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ُرن هؿتؽؿ؛ فنين لؿ َأر
طؿر بـ الخطاب رضل اهلل طـف  ٓ( :تَصغ َّ
أمقر الؿممـقـ ُ
قال ُ
أقعدَ طـ الؿؽرمات مـ صغ ِر الفؿؿ) .
أدب الدكقا والديـ لؾؿاوردي ص ٣١٩
الفؿ ،وهق مبدأ اإلرادة ،ولؽـ
قال اإلما ُم ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل ( :والفؿ ُة فعؾة مـ ِّ
والفؿة كفايتفا) .
فالفؿ مبدؤها،
خصقها بـفاية اإلرادة،
َّ
ُّ
*******
( مدارج السالؽقـ ) ٥/٣
الراغب إصػفاين رحؿف اهلل( :والؽبقر الفؿة طؾك اإلصالق :هق مـ ٓ يرضك
قال
ُ

بالفؿؿ الحققاكقة قدر وسعف ،فال يصقر طبد رطاية بطـف ،وفرجف ،بؾ يجتفد أن
يتخصص بؿؽارم الشريعة).
( الذريعة إلك مؽارم الشريعة ص )٢٩١
*******
السعل إلك تحؼقؼ إهداف والغايات ،ومغالب ُة الؿصاطب لـقؾ
ؿقح هق :
ال ُّط ُ
ُ

إمـقات ..وقال ابق الؼاسؿ الشابلُ :أ ُ
ُّ
بارك يف الـاس َ
يستؾذ
وم ْـ
أهؾ
ِ
الطؿقح … َ
الخطر!..
ركقب
َ
ْ
*******
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وشؽرا لف إكعامف وأكقالف  ،طؾؿـا الؼرآن  ،وألفؿـا البقان،
حؿدً ا هلل ِ طؾك أفضالف،
ً
َ
وأسؾؿ طؾك الؿبعقث
وأفاض طؾقـا مـ معاين الحؽؿة والبرهان  ،وأصؾل
ُ
بالذكرِ والتبقان ،والخقر واإلحسان  ،ص ّؾك اهلل طؾقف وطؾك ِ
آلف وصحبف
ُ
أجؿعقـ….

أوا بعد :
أن ديااقان الؿتـباال يسااطع
فقؽاااد يجؿا ُاع الـؼاااد وإدبااا وكا ُّاؾ متااذوقل الشااعر ّ
ٍ
حؽؿة وكغؿة  ،فؾؼد طرف الشااطر
بالشؿقخ وطؾق الفؿة ،طالوة طؾك ما فقف مـ
بااالزهق والؽبريااا والسااطق وحااب الظفااقر  ،وتضااخؿ الااذات وآفتخااار ،
وأسفؿ يف ذلؽ مع تؿؽـف الشاعري طالقتُاف بساقػ الدولاة الحؿاداين ،والصارا
َ
مؼاداما َ ،ذا بطاش وفروساقة  ،وكثارة ماا
شااطرا
العسؽري الؼائؿ ،الذي جساده
ً
ً
يحااقط بااف مااـ الحساااد وتػققااف طؾااك إقااران  ،واسااتعداؤه الـاااس بشااعره ،ويف
مضامقـ ذلؽ ،ومـ ركائزها سطق هؿتف ،وتحديف العقائؼ والؿضايؼ…!
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مثال الشريػ الرضل :
يؼقل ً
ُ
فقاصاػ جامذر ،وأماا أباق الطقاب
فخطقب مـبار ،وأماا البحتاري
( أما أبق تؿام
ُ
الؿتـبل فؼائدُ طسؽر ) .
يفاقج فقفاا
هذا تقصقػ يف محؾف فغالب جقاده ومحاسـف كالسقػقات وأخقاتفاا ُ
ُ
ويؽثر مـ تسؿقة أٓت العسؽرية  ،ووصػ الؼادة
طسؽريا ،
ويتدفؼ فروسقةًُ ،
وبطقٓتفؿ… ُّ
وكؾ ذلؽ يتطؾب طزيؿ ًة يف الؿادح  ،وهؿا ًة يف الؿؿادوح  ،وهاق
ما اتسؿ بف يف غالب مقضقطاتف  ،فنن لؿ يشفد بفؿة الؿؿدوح وطالئف  ،كبف طؾاك
ِ
الحقاة…!
هؿتف وإقدامف يف وحقل
ٍ
معان وتراكقب ،أحببـاا جؿعفاا والتعؾقاؼ
ولؽثرتفا وروطتفا وجؿال ما فقفا مـ
طؾقفا  ،كظقار ماا ُصاـع يف ( الؿساامرات ) و ( الؿػااز آدبال ) ،حتاك يتحػظفاا
الشاابا ُب وصااالب العؾااؿ ،فتعؾاال مااـ هؿؿفااؿ  ،وتشااحذ طزماااتفؿ ،وتااققظ
ضؿائرهؿ ،فقؿجقا حقاة الؽسؾ والفقان  ،وصرائؼ التراخل والحرمان …!
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معاالل وكػاائس  ،وأحابطفؿ طاـ مؽاار َم
كثقرا مـ الـاس
فؾؼد حر َم وها ُ الفؿة ً
َ
وإكجااازات  ،وجعؾفااؿ يعقشااقن طقشااة الؿسااتذل الؿسااتباح  ،ويبقتااقن بقتقتااة
الؿبتذل .
ولعااالج ذلااؽ قاارا ة الؼاارآن حا َّاؼ قرا تااف  ،ومجاهاادة لااـػس ومطالعااة السااقر ،
روحااا وحسااا  ،فاانن لؾشااعر أثااره ودوره
وتحػااظ أبقااات الفؿااة واسااتطعامفا ً
ومغـاصقسف الجذاب… .يؼقل معاوية رضل اهلل طـف  ( :ط ّؾؿقا أوٓ َدكاؿ ِّ
اعر
الش َ
ِ
ِ
أدركت ِ
بلبقاات ِ
اباـ
الؿـزلاة
ووصاؾت إلاك هاذه
وكؾات الرئاسا َة
الخالف َة ،
فنكّل
ُ
ُ
ُ
طزمت طؾك ِ
ِ
الػ ِ
ت لل ِط ّػتل
رار
اإلصـابة ،فنكـل يق َم الفرير ُك ّؾؿا
أكشدت قق َلف  :أ َب ْ
ُ
ُ
وأخذي الحؿدَ بال َّث ِ
الربقحِ
وأبك َبالئل ْ ...
ؿـ ّ
ت ** مؽاك ِ
َ
وققلل ُك ّؾؿا َ
َؽ ت ُْح َؿدي أو ت َْستَريحل
جش َل ْت
وجاش ْ
رووا أوٓدكؿ الشعر ،فنكاف يحاؾ
وقال الزبقر بـ بؽار :سؿعت العؿري يؼقلُّ ( :
طؼدة الؾسان ،ويشجع قؾب الجبان ،ويطؾاؼ ياد البخقاؾ ،ويحاض طؾاك الخؾاؼ
الجؿقؾ ).
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وشعر الفؿؿ العالقات يعالج ضعػا يف الـػس  ،وتؼاطسا يف الساؾقك  ،وخاقا ً يف
ُ
ويحدث شعقرا داخؾقا بضرورة التغققر والتفذيب الـػسل والساؾقكل .
الػؽر ،
َ
أجؿؾ وأحؽؿ.
واذا اجتؿع مع ذلؽ الروطة البقاكقة  ،والؾؿسة البالغقة كان
وهق ما تالمسف يف شعر الؿتـبل وقدرتف الػائؼة طؾك الجزالة والتقصقػ ،بحقاث
وحؽؿا متداولة  ،تتسابؼفا إجقال  ،ويتقارثفاا
مرويا ،
ً
بات ً
شعرا س ّقارا  ،وأد ًبا ً
إدبا .
ِ
أخصاب الؿقضاقطات الشاعرية ،
أدب الفؿة والطؿاقح ماـ
 ومـ هـا كان ُ
اار مـاااف يتاااداخؾ يف "مقضاااق الحؿاساااة " وقاااد جاااردت يف كتاااب
وكثقا ٌ
مشاافقرة !..ورغبـااا تجريااده مااـ الااديقان الااذهبل لؾؿتـباال ٓ ،سااقؿا وقااد
ومعالؿ اإلبدا وآبتؽار  ،ولؿ يؽتب يف الفؿاة
رايات الجؿال ،
احتػت بف
ُ
ُ
إٓ قصصااا ِ
ِ
أحسااـ الاادواويـ ،
شااعرا ،ومااـ
وحؽؿاا  ،فاحببـااا إيرادهااا
ً
واكتشارا  ،ديقان أبل الطقب  ،والذي ٓ يزال طالم ًة مػصؾق ًة
وأكثرها ذيق ًطا
ً
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يف أداب العربقااة  ،وهـقئااا لؿااـ طؽااػ طؾقفااا وتعؾااؿ معاكقااف  ،واسااتؼقى
بللػاضف وجزالتفا …
ِ
الحؽؿاة ماا
وأوتل مـ فرائاد
جقاهر البقان ،
الشعر  ،و ُذ ِّلؾت لف
لقـ لف
 فؼد ُأ َ
ُ
ُ
َ
وهرطاقا إلاك لطائػاف  ،وققادوا
الـاس الك شاعرهُ ،
لؿ يحصؾف سقاه ،فاكدفع ُ
محاسـف ،وتحػظقا بدائعاف  ،فاال يحصاك كاؿ ِماـ شاارحٍ لاف ومتع ِّؼاب  ،أو
معجب بف ومتعصب ،أو ساخر مـف ومتحبب !..ففق مالئ الادكقا ،وشااغؾ
ِ
الجؿااال ،
الـاااس  ،كؿااا قااال ابااـ رشااقؼ الؼقاارواين ،وزد طؾقفااا  :صاااكع
ومؽـقكات الـػس  ،بؿا أفرزه مـ الحؽؿ الـادرة  ،وإشعار السقارة..
 ولعؾ مـ ذلؽ الجزل الؿستحسـ مـ شعر الفؿة والطؿقح .وهق ما كحب
وكؿؼ !..
إبرازه هـا ،والقققف طؾك أكثرِ ما ك َظ َؿ فقفا ود َّبج ،وما ش ُعر فقفا ّ
 فقا هلل ِ كؿ يف شعره ماـ ِساحرٍ وجاذبقاة ،ويف صقاتاف ماـ ُل َؿاع وصرائػقاة ،ويف
ِ
ٍ
وتارن يف
ترسخ يف الذهـ ،وتُـشدُ يف الؿحافاؾ ،
روائعقة،
تحػ
أسالقبف مـ
ُ
ّ
حتؽؿ لفا يف إسػار والعالئؼ .
وي
ُ
السؾقك اإلكساين ُ ،
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وأسااتذكر كبق تااف هـااا وتققعااف حااقل شااعره ،والـظاارة آسااترتقجقة لؾجؿااال
ّ
الؿحتػ ،وقد أذطـ لف جؿفرة طصره :
ؾت ِشعر ًا أصبح الدّ هر م ِ
وما الدّ هر إّٓ ِمـ ر ِ
ـشدَ ا
واة َقصائِدي ** إذا ُق ُ
ْ َ َ
ُ ُ
ْ ُ
ُْ
ََ
ِ
ِ
َااار َدا
ااؿر ًا ** َو َغـّاااك باااف َم ْ
ااار بااف َم ْ
اااـ ٓ ُي َغـّااال ُمغ ِّ
سااقر ُم َش ِّ
ااـ ٓ َي ُ
َف َس َ
وهـا  :جعؾ شعره يف حسـف كالؼالئد التل ُيتؼ َّؾاد بفاا ،ويتازيـ بفاا يف الؿجاالس
يؼقل :إن الدهر مـ رواة شعري؛ ٕن الـاس جؿق ًعاا يرووكاف ويتـاشادوكف يف كاؾ
وقت ،فؽلن الدهر كؾف إكسان يـشد شعري ،ويروى بدل قالئدي :قصائدي…!
ويزطؿ :إن شعره ُي ِّ
ـشط الؽساالن إذا ساؿعف ،فقساقر طؾاك ساؿا شاعري مجادا ا
مشقحا ،بحقث يـغص الروح  ،ويحرك الفؿؿ  ،وإذا سؿعف مـ ٓ يغـال اساتراح
ً
إلقف وصرب وغـَّك بف مغر ًدا ،والؿراد أن شعره سار يف أفاق حتك لؿ َ
يباؼ ماـ ٓ
يرويف ويـشده ولاق لاؿ يؽاـ ماـ رواة الشاعر… .وهاذه باتات حؼقؼاة يف القاقاع
الثؼايف وآجتؿاطل .
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ثؿ يؼقل :
اااك الؿا ِ
أجاازْين إذا ُأك ِْشاادْ َت ِشااعر ًا فنكّؿااا ** ِ
ِ
بشاااعري أ َتا َ
اار َّد َدا
اااد َ
حقن ُما َ
َ
ِ
ٍ
َو َد ْ ّ
الصدَ ى
الؿ ْحؽِ ُّل َو َ
أخ ُر ّ
كؾ َص ْقت َغ َقر َص ْقتل فنكّـل ** أكَا ال ّطائ ُر َ
يؼقل ٓ :تحػؾ بشعر غقر شعري ،فنن شعري هق إصؾ ،وغقري كالصدى لف،
يـؽر اكتػا ُ الشعرا بشعره واستػادتفؿ مـ أسالقبف ولغتف ومػرداتف ..
وٓ ُ
وقد كتب الدكتقر خالد الؽركل كتا ًبا جقدً ا أسؿاه ( الصائح الؿحؽل) صقرة
الؿتـبل يف الشاعر العربال الحاديث…ماـ كشار :الؿمسساة العربقاة لؾدراساات
والـشر ()١٩٩٩م .
 حقث يؼدم لـا الؿملػ قارا ًة لصاقرة الؿتـبال يف الشاعر العربال الحاديث،
ويبدأ الؽتاب بالحديث طـ أثر الؿتـبل بقـ إيؼاطل الؿحؿقديـ الؽبقاريـ:
محؿقد سامل البارودي ومحؿقد درويش.
 ووصػف بلكف دكقا مـ الؽبر والعجب والؼؾؼ والغضب ،ويف وصػ الؽركال
تستؿتع بتؾؽ الؾغاة إدبقاة وتؾاؽ إوصااف الؿالخقذة ماـ شاعر
لؾؿتـبل
ُ
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الؿتـبل لـػسف مؽتقبة طؾك هقئة كثر جؿقؾ ،يؼاػ الؽركال طـاد كؾؿاة أمقار
العرب التل يصػ بفا الؿتـبل سقػ الدولة
ُب
ت
َف ِف ْؿ ُ
الؽتاب ،أ َب َّر ال ُؽت ْ
َ

** َف َس ْؿ َعا َٕمارِ َأماقرِ
العرب
ْ

اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا
..

 ويعترف الؽركل بلكف يشاعر برطشاة الاذطر الجؿقاؾ التال تساري يف طاروق
الؽتابة طـدما يؽتب طاـ الؿتـبال ،معتاذر ًا طاـ جرأتاف ،وهاق يتحادث طاـ
الؿتـباال الؿقلااع بااالحرب والؾقااؾ والخقااؾ ،الؿتحقااز لؾسااقػ والصااحرا ،
الؿؿتدة قامتُف ماـ ذرى الـخقاؾ إلاك الفادف الاذي جاؾ أن ُيساؿك ،الؽبقار
والؼؾؼ والؿؿتطل برق الغؿام ،يريد الؿتـبل أن يؽقن الشااطر إوحاد وأن
كؾغل ماـ ساقاه ،يريادكا الؿتـبال أن كاراه وساط معركاة "تطااطـ خاقالً ماـ
فقارسفا الدهر" وأحقاكا " ِ
ً
الص ْب ُر…!
؛
ا
قد
وح
لل كَذا! َو َم ِ
وما َق ْق ِ
عل َّ
َ
 وخالص ا ُة الدراسا ِاة تااروم تلكقااد حضااقر الؿتـباال يف حركااة الشااعر العرباال
الحديث ووجاقد ماـ يحاكقاف ويتالثر باف ،وهاق حضاقر يؾؿساف الؽركال يف
أربعة أبعاد ،شرحفا يف الدراسة الؿعـقة !..
11
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بطال  ،وتجارب ومعاكاة…!
مؾخصفا يف محاكاتف بـا ً وايؼاطا ،وكقكف رمزًا ً
كعت هذا الؿجؿق إدبل "الفؿة والطؿاقح يف شاعر الؿتـبال"  ،ثاؿ
وقد كـت ُّ
ٍ
لػظاة مختاارة ماـ شاعره  ،ساقؼت يف الفؿاة واإلباا وهال
طدلت طـ ذلؽ الاك

(خػؼ البـقد) يف ققلف الرائع الؿاتع :
ِ
ْ
البـقد
كريؿ ** بقـ صعـ الؼـا وخػؼ
وأكت
مت
َ
طش طزيزًا أو ْ
ٌ
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

وهـا تعـل كثر َة الرايات واضاطرابفا يف الؿعاارك الؿؾتفباة  ،ولاؿ تؽاـ الفؿاة يف
شعره إٓ جز ا مـ ذلؽ آلتفاب العسؽري الذي يعقشاف ماع أطادا الحاروب،
أو خصقم الدروب…!
يؽشػ سره مـ شعره ،ويعبر طـ ِ
فـاسب َ
ُ
أدبف مـ
وراق لل ذلؽ العـقان ،الذي
فؽره ولػظف  ،واهلل الؿقفؼ .
محايؾ طسقر
١٤٤1/8/١٣هاا

11
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 /1طمبُ املعالي:

إذا غامر َت يف َشر ٍ
دون الـّجق ِم
ف َم ُرو ِم ** َفال تَؼـ َْع بؿا َ
َ
َْ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

وتطؾب كجقمفا
لقائحفا ،فاس ُؾؽ أطالقفا
وٓحت
إذا ش ّعت لؽ الؿعالل ،
َ
ُ
َ
 ،وٓ تؼـع بؿا دون ذلؽ ،مؿا ٓ يفقاه إٓ أفذا ُذ الخالئؼ ،وٓ يسعك فقف إٓ
ِ
الؿصاطب
واكسر
الطامحقن  !..فنن ذلؽ مؿا ُيحؿد  ،ويشاد بف ويػتخر ،
َ
فطعؿف يف
صعؿ الؿقت واحد ،
دوكف ،وتجاوز الؿشاق،
ُ
واطؾؿ أن َ
ْ
ِ
فطعؿ الؿقت يف أمر حؼقرٍ…
الؿحؼرات كطعؿف يف طظائؿ إمقر …
ُ
ِ
الؿقت يف أمر طظق ِؿ…!
كطع ِؿ
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

والؿقت ٓ يلتل غال ًبا إٓ الجبـا الؿختبئقن  ،كؿا قال أبق بؽر يف كصحف لخالاد
الؿقت تقهب لؽ الحقاة ).
رضل اهلل طـف  (:اصؾب
َ

12
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 فااال تتااردد يف آكطااالق السااؾقكل  ،أو تتعثاار وتتخااقف ،فالـفاي ا ُة واحاادة ،
ِ
ْ
أفؾح إٓ السامقن
وطش دائؿا يف إبا ٍ وارتؼا ،
وتعشؼ السؿق والعال  ،فؿا َ
الؿتطؾعقن …! ومـ الؿؼاماات الشاريػة صؾاب العؾاؿ ،والتػاقق العؾؿال،
والتؿقاااز الاااقضقػل والااادفا طاااـ إماااة والاااقصـ  ،وصاااد الؿعتاااديـ ،
واإلكجازات الحضارية التل يتػاخر بفا طؾك الدوام .
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /2اجملدُ احلقيقي واملزيف:
الس ُ
ؽر
قػ والػتؽ ُة البِ ُ
الؿجدُ إّٓ ّ
الؿ ْجدَ ِز ّق و َق ْق َـ ًة ** فؿا َ
وٓ ت َْح َس َب ّـ َ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

ٍ
أكاس صقروا الؿجدَ يف لفق ولعب ،وصغقان مالل تريف  ،وتالطب يف
كؿ مـ
َ
تعريػ الؿجد الحؼقؼل هق حؿالن
بلن
الدكقا بال حسبا ٍن  ،فقر ُّد طؾقفؿ ّ
يـصر ح ًؼا  ،ويدفع ضؾؿا
السقػ ورد الؿعتديـ  ،والجفاد الؿحؿقد ،الذي
ُ
ُ
ؽر :..أي
كؿا هق يف الحس اإلسالمل…فؿا الؿجدُ إٓ
السقػ والػتؽة البِ ُ

الضرب بالسققف  ،ضربات جدد لؿ تعرف مـ قبؾ ،بلس وافتراس .
ُ
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

أطـاق الؿ ِ
ؾاقك وأن ت َُارى… َ
اقات
َضريب
 ثؿ يؼق ُل مجؾق ذلؽ  :وت
الف َب ُ
لاؽ َ
ُ
ِ ُ
ارك بجا ٍ
الؿ ْجا ُار ..أي كا ٌ
ازال وتحا ٌ
اقش كبقاار  ،يثقاار الغبااار ،
اؽر َ
السااق ُد والعسا ُ
ّ
ُ
حدث الرطب يف قؾقب الؿعتديـ .والفبقات :جؿاع هباقة ،وهال الغبار ُة
وي
ُ
والؿجر :الجاقش الؽثقار ،وأن تارى لاؽ الفباقات الساقد :أي أن
العظقؿةَ .
تثقر الغبار بحقافر الخقؾ ققةً ،وطد ًة  ،واستبسآً…
14
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وترك َ
ُؽ يف الدّ كْقا َد ِو ّي كلكّؿاا..
 بحقث
ُ
تسؿع الدكقا بف وبنكجازاتؽ العظامْ ..
ِ
وصاقاحا
شر !..يؼقل :وأن تترك يف الدكقا جؾبا ًة
ً
ت َ
الؿ ْر أك ُْؿ ُؾ ُف ال َع ُ
َداو َل َس ْؿ َع َ
طظقؿا؛ جؾبة الؿساطل الجسام وصقاح إفاطقاؾ العظاام ،كالن الؿار ساد
ً
مسامعف بلكامؾف طؾك وجف التداول ،إذا أكلى واحدة أدكاك أخارى؛ وذلاؽ أن
اجقجا وجؾبااة ،كـاي ا ًة طااـ الؿجا ِاد الؿتااقـ،
اإلكسااان إذا سااد أذكااف سااؿع ضا ً
والشرف الؽبقر .
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /3اهلىةُ الظسيفة :
أشرف ٍ
وأكثر إقدام طؾك كؾ ُمعظ ِؿ
**
هؿة
وأشر ُففؿ َمـ كان
َ
َ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

ِ
بشرف الفؿة وارتؼائفا ،
الشرف بإحساب وإكساب  ،ولؽـف
لقس
ُ
وباإلقدام طؾك العزائ ِؿ والعظائؿ والؿخاصر …! ولقس يصـعف إٓ ذوو
الفؿؿ ،وأرباب العزمات الشقامخ..
 ولااقس يـػا ُاع الجااا ُه مااع ارتخااا  ،وٓ كسا ٍ
اب بااال طااال  ،وٓ ما ٌ
اال بااال إقاادام
الغؿارات ،
ٕن فضال الـاس ٓ
واستعال َّ !..
تعظاؿ مؽااكتُفؿ إٓ باقتحاام َ
ُ
وسقرِهؿ يف الصحراوات  ،وضربِفؿ يف كؾ الؿجآت  .وربؿا صدق طؾقاف
الحديث الـبقي  ( :ومـ ب ّطل بف طؿؾف لؿ ُيسر بف كس ُبف ).
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

اب يف أخاارة  ،لااـ يـػااع كااذلؽ يف الاادكقا إذا اكحطاات
 فؽؿااا ٓ يـػا ُاع الـسا ُ
الفؿؿ ،وٓكت التطؾعات ،واختػك الطؿقح الؿقؿقن ،واهلل الؿقفؼ !..
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
16
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 /4الفؤادُ املمكي:

الشعرا ِ
ِ
ِ
و ُفمادي ِمـ الؿ ِ
ؾقك َوإِن َ
كان ** لساين ُيرى م َـ ُ َ
َ
َ ُ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

صؾب
طؾق هؿتف ،وصؾب الؿعالل ّ ،
ٕن الؿؾقك والزطؿا مـ طاداتفؿ ُ
يؼصدً َّ
ُ
وتحؼقؼ اإلكجازات الؿعتبرة…! فقؼقل :
والحرص طؾك إمجاد ،
العؾق ،
ُ
وإن
أكا مثؾفؿ يف تؾؽ الفؿة وتدفؼفا ،ولدي صؿقحفؿ ،وأسعك سعقفؿ ْ ،
شعرا وأد ًبا وبقاك …
كان لساين الظاهر ً
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

وألؿاح لؾؼاادة الاذيـ قاابؾفؿ لابعض
 وقد كان هاق مػتقكًاا بطؾاب اإلماارة ،
َ
أبقاتف  ،ولؽـفؿ لؿ يؼتـعقا بف  ،أو َ
الشاعر
ٕن
خشقا مـف ،أو مـ طدم قدرتافَّ ،
َ
الجااازل  ،لاااقس كاااالحؽ ِؿ الػصاااؾ ،ولؾؼقاااادة شاااروصفا وإمؽاكاتفاااا ،واهلل

الؿقفؼ.
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /5املكاُُ العزيز :

ؾقس يف الز ِ ِ
أ َط ُّز َم ٍ
ؽان يف الدُّ كَك َس ْر ُج سابحٍ ** َو َخ ُقر َج ٍ
تاب
ّمان ك ُ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

إصالح حالتقـ مـ حالف
والؿراتب الؿـقػة ،فعؾقف
مـ يرو ُم إمؽـة العزيزة ،
ُ
َ
ُ
والعؿؾ طؾك التػرد يف
تػــ العسؽري ،والؼقة العؾؿقة ،
وحال أمتف  :ال ُ
التصـقع العسؽري واإلكتاج العؾؿل ومـف الؽتاب ودرسف ،وهؿا ركـا
وسرج السابح وهق الػرس العدا السريع  ،والؽتاب
الحضارة والـفضة،
ُ
وفؽرا …
الؿتقـ طؾؿا
ً
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

ِ
ُ
وحؿاياة البؾادان  ،والتعازز
الطرياؼ لـقاؾ الؿعاالل  ،وقفارِ إطادا ،
 وهؿا
ِ
صااحب
تفااب إٓ
والؼقة اإلكتاجقة …! ومـ الؼدم  ،فنن إماؿ ٓ
الذاتل،
َ
ُ
ابب التػااقق واإلباادا  ،وتحؼقااؼ
الؼااقة الؼتالقااة  ،والتؿقااز العؾؿاال ،وهـااا سا ُ
الؿؽاكااة الالئؼااة  ،ويف الؼاارآن ( :وأطاادوا لفااؿ مااا اسااتطعتؿ مااـ قااقة ) ويف
18
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السابؼ ٌ
قصارت
خقؾ وسقػ ،والققم صائر ٌة وصاروخ ،
وطؾؿ وتصاـقع وماا ّ
ٌ
أم ٌة يف هذيـ الجاكبقـ مـ البـا الحضاري ،إٓ ُس ِّؾط طؾقفا ُّ
الذل ،وامتفـتفاا
ِ
إمؿ إخرى  ،وكاكت َّ
التفامفؿ وتخؿتِفؿ ،والسالم .
محؾ
ُ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /6الٍفوضُ اآلٌفة :

قس ُف ْؿ ** بفا أك ٌ
ظؿا
َػ أن
وإكّل َل ِؿ ْـ َق ْق ٍم ّ
َ
حؿ وال َع َ
تسؽـ ال ّؾ َ
كلن ُك ُػ َ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

ِ
الـػقس الحؼقؼقة يف جدّ ها واجتفادها  ،وصؾبفا الـػائس  ،وتر ّفعفا طـ
أكػ ُة
إن
الصغائر والدكا ات ،ولذلؽ ققمل َي ْتقققن لؾحروب والتضحقات  ،حتك ّ
كػقسفؿ ٓ تبالل بالؿـايا  ،وتعشؼ الشفادة لق تؿت لفا ،فؼد أكػت أن
تسؽـ العظؿ والؾحؿا….
َ
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

 وفقف ما يف ققمف مـ العازة وطؾاق الفؿاة  ،فقؼاقل  :كاذا أكَاا ياا دكْقاا إذا ِشائ ِ
ْت
ُ
ِ
فا ْذ َهبل… ويا ك ِ
كرائففاا ُقادْ َما !..أكاا كؿاا وصاػت كػسال ٓ
َػس زيدي يف
ضقؿا وٓ أسػ لدكقة ،فاذهبل طـال إن شائت فؾسات أباالل باؽ .وياا
أقبؾ ً
تؼدما — فقؿاا تؽرهاف الادكقا ماـ التعازز والاتعظؿ
قدما — أي ً
كػس زيدي ً
طؾقفا وترك آكؼقاد لفا .
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا
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 ويزيد إيغآً يف أكػتف وطؾق هؿتف بؼقلف  :فاال َط َب َار ْت بال ساا َط ٌة ٓ ت ُِعازّين…
ِ
فج ٌة ُ
تؼبؾ ال ُّظ ْؾ َؿا…! والؿعـاك  :يؼاقل ٓ :مارت بال سااطة
وٓ َصح َبتْـل ُم َ
— لحظة — ٓ أكقن فقفا طزيزًا ،وٓ صحبتـل كػس تؼبؾ أن يظؾؿفا أحد،
فلكا طزيز يف كؾ أوقاتل ومقاقػل ،وٓ بقركت كػس ٓ تحؿؾ هذا الؿعـك .
أيضا:
وفقفا ً
َػس ِف ** وٓ قااااابِالً إِ ّٓ لِخالِ ِؼ ِ
َتغَرب ٓ مستَعظِؿ َغقر ك ِ
ااااف ُحؽؿااااا
َ
َ
َّ َ ُ
واجاااد ًا إِ ّٓ لِؿؽرم ٍ
ِ
جاجا ٍاة ** َوٓ ِ
اااة َصعؿاااا
َوٓ سااالؽ إِ ّٓ ُفااما َد َط َ
َ َُ
كت يف ك ُِّؾ َبؾدَ ٍة ** َوما تَبتَغل ما َأبتَغل َج َّؾ َأن ُيسؿك
َي
ؼقلقن لل ما َأ َ
َ
 ففااق ٓ يخضااع إٓ هلل ،وٓ يسااتطعؿ إٓ صعااؿ الؿؽااارم ففاال بغقتااف ،وكثاارة
أسااػاري طالمااة هؿتاال وصؾباال مااا ٓ يؽاااد أن يسااؿك لعؾااقه وخطقرت اف ،
والسالم .
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /7العال اخلاطف:
ف َوٓ َج ْردا ُ َق ْقدو ُد
ب بل ما
أجقب َبفا ** َو ْجـَا ُ َح ْر ٌ
ُ
تج ْ
َل ْقٓ ال ُعال لؿ ُ

َ
إسػار  ،ودوام الترحال ،
التحػ
الؿـقػ ،حتك إكف
َ
والؿرتؼك ُ
تَخ َّطػف العال ُ
مسافرا  ،ورحال ًة  ،قد امتطك صفقة الجقاد  ،أو ِحؾس الـاقة،
فال يرى إٓ
ً
والسبب حبف الؿعالل ،وهقامف بالؿراقل،
يؼطع بفا الػقايف والؼػار!..
ُ
وكراهقتف الؼعقد والتقاين …
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

 وهؿ ٌة تعؾقه بفذ الشؽؾ ستب ِّؾغف الؿرام ،ولـ تد َ لؾراحة يف كػساف مقضا ًعا،
وأكس ُف وطافقتف…! ولذلؽ هق يف إكالل دائ ٍؿ لؾػرس والدابة،
بؾ هل راحتُف ُ
الػرس
يحركفؿا كقػ يشا  .والقجـا هل الـاقة الشديدة  ،والجردا هل
ُ
الطقيؾة والؼصقرة الشعر  .. ،واهلل الؿقفؼ .
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /8وساضُ اآلفات:
الذطر
الؿقت أم ُذطر
تؿرست بأفات حتك تركتُفا  ** .تؼقل أمات
ُ
ُ
ُ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

ُ
الفؿؿ إٓ بالتجارب  ،ففل
تؽشػ
ُعرف الحقا ُة إٓ بالؿؿارسة  ،وٓ
ٓت ُ
ُ
تُبتؾك وتُػحص  ،فنذا جازت العؼبة  ،أفؾحت وكجحت  ،وإن تؼاطست
ِ
لؿراسف الشديد ،وخبرتف الطقيؾة  ،هاكت طؾقف
باكت وهاكت…! ولذلؽ هق
الؿخاصر وأفات  ،ولؿ يعد يبالل بؿا يالقل مـ تحديات  !..تؼقل أمات

الذطر…؟!
الؿقت أم ُذطر
ُ
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

يؼااقل :تؿرساات بأفااات يف إسااػار والحااروب حتااك تعجباات مااـ سااالمتل،
وتجؾدي لفاا ،وقالات :هاؾ ماات الؿاقت إذ لاؿ يصاب هاذا الؿتؿارس بال ،أو
خافت الؿخاوف فال تخقػف؟ فؽلكف لسالمتف الدائؿ  ،وكػاحف الؿتقالل قد ماات
مقتف ،أو ذطار الخاقف  ،ولاؿ يعاد يعارض لاف .وهاذا ماـ أبؾاغ القصاػ يف قاقة
اإلرادة وطؾق الفؿة ،ومجاسرة إخطار … ثؿ يختؿ الػؽرة بؼقلف العجقب :
23
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فجتل أو كان لل طـادها ِوت ُْار
ت إ ْقدا َم
وأ ْقدَ ْم ُ
إتل ّ
سقى ُم َ
كلن لل ** َ
ّ
أقدمت طؾك الشدائد وإهقال إقدام السقؾ الذي ٓ يارده شال
 والؿعـك :
ُ
كػسا أخرى إن ذهبات كػسال
ففق دفاق جارف  ،حتك كلن لل سقى كػسل ً
ثلرا طـد كػسل فلكا أريد إهالكفاا ،وهاذا تصاقير
كاكت لل ً
بدٓ ،أو كلن لل ً
قؾقؾ الشقق فقف براطة فذة .
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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ِ /9ىاتُ القمب:

ِ ِ ِ
در
يض ّؿ
فتًك ٓ ُ
الؼؾب ه ّؿات َقؾبِف ** و َل ْق َض ّؿفا َق ْؾ ٌ
ُ
لؿا َض ّؿ ُف َص ُ
ب َ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

هؿتُف واسع ٌة حتك إكفا لتتعد ُدُّ ،
فقشؼ طؾك الؼؾب حؿ ُؾفا لؽثرتفا أو ٓتسا
مداها ،لذلؽ هق يف صرا معفا ٓ ،تجعؾف يف راحة وٓ هدو مـ صؾباتفا
ورأسا يف إمقر  ،ومال ًذا يف ّ
حؾ
وغاياتفا  ،مؿا تجعؾف مؼدَّ ًما بقـ الـاسً ،
الؿعضالت !..
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

قؾاب أحاد
قؾاب غقاره ،ولاق ضاؿفا ُ
 فؿا تقافر يف قؾبف مـ الفؿاؿ ٓ يجؿعاف ُ
طظقؿا مثؾفا ،ولق كان كذلؽ لؿا وسعف الصدر لعظاؿ الؼؾاب ،وهاذا
لؽان
ً
كثقرا  ،وٓ يؽاد يحؿؾف إٓ الؼؾة الؼؾقؾة..
كادر يف الـاس ،ويعز ً
 ومااع ذلااؽ لااق شااابفف بعا ُ
اض الـاااس يف َسااعة هؿااؿ الؼؾااب ،لؿااا تحؿؾاات
صدورهؿ أصؿا َ قؾقبفؿ  ،ولؽـ مث َؾف يحتؿؾ لتقفقؼ اهلل لف ،ولؿا لدياف ماـ
مثال يف مؿدوحف :
الؼقى الؽامـة لؿثؾ ذلؽ…كؿا قال ً
25
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ٍ
الجادْ َبا
تطار ُد
الرو َم ُ
الػؼار َو َ
طـف ُؿ ** َو َي ْقم ُ
َ
بجاقد ُ
ف َق ْقم بخَ ْق ٍؾ َت ْط ُر ُد ّ
وققلف أخر وهق بؽر بـ الـطاح :
ِ
ِ
ِ
اؿ ٓ ُمـتَفااك لِؽِ ِ
اـ الادَ هرِ
الصاغرى َأ َج ُّاؾ م َ
بارهااا ** َوه َّؿ ُت ُف ُ
َل ا ُف ه َؿا ٌ
ِ
ِ
البر َأكدى ِم َـ ال َبحرِ
َل ُف َ
صار ُّ
البر َ
عشار جقدها ** َطؾك ِّ
راح ٌة َلق َأ َّن م َ
واهلل الؿقفؼ .
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /11احلِشاُُ الظاغمة:

سان الق ِ
ِ
ِ
وإطجاز
جقه
َش َغ َؾ ْ
ت َق ْؾ َب ُف ِح ُ
الؿعالل ** َط ْـ ح ِ ُ
سان َ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

ِ
الـاس ،كالؿال أو الـسا أو الؿـاصب،
الحقاة
يف
محاسـ مختؾػة يتشقففا ُ
ُ
ولؽـ صاح َبـا هذا اشتغؾ بالؿعالل الحؼقؼقة
أو العؾ ِؿ والؿراقل الؿـقػة..
َّ
مـ الشجاطة واإلقدام وكػع الـاس ،ولذلؽ هق يف ٌ
شغؾ طـ مطالعة الـسا
ومغازلتفـ بؿعال حؼقؼقة ،ومؼاصد طالقة!.. ،
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

ُ
وبرياؼ
محاساـ الـساا ،
كػساف طؾاك هاذا الؿـاقال ،هاكات طـاده
ُ
 ومـ ر ّبك َ
رأسا !..ولق
الؿال ،و
مػاتـ الحدائؼ  ،وبات ٓ يؾؼل لفا ً
ُ
بآ  ،وٓ يرفع بفا ً
استطعـا تربقة إبـا والـاشئة طؾاك ذلاؽ ماـ مفاد الطػقلاة باد ا بالصاالة،
اامح
والتعؾااؼ بااالؼرآن ومعااالؿ السااقرة  ،لخاارج لـااا جقا ٌاؾ طااالل الفؿااة ،صا ُ
مؾتفب العزيؿة ،هؿف كػع بالده ،وتجديد أمجاد أمتف ،والسالم .
الطرف،
ُ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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ض املٍايا :
 /11خو ُ

ِ
الق ُح ُ
اقل
فله َق ُن ما َي ُؿ ّار باف ُ
الؿـايااا ** ْ
إذا اطتااا َد ال َػتااك خا ْاق َض َ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

ِ
لشدائد الحقاة والخائض لؿفالؽِفا الؿاحؼة  ،لؿ يعدْ يبالل
الؿتؿرس
ُ
ُ
يؾقك ِشدادها الصعاب ،وغال َضفا
بلخقاتفا وشبقفاتفا  ٓ ،سقؿا وهق
ِ
الؿعققات يف حقاتف  ،ويف سػره وترحالف
تفقن طـده
الجسام  ،ولذلؽ
ُ
ِّ
قاصع لؿا هق أشدُّ مـفا …!
كالقحقل  ،الؿتبؼقة مـ أثر إمطار ٕ ،كف
ٌ
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

ِ
تربص إخطار  ،وٓ كقدُ إطادي ،
 ف َط ّالب الؿـايا  ٓ ،تُرهؼف الفؿقم ،وٓ ُ
خقف يف صريؼ ،وٓ غؿ يف مساقرة ٕ ،كاف بطبقعتاف يجاهادُ فقؿاا
يـبت لف
ٌ
وٓ ُ
هق أقسك  ،ويجالدُ ما هق أطتك  ،ولذلؽ تغشاه السؽقـ ُة  ،وتخالطف الراحةُ،
مبتسؿا  ٓ ،يبالل بؽدر  ،وٓ يعققف خطار… .كؿاا قاال الؼائاؾ  :إن
وتؾؼاه
ً
مؿا يضا ُم بفا الؽرا ُم ففاتِفا..
كان طـدك يا ُ
زمان بؼ ّق ٌة… ّ
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واإليؿاان بالؼضااا والتعؾااؼ باااهلل تعااالك ،
 وهاذا سااببف الشااجاط ُة الؿػرصااة ،
ُ
ودوام الذكر والتقكؾ طؾك اهلل تعالك  ،وصرح الدكقا وأماكقفا ،والسالم .
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /12العزً احلديد:
ان" ّأيت َُفا ِ
شقج ُمؽ ََّس َرا
" َأر َج َ
الق َ
الج َقا ُد فن ّك ُف ** َطزْمل الذي َي َذ ُر َ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

ِ
يؽسر إشجار  ،ويتجاسر إخطار  ،وٓ يبالل بؿا
طزمف الحاد ،أكف
بؾغَ مـ
ُ
ُ
يعرض لف ..فقخاصب الخقؾ طؾك وجف التحدي  ..اقصدي هذا البؾد وهق
"أرجان " جفة فارس ،وٓ يؾؼقـ يف روطؽ أن ثؿ شقئًا يصدك طـف فنكف
طزمل الؼقي الذي يؽسر الرماح بؼقتف؛ ويخترق الشدائدَ  ،وصرت غقر

مبال بإرزا والتحديات .
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

لاق
 وما ذلؽ إٓ بسبب طؾق هؿتف ومضاا طزيؿتاف  ،ولاذلؽ يؼاقل بعادهاْ :
ِ
ِ
جااج إكادَ را ..ففاق
ك ُ
ُـت أف َع ُؾ ما اشت ََفقت َف َعا َلا ُف…ماا َش ّاؼ ك َْق َك ُباؽ ال َع َ
َ
الخقؾ طؾك الجد واإلقدام مع رغبتفا يف الراحة والسؽقن ..ولؽـ ٓ
يراغؿ
ُ
ِ
طزمااف ،وتدفؼااف سااع ًقا وبااذٓ
سااؽقن مااع هؿتااف ،وٓ ارتقاااح مااع اكاابالج
َ
وترحآ..
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ِ
قادرا..
 ومع فرط هذه الفؿة لؿ ي ُعد يستجب إٓ لؿـ هاق مثؾاف أو اطاال مـاف ً
حتك إكف َ
أكاػ ططقاة الزماان ،واكتػاك بعطاا الؿؿادوح ٓرتػاطاف وشارفف ،
أن
ّماااان َف َؿاااا َقبِ ْؾ ُ
فااالر ْد ُت ْ
فقؼاااقل  :أط َطاااك الز ُ
ااات َط َطاااا َ ُه… َو َأرا َد لااال َ

بعؾق شلكؽ ،
أتَخَ ّق َرا…!ولؿا خقرين يف سقاك لؿ أقد َم طؾقؽ أحد ًا  ،لعؾؿل ّ
وسعة أفضالؽ !..
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /13املعالي الظاغمة:

َو َٓ ُش ِغ َؾ ْإَ ِم ُقر َط ِ
اـ ا ْل َؿ َعاالِل ** َو َٓ َط ْـ َح ِّاؼ َخالِ ِؼ ِاف بِؽ ِ
َااس
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

تؿرس طؾك ِ
الؿـاطؿ طـفا ٓ ،سقؿا وقد تطؾع
صؾب الؿعالل لؿ تُشغؾف
مـ
َ
ُ
ِ
قائؿ
إلك مرضاة خالؼف  ،وتعظقؿ شرائعف  ،كحال هذا الؿؿدوح الذي هق ٌ
ِ
بؿؼارطة
بحؼ إلفف  ،ولؿ يؾتػت إلك الؿػاتـ وٓ الؿغريات ،و ُطرف
الرومان… ولذلؽ خاصبف لؿا أذن الؿمذن والؽلس بقـ يديف :
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

َأ َٓ َأ ِّذ ْن َفؿااا َأ ْذكَاار َت ك ِ
ْت َق ْؾ ًبا َو ْه َاق َق ِ
ااس
َاساال ** َو َٓ َل َّقـ َ
ْ
َ
َو َٓ ُش ِغ َؾ ْإَ ِم ُقر َط ِـ ا ْل َؿ َعالِل ** َو َٓ َط ْـ َح ِّؼ َخالِ ِؼ ِف بِؽَا ِ
س
الؽلس مشروب غقار الؿعاروف طـاد
حسـ الـقة  ،وأن
 ٓ سقؿا إذا افترضـا
َ
َ
الشعرا وكدمائفؿ  ٓ ،سقؿا وسقػ الدولة مجاهد اشاتغؾ بالجفااد وكازال
الروم يف مقاصـ طديدة !..
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اب اإلقاادام وطؾااق الفؿااة والتطؾااع إلااك آكتصااارات
 وتؾااؽ تتـاااى مااع حا ِّ
واإلكجااازاتٕ ،كفااا مػسااد ٌة لؾعؼااؾ والتقجااف والسااؾقك ،واشااتفر أكفااا
وفر َق امرؤ الؼقس بقـ جدها وهزلفا بالػصؾ بقـفؿا فؼال
" أم الخبائث " ّ
لؿااا أخباار بؿؼتااؾ أبقااف حجاار الؽـاادي :القااقم خؿا ٌار وغاادً ا أماار !!..وٓبا ِ
اـ
ٍ
جـاقن
كـات فتاك..كقاػ يساعك يف
القردي يف حؽؿف  :واترك الخؿر َة إن
َ
ااؾ…! وإٓ كاااان البقا ِ
ماااـ طؼا ْ
اات باااذر ًة لؾتـااااقض والتزيقاااػ الػؽاااري
وآجتؿاطل  ،واهلل الؿستعان .
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /14استصغازُ الدٌيا:

ُ
يحؿؾ العب َ حؿ َؾف **
ولؿ كر شقئ
ويستصغر الدكقا ويحؿؾف صِرفُ
ُ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

ٍ
ٕمقر
كػسف
ما
استصغر الدكقا أحدٌ إٓ كان طالل الفؿة  ،زاهدً ا فقفا ،يعدُّ ُ
َ
يؼتحؿ إهقال ،
ويطؿح لؾؿعالل الجسام  ،كفذا الؿؿدوح ،الذي
طظام،
ُ
ُ
ويحؿؾ الشدائد .والعب يعـل ِ :
ُ
الػرس الؽريؿ.
الحؿؾ الثؼقؾ .والطِرف:
ُ
والؿعـك  :ما رأيـا شخص ي ُ
حؿؾ الؿغارم ،وممن العػاة والحؾؿ والققار

يستصغر الدكقا لعظؿ هؿتف ،ومع
مثؾ ما يحؿؾف الؿؿدوح .وهق مع ذلؽ
ُ
ذلؽ يحؿؾف صرف….
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

 وهق ٓ ُ
يزال جقا ًدا معطا ًا ،ضرو ًبا يف كؾ صـقف الخقار ،قاد ازدحاؿ طؾقاف
الـاس  ،وأخبااره يف ذلاؽ ذائعاة  ،ضااطػت طؾقاف الفاؿ والؿفؿاة… .وماـ
ُ
ِ
ُ
ٌ
صـػُ ..يروى بؽسر
صـػ ،ويلتل لف
يؿر لف
كثرة إخبار طـ مؽرماتف ُّ ...
ٌ
صاـػ ماـ
الفؿزة وفتحفا  ،يؼقل  :مـ كثرة ذكر الؿؿدوح يف أفاق يلتقاف
34
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ومصادرا
ماقئال كريؿاا ،
الـاس ،ويصادر طـاف صاـػ آخار ،وٓ يازال لفاؿ
ً
ً
رحقؿا.
 ومثاؾ هاامٓ الـاافعقـ لؾـاااس ،وقاد كثاارت خباراتفؿ  ،وطؾاات هؿؿفاؿ يف
ُ
أحاول كعتَف ...
العطا  ،يتعذر مدحفؿ الالئؼ بفؿ  ،فقؼقل :فقاطجب مـل
والص ْح ُ
ػ !يؼقل :أتعجب مـ كػسل حقث أصؾب
قت فقف
وقد فـ ِ ْ
الؼراصقس ُّ
ُ
ُ
يسااتغرق جؿقااع
اسااتقػا وصااػة يف الشااعر ،والؼااراصقس ،مااع أن وصااػف
ِ
ِ
محامده ومآثره ...
لؽثرة فضائؾف  ،وطظ ِؿ
الؼراصقس والصحػ،
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /15اهلى ُة الشاوية:

سؿق َت ِ ٍ
بؿ ْر َت َب ٍة َقـُق َطا
َ َْ
َسؿق فت َْس ُؿق ** َفؿا ُت ْؾ َػك َ
بف ّؿة ت ُ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

تؼـع فتؽتػل ،وٓ تشبع فتؿؾ  ،بؾ ٓ تز ُال
هل تؾؽ الفؿ ُة الؿتطؾع ُة التل ٓ ُ
وتصقب َّ
كؾ
تضرب يف كؾ باب ،وترتؼل يف كؾ مجال،
طالق ًة صؿقحةً،
ُ
ُ
مـال !..وتُؾػك هـا بؿعـك تقجد ،أي ٓ ترضك بؿرتبة واحدة أو محددة .
والؼـاط ُة يف الؿعالل مذمقمة ٕ ،كفا طالم ُة آكؼطا  ،ووضع طصا الترحال،

والخؾقد إلك الراحة  ،وأرباب الفؿؿ ٓ يعرفقن آرتقاح  ،وقد ُجبؾت
كػقسفؿ طؾك حب التحدي  ،ومزاحؿة الؿصاطب ومراغؿتفا !..
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

 ولاذلؽ لؿاا ارتؼات هؿتُاؽ ،وفااض خقارك ،لاؿ يعاد ُيعارف أحادٌ باالجقد
معااؽ ،فؽقااػ محااقتفؿ  ،وصاارت طؾ ًقااا حتااك ٓ يقجاادَ رفقا ٌاع يف محؾااؽ
وه ْب َ
حت حتاك ٓ َجاقا ٌد…فؽ َ
َقاػ
اؽ َس َاؿ َ
ومـزلتؽ ،ولذلؽ قاال طؼقبفاا َ :
َط َؾ ْق َت حتك ٓ َرفق َعا..
36
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اقس العطااا طـاادها أجا ُّاؾ مااـ إخااذ  ،لـػاسااة معادكفااا ،وصقااب
 وهااذه كػا ٌ
صافحااا باإلططااا
جؿااع الـاااس وادخااروا ،كااان سااجؾفؿ
ً
محاماادها ،فاانذا َّ
واإلكاارام  ،ومـػعااة أخااريـ  ،وكااان تعاابفؿ راحااةً ،وإكاارامفؿ سااعادةً،

يسااتؿتعقن بااالجقد والسااخا  ،وقضااا حااقائج الطااالبقـ والااراجقـ ،واهلل
الؿقفؼ .
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /16اهلىةُ املتعبة:
ّػس َوجدُ ُه
ب َخ ْؾ ِؼ اهلل َم ْـ زَا َد َه ُّؿ ُف ** َو َق ّص َر َط ّؿا تَشتَفل الـ ُ
َوأ ْت َع ُ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

هل تؾؽ الفؿ ُة التل تـلى بصاحبفا  ،وتلخذه لؾؿعالل وإبعاد ُّ ،
فؽؾ ذي
هؿة ففق غالبا صؿاح ِ
ٍ
ويضرب يف أفاق ،
يسقح سقاح ًة متدفؼة،
شغػ،
ُ
ُ
َّ
يحس بالتعب أحقاكًا  ،ويراه الـاس يف متاطب
وكثقر الؿغامرات  ،ولذلؽ ُّ
صامح
ومشاق  ،ولؽـف ٓ يبالل بؽثرتفا وٓ بؿعققاتفا ٕ ،كف مؼتـع بفدفف ،
ٌ
ٍ
لحك اهلل
كظره،
طزمف ٓ ،يخاف وٓ يتردد …! كؿا قال هق ساب ًؼا َ :
مستعؾ ُ
ِ
ٍ
فقفا ُم َع َّذ ُب!.
ذي الدّ كْقا ُمـاخ
الف ّؿ َ
لراكب…فؽ ُُّؾ َبعقد َ
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

تخاقر قاقاه  ،ومفؿاا كاان ماـ
قصر باف الؿاال  ،فنكاف ٓ يتراجاع وٓ
 ومفؿا َّ
ُ
شدائد فنكف ٓ يبالل بفا بؾ ربؿا اساتحالها واساتطاب متاطبفاا…! وهؽاذا
رباب الفؿؿ العالقات ،تـلى بفاؿ الؿطاامح  ،وتشاغؾفؿ الؿطاامع ،وٓ
هؿ أ ُ
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يزالقن يف ٍ
كػقسافؿ
دأب وحركة  ،وشد وطزيؿة ،وشؼا ومعاكاةٕ !… ،ن َ
ٓ تطاوطفؿ طؾك الراحة والخؾقد الؿعقشل ،والسالم .
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /17املطالبُ املُّمكة:

الج ِ
َو َمطالِ ٍ
الف ُ
ـان ك ََلكَّـل َلؿ آتِفا
الك َأتَقتُفا ** َث ْب َ
ب فقفا َ
ت َ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

َ
الجـان ،
طزمف ،حتك إكف لقغشك
الؿفالؽ وهق ُ
ثابت َ
طؾت هؿتُف ،واحتدّ ُ
ُ
رابط الجلشُ ،
واثؼ الخطق ،يتجاوزها بسفقلة  ،حتك كلكف لؿ يلتفا  ،ولؿ
يؿر بفا…حقث استقى طـده الخطر بإمان  ،والشدة بالرخا  ،والضقؼ
بالسعة…
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

ُ
تجعؾ هؿؿفؿ أققيا باهلل وبؼدره ،قد فطِـاقا
 وتؾؽ سؿ ٌة طؾقا ٕهؾ الفؿؿ،
الحقاااة ودروساافا ،وفؼفااقا إرزاق وكفايتفااا  ،وأجااال وخقاتؿفااا ،فؾااؿ
يضرهؿ شل ٌ  ،أو يرهبفؿ مرهقب ،أو يصرففؿ صارف…
ِ
 وهذا َي ُ
أبطال اإلسالم وشجعاكف الؿغاوير أمثاال  :طؾال وخالاد،
صدق طؾك
والزبقر وسعد ،والؿؼاداد وأبال دجاكاة ،وساقد إكصاار وأساامة رضال اهلل
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طااـفؿ أجؿعااقـ .وقااد تخرجااقا كؾفااؿ مااـ مدرسااة رسااقل اهلل طؾقااف وسااؾؿ
اح َؿ َّار ا ْل َب ْال ُس
الشجا العاالل الفؿاة ،يؼاقل طؾال رضال اهلل طـاف ُ ":كـَّاا إِ َذا ْ
ِ ِ
ِ ِِ
ُاـ َأ َحادٌ ِمـَّاا َأ ْق َار َب إِ َلاك
اؿ َيؽ ْ
ا َّت َؼ ْقـَا بِ َر ُسقل اهلل َص َّؾك اهللُ َط َؾ ْقف َوآلف َو َس َّؾ َؿَ ،ف َؾ ْ
ا ْل َعدُ ِّو ِمـْ ُف " .واهلل الؿقفؼ .
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /18األوقات الضيقة:

َض ُقؼ بِ ِف أوقا ُتف والؿ َؼ ِ
البالد وو ْق ُتف ** ت ِ
ِ
َفتًك َي ْشتَفل ُص َ
قل
اصدُ
َ َ ُ
ْ ُ َ َ

ٓ ُ
يزال يذر ُ الدكقا طزم وبطقل ًة وشؿقخا  ،مح ًبا لؾرحؾة والترحال،

ُ
يضقؼ طـ إدراك شلو هؿتف ،وطزماتف الػائؼة ،
وصالب لؾؿعالل  ،ولؽـ وقتَف
ُ
يضقؼ بفا الزمان ،
أن الؿؼاصد
فبرغؿ شفقتف القسقعة ،وصؿقحف البؾقغ  ،إٓ ّ
وٓ يستقطب كؾ قدراتف وأماكقف لؽثرتفا وتعددها…!
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

ُ
يحؿؾ يف الـػس مـ تقهجٍ طجقب ،وارتؼاا
 وإكؿا ضاقت أوقات ُف لعظؿة ما
ٍ
طال ،وطزيؿة متدفؼة ،وهؿة سامؼة ،جعؾات الزماان طـاده ضاق ًؼا  ٓ ،يؽااد
يحتؿؾ إصراره  ،وتـقطف وصؿقحف ،وهذا ماـ أبؾا ِغ التصااوير لشخصاقات
إبطال ،وأصحاب العزمات الػذة…
 ويف السػر متاطب ،ويف السقر طذاب ،ومع الداباة شاؼا  ،ولؽـاف يؼفار ذلاؽ
بشغػف لؾؿعالل  ،ورغباتف الصاطدة ،وأماكقف الؿتطؾعة  ،والسالم .
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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ري األٌيق:
 /19الش ُ

ِ
ِ
قاي يف َص َؾ ِ
إلقؽ يف َص َؾ ِ
الؿعا ِ
فس ْر ُت َ
ش
الؿعالل **
وسار س َ
ب َ
َ
ب َ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

وحسـت رحؾتُف ٕكف يبتغل الؿعالل  ،ويرجق الـػائس ،
إكَّؿا َ
سقرهُ ،
صاب ُ
صؾب الؿعاش  ،والؾذة الؿترفة ،والؿقائد
خال ًفا لغقره الذيـ ٓ هؿ لفؿ إٓ ُ
وفخار مغتـؿ ،و ُ
مـازل
الؿتزاحؿة !..أما أكا فجقئتل لؽ مجدٌ مؽسقب ،
ٌ
َ
فؽقػ ُأساوى بفؿ…
سامقة أكقؼة…
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

حريص َّ
كؾ الحرص ،جا ٌد يف الطؾب بؼقلف :وماا
 وأكدَ ذلؽ لؾؿؿدوح وأكف
ٌ
ِ
ُوجاادَ اشااتِ ٌ
قاق ْ
ف اكؽِ ٌ
كاكؽؿاشاال ..فشااققل
ؿاااش
كاشااتِقاقل… وٓ ُطاارِ َ
اب ،واكؽؿاشاال وجاادي لااقس لااف حاادود  ..ومثااؾ ذلااؽ ُيسااار ُ فقااف
مؾتفا ٌ
صروف وباليا..
ات  ،أو قامت
ٌ
ؾتؿس  ،ولق حالت دوكف معقق ٌ
وي ُ
ُ
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ِ
ِ
والعاقش بفادف  ،وقصاد رساالة  ،وقاد
بطؾاب الجاد ،
تزيـ الحقا ُة إٓ
 وٓ ُ
معالل إمقر  ،ومؽارم الخصال ،وحذركا
جالها لـا اإلسالم  ،وح ّبب القـا
َّ
َ
السػساف والتقافف ،والؿبالغة يف خضرا الدكقا ومالهقفا ..
َ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /21اوتطاءُ املظقة :

ّاس ُك ُّؾ ُف ُؿ ** الجق ُد ُي ْػ ِؼ ُر َواإلقدا ُم َقت ُّال
الؿ َش ّؼ ُة َسا َد الـ ُ
َل ْقٓ َ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

ِ
جقهر
وركقب الصعاب  ،وهل
ققامفا إٓ بامتطا الؿشؼة،
ُ
الحقا ُة ٓ يؼق ُم َ
ُ
تجعؾ الجقاد يؼؾ مالف وقد يػتؼر،
ومضا ِ العزيؿة ،ولذلؽ
طؾق الفؿةَ ،
والؿجاهد يرتؽب إهقال  ،وقد تػضل بف الك الشفادة والتصر  ،ولؽـفؿ
كتبقا يف سجؾ الشرف…
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

 ولذلؽ بؼقت السقاد ُة طزيز ًة ٓ يرتجقفا إٓ ٌ
فاطؾ مؼادام ،جساقر وثااب ،
روحف ومالف َ ،
َ
وتحؿؾ الشدائد والؿشااق
وبذل ثروتَف ومالذه،
قد
أرخص َ
َ
ِ
 ..وقااد قااال قبؾفااا ُ ٓ :يا ِ
اـ… لِ َؿااا َي ُشا ُّاؼ َطؾااك
الؿجاادَ إّٓ َس ا ّقدٌ َفطا ٌ
ادر ُك َ
الس ِ
اطتذر طـف السادات تجاسر طؾقف  ،وأقبؾ وكؾاف هاؿ
ادات َف ّع ُال… وما
َ
ّ
وطز ٌم  ،وتقكؾ وإكجاز..
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 ٓ يؽاد يعتذر  ،أو يحاول الػرار  ،أو يعقش طؾك هامش الحقاة  ،وجـباتفا
الخؿقؾةٕ !..ن هؿتف تتـاى مع ذلؽ كؾف ،والسالم…
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /21كربُ الٍفوض :

ِ
ِ
إجسااا ُم
ااقس كِباااار ًا ** ت َِع َب ْ
اات يف ُمرادهااا ْ
وإذا كا َكااات الـّ ُػا ُ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

وهل إكؿا تؽبر بػضؾ ٍ
هؿة اشتعؾت  ،وطزيؿة طقلجت ،فقطت سبقؾفا
ُ
سقر الرياح بال حسبان ،واكطؾؼت اكطالق
وأدركت رسالتفا  ،فسارت َ
وأضرت بجسؿف  ،ولؽـفا
الغقث بال ترسؾ ،حتك أكفؽت صاحبفا ،
ّ
فتؽبر الفؿؿ ،لتتعب إجسام ،
تستروح ذلؽ ،وتتعشؼ كفايتف ومستؼبؾف !..
ُ
ُ
ورضاب الـجاح !..
وستؾعؼ شفدَ الؿعالل ،
ولؽـ طاقبة أمرها حسـا ،
َ
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

وي ُ
التؿاساا
ـفؽ جسده يف كؾ الجفات
ً
طالل الفؿة ٓ يتققػُ ،
 فحقـؿا ترى َ
لؾؿعالل  ،فاطؾؿ أكف يف استؾذا ٍذ واستؿتا  ،وكاره لؾضعة والجبـ والتبعقة ،
صؿقحا  ٓ ،يؾقي طؾك شل .
وٓ يزال دائبا
ً
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 والـػقس التل كبرت يف اإلسالم  ،أحرزت كصر " بدر والؼادسقة والقرمقك
"  ،وأكتجت كت ًبا ضخؿة " كالصاحقحقـ والؿساـد والؿغـال والػاتح وزاد
الؿعاد … وحقـؿا تطالعفاا تـادهش وتعتؼاد أن بعضافا أسااصقر ،لاقٓ أكاف

ُد ِّوكت وحػظت ،رحؿفؿ اهلل … والسالم …!
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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ٌ /22قصُ القادزيَ :

ِ
َولؿ َأر يف ُط ُق ِ
اس َش ْقئ ** َكـ ِ
قب الـّ ِ
يـ طؾك الت َّؿا ِم
َؼص الؼاد ِر َ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

أقبح شل ٍ يف الؿر كؼصاكُف طؾك الدوام  ،فال طؿؾ يؽؿؾف ،وٓ ذروة يتؿفا،
ُ
وٓ سعل يقفقف  ،كالذي يؼصر يف وضقػتف ،قد اطتاد الترخص وآكتؼاص
دائؿا  ،فإطؿال يتؾػفا  ،والؽتب ٓ يـفقفا ،والجؿائؾ ٓ يمديفا !،..وقد
جعؾ مـ ديدكف التؼصقر والـؼص  ،وطدم اإلتؿام … وقد قال هق يف بقت

كؾ ٍ
ٍ
بػاطؾ… وٓ ُّ
رائؼ ساحر :وما ُّ
بؿتؿ ِؿ!..
هاو لؾجؿقؾ
كؾ فعال لف ُ
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

ِ
ٍ
إيؿاان  ،وهاقان هؿاة،
ضاعػ
الؼاادرون طؾاك التؿاام إٓ بسابب
كؼاص
َ
 وما َ
والتفا ٍ بزيـة  ،واكشغال بتػاهة ..وإٓ لق فؽروا ودقؼقا لقجدوا أن الـػاقس
الفقان والتؼصقر ..
الطقبة تلبك
َ
ٍ
ومتخااذل،
والبقت حؽؿ ٌة سقارةٌ ،وهاق مقطظا ٌة لؽاؾ كساقل  ،ومؼصار ،

ُ
حااب إذا ِ
ِ
طؿا َاؾ
ومساقف  ،وقااد قااال الؿصااطػك الؽاريؿ َّ (:
إن اهللَ تعااالك ُي ُّ
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أن ي ِ
تؼـَ ُف ) وسـده جقد  .واشتفر َطـ الػاروق رضل اهلل طـاف
كؿ ً
أحدُ ْ
طؿال ْ ُ
ِ
طامؾف… إلك أبل مقسك إشعري  :أما بعد،فنن الؼاق َة يف
كتب إلك
:أكف ( َ
َ
تمجؾ طؿؾ الققم إلك الغد ،فنكؽؿ إن فعؾاتؿ ذلاؽ ،تاداركت
العؿؾ أن ٓ
ُ
إطؿال ،فال تدرون أيفا تلخذون فلضعتؿ ) .واهلل الؿقفؼ .
طؾقؽؿ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /23إٌفاذُ العزً :

ِ
الحقا ُة وصِق ُبفا ** حتك ُيقافِ َؼ َطز ُْم ُف اإل ْك َػا َذا
َم ْـ ٓ تُقاف ُؼ ُف َ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

ِ
ويـػذ مراده  ،ففق
لؾحقاة طـده ققؿ ٌة وٓ ثؿـ ،حتك
لقس
َ
َ
يصقب مـفا طزمفُ ،
ٓ يعرف الجبـ  ،وٓ يتراجع إلك القرا  ،ودأبف التؼدم والعؿؾ
واإلكجاز…! وكقػ ّ
يؾتذ بفا مـ هؿتف تسققف ،وطزيؿتف تحػزه ،والؿعالل
تـاديف  ،والؿراقل ترتؼبف !..
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

الفؿاام الؿحتارق ،والاذي إذا طازم تقكاؾ ،وإذا فعاؾ أكجاز ،
 وهذه
ُ
صػات ّ
وإذا التزم و ّفك واستقى !..ففاق ٓ ّ
يؾتاذ صعاؿ الحقااة إٓ إذا أمضاك طزماف ،
فلكػذه ٓ يرجع فقف إلك الاقرا ؛ قاالقا  :وهاذا ماـ قاقل الحؽاقؿ ٓ " :يجادُ
دركًا ،وٓ ٕمره تصر ًفا " .ومـ حزمف أيضا
صعؿ الحقاة مـ ٓ يجدُ لشفقتف َ
َ
ِ
والف ِ
قاجرِ ٓ َذا..
ققلف ُ :م َت َع ّقد ًا ُل ْب َس الدّ رو ِ َيخالفا… .يف ال َب ْرد َخ ّز ًا َ
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 ويف هااذا الؿعـااك إطااال ٌ لؾفؿااؿ  ،وجحاادٌ لزيـااة الاادكقا وحالوتفااا  ،وطاادم
ٍ
زهاارات فاكقااة ،ومااال ٍذ بالقااة  ،واهلل
وأن الؿعااالل أثؿااـ مااـ
الؿبااآة بفاااَّ ،
الؿقفؼ.
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /24طىوحاتٌ خمتمفة :
الس ُ
صاس َوال َؼ َؾ ُؿ
مح
والؼر ُ
الر ُ
ْ
قػ َو ّ
الخَ ْق ُؾ َوال ّؾ ْق ُؾ َوال َب ْقدا ُ تَعرِ ُفـل ** َو ّ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

تضرب يف كؾ حدَ ٍ
الطؿقح ٓ ُ
ُ
وتقغؾ يف كؾ سرب
ب بسفؿ،
تزال
الـػس
ُ
ُ
ُ
بطاقة ،وٓ ّ
تؿؾ مـ تعدد الؿؼاصد ٓتسا هؿتفا وارتؼا طزمفا  ،كؿا قال
ُ
ُ
والؾقؾ والبقدا تعرفـل …! يؼقل:
الخقؾ
هـا يف وصػ صؿقحف الدفاق:
الؾقؾ يعرفـل لؽثرة ُسراي فقف وصقل ترحالل  ،والخقؾ تعرفـل لتؼدمل يف

فروسقتفا وامتطائفا ،والبقدا تعرفـل لؿداومتل قطعفا واستسفالل صعابفا
وقػارها ،والسقػ والرمح يشفدان بحذقل يف الضرب بفؿا والشجاطة
الساصعة ،والؼراصقس تشفد إلحاصتل بؿا فقفا طؾؿا واصال ًطا  ،والؼؾؿ
شعرا .
ٌ
معترف بنبداطل فقؿا أققده وأرسؿف ً
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

 ومااا ذلااؽ إٓ بساابب طؾااق هؿتااف  ،وسااؿقه يف الحقاااة  ،واتجاهااف يف كااؾ مااا
وأدياب
الـاس أو يؼرون بػضاؾف ،ففاق شاجا ٌ مساػار ،ورحالا ٌة وا ٍ،
ٌ
يتفقبف ُ
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ُ
ويؽتب ما يروق  ..وكاؾ ماا
يسجؾ ما يػقق ،
أحقذي ،
يؾاتؿس فقاف مجادٌ
ُ
ُ
ومحؿدة  ،ففق لف بإشقاق  ،ومـ الؿبادريـ فقف ..
 وهااذه مقاااديـ الؿجااد يف الحقاااة ،ومؼقمااات الـفضااة الؿبتغاااة  ،شااجاطة
فاااخرة ،وطؾااؿ باااهر ،ومااا ذكاار يف البقا ِ
ات أدوات لفااا  ،واختصاارها يف ققلااف
الؿشاافقر  :أط ا ّز مؽا ٍ
ارج سااابحٍ … وخقا ُار جؾا ٍ
اقس يف الزمااان
اان يف الاادكا سا ُ
ااب !..وهؿااا طـقاكااا الؿجااد والـفااقص كؿااا كبفـااا طؾااك ذلااؽ ساااب ًؼا ،
كتا ُ
والسالم …!
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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ِ/25ىةٌ فاتكة :

هذا الذي أفـاك الـُّضاار م ِ
قاهبا
َ َ

** ِ
ّماان ت ََج ِ
ار َبااا
وطادا ُه َقا ْتالً والز َ

اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

بؾغ مـ هؿتف الػاتؽة  -الؿؿدوح  -أكف متـق ُ الجبفات  ،ففق ُيػـل الذهب
والزمان قد خ َبره
الذي هق الـُّضار بالعطا والبذل ،وإطادي يػترسفؿ،
ُ
التجارب َ ،
ووطك دروسف ،فؼد حـؽتف
وحذقتف الؿقاقػ  ،فال يؽاد ُيخد ُ
ُ
ُ
يـدهش أو ُيستغ َػؾ …
أو
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

ِ
يػعؾ ذلؽ إٓ ٌ
 وٓ ُ
الؿؼصد ،قد
صامح الطرف  ،طالل الفدف ،سامل
رجؾ
ُ
وتؼصدَ أشرا َففا وأطالقفا !..ولذلؽ ادخرها لؾباذل
هاكت الدكقا بقـ طقـقف ،
َّ
يترفاع طؾاك الادكقا بؽساب الـااس بفاا فقؿاـحفؿ
الؿالل  ،واإلقدام الػااين ،
ُ
ُ
ويسااحؼ أطاادا ه يف الؿعركااة بنفـااائفؿ  .فجـاحاااه َخؾتااان الؽاارم
إياهااا ،
والشجاطة .
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ِ
دروساافا  ،فقااتعؾؿ مااـ
 ويؽتـػفااا الحؽؿا ُة  ،وفؼ ا ُف تجاريااب الحقاااة ووطاال
الزمان ومـ ســف وكقاكقسف ومقاقػف ،فال يؽارر أخطاا ه  ،وياتعؾؿ ماـ طباره
ووقائعف  ،حتك غؾب بفا خصقمف ،وزكا طؼؾف واتجاهف  ،والسالم .
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

56

خفقُ البٍود وَ اهلى ِي والصعود

 /26زوحُ الضيغي:

ِ
ٍ
ِِ
الب
اح ُف ّـ ك ُ
وح َضق َغ ٍؿ ** َوك َْؿ ُأ ُسد ْأر َو ُ
أسد ًا يف ِج ْسؿف ُر ُ
َأيا َ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

تتعػػ طـ الؿساوى وٓ ُ
ُ
ُ
تلكؾ
أخالق الضقغؿ ،
ثؿ َة جسق ٌم يف أرواحفا
الجقػ  ،وٓ مـ فتات أخريـ  ،فقشقد بؿؿدوحف إكؽ كإسد قق ًة
ً
وبطشا ،وهؿتؽ هؿة إسقد ،وإسد مقصقف بعؾق الفؿة ،ففق ٓ يلكؾ
مـ فريسة غقره  ،ويراطل هقبتف ومؽاكتف .كؿا قال الشاطر :
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

ِ
ِ
الص ْقدَ َحتَّك ُي َع ِّػ َرا
َوكَاكُقا ك ََلكْػ ال َّؾ ْقث َٓ َش َّؿ َم ْر َغ ًؿا ** َو َٓ ك ََال َق ُّط َّ
أي إكف ٓ يطعؿ إٓ مؿا صاده بـػسف .خال ًفا لغقره مـ الؿتعاضؿقـ وأراد ما طداه
ٍ
مستلسد دين الـػس ساقط الفؿة؛ يشبف إسد يف ققة
مـ العظؿا  :وكؿ مـ
بطشف ،ولؽـ روحف روح كؾب ٓ ،هؿ ٌة وٓ مرتبة .
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا
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والـاس يف قسؿتف  :آسا ٌد ذات معدن وروح سامقة  ،وأشباه أساد  ٓ ،ققؿ َة

ُ
وٓ هؿااة وٓ اطتااداد ذاتاال  ،بصا ِ
ِ
وصقااب أخالقفااؿ  ،وتتشااابف
ادق معااادكفؿ ،
بالؽالب يف التؼااط الجقاػ ،والقققعاة طؾاك الؿساتؼذرات  ،والتفاام صابابات
أخريـ …!
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /27طقُّ اهلالك:

ِ
اب َك َؼ ْؾباال َلا ُف ** َي ُش ُّ
اـ َيا ُ
َّااقى
ااب الت َ
ااؼ إلااك العاا ِّز َق ْؾ َ
اؽ َق ْؾا ٌ
َو َما ْ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

ِ
صبقرا  ،يتحدى إرزا  ،ويخقض
ققيا
ً
مـ كعؿة اهلل طؾقف ،أكف يؿؾؽ قؾ ًبا ً
َ
والؿـازل
الغؿرات  ،ففق يشؼ دروب التقى وهق الفالك ،لقصقب العز،
قؾب كؼؾبل يف
الػاضؾة…! يشؼ إلك العز قؾب التقى !..يعـل  :ومـ لف ٌ
اإلقدام ومضا العزيؿة يشؼ قؾب الفالك ،ويخقض شدائده حتك يصؾ إلك

العز ،ويـال الؿراد .
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

أن ققؿتَؽ وقدرك يف الحقاة  ،طؾك حسب صاقل هؿتاؽ واتسااطفا
 ثؿ يمكدُ ّ
… َوك ُُّؾ َصرِ ٍ
الر ْج ِ
اؾ فقاف الخُ َطاك ..فؽؾؿاا اتساعت
يؼ أتَا ُه ال َػتَك ..طؾك َقدَ ِر ِّ
َ
واستغرق بفا الزمان..
الفؿةُ ،اتسعت الخطك  ،وط ُظؿت الؿفام،
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 والقفا بذلؽ طزيز  ،وقد يتغقر طـد بعض الـاس ولؽـف ٓ يتغقار طـاد أهؾاف
معر ًضا لفؿ َ :و َما ك ُّؾ َم ْـ َق َ
اال َق ْاقًٓ َو َفاك… َوٓ ك ُّ
ُاؾ
وصالبف  ،ولذلؽ قال ّ
ِ
وصادُ ق العازائؿ ،
خاص بعالة الفؿؿ ُ ،
قؿ َخ ْسػ أ َبك…وكلن القفا َ ٌ
َم ْـ س َ

ففؿ مـ إذا قالقا و َفقا ،وإذا سقؿقا أبقا ،وإذا ابتؾقا قاومقا  ،والسالم …
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /28تّويَُ العوالي:

فقن طؾك ِمثؾل إِذا رام حاج ًة ** وقق العقالل دوكَفا وال َؼ ِ
قاض ِ
ب
َ
ُ ُ َ
َ َ
َي ُ َ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

ِ
ِ
تؾقيح العقالل والسققف ،
وقصده
هؿتف
إذا طـَّت لف حاج ٌة  ،لؿ تحؾ دون
ُ
طظقؿ الؼصد ،طالل الفؿة ،يسعك إلك رسالتف وتحؼقؼفا  ،ولق كؾػف
ٕكف
ُ
ُ
سقػ
سققف تؿـع  ،وٓ رماح تصدُّ …! بؾ
أثؿان باهضة  !..فال
ذلؽ
ٌ
ٌ
ِ
تتؽسر طؾقفا ُّ
مؼتـع
الشدائد والتحديات ٕ ،كف
كؾ
ورماح طزيؿتف
هؿتف،
ُ
ُ
ُ

ُ
طؿقؼ التقكؾ طؾك خالؼف !..
لجـان ،
الفدف ُ ،
ثبت ا َ
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

 ومااـ تقكااؾ طؾااك خالؼااف كػاااه  ،وأطاكااف وساادده  ،ولااذلؽ ٓ ققؿا َة لؿعا ٍ
اقق
حاجز واقع …! فقؼقل  :مثؾل إذا صؾب حاج ًة لؿ ِ
ٍ
يباال أن يؽاقن
صاد ،وٓ
ااح وسااققف  ،يعـاال يتقصااؾ إلقفااا وإن كااان دوكفااا
دون القصااقل إلقفااا رما ٌ
حروب وأهقال …،
ٌ
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 ويف َ
ذلؽ مـ طؾق الفؿة والتفاب العزيؿاة ماا ٓ يخػاك  ،ففال كعؿا ٌة ماـ اهلل
والظػار
وأصاب مـ كعؿائفإ ،كفا تعـل اإلقدام ،
تعالك طؾك َم ْـ ُوفؼ لفا،
َ
َ
بالؿـال ،وجـل اإلكجازات ،وحقازة الؿعالل والؿؽاسب  .. ،ثؿ يمكد تؾؽ
الفؿة بؼقلف :
ااؾ ِ
قشا ِ
ؾقؾفااا ** يااازو ُل وبااااقل ط ِ
ِ
ااة الؿاار ِ ِمثا ُاؾ َق ِ
ذاها ِ
ااف ِمثا ُ
ااب
َ
َ
كَثقا ُار َحقا َ
َ
إِ َل ِ
قق ال َع ِ
ؼار ِ
ضاض إَفاطل كا َم َف َ
ست ِم َّؿـ إِذا اِتَّؼك ** ِط َ
ب
قؽ َفنِكّل َل ُ
 يؼقل :إن صقل العؿر وقصره ساقان؛ ٕن كفاياة كاؾ مـفؿاا الازوال ،فؾسات
تخقف طظقؿ ًة صبر طؾك مذلة وهاقان ،فشا ّبف إفااطل بالعظقؿاة ،
مؿـ إذا
َ
والعؼارب بالذل !.. ،والسالم .
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /29الضيق بالعيع:

ش ُم َع َّجا ِ
اـ الدّ ْهااا ** ا ارِ ب َع ا ْق ٍ
اؾ التّـؽقا ِاد
اـ َف ْضااؾل إذا َقـ ِ ْعا ُ
ات ما َ
أيا َ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

ففق لعؾق هؿتِف وأك َػتِ
َ
ُ
والـعقؿ الذلقؾ… فال ققؿ َة لف
،
الـاكد
العقش
يرفض
،
ف
ِّ
َ
قـعت
وٓ معـك لعقش مـؽد ،محرو ِم البركة والعزة والخقرية … يؼقل :إذا
ُ
مـ الدهر بعقش قد ُط ِّجؾ لل كؽده وأبطل طؾك خقره وفضؾف ،فليـ فضؾل؟
يعـل إذن ٓ فضؾ لل ،فؽلكف قد خػل فؾقس يرى.. .
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

تعبت يف صؾب الرزق ،وتـقطات مؼاصادي ،
 ثؿ قال يف البقت أخر  :لؼد
ُ
ولؿ أحصؾ مـ ذلؽ بطائاؾ ،وماـ ثاؿ ضااق صادري لؽثارة ماا كصابت،
وصاال يف َص ِ
َ
وصال سػري َّ
َ
ؾاب
ضااق َصادري
وقؾ قعقدي طـ الساػر …
الرز ِْق …ققامل و َق ّؾ طـف ُقع ِ
قدي…
َ َ ُ ُ
ّ
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ُ
الخؿقل والـصب ،فال كزال
يدب يف القلس  ،أو يعتريـل
 ومع ذلؽ فنكف لـ َّ
سائريـ يف حقاتـا ،كطؾبفا وٓ تطؾبـا  ،وكركض ورا ها  ،ولق ردتـاا ،فؽاذا
هل صبقعتفا ،وصريؼة تؽقيـفا !..
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /31قطعُ البالد :

ااقس و ِهؿتاال يف سااع ِ
قد
أ َبااد ًا أ ْق َطا ُاع ال ابِال َد َوك َْجؿاال ** يف ك ُُح
ُ ُ
ٍ َ ّ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

يؼطع البال َد ،إٓ طالل اإلرادة  ،طظقؿ الفؿ  ٓ ،يتفقب إسػار  ،وٓ
ٓ
ُ
لست مقفؼا  ،وٓ
يخشك الترحال … أبد ًا أقطع البالد وكجؿل… فؽلكـل ُ
أن الفؿة يف صعقد،
محظقضا  ،ومحدود الػرص ،وضقؼ إرزاق  ،مع َّ
والعزم يف سعقد ،ولؽـل مـحقس الحظ  ،مؽدر الرزق…!.
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

دائاب الساعل  ،وإن َّ
قاؾ ح ُظاف ماـ الارزق،
صؿقح ،بعقاد الفؿاة
 فقؼقل :إكف
ُ
ٌ
فالحقاة مألى بالـػائس والعجائب والؿؽدرات  ..كؿا قال أبق تؿاام :هؿا ٌة
ػ لِ ْؾ َح ِض ِ
قض َف ْف َق َح ِض ُ
َتـْ َط ُح الـ ُُّجق َم َو َجد ..آلِ ٌ
قض !..وقال أخار َ :ولِال

ِ
ت ال َّث َرىَ ..ف َؾ ْاق َساا َطدَ ْت ِه َّؿتِال
الس َؿا ِ … َو َلؽِ َّـ َحالِ َل ت َْح َ
ه َّؿ ٌة َف ْق َق ك َْج ِؿ َّ
ْت ت ََرى َغ ْق َر َما َقدْ ترى…
َحا َلتِل… َل ُؽـ َ
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ادرا مؼاادورا ) سااقرة
 وهـااا درس مفااؿ يف اإليؿااان بالؼاادر( وكااان أماار اهلل قا ً
إحزاب  .فاهلل قدر كؾ شل ٍ كقكًا  ،وكتب أرزاقـا وأطؿا َلـا  ،ولؽـف وهبـا
صح حاديث  (:اطؿؾاقا ٌ
مقسار لؿاا َ
خؾاؼ لاف ).
فؽاؾ
إراد ًة وطؼال وسع ًقا  ،و ّ
ٌ

ِ
اقٓ َف ْام ُشاقا فِال َمـَاكِبِ َفاا
ُاؿ ْإَ ْر َض َذ ُل ً
وقال يف الؼرآنُ (:ه َاق ا َّلاذي َج َع َاؾ َلؽ ُ
ِ
ِِ
ِ
قر ) سقرة الؿؾؽ .
َو ُك ُؾقا مـ ِّرزْقف َوإِ َل ْقف الـ ُُّش ُ
التؼدير إلك اهلل ِ َّ ،
وكؾ إمقر إلقف ،طاد وخاتؿ الػؽارة الـحساة
 ولؿا طؾؿ أن
َ
مما ٌاؾ َب ْعا َ
اض َمااا أ ْباااا ُؾغُ …
الضااقؼة  ،بااالتعؾؼ باااهلل والشااؽاية إلقاافَ :و َل َع ّؾاال ُم ّ
زياز ح ِ
ِ
ؿقاد !..يؼاقل :لعاؾ العزياز الحؿقاد سابحاكف وتعاالك
بال ّؾ ْطػ ماـ َط ٍ َ
مبؾغـل َ
فقق ما أرجق ،فقؽقن ما أرجقه أن بعض ما سلبؾغف .أو تؼاقل :إن
الؽالم طؾك الؼؾب :أي لعؾل بؾطػ العزيز الحؿقد أبؾغ بعاض ماا أرجاقه.
واهللُ الؿقفؼ .
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /31العيعُ العزيز:

أكت َكرِيؿ ** بقـ َصع ِـ ال َؼـَا و َخ ْػ ِؼ البـ ِ
ُقد
ت َو َ
ِط ْش طزيز ًا ْأو ُم ْ
ُ
َ
َ َ ْ
ٌ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

ٌ
العقش العزيز ،ط ٌ
ُ
محؿقل طؾك الشؿؿ واإلبا  ،والفؿة الؿتصاطدة
قش
وصػات إحرار ،ولف صقر  :رفض حقاة الؿذلة  ،أو البؼا يف مستـؼع
الفقان  ،والضرب يف أفاق سػرا وهؿ ًة وارتزاقا واستعال  ،ومـفا :
َ
خقض الؿعارك ،فنما الـصر أو الشفادة  ،بقـ صعـ الؼـا والسققف  ،أو

حركة الرايات وهل البـقد !..كؿا قال الؼائؾ:
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

سلحؿؾ روحل طؾك راحتال ** وألؼاال بفااا يف مفاااوي الااردى
ااات يغاااقظ العااادى
فنماااا حقااااة
وإماااا مؿا ٌ
تسااار الصاااديؼ ** ّ
ّ
ّ
اس الشااريػ لفااا غايتااان ** ورود الؿـايااااا وكقا ُ
اااؾ الؿـااااك
وكػا ُ
ِ
الـااس شاقئًا  ،والتعػاػ طؿاا يف أياديفؿ ،
العقش العزيز  :أن ٓ تسالل
 ومـ
َ
ِ
الحقاة ،والتؼؾؾ ماـ الادكقا  ،والتطؾاع إلاك ماا طـاد اهلل قاال يف
والعصامقة يف
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الض ِع ِ
ِ
قػَ ،وفِل
ب إِ َلك اهلل ِ ِم َـ ا ْل ُؿ ْم ِم ِـ َّ
ي َخ ْق ٌر َو َأ َح ُّ
الحديث  ( :ا ْل ُؿ ْمم ُـ ا ْل َؼ ِق ُّ
است َِع ْـ بِاهلل ِ َو َٓ َت ْع ِ
احرِ ْص َط َؾك َما َيـْ َػ ُع َ
ج ْز ) .
كُؾ َخ ْق ٌرْ ،
ؽَ ،و ْ
 قال الـقوي رحؿاف اهلل  " :والؿارا ُد باالؼقة هـاا طزيؿا ُة الاـػس والؼريحاة يف
ااحب هااذا القصااػ أكثا َار إقااداما طؾااك العاادو يف
أمااقر أخاارة  ،فقؽااقن صا ُ
الجفاااد  ،وأساار َ خروجااا إلقااف  ،وذهابااا يف صؾبااف  ،وأشاادَّ طزيؿااة يف إماار
بااالؿعروف  ،والـفاال طااـ الؿـؽاار  ،والصاابر طؾااك إذى يف كااؾ ذلااؽ ،
واحتؿال الؿشاق يف ذات اهلل تعالك  ،وأرغب يف الصالة والصاقم وإذكاار
وسائر العبادات  ،وأكشط صؾبا لفا  ،ومحافظة طؾقفا  ،وكحق ذلؽ " .
َ
قار
 وقد ختؿ
السقاق الؿـتػض بالفؿة والشجاطة بؼقلف  ٓ :كَؿا قد َحقِ َ
قات َغ َ
ت َغقار َف ِ
ح ٍ
ؼقاد …! والؿعـاك  :طاش طزيازًا أو مات يف
ؿقد…! وإذا ُم َّ
َ
ت ُم َّ ْ َ
ذمقؿااا ٓ تسااتطقع أن تؿؾا َ
اؽ
الحاارب
كريؿااا ،وٓ تعااش كؿااا طشا َ
ات أن ً ،
ً
كثقارا فاال يػتؼادوكؽ وٓ
الـاس فقحؿدوك ،فنذا أكت مت  ،وجادوا مثؾاؽ ً
يؽترثقن لؿقتؽ؛ ٕكفاؿ إكؿاا يطؿحاقن لؿاـ لاف إقادام وشاجاطة وأفاطقاؾ
ومػاخر  .والسالم .
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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ن العزً:
 /32أِ ُ

هؾ العز ِم تَلتل العزائِؿ ** وتَلتل طؾك َق ِ ِ
الؿ ِ
َطؾك َق ِ
ؽار ُم
َ
َ
در َأ ِ َ
در الؽرا ِم َ
َ ُ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

ِ
ِ
ِ
وصدق مبادئفؿ ،
طظؿة أهؾفا ،
بعض الـاس بسبب
طزائؿ
إكؿا ط ُظؿت
ُ
ِ
وغراسفؿ فعالةً ،بسبب ما
آثارهؿ طظقؿةً،
ُ
وصقب معادكفؿ ،ولذلؽ جا ت ُ
يحؿؾقن مـ صػات الفؿة والقهج والتحدي … .طؾك قدر أهؾ العزم تلتل
تؽقن طؾك قدر أصحاب العزم ،فؿـ
العزائؿ…! يؼقل :إن العزائؿ إكؿا
ُ
ُ

طظقؿا ،وكذلؽ
إمر الذي يعزم طؾقف
ً
كبقر الفؿة ققي العزم  ،كان ُ
كان َ
الؿؽارم إكؿا تؽقن طؾك قدر أهؾفا :فؿـ كان أكرم كان ما يلتقف مـ
َ
ققالب إحقال ،فنذا صغُروا
الرجال
الؿؽرمات أطظؿ ،والؿعـك أن
ُ
صغرت ،وإذا كبروا كبرت …!.
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

ِ ِ
وحسـ تربقتِفؿ ،وتطؾعفاؿ الطاامح ٓ ،يغاريفؿ ذلاؽ
 ومـ جرا هؿؿفؿ ُ
العظائؿ وي ُعدوكفا ضر ًبا مـ صاغائر إماقر ٓ ،رتؼاائفؿ
العؿؾ ،وٓ تؾؽ
ُ
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ِ
ِ
اؿ يف َطا ِ
اغارها…
اقـ َ
الصااغقرِ صا ُ
وصؿااقحفؿ العااالل… كؿااا قااال َ :وتَع ُظا ُ
َوتَصغ ُُر يف َط ِ
صاغار إماقر طظقؿاة يف
قـ ال َعظاق ِؿ ال َعظاائِ ُؿ…! يؼاقل :إن
َ
ِ
وطظامفاا صاغقر ٌة يف
ٓكحطاط هؿتاف ،وقصارِ كظاره ،
طقـ الصغقر الؼدر؛
َ
وساؿقا ،ففاق ٓ يرتضال الصاغائر ،
طؾقا
ً
طقـ العظقؿ الؼدر؛ ٕن يف هؿتف ً
ُ
ويضقؼ بإسافؾ !..يشقر باذلؽ إلاك شارف ساقػ الدولاة ،وماا فعاؾ يف
وقعة "الحدث" مـ قتال وبـا وجسارة .
 وماد ُة العزم أكػ ٌة قاهرة  ،وسؿق طال ،وثؼافاة طزيازة ،وصؿاقح ٓ حاد لاف،
وترفع طـ السػساف ومفاوي الفقان  ..قاال تعاالك  ( :خاذوا ماا آتقـااكؿ
بؼااقة ) سااقرة البؼاارة وإطااراف .وحقـفااا لااـ ترضااك الااـػس إٓ بؿعااالل
وطزائؿ إبطال  ،واهلل الؿقفؼ .
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /33الطِّالبُ الٍافر:

ب الؿعالل كافِذ ًا ** فقفا وٓ ك ُّؾ الر ِ
ما ُّ
جال ُف ُحقَٓ
ّ
كؾ َم ْـ َص َؾ َ َ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

تفقن لبعضفؿ وقد تـسدُّ طؾك آخريـ لؿ
الؿعالل لفا رجا ُلفا وصال ُبفا  ،وقد
ُ
الػتح ،وكلى
قصرت شرو ُصفؿ طـ معققاتفا ،
الـجاح
فتلخر
ُ
ُ
يقفؼقا ،أو َّ
َ
والبؾقغ …! كؿا قال هـا مجؾ ًقا  :وٓ كؾ الرجال فحقٓ !..فؽؿا تـسد
ٍ
لظروف محددة ،كذلؽ لقس ُّ
كؾ الرجال يقفقن بؿؼتضقات
الؿعالل
وأهقـ
الرجقلة ،أو شروط الػحقلة  ،وإٓ لؿا استُضعػ الؽريؿ ،
َ
َ
ذات
الشجا ُ ،
وتسؾط الغازي والؿحتؾ طؾك الشعقب الؿستضعػة  ،وهل ُ
ديـ وكرم وشفامة..
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

ُ
سامال اهلل التقفقاؼ،
الب الـافاذ لاف شارصف ومؼدماتاف ومـفاا:
 فالبؾق ُغ وال ِّط ُ
وإيػااا ُ الشااروط الؼائؿااة مااـ اإلصاارار والؿقاصااؾة ،والتفاااب الفؿااة ،
وإرغااااام التحااااديات  ،وتا ُ
ااارك التراجااااع ،ورد الؿخااااذلقـ  ،واشااااتفا
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الـػاااائس  ،والتؾاااذذ بالـجااااح  ،وطااادم التساااقيػ والتلجقاااؾ  ،وهجااار
الؿالهل (..فنذا طزمت فتقكؾ طؾك اهلل ) سقرة آل طؿران .
َ
ُ
َ
التقفقاؼ
الشاروط الؿطؾقباة ،ولؽـاف ُيحار ُم
يساتؽؿؾ
بعضفؿ قاد
طؾؿا أن َ
ً 
والسداد مـ اهلل ِ  ،فقذهب جفدُ ه ُسدى  ،وسعقف هبا ً  ،ولؽـ تُحػظ مؽاكتف
ُ
ويساجؾ رصاقده ماـ الطؾاب
وتحساب هؿتاف يف الؿحاولاة،
مـ الساعل،
ُ
اممـ مطال ًبااا يف الحقاااة
والرغبااة  ،ومقاجفااة العقائااؼ  !..ولااذلؽ كااان الؿا ُ
اإلسالمقة بالدطا والصالة وسمال اهلل الػتح والتقفقؼ ،خال ًفا ٕهؾ الدكقا
ومااـ ّ
تؽااقن هااذه مؾغااا ًة مااـ تػؽقاارهؿ  ،ولااق سااؿت
قااؾ ديااـُفؿ ،فؼااد
ُ
هؿؿفؿ…
ِ
اممـ بالااذكر حااديث
 ومااـ الطريااػ الجؿقااؾ يف السااـة وقااد ارتاابط الؿا ُ
سؾقؿان طؾقف السالم يف الصحقحقـ َ ،ط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة رضال اهلل طـاف َق َ
اال :
الس َال ُم ُ ََٕ :صق َف َّـ ال َّؾ ْق َؾ َة بِ ِؿائ َِة ْام َار َأ ٍةَ ،ت ِؾادُ ك ُّ
ُاؾ
َق َال ُس َؾ ْق َؿ ُ
ان ْب ُـ َد ُاو َد َط َؾ ْق ِف َؿا َّ
ْام َر َأ ٍة ُغ َال ًما ُي َؼاتِ ُؾ فِل َسبِ ِ
قؾ اهلل َِ .ف َؼ َال َل ُف ا ْل َؿ َؾ ُ
ؽ ُ :ق ْؾ إِ ْن َشا َ اهللَُ .ف َؾ ْؿ َي ُؼ ْاؾ
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ػ إِك َْس ٍ
اف بِ ِف َّـ َو َل ْؿ ت َِؾدْ ِمـ ُْف َّـ إِ َّٓ ْام َر َأ ٌة كِ ْص َ
انَ ،ق َال الـَّبِ ُّل َص َّؾك
َوك َِس َلَ ،ف َل َص َ
ِ
اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ َ " :ل ْق َق َال  :إِ ْن َشا َ اهللَُ .ل ْؿ َي ْحـ ْ
اجتِ ِاف
َثَ ،وك َ
َاان َأ ْر َجاك ل َح َ
" .واهلل الؿقفؼ .
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /34إزادةٌ وطسط:

الش ِ
فد مـ إ َبرِ الـ ِ
دون ّ
ّحؾ
ت
خقصاة ** َوٓ ُبدّ َ
ُريديـ ُل َ
الؿ َعاالل َر َ
َ
ؼقاان َ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

ِ
يـػع وحده،
ويطؿع يف
كؾ يتؿـك الؿعالل ،
كػائس إمقر  ،ولؽـ التؿـل ٓ ُ
ُ
ُ
التحؿؾ واإلصرار ،
دون شرصفا وأساسفا  ،وهق
واإلراد َة ٓ ترتقي َ
وطسر الؿـال… وٓبد دون َّ
الشفد مـ
وإبر الـحؾ،
ُ
وتجاو ُز شدة الطريؼ ُ
ِ
ِ
الـحؾ ،
أن شفدَ العسؾ ٓ ُيجتـك إٓ طبر لسعات
إبر
الـحؾ ..فؽؿا ّ

واحتؿال مرارتفـ ،كذلؽ الؿعالل مـ ٍ
مجد وطؾ ٍؿ وتػقق ،ودرجات ٓ ،
تُرتؼك إٓ بحؼفا وشرصفا…
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

 ويف هذا ٌ
أن الؿعالل لقست رخقصةً ،وٓ هقـ َة الؿراد  ،ولقسات
دلقؾ طؾك ّ
متاحا ًة لؽااؾ صالااب وراغااب … وإٓ تساااوى الجؿقا ُاع  ،وازدحااؿ طؾقفااا
الشجعان والجبـا كؿا قال يف البقت الؿشفقر وقد تؼادم  :لاقٓ الؿشاؼ ُة
يػؼر واإلقدام ُ
قتال…
الـاس
ساد ُ
كؾفؿ… الجق ُد ُ
ُ
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صابر

ُ
فالػرقان بقـ الـاس يف دكقاهؿ هق الؿشؼ ُة واحتؿالفاا  ،والشادائدُ وال ُ
طؾقفا ،والرزايا والتعا ُقفا  ،ولذلؽ قال طؾقف الصال ُة والساالم يف الحاديث
اتفر طااـ الػاااروق رضاال اهلل
ابر يصا ّبره اهلل ) .واشا َ
الصااحقح  (:ومااـ يتصا ْ
يؼتاات لـػساف كاؾ ياقم ،
أصقب طقشـا بالصبر ) .وحتك ماـ
طـف (:أدركـا
ُ
َ
تجده ٓ يحصؾ رزقف إٓ بعد كد وتعب ،فالؿعاالل أولاك يف ذلاؽ وآكادُ ،
واهلل الؿقفؼ .
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /35العُال البعيد :

ِ
ِ
ُ
السفؾ
السفؾ يف
الصعب َو
ب العال يف ّ
فص ْع ُ
َذ ِريـل أك َْؾ ما ٓ ُيـ َُال م َـ العال ** َ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

ثؿ َة ٍ
أصؿح لفا ،وأسعك ٓمتطا
قؾت وأخرى لؿ ُتـؾ بعدُ  ،وهل التل
معال كِ ْ
ُ
ّ
ِ
ُ
الحقاة،
مستسفؾ
صعب الؿراس ،وما لؾسفؾ إٓ
مشاقِفا  ،فؿا لؾصعاب إٓ
ُ
ُ
فصعب العال يف الصعب
ُحؿؾ كص ًبا!..
وهل التل ٓ
ُ
تؽؾػ تعب  ،وٓ ت ِّ
ِ
ُ
أرباب الفؿؿ العالقة يطؾبقن معالل كادرة
السفؾ !..وكذلؽ هؿ
والسفؾ يف
ُ

ئس غقر معفقدة  ،وٓ يؽررون مجفقدات أخريـ…
 ،وكػا َ
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

 والحقا ُة مع تـقطفاا واتسااطفا ،وكثارة ماـ طا ّز فقفاا وتعازز ٓ ،تازال فقفاا
ُ
وإن
مـافذ لإلكجاز ،
ٌ
الؿعاري :وإين ْ
ومسارات لؾتػقق واإلبدا  ،كؿا قال َ

كـت إخقر زماكُف…ٍ .
ُ
إوائؾ…
ٓت بؿا لؿ تستطعف
ُ
َ
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 ومـ كان ذا ٍ
مصاطب الؿعالل  ،وشدائد
هؿة وصؿقح سامٍ ٓ ،يرتضل إٓ
َ
الشقارد ،بحقث ُيعاين يف صؾبفا ،ويلتل بالجديد والؿػقد  ..ومـ هـا تؿقز
ماـ تؿقاز ماـ الػرساان والعؾؿااا والحؽؿاا  ،وأحادثقا أشاقا مبتؽاارة يف
تراثفؿ ،وٓ زلـا كستؾفؿ مـ ذلاؽ التاراث وكساتػقدُ ماـفؿ ِحؽؿا وخبار ًة
وطؾقما… والسالم .
ً
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /36االفتدا ُز احلقيقي :

ِ
لؿ ْـ ٓ ُيضا ُم ** ُمدْ ِر ٍك ْأو ُم ِ
حار ٍ
ب ٓ َيـَا ُم
خار إّٓ َ
ٓ ا ْفت ٌ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

والسبب طؾك
الػخار الحؼقؼل لؿـ يدفع الظؾؿ ،وٓ يرضك بالضقؿ
إكؿا
ُ
ُ
وخصؿا ٓ ،
طدوا
هؿتف وحزمف يف إمقر  ،او مجاهد يبـل مجدا  ،أو يؼفر ً
ً
يعرف الؿـام  ،ويؽره السآمة والؿؾؾ  ..ثؿ يػسر ذلؽ الػخار والعزم الحاد
ِ
قس َه ّؿ ما َ
طاق طـ ُف ال ّظال ُم…!
الؿ ْر ُ فقفَ ..ل َ
بؼقلفَ :ل َ
قس َطزْم َما َم ّر َض َ

قصر اإلكسان فقف؛ وتؿايؾ طـ كقؾف  ،إذ العاز ُم طؾك
طزما ما َ
يؼقل ٓ :يعد ً
الشل ٓ يؼصر فقف وٓ يتراجع طـ مطؾقبف ،وٓ يعد هؿة ما حال الظالم
دون صؾبف؛ ٕن ذا الفؿة العالقة ٓ يعققف دون إدراك صؾبتف شل  ٓ ،لقؾ وٓ
طدو وٓ أشغال …
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا
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 ثؿ يتج َّؾك معف ذلؽ العز ُم وتؾؽ الفؿ ُة الػخاقرة ،واساتـؽاره حقاا َة الؿذلاة
ااقش… ُر ّب َط ٍ
الااذلقؾ ب َع ٍ
ااـ َيغْاابِ ُط ّ
أخ ُّ
ااػ مـْاا ُف
ااقش َ
ومااـ يؼاربفااا َ :ذ ّل َم ْ
ِ
الحؿا ُم…! يؼقل :مـ طاش يف ذل فؾقس لف طقش يغابط طؾقاف ،وماـ غبطاف
الؿاقت يف العاز أخاػ ماـ
طؾك ذلؽ العاقش الاذلقؾ ففاق ذلقاؾ مثؾاف ؛ ٕن
َ
العاقش يف الااذل .قااال العؽبااري :وهااذا مااـ قااقل الحؽااقؿ :إذا لااؿ تتصاارف
الـػقس يف شفقاتفا ومرادها ،فحقاتفا مقت ،ووجقدها طدم…
ارح ذلااؽ متضاااي ًؼا مااـ ذلااؽ الؿسااؾؽ  ،متلس ا ًػا طؾااك حااال دكاائ
 ثااؿ يشا ُ
قاف..ماا لجارحٍ بؿق ٍ
ان ط َؾ ِ
ات إياال ُم…! فؾاقٓ
الفؿة…َ :م ْـ َي ُف ْـ َي ْس ُف ِؾ َ
الف َاق ُ َ
ُ ْ َّ
ُ
اكحطاط هؿتف ،وضعػ داخؾف وصؿقحف ،ماااكتفك حالاف إلاك ذلاؽ التاردي
الؿفقـ ،والعاقبة إلقؿة  .. .ثؿ يؽشػ طـ هؿتف هاق وصابره طؾاك شادائد
الزمان برغؿ الذي يجري ،وتطا ُلف بف إيامَ :
َ
أضقؼ ِبف َذ ْرطا
بلن
ضاق َذ ْرط ْ
 ..زَماين واستَؽرمتْـِل الؽِ
أمرا
يدخؾ
أن
طـ
الزمان
طجز
يؼقل:
!..
م
را
طؾل ً
ُ
ََ
َّ
إلال.
ٓ أحتؿؾف؛ أي لست أضقؼ بالزمان ذر ًطا وإن كثارت ذكق ُباف وإساا اتف َّ
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صبقرا طؾاك كقائاب
كريؿا
ثؿ قال :واستؽرمتـل الؽرام؛ أي وجدين الؽرام
ً
ً
الدهر غقر َجزو وٓ متبرم  ،ومـ قاقلفؿ :اساتؽرمت فااربط؛ أي وجادت
كريؿا فتؿسؽ بف… .والسالم..
ً
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /37قدزُ الٍفص:

أخ َؿ َص ّل إكَا ُم
أخؿ َص ْل َقدْ ِر كَػسل ** واقِػ
واقِػ
تحت ْ
َ
َ
تحت َ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

ِ
ِ
وافتخارها العالل كؿا تؼدم ،وطد ِم رضاها
طؾق هؿتِفا
قدر
الـػس يف ِّ
ُ
بالفقان  ..ولؽـ هذه الؼصقد َة تـقطت فقفا أبقات الفؿة وإكػة العالقة،
فػصؾـاها طـ السابؼ …! واقِ
تحت
أخؿ َص ْل َقدْ ِر كَػسل ..واقِػ
تحت
ػ
َ
َ
َ
أخ َؿ َص ّل إكَا ُم…! يؼقل :إكف قد وقػ تحت أخؿص هؿتف وقدر كػسف يف
ْ

الحال التل وقػ الـاس فقفا تحت أخؿصقف .يعـل أكف وإن بؾغ هذا الحد ٓ
يزال ذلؽ تحت رتبة هؿتف؛ ٕكفا تؼتضل ما هق أسؿك مـ ذلؽ…
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

كػساؽ طؾاك العؿاؾ الجااد وآرتؼاا
 وحقـؿا
تستشعر َّ
طؾق الفؿاة ،وتر ّبال َ
ُ
الزهق الؽاذب ،فنكاؽ تصاقب ماا ترجاق  ،وتحؼاؼ ماا تـاال،
الػخؿ  ،ولقس
َ
كؿا حؼؼفا هق يف اكتسابف الؿعاالل ،وحؼؼفاا الؿؿادوح الجاقاد ،البااذل يف
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كؾ كطااق ،والراحاؾ الضاارب يف كاؾ طادو ،حتاك مادح هؿتاف بؼقلاف بعادَ
ِ
ٍ
ِ
إوها ُم…
أبقات  :ه َؿ ٌؿ َب ّؾ َغ ْتؽ ُُؿ ُر َت َباتَ ..ق ُص َر ْت َط ْـ ُب ُؾقغفا ْ
وكضجت تبؾغُ صاح َبفا الؿراتب  ،وتُـقؾ ُف
غرس الفؿة إذا اكتؿؾت
َ
 وهذا هق ُ
الؿـااازل  ،وٓ تاازال تجعؾااف رمازًا وقاادو ًة طـااد إجقااال ُ ،تااتحػظ كؾؿاتااف ،
ُساجؾ مقاق ُػاف ،ويستشافدُ بتجارباف  ..ولؿاا كاكات تؾاؽ الرتاب طالقا ٍ
ُّ
اات
وت
ُ
قصرت طـفا إوهام لعؾقها وكدرتفا  ،والسالم….
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /38فِعاهُ العال:

يف َس ِ
اابقؾ العااال قِتا ُل َ
واإلجااااذا ُم
الؿؼااااا ُم
ْ
ااااؿ ** وهااااذا ُ
والس ْؾ ُ
ااؽ ّ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

أن َ
طؾق
بعض الشخصقات الؿست َِعرة جدً ا وصِالبا ،
صقر ّ
غالب فعالفا ٌ
ُ
ت َّ
ِ
الدطة والغػالت ..يؼقل :
وهؿة واستعال ٌ  ٓ ،ترضك بالراحة وٓ الـقم ،وٓ
إن أفعا َلؽ ك َّؾفا مؼصقرة طؾك العال؛ قاتؾت أو سالؿت ،أقؿت أو سرت،
فؼصدك يف جؿقع ذلؽ صؾب العال…! قعق ُدك ومؼامؽ ،ووقارك وسراطؽ

وهق اإلجذام هـا ،كؾف يف مجال العال ،وكقؾ الؿراقل  ،وتؾؽ صبقعة الـػقس
العؾقة ،وإرواح إبقة .
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

طاال ه ِ
احتِ ٌ
وجاالده فقؼاقل :ك َّ
ُاؾ َي ْاق ٍم َ
ساقر
 ثؿ يمكدُ َ
لاؽ ْ
وم ٌ
ؿاال َجديادٌ … َ
لؾؿج ِد ِ
فقف ُمؼا ُم !..يؼقل :يحدث لؽ كؾ يقم سػر جديد ،وترحال ساحقؼ
َ ْ
الفقى َشتَّك
 ،وذلؽ آية ُبعد الفؿة،
كثقر َ
ّ
شراُ :
وسؿق العزمة  ،كؿا قال تلبط ا
ِ
والؿسالؽ !،..فقؿدحف بالفؿة الؿتجؾدة  :ويف كؾ يقم لؽ سقر يؼقؿ
الـقى
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ٕن الؿجادَ
الؿجد طـدك يف ذلؽ السقر؛ ٕن ذلؽ السقر لطؾب الؿجاد ،أو َّ
وجدْ َت لديف… كَش ًبا
مؼقؿ معؽ حقثؿا كـت ،كؿا قال أبق تؿام :كؾؿا زرتَف َ
ِ
ضاطـًا ومجدا ا ُمؼقؿا..
ُ 
طقاب لفاؿ ٌ
طاقش إٓ يف
ومثؾ همٓ ٓ يفدأ لف بال ،وٓ يؼر لفؿ قرار ،وٓ َي ُ
امتطااا ِ العزَمااات ،والتؿاااس ذروة الؿعااالل  ،وتحؼقا ِاؼ الؽؿااآت  !..قااد
ط َّػاات طااـ كااؾ قعا ٍ
اقد رخااقص ،أو معا ٍ
اقش رهقااػ ،ومؾااذاتفا يف الـصااب
والترحال الؿـقػ ،والسالم ..
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا
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 /39حتدّي الزواُ :

ب ش ْع َر َمػرِقِ ِف ُحسامل
ولق َب َر َز الز ُ
إلل َشخص ** لخَ ّض َ
ّمان ّ
اااااااااااااااااااا**ااااااااااااااااااا

ِ
ومؽابدتف كؽبات الدهر  ،وطدم رضقخف ..
طؾق هؿتف
تحدّ ي الزمان مـ ِّ
الزمان الذي هق ُّ
شخصا ثؿ برز
محؾ الـؽبات والـقائب لق كان
يؼقل :إن
َ
ً
أطترف بالضعػ  ،وٓ أقر
إلل محار ًبا لخضب شعر رأسف سقػلٕ ،كـل ٓ
ُ
بالفزيؿة مفؿا كاكت العاديات  ،أو التفبت الرزايا…
اااااااااااااااااااا**اااااااااااااااا

ٍ
حازن،
وي
 وهؽذا هل حؼقؼ ُة الزمان ٓ يؾقي طؾك أحد ،
ُ
متؼؾب ّ
فاقارُ ،يسار ُ
مؼاتال
ويض ّقؼ و َيـػرج  ،وهق مع كؾ ذلؽ ٓ يستسؾؿ لؿضايؼف  ،ولق برز لف
ً
ُ
لقاجفف  ،واستعد لؾؿبارزة ..
ِ
َ
أشؽال مصائبف وكقائبف ،التل هل مـ صبقعة الزمان  ،وأسرار
ببروزه
ويؼصدُ
الدكقا ،كؿا قال لبقد َ :أتَج َز ُ ِم ّؿاا َأحادَ َ
ي كَاري ٍؿ َلاؿ
هر بِاال َػتك… َو َأ ُّ
ث الادَ ُ
ت ِ
ُصب ُف ال َؼ ِ
ُ
يتفارب
يػار  ،وٓ
وأن ذا الفؿة الجساقر ٓ ،
قار ُ َّ !..
ُ
يضاعػ وٓ ُّ
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َات
ويـسحب  !،..ويمكد تؾؽ الفؿة الؿؾتفباة الؿتحدياة ،فقؼاقل  :وماا َب َؾغ ْ
َمشق َئتَفا ال ّؾقالل… وٓ َس َار ْت ويف َي ِدها ِز َمامل… يؼقل :إن الزمان لؿ يبؾغ
مراده مـل ،ومـ تغققر حالل وتقهقـ أمري ،وما اكؼدت لف اكؼقاد ماـ يعطال
بؼقات مجاهادً ا لاف  ،وصاابرا طؾاك بؾاقاه ،ومثاابر ًا يف
زمامف فقؼاد بف… باؾ
ُ
صؾب مـاي ومؼاصدي !،..والسالم …
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