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تحالشهـابحي

ثرسبابواإشيبافىيم

عراعصعلى

جلالسظأيايلب
فيوسصاموآلىسيدنامحمدءفاللةلىوصصبر

حوممهدايهمنعءماعلىكراكولهآألفوجمبلعطالةيلجزعلىللهداط
مماوصاملمالؤروآحدىالبشرسبدعلىاللهوصلىسفايهمن
وتنتهىقدرهاتالهماإصيبااشعرمختارمنلكاحعاناللهوفقكتسأ
وكريموحمينغثنالكثيراذالفىجمعراقدالناسناذالحبرهاله

فواالغراقانواعطلتكوانجعمألتكاجببفانابنوه
فديماالعمعرفىجدإديديألفيهولهاءامحدفاومصاشهفىواالكعاراشببا

فهإوطفىاطنبوانمالهنظيرالممانتؤجمففرةادةالفقرةهؤثموردوربما
االصاننيانآإلمحدثونالششعابهالىولرجاودفاشهقراجواس

يخاءالاالمبرزيئوالنعالعنمعدوداقدراكأثكلمزطيدوانيالقاثلةلمهـفط11
ىضاالسيمااهارصفىيفبرماالمعهذافىجمزىعبادةوابىتمامابى
نفاوئدهقصاكثردزصوالالوصافهمبدئدمهبهلهـالشيبفىقولباموالحفانه
ؤعقيقاوتجويدااكثارامانهكدممتتعلىكلفيهزادفقدضوالماممن

اصماناةءمملوخهابيتاينوارتحاةشباقاخرصفاقؤيدمعا

الشيبفىممواهوكرمارصاهعةاللةرضيىاكأشعرفىووجدتويداؤخ
دجمرهعاباماتماذكرخد01اورأيتجراعة1ودةاببئاشفىثرائاميض
افدجمدطاخربتوفاثايفيطالىوالغوصهفياالحسانلكثرةطه

نءما



الشباببالئامثهابا

اكثيراوروالتيغزبرافيهسناطوجدهاتأملمنآبإسبينونيفاومنمماشإ
فانهالمئصذافىشعرىديوانمناخرجهمابهواكهذلكالىامغواناا

عشةتسعنةسمنذواطجوهرهذاوقتناالىلبالثالثمائةعلىينيف

اذكرمنفطفتيفاالشعرلنظمصتقبلنشاطووغكرااقدورجماوارجمائة
هذامحمجويدوااناالصفاماطورالىالمذكورصذاعدديزبدقماالشيبا

رطاالخفيخرجهماسيبااوصاففىكثريئااعالزادقدالذممطاالضار

الىومحنىنظيرالىقولضبمتأخراوفيهشقدمويشهدراالعفبويبرزها
احتشمامغبرمنوالغدالسبكفضلهماوتفضيلصببأاواالتقليدواطراحعديله

اققدممامنأخرعلىبارمانلمتقدمباةمحاالعظكشفبادطلبهيصدعفاط

زمنهمابعمقفىقلتوقدلهاالوفضلهزهانهالاحانهقدمهمناأل
اويئالدوهذهمناخرجتهماوبانضاماالزماتالاالحانوالبقا

وبصواوصافهفونمرفواالثيبفىولةامحاصاثيبغةاالرا
الغةقإماتالمحاقجممهذابهيعبأتئاباهذافىعنهايشذالحنسايه

االنضقاقوجماببالاقاوباالىاواصلةاالمحاريمقفىوجالؤهاعنهابارةاله

يساوبهااوبالغةوبراعةعايايزيدمماغيرهاالىعبارةمناحدءاالمحنىؤا

نواتعايهاهيئاتاوتغيرعنهالعبسارةباخالفالمحنىإصيرحئيقاربهااو

يهااإهامفوضهشمينالدواهذهعلىوقفونفهفىمختلفنهواحدا

تثانواولىواخرىوديخاديئكلفىغمقوادةامهاهرالذىفاالنىامح
طءالمحنىهذافىبهااسدواويئاهذهاحدوتقصرعلىنضكرتفانا

واحلىلبوانسذهاسبركعندفانتهضصفىماعلىوالحنوائهسواه

تقتمعرأيهاعلىتوفاقاألفمزوتجاعوااداالنفروبيمهـباالشتراكوعالكمنها

ءلذدءداكاإاضااهعاسزااا بتنوعثملةابفىموحلجبدووصعىوبا
يصرفوانهنثةواطرببهطواوفارواالجلردةهؤتبانيخدخفنونالىمدحه

هـماطواالىفبفاللىبهنرلمقظويهفبااعنويمداحثىضاعنإ

االلرنانعرنهوانافمعصهوالهـلىولاطفيهحراوانجاخهاكأاوفىا
الموترائدبانهيذمهومنثير3شهفالزكباهذكزمامجرىجرىوماواشرفهـاإا



والثبابالشيبفىالشهاب

يصددنءاااوانصاحبهئحويطالمنةويصعفاقوةايوهنوانهونذيره
ووفودهزمانهغيرتزولهانهشوربما5جهـعنيخفرنبهنويععنه

الشبابهذافىبدخلوممانكاشسبهوماجائرظالمبذالثوانهابانهقبل

باوصافوإتالفاكاومرافقههطوفواذمضافعههاروذواداءواطرا
يقومماوذكرخيرهبمذمهاوهدحهونوتجبذماوبمدحاماالحضابذكرالشبب

ودمممجىغرهاومقراضمنرةالمظ3صيباشحصازالةفىابخاطفام

صهمواففىعاليهستقفمااالربعةاوبئدوامننوردهمافىفىالمعطهذهمن

انبيهواوكلتعلياالباللهوماتوفيئمواقعهعنحآصن
ثحقصيدةءابتداوهوالطالىاوسبنحبيبتمامابوقالممبر

داونصفامذرويهعفةيققامغدفالفاعالهالمضيبجذ
هاووسولانظدونهقض1155ماااف هعاشاممحررصعهلحصاورهـ

11اضيهاككأاحبمأنثلمذداكرحمايمقحناسودما
ءوفاتبهتسطلجياصصاهيسوابءأعاالماتفوقتا

اهصهسغاانءتماقبلىبداقفكرفىذارقبلىذطدحاه

قجنمالابعنبالموازنةالمروفءصنافىكرتدىألاإقاسمااباووجدت
ااىساأفقولهمحىقالفيهماواشهش3اذاناأءيشيماتاألااهذدمنولابيتا

نصفبقولهارادانماقيلوفقالءايصفابخحقرأسهجانبىقغ
ابةاذكرهيريإحكباعاقنانسفتلونثميفقناعوهـفثالص

القناحذكربعدلهوجهألوذللةقالثملىاسقادقىولمافصيفصقطفغال
بقولهاالخرارادهحاابوتمامارادوانما

11ططقضمشيبمنأساشكأواكتيشاعاالمفارقفىيبااصغ
وهذاهرأنصفبلخاىأصفاوقولالمذرويهؤحبقوالمكتففالمحزقال

فنصبلخاهـناصبقولهيريدانالثجوزالنهخبشكيراآلمدىذكرهذا
ابضطجلهالنههيعهلمحالماابهلاشغماواالفاعلفاياهفالنهرألمه

بفؤرىماإصاءبادبوغدهيفهوانااصابخاادبلوالمغدفمغدفا



صباباالشببئالشهاب

ومجهلشبهادىاآلذكرهيرماإتواركلرمرألسهفأباخبانهذياهحالا
سترماروابخارا19هوالذىالنصفنصفابقويريداناحدمماوجهعن

بالتعدىيصفهانارادرأسهجانجاكاوهـهذرويهقغانهرذلمافدكأنهالوجءا
خالمربهـذاالختصرافىهراذىاانصبفمننصغانفادهوشعرادا

نصوقدرطاطموبلاطبفاعفناامدلىاالهماعلىالنصبفولبس

شاهدابعضهانشدالذىالنابغةوبيتضبهمفىذلئاعلىخةاااهل
قالالةاعليه

باليدصاوانففهوتإطهاسقادقىلمافصيفطلسةا

بهذاراطامقابدهافاقاتاليهرافظعنوحههاتسغباتيدهااتقتوانما

فعدافارمايناطضبلخانهنصفاصنىون4اناآلخروالرجدالمهضع
ءالنسافىمليسنهانماانصفقيلفاتنصفانهءهراياخولماسنمنفىيقالا

ارجالفىاألسمتعارهسإللعلىواواهفيكالهاشهنلحفيهاصال01قلارجالدونإ
نصغاوضاتوءدالوجههذاحلىذكدمناماهوءاضعراانقديستيرإ

الىراصابمونؤلهقولهفىءابامحنهكئمنوادبالصذادراجاا

جماجمأئيأنلممقىزذالافىحرفبمدهـألاتورأنضهافالبا
اليزاللمابغغراذاللوثقلفىاهوملبوعءغيرإفظافكرىول01يقطا

اليتعلىالذمشكايةبذمهايضاجدتهتجويدهمنيزادفاحانهمنوالىات
األضطرابةبغايمفهؤحكرهفىذاقملىنحصرتحااولهذلىااالضيرأ
ا

يخهمذشارونقيسوانماجيالبيتاذظقمالىاألصسوصلاللواال
الألهـأظا

بببحمادالثروا

قصيدةءابتداىوهوله

همقريبثكاثضهنجمينبرالمدسباباايفكرمنيض

ردئإلتاذهـوقالبيتاذاهـذحمفىيغالومدىااليممطةااباووجدتإ
اذخرقولارادوكانهقاقبيتاصذااالثاالدسفمنيضحكمايتإ

وقولفالواباهذالمثلندوفاإضكمادازراومثرأ



الشبابالشبقالثمهابا

الىلإارذكانورابضطبالجدايثامقربكاتضمن
بالمشيباضهوليالالشصواديبهعلكانثةمقريقولانسقطاالشعاره

ايذكرلموانواحنهاكلرمااصمنكانرأسىليلاقرقداوقالالءقاالنرهاظ
وهولحونصيهاححمنالكلنفوداكاوعلرضاكاقرقديقولحئايضاالمبل

لضاننقولهإذىوافاسنأرالمينظءاكاكاامحاانهوذاكنافطاالل
بهالمرادوناتيجلالمدرالشباباسفمنعكنتمامابى

بهميهزأنالمدوالثبابعلىواسفهنثماقهزبيريناللواقءالنساان
شببتضمنكعنتولهفاماكثيراصعرافىيردذاإصاومحلشهـمكزويفء
امفارذهافىالثببطالوعمنععنانهـنبهالمرادانمحيحهلانفاالولىمتهر
هءيمينذىاكانقهقثحطشيبعدحلماهلراالهنروودفىعكهوء

زأنوولفننبانهفهنوصأفؤيمبتنافىوهذابهيهزأنذىاهر
لىءهاهناكالفلفامانهـخصهـاذاهـتهمفيوجمرهنفىشئمن

إللااهذاكلويكونجىاراتواتمستبدفهوناطوشكايةالبكلصنى
يسوموضعهغرفمقرشيبقرهدفاماعبوابمئعنويضعكن

علىعارصاكواكرراسكليلاكريفالطةهاعلىالليليذكرانالىيحناج

ءاضاانهالعىوانماايلاذكرالىيحتاجوالشإلكاقرقاقكذكبهاستثمهدما

الشرفيصمرتؤبخهذاوليسواثادةالبياضفبهياننشراطالمبحد
داطادليسكنوحلروةطبعمنخاديتاصذااترىومحرنتهحق
اآلمدذكرهالذى

بةيىقصهجملةمنوله

مبعالموتالىنهااردوطريقخةبفودىطنخطهماغدا

صيريدوالجلىيةفاألذوويوالعاخحرصبفاارورهو

غاساسودالقابفىولبههناصعصصقاالحهنفىمنظرله
هاجدعوهوههوهنافئوافاارضماالكرهعلىنرجيهاويم

القلبفىالثيبانومحنىعمدضالدمجصغيراألياتهذهفىواالحان

اسوثه



امثباباالشببفىاسثهابا

القليبهتظالذهـؤنواماامنيورئهماناصحاالعينفىاتواناسي

اانوارهاوتكمسف

ةفىقصجماآلمنوله

احمهطشثلرفؤادامفىودعتئاسالمفارقفىشعلةاإ
وماهاتثيرزودامىا8تا3كقمام4ايرانذ

اهيهاثتابامىاصنتانماأألهعيةعيإ
طسلدبخالحمىماملجالالندىباهاطفىدقة

أطحلكنتاليمالهذاقبلوأراقتمءزخاى
فقاليماةكنتابامىاصكنتانماأالقولهمجزىواخذمدىاالقالا

مفوفغرنرنفوفهوانماقذالافتعرثجمبت

انهنظائرهينبانثبيهواالشعرمعاقعلىيخهاصكلظمواضعقلنانابموقد
فالنمنالممنىهذاصاصافالناخذلقولانضثلىيقدمانالحدينبىليسأ
اوالدزجمرمنقارداطرطالنههـأخراواآلخردماةمدههاانوانإ
ذادهلحلىيةاناالزصافطواةهالاآلخراهدتةمالىءصادههـامنفوضا

ااالىسإللالماوحرتاخذهفاماويوافقهبههوجمنىإاهذانظيرالمعنىاا
وربماخر4ا1رصالماحدهماعبولمكرناهماعلىتواردانفالنهابه

ااخذهايضاقصدوأللقاليرءمنمثلهانفقثمعنهوذهبفنسيهحمعها
منهماخرذاىبيآوبيتمتمطابىبيتبينوأذداثاديقصدلماذاويسرفا
أالظاهرفضلائمامابىفاجميتاورغاوطالوةصجاةوبخطافىماخوذاوجمرأا
اثحرىمناحلنتلميماكصذادلواراةقولهسبهوثهرابىأ

اقولىيباإفى
الحىمنويحرقيبرهـبمافقالتاللحىبالجميبااشاهواوقاأ
ااطنبباتيماكفاقاردىالىيفىلمثدحاوحاا

اللةموضسهابمشيظفىاألياتهذهاوسنج
ا



الشبابالشيبفىلثمهابا

بهـدةزصلمةبممنوله

دهادرعصغواميدارهلبىرأتأغاءاالظبارآموألما
ااجزعرأدىشبمنالنيهارويئمنهاوحشىاجزعلئنا
وقولهالذثارملبسيدارادوبفولذيايضعراالتدىالقااباووجدتأ

اولهاسودماكلراعطلوقتيريدااليلدبسمخظطلهاادادرعغإ
ايمقوسائرهاقهاوعنرأيهااسودلئدرعلءوشاهادرعفهوآخرهايض

لغابثتهفيهبخفىلونهألنالرقتذالثالذئبتخافءاظباالنذلكقالوانما

كشهامنوتخرجءالظبافيهنتشرالذىالتتوصطهاناحقتراهدشفال

إا5دوابيتالهطعدىءاالرهذاذىاانولونةالمرىابط
موادوشعرهبحصقياضعنونجرايشببهعنارةعرعاوالصبعوو4لثونان

رأيىشيبرأيئاذامنىسنفرنبهـاظايثمبهنالمعاقءالنساانوارادمق
منهسافاالنسىرؤيئمنيجزعوحثىاننوقالثملارذمنيفرن

اءالظباانلقولهمعنىنالماذكزأهلىءالمحنىكن4لمواتاجزعرأسىشيبمن
فيهفائدةوألااذهوالالنهبءذاتنفرمنمنهشفرابهـاثمالئ

اىماالليصمرتأومنقالفانقاأرناهءذالذىبافىاصثالمفاواليسبب
ءالنسادونئمالبهـءفلباباارادانهالارملديىبىرأتكأنماقرلهمحنىاى

قبفةاطلىالظبايمنهننفريانماالنئبمنافساتفروكبفبهنالمشبهاتا

اوماالغزالتهناللراقءالظباتنفرتمحالةالذثبامنتعرءالنساقلناأ

ابففيفانخراؤاءالنسامنهبفراناجدرنهوسفرونارجالبهابها
11افاقاريتفىقال

ااجزعرأسشبصهنالندهارؤدئامنهاارحثىعجقلئنإ ا

ليسالساولاالبيتافىمحوضراثذووقعمنهنفرتقدالوضيئانلوألإ
االولالبيتظااربذالمراديكعنانالثاقكالماهذايقتضىا

يفروحثىوكلشيةارءالظباانمالمحلمنالنالحقيقةعلىءوالظبا

االنساانقالأفالةحئوقوعهالىيحتاجالممحاممهداصوهذااالنسمنا

واقالا



ابوالالشببفىالشهاب

اءالظبانتنواذللةبديقولانجازمثييمنيخؤنءالظبايثبهنالمواقى

أدانضفانؤوبعدمنهنشيبىرهنانالجلاالنسيةءفالظبامنىتنفرةالوحف

واهسيحقليتاانوؤلممااجزناهلكرهوتدىاالهإويلا

11ممةفىتقصشاجملةءوله

أأباولغوصرااىفادبلرقطاةباباكبا
اطبىواقثرأتاذدمادالعةئرائرالىخدهاضبتها

هميندومثيباالقضعيناالالدوايريءدالأ

اذؤباتطالجعندشاقحىءإقىاكذامابنسهياا
امحجاوعبنراصتنحصانكرنضدرأيئماعبنولقأ

احسببطنبدبينىباليئيبركفىقلىعنتصدعناوا

باشياطندفىاالبرارجاورتهفضالصيبافىاناللهرأىو4اا
األهلضتطاألهذفتقناقانهيقولءتماابىءبيغصومنمدىاالقال

قولثمدماعد1ؤالىخدهاخضبتلهوضخوباوتماضرافابثطا
ذؤبانطاطعندقصنطابقىذنجئعامانسيبياا

ااالتدىقاليحيهثممثببهعلىدماببثينفبماءوفامارأيئعبنوائنوضا
11بنهءالمواقالحاننحبرشبابهعلىاسفاابرانمايباشاالنتاقمقاهوليسا

تمثلهالىبناصاجةاللواضتاقصقفالعابهممنعاياثفقمنتميرواذااا

أاشبساعلىابينشاتمقالالنهصالصعلىصامابىعنزائةوالمناتضة
اهذهبل4رواألنللشيبمنهنيبإاوجنيهعالوتالهفءشاامنهممنا

اوقدوذنبااعالثيبرأيئمناالءاالنامنشبابهعلىواليىوموافعةالبقةم
قدفهماطاجطاليكتوانذكرهالذىوهذاسرالماببمفىهذادجمرنا

11نعثن4ءولماإجمزوايراقغطفىونضيرهسأللممانيةانينبىكان
اوألليناهمالىءغرهمنىبواشىمنضحكالالمدرالثاباسف

معحاهوفىءجطعكةاصلىعدانافطنةادبهيحلها
3



والثباببالثفىشهمابا1

وةلىقصهجماآلمنولهأل

ؤصمدوداتارهنأيايلبنوانياعنكىالحىغواقراحت
عيداالقرستينعيدتركتبدتاذاالثبابسابغآلكلمن

داغادانفهمأداتالبذرفطالطابردبااربينا
خدودابهنالثبههمنمنمواقعماءالنسامنارصاللىاا

المكلناربمااليادونءاالاردينقولهفىيتارمدداافاااباووجدتا
أهنايلباةارواصعديقولفكأنهيادةالتمحناهءباالبينوايخهواقامرمهاذا

يععلساهأذىاالثئفىةارياارجليضلعلتاواضزنمبالمردعليناازددنا

يخهانوانقااطالايادباهااقربءإباباوايةاانودمرى4حةعنفاصال

احلهاخذضانهاآلهدىوقالداالةأبهـاراثماعدهنابعمقإ
االعنئىلضهنمواقعاءالنسامنارجال

االمردايالنوقالشبمابدف1اعصلنيواالفواقاوارىا

منبقولهاالعثىعلىزادتمامابااناالصاشابهـاليتهنبيناترىوا
صبرمناطاقواالعثىالمردالىءساالمهليفعاللاخدوبهناضبههمكان

اأاتعبلى

إاقصيدةءئداوهواوا4ل

8جمىالىمجبمنكانماوآلقصبامخلمىرأتنىاذىالابدتا

إاتحبولمتظاولمشيباالىهطفاتبتدعوفىعونوتأ
واالدبارأأمألتطذاكفانبهفنيراايماضروقكفيرأ

أروابارعاالسديداالخنصارشةاطالبالغةلمنجمبالىلمجبمناماضا
يجغطاواطواالدبارأىانبههبريواألدبارأىابتسامذاكفانات
االشيبابداءعراالثتصفوقدالشبابزماندونصيبكبرواااوانفىكاملو

اهوتأالبعنتصليةتمامأبىمنهذهاناالوضيائهلياضهاشعرفىتجسحبانهأ

4تلىءإ
وله



1والثبابالشيبقالشهاب

ادةثقملةمنولها

الضادشيبلاإلنارأسمثيبرأبتومارأسىشابا
دصطاالئعلهـونيمبوسكلفىالقلووكذاكا ا

ادالسىلونانرتشيئاعرتفانالبياضرىانطالأ

الصوادمنمجلىعرتيمبلعةئحصهشزارفى
صالداليثغرةمنيشلهدلمسااثغرةمنرأيمىنالأ

عندىوليس9الالفؤادشببقولهتماماباابوقوماطانيقولمدىاالورأيتا
علىالهبانسبمالمقصالقلبلمشيبالجالبانلماطنهبمعببأ
جلاناحصقدلهالفييسئولمعدهـاصنمحداالتدىقالاالستعارةا

عنهنفيتفقدمدىاالايهاانتواماعابهمناالالمحيبومايسئولمبالشكا
باجاانااارتيالنجعيخرصباعنذارواعتذرتأااطا
يقالوالاباانهيقالوانمانفههويشابقلىالانيصعيفا

قوهفىاسدمدارعييانلمافؤاداانتمامألبىيمالصذرواشاب
اجلمنبمونانمزإسيباذالثنحللمرأسهشابثمونقصوزيادةوضعفا

بدالالحالينبوفىوالثدائدانهـثوكلزيادةمناوحمراوطولالسنتقادم

ومحازااستحارهاشلوالهانجرىفاتهوتددادةاصالا يرو
ار

قااجلالنهقلنادبماكلدفيالئاقاالجتاوخيباصهالونتنرمات

ادصامزمجالسىعرتفولهدىاآليقالوفيمبؤسكلاالجادقصطلال
انوألبثامزيردونهعواددجااحداوالسحارأيناماالنالهالحقيقةأ

إصاهلىامحافئابئقالوقدالثبابعنالمحزوناهعضواليبالضهامصاحداا
هضصاو

يدبهفىذىامقببصابافئبازلمججباايهـىأ
ل5ثحذامحزوشهموبمباكمئنكنإ

عاليهخاقازيهفاليسباباشرخبافيويابه

لململهلطءوحدهامةويثونآدمبنىداتصيخرجانابوتمامفأحبقال



والشبلبالشيبفىاشهابا1

وفالمعراخاتعفىكءلةلوهـاههـلىءطهشوذدفذممتهامابىئلىمانت

االمرضىمجالادالصنجهايخئنىالئقيهالحصالعيادةيردلمانهوقاخاالفرائدرر
أاالشبانوالمعنىةاشارةالغرضالىواشاريهوالقثستعارةافىتاطفوانماأ
11لءبةامابىطثلىءفونإضأسهواهمنجعونالىااعندىزحكىلماطرفئا
إيهاتثعواداكالواعتقادهمقصدهممنهوملرماوبمامنهميظهرا

امنلهمونفاكركولمافهصمنلهتوبمانشانهمنالذىالمريمقبعاذ
الكثرةعلىتدلالعبارةهذهالنوادالهمنمجلسىعرثيقولانحنيبا

اوفيهويمكنيثاففوررالةخابحصفىذكرناهلىذاوهذاواريادة

اأعيادتهوبوعناالخبارد1الهمنمجلىعرثبقولهيريدانوهوآخر
ا

ئرطنظلهوهذاواقعاءنييكونانيجبماملءبهنزلبمااثلذماقهوس

ندخلهومنلوعتاللهقالارهمواشهمرباالممفىإقرآنافىكثرة
حصولأنه3وايزووجوباهرةلفيبأهنانبهبانهالمحئوانماإنا

الضامنوهحوآلىوءعاليهاللةلىصياعنووىوماووقوعإ

صلالنهايضابابطاهذامنشكارممءوارمؤداهمانهوادودةصصارقياإ
كذانفلصللءقااوليةوقووووقوعكانهالمواضعهذهفىوجوباإ

وانذاموهفكزجعقباماابملفاحديمدحهلموانصرهحاتدكثريلىامن

ااوكذماينابهارادفانمامافامافغرةايىنااشضهاالمحنىانماوسربذمهبر
المجاورابالداوغرااوعمواقالةجدافراهى3كلرمهفىخغرةواالميالدنغرة

دخلوالقلجبهلثبةالجاهوحراانادارتماداباصأتفهم5اباشاءاالعداالل
يقتضىمااالىنلغيلمإلنهالميالدجهةدونالشيبرأعهعلىقاهامن

ثغرةمناوجمهب61نضرمنيقولاتلمرحميماوتجهكانىماالوقالصيبازول

احدبمحنىتاثلاراتبالهالنإجمحليمياشهوهذادالميلثغرةمنالالسن
ميالدهسعندتقادمتقادمتكناصناعندعباإلدالمن1دضمقامضهـاويقوم
لهضهدىاالايحناهـوانميالدهزهنوقربقصررتوقنهىقربتومن

فبنلواألعصبرأسثطلفئابرأسىحلىبقولانمجبنوصصاقالرأسىنال

هنرأسىشالقولهيرونظنرلوبهلدرأسهنالومآواحدتابلىالنههاظ
الىاللةذكرهاباننالشبيهئفىابياتمنقوتهماثغره

ولو



31شبابواالشببفىبالش

هماجانبمنءجازوراالشيبمندالههـتاالربونفتئانولو
المجزىلضالبباضرىانطالفولهونظ

هيبالضحقذديمهافصاريايخهاضجدورهاانو

اخصابذكرفىرلمانهوتجلىولهأل

االشبابواشةبالبثواودىعلبناطراالمشيبيكنفانا

ابطمناثقلعإلحونهبشئادشهلستفاقه
ااالحذامنالسذافبنتقمضذاوفاذاكالناردتأ

100001

الشيبفىالطاقاوسبئجميبتمامالمألنيكلىم

باكطفىرفالبلىتعالوإيدبئبادةءابووقالح

سبهةيىقصجماةمناح

هبثفيعهصاجةالكيفوشفاعةصبابافىارجمطتوا

مذيعهصدرضاقاومحدثهجملهىالربثمثيب

هسرآقتياالبالىطثبعليئهيأقدحئقشلأل

دةوبماللفظساطواجمعهلمهواسالهواواحشهمءابلغاللةوهذا
صاحبهرصلىقمتعناصرالجثوتالحقهزالثيبتشبهمااصسنوماالمض

يأقادحئنالحقحرلهالشهبحضويثبهطبهعنيكلزهجمله4واعبا

الىتاللةبمشيئذكرهاكنساياتهنلىفيهبعلب

جمولهيفؤحسبهالكأحتىهبطباذاهمناصزاسىبئ

اليتومحنىقصصاعلىلهبنظيروليسىضايتمنبعيدةلمحةاببتوفى
بوءصقصيباإطئباتجمرتتالنئقطنيهيواحةافىادخلؤعنىذكىا

صريعايبعهالفيمطىءاا4بةصهومنجمرلهنتكيفهشرىواحتراصى
النهإصعالظاهرهعلىوهذاإلححراابسبقاتثبطئاانقالوالمجزى

دمؤارفكداشاةالمحئناصصمهيرعابلصمرالىهردأامجعل

المالحةافيشوهذائالرعببقالبطئ



الشباباصبائالشمهاب1

دةقصلةمناهاوله

ابوالشاقمنليسالصبىانفاعلهانكنتصبىاعلىردى
4طلىفىلمكضنالصىشاتالىمتفنرافضمااحدصاوزتا
ا

الهحربذلكؤلهءنجاوالمنينهجارىمنيهربوالصيبه

إبدهرمناصروفهاهءصبنطوطلهمرىثالنتووالمزا
يهربوالشيبمجهولةوالمدفوعةضكيرطالوةعليهولمفصفرلكالموهذا

وعونهاللةبمشيئةعليهااتنبيهمحىنظاولهنيتهجارىمنا

بقصيدةءاابتمنوكإ

راكنامإلةمنوميغناضامشبيبةمقالبىلهأ
امتعاضىذاكينئلمبرأالثميبولمنامتعضتهاواذاا
تغاضىاوخكفلةعناالفيهؤصارمانعنيرضىلبسإ
لهاصواصىااتاشلدثيئفنخاواتلىطاالههنوالؤقىأ

واالعواضاالبدالهذءسوطمنهـاكرتولمئشاكرت

االغرالففىاماعإصويرجنافصهنشحرات

بالمقراضخضبتحشصالاآلودياتالةزصابتو

ابغاضىيعدهلمعدوصمنالحالاالغيرنفعه
المراضيونافىفيهنقلسنئفىنحعقالمضيبءوروا

فضفاضاردغصمندماسصبابانفساعاطبتا
صاضباهذاسوليقتاريصابئبااتداطانل

فىسامالىرجوعقولهومحئيشافةاالمالحةضكايةفابالمقراضخضبتمحوله
فىفيبرىإلمرلهالفياالشحرهفىالشيبمالموعردالكالانهاضاالغى

محنهدهصالسميسلعصيمالالانهفىرضالهادامااعرصمجرىناث
وهوايشاالولصانوانآخروجهاصاذفىويمثن4اصاصنىردهوالا

وعبهيفكأنهءاالعضامناثريفةاوالمواضحالمقاتلداالغراضيدلمانإ
ألكقاتلالسهامبامابةوايجاعهايالمهشدةفىوطاوعهلهقصهبعدالشيبا

إصالفروا



51بوالثايبافىالثعهاب

ترجعثماضاألضمنزعتهامالمانوآخرجهاويحلالفرائص
االىوعهورطلوعهئم4قصىفىيبالذالصافىتفاشهابداالهسابارىا

منضلهالبيعتعويفابئيااتثطاطفهلقوا4ونعليرهراضعه

اخرىقصبدةا

ادالمبامتحانلىنودشاىعلىاياتالهيعهباا ا

ذكلمىتقصنهولهم

براجمرتنىاذوعلوةخباباعهداشالافسوماا

مرساضههنلمنفةالصيعلفنشيبكواكبا
الثمعربياضفىالهوىيصوادشثذبرنفالوجدتوافىإ

إكراواماصاببااهااثنضينىاحؤكوالبدمنإ

طشقداألببهاتهذهمناالخبرالبيتفىزلةدىاالاقااووجدناالبىأ

رهابذإيئالموصفاتهاهنانذكرهاوخنالغرركضابقعيهطا

اوهوصارضةينائأاخدىكقىمنبدوالقولهفىبحزىاعدىاآلمقالإ

لهمافهوناركايضاكرفانهوقدالثبابقفاوقدشاباماتمنانبقالان

الهسااتاركايمافهـمحالةالكرلهمفارقوهرالثبابفارقفقدبشطومنأ
منانعزىلذروالهفالثماحدهطاالبوجبألالمااماوقولهمطأ
11انهـمؤىأالمرلهفارقاءكونفيإكرلمالنهوحدهبطافيفارقفعدضاباماتا
يالنلموكلربشطوشاباماتاذايثروفنرناسشاذافالنعرلقوإونا
طوالههمعارتءوتقدصباباايامقملعقدالنهموتهصالفىبابللثمعارقاا

اصعتوهوزىالذهبهذافالىوحدهلدمرمغارقاموتهصالفىونىد
ا

برادهاهنابالثرارادكالواسانااليعرهاالئافصعرهاةالاكربايردولم
زهبرفال

11هرمكتيعرتنهطىومنتمهتصبمنعثواخبعدالمناياتثر

11الطاماصالينبينلناالانارادوانماعدىاألؤههعاالبزىيردولم



4والشباببفيافىابالمث1

بفراتوفارقرافارقفانماشاباماتهنبالمرتروايببالالثبابقيفالي
وادمعاةييرحدهضبابايفارقفماويخروشيبشبابهناةتابأحوالرسا

ااحدتشاوالصترممطهوقسوجرهاشبابهبمغارذفاكأفذكلىاالثرفارقوانما

همفاراوبالشيباالمحونولقايسملآلوبلروحدهبابامفارقةامايئاص

االمحسبالناومهتمشيبمنمناإلمحىبدالافالمهدااله ولمديرلمىمر

وعدلءوالبقاالحياةلهذمعامحمراقرلهبحزىااقامواغاعيهخاقبانوالعت

هطابكقىاوبطاكتركمنبدالقالوأوقيؤطءالالاكراةلفظاد

11ابواشرافارققوانهكاثماتبمناعزاضهفاماحراقولهطمممط
تدضباباالنالضبابدونراداالنارقماهذاالنبئئناليثاحيعا

الىكراالارقفابافيصالعنبالثبخرجوقدلههغارفةتقدمت

منحيعاتانااطلهمانتمنالىكهوجهتانماىوالضوحده

اضاصفاىبالموتكرااوصببباالشبابيفارقانبدالفقالباةوبطث

إامنبانىشسالدىاالذارشافامااالخرىدوننيناطااحدعلىهوبدن
يقلولمعرهإمدللمثتمندهوبإثاافافواكأطممرافارقمايثابامات

محلزادعايتاولبصبااياموليتالعراصمإلنفاحثىفغاطمعرثة
امراةاسميرافعرهساناوعرهلليلمصبئواصاباقتءيقوولهذا
طرفةاسقسمنقيقالاألطواالاححياةارمانمنقصيروالطوايتاول

ضربالهةاابزنسمافىةالففاهذهاضههالمنالمنعارفالنعرالهاننع

اءئرلههمضمجرلىومحرعترهمقوخرهـوليسطالاوصقهاالشرارمن
تفيدالنهماالسنفىاالثلتستتواللضااكتفيدههااشوماخرءةلفالن

لستعيل1أالذلثنحلالفضئرةظوهافىواريادةداقايمشديداحيثمن
اادءساءاالضدذكرهائحىصناهفىاليتهذائراونيرواطريلاق

يبأفقشعرىمنماخرتجسه

ةفىتقصمنولهأل

بالمبةاانلىومنشيبىعلىتالفانيب

جدىو



71اصابوابابافىصهابا

بباكدىودونداتشنىشةواناصبابباىدووا

إسيبباباباليفارقطةمثيبباوجدن5اقلإصبابباوجددجلكالا

رفاألثبايوتاإصيبافارقوالتصاصلىاةاتايىوفىببثاحبوصاا

اقوىلقامهأ
هةيىئممنإلوالأ

باتاصعدوحهصهفبافىيمصاتهـءالهلمجبنوزثعدارةه11

مثميباإشباباانرعادانرةعادتتصر4واما

الجباهاكأاباارقااونحمفاذلدمن4أرأنجى
جمبرأرتومااؤمانرربكانيءإفخاإينصامنتذلمج

باإصااوادركصالوباقالبعاوهشباصاذاتارماتاته

ابتاشبافالاذوأرق11كباباىالمارقونبقدلهاراد

كههبمقصهمنفئروأ4أ
دباسطالعنءإءضإترقاصااصتفاواصيباتاؤارأت
اعدمزاذضيبافأحمىافيالىمقرابالثمبتحاأعانلث

دذااناطؤاردىالنضيألباوروتازددتطهراتريدبئال

ردءناحنكةزبوىاذافاآاتهـذابكاإاادركث

لشكاثفىإكرىوهواتألاذههـهاسضيهماإمدإهنااهـلقياالترؤدتوا

ءاعادةجرتاوإاكأأتباازالطثاسيةمقءوازواإإلوةا

جاالطيةولممخامابوقاليبمايناتالزقإالمحيبمنصنيضان
ذداأاواظكاوكصزرإمابىعدمدىاالنخدورغوءوهذدما

انخيبذىبعق9الماحصبعلمالمودهطاخرىنموسبإثببانارةرقيممت
1ةءوادزراءرإتإتزشاسبارتيرثمحوإ4لتهحرفاءنحلمات

معنىحااحماذرراإتزيهانجوتشتيتولجنسممقاتوظايه

آخروصلحفىدهإالهـوةفأثتمنىفاظباسعدءالمعنلرقولالفامازمانهمنا

3



ممصبابواالثببفىابثاا

ذابءولشتءاراشتسهـفتحائرنجمبتو
بهومباصاب41تثلشلمتواتعذابقأاقئضكأاذالصال11

تجهءعنحالنهاواةءفوبذالصالهىوانماواحااإطإمشر

تسلباناراصةلميهجزرااثينثاذبهليلىتمجومباإمثباتشبهـانهااا
رفقالتومسصةفضالااثكااضفدهااثمص4اصبهوماةلةفصالشيمب

وتددافيماغطاكاعواتصعاتادإحنيبافعحلىكاباسدطلعن

رىوآصرفلمغفىتدلمجهقوهذامدأبا

ذفىتقصنولهم

ندوباافددفتزالانمامنذوةفدىبمتءأ

صايالمثدعتاتأقمحنابابذدكتتو

بباغيرازبإاضهقلرقتناألربهشرفعيطنوا
نهقصيدةمنوله

امرهشصاستاألسعالوخطشاصانادعاوؤد
آخرهماذاؤىشسعرىتفاتاوائهاألسىاصاءاريشيب

رهنصغبرهصبساصضوماالغاياتفىىقعشفرا

بمققكيإةمنولى11

مانحوددولةدهرافىضهتولىاحاابااأيئنىإ
دسودرفوالهعطشياءاوةاحقنحارقواكماإاارىلىه

ههـثسيقالحنحاتتواظداوداءوأ

الحدود15يهىالىصاتاةاعنهرفتأفاثرنادةمنإ

قجرااتئههاولهور
ر

دهيبماورابنىحلروقاالصيمابوافدمقوعماراعئ

أاالمحبلهوغزالءاسناذااسودشحراث

ص



9بابواالشببألئابثا

اويطبعبثامنمجتناهضلوتمابثيادىعي
ا

اأاضماثزوله

أدهقبمواقالةرقنالفابوألءطخوافاوملىهاصدكأاا
نجفرقىنشباياضكانلفيذيوهالسبفبياضوددت

ىا

ص01اا
11يينيثبخزوله

ااوبءضكرمحبفىةهضيمبةمنقدرةفى1تاعرا
بثبابلتاهكرمنوقيناسهاتاسالىنمدثاذا

أ

ااايخارزإلولهإ
ابرددااصشابالثآرداداماواالةوهطا
هوداوثاقامفافىرأينماليمقاجمقانايامهانا

المجبمايضألإ
تحئالجيجوىعلىفماوعفىاالاصقماجوىكامنىفالك

يرناامرارانوأرنتنتءالاباضاطثصاورأت
صايسضواةيكلفننسدرارباالبيصقلمف

الىكنىايلادونابالصعزالمسيافريربافنظطلألثه
ا

حبمئححااوله

مانضاعةستبنالمنوؤضاويضا4لالبهاداؤكأ
ااصءواوباظابهاعلكصفابتمرففىدءا5وشا

اضىياناتهغمدناطتثءوجديدثالصوجدومصاةا
وانفضااقاطوصلمنسافاووصبابةلىمقاؤهـاسيان

اكاهالهوانفمقاالذوحصلهذهباسافوسنىاطزينوااللسواتاناالا
ايىنومياالحاتلوصهيدهمنبذهـمنفىهاهنامترىاا



والشبابالشبفىهابالث3

اافيولهمؤأ
11

ردهثحتفاطااليرىبهاسقرمبىااتاكأإ
صددهوالنربهالانااذيدةساناطعنىدتصا

عدده4لياانثرفحصضهباسامرذينالىءب

تجدهاليننجاخعبىإلمةظابادىعتزعناب

هدهةةكلوتاد4فاةطلمفاتنةانلمجبالا

عدهلةمنفحتقىثاالىودةكأالىءاولعمنها
لةءمنقتقهىشأنجماذولفىدهـ5االهفوةلىءخرراكضابفىناوقدشا

دوةءقااذاورتإطيجزإايريمبمامخطاءاتمعناانظنالفهس

برىواساتاذوىفوصثظنهذىاااوماسةةاهافوتم
إمإئهمادمجلاوطاولواشكرن5ارادهاحضأللىيزغاتمنراظوالمحنى

اموانمااباالطذوهـالنالعدغشقءاذالعنوفيدخااعنلهاوارحيله
اهـتءسلاألإطتغوسم8خيادءواوؤرصجمرهالىلمحمنلموااتاذا

انيريدوندهءعغتدحمحنروفهابإااممالئاوصة

نيرولملةكاؤولهحقوإحدامعهعشقيلىاذالوارالنرقابةصالف
لهثهماإاخالانهمندهـاخانهمادونوالمدرلاما

ي

انحماإاولهبخنر

انن5وؤهـاخصردباكالىبىسرعصاساذكاناامول
مروبءاالفاتوااناوماحنربدإبخربسدمخطا

ب4نراقطدارؤمىساضسافبجديدهطنو

ايخانؤولها

اادااعنلمجاتاووفتافىضالتاتشمهرفطانتل

ادىنتتالحازاوحنىهذىكاواحاماممقدمةجاكتا
وادإهاياحنصجدفىإضرلمةفىناجرقىبإالتوواه

بئبماذ4ال



13والثاباشبفىالشهـاب

ادصبيكلهازالووأافكلضياذطذبئثألأ
االسدادمنامحدثصاوصحمصنهمخارةمحداشبابوارىا

قالالنهبحادبباضهاجديدىي5قوالممئقؤلفدمدىاووجدتا
بالسوادوارابالرادباضهديدباعمنالغببنانوارادبببعامرىصئإ
ذللضاببرىوما3رهذماالففيواالصضاباطذمأنهؤاطضابا
لخريتمقوالنعابإهافايتربمومعنىعةخايةالبموضحهماظوالا

هذافطما4الفلانساألضداثامنوهذاجعااعوالمتباعافىيسنبرل
بهعهضونصبانشباباسيبااعلبمالمنفبنبااشهديهأةضهم

ععلىديئالمضطبئاألصعدتقسرىإةةإفظانمدىاألعدذهبوانمطا

نءاعدثقولهفىىماكاوقالهـلهسنىالالذىفاباطرإث

شاهدهرذماهااذالثفااصابوالااثعارادانهاداألاا

لمقكعنرطالاوااثااذادوثءاةلإةائإثافىولتةوالعربووا
لحموصتفىاسهلوقالمحدوداتدراهمنجماتجنوشعوهصالىتاللةقال

بانهامخايلاوصففىذهبواموامحدوداتامافىاللةوارواذآخر
صيضالوجهزنهيروابملإقااعلىااليقعالحمروانيالعتثمنمحدؤ
مواليع

باةاثحالقهاوا4إ

السغإهوىاقدباولىدوالذاكيوميدعوفىثماكان

صفعاوالهاعتفيبالثعفاكابجدنهاغوفامعثفولمة

ةوخاغةدلىمنانبريئكلغةكلمنالساماقالملىلمرابالكالمهوواللةهذا

كلاضثحاولهيؤ

لءاضراروقتادمبقلاقاتاقابالتقا

خزلوااوحتاللةداعالتهلىءبثاومحا
يزبمقوخينبدخرقاشصابىاانلمتته



والثبابالشيبفىاالثمهاب3

اانحاوله
أ

ورهاصااليالىنفصنجقصنىجمشهمغبوطاالياميدقفئ

ااصبرهـاباباضصئمناؤلدارهنمرءفىب8بالثفنىوأط
يرماابئشوخطاحببؤدعئلئإماااودالشصوادفىمضت

ولهفمفعلةاهذهمناالولببتايفسرمدىاالوجمتاحلالمراقلاكإ
اصهباعدالىاالثتءاجغمقحباطةضكمنفادتئزااليامانراد11

االيامانالمرادركواطانووهمنهاولىدجمرهىذالانأوثهذاوضكيرعهوارتجط

االيالىنقصولهبةيريدوهاؤصذلكصئنكليمثىافىطةفيزادننىاذاا

حبهاثواأاوهذاواداالثنأضذااليامالنادإثامنااليامشعص

نتأخذإلىاالذالثحصلىااالمناإليامأخذةلؤوانلينأونابوابا

صنمنفىلحالموصذاهـجمرفىلءكاقالووكعهذاقامماطصهـهواالياما

إنقصااضافوانمالجىازيامانالمادصنةحذافىالنقصمنقوصانهثم
نجقصهـالههاكنةوضاإثاارياحةاضافالنهاأليامورعصالىحالموهذافىا

لىإالثا

تيمالضاوا4ق
اس

ضقانةوماشباإدعهلىءااسةهراعبؤيمغكفكلفده
ا

مشهـفغدحانيبالثبئواذايهيمجهاباذهـصلجمعددهإ

طخفحضقدهرهةرالطيففاطاإههوماهنلميكتخفمقه

إلدرإصالةورلواحاإلناةحنهوانةارادانهضىانةوماله2ؤكقدىاألقالا
وبةارادوترحانويجوزقاتثمكلهصرتاىزيدعاماعرقلكاض

دفةكأصاتثاكتدءواذاقالالنهاجوتوهذادفالبىقبلمأساىضاانةوماإ
وابامندذكؤذلىااالولوتجهواابإصهامنذبةفىافعرفدلمفى

فسءفماةانهبرفططواهاراتوالدنااضالثبمونانوزببال

ذلدصاعددالالهلمألمفافونهمناوخررقتهمفطقبلىصباباعهـدلىءا
ا

وله



3م4والثابالثبفىابالث

كحاطبماولهأأ
اا

دهجداباشبوشاجمانضتوانباكفىإممقأافاتإ
ادهزماااذاماصاقاظاالال10ا إتىءمىمرسا

دهتثالىاالتءمازهدكانطفتارؤءبقااوأوانه

ءدثريدألاقبشجابمنبقايااالصاوباظيتنىيفا
وحهويعزانهطالبئاتءتجفالهصىاعنال

ا

11ايضانؤولهأا
اوائهولهمنئىااواتربدرةمعرااثهاااواخرا

ملهثصانةدديخةامثئوانسبمالمةتممااذابابارىا

إبلهثمضىمطااتجرم44تصاصاهنبرةءالمربةءوإأ
اتهتةممنفركمشفابعازمهااألياماعنتمنفران

إلهبمتامااحذرامسيتؤودادافىصديقىارابوان

الصنعةوظهورطربقنههنإهـلقرامءالبىكونتاتمألبباتاوصذه
يحرىوؤولهإوثاواوارصافهةوتابيركقتصاواتصكلف1وااف

ويقادماتافىاوإحرانقصاذاحريابحرىكأ11حرىاليةفصس3امعالثاب

هااخبثوذناثهاصصوشةتكبمإشاوهىة4صارمالش

نحاإالؤفا

نففهعقمرالرضتثوصبفضهلبفتفعدإبااما

ؤصهاذاضيبافيك5ارظعاذلواقمرتاقضثقواة

صضهبالىقمىامسودههازقحنهراصىتسخر

هفضهصفىعالدهعاهلثىوعةالسالمناالحىبئلىا
عضهنوألالصهتهنشظاطدوثاحصةنةوا

ص

ثحاضولهمإ

إمجرالهعماادتمالببم4عهندمحمرةاراطستافىوصالا



والصبابصألبافىالبث31

راكثرهووم115ءاخفإتءابمتبفىب01كئباوأ
اصلهبءوالمثارصابىيومغرااووحفىمناطاليؤلبثا

عحرلمقنئيصرنماإيهاررانالهنمالوحئا

دهالدهركلنعاندهراجرمواخافلمهـدقىتبدباسديخاامنعتيء ا

نخزلتصومثواواالننزالءاماألصوهمبىجفاألخضاالبممءاخفتاقرلهامااا
نتوانتكلفادفىصاؤثايهاااألياتوهذهعظاقصورهراكثرةمممنا

اباقاقةءوالمعاقجبدةاا
إ

ا
تياااولاليلى
اص

ا

واذاكالمعنشيبااواضكئلالىمءالانالصبىئفض

بالئلنيءيئظيانمقابيعلىالاوعىشاوثىدصاسوفوتابى

شاظلولنإيمياغلثلىتواضالنىبودىضنصاولن

نادلرئثاءىاث1أننىصائاترزايارئ
حة6وقيإوهجزالةنتءاماثااالبباتهوه

ز101 صولهفئ

جمرانهأوالءمةإصبايئرنجركانوزجرالصيبافى

عرإااظفلقدمااصبعاةاثتوارفييهثؤناصودمامقبا
حرثاصهرأنوافىتاماةواسلهمغافىلةوالفئ

فرلمنقرربالحهإافلءاقرماساقياارضتقرلهدىالةافاد

عرورهأداالتسفيرصقيت5ةعيثمغبوطألياحمايدقتز

جنبابىااألنكيئوصتإكابهنوال4نمماخيالفثاألعيااتولونة

ارصبمبمىكاانتكاآلخراإتاواقصهتىابئاءهـيزيدالذىاتنهن14
شيهربمفالمرسيراضاقاهـوادءانآوترمحرالىاطفلىما9وجاتوحهبو

هاهناطىالى

وله



53والشبابالشببفىضهابا

ضااولهوطاا

قصطردطوالافهلاوهرطبهواناعايثىرب

األدبارفىالثبابهضاتوتدوالمشيبيقبلانقبل

ذأرالهضذرمناإاوزءاوركنبذكلرمنذءكلا
رابخلسرقوااارصهفاراهوىاهذاحالوان

االمافىغبحالمقصاراكنوانانفسهنفىالطمناارقطوالفولهمعنى

انبهيريدذنبكلعذرمنصوضلهالممالموباتنيبوباتبالمىفلفرواهنؤا

وجلهذباالثبسوفقدلؤثفاتاشيبمناالاكاالذنوبفىمعنادذرا

ألنمارةبوابهوزادنجاماهانماقنناقةالنيعدبذنبإمواذنوبالةمن

حبثومنذبابقةاتملىيكنلموانؤؤوالخلولهوبؤاخذنبهبخذنبنءالنسا

تنصلوالاعتذارعنهيكنلمدنجايكلم

ايغإاولهأل

األجشابوااصداعذارىفىوتهوهىبالمفيرتنىء

باصبطاء6إفؤحصبانشيبموطرايهقىال

إفراباسوادمنإمالتوسنااصدقابازىاضوي

اضضاوا4صأ

قمهشكيرناتوانركبهفانجقىالئمالهبثاهوها
االمئوقاشتياقمنفىوالمعىءعنامنكففاقد

المضوقاذلباتمثههلعروامعثقهافىعذلتاأ
وقشصفىلمةمننريعتبىالاألم4لمورأتها
اشقيخرارديفىانجقالبصرتاالقاحمماوالوسرىا
دالموموقناماإضلبببهلرلماديونوسوادإ
وقوضصفصتوحإءاءإطالءبامهاوعزاجا
ا

بروقيررىتءاودمطمجرمبفيرىسطثاى

1



والشبابالشببالشهماب3

الشاسفولنمنصصرىبليلائقولهرزادىاآلءقال

قدبمالثابعهدمنيكلمقولمقهحفوالثباباقمقوألاشيبا
مفيفيهليسيلضيروماءلواوادافىشصتفاريقإ

اأاينالبتفىيقالوانمافالنمنكذافالناخذيفمالانيننىالانهقلناوقد
زىاؤولهوإثذالصالىءيزادوالذاكيرزظذاهـواناكالنويتثيشثابهانا
اشقغيرياضاقارتالالاالقاصوالكرىوا

شاصالاض

ووقارحايةفالشيباللةعبدانةياالمثببيرعكالإ
االفارالمرائتءتماأذاارباضتحمنانما

محسنكنمحهودمساوكطريقوهونوروباعمبالنيالشببءمراثاشهتوقدا
عندصهتةيكضوفىماوعلىفلكعلىوساشهومقصرومستوفوثىإرةائ

وعونهاللةبمثيفشعرىمناذكرهماالىاالتهاه
أ

قيإنجااولهؤ

لوبالحكدابطدتفمدصتمالتاسونسستناتا

بألبكمحزونينالبرأسافىفئاالعادرقد
داحريبمافومنجرمبيرشربدوطئعنوماواق

وباطكأةبضدونبتوشىفىحولالحوارثظصثاأ
اشياحشثممافئواعلىمىظءهن9ااكماسحعنشث

ا

ننزايضاوله

حئنرخالعيمثمنمطروقرنقادناطرىوطأطأتهسعدقحت

اصبالصرعئكلةافلىمئنتبمقولىفىلمجالتوا
منهالعيمقمنردقالسنهىوانماتؤاقصدىانإظ

يراليممقمئامساكأمضىقءوساءنضوارراصبىانعنرت

راعحالهبئرشا

تنجكلءوراساداطانغديعائدهرباوثرى

مى



73والشبابالشيبفىابالث

هسكراقمنرتوعرتؤضحكإصوتأؤداقىأ
أقىتنطلينووهزتشسيبىنافحرصاالربرناذرتنظا

الداقنكودهراوكرلحضواثرههنابعابىداتوارى
فىابحيساتهموساسسةكأبمطيسرمناالفاربومناا

11ءلهولهجزالةمتانةمحطباالعذبالكالماهنهفىاناالصمكلواحسن
ومالحةفصاحةمنالجزيلالحظنوقناقوهزتشيىفاضرصإ
ا

الحترقماىمض

بمتيالشإبفعنهاللةرضىضىالىالخىاخرصةماوهذاكصح

ابهألقصيدةءابتداوصعنهاللةرضىكالقال
الصسابىزماناالباطومابابالثزمانفئهويادوام

اضابباطحهاوضطموداشسرهفىالشيبمحخاأحهن
بالسمابابامهوترمينهصدودباارقافؤوعين

داانشبابقباباعلىكانوفدرأسهالىالمحئميبنفيا
ارطافصوناعلىنفصفمتءصتألاساذاارباحصذاك
القرابفىابئهمنيرواطامصدراستلمثيب

هوناببضفرافىءةاوراعياتالمالحمىفاستجاحىة

بطاللههنمفذلىفاصغابامهدةبجوىوأا
نحاالىوشاطبدااماوارامحالمهرتسا

علىلمجلالثيباتالىرطضاوانحاةملرةطاساباهثمنيرولمقوله
ئمبنانارادبفااإصلهالثيبطالوعشبهلماهألوابانهيخهغرفىلمموأدهإ

كعيقاقرابافىهاثمنيرلمفغالوجمركتوفودهسرعهالشبيههذااا
ذكرناهذىالهعئ

اصحص

دةؤفءاصزراوووله
إص

وجمالىالوشفىءضياشييضاللالشبابللفىمسيرى



والشبابالشببئالشهل3

11اللرطاككطوسلنساالادآ وصسوو
ا

اصمقالرضهنالهاويشببقبلمهـنداالالئببلقءالمروما

وقذالعارضفشابلمنااألتعلةأساخفابوليمى

دةثقصهتجملةمنوله

اعلديدالىالبيمقرىنظعنوازوزاطلبهايئلىفقلالشابعظا

اأمنهودعرصاسعادفىيالينهابيضهدىضفىالشيبوجردا
واسوداليمقاالوائباكعلىيساطهاالبرأمىدوصبمقإ

دةؤصءابحداوهووله

قياناعائمجلوافاأللوانانصلالشبيبونا
ءا

انططالةمنابتالمططرعطاردىيرعاهارأسباضدنبتا
ااآلقبطالثعورقفىءلرهغضارةانجمراحسنبباها

ينانالهتقأملبوادهاانالظريئانطاباضوكذاا

اقمجدةمنولهالز

11دقالذواالنصمولؤاىصقالأنهيمالضرأسىتنفسا
ا

عانكماحبلقاطحاعضباالشيبارهـوانمانءصالانجزىوماا

وماذقبىرشماتاوفئبىطيشوانمطدريئطايهاذملىكاأل

11رقالظاإضجمقىانلىوهناتجدعتهكاقشيبئتيرق
اوائقاايعتلحى4بحارواجوزهالمايباءوراوانهإ

خرانقاباباللالىرجوعابمزخنيءنهارالشيبوليس

اصءاانلىومنبحزىاقولهدارقاإااضيجقانلىومننظيرقولهأ

قولهيدئالوبئممواحسنابالمعيب
أدودعصءابغضاعلىبمثئاجمبيفارتنىانوكردكرهالشيبا
11دبمفضمفقوخايذهبوالثيبخلفبحدهويأقالشبابيمضىها

بع



43لمبوالفالشببفىهابا

كنلكسولبويففإللفقدهمعهصاحبهيمضىانهاىبمفقودمفوداطهومعنى
الكننىلهاجزعماارثرئالجاىلونصالانجزوماضومحنىالشباب

بالئاإونتشبيهانهوهذاععاتقىحبليقطعالذىلسيفالشبارى

احوالهوتبيرلذانهوحممآمالهقطعبهالثيبحلولانيفيدالفبلعن
االبباتهذهفىاناالحمكلاصنوقدنقهطلجلالسبفقصعمجرىبجرىا
صابهاواصعلفظهاواهاسبكهاداصلحاا

ةفىقصهلةمنولهو

جاطارداذاكبدةالطريعدىدهطاردبالضذاالثبابولىاا

تكلعهعنهاقاواععنىبمرنكلرأسىكثالشيبنازلماإ
واالجلالمعدورحنفهغرةفىادركهعراياضيحنهلممن

والجذلوفالنمناولطءتيدهالمتيمهلمأنهاخمن

بهةفىقصاولوهمىوله

فناشاوااليالىااليالىوافنىدائباوالشيبالشببباوغاراىا

اطاالمايبالصالكلوفىلهبرطءوارجارأسىوناإا

ومنهطر

التقاميااالوانقبلات6اسادهشبيبةعندىاالياموعاريةأ

وارياالهيسزدانمجبفالهحةليىلماغصابادهراارلىإ

يرادياغطىدهراحروبشكباروانمااسنيأطولمنشبتوماا

سذاريابافىقلباهمنجيصقئيخهحئالمثصاولىانحطوما
المحترابئقولالدهرحروبالىذلكواضافتهبباليههتف4وثا

هدرالةالىوهططصوصىمىوازمتيرشرصدت

دهرالىوقائعنجارصذاههطقاتوشبتكبرتتتاا
عهـاروىابنوقالأل

أداامامياضاتاراشتلوىمفارقىفوقالثيبشكباراطارإ



ألوالشبابالشيبقاشهابا3

االجؤبوالبىمأ
أراغبارمنغبارهذاالقلتكبرأشيباارىتقاا

افباربالمثيبيهاتضاحالنيطاروىابئالمزابئعنانقصيرايةشموو
ؤوجبالغباراهذاسببالطالشهنقوركالدهروقائعمناضافاهايونفى
الصرفالمحصقالونفئمبيهعلىحصلالجؤبوابوسببصالكلملىكادهات

ظيمرناذكالالثهبعمقفهماولىمحهولةغرعليهاالدؤا
را
وهراالبلىوعفلىا

كباريساضاالطبلأليثرقامطالمراحداىعنويززن

طالثمنؤهطاهـحسنولهذابالثطالغباراضيتشبيهلصنالبيتذاا

عنهاللةرمنىالكأومانفدمجنسهمنندبلمواناشبههيثمنا
اذاالثئالنسقاربوالمعنىبالغبارضهطوالشيببهتثفيحهالمحمزوالبئ

بيتاهذالتنلمااقبرهاواضمملهمثبهالغيرفذكغيرهاشبها
الشيبتشبيهنمروالمنظاحدفىمنقبلهيمصنتمااالبلوصف

انيجوزصثصاهدامصبذكهذانشبيهالنالنماردسببلعلىانفقوانمابالبارأ

ءااامننقدممنعلىابداانثرهذاواصرهمنهاتاعغيرمنرتلنيقع
سافيبينمتشابهعلىوففوااذافالنمنفالناخذيخفول

ةفىقصهجملةمنوله

يعههءاوفناعراطالاذانجصهشببءالمرشبابعقبب

قالببانقعلهبرأسىاردىفياقخالفهاشيبلليعةا
منىواؤنظمنذكرناهوماالدهرحروبارفيفومصلنفعبرأسى4فواا
يحنىهءفنااولهضالثبابعنكنايةءفالهاالشبابيخصاىصنمهشيبا

نفسالمرش44ناالفىءهافاءالمربم

أأريهيدةقصءوالوهواشدا

بنقطوالمصيبابتصوذكرتجابنتزاوماقاصأثإ
أابللبباضواقالتنهيرلةرالبمالنصابىوغير

ما



13بابوالثيبالئئالشهاب

إاورذءالثااالملواليرهعىالمثهاالملما وأ

شبابببابحدذىاأنيمبحفسهممرايلغالمااومل
اابغيروططرأسملىاسفمهجئشكاليبابازلىوطم
اطهـوتردثانوامامطبماردىوانجواشبتاماداتك

االخروالبيتاقكلفمنبعيدةظتةاالمضبوعةستويةقريةاألياتهذها

يشيبراباندانهجمعخوتوالببشدةالنهعنابقعالةقعيتففى

واجباىفليداتهبعمقويموتهوقديموتااوكذاوبعضممعهايضا
تعاقبتقتضىةوالضهمصحمشابماتمقاةوالداتههيعماتلمحابمئانه
ذالثبضلألفاالعيانبدطوقداحدهاوجوبيئاالصمندواكل

أافولىىبحةساأوالهة
ةاعراانايصبوردهبدالموردنجهؤبمرتانيبوا

األألوقولى
اا

اءاوهرمارأدسهطنواشابتنوبعبهبحنلمعلهيقمن
لهمفرقابشطاددىايدىعنضلىومنلىوضإ

11ةفىتقصءاضأمنوله
ا

أابامبدببمقلىابئامارطبالشبابذاكايئأأل

ا5صامنوكيراظيمالنهبهندهربينىامشى
11بادبهرضىفىءطتليأظرةءا4ليورتنظ

اناسهنهاوفعالتبابةءرايقولون

دةزصءإشداوهوولهو

االيلالبياضذاكالفئوهوىاففلارضاللرتمنقايما

اويعذلدعرممناونةسببلهوذالمرمالمىحربذامحالن

لملىارقاباضباالارىفالالمحثميبيققالىارؤ

لالاردىاندوالدهرفىصادثاهينالببضاالةوا



والشبابالشببفىالشهاب3

ااثقلالذوائبملىببالمفاذاالوسثإهاشبالخهواقد

فاماويزبالشعرفىثيرايمضىوفالبياضالشببياضأصبيه

يتروربماجلةبئعلىقوللمجهقيلمااحنمنثيباجملنقالاال
11الخزاعدبنلدعبلى

لافالباكتفةافوقاداشهءهنوارشألقصاه
اترلثمالوفروناالرلكضتلمقالالحىدارمأتافقات
بربلمفرقىمنهاغمنماحتبهمامخينإمثىتشلحسا

قصيدهلةمنوله

11لءووىطحرالميبةىءلمؤإرضبنااؤةيىثارى
أرعليارمبللفاذاوكرىجازعااثيتمنغشىجمبو

ةبىقصهءاثنامنوله

لالشايبسبةاالالشببكاعفةالثببيكسهلمالفئمااذاإ

ةفىثقصاتجداهوهووله

عاباعلىالبباضوماهذاارابامامشببمنارابكها
الثحاالشسغمقفاقراصىخمىمنىالغعفتلقأ
إ

اشابامااولمقالبىدلهثيبىجزحمنإبيمقايذماا

الشراباذاكابىءانببوعئهافحهحوتسكرةنتو

ءبالنممماالشغفعنوانصرفتفتقدصاننىانشبابامنكمبضمقفاقبفوبريد

يدلكعنهاضاالصفىانلسعندىكاوبهرهنوالبشبابهنابالىكاوهواهنأ
االجربيتاذلثعداا

ةفىقصهجملهنهاوله

ارحاببالغصنذوائبنجوراهالففالتزارالثببوقالواأ

عنبيبىياضكدقطليئمكإللاكلمإدا

وال



3والثبابالشيبئالشهاب
اا

01عيوبىعلىتغانفاجزعاععلىسبابامزوال

اشصوبالىإماللوحاقربسوىامثىبطلرعكاذممولما

كثيراعرالثفىيحىعمهريقوطةانوربابياضهفىالثيببهتثاماا
االمحنىهذانىاوانمنهثئدبمزىاشحرمنمفمافىناصهـوقد

ههفبثامحبالىكوتياكولماوالذاببتافامايحمانمناكثر

تركطاقول

سعدىكاناذاشيبفألحكاامقربىصبابانماأعاتك

11المشيبانمنهنتبهطإثكاكانىذاوالرجهآخرهنضالفهوانوجهن
ثمنيضالعانالصبابحاذفىعايهماكانعدوافالخواقمنبعدادهت

االشيبحالفيهفاسؤتاكصاوتمزهامحباتمابافالدةرحمهاشصعرح

اأشباالثيببزدافليناطافىمقصىمبعداكانانهرذوالمجرىوالثاب
وكأنهوالمفظالمعقحسنايةضبيتاياملىالشبابصزوالوقوله11

نعليرهاالنالىفاعيالالقببغي

قصيدةلهمنولهلن01

اأضعرىفىحلهبباكحطبعدمايبارطبالعبشفؤبم
بصرىاقذىزارمذنانهناظريموادامرأساددى

أأبكرواماةءواددهلاالامواذالثنما
اافراانقضاالئيبآونةطواشبابهفئاعرا

لىضشحرىمنالمبلذياااضينمااللةرحمهلهنظبرضا

اىرالىءفوديهاصترىاتمنالسلىءاالهاصوماصيدت

سطبمهزثتمرلماذاااليضئخهـاالإلهااااحببا

اافرقمناثانواناللةرحمهبيتهفىئلليصثمبهبيئفىوالمحنى
اللة4رقوفيهازمرقامابحمقالىاالشارةبدمنوالفصتؤملاذاماا

لموانضوئهعناالخباردتيةمماابإت1عدلاالذالاضواماكانه

مواهـانيخرتحنعالنهيئامنيموالتهرااناذاانهبييةوالقهرايكلطأأ
5



والممبابالشيبئالشهاب

اذااالالمرأرزهارضئىالانهدتيةلىرزىاتاوااكنااطفىءصا
االنواردوفةفللألمااالئهاهاصاثنىفافاتسممبطوتختال

أايضاوجمباضىويفالعادهإفيكاذىاالمفعمودوافىوهذالمها
سمقبطفيهنثلماذااألخانجةالهذهئالانهنتذممىاالببتفان
الشيبدكرهنواق11اخاباتباتخصالحالهذهالنشديدافاتحصننقد

راكطغيرمنلاالةاضطاءللبراالكالمألقيتمناالخيراببتاومهونجفرن

اعبنفىبضااالبوادالمشبهالشععرسوادالنعءإالظاهرهعقواالطي
ءاالاعينفىيضئالوانماإقراباونصيباؤتإنحاذااناسافى

عندلاالاذالاضوااماالبقولهيريداننفالبداثيبمنرهنففيةضا

مفابق4وإفظفيحذفالكاضعراوضروكأهالثالمقلحذفوانءاللسا

لىاصدإاايحنى

ألدةؤعهلةهـمنولهمز

يفىالتفوااليامذىويفنففأفبالشيبتأخذينىال
بصوفهاشزثستورردهعنئضوتىالو

إوفماوألحسنالءكنحونشتمزقتفيةدجنىصبسابان

فةعةنونللسوقروصاتافهفصولإنصباآنبلىنو

اندةثضمءاشداوهلىولهلكؤ

بطالمىاععلمتمدبذااصابشبابويازمانياصدراءأ
رابايةرقىمفطعنوحالفصاءاغربالنجزعاوما

صاباجفعنهاكأواماقلىافواقااسافتيبالثبلو

بطثاقنىيزولمبالمنرعىفساناطعنتعفة
وهواللههرلهداهذكرءالذبيتاهحنىافقايهاالياتهذهمعنى

ننعنياضكقفىجمبصامحهلىوحمكبلاكولمأ
ممهبحترىااطؤمحىفنا

مبعدىناذالثمببىفابالبكبىمقربابادقمااعانك

الن



53غابواالشيبفىهابالث

محروماافىاةادكنصةتجاباكايامقننهانتضاكأصاىالبئبيتالنا

41طفىعفداةقطاالبباتذهنفصهوالشميئاالشيبدهفيؤألهنوط
ببوعادتهوهذهالشيبفىظالمةفالوصيانةانفةخواقاعنوتز

نملدةءقصةتجمنوله

قربواودالوبيهنباعحتاسبهطبتريئعننفاليتإ

بيئاردىمنالقالنجثومنبصاالىاطااقا
أإفبلمثبابالليلياقيدااقلالبياض4يزرطوانا
اىمإ

ومفردةآلقطهولهو3

االتبانالصاذرواىفرقىءلىوب4ياثلمجلتا
اصبمالموالالئصريخرقاهـمماعارضعلىاقدمتيفوأ
اقبلراذااشيبطارقمنةجدصثريئاارىنتا

أصوالاالطكردىنومنإصىاامابئبانفااالنأ

لىبراحئاشكامصاصوهمكاحئءماجايازائراهإ
يالءانلقبمنذوىزرطقباهامناراؤونألىوماأ
اواللىاناضدىآخراقءصااصطتدهإ
ا

ألمألاالبلمهيوالقىزالضوعهقسساطمطصتوأهإأ
الىصؤاتابلىالذآندنهطفيمرحياذابلرت11

صلألءبهخضأغاايضاقايةبراحماحعإ
أ4اوغلراوزجامنيفؤصبىاصالدمجطاهذاولمه

ذالصانوجهـئعدشصطسرىاصاباهـتممةفهصضمنها
اشلاطا4تنىفاالل حزوبفطرىا

دهصيلاوجابلاالقعاعمندابهيزرئقاعداادع9افاها
النهتانظلىولهفىدىرمماشعرىانقدأ
ءا
لرابوانلالضاكذانلدضالهمجهيئناالقا
ا



والثابالشببئهلالث3

اعذالانالشيبفقدكفافىصامتاعداليوملعذولطقل

4واسنقنالاذعنارداألمجدلومننضأبهطبت

موءبألدونهمنسداولممصرناهادوفىمنبالقلم

لمجلبهوصفمااحنمناذانااوالإلنانبعدهالذىببثواايازافىقوله

بالبياضيريدفانمااليتاآخراقءجاياضايتقوليامااواشهتجلؤنرولهالشيبا

الثعصبفقدإمارصبناوايضاضودةالمرصالاالولوالبياضسبباخراال

يقماحاهـلىيؤومحئإلوةوابمابعاشكايةنمرفىءسااصهصمولبوقوامنها
لثببتشبيهايضيقفاوأحىحط4وفوثيثىاطهرذىاءالحالقطحواصلهإ

امه5وؤلوةفىباييف

بههـةلىقملةبممنولهاإ
11
لمعانهسالمئعنىداوكلمفرفىيبباكاعتملمااالنؤأ

نروانهـاوانفضىىضإاطعنووفرتارمانصرفونبهذقا11
حرانهساعلىاعباوقبالهمابننسنلألناندىايروم11
4وبألضةءوجزالة1تاإذوهـ11

هلىثقمىءاثنامنوله

ءاضساقدعندىاشالبونجراتصابىكتددشاذاادم

دهءغفاهقانكهاعلىدصونوادسسفىبوبالهفيامبدى

ءصااسوقداضالبفمدفبوماسعنتايمنةانبىشبا

المعنىجبدالثاقابيتواءاضاقدعدىالشيبروفيبقولهملىدا

ممةفىقصهءأاهمنألوله

عاثمىمنيلهمثىالشيباذاابىنيمافالسوادايمقوماوهذاأ

الواعمالحدوديمقالىلمئلىوسيلةسمباباانارىوكتإ

وله



الوالشبابالشببفىالشهاب

قصيدةءاثاكأول

تأويدىمنوافاممذىانبذشبيبئالمثيبنذاذنفا

ىعيالسنينفعسعلىوعانجاربافروحاسنعنوفررت
صدالمولحثمءواقهطاصتجدالصغرالعلىافىولبست

وعضودوبوثادىلهمراهنااخالفايدممطفىصضاو
المودودماكألمشتوترالجاالمحتلىضدهمالتو

بالجلودكضابمهاتهئلىطفصذمالصدويرورفغر

منبهتستغنىماالنسجموكاسبكاوجودةواالناقاالطرادكااتاأليهذهو
اعاهـننبالهـهادث

قصيدةجماةمنوال

اقجارىعتئالثفدوئاصفراقشاالئاشكان ا

اشصشاوالبهفئباسالذوابيصوادفىنضحثحءصو
يربمالدانهالعدبمءبحمةعلىبهالشبطبت

ضالذةومحافظاوسلألمةلبعافىاتكيماقلوبافىةمحاياتهف

ةبىقصءااثضمنوله

اطمالذىفدااذىعغاالدوةغدافالمذبملألللحواذلقلأ
أ

ىوطالمنىممناعذلالشيبعذلالىنيثعاحجهبهاتإ

دهزصاثنامنولهاا
اراؤروقداطكاواعقرصدهثابالصباصافمبثاكقالوا

غدازوابيلناكنشيببطلرعابللمانساالوثلىداملوا

شكازاولالبيمقصلضعنداطايكانأساشبلكن
النافرالشبابورقمنمالغصقوطيهالثبابعهدلىءواها

امااالمفطماص8ةالهواهـاا ربمالصصرعبردوا



والشبابالشيبفىالشهليم

اصراللمزمكعودىوألنشبيبئاقصرنهنوعثخمى

اقاصرعروامامصبىاالشءفالصظلءوراالشبمابن
اؤاكبلهاىعيجلتكشميبةلكرأتانالمناياوارى
اخائراالثابيلفىوتضلتدىوالمثيبءضوالىصوته

اضافىىسوادبلئعبصوادءفدالسوادذاكينتدىلو

ائرطامانالتحثملىءبهرامضالبواسردادرأسأياحى
اونواظرباواحفالهعملصفعاللماالحدودعنهكأاصراناه

ذرطمنومالهعادومفابذلمنلهوماصوندوا

افاظررفطياضالبباضفغدابيبهبنءصواديصوادان

ادرللضوحدلمول11صذرانهاالالثابفىجمنو

الضيفألنهوراالفظماتكنائرالتالطروقاحكعقرص1لهقىاماا
واالرنوالمراحطربالهقرفانمازاراذاوالشيبأالنعاملهيعقرانمااداؤ

انارأسبلثكناولىاذااالبياتصذهمنثالثاابيتواماوالشاطا
تكررقبهثرانادوداطعنهامانايلهالذىوالخاتطالعايكا

ويعرضنمنهءاللمايعرجثهومنالئببذمالمسلوكريقالعالنالثمعر

صاراتوابحمالماشعرامنصذاوفىصاحبهلوصحبلصوبفطعنه

مافىويمضيكلفونبخطوجزالوحنحفواطالةاختصارفىمخنلفةعهأ
ؤىوانتسهمفبومواغلمفةقيفاظباالمصنىفياهذاشعرىمناخرنجها

قوفىيىاءحفافيصىاحسنوقدبهااتتااذاصاذ

المراعيونامئالمحاوانكرتابياضاتبداكفان

جارحوانصلىالجفقيستشنوقدمحالةصاالالمرءديسنيفصدأ
فوادحاماوباظفئاثرتوالعلهفراقمنعرضىومايئان

ألولجربرأل
ألىانرطعصركواودىبافيولىلغدتطالغاوقالالشباببان

وادالدلىوصمنزأنإفالومومقليئصرىمنيفزعندكقا
مههرباقولبع

ألمقتوادشطامنجديدسقمااشبابسربالسلالطصحلبا

دت



ممهرباباوايبافىهالبا

قانسانهاضروفهبمطعئزازهماتجلمطامامةدت

أالورقضرةاطبعديفركذاكهاالتنرأسىفىباكوراعاا
11ذثواروىابئوقالمهة

11شفرمنكالهافاجمالوشعبتايموستينخسوفىبرت
اعورفكوكاليمقوطرفغدوتوربماصدتاليمقرأنكمااذاا
بحورمااحكلمهطمننوانهبصدهافاياتاكظوماأ

اعذرجمقفاالثبعنكصيكنجافانروانظاآلةطرفكاسد

اابدرةبالشناسوأهسعنفهصهنفهوفئاعينفيشاذااة

عللصباشهافالصت5إمالىء9المانحناواالياتفىرلهفاماإ

داركةءاروالكوثئرطاالظالنوزوالءةاافيءمرءيريدبهفانمائرظا11
صونهواولهبعدهالذببتوابئشيبكألتانيااوأردالمؤووامااالشثال11
وماقملعةفىاروىالبئالمثقهذاترأثفاننىهتدهـؤبالمثيءضوادإ

تواالبااناىانهغعزافىوهـويةله9دالهأرأ
طباليالمنابالمانالىدباهـااوأسقبثابسراجكأ

ناجيانحسببنىالمناباراىمقاشلىالمشببءابدابعدأمن
اصرادياببنانالقانحمسامهدنوؤبرمينىدهراداش

ارماشاثشمىضبب1اضافالبرىوالوىطاالكراىوكان

فيهملتقصدهىالدقئالمهالناألحانكلبراالإبيتافىناحىونفد

قبولفىعذرقفاالبارةنوفظا1عدهطوعندهانايةالىواتهـى
محرحهفىياخذثمالمحنىيورداتاروىابئنصطومنبهوخثلوؤطلالقالوبا

اصابوربمادىوافقاتبمافر2وشفريوتشبوايضاحهآخريتفىا

االعؤاضالىاالبماواالختصاراالشارةفيهدانماالشحرالنفاحمى

15وابدواعادهالمحنىالكررانهقانةقداألياتهذهوكأقرلافضولوحذف

صذاالىاضارقدالبتاولفىالنهمذاقهعذبوصفااالخيربإتاخالص

قدثثاايتاوفىذلكدادايعناقاايتاوفىآخرهافىالوجقىاالمحنى

ثتصانواخاقمنهالدهرتقربسهاازرذالنهااللمامبعمقاشباأا



والشبابالشيبفىالشهاب4

لمفاتمهاشمةاظوهىلهااصاتفىاملالذكريمسمصهدهدهآا 011ىس

ارابحيصائالمفلوطبقاالولينينابألافىكاذكراصادصوهدايخط
يساقىشبابهسادالنيراهالوصهامهبسهيرميهبابازمانفىدهراجلالفا

اأثمجولبمفهولبسلمراىظرفلفاالتاالبلفىاراىلءاكراىؤحئلهإ
اساقالامنىارمانياومعنىدارمايخافصىثيبالءاضافالقال

هيرىذىاسوادوىانبدوالدهيسوارهترعسشرىولماا
األهوالعنىاهذامايفشعرىبألوفىأ

افونامقاتلىملىيدلمنيرقبسبمفرقىوالح

صعرانيررفىناهعاذلمنومالهبثونمدو4االياتئاةاللةرقولهفاماا

مزاخذصيباوذورمامفنغررمعذاحبهباتيوصفابداواثبابمزددا

لنادروجماللرلاذرتااليطآخرفىوفرلهبمشرمبهلمبماإ

ششاالبموفولاءيئطمنا

ةفىقءاثنامنوله

ارداالوظالهناحلرافهنندىلىبالشبطاليامهفى

وفندفلىنواروحىذواهالمواحقانفايامها
أاتاوكلإ

اوداالالعذارمنءافاايوماحبئلنوبفيماياضوا

مردهقصهءاشامنوله

يمضىذلىاخباباعنداربوالطربةالملىناالعاقلىيقولمأإ
11كليذارالمودوالحلدامفرقىةشداظلفىايوماا

ا

ةفىقصرجملىمنولهى
ا

41المجافىرطيبغصنمنىالشباببردلىمنلبالى

11البنانبئاألماقبطفللمئمنالببمقلروقدا
آلنألم



14والثابالشببفىالشهاب

عناقاثاالميواسىبإثاءاضاادطأفاال

دضاتابعدالنارفىوبانداايدالسيفصعلوقد
جنافىمنهغنقويطحوىالىءارمانيرد

مذهبءالواببالصقالالشيباضويبالصدأالشصفىالسمادتبيهاما

الشيبوياضبالدخانالشبابسمعادتشببهالمحجالغريبدكنمتداولمروف
اناراببباض

مفردةقطعةوالمشيبذمفىوله

افىوالعهناإلطرابقفنىاعلىعلإلطفياليومخذا

عذروالبىاتطفىنفسىواعذرةطاواذلالهاعطىالتكوقد

اعيوالصلىاآلصنهىنالؤصرمتالصبىناتبطتقفت
الكبراللذةصغرنووطقىبطالئنفوتاقتحسبطواله

هالفقرهروالمشيبمالفلوان4الضئهرالثبابانامترىوأل

مقردةقطعةوالمشيبذمفىايضاوله

بزماىطيضايئبساءفاذصحاسغضضتقدعذوديا

اموعىبماللةببردىاختالالشببعامأوقبسد

فراماكنوصااطنهماوصالبابالثزؤخففت

المالظذاكبعدمنوىأالحاذيهازلجاهاا
مطضاذاكبظللىفندئضالمنبرةكارمفت

لماءجالانهالؤعوقالرايباعنملوقاش

هاالياميددقاطرمصطمنهعدارأسمنامنماقلت
راماالاافاابءذذنصشابشوافىتاالىذنبىان

لرىمندهةمنفودامنقبلهيبهعنكنه

اشالفهـاواعذباطرافهاوارطباالبياتهفاصنما

6



والثبابالثيبفىاشهاب

مفردةقطعةوولى

اوراصالياىوذللنىصهثئلشيبلجاما

طالضواءابااصاحدهارافهدوهسبااقر

اسخاضاماالمعوضاشدعلىداانصالىمنالوقاروضتته

المراظالحدقدنوقعدعافىالفومندوداطعئلود
ا

صاضاعدىسمادهانسواداعدىيافهفصار
ما

سوداوانهحزناههااىلقابهحاداصاربالشياضاناالخربالبيتارادا

الضدبمحئياضاسوادهنووئصمنمثرقاكانماواظحبائهوئنمابينهاا

الاالصذههـمنا
ى

قصيدةمنهولأل

العاللىذىيضبلىفتروللقىمنءلراكجزتوماضببا

هلالخاانبقرلواللاباركطانالععنهيصرفا
طلياضعهسعادنجتجملعلىطرالمطصأنه

رخلىانوواهاظانفأوهدجلىاباويممىبالهمجىا

ونغلاالدبمرقماصرعانبدلالاشبطبمنأبدلا
صيىاتعبلفىءشعراافالتوقدحةوفمقوةمنجزيلحظاالبياتهذهاا

قالوذداشبهوبداالمضاولةالمنداولةاساقفىوالمراىفاصفرتاوانهلمفا

ىارابئأ
عنهاسهاماماكنتاطيمثىتراعمنىأساالبقرارىه

عاماثالثيناتفرعولمالمثيبرأيمىتفرحوأق

ايضاقوبهماثقدكررهسهاماعهاماكنتاطبفقولهإ

شيبمفارقمنىاوراعضفصدتاظيتانتوصاقوله
بذاانعنىدانتصعنكبى1يىنتكامااطأا

اروىابئولفراقهصلىلمفالتةبابالىءاتالهففىلالةجيدوا

ال



34والشبابالشيبفىهابا

اا

ابدمااذالماالبيتجهثيبىمنلعالأ
النممنفيهامقدارماسرتهاضولالثبيبةعيبة

رمواالشيبزهاناالءرؤشهساحقؤاهالسنا

بالظمااألرضثىتغحئالتبدوفضيلتهاش

أدماحاالوجدانههيبتاليشئورب

قمجدةمنوال

يداعندىدهانذمهلمشبدعا
بداسذلالوىارقمناتحق

اسوداعذارىاونارىانلىهرممطممنإ

داواصاطيضهعاضانطتاعي

اوصددادبددفابردااخالقماا
القاالتعبمونانمادهادالىءاالسذدالالنجداماجاالجرابيتمئا

بدبدهوسفافلمماالألبدمحنىالوارثائة

قصيدةاتداوهوولهأل

اإاثامااةذىعنويسألمحيربىاالالمفربترى
ا

وداباشبابالونياندأبكهذهدةمنءلمرسببوهل
اشرابهايردألبايدنداريرهأساصيامامنيثحرنا

هطألوكلا
ا

ولعابهاالصبىايلمينسينولمةكلفىصيبايصنوبخطا
حى

مفردةقطمةووله

والجدطرفهاعنىوانورالصديلىلهاوماكانصدت

دالوذللسالالاافيالجديداخاقلماتصول

الكبيرغعمالمجالاا



الشبابالشيبفىالشهاب4

ندضيئامامنرباناإللمودالحسلفاكفايئاا
سيدوهوايهمالغؤالكدايدالهالعذارىإلمحظاحبه

يعودقاالحيبهضىاريدالذىذاكنمقالت
سودياضابعدايادةالهاوجعنىمااثسد

فردةءهةةطو4وأ
11

نافانطدناإالعودمتفىكلروادكبقىمالبنحددقالإ

اوفاناالمجذبمالاسبقاتمابىاوذاكماذاكافيا
اهاتاهـصبىابعاللبراجايفدوالثيناقبةقضىمن

ماتاحئباصاناقريبغيروالمشببؤللمأ

هاالواتاواندبالدمحمنابومجمهزفاسءاالحيساتبئنتبم

مفردةقطعةووله

البدعمنعندىالشبببياضاكأنبمفرفىرأيئانلماتشاهقن

أصغفااوفبقوكاطمنءرداكااذاعاتقفوهدتاوقالنا
اصطادالقالوبحبيباوكانصقمالهشهباعيبارعولم

والزعالشيبزانهرأسفبعدارأسطيبالزيئغالموقالواا

انبهعامنالهشيمخبتاابحدومابحدصجوهمنعنهالغواقتسلىا
ااذاطالروقاطيرقعنفصرنبدااذافصالىيخرقنوكندا

قصيدةءابتداوهووله

11االربالىثنءصلألةااصالبرقيربةعناهاكأأ
ادىلىالمالىالثااا ومركطبهـءا

دةمفرآلقطهو4وأ

أاسرداوازبذامنطردنيمقجاحهغمقاضاكانايمأ

911ميدابدعنلمقوادحاصفئاعمررناذاالجديدععمب
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طريداساتاطعنراحفالومطريدةصانقبلكنقدإ
خدوداعنهولويئفانظرورةحئنواظراهعحولن

بعبدايمءاياكركضاصهالصبىبعدماصاعنشدالنصابىأ
ا

مفردةقطعةوله

11فريبوالبساكايموالتممىقبلانصابىمنتمل
الحروبوالبيمقالبيمقوبينللنصابىسارأسسواد

اثببالميعذكقبلدرنجبالفواقعلىالثبابووثكا

المفظاالجرملعالبيتمنالمصراعهذا

ألدةقصهبهلةمنووله

فواالسهاماةاسهوعاذرايفبهألمشيبمنتببراصا
اتختلفالفعديئالىالبياضرطواردهالنفىهموالتزال

افونعطوزعنفوبخااعنبهويئاتالصوءئنلرااان
المعقهذاوابالهامنعبارهاخصرمنواألسفالنههامذرايشيبهوقوله

قصيدةاثنامنولهر

ااالربعتحليزقكلنؤياطا11ؤفنهناصادذيا

إاحنبخطدايشيبةبرارحصرحتهبعدكارأسواب
ايوناالهمهمطماالىمنافىضاضندسوادهنوا

غبينامجسبئالقوموبعمقاقصابىفىبمفاشاتاجرهاإ
بهوناانصاةاعلىوصهمنهزناعىمابالأهانا
انوناابودطصبىاعنىخذاحيبووقارثشصبيبةبخهنأ

قصيدةمنوله

الجاذلوألاراضىالسالمحييتهببارقوطط

ابلذاعلىثقافيناىجركهىاثقافعودىعداجرى
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نازليبافدردراللهاسعصعقرقواعىا

ذلىاورقيبىنامدطربةوالزورالفاليوما
ا

قصيدةمنوله
ا

فوخعقلبىاماكوخماطارقمعثيبوخعاورأتا

لطهةادباحمبالوقعاتىاهذاشيرءمالها

دةقمهءوهواتجداوله

ذالسا10ارأاهـءشا
ليثايعتعربصردهندسوددوىثطمنا
ااثروالنهـالبلم5ؤمامااودااضكيرأتا
رالنظ4بهالمألفاراكاذاظرهراق9نذفبواىأ

11ثححرالأدوانهفىتلوناذاواحدةفيكونفسىوماعليدإ
ااقصراعيهشبابليلوكلاآخرهالشيبنهارطولاشاكا

أبصرمحلألتهمحالياضحىلذاتهفىءالسوادان
اغدرفوىمشوفزاتودوامصاحطلىوابقاوفىاليمقا

خررواالشيبحمولنكيفاددوىاواوامحلابهيماكنت
اقريطلعانضابطهيسرنجهبهرامظالمكلوليىا
اصالماحاولهبانصاحبهعنالحائداتاثيبمنافانراتالغواقلبةأ

ئالمهذامنيشعرىفىوسبأقمالونةوجددمسلوكةطريقوداغبروالداإ
قولىعلةومنموفسهفىمبهماوقف

ابمشيبىظالماشركأتدلمبدلغيروالعهدقوما
مههألوقولى

حبطنبدلتلحالؤتبدكنتانا

ألولىو

اعهددالنغبرئذاكبنلماذاصبفئتغيرمنوماادموالإ

التدادالشيباننحماهآخرالشيبنهارطولانماكاللهرحمهقولهواماا
مهايا
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اقولهاافظاماضوءاواالمعتاكؤهطوصوافبهذكريخىايامه
حبةمطلىابقاوفىاليمققولهواماالقصرهشبابليللو

الشلوفولبرهتحظ

اخعسضلرلهيكونعرا4ورافاتبنلهرانوالشبب
امهـلىضضسرىومنم

اأممدودءاحماياالمثيبحرئوادالهءالبقاقصيرالشبابعر

ةفىتقصمنوله

اراحلىصبطباواالذاكالىقطرباشبحلأل
اوالبدائلاالصواضبعدهمنسقما

الناصلىضطابياتهلوااليامماضرذىا

للألاياصهابداحببب

الزاظلفيديك4صدوآيئظل

صاذلالىاحبماكرطةرأىدة
فائلالهإداطاظامنكواسزجت

االقواتلاالمحينولنمىنحكواكدت

االمرخلاواليقعقحنتدماافلر

أماطلىيمضاانهفاعلنوعدنفانا
اباطلىغرورطباراذىووعد

يدةقصمنوالمل

مشيبىفيعافىعدوىمنقاقما
عيوبىفودىفوقهاضاكتناراموقد4

ذنوبىشرمنمقابيعندوهووياض

كانتانهاجموبىفودىفوقتاضاعنهةالرضىلهضمحنىيثونانكن

فالوفضعيلنالثبهابيلةلوسبهابعلنقرذكرهاسكنمعرضربالثبابمعترره
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اانيردلمانهوهروجهايرهذاكنووراضاؤيامتنلما01نطرى
وتكذبتعيوبلهتحلتبالمشيبانهيريدبىرفظضورامناكانلهجمبا

وجهوبمكنيخهاالسببنهوالذىالمشيبضيانوعنهواسضعتمليه

وعبيرأسهءاعمالماوانهسواهشيئااليبالثنفسبالأليهبيريدانوهوثاك
هاومعلنبهولههـمظهـكآنهرأسهكقوناشرهمظهرهنبه

قصيدةءابتداوهووله
ابغررمقماكلالشعرللبياضما

باضبهـبمحهوىافىنكصفقة
اروصبياضالبيمقاعينئصغره

اصوالا11عدىأهـمابطالفلواله

ااقراءضومنالمفرقذلثاغئانما

مذريأصبعاميلبلهصبعقدصان
اؤالصعنجبصاالفئبضنىوهلواهط

ادروانرقطمةمنفكياصبذاف
فننطضارأىداجنغزالابئ

اراطذئبالىيدنوهالارملىرئمتطهبا

أهذلكومثلبغرريمقكلمااللةرحمهفوهوملمييههإفرلابارعمن
والمرادوالمذمعمالدوحفبهكإمثشقداللونبطضالنشعمةضةكلما

االضوهوبالمشيببهيماوهوالثبابباعمنانصشاهالئافىواسيتكررهوالى
ذللثكصانهفؤيمالبهيممنوانضىاففلاالشانجمباوموضعفبنففد

11قولىشحرىمنالمثنىنظيرهذاوالثبابالشيبفى
اولهوححاوضهـاحهفالتفذقلىذأابافيمنالهيمان

11المجبلحنكلبرياضقالبباعينفىراللهرحمهقولهفاها صحزىاقولإيتابصرونظيرهذايصراان

11صهبرهيرهتصباصخروماالغانباتقفدرىصغر

اماو
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ااشداليهيضقربلاقركأعنيصتالفاليلالمفإقثذإاغىنماقوواماا
المشيبءعرمااكربابهاعنبنالثابمنباليل4المثانثقراالا

مواضسهفىاذكرهماىشصفىمنهيبهنوالشصفىصثيربمضىالمئاوصإ

ومقبولهالقولمطبوعمناؤالععنجمءاللهرحهءوؤاللهبمثيئةاا

هالذىبيتايقولانقايواا
اغدروكمفارقهنياحبذاضبفكا
نحهفالجوابمضطرابلنحتارابفارقلموهوبالثمبابيليقضكدرائأ
االمفارفةاوحصصيصغرءانكونانمااقاةالدرالضانإ
أىىرا
فراقهواواتهحتقبللبللماالشبابفكأنوالمقاماللراصلةاراالوصإ

واسعارهحاتوافدراليهنسبذلثاوجبالشبابذىمنصببيخرمق

11هاؤث11

ادةقصهمنوله
واخلااليثبانمنعلىخلىوماسباباريعاناللهقاتلياأ

االجلرائداليهابباتصالةارأسسوادمنوروضة11
بالحبلالببمقودطابضلقدمفحةمقابياودفاباطقالوا

اوالعذوبةاالحسانمناالجلرائدبهااببالمثنالةرحمهفلفلها اشطإما
هدةتقممنوله

الظاللقاوصإضااببدشققاصتفتدكاا
والىاليروعهارمنمنالحسانيروقصامتوبد

ذبالابرأسخراماعالوقصاضازورذذريموادأ

هاديالألهـرايماقايلىكامتاصارأسعدوصإ
اقصيدةوالمنمإ

دارلفقمااءااكأااصانهاهالياكرورذل

الأ
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ااالوددطولمنايستنهزمادىبافعردىمؤمطارق

اوقصدلرءطوجارهاجاررأسهوحاصوماوقر

اورعدحبطابرقبعدماارضحلرهلمساعلظ

مفردهقطعةوشيباذمفىولهأل
قرارمنتحرينوانافواقيباعدليس

اعذارىمنضرائرايمقهلداقمنالبيمقكأنماا
ادالرىعننالصاصرككالرضىهذهخررانلا
ءا

11نارلشرءضياشرلىالإلطرأيىاريئ

هعوارىمنراؤنلهرعيومنانرفياتدى
ا

أاضراردذئىامناعدىللخواقايومااعدوا ا

درارىبالرأسىلبلىاذحنروالىطربىكنأ

11مزارىعنارورنورغدىفييباءاضاكذ

رطاقلمطوزلنبالزرناالتانرمثلىا
ا

باطنجالالمشيبياضمعنويهـجيإبالثصوادمحرنفياقىالرساالنثبطاماا

أاوظريه4اتشإلاإجحاراكنزهبميزورللألوثالذىإ

اأقصيدذمنألولها
أءرايىغراباطرنانبفطلىاالبطفرباتابتقولمها
االمىمضمقغلىلهؤعتشفثارمانزالوماأ

سىالبالالبياضواعطاق4ادلىعصبالواداعنىنضا

إاصناساالىللزالرميالدرافاوقدءضباابهاروعا
اناسىلىتءاةااوننىوهـلدافىالىالمشيبوبغضفه

داسىثطمالمايلبنقاداراقةؤإبازمىذوادهأ
ارواسىقالاالىاباخولمانابىهيرئيناالىيثأا

كراسىالىالذبولجرماسكذاركلطلىالميلمحلوإ
وله
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قصيدةتجلةمنوله

اأاليرضىطهاءاراضابباضمنريطةوئلفعت
نقضاالممايااالفيهادمراليسرحاصبغةمنلىابرمته

ميضافاحماالبومرأىمنمضىولهنفاحممخبر
اوالكولالالمميباضياتبهوريرساالمنايااالفيهاأليصرعاللةرحمهقو

11المعثيبببياضيزولالذىالثبابكسوادوليصاالبالمرفييزول

بهةفىتقصهمنولهقل

اامبعيداطرقاقيأكتسفدافءتااللهيافاتلا
رامالهايابةهاخطعواالصبىولىحعنعنىصناصدهإ
فلالماءوراالصغعةمفرقىقضلابيوشاكأا
3حساعضباوهبقافودافىهشيبةأبدتعدىسيانا

المبدذالةألفاهضتمندهانالشيببذلأداأ
مطابعدأالعناحيراذوىالشرابمبزى

سالمابردلنبومافا5واادباالجدتآاأ
الىزبااذلايقابلانعنيبالثبذذألقىاوالذىالبيتفىاللهرحهعدلأ

وفهـمزامحنىايفاوفيوزنواطاطفىذلابصررةدلاالندلباابالظما

اةالوساشهلوقيصارةالهداسوونبتنهـنالاناماخووطهـاحوابالمغابةألقا
11ظم16عظللنقولالحرب

جممفردةقطعةوالبياضامنشييخهاورأففيوفرتهحاقوقدولها
اطياورحتفيهـقتأشبيبةبرداللةاليبصدن

ارطنابابنحفريهثىواغرانقابابابهتضحر

11يبرأيتقدايمطجمبميشبيبةانقراضئأاثلألابعد
أدهاالنجوباينفيالسنانثروىلمئيزيئطرقطانقدا
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باصاتالةاقىؤصراافيءلىالاباطومثفاا
41طقربيايشابدىءندفافالشبابلىءبصيتاماا

جيوبابابالثعلىشققتوجوىعذايرجعماناو
11طحبيهفداةابهادفنتفاقدبعدهامنمنىادحنتئنو

قصيدةالشمنوله

دهاالقربيبالةمنرباعىهةعىغواقامناكونفدوا

اهبىويريئلىويريئؤبرلجنىهلامنىحمبةااقتادهنها
االممصبرشكاثالىقإيخطازففشوامسغبرناتجدععتواذاه

ااالجربطلىاعنصهحاحاصدوادفاالوصهياويئبيمفا
ا

اربربوديرشارداهبءذمواذلطقالمنإطصواذادهأ
اباولمايعةباباماتنةفتابلةتفلئنا

اباالطاالعىدركهصثءمنباذخفرعكلتدفاةإ
بىيئيىةاماحقىيوجبناىلىيريئوفوفظومعئمنماشثتاالباتواهذه

والمصعبالمثىمنضربففوالتاجلىمنقاطلنرىبوجبنانهنهبف

اأوماتءط111ؤصيسةبلابفىاففرهوردهةصحعوأرداهاالبلمنافحلا
افظعاممنولمايعقبالشبابا

يخاهلضاماللةهراكأديوانمنطاخرجاناابجاصدرفىذكرناوضاا

أيزيدالرجوالمضالعددمنذكرناهماعلىزادماشحرهمنذااخابعديخااووإا
بإتةءاعداثلرظ

11عفهاللةرضىالخىاخرجتهماانقضى

اأزمالشيبقشحرىديوانمن4ءانقزماءداابضوهأ

أايياضحثاانوىماجلهولمميماواهادةصقصمنلىر

ورافلاالخهدىاصابلخهوانمايباتااوجزعت

ضببوا
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ا

عراانالفئبوردهبدالموردفبهرتفانيبوا

هالزىواراهالشيبرهفيلمانالذىعراسوادهبدييمقة

استغزراماالجاروسقاكدهتحهعدتكالالثعبيبةزمنا

اخضراوعودىالواطافىطساحرداقىافاماللمطا
سرىاذاالخيالوإطرقنىشنفارنااذاالفزاليرمقئايامأ

واررعضكاينهالىىواتهـملقانهراولاالمدىالثباببيمعنىأ
الشعرفىكثيرأيمفىماعلىزيادةالموضعهذاوفىنورايتهشوبلخملتطاذاأ

الذىالبيتوهذالينهقبهههبفيدتثانماذاكالنبالنورالشببتشبيهمن

ورالظالنورمعالشيبمئانافورفىيثبههانهمعيدلمبهفضا
النسامنشببىمنجزعتمنتسليةاردتوانمايةالةابلوغعندوالطاوعا
ا

الحالههلىفىالؤرمنبدالاتهشالىءاثتهاعدبدمنهالالثيببانا

يهيوهوبعينههذامثلشحريمنماخرجتهفىذكرفاقدابياتمنولى
السالقطالىنانفىفهانمالمةنولباضاورأت

فطةإانطذهآداءانوارهتةذلمألامةاكثيدها
معناهااالولليتالناليانالببنانفاماالثيببهالعربتشبهايمقؤريالثضامإ

ءالفناعندبالزاباوءالبفامحيبيثرهنوداالوالشحرسابعرمنالنواحدا
صهلةومنضهموقنالثنرىوانترىمنيربمفىىالقع5هرتءبوإ
لىذالثمالشبها
ا

ههرمااوسهرانواىشابتهنوبعاليهبحنلمقعامنها

قةهناصعةالقصوضهضوقاشاباردىايدىعنصلوهنلىوضأ
لىضقترىالا

حمراوامابطالشامايناثنباحدىؤكمنبدوالا

فيفاتماردلاببماحافىافهطمتحئاآلمدىعالاشذهتةالضاصاالنأ
بثالبئمنافاسوفىاصاطولمعيبامنبدالانهقسمحتفيما
بدحوالشيبهنأخرهناالسفىانذلئاعنوالجوابسبوالوجهملىا
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األططءقااعبألمنمدنلوشححسوادياضمنبقائهاتهرار
اسرطولبدحالانهعلىوجمولةيعةصةاكانتذلكاالصوليس
وانافدااللواردفهوردوووقداذازمانهفانزمانهورودمناوالشيبمن

نواصيشابتفودفىتأفىالاسؤادوهذاقسطاكضئعنهماق

ءالنساجزعقيلفانهرماوموتبينعامقمنجعلتالننىهرمااوراسه

بدنيكانواذاحلوالمنرامعبدالبانهعنهيسلينوانماالشببمنانماص
اللوارةالاضعافهنفيلمالشيبمنالنساعؤعانماقلناتعزيةفال

يظهرشيبلموانكلهذلكهيكونرمواوالكبرالسورةءواطفاالجوارح

منهءساالألبدممايجزعانهالشعرفقدبان

قاانطااالحبةجدوىمناظنكاوأهاقصيدةمنولى

اواخطاالشيبهنزورافواعدنهاداطئرقتهنصاياالتوضلها
مااشكاتبموانعذرىمنيبطذشاءكنتوانىءيبرسواد

سبازطافاابنهىعلىألفوطالماالقاوبحبويكننى

ادودااللرأنلماصايااصوحلوفنلوصاالواقاناطاناالولال يمحى

اصنهـايموذىاسيبازمانواعدنهـابانتحالن01طنواغفبهافنبطنا

معذوراشبابوانالثحرفىثيرايجئقاكالبيتمعنىبهجتهاويذ

دداششرىمنوسميهىذكمناصدباوالشيبالذنبمضتفرالجناية

كهـمربىمنالنوىياربمصييصااوأقمايدةمنولى
اإاغبلمبىايمقمااذاحتىوادهىالحسانفىدشفبىشعرإ
دهحاالببالفرابءالبإلوهامفارضكدافقعرامنعوصتا

ابالمستنصعفليمىالشبابخلفاذاحتىناصا15لون

يختصوهذامعنىصبغةابتيرالوسيلةوفيعالثفاعةتجولشيخرانجمبامنأ
وانأألاانمسعالبياضونثنالمعنىفغريباالخيرالبيتفامابالسببا

ااستقنابالشمنبدالاضابينوأذالةاطفىهذاواضهاواشرفها

نهـضاس



55والشابالشيبفىالشهاب

نجماماطومتبالثقلوءمنذاوهـفداءقباهءرامنضناهت
االبغحخراببااسودوباقيههبفايمقالذىالثمعرابيهوتثاليهاشيرعليه

ثرتواوالغدافبالغرابالثابشبهتقددالشصالنيهالتفغرببمن
هوااذايضلقيفاتاالبغاببالةوادباالزنجالشيبنشبيهوردوماذلالمن

أتالناعاالبنرابياالختاط4فالألضلمجههذاؤجاففوابالغراباثباب
بنذلتداولكيريانهالتعثبيههذااشغراببدفعالهذااناالاذللهو

أاتولهفىابخرىاوجةاينىهذاالىسبقوكن
الفهالراعئصيبافمإلهغدافغرابعدزمان

فاخرهاوحيةابىرمانهاعاتقدالممناالشرابلبحمقووبدت
غراباالشبابمناطاربازلئالمالشبأنماويم

أامألفدابىؤولابىاألضونظبربإةم
غرابمنذالثحبفرابادهعنىاطاريبابازىارى

المزالبئومثلهعالر

وداكرباقئقالبيبزاتهفرقهرأيمىفىالثببوارسل

ريةطابربدبنجةاقولبرونعلء

داغرابهـاارطثمعقابهاعااثرقتجرةارأساكبم

ألامحاولى

01راسىملىنوديهابغطنرانمنياسعلىاالدهاوماصدلت
بمقباملمجهتصرلماذااالهااليضثابهاببلااحبب

11آسىلهماءداوهورأيخهاذااطجالرباتءداوالشيب
اىماناصحوشيبىبحدهنوهرجل3فارأيىقربهـنيا

صيرسىثئنونانتلمىبتءجالعةططءيضامنيريكماذا

11بانقاسانواراببالثعوصتبلمايراالتدوما
وابيتبفرتهاتويشبابهمنبعدياسهااالعنهتصدلمهاانولاالبيتمعئ



والشبابالثيبلباك5

اباألنوأريفانلضأنهمناالبلألنءطالتطيفصنعةاغريبمنمافىاإ

اذايخهفىصولممرهيضىءفانهلبلالمعثبهإبالئاالبهوموصعوالمصااا
11واضواؤهالمعثببانوارطدتاذاويغوؤرهالمثببضيمنياااتأ
فيهتسرلمبانهافيهبالضمعايةفقدعنوالحبارهالمعهودعكسايهـنىفيها

والمحهودالظاهروعاالمدادسوافوحلألونهـسابالعنهـالبهالسبطبم

االنفاسرمناأواالنوارافضلى

لعاشقبوداقخيلةاعلااواقمدةمنوفى

اضارقىاضيرتنظوقدعنىداقرودسونظرتوقدصدتأ

ابشسارقهانالتنيهرىأقمماليلىخةهنولببتا
معاشئطلرلبهالمصببربماحبةرخنرأسادوسإ
اءرائقطقىخيردتءاحءىذوانانثرتانياهندا ا

ارازقعركيخالقمنشئتماخلةعبنثهخنئماءوورا
عألئقالغايخاتعندقطعنوبواويمقامشبأوميمقها

افالقمنبئضرالنواقعندمفرقيشببةطدةأنيم
يسقاإفطممليةبابالثاندرىوماامذاراشببومعيرىا

بمنافقمزمناابدلتطلونهنجهتفيروبقرل

االرامؤنعوجهالونهمنتنيواناإصدوراملألشببواا
قحامناردهـفهـواديزملتتاالربعينبادواذاا

ليتامانضادلهارظشعرىضواعرطسوادراتلمطانهـاتار

بالمحوموالشيبلبااالسئالشعرفثإلهضتواصتصوتجاعده

الشبابانخالثاالبيتومحنىالشععرفىيترددانهرناذقدوالشهبا
اللولكاصارالشيبمحيرهولمطاألجةتكلهذىاالىكوتربهلالنسكان

صمدلمنتسايةوالحامسارابعابيتينوكلوالنالتالىومارمىاو

لموانهتوأعهدتائقسطوأمسهالئقاطالنصيباعنءالشمامن

أالقولإهـمحقبابلغكنهيعزولبسمقداحلداوبرجلداوينغحن
ولما



75ابوالالشيبئهابا

ياصهفىالتعئكلحنلحبالهنوباتاالغوافىثقطقاولالئيصصانولما

اصصوانماووصائهباطعالئقنطعتأنرلسبوفامهرلشيبهلوومضهاأ
االمحربةحلرلمنرلةارأسفىالشيبحاولاؤالالفوافىالىالسابعالببتائ
أامنالجازعاتالنهنءيالنساالغواقعلىفموقىحمهذاالنلهفالةا

لهالفالفةبةوالضرارأسشيببينالسماهعادلوانماصالادوتمثبباا

ااقالفبارأسمنفهالبهنعةءوالةالمنةإبادبهدهننءالنها
أااالستعابئحيثمنالفاصقمطبانهالثامنالببفىالشبابووصفت

االىلصالئةاامجرىرىراالوططويلاضاالضاوغلىبهإ
11الجهللةمبطفان4سنابىقولهناصنوهذاوطرابعبد
الجهلالنعليهنفدمواكاالنونالمجمةءبالظانةمبروبهمنخاساوفى

هللبيدواناالالمهمفكعلىمصنهللشعاولسىاللقلىاالعتقادالى10 جا

هوالذىالجهلاليهيدصماحمىفقدثالجهلاليهايحكواكقبهةااالفعال
االنواسابرارادماومذاواالستعارةالمجازسبلصجهاللاالفطمناثحتقادا

11ضلمنكللبصوالنموضهاصرفىالجهـلمظغاسنعلالنهاقزجعح1لةعا
111فيصفبقبمالعايرتكبايرتكبثهثرمنبلبهةجهلفعنقبعا

11منافقبانهبفاطفوصفامالفظوابلغمعنىعاقللفامطبةبانهسباباا
المؤمنالننظيرفاسووبديعهاوصفايبضمنمؤمنبانهثبابوال

أوالشعرباطةظاهرلفيخاوالمنافقكدااثيخضبلماذاوالشيباهسووباطنهظاهر
هالطاثلبانهضاباطفبقيلهفىاروىابئواحسنكنالثالخضوب

اافدرالناسيصنعماعلىفانتمادرااللةصبةتمصكنتاذاأ

اومضابرقأضؤارقتاالءاواماقصيدةنللى

ابيضاشبابابهلبستحتىهالمبىعصرفىالثيباتافىمدو

واعرضاعدالعداةاطالأساولهقىاوانمئمصيألما

أالرادفبيضارهاكأابهدشدالاءاعىكتنمافإ

شرهلحضدقمايرىنيالهرمسنالمبرللماطرقالشيبالاردتا

8



لشبابالئيبافىهاب51

اعزىاقرلكسعوهذالرنهتغرظالوانالثسازمانفىالنهاورشنه
ا

ااسودشبفهىمالنهلذوىبدتفاذاالنهىفيهاوشبيبةإ
النالشعرفىفياتردداألجربالبينبنوئنىداسثببعكسايمقفثبابا

أكبروالقوتهناوالحدهفلماهوبانهاغاللشيباعذرمنعذركل

ماعياوقدقالحزمهاا

واكيسافيبداحيناآلنالمةالمثميبمنىيتغصلما

منماببمقاسيئوبااستبدلممنالمعثيبباونالشبابونمنعةوضوماتا
توهنوالجالداتيرالواناالالكنافابالفتديلالنادرهوالتشإلهـبارعأ
االمقصودنىافىالغايةفهوشعرهلونبرمنذلكوضابمثلواذاعضداإ

ذكرسيهمماشعرىمننهبنىاهذاونظبر

ءرداءاردابعدكستبدلغيرهتضدالرشكرىفلأل

ايضاولىرا

ازمامهالغداةكمنواستلايامهمفتفقدشبابالاهااا
همهآططونقومتجارافوتنبرتآيانهصرتءوالا

امهعالهاذاالمشيبان4إتهالئسبابفىمندرىولفد

يهااولى

اناضرالررقفىا1واذالحاجرىزمنحبذاأأل

ازاجروبلرآصبلردهجامحاصااجررذيلأ
اآخرىاوائلهشافمفرفىالضببداانالىهإ

ا4بهـضضاضتهلهبذاثيوصفوانماالسابهاهناالناضرقبارإراداا
واليؤصالتابعهشدةاحهفرطانهازاجرلمربلرآعيتمعنىونقهوا

حيثمنيكونانوهوآخرهاويحكللىوانمرافهاقلرعهمنااياسهى

أاوانرصوألصكاءوالرمأموشيهرأنهءصهحااكإفوخاالعذالظمأ
ابالبفهااراتاألكنآخرىاوائلهنتفوانهىواعنىشالممننص

ؤمنى



40والثصبابالشيبفىاشهاب1

سرورىآخرانهيريداتاالئوفىبىبئوعرىسابئهـةآخرىىوةا
اصئوابيرفاللفظمراديئاجىبهوناانومجرزمتئبالعيمثىوانتفاىولذقا

ؤاكثبر

اطبالمطعداتكمنارضينياواماةفىتقصهمنولىر

إلىصمنإلئقالهففطحزمنىقالبيراعهنوببصق

جالىعلىيبااناجيختكأقحئلىالذنبجلن

دهاحشالىقالشبيبةردوالفألحىجهئمنالشيبوليسأ
لمنتجةوهوضاصةشعرهـوفىعرافىيزددكئيراثوانثاخاقاالبيتمحئا

فىالشيباذدشوالبذفىبااالنكونالالمؤاخذةالنواضةبالصيبعبب
الدهرمنوانهارهاخفوالفعلهغيرمنباةارةبهالذمهنبرأوقدسبهحالرله
احبالصيروبىبالحسصدمناوانواالحزهومامناوااليامومن

كضيروفاضعهموفىذلكوسترهـ

االاقىلوويهنءبقااوامادةقصمنولى

ههـعفتضطعنىناىفاالصاهزأبامربئثامدهـخطوتا
بؤمهالعدرتهسسالطريهوجازهبطالفابماتطؤ

عدمهتأبدعنىبضاشنهتباتشبابمنثراقوليت

يهعظارأسفىاعانبهفؤاقلىعنىالؤماطارضيبه

اصئوالهزذتهةعحئبهصنهـيناصىامانلتنحقراتكصاننىاردت
سلهطوعةااثاامماادوالدإفاءاألؤضلهالرظ 05بماياهىببلىوردكرع

االقىلحوقمناشفقتشثأنئصيبامنعمدىوخالفهابقابمااديرانوبكتا

مافاالشيبقليلمنالنألمفاماعنىوالتقضىمنىالذهابفىبالماضى

ىارابئقولنيهلذت

لكلطرفااذاتاماوربماياتافاعيىنطرهـ

لميلشيرنالهتذاةلاانهغيرشيباالشبتوماإا



والثبابالشيبفىالثمهاب6

اليتمذااالالثببفىاروىالبئبثنولولمواالفظالمعئبارعمنوهذا

لهضئبعتالمعئهذاوىالىابئاعادوقدلكلفاهالواحد

الاذقىبهـاهدىوعدتنىفوافىااعينبتا
االفلتلاليتنالصوقذاةشيبةطرقهن

ا

ببنوالبالفةالفصاحةفىقلفيرالعينقذاةقليلقومنوبذاءبينو

وممقوكلوارضءا

المتعاللءمواالاطباكليماويادةقصبمنولى

تزدنحىفلالتريئانانذواكأيباتوقداماا
ءلبمعةالثبمابليسباتممىتوجىالعثيبخطرمنوازال

هلادكرس4فثيمامنتثأومجزممطيثفكلجزعتفلئناا

ومهمنيرصنوالالموتخطومنإشمنالاشبلبانقاابيتامعنىا

طرهمنالماواشهاضوصعامعئفاالهالراالختطرقفىبالسببلحقففدا
حاللىمناجزعانفيبهىجازعانتبمانبافنىالثالثالبيتلقنوقدا

المسرسلةشهىةاالسنسالمورمتزعاباطركأوانطبهاالخطارفطرق

اذتهودحرهعيطيبالذى
ا

والشيىفيمفردةاياتولى
ا

الظمناهنىانقاربتنىألجمةخسونقلحاتماثيبا
هماجانبمنءجايوراالربمنتهـنهضاالربحونانصفتنىوو

امنيناافىممالمقرعتمطيعهاسووسئلهقركأهإ
اصدونهـماياىسهههواهلمةصيبامنالتجزعنيقوأ

لحىمنيعرقويبرىصافقلتواطجمباطالشيباتاوقالواها

الحمنالمثيبتجلماضفافىاردىالىأيثثحسرقوماا
حزىيفعئفدبمفعلياقىايسالباامايععلئصاناذاأ

لمىمنوالسذوهىمنشدفاتارهوالقذاهنضىجرثوقد

واق



16لوالشبابالثيبفىالشهاب

11ابرمبالوابفمبالداطقرارذارهـءمحىاةذوا
أاسعلىءوقفناوعاليهوقفنحباىعندالثبببعدوسيانه
أوىارماحالطرافوىوةصالحرشهـدممنوتدكشتء

00001ا

السبماالىاالاالقعاميدعنىفيمفارقىالمشباهلىعالانالىا

جانبمنوثنىالنصججيدةالثببوصففىالمحافىثيرةاالساتهذها
11

اأنظيرمعبيتاهذارناىذوقدالسنعالوناحيةمنألناحتهمناىلهما
إاابيتائوثرضاصةوشحرلىعرافىلهةيجىوتمامابىشعرمنا
اخافهوماعظىمنلفرعتلعتاسوحزشاولرهماسنىقرصانئثااا

البتمئونشاطوصورةماالصرلةبدنأوهذاللحبنفبرظاهرإ
نسحبةفالايالمهيعدمنوسهاههعنوةبنيالشيبعنلىزىالىانارابما
أافهـذاطقفقدصلمااعطوانالشببانمساطابيتاومصنىبيشناا
11منوغراطالتالموتالىكىيبحةنالانهناالسادسوالبتبذاكا

الىاؤضىمافىيروالطؤوفراطآلزاةللىايراداةلالةادوات

انظيرهاحينالبينهذيئرناذوقدغااافىلاالعوهىياةاطللاب

وتألمسيبادمنتوبممنانخناهسفمبلرثادواماضتمامابىضعرمنأ
العازرهرهيظماوانألمالجزعمنيهرالنهلىئدأنهبىحلولهمن

واجفىقىلطواماصاحبهفبعادالحمبقةلىءبسقملبسالشيبانفىشبهـةوالأ

لحالوهآخرعلى4ةحمويففلاوانميراىصعرافىفجزددبالجرم
الشيبعلىءنساافوضوصبيههاهوحنواختمارهاوطالوتهاالعبارة

أءااالخرنجئةشالارصمالنوانالمحيلىدارساارسبمعلمافهـنبوضا
فىهةشهوال8ساالدتورباكوكذالثبهةةوالهـؤهفاورهوال4ليءفوالوا
اادعةواللسيدىوانماالحربالىيدىفالجلدهيستضعفالشيبذأانأ

يباذمجهاتمنوهذاا
إ

رمفردةقطةوالشيبفىولى

اجمبارمانمنهذاانئيبووجهناصحمثحر



والمثبابالشيبفىالشهاب6

بشحاالثرائيكصافووكالمثهبضياا
11بباعنىواكسبئاىرازجصومالازعرمندصىا
وقلوبافيءيومنهشودالعبنمضيئاباا
نصيبالغواقعدكرهارأسىفىشيبياحالتمذلليسأ

الثصبوعندهنعندىالمشرقايققونكمنوطنر

االعبوبالصاوانتودىعهينبذنوببننىيدعيرصن

اتفقاففلوبهوؤاوجهاببءااكبضادافهواشرالخعروعأاناردت

الشيباوتفىااللثهىلفىمحوداقواألثحرصوعاانوهذايكقا

وادوازنواطهبمابجاالنهانصعتوإلباضعاالونكانؤكت11
رقيااشيبجعاتوانماارابعالبيتاذالقكواضابيمناحقابذالأ

محنىصذاقربىعنويعدهزوصسلىمنصضهـرالنهاتااهلى
ارقيب

ممهـكائفاأخماباقنعابرببتمصياهااشدةثقصمنولىالتز

السالفارمانفىفبهانمالمةاصنإلفىسياضاورأتإ

افططةاشاتءذأسداانوارهتلرحقتلم8اشلا

اائفاحابفىهذاكاتماهاقواساهاومنولنةدولةا

اومساعفصاعدبينقالبيفىبهيمثىماوايئشباباايئإ
هشاعفمنىءباواغافيعبقارامقادذارشكلعايانؤما

اضائفامطيفمنكضكيخلووىاااحاديثمنقلبكفائحل

هؤتالنوربمليوعهكاادانهقاطفابانأخذدعدابقوداردت
أكراآخرونصصيباانادشارهاوهذهتلتإملفةواساصشاد

دهاوانقعياع

ووإلدهراليخفلاغنلأاولهاقصيدةمنولىناليم
يعذلقبلهمنانلمنلنرضطالثهطبداطاا

شاهوا



36والثبابالشيبفىهابالثا

ادلاصجوارحفامنلهالمثبوقارالساتتاهوا

يقبلمنئاعلىالمعثيببعذلانمالههففلتأ
ببعلالهةاكسربسراعا4االربعوتضتانبعدامنا

إالءهوواليرمآبهإضابالئنعرخكتيقولما
اطولمضىماانوشك3الجططويلضتطاع

غبألممقوجالتيقبلمنلهذبفعيةاهـاطبقمنيبالمثذلانمامعنىا
جلوقرضاهامنذرانتانمماتحالىاللةفالدمحذضبهركأنهبالعذلا

الذكرانجمنشذرانماوعى

عرىيالكادوةيىعايفمرىاىاشاولهازعميدةمنولى

هجرىمنمحنواوصنفازرنهوىاعنببالراهنبمقا

االدهراليدداءطيداىهجأنمااشيبذنبمننىونكأ
عرىمنتناساوضعفىقنشبمفرقىيضاحلنشعراتأمن

اصمنصبيةايئشفىفاتلماةفععيبااكاربىكنلحطا

عصرمزعنىباتصروكأعباريرهاةتالثاياماللهسقأ
ممطاعىوالينهـالحسناترددولممنبفهاددويهألايالى1

دادهرابلأللجرلمؤحرىنممهناترىفاحمالمحمشماربشبابىلوا

ايمرىفىالكواعبببمقاةواؤسمحكمقلوباحبفىاناواذأ

ببهثحهئيرفالشإلبذىعذروالدهرايةجنمنبانهثيبامنذارءاالا

ةوسضبقلفكبباراتبممواصعدةفىشحرىشاهشوسضعرافىا
المزاتمحةفيباثاومعنىورحربةعذوبةفىؤلةطواططصا

ماالفىوألياةوثألبمنابءاكزماتفىفاتهماباكزمانفىدركوتا
أوزيتياتمنيتاذااننئكأمنهاديعدوالبقودواردتومني4فبكرظول

41اةاءوبلولاببرطدلىءيدلذاوهـالطبماالابناايهءانامامشاىا
بلألدهرافيهذمرىالمحينترىثله4ءؤالشيباىنجاباسشثبابىللوصنىا

لءيرضاصخارولالغةالذاهـظءا ميروا



والثبابالشبقالشهابهال

لمعهودناةفاوفيهـقداوأهاقصيدةمنولى

11ءودكطءلىءطءاىرابثامنماطوخىرأيئاطقلنإ
اصودالىالميبدحوايىكثطوصتعرضبارقحشاا
ءأ

بالجليدحبالصفدمانسوادمنمجددايياضا

أبخودبفيررشالتةسنبارمينمننيالحا
اسميدىنبتوليسصدودابوقهـفاجزمئبضىليس

111شسهودىوقاتاعلىيوماكنضعراتمنماضركققلا
11منالغطيةفىصاقاكوالبيتءبدتذرعاضقتاىودىمجهعلىاعيامعنى

أاخرىالىشمادمنالشئومجرىورظواالشرلوعدم6فاباالشيبوصفأ
أىالىؤولمجرىإ

ايوالءنجاصضرمثانض4آلتلهباعدصكلىعيكدخانإ
اجديدكلشأنومنجديدانوانالثباستئتهالبالجديدحباعهالومعنىا

11انهءكررمنمامنىيفىيسوخنىلثبباالبالةإفىبهانفوسسفانإ

منشبابىليسالىسودلىنفحصوليسكأوبهفاؤاخذبافىلىعصال

لىءبوماكنفامافراقهعلىفوالتأسفرتهلىءفتااققسرفنجهنكنا
براعةبافبهدنضهثهودىاوقاراا

11جرركلقولنقضوقدسئامتإلولى11
اصصيمنعنىالشبىأهذاشيىعالكالعاذالتتفرلأ
ا

ايالحبالحدقايمقاخدودداعنهتزورمااحعصماإ

صراحرانوسبببالنءاضاسئنويصبم4
اصكمندومثديكلرفقاتحطالجواوفاا

ءروافىلألقىشعويطمماققيدقالثمبأليسإ
احاصااالبلحرفىاكشنصاليمشعرفىشنضيب

أحبالفارفيعدافممقتهزوبحدممأقا

او



56والشباباضيبافىالشهماب

11السراحمعللعهعاليفحسذدىاالطفىتورطالعاقاوأ
11راسمحلزالألاوطعفهراصاقالغالشباباللةصقأ
اعئواليذمبدىذالبماقلالسلىطليا

اأصاحغيردنرافىاونثواتابىاقبطاالتمناناواذ4
واقزارىاخفاالىيصشنمبلاذعهنكلطاواذ

نهوقفوجفونهحانهنءالنساهنعةبرضمنبمرحبفاردتانماا

سبببالالعاقالبيتفىوقولىالصفهبهذهكانلمنبثىالهفمتيةواى

رنيممونوال4وتمهالمغمردنىاحمقصنهشراطموصغهوئ
اأفىاىروأفىنالقمنثطوومحنىحسواالموتحبهـذانمنا
حنومنالجربوالعرماتاذااؤجلراحيقالطداعنرافىوامماقىإ

باالبلوفوعهفىالجربمجرىردااليسبالشعرحاوقالشيبءاجراالتئبيه

مراالناكلهيمحناهفىفهوالرنجهةهنبمائأللموانالنهحاحالا
ومنالعدوىخرفرتوطماحامنبوعدتاالبلاصاباذا

أاضاالضمبمورةىقىواالباتباعدمفاطعءالنسالنبمجفؤهشعرشابا
ظااللةاأللما

إ

ناعرىابةاءاوصحبمنانتهلاولهاقصيدةمنولى

ذاصمنذلمهألضااىبلىلىنالثوابعقولممالىا

اجارمنتفةايكخذهارقىممشبوذممنيثببننى

أظاهرىواشرقبهيئلماباطنىأاشببباحبامصالا
أمعاذرىتوكادالعنابماصاخةساناطدئابىشحر

أأاظراكفىةمقكالغذاهاومبلعفىةمافماةالئنصلةا
مجرائربحدمنلمؤاخذداوانئيباتجللىالذنب

اظاهرىاثحرقومعنىوذمهثمشيئافعلمناالساجورانئشبهةال
مغفورةبالثبذؤبانسناهاألخيريالبيتعلهتفسعرقدصباعلنىاط

فيماطبهيجظومالمبؤاخذبماجناهوذواشبثوةوان

أأ



ثبلوالالمثيبفىهابا6

بعحوادرنااالياطيفااواقصيدةمنولى

01سوادىنصخيبىرألمابوجهـهصداالطرافومخفب
اعادىنذدناالمشبواذاحباشببالفالذىوالغانجات

بودادةءضاقاوباهؤتدهـلونهتجدليشحر14

يردىتمدىبهصالويزطبمغركثالهرماالصبهنسهلما

ولالصءماانألفأظهاذوبةوسباطتهالىءنبهالىاالياتهنهتحتاجما
مزقرقامتدفقؤ

يلهرالوحيفلىوأباراليااواكادةتقصهمنولى

نزولهآنيئافوثلىءشيبامياعطوقدشمجنىماغمنأ
ملهيارالعلىسالوايععبنظامهخرالسالثوىاإ

جمرفصؤتجلنىاط4ثاذاهمناحزاسىدسبق

11ولهرءجاباالبذاننلرزبارهارادالطضرهما14
لمهورولهلىءاثءازائراىراببباضطالعرا
الهعليلالءدابثفامدنفمنصةيرقبنمنا

نعصولهالفناالىالمثيبصيغوانماالمثبالىثبابالنعلا
ولهوحاوضاحهفلنصدفىلىذأبطثامنيمابهـأانا
لهافىمجبصةتداابوظيرمةدبهصعببهاجمبا

ولهابةامنعلىيقىانواودنجاهةيباصاقاأ
مفضسوبفرافيخئلمولبةالشعرالبياضفىالفضل

قىلمنادلمغالسالطهوئواقاوالالذىافىااببواارأسنجاطدانالض
المثيبنروليخرجلمجمزىاالنمحدثهجملهكأمشالكبمثسثيبىح1إا

ايزبددذىابيتواهءدواتوفرتوانموثرهايخارادمسشداونحانمنإ
ةمحاواثبمامنقولمحصإطبااماوباويقحماعفالضباذلكمحأ
قيلمماالشعىالىلضافماتقدرمنوروالمنىاستيفاداحفهوعوااا
اتءتإ



79والشبابالشيبفىالشهاب

إأيخببالشبذلكيبقوالكوئابهييقوالسالثاالسالعلىصطوفالنهبه
بععقبهمايبهرتوقداشههمااوالثحبسيلملبهيلبقليقدران

البيتناماالمزىاخرنجهذكرمانداالياتهذهمنثاثاابيتفىاشب

بوفيبوضدبشحرنذبرالهقدماوماضونجأةبغنةمالشيباننحناهاراح

11يلهورحالولهذءامياصنىواهونوخملبهاخفلهدبمونوروده
إابالوتوفارقرحلىاذايسلهردفساطيفالترلاذاترودغطيقاالاننى
اءالفناالىالثيبنصولوجلتاحوالهجبعفىعايهمقهورزئوءظوا
الشيبانشيباعاقءالفنانوالشبالىالشبابأصولن

مناليهافهمايسبقامئاواضعاتااليمنهذاعداومانهاينهالشبابقبةط
لنأبرش

اماألمامشيبمناماالثءاولهادةتقصمنوفى

والغزاالالغزالةاروق5سواداألبسئدهرانو
حاالاماالصتصافيطيراتصىنيءزإصبغهنعت

ارميضاملياالقابىارقتءااواقصيدةمنولىأل

رمايبئبدالشيبوربءةخرمحبارأسضيبوجمرتنى

ماالقدرااالالشيباذىدئكوفانصبكلميوماننثال

طالضصتاشيرعنانجاتاوقبسادابمفىشبشيب
انعدااليامابدظاجمنئباتتجدمشبماكنط

راجميباطالنبةاظرصالمعئفىويقاربهالناعةويلةالطءالنسامنرعبةاظ

بمساتيردالهرمابجنهلمبداشيبوربهوسنىلةباارعلبةاالغمات

صبرنجرمننربماصببافكعرونفادوضعفهرمعناشهنالتعا
عيبانانثسيبالاناألفىالبمحنىةمحاشةوهذههرموال

العبارةحسنفىفوىثااااابيتوانيءتتشىفالبكالبنجركوفهـءدااو

منيظنالنهحالايشيضناراةلحابيتووفنهـورياوضوحصكز



والشبابالشيبئاشهابال

وسيئمنهايثعرنظائرئولهالجافبمنييزصفاةافيباالويقهـرهيظله
يدضبمفودئعلىجناكنماطاتكيدماصضهواوا

اشنلءللعروالمنىلرقاالبلنايؤوبأقىىةاواماقصيدهمنولىا
هجملوتشيبمفارقىلشيبجلوتجت

الفيسواهكطبداصرأتهماياضاورأت
هاواصلساريئتااعلىترتذبالةاإ
اكلتلملحوذكسءت4والتألردها
أ

11ايكلىوألالبياضبذايزارالمفارفطاممت
لفظرباخووردابهاوصائرةفيهثعريثةانتماببىالاالولالبتمحنىا

11لهصبجليسفاالثميبتموتبانجملالتضيبقدبقالانوهرسؤالوعإلهـا
وجمبتعيرتالؤهاشببكبدمنفالوتجاشعرىعرتاذاانكالمرادقلناا

اشتهارقثاقااببتوامحالةالاثذفىشربهةوهىالسنعذبالمن

عنقبمقانهحيثمننحللمهالتبافوالعبارةبلبغبدخهووضبالف
11االولنفسيرالثاكاليتوبارةءابلغمنالمنراتعنوصرفالشهوات
لىقىلىؤشيبؤثلدلهاوتأبم

مفرقاشاباردايدىعنضلوماملهستكسينشيباوجمرتنى
ا

إاقللريمالوالنداةنؤلبناشكاواماقعيدةمنولى
أترياليلالنربئىوقالتيبامفاجاشةإيشيبجزكأا

اأالوالصشيبهاصمارمامنعليهاانلةورأت

11مهوالمنهاتفااعنتلرالؤولرنهراعمسا
أدهالاكل005نرجلمطلوعاروادثاطلونهعايانت

لالثصونالفئءبقاطولعلىيبالثفاهتذهال

تكوالانطافزمانبئااذاصالالشبابونان

بديالنيءالياضاردتماوادرداقواتفيرتلوإ

وصام



6يالثسبابالشيبفىالمثهاب

اصقيالمنهاذاشهىهرلصةغبرالشبابوصام
أممبسالاويجبرنامحضاالشببمنلحاوجدناطابناقد

مواضحهـافىسزىفاعشحرىوفىالشصفىنظاثركانرةاالولالببتلمعئ
اعلمةوغرهخاصةضرىفىفظائرصثرةبالسيفلونهفىيباولتشببه

بهحللمنارهاباالميلحبالحاوقطؤبالسيفالشبنشببهبفيداليبتوهذا

أوالمجرلالبالثلونانافوالمظنرجطلعالمىوءذوافىوجرد

ايباانسىاااالبيتوثنىادكرءاالنقمالزمفهوالشبابكلونيزول

طبفنثءالبقاوطرلبهراانداداالحمراالاالنحلبأليظمرفى
انائالالنليباالمحنذارفىؤماللتعلوهذاءطاببملولشاهدوهرموبذ

العرمنبقىماقمرعودللهدشطونهمتفدمءبقابلوليشدقاللو

لضاهذااناالوابهنالابالشصاحبمنقاااداقربصاحبهوالن

مصاحبتوابخلدعلىانشببعنالتعميةفىغرج1ماتحلألطف

هقصيدةمنوولمط

دياراالنيسكنلمأبيمأنبرودادياركصصقافتصت11
نهاراشاربلزمافىصادثاتوقديدلتوقالراا
ا

وفاراااردتماهمففلتالوقاربذاكاشيباتاه
اعاراايرصكاناذاالسواداعاردهرافيالبتا

زاراماألناريارةعفيبارجلارادياضاليتا

ويورثةالقويسلبالمنبةالىويدقالحياةمنيؤيساروفىخيرالاردتانما

الىفالثوتجاوزواوابهتهضيباقارمرءالشعرااسنعفىوطالماالضحف

بئمضرسفالالحداثةزهانوضرماصناعلىيقتضىبماالخاطبةكراهيةا
ىألسداربث

وخلباهسسالاللمحانراهنفاتاالغاياتوصلاللةلحىا
اشياكانميقرقومديقايربذطألبالكنىدعينمااذاا

ئلرخعللىوشله

ووصاالمودهكايادفىنانهاخمتيادعرنكواذاا



اشبابوااصببافىالشهلب7

خباضدهنيدكفينثبهفاعهننكدعيواذا

الشبهبضبهذالهمارىو

المكنئاطنيلدونتصابمنىايسخريرابرجنا
اروممطابئلضكلهنظيرذالثوف

وابانارةعاالبيضيدعوننىوابهـةسور4اطفيمثصتا
طبااضسافىوددترمةوبمصاجاللصالةومالصا

ضااولهأل

سالىصتيدرمانمن8اامانهـوفيهشيبىالمهـاراع
األعامخفةءالنساومنعومئادعينلماننىو

ألاإفظ1وصحيفوهـمبعفوأل

عافصرت3ابئكنتثيبىراعهـاقدتقا
امانصرتلخاممنتقدايضاوانتهذانفق4

دعوانهـممفازةفىرملثدفيصطالمعيهذارثنظاثقةلهماالمعتروالبئ
استنناهباسدعوهءاالااباضواذالمرضاذوطالبااجلرالبمنونالمثىدفرف

وموقولهعظا

عدلاصئةصهبغبيمصنارطدايلاسفإرهمثم
لىاائباسىيىماوبداظالولجمهيدىا

همودبراشهنيارالىاتااهااوقصيدةمنولى
السودعدمنهنىوالبيمقائيذشيبابهرنائرض

همحبدعنهليىمفضىوذممنجلةيهملبسءدارشانص

دجدوهرئببالهذاويملعهدهادمتةوانالشبابيهوى

بعيدهوواقرببالهادعولهجوممىواصبابدا8ءصدنالأ

واصبدموهـاشركفىواصاتءوارتمىظطفىباارىاياما

فؤادىفىهسودشعرقمنقابيايزىانالسودعندهنمؤوالبيمقهثئ

اببتاو



17والثبابالشيبفىلباك

يملطانهلشطاشمنشسأنمنالنوالعبحارةالفظفوىمثالثابيتوا

مملوالونألانالجديدشانومنتهاتهرارعمحنهشروالشبابا
اإوالشيبضجرالئبابفىالمألرفةادةااشقضتفقدجديدايملوالثببإ

اويخهـها

عذلىترددمحالىمشلفىلوكنتولاوامافنصيدةمنولى
مللفعزخرفاكنيلمانوالصدراقدراسواطاسياهصدت

بلااالعينفىوقذىاذىترمنظالنببياضمنورابهاا

ؤلولمتزاالضيوىثباتفصالىهطاةاالىاطداضحرةبا

أصثتعلالثيبءبضوعذارالىاوفذرى4فيوىثمانظرىقوىا
أاالولاياىمنتصرملمالمةظطذنباوجلمتهنبما

لىالثبببةفضكرهتخريدةفةاايعنودموعلىولا

بدلمننهـوضتئهاةمذدالتجعلهالئيبببردالثباببرد
لكقوعنوعنداركزوراومنهومنبكطئرا

ارضلمباهاونظيرثسهابال4هذانصإلفىتوالثصرةيااالقلتا
واماتزولالهتووتكرلتزولمثساباناشاعىفتاحئاثبذا

ذاهـوفىاسوتدمعاهاضىوسضعرفىنظمارلهمضتنفدانالمسابيت

مافرةاآءنامنواناريدةفبرفىتسحدركبقيةمنهيتركولمالمعئاسببتا

ااابفريدةواطناءاسزاذااثصمنخردونيقوخرائدهعاوالصونةاا
قاربتذلككلقنىوابثلمالتىةفىالؤ

ناببامنزلالهـدأعلىياوأهاقمايدةمنولى
ابىبانصموكالألفنههافىقايانوفان

شبابىيىمننجهنضاعلليافىالهوىعنصألننى
ابىجمرصفذاكسثيبىرذولىاججتهامامئأ

لغرابلثاأزماصانما4الثغامثلمئار



ءوالثبابالشيبفىصهاباال

اباالحقهذهكرفىاالولشصأنهلىشئيبئسا
ااثوابمنالشبسابدوصاروفدالمعثبمنعذوىمنإ

منمنىعهدتهعاننىسأوتدهااجتاناننىابيتهااجبماهزلىضمحئ

اجبتماغيربمنىونغادهعنىذلكذهابفىالمشيببانالتصابىالهوىا

نذىاهواهاثراثيبالنتراهقء2وهذاالصادقحغوابباا
البيتواماالشبببهربالهقثهالبياضشديدنورفهوامنامافامامنهامها

وروقهمااالءدواالالفمنهءطواليثاشدبوصبءدواالانهاالخيرخنا

والعلرجءفالدوااإسيبءوالدواءشعا4بنفاذالماساقىأ

النردالطائىصحوتشوقكهاجهلاولهاقصيدةمنيلىأ
4بددالضمىنحوارالمثببمننتئنركأالغواقفىذرىمنإ

ااردلمحبعثصرهامنىوحلبهاهيبانمنىيبغلموافىا
ايدغيرفودىعلىنجاهصنزمهاطنتيدماجتهولو

توااياشهـرادظهـرديموناضيىاادتهاضحئنوراجمالظبانارضلم

جناهلرانهقلتفكأفنىنظيراجهتهعلىلهفاصوالالبالغةمنحظالثافى

لهانقدتوالاطقهلما2يماوالبإخاالالذىنعالىاللةفيالشبباعقهلى
اأبخابةبانهادناللةلهبنصمامصرفيملؤفانواالةنحارانعززشثايةومذه

االمممبذاهاماتالطقبكانمااالئالمتمارفالتصنهلةغاةاومذها
نظائروشهاطكأمايميدوجتهوفودوبجانسلبطابقوتجرزااصئعارةا

عايهمامندىومنامثلهسبئةسيئةوجزشالىاللهفالوالشحرالفرآنفىةفي

ميثهاعتدىمابمثلعليهفاعتدواا

مفردةآلقطهوبحاولهاألعتذاروايصاصثاعنالتسليفىولى
ءصعامنكبشمنىحهياانقضتذىاشباباكاناماودان

ءطصخدلمرماصالدوةياماةحصالفافىلىالذنبطا
اءاخاازالومحرفاءناواندفقصانلمرزادناءانوما

اباالمثبهذاعلىتايبةالدهرمجلثمائولركالطأ

زلمال



7موالشبابالشيبئسهاب11

رداءاردادبهدلةصغرهتدتهلوناؤألصخصيرإ
اووفانلتنىاسالاظادنهدذاالعهـدمحفافى

اجاصازالأوطيقتاناككةمدفىابلاقكةضيبإ
اغطاسفنحصاوءصداجالونئرمهلمطعنهايالىاانا
اءوجزاآتهلملمطباعفطاألذىمنيئماكاتلىفالفيأ
اءسااجهلماقصباصاسوادهبحداراسباضوعدىإ

اءضطرازروهصءضلونطالنىهـثبوالنطلي
15نداضعتودوقدمحثبابانالهفكبناديتانفانك

حللمنبهامزواعنهوالنالبةإصبباشثأللاالعتذارمناتاالههتت
ماهفصعنيرهولهمبهعنكضزماالحيكلوتمفبتهمناأله

ادءاوادوالهطؤمحالواطالااماداكاءهـال11 وهوروط6عأ

هافواذوابضاحلمحايهاتفيرالىبهاصاجةوالناقداالمنصفعنفضلر11
اليتفىبراطقدالفطإكااوياواصعاوضحعمهعبارتهابماااليفسرفاليس11
االسسانفىسأوبلصرحياالذىصواءامرالازاوتيةالكامجزهالذىا

هذالىءالتومحنىفبعابكضماممالالماكاكنتواننجلسانكفامنصكضتانا
ء11

هوشريهويؤمننىمنهيصاةحىذباااللميهءأبىضتاىاباهببا11
ومعئمعبوالاغءاىإبامتاللةادوفاألنعاهـؤومجرهـذلكويجرىأ
افاضسإئاكوالقوهاومماالالإداىيبراةاكىارءارداد4دلكاأ

تغيرتالتتجدمانضهفىاحوالةانفىبغيرهءرداتجدلمنمجرىنجرىوجمزا

ايهمفردةقطعةوولىفاا

ابببئاصشيبوماعليكطالعاعذارىفىلشيبجمت

ايبعصغيراالعيحؤوليمونوربماببضاحلنسودورابك

ابمحثيبىظالماشركأصدلتبدلصبرضوالهضرقوماا

ذوبىصابفىبراسئاباتايةبهوتاناخثنوماكتا

أثوبءسواهءبلثحنتااذاوحبذاباااللطصكبوال11
01



والشبابالشيبفىالشهاب3

لىعببالالمرادلكنعببالمعثيبالتبتايمليسيمابالمااللىواليمبمعئ

سواهعيبلىيكونالباتراضبانئصرصتثمهواالبالممثيبعابنىعندمنا
فاذاوايضالىعيبالبانهرأضانئقلتنئفيبليىاوالنفسهفىله

لجترفقدالمثيبسوىيبساماوعابنىاعتزمنرضدالعيبن

واللهثاتشبهرمننيبالوانماؤتنالمهبهبئيماشمايةيصونوانبنالث
بهامضوم

ىااح

حتفياماوؤالمختافةالميبافباومحيطةمفردةةقطهوهىولىا
واحدوضفىاالوضافهإه

اشوأعصدوراطرباتءاوتزمطالحهفىضكصأاالببء11هلىأ

عالمالبيثعنالنشاوىدودلهإعنابصرشهاذادنأ
اب

شرعائمىالثيبياضؤكاتساخضاضبيةادبحنها

باألرانمحدفانهمنتقشتأننىوفبالمتنهنجتوهأ
ضرايماالميوثهباتالغابعلى5طهابءوهيبا

اطمابالقارعاتومضهصالوليلةيومفىوهددق

رائمىمنعفتهبلوموفامصبىاطربةغلىضذالىفافى

لمطتكلطيدوقوقصردذاذةلصىباععنىوقالص

اجميبفهرامصثبببفهرارقىمفتأصكادردمافواللة
الفاميدسى111اوجر5شرمانالتنيطىولما

فأئميخرفاالمااذاسإلمتأفئتالحاضطمنهضتئا

ائممزالمرلاخنىفىصدقوهاوماويدسقصقشتبالواا

صبمننطيالبمعصانأوالنفاءايومدعانافأل
لمطصابهفىاالاناامحاربءاقامئتملبافال

اخواشماالمشيبايدىفىتإقشكاممغثمصاعيدفعىوال
عوالماكلوممنسدىعبوبماهماركصكلم1يمآصنتؤلوم
مائماالسكلرجدكىعنىثاوالنجةفليااصيبباايموأق

يبنم



أل5الثبابالثببفىالئمهلبا

وانمإءالكاتاالىاالببروهاالالمبمكرقثضىا
االهالئمخلرلمزالدرارىطلرعهفىفياباضباطلبكثونعل

باالداهماطنىمقبوضالهواارنهفةرمتيامنهصأقا
إائمالددماممنبنفسىغنيابرهةفدكنتااليدىاندفىا
ائيشالتالثبفالظالفىصاذبلىءالجاوقدكنتا

همادظصدوردفاطنتبموقدضراعةزبراطماباطفىواخثع
مالمحاسنيوراندماتصفاصنصارقىاالنجاتنيرنتو

النلسالمدبحهللىءاذمتلحهرةظلىاقعىال

ابمطامسذلهمالهسدمابمزاالىاسفلربغضن
ممخسريسطصانهـبدتبوياراغبغرهساالفياصبنةإ
ذمبالمهـطالصئصيزومرزيراسزانكأيرمنزائرلىوياأ

ملرئمجمرسكملنافمدذاؤهرىكنوانعنىنرمالاتجا
بالسواهميصهمنعائضىومن5ءبللجصمندلى احى

رمالمتلبثةنهاضاوقدكفامهضالضداةعنىصاملونأ

الفمابماغباركنمنالودالىصدهلىهلارأسيمقفيايمقإ
ناماحلرماالصباحشردشرداعواااصضباشازحن

قدائماالمرافىراتوجصسيلإصللالىهلرأيىنجرويا

المياصمبإلمقاسعمافامقابيمقارتدىووسبايافدلىايالى
الزمضربةهراعاليهالحزفىالزمابيةاكفقداقنافان

ئمطاطوؤحكافطاطفدفىوادبشافنوكنثاوان

انافراصواناالنالنثاوءخصصتوانمامدراوومجزصححالحيازم
واشدفرافوومالعم11بيثعنتواذأيثهىكلعنالعزوفيشديدالنفس

ةهوامنهاالحوففىلثنالموتفىالباالراتماشيباقاتتوسمبهـداوص

جمذيمحطوانمطحاطةهحواسراوالحواطمبملشهـامنوالحذارلها
ومنهمخلصهارجلوخمالخلصالمجوبوالخالمعلبهالناسالنحفاملثابئ

مالمشابالثيبكانوانمازوجهانتوالخالالكففاننولسابىقول



لشابالشببافىلشهابا7

صةءالموادالبذالنومناقمررواكولاةوااخصعفبايؤذنالنه

ارأسامصتالىةالثاالمهومءافألهءوسهراامفىايئنبميمواالوالمسمالمة
اىهنصارقءاالغيطفينتودهاولهىاكالبيتومحنىقيوداواالدهم

لمايشبتةمنهظةوالعندنملنةالاذىافييراءاشبابىنلجصتانئ
ألبانههوثةمنىالمهورةايادمنىصاررتنضطنتاوشرونقىواخالق

المعارماتقحئخيوباارضولمعلىمنشتصوألالىالسامنطاح

او4اذهـاشأبباوالرادبطمثىاوصرعةزقانهىإئاامةمراوحرامامن

طابىوالافراغبغيرالببةبةصالتاننىغيرراغبمااصبغةفباأ

بالماق4شكاثهذهاهامنىماللغرنمنهايدإتوصباابةصسالبتوهاإ
هماوسابعاشيفيهواللمبإطالماالافئمنلاثةشىواهـكوىواأ

تنالموانعزترمالاتماولههـذابيماتامئوبمروهواللميايخرؤق101
واخكااءفىبضعصفراقاكروهمحبووالموافقكرفيكمانوممى

وانالثيبانفيهيالسببلمجبهأاألعياظاعرءوهذاثوماصت
هفمالوءطفتوابالتاألايمونال4فرازفاتمزولاكومثولاطماكروهكان

والاالنذالثقازتموالذموموءجمروفواذولةماهبمحبوهذامح

حدوةويبابددوفهـالمذموموهااماالمذمومفيروحوالمييخرألمجوور

واسزاريرباكوطءددوصالمهـوبالىوامادهوتاباكاردهوا
تجلفانهوىودوامهفقامههرممطنرولهكنلموانوؤايامهوإوامهمصاحبأ

المطاولةبلهوئالواسرارهفىمااالاضررامنوصبهددهالشدبحدوثفىما

تجصرميؤذنوانةاويومىقرةافإضهاةالشيمابمنالمذمومالنمررااشدا

عنيصددنو55ينفرنءالضاوانوننهومصااصأصدبانهرارهومتراا

قائمهرصيباءشااعنرانفىشكالمحاقلنابفافحدوثهوهذاهوفا
ونيدوامهوىونهمامهرصشءمز4فهماعدنؤثراشااالؤوامهاسترارفىإ

االمورطةرانؤوعانااكلالمماحمظاألتالضمررمنفراقهفىلمافراقه

شدةعلىبذفااداالثوكعلىيمحثىشهاممناضرلماصدفعاائرلمةاالفسةا

ضرر



أل7والثبابالشبفىاشهابا

العاللبذلألاداالمرءالدوابوكشاسالضارامنمظفلمءاماصضرره
نفهالىالسرايآلبذالفادياةاعضابحمقوممفاطعبههشالمجة

ثالساااخداعااألانرتمايااواقصيدةمنولى

فاررشصطاالةحفاحمفىآونةالثببترواترىىالت
اعذارىاالذالتعلضاقتفاالنرتهزقبلنضىذرءاكنتقد

نارابماناشدوافجسفىاتجدأتداتبدمنمنصفىمن
السارىماالكدتنرلمانجماوجاذبةللخيثتحنلملوا

ارءوعيفيهاىناخعناينضفكاالحسانابصارعنهريغضضنا
واركلمعاوالصعرفرهيزوكأطلمحباببياضالصلها

طءارانرلارنجحنارئاءباشداإضعرافىوتددهصيبادلا4تفاماا
ناراقالصاوايهضافسإلهواذعكناخرىدونمراصمضهئتئىزهـ5و

صافبهمادوتعدالحالاتاللثكوىداشطاختحارااشعظامالهاراااستا

لمحببهثفاتجاذبةللضيثبهنلمواثاولهالذىاببتافاماالمضارمن
ووجبأليتتالمامامالةفىقابرائاعالشباخاللفىالمضبضاا

نيقالابروقاافعمابنقباالشبهذاعينانئاءياةالشعرؤءصنعفى
انوجبإجمرمبابهباهذافىيباشبهلماوكناصاجاذبهللغبثبهنلمهااةا

طراالتوايتصارىاخمانماااإلقااؤءوالنماؤهءا دسلمءوصاعبا
صاضذمالنهعيهطاتارزىاابيتهذامعنىفىيياضحبامصالاوالذىا

رفتوهذاالؤارولمعبماحيفرةمنفعةلذىياصايكقلملماالشبإ
5ةوتحكالمعاقفى

عتابىاللدعتابااوادةقصمنولى

بىشبنليمامشييتلتغزالاقاعدارغلواذ
داخضابىعايهبفىلمنبتصموكلرضالبباطيوماولركنتا

ءشبلببيراخرىفانشبيبضاباظاولىتحطئفان



والشباببالشفىالشهاب3

اغرابوتىبازمنايئبءةصتخإاالمنايئواا
01اهابىونالشيباهابولرنءصبيبةباونلىاشفاعواى
وذهابىصبئمنروحاتهاتؤسايالىاىخعاقامتوقد

بشبابالشهالمنىقبفيلدىمقايىفىاالقوامظفروا

قراباليررألىونصالعلىمكنمىضرعاريامئايثببفها

نتالجظوةوالفواتطاندخزلالمباطالكتاذااننىلاالاببتمحنى

صلبهمنيكربوبحؤنانماالمميصالنصبمالىوثسثميبىثنوبئفرقفال
قاااالبيتومحئخدودهنعظوزوأفهبإهرتبمابتعحعلهوافىادةمو

11ضصتانكأألألإتاذاالنهخافضحرءاراال هريصمممنى

بضالالذىابفهـاطلتكلفىؤياخايكلمفىخضمالبخئلمناال

قياوقدمروفداولثافاإببتاومعئ

اجديدمشببانصولفقلتجديدايفبضاطاوفالو
ألاقورامحودفالفى

أديديبثأشهفثىبدااذاولصاكانه

اولهالذيتاافاماابصاطدونعدصيبانفىتفضيلارابعابيناوفى
اولونءبويدرىثياضىادافيمنحناهة5تباونلىشفاعاى1

أهوماتدفاظااصيببايليقوانمابابإثبايلقالوتغشههبتشضلدى
وجدتحئالمعئابهنفراقءندءتصفهوماولبستعمنفض
اروىالبئ

امىداضميبةاشرخحدأدأعلىمعثببهعندالمرءخفابرأيت

سمددشبابكقانصأيطبهبؤامصيغزواواال
امسيآصبهنالثوصلصتظاالمحيبيكىباتوكبف

امالس4ييلكاديمواينماوهأيئصيهيثارىيومحهوه

افضارةالمنلجحئيمسهوالمحنىهذافىيتصرفاروىابنووجدت
فقالألضبابضابصواورولنصكبرابهرطنالواثذوىمنلجاسه

اباالسوادتفىرتهظءاتدمولمادواالراذارامه

فكبف



97اشباباالشيبفىاباك

ابافيينهالاووادايخافخضابهكالثيئإغنشيفه
يمفعناضاصمحاقالمىفعارطالبهشحرهفىارجلهذاوفلفةا

طدفتاشارتربماثزاالاألغابفابرإهمذعرمةكانتواتيهاوغيرهالعب

411عندهئدءالمرخضارأيتاروىاقنظرقولوطالمقاااوإ اءحرجىا

عءااألفوهفولحداداا

احداداالثبابفقدعلىصتئفااصافابماألجنىتفاته

نوصنئالساللىهلهءدألو

51وداداطعدابكأبهلنراقالسيباخضهلمأا
اصدادابعدمزابصتشبابىفىتخابىرممنأ

ألابالحعنهذمفىاروىوالبئ

اشباتمربهدصدكىب4ثالموثلار1إايا
الضرباتمنماعدتعهـاةاكلودتؤلمرسراؤ15

بلالمعنىهذافىألوله
11طمتلجتاولخالفطبه5تجدنبضطاطارفزعت

اذالشتارضالمقتلةبداصعنثيب11خضبتأ

أارنجيتاثببنكويدفبانتانتدةعصبملرآ
مألإلهولهكر11

طارسبئماسيرألحدئافئندممداحبنثاضتا
ا

اطتحتااذينرطالهقبسإالماءتدانتصاوأأل
ايباامذلكتشةفكبفىتهاندهركارآابت

أصاواتلوفرالثخهءفاجدىءدقىوالبفهـطاطعمكفدعا

العرفىالثعربالسامبايةثألفاظهاحةابعمقلمحخاهانواناأليكوهذها

إمنىاظمنالمثعرامرممىفياالفظظو

ممثألايضاولهب

اراذتىإصإاأت11صاضطإشهنكيلانااردأ

أعراباباكوباذااشسبما5اصالةجمبنانببناثذإ



والثبابالشيبقالشهلب81

511االهإلوادادبوندواالنفسهآدمابئتدبيراللهإفى
اازهراانورصبمواصةدجوداصمنصبئاالشوالا
أضيرعاديامئيبالفهاالئايهاالياتمناالصالبيتفىقولىفاعاا

ارطثيبىانتكلفهفىائلحالانهليانخاباطذمبحداردتفانمامكتس

اقراباواخرىوهارهالحضاباتوخاقهئنههـعلىوانهالخصابمن
قااللروملاكبهيئ9نصالؤيبالماجعات

التعرليلةتيفآذااولهاقصيدةمنولى
صصدوفذوغاضةلدثلجنايةوهوبللثنيتا

أافئتفبتعريفهانءؤتبافبىعمنااوأحااا

أدهالمألوفلاكأفىالةوافبرهمننهبدلءهوها
اقرفوقرففهقاثقزفعزلبةابدؤهوريهالتأ

اقطعةمنولىفيا

ابيضاالمحرلهممنوهـالحايئوابئوالثبالحبمنىوظلب

انقفقشتانقضىلماحهنهومرلعابباطقدكغتاهافقات
111

دةءقصهءابتداوهوولىأأ
رطنهـبضومنهعاثعنامعذارلاالبلاناالثصعإ

اربقعنهارضلميققوعندبالمسالمتفجراعلىفزا11
حذارنفحالمحتومعلىقللبتهحئالشببحذرتوكنت

اواوارىصمنواوارىصمطالفؤادفىمشيببثا

دارىةعضءاسافنأوال4وىااولىعدادمنامحىةثحا
ااريشغاصالربثطزيراذابرههنتيماندارىحضوخقا
جولرىالنفيثاإدرباعطويااهئزجميومكلوىآتحبا

رهـاوادىاصقاضىفيوفئ4صاعلىاالهوىسوليإ

ايخارىعتلنلمجرافىبىتناطمالقذاةملقىانااإ

اقبلا



18والثبابالسببفىالشهماب

ارىكأإلطيةالمنوىاوطرقلةوايوملماراءاقيلأ
الثصفىالمتئصالئيباتناهفشالهاشةائمشيبلهبلىاماض

فىواشقاتواينمالحزنراهبلهمثالقالباقهاساالمهبثاضودةهاكأ
واالوارطنابالحزنهوهاهماوالجوءوحالولهالشيبترولاجلمنقالباأ

اوارند2واالوارىامنقالبافىذبماهذاأتؤحصالنارببا

هوىاهووىاانيقولونانغةاهلابسأيلفاناصعراؤتلهبهاشبب

دحهاذامحجوفياباطنوهـانيسالقلناوههاحزناجعرهيمفاداطن

يكونمافىقاكوهمالىءاالصانؤهبوالذتفأتمحروفوذالثهموجوى

ااالراواريثهوهووار6اوببنبخهتمهووىاصبباجاتمفالقلبإ
11نقاطهرالذىقاباجرممطسبباذاألنتحناىاينوبينهنصبةوالنهبلىأ

ببواهةمبابباسرادباسهلمجلىاتجازلموعلىانموااله
يمةفواسحةستاراتواأليرايممظداهرماادذالصاصواوقضسببهباصم

هوعنلمجلبالاتالىرتاالننىدنيفمعئىالمغلافجراقولىوفىا
المأدرفطاوعاوانفبلالسالتفىلااابافجرذاسبتهفاالمعودا
11صحححهىا

تعنقاإقاعاالطضرملمنااوةفىقصمنولوأا
مؤفاشاباردىابدممىعنضلومنمنلهكينسشيبماوبرفنى

هوملقىومناءواصاصباحللؤيوماشباناركوهلإ

نوقانبإألاقربواماامااةفىثقصهمنوأل

أاوقاافداةلهقطالثءثفامنضىوبصبطاذهب

اريقطاهتاطءمااوبارغفانقضضىكااااالنما

صديقاباباالاللثماكحنتخلةبوماخيرتاننىفلو

أصقطباالنعينفاعيشطعهـدهدمنقطعلىذكرتقدو

وريقابالثبابوغصنىاشراءساجماردأئىبرهانازمات

قاموالموءقاالفئنمتهثيىءئاكطتراذا

011



والشبابالثيبفىالشهاب

للنالمالمنازلىءسالاقصيداومنلى و11
إ

الدهوصهجهطبثاوحلنداسملنرأسضعراتفباأ

الشبناحؤكتقديتكوممهمومنينبالسنمشيبكا
نجطاالرةبردلىذاكنوقدتدافتيناالرةكرهت

ادونالىممابعيدلهنبرفبثابمفروالح

فىالجمقههناؤتبابواردتاالسوداالببضبينالمزكهاأللفاظمنالجوت

انواالحزههوماليناىايخاااختركتقلىكولبكأوودامقابل
أنئفيفيذوفاثرهاالسخينصحوقىكترقكتطلمللثحرالمئببهواالسباب

افالممناالربعينوانمساثكرنمرأسىشيبفىءينادبعهنالاتفيا

جاوزهافاذاتقدمهاىذاالسنمنرماادوادقالموتاداقربالنها

منوالمرتهرمامنابعدابالفمناقربطالنهـتمناهطعليهاواربىأ

والحاوىاكالبيئبرنظمضىمافىذكرتوقدفيهاهوالئنال

منيرقبسبمفرقى

يخماقالعرملعلىاقاوأماقصيدةمنولى
امؤئفتشرائفداثمنءءلياياعتا ا

طألهواكمشهحمبةامصعبطحثملىنلوا
الظلذارارءفىاحصوعنسودهرأسىبمقمننهويئأ
أ

إفايكثاماتجبنوأوترنهمالمغاظوقيتا
كامتالدصغيزللمناحةعنابعدالدخ
اوهرمارأسهنوابتشطنوبعالبهفيلمعاميقمن

نناللمفانابهثىاشسبهوهرباثفامالسيب4بضدظالمةبهونفيمذلانا
نهوالثسبببذالثذمتثنهاولكنواقععهوىاللىالفشبيهالجل

ذىاالمحميشبهالشبابمنتهواهالونباتعورضتاواولصيهوازرت
قإدالديصاولهالذىبيتافاماافضبنحالكلمدالثنام

ظحشة



3اشبابواالثببقاصهابا

منابعدببامنبالهاريشبهومانضهاراكالنالحئزفيفاحشةا

عنويزجريععيبوايزهاوالبنلهرهافانههاراامافباغواالعواحئىا
هوالذىداوصبغعنهاممزةالناسعنداالكثرفىوصاحبهسوبهار

ويخفيمابم5ايسرالميلالناغالقبالىادفاالشبابمنبهيشبهومانفسهبلاا
ذىمديعلقاالمامظاحبهدلقويالةافزافيدعوألىخبابوا

فوفاضةالعدىالدنظرالشمدةإ لىعنبعوسا

اقروفوقرفقاذفةفذفمنلبةابعدفهوبهالتكل
قرلىهمتهاالدصصبغلفيولماونعليرتولىإ
سقفاامابةباشبطاندرىوماذاراشببىوثإ

نصيبطوافىاإقيبليعىمااوقصيدهمنولى

خضيبطظالشيبشبصوارأسماصمحةفاتولفدا
هثديبصبابةبدعاايستصالىامجانجاالتريه

السهبليلةباتاااواقصيدةمنولى

كااصهبرأسفىلهارأتوال
ضربانيوماالبيضفلبىبضاو

االسرببترفيهكانمفرقءوحادت

ذنببلالفبتوصجرمبلبتفي

أهعتيينفعنىلمحانووعانبتأ

امنإبيضالمطافاتكىءنثمنمللريةللضربايصلضويتطا
ايحفىالانهـنفاصنديتهةصلمنئاالالبمقبئبانالسثبب
بعضمنشبهثمالثببذمالمقصدكانواذاالصالذايوفتصلىللضرب

الفصلةمنيهةبشبهالماثفهـانالوافننضهفىفضلبماارجوإ

انرىوةالبالضمنطيفموقعلهتتؤملاذاوهذااذمقولايخلص

البيضلظبىوبيضافكواوواالشارةواطنفاالختصارعلىموضوعالشرا



لشباباالشيبئاباك81

اثؤاضءواسقفاقيقالتيايمناذالكنههفيدوتالوتئ4دالثاألفهملماا
اولىفهوخةهبمالكلرمق2ثانفبرمنا

قطعةمنولىا

ادنيذرريهفالبذنبالمثيبلبص

اكصباصبموالبالصبابىثثرخفمبنا
االدهرشبااضتهىعذارىشيبوشب

حبطتجداضطوللوناتبدكلنتاتإ

قيبادتءتاذطبمادتءبواوكنت

11وشبااىغىغارأسىبطىوممط

علنماكانءاسمامنكنتاوأهاقكهـيدةمنولى

اوالذقنمذأرابينماءاضابارقمئءايمكلطياراعكا
دجننلماطباحوصؤزتألرممطوظالتقرىاا

دهماظحنلىااالفىثاووابهالدهراذرظنأىءإو
اواالرنالمراخلىشفانهواطجىإفبااطثاانانه

اايفنمااواحنالىالىعنصبىمناالهابميلؤآغا
ا

اصومعيفثم1حةدىءذعرعنربمافبوصصاالصاتهذهنتهبارىلستأ

كعونيقولمجزصافىكحفاماهمدعنباالعراضوممدوحمهعنبالعالولإ
الضعيفهرماخاثايفنواالجالدواالهابولمجزهعننىاذاكذاعن

اا

إابمبمردةمةقطعةمنولى

صوودالثدبفياضشفرىالهافقالتشديعنءاايمدت
دودءاءاالباوالعرئلهءبقايرالقصالبساعرها

طرودءفغشااعناقفقلتصةقاطباالذاتعنطردتقالته
مصدوداالخالققذعتلكنئءوصتقكنرأسىشببماصدفىأ

لوال



58اشبابوااشيبافىالشهاب

ودمىةوكأسطءلاوادةفتلمامحىالضلحكالوالا ا

11هودواأليمقالمبالىئوتاوالبهضبااليااصبعاكلماا
ضالفمماسنفرانماواسنكبرمنمعتادئالثيبمنهينفرالالمألرفهـوداا
الثاصلنظيرضالئاقواقيادادا

امتنفعىلهخيكونعراءورابظهرفاتانوالشيبإ

بهفسوالثأصااالبيتكلىوادافىنيءاطرلالبباضفىرانى
ومفلذةكلعزإصدانأفيثومنخاصةافعثاعنطاردااشيبيكون

41ءبوءاارةعندفىصانهاردتاننىوابوافبيئاوصانتحست
ابتوىابماوابيتاداذاتحامنبمنرداتوافىبهوءباجمازالوزجرإ
هوالذىابياضابهفضلماحسنمنوالسادسحمااطابلتواالمصنىهذاأ

السوادعلىيبالوف
11

ةمفرثقطعةوولى

ذزبىمنرأصىيشيبوعدتصثيىعنامامةعيانبماته
ا

صوبىمنالئسزاخنىؤبممعنىالثيبسزتلووفالت
ضيباطصعراعنالمىواودىصرعلاهافقاتأ

يبمثهنبدناواذاطايالىاسحاماميااثوما
بببامحوداداايثايىصىاالإساربضستداوماإ

طبيباحيقعنضسلءعبطءدافذاكعالعهقىفالا
قريبامفرقىرباضنظومرآتشسيبكيدبهوان

اصيبىمنبومافيهيكنىدهءصالىميزفقوىتألىواناا
ااصعراروبشذلثىادنفالالمحبةصريماودةاضالصانئاثاقاابيتامعئ

تدايسومااولهايذىالبيتهذاعنافصتوقدبالشبابيههوثبالحضابأ

نفالءودفىتضبضامحاللراقخفبشجلاروىوابطاراسشبا

اكاماوىالهـفىاقارضغمقهثذاصببثحهناسودقلأ

اذادهنفىفوكذعكذارهصوادفىفاقاصذب



اثبابواالشيبئثعهاب811

واغوهـوانماسيبافىءسوااتاوآتءوكبعبديشيوانااواذىاالبتئو
لاشاشاقاثبتانانكصناثماابتواقريبآتوكلفيلقوهتوقعبى

عندىوحلبىترلداااصااهانواىفيهوبينكيئافرقارفينىلواضط

وهرمهاحزاتدفحعئاالحضالالثميبعنالتعسايةلطيفمنوهذاا

وقبهوذمهءالنسامنبهعدمنواالتجاجا

ةمفرقطعةمنولمىو

اودىمنايهاياوداتتجداونهبذلارأسفىمرثأهن

اىلىممناسمياارأساضبلمبسةإقلىااويئءسابىهذايكفانا
011ىسمنتامالتلويبىثمتوهاالهانتهوىواداعىديننصا

أبدمنالموتيردلمانبثاكءصةترنسهصازنهلمنويثاا

إاههدىءفىالتغيرذاكركنالمأصبتفمنيوماواللومها

فردةكلةزطولىو

أمندسثيبىالموتبئطرفقلترهبالصانتلملىونيقوإ
قريبضيهرمحهبعيداوكمتمفرقىالطفيإطاردىتقرهـا

11رحاببيخريبتشصمذوخكصنىلمولهقبلاخصنارطببوكنتا
أيرةوازورارخبلىءاجةذوالىيبفعناالبكولم

جموبىنجاتطالضباورىتفطبعدعحرتدصفهءذاتوماع14

اوئحيبىمضىعرىعلىقبوانمابطثقفيثاا

يبابسدانئبهالمراديمونانتجلعيصذانتومايماولهالذىلتاإ

اضفنذبالدعدبتجرمنخانجاتاانغيركتقةعدالحفعيببلر

ظلقرةئضضورهنتمبوبىانالضايرادانلكوفىليتوباالىا
الىاذرواالزالشافعالنواعلنتاضهرترواععنىقلصذلماالشباب

اثحيراالمحنىهذاويمضىصالا

ولى



78الثبابالشيبئالشهاب

الشيبذمقمفردةآلقطهوممطولى
11

ديطديألصقموسقهكسواديباكلونبايلضكا
أارادالمنببعدوماعرتبعدمابالئوهاعلىممصرتوقد4

فالفاشاتيألحمنولىملأللةشاتطالةقلوبمنفلى
11

زاداالحبةدنزهناذالىويسنبيةبؤصبلىوعادإ
جهادالمثببعدامرئثىوعييالمرتتوأماألالثسيبوماا
ااأ

مفردةقطعةوعظالمسليةواشيباعناالعتذارفىولىأ

ادتاالحزدووصلىارجالئن4ءمفمصنونامماالىولفإ
اماا ااالردسالبغمنفانياتافىنضارتهوإيمنتوىو

صعردوألبخلفىلىتءامالبتااللبسهيبامافقالتا

وهردهءصازانواللأللوالفوالغدروالءوالوفاأأ

دسوفىتجراءدرةاجرمنةءال4ؤويففاظاطانإ

ادقمناالبهالباعاعاجبءافاقناهالذىشننااضءاقدواذاكنا11
نظائرمنكالمناءائادنااومافىيصئشاولعللولااملوربمالاا
لعدولنالعانذكرهاانظا3فىشااالفنااتياماالاضا بواروومهءور

نيوضماذاءكناباانذالثعنابوانعالؤهذكرعنلهناعكا11

اضاوةاسوقدابةاةطعننهماتئفبالغرضنوانماادظائررلذأاأ
االستوفتالفنهذاقصدناولوضاعياتققنظائرفانهرذمنمضىوماا

تعاطىومنممرةصىسالسعراثرنظإفاتعالناهاىوينيكلضزالمابحسب
هصغىويدهاو4غظيخالهماوايراداالجتهـاداالهعافاواكدهذحكلرها

انهمامحعلىاالوثسننهياادهادياوارشادالصدادالمربمالمامولتعادوالله
لوانهولويماونمالمحةوهوحبنا
هرقططاوآلهعدلى

إاوددللةواط



بابوالثالثبفىالشهابه
ا

نصمهماباصلهوجد

والثابالشيبصشابفىةياالى

كابإاصذاكادهءعماتفيفىثاشةمناةادسممااثكضاقدأ
فاعلونالذالومخنبهوألحتهناهتاهاضيهانثرروصفخنتفىا

ا

اإ

أا

المقاتلنثاطىديارتوقءاالاشؤصدةولى

أابلالمزصبابادئفيوفاقهصبىامحطولوقدمقىاوايئ
اخغامأشاملكاايشيباراسثثيخهذيولعنىقاصتوقد
وابللطالنكقاسبابانجاءحثطغدوةدموسمنولى

11لهوادمرعاوفاوببويابربماوالببلفيومبف

ثيماباذماوؤمفردةقطهةوولى

01حماالةمنضىبالجرىفأآلنريمزجهالضكالسلىنفد

أشرماقبدىقوذاكفعالت4حاذمبىااتشإللىتى91اقأ
لحرسىوالاعوافىبغنولمشببتهزياشمفاردلموزارق

صترسمةاالياملىرثمنضطلةلحهمملطفىاددسبىيفبئ

أاشسومىتقويمهالىردونكلضىاادظافرهاتطاشوفاقوىط

أخرسالىقنطمنايوموساتنىنانرةصقابيتالوبعنىوصد

االدنساسالمابذاكرضيتدفةدنسلهءبقايشبكانان
11صبهامنشىبهاسوادومامذبالثأوقاإماوفىاوش

انمساوىئاثكثبدعلملكنهزعواصدعيافىممروا

4المثمنيثئاليمزجهالثبابوهوبالغلىمثكاتانهااليلجميتامحنى

انهمافىاثيتاومحنىإيخريسوادياضىوصارذككسناتاثيبوهوبالفر
ظامرهبهةالمعذىااسإباهـيثباةتهمععنواوصالمخيبعناسلوااذا

وصةهببه5شبمفىقوايصات4التساهذهصكنمجعاباحنمن

ونحالفنه



48والشبابالشيبفىاصهابا

ءا

قبسواباظاوضالغهظاهرالرهغيئبهىفربوالعائدةالفاثدةفىلهومخالفتها
اوقرلىاخرىفىبهينتغصالفىبهضريسفدبهصيباشبهالذىااي

ةءببرابواطظاذاافلولمذاكقاتوانماوابابثفقإسشرمانولا

انبجرزوقددواابخطفطوايىالموضعهذافىحاباافنقلرالاسا
ووجاهتهنقدمهامابعمقدونضاطبهمنبحمقعلىرابباالخاطببقلإ
بعدولصثيرهاؤلهذابمالفصماوفىطنتهوفرلهفللهاوأ
فلألااكذفليروذاكنمآذايفولانراواسقاوتحناسفاناذكرهـا

يثأنممنراسواطاالعهانانعناهثاثطببتاوامابئاالمنبنرقإ
التائريئكئنمنوالشيبمقاربئبهتوىوزبارتهرةمنزيارةايدفصان

ارابعابيتاومعنىحراسوألاعوانهومندفعهفىبغنىالواندبئ1اا
وقدتفدمانظبرقولى

11االنوااتلىمةعيدلنبركاقبمفرقىوالح

أااايضاتقمموقدعنهاللهرضىاخموقول
هالغابلبالقوتضلدىفتهبالمشءضوالىنعشوا

الببتفىقولىوسنىرمابانحصىشالشباضاهفالاروىابئوقول

شبهةواللمحماوالمحمقذلكلكبريفافانقامئحنىانهقناقىطومساطاا

ونبهبراجمبراارأسرفحفهوضيسافامامدابمنالميحزقالكبرانؤ
عنويفمداتكبرمنيمنضبباانفاردتشوسورجالاشوسلقادرجلا
السادسالبتقوقولىصوعانةواالشاناشوعويورثبرآلأ
عناكلاننىبهالمرادونانيجرزاخرسالىنطقامنايالوساننىا

خريتفالكآننىالهرمجزالكبرلضحفالحطابءاستيغاعنواجمزالمجة

اباعنواسكتمالىعامسكانئايضابهرادانوجمزنطقدةاأ
اطا
وأللهيؤتمرالالكبرفانضابىحافواسنكالىباسترذالكاكدرهمحإ

بيتافاماافامنالثذوحسكأالامكشوفسابعاوالبيتياىي
أديزيدفيكراانيقالانلهويفلاشيببهحماايهشفاناالجر

تتوالمزبئلةالفبهتدىذىاهذامملتيمماننىابالففىبهراعلىا
031



والثبابالشبفىاشهابا9

كلمنةمجرالحياةوجودعلىالدالانفسسوىشيئاورحلمالمشيبناذا
والةاذوالمنفعةبعرطولفىفائدةفاىووطراربوبادغانذاذوااشفاع

متهتاعاالوطرلعظاالترياصرالهنعالولبرادوانمامتعة

ممالمفردةقدآلوذداثمثلفىولى

هالبشرنضرةبوجهىبباابلىلحااذيالىايومشظرىالإ

معتذرضكيربجنىاناذاجانفىاضعفيملىفضعلىجنى
وطرىمنلبسماوألبسئفهراقاطباالقطارمنىفاصاصا

ذرباطصاذرتوانمنهانجلممقربربنوحذرتوقد

فدراالىلىردالسالهةظلضهممساقرمالىشكوتفانا

عرىمنارأسشيبايامفليسسذوفىطولفىشئتكوقا
هبعرىوعنحمىعنلىهالسامصببتهعنيسلىظللمنفقلا

الشعرإدهرفىاصروفمنععوبةلربعدسلىياقوبةالهثعرا

افصركالالففاهعلىلعلكلفىكضثببهعرلهطالمانانأت
راطعمنمؤتووكرهطصحهطمءمنويركأمشهياكنهإ

لمغررليسياضمنمممفىنحاشعرىفىيباوخطاتنتجفان

النهرسنطمنءافركلسولغامىجالراقةاشماصه

جمدانمطارمانطولانرففصلىاعداهطرلوكلدافرلىسئ

كالقمبرفوااذمنضدبانواذافاذةواثمرعاجالباذاوباللبا

نعزوقالاهـالخرربصياضمنفكمشومهبطواالشفاععدمفىارمانا
اخررااضبنانوعيداإضصفليمىواشحرافهونهلجياضالمثيبعن

4ءخعاومرلالولداومؤهبتهذاهرمافااببتوئنىممدوحاإ

مفردةقفعةوولى

مسخرفيهليلظلةزرناكاذاوالشبابنجرمكمشفالته

معتذرالشبببضياهلانماهعاالدهررىالنمنففلت

ال



االثلالشيبفىداشهاب

تسنزالثببضدجمبعلىمظهرةسيبابهذا4ألدطما
نضراسودورأسىعنهزاغمائيفالشيبءوضومنىتريئ

منألنبماهجصارالمنلامحنعنوابوابيبضممأنهاالولابيتاصنىا
لبيتانوسزهسواداواظهرهءضياعيهءواسءبلقايهـمالبزإرةوالنا

يطلبقابرشمنئيباوتقريبمابهالمقصودالمعنىفىبيضاناالصران

مناويبرزمستوريمتومهاريظبانهفيوباهورعلىظاويؤؤميرباإ
اواكصكايدإالفاأا

مؤدةقطعةوولى

ههومالمثيبقبلئوثيففلصتايوعئاشابنضوتا

هيدومجالللىيمواى4نجهةاشبابظلفىوفدكنتإ
سمماشيبفىبماباتواطيالماناالقوامعاوقد11

مديملجناراصفيمباصياونزلجيولىاتغنيائوانإ
إوفتواواباةصيباكاوانتيمموميباقبلوشيئكولىمحئأ

3فىاذاللىءااللمألمصاليكرزوالهفيولهزدةطالهجرتذلىاأ
االافبلهونرففمعهمحالةاليبفالمثالههوممنشيبماالنالضرورةا
55اثحرنااالذلىفذاطأ

11

بهمفردةوقطعةولىر

اايضاارأساذرأىواعرظعئصذاا
اطنماواالهوخضاضةاعئاونضا

افرضاتحصامامىارمامزدواسا

اضطواضاظارأيىبشيبورماقهاا
ظفاعىقاىسمناللبيبهاتهال151

بغضطببباصارعهدتهوع

ارضىلهرأسىبثثهيدعولمبرضىن
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اطرمصاالنوماامفصلىفال
اتقوضاءخباقلتالشبابشرخابئ

أضىذداافيحطالصوافىمنيءاو
مفردةقطعةوهىولى

أبنوؤدقربىرهـاإعنىد
أهثيباارأسمنداحمفطافىورأىا

يغيباانوبأبىالشهبابتضهابكش

أببدادوفيرانطكدتاوصنا
داالعيوبالىفاهدىياشابالعيبصنتا

11فاتوبابمالبالثميباذنبتماقالتإله
أطبيبااجدمنهلمدهبهىحلءداهودا11
وباذنلفصممكذنجاوبدلمأ

االنأويلمناجعبببالباناصشتاوذىامساظإبيتاكلب01

النعيبنفسهالمثيبمنلىفصاريببالنتيماننىيراثانهااو11
نالشبابانالمراديهونانعوشانبهالشهويخفرنبهبنءالنساا

كلوبقبتفئاذيتالشببنرلالجلهلىمغفورةفئنتساترالعيوبا

اعلىوعالقتوبءلىلمتتمحببانزلفاالبءفئهـيمنلمانهألوثالهاعأل

إاعابهتجرمءالنسالينابدايبإشميباذافاناذونسبت11

11قيممفردةقطعةوهطولى

هوفداقدوالمشيبشبابعدىماالشبابمنىالتطلبى

اعدراهاوجزةسناالسنينعلىانفتوقدشبالىايئ

أماوجداالنثاطوصصقاهووااشةالثعندىبكأكن

اابدااواهارالماقنىفارويدىمنمفىقد
ولى



9لشبابالشببفىافمهاب

األمفردهقطعةوولى

االشهـبضحراالوعاالهدهاذىاوماكانصدت

يطالبولمماديهصلافئزاؤمنموزار

بركبفادهرابهارالذىذاومنكرهاهركتا
فصلىءومةااضؤهاءقرىاكط101نارأشهإ
ا

اهبءفىبلحبارقاوافعهعدالخكوكباأ

بىمئردهوودمىزادىلهجاراحتاصوقدلحىا
اذنبولمقالبامعاقبلهاومنصهوانئ

بربالىقنصفىالهوىاهلمنكنتوانحظلىوايسها

أيذهبلمثميااءجازائراقبلهرأيخاوماده

اذاثيبالصاحبانلهجارااصبصوقدىطاولهالذممىاليتمحنى

ذااعضاماؤكانانسبويعترقبههوإهزلءطاالكثرينقصملىإنا

يبالذهـانووآخراوويحلااليامعلىيفنىفهو2يزودطبالصا

بظالمةيفحلواناملهكفهلمجعمقمعثيبهحلولعلىوحزناعبابهعلىمرهحا
11

محناهاألمعيرببتواالمجازسالعلىتاواففبتزوداإفيظاذالثوجعلوم
حمطورالمزوذالصالهارؤوم5ءانصرافهعرزانلغرهءزاكلشأنان رامى

وفقدهاالحياةبذهابااليذهبلمازاراذافافالشيباالباقا

ئيمفردةقطعةوولىؤ

الؤامجفافىرأسىكرهاجللفذبالمشهعنالتسألنىأ
مغامالمشيبارصفىاذاتواصبابةوااهولثاأ
االيام1صاشاتتاتعاالرقطاافىبالثجنىماأ

تمامابيفتمشباباانساناطعندنقصص

موسقطةامانجكنجلفىكوتايتوماوسقامأ

يرامالمارمتبهاريباادتقامحنجةعىرمتومئإ



يالشبابالشيبفىالشهماب

ةمفرسقطعةوولىمال

150001قسساالدصمغعلىاالنذامنمطفحةطهـوماللىولإ
خلسااوسلماصنكأقوسلوفهايكفوثمنغلالذهـذامنإ
هـاايخوخمدوبختيكفىمنكسفبدراروفىاراكدماا

درسااصلهمنلعوصنرلهساطلرحثاكأنم
الاواحتبساطابمظررانذىتةبخظرةوافىوقدشبئاضرماها
االادوةونهـوىصباح1نقجزعمضمرباناعالتأماءاا
محزساالقلبمنىءساوانربىبهيصبشىمنماكختفقلتلها
االبسارىفألتذمنهابدلتعتفىبسةاالالشبيةوماا

جدطامالشيبأقامإلىاولظلمدمزويئذالذىكلوفى
اكأطصداالهوودففارأسىلىءبوالمضئ5وااتطلالا

اافداةقالبىمنالتماوصمحاقمنعودتذىاتروىوالا
ا

االنهرةضطعةمنولى

شعرىنالمجيمقفىلكلشحرلموذلهقلتهأ
اعرىمنبئذىامسباصارضهلموانخذه

ىاعصمنكاعصالزحوطلينتمايابعدلىفمالا

اعثعرعلىسنىونبصويخغهاستينعرتا
اإبرااكؤسءملألفاجرعلةمنبكءداليثا

إقىماسلبعتنقلهفىيسسألباتبالصماحبنضتهحجمفقيلانا
إاأاحدانفالجواباةالحفارفةوإسيرالموترشذالنهبفيايكرهوانماعرهمن

المثييبكراهيةسببفىاالظهواالمثرالسؤالذكرقماالشيبلهيهرهماا

االذاتفاقدخبهطصوانبهييرهنوتنهخدودهنومظواقالنفور

يبايفارفهانفئصفهابهذهكانومنياةابهنثمرصهواتاحيف

هاءدواوالهاءعلرجالالئادوافمنايسعزيمياداطبمفارقه

ولىا
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11فردةكلمةظوولىوا
حاأ

اضهاءلونهزاهرحىعنالوتوانمارأمىبثلخن1ولرت
باءعبئمنابدقوالاشبيهـعنفتاصماولوانفتا

هنوالببمقويخافهيضادهعابلويجانسهيماثلهعابمونالاالنساننفور

الوالالمثاكلةعنهوبعداتكأنؤنفكيفالمثيبلونناوزفقيءالنساا
الثيبفىالعادةسااتا

اللمفردةقطعةجملهمنولى

امشهىءعلاصلىيسالنتنسنىانقملهنىورالك11
11

ذنوبالحسانعندلهوإيسهمعاقبوآمنظالوعافبتئإ
ادهلمجيبالمشيبذاكعنكصديانمارأيىشيبلمجباوليى01

هطوبوهىنوراهـاآضاخكوروضةيلىبدراإنءهبا
يؤوبأراهماثئفدكىءوقدبابالثءشخوالنمللبنإ

االتشإلخوافنإقطوببااروضقرهونوهرهثرشيظلممااماوصفإ
الىءقىاسماانصازاخكباونورمنهازهرمابهشىاذاالنهوغرجمه11
4مكبالضعالمبهانورادفةفاطببانهءاواسؤاخضراره11
ا11

مفردةةقطهوولىىا
اداةذاكلفي1نتوماشيبقوالمطالصوقدلمومإ
اسوداكاتمامقاألايمقانجعحضواالوىمنصبكا

اغداهطبقيتاماهايمسيتءبمبضصباالومشلزمينىوألإ

الخادانعتدباحوالىاياداصنومعصالةدولرخالدتا
اوفرتذمراااليامعلىتمدةنىتنتقعاواشبلموكا

مفرداالناسمنفرا1إابيتيرةةمنديةؤالمشيبواناا
ادااوسالنوغنىاقرامةمنالخطةباداوس
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اردىالىطريقفىاالانتحااردىمنيومانفسياتفرىنالا

إائبللثاالصشإبعلىوعنفوفندالممنالنالمعنىفثطمافىابيتاأ
اابىنانصفاانلومهعنوقفبيسانيجبحالولهدلةولهولهقىإ
االشعرالنايتهالىوأليذهىاوامابعصقعلىيقتصوانتءاقلفالااااالا
اذالمالومببفكلهالىذلكمسبل4بعضايمقانمااضهببماعنفىاكأ

بهـااىألانالبحىفاللومفايةاالىبته
ا

مفردةقطعةوولى

هكءمايئذاكارفىولمالمثتلمارأثيئازها
101

11يمالثواللهسنفاعالارالعنىمشلىدفعزالوماا أا

ادهكالمهاوبثالمفاماتبةلماالدهرلىوقاقا

11لكاهـهاطربالىئيهؤهتواةولىؤة

الهلثةمنبدلوالمضيةءفداانهةثواهوابثثاؤوليبهنماطفاا
دهاواستفراهامنآصيرهاارلدالنيشعرىتقدموالدأ

كمفردةقطهةجملهمنولم

هطاليلهمطت4واوبكبئبطان3أيا
الهت4ؤلىنكنلمشيببذوبواخذتئ

أؤيلهاحاذرهامشهخملةواقىيفتقى

أدهغيلهيفمقلملماقضىوليتهالشبابوفض

اوسيلهمنلىمافاآلنوسيلئالشبابنا

مفردةقطعةوولىر

اىدوحضطوراحاصلىكنعرىبإهطواالصباحايلاتقاصم
11افىىاثمادساايدفنجصبفيايثبهوللىنهارىاعطى

افدممطاوذنالوىثيشصاجلالهذااابيروالصبمعسودىلال

فنربة



79والثبابالشيبئالشهاب

هىالمشيبهذامناصبعاؤوفيلتفئتوقدااليلفنوبةإ
أوالنهارلاالثفىءوزيعوامعةاهذاالنبكشئلىمنفةاالياتهذها

الترتيبهذاعلىاالنالىجدتهماونظيرمماكابهـوالثبابالثبمن

الشعرالمأؤرمنشئافى
11

مفردةقطعةوهىولىر

11الراصغحاوهةاصلابمفرقىالسوادالشيبعاقبانا
إاومسافيمفارقمنهيبيمقاردىقوسرمتوقداخطاتهمنا

ومصابممعابسشهندنلمففسبلةابهيمااليلكانلر
الحوجهبنينلهيالسودضاحكوجهللحبينالبيمقأ

فارحنهدواصبرهنجرياجرتاذادءإابجدعهنواشداا

اطالغرالمنطربقاوعلىلةاطريقالتغلوالبرأ
اغربدخغريبمنعنهوالتسيةللثبباألعتذارمناتااليهشهجعتقلىا
والوفمعرضكيرففهوعذوبةموقمعودكأنهمحروفوبينمفلا
أ

بثاذىاهوثانااببتعنىحهؤعدلحثملذالثمعهودوالمتأمل

صةملالسنيلةتبفلبىابيمإسواداانمحديىوأدلبمطروق
نمةالاالبلالنتملىمامالشمنتوانتعلىنعاللىوهذااصابموابالقابس

مبرفةفبرفطفاألوطارواالسوادهبهاندىليئجبالمصااالنجهاالفراضا
ا

النهيذممهلمالشعرياضذمومنالثبياضالثبابسماداصيس

اانماااليلبمصاةجذلكعلبهفبنتضقصالكلعلىمماثاعلىالبياضففل

اهومومالملىنحمحهنفعدكلهـاالمحهـودهباببالشتنالالئاالوطارألنذمه

وهذاعههذهسمادوناألوطارهعوتالاالغراضبهتدركسوادفغدا

إاعلىسمادهفضلشعرهببياضعبباذااصالئوبهقاضعرافىمطرحغققاا
اايفافعناهارابعيتافاماالبيتفىذكرناهبمااثذفىريعتانبياضها
اوانورهافيتضاحكهقولىمنمضىمايئعبههالغريبمالبديعأ

وحطاقطربافاتقطيأ

311



والشباباشيبافىالشهاب9

11مفردةقطعةمنولم
اىمشدعوتاوشبالىفتصكأنئالشلصمنىتصدن

ا

11هىبصدهلىنجةءفالاذامضىحبصعنسلوىوكبفءأ
إ

يبخغيرمطراوادجفاآهليخربعدهربعأقأ
أونحبيوحدعلبهقفانماالثبابعندىتدلىفال

مفردةةقطهوولى

هشدفمنءطاصتحطززجاينةديىأمنا
اهلمئخيباليزولملهبهرتلوماذاكمنوالمجى

اتءمنالمزبكمزذارابدثبأجماكنتفانأ
تئثمناصلحيبىلىسفيرتيوماانتوانها

الغضبةسوىشاإثكاارمانصنيعمنتغضبىفال

تحصلينئاوالشيفيدالالغضباتالغفبهبىشئفالكقهلىمئا

اميتقمناقلعفشييهولىفامافازرةكيرمنضبالمجردملىاأل4ؤ
نظائرففدنقدمتا

اإامفردةقطعةوممطولى
امامهسفهتاذارأسبهصمنةاماجزعت05

امهلمططبألموشدبدالصدودتوتنا
مهطابنصمنهكأإفىرأتلماوامتعبرت

أ5لمءهتوضعمنرقطإةاأعلىوألت
االثضامهجمرنهارلونهااثغامةمشلا
هفلالمهاليثاشفعهـاانصءمةظلتواأ

المالسهامنقائلمنولهاولقداقولها

العالهثرفاةبددالمشيبىالشا

من



99والثبابالشيبفىالثمهاب

خرجماءاتهااوهنىالسالتثمرباةالثبابوصفومخنصرهالمرلبليغمن

واربهائآشريئواحدهـسنةمنالمجةذىلىالىندسمنالمثيبوصف
وصفمنشىصعرثالمننرجفاواتفقالمهلوتراىاالجلتراشوان

نمحسناوهووكلقولكلقالتونجقولىواللةنفدمماالىءكمناالشيب

فىكنابئمنالفراغوكاناجعبنبهوآعدسبدناعلىاللةوصلىاويهلا

وتسعالف90011سةشعبانعشرتاسحباركاالمجةيوم
بدففيرعلىطاقةاصبآخرالىاولهمنمفابلةبلخ

اللةغفرالملألحمحدبئملىالفتاحربهةر

اوآلهبحصوبههءوستروبه
إصعن

والشبابالشيبفىءالشهابكتابتم
بمناظرةاطريفسلوةويايهفؤ

الجاحظالمألمامواظرالىؤ

1بسءع

0011ضال
ييءثألآل7ة
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الجاحظةقى

المعروففأاالكنافىامحبوببئبحربئعمروعحمانابوهو

البصرقبالجاصفا

ولاقمقالةننكليفاانصاحبهوراالعالمابصىا
نوالمعترلةمناحنليةباروفةالمحفرفةاتنعبايهواالديئ

وهوئهوراالمنكلماللنظامالمعروفابفىسمارامماقالىيذتا ا

نابياجمهاتصانيفهاحنومنالمزرعبئيموتضالإ

واتبيينالبيانذلكوفريبهكلءفيجيبموقدالحيوان10
حظطابلهقيلوانماالحأقمشوهنوجداشةىوتصاشفه

ايضالهاليةنوصوءالتوالجوظكنفاجاشاهجمأالنا

مجالسحفرنااثالسيرقاسحاابوقالايضطلذالثدقىاط
منهفغمقحعلاباذكررلىوزيراكبلالىبئلالفضالىاالسضاذكأل

لالىخرجفلضوزيراتصووازرىالحاضريئإحمقإ

ععلىعادتكمحتولهفىاارهذاعنستاذاالايهـطكتصمقك

وافقتهرجهـلهعلىنركهمنابلغممابنهفىاجدلمفعالاثالهردا

قلتالقامماباالانسانالذلكصارضبهالنظرئولجنتإ
انواذالاسنصلىولماثاواالدباواللةاةظالجا

االولنصمإعلدوكانبمالفطاصابهقعرهاوأخركقظاباأ

يمقبالمفاراوقرضخراالإنصفاحرارتهلشدهكافورابالصندل

اصمللفهصعيفىيقولنوبردهدةثودرهتهنبهاحساطا
صاراتوانبرجلىاخذبارداتااناالضدادجمدىعلىا

لرقرضجمفمااليصجافيانامنبقولانوبرأسىاخذ10
الكهالذدادهلوصمرساالكلنصانىومندهعلتمادالمقاريصقا
ا

حممدواثماالبوللىتسرحالحصاةوبىأ

أؤص



01مالجاحظنرجة

ابهاكايامتصتذشيئتةواتيونانواترإ
01االثمندلجددرلسثوللسعكنفعقدكذمنك

01ا

اللةءشامافبهافافتالسندتقلدتقدتبمقالالبرامكةبعمق

اأنخشيتديارالفئالثينممسبتوبهتكهامرفتءاقبىلفازص
آالفعرةفصنضهءفحيخطبااللفيبمرفطااقفنإ

01تفربمافىانرفإايمكثفالمناقيبهألشة4اهليلىكلفىلمجةاهاها
فابمبامحيلوانهاالجاحظانفبرتابصرهاالطوانكدرتالمجر

فطداربابالىتةفافالهفصرتوفاتهقبلاراهانفاحببت
يبضرجلفقالتانتمنففانتءصفراجاريةالىرصةففرعا

عالصمايقولهءفاريةافبلغتهصيئالىرانعلباأسرانفاصا
الوعولمنبداللالربةفقاتصائلوتولسائلمابومابلبصقا

ااراهالفبلئوسعبالبصرةمازافدلرهذاقالهبلضؤإاياا
اردافردمحيفسيتداذنثمطاارأيتدفاقرلموتهتجل
اسالفكاللةرحمفقاللهبتفانتاللةكاعىتكونمنوقالل

الدةاالاالتد4ادؤإاالءالسمصاك6آالأ وترصهرياصمهـوا
ا

اسألاناففلتفدعوتورعباباثبرفبمخاقبهمابحبرإ
فانشدقالثعرمنشبئانجثدقاناشيئ
أالمفدمانتكفلرسلىءمشبتفطالمارصالفبلىفدمتوان

11مبرماوشقمقمنضضطرمؤصروفهتأفىالدهرهذايهنو

11االهيهينمفالوجاأرأثفئياقاقالدهليرقاربتفالهفتثم
نمفلتنيءفابثيضمعكذىااالهاصبمفانقافىالقات

أمائةلهقيفبىلهنحاقخخبىعلىوقوعهمنمحجبارجتف
الجاحظانضدقالبرمصاطابووقالاهيبة

ا1خلدوماساجهفغابواهمضرادقاةانانو
ادواومكالصديقكاتانونكزسهاصتصاقوا



الجاحظةترأل01

بالصرةوماسينسينوصىصضةانحرمفىالجاحظوفاهنتو

المهحدهءالبابفغومجراللةرسةوتسعينخمسعلىيخفوقد
ءالحاوسكونايمابفغومحوبراهدهاوالمههلةءالحاوسكونا

بعوالجاحعموحدهءبادهاةالواووسثونالموحدةءاباوضم
ممناقوامبمةءظاوبحدهطمكسورةمههلةءصافاالوبعديمابا

الالمعبةوالبئثاشهنونفاالبعدوانونعوقفالصربكي
ءثاوبعدهطتكلتامناةالمءالباسكونو

بئكرفيلبثالىالنسبةهذهمثلثه

خزيمةبنكضانةبئعبدمناةهـ

ىحممصلمء
أ

اةألل
كلش

اءألأ3ا

بك



مالواظرالربيعةبمناظرزهـراطساودكتاب

ببئعمروعثمانابئاألدباقمىاماالبئالشيخمانالىافريدحيع

ثجشاذرحمهرالجاحظبم

يهضلمجؤآيذآلماط
انفميلوعئنماومديمنمائوباسالقسممقسمدتهداطإ

رمهنوانكرمهطواهروببازىنههجماطنجمازىدا

صاهدابجهدوابحدمداصكطبافمكألألتجازىكهولهيوازال11
إ

منعليهنواامعرنهمنإطاهريئاعلىمحهدرسولهعلىاللةوصلىأ

أأمترته
ا

هرطبئدايحىابالدفيامونظالالثاقوامخدمةفىوانايوماخركأا

الىكارهكنادكارمءفاافىوحرسهبماالمحاققهذيبالمعالىفىاللةاطالإ
بكفظءلمااعدوعمئفهماةفواضلىابانداداالفاضلىعدوحاطفنامه

عاومنفرمزهامنهمورفعهفيهاكينهبعزةالديخاهلووزمانهايامه

متصلياإهاكنتةصقعنالنسيمببردفياومتضديابارحدهفلةاطمنا
إكاتااحباقعلىفيدموعنجدىهاصدرىفىاطقوابربلحازم

مطآمخلثايىءبتفاطمبمشكيرهطباساتغنىانكأبهاجلمنقفرا

واذارلزلمفىدسالدسلمنانكدرتنهازاللساسالءبماتموجععنعلىبهاا
جرمحطمنلننراواخرىعينعلىبىواضرأبتدعتئروضةمنهقريب

هـباددنيلرمادغمنسلخصافاالاالنفجارتأهذااالجمارأ

أل



والخريفاربيعبمناظرةريفاطسلوة01

دتفممألاالنهارفىمراضارعلىينسابالنضناضااكآالنهاربوريد

خالياانامنهاتأهلممايبافيهوبانظرفاليابوجدىبلوحدىطيه

اركريمنفمىامنالثاذاالنهدىوعباملنضمىوامنىألااينفساطواتغس

ولمجهماالدبلبحمقاولمطربجواخراالدباهلمنرففةفطقتئشفسا
اطنرئقتفىءوسرقتمحهونفاريقاتخامنءلابلىالةشابكأن

11ؤذلهوبوابالثبال6وااتصرفإوبةافىلهابئنتصرففرقت
الجئبممطوثغردقةحلاحنتىفىنفل

هرابخليفمابااللبابفرالنفآتاكونااللةقالوعينان

ونجتهمنرالنعلىؤفصماصداغالفالقغرةعلىصالضمئوطرة

لهفجاوجنتهفيهصوفىالىولوادوناقالعثونحرقعليهاوتم
وجهملىالوصواوصةورالوناالمسكوجهيغبردشعرحسنمن

المفربفىاويردهـالثصوروفقطالمصمنمحلهادوبردهابدرلبخ

بىقيطولسانهوجههوسباناواحساةصةنامااألثراقدون

ابارداءط11اذاللىءابواردامنبشئفاسندعفاصفدمئمنبعق

ايدىدوشبهىردطحكاللممواردمنذصاالءبشالالذلى

تاالتخللوءوهبااذىكليمنويقيهءوااياطفهالصبا
تفرضوصيهادتءسومهاهادكلطفبهايطلعالمجالغلمرآةفدبرارباض

لحبءاجمونصاونجثاووهرسوإهـامسابيشغرزتبلزهرهافبه
ثغرمنوافترتاالنضحراربرجدشاربهااخضروقدبومهاش

اءيرإبغديرهاءادكاليظيظاألرض5ووكأناالزهرلدرهاءحصحا

محاالىانوخاؤهاارصباخغاتجارحصبالةهروفيئهوصدبزرقته

شرارداةاصانارىضاالكأألثالمعطرااءارباغبراالرضتجارى

كذالثارهاانووبازهارهاصاتثاكلاألرضانوطرةاكنجاتط

االرضاثوكتماثاهابازهارهاوافارهاءاال

لبمبخعتبمالموزرشقكركمىايضد

والمط



7الخريفيكلابمناظرةيفراطساوة

اواالرضساجدينللةرأيتهملثواقروعثركوكبااحدلىانتقعلالبو
فتصلموانعبرامفاخرتهافىنحنؤبينادانيسصواشرشممتفرأو

أكىفىمفرقوالخزادياجاشسابمنمثرضخعيخططلحاذنظراا
لهمحاواالفرحيقومهطىاطقصيرالقناةمدبدبالفزمبطنةالحرير

خفةاالرواحءمالمناقربلحيندهلحطىالكبراورالىويقوسهيخضى
فاوصراوبثءذكاوالقلوبممأليرفااوذثرذكاءواألنفاسوظرفاروح

واستقبلناهؤقمناهبووفحاحهياناالمساعوبهجةومالحةجاالوالعيونأا
شيبتهعلىونفوسضافقهلهيبنهبقلوببهصراوطرنا8اليهطرنابلأ

اةاحبعرفهفاكالوخصورفنافناووسرنافبرناراففها

االذىابالثناؤيمعليهفاقبلنالسانهيموفصلعنهبمايمجلتناواهجأ
وابههءبهالمثيغذا1وسباناواقضصناظوفهباناواصنهكناتما
وخههولاطعنهوجهةتهومجاههومفبالالموفنيةدهافثرةواأ

احرةليححنااحرورنزىالطياضفيمخرقسمقاشحرو
اريانامزجساعيوننصرانتذوعيناهابهرماقتالياض

عىاالرمضسانبردهـاووخبوراروراالفعارهلرلساشايصوصاجباه

يهزأإدرىاونهواالقواتندىمنبفثنرواذاألوااليمانبالبر

مهالنهببياضتفصنهومحاسنففإاعداضهيثغانفهوبالمرجان
توايسإلواوألواعااالنممتءهـالنعهـبابلوحوب4حهسورهرفئ 101

وفاطاواردىبذعاألرصادرفسبملهووافناشاضروباتباطا
االنوقالإجميرهالألمخاواألهواستقار9باعايخافاقبلءجاوالى

صافىاءالماهذااجمبنالهفقنانتمفيموتمالىبهغداذ
ريفاطيثونهثذاصنيئاادفزاعنالخادنالموهذاممدراعنا

ايتيبنعيحؤوارواحوتنفهراؤهويرقنثاوهوتصضهمايصفوا
وقالذكرهتقدمذئااالربرالشابطرىامااتدبفاواحهوارقاوبه

مندعامراضهزمانوهبرعلينادلريفأباظخرفباوحردغضبفىا
وبىثىموحاجهوعئ8وحطحينوحيخاطبعهموهنهموهبة4صحالوؤ



واطريفببعاربمناظرةريفاطسلوة01

اقزهاباهيفالصحرارةبماضوهاوهصمادهراوهإسياوترابهإسهجهو

11افبلاذاوبشرهلرفظوونعثرهاهوسوفضلهاربيعفصلنسيماتولمماما
ندىواطراشىءاالحساطرىيكلمنامندويتبمهاللت

إاالشيئلطفاالصاثليبهواجرطابمغريهاالبذتواشىةواالفوادى
الدوانااواوجهاالطاقالظريفايهااسيكماونسثهوتوبركون

والمللعوافيرافظفىامايفاممألاشادووالجدداطكثكااصبفالمضثىضىالمط

قهلماتفىالكريماامثميئاصاايكاكاليباقارياسعىصادنةملإبواا
اناناصلألمهزللعنالمتساوزصحالمهخعطأفوهلهافراليدااحالههو

1001

11الىااكاقال

دنوباثمرمنوةاارأاطثاماالفىءاطتإ11
اأقريبمنكوندراحزضتهبحيدمقنفالباوالكونحنإ

11لمثوبةوبكالاهـركسايهباشلدركاإاكوذاياالةنم
ىنفعنانامنىضبىكماالمغبئانرريفايمممألويومدبئواحوص

فتعيدوفاعذرفكذالثاوايعارالءفيواضححايراالاببرهاقناضعا
مصورافعالذيذانىإواننعضدوحادفىفبواألءنوانتاوةفىطبثأ

رررثمحذوربافئانتانرريفا

الظهغصوراوناركمنتنةكلتنفىاربمفروحك

اأاجكلنريئفهذانادافححسنهوفىتهءاساجمعوشاوجههمنأقوانت
مملقبيمكليدفنوذاكإ

إخءغيرالدوؤإصعضفيضكيقكاخوق

همربلالمونالفعىوقدمملرإفظاريعياالخريفعداربغتفضلفاأ

ثيرصءارفاقاليلمتلونتةوصبعهعاطاربغانإمالموناواعزفأ
الهءاإيوثقوالكمابراقبىوهوهطباثعديوقفالءافىلمألقاال

واوحالتاإصساسالتاروفدإهااشةيسافرةالهسرىابيتذإبىومما
اللهتهواسوانهلاللهلةبقءاممااوجهؤهـادإواهـالمتوالماريئطرق



901والحرادبغرهبمناظريفطاطساؤ

ونصيؤيبصدمكباتفربوهىتراهايخاوبهواستغراونهللهكهالىعاثاذ

لةاطاتالصاوايمتبداتاهابدااذؤرعدبابشوترقوتصعداريا

نمبمافثابتطباعاروضالجاسقصايفطليىابدالها

لالثبهـبربوطيراوراطبابخطءللشتاالمرستعدادالناسيوقعااثالصلا
قارقياطيفابيخهوشارةباناملهىالقاركاريخقاطقيفببردهحتهموين

فمالوافراوافىيعهلميميرهمكاهااالحوالصذهوهوفىبنواظرهالالحظا
ونويقوبذخرونمنينامافىسوسحونوضكرونمنهارون

ونظروبويععرونهـكهـاض
أ

أوبهبيعالىإلقال
عوطبديمفالقاثأقعةسطكلوانهصارباعطبونمنذكرتمااماأ

نحاصمرمن4صجةواعئكلتحالفهطبائعمنالتاونيخكروكيفيباض

اأابعكلزوثروسهبزارعنطييركطاصاذلواطمؤتافغيرا
االعزجةاحترىوجهواحفابالمناصصبةيهاالفتقارهالهمنيضضيهبماأ

االمايفبفعلهداركفهواعنامراعممقونناألخالقبعدصبددبا

طبائعهامنكبالنهالنفوسالىحببالناونذلكريفاطافدها

ؤقاللهبههضوقهالثاعيشبهولذلك1

اتوارطوابراقوجممصولهءاحدشكالمابوماأمانرى11
تاإوابوشقررولوصاذكرهلستمنياازتنها11
ماواماذأديدوابحارمقالحهـدائمايسأماقالبواتملفافمسوبعدأ

ماثهونحصزىاطو8وياردهوهـفاكأاقارهولحراف01 ودسىنذكرتا

ييارسحصمةببىامحخهراامنموتهصونثالميتوويةارطمحارةبالح

43علويفيصقانطاماالسيميرانهرتذسصمااماويبلىوالحريف

عاواورثهالمصيببيرهفوقدمهاريعايدهـظنفمماكلهذلكفاتالمناعا
االوقاتوالمصعبرالملىعليظهرياماد6وعلماالمفيدصبهووددهالنافع
لمالمةاملاتدبيربتبعن



ريفانلىوارديعبمناظرةاطريفسلعة

هـالراقالأ

اصاراديحبعوانيتاكلبحيابسباردطبعهوانفالحرثمزاذكرتمااماإ
أارارةاطفانليتخاوألتواخصيتاولمتجهـفقدىالحتوهوطرطب
االىبالفباسالمبرحمينصالعلبهيلداالبريمهمناهالوالمجلفنالاوس

اواخاقناشهااكلالرضايابسةباردهابفياوالمغلوجينصال

االئءاسودابعوهىوانميرالمطااوغذآوناهـوقرارناوعيهـاالمصير
االثريفهلمومالهذيىمنحمابهاااوقارواالحوالثباتوفاتالةعهى

ماانقكماوامايابسدباشريفاطبخطانسهالانهذافهاالطعاتصوا

11ءوالثناذراوقتوانرريفاثذبهونفاربيعحممقالخريصيميرمما
الشاعىقالدالثو5تربيمافىقها

افالمصطاطلرفةدثالمةووجهكلوحةعلىالثتاان

اجمنسااباللىهواماحواظهارهطالحثحرأتاخراجهاخاألبحلركا
اؤهواذالومحاذىالفباممزوجاواحداالويقزفبالءبسوضفوعا

فىارديشةالبهييماتويثرافاسابدانؤسةفاااالخالطجإدىا
الحرارةومجللجامدةوهىافهماصعناظبيثهيفياتالوبذيباجسادهم

القازكويبعهاااثاصهوافىبهافتذهباحعثائهمعنالغريرية

يهةواطالجربالقروحوضاواهرهمبحثائرهمفىدولمدرهخامهاهدةافهماجو
اضاالعصهذهلطفىيفواطنىاصارةوأألعاللدمودةااكياتوبهواط

السكونتلفايخةالمهافيمتفنةالىالجواشاتومميتوآلإلمموا

فىجةاألمضا5ويوبميرائهلباعايحدلرزىاوهوواموااتأللحثر

افهارويصفافووأهنعبانوأغيواناطئروسطالناسويخمابانه

بمفيؤتحالفينغيرمثاثنبميرتهيرف1فابهلو3يخوبنمحدلواال
ذضاواالميرءباقتناضغولرهمونهـابامرتضمونةإهموحباحبوباهكلر

ائهاافشثلىصرةكلموحضهـاؤاشناخريفم4علهااوالئ
11يراتواطاالرجهوارياحينارزيذةافواكهاويباطاابصاثبامالهكوالهم

ابهحهاا

لملى



11ألألماوالحزارصاظرةريفاطألساوة

بمبغالىقال

الحبوانوسائىباالنسانبؤذىاويودىحرهواناريعمنرتذمااما
االسقامدشدهمنهاونحوصردمامالدمويةاياتالحارةعاللاعتوو

اجالمزهحتددبعهطفىاديعاذاضكفاتاوتوتاوهتاواوممتفقد

العالجادمحتاجالمزاجدفافهـوتايزهلممنيخوسجاقالذللثو

ذتأوانمارطايفايموظةابمعفىاضاالعىاكثرهذهيقحوانما
احوالوانخظاماجهعئوالتئامطباعهباعتدالوارحالجاربدنبرابا

فدمنوينبهاجعصلويبثطبعكلءبيقوواشمالهاخالقهوائالف
عهطصننبعداتميكليوهعلالمنرقلهاعئمناالخالمدبعمقا

11النثعرحةعلىوبدلمثرلجويذكرمرذلهضثنبالكلوبضعفومفتقدها
الحبمتردفاثدةمننهالهـاولمطيتعاداللةفانواموااتشاطهذهواماأ
اخذتاذاسهوماوانللبريهجمنغعةيفنعىكالبلكأاشئافالنولمقهاطتيأ

المؤذيهءاالدواءاالطباطويسنعهابالمجرةاالدوتفىلتدواخركأهاما

مثراتواطهوامااعئفانهاذلكوعالمرديهاضاالعصفىبهاويسنشفى
شهاؤشتلبيشاكلهامماطهااكأمفااممانناالروسائراالرضمنبهتذب

يوانابااجىالذتيفإنالراقىالففهاوبواةهـابلرممابهىءيئنةما

واذىةعافيكلمننقيةواألغذيةنجاتاويفاووقذىةءشاكلعنةصاؤا

هاواشكذتمآكلهـاالحيرانهيعوالناسعديووانهريفطافىقالتماواماا
يفاظرمعائبمندكونباتنهذاوانبتظهاورياحتفواكههاعليهامقوبصا

فىالمزمنةاالصمقام1إزبهالئاالسبابداوهومناقبهمنونينمناودأ

اوالحرضالمرضفيهابطائحهمفشوبلهاكلهامنالناسيسخكزفانهريفاظاا

ضرمواخلهالصيفحرلهاالذىحزاجهجملهوألوالصضاصبباواا

وحللءوااكرطوبةورالمضورافىبتصءواابهوقدةتصغتهواظثةاإ
يفشباططلىيأمايعايقفالفصلاحر5طيهأعوتهسوفهقخريزيهاحرارتها

اضصامنكالاهالداهـ4ماويولدوتجوبألفيستوخمهمايالمجوال



عألوالخريفظريحبخاظالحريفسالوة111

احبطايقتلمااربغيخبتمماانبراظءصاذالثواالوصاعمنءالحإلمةاظوا
الةالوياصهةواالةالنياالنجذهالمضرهاكهالضهنمقالاللهمدءواربغيوا11

الهواالثتنطىابالحبزمناناسوغذاؤه4ءاردةالوخيم4ذثءاالوالربده
الةبمنرتعفنل9اكبالفواكههمتنقالمرىفالعفالحنيوالئنرابضيعامنإ

اوردامنمءوومشبقرفءالشتطفىيقمماونحرهافاحوافرجلوامانالى
اوانهفىاربخخإطياخذالذىواالسفرماعابفالهوافورالالئمابخالىا
اركامكعفرمارمولدايابسابارداريفاطفىوتالبارطصاراةجمهونا

ماراعئريفاطخصاؤصمنوممااعبانصداساريخقاعلصدومورثا

اريعرهطالئصاوهـوارىقهوابالبلاافىاشمنوهوعهداعوا
ارخثفراققالارالنقهارىادصببروااعنتعبراكبرواحه

رحرلبتماحجمالنلاخفالروضهوفمل
ملبوراهاتجاتاذاتققطربمننفصطوالم4

يهياظرثاطقافةنم

معوافملنكؤصاحتكفىكواهشانكوالمجبلسانكاعذبماقىيا
ماالىفناقىاببلقائكلسحرناالثهىانكبإلاللبفحيثمالحنذ

نخهـجنهسانهقياسعلىءالحالفاطوماسنهيههجاةالمهلىءالمونااصحع
لىوالمرريههواماقبفعجرفطوارطواهلوابازلطاانفئفانه

تعافهلمارهاخايسوباسهاواسكننذارهاواسوكراههايهالموخراثاط
ءطاألمضارهامنالمحارف4تفاؤوماءدااالصبااصاصمهافىصباعا

هتتيالىأتدطوامم5السلحقولاكاروومصالحفعاءزةبآلفهاتثوا
علىاالساتففوماالمفنالمحنوبيانكالمذيلالخلطوطرفذالغلبلابانكب

ضهمةةؤناممألاليجنوانيخداليهصواطبهءااواوالحركةفيهالسحى
اوالمعادمقالىايهاتفيهواآلتجلىماجلىاصلرحبهماوباببرلةالجلهصاة

جالهامادهاكاللةوكهوولاشابذرأيكؤهضمبمهؤذتعيهحبثا
أفيهرتعزمنإببىوإيصترئهلرمنهكثريمنألجءبعطاوصررهالحياة

فال



31ألفواطرثاريعةبمفاظرفالحرثسلوةأل

5قاعنوتفإلههصاكعنلههـسواربحاراردبرانلهوتروىثهإؤالأ
دودطللواشىقالهوانمطمااواحبعاليةماصارينبتمماانقالفانهخهءوهـ

أألدحسامانهلسانكيمضنهبطونيخالونهشيماينبتالاربغفانالناسإ
فاتهوامواالحثراتفىكلألمااماالمذامقاذفالمحامدمقهمرصاما

تهاكاذجليههاهنكروحمائابسيهافاعهموانمعروفبهاالناساشضرارا
تياثفدلدهفاااألخلرطابعمق2يصتدجمرمهـانذحكرتوماخغيه

اوبروائكهاواالمشاجاجباالعزاختاطتوبهانجاتاتولدتضهاطاالخل
الظاهرفاماهاافعامنوماكنهاصامنبطنمافهـذاانبالحييزصم1101

اومحمابةقاتلةفىوهونسوالجراراتربوالهوالحياتاالفافانا

تليطاالنمواماادنافهنرأتهوالاتلرفمنتفلروالمؤلمةموذيةا
اادمحبوبةتضاةعىاةمبفهـىانرريففىهاانإلمقانرزقاللهجهالهـاالئا

أدارفىالمفونوعدوبهااالعينونلذىاالنفتشهيهاوهىمقتضبةالخلئإ
ماتجدئاتثاعطفكوءوالجزااةواباةثاالىراراألملنئواياهـاءادةا

باخرهفعالتاساسامنههدمتثمعلتبنىقيايساالتواهياماصزددتا
اوصتتيموالمامعوالمثداموالمثاربالماصمناريعفىاالنسانسالأ

واعالهانرربفاهاقنبمااألافضتوماحيماتماشماطريقهنوحيمات
يقوقدعاروقتالىاالتهتاعبهصنلمانهووطالنهالقدو

سرنةءمملوالنهاثوذحالمرةبهيسخوقاريفاطعءطاادالكخيرمنه
ءنلألاالفىشطانواليهنأهالغذاءعاتامنبمغذىاءوااا
يأيخهماهااصنهويض4ئياساتهووكهائاله4الطباءلووهوعا

الهـمهاصوتعهـدمباعيشهتةعنفضلرجمرههويضبهىتمنعهعنإ

يرثيهاوشصاشيهايضاهموعددهمروتيممعددهميقلالذيئءاالشكنيااالا
انثمنامحدواريعفىةقفوانةوالتعامةفالحاجةوعاشيهثاتشوعليهما

ايهالبئنصوابخاطمناواماةعئمثغلايامهالنؤهوكعدومواجدوجد
آخرهاوممذرهنجضةءوهىيهالثبالحىارهلهااوسمةومثغلةوهى

اليلهواليبهتوالعفظالهواشهافوراتوا4االرمباتالحعثرهن
51



ريفواظبغارةبمنافىالحريفسلوة1

بقدرفنهارهالخزفوامازائرخلمةاوجمالنقبسةاوطاثرلحسوةففوة

ويكشفاتالمهوبقضىومجرفبهلوويقزففيهيكفبهاإ
ممنبابواوالتنماالربوقضاربلطوليهالمحاتأ

باهنأيسوقهواالدامبايشهىيقودهوهوالعدلمممنيامايخهستوخم

الناسءافناتمالعفونةمنتقعاكءاالوباانجالينوسوذصرالمدامأ
أنحفنالهـافيفضولالنغاصونثفانهمرابخمدمنىاالءوافنااهيرا

ظالافدهماصعوالمحبوبهوالمالذلموبهالمعإتبالطبيمغفالخريفأ
فثالصعوجهماوبسوالمرىاصحراباببزطبسالطالحاربمزاجها

اوفادفالحرثعالحذاةئامططهابتفذيةوالذبولالنولمن
اريعإ

11الىاطقا

الذىكهثبلىويقرلمافىالعوليهتبليهريخثمنتاللهأا
مناعأاليعدوالمهاناالطناويريدممطمربمايظفطناا

الئبالذاتالديامنيقنعانايجبمالخغواربالمثاومطاربالمطاعا
هالذيماالفهامؤطربالقاوبوزرسرالعبرنقروالنفسوتنفىاروحتروحا

فكلطصارهووطباتهومالذهارئمباهبممنصإلهااالوهامونطرى
أءسوداوعتاأبلىظايىالبءطللعهاورأىناطرئهالناظرمد

اجدنظامهوحسنقوامهباعندالءوهواادبهعحدقذاتافامظالممناا
وطوراشىطهرانلعءوالمحاتغدوحعناجناتسفرممىوصغا
اكإ

رجطمهفىكوسعنيرتمىالوبلىولصميإبرقمنيقهـعهوارعدا

دمعهبلمجالغتبانمنلخليححابواتموقىتتلونءاهواا
ناظرهصوبوممطصاحوالجونخوانفبموااراحطربهزوقد

نهوووشنهاريعيدصاصنهدبباجبوشىبصرهمعداالرضالى

افهتاركاباحرالوردهنوطرزتهشنهوارنممنبضروبانامالإ

اآونةالورداعنىوصفتهنوارلملىخمالعقواهـللعينفيظااصفرا او

ملى



المشوقوالشاثقعصاباتجنهاويتفاملوالمعشوقشقالعةبهليئسلىسلونلى

ةوعيالثمصاسةافائحةابارائحةوتارةالمىحاسةالنابمباللينطورامنهمنعتا
منألوانفىارياضمنوساسمحتكلجاتابعرثماصاسةائعاراراثقبالونا
لمقابمقضطتهمافىالغمادىايدىغسلتهاوقداالؤارمناحوانواالزهارأ

وتبرجتخطفهىارواعباطيبالسالنسيممنرتهاوعطاغاروا
ونحططوسهمومقمنمصمطبهاوحالهامننلؤوتأرجطرواا
للومبوومنوجمثشفومفرطوئينوموجهوماونوسبرإ

اللةمبنةومدؤرهموبىومكفروصندلعفبروصكوجو
لهوهلتصنهاليغةصبمملهيأتهومنوصيشةبضأصاللهمناحنومنأ

هءمنهئثريك

اصارثقرهقطنوكأداوستجلوصءالطوكأنإ
هنظارنهائاطأوهظرالفطادبضوكأنهإ

افورالوااالشبنبروالاالصبسكاوترابهضانابوذجافاريخ

11وانهاراسنص6مامناروانكوزوماؤهقروالحرالوهواوهاالزهرا
اليتافىخلوقىارجءماااكذشللعثالذةضرمنوانهارمصفىملمن
زماناعندالمنذكرتماواماءاالخمراءبالمفاخرىيقباكلىص

يلامحتدلفانهاريعفىهوجودقةبالحصاالعندالفهذاانبالميرالمسوىرريفاإ
اايفاموصدقاتلالهوالذىاالعتدالوذلكالهعاجروواالصائلوالنهالر

اوهرواليبععةوالجودةوارطوبةالحرارةمناوزنفىالسؤائهاالكبفياتفى

عنلخروحهاحفماتاصوطدفالخرالذىواالعندال صىص

اعندالهفىءالهوابمزلةناالرمنفارتوسهواييرودةاادالاألعفا
االخالطومنوطالوتهطراوتهفىالصبىلةشادمراحوالومنهودطاا
وعنوانكألاناالمووريعانارماتشبابالنهوحالونهعذوبتىفىءالدلةبمنرا

سالنفواالدمرباكروراباكورةواالدامفوانءومالع

اوبالجلةالجريىواولالفصيدهطلعوألراسكلعينصبلالفسورأسا
صرهوارلعهفوالحزنقبهواربعقثرلفمالحرارمانلىارخا ا



انلريفبعاربمناظرهالحريفسلوة11

111دردبهريفاطونديهبعوارعكرربفواظسالفهوارببعكدرهواظريف
صدرهواريعالذنجاالناقةبأنفيسوىوهن4ذبريفواظهاوارتجإ

الصدورااللمجازمملوليعستلمجزهريفوان

اظرتفقال

واقئءواضاءاغناواوئرميواوفرمناعاممرصالينالهاىئينا

يمدحومنصاحبهيمدحنيوكلواشهـاهءشدااواصفىءايلألءطهءا

وجهنجهنانفعليناذاماالحنبدمنهوالنةقرويذماهلهاغرالعريسا

داالءاواحسنءاابيناريعاتممىتدوانتمخههاكلبكمائصالعمجلإ
شةجماءالمرضياموجوديرفذاتبااالعدالاماانعاماوابلغصاماااودو

هنالشنحااجزآؤهاوشاوتقواهافاتوتتاعتداواالؤأفاسلدةاا

االعندالواماخادوالهالقهرعصاحبهتمياواحدكلالنفاداا
اربيعانعالنافقداعتداالابعنايهـاافاليناعنفبخعصبهونفاةباالضاإ

برودةفضألواليبوسةارةسباطتأثرهلاطولاطرأسالثبمببئعنداوا
لذىافورمنابخفيدويبوسةودةلماشدبرهالذهـتاطعنوردياورطوبةا
ستفادةيوسةودةبرواففلةبةووارطالحرارةتأئيرهنفسهفىوالميرانيستقبها

بلفاذاضستقباالالئالعقربمنورطوبةوودةوبرهايىاالئاسنبلةمن

اصازاةيمفىبلةالسثورواوالمحغربالحوتساوهـاحبهبكاءدواكلا

سطلهبماوناهيكمنمىفوضالمربخبيتالنهيابصارانضهفىلاطبقىأ

لليزاننجئديئااحدوهىارهرةليتوالميرانبرسةواالحرارةمنأ

اممويوحرارهصيامنادايىاظريففلالنبهسولذكاالمحتدالأ

تثإلألكوامارطبارنضهوهرقسةوبورطوبةءصتاامنلويسنفا
غريباصفهوجخاكعالالصبىنفصلثمإدصبئسغار4ةوتفاشبئبااياهإ

11الدباأفىالصبئابعفىيعاسثيئاحطقيفراظانوهببديعومحنى
عننهربةمهيةموبرطربةاصبىفانالنيغعلىالصبىاحديفضل

ارطوبةهعتذهوانيئالمعقوالتادراكعنفضلألالمحثسرساتادراكجوإدا

مبىا



ااألوالخريفطاريحبمناظرةالحربفيملرةدأل

فأتوئيفيأنهواعندلتالمفرطةالشبيبةحرارةمنهانفصلتوالصبى

ابلىوواباخوادرىادركيونفلذللثاجهعزاحوالوتساوتاهقو
انابزاانفلثرىءاهواابطغاريعطغثبتوواذىواذكرهماوألفاوأ

ماضمحابقوااواالطابخمينفانصانلوالحلمنلالبذاليقا
ارجعانرتذماوامادماثوكذاطبعهلهاىهواقالميرانان

ءاهبىااوالحاوقىءالماالصافىبالشراباختصوارهرانورردبالواستبد

ايضماتدففدالوردامااصاذعالنافقدالرعدةالمبرقةءوالياقفار

11ارهروالنورذلالوألوانهاطيبوهوالنسزنوخصوصااطريفايامفى
11منبعثةغيرفيهامحصورةراشكناالنارببعهاقهاطيباظريففىوكلهاا
ايتثألالذىدوراالعاجلالورودريمابالوردهىفيبعالىنوانعنهاأ
ايعيرولهذاذاوىهوواذاوافياالألمثماايئنكلهوالذابلهـواذاالحاالمثاما

بارردنهـمهويفوداعنواروالداعنباالشصالممحوفيهصاقال
اةهـاوخكهدهوصنبفائهمعامزجىبابهوايانمنعهموانماباالسنءوبتسبهـا
اعابارائعسنباطمعثوتجمملىذواتهـملألوتفضهمالنةفئيمبمينالنهأ

هذاألالمنعرجالمسنوىوالقدخنياالفانرطرفاواألرجاريماطبباو
بهمختصوالحريفواتاعهاشياعهجملةنجضمهامامهووفائهبقالةاح

أفىغواببواقصرموالنفرالطببوسناطمنوهوايصوبارعفران
عدادئمدخلولهبهءخفاالماضزةوذرائرجةوصاجينميرةادويها

نفريمائوصلغالمأكلوتطييباالغذدقىلرحواصواالدويهوالطغامعلراإ
بهفيصيرلثداالئماربوبسئفيهاياقىوفدراطاألشئالبدركهلظمأ
فقدالصافىابالشرواماوالمالعبالمطاربمنجمائبةآقياضاحا

بالحديثربفلىاويفضلاربيعفىنهواعتقفىاصاندريففىايضايكونا
اوفقمنشعربواعندهمنلهيروكلفاداسانرريفحزالمريعوماطرىا

الضينفعلهالشرابالنالفصولسائىفىمفاصطعوهوبانرربفءاالشيا
برودةالثاويبوسةالصيفمنومكشبيمذالفصلهذاالنطبم11

لبالمهفصالنصارفىضاروهوبسيهماغواؤلمهويفلبهسورقصاؤجمهر
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العئرابحرارقىلىءيقوىفالالصيفمنحرارةاكتبءشاهنبةرط

اابفاضاروهواعئبهامليصوالبامحرتمالفلألوبتيههاوروالفلا
الفصولفاوفقتهرطرلزايضاءاشتااوفىالحرارةالفراطالصيفإ
ماهذاحاثربنجعاطىلمناالنأنااقالمزاجدبلوالخريفشراباإ
بفومشإلصاوجدواماانهمءاألطاواجمعوالفرحورصروالطربامنفبها
اذارةوالمالفرحواجتالبعرةبالمقوىاوشويةالمزاجديلفىمعامها

القائلفبهقالذلكونيهـهواخذعلى
ا

11رحبقعفيئاوصديقثحدثسواهادثىيقلمههاماههاإ
ا

قعفمحراوحدثعالومرهادمحاتحلواطإوهونت
اا

سدادمنواقصاهاعتدادمنادناهمابهاعنددتالذىقىالحلرءالماواماا
افلرن11صالصالواابشباوامزنلبااختاطءمافىجرواىا

أأوارعدالبرقوامابهيشرانعنفضاليفربهانطثانالهالشارببمكن
ميرةحعنخاما1حرقتصاععهيثرعادتربماءبارؤفىفائدةفاىأ

رىاالبملصارثاالكلمنجماميذانهحئراذامذمااحراقمنوالتؤإو

هذافىفاننهدبللالمصوتادصةقلةفىفانهارمحدواماويخرهأ
البريةاالبنيةمنثرايهدموارعدطارلىوسلطانصادثباصانذاراا

ويبرقيرعدفلرناطلهددءالنيقالاذوجمريةامنغفيهايفزعوأ

الثاعيقالا
هلفائرلىاوعيدكدوارعديافىارق

ا

ألبغالىبألقالإ
انزعتالغابرفىتجنيهماقابلافىتقمقفالتراعهكنترمككاحععنما

كجثمدموممطهواقهوويزالهالميرانالناردطربةورأرهباطتأثرهريفاظ

باردبفراظطبعالناطنريففىموافقهووقدتالئنرابرذالىا

ريفاظطبمفىءااطرهماذونسيترصارالمثرابعويابىا

طبامهموامنةمئاصهاصنتاثلذمترحكربءمبرحبابثاباردانهوا
ؤة



911فوانررثاربيهعبمناظرهالحريفساوهأل

بهدماءارتااولذالوحصطربءمغرحرطبصاراربغبعانفة

إاالحريففىالثربانوادعيتمنبثهافريريةوالحرارةمنبئهاثجسادفى

ابلاللالصةفااريحذالثورطبحارابالشراناغفالتوواطيباوفق
المريعقافقابالمشاكليتغذىجوااوفربهلهالموافقةرا

اعالموردمثرابايبدقطاىاالدشأمانعلهلمهبكواضدبايعاصما
أوالماهونعراافانينهفىتقبومافائلونافيهقالماحمتمااوورداا

زماناوقالآخرهادبلغفالطبثربأأللهابايكاللفاحدهمانبلغذمااو
حاثانحثطوماهـاويمينفبهيكنثانثقوبنالمنوامايضاالوردأ

نهاراوالياليماليشاكعهعاونهعامةلينمونالىزمانفىاا
اضاليثعنوالبنزواالىإداتالجفىعاليزكوالجهاراوالرابحموالا

بالئربواشتغلشعرادوانثحفهألقىالوردرمنفاذاطوالمصاثببالنوآئبا
عناجزأهعلهعنناهءاماايهءفاجرىثرنأالصالهفتوصبوهاجناربءا

ضتوعياطظابطالاظطبلتصركلهرتذولروشغلهحباكته

اوطنيترواريعالثرابالنذلكقلناوانمانابالطاطتوامتدتالمقالحبال
باراحءاذالتفطأروحفصلىنجقوىاالزدواجفىدانوبضهاجزباالمأ

للسساربثتكاكإهرةوابألروامرحاتلربافىالخرلةوهذه

ذاهـوةصالغررارهاطبادةفيادمروراللعهوء6طاطوعبنبايدمالنوذالث

اسببداوإدمابهءيخالبولمننصيطاقكصواافرحاثرصىهـ

علبعهوالفابىمعتدلفملالنهاربمفىاناسملىطرباينعلىبينهأ

ايدفياديعانتببنفمداروحينبوعهوالذدالدمطبعوهابةءوارطالحرارهأ
صاكلهواروحواراحاروحاشمتقاقاتفقنىاولهذااروحفىويمداروحفى

فالجثىاراقمصياواحسنمحنىارجامن

هاراحباسحلراحنهبدسدهعلةبئالادرىالوأللةه
أالمرتاحندسهالرشاحامداالحثاروحهامأرمجهه

اروحهرمادةالذىالدمارعطلىوثقايذانفاايضاالدموجمىا
فىرايخوفى4طلرطاالساثروببرخاصةسماارججلنفساوعنصر
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الئيةاالدويربوالمداواةبالمعالجةيداركوهىعليكخفيتفاثدةا

وينبتداطاحئينئنروارعمسوأةمصفاةالفضولمننقاةاالجادضل

رواالنواألزهارويطممجارواالفىثىشائاطعنالفضاالجمارحتيا
االرضقويفرالغبربالمطارفءحمااويظللاالثماراالوراقعموت

منابمةارؤوسعلىويعقدممالحربالحاللالجبالويبهاللضراطارحبالمع

منابرتخئليوراويخصبالمونقةاالنوارمنصارااالكالوالمنثعبةراالا

يضمكأفرالذيئلناسويطبارعصواقاألضباوترعئعليها
اامالكلهـناورضىمأدبةبهـويؤجغددعوةهـوواحدسعى

ووردهمايهم5رمشووالكلاهمدروانوارهطازهارماوكانباسرهااالرض
متوجهوصروزجومياوجدزنجاتهان3ولهمولةيئواقينودنانبروشقائفهم

قالوبهمإهافتطربيثربونهـساكأمةءصهبالرقيةاطههاامووكأناياهماا
11اظريفوقشفمذايشوىفهلوؤولالربعنهمبهااحوتزؤوشاحا

فعبونكاووصهوتقصبمهوجموسهوتصبضطوكدرهوغبارهوقزهيبسهوظلفه

11الخاقودوخمنبرهحمطءاووجوهةجاماالرضونءولةسساهالناسا

أالورىوبواطنةمبابردهرلمنط9اةءولطابوظواهرفرهممها
ةجمغالءوضاهعاصاالرواحمنلءاوالهسودةالحريفكربمنرهاوصدوأ

ممارزبئاكاءبالفقراظكفأفهمءاالغنياصالفهذاعلسفهباالرواح
واهذاراصةوالثاعيةمندهميسذيئاءفرباائككمحتوأقءوطاواةإ

11الحاضرالعدوءجاشاحيةصالىكنب6الشتااظلاذاعةاللةرضىعرنأأ
واشفتالقاوبقدمهارناصجلبابهاكتىنقمابهاريعسفرواذافاستعدوا

طعوصفكاماووإدوالإدواالىياوىوالبدوالصبددقيالشاالفيومةا

اصنىهرونظخالفهاوتحشيئاتقولانكوصبكفيكفاللةباالعندالاربغ
صهءصنالصهمافىخرفوعئيخههوهكااناسيعيدرىوانوتضرسواها

اصةاصترمنالالمعتدلالغضلويذوبانالكذوبيخافمااوممألوتستصغيه

ويلةطشصيرههواصواضنيوالنةاوجاعهوالن

لظ



ا13ألالحريفطاربمناظرةمالاةساأل

هلاظرتفقال

ماننظرانوبقىيبرقوويرعدويزهرممألبويقينبتارسغانكالمكصاصل

ويدريزرعنجمويحيقطفومحصدويطمويجنىثمرالذىئنىا
متفقاصاريحعلىرريفاوتفضيلريفاظاألاثذيسووبوفرويربى
مندافىهبعنالتأدايدىاشعاربهودونتهسائىكتبفبهصنفتقدمليه
ثمرةيفرراألاودفقالاطباطبابئسناطابىالىهحقبئعلىماكفذالصا

تكلصلىاظريفوفىفائدهالشبرثجنلمالثرورالتثهراككااصجرةاري
انرريفالىارواحهطكةالمبئقانمالماقواتمنخرومابكولةمااصناف

نحصلاللحءوردلهوفضلارارايععلىولهارعفرانبهونوفبهبلاقا
كالعيوننقالمووالالفورداالزرقايماقوتارنفىضفاطوقرنناواهما

واطظوطالذ3خيوطشعرعنخعءوالمجةويسالطوافواعيهلا
كألسنالبنفجحدائقمنياوحشاروكئنرانألضرالحاللاغالففىالحر
كيروخريفاربيحامرتيننةاالرلىارعفرانوردويطلعافضنضتاط

اذناببشبهارعفرانيثىوحثانحلانارعضنورلهيكونالالبرىان

كعقداصولومعؤةوالدروعالضرااخضرفيقالبردعلىويصبريلا

فيثرامنىيشيرفالطويالاالرضمحتويبئربسيماالخازلوفكجالةامن
نحلااعالوجمحفلامجدريفافلىوفىهنداجرزولبفزاظكصيون
الناسلباسمنهاالئاالقطمانءاجتناومنيهالمنافيهاالىاالعنلبوتقطف

وخروابخقناب1زوالجواوزايقطفوفيهءالفنابعدوسزهمءاجاوزينتهم

اةابزمطارحوفيهوالوحشيةااليخةاالظالفذوات2شالوفيهنفهيممماذلك
خعقخفقتارياح4فيخطرتاذاالفريديشققتثهواوراقهجاالجوكني

اتخرلمعنقوسءنطاطعرهوهىلفاخكيةوردواطضرالمطارف

الصفرةخاصتفاذااالصفرارحبقاصفرةرتهاخصوبويعظمثماربرجد
والمرجاتوكاالحبفيهـافصةهاباطذهبظاهرهاكقلرلذالثصار

01ا
مفويسرجاربيعرياحبنرجبفوقفصحركاذاولمثوديعوثئنر

161
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11تتصشأذاوتالمحزشوسالقدوربطببلذيذاضولهالنارمناذددهنا
11االربعالطبائعالعخبتوفبهاجغوقدطرىغمقفاالترجءثاالئمنارياحا
انظموامانرائترىصائصهواقصهنضالوذكرالخريففنوا

فصبدةمناروىابئابواطنماقالهذلكلحن

اءواواطورقنوحكلمنهاجص101االلاكهلوالها 01وداكو
ءغبرأنطابهائمةصلىاكالتمئنفسىاذالماتجفك

ءبواوارجناالمنيهودتاذااياوليلىحبذايا

واحطءءاحشاضبهيعهنامنواثهلتالجادفبهالقرهقو

فىالءوابءصفامنوريالهساخنهالسارىاقرواسفرا
ءامضااليمحانمنهادبيأبكراريحهمنفعهةحبذاياا
ءضاببلمحهيديومكلقدهشهـرتشبكمادىنجهلا

هالمتربئعبدإللةماقانالثومنء

صاداسرعايلهلمنبالصبفءحدافقدارمانطببعلىاشربا

االجسادفىاالرواحةارناحت4نبردلايواىأ

اداستدلالمطارواالرضبااطاقدامءباألنداوافاكا

وادفرارةاوءماسبلبمروضةخائرتربهامنأق
مبعادعلىناانماوةكلالصطىدااوفيء

ارحعلىويعضلهريفاطيصفالفرصجمدانمحرابووقال

االصحارمجبموالحزيفطيباغفاتقومعيعناربغوارى
اخبارمننثرنارياضبينراهمتلواضذاكنانأ
أرواالنهطالجضطتعلىحنابفوقهاالحربفنثارئفاهاإ

01راالغطمطملةفهاواوراتاطدنانيراككيىا
ارواالمعلواالفااحاأللضدسوىفبهفطهالحاروخيأل

صارباكااواهـالداؤىقءوااثرداالردةطوتا
آذارمنباللةمتعيذانهاواعفاسعدبتئنريين

واشرب
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ربهطولمططزعفرانمنلةمثطوردبههـعداشربها
رططالهطيهةبشمعنفهوصارببعردعنكبتا

راالممفىالمحلبعدبانرصباسإةجاءاياولحبذايا14
رالمعيطعادللوانحلتأنهءنهـأويخهوالمحى

ارءفاوزنعنفاللبلخعجماوليلناالنهاراخذ

االخبارصاملعنهاينبيدروايةايغذمفىفاكوإ
االجبارمالئكعليةصلتدقولهفىنجيناالمفاذكرا
ربمثمنفبهالقيامةفضلناآذاربخروجهلقالاذا

عألضايصفهابوقألأل

أاألزهرالخريففطانصاذلستمضريرمالغجوكآذار
أاوصرمنهانترشبدافابعدرهواضرساءالشتاوضر4

0111اغبرلدمنكعليهاغصكأنماءالفىشبههمكركدت
ادرااصكافونينظلمنايداءصزبرداولهذاك

اسزاوءعذراطفكأن4وبةمحرىاؤظعنوإلئنعمىء
اعرشعاعطلضمئويهاامالىاسارفىوذمىنشدو

ا

المنظرذاكوضلاربغعضمطمناطنكويليسانينبهاا

أاخضمرالزوردبوداالطبهـءساالمكنركىفئ
اهدروصذاخربتدمحهامنهوربوغناهـاابيقلىو

ااؤرشعاعبيصيمبالةتةطشءالصدايثثترىومئ
رامانايامنفيكوالننرتساوياوالنهماريائاىلياوا

ونقبرنموتمهباناهاهاوطبةيباطبؤذنللف1ه

ياليسهرفيحهكرالتفعبنايامهجماشاارتكعاما

أيحذرنيءاألنسانعلىكلسنةكوفالماضىوفىفبهها

ادربالمنياصابتلمألالئقوالحواالفبوتأ

يؤزالثبطليرسقولعنستةشهورمنصاحكلماا
أمبرويبروينيلمنفبهطوئالئةدمضتفثالثطإ
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ارممابذالعرففىيكناذلمنبيباوالطبيبابخمان

جرالمنايافىهيعافممجاهلايضابذاكوالفيلسوفا

اضرواقلىبمامدقتانسنشيندورهافىالورىفىذلكنانإ

11يؤمصعبدايصيريهااعراالهنااراداذااقين

اوننشرنموتخمااردىطوعبقضايةفاتاتذبنال
هراصبمقاالباوىعلىفالمذىواالخرىالدنياوالفوز

اأألازيحلىءفرانلىلىفايرضافالعأل
7الرهمديخةلعأانوحسنهاربمعلىبفاحزفضلا

دهاثمارهممهاالغواصهطيبوزادناذاكحسنمناظرولها

نارهوتحهاقصيضيبماؤناويردناءاهوااويص

ارهاسجممغوانهالعبقوضكبوقناطصبوحهنتذ
ارهانوراقهلماصلقدفاسدقياسذاالخالفوارى

شثارهارباضسكلدشرمادراهصمحهالؤرصاهىقاالاذأ
رهمجطاثوتدمااذافبهكلهاالابعنصكاريمنحفلا

نضارهئنارفااخلصبرمصفرهاورافهاتوشافى

آذارمقلتورزفاذاهدنجكصبوإلمهرجان
اراشرصطتها ارهارباعنطوهدميهوبوووعوا

رهانهـطوتدفمتجرىمهـهاهاةوادإماوهدالمباهوصذا

رهطنظصنهيعضلمغنوردهعنفوردهلمهرجالتواا
الرهعطيهمنهنللملبهومنافعفيهاناذ
وأهارهيلهدالاوزنهىؤانابرفىشسوا

شرارهيطرجمضبالساساجدبدهايكرومحلبمنيسغيكا

رهمصماادعمصكالصتيئالارهطاذىوالءؤغولال

4اوزارهموفراقىاودعزمالةروحمعتئافاشربه

ااوتارهيممتفؤادتثبالههراوصءاافطيبلهوارتد
مارهعئيعيهءضاااناحماضناتقرعالوارعصا

ذا



0531ألاطويفعارياظرةألالحربفسالوةثأل
اا

دااوطاربهنساعدلفئدونهسواهومامانالتهذا

رهانيفيرنافليسعقلبالاصجاهلرينىنان4

هازهارهوردهيسحددامماحقوقهفاقمقالنيروزاقناذاه

أأارهفيخروكبويأقىانفارصمةطةاهفياورواذا
ايارهدناانتأمننيانسقضىحئماطألعوارقب

11ألرإفاطتزفىالباذافىألوقال
ةبهرعلماعكىانقضمااذاهرجانبااللهواسعدكا
رجبعطرربفافاتربفكاطعبشةفىوالزلتإ

ءطهياجاالهذاكؤهءاطاهأ هطرريم3دوووصهوى
51المقثعصالترابيفوحصافهباعطارعفرانؤىا
ارلوصبمارجاطاذادفءقعاث5رواا
احذوصدودمنواصبهصائلالفرسونوإ
النظرونجانخدوداغمانهفرقونفاحهها

اثبهىالصاكاراوندوداطاناحبوماكنتإ

اخروقالئأ
ا

الجئبارهرصلثعلاظريفانجالفهـناك

اواقتفىبفيالالداالقءاتما
ىالذرياسيمعةاربيعفاقأ

الهـىوراعنبهارعفرانوردويخوب

الهدىزىفىيمالسرصاتالمصكااهدممط
ا
زىحسنفىوهئتفرانبارصضشدا

الىاظمفىواالاقعاكاتوأ

لمجحالىقألالو
االبهذافااركيثةباأليشعارونقنعءإصحراابككومةترضىانلثاظنكتما

اذىايلااتفهاكوالذراعاعبالتبلصاعابهذاعإلالوتأ
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فهىاالصبهاقرةعابئحضهبئعلىالحسنابىفامارسالةبغاسيلىي

أمجربئعدمشمابىالىإهاحتبانيروزوصففىاخرىلهبرسالةمقابلةا
ففال

ءادممامنيرءالذممتمءاروابهىءاالرجامثرقىبومهذا

لهوتهترقالوبالهزالحسارهوزليلهوىوااجهمصدلءاهوااصاق

ايبالموبجطوالقلهبويؤنسبونالهيروقاالرواحالبهعونسشالنفهسا

الحليمويطربممبياويصبىامصروراجيهلماالعلىضبلنفىمصطلىيوم
ا

نيملهالمتباظدويدقاقنافرودؤلففرقاكلحالشبابالشيبردو
وخيربهبهارهوجلنارهالمحوانهافارصيضاحكالمدافبالعبروباالمكأ

ابعدهجواتابماقيدوشفرالضشبحدقبرجضهفىووردهثينهيا
الفتيانعزونفىممألالمرجانبانياقوتوتحلىباالشبهقوتأزرباربرجدعتؤالنعبمرا

بهموقلرمصيرفهايهاهمواثشامرقوفهعليهفيمههماالحزانواطرت
فيهوالظباحوانعيهونفويمهمروانايهاوعيرنهبممشغوفهفيهبالمالأ

11االماقويقرباالشكاتلفبرباربوفيهوناطعزدننبورتوالطثقازى

االلحانرحتتماإكاذتاذامطربشبممرتكلعننيصحرباويغثط
فهنكاتوانةانجراتبااالغصانفرجمتصفوانبئوفالدمحجانءبفصاحة

ارواعدرتخطكئهامحهالءوادثاطوصونساجهارياضبمضرة

دالوهطوبىاتفاهرادالهاخالفالصباتصالبرارقولمت

الغيثدموعبهاوأناالثغورعناألرضموتبالنبورودمصوتاا

انالنثولتماثافاضرهاهيرباالزعالقاوتماياتزمانواجلاوانجرفى

رهزاوانااليداعوالجنانالقيعاناتناوااناالرصفىيميى

طراتترفحرشقمائقمنارياضاصباغواصنافكالغياضارنوبانواع

اضفقةرائقهروازاضاقاكالوانصفروفراقعلمشتاقدموعاإ
اوذاررنربوادةطمحءطاءلبكةضادهراموشةمونقهأ
غيلهفىوزأرزمجراذاالهاصتموابهبداورىجرجراذالءصااالقرمكاا
اواذتءوجاوزخروهههماجهضواطبقاامواجهتاصطفاذاأ

راتم
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أرقهابنهاويلاتشوشعائماتناتهضروبافبكدكنبمطارفمعشرات

تماماللةقمسألالجوارحشباإناتاالهواجسانفةعالماتمخشاالتزهرهالمزخم
كلنهقواماولدنياامانظرمولمهتماطاللغهةلكانئارغىواليهةاا
ا

ففالارلغاريكاقدهبئعلىووصف

ااثمائلاحالواالعالفليناالخيالقخريمجهااطالقالقريشيقاربا
ااصبرمرىءانظرإهالبرةفاخرةثاناسالبمكارامحطرلءالفصما

عظبم8الداللحصنالجسالتامارعفقالطاهرابىابئووصفهأ
يمالنلذيذرالذىرذاهيلرنظامايفلراصرأ

انغوامااخومالظيالهوملقااكاكطيىا يم5يرصيما
ءصعراامقةلضمنإهاثمقابلةفياالاالودةمصفاا

االقذدمنبهـاونابدءزهرابغرةيالدع

ءاألألدائعبمفزةدبعدقطوبهااالرضوجوهوبدتأ
ءاالنوايدبهحبعهمافىمونقوحلىالفىفاالرض

ءاالزراةصمناشءصالبروعنبفسكواروض

ءحرافىءصؤامنفلنكلاشصكأنهياضاوترى

ءخغرابردةفىاغتدتحئاربىفبرااالرضرأبتاوما
ءااالثهرصنكونهساتاكاالرضابهيعارانا

اءاالهراوااالوهامعندقترفةمنهوىءهواوله15

اءاالحشمافىاتالعبمكحتنفصهنسيمباللستعسواذاأ
اءبسااحرمةافاتنجهبددللعرورجديدزمنا

11

دوىاطقالبماممابلفهـىداياقمبدةاواما

ادمانالتخاقمنتورحدااتاكفقدارصعحمماا اا

امحوداكلوةذارىامنهوشياؤىامرىعداباياخالحاأ
سحيداابلرداباصاضحىناثعاصابالانادتهروض

ا

ووبداناشئاترانورافانشأتمليهاتهنثسأتا
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بروداتجارءونشرتقداصنافهدىينثمانهه

اءعقوداالينبرديفزعنهمحبمممكطاناقصعن
اتدجبدابهمطبربقبذوثطتهذلؤهننشورهأل

ودامحاجرسفيهاقىءمقالألبستئقشفمنومحصفرات
خدودانحالوردافهععمنهلهتحدشثتجثرفكبقهفاا
ا

توريدالونهاثربخبالقداشرهاوحناتالكمحا

ابءتافيشزلبإثببنفسغنهظاتقدو
فريداننظعباثىءباهراربمنالذارىزىاا
بلبداالنضررونقهاحمصنافهافىطرفازهربظلا

إأؤمجوداايويمالنهعلعمنظالنلمجهمثمبنارياحفاذاإ
11دانففعذالهلهانحىهزممتيمصدددنيإ

11
بعبدابونوبذابوتمامبمافاللمقابلةاالولىةارادةثفصاواماا

هكسعرسهحافىرىااوغداتمرعصوهىدهراحوايثىرقت

4تكفرالجديدةءالشناوبدحمبدةالمصيفمقدمةلتفىا

ايمطررةالفضطهنبالدصصمدهوةمنهحوامطريروق
امضرغبثحراواوجههلكظاهرغبثءفاالنواغيئان

ورنهفيماالرضوجعهؤيا5نظرجماتفصياصاحبئباإ
متهرهوفصانمااربىزهربهشطدضراراؤطؤيا

رهمنظهىانمااربعءجااذاحئاإورىيقططدتأ
اشورقالوب1دزبانورااظهورهابطونهاوغتتاا

درهتاسعن1أزفصضدىباترفرفزاهرهكلمن

وتمضراركأفىجمنعصبأنهامصفرهعرهإ
أيزعفرثمتجليشقفدرانهالنباتغمقفاغمنا

اصفرم6هواامناصهالدنوفأنماحرهفىسسااو ا

اءاخضرهراذبعاصفرعادماءلبدائعالر6ذاصبخا

هدةالو
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أابزىالقاللةةإءاثبئاةاصاديىصهوا
دهالمنثرارياضوثهىمنحاكوماهرااادباشزألم

اقرءزرابىاوبءءثبالص1كأؤاوإماياسشثدالعرر
ادرالمالمزاؤصعوطاالانئنىاذاافقماراوطيسكان
4اخضراروضبافرندمنيشاباحمرخوراهمنارتجوافىضاو

هروصصبردرمزاعالمجهطاياتصبماءوافااندامااذا

حصفرالمصايهجاثفىاللوتةطةاقالتالثسقابلهاذا

المزافيقالبمامقابلهاضةاخاادةاقصوا

جمراكفىردواواتساقاندهـافرقخرإاؤااروضإهبماتترىأمما

كرإافىسا1عامحابالىدهـدتبىافىسقاهالمحكاباااذا

ظرتنصطاألشفىفنوكاهسظرتهزاهزاهرءوضوالى

البنترمنمحسعدمسرةحسبىءردوثاتوريدردالمامنحبئ

اروممطابئقالبمامقابلةةاراشابعةإاوالقصيدة

رالبءالصهفكربمنظرمقدياتروبئااعبمص

المطرءداالاللهلىءاثنترضإقدمصنعططوهاأ

وخفرطحصلىإلءتبرجىالحبروافهروضفىواألرضإ

كرالتتصدتكأاألبرجا
الىاذالالدىصعاشفضلفىماقيلتقصاسووراالثامنقيلماهذاا

وامااربغفىشصويهاالماصيأهاانهفضائلهكويمةكأئاراال
ارتعنواتهوذىاروزواسوابضايرةؤكاإلخبارهاةتءجأاكاآلثار

تفهرصازؤانهلتةاألالمساضلىةافاكهت محرلويروىيوموووسهـ

كهـاافالفىبعةالالكواكبدارتوفيهتهيسانةاندسبحةاألفالكاا

الحافالنشااألرواحقبمعنيهززفالثفىخرنهسامحةوفىواقكانتانبعدا

وقاقكساثاساشدةالنيروزساعاتداسقيقفالثوالثكلسجرملمقوفيها

نحهءيومفقالاليروزعنارضاموسىفيعاألموناأللدىبئسناا
1أل
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ظمهواالنبيايخالقوا4ةمالهعخلةحصفالميالوالمالوكءواالنبياالملرجمهة
ارمانمنيوحماولالنهءغءوالماوكحااق5ؤتطليوماولالنه

اهدىقالباسبئاللةعبدجدهالىرفعهاللةعدبئعلىبئصدعجدوعن

هذامالاؤحلروةعاليهةففىجامنيروزيوموصا4عالاللةعلىالنيالى
يااذىايومانفكالالفرسدعهاوافقاافيروزومافقاليروزايوماءأفقا

وهمديارهمتءخرجراذيئاقوماقالرةصاومااواقاالعكرةفيهاللة

طرتهمءفاإصواصمارواحمعاورديوماهذافىاللةياهمفاوفا
فاكلسنةإنروزافءإطاصيناسااضزذنالذلصنفصاطرا

فىانويقالبومللناوانيرشوفالبهاصطبنهساوشالحالوه

ممالماقبلتهبثصالفرسوتبركءاالشيامقاديرالمثجمراظهـافيروز

ماءضفاانهزعثهعمنقاعوتآئحريخالثعلمنلمحقاتثالثقماتلبان
دفعباريتوادهنجملألماقبليحتهصبسثراذاقمنانبضهـمزعدفا
بلأليااانواع05نهت

تاناكأقالر

ربفاطلنقصرضتومااوفثضانلهاربخصفةفىاشحارابنىيانارويت
هوشواه5خهنبراهويوهنلهوداداجمهءيقوانافاظرلىءولهورذا

منجملعلىواتياشوفهلمواتذكفينالااعويقاطلينغ
ايانلهـرجانالنروزالةؤضمذكرتماواماهصنستولماثذ

انهاالمحنهموضيمفرسااءتزمىةتسضالوماكتثصىاللءفصا
ونئنرواداالرضدصاوفيلالرواحقرارااالجسادفيهاللةخاقايوم

االحايتة4ماشثةوفايىافريدوفىصدوعوقافرةميهووهانرالئق

تفاذاءوداسكرلمته3يوكرااللةخالفهوجاثايةشافريفوت

الشكلسشثاليوفىالمهـرجاتفىراانويقالإضوفهـاجلراكرجانامنيوم
صبفااياماوالترىشاصنجبلاقلةانويقالاكراساعةواسعدياعاته

افوكلىالمؤبدوزبمعليهاادمصأنءيضارىعاتالمهـرةصبحئو

ان
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االروأخمركوشظيةواالؤربينطاراساعمىالمليطالمهـرصانبومان ا

باكلالهـرجاناصفرساتتتيمفىنميمفرسايتهذالثواالجحادفى

فففريوراسفطالبفىافربذومرافريذوقمجمىووهورداءماوشحارمانإ
براالهرجاناإبومبه

هذافىيفصاطانيذصباتوأوالهاواوالهابفالخرفضائل0101حفرمافهذاإ

هبفااللهاطالالديئونظاماكاقواملحدمةصاضريخهنحنارزىاوت

بدواماللهاشهماحضرنهعنائبشبحاوهءطارتةالمحالىدرجقادامواا
المحدوممنخروالموجوثالغائبمنجرضرواطاالهامشتاقنه

لدةلىواطالمواذااثد5وامزفاوااخغاجينجرلىماآخرسذافهـ
اجمعنآلهمحدبىامحصالةواكلوظاهراباطماوآخرااوال

اآلخرحمرعشمرثافىيثاقاطيومبىو
إةهاوارمحواربععناحدىسنة

لهكذاما

بمطبعةفىكلالوهاباللةبحمدالمستطابحابالهذاتمبأل

طوصفرمنإخبدفى4إاالإالخاالءاأ3 هاجوبننا

إفيصاصهـاأكلىريه1سنةنجز

04تاناؤمحن
رسا

وأء
ينزبمس



أالجوائبممابوعاتء1يم

ينهـرمصةحصا
أ

لمجىأئعثأغإقظب
الجوامطبحةفىطبعتىاايهفخضءاسماهذه

أا
صالجواثصاحبإيفتامنب5حو

ىح

وهاواناقفاظاالمعافىتيهنعلىوىباالبدالوالقلبفىابالاصري

يرةص4فص006نحوهـؤألاصااالمعابعةفىصط

مرباجممفىوامحواموروضمهـاالماوارياقااهـمافىصاقااعاسا

يصشصوللىاتالفىطمطءاأل سرأو

داباتمحادالمحافىوحروفحورافصافىاراغصةوابملمااةغف
اةء

ةثاالصانالىءفيروباافنونالخاشوكسفاةمااحوالفىايواسماةا
يهءاحصاوائدعدةالهيفاصوقدفهمئعصد

ا4ناايىافيدءإيرهمءةثص097لىءوىيسالقاموسفىءءساسهابإ

اللختعنفىالشيةاالمحاورةتاليهابةطيراألناللغدنكوفىيةاكباكورةا

يننهلبىعىهـانبهوسقامختصرألآخرهافىمواالنيهريةحريدا
ا

البةابعهماذدسفحةصيمعداءثيرةئجعاتصكبرععد

المراتصفىرواطاطيئؤطرتبالمفىقراالنحاليمطريفمحنىورفىفاةا

كاماتفوحكاياتقىيةظرونصماغفةماحماتكآخرهوفىئاشةبعةإطا
كتب



امكالجوايتبوم

هماتأإيفمنوهىثبالجومطبعةفىتطاخرىكفأل
السيدمحمدسيدناصضرةبهادراالحاهواانوابااأليخماأكماماكلغ

المحظمبهوبامالثنظصنصديئيفو

خبإلةآخرهاوفىاالنسانصاجةقهمعرادنمسمماعلالناةافطا

واالدياتالمذاهىعلمااالمماقاؤشفىاناالكو

الغزالننذكارءباصشالسكرانلشوة

لاالصءنالمامولحمرل

اصاناتاكلصورق11نااخكصن

المضةولاصفىابلغة

قاقباالثءمناطقاقااا

الهسوهافىورسولهاللةمنثبتبمااالسوةحسن

واالذكاراالدعيةمناألثابااالبرارؤل

كأدابلوابىةطصفىتصاآلقىيمبحا

فرنساوبةااللغةمزامترجممالقوق

هيرااشاكربرىوحمالمردوات

اكشفهاخبارااميريكاونفصهتاربخ

9اؤخدسهمحيبتالمدهاخلرق

سدممطاحىفوحمالرابردهإمدغقصئخيث
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11ءاااامد2اكأءااءاءأاكما
وببرمعهىجوبمنلىبءرسف

سالتإواةةثاالطلفىصامنالجوابفىهالىءلاشاالولءكأاا
بىالجواساحباكاالديةماتطوالمةظريفةا

هااومنفرنسامعجرمانباحربلنفصذكرملىووبألافاقءالجز
اآخرهاالى

فىالجوائببصاهازظالىامدفمابحمقعلىيثهلاكااءالجزا
ديوانهمنءوهوجزائبادركأباكلالىندوهىإاالس

اءاصاامزصراافاضلهاغالىقصاذاعلىلثابعالىزابأل
الجوائبمنئمىدحءفطواأللمحبا

ريخيةطةاالحوادثمنبالجوافىماءهعلىبثإجمياطامسءالجز

هطهكمنبةتجتا1لداساو4االعالماالصافىتحدالئيدإدواوقائجوا
وبىاطفىتصدشاكاتحاهامناذالوغبراشامالسةفرامهنواوامياأل

اإيرةاثا
وفائاويةحاراافثواطمنءث1ابماعلإسساتاشابأل
عاوبافىصدرتاكلاليادنإفراموااألواعرهالنامقدوايةا

ايرتاحفىاريببادثكلاااالئالفوائدهنااوغيرذمبرةالت

11بيبمؤفكل

اوقأصوا4ربؤااكدث21اطمرثواابماظدلإثعطاءالجز
يرةاصهادباصذفىصدرتالى4ساعاإاالغراميناواألواصكاجامنةدوا

89311سنةاالولريعغرةاد5931سنةمزثحدالئائدضامناصاذويخر
حم

ئعوااططبعةكلفتصااخرصتتالأل

صارالهالعالمةءانثما4واىعصاالمامءانشا

ثةثابعةطالصفدىايكبئخالبلالمةللبااودمحةالثاىرعة



531ألالجوابمطبرعات

سالمةثرحهاوبلبهااطريرىةءللعالاصاطماوطفىواصالةدرة

إياطةالديئشهابضاةاقاضى

اطنارزىبقرابىلءرسا

داقههاارماتبديعلفالةالةملالءرساا
المحرطروحءنادجمانهاثثثراألحنفبئالمحباسدبوانأ

صجعحبصاافطلىالممحبئااالمامصللثفصاعاطرفاةفى
ثمازمخثرىاللهجارةلمرهـللصاالنمودجيإلطلةاالإ
ةءالممروهذهوغاعالههافرهثامالبئاباالعياعدضفىاباالعىاا
تباطرإيرهبمباحرفطبوعةءا

صطلىءارتبااطحااراسرألوتجباضبىاللهغضلالحرامئال
هالوااعظوميابآ3جصصمننكباتآخرهاوفى4نماظحعلىا

األقدمينةهفالامثاصرمنوخكيرهالفالطون

صةاواألإياتعااالمألمااللمجازاوبهااألاممألاوألهاقيادلرساخمى

ارحشوفيءللدصناصساصاسنألةكواثألاابضلهدادءاألصادإاألمدأ
4يئغاممةوانرافدرااامالمربناواانإبهاتاشءةءاوالىإ
مياءمازومحاوإمامثافىامةااأإطءمجرىماامفىاألربإ

ساةقلصةله111
مربا

ثاشهةبطفنونواصنائعافىنونالمكدرا

ةاالماايضاوفيهوراكالمجماةهالصاحبطضراؤادبوان
ةب2ةادسوهروطىاديئالمرلؤظإااءلمألااقامااتء11

باثمحغالدثاواطاايئإاديثهصءاإلدامالاخبرمدحفىءاطاجمعا
فاجمماأطديئا

إهذاقاانازسبديمإفضحلىاابىمماماتا
أبربانلصصاحباغزرمام6رهاراواااليلفىهاراالزرطث

ثايةطبعة4الفرشاومنممزعيهضاافيالجغراالويةاسراسةا
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آيخنمامااتا
لمجاباواممابعةفىءحدطبهالو

االفضمهطافاا5نافىووراللهاتثإتبماسوهاالحسن
محدالسبدافعابسبدحضرةبهادرهطاصعالىالمدامبرمالمظالملك

سطةمتوفعةص004لىءنولى2مالمبهويالمكضانحسنصديق

المثاراسظمالماصافاتامألرواالذإ4ءاالدمناثوراباياااليارنزلمالز
يرةيمولثص431ؤهال

4وابئعالمذكرةلمصنهتافالمفحبدايهاباذاهـعالمعاقعةصم

ئؤطاكلرمواارائقظمامعاليهااشماأبراضذكرسقاال4مع
لىاعدفلبعناهافندىاصصدالمرصمكنبدارفىدووؤد

اطهنبئداقفرمحيدابىالحيرمةالثيئتاألالضاقارعءأل
فارىاصراجاابئ

نبيماةابرااللغذادفرنسساودتااللحةمنههترفيأليعةاناريخ
المصرىاقدحمينبداخلافندىاللةعبديىافاضلااوذىا

صداقلقافىاحداههالىيىواتحهبابىلدالمةرسالناق

المحاومفىيخةاإةواالصديقا

كضابمنتكباتاالولىايإمهاااألمامامؤإفاتمنةنتكعلاريىإلحارا
كتابمنتخبماتفةاااهيمالمبابككباتشإثايخةاضرطوالىاكفليا

االكنافىافهايطقكتابنجاتهةاثالىواعةاسرويصةالتاليسر

الرزيريفتأاألندإممياهلهمفىاألنسرحوصاالنفسمطمع
ناهالذقلرفىيذكرلممماوهضاقانبئانصرابىالفامهبراطملا



جديدةعلتمطبو

الجواثمطبعةفىطبعهاتم

آلآل

ءجبمرسائلاربمح
فاتمؤمنمنضه

ايالثعاورمنبلىالالمةاالمامصي

شتخبكألالثانبةوالمحاضرةاقئيلكناباتمنعهـلىاالالةارأل
ارابضالبراعهوسالبالغهسربكظحباتالثةاالمكتاب

لةرسفاتص903علىليثالكنايهفىانهاتييمخات

أل7أل

تحالعشاقمصارعص

ءالقارئالسراجبناطبناحدبئجؤعدابىيالمة
توسعاةثعة13واءجز3علىلشلى

مهر8

الفالسفةتاريخح
يرةصفةاكهعلىيكوىالؤنساويةغةامقمزجم

9

ماالندلاهلملحفىبمرالتأذمرحواالنفسمطهح
القيىمبداللةبئمحيدبئضاقانبئالفغنصرابىتبالالوزير

اناميادفالفىبذكرلممماوهر



ألشثأهتهإ
آلالمصراالقطارفىئىالجومطبوعاتصم

8بالقاهربككلرتشارحئهديهافندىامينعفايأل

الوطقيدهجروادارهأل

مهـكضبى11كستلىناصلوانروانجه

يةاالصكندرفىالجواثعاتمطبوصه

المثرلىارهفىاقاسقاقدىحمعنعنهأيسالال

سيةالسولةوارئاالبثيروالسيد

رشيدفىالجواثمطبرعلته

الوليدابوافندهـمحدالسبدعهايسأل

ىسوريةفىثالجوتمطبوط

ييروتفىالثدياقافندىبشارهضهايسأل

لؤشىفىثالجومطبوعات

ءبسيسافندىبىعنهاسبسأل

ىبغدادقالجالثتطبرط

فبهاالجوائبوبهلعنهايأل



بئبهض

ثلبنيرليفيالئمخيالك
جمئيسئعاتثبهنننبهجم

لمجعهكي4شقيلمجليهىهمصال
يرنهضيلتجمسيخأنخصفعهـم
مللىاللطجمئهـلفئىينيهصبه
لمجزيكبىشفأسب
جمبهببهيهليىييركلهكع
هيمابأإنمهثيزلمبمب

لمتممغصلئمإليمظتجطكاىبهطكل
فيفةكينييؤكرصهزيهفثبذ

ألممائر

ءيبلصثلنملىبهنتم
يريفا

فنكولهـ
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