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التصوفوالسياسة

العقاد محمود عباس بقلم

مرتجماته من طائفة بني جمع لطيًفا ديوانًا عزام الدكتور شعر من قرأت ما أول كان
يف عزام مبتكرات من وطائفة اإلسالم، بشاعر امللقب إقبال محمد املتصوف للشاعر
من العربية يف ألنهما الشعرين يف النسق وتشابه الروحية، املعاني أو الصوفية املعاني
لعزام مثنوية لقرأت حتى املعنيان، تشابه أقول وال الجوان، وتشابه واحد، ناظم كالم

وتحقيق. مراجعة بعد إال السهو هذا أصحح ولم إقبال، كالم من حسبتها
ويرتجم بإقبال يعجب عزام الدكتور ألن التشابه هذا الروحيان الجوَّان يتشابه ال
معانيه إليه توحي العربي شاعرنا روح يف صوفية سليقة من بد فال العربية، إىل كالمه
هي عزام نفس يف الروحية السليقة هذه أن القولني من األصح أن شك وال وخواطره،
اإلعجاب مصدر هي السليقة فهذه بشعره، اإلعجاب إىل به ومالت إقباًال إليه حبَّبت التي

األصيل. ومبعثها األول مصدرها بإقبال اإلعجاب وليس بإقبال،
ويتمكن عندي يثبت الخاطر هذا يزل فلم اللطيف الديوان ذلك بعد لعزام أقرأ وُعدُت
املثاني هذه قرأت ثم حينه، يف أقرأه أن فاتني قديًما أو الشعر من جديًدا له قرأت كلما
وموضوعاتها، أبياتها تتبعت كلما ويتمكن كذلك يثبت يزل فلم الخاطر هذا ذهني ويف
السليقة أصالة عىل الشواهد أسوق أن أردت إذا معظمه، أو الديوان، أنقل أكاد حتى

األديب. العالم الشاعر نفس يف الصوفية



املثاني

أن البحر صفحة عىل القمر ضوء يلهمه من أحد من الصوفية يقتبس أن يحتاج ال
يقول:

ذن��ب��ي ت��ط��ه��ي��ر ل��دي��ه ��ي ف��أرجِّ م��اء ن��ب��ع س��اط��ًع��ا ال��ب��در أح��س��ب
ق��ل��ب��ي ت��ن��وي��ر ل��دي��ه أت��م��ن��ى ف��ي��ًض��ا األش��ع��ة م��ن وأراه

يقول: أو

وب��ح��َرا ن��وًرا يُ��خ��ال وص��ف��اءٌ ُط��ه��ر واألش��ع��ة ال��م��اء ذل��ك
وط��ه��َرا ص��ف��ًوا ف��ؤاد ي��ا واش��رب��ْن وأض��ي��ئ��ي ف��اط��ه��ري ن��ف��ُس ي��ا إي��ه

الجمال اتخاذ ومن الكون بجمال النفس تطهري من املتصوف بفطرة أشبه فليس
هللا. إىل واسطة

ورشيعة الباطن رشيعة بني يفرق من أحد من الصوفية يقتبس أن يحتاج وال
التفريق: هذا الظاهر

أث��ام ع��ن��دي ال��ح��الل ه��ذا ق��ل��ت ت��دع��ه ال م��ح��لَّ��ل ه��ذا ق��ي��ل
ح��رام ال��ق��ل��وب ش��رع��ة ف��ي وه��و ح��الل ال��ف��ق��ي��ه ش��رع��ة ف��ي ه��و

وقصة الخفية، والفضائل الظاهرة للفضائل الزمن قديم من التصوف ميزان فهذا
الكريم. القرآن آي من بهما مذكِّر خري السالم عليهما والخرض موىس

كما األزمان حدود من متحررة األبد آفاق النفس تواجه أن التصوف أعماق ومن
الشاعر: قال

واألوط��ان ال��ب��ق��اع ح��دود ض األر ه��ذه ف��ي األح��رار ي��ب��ال��ي ال
ال��زم��ان ح��دود ن��ف��ُس��ه ت��رى ال ح��ت��ى ي��ح��رَّر م��ن ال��ن��اس وم��ن
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والسياسة التصوف

قال: كما أو

ُدوار ال��زم��ان ف��ي ال��ن��اس أخ��ذ وُم��س��ٌي وص��ب��ح دائ��ر ف��ل��ك
ت��ك��رار ب��ه م��ا ال��ده��ر ت��ج��د ول��ي��ل ن��ه��ار م��ن ال��ن��ف��س ح��رر

وهناك هنا املتفرقة العبارة يقتبس فإنما التصوف معاني يف الناقل اقتبس وإذا
بعيد هو وما قريب هو فيما واحد بمنظار يشء كل إىل تنظر التي السليقة يقتبس وال
يجعل أن املثاني شاعر إىل أوحت التي هي السليقة وهذه الصوفية، الحقيقة لباب من

املاء. من الوضوء جانب إىل العفة من وضوءًا للصالة

م ل��ل��ظُّ��الَّ ال��ص��الة أح��لَّ ق��د ذا م��ن ال��م��ص��ل��ي ال��ظ��ال��م اس��أل
األن��ام ح��ق��وق م��ن ال��ن��ف��س ي��رح��ض اغ��ت��س��ال ل��ل��ص��الة ال��ط��ه��ر أول

تبدي التي الشواهد معرض يف أسلفت، كما معظمه، أو كله الديوان أنقل أن أريد وال
وسنزيد الشواهد، عىل معتمد غري القارئ فسرياها املنظورات، مختلف يف النظرة هذه

السياق. هذا غري سياق يف أخرى شواهد ييل فيما عليها
يعلم كما — عزام الوهاب عبد الدكتور إن وسيايس؟ أصويف عجب! القارئ: يقول
السياسة أهل زمرة يف ثَمَّ ِمْن وهو الباكستان، دولة عند املوفق مرص سفري — القراء
الصوفية مثال أنه إال يشاء، ما منهم القائل يقول مثال يف عرصنا ألبناء مثلوا الذين

واملتطهرين.
وتصحيح اإلنسانية النفس لتجلية املناسبات أصلح ألنها املناسبة بهذه ألرحب وإنني
يف البحث وهو الحديث، البحث معارض أهم من معرض يف والفكرية األدبية املوازين
إنها سطور قبل قلنا التي الشواهد موضع وهنا والنيات، األعمال ومصادر امللكات حدود
ينظر حني واحد نسق يف — قصد غري وعىل قصد عىل — تأتي ألنها السليقة عىل تدل
تربط التي السليقة عىل الشواهد بعض ييل فيما وسنورد املنظورات، جميع إىل الشاعر
مثال إىل املعاني هذه يف يشء ألقرب وإنها معانيها، أرشف يف السياسة وبني التصوف بني

واملتطهرين. الصوفية
يدين ألنه السياسة؛ ومَلكة الصوفية السليقة بني املثاني شاعر يجمع أن يف عجب ال
الذين «الفناء» متصوفة من إقبال كان وما إقبال، بشعر اإلعجاب إىل دعته التي بالصوفية
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املثاني

ولكنه خافيه، إىل ظاهره من الوجود يواجهون أو العالم يواجهون حني «ال» يقولون
أو الحياة مظاهر من مظهر لكل نعم» «نعم يقولون الذين «الثبوت» متصوفة من كان

الوجود.
ألنه: الحياة؛ غمرة من يهرب ال تصوف

وُف��ت��ون وم��ط��م��ع ب��م��ال ق ال��س��و ف��ي ال��ت��ص��وف ي��ع��رف إن��م��ا

وساوس منها أخرجت النفس مألت إذا املعايل ألن املعايل، عن ينكص ال وتصوف
الشيطان:

ال��ش��ي��ط��ان وس��اوس م��ألت��ه��ا وإال ب��ال��م��ع��ال��ي ال��ن��ف��س ام��أل

تصوف سيما وال يتناقضان، ال السياسة ميادين يف والعمل التصوف هذا ومثل
السيايس يقول كما املتصوف يقول وسالم. وئام الياء إىل األلف من وهو «السفارة»

الشاعر: مع السفري

ب��ك��الم ك��الم��ه��م وأالق��ي وح��دي��ث��ي م��س��م��ع��ي ال��ن��اس أم��ن��ح
واألف��ه��ام األس��م��اع وراء م��ن ح��دي��ث ال��ف��ؤاد ف��ي ذاك وس��وى

الشاعر: مع السفري السيايس يقول كما املتصوف ويقول

وال��س��م��اُت وج��وه��ه��م وش��اه��ت س ب��ال��ن��ا ظ��ن��ي س��اء ل��ل��ن��ف��س ق��ل��ت
ال��م��رآة تُ��َش��وُِّه وج��ه ُربَّ وان��ظ��ر ن��ف��س��ك م��رآة اص��ق��ل ق��ال��ت:

الشاعر: مع السفري السيايس يقول كما املتصوف ويقول

ال��ت��ج��ري��ب ع��واق��ب ف��ن��ه��ت��ن��ي ظ��نٍّ��ا أح��س��ن��ت األن��ام ب��ه��ذا ك��م
ال��ق��ل��وب ص��الح ف��ي��ه��م آم��ًال ظ��ن��ي ح��س��ن ف��ي��ه��م ع��اودت ث��م
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والسياسة التصوف

الشاعر: مع السفري السيايس يقول كما املتصوف ويقول

إل��يَّ��ا وح��ب��ب��نْ��ه��م أص��ل��ح��نْ��ه��م ألن��اس ب��غ��ض��ًة ال��ن��ف��س ف��ي إن
ول��يَّ��ا ح��قٍّ ل��ك��ل واج��ع��ل��نِّ��ي ف��ؤادي م��ن وال��ه��وى ال��ح��ق��د واغ��س��ل

والعبد: الحر بني به مفرًقا النفس ضبط يف قوله كله ذلك وجماع

س��واه ق��ي��َد ال��ح��ي��اة ف��ي وأب��ى ب��رض��اه ن��ف��س��ه ال��ح��ر ق��يَّ��د
ه��واه ع��ن ن��ف��س��ه ت��ق��ي��ي��د غ��ي��ر ق��ي��د ك��ل راض��يً��ا ال��ع��ب��د وت��رى

بالحسنى الناس وأخذ والتغايض املصافاة فضائل يف كلها تلتقي خصال فهذه
وكلها األحوال، جميع يف الهوى عىل الحكمة وتغليب النفس ضبط مع املعاذير، وبسط

واآلحاد. األمم بني السفارة لوازم ألزم من كذلك وكلها الصوفية، مالزمات من
من يقتبس قد الناقل املتصوف إن قلنا حني عنيناه بما اآلن يحيط القارئ وأحسب
عىل املنظورات جميع إىل «املتصوفة» بالعني ينظر وال هناك وعبارة هنا عبارة التصوف

لقاء. أحسن والسفري املتصوف يتالقى السليقة وبهذه املنوال، هذا
سفريًا يكون أن قبل بعلمه والرشق مرص بني سفريًا كان السيايس الشاعر أن عىل
سفارات من يُحَسب ثقافتهما تقريب يف أثر واألُردية الفارسية لدراسته وكان بعمله، لهما
تعريفه إليه: يُسبَق لم الذي التقريب هذا ومن والعمل، العلم فيها تعاون التي األدب
يف بلغتنا ُكِتَب ما أوىف فهو والعربية؛ الفارسية اآلداب يف الرباعية بتاريخ العربية قراء

املوضوع. هذا
لنا تجدد فإنها والهنود، الفرس وآداب آدابنا بني جديدة صلة املثاني هذه وستكون
النسبة فضل عليها وتريد األمم، هذه شعر من مختارة طائفة فيه أفرغت الذي القالب
هللا قه وفَّ وخياله، وفطنته سليقته من السيايس العالم الشاعر استوحاه فيما العربية

يفيد. ما أتم املشكور بجهده وأفاد العليا، السفارة هذه من للمزيد
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مقدمة

الرحيم الرحمن هللا بسم

فكتب العقاد محمود عباس األستاذ القدير املبدع والشاعر الكبري، األملعي الكاتب تفضل
املثاني. لهذه مقدمة مشكوًرا

تسميتها. وعىل األبيات هذه نظم تاريخ عىل هذه كلمتي أنا فأقرص

١

الطائرة، يف حتى الحرضوالسفر، يف يل خطرت شتى. أوقات يف مثاني نظمتها أبيات هذه
والنهار. بالليل العمل، وحني الفراغ حني خطرت

وكتبت النظم. وتواىل الخطرات وتوالت أمثالها، أنظم أن يل فبدا منها األوىل نظمت
تيرست حتى نظمت ما فحفظت الطريق يف نظمت ما وكثريًا أحيانًا. نظمه فور نظمت ما

كتابته.
لئال األبيات مع أثبتهما لم ولكني ومكانه، النظم وقت أسجل أن عىل حرصت ثم
كان أو معهما، يكمل أو بهما، يتضح باملعنى، متصلني يكونا أن إال بهما، القارئ أَُعنِّي

أخرى. فائدة إثباتهما يف
الخميس يوم كراچي مدينة من العرب بحر شاطئ عىل األوىل الخطرة نظمت
٢١) الهجرة من وألف وثالثمائة وسبعني إحدى سنة القعدة ذي من والعرشين التاسع

١٩٥٢م). سنة آب
١٧) ١٣٧٤ه صفر عرش ثامن األحد يوم املقدمة، هذه أكتب وأنا آخرها ونظمت

.(١٩٥٤ سنة األول ترشين



املثاني

الثانية. الطبعة يف بأخواتها أنظمه ما أُلحْق النسق هذا عىل بعُد من النظم توايل وإن
بالتقديم منها املتشابهات أجمع ولم التاريخ ترتيب عىل نظمتها كما ونرشتها
ويجاوران معناهما، يف أخرى أبيات عن َمَكانًا يَبُْعَداِن معنى يف بيتني فُربَّ والتأخري،

عنهما. بعيدة معاٍن لها أبياتًا
التي للمثاني جمًعا أو عليها، اشتملت لفكرة توضيًحا املثاني لبعض عنوانًا وكتبت
التي واألزمنة األمكنة من زمان أو واحد مكان يجمعها التي أو واحد معنى يف تتواىل
حرف بكتابة تتابَُعَها وبَيَّنُْت واحد عنوان تحت هذه جمعت األبيات، مع أثبتها أن رأيت

أرقامها. بجانب ت
والحق، والخري والجمال، الجالل إىل دعوة من املثاني هذه يف ما تبنيُّ للقارئ وأدع
اإليمان من ِتَها بُعدَّ الحوادث ولقاء الدنايا، عىل واالستكبار الدائب، والجد امُلرشق، واألمل

الكريمة. الحياة معاني من بهذه يتصل وما والصرب،

٢

املثاني وسميتها

الثنائية، األبيات يف الفرس أدباء كاصطالح رباعيات، األبيات هذه أسمي أن يل بدا وكان
بعد التسمية هذه عن عدلت ولكني العرص، هذا يف العرب أدباء بني العرف جرى وكما

التأمل.
البيان: وإليك

الفارسية يف الرباعي (أ)

الهجري. الثالث القرن أواخر منذ الحديث، الفاريس الشعر عرف منذ الرباعي وزن عرف
العجم أشعار معايري يف املعجم كتاب مؤلف الرازي قيس بن محمد الدين شمس ويقول

بالفارسية:1 املوضوع هذا يف كتب ما وأقدم أوسع وهو —

الهزج بحر من أخرج — الرودكي2 وأحسبه — العجم شعراء متقدمي أحد إن
الرباعي. فسمي السليمة الطباع إليه تميل مقبوًال وزنًا
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مقدمة

الشاعر إن فيقول الوزن من الرضب هذا اخرتاع قصة املؤلف يروي ثم
جمًعا فرأى عيد يوم يف غزنة مدينة متنزهات يف يجول كان اخرتعه الذي
عيون إليه اتجهت فصيح مليح صبي وبينهم بالجوز. يلعبون الصبيان من
تتدحرج رجعت ثم وجاوزتها الحفرة تصب فلم جوزة الصبي فرمى النظارة،

الصبي: فصاح فيها وقعت حتى

ك��و ت��اب��ن رود ه��م��ى غ��ل��ت��ان غ��ل��ت��ان

الحفرة). قعر إىل ذاهبة تتدحرج (تتدحرج
جميًال وزنًا فيها وأدرك الصوت، هذا يف الجملة بهذه الشاعر فأعجب
شطًرا إليه وضم الهزج، بحر من أخرجه حتى العروض أوزان عىل فقاسه
متفقة والرابعة والثانية األوىل الشطرات فصارت وزنه، عىل وبيتًا قافيته عىل

مطلقة. والثالثة القافية، يف

يقول: أن إىل به الناس وافتتان وفروعه، الوزن هذا شيوع املؤلف يصف ثم

نظم وما «قوًال» الوزن هذا من بالعربية نظم ما يسمى أن العادة وجرت
وغري «ترانه» الوزن هذا ملحونات3 يسمون العلم وأهل غزًال، بالفارسية

ا.ه. «الرباعي». املستعربة وسماه «دوبيت» امللحون

«دوبيت» سمي كما أشطر أربعة من مؤلَّف ألنه رباعيٍّا سمي الرضب هذا أن وظاهر
مؤلَّف ألنه رباعيٍّا ْوُه َسمَّ املستعِربَة إن يقول املعجم مؤلف ولكن بيتني، من مؤلف ألنه
مفاعيلن عىل يزيد ال العربية يف الهزج ألن العربي؛ العروض بحساب أبيات أربعة من
البيت الفارسية يف الشطر فساوى تفعيالت، أربع فيه شطر كل الفارسية ويف مرات، أربع

العربية. يف
وال ٦٤٩ه سنة ألف فاريس كتاب وهو األشعار، معيار كتاب يف ما هذا ويوافق
عن كتابه يف هللا رحمه الندوي سليمان سيد الشيخ الكتاب هذا عن نقل مؤلفه، يعرف

الخيام:
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املثاني

وُه وَعدُّ مرصاع كل ْوا وَقفَّ كثريًا، شعًرا الرباعي) (وزن هذا عىل القدماء وقال
وسموه أبيات أربعة الرباعي القدماء حسب ولهذا … املشطور الرجز مثل بيتًا

األربعة. يف التقفية والتزموا «الرباعي» بالعربية وسموه بيت» «جهار
منها بيت كل وعدوا األوزان، هذه مربعات تركوا فقد املتأخرون وأما
شطر) كل يف (يعني التقفية يشرتطوا ولم «دوبيت» الرباعي وسموا مرصاًعا

ا.ه.

األشطر مقفاة الباخرزي رواها التي العربية الرباعيات أن هذا يؤيد مما ولعل
مرصاع؛ كل تقفية التزموا القدماء إن األشعار معيار صاحب بقول نسلِّم ال ولكنَّا كلها،
الشطر فيها يَُقفَّ لم املتقدمني من وغريهما والعنرصي الرودكي عن رباعيات أُِثَرْت فقد

الثالث.
الرباعي، وزن عىل واملتأخرون املتقدمون الشعراء اتفق قد إجماًال: يقال أن ويمكن
الشطر إطالق إىل املتأخرون ومال يلتزموه، ولم كلها الشطور تقفية إىل املتقدمون ومال
أهي التسمية تعليل يف واختلفوا بالرباعي تسميته عىل واتفقوا أيًضا، يلتزموه ولم الثالث

أبيات. أربعة أم أشطار أربعة إىل نسبة

الهزج من نصفها الرباعي وزن يف رضبًا وعرشين أربعة الفرس شعراء أخرج وقد
بمفعولن. ويبتدئ األخرم الهزج من ونصفها بمفعول، يبتدئ وهو األخرب،

اصطالح يف ولكنها والعلة، الزحاف من لحقها بما الهزج من بعيدة ظاهرها يف وهي
به. متصلة منه مأخوذة العروضيني

العربية يف الرباعي (ب)

املعجم: مؤلف يقول

فيه ينظم فلم العرب عند معروًفا الوزن هذا يف املستعمل الزحاف يكن ولم
اإلقبال، كل اليوم عليه أقبلوا املحدثني من املطبوعني ولكن عربيٍّا، شعًرا القدماء

العرب. بالد كل يف العربية الرباعيات وشاعت

أن وعرفنا الهجري. السابع القرن أوائل يف كتابه قيس بن محمد الدين شمس ألف
العربية. البالد كل يف عرصه يف شائعة كانت العربية الرباعيات
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مقدمة

القرص» «ُدمية مؤلف الباخرزي الحسن بن عيل هو منه أقدم آخر مؤلَّف كالم وهذا
الحسني بن أحمد ترجمة يف يقول الهجرة، من وأربعمائة وستني سبع سنة املتوىفَّ

والفاريس): (العربي اللسانني أصحاب من وهو عرصه شعراء من الخطيب

قوله: مثل الرباعي وزن عىل نظمها قطع إال شعره من يبلغني ولم

وال��ل��ه ق��راري ه��ج��ره واس��ت��ه��ل��ك وال��ل��ه ف��ق��اري ف��راق��ه ه��اض ق��د
وال��ل��ه ح��ذاري ال��ه��وى م��ن يُ��ْغ��ِن ل��م وال��ل��ه ون��ه��اري ل��ي��ل��ي َم ال��دَّ أُذِْري

وقوله:

ال��ب��ان ق��ض��ي��ب ق��دُّه ��ن ه��جَّ ق��د ج��ان��ي ظ��ل��وم ه��وى ج��س��دي أب��ل��ى
ال��ع��ان��ي ه��ذا ف��ك��ك��ت ل��و ض��رك م��ا ث��ان��ي م��ن ل��ه وم��ا أض��ح��ى م��ن ي��ا

الباخرزي العبار ألبي والدي أنشدني حتى الطريقة هذه سمعت أكن ولم
قوله: منها النمط هذا عىل رباعيات

ع��ل��ة ب��ج��س��م��ي وم��ا واس��ت��ن��ه��ك��ن��ي ال��ذلَّ��ة أس��ي��ر ال��ه��وى ص��يَّ��رن��ي ق��د
ب��ال��ل��ه إال ق��وة وال ح��ول ال ك��ل��ه ب��ص��ب��ري ه��ج��ره واس��ت��أص��ل

مقاله. من لها أخوات إىل
قوله: فمنها وزنه عىل كثرية أعداًدا منها فنظم منواله عىل والدي نسج ثم

ال��ق��ل��ب ش��ان ه��واك أرى زل��ت ال ال��ق��ل��ب ِع��ن��ان ب��دُر ي��ا أع��ط��ي��ت��ك
ال��ق��ل��ب م��ك��ان وال��ل��ِه أن��زل��ت��ك ال��ق��ل��ب ص��وان ال��ص��در ي��ك��ن ل��م ل��و

أنا: وقلت

ال��خ��لَّ��ْه ي��س��د ب��وص��ال��ه خ��لٌّ ال��َم��لَّ��ْه ف��اف��ت��رش��ت ه��واي َم��لَّ ق��د
ال��ل��ه س��ب��ح��ان ع��ل��يَّ أج��وره م��ا س��لَّ��ْه ه��ج��ر ب��س��ي��ف ك��ب��دي أدم��ى
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املثاني

الباخرزي. كالم انتهى
منه: ويؤخذ

أنشده حتى بها يسمع فلم الباخرزي زمن حتى العربية يف تَِشْع لم الرباعيات أن (١)
بعضها. والده

الفارسية. وزن عىل العربية الرباعيات وأن (٢)
تلتزم الفارسية أن مع األربعة الشطور تنتظم العرب رباعيات يف التقفية وأن (٣)
وتقفيته. إطالقه يجوز منها، الثالث وهو الباقي والشطر ثالثة، أشطر بني التقفية فيها
تكرر التي وهي أحيانًا، املردوفة القافية استعملوا العربية الرباعيات ناظمي وأن (٤)

قبلها. التقفية وتراعي بعينها، كلمة فيها

الرباعية: يف كما

وال��ل��ه ف��ق��اري ف��راق��ه ه��اض ق��د

إلخ. …
والرباعية:

ال��ق��ل��ب ع��ن��ان ب��در ي��ا أع��ط��ي��ت��ك

إلخ. …
الرباعيات أن ويظهر كلها، أوزانه الفاريس الشعر يف شائع التقفية من النوع وهذا
عمت حتى بعُد. من شاعت ثم الباخرزي أيام بالنشوء عهد وحديثة قليلة كانت العربية

املعجم. صاحب قال كما العربية البالد

القافية يف ونظام يخصها، وزن لها والعربية الفارسية يف الرباعيات أن قدمت مما يتبني
رباعيٍّا. يعد بيتني بيتني نظم ما كل فليس يميِّزها؛

األدبني يف املتبع االصطالح عىل إبقاء رباعيات، هذه أبياتي أسمي أال رأيت لهذا
مثنى. مثنى فيها األبيات كانت إذ املثاني وسميتها والفاريس، العربي

تَْقَشِعرُّ ثَاِنَي مَّ تََشاِبًها مُّ ِكتَابًا اْلَحِديِث أَْحَسَن َل نَزَّ ﴿هللاُ الكريم: القرآن يف جاء وقد
ِهللا﴾. ِذْكِر إَِىلٰ َوُقلُوبُُهْم ُجلُوُدُهْم تَِلنُي ثُمَّ َربَُّهْم يَْخَشْوَن الَِّذيَن ُجلُوُد ِمنُْه
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مقدمة

القرآن. من مأخوذة سمًة تسمى أن صيتًا، األبيات هذه وحسب فخًرا، وحسبي
الجمال من صورة يف املثاني هذه بإخراج عنايتها املعارف لدار لشاكر وإني

أعمالها. كل يف ُعِرَفا اللذين واإلتقان
ا.ه. وكفى. حسبي وهو امللهم. هلل والحمد

١٣٧٤ه سنة صفر عرش ثامن األحد كراچي
١٩٥٤م األول ترشين ١٧
عزام الوهاب عبد

هوامش

يف املعرب اسمه آخر كتاب وللمؤلف الهجري، السابع القرن أوائل يف كتب (1)
اليوم. يوجد ال العرب أشعار معايري

الكبار. الفرس شعراء أقدم السمرقندي الرودكي جعفر أبو (2)
للغناء. لحن ما (3)
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املثاين

١

البحر1 أيها

ال��ب��ح��ور؟ ه��ي��اج م��ا ال��ب��ح��ر أي��ه��ا ول��ي��ًال ن��ه��اًرا ث��ائ��ٌر زاخ��ٌر
ال��ده��ور؟ م��رور ع��ل��ى س��ي��خ��ل��و أو ي��وًم��ا ال��ده��ر ه��دي��رك م��ن خ��ال ه��ل

٢

ال��ظ��الم2 س��ت��ر ال��ج��م��ال وي��ص��ون س��ت��ًرا ج��م��ال��ك ع��ن ال��ش��م��س ت��رف��ع
واإلظ��الم اإلص��ب��اح ح��روف م��ن س��ط��ًرا ج��م��ال��ك م��ن ال��ن��اس ي��ق��رأ

٣

ل��ل��ف��ؤاد3 ب��رق وم��ض ت��ب��دو ث��م اخ��ت��ف��ى ال��دَّْج��ن ف��ي ك��ال��ن��ج��م ت��خ��ت��ف��ي
وس��واد ب��ي��اض ل��ل��ع��ي��ن ذان ظ��اه��ٌر ووم��ض غ��ي��ب ف��ي أن��ت



املثاني

٤

وم��ض��اء ع��زٌم ل��ل��ن��ف��س ف��ي��ه��م��ا وس��ل��ب إي��ج��اب ال��ت��وح��ي��د إن��م��ا
ال��ك��ه��رب��اء4 ق��ط��ب��ا ال��ق��ل��ب ف��ي ف��ه��م��ا ق��اه��رة ق��وة وإال ال

٥

ك��م��ي��ن ال��ف��ؤاد ف��ي ال��ن��ار ول��ظ��ى س��ي��ري وال��ج��وارح ال��ع��ي��ن ي��ش��غ��ل
وش��ج��ون الع��ج ال��ق��ل��ب ف��إذا زن��د ك��ق��دح��ة ال��ذك��رى وت��ث��ور

٦

ج��ل��يُّ ن��ب��ع ال��ف��ؤاد ف��ي ول��ه ح��ي��نً��ا ش��ئ��ون��ي ف��ي ال��دم��ع ي��ن��ب��ع
خ��ف��ي5 ن��ب��ع ال��غ��ي��وب ف��ي ول��ه ح��ي��نً��ا ال��ع��ي��ن ف��ي ي��ج��ي��ش وأراه

٧

ال��م��ك��ن��ون س��ره ال��ق��ل��ب ول��دى وِك��ذب ص��دق ال��ك��الم ف��ي ي��ك��ن إن
ي��م��ي��ن6 ال ش��اه��د ال��وج��ه وع��ل��ى دل��ي��ل ال��ع��ي��ون ف��ي ال��ص��دق ف��ع��ل��ى
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املثاني

٨

ب��ك��الم ك��الم��ه��م وأالق��ي وح��دي��ث��ي م��س��م��ع��ي ال��ن��اس أم��ن��ح
واألف��ه��ام األس��م��اع وراء م��ن ح��دي��ث ال��ف��ؤاد ف��ي ذاك وس��وى

٩

ال��رم��ال ب��ي��ن ال��م��ي��اه ك��ان��ب��ج��اس ش��ت��ى وال��ش��واغ��ل ال��ش��ع��ر ي��ن��ب��ع
وج��ب��ال7 ب��ه��ا س��رى ف��ي��اٍف ك��م ت��دري ل��س��ت ص��اف��يً��ا ال��م��اء ت��ب��ص��ر

١٠

الوجدان

ال��ع��ق��ب��ات ي��ذل��ل وزم��اٌع ش��ب��اة ك��ل ت��ف��ل ع��ق��ب��اٌت
ال��طُّ��ُرق��ات ف��ي األه��واُل ق��ه��رت��ن��ا وي��ح��دو يَ��ه��دي ال��وج��دان ل��وال ن��ح��ن

ت ١١

ال��رك��ب��اُن ب��ي��أس��ه��ا وت��ن��اج��ت وأع��ي��ا ال��ط��ري��ق أظ��ل��م ك��ل��م��ا
أذان ال��دي��ار إل��ى وه��داه��م ن��اًرا ل��ل��م��ن��ازل ال��رك��ب أب��ص��ر
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املثاني

١٢

القمر نور يف

ذن��ب��ي ت��ط��ه��ي��ر ل��دي��ه ��ي ف��أرجِّ م��اء ن��ب��ع س��اط��ًع��ا ال��ب��در أح��س��ب
ق��ل��ب��ي ت��ن��وي��ر ل��دي��ه أت��م��ن��ى ف��ي��ًض��ا األش��ع��ة م��ن وأراه

١٣

اإلباء

ش��ه��يِّ ك��لَّ ال��ث��م��ار ت��ري��ن��ا ض األر ف��ي ال��ح��س��ن ح��دائ��ق ع��ب��رن��ا ق��د
وح��ش��يِّ ك��ط��ائ��ر ف��م��ض��ي��ن��ا إل��ي��ه��ا نُ��ِس��فَّ أن ع��ن وك��بُ��رن��ا

١٤

والقلب الحسن بني

ان��ط��ب��اع ال��ج��م��ال ع��ل��ى ول��ق��ل��ب��ي ف��ؤادي ف��ي ش��ك��ل��ه ال��ح��س��ن ي��ط��ب��ع
ش��ع��اع8 ال��م��راي��ا غ��ازل م��ا م��ث��ل ورد أخ��ذٌ وال��ح��س��ن ن��ف��س��ي ب��ي��ن

١٥

خ��ل��ي��ل دون األن��ام ه��ذا ب��ي��ن غ��ري��بً��ا أراك ص��اح��ب: ل��ي ق��ال
س��ب��ي��ل��ي9 وه��ذي ع��ال��م��ي ف��ي أن��ا غ��ري��ٌب األن��ام ب��ل ك��ال ق��ل��ت:
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املثاني

١٦

ب��ال��ظ��واه��ر ح��وس��ب��وا ح��ي��ن وخ��ُزوا أن��اس ال��ح��ض��ي��ض إل��ى ت��ه��اوى ق��د
ال��س��رائ��ر؟10 ت��ب��ل��ى ي��وم ي��ك��ون��ون م��ا أن��اس؟ ي��ك��ون ف��م��ا ش��ع��ري ل��ي��ت

١٧

ج��دي��ب ف��ال��ه��واء األرض اه��ب��ط ع��اٍل: ال��ج��و ف��ي وه��و ل��ل��ص��ق��ر ق��ل��ت
خ��ص��ي��ب م��رع��ى ال��س��م��اء وع��ن��ان وع��زم��ي ج��ن��اح��ي ف��ي ال��ص��ق��ر: ل��ي ق��ال

١٨

وال��ض��وض��اء األم��واج، واص��ط��خ��اب وري��ح م��وج األي��ام ب��ح��ار ف��ي
ب��ي��ض��اء درة ال��ع��زم ألول��ي ت��ث��وي ال��ق��اع ف��ي ال��ض��ج��ي��ج ه��ذا ت��ح��ت

١٩

األس��رار؟ أروع م��ا أَنْ��ِب��ئَ��نِّ��ي س��ر ب��ص��درك ك��م ل��ل��ي��ل: ق��ل��ت
األس��ح��ار ف��ي ال��م��ن��ي��ب ك��دم��وع س��ر ظ��الم��ي ف��ي ض��اء م��ا ق��ال:
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املثاني

٢٠

ب��ن��ف��س��ي أخ��ل��و ح��م��اك ف��ي َع��لَّ��ِن��ي س��ت��ر ك��ل أَْس��ِب��َل��ْن ال��ل��ي��ل أي��ه��ا
ح��س��ي وال��ص��م��ت ب��ال��ظ��الم ف��اج��م��ع��ن وض��وء ص��وت ض��وض��اء ف��رَّق��ت��ن��ي

٢١

ح��ي��ران زم��ان��ه ف��ي ت��ائ��ٌه وط��ي��ن م��اء ق��ل��ي��ل وح��دي، أن��ا
ال��زم��ان ف��ي��ه ي��ت��ي��ه وك��ونً��ا ض واألر ال��س��م��وات ب��ك وأران��ي

٢٢

ال��ض��وض��اء؟ م��ا ال��ض��ج��ي��ج م��ا ال��وغ��ى م��ا ال��غ��ن��اء؟ م��ا ش��اج��يً��ا ال��ل��ح��ن م��ا ص��اح
وع��داء وف��رق��ة ن��ف��ار أو وائ��ت��الف ووح��دة ات��س��اق

٢٣

ال��ح��دود ف��ي��ه��ا ت��ض��ل ش��ارداٌت ن��زع��اٌت وح��ده��ا ال��ن��ف��س إن��م��ا
وخ��ل��ود ع��ال��م ب��ال��ل��ه وه��ي ون��ظ��ام ش��رع��ة ب��ال��ح��ق وه��ي
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املثاني

٢٤

الليل يف العرب بحر ساحل عىل

ح��ال��ي ال��ك��واك��ب م��ن ب��ح��ر ت��ح��ت س��ف��ي��ن ف��ي��ه ت��ض��يء ب��ح��ر ذاك
وال��آلل��ي م��ن��ه��م��ا ال��ش��ه��ب ن��ب��ت��غ��ي ع��زم أرب��اب ال��ب��ح��ري��ن ب��ي��ن ن��ح��ن

ت ٢٥

ُرخ��اء وري��ح ص��رص��ر وب��ه وع��ذب ِم��ْل��ٌح ب��ح��ران، ف��ؤادي ف��ي
وص��ف��اء ل��ص��اح��ب��ي ع��ذب وه��و ع��ص��وف ال��ب��غ��اة ع��ل��ى ُم��رٌّ ف��ه��و

٢٦

ال��ره��ي��ب��ا ال��ف��س��ي��ح ال��ع��ال��م ي��ب��ل��غ ح��ت��ى ال��ع��وال��م ف��ي ال��ف��ك��ر ي��رت��ق��ي
ال��ق��ري��ب��ا وال��م��راد األرض ي��ب��ت��غ��ي ف��ي��ه��وي ي��راه ب��م��ا ي��ع��ي��ا ث��م

٢٧

القمر نور يف البحر

وب��ح��ًرا ن��وًرا ي��خ��ال وص��ف��اء ط��ه��ر واألش��ع��ة ال��م��اء ذل��ك
وط��ه��را ص��ف��ًوا ف��ؤاد ي��ا واش��رب��ْن وأض��ي��ئ��ي ف��اط��ه��ري ن��ف��س! ي��ا إي��ه
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املثاني

٢٨

الوجدان

م��ق��ص��ودي م��ا ال��ح��ي��اة ِخ��َض��مِّ ف��ي أدري ل��س��ت ت��س��ل ال ال��ن��ف��س: ق��ال��ت
ب��ع��ي��د م��ن ل��ي ي��ل��وح وم��ن��اًرا وري��ًح��ا ش��راًع��ا أرى أن��ي غ��ي��ر

٢٩

وح��س��ود وم��ف��ت��ٍر ب��ب��اٍغ ض األر ه��ذه ف��ي األخ��ي��ار ي��ب��ال��ي ال
ال��خ��ل��ود ش��ط��ر اآلف��ات ه��ذي ب��ي��ن ط��ري��ًق��ا ي��ش��ق��وا ل��م ي��ب��ال��ون ل��و

٣٠

ال��ح��رب��اء ط��ب��ي��ع��ة أن��اس ف��ي ع��ج��ي��بً��ا: رأي��ن��ا وك��م س��م��ع��ن��ا ك��م
وم��س��اء وض��ح��وة ُغ��ُدوٍّ ف��ي ب��ل��ون ل��ونً��ا ي��ب��دل��ون ف��ه��م

٣١

ال��ع��ب��اد ث��واب ي��رت��ج��ي م��ن خ��اب ع��ب��اد ع��ن��د ال��ث��واب تُ��َرجِّ ال
أي��ادي م��ن ل��ق��وا م��ا وب��ال��ك��ف��ر نً��ا إح��س��ا ب��اإلس��اءة ي��الق��ون ك��م
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٣٢

م��ن��ه ف��ر إذا ي��س��ت��ح��ي وال ال ع��ق��وًرا ك��ل��بً��ا اإلن��س��ان ي��ع��ادي ال
ع��ن��ه ت��ج��ب��ن ح��ي��ن تَ��ْخ��َز وال ه ف��اح��ذر األن��اس��ي م��ن ع��ق��وٍر ك��م

٣٣

الليل هدأة بعد القمر نور يف

ن��ور ال��ل��ي��ل ف��ي ال��م��ن��ام ح��م��اك ق��د ع��ي��نً��ا ت��ؤرق ك��م ال��ن��ف��س ق��ال��ت:
م��ن��ي��ر ن��وم ال��ج��م��ال ه��ذا إن ظ��الم ل��ن��وم ت��ع��ج��ل��ي ال ق��ل��ت:

ت ٣٤

ال��ض��ل��وع ب��ي��ن ال��ح��ن��ي��ن وج��اش ر ال��ن��و م��ن ش��ع��اع ف��ي ال��دم��ع ق��ط��ر
دم��وع��ي؟ ش��ع��اع م��ن ال��ن��ور ت��رى أم ض��ي��اء ذوب ال��دم��وع ه��ذي ق��ل��ت:

ت ٣٥

ال��ت��س��ط��ي��ر ف��ي ال��ي��راع ف��يَ��ِج��دُّ ع��ي��ن��ي ت��س��ب��ح ال��ض��ي��اء ف��ض��اء ف��ي
ال��م��ن��ي��ر ال��ش��ع��اع م��ن وم��دادي يُ��راع��ى وح��ٌي ال��س��م��اء َع��ن��ان م��ن
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٣٦

مالية بدرجات املطالبة ذكر عىل

األم��وال م��ن ب��ل ال��ع��ل��م م��ن ال درج��ات11 ف��ي ال��زم��ان ع��ل��م��اء
ال��رج��ال؟ ن��ف��وس ُق��وَِّم��ْت ب��ه��ا نً��ا أث��م��ا ال��وظ��ائ��ف ه��ذه أت��رى

٣٧

وش��ج��ون ت��ج��م��ع��ت دم��وع م��ن ص��دي��ق م��ن ل��ي ب��ق��ي��ن ك��ل��م��ات
ال��ح��ن��ي��ن! ذات ال��ص��دور وت��ف��ن��ى س ال��طِّ��ر ع��ل��ى ال��ح��ن��ي��ن ي��ب��ق��ى ن��ف��س��ي! ل��ه��ف

٣٨

ف��ري��ِد ن��ظ��َم ال��ب��ي��ان ون��ظ��م��ت ال��آلل��ي ن��ث��ر ال��ب��ي��ان ن��ث��رت ق��د
وح��س��ود؟ ل��ج��اه��ل اح��ت��ي��ال��ي م��ا ع��ي��ون ��ت وغ��ضَّ أع��ي��ٌن ف��َرنَ��ت

٣٩

ت��ع��د ال أع��ص��ًرا ��ْرُت ُع��مِّ ق��ل��ت: س��ن��ي��نً��ا َع��ِم��ْرَت ت��رى ك��م ل��ي: ق��ي��ل
أَُح��دُّ ال س��ي��رت��ي، اآلب��اد وإل��ى م��اٍض ال��ده��ر ف��ي اآلزال م��ن��ذ أن��ا
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٤٠

وش��ق��اق ن��ف��رة ال��ش��ر ب��ي��ن��م��ا وات��ص��ال أل��ف��ة ال��خ��ي��ر إن��م��ا
واآلف��اق12 ال��ن��ف��وس ت��س��ت��م��ر ون��ظ��م ات��ص��ال وف��ي ج��ذاب ف��ي

٤١

ون��ح��س س��ع��د ب��ي��ن م��ا وص��روف وخ��س��ر رب��ح ال��ح��ي��اة ج��ه��اد ف��ي
ن��ف��س��ي»13 ي��دن��س ع��م��ا ن��ف��س��ي «ص��ن��ت ��ا: ح��قٍّ ق��ال م��ن ال��س��ع��ي��د وال��س��ع��ي��د

٤٢

العرب بحر ساحل عىل

وج��زِر م��دٍّ ب��ي��ن م��ا وش��ك��وًال خ��ط��وًط��ا م��ح��وَت ك��م ال��ب��ح��ر أي��ه��ا
س��ط��ر؟ ك��لَّ ك��ت��اب��ن��ا م��ن غ��اس��ل وج��زر َم��دٌّ ال��زم��ان أك��ذاك

ت ٤٣

ل��ح��ون تَ��ف��نَ��ى ال��ن��ش��ي��د ب��ه��ذا أو س��ك��وُن ي��وًم��ا ال��ض��ج��ي��ج ل��ه��ذا ه��ل
يَ��ح��ي��ن؟ َخ��ت��م ال��ك��ت��اب أل��ه��ذا س��ط��وًرا ف��ي��ك ال��ري��اح ت��خ��طُّ ك��م
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ت ٤٤

َخ��ِل��يَّ��ْه م��ن��ك ال��ض��ل��وع إخ��ال م��ا ش��يء غ��ي��ر ف��ي ال��ه��ي��اج إخ��ال م��ا
ال��بَ��ِريَّ��ْه رب ح��ب��اك وج��د أي ل��ي ف��ق��ل وج��د ه��ي��ام ه��ذا إن

ت ٤٥

ال��ص��م��ي��م ف��ي ح��ي��ات��ن��ا ه��ذي ق��ي��ل: ش��ه��وات؟ ف��ي ال��ه��ي��ام م��اذا ق��ل��ت:
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ال��ج��س��وم14 ح��ي��اة إل��ى — ص��دق��ت��م إن — وروح ع��ق��ل ح��ي��اة زي��دوا ق��ل��ت:

٤٦

قبيلتان

ال��ك��الب15 ت��غ��زو ال��ك��الب وض��ع��ي��َف ال��ذئ��اب ت��س��ط��و ال��ذئ��اب ب��ج��ري��ح
ان��ت��س��اب ال��ق��ب��ي��ل��ت��ي��ن ف��ي ف��ل��ه ق��وي ال��ض��ع��ي��ف ح��ارب ف��إذا

٤٧

النفس يف فراغ ال

األوث��ان م��ع��اب��د م��ألت��ه وإال ق��ل��بً��ا ب��ال��ت��وح��ي��د ام��ألن
ال��ش��ي��ط��ان وس��اوس ش��غ��ل��ت��ه��ا وإال ب��ال��م��ع��ال��ي ال��ن��ف��س واش��غ��ل

٤٨

اإلباء لذة

ال��ُخ��يَ��َالء16 ه��ذه تُ��َح��لِّ��ئْ��َك ال وم��َراٌد َم��ْوِرٌد ِغ��رُّ ي��ا ق��ي��ل:
اإلب��اء ال��ك��ري��م ل��ذه م��ا خ��ي��ر ل��ك��ن ال��ل��ذاذة أرى إن��ي ق��ل��ت:
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٤٩

القلوب رشيعة

أث��ام ع��ن��دي ال��ح��الل ه��ذا ق��ل��ت: ت��دع��ه ال م��ح��ل��ل ه��ذا ق��ي��ل
ح��رام ال��ق��ل��وب ش��رع��ة ف��ي وه��و ح��الل ال��ف��ق��ي��ه ش��رع��ة ف��ي ه��و

٥٠

ال��رب��ي��ع ورد وب��ي��ن ش��ع��ري ب��ي��ن أراه��ا ب��ال��رم��وز ال��ل��ح��ن ص��ل��ة
ب��دي��ع17 ل��ح��ي��ن رم��وز م��ن��ه وه��ي ش��ع��ري ت��رج��ي��ع ال��ورود ه��ذه ل��ح��ن

٥١

ن��ف��س��ي ح��دث��ت خ��ل��وت م��ا وإذا ح��دي��ٌث ال��ج��ل��ي��س م��ع ح��ي��نً��ا ل��ي
ح��دس��ي ت��ص��ح��ي��ح ال��ن��ف��وس وح��دي��ث وح��دس ظ��ن ال��ج��ل��ي��س ف��ح��دي��ث

٥٢

مدينة يف الطري تسكنها دوحة

األط��ي��ار: ت��ش��اِك��ي ل��ي��ل ك��ل م��ن��ه��ا أس��م��ع ال��دي��ار ف��ي دوح��ة
واألن��وار ال��ض��وض��اء ه��ذه ب��ي��ن ع��ل��ي��ن��ا األن��اس ال��ف��ط��رة ��ص ن��غَّ
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٥٣

اإلن��س��ان خ��ل��ق��ة ف��ي س��ر أي ألخ��ي��ه: م��ح��ل��ق ن��س��ر ق��ال
ال��َع��ن��ان ف��ي ��ًرا م��دمِّ واف��ى ث��م ف��س��اًدا وال��ب��ح��ار ال��ب��ر م��أل

٥٤

واملكان الزمان بُعد

ال��زم��ان م��ر ال��ب��ع��اد زاد ث��م م��ك��ان��ي ال��دي��ار ع��ن ت��ن��اءى ق��د
ب��ال��م��ك��ان أو ب��ال��زم��ان ن��أى م��ا م��ق��ي��م ف��ي��ه��ا ال��ف��ؤاد أن غ��ي��ر

٥٥

م��ن��اص م��ن ت��ح��ول ع��ن ل��ه م��ا ج��دي��ًدا ث��وبً��ا ي��ج��ت��اب ي��وم ك��ل
اإلخ��الص! م��ب��دل ي��وم ك��ل ل��ك��ن وال��ف��ع��ل ال��ك��الم ف��ي م��خ��ل��ص

٥٦

الغروب بعد البحر عىل

ج��ب��ان ك��ل��ي��ل م��ع��دم ع��اج��ز وط��ول ح��ول ض��ع��ي��ف وح��دي أن��ا
ال��ش��ج��ع��ان ت��ه��اب��ه وش��ج��اع واق��ت��دار غ��ن��ى ف��ي م��ن��ك وأن��ا
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٥٧

ال��زم��ان ح��س��اب ف��ي س��رت وك��م ـ��ر ال��ع��م��ـ م��ن ع��ددت ك��م ل��ل��ن��ج��م ق��ل��ت:
وال��ح��س��ب��ان ال��زم��ان ف��وق أن��ا اب��ت��س��ام: ف��ي س��ائ��ًرا ال��ن��ج��م ل��ي ق��ال

٥٨

أصدقاء رسائل

ب��ق��ي��ن��ا ال��زم��ان ع��ل��ى ن��اض��رات س��ن��ي��ن��ا م��ن��ذ ُق��ط��ف��َن زه��رات
ب��ل��ي��ن��ا18 م��ن��ه��ا ق��ط��ف��ن وغ��ص��ون ازده��اًرا إال األي��ام ت��زده��ا ل��م

ت ٥٩

ال��ده��ور م��ر ش��ذاه ي��غ��ي��ر ل��م ك��ال��زه��ور ن��اض��ر ال��خ��ط ذل��ك
ال��س��ط��ور رب ال��ص��دي��ق أي��ن أي��ن ح��دي��ثً��ا وال��ف��ؤاد األذن ي��م��أل

٦٠

١٣٧٣ه سنة صفر هالل

واألع��وام ال��ش��ه��ور ج��ل��ت��ك ك��م م��ط��الٍّ األن��ام ع��ل��ى ه��الًال ي��ا
ج��م��ام أو وق��ف��ة ال��ده��ر ل��ه م��ا ط��رف أده��م ج��ب��ي��ن ف��ي غ��رة
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٦١

أس��ت��ار وخ��ل��ف��ه ع��ي��وب ع��ن س��ت��ر ي��ك��ش��ف ح��ي��ن ال��ن��اس ي��ف��ض��ح
واألس��رار؟ ال��غ��ي��وب وت��ب��ل��ى ءِ ال��خ��ْب ع��ن ال��ق��ل��وب ت��ك��ش��ف ل��و ك��ي��ف

٦٢

ن��ادي ك��ل ف��ي ب��ذاك وأب��اه��ي وق��ول��ي ف��ع��ال��ي ف��ي ال��ط��ه��ر أدَّع��ي
واألح��ق��اد ب��ال��ظ��ن��ون دن��س��ت ن��ف��س ب��ت��ط��ه��ي��ر ل��ي م��ن ن��ف��س��ي! ل��ه��ف

٦٣

وال��س��م��ات وج��وه��ه��م وش��اه��ت س ب��ال��ن��ا ظ��ن��ي س��اء ل��ل��ن��ف��س ق��ل��ت:
ال��م��رآُة ت��ش��وِّه وج��ٍه ُربَّ وان��ظ��ر ن��ف��س��ك م��رآة اص��ق��ل ق��ال��ت:

٦٤

الوجدان

ال��َم��واِم��ي ف��ي ُم��ثَ��وٍِّب ه��اٍد ص��وت س��م��ع��ن��ا ال��ط��ري��ق ح��ارت ك��ل��م��ا
ال��ظ��الم ح��ن��اي��ا ف��ي ال��ب��رق خ��ف��ق��ة رأي��ن��ا ال��ظ��الم أط��ب��ق ك��ل��م��ا
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ت ٦٥

ت��ه��دى ل��ل��ق��ط��ب ال��س��ف��ي��ن ف��ي إب��ر ه��دت��ه ال��ظ��الم ف��ي ال��ب��ح��ر راك��ب
ل��ق��ص��د19 ت��ه��دي ال��ض��ل��وع ف��ي إب��رة ت��ذكَّ��ْر ال��ح��ي��اة ال��خ��اب��ط أي��ه��ا

٦٦

والفقر الغنى

ف��ؤادْه ف��ي ذل��ة ال��م��ال ي��ج��م��ع ف��ق��ي��ر ال��ع��ب��اد إل��ى غ��ن��يٍّ ك��م
ل��م��رادْه ص��اغ��ًرا ال��م��ال ي��خ��ض��ع غ��ن��ي ال��ع��ب��اد ع��ن وف��ق��ي��ر

٦٧

األف��ك��ار ح��س��اب��ه ف��ي ت��ع��ب��ت ح��ت��ى ال��ت��ق��ل��ب ف��ي ال��ده��ر أس��رع
ال��دُّواُر م��داه��ا ف��ي ال��ن��اَس ي��درك ح��ت��ى ب��ال��ن��اس األي��ام وت��دور

٦٨

ي��م��ي��ل ه��واه إل��ى وغ��وي وج��ه��ول ح��اس��د ال��ف��ض��ل ي��ن��ك��ر
ق��ل��ي��ل األن��ام ف��ي ال��ح��ق ن��اص��ر ف��ي��ه��م ال��ح��ق يُ��خ��ذل ال��ن��اس أك��ث��ر
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٦٩

زهرات20

ال��ت��ل��وي��ن؟ ب��دائ��ع وح��ب��اه��ا ف��ي��ه��ا ال��ت��ش��اك��ل أح��ك��م ال��ذي م��ا
ال��ع��ي��ون ف��ي ع��رائ��ًس��ا وج��اله��ا ع��ل��ي��ه��ا ال��ج��م��ال أف��رغ ال��ذي م��ا

ت ٧٠

ب��س��ت��ر ال��ظ��الم ح��اط��ه��ا ب��ع��دم��ا س��ك��رى ل��ل��ص��ب��ح ب��س��م��ن زه��رات
ف��ج��ر ن��ور ف��ي ج��ل��ت��ك ك��ف أي ل��ي��ل؟ ج��ن��ح ف��ي رع��ت��ك ع��ي��ن أي

ت ٧١

وش��روِق وم��غ��رٍب ون��ج��وٍم وص��ب��ٍح ل��ي��ل َل��ون م��ن زه��رات
ب��ال��ت��زوي��ق؟ ت��ه��ي��م ك��ف أي ف��ي��ه��ا؟ ال��ح��س��َن ت��ؤلِّ��ف ع��ي��ن أيُّ

ت ٧٢

س��اِم��ْع أُذَْن ت��خ��الُ��ه��ا أو ح��دَّق��ت ك��ع��ي��ون تَ��َف��تَّ��َح��ْت زه��رات
ال��م��س��ام��ع؟ ه��ذي وََع��تْ��ُه ِش��ْع��ٍر أيُّ رأت��ه؟ ال��ع��ي��ون ه��ذي ح��س��ن أي
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ت ٧٣

ن��اظ��راِت م��ب��ي��ن��ًة س��ام��ع��اٍت ب��اس��م��اِت م��ن��ي��رة زه��وًرا ي��ا
ِش��يَ��ات؟21 أم ت��ألَّ��ف��ت م��ع��اٍن م��ن ل��دي��ه��ا ل��ون وك��ل م��ع��ن��ى ك��ل

٧٤

م��ن��ي��َرا ص��ب��ًح��ا ال��ظ��الم ب��ع��د أن ع��ل��م��ي وال��ت��ب��ل��د ال��ي��أس م��ن��ع
ك��روَرا ول��ل��زم��ان س��روًرا ن ال��ح��ز وم��ع ي��س��ره، ال��ع��س��ر وم��ع

٧٥

األسواق يف التصوف

ب��دي��ن ال��ح��ي��اة غ��م��رة م��ن ف��ر ت��ق��يٍّ م��ن ت��ص��وُّف ش��ي��ئً��ا ل��ي��س
وف��ت��ون وم��ط��م��ع ب��م��ال ق ال��س��و ف��ي ال��ت��ص��وف ي��ع��رف إن��م��ا

٧٦

املوسيقى

ع��ج��ي��ب ب��ل��غ��ز ال��ح��ج��ى وت��الق��ي ال��غ��ي��وب ض��م��ي��ر م��ن ال��ص��وت ت��ع��ل��ن
ال��ح��ب��ي��ب22 ص��وت ب��ه��ن واف��ى ك��ي��ف وب��ك��ًم��ا ��ا ص��مٍّ ب��دون أدوات
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ت ٧٧

ال��م��ح��زون؟ ب��ص��دره أن��ي��ن أم ع��ود أوت��ار رن��ي��ن ش��ع��ري ل��ي��ت
ح��ن��ون23 ع��ل��ي��ه ح��ن��ا ب��ص��در أم أن��ي��ن ع��ود ب��ص��در ش��ع��ري ل��ي��ت

٧٨

شعري

واألط��ي��ار ال��غ��ص��ون وت��ن��اج��ي واألش��ج��ار ال��ن��س��ي��م ح��ف��ي��ف م��ن
األش��ع��ار ب��دائ��ع ق��ل��ب��ي ص��اغ خ��ف��ي ال��ق��ل��وب م��ن وخ��ف��وق

ت ٧٩

األزه��ارا24 أش��ع��ل ال��ش��ع��ر وم��ن ش��ع��ري أن��س��ج ال��ري��اض زه��ور م��ن
ش��رارا ش��ع��ري أن��ف��اس ب��ع��ث��ت��ه��ا ن��ب��ت أل��وان ال��ري��اض زه��ر إن

٨٠

غ��ي��وب ال��ض��ل��وع ب��ي��ن وط��وت��ه ف��ه��ام��ت ن��ف��س��ي وع��ت��ه س��ر أي
م��ح��ج��وب س��ره ال��ف��ك��ر وع��ن ح��دي��ث ق��ل��ب��ي وم��لء س��م��ع��ي م��لء
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٨١

الطري توكل

ش��ر أل��ف ح��اط��ه ال��ط��ائ��ر م��س��رح م��ه��ًال ال��م��ب��ك��ر ل��ل��ط��ائ��ر ق��ل��ت
25 ب��ُض��رِّ أَُم��سَّ ل��م رح��ت ق��د ث��م ي��وم ك��ل ف��ي غ��دوت ل��ك��ن ق��ال

ت ٨٢

وش��رق غ��رب ب��ي��ن م��ا خ��ف��وق ف��ي رزًق��ا ل��ك أرى ال ل��ل��ط��ي��ر ق��ل��ت
ب��رزق ع��ي��ي��ن��ا ف��م��ا ي��وم ك��ل غ��دون��ا ج��ه��ول ي��ا ال��ط��ي��ر: ق��ال��ت

٨٣

غنت أم الحمامة تلكم أبكت

ف��ك��ري ت��ح��ي��ر ل��ق��د غ��ن��اء؟ أم ن��وح ال��م��رج��ع: ل��ل��ط��ائ��ر ق��ل��ت
ال��م��ع��ري26 ك��الم ودع ل��غ��ن��ائ��ي، وزه��ر م��اء ب��ي��ن م��ا أن��ص��ت ق��ال:

٨٤

ل��ل��ق��ري��ض؟ ت��ِخ��ذت��ه وزن أي م��ه��ًال ال��م��غ��رد ل��ل��ب��ل��ب��ل ق��ل��ت
ع��روض م��ن م��ح��رر ش��ع��ري إن ق��ي��وًدا ل��ش��دوي ت��ل��ت��م��س ال ق��ال
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٨٥

الشعر

ال��زه��رات ه��ذه أب��دع��ت ث��م ط��وي��ًال س��ك��ت ص��اح��ب: ل��ي ق��ال
ك��ل��م��ات27 ف��ي ال��س��ك��وت ف��اض ث��م س��ك��وتً��ا ش��ع��ري ك��ان ب��األم��س ق��ل��ت:
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٨٦

هدى ثم خلقه يشء كل أعطى

األوك��ار؟ ف��ي ال��ف��راخ ل��تُ��ق��ي��ت ع��ن��اء ال��ط��ي��ور ��ل ح��مَّ ال��ذي م��ا
ال��ص��غ��ار ب��ط��ون ف��ي ت��ح��ش��وه ث��م وك��دح خ��وف ب��ي��ن م��ا ال��ق��وت ت��ج��م��ع

ت ٨٧

ال��ب��ح��ار َق��ِص��يِّ إل��ى س��ف��اًرا ـ��ر ال��ب��ح��ـ ف��ي ال��س��واب��ح ع��ل��م ال��ذي م��ا
ال��دي��ار28 ش��ط��ر اإلي��اب وتُ��ِغ��ذُّ دف��يء م��ه��اء ف��ي ال��س��رء ت��ض��ع

٨٨

الليل جوف يف

ال��ظ��الم ص��در ح��واه س��ر ه��و ب��ع��ي��ن��ي ال��دم��وع م��ن وح��ي ف��اض
ال��ه��وام��ي ب��ال��دم��وع ال��ع��ي��ن ي��رف��د خ��ف��ي ن��ب��ع ال��زم��ان وراء م��ن

ت ٨٩

ال��ظ��الم ض��م��ي��ر وف��ي خ��ي��ال��ي ف��ي أض��اءت ال��دم��وع م��ن ق��ط��رات
واألي��ام ال��خ��ط��وب وراء م��ن زن��د أورت��ه ال��ذك��ري��ات ش��رر
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٩٠

وب��ب��ال��ي أس��راره��ا وب��ص��دري ال��ل��ي��ال��ي ص��در ح��واه س��ر أن��ا
وخ��ي��ال��ي ت��ف��ك��ري ع��ن��ه ك��ل خ��ف��ي س��ر األس��رار ووراء

٩١

ال��ق��م��راء أش��ع��ة وح��وت��ه��ا ح��وت��ن��ي ال��ظ��الم م��ل��ؤه��ا ح��ج��رة
ال��ض��ي��اء ك��ث��ي��ر ع��ال��م ف��ي وه��ي ظ��ل��م��ات ت��ل��ف��ه��ا ن��ف��س رب

٩٢

ل��ه��ي��بَ��ا ي��ه��اب وال ن��ار، ك��ل م��ح��بٍّ��ا ك��ال��ف��راش ال��ق��ل��ب أج��د
غ��ري��بَ��ا وال��دي��ار األه��ل ي��ه��ج��ر ال��ف��ي��اف��ي ف��ي ط��ائ��ًرا أل��ف��ي��ه ث��م

٩٣

م��ك��ن��ون وس��ره ع��ادت ث��م ع��ي��ون وج��ه��ي ب��ُح��رِّ أط��اف��ت ك��م
ظ��ن��ون ال��ف��ؤاد إل��ى ه��دت��ه��م م��ا ل��ك��ن ال��ج��وارح ط��ائ��ر زج��روا
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٩٤

الشعر

ه��ي��ام ل��ق��ل��ب��ي روض��ه ف��ي ك��ان ول��ك��ن ح��ي��نً��ا ال��ق��ري��ض ت��رك��ت ق��د
ال��ك��الم م��ن��ه ي��رت��اع ش��ع��ر رب ب��ي��ان وع��اه م��ا ال��ش��ع��ر أي��س��ر

٩٥

والورد الشوك

ال��ب��دي��ع ال��ج��م��ال ف��ي أن��ت آف��ة ب��ن��ان��ي ي��دم��ي وه��و ل��ل��ش��وك، ق��ل��ت
ال��رب��ي��ع ج��م��ال م��ن ك��ال��ورد، أن��ا ت��دري ل��س��ت ض��اح��ًك��ا: ال��ش��وك ل��ي ق��ال

ت ٩٦

ل��ل��ع��ي��ان ف��ن��ون��ه��ا وتُ��َج��لِّ��ي ص��ن��ًع��ا ت��ح��س��ن ال��روض ف��ي ك��ف أي
واألغ��ص��ان ال��زه��ور ح��ظ دون م��ن��ه��ا وال��ع��ش��ب األش��واك ح��ظ ل��ي��س

٩٧

م للظُّالَّ الصالة أحل من

ِم! ل��ل��ُظ��الَّ ال��ص��الة أح��ل ق��د ذا م��ن ال��ُم��َص��لِّ��ي ال��ظ��ال��م اس��أل
األن��ام ح��ق��وق م��ن ال��ن��ف��س ي��رَح��ض اغ��ت��س��ال ل��ل��ص��الة ال��ط��ه��ر أول
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ت ٩٨

م��خ��ي��ط! ك��ل ل��ل��ط��واف خ��ال��ًع��ا خ��ش��وع ف��ي م��ح��رًم��ا ال��ب��ي��ت ط��ائ��ف
م��ح��ي��ط29 إث��م ك��ل م��ن ول��س��انً��ا ��ا وك��فٍّ ق��ل��بً��ا ل��ل��ط��واف ��َرْن ُط��هِّ

ت ٩٩

ال��ع��ب��اد ح��ق��وق ع��ن ال��ص��وم أدم ول��ك��ن وأف��ط��ر ص��م ال��ده��ر ص��ائ��م
واألك��ب��اد30 ال��ق��ل��وب ال��ت��ه��ام ف��ي م��اض وال��ب��ط��ن ال��ص��ي��ام ي��ص��ح ه��ل

١٠٠

ال��ق��ل��وب م��لءَ ال��ج��م��ال ون��ح��ب ط��رٍّا ال��ع��ي��ش ل��ذاذَة ن��دري ن��ح��ن
م��ش��وب غ��ي��ر ال��ج��م��ال ون��ري��د ق��ب��ي��ح ك��لَّ ن��ع��اف أنَّ��ا غ��ي��ر

١٠١

الغروب حني الشاطئ عىل

ال��غ��روب؟ ح��ج��اب ف��ي غ��ب��ت وك��م ـ��ر ال��ده��ـ ع��ل��ى ط��ل��ع��ت ك��م ل��ل��ش��م��س: ق��ل��ت
وم��غ��ي��ب31 ل��م��ط��َل��ع ف��أن��ت��م ـ��ُت غ��ب��ـ وم��ا ط��ل��ع��ُت م��ا ال��ش��م��س: ق��ال��ت
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١٠٢

ال��ب��ص��ي��ر:32 ال��ح��ك��ي��م ق��ول��ة واه��ج��رن ص��ع��ب ك��ل م��ذل��ًال َوأُْم��ْل اْس��َع
وال��ت��ب��ك��ي��ر؟» ال��رواح ب��ط��ول ـ��ي��ا ال��دن��ـ ه��ذه ف��ي ن��س��ت��ف��ي��د ال��ذي «م��ا

١٠٣

ب��اآلف��اق ال��ح��ي��اة ع��راك ف��ي س��ب��ح ال��م��س��ب��ح! ال��ع��اك��ف أي��ه��ا
األع��ن��اق ف��ي ال��س��ي��وف ووم��ي��ض م��ن��ا األوائ��ل ك��ب��ر م��ث��ل��م��ا

١٠٤

ال��ص��دور ف��ي ه��وى م��ن��ه��م واف��ق��ت م��ا إذا ب��ال��ظ��ن��ون ال��ن��اس ي��أخ��ذ
زور أم��ان��ي ف��ي��ه��م ك��ذب��ت إم��ا ال��ح��ق��ائ��ق ف��ي وي��م��ارون

١٠٥

فراشوزهر33

ال��ط��ي��ور ه��ذي ي��ق��ر ف��راش أم ي��ط��ي��ر زه��ر ال��ف��راش ه��ذا ص��اح!
ال��ص��دور أرس��ل��ت��ه��ا أم��ان��ي أو زه��ر أح��الم ال��ف��راش ه��ذا ع��ل
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ت ١٠٦

زه��ور ل��ل��ف��راش ال��زه��ر وع��ل��ى م��راي��ا ل��ل��زه��ور ال��م��اء ص��ن��ع
ال��م��ن��ظ��ور؟ خ��ي��ال��ه��ا وأي ـ��ر؟ ال��زه��ـ أي��ه��ا ب��ل ال��ف��راش ه��ذي أي

ت ١٠٧

ال��خ��ط��اب؟ ف��ي ف��راش��ة أََس��رَّْت ق��د م��اذا ال��ج��م��ي��ل��ة ال��زه��رة أي��ه��ا
ال��ج��واب؟ رج��ع إل��ي��ك ت��ه��ف��و ث��م ألخ��رى ع��ن��ك ت��ط��ي��ر ول��م��اذا

ت ١٠٨

ال��م��اء ورد ي��ري��د ف��راش أم األض��واء ف��ي ت��ط��ي��ر أزه��ور
وض��ي��اء وخ��ض��رة م��اء ب��ي��ن وزه��ر ف��راش ف��ي ال��ع��ي��ن ح��ارت

ت ١٠٩

األش��ع��ار ب��دائ��ع م��ن��ه��ا ص��غ��ت إال وال��زه��ر ال��ف��راش رأي��ت م��ا
األف��ك��ار دق��ائ��ق ت��وح��ي ف��ه��ي ودق��ت راق��ت ال��ح��ي��اة ف��ي ص��ور
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١١٠

النبوي34 للمولد حفل يف

غ��ن��اء وال��ط��ب��ول ال��دف وع��ل��ى ث��ن��اء ال��ق��ص��ي��د م��ن س��م��ع��ن��ا ق��د
ال��ض��ي��اء ذاك ب��ال��ض��ج��ي��ج ح��ج��ب��وا غ��ب��ار س��ن��اك ع��ل��ى ه��ذا ك��ل

ت ١١١

واألن��ي��ن زف��ي��ره��م وت��ع��ال��ى ف��ص��اح��وا م��ادح��ي��ك ال��وج��د غ��ل��ب
وال��س��ك��ون وج��دن��ا ال��ص��م��ت ي��ع��ل��ن ح��ي��ارى س��ن��اك إل��ى ون��ظ��رن��ا

١١٢

دوي ول��ألذان ص��رع��ى ـ��ن��ام واألص��ـ ت��ك��ب��ر أن ب��ال��ص��ع��ب ل��ي��س
م��أت��ي وأم��ره��ا ت��رع��ى ـ��ن��ام واألص��ـ ت��ك��ب��ر أن ال��ص��ع��ب إن��م��ا

١١٣

األق��وام ل��ح��ق��ه��ا ث��ارت وق��د ـ��م ال��ظ��ل��ـ ع��ل��ى ي��ث��ور م��ن ال��ح��ر م��ا ص��اح
ن��ي��ام واألن��ام ف��يُ��ص��م��ي��ه ـ��م ال��ظ��ل��ـ إل��ى ي��س��ي��ر م��ن ال��ح��ر إن��م��ا
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١١٤

الحياة

ال��غ��زال رج��ل تُ��َع��دُّ ولِ��َع��ْدٍو ل��ل��ص��ي��ال م��ح��دد ل��ي��ث ن��اب
وال��رئ��ب��ال ال��ف��الة ل��ظ��ب��اء ح��ي��اة ف��رار وف��ي ص��ي��ال ف��ي

١١٥

واإلن��س��ان ال��وح��ش ف��ي وق��ب��اح، ح��س��ان وج��وه ف��ي ت��أم��ل��ت ق��د
م��ع��ان م��ن ح��وت ب��م��ا ح��دث��ت��ن��ي ح��روف واألن��ي��س ال��وح��ش ص��ور

١١٦

مصنوع35 زهر

ب��ع��ي��د م��ن ن��ض��رة ال��ع��ي��ن ت��م��أل وش��ك��ًال ل��ونً��ا ي��رق��ن زه��رات
م��دي��د غ��ي��ر ال��خ��داع ح��ب��ل إن م��واتً��ا ل��ونً��ا ي��داي أخ��ذت��ه��ا

ت ١١٧

ورواء زه��رة ال��ع��ي��ن ت��م��أل الم��ع��ات أوج��ًه��ا ال��ن��اس ف��ي إن
وم��اء ع��ط��ًرا ال��ح��ي��اة ت��ه��ب��ه��ا ل��م زه��ر ص��ورة ال��ب��ص��ي��ر وي��راه��ا
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ت ١١٨

ال��زه��ور؟ ن��اض��رات م��ن أب��ق��ى ه��ي ذب��ول م��ن ل��ه��ا م��ا ال��زه��ر ص��ور
ال��ده��ور ك��ر ي��دوم م��م��ات م��ن وأب��ق��ى خ��ي��ر ال��ح��ي��اة ف��ي س��اع��ة

١١٩

النسيان36 رشالقبور

ال��ج��ي��ران ث��واه��م��ا م��ن درى م��ا ك��ث��ي��ًرا س��أل��ت ق��د ض��ري��ح��ي��ن ع��ن
ال��ن��س��ي��ان ن��ح��لُّ��ه ق��ب��ر ش��ر ول��ك��ن م��م��ات إل��ى ك��ل ق��ل��ت:

ت ١٢٠

س��ب��ات��ْه ف��ي��ه ي��ط��ول م��ي��ت أي يُ��درى ل��ي��س م��ش��ي��د ق��ب��ر رب
رف��ات��ْه أي��ن ال��زم��ان ي��دري ل��ي��س ل��ث��اٍو ال��خ��ل��ود م��ن وض��ري��ح

١٢١

واألرض السماء ُملك

وب��رَّا ط��ه��ًرا ال��ح��ي��اة وع��رف��ن��ا ج��م��ي��ًع��ا ال��دن��اي��ا ع��ل��ى س��م��ون��ا ق��د
ط��رَّا واألرض ال��س��م��اء م��ل��ك ق��ل��ت: وب��ر؟ ط��ه��ر أف��اد م��اذا ق��ي��ل:
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١٢٢

ل��ل��ع��ب��اد رح��م��ة ال��ل��ه واس��أل��ي ك��الًم��ا ت��ط��ي��ل��ي ال ن��ف��س ي��ا إي��ه
ال��ق��ت��اد خ��رط م��ث��ل ال��ح��ق ن��ص��رة وف��ي��ه ال��ف��ت��ون م��ن زم��ان ذا

١٢٣

وم��داد ص��ف��ح��ة ذاك ف��ي وه��ي ول��ي��ل ن��ه��ار م��ن دن��ي��اك إن
ال��ع��ب��اد37 م��ن��ه��ا ي��س��ت��ض��يء أس��ط��ًرا واك��ت��ب وال��خ��ي��ر ال��ج��م��ي��ل ف��ام��ألن��ه��ا

١٢٤

ال��م��دار ع��ل��ي��ه م��رك��ز ه��م أو م��ح��ي��ط ف��ي ن��ق��ط��ة ال��ن��اس ف��ي إن
ال��دوار ي��ص��ب��ك ال ال��ق��ط��ب وال��زم م��اض ب��ال��ن��اس وال��زم��ان ف��اث��ب��ت��ن

١٢٥

دعاء

ظ��الم ح��وان��ي إذا ل��ي وأن��ر ض��ي��اء ح��وان��ي إذا ب��ص��رن��ي
ه��ي��ام س��واه إل��ى ل��ق��ل��ب��ي م��ا وإم��ام��ي ق��ب��ل��ت��ي ال��ح��ق واج��ع��ل
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١٢٦

البحرين إىل سفينة يف

ال��رج��اء وال��م��ن��ار ال��ع��زم ري��ح��ن��ا س��ف��ي��نً��ا ن��زج��ي ال��ح��ي��اة خ��ض��م ف��ي
ُرخ��اء وري��ح س��م��ح��ة ل��ج��ة وح��ي��نً��ا وم��وج ظ��ل��م��ة ت��ارة

ت ١٢٧

ال��غ��روب م��ن��ه��ا ك��ان ال��ب��ح��ر وف��ي ـ��ر ال��ب��ح��ـ م��ن ش��ه��دت ق��د ال��ش��م��س م��ط��ل��ع
ال��م��غ��ي��ب؟ ف��ي��ه ن��ف��س ي��ا ب��ح��ر أي م��ن��ه؟ أش��رق��ت ن��ف��س ي��ا ب��ح��ر أي

ت ١٢٨

ال��س��ف��ي��ن ت��ج��ري ال��س��ب��ي��ل ول��ق��ص��د وزم��اع ول��ج��ة ظ��ل��م��ات
م��ب��ي��ن38 وع��ق��ل م��ل��ه��م خ��اف��ق ه��دان��ا ال��ح��ي��اة، ف��ي ن��ح��ن ه��ك��ذا

١٢٩

الشريازي حافظ من

ال��ط��ي��ور ص��م��ت ال��م��رج ف��ي ت��ؤم��ل ال وأق��ص��ر ال��غ��ن��اء دع ل��ي ت��ق��ل ال
م��س��ي��ري؟39 اق��ت��ف��اك وف��ي ص��ب��ر أي ح��دي��ث��ي؟ ه��واك وف��ي ص��ح��و أي
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ت ١٣٠

ت��س��ي��ار س��ي��ره��ا ف��وق ول��ن��ا دوام س��ي��ر ال��ح��ي��اة ه��ذي إن
أس��ف��ار40 ع��م��رن��ا ه��ذي��ن، ب��ع��د م��س��ي��ر وال��رج��اء ل��ل��ف��ك��ر ث��م

ت ١٣١

ال��م��س��ي��ر ه��ذا ال��ح��ي��اة ق��ص��د ق��ل��ت: ال��م��ص��ي��ر؟ أي��ن ال��م��س��ي��ر؟ ف��ي��م ق��ي��ل:
ي��س��ي��ر ال��ِح��ب��اك ف��ي ال��ن��ج��م وان��ظ��ر نُ��ْزًال ت��رج وال غ��اي��ة تَ��ُرم ال

ت ١٣٢

وأب��اه��ا41 أم��ه��ا ال��ري��ح ت��س��أل ب��ات��ت ال��دُُّج��نَّ��ة ف��ي ال��ط��ي��ر أف��رخ
رم��اه��ا؟42 ال��رم��اة م��ن اله أي ن��ه��ار وم��ر ل��ي��ل��ة وم��ض��ت

١٣٣

باألعمال اإلنسان حياة

الس��ت��ق��ب��ال األم��ور ل��ت��ع��د إال ق��دي��م��ك إل��ى ت��ل��ف��ت ال
ب��األع��م��ال اإلن��س��ان ف��ح��ي��اة وش��ه��ًرا ع��اًم��ا األع��م��ار ت��ع��د ال
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١٣٤

ث��ب��ات ذي ل��م��ن��ِص��ب ف��ات��رَك��نْ��ه ث��ب��ات ل��غ��ي��ر َم��نْ��ِص��ٌب ذا ق��ي��ل
ال��ح��ي��اة ب��ق��در ث��اب��ت إن��ه م��ن��ه أث��ب��ُت ال��ح��ي��اة ذي م��ا ق��ل��ت:

١٣٥

ال��زم��ان ف��ي ل��ص��ف��ح��ة ُط��َغ��راء أراه��ا ال��ص��ب��اح ف��ي ال��ش��م��س غ��رَّة
ال��م��ع��ان��ي خ��س��ي��س ب��ه��ا وتَ��َج��نَّ��ْب وج��م��اًال ب��الغ��ة ف��ام��ألن��ه��ا

١٣٦

الروح لذة

تُ��ح��دُّ ول��ي��س��ت ت��ن��ت��ه��ي ال ه��ي ف��اط��ل��ب��وه��ا ل��ذة ل��ل��روح إن
وِج��دُّ ع��زم ل��ل��س��م��اء ب��ه��م ي��ص��ع��د ال��روح ل��ذة ال��ن��شء أش��ع��روا

١٣٧

قرد اإلنسان هل

اإلن��س��ان س��الل��ة م��ن��ا أن س��م��ع��ن��ا ق��د ل��ج��ده: ق��رد ق��ال
ال��ع��م��ران ُم��ْخ��ِرُب ال��ح��ي م��ه��ل��ك م��ن��ا ك��ان م��ا وال��ل��ه! ك��ال ق��ال:
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١٣٨

ال��ت��ج��ري��ب ع��واق��ب ف��ن��ه��ت��ن��ي ظ��نٍّ��ا أح��س��ن��ت األن��ام ب��ه��ذا ك��م
ال��ق��ل��وب! ص��الح ف��ي��ه��م آم��ًال ظ��ن��ي ح��س��ن ف��ي��ه��م ع��اودت ث��م

١٣٩

وم��ص��ي��ب ل��م��خ��ط��ئ وتَ��َج��لَّ��ى خ��ب��أت��ه م��ا األي��ام ت��ب��دي س��وف
ال��غ��ي��وب وراء م��ن أك��ن��ت��ه م��ا م��ن��ه��ا ي��ع��رف ال��ل��ب��ي��ب أن غ��ي��ر

١٤٠

ال��ق��ل��وب تُ��ِك��نُّ م��ا م��رآة ه��ي ص��ادق��ات أوج��ًه��ا ال��ن��اس ف��ي إن
ك��ذوب وج��ه ال��ع��ن��وان وع��ل��ي��ه ك��ت��ابً��ا ي��س��ر م��ن ال��ن��اس وم��ن

١٤١

الليث صورة

وروح ق��ل��ب دون ال��ل��ي��ث ص��ورة ول��ك��ن ل��ي��ثً��ا األق��ف��اص ل��ي��ث ل��ي��س
ِف��ي��ِح م��ه��اِم��َه ع��ل��ى وزئ��ي��ر وان��ط��الق وث��ب��ة ال��ل��ي��ث إن��م��ا
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١٤٢

قفص يف طائر

غ��ري��د ط��ائ��ر ذاك ق��ائ��ًال: ظ��ل��وًم��ا وال��ج��ن��اح ال��ص��وت ت��ح��ب��س
وال��ن��ش��ي��د ج��ن��اح��ه ط��ل��ي��ًق��ا ال��ج��و ي��م��أل ال��ذي ال��ط��ائ��ر إن��م��ا

١٤٣

فيه ملا الوعاء يوزن

األع��م��ال43 ب��ص��ال��ح ول��ك��ن ع وال��س��ا ب��ال��ي��وم األوق��ات ت��ق��اس ال
خ��ال��ي وه��و وزن��ه ع��ن��ك ف��دع ف��ي��ه ل��م��ا ال��وع��اء ي��وزن إن��م��ا

١٤٤

الفراغ حساب

ال��زم��ان» «ظ��روف ب��ه ت��ت��س��اوى ف��راغ ال��زم��ان ي��ق��ت��ل م��ا ش��ر
ث��وان��ي ع��ش��ر ال��ف��راغ ح��س��اب ف��ي ت��س��اوي ال��س��ن��ي��ن م��ن ع��ش��ًرا إن

١٤٥

واآلم��اد ال��ح��دود وت��ض��ي��ق ح��ي��نً��ا ب��ال��ص��غ��ائ��ر ال��ن��ف��س ت��س��ف��ل
واآلب��اد اآلزال ب��ي ف��إذا ف��ت��س��م��و ع��ن��ه��ا ال��ق��ي��ود ف��أح��ل
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١٤٦

والذرة الشمس

ال��م��س��ت��ور ص��ن��ي��ع��ك م��ن ع��ال��م ف��ي��ه��ا ال��خ��ف��ي��ة ال��ذرة ه��ذه
ال��م��ن��ش��ور ك��ت��اب��ك م��ن ن��ق��ط��ة ع��ل��ي��ن��ا ت��ض��يء ال��ت��ي وذك��اء
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١٤٧

ب��ص��ي��رْه ذي ل��ق��ارئ وم��داد ب��ي��اض وال��ظ��الم ال��ن��ور إن��م��ا
م��ن��ي��رْه ش��م��ًس��ا ال��ق��ارئ��ي��ن أع��ي��ن ت��راه ال��س��واد م��ن س��ط��ر ُربَّ

١٤٨

ال��س��وي ال��ص��راط ع��ل��ى م��س��ت��ق��ي��ًم��ا ت��ب��ال��ي ال ج��اه��ًدا ال��ح��ق ف��ي ام��ض
غ��وي م��ن دع��وة أو ح��س��ود، أو ج��ه��ول م��ن ص��ي��ح��ة ت��زل��زل��ك ال

١٤٩

رج��اء أو ل��خ��ي��ف��ة وك��ف��اح، ودف��ع ج��ذب ال��ح��ي��اة ه��ذه س��ر
ب��ال��س��ق��ي��م أو ال��ف��ع��ال ب��ص��ح��ي��ح ي��ب��ال��ي ال س��ادر ال��ف��ع��ل ف��ي وه��و

١٥٢

العلوم تاجر

ال��ص��م��ي��م ف��ي ب��م��ع��زل م��ن��ه��ا ه��و وع��ل��وًم��ا ح��ك��م��ة ال��ك��ت��ب ي��م��أل
ال��ع��ل��وم ف��ي ت��اج��ر أن��ت إن��م��ا ح��ك��ي��ًم��ا أو ع��ال��ًم��ا وال��ل��ه ل��س��ت
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١٥٣

ب��األش��ج��ار ال��ح��ن��ي��ن ف��ي��م��ي��ل ص��ب��اًح��ا ال��ن��س��ي��م ي��ف��ش��ي س��ر أي
األط��ي��ار؟ م��غ��رد وع��اه ق��د ل��ح��ن وال��غ��ص��ن ال��ن��س��ي��م ل��ن��ج��وى ه��ل

١٥٤

ال��ل��ي��ال��ي م��رور ه��ك��ذا ه��ك��ذا س��راًع��ا م��رت ال��ش��ه��ور ه��ذي ق��ي��ل:
األع��م��ال ب��ص��ال��ح أث��ق��ل��وه��ا خ��ف��اًف��ا م��رت ال��س��ف��ي��ن ه��ذي ق��ل��ت:

١٥٥

واألع��ب��اء ب��ال��ق��ي��ود م��ره��ًق��ا ب��ن��ف��س��ي وال��زم��ان ال��ع��ي��ش ي��ث��ق��ل
ال��س��م��اء ف��ي م��ح��ل��ق ب��ي ف��إذا ب��رق خ��ط��ف��ة ذاك��راك ت��أت��ي ث��م

١٥٦

ح��دود ف��ي وع��م��ره ه��واه م��ن ول��ح��م ع��ظ��ام م��ن ال��ج��س��م ذل��ك
ال��خ��ل��ود ش��ط��ر ي��ط��ي��ر ف��ت��ع��ال��ى ش��ع��اع أو ن��ف��ح��ة م��ن��ك م��س��ه
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١٥٧

أج��ف��ان��ي44 ع��ن ال��ن��ع��اس أط��رت ق��د م��ه��ًال ال��م��غ��رد: ل��ل��ط��ائ��ر ق��ل��ت
أل��ح��ان��ي ف��ي ي��ط��ي��ر ل��ش��رار ف��دع��ن��ي ال��ن��ع��اس ه��م��ك ل��ي: ق��ال

١٥٨

السحر وقت

ب��األس��ح��ار ال��ع��ب��اد ي��غ��ف��و ح��ي��ن الس��ت��غ��ف��ار ال��م��ن��ي��ب ي��خ��ل��و ك��ي��ف
ب��األن��ظ��ار45 ال��ن��ج��وم ورم��ت��ه ش��يء ك��ل م��ن ال��ت��س��ب��ي��ح وت��ع��ال��ى

ت ١٥٩

ع��ج��ي��ج ال��م��ع��ان��ي م��ن ن��ف��س��ي م��لء ول��ك��ن وال��ظ��الم ال��ك��ون س��ك��ن
ض��ج��ي��ج46 ف��ي��ه��ا األل��ح��ان ك��رم��وز رم��وز ت��ب��دو ال��ظ��الم س��ك��ون ف��ي

١٦٠

أسفاًرا يحمل الحمار كمثل

إس��ف��ار م��ن ال��ف��ؤاد ف��ي ل��ه��ا م��ا األس��ف��ار ج��ام��ع ال��ع��ل��م ت��ط��ل��ب
ح��م��ار؟ ف��وق األس��ف��ار ح��م��ل��ت أم ح��ف��ًظ��ا ال��ص��در ف��ي األس��ف��ار أََوَع��يْ��ت
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١٦١

البحر شاطئ عىل

ت��خ��ط��اري ف��ي أت��ي��ه ض��ئ��ي��ًال، ال��ش��ط ع��ل��ى خ��ط��رت إذ ال��ب��ح��ر ق��ه��ق��ه
ب��ح��ار ف��ي ك��ق��ط��رة ض��م��ي��ري ف��ي ت��راءى ب��ح��ر رب ال��ب��ح��ر أي��ه��ا

١٦٢

الطائرة47 يف

ال��ظ��الم ج��ن��ح ال��ف��ض��اء وش��ق��ق��ن��ا س��ح��اب ف��وق ال��ري��اح رك��ب��ن��ا ق��د
األح��الم ع��ج��ائ��ب م��ن��ه أي��ن ع��ج��ي��بً��ا أم��ًرا ب��ال��ع��ل��م ب��ل��غ��ن��ا ق��د

ت ١٦٣

األوه��ام تَ��رُج��ه ل��م م��ك��انً��ا ـ��م وب��ال��ع��ل��ـ ب��ال��ع��ق��ول ال��ن��اس ب��ل��غ
األن��ام ب��ي��ن ال��س��الم ف��ي��ش��ي��َع ق��ل��وب ال��ع��ق��وَل ت��ص��ح��ب ل��و آه

١٦٤

الصبح وردة

ف��اب��ت��س��م��ِت؟ س��ح��رة ال��غ��ي��ب ع��ن ال��ط��ل ب��ل��غ ال��ذي م��ا ال��ص��ب��ح! وردة
ف��ه��م��ِت؟ إل��ي��ك ب��ث��ه ال��ذي م��ا ح��دي��ثً��ا أس��ر ال��ذي وال��ن��س��ي��م
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ت ١٦٥

م��ن��ي��ر ال��ص��ب��اح م��ن ش��ع��اع م��ر إذ ت��ي��ق��ظ��ت ه��ل ال��ورد أي��ه��ا
ق��ص��ي��ر ع��م��ر ال��م��ن��اَم وح��م��اك س��اع48 ي��ق��ظ��ة ال��ح��ي��اة رأي��ت أم

١٦٦

القمر ضوء يف

يُ��ض��اء ال��ف��ض��اء ب��ه ن��س��ي��م أم َروًح��ا ال��ج��و ف��ي ي��ه��ب أض��ي��اء
ال��ض��ي��اء ال��ن��س��ي��م خ��ال��ط م��ا م��ث��ل ب��ن��ف��س��ي وال��ج��م��ال ال��ح��ب م��زج

١٦٧

والقبض البسط بني

ال��ص��غ��ي��ُر ج��س��م��ي األك��وان ف��ك��أن ج��م��ي��ًع��ا ال��م��ع��ان��ي ت��غ��ل��ق ت��ارة
ال��ض��م��ي��ر ح��واه ق��د ال��ك��ون ف��إذا م��ع��ان ال��ض��م��ي��ر م��ن ت��ب��دو ث��م

١٦٨

الغروب بعد الشاطئ عىل

أن��س��ي ال��ب��ع��ي��دة ال��خ��ل��وة ه��ذه ن��ف��س��ي أدرك��ُت ح��ي��ن ت��ف��ردُت ق��د
وإن��س ج��ن ض��وض��اء َع��َدت��ن��ي إن وري��ح م��وج ض��وض��اء أب��ال��ي ال
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ت ١٦٩

ال��خ��ب��ي��ر ي��ع��ي��ه��ا ُخ��ط��ب��ٍة ف��ي وه��و وزخ��ي��ُر ��ة ض��جَّ ال��ب��ح��ُر ع��ن��دك
س��ط��ور ال��زم��ان ص��ف��ح��ة ف��ي وه��و وه��ي��اًج��ا ث��ورة ال��م��وج وتَ��رى

١٧٠

ال��نَّ��ْوم��ان غ��ف��ل��ة ال��ل��ي��ِل ول��دى ح��ج��ابً��ا ال��ن��ه��ار ��ة َض��جَّ ف��ي إن
ال��م��ع��ان��ي ت��ل��وح إذا ون��ي��اٌم َخ��ِف��يٌّ ِس��رٍّ وك��لُّ ي��ق��ظ��ى ن��ح��ن

١٧١

الشاطئ عىل

آف��اق��ي ع��ن ال��دي��اُر ح��ب��س��تْ��ك َع��نِّ��ي! ت��ل��بَّ��ث��َت ك��م ال��ب��ح��ر: ل��ي ق��ال
أع��م��اق��ي م��ن األس��رار ��ى وتَ��َل��قَّ م��ن��ي ت��س��م��ع ال��ن��ج��ي، ن��ع��م أن��ت

١٧٢

القمراء يف

واألش��ج��ار ال��ن��س��ي��م ن��ج��وى ث��م األزه��ار س��ن��ا ف��ي ال��ه��م��س أس��م��ع
األط��ي��ار49 م��غ��رد ف��ي��ه ه��ام ج��ه��ي��ًرا ل��ح��نً��ا إل��ي��ه أص��غ��ي ث��م
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١٧٣

والزهر الطري

وب��ك��ور؟ ب��س��ح��رة ن��واح م��ا م��ه��ًال ال��م��غ��رد: ل��ل��ط��ائ��ر ق��ل��ت
ال��زه��ور50 ه��ذي س��ط��ور أت��ل��و أن��ا ص��م��تً��ا أم��ل��ك ف��ل��س��ت دع��ن��ي ق��ال:

ت ١٧٤

ال��زه��ور؟ ق��ارئ��ات ال��ط��ي��ر ه��ذه وزه��ر: ط��ي��ر ب��ي��ن ل��ل��روض ق��ل��ت
ال��ط��ي��ور51 ش��ادي��ات أم��ال��ي م��ن س��ط��ور ال��زه��ور ب��ل ك��ال ق��ال:

١٧٥

ال��ق��م��راء ه��ذه ف��ي م��س��ت��ه��اًم��ا ض��ي��اءً! تَ��ُع��بُّ ك��م ل��ل��ق��ل��ب: ق��ل��ت
ض��ي��اء َك��ل ض��ي��اء ف��ت��راه ض��ي��ائ��ي ي��ف��ي��ض ب��ل ال��ق��ل��ب: ل��ي ق��ال

١٧٦

الشعر مراجعة

ال��ض��وض��اء وح��ي��ك ع��ن ش��غ��ل��ت��ن��ي زم��انً��ا ُه��ج��رَت ق��د ال��ش��ع��ر أي��ه��ا
ال��ح��ك��م��اء ي��ع��اف��ه��ا أم��ور ع��ن ش��غ��ًال ال��ي��وم ُه��ت��اف��ك ف��ي وأرى
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ت ١٧٧

ح��ك��ي��م ب��ق��ل��ب راج��ع��ت��ه��ا ث��م ح��ر ث��ورة األش��ع��ار ت��رك��ت ق��د
ن��س��ي��م52 ف��ي دي��م��ة ال��ي��وم وه��ي ب��روًق��ا ال��س��ح��اب ف��ي األم��س ك��ان��ت

ت ١٧٨

ب��ال��ت��ل��وي��ن ال��ن��ف��وس أخ��ذت��ه��ا ال��ب��راي��ا ف��ي ح��ك��م��ة ال��ش��ع��ر إن��م��ا
ع��ي��ون53 ض��ي��اء م��ن ت��ب��ي��ض وه��ي ق��ل��وب دم��اء م��ن ت��ح��م��ر ف��ه��ي

١٧٩

الحياة هذه يف نجاهد كيف

ت��خ��ور ال وع��زة وإب��اء وج��دٍّ َزم��اع ف��ي األم��ر ن��ط��ل��ب
ك��ب��ي��ر األم��ور ع��ن ف��غ��ن��ان��ا وإال األم��ور، وات��ت ف��إذا

ت ١٨٠

ت��أم��ي��ل��ه ف��ي األخ��الَق أُذي��ُل ال أن��ي غ��ي��ر زاه��ًدا ال��ع��ي��ش ف��ي ل��س��ُت
ت��ح��ص��ي��ل��ه ف��ي ال��ن��ف��وس تُ��ض��اع أن أه��ل ه��و م��ط��ل��ب ال��ع��ي��ش ف��ي ل��ي��س
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١٨١

القمراء يف

ال��ق��م��راء ش��ع��اع��ه��ا وأف��اض��ت ه��دوء وال��س��م��اء األرض م��أل
ال��ض��وض��اء ه��ذه ال��ن��اس وم��ن وس��الم ل��ه��دأة ش��يء ك��ل

ت ١٨٢

ال��ش��ع��راء ي��ح��س��ه��ا ول��ح��ون ون��ظ��ام وح��دة ال��ك��ون ي��م��أل
ال��ف��ض��اء م��ن��ه��ا ض��ج ال��ن��اس ض��ج��ة إال وال��وزن األل��ح��ان ي��خ��ل ال

١٨٣

الرسول54 ميالد

ج��الل ال��ن��ف��وس ف��ي ول��ذك��راه رس��ول خ��ي��ر م��ي��الد ن��ح��ي��ي ق��ي��ل:
األف��ع��اُل ال��م��ع��ان��َي وتُ��م��ي��ت ب��ك��الم أل��ف��اَظ��ه��ا ن��ح��ي��ي ق��ل��ت:

ت ١٨٤

وال��س��ن��اء وال��س��ن��ا وال��ع��دل ـ��م��ة وال��رح��ـ وال��ب��ر ال��س��الم رس��ول ي��ا
ف��ن��اء م��ن ل��ه��ا م��ا ال��ده��ر أب��د ِل��م��ع��اٍن م��ول��د ذك��راك إن
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ت ١٨٥

أرج��ائ��ي ف��ي ال��ض��ي��اء ت��ش��ي��ع أن ع��ه��ًدا ذك��راك وب��ي��ن ب��ي��ن��ي إن
ص��ح��رائ��ي ف��ي ال��ري��اض وت��ن��ي��ر م��وات��ي ف��وق ال��غ��ي��وث وت��ص��ب

ت ١٨٦

ال��س��ب��ي��ل ال��س��ف��ي��ن ع��ل��ى وادل��ه��م��ت وح��رن��ا ال��رج��اء أظ��ل��م ك��ل��م��ا
ودل��ي��ل وغ��اي��ة وض��ي��اء رج��اء ال��م��ن��ي��ر ذك��رك م��ن الح

ت ١٨٧

ودخ��ان وَِع��ثْ��يَ��ٍر وظ��الم وم��ن��اد م��ض��ل��ل داع أل��ف
أذان م��ن��ك ال��ض��وض��اء وي��ش��ق ض��ي��اء م��ن��ك ال��ق��ل��وَب وي��ن��اج��ي

١٨٨

ال��ن��س��ي��ان ال��ت��ذك��ر ي��غ��ش��ى ث��م وش��خ��ص ع��ي��ن ك��ل ال��ده��ر ي��م��ح��ق
ال��زم��ان س��ن��اه ع��ل��ى ��ي يُ��َغ��شِّ ال ع��ل��ي��ه55 ي��ب��ق��ى اإلح��س��ان أن غ��ي��ر
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١٨٩

دعاء

س��الَم��ا ال��ي��ق��ي��ن م��ن وام��ألنِّ��ي ي��ق��ي��نً��ا ال��زم��ان ع��ل��ى ل��ي ه��ب رب
ِض��راَم��ا ال��َغ��ِويِّ ال��ظ��ال��م وع��ل��ى ُزالًال ال��ت��ق��يِّ ع��ل��ى واج��ع��ل��نِّ��ي

١٩٠

الهالل56

اآلف��اق ف��ي ال��س��رور ف��ي��ش��ي��ع غ��ي��اب ب��ع��د ي��ل��وح ه��الًال ي��ا
ت��الِق! ب��ع��د أُِج��دَّ وف��راٍق ف��راق ب��ع��د أُِج��دَّ ت��الٍق ك��م

١٩١

الغروب حني البحر ساحل عىل

ذُك��اء م��ن أش��ع��ة وب��ع��ي��ن��ي وح��س��ي ن��ف��س��ي م��لء ال��ب��ح��ر ف��س��ح��ة
وض��ي��اء ط��ه��ارة وف��ؤادي ون��ف��س��ي ع��ي��ن��ي ق��دي��ُر ي��ا ف��ام��ألْن

ت ١٩٢

اإلش��راق ج��دي��دة ي��وم ك��ل ح��ي��اة ف��ي��ض ك��ال��ش��م��س اج��ع��ل��ن��ي
دف��اق م��ج��دد ح��ي��ن ك��ل ُزالل ص��ف��و ك��ال��ن��ب��ع واج��ع��ل��ن��ي
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ت ١٩٣

وح��ي��د م��ث��ل��ي ف��أن��ت أج��ب��ن��ي ال��ش��ط ع��ل��ى ال��وح��ي��د ال��ط��ائ��ر أي��ه��ا
ش��ه��ود وف��ي��ه��ا َج��ل��وة وب��ه��ا ل��ن��ف��س اج��ت��م��اًع��ا ال��خ��ل��وة ف��ي إن

ت ١٩٤

وارت��ي��اح ال��ورى م��ن وف��رار وس��ك��ون ل��غ��ف��ل��ة أخ��ل��و ل��س��ت
ل��ك��ف��اح��ي وُع��دت��ي زادي ف��ه��ي وذك��ر ل��ف��ك��ر خ��ل��وت��ي إن��م��ا

١٩٥

اإلي��اب57 رج��اء ع��ل��ى ف��ي��ه��م وه��و ع��ن��ه��م غ��اب م��ن األن��ام ي��ب��ال��ي ال
ال��ت��راب! ف��ي ث��اويً��ا غ��اب م��ن ك��ي��ف رج��وًع��ا! ��ي يُ��َرجِّ ال غ��اب م��ن ك��ي��ف

١٩٦

ي��ه��ي��م ت��دع��ه وال ص��الح ذي ب��أم��ر ال��ش��روَد ف��ك��رك ق��يِّ��دْن
وخ��ي��م58 أو م��راده وم��ريء ع��ي��ن ط��رف��ة ال��س��ك��ون ي��ط��ي��ق ال
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١٩٧

ال��رج��اء ع��ظ��ي��م ب��ه��ا وي��س��م��و ـ��س ب��ال��ن��ف��ـ ال��دن��ي��ة ال��رغ��ب��ة ت��ه��ب��ط
ال��س��م��اء َع��ن��ان ت��ُج��ز وج��ن��اًح��ا ع��زًم��ا ال��ع��ظ��ائ��م م��ن ف��ام��ن��َح��نْ��ه��ا

١٩٨

رجب59 هالل

س��ري م��ك��ن��ون أض��اء ب��س��ن��اه ه��الل ازده��اه ال��س��ن��د ف��ي رج��ب
ال��م��ع��ري60 ش��وق ه��ج��ت ب��غ��داد، ف��وق ق��دي��ًم��ا أن��ت ال��ه��الل! ج��دي��د ي��ا

١٩٩

صديق وفاة

ش��ق��ي��ق��ي ال��ح��ي��اة غ��م��رة ف��ي ك��ان خ��ل��ي��ل ن��ع��ي ال��ب��ع��اد ف��ي راع��ن��ي
ال��ص��دي��ق61 م��وت ال��م��م��ات ن��ص��ف أن ف��ي��ه ال��ده��ر م��ص��ي��ب��ة ع��ل��م��ت��ن��ي

٢٠٠

الساحل عىل

اإلل��ه��ام ف��ات��ك ق��ال: دائ��م؟ ول��غ��و ض��ج��ي��ج م��ا ل��ل��ب��ح��ر ق��ل��ت
ك��الم ال��ح��ك��ي��م م��س��م��ع ف��ي وه��و ض��ج��ي��ج ال��ج��ه��ول م��س��م��ع ف��ي ذاك
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٢٠١

الشعر

ال��زه��ور ح��ول ي��ط��وف ف��راًش��ا أو ري��اض ف��ي نَ��ح��ل��ة ال��ش��ع��ر ي��ه��ب��ط
ب��ال��ت��دب��ي��ر األش��ع��ار ت��ج��ئ��ك ل��م وإال أت��اك روض��ة ت��ك��ن إن

٢٠٢

دعاء

ي��اِس ك��ل ف��ي ال��ق��ل��وب ورج��اء ج��ن��ح ك��ل ف��ي ال��ع��ي��ون ض��ي��اء ي��ا
َع��م��اِس خ��ط��ب ك��ل ف��ي َواْه��ِديَ��نَّ��ا ون��ور رج��اء م��ن ال��ق��ل��ب ام��أل

٢٠٣

أب��يُّ ُح��رٌّ ال��خ��ط��وب ف��ي وب��ه ق��ويُّ ال��ح��ي��اة ف��ي ب��ال��ل��ه أن��ا
َغ��ِن��يُّ ال��ع��ب��اد ع��ن ب��غ��ن��اه ف��إن��ي ب��ح��ق ع��ب��َده أك��ن إن

٢٠٤

واألس��وار األب��واب ح��دود ف��ي ف��ي��ه��ا ي��وُم��ك ال��ب��ي��وت! ح��ب��ي��س ي��ا
ج��دار62 وراء م��غ��رب ول��ه��ا ج��دار ف��ي ُك��وَّة ال��ش��م��س م��ط��ل��ع

73



املثاني

٢٠٥

الفكر طهارة

ذام ك��ل ع��ن ال��ف��ع��ال وأك��ف ك��الم��ي ي��س��م��و ال��ك��الم ب��ذيء ع��ن
اآلث��ام؟ ع��ل��ى ب��ه أس��م��و ك��ي��ف ب��روق وم��ض وْه��و ب��ال��ف��ك��ر ك��ي��ف

٢٠٦

ربح63 العمر مىضمن ما

ال��ح��ي��اة ج��ه��اد ف��ي ال��غ��ن��م إن��ه زم��ان م��ن م��ض��ى م��ا ي��ه��وَل��نْ��ك ال
اآلت��ي ال��ح��ي��اة م��ن وظ��ن��ون ف��ي��ه��ا ال��م��ح��ق��ق ك��س��ب��ك م��ض��ى م��ا

ت ٢٠٧

واألي��ام��ا ال��س��ن��ي��ن م��ألت إن خ��س��ًرا ح��ي��ات��ك م��ن ف��ات م��ا ل��ي��س
ع��ام��ا خ��م��س��ي��ن رب��ح��ت ك��ال ق��ل��ت: ع��اًم��ا خ��م��س��ي��ن خ��س��رت ق��د ل��ي: ق��ي��ل

٢٠٨

ال��زم��ان ه��م��وم م��ن ال��ن��ف��س ت��ف��رغ ف��ف��ي��ه ن��ف��ًس��ا ب��ال��م��زاح ت��ض��ق ال
ل��ل��ط��ع��ان ي��ع��ده��ا ج��م��اًم��ا ل ال��ه��ز إل��ى ال��ن��ف��وس ت��ف��زع رب��م��ا
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٢٠٩

واألوط��ان ال��ب��ق��اع ح��دود ض األر ه��ذه ف��ي األح��رار ي��ب��ال��ي ال
ال��زم��ان ح��دود ن��ف��س��ه ت��رى ال ح��ت��ى ي��ح��رر م��ن ال��ن��اس وم��ن

٢١٠

ب��ال��زالل م��ق��ه��ق��ه ن��ب��ع ف��ي��ض ف��ي��ه��ا ه��و س��اع��ة ل��ل��ش��ع��ر إن
ورم��ال ب��ح��م��أة ف��ت��ص��ب��ه ع��ن��ه ب��ال��ح��ف��ر غ��اض، إن ت��رم��ه، ال

٢١١

الجنايات

ت��زي��د ي��وم ك��ل وال��ج��ن��اي��ات وس��ج��ن وق��اٍض ت��ن��ي، ال ُش��َرٌط
ب��ع��ي��د وال��ع��الُج ال��داءُ بَ��ُط��ن ت��م��ه��ل ال��ج��ل��ود ال��ه��ان��ئ أي��ه��ا

ت ٢١٢

ث��راه م��ن ب��ذوره ت��ن��ف��ي ك��ي��ف ف��ان��ظ��ر ال��ح��ق��ل ذل��ك ال��ش��وَك ي��نُ��ب��ت
س��واه ي��ن��ب��ت ش��ئ��ت م��ا اق��ط��ع��ن��ه وب��يء وال��ت��راب ال��ش��وك! ق��اط��ع
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٢١٣

والفساد والصالح والباطل الحق

ال��ودي��ان ف��ي ص��داه ي��ف��ن��ى ث��م ح��ي��نً��ا ال��ع��ق��ي��رة ال��ب��اط��ل ي��رف��ع
ال��زم��ان ف��ي م��ج��ل��ج��ًال ي��ع��ل��و ث��م ح��ي��نً��ا ال��ص��وت ي��خ��ف��ض ال��ح��ق وت��رى

ت ٢١٤

ال��ظ��ل��م��ات ف��ي ت��ن��ي��ر ك��ن��ج��وم ت��ب��ق��ى ال��ن��اس ف��ي ال��م��ص��ل��ح��ي��ن ِذَك��ُر
ال��ف��َل��وات ف��ي اإلع��ص��ار ي��ف��ن��ى ث��م ي��وم َه��ب��وُة ال��ف��س��اد وأله��ل

٢١٥

والعبيد األحرار

اإلخ��وان يُ��س��ي��غ��ه وُزالًال وص��ف��اء رق��ة ال��ُح��رَّ ت��ج��د
ودخ��ان م��ارج ال��م��اء ف��إذا ف��ي��أب��ى ي��وًم��ا ال��ه��وان ويُ��س��ام

ت ٢١٦

ِص��ي��ُد أك��اب��ر أن��ه��م وادع��وا ت��ع��ال��وا ق��وم ف��خ��ر ي��غ��رن��ك ال
ع��ب��ي��د ال��ق��وي ُس��دة وع��ل��ى م��ل��وك ال��ض��ع��ي��ف ه��ام��ة ع��ل��ى ه��م
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املثاني

٢١٧

األح��رار م��ذاه��ب ف��ي��ه ض��اق وخ��داع ل��ف��ت��ن��ة زم��ان ذا
األغ��رار دع��وة ت��غ��رَّنْ��ك ال ه��ديً��ا ال��ل��ه واس��أل ال��ن��ه��ج ف��ال��زم

٢١٨

والرتبية التعليم

واإلخ��وان اآلب��اء ظ��الل ف��ي ب��ي��وت ف��ي ج��ه��دك��م ال��ن��شء رب��ب��وا
األوط��ان ف��ي ال��ن��ب��ات ك��ازده��ار غ��ري��ب وه��و ال��ن��ب��ات ازده��ار م��ا

ت ٢١٩

ال��ح��ي��اة م��اء ال��ن��ف��وس س��ق��ي ه��و وح��ف��ًظ��ا درًس��ا ال��ت��ع��ل��ي��م ت��ظ��ن��وا ال
ال��ن��ب��ات ف��وق ال��ش��م��وس ش��ع��اع ء ال��ن��ش ف��ي ال��م��ع��ل��م ع��ي��نَ��ِي اج��ع��ل��وا

٢٢٠

واإلنسان الوحش

َف��ْرس��ه؟64 ي��واص��ل ج��ن��س��ه ب��ن��ي ف��ي وح��ًش��ا أت��ع��رف ص��اح��ب��ي ي��ا ق��ل��ت:
ج��ن��س��ْه ي��ف��ِرس اإلن��س��ان ه��ذا غ��ي��ر وح��ًش��ا األرض ف��ي ع��ل��م��ت م��ا ل��ي: ق��ال
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ت ٢٢١

ال��ج��ب��ال َش��قُّ اآلالت وب��ب��ع��ض رم��ي ب��ن��دُق ال��وح��وش الص��ط��ي��اد
ب��ب��ال ي��وًم��ا ال��ش��ي��ط��ان وع��اه م��ا س��الح ك��ل اإلن��س��ان ول��ح��رب

٢٢٢

األرض يهجر إبليس
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اإلن��س��ان خ��ي��ف��ة األرض ن��ه��ج��ر ه��ل��م��وا ب��ن��ي ي��ا إب��ل��ي��س: ق��ال
ال��ش��ي��ط��ان ق��ب��ائ��ل ب��ل��ظ��اه وس��ت��ص��ل��ى ب��ن��اره ي��ص��ل��ى ه��و

٢٢٣

الحق األستاذ

ب��ال��ت��ص��ح��ي��ح األق��الم وم��ج��ي��ل درًس��ا ال��م��ل��ق��ن أس��ت��اذن��ا ل��ي��س
ب��ال��ت��ن��ق��ي��ح األي��ام ص��ف��ح��ات وي��ق��ف��و ال��زم��ان ي��ق��رئ م��ن ه��و

٢٢٤

الشاطئ عىل

م��رآت��ي ف��ي ال��ت��ح��دي��ق وت��ط��ي��ل ب��ش��ط��ي ت��س��ي��ر ك��م ال��ب��ح��ر: ل��ي ق��ال
ال��ح��ي��اة ش��ع��ر ل��ل��م��وات آخ��ذًا وأم��ض��ي وغ��اك إل��ى أص��غ��ى ق��ل��ت:

٢٢٥

ت��ح��ول ول��ي��س��ت س��اع��ة ت��ن��ي ال ت��م��ض��ي ال��خ��الئ��ق ف��ي ال��ل��ه س��ن��ن
ت��زول ي��وًم��ا ال��ح��ق ف��ي ج��ه��اد ع��ن ف��ل��ي��س��ت م��ن��ه��ا، األح��رار وخ��الل
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٢٢٦

ال��ف��ن��اء م��ه��اوي ف��ي ال��ن��شء ي��ق��ذف غ��وي ل��ف��ظ ُرب ال��ل��ه ات��ق��وا
ال��س��م��اء ف��ي م��ص��ع��ًدا ال��ن��ف��س ي��رف��ع أب��ي ل��ف��ظ ك��ل ال��ن��شء أس��م��ع��وا

٢٢٧

املعاني عن األلفاظ ضيق

ي��ث��ور ق��ي��د ك��ل ح��ك��م وع��ل��ى ل��ف��ظ ك��ل ع��ل��ى ي��أب��ى م��ع��ن��ى رب
ال��ت��ف��ك��ي��ر65 ب��ج��وه وت��ع��ال��ى رم��وًزا ف��ي��ه األل��ف��اظ ج��ع��ل��ن��ا ق��د

٢٢٨

اإلِع��ت��ب��ار66 ف��ي ال��ع��ي��ن��ي��ن وم��ج��ال ل��ف��ك��ر وال��س��ك��وت ال��ذك��ُر، نُ��ط��ق��ه
األب��ص��ار أول��ي ي��ا ف��ي��ه ن��اف��س��وا م��ق��ام أع��ل��ى ال��ح��ي��اة ف��ي ذل��ك��م

٢٢٩

وعبودية حرية

واألج��داد اآلب��اء ت��راث م��ن ق��ي��د ك��ل ع��ن ي��ج��ل ح��ر ه��و
ب��األص��ف��اد ي��ت��ي��ه ع��ب��د ف��ه��و ق��ي��د ال��غ��رب م��ن ج��اءه ف��إذا
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٢٣٠

دوار ال��زم��ان ف��ي ال��ن��اس أخ��ذ وُم��س��ي وص��ب��ح دائ��ر ف��ل��ك
ت��ك��رار ب��ه م��ا ال��ده��ر ت��ج��د ول��ي��ل ن��ه��ار م��ن ال��ن��ف��س ح��رر

٢٣١

عشغراب67

غ��راب ف��رخ��ى ال��ري��اح، م��ه��ب ف��ي ض��ع��اف غ��ص��ون ف��ي ال��ُع��شُّ رق��ص
االض��ط��راب! ذا ف��وق األُسِّ ث��اب��ت ��ا ُع��شٍّ ف��أح��ك��م ب��ن��ى ب��اٍن أيُّ

ت ٢٣٢

ارت��ي��اب اق��ت��راب��ي م��ن ع��راه ق��د خ��وًف��ا وف��رخ��ي��ه ع��ش��ه ع��ن ط��ار
غ��راب ي��ا تَ��َخ��ْف ف��ال م��ن��ه��م ل��س��ُت ب��ق��رب��ي ف��اس��ت��راب ال��ن��اَس ج��رَّب

ت ٢٣٣

ل��ل��غ��رب��ان؟ ال��ط��ع��ام أن��ى ق��ل��ت: ج��ه��ًدا68 ف��رخ��ي��ه ي��زق ل��غ��راب
اإلن��س��ان69 وس��اوس ل��دن��ي��ا م��ا وع��ج��ز ري��ٌب وأي��ن أن��ى ق��ال:
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٢٣٤

م��ن��ه تَ��ب��اَع��ُد وال ح��ي��ن ك��ل ل��خ��ي��ر ت��ه��دي ال��ق��ل��وب ه��ذي إن
ع��ن��ه تَ��َح��وَّل ال ال��ده��ر أب��د ت��ه��دي ل��ل��ق��ط��ب ال��م��غ��ن��ط��ي��س إب��ر

٢٣٥

م��الم��ي م��ن ب��رح��م��ت��ي أول��ى ه��و م��ع��اش ف��ي ح��اج��ة أذل��ت��ه م��ن
ال��ط��ع��ام ذل��ي��ل إل��ى ي��ه��ف��و ث��م ق��وت ي��وات��ي��ه ال��ذي الُ��م��ل��ي��م

٢٣٦

البحر شاطئ عىل

ش��ط��آن��ي ف��ي ت��ج��ول ي��وم ك��ل م��ن��ي؟ ي��روق��ك م��ا ال��ب��ح��ر: ل��ي ق��ال
ال��زم��ان م��رور ع��ل��ى وج��ه��اد ب��ع��ي��د وغ��ور ال��م��دى ُوس��ع ق��ل��ت:

ت ٢٣٧

وج��ب��ال؟ وق��ي��ع��ة ح��ي��اة م��ن ب��ح��ر ت��ض��م��ن م��ا ل��ل��ب��ح��ر: ق��ل��ت
وخ��ي��ال؟ ح��ق��ي��ق��ة م��ن واس��ع ف��ك��ر ت��ض��م��ن م��ا ال��ب��ح��ر: ل��ي ق��ال
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٢٣٨

والطبيعة الحياة

ع��ل��ي��م! ك��ل م��ق��ال م��ن ق��ارئً��ا ك��ت��اب خ��دن ب��ال��دور ح��ب��ي��ًس��ا ي��ا
ح��ك��ي��م ك��ل ل��ع��ي��ن م��اث��الت س��ط��وًرا واق��رأ ل��ل��ح��ي��اة اب��ُرزن

ت ٢٣٩

ب��ال��ه��م��وم م��ث��ق��ًال ال��ل��ون ش��اح��ب ج��دار خ��ل��ف ال��ظ��الل أس��ي��ر ي��ا
ال��بُ��رع��وم ت��ف��تُّ��َح وت��ف��تَّ��ْح وام��رح وال��ش��م��س ل��ل��ري��اح اب��ُرزن

٢٤٠

أع��وام م��ن ال��ح��ي��اة ف��ي م��ض��ى م��ا أس��ي��ًف��ا ت��ُع��دَّ ال ال��ع��ي��ش ف��ي ام��ض
ع��ام أل��ف أو ال��س��ن��ي��ن ق��ل��ي��ل م��ن ج��زءًا ي��وم��ك ي��ك��ون أن تُ��ب��ْل ال

٢٤١

ال��ه��داي��ا70 ش��ت��ى ل��ل��ص��ح��اب ح��ام��ًال ُم��ق��ل ف��ق��ي��ر َس��ف��رة م��ن ع��اد
ال��س��ج��اي��ا! ك��ث��رت��ه ق��د وق��ل��ي��ل ِخ��الل ق��ل��ل��ت��ه ق��د ك��ث��ي��ر ك��م
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٢٤٢

البحر شاطئ عىل

ن��ج��ي ل��ب��ع��ض ب��ع��ض��ه��ا أب��ح��ر وه��م��ي وال��ف��ض��اء وال��ب��ح��ر أن��ا
خ��ل��ي أن��ي ال��ص��ح��اب وي��خ��ال ورد أخ��ذ ال��ح��دي��ث ف��ي ب��ي��ن��ن��ا

ت ٢٤٣

ب��األس��رار إل��ي��ه وأف��ض��ي ـ��ر ال��ب��ح��ـ إل��ى آوي ح��ي��ن ال��ن��ف��س ت��س��ك��ن
ال��ب��ح��ار؟ ن��ح��و ت��س��ي��ل ه��م��وم��ي أم ق��ل��ب��ي ي��دخ��ل ال��ب��ح��ار أس��الم

٢٤٤

ُس��ب��اِت وق��ت ف��ذاك ت��غ��رد ال ل��ي��ًال: ال��م��غ��رد ل��ل��ط��ائ��ر ق��ل��ت
األوق��ات71 أس��ي��رة أراه��ا ال ح��ي��ات��ي إن ج��ه��ول! ي��ا ل��ي: ق��ال

٢٤٥

ي��س��ي��ر ن��زر ال��ك��ث��ي��ر ه��ذا ق��ل��ت: ك��ث��ي��ًرا ع��ل��م��ت ق��د ال��ن��ف��س: ق��ال��ت
ال��ك��ب��ي��ر ال��م��ح��ي��ط أن��ه ف��ي��رى م��ح��ي��ط م��ن َغ��رف��ٌة ال��ك��وز ت��م��أل

84



املثاني

٢٤٦

ال��ب��ح��ار ش��ط��وط ع��ل��ى ب��ح��ر وه��ي ال��ب��راري ف��س��ي��ح ف��ي ال��ن��ف��س ت��ب��س��ط
وج��دار وك��وة س��ق��ف ب��ي��ن ح��ب��س ظ��ل ف��ي ت��ض��ي��ق وأراه��ا

٢٤٧

ب��ن��ف��س��ي األن��ام م��ن وف��رار وس��ك��ون ل��راح��ة أخ��ل��و ل��س��ت
وتُ��رس��ي س��ي��ف��ي ل��ل��ج��ه��اد آخ��ذًا وم��ح��ال أله��ب��ة أخ��ل��و أن��ا

٢٤٨

واإلنسان الطري

ال��ض��وض��اء ب��ه��ذه بَ��ِرَم��اٌت ال��س��م��اء ط��ي��ر أن ال��ظ��ن أك��ب��ر
ال��م��س��اء ب��ع��د اإلن��س��ان وض��ج��ي��ج م��س��اء ل��ل��ع��ش��اش ال��ط��ي��ر تُ��ه��رع

٢٤٩

إبليس قتل

ال��ش��ي��ط��ان وس��اوس وأُك��ف��ى ـ��س إب��ل��ي��ـ س��أق��ت��ل ص��اح��ب: ل��ي ق��ال
اإلن��س��ان وس��اوس م��ن ال��ن��ف��س أف��رغ ل��ك��ن إب��ل��ي��س ق��ت��ال أرج��ئْ ق��ل��ت:
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٢٥٠

اإلنسان حاشا يقظان يشء كل

األزه��ار ع��ي��ون��ه��ا ف��أص��اخ��ت األط��ي��ار ص��ب��اح��ه��ا ف��ي غ��ردت
واألط��ي��ار األزه��ار دع��ت��ك ق��د ت��ن��ب��ه ال��ص��ب��اح ال��ن��ائ��م أي��ه��ا

ت ٢٥١

وال��ح��ي��وان ال��ن��ب��ات ف��ي وس��رت األك��وان ذرى ف��ي ال��ش��م��س ذرت
اإلن��س��ان َغ��ف��ل��ُة ال��ن��ظ��م أف��س��د ل��ك��ن ي��ق��ظ��ان أراه ش��يء ك��ل

٢٥٢

ال��ع��ب��اد رب ال��ع��ب��اد ف��ي واْرُق��بَ��ْن ج��ه��ًدا ت��أُل وال م��ص��ِل��ًح��ا اس��ع��يَ��ْن
ال��ف��س��اد أه��ل ي��ف��ت��ري��ه ب��م��ا أو س��ع��ي ب��خ��ي��ب��ة ت��ب��ت��ئ��س ال ث��م

٢٥٣

وب��أس رخ��اء ف��ي م��ن��ه ب��اذًال ل��ده��ري م��ال��ي ت��وف��ي��ر آب��ى ل��س��ت
ن��ف��س��ي ي��م��ل��ك ول��ي��س م��ل��ك��ي، وه��و ب��ق��ل��ب��ي ول��ي��س ي��دي، ف��ي ي��ك��ن إن
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املثاني

٢٥٤

ب��ال��ع��م��ران ال��ب��الد ف��ي وس��ع��وا ص��الًح��ا أرادوا ل��و ال��ن��اس ع��ل��ى م��ا
ال��زم��ان! ص��روف ع��ل��ى وت��آخ��وا وب��ر ح��ق ب��ك��ل وت��واص��وا

٢٥٥

الحرية

ال��ق��ي��ودا ه��واه ف��ي ال��ف��رد ي��ح��ك��م ح��ت��ى ال��ج��م��اع��ة ح��ري��ة ح��د
ال��ح��دودا ف��ي��ه��ا اآلح��اُد ي��ع��دو ح��ي��ن ف��وض��ى ال��ج��م��اع��ة ح��ري��ة إن

ت ٢٥٦

س��واه ق��ي��د ال��ح��ي��اة ف��ي وأب��ى ب��رض��اه ن��ف��س��ه ال��ح��ر ق��ي��د
ه��واه ع��ن ن��ف��س��ه ت��ق��ي��ي��د غ��ي��ر ق��ي��د ك��ل راض��يً��ا ال��ع��ب��د وت��رى

٢٥٧

باإلنسان اإلنسان صلة

ال��ب��ع��ي��د؟ وك��ي��ف األدن��ى ح��ال ك��ي��ف س��أل��ن��ا ح��ت��ى ب��ال��ن��اس ُع��ن��ي��ن��ا ق��د
ج��دي��د ج��ي��ل ب��ع��د م��ن وع��ن��ان��ا ق��رون م��ن م��ض��ى ال��ذي وع��ن��ان��ا
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ت ٢٥٨

واألزم��ان ال��خ��ط��وب وص��ل��ت��ن��ا ف��ج��ي��ًال ج��ي��ًال ال��ح��ي��اة، رك��ب ن��ح��ن
ال��ط��وف��ان»72 «ب��ع��دي ف��ي��ه س��رت أو وح��دي» «أن��ا ُح��دائ��ن��ا ف��ي س��رت م��ا

ت ٢٥٩

ب��ال��م��اض��ي��ن��ا ال��الح��ق��ي��ن ي��ص��ل س��ف��ار رك��ب ال��ح��ي��اة ذي ف��ي ن��ح��ن
اآلت��ي��ن��ا ه��داي��ة وع��ل��ي��ن��ا س��ب��ق��ون��ا م��ن ال��س��ب��ي��ل ه��دان��ا ق��د

٢٦٠

واأللحان النغمات

ب��ال��ن��غ��م��ات ي��ه��ي��م ت��ق��اة ذو إم��ام ف��ه��ذا أف��ت��ن��ا ل��ي: ق��ي��ل
ل��ل��ص��الة دع��وة ال��ن��ف��س ت��م��أل أذان ع��ن��دي ال��ل��ح��ون ب��ع��ض ق��ل��ت:

ت ١٦١

ال��ح��ي��اة ح��رور ف��ي ال��ن��ف��س ي��ن��ض��ح ن��س��ي��م ب��رد ال��ل��ح��ون ب��ع��ض إن
ال��ف��ل��وات ف��ي ي��ث��ر ل��ظ��م��اء ك��ن��ب��ع ال��ح��ي��اة م��ه��م��ه ف��ي وه��ي
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٢٦٢

ف��وات��ا أو ت��ب��الُ��ه ال درًك��ا وأق��دم ب��ال��رج��اء ال��ن��ف��س أش��ع��ل
وال��م��م��ات��ا م��ش��ي��ب��ه��ا أوق��ي أن أرج��ي ال��ح��ي��اة ن��ش��وة م��ن ك��دت

٢٦٣

ع��س��ر ك��ل ف��ي اإلي��س��ار وض��ي��اء ف��ج��ر ب��س��م��ة ال��ظ��الم ف��ي أب��ص��رن
ي��س��ر؟ ك��ل ف��ي اإلع��س��ار وت��خ��اف ظ��الم ش��ع��اع ال��ض��ح��ى ف��ي ت��رى ك��م

٢٦٤

أج��وائ��ي ع��ن ال��م��غ��ي��ب أط��ل��ت ق��د ع��ن��ي؟ ب��ك ن��أى م��ا ل��ل��ش��ع��ر: ق��ل��ت
ض��ي��ائ��ي ق��اب��ل ث��م ال��ن��ف��س اص��ق��ل ش��ع��اع��ي ذراك ع��ن غ��اب م��ا ق��ال:

٢٦٥

بلوخستان من كويتة مدينة يف

وض��ي��اء وُظ��ل��م��ة ن��س��ي��م م��ن ن��ش��ي��دي ن��س��ج��ُت ط��ائ��ر: ل��ي ق��ال
وب��ك��اء73 وب��س��م��ة رج��اء م��ن ن��ش��ي��دي ن��س��ج��ت ل��ك��ن��ن��ي ق��ل��ت:
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ت ٢٦٦

وال��ت��دل��ي��ل ل��ل��َع��ت��ب ودع��ت��ه َروثً��ا ذاق وق��د ك��ل��ب��ه��ا زج��رت
وال��ت��ق��ب��ي��ل74 ب��ال��ع��ن��اق ه��ازئً��ا َألٍْي ب��ع��د م��ن راغ ال��روث وإل��ى

ت ٢٦٧

ك��ت��اب ه��ذا ف��ك��ل ف��اق��رأ ق��ي��ل: ك��ت��ابً��ا ص��ح��ب��ت م��ا ��ْف��ر: ل��ل��سَّ ق��ل��ت
ال��ُك��تَّ��اب م��ث��ي��ل��ه ع��ن ع��ج��زت ف��س��ط��ًرا س��ط��ًرا ال��ط��ري��ق ف��ي اق��رأن

٢٦٨

السند يف آباد يعقوب إىل بلوخستان يف كويتة من الطريق يف

ل��خ��ل��ود ف��ع��ال��ه��م ت��رش��ح ل��م خ��ل��ًدا ال��ت��م��اث��ي��ل م��ن ق��وم رام
م��ش��ه��ود م��م��ث��ل ش��ك��ل دون ف��ع��ال ال��خ��ل��ود أه��ل��ه��ا وح��ب��ت

ت ٢٦٩

ال��م��س��ي��را ت��ف��وت غ��اي��ة وأرى ب��ع��ي��د ط��ري��ق ص��اح��ب: ل��ي ق��ال
ك��ث��ي��را ق��رب��ن��ا، ف��ق��د ب��ع��دن��ا، ق��د ق��ط��ع��ن��ا ق��د م��ا أق��ي��س إن��ي ق��ل��ت
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ت ٢٧٠

ال��ب��ع��ي��دا ي��ه��اب م��ن ال��ل��ه أب��ع��د ب��ع��ي��د: وال��م��رام ل��ل��ص��ح��ب ق��ل��ت
ش��دي��دا ع��زًم��ا ل��ل��ب��ع��د ت��زود ض، األر ال ال��ع��زائ��م ف��ي ال��ب��ع��د إن��م��ا

ت ٢٧١

ن��ف��س��ي ت��ف��دي��ك ال��ل��ح��ون. أش��ع��ل��ن م��رح��ى! ال��ح��م��اس��ي ل��ل��م��ط��رب ق��ل��ت
ع��ب��س75 ش��اع��ر ال��س��ي��وف ل��ث��م رام ف��ق��دًم��ا وال��س��ي��وف ال��ح��ب اج��م��ع

ت ٢٧٢

دائ��ي ال��ذل��ي��ل��ة ال��ن��غ��م��ة ف��ي إن ن��اًرا ت��ن��ف��ث ب��ال��ل��ح��ون اش��ف��ن��ي
ال��ه��ي��ج��اء ف��ي ال��س��ي��وف ك��ص��ل��ي��ل وم��ض��اء ق��وة ال��ل��ح��ن اج��ع��ل

٢٧٣

إليه76 الطريق ويف العرب بحر عىل

م��ن��ي ال��ش��وق ت��ه��يِّ��ج ن��غ��م��ات وغ��ن��ي ن��س��ي��ت إذا ذك��رن��ي
ع��ن��ي وال��ري��ب ال��ظ��الم وت��زي��ل خ��م��ودي ب��ي��ن ال��ش��رار وت��ب��ث
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ت ٢٧٤

واألف��ه��ام: األس��م��اع وراء م��ن ن��داء ح��ي��ن ك��ل ال��ق��ل��ب ي��س��م��ع
األي��ام دورة م��ن��ك إن��م��ا ف��ي��ه��ا ت��ف��ن ال األي��ام ف��ي��ك أف��ن

ت ٢٧٥

وُه��ي��ام: وع��زم��ة ه��دي��ر ف��ي ه��ج��ي��ًرا ي��ط��وي وه��و ل��ل��ق��رم ق��ل��ت
دوام ل��س��ي��ر ع��ي��ش��ن��ا إن��م��ا م��س��ي��ر ق��ال: ال��م��س��ي��ر؟ وراء م��ا

ت ٢٧٦

م��ن��ي��ر ال��ب��ح��ار ع��ل��ى ض��ي��اء ف��ي ن��ج��وم ت��ص��غ��ي ال��ب��ح��ار ل��ه��دي��ر
ال��ب��ح��ور77 م��راي��ا ف��ي ال��وج��ه ت��رى ال ي��وًم��ا ال��ك��واك��ب ه��ذي أط��ل��ت ه��ل

٢٧٧

ال��ح��ي��اة م��ع��ن��ى األف��ك��ار، ووم��ي��ض دوام وس��ع��ي دائ��ب أم��ل
س��ب��ات78 م��ن ل��ه��ا م��ا ال��ع��م��ر ي��ق��ظ��ة ول��ك��ن ل��ل��س��ب��ات ال��ع��ي��ن ي��ق��ظ��ة
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هوامش

العرب بحر شاطئ عىل أنشئت الرباعيات هذه من البحر ذكر فيها رباعية كل (1)
منها. قريبًا أو كراچي يف

وعال. جل للخالق الخطاب (2)
يف نظمتهما بعدها والتي الرباعية هذه إال الخفيف البحر من الرباعيات كل (3)

أغريهما. ولم الرمل
يف واملوجب السالب كالقطبني فهما واإليجاب التام بالنفي التوحيد يكمل إنما (4)

بدونهما. تكون ال الكهرباء
لالكتئاب. ظاهر سببًا عالم غري حينًا اإلنسان يكتئب (5)

يكذب. ال (6)
الشاعر. بها يحيط ال وخفية وظاهرة وقريبة بعيدة بواعث للشعر (7)

الحسن. يقوم وبالنفس النفس، يف يؤثر الحسن (8)
ليس عامله يف فهو وعمله رأيه من يقني عىل وهو الناس اإلنسان خالف إن (9)

عنه. غرباء وهم غريبًا
١٣٧٢ه/سبتمرب١٩٥٣م. سنة الحجة ذي يف كتبت (10)

َدَرَجاٍت﴾. اْلِعْلَم أُوتُوا َوالَِّذيَن ِمنُكْم آَمنُوا الَِّذيَن هللاُ ﴿يَْرَفِع الكريم: القرآن يف (11)
واالنتظام. بالتجاذب قائم العالم نظام (12)

البحرتي. قصيدة مطلع (13)
أردنا إن وحدها؟ بالجسوم فيها يعنى فلماذا وعقل. وروح جسم فيها الحياة (14)

بالثالثة. نعنى أن فعلينا ا حقٍّ الحياة
األخرى الكالب هجمت كلبًا كلب غلب وإذا أصحابه. به فتكت ذئب جرح إذا (15)

الشاعر: ويقول مرات. رأيته هذا املغلوب. عىل

ال��دم ع��ل��ى أح��ال ي��وًم��ا ب��ص��اح��ب��ه دًم��ا رأى ل��م��ا ال��س��وء ك��ذئ��ب ف��ك��ن��ت

املاء. ورود من املنع التحيلء: (16)
اللحن، بها ينطق صور العالمات هذه املوسيقى. عالمات هي اللحون رموز (17)

للمطرب. املوسيقى كعالمات للشاعر هي التي األزهار عن ينطق الشعر وكذلك

93



املثاني

اإلطالق. ألف مع النسوة نون وبلينا بقينا يف النون (18)
الضلوع: وإبرة املغناطيس. إبر السفني: وإبر هدى. غري عىل السائر الخابط: (19)

القلب.
الشمس طلوع قبل كراچي يف السفارة حديقة يف نارضات زهرات رأيت (20)

األبيات. هذه فألهمتني
أخرى. ألوان بني اللون من ملعة وهو شية. جمع الشيات: (21)

الرومي: الدين جالل قول من مأخوذ (22)

دوس��ت أواز آي��داب��ن م��ي أزك��ج��ا ب��وس��ت وخ��ش��ك ت��ار وخ��ش��ك ج��وب خ��ش��ك

صدر يف أم العود صدر يف األنني وهذا أنينه أم العود رنني الصوت أهذا (23)
العود؟ عىل حنا الذي العازف

ويقومه. الجمال يحيي والشعر الشعر يوحي الجمال (24)
الطري؛ ترزق كما ترزق كما لرزقتم التوكل حق هللا عىل توكلتم «لو األثر: يف (25)
تلقى ما هائبة غري به واثقة للرزق خروجها الطري وتوكل بطانًا» وتروح خماًصا تغدو

أعشاشها. يف مكثها ال طلبه، يف
املعري: يقول (26)

ال��م��ي��اد غ��ص��ن��ه��ا ف��رع ع��ل��ى ـ��نَ��ت ـْ غ��ن�� أم ال��ح��م��ام��ة ت��ل��ك��م أب��ك��ت

ففي حينًا عنها ويعرب حينًا عنها فيسكت الشعر من بمعان النفس تجيش (27)
أحيانًا. خفي شعر الشاعر سكوت

من األبيض البحر إىل يهاجر السمك من نوًعا إن ويقال السمك: بيض الرسء (28)
كهذه. هجرات السمك من ألنواع وإن يرجع، ثم فيبيض املكسيك خليج

«كل يف اإلشارة هذا وإىل إلخ بجسمه محيًطا مخيًطا يلبس أال للطائف ينبغي (29)
محيط». إثم

تؤكل. التي واألكباد بالقلوب تورية الكالم ويف وأكبادهم. املظلومني قلوب (30)
لها. وتظهر عنها تحتجب األرض جهات ولكن حني، كل ظاهرة الشمس (31)

حينًا. ونجهلها حينًا ندركها ولكنا نفسها، يف بينة العالم هذا حقائق وكذلك
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اللزوميات. من الثاني والبيت املعري. العالء أبو (32)
األبيات. هذه فكتبت ماء وفوق زهر حول يطري فراًشا حديقة يف رأيت (33)

(١٣٧١ ربيع ١٢) كراچي يف الكرباء أحد دار يف للمولد حفًال شهدت (34)
ويطبلون. ويصفقون الرسول بمدح يغنون والقوالون

فإذا فلمستها الرشقية باكستان أقىص يف سلهت مدينة يف وأنا زهر باقة رأيت (35)
األبيات. هذه فنظمت مصنوع ورق هي

فلم عنهما فسألت داكا بمدينة الحاكم حديقة يف قبة عليهما قربين رأيت (36)
الرباعيتني. فكتبت صاحبيهما، أحد يعرف

املعري: لقول نقض هذا (37)

ع��رم��اء ح��ي��ة ذاك ف��ي وه��ي ول��ي��ل ن��ه��ار م��ن دن��ي��اك إن

القلب. ملهم: خافق (38)
الشريازي: لحافظ بيتني ترجمة (39)

خ��ام��وش م��رغ��را ي��اف��ت ن��ت��وان درچ��م��ن ك��ه درك��ش ودم ب��اش خ��ام��وش ك��ه م��ك��وى م��را
وه��وش ط��اق��ت ك��دام ك��وي��م ت��و ح��دي��ث أك��ر وق��رار ص��ب��ر ك��دام ج��وي��م ت��و ن��ش��ان أك��ر

أيًضا. تسري وأفكارنا بأجسامنا. فيها نسري ونحن سري، الحياة (40)
وأباها. أمها حسبتها الريح خفقت كلما (41)

أفراخ. من وراءها فيما مفكر غري الهيًا الطري اإلنسان يصيد (42)
ساعة. جمع الساع: (43)

النوم أحاول وأنا رمضان يف الظهرية حني صاح الكويل يسمى أسود طائر (44)
الرباعية. هذه فنظمت

يجد فال إليه ناظرة النجوم ويحسب يشء كل تسبيح يسمع يكاد املتأمل (45)
الخلوة.

يسمع فكأنه عليها تدل التي األصوات يتصور املوسيقى ألحان يف الناظر (46)
الرموز. هذه من ضجيًجا

١٩٥٣م. تموز ١٢ يف وكراچي بغداد بني طائرة يف نظمت (47)
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ساعة. جمع (48)
يف خفيًا صوتًا يسمع ثم صوت. دون إليها الناظر إىل يتحدث األزهار جمال (49)

متصلة. ألحان أولئك وكل الطري. تغريد يف الصوت يجهر ثم الشجر حفيف
املغرد. الطائر عنها يفصح املوسيقى كرموز الزهور (50)

هذين ويف األزهار سطور تقرأ الطري أن هذين قبل البيتني يف الشاعر تخيل (51)
رموًزا تكتب فأصواتها تميل ولكن قارئة ليست الطري إن الروضة فتقول هذا عن يسأل
تقرأ الطيور هل فيه، املتأمل يرتدد الطري وتغريد الزهر بني تناسق الزهر. هي فإذا

األزهار. صورة يف تظهر ألحانًا تميل أو مكتوبة رموًزا
فيستمر. الريح تسكن الدائم املطر الديمة (52)

الخيال. صورها أو العاطفة مستها إن للشعر تصلح العالم يف حقيقة كل (53)
١٣٧٣ه. سنة (54)
الدهر. عىل (55)

.١٣٧٣ سنة الثاني ربيع (56)
السيئات. شغلته بالصالحات يشغل لم فإن يفرغ ال الفكر (57)

وشيعت هللا رحمه وجدي فريد تويف حني مرص يف الرباعية هذه نظمت (58)
أرجو. كنت كما الناس من كثريًا أر فلم جنازته.

١٣٧٣ه. سنة (59)
مطلعها: ببغداد أنشأها قصيدة من املعري يقول (60)

ل��ي وم��ا ل��ه��ن م��ا وه��نً��ا ب��ب��غ��داد ال��م��ت��ع��ال��ي ال��ب��ارق ل��ض��وء ط��رب��ن
رع��ال إث��ر ال��ه��م ت��رود رع��ال ف��أق��ب��ل��ت ال��غ��رام ج��ي��ش رج��ب دع��ا

هللا. رحمه طاهر حمزة الصديق نعي جاءني حني كتبت (61)
يف كررتها وقد الطبيعة. فسحة إىل الحرض ضيق من الخروج إىل دعوة هذه (62)
عليه الشمس فتطلع الكون عليه يضيق الدور يلزم الذي أن واملعنى والنفحات، الشوارد

عنه. فتغرب جدار عنه يحجبها ثم كوة من
فهو آماله. فيه وحقق الزمان من كسبه ما هو اإلنسان عمر من مىض ما (63)
صفحات وكتب األحرار، جهاد فيه جاهد قد كان إن حياته، حقيقة وهو لديه، ماثل

للمستقبل. الوجود وإنما له وجود ال املايض إن يقال ما خالف وهذا رائعات.

96



املثاني

االفرتاس. الفرس: (64)
إىل الفكر منها يدخل رموز فهي باأللفاظ عنها اإلبانة تمكن ال املعاني بعض (65)

الواسعة. املعاني آفاق
ونظري فكًرا وصمتي ذكًرا نطقي يكون أن «وأمرت نبوي: حديث يف جاء (66)

عربة.»
غصون بني وهو مسكني من قريبة شجرة عىل غراب عش كراچي يف رأيت (67)

ساعة. يسكن يكاد ال الشجرة ذروة يف ضعاف
الفرخ. فم يف فرضعه حوصلته يف ما أخرج فرخه: الطائر زق (68)

أين تقول فال يشء عنه يصدها ال عليه عازمة به واثقة رزقها تطلب الطري (69)
الرزق. أجد وأنى الرزق

فالضيق بلده. من هدايا إلينا يقدم سفر من عاد قليل راتبه خادًما رأيت (70)
اليد. يف ال الخلق يف والسعة

واملكان. الزمان حكم يأرسها وال األوقات، تقيدها ال الحرة القوية الحياة (71)
يعنى أن الحياة ركب يف لواحد فليس متالحقة. واألجيال مستمرة الحياة (72)
بعدي. يأتي بمن أبايل ال يقول أن الركب لهذا وال معه، السائرين دون وحدها بنفسه

عقل له الذي واإلنسان بغرائزها، الطبيعة تساير التي الطري بني ما فرق هذا (73)
وأماني. وعاطفة

أسود كلب منظر كويتة، يف والصولجان الكرة لعب أشهد وأنا أضحكني، (74)
من الروث تنثر صاحبته حملته ثم يبايل. فال ويناديانه يزجرانه وصاحباه روثًا يتذوق
فمه يمأل فجرى منها غفلة وانتهز وتلومه. وتمسحه حجرها يف تدلله حينًا ولبثت فمه
الطبع بني ما فرق ذلكم فمه. يف ما ويخرج خجل يف يحمله صاحبه واتبعه الروث من

والتطبع.
العبيس: عنرتة قول إىل إشارة (75)

ال��م��ت��ب��س��م ث��غ��رك ك��ب��ارق ل��م��ع��ت ألن��ه��ا ال��س��ي��وف ت��ق��ب��ي��ل ف��وددت

أكتوبر ١٣٧٤ه/١٧ سنة صفر ١٨ األحد يوم بعدهما وما البيتان هذان نظم (76)
املثاني. هذه أختم وبهما ،١٩٥٤

املاء؟ يف وجهها تر فلم فنظرت البحور قبل النجوم كانت هل (77)
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النوم يدركها ال وهذه العدم. من استيقاظ كأنها اإلنسان حياة العمر: يقظة (78)
نوًما. اليقظة هذه يجعل أن اإلنسان فليحذر حيٍّا، اإلنسان دام ما
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