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»من املاضي« صفحات مضيئة مشرقة  نفتحها معكم يوم السبت من 
كل أسبوع نوثقها لكم بشهادات وأسرار وذكريات كويت املاضي مع 
رجاالتها األوائل الذين عاشوا الفترتني ما قبل النفط وما بعده. نحاول 

كل أسبوع أن نعيد رسم كويت املاضي مع ضيوفنا ونسبر أغوار ذاكرتهم 
اململوءة بعبق املاضي والزمن اجلميل. صفحات »من املاضي« ليست 
أكثر من محاولة إلعادة كتابة الزمن اجلميل بألسنة من عاشوا ذاك 

الزمان والذين يرددون دوما »عتيج الصوف وال جديد البريسم«.

للتواصل مع صفحات من املاضي
وإرسال السير الذاتية للراغبني في املشاركة.

jeplowy@alanba.com.kw  إعداد: منصور الهاجريالبريد االلكتروني

ولد عام 1925 في المرقاب ويروي لـ »األنباء« تطور حركة التجارة في الكويت

وع���ن ذكرياته عن س���احة 
الصفاة واألعي���اد واالحتفاالت 

يقول العجيل:
لقد أدركت أيام األعياد اجلميلة 
في ساحة الصفاة وكان أعضاء 
الفرق الشعبية يعرضون ومن 
الفرق الرن���دي والريش وأوالد 
عامر، ومن عنده قصيدة يدخل 
العرضة وكنت أش���اهد ونردد 

القصيدة مثل:
حالي منا يوم اتعنى

حق على العالي نزوله
نرجي السالم بخشو مهنه
إذا ضيع الشيطان شورة

عجل جسا االنسان منا
يوم السما تكسر طيوره

وقصيدة ثانية يقول الشاعر 
فيها:

حنا سند جيشنا
ننقل جسوم املنايا

والطير نرمي عشاه
اذا طلع شيخنا
شيخ له القبايل

محٍد يداني حماة
والعروضات من مظاهر العيد 
والناس جتتمع وتشاهد واذكر 
اغاني الس���امري وخاصة فرقة 
الريش وال أجلس للسامري وأهل 

الفنطاس يؤدون السامري.

البحث عن اللؤلؤ

وع���ن ذكرياته عن نش���اط 
الوالد واألعمام والعمل في البحر 
والغوص واستخراج اللؤلؤ يقول 

ضيفنا علي العجيل:
الوال���د رحمه اهلل، وأعمامي 
كان���وا ميلكون س���فنا من نوع 
الى  الش���وعي وكانوا يذهبون 
الغوص للبحث عن اللؤلؤ. عمي 
عجيل كان يقول الشوعي العود 
الثاني  الش���وعي  أما  )الكبير(، 
فكان املسؤول عن قيادته عمي 
صالح ووالدي، وعلى كل جانب 
من كل شوعي 6 بحارة يحدقون 
باملجادي���ف وكان���وا يبيعون 
محصول اللؤلؤ على حمد اخلالد 
النهم كانوا )يسقمونهم( مبعنى 
يزودونهم باملال حتى يتهيئون 
للغوص فهم له���م األولوية في 
البي���ع، وكذلك ه���الل املطيري 
كان طواش واهلل رزقه واشترى 
عمارات في البحرين، واستمروا 
بالغوص، حتى انتهى الغوص مع 

ظهور اللؤلؤ الصناعي.
وأيام الغوص نعمل بريخة 
)نهمه( مند احلبال ويشترك معنا 
من البحارة اجلويعد والوهيب 
وسعد اجلويعد نهام ولم اذهب 
معهم للغوص الوالد رحمه اهلل 
لم يس���مح لي بالذه���اب معهم 
ولكن ذهب محمد العجيل وحمد 

العجيل.
بعد الغ���وص الوالد فتح له 
دكانا بجوار دكان نزال املعصب 
بالسوق وكان من رجال املرحوم 
الشيخ أحمد اجلابر وكاني ملك 
أباعر )جمال( ويذهب الى البر.

عائلة القطان

ثم يتحدث العجيل عن عائلة 
القطان قائال: انه���ا من العوائل 
الكويتية وكانوا قدميا يشتغلون 
ويعملون بالتجارة وكان الرجال 
منهم يلبس���ون العقال املقصب 
وفي احدى الس���نوات س���افروا 
الى س���وق الشيوخ ومروا بأحد 

دون قيصرية القطان التي كان 
فيها اليهود واذكر ابن شرمي يوما 
من األيام قال هذه األبيات عندما 

شاهد امرأة أظهرت يدها فقال:
يا حسينة ال تعدين احلدود

الدالغات والذرعان  تلبسني 
سود

يا حسافة ال تلبسني اجللود
أحس���ب ان���ه م���ن غنادين 

البنات
أما أصحاب الدكاكني بالسوق 
فأذكر منهم عبداللطيف الرشيد 
ومحمد الصانع واملسري وحمد 
العجيل هؤالء أصحاب الدكاكني 

القدماء.
اذكر سوق اجلت القدمي ويباع 
فيه جت اجلهراء أعواده قصيرة، 
وعبداهلل اخللف عنده س���يارة 
ينقل فيها من اجلهراء الى سوق 

الكويت.

البن���ك البريطان���ي، وبعد ذلك 
تأس���س البنك الوطن���ي، فكان 
البنك  أمواله في  البعض يودع 
أموالهم في  واآلخرون يتركون 
القبان والدكاكني  البيت، واذكر 

كانت احلالة أمان وثقة.

فتح الدكان

مع بداي���ة النهضة احلديثة 
انتهي���ت وتركت العمل في نقل 
املاء واجتهت الى مجال التجارة 
العمل  الدكان وباشرت  وفتحت 
فيه حيث أقوم بالبيع وفي محلي 
اخلاص، واحلمد هلل وفقت والأزال 
الدكان منذ ي���وم افتتاحه  بهذا 

وااليجار 4 روبيات.
واذكر ان البضاعة قدميا كانت 
عبارة عن اخلض���ار والبقالة، 
وعبداهلل الفهد كان يبيع التمر 
في سوق التمر وأبوسماح وربعه 

احلمير.. وبعد ذلك انتقلت لنقل 
املياه من السفن التي جتلب املياه 
من شط العرب وكنت انقل من 
نقعة الغنيم وفي كل نقعة بركة 
الغني���م ونقعة الثني���ان. وفي 
الشرق فيما بعد بالقرب من عمارة 
بن حيي وعمارة بوقماز، واهلل 
ان أه���ل الكويت طيبون وفيهم 

النخوة واحملبة والتعاون.
كنا نبيع كل 3 قرب ب� 4 آنات، 
والكنادرة ينقلون املاء بواسطة 
الكندر، واذا تأخرت السفن نرجع 
وننقل املاء من اجللبان املوجودة 

في الشامية.
ادخ���ار األموال  وعن كيفية 
في تلك الفت���رة وحفظ األموال 
ف���ي املص���رف أو البيت وحالة 
الثقة واألمان التي كان يش���عر 
بها الكويتي���ون يقول العجيل: 
األيام القدمية لم يكن يوجد إال 

والعافية. حكامنا طيبون وعسى 
اهلل يحفظهم من كل سوء ومكروه، 
وبعد ذلك اشتغلت بالسوق ننقل 
العيش والتم���ر من التجار الى 
الشامية، وكانت هناك بعارين 
حتمل التمر الى مدينة الرياض 
)بالسعودية( من ساحة الصفاة 
الى الشامية ب�12 آنة أي أقل من 
روبية ال���درب الواحد )الروبية 

تساوي ست عشرة آنة(.
كان الكويت تعيد التصدير الى 
الدول املجاورة وتستورد التمور 
من البصرة وعبادان، وأمضيت 
سنتني – والشامية فيها عشيش 
بذلك الزمن – وبعد ذلك اشتغلت 
في نقل املياه م���ن جلبان مياه 
الشامية مثل آبار عبداهلل البسام 
وأخيه عوض البس���ام وجلبان 
الهويدي، ونبيع املاء على األهالي 
من املرقاب الى القبلة ننقل على 

يبدأ ضيفنا احلاج علي فهد 
العجيل احلدي����ث يذكر مولده 
وبداياته األولى فيقول: ولدت في 
الكويت باملرقاب في فريج صالح 
الفضالة خلف املسيل.. مدرسة 
قتيبة، أما تاريخ ميالدي فأعتقد 
عام 1925م باملرقاب، واشتغل 
بهذا ال����دكان منذ س����تني عاما 
وجميع هذه الدكاكني أصحابها 
كانوا معي، والعجيل عائلتان، 
املرقاب، وعائلة  نحن س����كان 
القبلي،  العجيل س����كان احلي 
الكويتية جميعهم  والعوائ����ل 
طيبون ومتعاونون ويساعدون 

بعضهم البعض.

التعليم

وعن بدء انتظامه في التعليم 
وذكرياته مع زمالئه في الدراسة 

يقول العجيل:
املباركية  التحقت مبدرس���ة 
ومن املدرس���ني سالم احلسينان 
ومال عثمان وسيد عمر وبيته كان 
مالصقا للمدرسة وله باب يدخل 
القرآن  على املدرسة، وكان يقرأ 
الكرمي وعل���ى علم ودراية بعلم 

التجويد وصوته ممتاز جدا.
الق���راءة والكتابة  تعلم���ت 
واحلساب اجلمع والطرح والقسمة 
واذكر م���ن الطلبة ابراهيم وبدر 
العبداجلليل وعيسى عبداملنعم 
واحمد راشد بوقماز وسالم القطان 
واحمد خليل القطان، وقد أمضيت 
5 سنوات في املباركية وكنت ارتاح 
الى سماع قراءة القرآن الكرمي من 
سيد عمر وهو يجّود القرآن، واذكر 
حمد الرجيب وبيتهم كان بجوار 
احلفرة خلف مدرس���ة املباركية 
وأبناء الفهد، واذكر قهوة النواخذة 
وقيصري���ة البدر التي كان يباع 
فيها الزل واألقمشة مقابل مسجد 
السوق الداخلي وشاهة الصقر التي 
أنشئت وكان بركة ماء ووزعت 
الشربة وخاصة أيام املولد النبوي، 
أهل الكوي���ت طيبون وأصحاب 
نخوة ويساعدون بعضهم البعض، 
واملدرسة املباركية خلف مسجد 
الس���وق ولها باب���ان واحد على 
السوق الداخلي والباب الرئيسي 
من جه���ة الغرب وعدد كبير من 
املباركية  املدرس���ة  التالميذ في 
والدوام عل���ى فترتني صباحية 

وبعد العصر.

أول عمل

ويكمل علي العجيل: اشتغلت 
بنق����ل الرم����ل عند الغ����امن وكنا 
مجموعة من الكويتيني ننقل الرمل 
بالزبيل من ساحل البحر الى الدوبة 
– على س����احل بنيد القار واذكر 
أبوالبنات كانوا يشرفون  جاسم 
على العمال. والتك يسحب الدوبة 
الى مدينة عبادان يعني كنا نصدر 

الرمل الى هناك.
واشتغلت بالش���ويخ وكان 
عندي حم���ار كبير لونه أبيض 
وكنت انقل الرمل من الس���احل 
الدوي���ة والعمال  الى  وأوصله 
ينقلون ال���ى الدوبة. واليومية 
روبية ونصف في اليوم الواحد. 
والعامل الذي ينقل الرمل بالزبيل 
روبية واحدة واألكل متر وخبز 
وماي التانكي، وملدة 6 سنوات 
اش���تغل بالرمل وكان كثير من 
البر  الكويتيني يش���تغلون في 
والبحر وخدموا بلدهم وصبروا 
عل���ى التعب الى ان س���هل اهلل 
لهم ورزقه���م باخلير والصحة 

اتفقنا على بناء سقف للسوق فدفع كل صاحب محل 50 دينارًا

لومي اسود في احملل

الرم�ل  نق�ل  ف�ي  اش�تغلت 
بالزبيل من ساحل البحر إلى الدوبة 
ويوميتي كانت روبية ونصف الروبية

كن�ت أنقل المياه م�ن جلبان 
الش�امية والس�فن القادم�ة م�ن 
لألهال�ي وأبيعه�ا  الع�رب  ش�ط 

في  س�نوات   5 أم�ضي�ت 
المدرسة المباركية وكنت أرتاح 
لس�ماع الق�رآن الكريم مجّودًا 

والعيش  التمر  بنقل  عملت 
بالس��عودية  الرياض  إل���ى 
السبيل ماء  من  نش�رب  وكن�ا 

غ�وص  نوخ�ذة  كان  وال�دي 
عمه أوالد  م�ع  س�فينتين  يمل�ك 

)كرم دياب(عبداحملسن احلميضي ومنصور الهاجري واحلاج علي العجيل

البقية ص11سالم البدر وحسن العلي ورواد السوق القدمي

الرعيل األول من الكويتيني والذين يعيشون بيننا يستحقون منا كل احترام وتكرمي، فقد ساهموا 
في بناء الكويت القدمية وشاركوا كذلك في بناء الكويت احلديثة ومن قبلهم آباؤهم وأجدادهم. 
أهل البحر من التجار والبحارة وأهل البر من البنائني وأهل البادية لهم ملسات ومحطات تاريخية 
في كويت املاضي واحلاضر وعلى س�بيل املثال ال احلصر الذين أسس�وا األسواق وفتحوا فيها 
الدكاكني على بس�اطتها والبضائع التي كانت تعرض وأهل البادية الذين يأتون باملنتجات من 

أصواف وأغنام وألبان.
التجار الذين سافروا الى الهند وافريقيا وعدن بسفنهم الشراعية والبحارة والبناؤون كل هؤالء 
علينا ان نذكرهم، عملوا واليزال املوجود منهم على قيد احلياة يعمل حتت راية الكويت وحكام 
الكويت األماجد. ونحن نحتفل بهذه األي�ام باألعياد الوطنية نتذكر أولئك الرجال الذين وضعوا 

الدستور وأسسوا مجلس األمة واحلياة التشريعية فلهم منا الشكر والثناء.

ضيفنا علي العجيل من أولئك الرجال الذين عاشوا على هذه األرض الطيبة ومنذ 85 عاما 
وهو يعمل ويؤدي خدماته للمواطنني متنقال من مكان آلخر في عمله احلر.

وهو صاحب دكان منذ 60 عاما في السوق القدمي، يزوره األصدقاء واألقارب ومن يذهب 
الى السوق يش�اهد هذا الرجل اجلالس في محله يستقبل الرجال الذين يسلمون عليه 

ويحيونه حتية الصباح والكثير من هؤالء الرجال موجودون في أسواق الكويت.
لقد أدوا خدمات جليلة لوطنهم الغالي الكويت وضحوا بالغالي والنفيس من أجل هذا 

الوطن هنيئا للكويت برجالها وش�عبها. وال ننسى فئة من الوافدين الطيبني الذين شاركوا 
إخوانهم املواطنني في نهضة هذا الوطن.

وضيفنا علي العجيل وحديث عن املاضي اجلميل الذي عاشته الكويت 
فإلى التفاصيل:

علي العجيل: كان لليهود أربعون دكانًا يبيعون
فيها األقمشة في قيصرية خليل القطان

فتحت محاًل لبيع التمور والخضار والمخلالت منذ 60 عامًا ومازلت أعمل فيه
علي فهد العجيل 85 عاما



الماضي
من

السبت
6  مارس 2010

11

رياح عاصفات
تص��ادف لقاؤنا مع 
ضيفن��ا هذا األس��بوع 
عل��ي العجيل مع وجود 
الشاعر س��امي يوسف 
القيادة  الذي هنأ  الوتار 
والش��عب  الس�ياس��ية 
الكويتي مبناسبة حلول 
األعي��اد الوطني��ة التي 
الكويت  معها  اكتس��ت 
من أقصاها إلى أقصاها 
بألوان الفرحة التي تزين 
الوتار  الوطن��ي.  علمنا 
قصيدة  »األنباء«  أهدى 
ميك��ن أن تندرج حتت 
ب��اب الش��عر التوعوي 
حيث  احلكمة،  وش��عر 
يح��ذر فيها من صحبة 
الس��وء وم��ا ميكن أن 
جتلبه على املرء من سوء 
املنقلب  وش��ر  املصير 
الس��يما عن طريق آفة 
القصيدة  فإلى  اإلدمان، 
الوتار  يس��ميها  الت��ي 

»رياح عاصفات«:

األسواق وقاموا لهم حتية لهم، 
في ذلك السوق، وخليل القطان 
عنده قيصرية عرفت عند املواطنني 
بسوق اليهود ألن خليل القطان 
أجره���ا لليهود لبيع األقمش���ة، 
وكانت دكاكينهم بالسوق الداخلي 
)سوق التجار(.. ومما اذكر ان ابن 
عسكر كان يستلم الودي وأصحاب 
الدكاكني ابن حميدة وعلي دهام 
وابن رشدان واعقيل - )العجيل(.. 
وكذلك مكتب���ة ابن رويح وعلي 
الده���ام واذك���ر قيصرية خليل 
القطان كان فيها اليهود يبيعون 
األقمش���ة )اخلام( وعدد اليهود 
تقريبا 40 دكانا، وقيصرية ابن 
رشدان مقابل بيت السهلي سكنها 
اليهود وفتحوا لهم فيها محالت 
جتارية، والسهول لهم 6 دكاكني 
مالصقة للمدرسة املباركية واذكر 
محمد السهلي وخليفة السهلي، 
كانت األسواق كثيرة واذكر منها 
سوق التمر والصنقر بوابة كبيرة 
ويجلس زيد الس���رحان ويبيع 

مالبس.

اإلحساس باألمن

ويكمل عل����ي العجيل: أدركت 
بعض الكويتيني عندهم صناديق 
مصنوعة من اخلش����ب يجلسون 
بالس����وق ويبيعون بعض املواد 
الغذائي����ة واذا حل الظالم ادخلوا 
بضاعته����م بالصن����دوق وغطوه 
وذهب����وا الى بيوته����م آمنني وال 
من يقت����رب او يخرب، البلد امان 

واحلمد هلل.
وايضا املناج����ب فيها القهوة 
والش����عير والعيش، واما سوق 
اللحم ف����ال يوجد فيه ابواب فقط 

أعمدة لتعليق اللحوم.
النفيس����ي  واذكر عبدالعزيز 
القنصل التجاري للمملكة العربية 
السعودية وكان يتواجد في كشك 
في السوق في س����وق اخلرازين 
النفيسي ويوجد  ويعرف بكشك 

فيها ويبيعون املاء واذكر مواطنا 
يقال له »سّديته« كان يبيع ادوات 

شعبية ودواء للمواطنني.
اذكر بهيته وفيها السجن وبيت 
عبداهلل الهاجري وبيت طويرش 
وبهيته مرتفعة من ساحل البحر 

الى السوق الداخلي.
اذكر س����وق احللوى واخلبار 
وبوفتني لبيع احللويات س����وق 
البوالطو واحلالقني وأوالد بوصفر 
حالقني قدماء في الس����وق ولهم 

دكاكني.
واجلت يبيعون فيه البرسيم 
وسوق احلمام لبيع احلمام وسوق 
الصفافير وسوق لبيع الصناديق 
احلديد املصنوع����ة من الصفيح 
وسوق التناكة وكانوا يصنعون 
مبب ال����كاز ودكان الوالد وعمي 

ودكاني نحن قدماء في السوق.
الشارع اجلديد وقد  اذكر  كما 
حفر للمجاري وكانت االرض مقابر 
قدمية أخرجوا بعض املوتى ويقال 

براحة السبعان.
الرشايدة كانوا في القبلة وكنت 
اذهب لكي اسمع القلطة وعبداهلل 
القعود يجلس في بوابة اجلهراء. 
السديراوي واحلميضي والسميط 
من اهل القبلة من العائالت القدمية 
في الكويت، املرحوم خالد الغنيم 
قال انت العجيل والدويهيس رجال 
طيبني ومن املعروفني وصلوا املاء 
الى بيت السديراوي وكان املدخل 
له درج احمل القربة وقالت اخلادمة 

ارة. ادخلوا انتم حمَّ
اذكر ان احلرمي كانوا يلبسون 
الدراعة والعباءة والثوب الطويل 
اال به����ذه  الس����وق  وال تدخ����ل 

املالبس.

األنساب

نحن انس����باء عائل����ة احلقان 
املوجودين في املطبة او القنطاس، 
وزوجت����ي بنت عم����ي اخت حمد 
واوالدي فيصل وعبدالعزيز وسالم 
وعجيل وعبداهلل، اهلل يعز الكويت 

واحلكومة.

الكويت وهي سنة الهدامة فيقول: 
هطلت امطار غزيرة على الكويت 
وذلك عام 1934 وفي اول ليلة من 
ليال����ي رمضان تهدم����ت البيوت 
وطفحت الشوارع وقد شاهدت املياه 
العبدالرزاق  الغزيرة في دروازة 
ال����ى املزرعة الكبي����رة املوجودة 
ال����دروازة وكان فيها خيول  في 
وجمال للش����يوخ الى خبرة ابن 
حمود واستمر السيل لفترة طويلة 
ولم يتوقف حتى سقطت البيوت 
القدمية وقد تعاون الكويتيون على 
اعادة بناء تلك البيوت واذكر ان 
بيت بن قعود تهدم، وبيت الطواري 
وسقط على خيل ملكهم، اذكر سوق 
بن دعيج الذي اس����س بركة املاء 
للسبيل وكنا نشرب، واآلخرون 
يش����ربون من املاء السيل واذكر 
س����احة الصرافني قب����ل ذلك كان 
بائعو املاء على احلمير ينتظرون 

معهم على بناء سقف لهذا السوق 
وكل صاحب محل دفع خمس���ني 
دينارا. والس���قف على جملون 
واليزال موجودا بالسوق والسقف 
في السوق محالت لبيع التمور 
واخلض���ار واملخل���الت وبعض 
احملالت للعقار، احملالت مشكلة 
ومختلفة في بضائعها واحلمد هلل 

احلال مستورة بنعم اهلل.
واذكر ان اجلمال كانت تنوخ 
في الصفاة مقابل املكاتب وعيد بن 
شيتان مسؤول عن املكتب واذا نزل 
املطر الناس يدخلون في الليوان، 
واذكر البنك البريطاني الذي فتح 
عام 1941 وبعض املوظفني الذين 

كانوا يعملون فيه.

سنة الهدامة

ثم يتحول العجيل الى احلديث 
عن مناسبة مهمة في تاريخ أهل 

الغذائية،  املواد  محل كبير لوزن 
وبيت عائلة النفيسي بالقرب من 
السديراوي  البحر وعائلة  بيوت 

وكانوا يبيعون اخليل واللؤلؤ.

كشك العقاب

ويستطرد العجيل في احلديث 
عن السوق فيقول: انشئ كشك 
في عهد املرحوم الش���يخ مبارك 
الصباح وله س���لم من السوق، 
وبعد ذلك ص���ار للبلدية وكذلك 
كان املرح���وم الش���يخ عبداهلل 
اجلابر يتواجد فيه وأي مخطئ 
او مرتكب جلرمية يعاقب في ذلك 
الكشك والشيخ عبداهلل اجلابر 
يحاكم���ه او اي حرامي او مخل 
باألمن. اما بالنسبة لهذا السوق 
فقد مضى س���تون عاما منذ ان 
فتحت هذا احملل وبعد س���نوات 
حضر اثنان من املواطنني واتفقنا 

كان التجار في السوق عندما يحل بهم الظالم يغطون 
بضاعتهم  ويتركونها ف�ي مكانها دون خوف عليها أو قلق

عاصرت سنة الهّدامة وعندما تهّدمت البيوت القديمة تعاون الكويتيون إلعادة بنائها
منصور الهاجري في السوق القدمي االستاذ جاسم اخلميس وعلي العجيل وأحد الضيوف

االستاذ حمزة وعبداحملسن احلميضي ومنصور الهاجري وعلي العجيل ومحمد كوهري

احلاج علي العجيل وأحد االصدقاء

الشاعر سامي يوسف الوتار

الكشك الذي بناه الشيخ مبارك الصباح فوق الدكاكني مبدخل السوق القدمي

وأبعدت����ه ع����ن درب الص����واب س����خافات
وري���������اح الص����د م����ن حول����ه عاصف����ات
خراف����ات وترعب����ه  ت����زاوره  خي����االت 
قاصف����ات جوف����ه  أعم����اق  ف����ي  ت����دوي 
لي��������س ي����دري أي����ن أودت ب����ه الرغب����ات
ت����فاه����ات ال�����حي����اة  زادت بأم�������ثال����ه 
والس��������������قم داء إذا أذك�������ت����ه الن����زوات
م����ن ص����حب����ة الس����وء جتمعه����م عالمات
أي����ن تأت����ي املكرم����ات واهلل يعل����م م����ن 
فته����اوى احلل����م وتكس����رت في����ه األمنيات
م����ن اإلدم����ان م����ا ال تنف����ع ب����ه الوصف����ات
آه����ات ف����زادت علي����ه ف����وق احلس����رات 
الصداق����ات؟ إلي����ه  آل����ت  م����ا  تلع����ن  أم 
الدع����وات ل����ه  تص����ل  أن  الدع����اء  غي����ر 
املخ����درات عقل����ه  كام����ل  أتلف����ت  فق����د 
ال يع����ي ال����درس وم����ا ج����اءت ب����ه األبيات
الغاف����الت وه����ن  األم����ر  له����ن  ويت����رك 

ك��������م ع�������اق���ل زل���ت ب���ه الق���������دم
مس���هده وه���و  اللي���ل  ب���ه  ميض���ي 
ي���كاد س���نا عقل���ه باخل���وف يش���تعل
كأن هزي��������م الرع�������ود م���ن ف������وق���ه
الرك���ن منزوي���ا ف���ي  ق��������ابع���ا  ت���راه 
درك���ه أس���فل  الوج���دان  ب���ه  ه���وى 
س���قما يس���قه  م���ن  كل  وراء  يج���ري 
ك��������م م��������رة أح��������اط ب���ه ره������ط
يفي���ض عليه���م م���ا اس���تطاع م���ن كرم
متك���ن���وا م������ن���ه ف���ي ع���ز أحالم���ه
ب���ه حت���ى غ���دا م���ن ه���ول م���ا م���ر 
س���������لبوا امل��������روءة م������ن روح������ه
أتق������س���و علي���ه أم تش��������فق حلال���ه
فلي�������س مل���ن ي���رى ف�����ي���ه مح�����ب���ة
ف���كل غ�����ي���ر ذل���ك ل���ن يج���دي نفع���ا
ال������ي���وم مل���ن ف�������ال ع���زاء بع��������د 
وال ت����أخ���ذه اخلش���ية عل���ى أب����نائ���ه
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