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مطيَّكم أقيموا بين أمي صدور 
 

 فإين ، إىل قوٍم ِسواكم ألميلُ أقيموا بين أمي ، صدور مِطيكم
والليلُ مقمر ، لُ؛ فقد محت احلاجاتدت ، ِلطياٍت ، مطايا وأرحوش 

 وفيها ، ملن خاف الِقلى ، متعزَّلُ ويف األرض منأى ، للكرمي ، عن األذى
رض ضيق على أمرٍئلَعمرك ، ما باأل  سرى راغباً أو راهباً ، وهو يعقلُ 

ِسيد عملَّس: ويل ، دونكم ، أهلونَ   وأرقطُ زهلول وعرفاُء جيألُ 
ال مستودع السر ذائع. هم األهلُ   لديهم ، وال اجلاين مبا جرَّ ، يخذَلُ 

غري أنين. وكلٌّ أيب ، باسلٌ  أبسلُإذا عرضت أوىل الطرائِد    

 بأعجلهم ، إذ أجشع القوِم أعجل وإن مدت األيدي إىل الزاد مل أكن
 علَيِهم ، وكان األفضلَ املتفضلُ وماذاك إال بسطَةٌ عن تفضٍل
 ِبحسىن ، وال يف قربه متعلَّلُ وإين كفاين فَقْد من ليس جازياً

فؤاد مشيع ،: ثالثةُ أصحاٍب  اُء عيطلُوأبيض إصليت ، وصفر   

 رصائع قد نيطت إليها ، وِمحملُ هتوف ، من املُلِْس املُتوِن ، يزينها
 مرزَّأةٌ ، ثكلى ، تِرنُ وتعِولُ إذا زلّ عنها السهم ، حنَّت كأا
وامهى سشعمبهياِف ، ي هَّلُ ولستا ، وهي بقباةً سعدجم 
طالعها يف شأنه كيف يفعلُي وال جبأ أكهى مِرب بعرِسِه  

ادهٍق ، كأن فُؤيِرٍق هفُلُ ، وال خسظَلُّ به املكَّاُء يعلو ويي 
 يروح ويغدو ، داهناً ، يتكحلُ وال خالِف داريٍَّة ، متغزٍل ،
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 ألفَّ ، إذا ما رعته اهتاج ، أعزلُ ولست ِبعلٍّ شره دونَ خريِه
ِم ، إذا انتحتولست مبحيار الظَّال  هدى اهلوجِل العسيِف يهماُء هوجلُ 

 تطاير منه قادح ومفَلَّلُ إذا األمعز الصَّوَّان القى منامسي
، ِمطالَ اجلوِع حىت أُِميته لُ أُِدميصفحاً ، فأذه عنه الذِّكر وأضرب 

رب األرِض كي ال يرى لهت تط وأستفؤ مِل ، امرليَّ ، من الطَّولُعو  

شربم لْفومأكلُ ولوال اجتناب الذأم ، مل ي ، عاش به ، إال لديي 
 على الضيم ، إال ريثما أحتولُ ولكنَّ نفساً مرةً ال تقيم يب

وتفتلُ وأطِوي على اخلُمص احلوايا ، كما انطوت غارت وطَةُ مارييخ 
ناِئف ، أطحلُأزلُّ اداه التَّ وأغدو على القوِت الزهيِد كما غدا  

 خيُوت بأذناب الشعاب ، ويعِسلُ غدا طَاوياً ، يعارض الريح ، هافياً
من حيث أمَّه القُوت حَّلُ فلمَّا لواهن دعا ؛ فأجابته نظائر 
 ِقداح بكفيَّ ياِسٍر ، تتقَلْقَلُ مهلْهلَةٌ ، ِشيب الوجوِه ، كأا

حثَ دبرهأو اخلَشرم املبعوثُ حث  محابيض أرداهنَّ ساٍم معسلُ ؛ 
 شقُوق الِعِصي ، كاحلات وبسَّلُ مهرَّتةٌ ، فُوه ، كأن شدوقها

 وإياه ، نوح فوق علياء ، ثُكَّلُ ؛ فَضجَّ ، وضجَّت ، ِبالبراِح ، كأنَّها
واتسى واتَّست ، زَّ بِه وأغضى وأغضتاميلُ عرِملُمرم زَّتهاها ، وع  

 !ولَلصَّرب ، إن مل ينفع الشكو أمجلُ شكا وشكَت ، مث ارعوى بعد وارعوت
 على نكٍَظ ِممَّا يكاِتم ، مجِملُ وفَاَء وفاءت باِدراٍت ، وكُلُّها ،

 سرت قرباً ، أحناؤها تتصلصلُ وتشرب أسآِري القطا الكُدر ؛ بعدما
لَتدوابتدرنا ، وأس ، مَّتهو تمملُ ههمتِمين فَاِرطٌ م مَّرشو 
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 يباشره منها ذُقونٌ وحوصلُ فَولَّيت عنها ، وهي تكبو ِلعقْرِه
زَّلُ ، كأن وغاها ، حجرتيِه وحولهفِْر القبائِل ، نمن س أضاميم 
  ضمَّ أذواد األصارمي منهلكما توافني ِمن شتَّى إليِه ، فضمَّها

 مع الصبِح ، ركب ، من أُحاظة مجِفلُ فَعبَّت غشاشاً ، ثُمَّ مرّت كأا ،
 بأهدأ تنبيه سناِسن قُحَّلُ ؛ وآلف وجه األرض عند افتراشها
هوصنحوضاً كأن فصثَّلُ وأعدلُ مفهي م ، دحاها العب ابِكع 

نفرى أم قسطِلفإن تبتئس بالش  ! ملا اغتبطت بالشنفرى قبلُ ، أطولُ 
، همِجناياٍت تياسرنَ لَح مَّ أولُ ، طَِريدها حيف أي هتِقريع 
 ِحثاثاً إىل مكروهِه تتغلْغلُ تنام إذا ما نام ، يقظى عيونها ،
ودهعمهوٍم ما تزال ت لُِعياداً ، كحمى الرَّبِع ، أوهي أثق وإلف  

 تثوب ، فتأيت ِمن تحيت ومن علُ إذا وردت أصدرتها ، ثُمَّ إا
 على رقٍة ، أحفى ، وال أتنعلُ فإما تريين كابنة الرَّمِل ، ضاحياً
 على ِمثل قلب السمع ، واحلزم أنعلُ فإين ملوىل الصرب ، أجتاب بزَّه
  ذو البعدِة املتبذِّلُينالُ الِغىن وأُعدم أحياناً ، وأُغىن ، وإمنا

فتكشمن ِخلٍة م عزحتت الِغىن أختيلُ فال ج ِرحوال م 
 سؤوالً بأعقاب األقاويِل أُِمنلُ وال تزدهي األجهال ِحلمي ، وال أُرى
 وأقطعه الاليت ا يتنبلُ وليلِة حنٍس ، يصطلي القوس را

رزيز ، ووجر ، وأفكُلُسعار ، وإ دعست على غطٍْش وبغٍش ، وصحبيت  

 وعدت كما أبدأت ، والليل أليلُ فأيَّمت ِنسواناً ، وأيتمت ِولْدةً
مسؤولٌ ، وآخر يسألُ: فريقان  وأصبح ، عين ، بالغميصاِء ، جالساً  
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لقد هرَّت ِبليٍل ِكالبنا: فقالوا  أِذئب عسَّ ؟ أم عسَّ فُرعلُ: فقلنا    

ال نبأةٌ ، مث هوَّمتفلم تك إ  فقلنا قطاةٌ ِريع ، أم ريع أجدلُ 
 وإن يك إنساً ، ماكها اإلنس تفعلُ فإن يك من جن ، ألبرح طَارقاً
، لُعابه عرى ، يذوبلُ ويوٍم من الشأفاعيه ، يف رمضائِه ، تتملْم 
هونله وجهي ، والكنَّ د تبصلُوال ستر إال األحتم نبعاملُر ي  

طيَّرت ، له الريح عن أعطافِه ما ترجَّلُ وضاٍف ، إذا هبت لبائد 
هدههِن والفَلْى عالد لُ بعيٍد مبسوحل معاٍف من الغس ، سبله ع 
رٍق كظهر الترِس ، قَفٍْر قطعتهليس يعملُ وخ اِملتني ، ظهرهِبع 
اًوأحلقت أواله بأخراه ، موفي  على قُنٍَّة ، أُقعي ِمراراً وأمثُلُ 

ودراِوي تـها األريل كأنوح ـمحى الصـذَارِهـنَّ علَياملُذَيَّـلُ املُالَُء ع  
 أعقَلُ الِكيح ينتحي ِمن العصِم أدىف كأننـي حوِلي ويركُـدنَ باآلصـاِل

 


