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 يا داَر َمّيةَ 

 
 أقَْوت، وطالَ عليها سالف األَبِد يا داَر َمّيةَ  بالَعلياِء، فالسَنِد،
 َعّيت جواباً، وما بالربِع من أحِد وقفت فيها أَُصيالناً أُساِئلُها،
 والنؤي كاحلَوِض باملظلومةِ  اجلَلَِد إالّ األواري ألياً ما أَُبّينَها،
هَرّدت علَيِه أقاصيِه، ولّبَد  َضرب الوليدةِ  باِملسحاةِ  يف الثَّأَِد 

، سبيلَ أٍيت كانَ حيبسه إىل السجفِني ، فالنضِد خلت و رفعته 
 أخنىن عليها الذي أخىن على لبِد أمست خالًء ، وأمسى أهلها احتملوا
 و اِمن القتوَد على عريانةٍ  أجِد فَعد َعّما ترى ، إذ ال ارِتجاَع له،

 له صريف القعِو باملسِد  بدخيس الّنحِض، باِزلُهاَمقذوفةٍ 
 يوَم اجلليِل، على مستأِنٍس وِحِد كأنّ َرحلي، وقد زالَ الّنهار بنا،

، طاوي املصِري، كسيِف الّصيقل الفََرِد من وحِش وجرةَ  ، موشيٍّ أكارعه 
  الَبَرِدتزجي الشمالُ عليِه جاِمَد سرت عليه ، من اجلوزاِء ، ساريةٌ  ،

 طوَع الّشوامِت من خوٍف ومن َصَرِد فارتاَع من صوِت كالٍب ، فباَت له
 صمع الكُعوِب بريئات من احلََرِد فَبثّهّن عليِه، واسَتَمّر ِبِه

،هوِزعرانُ منه حيثُ يمِد وكان ضجطَعَن املُعاِرِك عند املُحَجِر الن 
فَذَها،شك الفَريصةَ  باِملدرى ، فأن  طَعَن املَُبيِطِر، إذ َيشفي من الَعَضِد 

 َسفّود َشرٍب َنسوه عنَد مفَْتأِد كأّنه، خارجا من جنِب َصفَْحَتِه،
 يف حالِك اللوِن صدٍق ، غري ذي أوِد فظَلّ َيعَجم أعلى الروِق، منقبضاً،
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ِدوال َسبيلَ إىل َعقٍل، وال قََو ملا رأى واشق إقعاَص صاحبِه ،  

 إين ال أرى طمعاً ،: قالت له النفس  و إنّ موالَك مل يسلم ، ومل يصِد 
فضالً على الّناس يف األدَنى ، ويف الَبَعِد فتلك تبلغين النعمانَ ، إنّ له 

 وال أُحاشي، من األقوام، من أَحِد و ال أرى فاعالً ، يف الناس ، يشبهه ،
له قم يف الربيةِ  ، فاحددها عِن الفنِد : إالّ سليمانَ ، إذ قالَ اإلله 

إّني قد أَِذنت هلم! وخّيِس اِجلّن  َيبنونَ َتدمَر بالصفّاِح والَعَمِد 
 كما أطاعَك ، وادللـه على الرشِد فمن أطاعَك ، فانفعه بطاعتِه ،
 َتنَهى الظَّلوِم، وال َتقعد على َضَمِد ومن َعصاَك، فعاِقبه معاقََبةً 
أنَت ساِبقُه َمن سبَق اجلواد ، إذا استوىل على األمِد إالّ ِلمثِْلَك، أو 
 مَن املَواِهِب ال تعطَى على َنكَِد أعطى لفاِرَهةٍ ، حلٍو تواِبعها،
 َسعدانُ توِضَح يف أوباِرها اللَِّبِد الواِهب املائَةِ  املعكاء، زّيَنها
هاو األدَم قد خيست ، فتالً مرافق  َمشدوَدةً  بِرحاِل احلِيرةِ  اجلُدِد 

 برد اهلواجِر ، كالغزالِن باجلرِد و الراكضاِت ذيولَ الريِط ، فانقها
 كالطِري تنجو من الشؤبوِب ذي الربِد واخلَيلَ َتمَزغُ غرباً يف أِعّنتها،

كحكم فتاةِ  احلّي ، إذ نظرت إىل محاِم شراٍع ، وارِد الثمِد احكم 
 حيفهجانبا نيٍق ، وتتبعه  مثلَ الزجاجةِ  ، مل تكحلْ من الرمِد 
أال لَيَتما هذا احلَمام لنا: قالت  إىل محامتنا ونصفه ، فقِد 

، كما حسبت ، فألقوه ، ومل َتِزِد فحسبوه ِتسعاً وِتسعَني مل َتنقُص 
 و أسرعت حسبةً  يف ذلَك العدِد فكملت مائةً  فيها محامتها ،

 و ما هريَق ، على األنصاِب ، من جسِد  لعمر الذي مسحت كعبته ،فال
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 ركبانُ مكةَ  بَني الغيِل والسعِد واملؤمِن العاِئذاِت الطَّري، متَسحها
 إذاً فال رفعت سوطي إيلّ يدي ما قلت من سيٍء مما أتيَت به ،
  على الكَِبِدكاَنت مقَالَتهم قَرعاً إالّ مقالةَ  أقواٍم شقيت ا ،

 قرت ا عني من يأتيَك بالفنِد غذاً فعاقبين ريب معاقبةً  ،
 و ال قراَر على زأٍر مَن األسِد أُنِبئْت أنّ أبا قابوَس أوَعَدين،
،مالً، ِفداٌء لك األقواِم كُلّهولِد َمه من ماٍل ومن و ما أمثر 
  األعداُء بالرفَِدوإنْ تأثّفََك ال تقذفين بركٍن ال كفاَء له ،

 َترمي أواذيه الِعبَريِن بالّزَبِد فما الفُرات إذا َهّب غواربه
 فيه ركام من الينبوِت واحلضِد َيمّده كلُّ واٍد متَرٍع، ِجلٍب،
 باخليزرانةِ  ، بعَد األيِن والنجِد يظَلّ، من خوفِه، املَالح معتِصماً

ناِفلَةٍ ،يوماً، بأجَوَد منه َسيَب   وال َيحولُ َعطاُء اليوِم دونَ غَِد 
 فلم أُعّرض، أَبيَت اللّعَن، بالصفَِد هذا الثّناُء، فإن َتسَمع به َحَسناً،
،َنفََعت النكِد ها إنّ ذي ِعذَرةٌ  إالّ تكُن فإنّ صاحبها مشارك 

 
 


