض يوردها لم اإلبل راعي أن كما املورد، هذا ِلنَِرَد إال نُجَمْع لم إنا أجل!

مائه. من وترتوي منه لترشب إال عليه يعرضها
اشتد قد الفتيِّ الَفَرأ لهذا وأنَّى معتصم. منه وال مفرٌّ عنه لك فليس املوت، عىل أَْقِدْم
له وأتاحه القدر إليه أرسله سهم من ينجو أن الحياة، عىل الحرص فيه وعظم املرح به

القضاء!
منقطعة آمال هي فإنما الحياة؛ حب يملكنك وال املنى، تغرنَّك وال اآلمال، تخدعنَّك ال
عنه مت وترصَّ السن أفنته قد الهرم للثور يُتاح وأنَّى الحمام. إىل لك ُمْسِلمٌة وأماني بك،

والفتوَّة! الحدة وذي والقوة الشباب ذي النشيط الَفَرأ عيشة يعيش أن األيام،
الرساب، يخدعه فقد للخطل! رأيه واستهداَف للزلل، اإلنسان عقل تعرُّض أكثر ما
وذا والصفاء الربيق ذا الدر إليه فيخيل السحاب، قطر يسحره وقد الرشاب، إليه فيخيل
اآلمال ويريها عذبة، املنى يسبقها اإلنسان؛ بنفس الضعف يفعل كذلك والألالء. الرونق
وكدح الليل لكد األثمار اجتناء عىل والحرص واالنتباه اليقظة وقت جاء إذا حتى محققة،

القنوط. مرارة إال ينل ولم اليأس، بألم إال يظفر لم النهار
طيف اآلمال لك تصوغ حني رسوًرا قلبك يفعم وكم ابتهاًجا! نفسك تمتلئ كم
ب، خالَّ لطف ومن ساحر، وجمال فاتن، دلٍّ من أحببت ما حبيبتك من وفيه الخيال،
فما الخيال؛ هذا وبني بينك اليقظة تباعد حني اليأس وخز يؤملك وكم جذَّاب! وحسن
ذلك نصيب! الحق من له ليس باطل يف كنت قد بأنك استيقنت وقد إال نومك من تفيق
لك أنصح ولكني عليه. فاحرص شئت وإن فيه، فازهد شئت فإن الدنيا؛ من نصيبك هو
الذي ذلك رشه، من خريه يميز وال ورضه، نفعه بني يفرق ال الذي الجاهل سبيل تتخذ أال
وهي عنده، باملنزلة وأوالهم إليه الناس أحب رأس يف ليُغمده عدوه عن سيفه يرصف
فريغب بالحياة يغرت الغافل الجاهل هذا قلبه. من وقطعة نفسه من جزء هي التي ابنته
مغرور. مضلل رأيه يف هو وإنما فراقها، من سيعصمه عليها حرصه أن ويعتقد فيها،
العيش! سبل يف واالفرتاق الحياة، طرق يف االختالف من الناس بني أشهد ما أشدَّ ما
ليمتح األرض أعماق إىل يهوي وذاك تنوح، وهذه تغنِّي وتلك يشرتي، وهذا يبيع، هذا
الجبال رءوس من العسل ليشتار الجو أجواز يف يصعد وصاحبه القليب، جوف من املاء
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والكل النجاح. يف رغبًة لها يكون ما وأحرص السقوط، من حذًرا نفسه عىل يكون ما أشد
ال الذي املوت هي واحدة، غاية إىل املتشعبة ومسالكهم املختلفة مساعيهم من ينتهون

فيه. شك وال عنه منرصف
بعدنا. ملن األرض ومورثون آثارهم، عىل ون فُمَقفُّ قبلنا، َمْن زاَل كما زائلون إننا أال
يهوي وآخر يطلع، ونجم بظلمته، يكرُّ وليل بضوئه، يمر نهار حاله: عىل والزمان

القضاء. استقر هذا وعىل القدر، سبق بذلك ًرا. مغوِّ

��رى ال��سُّ َح��ِم��ْدن��ا ال��ص��ب��اح وع��ن��د َه��اج��ٌع وط��ال��بُ��ن��ا َس��َريْ��ن��ا
ال��ث��رى وع��ن��د ال��ثُّ��ري��ا ع��ن��د ءَ ال��ث��را ي��ط��ل��ب��ون آدٍم ب��ن��و
ف��ام��ت��رى غ��َدا ال��رج��ل��ي��ن ك��ال دارٌع وف��ت��ى زارٌع ف��تً��ى
ورا ب��ض��اٍد ي��ؤوب وذل��ك ي��روح وزاٍي ب��ع��ي��ٍن ف��ه��ذا
ف��اذَّرى ض��ح��ا ِرك��اٍز وِخ��دُن ح��بَّ��ه ذرا ق��وت وع��ام��ل
ال��َق��َرا ش��دي��د ف��وق َوس��ْرُج��ك ال��َم��َط��ا ط��وي��ِل ف��وق وُك��وُرك
ج��رى م��ا إِذا ال��ظ��الم ب��م��ث��ل ِج��دُّه��ا ذََف��اِريَّ��ه��ا ويُ��ْج��ِري
ال��بُ��َرا األن��وف ف��ي وق��دت إذا ف��وق��ه��ا ال��دَّبَ��ى بُ��ص��اَق ك��أنَّ
ج��رى ي��وٍم ح��رُّ يُ��ض��اع��ف��ه أن��ف��اس��ه��ا ح��رِّ م��ن وذل��ك
ورى ق��د ه��ًوى إنَّ وراءك أخ��اك دْف��ٍر أُمِّ ع��ل��ى ت��ل��وم
��َرى ال��شَّ ل��ي��ِث ُم��ش��اب��َه ول��س��َت ال��ض��راء ِس��ي��َد تُ��ش��ب��ه ع��ه��دتُ��ك
��نْ��َف��َرى ال��شَّ أِو ��ل��ي��ِك ِل��ل��سُّ ف��ي��ا ُخ��ْل��س��ٌة ُوِج��دْت ف��إن تَ��ِدبُّ
ال��ذَرا وأه��ل ال��ُوه��ود أه��ل ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي ع��مَّ ق��د ال��ش��ر ه��و
ال��ورى ي��ق��ول ف��ي��م��ا اف��ت��نَّ إذا ن��اس��ٌك ص��م��ت��ه ف��ي ل��ي��ف��ت��نَّ
ال��ُق��رى أُمَّ وم��كَّ��َة ل��ي��ل��ى أُمَّ ال��ش��رب ص��ب��وح��يَّ��ة ف��َك��نُّ��وا
اش��ت��رى م��اذا ش��ع��ِرَي ل��ي��ت ف��ي��ا ال��ظ��الِم ف��ي ال��م��ش��ت��ِري ب��دا وق��ال��وا
ال��َخ��يْ��َس��َرى ن��ف��س��ك ف��ي ون��ع��تُ��ك ال��رب��اُح وأي��ن ال��رَّب��اَح وت��رج��و
اق��ت��رى وال��م��خ��زي��اِت تَ��َق��رَّأ ف��اج��ر م��ارٍد م��ن َع��ِذي��ِرَي
َك��َرا أَْط��ِرْق تُ��ط��رُق ح��ي��ن وُق��ْل ال��م��ن��ون ل��ق��اءَ ع��ل��ي��ك ْن ف��ه��وِّ
اع��ت��رى ��ا ل��مَّ ال��ح��ك��م ع��ل��ى ف��ص��ب��ًرا اْع��ِت��ِري أوع��دت��ك إذا ون��اِد
ال��ذَُّرى َس��ْك��َن ال��ن��وائ��ُب وتُ��ذِْري ال��ن��ف��وس ك��إح��دى ��ي ت��رجِّ ون��ف��س��ي
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ال��ث��رى ف��ي ُع��نْ��ُص��ٍر إل��ى ف��ع��اد م��ن��ب��ٍر ع��ن ال��َق��يْ��ل ن��زل وك��م
ب��ال��َع��را م��م��ل��ك��ًة وخ��لَّ��ف ع��اريً��ا ُم��ل��ك��ه ع��ن وأُْخ��ِرَج
ال��ِق��َرى َوِش��ي��َك إل��ي��ه وَق��رِّب ل��ه ف��ابْ��ِس��ْم ج��اءك ال��ض��ي��ُف إذا
ال��م��زدرى ال��ه��يِّ��ن ن��ف��ع ف��ك��م ال��ع��ي��ون ف��ي ال��ُم��زدَرى تَ��ْح��ِق��ر وال
وال��ُع��را ب��أزراره��ا إال َق ال��وس��و ت��ل��ك ال��ب��زُل ت��ح��م��ل وال
ال��َخ��يْ��َزَرى م��ش��ِت ال��ت��ي س��واه��ا َوثَّ��اب��ٌة َخ��َزَرتْ��ِن��َي أَج��ْل
ف��ان��س��را ش��ب��ي��ب��ت��ن��ا أَواَن رم��ى ال��ل��ي��ال��ي َس��راء ف��إن
ال��َك��َرى ط��وي��ل ن��وٌم وم��وت��َي ال��ن��ش��وِر ق��ري��ب م��وٌت ون��وم��َي
��َرى ال��صَّ ذاك ل��ن��ش��رب ُص��ِري��ن��ا إن��ن��ا خ��ال��َق��ن��ا ��ل ن��ؤمِّ
زرى أو م��ك��رم��ت��ي ش��اد َم��ْن ه��ل��ك��ُت م��ا إِذا ع��ل��يَّ س��واء
َض��َرا ب��ع��رٍق ف��الٌن وأَودى أََض��رَّ ب��ُس��ق��ٍم ف��الٌن ف��أودى
��را وال��سُّ أس��نَّ��ت��ه��ا ب��ي��ن ح ب��ال��رِّم��ا أم أُدِرَك أَِب��ال��نَّ��بْ��ِل
َم��َرا أو ِم��ْس��َم��ع ع��ن ف��يُ��خ��ِب��ر م��يِّ��ٌت َج��َدٍث م��ن ق��ام ف��ه��ل
واف��ت��رى ط��غ��ى أُن��اٌس وق��ال م��ع��ش��ٌر ص��دَّق��ه ه��ب ول��و
ق��رى م��ا ل��ي��ورده إال م ال��س��وا راع��ي ال��ح��وض ف��ي يَ��ْق��ِر ول��م
ف��رى ق��ض��اءٍ م��ن ب��م��ع��ت��ص��م ٌن��اف��ٌر َف��َرأ وم��ا أف��رُّ
ال��َف��َرا وع��ي��ش ��ب��وِب ل��ل��شَّ وم��ا ف��ات��ن��ي أم��ٍل إل��ى أِح��نُّ
َق��ْرَق��َرى إل��ى ش��وًق��ا ه��ي��ج ال��ِع��ك��ِرم��ي ال��ه��ات��ُف ق��رق��ر م��ت��ى
��را ال��سَّ َق��ْط��َر رَّ ال��دُّ ف��ي��وه��م��ك ح��ال��ٍة ف��ي ال��ف��ك��ُر يَ��ْف��ُس��د وق��د
ان��ب��رى ح��ت��ى ال��ط��ي��َف ل��ك وص��اغ ف��ت��م��نَّ��ي��ت��ه��ا ال��م��ن��ى س��ق��اك
درى م��ا َخ��ْم��ُس��ه انْ��تُ��ِزع��ْت ل��و آه��ٍل ج��اه��ٍل م��ن ت��دُن ف��ال
ه��رى أو ول��ي��دتَ��ه وس��اف أع��دائ��ه ق��ت��ل س��ي��ُف��ه أب��ى
ش��رى م��م��ن ب��اع ب��م��ن وأبْ��ِع��ْد ش��أن��ه��ا ف��ي اإلن��ُس وت��خ��ت��ل��ف
تُ��ك��تَ��رى ون��ائ��ح��ٌة ف��غ��نَّ��ْت ُم��رِغ��بً��ا أُع��ط��ي��ت ُم��غ��نِّ��ي��ٌة
أَرى ثَ��ْوًال ل��ي��ج��ن��َي وراٍق ال��ق��ل��ي��ِب م��اء ل��يُ��خ��ِرج وه��اٍو
َح��رى ب��س��ق��وٍط أن��ه ع��ل��ى ب��ه ف��أيْ��ِس��ْر ش��ه��ًدا ن��ال ف��إن
ت��رى م��ا ع��ل��ى ال��زم��اُن وي��ب��ق��ى أج��داُدن��ا زال ك��م��ا نَ��زوُل
يُ��رى ون��ج��م ي��غ��وُر ون��ج��ٌم يَ��ِج��يءُ ول��ي��ٌل يُ��ض��يءُ ن��ه��اٌر
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٣٥

وقع! يخيفنا ما وليت مىض، يؤذينا ما فليت خوفه. يعذبنا وموت آالمها، تعنِّينا حياة
متمنية نفس القنوط. يغلُّ ورجاء اليأس، يثمر أمل هي وإنما الحياة! من أحمد ماذا
ها أجفَّ قد ولهاة الشقاء، وأخالها الفقر أصفرها قد ويد النعيم، إىل رانية وعني للسعادة،

الصدى. وأذواها الظمأ
يحبون أناس خداع من فيها أرى ما ولشد تلون! من الحياة هذه يف أشهد ما لشد
وحرصهم للخري حبهم أن رأيت أرسارهم وتبينت أمورهم حققت فإذا فيه، ويرغبون الخري
البعيد. والصيت الكاذبة والشهرة الطائر الذكر بها يبتغون كاسدة تجارة إال ليس عليه
فقد وشغافها؛ الجبال رءوس عىل سناها وارفع الليل، جوف يف نريانك املوقد أيها أَْوِقْد
لك الناس حمد يشيع أن أحببت وإنما الخرْي، فعل وال هللا وجه بذلك تُِرْد لم أنك علمت

عليك. وثناؤهم
غاية أن تجد لها، واستقصاءك عنها بحثك وأِجْد األمور، يف نظرك الباحث أيها حقق
عنه تدفع وراحة أوده، يقيم وقوت جسمه، يسرت ثوب هو إنما حياته من املرء ينال ما
لهذا ثمنًا العظيم الجهد هذا وبذلنا الصفقة، وخرست الثمن كثر لقد واألمراض. األسقام

الحياة. من القليل الحظ
فال القرب أحدنا يسكن للتعب! وأنفاه للراحة أكفله وما ألذه! وما املوت أجمل ما
وال الحرير مس له يلذُّ ال ترابًا يعود طرائف. من اقتنى وما ثروة من أفاد بما يحفل
الفرند صايف صارم إليه حمله قد ُزعاف موت من نال ما يؤمله وال القنا، طعن يؤذيه
سواء مدحوه، أو الناس ذمه إن العزة تأخذه وال الغضب يزدهيه ال املذاق مرُّ الحد مايض

وجيِّده. وقبيحه وحسنه ذلك سيئ عليه
خليق الخري نال من إن أَال املوت! أعجبني قد فإني الحياة أعجبته قد كانت من أَال

نعمة. أعتدها وال خريًا الحياة أرى ال ولكني عليه، ويغبط به يهنأ أن
من فمنهم رش: من الحياة عليه اشتملت ما مصدر يف الناس مذاهب كثرت لقد
وزعم اآلثام، وعلة الرشور مصدر وجعلها املادة ذم من ومنهم الروح، وأنكر املادة حمد
وما شقائه، وعلة آالمه مصدر والجسم سوء، كل من خالًصا عيب كل من بريئًا الروح
جنى؟! وماذا املسكني؟ الجسم فعل ماذا مغرقة. غالية إال الناس من الطائفة هذه أرى
أدركه حتى مذعنًا بها وقام طائًعا فاحتملها اآلالم وأنواع األعمال مشاق الروح كلَّفه لقد
الحد، ويتجاوز الطاقة يفوق ما أعاجيبه من الروح كلفه لقد أجْل! الفناء. وأصابه البىل
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الذم نصيبه يكون الطاعة وأفنته الخدمة أبلتْه أفإن بنداء. استهان وال أمًرا عىص فما
والعيب؟!

إال نفسه يف الجسم رأينا فما عليه؛ عيبهم يف وكذبوا للجسم ذمهم يف أخطئوا لقد
للحياة تابعة إال والفساد والغيَّ والشقاء الرش رأينا وما للنعمة. وسببًا للخري مصدًرا
نصيب، والروح العقل من له ليس رصف جسم هو الذي الغصَن دونك الروح. يصحبها
تجد أقرب، الفائدة وإىل أدنى الخري إىل أيهما فانظر املفكر، العاقل اإلنساَن ودونك
الجحيم أوجد قد واإلنسان واألثمار، الفواكه وأجنى واللذة النعيم أعطى قد الغصن

والرشور. اآلثام وجنى والشقاء
هو مما تربَّأ فما والزور، الكذب ومن والتكلف املني من الخالص الجسم برئ لقد
انظر املنى. ضالل جرَّب وال اآلمال كذب ذاق وال فاته، ما إىل الرجوع حرصعىل وال فيه،
أصابه، وقد الشيب يف فكَّر فكره! وصغر عقلُه ضلَّ كيف والفكر العقل ذي اإلنسان إىل
ونيس فات، ما عليه ويرد أتى، ما عنه يدفع الِخضاب أن فظن فاته، وقد الشباب وأحب
وانثناء الظهر انحناء من به الشيب دهمه ما عنه يدفعان ال واستحالته اللون تغري أن

املتن.
نفسه يف فحكَّمها املنتحلة، واألصول املختلفة األوضاع خدعته كيف إليه انظر
تكن ولم وانتحلها موجودة، تكن ولم اخرتعها الذي هو أنه مع عمله، عىل وسلَّطها
يف جعل الكمال. عن وتثنيه الخري، عن تعوقه وأغالًال قيوًدا لنفسه منها واتخذ معروفة،
نظر يف بينهما وباعد الحكم، يف األمة وابن الحرة ابن بني وفرَّق وعبيًدا، أحراًرا الناس
بني فرَّق األسواق. يف ويميش الطعام يأكل إنسان كالهما فرًقا؛ بينهما أرى وما العقل.
ًا خريِّ كان وربما أمه، بجناية الزانية ابن فأخذ بحكمهما، ابنيهما وأخذ والزانية، املحصنة
وأسَفَه عقّله أضلَّ ما آثًما. رشيًرا كان وربما أمه، بطهارة املحصنة ابن ومدح فاضًال،

األغالل! هذه من يتخلص أن وأجدَره رأيه
الزور يف أنفقها له طالت إذا حتى فيها، ويرغب الحياة يحب ا أَِرشً بَِطًرا إليه انظر
ُحجب حني املوت من نصيبه نيس كيف إليه انظر والفجور. اإلثم يف وأمضاها والخنا،
وباَن خطؤه ظهر إذا حتى يفنى، ال وأنه يموت لن خالد أنه فظن عليه، وخفي عنه
كان قد ولو املوت، لقاء من فزًعا نفسه وتفرَّقت الحياة، لفراق حزنًا قلبه تقطَّع خطله
إليه انظر الحزن. وذلك الفزع هذا من بنجوة لكان لعواقبها مستقصيًا األمور يف متبًرصا
آيات من إليه الدهر يقدِّم عما عينيه أعمى وكيف ، امُلِرنِّ الصوت هذا عن أذنيه أصم كيف

جليٍّا. وفتونه واضًحا، غروره له تظهر ناصعة، وحجج بينة
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رشائع لنفسه واتخذ األولني، أساطري وأضلَّته األقدمني أوهام خدعته كيف إليه انظر
لقد النار. من وتعصمه الجنة تدخله أنها يزعم ظاهرة، العبادة من وطقوًسا مكتوبة
بالجنة فزَت الوعود، هذه لك ت وصحَّ األوهام هذه صَدقتك إن التعس الشقي أيها فزَت
بَمكة املاثلة واألبنية القائمة األحجار لتلك بزيارتك وجحيمها النار من وبرئت ونعيمها،

وِمنًى.

َدنَ��ا ِح��َم��اٍم بَ��ِع��ي��َد ف��ل��ي��ت َع��نَ��ا وم��وٌت ع��ن��اءٌ ح��ي��اٌة
َرنَ��ا َط��ْرٌف ت��م��نَّ��ت ون��ف��س ذوْت ول��ه��اٌة َص��ِف��رْت ي��ٌد
��ن��ى ال��سَّ ب��َرف��ع س��ن��اءً ي��روم ال��دَج��ى ف��ي ِن��ي��ران��ه وُم��وِق��ُد
��نَ��ى ال��ضَّ وبُ��ْرءَ ال��خ��م��ي��ص وَم��ْلء ال��ق��م��ي��ِص َس��تْ��َر ع��اش م��ن ي��ح��اول
اق��ت��ن��ى م��ا وال أف��اد م��ا ع��ل��ى يُ��بَ��ْل ل��م َج��َدٌث ض��م��ه وَم��ن
ال��ق��ن��ا وط��ع��ُن ال��ح��ري��ر م��سُّ ـ��ه ـْ ع��ل��ي�� س��واءٌ ت��رابً��ا ي��ص��ي��ر
ال��ف��نَ��ا آِس��ه��نَّ ع��ل��ى ك��أنَّ ال��ِف��ِرن��ِد ب��ُخ��ض��ِر ال��ف��ن��اء وُش��ْرب
ك��ن��ا أم ذاك��ٌر ��بَ��ه أَل��قَّ ِح��ل��َم��ه َغ��َض��ٌب ي��زده��ي وال
ُه��نَ��ا م��ا ع��ل��ى ال��ه��ن��اءُ ول��ي��س ن��ال��ه َم��ْن ب��ال��خ��ي��ر ُ يُ��َه��نَّ��أ
ال��َم��نَ��ا ِل��ق��اء م��ن ال��ُم��نَ��ى ب��لُ��ْق��يَ��ا غ��ب��ط��ٍة ف��ي ك��ان ل��م��ن وأق��ِرْب
ون��ى ح��ت��ى ي��خ��ُدم زال وم��ا روُح��ه ج��س��دي أع��ائ��ب��ٌة
ثُ��نَ��ا وط��وًرا ُف��راَدى ف��ط��ْوًرا أع��اج��ي��بَ��ه��ا ك��ل��ف��ت��ه وق��د
ج��ن��ى وه��ذا أج��ن��ْت ف��ه��ات��ي��ك ال��غ��ص��وِن ح��اَل آدم اب��ن يُ��نَ��اف��ي
ان��ح��ن��ى ��ا ل��مَّ ال��ظ��ه��َر غ��يَّ��ر ف��ه��ل ش��ي��بَ��ه ِح��نَّ��اؤه تُ��غ��يِّ��ر
ال��خ��ن��ا وق��ال ال��َف��ِريَّ ج��اء ـ��ه ع��ل��ي��ـ ده��ٌر يُ��خ��ِن ل��م ه��و إذا
َف��ْرتَ��نَ��ى ��ه أمُّ وم��ن َح��َص��اٌن ُح��رٌَّة ��ه أُمُّ َم��ْن وس��يَّ��ان
أَن��ى م��ا م��ي��ق��اتَ��ه ول��ك��ن ال��م��ن��وِن ب��إن��اءِ َم��وِرٌد ول��ي
َع��ن��ى م��ا ج��ه��ل��وا وق��د ِج��ه��اًرا أب��ن��اءه ي��خ��اط��ب زم��اٌن
ب��ن��ى م��ا أح��داثُ��ه وت��ه��ِدم إع��داَم��ه ب��ال��ي��س��ر ي��ب��دِّل
ِم��نَ��ى أو زرت��ه��ا إذ ب��م��ك��ة َن ال��ج��ن��ا تُ��ْع��َط��ى ك��ن��َت إن ف��زَت ل��ق��د
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٣٦

وال غدوٍّا أستطيع ال غريزة، يفَّ والعجز طبيعة يل والضعف ُخلقُت وقضائه هللا بعلم
إدالج. وال ى ُرسً عىل أقدر وال رواًحا،

عفوه، من فضل إىل أكون ما أحوج ضارًعا، ذليًال يائًسا أسريًا يده يف أصبحت لقد
كرمه. من ونافلة

أملك ال مكتوًفا، موثًقا الحياة هذه يف أيامي أقيض أن العقل قضية يف يصح وليس
إذا حتى العبادة، يف والجد الطاعة يف العمل أَكلِّف ثم ا، رضٍّ عنها أدفع وال نفًعا لنفيس
والطغاة املفسدين العصاة من غريك دخل كما النار لتَدخِل قيل عنه عاجز أنا ما آت لم

والضعيف. القويِّ أو والقادر العاجز بني ما لَفْرَق وبينهم بيني وإن املجرمني،
عىل قادرون وأنهم وبطًشا، بأًسا لهم وأن وقدرة، قوة لهم أن الناس زعم لنئ
الحول من برئت قد ضيف، عاجز أني إال أعرف ما إليه، نُِدبُوا ملا مالكون ُكلُِّفوا ما
والقنوط، اليأس موقف أنفسهم الناس وقف ولنئ والجليل. الدقيق عن وعجزت والطول،
الرجاء، عظيم األمل لكبري إني القوة، أنفسهم يف اعتقدوا حني العاقبة بسوء فاستيقنوا
من األبرار ينعم حيث جنته إىل بي فيأمر عاجز ضعيف عن هللا عفو ينالني أن أنتظر
السعيد. ق املوفَّ إال بها ظِفرت إن أراني وما أبتغيها، وأمنيَّة أرجوه رجاء ذلك أصفيائه.

ال��َم��ْس��َرى وال ل��ل��غ��دوِّ م��ط��ي��ًق��ا ف��ل��س��ُت ش��ي��م��ت��ي ��ع��ُف ال��ضَّ يُ��وَج��ُد إل��ِه��ي ب��ع��ل��ِم
األْس��َرى ب��س��اح��ت��ه تُ��ْك��َرْم ك��رٌم ل��ه ي��ك��ن وم��ن ي��دي��ه ف��ي أس��ي��ًرا َغ��بَ��رُت
ك��س��رى أو ق��ي��ص��ر م��ث��ل ن��اًرا وأدخ��ل ع��ال��ٌم ه��و ك��م��ا ال��دن��ي��ا ف��ي أَأُص��ب��ح
ال��يُ��س��رى إل��ى ال��ي��م��ي��ن ذات ب��ي ف��ي��أم��ر ت��ج��اوز ي��وم م��ن��ه ألرج��و وإن��ي
وال��َح��ْس��َرى ال��ظ��وال��ُع إل��ى أي��نُ��ق��ي ف��م��ا ن��اق��ٌة ال��ش��أَو ب��ه ن��ال��ت راك��ٌب إذا
ال��ُخ��ْس��َرى ي��دَي وال األدن��ى َح��ظِّ��َي ف��م��ا يَ��ِري��ب��ن��ي م��م��ا ال��م��وت ب��ع��د أُْع��َف وإن
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٣٧

للنفس مطمًعا يكون أن خليق فإنه إليه؛ واْسَع أكربه ولكن فيه، تزهد وال املوت تحقر ال
إليه! الطريق صعوبة من أوضح وفضله رشفه عىل دليل وأي املطمنئ. والقلب الكبرية
غصصها، متجرعني خطوبها متجشمني أهوالها محتملني الحياة هذه إليه نسلك إنما فإننا

واملشقة. بالجهد إال يُنال ال املؤثَّل كاملجد فهو الخالدة؛ ودعته الدائمة راحته ابتغاء
لتخفًفا املوت بَْعَد األجزاء افرتاق يف وإن لتعب، الحياة وإن لراحة، املوت إن أجْل!

عظيم. لعبء تحمًال بالحياة التئامها يف أن كما شديد، ثقل من
سكنت مات إذا حتى حياته، يف مجتهًدا عامًال ينفك ما املكدود، الراعي هذا إىل انظر
وقد والحياة املوت بني ُخريِّ لو أحسبه وما العناء، بعد وارتاح جسمه واطمأن حركته

للفناء. ومختاًرا للحمام مؤثًرا إال أولهما ذاق

ص��ع��ُب م��س��ل��ك��ه أنَّ ج��س��ٍم إراح��َة وك��ون��ِه ال��م��م��اِت ف��ض��ل ع��ل��ى ي��دل
ال��رع��ُب وج��ب أم��ث��ال��ه��ا م��ن ش��دائ��ُد دون��ه ت��ل��ق��اك ال��م��ج��د أن ت��ر أل��م
ال��ش��ع��ب ي��ل��ت��ئ��م ح��ي��ن ِع��ب��ئً��ا ون��ح��م��ل ِث��ْق��لُ��ن��ا ُح��طَّ أج��زاؤن��ا اف��ت��رق��ت إذا
ق��ع��ُب ي��ده ف��ي ق��ام ح��يٍّ��ا ك��ان ول��و ُم��َودٌَّع وه��و راع��ي��ك ث��وى وأم��ِس

٣٨

جنى وماذا إليه! اإلساءة وتكثر الصديق تؤنِّب وعالم زالتهم! وتَتَبَّع الناس تعيب فيم
كنت لقد عاتب! وعليها كاره لها فأنت الرش من األيام لك قدَّمت أو فأنكرته، الدهر عليك
تتبع عن دافع، من له ليس واقع، موت من له منتظًرا أصبحت بما تُْشَغل أن خليًقا
أن ال بسيئاتها، وتعرتف نفسك تعرف أن حجيٍّا كنت ولقد األصدقاء. وتأنيب العيوب
األيام، جنت وال الدهر أذنب ما األيام! عىل وآثامها الزمان عىل جناياتها وتحمل تجهلها

الجانون. املذنبون نحن وإنما
واستبعد الخلود بنفسه فظن بطشه، وأطغاه سلطانه غرَّه قد الظالم هذا إىل انظر
أحبَّ السماء. يف ُسلًَّما أو األرض يف نفًقا اتخذ ولو كان أين ملدركه املوت وإن املوت، عليها
لقد حريًصا. وعليه ا جادٍّ فيه ينفك فما عليه، وتهالك العسب وطلب فيه، ورغب الظلم
يعشقه بما استبدل حتى الطبع، وجفاء الكبد وغلظَة القلب قسوة العواطف ة برقَّ بُدِّل
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السمراء اللَّْدنة القناة يف لريى إنه الفناء، وآالت املوِت أدوات الحسان الغواني من الناس
ِنب. الشَّ ثغرها ويلثم املياس قدَّها إليه يضم فاتنة حسناء بالدماء، املخضوب سنانها ويف
املاء من جدوًال فيه الفرند وتألأل جوهره وخلص رونقه صفا قد السيف يف لريى وإنه
قطرات القرن رأس عىل منه يصبُّ يكاد فال املوت، صورة عن ينم ولكنه الصفحة، نقيَّ
ويراها بها ويكلف الحرب، ليهَوى إنه العبيط. املزبد الدم من جدول منه ينبسط حتى
والنوق، الخيل من األيد ويمتطي البيد م ويتجشَّ املهامه إليها ليقطع وإنه وَزيْنَبَه. ِهنَْده
املطمنئ ويروع اآلمن فيزعج كله ذلك ليفعل إنه مطمئنون. وادعون حوله من والناس
ِوْزَره عليها وتحملون وْصمته، األيام تَِصُمون ذلك بعد أنتم ثم وإثًما، ا رشٍّ األرض ويمأل
ظاملكم وا وبرصِّ فسدت، فقد أنفسَكم أصلحوا به. هو يَُسبَّ أن خليًقا كان بما وتسبُّونها
يدخر ما وأن املوت، سيقطعها أسبابًا الحياة إىل يمد أنه إىل أرشدوه الغرور. أعماه فقد
الخيل ُدهم من يقتنى وما واألخطار، األهوال من سبيله يف يحتمل وما والنضار، الورق من
لقد الزمان. صولة عنه تردَّ ولن األيام، غارة عنه تدفع لن وبُزلها، اإلبل قوارح ومن وُغرِّها،
وأقرصذراًعا. باًعا، ألضيق املوت دفع عن وإنها امُلنْآد، وعوَده املنحني قده تقيم أن عجزْت

يُ��َؤنَّ��ُب وال��خ��ل��ي��ِل ي��ب��ُدو ال��ع��ي��ب ع��ن ل��ه م��رت��ق��بً��ا أص��ب��ح��ت م��ا ِل��يَ��ْش��َغ��ْل��ك
وأذن��ب��وا ج��اروا ح��وَّاء ب��ن��و ول��ك��ن الئ��ٌم أن��ت ال��ذي ال��ده��ُر أذن��ب ف��م��ا
ُم��ط��نَّ��ُب ��م��اِك ال��سِّ ع��ن��د أن��ه ول��و ه��اج��ًم��ا ال��ح��ت��ُف ال��ظ��ال��م ب��ي��َت س��ي��دخ��ل
أش��ن��ُب ك��ال��ن��اب وال��ِخ��رُص َل��ًم��ى ف��ذاُت ق��ن��اتُ��ه ��ا أمَّ ال��ط��ع��َن ي��ه��َوى ك��ان وق��د
وزي��ن��ب ه��ن��ٌد ال��ح��رب واس��ُم ال��ودِّ م��ن ك��اع��ٍب درُع ع��ن��ده ح��دي��ٍد ودرُع
تُ��ْج��نَ��ُب وال��س��واب��ُق تُ��ْزَج��ى ال��ِع��ي��ُس إذا ُك��وِره ف��وق ال��م��ال ب��ع��د ال��م��ال وي��ط��وي
ِم��ذْنَ��ُب ب��ال��دم ج��اش ِق��ْرن رأس ع��ل��ى أس��ال��ه إن ج��دوٌل ِف��ِرنْ��ٍد م��ن ل��ه
ُم��َح��نَّ��ُب وِط��رٌف ُرَدي��ِن��يٍّ َق��واُم ال��رََّدى ح��نَّ��ب��ه ال��ظَّ��ْه��َر ي��ق��ي��م ول��ي��س
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٣٩

وإليك جائرة، وعليك ظاملة، لك أنها وزعمت عليها، النعي وأطلَت الدنيا لوم أكثرت لقد
أساءت أو ظلمتك أنها أعرف وما إثًما، اجرتحت أو ذنبًا اقرتفت قد أنها أرى وما مسيئة.
السوء، محامل وتحملها الرش، موارد توردها إليها؛ امليسء لنفسك الظالم أنت إنما إليك،
أن لك يلذُّ واقع. فيه أنت بما وتعيبها نفسك، تكلِّفه أن خليًقا كنت ما األيام تكلِّف ثم
إليك؟! أساءت وبماذا الدنيا، عليك جنت ماذا منه. بريئة هي بما وتصفها عليها تتكذَّب
جمالها، ويستصبيك حسنها يستبيك خالبة، وهيفاء فتانة حسناء أنها عندك ذنبها كل

إليها؟! وميلك بها كلفك يف لها جناية وأي الحسن! هذا يف لها ذنب فأيُّ
زعموا لقد األغرار! عىل املتكذبني للعقول املضلني للناس اعني الخدَّ أولئك من َعِذيِري
من فيه متنقلة وتجرَّب، لتبتىل إال العالم هذا تهبط لم وأنها خالدة، نفوسهم أن لهم
من السعيد وأن ألخالقها، وتهذيبًا لها صالًحا التنقل هذا من مستفيدة جسم، إىل جسم
سيلقى منها الشقي وأن وصفه، إىل سبيل ال ما واللذة النعمة من سيلقى األنفس هذه
حق، هذا أن أحسب ما ! كالَّ وأدرانها. املادة أدناس من ره يطهِّ ما والنقمة األلم من
نصلح أن نستطيع أحراًرا مختارين أيامنا نقيض أننا أعرف وما صواب، أنه أرى وما
قد مقهورون، عبيد نحن إنما مأمونًا، طريًقا السعادة إىل بها ونسلك ونهذِّبها نفوسنا
ما إىل مجذوبني فيها نرسف فنحن محكمة، وأمراس متينة بأغالل وأرجلنا أيدينا أُوثقت

نرىض. ال ما عىل مكرهني نحب، ال
وأقسم املقيم، والشقاء الدائم الرش هي إنما سعادة، وال خري لنا الحياة هذه يف ليس
من املوت لطعم نجد أن أحرياء كنا لقد وجوًدا، فيه وللشعور بقاء ميت يف للحس أن لو

الحياة. يف نجده ال ما الطبع ومالءمة العذوبة

ال��م��ت��ك��ذُِّب ال��ظ��ال��ُم ف��أن��ت إل��ي��ك أس��ل��ف��ْت ذن��َب وال ال��دن��ي��ا ع��ل��ى نَ��ِق��م��َت
ُم��ع��ذَُّب ه��واه��ا ف��ي َص��بٌّ ه��و ب��م��ن ِج��ن��اي��ٌة ع��ل��ي��ه��ا ه��ل ف��ت��اًة وَه��بْ��ه��ا
وتَ��َه��ذَُّب أج��س��ام��ه��ا ف��ي تَ��َش��كَّ��ل ب��واق��يً��ا ال��ن��ف��وَس ه��ذي زع��م��وا وق��د
ُم��ش��ذَُّب وال��ش��ق��ي الٍق ه��و ب��م��ا ُم��ك��رٌَّم ف��ال��س��ع��ي��ُد م��ن��ه��ا وتُ��ن��ق��ُل
تُ��ج��ذَُب ِح��ب��ال��ك ف��ي ُم��ع��نٍّ��ى ول��ك��ن م��ن��ص��ًف��ا ع��ي��ش��ك أي��ام ف��ي ك��ن��َت وم��ا
أع��ذُب ال��ف��م ف��ي ال��م��وت أنَّ آلل��ي��ُت َم��ي��ٍت ش��خ��ص ف��ي ال��ح��سُّ ي��ب��ق��ى ك��ان ول��و
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٤٠

أبتغيها راحة فيها يل وما فيه. أطمع رجاء وال إليه أسمو أمل الحياة هذه يف يل ما َلَعْمُرك
وخلوده الدهر بقاء وعىل واختالفها األيام طول عىل وإني العناء. لها نفيس أكلِّف لذة وال
من حظٍّا الحياة هذه يف ليشء أن أرى وما صالحة، كل من بريء خري، كل من َلُمْجِدٌب
رواقه ومدَّ أطنابه رضب قد حزن هي إنما البتهاج. مصدًرا الدنيا هذه يف أن وال رسور،
وتغريًدا، غناءً الحمام صياح ون يسمُّ كيف املفتونني املغرورين إىل تر ألم يشء. كل عىل

وإعواًال! بكاءً يسمى أن خليًقا كان وقد
الَحِدُب وأقلها غليظ، فظ الناس عىل ومعظمها كثرية، الحياة هذه حوادث فإنَّ
للمنكوبني! ورثاء املكروبني عىل بكاءً تكون أن الحمائم هذه أصواَت أجدر فما الشفيق.
مأدبة إىل أديبًا إال حوله يرى ال وهو بلذة يسعد أو بحياة اإلنسان ينعم وكيف

منها! ويتزوَّد يغشاها أن عىل مكرًها مائدته، إىل مدعوٍّا املوت،

َل��ُم��ْج��ِدُب ال��زم��ان ط��ول ع��ل��ى وإن��ي ف��أروَم��ه��ا نُ��ج��ع��ٌة ب��ي م��ا ل��ع��م��ُرك
وي��ن��ُدُب ي��ب��ك��ي ق��ل��ُت ول��ك��ن يُ��َغ��نِّ��ي أُق��ْل ف��ل��م ال��ح��م��اَم األَْوَل��ى ع��ل��ى ح��م��ل��ُت
ال��م��ت��ح��دِّب ال ال��َف��ظُّ وغ��ال��بُ��ه��ن ك��ث��ي��رٌة ال��ح��ادث��اِت أن وذل��ك
م��ت��أدِّب ال��ف��ت��ى أنَّ ال األْدِب م��ن ال��ردى إل��ى س��يُ��ْدَع��ى أي أدي��ٌب وك��لٌّ

٤١

واألشكال، باألسماء انخداعه أعظم ما فيه! الرياء وأكثر غروره أشدَّ ما اإلنسان! ويح
يعظون أناس املحاريب يف منه قام لقد باملواعظ! واعتباره الحقائق عىل اطالعه وأقل
فيهم حقق أنه ولو منطقهم. وخدعه مقامهم ففتنه ويبرشون، وينذرون ويخوِّفون
باأللحان أنفسهم يُطِربون ب ْ الرشَّ أولئك وبني بينهم وجد ملا البحث، عنهم وأجاد النظر

خالًفا. وال فرًقا الحان، بابنة ويغذُّونها
قليًال عنه تغني وال شيئًا صاحبها تنفع ال والرياء الكيد إال بها يراد ال صالة فإن

الطاعة. متكلف من هللا إىل أقرب املعصية متعمد كان وربما كثريًا. وال
قبله. من الناس سلكها قد سبيًال املطلق الفناء إىل يسلك جائر، ضال نفسه يف كلٌّ
فلتعرفوا أال ير. والرشِّ الخريِّ ويأتلف والشقي، التقي يستوي الخالدة الغاية تلك يف هنالك
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مختلفة، أشكاًال تتشكل مادة أنتم فإنما غروركم؛ من وا ولتكفُّ الناس، أيها أنفسكم
ار الفخَّ من أنتم إنما ا، حقٍّ الفخر يف لكم أعرف فما تفخروا! ال متباينة. صوًرا وتتصور
يقدِّمه بما أولع وقد الفخر، فمه مأل قد منكم فاخر ُربَّ أال تعودون. الفخار وإىل خلقتم
الناس واتخذ حني، بعد مادته إىل ورجع أصله إىل عاد قد والثناء، املدح من الناس إليه
قطر. إىل قطر ومن بلد إىل بلد من بها متنقلني والرشاب الطعام يف يبتذلونها اآلنية منه
اآلنية فتنقل موته، بعد سيتغرَّب أنه عرف أو به سيُصنع ما درى لو له! ويحي
وأشقاها نفسه كدَّ وملا به، هام وال بالفخر ُعني ملا واألقاليم؛ األقطار يف جسمه من املتخذة

وأخطار. آمال من الحياة تكلِّفه فيما

أط��رب��وا ال��م��ش��ارب ف��ي ك��ن��اٍس ب��آٍي خ��وَّف��وا ال��م��ح��اري��ب ف��ي أُن��اًس��ا ل��ع��ل
أق��رب ال��ل��ه إل��ى ع��م��ًدا ف��ت��ارك��ه��ا م��ق��ي��ُم��ه��ا ب��ال��ص��الِة ك��ي��ًدا رام إذا
يُ��ض��رُب ل��ل��ن��ف��ع ال��ف��خ��ار ع��ن��ص��ر إل��ى ع��ائ��ٌد ال��ف��خ��ر م��ن ��اًرا ف��خَّ يُ��ْم��ِس ف��ال
وي��ش��رب أراد َم��ْن ف��ي��ه ف��ي��أك��ل م��رًة يُ��ص��ن��ُع م��ن��ه إن��اءً ل��ع��ل
ي��ت��غ��رَّب ال��ِب��َل��ي ب��ع��د ل��ه ف��واًه��ا درى وم��ا ألخ��رى أرٍض م��ن َويُ��ح��م��ل

٤٢

غريهم، لريتاح ويكدُّون الناس، ليسعد فيَْشَقون أنفسهم، عىل يؤثرون أُناس بال ما
دليل، يدعمها وال عقل يؤيدها ال شائعة، بقواعد متمسكني كاذبة، قضايا عىل معتمدين
وأن واجب، الصديق إكرام أن فزعموا األمور، تقدير يحسنوا ولم الحقوق بني خلطوا قد
يكون أن ينبغي نفيس إكرام ولكن فيه، شك ال يشء وذلك محتوم. حق بالفضل إيثاره

غريي. إكرام من يل وألزم عيلَّ أوجب
حريٍّا بالذم خليًقا إال اإلنسان يف أرى ما وأُقسم األحالم، وسِفهت العقول ضلت لقد

الجالل. ذو وامللك املمتهن الفقري ذلك يف سواء بالعيب،
من اإلنسان فيه وقع ملا فيعجبا يعقالن املنري، البدر وهذا املتألق، النجم هذا ليت

األحالم. وسفه اآلراء، خطل
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أوج��ُب م��ح��ال��ة ال ن��ف��س��ي ف��إك��راُم واج��بً��ا ص��دي��ق��َي إِك��رام��ي ك��ان إذا
��ُب ال��م��ح��جَّ وال��م��ل��ي��ُك م��ن��ا ال��ف��ق��ر أخ��و ��ٌم ُم��ذمَّ إال اإلن��س��ان م��ا وأح��ل��ف
��ب ي��ت��ع��جَّ أف��ع��ال��ن��ا م��ن ف��ي��ص��ب��َح ��ِه ِت��مِّ ب��دُر أو ال��ل��ي��ل ن��ج��ُم أي��ع��ِق��ل

٤٣

كان وربما مىضجاهل. وبما َكِلٌف، بالبقاء فأنا الغيب؛ عني وُحِجب البقاء، عيلَّ قدِّر لقد
نحب لقد ربه. من له إدناءً اإلنسان موت كان وربما الحياة. من عيلَّ وأبقى يل خريًا املوت
واألسقام األمراض بأنواع ملئ قد ناقع سمٌّ إال البقاء ما ولعمري املوت، من خوًفا البقاء

والعلل. اآلفات وألوان
نرغب أن لنا كان لقد متاح، آالمه عىل والخلود ميسور، كراهته عىل البقاء أن ولو
والحارضوالبادي. والظاعن، املقيم حكمه يف سواء محتوم، والحمام واقع املوت ولكن فيه.
لها نكون أن عىل تطلبنا غذاء، األرض لهذه نحن وإنما منه، بد ال لواقع املوت إن أجل!

الغرضني. لهذين غرينا نحن نبتدل كما وريٍّا، طعاًما
تناوله إال شيئًا يدع لم مفرت، لكذوب ذلك عىل وإنه مخدوع، ملغرور اإلنسان إن
ترشق ال أنها فزعم ْلت، الصَّ أبي بن أُميَّة خطل من تسلم لم الشمس إن حتى بكذبه،
عىل ا حقٍّ كان ولقد األنظار. وقرصت العقول صُغرت لقد واإليذاء. الرضب ينالها حتى
هي حيث من والنجوم الكواكب من وأمثالها الشمس هذه إىل ينظروا أن الناس هؤالء
ليكون إال وعطف حدب قد الهالل هذا أن أرى فما إفنائهم. يف مجدة إهالكهم عىل عاملة
مسلوًال سيًفا ليكون إال وأضاء استطال قد الصباح هذا أن أرى وما به. يُْطَعنُون رمًحا

ته. مدَّ وحانت أجله انقىض إذا املنون حوض منهم كالٍّ يُورد رءوسهم، عىل

أق��رُب ال��ل��ه إل��ى ي��م��ض��ي ال��ذي ل��ع��ل غ��ائ��ٌب ه��و ب��م��ا أدري وم��ا بَ��ِق��ي��ُت
ُم��َج��رَُّب َس��مٌّ ال��م��رء ب��ق��اء وط��وُل ال��رََّدى خ��ي��ف��ة م��ن ال��ن��ف��ُس ال��ب��ق��اءَ ت��ودُّ
ي��ت��غ��رُب وم��ن ب��أه��ل��ي��ه م��ق��ي��ٌم ُك��لُّ��ه��م ال��م��ع��اش��ُر ي��ج��ت��از ال��م��وت ع��ل��ى
وت��ش��رُب األن��اِم ه��ذا م��ن ف��ت��أك��ل ت��ب��ت��غ��ي ال��رزَق م��ث��ل��ن��ا إال األرُض وم��ا
وتُ��ض��رُب ال��ش��روق ح��ان إذا تُ��ه��ان أن��ه��ا ال��ش��م��س ع��ل��ى ح��ت��ى ك��ذَب��وا وق��د
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ال��ُم��َج��رَُّب ��ن��ان ال��سَّ وه��و ال��رَّدى ُح��ن��اه ف��ي��ه��ُم ل��ل��ط��ع��ن الح ه��الًال ك��أن
ُم��ذرَُّب ب��ال��م��ن��اي��ا ص��ب��اٌح ع��ل��ي��ه��م يَ��ُس��لُّ��ه س��ي��ٌف ال��ف��ج��ر ض��ي��اءَ ك��أنَّ

٤٤

فإنما الرياش؛ بديع من شئتم بما وزينوها الوهاج، بالنضار دوركم األغنياء أيها أذِْهبوا
تاركون. ولها ذاهبون عنها أنتم

الردى؛ ويخمده املوت يطفئه أن بد فال أضاء مهما قبًسا أجسامكم يف أن إال أرى ما
مدى. إىل إال اشتغاله وما حني، إىل إال التهابه فما

وي��ذه��ُب ق��ل��ي��ٍل ع��م��ا ي��خ��لِّ��ف��ه��ا وَربُّ��ه��ا ب��ال��نُّ��ض��ار داٌر أتُ��ذَْه��ُب
��ب ي��ت��ل��هَّ ذا ف��ه��و ح��يٍّ��ا دم��ت وم��ا ال��ردى يُ��ْط��ِف��ئ��ه ال��ج��س��م ف��ي ق��ب��ًس��ا أرى

٤٥

الحازم والحكيم العاقل اللبيب أجدر وما بالتثريب! أحراها وما باللوم! النفس أخلق ما
الحياة هذه يف بما كِلفْت فقد مجذوذ. غري وعطاءً مقطوع غري حظٍّا منهما يمنحها أن
الذي ما أدري ولست خالدة. غري ونعمة فانية زينة من مالها عىل وحرصت باطل، من
ما يعود. الرتاب وإىل ُخلق الرتاب من أنه يعلم وهو والغنى، الثروة من اإلنسان به يكلف
بالخلود الفناء ابن شغف أرى وما حمًقا. إال واإلتراب الغنى عىل الرتاب ابن حرص أجد

سفًها. إال والبقاء
أن الصمِّ ولآلذان تُفيق، أن الغافلة وللنفوس تهتدي، أن الضالة للعقول آن لقد
عىل مربهنًة لسان، بكل وتعرب لغة بكل تنطق كانت منذ الحياة هذه زالت فما تسمع؛

سوء. من به شغفت ما إىل ومشريًة رش، من عليه اشتملت ما
بأرسارها أحطت لقد بالءها، فأتقنت وبلوتها اختبارها، فأحسنت اختربتها لقد
عىل غرابته، تدهشني أو له أعجب أو أنكره شيئًا فيها أرى فما خبيئتها؛ عىل وظهرت
يكن لم الرش أو الخري فاجئة منها تفجؤهم املغفلني والبُله املضللني الحمقى أرى حني

واالستغراب. الدهش يف ون ويلجُّ العجب فيقضون عهد، بها لهم
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حني وإنكم وزور، لباطٌل الحياة هذه من خريكم إنما الناس! أيها ِرْسِلكم عىل
هي إنما حكمة. وال أصل عىل يعتمد ولم قاعدة عىل يقم لم بيشء لتعجبون به تُْعَجبون
نفًعا. منها ينتظر أو خريًا منها يرجو أن للعاقل ينبغي ما خطل، ونزوات حمق حركات
وال راجح حلم لها ليس دجاجة من خطًال وأكثر حمًقا أشد إال هذه دنياكم أرى ما
طائشة، ونزقة وثابة، نزَّاءة فهي املشية، ووقار الحركة رزانَة ُحِرَمْت قد صحيح، عقل
والقنوط منها باليأس بها العالَم أجدَر فما التدبري. يحكمها مما أكثر املصادفة تحكمها

أمرها! مستقبل من
فِهْمَت بلبك، واستأثرت الدنيا هذه تَيََّمتْك لقد بالبقاء! املشغوف بالحياة الَكِلُف أيها
إنك منها. الرهبة بكاء فيها الرغبة ببكاء تستبدل وأن عنها تصد أن ينبغي حيث من بها
إال ليست املغرب إىل املرشق من الشمس حركة إن املميت. والداء املهلكة العلة لتهَوى
التي أنفاسك أن تجد نفسك، تدبري وأحسن أمرك يف فكِّر لحياتك. ومقرصة ألجلك مقربة
العيش، طعم بها مستعذبًا الحياة ذوق بها مستلذٍّا تتحركها التي وحركاتك تتنفسها
قضاء ذلك اللحد. وبني بينك ما وتقارب املهد، وبني بينك ما تباعد لك، ُمفنية إالَّ ليست
يف املتأللئ النجم هذا ُسَهيًْال أن أترى نصري. وال عاصم منه لك ليس نافذ، وحكم واقع
الحوادث من له واجٌد املدة طول إىل منك وأدنى بالبقاء منك أحرى هو الذي السماء
سبقتها ونفوس قصرية، وأنظار ضالة، عقول ولكنها كالَّ ملجأ؟ الكوارث ومن نصريًا

حرثها. يف العاملُة والبقُر األرض، سقي يف الجادَّة اإلبل تلك الهدى إىل
إال منكم فما لذَّاتها، إىل واستنمتم الحياة إىل اطمأننتم لقد الناس! أيها لكم عجبًا
ينبغي ال ما إال وَركنتم تُْؤَمن، ال سطوة أِمنتم لقد الرجاء. ويحدوه األمل يملؤه مغرور
تسيئوا وأن الليل، وَمْقَدم النهار َمْطَلع من تَْفَرقوا أن عليكم ا حقٍّ كان لقد إليه. تركنوا أن
آمالكم، من وا َقرصِّ عليه. محرِّضة بحبه ُمغرية املوت يف ُمرغبة إال أراها ما بحياة الظن

القليلة. أيامكم تتقىضَّ حتى والراحة َعة بالدِّ أنفسكم وآثروا
يتعجل أن بها والشغف الحياة حب منكم يبلغ وال رماَحكم، واركزوا سيوفكم أغمدوا
يًدا الفطري للموت فإن بعًضا؛ بعضكم يقتل ال أنفسكم! أريحوا بعض. منايا بعضكم
أِسنَِّتكم من أثقب وِسنانًا الهدم، يف سيوفكم أمىضمن وحساًما القتل، يف أيديكم من أمهر
كلكم بعض. من بعضكم سرييح املوت فإن العناء؛ هذا من أنفسكم أريحوا للصدور.
ساعة إال هي وما عليه. يأَسفون وال به يحفلون ال ءه، وأخالَّ أصدقاءه تارك وكلكم ميت،

فيه. كانوا ما إىل واملجون الغيِّ ومن واللعب اللهو من يعودون ثم وداعه
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ال��م��ث��رُِّب ال��ل��ب��ي��ب الم وأم��ث��اَل��ه��ا ج��اه��ًدا أُثَ��رُِّب ن��ف��س��ي ع��ل��ى غ��دوُت
ُم��ت��ِرُب ب��أَنِّ��َي ح��ظِّ��ي ف��م��ا إل��ي��ه م��آلُ��ه ت��راٍب م��ن ج��س��م��ي ك��ان إذا
وتُ��ع��ِرُب ال��ج��م��ي��ل غ��ي��ر ع��ن تُ��بَ��يِّ��ُن أل��س��ن ب��أص��ن��اف ال��دن��ي��ا زال��ت وم��ا
تُ��غ��ِرب ُح��مَّ ب��م��ا ن��ف��س��ي ع��ل��ى ف��ل��ي��س��ْت ال��ف��ت��ى ع��ل��ى ب��رزءٍ ي��وًم��ا أغ��رب��ْت إذا
ال��م��ج��رُِّب ال��ول��ي��د أم م��ن ويَ��ي��أُس ل��ط��ام��ع ال��ول��ي��د أُمَّ وج��رب��ت��ه��ا
ت��غ��رُب ح��ي��ن أو ال��ش��م��س َق��رن الح إذا ب��ك��اؤه ال��ح��يَ��اة ي��ه��َوى ل��م��ن يَ��ِح��ق
ف��تَ��ْق��ُرُب ل��ل��ن��ف��وس ال��م��ن��اي��ا ويُ��دن��ي م��ول��ًدا يُ��ب��اع��د إال نَ��َف��ٌس وم��ا
يَ��ْع��ُرُب ل��ل��ح��وادث أس��ل��م��ت��ه إذا ن��اص��ٌر َم��َع��دَِّك ف��ي ل��ُس��ه��يْ��ٍل ف��ه��ل
ت��ك��ُرُب ع��وام��ُل أو تَ��ْس��ن��و نَ��َواِض��ُح م��ع��اش��ٍر م��ن ال��ه��دى ن��ه��ج إل��ى وأه��دى
ُم��غ��َرُب أزرُق ب��ال��ف��ج��ر ��ه��ا ع��مَّ وق��د ل��ه��ا بَ��َدا م��م��ا األح��ي��اء تَ��ْف��َرُق أال
وأط��َرُب ال��زؤام ال��م��وت إل��ى أَه��شَّ ف��ع��ِل��ه س��وء م��ن ِص��ْرُت ب��ق��اءٌ وش��فَّ
وأدرُب ب��اْل��ِح��م��ام أول��ى ه��ي يَ��ُد ف��ل��ل��ردى ق��ن��اًة وارك��ْز ص��ارًم��ا ف��ِش��ْم
وأُْض��َرُب ال��خ��م��ي��س ق��ل��ب ف��ي وأْط��َع��ُن ب��أس��ه��ٍم وأرَم��ى ل��ه��ام��اٍت أَف��ضَّ
وي��ش��رُب ال��خ��ل��ي��ِل ب��ع��د م��ن س��ي��أك��ل خ��ل��ي��َل��ه الِّ��ل��َه��مِّ ال��رَّْم��ِس ُم��ْط��ِع��َم أرى

٤٦

فأسبغت األيام عليه أقبلت قد الثراء، بصاحب والثقة الغنيِّ تصديق عىل الناَس أحرَص ما
واأللباب، العقول خلب حتى صاحبه فيه يظهر يكد لم بًا، خالَّ ضافيًا ثوبًا النَّعمة من عليه

هدى. وضالله صدق، وكذبه حق، باطله أن إليها فخيَّل
وسلطة، سطوة من استطعت بما وأوهمني وتغرير، تضليل من شئت بما ثني حدِّ
غري كاذب عندي فإنك ورشي؛ خريي عىل وتقِدر ورضي نفعي تملك أنك إيلَّ وخيل
أنت إن يشء. عىل تقدر وما عمًال تستطيع فما القدرة فقدَت لقد أمني. غري ومائن صادق
الخيال خدعك لقد فعال. مختار قادر أنه إليه خيل قد مستذل، مقهور عبد إال الحياة يف
الناس أيدي بني وتجاَف والطاعة، الهدى وأْعِلْن والعبادة، النسك أَْظِهْر املنى. وكذَبتك
ذلك يف أنت فما الصديق، لغيب حافظ بالعهود ويفٌّ أنك وحدثنا ولذاتها، الحياة نعيم عن
بأيدينا نلمس نكاد ولكنا الحيوان، لحم عن أيدينا بني لتتزهد إنك منتحل. مختلق إال

خليًال. أو صديًقا كان إن سيما وال اإلنسان، لحم إىل َقَرَمك
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ك��اذُب وه��و ن��ف��س��ه ع��ن أح��ادي��ثُ��ه ُص��دِّق��ْت ال��ده��ر ف��ي اإلن��س��ان أق��ب��ل إذا
ج��اذُب ِح��ب��ال��ك ف��ي إال أن��ت وم��ا ن��اف��ع��ي أن��ك ب��ال��م��ك��ر أت��وه��م��ن��ي
ع��اذب أن��ك ل��ألق��وام وت��زع��م ل��ه م��س��ت��ع��ذبً��ا ال��ِخ��لِّ ل��ح��ك��م وت��أك��ل

٤٧

به يُْغبَط ما الحياة يف فليس سعادته؛ عىل سعيًدا تحسد وال بنعمته، ًما منعَّ تغِبط ال أال
املوت يعقبها ثم النعمة وتفعمها اللذة تملؤها الحياة بئست عليه. يُْحَسد ما العيش يف وال

والهالك!
وأوضح مميزاتها أخص هو الذي الحسَّ أجد فما يُْحَمد. يشء الحياة يف ليس أجْل!
أو الحياة تُْحَمُد وكيف املكروه. إىل به ومنتهيًا السوء يف لصاحبه موقًعا إال عليها الدالئل
عمله يف ويجدُّ يعمل الزمان من لجيش مستهدًفا غرًضا إال صاحبها أرى وما فيها يُْرَغب

صخب. وال لجٌب له يسمع أن غري من للفناء
األمور، بصغار وتعلَّقنا الغرور، يف أغرقنا لقد األحالم! وَسَفِه العقول ِلَقرص أفٍّ
ومن بالضار، وتشبث للنافع ترك من فيه نحن ما فرأت فِهمت أو األرض عَقلت لو حتى

وسخف. حمق من فيه نحن مما العجَب لقضِت صغارها، إىل األمور كبار عن عدول
أال السعادة وإنما بمحال. ونكلف متعذًرا نرجو وإنما بها، ونَْكَلُف السعادة نرجو
رغبتنا وما إليه! سبيل ال ما عىل حرصنا فما ُخلقنا. وقد نخلق وأال وجدنا، وقد نوجد
به يستبدل أن وأحب بنفسه ضاق قد الشهور من شهًرا رأيت وهل عليه! قدرة ال فيما

رجب. أنها لو جماَدى فودَّت غريه،
الناس أظهر ما وكل عنه. مندوحة ال والرشموجود منه، مفرَّ ال محتوم الشقاء إن أال
وعبادة؛ زهد أو وطاعة نسك من أعلنوا ما وكل املعروف، عىل حرص أو للخري حب من
عليها وأكرهتهم غرائزهم، إليها ساقتهم الخديعة، من وألوانًا الرياء من رضوبًا إال فليس
وإنما الخري يف يرغبوا لم الناس. يلحاه وإنما نفَسه يلحي ال كالعود فهم طبائعهم؛
الناسك نسك يبهرك لقد انتحاله. إىل ألجئوا وإنما بالرب يَْكَلفوا ولم إظهاره، إىل اضُطروا
للعبادة. احتجب إنما فتظنه املحتجب احتجاب ويعجبك للطاعة، ك تنسَّ إنما فتحسبه

بالنكراء. ليخلو إال احتجب من احتجب وما للخداع، إال تنسك َمْن ك تنسَّ ما ! كالَّ
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من الناس هذه يف بما املتربمة رشور، من الحياة هذه يف بما الضيقة النفس أيتها
إىل سبيل ال الناس، غريزة وهذه الحياة، طبيعة فتلك عليك؛ هي ورفِّ عنك يض خفِّ آثام،
ما عىل والتجلد احتمالهما عىل الصرب إال حزم وال إصالحهما، عىل قدرة وال تغيريهما

وسيئات. جرائم من به يأتيان

��َج��ُب ال��شَّ ب��ع��ده��ا ح��ي��اٌة ال��ح��ي��اة ب��ئ��س ب��ن��ع��م��ت��ه نُ��ْع��َم��ى أخ��و يُ��غ��بَ��َط��نَّ ال
َل��َج��ُب ل��ه��ا م��ا ج��ي��وٌش ول��ل��زم��ان م��س��اءت��ه ف��ي ح��يٍّ��ا أوَق��َع وال��ِح��سُّ
ال��ع��ج��ُب ب��ه ي��ؤتَ��ى ل��م��ا م��ن��ه��ا ل��ط��ال س��اك��ن��ه��ا أف��ع��اُل م��ا األرُض ت��ع��ل��م ل��و
رج��ُب أن��ه��ا ُج��َم��اَدى ت��ود ف��ه��ل ام��رأٌة تُ��ْخ��َل��ِق ل��م أن ال��س��ع��ادة ب��دء
َويُ��ن��ت��ج��ُب يُ��ْل��َح��ى إذ ال��ُع��وُد ل��ك��ن��ك ُم��ن��ت��َج��بً��ا ك��أن ل��خ��ي��اٍر تَ��تُ��ْب ول��م
ُم��ح��ت��ج��ب ل��ل��نَّ��ك��راء أن��ت وإن��م��ا ن��س��ٍك م��ن األق��واِم ع��ن اح��ت��ج��ب��َت وم��ا
ي��ج��ب ك��ذا وت��س��ل��ي��ًم��ا ص��ب��ًرا ف��ق��ل��ت وق��ذًى أذًى ف��ي إن��ي ال��ن��ف��ُس ل��َي ق��ال��ت

٤٨

يغيب حني إال الرأي صاحب يْحَمدون ال ميتًا. عيلَّ ويُثنون حيٍّا، يعيبوني للناس عجبت
وعرفوا حقه إليه أدَّوا أنهم ولو ثناء. منهم يُرضيه وال حمد منهم ه يرسُّ فال شخصه، عنهم
ع مشجِّ حياته يف لدعائه واستجابتهم عليه وثنائهم عنه رضاهم من له لكان صنيعته له
داؤنا معتلُّون، مرىض الحياة هذه يف جميًعا ولكنا هدايته. يف له ب ومرغِّ لهم النصح عىل
فيما يوقعاننا اللذان هما الداء وذلك العلة وهذه الحياة. عىل الحرص وعلَّتنا النفس، حب

الجميل. وجحود النعمة كفر من نكره

ع��ج��ُب ذا إن غ��يَّ��ب��ون��ي وق��د ُم��ثْ��ٍن ل��ه��م ق��ام ث��م ح��يٍّ��ا أع��يَّ��ب��ونِ��َي
ي��ج��ب م��ا ف��وق ح��بٍّ��ا دن��ي��اه ي��ح��ب َدِن��ًف��ا ك��ل��ن��ا أم��س��ى ال��بَ��ِريَّ��َة ن��ح��ُن
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٤٩

ذلك دون أخالقهم من تعاني فإنك املنطق؛ وحالوة الحديث عذوبُة الناس من يَْخَدَعنَّك ال
عىل تنم كاذبة زينة ألفاظهم وإنما فيه، خري ال رشٌّ أخالقهم إنما أليًما. وعذابًا ُمرًَّة ِعرشًة

ورياء. كذب من دونها ما
فهم صحيح؛ نظر والحقائق املعاني يف لهم ليس ألَفاظ، ء وأِخالَّ أسماء لعشاق إنهم
علة التسمية هذه يف لهم وما ماك، والسِّ والفرَقَد والهالل النجم يسمون منافقون، كذبة
الشمس بأهداب فتعلَّقوا أعمالهم، وصغرت آمالهم، َعُظمْت قد معقول. باعث وال مفهومة
والفجور. الغيِّ ووسائل واإلفك الرش بأسباب الحقيقة يف يتعلقون وإنما الخري، يبتغون

ال��َع��ذَُب ت��س��ت��ع��ذب ب��م��ا أت��ت��ك وإن ُم��َع��ذِّب��ٌة دن��ي��ان��ا س��ك��ان أخ��الُق
ك��ذب��وا م��ا ش��دَّ وِس��َم��اًك��ا وف��رق��ًدا وُض��ًح��ى وال��ن��َدى وب��دًرا ه��الًال ��ْوا َس��مَّ
ُم��ْج��تَ��ذَُب ال��ش��رِّ ح��ب��ال ف��ي ل��ه إالَّ ن��ظ��ٍر م��ن ال��ش��م��س ب��ح��ب��ال يُ��نَ��ط ول��م

٥٠

مضطر إليها هو الحاجة له لتعِرض أحدهم إن حتى الناس، عىل الضعف اشتمل لقد
الضعف ألوان من لون وهو الحياء ولكن الفرصة لنيلها سنحت وقد حريص، وعليها
أمىس إذا حتى ظهًرا، فتَقريه بك يُلِمُّ الضيف ذلك يريد. ما وبني بينه ويحول يمنعه
وإنه ممتلئ، شبعان أنه وزعم ذلك أنكر فيه ورغبَته الطعام إىل ميله عن فسألته الليل
بهم، والَربِّ الناس إىل اإلحسان أهل من كنت فإن َلِغٌب. وجائع َحِرٌب، لساغٌب الحق يف
ذلك يف إياهم مشاورتك فإن فيه؛ تشاورهم أن غري من وبرَّك إحسانك إليهم فأزلف
الحياء من تحملهم ألنها وترضهم تشتهيه، شيئًا تمنعك ألنها ترضك ولهم: لك ضارة

الحال. وسوء الحرمان عىل والضعف
حقريًا، اإلحسان عىل تُصغر ال وجدت. ما إليهم وقدِّم استطعت، ما إليهم أَْحِسن
فأما َسَغبَه؛ وأطفأت جوعه أخمدت أنك الجائع إىل اإلحسان من فحسبك هيِّنًا. تزدر وال
به وترتبص الفرصة له تُتََحنيَّ الحاجة فوق فيشء الطيبة املختلفة الطعام بألوان إلذاذه

واملقدرة. الطاقة

72



العالء أبي صوت

أرُب ال��ِق��َرى ب��ع��ض ف��ي ل��ك ه��ل ب��ال��ل��ي��ل ُظ��ُه��ًرا أط��ع��م��تَ��ه إن ال��ض��ي��َف ت��س��أِل ال
ال��ح��رُب ال��س��اغ��ُب وه��و ال��زاَد أش��ت��ه��ي ال ��ن��ُه يُ��َل��قِّ ق��وٍل م��ن ذل��ك ف��إنَّ
��َرُب وال��صَّ ال��طُّ��ْرث��وُث أن��ه ول��و ف��ي��ه تُ��ؤام��ره ال ت��أتَّ��ى م��ا ل��ه ْم َق��دِّ
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