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املؤلف بخط نموذج





والّتَهاين املََداِئَح

١٣١٣هـ) (سنة إليه الحّج إمارة بإسناد باشا عاصم الحليم عبد تهنئة (1)

يَ��ُك��ِن ل��ْم ش��ئ��َت ل��و ح��اِئ��ُل وال��َوَس��ِن ال��َج��ْف��ِن بَ��يْ��َن ح��اَل
وُم��ْف��تَ��ِت��ِن ُم��ْش��ت��اٍق بَ��يْ��َن ب��ي تَ��ْق��ِذُف واأليّ��اُم أن��ا
ال��َوَه��ِن ِش��ّدة ِم��ْن أْض��لُ��ِع��ي تُ��نْ��ِك��ُره ف��ي��َك ُف��ؤاُد ل��ي
بَ��َدِن��ي ف��ي ال��ُف��ْرِس ن��اَر ِخ��ْل��َت ب��ه َع��ِل��ْم��َت ل��و وَزف��ي��ُر
َزَم��ن��ي وف��ي أْم��ِري ف��ي ِح��ْرُت َرُج��ل إنّ��ن��ي َل��َق��ْوم��ي ي��ا
ال��ِم��َح��ِن ُم��نْ��تَ��ه��ى ه��ذا إّن وَش��ًق��ا؟ أْش��ت��ك��ي أَج��ف��اءً
ال��ِف��َط��ِن َع��ِن ��ْت َدقَّ ِه��ّم��ٌة ل��ه ال��ّزم��ان ف��ي ُه��م��ام��ا ي��ا
تَ��ُخ��ِن َل��ْم ال��دَّْه��ِر ل��ي��ال��ي ف��ي خ��اِط��ُره َح��لَّ ل��و وَف��تً��ى
ُم��ْؤتَ��َم��ِن َخ��يْ��ُر واٍق َخ��يْ��ُر ل��ه أن��َت ال��َح��جِّ أم��ي��َر ي��ا
ل��ل��َوَط��ِن ال��ُم��ش��ت��اِق ِه��زََّة ل��ه ال��ح��راُم ال��بَ��يْ��ُت َه��زََّك
ال��ه��ِت��ِن ب��ال��ه��اِط��ِل َف��ْرَح��ه��ا ِب��ُك��ْم ال��ِح��ج��اِز أرُض َف��ِرَح��ْت
َع��َدِن إل��ى ِم��ْص��ٍر م��ن ب��َك ل��ُه��ْم ال��ُق��دوِم بُ��ْش��َرى وَس��َرْت

اإلفتاء بمنصب عبده محّمد الشيخ اإلمام األستاذ تهنئة (2)
(١٣١٧هـ–١٨٩٩م)



الكاملة امُلؤلَّفات

وال��تَّ��ذَلُّ��ِل ال��َه��َوى بَ��يْ��َن أِق��ْف ول��ّم��ا أتَ��َغ��زَِّل وَل��ْم أنْ��ُس��ْب َل��ْم بَ��َل��ْغ��تُ��َك
أتَ��نَ��بَّ��ِل ول��ْم َف��ْخ��ًرا أنْ��تَ��ِح��ْل ول��ْم َم��نّ��ِزالً أبْ��ِك ول��ْم ك��أًس��ا أِص��ْف ��ا ول��مَّ
وَم��نْ��ِزِل َح��ِب��ي��ٍب ِذْك��َرى ِب��ه تَ��ُج��وُل َم��ْوِض��ًع��ا َم��دي��ُح��َك ق��ل��ب��ي ف��ي يُ��بْ��ِق َف��َل��ْم
(ع��ل��ي) أم بُ��بْ��رَديْ��َك َح��ْف��ٍص) (أب��و ف��ُق��ْل��ُت ��ُع ُخ��شَّ َح��ْوَل��َك األب��ص��اُر رأي��تُ��َك
يَ��ْع��تَ��ل��ي ل��ل��َخ��ْط��ِب وال��َخ��ْط��ُب تَ��داَرْك��تَ��ه��ا أّم��ٍة َم��ْج��ِد ع��ل��ى ُح��ْزن��ي ِم��ْن ��ْض��ُت وَخ��فَّ
ُم��ْق��ِب��ِل) (اب��ِن ِق��ْدَح ال��َف��ْوِز ف��ي ل��ه��ا وك��ن��َت َم��ْط��َل��ٍع َخ��يْ��ِر م��ن ب��ال��يُ��ْم��ِن ب��ه��ا َط��َل��ْع��َت
ال��ُم��نَ��زَِّل ال��ِك��ت��اِب آي��اُت يْ��ِه بَ��َح��دَّ َع��ِزي��َم��ٍة ُح��س��اَم ل��ل��ُف��تْ��يَ��ا وَج��رَّْدَت
ُم��َض��لَّ��ِل َغ��يْ��َر أْث��بَ��تَّ م��ا وأثْ��بَ��تَّ َض��الَل��ٍة ك��لَّ ال��دِّي��ِن ف��ي ب��ه َم��َح��ْوَت
ب��أْف��َض��ِل م��ن��َك اإلس��الُم َظ��ِف��َر ل��ق��د ب��ف��اِض��ٍل م��ن��َك اإلف��ت��اءُ َظ��ِف��َر ل��ئ��ن
ِل ُح��وَّ ك��لِّ ع��ل��ى أْربَ��ى وال ِس��واَك ب��ِح��ْك��َم��ٍة ال��ُم��ْش��ِك��الت َع��ْق��َد ح��لَّ ف��م��ا

حرضته: ويصف يمدحه وقال

َق��ّواُل ل��ل��َق��ْوِل ُم��نْ��تَ��ِس��ٍب ُك��لُّ م��ا ق��الُ��وا م��ا ��ْدَق ال��صِّ ف��ك��ان َص��َدْق��َت ق��ال��وا
وإْج��الُل إْح��ك��اُم ه��ذيْ��ِن بَ��ْع��َد ه��ل ُم��ْم��تَ��َدح��ي َق��ْدُر وه��ذا َق��ري��ض��ي ه��ذا
ُض��الُّل ل��ْل��َح��قِّ تَ��ْه��ت��دي ب��ه نُ��وًرا بُ��ْرَدِت��ه أثْ��ن��اءِ ف��ي ألبْ��ِص��ُر إنِّ��ي
آم��اُل ل��ل��نّ��اِس ازَدَح��َم��ْت ب��ب��اِب��ه��ا َم��ن��اِق��بُ��ه تُ��تْ��َل��ى ب��ه��ا داًرا َح��َل��ْل��ُت
يَ��ْخ��ت��اُل ال��َوق��ِت ه��ذا (ف��اُروُق) ع��ل��ي��ه ن��اِس��ُج��ه َج��لَّ ب��س��اًط��ا ف��ي��ه��ا رأي��ُت
خ��اُل وال ِت��ي��ٌه ال ال��ل��ُه يُ��ِح��بُّ��ه��ا وتُ��ًق��ى ِح��ْك��َم��ٍة ��ْي َص��فَّ ب��ي��ن ِب��م��ْش��يَ��ٍة
ِم��ْع��ط��اُل وْه��َي إل��ي��ه��ا َس��َم��ْوَت ل��ّم��ا َج��ذَالً َق��بْ��ِرِه ف��ي ال��م��ص��ط��َف��ى ��َم تَ��بَ��سَّ
َل��ئَّ��اُل وال��تَّ��وف��ي��ُق يَ��نْ��ِظ��ُم ال��َع��ْدُل َل��بَّ��ت��ه��ا َح��ْوَل ُدرَّا َل��ْف��ُظ��َك ف��ك��ان
أْرح��اُل ال��ل��ِه ل��بَ��يْ��ِت تُ��َش��دُّ ك��م��ا ُم��نْ��تَ��َج��ٌع ال��ج��اِه َل��ب��يْ��ِت َح��ْوٍل ك��لَّ ل��ي
إْدالُل ال��رَّْوِض ف��ي أُْخ��ِت��ه��ا ع��ل��ى ل��ه��ا ب��ه��ا اإلم��اَم أل��َق��ى ��ٌة َغ��ضَّ وَزْه��َرُة
ال��ق��اُل َر نَ��وَّ وف��ي��ه��ا ال��َق��ب��وُل ِم��ن��َك أْس��َع��َده��ا ح��ي��َن ع��ن��ه��ا ال��َح��ْم��ُد تَ��َف��تَّ��َح
ال��ب��اُل َوْص��ِف��َك ف��ي يَ��نْ��ِظ��ُم��ه ف��راَح ب��ه��ا ال��ُم��ل��وِك ِت��ي��ج��اِن َم��نْ��ُظ��وَم نَ��ثَ��ْرُت
ال��ح��اُل ب��ه ض��اق��ْت ف��ق��د َف��ت��اَك أْدِرْك ب��َط��ْل��َع��ِت��ه ال��ُف��تْ��يَ��ا ��نَ��ِت تَ��يَ��مَّ َم��ن ي��ا
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والتَّهاني امَلَداِئَح

سنة أكتوبر ١٥ يف (نرشت باشا البارودي سامي محمود مدحة (3)
١٩٠٠م)

��دا وتَ��ع��مَّ ال��َه��َوى ف��ي َق��تْ��ل��ي ��ْدُت ت��ع��مَّ
اْع��تَ��َدى َل��ْح��ُظ��ه وال َع��يْ��ن��ي أِث��َم��ْت ف��م��ا

َش��ِب��ي��بَ��ِت��ي ف��ُع��ذْري ُع��ذُْر ل��ه ِك��النَ��ا
ُم��َج��رََّدا َس��يْ��ًف��ا ِه��ْج��ُت أنِّ��ي وُع��ذُْرَك

َغ��يْ��ُرن��ا ه��اَن ك��م��ا ُه��نَّ��ا ف��م��ا َه��ِويَ��ن��ا
ُس��ْؤَدَدا ال��ُح��بِّ م��ع ِزْدن��ا ول��ك��نّ��ن��ا

نُ��ُف��وِس��ن��ا ف��ي أْش��واُق��ن��ا َح��َك��َم��ْت وم��ا
وال��نَّ��َدى ��م��اَح��ِة ال��سَّ ُح��ْك��م ِم��ْن ب��أيْ��َس��َر

َم��ن��اِزُل ال��ُج��نُ��وِب ب��ي��ن ل��ه��ا نُ��ف��وُس
َم��ْع��بَ��دا ال��ُح��بُّ واخ��ت��اَره��ا ال��تُّ��ق��ى بَ��ن��اه��ا

ل��ْح��ُظ��ه��ا ال��ق��ْل��ِب إل��ى أْوَح��ى وَف��تّ��انَ��ٍة
واْع��تَ��َدى ب��ال��َوْح��ِي اإلي��م��اِن ع��ل��ى َف��راَح

ِزيِّ��ِه غ��ي��ِر ف��ي وال��لَّ��يْ��ُل ��ْم��تُ��ه��ا تَ��يَ��مَّ
ال��ُع��َدا ب��َي يُ��ْغ��ِري األْف��ِق ف��ي وح��اِس��ُده��ا

ِب��َم��ْرَص��ٍد وك��انُ��وا أْح��ِض��ْر ول��م َس��َريْ��ُت
��َدا ُرصَّ ال��ك��واِك��ُب َق��بْ��ل��ي َح��ِذَرْت وَه��ْل

ُم��ْق��ِب��الً ال��َم��ْوَت أبْ��َص��ُروا رأْون��ي ف��ل��ّم��ا
��َدا ت��َج��سَّ َق��ض��اءً إالّ أبْ��َص��روا وم��ا

ف��ألُ��ن��ا س��اءَ ق��د ال��َق��ْوِم َك��ب��ي��ُر ف��ق��ال
تَ��َق��لَّ��َدا ب��َح��تْ��ٍف َح��تْ��ًف��ا نَ��رى ف��إنّ��ا

َس��ب��ي��ِل��ه اتِّ��ق��اءُ إال ل��ن��ا ف��ل��ي��س
وأْوَرَدا ِم��نّ��ا ��يْ��َف ال��سَّ أَع��لَّ وإالّ

ل��يَ��ْص��ِرف��وا ال��َم��ن��اِم ف��ي ج��م��ي��ع��ا ف��َغ��طُّ��وا
ُم��ْغ��َم��َدا ك��ان وق��د ع��ن��ه��ْم ص��اِرِم��ي َش��بَ��ا
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ك��أنّ��ه��م ال��َج��م��ي��ِع ب��أْح��ش��اءِ وُخ��ْض��ُت
ُم��ْرِق��َدا ال��رُّْع��ِب ف��اِج��ئ َس��ق��اُه��ْم ِن��ي��اُم

ال��ُم��نَ��ى تَ��بْ��َع��ُث ال��ُم��نَ��ى ح��ي��ُث إل��ى وُرْح��ُت
َح��َدا م��ا ال��نَّ��ْف��ِس َه��َوى ِم��ْن ب��ي َح��َدا وح��ي��ُث

َزْورت��ي تَ��ْرُق��ُب ال��ِخ��ْدِر ف��ت��اُة وح��ي��ُث
تَ��َغ��رََّدا َط��يْ��ٍر ك��لَّ َع��نّ��ي وت��س��أُل

ال��دَُّج��ى أْس��بَ��َل ل��و ال��لَِّ��صِّ َرج��اءَ وتَ��ْرج��و
أْس��َوَدا ال��لَّ��ْوِن ح��اِل��َك ِس��تْ��ًرا ال��بَ��ْدِر ع��ل��ى

َف��ْرِع��ه��ا َغ��داِئ��َر َق��دُّوا أنّ��ه��م ول��و
بَ��َدا إذا ِن��ق��ابً��ا م��ن��ه��ا ل��ه ف��ح��اُك��وا

ُم��ْق��ب��الً ال��َوْج��ِه ُم��ْش��ِرَق رأتْ��ن��ي ف��ل��ّم��ا
ال��رََّدى َخ��ْش��يَ��ُة َم��وِْع��دي َع��ْن تَ��ثْ��ِن��ِن��ي وَل��ْم

ُف��تَّ��ُه��ْم ك��ي��ف — أْع��َج��بْ��تُ��ه��ا وق��د تَ��ن��اَدْت
ال��ُم��َع��بَّ��َدا ال��ّط��ري��َق إالّ تَ��تَّ��ِخ��ذْ ول��م

ُروَِّع��ْت ك��ي��ف أح��ش��اءَُه��ْم َس��ل��ي ف��ق��ل��ُت:
يَ��َدا م��ن��ه��ُم ص��اَف��َح��ْت ه��ل وأْس��ي��اَف��ه��م

بَ��َرى ق��د وال��ِح��ْق��ُد ال��ق��وَم أخ��اُف ف��ق��ال��ْت:
َم��ْق��ِص��َدا م��ن��َك ي��بْ��لُ��غ��وا أْن ُص��دوَرُه��ُم

َط��ري��َق��ُه��ْم ال��رَّواِح ع��ن��د تَ��تَّ��ِخ��ذْ ف��ال
أْص��يَ��َدا ك��ان وإْن ال��ب��ازي يُ��ْق��نَ��ُص ف��ق��د

ف��إنّ��ن��ي تَ��ْح��ذَري��َن م��ا َدِع��ي ف��ُق��ل��ُت:
أيِّ��َدا َج��نْ��بَ��يَّ ب��ي��ن َق��ْل��بً��ا أص��اِح��ُب

ال��َه��وى وم��األه��ا ل��تُ��ْغ��ري��ن��ي ف��م��اَل��ْت
َدا تَ��َردَّ ��م��ي��ُر وال��ضَّ نَ��ْف��س��ي ف��ح��دَّثْ��ُت

أنّ��ن��ي ف��أذُْك��ُر ��ْت َه��مَّ ك��م��ا أُه��مُّ
ال��ُه��َدى إل��ى ُه��داَك َف��يَ��ْدُع��ون��ي َف��ت��اَك

يَ��ْل��تَ��ق��ي وال��َخ��ْط��ُب أذُْك��ْرَك ل��م ك��ذل��َك
ُم��ْس��ِع��َدا ِذْك��ُرَك ك��ان إالّ ال��َخ��ْط��ُب ب��ه
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والتَّهاني امَلَداِئَح

ُم��ْش��تَ��ه��اَم��ًة ل��ي إن ال��َق��واف��ي، أِم��ي��َر
ال��َم��َدى أبْ��لُ��َغ أْن ف��ي��َك ل��ي وَم��ْن ِب��َم��ْدٍح

ب��ه الَّ��ذي ال��يَ��راَع ل��َم��ْدِح��ي��َك أِع��ْرن��ي
َدا ال��ُم��َس��دَّ ال��َق��ري��َض وأْق��ِرْض��ن��ي تَ��ُخ��طُّ

ب��ط��اَع��ت��ي ف��ارس��يٍّ َم��ْع��نً��ى ُك��لَّ وُم��ْر
َدا يَ��تَ��َودَّ أْن م��ن��ه نَ��ُف��وٍر وك��لَّ

َل��ْم��َع��ًة ِع��ْل��ِم��َك أن��واِر ِم��ْن وَه��بْ��ِن��َي
اْه��تَ��َدى َم��ن وأْق��ُف��و أْس��ري َض��ْوئِ��ه��ا ع��ل��ى

ب��َق��ْولِ��ه: ال��َف��ُخ��وِر ذاَك ع��ل��ى وأْربُ��و
ُم��نْ��ِش��َدا) ال��دَّْه��ُر أْص��بَ��َح ِش��ْع��ًرا ُق��ْل��ُت (إذا

ُك��ن��وِزه��ا ُدرَّ األرِض ِب��ح��اَر َس��َل��بْ��َت
رَِّم��ْوِرَدا ل��ل��دُّ ��ْع��ِر ال��شِّ ِب��ح��اُر ف��أْم��َس��ْت

ال��دَُّج��ى ف��ي ال��َك��واِك��ِب َم��نْ��ثُ��وَر وَص��يَّ��ْرَت
��َدا ُم��نَ��ضَّ ال��َم��ع��ان��ي ب��أْس��الِك نَ��ِظ��ي��ًم��ا

��َل��ْت ُف��صِّ ��ْع��ِر ال��شِّ ِم��َن ب��أب��ي��اٍت وِج��ئ��َت
��َدا ُس��جَّ ال��ن��اُس أُْل��ِق��َي تَ��َل��ْوه��ا م��ا إذا

رأيْ��تَ��ن��ا ال��نَّ��ِس��ي��َب م��ن��ه ذََك��روا إذا
وأْق��َع��دا أق��اَم ِم��نّ��ا ال��َه��َوى َوداِع��ي

َح��ِس��بْ��تَ��ن��ا ال��َح��م��اس م��ن��ه ذََك��روا وإْن
ُم��َورََّدا ا َخ��دٍّ ال��َم��ْخ��ض��وب ال��ّص��اِرَم نَ��رى

وأْه��َل��ه َدْه��ِري ن��اَف��ْرُت أنّ��ن��ي ول��و
َس��يِّ��َدا ال��نّ��اس ف��ي أبْ��َق��يْ��ُت م��ا ب��َف��ْخ��ِرَك

(١٣١٨هـ–١٩٠١م) الفطر بعيد الثاني عبّاس الخديوي لسمّو تهنئة (4)

أش��ع��اِري ِت��ْل��َك أْم ال��ِع��ي��ِد ب��ه��ذا تَ��َج��لَّ��ْت أْق��م��اِر َم��ط��اِل��ُع أْم َس��ْع��ٍد َم��ط��اِل��ُع
ِم��ْع��ط��اِر ال��نَّ��ْس��ِج َش��ْوِق��يّ��ِة ب��تَ��ْه��ِن��ئ��ٍة ِم��ْدَح��ت��ي ��ْه��ُت َوجَّ (ال��َع��بّ��اِس) ِة ُس��دَّ إل��ى
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أْع��ذاِري يَ��بْ��ُس��ُط ال��ِع��ي��َد ذاَك َل��يْ��ت وي��ا يَ��م��ِي��ن��ه ل��ثْ��َم ال��ِع��ي��ُد أب��اَح َم��ل��ي��ٌك
وأْخ��ب��اِري َح��دي��ث��ي ِم��ن ش��ي��ئً��ا ويَ��ذُْك��ُر تَ��ح��يّ��ًة ل��ل��َع��زي��ِز َع��نّ��ي ويَ��ْح��ِم��ُل
أْوط��اِري ِن��ْل��ُت ف��ق��د ِش��ِي��ع��يُّ ق��ي��ل وإْن ُوْج��َه��ت��ي ال��ُم��ْل��ِك زي��ن��ِة ( َع��ل��يٍّ (آلِل
أْس��ح��اِر ه��اِت��ُف ال��لَّ��يْ��ِل ب��َج��ْوِف ك��أنِّ��ي ب��َم��ْدِح��ِه��ْم وأْش��ُدو ل��ِذْك��راُه��ْم أَِج��نُّ
ِم��ْك��ث��اِر َغ��يْ��ُر ل��ك��نّ��ه ش��اِع��ُر نَ��َع��ْم ح��اِس��دي ق��ال وإْن أش��ع��اري وأُنْ��ِش��ُد
ِم��ْق��داري ْرف��ِع ف��ي (َع��بّ��اُس) ي��ا ِب��ِذْك��ِرَك أِزي��نُ��ه بَ��يْ��ُت األْش��ع��اِر م��ن ف��َح��ْس��ب��ي
ثَ��ْرث��اِر َغ��يْ��ُر ش��اِع��ُر ال��َق��واف��ي يَ��ُس��وُس وه��ك��ذا ال��ُم��ل��وِك َم��ْدُح َف��ْل��يَ��ُك��ْن ك��ذا
أْف��ك��اِر ب��َخ��ْط��ِرة أو ِس��ْح��ٍر ب��نَ��ْف��ثَ��ِة ب��ن��اِت��ه��ا ال��ِب��ح��ار أْص��داَف ويَ��ْس��لُ��ُب
َم��ْه��ي��اِر ��َة ورقَّ (بَ��ّش��اٍر) َج��ْزَل َط��َوْت (أَح��م��ُد) ش��اءَ ك��م��ا وأل��ف��اُظ َم��ع��اٍن
ال��ج��اري ك��ال��َج��ْدَول ال��َق��ْوِل ان��س��ج��اِم ل��ُح��ْس��ِن َح��ِس��بْ��نَ��ه��ا ال��ُع��ي��وُن ف��ي��ه��ا نَ��َظ��َرْت إذا
وإي��ث��اِر ويُ��ْم��ٍن إْق��ب��اٍل ب��ُح��لَّ��ِة ف��اْح��بُ��ه واف��اَك ال��ِع��ي��ُد ه��ذا أَم��ْوالَي
ب��إْس��َف��اِر وُم��ْرُه ب��ال��بُ��ْش��رى وتَ��وِّْج��ُه َف��ْوَق��ه ُس��ُع��وِدَك ِم��ْن وانْ��ثُ��ْر ��نْ��ُه ويَ��مِّ
ال��ّس��اري َع��ْدِل��ه ع��ل��ى يَ��ْس��ري َم��ِل��ٍك َل��َدى ُس��ع��وَده��ا تَ��بْ��غ��ي األْع��ي��اُد زال��ِت ف��ال
ال��ّداِر ه��ذه ف��ي ال��ُم��ْل��ُك ه��ذا زاَل وال ُم��ؤيَّ��ًدا ال��َج��الِل َدْس��ت ف��ي ِزْل��َت وال

١٩٠١م: سنة يناير ٨ يف جلوسه بعيد ويهنّئه يمدحه أيًضا وقال

وال��َغ��َل��ِب ��بْ��ِق ال��سَّ َربَّ َع��ِه��ْدتُ��َك ف��ق��د أَدِب ِم��ْن ال��ِع��ي��ِد ل��ه��ذا ادََّخ��ْرَت م��اذا
وال��َع��َج��ِب ��ْح��ِر ال��سِّ ب��ي��ن ال��َق��ْوَل وتُ��بْ��ِرُز ُم��ْرتَ��ِج��الً ب��األش��ع��اِر وتُ��ْرِه��ُف تَ��ْش��ُدو
ال��ُك��تُ��ِب ف��ي ال��ِه��ن��ِد ُس��ي��وِف ِف��ِرنْ��َد أَرى ف��أح��ِس��بُ��ن��ي َع��يْ��ن��ِي ف��ي ال��لَّ��ْف��َظ وتَ��ْص��ُق��ُل
وُم��ْرتَ��ِق��ِب ُم��ْش��ت��اٍق ب��ي��ن وك��لُّ��ن��ا َم��ط��اِل��ُع��ُه الَح��ْت ق��د ال��ِع��ي��ُد ه��و ه��ذا
وال��ُخ��َط��ِب األش��ع��اِر ف��ي ال��بَ��الغ��ِة يَ��ُد تُ��ط��اِولُ��ه ال ل��ي��وٍم ال��بَ��ي��اَن ف��ادُْع
ال��طَّ��َل��ِب ُغ��رََّة ف��ل��بَّ��ْت األم��ي��ِر ِع��ي��ُد ل��ي أْش��َرَق ح��ي��َن ال��َق��واف��ي َدَع��ْوُت إنّ��ي
َك��ثَ��ِب ع��ل��ى م��نِّ��ي وَغ��َدْت ال��َوَرى ع��ل��ى ان��َس��َج��َم��ْت إذا ك��أي��اِدي��ه وأْق��بَ��َل��ْت
ال��َق��ِش��ِب ثَ��ْوِب��ه��ا ف��ي ب��نَ��ْض��َرت��ه��ا ت��اَه��ْت ك��اِس��يَ��ٍة ك��لَّ م��ن��ه��ا أْخ��ت��اُر ف��ُق��ْم��ُت
وال��َح��َس��ِب؟ ب��ال��َم��ْج��ِد أْم يَ��بْ��َدأ ب��ال��ِع��زِّ ب��ه: ِص��ْح��ُت ح��ي��َن بَ��ي��ان��ي ف��ي��ه وح��اَر
ال��نَّ��َس��ِب ف��ي األْم��ج��اِد ال��َع��َرِب ت��ن��اُف��َس َك��ِل��م��ي أوص��اف��ه ف��ي تَ��ن��اَف��س َم��ن ي��ا
تَ��ِع��ِب وال ف��اع��ِذْرن��ي ذاِت��َك َم��ْدِح ف��ي أح��اِولُ��ه َق��ْوٍل م��ن (أح��م��ُد) يُ��بْ��ِق َل��م
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ال��َع��َرب��ي ال��َف��تَ��ى ذاَك وال ال��م��ل��وِك إل��ى ِه��ّم��تُ��ُه��ْم ��ْع��ِر ب��ال��شِّ َس��َم��ْت م��ّم��ن ف��َل��ْس��ُت
ال��طَّ��ِرِب ال��بُ��ْل��بُ��ِل َص��ْوَت أط��َل��َق ك��ال��بَ��ْدِر أن��َط��َق��ن��ي (َع��بّ��اُس) ي��ا ِع��ي��َدَك ل��ك��َن
وال��ِح��َق��ِب األيّ��ام ف��ي ت��أبَّ��َه ي��وًم��ا أّم��تَ��ه ذَكَّ��ْرَت ل��ق��د ال��ُج��ل��وِس، ِع��ي��َد
يُ��َش��ِب ل��ْم ال��َع��يْ��ِش َص��ْف��ُو ذل��َك وب��ي��ن آِخ��ُره ��ْع��ُد وال��سَّ أولُ��ه ال��يُ��ْم��ُن
َرَه��ِب ف��ي وال��دَّْه��ُر ِم��نَ��ٍح، ف��ي وال��َخ��ْل��ُق َم��َرٍح، ف��ي وال��ُم��ْل��ُك َف��َرٍح، ف��ي ف��ال��ع��رُش
��ُه��ِب ال��شُّ أْع��يُ��ُن وتَ��ْرَع��ى اإلل��ه، َع��يْ��ُن تَ��ْح��ُرُس��ه ال��ُم��ْل��ِك َس��ري��ِر ف��وق وال��َم��ْل��ُك
ال��ُك��َرِب ك��ّش��اف��َة َل��ْم��َح��تُ��ُه ��ْع��ُد وال��سَّ ِق��بْ��َل��تُ��ُه، وال��َع��ْدُل ِح��ْل��يَ��تُ��ُه، ال��ِح��ْل��ُم
ال��َع��ِق��ِب ع��ل��ى ي��أت��ي وَم��ن ال��ُج��دوِد إل��ى َس��بَ��َق��ْت ق��د (ال��َع��بّ��اِس) ف��ي ال��ل��ِه َم��ش��ي��ئ��ُة
ال��نُّ��ُج��ِب ل��ل��ّس��اَدِة ال��ُم��ْف��تَ��َدى األُب وه��و َم��َل��ُك��وا وَم��ن س��اُدوا َم��ن أْك��رِم اب��ُن ف��ه��و
ب��األَدِب أْزَريْ��َت أْك��ذَبُ��ه، ال��ذَّْوِق ف��ي أع��ذبُ��ُه ��ْع��َر ال��شِّ أّن ��َم تَ��َوهَّ َم��ن ي��ا
َك��ِذِب وع��ن َل��ْغ��ٍو ع��ن ت��وف��ي��َق) (اب��ِن ِذْك��ُر يَ��ْع��ِص��ُم��ه ب��ات َق��ري��ُض ال��َق��ِري��ِض َع��ذُْب

١٩٠١م) سنة يناير ٣٠ يف (نرشت املنعم عبد محّمد األمري تهنئة (5)

من الثالث العام ألّول مولده ذكرى يف قالها عبّاس؛ الخديو أبيه لعهد وليَّا وكان
عمره

ال��َك��ب��ي��ِر َم��ْوالنَ��ا وِع��ي��ِد ـ��ِر ��غ��ي��ـ ال��صَّ َم��ْوالنَ��ا ِع��ي��ِد ف��ي
األم��ي��ِر َع��ْرِش ع��ل��ى ـ��أْض��َح��ى وال��ـ ال��ِف��ْط��ِر ِع��ي��ِد إْش��راُق

سنة ٢سبتمرب يف (نرشت جلوسه بعيد الحميد عبد السلطان تهنئة (6)
١٩٠١م)

تُ��ْك��تَ��ُب َك��يْ��َف ال��ُع��الَ آَي َف��َع��لَّ��َم��ن��ي ُه��يَّ��ُب وال��َق��ْوُم ال��ِع��ي��ِد َج��الَل َل��َم��ْح��ُت
تُ��ْرِه��ُب وال��َج��الَل��ُة َق��ْل��ب��ي، ف��أْرَه��َب خ��اِط��ِري ال��ِخ��الَف��ة َع��ْرَش ل��ي وَم��ثَّ��َل
َك��ْوَك��ُب؟ راَح أو ال��َع��ْرِش ه��ذا ِم��ثْ��ِل ع��ل��ى َك��ْوَك��ُب الَح ه��ل ّواَر ال��دَّ ال��َف��َل��َك َس��لُ��وا
تُ��نْ��َس��ُب؟ ( (ال��َح��ِم��ي��ِديِّ ال��بَ��يْ��ِت ذِل��َك إل��ى س��اَح��ٍة ِم��ثْ��ِل ع��ل��ى َش��ْم��ُس أْش��َرَق��ْت وَه��ْل
��ُب؟ ال��ُم��َع��صَّ ذاَك (يَ��ْل��ِدي��َز) ف��ي َق��رَّ ك��م��ا ُج ُم��تَ��وَّ ��ُع��وِد ال��سُّ بُ��ْرج ف��ي َق��رَّ وَه��ْل
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��ُب تُ��َرحِّ ��ري��ِر ال��سَّ وأْع��واُد يَ��ه��شُّ وت��اُج��ه ال��َج��الِل َع��ْرِش ع��ل��ى تَ��َج��ّل��ى
يَ��ْرُق��ُب َخ��ذْالُن وال��َغ��ْرُب ل��َط��ْل��َع��ِت��ه ّش��يِّ��ُق َج��ذْالُن ��ْرُق وال��شَّ َف��ْوَق��ه َس��َم��ا
ُم��ْج��ِدُب ��ْرُك وال��شِّ اإلس��الِم َدْوَح��ُة ب��ه تَ��َرْع��َرَع��ْت ح��تّ��ى ال��ل��ه ب��أْم��ِر ف��ق��اَم
ال��ُم��َق��رُِّب ف��ِن��ْع��َم األْع��َل��ى ال��َم��ِل��ِك إل��ى تَ��َق��رُّبً��ا ال��َم��ْس��ِج��َديْ��ِن بَ��يْ��َن وَق��رََّب
أْق��َرُب ذاَك ِم��ْن ��ْم��ِس ال��شَّ نُ��وِر وإط��ف��اءُ نُ��وِره إْط��ف��اءَ األْرِض ف��ي ح��اَول��وا وك��م
َم��ذَْه��ُب وال��َح��قِّ ال��ل��ِه َس��ب��ي��ل ف��ي ل��ه ��ٍج ُم��َدجَّ ب��َج��يْ��ٍش م��ن��ه ف��راَع��ُه��ُم
َم��ْط��َل��ُب ال��َم��ِن��يّ��ِة أْظ��ف��اِر بَ��يْ��َن ل��ه ك��أنّ��م��ا ح��تّ��ى ال��َم��ْوِت ُش��ُخ��وَص يُ��دان��ي
َم��نْ��ِك��ُب وان��ه��اَل واألْط��واِد األْرِض ِم��ن َم��نْ��ِك��ُب م��اَل ال��وََغ��ى يَ��ْوِم ف��ي ث��اَر إذا
َم��ْرَك��ُب ال��بَ��ْح��ِر ف��ي األْم��واج ث��اِئ��ِر وِم��ْن َم��ْرَك��ُب ال��بَ��رِّ ف��ي ��مِّ ال��شُّ ُرءوِس ِم��ْن ل��ه
ُم��ذَبْ��ذَُب وِح��ْزٌب ب��اِري��ه��ا أْم��َر َع��َص��ْت ِع��ص��ابَ��ُة ال��َح��ِم��ي��ِد) (َع��بْ��َد ي��ا ل��ك ِف��ًدى
َم��ْه��َرُب وال��بَ��ْح��ِر ال��بَ��رِّ ف��ي ل��ه��ْم َف��ل��ي��س ولُ��ّج��ٍة ف��جٍّ ُك��لَّ ع��ل��ي��ه��م َم��َل��ْك��َت
يُ��ْض��َرُب ال��َق��ْوِم ف��ي ل��ل��نّ��اس َم��ثَ��ُل ب��ه��ا ك��أنّ��ه��م ال��لَّ��ي��ال��ي أيْ��دي ت��ق��اذَُف��ُه��م
َم��ْس��َح��ُب ��م��وات ال��سَّ أْج��راِم َف��ْوَق ل��ه��ا ال��ت��ي أذْي��اِل��َك َل��ثْ��َم س��ألُ��وه��ا وَك��ْم
ال��ُم��تَ��َق��لِّ��ُب ال��خ��اِئ��ُن يَ��ْش��َق��ى ك��ذل��َك ُم��نً��ى بَ��َل��ُغ��وا وال ُس��ْؤالً بَ��َل��ُغ��وا ف��م��ا
وَم��ْغ��ِرُب َش��ْرُق ب��ال��ِع��ي��َديْ��ِن يُ��َه��نِّ��ي��َك س��اِل��ًم��ا زْل��َت ال ال��ِع��ي��َديْ��ِن ص��اِح��َب ف��ي��ا
وَم��ْوِك��ُب ِع��ي��ُد م��ن��َك أْرٍض ك��لِّ وف��ي ونَ��ْض��َرُة ط��ي��ُب ِم��نْ��َك َرْوٍض ك��لِّ ف��ف��ي
��ُب ُم��ذَهَّ وم��ن��ه��ا ، لُ��َج��يْ��ن��يُّ وم��ن��ه��ا ُم��َورَُّد م��ن��ه��ا واألن��واُر: ِم��ْص��َر أرى
ُم��َق��بَّ��ُب وذاَك َم��نْ��ثُ��وُر وذل��ك ُم��نَ��ظَّ��ُم ف��ه��ذا ش��تّ��ى وأش��ك��الُ��ه��ا
ُم��َك��ْه��َرُب وبَ��ْع��ُض ن��اُر وال يُ��ض��يءُ َزيْ��تُ��ه��ا م��ص��اب��ي��َح، ف��ي تَ��َج��لَّ��ى وب��ع��ُض
ُم��َك��ْوَك��ُب أْف��ٌق بُ��ْس��ت��اُن ي��ا أن��َت ف��ه��ل ُم��ْش��ِرًق��ا ال��نَّ��ْج��َم بُ��س��ت��اِن��ه��ا ف��ي وأنْ��ُظ��ُر
ويَ��ثْ��ِرُب ال��َع��ِت��ي��ُق ال��بَ��يْ��ُت ُده يُ��َردِّ ب��نَ��ْص��ِره ُدع��اءً ال��دُّن��ي��ا ف��ي وأْس��َم��ُع

سنة أغسطس ٩ يف (نرشت بتتويجه السابع إدوارد جاللة تهنئة (7)
١٩٠٢م)

َش��َع��َرا َم��ْن ي��ْوُم ه��ذا ��ْع��ِر ل��ل��شِّ ف��ُق��ْل��ُت وال��َق��َم��َرا ال��ت��اَج ذاَك ِم��ْص��َر ِم��ْن َل��َم��ْح��ُت
َزأرا إذا ال��دُّنْ��ي��ا بَ��واِدَره تَ��ْخ��َش��ى أَس��ٌد ل��ه��ا أْع��الٍم ف��وَق َدْوَل��ًة ي��ا

16



والتَّهاني امَلَداِئَح

َس��َف��را ق��د ال��بَ��ْدُر ذُراِك َف��ْوَق وال��ي��وَم ض��اِح��يَ��ًة ال��ش��م��ُس ع��ل��ي��ِك ك��ان��ْت ب��األْم��ِس
ال��َق��َم��َرا ت��اَج��ه��ا أْوَل��ْت ال��ش��م��ُس غ��ابَ��ِت إْن َق��َم��ٍر إل��ى َش��ْم��ٍس ِم��ْن َع��ْرُش��ِك يَ��ُؤوُل
َك��ثَ��َرا ن��اِب��ِه ع��ن ل��ن��ا َك��َش��ْرِت وإْن ُم��بْ��تَ��ِس��ُم ف��ال��دَّْه��ُر ل��ن��ا اب��تَ��َس��ْم��ِت إذا
أثَ��را ل��ه تَ��نْ��ُظ��ْر ل��ْم ال��تَّ��ع��اُوُن ل��وال ج��اِن��بُ��ه َع��زَّ ِل��ُم��ْل��ٍك تَ��ْع��َج��بَ��نَّ ال
َغ��َدرا َم��ْن ُس��ْل��ط��اِن ف��ي َم��دَّ وال َع��ْدٌل، يَ��ْح��ُرُس��ُه ب��ات َع��ْرًش��ا َربُّ��ك ثَ��لَّ م��ا
َس��ِه��َرا ق��د وال��َم��ْل��ُك َم��راِف��ِق��ه��م ع��ل��ى َس��ِه��روا ق��د ال��َق��ْوَم ف��رأيْ��ُت َخ��بَ��ْرتُ��ُه��ْم
��َج��َرا ال��شَّ يَ��ْغ��ِرُس َم��ْن إل��ى َوزي��ٍر إل��ى َم��ِل��ك ِم��ْن ال��ُم��ْل��ِك أم��وِر ف��ي تَ��ش��اَوُروا
َح��ِذَرا ط��اِئ��ًرا م��ن��ه��م ��ي��اَس��ِة ال��سِّ وذُو ص��اِع��َق��ًة ال��َح��ْرِب ف��ي ف��اِرُس��ُه��ْم وك��ان
ال��َم��َدَرا ع��اَف��ِت ل��ّم��ا ال��تِّ��بْ��ِر َم��ن��اِج��َم َس��ن��اب��ُك��ه��ا داَس��ْت ص��اِف��نَ��ٌة ب��ال��بَ��رِّ
��َررا ال��شَّ تَ��ْق��ِذُف ف��ي��ه��ا ال��بَ��راك��ي��َن تَ��رى َغ��ِض��بَ��ْت إذا أس��اط��ي��ٌل ال��ِب��ح��اِر وف��ي
وال��َخ��َف��َرا ال��دَّلَّ يَ��ْك��تَ��س��ي��ن َع��راِئ��ُس ب��اس��َم��ُة واأليّ��اُم ��ْل��ِم ال��سِّ ف��ي وُه��نَّ
ال��َح��َج��َرا تَ��نْ��َه��ُش ول��ك��ْن َق��ْف��ٍر أْغ��واَل ب��ه��ا رأي��َت َح��ْرٌب نَ��ِش��بَ��ْت إذا ح��تّ��ى
َزَخ��َرا ق��د ب��األِذيِّ ال��بَ��ْح��ُر ك��أنّ��ه��ا أَم��ٍم ع��ل��ى «إْدواٌر» يُ��ْش��ِرُق ال��ي��وَم
ال��َم��َط��َرا َوْج��ِه��ه��ا ع��ن ُرءوَس��ُه��ُم َع��َدْت ب��ه��م تَ��ْس��تَ��ِظ��لُّ أرًض��ا ال��َغ��يْ��ُث أْم��َط��ر ل��و
ال��بَ��َش��َرا يَ��ْك��ألُ ُم��ْل��ًك��ا يُ��َدبِّ��ُر َرأًْس��ا ُم��ْح��تَ��ِش��ًم��ا ال��ِع��زِّ ت��اُج يَ��ْل��ِث��ُم ال��ي��وَم
ال��ُج��ُزَرا يَ��ْع��بُ��َر ح��تّ��ى ف��ال��ك��اِب ف��ال��ِه��نْ��ِد َع��َدٍن إل��ى ِم��ْص��ٍر م��ن األْم��َر يُ��َص��رُِّف
أَط��َرا م��ا تَ��ق��وي��ُم أو َح��لَّ ِل��م��ا َع��ْق��ٌد أْع��َج��َزه��ا ح��ي��َن ال��لَّ��ي��ال��ي س��اَل��َم��تْ��ه ق��د
ُم��نْ��تَ��ِص��َرا اآلف��اِق ف��ي ُج��نْ��ُدَك وداَم َرَغ��ٍد ف��ي ال��ُم��ْل��ُك وداَم ُدْم��َت (إْدواُر)
ال��ذََّك��َرا ال��ص��اِرَم وَروَّى ��ع��اَب ال��شِّ َروَّى َدًم��ا ��دي��د ال��سَّ وال��رَّأِي ��ْل��ِح ب��ال��صُّ َح��َق��نْ��َت
(ُع��َم��َرا) ل��ن��ا َع��دُّوا إْن نَ��ذُْك��ُر ونَ��ْح��ُن ُع��ُدوَل��ُه��ُم َع��دُّوا إْن يَ��ذُْك��رونَ��َك ُه��ْم
أِش��َرا ب��َم��ْن وإي��ق��اًع��ا وِح��ْل��ًم��ا َع��ْدالً َط��ري��َق��ِت��ه ف��ي تَ��ْج��ري أن��َت ك��أنّ��م��ا

عبده محّمد الشيخ اإلمام األُستاذ إىل (8)

السفر هذا يف له مصاحبًا وكان البحري، الوجه بالد بعض إىل له سفر يف قالها

يُ��نْ��ِص��ُف ال��لُّ��بِّ وذُو نَ��ْف��ِس��ي ِم��ْن وأنْ��َص��ْف��ُت يَ��ْص��ِدُف وال��ُح��رُّ األْه��واءِ ع��ن َص��َدْف��ُت
يَ��ْرُج��ُف ك��ان م��ا بَ��ْع��َد يَ��ق��ي��ن��ي َف��َق��رَّ وَل��يْ��َل��ًة ي��ْوًم��ا ِع��ْش��ري��َن ال��ُه��َدى َص��ِح��بْ��ُت
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ُم��ْص��َح��ُف ال��ِح��ْل��ِم م��ن َص��ْدري وف��ي وُع��ْدُت ص��ارُم ال��يَ��أِس م��ن نَ��ْف��س��ي وف��ي ف��ُرْح��ُت
يُ��وَص��ُف ال��َك��ْه��ِف) (س��وَرِة ف��ي َك��َم��ْن وك��ان ن��اش��ئً��ا ِع��ْم��راَن) (اب��ُن ك��ان ك��م��ا وك��ن��ُت
تَ��ْع��ِط��ُف ع��ن��َك ُح��رَِّف��ْت أنَّ��ى ب��ُح��بِّ��ك تَ��َم��ْغ��َط��َس��ْت ق��د إبْ��َرٌة ف��ؤادي ك��أّن
تَ��ذِْرُف ال��ل��ه َخ��ْش��يَ��ِة م��ن َم��داِم��ُع��ه س��اج��ٌد َم��دي��ِح��َك ف��ي ي��راع��ي ك��أّن
تُ��َرْف��ِرُف ط��يْ��ٌر ِع��ْط��َف��يْ��ه ع��ل��ى نَ��م��ي��ٌر ُح��وٌَّم َح��ْوَل��َك واآلم��اُل ك��أنّ��َك
ويَ��ق��ط��ُف يَ��ْج��ن��ي ال��طِّ��ْرُس ف��ب��اَت وَل��ْف��ظ��ي وأنْ��ُم��ل��ي يَ��راع��ي ِط��ْرس��ي ف��ي وأْزَه��َر
ف��يُ��ْط��َرُف ال��رَّب��ي��ِع َط��ْرُف يُ��ط��اِل��ُع��ه��ا ط��اَق��ًة َم��ْدِح��َك أنْ��واِر م��ن ��َع وَج��مَّ
ف��تَ��ْع��ُرُف ال��رِّي��اض َوْج��ِه ع��ل��ى وتَ��ْم��ش��ي ُس��ْح��َرٍة ك��لِّ ف��ي األْرواُح ب��ه��ا تَ��ه��اَدى
تَ��ْع��ِزُُف ��ري��ع��ُة ال��شَّ ع��ن��ه��ا ِب��َدًع��ا ل��ه��م أبْ��َدُع��وا ال��َق��ْوَم أرى إنِّ��ي ال��ُه��دى إم��اَم
وَط��وَّف��وا ال��ُق��ب��وِر ِت��ْل��َك إل��ى ف��ق��اُم��وا َح��ي��اتَ��ُه��ْم ال��َم��يِّ��ِت��ي��ن ُق��ب��وِر ف��ي َرأْوا
ُع��كَّ��ُف» ل��ل��ج��اه��ل��يّ��ِة َص��نَ��ٍم «ع��ل��ى ك��أنّ��ه��م ج��اِث��م��ي��َن ع��ل��ي��ه��ا وب��اتُ��وا
وتَ��ْل��ُط��ُف ف��ي��ه��ا أْش��َرْق��َت إذا تَ��ِرقُّ َل��َع��لَّ��ه��ا ال��نُّ��ف��وِس ِت��ْل��َك ع��ل��ى ف��أْش��ِرق
ف��يُ��ْرَش��ُف َع��ذْبً��ا ال��ِم��ْل��َح األُج��اَج تَ��ُردُّ إنّ��ه��ا ب��ال��بَ��ْح��ِر ��ْم��ِس ك��ال��شَّ ب��ه��ْم ف��أنْ��َت
ُم��ْس��ِع��ُف ال��ِح��ْق��ِد، غ��اِئ��ُب األع��ادي، ك��ث��ي��ُر ُم��نْ��ِص��ٌف ��ْف��ِح، ال��صَّ ح��اِض��ُر األي��ادي، ك��ث��ي��ُر
َم��ْوِق��ُف وال��ب��رِّ اإلح��س��اِن س��اَح��ِة وف��ي َم��ْوِق��ُف ال��ل��ِه ِرَض��ى ف��ي ي��وٍم ك��لَّ ل��ه
(أْح��نَ��ُف) بُ��ْرَديْ��ه أث��ن��اء ف��ي وأْش��َرَق َوْج��ِه��ِه نُ��وِر ف��ي ال��دِّي��ِن) (َج��م��اُل تَ��َج��لَّ��ى
(يُ��وُس��ُف) وال��ِع��ْل��ِم اإلْف��ت��اءِ ف��ي ك��أنّ��ك ال��ِح��ج��ا تُ��ْغ��ِض��ُب ال اإلْف��ت��اءِ ف��ي رأيْ��تُ��َك
ُم��ْرِج��ُف ال��َغ��ْرِب ف��ي ق��اَم إْن ل��ه��ا وأن��َت ُم��ْرِج��ُف ��ْرِق ال��شَّ ف��ي ق��ام إْن ل��ه��ا ف��أن��َت
يُ��تَ��َح��نَّ��ُف ب��ه إي��م��انً��ا ألْص��بَ��َح ُك��ْف��َره تَ��ن��اَوَل ل��و ك��م��االً َك��ُم��ْل��َت

سنة أكتوبر ٦ يف (نرشت الجزائر بالد يف سياحته من بعودته يهنّئه وقال
١٩٠٣م)

ب��ي ِق��ف��ا َش��ْم��ٍس) (ب��َع��يْ��ِن ب��ي وِق��ف��ا اإلي��اب ي��وَم ص��اِح��بَ��يَّ بَ��كِّ��َرا
ال��رِّح��اِب ت��ل��َك ل��ِظ��لِّ َل��َم��ُش��وٌق ِب��نَ��ْف��ِس��ي م��ا يَ��رى واّل��ذي إنّ��ن��ي
وال��ك��ت��اِب وال��ُه��َدى ��ْرِع وال��شَّ ـ��ت��اءِ واإلْف��ـ ال��ح��ق��ي��ق��ِة ع��ل��ى أم��ي��نً��ا ي��ا
ال��ِم��ْح��راِب ف��ي اإلم��اُم ونِ��ْع��َم ِي ال��رَّأ َم��ْوِط��ِن ف��ي اإلم��اُم ِن��ْع��َم أن��َت
ال��ِح��س��اِب ي��وَم ال��ُق��ل��وِب ُخ��ش��وَع ـ��ِه َج��واري��ـ َرِك��بْ��َت إذْ ال��بَ��َح��ُر َخ��َش��َع
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��راِب ك��ال��سَّ أو أوك��ال��ِف��ِرنْ��ِد ـ��ُق��وِل ال��َم��ص��ـ ك��خ��اِط��ِرَك م��اُؤه وب��دا
ال��َم��آِب ب��يَ��ْوِم َم��نْ��ش��ورًة ـ��راِر األبْ��ـ ُص��ُح��ُف ك��أن��ه يَ��تَ��َج��لَّ��ى
ل��ل��ثَّ��واِب ان��ِب��ع��اِث��ه ِم��ثْ��َل ـ��َق��ْص��ِد ِل��ْل��ـ ف��ان��ب��َع��ثَ��ْت تُ��ِق��لُّ َم��ْن َع��ِل��َم��ْت
ال��ُم��ج��اِب ال��دُّع��اء َم��ْس��بَ��ِح ف��ي ـَ��ط��رِّ ال��ُم��ْض��ـ َدْع��َوُة ك��أنّ��ه��ا تَ��ْس��ري ف��ه��ي
ال��ُع��ب��اِب َف��ْوَق ال��نَّ��ج��اِة ُس��بْ��َل ـ��اِن ل��ل��رُّبّ��ـ ي��وِض��ُح (اإلم��اِم) وِض��ي��اءُ
واألْق��ط��اِب ال��نُّ��ج��وِم وُرْق��بَ��ى ـ��ِر ال��بَ��ْح��ـ ُم��ك��اَف��ح��ة ع��ن يُ��ْغ��ن��ي��ه ب��اَت
األّواِب ��ِر ال��ُم��َط��هَّ ب��ُق��ْرِب ـ��َرى ب��ال��بُ��ْش��ـ ل��ل��ج��زائ��ر ال��بَ��ْرُق وَس��َرى
وال��تَّ��رح��اِب ب��ال��ِب��ْش��ِر ُوف��وًدا ـ��ِر ال��بَ��ْح��ـ ش��اط��ئ إل��ى أْه��لُ��ه��ا ف��َس��َع��ى
��ح��اِب ال��سَّ ف��وَق (اإلم��اَم) يَ��ْرُق��ب��وَن ف��أق��اُم��وا َض��يْ��ِف��ه��م َق��ْدَر أْدَرُك��وا
األل��ب��اِب ذَوي م��ن ال��َف��ْض��ِل ِل��ِذي ـ��َل ال��َف��ْض��ـ تَ��ْع��ِرُف َك��َغ��يْ��ِره��ا ِم��ْص��ًرا ل��ي��َت
��ع��اِب ال��صِّ ُص��دوِر ف��ي وَم��ْرم��اَك ـ��ِد ال��َم��ْج��ـ ف��ي م��ك��انَ��َك َدَرْت ل��و إنّ��ه��ا
ال��ُم��ص��اِب َدْف��ِع ع��ن��د وَم��ْس��ع��اَك ـ��ٍص) َح��ْف��ـ (أب��ي َس��ب��ي��ل ف��ي وتَ��ف��اِن��ي��َك
ال��تُّ��راِب تَ��ْح��َت ��داَك ِعُ وواَرْت ـ��ِس ��ْم��ـ ال��شَّ ِم��َن ب��ال��ُق��لُ��وِب ألَظ��لَّ��تْ��َك
ل��ألس��ب��اِب األُم��وِر وَردَّ ـ��قِّ ال��َح��ـ إل��ى ال��رُُّج��وَع ع��لَّ��ْم��تَ��ن��ا أن��َت
��واِب ال��صَّ ونُ��وِر ال��ُه��َدى نُ��وِر بَ��يْ��َن َع��َل��يْ��ن��ا (ال��م��ن��اِر) ف��ي أْش��َرْق��َت ث��ّم
ال��َوّه��اِب ال��ُم��َه��يْ��ِم��ِن َك��ل��م��اِت ف��ي��ه ِض��ي��اِئ��َك ع��ل��ى َف��ق��َرأْن��ا
اْرت��ي��اِب ف��ي َق��بْ��ل��ه م��ن وُك��نّ��ا ـ��ُه ال��ّل��ـ أنْ��َزَل اّل��ذي إل��ى وَس��َك��نّ��ا
ال��ِت��ه��اِب ف��ي نُ��ُف��وُس��ُه��ْم ف��ب��اتَ��ْت دي ُح��ّس��ا أْك��ثَ��ْرَت اإلم��اُم أيُّ��ه��ذا
انْ��ِت��س��اب��ي ُع��الَك وِم��ْن ُق��رب��ي م��ن��َك ع��ل��ي��ه��ْم ف��ّع��زَّ َم��ْوِق��ف��ي أبْ��َص��ُروا
ال��ذُّب��اِب َط��ن��ي��َن ال��َوَرى يُ��ْس��ِم��ُع��ون وب��اتُ��وا ِع��ش��اءً أْم��َرُه��ْم أْج��َم��ع��وا
ال��َج��ن��اِب ذاَك ِرح��اِب ع��ن بُ��ْع��َده َض��ِم��نّ��ا وق��ال��وا َربَّ��ُه��ْم ونَ��ُس��وا
ال��َح��ب��اِب أمِّ َع��بْ��َد ب��ال��َق��ْوِل ُخ��صَّ وِم��نْ��ُه��ْم ال��ُم��ن��اِف��ق��ي��َن ل��َج��ْم��ع ُق��ْل
واألنْ��ص��اِب األْزالِم إزاءَ ـ��ُه ال��ّل��ـ يُ��ح��رُِّم��ه��ا اّل��ت��ي ت��ل��َك َع��بْ��َد
ص��اب��ي غ��ي��ُر وإنّ��ن��ي تَ��َم��نَّ��وا م��ا ُم��ن��اُه��ْم ف��وَق اإلم��اِم نَ��َف��َس إّن
��ب��اِب ال��شَّ ُع��نْ��ف��واِن ف��ي َوَوالئ��ي ش��ابُ��وا ح��ي��َن والُؤُه��ْم ف��ي��ه��ْم ش��اَب

أسفاره: بعض من عودته عند فيه وقال
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واألَدِب ال��َف��ْض��ِل ُع��ي��وُن َع��نّ��ا ِغ��بْ��َت ُم��ذْ نُ��ِظ��َم��ْت م��ا ِم��ثْ��َل الَّ��آلل��ي يَ��نْ��ِظ��ُم��وَن ل��و
َح��بَ��ِب م��ن وال��ك��أُس لُ��ْؤلُ��ٍؤ م��ن وال��ثَّ��ْغ��ُر ب��ه يُ��ح��ي��ُط ُدرٍّ م��ن ال��ج��ي��ُد ألْق��َف��َر

له ورسموا الصحف يف أعدائه من عليه حمل َمْن ضّد أيًضا عنه مدافًعا وقال
بقدره: تزري صوًرا

األنْ��واِر وَم��ْط��َل��َع ال��َف��َخ��اِر ت��اَج روا َص��وَّ ق��د ف��إنّ��م��ا ُروَك َص��وَّ إْن
ال��ُم��ْخ��ت��اِر م��ح��ّم��ِد ال��نَّ��ب��يِّ ِدي��َن ��ص��وا نَ��قَّ ق��د ف��إنّ��م��ا ��ُص��وَك نَ��قَّ أو
ال��نَّ��اِر ف��ي م��ن��ُه��ُم يَ��ْس��َخ��ُر وال��ل��ُه أوتِ��ي��ت��ه اّل��ذي ال��َف��ْض��ِل م��ن َس��ِخ��روا
ال��ُف��ّج��اِر َص��ح��اِئ��ُف ع��ل��ي��ه َك��ذَبَ��ْت م��اِج��ٍد أّوَل ف��ل��ْس��َت تَ��ْج��َزَع��نَّ ال
األْش��ع��اِر ب��َم��ك��اِره َم��ْح��ُف��وَف��ًة َج��نَّ��ًة ل��ل��نَّ��واِظ��ِر ِب��ذاِت��َك َرَس��م��وا
األْش��راِر ب��غ��اَرِة ال��َك��ري��ُم يُ��ْم��نَ��ى وه��ك��ذا ال��َق��ب��ي��َح ع��ن��َك وتَ��َق��وَّل��وا
األْق��م��اِر وَم��ْش��ِرَق ��ب��اِح ال��صَّ َف��َل��َق يَ��ْح��ُج��بُ��وا أو ال��َوَرى ع��ن يَ��ْح��ُج��بُ��وَك ل��ْن
ال��َج��بّ��اِر ُص��وَرَة ال��زَّواِه��ِر بَ��يْ��َن يَ��بْ��لُ��غ��وا ح��تّ��ى َع��ْل��ي��اَك يَ��بْ��لُ��ُغ��وا أو
ال��ع��اِر ْف��ْوَق ب��ال��ع��اِر ُم��تَ��َس��ْرِب��الً َف��تَ��نْ��ثَ��ن��ي ال��بَ��ِغ��ي��ُض ذَيّ��اَك أنْ��ت م��ا
ال��ّداِر ِج��ْل��َس ف��أق��اَم َع��ْزلِ��ه ع��ن أْس��َف��َرْت ق��د ُص��وَرٍة ف��ي ب��ه َل��ِع��بُ��وا

يف (نرشت ١٣٢١هـ سنة األضحى بعيد الثاني عبّاس الخديوي تهنئة (9)
١٩٠٤م) سنة فرباير ٢٥

دان��ي وَع��ْن ق��اٍص َع��ْن ال��َم��ن��اِس��َك واْق��ِض وال��ش��اِن ال��ِع��زِّ ذاِت ب��األري��َك��ِة ُط��ْف
أْوالن��ي ك��ان ِم��ْص��ٍر ص��اِح��ِب ب��ُق��ْرِب ِن��ْع��َم��تَ��ُه أْوالََك اّل��ذي ل��ي��َت ِع��ي��ُد ي��ا
(بُ��وراِن) ِع��ْق��ِد ف��ي وال (ِك��س��رى) ت��اِج ف��ي لُ��ْؤلُ��َؤًة غ��اَدْرُت ف��م��ا ال��َق��ري��َض ُص��ْغ��ُت
وَم��ْرج��اِن ُدرٍّ م��ن ال��بَ��ْح��ِر لُ��ّج��ة ف��ي تَ��َرَك��ْت ف��م��ا أق��الم��ي ب��ال��َغ��ْوِص أْغ��َريْ��ُت
ال��ّش��ان��ي ال��ح��اِس��ُد وَض��جَّ ال��آلل��ي ع��ل��ى ب��ه ال��غ��ائ��ص��ون وَض��جَّ (ُع��م��اُن) َش��ك��ا
ووّزاِن َل��ن��ّظ��اٍم ف��ي��ه س��اَم��ْح��ُت َص��َدٍف س��وى يُ��ْدِرْك ف��ل��م َش��أوي راَم ك��م
ب��َم��يْ��داِن َش��ْوًط��ا َخ��يْ��لُ��ُه��ْم َج��َرْت وال نَ��َط��ُق��وا ل��م��ا وْل��ْواله ُس��ك��وت��ي ع��ابُ��وا
(َح��َس��اِن) أيّ��اَم أو ( (ال��نُّ��واِس��يِّ َع��ْه��َد ل��ه��م يُ��ع��ي��ُد ش��ْع��ًرا أنْ��ِش��ُدُه��ْم وال��ي��وَم
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َع��ْدن��اِن آي��اِت ِم��ن ال��ِخ��ْدِر َع��ف��ي��ف��َة غ��اِن��يَ��ًة (ال��َع��بّ��اِس) إل��ى ف��ي��ه أُزفُّ
نَ��ْش��واِن غ��ي��ِر ص��اٍح ال��َق��ري��ح��ِة ص��اف��ي ف��تً��ى يَ��راُع َخ��الّه��ا األواِن��ِس م��ن
وال��ب��اِن ال��راِح ب��َم��ْدِح اس��ت��َع��اَن وال َس��يِّ��ده َم��ْدِح ع��ن أْص��َغ��ُره ض��اَق م��ا
َريّ��اِن ال��ُم��ْل��ِك ب��َج��الِل َم��ْوِط��ٍن ف��ي ِم��ْدَح��تَ��ه ال��ِغ��ي��ِد ب��ِذْك��ِر اس��تَ��َه��لَّ وال
ِب��م��ي��زاِن تُ��ْش��َرى أرُض��ه ف��أص��بَ��َح��ْت ح��اِرُس��ه أن��َت ُم��ْل��ًك��ا ب��ال��َع��ْدِل أْغ��َل��يْ��َت
َف��ّداِن ن��ص��َف ثَ��راه��ا ف��ي ل��ي ف��َل��يْ��َت ذََه��بً��ا أنْ��بَ��تَ��ْت ح��تّ��ى ال��ِخ��ْص��ُب ب��ه��ا َج��َرى
وِوْدي��اِن َس��ْه��ٍل ف��ي ب��ال��خ��يْ��ِر وف��اَض َج��واِن��بُ��ه ف��اه��تَ��ّزْت ل��ل��نِّ��ي��ِل نَ��َظ��ْرَت
ل��ُط��ْغ��ي��اِن يَ��ْع��ِم��ْد ول��م أرًض��ا يَ��ْج��ُف ل��م ُم��نْ��َح��َدٍر ك��لِّ ف��ي َق��َدٍر ع��ل��ى يَ��ْج��ري
وأْع��واِن ُج��نْ��ٍد ف��ي س��اَر ُم��َم��لَّ��ُك تَ��ْح��ُرُس��ُه ال��رِّيِّ وِرج��اُل ك��أنّ��ه
أْس��واِن َخ��زَّاَن ل��ه أَق��ْم��َت ح��تّ��ى ُط��لُ��ًق��ا ج��رى ُم��ذ ض��ي��اًع��ا يَ��ش��ك��و ك��ان ق��د
َه��تّ��اِن م��ن��َك ب��ج��وٍد ع��ل��ي��ن��ا ف��اَض��ْت ص��ال��ح��ٍة ال��ُق��ْط��َريْ��ِن ف��ي ل��َك يَ��ٍد ِم��ْن ك��م
وُس��ْل��ط��اِن ِظ��لِّ م��ن تَ��َق��لَّ��َص وم��ا ل��ن��ا ال��ّزم��ان أي��دي َس��َل��بَ��ْت م��ا َرَدْدَت
َج��يْ��ش��اِن األم��َر ف��ل��بَّ��ى أَم��ْرَت ل��ك��ْن َق��َع��ُدوا إذ ��وداِن ال��سُّ ع��ن َق��َع��ْدَت وم��ا
ب��ُط��وف��اِن أْوَف��ى ق��د ��ْرِق ال��شَّ م��ن وذا َم��راِك��بُ��ه س��ال��ْت ق��د ال��َغ��ْرِب م��ن ه��ذا
وُع��ْم��راِن ِخ��ْص��ٍب ف��ي ل��َك ُه وَم��دَّ ِرع��ايَ��ِت��ه ف��ي ُم��ْل��ًك��ا َربُّ��َك َوالَّك
ِع��ْم��راِن) ب��ُن (م��وس��ى َك��لَّ��َم��ُه ع��ل��ي��ه َج��بَ��ٍل إل��ى ِم��ص��ٍر إل��ى ُك��ْرُدف��اَن م��ن
ِم��ْع��واِن ك��لَّ إالّ ِب��ن��اءََك تَ��ْج��َع��ْل وال ال��رَّج��اِل بَ��نّ��اءَ ب��ُم��ْل��ِك��َك ف��ُك��ْن
ألْوط��اِن ُح��بَّ��ا َش��َع��َرْت وال َح��ّق��ا َط��َل��بَ��ْت م��ا ل��والَك أّم��ٍة إل��ى وان��ظ��ْر
وإْع��الِن ِس��رٍّ ف��ي ل��َك وأْخ��َل��َص��ْت واْع��تَ��َص��َم��ْت ال��َع��ْل��ي��اءِ ِت��َك ب��ُس��دَّ الذَْت
ِك��ي��واِن ف��وَق تَ��ْس��ُم��و ب��َك ف��أص��بَ��َح��ْت َش��رَّف��ه��ا ال��ل��َه أّن األري��َك��ِة َح��ْس��ُب
ت��اج��اِن ��وداِن ول��ل��سُّ ِم��ْص��ر ِل��ُم��ْل��ِك َم��ْف��ِرِق��ِه ف��وق َم��ل��ي��ٍك ب��َع��ْه��ِد ت��اَه��ْت
أْزم��ان��ي ف��ل��تُ��نْ��ِش��ْده ��ْع��ُر ال��شِّ ُه��و وذا ُم��َم��لَّ��ُك��ه َف��ْل��يَ��ْه��ن��ِئ ال��ُم��ْل��ُك ُه��َو ه��ذا

(١٩٠٤ سنة مارس ١٩ يف (نرشت الهجرّي: بالعام سمّوه يهنّئ أيًضا وقال

َق��ِدي��ُر وه��و ��ْوَق ال��شَّ ف��ي��َك وغ��اَل��بْ��ُت َق��ص��ي��ُر وه��و ال��ُع��ْم��َر َع��َل��يْ��َك َق��َص��ْرُت
َس��ف��ي��ُر وال��َوالءُ ُج��نْ��ٌد ال��ُح��بُّ ل��ه��ا َدْوَل��ًة ل��ُح��ْس��ِن��َك َص��ْدِري ف��ي وأنْ��َش��أُْت
ُس��ت��وُر ��ل��وِع ال��ضُّ ت��ل��َك م��ن وُدونَ��َك َم��ل��ي��ُك��ه وأن��َت َع��ْرٌش ل��ه��ا ف��ؤادي
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أِم��ي��ُر ِس��واَك َق��ْل��ب��ي ف��ي َح��لَّ وال َج��واِن��ِح��ي ع��ل��ي��َك ي��وًم��ا ان��ت��َق��َض��ْت وم��ا
َخ��ب��ي��ُر ب��ال��غ��راِم َص��ْدري غ��ي��ُر وه��ل ال��َه��وى يُ��نْ��ِك��ُر ش��اِع��ٌر ف��ق��ال��وا: َك��تَ��ْم��ُت
تَ��ُدوُر ب��ِه��ّن أف��الًك��ا وَع��طَّ��ْل��ُت ��َرى ال��سُّ ع��ن ال��ن��ج��وَم أذَْه��ْل��ُت ِش��ئْ��ُت ول��و
يَ��ط��ي��ُر ��رار ال��شَّ م��ن��ه��ا َغ��راِم��يّ��ٍة ب��َزْف��َرٍة ِم��نّ��ي ال��لَّ��يْ��ِل ِج��ْل��َد وأْش��َع��ْل��ُت
وَع��ذي��ُر ع��اِذٌل َغ��راٍم ل��ك��لِّ وإنّ��م��ا ب��ي م��ا أْخ��َف��يْ��ُت ول��ك��نّ��ن��ي
َج��دي��ُر ال��ذِّلَّ��تَ��يْ��ن، ب��َس��تْ��ِر وإنّ��ي ِذلَّ��ًة ��ك��ايَ��َة وال��شِّ ذُالٍّ ال��ُح��بَّ أرى
َس��ِت��ي��ُر ال��ُف��ؤاد َط��يِّ ف��ي وآَخ��ُر أذي��ُع��ه ِش��ْع��ٌر ِش��ْع��ران: ال��َه��َوى ف��ي ول��ي
َض��ِم��ي��ُر ال��َغ��راِم ف��ي ِس��رِّي ل��َم��ْك��ن��وِن بَ��دا ل��م��ا ال��ح��اِس��دي��َن َل��ج��اُج ول��وال
يُ��ش��ي��ُر ال��لَّ��ج��اَج ول��ك��ّن ل��َش��ْك��َوى أن��اِم��ل��ي ال��يَ��راَع ه��ذا َش��َرَع��ْت وال
تُ��ِغ��ي��ُر ح��ي��ن ال��بَ��أس��اءَ أْك��ِب��ُر وال َم��ْرَك��بً��ا ال��يَ��أَس أْرَك��ُب ال أنّ��ن��ي ع��ل��ى
َع��س��ي��ُر وْه��و األْم��ُر ع��ل��يَّ وه��اَن ُم��ْص��َل��ُت ��يْ��ُف وال��سُّ ال��َح��يْ��ُن َع��نّ��ي ح��اد ف��َك��ْم
َس��ع��ي��ُر ��ل��وِع ال��ضُّ بَ��يْ��َن ل��ه��ا ُه��م��وًم��ا ��َس��ْت نَ��فَّ ال��دَّْه��ِر َغ��ْف��َل��ِة ف��ي َل��ْم��َح��ٍة وك��م
وأس��ي��ُر ع��اِث��ٌر ب��َل��ْف��ٍظ ويَ��نْ��ُج��و ب��َزْوَرٍة ��ق��ي��ُم ال��سَّ ��بُّ ال��صَّ يَ��ْش��تَ��ف��ي ف��ق��د
بَ��ش��ي��ُر؟ ل��ل��ب��اِئ��س��ي��ن وه��ل ب��بُ��ْش��رى يَ��ُس��رُّن��ي ال��َج��دي��ُد ال��ع��اُم ذل��ك َع��َس��ى
ويُ��ن��ي��ُر األَس��ى َل��يْ��ُل يَ��نْ��َج��ل��ي ب��ه��ا نَ��ْظ��رًة األري��َك��ِة ربُّ ل��ي ويَ��نْ��ُظ��ُر
وُس��روُر ِه��زٌَّة ب��ال��َم��َع��ال��ي َس��َرْت ب��َم��ْدِح��ِه ال��يَ��راُع َغ��نَّ��ى إذا َم��ل��ي��ُك
نُ��ُش��وُر ال��َم��م��اِت بَ��ْع��َد ل��ه وآَن نَ��ْج��ُم��ه الح ق��د ��رَق ال��شَّ إّن أَم��ْوالَي
نُ��وُر ال��ُم��َه��يْ��ِم��ِن ن��وِر م��ن وَف��ْوَق��َك ُم��َم��لَّ��ًك��ا رآَك إذْ َخ��ي��ًرا تَ��ف��اءََل
َظ��ِه��ي��ُر األنَ��اِم ف��ي وم��ال��ي ع��ل��يَّ ب��َح��ْولِ��ه يَ��ْس��ُط��و وال��َغ��ْرُب َزَم��ٌن َم��ض��ى
َط��ري��ُر وه��و ال��َخ��ْط��ِب ِغ��راَر ف��َف��لَّ��ْت نَ��ْه��َض��ًة ��ْق��ِر ل��ل��صَّ ال��ل��ُه أتَ��اَح أْن إل��ى
س��تَ��س��ي��ُر آث��اِره��ا ع��ل��ى وِم��ْص��ُر ال��ُع��ال إل��ى َش��ْوًط��ا ال��ي��اب��ان ��ُة أمَّ َج��َرْت
نَ��ص��ي��ُر ال��َع��الءِ ل��ُط��الِّب وأن��َت ش��أِوه��ا إْدراَك ال��ِم��ْص��ِريُّ يُ��ْم��نَ��ُع وال
تُ��ش��ي��ُر ال��ُق��ل��وِب ب��َح��بّ��اِت إل��ي��َك ألّم��ٍة وان��ُظ��ْر (ال��ف��اُروِق) َم��ْوِق��ف ف��ِق��ْف
وُم��ِش��ي��ُر ن��اِص��ُح س��واه��ا ف��ل��ي��س ال��ُع��ال ف��ي ال��ع��زي��َم��ِة غ��ي��َر تَ��ْس��تَ��ِش��ْر وال
أم��ي��ُر ال��ُق��ل��وِب ُم��ْل��ِك ع��ل��ى وأن��َت ح��اِرٌس وَربُّ��َك َم��ْح��روٌس ف��َع��ْرُش��ك

السجون ملصلحة بوكالته بك رفعت إىل تهنئة (10)
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ق��ائ��الً ِف��راَق��َك أْش��ك��و أْم أَه��نِّ��ي��َك
��َدا ال��ُم��َص��فَّ ��ج��ي��َن ال��سَّ ُك��نْ��ُت َل��يْ��تَ��ن��ي أي��ا

يَ��ُق��ْل ل��م يَ��ْع��ق��وَب) (اب��ِن ع��ه��د ف��ي ك��ن��َت ف��ل��و
َغ��َدا تَ��نْ��َس��ن��ي وال اذُك��َرنِّ��ي ل��ص��اِح��ِب��ه:

هالل بك محّمد إىل بها كتب مدحة (11)

ُم��دَّع��ي ع��اِش��ُقٌ إالّ أن��ت م��ا أْه��َج��ِع ول��م َط��يْ��ُر ي��ا َه��َج��ْع��َت
َم��ع��ي ُس��ْه��ًدا ال��لَّ��يْ��َل ه��ذا َق��َض��يْ��َت ال��َج��َوى يَ��ْع��ِرف��ون م��ّم��ن ك��ن��َت ل��و
ال��َم��ْض��َج��ِع َق��َل��ِق ِم��ن أِع��ي��ذُُك��ْم ال��َه��َوى َس��ب��ي��َل تَ��ح��اَم��يْ��تُ��ْم َم��ن ي��ا
تَ��ْس��َج��ِع ل��م ال��طَّ��ْوِق ذَواِت ع��ل��ى ��م��ْت ُق��سِّ ل��و ال��نَّ��ْف��ِس ف��ي وَح��ْس��َرٍة
األْربُ��ِع ه��ذه ف��ي َق��َض��ْوا وَم��ن األَس��ى وأْه��َل ��ْوِق ال��شَّ بَ��ن��ي وي��ا
ل��ل��ُم��وِج��ِع ال��ُم��وَج��ِع ت��ح��يّ��ُة ُم��ْغ��َرٍم واِج��ٍد م��ن ع��ل��ي��ُك��ُم
ال��ُم��وَل��ِع ال��ع��اِش��ِق ف��ؤاِد ع��ل��ى ال��دَُّج��ى ف��ؤاَد أْق��س��ى م��ا ل��ل��ِه
أْس��َف��ِع أْس��َوٍد َج��نْ��بَ��ْي بَ��يْ��َن م��ا ال��َه��َوى يَ��ُرْض��ه ل��م غ��ل��ي��ُظ ه��ذا
يُ��ْط��بَ��ِع ل��م ال��رِّّق��ِة ِس��َوى ع��ل��ى ُم��ْدنَ��ٍف ف��تً��ى َج��نْ��بَ��ْي ف��ي وذاَك
ف��اق��نَ��ِع��ي ب��ه نَ��ْف��ُس ي��ا وق��ل��ُت: ال��َح��ش��ا ف��ي أْس��ك��نْ��تُ��ه وأْغ��يَ��ٍد
َم��ْدَم��ع��ي ِم��ْن أق��َرُب وّص��دُّه خ��اِط��ري ِم��ْن أْس��َرُع ِن��ف��اُره
أْض��لُ��ِع��ي ِم��ْن يَ��ْق��ِب��ُس ك��أنّ��م��ا ن��اُره تَ��نْ��َط��ف��ي ال وَخ��دُّه
ال��َم��ْص��َرِع داِن��َي رأتْ��ن��ي ل��ّم��ا ال��دَُّج��ى نُ��ج��وُم ع��نّ��ي ت��س��اءََل��ْت
وال��َم��ْط��َم��ِع ال��ي��أِس بَ��يْ��َن ب��اَت ق��د َل��ْوَع��ٍة ذا األرِض ف��ي نَ��َرى ق��ال��ت:
يُ��نْ��َزِع ول��م َس��ْه��ُم أص��ابَ��ه ك��ال��ذي أو ك��ال��َم��ْف��ئُ��وِد يَ��ِئ��نُّ
َم��ْط��َل��ِع؟ ِم��ْن ال��بَ��ْدِر ِل��ه��ذا أَم��ا ه��اِئ��ًم��ا ال��دُّج��ى بَ��ْدِر ف��ي ك��ان إْن
َم��ْرتَ��ِع؟ م��ن ال��ظَّ��بْ��ي ل��ه��ذا أَم��ا ُم��ْغ��رًم��ا ال��ِح��م��ى َظ��بْ��ي ف��ي ك��اَن أو
تَ��ْط��َم��ع��ي أو أْش��ج��ان��َي ُم��ث��ي��َر تَ��ْع��َل��م��ي أْن أنْ��ُج��ُم ي��ا َه��يْ��ه��اَت
األْل��َم��ِع��ي ال��ك��اِت��ب ب��ُودِّ َض��نِّ��ي اس��ِم��ِه ب��ِذْك��ِر َل��َض��نّ��اٌن إنِّ��ي
ال��ُم��بْ��ِدِع ��اِع��ِر ال��شَّ يَ��راِع ع��ل��ى انْ��تَ��َش��ى ُم��نْ��ذ ال��ِج��ْزيَ��ِة ال��ض��اِرِب
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ِع ��رَّ ال��شُّ ال��َق��ن��ا بَ��ْع��ُض ك��أنّ��ه��ا َم��ش��ُروَع��ًة األق��الِم وال��ح��اِم��ِل
يَ��ْس��َم��ِع ل��م ال��ِع��يُّ َدع��اُه وإْن ط��اِئ��ًع��ا أتَ��ى ال��َق��ْوُل َدَع��ا إذا
وال��َم��نْ��زِع األْص��ِل َك��ري��َم َف��تً��ى ف��أل��َف��يْ��تُ��ُه َدْه��ًرا َص��ِح��بْ��تُ��ه
ال��َم��ْش��َرِع ب��اِس��ُم وَف��ْض��ٌل ج��اَدْت ُع��تِّ��َق��ْت إْن ك��ال��َخ��ْم��ِر ٌة َم��َودَّ
َم��ْس��َم��ِع ع��ل��ى ��ْع��َرى ال��شِّ م��ن ب��اتُ��وا ال��َوَرى ف��ي ��َم��ْت ُق��سِّ ل��و وَع��ْزَم��ٌة

األضحى بعيد بك) حيدر (عيلّ تهنئة (12)

ذاك إذ سويف لبني مديرا وكان

َج��ب��ِي��ن��ْك ب��نُ��وِر يَ��ْزُه��و َك��ب��ي��ُر ع��ي��ٌد ل��ل��ِه
يَ��م��ِي��ن��ْك ِل��َل��ث��ِم إالّ تَ��ْق��تَ��ِب��لُ��ه ل��ْم

نجله وبعرس به، ألّم مرض من بإبالله باشا أباظة سليمان تهنئة (13)
بك) (عيلّ

َش��ِه��ْدن��اُه ح��تّ��ى اإلْق��ب��اُل ل��َك تَ��راءَى
أِم��نّ��اُه ح��تّ��ى ال��ِم��ْق��داُر َل��َك وداَن

وأْه��َل��ه ال��زَّم��اَن ذَكَّ��ْرَت (ُس��ل��يْ��م��اُن)
ُدنْ��ي��اُه وإق��ب��اِل (ُس��َل��يْ��م��اٍن) ب��ِع��زِّ

بَ��ْع��َض��ُه ال��نَّ��ْم��ُل َح��ذََّر ي��وًم��ا ِس��ْرَت إذا
يَ��ْغ��ش��اُه َم��وال��ي��َك م��ن َج��يْ��ٍش َم��خ��اَف��َة

ُط��ي��وُره تَ��َغ��نَّ��ْت رْوٍض ف��ي ك��ن��َت وإْن
ال��ل��ُه يَ��ْح��ُرُس��َك األْف��ن��اٍن: ع��ل��ى وص��اَح��ْت

خ��اِدُم ال��رِّي��ُح ل��ه داُوٍد) (اب��ُن وك��ان
وال��ج��اُه ��ْع��ُد وال��سَّ األيّ��اُم وتَ��ْخ��ُدُم��َك

ِرح��اَل��ه أْل��َق��ى ال��َم��ْج��ُد ب��ح��ي��ث تَ��ُح��لُّ
أْش��ب��اُه وال��ُق��ْدُس وال��ب��يْ��ُت «ف��ط��اِه��رٌة»
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ُم��بَ��اَرًك��ا َج��دي��ًدا ثَ��ْوبً��ا ��َف��ا ال��شِّ َل��ِب��ْس��َت
نَ��ْرض��اُه ال��ِع��زِّ م��ن ث��وبً��ا ف��أْل��بَ��ْس��تَ��ن��ا

َق��ْل��بُ��ُه يَ��ْخ��ُف��ُق ال��دَّْه��ُر ع��ل��ي��َك وك��ان
أْح��ش��اُه أْه��َدأَْت ال��ل��ُه َش��ف��اَك ف��ل��ّم��ا

وأْص��بَ��َح��ْت ال��زَّم��اَن َج��دي��َداُه وَه��نَّ��ا
نَ��تَ��َم��نّ��اُه م��ا األيّ��اُم ل��ن��ا تَ��ُس��وُق

راِف��ٍل بَ��يْ��َن م��ا ال��ُغ��رُّ بَ��ن��وَك وب��اَت
ل��َم��ْوالُه َش��ك��وٍر أو يُ��ْم��ٍن ب��ُح��لَّ��ة

ال��دَج��ى ف��ي ��ْه��ُب ال��شُّ دام��ت م��ا ُدْم (ُس��ل��ي��م��اُن)
َم��ْس��راُه ال��بَ��ْدُر ذل��َك يَ��ْس��ري دام وم��ا

إنّ��ه ال��ُع��ْرس بَ��ْه��َج��َة ( (ل��َع��ل��يٍّ وُك��ْن
َم��زاي��اُه ��ْت تَ��مَّ األف��راِح ف��ي ب��ِع��زَِّك

َط��ْرَف��ُه يُ��َق��لِّ��ُب أْم��س��ى َم��ْن تَ��نْ��َس وال
َع��يْ��ن��اُه ال��نّ��اِس ف��ي أنْ��َت إالّ تَ��َر ف��ل��ْم

١٩٠٧م) سنة (نُرشت هوغو فكتور (14)

ال��َع��رب��ي نَ��ْج��َم ��ْع��ِر ال��شِّ َس��م��اء ف��ي نَ��ْج��ُم��ُه يَ��ْع��ل��و ك��اَد أْع��َج��ِم��يٌّ
��ُه��ِب ال��شُّ ه��اِم ف��وَق «ب��ال��َم��َع��رِّي» واْل��تَ��َق��ى ف��ي��ه��ا ال��َع��ْل��ي��اءَ ص��اَف��َح
��ُح��ِب ال��سُّ بُ��ك��اءِ م��ن ض��اِح��ك��اٍت أْك��م��اِم��ه��ا ف��ي ال��زَّْه��ِر ثُ��غ��وُر م��ا
ك��ال��َح��بَ��ِب أو ال��ِغ��ي��ِد ك��ثَ��ن��اي��ا لُ��ْؤلُ��ًؤا ف��ي��ه��ا ال��َوْس��ِم��يُّ نَ��َظ��َم
ب��ي تَ��ْل��َع��ُب اّل��ت��ي َم��ع��ان��ي��ه ِم��ن َم��نْ��َظ��ًرا ب��أبْ��َه��ى يَ��ق��ض��ي َم��ْن ع��ن��د
األَدِب وّص��بِّ ال��َف��ْض��ِل ُم��ْغ��َرِم نُ��َه��ى ف��اس��تَ��ْه��َوْت ل��ل��ذِّْه��ِن بَ��َس��َم��ْت
ال��َم��ْغ��ِرِب أْه��ِل أط��واَق أْع��َج��َزْت ب��اِل��َغ��ًة ِح��ْك��َم��ًة وَج��َل��تْ��ه��ا
وال��طَّ��َرِب ال��َه��َوى ب��ي��ن َش��ْدُوه��ا ه��اَج��ُك��ْم م��ا إذا ال��طَّ��يْ��َر س��اِئ��لُ��وا
ال��َع��َرِب َع��ْه��ِد ب��ْع��َد ُه��وُغ��و) (ِش��ْع��ِر ِب��س��َوى أَرنَّ��ْت أو تَ��َغ��نَّ��ْت ه��ل
يَ��ْش��َرِب ل��م إْن األْف��الُك تَ��ْظ��م��أ ال��ُع��ال تَ��ْرَض��ى أو ال��نَّ��ْف��ِس ُم��رَّ ك��ان
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ال��ُم��ْغ��ت��ِص��ِب ال��ق��اِه��ر ذاَك َع��ْف��ُو ب��ه يَ��ْدن��و أْن َم��نْ��ف��اُه ف��ي ع��اَف
األب��ي ال��ِع��ص��اِم��يُّ ذاَك أن��ه ونَ��ُس��وا ب��ال��تَّ��دان��ي ��روه بَ��شَّ
وأع��َج��ِب ف��اْق��رأ ب��ال��َع��ف��ِو ج��اءَه ل��ّل��ذي َس��ْط��ًرا ال��َم��نْ��ف��يُّ َك��تَ��َب
ال��ُم��ذِْن��ِب؟ َك��فُّ ال��َع��ْف��َو تُ��ْس��دي ك��ي��ف ُم��ذِْن��ُب؟ يَ��ْع��ف��و ع��ن��ه أبَ��ريءٌ
َم��ذَْه��ِب ِم��ْن ِس��ْج��ِن��ه��ا ف��ي َل��ه��ا م��ا أْص��ف��اِده��ا ف��ي واألح��الُم ج��اءَ
َرَه��ِب ِم��ن خ��ات��ًم��ا ِب��َل��ظ��اُه أْق��ف��ال��ه��ا ع��ل��ى ال��ظُّ��ْل��ُم َط��بَ��َع
ال��ُك��تُ��ِب ب��َع��يْ��ِن إالّ تَ��َرى ال َف��َغ��َدْت ف��ي��ه��ا ال��تَّ��ْق��ل��ي��ُد أْم��َع��َن
ال��ُح��ُج��ِب َظ��الِم م��ن ب��ُج��ي��وٍش ونَ��َه��ى ف��ي��ه��ا ال��تَّ��ْق��ل��ي��ُد أَم��َر
ال��َم��ْوِك��ِب وَزْه��ُو ال��تّ��اِج ِع��ّزُة دونَ��ه ب��َع��ْزٍم (ه��وج��و) ج��اءَه��ا
ب��ال��ُق��ُض��ِب ال ال��ُح��رِّ ِب��ال��يَ��راِع أْغ��الِل��ه��ا م��ن يَ��ْص��دَُع وانْ��بَ��رى
ال��َك��ْوَك��ِب َم��تْ��َن ال��بَ��ْح��ِث ف��ي تَ��ْم��تَ��ِط��ي ُح��ّرًة يَ��راه��ا أالّ ه��اَل��ه
ال��نَّ��ب��ي َع��ْه��ِد ف��ي اإلْس��الِم ِس��ي��َرَة َق��ْوِم��ِه ف��ي يَ��َرى أالّ س��اءَه
ال��َك��ِذِب: ش��اِئ��ب��اُت تَ��ُش��بْ��ُه ل��م ص��اِدًق��ا َق��ْوالً نَ��ْف��ِس��َك ع��ن ُق��ْل��َت
ذََه��ب��ي وُص��ون��وا تُ��ْرب��ي ف��اْط��رح��وا وثَ��رى ِت��بْ��ٌر ك��ال��َم��نْ��ج��ِم أن��ا

(١٣٢٥هـ–١٩٠٨م) األضحى بعيد الثاني عبّاس الخديوي سمّو تهنئة (15)

ُم��ْق��ِل��ُق َه��مُّ َج��نْ��بَ��يْ��َك ع��ل��ى وَس��َط��ا يَ��ْخ��ِف��ُق َق��ْل��بُ��َك وب��اَت ال��ظ��لَّ��الُم َس��َك��َن
وُم��َؤرَُّق ُم��َع��ذٌَّب ال��ظَّ��الِم ت��ْح��َت ف��أن��تُ��م��ا ف��ي��ه وِح��ْرَت ال��ِف��راُش ح��اَر
ُم��ْط��ِرُق س��اٍه وأن��َت ��ب��اُب ال��شَّ وَم��ض��ى ال��ُم��نَ��ى َم��ْف��تُ��وُن وأن��َت ال��زَّم��اُن َدَرَج
ف��يَ��نْ��ِط��ُق ال��َغ��راُم يَ��بْ��َع��ثُ��ه وِس��واَك ل��َه��َوى ا م��ع ��ك��وُت ال��سُّ َل��َك يَ��َل��ذُّ َع��َج��بً��ا
وأْغ��َرُق��وا ب��أْص��َغ��َريْ��َك ال��ظُّ��ن��وَن َظ��نُّ��وا وط��اَل��م��ا ألْص��َغ��َريْ��َك ال��َغ��راُم ُخ��ِل��َق
ألش��َف��ُق��وا ��لُ��وِع ال��ضُّ ِت��ْل��َك ف��ي تَ��ْط��وي��ه اّل��ذي َش��ِه��ُدوا ول��و ��ْل��وى ب��ال��سَّ وَرَم��ْوَك
يُ��ْس��َرُق ال��نَّ��واِظ��ِر م��ن ال��ف��ؤاِد ِس��رُّ وإنّ��م��ا ال��ُف��ؤاِد أس��راَر أْخ��َف��يْ��َت
ُق تَ��تَ��م��زَّ ف��إنّ��ه��ا َح��ش��اَك وارَح��ْم َك��ْربَ��ُه ف��ؤاِدَك ع��ْن ب��َربِّ��َك ��ْس نَ��فِّ
وتَ��ف��رَّق��وا ُه��ُم��وَم��ُه��َم ع��ل��ي��َك َج��َم��ع��وا ِب��ن��أِْي��ِه��م اّل��ذي��ن َع��ْه��َد ل��ن��ا واذُك��ْر
تَ��نْ��ُف��ُق ُس��وِق��ك َغ��يْ��ِر ف��ي ل��ك��س��اِده��ا تَ��ُك��ْن ول��م أن��َك��َرتْ��َك ِل��ل��َق��واف��ي م��ا
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ف��يَ��ْش��َرُق ال��بُ��ك��اءُ ويُ��ْع��ِج��لُ��ه يَ��بْ��ك��ي واِق��ًف��ا ب��اب��َك ب��َغ��يْ��ر ل��ِل��ب��ي��اِن م��ا
وأْع��َش��ُق ال��َق��ري��َض وأْرتَ��ِج��ُل أْل��ُه��و أَزْل ل��م ��ب��اب��ِة ال��صَّ ف��ي ��َك َك��َه��مِّ إنّ��ي
ُم��وِرُق ال��َك��واِرِث َرْغ��ِم ع��ل��ى ُع��ودي ف��ِت��يَّ��ٌة ال��ح��اِدث��اِت ب��َرْغ��ِم نَ��ْف��س��ي
ُم��تَ��َع��لِّ��ُق ب��ه َق��ْل��ب��ي ُم��تَ��َع��نِّ��ٌت ب��ُم��ْق��َل��ت��ي ��ه��اَد ال��سُّ أْغ��َرى اّل��ذي إّن
ال��َم��ْوثِ��ُق ذاَك يُ��َح��لُّ ال��ِح��س��اِب يَ��وَم وإنّ��م��ا أبُ��وَح أالّ واثَ��ْق��تُ��ُه
��ُق ُم��َوفَّ ��ق��اءِ ال��شَّ إل��ى ��ق��اءِ ال��شَّ وأُخ��و وِب��ع��اِده ب��ُق��رِب��ه م��ن��ه وَش��ق��ي��ُت
أتَ��َخ��لَّ��ُق ب��ه ِل��م��ا ال��ِخ��الِف َم��تْ��َن ل��ُرُك��وِب��ه ال��رِّض��ا أْس��ب��اَب ص��اَح��بْ��ُت
األْح��َم��ُق ويَ��تَّ��ِق��ي��ِه ال��َح��ل��ي��ِم ِح��ْل��ُم ب��ه يَ��ْع��ي��ا اّل��ذي ع��ل��ى ِم��ن��ه وَص��بَ��ْرُت
ال��ُم��ْع��ِرُق ��ري��ُف ال��شَّ وأن��ا وَج��ب��ي��نَ��ه َش��ْع��َره أع��بُ��ُد ك��ال��دَّْه��ِريِّ أْص��بَ��ْح��ُت
ُق وأَُط��وِّ ال��َم��َه��ا أَق��لِّ��ُده��ا ُدَرًرا ثَ��ْغ��ِره ثَ��ن��اي��ا م��ن أنْ��ِظ��ُم وَغ��َدْوُت
��ُق يُ��نَ��سَّ ك��ي��َف اإلب��داَع وأَريْ��تَ��ن��ي وَه��َزْزتَ��ن��ي دف��ائ��ن��ي اس��تَ��ثَ��ْرَت (َص��بْ��ري)
يَ��ْس��ِب��ُق وِم��ثْ��لُ��َك (َع��بّ��اٍس) َم��ْدِح ف��ي وَس��بَ��ْق��تَ��ن��ي ال��َه��َوى َش��ْك��َوى ل��ي ف��أبَ��ْح��َت
َرْونَ��ُق ل��َم��ْدٍح وال تَ��ُط��وُل ب��اُع بَ��ْع��َدُه ل��َق��ْوٍل ف��م��ا ال��رئ��ي��ُس ق��ال
��يِّ��ُق ال��شَّ ال��نَّ��ِس��ي��ُب ب��ه��ا يَ��س��ي��َل أَْن ِم��ْن َم��داِم��ع��ي َم��َل��ْك��ُت ف��م��ا نَ��َس��بْ��َت (َش��ْوق��ي)
وال��َم��نْ��ِط��ُق ل��َربَّ��ه��ا ال��ب��ي��اُن َس��َج��َد ب��ِم��ْدَح��ٍة األن��اِم أْط��واَق أْع��َج��ْزَت
ويَ��ْل��َح��ُق ��ِع��ي��ُف ال��ضَّ َق��َل��م��ي ب��ه��ا يَ��ج��ري َف��ْض��ل��ًة ال��َم��َداِئ��ح ف��ي ل��ي تَ��تْ��ُرك��ا ل��م
أْش��َوُق األن��اِم��ِل ب��ي��ن ويَ��راَع��ت��ي أم��ي��ِره��ا ل��َم��ْدِح َش��ْوٍق ع��ل��ى نَ��ْف��س��ي
��ُق يَ��تَ��َدفَّ ِك��الُه��م��ا ب��اَت بَ��ْح��راِن َم��ْدِح��ِه ف��ي وأن��تُ��م��ا أق��وُل م��اذا
تُ��َح��لِّ��ُق ��م��اِك ال��سِّ ف��وَق َل��ْوالُك��م��ا َع��زاِئ��م��ي وإنَّ أْق��َع��َدن��ي ال��َع��ْج��ُز
ال��ُم��ْط��َل��ُق ال��َوالءُ َه��زَُّه��م��ا َع��َل��َم��يْ��ِن ��ه ب��َك��فِّ أّن ال��َع��بّ��اَس ف��ل��ي��ْه��ِن��ئ
ويُ��ْع��ِت��ُق يَ��ش��اءُ َم��ْن ويَ��ْرَح��ُم يَ��ْع��ُف��و وأْه��ِل��ه��ا ل��ل��ب��الِد ذُْخ��ًرا وْل��يَ��بْ��َق
ُم��تَ��ألِّ��ُق ب��إزاِئ��ه ُم��تَ��ألِّ��ُق ِك��الُه��م��ا ال��ك��ب��ي��ُر وال��ِع��ي��ُد (ع��بّ��اُس)
وتُ��ْع��ِن��ُق ب��ال��َم��دي��ح ال��َق��راِئ��ُح تَ��ْج��ري َل��ه وذا ال��دِّم��اءُ تَ��ْج��ِري ل��ه ه��ذا
ُق: ُم��َص��دِّ يَ��ُق��ول ِل��م��ا ال��ّزم��اَن أّن وَح��ْس��بُ��ه ف��ي��ه ق��ال ق��د اّل��ذي َص��َدَق
��ُق) ال��ُم��تَ��َح��قِّ ال��ُم��تَ��َح��تِّ��ُم ال��َغ��ُد ول��َك َم��ًع��ا وح��اِض��ُره��ا م��اض��ي��ه��ا ِم��ْص��ُر (ل��ك
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سنة سبتمرب أّول يف (نرشت جلوسه بعيد الحميد عبد السلطان تهنئة (16)
١٩٠٨م)

ال��ثَّ��َق��الِن ُج��لُ��وِس��َك ع��ي��َد وأَج��لَّ وال��َح��َرم��اِن ع��ل��ي��َك ال��َح��ج��ي��ُج أثْ��نَ��ى
ال��رِّْض��واِن ب��ِن��ْع��َم��ِة وُف��ْزَت أْم��نً��ا َط��ري��َق��ُه َج��َع��ْل��َت إذْ َربَّ��َك أْرَض��يْ��َت
األْض��غ��اِن ��َة َج��مَّ ال��َم��ذاِه��ِب َش��تّ��ى ��ًة أمَّ َح��ْوَل��َك ب��ال��دُّْس��تُ��وِر وَج��َم��ْع��َت
ال��ِوْج��داِن ف��ي وتَ��ُح��لُّ َح��بّ��اِت��ه��ا وتَ��ْرتَ��ع��ي ال��ُق��ل��وِب ف��ي تَ��ْس��ُك��ُن َف��َغ��َدْوَت
األْزم��اِن ع��ل��ى أُش��دَُّه��ُم بَ��َل��غ��وا ب��أنّ��ه��ْم َع��ِل��ْم��َت ح��تّ��ى راَع��يْ��تَ��ُه��ْم
يّ��اِن ال��دَّ ال��واِح��ِد َش��ْرَع وأَق��ْم��َت بَ��يْ��نَ��ُه��ْم ُش��وَرى ال��نّ��اِس أْم��َر َف��َج��َع��ْل��َت
ال��م��ي��زاِن ِك��ّف��ُة ب��َج��يْ��ِش��َك َرَج��َح��ْت ب��َم��ْش��َه��ٍد ال��ُج��يُ��وَش َوَزنُ��وا أنّ��ه��م ل��و
َوراِن ال��دَّ ع��ن أذَْه��َل��ه��ا ش��اءَ أو أْع��داِئ��ه ع��ل��ى َزْل��َزَل��ه��ا ش��اءَ ل��و
اإلنْ��س��اِن ِم��ن َس��دُّ وك��أنّ��ه��ْم ��دا ال��ِعُ إل��ى ال��َح��دي��ِد َخ��َل��ِق ف��ي يَ��ْم��ش��وَن
وال��ُم��رَّاِن ال��ِه��نْ��ِديِّ م��ن َس��يْ��ٌل ��ح��ى ال��ضُّ َل��َم��َع إذا َم��ْق��ِدَم��ُه��ْم وك��أّن
ال��بُ��نْ��ي��اِن َك��ث��اِب��ِت ال��ُوثُ��وب َرْغ��َم وُص��ف��وُف��ُه��م ال��رَّدى ع��ل��ى يَ��تَ��واَق��ُع��وَن
ال��َج��يْ��ش��اِن وتَ��الَح��َم ب��َزئ��ي��ِره��ا تَ��ج��اَوبَ��ْت ال��نِّ��زاِل ف��ي ال��َم��داِف��ُع ف��إذا
ال��بُ��ْرك��اِن ��َر تَ��َف��جُّ ال��ُغ��ب��اِر ت��ح��َت ��رْت وتَ��َف��جَّ َدْم��َدَم��ْت ال��َق��نَ��اِب��ُل وإذا
َدوان��ي ال��َه��الِك وأس��ب��اُب ُط��لُ��ًق��ا ِن��ي��رانَ��ه��ا أْرَس��َل��ْت ال��ب��نَ��اِدُق وإذا
��َواِن ال��صِّ ِم��ن أْف��ِئ��دًة وَش��ِه��ْدَت ِف��تْ��يَ��ٍة َم��س��اِل��ِخ ف��ي ِج��نٍّ��ا أبْ��َص��ْرَت
اإلي��م��اِن ب��ُق��ّوِة ال��ِج��ب��اِل ُش��مَّ ويَ��نْ��ِس��ف��وا ال��زَّاِخ��راِت يَ��خ��وض��وا ُم��ْرُه��ْم
األيْ��م��اِن ب��أْوثَ��ِق َح��َل��ْف��َت ل��ّم��ا ق��راُرُه��ْم وَق��رَّ ُص��دوُرُه��ُم ثَ��ِل��َج��ْت
��ْل��ط��اِن ال��سُّ َش��م��ائ��َل يَ��ْع��ِرف��ون ُه��ْم ُدون��ه��ا ِب��ِص��ْدِق��َك َش��كُّ��وا م��ا ت��ال��ل��ِه
َض��م��اِن َخ��يْ��ُر ال��دُّس��ت��وِر ل��ِوق��ايَ��ِة ب��ه َس��نَ��ٍن ع��ل��ى َدَرج��وا ل��ك��نّ��ه��ْم
تَ��وان��ي ب��َغ��يْ��ِر أُم��وَرُك��ُم وُخ��ذُوا تَ��م��اَس��ُك��وا ال��َك��ري��ُم ��ْع��ُب ال��شَّ ي��أيُّ��ه��ا
��ْج��ع��اِن ال��شُّ وَم��ن��اِب��ُت ال��نُّ��َه��ى َم��ْرَع��ى ُرب��وُع��ُك��ْم وتِ��ْل��َك أذَكِّ��ُرُك��ْم م��ال��ي
ب��َه��واِن ُم��تَ��َل��طِّ��ًخ��ا وال ب��دٍم ُم��َل��وٍَّث غ��ي��َر ال��دُّس��ت��وَر أْدَرْك��تُ��م
ال��ي��اب��ان ك��أّم��ِة ال��َف��َخ��اِر ي��وَم وك��ن��ت��ُم ال��رج��اِل ِف��ْع��َل وَف��َع��ل��تُ��ُم
اإلْح��س��اِن واِس��ُع ال��َم��بَ��ّرِة َج��مُّ ف��إنّ��ه ال��ِه��الِل ِظ��لَّ َف��تَ��ف��يَّ��ئ��وا
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األْدي��اِن وُح��ْرَم��َة ال��َوالءِ َح��قَّ وأح��م��ٍد وال��َم��س��ي��ِح ل��ُم��وَس��ى يَ��ْرَع��ى
وال��ُف��ْرق��اِن واإلن��ج��ي��ِل ـ��ْوراِة ال��ت��ـ ُه��دى ع��ل��ى وال��ُع��ه��وَد ال��َم��واِث��َق َف��ُخ��ذوا
َم��ع��ان��ي ب��غ��ي��ِر أل��ف��اٌظ ِم��ْص��َر ف��ي ف��إنّ��ه��ا ال��ح��ي��اِة َم��ْع��نَ��ى وتَ��ذَوَّق��وا
ال��ِخ��ذْالِن آي��ُة ال��تَّ��ق��اُط��َع إّن ب��ي��ن��ك��ْم ال��َم��ذاِه��ِب ف��ي ال��تَّ��ق��اُط��َع وَدع��وا
األذْه��اِن َدف��اِئ��َن ل��ل��ع��اَل��م��ي��ن وأْظ��ِه��ُروا ل��ل��ب��اِق��ي��اِت وتَ��س��ابَ��ُق��وا
ال��ِخ��ْص��ي��اِن وإْم��َرُة ال��ُش��ي��وِخ ِح��يَ��ُل ان��َط��َوْت ك��م��ا ال��ُم��ْع��تَ��دي��ن َزم��اُن َولَّ��ى
��يْ��ط��اِن ال��شَّ ُرَق��ى وال ال��ُم��س��يءَ تُ��ْج��دي ال��رَُّؤى وال ب��ال��يَ��ق��ي��ِن يَ��ذَْه��ُب ��كُّ ال��شَّ ال
اإلذْع��اِن وَم��ْوِق��ِف ال��ِح��س��اِب ي��وِم إل��ى َج��ْم��ُع��ُه��ُم َوِس��ي��َق ال��ك��ت��اُب ُوِض��َع
ب��ُف��الِن َوَش��ى ق��د ُف��الٌن ه��ذا ف��ق��اِئ��ُل ال��ُق��ي��وِد ف��ي ��م��وُه��ْم وتَ��َوسَّ
ال��ِح��ي��ت��اِن ب��َم��ْس��بَ��ِح أُري��َق ب��َدٍم وُم��ط��اِل��ٌب ل��غ��رِي��ِم��ه وَم��َل��بّ��ٌب
ث��ان��ي ي��وٌم ُه��ن��اَك ال��نُ��ُش��وِر ب��ع��د وأم��اَم��ُه��ْم ُه��ن��ا، يَ��ْوُم��ُه��ُم ج��اء ق��د
ال��ج��ان��ي ال��َق��ويِّ ِم��ن ��ع��ي��ِف ال��ضَّ ِل��يَ��ِد ب��أْم��ِره ال��َق��ض��اءُ داَن َم��ْن ُس��بْ��ح��اَن
األْوط��اِن ل��ُرْؤيَ��ة يَ��تَ��س��ابَ��ق��وَن ألْرِض��ِه��ْم ال��نّ��اِزح��وَن ع��اَد ي��وَم ي��ا
أْش��ج��اِن ِم��ن أَت َه��دَّ وَك��ْم َدْه��ًرا ذََك��ْت ن��اٍر ِم��ن أْط��ف��أَت ك��ْم ل��ل��ِه
لُ��بْ��ن��اِن ُرب��ى إل��ى وذاَك َش��ْوًق��ا ب��ه��ا وَم��ن (َف��ُروَق) إل��ى يَ��ط��ي��ُر ه��ذا
ال��رَّْح��م��ِن َخ��ل��ي��ف��ِة َع��ْه��َد ب��ال��لَّ��ثْ��ِم وأْخ��َل��ُق��وا ال��بَ��ش��ي��ر ع��ل��ى ال��َش��ب��اَب َخ��َل��ع��وا
األْغ��ص��اِن تَ��ع��انُ��ُق ب��ه��ّن يَ��ْح��ل��و ك��خ��م��اِئ��ٍل ال��نَّ��وى بَ��ْع��َد وتَ��ع��انَ��ُق��وا
األْج��ف��اِن ع��واِدَي يَ��تَّ��ق��ي��َن ال َس��واِف��ًرا ال��رِّج��اِل م��ع ال��نِّ��س��اءَ َف��تَ��رى
أْح��زاِن وف��ي َف��َرٍح ف��ي يَ��بْ��ُرْزَن أواِن��ًس��ا ُخ��ِل��ْق��َن وق��د ل��ه��ّن َع��َج��بً��ا
ال��َق��َم��راِن ل��َج��م��اِل��ه��ا َع��نَ��ا َس��َف��َرْت إذا وَم��ْن ال��لِّ��ث��اِم ب��ح��اِس��َرِة أْه��الً
ال��بَ��ْل��ق��اِن ِم��ن نَ��س��اِئ��ُم��ه��ا َه��بَّ��ْت ِع��نْ��َدم��ا ال��م��ش��اِرَق َف��ع��طَّ��َرت َخ��َط��َرْت
ُط��ْه��راِن ع��ل��ى أْس��ُع��ِده��ا ي��وِم ف��ي وأْش��َرَق��ْت ب��ِم��ْص��َر َخ��َط��َرْت َل��يْ��تَ��ه��ا ي��ا
ال��َق��ْل��ب��اِن وتَ��َص��دََّع َك��ِب��داُه��م��ا ل��ه ��ْت اب��يَ��ضَّ ق��د َش��ْوٌق أض��ن��اُه��َم��ا
ال��ظَّ��ْم��آِن ��ِب تَ��َرقُّ ِم��ثْ��َل ��وَز) (تَ��مُّ ��ب��وا َف��تَ��رقَّ ِم��ي��ق��اتَ��ه��ا ال��َوَرى َع��َرف
ب��أم��اِن َخ��ْوُف��ه��ا َل وبُ��دِّ أَم��ٌم وأنْ��ِش��َرْت ال��رَّج��اءُ بُ��ِع��َث ب��ه َش��ْه��ٌر
ال��َف��تَ��ي��اِن َص��ن��ِي��ع��ه��ا ب��ِذك��ِر يَ��ْش��دو ِن��ْع��َم��ٌة ال��َج��دي��َدِة ال��دُّن��ي��ا ع��ل��ى َف��ل��ه
وأغ��ان��ي ل��ه��ا أن��اِش��ي��ٌد تُ��تْ��َل��ى ِم��نَّ��ٍةٌ ال��َح��ض��اَرِة َف��َرنْ��س��ي��ِس وَع��َل��ى
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ال��ع��ان��ي األس��ي��ِر ُم��نَ��ى أن��َت ��وُز، ت��مُّ َج��الل��ًة ��ه��وِر ال��شُّ أب��و أن��َت ��وُز تَ��مُّ
َم��يْ��داِن ف��ي األْح��ي��اءِ م��ع نَ��ْج��ري َع��لَّ��ن��ا نَ��ص��ي��بً��ا ل��ن��ا َج��َع��ْل��َت َه��الَّ
ال��ِح��ْرم��اِن ب��ذل��َك ن��ح��ُن ون��ع��وُد َرَج��ْوا ب��م��ا اآلِم��ل��وَن ِم��نْ��َك أيَ��ُع��وُد
أواِن َخ��يْ��ُر وأنْ��َت األواُن ف��َم��تَ��ى ل��َح��اَج��ًة إل��ي��َك ب��ن��ا إنَّ تُّ��م��وُز،
ُع��ثْ��م��اِن بَ��ن��ي ِم��ن ال��َخ��ل��ي��ف��ِة وع��ل��ى تَ��ح��يّ��ٌة ��الِم ال��سَّ داِر ع��ل��ى ِم��نِّ��ي
دان��ي أو ن��اِزٍح أو راِك��ٍب أو ب��ه م��اٍش ِم��ْن ال��َج��يْ��ِش ِرج��اِل وَع��َل��ى
ال��ِع��ْص��ي��اِن إل��ى يَ��ْدُع��و اّل��ذي ذاَك ِس��َوى ال��ُح��ْس��ن��ى إل��ى َس��َك��ن��وا األل��ى وع��ل��ى
ال��رَّنّ��اِن األْص��َف��ِر اق��ِت��ن��اُص إالّ ب��ِه وم��ا ال��خ��ارِج��يِّ ال��ِح��ج��از وإل��ى
َع��ْدن��اِن بَ��ن��ي م��ن ال��بَ��ِريَّ��ة َخ��يْ��ِر إل��ى َح��َس��بً��ا ال��ُم��نْ��تَ��م��ي ��ري��ف ل��ل��شَّ م��ا
ال��ُع��ْرب��اِن ب��ُح��ث��اَل��ِة وَض��الَل��ه َغ��يَّ��ه ويَ��نْ��ُص��ُر يُ��م��اِل��ئُ��ه أْم��َس��ى
ال��ِع��ْق��ب��اِن ب��َم��واِط��ِن ونَ��َزْل��تُ��م��ا ال��نَّ��ق��ا َرْم��َل َج��نَّ��ْدتُ��م��ا ل��و ت��ال��ل��ِه
ال��نِّ��ي��راِن ِم��ن بَ��ْح��ًرا وأَس��ْل��تُ��َم��ا أِس��نَّ��ًة ال��ِح��ج��اِز أْرَض وَغ��َرْس��تُ��م��ا
ُع��م��اِن َخ��ل��ي��ِج إل��ى نَ��ْج��َد أرِض ِم��ن َم��نْ��َع��ًة ال��َم��ع��اِق��َل ف��ي��ه��ا وأَق��ْم��تُ��م��ا
ال��بُ��ْل��داِن وم��اِس��ح ال��ُح��ص��وِن م��اح��ي وذَراُك��م��ا وَرم��اُك��َم��ا َل��َده��اُك��م��ا
ُس��ْل��ط��اِن وال َح��ْوٍل ب��ال َك��ْرًه��ا ف��أِت��يَ��ا وإالّ َط��وًْع��ا تَ��أِت��يَ��ا إْن
(َح��ّس��اِن) ع��ل��ى َش��واِرُده��ا َع��زَّْت ِم��ْدَح��ًة ال��َخ��الِئ��ِف َف��ْرَع ي��ا وإَل��يْ��َك
ال��ِع��ي��داِن ل��ّرنَّ��ِة ال��نُّ��ف��وِس َوثْ��َب ل��ق��ِري��َض��ِه ال��نُ��ه��ى تَ��ث��ُب ش��اِع��ٍر م��ن
ال��ِع��ْق��ي��اِن َس��ب��ائ��ُك َل��ُه��نَّ تَ��ْع��نُ��و َس��ب��اِئ��ًك��ا ال��َم��ل��ي��ِك إل��ى ال��َم��دي��َح يُ��ْه��دي
ِت��ي��ج��اِن ع��ل��ى ت��ي��ج��انً��ا ب��ال��َم��ْدِح أل��بَ��ْس��تُ��ه��ا اس��تَ��َوْت إذا ال��ُم��ل��وَك إّن

بك شوقي أحمد إىل (17)

العلميّة األوىل بالرتبة عليه أُنعم حني يهنّئه

َم��ْح��ُس��وَدا َق��بْ��َل��ه��ا َع��ِه��ْدتُ��َك إنِّ��ي ُم��َه��نِّ��ئً��ا َف��ل��ْس��ُت ب��ه��ا ه��نَّ��أوَك إْن
َم��ْح��ُدوَدا ب��ه��ا َف��غ��دا وَس��ع��ادًة نَ��ب��اَه��ًة يُ��َح��دُّ ال َق��ْدُرَك ك��ان ق��د
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(١٣٢٧هـ–١٩٠٩م) الحّج من بقدومه الثاني عبّاس الخديوي تهنئة (18)

أنْ��ُع��َم��ا ال��ل��ُه زاَدَك وُدنْ��ي��ا؟ أِدي��نً��ا ُم��ْع��َل��َم��ا ال��َم��ْج��ِد الِب��َس ي��ا ِن��ْل��تَ��ه��ا ُم��نً��ى
ُم��ْح��ِرَم��ا ال��بَ��يْ��ِت ف��ي أتْ��ق��اَك م��ا ول��ل��ِه ح��ال��يً��ا ِم��ْص��َر ف��ي أبْ��ه��اَك م��ا ف��ل��ل��ِه
ال��ُم��َح��رَّم��ا: ال��َع��ت��ي��َق ال��بَ��يْ��َت ��َم يَ��مَّ وق��د ُم��ْش��ِرًق��ا َرْك��بَ��َك ش��اَه��ْدُت وق��د أُق��وُل
ِم��نْ��ُه��م��ا وال��دِّي��ِن ال��ُم��ْل��ِك َج��الُل يَ��ف��ي��ُض ال��ُه��َدى َك��ْع��بَ��ِة إل��ى ال��دُّنْ��ي��ا َك��ْع��بَ��ُة َم��َش��ْت
وَم��ْغ��نَ��م��ا َرْح��بً��ا اَريْ��ِن ال��دَّ ُم��نَ��ى بَ��َل��ْغ��ُت وَل��يْ��تَ��ن��ي ��ب��ي��َل ال��سَّ اس��َط��ْع��ُت َل��يْ��تَ��ن��ي ف��ي��ا
ال��ُم��َع��ظَّ��م��ا األم��ي��َر َم��ْوالَنَ��ا ��ْرِق ال��شَّ َف��ت��ى ال��َوَرى أنْ��َج��َب أنْ��َج��بَ��ْت َش��ْم��ٌس ال��رَّْك��ِب وف��ي
أيْ��نَ��م��ا ال��زَّواِه��ُر تَ��ْح��ُدوه��ا ال��ِع��زِّ ِم��ن َح��ف��اَوٍة ف��ي ال��ُه��َدى َش��م��ِس إل��ى تَ��س��ي��ُر
وأنْ��ُج��م��ا وَش��م��ًس��ا بَ��ْدًرا َج��واِن��بُ��ه أْط��َل��َع��ْت َرْك��ِب��َك َق��بْ��َل أُْف��ًق��ا أَر ف��ل��ْم
ُم��تَ��َرنِّ��م��ا ح��اِديً��ا َوْح��ِدي ل��ِع��ي��ِس��َك أَُرى أْن الْخ��تَ��ْرُت ُخ��يِّ��ْرُت أنّ��ن��ي ول��و
وَس��لَّ��م��ا اإلل��ُه َص��لَّ��ى َربِّ��ه��ا ع��ل��ى َح��ظ��ي��َرٍة ن��ح��َو ال��رَّْك��ِب ِخ��الَل أِس��ي��ُر
َم��ْريَ��م��ا ب��ِن ِع��ي��س��ى إنْ��ج��ي��ُل ب��آي��اِت��ِه ن��اِط��ًق��ا ج��اءَ َم��ْن ال��ل��ِه َخ��ْل��ِق َخ��يْ��ِر إل��ى
َس��َم��ا ل��ه��ا وُك��ن��َت وادي��ه��ا ف��أنْ��َض��ْرَت ع��اب��ًرا ال��َج��زي��رة ب��أْك��ن��اِف َح��َل��ْل��َت
َزْم��َزم��ا يَ��ْح��ُس��ُد ال��نِّ��ي��ُل َع��َل��يْ��َك ف��ب��اَت زاِئ��ًرا َم��كَّ��َة بَ��ْط��ح��اءِ ف��ي وأْش��َرْق��َت
ُم��نْ��ِع��َم��ا ال��نَّ��ق��ي��بَ��ِة َم��يْ��ُم��وَن ب��ِم��ثْ��ِل��َك أْرُض��ه��ا (ه��اُروَن) بَ��ْع��ِد م��ن َظ��ِف��َرْت وم��ا
ُم��ْح��ِرم��ا َش��ْخ��ِص��َك ِم��ث��َل َع��َرف��اٍت ع��ل��ى َش��ْخ��ِص��ه بَ��ْع��ِد ِم��ْن ��اُج ال��ُح��جَّ أبْ��َص��َر وال
أْس��ُه��َم��ا ُك��نَّ ب��ل إبْ��ل��ي��َس ع��ل��ى ِج��م��اًرا تَ��ُك��ْن َف��ل��ْم ال��ِج��م��اَر ْدَت ف��َس��دَّ َرَم��يْ��َت
َرَم��ى َم��ْن خ��ي��َر ي��ا ب��األْف��الِك الذَ وإْن ال��رََّدى ع��ل��ى َوْق��ٌف تَ��ْرم��ي��ه اّل��ذي وإّن
ُم��ْس��ِل��َم��ا ل��ل��ِه (َع��بّ��اُس) ي��ا ب��َس��ْع��ِي��َك ِع��زًَّة ازَدْدَت وال��َم��ْرَوِة ��ف��ا ال��صَّ وب��ي��ن
وَع��ظَّ��م��ا إل��ي��َك ال��ّس��اِع��ي َه��ْرَوَل وَك��م ُم��َع��ظِّ��ًم��ا ال��َك��ري��ِم ل��ل��َم��ْوَل��ى تُ��َه��ْرِوُل
وتَ��َح��رَّم��ا ب��ه��ا ال��راج��ي أْم��َس��َك وك��ْم ال��ُم��ن��ى ِت��َك ب��ُس��دَّ ط��اَف��ْت وك��م وُط��ْف��َت
تَ��َك��لَّ��م��ا ال��ك��الَم اس��ط��اَع أنّ��ه ف��ل��و ُش��ج��ونُ��ه ه��اَج��ْت ال��رُّْك��َن اس��تَ��َل��ْم��َت ول��ّم��ا
ف��ي��ه��م��ا (ال��َف��َرْزَدِق) َق��ْوِل م��ن ك��اَن وم��ا َوَج��دَّه ال��ع��اِب��دي��َن) (َزيْ��َن تَ��ذَكَّ��َر
َم��نْ��تَ��َم��ى ال��ن��اِس أك��رَم ي��ا ب��ه��ا َم��َس��ْح��َت راَح��ًة أْم��َس��َك ال��رُّْك��ُن يَ��ْس��تَ��ط��ي��ُع ف��ل��و
َف��َم��ا أْط��َه��ُرن��ا ال��ل��ِه ب��َدْع��َوى وأن��َت إج��ابَ��ٌة ال��دُّع��اءُ ح��يْ��ُث ل��ن��ا َدَع��ْوَت
��م��ا ُم��نَ��عَّ َش��ْع��بً��ا ال��نِّ��ي��ِل وادي ب��أْرج��اءِ تَ��َرى أْن ��َك وَه��مُّ ال��ُك��بْ��رى أم��ان��يُّ��َك
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تَ��ثَ��ّل��م��ا ق��د اّل��ذي ��يْ��َف ال��سَّ تُ��ْرِه��َف وأْن ُرْك��نُ��ه م��اَل اّل��ذي ال��َم��ْج��َد تَ��بْ��ن��َي وأْن
وتَ��ْس��َل��َم��ا تَ��ع��ي��َش أْن ِم��ْص��ٌر ال��ل��َه ل��َك َدَع��ْت وَك��ْم تَ��ُس��وَد أْن ل��ِم��ْص��ٍر َدَع��ْوَت
أْق��َدَم��ا ال��دَّْه��ُر أْح��َج��َم م��ا إذا ب��َم��ْل��ٍك تَ��َش��بَّ��ه��وا ال��ُم��ْس��ِل��م��ي��ن ُم��ل��وَك ف��ل��ي��َت
تَ��ه��دَّم��ا ل��ّم��ا ال��دِّي��ِن َع��ُم��وَد أق��اُم��وا أنَّ��ه��ْم ال��ل��ُه يَ��ْش��َه��ُد ُم��لُ��وٍك َس��ل��ي��ِل
ُم��ْغ��َرم��ا ب��ال��َم��ْج��ِد (إب��راه��ي��ُم) ك��ان ل��ق��د ُم��ْغ��َرًم��ا ال��ُم��َؤثِّ��ِل ب��ال��َم��ْج��ِد ب��اَت ل��ئ��ن
ُم��تَ��يَّ��م��ا ف��ي��ه��ا (إس��م��اع��ي��ُل) ك��اَن ل��ق��د ف��ؤاَده ال��َم��ْك��ُرم��اِت ُح��بُّ ت��اَم وإْن
ُم��ْف��َع��م��ا (تَ��ْوف��ي��َق) َق��ْل��ُب ِم��نْ��ه��ا ك��ان ف��ق��د َق��ْل��بَ��ه ال��ُم��َه��يْ��ِم��ِن تَ��ْق��وى س��َك��نَ��ْت وإْن
تَ��ع��لَّ��م��ا ( (َع��ل��يَّ األْع��ل��ى َج��دِّه ف��ِم��ْن ال��ذَُّرا إل��ى ب��ِم��ْص��َر نَ��ّه��اًض��ا ب��اَت وإْن
وأْف��َح��م��ا ال��م��اِدح��ي��ن ف��أْع��ي��ا وزاَد ونِ��ج��اِرِه��ْم َم��ْج��ِدِه��ْم ِم��ْن َح��َوى م��ا َح��َوى
َه��َم��ى ق��د ال��ُم��ْزِن م��ن َه��تّ��اٌن األْف��ِق ِم��َن ُدع��اءَُه��ْم َف��ل��بَّ��ى واس��تَ��ْس��َق��ْوا ِب��َك َدَع��ْوا
��م��ا تَ��بَ��سَّ ح��تّ��ى ال��َق��ْف��ِر َع��بُ��وَس وَح��يَّ��ا وُس��ُه��ولِ��ِه��ْم أْوع��اِرِه��ْم ع��ل��ى أَل��حَّ
��م��ا َف��يَ��مَّ ال��ُم��ْس��تَ��ه��اِم َش��ْوُق ال��بَ��يْ��ِت إل��ى َه��زَُّه َم��كَّ��َة بَ��ْط��ح��اءَ َط��َوى ول��ّم��ا
ألْس��َل��َم��ا ( ��اِم��ريُّ (ال��سَّ م��ن��ه َع��بَّ وَل��ْو ِف��ن��اِئ��ه ع��ن ان��ثَ��نَ��ى ث��ّم ب��ه أط��اَف
َم��ْق��ّدم��ا ال��َخ��ْل��ِق أيْ��َم��َن إل��ي��ن��ا وُع��ْدَت َم��ْط��َل��ًع��ا ال��َخ��ْل��ِق أْس��َع��َد ع��ل��ي��ه��م َط��َل��ْع��َت
َم��ْوِس��م��ا ال��َح��جِّ َم��ْوِس��ِم ف��ي ل��ه��ْم وك��ن��َت َف��ْق��َرُه��ْم ب��ال��ُج��وِد َداَويْ��َت وق��د َرَج��ْع��َت
َدم��ا َق��بْ��ِل��ه��ا ِم��ْن ال��بَ��يْ��ِت َط��ري��ُق وك��ان َط��ري��َق��ُه ال��ح��راِم ل��ل��بَ��يْ��ِت ��نْ��َت وأمَّ
َظ��م��ا وال ُج��وٌع يَ��ْط��وي��ه ال ال��َف��ْق��ر أُخ��و ُرُك��وبَ��ه اس��تَ��ط��اَع ح��تّ��ى ��ْرتَ��ه ويَ��سَّ
ِم��نْ��ُك��م��ا ال��ع��اُم أْخ��َص��َب ح��ت��ى ال��ع��اِم ع��ل��ى وال��تُّ��َق��ى ال��طُّ��ْه��ِر َربَّ��ُة وج��اَدْت وُج��ْدَت
ُم��ْع��ِدم��ا ال��بَ��يْ��ِت س��اَح��ِة ف��ي تَ��تْ��ُرك��ا ول��م ب��ائ��ًس��ا ال��َج��زي��َرِة َف��ْوَق تُ��بْ��ِق��يَ��ا ف��ل��م
َع��نْ��ُك��م��ا وال��دِّي��ُن ال��ّديَ��اُن َرِض��َي ل��ق��د ُك��لَّ��ه وال��دِّي��َن يّ��اَن ال��دَّ ف��أْرَض��يْ��تُ��م��ا

باشا سعيد محّمد تحيّة (19)

١٣٣٠هـ سنة شّوال شهر من عرش الحادي اليوم يف أوربا من عودته بمناسبة
ذاك إذ للحكومة رئيًسا وكان

وال��بَ��َرك��اِت ال��َخ��يْ��راِت ف��ي ِم��ْص��ُر ي��ا تَ��ب��اَريَ��ا ال��لَّ��ذاِن ��ع��ي��داِن ال��سَّ ِف��ي��ِك
ال��َع��ثَ��راِت َغ��واِئ��َل يَ��ق��ي��ِك وَف��ت��ًى َرْح��َم��ًة ُس��ُه��ولِ��ِك ع��ل��ى يَ��ف��ي��ُض ِن��ي��ٌل
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األَزم��اِت ِج ب��ُم��َف��رِّ وتَ��َه��لَّ��ل��ي ب��ُق��دوِم��ِه ��ب��ي ف��َرحِّ ال��رَّئ��ي��ُس ع��اَد

١٩١٢م) سنة مايو ٩ يف (نُرشا بك واصف أمني إىل (20)

كان إذ الصناعيّة؛ طوخ مدرسة من إليه مهداة لوحة يف ليُكتبا البيتني هذين قال
للقليوبيّة مديًرا

ال��َك��ري��ِم ِح��م��اَك إل��ى ف��يُ��ْه��َدى ـ��ِد ال��َم��ْج��ـ ف��ي ب��َق��ْدِرَك يَ��ف��ي م��ا نَ��ِج��ْد ل��ْم
ال��ُم��ق��ي��ِم ال��َوالءِ َص��ْف��َح��ِة ع��ل��ى بً��ا َم��ْك��تُ��و ب��اْس��ِم��َك إل��ي��َك ف��بَ��َع��ثْ��ن��ا

مديًرا كان إذ القليوبيّة؛ مديريّة موظّفي كبار أقامه حفل يف أنشدها يوّدعه: وقال
١٩١٢م) سنة مايو ٩ يف (نرشت ونُِقل. ملديريّتهم

وَس��ق��ام��ي ش��واِغ��ل��ي َرْغ��َم ف��أَج��بْ��ُت ف��ْج��أًة اْح��ِت��ف��اِل��َك إل��ى ُدِع��ي��ُت إن��ي
ِذم��اِم��ي ال��َق��ري��ُض يَ��ْرَع ول��ْم أَدب��ي ف��خ��انَ��ن��ي (أم��ي��ُن) ي��ا ِش��ْع��ري وَدَع��ْوُت
َك��الم��ي ُق��ُص��وِر َع��ْن ب��َص��ْف��ِح��َك أَم��ل��ي ِس��َوى أْم��ِل��ْك ل��ْم ال��َك��فِّ ِص��ْف��َر ف��أتَ��يْ��ُت
واإلْك��راِم ال��تَّ��ْودي��ِع َح��ْف��َل��ة ف��ي َم��ْوِق��ف��ي ه��ذا أيَ��ُك��وُن واَخ��ْج��َل��ت��ي
ال��ِم��ْق��داِم ال��ُم��ْص��ِل��ِح ه��ذا آي��اِت ل��ل��َوَرى أَرتِّ��َل ب��أْن ال��َخ��ل��ي��ُق وأنَ��ا
اإلْع��ظ��اِم وواِج��ُب ال��َوالءُ يَ��ق��ض��ي ب��م��ا َغ��يْ��ري وَع��ْن نَ��ْف��س��ي َع��ْن وأق��وُم
ونِ��ظ��اِم وِرع��اي��ٍة وَس��ع��ادٍة ُم��ن��ًى ِم��ْن ِق��ْس��َط��ِك ��ي��ِت ُوفِّ ل��ق��د (ب��نْ��ه��ا)،
ال��ُح��َك��اِم نُ��ْخ��بَ��ُة ال��ُح��ك��وَم��ِة ف��ي ُه��َو ��ٍق ُم��َوفَّ ب��ق��ْرِب يَ��ُف��ْز ِس��واِك ف��َدِع��ي
األْق��داِم ِد ُم��َس��دَّ ال��َج��الِل ُرتَ��ِب إل��ى وَم��ش��ى ُح��لَّ��ًة ال��تَّ��واُض��َع َل��ِب��َس
ب��تَ��م��اِم ��َرى ال��سُّ يُ��ْس��ِع��ُده ك��ال��بَ��ْدِر ��الً ُم��تَ��نَ��قِّ ال��ُع��الَ ب��أبْ��راِج وَغ��دا

١٩١٢م) سنة يوليه ١٢ يف (نرشت (باشا) بك سامي محمود تهنئة (21)

يف كبري منصب إىل ترقيته ملناسبة الكونتننتال بفندق لتكريمه أقيم حفل يف قالها
األشغال ِنظارة

ال��ّط��اِه��ِر ��م��ي��ِر وال��ضَّ ال��نَّ��زاَه��ِة وع��ل��ى ال��تُّ��َق��ى ع��ل��ى ال��َك��ري��ُم واِل��ُدَك َربّ��اَك
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وَم��ف��اِخ��ِر َم��ح��اِم��ٍد ب��ي��ن وَدَرْج��َت وِع��ن��اي��ٍة ِرع��ايَ��ٍة ب��ي��ن َف��نَ��ش��أَت
ال��نّ��اِدِر ب��ال��ذَّك��اءِ َق��ْوَم��ك وبَ��َرْع��َت ال��ُع��ال أْوِج إل��ى (س��ام��ي) ي��ا وَس��َم��ْوَت
وف��اِخ��ِر (األم��ي��ِن) ب��واِل��ِدَك ف��اْه��نَ��أ ونُ��ف��وَس��ن��ا ُع��ق��وَل��ن��ا أبُ��وَك َربَّ��ى
ال��ّزاِه��ِر األم��ي��ِر َم��ْوالن��ا َع��ْه��ِد ف��ي ِن��ْع��َم��ٍة م��ْن أوتِ��ي��تَ��ه ب��م��ا واْه��نَ��أ
ال��نّ��اِظ��ِر ِع��يْ��ِن ِم��ْلءَ ي��ا وِك��ف��ايَ��ًة َم��ه��ابَ��ًة م��ن��ه ال��ُك��ْرِس��يِّ م��ال��ئ ي��ا
ب��اِت��ِر وَرأٍْي تَ��ْم��ِض��ي ل��َع��زي��َم��ٍة ح��اج��ٍة ف��ي ُق��لِّ��ْدت��ه��ا اّل��ت��ي إّن
ال��ق��اِدِر َق��بْ��َض األْع��م��اِل ع��ل��ى واْق��ِب��ْض ك��لِّ��ه��ا ال��ن��ظ��اَرِة ف��ي ِض��ي��اءََك ف��أِف��ْض
ال��ع��اِث��ِر ِع��ث��اَر وأِق��ْل ِف��ْط��نَ��ٍة ِم��ْن أوتِ��ي��تَ��ه ب��اّل��ذي ب��الَدَك واخ��ُدْم
اآلِم��ِر ث��ي��اِب ف��ي رأيْ��تُ��َك ل��ّم��ا وِرج��اَل��ه��ا ونِ��ي��َل��ه��ا ِم��ْص��َر َه��نَّ��أُت
ال��ع��اِط��ِر ب��ال��ثَّ��ن��اءِ تَ��ْه��ِت��ُف وال��ن��اُس ع��اِل��يً��ا َق��ْدَرَك ال��دِّي��واِن ف��ي وَرأيْ��ُت
وش��اك��ِر ب��ال��دُّع��اءِ ل��َك ض��ارٍع أو ُم��ْع��ِل��ٍن ب��َف��ْض��ِل��َك ُم��ْع��تَ��ِرٍف بَ��يْ��َن م��ا
ش��اِع��ِر تَ��ِح��يّ��ُة تَ��ْح��ُدوه��ا ِم��ْص��َر ِم��ْن ت��ِح��يّ��ًة ��ع��ي��ِد ال��سَّ ال��نِّ��ي��ِل أُم��َه��نْ��ِدَس
ال��ح��اِض��ِر ال��ّزم��اِن ف��ي (س��ام��ي) أْم��ث��اَل بَ��يْ��نَ��ن��ا يُ��َك��ثِّ��ر أْن إل��ه��ك يَ��ْدُع��و

١٥ يف (نرشت املعروف الجّراح (باشا) بك إبراهيم عيل الدكتور إىل (22)
١٩١٢م) سنة سبتمرب

ال��ثَّ��ن��اءَ يَ��ْس��تَ��ِح��قُّ األِط��بّ��اءِ ف��ي ( (َك��َع��ل��يٍّ ��ًق��ا ُم��َوفَّ َرأيْ��تُ��ْم ه��ل
��ف��اءَ ال��شِّ يَ��َديْ��ِه ع��ل��ى وأْج��َرى ـ��ِم ال��ِع��ْل��ـ ِح��ْك��َم��َة َص��ْدَره ال��ل��ُه أَودََع
داءَ َس��لَّ وَك��ْم م��ن��ه ب��لُ��ْط��ٍف ِت ال��َم��ْو يَ��ِد ِم��ْن َس��لَّ��ه��ا ق��د نُ��ُف��وٍس ك��م
َدواءَ داءٍ ل��ك��لِّ وَح��بَ��ان��ا َح��يٍّ��ا ِم��ْص��َر ف��ي (لُ��ْق��م��اَن) ف��أران��ا
ال��رَّج��اءَ وأْح��ي��ا األَس��ى أم��اَت ق��د يَ��َديْ��ه ف��ي ِم��بْ��َض��ًع��ا ال��ل��ُه َح��ِف��َظ

بك مطران خليل تحيّة (23)

بالنيشان عليه اإلنعام بمناسبة لتكريمه املرصيّة الجامعة بدار أقيم حفل يف أنشدها
١٩١٣م سنة أبريل ٢٤ يوم املجيدي
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إْل��م��اَم��ا ف��ُزْرتُ��ه��ا وَدع��ان��ي ال��َغ��راَم��ا ف��ه��اَج َع��ْرُف��ه��ا ب��ي ج��اَز
ونِ��ظ��اَم��ا َرْونَ��ًق��ا ال��نَّ��ْف��س َص��َدأ وتَ��ْج��لُ��و ال��ح��ي��اَة تَ��بْ��ع��ُث َج��نَّ��ُة
ال��يَ��ت��اَم��ى وان��ك��س��اُر ��ّب ال��صَّ ِذلَّ��ُة نَ��ْف��س��ي َط��يِّ وف��ي َم��ْوِه��نً��ا ُزْرتُ��ه��ا
وأم��ام��ا ويَ��ْس��رًة يَ��م��ي��نً��ا ـ��ِر ـْ ال��ُخ��ض�� َخ��م��اِئ��ل��ه��ا ف��ي وتَ��ن��ّق��ْل��ُت
ال��ُخ��َزاَم��ى ري��ِح ت��ح��ت تَ��م��س��ي��اِن ِض ال��رَّْو ذل��ك ف��ي َرْوَض��ت��ان ف��إذا
ال��َم��ن��ام��ا تَ��بْ��ِغ��ي األزه��اِر وُع��ي��وُن س��اٍه وال��ن��ج��ُم تَ��ْخ��ِط��ران ج��اءَت��ا
ال��ُه��يَ��ام��ا وه��اَج األس��ى ِم��نِّ��ي أذك��ى نَ��س��ي��ٌم ف��َه��بَّ َم��ْوِض��ِع��ي ج��اَزت��ا
اْح��ِت��ش��ام��ا ال��َم��س��ي��ر ف��ي وخ��اَف��تُّ ـ��ِو ال��خ��ْط أثَ��َر م��ن��ه��م��ا ��ْم��ُت ف��ت��رسَّ
األُوام��ا ال��ُف��ؤاد م��ن وأْروي َق ��ْو ال��شَّ أُْط��ِف��ئ َع��لَّ��ن��ي وتَ��س��ّم��ع��ُت
َف��ه��ام��ا ُف��ؤادي ش��اَق��ت��ا ق��د ـ��ْرق ال��ش��ـ َل��َه��ج��اِت م��ن َل��ْه��َج��ت��اِن ف��إذا
ان��ِس��ج��ام��ا تَ��س��ي��ل ِم��ص��ِريَّ��ُة ت��ل��ك بَ��ي��انً��ا تَ��ف��ي��ض ُس��وريَّ��ٌة ت��ل��ك
إْل��ه��ام��ا ت��خ��الُ��ه َرأٍي ع��ن��د َظ��ْرٍف ع��ن��د ��ٍة ِرقَّ ع��ن��د ِف��ْط��نَ��ٌة
ُم��ق��اَم��ا َل��َديْ��ه��ا واخ��ت��اَرت��ا ـ��ص��اَن األْغ��ـ تُ��ْرِس��ل َدْوح��ٍة نَ��ْح��و م��اَل��تَ��ا
ال��لِّ��ث��ام��ا ��آم ال��شَّ ب��ن��ُت وأَم��اَط��ْت ِم��ْص��ٍر ب��ن��ُت ِق��ن��اَع��ه��ا أْل��َق��ْت ث��ّم
األْوه��ام��ا أنْ��ِك��ُر ُك��نْ��ُت وق��د ُر ال��بَ��ْد ان��َف��ل��َق ق��ِد أْن ��ْم��ُت ف��ت��وهَّ
ال��ظَّ��الم��ا وارتَ��َديْ��ُت اْس��َط��ْع��ُت م��ا ِس��َي أنْ��ف��ا ع��لَّ��ق��ُت ث��ّم ف��ت��واَريْ��ُت
��ام��ا نَ��مَّ وال يُ��ْخ��ش��ى َرق��ي��بً��ا ال خ��الءً ال��م��ك��اَن ذل��ك ظ��نَّ��ت��ا
وَس��الَم��ا ال��َح��َش��ا ع��ل��ى بَ��ْرًدا ك��ان ح��دي��ٍث م��ن َج��َرى م��ا ف��ي��ه ف��َج��َرى
تُ��ض��ام��ا أْن أبَ��ْت أّم��ٌة إنّ��ك��ْم ِم��ْص��ٍر: ب��ن��ُت ألْخ��ِت��ه��ا ق��ال��ْت ح��ي��ن
ال��نِّ��ي��ام��ا: م��نّ��ا نَ��بَّ��ه��َن َك��ل��م��اٍت ف��ي��ك��م ق��ال ال��ذي ال��ش��اع��ُر َص��َدق
ال��ظَّ��الم��ا خ��اُض��وا ال��نِّ��يِّ��َريْ��ن َم��ْوِق��َع ف��اتُ��وا ال��ُق��ْط��ب ج��اَوُزوا ال��ب��ح��َر َرِك��ب��وا
��ه��ام��ا ال��سِّ ل��ل��نِّ��ض��ال ويَ��بْ��ُرون ـ��ِش ال��َع��يْ��ـ َط��َل��ب ف��ي ال��ُخ��ط��وب يَ��ْم��تَ��ط��ون
��آم��ا ال��شَّ َرَف��ْع��ِت ف��ق��د ه��ذا بَ��ْع��َض وق��ال��ْت: ال��ش��اِم َظ��بْ��يَ��ُة ف��ان��بَ��َرْت
َم��رام��ا ش��يءٍ ك��لِّ م��ن ب��ل��غ��تُ��م ق��د َم��ْرًم��ى ك��لِّ ف��ي األْس��بَ��ق��ون أنْ��تُ��ُم
ِل��زام��ا ع��اَش��ا ال��ُخ��ط��وب َرْغ��م ِن ِص��نْ��وا وال��ِك��ن��ان��ُة ال��ّش��اُم إنّ��م��ا
ال��ِف��ط��ام��ا ن��أب��ى ون��ح��ُن َه��واه��ا ِم��ن أْرض��َع��تْ��ن��ا وق��د ��ن��ا أمُّ ��ك��م أمُّ
وال��ذِّم��ام��ا وال��نَّ��َدى ال��ُودَّ م��ن��ُك��ُم َف��ح��ِم��ْدن��ا ِج��واَرك��م نَ��َزل��ن��ا ق��د
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ِك��رام��ا وأه��الً ُم��ْخ��ِص��بً��ا َم��نْ��ِزالً ف��أَص��بْ��ن��ا أْرِض��ُك��م ف��ي وَح��َل��ْل��ن��ا
واب��ِت��س��ام��ا َط��الق��ًة ف��َل��ِق��ي��ن��ا ِش��ئْ��ن��ا َح��يْ��ُث ِدي��اَرك��م وَغ��ش��ي��ن��ا
وال��َغ��م��ام��ا َس��ْل��َس��ال لُ��ب��ن��اَن م��اءَ ف��نَ��س��ي��ن��ا ن��ي��ل��ك��م م��ن وَش��ِرب��ن��ا
وال��نِّ��ظ��ام��ا ِن��ث��ارن��ا وأَج��ْدن��ا َف��َك��تَ��بْ��ن��ا نُ��ورك��م م��ن وَق��بَ��ْس��ن��ا
األْف��ه��ام��ا يَ��بْ��َه��ر م��ا ف��رأيْ��ن��ا وَص��بْ��ري َش��ْوق��ي آي��اِت وتَ��َل��ْون��ا
األْف��ه��ام��ا يَ��بْ��َه��ر م��ا ف��رأيْ��ن��ا وأق��ام��ا ح��ك��م��ًة ال��ش��رَق م��ألَ
أق��ام��ا أنَّ��ى ال��نُّ��ف��وس ثَ��ن��اي��ا ف��ي وأق��ام��ا ح��ك��م��ًة ال��ش��رَق م��آل
األْج��رام��ا وأذَْه��ل َح��يْ��رى ـ��الَك األْف��ـ ت��رك م��ا ال��َم��ْش��ِرَق��يْ��ِن َغ��نَّ��ي��ا
وال��ُح��س��ام��ا ي��راَع��ه ف��ك��ان��ا س ل��ع��بّ��ا ال��رَّش��ي��د َع��ْه��َد وأع��ادا
َك��الم��ا ِل��م��ْص��ر تَ��تْ��ُرك��ي ل��م َق��ْدِك، وق��ال��ت: ِم��ْص��ر ف��ت��اُة ف��أَش��اَرت
واع��ت��زام��ا ال��ُع��ال إل��ى ونُ��ه��وًض��ا وَم��ض��اءً ُق��ْدرًة ال��ن��اُس أن��ت��م
تَ��تَ��رام��ى أنْ��ُج��م إث��َر أنْ��ُج��م��ا أُْف��ٍق ك��لِّ ع��ل��ى أرُض��ك��م أط��ل��ع��ْت
تَ��ت��ح��اَم��ى ال ��ع��اب ال��صِّ ه��اِم ف��وق وتَ��م��ش��ي تَ��ف��اَدى ال ال��َه��ْوَل تَ��رك��ُب
وأق��ام��ا ال��نُّ��ه��ى أق��ع��د ش��اع��ًرا ف��َس��ِم��ْع��ن��ا «خ��ل��ي��َل��ك��م» َس��م��ع��ن��ا ق��د
األْق��الم��ا َع��ْج��ِزن��ا م��ن وَك��َس��ْرن��ا ف��َق��َع��ْدن��ا ش��أِوه ف��ي وَط��م��ْع��ن��ا
اإلَم��ام��ا ف��ك��ان آي��ات��ه ِس��ْل��ُك وِم��ْص��ًرا وال��ِع��راَق ال��َش��اَم نَ��َظ��َم
ال��زِّم��ام��ا ال��َخ��ل��ي��ل إل��ى وأْل��ق��ى ـ��ش��ْع��ُر ال��ش��ـ وم��ش��ى خ��اِض��ًع��ا ال��نَّ��ثْ��ر ف��م��ش��ى
ال��ِوَس��ام��ا ذاك إل��ي��ه ف��أْه��دى ـ��ل ال��نِّ��ي��ـ ص��اح��ُب َرأيَ��ن��ا ف��ي��ه وَرأى
األع��الم��ا زان��ت ال��نَّ��ْص��ر ش��ارَة ف��ك��ان��ت ال��َق��ري��ض زان��ِت ش��ارًة
إْك��رام��ا نَ��زي��ده واْح��تَ��َف��ْل��ن��ا َع��َل��يْ��ن��ا ال��لِّ��واءَ ل��ه ف��َع��َق��ْدن��ا
ال��نَّ��دام��ى ويَ��ْش��ج��ي ال��نُّ��ه��ى يَ��ْس��تَ��ِف��ّز ش��ه��يٍّ َح��دي��ٍث م��ن دار م��ا ذاك
واْج��ِت��رام��ا ُس��بَّ��ًة ال��ن��ق��َل ي��رى َم��ْن ف��ي��ه وخ��ال��ف��ُت ��ْط��تُ��ه تَ��َس��قَّ ق��د
َح��رام��ا ي��ك��وُن م��ا ال��ن��ق��ِل وم��ن َح��الالً ي��ك��وُن م��ا ال��نَّ��ق��ل ف��ِم��ن
وال��ِت��ئ��ام��ا َه��ًوى ق��ال��ت��ا ك��م��ا ـ��ن��ا َق��ْوَم��يْ��ـ ل��ي��ت ي��ا ال��غ��ادت��ان َص��َدَق
األْرح��ام��ا ويَ��ْرِب��ُط ُق��وان��ا ـِ��م��ي يُ��نْ��ـ م��ا ك��لِّ إل��ى ح��اج��ٍة ف��ي ن��ح��ُن
وَس��الم��ا وأخ��ت��ه��ا ِم��ْص��ٍر ب��ي��ن ص��ف��اءً ال��خ��ل��ي��ل َح��ْف��ل��ة ف��اج��ع��لُ��وا
بَ��ّس��ام��ا ن��اِض��ًرا «ع��ب��اس» ُم��ل��ك َع��َل��ي��ن��ا يُ��دي��م أن ال��ل��َه واس��أل��وا
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وأَدام��ا ُم��ْل��َك��ه ال��ل��ُه أيَّ��د ِح��م��ان��ا وح��اِم��ي آم��ال��ن��ا ه��و

أّول يف (نرشت ذكره السابق بالِوسام عليه لإلنعام أيًضا له تهنئة (24)
١٩١٣م) سنة أبريل

ِوس��اَم��ْه ف��ل��يُ��َه��نِّ��ئْ ش��اءَ ف��َم��ْن ـ��ُب ال��رَّْح��ـ َص��ْدُرَك ك��لَّ��ه ال��َف��ْض��َل َوِس��َع
ال��َك��راَم��ْه وَق��ْدَر ال��ُع��ال َق��ْدَر زاَد ول��ِك��ْن َق��ْدًرا ال��ِوس��اُم يَ��ِزْدَك َل��ْم
َع��الَم��ه ِم��ْن وَك��ْم ش��اَرٍة َك��ْم ف��ي��َك ِش��ع��اٍر ك��م ِح��ْل��يَ��ٍة َك��ْم ِوس��اٍم َك��ْم
وَش��ه��اَم��ْه وِه��ّم��ٍة وَص��ف��اءٍ وإخ��اءٍ وِح��ْك��َم��ٍة إلب��اءٍ

(باشا) بك غايل واصف إىل تحيّة (25)

«بحديقة املعروف كتابه نرش عندما ١٩١٤ سنة يونية ٤ يف شربد فندق يف أنشدها
يُلقي وكان الفرنسيّة، اللغة إىل القديم العربي الشعر بعض فيه ترجم الذي األزهار»

والرشق. ومرص بالعرب فيها ينّوه فرنسا يف وخطبًا محارضاٍت

ب��ن��ا ِه��ْج��َت ال��َغ��نّ��اءِ ال��رَّْوَض��ِة ص��اِح��َب ي��ا
وِج��ي��راٍن أْه��ٍل م��ْن األوائ��ِل ِذْك��َرى

َم��ض��اِج��ِع��ِه��ْم ف��ي ِك��راٍم َف��ْض��َل نَ��َش��ْرَت
ِن��ْس��ي��اِن ذَيْ��َل ع��ل��ي��ه��ْم ال��زَّم��اُن َج��رَّ

َج��زي��َرتِ��ِه��ْم ف��ي ع��ن��ه��ْم أَح��يِّ��ي��َك إنِّ��ي
ولُ��بْ��ن��اِن ِم��ْص��ٍر وف��ي ال��ِع��راِق وف��ي

ُح��َل��ٍل ف��ي ��رِق ال��شَّ ُح��ْس��َن ل��ل��َغ��ْرِب َج��َل��ْوَت
(ِه��ْرن��ان��ي) نَ��ّس��اَج ب��ه��ا يُ��ْس��تَ��ه��اُن ال

تَ��ْخ��ُط��بُ��ُه��ْم أنْ��ش��أَت وق��د ِم��ن��ه��ْم َظ��نُّ��وَك
وتِ��بْ��ي��اِن ِس��ٍحْ ِم��ْن َل��َك َع��ن��ا ب��م��ا

وتَ��بْ��َه��ُرُه��ْم َط��ْوًرا تَ��بْ��َه��ُرن��ا ِزْل��َت م��ا
ال��َف��ري��ق��اِن وَح��يّ��اَك ادَّع��اَك ح��تّ��ى

37



الكاملة امُلؤلَّفات

اّدع��اِئ��ِه��ُم ف��ي ف��ازوا اس��ِم��راُرَك ل��وال
ُخ��ْس��راِن أيَّ وَخ��ِس��ْرن��ا (ب��واِص��ٍف)

ط��ائ��َف��ًة ��رِق ال��شَّ َزَه��راِت م��ْن َغ��َرْس��َت
ال��ج��ان��ي ُط��ْرَف��َة ف��ج��اءَْت (ه��ي��ج��و) أرِض ف��ي

َش��بَ��ًه��ا ل��ه��ا نَ��ْع��َه��د ل��م ل��َك َح��دي��ق��ًة
وأْف��ن��اِن َزْه��ٍر ف��ي ال��َح��داِئ��ِق ب��ي��ن

وم��ا ال��واِف��دي��َن نُ��ف��وَس َش��ذاه��ا يُ��ْح��ِي��ي
ب��َريْ��ح��اِن ط��اُف��وا وال ب��َوْرٍد َم��رُّوا

َج��َم��َع��ْت ال��نُّ��ه��ى أزاه��ي��ر م��ن ل��ك��نّ��ه��ا
بُ��ْس��ت��اِن أزه��اُر تُ��ن��اِف��ُح��ه ال م��ا

ب��ه تَ��ُض��وُع َش��ْرٌق ل��ه��ا ك��ان ب��األْم��ِس
َش��ْرق��اِن ب��ال��َغ��ْرِب ل��ه��ا ص��اَر وال��ي��وَم

ف��ان��َط��َل��َق��ْت ال��َق��ْوِم نَ��س��ي��ب ِم��ْن أْس��َم��ْع��تَ��ُه��ْم
َوْل��ه��اِن ال��َق��ْل��ِب َش��ِج��يِّ ك��لِّ ُش��ئ��وُن

ِق��َط��ًع��ا (ال��بُ��ْح��تُ��ري) ك��الم م��ن وِزْدتَ��ُه��ْم
(نَ��يْ��س��اِن) ك��فُّ َك��َس��تْ��ه��ا ال��رِّي��اِض ِم��ثْ��َل

َج��َريَ��ا َه��ْل و(الَم��ْرت��ي��َن) (أْل��َف��ري��َد) َس��ْل
ب��َم��يْ��داِن (ال��ّط��ائ��ي) أو (ال��َول��ي��ِد) م��ع

بَ��َل��غ��ا ق��د ��ْع��ِر ال��شِّ َس��م��اءِ ف��ي ُه��َم��ا وَه��ْل
وإتْ��ق��اِن َص��ْوٍغ ف��ي ( (ال��نُّ��واِس��يِّ َش��أَو

أنّ��ه��م��ا ب��ال��َح��قِّ َش��ِه��َدا وق��د ا ودَّ
نَ��دي��م��اِن يَ��ْرَض��ى ل��و (أح��م��َد) بَ��يْ��ِت ف��ي

ل��ه��ْم يُ��ع��ي��ُد ��ي��م��ا» «ك��ال��سِّ ك��ت��ابُ��َك أْم��َس��ى
أزم��اِن ُم��نْ��ذُ َم��ّرْت ال��ح��واِدِث َم��رأى

َع��نْ��تَ��َرًة ال��نَّ��ْق��ِع تَ��ْح��َت ف��ي��ه ش��اَه��َدا ق��د
وذُبْ��ي��اِن َع��بْ��ٍس ع��ن ال��َم��ْوَت يُ��ص��ارُع
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أَس��ٍد إل��ى يَ��ْم��ش��ي أَس��ًدا وش��اَه��ُدوا
واِن��ي وال َه��يّ��اٍب َغ��يْ��ُر ِك��الُه��م��ا

َف��َزٌع ب��ه يُ��ْل��ِوي ال ال��ُع��ْرِب ِم��ْن ه��ذا
��اِن َخ��فَّ آس��اِد ِم��ْن أْرَوُع وذاَك

ح��اِم��لُ��ه أن��َت يَ��راٍع َدرُّ ل��ل��ِه
ألْغ��ن��ان��ي ي��وًم��ا أنْ��ُم��ل��ي ف��ي ك��اَن ل��و

تُ��َه��ًم��ا آداب��ن��ا ع��ن تَ��ْدَف��ُع وَق��ْف��َت
بُ��نْ��ي��اِن ك��لَّ م��ن��ه��ا تُ��َق��وُِّض ك��اَدْت

ل��ه��م أق��اَم ِم��ْص��ِريَّ أّوَل ف��ك��ن��َت
بُ��ْره��اِن أْل��َف ِم��ْص��ٍر نَ��ب��اَل��ة ع��ل��ى

ُح��َج��ًج��ا أْس��م��اِع��ِه��ُم ع��ل��ى تُ��ْل��ق��ي ِزْل��َت م��ا
ب��ُس��ل��ط��اِن وتَ��أت��ي��ِه��ْم ن��اٍد ك��لِّ ف��ي

ُم��ْج��تَ��ِرئٌ ل��ل��ُع��ْرِب وم��ا ان��ثَ��نَ��يْ��َت ح��تّ��ى
ال��ب��ان��ي ع��ل��ى زاٍر وال ال��ِب��ن��اءِ ع��ل��ى

ب��ق��اِط��َع��ٍة ع��نَّ��ا َك��تَ��ب��وا م��ا َم��َح��ْوَت
(ِري��ن��اِن) ق��وَل َف��لَّ��ْت ال��بَ��راه��ي��ِن ِم��ن

ُم��ْف��تَ��ِريً��ا ��ْرِق��يِّ ال��شَّ األَدِب ع��ل��ى أنْ��َح��ى
وبُ��ْه��ت��اِن ُزوٍر ِم��ْن ش��اءَ م��ا ع��ل��ي��ِه

تَ��نْ��ُق��ُص��ن��ا األْش��ع��اِر ف��ي ال��ح��ق��ي��ق��َة َظ��نَّ
آِن ف��ي وال��تَّ��ْص��وي��َر وال��َق��ْص��َد وال��لَّ��ْف��َظ

م��ئ��ٍة إل��ى ف��ي��ه��ا نَ��ِص��ْل ل��م وأنّ��ن��ا
ل��نُ��ْق��ص��اِن أو ِل��َع��يٍّ وذاَك ا ع��دٍّ

ق��ص��اِئ��ِده ف��ي ُج��َريْ��ٍح) (اب��َن َرأى ول��و
وإْع��الن��ي ِس��رِّي ف��ي آَم��نْ��ُت َل��ق��اَل

ي��دي وبَ��يْ��َن ب��ال��َم��ْوت��ى أف��اِخ��ُر م��ال��ي
ب��ال��ف��ان��ي ل��ي��َس م��ا أح��ي��ائ��ن��ا ِش��ْع��ِر ِم��ْن

39



الكاملة امُلؤلَّفات

ب��ه نَ��ِت��ي��ُه م��ا و(َص��بْ��ري) (َش��ْوق��ي) ِش��ْع��ِر ف��ي
(ُم��ْط��راِن) ِش��ْع��َر دَْع ن��واِب��ِغ��ه��م ع��ل��ى

َرُج��ٍل م��ن ال��ُح��رِّ ال��َوزي��ِر ب��َن ي��ا بُ��وِرْك��َت
اث��ن��اِن َف��ْض��ل��ِه ف��ي أو ف��ي��ه يَ��ْخ��تَ��ِل��ْف ل��م

أف��اِض��َل��ه��ا (ب��اري��ًزا) ج��ئ��َت إذا بَ��لِّ��ْغ
ب��ُش��ْك��راِن واش��َف��ْع��ه��ا ال��تّ��ح��يّ��اِت ع��نّ��ا

ب��أْط��يَ��ِب��ه��ا (ُزوالَ) ك��اِت��بَ��ُه��ْم وُخ��صَّ
ب��إْح��س��اِن إْح��س��اٌن يُ��ق��ابَ��ُل َك��يْ��َم��ا

َش��واِع��ِرن��ا ف��ي ذَيْ��الً ِل��ِس��ْف��ِرَك واج��َع��ْل
ال��ث��ان��ي ال��َم��ْوِق��َف ُه��ن��اَك ل��ه��ّن وِق��ْف

وأِش��ْد ال��ُح��َل��ى ِت��ْل��َك م��ن ال��َغ��ْرِب ع��ل��ى وان��ثُ��ْر
وُح��ّس��اِن ف��ي��ن��ا ُح��ّس��انَ��ة ب��ك��لِّ

ل��ه ال��ف��اِت��ح��ي��ن َع��ْوَد ��ْرق ال��شَّ إل��ى وُع��ْد
(ِك��ي��واِن) َف��ْوق ف��ي��ه م��ك��انَ��َك وُخ��ذْ

وِم��نّ��تَ��ُه ع��بّ��اٍس رع��ايَ��َة واش��ك��ْر
(ل��ُع��ث��م��اِن) (غ��ال��ي) ي��ا َوالءََك واش��َرْح

أري��َك��تَ��ن��ا يَ��ْرَع��ى أْن ال��ل��ِه إل��ى واض��َرْع
ال��َج��ِدي��داِن َم��رَّ م��ا ال��ش��اِن َم��ْرف��وَع��َة

أّول يف (نرشت بالسلطنة كامل حسني السلطان له املغفور تهنئة (26)
١٩١٥م) سنة يناير

يُ��ِظ��لُّ وم��ا ال��ج��دي��ُد ال��َع��ْرُش َل��َك األَج��لُّ ال��َم��ِل��ُك أيُّ��ه��ا َه��ن��ي��ئً��ا
أْه��ُل ال��ُم��ْل��ِك ل��َص��ْوَل��ج��اِن ف��أن��َت َرْح��بً��ا (إس��م��اع��ي��َل) َع��ْرَش تَ��َس��نَّ��ْم
وَع��ْدُل إح��س��اُن ال��ُم��ْل��ِك ف��ِح��ْص��ُن وَع��ْدٍل ب��إح��س��اٍن ��نْ��ه وَح��سِّ
ِظ��لُّ ل��ل��ِه بَ��يْ��نَ��ن��ا ف��إنَّ��ك ف��ي��ن��ا ال��ُع��َم��َريْ��ِن س��ي��َرَة وَج��دِّْد
ال��ُم��ْس��تَ��ِق��لُّ ال��َم��ل��ي��ُك تَ��بَ��وَّأُه ل��ّم��ا وت��اَه ��ري��ُر ال��سِّ َع��زَّ ل��ق��د
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نُ��بْ��ُل وَع��ّل��يْ��ه َم��ه��اب��ُة ع��ل��ي��ه َج��ب��ي��نً��ا َع��ال ح��ي��َن ال��ت��اُج وَه��شَّ
يَ��ِذلُّ وال ال��ُخ��ط��وُب ل��ه تَ��ِذلُّ أب��يَّ ع��ل��ى يَ��َق��رَّ ل��و تَ��َم��نَّ��ى
يُ��ِدلُّ ب��الِب��ِس��ه ذا ُه��َو ف��ه��ا نَ��ْف��ًس��ا وط��اَب ال��َم��راَم ن��اَل وق��د
يَ��ْع��ل��و ب��اَت ب��َك اّل��ذي ال��ت��اُج وال ال��َم��ع��ال��ي ع��ن ال��غ��ري��َب ك��ن��َت وم��ا
يُ��َف��لُّ ال ل��ألري��َك��ِة ُح��س��اٌم أغ��ال��ي وال ك��ن��َت م��ن��ذ وإنّ��َك
َف��ْض��ُل ال��نِّ��ي��ِل ُرب��وِع ف��ي َل��َك وك��ْم ال��ع��وادي َغ��ْرِب م��ن نَ��ْه��نَ��ْه��َت ف��ك��ْم
َوبْ��ُل ع��ل��ي��ه َس��حَّ ��يْ��َك َك��فَّ وِم��ْن إالّ ل��ل��َخ��ي��ر َم��ْج��َم��ٍع ِم��ن وم��ا
َق��بْ��ُل ُع��الَك ال��َك��ب��ي��ُر َع��َرف وق��د ِق��ْدًم��ا نَ��داَك ال��َف��ق��ي��ُر َع��َرَف ف��ق��د
َم��َح��لُّ ل��ه ال��ُق��ل��وِب ف��ي وه��ذا ِم��ْص��ٍر، َع��ْرُش ه��ذا ال��َع��ْرش��اِن: ل��َك
يَ��َم��لُّ وال يَ��ِك��لُّ ال وَع��ْزٍم ب��َرأٍي بَ��يْ��ِن��ِه��م��ا ذاَت ف��ألِّ��ْف
ويَ��ض��َم��ِح��لُّ ال��ُخ��ط��وُب ب��ه تَ��ُح��فُّ ُق��ل��وٌب ب��ه تَ��ُح��فُّ ال ف��َع��ْرٌش
تَ��ُدلُّ َك��َرٍم م��ن ف��ي��ك م��ا ع��ل��ى أي��اٍد م��ن ل��ك ك��م ال��ف��الِّح) (أب��ا
ال��ُم��ِق��لُّ ف��أن��ا أْوص��اف��ه��ا وف��ي ف��ي��ه��ا أْط��نَ��بْ��ُت وإْن وآالءٍ
َم��ْح��ُل األرَض يَ��زوَر أْن تَ��َه��يَّ��َب ح��تّ��ى ال��ف��الّح ب��ح��اَل��ة ُع��ِن��ي��َت
بُ��ْخ��ُل يُ��ْم��ِس��ْك��ه ل��م ال��َغ��يْ��ُث وأن��َت ف��ي��ه��ا ِس��ْرَت أْرًض��ا يَ��زوُر وك��ي��َف
وتُ��ْس��تَ��َغ��لُّ تُ��ْس��تَ��راد ف��أْض��َح��ْت َم��واٍت أْرٍض م��ن أْح��يَ��يْ��َت وك��م
ونَ��ْف��ُل َرَغ��ُد ع��ل��ي��ه��ُم وف��اض َج��ْدٍب بَ��ْع��ِد م��ن أْه��لُ��ه��ا وأْخ��َص��َب
يُ��ِط��لُّ َك��ثَ��ٍب ِم��ن ال��م��وُت ع��ل��ي��ه ج��ري��ًح��ا ِم��ْص��ٍر ف��ي أْس��َع��ْف��َت وك��م
أْه��ُل تَ��نْ��َف��ْع��ه ل��م ح��ي��َن وأْه��الً ِوق��اءً ِم��ْس��ك��ي��ٍن ل��ك��لِّ وك��ن��َت
وِف��ْع��ُل يُ��َس��دِّده رأٌي ل��ه نَ��ْدبً��ا أب��ي��َك ب��َع��ْه��ِد ف��ت��ًى وك��ن��َت
َع��ْق��ُل يَ��ْح��ُدوُه ُم��َج��رٍِّب بَ��الءَ ف��تُ��بْ��ل��ي تُ��ْدع��ى ع��ظ��ي��م��ٍة ل��ك��لِّ
وَك��ْه��ُل ف��ت��ًى َم��داَك يَ��بْ��لُ��غ ف��ل��م وَك��ْه��الً ف��ت��ًى األم��وَر تَ��َولَّ��يْ��َت
ويَ��بْ��لُ��و يَ��َج��رِّبُ��ه��ا َم��ْن وِم��ثْ��لُ��َك ق��دي��ٍم م��ْن ال��َح��واِدَث وَج��رَّبْ��َت
َض��لُّ��وا ال��ق��وُم م��ا إذا ونِ��بْ��راًس��ا ح��ي��اًة ��ورى ال��شُّ ل��َم��ْج��ِل��س وك��ن��َت
أَش��لُّ ُع��ْض��ٌو ب��ه يَ��ْج��ِل��س ول��م َج��ُح��وٌد ب��س��اَح��ِت��ه يُ��ْل��ِم��ْم ف��ل��ْم
أبَ��لُّ��وا َع��يْ��ِش��ِه��ُم أْم��راِض وِم��ن أف��اُق��وا ح��تّ��ى غ��اَدْرتَ��ه وم��ا
وَح��لُّ َع��ْق��ٌد ُم��ْل��ِك��ِه ف��ي ل��ه أِب��يٍّ��ا ُس��ْل��ط��انً��ا ل��ل��نِّ��ي��ِل ف��ِع��ْش
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َح��لُّ��وا أيْ��َن ال��نَّ��ق��ي��ب��ِة َم��ي��ام��ي��ُن ِك��راٌم إنّ��ُه��ُم ال��َق��ْوَم وواِل
تَ��ْس��تَ��ِه��لُّ ال��َم��ع��ال��ي ع��ل��ى ذُراُه أْض��َح��ْت ال��تّ��اِم��ي��ِز ع��ل��ى ُم��ْل��ٌك ل��ه��م
وَع��لُّ��وا نَ��ِه��لُ��وا ق��د األْخ��الق ِم��َن َق��ْوٌم ال��َغ��ْرِب ف��ي ك��َق��ْوِم��ِه��ْم ول��ي��س
ِم��ثْ��ُل َف��تَّ��ْش��َت إذا ل��ه��م ول��ي��س ا ُودَّ َص��َدق��وك ص��اَدْق��تَ��ُه��ْم ف��إْن
يَ��ِزلُّ ال ب��رأٍي ل��ه��م َظ��ِف��ْرَت ِج��دٌّ واألْم��ُر ش��اَوْرتَ��ُه��ْم وإْن
تُ��َس��لُّ وأْس��ي��اٌف أس��اط��ي��ٌل ِم��نْ��ُه��ْم ل��بّ��اَك ن��اَديْ��تَ��ُه��ْم وإْن
َس��ْه��ُل ل��ل��َخ��يْ��ِر ف��ِق��ي��اُدن��ا ب��ن��ا وان��ه��ْض ال��ُودِّ ِح��ب��اَل ف��م��اِدْدُه��ْم
ِث��ْق��ُل ال��َغ��ْرِب ِرج��اِل ع��ل��ى ف��ن��ح��ُن ف��ي��ن��ا ��رِق ال��شَّ ُم��ص��اِب م��ن ��ْف وَخ��فِّ
وُش��ْغ��ُل َق��َل��ٌق ُه��ن��ا ب��ن��ا أَل��مَّ ُخ��ط��وٌب ب��ه��م ُه��ن��اَك نَ��َزَل��ْت إذا
ُع��ْزُل ون��ح��ُن ال��ُخ��ط��وُب تُ��ن��اِزلُ��ن��ا َق��راٌر ل��ن��ا يَ��ِق��رُّ ال َح��ي��اَرى
نَ��تْ��لُ��و ون��ح��ن (ُح��َس��يْ��ُن) ي��ا ِس��ْر أال ال��َم��ع��ال��ي إل��ى ب��ال��دَّل��ي��ِل ف��أْه��الً
وتَ��ْح��لُ��و تَ��ْص��ف��و أيَّ��اُم��ن��ا ب��ه َع��ْه��ٍد َخ��يْ��َر ب��َع��ْه��ِدَك وأْس��ِع��ْدن��ا
َج��ْزُل ونَ��داَك ق��اِط��ٌع وَس��يْ��ُف��َك ُغ��نْ��ٌم وِرض��اَك ط��اَع��ٌة ف��أم��ُرَك

١٩١٦م) سنة فرباير ١٥ يف (نرشت (لونا) الطبيبة إىل (27)

(لونا) وكانت بدر بك محّمد صديُقه ُرِزقها طفلة بمناسبة فيها البيتني هذين قال
املوّلدة هي

َم��دي��ح��ي ب��ه��ا وت��اَه ِم��ْص��ٌر ب��ه��ا ت��اَه��ْت ال��طِّ��بِّ ف��ي ُش��ْه��َرٌة (ِل��لُ��ون��ا)
(ال��َم��س��ي��ِح) ب��ُم��ْع��ِج��َزِة وتَ��أت��ي��نَ��ا (ُم��وس��ى) ب��دي��ِن تَ��دي��ُن َع��َج��ٍب وم��ن

١٩١٦م) سنة مارس ١ يف (نرشت شكسبري ذكرى (28)

ملرور شكسبري بذكرى احتفاالً أقام الذي بإنجلرتا العلمّي املجمع لدعوة تلبية قالها
وفاته عىل عام ثلثمائة

ُم��ْغ��َرُم ال��َع��بْ��َق��ريِّ��ي��ن ب��َق��ْوِل َش��ُغ��وٌف ش��اِع��ٌر ال��ِك��ن��انَ��ِة أْرِض ِم��ْن يُ��َح��يِّ��ي��َك
تَ��ْح��ُك��ُم أنْ��ش��أَت ث��م َع��ْص��ٍر ك��لِّ وف��ي َم��َش��ْت أْن ِذْك��راَك يَ��ْوِم ف��ي ويُ��ْط��ِربُ��ه
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ُم��ْل��َه��ُم ف��إنّ��ك ال��ُق��ْص��َوى ال��غ��ايَ��ُة ل��َك َدنَ��ْت أْن َغ��ْرَو وال ال��َم��ْرَم��ى تُ��ْخ��ط��ئ ف��ل��م
ُه��ُم ُه��ُم — ال��طِّ��الءُ راَق وإْن — تَ��ِج��ْدُه��م نَ��ظ��َرًة ال��َخ��ْل��ِق إل��ى وان��ُظ��ْر س��اع��ًة أِف��ْق
َدُم ُص��نْ��ِع��ِه��ْم ِم��ْن ال��بَ��ْح��ِر ُع��ب��اِب وَف��ْوَق َدٌم أْط��م��اِع��ِه��ْم َش��رِّ م��ن َظ��ْه��ِره��ا ع��ل��ى
ِم��نْ��ُه��ُم األرُض ��ِت َض��جَّ أْن إل��ى يَ��ُزوُل وب��اط��ٍل تَ��ْغ��رُّ ُدنْ��ي��ا ع��ل��ى تَ��ف��انَ��ْوا
ويُ��ؤل��ُم ويُ��ْدم��ي يُ��ْص��ِم��ي م��ا ل��تَ��نْ��ظ��َر س��اع��ًة ��ْع��ِر ال��شِّ أب��ا ي��ا تَ��ْح��يَ��ا ف��َل��يْ��تَ��َك
يُ��ْخ��تَ��ُم ال��َح��ض��ارِة َع��ْه��ُد ب��ه��ا ف��ك��اَد ن��اَره��ا ال��ِع��ْل��ُم ��َج أجَّ َح��ْرب وق��اِئ��َع
وال��ُم��تَ��َع��لِّ��م ال��َق��ْوِم َج��ُه��ول َس��واء غ��اِل��بً��ا زال ال ال��طَّ��بْ��َع أّن وتَ��ْع��ل��م
يَ��ْزُع��ُم ك��ان م��ا ال��ِع��ْل��ُم م��ن��ه ن��ال وال م��أَْربً��ا ال��َح��ض��ارة م��ن��ه بَ��َل��َغ��ت ف��م��ا
تَ��نْ��ِق��ُم ال��طَّ��ب��اِئ��ع ت��ل��ك ع��ل��ى وُك��نْ��َت ث��الث��ٍة ُق��روٍن م��ن ب��ه��ذا أَه��بْ��َت
وتُ��ْه��َدُم تُ��بْ��نَ��ى اآلراءُ زال��ت وال بَ��نَ��يْ��تَ��ه رأْيً��ا ال��تَّ��ْج��ري��ُب َه��َدم وم��ا
��ُم يَ��تَ��بَ��سَّ ثَ��ْغ��ُرُه س��الٍم بَ��ش��ي��َر ل��ن��ا بَ��َدْت ٍش��ْك��س��ب��ي��َر ِذْك��رى أّن أال
وتَ��َرنَّ��ُم��وا ِش��ْع��َره وَح��يَّ��ْوا ق��ل��ي��الً ل��ت��ه��اَدنُ��وا أب��ط��اَل��ُه��ْم أنْ��ص��ف��وا ف��ل��و
��م��وا يَ��تَ��َق��حَّ ول��م نَ��ْف��ًس��ا يُ��ْزِه��ُق��وا ول��م ِم��ْدَف��ًع��ا ِذك��راُه يَ��ْوِم ف��ي يُ��ْط��ِل��ق��وا ول��م
ال��ُم��َح��تَّ��ُم ال��َق��ض��اءُ ��يْ��ه ب��ِش��قَّ أق��اَم ك��أنّ��م��ا ��ب��اِة ال��شَّ م��اِض��ي َق��َل��ٌم ل��ه
ِم��ْرَق��ُم ال��طِّ��رس ف��ي ق��رَّ م��ا إذا َوثُ��وٌب ك��ات��ٍب ك��فُّ ُدنِّ��َس��ْت م��ا إذا َط��ُه��وٌر
يَ��ْرُس��ُم َح��ِس��بْ��ن��اه إالّ ب��ع��اِط��َف��ٍة يَ��ُج��ْز ف��ل��م ال��طِّ��ب��اِع ب��تَ��ْص��وي��ِر َولُ��وٌع
تَ��تَ��َض��رَُّم أْح��ش��اُؤه ب��ه��ا تَ��ك��اُد ص��وَرًة ل��ل��ِح��ْق��ِد (م��اْك��ِب��ي��َث) ف��ي أراِن��َي
أْق��نَ��ُم وال��َوْج��ُه ال��ُه��وِن ُغ��ب��اُر ع��ل��ي��ه��ا ِس��ْج��نَ��ًة ل��ل��بُ��ْخ��ل (َش��يْ��لُ��وَك) ف��ي وَم��ثَّ��َل
وال��َف��ُم ال��يَ��راع��ُة تَ��ْع��يَ��ا ِم��ثْ��ل��ه��ا وف��ي ُح��ْس��نُ��ه��ا (َه��ْم��ل��ي��َت) َوْص��ِف ع��ن وأْق��َع��َدن��ي
ال��ُم��تَ��يَّ��ُم األدي��ُب ف��ي��ه��ا ب��م��ا يُ��ح��سُّ إنّ��م��ا و(ُج��ول��ي��َت) (ُرْم��يُ��و) ف��ي ��ْح��َر ال��سِّ دَِع
وتُ��ْك��َرُم تُ��تْ��ل��ى اإلن��ج��ي��ِل ِم��َن ُس��ط��وٌر ك��أنّ��ه َع��بْ��َق��ريٍّ ب��ِش��ْع��ٍر أت��اُه��ْم
يَ��ْق��ُدُم وْه��و ًة ِج��دَّ ف��ي��ه��ا ويَ��ْزداُد نَ��ْض��رًة يَ��ْزداُد األيّ��اِم ع��ل��ى نَ��ديٍّ
ف��ي��ه��ُم ال��ي��وَم ال��ح��اِئ��ك وأنَّ ل��يَ��ْوٍم نَ��ْس��َج��ه أنَّ ُق��ّرائ��ه إل��ى يُ��َؤت��يِّ
تَ��ْس��َل��ُم ال��دَّْه��ِر ع��ل��ى زال��ت ال ِل��ف��ْرَع��ْوَن ب��َم��ْع��بَ��ٍد ال��ّزاه��ي��اِت ال��نُّ��ق��وِش ت��ِك��ْل��َك
ُم ُم��تَ��ق��دِّ َم��يْ��داِن��ه ف��ي يَ��ْج��ِر ول��م ��ُر ُم��تَ��أخِّ إْح��س��اِن��ه ِم��ْن يَ��ْدُن ف��ل��م
��ُم يَ��تَ��َج��شَّ ال ال��َوْه��ُم َح��يْ��ُث وَح��لَّ��ق َخ��ي��اِل��ه س��م��اءِ ِم��ْن َع��َل��ي��ه��ْم أَط��لَّ
وأْع��َظ��ُم��وا أت��اُه م��ا َق��ْوٌم ف��أْك��بَ��َر َوْق��ُع��ه ال��طَّ��ب��ي��ع��ِة َف��ْوَق ب��م��ا وج��اءَ
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��ُم نَ��تَ��َرسَّ آث��اَره إذَْن ف��َل��ْس��ن��ا ال��نُّ��ه��ى يُ��ْع��ِج��ُز ب��م��ا تَ��َح��ّدان��ا وق��ال��وا
يَ��تَ��َك��لَّ��م َم��ْق��دوِره ف��ي ك��اَن ب��م��ا ام��ُرُؤ ل��ك��نَّ��ه ال��ن��اَس يَ��تَ��َح��دَّ ول��م
��م��وا وتَ��َرحَّ ف��اس��ت��ْغ��َف��روا ال��ُه��دى إل��ي��ه ردَُّه��ْم ث��ّم ِح��ْق��ب��ًة َج��ِه��ل��وه ل��ق��د
َم��ْوِس��ُم وال��َغ��ْرِب ��ْرِق ال��شَّ ف��ي ل��ه��م ل��ق��اَم يُ��نْ��ِص��ف��ونَ��ُه��ْم ل��و ��ْرِق ال��شَّ ِرج��اُل ك��ذاَك
َع��ُم��وا آي��اِت��ه��م ن��وِر ع��ْن وأْع��ق��ابُ��ُه��ْم َم��ْوتِ��ِه��ْم ب��ْع��َد ال��ثَّ��رى بَ��ْط��ُن ب��ه��ْم أض��اءَ
ويُ��نْ��َظ��ُم ال��ثَّ��م��ي��ُن رُّ ال��دُّ يُ��نْ��ثَ��ُر ب��ه ح��اِف��ٌل وال��َج��ْم��ُع ال��تّ��ام��ي��ِز ل��بَ��ن��ي ف��ُق��ْل
أْع��َظ��ُم ال��َف��ْرِد ب��ال��ش��اع��ر َل��َف��ْخ��ُرُك��ُم َف��ْخ��ُرُك��ْم األس��اط��ي��ل َض��ْخ��ِم ف��ي ك��ان ل��ئ��ن

١٩١٦م) سنة مايو ٦ يف (نرشت كامل حسني السلطان عظمة إىل (29)

هناك له أقيم الذي الرسادق يف طنطا ملدينة زيارته أثناء يديه بني ألقاها

ُم��ْوص��وُل ب��ِع��زِّه��ا ال��ِب��الِد ِع��زُّ س��اَح��ٌة َح��لَّ��ْت ( (ال��بَ��َدويِّ س��اح��ة ف��ي
(ِج��بْ��ري��ُل) َرْك��بَ��ُه ويَ��ْح��ُرُس يَ��ْرع��ى َزم��اِن��ه ُق��ْط��َب يَ��زوُر (ال��ُح��َس��يْ��ُن) وأت��ى
وال��تَّ��بْ��ج��ي��ُل ال��تَّ��ْق��دي��ُس ل��َم��ل��ي��ك��ه َم��ْوِس��ًم��ا (ب��َط��نْ��ط��ا) َم��واِس��ُم��ن��ا زاَدْت
وَم��ِق��ي��ُل َم��ْربَ��ٌع ع��اٍف ول��ك��لِّ َم��ْوئِ��ُل راٍج ل��ك��لِّ ب��ال��س��اَح��تَ��يْ��ِن
بَ��خ��ي��ُل ال��ّس��اَح��تَ��يْ��ن ف��ي ف��م��ا ا ردٍّ تَ��َخ��ْف ف��ال س��أْل��َت إذا ل��ل��َف��ق��ي��ر ُق��ْل
َم��أُم��وُل ك��ث��ي��ُره��ا ِت��ل��َك نَ��َف��ح��اُت َم��ع��ي��نُ��ه��ا يَ��غ��ي��ُض ال ه��ذي بَ��َرك��اُت
ُم��ُح��وُل ع��ل��ي��ه يَ��بْ��َق��ى ال وال��َغ��يْ��ث َح��َل��ْل��تَ��ه ح��ي��َن اإلق��ل��ي��ُم أْخ��َص��َب ق��د
يَ��م��ي��ُل ال��لِّ��ق��اء َط��َرِب م��ن ك��اَد ق��د وِع��ْط��ُف��ه ب��س��اِك��ن��ي��ه يَ��م��وُج وب��دا
(إْس��م��اع��ي��ُل) أب��وَك ف��ي��ه ق��اَم ق��د َم��ْوِق��ًف��ا ال��ُم��ب��اَرِك ب��َم��ْق��َدِم��َك ذََك��روا
َج��ل��ي��ُل ال��ِع��ب��اِد ب��يْ��َن ل��ه أثَ��ٌر ِذْك��َره َخ��لَّ��َد ال��ي��وِم ه��ذا ِم��ثْ��ل ف��ي
وال��تَّ��ْه��ل��ي��ُل ال��تَّ��ك��ب��ي��ُر يَ��تَ��ج��اَوُب وَح��ْوَل��ه ال��ُوُف��وِد ع��ل��ى ��ع��وَد ال��سُّ نَ��ثَ��ر
يَ��زوُل؟ َك��يْ��َف إس��م��اع��ي��َل ك��أب��ي��َك ُص��نْ��ُع��ه يَ��ُك وَم��ْن م��آِث��ُره داَم��ْت
َك��ف��ي��ُل ال��رَّج��اءِ ب��ت��ح��ق��ي��ق ع��ْه��ٌد ف��ع��ْه��ُده (ُح��َس��يْ��ُن) ي��ا بُ��م��ْل��ِك��َك ف��اْه��نَ��أ
َم��ْوُك��وُل أْم��ُرُه ربِّ��َك بَ��ْع��َد ل��َك ف��إنّ��م��ا ��ع��وِب ال��شُّ ف��ي ب��َش��ْع��ِب��َك وان��َه��ْض
يَ��ُح��وُل ل��ي��س ال��َم��ْع��ُه��وِد ه ُودِّ َع��ْن ص��دي��َق��ه أّن ال��بَ��َدويَّ ول��يَ��ْه��ن��ِئ
ال��نِّ��ي��ُل َس��ق��اُه َم��ْن وأْك��َرُم أْع��ل��ى وَح��ْوَل��ه إل��ي��ه يَ��ْس��ع��ى ج��اءَه ق��د
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الخطَّاب بن عمر (30)

بدرب املعارف وزارة بمدرج القصيدة هذه لسماع أُقيم الذي الحفل يف أنشدها
١٩١٨م سنة فرباير ٨ الجمعة مساء الجماميز

أُْه��دي��ه��ا (ال��ف��اُروِق) س��اَح��ِة إل��ى أنِّ��ي أُْل��ق��ي��ه��ا ح��ي��ن وَح��ْس��ب��ي ال��َق��واف��ي َح��ْس��ُب
ق��اض��ي��ه��ا ن��اَم ُح��ق��وٍق َق��ض��اءِ ع��ل��ى ب��ه أْس��تَ��ع��ي��ُن بَ��ي��انً��ا ل��ي َه��ْب ُه��مَّ، ال
��ي��ه��ا يُ��َوفِّ أْن ِم��ث��ل��ي َط��ْوِق ف��ي ول��ي��َس ��يَ��ه��ا أَوفِّ أْن نَ��ف��س��ي ن��اَزَع��تْ��ن��ي ق��د
واه��ي��ه��ا ال��ح��اِل ض��ع��ي��ُف ف��إنِّ��ي ف��ي��ه��ا يُ��وات��ي��ن��ي أْن ال��َم��ع��ان��ي َس��ِريَّ ف��ُم��ْر

عمر مقتل

َغ��وادي��ه��ا ج��اَدْت م��ا ال��ل��ِه َرْح��َم��ِة ِم��ْن غ��اِديَ��ٌة ج��اَدتْ��َك ال ال��ُم��ِغ��ي��َرِة، َم��ْوَل��ى
وم��اِض��ي��ه��ا ع��ال��ي��ه��ا ال��ل��ِه ِذّم��ة ف��ي ِه��َم��ُم َح��ْش��ُوه أدي��ًم��ا م��ن��ه َم��زَّْق��َت
َم��ج��ال��ي��ه��ا أْع��ل��ى ف��ي ال��َح��ن��ي��َف��ِة ِم��ن ُم��ن��تْ��ِق��ًم��ا (ال��ف��اُروِق) خ��اِص��َرَة َط��َع��نْ��َت
آس��ي��ه��ا م��اَت ل��ّم��ا ال��َوج��ي��ع��َة تَ��ش��ك��و ح��اِئ��رًة اإلس��الِم َدْوَل��ُة ف��أْص��بَ��َح��ْت
َم��غ��ان��ي��ه��ا وال��تٌَّ��ْق��وى ب��ال��َع��ْدِل وَزاَن راِس��َخ��ًة ك��ال��طَّ��ْوِد وَخ��لَّ��َف��ه��ا َم��َض��ى
نَ��واح��ي��ه��ا ف��ي ك��ث��ي��ٌر وال��ه��اِدُم��وَن ق��اِئ��م��ُة وه��ي ع��ن��ه��ا ال��َم��ع��اِوُل تَ��نْ��ب��و
ع��ال��ي��ه��ا ف��ان��َدكَّ ب��ه��ا ال��زَّواُل ص��اَح ُم��َه��دُِّم��ه��ا تَ��والّه��ا م��ا إذا ح��تّ��ى
أي��ادي��ه��ا م��ن َرْغ��ًدا ��ْرِق ال��شَّ ج��واِن��َب َم��ألْت ق��د ب��األْم��ِس َدْوَل��ٍة ع��ل��ى واًه��أ
تُ��واري��ه��ا ك��ان��ت ق��د ال��دَّْه��ِر أْع��يُ��ِن ع��ْن ب��أْج��ِن��ح��ٍة وح��اَط��تْ��ه��ا َظ��ل��لَّ��تْ��ه��ا ك��م
َخ��واف��ي��ه��ا ِري��َش��ْت ال��تُّ��ق��ى َص��م��ي��م وِم��ْن َق��واِدُم��ه��ا ِري��َش��ْت ق��د ال��ِع��ن��اي��ة ِم��َن
َم��وال��ي��ه��ا إالَّ َدْوَح��تَ��ه��ا واج��تَ��ثَّ ل��ه��ا وك��اَد ِق��ْدًم��ا غ��اَل��ه��ا م��ا وال��ل��ِه
ن��اِع��ي��ه��ا األي��اِم ع��ل��ى نَ��ع��اه��ا ل��م��ا بَ��ِق��يَ��ْت ق��د ال��ُع��ْرب ص��م��ي��م ف��ي أنّ��ه��ا ل��و
تَ��راق��ي��ه��ا: م��ن��ه بَ��َل��َغ��ْت ق��د وال��رُّوُح (ُع��َم��ُر) ق��ال��ه م��ا َس��ِم��ع��وا َل��يْ��تَ��ُه��ْم ي��ا
تُ��ْخ��ف��ي��ه��ا ��ْع��ِف ال��ضَّ بَ��َس��َم��اُت َم��ط��اِم��ًع��ا ل��ه��ْم ف��إّن َم��وال��ي��ُك��ْم م��ن تُ��ْك��ِث��روا ال
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عمر إسالم

يُ��َزكِّ��ي��ه��ا ق��رآنً��ا ال��ل��ُه ف��أن��َزَل ��ق��ًة ُم��َوفَّ آراءً ال��دِّي��ن ف��ي رأي��َت
أم��ان��ي��ه��ا واج��ت��اَزْت ال��َح��ن��ي��َف��ِة َع��يْ��ُن ب��ُص��ْح��بَ��ِت��ه َق��رَّْت َم��ْن أّوَل وك��ن��َت
أع��ادي��ه��ا م��ن ِح��ص��نً��ا ال��ل��ِه ب��ِن��ْع��َم��ِة ل��ه��ا ف��ِص��ْرَت أع��ادي��ه��ا أْع��َدى ك��ن��َت ق��د
يُ��واِل��ي��ه��ا َج��بّ��اٌر ولِ��ل��َح��ن��ي��َف��ِة ��ِده��ا) (م��ح��مَّ ف��ي أذاه��ا تَ��بْ��غ��ي َخ��َرْج��َت
يُ��ن��اوي��ه��ا َم��ْن تُ��ن��اوي ان��ك��َف��أَْت ح��تّ��ى ب��اِل��غ��ًة اآلي��اِت تَ��ْس��َم��ُع تَ��َك��ْد ف��ل��م
تَ��نْ��وي��ه��ا ك��ن��َت ق��د ِن��يَّ��ًة َف��َزْل��َزَل��ْت ُم��َرتِّ��ِل��ه��ا ِم��ْن ط��ه) (ُس��وَرَة َس��ِم��ْع��َت
يُ��ْط��ري��ه��ا ب��ات ق��د اّل��ذي ال��ُم��ِح��بِّ َق��ْوُل يُ��ط��اِولُ��ه ال َم��ق��االً ف��ي��ه��ا وُق��ْل��َت
يُ��ع��ان��ي��ه��ا أثْ��ق��اُل ال��دِّي��ِن ك��اِه��ِل ع��ن وارتَ��َف��َع��ْت ال��َح��قُّ َع��زَّ أْس��َل��ْم��َت وي��وم
ب��اري��ه��ا أْم��َر وَل��بَّ��ْت ال��ُق��ل��وُب ل��ه��ا َخ��َش��َع��ْت َص��يْ��َح��ًة (ِب��الٌل) ف��ي��ه وص��اَح
ُم��نْ��ِج��ي��ه��ا ��دِّي��ِق) (ال��صِّ َزَم��ِن ف��ي وأن��َت ُم��نْ��ِج��ُده��ا (ال��ُم��ْخ��ت��اِر) َزَم��ن ف��ي ف��أن��َت
يُ��ْل��ف��ي��ه��ا ال��رَّأْي ع��ن��د َل��َك ب��ِح��ْك��َم��ٍة ُم��ْغ��تَ��ِب��ًط��ا ال��ل��ِه َرس��وُل اس��تَ��راَك ك��م

بكر أبي وبيعة عمر

اف��تَ��َرَق��ْت (ال��ُم��ْص��َط��ف��ى) ب��ْع��َد ل��ك وَم��ْوِق��ٍف
ه��ادي��ه��ا غ��اَب ل��ّم��ا ��ح��اب��ُة ال��صَّ ف��ي��ه

ف��ب��ايَ��َع��ُه بَ��ْك��ٍر) (أب��ا ف��ي��ه ب��ايَ��ْع��َت
ودان��ي��ه��ا ق��اص��ي��ه��ا ال��ِخ��الَف��ِة ع��ل��ى

الس��تَ��َع��َرْت ل��والَك ِف��تْ��نَ��ٌة وأُْط��ِف��ئَ��ْت
أف��اع��ي��ه��ا وان��س��ابَ��ْت ال��ق��ب��ائ��ل ب��ي��ن

َح��ظ��ي��رت��ه ف��ي ��ى ُم��َس��جٍّ ال��ن��ب��يُّ ب��اَت
دام��ي��ه��ا األح��ش��اءِ ُم��ْس��تَ��ِع��ُر وأن��َت

َدَه��ٍش ف��ي ال��ن��اِس َع��ج��ي��ِج ب��ي��ن تَ��ه��ي��ُم
س��اِري��ه��ا األرِض ف��ي َس��َرى ق��د نَ��بْ��أٍة ِم��ْن

ُق��ِب��َض��ْت ال��م��ص��ط��ف��ى نَ��ْف��ُس ق��ال َم��ْن تَ��ص��ي��ُح:
أبْ��ري��ه��ا ��ي��ِف ب��ال��سَّ ه��اَم��تَ��ه َع��َل��ْوُت
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بَ��َش��ٌر أنّ��ه َط��ه ُح��بُّ��َك أنْ��س��اَك
ُم��ْج��ري��ه��ا ال��َك��ْوِن ُش��ئ��وَن ع��ل��ي��ه يُ��ْج��ري

َم��ْوِرَده ب��ّد ال واِرٌد وأنّ��ه
س��اِق��ي��ه��ا يُ��ْع��ف��ي��ه ال ال��َم��ِن��يَّ��ِة ِم��َن

نَ��َزَل��ْت آي��ًة َط��ه َح��قِّ ف��ي نَ��س��ي��َت
ن��اِس��ي��ه��ا ب��اآلي��اِت يُ��ذَكَّ��ُر وق��د

َع��َم��ُم ِف��تْ��نَ��ٌة ف��ك��ان��ت ي��وًم��ا ذَِه��ْل��َت
َدي��اِج��ي��ه��ا ف��ان��ج��ابَ��ْت ُرْش��ُدَك وث��اَب

ص��اِح��بُ��ه أن��َت ي��وٌم ��ق��ي��ف��ِة ف��ِل��ل��سَّ
أواس��ي��ه��ا ِش��ي��َدْت ق��د ال��ِخ��الف��ُة ف��ي��ه

تَ��ن��اَول��ه��ا َك��ْي ��ا َك��فٍّ (األْوُس) ل��ه��ا َم��دَّْت
تُ��ب��اري��ه��ا األيْ��دي (ال��َخ��ْزَرُج) َف��م��دَّت

ص��اِح��بَ��ُه��ْم أّن ف��ري��ٍق ك��لُّ وَظ��نَّ
آِت��ي��ه��ا ��ْح��نَ��اءَ ال��شَّ وأتَ��ى ب��ه��ا أْول��ى

ط��اِم��ُع��ُه��ْم ف��ارت��ّد ل��ه��م ان��بَ��َريْ��َت ح��تّ��ى
أواِخ��ي��ه��ا ب��ْك��ٍر) (أب��و ��ى وأخَّ ع��ن��ه��ا

وعيلّ ُعَمر

ب��ُم��ْل��ِق��ي��ه��ا! أْع��ِظ��ْم ب��س��اِم��ِع��ه��ا أْك��ِرْم (ُع��َم��ُر) ق��ال��ه��ا ( (ل��ع��ل��يٍّ وَق��ْوَل��ٍة
ف��ي��ه��ا ال��م��ص��ط��ف��ى وِب��نْ��ُت تُ��ب��اِي��ْع ل��م إْن ب��ه��ا ع��ل��ي��َك أُبْ��ق��ي ال داَرَك َح��َرْق��ُت
وح��ام��ي��ه��ا (َع��ْدن��اٍن) ف��اِرِس أم��اَم ب��ه��ا يَ��ُف��وُه َح��ْف��ٍص) (أب��ي غ��ي��ُر ك��ان م��ا
ث��ان��ي��ه��ا ال��ح��قُّ ي��ك��وَن أو تَ��نْ��ثَ��ن��ي ال َع��ْزَم��تُ��ه ال��َح��قِّ س��ب��ي��ل ف��ي ك��الُه��َم��ا
تَ��أل��ي��ه��ا ال��َك��ْوِن ف��ي أُلِّ��ُه��وا أع��اِظ��ًم��ا ذَّك��روا ُك��لَّ��م��ا ��ْم وتَ��رحَّ ف��اذُْك��ْرُه��م��ا

األيهم بن وَجبلة عمر
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ِت��ي��ه��ا يَ��نْ��ث��ن��ي ق��ويٍّ��ا أَخ��ْف��َت وَك��ْم ب��ه دع��اَك َم��ْض��ع��وًف��ا ال��ل��ِه ف��ي ِخ��ْف��َت َك��ْم
تَ��ن��اِس��ي��ه��ا يَ��أبَ��ى نَ��ْع��َرٍة ذي ل��ك��لِّ َم��وِْع��َظ��ٌة َغ��ّس��اَن ف��ت��ى ح��دي��ِث وف��ي
ق��اض��ي��ه��ا (وال��ف��اُروُق) ال��ُخ��ص��وَم��ِة ع��ن��د ِع��زَّت��ه َرْغ��َم َق��ِويٍّ��ا ال��َق��ويُّ ف��م��ا
وَراِع��ي��ه��ا َواِل��ي��ه��ا ت��خ��اَص��َم وإْن ��ت��ه ُح��جَّ ب��ع��د ض��ع��ي��ًف��ا ال��ّض��ع��ي��ُف وم��ا

سفيان وأبو عمر

ب��ُم��ْه��دي��ه��ا ُم��ْع��تَ��زٍّا ال��َه��ِديّ��َة ع��ن��َك َط��َوى ح��ي��ن ُس��ف��ي��اَن) (أب��ا أَق��ْل��َت وم��ا
يَ��ْج��ِب��ي��ه��ا ب��ال��ش��اِم (ُم��ع��اِوي��ٌة) وال َح��َس��ٌب ح��اَس��بْ��تَ��ه وق��د ع��ن��ه يُ��ْغ��ِن ل��م
يُ��داِن��ي��ه��ا ِع��زٍّ م��ن ل��ي��س ِع��ّزٍة ف��ي َم��ْف��ِرُق��ه ش��اب َج��ل��ي��الً م��ن��ه َق��يَّ��ْدَت
تَ��نْ��ِوي��ه��ا ال��َك��ْونَ��يْ��ِن س��يِّ��ُد وزاَده ج��اِه��ل��يّ��ت��ه ف��ي ب��اس��ِم��ه نَ��وَُّه��وا ق��د
غ��اِش��ي��ه��ا ال��ب��ي��ِت ب��ع��َد ال��ل��ُه ��َن أمَّ ق��د َح��َرًم��ا داُره ك��ان��ت َم��ّك��ة َف��تْ��ِح ف��ي
ي��أْت��ي��ه��ا ُس��ْف��ي��اَن) (ألب��ي َه��ْف��َوٍة ف��ي (ُع��َم��ٍر) ل��دى يَ��ْش��َف��ْع ل��م ذل��ك وك��لُّ
يُ��ج��ازي��ه��ا أو ف��ي��ه��ا ��َص تَ��َرخَّ ل��َم��ا َف��ْع��َل��تُ��ه (ال��َخ��ّط��اُب) َف��َع��ل ل��و ت��ال��ل��ِه
يُ��ج��اب��ي��ه��ا بُ��ْط��ٍل ف��ي ال��َق��راب��ُة وال يُ��ج��اِم��لُ��ه��ا َح��قٍّ ف��ي ال��َح��س��ابَ��ُة ف��ال
َرواِس��ي��ه��ا َق��ّرْت ل��َم��ا ال��ج��ب��اِل ُش��مَّ ب��ه��ا أراَد ل��و نَ��ْف��ٍس َق��ّوُة وتِ��ْل��ك

الوليد بن وخالد ُعمر

تَ��وال��ي��ه��ا أْغ��نَ��ى وه��ل ال��ُف��ت��وُح ل��ه َش��َف��َع��ْت ه��ل وال��رُّوم��اِن ال��ُف��ْرِس ق��اِه��َر َس��ْل
نَ��واِص��ي��ه��ا وال��بُ��ْش��َرى وال��نَّ��ْص��ِر ب��ال��يُ��ْم��ِن ُع��ِق��دْت ق��د ال��ل��ِه وَخ��يْ��ُل ف��أبْ��ل��ى َغ��َزى
َم��ذاك��ي��ه��ا س��اَل��ْت ق��د وب��ال��َف��واِرِس َدٍة ُم��س��دَّ ب��آراءٍ األع��ادي يَ��رم��ي
راِم��ي��ه��ا ط��اَش إالّ ال��ُف��ْرَس َرَم��ى وال ق��اِرُح��ه��ا َف��رَّ إالّ ال��رُّوَم واَق��َع م��ا
نَ��واح��ي��ه��ا ف��ي تَ��ْدوي أك��ب��ُر» «ال��ل��ُه ب��ه��ا َس��ِم��ْع��َت إالّ بَ��ْل��َدًة يَ��ُج��ْز ول��م
تُ��ْح��ص��ي��ه��ا ال��َف��تْ��ِح بَ��ن��اُن َع��ْش��ٍر بَ��ْع��ِد ِم��ْن ��َل��ًة ُم��َح��جَّ َم��ّرْت َم��ْوِق��َع��ًة ِع��ْش��روَن
ص��اِل��ي��ه��ا ال��ل��ِه س��ب��ي��ل ف��ي و(خ��اِل��ٌد) ُم��وِق��ُده��ا ال��ل��ه س��ب��ي��ل ف��ي و(خ��اِل��ٌد)
ت��اِل��ي��ه��ا ال��ل��ِه آَي يُ��َق��بِّ��ُل ك��م��ا َف��ق��بَّ��َل��ه َح��ْف��ِص) (أب��ي أْم��ُر أت��اُه
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ه��ادي��ه��ا ال��نَّ��ْف��ِس ُم��ْس��تَ��ري��َح وَم��ْج��ِده َس��ْط��َوت��ه إبّ��اِن ف��ي ال��َع��ْزَل واس��تَ��ْق��بَ��َل
ُم��ن��اِدي��ه��ا ن��اَدى إذا ال��نِّ��زال ي��وَم وف��اِرِس��ه��ا َم��ْخ��زوٍم ل��ّس��يِّ��ِد ف��اْع��َج��ْب
َع��وال��ي��ه��ا َم��ْخ��زوٌم تُ��ح��رُِّك وال ِع��م��اَم��ِت��ه ف��ي َح��بَ��ِش��يُّ يَ��ُق��وُده
َح��واش��ي��ه��ا تُ��ْج��َرْح ل��م ال��نَّ��ْف��ِس وِع��ّزُة ُم��ْم��تَ��ِث��الً ال��َج��ّراِح إل��ى ال��ق��ي��اَد أْل��َق��ى
يُ��َف��دِّي��ه��ا م��اَل��ْت إذا وب��ال��ح��ي��اِة رايَ��ِت��ه ت��ح��َت يَ��م��ش��ي ل��ل��ُج��نْ��د وان��َض��مَّ
تَ��ْم��وي��ه��ا ال��َج��ّراِح إْم��َرَة ارتَ��َض��ى وال َخ��ل��ي��َف��ِت��ه ف��ي ُش��ك��وٌك َع��َرتْ��ه وم��ا
تَ��ْوج��ي��ه��ا ال��ل��ِه ن��ح��و ال��نَّ��ْف��َس ��ه َوجَّ ق��د ص��اِح��بَ��ه أّن يَ��ْدري ك��ان (ف��خ��اِل��ٌد)
تَ��ْرف��ي��ه��ا ل��ل��نّ��اِس ب��ه أراَد إالّ َع��َم��ٍل وال َق��ْوٍل ِم��ْن يُ��ع��اِل��ُج ف��م��ا
داِع��ي��ه��ا ال��ِف��ْرَدْوِس إل��ى َدع��اُه ل��ّم��ا (ُع��َم��ًرا) ل��ه ب��أْوالٍد أْوَص��ى ِل��ذاَك
بَ��واِك��ي��ه��ا تَ��ب��ك��ي أْن َم��ْخ��زوَم ن��س��اء َم��ْص��َرِع��ه ي��وِم ف��ي (ُع��َم��ٌر) نَ��َه��ى وم��ا
ب��اري��ه��ا ال��َق��ْوَس أْع��َط��ى ك��ان وق��د ف��ي��ه ص��اِح��ب��نَ��ا (ف��اروُق) ي��ا خ��اَل��ْف��َت وق��ي��ل:
يُ��داوي��ه��ا َم��ْن أْع��يَ��ْت ال��نَّ��ْف��ِس وِف��تْ��نَ��ُة ب��ه ال��ُم��ِس��ِل��م��ي��ن اِف��ت��ت��اَن ِخ��ْف��ُت ف��ق��ال:
ن��اِع��ي��ه��ا َع��يْ��ِن ف��ي َس��ْق��َط��ُة وأنّ��ه��ا َم��ْق��ِص��ِده تَ��أْوي��ِل ف��ي َ أْخ��َط��أ َه��ب��وه
ن��اب��ي��ه��ا ال��ِه��نْ��ِد ُس��ي��وَف يَ��ع��ي��َب ح��تّ��ى َزّل��تُ��ه ال��رأي َح��ص��ي��َف تَ��ع��ي��َب َف��ل��ْن
يَ��ط��وي��ه��ا ��ْدِر ال��صَّ ف��ي ُغ��لَّ��ًة َش��َف��ى وال َه��ًوى ال��َول��ي��ِد) (اب��ِن ف��ي يَ��تَّ��ِب��ْع ل��م ت��ال��ل��ِه
َم��واض��ي��ه��ا تُ��ثْ��َل��ْم ل��م م��ن��ه َع��زي��م��ًة ف��أتْ��ب��َع��ه َرأْيً��ا رأى ق��د ل��ك��نّ��ه
يُ��ن��اف��ي��ه��ا ف��ي��م��ا غ��ي��َره��ا َرَع��ى وال ُخ��ُؤوَل��تَ��ه ال��َم��وَل��ى ط��اَع��ِة ف��ي يَ��ْرَع َل��ْم
يُ��بْ��دي��ه��ا ال��َح��دِّ ف��ي َرأَف��ٍة ِم��ْن َل��َديْ��ه يَ��أُخ��ذُه ��ْوُط وال��سَّ اب��نُ��ه أص��اَب وم��ا
تَ��نْ��زي��ه��ا واألْغ��راِض ال��نَّ��ق��اِئ��ِص ع��ن نَ��زََّه��ه (ال��ف��اُروَق) بَ��َرأ اّل��ذي إّن
��ي��ه��ا يُ��نَ��قِّ م��ا ف��ي��ه��ا أْودََع ال��ل��ُه ِط��ي��نَ��تُ��ه ال��ِف��ْرَدْوِس ِم��ْن ُخ��ْل��ٌق ف��ذاَك
يُ��ْغ��وي��ه��ا ال��ِح��ْرُص ال يَ��ْع��ِرُف��ه��ا، ال��ِح��ْق��ُد ال يَ��ْص��َح��بُ��ه��ا ال��ظَّ��ْل��ُم ال يَ��ْس��ُك��نُ��ه��ا، ال��ِك��بْ��ُر ال

العاص بن وَعْمرو ُعَمر

وال��ي��ه��ا وْه��َو ب��ِم��ْص��ٍر تَ��َخ��ْف��ه وَل��ْم ثَ��ْرَوتَ��ه ��ّواس ال��سُّ داِه��يَ��َة ش��اَط��ْرَت
بَ��وادي��ه��ا ف��ي (َع��ْم��ًرا) تَ��ْج��َه��ُل ول��س��َت َح��واِض��ِره��ا ف��ي (َع��ْم��ًرا) تَ��ْع��ِرُف وأن��َت
يُ��ْخ��ط��ي��ه��ا ل��ي��َس ب��رأٍي ال��ُخ��ط��وَب يَ��ْرم��ي داِه��يَ��ًة ال��ع��اِص ك��اب��ن األرُض تُ��نْ��ِب��ت ل��م
يُ��ْزج��ي��ه��ا األْج��م��اِل إل��ى (َع��ْم��ُرو) وق��اَم ب��ه أَم��ْرَت ف��ي��م��ا ِح��ي��ل��ًة يُ��ِرغ ف��َل��ْم
ف��اش��ي��ه��ا األْرِض ف��ي وَف��َش��ا أْم��والُ��ه َك��ثُ��َرْت وق��د م��ن��ه��ا ع��اِم��الً تُ��ِق��ْل وْل��م
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هللا عبد وولده عمر

َم��راع��ي��ه��ا ف��ي ع��ل��ي��ه��ا اطَّ��َل��ْع��َت ل��ّم��ا أيْ��نُ��َق��ه ال��ل��ِه) (َع��ب��ُد اب��نُ��َك َوَق��ى وم��ا
أع��ال��ي��ه��ا اه��تَ��زَّت ق��د ال��ُق��ص��ور ِم��ث��َل س��اِرح��ٌة وه��ي ِح��م��اُه ف��ي رأيْ��تَ��ه��ا
يُ��ْروي��ه��ا ك��ان أو َوَل��ِدي يَ��ُك��ْن ل��م ل��و يُ��ْش��ِب��ُع��ه��ا ال��ل��ِه) (ع��ب��ُد ك��ان م��ا ف��ق��ل��َت:
��ي��ه��ا يُ��نَ��مِّ َح��ْف��ٍص) (أب��ي ب��اس��ِم وب��اَت ِت��ج��اَرت��ه ف��ي ب��ج��اه��ي اس��ت��ع��اَن ق��د
ش��اري��ه��ا َق��بْ��ل ف��ي��ه��ا ال��زِّي��ادِة َح��قَّ ل��ه إّن ال��م��اِل َل��ب��يْ��ِت ال��نِّ��يَ��اَق ُرّدوا
ُم��ْس��تَ��م��ي��ِح��ي��ه��ا ف��أْغ��نَ��ْت ُح��ق��وًق��ا َردَّْت واِض��ُع��ه��ا ل��ل��ِه ُخ��ّط��ٌة وه��ذه
َم��ب��ان��ي��ه��ا م��ن َم��بْ��ن��ى غ��ي��ْر ال��َوَرى ب��ي��َن ج��اِن��بُ��ه��ا ال��َم��نْ��ُش��وُد االش��ت��راك��يّ��ُة م��ا
أْه��ل��ي��ه��ا ق��ب��َل َع��َرف��وه��ا ف��إنّ��ه��ْم وَم��نْ��ِب��تَ��ه��ا أْه��ل��ي��ه��ا نَ��ْح��ُن ن��ك��ْن ف��إْن

حجاج بن ونرص عمر

ويَ��بْ��ِك��ي��ه��ا تَ��بْ��ك��ي��ه ال��م��دي��ن��ِة ع��ِن ف��غ��رَّبَ��ه (نَ��ْص��ٍر) ع��ل��ى ال��َج��م��اُل َج��نَ��ى
ح��اِوي��ه��ا ��بْ��ِق ال��سَّ َق��َص��ب��اُت وأتْ��َع��بَ��ْت ص��اِح��بَ��ه��ا ال��ُح��ْس��ِن َق��ِس��م��اُت َرَم��ْت وَك��ْم
ج��اِن��ي��ه��ا ك��فُّ ع��ل��ي��ه��ا اس��ت��ط��اَل��ْت ل��م��ا َرْونَ��ِق��ه��ا ُح��ْس��ُن ل��وال ال��رَّْوِض وَزْه��َرُة
يُ��َح��لِّ��ي��ه��ا أْن خ��ل��ي��ق َج��ب��ي��ٍن ع��ل��ى َع��َج��ُب َف��يْ��ن��انَ��ٌة ��ٌة ِل��مَّ ل��ه ك��ان��ت
يَ��ْس��ب��ي��ه��ا ال��ُح��ْس��ُن وك��اد إل��ي��ه َش��ْوًق��ا َع��ق��اِئ��لُ��ه��ا م��اَل��ْت َم��ش��ى أنَّ��ى وك��ان
َل��ي��ال��ي��ه��ا ف��ي تَ��َم��نٍّ ولِ��ْل��ِح��س��ان َش��َغ��ًف��ا ب��اس��ِم��ه ال��لَّ��ي��ال��ي ت��ح��َت َه��تَ��ْف��َن
ح��ال��ي��ه��ا ال��ُح��ْس��ِن ف��ي ع��اِط��لُ��ه��ا ف��ف��اَق ب��ه أتَ��يْ��َت ل��ّم��ا ��تَ��ه ل��مَّ َج��َزْرَت
تَ��م��ادي��ه��ا أْخ��ش��ى ِف��تْ��نَ��ٌة ف��إنّ��ه��ا َم��دي��نَ��ِت��ه��ْم ع��ن ْل تَ��َح��وَّ ف��ي��ه َف��ِص��ْح��َت
َس��واف��ي��ه��ا َه��بَّ��ْت إْن ال��َح��ْرِب ك��ِف��تْ��نَ��ِة نَ��واِف��ُح��ه��ا َه��بَّ��ْت إّن ال��ُح��ْس��ِن وِف��تْ��ن��ُة

كرسى ورسول ُعَمر

راِع��ي��ه��ا وه��و ُع��ْط��الً ال��رَِّع��يّ��ِة ب��ي��َن ُع��َم��ًرا رأى أْن (ِك��ْس��رى) ص��اِح��َب وراَع
يَ��ح��م��ي��ه��ا واألح��راِس ال��ُج��نْ��ِد م��ن س��وًرا ل��ه��ا أّن ال��ُف��ْرِس ب��ُم��ل��وِك وَع��ْه��ُده
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َم��ع��ان��ي��ه��ا أْس��م��ى ف��ي ال��َج��الل��َة ف��ي��ه ف��رأى نَ��ْوِم��ه ف��ي ُم��ْس��تَ��ْغ��ِرًق��ا رآه
يُ��بْ��ل��ي��ه��ا ال��َع��ْه��ِد ُط��وُل ك��اَد ب��بُ��ْرَدٍة ُم��ْش��تَ��ِم��الً ْوِح ال��دَّ ِظ��لِّ ت��ح��َت ال��ثَّ��رى ف��وَق
ب��أيْ��دي��ه��ا وال��ّدن��ي��ا األك��اِس��ِر ِم��َن يُ��ْك��ِب��ُره ك��ان م��ا َع��يْ��ِن��ه ف��ي ف��ه��اَن
يَ��ْروي��ه��ا: ال��ج��ي��ل بَ��ْع��َد ال��ج��ي��ُل وأْص��بَ��َح َم��ثَ��الً أْص��بَ��َح��ْت َح��قٍّ َق��ْوَل��َة وق��ال
ه��ان��ي��ه��ا ال��َع��يْ��ِن ق��ري��ِر نَ��ْوَم ف��ِن��ْم��َت بَ��ي��نَ��ُه��ُم ال��َع��ْدَل أَق��ْم��َت ل��ّم��ا أِم��نْ��َت

والشورى ُعَمر

ُم��ِح��بِّ��ي��ه��ا ع��ن َخ��يْ��ًرا َربُّ��َك َج��زاَك وح��اِرَس��ه��ا ��ورى ال��شُّ راي��َة راِف��ًع��ا ي��ا
تُ��ع��ان��ي��ه��ا آالٌم ول��ل��َم��ِن��يّ��ِة َدْوَل��ِت��ه��ا ت��أي��ي��ٍد ع��ن ال��نَّ��ْزُع يُ��ْل��ِه��َك ل��م
وتَ��نْ��ب��ي��ه��ا إن��ذاًرا ال��َج��م��اع��ِة إل��ى يَ��ْح��ِم��لُ��ه ل��ل��ِم��ْق��داِد أْم��َرَك أنْ��َس ل��م
َه��وادي��ه��ا ف��ي واض��ِرْب ��يْ��َف ال��سَّ ف��َج��رِِّد ُش��َع��بً��ا رأْيُ��ه��ا ثَ��الٍث بَ��ْع��َد َظ��لَّ إْن
َم��رام��ي��ه��ا ع��ن ُم��رٍّا ال��َم��ِن��يّ��ِة َط��ْع��ُم يَ��ْص��ِرُف��ه��ا ل��ي��س نَ��ْف��ٍس ل��ق��ّوِة ف��اع��َج��ْب
ويُ��ْع��ل��ي��ه��ا يَ��بْ��ن��ي��ه��ا ع��اَش م��ا ف��ع��اَش ب��َم��ْوِض��ع��ه��ا ��ورى ال��شُّ بَ��ن��ي ع��ِي��ُد َدَرى
يُ��ْش��ق��ي��ه��ا ال��َف��ْرِد ورأُي ال��ِخ��الِف َرْغ��َم ب��ه ال��ِب��الُد تَ��ْش��ق��ى ال ال��ج��م��اِع��ة رأُي

ُزهِده من ِمثاُل

ُم��ْغ��ري��ه��ا ُدن��ي��اَك م��ن يَ��ُغ��رََّك ف��ل��م وِزي��نَ��ت��ه��ا ال��دُّن��ي��ا ع��ن َص��َدْف��َت َم��ْن ي��ا
زاِه��ي��ه��ا األثْ��واِب م��ن يُ��ْل��ِب��ُس��وَك أْن َرأْوا ح��ي��ن ال��ش��اِم ب��ب��اب رأي��َت م��اذا
َم��رائ��ي��ه��ا تَ��ْح��لُ��و ��َم��ٌة ُم��َط��هَّ َخ��يْ��ٌل تَ��ْق��ُدُم��ه ال��ِب��ْرذَْوِن ع��ل��ى ويُ��ْرِك��بُ��وَك
ِب��َع��ال��ي��ه��ا تُ��ْزه��ى م��ا ال��بَ��راذي��ِن وف��ي ب��راك��ِب��ه ُم��خ��ت��االً َف��َه��ْم��َل��َج َم��ش��ى
أْدري��ه��ا ل��س��ُت ح��اٌل وداَخ��َل��تْ��ن��ي يَ��ْق��تُ��لُ��ن��ي ال��زَّْه��ُو ك��اَد ق��وُم، ي��ا ف��ِص��ْح��َت:
ب��ف��اِن��ي��ه��ا ب��اق��ي��ِه ب��يْ��َع ويَ��ْرتَ��ض��ي (ُع��َم��ُر) ُدنْ��ي��اُك��ُم إل��ى يَ��ْص��ب��و وك��اد
ب��اِل��ي��ه��ا ال��ي��وَم َف��َح��ْس��ب��ي ِث��ي��اب��ي ُردُّوا بَ��َدالً ب��ه أبْ��غ��ي ف��ال ِرك��اب��ي ُردُّوا

َرْحَمته ِمن ِمثاٌل
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يُ��ذْك��ي��ه��ا وْه��َو م��ن��ه تَ��أُْخ��ذُ وال��ن��اُر ُم��نْ��بَ��ِط��ًح��ا ال��ِق��ْدِر أم��اَم رآُه وَم��ْن
ف��ي��ه��ا ف��ي غ��اَب وُف��وُه ال��دُّخ��اُن م��ن��ه��ا ِل��ْح��يَ��ِت��ِه أثْ��ن��اء ف��ي تَ��خ��لَّ��ل وق��د
رائ��ي��ه��ا — ال��ل��ِه َل��َع��ْم��ُر — تَ��ُروُع ح��اٍل ع��ل��ى ال��ُم��ْؤم��ن��ي��َن أم��ي��َر ُه��ن��اَك رأى
َم��آِق��ي��ه��ا س��اَل��ْت َخ��ْش��يَ��ٍة ِم��ْن وال��َع��يْ��ُن َغ��ِدِه ف��ي ال��ن��اِر َخ��ْوَف ال��ن��اَر يَ��ْس��تَ��ْق��ب��ُل

وَوَرِعه ِفه تََقشُّ من ِمثاُل

َغ��واش��ي��ه��ا ع��ن��ه��م تَ��ن��ج��ل��ي أو ال��ُج��وِع ف��ي َش��ِرْك��تَ��ُه��ُم َق��ْوٌم ٍة ِش��دَّ ف��ي ج��اَع إْن
ُم��ول��ي��ه��ا ُس��بْ��ح��اَن َم��نْ��ِزَل��ٌة ال��زُّْه��د ف��ي — ب��َق��بْ��َض��ِت��ه وال��دُّن��ي��ا — ال��َخ��ل��ي��ف��ِة ُج��وُع
تَ��ْش��ِب��ي��ه��ا (ل��ل��ف��اُروِق) يُ��ح��اِوُل َم��ْن أْو وس��ي��َرتَ��ه َح��ْف��ٍص) (أب��ا يُ��ب��اري ف��َم��ْن
ف��أْش��ِري��ه��ا ال��َح��ْل��وى ثَ��َم��ُن ل��ي أيْ��َن ِم��ْن ل��ه��ا: ف��ق��اَل ال��َح��ْل��وى َزْوُج��ه اش��تَ��َه��ْت ي��وَم
تَ��ْج��زي��ه��ا َح��ْل��واِك َع��ْن ال��ُخ��بْ��ز ف��ِك��ْس��َرُة ج��اِم��َح��ًة ال��نَّ��ْف��ِس َش��َه��واِت تَ��ْم��تَ��ط��ي ال
ُم��وِح��ي��ه��ا ط��اوَْع��ِت إذا إل��ي��ِك تُ��وِح��ي ب��م��ا ال��ُم��ْس��ِل��م��ي��ن م��اِل بَ��يْ��ُت يَ��ف��ي وَه��ْل
أبْ��غ��ي��ه��ا ك��ن��ُت نَ��ْف��ٍس ل��ح��اَج��ِة م��االً أْرَزُؤُه َل��ْس��ُت إنِّ��ي ال��ل��ُه َل��َك ق��ال��ت:
ي��ه��ا أَس��وِّ ح��اٍل ع��ل��ى يَ��ْوٍم ك��لِّ ف��ي َوِظ��ي��َف��ِت��ن��ا م��ن ش��يْ��ئً��ا أَج��نِّ��ُب ل��ِك��ْن
أث��نِّ��ي��ه��ا ال إنِّ��ي ثُ��ّم َش��َريْ��تُ��ه��ا يُ��ك��اف��ئُ��ه��ا م��ا َم��َل��ْك��ن��ا م��ا إذا ح��تّ��ى
ك��اِس��ي��ه��ا نَ��ْف��َس تُ��ْغ��ن��ي ال��ق��ن��اع��َة أنَّ ج��اَه��ل��ًة ك��ن��ِت إْن واع��َل��م��ي اذه��ب��ي ق��ال:
��ي��ه��ا تَ��َش��هِّ ِم��ْن ل��تَ��ْق��ض��ي ُدَريْ��ِه��م��اٍت ح��اِم��َل��ٌة وه��ي َخ��ْم��ٍس بَ��ْع��د وأْق��بَ��َل��ْت
ف��ي��ه��ا ل��ي َح��قَّ ال إذ ال��دَّراه��َم ه��ذي َف��دِع��ي غ��اِف��الً ِم��نِّ��ي نَ��بَّ��ْه��ِت ف��ق��ال:
ُم��ْس��تَ��زي��دي��ه��ا ويَ��نْ��َه��ى ال��َك��ف��اِف ع��ل��ى ب��ُم��وِف��يَ��ٍة يَ��رَض��ى ُع��َم��ٍر ع��ل��ى َويْ��ل��ي
ُردِّي��ه��ا ال��م��اِل ل��بَ��يْ��ِت ف��ُق��وم��ي أْول��ى ب��ه ف��ال��ُم��ْس��ِل��ُم��وَن ُق��وت��ن��ا َع��ْن زاد م��ا
تُ��ح��اك��ي��ه��ا أْخ��الُق ال��نُّ��بُ��ّوِة ب��ع��د ُع��ِه��َدْت وم��ا ك��ان��ت أْخ��الُق��ه ك��ذاَك

َهيْبَته من ِمثاٌل

َع��وادي��ه��ا تَ��ْع��ُدو ف��ال ال��ُخ��ط��وَب تَ��ثْ��ن��ي َه��يْ��بَ��تُ��ه واإلس��الِم ال��ج��اه��ل��يّ��ة ف��ي
يُ��ْف��ش��ي��ه��ا ل��ي��َس ول��ك��ْن ل��ل��ع��اَل��م��ي��ن َم��ْرَح��َم��ٍة أْس��راُر ِش��دَّت��ه َط��يِّ ف��ي
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ذَراري��ه��ا تَ��ْرَع��ى وال��دٍة ُف��ؤاُد َص��راَم��ت��ه أْوَف��ى ف��ي َج��نْ��بَ��يْ��ه وب��يْ��َن
ع��اِت��ي��ه��ا ال��نَّ��ْف��ِس َغ��ويَّ أَخ��اَف��ْت ف��ك��ْم ِدّرتُ��ه ال��َم��ْص��ق��وِل ��اِرِم ال��صَّ ع��ن أْغ��نَ��ْت
ِب��وادي��ه��ا ُم��ج��ت��اًزا ال��بُ��ْط��ُل يَ��نْ��ِزُل ال ل��ص��اِح��ِب��ه��ا (م��وس��ى) ك��َع��َص��ا ل��ه ك��ان��ت
َم��اله��ي��ه��ا ف��ي ال��َغ��وان��ي ح��تّ��ى وراَع َم��الِع��ِب��ه��ا ف��ي ال��ذَّراري ح��تَّ��ى أخ��اَف
تُ��ْه��ِدي��ه��ا ال��ل��ِه ل��َرس��وِل أنْ��ش��ودًة نَ��ذََرْت ق��د ل��ل��ِه اّل��ت��ي ِت��ْل��َك أَريْ��َت
أْغ��نِّ��ي��ه��ا ��ي ُدفِّ َل��َع��َل��ى َغ��ْزَوٍة م��ن ل��ن��ا ال��نَّ��ب��يُّ ع��اَد ل��ئ��ن نَ��ذَْرُت ق��ال��ْت:
ن��اِدي��ه��ا أْرج��اءَ َط��ْل��َع��ِت��ه أنْ��واُر َم��ألْت وق��د ال��ه��ادي َح��ْض��َرَة ��َم��ْت ويَ��مَّ
ُم��ْش��ِج��ي��ه��ا ش��اءَ م��ا ب��أل��ح��ان��ه��ا تُ��ْش��ج��ي وان��َدَف��َع��ْت ب��ال��دُّفِّ وَم��َش��ْت واس��ت��أذَنَ��ْت
أغ��ان��ي��ه��ا ِم��ْن َع��ل��ي��ه��ا يُ��ن��ِك��راِن ال ب��ج��اِن��ب��ه بَ��ْك��ٍر) (وأب��و (وال��م��ص��ط��ف��ى)
يُ��ْرِدي��ه��ا ال��َخ��ْوُف وك��اَد ُق��واه��ا خ��اَرْت (ُع��َم��ر) ل��ه��ا بُ��ْع��ٍد ِم��ْن الَح إذا ح��ت��ى
تَ��ْط��وي��ه��ا األْرَض اّن ل��و َوَودَّْت ِم��نْ��ُه َف��َرًق��ا ثَ��ْوِب��ه��ا ف��ي ��ه��ا ُدفَّ وَخ��بَّ��أْت
��ي��ه��ا يُ��َخ��شِّ َح��ْف��ص) (أب��ي بَ��ْط��ُش ف��ج��اءَ يُ��ْؤنِ��ُس��ه��ا ال��ل��ِه رس��وِل ِح��ْل��ُم ك��اَن ق��د
يُ��واس��ي��ه��ا َم��ْع��نً��ى اب��ِت��س��اَم��ِت��ه وف��ي ُم��بْ��تَ��ِس��ًم��ا ال��ل��ِه َوْح��ِي َم��ْه��ِب��ُط ف��ق��اَل
ُم��ْخ��ِزي��ه��ا ب��أَس تَ��ْخ��َش��ى ال��ش��ي��اط��ي��َن إّن ُع��َم��ًرا رأى ل��ّم��ا َش��يْ��ط��انُ��ه��ا، َف��رَّ ق��د

الحّق إىل ُرجوِعه من ِمثاُل

تَ��ع��اط��ي��ه��ا ف��ي وَج��دُّوا َم��ك��انً��ا ل��ه��ْم ف��ان��تَ��بَ��ذُوا ب��ال��رَّاِح َولِ��ُع��وا وِف��تَْ��ي��ٍة
س��اِج��ي��ه��ا األْرج��اءِ ُم��ْع��تَ��ِك��ٌر وال��ل��ي��ُل ب��ه��ْم َع��ِل��ْم��َت ل��ّم��ا ح��اِئ��َط��ُه��ْم َظ��َه��ْرَت
وح��اِس��ي��ه��ا س��اِق��ي��ه��ا ذُؤابَ��َة تَ��ْع��لُ��و أَخ��ذَْت ق��د وال��َخ��ْم��ُر تَ��بَ��يَّ��ن��تَ��ُه��ْم ح��تّ��ى
تَ��ْس��ِف��ي��ه��ا ِج��ئْ��َت م��ا ع��ل��ى أْوَس��ُع��وَك أْن َل��ِب��ثُ��وا ف��م��ا ف��ي��ه��ا آراءَُه��م ��ْه��َت َس��فَّ
تَ��ْف��ِق��ي��ه��ا (ال��ف��اُروَق) بَ��َرُع��وا ق��د ��ْرِب ب��ال��شَّ ف��إذا دي��ن��ِه��ْم ف��ي تَ��ْف��ق��ي��َه��ُه��ْم وُرْم��َت
تُ��ب��ال��ي��ه��ا ال ب��ث��الِث وِج��ئْ��تَ��ن��ا ب��واِح��َدٍة ِج��ئْ��ن��ا ق��د م��ك��انَ��َك ق��ال��وا:
آِت��ي��ه��ا ال��ِح��ي��ط��اِن م��ن يُ��َزنُّ ف��ق��د ُع��َم��ُر) (ي��ا األبْ��واِب م��ن ال��بُ��ي��وَت ف��أِْت
تَ��َح��يِّ��ي��ه��ا أو ب��داٍر تُ��ِل��ّم وال بُ��ي��وتَ��ُه��ُم تَ��ْغ��َش��ى أْن ال��ن��اَس واس��ت��أِذن
نَ��واِه��ي��ه��ا تَ��ذُْك��ْر ف��ل��ْم ع��ن��ه ب��ال��نَّ��ْه��ي نَ��َزَل��ْت ق��د اآلُي ف��ه��ذي ��ْس تَ��َج��سَّ وال
يُ��ْم��ِل��ي��ه��ا ال��ل��ِه ِك��ت��اَب رأيْ��َت ل��ّم��ا ��تَ��ُه��ْم ُح��جَّ أْك��بَ��ْرَت وق��د ع��ن��ه��م ف��ُع��ْدَت
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ع��اِص��ي��ه��ا ب��اآلي��اِت ��َك يَ��ُح��جَّ أْن ِم��ْن َح��َرٍج ع��ل��ى ك��ان��وا وإْن أِن��ْف��َت وم��ا

الرِّْضوان وَشَجَرُة ُعَمُر

ِت��ي��ه��ا َرأِْس��ه��ا م��ن ال��ُم��ْص��ط��ف��ى بَ��بْ��يَ��ع��ِة َرَف��َع��ْت ق��د ��ْرِح ال��سَّ س��م��اءِ ف��ي وَس��ْرَح��ٍة
تَ��ْش��ِوي��ه��ا ل��ل��دِّي��ِن تَ��ْط��واُف��ُه��ْم وك��اَن ب��ه��ا ال��طَّ��واِف ف��ي غ��اَل��ْوا ح��ي��َن أَزْل��تَ��ه��ا

الخاتمة

أْح��ِك��ي��ه��ا ول��ألْع��ق��اِب ل��ل��ّش��اِه��دي��َن َدْوَل��ِت��ِه َع��ْه��ِد ف��ي َم��ن��اِق��بُ��ه ه��ذي
واِع��ي��ه��ا نَ��ْف��َس تَ��ْغ��ُدو ال��ط��ب��ائ��ع ِم��ن ن��اِب��َل��ٌة م��ن��ه��َن واِح��دٍة ك��لِّ ف��ي
م��اِض��ي��ه��ا ِم��ْرآَة ل��ح��اِض��ِره��ا تَ��ْج��لُ��و ن��اِب��تَ��ًة اإلْس��الِم أّم��ِة ف��ي َل��َع��لَّ
ب��اِن��ي��ه��ا ع��انَ��اُه وم��ا ��روِح ال��صُّ م��ن أواِئ��لُ��ه��ا ش��اَدْت م��ا بَ��ْع��َض تَ��َرى ح��تّ��ى
غ��اِف��ي��ه��ا َع��يْ��َن م��ن��ه��ا يُ��نّ��بِّ��ه ح��تّ��ى (ُع��َم��ٍر) ِم��ْن ك��اَن م��ا تَ��َرى أْن وَح��ْس��بُ��ه��ا

الكريم عبد عرسان محّمد تحيّة (31)

حني ١٩١٩م سنة يوليو ٧ يف شربد فندق يف لتكريمه أقيم الذي الحفل يف أنشدها
الغالل تّجار لسان عىل وهي مّرة، أّول الحكومة من استقال

وال��َك��م��اِل ل��ل��نَّ��زاَه��ِة ِم��ث��االً ف��ي��ن��ا َف��َل��ِب��ثْ��َت ع��اَش��ْرتَ��ن��ا ل��ق��د
ال��ظِّ��الِل َم��ْم��ُدوَد ك��ان وَع��ْدٍل ال��َم��زاي��ا َم��ْح��ُم��وَد ك��ان ب��ِح��ْل��ٍم
يُ��ب��ال��ي ال ب��ال��وظ��اِئ��ِف ف��ِم��ثْ��لُ��َك َض��يْ��ٍم إب��اءَ اع��تَ��َزْل��َت ُك��نْ��َت ف��إْن
ال��ِغ��الِل َح��بّ��اِت ب��َق��ْدِر إل��ي��َك ُش��ْك��ًرا تَ��ُس��وُق ال��ُق��ل��وِب ف��َح��بّ��اُت

١٩١٩م) سنة أغسطس ١٤ يف (نرشت بك شوقي أحمد تحيّة (32)

ولكنّه باألندلس، منفاه من مرص إىل قدومه عند بها ليستقبله أعّدها قد حافظ وكان
إىل رسالته يف قال كما املحتوم، القدر يلحقه أن مخافة قدومه قبل بنرشها عّجل

األهرام
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بَ��ي��اِن��ِه ِس��ْح��َر ِم��ْص��ُر ي��ا َف��تَ��ن��ظَّ��ِري َزم��اِن��ِه َع��بْ��َق��ِريُّ ال��ِك��ن��انَ��َة َوَرَد
ُح��س��اِن��ه وَع��ْوِد َدْوَل��ِت��ه ب��ق��ي��اِم ال��نُّ��َه��ى ُم��ْل��َك ف��َه��نِّ��ئ��وا ال��ُح��س��اُن وأت��ى
َج��َري��اِن��ِه ع��ن ف��ي��ه أْم��َس��َك وال��م��اءُ ب��َس��ْم��ِع��ِه إل��ي��ه أْل��َق��ى ق��د ال��نِّ��ي��ُل
أْف��ن��اِن��ِه ع��ل��ى ُم��ْس��تَ��ِم��ٌع وال��ط��ي��ُر ��ٌع ُخ��شَّ وال��َخ��م��اِئ��ُل ُم��ْص��ٍغ وال��زَّْه��ُر
أْش��ج��اِن��ِه ِم��ْن تَ��ْش��ف��ي��ه َش��ْوِق��يَّ��ٍة ألنْ��َدلُ��ِس��يَّ��ٍة َش��ْوٍق ف��ي وال��ُق��ْط��ُر
ألذاِن��ِه أْح��َم��ٍد ��ِة أمَّ إْص��غ��اءَ ُم��تَ��َرنِّ��ًم��ا َش��دا إْن ألْح��َم��َد يُ��ْص��ِغ��ي
أْح��زاِن��ِه ِم��ْن ع��ان��اُه م��ا يَ��ْك��ِف��ي��ه ِع��ْط��َف��ه واه��ُزْز ال��نِّ��ي��َل وَغ��نِّ ف��اص��َدْح
بُ��نْ��ي��اِن��ِه ِم��ْن ك��ان م��اذا وال��َق��ْص��َر َرأيْ��تَ��ه��ا ك��ي��ف ال��َح��ْم��راء ل��ن��ا واذك��ر
أْرك��اِن��ِه م��ن ال��دَّْه��ِر ُص��ُروُف أبْ��َق��ْت اّل��ذي وم��ا ذُراُه ِم��ْن ت��َح��طَّ��َم م��اذا
ُس��ّك��اِن��ِه م��ن ال��نَّ��ْج��ُم ك��ان أيّ��اَم وبُ��ن��اِت��ه وأْه��ِل��ه ع��ل��ي��ه واًه��ا
َريْ��ع��اِن��ِه ف��ي ال��َم��بْ��ِك��يُّ وَش��ب��ابُ��ه ج��اُه��ه َع��ري��ٌض أنْ��َدلُ��ٍس ُم��ْل��ُك إذْ
أْع��واِن��ِه م��ن األْق��داِر وك��ت��اِئ��ُب َع��ْه��ِده آي��ُة وال��ُع��ْم��راُن ال��َف��تْ��ُح
ِج��ي��راِن��ِه ع��ل��ى يَ��ْخ��َل��ُع��ه ك��اَن ق��د َح��ض��اَرٍة ِل��ب��اَس ال��دُّن��ي��ا ب��ه َل��ِب��َس��ْت
إنْ��س��اِن��ِه وم��ن ال��دُّن��ي��ا أنْ��ِس��ه م��ْن وأْق��َف��َرْت وزاَل ب��ش��اَش��تُ��ه زاَل��ْت
ِك��ت��م��اِن��ِه ع��ن األْرِض َص��ْدُر ض��اَق ه��ل تُ��َرى ف��ي��ا ال��زَّواِل ِس��رَّ ال��ثَّ��َرى وَط��َوى
ش��اِن��ِه ع��ن ُم��س��اِئ��الً َوَق��ْف��َت ل��ّم��ا وأْف��َص��َح��ْت ال��طُّ��ل��وُل ت��ل��َك ف��تَ��ك��لَّ��َم��ْت
ِت��ي��ج��اِن��ِه ف��ي ك��ان ق��د ُد وتَ��َع��دُّ تَ��َف��رٌُّق ُه��ن��اَك نَ��ْك��بَ��تَ��ه وَل��ع��لَّ
آِن��ِه ف��ي ن��ابَ��ه م��ا َه��وَّنَ��ْت ق��د أيّ��ام��ن��ا ع��ل��ى رأيْ��ن��اه��ا ِع��بَ��ٌر
ِك��ي��اِن��ِه ل��َه��دِّ ��َرًة ُم��ش��مِّ ج��اءَْت ح��واِدٍث إثْ��َر ال��َك��ْوِن ف��ي وَح��واِدٌث
أْك��واِن��ِه ف��ي األْك��واِن وُم��َق��لِّ��ِب ال��ُع��ال ��م��واِت ال��سَّ َج��بّ��اِر ُس��بْ��ح��اَن
إْخ��واِن��ِه ِم��ْن ال��َم��ْرُج��وِّ ب��األبْ��َل��ِج وَم��ْرَح��بً��ا ال��َم��ْش��ِرَق��يْ��ِن ِب��َش��ْم��ِس أْه��الً
أْع��ي��اِن��ِه ف��ي ��ْع��ِر ال��شِّ ُف��ؤاَد َج��َرَح��ْت وُزْم��َرٍة ال��ّزم��اِن م��ن إل��ي��َك أْش��ُك��و
َج��ن��اِن��ِه ِم��ْلءُ وال��ُع��ْج��ُب ب��َق��ري��ض��ه ال��َوَرى َح��َص��َب أْف��ِق��ه ع��ن خ��ارٍج ك��م
أْرداِن��ِه ِم��ْن تَ��ُه��بُّ ال��ُغ��روِر ري��ُح ال��ُخ��ط��ا ُم��تَّ��ئ��َد ال��نّ��اِس ب��ي��ن يَ��ْخ��ت��اُل
ل��س��اِن��ِه ب��ط��وِل ِم��ْح��نَ��تَ��ن��ا وأط��اَل َل��ْف��ِظ��ه ب��َج��نْ��َدِل َم��ْس��َم��َع��ن��ا َص��كَّ ك��م
إْع��الِن��ِه م��ن ��مُّ ال��صُّ اس��ت��غ��اث ح��تّ��ى نَ��ْف��ِس��ِه ع��ن بَ��يْ��نَ��ن��ا يُ��ْع��ِل��ُن زاَل م��ا
ُط��ْغ��ي��اِن��ِه ف��ي ��يْ��ُل ال��سَّ ذاَك واش��تَ��دَّ ُغ��روُرُه��ْم ف��زاَد ل��ه��م ال��ُه��داُة نَ��َص��َح
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أْوث��اِن��ِه ع��ن ال��بُ��وِذيَّ يَ��ْل��ِف��ِت ل��م ��ٌل ُم��َف��صَّ وْه��و ال��ُف��ْرق��اَن تَ��َر ل��م أو
ُف��ْرس��اِن��ِه م��ْن ف��َل��ْس��َت ال��َق��ري��َض َخ��لِّ أْح��َم��ًدا يَ��ْش��ئُ��و ق��ام ق��د ل��ّل��ذي ُق��ْل
م��ي��زاِن��ِه ف��ي رِّ ب��ال��دُّ ل��َظ��َل��ْم��تَ��ه ِق��ْس��تَ��ه ل��و أْوزاِن��ِه ف��ي ��ع��ُر ال��شِّ
أواِن��ِه بَ��ْع��َد ج��اء ق��د يَ��ُك��ْن ل��م إْن أواِن��ِه َق��بْ��َل ج��اء ق��د أْم��ُرُؤ ه��ذا
َش��يْ��ط��اِن��ِه م��ن ب��ال��ل��ِه ف��تَ��َع��وُّذًا ِم��نْ��بَ��ًرا تَ��س��نَّ��َم أو ِش��ع��ًرا ق��ال إْن
َط��ي��َراِن��ِه ف��ي يَ��ْس��تَ��نُّ ��ه��ا ال��سُّ ف��وَق ف��اْع��تَ��ل��ى بُ��راًق��ا ل��ه ال��َخ��ي��اَل تَ��ِخ��ذَ
ب��ع��ن��اِن��ِه ُم��ْم��ِس��ًك��ا ال��َح��ق��ي��ق��ٍة ُروُح يَ��ُك��ْن ل��م ل��و َع��ثْ��َرًة ي��أَم��ُن ك��ان م��ا
إت��ي��اِن��ِه ف��ي األذْه��اُن تَ��ْط��َم��ُع أو ُم ُم��تَ��َق��دِّ يَ��أِْت��ِه ل��م ب��م��ا ف��أت��ى
ِدي��واِن��ِه ف��ي ال��رُّّواُد يَ��بْ��ِغ��ه ل��م َم��نْ��َه��ٌل ول��ل��ح��ق��ي��ق��ِة ل��ل��َخ��ي��اِل ه��ل
ُج��م��اِن��ِه ب��نَ��ْظ��ِم يَ��ْل��ُه��و إذْ ل��يَ��ِج��دُّ وإنّ��ه نَ��ِج��دُّ إذْ َل��نَ��ْل��ُه��و إنّ��ا
ب��ِس��ن��اِن��ِه ��ه��ا وال��سُّ ال��ثُّ��َريّ��ا ه��اَم َق��ص��ي��ُره��ا ش��كَّ ش��اءَ ل��و أْق��الُم��ه
ِوْج��داِن��ِه َه��َوى يُ��نْ��ِك��ُره ل��ي��َس م��ا وَج��ن��انُ��ه َع��ْق��لُ��ه ع��ل��ي��ه��ا يُ��ْم��ل��ي
واس��ِت��ئْ��ذاِن��ِه َل��َديْ��ه ال��ُم��ث��وِل َق��بْ��َل يَ��نْ��ِط��ُق��وا أْن ُش��ع��راِئ��ن��ا ع��ل��ى بَ��ْس��ٌل
ُخ��ْل��ق��اِن��ِه ف��ي ف��ه��اَن األدي��ِم َخ��َل��َق ال��ِب��َل��ى ي��ُد َك��َس��تْ��ه وق��د ال��ق��دي��َم ع��اَف
أل��واِن��ِه ف��ي َغ��رَّ ح��تّ��ى ال��رَّْق��ِش ف��ي أْه��لُ��ُه تَ��أنَّ��َق وق��د ال��ج��دي��َد وأبَ��ى
إبّ��اِن��ِه إل��ى ُس��ْؤَدَده وأع��اَد ال��ِب��َل��ى م��َن ال��ق��دي��َم بَ��َع��َث ف��ج��دي��ُده
ِده��اِن��ه وبَ��ْرِق ُزْخ��ُرِف��ه ب��ُرواءِ ِب��ن��اُؤه َف��خ��ر َج��دي��َدُه��ُم وَرم��ى
َزم��اِن��ِه أدي��ُب أن��َدلُ��ٍس أْرِض ف��ي ِذْك��َرُه��ْم أنْ��َش��َر ال��طِّ��ي��ِب نَ��ْف��ِح ُش��ع��راءُ
بَ��ن��اِن��ِه ب��َل��ثْ��ِم م��ًع��ا يَ��ْظ��َف��راِن ل��و ب��ه��ا َع��ّم��اٍر) (واب��ُن ه��اِن��ئ) (اب��ُن َودَّ
يَ��ْس��تَ��ِب��ق��اِن��ِه وال��َق��بْ��ِر ال��ِب��َل��ى َرْغ��َم ألْق��بَ��ال ذاَك ف��ْوَق اس��تَ��ط��اع��ا ول��و
أْخ��داِن��ِه ِم��ْن ال��ظَّ��ْم��آَن واس��تَ��ْق��ِب��ل��ي ب��ه اب��تَ��ه��ج��ي (ال��َم��َط��ِريّ��ِة) َك��ْرَم��َة ي��ا
بُ��س��ت��اِن��ِه ف��ي ال��دَّْه��ُر َط��واُه َع��ْه��ًدا وَج��دِّدي ال��ُوف��وِد ع��ل��ى ال��ظِّ��الل ُم��دِّي
وِدن��اِن��ِه دي��واِن��ه ِم��ْن ف��َس��ِك��ْرُت َش��ِه��ْدتُ��ه ف��ي��ه ل��لَّ��ْه��ِو َم��ْج��ل��ٍس ك��م
ب��اِن��ه ذَواِئ��ِب ع��ل��ى ال��َح��م��اِم َش��ْج��َو ِغ��ن��اُؤُه ف��ه��اَج ُم��َغ��نِّ��ي��ه غ��نَّ��ى
ع��ي��داِن��ِه ع��ل��ى َط��َربً��ا أْع��واُده��ا وتَ��م��ايَ��َل��ْت أش��ج��اُره ف��تَ��َرنَّ��َح��ْت
ُع��بْ��داِن��ِه ع��ل��ى َط��َل��َع��ْت نَ��ْظ��ِم��ه ِم��ْن ق��ص��ي��دٌة ه��ن��اَك َم��ْج��ِل��َس��ن��ا ف��ك��أنَّ
أْوط��اِن��ِه إل��ى ُغ��ْربَ��ِت��ه بَ��ْع��ِد م��ن َردَّه ق��د اّل��ذي ل��ل��ِه ف��ال��ح��م��ُد
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أْغ��ص��اِن��ِه ع��ل��ى بُ��ْل��بُ��لُ��ُك��ْم ق��اَم ق��د ��ع��وا وتَ��َس��مَّ آي��ات��ه ف��تَ��نَ��ظَّ��روا

ُعكاظ حفل يف (33)

التمثيل بدار بك شوقي أحمد برآسة والشعراء األدباء من حفل يف القصيدة هذه أنشد
الجريدة صاحب سّمى وقد ،١٩٢٠ سنة ديسمرب ٣ يوم عكاظ جريدة لتحيّة العربي؛
عىل ونعيًا الحفل، رئيس بك لشوقي مدحا تتضّمن وهي عكاظ». «سوق الحفل: هذا

األقدمني: ملوكهم لجثث امتهانهم املرصيِّني

ال��رَّئ��ي��ِس ب��أْم��ر أْس��ع��ى ُع��ك��اٍظ س��وَق أتَ��يْ��ُت
ءوِس ال��رُّ ُم��نَ��كَّ��س��اِت ق��واٍف إل��ي��ه أْزِج��ي
ال��طُّ��روِس ف��ي ب��ه تُ��ْزَه��ى ُرواءٍ ب��ذاِت َل��يْ��َس��ْت
ال��نُّ��ف��وِس ف��ي ب��ه��ا يَ��ْس��ِري َج��م��اٍل ب��ذاِت وال
نَ��س��ي��ِس م��ن ب��ق��يَّ��ًة َش��ْوق��ي ف��ْض��ُل يَ��ْح��بُ��ه��ا َل��م
نَ��ف��ي��ِس َم��ع��نً��ى ُك��لِّ م��ن َخ��وال َق��ْف��ٌر ف��ه��ّن
وبُ��وِس َه��مٍّ َح��ِل��ي��ِف ُم��ِق��لٍّ ُج��ْه��ُد وه��ّن
ال��رَّئ��ي��ِس ب��ع��د ي��ق��وُل ذا وَم��ن ال��رئ��ي��ُس ق��ال
ال��ُق��س��وِس ش��راَب يُ��نْ��س��ي َش��رابً��ا ال��ُح��ض��وَر َس��ق��ى
ال��ُح��بُ��وِس ُم��ْظ��ِل��م��ات ف��ي ع��اٍد ق��ب��ل ُم��َع��تَّ��ًق��ا
ال��َم��ج��وِس ك��ن��اِر ن��اًرا م��ن��ه ال��دِّي��اراُت تُ��ذِْك��ي
ال��ُك��ؤوِس ف��ي ُش��م��وَس��ه داٍج وال��ل��ي��ُل يُ��ري��َك
ك��ال��َع��روِس َج��ْل��وة ف��ي َش��ْوق��ي أف��ك��اِر ب��ن��ات
َش��ُم��وِس ب��م��ع��نً��ى أت��ى َس��ريٍّ ب��م��ع��نً��ى تُ��ْزَه��ى
ال��َوط��ي��ِس ُح��م��اة ��ت َض��مَّ «ُع��ك��اٍظ» م��ن ول��ي��ل��ة
ال��ُط��ُروِس ف��ي آث��اُره َع��ْه��ٍد ِذْك��َر ب��ه��ا أْح��ي��ا
��م��وس ال��شُّ َم��ج��ال��ي إل��ى ف��ي��ه ��ع��ُر ال��شِّ س��م��ا ع��ه��ٌد
ال��ق��اُم��وِس َم��ْوِرد م��ن أْص��َف��ى ك��ان َوِوْرُده
ل��ل��ُج��ل��وِس أُس��وُق��ه ب��ح��دي��ٍث ف��ِج��ئْ��تُ��ه��ا
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ال��خ��م��ي��ِس ي��ْوِم ُظ��ْه��ِر ف��ي ِم��ْص��ٍر ُم��تْ��َح��ف ُزْرُت ق��د
ُش��وِس ال��ش��م��ائ��ل ُغ��رِّ ِرف��اٍق م��ن ُزْم��رٍة ف��ي
بَ��ئ��ي��ِس ال��نُّ��ف��وِس ع��ل��ى ب��أم��ٍر ذَْرًع��ا ف��ِض��ْق��ُت
ال��َم��ْع��ُك��وِس ل��ح��ظِّ��ه��ا ��ا غ��مٍّ أْص��َرع وِك��ْدُت
ال��َخ��نْ��َدري��ِس َص��ْرَع��ِة م��ن أْده��ى ال��َغ��مِّ وَص��ْرَع��ُة
(س��ي��ُزوْس��تَ��ِري��ِس) ب��ُق��ْرب (ُخ��وُف��و) ُج��ثَّ��َة رأي��ُت
ال��َخ��ِس��ي��ِس ال��َع��ُق��وِق ُص��نْ��ع ه��ذا ق��وُم ي��ا ف��ُق��ْل��ُت
َم��نْ��ِف��ي��ِس وش��ائ��دي ِم��ْص��ٍر أْم��الِك أج��س��اُد
ال��رُُّم��وِس ف��ي تَ��ْس��تَ��ِرح ل��م َق��ْرنً��ا َخ��ْم��س��ي��ن ب��ع��د م��ن
ونُ��ح��وِس ِذلَّ��ٍة ف��ي ِم��ْص��ٍر ف��راع��ي��َن أَرى
ب��ال��ُف��ل��وِس أْج��س��اُدُه��ْم ل��ل��بَ��راي��ا َم��ْع��روض��ًة
ال��دُّروِس ُم��ْظ��ِل��م��ات ف��ي َزم��انً��ا نَ��بَ��ْش��ن��ا َع��نْ��ه��ْم
َم��دوِس غ��ي��َر وك��ان ِح��م��اُه��ْم ُظ��ْل��ًم��ا َف��دي��َس
ال��ُف��ئ��وِس ه��اِدم��ات م��ن ��ن��وه��م َح��صَّ ل��ع��لَّ��ه��م
َع��بُ��وِس َش��رٍّ ب��ي��وِم يُ��ْم��ن��ى س��ْوَف ب��أْن ع��ْل��ًم��ا
(رم��س��ي��ِس) أو ال��غ��رب ف��ي (م��ي��ن��ا) أم��ث��ال أّن ل��و
ال��ت��ق��دي��ِس َح��ظ��ائ��َر وخ��طُّ��وا ع��ل��ي��ه��م بَ��ن��وا

األّول) (فؤاد له للمغفور مدحة (34)

ديسمرب يف الزعفران بقرص األّول فؤاد مدرسة زيارته حني جاللته يدي بني أنشدها
١٩٢٢م سنة

ال��نُّ��ج��وِم ع��ل��ى يَ��ت��ي��َه أْن َخ��ل��ي��ٌق َق��ْص��ٌر ألنْ��َت ال��زَّْع��َف��راِن أَق��ْص��َر
ول��ل��ق��دي��ِم ل��ل��َح��دي��ِث وَزْه��ٌو ف��ْخ��ٌر ل��ألْج��ي��اِل َع��ْه��َديْ��َك ِك��ال
ل��ل��ُع��ل��وِم َم��ثْ��ًوى ال��ي��وَم وأن��َت وَم��ْج��ٌد ُع��ال ف��ي��َك ب��األْم��ِس ثَ��َوى
َع��م��ي��ِم نَ��ْف��ٍع إل��ى ِع��ْل��م، إل��ى أث��ي��ٍل، َم��ْج��ٍد إل��ى نُ��بْ��ٍل، ف��ِم��ْن
ال��َح��ك��ي��ِم ال��َم��ِل��ِك ذل��َك ب��َزْوَرِة َص��ْرًح��ا ال��ِع��ْل��ِم ُص��روِح إل��ى أَض��ْف��َت
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��ل��ي��ِم ال��سَّ ال��ذَّْوِق أن��اِم��ُل بَ��نَ��تْ��ُه َس��ِريٍّ��ا َرْح��بً��ا َم��نْ��ِزالً َل��َك ف��ي��ا
ال��نَّ��ع��ي��ِم َوْج��َه ج��م��الُ��ه يُ��ري��َك أِن��ي��ٍق ب��بُ��ْس��ت��اٍن وح��اَط��تْ��ه
ال��ك��ري��ِم َم��نْ��ُح وه��ك��ذا ل��ِم��ْص��ر ه��ذا َوَه��بْ��َت أن��َت ف��اُروَق) (أب��ا
ع��ظ��ي��ِم ُخ��لُ��ٍق ع��ل��ى وم��اِل��ُك��ه��ا َوالءٍ ع��ل��ى ف��ِم��ْص��ُر َع��َج��ٌب وال
َرِح��ي��ِم أٍب ب��َع��يْ��ِن ويَ��رع��اه��ا ي��ْوٍم ك��لَّ ب��ب��رٍّ يُ��ط��ال��ُع��ه��ا
ال��َج��س��ي��ِم ال��َخ��ْط��ِب ل��دى خ��اَرْت إذا م��ص��ٍر آِل َع��زاِئ��ِم م��ن ويُ��رِه��ُف
ال��ُم��ق��ي��ِم وال��ِع��زِّ اإلْج��الل ِم��َن ثَ��ْوبً��ا ال��َم��ْع��ُم��وَر األْزَه��َر َك��َس��ْوَت
ال��َح��ط��ي��ِم ُرْك��ِن ع��ل��ى ب��زاِئ��ِره يُ��ْزه��ى ف��ك��اد ��الَة ال��صَّ ب��ه َق��َض��يْ��َت
األدي��ِم َظ��ْه��ِر ع��ل��ى ق��واِع��َده أْع��ل��ى زم��اَن ( (ال��ُم��ِع��زَّ ف��ي��َك رأى
ال��َح��م��ي��ِم إل��ى ال��ح��م��ي��ُم َه��شَّ ك��م��ا وَش��ْوٌق َط��َرٌب وَه��زَّه َف��ه��شَّ
ك��ال��َه��ِزي��ِم َش��ْع��ِب��َك أص��واُت ب��ه وَدوَّْت ف��ي��ه َم��ْن ُك��لُّ وَه��لَّ��َل
ال��َق��وي��ِم ال��دِّي��ن ش��ع��اِئ��َر يُ��ِع��زُّ َم��ْل��ُك ال��تَّ��اَج��يْ��ِن ف��ل��يَ��ْح��ِم��ل ك��ذا
ال��ُم��ْس��تَ��ق��ي��ِم ��راِط ال��صِّ إل��ى َه��داُه َم��ْوًل��ى ويُ��ط��ي��ُع َربَّ��ه ويَ��ْخ��ش��ى
ال��َك��ري��ِم ب��األْم��ِر ِم��ْص��َر أَه��نِّ��ئُ أنِّ��ي ال��بّ��رُّ ال��َم��ل��ي��ُك ل��ي أي��أذَُن
وُق��وم��ي َط��َربً��ا واق��ُع��دي وت��ي��ه��ي ُش��ْك��ًرا ل��ل��ِه اْس��ُج��ِدي ِم��ْص��ُر ف��ي��ا
«نَ��س��ي��ِم» ِم��ْن ال��ب��ش��اِئ��ُر ل��ِك تُ��َزفُّ َق��ري��ٍب وَع��ْن ال��ِب��ن��اءُ تَ��مَّ ف��َق��ْد
ال��َع��ِم��ي��ِم ال��َم��ْج��ِد ل��ط��ال��ب تُ��ش��اُد داٍر أَع��زُّ (ال��بَ��ْرل��م��اِن) َف��داُر
َرخ��ي��ِم َع��يْ��ٍش ف��ي ِم��ْص��ُر وتَ��ْح��ي��ا ال��ُم��َف��دَّى ال��َع��ْرُش ��ُل يَ��تَ��َج��مَّ ب��ه��ا
ت��م��ي��ِم ب��ُدْس��ت��وٍر وأْس��ِع��ده��ا واْخ��تَ��ِت��ْم��ه��ا ب��ربِّ��َك ف��َش��رِّْف��ه��ا
(ال��َك��ل��ي��م) وآي��اِت ف��َع��وِّْدُه (ِع��ي��س��ى) وب��آِي ��ٍد) (ُم��َح��مَّ ب��آِي
ال��َخ��ص��ي��ِم َرْغ��ِم ع��ل��ى ��ْق��ه��ا وَح��قِّ األم��ان��ي ب��يَ��ِد ُخ��ذْ ف��اُروَق) (أب��ا
ال��رَّق��ي��ِم ك��أْص��ح��اِب نَ��ْوٍم ع��ل��ى نَ��ْوٍم َف��ْوَق نَ��ْوٍم بَ��ْع��َد أَف��ْق��ن��ا
ال��َج��م��ي��ِم ال��نَّ��بْ��ِت نَ��ْه��َض��َة يُ��ك��اف��ئُ نُ��ُه��وٍض ف��ي ب��يُ��ْم��ِن��َك وأْص��بَ��ْح��ن��ا
ال��ُم��ْس��تَ��دي��ِم ب��ال��َوالءِ ��َك نَ��ُح��فُّ يَ��ْوٍم ك��لَّ ب��ال��رِّع��ايَ��ِة ف��ُح��ْط��ن��ا

سنة يولية ١٣ يف (نرشت بالنجاة باشا زغلول سعد له املغفور تهنئة (35)
١٩٢٤م)

إىل مسافًرا كان إذ القاهرة، محّطة يف النار بإطالق عليه االعتداء أثر عىل قالها
اإلسكندريّة
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َرم��اك��ا َم��ْن َق��ْل��ب��ه��ا ف��ي َرم��اه��ا ق��د ل��ِم��ْص��ٍر َس��ِل��ْم��َت إذْ ال��ل��َه أْح��َم��ُد
ِس��واَك��ا ِج��دٍّ ل��يَ��ْوِم ف��ي��ه��ا ل��ي��س ل��ِم��ْص��ٍر َس��ِل��ْم��َت إذْ ال��ل��َه أْح��َم��ُد
وَق��اَك��ا َم��ْن ب��لُ��ْط��ِف��ه وَوق��اه��ا ل��ِم��ْص��ٍر َس��ِل��ْم��َت إذْ ال��ل��َه أْح��َم��ُد
ِش��ف��اَك��ا يَ��ِت��مَّ ب��أْن وُش��ِغ��ْل��ن��ا ش��يءٍ ُك��لِّ َع��ْن (َس��ْع��ُد) ي��ا ُش��ِغ��ْل��ن��ا ق��د
ِدم��اَك��ا م��ن أْح��َم��ًرا س��اَل م��ا ـ��بُ��وِب ال��َم��ْح��ـ وال��َوَط��ن ال��ِج��ه��اِد َس��ب��ي��ِل ف��ي
��م��اَك��ا؟ ال��سِّ تَ��ْرم��ي ك��يْ��َف ك��ن��َت، ال ـ��تُ��وِن: ال��َم��ْف��ـ وال��ف��اِت��ِك األث��ي��ِم ِل��ذاَك ق��ْل
يَ��داَك��ا َف��َش��لَّ��ْت ُح��ّرًة أّم��ًة (َس��ْع��ٍد) َش��ْخ��ِص ف��ي َرَم��يْ��َت ق��د إنَّ��م��ا

الخميس يوم الربملان أعضاء أقامه الذي الحفل يف أنشدها أيًضا: فيه وقال
وابتهاًجا لسعد، تكريًما باإلسكندرية؛ استفانو سان بكازينو ١٩٢٤ سنة يولية ٢٤

عليه: االعتداء حادث من بنجاته

ال��نِّ��ي��ُل يَ��َديْ��َك ع��ل��ى يَ��ْس��تَ��ِق��لَّ أْن َزْغ��لُ��وُل ي��ا ال��ل��َه ي��ْدُع��و ��ْع��ُب ال��شَّ
ِج��بْ��ري��ُل ل��ن��ا يَ��ْح��ُرُس��ه ك��اَن ق��د ل��َق��تْ��ِل��ه األث��ي��ُم ان��َدسَّ اّل��ذي إنَّ
َج��ل��ي��ُل ِم��ْص��َر أبْ��ن��اءِ ع��ل��ى َخ��ْط��ٌب ب��ه؟ نَ��ْح��ي��ا أْن ق��ب��َل (َس��ْع��ٌد) أيَ��ُم��وُت
ونَ��ص��وُل ب��ه��ا نَ��ْس��ُط��و ل��ن��ا ذُِخ��َرْت ُع��ّدٍة أْع��َظ��ُم أن��َت إنّ��ك (َس��ْع��ُد) ي��ا
ق��ل��ي��ُل ف��ال��نِّ��ب��اُل وأْق��ِص��د ف��ان��ُف��ذْ ب��ه��ا نَ��ْرم��ي نَ��بْ��َل��ٍة أْم��ض��ى وألنْ��َت
ُزْغ��ل��وُل يَ��ص��ي��ُده َك��يْ��َف َس��نُ��ري��ه ب��أْرِض��ن��ا يَ��ِص��ي��َد أْن يَ��ْط��َم��ُع ال��نَّ��ْس��ُر
يَ��ُح��وُل َل��يْ��َس ال��نِّ��ي��ِل وادي َق��ْص��ِد ع��ن ٍل ُح��وَّ ب��نَ��دب َرَم��يْ��ن��اُه��ْم إنّ��ا
ُم��ث��وُل وال��ُخ��ط��وُب ��داِئ��د ال��شَّ َخ��ْوض ع��ل��ى وأْق��َدِم��ن��ا ب��أًس��ا ب��أَش��دِّن��ا
يَ��م��ي��ُل َل��يْ��َس األْه��راُم م��اَل��ِت إْن ُم��َش��تَّ��ٍت غ��ي��ر ال��َق��ْل��ِب ج��م��ي��ِع ب��َف��تً��ى
َم��ْف��لُ��وُل ِس��الَح��ه ال��َع��ُدوَّ إّن ِذلَّ��ًة َج��ن��اَح��َك تَ��ْخ��ِف��ْض وال ف��اِوْض
وال��تَّ��بْ��ج��ي��ُل اإلْع��ظ��اُم ل��م��ق��اِم��َك ج��اِل��ٌس ال��َم��َج��رَِّة ع��ل��ى وأن��َت ف��اِوْض
َدخ��ي��ُل ال��ب��الِد وف��ي تَ��ن��ام أال أق��َس��َم��ْت ق��د أّم��ٌة ف��َخ��ْل��َف��َك ف��اِوْض
األس��ُط��وُل وال يُ��ْف��ِزُع��ه��ا ال��َج��يْ��ُش ال َض��راِغ��ٌم ال��ِج��ه��اد ف��ي ول��ك��ْن ُع��ْزٌل
ال��تَّ��ْدل��ي��ُل وَح��ْربُ��ن��ا ال��ِف��ص��اُح ـ��ُح��َج��ُج ال��ـ وَج��يْ��ُش��ن��ا ��راُح ال��صُّ ال��ح��قُّ أس��ط��ولُ��ن��ا
وُع��ق��وُل نُ��ًه��ى تُ��ذْك��ي��ه��ا ك��ال��َح��ْرِب وَص��واِرٌم َق��نً��ا تُ��ذْك��ي��ه��ا ال��َح��ْرُب م��ا
َك��ف��ي��ُل ال��ُم��ب��ي��ِن ب��ال��نَّ��ْص��ِر وال��ل��ُه ُم��َدرَّع��ا ب��ال��ي��ق��ي��ِن ُه��ن��اِل��َك ُخ��ْض��ه��ا
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ِم��نْ��دي��ُل؟ ��ه َك��فِّ ف��ي وَزع��ي��ُم��ن��ا ��ٌج ُم��َدجَّ ��الِح ال��سِّ ش��اك��ي أَزع��ي��ُم��ُه��ْم
ال��تَّ��ْض��ل��ي��ُل ه َح��دِّ ف��ي ص��اِرٍم م��ن َض��ْرب��ًة أب��َل��ُغ ال��ِم��نْ��دي��ُل وك��ذل��َك
وال��تَّ��ه��ل��ي��ُل ال��ت��ك��ب��ي��ُر ��ه��ا ويَ��ُح��فُّ ال��ُع��ال ت��ع��ِرُف��ه��ا ��ْرِق ال��شَّ ف��ي َوْق��َف��ٌة ل��َك
ال��ِغ��ي��ُل َح��واُه م��ا ويَ��ْع��َل��َم ل��ي��رى ُم��ك��اِب��ٍر ك��لَّ ال��َغ��ْرِب ف��ي ب��ه��ا َزْل��ِزْل
َم��ْع��س��وُل أنّ��ه ل��َك ب��دا َم��ْه��م��ا ِوْرَده واح��ذَْر (ال��تَّ��ام��ي��َز) تَ��ْق��َرِب ال
َم��ْص��ُق��وُل ُم��ذَوٌَّب ف��ي��ه وال��َخ��تْ��ُل م��اِئ��ه ب��أص��ف��ى َم��ْم��زوٌج ال��َك��يْ��ُد
َغ��ل��ي��ُل ال��ُف��ؤاِد وف��ي ع��ن��ه ع��اَد ق��د م��اءَه ق��بْ��َل��َك (َس��ْع��ُد) ي��ا واِرٍد ك��م
وُف��ص��وُل ب��ه ِرواي��اٌت وَل��ُه��ْم َزم��اِن��ه��ْم ِع��ن��اَن َم��َل��ُك��وا ق��د ال��ق��وُم
َم��ْخ��ب��وُل ف��أس��ي��ُرُه��ْم ال��نُّ��ه��ى َق��نَ��ُص��وا ب��ه��ا أل��َق��ْوا إذا أح��اب��ي��ٌل ول��ه��ْم
ُغ��وُل ��ي��اس��َة ال��سِّ إّن َس��ْع��ِديَّ��ٍة يَ��ْق��َظ��ٍة ف��ي وُك��ْن س��ي��اَس��تَ��ُه��ْم ف��اْح��ذْر
ال��تَّ��ْم��ث��ي��ُل يَ��ْس��ُق��ُط ال��ح��ق��ي��ق��ِة ع��ن��د ف��إنّ��م��ا ال��خ��ي��اَل َف��دَِع َم��ثَّ��ل��وا إْن
ِج��ي��ُل ��ي��اَس��ِة ال��سِّ َف��َل��ِك ف��ي وال��ي��وُم َف��ْرَس��ٌخ ��ي��اَس��ِة ال��سِّ ُع��ْرِف ف��ي ��بْ��ُر ال��شِّ
َم��ْع��ق��وُل ب��أنّ��ه يُ��ق��اُل َم��ْع��نً��ى ِع��نْ��َدُه��ْم ال��َم��ع��اِج��ِم ف��ي َل��ْف��ٍظ ول��ك��لِّ
نُ��ص��وُل ال��ِخ��ض��اِب ك��اِذبَ��ِة ول��ك��لِّ ِص��ب��اُغ��ه��ا وح��اَل س��ي��اَس��تُ��ُه��ْم نَ��َص��َل��ْت
ال��تَّ��ح��ل��ي��ُل وِع��نْ��دَك َركَّ��ب��وه م��ا وَرّك��ب��وا ال��دَّه��اءِ َع��ق��اق��ي��َر َج��َم��ُع��وا
ال��تَّ��ْع��وي��ُل َم��ل��ِي��ك��ن��ا ِع��نْ��د وع��ل��ي��َك ووك��ي��لُ��ن��ا َزع��ي��ُم��ن��ا أن��َت (َس��ْع��ُد) ي��ا
َم��ْس��ئ��وُل أم��اَم��ه��ا أن��َت (س��ْع��ُد) ي��ا أّم��ٍة م��َط��اِل��ِب َع��ْن ون��اِض��ْل ف��ادَف��ْع
ت��ح��وي��ُل أرِض��ه��ا ع��ن ل��ه إْن م��ا وَم��َص��بُّ��ه ل��ن��ا َم��نْ��بَ��ُع��ه ال��نِّ��ي��ُل
َس��ب��ي��ُل ��ك��وِك وال��شُّ ف��ي��ه��ا ل��ل��رَّي��ب يَ��نْ��َف��ِرْج ل��م ال��ت��ي ال��ثِّ��ق��َة ب��َك وثِ��َق��ْت
َدل��ي��ُل ال��َوالءِ ع��ل��ى ذاَك بَ��ْع��د أو َم��ح��بَّ��ًة ال��ُق��ل��وِب ف��ي َم��ك��انَ��َك َج��َع��َل��ْت
َج��م��ي��ُل ال��ُخ��ط��وِب َح��ْم��ِل ع��ل��ى َص��بْ��ٌر وخ��انَ��ه��ا ُج��ِرْح��َت وق��د تُ��َج��نُّ ك��اَدْت
َم��ْق��ب��وُل وُدع��اُؤه َربَّ��ه ل��َك َدع��ا إالّ ن��اط��ٌق ف��ي��ه��ا يَ��بْ��َق ل��م
يَ��س��ي��ُل ع��ل��ي��َك أًس��ى ف��ي��ه ال��دم��ُع م��أت��ًم��ا يُ��ص��ب��ُح ال��ع��ي��ُد ك��اَد َس��ْع��ُد ي��ا
ال��تَّ��أم��ي��ُل وان��ق��ض��ى ان��ط��واِئ��َك ع��ن��د ال��ُم��نَ��ى الن��َط��َوِت ال��ل��ِه ِدف��اُع ل��وال
ال��تَّ��ْق��ب��ي��ُل ��َك ول��ك��فِّ ال��ُم��دى َح��زُّ ��ه ف��ِل��َك��فِّ َرَم��ى، َم��ْن أن��اِم��ُل َش��لَّ��ْت
َم��ث��ي��ُل ال��َف��خ��اِر أْوِس��َم��ِة بَ��يْ��ن ِم��ْن م��اَل��ه َص��ْدِرَك ف��وَق ِوس��اُم��َك ه��ذا
َم��بْ��ذوُل َم��ص��ونُ��ه ِم��ْص��َر ُح��بِّ ف��ي ط��اِه��ٍر زك��يَّ ب��دٍم َح��لَّ��يْ��تَ��ه
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تَ��زوُل ال��زَّم��ان َم��رِّ ع��ل��ى َل��يْ��َس��ْت َج��ري��َرٌة ل��ل��ُج��ن��اِة َع��ْص��ٍر ك��لِّ ف��ي
ال��تَّ��نْ��زي��ُل رأيَ��ه وزكَّ��ى ف��ي��ن��ا َق��َض��ى َم��ْن أْع��َدَل (ال��ف��اُروِق) ع��ل��ى ج��اروا
ال��َم��ْس��ل��وُل ن��ب��يِّ��ن��ا وس��ي��ُف وي��ًدا َف��ًم��ا أْط��َه��ُرن��ا وه��و ( (َع��ل��يَّ وَع��َل��ى
ال��تَّ��أوي��ُل ل��يُ��ْق��َط��َع ال��رَّح��ي��ِل َق��بْ��َل َع��ْه��دن��ا ْد َج��دِّ ��ْرِق ال��شَّ َخ��ط��ي��َب ي��ا ِق��ْف
َم��ْوص��وُل ب��ال��ُه��دى ف��َح��بْ��لُ��َك واْق��َط��ْع ف��اع��تَ��ِزْم ش��رٍّا أْوَج��ْس��َت ف��إْن ف��اِوْض
إْك��ل��ي��ُل َزَه��رات��ه��ا ِم��ن وع��ل��ي��َك ك��اِس��يً��ا ب��ال��ك��راَم��ِة إل��ي��ن��ا وارِج��ْع
ويُ��دي��ُل ب��ي��نَ��ن��ا يَ��ق��ض��ي وال��ل��ُه نَ��ِن��ي وال ل��ل��َخ��الص َس��نَ��ْع��َم��ُل إنّ��ا
ُف��ل��وُل وه��ي ال��ل��ي��ُل ع��ل��ي��ه��ا وأتَ��ى َج��الل��ه��ا ��ب��اُح ال��صَّ َش��ِه��َد َدْول��ٍة ك��م
ُط��لُ��وُل وه��ي ال��ش��م��ُس ع��ل��ي��ه��ا َط��َل��ع��ْت ال��دَُّج��ى ف��ي زاِه��راٍت َق��ْوٍم وُق��ص��وِر
َق��بُ��وُل ع��ل��ي��ه َخ��َط��رْت ق��د ك��ال��رَّْوض تَ��ِح��يّ��ًة ال��ِك��راُم ال��نَّ��ْشءُ ي��أيّ��ه��ا
ُف��ض��وُل ال��رئ��ي��ِس ب��ع��د ل��ُك��ْم َم��ْدِح��ي وُح��م��اتَ��ه��ا وَزيْ��نَ��ه��ا ِم��ْص��َر َزْه��َر ي��ا
ذُبُ��وُل إل��ي��ه يُ��نْ��َظ��ْر ل��ْم وال��َوْرُد ��ب��ا ال��صِّ َوْرِد ف��ي ب��ال��نَّ��ْف��ِس ل��ه��ا ُج��ْدتُ��ْم
َم��ْط��لُ��وُل َع��َرص��اِت��ه��ا ع��ل��ى َدُم��ه وُم��ج��اِه��ٍد ُدونَ��ه��ا َس��ج��ي��ٍن ِم��ْن َك��ْم
م��أُم��وُل ف��ُك��لُّ��ُك��ْم ال��ب��الِد أَم��َل ��ق��وا وَح��قِّ ال��رئ��ي��س َس��نَ��ِن ع��ل��ى ِس��ي��روا
وُط��ولُ��وا ��ل��وه وَح��جِّ ف��اس��تَ��ْق��ِب��ل��وه َغ��ٌد أْوف��ى وق��د َغ��ٍد رج��اُل أن��ت��م

(باشا) بك السيّد لطفي أحمد األستاذ إىل (36)

١٩٢٤م سنة ألرسطو األخالق كتاب ترجم حني إليه وَجهها

ع��اِري األْخ��الِق ع��ن بَ��َل��ٍد ف��ي األْخ��الق ك��اِس��َي ي��ا
يُ��م��اري أو َم��ق��اِم��َك ف��ي ِدُل يُ��ج��ا َم��ن ف��ي��ن��ا يَ��بْ��َق ل��م
وال��ِح��واِر ال��ِك��ت��ابَ��ِة أَدَب َع��لَّ��ْم��تَ��ن��ا ق��د ب��األْم��ِس
ال��ثِّ��م��اِر م��ن ب��ال��طَّ��يِّ��ب��اِت أْل��َط��ْف��تَ��ن��ا ق��د وال��ي��وَم
ال��ُم��داِر ال��َف��َل��ِك نَ��واِدِر ج ت��ا َرْس��ط��ال��ي��َس ب��ك��ت��اِب
ب��ال��نَّ��ه��اِر َل��يْ��َل��َك وَوَص��ْل��َت تَ��ْف��ص��ي��ل��ه ف��ي ج��اَه��ْدَت
ال��تِّ��ج��اِر ب��م��ي��زاِن م��اٌس ك��أن��ه ال��ك��الَم تَ��ِزن
ال��َم��ح��اِر ف��ي ال��آلل��ئ َص��ْوَن َربِّ��ه َم��ْع��نَ��ى وتَ��ص��وُن
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ال��نُّ��ض��اِر ِدُْه��ق��ان َك��ض��نِّ ِم ال��َك��ال ِدُه��ق��اَن وتَ��ض��نُّ
واالْخ��ِت��ي��اِر واالْخ��ِت��ب��ار ِة األن��ا ف��ي َح��ِس��بْ��تُ��َك ح��تّ��ى
ال��ِك��ب��اِر ال��َف��راِع��ن��ِة ل��دى ِص ال��ُف��ُص��و ف��ي ُر يُ��ص��وِّ َص��نْ��ًع��ا
واالع��ت��ب��اِر ال��ُخ��ُش��وِع ب��ي��ن ك��ت��ابَ��ُه َق��َرأُت إنّ��ي
إط��اِر ف��ي ال��ُم��ؤلِّ��ِف َج��نْ��َب م��اث��ٌل ال��ُم��تَ��رِج��ُم ف��إذا
وال��َوق��اِر ال��َم��ه��ابَ��ِة م��ن ـ��ُض يَ��ف��ي��ـ ن��وٌر وَع��َل��يْ��ه��م��ا
داِر ُع��ْق��ِر ف��ي وانْ��َزوى س��َة ��ي��ا ال��سِّ َه��ج��َر ل��ق��د ق��ال��وا:
ال��ِف��راِر م��ع ال��نَّ��ج��اَة ورأى ل��َغ��يْ��رِه ال��َم��ج��اَل تَ��َرك
َح��ذاِر َخ��َط��ٍل م��ن وَح��ذاِر ال��نُّ��ه��ى َربَّ تَ��ْظ��ِل��ُم��وا ال
َق��راِر أو ل��نَ��ْوٍم ال س��ِة ��ي��ا ل��ل��سِّ ��ي��اَس��َة ال��سِّ َه��َج��َر
��ت��اِر ال��سِّ َخ��ْل��َف ل��ه��ْم يَ��بْ��ن��ي ال��ذي َع��ِل��ُم��وا أنَّ��ه��م ل��و
وال��ذِّم��اِر وال��ح��ق��ي��ق��ة ـ��ل��ة ال��َف��ض��ي��ـ ح��ام��ي إل��ى َل��َس��ع��ْوا
��واري ال��سَّ وال��ِح��َك��م ـ��أْخ��الِق ال��ـ ب��دع��ائ��م واف��اُه��ُم
ال��ِب��ح��اِر َس��يِّ��َدِة وِح��ْص��ِن ِح وال��نَّ��ج��ا ��ي��اَس��ِة ال��سِّ أسِّ
وال��ج��واري ال��ف��ي��اِل��ِق َق��بْ��َل ��َك��ْت وتَ��م��سَّ ب��ه��ا َك��ِل��َف��ْت
ال��ُم��واِري ال��ُخ��لُ��ق وش��ان��ئ ـ��ِح ��ري��ـ ال��صَّ ال��ُخ��لُ��ق ع��اِش��َق ي��ا
اخ��ِت��ب��اِر ح��قَّ ��ب��ا وال��صِّ َل��ة ال��ُك��ُه��و ف��ي اْخ��تَ��بَ��ْرتُ��َك إنِّ��ي
ال��ِع��ذاِر َخ��ْل��ُع أو ال��َق��ْوِل ـ��ُر ُه��ْج��ـ ن��ادي��َك ف��ي يَ��ْج��ِر ل��م
ال��ِخ��ي��اِر ال��َق��ْوِم آي��ُة ُض��ُع وال��تَّ��وا ال��ت��واُض��ِع ُح��ْل��ُو
��غ��ار ل��ل��صِّ ال��تَّ��واُض��ُع ُع��وَك يَ��ْد ح��ي��َن ال��ت��ك��بُّ��ر ُم��رُّ
ال��ِع��ث��اِر م��أم��وُن ف��ألنْ��َت واِدًع��ا ط��ري��ِق��َك ف��ي ِس��ْر
س��اِري ل��ك��لِّ تَ��لُ��وَح ُص��ًوى ـ��ِق ال��طَّ��ري��ـ لُ��َق��ِم ع��ل��ى واج��َع��ْل
أواِر ع��ل��ى َح��ك��ي��ُم ي��ا َس��ِة) ��ي��ا ال��سِّ (ُك��تْ��ب إل��ى إنّ��ا
ال��بَ��واِر ع��اِديَ��ِة وَق��ب��َل ِد) (ال��ف��س��ا ق��ب��َل ب��ه��ا ��ْل َع��جِّ
َض��واري أُْس��ٌد أْق��ط��اب��ه��ا أّم��ًة نُ��ن��اِض��ُل إنّ��ا
ط��اِري ك��لِّ م��ن ��ن��وا وتَ��َح��صَّ وأْه��َل��ه ال��زَّم��اَن َع��َرك��وا
ق��اِري ك��لَّ يُ��َح��يِّ��ُر ـَ��ْس��ٍم ك��َط��ْل��ـ س��ي��اَس��تُ��ُه��م أْم��َس��ْت
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اق��ِت��داِر ذي أدي��ٍب ع��ل��ى ِض ال��ُغ��م��و ب��ع��َض يُ��نْ��ِك��روا إْن
إس��اِر ف��ي ال��ُم��تَ��ْرِج��َم أّن يَ��ذُْك��ُروا ل��م ف��ألنّ��ه��م
ِن��زاِر أو َق��يْ��ٍس ب��آِي ءَ يَ��ج��ي أْن أْح��َم��ُد يَ��ْع��َي ل��م
وال��ُم��ب��اري ال��ف��ص��اَح��ِة ل��ي��ِب أس��ا ف��ي ال��ُم��َج��لِّ��ي وه��و
َغ��واري زخ��اِرف��ن��ا َع��ْن ِه��َي َح��ق��اِئ��ٌق ال��ُع��ل��وِم لُ��َغ��ُة
ال��ُم��ع��اِر ك��ال��ث��وِب ـ��إْغ��راَق ال��ـ وتَ��ْح��َس��ُب ال��ُغ��لُ��وَّ تَ��أب��ى
ال��خ��س��اِر ُع��نْ��واَن ك��ان نَ��َة األم��ا َع��ِدَم إْن وال��نَّ��ْق��ُل

١٩٢٦م) سنة مايو ١١ يف (نرشت محمود بك حفني إىل (37)

الجيزة بندر عن الربملان لعضويّة الوفد رّشحه حني قالها

ال��ِف��تْ��ي��اِن َف��تَ��ى وي��ا ��ِريِّ ال��سَّ ـ��أَدِب ال��ـ وص��اِح��َب ال��رَّض��يِّ ال��ُخ��لُ��ِق ك��اِس��َي ي��ا
األْوط��اِن َح��ْوَزِة ع��ْن ب��ِس��ه��اِم��ه َرَم��ى بَ��يْ��ٍت م��ن ف��أن��َت ��ح��وَك َرشَّ إْن
بَ��يَ��اِن وُح��ْس��ُن إي��م��اٍن ونَ��ق��يُّ ش��اِه��ٌد ورأٌي إْق��داٌم َزّك��اَك
ِرْض��واِن م��ن ( (ح��ْف��ن��يُّ ي��ا ف��ي��َك م��ا ألْدَرك��وا ال��نّ��اخ��ب��ي��َن بَ��يْ��َن ك��ن��َت ل��و

١٩٢٦م) سنة نوفمرب ٧ يف (نرشت باشا زغلول سعد إىل (38)

دندرة الباخرة عىل العاصمة إىل وصيف مسجد من قدومه أثر عىل يديه بني أنشدها

إْس��تَ��بْ��َرِق ع��ل��ى َم��َش��ْت ال��َع��ُروِس َم��يْ��َس تَ��ه��اديً��ا تَ��م��ي��ُس (َدنْ��َدَرٍة) ب��اُل م��ا
��ِق وُم��َص��فِّ ُم��َه��لِّ��ٍل ب��ي��ن وال��َم��ْوُج ُم��تَ��َه��لِّ��الً تَ��ْح��تَ��ه��ا يَ��ج��ري وال��نِّ��ي��ُل
ال��َم��ْش��ِرق َق��ْل��ب زع��ي��م ِرك��اَب َح��َم��َل��ْت ِع��ْط��َف��ه��ا يَ��ثْ��ن��ي وال��تِّ��ي��ُه أَل��َع��لَّ��ه��ا
ال��ُم��ْش��ِرِق ال��َج��ب��ي��ِن وَض��ُح زانَ��ه��ا ق��د وَط��ْل��ع��ًة يَ��ف��ي��ُض نُ��وًرا أََرى إنّ��ي
��ق��ي تَ��َدفَّ ُوُف��وُد ف��ي��ا ال��ِغ��ي��اِب بَ��ْع��َد َع��ري��نَ��ه َح��لَّ ال��نِّ��ي��ِل َزع��ي��ُم ه��ذا
وتَ��َف��رَّق��ي ف��َس��لِّ��م��ي ال��زِّح��اِم ع��ن��د ��ق��ي وتَ��رفَّ ب��ُق��دوِم��ه ��ن��ي وتَ��يَ��مَّ
��ِق ل��ُم��َوفَّ أْم��َرنَ��ا أْس��َل��َم ف��ال��ل��ُه ُم��َح��تَّ��ٌم ال��َخ��الَص إّن وتَ��نَ��ظَّ��ري
��ِق ال��ُم��تَ��دفِّ بَ��ي��اِن��ه ب��َس��يْ��ِل (س��ْع��ٌد) ف��اج��ت��اَح��ه��ا ب��ن��ا َم��ّرت أزَم��ٍة ك��م
تُ��ْس��بَ��ِق ل��م ُم��َج��لِّ��يً��ا أتَ��يْ��َت ق��د ه��ا ال��ُع��ال َط��َل��ِب ف��ي ��بّ��اُق ال��سَّ ي��أيُّ��ه��ا
يُ��ْل��َح��ِق ل��م واِن��يً��ا َس��ْع��ٍد وِرك��اُب ج��اريً��ا َس��ْع��ٍد ِرك��اُب ال��ب��ش��ي��َر َس��بَ��ق
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بك شوقي أحمد تهنئة (39)

وقد ١٩٢٧م سنة أبريل ٢٩ يف باألوبرا لتكريمه أقيم الذي املهرجان يف أنشدها
الرشقيّة األقطار شعراء بعض فيه اشرتك

��ع��ي وَرجِّ ْوَل��تَ��يْ��ِن ال��دَّ أم��ي��ر ب��ِش��ْع��ِر اْس��َج��ِع��ي ب��ال��َم��ْش��ِرق ال��نِّ��ي��ل وادي بَ��الِب��َل
وَم��ْق��َط��ِع اب��ت��داءٍ ف��ي َش��ْوق��ي يَ��راَع��ُة ب��ه َغ��رََّدْت م��ا األْس��م��اع ع��ل��ى أع��ي��دي
أْرَوِع َك��فِّ ف��ي ��اُل ال��َع��سَّ نَ��بَ��ا م��ا إذا ِس��نُّ��ه��ا يَ��نْ��ُب ف��ل��م ال��ب��اري ل��ه بَ��راه��ا
بَ��ْل��َق��ِع ك��لِّ ف��ي ال��َغ��يْ��ِث َص��ي��ِب َم��واِق��ُع ُم��ْج��ِدٌب ��ْرُق وال��شَّ ��ْرِق ال��شَّ ف��ي َم��واِق��ُع��ه��ا
��ِع ُخ��شَّ ِع��نْ��َد ��ًع��ا ُخ��شَّ ال��َم��ع��ان��ي ُوُف��وُد َخ��ْل��َف��ه��ا تَ��نْ��س��اُق ال��لَّ��ْف��ِظ ُوُف��وُد ل��َديْ��ه��ا
َزْع��َزِع ب��نَ��ْك��ب��اءَ ج��اءْت َغ��ِض��بَ��ْت وإْن َرْوَض��ٍة ب��أنْ��ف��اِس ج��اءْت َرِض��يَ��ْت إذا
ُم��ْرِض��ِع ثَ��ْدِي م��ن ال��َم��ْول��وِد ع��ل��ى وأْح��نَ��ى َدْوَح��ٍة ِظ��لِّ م��ن ال��َم��ْك��دوِد ع��ل��ى أَح��نُّ
يَ��ع��ي ل��َم��ْن وِذْك��رى يَ��أَس��ى ل��َم��ْن وَرْوُح وَرْح��َم��ٌة يَ��س��ي��ُل ِرْف��ٌق ِس��نِّ��ه��ا ع��ل��ى
ُم��َربَّ��ِع َم��ج��اٍل ف��ي ِج��ي��اٍد ِس��ب��اَق َربِّ��ه��ا أف��ك��اُر ال��طِّ��ْرِس ف��وَق تَ��س��ابَ��ُق
تَ��تَ��َس��رَِّع��ي ال ب��ال��ل��ِه تُ��ن��اِش��ُده��ا بُ��روِق��ه��ا َخ��ْل��َف ال��ِف��ْك��ِر بُ��روُق تَ��ط��ي��ُر
ِع ال��ُم��َروَّ ال��َج��م��وِح َك��فَّ أن��اِم��لُ��ه ��ه��ا تَ��ُك��فَّ ل��م ل��ْو ال��ِف��ْك��ِر َف��ْوَت تُ��ح��اِوُل
َم��ْج��َم��ِع أيِّ ف��ي ��ْرِق ال��شَّ أْه��َل نُ��ف��اخ��ُر نَ��ب��اَغ��ٍة ب��ذُْخ��َرْي أنّ��ا تَ��ْع��َل��م��وا أَل��ْم
ب��ِم��بْ��َض��ِع ( (ع��ل��يٍّ م��ن ف��خ��ًرا ونَ��ْزداُد ب��ي��راَع��ٍة (َش��ْوِق��يِّ��ن��ا) ِم��ْن نُ��ف��اِخ��ُر
��ِع ال��ُم��تَ��َوجِّ ال��واِل��ِه ش��ف��اءُ وت��ل��َك ِج��راُح��ه تَ��ْدَم��ى ال��ِج��ْس��ِم ش��ف��اءُ ف��ذاَك
وَم��ْربَ��ِع َم��ص��ي��ٍف ف��ي َع��يْ��ش ول��يِّ��ُن وأنْ��ُع��ٌم واِرف��اٌت ِظ��الٌل نَ��َم��تْ��َك
ويَ��ْرتَ��ِع ويَ��ْم��َرْح ال��نُّ��ْع��َم��ى ع��ل��ى ��أ يُ��نَ��شَّ ثَ��واُؤه ال��ُم��ل��وِك بَ��يْ��ِت ف��ي ك��ان وَم��ْن
ال��تَّ��َم��تُّ��ِع َج��مَّ وال��َق��ْل��ِب ال��َه��وى َف��ت��يَّ يَ��َزْل ول��ْم (َش��ْوق��ي) ش��اَب أْن َع��ِج��بُ��وا ل��ئ��ن
ال��ُم��تَ��َم��نِّ��ِع ب��ال��ُم��ْع��ِج��ِز وإتْ��ي��اِن��ه وَوْق��ِع��ه��ا ال��ق��واف��ي َه��ْوِل م��ن ش��اَب ل��ق��د
ِع ال��ُم��َدرَّ رأَْس ال��َه��يْ��ج��اءُ وش��يَّ��بَ��ِت أْح��َم��ٍد ذُؤاب��َة ُه��وٌد َش��يَّ��بَ��ْت ك��م��ا
��ِع تَ��َرفُّ أو ب��ه ِع��يٍّ ع��ْن ذاَك وم��ا ُم��نْ��ِش��ٍد َغ��يْ��َر يُ��رى أن (َش��ْوق��ي) يَ��ع��ي��ب��وَن
ب��ُم��ْس��ِم��ِع يَ��ج��يءَ أْن أو آلي��ات��ه ب��ُم��نْ��ِش��ٍد يَ��ج��يء أْن ع��ابً��ا ك��اَن وم��ا
يَ��ْص��دَِع ب��ال��َوْح��ِي ي��أُْم��ْره م��ا (ب��ه��اروَن) َق��ب��َل��ه ج��اء ق��د ال��ل��ِه) (َك��ل��ي��ُم ف��ه��ذا
(َرِع) وَم��ْع��ب��وِده (ِف��ْرَع��ْوٍن) وأيّ��اَم ال��َم��َدى َوْص��ِف��َك م��ْن ال��نِّ��ي��ِل ب��َوْص��ِف ب��َل��ْغ��َت
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و(َخ��ْف��َرِع) (ُخ��وُف��و) أْه��راِم ف��ي ُق��ْل��َت وم��ا وأْه��ِل��ه��ا ال��ب��الِد َع��اِد م��ن ُس��ْق��َت وم��ا
ب��َم��ْط��َل��ِع ��ْت ُخ��صَّ ال��زُّْه��ِر ال��نَّ��يِّ��راِت م��ع ��َق��ْت تَ��نَ��سَّ ل��و َش��وق��يّ��ًة ف��أْط��َل��ْع��تَ��ه��ا
يُ��وَش��ِع) (أْخ��ُت أْم ال��ِف��ْك��ر ه��ذا ي��ن��اب��ي��ُع ��رَت تَ��ف��جَّ ق��د ال��ُق��رى) ف��ي َع��ْه��ٍد أيِّ أ(ِم��ْن
ُم��بْ��ِدِع إل��ه��اُم ال��َوْرِد) ف��ي (ن��اِش��ئٌ وف��ي ��ٍق ُم��َوفَّ اب��ِت��ك��اَر أْع��ي��ا م��ا (تُ��وَت) وف��ي
أْدُم��ع��ي ال��ق��اِع) ع��ل��ى (ِري��ٌم نَ��ثَ��َرْت ك��م��ا تَ��ذكُّ��را ُش��ئ��ون��ي َق��ْل��ب��ي) (َس��ال أس��اَل��ْت
(ال��ُم��َق��نَّ��ِع) َج��م��اَل أنْ��َس��ى ق��د ال��دَّْه��ِر ع��ل��ى َج��م��اَل��ه��ا رأيْ��ُت إنِّ��ي يَ��ْل��ِدًزا) و(َس��ْل
َم��ْس��َرِع خ��ي��َر ل��ل��نُّ��ه��ى ف��ك��ان��ت أَط��لَّ��ْت ب��م��ا أنْ��َدلُ��ٍس) (أْخ��ُت ع��ل��ي��ن��ا أَط��لَّ��ْت
��ِع) ال��ُم��َق��فَّ (الب��ِن تَ��نْ��ق��اُد ال ��ْه��ِل ال��سَّ م��ن ب��آي��ٍة أَتْ��ي��َت اٍح) (ُص��دَّ نَ��س��ِج وف��ي
ُرِع��ي م��ا َرْع��ِي��َك َق��بْ��َل نَ��ْوٍر ك��بُ��ْس��ت��اِن ُس��ْق��تَ��ه ال��َه��ْوِل) (أب��ي ف��ي وْص��ٍف ورائ��ِع
َم��ْص��نَ��ِع َج��ْوِف ف��ي ال��ف��نِّ دق��ي��َق يُ��ج��ي��ُد ٍر ُم��َص��وِّ ك��لِّ َط��ْوِق ع��ن ب��ه َخ��َرْج��َت
ِع ُم��َوزَّ ال��ُف��ؤاِد َم��ق��روِح وأنّ��ُة واِج��ٍد َزْف��َرُة األق��م��اِر) إل��ى (ان��ُظ��ْر وف��ي
��ِع ال��ُم��تَ��َرفِّ ِخ��ْدِره��ا م��ن اب��تَ��ذَل��وا وم��ا وُط��ْه��ِره��ا ��م��اء ال��سَّ ِس��رِّ ع��ل��ى بَ��َك��يْ��َت
��ِع ل��ل��ُم��تَ��َس��مِّ ال��َم��ْخ��ب��وء تَ��ْح��ذَر وال ُخ��ْل��َس��ًة ��ْم��َع ال��سَّ تَ��ْس��ِرُق إنْ��ٍس ش��ي��اط��ي��ُن
ُم��دَِّع��ي ك��لَّ أْخ��َرَس��ْت ق��د ب��ِس��ي��ن��يَّ��ٍة نَ��َس��ْخ��تَ��ه��ا ( (ل��ل��بُ��ْح��تُ��ريِّ وِس��ي��ن��يَّ��ٍة
أْل��َم��ِع��ي ال��ق��ري��َح��ِة ج��بَّ��اِر ك��لِّ ع��ل��ى َع��ص��ى م��ا ك��لُّ ط��ائ��ًع��ا ف��ي��ه��ا ل��ك أت��ى
ُم��وَج��ِع أش��ج��اَن (ال��َح��ْم��راءُ) ب��َك وه��اَج��ْت وه��اَج��ه (ِك��ْس��رى) إي��واُن (ال��بُ��ْح��تُ��ري) َش��َج��ا
ب��أْربُ��ِع واِق��َف��يْ��ن م��ن َل��ُك��م��ا ف��ي��ا بَ��َك��ى ك��م��ا ال��رُّب��وَع تَ��ب��ك��ي ب��ه��ا َوَق��ْف��َت
��ِع ُم��َرقَّ ب��ثَ��ْوٍب يَ��أت��ي م��ا ال��نَّ��ْس��ِج وف��ي َوش��يُ��ه َح��الّه ك��ال��دِّي��ب��اِج َف��ن��ْس��ُج��َك
ب��َم��نْ��َق��ِع م��اءٌ ال��نّ��اِس َس��واِد وِش��ْع��ُر ُم��َج��دَّدا يَ��ْج��ري ال��نَّ��ْه��ِر م��اءُ وِش��ْع��ُرَك
َل��ْوذَع��ي َق��ْوُل أْم واإلل��ه��اِم ال��َوْح��ي م��ن ��ه) ف��ف��ضَّ ال��زَّم��اِن َخ��تْ��ِم إل��ى أ(أْف��ض��ى
ُم��وَل��ِع أْس��واَن أن��اُت أْم ��ْح��ِر ال��سِّ ُرَق��ى ��ٍق) ُم��َوفَّ َغ��يْ��َر ال��ي��وَم ادََّك��ْرَت و(ق��ل��ب��ي
إْص��بَ��ِع َق��ي��َد ل��ن��ا (ش��ْوق��ي) ي��ا تُ��ب��ِق ف��ل��م َف��س��ي��َح��ه ال��َق��ري��ِض ُم��ْل��ِك م��ن تَ��َم��لَّ��ك��َت
واْق��نَ��ِع ال��ل��َه واتَّ��ِق ع��ل��ي��ه��م تُ��ف��يءُ وس��ي��ل��ًة ل��ل��نّ��اث��ري��ن دَْع ف��ب��ال��ل��ِه
أْوِزِع َربِّ ي��ا ��ْك��ِر ال��شُّ َم��ق��اِم ف��ي ف��ُق��ْل ف��ِن��ْل��تَ��ه ال��خ��ل��وِد نَ��يْ��ِل ع��ل��ى َع��ِم��ْل��َت
(تُ��بَّ��ِع) َع��ْه��ِد م��ْن ��ْع��ِر ال��شِّ َع��ْه��ِد وِم��ْرآَة َع��ْص��ِره ِم��رآَة ل��ل��نّ��اس ِش��ْع��ُره َج��ال
��ِع ال��ُم��َرصِّ ( (ب��ال��بُ��ْح��تُ��ريِّ وآِونَ��ًة م��اِث��الً (ب��أْح��َم��َد) آنً��ا ل��ن��ا يَ��ج��يءُ
ب��أْربَ��ِع (أْل��َف��ري��َد) ل��ي��ال��ي ِم��ْن ل��ن��ا نَ��س��ي��بُ��ه وي��أت��ي (ُه��وُج��و) ُرَق��ى ويَ��ْش��ئُ��و
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ُم��ْش��ِب��ِع ك��لِّ م��ن ال��َق��ْوِل ف��ي َخ��لَّ��ف��وا وم��ا ب��ف��اِرٍس ال��ُف��ح��وِل ِذك��َرى َخ��َط��رْت وإن
ويَ��ْرتَ��ع��ي يُ��َغ��نِّ��ي ف��ي��ه و(ح��اِف��ُظ��ُه��ْم) ِري��اِض��ِه��ْم م��ن ُم��ْزِه��ٍر ب��رْوِض أت��ان��ا
َم��ْط��َم��ِع َغ��يْ��ِر ف��ي ال��ل��ِه َل��َع��ْم��ُر َط��ِم��ْع��َت ُم��ن��اِف��ًس��ا َم��داُه يَ��بْ��غ��ي ل��ّل��ذي ف��ُق��ْل
ويَ��ق��َط��ِع ِدْرًع��ا يَ��ْف��ِر يَ��ْض��ِرْب ف��أيّ��اَن ق��اِط��ٌع ال��ل��ُه َس��لَّ��ُه َس��يْ��ٌف ف��ذِل��َك
َس��ْل��َف��ِع َك��فِّ ف��ي ال��ِم��ْق��داُر يَ��ْض��ِرُب ب��ه ص��اِرًم��ا ال��َم��ن��ي��َع��ُة ْرُع ال��دِّ تَ��ْدَف��ُع وَه��ْل
ويَ��ْض��َرِع يَ��ْج��َزْع األيّ��اُم تَ��ْرِم��ه وَم��ْن ض��اِرًع��ا تَ��ُك ول��م تَ��ْج��َزْع ف��ل��م نُ��ف��ي��َت
��َم��يْ��ذَِع ال��سَّ ال��َع��بْ��َق��ِريِّ ِخ��ْص��ُب ال��نَّ��ْف��ِي وف��ي ُم��ْج��ِدبً��ا ك��ن��َت وم��ا ال��َم��نْ��ف��ى ف��ي وأْخ��َص��بْ��َت
ُم��ْم��رِع ِج��دَّ أوط��اِن��ِه إل��ى وآَب ق��ري��َح��ٍة ِخ��ْص��َب ف��ي��ه (ُه��وُج��و) زاَد ل��ق��د
تَ��تَ��َط��لَّ��ِع ل��م ال��َق��ْوِل ُم��ل��وُك إل��ي��ه��ا غ��ايَ��ًة ب��ال��َج��زي��َرِة (س��ام��ي) وأْدَرَك
ُم��َش��ْع��َش��ِع م��اءٍ ِكُ��وِب م��ن نَ��ْه��َل��ٍة إل��ى َص��بَّ��ٌة وال��نَّ��ْف��ُس ال��نِّ��ي��ِل َع��ذَْب تَ��ذَكَّ��ْرَت
أْض��لُ��ع��ي وأْض��َرْم��َت أْح��ش��ائ��ي ف��ق��طَّ��ْع��َت َش��ْربَ��ًة ِم��ْص��َر بَ��ن��ي تَ��ْس��تَ��ْس��ق��ي وأْرَس��ْل��َت
تَ��َق��طَّ��ِع ال��نُّ��ب��وِغ َق��ْل��َب ف��ي��ا ب��ِريٍّ ��ن��ا أَح��قُّ وأن��َت تَ��ْرَوى وال أنَ��ْرَوى
ف��ابْ��َل��ِع��ي أْرُض وي��ا ف��اك��ُف��ف م��اءَه��ا وي��ا ف��أْق��ِل��ع��ي س��م��اءُ ي��ا ع��نّ��ا ِش��ئْ��ِت وإْن
ب��َم��ْس��َم��ِع ون��ح��ُن تُ��ن��ادي��ن��ا وأن��َت ب��نَ��ْه��َل��ٍة نَ��َل��ذَّ أن َع��ل��يْ��ن��ا َح��راٌم
ويَ��ْرِج��ِع ويَ��ْغ��نَ��ْم يَ��ْس��َل��ْم يَ��ْرَع��ُه وَم��ْن س��ال��ًم��ا يَ��ُردََّك أْن إالّ ال��ل��ُه أبَ��ى
��ِع ُم��َوشَّ رب��ي��ٍع ف��ي ال��ق��واف��ي ِري��اُض وأْص��بَ��َح��ْت ِم��ْص��ٍر َع��يْ��ُن َف��َق��رَّْت وُع��ْدَت
َم��ْوِق��ِع خ��ي��ر ف��ي ال��َغ��ْرب��يِّ ال��ش��اط��ئ ع��ل��ى آي��ًة وَش��يَّ��ْدَت تَ��بْ��غ��ي م��ا وأْدَرْك��َت
ِع ال��ُم��تَ��َض��وِّ َع��ْرِف��ه ِب��َريَّ��ا بُ��ُك��وًرا بُ��دوَره��ا يُ��َح��يِّ��ي َرْوٌض ب��ه��ا يَ��ُح��فُّ
ِع ُم��َج��زَّ رداءٍ ف��ي َخ��ْوٍد ت��ه��اِدَي ظ��الل��ه ت��ح��َت ال��نِّ��ي��ُل يَ��ت��ه��ادى ِح��ًم��ى
وانْ��َق��ِع َغ��ل��ي��َل��َك ف��اب��ُرْد ف��ُدونَ��َك��ه َق��ْط��َرًة ب��األم��ِس م��ن��ه تَ��ْرُج��و ك��ن��َت ل��ق��د
م��ع��ي ب��ايَ��َع��ْت ق��د ��ْرِق ال��شَّ ُوف��وُد وه��ذي ُم��ب��اِي��ًع��ا أتَ��يْ��ُت ق��د ال��ق��واف��ي أم��ي��َر
وأبْ��ِدِع واص��َدْح ال��نَّ��ْه��َريْ��ن س��اك��ن��ي ع��ل��ى ب��نَ��ْظ��َرٍة واع��ِط��ْف ال��نِّ��ي��ل ُرب��وَع ف��َغ��نِّ
وُرتَّ��ِع س��اِرح��اٍت ِم��ْن ال��َم��ه��ا وَم��ْرَع��ى ال��ُه��َوى َم��نْ��ِب��ُت إنّ��ه��ا (نَ��ْج��ًدا) تَ��نْ��َس وال
ِع وَوزِّ ��ْم وَق��سِّ ��ْل��وى ال��سَّ م��ن نَ��ص��ي��بً��ا (ِل��تُ��ونُ��ٍس) واج��ع��ل (لُ��ب��ن��اَن) ذَُرا وَح��يِّ
ِع ال��ُم��تَ��َورِّ ال��ن��اِس��ِك ُزْه��ُد ��ْع��ِر ال��شِّ وف��ي ال��ُع��ال إل��ى ال��ط��اِم��ِح��ي��ن َح��ثُّ ��ْع��ِر ال��شِّ ف��ف��ي
(ألْش��َج��ِع) ب��يْ��ٌت األْع��داءَ َع َروَّ ك��م��ا َوْق��ُع��ه ��يْ��ِف ال��سَّ ع��ن يُ��ْغ��ن��ي م��ا ��ْع��ِر ال��شِّ وف��ي
َم��نْ��بَ��ِع أْع��ذَُب ال��نَّ��ْف��ِس ل��ِريِّ وأن��َت وِريُّ��ه��ا ال��نُّ��ف��وِس إح��ي��اءُ ��ْع��ر ال��شِّ وف��ي
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ب��أنْ��ُس��ِع إل��ي��ه��ا ْت ُش��دَّ وأف��ئ��دًة ُرق��اِده��ا َع��ْه��ُد ط��ال ُع��ق��والً ف��نِّ��ب��ْه
ف��اْدَف��ِع ��ْرِق ال��شَّ ش��اِع��َر ي��ا ل��ه��ا وأن��َت ِم��ْح��نَ��ٍة ف��وَق ِم��ْح��نَ��ٌة َغ��َم��َرتْ��ه��ا ف��ق��د
وانْ��َق��ِع ب��ي��انَ��َك ف��اس��تَ��نْ��ِه��ْض ال��نَّ��ْف��ِع ع��ل��ى ق��اِدًرا ِزْل��َت م��ا ال��ل��ِه ب��َح��ْم��ِد وأن��َت
َم��نْ��زِع أك��َرَم وال��َع��ْل��ي��اءِ ال��َم��ْج��ِد إل��ى ب��أْه��ل��ه وان��زْع ال��َق��ْوِم ب��ِزم��اِم وُخ��ذْ
َم��ْه��يَ��ِع غ��ي��َر ل��ل��ُه��دى ط��ري��ًق��ا َس��َل��ْك��ن��ا ف��إنّ��ن��ا ال��َق��وي��ِم ال��نَّ��ْه��ِج ع��ل��ى وِق��ْف��ن��ا
وبَ��ْوَزِع وال��رَّب��اِب وَدْع��ٍد ب��ِه��نْ��ٍد وَل��ْوَع��ًة َوْج��ًدا األْرِض ِط��ب��اَق َم��ألن��ا
(وَل��ْع��َل��ِع) (وال��رَّْق��َم��تَ��يْ��ن) ال��لِّ��َوى ب��ِس��ْق��ِط َم��واِق��ًف��ا م��نّ��ا ��ْع��ر ال��شِّ ب��ن��اُت وَم��لَّ��ْت
��ِع ب��ال��ُم��تَ��َوقَّ ��ْع��ِر ال��شِّ نَ��ْوُم ك��اَن وم��ا نَ��ْوُم��ُه��ْم ط��ال ق��د ��ْرق ال��شَّ ف��ي وأْق��واُم��ن��ا
َم��ْض��َج��ِع أْل��يَ��َن ال��ِع��ي��ِس ُم��تُ��وَن ي��َرْوَن أْه��لُ��ه��ا ك��ان وق��د ال��دُّن��ي��ا تَ��َغ��يَّ��َرت
تَ��ْظ��َل��ِع ال��ِب��ي��د ف��ي اإلي��ج��اُف يُ��ْع��ِي��ه��ا َم��تَ��ى وأيْ��نُ��ًق��ا ِع��ي��ًرا ال��ِع��ْل��ِم ب��ري��ُد وك��ان
��ِع ال��ُم��ت��َدفِّ تَ��يّ��اِره ف��ي ��ْل��َك ال��سِّ وال َم��ِط��يَّ��ًة ال��بُ��خ��اَر يَ��ْرض��ى ال ف��أْص��بَ��َح
ِم��ْدَف��ِع تَ��ْص��وي��ُب األْم��ِر بَ��ع��َض ف��أص��بَ��َح نَ��بْ��َل��ٍة ت��ص��وي��ُب األْم��ِر ك��لَّ ك��ان وق��د
وأْدُرِع وب��ي��ٍض ب��أْرم��اٍح نَ��َغ��نِّ��ي نَ��زْل ل��م األوائ��ُل َغ��نَّ��ى ك��م��ا ون��ح��ُن
ُم��م��ِت��ِع ال��نَّ��ْف��ِع ح��اِض��ِر ج��دي��ٍد ل��ش��يءٍ َم��ًدى ف��ه��ْل ال��ق��دي��ِم ال��ش��يء َم��دى َع��َرْف��ن��ا
ال��ُم��َض��يَّ��ِع ال��تُّ��راِث نَ��ْدُب وُع��دَّتُ��ن��ا ٌة ُع��دَّ ال��َح��واِدِث ف��ي َش��ْع��ب ك��لِّ ل��دى
ال��ُم��تَ��َزْع��زِع ال��َم��ْش��ِرِق ُرْك��ِن ِدع��اَم��َة ب��ه��ا نُ��ِق��ْم ل��م إْن األْق��الِم َض��يْ��َع��َة ف��ي��ا
ُم��َج��دَِّع ب��أنْ��ٍف يَ��ْم��ش��ي ال��ِح��َم��ى وَربُّ ُع��داتُ��ه األن��وِف ُش��َم ب��ه أتَ��ْم��ش��ي
ُط��لَّ��ِع غ��ي��َر أْف��ِق��ه ف��ي َك��واِك��بُ��ه تُ��رى أْن ��ْرِق ال��شَّ بَ��ن��ي ي��ا ع��ل��ي��ه َع��زي��ٌز
ِع ُش��رَّ غ��ي��َر تَ��ْح��ِت��ه��ا م��ن وأْق��الُم��ه ��ٍق ُخ��فَّ َغ��ي��َر َف��ْوِق��ه ِم��ْن وأْع��الُم��ه
ال��ُم��تَ��َص��دِِّع َش��ْم��ِل��ه م��ن نَ��َرى م��ا ع��ل��ى ال��ُم��نَ��ى يَ��بْ��لُ��ُغ أو ��ّر ال��شَّ ��ى يُ��َوقَّ وك��ي��ف
دَِع أْو ��ْرق وال��شَّ ال��نِّ��ي��ل َس��ب��ي��ل ف��ي ف��ُق��ْل َم��ق��الُ��ه َك��ري��ًم��ا ق��واالً ك��ن��َت ف��إْن

١٩٢٨م) سنة يناير ٣١ يف (نرشت حافظ بتكريم املحتفلني إىل (40)

هو لتكريمه (جروبي) يف الغرب أدباء بعض أقامها التي املأُدبة يف قالهما بيتان
(ومطران) (وشوقي)

��ِب��ي��الَ ال��سَّ يُ��ض��يءُ نُ��وًرا ف��اْق��تَ��بَ��ْس��ن��ا نُ��ه��انَ��ا ��ْت ف��َه��شَّ َق��َرأن��اُك��ُم ق��د
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َض��ئ��ي��الَ ُش��ع��اًع��ا أْف��ك��اِرن��ا بَ��يْ��َن تُ��ص��ي��بُ��وا أْن ل��ن��ا وَم��ْن ف��اْق��َرءون��ا

١٩٢٨م) سنة أبريل ١٢ يف (نرشت الجديدة املرأة لجمعيّة تحيّة (41)

تَ��ح��يَّ��ٍة أل��َف ال��نِّ��ي��ُل يُ��ْه��دي إل��ي��ُك��نَّ
َع��ِط��راِت أْس��ُط��ٍر ف��ي ُم��َع��طَّ��َرٍة

ُم��َوكِّ��ل��ي أْع��م��اِل��ُك��ّن ع��ل��ى ويُ��ثْ��ن��ي
وال��َح��َس��ن��اِت ال��ب��رِّ أْه��ل ب��إْط��راءِ

ُم��ب��اَرًك��ا األس��اَس ب��األْم��ِس أَق��ْم��تُ��ّن
ُم��ْغ��تَ��ِب��ط��اِت ال��َف��تْ��ِح ي��وَم وِج��ئْ��تُ��نَّ

ص��ن��ي��ُع��ُه ال��رج��اَل يُ��ْع��ي��ي م��ا َص��نَ��ْع��تُ��ّن
وال��بَ��َرك��اِت ال��َخ��يْ��راِت ف��ي ف��ِزْدتُ��ّن

ع��اط��ٌل ��رِق ال��شَّ ف��ي ال��نّ��اِس ِن��ْص��ُف ي��ق��ول��ون:
ال��ُح��ُج��راِت ف��ي ال��ُع��ْم��َر َق��َض��يْ��َن ِن��س��اءٌ

ل��ل��نُّ��ه��ى يَ��ْع��َم��ْل��َن ال��نِّ��ي��ِل بَ��ن��اُت وه��ذي
ال��ثَّ��َم��راِت داِن��َي َغ��ْرًس��ا ويَ��ْغ��ِرْس��َن

ُق��ْدَوًة ك��ن��ت��نَّ ��ْوداء ال��سَّ ��نَ��ِة ال��سَّ وف��ي
ب��ال��ُم��ُه��ج��اِت ال��َم��ْوُت س��اَل ح��ي��َن ل��ن��ا

��ًج��ا ُم��َدجَّ ال��َخ��م��ي��ِس َوْج��ِه ف��ي وَق��ْف��تُ��نَّ
ُم��ْع��تَ��ِص��م��اِت ب��اإلي��م��اِن وُك��نْ��تُ��نَّ

ُم��ْص��َل��تً��ا ��يْ��ُف وال��سَّ ال��رُّْم��ُح ه��اَل��ُك��نَّ وم��ا
ال��طُّ��ُرق��اِت ف��ي ��اُش ال��رَّشَّ ال��ِم��ْدَف��ُع وال

ف��أْص��بَ��ُح��وا ال��رج��اُل م��ن��ك��ّن تَ��َع��لَّ��َم
ثَ��ب��اِت أْه��َل ال��َم��ْوِت َغ��َم��راِت ع��ل��ى

وال��ُع��الَ ل��ل��َم��ْج��ِد ق��اَدتْ��ُك��ّن (َص��ف��يّ��ُة)
��َروات ال��سَّ ق��ائ��َد (َس��ْع��ٌد) ك��ان ك��م��ا

نَ��ص��ي��بَ��ه��ا (َس��ْع��ٍد) َم��ْج��ِد ف��ي ل��ه��ا َع��َرْف��ن��ا
األَزم��اِت ف��ي واإلْق��داِم ال��َح��ْزِم ِم��َن
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ُه��ُج��وَم��ه ال��َج��ل��ي��ل ��يْ��ِخ ل��ل��شَّ ُن تُ��َه��وِّ
وال��بَ��َس��م��اِت ب��ال��ت��ش��ج��ي��ِع ال��َه��ْوِل ع��ل��ى

ب��اِس��ٌم وال��ثَّ��ْغ��ُر ل��ل��َم��ْوِت وتَ��ْدَف��ُع��ه
ال��زََّف��راِت ِم��َن نَ��ْوءٌ َص��ْدره��ا وف��ي

وَص��بْ��ُره ال��ك��ري��ِم ُص��نْ��ُع َف��ْل��يَ��ُك��ْن ك��ذا
ُم��وات��ي غ��ي��ُر وال��دَّْه��ُر َدْه��ِره ع��ل��ى

َم��ل��ي��َك��ٍة ِظ��الِل ف��ي ال��َغ��وان��ي ل��تَ��ْح��َي
ال��َم��ِل��ك��اِت ع��ل��ى َم��ع��ال��ي��ه��ا ف��ي َس��َم��ْت

ك��لِّ��ِه ��ْرِق ال��شَّ َم��ْف��َخ��َر (ُف��ؤاٌد) وَظ��لَّ
ال��َع��َزم��اِت ص��اِدَق األي��ادي ك��ث��ي��َر

أبريل ١٨ يف (نُرشت بك مطران وخليل بك هيكل ُحسني محّمد إىل (42)
١٩٢٨م) سنة

«هل موضوعها: اآلداب، كّليّة مدّرج يف ومطراَن هيكل بني كانت مناظرة يف قالها
األديب؟» لتكوين وحده يكفي — وحديثه قديمه — العربي األدب

��م��اَك��ا ال��سِّ َش��أَْواُه��م��ا وج��اَز ال��َم��ع��ال��ي ف��ي ال��َخ��ط��ي��ب��اِن َس��م��ا
ِع��راَك��ا ب��ال��نُّ��ه��ى واْع��تَ��َرَك��ا َم��ج��االً يَ��تْ��ُرك��ا ف��ل��ْم ج��االَ
يُ��ح��اَك��ى أْن َج��لَّ ِم��نْ��ُه��م��ا َم��ْن اْخ��ِت��ب��اري ع��ل��ى أْدري َف��ل��ْس��ُت
ذاَك��ا ي��ق��وُل: ق��ل��ب��ي وَوْح��ُي ه��ذا ي��ق��وُل: َع��ْق��ل��ي ف��َوْح��ُي
ِش��راَك��ا ل��نَ��ْع��َل��يْ��ِه��َم��ا أْم��َس��ى ُغ��روٍر ذي ك��لُّ ل��و َوِدْدُت

١٩٢٩م) سنة يونيه ٢ يف (نرشت الشأم تحيّة (43)

ببريوت األمريكيّة بالجامعة القصيدة هذه لسماع أقيم الذي الحفل يف أنشدها

لُ��بْ��ن��اِن أْرب��اَع ال��َح��ي��ا بَ��ُك��وُر َح��يَّ��ا
َح��يّ��ان��ي ��أِم ب��ال��شَّ َم��ْن ال��يُ��ْم��ُن وط��اَل��َع
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ُع��نُ��ق��ي ط��وَّْق��تُ��ُم ل��ق��د ��آِم ال��شَّ أْه��َل
تَ��ب��ي��ان��ي َط��ْوِق ع��ن َخ��َرَج��ْت ب��ِم��نَّ��ٍة

ي��ًدا إل��يَّ أْس��َدى اّل��ذي ل��ل��َك��ري��م ُق��ْل
ال��ّدان��ي ال��ن��اِزُح ف��أن��ت نَ��َزْح��َت أنَّ��ى

ع��اِرَف��ٍة ِذْك��َر نَ��ْف��س��ي تَ��َق��اَض��يْ��ُت إْن م��ا
ِن��ْس��ي��اِن ب��ْع��َد إال ال��ذِّْك��ُر يَ��ْح��ُدُث ه��ل

ب��ه��ا يَ��َض��نُّ ِخ��لٍّ ع��ل��ى َع��تَ��بْ��ُت وال
وِع��رف��ان��ي ُش��ْك��ري ف��ي يَ��ْزَه��ُد داَم م��ا

أنْ��ِش��ُدُك��ْم ُق��ْم��ُت أنِّ��ي َع��يْ��ن��َي أَق��رَّ
ُم��ْزداِن ال��ِع��ْرف��اِن ب��ُح��َل��ى َم��ْع��َه��ٍد ف��ي

يُ��ع��اِدلُ��ه ال ُس��روٌر ف��ّي وش��اَع
وُج��ثْ��م��ان��ي َش��ْع��ري إل��ى ��ب��اِب ال��شَّ َردُّ

أْع��ِظ��ُم��ه ال��نِّ��ي��ل ُرب��وِع ف��ي َم��وِط��ٌن ل��ي
ث��ان��ي َم��ْوِط��ٌن ِح��م��اُك��ْم ف��ي ه��ن��ا ول��ي

ُح��َل��الً أْه��راِم��ه��ا ع��ل��ى رأي��ُت إنّ��ي
(لُ��بْ��ن��اِن) َف��ْوَق أراه��ا ال��َج��الِل ِم��ن

ِت��ه��ا ِج��دَّ ُح��ْس��ِن م��ن وال م��ن��ه��ا يَ��ْم��ُح ل��م
ال��َج��دي��داِن يَ��ْم��ُح��و م��ا ال��تَّ��ع��اُق��ِب ع��ل��ى

ف��إذا ب��ي��ن��ك��م نَ��زي��الً نَ��ْف��س��ي َح��ِس��بْ��ُت
وِج��ي��ران��ي وأْح��ب��اب��ي وَص��ْح��ب��ي أْه��ل��ي

ُم��ْض��َط��ِل��ٍع ال��طَّ��ْرِف س��ام��ي أبْ��َل��َج ك��لِّ م��ن
َج��ْدالِن ��يْ��ِف ب��ال��ضَّ ُم��بْ��تَ��ِه��ٍج ب��ال��َخ��ْط��ِب

وُم��بْ��تَ��ِس��ًم��ا ُم��ْخ��ت��االً ال��َم��ْج��ِد إل��ى يَ��ْم��ش��ي
ُم��ّراِن ُع��وُد يَ��بْ��دو ح��ي��َن ك��أنّ��ه

ب��ه��ا ل��ي��س َف��يْ��ح��اءَ َج��نّ��ًة َس��َك��نْ��تُ��ُم
ال��ف��ان��ي ال��ع��اَل��ِم ف��ي أنّ��ه��ا ِس��َوى َع��يْ��ٌب
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ب��ه��ا اإلل��ه ُص��نْ��ِع ف��ي ��ْل��َت ت��أمَّ إذا
إلنْ��س��اِن ُص��نْ��ًع��ا َوْش��ِي��ه ف��ي تَ��ْل��َق ل��م

وَس��ْل��َس��ل��ه��ا وأع��ال��ي��ه��ا َس��ْه��ِل��ه��ا ف��ي
ال��ع��ان��ي ال��ع��اِش��ِق وَس��ْل��وى ال��ع��ل��ي��ل بُ��ْرءُ

ب��ه��ا ال��رِّي��اِض أن��ف��اِس ِع تَ��َض��وُّ وف��ي
أْس��واِن ال��َق��ْل��ِب َح��زي��ِن ل��ك��لِّ َرْوٌح

َم��نْ��ِزَل��ًة (لُ��بْ��ن��ان) م��ن تَ��َخ��يَّ��ْرَت أنَّ��ى
وَع��يْ��ن��اِن َرْوٌض َم��نْ��ِزَل��ٍة ك��لِّ ف��ي

َدَع��ٍة ف��ي ُدنْ��ي��اَي م��ن ك��ن��ُت َل��يْ��تَ��ن��ي ي��ا
ِوْج��دان��ي َط��ْوع وأْم��ري َج��م��ي��ٌع ق��ل��ب��ي

َش��ِرٍف ع��ل��ى ب��لُ��ب��ن��اٍن ال��م��ص��ي��َف أْق��ض��ي
(ب��ُح��ْل��واِن) ال��َم��ْش��تَ��ى ع��ِن أُح��وُل وال

أنْ��ُش��ُده��ا األْرِز ِج��ب��اِل ف��ي َوْق��َف��ًة ي��ا
وال��ب��اِن ��ْرب��ي��ِن وال��شَّ ��نَ��ْوبَ��ِر ال��صَّ ب��ي��َن

َس��م��اَوتِ��ه��ا م��ن نَ��ْف��س��ي ال��َوْح��َي تَ��ْس��تَ��ْه��ِب��ُط
َش��يْ��ط��ان��ي ��ْع��ِر ال��شِّ ف��ي َم��َل��ًك��ا ويَ��نْ��ثَ��ن��ي

ُم��ْق��تَ��ِديً��ا ال��َق��ْول ف��ي أج��اِوُدُك��م َع��لِّ��ي
وإتْ��ق��اِن ُص��نْ��ٍع ف��ي األْرز ب��ش��اِع��ِر

ق��رائ��ُح��ُك��ْم ف��ي��ه��ا أْخ��َص��بَ��ْت إْن ِب��دَْع ال
(َح��ّس��اِن) َع��ْه��َد وأع��ادْت ف��أْع��َج��َزْت

َص��َق��الَ ق��د ال��رَّْوِض وط��ي��ُب ال��ه��واء ِط��ي��ُب
وأْغ��ران��ي ف��أْغ��راُك��ْم ال��َخ��ي��اِل َل��ْوَح

م��اِث��ل��ًة ال��ِف��رَدْوَس يَ��ْش��َه��َد أْن راَم َم��ْن
نَ��يْ��س��اِن َش��ْه��ِر ف��ي أح��ي��اءَُك��ْم ف��ْل��يَ��ْغ��َش

تُ��ْربَ��تُ��ه��ا ال��دِّي��ن) (ص��الِح ب��َق��بْ��ِر ت��اَه��ْت
(ب��َم��ْط��راِن) ِت��ي��ًه��ا أح��ي��اُؤه��ا وت��اَه
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ال��ش��ـ وف��ي ال��ق��دي��م ��ْع��ِر ال��شِّ ف��ي ويَ��ْه��ِدُم يَ��بْ��ن��ي
ال��ب��ان��ي ال��ه��اِدُم ف��ِن��ْع��َم ال��ح��دي��ِث ـ��ْع��ِر

ب��اِرَق��ٍة َوْم��َض ب��ِش��ْع��ري َل��َم��ْح��تُ��ْم إذا
إْح��س��ان��ي ال��َق��ْوِل ف��ي إح��س��اِن��ه َف��بَ��ْع��ُض

ل��ك��اِت��ِب��ُك��ْم َرْع��يً��ا ل��ش��اِع��ِرُك��ْم، َرْع��يً��ا
يَ��ق��والِن م��ا ع��نِّ��ي ال��ل��ُه َج��زاُه��م��ا

ال��د ف��ي ال��ج��دي��دِة ال��دُّن��ي��ا م��ن ِرج��االً أرى
بُ��نْ��ي��اِن َخ��يْ��َر تَ��بْ��ن��ي ال��ق��دي��َم��ِة ن��ي��ا

خ��اِل��َدًة ��ام ب��ال��شَّ آي��ًة َش��يَّ��دوا ق��د
َظ��ْم��آِن ك��لَّ تَ��ْروي ال��م��ن��اِه��ِل ش��تَّ��ى

أواِئ��لُ��ُك��م ك��انَ��ْت ل��ق��د َه��َدْوُك��ْم ل��ئ��ْن
أْزم��اِن أْزم��اَن أوائ��َل��ُه��ْم تَ��ْه��ِدي

واب��تَ��َك��روا األْرِض ف��ي ��روا َع��مَّ إْن َغ��ْرَو ال
وُع��ْم��راِن إْص��الٍح أف��ان��ي��َن ف��ي��ه��ا

نَ��َزَع��ْت ق��د ال��َج��وِّ ف��ي ُدنْ��ي��اُه��ُم ف��ِت��ْل��َك
ُس��َل��يْ��م��ان ُدن��ي��ا م��ن ال��رِّي��ِح أِع��نَّ��َة

َم��ح��اِم��ُده��ا تَ��ْف��نَ��ى أْن أَم��يّ��ُة أبَ��ْت
َغ��ّس��اِن أب��ن��اءُ وأبَ��ى ال��َم��دى ع��ل��ى

نُ��ُج��ٍب (ِج��لِّ��ٍق) ف��ي َغ��ط��اِرَف��ٍة ف��ِم��ْن
(َح��ْوراِن) أْرِض ف��ي َغ��ط��اِرَف��ٍة وم��ن

ف��ع��ن��دُه��ُم ال��ّدن��ي��ا ف��ي ال��َم��ذَلَّ��َة ع��اُف��وا
ِس��يّ��اِن ال��َم��ْوِت وِع��زُّ ال��ح��ي��اِة ِع��زُّ

يُ��ح��اِولُ��ه َض��يْ��ٍم ع��ل��ى يَ��ْص��ِب��روَن ال
ال��ج��اِن م��ن ط��اٍغ أو اإلنْ��س م��ن ب��اٍغ

أَخ��ذَْت ف��م��ا (ب��ي��روٍت) أْس��واَق َش��َق��ْق��ُت
يُ��ون��ان��ي ح��انُ��وَت س��اِح��ه��ا ف��ي َع��يْ��ن��اَي
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َدرُُّه��ُم ل��ل��ِه ِغ��بْ��ط��ٍة: ف��ي ف��ق��ل��ُت
يَ��ْق��ظ��اِن غ��ي��ِر ِل��واٍن ال��ف��الُح ل��ي��َس

َش��َع��َرْت ف��م��ا ُك��ولُ��ْم��ٍب أْرَض ��م��وا تَ��ي��مَّ
َح��يْ��راِن ال��داِر غ��ري��ِب ب��َوْطءِ م��ن��ه��م

َم��ن��اِك��ب��ه��ا ف��ي وأبْ��َل��وا وش��اُدوا س��اُدوا
ِم��ْع��واِن ب��األْم��ِر ُم��ْض��َط��ِل��ٍع بَ��الء

َع��زاِئ��ِم��ِه��ْم م��ن َس��بْ��ٍق َم��يْ��داُن ض��اَق إْن
َم��يْ��داِن أْل��َف ف��أَرْوه��ا ب��ه��م ص��اَح��ْت

ِه��َم��ٍم ِس��وى ��وا َه��مُّ إْن يَ��ْس��تَ��ش��ي��روَن ال
وإذْع��اِن ذُلٍّ ع��ل��ى ال��ُم��ق��اَم ت��أب��ى

ُق��ب��وُرُه��ُم ك��ان��ْت إْن يُ��ب��الُ��وَن وال
ِح��ي��ت��اِن أْج��واَف أو ��واِم��خ ال��شَّ ذَُرا

َم��ْغ��ِرُس��ُه��ْم ال��ش��اِم ف��ي َم��ْوِرُق��ُه��ْم ال��َك��ْوِن ف��ي
بُ��ل��داِن ب��ي��َن ِن��ق��االً يَ��ْزك��و وال��َغ��ْرُس

يُ��ِق��رُُّه��ُم ب��ُس��ْل��ط��اٍن يَ��ُف��وزوا ل��ْم إْن
ب��ُس��ل��ط��اِن َع��زُّوا ق��د ال��ُم��ه��اَج��ِر ف��ف��ي

ُق��ْدرتِ��ِه��ْم بُ��ره��اِن ع��ْن ال��ش��أُم ض��اَق��ِت أو
ب��بُ��ْره��اِن ج��اءوا ق��د ال��ُم��ه��اَج��ر ف��ف��ي

ِرج��ال��ه��ُم م��ن ِك��راًم��ا رأي��ن��ا إنّ��ا
ُع��نْ��واِن خ��ي��َر َل��َدي��ن��ا ع��ل��ي��ه��م ك��ان��وا

ُم��ْج��تَ��َم��ٍع ك��لِّ ف��ي ال��تَ��ق��ى اْل��تَ��َق��يْ��ن��ا أنَّ��ى
ب��إخ��واِن وإْخ��واٌن ب��أْه��ٍل أْه��ٌل

ُط��َرٍف م��ن ال��نَّ��ي��ل ُرب��وِع ن��واح��ي ف��ي ك��م
و(َزي��داِن) و(َص��رُّوٍف) ( (ل��ل��ي��ازج��يِّ

أثَ��ٍر م��ن ��ْح��ف ال��صُّ ف��ي ألْح��ي��اِئ��ِه��ْم وَك��ْم
ُرك��ن��اِن و(األه��راُم) (ال��ُم��َق��طَّ��ُم) ل��ه
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وأب��َع��َده أدن��اُه ��رَق ال��شَّ أرى َم��ت��ى
َوْس��ن��اِن غ��ي��َر ف��ي��ه ال��َغ��ْرِب َم��ط��َم��ع ع��ن

ُط��لُ��ًق��ا أْع��راِق��ه ف��ي ال��َم��َوّدُة تَ��ج��ري
أْف��ن��اِن أث��ن��اء ف��ي ال��م��اءِ ك��ِج��ْريَ��ِة

ب��ه يَ��ع��ي��ُش بُ��وِذيٍّ بَ��يْ��َن م��ا َف��ْرَق ال
ونَ��ْص��راِن��ي ويَ��ه��وِديٍّ وُم��ْس��ِل��ٍم

واِرُف��ه��ا ف��اءَ ل��ّم��ا ُدنْ��ي��اُه ب��اُل م��ا
إي��ذاِن َغ��يْ��ِر م��ن أْدبَ��َرْت ق��د ع��ل��ي��ه

وَم��ض��ى ع��ف��ا (ب��بَ��ْغ��داِد) (ال��رَّش��ي��ِد) َع��ْه��ُد
َم��ْرواِن) (اب��ِن َع��ْه��ُد ان��ط��وى (ِدَم��ْش��ق) وف��ي

(ُق��ْرُط��بَ��ٍة) َع��ْه��ِد ع��ن بَ��ْع��َده تَ��َس��ْل وال
ونِ��ي��راِن أس��ي��اٍف ب��ي��ن انْ��َم��َح��ى ك��ي��ف

َم��ْولِ��ِده: ع��ن��د َح��يٍّ ك��لَّ ف��َع��لِّ��م��وا
َديْ��ن��اِن واألوط��اِن ل��ل��ِه ع��ل��ي��َك

َج��زاُؤُه��م��ا َح��تْ��ٌم ق��ض��اُؤُه��َم��ا، َخ��تْ��ٌم
ب��ُخ��ْس��راِن تُ��ْم��نَ��ى أْن ب��نَ��ْف��ِس��َك ْ ف��اْرب��أ

َش��َغ��ٍف ف��ي ( (األُْرُدنِّ إل��ى وه��َو (ال��نِّ��ي��ُل)
َوْل��ه��اِن أْش��واَق (بَ��َرَدى) إل��ى يُ��ْه��دي

(ب��ِدْج��َل��ِت��ه) َوْج��ٌد ب��ه (ال��ِع��راِق) وف��ي
(ل��َس��يْ��ح��اِن) وتَ��ْح��نَ��اٌن و(ب��ال��ُف��راِت)

ُم��دابَ��َرٍة م��ن ف��ي��ه نَ��ْح��ُن م��ا داَم إْن
وأْدي��اِن أْج��ن��اٍس ب��ي��ن وِف��تْ��ن��ٍة

أْرَه��َق��ه ح��ي��َن (ال��َم��َع��رِّي) رأَي رأي��ُت
وُع��ْدواِن بَ��ْغ��ٍي م��ن ب��ال��ن��اِس َح��لَّ م��ا

َدَرٍن وم��ن ِرْج��ٍس م��ن األْرُض تَ��ْط��ُه��ر ال
ب��ُط��وف��اِن (نُ��وٌح) يُ��ع��اِوَده��ا ح��تّ��ى
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ُف��ت��ّوتُ��ه وج��اَزتْ��ن��ي ��ب��اُب ال��شَّ َولَّ��ى
أْرك��ان��ي ��ْق��ِم ال��سُّ بَ��ْع��َد ��ْق��ُم ال��سُّ َم وَه��دَّ

أْس��ألُ��ه��ا ��تِّ��ي��ن ال��سِّ ع��ل��ى َوَق��ْف��ُت وق��د
أْك��ف��ان��ي ُح��رَّ أَع��دَّْت أم أَس��وََّف��ْت

��َرن��ي ف��ب��شَّ أتْ��راب��ي َم��ْص��َرَع ش��اَه��ْدُت
وَريْ��ح��ان��ي َرْوح��ي ع��ن��ده��ا ب��َض��ْج��َع��ٍة

ف��أْوَج��َع��ن��ي َع��نِّ��ي نَ��أى ق��ري��ٍب ِم��ْن َك��ْم
ف��أبْ��ك��ان��ي َق��بْ��ل��ي َم��َض��ى ع��زي��ٍز وَك��ْم

ف��إنّ��ه��ُم َق��ْوم��ي ع��ن يَ��س��أُل ك��ان َم��ْن
ال��وان��ي ذل��ك وَخ��لَّ��ْوا َس��راًع��ا ولَّ��ْوا

آِونَ��ٍة ك��لَّ ُوق��وف��ي َم��ِل��ْل��ُت إنِّ��ي
ب��أْح��زاِن أْح��َزانً��ا وأنْ��ِظ��ُم أبْ��ك��ي

َل��تَ��ْق��َرأن��ي دي��وان��ي ��ْح��َت تَ��َص��فَّ إذا
دي��وان��ي ِن��ْص��َف ال��َم��راث��ي ِش��ْع��َر وَج��ْدَت

ب��ي يَ��دَف��ُع ��وُق وال��شَّ ُم��ْس��تَ��ْش��ف��يً��ا أتَ��يْ��ُت
َف��يْ��ن��اِن غ��ي��ُر وُع��ودي ُرب��اُك��ْم إل��ى

ب��ه أْس��تَ��ِج��مُّ َم��ك��انً��ا ف��أنْ��ِزل��ون��ي
أْح��زان��ي بَ��ْرُح ُف��ؤادي ع��ن ويَ��ن��ج��ل��ي

م��واِئ��دُك��ْم ُش��ْك��ٍر ع��ل��ى وَج��نِّ��ب��ون��ي
وأل��واِن أف��اوي��ٍه م��ْن َح��َوْت ب��م��ا

َك��َرٍم م��ن ِن��ْل��ُت م��ا ال��نُّ��ه��ى وَح��ْس��ُب َح��ْس��ب��ي
وُخ��الّن��ي أْه��ل��ي ب��ه أنْ��س��ى ِك��ْدُت ق��د

١٩٢٩م) سنة مايو ٢٦ يف (نرشت باشا محمود محّمد تهنئة (44)

رئيًسا وكان أكسفورد، جامعة إيّاه منحته الذي الحقوق يف الرشف دكتور بلقب
ذاك إذ للوزارة
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ال��نُّ��َه��ى َش��َرُف زانَ��ه ـ��ُد ُم��َح��م��ـ ي��ا ال��رَّآَس��ِة َش��َرُف
ان��ت��َه��ى ال��َف��ْخ��ُر إل��ي��ه��م��ا ِل ال��َج��ال نَ��ْس��ِج م��ْن بُ��ْرداِن
��َه��ا ال��سُّ أْك��ن��اِف ف��ْوَق ـ��ُد ُم��َح��م��ـ ي��ا َم��َق��رََّك َج��َع��ال
وِزنْ��تَ��ه��ا ال��ع��اِم��ل��ي��ن ِل ال��رِّج��ا أْل��ق��اُب زانَ��تْ��َك
ونِ��ْل��تَ��ه��ا ال��ُخ��ل��وِد أَم��ُل ن��اَل��ه��ا ق��د أْم��ن��يّ��ٌة
وُم��نَ��زَّه��ا ��ًق��ا ُم��َوفَّ ِد ال��ِج��ه��ا ف��ي َس��ب��ي��َل��َك ف��اس��لُ��ْك
ل��ه��ا ال��ُج��لَّ��ى ف��ي ف��أنْ��َت ـ��َر ِم��ْص��ـ ُح��ق��وَق ل��ِم��ْص��َر واْح��َف��ظ

١٩٣٠م) سنة يوليه ٢٥ يف (نرشت (باشا) بك إبراهيم عيل الدكتور إىل (45)

باشا محمود محّمد الدولة لصاحب عمليّة الدكتور عمل وقد قالها

ال��َخ��ْل��ِق ف��ي اإلْع��ج��اِز ب��آي��ِة َربُّ��ه��ا ��ه��ا َخ��صَّ َق��ْد يَ��ًدا أيَ��ا
ِرْف��ِق وم��ن يُ��ْم��ٍن م��ن وِص��ي��َغ َرْح��َم��ٍة م��ن ��َع ُج��مِّ وِم��ْش��َرًط��ا
��ْرِق ال��شَّ بَ��ن��ي آم��اِل َم��ْط��َل��َع ق��اِت��ٍل َم��َرٍض م��ن ��يْ��تُ��م��ا نَ��جَّ
األْف��ِق ع��ِن ال��بَ��ْدُر وانْ��َح��َدَر ال��ُع��ال َص��ْرُح النَ��َدكَّ َل��ْوالُك��م��ا
وال��ُخ��ْل��ِق ال��نَّ��ْف��ِس نَ��ب��ي��ِل ع��ل��ى َح��ْس��َرٍة ف��ي األْخ��الُق وب��اتَ��ت
وال��َح��قِّ ل��ل��ُع��ْرِف وص��انَ��ه ال��َوَرى ل��بُ��ْرءِ ال��ل��ُه ص��انَ��ُك��م��ا

١٩٣٠م) سنة لتكريمه أقيم حفل يف (ارتجلهما أيضا: فيه وقال

ال��ع��ان��ي ال��ع��اِش��ِق ل��ُج��ْرِح اْع��تَ��َدْدَت م��اذ ل��ه ال��ِج��راُح تَ��ْع��نُ��و اّل��ذي ل��ل��طَّ��ب��ي��ب ُق��ْل
َوْل��َه��اِن َص��ْدَر تُ��واس��ي ال��ح��ب��ي��ِب يُ��ْم��نَ��ى يَ��ْرُم��ُق��ه وال��ُج��ْرُح ِم��بْ��َض��ُع��ه ك��ان ق��د

مدير بك السيّد لطفي أحمد واألستاذ بك غالب محمود املستشار إىل (46)
١٩٣٢م) مارس ٣١ يف (نرشت املرصيّة الجامعة

ال��ج��اِم��َع��ْه وراَع ـ��ي��اٌن ُط��ْغ��ـ ال��َع��ْدِل داَر راَع ق��د
ال��ف��اِج��َع��ْه ال��ُخ��ط��وِب َرْغ��َم َح��َرَم��يْ��ِه��م��ا ف��َح��َم��يْ��تُ��َم��ا
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ال��ن��اِص��َع��ْه ال��ُح��ق��وِق َردِّ ع��ل��ى ال��ب��اغ��ي وَق��َه��ْرتُ��م��ا
ال��ب��اِق��َع��ْه ذاَك َوَدرُّ ِر ال��ُم��ْس��تَ��ش��ا َدرُّ ل��ل��ِه
ال��ق��اِرَع��ْه ب��َص��دِّ َع��نَّ��ا ��ال تَ��َك��فَّ ال��ّل��ذاِن ف��ُه��م��ا
ال��واِق��َع��ْه َه��ْوَل ال��نّ��اِس ف��ي ب��َع��يْ��ِن��ه ال��ِح��ي��اُد نَ��َظ��ر
ض��اِرَع��ْه ال��ع��زي��َزة ِم��ْص��َر يَ��َرى أْن ال��ُم��ح��اِي��ِد أُم��نَ��ى
ض��ائ��َع��ْه ِم��ْص��ٍر ُج��ه��وُد َن تَ��ُك��و ف��ل��ْن ال��ِح��ي��اُد َك��ذََب
ال��الِم��ع��ْه ��ي��وُف ال��سُّ ِت��ْل��َك ب��ه تُ��ْل��وى ال ف��ال��َح��قُّ
ج��اِزَع��ْه ِم��نِّ��ي وال��نَّ��ْف��ُس خ��اِط��ري أْس��أُل أْص��بَ��ْح��ُت
ال��س��اِط��َع��ْه ��م��وِس ال��شُّ تَ��ْح��َت أْم ال��لَّ��يْ��ِل تَ��ْح��َت أنَ��ع��ي��ُش

١٩٣٢م) سنة أبريل ٧ يف (نرشا حسني طه الدكتور إىل (47)

فصله بعد الجامعة طلبة من هاوس مينا بفندق للدكتور أقيم حفل يف أنشدهما
منصبه من

ال��ن��اِف��َع��ُه آراِئ��َك م��ن ب��ْع��َدَك وال��نُّ��ه��ى ال��ج��َح��ا داُر أْج��َدبَ��ْت ق��د
ج��اِم��َع��ْه ك��لَّ��ه��ا ِم��ْص��ًرا َص��يَّ��َر ب��َم��ْن ِم��ْص��ٍر أْرج��اءُ وأْخ��َص��بَ��ْت

جلوسه بعيد فؤاد امللك جاللة له املغفور تهنئة (48)

تَ��بَ��دَّى وق��د ال��ج��ل��وِس ع��ي��ِد ف��ي ال��ت��اِج َربَّ أَرأيْ��َت
َم��ّدا ال��ل��ِه ِظ��لَّ ع��ل��ي��ه ُد يَ��ُم��د ِج��ب��ري��ال وش��ِه��ْدت
ال��ُم��َف��دَّى ال��َع��ْرِش ب��س��اح��ِة ِب ال��ُق��ل��و تَ��ْط��واَف ونَ��َظ��ْرَت
ف��َوْف��دا َوْف��ًدا ب��َح��ْم��ده ِد ال��ُوُف��و تَ��ْس��ب��ي��َح وَس��ِم��ْع��َت
وأْس��َدى أْغ��نَ��ى َم��ْن ال��نِّ��ي��ِل ب ر إس��م��اع��ي��َل اب��ُن ه��ذا
َخ��ّدا األرِض َوْج��َه ف��يَ��ُخ��دُّ تَ��َح��ت��ُه يَ��ْج��ري ال��نِّ��ي��ُل
اس��تَ��م��ّدا َج��ْدواه َف��يْ��ِض م��ن ك��أنّ��ه ال��نُّ��ض��اَر يَ��َه��ُب
َج��ّدا أص��اَب ب��ال��ك��ي��م��ي��اء ع��اِل��ٌم ُه��َو وك��أنّ��م��ا
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ِن��ّدا ل��ل��نِّ��ي��ل ال��َوَرى َش��ِه��َد ف��َه��ْل ِت��بْ��ًرا ال��ثَّ��رى يَ��دَُع
َرْغ��دا ال��َع��يْ��َش يَ��ْس��تَ��ْق��ِب��ل��وَن ُج��ل��وِس��ه ي��وَم ال��ن��اُس
َح��ْم��دا وَس��ِم��ْع��َت ل��ه ِع��يَ��ًة أْد َس��ِم��ْع��َت س��َل��ْك��َت أنّ��ى
بُ��ْردا ال��َح��ْم��ِد نَ��س��ي��ج م��ن ـ��بَ��ْس وال��ـ ال��ف��اُروق) (أب��ا ي��ا ِع��ْش
يُ��ْه��َدى إل��ي��َك ال��ِج��ن��اِن َش��َج��ِر ِم��ْن ال��ُم��ْل��ِك َص��ْوَل��ج��اَن ه��ا
َح��ّدا ل��ُع��الَك أرى وال ِك ال��ُم��ل��و ص��ي��ِد ُع��ال ُح��دَّْت
ويَ��ْرَدى ب��ه��ا ال��َع��ُدوُّ يَ��ْش��ق��ى ب��ن��ايَ��ًة ال��رِّج��اَل ف��اب��ِن
اس��تَ��بَ��ّدا إذا ال��زم��اِن ـ��ط��اَف أْع��ـ ال��ب��أِس ب��َس��ْوِط واض��ِرْب
ُج��نْ��دا؟ وأع��زُّ م��ك��ان��ًة ـ��َك ِم��نْ��ـ أَج��لُّ ال��ُم��ل��وِك أيُّ
أنْ��دى؟ ��يْ��َك َك��فَّ م��ن ال��ب��ذِْل َم ي��ْو ك��ّف��اه م��ن��ه��ُم َم��ْن
ُس��ْه��َدا؟ ال��ل��ي��َل وق��اَم ـ��ي��تُ��ُه َرع��يْ��ـ ن��ام��ْت م��ن��ه��ُم َم��ْن
تَ��َح��دَّى؟ أو ج��الَل��َك س��اَم��ى أو س��ام��اَك م��ن��ه��ُم َم��ْن
وَْع��دا؟ وأبَ��رُّ وح��ص��اف��ًة ِح��ًج��ا أوف��ى م��ن��ه��ُم َم��ْن
ُع��ّدا؟ (ك��إْس��م��اِع��ي��َل) َح��َس��بً��ا تَ��َرى ه��ل ف��ان��ظ��ْر ��ْرِق ال��شِّ ف��ي
َه��ّدا يُ��ْه��َدْدَن (وف��ارٌس) ُق) و(ال��ِع��را (ال��َج��زي��رُة) ه��ذي
(نَ��ْج��دا) وإل��ي��َك ب��ه��ا أَح��ًدا تَ��َرى َه��ْل (َم��ّك��َة) وإل��ي��َك
نَ��ْك��دا ال��َع��يْ��َش ل��ِب��ْس��َن ق��د ِئ��َر) و(ال��َج��زا (تُ��ونُ��َس) وإل��ي��َك
َم��ْج��دا (ال��نِّ��ي��ل) ت��اج ف��وق ٌج ت��ا ��رق ال��شَّ ف��ي يَ��ْرتَ��ِف��ْع ل��م
وُزْه��دا وإح��س��انً��ا تُ��ًق��ى ـ��َن) (ال��رَّاِش��دي��ـ ع��ْه��َد ْدَت َج��دَّ
وُرْش��دا إن��ص��اًف��ا ـ��ُخ��َل��ف��اءِ ال��ـ َم��خ��اِي��َل ع��ل��يْ��َك ونَ��رى
َزنْ��دا أَوَريْ��َت وَك��ْم أًس��ى َت َم��َح��ْو ك��م ِص��ف��اتُ��َك، َج��لَّ��ْت
َق��ْص��دا ال��ُج��وِد ف��ي ُم��ْخ��ف��يً��ا أو ُم��تَ��َربِّ��ًح��ا ال أْع��َط��يْ��َت
تَ��ْص��َدى ف��ك��ي��َف ه��واَك م��ن ـَ��ي��ِة ال��رَّع��ي��ـ أف��ئ��دة يْ��َت َروَّ
وَج��ّدا أبً��ا (ِم��ْص��َر) ِزم��اَم ـ��َت َم��َل��ْك��ـ ك��م��ا وَم��َل��ْك��تَ��ُه��ّن
َم��َرّدا ف��ال أَم��ْرَت وإذا ف��ط��اَع��ٌة نَ��َه��يْ��َت ف��إذا
وُوّدا َع��ْط��ًف��ا وَم��نَ��ْح��تَ��ُه��ْم ُم��ْخ��ِل��ٍص ط��اَع��َة أْع��َط��ْوَك
وَج��ّدا ف��س��ع��ى َص��الِح��ِه ـ��َج نَ��ْه��ـ ل��ل��ِم��ص��ريِّ أْوَض��ْح��َت
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اس��تَ��َع��ّدا ح��تّ��ى وَرَع��يْ��تَ��ه وَك��َف��ْل��تَ��ه أْع��َدْدتَ��ه
ف��اس��تَ��َرّدا ِم��ْص��ٍر َف��خ��اَر َد يَ��ْس��تَ��ِرْد أْن وَدَع��ْوتَ��ه
ِوْردا ال��م��وُت وك��ان ف��نَ��ج��ا ع��زي��زًة ال��ح��ي��اَة َوَرَد
َل��ْح��دا األط��م��اُع ل��ن��ا َح��َف��ْرَت م��ا ب��ع��د ال��ِك��ن��ان��َة وَح��َم��ى
ُرْم��دا وُك��ّن ��ي��اءَ ال��ضِّ ـ��َص��ْرَن ف��أبْ��ـ أع��يُ��نَ��ن��ا َف��تَّ��ْح��َت
َش��ّدا ال��ِع��ْل��ِم أْزَر تَ��ُش��دُّ ـ��َر ِب��م��ْص��ـ ج��اِم��َع��ًة وأَق��ْم��َت
َع��بْ��دا ل��ل��َج��ْه��ِل ب��َرْغ��ِم��ه َن ك��ا ب��ال��ِع��ْل��ِم َس��يِّ��ٍد َك��ْم
بَ��نْ��دا ال��بَ��ْح��ِر ِل��ُم��نْ��َش��آِت ِر ��ُغ��و ال��شُّ ثَ��ْغ��ِر ف��ي ورَف��ْع��َت
َع��ْه��دا ال��بَ��ْح��ِر ب��ُم��ْل��ِك ل��ن��ا ـ��ُد تُ��ع��ي��ـ َم��ْدَرَس��ًة ��ْس��َت أسَّ
َرْع��دا ال��ب��ح��ر ف��وق يُ��ث��ي��ُر ـ��َر ِم��ْص��ـ أس��ط��وَل أرى ف��م��ت��ى
س��ّدا ال��ّش��م��ِس َع��يْ��َن يَ��ُس��دُّ ِد ال��ب��ال َج��ي��َش أرى وم��ت��ى
ُج��ْه��دا يَ��أُْل ل��م ُم��ْص��ِل��ٍح ـ��َرَة نَ��ظ��ـ ال��طَّ��ي��َراِن ف��ي ونَ��َظ��ْرَت
بُ��ّدا ل��ألْوط��اِن م��ن��ه تَ��َر ول��م ُع��ّدتَ��ه أْع��َدْدَت
وَش��ّدا َف��َس��ط��ا انْ��بَ��َرى إذ ءِ ال��َه��وا ب��أْس��ط��وِل أْع��ِظ��ْم
أُْس��دا تَ��ص��ي��ُد ال��نُّ��س��وَر رأى ِل ال��نِّ��زا ي��وَم راءَه َم��ن
تَ��بَ��دَّى َط��واوي��ٍس م��ن بً��ا ِس��ْر ��ْل��ِم ال��سِّ ع��ن��د وتَ��راه
ف��ِرْف��دا ِرْف��ًدا أْوَل��يْ��ت��ه��ا َك��ْم ال��ُع��ّم��ال وط��واِئ��َف
َع��دا أْس��َديْ��َت أو أْص��َل��ْح��َت م��ا ل��بَ��ْع��ِض يُ��ط��ي��ُق ذا َم��ن
تُ��ْف��َدى واألرواِح ب��ال��م��اِل ُم��ؤيَّ��ًدا (ُف��ؤاُد) ي��ا ُدم
أْه��َدى ف��أن��َت ال��ف��اط��م��يِّ ـ��زِّ ال��ُم��ِع��ـ َع��ْه��َد ل��ن��ا وأِع��ْد

بك الهاليل نجيب السعادة لصاحب تهنئة (49)

الجميلة والفنون الفنّّي للتعليم املعارف وكالة توّىل عندما مرتجالً البيتني هذين قال
١٩٢٩م سنة

ال��َوك��ي��ُل ونِ��ْع��َم ل��ن��ا َوك��ي��ال (ن��ج��ي��ُب) أض��ح��ى
َج��م��ي��ُل َف��نٌّ ��ْع��ُر ف��ال��شِّ ب��االً ��ْع��ُر ال��شِّ َف��ْل��يَ��نْ��َع��ِم

80



التقريظات

هذان (نرش البكري توفيق السيّد ملؤّلفه البالغة» «فحول كتاب تقريظ (1)
١٣١٣هـ) سنة يف البيتان

ث��ان��ي ُم��ْع��ِج��ٌز ق��ال��وا: ل��ل��نّ��اس ِس��رُُّه ب��دا ُم��ذْ ك��ت��اٌب ه��ذا
َع��ّف��اِن) ب��ِن (ُع��ثْ��م��اَن ث��واَب َج��ْم��ِع��ِه ع��ل��ى ال��ل��ُه أث��ابَ��َك

بك املويلحي إبراهيم لصاحبها الرشق» مصباح «جريدة تقريظ (2)

(ال��ِم��ْص��ب��اُح) زانَ��ه��ا ق��ْد ف��َس��م��اُؤُك��ْم بَ��ْع��َده تَ��ِض��لُّ��وا ال ال��ّص��ح��اف��ِة أْه��َل
اإلْص��الُح ونُ��وُره ال��ح��دي��ِث، ِص��ْدُق وَف��ت��ي��لُ��ه َزيْ��تُ��ه، ف��ي��ه ال��ح��قُّ

(سنة الرافعي صادق مصطفى الكاتب الشاعر ديوان تقريظ (3)
١٩٠٤م) ١٣٢١هـ–سنة

األوَّل��ي��ن��ا ه��اِم ف��وَق ب��ِش��ْع��ِرَك تَ��ْم��ش��ي — ال��ي��وِم نَ��بْ��ُت وأن��َت — أراَك
األْربَ��ع��ي��ن��ا َح��دَّ دانَ��يْ��َت وم��ا ال��َم��ع��ان��ي ف��ي ال��نُّ��بُ��ّوَة وأُوتِ��ي��َت
ال��َج��ب��ي��ن��ا ف��راِئ��ُده زانَ��ْت ك��م��ا (س��ام��ي) ب��ع��د ال��رِّآس��ِة ت��اَج ف��ِزْن
أم��ي��ن��ا وُك��ْن ال��ق��ري��ِض ُم��ل��ِك ع��ل��ى َح��ري��ص��ا ف��ُك��ْن ��ْوَل��ج��اُن ال��صَّ وه��ذا
َق��ري��ن��ا ل��ه َغ��َدْوَت ق��د وأنّ��َك ه��ان��ي) (اب��ُن ُم��ط��ِريَ��َك أّن ف��َح��ْس��بُ��َك
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سنة أكتوبر ٣ يف (نرشت الجديدين وبمظهره بداره املؤيّد تهنئة (4)
١٩٠٦م)

واإلس��الُم ��ْرُق ال��شَّ ع��ل��ي��ه��ا أثْ��ن��ى ب��َص��ح��ي��ف��ٍة َرج��اِئ��ن��ا َم��يْ��َت أْح��يَ��يْ��َت
األْق��الُم ِف��ن��ائ��ه��ا ب��َرْح��ِب َس��َج��َدْت ِع��ن��دم��ا ل��ل��بَ��الَغ��ِة ُم��َص��لَّ��ى أْض��َح��ْت
َس��الُم ال��ق��دي��ِم ُم��َؤيَّ��ِدَك وع��ل��ى ت��ح��يّ��ًة ال��ج��دي��ِد ُم��َؤيَّ��ِدَك ف��َع��َل��ى

بك املويلحي محّمد لصاحبه هشام» بن عيىس «حديث تقريظ (5)

َج��واري وه��ي األق��الُم ل��ه َس��َج��َدْت ج��َرى أو األن��اِم��َل َرِك��َب إذا َق��َل��ٌم
وِش��ف��اِر َع��واِم��ٍل ب��يْ��َن يَ��خ��ت��اُل ك��َض��يْ��َغ��ٍم ��ط��وِر ال��سُّ ب��يْ��َن م��ا يَ��خ��ت��اُل
َض��واري وه��َي األْس��ُد ع��ن��ه وتَ��ح��ي��ُد أواِن��ُس وه��َي إل��ي��ه ال��ظِّ��ب��اءُ تَ��أْوي
ال��واري ال��زِّن��اِد ُخ��لُ��ِق إل��ى إالّ ُس��ط��وِره ب��يْ��َن ال��م��اءِ ُخ��ْل��ُق ح��اَل م��ا
ن��اِر م��ن ف��أْح��ُرٌف َغ��ِض��بْ��َت وإذا َرْح��َم��ٍة ِم��ْن ف��أْح��ُرٌف َرض��ي��َت ف��إذا
األْق��داِر م��س��اِم��ُع إل��ي��ه ف��َص��بَ��ْت ��ه ب��َك��فِّ ال��يَ��راُع َغ��نَّ��ى اّل��ذي ي��اب��َن
أش��ع��اِري ��َرْت ف��ق��صَّ ال��َوف��اءِ ي��وَم َوف��اءَه أَرْدُت َح��قٌّ َدم��ي ف��ي ل��َك
وِش��ع��اري َس��ِج��يَّ��ت��ي ال��ِوداِد ِح��ْف��ُظ يَ��َزْل ول��م ال��زَّم��ان َم��رُّ يُ��نْ��ِس��ن��ي ل��م
اإلك��ب��اِر ف��ي ال��تِّ��ْس��ِع م��وس��ى آي��اِت آي��اتُ��ه َح��َك��ْت ق��د ك��ت��ابُ��َك ه��ذا
األف��ك��اِر ح��رائ��َر أنْ��َت ونَ��َس��ْج��َت ِن��ج��اِره نَ��ْس��َج أب��وَك ال��ح��ري��َر نَ��َس��َج
ِق��ط��اِر َص��ْوُب ع��ل��ي��ه أَل��حَّ َغ��ْرًس��ا ِخ��ْل��تُ��ه��ا ��ح��ي��ف��ِة ال��صَّ ع��ل��ى نَ��ثَ��ْرَت ف��إذا
األن��واِر م��ط��اِل��َع َح��َج��بْ��َت ح��تّ��ى ال��نُّ��ه��ى ذَنْ��ُب م��ا ال��ِم��ص��ب��اِح ص��اِح��َب ي��ا
وِع��ش��اِر ُظ��ْل��َم��ٍة ف��ي ف��تَ��رْك��تَ��ه��ا ب��َض��وئ��ه ��ب��ي��َل ال��سَّ تَ��ه��دي��ه��ا ك��ن��َت ق��د
واألب��ص��اِر ف��ي��ه ال��ب��ص��اِئ��ر نُ��وُر غ��اِئ��ٍب َع��ْوَدَة م��ن��َك ��ي تُ��َرجِّ ب��ات��ْت
األس��ف��اِر ع��ن ف��أغ��نَ��تْ��ه��ا ِح��َك��ًم��ا أْرَس��ْل��تَ��ه��ا اّل��ت��ي ال��ِف��ْك��ِر وش��م��ائ��ل
األْح��راِر وَج��نَّ��ُة ال��لِّ��ئ��اِم ن��اُر إنّ��ه (ُم��َح��ّم��ُد) ي��ا يَ��راَع��َك ف��اْش��َرْع
وُم��واري ُم��خ��اِدٍع ب��يْ��َن ف��ال��ن��اُس َوْق��تُ��ه ف��ه��ذا (ع��ي��س��ى) ل��ن��ا واب��ع��ْث
ب��َف��خ��ار وُم��وَل��ٍع ال��ع��اِل��ِم��ي��ن ف��ي وُم��دٍَّع ال��ك��اِت��ِب��ي��ن ف��ي وُم��ط��اِوٍل
األْق��م��اِر ل��َم��راِت��ِب َف��تَ��َط��لَّ��ع��وا ُس��ك��ونُ��ه ط��اَل ح��ي��ن يَ��راَع��َك أِم��ن��وا
ال��نَّ��ثَّ��اِر َم��ِط��يَّ��َة ال��نَّ��ظ��ي��ِم نَ��ثْ��ُر يَ��ُك��ْن وإْن نَ��ثَ��ْرَت م��ا ألنْ��ِظ��ُم إنِّ��ي
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العروض مرآة كتاب تقريظ (6)

الرشعّي القايض املحرزي عثمان أحمد الشيخ تأليف ١٣٣٥هـ سنة املطبوع

ال��تَّ��ن��زي��ِل ج��ام��ِع س��ِم��يِّ��َك َش��ْرَوى ��ًق��ا ُم��َوفَّ أتَ��يْ��َت ق��د إنّ��َك (ُع��ثْ��م��اُن)
وال��تَّ��ذْي��ي��ِل ال��ش��رِح ب��ه��ذا ُح��ْس��نً��ا وِزْدتَ��ه ال��ق��ري��ِض أْش��ت��اَت ��ْع��َت َج��مَّ
ال��نِّ��ي��ِل ُش��ْك��َر ف��اس��تَ��ْوَج��بْ��َت ل��ل��نِّ��ي��ل َص��ق��ي��ل��ًة ال��َع��روِض) (ِم��ْرآَة وَج��َل��ْوَت

(نرش بك عوض حافظ محّمد لصاحبها الرشق كوكب صحيفة تقريظ (7)
١٩٢٤م) سنة سبتمرب ٢١ يف منها صدر عدد أّول يف البيتان هذان

تَ��ِج��دُّ ف��ال��ح��اِدث��اُت أْش��ِرْق ��ْرِق ال��شَّ َك��ْوَك��َب ي��ا
َس��ْع��ُد ��ْرِق ال��شَّ ف��َك��ْوَك��ُب ُس��وءٍ ط��اِل��َع تَ��ْخ��َش ال

١٩٢٦م) سنة يونيو أّول يف (نرشت الخمسيني بعيدها املقتطف تهنئة (8)

أْس��ب��اِب وِم��ْن ِع��َل��ٍل ِم��ْن ف��ي��ه م��ا وأْدَرك��ا ال��ُوج��وَد َخ��بَ��را ق��د َش��يْ��خ��اِن
ِح��ج��اِب َوراءِ ِم��ْن ال��ح��ق��ي��ق��ِة َوْج��َه ط��ال��ع��ا ح��تّ��ى األش��ي��اء واس��تَ��بْ��ط��ن��ا
ال��ِج��ْل��ب��اِب ط��اِه��ُر ال��يَ��راَع��ِة ش��اِك��ي ِك��الُه��م��ا ال��ِج��ه��اِد ف��ي ع��اًم��ا َخ��م��س��وَن
ِخ��ض��اِب ب��َغ��يْ��ر َش��يْ��ب��ِه��م��ا وب��ي��اُض َق��َل��َم��يْ��ِه��م��ا ��ب��ا َخ��ضَّ إْن تَ��ْع��َج��ب��وا ال
ال��ُك��تّ��اِب ِح��ْل��يَ��َة ال��يَ��راَع��َة وأَرى ب��ه��ا يُ��ْزَه��ى ِح��ْل��يَ��ٌة ُح��ْس��ٍن ف��ل��ُك��لِّ
ِث��ق��اِب ُع��وَد ال��َق��ْدِر ف��ي ف��َح��ِس��بْ��تُ��ه��ا ي��دي ف��ي ال��يَ��راَع��ِة إل��ى نَ��َظ��ْرُت إنِّ��ي
ك��ِش��ه��اِب ف��ِخ��ْل��تُ��ه��ا ال��طُّ��روس ف��وَق ��يْ��ه��م��ا َك��فَّ م��ن تَ��نْ��َق��ضُّ ونَ��َظ��ْرتُ��ه��ا
ب��غ��اِب يُ��ْزَه��ي��اِن ال وأراُه��م��ا واح��ٍد ب��ُرْم��ٍح ��ُج��ن��ا ُم��َدجَّ يُ��ْزَه��ى
ب��ال��ع��اِب ُم��َدنَّ��ًس��ا ال��َج��ه��ول غ��ي��َر ُم��تَ��َك��بِّ��ًرا أرى وال ُم��ت��واِض��ع��اِن
ب��ُع��ج��اِب ذا ول��ي��َس ال��َف��خ��اِر ذَيْ��َل َف��ض��َل��يْ��ِه��م��ا م��ن ال��ُق��ْط��راِن يَ��تَ��ج��اذَُب
األنْ��ج��اِب نُ��ْخ��بَ��ُة ُه��ن��اِل��َك وُه��م��ا أع��الِم��ن��ا م��ن َع��َل��م��ان ه��ن��ا ف��ُه��م��ا
ِس��ب��اِب واْج��ِت��ن��اِب َح��ْم��ٍد َوْص��ل ع��ن يَ��ت��وانَ��ي��ا ل��م ��ب��ع��ي��َن ال��سَّ َم��َدى ج��اَزا
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واألنْ��س��اب األْح��س��اِب ع��ل��ى ذَيْ��الً ف��ل��يَ��ْس��َح��ب��ا َق��ل��م��اُه��م��ا نَ��َس��ب��اُه��َم��ا
األْل��ب��اِب أُول��ي ع��ل��ى يُ��ف��ي��ُض َوْح��ٌي ��يْ��ِه��م��ا ِش��قَّ ف��ي َم��ْش��روع��ان، ق��ل��م��اِن
األْح��ب��اِب تَ��ع��انُ��َق ُم��ت��ع��اِن��ق��اِن ت��ألَّ��بَ��ْت ال��ُخ��ط��وُب إذا ُم��تَ��س��اِن��داِن
(آِب) َف��ل��ْف��َح��ُة ُظ��ِل��م��ا ُه��م��ا ف��إذا يُ��ْظ��َل��م��ا ل��م إذا (آذاٍر) نَ��َف��ح��اُت
اإلْع��ج��اِب ص��ح��ي��ف��َة ب��ال��ك��اتَ��ب��يْ��ِن بَ��يَّ��ض��ا إال بَ��يْ��ض��اءَ َس��وَّدا م��ا
ب��ِق��ب��اِب ُح��وِج��َزْت ِق��ب��ابً��ا رَف��َع��ا ال��نُّ��ه��ى َح��َرِم ل��دى األس��َم��ى ل��ل��َم��ْق��ِص��ِد
األْح��ق��اِب ع��ل��ى ب��َق��ي��ْت وروائ��ًع��ا ب��داِئ��ًع��ا ال��ُع��ل��وِم ب��ُم��ْق��تَ��َط��ِف خ��طَّ��ا
ب��لُ��ب��اِب ُم��ْم��ِت��ٍع ف��نِّ ك��لِّ أو ن��اف��ٍع ِع��ْل��ٍم ك��لَِّ م��ن ل��ن��ا ج��اءَا
ل��َص��واِب َم��ْه��ِب��ٌط س��ْط��ِر وب��ك��لِّ َم��ْج��لُ��وٌَّة ِح��ْك��َم��ٌة َل��ْف��ٍظ ك��لِّ ف��ي
ب��ِك��ت��اِب ُم��ق��وٌَّم ف��ي��ه ��ْط��ُر وال��سَّ ب��ص��ح��ي��ف��ٍة ُم��َق��وَُّم ف��ي��ه ف��ال��لَّ��ف��ُظ
األب��واِب ُم��َف��تَّ��ُح ال��ُوروِد َع��ذُْب أْف��ي��اُؤُه ك��ري��م��ٌة ال��ُق��ط��وِف دان��ي
ِرح��اِب ف��س��ي��ِح ف��ي نَ��ْف��َس��َك أْل��َف��يْ��َت ِج��ئْ��تَ��ه ف��أنَّ��ى َم��س��اِل��ُك��ه ذَُل��ٌل
ن��اب��ي ِم��ْن وال ف��ي��ه��ا ع��اِث��ٍر ِم��ْن تَ��رى وال ف��ي��ه األْق��الُم تَ��ت��س��ابَ��ُق
ُرض��اِب ُح��ْل��ُو ال��طِّ��ْرس ف��ي ولُ��ع��ابُ��ه��ا ب��ه ج��اَل��ْت ك��ات��ٍب ي��راِع��ة ِم��ْن ك��م
ِخ��ط��اِب وَف��ْص��َل ن��اِب��َغ��ٍة إل��ه��اَم َج��وابُ��ه ك��ان ف��ي��ه ُس��ؤاٍل م��ن ك��م
َش��راِب أَل��ذَّ م��ن��ه ال��نُّ��ه��ى تَ��ِرُد ب��ط��ري��ق��ٍة َج��َرى نَ��ه��ٍر م��ن ف��ي��ه ك��م
األْك��واِب ب��ُم��تْ��َرِع ال��نُّ��ف��وَس تُ��ْروي َج��نَ��ب��اِت��ه ف��ي ال��َف��ْض��ِل ُس��ق��اُة َوَق��َف��ْت
ال��ُح��ّس��اِب أْم��َه��َر تُ��ْع��ِج��ُز ال��َع��دِّ ف��ي آي��اتُ��ه وه��ذه أُع��دُّ م��اذا
األْح��زاِب ت��آلُ��ِف ِم��ثْ��َل ال��ُح��ْس��ِن ف��ي ف��ك��أنّ��ه��ا وتَ��آَل��َف��ْت ��ْق��َت نُ��سِّ ق��د
ال��نُّ��ّواِب َم��ق��اِع��َد ف��ي��ه ف��تَ��خ��اُل وِح��رَص��ن��ا ع��ل��ي��ه ت��ه��اُف��تَ��ن��ا وتَ��َرى
آداِب وم��ن ِح��َك��ٍم وم��ن َف��ْض��ٍل وم��ن ِع��ْل��ْم م��ن ال��ُق��ّراءِ ثَ��ْرَوَة ي��ا
َج��ن��اِب وِخ��ْص��ِب ِريٍّ ف��ي زال م��ا أنّ��ه ع��ي��ِدَك ي��وَم أثْ��بَ��َت ��ْرُق ال��شَّ
واألْق��ط��اِب األْع��الِم ِم��َن ُزْه��ًرا ف��أْط��َل��َع��ْت ف��ي��ه ال��َف��ْض��ِل َس��م��اءُ ع��اَدْت
ِغ��ي��اِب ب��ط��وِل ف��ع��اَق��بَ��ُه��ْم ع��ن��ه أْه��لُ��ه تَ��غ��اَف��ل َش��ْرق��يٌّ ال��ِع��ْل��ُم
ِع��ت��اِب ب��َغ��يْ��ِر وع��اَوَدُه��م ف��َع��َف��ا ف��تَ��َض��رَّع��وا ل��ُم��ص��اب��ه��م وتَ��نَ��بَّ��ه��وا
وتَ��ب��اب أذًى م��ن ال��َج��ه��ال��ة ف��ي م��ا وأْدَرُك��وا ال��ح��ي��اِة َط��ْع��َم ف��تَ��ذَوَّق��وا
َع��ذاِب َس��ْوُط ال��نَّ��ع��م��اء ف��ي وال��َج��ْه��ُل َرح��م��ة ُم��ْزنَ��ُة ال��بَ��أس��اءِ ف��ي ال��ِع��ْل��ُم
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َس��راِب ِوْرُد األْخ��الِق ِم��ْن س��اٍق يَ��ْرَع��ه ل��م م��ا ال��ِع��ْل��ِم ِوْرَد ول��ع��لَّ
ِوط��اب��ي ال��ع��ق��وِل ثَ��َم��ِر م��ن وَم��ألُت ��ب��ا وال��صِّ ال��ُك��ه��وَل��ِة ف��ي ق��رأتُ��َك إنِّ��ي
ُم��ح��اب��ي غ��ي��َر ال��َح��قَّ ف��ي��َك وأق��وُل أْوَل��يْ��تَ��ن��ي م��ا ب��ع��َض أْق��ض��ي وأتَ��يْ��ُت
ش��ب��اب��ي بُ��ْرَد ��يْ��َخ��يْ��ِن ل��ل��شَّ ل��َوَه��بْ��ُت أَزْل ل��م ال��ُف��تُ��وَِّة َع��ْه��ِد ف��ي ك��ن��ُت ل��و
ث��ي��اب��ي ال��َم��ش��ي��ِب نَ��ْس��ِج م��ن وتَ��ِخ��ذُْت وَط��َويْ��تُ��ه أبْ��َل��يْ��تُ��ه ل��ك��نَّ��ن��ي
إي��اِب ب��َغ��يْ��ِر َس��َف��ٌر يَ��ْح��تَ��ثُّ��ه��ا ��ت��ي ِل��مَّ ش��ابَ��ْت ح��ي��َن ِرك��اب��ي وأَرى
تَ��ص��اب��ي غ��ي��ر تَ��ْزداُد ال ال��ِع��ْل��ِم ف��ي تَ��َزْل ول��م َك��ِب��رَت ق��د إنَّ��ك (يَ��ْع��ُق��وُب)
األْع��ص��اِب ِم��ن ال ِف��ْك��ِرَك َوْق��ِع م��ن وَل��َع��لَّ��ه��ا ِه��زٌَّة ��ك ب��رأِسَ الَح��ْت
ُع��ب��اِب ف��وَق األم��واِج ��ِع َك��تَ��َدفُّ ��ٌع ُم��تَ��َدفِّ َك��رُّه س��ري��ٌع ِف��ْك��ٌر
وذَه��اِب َج��يْ��ئَ��ٍة َع��ْن ي��نْ��ثَ��ن��ي أْن نَ��ْف��َس��ه ُث يُ��َح��دِّ وال ي��س��ت��ِق��رُّ ال
ِن��ق��اِب وَك��ْش��ِف بَ��ْح��ٍث ف��ي ��ْق��َت ُوفِّ ك��لَّ��م��ا ب��نَ��ْف��ِس��َك َط��َرٌب أنَّ��ه��ا أو
َم��آِب وُس��وءِ َل��ْه��ٍو م��ن ال��نَّ��اِس ف��ي ش��اَه��ْدتَ��ه م��ا اس��ت��ن��ك��اُر أنّ��ه��ا أو
األْل��ق��اِب ب��تَ��َص��يُّ��ِد ال ب��ال��ِج��دِّ ال��ُع��ال َط��َل��ِب ع��ن اإلث��راءُ يُ��ْل��ِه��َك ل��م
ال��ِم��ْح��راِب ُم��الِزِم أْج��ُر ��بْ��ِر وال��صَّ ُم��ج��اِه��ٍد أْج��ُر ال��ِع��ْل��ِم س��ب��ي��ل ف��ي ل��ك
اإلْس��ه��اِب ع��ن ُم��وَج��ُزه��ا يُ��ْغ��ن��ي��َك ق��ص��ي��دًة ال��ُم��ِق��لِّ ُج��ْه��ِد م��ن وإل��ي��َك
ِص��ح��اب��ي ال��َم��ج��اِل ه��ذا ف��ي َل��َل��ِح��ْق��ُت أًس��ى م��ن أك��اِب��ُد وم��ا ��ق��اُم ال��سِّ ل��وال

(نرش التوني شوكت محّمد لصاحبه الدموع» ظالل «يف كتاب تقريظ (9)
١٩٢٩م) سنة نوفمرب ٧ يف

ال��دُّم��وِع) (ِظ��الِل ف��ي ال��ل��ُه ب��اَرَك ف��اش��تَ��َف��يْ��ن��ا ِظ��الَل��ُك��ْم ق��رأن��ا ق��د
��ل��وِع ال��ضُّ داءَ ال��دُّم��وِع ُم��ْرَس��الُت تَ��ْش��ف��ي ك��ي��َف األس��ى ل��دى َع��لَّ��َم��تْ��ن��ا
��ي��وِع ال��شُّ ك��ث��ي��َر َق��بْ��َل��ه��ا يَ��ُك��ن ل��م بَ��ي��انً��ا ال��ج��دي��د م��ن وأَرتْ��ن��ا
ال��رَّب��ي��ِع بَ��ن��اُن ال��رُّب��ا َم��ج��ان��ي م��ن ��َق��تْ��ه نَ��سَّ ك��أنّ��م��ا ِط��راٍز ف��ي
وِص��ري��ِع وب��اِئ��ٍس َح��زي��ٍن م��ن َس��الٌم ال��ظِّ��الِل ك��اِت��ِب ف��ع��ل��ى
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األَهــاجـــي

١٩١٧م) سنة ديسمرب أّول يف (نرشا الجرائد هجاء يف قال (1)

وتَ��ض��ل��ي��ِل تَ��ْف��ري��ٍق ل��َغ��يْ��ِر ب��ه��ا َح��ْرٌف ُخ��طَّ م��ا ج��راِئ��ٌد
أب��ري��ِل أّول ك��أنّ��ه��ا ألْرب��اِب��ه��ا ال��ِك��ذُْب ب��ه��ا يَ��ْح��ل��و

١٩٢١م) سنة نوفمرب ٢ يف (نرشا العيوب كثري عيّاب يف (2)

ال��ُح��ص��ون��ا تَ��ْرِم ال َه��ِب��ْل��َت، ِج ال��زُّج��ا ال��ب��يْ��ِت س��اِك��َن ي��ا
اِرع��ي��ن��ا ال��دَّ ِن��زاَل يَ��بْ��غ��ي ع��اريً��ا َق��بْ��َل��َك أَرأيْ��َت

الرأي ضعيف َمِلِك يف (3)

تَ��ض��ل��ي��ِل ف��ي وه��و ال��ِب��ط��انَ��ِة أيْ��دي ب��ه َل��ِع��بَ��ْت ف��َم��ل��ي��ُك��ُك��م تَ��ْع��َج��ب��وا ال
ال��تَّ��م��ث��ي��ِل ق��اَع��ِة ف��ي أو ـ��ْط��َرن��ج ال��ْش��ـ ُرْق��َع��ة ف��ي ك��أنّ��ه أراُه إنِّ��ي

البدن ضخم البطن عظيم َرُجل يف (4)

إالَك��ا َم��س��ي��َره��ا يَ��ُع��وُق ش��ي��ئً��ا نَ��ِج��ْد ف��ل��م ال��َك��ْه��رب��اء ف��نَّ َع��طَّ��ْل��َت
أح��ش��اَك��ا ف��ي وتَ��ح��اُر ف��تَ��ج��وبُ��ه��ا ْل��ح��ظ��ًة ال��بَ��س��ي��ط��ِة َوْج��ِه ع��ل��ى تَ��ْس��ري



الكاملة امُلؤلَّفات

نافر) محبوب (يف املتصوِّفة بعض لسان عىل وقال (5)

يَ��غ��ي��ب��ا ح��تّ��ى األذْك��اَر وأُف��ضُّ ش��ك��ي��بَ��ا رأيْ��َت ل��و ال��دُّفَّ أْخ��ِرُق
ال��طَّ��ب��ي��ب��ا َدَع��ْوُت إذا وَط��ب��ي��ب��ي وإم��ام��ي وِق��بْ��َل��ت��ي ِذك��ِري ه��و
َح��ري��بَ��ا ش��ي��ًخ��ا رأي��َت ب��ال��تَّ��ن��ائ��ي َق��تْ��ل��ي ��ْدَت تَ��ع��مَّ وق��د تَ��ران��ي ل��و
َح��ب��يْ��بَ��ا ِس��واَك يَ��ْش��تَ��ه��ي وال الً إْج��ال ل��َغ��يْ��ِرَك يَ��نْ��َح��ن��ي ال ك��ان
َدِب��ي��ب��ا) يَ��ِدبُّ َم��ْن ��يْ��ُخ ال��شَّ (إنّ��م��ا َدب��ي��ب��ي َش��ك��ي��ُب ي��ا تَ��ِع��ي��بَ��نَّ ال
ال��َح��ل��ي��ب��ا ُس��ق��ي��َت وَك��ْم ِج��ه��اًرا ـ��ِخ ��يْ��ـ ال��شَّ َح��ْض��َرِة ف��ي ال��ُم��داَم ش��ِربْ��َت ك��م
ش��ك��ي��بَ��ا) (ش��ك��ي��بً��ا إال ف��ي��ه��ا ـ��ح��َي تَ��ْس��ب��ي��ـ ك��ان ف��ه��ْل ُس��بْ��َح��ت��ي ف��َس��ل��وا
نَ��ق��ي��ب��ا ��ي��وِخ ال��شُّ َح��ْل��بَ��ة ف��ي ك��ن��ُت َغ��راٌم ��ي��وَخ ال��شُّ أْدنَ��َف وإذا
ال��رُّك��وب��ا أَط��ْق��َت إْن ال��بَ��ْرَق وارك��ِب ال��تَّ��ج��اف��ي أَط��ْل��َت ف��ق��د إل��ي��ن��ا ُع��ْد
ال��ُق��ل��وب��ا ألْخ��َم��َص��يْ��َك َف��َرْش��ن��ا ـ��م ال��يَ��م��ـ م��ن يُ��خ��اف م��ا ِخ��ْف��َت وإذا
ُم��ْس��تَ��ج��ي��ب��ا ُدع��اءَن��ا ف��َل��بَّ��ى ـ��ٍس ِب��ل��ق��ي��ـ ص��اح��ِب ِب��س��اَط وَدَع��ْون��ا
َق��ري��بَ��ا م��نّ��ا نَ��راَك ح��تّ��ى م��ن��َك ب��أْم��ٍر تَ��ج��ري ال��رِّي��اَح وأَم��ْرن��ا

الوجه صفيق ُكتٍُب بائع يف (6)

ل��ل��ُك��تُ��ِب وال��تَّ��ْج��ل��ي��ُد ال��ِوق��ايَ��ُة م��ن��ه ُج��ِع��َل��ْت ل��و ِزنْ��دي��ُق ي��ا َوْج��ِه��َك أدي��ُم
ال��لَّ��َه��ِب َس��ْط��َوُة ع��ل��ي��ه��ا تُ��خ��اُف وال تُ��ِرك��ْت أيْ��ن��م��ا َع��نْ��َك��ب��وٌت يَ��ْع��لُ��ه��ا ل��م

مخازيه كثرت فيمن (7)

��ُع يَ��تَ��َس��مَّ وَم��ْن يَ��تْ��ل��و وَم��ْن يَ��ُخ��طُّ واّل��ذي وال��نِّ��ْق��ُس ال��طِّ��ْرُس يَ��ْس��تَ��غ��ي��ُث ُه��ن��ا
أُْدَف��ُع ال��لَّ��ْوِم إل��ى أو أُْدَع��ى ال��َح��ْم��ِد إل��ى ذََك��ْرتُ��ه��ا م��ا إذا أْدري وم��ا َم��خ��اٍز
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ــات اإلْخــَوانيَّ

١٩٠٠م) سنة يف (نرشت وتشوُّق ذكرى (1)

بريم بك محّمد صديقه إىل السودان من بها كتب

ال��رَّخ��ي��ِم ال��َع��يْ��ِش ذِل��َك وِذْك��َرى ال��ق��دي��ِم ��ْوِق ال��شَّ ِم��َن ب��ن��ا أثَ��ْرَت
ال��نَّ��ع��ي��ِم َف��َل��َك ل��ه��ا وأْرَق��ْص��ن��ا َج��م��االً َك��َس��ْون��اه��ا وأيّ��اٍم
ال��نَّ��ظ��ي��ِم ك��ال��ِع��ْق��ِد ال��ّدْه��ِر ِب��ج��ي��ِد ف��ك��ان��ت ُح��ْس��نً��ا ب��ن��ا َم��ألن��اه��ا
��ل��ي��ِم ال��سَّ ال��ذَّْوِق م��َن َج��الب��ي��ٌب ع��ل��ي��ه��ْم َم��س��ام��ي��ٍح وِف��تْ��ي��اٍن
ال��نَّ��دي��ِم ُم��ع��اط��اة ِم��ْن وأْط��َرُب األم��ان��ي ِم��ن أّل��ذُّ ِش��يَ��ٌم ل��ُه��ْم
َع��ظ��ي��ِم ُخ��لُ��ٍق ع��ل��ى ك��ان��وا وإْن وال��تَّ��ص��اب��ي ال��َخ��الَع��ِة ف��ي ��َك ك��َه��مِّ
ال��َك��ري��ِم إل��ى ال��َك��ري��ِم ُم��واف��اَة ف��واَف��ْوا أنْ��ٍس إل��ى َدَع��ْوتُ��ُه��ُم
ك��ال��نَّ��س��ي��م وَه��بُّ��وا َظ��َم��ٍإ ع��ل��ى نَ��م��ي��ًرا وَرَدْت ك��ال��َق��ط��ا وج��اءوا
وال��نُّ��ج��وِم (ب��ال��َم��َج��رَِّة) ويَ��ْل��ُه��و ش��ب��اب ف��ي يَ��ْم��َرُح ال��لَّ��يْ��ُل وك��اَن
��ري��ِم ال��صَّ أنْ��واُر ل��ل��َع��يْ��ن بَ��َدْت ح��تّ��ى ال��ّراِح ُك��ئُ��وَس ف��واَص��ْل��ن��ا
ال��رَّق��ي��ِم ب��أص��ح��اِب ف��أْل��ح��ْق��ن��ا ه��اِن��ي) (اب��ِن رأَْي ب��ه��ا وأْع��َم��ْل��ن��ا
َم��ش��ي��ِم َخ��دٍّ ذي ال��لَّ��ْف��ِظ َش��ِه��يِّ َغ��ري��ٍر ِم��ْص��ٍر ب��ن��ي ِم��ْن وَظ��بْ��ٍي
ال��يَ��ت��ي��ِم ِس��ي��م��ا ب��َط��ْرِف��ِه ك��أّن ان��ك��س��اٍر ذي ب��اب��ل��يٍّ وَل��ْح��ٍظ
ال��ُك��روِم ِب��نْ��َت ع��ن��َده نَ��س��ي��ن��ا َح��دي��ثً��ا ُم��ن��اَدَم��ٍة ف��ي س��ق��ان��ا
ال��ق��دي��ِم ال��َع��ْه��ِد وِف��ت��ي��ِة ع��ل��ي��َك ال��تَّ��ص��اب��ي َع��ْه��َد ي��ا ال��ل��ِه َس��الُم
ال��َح��ل��ي��ِم َص��ْدُر َف��س��ي��َح��ه��ا ك��أّن َف��الٌة وُدونَ��ُه��ُم ل��ه��م أِح��نُّ



الكاملة امُلؤلَّفات

األل��ي��ِم ال��َوْج��ِد م��َن ال��تَ��َه��بَ��ْت ق��د َص��بٍّ أح��ش��اءُ أدي��َم��ه��ا ك��أّن
ال��لَّ��ئ��ي��ِم َوْج��ِه ف��ي الَح ِخ��داٌع ف��ي��ه��ا الَح إذْ َش��رابَ��ه��ا ك��أّن
ال��َك��ل��ي��ِم أْق��واَم ال��تِّ��ي��ِه) (ب��وادي ف��تَ��ح��ك��ي (ِل��ْه��ٌب) ب��َل��يْ��ِل��ه��ا تَ��ِض��لُّ
ال��َج��ح��ي��ِم ع��ن ال��َه��ج��ي��ُر نُ��ِق��ل إذا َح��ي��ارى ب��ه��ا ال��ّس��اف��ي��اُت وتَ��ْم��ش��ي
ال��َق��دي��ِم؟ ال��ُح��ْس��ِن م��ن ف��ي��ه��ا وم��ا ال��َم��غ��ان��ي ت��ل��َك أرى أْن ل��ي َف��َم��ْن
ال��َع��ل��ي��ِم ِع��ْل��ِم م��ن أُوت��ي��ُت وال ك��َح��ظِّ��ي داُوٍد) (اب��ِن َح��ظُّ ف��م��ا
ال��ُغ��ي��وِم ف��ي ��واِح��َك ال��ضَّ ف��أْس��تَ��ِب��ُق أْس��ري ك��ال��ِف��ْك��ِر ُم��ْط��َل��ٌق أن��ا وال
ال��ُه��ُم��وِم وادي ف��ي ال��ُع��ْدِم ب��َق��يْ��ِد ِرح��ال��ي ُم��َق��يَّ��َدٌة ول��ك��نّ��ي
وال��تُّ��ُخ��وِم ال��َم��ه��اِم��ِه ف��ي وأْض��ِرُب ِرْزِق��ي أروُم ال��ّدي��ار ع��ن نَ��َزْح��ُت
أدي��م��ي ب��تُ��ْربَ��ِت��ه أْص��بُ��ْغ ول��م َق��ْف��ًرا ��وداِن ال��سُّ ف��ي غ��اَدْرُت وم��ا
ال��َج��س��ي��ِم ال��َخ��ْط��ِب ب��راِث��ِن وت��ح��َت ال��َم��ن��اي��ا أنْ��ي��اِب ب��يْ��َن وه��أن��ا
ال��ظَّ��ل��ي��ِم َق��نَ��َع ِب��ِع��ي��َش��ت��ي َق��ِن��ْع��ُت ِع��نْ��دي ل��ل��َم��ْج��ِد َس��ْوَرٌة ول��وال
ال��َق��وي��ِم ال��دِّي��ن ُع��ض��اَدِة وي��اب��َن ا وَج��دٍّ أبً��ا األْك��َرم��ي��َن أي��ابْ��َن
ال��َح��ط��ي��ِم ُرْك��ِن إل��ى نَ��َس��ٌب ل��ه ُرْك��نً��ا أْه��ل��وَك ل��ِدي��ِن��ن��ا أق��اَم
وال��لَّ��ط��ي��ِم ال��َع��ْس��َج��ِديَّ��ِة ب��َغ��يْ��ِر وع��ادوا ب��ه ال��ُع��ف��اُة ط��اَف ف��م��ا
��دي��ِم ال��سَّ م��َن أَرقُّ ح��اٌل ول��ي َرْح��ل��ي تُ��ِزفُّ وال��ُخ��ط��وُب أتَ��يْ��تُ��َك
ال��رَّدي��ِم ك��ال��ثَّ��ْوِب األرزاق ع��ل��ى وَك��ْدح��ي َس��ْع��ي��ي م��ن أْص��بَ��ْح��ُت وق��د
ال��َح��م��ي��ِم ُم��واَص��َل��َة تَ��ْق��َط��ْع وال َوْج��ه��ي أدي��َم — ُف��دي��َت — تُ��ْخ��ِل��ْق ف��ال

١٩٠٠م) سنة يف (نرشت بك البابيل محّمد عتاب (2)

اْرتِ��ي��اُب ب��ُص��ْح��بَ��ِت��َك وداَخ��َل��ن��ي ال��ِوط��اُب ُم��ل��ِئ ق��د وال��ل��ِه أخ��ي
ال��ِع��ت��اُب وال ال��رَّج��اءُ أْج��َدى ف��ال أُْخ��رى وَع��تَ��بْ��ُت َم��رًَّة َرَج��ْوتُ��َك
ال��ِك��ت��اُب ه��ذا َع��ْه��ِدن��ا ف��آِخ��ُر ب��بُ��ْع��دي ف��اْه��نَ��أ َم��َودَّت��ي نَ��بَ��ذَْت

١٩٠٢م) سنة مارس ٢٦ يف (نُرشت عّمون وداود حافظ بني (3)

املعروف، واملحامي اللبناني الشاعر بك عّمون داود إىل القصيدة بهذه حافظ بعث
بعُد. تأتي بقصيدة عليها فأجابه
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ل��تَ��ذْك��اِره��ا نُ��ف��وٌس ف��س��اَل��ْت أْق��م��اِره��ا َم��ط��اِل��ُع َش��َج��تْ��ن��ا
وُزّواِره��ا ال��ُق��ص��وِر وأْه��ِل ال��ُق��ص��ور ل��ِت��ْل��َك نَ��ِح��نُّ وِب��تْ��ن��ا
ب��أْدواِره��ا ال��َغ��وان��ي خ��دوُر ��م��اء ال��سَّ بُ��روَج ك��أّن ُق��ص��وُر
ن��اِره��ا ع��ل��ى تَ��ل��ظَّ��ى ُق��ل��وٌب ��ل��وع ال��ضُّ وبَ��يْ��َن ِح��م��اه��ا ذََك��ْرن��ا
ب��تَ��يّ��اِره��ا ال��َك��ْه��َرب��اءُ ه��َي ِه��زٌَّة ب��أرواح��ن��ا ف��َم��رَّْت
(آذاِره��ا) نَ��ْس��ِج ِم��ْن َح��راِئ��َر ��ه��ور ال��شُّ ِك��راُم َك��َس��تْ��ه��ا وأرٌض
ب��أْزه��اِره��ا ال��دَّراري أَرتْ��َك ال��َغ��م��اِم أُك��فُّ ��َط��تْ��ه��ا نَ��قَّ إذا
ب��أنْ��ه��اِره��ا ال��لُّ��َج��يْ��َن أَرتْ��َك ��ب��اح ال��صَّ ذُك��اءُ ط��اَل��َع��تْ��ه��ا وإْن
ب��أْخ��ب��اِره��ا ال��نَّ��س��ي��ُم أت��اَك األص��ي��ل نَ��س��ي��ُم ف��ي��ه��ا َه��بَّ وإْن
ج��اره��ا ع��ل��ى تُ��ِدلُّ ف��ب��اتَ��ْت ��آم ال��شَّ ب��أْرِض أق��ام وِخ��لٌّ
ب��أش��ع��اِره��ا ال��ب��وادي ك��ِت��ي��ِه ال��َق��ري��ض ب��ربِّ تَ��ِت��ي��ُه وأْض��َح��ْت
(ب��بَ��ّش��اِره��ا) أَح��قُّ وِم��ْص��ُر ال��دَّالل ب��ذاَك أْوَل��ى وَل��ل��نِّ��ي��ُل
ألْق��داِره��ا ال��ش��آَم وَخ��لِّ ال��َم��آب إل��ي��ه��ا ��ْل وَع��جِّ ��ْر ف��َش��مِّ
ب��أْح��راِره��ا؟ تَ��ض��ي��ُق ب��أرٍض ال��ُم��ق��ام أَط��ْق��َت — ل��َع��ْم��ري — ف��ك��ي��َف
آث��اِره��ا َم��ْح��ِو إل��ى تَ��ْس��َع��ى ـ��ِم ال��َم��ظ��اِل��ـ إثْ��َر ��ُر ال��ُم��َش��مِّ وأن��َت
ث��اِره��ا َع��ْن َع��ْزِم��َك ب��َم��ْص��ق��وِل وأْق��َع��ْدتَ��ه��ا ال��لَّ��ي��ال��ي ث��أْرَت
ب��ثُ��ّواِره��ا تَ��راَم��ى وب��اتَ��ْت ��آم ال��شَّ ِه��ض��اُب م��اَج��ْت ثُ��ْرَت إذا
وُم��ْخ��ت��اِره��ا؟ ف��ت��اه��ا وِش��ب��َل وُم��خ��ت��اَره��ا ف��ت��اه��ا أَل��ْس��َت
ب��أبْ��ص��اِره��ا إل��ي��َك وم��اَل��ْت ال��َك��الم ُم��ل��وُك أْص��َغ��ْت ُق��ْل��َت وإْن
داِره��ا ف��ي داَرَك تَ��ْح��َس��ُب ـ��َي ال��َم��ع��ال��ـ أّن َح��ْس��بُ��َك (أداُوُد)
ب��أْس��راِره��ا إل��ي��َك تَ��ب��وُح ال��ُوج��ود ه��ذا ض��م��ائ��َر وأّن
أف��ك��اِره��ا َج��ذَْوَة رأيْ��ن��اَك ��آم ال��شَّ َح��َل��ْل��َت إّم��ا وأنّ��ك
ب��أنْ��ص��اِره��ا أه��ابَ��ْت م��ا إذا ال��نَّ��ص��ي��ر ِن��ْع��َم ِم��ْص��َر ف��ي ك��ن��َت وإْن

حافًظا بها أجاب التي بك داود أبيات (4)

داِره��ا ع��ل��ى ال��دُّم��وَع نَ��ثَ��ْرَت وتَ��ذْك��اِره��ا َس��ل��م��ى ِذْك��ِر أِم��ْن
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آث��اِره��ا ط��اِم��َس تُ��ط��اِل��ُع ال��طُّ��ل��ول ألْج��ِل ال��ُق��ص��وَر وِع��ْف��َت
ب��أْس��راِره��ا تَ��ب��وُح َع��س��اه��ا ن��اِش��ًدا َل��يْ��َل��ت��ي ب��ه��ا َوَق��ْف��ُت
وأْخ��ب��اِره��ا ال��ّراِوي��اِت ِم��ن آي��اتُ��ه��ا أنْ��َط��ُق اُر وَل��ل��دَّ
وب��أْق��م��اِره��ا ب��أنْ��ُج��ِم��ه��ا ال��ِح��م��ى ل��ي��ال��ي ع��ل��ي��َك تُ��ع��ي��ُد
ب��آذاِره��ا ال��َح��ي��اِة َرب��ي��ع ��ب��اب ال��شَّ زم��اَن ع��ل��يْ��َك س��الٌم
أْك��داِره��ا غ ُم��َس��وِّ وأنْ��َت أْح��زاِن��ه��ا ��ُف ُم��َخ��فِّ ألنْ��َت
ك��اِره��ا ُع��ْم��َره ال��َف��تَ��ى ل��ع��اَش ��ب��اب ال��شَّ وِذك��رى ��ب��اُب ال��شَّ وَل��ْوال
إْم��راِره��ا إبّ��اُن ج��اء وق��د ُح��ْل��َوًة ب��ه ال��ح��ي��اَة َق��َط��ْف��ن��ا
ألْح��راِره��ا تَ��ط��ي��ُب ب��الًدا أَرى َع��لِّ��ي ��رِق ال��شَّ ف��ي أَط��وُِّف
نُ��ّظ��اِره��ا أك��ب��اَد وتَ��ْص��دَُع تَ��س��وء أم��وًرا إال أَر ف��ل��م
ألبْ��ص��اِره��ا ُم��َغ��شٍّ وَج��ْه��ٌل ب��ه��ذي وذُلُّ ب��ت��ل��َك ف��ُظ��ْل��ٌم
ل��َج��ّزاِره��ا ال��َوالءَ وتَ��ْرع��ى ُرْع��ي��اِن��ه��ا َم��راِح��َم تَ��ُع��قُّ
أْس��ت��اِره��ا ه��اِت��َك ��ي��ه تُ��َس��مِّ ال��ِح��ج��اب َرْف��َع (ق��اِس��ُم) ش��اء إذا
�ا �راِره� ألْغ� إالّ َرأَْي وال ل��ُج��ّه��ال��ه��ا إالّ َق��ْوَل ف��ال
ب��أن��ه��اِره��ا ال��ُخ��م��وُل ويَ��ْج��ري تُ��ْرِب��ه��ا ع��ل��ى ال��تَّ��راخ��ي يَ��ِدبُّ
ب��إْج��ب��اِره��ا ال��َف��الِح وَم��ْرَج��ى ب��إرغ��ام��ه��ا ��ي ال��تَّ��َرقِّ َم��ن��اُل
وأن��واِره��ا؟ ال��ُع��ل��وِم ب��الُد أْه��َل��ه��ا أْوَرثَ��ْت اّل��ذي أه��ذا
أْم��ص��اِره��ا نَ��ْف��ِع ع��ل��ى َح��ي��ات��ي أِق��ْف َل��ْم إذا َح��ي��ات��ي َع��ِدْم��ُت
ب��م��ْض��م��اِره��ا ل��َس��بْ��ٍق ��ْر َف��ش��مِّ ال��ُع��ال َم��ج��اُل ه��ذا (أح��اِف��ُظ)
ألْق��داِره��ا األم��وِر وتَ��ْرُك ��ك��وت ال��سُّ ط��اَل (أح��اِف��ظ) (أَش��ْوق��ي)
ب��بَ��تّ��اِره��ا ال��ُج��ل��وَد ��ا وُش��قَّ َم��ص��ُق��وَل��ًة ال��ق��واف��َي ف��ُص��وغ��ا
أْح��ي��اِئ��ه��ا َم��يِّ��َت وتَ��نْ��ُش��ُر أْوط��انَ��ن��ا تُ��َح��رُِّك َع��س��اه��ا
ثُ��ّواِره��ا ُم��َح��رُِّك ب��أنِّ��ي س��أُْرَم��ى أنِّ��ي وأْع��َل��ُم أق��وُل
ل��ق��ّه��اِره��ا ال��نَّ��ص��ي��ُر وأنِّ��ي ال��َغ��ري��ب وأنِّ��ي ال��دَِّخ��ي��ُل وأنِّ��ي
ع��اِره��ا س��وى يَ��نَ��ْل��ن��ي ل��م وإْن َرْغ��ِم��ه��ا ع��ل��ى ب��الدي أِح��بُّ
إلن��ك��اِره��ا ال��ّزم��اُن تَ��ص��دَّى ��ٍة ِه��مَّ ذي ب��أّوِل وَل��ْس��ُت
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(نُرشت الحّقانيّة وكالة من استقالته عند باشا) صربي إسماعيل (إىل (5)
١٩٠٧م) سنة فرباير ٩ يف

ص��ق��ي��الَ تَ��زاُل أال ال��َق��راَر، وأبَ��ى ب��ِغ��ْم��ِده ال��ثَّ��واءَ أِن��َف ص��اِرًم��ا ي��ا
ط��وي��الَ أق��اَم إْن ي��أِْس��ُن وال��م��اءُ ثَ��َوْت إذا ال��ُج��ف��وِن ف��ي َ تَ��ْص��َدأ ف��ال��ِب��ي��ُض
َوِك��ي��الَ أراَك أْن ال��رَّآس��ِة َش��ِرِف ِم��ْن ول��ي��س ال��رِّئ��ي��ِس ب��َم��ْوالَي أْه��ال
َس��ب��ي��الَ؟ ال��َك��الِم إل��ى وَج��ْدَت َه��الَّ ل��ن��ا وُق��ْل ��ك��وِت ال��سُّ م��ع��اِذي��َر ف��اط��َرْح
ال��نِّ��ي��الَ وَغ��نِّ َزَم��نً��ا أع��ط��اُف��ن��ا ل��ه اه��ت��زَّْت اّل��ذي ال��َوتَ��ِر ع��ل��ى واض��ِرْب
َج��م��ي��الَ ال��ق��دي��ِم ب��ص��اِح��ِب��َك تَ��َص��نَ��ْع َج��م��اَل��ه ال��َق��ري��ِض ُم��ْل��ِك ع��ل��ى وارُدْد
(إْس��م��اع��ي��الَ) ال��ل��ُه أق��اَل ح��تّ��ى ِع��ث��اُره يُ��ق��اَل أن يَ��رج��و زال م��ا

١٩٠٨م) سنة يوليه ١٥ يف (نرشت وتشّوق ذكَرى (6)

بإنجلرتا أدنربه ُكّليّة يف وهو بدر بك أحمد صديقه إىل بها كتب

��ل��ي��ُم ال��سَّ ال��ط��ب��ُع وَع��ص��ان��ي ّم��ذاه��ب��ي ع��ل��يَّ ُم��ِل��َك��ْت
ال��نَّ��ظ��ي��ُم وال ال��نَّ��ث��ي��ُر ف��ال ِن ��اِح��ب��ا ال��صَّ يَ��راع��ي وَج��ف��ا
َع��ل��ي��ُم وب��ه��ا ب��ي وال��ل��ُه َش��ْق��َوت��ي وأْك��تُ��ُم أْش��ق��ى
األدي��ُم َح��ِل��َم وق��د أْرج��و اّل��ذي وم��ا األدي��ُم َح��ِل��َم
أري��ُم َم��َودَّت��ه��ا َع��ْن أن��ا وال تُ��نْ��ِص��ُف��ن��ي ِم��ْص��ُر ال
ال��ُم��ق��ي��ُم ف��أن��ا َربْ��ِع��ه��ا ع��ن ب��اِئ��ٌس تَ��ح��وَّل وإذا
ال��َح��م��ي��ُم ال��ِخ��لُّ أيُّ��ه��ا ـ��تُ��َك واْص��َط��َف��يْ��ـ َص��ِح��بْ��تُ��َك ف��ي��ه��ا
تَ��دوُم َم��َوّدتُ��ه وَم��ْن َت َخ��بَ��ْر وَم��ن َع��َرْف��َت َم��ْن أن��ا
ال��رَّخ��ي��ُم ال��َع��يْ��ُش وذل��َك ُر ال��ِج��وا ذَيّ��اَك ل��ل��ِه
نَ��ع��ي��ُم وال��دُّن��ي��ا ال��نِّ��ي��ِل َق َف��ْو ال��َغ��ْرب��يِّ ب��ال��ج��ان��ِب
ال��ُه��م��وُم وتُ��نْ��ِك��ُرن��ا ب��ه��ا ُر ��رو ال��سُّ يَ��ْع��ِرُف��ن��ا أيّ��اَم
نَ��ه��ي��ُم َم��س��اِرِح��ه��ا وف��ي ءِ ب��ال��ظِّ��ب��ا نَ��ل��ه��و أيّ��اَم
يَ��ل��وُم َم��ْن أب��ال��ي وال ِل ل��ل��َع��ذُو تُ��ص��غ��ي أن��َت ال
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ال��َك��ري��ُم ال��ُخ��لُ��ُق زانَ��ه��ا ق��د ل��ن��ا أنْ��ِديَ��ٌة ل��ل��ِه
َل��ئ��ي��ُم ب��س��اَح��ت��ه��ا يَ��نْ��ِزْل وَل��ْم وَْغ��ٌد يَ��ْغ��َش��ه��ا ل��م
ال��ُح��ل��وُم تُ��راِق��بُ��ه��ا ح��ي��ه��ا نَ��وا ف��ي ال��َخ��الَع��ة تَ��ْم��ش��ي
ال��ح��ك��ي��ُم ش��اءَ ك��م��ا وِح��ًج��ا ��ب��ا ال��صِّ ش��اءَ ك��م��ا ل��ْه��ٌو
ِري��ُم ويَ��ط��وُف ُم��ت��أدٌِّب ب��ه��ا يَ��س��ع��ى وُم��داَم��ٌة
ال��َح��ل��ي��ُم ل��ه يَ��ِخ��فُّ أنْ��ٌس ك��اس��ات��ه��ا ع��ل��ى يَ��ْج��ري
ال��نَّ��دي��ُم َع��واِق��بَ��ه��ا يَ��ش��ك��و وال م��نّ��ا تَ��ش��تَ��ك��ي ال
ال��نَّ��س��ي��ُم َص��ح��ي��َف��ِت��ه��ا ف��ي ـ��َس تَ��نَ��ْف��ـ ِم��رآٌة وال��نِّ��ي��ُل
تَ��ُع��وُم ��ِت��ه ب��لُ��جَّ ف��َه��َوْت نُ��ج��وَم��ه��ا ال��س��م��اءَ س��َل��َب
ال��ُغ��ي��وُم ح��اَك��تْ��ه��ا بَ��ي��ض��اءُ ِغ��الل��ٌة ع��ل��ي��ه نُ��ِش��َرْت
األدي��ُم م��ن��ه��ا ش��ابَ��ه م��ا ِس��وى ألْع��يُ��ِن��ن��ا ��ْت َش��فَّ
��دي��ُم ال��سَّ ذاَك وت��ح��ت��ن��ا ءِ ��م��ا ال��سَّ ف��وق وك��أنّ��ن��ا
نَ��ض��ي��ُم وال نُ��َض��ام ال ـ��ري تَ��ْج��ـ ح��ي��ُث ال��ح��واِدُث تَ��ج��ري
��ري��ُم ال��صَّ وال ال��زَّم��اِن ـ��ب��اءِ ب��أنْ��ـ يُ��ْزِع��ُج��ن��ا ��بْ��ُح ال��صُّ ال
َزع��ي��ُم ي��ا ح��الُ��َك وك��ي��َف ـ��َت أن��ـ ك��ي��ف ِش��ْع��ري ل��يْ��َت ي��ا
ال��رَِّدي��ُم يَ��بْ��َل��ى ك��م��ا أبْ��َل��ى أن��ا ف��ك��م��ا أن��ا أّم��ا
َرح��ي��ُم َق��ْل��ٌب وال نَ��ْف��س��ي ُم��ْؤنِ��ٌس بَ��ْع��َدَك ِخ��لَّ ال
ال��َغ��ري��ُم ك��اَد إذا َع��َج��ٌب وال ل��ن��ا ال��زَّم��اُن ك��اَد
ال��َج��ح��ي��ُم يَ��ْص��َه��ُرن��ي وَظ��لَّ ـ��ُر ال��زَّْم��َه��ري��ـ اح��تَ��واَك أْم��َس��ى
ال��َح��م��ي��ُم ال��م��اءُ وُش��رب��َي ُن ��ن��ا ال��شُّ ال��م��اءُ ف��َش��رابُ��َك
يَ��ص��وُم ي��وٍم ف��ي ع��ل��ي��َك ءُ ذُك��ا َط��َل��َع��ْت ل��و وُم��ن��اَك
بَ��ه��ي��ُم َل��يْ��ٌل وغ��اَل��ه��ا ءُ ذُك��ا ُم��ِح��َق��ْت ل��و وُم��ن��اَي
األل��ي��ُم ال��ُق��رُّ وَخ��ْط��بُ��َك ـ��ُم األل��ي��ـ ال��َح��رُّ ف��بَ��ِل��يَّ��ت��ي
َرج��ي��ُم َش��يْ��ط��اٌن وأن��َت ـ��َر ِم��ْص��ـ ِف��ْرَع��ْوُن ف��ك��أنّ��ن��ي
ال��َه��زي��ُم يَ��ح��دو ب��ه��ا بَ��َرًدا ب��نَ��ْف��ح��ٍة إل��ّي ف��اب��َع��ْث
��ُم��وُم ال��سَّ تَ��ْج��ري ب��ه��ا َح��رَّى ب��َل��ْف��َح��ٍة إل��ي��َك أبْ��َع��ْث
ال��رَّق��ي��ُم يَ��ْش��َرُح��ه��ا ف��َس��ْوَف ـ��َك إل��ي��ـ تَ��ِح��يَّ��تُ��ن��ا أّم��ا
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شكــر (7)

الجمعة يوم يف لتكريمه أقيم الذي الحفل يف الكونتننتال فندق يف القصيدة هذه أنشد
١٩١٢م مايو ٣١

ال��رُّتَ��ْب َس��م��اءَ ب��َق��ْدري وُج��ْزتُ��ْم ال��ُخ��َط��ْب ِع��ن��اَن ع��ل��يَّ َم��َل��ْك��تُ��ْم
ال��َح��َس��ْب ِك��راِم ب��يْ��َن أن��ا وَم��ن ال��َك��الم ُم��ل��وِك بَ��يْ��َن أن��ا ف��َم��ْن
ال��َع��َرْب َس��راُة إل��يَّ وتَ��ْم��ش��ي ال��َق��ري��ض ُح��م��اُة إل��يَّ أتَ��ْس��َع��ى
ال��ذََّه��ْب ِن��ث��اَر ف��وق��ي وتَ��نْ��ثُ��ُر ال��ُج��م��ان ُع��ق��وَد ف��يَّ وتَ��نْ��ِظ��ُم
َوَج��ْب؟ ق��ْد ب��م��ا ل��م��ص��َر وُق��ْم��ُت نَ��بَ��ْغ��ت ك��أنِّ��ي ح��تّ��ى وأُك��َرم
ذََه��ْب َض��ي��اًع��ا ش��ب��اب��ي وه��ذا ال��ب��اِق��ي��ات م��ن أتَ��يْ��ُت ف��م��اذا
ُم��ْق��تَ��َض��ْب َع��َم��ٌل أنّ��ه ع��ل��ى ال��ُم��ِق��ّل ُج��ْه��َد ل��َق��ْوم��َي َع��ِم��ْل��ُت
ال��َح��بَ��ْب بَ��ق��اءَ إالّ يَ��بْ��َق ول��م يُ��ْج��ِدِه��ْم ول��م َش��ي��ئً��ا يُ��ْغ��ِن ف��ل��م
ال��نَّ��َش��ْب ق��ل��ي��ُل األم��ان��ي ك��ث��ي��ُر ش��اِع��ٌر ام��رُؤ إال أن��ا وه��ْل
ال��طَّ��َرْب ب��ذاَك م��ن��ه��ْم ويَ��ْق��نَ��ُع أتْ��رابَ��ه ويُ��ْط��ِرُب يَ��ق��وُل
َك��تَ��ْب ف��ي��َم��ْن نَ��ْف��ِس��َي وأْدَخ��ْل��ُت ال��بَ��ي��ان ب��ذَيْ��ِل ِح��ي��نً��ا تَ��َع��لَّ��ْق��ُت
ال��َغ��َل��ْب ال��َف��خ��اِر يَ��ْوَم ل��َي وال ال��نُّ��َه��ى َم��ج��اِل ف��ي ل��ي ��بْ��ُق ال��سَّ ف��ال
ال��ُم��نْ��تَ��َخ��ْب ب��ال��ّش��اِع��ِر أن��ا وال ال��ك��اِت��ب��ي��ن ِع��ْل��يَ��ِة م��ْن أن��ا وال
األَدْب وَف��ْض��ُل ال��َوزي��ر وَرأُي األم��ي��ر َع��ْط��ُف ب��َي َس��َم��ا ول��ك��ْن
ال��لَّ��َق��ْب وه��ذا ال��َه��ن��اءِ ب��ه��ذا — ال��وزي��ر ل��وال — أْح��لُ��ُم ك��ن��ُت وم��ا
��بَ��ْب ال��سَّ َش��ري��ُف ق��دي��ٌم وَف��ْض��ٌل ��ٌة َج��مَّ ل��ه أي��اٍد ع��ل��يَّ
َوَه��ْب وآنً��ا ِزن��ادي وأْوَرى َع��ثْ��َرت��ي ب��ه أَق��اَل ف��آنً��ا
ال��َق��َص��ْب لُ��بْ��َس أْع��ِرُف وأص��بَ��ْح��ُت ال��نَّ��ِع��ي��م ِظ��الَل ِم��نْ��ُه تَ��َف��يَّ��أُت
َك��ثَ��ْب َع��ْن بَ��ْدُره��ا يُ��ط��اِل��ُع��ن��ي ع��اِب��دي��ن إل��ى اخ��ِت��ي��االً وأْم��ش��ي
ال��ُك��َرْب ُم��زي��ِل ال��ُع��ف��اِة ِغ��ي��اِث ال��ُج��دوْد َك��ري��ِم َك��فَّ وأْل��ِث��ُم
ال��رََّح��ْب ل��ذاَك ال��رَّج��اءِ َم��ط��ايَ��ا ��راة ال��سَّ ُوُف��وِد بَ��يْ��َن وأْح��تَ��ثُّ
َرَه��ْب َع��ْن وال ِري��اءٍ َع��ْن ف��ال األم��ي��ر ل��َوْج��ِه خ��اِل��ص��ي��ن أتَ��ْوا
األَرْب َونَ��يْ��ُل األم��ي��ِر ِرض��اءُ َربِّ��ِه��ْم م��ن يَ��ش��اءُون م��ا ل��ه��ْم
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ال��ذَّنَ��ْب ذَواِت ال��نَّ��ج��وِم ونَ��ْح��ُس ال��زَّم��ان نَ��ك��اُل ول��ل��ك��اِش��ِح��ي��َن
ال��نَّ��َس��ْب ب��َح��بْ��ِل إل��ي��ه يَ��ُم��تُّ ال��رَّش��ي��د ك��ْع��ْه��ِد األم��ي��ِر ف��َع��ْه��ُد
انْ��تَ��َس��ْب إل��ي��َك َم��ْوًل��ى َزلَّ ف��م��ا أنْ��تَ��ِم��ي َح��َس��ٍن) (أب��ا إل��ي��َك
ال��ُك��تُ��ْب) (ب��داِر َق��ْدِري وَش��رَّْف��َت ف��أْدنَ��يْ��تَ��ن��ي َم��ك��ان��ي َع��َرْف��َت
ال��َك��َل��ْب ش��دي��َد َدْه��ري ك��اَن وق��د األدي��ب م��ك��اَن َدْه��ري وَع��رَّْف��َت
َرِغ��ْب م��ا إذا (َش��ْوق��ي) وإْع��ج��اَز (ال��َخ��ل��ي��ل) ُم��ْرِق��ص��اِت ل��ي أّن ف��ل��و
ال��طَّ��َل��ْب َف��َع��زَّ َط��َل��بْ��ُت ول��ك��ْن ال��ِق��ي��ام َح��قَّ ب��ُش��ْك��ِرَك َل��ُق��ْم��ُت
��ُح��ْب ال��سُّ ل��َق��ْط��ِر ال��َف��الِة ب��بَ��ْط��ِن ال��نَّ��ب��ات ُش��ْك��ُر ل��ُص��نْ��ِع��َك ف��ُش��ْك��ري
��بَ��ْب ال��سَّ ال��َم��ت��ي��ِن اإلخ��اءِ ـ��َك��ري��ِم ال��ـ ال��ق��ري��ض َرُس��وِل (ل��َش��ْوِق��ي) وُش��ْك��ًرا
ال��َع��َج��ْب َربِّ (ل��َس��ْرك��ي��َس) وُش��ْك��ًرا ال��يَ��راع ربِّ (ل��داُوَد) وُش��ْك��ًرا
َخ��َط��ْب أدي��ٍب وك��لِّ إل��يَّ َس��َع��ى َك��ري��ٍم ل��ك��لِّ وُش��ْك��ًرا
ُم��ْض��َط��َرْب بَ��يْ��نَ��ُه��ْم ل��ي ك��ان وم��ا أق��ول أْن ع��ل��ى ��ع��ون��ي َش��جَّ ُه��ُم
ال��نُّ��َخ��ْب َط��ري��َق َع��لَّ��م��ون��ي ُه��ُم ال��ك��الم َف��ص��ي��َح أْل��َه��ُم��ون��ي ُه��ُم
ال��ُم��ْك��تَ��َس��ْب َف��ْض��ل��َي ِع��نْ��ِده��ْم وِم��ْن َص��َدْرُت وع��ن��ه��ْم أَخ��ذُْت ف��َع��نْ��ُه��ْم
َس��َح��ْب ال��َم��ع��ال��ي ذَيْ��َل ��ْح��ِب ال��سُّ ع��ل��ى اّل��ذي ال��ِب��الِد َع��زي��َز ف��ح��يُّ��وا
ال��َغ��َض��ْب بَ��ع��ي��َد ��واِب ال��صَّ َق��ري��َب األم��ي��ر َوزي��َر (س��ع��ي��ًدا) وَح��يُّ��وا
ال��نُّ��َوْب ب��َوْق��ِع ال��نُّ��ف��وَس تَ��ُروُع وال��ح��اِدث��ات ال��رَّآس��َة تَ��َولَّ��ى
األَدْب وأْرض��ى األم��ي��َر وأْرَض��ى ال��ِع��ب��اد وأْرَض��ى ال��ِب��الَد ف��س��اَس

١٩١٢م) سنة أكتوبر ٥ يف (نرشت بك ناصف حفني إىل (8)

إىل القضاء من النتقاله بك؛ حفني لتكريم طنطا نادي أعضاء أقامه حفل يف قالها
املعارف بنظارة التفتيش

ِذْه��ن��ي ل��ل��َق��ْوِل أْرَه��ْف��َت (ح��ْف��ن��ي) ت��ك��ري��ِم ي��وَم ي��ا
أِع��نِّ��ي بَ��ي��اُن وي��ا أِج��بْ��ن��ي َق��ري��ُض ف��ي��ا
يُ��ْغ��ن��ي ذل��َك ك��ان إْن َديْ��ن��ي بَ��ْع��َض أف��ِي َع��لِّ��ي
وَف��نِّ ِع��ْل��ٍم ُك��لِّ ف��ي ب��َس��ْه��ٍم َض��َربْ��َت َم��ْن ي��ا
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ُرْك��ِن أْع��َظ��َم وال��نَّ��ث��ِر ف��ي��ن��ا ��ْع��ِر ل��ل��شِّ بَ��نَ��يْ��َت
ل��تَ��بْ��ن��ي إالّ ��ْرِق ال��شَّ ف��ي َل��َع��ْم��ري ُخ��ِل��ْق��َت وم��ا
(ِح��ْف��ن��ي) ِخ��رِّي��ُج ِم��ْص��َر ف��ي يَ��راٍع ربِّ ف��ك��لُّ
َدْج��ِن يَ��ْوِم ف��ي تُ��داُر ف��راٌح ِش��ْع��ًرا ق��ال إْن
ُم��ْزِن ِغ��بَّ يَ��ْج��ت��اُزن��ا ف��رْوٌح نَ��ثْ��ًرا ق��ال أو
ثَ��نِّ ف��ب��ال��َك��أِس م��ن��ه ب��َق��ْوٍل بَ��دأَت ف��إْن
ال��ُم��تَ��أنِّ��ي ِح��ْك��َم��ِة ع��ن واْرَغ��ْب ال��لَّ��ْه��ِو إل��ى وِط��ْر
َدنِّ ِب��نْ��ِت وف��ي تُ��ْج��َل��ى ِف��ْك��ٍر ِب��نْ��ِت ف��ي ف��ال��ع��يْ��ُش
ِخ��ْدِن ُم��ن��اج��اِة ف��ف��ي َم��زي��ًدا َط��َل��بْ��َت وإْن
وِس��نِّ��ي وَع��ْق��ل��ي ِدي��ن��ي وَل��ْوال ال��َح��ي��اءُ ل��وال
«يَ��نِّ��ي» ل��َس��ْك��َرِة أْدُع��و (ح��ْف��ن��ي) يَ��ْوِم ف��ي َل��ُق��ْم��ُت
(ل��َم��ْع��ِن) ِق��ْدًم��ا ق��ي��َل م��ا (ل��ح��ْف��ن��ي) أق��وُل وال
وَم��تْ��ِن َش��ْرٍح بَ��يْ��َن م��ا تَ��َولَّ��ى َع��يْ��ًش��ا تَ��نْ��َس ال
وَغ��نِّ َم��دٍّ ب��يْ��َن م��ا ف��ي��ه ش��ب��ابُ��َك ولَّ��ى
��ُم��نِّ��ي) (ال��شُّ ُش��روِح وِم��ْن َزيْ��ٌد» «ج��اءَ ِم��ْن وذُْق��َت
ِج��نِّ��ي) (اب��ِن ُم��تُ��وِن ع��ل��ى ال��َح��واش��ي َح��واش��ي وم��ْن
ال��ِم��َج��نِّ َظ��ْه��َر َق��َل��بْ��َن ال��لَّ��ي��ال��ي تُ��ِذْق��َك َل��ْم م��ا
ويُ��َغ��نِّ��ي ��ه) (ب��م��شِّ يَ��ْل��ُه��و (ُس��ْل��ط��اُن) أيّ��اَم
أَُك��نِّ��ي أو ��ه أَُس��مِّ َل��ْم م��ا يَ��ْق��َص��ع يَ��ب��ي��ُت
َغ��بْ��ِن ع��ي��ش��َة إل��ي��ه وتَ��ش��ك��و إل��ي��َك يَ��ْش��ك��و
أِج��ْرن��ي ال��ح��ي��اِة م��َن (ح��ْف��ن��ي): يَ��دع��وَك أيّ��اَم
و(ُج��بْ��ن��ي) ��ي) (م��شِّ َس��ِئ��ْم��ُت إنِّ��ي ال��ُم��َس��دََّس ه��اِت
َس��ْم��ِن ح��بّ��ة ع��َل��ي��ِه ل��ْح��ٍم ب��ِدْرَه��ِم ل��ي َم��ْن
بَ��ْط��ن��ي ع��ص��اف��ي��ُر ص��اَح��ْت ح��تّ��ى وال��ل��ِه َق��ِرْم��ُت
ب��ُدْه��ِن ف��ي��ه تَ��ُف��وُز يَ��ْوٌم ع��ي��ُدَك أيّ��اَم
( ُج��َونِّ (َس��ْن ِم��ْن إَل��يْ��َك أْش��َه��ى (َم��ْه��يَ��أ) أيّ��اَم
َظ��نِّ��ي ف��ي��َك َل��ُم��ْح��ِس��ٌن وإنِّ��ي ه��ذا أق��وُل
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نُ��َه��نِّ��ي وِج��ئ��ن��ا ي��وًم��ا وزي��ًرا َغ��َدْوَت ف��إْن
ال��تَّ��َج��نِّ��ي ف��ي تُ��ِط��ْل وال ِح��ج��اٍب ذا تَ��ُك��ْن ف��ال
إنِّ��ي ال��ن��اُس ي��أيُّ��ه��ا ُغ��روٍر م��ن تَ��ُق��ْل وال
ِم��نِّ��ي ك��أنّ��َك ح��تّ��ى ال��َم��ن��اي��ا ع��ل��ي��َك أْخ��ش��ى
َج��ْف��ن��ي تَ��ْس��ه��ي��َد أَط��ْل��ُت ُص��داع��ا َش��َك��ْوَت إذا
وُق��ْط��ن��ي َل��ْح��ِدي َه��يَّ��أُت ُه��زاٌل َع��راَك وإْن
أْع��ن��ي ف��إيّ��اَك ي��وًم��ا ل��َح��يٍّ َدَع��ْوُت وإْن
ِق��ْرِن أْل��َف أِع��ْش ف��ِع��ْش َرْه��ٌن ب��ُع��ْم��ِرَك ُع��ْم��ري
ونُ��ْف��ن��ي ال��ّل��ي��ال��ي نُ��بْ��ل��ي ف��ي��ه��ا وإبْ��ل��ي��س نَ��بْ��َق��ى
َع��نّ��ي واع��ُف َس��يِّ��دي ي��ا ف��اص��َف��ْح ال��َم��ْزِح ف��ي أْس��َرْف��ُت
وَدْع��ن��ي (ُش��دودي) ف��ال��َع��ْن (ُش��دودي) ذَنْ��ُب ف��ال��ذن��ُب
يَ��ْج��ن��ي ال��ح��ق��ي��ق��ِة ع��ل��ى ُم��زاًح��ا ف��ي��ن��ا َس��نَّ ق��د
وَس��ْل��ن��ي (َس��ل��ي��ًم��ا) ف��َس��ْل م��ن��ه األَم��رَّيْ��ِن ذُْق��ُت
ويُ��ثْ��ن��ي ب��َح��قٍّ يُ��ْط��ري ُم��ِح��بٍّ َم��دي��َح واس��َم��ْع
ُح��ْس��ِن ك��لَّ ��نَ��ْت تَ��َض��مَّ ِخ��الالً َج��َم��ْع��َت ل��ق��د
َف��نِّ واب��َن وق��اِض��يً��ا وَف��ق��ي��ًه��ا ُم��َف��تِّ��ًش��ا
ال��ُم��تَ��َم��نِّ��ي ب��ُم��نْ��يَ��ِة ف��اَزْت (ال��َم��ع��اِرَف) إنَّ
و(ح��ف��ن��ي) ال��ُف��ت��وِح) أب��ي و(َع��ل��يٍّ (ب��ِح��ْش��َم��ٍت)

١٩١٣م) سنة ١٥يناير يف (نرشت بك شوقي أحمد إىل اعتذار (9)

بك العالييل بحامد هانم أمينة السيّدة كريمته زواج حفل أقيم حينما إليه به كتب
به ألّم ملرض حافظ يحرضه ولم هانئ ابن كرمة يف

ال��زَّم��اِن أدي��َب وي��ا وإم��ام��ي َس��يِّ��دي ي��ا
ال��ِم��ْه��رج��اِن َح��ْف��َل��ة ع��ن َح��ظِّ��ي ُس��وءُ ع��اَق��ن��ي ق��د
ه��اِن��ي) (اب��ِن ِرح��اِب إل��ى س��اٍع أّوَل وك��ن��ُت
ال��ِق��راِن ذاَك يَ��ْوِم ف��ي ل��نَ��ْح��س��ي َم��ِرْض��ُت ل��ك��ْن
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ِح��ْرم��ان��ي م��ْن ك��اَن م��ا ِع��ق��ابً��ا ك��ف��ان��ي وق��د
ال��بَ��ن��اِن ِت��ْل��َك وَل��ثْ��َم (َش��ْوق��ي) ُرْؤيَ��َة ح��ِرْم��ُت
ج��ان��ي ك��لِّ ع��ن ��ْف��ِح ب��ال��صَّ َخ��ل��ي��ٌق ف��أن��َت ف��اص��َف��ْح
ال��بَ��ي��اِن ل��ت��اِج وُدْم ال��َم��ع��ان��ي ل��َع��ْرِش وِع��ْش
ال��تَّ��ه��ان��ي َح��قَّ ب��األْم��ِس ��ي أَوفِّ أْن ف��اتَ��ن��ي إْن
ال��َج��ن��اِن َك��ري��َم وُك��ْن َق��ض��اءً ِم��نِّ��ي ف��اْق��بَ��ْل��ُه
األواِن بَ��ْع��َد ـ��الَة ال��ْص��ـ ِم��نّ��ا يَ��ق��بَ��ُل وال��ل��ُه

١٩١٣م) سنة يوليه ١٥ يف (نرشت ُدعـابــة (10)

فيه: وقال حافًظا، سّماه بمولود السورّي األديب الدين تقّي أمني الشيخ ُرزق

ال��ّش��اِع��ِر ب��ح��اِف��ظ ��نً��ا تَ��يَ��مُّ ح��اِف��ًظ��ا ��يْ��تُ��ه َس��مَّ َوَل��ٌد ل��ي

حافظ: فقال

ال��ّظ��اِه��ِر ف��ي م��ن��ه َخ��ْل��ًق��ا أْج��َم��ُل ل��ك��نّ��ه إب��راه��ي��َم ك��ح��اِف��ِظ
ال��م��اِه��ِر ب��ال��ّش��اِع��ِر يَ��ُك��ْن َل��ْم إْن (ح��اِف��ٍظ) ع��ل��ى ال��ل��ِه ف��َل��ْع��نَ��ُة
ال��زَّاِه��ِر األَدِب ب��الِد ع��ل��ى ب��ه تُ��ْزَه��ى ال��ش��اِم أْرَض َل��َع��لَّ
ال��نّ��اِدِر ال��ذَّك��ا ب��أْص��ح��اِب ت��اَه��ْت اّل��ت��ي ِت��ْل��َك ال��نِّ��ي��ِل ب��الِد ع��ل��ى
ال��ب��اِه��ِر َم��ْط��َل��ع��ي ف��ي ��يْ��تُ��ه َس��مَّ وَم��ْن و(َص��بْ��ري) و(َم��ْط��راَن) (َش��ْوق��ي)

أمني: الشيخ فقال

ال��نّ��اِث��ِر ِح��ْك��َم��َة أَب��اُه يُ��نْ��ِس��ي ش��اِع��ًرا يَ��ِج��ئْ ل��ْم إْن واَخ��ْج��َل��ت��ي
ب��ال��خ��اِط��ِر َم��رَّ م��ا ُرِزْق��تُ��ه اّل��ذي وَل��ْوال نَ��َظ��ْم��ن��اُه ِش��ْع��ٌر

حافظ: فقال

اآلِم��ِر ال��واِل��د ب��َه��ْج��ِو ْ واب��َدأ ش��اِع��ًرا غ��ًدا ُك��ْن َول��ي��دي ف��ي��ا
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ش��اِع��ِر م��ْن ال��ّش��اِع��ُر يَ��ْس��َل��ُم َه��ْل ال��ُم��ْع��تَ��دي وأن��ا ذَنْ��ب��ي ف��ال��ذَّنْ��ُب

١٩١٧م) سنة يف (نرشت وحافظ شوقي بني (11)

حافظ، إىل باألندلس منفاه يف وهو ثالثة بأبيات بعث قد بك) شوقي (أحمد كان
وهي:

ُم��ق��ي��ِم��ي��نَ��ا — ِغ��بْ��ن��ا وإْن — ال��َوف��اءِ َع��ْه��ِد ع��ل��ى نَ��زاُل ال إنّ��ا ِم��ْص��َر س��اِك��ن��ي ي��ا
ص��اِدي��نَ��ا أْح��ش��اءَ ب��ه نَ��بُ��لُّ ش��ي��ئً��ا نَ��ْه��ِرُك��ُم م��اءِ م��ن ل��ن��ا بَ��َع��ثْ��تُ��م َه��الَّ
أم��اِن��يَ��ن��ا َع��ْن إالّ ال��نِّ��ي��َل أبْ��َع��َد م��ا آِس��نَ��ٌة ال��نِّ��ي��ِل بَ��ْع��َد ال��م��ن��اِه��ِل ك��لُّ

١٩١٧م) سنة مايو ٨ يف (نرشت األبيات بهذه حافظ فأجابه (12)

ويَ��ْس��ق��ي��ن��ا ِم��ْص��ٍر ُربَ��ا ويَ��ْس��ق��ي ص��اٍد بُ��ْل��بُ��َل��ه أنَّ يَ��ْدري ل��لِّ��ي��ل َع��ِج��بْ��ُت
ل��ي��ن��ا َع��يْ��ِش��ِه��ْم ِم��ْن بَ��ْع��َدُك��ْم أرتَ��َض��ْوا وال َم��ْوِرُده ل��ألْص��ح��اِب ط��اَب م��ا وال��ل��ِه
ُم��ق��ي��م��ي��ن��ا ُك��نّ��ا وإْن ن��أيْ��ن��ا وق��د ش��اِط��ئَ��ه ف��اَرْق��َت وإْن ع��ن��ه تَ��نْ��أ ل��ْم

والهّراوي حافظ بني (13)

بيته يف أيّام بعض املرصيّة الكتب بدار كان حني بك إبراهيم حافظ املرحوم احتجب
ومّلا ليزوره، املعروف الشاعر الهرَّاوي محّمد صديقه فذهب ١٩١٨م سنة بالجيزة
األبيات: هذه فارتجل خاطره، يف املعاني بعض جالت املألوفة حالته غري عىل رآه

ال��رَّئ��ي��ُس يَ��ْق��ض��ي اّل��ذي م��ا ل��ي ُق��ْل ��ْع��ِر ال��شِّ َرئ��ي��َس ي��ا
��م��وُس ال��شُّ تَ��ْخ��َف��ى ِم��ثْ��َل��م��ا خ��اٍف ال��ِج��ي��َزِة ف��ي أنْ��َت
ال��ُغ��روُس أَظ��لَّ��تْ��ه ق��د بَ��يْ��ٍت ِك��س��ِر ف��ي ق��اِب��ٌع
َع��بُ��وُس س��اٍه ُم��ْط��ِرٌق َش��ْيءٍ ك��لِّ ف��ي زاِه��ٌد
َم��س��ي��ُس ف��ي��ه َف��َل��ن��ا نَ��ْض��ٌر م��ن��ك ِش��ْع��ٌر أي��ن
ال��ُج��ل��وُس يَ��تَ��َش��ّه��اُه ُح��ْل��ٌو م��ن��َك وَح��دي��ٌث
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ال��نُّ��ف��وُس تَ��تَ��م��نّ��اه��ا ِع��ذاٌب وُف��ك��اه��اٌت
ال��طُّ��روُس ع��ن��ك َح��دَّثَ��ْت ح��تّ��ى ��ع��ر ال��شِّ َج��َف��ْوَت ق��د
األن��ي��ُس؟ أي��ن س��اءَلُ��وا ح��تّ��ى ال��ن��اَس وَه��َج��ْرَت

أيًضا: البديهة عىل حافظ فأجابه

أَن��ي��ُس ف��ي��ه��ا ل��ي َل��ي��ْس ث��اٍو ال��ِج��ي��زِة ف��ي أن��ا
ال��َج��ل��ي��ُس ع��نِّ��ي ونَ��أى َم��ك��ان��ي األنْ��ُس أنْ��َك��َر
َح��ب��ي��ُس أْم أَط��ل��ي��ق رَآن��ي َم��ْن يَ��ْدري َل��يْ��َس

األرشاف نقيب الببالوي محّمد السيّد إىل بها كتب دعابة (14)

١٩٢٠م) سنة يف األرشاف نقابة وِيل (مّلا

وُح��ّج��اُب ُح��ّراٌس َع��نْ��ه ف��ذَاَدن��ا َف��ض��ي��َل��تَ��ُه ُزْرن��ا ل��ق��د ل��ل��نَّ��ق��ي��ِب ُق��ْل
ال��ب��اُب ال��ق��اِص��ِد ُدوَن أُوِص��َد وال��ي��وَم ل��ق��اِص��ِده َم��ْف��ت��وًح��ا ب��ابُ��َك ك��ان ق��د
أْح��ب��اُب ال��دَّْه��ِر ُص��روف َرْغ��َم نَ��ْح��ُن إذْ ُص��ْح��بَ��تَ��ن��ا ال��ُك��تْ��ِب) (ب��داِر ذََك��ْرَت َه��الّ
(ال��ب��اُب) ِج��ئْ��تُ��ه ل��و يُ��ْك��ِرُم��ن��ي وك��ان ألْك��َرَم��ن��ي (ِل��ْل��ب��ابَ��ا) ِج��ئْ��ُت أنّ��ن��ي ل��و
أْح��س��اُب ول��ألْش��راِف ش��ري��ُف إنِّ��ي أْط��لُ��بُ��ه��ا ِج��ئْ��ُت ق��د ج��اِئ��َزًة تَ��ْخ��َش ال
أْس��ب��اُب ال��ي��وِم بَ��ْع��َد وبَ��يْ��نَ��َك بَ��يْ��ن��ي ُق��ِط��َع��ْت وإْن َف��ْض��ٍل م��ن ِن��ْل��َت ب��م��ا ف��اْه��نَ��أ

١٩٢٤م) سنة نوفمرب ٢٥ يف (نرشا الرئيس استئذان (15)

باشا زغلول سعد له املغفور عىل االستئذان يف ارتجلهما بيتان

ُم��نْ��تَ��ِظ��ُر ب��ال��ب��اِب ش��اِع��َره ب��أّن َدْوَل��تَ��ُه ال��ل��ُه أداَم ل��ل��رَّئ��ي��س ُق��ْل
ال��ِف��َك��ُر ب��ه��ا تُ��ْج��ل��ى ن��اِدَرٍة ب��ك��لِّ أْط��َربَ��ُه ش��اءَ أو ثَ��ُه َح��دَّ ش��اءَ إْن

دعابــة (16)

سعد املرحوم ضيافة يف كالهما وكان ١٩٢٧م، سنة ثابت محجوب الدكتور يف قالها
إذ بأمرين مشغوالً — قالوا فيما — الدكتور وكان وصيف، مسجد يف باشا زغلول
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يف الشاعر يشري هذا وإىل يتزّوجها عريق بيت من غنيّة وفتاة يتوالّها، وزارة ذاك:
القصيدة: هذه

ال��بَ��س��ات��ي��ِن أْف��ِق ف��ي ال��َم��داِف��ِع َق��ْص��َف تَ��ْح��ِس��بُ��ه��ا ب��ال��ق��اف��اِت ويُ��ْزِب��ُد يُ��ْرِغ��ي
��ي��اط��ي��ِن ال��شَّ تَ��ْص��وي��َر ال��ن��اِر م��اِرِج م��ن َره��ا َص��وَّ ال��ل��َه ك��أن ق��اٍف ك��لِّ م��ْن
وال��نُّ��وِن ب��ال��ك��اِف ُس��ب��ْح��ان��ه واخ��تَ��صَّ يَ��ْع��ِل��ُك��ه��ا ب��ال��ق��اف��اِت ال��ل��ُه ��ُه َخ��صَّ ق��د
ب��َم��ْوزوِن ُم��ْخ��تَ��الٍّ ف��يَ��ْخ��ِل��ُط ِح��ي��نً��ا ويَ��ْح��ُض��ُره ِح��ي��نً��ا ال��ِح��ج��ا ع��ن��ه يَ��غ��ي��ُب
(ِف��َل��ْس��ط��ي��ِن) أْع��ل��ى إل��ى (ك��ردف��ان) ِم��ْن َوثْ��بَ��تَ��ه ال��ِم��ْس��ك��ي��ُن ال��س��اِم��ُع يَ��أَْم��ُن ال
��ي��ِن) (ال��صِّ ف��ي ال��َق��ْوَم يَ��ت��ح��دَّى ب��ه إذا (َح��َل��ٍب) ف��ي ال��ن��اَس يُ��ن��ادي تَ��راه بَ��يْ��ن��ا
األس��اط��ي��ِن َع��بْ��َق��ريّ��اُت ل��ك��نّ��ه��ا َخ��بَ��ٍل وال َط��يْ��ٍش ع��ْن ذاَك يَ��ُك��ْن ول��م
س��ي��ري��ِن) (ابْ��ِن ع��ن ت��ف��اس��ي��ُره��ا تُ��ْغ��ن��ي ��بَ��ًة ُم��ذَهَّ أْح��الًم��ا يَ��نْ��ُس��ُج يَ��ب��ي��ُت
ال��ّدواوي��ِن ك��لِّ ف��ي األْم��َر يُ��َص��رُِّف ِوزاَرتِ��ِه ف��ي ُم��ش��اًع��ا وزي��ًرا َط��ْوًرا
ال��َف��دادي��ِن آالَف تَ��ْم��ِل��ُك َح��ْس��ن��اءَ َخ��َدلَّ��َج��ٍة ُع��ْط��بُ��وٍل َزْوَج وت��اَرًة
ِدي��ِن وِم��ْن ُدنْ��يَ��ا م��ن أَظ��لَّ��تْ��ه وم��ا ل��ِل��ْح��يَ��ِت��ه إْك��راًم��ا ال��َم��ْه��ِر م��ن يُ��ْع��َف��ى

الرسور دمع (17)

بدمشق العلمّي للمجمع زيارته عند البيتني هذين قال

��ع��وِر ال��شُّ ِم��ق��ي��اُس ال��َع��يْ��ِن وَدْم��ُع ب��َدْم��ع��ي ُص��نْ��ِع��ُك��ُم َج��م��ي��َل َش��َك��ْرُت
��روِر ال��سُّ َدْم��َع — ذاَق��ه م��ا ع��ل��ى — َج��ْف��ن��ي ذاَق ق��د َم��ّرٍة ألّوِل

له صديق إىل بها كتب دعابة (18)

الصديق هذا إليه بها بعث أيًضا دعابية قصيدة عن جوابًا وكانت

ب��ال��َج��ْوَه��ِر أو رِّ ب��ال��دُّ يَ��ْزَدري ِك��ت��ابُ��َك واَف��ى
��كَّ��ِر ال��سُّ ب��ذَْوِب ُم��ِزَج��ْت ِرس��ال��ًة ف��ي��ه َف��َق��رأُْت
ال��َك��ْوثَ��ِر ان��ِس��ج��اِم نَ��ْه��َر أثْ��ن��ائ��ه��ا ف��ي أْج��َريْ��َت
ال��َق��يْ��َص��ِر ت��اِج َم��نْ��ظ��وَم ُس��ط��وِره��ا ب��ي��ن وَف��َرْط��َت
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ُم��ْس��ِك��ِر َم��ْع��نً��ى ك��لِّ م��ن أْل��ف��اِظ��ه��ا ف��ي وَخ��بَ��أَْت
األْس��ُط��ِر َم��غ��ان��ي ف��ي ـ��يَ��ة ال��ف��ارس��يْ��ـ ال��َم��ع��ان��ي ف��تَ��رى
ال��ُم��ْج��تَ��ِري ال��ُم��ري��ِب َخ��ْوَف تَ��َق��نَّ��َع��ْت ك��ال��غ��اِن��ي��اِت
ال��ُم��ْدِب��ِر ب��ال��َع��ُدوِّ تَ��ِة ��م��ا ال��شَّ م��ن أَل��ذُّ َم��ْع��نً��ى
ُم��ْع��ِذِر وِح��بٍّ ـ��ب��وٍب َم��ْح��ـ بَ��يْ��َن ِع��ت��اٍب ِم��ْن أْو
ال��َم��يْ��ِس��ِر ع��ن��د م��ـ��ق��اِم��ُر ال��ـ أض��اَع��ه��ا َف��تْ��َرٍة أو
ُم��ْم��ِط��ِر ب��يَ��ْوٍم ـ��ُق��وٍد َم��ْع��ـ ل��ل��َخ��ْم��ِر َم��ْج��ِل��ٍس أو
��ْم��َه��ِري ال��سَّ ِس��ن��اِن ف��وَق ِش��ْدتَ��ه��ا ب��ي��تً��ا ِت��ْس��ع��ون
َق��ْس��وِر َل��يْ��ٍث َك��فِّ ف��ي َق��َل��ٌم ��ْم��َه��ِريُّ وال��سَّ
��ري؟ تَ��َح��سُّ أَط��ْل��َت َف��ْق��ْد ـ��َت؟ أنْ��ـ ك��ي��َف ال��ق��واف��ي أَف��تَ��ى
ال��َم��ْح��َش��ِر ي��وَم ي��ك��وُن ءُ ال��لِّ��ق��ا أِم أراَك أتُ��رى
ال��َم��ْك��ِس��ِر َل��ئ��ي��َم أي��ا ـ��َش تَ��ِع��ي��ـ أْن َظ��نِّ��ي ك��ان م��ا
ال��ُم��نْ��َك��ِر ُع��ْق��بَ��ى وب��ئ��َس ـ��ِم ال��َج��ح��ي��ـ إل��ى ُق��ِذْف��َت ول��ق��د
األْع��ُص��ِر ِت��ْل��َك ـ��الُط��وَن) (أْف��ـ أْص��بَ��ْح��َت ل��و ت��ال��ل��ِه
ال��ُم��ْع��ِس��ِر ك��ال��َع��دي��ِم ب��َك ب��ب��ا (أب��ق��راُط) وَغ��دا
��ِر ال��ُح��ضَّ ب��يْ��َن (لُ��ْق��م��اَن) أو (ج��ال��ي��نُ��وَس) وبَ��َرْع��َت
ال��َم��ْع��َش��ِر ع��ن��د ـ��آداِب ال��ـ ت��اِف��َه إالّ ك��ن��َت م��ا
بَ��ري ُظ��الَم��ِت��ِه م��ن ن��ي إذ ال��ل��ه��م ُغ��ْف��رانَ��َك
ك��األْخ��َدري وج��اءن��ا ـ��ن ك��ال��َك��ْرَك��َد يْ��تَ��ه َس��وَّ
تُ��ْش��بَ��ِر ل��م وق��اَم��ٌة ِب ال��ُخ��ط��و َوْج��ُه وال وْج��ٌه
يُ��بْ��تَ��ِر ل��م ل��س��اِن��ِه ـ��َل ِم��ثْ��ـ أنَّ ال��َع��ج��اِئ��ِب وم��ن
ال��َف��ري ب��األْم��ِر وج��اء َض ال��ُع��رو يَ��ْل��تَ��ِح��ُم ب��اَت ك��م
َح��ِري ب��ه��ا ف��ْه��و ـ��م��ُروِذ ك��ال��نْ��ـ ال��ل��ُه��ّم ب��ه ف��اف��َع��ْل
يَ��ْس��تَ��ْغ��ِف��ِر ول��م أْم��س��ى إْن ��ْخ��َط ال��سُّ ع��ل��ي��ه وأن��ِزل
��ِر ال��ُف��جَّ ُرْك��َن وأق��اَم ال��رِّب��ا اب��ت��دََع اّل��ذي ف��ه��و
األْظ��ُه��ِر بَ��يْ��َن ي��ن��اِر ال��د ِع��ب��اَدِة ِدي��َن وأق��اَم
ال��ُم��ْس��تَ��ْح��ِج��ِر ��ِه ول��َك��فِّ ل��بُ��ْخ��ل��ه َع��ِج��بْ��ُت ول��ق��د
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ُم��َخ��يَّ��ِر غ��ي��ُر وْه��َو ـ��ال إل��ـ ��ْح��تُ��وَت ال��سُّ يَ��ْص��ِرُف ال
ِر تَ��َض��وُّ ب��َغ��يْ��ِر َع��يْ��ًش��ا إْم��ك��اِن��ه ف��ي أّن ل��و
اح��ذَِر َج��يْ��ُب ي��ا وق��ال: ـ��ِن ال��َف��تْ��َح��تَ��يْ��ـ َس��دَّ الخ��ت��اَر

بك أباظة سليمان محّمد إىل به كتب عتاب (19)

أثَ��ُر أْج��ف��اِن��ُك��ْم ف��ي ل��ل��نَّ��ْوِم والَح ��َم��ُر ال��سَّ أيُّ��ه��ا ع��ل��ي��ُك��ْم ال��َح��دي��ُث ط��ال
َس��َف��ُر بَ��ْع��ِده��ا م��ْن ل��ه يُ��ْرَج��ى ف��ل��ي��َس َرواِح��لُ��ه ض��اَع��ْت ق��د ال��لَّ��يْ��ُل وذل��َك
��َه��ُر ال��سَّ ش��ابَ��ه��ا ب��ُع��ي��وٍن ال��َك��َرى ط��ي��َب ف��ال��تَ��ِق��ط��وا َق��ْوُم ي��ا َم��ض��اِج��ُع��ُك��ْم ه��ذي
وال��َق��َم��ُر؟ ال��لَّ��يْ��ِل ون��ج��وُم أن��ا إالّ — ل��ه أت��ي��ح ل��و — َج��ْف��ٌن ال��نَّ��ْوَم يُ��نْ��ِك��ُر ه��ل
ُم��ْص��َط��بَ��ُر ع��ن��ه وم��ال��ي ��دي��ُق ال��صَّ ه��ذا ق��اَط��َع��ن��ي ك��ي��ف نَ��ْف��س��ي أس��أُل أِب��ي��ُت
ال��َق��َدُر س��اَق��ه��ا إل��ي��ه ال��ُغ��روِب ع��ن��د َش��َرٌك ن��اَل��ه��ا ق��د ُم��َط��وََّق��ٌة ف��م��ا
ُم��ْع��تَ��ِك��ُر ال��لَّ��يْ��ِل وُج��نْ��ُح ال��نَّ��ج��اِة م��ن آِي��َس��ٌة وه��ي ��ا َه��مٍّ تُ��ج��اِه��ُد ب��اتَ��ْت
يَ��نْ��تَ��ِظ��ر األمِّ ل��رج��وِع ُم��َروًَّع��ا َف��ِزًع��ا َوْك��ره��ا ف��ي ُزْع��ل��ولُ��ه��ا وب��اَت
��َج��ُر ال��شَّ َوْس��َوَس أو نَ��ْس��َم��ٌة َس��َرْت إذا وتُ��ْزِع��ُج��ه أْح��ش��اُه ال��َخ��ْوُف ��ُز يُ��َح��فِّ
يَ��دَِّك��ُر ك��ان ف��ه��الَّ ��دي��ق ال��صَّ ه��ذا ق��اَط��َع��ن��ي ح��ي��َن ح��االً ب��أْس��َوأ ِم��نِّ��ي
ُم��ْف��تَ��ِق��ُر ال��ل��ِه ب��ع��َد ج��اِه��َك ل��ِظ��لِّ َرُج��ل أنّ��ن��ي أتَ��نْ��س��ى ال��ِك��راِم ي��اب��َن
أْع��تَ��ِذُر؟ َك��يْ��َف ل��ي ف��ُق��ْل َج��نَ��يْ��ُت َه��بْ��ن��ي ُم��واَص��َل��ت��ي تَ��ْق��َط��ْع ف��ال ف��ت��اَك إنِّ��ي

استعطاف (20)

عبده محّمد الشيخ اإلمام لألستاذ به بعث

يُ��ْح��َس��ُد ��ِم ال��ُم��نَ��عَّ َغ��يْ��ُر وَه��ْل ف��ت��اَك، ألنّ��ن��ي ع��ل��ي��َك َم��ْح��س��وًدا ِب��تُّ ل��ق��د
��ُد ُم��َح��مَّ وأن��َت َم��ْح��ُم��وٌد ف��ِف��ْع��لُ��َك ش��م��اتَ��ًة ِم��نّ��ي ال��ُح��ّس��اد تُ��بْ��ِل��غ ف��ال

باريس معرض إىل سفره حني بك املويلحي محّمد وداع (21)
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َم��ق��ام��اِت��ِه ��ْرِق ال��شَّ بَ��نُ��و تَ��تْ��ل��و َم��ْن َخ��يْ��َر وي��ا ��ْرِق ال��شَّ ك��اِت��َب ي��ا
ب��آي��اِت��ِه ع��ي��س��ى ل��ن��ا واب��َع��ْث ال��َوَرى َربُّ يَ��ْح��َف��ْظ��َك وُع��ْد س��اِف��ْر

املؤتمر: هذا من عودته عند يستقبله وقال

إب��داِع م��ن ف��ي��ه م��ا وف��اتَ��ُه اتِّ��س��اِع ف��ي ال��َم��ْع��ِرَض يَ��َر ل��ْم َم��ْن
ال��يَ��راِع ذِل��َك م��ْن نَ��ْف��ثَ��ٍة ف��ي ِن��زاِع ب��ال ال��َق��ْوِم ف��َم��ْع��ِرُض

أصحابه من جماعة إىل به كتب عتاب (22)

أرى م��ا ع��ل��ى ُع��ه��وٌد وض��اَع��ْت ُع��را ف��ُح��لَّ��ْت ع��ن��ك��م تَ��ن��اءَيْ��ُت
ال��نَّ��وى بَ��ْع��َد ال��َغ��زاَل��ِة ك��َخ��يْ��ِط ب��ك��ْم أتِّ��ص��ال��ي َح��بْ��ُل وأص��بَ��َح
ال��دَُّج��ى ِش��ه��اِب زواَل وُودٍّ أُْل��َف��ٍة م��ن ك��ان م��ا زاَل وق��د
ال��َح��يَ��ا َح��ب��اِب بَ��ق��اءُ وبَ��يْ��ن��ي بَ��يْ��نَ��ُك��ْم ال��َوف��ا ب��ق��اءَ ك��أّن
ال��َف��ت��ى ِن��ْع��َم ُك��نْ��ُت وق��د إل��يَّ تَ��ْس��ُك��ن��وا ول��ْم إل��ي��ك��م َس��َك��نْ��ُت
ال��نَّ��دى وذاَك ال��َوف��اءَ، َم��َزْج��ُت ب��ه ه��ذا َف��ري��ق��اِن: ونَ��ْف��س��ي
��دا ال��ِعُ ف��ُس��رَّ ع��نّ��ا ـ��ك��اثُ��ُر ال��ت��ـ وأل��ْه��اُك��ُم تُ��راثً��ا أَص��بْ��تُ��ْم
يُ��ْص��ط��ف��ى ال ال��َخ��ص��اَص��ِة ص��دي��َق إث��راُؤه يُ��نْ��س��ي��ه ك��ان وَم��ْن

ِذكرى (23)

إخوانه من طائفة إىل السودان من بها كتب

ال��َم��ن��اِم ��ِر ُم��نَ��فَّ واِج��ٍد ِم��ْن
األْح��ك��اِم ج��اِئ��ِر َدْه��ٍر ط��ري��ِد
ال��دَّواِم ع��ل��ى ��ْم��ِل ال��شَّ ُم��َش��تَّ��ِت
��ق��اِم وال��سِّ ِل��ْل��َه��مِّ ُم��الزٍم
األن��اِم نُ��زه��َة ي��ا إل��ي��ك��ُم
وال��ُم��داِم اإلي��ن��اِس وِف��تْ��يَ��َة
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األْق��س��اِم ب��أْل��َزِم أْق��َس��م��وا َم��ن
ال��ظَّ��الِم َدْوَل��َة ��وا يُ��َق��ضُّ ب��أْن
واألن��غ��اِم ال��ح��اِن ِب��نْ��ِت بَ��يْ��َن م��ا
األْق��واِم ِخ��ي��رِة م��ن وُم��ْط��ِرٍب
ت��ّم��اِم) (أب��ي ِش��ْع��ِر م��ن أَرقَّ
األيّ��اِم َغ��ْف��ل��ِة ف��ي وَم��ْج��ِل��ٍس
اآلث��اِم ك��اِت��ُب ف��ي��ه َم��لَّ ق��د
ال��ِك��م��اِم ف��ي ك��ال��َوْرِد ت��ح��يّ��ٌة
األْج��س��اِم ف��ي ��ّح��ة ال��صِّ م��ن أْزه��ى
ن��ام��ي إل��ي��ك��ْم ش��ْوٌق يَ��س��وُق��ه��ا
األق��الِم ه��ّم��ُة ع��ن��ه تَ��ْق��ُص��ُر
ال��ع��اِم ه��ذا بَ��ْع��َد ش��ْع��ري َل��يْ��َت ي��ا
ال��َم��رام��ي ب��َي تَ��ْرم��ي إل��ي��ك��ُم
ال��ِح��م��اِم رائ��ُد يَ��نْ��تَ��وي��ن��ي أْم
اآلك��اِم ه��ذه ف��ي ف��أنْ��ط��وي
ِع��ظ��اِم��ي ع��ل��ى ��بْ��ُع ال��ضَّ وتُ��ول��ُم
اإلظ��الِم ف��ي ل��ل��َوْح��ِش والِئ��ًم��ا
الم��ي وأْودى ي��ْوم��ي أتَ��ى ف��إْن
وال��رَّغ��اِم ال��دُّوِد زاَد وب��اَت
وب��اإلس��الِم أْدُع��وُك��ْم ب��ال��ل��ِه
ال��َك��الِم ذا ن��اِظ��َم تَ��ذُك��روا أْن
ل��ِل��ج��اِم َم��ْج��ِل��ًس��ا َج��َل��ْس��تُ��ْم إذا
اآلراِم م��ن س��اق��ي��ُك��ْم وك��اَن
تَ��م��اِم ف��ي وال��بَ��ْدُر َل��يْ��َل��ٍة ف��ي

اإلنجليز بالد إىل سفرهما عند بدر وأحمد بدر محّمد لصديقيه وداع (24)
للتعّلم
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تَ��أِْفُ��الَ وال ال��تِّ��مَّ واس��تَ��ْق��ِب��ال ال��ُع��ال َس��م��اءِ بَ��ْدَرْي أي��ا س��ي��َرا
ال��ِب��َل��ى اْزده��اه��ا ثُ��مَّ ل��ن��ا ك��ان��ت اّل��ت��ي ال��ُع��ل��وِم َم��ْه��ِد إل��ى ِس��ي��َرا
َم��ْوئِ��الَ ِل��ْل��َم��ال وأْض��َح��ْت ِع��زَّا أنْ��بَ��تَ��ْت اّل��ت��ي األْرِض إل��ى ِس��ي��را
تَ��نْ��ِزالَ أْن األْح��َداُث وتَ��ْج��َزُع ُم��ْس��تَ��ْخ��ِذيً��ا ال��دَّْه��ُر ع��ل��ي��ه��ا يَ��ْم��ش��ي
يَ��ْع��َم��الَ وأْن ال��َم��ْرءُ يَ��ْع��َل��َم أْن وأبْ��ن��اِئ��ه��ا أْه��ل��ي��ه��ا ِش��ع��اُر
تَ��ْك��ُم��الَ ب��أْن ال��ج��اَه ��ال وَج��مِّ ال��نُّ��ه��ى ب��نُ��ور ال��َم��ْج��َد َف��زِّي��ن��ا
تَ��ْع��َج��الَ وال ��بْ��ِر ال��صَّ ب��ُع��ْرَوِة واس��تَ��ْم��ِس��َك��ا ال��َع��ْل��ي��اءَ واس��تَ��ِب��ق��ا
األَُل��ى ال��رِّج��اُل ن��ح��ن ب��أنّ��ن��ا وأبْ��ن��اءَه ال��َغ��ْرَب وَخ��بِّ��َرا
يُ��ْق��ِب��الَ أْن ل��ل��ُم��ْدِب��ر بُ��ّد ال ُم��ْدِب��ًرا ب��ن��ا ال��دَّْه��ُر َغ��دا ل��ئ��ن
��ال أمَّ وَم��ْن ��ى َرجَّ َم��ْن تُ��ِظ��لُّ َدْوَح��ٍة ف��ي َف��ْرَع��يْ��ِن ِزْل��تُ��م��ا ال
َع��الَ ح��تّ��ى َج��دَّ ك��ري��ُم أٌب وربّ��اُك��َم��ا ِم��ْص��ُر نَ��َم��تْ��ُك��م��ا
تَ��ْغ��لُ��الَ وال ف��ي��ه��ا تَ��بْ��ُس��ط��ا ال ِن��ْع��م��ًة أْوالُك��َم��ا وق��د َم��ض��ى
ال��َم��الَ بَ��يْ��َن اإلع��زاَز ك��س��اُك��م��ا واِل��ٍد ع��ل��ى ال��ل��ِه َف��َرْح��َم��ُة

املسترشقني مؤتمر إىل سفره حني يُوّدعه بك شوقي أحمد إىل (25)

ذاْك بَ��ْع��َد تُ��ح��اِوُل م��اذا اتّ��ِئ��ْد ��ْرِق ال��شَّ ش��اِع��َر ي��ا
َك��ف��اْك وم��ا ال��ق��ري��ِض ُدَرَر نَ��َظ��ْم��تَ��ه��ا ال��نُّ��ج��وُم ه��ذي
َرآْك إذا ال��ُم��ث��وِل أَدَب َع��لَّ��ْم��تَ��ه ق��د وال��بَ��ْدُر
��م��اْك ب��ال��سِّ تَ��ْع��ثُ��ُر ف��ِك��ْدَت ِد ��ع��و ال��سُّ أُف��ِق ف��ي وَس��َم��ْوَت
واص��ط��ف��اْك ب��ال��َم��واِه��ِب ِم��ِد ال��م��ح��ا ع��ب��اُس وَح��ب��اَك
ُع��الْك َع��َرْف��َت ُم��ذْ ل��ل��َغ��ْرِب َرس��وَل��ه��ا ِم��ْص��ُر وَدَع��تْ��َك
وص��اِح��ب��اْك أن��َت َرْح��م��ِن ال��ْر ب��ودي��َع��ِة وُع��ْد ف��ارَح��ْل

يعاتبه بك البابيلّ عبده محّمد صديقه إىل (26)

السودان من إليه بها كتب
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ب��ال��َم��الِم أخ��ي ي��ا ��ي��َك َع��ضِّ إّن
ال��ِخ��ص��اِم ه��ذا ِل��ِم��ثْ��ِل يُ��َؤدِّي ال

اْل��ـ وال��لَّ��ي��ال��ي ��ح��ى) (وال��ضُّ ��ْم��ِس) و(ال��شَّ أن��َت
ال��ذِّم��اِم راِع��ي غ��ي��ُر (وال��َف��ْج��ِر) ـ��َع��ش��ِر

��ج��اي��ا ال��سَّ ك��ري��َم ي��ا َع��ِه��دن��اَك م��ا
ال��ِك��راِم َه��ن��اِت ع��ن ال��نَّ��ْف��َس تَ��ْص��ِرُف

نَ��واٍل ُس��ؤاُل ُك��تْ��ِب��ن��ا ف��ي ل��ي��س
��الِم ال��سَّ َردَّ َخ��ش��ي��َت ح��تّ��ى م��ن��َك

ال��دن��ـ ه��ذه م��ن ب��ال��ُق��وِت نَ��رض��ى ن��ح��ن
ال��نَّ��ع��اِم ق��وِت دوَن ب��اَت وإْن ـ��ي��ا

َش��َك��ْون��ا م��ا ِق��ْس��ُم��ن��ا خ��اَن وإذا
ال��ُق��ّس��اِم أْع��َدِل ال��ل��ِه ل��ِس��وى

َغ��ري��بً��ا ( (ب��اِب��ل��يُّ ي��ا تَ��نْ��س��ى ك��ي��ف
واألْوه��اِم ال��ظُّ��ن��ون ب��يْ��َن ب��اَت

ع��اَدْت ��س تَ��ن��فَّ إذا وَح��زي��نً��ا
ِض��راِم م��ن َج��ْم��َرًة ال��لَّ��يْ��ِل َف��ْح��َم��ُة

األْف��ـ يَ��نْ��َص��ِدُع ك��اَد أنَّ وإذا
األْج��راِم َدْوَرُة وتَ��ْع��تَ��لُّ ـ��ُق

تَ��َم��نَّ��ى ح��تّ��ى ال��بَ��الءِ ت��ح��ت ب��ات
ال��رَّغ��اِم ت��ح��َت ال��َم��ب��ي��ُت يَ��ك��وُن ل��و

ويداعبه: يعاتبه أيًضا إليه وكتب

َم��َل��ُل أْم م��ن��َك تَ��ن��اٍس أْم َك��َس��ُل أْم ذاَك أَدالٌل
ثَ��ِم��ُل ال��َه��ن��ا ِب��ك��اس��اِت أْم َج��ذٍَل ف��ي أن��َت َغ��ري��ٌق أْم
ُم��تَّ��ِك��ُل األْع��ذاِر ع��ل��ى أْم َك��َدٍر ف��ي — ال��ل��ُه َوَق��اَك — أْم
وال��َغ��َزُل ال��تَّ��ْش��ب��ي��ُب ��ُه َش��فَّ َولِ��ٌه ُم��ْغ��َرٌم َم��ش��وٌق أْم
واألَم��ُل وال��َك��ْس��ُب م��الُ��ه يَ��ش��َغ��لُ��ه ب��اَت َغ��ن��يٌّ أْم
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بَ��َط��ُل) (ي��ا ��كُّ ال��شَّ ف��اح��تَ��واَك ب��ن��ا إل��ي��َك واٍش َوش��ى أْم
ُم��ْش��تَ��ِغ��ُل وال��ِف��ْك��ُر ِض��ْع��ُف��ه وأْع��َق��بَ��ه َش��ْه��ٌر َم��ض��ى ق��د
يَ��ْش��تَ��ِع��ُل ب��اَت ف��ؤادي ف��ي م��ا يُ��ْط��ِف��ئ م��ن��َك ِك��ت��اٌب ال
يَ��ْش��تَ��ِم��ُل ال��تَّ��ْس��ل��ي��م ع��ل��ى أو يُ��َع��لِّ��لُ��ن��ي َردٌّ وال ال
ال��ب��اِب��ل��ّي...... ي��اب��َن أن��َت ُم��ؤاَخ��ذٌَة ال ص��دي��ق��ِي ي��ا

يتشّوق: أيًضا إليه وكتب

ال��دُّم��وِع َس��ْك��َب الَزَم��ْت وَع��يْ��ن��ي َش��ْوق��ي إل��ي��َك ب��اِب��ل��يُّ ي��ا ن��م��ى
��ل��وِع ال��ضُّ َق��َف��ِص م��ن إل��ي��َك ل��ط��اَر َق��ْل��ب��ي َس��راَح تَ��َرْك��ُت أنِّ��ي ول��و

منزله يف حافًظا زار وزيٍر ُشْكُر (27)

ال��َوزي��ْر ُم��َح��يَّ��ا ال��َق��ْدِر َل��يْ��َل��ِة ف��ي َم��نْ��ِزل��ي ف��ي أْش��َرَق إْن َغ��ْرَو ال
ال��َغ��دي��ْر ف��ي وْج��ُه��ه يَ��بْ��دو ل��ل��َع��يْ��ِن َم��داراِت��ِه أْع��ل��ى ف��ي ف��ال��بَ��ْدُر

رسي حامد األستاذ إىل بها كتب دعابة (28)

وكانا يلبسها، وثيابًا العرس طعام من يستهديه (١٩١٧ نوفمرب ٢) زفافه يوم يف
بالجيزة: متجاورين ذاك إذ

ال��ِج��واِر ِص��َل��ُة أخ��ي ي��ا وبَ��يْ��نَ��َك وبَ��يْ��ن��ي تَ��نْ��س��ان��ي ك��يْ��َف أح��اِم��ُد
ل��ل��م��س��ت��ش��اِر بَ��ع��ده ش��َك��ْوتُ��َك تَ��وانَ��ى ف��إْن ل��ل��َوزي��ِر س��أْش��ك��و
داري ِك��ْس��ِر ف��ي َج��ْوَع��ت��ي أُع��اِل��ُج وأُْم��س��ي ال��خ��ول��ي ُم��ص��َط��َف��ى أيَ��ْش��بَ��ُع
ع��اِري ال��بَ��يْ��ِت ف��ي وإن��ن��ي س��واَي ف��ي��ه ش��ْيءَ ال ف��اِرٌغ وبَ��يْ��ت��ي
ال��َم��زاِر ُق��ْرب ع��ل��ى أُواِف��يَ��ُك��ْم ح��تّ��ى َس��ْوَداءُ َج��ْزَم��ٌة وم��ال��ي
َض��واري ف��آس��اٌد أَك��ل��وا إذا َرْه��ٌط اآلَن ِص��ح��اب��ي م��ن وِع��نْ��دي
ال��بُ��خ��اِر َم��تْ��ِن ع��ل��ى ب��م��اِئ��َدٍة ح��االً إل��يَّ تَ��بْ��َع��ثَ��نَّ ل��م ف��إْن
ب��ال��ب��ه��اِر تَ��تَ��بَّ��َل َح��َم��ٍل وِم��ْن ُص��ن��وٌف ال��َح��ْل��وى ِم��َن تُ��َغ��طِّ��ي��ه��ا
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اح��ِت��ق��اري ع��اِق��ب��َة أُري��َك وَس��ْوَف ل��س��ان��ي يُ��ْخ��ش��ى ش��اِع��ٌر ف��إنِّ��ي
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الــَوْصــــف

١٩٠٠م) سنة يف (نرشت له كساء وصف (1)

إخوانه من مجلس يف ارتجاالً قالها

ال��ِك��س��ائ��ي ِم��ث��َل أت��ي��ُه ف��ي��ه أن��ا ِك��س��اءٍ ِم��ْن ب��ه أنْ��ِع��ْم ِك��س��اءٌ ل��ي
��ف��اءِ ال��صَّ م��اءَ ال��نَّ��ع��ي��ُم وس��ق��اُه ال��َم��ع��ال��ي ُخ��ي��وِط م��ن ال��ِع��زُّ ح��اَك��ُه
ال��طِّ��الءِ ب��ُح��ْس��ِن َم��ص��ق��وَل��ٍة ـ��َل��ي��ل اْل��ـ أدي��م م��ن ِص��بْ��َغ��ٍة ف��ي وتَ��بَ��دَّى
ال��َه��ن��اءِ ُخ��ي��وَط ��ه��ا َس��مَّ أْوَج��ُروا يُ��ْم��ٍن ب��إب��رِة ربُّ��ه خ��اَط��ُه
وال��بَ��ه��اءِ ال��ُع��ال م��ن ِل��ب��اٍس ف��ي — ب��ِج��ْس��م��ي أح��اَط وق��د — ف��ك��أنِّ��ي
واألم��راءِ ال��ُوالِة ُص��ف��وِف ف��ي وتَ��ران��ي ُرؤيَ��ت��ي ال��َع��يْ��ُن تُ��ْك��ب��ُر
��ت��اءِ ال��شِّ َش��ْم��َس ال��ُم��ْع��ِدم��ي��َن أُْل��َف��َة م��ك��ان��ي — ك��ن��ُت ح��ي��ث — ال��ن��اُس أِل��َف
وازِده��اءِ ل��زي��ن��ٍة أْرتَ��ج��ي��ِه ِرداءٍ َخ��يْ��ُر وأن��َت ِردائ��ي ي��ا
ال��ِج��واءِ ن��اِس��ج��اُت تْ��َك وتَ��َع��دَّ َل��ْونً��ا ال��ح��واِدُث َل��َك أح��اَل��ْت ال
ال��رَّّف��اءِ إبْ��َرُة وتَ��َخ��طَّ��تْ��َك نَ��َظ��راٌت ل��ل��ِب��ل��ى ع��ن��َك َغ��َف��َل��ْت
ال��ِح��ْرب��اءِ ِن تَ��َل��وُّ ف��ي ب��ْدَل��ٌة َدْه��ًرا اص��ِط��ح��اب��َك ق��ب��َل َص��ِح��بَ��تْ��ن��ي
اف��ت��راءِ ب��ذاِت تَ��ُك��ْن ل��م ِن��ْس��بَ��ًة َح��ْرٍب) (اب��ِن ل��َط��يْ��َل��س��اِن نَ��َس��ب��وه��ا
َوب��اء م��ن ك��ط��اِرٍق أنْ��َك��رون��ي أُن��اًس��ا َط��َرْق��ُت إذا ف��ي��ه��ا ك��ن��ُت
ال��لِّ��ق��اءِ ع��ن��د ال��َك��ذوِب َوْج��ِه َل��ْوَن واس��ت��ع��اَرْت ل��ْونَ��ه��ا ال��ده��ُر َك��َس��َف
ال��رَّج��اءِ وف��وَق أْش��تَ��ه��ي م��ا ف��وَق َق��ْوم��ي ع��ن��د َج��َع��ْل��تَ��ن��ي ِردائ��ي ي��ا
ال��رُّواءِ غ��ي��َر يَ��ْع��َش��ُق��ون وال ِب ال��ثَّ��ْو ُة ِج��دَّ تَ��روُق��ُه��ْم ق��وم��ي إّن
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ِح��ذاءِ وب��يْ��َن َل��ْونُ��ه ب��اِه��ٍر ثَ��ْوٍب ب��ي��َن ع��ن��دُه��ْم ال��َم��رءِ ق��ي��م��ُة
ال��َج��زاءِ خ��ي��َر ُج��زي��َت َص��ْح��ب��ي، ب��ي��ن ب��ِع��زِّي وُق��ْم��َت ب��ي ال��َف��ْض��ُل َق��َع��َد

١٩٠٠م) سنة يف (نرشت الحاكي (2)

ال��ح��اِذُق ال��َك��ذوُب يَ��ْم��ِل��ُك��ُه ��ْم��ُع وال��سَّ بَ��يْ��نَ��ن��ا ال��تَّ��ق��اُط��ِع إل��ى ��ب��ي��َل ال��سَّ َوَج��دوا
ال��نّ��اِط��ُق ال��َج��م��اُد ال��رُُّس��ِل َف��ألَْص��َدُق ال��َه��وى ف��ي ُرْس��َل��ِك ال��واش��ي��َن تَ��ج��َع��ل��ي ال

١٩٠٠م) سنة نوفمرب ١٥ يف (نرشت الشمس (3)

ال��َج��ب��ي��ْن َوّض��اَح ب��ال��لَّ��ي��ل َف��نَ��ُس��وا ل��ل��نّ��اِظ��ِري��ْن ح��اِج��ٌب م��ن��ه��ا الَح
ل��ل��ع��اَل��ِم��ي��ْن ِف��تْ��نَ��ًة ْت وتَ��بَ��دَّ آيَ��تَ��ه آيَ��تُ��ه��ا وَم��َح��ْت
ال��يَ��ق��ي��ْن ض��لَّ وم��ا ��كَّ ال��شَّ ف��أَرى نَ��ْظ��رًة ف��ي��ه��ا إب��راه��اُم نَ��َظ��ر
اآلِف��ل��ي��ْن) أِح��بُّ ال إنِّ��ي (ق��اَل: أَف��َل��ْت ف��ل��ّم��ا ربِّ��ي، ذا ق��ال:
ُم��ب��ي��ْن ب��ُس��ْل��ط��اٍن ال��ق��ْوَم وأت��ى خ��اِل��ِق��ه��ا إل��ى ال��ق��ْوَم وَدع��ا
ال��خ��اِس��ري��ْن رأَي ال��ّش��م��س ف��ي ورأَْوا وَغ��َوْوا َض��لُّ��وا ال��ن��اَس إّن َربِّ
س��اِج��دي��ْن َخ��رُّوا األذْق��اِن وإل��ى بَ��َدْت ل��ّم��ا أب��ص��اُرُه��ْم َخ��َش��َع��ْت
ال��ُم��ْرَس��ل��ي��ْن َك��الَم ف��ي��ه��ا َف��َع��َص��ْوا ُم��بْ��ِص��َرًة آي��اِت��ه��ا نَ��َظ��روا
ح��ي��ْن ب��ْع��َد ح��ي��نً��ا ف��ي��ه تَ��تَ��ج��لَّ��ى ِم��رآت��ه��ا ال��دُّج��ى بَ��ْدر نَ��َظ��روا
َق��ري��ْن؟ ال��َع��يْ��ُن تَ��َرى ف��ي��م��ا ل��ه��ا ه��ْل نَ��ْع��بُ��ُده��ا ال ك��ي��َف ق��ال��وا: ث��ّم
َج��ن��ي��ْن وال��َك��ْوُن ال��َك��ْوِن أمُّ ه��ي ِن��ْس��بَ��ِت��ه��ا ف��ي األْرِض أمُّ ه��َي
ال��َم��ع��ي��ْن وال��م��اءِ ال��رِّي��ح أمُّ ِه��َي م��ًع��ا وال��نُّ��وِر ال��نّ��اِر أمُّ ه��ي
ال��ي��اَس��م��ي��ْن ط��ي��ُب ال��َوْرِد، نَ��ْش��ُر ه��َي وَج��نً��ى نَ��ْوًرا ال��رَّْوِض َط��ْل��ُع ه��َي
ل��ل��غ��اِب��ري��ْن وُه��ًدى وَض��الٌل ل��ل��َوَرى وَح��ي��اٌة َم��ْوٌت ه��َي
��ن��ي��ْن ب��ال��سِّ َس��ي��بْ��َل��ى َخ��ْل��ٌق أنّ��ه��ا َع��ِل��م��وا م��ا ل��ك��نّ��ه��م َص��َدق��وا
ال��ج��اِه��ل��ي��ُن َزْع��ُم ب��ئ��َس ُك��س��وٍف، ع��ن ذاتَ��ه يُ��نَ��زِّْه ل��ْم أإل��ٌه
ل��ل��ع��اِرف��ي��ْن َل��َم��َع��ْت َم��ع��اٍن ِم��ْن آي��ه��ا ف��ي وم��ا ال��ّش��م��ُس إنَّ��م��ا
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ع��اِق��ل��ي��ْن ل��َق��ْوٍم ال��ل��ِه ُق��ْدَرَة َم��ثَّ��َل��ْت ق��د ب��اِل��َغ��ٌة ِح��ْك��َم��ٌة

١٩٠٠م) يف نوفمرب ٢٣ يف (نرشت املدفع ودولة السيف دولة (4)

��ق��اِل ال��صِّ ال��ق��واِض��ِب َدْوَل��َة ي��ا
ال��طِّ��واِل ال��ذَّواِب��ِل وَص��وَل��َة
ال��َخ��وال��ي األْع��ُص��ِر ب��ي��ن ِش��ْدِت َك��ْم
ال��َم��ن��اِل َع��زي��زَة َم��م��اِل��ًك��ا
ال��َق��ّص��اِل األب��يَ��ِض ب��َح��دِّ ق��اَم��ْت
ال��َع��ّس��اِل األس��َم��ِر ذاَك وِس��نِّ
وال��لَّ��ي��ال��ي األيّ��اُم ب��ه��ا راح��ْت
ال��َج��الِل َدْوَل��ُة وَخ��لَّ��َف��تْ��ه��ا
ال��خ��اِل ذاُت ال��ِم��ْدَف��ِع َم��ْم��َل��َك��ُة
وال��زِّْل��زاِل ال��ن��اِر ب��َح��ْوِل ق��اَم��ْت
األب��ط��اِل أف��ئ��َدَة ف��أْرَه��بَ��ْت
ال��ِج��ب��اِل ُم��َزْع��ِزُع أْرَه��بَ��ه��ا
ال��دِّح��اِل ف��ي ال��لُّ��ي��وِث وُم��ْف��زُع
واآلم��اِل اآلج��اِل وق��اِط��ُع
أْم��ي��اِل م��ن األرواِح وخ��اِط��ُف
ال��نِّ��زاِل ف��ي ك��ال��ب��رك��اِن يَ��ثُ��وُر
ب��األْه��واِل األْه��واَل ف��يُ��تْ��ِب��ُع
ال��تَّ��وال��ي ع��ل��ى ال��نّ��اَر ويُ��ْرِس��ُل
يُ��ب��ال��ي وال ال��ه��اِم ف��يَ��ْح��ِط��ُم
ع��ال��ي ِم��ْن َه��وى ال��رَّْج��ِم َك��ْوَك��ُب م��ا
ب��ال��ب��اِل َس��رى ك��ال��ِف��ْك��ِر ف��َم��رَّ
ُم��ْح��ت��اِل م��اِرٍد ع��ن��ي��ٍد ع��ل��ى
َض��الِل ف��ي ��ْم��ِع ل��ل��سَّ ُم��ْس��تَ��ِرٍق
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واإلْه��الِل ال��تَّ��ْس��ب��ي��ِح ع��اَل��ِم ِم��ْن
ال��ِق��ت��اِل ف��ي م��ن��ه وأنْ��ك��ى أْم��ض��ى
ال��َوب��اِل ُق��نْ��بُ��ل��ُة َس��َرْت إذا
ب��ال��نَّ��ك��اِل ال��َم��ْح��ُش��وِّ َف��ِم��ه م��ن
ال��َم��ج��اِل س��اَح��ة ف��ي يُ��نْ��ِذُرُه��ْم
وب��اآلج��اِل وال��رَّْع��ِد ب��ال��بَ��ْرِق
ال��َخ��تَّ��اِل ك��ذل��َك يَ��ك��ْن ول��م
األْوص��اِل وف��ي ال��ه��اِم ف��ي يَ��ُح��زُّ
ال��ِف��ع��اِل ن��اِط��َق َق��ْوٍل ص��اِم��َت
ال��ِم��ث��اِل ف��ي ك��ال��ق��وِم رأي��تُ��ه
األْع��م��اِل إل��ى ال��َق��ْوِل ع��ن م��الُ��وا
ال��َم��ع��ال��ي ن��اِص��يَ��َة ف��ام��تَ��َل��ك��وا

الخديوي جلوس عيد ليلة (5)

١٩٠١م سنة ٨يناير مساء يف األزبكيّة بحديقة أقيمت التي الكربى الزينة فيها يصف

ت��اُه��وا أيْ��نَ��م��ا ال��ق��واف��ي ُح��م��اِة ع��ل��ى ب��ه أِت��ي��ُه م��ا أْل��َه��م��تْ��ن��ي َل��يْ��َل��ًة ي��ا
أْف��ش��اُه وال��ع��ي��ُد أَْض��َم��َره ال��ّده��ُر َع��َج��ٍب إل��ى يَ��ْدع��و َع��َج��ب��ا أرى إنِّ��ي
وأْم��واُه وِوْل��داٌن وُح��وٌر َرْوٌض َص��ْف��َوتَ��ُه ال��رْح��م��ُن َوَع��َد م��ا ذاَك ه��ل
َم��ْرآُه ال��طَّ��ْرُف يَ��س��ت��ع��ي��ُد َم��نْ��َظ��ٍر ف��ي َح��ِل��يَ��ْت ق��د ال��َوْش��ِي ذاُت ال��ح��دي��ق��ُة أم
َح��يّ��اُه وال��َوْس��ِم��يُّ ال��نَّ��ْوُر ك��أنّ��ه��ا ُم��ْش��ِرق��ٌة وه��ي ف��ي��ه��ا ال��م��ص��اب��ي��َح أرى
َم��ْع��ن��اُه ف��ي��ه تَ��َج��لَّ��ى ل��ْف��ٍظ وك��لُّ ُم��َدبَّ��ج��ٌة أل��ف��اٌظ ه��ي إنّ��م��ا أو
ف��واف��اُه ِوْرٌد ل��ه الَح ك��ال��طَّ��يْ��ِر ح��ائ��م��ًة ال��ق��وِم ق��ل��وَب ع��ل��ي��ه��ا أرى
ُم��َح��يَّ��اُه ض��اٍح ب��ه ُس��ع��وٍد إل��ى نَ��َس��ل��وا ق��د ال��لَّ��يْ��ِل ت��ح��ت ِم��ْص��َر بَ��ن��ي أرى
أنْ��س��اُه ل��ْس��ُت وُح��ْس��نً��ا ��م��اءِ ال��سَّ َح��ْل��َي ب��ه نَ��س��ي��ُت ق��د َح��ْل��يً��ا األْرِض ع��ل��ى أرى
وال��ج��اُه واإلْق��ب��اُل ال��ل��ِه ِوق��ايَ��ُة ب��ه��ا تَ��ُح��فُّ (ع��بَّ��اٍس) أري��َك��َة أرى
ويُ��ْس��راُه يُ��ْم��ن��اُه وال��بَ��ذِْل ب��ال��َع��ْدِل بُ��ِس��َط��ْت وق��د ِخ��ِدي��وي��ن��ا ُس��ُم��وَّ أرى
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ال��ل��ُه! يُ��ْرِش��ْدُك��ُم أَل��ْم ال��خ��الُف! ف��ي��َم ج��ائ��َزًة ��ع��ِر ل��ل��شِّ َج��ع��ل��وا ل��ألل��ي ُق��ْل
َح��الُّه ف��ال��رَّح��م��ُن تُ��َح��لُّ��وُه ل��م إْن ب��ه تَ��ل��ي��ُق َص��ْدًرا ل��ه��ا َف��تَ��ْح��ُت إنِّ��ي
إالُّه ��بْ��ِق ال��سَّ ف��ي ل��ه م��ا ف��تً��ى إالّ يَ��ْس��ِب��ُق��ن��ي ��ْع��ِر ال��شِّ ف��ي أح��ٍد م��ن أْخ��َش ل��م
َم��ثْ��واُه (وال��َع��بّ��اُس) ال��ل��ُه وأْك��َرَم يَ��راَع��تُ��ه ف��ي��ن��ا َح��َك��َم��ْت اّل��ذي ذاَك

(١٩٠٤ سنة ديسمرب ٢٤ يف (نرشت البورصة (6)

وال��رَّج��اءِ ال��ي��أِْس وَم��ْوِق��ُف ��ع��وُد وال��سُّ ال��نَّ��ْح��ُس ب��ب��اِب��ِك
��ق��اءِ وال��شَّ ��ْع��ِد ال��سَّ َم��ْط��َل��َع ي��ا ال��ي��ه��وُد ح��اَرِت ق��د وف��ي��ِك
ال��بَ��ي��اْن َوْص��ِف��ه ع��ن ض��اَق ق��د ال��َع��بُ��وُس ال��ّض��اِح��ُك وَوْج��ُه��ِك
وال��َه��واْن ال��ِع��زِّ ب��ِق��ْس��َم��ِة ُط��روٌس ع��ن��َده ُس��طِّ��َرْت ك��م
ال��زَّم��اْن َخ��ْوف��ه��ا ِم��ْن يَ��ه��تَ��زُّ ُرءوٌس دونَ��ه وُط��ْؤِط��ئَ��ْت
ال��دُّع��اءْ ح��ْوَل��ه وأك��ثَ��روا ُوف��وٌد ب��ه أط��اَف��ْت وَك��ْم
بَ��اءْ ب��ال��َخ��س��اِر وط��اِم��ٌع س��ع��ي��ٌد نَ��ْج��ُم��ُه ف��راِب��ٌح
َع��ن��اءْ ف��ي ال��َق��ْوُم وأْص��بَ��َح ال��ُم��ن��ادي َص��يْ��َح��ُة َع��َل��ْت ل��ّم��ا
��م��اءْ وال��سَّ األْرُض ��ِت وض��جَّ ال��ب��الِد ثَ��ْرَوُة ��َرْت وَش��مَّ
وال��ِغ��ط��اءْ ال��َح��ش��يّ��اِت وف��ي ال��ِوس��اِد ف��ي ب��ال��ُق��ْط��ِن َق��ِن��ْع��ُت
ال��نَّ��ج��اءْ َم��نْ��َه��ِج ف��ي س��اَر َم��ْن ال��رَّش��ي��ُد ال��ع��اِق��ُل وإنّ��م��ا
َه��بَ��اءْ آم��اَل��ُك��ْم ف��إّن تَ��زي��دوا ال ق��وُم ي��ا ب��ال��ل��ِه
ال��بُ��ُروْق أْح��ُرُف وُرْس��لُ��ه��ا ال��َم��ن��اي��ا ه��ي ُم��ض��اَرب��اٌت
َغ��ب��وْق دونَ��ه��ا َل��ُه��ْم وم��ا ال��ّرزاي��ا أْص��ح��اِب��ه��ا َص��ب��وُح
وال��ُع��ق��وْق ال��َغ��ْدِر ب��أَْس��ُه��ِم ال��بَ��راي��ا أنْ��ُف��َس أتْ��َل��َف��ْت ق��د
وال��بَ��الءْ ال��بُ��ْؤِس م��ن َض��ْرٌب ��ع��وُد وال��صُّ ال��َم��ْوُت، ُه��ب��وُط��ه��ا
ال��نِّ��س��اءْ تَ��ْع��َه��د ك��م��ا إالّ ُع��ه��وُد ِع��ن��َدُه��ْم ل��ه��ا وم��ا
��راِب ال��سَّ الِم��َع وأْش��بَ��َه��ْت َوب��االَ َس��بَّ��بَ��ْت «ب��اَل��ٍة» ك��م
ال��َخ��راِب ع��اِج��َل وأثْ��َم��َرْت َخ��ب��االَ أنْ��ب��تَ��ْت وبَ��ذَْرٍة
ال��ِح��س��اِب َم��ْوِق��ِف ف��ي وش��اَب م��االَ أض��اَع َغ��ن��يٍّ وك��م
ال��ثَّ��راءْ ذو ال��ل��ُه وْل��يَ��تَّ��ِق ال��بَ��ع��ي��ُد م��ن��ك��ُم ف��ل��يَ��تّ��ِع��ْظ
ال��بَ��ق��اءْ أْج��ل��ه��ا م��ن ع��اَف ق��د ��ه��ي��ُد ال��شَّ ال��تّ��اِج��ُر ف��ذل��ك
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١٩٠٨م سنة ينا ِمسِّ زلزال (7)

ال��َف��ْرَق��داِن أيُّ��ه��ا ال��َك��ْوَن َده��ى م��ا تَ��ْع��َل��م��اِن ُك��ن��تُ��م��ا إْن نَ��بِّ��ئ��ان��ي
اإلن��س��ان؟ ب��ن��ي ع��ل��ى ف��أنْ��َح��ْت ُض األر تَ��َم��رََّدْت أْم ال��ل��ُه َغ��ِض��َب
األْك��واِن ط��ب��ي��ع��ُة ول��ك��ْن َك ذا وال — ربِّ��ي ُس��ب��ح��اَن — ه��ذا ل��ي��َس
وال��بُ��رك��اِن ال��بَ��ْح��ِر ف��ي ثَ��َوراٌن ع��ن��ه ��َس نَ��فَّ األرِض ف��ي َغ��َل��ي��اٌن
ع��اِم��الِن؟ ل��ل��َورى ال��َك��يْ��ِد ع��ل��ى ُر وال��ب��ْر وال��بَ��ْح��ُر ال��َم��َف��رُّ أي��َن ، ربِّ
ال��رُّبّ��اِن م��ن َغ��ْف��ل��ًة راِص��ٌد ف��ي��ه��ا وال��م��وُت ال��ِب��ح��اَر أْخ��َش��ى ك��ن��ُت
ُم��دان��ي ُم��ن��اءٍ َح��ْوَل��ن��ا، ح��اِئ��ٌم ع��ل��يْ��ن��ا ُم��ِط��لٌّ ت��ح��تَ��ن��ا، س��اب��ٌح
غ��اِدراِن ك��الُه��م��ا َخ��الٍق ف��ي َس��واءٌ وال��ب��ح��اُر األرُض ف��إذا
داِع��ي��اِن ال��رَّدى م��ن وَدع��اه��ا ِص��ب��اه��ا ف��ي ُع��وِج��َل��ت ��ي��َن) (ل��م��سِّ م��ا
آي��تَ��اِن — آي��اتُ��ه��ا ��ْت تَ��مَّ ح��ي��َن م��ن��ه��ا ال��َم��ح��اِس��َن ِت��ْل��ُك��ُم وَم��َح��ْت
ثَ��وان��ي ف��ي ك��لُّ��ه األم��ُر ُق��ض��َي ب��ادْت ث��ّم أْغ��ِرَق��ْت، ث��م ُخ��ِس��َف��ْت،
ال��بُ��ْل��داِن زي��ن��َة ب��األْم��ِس تَ��ُك ل��م ك��أْن ف��أْض��َح��ْت أْم��ُره��ا وأت��ى
وال��ج��ي��راِن ال��لِّ��داِت َوداِع م��ن ُح��ق��وًق��ا َف��تَ��ْق��ض��ي أُْم��ِه��َل��ْت ل��يْ��تَ��ه��ا
ال��ع��اِش��ق��اِن ويَ��ل��تَ��ق��ي ب��اج��ت��م��اٍع ف��ي��ه��ا ��دي��ق��اِن ال��صَّ يَ��س��َع��د ل��ْم��َح��ًة
ُط��ْغ��ي��اِن أيَّ��م��ا ال��ب��ح��ُر وَط��َغ��ى ع��ل��ي��ه��ا وال��ج��ب��اُل األرُض بَ��َغ��ِت
ال��َغ��َل��ي��اِن َك��ثْ��َرِة م��ن انْ��ش��ق��اًق��ا ـ��ُق ف��تَ��نْ��َش��ْق��ـ ع��ل��ي��ه��ا ِح��ق��ًدا تَ��ْغ��ل��ي ت��ل��َك
وُدخ��اِن م��ارٍج م��ن ب��ُش��واٍظ وَق��ذًْف��ا َرْج��ًم��ا ال��ِج��ب��اُل ف��تُ��ج��ي��ُب
دان��ي ال��َج��ن��اَح��يْ��ِن ن��اِئ��ي َم��ْوٍج َج��يْ��َش ع��ل��ي��ه��ا ا َردَّ ال��ب��ح��اُر وتَ��س��وُق
ق��ان��ي ال��لَّ��وِن أح��م��ُر ال��َم��ْوُت وه��ن��ا َج��ْوٌن ال��لَّ��ْوِن أس��َوُد ال��م��وُت ف��ُه��ن��ا
ب��ال��نِّ��ي��راِن اس��ت��ع��اَن ث��ّم ـ��خ��ْل��ِق ال��ـ َل��ه��الِك وال��ثَّ��رى ال��م��اءَ َج��نَّ��َد
ث��ان��ي ��واِع��ق ال��صَّ م��ن ب��َج��يْ��ٍش ـ��ُه ف��أَم��دَّتْ��ـ ع��اِت��يً��ا ��ْح��َب ال��سُّ ودع��ا
��ْج��ع��اِن ال��شُّ ع��زائ��ُم وخ��اَرْت ُس ال��ي��أ واس��تَ��ْح��َك��َم ال��نَّ��ج��اءُ ف��اس��ت��ح��اَل
ال��طِّ��ع��اِن م��ج��اِل ف��ي تُ��ب��ال��ي��ه ال نُ��ف��وٍس م��ن ِغ��لَّ��ُه ال��م��وُت وَش��َف��ى
وَغ��وان��ي م��أْه��وَل��ٍة َم��غ��اٍن م��ن ف��ي��ه��ا ك��اَن م��ا وأي��َن (ِرْدج��و) أي��َن
ال��ثَّ��َوراِن ذل��ك م��ن َده��اه��ا م��ا وَده��اه��ا أْخ��ِت��ه��ا ِم��ثْ��َل ُع��وِج��َل��ْت
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أْدِرك��ان��ي أب��ي، ��ي، أمِّ يُ��ن��ادي: ِض األر ب��اط��ِن ف��ي س��اَخ ق��د ِط��ْف��ٍل ُربَّ
تُ��ع��ان��ي م��ا َح��رِّه م��ن تُ��ع��ان��ي ـ��ِر ال��َج��ْم��ـ ع��ل��ى تُ��ْش��َوى َه��يْ��ف��اءَ وف��ت��اٍة
ال��يَ��داِن م��ن��ه تَ��ْم��تَ��دُّ ُم��ْس��تَ��م��ي��تً��ا يَ��م��ش��ي ال��نَّ��اِر إل��ى ذاِه��ٍل، وأٍب
ال��َج��ن��اِن ُم��ْس��تَ��ط��ي��َر ال��َخ��ْط��ِو ُم��ْس��رَع وبَ��ن��ي��ِه بَ��ن��ات��ه ع��ن ب��اِح��ثً��ا
واِن��ي ع��ن��ه ال��لَّ��ظ��ى وال َل��ظ��اَه��ا م��ن ن��اٍج ُه��َو ال م��ن��ه ال��ن��اُر ت��أك��ُل
األبْ��داِن ه��ذه م��ن َط��َوي��اُه ّم��م��ا ال��ب��ْح��ُر أُتْ��ِخ��َم األرُض.. ��ِت َغ��صَّ
ل��ل��ح��ي��ت��اِن ال��نُّ��س��وُر َدتْ��ه��ا َردَّ َش��ك��اًة ل��ل��نُّ��س��وِر ال��ُح��وُت وش��ك��ا
يَ��ْش��ُك��واِن ِك��ظَّ��ٍة م��ن ب��ات��ا ث��ّم ونَ��ْه��ًش��ا نَ��ْق��ًرا ال��ُج��س��وِم ف��ي أْس��َرف��ا
ال��ق��ي��ع��اِن س��اِك��َن ح��اَط وال ـ��ِم ��ْم��ـ ال��شُّ ال��ِق��َم��ِم س��اِك��َن ال��ل��ُه َرع��ى ال
ل��إلتْ��ق��اِن ال��ك��ائ��ن��اِت ب��اِرئُ بَ��راه��ا أُك��فٍّ ع��ل��ى أغ��اَرا ق��د
ال��بَ��ن��اِن ب��ِت��ْل��َك يَ��ْرُف��ق��ا ول��م َر ال��ُغ��ْر أن��اِم��َل��ه��ا يَ��ْرَح��م��ا ل��م ك��ي��ف
ال��زَّم��اِن َص��ن��اَع ك��ان��ت أُك��فٍّ م��ن ع��ل��ي��ه��ا َل��ْه��ٍف وأْل��َف نَ��ْف��س��ي َل��ْه��َف
األْل��واِن َح��ب��اِئ��َل ن��اِص��ب��اٍت َج��م��ي��ل ك��لِّ ب��َص��يْ��ِد ُم��وَل��ع��اٍت
ال��بُ��نْ��ي��اِن َروائ��َع ش��ائ��داٍت ن��اِق��ش��اٍت أو ��ْخ��ِر ال��صَّ ف��ي ح��اِف��راٍت
األْف��ن��اِن َس��واِج��َع ُم��ْف��ِح��م��اٍت َج��م��اٍد ك��لِّ ل��س��اَن ُم��نْ��ِط��ق��اٍت
ال��َم��ع��ان��ي َدق��ي��ِق م��ن ��ْع��ُر ال��شِّ يُ��ْل��َه��ُم ال م��ا ��نْ��ِع ال��صُّ ��ِة ِدقَّ م��ن ُم��ْل��َه��م��اٍت
ُع��نْ��ُف��واِن ف��ي وْه��ي ال��دَّْه��ُر يَ��ْه��َرُم ال��دَّراري ك��ال��نُّ��ج��وِم تَ��م��اث��ي��َل م��ن
ال��رَّْح��م��ِن ُق��ْدَرُة ت��ل��َك ُص��نْ��ُع��ه، م��ن��ه وأْع��َج��ُب ُص��نْ��ُع��ه��ا َع��َج��ٌب
ال��َم��ك��اِن ب��ذاَك أْوَح��َش��ْت ف��ق��د ـ��َي» «بُ��ْم��ِب��ي��ـ ال��يَ��ْوَم آِن��س��ي ��ي��َن» «ِم��سِّ إي��ِه
(ال��رُّوم��اِن) َدْوَل��ِة ت��اِج ف��ي ـ��يَ��َة ال��ِح��ل��ـ ك��ان��ت اّل��ت��ي رََّة ال��دُّ آِن��س��ي
وأم��اِن ِغ��بْ��َط��ٍة ف��ي تَ��ْل��ُه��و وه��َي اْغ��ِت��ي��االً ال��زم��اُن َق��بْ��َل��ِك غ��اَل��ه��ا
ال��ِق��ي��اِن ِغ��ن��اء ع��ل��ى ال��َم��اله��ِي ف��ي ُع��ُك��وٌف ��راُة وال��سَّ األم��ُر ج��اءَه��ا
ال��ِع��ن��اِن ُم��ْرَخ��ى ال��لَّ��ْه��ِو ف��ي وَخ��ل��ي��ٍع وَط��ُروٍب ُم��َدلَّ��ٍه َص��بٍّ بَ��يْ��َن
ال��ُع��ْم��راِن بَ��ش��اَش��ُة وزاَل��ْت ـ��ِس ب��األْم��ـ أْه��ِل��ِك ك��انْ��ِط��واءِ ف��ان��َط��َوْوا
األواِن َرْه��َن أْم��َس��يْ��ِت ول��ِك��ْن ل��ْت زا ك��م��ا تَ��زول��ي ل��ن ��ي��َن) (ِم��سِّ أن��ِت
ب��ان��ي ال��ح��يِّ ف��ي داَم م��ا ف��اط��َم��ِئ��نِّ��ي بُ��ن��اٌة بَ��نُ��وه��ا إي��ط��ال��ي��ا إّن
ِح��س��اِن َم��غ��اٍن م��ن ف��ي��ِك ب��م��ا ـ��ِت تَ��َولَّ��يْ��ـ ي��وَم ع��ل��ي��ِك ف��َس��الٌم
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ال��طُّ��ْل��ي��اِن ج��نَّ��َة ك��ن��ِت ك��م��ا ـ��َن تَ��ع��ودي��ـ ي��وَم ع��ل��ي��ِك وَس��الٌم
ف��ان��ي ف��ي��ِك ه��اِل��ٍك ك��لِّ ع��ل��ى ِض األر ع��ل��ى َح��يٍّ ك��لِّ م��ن وَس��الٌم
ال��ِع��ْق��ب��اِن َج��واِرُح ون��اَش��ْت ـ��ُب ال��ذِّئْ��ـ أَك��َل األَل��ى ع��ل��ى وَس��الٌم
ال��رَّنَّ��اِن ب��األْص��َف��ِر وثَ��نَّ��ى ـ��ِع ب��ال��دَّْم��ـ ج��اَد ام��ِرٍئ ع��ل��ى وَس��الٌم
إْح��س��اِن إل��ى أْدُع��ُك��ْم ل��ْم ـ��س��اِن اإلنْ��ـ بَ��ن��ي ع��ن��د اإلنْ��س��اِن َح��قُّ ذاَك
ل��س��ان ب��ك��لِّ و(ك��اَل��بْ��ِري��ا) ـ��نَ��ا) ��ي��ـ و(ِم��سِّ (ِرْدُج��و) َس��م��اءِ ف��ي ف��اك��تُ��بُ��وا
واألغ��ان��ي وال��ِح��َج��ا وال��ِح��ذِْق ـ��وي��ِر وال��تَّ��ْص��ـ ��ن��اَع��ِة ال��صِّ َم��ْص��َرُع ُه��ن��ا ه��ا

١٩٠٨م) سنة نوفمرب ١٥ يف (نرشت غناء براعُة (8)

املعروف اإلرسائييل املغنّي رومانو جاك يف قالها

نُ��ُق��وِد م��ن ب��ِح��ذِْق��ُك��ْم َج��َم��ْع��تُ��ْم م��ا َك��ف��اُك��ْم — ال��يَ��ه��وِد بَ��ن��ي — اْرَح��م��ون��ا
وال��تَّ��ْل��ُم��وِد ال��ت��ْوراِة ب��ِس��رِّ ـ��َق ال��َخ��ْل��ـ وَدُع��وا ُع��ق��ول��ن��ا ع��ن واص��َف��ح��وا
وُع��وِد ُدفٍّ بَ��يْ��َن م��ا ِغ��ن��اءٍ م��ن ِف��خ��اًخ��ا ��ك��وِك ال��صُّ ع��ل��ى تَ��زي��دوا ال
(داُوِد) ع��ل��ى َق��ْوِم��ه ف��ي زاَد ح��تّ��ى أْس��َرَف (ج��اَك) إنَّ َويْ��َح��ُك��ْم
ال��ِغ��رِّي��ِد ال��ُم��تَ��يَّ��ِم َص��ْوَت ـ��ْوَت ال��ْص��ـ ذاَك ال��ل��ُه أْس��َك��َت ال أْس��ِك��تُ��وُه
ال��ُوُج��وِد ف��ي م��ا وك��لُّ نَ��ْف��ٍس ك��لُّ تَ��غ��نَّ��ى إْن ِف��داُؤه َدع��وه، أْو

أيًضا: فيه وقال

يُ��ْل��َح��ُق ال واِح��ٌد َع��ْص��ٍر ول��ك��لِّ واِح��ٌد َزم��اِن��َك ف��ي إنَّ��َك (ج��اُك) ي��ا
يُ��ْخ��َل��ُق��وا ل��م ك��أنّ��ه��م يَ��ْس��َم��ُع��وَك أْن وف��اتَ��ُه��ْم ع��اَص��روَك ق��د األل��ى إّن
ويَ��نْ��ِط��ُق يَ��َديْ��َك ف��ي يَ��ش��دو ب��ال��ُع��وِد وأتَ��يْ��تَ��ن��ا ب��ال��ع��ص��ا (م��وس��ى) ج��اء ق��د
تَ��تَ��َح��رَُّق وأنْ��ُف��ٌس تَ��س��ي��ُل ُم��َه��ٌج ف��ُك��لُّ��ن��ا ال��ِغ��ن��اءَ ل��ن��ا اْرتَ��َج��ْل��َت ف��إذا
��ُق وُم��َص��فِّ وُم��َه��لِّ��ٌل ب��زي��اَدٍة وُم��ط��اِل��ٌب ب��إع��اَدٍة ف��ُم��ط��اِل��ٌب
وتُ��ْع��ِن��ُق إل��ي��َك ش��ْوًق��ا َغ��نَّ��يْ��تَ��ه��ا ك��ّل��م��ا َص��ْوبَ��َك األْس��م��اُع تَ��ت��س��ابَ��ُق
تَ��تَ��َع��لَّ��ُق ب��ذُي��ولِ��ه��ا أنّ��ه��ا ل��و َش��غ��اَف��ه��ا َه��تَ��ْك��َت أْف��ِئ��دٌة وتَ��َودُّ
ويَ��ع��بَ��ُق ال��نَّ��ديِّ َص��ْدُر ب��ه��ا يَ��ذك��و وش��ي��َم��ٌة ال��ج��ل��ي��ُس ش��اءَ ك��م��ا ُخ��لُ��ٌق
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وتَ��ص��دَّق��وا ألْح��َس��ن��وا ال��ي��ه��وِد ب��يْ��َن ��َم��ْت ُق��سِّ ق��د أنّ��ه��ا ل��و وُم��روءٌَة

١٩١٦م) أبريل ٨ السبت (ليلة الرياضيّة األلعاب نادي (9)

السلطانيّة باألوبرا الرياضيّة األلعاب نادي أحياها ليلة يف أنشدها

َح��َوى ق��د م��ا ب��ربِّ��َك وش��اِه��ْد س��اع��ًة ِق��ْف ال��ج��زي��رِة ب��ن��ادي
ُم��ْس��تَ��َوى ف��ي ال��ُخ��ْل��ِد م��ع تَ��بَ��دَّْت ال��رَّب��ي��ِع ِج��ن��اِن م��ن َج��نّ��ًة تَ��َرى
واس��تَ��َوى َع��ْرِش��ه ع��ل��ى تَ��ج��لَّ��ى أُْف��ِق��ه��ا ف��ي ال��طَّ��ب��ي��َع��ِة َج��م��اُل
َوا ال��دَّ ُه��ن��اَك ل��ل��َم��ل��وِل: وُق��ْل ل��ل��َع��ل��ي��ل وُق��ْل ل��ل��َح��زي��ن ف��ُق��ْل
اْل��تَ��وى َع��َل��يْ��َك ال��بَ��ي��اُن م��ا إذا س��اَح��ه��ا اب��تَ��ِدْر ل��ألدي��ب: وُق��ْل
ال��ُق��َوى: م��ن��ه ْرُس ال��دَّ نَ��َه��َك إذا َدْرِس��ه ع��ل��ى ل��ل��ُم��ِك��بِّ وُق��ْل
تُ��ْج��تَ��َوى ال ال��َج��زي��َرِة ف��أْرُض ُق��واك تُ��َج��دِّد َص��ب��اه��ا ��ْم تَ��نَ��سَّ
ال��َه��َوى ل��َم��ْرض��ى ك��ري��ٌم وَم��ْل��ًه��ى ال��ُه��م��وم ل��َم��ْرَض��ى ِش��ف��اءٌ ف��ف��ي��ه��ا
ال��نَّ��َوى َرَم��تْ��ه غ��ري��ٍب ل��ك��لِّ ُس��ل��َوٌة ِن��ي��ل��ه��ا وف��ي وف��ي��ه��ا
َخ��َوى َك��الٍل إثْ��َر ال��رأُس إذا ال��ُع��ق��وْل ألْه��ِل ِغ��ذاءُ وف��ي��ه��ا
َرَوى ق��د م��ا َج��َه��نَّ��َم ع��ن َرَوى ال��لَّ��ظ��ى ش��دي��ِد ي��وٍم ُربَّ وي��ا
��َوى ل��ل��شَّ نَ��زَّاَع��ٌة ��ْم��ُس ال��شَّ ب��ه ل��ل��ُوج��وه ��اَح��ٌة ل��فَّ ال��رِّي��ُح ب��ه
ف��اْش��تَ��َوى ال��ّل��ظ��ى َش��واُه وِج��ْس��م��ي ال��نَّ��ج��اة أبْ��ِغ��ي ال��ج��زي��رَة َق��َص��ْدُت
ثَ��َوى نَ��ع��ي��ًم��ا ثَ��مَّ وأْل��َف��يْ��ُت زاه��ًرا ن��اِديَ��ه��ا ف��أْل��َف��يْ��ُت
ارتَ��َوى ح��تّ��ى ف��ؤادي وَروَّى َط��يِّ��بً��ا ُم��نْ��َزالً ف��أنْ��َزَل��ن��ي
ال��َج��َوى وَح��رَّ ال��َه��ج��ي��ِر َس��ع��ي��َر ال��ظِّ��الل ِت��ْل��َك واِرُف َ وأْط��َف��أ
ان��ض��َوى إل��ي��ه��ا ب��نَ��ْش��ٍر ف��ه��بَّ��ْت ��م��ال ال��شَّ ِع��ق��اَل األص��ي��ُل وَح��لَّ
ان��َط��َوى وم��ن��ه م��ن��ه��ا ك��ان وم��ا ��ب��اب ال��شَّ ِذْك��رى ب��ن��ف��س��َي ف��أْح��يَ��ْت
اْرَع��َوى ال��َم��ش��ي��ِب ب��ْع��َد ك��اَن وق��د ال��ُخ��ف��وق ذاَك َق��ْل��ب��ي وع��اَوَد
َس��َوا ط��ري��ًق��ا ال��ِج��ن��اِن ِل��ت��ْل��َك ي��أُخ��ذون ال َق��ْوم��َي ب��اُل ف��م��ا
ال��لِّ��َوا) و(ب��اِر (ُج��ُربِّ��ي) ب��َغ��يْ��ِر يَ��ن��ِزل��ون ال َق��ْوم��ي ب��اُل وم��ا
َغ��َوى م��ا إل��ى ك��لٌّ يُ��ب��اِدُر ُع��كَّ��ًف��ا نَ��ْرِدِه��ْم ع��ل��ى تَ��راُه��ْم
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ال��َه��َوا وط��ي��ِب ب��ال��ِم��ران ل��ه الس��تَ��ْظ��َه��روا ال��ِج��ْس��َم أنْ��َص��ف��وا ول��و
ال��ِب��َل��ى ُوق��ي��َت ال��َك��ري��م وَل��ْه��و ال��نَّ��دي��م أنْ��َس َض��مَّ ن��اِديً��ا ف��ي��ا
ال��َم��الَ ُوف��وُد إل��ي��َك ف��أْس��َرْت ��ف��ا ال��صَّ َج��اله��ا أنْ��ٌس ل��ي��اِل��ي��َك
ال��طِّ��ال وك��ان ال��ُك��ئ��وَس ف��ك��ان ال��َح��دي��ث ف��ي��َك ط��اب ل��ي��ل��ٍة ف��َك��ْم
… إل��ى تُ��َس��لِّ��ي، ُم��ض��ِح��ك��اٍت إل��ى ُم��ْط��ِرب��ات إل��ى ُم��ْش��ج��ي��اٍت ف��ِم��ْن
َح��الَ ذَْوٍق ك��لِّ ف��ي ف��َل��ْه��ُوَك ال��َوق��ار ث��ْوُب َل��ْه��َوَك زاَن وق��د
األَُل��ى ��راُة ال��سَّ إل��ي��ه وتَ��م��ش��ي ال��ِح��َج��ا ِرزاُن إل��ي��ه تَ��ِخ��فُّ
ُم��بْ��تَ��ل��ى: نَ��ْف��ِس��ه ع��ل��ى ب��َح��ْرٍب ال��ُع��ق��ود تَ��ْح��َت ب��اَت ل��ّل��ذي ف��ُق��ْل
تُ��ْج��تَ��َل��ى؟ ال ال��َم��ن��اظ��ُر أِت��ْل��َك تُ��ْس��تَ��راد ال األم��اِك��ُن أِت��ْل��َك
ال��َخ��الَ وبَ��يْ��َن ال��رِّي��اِض وبَ��يْ��َن ��م��اء ال��سَّ وب��ْدِر ��م��اء ال��سَّ أتَ��ْح��َت
ف��ال؟ وإالّ ال��نَّ��ع��ي��ُم ف��ه��ذا ال��َح��دي��ث ويَ��ْف��نَ��ى ال��ُج��ل��وُس يُ��َم��لُّ
ب��ل��ى ف��ق��ال��وا: تَ��ْف��تَ��ِت��نْ��ُك��ْم؟ أَل��ْم ال��ح��ي��اة يَ��ْق��ِدُرون األَل��ى َس��أْل��ُت
َس��الَ إالّ ال��ُح��ْزِن ذو ن��واح��ي��ه ف��ي ح��لَّ م��ا ل��َع��ْم��ُرَك م��ك��اٌن
ال��ُح��َل��ى ت��ل��ك ف��تَ��ْش��َه��َد إل��ي��ه تَ��ِط��ْر ل��م إْن ِم��ْص��َر ف��ي أن��َت ف��م��ا
َغ��الَ َم��ْه��م��ا ال��رِّي��اَض��ِة ُم��ِح��بُّ يَ��ْش��تَ��ه��ي م��ا ف��ي��ه َم��ْل��َع��ٌب ل��ه
َخ��الَ م��ا ِس��نِّ��ه ِم��ْن تُ��الِئ��ُم لُ��ْع��ب��ٌة ب��ه ف��ري��ٍق ل��ك��لِّ
ال��نُّ��َه��ى ب��َع��يْ��ِن إل��ي��ه نَ��َظ��رن��ا أنّ��ن��ا ل��و ال��ِج��دُّ ه��و ولِ��ْع��ٌب
َل��ه��ا َم��ْن ب��ه يَ��ْل��ه��و راَح ف��ك��م ُح��ْظ��َوٌة ل��ه (ِم��ص��َر) غ��ي��ر ل��دى
ان��تَ��َه��ى إل��ي��ه ج��م��اٍل ف��أيُّ ش��اَه��ْدتُ��ه (ي��ون��اَن) أْرِض وف��ي
يُ��ْش��تَ��َه��ى م��ا غ��ايَ��َة ن��واِح��ي��ِه َح��َوْت ق��د َم��ْوِس��َم��ُه وش��اَه��ْدُت
اْزَده��ى ال��ُم��ل��وِك ب��َع��ْرش وأْض��ح��ى ال��ُم��وَل��ع��ي��ن ب��ُزّواِرِه وم��اَج
ل��ه��ا ُم��َع��دٌّ ف��س��ي��ٌح م��ك��اٌن ب��ْه��َج��ًة أْل��ع��ابَ��ه زاَد وق��د
��ه��ا ال��سُّ يَ��ن��اُل يَ��ك��اُد وَوثْ��ٌب ال��َم��دى ب��ع��ي��ُد وَع��ْدٌو ِص��راٌع
َوَه��ى إْن وم��ا م��ي��الً ث��الث��ي��َن َع��دا ق��د َع��ّداءَُه��م وش��اَه��ْدُت
ال��َم��َه��ا َوْح��ِش تَ��ن��اُط��َح ف��أنْ��َس��ْت ال��الَِّع��ب��ي��ن ُم��الَك��َم��ُة وق��اَم��ْت
َس��َه��ا ق��د ِم��نْ��ُه��م��ا َم��ْن َويْ��َل ف��ي��ا ال��نِّ��زال ك��اَن ال��لَّ��ْم��ِح م��َن ب��أْوَح��ى
ب��ه��ا وأْع��يَ��ا ال��ق��ري��ُض ل��ض��اَق ��روب ال��ضُّ ِت��ْل��َك أنْ��َع��ُت ُرْح��ُت ول��و
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ال��م��دى ال��ُق��ع��وِد َرْغ��َم َس��تَ��بْ��لُ��ُغ نَ��ْه��َض��ًة أْف��ِق��ن��ا ف��ي أّن ع��ل��ى
ابْ��تَ��َدا م��ا إذا ش��يءٍ ك��لُّ ك��ذا أْوَج��ه��ا ب��َل��َغ��ْت تَ��ُك��ْن ل��م وإْن
ال��ُه��َدى َم��ن��اَر ع��ل��ي��ه��ا ي��ك��وَن ب��أْن أْول��ى ال��رِّي��اض��ِة ون��ادي
ال��نَّ��دى َح��ل��ي��ِف (ُح��َس��يْ��ٍن) ِظ��الُل أْع��م��اِل��ه َج��الِئ��َل أَظ��لَّ��ْت
وال��َج��دا ِع��ن��ايَ��ت��ه وُح��ْس��ِن ب��إق��ب��ال��ه َرع��اه َم��ل��ي��ٌك
بَ��دا ق��د ب��ه ��ع��وَد ال��سُّ ف��إنَّ ال��ُم��ِج��ّد ف��ْل��يُ��ِج��دَّ َع��ْه��ده ف��ف��ي

١٩٢٣م) سنة نوفمرب يف (نرشت إيطاليا إىل رحلته (10)

ُم��ْس��تَ��ج��ي��ُر م��ن��ه��م��ا ب��ال��ل��ِه أن��ا يُ��غ��ي��ُر وبَ��ْح��ٌر يَ��ْرتَ��م��ي ع��اِص��ٌف
تَ��ثُ��وُر نَ��ْف��ٍس أْش��ج��اُن ُم��ْح��نَ��ق��اٍت، تَ��واَل��ى وه��ي األم��واَج، وك��أنَّ
ال��ُق��دوُر تَ��ف��وُر ك��م��ا ف��اَرْت ث��ّم ث��اَرْت ث��ّم َج��ْرَج��َرْت، ث��ّم أْزبَ��َدْت،
ت��ُخ��وُر ال َع��ْزَم��ٌة ول��ل��ُف��ْل��ِك ـ��ِك ال��ُف��ْل��ـ ع��ل��ى ال��ج��ب��اِل ِم��ثْ��َل أْوَف��ْت ث��ّم
ُص��خ��وُر؟ أم تَ��َح��وُط��ه أِم��ي��اٌه يُ��ب��ال��ي ال ب��ُج��ْؤُج��ٍؤ تَ��ت��راَم��ى
يَ��ُغ��وُر وَج��نْ��ٌب يَ��ْع��ل��و ف��َج��نْ��ٌب ِد ��ْد ال��شِّ ِم��َن َج��اِن��بَ��يْ��ه��ا ال��بَ��ْح��ُر أْزَع��َج
ُس��وُر م��ن��ه يَ��ُح��وُط��ه��ا وآنً��ا ـ��ِل ��يْ��ـ ك��ال��سَّ َع��ٍل م��ن يَ��ن��َح��طُّ آنً��ا وْه��َو
َج��س��وُر نَ��ْدٌب ل��ل��طِّ��ع��اِن س��اَق��ُه م��ا إذا ك��ال��َج��واِد تَ��ْزَورُّ وه��ي
تَ��ط��ي��ُر ش��ع��اًع��ا ك��اَدْت ج��اِزع��اٌت خ��اِئ��راٌت نُ��ف��وُس��ن��ا وع��ل��ي��ه��ا
وال��ُق��ب��وُر أك��ف��ائُ��ن��ا الَح��ْت ـ��ُدوِف ال��َم��نْ��ـ وال��زَّبَ��ِد األم��واِج ثَ��ن��اي��ا ف��ي
تُ��ش��ي��ُر ال��نُّ��ف��وِس إل��ى وال��َم��ن��اي��ا ع��ل��ي��ن��ا ي��ْوٍم وبَ��ْع��ُض يَ��ْوٌم َم��رَّ
��روُر ال��شُّ تُ��ِق��لُّ ع��ّم��ن ف��زاَل��ْت ـ��ِك ب��ال��ُف��ْل��ـ ال��ل��ِه ِع��ن��ايَ��ُة ط��اَف��ْت ث��ّم
ال��َم��ص��ي��ُر إل��ي��ه َم��ْن ف��ُس��بْ��ح��اَن ـ��ِه ال��ل��ـ يَ��ُد ال��نَّ��ج��اِة َدّف��َة َم��َل��َك��ْت
َح��ص��ي��ُر وه��و ال��ُع��ب��اُب ذاَك م��ن��ه وأْم��َس��ى ف��اس��ت��ك��اَن ال��بَ��ْح��َر أَم��َر
ك��ب��ي��ُر َخ��ْل��ٌق وأن��َت واتِّ��س��اٌع َح��ْوُل يَ��ُغ��رَّنْ��َك ال ال��ب��ح��ُر أيّ��ه��ا
تَ��دوُر ربِّ��ي ف��ض��اءِ ف��ي ذَّرٌة َح��َوتْ��ه��ا ق��د ذَّرٌة أن��َت إنّ��م��ا
ال��ق��دي��ُر إالّ َم��داُه يَ��دري ل��ي��س إن��اءٍ ف��ي ق��ط��رٌة أن��َت إنّ��م��ا
ال��ُق��ص��وُر ك��أنّ��ه��ّن َم��نْ��َش��آٍت ال��َج��واري َف��َدتْ��ِك (إْس��ب��ي��ِريَ��ا) إي��ِه
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ال��بُ��ح��وُر ب��ال��ُج��م��اِن تُ��َح��لِّ��ي��ِك أْن أْه��ٌل إنّ��ِك ال��ب��ح��اِر َع��روَس ي��ا
ال��نُّ��ُح��وُر ال��ِح��س��اِن م��ن تَ��ْش��تَ��ه��ي��ه ِع��ْق��ًدا ثَ��ن��اِئ��َي ِم��ْن ال��ي��وَم ف��ال��بَ��س��ي
ال��ثُّ��ب��وُر س��اِك��ن��ي��ِك ع��ن ��ى وتَ��ن��حَّ ال��َع��وادي َع��َدتْ��ِك إي��ط��ال��ي��ا إي��ِه
ُق��ص��وُر ال��َك��م��اِل ع��ِن ف��ي��ه��ا ل��ي��َس ُف��ن��وٌن ال��َج��م��اِل َم��ْه��ِب��َط ي��ا ف��ي��ِك
َش��ه��ي��ُر َع��بْ��َق��ِريُّ ال��َك��فِّ َص��نَ��ُع ف��ي��ه��ا ال��م��ح��اِس��َن ��َع َج��مَّ وُدًم��ى
ُس��ط��وُر ف��ي��ه��ا ال��ح��ي��اِة م��ع��ان��ي م��ن ول��ك��ْن ال��َج��م��اِد م��ن أُق��ي��َم��ْت ق��د
ن��وُر ِح��ف��اَف��يْ��ِه ع��ل��ى ج��م��اٌل ه��ا يَ��ْك��س��و ال��َم��الِئ��ِك م��َن تَ��ب��دو ف��ْه��َي
ُزوُر األح��ادي��ُث ف��ي��ه��ا ب��ُدن��ي��ا ـ��ِق ال��َح��ـ ج��اِن��ِب م��ن ��ك��وِت ب��ال��سُّ أُِم��َرْت
ك��ب��ي��ُر وُم��ْل��ٌك تَ��ش��تَ��ه��ي ك��م��ا ٌن وِوْل��َدا وُح��وٌر َج��نّ��ٌة أْرُض��ُه��ْم
ونَ��ك��ي��ُر وُم��نْ��َك��ٌر وَع��ذاٌب ن��اٌر — ب��ال��ل��ِه وال��ع��ي��اذُ — تَ��ْح��تَ��ه��ا
ع��س��ي��ُر ل��يَ��ْوٌم و(ك��اَل��بْ��ِريَ��ا) ـ��نَ��ا) ��ي��ـ و(ِم��سِّ (ِرْدُج��و) ك��يَ��وِم ي��وًم��ا إنَّ
ال��دُّه��وُر َس��طَّ��َرتْ��ه م��ا وتَ��ْم��ُح��و ـ��َل وال��نَّ��س��ـ ال��َح��ْرَث تُ��ْه��ِل��ُك م��ن��ه س��اَع��ٌة
وال��زَّف��ي��ُر َش��ه��ي��ُق��ُه تَ��ع��اَل��ى ق��د يَ��تَ��ل��ظَّ��ى ق��ائ��م��ا (ف��ي��ُزوف) ذاَك
ال��نَّ��ذي��ُر ال��ق��ض��اءِ م��ع يُ��ْغ��ن��ي ل��ي��س ول��ك��ْن ب��ال��رَّح��ي��ِل ال��َق��ْوَم يُ��نْ��ِذُر
َم��س��ي��ُر ِح��م��اه��ا ع��ن ل��ل��ُح��رِّ ل��ي��س تَ��َج��نَّ��ْت م��ْه��م��ا األْوط��اُن وك��ذاَك
ال��ُخ��دوُر َح��َوتْ��ه��ا َش��ْرِق��يّ��ٌة ف��ه��ي ِح��ج��اٌب ع��ل��ي��ه��ا غ��اَدٌة َش��ْم��ُس��ُه��ْم
��ف��وُر ال��سُّ َج��اله��ا َغ��ْرب��يّ��ٌة ف��ه��ي تَ��واَرى أْن أبَ��ْت غ��اَدٌة َش��ْم��ُس��ن��ا
َوف��ي��ُر ف��ي��ه��ْم ال��ثَّ��ب��اَت أّن غ��ي��َر واخ��ِت��الٍف تَ��َق��لُّ��ٍب ف��ي َج��وُُّه��ْم
َص��ب��وُر ال��ثَّ��ب��اِت ع��ل��ى ف��ي��ن��ا ل��ي��َس ول��ك��ْن ال��ِج��واءِ أثْ��بَ��ُت َج��وُّن��ا
ُق��ش��وُر ال��ُف��ن��وِن ِم��َن وَل��َديْ��ن��ا لُ��ب��اٌب ال��ُف��ن��وِن ِم��َن وَل��َديْ��ِه��ْم
َم��ْع��ُم��وُر ب��أْرِض��ِه��ْم َربْ��ٍع ك��لُّ ف��ل��ه��ذا َش��ْرُع��ُه��ْم ال��وق��َف أنْ��َك��َر
َم��ْه��ُج��وُر َم��ْس��َك��ٌن أو تَ��داع��ى ق��د ِج��داٌر أو ُم��ْس��تَ��ن��َق��ٌع ف��ي��ه��ا ل��ي��َس
َغ��دي��ُر أو َرْوَض��ٌة أو ُم��ْش��َم��ِخ��رٌّ ِب��ن��اءٌ َع��َل��يْ��ه ف��ي��ه��ا ِش��بْ��ٍر ك��لُّ
تَ��ج��وُر ال ِق��ْس��َم��ًة ال��ي��ْوِم َم��دى ف��ي وِج��دٍّ َل��ْه��ٍو ب��ي��ن ال��َوْق��َت ��م��وا َق��سَّ
��روُر ال��سُّ َدع��اُه إذا َوالٍه ِق ال��رِّْز إل��ى بَ��ك��وٌر ك��اِدٌح ك��لُّ��ُه��ْم
َغ��ف��ي��ُر َج��مٌّ ل��ل��رِّه��اِن َح��ْوَل��ُه نَ��ْرٍد الِع��َب ��ب��اِح ال��صَّ ف��ي تَ��َرى ال
وال��بُ��ك��وُر َرواُح��ه ل��ل��َق��ه��اوي ال��نَّ��واح��ي س��ل��ي��َم ب��اِه��الً وال ال
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َم��ط��ي��ُر َج��ٌو ال��ح��ي��اِة ُش��ئ��وِن أو ال��َم��اله��ي وب��ي��َن بَ��يْ��نَ��ُه��ْم يَ��ُح��ْل ل��م
ال��نَّ��ُع��وُر اْح��تَ��واه��ا أم تَ��ج��نَّ��ْت أْم َح��نَّ��ْت ب��ال��طَّ��ب��ي��ع��ِة يُ��ب��الُ��ون ال
َدب��وُر أْم َص��بً��ا ب��ه��ْم أج��اَزت أْم َع��واٍت ري��اٌح ف��وَق��ُه��ْم َع��َص��َف��ْت
ال��تَّ��ْق��دي��ُر يَ��ح��وُزه��ا ال ًة ُع��دَّ ال��لَّ��ي��ال��ي ال��ح��اِدث��اِت أَع��دُّوا ق��د
بُ��وُر ال��ِخ��ْص��ِب َم��ْوِط��ِن ف��ي وَل��َديْ��ن��ا ال��رَّواس��ي ُرءوس ف��ي ��ْخ��َر ال��صَّ ��روا نَ��ضَّ
ال��بُ��دوُر ال��َك��م��اِل إل��ى تَ��ْس��ري ح��ي��ُث وس��اروا ال��ق��دي��م ع��ن��د وَق��ْف��ن��ا ق��د
تَ��ْغ��ي��ي��ُر ل��ُص��نْ��ِع��ه��ا يُ��َق��ّدْر ل��م (ن��وٍح) َع��ْه��ِد م��ن ال��نِّ��ي��ل ف��ي وال��َج��واري
وال��ف��ق��ي��ُر َغ��ِن��يُّ��ُه��ْم ف��ي��ه��ا ُج��نَّ ح��تَّ��ى ب��ال��نَّ��ظ��اف��ِة ال��َق��ْوُم َولِ��َع
أس��ي��ُر ال��َم��راي��ا ع��ل��ى أنِّ��ي ِخ��ْل��ُت ن��ه��اًرا ال��طَّ��ري��ِق ف��ي ِس��ْرُت ف��إذا
َونِ��ي��ُر أْس��ٌر ال��نِّ��ظ��اِم َف��ْرَط أّن وِع��نْ��دي ال��نِّ��ظ��اِم ف��ي ال��َق��ْوُم أْف��َرَط
أم��ي��ُر أو ُم��َس��يْ��ِط��ٌر ف��ي��ه��ا ل��ي��َس َف��ْوَض��ى ك��ان م��ا ال��ح��ي��اِة وَل��ذي��ذُ
أس��ي��ُر وَف��ْرٌد ُح��ّرٌة أّم��ٌة ع��ن��ه��م: ق��ل��ُت س��أْل��تَ��ن��ي م��ا ف��إذا
يَ��ض��ي��ْر ال ش��اِع��ٍر َق��ْوُل إنّ��ه ف��ي��ه أش��اَرُك وه��ل رأي��ي ذاَك
َزْم��َه��ري��ُر م��ض��ى وإْن نَ��ع��ي��ٌم ـ��ُف ��يْ��ـ ال��صَّ أْق��بَ��َل إْن ال��تِّ��ي��روِل ِج��ب��اِل ف��ي
��َل��يْ��ُر): (ُشُ اح��تَ��واُه أْم��َس��ى ط��اِرق��يٌّ ع��رب��يٌّ ق��ال��ه م��ا أذَْك��َرتْ��ن��ي
ال��ُخ��ُم��وُر ع��ل��ي��ه��ا وَح��لَّ��ْت ِض األْر ه��ذه ف��ي ��الِة ال��صَّ تَ��ْرُك َح��لَّ
��ع��ي��ُر ال��سَّ ِم��نّ��ا وأيْ��َن (ُش��َل��يْ��ٍر) ِم��ْن ع��ل��ي��ن��ا أْح��نَ��ى ��ع��ي��ِر ال��سَّ ص��ْدَر إّن
يَ��س��ي��ُر أْم��ٌر ال��ح��ي��اِة ف��ي ف��م��ا ِب وال��َغ��ْر ��ْرِق ال��شَّ ف��ي ال��ح��ي��اَة بَ��َل��ْوُت ق��د
ك��ث��ي��ُر ال��َع��ن��اءُ ف��ي��ه َرح��ي��ٍل أْو ِل��زاٌم ال��َم��الُل ف��ي��ه ثَ��واء ِم��ْن

حــريــق (11)

بك أباظه هللا عبد بمنزل رآه حريق يف األبيات هذه قال

ع��ج��ي��ب��ا َل��َديْ��َك أبْ��َص��روا وق��د ن ُس��ل��يْ��م��ا ي��اب��َن ِم��نْ��َك ال��نّ��اُس َع��ِج��َب
َل��ه��ي��ب��ا تَ��ذْك��و وتِ��ْل��َك يَ��ْه��م��ي ذاَك ون��اًرا َغ��يْ��ثً��ا ِح��م��اَك ف��ي أبْ��َص��روا
ق��ري��ب��ا ال��ُوروَد ل��ل��ُم��ْرتَ��ج��ي ظ��لَّ َغ��يْ��ٌث ��َك َك��فِّ ُج��وَد أّن ونَ��س��وا
َرح��ي��ب��ا ال��ف��ن��اءَ ه��ذا وأْل��ق��ى ـ��ِر ال��دَّْه��ـ َع��نَ��ُت أص��ابَ��ه َض��يْ��ٌف وه��ي
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ال��َغ��ري��ب��ا يُ��واس��ي َس��يِّ��ٍد نَ��دى ِم��ْن ب��َق��ْط��ٍر ال��َغ��ل��ي��َل يُ��بْ��ِرُد ف��أت��ى

َمْكِبْث خنجر (12)

يخاطب مكبث لسان عىل قالها شكسبري، اإلنجليزّي الشاعر عن مرتجمة قصيدة
ويصف ملكه؛ يف ليخلفه امللك (دانكان) عّمه ابن باغتيال هّم حينما تخيّله خنجًرا

أراد: ما تنفيذ عىل ذلك بعد تصميمه ثّم أّوالً ترّدده

َش��راُر َص��ْف��َح��تَ��يْ��ِه ب��ِك��ْل��ت��ا يَ��ط��ي��ُر م��ج��رَّدا نَ��ْص��الً ال��لَّ��يْ��ِل ف��ي أَرى ك��أنِّ��ي
وَق��راُر ت��ارًة ُخ��ف��وٌق ف��ف��ي��ه َخ��ِف��يّ��ٌة َك��فٌّ ل��ل��َع��يْ��ن تُ��َق��لِّ��بُ��ه
وِغ��راُر َرْونَ��ٌق م��ن��ه ويَ��ْح��ك��ي��ه ِف��ِرنْ��ِده َص��ف��اءِ ف��ي نَ��ص��ل��ي يُ��م��اِث��ُل
أُواُر إل��ي��ه نَ��ف��س��ي وف��ي ف��يَ��نْ��أى ش��راَس��ت��ي إل��ي��ه ف��تُ��ْدن��ي��ن��ي أراُه
ِن��ف��اُر ال��دُّن��وِّ ع��ن��د ف��يُ��ْدِرُك��ه ال��ِت��ق��اط��ه ف��ي ط��اِم��ًع��ا ب��َزنْ��دي وأْه��وي
وُخ��م��اُر نَ��ْش��َوٌة ن��ف��س��ي ب��أج��زاءِ َس��َرْت أْم ال��ِج��نِّ م��ن َم��سٌّ تَ��َخ��بَّ��َط��ن��ي
ن��ه��اُر؟ يَ��ل��ي��ه َه��ْل ِش��ْع��ري َل��يْ��َت ف��ي��ا ُم��ْظ��ِل��ٍم ��كِّ ال��شَّ م��ن َل��يْ��ٍل ف��ي أران��ي
َخ��س��اُر ال��ق��اِت��ل��ي��ن ُع��ْق��ب��ى أّن ول��و وم��اِل��ك��ي ��ي ع��مِّ واب��َن َض��ي��ف��ي س��أْق��تُ��ُل
ع��اُر وال��خ��ي��ان��ُة ، ذُلٌّ ال��نَّ��ف��ِس َه��َوى ق��ولُ��ُه��ْم َص��حَّ وإْن نَ��ْف��س��ي َه��َوى وأُْرض��ي
َم��ث��اُر ��روِر ل��ل��شُّ نَ��ْف��س��ي َط��يِّ وف��ي ال��دُّج��ى ف��ي الَح اّل��ذي ال��نَّ��ْص��ُل ف��ي��أيُّ��ه��ا
ن��اُر؟ َش��ب��اِت��َك ف��ي أم َدٌم، وه��ذا ُم��بْ��ِص��ًرا ك��ن��ُت أم ال��َع��يْ��ُن َخ��َدَع��تْ��ن��ي تُ��رى
ِش��ع��اُر؟ ع��ل��ي��َك ال��ج��اري ُم ال��دَّ وذاَك نَ��َويْ��تُ��ه ل��َك��يْ��ٍد ِت��ْم��ث��اٌل أن��َت وه��ل
ُك��ث��اُر وال��ُخ��ط��وُب َوح��ي��ٌد ف��إنِّ��ي ُم��ْس��ِع��ٍد خ��ي��َر ف��ُك��ْن َوْه��ًم��ا تَ��ُك��ْن ل��م ف��إْن
ِع��ث��اُر وال��طَّ��ري��ُق بَ��ه��ي��ٌم ف��َل��يْ��ل��ي وه��اِديً��ا ال��ظَّ��الِم ف��ي دل��ي��الً ل��ي وُك��ْن
ث��اُر وبَ��يْ��نَ��َك بَ��يْ��ن��ي يَ��ُك��ْن ل��م وإْن َع��زي��م��ت��ي ��ْت َص��حَّ (ُدنْ��ك��اُن) ي��ا ال��َف��تْ��ِك ع��ل��ى
ِخ��ي��اُر ال��َق��ض��اءِ ه��ذا ع��ل��ى ل��ي ف��م��ا بَ��ص��ي��َرت��ي أْع��م��ى ال��ت��اِج ُح��بُّ يَ��ُك ف��إْن
تُ��ع��اُر ال��ق��اس��ي��اِت ال��ُق��ل��وَب اّن ل��و ق��اس��يً��ا َدْه��ُر ي��ا م��ن��ك ف��ؤاًدا أِع��ْرن��ي
ِف��راُر يَ��َديْ��َك ِم��ْن م��ال��ي َش��رُّ وي��ا تَ��ثُ��ْب ال ُرْش��ُد وي��ا ق��اِط��ْع��ن��ي ِح��ْل��ُم وي��ا
ويَ��ح��اُر ال��َق��ط��ا ِس��ْرُب ب��ه يَ��ِض��لُّ َم��نْ��ِزالً ب��َج��ْوِف��َك أنْ��ِزْل��ن��ي ل��يْ��ُل وي��ا
ِس��ت��اُر م��ن��َك ��رِّ ال��شَّ أْه��ِل س��رِّ ع��ل��ى ف��ْل��يَ��ُك��ْن (ال��م��انَ��ِويَّ��ِة) َل��ي��َل ك��ن��َت وإْن
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ِح��ذاُر األث��ي��َم يُ��نْ��ج��ي ل��و ال��َم��ْش��ِي م��ن وخ��اف��ت��ي ِح��ذاًرا س��ي��ري َق��َدم��ي وي��ا
داُر وال��َم��ك��اِي��ُد أْه��ٌل ال��ِج��نُّ ل��ه س��اِح��ٍر َوْق��َف��َة ال��لَّ��يْ��ل ب��َج��ْوِف وَق��ْف��ُت
يُ��ث��اُر ح��ي��ُث ل��إلي��ذاءِ تَ��ج��رََّد ال��َوَرى ع��ل��ى ال��ب��ه��ي��ُم ال��لَّ��ي��ُل اش��تَ��َم��ل إذا
ِش��راُر ال��ظَّ��الِم ت��ح��َت ِخ��ي��اُرُه��ُم َع��ش��ي��رٍة ذو ف��اِت��ٌك ك��أنِّ��ي ف��م��ال��ي
وِش��ف��اُر ُظ��بً��ا واس��تُ��لَّ��ْت ��رِّ ال��شَّ إل��ى َج��ْم��ُع��ُه��ْم َه��بَّ ال��ف��ال ِذئْ��ُب ع��وى م��ا إذا

اللَّيل طول (13)

��َج��ِر ال��ضَّ م��ن ش��ْيءٍ ع��ل��ى أَراَك إنِّ��ي َخ��بَ��ِر م��ْن ��بْ��ِح ل��ل��صُّ َه��ْل ال��نَّ��ْج��ِم س��اِه��َد ي��ا
َس��َف��ِر ع��ل��ى يَ��ن��وي ال ِم��ْص��َر، ف��ي ك��ال��َق��ْوِم ب��ه ال��ُم��ق��اُم ط��ال ُم��ذْ َل��يْ��َل��َك أُظ��نُّ

أيًضا: املعنى هذا يف وقال

َم��يْ��َل��ُه ال��لُّ��بْ��ِث إل��ى أبْ��دى ُس��ًرى بَ��ط��يء أَق��لَّ��ُه إالّ األش��واِق ف��ي ��ي��ِه أَق��ضِّ
أْه��َل��ُه ف��اَت ام��رٍئ َش��ْوُق ول��ك��نّ��ه ب��ش��اِدٍن َغ��راٍم َع��ْن اش��ت��ي��اق��ي ول��ي��َس
ِم��ثْ��َل��ه وع��انَ��يْ��ُت أن��ف��اس��ي ��َد تَ��َوقُّ نُ��ج��وَم��ه أَع��ْرُت َل��يْ��ٍل م��ن َل��َك ف��ي��ا
َم��لَّ��ُه ��يء ب��ال��شَّ ال��َم��رءِ َع��ْه��ُد ط��ال إذا وه��ك��ذا أخ��ي��ه ِم��ْن ِك��الن��ا وَم��لَّ

عر الشِّ (14)

ال��َم��ع��ال��ي ي��اب��َن ال��نُّ��ف��وِس َح��ك��ي��َم ي��ا ال��َخ��ي��اِل وب��ي��َن ال��نُّ��َه��ى ب��ي��َن ِض��ْع��َت
ِم��ْك��س��اِل ��ٍة وأمَّ يُ��ف��ي��ق��وا ل��م ُه��ُج��وٍد َق��وٍم ب��يْ��َن ��ْرِق ال��شَّ ف��ي ِض��ْع��َت
َغ��زاِل أو ب��َظ��بْ��يَ��ٍة وَغ��راٍم وك��أٍْس أنْ��ٍس ب��يْ��َن أذالُ��وَك ق��د
وَض��الِل وِف��تْ��نَ��ٍة وِرث��اءٍ وِه��ج��اءٍ وِم��ْدَح��ٍة ونَ��س��ي��ٍب
اْخ��ِت��ي��اِل ذيْ��َل يَ��ُج��رُّ وَص��غ��اٍر ش��يءٍ َغ��يْ��ِر ف��ي أراُه وَح��م��اٍس
ال��َخ��وال��ي ال��ُع��ص��وِر ف��ي ك��ن��َت وك��ذا ُم��ض��اًع��ا ُم��ذاالً ب��ي��ن��ه��م م��ا ِع��ْش��َت
األْط��الِل وَوْق��َف��ِة و(ُس��َل��يْ��م��ى) (َل��يْ��َل��ى) ُح��بِّ م��ن ال��َع��ن��اءَ ��ل��وَك َح��مَّ
ال��لَّ��ي��ال��ي ب��ه��ّن َراَح��ْت وُرس��وٍم تَ��َولَّ��ى ع��زي��ٍز ع��ل��ى وبُ��ك��اءٍ
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ال��ِج��م��اِل ف��ْوَق ال��رِّح��اَل أْس��َك��نُ��وَك ي��ْوًم��ا ب��َق��ْدِرَك َس��َم��ْوا م��ا وإذا
ال��ُم��ح��اِل ُدع��اُة ب��ه��ا ق��يَّ��َدتْ��ن��ا ُق��ي��وًدا نَ��ُف��كَّ أْن ِش��ْع��ُر ي��ا آَن
��م��اِل ال��شَّ ري��َح نَ��ُش��مُّ وَدع��ون��ا َع��نّ��ا ال��َك��م��ائ��م ه��ذه ف��ارَف��ع��وا

أسوان خّزان (15)

الفيضان: فيه ونقص أسوان خّزان فيه أّسس الذي العام يف البيتني هذين قال

��وداِن ال��سُّ إل��ى ��الً ق��اِفَ ف��ان��ثَ��ن��ى ال��َخ��ّزاِن َم��ْوِق��َف ال��نِّ��ي��ُل أنْ��َك��َر
اإلن��س��اِن َم��ك��اِي��ِد م��ن َرَص��ًدا ج��اِن��بَ��يْ��ه ع��ل��ى يَ��رى أْن راَع��ه

الدمع َمعونة (16)

ال��َح��زي��ْن ب��ال��ب��اك��ي م��ن��َك ـ��ًف��ا لُ��ْط��ـ ال��دَّم��َع َخ��َل��ْق��َت َم��ْن ي��ا
ال��ُم��ع��ي��ْن ِن��ْع��َم ف��إنَّ��ه��ا ِع ال��دُّم��و ف��ي ل��َع��بْ��ِدَك ب��اِرْك
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١٩٠٠م) سنة يف (نُرشت

قال:

��ْه��ب��اءِ ب��ال��صَّ ع��ل��يَّ س��اِق��يَ��يَّ ي��ا دائ��ي ك��اِم��َن أث��اَر ال��ظَّ��الُم ه��ذا
ِش��ف��ائ��ي ف��ي��ه ف��إّن ب��ال��دِّن��اِن أو ب��اثْ��نَ��يْ��ِه��م��ا أو ب��ال��ّط��اِس أو ب��ال��ك��اِس
ل��ل��ُق��َدم��اءِ وال��ذَّنْ��ُب تَ��ح��رِي��م��ه��ا ِم��ْن ل��َع��ِج��بْ��ُت ال��تُّ��ق��ى ل��وال َم��ش��م��ول��ٌة
وَج��الءِ ب��ِح��ْك��َم��ٍة ال��ِك��ت��اُب نَ��َزل بَ��ْع��َدم��ا ُس��ك��اَرى وُه��ْم ��الَة ال��صَّ َق��ِربُ��وا
األْح��ش��اءِ ف��ي األْح��زاِن َض��رََّة ي��ا ال��َه��ن��ا أُْخ��َت ي��ا ال��ُم��ْزِن اب��ِن َزْوَج��َة ي��ا
األْع��داءِ ك��ث��ي��رَة أراِك م��ال��ي أن��واِع��ه ف��ي (ج��ال��ي��ن��وَس) ِط��بَّ ي��ا
ال��ظَّ��ْل��م��اءِ ب��ُم��ْه��َج��ِة اْخ��تَ��بَ��أِت ث��م ُخ��ْل��َس��ًة ُس��َه��يْ��ٍل َخ��دَّْي ِم��ْن َع��َص��روِك
اآلن��اءِ أن��اِم��ُل وتَ��داَوَل��تْ��ِك ِح��ْق��بَ��ًة نُ��وٍح َق��بْ��َل ف��ي��ه��ا ف��َل��ِب��ثْ��ِت
األَدب��اءِ وراَح��ِة ال��ك��ري��ِم ب��يَ��ِد ��ل��ي تَ��ت��ج��مَّ أن ال��ل��ُه أت��اَح ح��تّ��ى
ب��داءِ ال��ُه��م��وِم م��ن بُ��ل��ي��ُت ول��ق��د ال��طِّ��ال ع��ن ال��نُّ��زوُع ك��ي��َف ص��اح��ب��ي ي��ا
اآلب��اءِ َه��َوى ع��ل��ى ال��بَ��نُ��وَن وك��ذا ِل��َش��ْق��َوت��ي أب��وُه أْرَش��َدُه وال��لَّ��يْ��ُل
(ال��ّط��ائ��ي): َح��ك��اُه م��ا ِص��ّح��َة ف��رأي��ُت وب��ي��نَ��ه��ا ��ح��اِب ال��سَّ اب��ِن ب��ي��ن ألَّ��ْف��ُت
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ال��م��اءِ) ُخ��ْل��ِق ُح��ْس��ِن م��ن ف��تَ��َع��لَّ��َم��ْت ُخ��ْل��ِق��ه��ا َس��يٍّ��ئَ ال��َم��ْزُج وراَض (َص��ُع��بَ��ْت

يف (نُرشت املعروف الكاتب بك املويلحي محمد إىل بها بعث وقد وقال (1)
١٩٠٠م) سنة

وَح��ْدِس َظ��نٍّ وب��ي��ن َه��مٍّ ب��ي��َن ونَ��ْف��س��ي يَ��ص��ي��َح أْن ال��دِّي��ُك أْوَش��َك
ك��أْم��ِس م��ك��انً��ا ل��ن��ا وَه��يِّ��ئْ َس، وال��ّط��ا وال��ك��اَس، ال��ُم��داَم غ��الُم، ي��ا
ك��أِْس��ي ال��نُّ��وِر ذِل��َك م��ن وام��أل نِّ ال��د ه��ذا َغ��ي��اِه��ب م��ن ال��ّش��م��َس أْط��ِل��ق
��ي ال��تَّ��َح��سِّ َوْق��ُت ف��ذاَك َس��ن��اه��ا ِم��ْن ل��َع��يْ��ن��ي يَ��ل��وَح أْن ��بْ��َح ال��صُّ وأِْذن
ال��دَِّم��ْق��ِس ُس��ت��وَر واس��ِب��ل ��ْل وتَ��َع��جَّ وائ��ِت��ن��اس��ي َخ��ْل��َوت��ي نَ��دم��اَن وادُْع
ب��َه��ْم��ِس إال ال��َك��الَم نُ��ط��ي��ُق ال تَ��ران��ا ح��تّ��ى ُغ��الُم ي��ا واس��ِق��ن��ا
ُع��ْرِس ي��ْوم ف��ي ال��ِم��الِح ُخ��دود م��ن َع��َص��روه��ا إنّ��ه��م ق��ي��َل َخ��ْم��رًة
ويَ��أِْس َه��مٍّ ب��يْ��َن ��ْج��ِن ال��سِّ ف��ي وه��و َم��ن��اًم��ا ال��َع��زي��ِز َف��تَ��ى رآه��ا ُم��ذْ
نَ��ْح��ِس بَ��ْع��د م��ن ��ع��وَد ال��سُّ وَح��بَ��تْ��ه ض��ي��ٍق بَ��ْع��د ِم��ْن ال��َخ��الَص أْع��َق��بَ��تْ��ُه
ب��ِرْج��ِس؟ تُ��ْدع��ى ال��َخ��نْ��َدري��ُس ه��ذه ل��م��اذا ل��ي ُق��ْل ب��ال��ل��ِه نَ��دي��م��ي ي��ا
َغ��ْرِس أك��َرُم ال��ِح��ن��اِن ف��ي َغ��ْرُس��ه وأب��وه��ا َزك��يَّ��ٌة نَ��ْف��ٌس ه��ي
وأنْ��ِس ص��ف��اءٍ ف��ي ( (ال��ُم��ِوْل��ِح��يِّ ِق أْخ��ال ُح��ْس��َن تَ��َع��لَّ��َم��ْت نَ��ْف��ٌس ه��ي
يُ��م��س��ي ح��ي��ُث وال��ُع��ال، ، وال��ِع��زِّ ـ��ب��اِل، ب��اإلْق��ـ يُ��ْص��ب��ُح ح��ي��ُث ال��ل��ُه َخ��ّص��ه

رشاب مجلس (2)

وأْف��راِح أنْ��ٍس ب��ي��َن م��ا ال��دَُّج��ى ُج��ي��وَش يُ��بَ��دِّدوا أْن أْق��َس��م��وا أنْ��ٍس وِف��تْ��ي��اِن
ب��ال��ّراِح ال��رُّوَح تَ��ْم��َزُج َخ��ْم��ٍر ق��ع��ي��َدُة إنّ��ه��ا ق��ي��َل َخ��ّم��اَرٍة إل��ى ف��َه��بُّ��وا
ال��الّح��ي َع��ن َرْغ��ًم��ا ال��ّراِح ِوْرَد نُ��ح��اِوُل َظ��ًم��ا ع��ل��ى أتَ��يْ��ن��ا إنّ��ا ل��ه��ا: وق��ال��وا
أْق��داِح َج��يْ��َش واس��تَ��ْع��َرَض��ْت ِرْدِف��ه��ا وف��ي ال��َك��َرى َك��َس��ُل أْج��ف��ان��ه��ا وف��ي ف��ق��ام��ت

أيًضا: وقال
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ـَّـات الَخـمــريـ

ب��َرواِح آذَنَ��ْت إذْ إْص��ب��اَح��ه��ا أْج��تَ��ل��ي بَ��يْ��ن��ا ال��َوْرِد ك��ُع��ْم��ِر َم��رَّْت
األْق��داِح ب��واِج��ِب ال��ّش��اِرب��ي��ن ف��ي أُق��ْم ول��م ال��ُم��داِم َح��قِّ م��ن أْق��ِض ل��م
ال��َف��يَّ��اِح ب��أرِي��ج��ه ويَ��ش��وبُ��ه��ا ب��َل��ْح��ِظ��ه ال��ُك��ئ��وَس يَ��ْح��تَ��ثُّ وال��زَّْه��ُر
اِح ال��ُم��دَّ م��ع ِم��ْدَح��تَ��ه��ا وأُج��ي��ُد َش��ْربَ��ه��ا وأْغ��ِب��ُط َع��واِق��بَ��ه��ا أْخ��ش��ى
ص��اح��ي ال��َج��واِن��ِح َل��ن��ْش��واِن ف��اع��َج��ْب ب��ه��ْم م��اَل��ْت إذا َط��َرٍب م��ن وأم��ي��ُل
َص��الح��ي ال��نَّ��ه��اِر ذاَك ف��ي أْف��َس��ْدُت ف��إنّ��ن��ي ال��ع��ظ��ي��َم ال��ل��َه أْس��تَ��ْغ��ِف��ُر

وقال:

ال��ي��ه��وْد ح��اخ��اُم أْخ��بَ��َر ه��ك��ذا ُص��ْه��ِرَج��ْت ق��د (ب��اب��ٍل) ف��ي َخ��ْم��َرة
ب��ال��ُخ��ل��وْد ��روه��ا بَ��شَّ وَل��َديْ��ِه ُم��ْظ��ِل��ٍم َدنٍّ َج��ْوَف أْوَدع��وه��ا
ال��ُع��ه��وْد؟ أيِّ وف��ي ��اق��ي ال��سَّ وَع��ِن ش��اِرِب��ه��ا ع��ْن ال��ُك��ّه��اَن س��أل��وا
وُج��وْد ف��ْض��ٌل ل��ه ِم��ص��ٍر بَ��ن��ي ِم��ْن ِم��رٍَّة ذو ف��تً��ى ف��أج��اب��وُه��ْم:
ُه��ُج��وْد وال��ن��اُس ��رِب ال��شُّ م��وَل��ُع م��ًع��ا وال��ن��اِي ب��ال��ُع��ود ُم��ْغ��َرٌم
ال��نُّ��ق��وْد َج��ْم��ُع ��ه َه��مُّ وأب��وُه ونَ��ًدى ِدن��اٍن َف��ْص��ُد ��ه َه��مُّ

رشاب مجلس ِذكرى (3)

بمرص أصدقائه بعض إىل السودان من بها بََعث

ال��غ��ائ��ب��ي��ْن َع��ْه��َد ب��ال��ل��ِه َج��دِّدوا ��اِرب��ي��ْن ال��شَّ َخ��يْ��َر ��ْه��ب��اءِ ال��صَّ ِف��تْ��يَ��َة
ال��ُم��ْدِم��ن��ي��ْن إم��اَم ك��ن��ُت إنّ��ن��ي ال��طِّ��ال ك��اس��اِت ع��ن��د واذُك��رون��ي
أْج��َم��ع��ي��ْن َف��ث��وروا ال��َخ��ْم��ِر َدْع��َوُة ل��يْ��َل��ًة اس��تَ��نْ��َه��َض��تْ��ُك��ْم م��ا وإذا
ف��اِع��ل��ي��ْن وُك��نّ��ا تَ��ع��اَه��ْدن��ا م��ا ع��ل��ى تَ��ع��اَه��ْدن��ا ق��د ل��يْ��ٍل ُربَّ
ال��ك��اِت��ب��ي��ْن ال��ِك��راِم أي��دي س��طَّ��َرْت ب��م��ا نَ��ْح��ِف��ْل ول��م ف��َق��َض��يْ��ن��اُه
وِع��ي��ْن وِوْل��داٍن وري��اح��ي��ٍن ُع��تِّ��َق��ْت وراٍح أْق��داٍح ب��ي��َن
لُ��َج��يْ��ْن وال��بَ��ْع��ُض ال��بَ��لُّ��وُر ب��ْع��ُض��ه��ا أْك��وابَ��ه��ا ��َف��ْت َص��فَّ وُس��ق��اٍة
َم��ع��ي��ْن م��اءٌ ب��ه ِوْرًدا ص��اَدَف��ْت ك��ال��َق��ط��ا ِع��ط��اًش��ا م��نّ��ا آنَ��َس��ْت
ال��َح��زي��ْن ل��ل��َق��ْل��ِب األف��راِح ِم��ْش��يَ��َة ل��ن��ا وال��ط��اِس ب��ال��ك��اِس ف��َم��َش��ْت
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الكاملة امُلؤلَّفات

ال��ن��اِظ��ِري��ْن تَ��ُس��ّر أل��واٍن ذاِت َم��ْش��م��وَل��ٍة إل��ى وتَ��واثَ��بْ��نَ��ا
ِس��ن��ي��ْن م��ن��ذُ أْح��َص��نَ��ْت ِب��ْك��ٌر وه��ي يَ��ْق��تُ��َل��ه��ا ألْن ال��ّس��اق��ي َع��َم��د
ال��ع��اِل��م��ي��ْن َربَّ ال��ل��ه ف��ي��ه��ا خ��اَف ��تَ��ه��ا ِع��فَّ َرأى أْن ل��ّم��ا ث��ّم
ع��اِك��ف��ي��ْن ِب��تْ��ن��ا ��ْه��ب��اءِ ال��صَّ وع��ل��ى بَ��يْ��ن��ن��ا ف��ي��م��ا ال��ك��اَس وأَج��ْل��ن��ا
ال��ُم��ب��ي��ْن ��ْح��ِر ب��ال��سِّ ع��يْ��ن��اُه نَ��َط��َق��ْت َرًش��ا ُك��لِّ م��ن ال��نَّ��ْف��َس وَش��َف��يْ��ن��ا
األذي��ْن تَ��ْك��ب��ي��ُر ��ْدِر ال��صَّ وان��ِش��راِح ال��َه��ن��ا ب��ْع��َد َم��ْج��ِل��َس��ن��ا وَط��وى
ال��ثَّ��م��ي��ْن ال��َوْق��ِت ف��ي ال��ّل��ّذاِت نَ��نْ��َه��ب ��ف��ا ال��صَّ ب��أيّ��اِم ُك��نّ��ا ه��ك��ذا
ِح��ي��ْن الَت أْم ل��لِّ��ق��ا َس��ب��ي��ٍل ِم��ْن ال��نَّ��َوى بْ��ع��َد ل��ن��ا َه��ْل ِش��ْع��ري ل��يْ��َت
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الَغـــــَزل

١٩٠٠م) سنة نوفمرب ٢٣ يف (نرشا

روّسو: جاك جان عن ترجمة قال

ال��نُّ��ف��وْس ح��ي��اَة ال��ُح��بِّ ف��ي ف��إّن ب��ال��َح��َش��ى ام��تَ��ِزْج ال��ُح��بُّ ي��أيُّ��ه��ا
ال��رُّم��وْس َظ��الُم يَ��ْدُع��وه��ا أْوَش��ك ال��رََّدى يَ��م��ي��ِن م��ْن ح��ي��اًة واس��لُ��ْل

أيًضا عنه ترجمة وقال

ال��َغ��راْم ف��ي��ه أنْ��ِك��ُر ُج��ولِ��يَ��ا) (ي��ا َم��نْ��َظ��ٍر ف��ي ِش��ئْ��ِت إْن تَ��َم��ثَّ��ل��ي
��ق��اْم ال��سَّ وأْوَدى ال��َوْج��ُد ب��ه راَح أْض��لُ��ٍع إل��ى َق��ْل��بً��ا ف��اب��َع��ث��ي أو

أيًضا: عنه ترجمًة وقال

ال��ُج��ف��وْن ِن��زاَل يَ��ْخ��ش��ى ُم��تَ��يَّ��ًم��ا ف��اْرَح��م��ي أو ��ْح��ِر ال��سِّ ُج��ف��وَن ��ي ُغ��ضِّ
ال��َم��نُ��وْن ُم��ن��اَي ي��ا ف��ي��ه تَ��م��ي��ُس اّل��ذي ب��ال��َق��واِم تَ��ص��ول��ي وال
يَ��ْع��ِرُف��وْن ال وال��ن��اُس ُج��ولِ��يَ��ا) (ي��ا ال��َه��وى َم��ْع��نَ��ى ِم��نْ��ِك ألْدري إنِّ��ي



الكاملة امُلؤلَّفات

١٩٠٦م) سنة يف (نرشت مليح ُجنْديٍّ يف (1)

ُم��َه��نَّ��ُد س��يْ��ٌف م��ن��َك َل��ْح��ٍظ ك��لِّ وف��ي ُم��َه��نَّ��ًدا َق��لَّ��دوَك ق��د َع��َج��ٍب وِم��ْن
��ُد يَ��تَ��َع��مَّ ال وال��لَّ��ْح��ُظ ب��ه َق��تَ��ْل��َت َغ��َم��ْدتَ��ُه أو َج��رَّْدتَ��ه ق��د أن��َت إذا

وقال:

َص��ْدري ف��ي تَ��َغ��ْل��َغ��َل َوْج��ٍد ِم��ْن أع��ي��ذَُك تَ��دري ال ك��ن��َت وإن ال��ع��ان��ي ال��ع��اِش��ُق أن��ا
��بْ��ِر ال��صَّ م��ن ِدْرًع��ا ل��ل��ُس��ْه��ِد نَ��ْل��تَ��ِم��ْس ف��ُق��ْم أتَ��ى ِزيِّ��ه ف��ي ال��لَّ��يْ��ُل ه��ذا َخ��ل��ي��ل��َي
َوْع��ِر َم��ْرَك��ٍب ع��ل��ى ك��نّ��ا وإْن ف��َه��يَّ��ا ي��ْس��تَ��ِف��زُّن��ا ال��ِح��م��ى ن��ح��و ��َرى ال��سُّ وه��ذا
وال��ذِّْك��ِر األح��ادي��ث غ��ي��ُر ل��ه ول��ي��س ُع��ْم��ُرُه ط��اَل ق��د ال��لَّ��يْ��ُل ه��ذا خ��ل��ي��ل��َي
ك��ال��َخ��ْم��ِر األح��ادي��ث إّن ب��ه أَل��ذُّ وَع��يْ��تَ��ُه َح��دي��ٍث أذْك��ى ل��ن��ا ف��ه��اِت

وقال:

��َه��َر ال��سَّ واَص��َل ق��د َج��ْف��نَ��ه َرأْت ح��ي��َن ال��َج��ْوزاءُ ق��اَل��ت
ال��َق��َم��را يَ��ْع��َش��ُق أتُ��راُه َوَل��ٍه ف��ي ��بِّ ال��صَّ ل��ه��ذا م��ا

اإلنجليز: باحتالل ويعرِّض مليح يف يتغّزل وقال

َط��يْ��َف��ك��ا ال��َك��َرى ف��ي رأيْ��ن��ا إذا َض��رَّك��ا م��ا ب��ال��ل��ِه ال��ِح��م��ى َظ��بْ��َي
َع��بْ��َدك��ا؟ َغ��دا ق��د ُف��الٌن ق��ال��وا أنّ��ه��ْم ل��و تَ��ْخ��ش��اُه اّل��ذي وم��ا
ِع��نْ��َدك��ا ال��َه��َوى ِرقَّ َح��رَّم��وا م��ا ول��ك��نّ��ه��ْم ال��رِّقَّ َح��رَّم��وا ق��د
َل��ك��ا ُم��راٌح األح��ش��ا ف��ي وأن��َت ل��ه��ْم ُم��راًح��ا ِم��ْص��ُر وأْص��بَ��َح��ْت
َل��ْح��َظ��ك��ا أْس��ي��اِف��ن��ا ف��ي أّن ل��و ِن��ي��َل��ه��ا يَ��َرْوا أن َس��ْه��الً ك��ان م��ا

الُحّب يقني (2)

��م��ا وال��سَّ واألرِض وال��ظَّ��ل��م��اءِ ال��نُّ��وِر وف��ي ��ح��ى وال��ضُّ ��ْم��ِس ال��شَّ ف��ي تَ��ْرت��اب��ي��َن أِذنْ��تُ��ِك
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الَغـــــَزل

ُم��ْغ��َرم��ا ل��س��ُت أنْ��ن��ي ي��وًم��ا ب��نَ��ْف��ِس��ِك َخ��ْط��َرًة يَ��ْخ��ِط��ُر ��كِّ ل��ل��شَّ تَ��س��َم��ح��ي وال

الخال (3)

ُغّرته عىل خاالً رأى مليح يف قالهما

َس��َك��نَ��ا ل��ه ال��َغ��رَّا ُغ��رَّتَ��َك واخ��ت��اَر ُم��نْ��َف��ِرًدا ال��خ��اِل ل��ه��ذا م��ا س��أْل��تُ��ه
ال��َوَط��ن��ا ه��اَج��َر ل��ه��ذا ال��ُخ��دود، ن��اِر وِم��ْن ال��ُج��ف��وِن َس��ْه��ِم م��ْن خ��اَف أج��اب��ن��ي:

الشوق رسائل (4)

األم��ي��ْن ال��رُّوُح ب��ه��ا يَ��ْس��ري ل��ْو َودَّ َم��ْك��ت��وبَ��ٌة ل��ه ِع��نْ��دي ُس��َوٌر
تَ��ْح��تَ��وي��ْن م��ا ع��ل��ى ال��ُك��تْ��َب آَم��ُن والَ ال��رُّْس��َل آَم��ُن ال إنّ��ن��ي
يَ��ْس��تَ��ه��ي��ْن ب��م��اذا يَ��ْدري ال وْه��و ك��ابَ��ْدتُ��ُه ب��اّل��ذي ُم��س��تَ��ه��ي��ٌن
األِن��ي��ْن َم��ْوُص��وُل ال��لَّ��ْوَع��ِة ح��اِض��ُر وأًس��ى ويَ��أٍْس َه��مٍّ ف��ي أن��ا
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ات االْجِتامعيَّ

١٩٠٢م) سنة مايو ٧ يف (نرشت غمر ميت حريق (1)

وال��َع��ذارى ِن��س��اُؤُه��ْم ب��اتَ��ْت ك��ي��ف وال��نَّ��ه��ارا ع��ن��ه��ُم ال��لَّ��يْ��َل س��اِئ��ل��وا
ن��اَرا ال��َق��ْوِم م��ع اص��ط��ل��ى وك��ي��َف ـ��َم األُْم��ـ َف��َق��َد َرض��ي��ُع��ُه��ْم أْم��َس��ى ك��ي��ف
تَ��ت��ج��ارى وأْس��ُق��ٍف يَ��تَ��داع��ى ج��داٍر ت��ح��َت ال��َع��ج��وُز ط��اَح ك��ي��ف
األْق��داَرا واح��ُج��ِب ال��َك��رَب ف��اك��ش��ف ع��ل��ي��ه��م أنْ��ح��ى ال��ق��ض��اءَ إّن َربِّ
انْ��ِه��م��ارا يَ��س��ي��َل أْن ال��َغ��يْ��َث وُم��ِر أذاه��ا تَ��ُك��فَّ أْن ال��نَّ��اَر وُم��ِر
األَُوارا تَ��ش��ك��و ف��ه��ي ال��نّ��اَر؟ ه��ذه يَ��ْروي ال��ُف��ْل��ِك ص��اِح��ِب ط��وف��اُن أي��َن
َش��رارا ��م��اءَ وال��سَّ األْرَض تَ��م��أل ف��ب��اتَ��ْت ال��دَّي��اج��ي ف��ْح��َم��َة أْش��َع��َل��ْت
يَ��س��ارا يَ��ج��ري وال��بُ��ْؤُس وَرَم��تْ��ُه��ْم يَ��م��ي��نً��ا يَ��ج��ري وال��نَّ��ْح��ُس َغ��ِش��يَ��تْ��ُه��ْم
ق��ارا َك��َس��تْ��ُه��نَّ وق��د غ��اَرْت ث��ّم ب��ي��ٌض ال��َق��وِم وأْوُج��ُه ف��أغ��اَرْت
وال��ِك��ب��اَرا ِص��غ��اَرُه��ْم تُ��غ��اِدْر ل��م اس��تَ��َق��لَّ��ْت ف��ل��ّم��ا ُدوَرُه��ْم أَك��َل��ْت
ال��ِف��رارا يَ��ْط��لُ��ب��وَن ال��َم��ْوِت َح��ذََر ُع��راًة ال��دِّي��اِر م��ن أْخ��َرَج��تْ��ُه��ْم
ال��نَّ��ه��ارا يَ��ْل��بَ��س��ون ��بْ��ُح ال��صُّ أْق��بَ��َل م��ا إذا ح��تّ��ى ال��ظَّ��الَم ي��ْل��بَ��س��وَن
ال��ُغ��ب��ارا تَ��ُردُّ َع��نْ��ُه��ُم وال َر وال��َح��ْر ال��بَ��ْرَد تَ��ق��ي��ِه��ُم ال ُح��لَّ��ة
اْف��ِت��خ��ارا ل��ل��ذُّي��وِل يَ��ج��رُّوَن ـ��ِي ال��َوْش��ـ ُح��ل��ِل ف��ي ال��رَّاِف��ل��ون أيُّ��ه��ا
وان��ِك��س��ارا ِذلَّ��ًة يَ��ت��واَرْوَن ِج��ي��اًع��ا ق��وًم��ا ال��َع��راءِ ف��ْوَق إّن
ال��ِع��ث��ارا يُ��ق��ي��َل أْن ِم��ْن َك��ري��ًم��ا ـ��ُن ��ْج��ـ ال��سِّ يَ��ْم��نَ��ع ال ��ج��ي��ُن ال��سَّ أيُّ��ه��ذا
ال��نَّ��ص��ارى أَج��ْرَت ك��م��ا وأِج��ْرُه��ْم ِزْده��ا ش��ئْ��َت وإْن ل��ه��م ب��أْل��ٍف ُم��ْر
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ابْ��ِت��ه��ارا وال��ُف��ؤاَد ال��َع��يْ��َن َم��أل ُع��ْرًس��ا ِم��ْص��َر ف��ي ب��األْم��ِس َش��ِه��ْدن��ا ق��د
نُ��ض��ارا يَ��ج��ري ال��ِف��ن��اءَ ذاك أّن َح��ِس��بْ��ن��ا ح��تّ��ى ال��نُّ��ض��اُر ف��ي��ه س��اَل
ف��تَ��واَرى ُح��ْس��نُ��ه ��بْ��َح ال��صُّ أْخ��َج��َل ب��َل��يْ��ٍل ��ُم��وَن ال��َم��نَ��عَّ ف��ي��ه ب��اَت
ال��َوق��ارا يَ��ْخ��َل��ُع��ون ال��َك��أِْس يَ��د ف��ي وَط��ْوًرا َط��ْوًرا ��روَر ال��سُّ يَ��ْك��تَ��س��ون
وال��ِب��ح��ارا َض��ّج��ًة ال��بَ��رَّ َم��أل ِص��ي��اًح��ا َغ��ْم��ٍر) (م��ي��ت ف��ي وَس��ِم��ع��ن��ا
ال��دِّي��ارا يَ��بْ��ك��ي وذاَك يَ��تَ��َغ��نَّ��ى ف��ه��ذا ال��ُح��ظ��وظ ��َم َق��سَّ َم��ْن َج��لَّ
ويَ��س��ارا وُع��ْس��رًة وُس��ع��وًدا نَ��ْح��ًس��ا َض��مَّ َق��ْد ال��دَّْه��ِر ف��ي ل��يْ��ٍل ُربَّ

١٩٠٢م) سنة مارتنيك (بركان األرض إىل (2)

ال��ِع��داءِ ب��ْع��َد ال��ِع��داءَ وأَرْوِك ال��دِّم��اءِ ف��ْوَق ال��دِّم��اءَ أْل��بَ��س��وِك
األبْ��ري��اءِ َم��ْص��َرَع وش��اَه��ْدِت ـ��َل ق��اب��ي��ـ َع��ْه��ِد م��ن ال��نَّ��ج��ي��َع ف��َل��ِب��ْس��ِت
��ق��اءِ ل��ل��شَّ َم��ْص��َدًرا ُك��نْ��ِت وإْن ـ��ِت ُخ��نْ��ـ وإْن َق��َس��ْوِت إْن ال��ُع��ذُْر ف��َل��ِك
ال��ه��واءِ ف��ي نَ��ْف��ثَ��ٍة ب��إْرس��اِل ِر ال��نَّ��ا َج��بَ��ُل ط��غ��ي م��ا ال��نّ��اُس، َغ��ِل��َط
ال��بُ��َرح��اءِ ِم��َن أْض��َم��َرْت م��ا ب��ع��َض ف��أراُه��ْم ��ه أمِّ َص��ْدَر أْح��َرُج��وا
ب��ال��َج��زاءِ ع��ل��ي��ه��ُم أنْ��َح��ْت ث��ّم َزم��انً��ا ف��ص��ابَ��َرتْ��ه��ُم أْس��َخ��ط��وه��ا
��م��اءِ؟ ال��سَّ ُس��ْخ��ُط ي��ك��وُن م��اذا ـ��أْرِض، ال��ـ ُس��ْخ��ُط ذاك يَ��ُك��ْن إْن ال��ن��اُس أيّ��ه��ا
ل��ل��َق��ض��اءِ َم��ْك��َم��نً��ا األرِض وف��ي ـ��ِر ل��ل��َم��ق��ادي��ـ َم��ْس��َرًح��ا ُع��ْل��ِوُ ف��ي إّن
وال��َف��ض��اءِ ال��ثَّ��َرى ف��ي ال��نّ��اَر واتَّ��ق��وا َس��واءً ��م��اءَ وال��سَّ األْرَض ف��اتَّ��ق��وا

١٩٠٣م) سنة يف (نُرشت أهلها بني حّظها تنِعي العربيّة اللغة (3)

َح��ي��ات��ي ف��اْح��تَ��َس��بْ��ُت َق��ْوم��ي ون��اَديْ��ُت َح��ص��ات��ي ف��اتَّ��َه��ْم��ُت ل��نَ��ف��س��ي َرَج��ْع��ُت
ُع��دات��ي ل��َق��ْوِل أْج��َزْع ف��ل��ْم َع��ِق��ْم��ُت ول��يْ��تَ��ن��ي ��ب��اِب ال��شَّ ف��ي ب��ُع��ْق��ٍم َرَم��ْون��ي
بَ��ن��ات��ي وأْدُت وأْك��ف��اءً ِرج��االً ل��َع��رائ��س��ي أِج��ْد ل��م ��ا ول��مَّ َوَل��ْدُت
وِع��ظ��اِت ب��ه آٍي ع��ن ِض��ْق��ُت وم��ا وغ��اي��ًة َل��ْف��ًظ��ا ال��ل��ِه ِك��ت��اَب وِس��ْع��ُت
ل��ُم��ْخ��تَ��رع��اِت أس��م��اءٍ وتَ��نْ��س��ي��ِق آل��ٍة َوْص��ِف ع��ن ال��ي��وَم أض��ي��ُق ف��ك��ي��ف
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َص��َدف��ات��ي ع��ن ال��َغ��وَّاَص َس��أل��وا ف��ه��ل ك��اِم��ٌن رُّ ال��دُّ أح��ش��ائ��ه ف��ي ال��بَ��ْح��ُر أن��ا
أُس��ات��ي ال��دواءُ ع��زَّ وإْن وم��ن��ك��ْم َم��ح��اِس��ن��ي وتَ��بْ��ل��ى أب��ل��ى َويْ��َح��ُك��ْم ف��ي��ا
َوف��ات��ي ت��ح��ي��َن أْن ع��ل��ي��ك��ْم أخ��اُف ف��إنّ��ن��ي ل��ل��ّزم��اِن تَ��ِك��ل��ون��ي ف��ال
لُ��غ��اِت ب��ِع��زِّ أق��واُم َع��زَّ وك��م وَم��نْ��َع��ًة ِع��زٍّا ال��َغ��ْرِب ل��ِرج��اِل أرى
ب��ال��َك��ِل��م��اِت ت��أت��وَن َل��يْ��ت��ُك��ْم ف��ي��ا تَ��َف��نُّ��نً��ا ب��ال��ُم��ع��ج��ِزاِت أْه��َل��ُه��ْم أتَ��ْوا
ح��ي��ات��ي رب��ي��ع ف��ي ب��وأْدي يُ��ن��ادي ن��اِع��ٌب ال��َغ��ْرِب ج��اِن��ِب م��ن أيُ��ْط��ِربُ��ُك��ْم
وَش��ت��اِت َع��ثْ��َرٍة م��ن ت��ح��تَ��ه ب��م��ا َع��ِل��ْم��تُ��ُم ي��وًم��ا ال��طَّ��يْ��َر تَ��ْزُج��روَن ول��و
وَش��ت��اِت َع��ثْ��َرٍة م��ن ت��ح��تَ��ه ب��م��ا أْع��ُظ��ًم��ا ال��ج��زي��رِة ب��ْط��ِن ف��ي ال��ل��ُه َس��َق��ى
َق��ن��ات��ي تَ��ل��ي��َن أن ع��ل��ي��ه��ا يَ��ِع��زُّ أْع��ُظ��ًم��ا ال��ج��زي��رِة ب��ْط��ِن ف��ي ال��ل��ُه َس��َق��ى
ال��َح��َس��راِت دائ��ِم ب��ق��ْل��ٍب ل��ه��ّن وَح��ِف��ْظ��تُ��ه ال��ِب��ل��ى ف��ي ِودادي َح��ِف��ْظ��َن
ال��نَّ��ِخ��راِت األْع��ُظ��ِم ب��ت��ل��َك َح��ي��اءً ُم��ْط��ِرٌق ��رُق وال��شَّ َال��َغ��ْرِب أه��ل وف��اَخ��ْرُت
أن��اِة ب��َغ��ي��ِر يُ��دن��ي��ن��ي ال��ق��بْ��ِر ِم��ْن َم��ْزَل��ًق��ا ب��ال��َج��راِئ��د ي��وٍم ك��لَّ أرى
نُ��ع��ات��ي ال��ّص��ائ��ح��ي��َن أّن ف��أْع��َل��ُم َض��ّج��ًة ِم��ْص��َر ف��ي ل��ل��ُك��ت��اِب وأْس��َم��ُع
ب��ُرواِة تَ��تّ��ِص��ْل ل��م لُ��َغ��ٍة إل��ى — ع��ن��ُه��ُم ال��ل��ُه ع��ف��ا — ق��ْوم��ي أيَ��ْه��ُج��ُرن��ي
ُف��راِت َم��س��ي��ِل ف��ي األف��اع��ي لُ��ع��اُب َس��َرى ك��م��ا ف��ي��ه��ا اإلْف��َرنْ��ِج لُ��وثَ��ُة َس��َرْت
ُم��ْخ��تَ��ِل��ف��اِت األْل��واِن ُم��ش��كَّ��َل��َة ُرْق��َع��ًة َس��بْ��ع��ي��ن ض��مَّ ك��ثَ��ْوٍب ف��ج��اءَْت
َش��ك��ات��ي بَ��ْس��ِط ب��ْع��َد َرج��ائ��ي بَ��َس��ْط��ُت ح��اِف��ٌل وال��َج��ْم��ُع ال��ُك��تّ��اِب َم��ْع��َش��ِر إل��ى
ُرف��ات��ي ال��رُُّم��وِس ِت��ْل��َك ف��ي وتُ��نْ��ِب��ُت ال��ِب��ل��ى ف��ي ال��َم��يْ��َت تَ��بْ��َع��ُث َح��ي��اٌة ف��إّم��ا
بَ��م��م��اِت يُ��َق��ْس ل��م َل��َع��ْم��ري َم��م��اٌت بَ��ْع��َدُه ق��ي��اَم��َة ال َم��م��اٌت وإّم��ا

سنة سبتمرب يف (نرشت (املؤيّد) صاحب يوسف عيل الشيخ زواج (4)
١٩٠٤م)

الرأي فوىض من يراه وما االجتماعيّة، العيوب بعض املرصيني عىل فيها ينعي قالها
عليه الثبات وقّلة

تَ��ْع��تُ��ِب��ي ف��ال ال��ب��ي��اَن وِع��ْف��ُت تَ��ْع��َج��ب��ي ف��ال ال��يَ��راَع َح��َط��ْم��ُت
ال��طَّ��يِّ��ِب ب��ال��بَ��َل��ِد أن��ِت وال األدي��ب داَر م��ص��ُر ي��ا أن��ِت ف��م��ا
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يَ��ْك��تُ��ِب ول��ْم ال��يَ��راَع أق��اَل ك��اِت��ٍب م��ن م��ص��ُر ي��ا ف��ي��ِك وك��م
ب��ي ض��اَق م��ا م��ن��ِك ب��ي ض��اَق ف��ق��د ��ك��وت ال��سُّ ل��ه��ذا تَ��ْع��ذُل��ي��ن��ي ف��ال
��ب��ي؟ ال��صَّ وَل��ْع��ُب ال��َج��م��اِد ُس��ك��وُت ال��ِوف��اق ي��وَم م��ن��ك أيُ��ْع��ِج��بُ��ن��ي
نَ��ْغ��َض��ِب ول��ْم ال��ُح��ق��وِق ل��َس��ْل��ِب َق��بْ��ِل��ن��ا م��ن ال��ن��اُس َغ��ض��ب وَك��ْم
تَ��ْل��َع��ب��ي ف��ال ِب��م��ْص��َر ُم��ِج��دٌّ ال��غ��ري��ب إّن ال��َع��ْص��ِر أن��اِب��تَ��َة
األْج��نَ��ب��ي م��ن َش��رٌّ وَل��ل��نَّ��ْشءُ ل��ن��ا خ��ي��ٌر ال��نَّ��ْشءِ ف��ي ي��ق��ول��ون:
األِب؟ َم��ثْ��وى ال��َم��س��اِج��ِد وبَ��يْ��َن ال��بَ��ن��ي��ن َم��ثْ��وى (األْزبَ��ِك��يّ��ِة) أف��ي
ال��طَّ��يِّ��ِب) (أب��و ف��ي��ه��ا ق��ال ك��م��ا ال��ُم��ْض��ِح��ك��ات) م��ن ب��ِم��ْص��َر ذا (وك��م
َم��ْل��َع��ِب ف��ي ال��لَّ��ْه��ِو ِم��ن ون��ح��ن يُ��ِم��ّر وَع��يْ��ٌش تَ��ُم��رُّ أُم��وٌر
األْج��َرِب م��ن ��ل��ي��ِم ال��سَّ ِف��راَر ال��ص��اِل��ح��ات م��ن يَ��ِف��رُّ وَش��ْع��ٌب
األْق��َرِب ع��ل��ى تَ��ُش��نُّ وأْخ��رى ال��ذُّب��اب َط��ن��ي��َن تَ��ِط��نُّ وُص��ْح��ٌف
األْرَح��ب ِظ��لِّ��ه إل��ى ويَ��دع��و األم��ي��ر ب��َق��ْص��ِر يَ��ل��وذُ وه��ذا
األْع��ذَِب ِوْرِدِه ف��ي ويُ��ْط��ِن��ُب ��ف��ي��ر ال��سَّ ب��ق��ْص��ِر يَ��ل��وذُ وه��ذا
َم��أَْرِب وال َق��ْص��ٍد غ��ي��ِر ع��ل��ى ال��ص��ائ��ح��ي��ن م��َع يَ��ص��ي��ُح وه��ذا
َم��ذَْه��ب��ي ع��ل��ى ال��دَّخ��ي��ُل ونِ��ْع��َم ال��َع��ف��اء ع��ل��ي��ه دخ��ي��ٌل وق��ال��وا:
وال��َم��ْك��َس��ِب ��ْع��ي ل��ل��سَّ ��َر ف��َش��مَّ نُ��ِف��ْق ول��ّم��ا ِن��ي��اًم��ا رآن��ا
نَ��ْدأَِب ل��م ال��َع��يْ��ِش ع��ل��ى ونَ��ْح��ُن ف��اتَ��ن��ا إذا ع��ل��ي��ه وم��اذا
نَ��ْك��ِذِب ول��م ال��ُخ��م��وَل أِل��ْف��ن��ا َل��يْ��تَ��ن��ا وي��ا ال��ُخ��م��وَل أِل��ْف��ن��ا
األْش��َع��ب��ي ال��طَّ��َم��ُع ب��ه��ا َرم��اُه َغ��ْم��َرٍة ف��ي (ال��م��ؤيَّ��ُد) وق��ال��وا:
ال��نَّ��ب��ي ب��ِب��نْ��ِت ُج��ن��ونً��ا ف��ُج��نَّ ال��ُك��ه��ول ب��ِس��نِّ ال��غ��راُم َدع��اُه
يَ��ثْ��ِرِب ف��ي ال��َق��بْ��ُر ل��ه��ا وَض��جَّ وال��ح��اِم��لُ��وه ال��َع��ْرُش ل��ه��ا ف��َض��جَّ
ال��َم��ْش��َرِب ف��ي َن تَ��ل��وَّ وق��ال��وا: ب��إس��ق��اِط��ه رج��اٌل ون��ادى
األْح��ُق��ِب م��ع تَ��دوُر أل��وًف��ا ��يِّ��ئ��ات ال��سَّ م��ن ع��ل��ي��ه وع��دُّوا
األنْ��َج��ِب ال��نَّ��َس��ِب ع��ل��ى أغ��اَر ال��رَّس��ول ب��بَ��يْ��ِت َل��ص��ي��ٌق وق��ال��وا
ال��َم��ْض��ِرِب م��ن أح��دَّ ب��ُح��ْك��ٍم َق��وَل��ُه��ْم َخ��ْط��َوِة) (أب��و وَزّك��ى
��يِّ��ِب؟ ال��صَّ ك��ال��َم��َط��ِر تَ��س��اَق��ُط داِره ع��ل��ى ل��ل��تّ��ه��ان��ي ف��م��ا
َم��ْوِك��ِب؟ ف��ي ال��ب��ش��ائ��َر تَ��ُزفُّ ب��اِب��ه ع��ل��ى ل��ل��ُوُف��وِد وم��ا
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األب��ي؟ ب��َص��ْدِر يَ��ل��ي��ُق ِوس��اًم��ا إل��ي��ه أْس��دى ل��ل��َخ��ل��ي��ف��ِة وم��ا
واألْخ��َط��ِب ال��ُم��َف��وَِّه َج��ن��اُن َوْص��ِف��ه��ا ع��ن ض��اَق أّم��ًة ف��ي��ا
ال��ُم��ذِْن��ِب م��ع ال��بَ��ريءُ ويَ��ْص��َل��ى بَ��يْ��ن��ن��ا م��ا ال��ح��ق��ي��ق��ُة تَ��ض��ي��ُع
ال��َغ��ب��ي ال��َج��ُه��وُل ف��ي��ن��ا ويُ��ك��َرُم ال��ح��ك��ي��ْم اإلم��اُم ف��ي��ن��ا ويُ��ْه��َض��ُم
ل��ل��َم��ْغ��ِرِب ��ْرُق ال��شَّ ط��أط��أ وإْن ال��َوُدود َس��الُم م��نّ��ي ��ْرِق ال��شَّ ع��ل��ى
ال��ُم��ْخ��ِص��ِب ال��زََّم��ِن ف��ي ف��أْج��َدَب ال��زَّم��ان ب��َج��ْدِب ِخ��ْص��بً��ا ك��ان ل��ق��د

١٩٠٦م) سنة مايو ٢٦ (يف الجديدة الدنيا رجال إىل (5)

عىل الشهادات لتوزيع بمرص األمريكيّة البنات كّليّة أقامته الذي الحفل يف أنشدها
خّريجاتها

ب��اَع��ا ال��ق��دي��م��ِة ال��دُّن��ي��ا ل��رج��اِل ُم��دُّوا ال��ج��دي��َدِة ال��دُّن��ي��ا ِرج��اَل أْي
واخ��ت��راع��ا وِح��ْك��م��ًة ُع��ل��وًم��ا ـ��ُك��ْم أي��ادي��ـ م��ن ع��ل��ي��ه��ُم وأِف��ي��ض��وا
ت��ب��اع��ا ب��ي��نَ��ُه��نَّ تُ��والُ��وَن ٍر آث��ا رواِئ��ُع ل��ك��م ي��ْوٍم ك��لَّ
ف��أط��اع��ا َزم��انَ��ُك��ْم وأَم��ْرتُ��ْم ب��َع��ج��ي��ٍب ُع��ق��وَل��ن��ا َخ��َل��بْ��تُ��ْم ك��م
ال��زُّّراع��ا يُ��ْع��ِج��ُب م��ا ف��رأيْ��ن��ا وَزَرْع��تُ��ْم أْرض��ن��ا ف��ي وبَ��ذَْرتُ��ْم
وُش��ع��اع��ا ل��ْم��َع��ًة ال��يَ��ْوِم َح��ْف��َل��ة ن��واص��ي ف��ي نُ��وِرُك��ْم م��ن وَل��َم��ْح��ن��ا
واألْس��م��اع��ا ال��ُع��ي��وَن يَ��روُق ـ��ه��ا ف��ي��ـ أث��ًرا َف��ْض��ِل��ُك��ْم م��ن وَش��ِه��ْدن��ا
َض��اع��ا ك��ان م��ا نَ��ْس��تَ��ِردُّ ع��س��ى ـ��ُك��ْم نُ��ج��اري��ـ أو ب��ُك��ْم نَ��ْق��تَ��دي َل��يْ��تَ��ن��ا
ال��يَ��راع��ا اس��تَ��َق��لُّ��وا ُه��ُم م��ا إذا ال أبْ��ط��ا — ال��تَّ��خ��اذُُل َل��ْوال — ف��ي��ن��ا إّن
واب��ِت��داع��ا غ��رابَ��ًة ل��ف��اَض��ْت ه��ا تَ��َوال ال��ُخ��م��وُل ل��وال وُع��ق��والً
وام��ِت��ن��اع��ا ِع��ّزًة ��ْرَق ال��شَّ َم��ل��ئ��وا أنْ��ص��ف��وُه��ْم ل��و ل��ل��َخ��يْ��ِر وُدع��اًة
ال��طِّ��ب��اع��ا م��نّ��ا يَ��روُض ب��اخ��ت��راٍع تُ��ْع��نَ��ى ل��يْ��تَ��َك ال��َك��ْه��رب��اءِ ك��اِش��َف
ال��ِق��ن��اع��ا ال��رِّي��اءِ ع��ِن وتُ��ْل��ق��ي ِق ��ْر ال��شَّ ف��ي ال��تَّ��واُك��َل تَ��ْس��َح��ُق آل��ٍة
ُم��ض��اع��ا وَم��ْج��ًدا زاِئ��الً َح��َس��بً��ا نَ��ب��ك��ي ف��ي��ه ُوق��وَف��ن��ا َم��ِل��ْل��ن��ا ق��د
ُش��ج��اع��ا َع��ْم��ٌرو وك��ان َع��بْ��َق��ريٍّ��ا َزيْ��ٌد ك��ان َم��ق��اَل��ُه��ْم: وَس��ِم��ْع��ن��ا
ِن��زاع��ا ال��ح��ي��اِة ف��ي ال��َم��ْج��َد َغ��يْ��َره��ا ِم��ْص��ٌر تُ��ن��ازُع َم��ت��ى ِش��ْع��ري َل��يْ��َت
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ُم��ذاَع��ا ال��خ��اِف��َق��يْ��ِن ف��ي َف��ْخ��ًرا ـ��ي��اءِ ب��األْح��ـ ال��ن��اَس تُ��ف��اِخ��ُر ون��راه��ا
َم��ت��اع��ا وأبْ��ق��ى ال��َم��الَ ف��ي ق��ي��م��ًة أْغ��ل��ى نَ��بْ��تَ��يْ��ِك أّي ُك��ولُ��ْم��َب) (أرض
ال��ِب��ق��اع��ا َم��َل��ْك��ِت ب��ه نُ��ض��اُر أْم ال��َم��ع��ال��ي َم��َل��ْك��ِت ب��ه��ْم أِرج��اٌل
ِرب��اع��ا ��الِم ل��ل��سَّ ِزْل��ِت وال ـ��ُن واألْم��ـ وال��ِخ��ْص��ُب ��م��اءُ ال��سَّ َع��داِك ال
تَ��داَع��ى ف��ي��ه ��الِم ال��سَّ ُرْك��َن إّن َده��اُه م��ا وان��ُظ��ري ال��َك��ْوَن ط��اِل��ع��ي

كامل مصطفى مدرسة (6)

تالميذها من املتقّدمني عىل الجوائز لتوزيع املدرسة أقامته الذي الحفل يف أنشدها
١٩٠٦م سنة نوفمرب ٣٠ يف

َج��دَّدا م��ا ال��نَّ��ْف��ِس ف��ي ف��َج��دَّد ال��نَّ��دى ك��َق��ْط��ِر َح��دي��ثً��ا َس��ِم��ْع��ن��ا
ُم��ْرِق��دا آلالِم��ن��ا وأْم��س��ى ُم��نْ��ِع��ًش��ا آلم��اِل��ن��ا ف��أْض��َح��ى
َغ��َدا ف��راِق��ْب َولَّ��ى ال��ي��وُم إذا تَ��ْج��َزَع��ْن ال َش��ْرُق ي��ا َف��َديْ��ن��اَك
��دى؟! ال��صَّ َك��َرْج��ِع ِس��راًع��ا وَولَّ��ْت ِم��ْح��نَ��ًة أْع��َق��بَ��ْت ِم��ْح��نَ��ٍة ف��ك��م
ال��ُم��َدى ك��َح��زِّ ق��ي��الً ك��ان وإْن ال��ُع��داة ِق��ي��ُل يُ��يْ��ِئ��َس��نَّ��َك ف��ال
ُم��ْس��تَ��ْرِف��دا؟ ال��َغ��ْرُب ل��َك ويَ��ْم��ش��ي ال��ُع��ل��وم ُك��ن��وُز ف��ي��َك أتُ��ودَُع
ُم��ْس��تَ��ْرِش��دا؟ ال��َغ��ْرُب ل��ك وي��أت��ي األنْ��ب��ي��اء أْرِض��َك ف��ي وتُ��بْ��َع��ُث
تَ��ْرُق��دا؟ ب��أْن ال��لَّ��ي��ال��ي ِط��واَل ��الل ال��ضَّ ُق��ض��اُة ع��ل��ي��َك وتَ��ْق��ض��ي
أيِّ��دا؟ ب��ه��ا ��ع��ي��ُف ال��ضَّ ف��أض��َح��ى ب��ال��ُع��ل��وم َس��م��ا ب��َع��ْه��ٍد أتَ��ْش��َق��ى
ال��َم��ْق��ِص��دا َج��ْرِي��ه ِم��ْن وأْدَرَك ِس��رَّه ��ه��ا ال��سُّ بَ��زَّ ش��اء إذا
وال��َف��ْرَق��دا ال��َم��َج��رََّة ف��ن��اَج��ى ال��نُّ��ج��وم إل��ي��ه أْدنَ��ى ش��اءَ وإْن
��دا ُس��جَّ ألق��داِم��ه ف��َخ��رَّْت ال��ِج��ب��ال ُش��مَّ َزْع��َزَع ش��اءَ وإْن
ُس��َدى ف��ي��ه��ا تَ��ْح��َي ل��ْم ع��واِل��َم ذَرٍَّة ف��ي ش��اَه��َد ش��اءَ وإْن
ُم��نْ��ِش��دا ب��ه ال��َج��م��اُد ويَ��ْغ��ُدو ال��رِّي��اح ف��ي��ه ��ُر تُ��َس��خَّ زم��اٌن
ال��ُه��دى وِس��رِّ ال��ُوج��وِد ب��َم��ْع��نَ��ى ل��ل��ع��اِرف��ي��ن ال��طَّ��ب��ي��ع��ُة وتَ��ْع��نُ��و
ُم��ْس��ِع��دا ل��ه ال��بُ��خ��اُر وق��اَم ال��َح��دي��د أج��اَب أه��ابُ��وا م��ا إذا
ال��َم��َدى تَ��ْط��وي ��ْل��ِك ال��سِّ ع��ل��ى بُ��روٌق ال��َك��ْه��َرب��ا ِم��َن إل��ي��ه��ْم وط��اَرْت
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نَ��ْج��ُم��دا وأْن نَ��ْس��تَ��ك��ي��َن ب��أْن وذاك ه��ذا بَ��ْع��ِد ِم��ن أيَ��ْج��ُم��ُل
ال��َم��ْوِردا ف��اس��تَ��بَ��ق��وا ال��نَّ��ْه��َج ل��ن��ا ��َدْت َم��هَّ ق��د ��ْف��ِر) (ال��صُّ ��ُة أمَّ وه��ا
يَ��َدا وك��ون��وا ِم��ْص��ٍر َخ��يْ��ر ع��ل��ى اع��َم��ل��وا ال��ن��اِش��ئُ��ون ف��ي��أيُّ��ه��ا
ال��ِف��دا ل��م��ص��َر ت��ك��وُن ِرج��اال ال��ُغ��ي��وب ذواُت ف��ي��ك��ْم َس��تُ��ْظ��ِه��ُر
ال��نِّ��دا يُ��ل��بِّ��ي ن��اَدْت ه��َي إذا ِم��نْ��ُك��ُم َم��ْن ِش��ْع��ري ل��ي��َت ف��ي��ا
ال��ِع��دا ك��ث��ي��ِر األي��ادي، ك��ث��ي��ِر ف��تً��ى ِم��ن (ُم��ْص��ط��ف��ى) ي��ا ال��ل��ُه ل��َك
تُ��ْح��َم��دا ب��أْن ال��َخ��ل��ي��ُق ف��أن��َت ال��رِّج��ال ب��ي��ن َح��ِم��ْدتُ��َك م��ا إذا
ُخ��لِّ��دا م��ا يُ��َخ��لَّ��ُد ثَ��ن��اءً ال��زَّم��ان ِس��ِج��لُّ ع��ل��ي��َك َس��يُ��ْح��ِص��ي
يُ��ْح��َص��دا أن ل��ل��زَّْرِع آن إذا أب��ن��اُؤن��ا ب��اس��ِم��َك ويَ��ه��ِت��ُف

١٩٠٦م) سنة ١٣ديسمرب يف (نرشت باشا زغلول سعد املعارف ناظر إىل (7)

ا وَم��دَّ َج��ْزًرا يَ��ن��ي ال َس��ِة ��ي��ا ال��سِّ بَ��ْح��َر أرى م��ال��ي
ا وَردَّ أْخ��ذًا بَ��يْ��نَ��ن��ا م��ا أيْ��بَ��َس��ْت ��ح��اِئ��َف ال��صَّ وأرى
ا َع��دَّ ع��ل��ي��ه يَ��ُع��دُّ وذا ـ��ِد ال��َع��م��ي��ـ رأَي يَ��رى ه��ذا
ُش��ه��دا ال��َع��يْ��ِش ه��ذا ُم��رِّ ِم��ْن تَ��ْج��تَ��ن��ي ال��وزارَة وأرى
(َس��ْع��دا) األيّ��اِم ل��ح��واِدِث وأيْ��َق��َظ��ْت ب��ِم��ْص��َر ن��اَم��ْت
ُج��ْه��دا ي��أُْل ل��م ل��ي: ف��ق��ي��ل ـ��ُه ع��ن��ـ وس��أْل��ُت ف��َط��َرْح��تُ��ه��ا
َح��ّدا ال��َم��ْوِت ل��ه��ذا ف��اج��ع��ل (َم��س��ي��ُح��ه��ا) أن��َت (س��ْع��ُد) ي��ا
َس��ْع��دا ف��ي��َك ��ُل تُ��َؤمِّ ـ��ت��اًم��ا أيْ��ـ (ب��ِم��ْص��َر) إّن (َس��ْع��ُد) ي��ا
ا َس��دَّ ال��ح��اِل ض��ي��ُق ال��ِع��ْل��ِم ـ��َن وب��يْ��ـ ب��ي��ن��ه��ُم ق��اَم ق��د
َج��ّدا أل��ق��اَك وأْن أبً��ا َك أرا أْن أرج��و ِزْل��ُت م��ا
ُوْل��دا ال��ُق��ْط��ِر ِع��ي��اُل أْض��َح��ْت ل��ه أبً��ا َغ��َدْوَت ح��تّ��ى
ال��ُم��َف��دَّى ال��رَُّج��َل ب��ن��ا وُك��ْن ِم) (اإلم��ا َع��ْه��د ل��ن��ا ف��ارُدْد
تَ��ص��دَّى أْو تَ��َع��لَّ��َل إذا َر ال��ُم��ْس��تَ��ش��ا أل��وُم ال أن��ا
نَ��ْس��تَ��ِع��ّدا أْن وش��أنُ��ن��ا َد يَ��ْس��تَ��ِب��ْد أْن ف��َس��ب��ي��لُ��ُه
تَ��َع��دَّى وم��ا ال��ُع��ص��ور ُك��لِّ ف��ي ال��ُم��ْح��تَ��لِّ ُس��ن��ُة ه��ي
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١٩٠٧م) سنة مارس ١٩ يف (نرشت الجامعة مرشوع تعضيد عىل الحّث (8)

وخّصص العربّي، التمثيل دار يف املاسوني الصدق محفل أقامه الذي الحفل يف أنشدها
املرصيّة الجامعة ملرشوع إيراده

َرَغ��ِب ع��ن ل��ل��بَ��ذِْل نَ��ْدع��وُك��ُم ف��ن��ْح��ُن َرَه��ِب ع��ن ال��م��اَل تَ��بْ��ذُل��وَن ُك��نْ��تُ��ُم إْن
األِرِب ال��ح��اِذِق ب��َع��يْ��ِن ال��رَّم��اِد ذَرَّ َع��دٍد ب��ال ُم��نْ��ش��ي��ه��ا ال��َك��ت��ات��ي��َب ذر
��ُه��ِب ال��شُّ ع��ن تُ��ْغ��ن��ي ال ال��م��ص��اب��ي��َح أّن َع��ِل��م��وا وق��د ُك��تّ��اب أْل��َف ف��أنْ��َش��ئ��وا
ُك��تُ��ِب وف��ي ُص��ْح��ٍف ف��ي ال��ِق��راءَِة َح��دَّ بَ��َل��غ��ا ق��د ال��َح��ّراَث أو األج��ي��َر َه��ب��وا
نَ��َش��ِب وَع��ْن ِع��ْرٍض َع��ْن ال��ُم��داِف��ُع َم��ِن َع��َرْض��ْت ِع��لَّ��ٌة م��ا إذا ال��ُم��داوي َم��ِن
وال��َح��َرِب ب��ال��َويْ��الِت ِم��ْص��َر وأنْ��ذََرْت َج��َم��َح��ْت إْن ال��نِّ��ي��ل م��ي��اَة يَ��روُض وَم��ْن
َغ��َل��ِب وذا َح��ْوٍل ذا ال��ح��قُّ يُ��رى ح��تّ��ى ب��يْ��نَ��ُك��ُم ب��ال��ِق��ْس��ط��اِس يُ��َوكَّ��ُل وَم��ْن
َك��ثَ��ِب وع��ن بُ��ْع��ٍد ع��ن ال��َم��ن��اِط��ِق ب��ي��ن يَ��ْرُص��ُده��ا األف��الِك ع��ل��ى يُ��ِط��لُّ وَم��ْن
ال��ُح��ُج��ِب ��اَف��ِة َش��فَّ ع��ْن ال��َغ��يْ��ِب س��راِئ��ُر ب��ه تَ��ِن��مُّ ع��ّم��ا يُ��نْ��ِب��ئُ��ن��ا يَ��ب��ي��ُت
َع��َج��ِب وِم��ْن ِب��دٍْع ِم��ْن ال��طَّ��ب��ي��ع��ُة ف��ي��ه��ا َرَك��َزْت م��ا األْرِض أدي��َم يَ��بُ��زُّ وَم��ْن
ال��ُح��ُق��ِب م��ن م��اٍض ف��ي األرُض ب��ه َض��نَّ��ْت ً نَ��بَ��أ ذّراِت��ه��ا م��ْن يَ��نْ��ُش��ُد يَ��َظ��لُّ
وال��رِّيَ��ِب ��كِّ ال��شَّ ب��ي��ن ال��َق��ْص��ِد َم��ع��ال��ُم ُط��ِم��َس��ْت إْن ال��َج��ْه��ِل س��ت��اَر يُ��م��ي��ُط وَم��ْن
��بَ��ِب ال��سَّ َم��ْوص��ول��ة ب��ج��اِم��َع��ٍة إال ج��اِم��َع��ٌة األق��واُم أيُّ��ه��ا َل��ُك��ْم ف��م��ا
يَ��َه��ِب ول��م يُ��ْح��ِج��ْم ف��ل��ْم (أم��ي��ٍن) إل��ى وأْس��َل��َم��ه��ا ِح��ي��نً��ا ب��ه��ا (س��ْع��ُد) ق��اَم ق��د
أَرِب ِم��ْن تَ��ْرُج��وَن وم��ا ال��َف��خ��اُر ف��ي��ه َع��َم��ٍل ع��ل��ى يُ��ع��اِونْ��ُك��ْم ف��ع��اِونُ��وه
ال��طَّ��َل��ِب غ��ايَ��َة بَ��َل��ْغ��تُ��ْم َط��َل��بْ��تُ��ْم إذا أنّ��ُك��ُم ال��َغ��ْرِب ل��رج��اِل وبَ��يِّ��ن��وا
ال��نُّ��َوِب ِه��ّم��َة تُ��ب��ال��ي ال وثّ��ابَ��ٍة ِه��َم��ٍم إل��ى إالّ ال��ُع��ال ف��ي تَ��ْل��َج��ئ��وا ال
أَِب وال��دَّ ��ْع��ِي ال��سَّ ِع��ن��اَن يُ��ْرخ��ي ال��نَّ��ْف��ِس ف��ي َوَه��ٌن َغ��يْ��ِرُك��ْم ف��ي ت��أم��ي��َل��ُك��ْم ف��إّن
��َخ��ِب ال��صَّ ف��ي ��ْع��ِب ال��شَّ ف��ه��الُك تَ��ْص��َخ��ب��وا ال ق��ائ��لُ��ُه��ْم ق��ال ُم��ن��اٍد ِم��نّ��ا ق��اَم إْن
ال��َغ��َض��ِب َس��ْوَرَة وَخ��لُّ��وا اس��تَ��ك��ي��ن��وا ق��ال: إزاَل��تَ��ه نَ��ْرُج��و ح��اِدٌث ن��ابَ��ن��ا أو
ال��َع��ط��ِب م��ن َغ��ْوٍر إل��ى َه��بَ��ْط��ن��ا إالّ نُ��ح��اِولُ��ه نَ��ْج��ٍد إل��ى َس��َم��ْون��ا ف��م��ا
ُم��ْض��َط��َرِب ك��لِّ ف��ي ب��ه ال��رَّج��اءُ يَ��ْج��ري ُم��تَّ��َس��ٌع ال��ي��أس ه��ذا بَ��ْع��َد ه��ل ِم��ْص��ُر ي��ا
نَ��ِغ��ِب ول��م نَ��ْش��َه��ْد ل��م ف��ي��ِك ك��أنّ��ن��ا تُ��ْش��ِب��ُه��ن��ا األح��ي��اءُ وال م��ْوت��ى نَ��ْح��ُن ال
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َس��َغ��ِب ع��ل��ى وأْه��ل��وه ل��ل��واِف��دي��ن ب��ه ال��نُّ��ض��اُر س��اَل بَ��َل��ٍد ع��ل��ى نَ��ب��ك��ي
ال��ذََّه��ِب م��ن َك��نْ��ًزا ال ال��ِع��ل��ِم م��ن َك��نْ��ًزا َخ��زاِئ��نُ��ه ب��اتَ��ْت وق��د نَ��راُه م��ت��ى
ب��األَدِب ف��ي��ه اك��تَ��تَ��بْ��ن��ا إنّ��ا ب��ال��م��اِل ف��اك��تَ��ِت��بُ��وا ال��َم��بْ��روُر ال��َع��َم��ُل ه��و ه��ذا

١٩٠٨م) سنة مارس ٢٥ يف (نرشت ومرص سورية (9)

شربد بفندق السورينّي من جماعٌة لتكريمه أقامه الذي الحفل يف أنشدها

وال��َح��َس��ُب ال��َم��ْج��ُد وُه��ن��اَك ال��ُع��ال ُه��ن��ا تَ��نْ��تَ��ِس��ُب ��اِم ال��شَّ ل��ُرب��وِع أم ل��ِم��ْص��َر
يَ��ِج��ُب خ��اِف��ق ع��ل��ي��ه��ا ال��ِه��الِل َق��ْل��َب ُرب��وُع��ُه��م��ا زاَل��ْت ال ��ْرِق ل��ل��شَّ ُرك��ن��اِن
األدُب َم��ْغ��ن��اُه��م��ا ع��ن تَ��َح��وَّل وال ُس��ت��وُرُه��م��ا تُ��ْه��تَ��ْك ل��م ل��ل��ّض��اِد ِخ��دراِن
ف��ال��َع��َرُب اآلب��اءِ ع��ن س��أْل��َت وإْن ��ُه��م��ا أمُّ ال��َف��ْخ��ِر َغ��داَة ال��لُّ��غ��اِت أمُّ
ال��نَّ��َس��ُب ذل��ك ال��َم��ع��ال��ي راِئ��ع��اِت ف��ي وبَ��يْ��نَ��ُه��م��ا ال��ُح��س��ن��ى ع��ن أيَ��ْرَغ��ب��اِن
َس��بَ��ُب؟ ل��ه��ا يُ��ْق��َط��ْع ل��م ال��ق��راب��ُة ت��ل��َك وبَ��يْ��نَ��ُه��م��ا ب��ال��ُق��ْرب��ى يَ��ُم��تّ��اِن وال
تَ��ْض��َط��ِرُب ال��ّش��اِم راِس��ي��اُت ل��ه��ا ب��اتَ��ْت ن��اِزَل��ٌة ال��نِّ��ي��ِل ب��وادي ��ْت أَل��مَّ إذا
ُم��نْ��تَ��ِح��ُب لُ��بْ��ن��اَن ذُرا ف��ي أج��ابَ��ُه أَل��ٍم ذو األْه��راِم ثَ��رى ف��ي دع��ا وإْن
وال��ُع��ُش��ُب األْم��واُه م��ن��ه��م��ا تَ��ص��اَف��َح��ْت ُودَّه��م��ا واألْرُدنُّ ال��نِّ��ي��ُل أْخ��َل��َص ل��و
أُب وال��دَّ ال��ُج��وُد ن��اح��يَ��تَ��يْ��ه يَ��ُح��فُّ ِم��ْش��يَ��تَ��ه ال��َف��ْخ��ُر ��ى تَ��م��شَّ ب��ال��واِديَ��يْ��ِن
ال��ُق��ُض��ُب دونَ��ه َم��ض��اءً ه��ذا وس��اَل ِديَ��ٌم دونَ��ه س��خ��اءً ه��ذا ف��س��اَل
ُم��نْ��َس��ِك��ُب ح��يّ��اك وَك��ْم ال��رِّي��اِض م��ن ع��اِط��َرٌة ج��اَدتْ��َك ك��م لُ��ب��ن��اَن ن��س��ي��َم
َل��َه��ُب ب��ه��ا وأك��ب��اُد إل��ي��َك تَ��ْه��ف��و ��َرٌة ُم��َس��عَّ أنْ��ف��اٌس وال��َغ��ْرِب ��ْرِق ال��شَّ ف��ي
تَ��َع��ُب ال��ُع��ال ل��ك��ّن َريّ��اَك ِط��ي��ِب م��ن بَ��َدالً يَ��بْ��تَ��ُغ��وا ل��م ال��ُع��ال ِط��الُب ل��وال
ال��طَّ��َل��ُب! ب��ه يَ��ْرم��ي ل��ه��ا أل��ي��ٍف ع��ل��ى ب��اك��يَ��ٍة ال��ّش��اِم ب��ُربُ��وِع غ��اَدٍة ك��ْم
وال��ذََّه��ُب ال��َم��ْج��ُد وُح��الُه ويَ��نْ��ثَ��ن��ي َع��زي��َم��تُ��ه إالّ ح��ي��َل��ُة وال يَ��ْم��ض��ي
يَ��نْ��َق��ِل��ُب ك��ي��َف يَ��ْدري ل��ي��س وَع��ْزُم��ه ُم��نْ��َق��ِل��بً��ا ع��ن��ه ال��لَّ��ي��ال��ي َص��ْرُف يَ��ُك��رُّ
َوثَ��بُ��وا ُووثِ��بُ��وا م��ا إذا ِج��ي��اٌع أْس��ٌد َغ��ط��اِرف��ٌة أب��ط��اٌل (ُك��ولُ��ْم��َب) ب��أْرِض
ال��نُّ��َوُب ِوْرَدُه تَ��ح��اَم��ى َم��ض��اءٍ س��وى ُع��َدٌد وال ف��ي��ه��ا َع��َل��ٌم يَ��ْح��ِم��ه��ُم ل��م
ُم��ْغ��تَ��ِرُب ال��بَ��رِّ ف��ي َع��َم��ٌل وَج��يْ��ُش��ُه��ْم ُم��ْرتَ��ج��ٌل ال��بَ��ْح��ِر ف��ي أَم��ٌل أْس��ط��ولُ��ُه��ْم
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َع��َج��ُب َم��ْس��َل��ٌك َط��ْوٍد ُك��لِّ ذُرا وف��ي نَ��َه��ٌج َم��ْس��َرٌب ِخ��َض��مٍّ ب��ك��لِّ ل��ه��ْم
ُم��رتَ��ِق��ُب ب��ال��ش��اِم ل��ه��ا وك��ان إال ُم��نْ��تَ��َج��ٍع أْف��ِق ف��ي ب��اِرَق��ٌة تَ��بْ��ُد ل��م
��ُه��ُب ال��شُّ ك��ان��ت ُم��ذْ َم��نْ��ثُ��وَرٌة ��ْه��ُب ف��ال��شُّ نُ��ِث��ُروا ق��د األْرِض ف��ي أنّ��ه��م ع��ابَ��ُه��ْم م��ا
ُم��ْض��َط��َرُب ال��َك��ْوِن ف��ي ل��ه َح��يٍّ ف��ك��لُّ َم��ن��اِك��ِب��ه��ا ف��ي ُس��راءٌ يَ��ِض��ْرُه��ْم وَل��ْم
َرِك��ب��وا ص��اِع��ًدا َرْك��بً��ا ال��َم��َج��رَِّة إل��ى َوَج��دوا ول��و ال��دُّن��ي��ا ف��ي ال��َم��ن��اِه��َل راُدوا
وان��ت��َدب��وا ال��ج��وِّ ف��ي َس��بَ��بً��ا ل��ه��ا َم��دُّوا ُم��نْ��تَ��َج��ٌع ل��ل��ّراج��ي��َن ال��ش��م��ِس ف��ي ق��ي��َل أو
تَ��ْك��تَ��ِس��ُب ��ْع��ي ال��سَّ ب��ذاَك ال��لُّ��غ��اِت أمُّ َف��ِت��ئَ��ْت وم��ا َم��ْح��ُم��وًدا ال��َك��ْس��ِب إل��ى َس��َع��ْوا
يَ��ح��تْ��ِج��ُب ل��ي��س وَف��ْض��ٌل َج��دي��ٌد َع��يْ��ٌش ل��ه��ا ك��ان ��اِم��يُّ��ون ال��شَّ ك��ان ف��أي��َن
ال��َع��َرُب نَ��ْف��َس��ه��ا تُ��ص��اِف��ْح ف��ص��اِف��ُح��وه��ا تُ��ص��اِف��ُح��ُك��ْم ِم��ْص��ٍر بَ��ن��ي ع��ن يَ��دي ه��ذي
نُ��ُج��ُب س��اَدٌة بَ��ن��ي��ه��ا م��ن ُرب��وِع��ه��ا ع��ل��ى ع��اَج ال��ش��اُم إال ال��ِك��ن��انَ��ُة ف��م��ا
َع��تَ��ب��وا وال لُ��ْم��ن��ا ل��َم��ا وم��نْ��ُه��ْم م��نّ��ا س��ي��اَس��ِت��ِه��ْم ف��ي تَ��غ��اَل��ْوا ِرج��اٌل ل��وال
َك��تَ��بُ��وا ال��ذي ال��ذَّنْ��ِب ف��ي ال��َف��ْخ��ُر ف��إنَّ��م��ا ِت��ِه��ْم َم��َودَّ ف��ي ذَنْ��بً��ا ل��َي يَ��ْك��تُ��ب��وا إْن

الجامعة مرشوع تعضيد عىل الحّث يف (10)

١٩٠٨م سنة مايو ٨ يف برنتانيا» «تياترو يف أقيم الذي الحفل يف أنشدها

واألَدب��ا ال��ِع��ْل��َم أْح��يُ��وا ال��ل��ه َح��يّ��اُك��ُم
ال��َع��َرب��ا ف��ي��ُك��م يَ��نْ��ُش��ْر ال��ِع��ْل��َم تَ��نْ��ُش��روا إْن

ب��ج��اِم��َع��ٍة إالّ ل��ك��ْم ح��ي��اَة وال
وأبَ��ا ال��ُع��ال ل��ُط��الِب ��ا أمٍّ ت��ك��وُن

ش��اِه��َق��ٍة ك��لَّ وتَ��بْ��ن��ي ال��رِّج��اَل تَ��بْ��ن��ي
وال��َغ��َل��ب��ا ال��ِع��زَّ وتَ��بْ��ن��ي ال��َم��ع��ال��ي ِم��َن

ل��ك��ْم أق��وُل ال أس��اًس��ا ال��ُق��ل��وَب َض��ُع��وا
ال��ذََه��ب��ا أُْص��ِغ��ُر ف��إنِّ��ي ال��نُّ��ض��اَر َض��ُع��وا

وَدُع��وا ل��ه��ا ُس��وًرا ب��أْك��ب��اِدُك��ْم واب��نُ��وا
��بَ��ب��ا ال��سَّ أْع��ِرُف ف��إنِّ��ي ؛ ال��َع��ُدوِّ ق��ي��َل

يُ��َزوُِّق��ه م��ا ق��رأتُ��ْم إْن تَ��ْق��نَ��ُط��وا ال
َغ��َض��ب��ا ب��ه ويَ��ْرم��ي��ُك��ْم ال��َع��ِم��ي��ُد ذاَك
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َح��ص��اِئ��ُده تُ��ْغ��ن��ي ال ي��وَم وراِق��ب��وا
اك��تَ��َس��ب��ا ب��اّل��ذي س��يُ��ْج��َزى َح��يٍّ ف��ك��لُّ

ُم��َش��يَّ��َدًة أبْ��راًج��ا اإلْف��ِك ع��ل��ى بَ��نَ��ى
��ُه��ب��ا ال��شُّ يَ��نْ��َط��ُح بُ��ْرًج��ا ال��َح��قِّ ع��ل��ى ف��اب��نُ��وا

يُ��َق��وُِّض��ه ال ب��ِف��ْع��ٍل وج��اِوبُ��وه
َخ��ط��ب��ا أو ق��ال أنَّ��ى ال��ُم��َف��نِّ��ِد َق��ْوُل

أب��ًدا يَ��ْه��َج��ُع��وا ل��ْن إنَّ��ه��م تَ��ْه��َج��ُع��وا ال
ال��طَّ��َل��ب��ا أْج��ِم��ل��وا ول��ك��ْن وط��اِل��بُ��وُه��ْم

َدَرج��وا األَل��ى ال��َق��ْوِم نَ��ب��أ ج��اءك��ْم ه��ل
َع��َج��ب��ا ِذْك��ِرِه��ْم م��ْن ل��ل��َورى وَخ��لَّ��ف��وا

ف��ارتُ��ِه��نَ��ْت األْم��راُس (ب��ُق��ْرط��اَج��َة) َع��زْت
اض��َط��َرب��ا َح��بْ��لُ��ه��ا وأْم��س��ى ��ف��ي��ُن ال��سَّ ف��ي��ه��ا

َح��َرٍب ف��ي وال��َق��ْوُم َل��َه��ٍب ف��ي وال��َح��ْرُب
ُط��نُ��ب��ا ف��وَق��ُه��ْم ال��َم��ن��اي��ا نَ��ْق��ُع َم��دَّ ق��د

ُم��َع��طَّ��ل��ٌة وَج��واِري��ِه��ْم ب��ه��ا َودُّوا
َس��بَ��ب��ا ل��ه��ا ك��ان��ْت أْه��دابَ��ُه��ْم أّن ل��و

بَ��ِخ��َل��ْت ب��اّل��ذي ج��اَدْت ال��ِغ��ي��ُد ُه��ن��اِل��َك
َوَج��ب��ا ب��اّل��ذي ف��ق��اَم��ْت َدالالً ب��ه

ُس��ُف��نً��ا َس��رََّح��ْت َش��ْع��ٍر َغ��داِئ��َر َج��زَّْت
نَ��َش��ب��ا واس��تَ��ْرَج��َع��ْت َوَط��نً��ا واس��تَ��نْ��َق��ذَْت

ف��اب��تَ��َه��َج��ْت األْوط��اِن ع��ل��ى ُح��اله��ا رأْت
ذَه��ب��ا اّل��ذي ال��َح��ْل��ِي ع��ل��ى ��ْر تَ��َح��سَّ ول��م

ع��اِط��َل��ٌة وْه��ي ُح��ْس��نً��ا ذاَك وزاده��ا
َرِك��ب��ا أو ل��ل��َح��ْرِب َم��ش��ى َم��ْن ع��ل��ى تُ��ْزَه��ى

ل��ه اإلب��اءُ ح��اَك اّل��ذي و(ب��رث��ران)
وال��ِح��َق��ب��ا ال��دَّْه��َر أبْ��ل��ى ال��َف��ْخ��ِر م��ن ثَ��ْوبً��ا
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ل��ه: ق��ي��ل ث��ّم ح��ي��نً��ا األْس��ِر ف��ي أق��ام
وال��َح��َس��ب��ا ال��َم��ْج��َد تُ��َف��دِّي أْن ي��ِئ��ْن أَل��ْم

ل��ه��م: ف��ق��ال ُم��ْخ��ت��اٌر، أنْ��َت واْح��تَ��ِك��ْم ُق��ْل
وال��نَّ��َش��ب��ا ال��م��اَل نُ��ه��ي��ُن رج��اٌل إنّ��ا

ُم��َق��نْ��َط��َرًة ِت��بْ��ٍر م��ن ال��ق��ن��اط��ي��َر ُخ��ذوا
تَ��َع��ب��ا َع��دِّه��ا ف��ي خ��اِزنُ��ُك��ْم يَ��ُخ��وُر

ل��ه ت��س��ت��ط��ي��ُع ال ب��م��ا َح��َك��ْم��َت ق��ال��وا:
َل��ِع��ب��ا ُق��ْل��تَ��ه م��ا نَ��َرى نَ��ك��اُد َح��ْم��ال

غ��اِزَل��ٌة ال��َح��يِّ ف��ي م��ا وال��ل��ِه ف��ق��ال:
نَ��َص��ب��ا ِف��ْديَ��ت��ي ف��ي تَ��َرى ال��ِح��س��اِن م��ن

ِم��ْغ��َزلِ��ه��ا بَ��يْ��َع َك��لَّ��ف��وه��ا أنّ��ه��م ل��و
َرَغ��ب��ا ُق��وتَ��ه��ا ��ْت وَص��حَّ آلثَ��َرتْ��ن��ي

تَ��ِق��ف��وا ف��ال ال��ب��اق��ي األثَ��ُر ُه��َو ه��ذا
أَرب��ا ح��اَوْل��تُ��ُم إذا ال��ك��الِم ع��ن��د

أْض��ِربُ��ُه أْوَش��ْك��ُت َم��ث��الً وُدونَ��ُك��ْم
َك��ِذب��ا وإْن ِص��ْدًق��ا إْن ِم��ْص��َر وف��ي ف��ي��ك��ْم

يَ��أَل��ُف��ُه ك��اَن ق��د ام��َرءًا أّن َس��ِم��ْع��ُت
واص��َط��َح��ب��ا اإلْخ��الِص ع��ل��ى ف��ع��اش��ا َك��ْل��ٌب

يَ��نْ��َه��بُ��ُه وال��ج��وُع ب��ه ي��ْوًم��ا ف��َم��رَّ
وال��َع��ص��ب��ا ال��ِج��ْل��َد إال يُ��بْ��ِق ف��ل��م نَ��ْه��بً��ا

أبْ��َص��َره ح��ي��َن ع��ل��ي��ه ي��ب��ك��ي ف��َظ��لَّ
َس��َغ��ب��ا نَ��ْح��بَ��ه ويَ��ق��ض��ي َض��ْع��ًف��ا يَ��زوُل

أْرِغ��َف��ٌة يُ��ْم��ن��اُه وف��ي ع��ل��ي��ه يَ��ب��ك��ي
َوثَ��ب��ا َف��ْرَس��ٍخ م��ن ج��ائ��ٌع ش��اَم��ه��ا ل��و

أَل��ٍم ل��ذي ��وا َرقُّ وق��د َق��ْوٌم ف��ق��ال
ال��َع��َط��ب��ا يَ��ْس��تَ��ْق��ِب��ُل أَل��ٍم وذي يَ��بْ��ك��ي،

يَ��ْخ��ِط��ُف��ه ال��ُج��وع ق��ال: ال��َك��ْل��ِب؟ ذا َخ��ْط��ُب م��ا
ُم��ْغ��تَ��ِص��ب��ا ال��ن��اَب ف��ي��ه ويُ��نْ��ِش��ُب ِم��نِّ��ي
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زاِه��يَ��ًة: ال��رُّْغ��ف��اَن أبْ��َص��روا وق��د ق��ال��وا
ف��أب��ى؟ ع��اَل��ْج��تَ��ه ف��ه��ْل ال��دَّواءُ ه��ذا

َض��َرب��ْت ق��د ��حِّ ال��شُّ ودواع��ي أج��ابَ��ُه��ْم
ُح��ُج��ب��ا ال��ِق��َل��ى َف��ْرِط م��ن ��دي��ق��ي��ِن ال��صَّ ب��ي��ن

َم��َودَّتُ��ن��ا تَ��بْ��لُ��ْغ ل��م ال��َح��دِّ ل��ذل��َك
ُم��نْ��تَ��ِح��ب��ا ال��ي��وَم يَ��ران��ي أْن َك��ف��ى أم��ا

ج��اِري��ًة ال��َخ��دَّيْ��ِن ع��ل��ى ُدم��وع��ي ه��ذي
َل��َه��ب��ا يَ��ْرتَ��ع��ي ف��ؤادي وه��ذا ُح��ْزنً��ا

َم��َودَّتُ��ن��ا ك��ان��ت إْن ب��ال��ل��ِه أْق��َس��ْم��ُت
ُم��نْ��َق��َل��ب��ا األْم��ُر س��اءَ ال��َك��ْل��ِب ك��ص��اِح��ِب

ف��نَ��َرى ِم��ثْ��َل��ه ت��ك��ون��وا أن أع��ي��ذُُك��ْم
َدأب��ا ل��ك��م نُ��ْل��ف��ي وال بُ��ك��اءً م��ن��ك��ْم

ف��َل��ُك��ْم أْوط��اِن��ُك��ْم ف��ي ال��ل��َه تُ��ْق��ِرُض��وا إن
اك��تَ��تَ��ب��ا ل��ّل��ذي ُط��وبَ��ى ال��ُم��ج��اِه��ِد، أْج��ُر

األطفال رعاية (11)

١٩١٠م سنة أبريل ٨ يف األوبرا يف الجمعيّة هذه أقامته الذي الحفل يف أنشدها

ِح��ي��ال��ِي ب��ال��َع��راءِ َف��ت��اٌة ب��ْل ال، َخ��ي��اِل َط��يْ��ُف ذاَك أْم أرى َش��بَ��ًح��ا
وال��ي ِم��ْن ل��ه��ا وم��ا ُه��ن��اَك راٍع ل��ه��ا ف��م��ا ال��ُخ��ط��وِب ب��َم��دَرَج��ِة أْم��َس��ْت
ِط��واِل ذََك��يْ��َن ب��أنّ��اٍت ن��اًرا َل��يْ��ِل��ه��ا َف��ْح��َم��ة تُ��ع��ي��ُد تَ��ك��اُد َح��ْس��رى،
م��ال��ي؟ ال��وج��ي��َع��َة أش��اِط��ُره��ا م��ال��ي ب��ه��ا؟ َخ��ْط��ب��ي وم��ا َع��َج��ب��ا، َخ��ْط��بُ��ه��ا، م��ا
ِن��ب��اِل إثْ��َر َع��َط��ْف��َن ال��نِّ��ب��اِل َوْق��ُع م��ْس��َم��ع��ي ف��ي ولِ��َص��ْوت��ه��ا دانَ��يْ��تُ��ه��ا
األط��الِل م��ن َط��َل��ٍل ع��ل��ى َرْس��ٌم ك��أنّ��ه��ا وه��ي أنْ��ِت؟ َم��ْن وَس��أْل��تَ��ه��ا:
َل��ي��ال��ي ُم��نْ��ذُ ال��َغ��ْم��ِض َط��ْع��َم تَ��ْدِر ل��م ح��اِم��ٌل وق��ال��ت: َج��َزع��ا ف��تَ��َم��ْل��َم��َل��ْت
وال��خ��اِل ��ه��ا ب��َع��مِّ ال��ِح��م��اُم وم��ض��ى ��ه��ا أمُّ وم��اتَ��ْت وال��ُده��ا، م��اَت ق��د
ال��َه��طَّ��اِل ب��َدْم��ِع��ه��ا ال��بُ��ك��اءُ وَج��َرى ل��س��انَ��ه��ا ال��ح��ي��اءُ َح��بَ��س ه��ن��ا وإل��ى
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أْم��ث��ال��ي أْم��ث��ال��ه��ا ع��ل��ى يَ��ْح��نُ��و وإنّ��م��ا ال��ف��ت��اُة تُ��ْخ��ف��ي م��ا ف��َع��ِل��ْم��ُت
ِت��ْم��ث��اِل إل��ى يَ��ْرن��و َه��يْ��َك��ٍل ف��ي ع��اِب��ٌد ك��أنِّ��ي أن��ُظ��ُره��ا ووَق��ْف��ُت
األثْ��ق��اِل ف��واِدُح ب��زواِل��ه��نَّ ��َل��ْت تَ��َك��فَّ ال��ج��م��اِل آي��اِت ورأي��ُت
ب��ُه��زاِل األس��ى روََّع��ه��ا َه��يْ��ف��اءَ ك��ق��اَم��ٍة ال��نُّ��ف��وِس ف��ي أْف��َع��ُل ش��يءَ ال
ك��اآلِل ف��أْص��بَ��َح��ْت ال��نَّ��ه��اِر َش��ْم��َس ب��َدت إذا تُ��ري��َك ك��ان��ْت غ��اَدٍة أو
ب��ال��ي َش��نٌّ ويَ��س��ي��ُر َق��ب��ِره م��ن َم��يِّ��ٌت أيَ��نْ��َه��ُض ق��ال��ت: ان��َه��ض��ي، ق��ل��ُت:
ِخ��الِل ُع��وَد َح��َم��ْل��ُت ح��ي��َن ��ْل��ُت ُح��مِّ وك��أنّ��ن��ي َع��ْظ��ِم��ه��ا َه��يْ��َك��َل ف��َح��َم��ْل��ُت
األط��ف��اِل) ِرع��ايَ��ِة (داَر ب��ال��لَّ��ي��ِل ��ًم��ا ُم��تَ��يَ��مِّ ال��ُخ��ط��ا أنْ��تَ��ِه��ُب وَط��ِف��ْق��ُت
ب��َزواِل وُم��ْؤِذٌن ال��َح��ي��اِة ب��اَب ف��ط��اِرٌق ب��اِئ��َس��يْ��ِن: وأْح��ِم��ُل أْم��ِش��ي
واإلْع��واِل اإلش��ف��اِق م��ن ل��ُه��م��ا ث��اِل��ث أن��ا وك��أنَّ��م��ا أبْ��ك��ي��ِه��م��ا
ل��ُس��ؤاِل ��بً��ا ُم��تَ��رقِّ وال أَح��ًدا ُم��تَ��َه��يِّ��بً��ا ال ال��داِر ب��اَب وَط��َرْق��ُت
ُم��ب��ال��ي غ��ي��َر ال��داِر َربِّ َط��ْرَق أو أْس��ف��اِرِه ِم��ْن آَب ال��ُم��س��اِف��ِر َط��ْرَق
ِع��ج��اِل ُم��ْدِل��ِج��ي��َن َم��ْرض��ى َدّق��اُت اف��تَ��ح��وا أال تَ��ص��ي��ُح: ب��أص��واٍت وإذا
ال��ح��اِل ف��ي تَ��َط��وََّع��ْت ال��ج��م��ي��ِل ُص��نْ��َع ُع��وَِّدْت ط��اِه��راٍت ب��أيْ��ٍد وإذا
ل��ل��م��اِل ال ال��ل��ِه ل��َوْج��ِه ب��ع��ًض��ا بَ��ْع��ُض��ه��ا ال��َم��بَ��رَِّة ف��ي تُ��س��اب��ُق ج��اءَْت
وتُ��وال��ي ِط��ْف��َل��ه��ا تَ��ْك��ألُ ك��األمِّ ح��اِم��ٌل أن��ا م��ا ب��ال��رِّْف��ِق ف��ت��ن��اَوَل��ْت
ع��ال��ي م��ك��ان ف��ي ال��َوس��اِئ��ِد ف��وَق ب��ه��ا وإذا ��ٌر ُم��َش��مِّ ال��ط��ب��ي��ُب وإذا
اآلِل ك��ب��ْع��ِض َض��يْ��َف��ِت��ِه��ْم ب��س��ري��ِر وَط��وَّف��وا ال��دَّواءِ ب��أن��واِع ج��اءُوا
ال��َق��تَ��اِل داِئ��ه��ا َم��ْك��َم��َن ويَ��روُد خ��اِف��تً��ا نَ��بْ��ًض��ا يَ��ُج��سُّ ال��طَّ��ب��ي��ُب وَج��ث��ا
ِن��م��اِل َدب��ي��َب أْم ق��ْل��ٍب َدّق��اِت َق��ْل��بَ��ه��ا ل��يَ��بْ��ل��و َدنَ��ا ح��ي��َن يَ��ْدِر ل��م
ال��ب��اِل َرض��يَّ ُم��نْ��َش��ِرًح��ا وَخ��َرْج��ُت أه��ِل��ه��ا ف��ي وتَ��َرْك��تُ��ه��ا ودَّْع��تُ��ه��ا
األْع��م��اِل وص��اِل��ِح ل��ل��ب��اِق��ي��اِت تَ��َج��رَّدوا ال��ذي��ن ُش��ْك��ِر َع��ْن وَع��َج��ْزُت
ال��ع��ال��ي وال��ُش��ع��وُر ال��ُم��روءَُة ِت��ل��ك اس��ِم��ه��ا ع��ن ��ؤاِل ب��ال��سُّ يُ��ْخ��ِج��ل��وه��ا ل��م
اإلذْالِل ع��ن ب��ح��اِم��ِل��ه��ا تَ��نْ��ب��و ص��ن��ي��ع��ٌة األن��اِم ف��ي ��ن��اِئ��ِع ال��صَّ خ��ي��ُر
نَ��واِل َخ��يْ��ُر ف��ذاَك ال��ُوُج��وِه م��اءُ ل��ه يُ��ْه��َرْق ول��م أتَ��ى ال��نَّ��واُل وإذا
ال��بُ��ّخ��اِل ف��ي يُ��َع��دُّ — ال��َج��واُد وه��و — ف��إنّ��ه ال��س��ؤاِل بَ��ْع��ِد ِم��ْن ج��اَد َم��ْن
األح��واِل س��يِّ��ِئ ال��َوج��ي��ع��ِة َج��مِّ ب��ائ��ٍس ِم��ْن ف��َك��ْم َدرُُّه��ُم ل��ل��ِه
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إْق��الِل إل��ى ُس��ْق��ٍم، إل��ى ُع��ْرٍي، إل��ى ُج��وٍع، ف��ِم��ْن ال��دُّن��ي��ا، ب��ه تَ��ْرم��ي
خ��ال��ِي وَج��يْ��ٌب ُم��َروََّع��ٌة نَ��ْف��ٌس واِج��ٌف وَق��ْل��ٌب ��َدٌة ُم��َس��هَّ َع��يْ��ٌن
األْس��م��اِل ِت��ْل��ُك��ُم ف��ي ك��اس��يً��ا أْم يَ��َرى أُع��ري��انً��ا ن��اِظ��ُره يَ��ْدِر ل��م
ِغ��ْرب��اِل م��ن يُ��ِط��لُّ ال��ُخ��روِق َخ��ْل��َف ثَ��ْوب��ه ف��ي ِج��ْس��ِم��ه ن��اِح��َل ف��ك��أّن
ال��ُم��ْغ��ت��اِل ف��ري��َس��ُة ت��ل��َك ، َح��رُّ ي��ا ب��أْع��َزٍل َظ��ِف��ْرَت ق��د ف��اح��ِم��ْل، بَ��ْرُد، ي��ا
وال��ي ُم��روءَُة ي��ا ��ي ِرقِّ نَ��ْف��ُس ي��ا تَ��ف��طَّ��ري ُق��ل��وُب ي��ا ��ي، ُس��حِّ َع��يْ��ُن ي��ا
اآلج��اِل ل��خ��اِط��ِف ال��َم��ج��اُل وَخ��ال َش��ق��اُؤه ع��ل��ي��ه َل��َق��ض��ى ل��والُه��ُم
األح��م��اِل ثَ��ق��ي��َل��ة ال��ف��ق��ي��ِر نَ��ْف��ِس ع��ل��ى َوْق��ًف��ا ال��رَّدى ك��ان ل��والُه��ُم
واألْوج��اِل األْوج��اِع ِم��َن َس��ِه��روا األل��ى ع��ل��ى ال��س��اِه��ري��َن َدرُّ ل��ل��ِه
واألْج��ي��اِل األْدي��اِن َم��َدن��يّ��ُة ب��ه ج��اءَْت م��ا ب��َخ��ي��ِر ال��ق��ائ��م��ي��ن
واإلْم��ح��اِل ال��بُ��ْؤِس أه��ل ورب��ي��ِع وُح��م��اِت��ِه وَك��ْه��ِف��ه ال��ي��ت��ي��ِم أْه��ِل
اإلْه��م��اِل ع��واِق��َب تَ��ْج��َه��ل��وَن ال ف��إنّ��ك��م ال��ّص��ال��ح��اِت ف��ي تُ��ْه��ِم��ل��وا ال
َف��ّع��اِل ل��ق��اِئ��ٍل — تَ��ع��َل��ُم��وَن ل��و — ح��اَج��ٍة ف��ي ُف��َق��راءَُك��ْم أرى إنِّ��ي
ال��نّ��ال ل��ل��َج��واد َس��بْ��ٍق َم��يْ��داُن أم��اَم��ُك��ْم ف��ه��َي ال��َخ��يْ��راِت ف��تَ��س��ابَ��ُق��وا
األْم��ث��اِل َع��ْش��َرُة اإلث��ابَ��ِة ي��وَم إح��س��اِن��ِه��ْم ع��ل��ى ل��ه��ْم وال��ُم��ْح��ِس��نُ��ون
ِم��ْك��ي��اِل وع��ن َوْزٍن وَع��ْن َع��دٍّ ع��ْن يَ��ِج��لُّ ال��ُم��ْح��س��ن��ي��َن َربِّ وَج��زاءُ

ببورسعيد البنات مدرسة (12)

املدرسة تلك إلعانة ١٩١٠م سنة مايو ٢٩ يف ببورسعيد أقيم حفل يف أنشدها

ال��ِع��ّش��اِق ك��ث��ي��َرِة ِم��ْص��َر ُح��بِّ ف��ي ويُ��الق��ي ع��اِش��ُق يُ��ك��اِب��ُد ذا ك��م
األط��واِق ع��ن َخ��َرَج��ْت ق��د ِم��ْص��ُر ي��ا َص��ب��ابَ��ًة ه��واِك ف��ي ألْح��ِم��ُل إنِّ��ي
راق��ي َش��ْع��ٌب ِح��م��اِك ك��ري��َم يَ��ح��م��ي َط��ل��ي��َق��ًة أراك م��ت��ى ع��ل��ي��ك َل��َه��ف��ي
واإلنْ��ف��اِق ي��ديْ��ِك ب��ي��ن ب��ال��بَ��ذِْل ُم��تَ��يَّ��ٌم ال��ِخ��الل ب��َم��ْح��م��وِد َك��ِل��ٌف
وتَ��الق��ي ب��أْوبَ��ٍة ال��َغ��ري��ِب َط��َرَب ك��ري��َم��ًة ال��ِخ��الُل ل��تُ��ْط��ِربُ��ن��ي إنّ��ي
ال��ُم��ش��ت��اِق ه��زََّة ال��ش��م��ائ��ِل ب��ي��ن وال��نَّ��دى ال��ُم��روءَِة ِذْك��رى وتَ��ُه��زُّن��ي
وِس��ب��اِق تَ��ن��اُف��ٍس ب��يْ��َن ��ْرُب وال��شَّ ِم��زاج��ه��ا َص��ف��اءِ ف��ي ال��ب��اب��ل��يّ��ة م��ا
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��اق��ي ال��سَّ َج��ب��ي��ِن م��ن يُ��ْش��ِرُق وال��بَ��ْدُر وتَ��خ��تَ��ف��ي ال��ُك��ئ��وس ف��ي ت��ب��دو وال��ش��م��ُس
األذْواِق َس��الَم��ُة م��اَزَج��تْ��ُه ق��د ط��اِه��ٍر ك��ري��ٍم ُخ��لُ��ق م��ن ب��أَل��ذَّ
األرزاِق ��ُم ُم��َق��سِّ اص��ط��ف��اَك ف��ق��د َم��ْح��م��ودًة َخ��ل��ي��ق��ًة ُرِزْق��َت ف��إذا
األْخ��الِق َم��ك��اِرُم وذَاَك ِع��ْل��ٌم، وذا م��اٌل، َح��ظُّ��ه ه��ذا ف��ال��ن��اُس
اإلْم��الِق ن��ه��ايَ��َة ك��اَن ب��ال��ِع��ْل��م ��نً��ا ُم��َح��صَّ تَ��دَِّخ��ْرُه ل��م إْن وال��م��اُل
اإلْخ��ف��اِق َم��ط��يَّ��َة ك��ان تُ��ْع��ل��ي��ه ش��م��اِئ��ٌل تَ��ْك��تَ��ِن��ْف��ه ل��م إْن وال��ِع��ْل��ُم
ب��َخ��الِق َربُّ��ه ْج يُ��تَ��وَّ ل��ْم م��ا َوْح��َدُه يَ��نْ��َف��ُع ال��ِع��ْل��َم تَ��ْح��َس��بَ��نَّ ال
وِف��راِق وق��ط��ي��ع��ٍة ل��وق��ي��ع��ٍة َح��ب��ائ��الً ال��ُع��ل��وَم َم��دَّ ع��ال��ٍم ك��م
َط��الِق ُم��ْس��تَ��َح��لِّ أو ل��َم��ك��ي��َدٍة ِف��ْق��َه��ُه يَ��ْرُص��ُد َظ��لَّ ق��ْوٍم وَف��ق��ي��ِه
ِن��ف��اِق ت��لِّ ف��ْوَق ل��ك��ْن ك��ال��بُ��ْرِج ِع��م��اَم��ٌة ع��ل��ي��ه نُ��ِص��بَ��ْت وق��د يَ��م��ش��ي
ِش��ق��اِق ِخ��ْدُن يَ��ْدع��وَن اّل��ذي أنَّ َدَرْوا وم��ا ��ق��اِق ال��شِّ ع��ن��د يَ��ْدع��ونَ��ه
ال��َخ��الِّق ش��ري��َع��ُة تُ��ِح��لُّ ال م��ا ل��ط��بِّ��ِه أَح��لَّ ق��د َق��ْوٍم وط��ب��ي��ِب
ُم��ْه��راِق َدٍم م��ن ال��دَّواِن��َق َج��َم��َع وت��ارًة ال��بُ��ط��وِن ف��ي األِج��نَّ��َة َق��تَ��ل
ال��َح��الِّق ت��ج��اِرُب ال��َف��خ��اِر ي��وَم ِع��ْل��ِم��ه ت��ج��اِرِب م��ن وأثْ��َم��ُن أْغ��ل��ى
ال��ِم��ْط��راِق ال��ع��اِم��ِل ِرزِق ِم��ْف��ت��اُح ��ه ب��ك��فِّ ب��اَت ل��ل��نِّ��ي��ِل وُم��َه��نْ��ِدٍس
ال��بَ��رَّاِق األْص��َف��ِر َط��ْوَع ب��ال��م��اءِ ��ه ك��فُّ ل��ل��َخ��الِئ��ق وتَ��يْ��بَ��ُس تَ��نْ��دى
��رَّاِق ال��سَّ ال��خ��ائ��ِن َح��دُّ ��ْل��ِب ال��سَّ ف��ي ف��َح��دُّه َه��واُه م��ن يَ��ْل��وي ش��يءَ ال
اإلْح��راِق َل��ظ��ى أو األن��اِم��ِل َق��ْط��َع يَ��م��ي��نُ��ه تَ��ْس��تَ��ِح��قُّ ق��ْوٍم وأدي��ِب
راق��ي ُرْق��يَ��ُة ��ح��ِر ال��سِّ ف��ي ف��ك��أنّ��ه ب��ي��انُ��ه ب��ال��ُع��ق��وِل ويَ��ل��َع��ُب يَ��ْل��ُه��و
األْوراِق ع��ل��ى ويَ��نْ��ُف��ثُ��ه ��ا ُس��مٍّ لُ��ع��ابُ��ه يَ��ُم��جُّ ق��َل��ٌم ��ه ك��فِّ ف��ي
اإلْش��راِق ُع��ْل��ِويّ��ُة ُق��ْدِس��يّ��ٌة ��ٌع نُ��صَّ ب��ي��ٌض وه��ي ال��ح��ق��ائ��َق يَ��ِرُد
ِن��ط��اِق أْل��ُف ال��تَّ��ْم��وي��ه ُظ��ْل��م��ة م��ن َج��نَ��ب��ات��ه��ا ع��ل��ى س��وًدا ف��يَ��ُردُّه��ا
األْع��ن��اِق ع��ل��ى ِث��ْق��ٌل ف��ح��ي��اتُ��ه نَ��ْف��ُس��ه ��ِر ال��ُم��َط��هَّ ال��َح��قِّ ع��ن َع��ِريَ��ْت
��بّ��اِق ال��سَّ ويَ��راِع��ه ب��بَ��ي��اِن��ه َق��ْوَم��ُه ألْس��َع��َد ُخ��لُ��ٍق ذا ك��ان ل��و
اإلْخ��ف��اِق ذل��َك ِع��ّل��ُة ��رِق ال��شَّ ف��ي ف��إنّ��ه��ا ال��نِّ��س��اء ب��تَ��ْرب��ي��ِة ل��ي َم��ْن
األْع��راِق ط��يِّ��َب ش��ْع��بً��ا أْع��َدْدَت أْع��َدْدتَ��ه��ا إذا َم��ْدَرَس��ٌة األمُّ
إي��راِق أيَّ��م��ا أْوَرَق ب��ال��رِّيِّ ال��َح��ي��ا ��َده تَ��َع��هَّ إْن َرْوٌض األمُّ
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اآلف��اِق َم��َدى م��آِث��ُرُه��ْم َش��َغ��َل��ْت األَُل��ى األس��اِت��ذَة أُْس��ت��اذُ األُمُّ
األس��واِق ف��ي يَ��ُج��ْل��َن ال��رِّج��اِل ب��ي��ن َس��واِف��ًرا ال��نِّ��س��اءَ َدُع��وا أق��وُل ال أن��ا
واق��ي ِم��ْن وال ِرْق��بَ��تَ��ه يَ��ْح��ذَْرَن وازٍع ِم��ْن ال أَرْدَن ح��ي��ُث يَ��ْدُرْج��َن
األْح��داِق نَ��واِع��ِس واِج��ب��اِت َع��ْن ل��واِه��يً��ا ال��رِّج��اِل أْف��ع��اَل يَ��ْف��َع��ْل��َن
وال��ِم��ْزراِق ��يْ��ِف ال��سَّ َربِّ ك��ش��ئ��ون ك��ث��ي��رٌة ُش��ئ��ونُ��ُه��نَّ ُدورِه��ّن ف��ي
واإلْره��اِق وال��تَّ��ْض��ي��ي��ِق ال��َح��ْج��ِب ف��ي تُ��ْس��ِرُف��وا أْن أْدع��وُك��ُم وال ك��الَّ
األْح��ق��اِق ف��ي تُ��ص��اُن ��ي��اِع ال��ضَّ َخ��ْوَف وَج��واِه��ًرا ُح��ًل��ى ِن��س��اُؤُك��ُم ل��يْ��َس��ْت
وِط��ب��اِق َم��خ��اِدٍع ب��يْ��َن ال��دُّوِر ف��ي يُ��ْق��تَ��نَ��ى أث��اثً��ا ن��س��اؤُك��ُم َل��يْ��َس��ْت
بَ��واِق��ي ال��ُج��م��وِد ع��ل��ى وُه��نَّ ُدَوالً أْدواِره��ا ف��ي األْزم��اُن تَ��تَ��َش��كَّ��ُل
واإلْط��الِق ال��تّ��ق��ي��ي��د ف��ي ��رُّ ف��ال��شَّ وأنْ��ِص��ف��وا ال��ح��اَل��تَ��يْ��ِن ف��ي ��ط��وا َف��تَ��َوسَّ
َوث��اِق خ��ي��ُر ل��ُه��ّن ال��َم��ْوِق��َف��يْ��ِن ف��ي إنّ��ه��ا ال��ف��ض��ي��ل��ة ع��ل��ى ال��بَ��ن��اِت َربُّ��وا
ال��ب��اق��ي ال��َح��ي��اءِ وع��ل��ى ال��ُه��دى ن��وَر ب��ن��اتُ��ُك��ْم تَ��ْس��تَ��ب��ي��َن أْن وع��ل��ي��ُك��م

١٩١١م) سنة فرباير أّول يف (نرشت األطفال رعاية ملجأ (13)

القطار بوصف استهلها وقد باألوبرا، األطفال رعاية جماعة أقامته حفل يف أنشدها

ال��ظَّ��الِم َج��ْوَف يَ��ُش��قُّ ِش��ه��اٌب أْم ال��َغ��م��اِم ف��ي أْوَم��َض��ْت ال��بَ��ْرِق َص��ْف��َح��ُة
األْوه��اِم َس��واِب��َق ف��أْع��ي��ا ـ��ِد ال��َق��ْص��ـ إل��ى ط��اَر ال��بُ��خ��اِر َس��ل��ي��ُل أْم
ال��ُم��تَ��رام��ي ِج��ْرِم��ه ِظ��لِّ ع��ل��ى ـ��ُن ال��َع��يْ��ـ تَ��ِق��ُف تَ��َك��ْد ل��م ك��ال��لَّ��ْم��ِح َم��رَّ
َم��ن��اِم أو يَ��ْق��ظ��ٍة ف��ي تَ��ولَّ��ى ـ��ِه ك��اس��ي��ـ يَ��دِر ل��م ��ب��اِب ال��شَّ َك��َش��ْرِخ أو
األْق��داِم َم��واِق��ُع وخ��انَ��ْت ـ��ُل ال��لَّ��يْ��ـ اع��ت��َك��َر إذا ��رى ال��سُّ يُ��ب��ال��ي ال
اإلْظ��الِم َوْح��َش��ُة تُ��َض��ْع��ِض��ْع��ه ل��م وح��ي��دا وال��َف��ي��اف��ي ال��ِب��ي��َد يَ��ْق��َط��ُع
ال��َم��واِم��ي ب��ي��َن ال��َه��ج��ي��ر ي��وَم ـ��بِّ ال��ْض��ـ ِدم��اَغ يُ��ذي��ُب م��ا يَ��ثْ��ن��ي��ه ل��ي��َس
ال��خ��ي��اِم ب��ي��ن ال��زَّْم��َه��ري��ِر ف��ي ِب��َح ال��ن��ا يُ��ْخ��ِرس م��ا يَ��ْع��تَ��ري��ه وال ال
��ه��اِم ال��سِّ ط��ائ��ش��اُت وراَع��تْ��ه ـ��ُد ��يْ��ـ ال��صَّ أْزَع��َج��ُه ك��ال��ظَّ��ل��ي��ِم ه��اِئ��ٌم
ال��َم��رام��ي ب��ج��اِن��بَ��يْ��ه تُ��ْرَم��ى َح��يْ��ُث ويَ��ْه��وي ال��نَّ��ج��اءِ ف��ي يَ��ْش��تَ��دُّ ف��ه��و
ال��رَّغ��اِم َف��ْوَق ال��رَّْق��ط��اءِ ك��ان��س��ي��اِب َح��دي��ٍد ف��وَق يَ��نْ��س��اُب َح��دي��ًدا ي��ا
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ِم��ْق��داِم ��ٍر ُم��َش��مِّ ب��ِذَراَع��ْي وَغ��ْربً��ا ش��ْرًق��ا ال��ب��الَد َم��َس��ْح��َت ق��د
��راِم ال��ضِّ ُم��ْس��تَ��دي��ُم ِب��َج��نْ��بَ��يَّ م��ا ل��ك��ْن ب��َج��نْ��بَ��يَّ م��ا َج��نْ��بَ��يْ��َك ب��ي��ن
ال��َغ��راِم أْه��ِل َزف��ي��َر تُ��ري��ن��ا ـ��َت ك��نْ��ـ وإْن ال��َغ��راَم ت��ع��ِرُف ال أن��ت
ال��َه��وام��ي ال��دُّم��وُع ه��ذه ف��م��ا ـ��ِف اإلْل��ـ إل��ى ال��ح��ن��ي��َن تَ��ْع��ِرُف ال أن��َت
ال��ُع��راِم ش��دي��ُد ال��ُق��وى ش��دي��ُد ـ��ِن األيْ��ـ ع��ل��ى َج��ْل��ٌد ال��ف��ؤاِد ق��اس��ي أن��َت
ال��ُم��ْس��تَ��ه��اِم أذى ف��ي وأْس��َرْف��َت بً��ا أْح��ب��ا ب��ال��بَ��يْ��ِن أُرْع��َت تُ��ب��ال��ي ال
ب��اآلراِم األُس��وَد وَخ��َل��ْط��َت ص��ع��ي��ٍد ف��وَق األع��داءَ َج��َم��ْع��َت أْم
ال��َك��الِم ِن��ط��اُق َوْص��ِف��ه َع��ْن ض��اَق َع��ج��ي��بً��ا ف��ي��َك ش��ِه��ْدُت ق��د إنّ��ن��ي
ال��تّ��م��اِم ل��يْ��ُل وال��لَّ��يْ��ُل ِق��ي��اٌم ـ��ِر ال��ِج��ْس��ـ ع��ل��ى ونَ��ْح��ُن ب��ن��ا ي��وًم��ا َج��ْزَت
ُزؤاِم َم��م��اٍت م��ن ��يْ��ِن ص��فَّ ب��ي��ن يَ��ْه��وي ال��ِج��ْس��ِر إل��ى راِك��ٌب وإذا
رام��ي ال��م��ق��ادي��ر م��ن َرم��اُه ق��د ال��َح��ن��اي��ا ِت��ْل��َك ب��ي��ن ��ْه��ِم ك��ال��سَّ َم��رَّ
ط��ام��ي وال��ن��ه��ُر ال��ق��ض��اءُ يَ��تَّ��ق��ي��ه َغ��ْم��ٌر وال��م��اءُ ال��م��اءِ ف��ي ف��تَ��ردَّى
ال��َح��م��اِم ف��وَق ال��ُع��ق��اِب ان��ِق��ض��اَض ءِ ال��م��ا ف��ي ان��َق��ضَّ ق��د س��اِب��ٌح وإذا
اإلْح��ج��اِم َم��واِق��َف يَ��ْع��وَّْد ل��م ب��َع��ْزٍم ال��ُح��تُ��وِف لُ��ّج��ِة ف��ي غ��اَص
ال��لِّ��زاِم ال��َه��الِك يَ��ِد م��ن َس��لَّ��ه ِج��ْس��ًم��ا يَ��ْح��ِم��ُل وع��اد ف��ي��ه��ا غ��اَب
��ْم��ص��اِم ال��صَّ ال��ُم��َه��نَّ��ِد َك��ب��الءِ أبْ��ل��ى ال��َه��ْوَل، ص��اَرَع ال��َم��ْوَج، ك��اَف��َح
اْغ��ِت��ن��اِم ِغ��بَّ ال��َك��ِم��يِّ ُرج��وَع ـ��ِر ال��نَّ��ْه��ـ ش��اط��ئ إل��ى راِج��ًع��ا وانْ��ثَ��ن��ى
األيّ��اِم َع��ج��ائ��ِب إح��دى ت��ل��ك وص��اح��وا ذاه��ل��ي��َن ال��ن��اُس وَق��َف
األن��اِم َربُّ َج��لَّ ال��نَّ��ْه��ِر، ِم��َن ـ��ِر، ال��ِج��ْس��ـ ِم��َن ال��ِق��ط��اِر، م��ن أنَ��ج��اٌة
ال��زِّح��اِم ذاَك ُص��ف��وِف م��ن بَ��َرَزْت ف��ت��اٍة ِم��ْن َع��َل��ْت َص��يْ��َح��ٌة وإذا
األيْ��ت��اِم ِرع��ايَ��ِة ُع��ْق��بَ��ى ت��ل��َك ون��اَدْت ال��خ��ط��ي��ِب َم��ْوِق��َف وَق��َف��ْت
ال��ِح��م��اِم أنْ��ِف َرْغ��َم وح��اَط��تْ��ُه ـ��ُه ��تْ��ـ تَ��َل��قَّ ��ا أُك��فٍّ ت��ح��تَ��ه بَ��َس��َط��ْت
ال��ِك��راِم ِح��ي��اِض ع��ن ��رَّ ال��شَّ يَ��ْدَف��ُع س��وٌر ال��م��ع��ذَِّب ال��ب��اِئ��س َدْع��َوُة
ال��لِّ��ئ��اِم ِرق��اِب ع��ل��ى وس��يْ��ٌف ـ��ِي ال��بَ��ْغ��ـ وذي ال��بَ��خ��ي��ِل ع��ل��ى َح��ْرٌب وه��ي
��ق��اِم ال��سِّ ع��اِدي��ات م��ن وح��م��ان��ي ِع��ْرض��ي ص��اَن ق��د ال��ك��ري��َم ه��ذا إنَّ
وَط��ع��اِم وبَ��ْدَرٍة ب��ِك��س��اءٍ وَح��ب��ان��ي وع��اَل��ن��ي ِط��ْف��ل��ي ع��اَل
ال��ِق��ي��اِم َخ��يْ��َر ال��ل��ِه ف��ي وق��اُم��وا ِس ال��بُ��ْؤ ذَوي أغ��اثُ��وا َم��ْع��َش��ر م��ن وه��و
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ظ��ام��ي ك��لُّ ��ه يَ��ُؤمُّ ِوْرٍد َخ��يْ��َر ف��ك��ان��ت داًرا ل��ل��ب��رِّ وأق��اُم��وا
��الِم ال��سَّ داُر ل��ل��ب��ائ��س��اِت ف��ه��ي َح��ن��انً��ا وف��اَض��ْت َرح��م��ًة ُم��ِل��ئ��ْت
أم��ام��ي يَ��ْس��ري ال��رَّج��اءِ وُش��ع��اُع َورائ��ي يَ��ْج��ري ��ق��اءُ وال��شَّ ُزْرتُ��ه��ا
آالم��ي ع��ن ُه��ن��اَك س��أل��ون��ي ول��ك��ْن ال��ف��ت��اُة؟ َم��ِن ي��ق��ول��وا: ل��ْم
ال��ُم��داِم ُم��نْ��ِع��ش��اِت م��ن ب��أْح��ل��ى ـ��ِه تُ��واس��ي��ـ ال��َغ��ري��ِق إل��ى أْه��َوْت ث��ّم
ال��ِع��ظ��اِم األي��ادي ص��اِح��ُب نَ��َج��ا ق��د وص��اَح��ْت ُش��ْك��ًرا راَح��تَ��يْ��ه ق��بَّ��َل��ْت
واإلنْ��ع��اِم ال��زَّك��اِة ب��ف��ْض��ِل ِت ال��َم��ْو م��ن ال��َج��واُد ال��ُم��نْ��ِع��ُم نَ��ج��ا ق��د
ال��َم��ق��اِم ذاَك َج��الُل م��نّ��ا ـ��ُف��َس األنْ��ـ َم��أل وق��د ب��ه��ا ف��أَط��ْف��ن��ا
ال��بَ��ّس��اِم ثَ��ْغ��ِره��ا ف��ي ت��ج��لَّ��ى إذ تَ��ج��لَّ��ى ال��َوف��اءِ ثَ��ْغ��َر وَش��ِه��ْدن��ا
ال��ُه��م��اِم ذاَك َش��ْخ��ِص ف��ي تَ��بَ��ّدى ِر وال��ِب��ْر ال��ُم��روءَِة َش��ْخ��َص ورأيْ��ن��ا
��ي��اِم ال��صِّ ق��بْ��َل ��الِة ال��صَّ َق��بْ��َل ـ��ه ال��ل��ـ س��ب��ي��ُل ال��زَّك��اَة أنَّ وَع��ِل��ْم��ن��ا
اإلس��الِْم ف��ي األْرك��اِن ُرْك��ُن ف��ه��َي ب��ذْك��ٍر ال��ِك��ت��اِب ف��ي ال��ل��ه ��ه��ا َخ��صَّ
ِق��واِم خ��ي��َر ��ع��وب ال��شُّ ل��ح��ي��اِة وظ��لَّ��ْت ال��ي��ق��ي��ن َم��بْ��دأ بَ��دأْت
ال��ُح��ط��اِم اق��ِت��ن��اء ع��ل��ى وأْه��وى ـ��ي��ا ال��دُّنْ��ـ َج��َم��َع َم��ْن ب��ال��زَّك��اِة َوف��ى ل��و
واآلث��اِم ��روِر ال��شُّ ل��ُرك��وِب تَ��َص��دَّى أو ُم��ْع��ِدٌم ال��ُج��وَع ش��َك��ا م��ا
ِذم��اِم أو ب��ِش��ْرَع��ٍة يُ��ب��ال��ي ال ش��ري��ًدا ط��ري��ًدا رأَس��ه راِك��بً��ا
ال��ُح��س��اِم ب��َح��دِّ ُق��وتَ��ه آِخ��ذًا ف��ي��ه ال��ل��ِه َوص��يّ��ِة ع��ْن س��ائ��الً
ال��نِّ��ظ��اِم بَ��دي��ِع ق��اَل��ٍب ف��ي ُص��بَّ ِش��ْع��ًرا ألُنْ��ِش��َد َم��ْوِق��ف��ي أِق��ْف ل��م
دام��ي وال��َق��ْل��ُب ال��ُه��م��وِم ُك��ئ��وِس م��ن نَ��ْش��وى وال��نَّ��ْف��ُس ف��ي��ه ُق��ْم��ُت إنّ��م��ا
ال��ِح��م��اِم ُش��ْرُب َق��ذاُه ُش��ْرب��ي ُدوَن َع��يْ��ًش��ا وك��ابَ��ْدُت األس��ى َط��ْع��َم ذُْق��ُت
ال��ِج��س��اِم ال��ُخ��ط��وِب ف��ي ��ْل��ُت وتَ��نَ��قَّ زم��انً��ا ��ق��اءِ ال��شَّ ف��ي ف��تَ��َق��لَّ��بْ��ُت
ِع��ظ��ام��ي ف��ي ن��اِخ��ًرا ال��ُح��ْزُن وَم��ش��ى ف��ؤادي ف��ي ث��اِق��بً��ا ال��َه��مُّ وَم��ش��ى
ع��اِم ك��لِّ ف��ي ال��ب��ائ��س��ي��ن ع��ل��ى َس ال��ن��ا أْس��تَ��ْع��ِط��ُف َوَق��ْف��ُت ف��ل��ه��ذا

عبّاس الخديوي إىل (14)

الخالف من مرص يف كان ِلَما ليها عرض وقد الخالفة دار من سمّوه عودة عند قالها
١٩١١م سنة يف واألقباط املسلمني بني
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يَ��ْع��َل��ُم ال وَل��يْ��لُ��ُه ال��ف��ؤاِد دام��ي ُم��تَ��يَّ��ُم ال��ظَّ��الِم أذْي��اِل تَ��ح��َت َك��ْم
��ُم يَ��تَ��َرحَّ وال يَ��ْح��نُ��و ال رام��ي��ِه ع��اِش��ٍق أّوُل ُدنْ��ي��اَك ف��ي أن��َت م��ا
وتُ��ْه��ِرُم تُ��ش��ي��ُب س��اع��اٍت ف��ي��َك َك��ْم ��ب��ا ال��صِّ َش��ْرِخ ف��ي َل��يْ��ُل ي��ا أْه��َرْم��تَ��ن��ي
يَ��ْح��ُك��ُم؟ َم��ْن ه��ْل وتَ��ِع��بْ��َت، أتْ��َع��بْ��تَ��ن��ي ُم��ْق��ِص��ُر أن��ا وال ل��ي تَ��ْق��ُص��ُر أن��َت ال
ويَ��ْك��تُ��ُم ال��ف��ؤاُد يُ��ْخ��ي م��ا ب��َع��ظ��ي��ِم ن��اَج��يْ��تُ��ه��ا وق��د َم��ْوِق��ُف��ن��ا ل��ل��ِه
يَ��ت��َظ��لَّ��ُم؟ اّل��ذي ه��ذا وَم��ْن َع��نِّ��ي، ِس��ْربَ��ه��ا تُ��س��اِئ��ُل ال��ش��اك��ي؟ َم��ِن ق��ال��ْت:
ال��ُم��تَ��ألِّ��ُم ��ُع ال��ُم��تَ��َوجِّ ذل��َك ه��و ت��ج��اَه��َل��ْت: ك��ي��ف وَع��ِج��بْ��َن ف��أَج��بْ��تَ��ه��ا
تُ��ْف��َح��ُم ال ُح��َج��ُة — ُع��ي��ونُ��ِك ل��وال — ل��ه وَم��ْن َج��ِه��ْل��ِت وَم��ْن َع��َرْف��ِت َم��ْن أن��ا
تَ��ْس��َل��ُم ال ال��َه��وى ��ُم��ه��ا يُ��َج��شِّ ��ا ِم��مَّ وأُظ��نَّ��ه��ا ل��ل��ه��وى ن��ف��س��ي أْس��َل��ْم��ُت
يُ��ْح��َرُم ال ب��ف��ن��ائ��ُك��ْم ُم��تَ��ح��رًِّم��ا أتَ��ى وَم��ْن ال��رَّج��اءُ ب��ي يَ��ح��دو وأتَ��يْ��ُت
ال��ِم��ْع��َص��ُم َج��ن��اُه وم��ا ال��ُع��ي��وُن ِت��ْل��َك ب��ن��ا َص��نَ��َع��ْت م��ا ال��خ��اِل ل��ذاِت أْش��ك��و
تَ��ْرَح��ُم ��ب��ابَ��ُة ال��صَّ وال ع��ل��ي��ه يُ��ب��ق��ي ال��ه��وى وال ب��ال��َج��ري��ح يَ��رُف��ُق ��ْه��ُم ال��سَّ ال
��ُم يَ��تَ��ج��شَّ م��ا َه��ْوِل م��ن ُم��تَ��َم��ْل��ِم��الً ال��دُّج��ى َج��ْوِف ف��ي إل��ي��ه تَ��نْ��ُظ��ري��َن ل��و
ُم ويُ��َق��دِّ ِرْج��َل��ُه ��ُر يُ��َؤخِّ َوِج��ال ُم��ح��اِذًرا ال��ِف��راِش َك��نَ��ِف إل��ى يَ��م��ش��ي
ويُ��ْح��ِج��ُم ذاك ب��ع��د ويُ��ق��ِدُم َج��ِزًع��ا ويَ��نْ��ثَ��ن��ي ب��ن��اِظ��َريْ��ه ال��ف��راَش يَ��رم��ي
ُم يَ��تَ��ق��دَّ ف��راِش��ه ف��وَق ل��ل��َق��تْ��ل — نَ��ْف��َس��ه يُ��نْ��ِش��ُف وال��ي��أُس — ف��ك��أنّ��ه
أْرَق��ُم ُرْك��ٍن ب��ك��لِّ ف��ي��ه وان��س��اَب ُم��ْدي��ُة َج��نْ��ٍب ك��لِّ ف��ي ب��ه ُرِش��َق��ْت
َج��َه��نَّ��ُم ع��ل��ي��ه أطَّ��َل��َع��ْت ق��د واٍد وَس��ع��ي��ِرِه َه��ْولِ��ه ف��ي ف��ك��أنّ��ه
أْع��َظ��ُم ك��تَ��ْم��تُ��َك وم��ا ن��اِظ��َريْ��َك، م��ن ك��ابَ��ْدتُ��ه م��ا ب��ع��ُض ��َك وَح��قِّ ه��ذا
وتُ��تْ��ِه��ُم؟ ال��َغ��راِم ف��ي تُ��ن��ِج��ُد َح��تّ��اَم ف��ائ��ِت��ْد َويْ��َح��َك أن��َت! أه��ذا ق��ال��وا:
يَ��ت��ك��لَّ��ُم أث��ن��ائ��ه��ا ف��ي (ه��اُروُت) ال��َه��وى ب��ه��ا تَ��ْس��تَ��ث��ي��ُر ل��َك نَ��ْف��ثَ��ٍة ك��م
ال��لُّ��وَُّم ه��واَك وف��ي ف��ي��َك وأط��اَل رابَ��ن��ا ق��د م��ا ع��ن��َك َس��ِم��ْع��ن��ا إنّ��ا
وتُ��وِه��ُم ل��ل��ِح��س��اِن تُ��َزيِّ��ُن ف��ي��م��ا واق��تَ��ِص��ْد َع��َرْف��تُ��َك ق��د ب��س��ْح��ِرَك ف��اذَه��ْب
وأْج��َرُم��وا ع��ل��يَّ وَج��نَ��ْت َه��ْج��ره��ا ف��ي ف��أْس��َرَف��ْت ال��ُوش��اِة َق��ْوِل إل��ى أْص��َغ��ْت
وتَ��نَ��دَُّم��وا تَ��نَ��دََّم��ْت تَ��ِل��ْف��ُت أنِّ��ي وج��اءَه��ا ال��طَّ��ب��ي��ُب يَ��ِئ��َس إذا ح��تّ��ى
تَ��ْع��َل��ُم ل��و راِح��الً تُ��َش��يِّ��ُع ِم��نِّ��ي أتَ��ْت بَ��ْل ال َم��ري��َض��ه��ا تَ��ُع��وُد وأتَ��ْت
يُ��ْق��ِس��م��وا أْن ب��َج��الل��ه ف��ُم��ري��ِه��ُم ص��اِدُق إنِّ��ي (ب��ال��َع��بّ��اِس)، أْق��َس��ْم��ُت
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��ُم أتَ��نَ��عَّ آالِئ��ه ف��ي وَغ��َدْوُت ب��َح��ْولِ��ه ال��ّزم��ان ع��ل��ى َع��َدْوُت ِت��ل��ك
ال��ُم��نْ��ِع��ُم ال��ع��زي��ُز وه��و ُخ��ّداِم��ه، ِم��ْن وال��دَّْه��ُر ُح��ّراس��ه، ِم��ْن ال��نَّ��ْج��ُم
��ُم يَ��تَ��بَ��سَّ ب��ه (َع��بّ��اًس��ا) ورأي��ُت س��اِل��ًم��ا َرْك��بَ��َك رأي��ُت ح��ي��َن َه��لَّ��ْل��ُت
��ي��َغ��ُم ال��ضَّ ذاَك ال��َع��َزم��اِت َد ُم��تَ��َج��دِّ َع��ري��نَ��ه َح��لَّ ح��ي��َن ربِّ��ي وَح��ِم��ْدُت
األْع��ظ��ُم وال��َم��ل��ي��ُك ال��ِخ��الف��ِة داُر وأْش��َف��َق��ْت ال��ُم��س��ل��م��ي��ن ُق��ل��وُب َخ��َف��َق��ْت
وَزْم��َزُم وال��َح��ط��ي��ُم م��كَّ��َة بَ��ْط��ح��اءُ ��نَ��ْت ف��أمَّ ال��ح��راُم ال��ب��يْ��ُت ل��ك ودع��ا
واألْع��َج��ُم وَف��ص��ي��ُح��ه��ا وُس��ه��ولُ��ه��ا ف��ِن��ي��لُ��ه��ا ال��دُّع��اءُ ل��َك ب��ِم��ْص��َر وَدوى
��ُم يَ��تَ��ن��سَّ أو األْخ��ب��اَر ��ُط يَ��تَ��س��قَّ ُم��س��ائ��الً ال��ك��ب��ي��ر إل��ى ��غ��ي��ُر ال��صَّ وَم��ش��ى
ع��ل��ي��ِه��ُم ال��َع��م��ي��ِم ��ْع��ِد ب��ال��سَّ وط��َل��ْع��َت نُ��ف��وُس��ُه��ْم ��ف��اء ب��ال��شِّ اط��م��أنّ��ْت ح��تّ��ى
��ُم تَ��تَ��َف��صَّ ب��ي��نَ��ه��ا ِة ال��َم��َودَّ وُع��را أْص��بَ��َح��ْت ال��ودي��َع��ُة ��تُ��َك أمَّ َم��ْوالَي
ال��ُم��ْس��ِل��ُم ف��ي��ه��ا وض��اَق َس��الَم ال أْن َل��ه��ات��ه ِم��ْلءَ ال��ِق��ب��ِط��يُّ ب��ه��ا ن��اَدى
ال��ُم��تَ��َع��لِّ��ُم وأْق��َص��َر ال��َغ��ِب��يُّ ف��َج��رى وأَض��لَّ��ه��ا ال��نُّ��ه��ى ع��ل��ى أغ��اَر َوْه��ُم
يَ��ْف��َه��ُم َم��ْن ب��ه يَ��ْرض��ى وال ِدي��ُن يَ��ْرت��ض��ي ال م��ا األْدي��اِن ِم��ن َف��ِه��ُم��وا
يَ��نْ��ِق��ُم؟ وم��اذا ُم��ْس��ِل��ِم��ه��ا ُودِّ َع��ْن ف��ص��دَّه ِم��ْص��َر ِق��بْ��ِط��يَّ َده��ا م��اذا
نُ��وَُّم ال��م��ك��اِي��ِد ع��ن وال��ُم��ْس��ِل��م��ون وَك��يْ��َدُه��ْم ال��ُم��ْس��ل��م��ي��ن يَ��خ��ش��ى وَع��الَم
وأن��تُ��ُم ��واءِ ال��سَّ ع��ل��ى ف��ن��ح��ُن يَ��ش��ك��و، وك��لُّ��ن��ا ال��ح��ي��اِة أل��ُم ��ن��ا َض��مَّ ق��د
أْخ��َل��ْص��تُ��ُم إذا ل��ك��م يُ��ْخ��ِل��ص��وا أْن ج��م��ي��ُع��ه��ْم ال��ُم��ْس��ل��م��ي��َن َض��م��ي��ُن إنِّ��ي
ُح��وَُّم وال��ح��واِدُث رأي��َك ل��َج��م��ي��ِل ح��اج��ٍة ف��ي إنّ��ن��ا األري��ك��ِة، َربَّ
أْح��َك��ُم رأيَ��َك ف��إّن ال��ُق��ل��وَب ت��أُس��و ِح��ْك��َم��ًة َس��م��اِئ��َك م��ن ع��ل��ي��ن��ا ف��أِف��ْض
وتَ��ْح��ِس��ُم ال��ِخ��الف ه��ذا ع��ل��ى ت��أت��ي ب��َع��ْزَم��ٍة ال��ُع��نْ��ُص��َريْ��ِن ش��ت��اَت وأج��َم��ْع
ُم��ْغ��َرُم َص��بُّ ب��رض��اَك وِك��الُه��م��ا ُم��ْخ��ِل��ُص َع��ْرِش��َك ل��ع��زي��ِز ف��ِك��الُه��م��ا

رعاية جمعيّة أقامته حفل يف مطران وخليل حافظ بني محاورة (15)
١٩١٣م) سنة مارس ٣١ يف (نرشت باألوبرا الطفل

حافظ:

ح��اِئ��ْر ُه��ي��اَم ال��ظَّ��الِم ت��ح��َت ه��ائ��ٌم ص��ب��يٌّ ه��ذا
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األظ��اِف��ْر م��ن��ه وتَ��ق��لَّ��َم��ْت ج��دي��َده ��ق��اءُ ال��شَّ أبْ��َل��ى
يُ��ظ��اه��ْر م��ا م��ن��ه��ا يَ��ب��َق ل��م أْس��م��اِل��ه إل��ى ف��ان��ُظ��ْر
وال��َه��واِج��ْر ال��ق��واِرِس َخ��ْوَف ِف��راَق��ه��ا يُ��ري��ُد ال ُه��َو
وع��اِذْر َم��ْع��ذوٍر ِف��راَق ـ��ُه ف��اَرَق��تْ��ـ ق��د ل��ك��نّ��ه��ا
ع��اِك��ْر وال��لَّ��ي��ُل ت��ح��ت��ه��ا ِم��ْن ُض��ل��وَع��ه أُع��دُّ إنِّ��ي
ال��م��ق��اِب��ْر ُس��ّك��اَن ف��ذَك��ْرُت َع��ْظ��ِم��ه َه��يْ��َك��َل أبْ��َص��ْرُت
(ع��اَزْر) ب��ْع��َد (ِع��ي��س��ى) أح��ي��اُه م��يِّ��ٌت ُه��َو ف��ك��أنّ��م��ا
األع��اِص��ْر ت��ْدُروه وك��اد ـ��ُم ال��نَّ��س��ي��ـ يَ��ْه��ِدُم��ه ك��ان ق��د
ال��َم��واِط��ْر تَ��ثْ��ُق��بُ��ه ت��ك��اُد ِل ال��ُه��زا َف��ْرِط م��ن وتَ��راُه
ال��َح��واض��ْر ح��اِض��َرِة َق��ْل��ِب ف��ي ال��طَّ��وى أيَ��ْف��ِرُس��ه َع��َج��بً��ا
س��اِه��ْر! األط��ف��اِل) (ِرع��ايَ��ِة ُف وَط��ْر ال��بُ��ْؤَس��ى وت��ُغ��ولُ��ه
ط��اِئ��ْر ��رِّ ال��ضُّ ب��ادي أْس��واَن ال��دُّج��ى ت��ح��َت ِم��ث��ِل��ِه ك��م
ال��َم��غ��اِوْر ُخ��ّف��اِش خ��روَج ِم ال��ظَّ��ال ف��ي يَ��خ��ُرُج َخ��ْزي��اَن،
ع��اِب��ْر َم��ْع��روَف ��بً��ا ُم��تَ��َرقِّ ِج��ْل��ب��ابَ��ه ��ًع��ا ُم��تَ��َل��فِّ
ن��اِظ��ْر َع��يْ��ُن ع��ل��ي��ه تَ��ْل��وي ف��ال ب��ُرْؤيَ��ِت��ه يَ��ْق��ذَى

ومنها:

وال��َم��ف��اِخ��ْر ال��َم��ح��اِم��ِد َك��ْس��ِب َع��ْن ��ْرِق ال��شَّ ُش��ع��وُب َق��َع��َدْت
خ��اِس��ْر َش��كَّ ال َونَ��ى َم��ْن ُح��ِر ال��تَّ��ن��ا َش��ْرِع وف��ي ف��َونَ��ْت
آِخ��ْر ال��نِّ��ي��ِل وَش��ْع��ُب ُق��ُدًم��ا ل��َق��ْص��ده��ا ��ع��وُب ال��شُّ تَ��ْم��ش��ي
ق��اِدْر ��أم ال��شَّ ف��ي وَك��ْم نَ��ْدٍب َف��تً��ى ِم��ْن ال��ِك��ن��ان��ة ف��ي ك��م
ال��َم��خ��اِط��ْر يَ��ِردوا ول��م رأْيً��ا يُ��ْرَزُق��وا ل��م ل��ك��نّ��ه��ْم
ال��نَّ��واِدْر يَ��ْرتَ��ِج��ُل وذاَك ِل ال��َخ��ي��ا م��ع يَ��ط��ي��ُر ه��ذا
ُم��غ��اِم��ْر َك��داٍح ل��َغ��يْ��ِر ُة ال��ح��ي��ا وم��ا ال��ح��ي��اَة َج��ِه��ل��وا
ال��زَّواِخ��ْر َم��تْ��َن ويَ��ْم��تَ��ط��ي ِر ال��ِق��ف��ا أْج��واَز يَ��ْج��ت��اب
وال��َم��ص��اِدْر ال��َم��واِرِد ف��ي ـ��َم��ِة ال��ع��زي��ـ س��وى ي��س��تَ��ش��ي��ُر ال
ال��ُم��ق��اِم��ْر َرْم��َي ب��نَ��ْف��ِس��ه ِت ال��ب��اِق��ي��ا وراءَ يَ��ْرم��ي
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(ب��اِك��ْر) ق��ْوُل: إالّ ب��م��ْص��َر ـ��َن ال��ق��اِدِري��ـ َع��ْزَم َه��دَّ م��ا
ص��اِئ��ْر ال��ي��ْوِم َم��ص��ي��َر وغ��ٌد َغ��ٍد ع��ل��ى نُ��ح��ي��ُل ذا ك��ْم
ذَخ��اِئ��ْر وال اق��ت��ص��اَد وال َع اخ��ِت��را ف��ال ال��دِّي��اُر َخ��َوِت
ال��َج��راِئ��ْر ِم��َن يَ��ُج��رُّ وم��ا ُد ال��ُج��م��و ��ُم��ه��ا يُ��َج��شِّ م��ا دَْع
ال��ُم��ك��اِب��ْر َرْغ��َم وب��ق��اُؤن��ا َح��ي��اتُ��ن��ا االق��ت��ص��اِد ف��ي
وال��َم��ت��اِج��ْر وال��َم��زاِرُع ِن��ُع ال��م��َص��ا ف��ي��ن��ا ب��ه تَ��ْربُ��و
ح��اِض��ْر ال��َج��ْم��ِع ف��ي (ِح��ْش��َم��ٌت) ـ��ذا ف��ه��ـ ع��ن��ه (ِح��ْش��َم��تً��ا) َس��ْل
��م��اِئ��ْر ال��ضَّ أْح��ي��ا ِم��ثْ��َل��م��ا َرَة وال��تِّ��ج��ا ��ن��اع��َة ال��صِّ أْح��ي��ا

مطران:

أف��اِخ��ْر! ��ِت��ه ب��ِه��مَّ وأن��ا ب��ه تُ��َع��رُِّف��ن��ي َع��َج��بً��ا
ك��اِب��ْر األيّ��اِم ع��ل��ى أَم��ٍل م��ْن ف��ي��ه َل��َك م��ا ف��ي��ه ل��ي
ذاِك��ْر أنْ��َت أْم وَف��ْض��َل��ه ِد) االْق��ت��ص��ا (ُم��وَج��َز أنَ��س��ي��َت
آِم��ْر ال��تَّ��ْع��ري��ِب ب��ذل��ك ـ��ُر ال��َوزي��ـ ه��ذا ي��ك��ْن ل��م أو
ون��اِف��ْر ُم��ْس��تَ��ْع��ٍص وال��لَّ��ْف��ُظ ع��انَ��يْ��تَ��ه م��ا أنَ��س��ي��َت

حافظ:

ال��َم��ق��اِط��ْر ت��ل��َك خ��اِط��ري م��ْن ب��ه س��اَل��ْت م��ا أنْ��َس ل��ْم

مطران:

ال��م��َح��اِب��ْر ب��ي��ن وِذّل��ت��ي ِم ال��َك��ال إْدالَل أنْ��َس ل��ْم

حافظ:

ال��م��َح��اِج��ْر نَ��ْح��ُت دونَ��ه ٍح الْص��ِط��ال نَ��ْح��ت��ي أنْ��َس ل��م

مطران:
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داِئ��ْر ال��تَّ��ثْ��ق��ي��ِف وَم��ْق��ِرُض ِل ال��ُف��ض��و تَ��ْش��ذي��َب أنْ��َس ل��م

١٩١٥م) سنة يف (نرشت اإلحسان إىل دعوة (16)

( (ُق��سِّ ع��ن يُ��ْؤثَ��ُر وه��ك��ذا ك��ع��اداِت��ه (َم��ْط��راُن) أج��اَد
ِط��ْرس��ي ِط��ْرِس��ِه م��ن ف��إنّ��م��ا ُم��نْ��ِش��ًدا بَ��ْع��ِده م��ن أِق��ْف ف��إْن
ال��َغ��ْرِس ذل��ك م��ن ف��إنّ��ه��ا َزْه��رًة يَ��دي ف��ي رأيْ��تُ��ْم وإْن
ال��رَّْم��ِس ع��ل��ى ال��ُم��وف��ي ل��ذل��َك بَ��ْع��َده ورثَ��ى (َح��ب��ي��بً��ا) َرثَ��ى
ال��نَّ��ْف��ِس ف��ي ال��ّس��اِم��ِع م��َن َح��الَّ ِم��نْ��بَ��ًرا َظ��َه��را م��ا إذا ك��ان��ا
ال��بُ��ْؤِس يَ��ِد ف��ي نَ��ْه��ٌب وذاَك ال��رَّدى َط��واُه ه��ذا ف��أْص��بَ��َح��ا
ب��األْم��ِس ج��اَد َم��ْن يَ��ُج��ْد ول��م ق��اِئ��ٌل يَ��ُق��ْل ل��م (س��ل��ي��ٌم) ل��وال
ب��أِْس وذُو ف��ي��ن��ا ِم��رٍَّة ذُو إنّ��ه أْش��َج��َع��ه م��ا ل��ل��ِه
ال��َع��بْ��س��ي) (َع��نْ��تَ��َرُة ك��أنّ��ه ن��اِف��ذًا َم��ش��روِع��ه ف��ي يَ��ق��وُم
(ال��َه��ْل��ِس) ف��ي تَ��ل��ق��اُه وت��ارًة تَ��ب��ت��غ��ي ك��م��ا ال��ِج��دِّ ف��ي تَ��ل��ق��اُه
«ِم��ْرس��ي» َف��ُق��ْل ال��َه��ْزِل َم��ْع��ِرِض ف��ي ُق��ْل��تُ��ه م��ا راَق��َك إْن (س��ْرك��ي��ُس)
ب��ال��ُك��ْرس��ي ب��ال��لَّ��ْوِح ب��َع��ْرش��ه وآالِئ��ه ب��ال��ل��ِه أْق��ِس��ُم
��ْم��ِس ب��ال��شَّ َم��ْرآُه ف��ي ب��ال��بَ��ْدِر َس��بْ��ِح��ه��ا ف��ي ال��ُك��نَّ��ِس ب��ال��ُخ��نَّ��ِس
ال��ُق��ْدس��ي ال��ف��ت��ى ه��ذا ب��ه ق��اَم ص��ال��ٌح َع��َم��ٌل ه��ذا ب��أّن
يُ��نْ��س��ي ش��اِغ��ٍل ف��ي وَع��يْ��ِش��ه نَ��ْف��س��ه م��ن وال��َم��ْرءُ ذَكَّ��َرن��ا
ال��َوْك��ِس بَ��يْ��َع��َة م��ص��ٌر ب��اَع��تْ��ه َم��ْن َح��قِّ ف��ي األْق��َدِس ب��ال��واِج��ِب
ال��َع��ْك��ِس ِس��َوى خ��اَل ف��م��ا َح��يٍّ��ا خ��اَل��ه ف��َم��ْن ال��َع��ْدِل) (أب��و ه��ذا
َج��ْرِس وم��ْن تُ��ْش��ِج��ي نَ��بْ��َرٍة م��ن ث��ْرَوٌة َح��ْل��ِق��ه ف��ي ل��ه ك��ان��ت
ْرِس ال��دَّ ك��ال��طَّ��َل��ِل َغ��دا ح��تّ��ى غ��اَل��ه ك��م��ا ال��دَّْه��ُر ف��غ��ال��ه��ا
ال��بَ��ْخ��ِس ب��ال��ثَّ��َم��ِن ِش��راءَه تَ��بْ��تَ��ُغ��وا وال األْج��َر ف��اك��تَ��ِس��ب��وا
ال��ي��أِْس إل��ى تَ��ْدُع��و غ��اِم��َرٍة َغ��ْم��رٍة ف��ي ال��تَّ��ْم��ث��ي��َل أرى إنِّ��ي
أُسِّ ع��ل��ى َم��بْ��ِن��يٍّ��ا ك��ان ل��و َرَم��ى م��ا َش��ْرِخ��ه ف��ي يَ��ْرِم��ه ل��م
ب��ال��نَّ��ْك��ِس ُع��وِج��َل دائ��ه م��ن َص��ْح��َوٌة ب��ه ��ْت َخ��فَّ أُك��لَّ��م��ا
ب��ال��طِّ��ْم��ِس ال��دَّْه��ُر ع��ل��يْ��ه��ا ��ى َع��فَّ آث��اِره داِرَس تُ��ْغ��ِف��ل��وا إْن
ال��ُخ��ْرِس أْل��ُس��ِن��ه��ا ع��ْن تَ��نُ��وُب ب��ن��ا ف��ج��اءَْت ال��نُّ��ْط��ُق أْع��َج��َزه��ا
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سنة ١٥يناير يف البيت هذا (نرش ڤولتري عن ترجمة والصديق العدّو (17)
١٩١٦م)

��دي��ِق ال��صَّ َوالءِ ِم��ْن َربِّ ي��ا أن��َت ف��ُح��ْط��ن��ي ال��َع��ُدوِّ أذَى أب��ال��ي ال

السورّي االتّحاد جمعيّة (18)

الشامينّي الطلبة إلعانة السلطانيّة األوبرا يف الجماعة هذه أقامته خريّي حفل يف أنشدها
١٩١٦م سنة يناير ١٥ الثالثاء ليلة باألزهر

ال��زََّه��ْر َرْوِض إل��ى ال��َف��ْج��َر واس��ِب��ق ال��رُّبَ��ا نَ��بْ��َت ُزْر ال��َوْس��ِم��يُّ أيُّ��ه��ا
َرْر ال��دُّ أْش��ب��اَه ال��م��اءِ ِن��ط��اِف ِم��ْن أْك��م��اِم��ه ع��ل��ى وان��ثُ��ْر َح��يِّ��ه
تُ��ْع��تَ��َص��ْر ل��م َح��ْم��رة م��ن واص��َط��ِب��ْح ِس��نَ��ٍة ِم��ْن أِف��ْق ال��زَّْه��ُر أيُّ��ه��ا
��َح��ْر ال��سَّ َرْوُح ال��دُّج��ى ت��ح��َت س��اَق��ه��ا غ��ِديَ��ٌة ��ه أُمُّ َرح��ي��ٍق ِم��ْن
��َج��ْر ال��شَّ ُس��ّك��اَن ي��وِق��ُظ َع��لَّ��ه َط��يِّ��ٍب ب��نَ��ْش��ٍر ال��رَّْوَض وان��َف��ِح
��َم��ْر ال��سَّ ن��اَم وق��د ال��نَّ��ْف��َس يُ��ْؤنِ��ُس ُغ��نَّ��ٍة ذي إل��ى َش��ْوًق��ا ب��ي إّن
��َه��ْر ال��سَّ ط��وُل ��ن��ي ش��فَّ ق��د إنّ��ن��ي ُم��ْس��ِع��ٍد؟ ِم��ْن أال َط��يْ��ُر ي��ا إي��ِه
ال��َخ��بَ��ْر م��أْثُ��وَر إس��ح��اَق َع��ْن واْرِو ونُ��ْح واس��َج��ْع واس��تَ��ِح��ْر ��ْق وَص��فِّ ُق��ْم
َظ��َه��ْر ال��ف��ج��ُر إذا تُ��َغ��نِّ��ي��ن��ي أْن َع��وَّْدتَ��ن��ي وق��د ال��َف��ْج��ُر َظ��َه��َر
وال��ِف��َك��ْر ع��نِّ��ي األْش��ج��اَن َس��رَِّت يَ��ٍد م��ن ِع��نْ��دي ل��ك ك��ْم َغ��نِّ��ن��ي
ف��َوَق��ْر ف��أْدَم��ى ��م��َع ال��سَّ َخ��َرق نَ��بَ��إ ِم��ْن س��وى ��ْم��َع ال��سَّ إْخ��ِرق
ال��ِع��بَ��ْر أع��اج��ي��ِب م��ن ب��َع��ج��ي��ٍب تَ��ْط��ُرُقُ��ن��ا نَ��بْ��أٌَة ي��ْوٍم ك��لَّ
وُس��ُرْر تَ��ت��ه��اَوى وُع��روٌش تَ��ه��ي وأرك��اٌن تَ��ْف��نَ��ى أَم��ٌم
ُم��نْ��َح��َدْر ف��ي َدَف��َق��ْت ك��ُس��ي��وٍل تَ��ْل��ت��ق��ي ب��ُج��ي��وٍش وُج��ي��وٌش
َح��َض��ْر أم ع��ن��ه��ا غ��اَب تُ��ب��ال��ي ال ل��ل��رَّدى تَ��ت��ب��ارى ورج��اٌل
األَك��ْر ِل��ْع��ِب إل��ى ��ْت َخ��فَّ ِص��بْ��يَ��ًة خ��اَل��ه��ا َوَغ��اه��ا ف��ي رآه��ا َم��ْن
واس��تَ��َع��ْر ل��ظ��اه��ا َش��بَّ أْط��ِف��ئَ��ْت ك��لَّ��م��ا ط��اِح��ن��اٌت وُح��روٌب
وال��َق��َم��ْر م��ن��ه��ا ال��ش��م��ُس واس��تَ��ع��اذَ أْه��واِل��ه��ا م��ن األْف��الُك ��ِت َض��جَّ

159



الكاملة امُلؤلَّفات

ال��نَّ��َه��ْر َم��ْج��رى ف��ي ال��بَ��ْح��ِر، ُع��ب��اِب ف��ي ال��ذَُّرا ُش��مِّ ف��ي ، ال��َج��وِّ ف��ي ال��ثَّ��رى، ف��ي
ال��بَ��َش��ْر ِم��ي��ع��اِد َق��بْ��َل يَ��ب��ي��دوا أْن أْوَش��ُك��وا ح��تّ��ى ال��َخ��ْل��ِق ف��ي أْس��َرَف��ْت
ال��ُم��ْس��تَ��َق��ّر وط��ي��ِب األْم��ِن ِن��ْع��َم��ِة ع��ل��ى ال��ل��َه اْح��َم��دوا ث��ّم ف��اْص��ِم��دوا
اْك��َف��َه��ّر ال��َخ��ْط��ُب إذا األْم��ن ِن��ْع��َم��ة م��ا أْدراَك وم��ا األْم��ِن ن��ْع��َم��ة
األثَ��ْر َم��ْح��ُم��وَد ْوَل��ة ال��دَّ ص��اِح��َب واش��ُك��روا ِم��ْص��ٍر ُس��ْل��ط��اَن واش��ُك��روا
ال��َق��َدْر أش��ق��اه��ا ال��َغ��ْرِب ف��ي أَم��ٌم دونَ��ه تَ��م��نَّ��ى َع��يْ��ٍش ف��ي ن��ح��ن
ب��ال��َك��َدْر ال��لَّ��ي��ال��ي تُ��س��اِوْره��ا ل��م ِغ��بْ��َط��ٍة ف��ي َه��ْج��َع��ًة تَ��تَ��َم��نّ��ى
��َرْر ال��شَّ ب��ْع��ُض ن��ي��ران��ه��ا َل��َظ��ى ِم��ْن ن��اَل��ُه��ْم َق��وًم��ا األْزَه��ِر ف��ي إّن
وَض��َج��ْر وش��ق��اءٍ َع��ن��اءٍ ف��ي — ل��ن��ا ال��ل��ُه َق��دَّر ال — أص��بَ��ُح��وا
ال��َك��بَ��ْر إْح��دى إنّ��ه��ا يُ��ض��ام��وا أو يُ��ْرَه��ُق��وا إْن ب��ي��نَ��ن��ا نُ��َزالءُ
ِغ��يَ��ْر ون��ابَ��تْ��ُه��ْم ُض��رٌّ ��ُه��ْم َم��سَّ إْخ��وانُ��ُك��ْم ف��ُه��ْم ف��أِع��ي��نُ��وُه��ْم
ُم��دََّخ��ْر أْج��ٌر األْج��ِر َخ��يْ��َر إّن أْج��َرُك��ْم يَ��ض��اِع��ْف ال��ل��َه أْق��ِرض��وا

١٩١٦م) سنة مارس ٢٨ يف (نرشت اإلسالميّة الخرييّة الجمعيّة (19)

الجمعيّة أحيتها ليلة يف كامل حسني السلطان له املغفور يدي بني القصيدة هذه أنشد
كان الجمعيّة صنائع من صنيعة لسان عىل قالها وقد السلطانيّة. باألوبرا الخرييّة

وِعلًما. عقال اكتمل حتّى الجمعيّة فكفلته بائًسا، يتيًما

واْغ��ت��راْب ذُلٍّ ب��يْ��َن م��ا َح��داث��ت��ي َع��ْه��َد ��يْ��ُت َق��ضَّ
اْض��ط��راْب وَم��ْغ��ِرب��ه��ا ـ��ِرِق��ه��ا َم��ْش��ـ ب��يْ��َن َع��نّ��ي يُ��ْغ��ِن ل��م
وال��ِوط��اْب وَج��ْوف��ي رأس��ي ل��ه��ا ف��َخ��وى ي��دي َص��ِف��َرْت
��ع��اْب ال��صِّ ُم��ك��اَف��ح��ُة َط��ْوق��ي ف��ي ل��ي��س َع��ْش��ٍر اب��ُن وأن��ا
��ح��اْب ال��صِّ تَ��ن��اس��اُه ِذْك��ٍر س��وى أْه��ل��ي ِم��ْن يَ��بْ��َق ل��م
��راْب ال��شَّ تَ��رن��ي��َح وال��بُ��ْؤُس األس��ى يُ��َرنِّ��ُح��ن��ي أْم��ش��ي
تَ��ب��اْت ع��ل��ى وِب��تُّ ي��وم��ي ط��ًوى ع��ل��ى َظ��ِل��ْل��ُت ف��ل��ك��ْم
ون��اْب ب��ه يَ��ص��وُل ُظ��ْف��ٌر ل��ه ف��ّراٌس وال��ُج��وُع
ل��ل��نِّ��ص��اْب تَ��َغ��ْل��َغ��َل نَ��ْص��ٌل ُم��ْه��َج��ت��ي ف��ي ف��ك��أنّ��ه
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��ب��اْب ال��شَّ بُ��ْرَد ف��أبْ��َل��ي��ا ـ��ِن األبْ��يَ��َض��يْ��ـ َص��ِح��بْ��ُت وَل��َك��ْم
لُ��ع��اْب ِم��نِّ��ي ف��إداُم��ه��ا ب��ِك��ْس��َرٍة َظ��ِف��ْرُت ف��إذا
َل��ذاْب ب��ه ��م��اِل ال��شَّ ري��ُح َه��َف��ْت ل��و ِط��ْم��ٌر وَع��َل��يَّ
ال��ِح��س��اْب يُ��ْخ��ِط��ئُ��ه��ا ال��َع��دِّ ف��ي وَم��ص��ائ��ب��ي ف��ُخ��روُق��ه
ال��َع��ذاْب وأْح��تَ��ِم��ُل َص��بْ��ًرا ِم��ْح��نَ��ت��ي أُوِس��ُع ِزْل��ُت م��ا
غ��اْب ال��نَّ��ْح��ِس ونَ��ْج��ُم ـ��ب��ال��ي إق��ـ ُص��بْ��ُح ��َس تَ��ن��فَّ ح��تّ��ى
ِق��راْب ال��دُّن��ي��ا ل��َح��واِدِث ُم��ْص��َل��ٍت س��يْ��ٍف ول��ك��لِّ
ص��اْب اإلْدب��اِر وف��ي ُش��ه��ٌد إق��ب��ال��ه ف��ي وال��َع��يْ��ُش
وال��َج��ن��اْب ��م��اِئ��ِل ال��شَّ ُرْح��ُب ِف��تْ��يَ��ٌة ��َف��تْ��ن��ي ف��ت��ل��قَّ
واْح��ِت��س��اْب ُزْل��ف��ى ص��ن��ع��وه ب��م��ا ألنْ��ُف��ِس��ِه��ْم َم��َه��ُدوا
ال��ِع��راْب ��َم��ُة ال��ُم��َط��هَّ تَ��ْع��ُدو ك��م��ا ال��ُح��ْس��ن��ى إل��ى وَع��َدْوا
ال��طِّ��الْب وأْع��ي��اه��ا ب��ه��ا ءُ ال��رَّج��ا ض��اَق أُْس��َرٍة ك��م
ال��نِّ��ق��اْب َم��ْس��دوُل وال��لَّ��يْ��ُل ب��ابَ��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا ��وا َدقُّ
��ح��اْب ال��سَّ ال��نَّ��بْ��َت يَ��ت��ع��اَه��ُد ِم��ثْ��ل��م��ا وتَ��ع��اَه��دوه��ا
ِح��ج��اْب ل��ه يُ��ْس��تَ��َش��ّف ـ��ال أْل��ـ ال��ِب��رِّ ُص��نْ��ِع وَج��م��اُل
ال��م��آْب ُح��ْس��َن وتَ��ن��ظَّ��روا ِح��ْس��بَ��ًة ال��َم��داِرَس ف��تَ��ح��وا
ال��ِك��ت��اْب) (ف��اِت��َح��ة وق��رأُْت ال��ُه��دى ت��ب��يَّ��نْ��ُت ف��ي��ه��ا
��واْب ال��صَّ إل��ى واْه��تَ��ديْ��ُت ل��ة ��ال ال��ضَّ ع��ن َص��َدْف��ُت وب��ه��ا
ال��ثِّ��ي��اْب ال ال��ف��ض��اِئ��ُل ـ��ِم��لُ��ه تُ��َج��ْم��ـ إنْ��س��انً��ا وَغ��َدْوُت
ال��لُّ��ب��اْب ع��ن ال��ُق��ش��وَر تَ��نْ��ف��ي ِف��ْط��نَ��ٍة ذا ��ًرا ُم��تَ��بَ��صِّ
ال��ُم��ص��اْب ل��تَ��ْخ��ف��ي��ِف ق��اَم��ْت َخ��يْ��ريّ��ٌة) (ج��م��ِع��يّ��ٌة
أه��اْب َم��ْن يُ��ل��بِّ��ي َغ��ْوثً��ا (ع��ب��ُده) ف��ي��ه��ا ك��ان ق��د
أج��اْب إالّ إِن��ع��اِش��ه��ا إل��ى ِم��ْس��م��اًح��ا يَ��دُْع ل��م
ال��تُّ��راْب ف��ي تَ��غ��يَّ��َب ح��تّ��ى َم��ّرًة ع��ن��ه��ا غ��اَب م��ا
ُم��ْس��تَ��ط��اْب وِذْك��ٌر ب��اٍق ب��ه��ا أثَ��ٌر و(ِل��ع��اِص��ٍم)
ال��ُع��ق��اْب م��ج��اِث��َم��ه��ا ت��ح��م��ي ك��م��ا ي��ح��م��ي��ه��ا ك��ان ق��د
ال��ُع��ج��اْب ال��َع��َج��ْب إل��ى يَ��دع��و ثَ��ب��اتُ��ه��ا وك��ان ثَ��بَ��تَ��ْت
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وال��ِخ��الْب ال��تَ��َق��لُّ��ب ُح��بَّ أْه��َل��ه أْوَرَث ��ْرُق وال��شَّ
يُ��ع��اْب َط��بْ��ٌع ونُ��بْ��ِل��ه��ا ِع ال��طِّ��ب��ا َك��َرِم ع��ل��ى ف��ي��ن��ا
ال��َخ��راْب داِع��ي��ُة ـ��ُع��ْم��راِن ال��ـ ف��ي وْه��َو ال��تَّ��واُك��ِل داءُ
انْ��ِت��س��اْب َم��ْوالن��ا أْع��ت��اِب إل��ى ل��ه��ا ألّن ثَ��بَ��تَ��ْت
ال��َح��ب��اْب داَم ك��م��ا إالّ تَ��ُدْم ل��م (ُح��َس��يْ��ٌن) ل��وال
ِع��ذاْب َم��واِرُده بَ��ْح��ًرا ب��ه أْدَرَك��ه��ا ال��ل��ُه
ال��رِّق��اْب ب��ال��ِم��نَ��ِن ط��وَّْق��َت َك��ْم اآلالِف واِه��َب ي��ا
وخ��اْب أَم��ٌل ��ه��ا أمَّ م��ا َع��ل��ِويّ��ٌة س��اَح��ٌة ل��َك
ال��ثَّ��واْب إل��ى ��ب��اِق ال��سِّ ـ��داَن َم��يْ��ـ ل��ألْخ��ي��اِر ��ْدَت َم��هَّ
وال��رِّك��اْب األري��َك��ِة ـ��روَس َم��ْح��ـ ال��ُق��ْط��َريْ��ِن ف��ي ِزْل��َت ال

العميان إعانة جمعيُّة (20)

١٩ديسمرب يف باألوبرا األحداث للعميان مدرسة لبناء الجمعيّة أقامته حفل يف قالها
التايل اليوم يف ونرشت ١٩١٦م سنة

ال��ُج��ل��وِس ع��ي��ِد ب��ي��ْوِم وَج��الالً ُح��ْس��نً��ا زاَد اْح��ِت��ف��اِل��ُك��ْم ي��وَم إّن
ال��ُح��بُ��وِس َرْه��َن تَ��ُس��رُّ وبُ��ْش��رى ـ��ن يُ��ْم��ـ إل��ى َرْم��ٌز ال��ي��ْوَم��يْ��ِن ف��اق��ت��راُن
ال��ُج��ل��وِس ب��يْ��َن ت��ج��وُل ِع��ي��انً��ا ِر ال��ب��ْر ع��اِط��ف��َة أش��ي��ُم ف��ك��أنّ��ي
ال��َع��روِس ِت��ْل��َك ل��َس��ْع��ِي واب��ت��ه��اٍج ارت��ي��اٍح ِس��يَ��م��ا ال��ُوج��وِه ف��ي وأرى
ال��تَّ��ْق��دي��ِس ُم��ْس��تَ��ْوِج��ب َح��قُّ ـ��ص��اِر األبْ��ـ ذوي ع��ن��د ��ري��ِر ال��ضَّ َح��قَّ إّن
ب��أن��ي��ِس َع��نْ��ُه��م��ا اْع��ت��اَض إذا ـ��ِه َع��يْ��نَ��يْ��ـ نُ��وَر ُف��ْق��دانُ��ه يَ��ِض��ْره ل��م
ال��نُّ��ف��وِس أُنْ��ُس ف��ال��ِع��ْل��ُم ب��ِع��ْل��ٍم ـ��ُش ال��َع��يْ��ـ أْظ��َل��َم إذا نَ��ْف��َس��ه أِن��س��وا
ُدروِس م��ن يَ��س��تَ��ف��ي��ُده م��ا ف��وَق يُ��ِف��ْدُك��ْم ال��َف��الِح إل��ى ��ُه��وه وجِّ
ال��طُّ��روِس ف��ي ُم��بَ��رًِّزا (ط��ه) ِم��ثْ��َل َع��بْ��َق��ريٍّ��ا يَ��ُك��ْن نَ��ْق��َص��ه أْك��ِم��ل��وا
َع��بُ��وِس ل��يَ��ْوٍم يُ��ْرَج��ى وض��ري��ٍر يُ��ج��اَرى ال أْك��َم��ٍه م��ن رأيْ��ن��ا َك��ْم
��م��وِس ال��شُّ وب��يْ��َن َوثْ��ب��اِت��ه ب��يْ��َن ِح��ج��اًزا ال��ُع��ي��وِن آف��ُة تَ��ِق��ْف ل��م
ال��َم��ْح��س��وِس إل��ى ِوْج��داِن��ه َه��ْدُي ف��َح��داه ق��ائ��ًدا ال��ِح��سَّ َع��ِدَم
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ب��ال��نَّ��ف��ي��ِس وج��اءَن��ا ك��ث��ي��ٍر ع��ْن أْغ��ن��ى تَ��َع��لَّ��َم إذا ه��ذا ِم��ثْ��ُل
ءوِس ال��رُّ ب��ت��ْل��َك ال��نُّ��َه��ى ج��واِر ف��ي َح��الّ وال��ِح��ْف��َظ ال��ذَّك��اء أّن ذاك
ال��رَّئ��ي��ِس وُش��ْك��ُر أع��ض��اِئ��ُك��ْم ُش��ْك��ُر وب��ص��ي��ٍر أْك��َم��ٍه ك��لِّ ف��ع��ل��ى

١٩١٩م) سنة مايو ١٩ يف (نرشت الحّريّة ملجأ (21)

نُ��نْ��َش��َرا أْن ل��ن��ا ال��ل��ُه َر َق��دَّ ف��ق��د ال��بُ��ْش��رى ل��َك ال��طِّ��ْف��ُل أيَّ��ه��ا
تُ��ْق��بَ��را أْن ُس��بْ��ح��انَ��ه وأب��ى ُح��رًَّة َح��ي��اًة ال��ل��ُه َر َق��دَّ
َع��را َخ��ْط��ٌب إذا َع��يْ��ن��اَك تَ��بْ��ِك وال وُع��ْريً��ا ُج��وًع��ا تَ��َخ��ْف ال
يُ��ْك��َس��را ل��ْن خ��اِط��ٌر ت��أوي ح��ي��ُث َم��ْل��َج��ِئ��ه ف��ي ال��ب��رِّ ع��ن��د ل��َك
أنْ��َض��را َع��يْ��ًش��ا أتْ��راِب��َك ب��ي��ن وتَ��رى َح��ْدبً��ا ف��ي��ه تَ��ل��َق��ى ح��ي��ُث
واس��تَ��ْغ��َف��را آث��اِم��ه ع��ْن ت��اَب ف��َق��ْد ب��ُم��ثْ��ري��نَ��ا ظ��نٍّ��ا تُ��س��ئ ال
يَ��ْظ��َه��را أن ع��اِرف��ًة أت��ى إْن ��ه َه��مِّ وأْق��ص��ى ب��األْم��ِس ك��ان
يُ��ْش��َك��را أْن ف��ي يَ��ْرَغ��ُب ال وْه��و َش��ْع��بَ��ه يُ��واس��ي ال��ي��وَم ف��غ��دا
َج��رى وِم��ق��داٌر َع��ّم��ْت ِم��ْح��نَ��ٌة ب��ه ال��ب��رِّ ع��اِط��ف��َة نَ��بَّ��َه��ْت
نُ��ْق��َه��را أْن ع��ل��ى وأراَدتْ��ن��ا واِح��ٍد ص��ع��ي��ٍد ف��ي َج��َم��َع��تْ��ن��ا
نَ��ْظ��َف��را ح��تّ��ى ال��َح��ْزِم ب��رك��وِب األذى َدْف��ِع ع��ل��ى ف��تَ��ع��اه��ْدن��ا
تُ��ْزَدرى ال ُق��ّوًة ف��َغ��َدْون��ا ب��يْ��نَ��ن��ا ب��َص��بْ��ٍر وتَ��واَص��يْ��ن��ا
ال��ُع��َرا ُم��نْ��َف��كَّ ال��ي��ْوِم َق��بْ��َل ك��ان ص��اِل��ًح��ا ش��ْع��بً��ا ِم��ْص��َر ف��ي أنْ��َش��َرْت
ال��َك��رى َس��ْرَح أْج��ف��اِن��ه ع��ْن ذاَد ُح��بِّ��ه��ا ف��ي ه��اِئ��م ُم��ِح��بٍّ ك��م
ال��ذَُّرا ف��ْوَق َم��ْج��َده��ا يَ��ِش��ي��ُدوا أْن أْق��َس��م��وا وُك��ه��وٍل وَش��ب��اٍب
يَ��َرى م��ا ك��لٌّ يَ��ع��َم��َل أْن آَن وْق��تُ��ه ه��ذا ال��ِج��دِّ ِرج��اَل ي��ا
ال��ُق��رى ل��ُزّراِع ِن��ق��اب��اٍت أو َم��ْص��نَ��ًع��ا أو َم��ْص��ِرًف��ا أو َم��ْل��َج��أ
��را َق��صَّ أو َم��ْق��دَرٍة ذُو وه��و ونَ��ى َم��ْن م��ن��ك��ْم أْع��ِذُر ال أن��ا
ُم��ْس��تَ��ْم��ِط��را ل��ه ل��أليْ��دي ج��ئْ��ُت اّل��ذي ال��ُح��رِّ ب��ال��َم��ْل��َج��إ ف��اب��َدءوا
ال��َف��را َج��ْوِف ف��ي ��يْ��ِد ال��صَّ ك��لَّ أّن واع��َل��م��وا ف��ي��ه األيْ��ت��اَم واك��ُف��ل��وا
ُم��ْع��ِب��را ي��ت��ي��ًم��ا َم��ْح��روًم��ا ب��اَت َم��ْن تَ��ْك��ُف��ُل أال ال��ُم��ثْ��ري أيُّ��ه��ا
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نَ��يِّ��را بَ��ْدًرا أْط��َل��ْع��َت ربّ��م��ا أنْ��بَ��تَّ��ه ل��و يُ��ْدري��َك م��ا أن��َت
ال��ِم��نْ��بَ��را ويَ��ْرَق��ى ال��َق��ْوَل يُ��ْح��ِك��ُم آًخ��ًرا (َس��ْع��ًدا) أْط��َل��ْع��َت ربّ��م��ا
(األْزَه��را) وزاَن ال��دِّي��َن َح��َم��ى َم��ْن (َع��بْ��َده) م��ن��ه أْط��َل��ْع��َت ربّ��م��ا
ال��َورى ب��يْ��َن ن��اب��ًه��ا (َش��ْوق��ي) ِم��ث��َل ش��اِع��ًرا م��ن��ه أْط��َل��ْع��َت ربّ��م��ا
��رى ال��شَّ أُْس��ِد ع��ل��ى ال��ِغ��ي��َل يَ��ْدُخ��ُل ف��اِرًس��ا م��ن��ه أْط��َل��ْع��َت ربّ��م��ا
َج��ْوَه��را ل��ك��ان��ت ِخ��ْص��بً��ا َم��نْ��ب��تً��ا َرَع��ْت ل��و نُ��ف��وًس��ا ال��بُ��ْؤُس َط��َوى ك��م
ال��ثَّ��رى أْط��ب��اِق ت��ح��َت ف��ت��واَرْت َم��ْوِه��بَ��ة ع��ل��ى ال��ُع��ْدُم َق��َض��ى ك��م
ي��ْؤَج��َرا أْن ربِّ��ه ِم��ْن َح��ْس��بُ��ه ض��اِئ��ًع��ا يَ��ت��ي��ًم��ا أْح��ي��ا َم��ْن ك��لُّ
اش��تَ��رى ب��ُدنْ��ي��اُه ألْخ��راُه َم��ْن أْم��ِره ُع��ْق��بَ��ى تُ��ْح��َم��ُد إنّ��م��ا

الطفل جمعيّة (22)

١٩٢٨م سنة مايو أّول الثالثاء يوم يف الجمعيّة هذه أقامته الذي الحفل يف أنشدها

ال��لَّ��ي��ال��ي ع��اِدي��اِت تَ��ْخ��َش وال ـ��ِر ال��دَّْه��ـ َع��نَ��َت تَ��َخ��ْف ال ل��طِّ��ْف��ُل ا أيُّ��ه��ا
ال��ِح��ج��اِل ذَواِت م��ن ال��ِب��رَّ تَ��ْع��َش��ُق نُ��ف��وًس��ا ��ع��ي��ِف ل��ل��ضَّ ال��ل��ُه َق��يَّ��َض
ل��ل��رِّج��اِل ُق��ْدَوًة وُدْم��تُ��نَّ ِر ل��ل��ِب��ْر ِع��ْش��تُ��نَّ ال��ِح��ج��ال ذَواِت أْي
ال��َم��ع��ال��ي س��ب��ي��َل يَ��ْس��لُ��ك��وا أو ُك��ّن ل��وال ال��َم��ْج��َد ل��يُ��ْدِرُك��وا يَ��ك��ون��وا ل��م
ن��اِل أْك��َرَم ال��بَ��خ��ي��َل وتُ��ع��ي��ُد ُش��ج��اًع��ا ال��َج��ب��اَن تَ��ْج��َع��ُل بَ��س��َم��ٌة
غ��ال��ي ك��لَّ أْرَخ��ص��وا رض��اُك��ّن ف��ي ِج��نْ��ٍس ك��لِّ م��ن ال��رِّج��اِل وِع��ظ��اُم
َج��الِل ِم��ْن ه��ال��ٍة ف��ي يَ��تَ��َج��لَّ��ى َج��م��اٌل نُ��ف��وِس��ُك��ّن م��ن راَع��ن��ي
ال��َج��م��اِل م��ج��ال��ي أْس��م��ى ِع��نْ��دي ـ��الِق واألْخ��ـ ��ْع��ِر وال��شِّ ال��نُّ��ف��وِس وَج��م��اُل
��ؤَّاِل وال��سُّ ال��ب��ائ��س��ي��ن ع��ل��ى ـ��َف وال��َع��ْط��ـ ال��ُم��روءََة َع��لِّ��ْم��نَ��ن��ا ُق��م��َن
ال��ُم��ْغ��ت��اِل ف��ري��س��َة ش��ري��ًدا ـ��ِل ال��طِّ��ْف��ـ ع��ل��ى ال��َح��ن��اَن َع��لِّ��ْم��نَ��ن��ا ُق��ْم��َن
ال��نَّ��واِل ب��ع��َض ال��ق��اِدري��ن نَ��س��أُل وِج��ئْ��ن��ا ِن��داءَُك��نَّ أْج��بْ��ن��ا ق��د
ال��َم��ق��اِل ُح��ْس��ُن ال��ُم��ِق��لِّ ُج��ْه��َد إّن ل��ُج��ْدن��ا ال��َم��ق��اِل غ��ي��َر َم��َل��ْك��ن��ا ل��و
ح��اِل ك��لِّ ع��ل��ى ل��ن��ا ش��ق��اءً ـ��ِل ال��طِّ��ْف��ـ ِش��ْق��َوِة ف��ي إّن ال��طِّ��ْف��َل أنْ��ِق��ذُوا
األْج��ي��اِل ع��ل��ى نَ��ك��بَ��ًة يَ��ِع��ْش ُس ال��بُ��ْؤ يَ��ْط��ِوه ول��م ب��اِئ��ًس��ا يَ��ِع��ْش إْن
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��الِل ال��ضَّ م��ه��اوي ف��ي ال��َم��ْرءَ يَ��ْط��َرُح ح��تّ��ى ال��نَّ��ْف��َس يُ��َخ��بِّ��ُث بُ��ْؤٍس ُربَّ
يُ��ب��ال��ي ال ُم��غ��اِم��ٌر أو ُم��ْص��ِل��ٌح ف��ي��ه ك��ان ف��ربَّ��م��ا أنْ��ِق��ذوُه
ال��ِج��ب��اِل ُش��مَّ يَ��ُدكُّ َم��ض��اء ذو ع��ْزٌم ِط��ْم��َريْ��ِه ت��ح��َت ك��ان ربّ��م��ا
ال��ِم��ح��اِل ش��دي��ِد ع��ل��ى وتَ��أبَّ��ى ص��غ��ي��ٍر ِج��ْس��َم ح��لَّ ق��د ِس��رٍّ ُربَّ
ال��نِّ��م��اِل دب��ي��ِب م��ن تَ��ب��يَّ��نْ��َت ل��و َوْق��ًع��ا أْرَف��ْق األف��ي��اِل ف��ِخ��ف��اُف
ُع��ض��اِل غ��ي��ُر — ال��طَّ��ب��ي��ُب أُت��ي��َح ل��و — داءٌ وال��بُ��ْؤُس األْط��ف��اِل بُ��ْؤُس ش��اَع
ب��م��اِل أو يُ��ِظ��لُّ��ه ب��ج��اٍه ِر ل��ل��ب��ْر ق��ام َم��ْج��َم��ع ك��لَّ أيِّ��دوا
األط��ف��اِل) (رع��اي��ُة ل��وال س��اءُ ْ ال��بَ��أ ب��ه ك��ادْت يَ��ت��يْ��ٍم ك��م
ال��ِق��ت��اِل رج��ال م��ن — ال��َح��ْرِب َش��ْه��َوُة ل��وال — أنْ��بَ��ُل اإلس��ع��اِف ورج��اُل
نَ��ك��اِل أو ُم��َص��وٍَّب بَ��الءٍ أو َويْ��ٍل ل��تَ��ْخ��ف��ي��ِف ال��دَُّج��ى يَ��ْس��َه��روَن
اإلْه��م��اِل يَ��ِد أو ال��َج��ْه��ِل يَ��ِد ف��ي نَ��ْزًف��ا م��اَت ل��والُه��ُم َج��ري��ٍح ك��م
األْوص��اِل ��دِر ُم��خََّ ُس��م��وِم م��ن ص��ري��ٍع أو ص��ْدَم��ٍة م��ن ص��ري��ٍع ك��م
ال��تِّ��الِل ت��ح��َت تَ��ِئ��نُّ ض��ح��اي��ا ع��ن ف��ي��ه ال��ن��اُس أْح��َج��َم ق��د ح��ري��ٍق ك��م
ال��زُّالِل ل��ِوْرِد ال��َق��ط��ا ك��تَ��رام��ي ِس��راًع��ا ال��لَّ��ِه��ي��ِب ف��ي يَ��ت��راَم��ْوَن
ال��ُم��وال��ي ال��َم��ريءِ َف��ِم ف��ي َط��ْع��ُم��ه��ا يَ��ْح��ل��و ال��ُم��روءَِة س��وى ل��ش��يءٍ ال
��ؤاِل ال��سُّ ق��ب��َل ال��ق��اِدروَن أيُّ��ه��ا وُج��وُدوا ُم��نْ��ِع��م��ي��َن ال��ب��رَّ ف��اص��نَ��ُع��وا
ح��اِل ِل��تَ��ْرف��ي��ِه أو ��رِّ وال��شَّ ـ��بُ��ْؤِس ال��ـ النْ��ط��واءِ أو ال��ُع��ل��وِم النْ��ِت��ش��اِر

١٩٢٨م) سنة مايو ٢٦ يف (نرشت األمريكيّة البنات كّليّة (23)

الفائزات عىل والجوائز الشهادات لتوزيع الكّليّة أقامته الذي الحفل يف قالها

ال��رِّج��االَ ب��ال��ُم��ْع��ِج��زاِت ش��أْوتُ��ْم ق��د َم��ْه��الً ال��ج��دي��َدِة ال��دُّن��ي��ا رج��اَل أْي
َك��م��االَ نَ��ْق��ٍص ل��ك��لِّ ع��ل��ي��ه��ا تُ��ْم ف��أْرَص��ْد ال��َح��ي��اِة َم��ْع��نَ��ى وَف��ِه��ْم��تُ��ْم
َح��الال ق��ْوٌم يَ��راه ع��ص��ي��ًرا ـ��تُ��ْم ف��ح��رَّْم��ـ ال��ُع��ق��ول ع��ل��ى وَح��َرْص��تُ��ْم
األْج��ي��االَ يَ��ْق��ُدُر ال وِس��واُك��ْم ِح��ْرًص��ا ال��ُع��ْم��ر دق��ي��ق��َة وق��َدْرتُ��ْم
ال��ُم��ح��االَ يَ��ب��غ��ي األم��وِر وُم��ح��ي��ُل أْم��ٍر ك��لَّ َغ��ٍد ع��ل��ى أح��الُ��وا ك��م
ال��زَّواالَ ال��بَ��ق��اءُ يَ��ْغ��ِل��َب أْن َه��مَّ ح��تّ��ى ال��َم��ن��يَّ��َة تَ��ح��دَّي��تُ��ُم ق��د
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اخ��ِت��ي��االَ ال��ه��واءِ ع��ل��ى وَم��َش��يْ��تُ��ْم ط��يٍّ��ا األْرِض ف��راِس��َخ وَط��َويْ��تُ��ْم
��م��االَ وال��شَّ َج��نُ��وبَ��ه��ا ِش��ئْ��تُ��ْم َح��يْ��ُث ف��ُس��ْس��تُ��ْم ال��رِّي��اَح ��ْرتُ��ُم َس��خَّ ث��ّم
ال��رِّح��االَ يَ��ُش��دُّ َم��ْن األْرِض وف��ي َر ��يْ��ـ ال��سَّ ُرم��تُ��م إْن ال��ه��واءَ تُ��ْس��ِرُج��وَن
ُك��س��ال��ى ال��بُ��روَق أنَّ ِخ��ْل��تُ��ْم ح��ي��َن ب��ري��ًدا األث��ي��ِر َم��ْوَج وتَ��ِخ��ذْتُ��ْم
َم��ق��االَ ��ع��اَع ال��شُّ ��ْل��تُ��م ف��َح��مَّ ـ��ِم ال��نَّ��ْج��ـ م��ع ال��َك��الَم ح��اَوْل��تُ��ُم ث��ّم
ال��نِّ��ع��االَ يَ��ن��ِب��ذوَن ال��نّ��اُس َش��َرَع ح��تّ��ى ال��َم��ْش��ي آي��َة (ُف��وْرُد) وَم��ح��ا
م��االَ ��ِب ال��ُم��َح��جَّ بَ��ْط��ِن��ه��ا أو ـ��أْرِض ال��ـ ب��َظ��ْه��ِر ش��بْ��ٍر ك��لِّ م��ن وان��تَ��َزْع��تُ��ْم
ط��واالَ ش��اِم��خ��اٍت ��ْح��َب ال��سُّ تَ��نْ��َط��ُح ُص��روًح��ا أْرٍض ك��لَِّ ف��ي وأَق��ْم��تُ��ْم
ال��ظِّ��الالَ يَ��ُم��دُّ ال��َوَرى ُدن��ي��ا ف��وَق أن��ي��ًق��ا َرْوًض��ا ل��ل��ِع��ْل��ِم وَغ��َرْس��تُ��م
األْط��ف��االَ ب��يْ��نَ��ن��ا تُ��نْ��م��وَن ك��ي��ف َف��َع��َرْف��ن��ا ب��أْرِض��ن��ا وَح��َل��ْل��تُ��ْم
َج��م��االَ ي��زي��ُدُه��نَّ ب��ِع��ْل��ٍم ـ��َن ��ْف��ـ يُ��ثَ��قَّ ك��ي��َف ال��ب��ن��اِت وَرأيْ��ن��ا
األب��ط��االَ تُ��نْ��ِب��ُت ال��ل��ِه ِح��َم��ى ف��ي ِم��ْص��ٍر أْرَض أرى م��ت��ى ِش��ْع��ري ل��ي��َت
ونِ��ض��االَ ال��ُع��ال إل��ى وَوثْ��بً��ا ـ��ًم��ا ِع��ْل��ـ يُ��ب��اُرونَ��ُك��ْم أْه��َل��ه��ا وأرى
ان��ِت��ق��االَ وان��تَ��َق��ْل��ن��ا ال��َع��يْ��ِش ُف��َرَص واب��تَ��َدْرن��ا ال��َك��رى ع��نّ��ا نَ��َف��ْض��ن��ا ق��د
أْح��واالَ َس��ْع��يَ��ُه ال��َم��ْرءَ تَ��ْح��ِرُم ي��ْوٍم َغ��ْف��َل��َة ب��أنَّ وَع��ِل��م��ن��ا
َم��ج��االَ ال��زِّح��اِم ع��ل��ى وأَص��بْ��ن��ا ط��ري��ًق��ا ال��ح��ي��اِة إل��ى ف��َش��َق��ْق��ن��ا
ِت��ْم��ث��االَ ل��َع��ْه��ِده وَرَف��ْع��ن��ا (ف��ؤاٍد) َع��ْرِش ظ��لِّ ف��ي ونَ��َه��ْض��ن��ا
ِع��ي��االَ — ال��وج��وه ض��اَق��ت وإْن — ِس ال��ن��ا ع��ل��ى نَ��ع��ي��َش أْن ال��ل��ُه أب��ى ق��د

األزبكيّة (24)

َه��ل��وِك وح��ّب راِق��ص��ٍة ب��َغ��راِم َرَم��يْ��ِت��ه ��ب��اِب ال��شَّ َغ��ضِّ واِرٍث ك��م
ال��َم��ْف��ل��وِك وِذلَّ��َة ال��َغ��ن��يِّ ت��ي��َه ح��اَل��يْ��ِه��م��ا ف��ي ال��ثَّ��ْوبَ��يْ��ِن أْل��بَ��ْس��ِت��ِه

املسلمني الشبّان نشيد (25)

ال��ُم��س��ِل��م��ي��ن��ا تُ��راِث ع��ن وذُوُدوا وِدي��نَ��ا ُدن��ي��ا َم��ْج��َدن��ا أَِع��ي��دوا
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ال��ف��ات��ح��ي��ن��ا ال��ُغ��زاِة بَ��نُ��و ون��ح��ُن ف��ي��ن��ا ال��ل��ِه ل��َغ��يْ��ِر يَ��ْع��نُ��و ف��َم��ن
ِذْك��رى األيّ��اِم ع��ل��ى وَخ��لَّ��دن��ا َدْه��ًرا األرِض ف��وق األْم��َر َم��َل��ْك��ن��ا
ال��رَّاش��دي��ن��ا َع��ْه��ُد ك��ان ك��ذل��ك (ِك��ْس��رى) َع��ْدَل ف��أنْ��س��ى (ُع��َم��ٌر) أت��ى
َرغ��ي��ِد َع��يْ��ٍش ف��ي ال��نّ��اُس وب��اَت ال��رَّش��ي��ِد َع��ْه��ِد ف��ي ��ْح��َب ال��سُّ َج��بَ��يْ��ن��ا
ولِ��ي��نَ��ا ِرْف��ًق��ا ِش��ع��اُرن��ا وك��ان ِج��ي��ِد ك��لَّ ال��َع��واِرُف وط��وََّق��ت
َق��ري��ُن ال��دُّن��ي��ا ع��ل��ى ل��ه��ا أك��اَن دي��ن واإلس��الم (بَ��ْغ��داَد) َس��لُ��وا
ال��ُم��ب��ي��ن��ا ال��َف��تْ��َح أيَّ��د وِع��ْل��ٌم تَ��ل��ي��ُن ال ل��ل��َح��واِدِث ِرج��اُل
ال��زَّم��اِن ع��نَ��َت نَ��ْك��ِف��ه ل��م إذا ع��ان��ي ��ْرُق وال��شَّ م��ن��ه��ُم ف��ل��س��ن��ا
ال��َم��نُ��ون��ا نَ��ْل��ق��ى أو َرَف��ُع��وه ك��م��ا َم��ك��اِن أْع��ل��ى إل��ى ونَ��ْرَف��ُع��ه

األسعار غالء (26)

ال��ِق��ي��اَم��ا ع��ل��يْ��ه تُ��ْح��ِس��ن��وا ول��م ـ��ُش ال��َع��يْ��ـ ب��ن��ا ض��اَق ال��ُم��ْص��ِل��ُح��وَن أيُّ��ه��ا
ُج��س��اَم��ا َخ��ْط��بً��ا ال��ِح��ذاءِ َم��ْس��ُح ب��اَت ح��تّ��ى ال��ذَّل��ي��َل��ُة ��ْل��َع��ُة ال��سِّ َع��زَّت
��ي��ام��ا ال��صِّ ال��ف��ق��ي��ُر نَ��َوى ح��تّ��ى ُق��وِت ك��ال��ي��ا ال��نّ��اِس يَ��ِد ف��ي ال��ق��وُت وَغ��دا
ال��ُخ��زاَم��ى ري��ُح ال��ُق��ت��اِر ري��ِح ُدوَن وّل��َديْ��ه ط��اِويً��ا ال��ي��وَم يَ��ق��َط��ع
َح��راَم��ا َص��يْ��ًدا ال��لُّ��ُح��وَم ويَ��ُظ��نُّ بَ��ْدًرا ال��بُ��ْع��ِد ف��ي ال��رَّغ��ي��َف ويَ��خ��اُل
اإلداَم��ا؟ أُص��ي��َب ب��أْن ل��ي َم��ْن ص��اَح: َك��دٍّ بَ��ْع��ِد ِم��ْن ال��رَّغ��ي��َف أص��اَب إْن
ِن��ي��ام��ا ال��نُّ��ف��وس ع��ن وِب��تُّ��ْم َض األْر أْص��َل��ْح��تُ��ُم ال��ُم��ْص��ِل��ح��وَن أيُّ��ه��ا
اآلث��ام��ا ب��َم��ْوت��ه��ا وأح��ي��ا ـ��ُر ال��َف��ْق��ـ ب��ه��ا أَض��رَّ أن��ُف��ًس��ا أْص��ِل��ح��وا
اإلْق��دام��ا تُ��واِص��َل أْن وال ُد ال��ِج��ْد وال ال��رَّح��ي��ُل َط��ْوق��ه��ا ف��ي ل��ي��س
ال��ُم��ق��ام��ا تَ��ع��اَف أْن ال��ع��اَر وتَ��َرى ُج��وًع��ا ال��نِّ��ي��ل ُرب��ا ف��ي ال��َم��ْوَت تُ��ْؤثِ��ُر
ال��َغ��م��ام��ا ال��َم��س��ي��ِر ف��ي يُ��ب��اُروَن ِض األْر ُك��َرِة ف��ي ��آِم ال��شَّ وِرج��اُل
ال��ظَّ��الم��ا خ��اُض��وا ال��نَّ��يِّ��َريْ��ِن َم��ْوِق��َع ف��اتُ��وا ال��ُق��ْط��َب، ج��اَوزوا ال��بَ��ْح��َر، َرِك��ب��وا
��ه��ام��ا ال��سِّ ل��ل��نِّ��ض��ال ويَ��بْ��روَن ـ��ِش ال��َع��يْ��ـ َط��َل��ِب ف��ي ال��ُخ��ط��وَب يَ��ْم��تَ��ط��ون
ف��ع��ام��ا ع��اًم��ا ال��ق��ض��اءَ يَ��ْرُق��ب��وَن َص��ْرَع��ى ال��نِّ��ي��ِل ِح��َم��ى ف��ي ِم��ْص��َر وبَ��ن��و
األن��ام��ا ف��ي��ه��ا يْ��َت َروَّ ب��الٍد ف��ي ِع��ط��اًش��ا نُ��ْم��س��ي ك��ي��ف ال��نِّ��ي��ُل أيُّ��ه��ا
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األُوام��ا تَ��ش��ك��و ال��ِك��راُم وبَ��ن��وَك ف��يَ��ْرَوى ال��َغ��ري��ُب ال��واِغ��ُل يَ��ِرُد
ال��طَّ��غ��ام��ا ال��ُج��ن��اة ب��ن��ا وأْغ��رى ـ��َل ال��ذُّْل��ـ أْوَرثَ��ن��ا ال��طِّ��ب��اِع ل��ي��َن إنَّ
ال��زِّح��ام��ا ذاَك ال��ح��ي��اِة س��ب��ي��ِل ف��ي ع��ل��ي��ن��ا َج��رَّ ال��ُم��ن��اِخ ط��ي��َب إنَّ
وال��ُغ��الم��ا ش��يْ��َخ��ُه��ْم ال��َع��ْج��ُز ق��يَّ��َد ب��َق��ْوٍم ِرْف��ًق��ا ال��ُم��ْص��ِل��ح��وَن أيُّ��ه��ا
ال��ِح��م��ام��ا ال��َغ��الء م��ع تَ��م��نَّ��ْت ق��د نُ��ف��وًس��ا ال��َغ��الء م��ن وأِغ��ي��ثُ��وا
ال��نَّ��ع��ام��ا ع��ن��ه تَ��ذُوُد وك��اَدْت ـ��ِر ال��َف��ْق��ـ م��ن ال��َه��ِب��ي��َد ت��أُك��ُل أْوَش��َك��ْت
ِزم��ام��ا أْرَخ��ى ال��ُم��ُك��وَس رأي��ن��ا ق��د ف��إنَّ��ا ال��ُم��ُك��وَس ل��ن��ا ف��أع��ي��دوا
��آم��ا ال��شَّ ال��َج��الءِ ع��ل��ى َح��َس��ْدن��ا إْن ف��اع��ِذرون��ا ِق��ْس��ُم��ن��ا ِم��ْص��َر ف��ي ض��اَق
األنْ��ع��اَم��ا يُ��َك��رُِّم ب��َع��ْص��ٍر — ـ��ُه ال��ل��ـ ك��رََّم��ن��ا ون��ح��ُن — َش��ق��ي��ن��ا ق��د

األولياء أرضحة (27)

األم��واُت تُ��ْرَزُق أْل��ٍف وب��أْل��ِف ب��ِدْرَه��ٍم يُ��ْرَزق��وَن ال أح��ي��اُؤن��ا
��ل��واُت ال��صَّ أْح��ج��اِره��ا ع��ل��ى ق��اَم��ْت ب��ُح��ْف��َرٍة ال��ن��ائ��م��ي��ن ب��َح��ظِّ ل��ي َم��ْن
اآلي��اُت وتُ��ْق��َرأ ال��نَّ��ذوِر، بَ��ْح��ُر َح��ْوَل��ه��ا ويَ��ج��ري ل��ه��ا، األن��اُم يَ��س��ع��ى
ال��ح��اج��اُت ب��ه��ا تُ��ْق��َض��ى ووس��ي��ل��ٌة ال��ُم��ْص��ط��ف��ى ب��اُب ال��ُق��ْط��ُب ه��ذا ويُ��ق��اُل:

طفلة: لسان عىل وقال

وأْف��َزُع ال��نَّ��ه��اُر َط��َل��َع إذا ُم��َربِّ��يَ��ت��ي أْخ��ش��ى
��ُع أتَ��َوقَّ ل��ِع��ق��اِب��ه��ا ص��واِح��ب��ي ب��ي��ن وأَظ��لُّ
يَ��نْ��َف��ُع ِع ال��تَّ��َض��رُّ ُط��وُل وال ل��ي يَ��ْش��َف��ُع ال��دَّْم��ُع ال
وأْج��َزُع ال��ظَّ��الُم َج��نَّ إذا واِل��دت��ي وأخ��اف
تَ��ْه��َج��ُع ال وأْع��يُ��ن��ي ءَ ال��َج��زا أْرتَ��ِق��ُب وأب��ي��ُت
وأْخ��َض��ُع ال��َك��الَم ـ��تَ��ِم��ُع أْس��ـ ك��ن��ُت ل��و َض��رَّن��ي م��ا
تَ��تَ��ق��طَّ��ُع ف��ال ـ��واب��ي أثْ��ـ ُص��نْ��ُت ل��و َض��رَّن��ي م��ا
ُع تَ��تَ��وزَّ ف��ال ـ��َف��ظ��ت��ي ب��َم��ْح��ـ أوراق��ي وَح��ِف��ْظ��ُت
وأْرتَ��ُع ال��ه��ن��اءِ ف��ي ـ��َرُع وأْم��ـ آِم��نَ��ًة ف��أع��ي��ُش
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الهرم باني إىل (28)

ومسّخر الهرم باني العظيم، مرص فرعون إىل إبراهيم حافظ الكبري مرص شاعر من
املاليني.

عهد يف فرعون إىل الديمقراطيّة، وحكم الشخصيّة الحّريّة عهد يف الشاعر من
العبيد. والرعايا اآللهة امللوك

العرشين القرن يف مرص سيّد إىل امليالد، بعد العرشين القرن يف مرص ابن من
امليالد. قبل

األسبوعي البالغ (29)

ك��ال��َع��َل��ْم تَ��ب��دو ال��ن��ي��ِل ش��طِّ ف��وق آي��ًة ل��يَ��بْ��ن��ي ال��ع��ْل��َم ��َر َس��خَّ
اب��ت��س��ْم ال��ذِّك��ُر إذا ال��وج��ِه ع��اب��ُس ل��ك��نّ��ه خ��ال��ٌد ذك��ٌر ه��ي
ُح��َط��ْم ل��ج��بَّ��اٍر ق��ب��ٌر أن��ه��ا إع��ج��ازه��ا ع��ل��ى ف��ي��ه��ا م��ا ك��لُّ
ال��رَِّم��ْم ت��ق��دي��س غ��ي��ر ف��ي ُق��ًوى م��ن ع��ه��ِدِه ف��ي م��ا ��ر س��خَّ ل��ي��تَ��ه
َوَج��ْم ال��ف��ك��ُر ع��ن��ده��ا وع��ل��وٍم أط��واَق��ن��ا أْع��َج��َزْت ف��ن��وٍن م��ن
ال��َص��نَ��ْم ل��ُع��بَّ��اِد ال��ُع��ذِْر أْوُج��ه َرْت َص��وَّ م��ب��دع��اٍت وبَ��ن��اٍن
َخ��تَ��ْم ال��ده��ُر أس��راِره��ا وع��ل��ى ان��َط��وْت ث��ّم أبْ��َدَع��ْت م��ا أبْ��َدَع��ْت

مرص أبناء إىل مرص شاعر من (30)

سنة نوفمرب ٢٦ األسبوعي البالغ الدستورينّي واألحرار الوفد حزبي ائتالف بعد قيلت
١٩٢٦

أَم��ْم ال��م��وُت وإذا َغ��ْرَق��ى، ن��ح��ن ف��إذا وانْ��تَ��بَ��ْه��ن��ا َغ��َف��ْون��ا ق��د
َف��َه��َج��ْم ض��ع��ٌف ال��ده��َر ف��ي��ن��ا غ��رَّ م��ق��دورٌة ف��ت��رٌة ك��ان��ت ث��ّم
ف��انْ��َه��َدْم ال��ل��ي��ال��ي رك��َن َزْل��َزَل��ْت ق��ّوٌة ف��ك��ان��ت ف��ت��م��اَس��ْك��ن��ا
ف��ال��ت��أْم إل��ي��ه ال��ل��ُه نَ��َظ��ر ه��ًوى م��ن ُج��رٌح األن��ف��س ف��ي ك��ان
األم��ْم ظ��لِّ ال ال��ل��ِه ظ��ّل ت��ح��ت ط��َل��ًق��ا ُح��رٍّا ال��ع��يْ��َش ف��نَ��ش��ْدن��ا
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اع��ت��ص��ْم وال��ص��ب��ِر ال��ل��ِه ب��َح��بْ��ِل َم��ْن ��ُه َح��قَّ يُ��َوفَّ��ى أن وح��ق��ي��ٌق
ان��ق��س��ْم ال��ش��ع��ُب إذا ال��ش��ع��ِب آف��ُة َونَ��ى ال��م��رءُ إذا ال��م��رءِ آف��ُة
ال��ذم��ْم َرع��ِي ف��ي ال��ن��ي��َل يَ��ُع��قُّ أو يَ��نْ��ثَ��ن��ي أو يَ��ن��ي َم��ْن م��نَّ��ا ل��ي��س
ب��َك��ْم؟ األس��م��ى، ال��م��ق��ِص��َد ت��ش��ت��رون ب��َك��ْم م��ص��ًرا: نَ��بِّ��ئ��وا م��ص��ٍر، ن��شءَ
األل��ْم ح��ل��ِو ال��ُع��ال ف��ي وُس��ه��اٍد ب��ه ال��ع��زُم يُ��ْص��َق��ُل ب��ن��ض��اٍل
يُ��ذَْم أو يُ��ط��َرى ال��ح��اض��َر أْح��َس��ُب وال ب��ال��م��اض��ي، أف��خ��ُر ال أن��ا
أَج��ْم ف��ي أُُس��وًدا ك��ن��ت��م م��ا م��ث��َل غ��ٍد ف��ي أراك��م أن َه��ّم��ي ك��لُّ
الق��ت��ح��ْم ِع��زٍّا ال��ن��اِر اق��ت��ح��اِم ف��ي رأى ل��و َم��ْن ال��ف��ت��ى ك��لُّ ف��ال��ف��ت��ى
وان��ص��رْم تَ��َولَّ��ى ق��د ع��ه��ٌد ذاك ال��م��ن��ى أح��الَم ال��ع��ي��َش تَ��ُظ��نُّ��وا ال
وَس��َق��ْم بُ��رءٍ ب��ي��ن وص��راٌع وغ��نً��ى ف��ق��ٍر ب��ي��ن ح��رٌب ه��و
َح��َم��ْم ف��ال��ن��اُر ال��م��وِق��ُد َغ��َف��َل ف��إذا ووُق��وٌد ن��اٌر ه��و
يَ��نَ��ْم ل��م َم��ْن ع��ل��ى وق��ٌف ف��ال��ُع��ال ل��ل��ُع��ال وِج��دُّوا ال��ن��وَم ف��ان��ُف��ُض��وا
ال��ن��دْم غ��ي��َر واِدًع��ا أو وان��يً��ا وص��َل��ه��ا تَ��َم��نَّ��ى َم��ْن يَ��ج��ن��ي ل��ي��س
اع��ت��زم ال��م��رءُ إذا ال��م��رءِ ��ُة ه��مَّ ب��ه تُ��ْم��نَ��ى م��ا ش��رُّ واألم��ان��ي
��رْم ال��ضَّ إلخ��م��اِد ك��ال��م��اء ف��ْه��ي ُه َح��دَّ وتَ��ثْ��ن��ي ال��َع��زَم تُ��ْح��ِم��ُد
ال��ِق��َم��ْم ف��وَق أْع��الَم��ه��ا َركَّ��َزْت وق��د ��رِق ال��شَّ ف��ي ال��ي��اب��اَن وان��ظ��روا
ان��ه��زْم ح��تّ��ى َع��ْم��ي��اِئ��ه ُدَج��ى ف��ي ق��ب��ل��ن��ا وك��ان��وا ال��ج��ه��َل ح��اَرب��وا
ال��ه��م��ْم أب��راَج ت��ح��ت��لُّ إن��ه��ا ال��ث��رى ال ال��ثُّ��ريَّ��ا ع��ن��ه��ا ف��اس��أل��وا
��أَم ال��سَّ ت��دري ال ال��غ��اي��اِت أن��ب��ِل إل��ى ال��ِع��ْل��ُم ب��ه��ا ي��م��ش��ي َه��م��ٌم
ال��خ��دْم ص��فِّ ف��ي األيّ��اُم خ��ْل��َف��َه��ا َم��َش��ْت أْم��ًرا ح��اَوَل��ْت أنَّ��ى ف��ه��ي
اص��ط��دْم ب��ال��ن��ج��ِم ال��ن��ج��ُم ع��ل��ي��ه��ا أْم ت��ح��ِت��ه��ا م��ن ُزْل��ِزَل��ْت تُ��ب��ال��ي ال
ل��ل��ِع��َظ��ْم َرْم��ًزا ب��ال��ش��م��ِس وك��ف��ى ل��ه��ا َرْم��ًزا ��ح��ى ال��ضُّ ش��م��َس تَ��ِخ��ذَْت
يُ��َرْم ل��م م��ك��انً��ا ال��ش��م��ِس ج��ان��َب تَ��ب��ت��غ��ي ُص��ع��وًدا تَ��أل��و ال ف��ه��ي

للتعليم التّربع (31)

أكتوبر من ٢٩ الجمعة مساء املرصيّة الجامعة دار يف حفالً املعّلمني نقابة .أقامت
ومحمود حبيب العزيز وعبد الغّفار عبد حسنني املنوفيّة: ملحسني تكريًما ١٩٢٠ سنة
التعليم. عىل أوقفوها املنوفيّة يف أطيانهم من فّدانًا بسبعني لتربّعهم حسني أبي السيّد
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القصيدة: هذه فألقى تكريمهم، يف لالشرتاك حافظ وُدعي

ف��ّدان��ا س��ب��ع��ي��ن م��داِرس��ن��ا ع��ل��ى َح��بَ��س��وا ق��د ال��ن��ي��ِل َس��راِة م��ن ث��الثَ��ٌة
��ان��ا تَ��غ��شَّ ق��د وَج��ْه��ٌل ال��غ��ن��يِّ بُ��ْخ��ُل ي��خ��نُ��ُق��ه ك��ان ق��د أم��ال ب��ه��ا أْح��ي��وا
ُخ��س��ران��ا واآلداِب ال��ِع��ْل��ِم ع��ل��ى َج��رَّْت ش��ائ��ع��ًة م��ص��ر ف��ي ُس��نَّ��ًة وخ��اَل��ف��وا
إن��س��ان��ا تَ��ْح��ِو ل��م وإن ال��ق��ب��ور ع��ل��ى يَ��ِق��ف��وا أن ال��ن��ي��ِل س��راِة َه��مَّ ف��إن
«أط��ي��ان��ا» ال��ن��ي��ل م��ن��اح��ي ف��ي ل��ه تَ��رى ب��ه ُرف��اَت ال خ��الءٌ ض��ري��ٍح ف��ك��م
وري��ح��ان��ا خ��وًص��ا ب��ه ال��ُج��ب��اُة يَ��ش��ري وَغ��ّل��تُ��ه��ا ال��م��وت��ى، ع��ل��ى ح��ب��وٍس وك��م
تَ��والَّن��ا م��ّم��ا خ��ج��ٍل ف��ي وال��دِّي��ُن أس��ٍف ف��ي وال��ع��ق��ُل ح��س��رٍة، ف��ي وال��ع��ل��ُم
أرك��ان��ا ل��ل��ع��ل��ِم ف��بَ��نَ��ْوا َش��ْرواُك��م، ف��ع��ل��وا ل��و ال��ن��ي��ِل س��راَة َض��رَّ ك��ان م��ا
أح��ي��ان��ا «ح��ل��واَن» وف��ي ح��ي��نً��ا، «ال��رم��ِل» ف��ي ب��م��ظ��ه��ِره��م م��ص��ٍر ب��ن��ي ع��ي��وٌن تَ��ْق��ذَى
أق��ط��ان��ا ال��ل��ِه ف��ل��واِت ويَ��زرع��وا خ��زاِئ��نُ��ه��م ال��دن��ي��ا تَ��ح��ت��وي أن يَ��ب��غ��ون
وإح��س��ان��ا ب��رٍّا ل��ه��ُم ت��رى وال وص��ال��ح��ٍة ن��ف��ٍع أخ��و ف��ي��ه��م ول��ي��س
أس��وان��ا ف��ي��ك ويُ��م��س��ي ع��ل��ي��ه يُ��ج��ن��ى زم��ٍن ف��ي ال��ف��ُل ي��ش��ك��و ح��تّ��اَم م��ص��ُر ي��ا
وِع��رف��ان��ا ِع��ْل��ًم��ا أرج��اؤه ت��س��ي��ُل ف��م��ت��ى م��م��ِت��ًع��ا ِخ��ْص��بً��ا وادي��ك س��اَل ق��د

حسني طه الدكتور إىل (32)

الفكر جامدو عليه شنَّ الجاهيلّ» الشعر «يف مؤّلفه حسني طه الدكتور أصدر عندما
وكان دمه، بإهدار فطالبوا بعضهم وتغاىل اإلسالم، عىل وبخروجه بتكفريه حملة
ورئيًسا النّواب بمجلس عضًوا كان الذي سعيد الحميد عبد الدكتور املرحوم منهم

حافظ: فقال وقتئٍذ املسلمني الشبّان لجمعيّة

ال��ع��م��ي��ْد ب��دي��ن زوًرا وأل��ص��ق��وا أْرَج��ُف��وا وم��ا ق��ال��وا، م��ا ص��حَّ إن
ال��ح��م��ي��ْد ع��ب��ِد إس��الِم م��ن أََح��بُّ َديَّ��اِن��ِه ع��ن��د «ط��ه» ف��ُك��ْف��ُر

الدمردايش الرحيم عبد الشيخ إىل حافظ من (33)

باالشرتاك تعضيده عىل الفضالء أقبل هوجو، لفيكتور البؤساء كتاب حافظ ترجم مّلا
أغنياء أغنى من وكان الدمرداشيّة الطريقة شيخ عدا الكتاب، نسخ من أعداد يف

البالد.
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إهداءه: عليها وكتب هديّة، نسخة حافظ إليه أرسل الكتاب، طبع انتهى فّلما

ال��نِّ��َع��ْم ول��يِّ ال��دم��رداش��ي إل��ى ب��ائ��ٍس ش��اع��ٍر م��ن ه��ّدي��ٌة
ال��ِح��َك��ْم ض��روُب ف��ي��ه��ا ن��س��خ��ٍة ف��ي يَ��ْش��تَ��ِرْك وال ب��ال��ل��ِه يُ��ْش��ِرُك

لحافظ مداعبة (34)

األزبكيّة. بحديقة األطفال رعاية جمعيّة حفل يف قصيدة إللقاء مدعوَّا حافظ كان
إبراهيم، حافظ إنّه له فقال التذكرة، منه فطلب يداعبه، أن املرشف أراد دخوله وعند
يعرفه، ال أنّه املرشف فزعم بقصيدة، كعادته السنوّي االحتفال يف للمشاركة وجاء

يرتجلهما. ببيتني شخصيّته يثبت أن وعليه
البيتني: هذين وارتجل … مرشًفا منك أخبث أَر لم له: وقال حافظ فضحك

ِم��نْ��ُه��ْم أن��ت ك��راٍم ب��أنْ��ج��اٍب تَ��َح��لَّ��ْت ق��د األزب��ك��يّ��ِة ري��اُض
ع��ن��ه��م ال��َم��ْع��ف��وِّ م��َع وأْدِخ��ْل��ن��ا ل��خ��ي��ٍر ُف��ِت��َح��ْت َج��نَّ��ًة ف��َه��بْ��ه��ا

… بك حافظ يا ل تفضَّ وقال: املرشف وضحك
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الخرطوم مدينة يف واإلنجليزي املرصي العلمان (1)

ال��َف��تَ��ي��اِن ب��ه يَ��ج��ري م��ا وتَ��ن��ُظ��َر ال��َع��ل��م��اِن يَ��ْخ��ِف��َق ح��تّ��ى ُرَويْ��َدَك
ألواِن َم��ْره��ونَ��ٌة ول��ك��نّ��ه��ا ج��ائ��ٍع لُ��ْق��َم��ُة ��وداِن ك��ال��سُّ ِم��ْص��ُر ف��م��ا
زم��ان��ي « «ِش��قُّ ال��ق��ْوِم ب��َم��ْك��ر ف��إنِّ��ي ب��اح��ت��م��ال��ه أْرَج��ْف��تُ��م��ا وم��ا دع��ان��ي
يَ��ْس��تَ��ِب��ق��اِن وال��ِف��ي��ُك��نْ��ُت ال��لَُّ��ْرُد ب��ه��ا واِح��ًدا وال��ِه��نْ��َد ��وداَن وال��سُّ م��ص��َر أرى
ُم��ْق��تَ��ِرن��اِن ال��َخ��ل��ق نُ��ش��وِر وي��وَم َج��الِئ��ه��م ي��وَم أنَّ َظ��نِّ��ي وأْك��بَ��ُر
ل��ل��َح��َدث��اِن ال��رَّْج��ِم بُ��روُج وَخ��رَّْت َم��ْزِب��ٍد ك��لِّ م��ن األْم��واُه غ��اَض��ِت إذا
يَ��م��ان��ي ُك��لُّ ال��َه��يْ��ج��اءِ ف��ي وُح��كِّ��َم وَربِّ��ه ��ْم��َه��ِريِّ ال��سَّ زم��اُن وع��اد
ال��َه��َرم��اِن يَ��نْ��ُدُب ع��ل��ي��ه��م ِن��ي��اًم��ا ونَ��بِّ��ه��ا ال��َج��الءِ ي��وَم اذُك��را ُه��ن��اك

١٩٠٤م) سنة أبريل ٤ يف (نرشت مراكش سلطان العزيز عبد موالي إىل (2)

سلطان العزيز عبد موالي عتاب يف ينظموا أن الشعراء عىل املؤيّد اقرتح وقد قالها
مراكش

أَُم��ًم��ا ذَكَّ��ْرتَ��ن��ا ل��ق��د ال��ع��زي��ز) (ع��ب��َد
َط��َرِب وف��ي َل��ْه��ٍو ف��ي ِج��واَرَك ك��ان��ت
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أنْ��َدلُ��ٍس أرُض ض��اَع��ْت ي��وَم ذَكَّ��ْرتَ��ن��ا
ال��لَّ��ِع��ِب ف��ي ��ل��ط��اُن وال��سُّ ال��ب��اب ف��ي ال��َح��ْرُب

ل��ه ال��خ��راُب يَ��ْس��ري أن ال��تَّ��ْخ��ِت ع��ل��ى ف��اح��ذَْر
ال��َج��َرِب م��ن أْع��دى (ُس��ْل��ط��ان��ٍة) ف��تَ��ْخ��ُت

١٩٠٤م) سنة أبريل ٦ يف (نرشت اليابان غادة (3)

الحرب يف اليابان أّمة بها ظهرت التي بالشجاعة وأشاد يابانيّة، بغادة غرامه ضّمنها
روسيا وبني بينها

أب��ى وال��دَّْه��ُر ال��َع��ْزُم ِم��نِّ��ي َص��حَّ نَ��ب��ا ��يْ��ُف ال��سَّ إذا ��ي َك��فِّ تَ��لُ��ْم ال
َط��َل��ب��ا ف��ي��م��ا ال��تَّ��وف��ي��َق أْخ��ط��أ َس��ْع��ِي��ه ف��ي ُم��بْ��ِص��ٍر س��اٍع ُربَّ
��بَ��ب��ا ال��سَّ ف��ي��ه ال��َع��ْل��ي��اءُ ك��ان��ت إذا يَ��بْ��ل��ون��ي ب��ال��َخ��ْط��ِب َم��ْرَح��بً��ا
األَدب��ا َع��َق��ْق��ُت ال��ُح��ْس��نَ��ى أُوثِ��ُر أنّ��ن��ي ول��وال ال��دَّْه��ُر ��ن��ي َع��قَّ
ُخ��لَّ��ب��ا إالّ بَ��ْرَق��ِك أرى ال ف��اب��ِس��م��ي أو اْع��ِب��س��ي ُدن��ي��ا ي��ا إي��ِه
ال��نُّ��َوب��ا أْش��ك��و ِب��تُّ م��ا خ��اِذالً أُّم��ت��ي م��ْن ل��ي أّن ل��وال أن��ا
ال��ُغ��َرب��ا وُح��بُّ األْه��َل بُ��ْغ��ُض��ه��ا س��اِع��ده��ا ف��ي َف��تَّ ق��د أُّم��ٌة
ال��رُّتَ��ب��ا ب��ال��نُّ��ف��وِس وتُ��َف��دِّي ال��ُع��ال َغ��يْ��ِر ف��ي األْل��ق��اَب تَ��ْع��َش��ُق
ال��طَّ��َرب��ا وتَ��ْه��َوى ال��لَّ��ْه��َو تَ��ْع��َش��ق تَ��ْس��تَ��ْه��ِدُف��ه��ا واألْح��داُث وه��ي
َل��ِع��ب��ا ال��لَّ��ي��ال��ي َص��ْرُف ب��ه��ا أْم ب��ه��ا ال��َق��ْوُم َل��ِع��َب تُ��ب��ال��ي ال
َع��َج��بَ��ا وح��دي��ثً��ا َش��ْج��ٍو ذاَت ��ًة ق��صَّ م��نِّ��ي تَ��س��َم��ُع َل��ي��تَ��ه��ا
َوَه��ب��ا م��ا ل��ه��ا ال��ل��ُه َوَه��َب غ��ادًة زم��ان��ي ف��ي أْه��َوى ك��ن��ُت
ال��ذََّه��ب��ا ال��يَ��ه��وَد تُ��نْ��س��ي ُص��ْف��َرًة ب��ه ال��ُح��ْس��ُن َم��َزَج َوْج��ٍه ذات
ال��نَّ��ب��ا ذاَك ي��ا ال��ل��ُه رع��اَك ال نَ��ب��أ ي��وٍم ذاَت ل��ي َح��َم��َل��ْت
َح��بَ��ا األْف��ِق ف��ي األْف��ِق وِه��الُل ف��تً��ى وال��ل��ي��ُل تَ��ْخ��ِط��ر وأت��ْت
وال��َح��بَ��ب��ا: ب��ه رَّ ال��دُّ نَ��َظ��َم ب��اِس��ٍم ب��ثَ��ْغ��ٍر ل��ي ق��ال��ت ث��ّم
ُم��نْ��َق��َل��ب��ا بَ��ْع��ده ل��ي أرى ال ع��اِج��ٍل ب��رح��ي��ٍل نَ��بِّ��ئ��ون��ي
َوَج��ب��ا م��ا ل��ه أْق��ض��ي َع��لَّ��ن��ي أغ��تَ��دي أْن َم��ْوِط��ن��ي ودع��ان��ي
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يُ��ْغ��َل��ب��ا أالّ ال��دُّبُّ أيَ��ُظ��نُّ ِج��ْل��َده ونَ��ْف��ري ال��دُّبَّ نَ��ذبَ��ُح
ال��ظِّ��ب��ا؟ ال��َح��ْرِب ف��ي تَ��ْص��نَ��ُع م��ا َويْ��ِك! ُم��ْه��َج��ت��ي: تَ��ْف��ري واآلالُم ق��ل��ُت
َم��ْل��َع��ب��ا أو ب��ه َم��ْل��ًه��ى يَ��بْ��تَ��غ��ي َم��ْس��َرًح��ا ل��َظ��بْ��ٍي ِع��ه��ْدن��اه��ا م��ا
تُ��ْس��تَ��بَ��ى ُع��ق��والً أو ب��ال��تَّ��م��نِّ��ي تُ��ْش��تَ��رى نُ��ف��وًس��ا ال��َح��ْرُب ل��ي��س��ت
��ب��ا؟ ك��ال��شَّ ف��ي��ه��ا ال��لَّ��ْح��َظ َظ��نَ��نْ��ِت أم ُع��دَّت��ه��ا م��ن ال��َق��دَّ أَح��ِس��بْ��ِت
َم��ْرَك��ب��ا ف��ي��ه��ا ال��َه��ْوَل وَرِك��بْ��ُت م��اَرْس��تُ��ه��ا إنّ��ن��ي ف��َس��ل��ي��ن��ي،
َه��يْ��َدب��ا ع��ل��ي��ه��ا ال��نَّ��ْق��ُع أْس��َدَل غ��اَرٍة ف��ي ال��رَّدى ��ْم��ُت وتَ��َق��حَّ
َق��طَّ��ب��ا ف��ي��ه��ا ال��م��وَت ف��رأي��ُت ل��ن��ا َع��يْ��نَ��يْ��ه��ا ب��ي��ن م��ا َق��طَّ��بَ��ْت
ال��َه��يْ��َدبَ��ى يَ��م��ش��ي ال��نَّ��ْق��ِع ذاَك ت��ح��َت أنْ��ح��ائ��ه��ا ف��ي ِع��ْزرائ��ي��ُل ج��اَل
ال��ِخ��ب��ا ال��ب��اِن َظ��بْ��يَ��َة ي��ا وال��َزم��ي يَ��ْع��ِرُف��ه��ا ل��ّل��ذي ف��َدع��ي��ه��ا
أْغ��َل��ب��ا: َل��يْ��ثً��ا ال��ظَّ��بْ��َي وأَرتْ��ن��ي راَع��ن��ي ب��ص��ْوٍت ف��أج��ابَ��تْ��ن��ي
أْش��َرب��ا؟ أالّ تَ��ْدع��ون��َي ك��ي��ف ال��رَّدى ِوْرَد اس��تَ��ْع��ذَب��وا ق��ْوم��ي إّن
ال��َع��َط��ب��ا أذوَق أو ُم��رادي ع��ْن أنْ��ثَ��ن��ي ال ي��اب��ان��يّ��ٌة أن��ا
ال��ظُّ��ب��ا تَ��ق��ل��ي��َب َك��ّف��اَي تَ��س��تَ��ِط��ْع ول��ْم ال��رَّْم��َي أْح��ِس��ِن ل��م إْن أن��ا
نُ��ِك��بَ��ا َم��ن ال��َوَغ��ى ف��ي وأُواس��ي ��ُه��ْم َح��قَّ وأْق��ض��ي ال��َج��ْرح��ى ُم أْخ��ِدُ
وأبَ��ا ��ا أمٍّ األْوط��اَن نَ��َرى أن َع��لَّ��م��ن��ا ق��د (ال��ِم��ي��ك��اُد) ه��ك��ذا
ال��َم��ْغ��ِرب��ا ف��ه��زَّ ��ْرَق ال��شَّ أنْ��َه��َض أنّ��ه م��ن��ه ي��ك��ف��ي��َك َم��ِل��ٌك
ُق��لَّ��ب��ا أْم��ٍر ك��لِّ ف��ي ُح��وَّالً أْل��َف��يْ��تَ��ه م��اَرْس��تَ��ه وإذا
��ب��ا ال��صِّ َم��ْه��ِد ف��ي ال��ُم��ْل��ِك وَج��الُل م��ًع��ا ص��غ��ي��َريْ��ِن وال��ت��اج ك��ان
َك��وَك��ب��ا ف��ي��ه��ا ذل��ك وغ��دا ل��ل��ُع��ال س��م��اءً ه��ذا ف��غ��دا
ت��ْدأب��ا أْن ل��ل��ُع��ال ودع��اه��ا َم��ْرَق��ِده��ا ِم��ْن األّم��َة بَ��َع��َث
م��أَْرب��ا ش��يءٍ ك��لِّ م��ن وَق��َض��ْت ش��أَْوه تَ��بْ��غ��ي ل��ل��َم��ْج��ِد َف��س��َم��ْت

١٩٠٤م) سنة نوفمرب ١٠ يف (نرشت الروسيَّة اليابانيّة الحرب (4)

ال��َك��ْوثَ��ُر؟ أِم ال��َم��ْوِت وَم��ْوِرُد َم��ْح��َش��ُر أم ل��ل��َح��ْرِب أس��اَح��ٌة
تُ��نْ��َح��ُر؟ نَ��َع��ٌم أم أرب��اِب��ه��ْم، َه��َوى أط��اع��وا ُج��نْ��ٌد وه��ذه
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واس��تَ��أْثَ��ُروا! ال��ُم��ْل��ك ب��أْم��ر ق��ام��وا األُل��ى ق��ل��وَب أْق��س��ى م��ا ل��ل��ِه
واس��ت��ع��م��روا األْرِض ف��ي ف��أْم��َع��نُ��وا ُس��ل��ط��انُ��ُه��ْم ال��دَّْه��ِر ف��ي وَغ��رَُّه��ْم
يُ��نْ��َص��روا أو ال��م��وَت يَ��ْه��ُج��روَن ال ب��ُص��ل��ب��اِن��ِه��ْم ال��ب��ي��ُض أْق��َس��َم ق��د
يَ��ظ��َف��ُروا أو ��ي��َف ال��سَّ يَ��ْغ��ِم��دوَن ال ب��أوث��اِن��ِه��ْم ��ْف��ُر ال��صُّ وأْق��َس��َم
واألْص��َف��ُر األبْ��يَ��ُض اْل��تَ��َق��ى ح��ي��َن ب��أْوت��اِده��ا األرُض ف��م��ادت
وال��َق��يْ��َص��ُر (ال��م��ي��ك��اُد) ب��ه��ا يَ��ل��ه��و َدٍم م��ن َخ��ْم��َرٌة وأثْ��َم��َل��تْ��ه��ا
األَح��َم��ُر ��َف��ُق ال��شَّ ف��ي��ه��ا الَح إذْ أْخ��تَ��ه��ا ال��وغ��ى ي��وَم وأْش��بَ��َه��ْت
تَ��ْط��ُه��ُر ِرْج��ِس��ه��ا م��ن َل��َع��لَّ��ه��ا ُط��وف��انَ��ه��ا تَ��ْش��ت��اُق وأْص��بَ��َح��ْت
واألنْ��ُس��ُر ال��ِع��ْق��ب��اُن ��ِت وَغ��صَّ ال��َف��ال ذئ��اَب َح��ْرُب ي��ا أْش��بَ��ْع��ِت
يُ��ْق��َدُر ال اإلن��س��اِن وَم��ْط��َم��ُع بَ��ْح��ره��ا ف��ي ال��ِح��ي��ت��اُن وِم��ي��َرِت
يُ��ْق��َه��ُر ال ال��تِّ��نِّ��ي��ُن وذل��َك يَ��نْ��ثَ��ن��ي ال ال��دُّبُّ ه��ذا ك��ان إْن
تُ��ْك��َس��ُر ال ال��ي��وِم ب��ع��د ��ْف��ُر وال��صُّ ب��ِخ��ذْالِن��ه��ا تَ��ْرَض��ى ال وال��ب��ي��ُض
ال��َع��ْس��َك��ُر َق��َض��ى ح��تَّ��ى س��اِق��ه��ا ع��ن ��َرْت َش��مَّ ق��د ال��َح��ْرِب ل��ِت��ْل��َك ف��م��ا
واألنْ��ُه��ُر ال��بَ��ْط��ح��اءُ ف��س��اَل��ت ال��ظُّ��ب��ا ف��وَق ال��َق��ْوِم ن��ف��وُس س��ال��ْت
وال��َج��ْوَه��ُر رُّ ال��دُّ م��ن��ه��ا يَ��غ��اُر ي��اُق��وت��ًة (م��ْك��دُن) وأْص��بَ��َح��ْت
تُ��ْح��َص��ُر ال ك��ال��َق��ْط��ِر ب��أن��ُف��ٍس ب��ي��ن��ه��م ُق��وَِّم��ْت ق��د ي��اق��وتَ��ًة
يُ��ْؤَم��ُر ب��م��ا يَ��دري ال َح��يْ��راَن ب��ي��ن��ه��ا م��ا ال��َم��ْوِت َرس��وُل أْض��ح��ى
— األْم��َه��ُر ال��َك��يِّ��ُس ذاَك وأن��َت — َم��َض��ى ف��ي��م��ا أبْ��َص��ْرَت ه��ل ِع��ْزري��ُل،
ال��ُم��نْ��َك��ُر؟ ص��ْوتُ��ه تَ��ع��اَل��ى إذا بَ��ْط��ِش��ه ف��ي ال��ِم��ْدَف��ِع ك��ذل��ك
ال��ِم��ْغ��َف��ُر وال يَ��ث��ن��ي��ه ْرُع ال��دِّ ال ُم��ْه��َج��ٍة ع��ل��ى أْوَف��ى إْن تَ��راُه
يَ��نْ��ُظ��ُر ل��ه (أويَ��اَم��ا) وب��اَت َغ��ْم��رٍة ف��ي (ُك��ُروبَ��تْ��ك��ي��ن) أْم��س��ى
ف��اْص��ِب��روا أال يَ��دع��وُه��ْم وال��َم��ْج��ُد َج��ْم��َرٍة ع��ل��ى (ال��رُّوُس) وَظ��لَّ��ت
األْك��بَ��ُر؟ ال��ف��زُع َع��راُه ح��تّ��ى َخ��ْط��بُ��ه م��ا األس��ط��وُل وذل��ك
يَ��ْم��ُخ��ُر ق��اِرٌب أو ال��دَُّج��ى ت��ح��َت س��اب��ٌح ل��ه الَح أك��لَّ��م��ا
أْخ��بَ��ُر؟ ب��ه��ا (ُط��وُج��و) ت��ح��يَّ��ًة ل��ه ف��أْه��َدى (ُط��وُج��و) ب��ه َظ��نَّ
تَ��ْزِف��ُر َح��رِّه��ا م��ن أن��ف��اُس��ه َش��يِّ��ٍق واِج��ٍد ِم��ْن ت��ح��يّ��ًة
تَ��ْض��ِم��ُر؟ وم��ا ال��َح��ْرُب تُ��ْع��ِل��ُن م��ا َق��ص��ره ف��ي ال��ق��يْ��َص��ُر َدَرى ف��ه��ل

176



يَاِسيَّات السِّ

وال��ِم��نْ��َس��ُر األْظ��ُف��وُر يَ��نْ��ت��ابُ��ه ال��ثَّ��رى ف��وَق ب��اَت ق��ت��ي��ٍل ف��ك��م
يُ��بْ��ِص��ُر ال وه��و أخ��اه يَ��دع��و ��ه َك��فَّ ب��اِس��ٍط ج��ري��ٍح وك��م
يَ��ْظ��َه��ُر ف��ال ال��طَّ��ْوُد ب��ه��ا يَ��ه��وي ��ٍة لُ��جَّ ف��ي راَح غ��ري��ٍق وك��م
تَ��ْق��ُط��ُر َح��ْس��َرٍة م��ن ونَ��ْف��ُس��ه أس��ِره ف��ي ب��اَت أس��ي��ٍر وك��م
أْق��َص��ُر أط��م��اِع��ُك��ْم م��ن ف��ال��دَّْه��ُر ل��ك��ْم خ��يْ��ًرا ��ْل��ح ال��صُّ ف��ي تَ��َرْوا ل��م إْن
يَ��ْف��َخ��روا أْن ��ْرِق ال��شَّ ِرج��اَل تَ��دع��و أْص��بَ��َح��ْت وإْن ال��َح��ْرُب تَ��س��وءُن��ا
يُ��ذَْك��ُر ال األْح��ي��اءُ ذُِك��َر م��ا إذا ح��ي��ٌن ��ْرِق��يِّ ال��شَّ ع��ل��ى أت��ى
يَ��ْخ��ِط��ُر وال ب��ال��ب��اِل يَ��ُم��رُّ وم��ا زم��اٌن ��ْرِق ب��ال��شَّ وَم��رَّ
واألْس��َم��ُر األْس��َوُد ف��ان��تَ��َص��َف أيّ��اَم��ه ��ْف��ُر) (ال��صُّ أع��اَد ح��تّ��ى
يُ��ْؤثَ��ُر م��ا ال��ت��اري��ُخ ل��ه��ا يَ��رْوي أّم��ٍة ع��ل��ى ال��ل��ِه ف��رح��م��ُة

١٩٠٥م) سنة يناير ٢٦ يف (نرشت أوجيني اإلمرباطورة إىل (5)

هذه يف ينظموا أن الشعراء عىل املؤيّد صحيفة القرتاح إجابة القصيدة هذه نظم
ببورسعيد، سافواي فندق يف تنزل متنّكرة مرص إىل مجيئها بني ويوازنوا اإلمرباطورة،
إسماعيل الخديوي واستقبال السويس، قناة افتتاح يف ١٨٦٩ سنة يف ذلك قبل ومجيئها

فخًما. استقباالً إيّاها

ال��ِم��ْه��َرج��اِن؟ ذَل��َك َش��ْم��َس وي��ا ِج ال��تّ��ا ربّ��َة ي��ا (ال��َق��ن��اِل) ي��وُم أيْ��َن
��ْل��ط��اِن؟ ال��سُّ ذو ال��ع��زي��ُز أي��َن ـ��م��اِل ال��ـ ُم��م��ي��ُت أي��ن ال��ق��ن��اِل ُم��ْج��ري أي��ن
ال��ِق��ي��اِن؟ َربُّ ال��ُق��ص��وِر َربُّ ـ��ب��اِل األش��ـ أب��و أي��ن ِم��ْص��َر؟ ه��اُروُن أي��ن
��ي��ف��اِن؟ ال��ضِّ ُم��ْك��ِرُم األْل��ِف واِه��ُب ( ع��ل��يٍّ (اب��ُن ال��ج��زي��َرِة َل��يْ��ُث أي��ن
األم��ان��ي؟ وتَ��ْح��بُ��و أْرزاُق��ن��ا ف��ي��ه تَ��ْج��ري ب��ال��ج��زي��رِة ال��َق��ْص��ُر ذا أي��ن
ُم��تَ��وان��ي ك��وك��ٌب ��ع��د ول��ل��سَّ ـ��ِر ��يْ��ـ ال��سَّ ُم��ْس��رُع َك��ْوَك��ٌب ل��ل��نَّ��ْح��ِس ف��ي��ه
ال��َف��تَ��ي��اِن وه��ابَ��ُه وان��ِك��س��اٍر ب��ُخ��ش��وٍع ت��ح��ت��ه ال��نِّ��ي��ل َج��َرى ق��د
ال��َح��يَ��واِن ج��نّ��َة ف��أْص��بَ��ْح��َت ـ��ُر َق��ْص��ـ ي��ا ال��ُح��وِر َج��نّ��َة ب��األْم��ِس ك��ن��َت
ل��ل��ِح��س��اِن َم��ْس��َرًح��ا ك��ن��َت وق��د ـ��ُر َق��ْص��ـ ي��ا ِف��ن��اِئ��َك ف��ي ال��لَّ��يْ��ُث َخ��َط��َر
ل��لِّ��س��اِن َم��ْع��ِق��الً ك��ن��َت وق��د ـ��ُر َق��ْص��ـ ي��ا ن��واح��ي��َك ف��ي ال��ذِّئْ��ُب وَع��وى
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اإلْح��س��اِن َم��ْص��َدَر ك��ن��َت وق��د ـ��ُر َق��ْص��ـ ي��ا ب��ال��م��اِل ال��زُّّواُر وَح��ب��اَك
ال��َم��ك��اِن؟ َربُّ أي��َن ب��اِن��ي��َك؟ أي��َن تُ��ْع��َط��ى ال��يَ��ْوَم ف��م��اَل��َك تُ��ْع��ط��ي، ك��ن��َت
ال��ّزم��اِن َق��دي��ِم م��ن ال��َك��ْوِن ُس��نّ��ُة ف��ه��ذي ال��ُخ��ط��وُب ب��ك أط��اَف��ْت إْن
ب��ان��ي غ��ي��ِر إل��ى ال��نَّ��وى أْس��َل��َم��تْ��ه ِب��ن��اءٍ وُربَّ نَ��أى، ب��اٍن ُربَّ
اإلي��وان؟ ص��اِح��ِب ح��اُل ف��م��ا ِج ال��ت��ا َربّ��ة ي��ا اإلي��واِن ح��اُل ت��ل��ك
ال��ثَّ��ق��الِن ِرك��اِب��ِك ف��ي َل��م��ش��ى َح��يٍّ��ا ك��ان ول��و ال��رَّدى َط��واُه ق��د
وال��نَّ��ي��رِّاِن ال��ّس��م��اءِ ن��ج��وُم ـ��نَ��ى األْس��ـ ال��َم��ْوِك��ِب ِح��راَس��َة وتَ��َولَّ��ْت
ال��تِّ��ي��ج��اِن أْش��َرَف ب��ال��َغ��ْرب ك��ان ت��اٌج َج��ب��ي��ِن��ِك ع��ْن غ��اَب ي��ك��ن إن
ُم��دان��ي ال��َج��الِل ف��ي يُ��دان��ي��ه ال ب��تَ��اٍج ال��َم��ش��ي��ُب زانَ��ِك ف��ل��ق��د
يّ��اِن ال��دَّ ال��ُم��َه��يْ��ِم��ِن ص��ن��ي��ع م��ن وه��ذا األن��اِم َص��نْ��َع��ِة م��ن ذاَك
خ��اِن ف��ي َض��يْ��َف��ًة ال��ي��وَم ف��انْ��ِزل��ي َم��ْل��ٍك ع��ن��د َض��يْ��َف��ًة ب��األْم��ِس ك��ن��ِت
ال��ِح��ْدث��اِن ط��واِرئُ َغ��يَّ��َرتْ��ه ِك��الن��ا ال��ُق��ص��وِر، ع��ل��ى واع��ذُري��ن��ا

العليّة الدولة تأسيس عيد (6)

سنة يناير ٢٦ الجمعة مساء يف (الكونتننتال) فندق يف أقيم الذي الحفل يف أنشدها
١٩٠٦م

ال��ُم��َه��ذَُّب ال��َق��ري��ُض َم��ع��ان��ي��َك أيُ��ْح��ِص��ي
أْرَح��ُب ل��ل��َم��ْدِح ��ْع��ِر ال��شِّ َص��ْدَر أّن ع��ل��ى

َدْوَل��ًة األْرِض ف��ي ال��رَّْح��م��ُن َم��كَّ��َن ل��ق��د
��ُب تَ��تَ��َش��عَّ وال تَ��ْع��ُف��و ال ل��ُع��ث��م��اَن

َم��ن��اِزالً ال��دَّراري ف��َظ��نَّ��تْ��ه��ا ب��ن��اه��ا
تُ��نْ��َص��ُب ��ْع��ِد ول��ل��سَّ تُ��بْ��نَ��ى ال��دُّج��ى ل��بَ��ْدِر

بَ��ْع��َده ب��اإلم��ام��ِة رج��اٌل وق��اَم
وَط��نَّ��بُ��وا ال��ِب��ن��اءِ ذاَك ع��ل��ى ف��زاُدوا

َش��ب��اِب��ه َع��ْه��َد اإلس��الِم ع��ل��ى وَردُّوا
ويُ��ْرَه��ُب ��ى يُ��َرجَّ ج��اًه��ا ل��ه وَم��دُّوا
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َع��ري��نَ��ه��ا تَ��ْح��ِم��ي ال��بُ��ْس��ف��وِر ع��ل��ى أُس��وٌد
يَ��ْرُق��ُب وال��َغ��ْرُب ��رِق ال��شَّ ِن��ي��اَم وتَ��ْرَع��ى

ِه��الل��ه��ا ِظ��لِّ ت��ح��ت وثَ��ب��اٌت ل��ه��ا
َك��ْوَك��ُب ان��َق��ضَّ ك��م��ا أو َس��ْه��ٌم َم��رَّ ك��م��ا

ِخ��ْل��تَ��ه��ا ��يْ��ِم ال��ضَّ م��ن َم��سٌّ راَع��ه��ا إذا
ُم��َك��ْه��َرُب ِس��ل��ٌك ب��ال��َم��سِّ راَع��ه َك��َم��ْن

ل��ح��اِدٍث ال��ِه��الُل ذاَك َه��زَّه��ا وإْن
ويَ��ْرَك��ُب يَ��م��ش��ي ال��ل��ِه ق��ض��اءَ رأي��َت

ل��ُم��ْع��ِرٍق ي��وًم��ا األْح��س��اُب ض��اءَِت إذا
أُب ل��ه��م ال��ف��ات��ح��ي��َن َخ��يْ��ُر ف��ُع��ث��م��اُن

واِل��ٌد وال��ب��أِس ب��األبْ��ن��اء ت��اَه وإْن
��ُب ال��ُم��َع��صَّ ذاَك ب��ال��تِّ��ي��ِه ال��َورى ف��أْول��ى

َع��ْدِل��ه وق��انُ��وُن ُس��َل��يْ��م��اٌن ف��ه��ذا
يُ��ْك��تَ��ُب ب��ال��تِّ��بْ��ِر ال��دَّْه��ِر ص��ف��ح��اِت ع��ل��ى

ال��ثَّ��رى ع��ل��ى ��ف��ي��َن ال��سَّ أْج��رى اّل��ذي وذاَك
َم��ْرَك��ُب وال��بَ��ْح��ر ال��بَ��رِّ ف��ي ل��ه وس��اَر

ت��ألَّ��َق��ْت ُه��ن��اَك ال��ع��ال��ي ب��اِب��ه ع��ل��ى
تُ��نْ��َس��ُب ال��ج��الل��ة ألق��الِم ُس��ط��وٌر

ُم��َح��ّم��ٍد َع��ْرُش — األب��ص��اَر ف��اخ��ِف��ض��وا — ُه��ن��ا
ال��ُم��درَُّب ال��َك��ِم��يُّ ال��غ��ازي ال��ف��اِت��ُح ُه��ن��ا

اْح��تَ��م��َى إذ ال��م��ج��ي��ِد) (ع��بْ��ِد م��ن ك��ان وم��ا
َغ��يْ��َه��ُب وال��َخ��ْط��ُب (ُك��وُش��وُط) ب��أْك��ن��اِف��ه

ف��دونَ��ه نَ��زي��ل��ي أّم��ا يُ��ن��ادي��ِه��ُم:
ف��ُم��َش��طَّ��ُب ص��اِرم��ي وأّم��ا َح��ي��ات��ي،

َس��م��اُؤه��ا ف��إنِّ��ي ال��ُح��ْس��ن��ى ك��ان��ت ف��إْن
وَج��رِّب��وا ف��ُش��ّدوا األْخ��رى ك��ان��ت وإْن

ال��ذَُّرا ف��ي يَ��ْس��تَ��ِق��رُّوَن ك��ان��وا ك��ذل��َك
وتُ��نْ��َك��ُب تَ��ْش��َق��ى ال��َغ��ْرِب ف��ي وأْع��داُؤُه��ْم
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��ن��وا ف��أمَّ أم��انً��ا م��ن��ه��ْم َط��َل��ب��وا ف��ك��ْم
وَم��ْس��َرُب َم��ْس��ًرى ��ْرِق ال��شَّ ف��ي ل��ه��م وأْم��س��ى

َم��ْش��ِرٌق ��ْرُق وال��شَّ ال��َق��ْوِم أم��اَن ف��ك��ان
َم��ْغ��ِرُب ��ْرُق وال��شَّ ال��َق��ْوِم ام��ت��ي��اَز ف��أْض��ح��ى

��ٌب تَ��َع��صُّ ال��رُّب��وِع ه��ذي ف��ي ي��ق��ول��ون:
��ُب؟! تَ��َع��صُّ ف��ي��ه ل��ي��َس م��ك��اٍن وأيُّ

َق��َس��ا أو الَن إْن ال��َغ��ْرَب إّن َش��ْرُق ف��ي��ا
ُم��ذَوَُّب َط��بْ��ٌع ��ْه��ب��اءِ ال��صَّ م��ن ف��ف��ي��ه

يَ��ْص��ط��ل��ي وال��رَّأُس ال��رَّأِْس ف��ي ب��أَس��ه��ا ف��َخ��ْف
تُ��ْط��ِرُب وال��َك��أُس ال��ك��أِْس ف��ي َض��ْع��َف��ه��ا وَخ��ْف

ب��أْه��ل��ه يَ��ْط��ف��و ال��دَّْه��َر إّن َغ��رُب وي��ا
ف��يَ��ْرُس��ُب ال��ف��ض��اءَِ تَ��يّ��اُر ويَ��ط��وي��ه

ك��أنّ��م��ا ال��ط��اِم��ع��ي��ن َم��َق��رَّ أراَك
(أْش��َع��ُب) ُع��روِش��َك م��ن َع��ْرٍش ك��لِّ ع��ل��ى

١٩٠٦م) سنة يوليه ٢ يف (نرشت دنشواي حادثة (7)

وال��ِوداَدا َوالءَن��ا نَ��س��ي��تُ��ْم َه��ْل ف��ي��ن��ا ب��األْم��ِر ال��ق��اِئ��م��وَن أيُّ��ه��ا
ال��ِب��الدا وُج��وبُ��وا َص��يْ��َدُك��ْم واب��تَ��غ��وا َه��ن��ي��ئ��ا ون��ام��وا َج��يْ��َش��ُك��ْم ��ض��وا َخ��فِّ
ال��ِع��ب��ادا َف��ص��ي��دوا ال��رُّب��ا ِت��ل��ك ب��ي��ن َط��ْوٍق ذاُت أْع��َوَزتْ��ُك��ُم وإذا
األْج��ي��ادا أط��واُق��ن��ا تُ��غ��اِدْر ل��م َس��واءُ وال��َح��م��اُم ن��ح��ُن إنّ��م��ا
ال��رَّش��ادا َض��َل��ْل��ن��ا إذا أْرِش��دون��ا ول��ك��ْن ال��ُع��ق��وَق ب��ن��ا تَ��ُظ��نُّ��وا ال
ص��ادا ح��ي��َن نَ��ْف��َس��ُه ال��ش��م��ُس ص��اَدِت ب��ق��ت��ي��ٍل أّم��ٍة م��ن تُ��ق��ي��دوا ال
واش��ِت��دادا َق��ْس��َوًة ِض��ْع��َف��يْ��ه ِض��ْع��َف وِج��ئْ��تُ��ْم ب��أْم��ٍر ج��ّه��الُ��ن��ا ج��اء
ِك��ي��ادا؟ أم أَرْدتُ��ُم أِق��ص��اًص��ا ب��َع��ُف��ٍو َض��ِن��نْ��تُ��ْم إن ال��َق��تْ��َل أْح��ِس��ن��وا
َج��م��ادا؟ أم أَص��بْ��تُ��ُم أنُ��ف��وًس��ا ب��َع��ْف��ٍو َض��ِن��نْ��تُ��ْم إن ال��َق��تْ��َل أْح��ِس��ن��وا
ع��ادا؟ (ِن��ي��روَن) َع��ْه��ُد أْم ع��ادْت ـ��ت��ي��ِش) ال��تَّ��ْف��ـ (َم��ْح��َك��َم��ُة أِت��ْل��َك ِش��ْع��ري َل��يْ��َت
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ال��ق��ي��ادا؟ إل��ي��ه أْل��ق��ى َض��ع��ي��ٍف م��ن ��ي ال��تَّ��ش��فِّ ال��َق��ويِّ ِم��َن يَ��ْح��ل��و ك��ي��ف
أنْ��دادا ل��َغ��يْ��ِظ��ُك��ْم وَل��س��ن��ا ـ��ِظ ال��َغ��يْ��ـ ع��ن تَ��ُش��فُّ ُم��ثْ��َل��ٌة إنّ��ه��ا
ال��َج��وادا ال��َج��واُد يُ��ْك��ِرُم إنّ��م��ا ُك��نْ��تُ��ْم ح��ي��ُث ب��أْرض��ن��ا أْك��ِرم��ون��ا
تَ��م��ادى م��ه��م��ا ��ك��وَن ال��سُّ َع��لَّ��َم��تْ��ن��ا َخ��ْم��ٍس ب��ع��د ِح��ّج��ًة ِع��ش��ري��َن إّن
تُ��ع��اَدى أْن وأْش��َف��َق��ْت رم��اه��ا َم��ْن تُ��ع��ادي أْن أْك��بَ��َرْت ال��نِّ��ي��ِل أّم��ُة
تَ��ت��ه��اَدى َح��ْس��َرٍة ب��ع��َد َح��ْس��َرٌة وإالّ َك��الٌم إالّ ف��ي��ه��ا ل��ي��س
ال��ُم��راَدا بَ��َل��ْغ��َت ف��ق��د ه��ذا ب��ع��َض َم��ْه��الً ال��ُع��ُم��وم��يُّ ال��ُم��دَّع��ي أيُّ��ه��ا
اإلس��ع��ادا ل��نَ��ْج��ِل��َك وَض��ِم��نَّ��ا ب��ِم��ْص��ٍر ال��ق��ض��اءَ ل��ك َض��ِم��نّ��ا ق��د
ال��ُف��ؤاَدا َش��َف��يْ��َت ف��ق��د ( (ِم��ْص��ٍرٍ َع��ْه��د ف��اذُك��ْر ل��ل��ُح��ك��م َج��َل��ْس��َت م��ا ف��إذا
َق��ت��اَدا َش��ْوًك��ا ع��ل��ي��ِك ف��أْض��َح��ى ـ��ُر) (ِم��ْص��ـ ي��ا ن��واح��ي��ِك ف��ي ال��نِّ��ي��ُل َج��رى ال
واألْك��ب��ادا ال��ُق��ل��وَب ف��أدم��ى ـ��ِس ب��األْم��ـ ق��اَم ن��اِع��ًق��ا أنْ��بَ��تِّ أن��ِت
وَش��اَدا ال��زَّم��اِن َغ��ْف��َل��ة ف��ي س��اَد َم��ْن وي��ا ال��ق��ض��اءِ ِم��ْدَرَه ي��ا إي��ِه
ال��ِح��داَدا يَ��َديْ��َك ع��ل��ى َل��ِب��ْس��ن��ا ق��د أن��ا تَ��نْ��َس ف��ال َج��الُّدن��ا أن��َت

دنشواي حادثة بعد مصيفه من عودته عند كرومر اللورد استقبال (8)
١٩٠٦م) سنة أكتوبر ١٧ يف (نرشت

ال��َم��ْغ��ِرُب وَض��جَّ ل��ه ِري��َع ��رُق ف��ال��شَّ َح��دي��ثُ��ن��ا أت��اَك ه��ل ال��دُّب��اَرِة) (َق��ْص��َر
أتَ��َع��تَّ��ُب إنّ��ن��ي ال��تّ��ِح��يّ��ِة ب��ع��َد وَم��ْرَح��بً��ا ال��ك��ري��ِم ب��س��اِك��ِن��َك أْه��الً
��ُب تَ��تَ��َل��هَّ أْح��ش��اْؤن��ا ل��ه��ا ب��ات��ْت رس��ال��ًة ع��ن��َك األْس��الُك ل��ن��ا نَ��َق��َل��ْت
تَ��ك��ذُب ��ي��اَس��ة ال��سِّ ول��ك��ّن ع��نّ��ا ن��اِق��ٍل أْص��َدُق وأن��َت أق��ول م��اذا
تَ��ْغ��َص��ُب َل��َك وم��ا ل��ه��ا نَ��ْش��َرئِ��بُّ ال ل��ن��ا ف��م��ا ال��ح��ي��اِة َم��ْع��ن��ى ع��لَّ��ْم��تَ��ن��ا
وتَ��نْ��ُدُب إل��ي��ه تَ��ْدُع��و ال��ذي ه��ذا وإنّ��م��ا ؟ نُ��ِح��سَّ أْن م��نّ��ا أنَ��ِق��ْم��َت
وتَ��ْك��تُ��ُب ل��ديْ��َك تُ��َق��رُِّره ف��ي��م��ا َص��الُح��ن��ا إل��ي��ه يُ��ْع��َزى اّل��ذي أن��َت
أْرَح��ُب َص��ْدَرَك ف��إّن ال��َح��م��اِم ي��وَم ه��اَل��ه ع��ّم��ا ال��نِّ��ي��ِل َص��ْدُر ض��اَق إْن
تُ��نْ��َس��ُب! ��ب ال��تَّ��َع��صُّ َم��ْع��ن��ى إل��ى أْم��َس��ْت ب��أنّ��ٍة ال��ح��زي��ُن ب��اَح ُك��لَّ��م��ا أَو
تَ��تَ��َع��ذَُّب َوالِئ��ه��ا ب��َغ��يْ��ِر َل��يْ��َس��ْت ب��أّم��ٍة ْوَل��تَ��يْ��ِن ال��دَّ َع��م��ي��َد ِرْف��ًق��ا
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��ب��وا تَ��َع��صَّ ل��ل��ُم��ْس��ِل��م��ي��َن ال ل��ل��ُق��وِت ف��ل��ع��لَّ��ُه��ْم َص��يّ��اَدُك��ْم أْرَه��ُق��وا إْن
يَ��ْغ��ِص��ُب َم��ْن ع��ل��ى ب��ُم��ْه��َج��ِت��ه وَس��خ��ا ب��ق��وت��ه ال��َف��ق��ي��ُر َض��نَّ ول��ربّ��م��ا
ال��َم��ْه��َرُب وَع��زَّ ب��ن��ا ال��ق��ض��اءُ ِل��ع��َب غ��اِئ��ٌب ع��نّ��ا وأن��َت (ِدنْ��ِش��واَي) ف��ي
وَص��وَّب��وا َص��يْ��ِدِه��ّن ف��ي ف��تَ��س��ابَ��ق��وا ب��دي��َل��ًة ال��َح��م��اِم ِم��َن ال��نُّ��ف��وَس َح��ِس��ب��وا
يُ��نْ��َك��بُ��وا ل��م أْم��ِرِه��ْم ح��اِض��َر ك��ن��َت ل��و بَ��ْع��َدُه��ْم ال��م��ن��اِزُل وأْق��َف��َرِت نُ��ِك��ب��وا
��ُب تَ��ت��أهَّ وِح��ب��الُ��ُه��م وس��ي��اُط��ُه��ْم ب��َم��ْرَص��ٍد وال��ق��اِس��ط��وَن َخ��لَّ��يْ��تَ��ُه��ْم
يَ��تَ��َه��يَّ��بُ��وا ول��ْم ُش��ِن��ق��وا َم��ْن ب��ِح��ب��اِل ل��تَ��َع��لَّ��ق��وا َم��نَّ��يْ��تَ��ُه��ْم ول��و ُج��ِل��دوا
��ب��وا وَرحَّ ال��ج��اِل��دي��َن س��ي��اِط ب��َل��َظ��ى ��لُ��وا ألهَّ ال��ِخ��ي��اَر ُم��ِن��ُح��وا ول��ْو ُش��ِن��ق��وا
يَ��ْع��ذُُب ال وَط��ْع��ُم��ُه ��ف��اِه ال��شِّ ب��يْ��َن وك��أُس��ه ال��َم��م��ات، ع��ل��ى يَ��ت��ح��اَس��دون
��ُب يَ��تَ��رقَّ آِج��ٌل وه��ذا يَ��ْرنُ��و، ��ٌر ُم��تَ��نَ��مِّ ع��اِج��ٌل ه��ذا َم��ْوت��اِن:
وُم��َح��زُِّب وُم��ن��اِج��ٌز وُم��ع��اِج��ٌز ب��رج��اِل��ه ُم��ك��اِث��ُر وال��ُم��ْس��ت��ش��اُر
يَ��تَ��ص��بَّ��ُب ِرك��اِب��ه َح��ْوَل وال��دَّْم��ُع ��ًم��ا ُم��تَ��بَ��سِّ أن��ح��اِئ��ه��ا ف��ي يَ��ْخ��ت��اُل
ويَ��ْط��لُ��ُب ال��َع��م��ي��ُد يَ��رج��و م��ا َخ��ي��ُر ُه��َو خ��اِم��ًس��ا ف��أْرَدْوا ب��أْرب��ع��ٍة ط��اُح��وا
ال��طَّ��يِّ��ُب ال��ثَّ��ن��اءُ ب��َم��ْغ��ِرِس��ه��ا يُ��ْج��نَ��ى أنْ��ُف��ٍس ف��ي َغ��ْرَس��ه يُ��ح��اِوُل ُح��بٌّ
أْخ��َص��ُب َع��ْدَل��َك ف��إّن ل��ل��ُم��ْس��تَ��ش��اِر أْرواَح��ن��ا تَ��ِك��ْل وال ِش��ئْ��َت َك��يْ��َف ك��ْن
ويَ��ْط��َرُب ال��َق��ض��اءُ ل��ه يَ��ه��شُّ ِرْف��ًق��ا ال��َق��ض��ا َول��َي إذا (بُ��نْ��ٍد) ع��ل��ى وأِف��ْض
وتَ��درَّبُ��وا َف��َدرَّب��وا األم��وَر س��اس��وا نُ��ْخ��بَ��ٌة رج��اِل��َك م��ن َح��ْوَل��َك ك��ان ق��د
ال��َم��نْ��ِص��ُب وط��اَر ب��ه��ْم ��ب��اُب ال��شَّ ط��اَش ِب��ف��تْ��يَ��ٍة وج��ئ��َت ع��نّ��ا أْق��َص��يْ��تَ��ُه��ْم
تُ��ْك��َس��ُب ِة ال��َم��َودَّ م��ع ال��ُق��ل��وَب إّن ًة وَم��َودَّ َرْح��َم��ًة ِش��ع��اَرَك ف��اْج��َع��ْل
يَ��ْل��َع��ُب وَش��ْع��ٌب تَ��ْل��ه��و أّم��ٌة ه��ي ل��ُه��ْم ُق��ْل ال��ِك��ن��ان��ِة ع��ن ُس��ِئ��ْل��َت وإذا
ُق��لَّ��ُب ال��َح��واِدِث أْم��ث��اُل ف��ال��ن��اُس تَ��نَ��ْم ع��ن��ه��ا ونَ��ْم َغ��ْف��َل��تَ��ه��ا واس��تَ��بْ��ِق

١٩٠٧م) سنة يناير أّول يف (نرشت االحتالل من مرص شكوى (9)

ُم��نَ��ظَّ��َم��ا ُظ��ْل��ًم��ا ب��اَت ح��تّ��ى ح��واش��ي��ه ف��ُه��ذِّبَ��ْت َف��ْوَض��ى ال��ظُّ��ْل��ُم ف��ي��ن��ا ك��ان ل��ق��د
��م��ا ُم��نَ��عَّ ُح��رٍّا ال��ِم��ْص��ريُّ أْص��بَ��َح وأْن ال��ثَّ��رى أْخ��َص��َب أْن ال��يَ��ْوَم ع��ل��ي��ن��ا تَ��ُم��نُّ
وآل��َم��ا أنْ��ك��ى ال��َم��نَّ رأي��ُت ف��إنِّ��ي وُس��ْخ��َرًة َج��ْل��ًدا (إس��م��اع��ي��َل) َع��ْه��َد أِع��ْد
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دم��ا وأْرَخ��ْص��تُ��ُم ط��ي��نً��ا ف��أْغ��َل��يْ��تُ��ُم وذُلِّ��ن��ا ال��َج��م��اِد ِع��زِّ ع��ل��ى َع��ِم��ْل��تُ��ْم
��م��ا ال��سَّ ج��اَده��ا وال نَ��بْ��تً��ا أْط��َل��َع��ْت ف��ال أْه��لُ��ه��ا وأْج��َدَب أرٌض أْخ��َص��بَ��ْت إذا
ِدْرَه��م��ا أْل��ف��اُه ل��ل��س��وق َربُّ��ه ب��ه َم��َش��ى إذا ح��تّ��ى ال��دِّي��ن��ار إل��ى نَ��َه��شُّ
َم��ْغ��نَ��م��ا — ال��َف��ْق��ِر م��ن تَ��ْع��ِص��ْم ول��م َم��ت��اًع��ا تُ��ِف��ْد ل��م — ال��م��اِل َوْف��َرِة ف��ي تَ��ْح��ِس��ب��وا ف��ال
وَخ��يَّ��م��ا ال��َغ��الءُ َح��لَّ إذا ق��ل��ي��ٌل — واِرٌف وال��َخ��ْف��ُض — ال��م��اِل ك��ث��ي��َر ف��إّن

١٩٠٧م) سنة أبريل ٢٧ يف (نرش كرومر الّلورد وداع (10)

سياسته يف الناس آراء وضّمنها اللورد استقالة عند قالها

ُم��نْ��ِش��َدا ُك��نْ��َت إْن ال��تّ��اري��َخ تَ��ْك��ِذب ف��ال وال��ُه��دى ��ْدِق ال��صِّ َم��ْوِط��ُن ه��ذا ��ْع��ِر ال��شِّ ف��ت��ى
��َدا واْل��ِعُ ال��ُم��ِح��بِّ��ي��َن ب��تَ��ش��ي��ي��ِع ح��ق��ي��ٌق وإنّ��ه ال��َع��م��ي��د تَ��ْودي��ُع ح��اَن ل��ق��د
ُم��ْزِب��َدا ك��ان ال��ذي ال��بَ��ْح��َر ل��ن��ا وَش��يِّ��ْع ش��اِم��ًخ��ا ك��ان ال��ذي ال��طَّ��ْوَد ل��ن��ا ف��ودِّْع
ُم��َزوََّدا ب��ال��ب��اق��ي��اِت يَ��ُك��ْن ل��م وإْن ك��لِّ��ه��ا ب��ال��َك��رام��ِة ع��نّ��ا وَزوِّْده
َغ��َدا؟ ُم��ْرتَ��ِح��ٌل وادي��َك ع��ن وِف��ْرَع��ْوُن ُم��يَّ��ًدا ِن��ي��ُل ي��ا األه��راَم نَ��َرى ال ف��ِل��ْم
ِج��دا وال أْم��نً��ا ِف��ْرَع��ْوَن ِح��م��ى ف��ي تَ��َرى تَ��ُك��ْن ول��م ع��ل��ي��ه تَ��ْج��َزع ل��م ك��أنّ��ك
يَ��َدا ل��ه��ْم َم��َدْدن��ا م��ا إل��ي��ن��ا أس��اءوا األل��ى إل��ى نُ��س��يءُ أنّ��ا ول��و س��الُم
ال��يَ��َدا تَ��ْج��َح��ُد أّم��ًة َف��َل��ْس��ن��ا ع��ل��ي��ن��ا أَف��ْض��تَ��ه��ا ق��د اّل��ت��ي أي��ادي��َك َس��نُ��ْط��ري
َم��ْرَق��َدا ال��ذُّْع��ُر ل��ن��ا يَ��ْط��ُرق ف��ل��م ونِ��ْم��ن��ا َم��ْس��َل��ًك��ا ال��َخ��ْوُف ب��ن��ا يَ��ْس��لُ��ْك ف��ل��ْم أِم��نَّ��ا
ع��دا إْن ال��دَّْه��ِر ح��اِدَث ع��نّ��ا وتَ��دَف��ُع َض��ع��ي��َف��ن��ا تَ��ْح��م��ي ال��َق��ْل��ب رح��ي��َم وك��ن��َت
وأْك��بُ��َدا ق��ل��وبً��ا أْدَم��ْت وف��اِج��َع��ٌة، وَل��وَْع��ٌة (ِدنْ��ش��واَي) ف��ي أًس��ى ول��وال
ُم��َج��رََّدا ِغ��رٍّا ��ْرِق��يَّ ال��شَّ وتَ��ْص��وي��ُرَك غ��اِف��الً ��ب ب��ال��تَّ��ع��صُّ َش��ْع��بً��ا وَرْم��يُ��َك
َدا ال��ُم��تَ��َودِّ ال��ُم��ْص��ِل��َح ذاَك ف��ي��َك نَ��َرى ألنّ��ن��ا ال��وداِع ي��وَم أًس��ى َل��ذُبْ��نَ��ا
وأْس��َع��َدا ال��ب��الِد أْه��َل ال��ِغ��نَ��ى أف��اَد ف��ق��ائ��ٌل ف��ي��َك اآلراءُ ��بَ��ْت تَ��َش��عَّ
َدا وتَ��َش��دَّ ت��ارًة ف��ي��ه��ا ��َص تَ��َرخَّ س��ي��اَس��ٌة ال��ُم��ْص��ِل��ح��ي��ن ف��ي ل��ه وك��ان��ت
َدا تَ��بَ��دَّ ح��تّ��ى ال��َف��ْق��ِر َج��يْ��َش ف��ح��اَرَب ال��ِغ��نَ��ى بَ��ْس��َط��ِة ف��ي ال��ِع��ّز ك��لَّ ال��ِع��زَّ َرأى
وَم��ْوِرَدا وِريٍّ��ا ِخ��ْص��بً��ا أْه��ِل��ه، ع��ل��ى ُم��ب��اَرٌك ف��ه��و ب��ال��نِّ��ي��ِل وأْم��تَ��َع��ُك��ْم
ُم��َق��يَّ��َدا ��ك��وِت ال��سُّ أْس��ِر ف��ي ال��َق��ْوَل رأى ِع��نْ��دم��ا ال��َق��ْوِل ُح��رِّيَّ��َة ل��ك��ْم وَس��نَّ
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ال��ُه��دى يَ��ْك��ُف��ُل ال ال��م��اَل ذاَك أّن يَ��َرى ��ه َه��مَّ ال��م��اِل ع��ل��ى يَ��ْق��ِص��ْر ل��م وآَخ��ُر
ُم��ْرِش��دا ك��اَن م��ا ال��ِع��ْل��ِم وخ��ي��ُر ب��ِع��ْل��ٍم، يَ��زي��نَ��ه ح��تّ��ى اإلث��راءَ يَ��ْح��َم��د ف��ال
َم��ْع��َه��َدا (لُ��ْرُد) ي��ا ل��ل��تَّ��ْع��ل��ي��ِم تُ��بْ��ِق ول��م وال��ِح��ج��ا ب��ال��ِع��ْل��ِم أْزَريْ��ت ق��د يُ��ن��ادي��َك
��َدا تَ��َع��مُّ ال��ُع��ق��وَل ِم��ْص��َر ف��ي وأْج��َدبْ��َت ��ًدا تَ��َع��مُّ ال��ب��الَد أْخ��َص��بْ��َت وأنّ��َك
ال��رََّدى إل��ى س��ب��ي��ٌل أو ع��ل��ي��ن��ا َق��ض��اءٌ وإنّ��ه ال��لُّ��غ��اِت أمِّ ع��ل��ى َق��َض��يْ��َت
تَ��َم��رََّدا ح��تّ��ى ��وداِن) (ب��ال��سُّ ِزْل��َت ف��م��ا رايَ��ٍة ظ��لِّ ف��ي وال��ُق��ْط��راِن وواَف��يْ��َت
ُس��َدى ب��أْط��م��اِع��ُك��ْم َم��س��اع��ي��ن��ا وض��اَع��ْت بَ��ْع��َده ُع) (ُم��َص��وَّ ط��اَح��ْت ك��م��ا ف��ط��اَح
(ال��ُم��َؤيَّ��َدا) َح��َج��بْ��َت ح��تَّ��ى تَ��س��تَ��ِق��ْل ول��م ُظ��لُ��م��اِت��ه ع��ن ��ْح��ِف ال��صُّ ِض��ي��اءَ َح��َج��بْ��َت
��دا ُم��َج��سَّ ف��ي��ه��ا ال��طَّ��بْ��ِع َج��ف��اءَ رأيْ��ن��ا َم��غ��اِم��ًزا ال��َوداِع تَ��ْق��ري��َر وأْوَدْع��َت
(أْح��َم��دا) ال��َق��بْ��ِر ف��ي أْغ��َض��بْ��َت إْن ل��نَ��ْغ��َض��ُب وإنَّ��ن��ا ال��نَّ��ب��يِّ ِدي��َن ب��ه��ا َغ��َم��ْزَت
دا تَ��َج��دَّ ق��د ش��ام��ٍخ ب��ن��اءٍ وأيُّ ب��َع��ْه��ِدُك��ْم ال��ن��اب��غ��وَن أي��َن يُ��ن��ادي��َك
َع��ْس��َج��دا س��اَل ل��ُك��ْم َع��ْه��ٍد ِم��ْن ب��أْج��َدَب َض��يِّ��ٌق وال��َع��يْ��ُش (إس��م��اع��ي��َل) َع��ْه��ُد ف��م��ا
َص��َدى ألص��وات��ن��ا تَ��س��َم��ْع ل��م ��مِّ ال��صُّ م��ن َه��ي��ئَ��ًة ال��ِوزارَة َولَّ��يْ��َت يُ��ن��ادي��َك
أْوَرَدا األْم��َر أْص��َدر م��ا إذا أب��يِّ ف��تً��ى ِم��ْن ال��تَّ��ش��اُور ع��ن��د ب��ه��ا ف��ل��ي��َس
��دا؟ ُم��َم��هَّ ��ب��ي��ُل ال��سِّ ك��ان إْن ال��َق��ْص��ِد ع��ن ب��ن��ا وَل��َوى َص��دَّن��ا م��اذا ب��ربِّ��َك
ُم��َس��دَّدا َس��ْه��ًم��ا ك��ان ول��ك��ْن س��دي��ًدا يَ��ُك��ْن ل��م ِك��ت��اِب��َك ف��ي ب��رأٍي أَش��ْرَت
َس��ْرَم��دا وال��ذُّلَّ ال��َويْ��َل ع��ل��ي��ن��ا تُ��ج��رُّ م��ك��ان��ًة ال��َغ��ري��ِب إْع��ط��اء وح��اَوْل��َت
ُم��َس��وَّدا ال��غ��ري��ُب ذاَك ب��ه��ا يَ��ب��ي��ُت ب��نَ��ْدَوٍة ِت��ْش��ق��ى ي��وَم ِم��ْص��ٍر َويْ��َل ف��ي��ا
ال��َم��َدى ال��ِف��ْط��نَ��ة م��ن نَ��بْ��لُ��ْغ ل��م ح��ي��ن ع��ل��ى ض��ي��اَع��ن��ا ُس��ِل��بْ��ن��ا أنَّ��ا يَ��ْك��ِف��ن��ا أل��ْم
��دا وُرقَّ ج��اه��ل��ي��ن وك��نّ��ا خ��ب��ي��ٍر ُم��َم��اِرٍس ك��لُّ ال��َع��يْ��ش ف��ي وزاَح��َم��ن��ا
تَ��ص��يِّ��دا َم��ْن ب��ه يُ��ْل��ق��ي َش��َرٍك س��وى بَ��ْل��َدٍة ك��لِّ ف��ي ��وُد ال��سُّ ��ِرك��اُت ال��شَّ وم��ا
م��ف��نِّ��دا ذاَك ص��اَح ه��ذا، ق��ال إذا أْل��ُس��ٌن وال��ن��اُس ال��نّ��اِس ح��دي��ُث ف��ه��ذا
َم��ْق��ِص��دا وبُ��لِّ��ْغ��ُت رأيً��ا ل��ي ��ْل��ُت ل��َس��جَّ ب��ي��نَ��ُه��ْم ��ي��اس��ة ال��سِّ أْه��ِل م��ن ك��ن��ُت ول��و
ُم��َخ��لَّ��َدا ق��ْوالً ال��تّ��اري��خ إل��ى أض��اَف ش��اِع��ٌر ال��َق��ْوِل َم��ْع��ِرِض ف��ي ول��ك��نّ��ن��ي
تَ��ج��لُّ��َدا ال��ُم��ن��ي��ُف ال��َق��ْص��ُر وي��أيّ��ه��ا ت��ح��يّ��ًة ال��ج��ل��ي��ُل ال��ش��ي��ُخ ف��ي��أيُّ��ه��ا
��َدا ُش��هَّ ف��ي��َك آث��اُره َل��ِب��ث��ْت ل��ق��د ل��ِع��لَّ��ٍة ع��ن��َك ال��لَّ��يْ��ُث ه��ذا غ��اب ل��ئ��ن
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١٩٠٧م) سنة أكتوبر ١٠ يف (نرشت غورست السري استقبال (11)

كرومر للُّورد خلًفا اإلنجليزيّة، للدولة معتمًدا مرص إىل مجيئه عند استقباله يف قالها
وآمالهم املرصينّي آالم فيها يبّث

ال��ُم��ج��ي��ِد ش��اِع��ِرِك ي��وُم ف��ه��ذا ُج��ودي ب��ال��نَّ��َف��ح��اِت ��ْع��ِر ال��شِّ بَ��ن��اِت
ال��رَّش��ي��ِد أيّ��اَم تُ��وح��ي��َن ب��م��ا يُ��ْح��ي��ي وَدع��ي��ه واس��ِف��ِري أِط��لِّ��ي
��ع��وِد ب��ال��صُّ َس��م��اِئ��ِك إل��ى ُم��ري��ِه ُه��ب��وٍط ع��ْن َق��ْدُرك َج��لَّ م��ا إذا
ال��ُخ��ل��وِد أْه��ِل ع��ل��ى ب��ه يَ��ِت��ي��ُه بَ��ي��انً��ا ال��ف��ان��ي ذل��ك وأْول��ي
ال��َح��دي��ِد ق��اس��ي ل��ُه��ت��اِف��ه يَ��ِل��ْن أْص��َغ��َريْ��ه م��ن ُع��ْق��دًة وُح��لِّ��ي
ب��ُروِد َك��ِل��ٌف وال أس��اِئ��لُ��ه��ا داٍر ب��ُرس��وِم واِق��ٌف أن��ا ف��م��ا
ال��وُع��وِد ُح��رَّ ُم��ْس��تَ��نْ��ِج��ٌز وال ب��َم��ْدٍح ِه��ب��ًة ُم��س��تَ��نْ��ِزٌل وال
ب��ال��نَّ��ش��ي��د وأْه��ِت��ُف َق��ْوم��ي ع��ل��ى نَ��ْوًح��ا أن��وُح َوَق��ْف��ُت ول��ك��نِّ��ي
َش��روِد ق��اِف��يَ��ٍة ب��ك��لِّ يَ��ُص��وُل يَ��راٍع ب��َش��ب��ا ع��ن��ه��ُم وأْدَف��ُع
ال��َع��م��ي��ِد إل��ى ال��َع��م��ي��ِد م��ن َش��َك��ْوُت أْس��َع��َدتْ��ن��ي ه��َي إْن ��ْع��ِر ال��شِّ ب��ن��اُت
ال��ُج��ح��وِد داِع��ي��َة ال��َم��نَّ رأي��ُت ول��ك��ْن ع��واِرَف��ه أْج��َح��ْد وَل��ْم
ال��ُوروِد إل��ى ال��ُم��ْص��ِل��ح��ي��ن ب��َع��ْه��ِد َظ��ِم��ئْ��ن��ا ف��ق��د ال��رَّج��اءَ أذي��ق��ون��ا
ال��ُوج��وِد َم��ْع��نَ��ى ُوج��وِدُك��ْم ب��َف��ْض��ل َج��ِه��ل��ن��ا ف��ق��د ب��ال��ُوج��وِد وُم��نُّ��وا
َج��ه��ي��ِد ُج��ْه��ٍد ف��ي ال��ن��اَس ف��إّن تَ��لُ��ْم��ن��ا ف��ال ��ي��اُح ال��صِّ اْع��َل��ْوَل��ى إذا
ال��َم��زي��ِد ِم��َن ال��ُم��ْش��ِف��ق��ي��ن ِص��ي��اُح يَ��ْع��لُ��و وال��ظُّ��ْل��ِم األذى َق��ْدِر ع��ل��ى
ص��دي��ِد ع��ل��ى ان��َدَم��ْل��َن ق��د وُك��نَّ نَ��ْغ��ًرا نَ��َغ��ْرَن ال��ن��ف��وس ف��ي ِج��راٌح
ال��َج��ل��ي��ِد ال��َق��ْل��ِب َس��رائ��َر َه��تَ��ْك��َن َج��دي��ٌد أًس��ى ه��اَج��ُه��نَّ م��ا إذا
ال��ح��م��ي��ِد)؟ (َع��بْ��ِد أْم (ال��َع��بّ��اس) إل��ى ال��لَّ��ي��ال��ي َع��نَ��َت نَ��ْش��تَ��ك��ي َم��ْن إل��ى
ال��َوع��ي��ِد ب��أص��ن��اِف تُ��َروُِّع��ن��ا ِرج��اٌل ق��اَم��ـ��ت ِح��م��اُه��م��ا ودون
َش��دي��ِد ُرْك��ٍن وال يُ��ط��ولُ��ُك��ُم ب��ج��اٍه نُ��ط��اِولُ��ُك��ْم ج��ئْ��ن��ا ف��م��ا
ال��رَّش��ي��ِد م��ن ال��َغ��ِويُّ ب��ه يَ��ب��ي��ُن ب��ِع��ل��ٍم نُ��ع��اِج��ُزُك��ْم ِب��تْ��ن��ا وال
ال��ُع��ه��وِد نَ��ْق��ُض ب��أْه��ِل��ِه أَض��رَّ ب��َح��قٍّ نُ��ط��اِل��بُ��ُك��ْم ول��ك��نَّ��ا
وال��ُك��نُ��وِد ال��َع��واِرِف ب��ُك��ْف��راِن ُظ��ْل��ًم��ا ال��تَّ��ق��ري��ر ص��اِح��ُب َرم��ان��ا

185



الكاملة امُلؤلَّفات

َم��ج��ي��ِد ب��ُق��رآٍن ِج��ئ��ن��ا ول��و ِن��داءً ل��ن��ا يُ��ج��ي��ُب ال وأْق��َس��َم
األب��ي��ِد أبَ��َد ع��ل��ي��ِه��ُم يَ��دوُم ب��اح��ِت��الٍل ِم��ْص��ٍر أه��َل ��َر وبَ��شَّ
��دوِد ال��صُّ ب��ُم��نْ��َه��لِّ ��َده تَ��َع��هَّ َج��ف��اءً ل��ك��م ال��ن��ف��وِس ف��ي وأنْ��بَ��َت
ُش��ه��وِد ب��أْربَ��َع��ٍة وزّك��اه��ا َم��داه��ا ب��َل��َغ��ْت َوح��َش��ًة ف��أثْ��َم��َر
ال��رُّق��وِد ال��َق��ْوِم ه��اِج��َع وأيْ��َق��ظ ح��ي��اًة أْوَرثَ��ن��ا ��ْم��ِس ال��شَّ ق��ت��ي��ُل
ِج��ي��ِد ك��ّل ��الِس��ِل ب��ال��سَّ ُق يُ��َط��وِّ ف��ي��ن��ا داَم ق��د (ُك��ُروَم��ًرا) ف��َل��يْ��َت
ش��ه��ي��ِد وَم��ق��ت��وٍل ب��َم��ْج��ل��وٍد آٍن ب��ْع��َد آنً��ا (ِم��ْص��َر) ويُ��تْ��ِح��ُف
َج��دي��ِد م��ْن ال��ع��واِل��ِم ف��ي ونُ��بْ��َع��َث ع��نّ��ا األْك��ف��اَن ه��ذه ل��نَ��نْ��زَع
َع��ن��ي��ِد َج��بّ��اٍر ب��ك��لِّ وج��اء ب��ال��رَّزاي��ا ال��َم��ع��اِرِف) (داَر َرَم��ى
ال��َول��ي��ِد َع��بَ��َث ب��ال��نُّ��ه��ى ويَ��ْع��بَ��ُث ِت��ي��ًه��ا ويَ��ت��ي��ُه ب��َح��ْولِ��ه يُ��ِدّل
تَ��ب��ي��دي أْن َس��ب��ي��لُ��ِك ب��ه��ا: وص��اَح م��ن��ه��ا وأداَل َش��ْم��َل��ه��ا َد ف��بَ��دَّ
(ال��ُه��ن��وِد) ف��الِس��َف��ِة م��ْن وأْح��َك��َم َج��ن��انً��ا أْرَح��بَ��ُك��ْم (َدنْ��ل��وَب) َه��بُ��وا
يُ��ودي ك��اَد أو ب��ن��ا أْوَدى وق��د ِج��واًرا ل��ه نُ��ط��ي��ُق ال ف��إنّ��ا
ال��َوئ��ي��ِد ال��َم��ْش��ي م��َن س��واِب��ُق��ن��ا وَم��لَّ��ْت ُص��ْح��بَ��ِت��ه ط��وَل َم��ِل��ْل��ن��ا
َوُج��وِد َم��رَح��َم��ٍة أه��ُل وأن��ت��ْم ك��ب��ي��ٌر ُم��ل��ُك��ُك��ُم ال��ل��ِه ب��َح��م��ِد
ال��ُم��ف��ي��ِد وال��ِع��ْل��ِم ال��َف��ْض��ِل ب��ه��ذا ِس��وان��ا َش��ْع��بً��ا ف��أْم��ِت��ُع��وا ُخ��ذوه
ال��َع��م��ي��ِد) (ك��اب��ِن أو (ك��ال��َف��ْض��ِل) ف��تً��ى َع��َل��يْ��ن��ا ف��اس��تَ��ْوِزْر اْس��تَ��ْوَزْرَت إذا
ال��َح��م��ي��ِد ال��َق��ْص��ِد ع��ن ب��ه يَ��ح��ي��ُد ب��ُم��ْس��تَ��ش��اٍر َم��ط��اُه تُ��ثْ��ِق��ْل وال
ال��َع��ه��ي��ِد ال��طِّ��بِّ ع��ل��ى اس��تَ��ْع��ص��ى ق��د َع��ه��ي��ٌد داءٌ ب��ن��ا ��ورى ال��شُّ وف��ي
األُس��وِد زأَر دونَ��ه زأْرتُ��ْم ب��أْم��ٍر ـْ��ت �� َه��مَّ ك��لَّ��م��ا ُش��ي��وٌخ
وال��ُخ��ُدوِد ال��َم��الِب��ِس ُح��ْم��ِر ع��ل��ى ه��انَ��ْت ال��رَّأِي ي��وَم بَ��ي��ض��اءُ ِل��ًح��ى
ال��ُق��ي��وِد؟ ه��ات��ي��َك َق��يْ��ُن ب��أنّ��ك — ُح��رُّ وأنْ��َت — يُ��ق��اَل أن أتَ��ْرَض��ى
ال��ُج��م��وِد؟ ه��ذا أو ال��م��وِت ب��ه��ذا أُن��اٌس نَ��ْدَوتِ��ُك��ْم داِر ف��ي وَه��ْل
��ع��ي��ِد ال��سِّ ال��نِّ��ي��ِل س��اِئ��ُغ ك��ف��ان��ا ع��نَّ��ا ال��تّ��ام��ي��ز َغ��ض��اَض��َة ف��نَ��حِّ
ال��رَّغ��ي��ِد ال��ْع��ي��ِش َم��واِرَد (ب��ِم��ْص��َر) ع��ل��ي��ن��ا َم��َل��ُك��وا أح��داثَ��ُك��ْم أرى
ال��بَ��ري��ِد ذَْرُع ب��َح��ْم��ِل��ِه��ْم وض��اَق ذَْرًع��ا وأب��ي��َك ب��ه��م ِض��ْق��ن��ا وق��د
ال��َع��م��ي��ِد؟ ِظ��لِّ ف��ي ال��تَّ��ْش��ري��ِع ع��ل��ى ق��دي��ٌر م��ن��ك��م َم��َوظَّ��ٍف أُك��لُّ
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ال��َوُدوِد نَ��َظ��َر أنْ��َص��ْف��تَ��ن��ا إذا إل��ي��ن��ا وان��ُظ��ْر ل��ه��م ا ح��دٍّ ف��َض��ْع
ال��َع��ب��ي��ِد ِش��نْ��ِش��نَ��ُة ال��ذُّلَّ ب��أّن َخ��ب��ي��ٌر ب��ن��ا وأن��َت وَخ��بِّ��ْرُه��ْم
��ج��وِد ال��سُّ ذُلَّ إل��ه��ا ل��َغ��يْ��ِر ت��أْبَ��ى ال��َخ��ْل��ِق ه��ذا نُ��ف��وَس وأّن
ال��بَ��ع��ي��ِد ��أِو ال��شَّ إل��ى ب��ه��ُم نَ��ِث��ْب ِم��نَّ��ا األْخ��ي��اَر أم��وَرن��ا وَولِّ
ال��ُح��دوِد إلي��ق��اِم َج��َل��س��وا إذا م��ن��ُك��ْم األْخ��ي��اِر م��ع وأْش��ِرْك��ن��ا
ال��َم��ش��ي��ِد َدْوَل��ِت��َك َم��ْج��ِد م��ن ل��ن��ا وَش��يِّ��ْد ب��ج��اِم��َع��ٍة وأْس��ِع��ْدن��ا
ال��ق��ص��ي��ِد بَ��يْ��ُت ف��إنّ��ه��ا ب��ِت��ْل��َك؛ ْ ف��اب��َدأ ب��اإلص��الِح أَنْ��َع��ْم��َت وإْن
َس��دي��ِد رأٍْي م��ن أُوت��ي��َت ب��م��ا ع��نّ��ا األْم��واِل أْزَم��َة ْج وَف��رِّ
(ال��يَ��ه��وِد) ِح��يَ��ُل ب��ه��ا ض��اَق��ْت ف��ق��د تَ��َس��ْل��ن��ا وال (ال��يَ��ه��وَد) ع��ن��ه��ا وَس��ْل
(َرش��ي��ِد) ف��ي ش��اٍك أن��ي��َن َس��م��ْع��ت ب��اٍك (أُْس��واَن) ف��ي ن��اَح م��ا إذا
��ع��ي��ِد ال��صَّ أْع��ل��ى أو ال��ثَّ��ْغ��ِر ب��أْدن��ى َس��واءٌ ال��بَ��ْل��َوى ف��ي ال��نّ��اِس ج��م��ي��ُع
ال��ُج��دوِد ع��اِث��َرَة األيّ��اِم ع��ل��ى أْم��َس��ْت ��ْرِق ب��ال��شَّ أّم��ًة تَ��داَرْك
وُس��وِد ب��ي��ٍض م��ن ال��َق��ْوِم ثَ��ن��اءَ واْغ��نَ��ْم ��وداَن وال��سُّ ِم��ْص��ر وأيِّ��ْد
ال��َوط��ي��ِد ب��األَم��ِل ف��ي��َك وَظ��نِّ��ي ِش��ْع��ري َزوَّْدُت وق��د أْدري وم��ا
��ع��وِد؟ ال��سُّ أْوِج إل��ى وتَ��ْرَف��ُع��ن��ا ع��نّ��ا وتَ��ُردُّ تَ��ح��وُط��ن��ا أِج��ئْ��َت
َج��دي��ِد؟ ُم��ْع��تَ��َم��ٍد ثَ��ْوِب ف��ي أت��ى ع��ل��يْ��ن��ا أنْ��َح��ى اّل��ذي ال��لُّ��ْرُد أِم

١٩٠٩م) سنة ١٣٢٧هـ–يناير (سنة الهجرّي العام تحيّة (12)

ف��َك��بَّ��روا ال��ُم��ْس��ِل��م��وَن رآُه ِه��الٌل تَ��نْ��ُظ��ُر وال��َخ��ْل��ُق األْك��واِن ع��ل��ى أَط��لَّ
تَ��تَ��َك��رَُّر أنّ��ه��ا ُح��س��نً��ا ال��ده��ِر ع��ل��ى ُح��ْس��نُ��ه��ا زاد ص��ورٍة ف��ي ل��ه��ْم تَ��َج��لَّ��ى
��ُر ُم��بَ��شِّ وال��ن��اِظ��ري��ن وُغ��رَّتِ��ه وَج��ب��ي��ِن��ِه َوْج��ِه��ه م��ن ��َرُه��ْم وبَ��شَّ
ُم��ْس��ِف��ُر ��ْع��ُد وال��سَّ ال��ت��اري��ُخ َج تُ��وِّ ب��ه ��الً ُم��َح��جَّ أَغ��رَّ ي��وًم��ا وأذَْك��َرُه��ْم
َع��ْس��َك��ُر ال��ل��ِه ُق��ّوِة م��ن ب��ه يَ��ُح��فُّ ال��ُه��دى إل��ى داٍع خ��ي��ُر ف��ي��ه وه��اَج��ر
وتَ��ْخ��ِف��ُر ُخ��ط��اُه تَ��رع��ى َم��الِئ��َك��ٌة وراءَه وتَ��س��ع��ى ِج��ب��ري��ٌل يُ��م��اش��ي��ه
��ُر ال��ُم��َط��هَّ ال��ك��ت��اُب وب��يُ��ْم��ن��اُه ُه��دَّى، س��اِط��ٌع ال��ل��ِه م��ن بُ��ره��اٌن ب��يُ��ْس��راُه
��ُر تَ��تَ��َف��جَّ أن��واُره (يَ��ثْ��ِرٍب) وف��ي َرْك��بُ��ه (م��كَّ��َة) أب��واِب ع��ل��ى ف��ك��اَن
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وتُ��َس��طَّ��ُر ل��ه آث��اٌر ُد تُ��ع��دَّ ُم��ب��اَرًك��ا ��ه��ور ال��شُّ َم��يْ��م��وَن ال��ع��اُم َم��َض��ى
ويَ��ْك��ُدُر يَ��ْص��ُف��و ال��دَّْه��ِر ف��ط��بْ��ُع َه��ن��اٍت ل��ه يَ��ذُك��ُروا ف��إْن َم��ذْم��وٍم َغ��يْ��َر َم��َض��ى
ف��انْ��ُظ��روا ال��َم��الي��ي��َن أْح��يَ��ا ل��ق��د ُم��ج��ي��ٌب: أج��ابَ��ُه��ْم ب��األل��وِف أْوَدى ق��ي��َل وإْن
تُ��ْغ��َف��ُر ف��اإلس��اءَُة ع��ل��ي��ه��ا؛ ف��أْربَ��ى ب��إس��اءٍَة ام��رٍئ إح��س��اُن ق��ي��َس إذا
أْع��ُص��ُر ال��نَّ��وِم ف��ي ال��َك��ْه��ِف ك��أْه��ِل ع��ل��ي��ه��ْم أتَ��ْت وق��د ال��ن��اِئ��م��ون أف��اَق ف��ف��ي��ه
ُم��َع��طَّ��ُر وِذْك��ٌر ب��اٍق أثَ��ٌر ل��ه بُ��ْق��َع��ٍة ك��لِّ ف��ي اإلس��الم ع��اَل��ِم وف��ي
وَغ��يَّ��روا ال��َم��ْش��ِرَق��يْ��ِن ف��ي بَ��دَّل��وا وم��ا ُم��نً��ى م��ن ف��ي��ه أْدَرك��وا ع��ّم��ا (ال��تُّ��رَك) َس��لُ��وا
و(أن��َوُر) (ِن��ي��ازي) ال��دُّن��ي��ا َم��أل ف��ق��د و(أنْ��َوٌر) (ِن��ي��ازي) إالّ يَ��ُق��ْم ل��م وإْن
وتَ��َدبَّ��روا ِج��دَُّه��ْم وَج��دُّوا ُس��ي��وًف��ا ال��ِح��ج��ا م��ن َس��لُّ��وا ث��ّم ب��َص��بْ��ٍر تَ��واَص��ْوا
يُ��نْ��ثَ��ُر ال��ك��واِك��ِب َس��ْع��ُد ه��اِم��ه��ا ع��ل��ى َم��ن��اِزالً ل��ل��ه��الِل وش��اُدوا ف��س��ادوا
يَ��نْ��ُظ��ُر َخ��ْزي��اُن وال��ش��اُه َش��ْع��ِب��ه ع��ل��ى ب��َوْج��ِه��ه ال��َح��م��ي��ِد) (ع��بْ��ُد ب��ه��ا تَ��َج��لَّ��ى
ِم��نْ��بَ��ُر ��ْرِق ال��شَّ ف��ي ق��اَم م��ا وأّم��ِت��ه وَج��يْ��ِش��ه ال��َح��م��ي��ِد) (َع��بْ��ِد ع��ل��ى س��الٌم
ف��أبْ��َص��روا ُع��ْم��يً��ا (ال��ُف��ْرُس) ف��ي��ه ك��ان ف��ق��د ِع��نْ��َدُه��ْم أي��ادي��ه ِذْك��رى ع��ْن (ال��ُف��رَس) َس��لُ��وا
وتَ��َج��ْم��َه��روا أبْ��واِب��ه��ا ع��ل��ى ف��ب��اتُ��وا ف��ش��اَق��ُه��ْم ال��ح��ي��اِة َوْج��َه ل��َه��ُم َج��ال
تَ��تَ��ف��طَّ��ُر أْوَش��َك��ْت ُق��ل��وبً��ا وأْح��ي��ى ب��نَ��ْظ��َرٍة ع��ل��ي��ن��ا ُم��نِّ��ي أْن يُ��ن��اُدوَن
ال��ُم��تَ��َغ��ْش��ِم��ُر ذل��ك ل��وال ال��َوْص��ِل إل��ى ��ٌد ُم��َم��هَّ وال��َس��ب��ي��ُل َم��ش��وٌق ِك��الن��ا
وأْق��َدُر َح��ْوالً م��ن��ه أْوف��ى ب��س��رِِّك ف��إنّ��ن��ا تَ��خ��اف��ي ال ع��ل��ي��ن��ا أِط��لِّ��ي
وتَ��ْف��َخ��روا ِك��راًم��ا تَ��ْح��يُ��ْوا أْن َخ��ل��ي��ق��وَن إنّ��ك��م (ال��ُف��ْرِس) أّم��َة ع��ل��ي��ك��ْم س��الٌم
ويَ��ْه��ُدُر ال��ُم��ْص��ِل��ح��ي��َن دم��اءَ يُ��ري��ُق ف��إنّ��ه ��الَم ال��سَّ (ال��ش��اَه) أْق��ِرئُ وال
ُم��ْدِب��ُر واألْم��ُر ال��دَّْه��ُر ع��ل��ي��ه وأْخ��نَ��ى وَع��ْرُش��ه ال��ع��زي��ز) (ع��ب��ُد َه��َوى وف��ي��ه
وِم��ْزَه��ُر وُدفٌّ ُع��وٌد ق��واِئ��ُم��ه ُم��َم��لَّ��ٍك َع��ْرُش ثُ��لَّ أْن َع��َج��ٌب وال
يَ��تَ��َع��ثَّ��ُر أْدراِج��ه ع��ل��ى وَم��رَّ ب��ت��اِج��ه ال��َح��ف��ي��ظ) (ع��ب��ِد إل��ى ف��أْل��ق��ى
��ُر تَ��تَ��خ��ضَّ (ُم��ّراِك��ٌش) ع��ْه��ِدِه ع��ل��ى ��ٌق ُم��َوفَّ ال��ُم��ْس��ل��م��ي��َن ب��أْم��ر وق��اَم
تَ��ْزَه��ُر وال��يُ��ْم��ن ��ْع��ِد ب��ال��سَّ وأيّ��اُم��ه ُش��ه��وُره ك��ان��ْت (األْف��غ��اِن) َدْوَل��ِة وف��ي
ُم��ثْ��ِم��ُر َف��يْ��ن��اُن وال��ُع��وُد وف��اَرَق��ه��ا أْخ��َض��ُر َريَّ��اُن وال��ع��وُد ب��ه��ا اق��اَم
(َق��يْ��َص��ُر) راَش أو (إْدَوْرُد) َرَم��آ م��ا إذا ط��اِم��ٍع َش��رِّ م��ن ب��ال��ل��ِه وَع��وَّذَه��ا
س��يَ��ْظ��َه��ُر َخ��ف��يٍّ��ا ِس��رٍّا ت��ح��تَ��ه��ا أرى ن��ْه��َض��ٌة ل��ل��ِع��ْل��ِم (ال��ِه��نْ��ِد) ف��ي نَ��م��ْت وف��ي��ه
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ويَ��نْ��ُض��ُر َج��ْدٍب ك��لُّ ف��ي��ه��ا ويُ��ْخ��ِص��ُب َش��ْوَط��ه��ا وال��َم��ْج��ِد ال��َع��ْل��ي��اءِ إل��ى ف��تَ��ْج��ري
ف��بَ��كَّ��روا ��ب��ي��َل ال��سَّ ألْه��ل��ي��ه��ا أض��اءَْت َل��ْم��َع��ٌة (ج��اَوَة) أُْف��ِق ف��ي بَ��َدْت وف��ي��ه
وتُ��ْك��َس��ُر ال��ُق��ي��وُد ِت��ْل��َك ل��ه��ا تُ��َف��كُّ ِم��نَّ��ًة (ال��َج��زاِئ��َر) أْول��ى َل��يْ��تَ��ُه ف��ي��ا
يُ��ذَْك��ُر ال��دَّْه��ِر َل��ْوَح��ِة ف��ي أثَ��ًرا ل��ه بَ��نَ��ى َل��يْ��تَ��ه ي��ا ال��َخ��ْض��راءِ (ت��ونُ��َس) وف��ي
��ُر تَ��تَ��س��عَّ َغ��يْ��َرٍة م��ن ُم��ب��اَرك��ٌة َج��دي��َدٌة روٌح (ِم��ْص��َر) ف��ي َس��َرْت وف��ي��ه
(ُك��ُروَم��ُر) ل��وال اإلي��راءِ ع��ن تَ��ج��اَف��ْت أنّ��ه��ا ��ْم��ُت تَ��وهَّ ح��تّ��ى َزم��نً��ا َخ��بَ��ْت
تَ��ْزِف��ُر وه��ي إْخ��م��اِده��ا إل��ى س��ب��ي��الً يَ��رى أْن وَه��يْ��ه��ات ف��أْوراه��ا تَ��َص��دَّى
تَ��ْس��َه��ُر (ِم��ْص��َر) ع��ل��ى أي��ق��اٌظ (ِم��ْص��َر) ف��ف��ي وان��َق��َض��ى ن��ي��ُل ي��ا ال��تَّ��نْ��وي��ِم َزَم��ُن َم��ض��ى
ُر يَ��تَ��َخ��دَّ أْع��ص��اب��ن��ا ف��ي ف��أص��بَ��َح ًرا ُم��َخ��دِّ ال��دَّه��اءِ «ُم��ْرف��ي��ُن» ك��ان وق��د
نُ��ْع��ذَُر؟ ك��ي��َف نَ��يْ��ل��ه��ا َع��ْن ع��زاِئ��ُم��ن��ا َونَ��ْت ف��إن ال��ح��ي��اِة ب��ح��اج��اِت َش��َع��ْرن��ا
تَ��ْس��َخ��ُر ال��ِع��زِّ ذَرا ف��ي إالّ ال��َع��يْ��ش م��ن نُ��ف��وُس��ن��ا وب��اتَ��ْت وأْح��َس��ْس��ن��ا ش��َع��ْرن��ا
ُم��تَ��َج��بِّ��ُر وال َق��ّه��اٌر ال��م��ْوِت إل��ى يَ��ُردَّه��ا ل��ْن أّم��ًة أْح��يَ��ا ال��ل��ُه إذا
��ُر يُ��َع��مِّ وش��ْع��ٍب تَ��ب��ن��ي ق��ادٍة إل��ى ب��ح��اَج��ٍة إنّ��ا ال��م��أم��وِل ال��َغ��ِد ِرج��اَل
يُ��ذَكِّ��ُر وداٍع يَ��ْدع��و ع��اِل��ٍم إل��ى ب��ح��اج��ٍة إنّ��ا ال��م��أم��وِل ال��َغ��ِد رج��اَل
يُ��َق��رَُّر وِع��ْل��ٍم يَ��ْدري ع��اِل��ٍم إل��ى ب��ح��اج��ٍة إنّ��ا ال��م��أم��وِل ال��َغ��ِد ِرج��اَل
تُ��ح��رُِّر وَك��فٍّ تُ��ْم��َل��ى ِح��ْك��م��ٍة إل��ى ب��ح��اج��ٍة إنّ��ا ال��م��أم��وِل ال��َغ��ِد ِرج��اَل
��ُروا وَش��مِّ ف��ي��ن��ا ال��نَّ��ْق��َص ف��ُس��دُّوا إل��ي��ك��م ب��ح��اج��ٍة إنّ��ا ال��م��أم��وِل ال��َغ��ِد ِرج��اَل
أْغ��بَ��ُر وال��َع��يْ��ُش األْم��ِس ُم��روَر يَ��ُم��رُّ غ��ًدا تَ��تْ��ُرُك��وا ال ال��م��أم��ول ال��َغ��ِد ِرج��اَل
تَ��تَ��ذَكَّ��روا أن ب��ال��ل��ِه تُ��ن��اِش��ُدُك��ْم ب��الَدُك��ْم إّن ال��م��أم��ول ال��َغ��ِد رج��اَل
ُم��ْق��ِف��ُر ف��ال��رَّْوُض ال��ِع��ْل��م َروِض ��ُد تَ��َع��هُّ أَج��لُّ��ه��ا ل��ل��ب��الِد ح��ق��وٌق ع��ل��ي��ك��م
يُ��َف��كِّ��ُر ورأًْس��ا َم��ْج��ًدا تَ��ب��تَ��ن��ي ي��ًدا ل��ك��م تَ��َرى أْن أوط��اِن��ُك��ْم ُم��نَ��ى ُق��ص��ارى
وتَ��ح��رَّروا أوط��اِن��ُك��ْم ِح��م��ى وُص��ون��وا أِع��زًَّة ع��اِم��ل��ي��َن رج��االً ف��ك��ون��وا
��روا تَ��ت��َض��جَّ وال ي��أٍْس ع��ل��ى تَ��ب��ي��ت��وا وال تَ��س��ُك��ن��وا ال ال��دُّس��ت��وِر ط��ال��ب��ي وي��ا
يَ��تَ��َخ��طَّ��ُر أب��واِب��ُك��ْم ع��ل��ى أراُه ف��إنّ��ن��ي ال��م��ك��اِن، ص��ْدَر ل��ه أِع��دُّوا
ُروا تَ��َه��وَّ يُ��ق��اَل أْن ع��ل��ي��ك��م أخ��اُف ف��إنّ��ن��ي ص��وابً��ا، إال تَ��نْ��ِط��ُق��وا ف��ال
��ُر ُم��َق��صِّ ال��ع��ال��ِم��ي��َن ف��ي ن��اَل��ه وال أْه��لُ��ه ع��ن��ه يَ��نَ��ْم ل��م َح��قٌّ ض��اَع ف��م��ا
نَ��ْظ��َف��ُر َش��كَّ ال اآلث��ار ع��ل��ى ون��ح��ُن ب��س��ْؤلِ��ِه��ْم َع��ْدالً األت��راُك َظ��َف��ر ل��ق��د
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ُر ُم��َق��دَّ ال��ج��دي��ُد ال��ع��اُم ل��ن��ا ون��ح��ُن ٌر ُم��َق��دَّ ال��ق��دي��ُم ال��ع��اُم ل��ه��ُم ُه��ْم
وأْخ��بَ��ُر أْدَرى تَ��ْرُج��وَن وب��م��ا ب��ُك��ْم إنّ��ه ال��ي��وَم ال��ق��اِئ��م ب��األم��ي��ِر ِث��ق��وا
وي��أُم��ُر يَ��نْ��َه��ى ال��نِّ��ي��ل) (وادي َع��ْرِش ع��ل��ى ج��اِل��ًس��ا األري��َك��ِة َم��ْح��روَس زال ف��ال

١٩٠٩م) سنة مايو ١٢ يف (نرشت العثماني االنقالب (13)

محّمد السلطان وتولية الحميد عبد السلطان بخلع انتهت التي األتراك ثورة يف قالها
الخامس

ال��َم��ج��ي��ِد) (َع��بْ��ِد ب��َن ي��ا أْم��َس��يْ��َت ك��ي��َف ُج��دوِد ِم��ْن َع��ْه��َده��ا ال��ل��ُه َرَع��ى ال
ال��بُ��ن��وِد ت��ْح��َت ال��ُج��ن��وِد وُم��ج��ي��َع ال��بَ��راي��ا لُ��ح��وِم م��ن ال��ُح��وِت ُم��ْش��ِب��َع
ال��ح��م��ي��ِد)؟ (ع��ب��َد ع��ل��ي��َك أب��ك��ي ِب��تُّ ف��م��ال��ي م��ن��َك ب��األْم��ِس أبْ��ك��ي ك��ن��ُت
ال��ي��ه��وِد ق��ب��َل ال��دُّروِز ق��ب��َل ف��ي��َك ال��نَّ��ص��ارى ق��ب��َل ال��ُم��س��ل��م��ون ف��ِرَح
ط��ري��ِد ف��ي ال��َوَرى يَ��ْش��َم��َت أْن َم��ِة ال��ِه��ْم��ـ ِم��َن ول��ي��س ك��لُّ��ه��م َش��ِم��تُ��وا
ال��ُق��ي��وِد َرْه��َن ال��ح��م��ي��ِد) و(ع��ب��ُد ٌد َم��ْع��ُق��و وال��ت��اُج ال��َح��م��ي��ِد) (ع��ب��ُد أن��َت
ال��ُخ��ل��وِد أْه��ِل ال��رج��اِل ِك��ب��اِر ف��ي ال��لَّ��ي��ال��ي أنْ��ِف َرْغ��َم أن��َت خ��اِل��ٌد
وُس��وِد ِب��يْ��ٍض ب��ي��َن م��ا َص��َف��ح��اٌت — ُم��ح��اٌل وال��ك��م��اُل — ال��دَّْه��ِر ف��ي ل��َك
ال��َح��دي��ِد َخ��طِّ ط��ْم��َس يُ��ط��ي��ق��وَن ل��و وَودُّوا َص��نَ��ْع��َت م��ا َط��ْم��َس ح��اَول��وا
ال��َع��ب��ي��ِد ِع��نْ��د ض��اَع إْن ب��اٍق ـ��ه ال��ْل��ـ ع��ن��د ذُْخ��ُرَك ال��ح��م��ي��ِد) (َع��بْ��َد ذاَك
ب��ال��تَّ��ْه��دي��ِد تُ��ْرِه��ق��وُه وال ـ��ِخ ��يْ��ـ ال��شَّ ف��ي ال��ل��ه وراِق��بُ��وا أْك��ِرم��وُه
��ع��وِد ل��ل��صُّ ب��ق��يَّ��ٌة ف��ي��ه ل��ي��س ه��اٍو ��يْ��ُخ ف��ال��شَّ أذاُه تَ��خ��اف��وا ال
ال��ُوج��وِد ف��ي ُم��ْس��ِل��ٍم ك��لُّ ب��اس��ِم��ه يُ��ن��ادي َق��ْرٍن ثُ��ْل��َث األْم��َر َول��َي
ب��ال��تَّ��أْي��ي��ِد ال��َح��م��ي��ِد) (ل��َع��بْ��ِد ع��ي ا ال��دَّ َدَع��ى ��الُة ال��صَّ ق��اَم��ِت ك��لَّ��م��ا
وال��تَّ��ْوِح��ي��ِد ال��رَّس��وِل ب��ِذْك��ِر نً��ا َم��ْق��رو ك��ان ق��د األس��ي��ر ه��ذا ف��اس��ُم
ال��ُح��ق��وِد ك��اِم��ن��اِت م��ن أثَ��ْرتُ��ْم إْن ي��ق��ول��وا أْن ع��ل��ي��ُك��م أْخ��ش��ى ب��تُّ
ال��َح��م��ي��ِد) (ع��ب��ِد أْل��ُف ال��ي��وَم ف��غ��دا ف��ْرًدا ب��األْم��ِس ال��َح��م��ي��ِد) (َع��بْ��ُد ك��ان
َج��دي��ِد (س��الُ��ن��ي��َك) ف��ي ب��أس��ي��ٍر ��ْب َرحِّ ه��ي��ل��ي��َن) (َس��نْ��ِت ف��ي أس��ي��ًرا ي��ا
َع��دي��ِد أو ٍة ُع��دَّ إْع��داُد ـ��ِص��ْم��َك يَ��ْع��ـ ل��ْم ُم��ْل��ُك��َك زاَل ك��ي��َف ل��ه ُق��ْل
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ال��ُج��ن��وِد َغ��راَم ي��ا وال��م��اِل واِح ب��األْر تَ��ْف��دي��َك ال��ُج��ن��وُد تَ��ُص��نْ��َك ل��م
ب��ال��تَّ��ْم��ج��ي��د؟ انْ��َف��َرْدَت ك��ي��َف ـ��أْرَض؟ ال��ـ ام��تَ��َل��ْك��َت ك��ي��ف ُك��نْ��َت؟ ك��ي��َف ل��ه ُق��ْل
��ع��ي��ِد ال��صَّ بَ��ْع��َد ��ع��ي��َد ال��صَّ وَص��بَ��ْغ��َت ف��َع��ْرًش��ا َع��ْرًش��ا ال��ُع��روَش ف��ثَ��َل��ْل��َت
َم��زي��ِد؟ ِم��ْن َه��ْل ق��ل��َت: ال��دَّْه��ِر ��ُة ِه��مَّ تَ��نَ��ْل��ه��ا ل��ْم غ��ايَ��ًة ِن��ْل��َت ك��لَّ��م��ا
َع��ِت��ي��ِد ��م��اء ال��سَّ إل��ى ب��َط��ْرٍف ـ��َت ف��أْرَس��ْل��ـ َم��داَك ع��ْن األرُض ض��اَق��ِت
ال��َم��ْع��بُ��وِد ال��ُم��َه��يْ��ِم��ِن ل��َغ��يْ��ِر ـ��َك ُم��ْل��ـ ال ال��ُم��ْل��ُك ل��ه َم��ْن َج��لَّ ل��ه: ُق��ْل
ال��َم��ْك��ُم��وِد ال��َج��زي��رِة أس��ي��ِر م��ن ح��االً أْرَف��ُه َش��ق��ي��َت َم��ْه��م��ا أن��َت
ي��زي��ِد) (ب��ا ع��ن األْس��ف��اَر س��أْل��َت ل��و أْش��ق��ى ك��ان ق��د األْق��ف��اِص وأس��ي��ُر
��دي��ِد ال��شَّ وال��بَ��الءِ األْس��ِر ف��ي م��ن��ه أْش��ق��ى ال��َق��ْص��ر ف��ي ال��ح��م��ي��د) (ع��ب��ُد ك��ان
ال��ُه��ُج��وِد َط��ْع��َم يَ��ْس��تَ��ِل��ذُّ وال ال ب��َل��يْ��ٍل ال��ق��راَر يَ��ْع��ِرُف ال ك��ان
ال��ول��ي��د بُ��ك��اءَ أو ال��رِّي��ح َخ��ْط��َرَة ويَ��ْخ��َش��ى ال��ظَّ��الَم يَ��ْرَه��ُب َح��ِذًرا
ال��َك��نُ��وِد ض��م��ي��ر م��ن ��ي��ه تَ��َدجِّ ف��ي أْخ��َف��ى األرِض ط��اب��ِق ت��ح��ت نَ��َف��ٌق
ال��َم��نْ��ك��وِد ال��خ��ل��ي��ف��ِة ب��اِب ـ��ب��اِب ال��ـ ذاَك ��س تَ��َل��مُّ ع��ن ال��َوْه��َم يُ��ْع��ِج��ُز
��ه��ود ال��شُّ ال��رُّواة م��ن َس��ِم��ْع��ن��ا م��ا وَح��قٌّ ع��ن��َك ق��ي��َل م��ا أَص��ح��ي��ٌح
(ال��َول��ي��ِد)؟ ِف��ع��اِل ع��ل��ى وأْرب��ى َع ��ْر ال��شَّ َه��َدَم ق��د ال��ح��م��ي��ِد) (ع��ب��َد أّن
َش��ه��ي��ِد َربٍّ أم��اَم تُ��ْج��َزى ي��وَم س��تُ��ْج��َزى أث��ي��ًم��ا وإْن بَ��ري��ئً��ا إْن
ال��رِّع��دي��ِد؟ ِرْع��َش��ُة ون��ابَ��تْ��َك ـ��ُد ال��وْف��ـ أت��ى ل��ّم��ا بَ��َك��يْ��َت أَص��ح��ي��ٌح
ال��ُج��دوِد؟ ك��ري��َم ي��ا وال��ِع��زِّ ُدَد ��ْؤ وال��سُّ وال��َم��ْج��َد اآلب��اءَ ونَ��س��ي��َت
ال��َج��ل��ي��ِد ال��ُف��ؤاِد نَ��ْزوُة َع��لَّ��ه��ا ول��ك��ْن تَ��ب��ك��ي ال��ُم��ل��وَك َع��ِه��ْدن��ا م��ا
ال��ُع��ه��وِد ل��ِت��ْل��َك ِذْك��َرٌة أو ـ��ُم��ْل��ِك ال��ـ ل��ذاَك ال��َوداِع َدْم��َع��ُة َع��لَّ��ه��ا
ال��َوع��ي��ِد ي��ْوِم ش��رَّ ووّق��اَك ـ��َك م��اِض��ي��ـ َح��ْوبَ��َة ع��ن��َك ال��دَّْم��ُع َغ��َس��َل
ب��ال��َم��ْرُدوِد ��ف��ي��ُع ال��شَّ ذاَك ل��ي��َس ال��ب��راي��ا ع��ن��د ف��ي��َك ال��دَّم��ُع ش��ف��َع
وَم��س��وِد س��يِّ��ٍد ف��ي ُم��ط��اٌع ـ��ِس ب��األْم��ـ أْم��ِرَك ِم��ثْ��ُل ال��ي��وَم َدْم��ُع��ك
ال��َم��ْش��ه��وِد َخ��ْل��ِع��ه ي��وِم ف��ي م��ن��َك أْم��ًرا أْج��َم��َل ال��ع��زي��ِز) (ع��ب��ُد ك��ان
األُس��وِد َم��ْوَت وم��ات َص��غ��اٍر ع��ْن ف��تَ��ع��ال��ى ق��ولِ��ه م��أث��وَر خ��اَف
ال��َوري��ِد َق��ْط��ُع ال��ح��ي��اِة ذُلِّ دوَن ون��ادى إل��ي��ه ِم��ْق��راَض��ُه َض��مَّ
ب��ع��ي��ِد زم��اٍن م��ن تَ��َم��نَّ��يْ��َت م��ا واب��لُ��ْغ َش��ْرُق ي��ا ال��رَّش��اِد َع��ْه��د َح��يِّ
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ال��َم��ْع��ق��وِد ب��ت��اِج��ه ف��أْع��ِظ��ْم ـ��َك ال��ُم��ْل��ـ ال��خ��ام��ُس) (م��ح��ّم��ُد تَ��َولَّ��ى ق��د
ب��ال��تَّ��ْق��ل��ي��ِد ف��ي��ه (ُع��ثْ��م��اَن) س��يْ��ُف تَ��َج��لَّ��ى ِم��ْه��رج��اٍن ف��ي وتَ��َج��لَّ��ى
ال��َم��ج��ي��ِد ال��ع��زي��ز َق��بْ��َض��ِة ف��ي ـ��َف��يْ��ِن ��يْ��ـ ال��سَّ رأى إذ خ��اِش��ًع��ا ال��ده��ُر َوَق��ف
��ج��وِد ال��سُّ َم��ق��اُم ه��ذا ُس��ج��وًدا، ِض األْر أَُم��َم ي��ا ل��ل��َج��الِل َط��أِط��ِئ��ي
(ال��رَّش��ي��ِد) َع��ْه��ِد ِب��َردِّ ف��أٍل خ��ي��ُر (َرش��اٍد) َع��ْه��َد أّن ال��ل��ُه َع��ِل��َم

العثماني الدستور عيد (14)

سنة يوليه ٢٣ الجمعة مساء يف األزبكيّة حديقة يف أقيم الذي الحفل يف أنشدها
١٩٠٩م

س��اِح��بُ��ْه ال��ذَّيْ��َل ف��ْل��يَ��ْس��َح��ِب ل��ه��م َه��ن��ي��ئً��ا وَم��واك��بُ��ْه أْع��الُم��ُه ه��ذه أَج��ْل
وَم��غ��اِربُ��ْه ُوّض��اءٌَة َم��ش��اِرُق��ُه ع��ي��ِدِه��ْم ي��وِم ف��ي ف��ال��َك��ْوُن ل��ه��م ه��ن��ي��ئً��ا
َرغ��اِئ��بُ��ْه ال��رَّش��اِد َع��ْه��ِد ع��ل��ى ��ْت وت��مَّ َش��ْم��َل��ه ال��َع��ْدُل ��َع َج��مَّ َش��ْع��بً��ا ال��ل��ُه َرَع��ى
وراِه��بُ��ْه — ال��ِخ��الف بَ��ْع��َد — وح��اخ��اُم��ه إم��اُم��ه ال��ِه��الِل ظ��لِّ ف��ي ت��ح��اَل��َف
ش��اِربُ��ْه َط��رَّ ق��د اإلص��الَح أرى ف��إنِّ��ي ُم��ْق��ِب��ٌل واألم��ُر اإلْص��الِح ب��يَ��ِد ُخ��ذوا
ذَواِئ��بُ��ْه ش��ابَ��ْت ال��ُم��ْل��َك رأي��ُت ف��إنِّ��ي ذَوى اّل��ذي ��ب��اَب ال��شَّ ال��ُم��ْل��ِك ع��ل��ى وُردُّوا
ط��اِل��بُ��ْه ف��ال��ل��ُه (ال��ف��اُروِق) ي��ُد َح��َم��تْ��ه ب��ْع��دم��ا ��وءِ ب��ال��سُّ ال��دُّْس��ت��وَر يَ��ُط��ل��ب ف��َم��ْن
وص��اِح��بُ��ْه (ن��ي��ازي) ل��بّ��اُه ال��َح��قِّ إل��ى م��ن��اِديً��ا ق��اُم ال��ف��اُروُق) (َش��ْوَك��ُت إذا
تُ��ج��اِن��بُ��ْه ال ال��رَّدى الق��اه��ا ه��ي وإْن ال��رَّدى يُ��ج��ان��بُ��ه��ا آس��اٍد ث��الث��ُة
َم��خ��اِل��بُ��ْه وتَ��نْ��ب��و ف��ي��ه َم��خ��اِل��بُ��ه��ا ف��تَ��ْل��ت��ق��ي ال��َم��نُ��وِن َص��ْرُف يُ��ص��اِرُع��ه��ا
تُ��ح��اِس��بُ��ْه: ال��ح��م��ي��ِد) (َع��بْ��ِد إل��ى وق��ام��ت وأْق��َس��َم��ْت ف��ث��اَرْت (ب��ّش��اٍر) ق��وَل َرَوْت
نُ��ع��اِت��بُ��ْه) ��ي��وِف ب��ال��سُّ إل��ي��ه َم��َش��يْ��ن��ا َخ��دَّه ��َر َص��عَّ ال��َج��بّ��اُر ال��َم��ِل��ُك (إذا
يُ��داِع��بُ��ْه َم��ش��ي��ٌد بُ��ْرٌج َم��تْ��ِن��ه ع��ل��ى س��اب��ٍح ك��لُّ أْع��ق��اب��ه��ا ع��ل��ى وس��ار
غ��اِص��بُ��ْه ال��ح��قَّ يَ��ْرِج��َع أو ِش��بَ��ٌع وال ال��ُم��نَ��ى نَ��بْ��لُ��َغ أْو ِريَّ ال ب��ه: يَ��ص��ي��ُح
تُ��ص��اِح��بُ��ْه َم��ْن ال��َوَغ��ى ف��ي وأْح��َم��ْد (ب��يَ��ْل��ِدَز) َم��ْربَ��ًط��ا ث��مَّ واتَّ��ِخ��ذْ ف��ان��َه��ْل ُه��ن��اِل��َك
ق��واِض��بُ��ْه َظ��ْم��آى األت��راِك م��ن وَج��يْ��ٌش نُ��ف��وُس��ُه��ْم َم��ألى اإلي��م��ان م��ن ِرج��اٌل
َم��الِع��بُ��ْه وال��ُح��ص��وُن األع��ادي، ُرءوُس وُك��راتُ��ه ال��َق��ن��ا، ُس��ْم��ُر ص��واِل��ُح��ه
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ك��اِت��بُ��ْه ه��و م��ا ال��ل��ُه وأْم��ض��ى ب��ح��اٌر ��َع��ْت وتَ��َخ��شَّ أْج��بُ��ٌل ُدكَّ��ْت ث��اَر إذا
يُ��ن��اِص��بُ��ْه ف��ي��ه��ا ال��َق��ْرنَ��يْ��ِن ذا أنَّ ول��و َم��م��اِل��ٌك واس��تَ��َق��رَّْت ُع��روٌش وثُ��لَّ��ْت
ج��اِن��بُ��ْه وان��َدكَّ ال��ُم��ْل��ُك ع��ن��ه زال وق��د ربِّ��ه��ا ب��ع��د (يَ��ْل��ِدًزا) يُ��ش��اِه��ْد ل��م ف��َم��ْن
ك��اِت��بُ��ْه — ال��َم��َع��رََّة يَ��ْخ��َش ول��م — وَف��رَّ ل��ُق��ض��ات��ه أْح��ب��ابُ��ه وأْس��َل��َم��ُه
ح��اِج��بُ��ْه ال��ِج��نُّ تَ��ْج��َه��ُل م��ا ع��ل��ى وَدلَّ بَ��ْط��ِش��ه أْظ��ف��اَر األق��داُر وَق��لَّ��َم��ِت
يُ��ح��اِربُ��ْه ف��ي��َم��ْن ال��ل��ِه ق��ض��اءِ ب��الءَ رأى وال تَ��زوُل ال��دُّن��ي��ا َش��ِه��َد ف��م��ا
ن��واِئ��بُ��ْه (ال��َح��م��ي��دي) ال��ب��ي��ِت ع��ل��ى وق��اَم��ْت ربِّ��ه��ا َم��ْج��ُد وان��ط��وى ِح��م��اه��ا أب��ي��َح
ت��ج��اِربُ��ْه ال��ح��م��ي��ِد) (ع��ب��َد َع��َص��َم��ْت وال َده��اُؤه ال��ح��م��ي��ِد) (َع��بْ��ِد ع��ن يُ��ْغ��ِن ول��م
ح��اِزبُ��ْه ب��األْم��ِر واألْم��ُر دن��ان��ي��ُره دونَ��ه تَ��ْرِم ول��م ِح��ْص��ٌن يَ��ْح��ِم��ه ول��م
َم��س��اِربُ��ْه َج��مُّ األْرِض ف��ي نَ��َف��ُق وال ِم��ْخ��دَُع ال��َح��قِّ أْع��يُ��ن ع��ن يُ��خ��ِف��ه ل��م
ف��يُ��واِث��بُ��ْه ��ب��ا ال��صَّ َرْوُح ب��ه يَ��ُم��رُّ َم��ْه��َل��ٍك ع��ن��د َم��ْه��َل��ًك��ا ع��ل��ي��ه أق��اَم
ل��واِل��بُ��ْه ل��داَرْت ط��يْ��ٌف ��ُه َم��سَّ ف��ل��و اغ��ِت��ي��ال��ه َخ��ْوَف ال��َوْه��ُم ح��ت��ى ت��ح��ام��اُه
راِك��بُ��ْه يَ��نْ��ُج ل��م األْه��واِل م��ن ب��ُس��وٍر ف��ح��اط��ه��ا ال��ح��ي��اِة ُح��بِّ ف��ي وأْس��َرف
يُ��راِق��بُ��ْه ق��ض��اءٌ ِم��ف��ت��اٍح ك��لِّ وف��ي َم��ْك��َم��ٌن ل��ل��َم��ِن��يَّ��ِة ُق��ْف��ٍل ك��لِّ ف��ف��ي
ُم��خ��اِط��بُ��ه ال��ح��م��ي��د) (َع��بْ��ِد ف��ي َش��كَّ ل��َم��ا تَ��ك��لَّ��َم��ْت ل��و ص��وَرٌة ُرْك��ٍن ك��لِّ وف��ي
وم��ن��اِك��بُ��ْه أع��ط��اُف��ه ب��ه��ا ت��راءَى وأْق��ِع��َدْت أن��ي��َم��ْت إي��ه��اٍم ت��م��اث��ي��ُل
يُ��ق��اِربُ��ْه ح��ي��َن ال��م��وَت ف��ي��ه وتَ��ْخ��دَُع وُج��ل��وِس��ه نَ��ْوِم��ه ف��ي تُ��َم��ثِّ��لُ��ه
غ��اِل��بُ��ْه َع��زَّ واح��ًدا َم��ْوتً��ا ل��يَ��ْغ��ِل��َب ��ٍب ُم��َح��جَّ َم��ْوٍت أل��َف ع��ل��ي��ه أق��اَم
َغ��راِئ��بُ��ه؟ أْح��َرَزتْ��ه أو ع��ج��ائ��بُ��ه؟ َخ��ْل��ِع��ه ي��وِم ف��ي ع��ن��ه أأْع��نَ��ت س��لُ��وُه
َم��ذاِه��بُ��ْه ال��ُم��ل��وِك ش��ي��ِخ ع��ل��ى ف��ض��اَق��ْت ص��اِدًع��ا ب��األْم��ِر ال��ِم��ق��داُر ن��زل وق��د
واِه��بُ��ْه (ُع��ث��م��اَن) َس��يْ��ِف م��ن وَج��رَّده (يَ��ْل��ِدٍز) َربُّ (يَ��ْل��ِدٍز) م��ن وأْخ��َرَج��ه
وتُ��غ��اِل��بُ��ْه ُم��ْل��ك��ه ِذْك��رى يُ��غ��اِل��ُب دونَ��ه وال��َج��يْ��ُش َم��ن��ف��اُه ف��ي وأْص��بَ��َح
ك��اِس��بُ��ْه ه��و ب��م��ا ره��ٌن ام��رٍئ ف��ك��لُّ أذَْق��تَ��ُه��ْم م��ا ذُْق : ال��َح��قِّ ص��ْوُت يُ��ن��ادي��ه
س��اِل��بُ��ْه أن��َت م��ا ب��األْم��ِس ل��ه��ْم ف��ُردَّ ُم��ْش��تَ��ٍه أن��َت م��ا ال��ي��وَم َم��ن��ح��وَك ُه��ُم
تُ��ج��اِذبُ��ْه َف��ْض��ٌل ل��آلم��اِل يَ��ب��َق ف��ل��م ح��اِزًم��ا ك��ن��َت إْن ��ْل��َت أمَّ م��ا ع��نْ��َك ودَْع
َع��ق��اِربُ��ْه وم��اتَ��ْت أف��اع��ي��ه ووّل��ْت َص��ْرُح��ه وان��َدكَّ االس��ِت��بْ��داِد َع��ْه��ُد َم��َض��ى
ن��واِئ��بُ��ْه تَ��ْع��ُدو وال��دَّْه��ُر األس��ى ل��َج��ْرح��ى بَ��ْل��َس��ٌم إنّ��ك ��وُز) (تَ��مُّ ي��ا ال��ل��ُه ل��َك
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َم��ص��اِئ��بُ��ْه تَ��واَل��ْت َم��ظ��ل��وًم��ا وأنْ��َص��ْف��َت ظ��ال��ًم��ا وأْرَه��ْق��ت ج��بّ��اًرا ُرْع��َت ف��ك��م
وع��واِق��بُ��ْه َم��ي��م��ونَ��ٌة أوائ��لُ��ه ��ٍل ُم��َح��جَّ أَغ��رَّ َش��ْه��ٍر ِم��ْن َف��َديْ��ن��اَك
ح��اِج��بُ��ْه الَح أو ��ْه��ر ال��شَّ ِه��الُل تَ��ج��لَّ��ى ك��لَّ��م��ا األرِض ف��ي األْع��ي��اُد تُ��ق��اِب��لُ��ه
َج��واِن��بُ��ْه ��روِر ال��سُّ َوْق��ِع م��ن ف��ت��ْه��تُّ��ز ُح��ْس��نَ��ه ال��َغ��ْرُب يَ��ن��ِظ��ُم ِع��ي��ٌد ال��َغ��ْرِب ف��ف��ي
َم��واِك��بُ��ْه ��الِم ال��سَّ داِر ف��ي ��ُق تَ��َدفَّ ِم��ثْ��َل��ه ��ْرُق ال��شَّ يَ��َر ل��م ع��ي��ٌد ��رق ال��شَّ وف��ي
وم��ن��اِق��بُ��ْه آالُؤه ب��ه��م تُ��ط��ي��ُف وَربُّ��ه ال��ك��ري��م ب��ال��َع��ْرِش يُ��ط��ي��ف��وَن
َك��واِك��بُ��ْه س��ْع��ٌد ف��ال��َع��ْرُش ِخ��الف��تُ��ه ��دا ُم��َح��مَّ — ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��َر — ْ ل��تَ��ْه��نَ��أ
َك��ت��اِئ��بُ��ْه ال��ِج��ب��اِل ُش��مَّ َم��َل��َك��ْت ك��م��ا س��ف��ي��نُ��ه ال��ِب��ح��اِر أْم��واَج س��تَ��ْم��ِل��ُك
وَم��راِك��بُ��ْه َم��نْ��ص��وَرٌة َرك��اِئ��بُ��ُه وثُ��غ��وُره َم��ْح��روَس��ٌة َم��م��اِل��ُك��ُه

١٩٠٩م) سنة نوفمرب ١٠ يف (نرشت باشا كامل حسني الربنس إىل (15)

املّرصية األّمة آالم عن فيها عّرب العموميّة، والجمعية القوانني شورى مجلس رئيس
وآمالها

ُه��ي��اُم أْم نَ��ْوَم��َك ذاَد أه��مٌّ تَ��ن��اُم ف��م��ت��ى ال��دُّج��ى نَ��َص��َل ل��َق��ْد
ال��ُم��س��تَْ��ه��اُم ون��اَم ال��بَ��ْل��َوى أُخ��و وأْغ��ف��ى وال��ش��اك��ي ال��َم��ْح��زوُن َع��َف��ا
��ق��اُم ال��سَّ يُ��ق��لِّ��بُ��َك وآِونَ��ًة آنً��ا ��يْ��ِن ال��َك��فَّ تُ��َق��لِّ��ُب وأن��َت
ال��َغ��م��اُم م��ح��اِج��ِرَك م��ن تَ��ع��لَّ��َم ح��تّ��ى م��ن��َك ال��م��داِم��ُع َرِت تَ��َح��دَّ
ال��ظَّ��الُم ��ِف��َك تَ��َل��هُّ م��ن وأْش��َف��َق ال��َح��ش��اي��ا تَ��َق��لُّ��ِب��َك م��ن ��ْت وَض��جَّ
ال��َم��ن��اُم َرنَّ��َق��ه��ا ال��َك��ْوِن وَع��يْ��ُن ُس��ْه��ًدا األف��الَك تُ��س��اِج��ُل تَ��ب��ي��ُت
ال��َك��الُم أْخ��َف��ى م��ا ��ْم��ُت ال��صَّ أذاَع ح��تّ��ى ه��واَك ح��دي��َث وت��ك��تُ��ُم��ن��ا
ال��َغ��راُم؟ َرَج��َع وَه��ل ال��ذِّْك��رى م��َن َرس��ي��ٍس إل��ى رَج��ْع��َت ه��ل ب��ربِّ��َك
ال��ِح��م��اُم َع��لَّ��َق��ُه َف��ْوَديْ��َك ع��ل��ى َس��يْ��ٌف وذاَك ال��َم��ش��ي��ُب َل��َم��َع وق��د
ال��ِف��ط��اُم أْرَه��َق��ُه ال��طِّ��ْف��ِل بُ��ك��اءُ ِم��ْص��ٍر أدي��ِب ب��األدي��ِب أيَ��ْج��ُم��ُل
تُ��ض��اُم؟ ال��ب��اغ��ي ي��ِد ف��ي وِم��ص��ٌر ِم��ْص��ٍر ِذْك��ِر ع��ن ال��ه��وى ويَ��ص��ِرُف��ه
ِض��راُم ل��ه ��ل��وع ال��ضُّ ب��ي��ن َه��ًوى ب��ي م��ا ك��ان إن يَ��راع��ت��ي َع��ِدْم��ُت
ال��ُج��س��اُم ال��َخ��ْط��ُب ش��ب��اب��َي وغ��اَل رأس��ي وش��اَب — وال��َغ��راَم أن��ا وم��ا
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األن��اُم َج��ِه��َل اّل��ذي ف��َع��لَّ��َم��ن��ي (َل��ب��ي��ًدا) َربَّ��ى اّل��ذي وَربّ��ان��ي
يُ��راُم أَم��ٌل دونَ��ه��ا وم��ال��ي ِم��ْص��ٍر ل��َغ��يْ��ِر أِرْق��ُت م��ا ل��َع��ْم��ُرَك
ال��ِع��ظ��اُم ال��ف��راِع��نَ��ُة ب��ه��ا تَ��ص��وُل ك��انَ��ْت أيّ��اَم َج��الل��ه��ا ذََك��ْرُت
ُغ��الُم ل��ه��ا ال��زَّم��اُن وأيّ��اَم ِرج��اٌل ب��ه��ا ال��رج��اُل وأيّ��اَم
أُالُم؟ ف��ه��ْل ف��ي��ه، ِم��ْص��ُر وب��اتَ��ْت ف��ي��ه��ا ب��اَت م��ا َم��ْض��َج��ع��ي ف��أق��َل��َق
ُع��ق��اُم داءٌ َع��ْظ��َم��ُه ��َخ تَ��َم��خَّ ال��ع��وادي ب��َم��ْدَرَج��ِة ش��ْع��بً��ا أرى
ع��اُم ب��ال��ب��أس��اءِ ع��ل��ي��ه أَط��لَّ ع��اٌم ب��ال��ب��أس��اءِ َم��رَّ م��ا إذا
ال��زِّح��اُم ذاَك ِرْزَق��ه تَ��َخ��طَّ��َف ح��تّ��ى ف��ي��ه ال��تَّ��واُك��ِل داءُ َس��َرى
ال��ُج��ذاُم ال��طِّ��بِّ ع��ل��ى اس��تَ��ْع��ص��ى ك��م��ا م��نّ��ا ال��ُح��َك��م��اءِ ع��ل��ى اس��تَ��ْع��ص��ى ق��د
انْ��ِق��س��اُم َم��نْ��َش��ُؤُه ��ْع��ِب ال��شَّ وَم��ْوُت تَ��واٍن َم��نْ��َش��ُؤُه ال��َف��ْرِد َه��الُك
ِوئ��اُم وال ُه��ن��اَك َس��ْع��ٌي ف��ال وان��َق��َس��م��ن��ا َونِ��ي��ن��ا ق��د وإنّ��ا
ال��ُم��ق��اُم ف��ي��ه��ا ل��غ��ي��رن��ا وط��اَب (ِم��ْص��ٍر) أْرِض ف��ي ُم��ق��اُم��ن��ا ف��س��اءَ
ِن��ي��اُم وأك��ثَ��ُرن��ا َم��ذاِه��بُ��ن��ا ع��ل��ي��ن��ا ُم��ِل��َك��ْت إذا َع��َج��ٌب ف��ال
ن��اُم��وا ال��ح��قِّ ِط��الِب ع��ن ِرج��االً ف��نَ��بِّ��ْه ل��ه��ا أن��َت ُح��َس��يْ��ُن) (ُح��َس��يْ��ُن
ال��ُح��س��اُم ِن��ْع��َم ��ه ب��َك��فِّ ف��أن��َت َع��ْونً��ا أخ��ي��َك الب��ِن ب��أب��ي��َك وُك��ْن
ال��ِخ��ص��اُم وب��ه��ا ب��ن��ا أْودى ف��ق��د ِوئ��اًم��ا ��وَرى ال��شُّ ق��اَع��ِة ف��ي أِف��ْض
��داُم ال��صِّ يَ��روُِّع��ه ال ف��ِم��ثْ��لُ��َك ال��َع��وادي ُم��ص��اَدَم��َة وَع��لِّ��ْم��ُه��ْم
ِك��راُم ف��إنّ��ُه��ُم َق��لُّ��وا وإْن َق��ْوٌم ل��ديْ��َك ال��ي��م��ي��ن ِح��ْزِب ف��ف��ي
ان��ِه��زاُم ل��ه��ا يَ��ط��ي��ُب ال ُك��م��اٌة أْس��ٌد ل��َديْ��َك ��م��اِل ال��شِّ ِح��ْزِب وف��ي
اغ��ِت��ن��اُم وال��ُف��َرص ال��نُّ��ُه��زاِت ِم��َن يَ��ُف��تْ��ُك��ْم وال ل��ل��ب��الد ف��ك��ون��وا
ان��ض��م��اُم ُص��ف��وف��ِه��ُم ف��ي ول��ك��ْن ع��ل��ي��ن��ا ب��ُم��ْع��ِج��َزٍة س��ادوا ف��م��ا
َج��ه��اُم س��اَس��ِت��ِه��ْم َس��ح��اَب ف��إنَّ ي��وًم��ا ال��َق��ْوِم ب��وَْع��ِد تَ��ِث��ق��وا ف��ال
ِذم��اُم ل��ه��م ل��ي��س ��ّواَس ال��سُّ أرى ف��إنِّ��ي النُ��وا إذا وخ��اف��وُه��ْم
اب��ت��س��اُم م��نْ��ه َس��راتَ��ن��ا وَغ��رَّ ِل��ح��انَ��ا ع��ل��ى ال��َع��م��ي��ُد ض��ِح��َك ف��َك��ْم
ِل��زاُم وال��َف��ْوَض��ى ��ْع��ِب ال��شَّ وَج��ْه��ُل َف��ْوَض��ى األْم��َر إْن ال��ف��الِّح أب��ا
ال��تّ��م��اُم يَ��ْع��ُق��بُ��ه ال��نَّ��ْق��َص ب��أّن واع��َل��ْم ال��ِع��ْل��ِم ب��نَ��ْش��ِر ف��أْس��ِع��ْدن��ا
اع��ت��زاُم ال��ِع��ْل��َم يَ��نْ��ُص��ِر ل��م إذا وح��ي��ًدا يُ��ْم��ِس��ُك��ن��ا ال��ِع��ْل��ُم ول��ي��َس
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ِق��واُم أب��ًدا ل��ح��ي��ات��ه��ا ف��م��ا (ِم��ْص��ًرا) ال��دُّس��ت��وُر يُ��دِرك ل��م وإْن
ُزؤاُم َم��ْوٌت إنّ��ه وق��ال��وا: َع��ذْبً��ا (ال��نِّ��ي��ِل) م��اءِ ِوْرَد َح��َم��ْون��ا
ال��َح��راُم ل��ه��ا َح��لَّ ��رك��اِت ال��شَّ س��وى َع��َق��ْل��ن��ا إذا ال��زُّؤاُم ال��م��وُت وم��ا
(ال��تِّ��راُم) وأوَّلُ��ه��ا ب��ثَ��ْرَوتِ��ن��ا ف��راَح��ْت ب��َغ��ْف��َل��ِت��ن��ا َس��ِع��َدْت ل��ق��د
ال��لِّ��ث��اُم وان��َح��َس��َر ال��تّ��ام��ي��ِز) (بَ��ن��و اح��تَ��واه��ا إذا ال��ق��ن��اِة َويْ��َل ف��ي��ا
ال��ُح��ط��اُم َع��زَّ وق��د ب��أيْ��دي��ن��ا ُح��ط��اًم��ا ال��دُّن��ي��ا ِم��َن ب��ق��يَ��ْت ل��ق��د
ال��زِّم��اُم ُق��ِط��َع إذا َل��ْه��ف��ي ف��وا ِزم��اًم��ا َج��َع��ْل��ن��اه��ا ُك��نّ��ا وق��د
َس��الُم أْم ِج��راِب��َك ف��ي أَح��ْرٌب أدري ل��س��ُت ال��دُّب��اَرِة) َق��ْص��َر (ف��ي��ا
أم��اُم ب��ن��ا يُ��راُد أْم ف��نَ��ْق��ض��ي َوراءٌ ب��ن��ا يُ��راُد ه��ل أِج��بْ��ن��ا،
��ه��اُم وال��سِّ ِن��ب��الُ��َك ط��اَش��ْت ل��ق��د ع��نّ��ا إل��ي��َك ال��ي��م��ي��ن ِح��ْزَب وي��ا
��الُم ال��سَّ نَ��ْج��َدِت��َك أب��ن��اءِ وِم��ْن ِم��نّ��ا ع��ل��ي��َك ��م��اِل ال��شِّ ِح��ْزَب وي��ا

١٩١٠م) سنة ١٣٢٨هـ–يناير (سنة الهجرّي العام تحيّة (16)

��ق��ا يَ��تَ��َح��قَّ أْن ال��ل��َه س��أْل��ُت أَم��ٌل وأْش��َرق��ا َس��ن��اَك ب��دا ح��ي��َن ف��ي��َك ل��ي
أْخ��َرق��ا ال��َم��ن��اِزِل َم��ْش��ئ��وَم ك��أخ��ي��َك تَ��ُك��ْن وال ��ع��وِد ب��ال��سُّ ع��ل��ي��ن��ا أَْش��ِرْق
��ق��ا ُم��َوفَّ ال��طَّ��ب��ي��َب وُك��ن ب��ه��ا ّم��م��ا ف��داِوه��ا ال��نُّ��ف��وِس َج��ّراَح ك��ان ق��د
تَ��ألَّ��ق��ا ح��ي��َن ال��َخ��ي��َر ف��ي��ه وَرَج��ْوُت ج��ب��ي��ِن��ه ن��وَر َل��َم��ح��ُت ح��ي��َن َه��لَّ��ْل��ُت
ألْغ��َدَق��ا األَص��مِّ ��ْخ��ِر ال��صَّ ع��ل��ى تُ��ِل��يَ��ْت أنّ��ه��ا ل��و ب��ق��ص��ي��َدٍة وَه��َزْزتُ��ه
وأْغ��َرق��ا ال��نُّ��ح��وس ف��ي وأْس��َرَف ِم��ْص��ًرا ب��نَ��ْح��ِس��ه وَخ��صَّ ب��ج��اِن��ب��ه ف��ن��أى
يُ��ْم��َح��ق��ا أْن ض��اِرًع��ا ربِّ��ي ل��س��أْل��ُت ل��ن��ا يُ��َخ��بِّ��ئُ��ه م��ا أْع��َل��ُم ك��ن��ُت ل��و
ال��رَّْونَ��ق��ا ذاَك ل��ألتْ��راِك وأع��اد َم��ذْك��ورًة ِم��نَّ��ًة األع��اِج��َم أْول��ى
ال��بَ��يْ��دَق��ا يَ��خ��ش��ى ال��ش��اَه رأي��ُت ح��تّ��ى ب��ف��اِرٍس ال��ُخ��ط��وُب ف��ي��ه وتَ��غ��يَّ��رْت
ف��أْخ��َف��ق��ا يَ��ع��وَد أْن وح��اَول ف��َه��َوى ل��َش��ْع��ِب��ه ال��ح��م��ي��ِد) (ع��ب��ِد م��ن وأداَل
ال��َف��يْ��َل��ق��ا يُ��ب��ال��ي وم��ا يَ��ك��وُن ول��ق��د ُج��نْ��ِده م��ن ح��اِرًس��ا يُ��ب��ال��ي أْم��َس��ى
أْرَه��َق��ا ح��تّ��ى ��وِد ال��سُّ ب��ال��ن��اِزالِت ِج��ْرَم��ه ال��ِك��ن��انَ��ِة أْرِض ع��ل��ى وَرَم��ى
ألْوَرق��ا ع��ل��ي��ه أبْ��َق��ْت انَّ��ه��ا ول��و َرج��اِئ��ن��ا ِغ��راَس م��ن��اِج��لُ��ه َح��َص��َدْت
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ُم��ْط��َل��ق��ا ال��رَِّع��يّ��ِة ب��ي��ن ال��َه��َوى وَم��َش��ى َع��نْ��َوًة ال��ّص��ح��اف��ُة ف��ي��ه ف��تَ��َق��يَّ��َدْت
��ق��ا ال��شَّ ب��ه��ا ل��تَ��مَّ ��ْت ت��مَّ أنّ��ه��ا ول��و َخ��دي��َع��ًة (ال��ق��ن��اِة) ف��ي يُ��س��اِوُم وأت��ى
تَ��نْ��ِط��ق��ا وأال ف��ي��ه��ا وم��ا (ِم��ْص��ٌر) وتُ��ْش��تَ��رى تُ��ب��اَع أن ال��بَ��ل��يَّ��َة إن
وأط��بَ��ق��ا ال��بَ��الءُ نَ��َزل إذا ُص��ُح��ٌف آالم��ن��ا ع��ل��ى تُ��واس��ي��ن��ا ك��ان��ْت
وتَ��ْش��َرق��ا تَ��َغ��صَّ ح��تّ��ى أًَس��ى ع��نّ��ا بَ��َك��ْت ف��اس��تَ��ْع��ص��ى ال��دَّْم��َع َدَع��ْوُت ف��إذا
ال��لِّ��ق��ا ي��وَم وَس��واب��ًق��ا ب��ه��ا نَ��رم��ي أْس��ُه��ًم��ا ال��ش��دائ��ِد ي��وَم ل��ن��ا ك��ان��ْت
تَ��ْزَه��ق��ا أن وأْوَش��َك��ْت ال��ُه��م��وُم ف��ي��ه��ا َغ��َل��ْت إذا ل��ل��نُّ��ف��وس ِص��م��اًم��ا ك��ان��ْت
ل��تَ��م��زَّق��ا األَس��ى م��ن ��م��اُم ال��صَّ ل��وال واِج��ٍد ُح��رٍّ َص��ْدِر ع��ن ��َس��ْت نَ��فَّ ك��م
أْح��َدق��ا؟ وم��اذا ب��ه��ا أل��مَّ م��اذا ج��اِزًع��ا ��ح��اف��ِة ال��صَّ ع��ل��ى أن��وُح م��ال��ي
أْص��َع��ق��ا ف��ك��انَ��ْت َص��واِع��َق��ه��ا أِم��ن��وا أنّ��ه��م وَظ��نُّ��وا َح��واش��ي��ه��ا ��وا َق��صُّ
أْح��ذَق��ا ف��ك��انَ��ْت َع��زاِئ��َم��ه��ا يَ��ثْ��ن��ي ب��م��ا ل��ه��ا يَ��ك��ي��ُد ب��ح��اِذِق��ه��ْم وأت��ْوا
أْخ��َل��ق��ا ق��د اّل��ذي ال��َع��ْه��َد ْدتُ��م َج��دَّ وَم��رح��بً��ا ال��ب��الد ب��ن��اِب��تَ��ِة أْه��الً
ارتَ��ق��ى ث��ّم َه��َوى َم��ْغ��ل��وٍب ف��َل��ُربَّ َم��ْج��َدُك��ْم تَ��ْس��تَ��ِردُّوا أْن تَ��يْ��أُس��وا ال
ف��تَ��َس��لَّ��ق��ا ال��ُع��ال إل��ى ال��رَّج��اءِ َخ��يْ��َط أف��الِك��ه��ا م��ن اآلم��اُل ل��ه َم��دَّْت
ال��ُم��ْرتَ��ق��ى َص��ْع��َب ال��َم��ْج��َد رأيْ��ُت إنِّ��ي ع��ظ��ي��م��ٍة ك��ّل ل��ل��َم��ْج��ِد ��م��وا ف��تَ��َج��شَّ
وتَ��َع��لَّ��ق��ا آم��اِل��ه إل��ى َس��بَ��بً��ا ُخ��ي��وَط��ه��ا ح��اَك ال��ش��م��س َوْص��َل راَم َم��ن
يُ��ْس��بَ��ق��ا أن — َدْه��ُره تَ��ق��لَّ��َب َم��ْه��م��ا — ال��َورى َس��بَّ��اِق ال��نِّ��ي��ِل اب��ِن ع��ل��ى ع��اٌر
ف��تَ��َف��رَّق��ا ب��َج��ْم��ِع��ن��ا ��ق��اُق ال��شِّ ل��ِع��َب َش��ْم��لُ��ُه��ْم ��َع تَ��ج��مَّ ق��ال��وا ك��لَّ��م��ا أَو
��َق��ا وتَ��دفَّ ع��ل��ي��ُك��ُم أف��اَض ف��َل��َك��ْم ن��ي��َل��ُك��ْم وُح��وُط��وا ُح��َج��ًج��ا ��ق��وا ف��ت��دفَّ
وتَ��أنَّ��ق��ا َس��ْل��ِب��ن��ا ف��ي ف��ت��أنَّ��ُق��وا وَص��ْرِف��ه ب��ال��زَّم��ان ع��ل��ي��ن��ا َح��َم��ل��وا
ال��َم��ْش��ِرق��ا تَ��ْه��زُّوا ل��م إْن َويْ��ل��ُك��ْم ي��ا بَ��أَْس��ُه��ْم ف��ه��ابَ��ْت َم��غ��اِربَ��ه��ا َه��زُّوا
ُم��ْغ��َل��ق��ا ��ع��ادة ل��ل��سَّ ب��ابً��ا يُ��بْ��ِق ل��م ال��ُع��ال ِم��ْف��ت��اُح ف��ال��ِع��ْل��ُم ف��تَ��ع��لَّ��م��وا
يُ��تَّ��َق��ى أْرٍض ب��ك��لِّ ال��َق��ويَّ إّن ُق��واُك��ُم ك��لَّ م��ن��ه اس��تَ��ِم��دُّوا ث��ّم
َخ��نْ��َدق��ا ِح��ذاٍر م��ن وُخ��طُّ��وا س��وًرا يَ��ْق��ظ��ٍة م��ن َح��ْوِض��ُك��ْم ح��واَل��ْي واب��ن��وا
َم��ْزَل��ق��ا َح��ْرٍف ك��لِّ ف��ي ل��ك��ْم َخ��ب��ئُ��وا ف��إنّ��ه��م وَس��دَِّدوُه ال��َك��الَم وِزنُ��وا
وَح��لَّ��ق��ا ال��َه��الُك ب��ه أط��اَف َوْع��ٌر ط��ري��َق��ُك��ْم ف��إنَّ َح��ذٍَر ع��ل��ى واْم��ش��وا
َم��ْوِب��ق��ا َف��جٍّ ب��ك��لِّ ل��ل��ّس��اِل��ك��ي��ن وأْرَص��دوا ال��ِف��خ��اَخ ف��ي��ه ل��ك��م نَ��َص��ب��وا
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يُ��ط��َرق��ا أال ال��َم��ْوِت ك��لُّ وال��َم��ْوُت وُط��روِق��ه ِغ��ش��ي��اِن��ه ف��ي ال��َم��وُت
وال��رُّق��ي ب��ال��ع��زائ��ِم ��ل��وه��ا وتَ��َع��جَّ ك��ث��ي��رًة ال��ح��ي��اِة ُف��َرَص ف��ت��َح��يَّ��ن��وا
تُ��ْخ��َل��ق��ا أْن َخ��ل��ي��ق��ٌة ال��ح��ي��اِة ُف��َرُص ف��إنَّ��م��ا ق��اِدري��َن ف��اخ��لُ��ق��وه��ا أو
وأْرَف��ق��ا أبَ��رَّ ��ِت��ه ب��أمَّ َم��ِل��ًك��ا واق��ِص��دوا األري��َك��ة ِظ��لَّ وتَ��َف��يَّ��ئ��وا
ال��َم��ْف��ِرق��ا ذاَك يَ��زي��ُن ال��ِه��الل ت��ح��َت َج��ب��ي��ِن��ه ف��وَق ال��ُم��ْل��ِك ت��اُج زال ال

العثماني األسطول تحيّة (17)

باشا رءوف برآسة ١٩١٠م سنة مارس ٩ يف عبّاس بتياترو أقيم حفل يف أنشدها
العثماني املعتمد

��الَم��ا ال��سَّ ِم��ْص��َر ع��ن ال��بُ��ْس��ف��وَر بَ��لِّ��غ��ي ال��ُخ��زاَم��ى ري��َح ي��ا أْج��راِك ب��اّل��ذي
ِك��م��ام��ا ل��تَ��ح��اي��ان��ا واج��َع��ل��ي��ه��ا َزْه��رًة َرْوٍض ك��لِّ م��ن واق��ِط��ف��ي
اإلم��ام��ا ِج��ئ��ِت إذا األْرَض وال��ِث��م��ي ال��ِح��َم��ى ذاَك ف��ي َريّ��اِك وان��ُش��ري
واع��ت��زام��ا نُ��ه��وًض��ا ال��َغ��ْرِب ِه��ّم��ُة أيّ��ام��ه ف��ي ��ْرِق ل��ل��شَّ َم��ِل��ٌك
ال��ِق��ي��ام��ا ف��أْح��َس��نْ��َت ال��نّ��اِس ف��ي ُق��ْم��َت ل��ق��د ب��األْم��ر ال��ق��ائ��ُم أيُّ��ه��ا
ال��ُح��س��ام��ا َف��لَّ ال��نُّ��ه��ى ِغ��ْم��ِد م��ن ُس��لَّ إذا رأٍْي ف��ك��ْم ال��رأَي َج��رِّد
وأم��ام��ا وراءً ال��ل��ِه ق��ّوُة دونَ��ه تَ��ْرم��ي األس��ط��وَل واب��َع��ِث
ال��َح��رام��ا) (ال��بَ��يْ��َت ب��ه��ا ال��ل��ُه رَف��َع بُ��ْق��َع��ًة ويَ��رَع��ى ��رَق ال��شَّ يَ��ْك��ال
اب��ِت��س��ام��ا يُ��بْ��دي��َن ال��ِغ��ي��ِد ثُ��غ��وِر م��ن َم��نْ��َظ��ًرا أبْ��ه��ى ه��ي وثُ��غ��وًرا
��آم��ا) و(ال��شَّ (ِم��ص��ًرا) اآلالءِ ف��ي َض��مَّ ُم��ْش��ِرٍق ب��أْف��ٍق ال��ل��ُه ��ه��ا َخ��صَّ
ف��اس��تَ��ق��ام��ا ب��َس��ْوٍط ال��دَّْه��َر َض��َرب��وا األَُل��ى أس��ط��وَل َم��ْش��ِرُق ي��ا َح��يِّ
ال��َم��رام��ا ال��ب��ْح��ِر ِم��َن ن��ال��وا َم��ْج��َدُه��ْم يَ��َس��ْع ل��م ف��ل��ّم��ا ال��بَ��رَّ َم��َل��ك��وا
وه��ام��ا ال��بَ��ْح��ُر ص��ب��ا س��اَرْت أي��نَ��م��ا ك��ال��دُّم��ى ُم��نْ��َش��آٍت ب��َج��واٍر
واح��ِت��ش��ام��ا ُخ��ش��وًع��ا ال��َم��وُج َس��َج��َد أْم��واج��ه ع��ل��ى أْوَف��ْت ك��ّل��م��ا
األَُوام��ا ال��بَ��ْح��ُر يَ��ْش��ت��ك��ي وَع��ج��ي��ٌب َظ��م��أ إل��ي��ه��ا ب��ال��ب��ْح��ِر ك��ان
ونِ��ظ��ام��ا ُرواءً ال��َع��يْ��َن تَ��بْ��َه��ُر تُ��ْج��تَ��ل��ى َج��واٍر ��ْل��ِم ال��سِّ ف��ي ف��ه��ي
وِرج��ام��ا ِت��الالً ال��ِح��ْص��َن يَ��دَُع س��اب��ُح َق��ض��اءٌ ال��ح��ْرب ف��ي وه��ي

198



يَاِسيَّات السِّ

تَ��رام��ى ال��ِج��نِّ م��ن ِع��ْف��ري��ٍت إث��َر أبْ��راِج��ه��ا م��ن ال��رَّْج��ِم نُ��ج��وُم م��ا
وُع��َرام��ا ِم��راًس��ا أق��وى وال ال َم��ْوِق��ًع��ا ب��أنْ��َك��ى َم��رام��ي��ه��ا ِم��ْن
وِخ��ص��ام��ا ِع��داءً ��رِّ ال��شَّ ه��ائ��ُج َه��اَج��ه��ا م��ا إذا ب��رك��اٌن وه��ي
ِذم��ام��ا تَ��ْرع��ى ال ح��اَل��يْ��َك ف��ي أن��َت ال��َورى ُرْع��َت ل��ق��د ال��ن��اِر َج��بَ��َل
ُزؤام��ا َم��ْوتً��ا غ��دا ال��بَ��ْح��َر َرِك��َب ف��إذا بَ��الءٌ ال��بَ��رِّ ف��ي أن��َت
ع��اَم��ا ال��طَّ��ْوُد م��ا إذا ال��طِّ��ْوَد واتَّ��ق��وا راِس��يً��ا َم��ك��ي��نً��ا ال��طَّ��ْوَد ف��اتَّ��ق��وا
األن��ام��ا تَ��ْج��ت��اُح ل��ل��َم��ْوِت نُ��ذًُرا ِح��ق��بَ��ًة ف��ك��ان��ْت َح��ْربً��ا َح��َم��َل��ْت
وَس��الم��ا أْم��نً��ا تَ��ْح��ِم��ُل ُرُس��الً أص��بَ��َح��ْت ح��تّ��ى ال��ع��اَل��ُم خ��اَف��ه��ا
ال��ِع��ظ��ام��ا يُ��ح��يْ��ي َم��ْن َج��لَّ ح��ي��ٍن، ب��ع��د َم��ْرَق��ِده م��ن ال��َم��ْش��ِرُق بُ��ِع��َث
ق��ام��ا ال��ِج��دَّ ف��إّن ال��َع��ْج��َز؛ وان��ُف��ِض تَ��نَ��ْم ال ��ْر َش��مِّ ��ْرق��يُّ ال��شَّ أيُّ��ه��ا
ِزم��ام��ا ل��ل��َع��ْزم ال��ِح��ْك��َم��َة واج��َع��ِل ل��ل��ُع��ال َج��واًدا ال��َع��ْزَم وام��تَ��ِط
ال��ِغ��م��ام��ا تَ��ْرَض وال ال��بَ��ْرَق ف��اْرَك��ِب ُم��نً��ى األْف��ِق ف��ي ح��اَوْل��َت وإذا
تَ��ع��ام��ى ال��َح��قِّ ع��ن لُ��بٍّ ذي ُربَّ ��دا ال��ِعُ ق��ال ب��م��ا ذَْرًع��ا تَ��ِض��ْق ال
اع��ِت��ص��ام��ا وب��ال��ب��أِْس ب��ال��ُم��روءاِت واع��تَ��ِص��ْم واس��ِب��ْق ال��َغ��ْرب��يِّ س��اِب��ِق
ِل��زام��ا وال��ت��ْق��وى ال��رَّْح��َم��َة واْج��َع��ِل نَ��ْه��َج��ه وانْ��َه��ْج األْط��م��اَع ج��اِن��ِب
ال��ِح��م��ام��ا يَ��ثْ��نُ��وا وأْن ال��َم��ْوِت ق��اِدَر يُ��ْع��ِج��زوا أْن ِع��ْل��ِم��ه��م م��ن َط��َل��ب��وا
َم��ق��ام��ا ال��َغ��يْ��ِب ف��ي ��ْه��ِب ال��شُّ ه��اِم ف��وَق يَ��رَف��َع��ُه��ْم أْن م��ن��ه وأرادوا
وس��اَم��ى ال��َك��ْوِن ف��ي ال��خ��اِل��َق ط��اَول أْك��َف��َرُه) م��ا اإلن��س��اُن (ُق��ِت��َل
ان��ِت��ق��ام��ا يَ��ْخ��َش ول��م بَ��زٍّا ِس��رَّه ب��زَُّه أْن إل��ى ال��َغ��يْ��َب أْح��َرَج
ال��ِوئ��ام��ا ��رِق ال��شَّ ِب��نَ��ي ف��ي وأف��ي��ض��ي ُق��ًوى زي��دي��ن��ا ال��رَّْح��م��ِن ُق��ّوَة
ك��الم��ا وال��دُّن��ي��ا ال��ت��اري��َخ اْم��ل��ئ��ي ِح��ْق��َدُه َص��ْدٍر ك��لِّ م��ن أْف��ِرغ��ي
وُغ��الم��ا َش��يْ��ًخ��ا األْوط��اِن ِخ��ْدَم��َة أْل��َه��َم��ن��ا ال��ذي ال��ل��َه أس��أُل
و(أًُيَ��اَم��ا) (ُط��وُج��و) أن��داَد ال��َوَغ��ى ف��ي ل��ن��ا وال��بَ��رِّ ال��بَ��ْح��ِر ف��ي أرى أْن

١٩١٢م) سنة (يف طرابلس حرب (18)

تَ��ن��ام��ا أْن واح��ذَْر َش��ْرُق ي��ا ف��اس��تَ��ِف��ْق ال��لِّ��ث��ام��ا ال��َغ��ْرب ع��ن أْل��ق��ى َط��َم��ٌع
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��الم��ا ال��سَّ ��رِق ال��شَّ ف��ي يَ��س��ُك��ُن َم��ْن ك��لِّ إل��ى ال��ش��م��ُس أيّ��تُ��ه��ا واح��ِم��ل��ي
ِك��رام��ا ِم��تْ��ن��ا ق��د ال��َح��قِّ س��ب��ي��ِل ف��ي أنّ��ن��ا ال��تَّ��ن��ادي ي��وَم واش��َه��دي
وَح��رام��ا َح��الالً ال��َق��ت��ل��ى دِم ِم��ْن ان��تَ��َش��ْت ح��ي��ن ب��ن��ا األْرُض م��ادِت
ال��ُح��س��ام��ا ذراري��ن��ا م��ن ف��أَع��لُّ��وا أب��ط��ال��ن��ا ع��ن ال��طُّ��ْل��ي��اُن َع��َج��َز
ب��ال��يَ��ت��ام��ى ط��اح��وا ال��ِخ��ْدِر، ب��ذواِت َم��ثَّ��ل��وا َق��تَ��لُ��وُه��ْم، َك��بَّ��ل��وُه��ْم،
ُغ��الم��ا يُ��بْ��ُق��وا ول��ْم ط��ف��الً يَ��ْرَح��م��وا ول��م وال��زَّْم��ن��ى األش��ي��اَخ ذَبَ��ح��وا
اح��ت��رام��ا ال��َع��ْه��ِد ف��ي (اله��اُي) َح��رََّم��ْت م��ا ك��لَّ اس��تَ��َح��لُّ��وا ال��دُّوَر، أْح��َرق��وا
َع��الم��ا؟ ال��َق��ْوَم ب��اَرَك ف��َس��ل��وُه أْع��م��اِل��ِه��ْم ف��ي ال��َم��ْط��راُن ب��اَرَك
َس��الَم��ا؟ األرض ع��ل��ى يُ��ل��ق��ي آِم��ًرا إنْ��ج��ي��لُ��ُه��ْم ج��اءَُه��ْم أب��ه��ذا
ال��ظَّ��الم��ا ��رِق ال��شَّ أُُف��ِق ع��ن وَج��َل��ْوا ل��ن��ا ال��َغ��ْرِب ن��يّ��ِة ع��ن َك��َش��ف��وا
ال��ِت��ه��ام��ا ��ْرَق ال��شَّ تَ��ْل��تَ��ِه��ُم أْق��َس��َم��ْت دٍم م��ن ُس��ط��وًرا ف��ق��رأن��اه��ا
ال��َح��م��ام��ا ال��َج��وِّ ف��ي ال��ّزاِج��ُل يُ��ْط��ِل��ُق ك��م��ا ال��ب��ح��ِر ف��ي األس��ط��وَل أْط��َل��ق��وا
وان��ِه��زام��ا ُش��ؤًم��ا األنْ��ب��اءَ يَ��ْح��ِم��ُل وانْ��ثَ��ن��ى بَ��ع��ي��ٍد غ��ي��َر ف��َم��َض��ى
َك��الم��ا ال��دُّن��ي��ا يَ��م��َل��ئ��وا ف��َدع��وُه��ْم أش��الِئ��ِه��ْم م��ن ال��بَ��رَّ َم��ألن��ا ق��د
واخ��ت��رام��ا ه��الًك��ا َح��لُّ��وا أيْ��ن��م��ا ل��ه��ْم وأْض��َم��ْرن��ا ال��َح��ْرَب أْع��َل��ن��وا
ونِ��ظ��ام��ا َح��ْربً��ا ال��ع��اَل��َم أْدَه��َش أنّ��ه ع��نّ��ا (ف��ْك��تُ��وَر) َخ��بِّ��روا
ال��نَّ��ع��ام��ا ال��َج��ْرِي ف��ي يَ��ْس��ِب��ُق َج��يْ��َش��ه رأْوا أْن ل��ّم��ا ال��ع��اَل��َم أْدَه��َش
ال��زِّم��ام��ا يُ��ل��ق��ي أو األرواَح يُ��ْس��ِل��ُم َريْ��ث��م��ا إالّ ال��ب��رَِّ ف��ي يَ��ِق��ف ل��م
ف��ع��ام��ا ع��اًم��ا نَ��ذُْك��ُره��ا ِم��نّ��ًة َق��لَّ��ْدتَ��ن��ا ق��د ال��طُّ��ل��ي��ان ح��اِت��َم
وط��ع��ام��ا وش��رابً��ا ولِ��ب��اًس��ا ُع��ّدًة إل��ي��ن��ا أْه��َديْ��َت أن��َت
ال��ِع��ظ��ام��ا يَ��ْف��ري ف��َغ��دا َك��الٍل ذا أيْ��دي��ُك��ُم ف��ي ك��ان وِس��الًح��ا
��ق��ام��ا ال��سَّ تَ��ش��ف��ي إنّ��ه��ا وُرب��ان��ا أح��ي��ائ��ن��ا ف��ي ال��نُّ��زه��َة أك��ِث��روا
واألي��اَم��ى ِم��نّ��ا األي��ت��اَم يُ��ْش��ِب��ع َم��ْوِس��ًم��ا ع��اٍم ك��لَّ وأق��ي��م��وا
َس��وام��ا تَ��ْرَع��ى أم (ال��تَّ��ْل��ي��اِن) ب��ن��ي ِم��ْن أّم��ًة تَ��رع��ى ِب��تَّ أدري ل��س��ُت
واع��ِت��ص��ام��ا َخ��ْوًف��ا ال��س��اِح��َل َل��ِزم��وا — ع��اداِت��ه��ْم م��ن وال��نَّ��ْص��ُر — ل��ُه��ْم م��ا
ِض��رام��ا أدن��ى تَ��ُك��ن ل��م َح��ْرٍب ن��اِر إل��ى (ف��ي��ُزوَف) ن��اِر م��ن أْف��َل��تُ��وا
ال��َم��ن��ام��ا ع��ن��ه��ا إْف��ري��ق��ي��ا نَ��َف��َض��ْت ف��ق��د ع��ن��ه��ْم نَ��ْم (ف��ي��ُزوُف) يَ��ُك��ن ل��م

200



يَاِسيَّات السِّ

وان��ِت��ق��ام��ا َج��زاءً ال��ُم��ْل��ِك م��اِل��ُك ��َرُه َس��خَّ ل��ه��م بُ��رك��اٌن ف��ه��ي
ال��ُم��ق��ام��ا واخ��ت��اروا (ف��ي��زوَف) آثَ��روا ل��ه��م ��رُق ال��شَّ َخ��بَ��أ م��ا َدَرْوا ل��و
ال��ذِّم��ام��ا تَ��رع��ى وال ال��َع��ْه��َد تَ��ن��ُك��ُث غ��اِدَرٍة أّم��ٍة ُع��ْق��بَ��ى ِت��ل��َك
تَ��ع��اَم��ى ال��َح��قِّ ع��ن أو تَ��ع��ال أو َط��غ��ى َج��بّ��اٍر ك��لِّ ُع��ْق��ب��ى ت��ل��ك
ان��ِق��س��ام��ا إال أبَ��ْت (َط��رابُ��ْل��َس) ف��ي ن��ابَ��ه��ا ق��د م��ا (ُروَم��ُة) َدَرْت ل��و
أق��ام��ا رأٍس ع��ل��ى ال��ت��اَج يَ��َرى أن ب��ه��ا اش��ت��راك��يٍّ ك��لُّ وأب��ى
َم��الم��ا يَ��ْخ��َش��ْوا ول��م (ڤْك��تُ��وَر) ُم��ْل��ِك إل��ى َم��غ��ان��ي��ن��ا َض��مَّ أْع��َل��نُ��وا
أم��ام��ا أو وراءً أْظ��ُف��وٍر ِق��يَ��َد يَ��ف��تَ��ُح��وا ول��ّم��ا ��مَّ ال��ضَّ أْع��َل��ن��وا
ِص��دام��ا ال��بَ��ْح��ِر ف��ي ال��نُّ��زَه��َة يَ��ْح��َس��ُب ِم��رٍَّة ذي ف��اِت��ْح م��ن ف��اْع��َج��ب��وا
واح��ِت��ك��ام��ا واح��ت��ج��اًج��ا واف��ِت��راءً ب��اِط��الً ادِّع��اءً ال��َف��تْ��َح ويَ��َرى
ُه��م��ام��ا ك��ن��َت إْن (ال��بُ��ْس��ف��وِر) ِح��َم��ى م��ن اق��تَ��ِرْب ال��بَ��ْح��ِر ف��ي ال��ح��اِئ��ُر أيُّ��ه��ا
ع��ام��ا األس��ط��وُل إذا ال��دُّن��ي��ا يُ��ْزِع��ُج م��ا ال��بَ��ْرِق ل��س��اِن ع��ن َس��ِم��ْع��ن��ا ك��م
تَ��رام��ى ال��م��الي��ي��ُن ف��ي��ه��ا ُه��وٍَّة س��وى يَ��ْف��تَ��ْح ول��م َش��ْه��َريْ��ِن ع��اَم
ُغ��الم��ا ال��م��ج��َد إث��ِره ف��ي وَرَم��ْوا ق��اِع��ه��ا ف��ي ت��اري��َخ��ُه��م َدَف��ن��وا
ق��ام��ا ال��َج��دَّ ف��إّن ال��ي��وَم تَ��ْق��نَ��ط��ي وال ��ْرِق ال��شَّ أَُم��َم ف��اط��م��ِئ��نّ��ي
تُ��ض��ام��ا أْن وتَ��أْبَ��ى ال��م��ج��َد تَ��ْع��َش��ُق أف��ئ��دًة أض��الِع��ن��ا ف��ي إّن

تمثيليّة منظومة (19)

وذلك األتراك؛ من انتقاًما بريوت ملدينة الطلياني األسطول رضب عقب الشاعر قالها
١٩١٢م، سنة يف والرتك اإليطاليني بني وقعت التي الطرابلسيّة الحرب نشوب عهد يف
(ليىل)، اسمها له وزوج بريوت، أهل من جريح بني الرواية هذه الشاعر فرض وقد

عربّي. ورجل وطبيب،

الجريح:

َم��يْ��ُت أن��ا وال يُ��ْرَج��ى َح��يٌّ أن��ا م��ا (َل��يْ��الَي)
َق��َض��يْ��ُت ق��د وه��أن��ا ب��الدي ح��قَّ أْق��ِض ل��ْم
َرَم��يْ��ُت ُرم��ي��ُت ل��ّم��ا أنِّ��ي ل��َو نَ��ْف��س��ي َش��َف��يْ��ُت
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َم��َش��يْ��ُت إل��يَّ َم��َش��ى َخ��ْص��ًم��ا أّن ل��و (ب��ي��روُت)
وبَ��َغ��يْ��ُت ل��ُدْس��تُ��ه ب��اٍغ أْرَض��ِك داَس أو
اتَّ��َق��يْ��ُت م��ا ُم��ن��اِزٌل َع��ُدوٌّ ف��ي��ِك َح��لَّ أو
الش��تَ��َف��يْ��ُت ل��ي ب��ان ل��و َج��ب��اٌن رم��اِك ل��ك��ْن
بَ��َك��يْ��ُت ال��ح��ي��اِة ع��ل��ى تَ��ْح��َس��ب��ي��ن��ي ال (َل��يْ��الَي)
َش��َك��ْوُت إن َم��ْص��َرع��ي م��ن َش��ك��ات��ي تَ��ُظ��نِّ��ي وال
َس��َل��ْوُت أنّ��ي (بَ��يْ��روَت) ِذْك��ري يُ��خ��ي��َف��نْ��ِك وال
َص��بَ��ْوُت وف��ي��ِك ف��ي��ه��ا َغ��رام��ي َم��ْه��ُد (ب��يْ��روُت)
َج��َريْ��ُت وف��ي��ه��ا ل��ْه��ًوا ش��ب��اب��ي ذَيْ��َل َج��َرْرُت
ان��تَ��َش��يْ��ُت ه��واِك وِم��ْن ط��ْف��الً َع��َرْف��تُ��ِك ف��ي��ه��ا
ارتَ��َويْ��ُت ف��ي��ِك وَع��ذِْب ُرب��اه��ا ُع��ي��وِن وم��ن
بَ��يْ��ُت ال��ِع��زِّ م��ن ول��ي ِك��ن��اٌس (ِل��َل��يْ��ل��ى) ف��ي��ه��ا
وبَ��نَ��يْ��ُت أوائ��ل��ي َم��ْج��ًدا ل��َي بَ��نَ��ى ف��ي��ه��ا
َزيْ��ُت ف��ي��ه ف��م��ا َخ��ب��ا ح��ي��ات��ي س��راُج (َل��يْ��ل��ى)
َف��ْوُت َل��ظ��اُه��ّن ِم��ْن م��ا ُك��راٌت أْط��َف��أتْ��ُه ق��د
ف��تَ��َويْ��ُت أَص��بْ��نَ��ن��ي بُ��غ��اٌة ب��ه��نَّ َرَم��ى

ليىل:

ل��َف��َديْ��ُت ال��رَّدى م��ن ب��ح��ي��ات��ي تُ��ْف��تَ��َدى ل��و
ل��َوَق��يْ��ُت ب��ُم��ْه��َج��ٍة َوف��يٌّ َوق��اَك ول��و
نَ��َويْ��ُت نَ��َويْ��َت ك��م��ا إنِّ��ي ِم��تَّ أو ِع��ْش��َت إْن

الجريح:

دع��ان��ي ال��ِح��م��اُم إذَا وَق��رِّي ع��ي��ش��ي (َل��يْ��الَي)
ب��ال��ثَّ��وان��ي َم��ْع��دوَدٌة ُع��ْم��ري س��اع��اُت (ل��ي��الَي)
ف��ان��ي ُح��ش��اَش��َة تَ��ْف��ري دُم��وٍع م��ن ف��َك��ْف��ِك��ف��ي
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(لُ��بْ��ن��اِن) ذُرا ع��ل��ى َق��بْ��ًرا ل��َي ��دي وَم��هِّ
ودان��ي: ق��اٍص ل��ك��لِّ َل��ْوٍح ف��وَق اك��تُ��ب��ي ث��ّم
ال��ِف��تْ��ي��اِن ف��تَ��ى ُه��ن��ا َغ��ْدًرا م��ات اّل��ذي ُه��ن��ا
ال��نِّ��ي��راِن ج��ي��َرة م��ن ُج��ن��اٍة أي��دي َرَم��تْ��ُه
ال��َم��يْ��داِن َح��ْوَم��ِة م��ن تَ��َولَّ��وا ب��ْح��ٍر ُق��رص��ان
ال��ِح��ي��ت��اِن َم��ْس��بَ��ح َع��ْن ِش��بْ��ٍر َق��يْ��َد يَ��ْخ��ُرج��وا ل��م
ال��ُف��ْرس��اِن أْوُج��ه ف��ي ثَ��ب��اتً��ا يُ��ط��ي��ق��وا ول��م
أم��اِن ف��ي غ��اف��ٍل ِم��ْن الن��ِت��ق��اٍم ��روا ف��َش��مَّ
ل��ل��ج��ي��راِن ب��ال��َك��يْ��د (ُروم��ا) وْج��َه وَس��وَّدوا
ال��ِع��ق��ب��اِن م��َن َف��رُّوا بُ��غ��اٍث م��ن ل��ُه��ْم تَ��بٍّ��ا
ِط��ع��اِن ي��وَم ��ام ال��شَّ ف��ي ن��اَزل��ون��ا أنّ��ه��م ل��و
م��ك��اِن ب��ك��لِّ ل��ه��م تَ��ب��دو ط��رابُ��ْل��َس رأْوا
األواِن ق��ب��َل ب��ال��م��وِت أُع��اَج��ْل ل��م ل��يْ��ت��ن��ي ي��ا
ال��زَّم��اِن اع��ِت��داءِ َرْغ��َم يَ��س��ُم��و ��ْرَق ال��شَّ أرى ح��تّ��ى
ش��اِن وِرْف��َع��َة ل��ه َج��الالً ويَ��ْس��تَ��ِردُّ
(ال��ي��اب��اِن) ��ِة ك��أُمَّ أنّ��ا ال��َغ��ْرُب وْل��يَ��ْع��َل��م
وَه��واِن ِذلَّ��ٍة ف��ي يَ��ج��ري ال��َع��يْ��َش نَ��رتَ��ض��ي ال
ال��َح��ي��واِن َم��ن��اِزَل أنْ��َزل��ون��ا أراه��ُم
اإلن��س��اِن ُرتْ��ب��ِة َع��ْن َج��م��ي��ًع��ا وأْخ��َرج��ون��ا
ال��ُع��ْم��راِن ط��ب��اِئ��ُع ع��ل��ي��ه��م تَ��ق��ض��ي وس��ْوَف
ال��خ��اِف��ق��اِن ويَ��س��ت��وي َغ��ربً��ا ��ْرُق ال��شَّ ف��يُ��ْص��ِب��ُح
األْوط��اِن ِل��ِخ��ْدَم��ِة ُق��وان��ا ْد َج��دِّ الُه��مَّ
ل��س��اِن ب��ك��لِّ نَ��ش��ك��و ُص��ْق��ٍع ك��لِّ ف��ي ف��ن��ح��ُن
�رآِن �ُق� ال� �َة وأّم� (ع��ي��س��ى) إن��ج��ي��ِل ق��وَم ي��ا
يّ��اِن ل��ل��دَّ ف��ال��ُم��ْل��ُك ِح��ق��ًدا ال��ده��َر تَ��ْق��تُ��ل��وا ال

ليىل:
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ُم��ْق��ِب��ل��ي��ن��ا َج��م��اع��ًة ب��ع��ي��ٍد م��ن أرى إنِّ��ي
ُم��ع��ي��نَ��ا ف��ي��ه��ْم َل��َع��لَّ نَ��ص��ي��ًرا ف��ي��ه��ْم َل��َع��لَّ

العربّي:

أن��ي��ن��ا َس��ِم��ْع��ُت إنِّ��ي تَ��م��اَس��ْك ع��ل��ي��َك، ْن َه��وِّ
َط��ع��ي��ن��ا أو األس��ى يَ��ش��ك��و ج��ري��ًح��ا ه��ذا أُظ��نُّ
َخ��بِّ��ري��ن��ا؟ ه��ذه ي��ا َده��اُه م��اذا ب��ال��ل��ِه

ليىل:

ال��خ��اِئ��ن��ي��ن��ا غ��اَرة ِم��ن ال��َم��ن��اي��ا َدَه��تْ��ُه ل��ق��د
ف��ي��ن��ا ال��ل��َه يَ��تَّ��ق��وا ل��م ال��رَّزاي��ا ع��ل��ي��ن��ا َص��بُّ��وا
ف��اِع��ل��ي��ن��ا ك��ن��ت��ُم إْن أذاُه م��ن ��ُف��وا ف��َخ��فِّ

العربّي:

َرِك��ي��ن��ا َش��ْه��ًم��ا أراَك وتَ��َج��لَّ��ْد تَ��ي��أِس��ي، ال
ال��ّص��اِب��ري��ن��ا م��ع واص��ِب��ْر ن��اٍج ف��إن��َك أبْ��ِش��ْر

الطبيب:

َره��ي��ن��ا أْم��َس��ى ب��ال��م��وت أراُه �ي إنِّ� أّواه
ال��َف��ط��ي��ن��ا ال��ط��ب��ي��َب تُ��ْع��ي��ي ب��اِل��غ��اٌت ِج��راُح��ه
َح��زي��ن��ا ��ب��اِب ال��شَّ َغ��ضَّ س��يَ��ْق��ض��ي ق��ري��ٍب وَع��ْن

العربي:

ال��ع��اَل��ِم��ي��نَ��ا أْزَع��ج��وا ق��د ِج��ي��اٍع ل��َق��ْوٍم أُفٍّ
ال��ُم��تُ��ون��ا يَ��ُق��دُّ َض��ْرٌب َح��لُّ��وا أي��ن ِق��راُه��ُم
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األوَّل��ي��ن��ا َم��ف��اِخ��َر َه��دُّوا ال��ُم��روءََة ��وا َع��قُّ
��ف��ي��ن��ا ال��سَّ يَ��س��تَ��ْع��ِج��ل��وَن وَف��رُّوا َف��س��اًدا ع��اثُ��وا
ال��ِع��ْش��ري��ن��ا َق��ْرنِ��ه ف��ي ِخ��ْزيً��ا ال��َغ��ْرَب وأْل��بَ��س��وا
ال��ُم��ْص��ِل��ح��ي��ن��ا وأْح��َرج��وا داٍع ك��لَّ وأْل��َج��م��وا
تَ��دَّع��ي��ن��ا اّل��ذي أي��َن َم��ْه��الً (أُُربّ��ُة) ف��ي��ا
َدف��ي��ن��ا أْم��س��ى وال��داءُ م��نّ��ا تُ��ري��دي��ن م��اذا
َرض��ي��ن��ا ق��د ب��َع��يْ��ِش��ن��ا إنّ��ا ال��َح��ض��ارُة أي��َن
َخ��دي��ن��ا نُ��خ��اِت��ْل ول��ْم ج��اًرا ال��دَّْه��ِر ف��ي نُ��ْؤِذ ل��م
َح��ِي��ي��ن��ا م��ا إخ��وانُ��ك��ْم إنّ��ا ال��ش��اِم (َم��َس��رََّة)
َق��ط��ي��ن��ا وِج��ئ��ن��ا ب��ك��ْم َوثِ��ْق��ن��ا ف��إنّ��ا ِث��ق��وا
ف��ي��ن��ا ال��َخ��يْ��ِر إل��ى يَ��ْدع��و (ع��ي��َس��ى) ف��ي��ك نَ��َرى إنّ��ا
تَ��ب��ي��ن��ا أن أْوَش��ك��ْت ق��د ُق��ل��وٍب ب��ي��ن ق��رَّب��َت
ال��ُم��ْس��ِل��م��ي��ن��ا وص��اِح��ُب ال��نَّ��ص��ارى ف��ْخ��ُر ف��أن��ت

الجريح:

ُف��ؤادي ف��ي وَه��ْم��َس��ه ط��ب��ي��ب��ي يَ��أَس رأي��ُت
ب��الدي وتَ��ح��ي��ا أق��ض��ي ف��إنّ��ي ت��ن��ُدب��ي��ن��ي ال

العربي:

ال��نِّ��ج��اِد َط��وي��َل نَ��ْدبً��ا َش��ْه��ًم��ا ال��ل��َه أس��تَ��ْودُع
ال��ِب��الِد رج��اءَ ك��ان��ْت روًح��ا ال��ل��ُه أْس��تَ��ْودُِع
األع��ادي ُك��راُت َغ��ْدًرا َرَم��تْ��ُه ش��ه��ي��ًدا ف��ي��ا
أْح��ق��ادي تَ��نَ��ْم ف��ل��ْم ُم��ْط��َم��ِئ��نٍّ��ا ه��اِن��ئً��ا نَ��ْم
ال��َج��م��اِد َق��ْل��َب يُ��ذي��ُب ث��أٌْر يُ��ْرض��ي��َك ف��س��ْوَف
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بك فتحي العثماني الطيّار استقبال (20)

الطيّار الستقبال أُعّدت قد كانت القصيدة هذه أّن ويالحظ ١٩١٤م سنة يف نرشت
من حافظ فرأى مرص إىل رحلته إتمام قبل ومات طائرتُه، به فسقطت املذكور،

وميتًا. حيٍّا له لتكون موته؛ بعد القصيدة هذه نرش الوفاء

وَط��اْر َع��ال ال��َم��ْش��ِرَق��يْ��ِن ف��ي ُم��ْس��ِل��ٍم ب��أّوِل أْه��الً
ال��َف��خ��اْر ذَيْ��َل تَ��ج��اذَب��ا ـ��َك ف��ي��ـ وال��بُ��ْس��ُف��وُر ال��نِّ��ي��ُل
ال��ِق��ف��اْر واج��تَ��ْزَت ـ��َم��يْ��ُم��وَن اْل��ـ بُ��راَق��َك ام��تَ��َط��يْ��َت ي��وَم
وال��ِب��ح��اْر ال��َم��ف��اِوِز ع��ل��ى ِح ب��ال��رِّي��ا وتَ��ْع��بَ��ُث تَ��ْل��ه��و
ال��ِع��ش��اْر أْدَرَك��ه��ا ـ��أف��ك��اِر ال��ـ س��واِب��ُق س��ابَ��َق��تْ��َك ل��و
ال��بُ��خ��اْر األرض ف��ي وغ��اَر ُق ال��بُ��رو األُف��ِق ف��ي َح��َس��َدتْ��َك
اإلزاْر ش��قَّ س��ب��ي��َل��ه��ا ـ��قُّ تَ��ُش��ـ ب��س��اب��َح��ٍة تَ��ج��ري
َش��راْر إل��ى ف��يَ��ْس��ت��ح��ي��ُل ـ��ِر األث��ي��ـ ف��ي تَ��ق��َدُح وتَ��ك��اُد
َوث��اْر ِع��ف��ري��ٍت آث��اِر ف��ي ان��َق��ضَّ ��ه��اب ال��شِّ م��ثْ��ل
��ت��اْر ال��سِّ تَ��ْخ��تَ��ِرُق ـ��ُم��ْض��َط��رِّ ال��ـ ف��َك��َدْع��َوِة َع��َل��ْت ف��إذا
ال��َه��زاْر ع��ل��ى ال��ُع��ق��اِب أنْ��ث��ى َه��َوْت ف��ك��م��ا َه��َوْت وإذا
اْزِوراْر ب��ه��ا يَ��ح��ي��ُد ِونَ��ًة وآ آِونَ��ًة وتُ��ِس��فُّ
َق��راْر ب��ه��ا ول��ي��س َق��رَّْت ق��د ال��رَّاءوَن ف��ي��خ��الُ��ه��ا
ِن��زاْر أو ُق��ض��اَع��َة م��ن ـ��ثً��ا َل��يْ��ـ أَق��لَّ ال��َج��واد ل��ِع��َب
اس��تَ��ط��اْر َم��ْل��َع��ِب��ه ف��وَق ِئ��ِم ال��َح��م��ا م��ن ك��ال��لَّ��ع��وِب أو
ال��نَّ��ه��اْر م��ي��زاُن يَ��م��ي��ُل ـ��َن ح��ي��ـ األْف��ِق ف��ي وك��أنّ��ه��ا
واص��ِف��راْر اح��ِم��راٍر ُح��َل��ُل ف��ْوَق��ه��ا تُ��ْل��ق��ي ��ْم��ُس وال��شَّ
انْ��ِب��ه��اْر ف��يَ��أُخ��ذُن��ا ـ��َس��م��ا) (ال��ْس��ـ ل��ن��ا تُ��َم��ثِّ��لُ��ه َم��ِل��ٌك
ال��ُم��داْر ال��َف��َل��ِك ب��ذل��ك ـ��َت رأيْ��ـ م��ا ب��َربِّ��َك (َف��تْ��ِح��ي)
��راْر ال��سِّ م��ن َدنَ��ْوَت أو ِئ��ِك ال��َم��ال تَ��س��ب��ي��َح أبَ��َل��ْغ��َت
ون��اْر ُش��ُه��ٍب م��ن ُه��ن��اَك ِت ال��ّراِص��دا ت��ل��ك ِخ��ْف��َت أْم
ال��ِج��واْر ذاَك ف��ي وأن��َت ِم ال��نُّ��ج��و ُس��ّك��اَن أرأي��َت
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��ج��اْر ال��شِّ ِع��َل��ِل م��ن األرض ف��ي م��ا (ال��ِم��رِّي��خ) ف��ي أُه��ن��اَك
يُ��ج��اْر ف��ال ال��َق��ويِّ ع��ل��ى ـ��ُف ��ع��ي��ـ ال��ضَّ يَ��س��تَ��ْع��دي أُه��ن��اك
وج��اْر ف��َط��َغ��ى ُغ��َل��وائ��ه ف��ي زاد آدَم الب��ِن م��ا
ث��اْر ال��َم��َل��ك��وِت ع��اَل��ِم ف��ي ل��ه ه��ل ِش��ْع��ري ل��يْ��َت ي��ا
واس��ت��ج��اْر ال��ُم��َه��يْ��ِم��ِن س��يِّ ب��ُك��ْر ُم��ْع��تَ��ِص��ًم��ا الذَ أم
وط��اْر أْج��ِن��َح��ًة ��ْل��ِب ال��صُّ ِد ال��َج��م��ا ق��ْل��ِب م��ن ف��اس��تَ��لَّ
وس��اْر ع��واِص��َف��ه��ا ـ��تَ��ط��يً��ا ُم��ْم��ـ األْج��واءَ وتَ��َس��لَّ��َق
وال��دَّم��اْر وال��َم��غ��اِرِم ِل��ِم ال��َم��ظ��ا م��ن ال��نَّ��ج��اءَ يَ��ْرج��و
ال��َم��ط��اْر َم��دى بَ��َل��ْغ��َت ف��إذا ِط��ْر ال��ّط��يّ��اُر ي��أيّ��ه��ا
ال��َم��زاْر ل��َك أُت��ي��ح إذا ـ��ِن وال��َف��ْرَق��َديْ��ـ ��ه��ا ال��سُّ ف��ُزِر
اع��ِت��ب��اْر ل��َك ال��ّس��ؤاِل ف��ف��ي ِة ال��َح��ي��ا ع��ِن ال��نُّ��ج��وَم وَس��ِل
ب��واْر إل��ى ال��ك��ائ��ن��اِت ـ��َل ك��ْل��ـ أّن يُ��نْ��ِب��ئ��ونَ��َك ُه��ْم
تُ��م��اْر ف��ال ُظ��ِل��ْم��َت ف��إْن ِم ال��نِّ��ظ��ا ط��ب��ِع م��ن وال��ظُّ��ْل��ُم
ال��ُغ��ب��اْر بَ��َرأ اّل��ذي ه��و ـ��َم ��دي��ـ ال��سَّ بَ��َرأ اّل��ذي إّن
تُ��داْر أح��ك��اٌم ـ��ُس��ْف��ل��يِّ وال��ْس��ـ ال��ُع��ْل��ِويِّ ال��ع��اَل��ِم ف��ي
ِخ��ي��ار ل��ه ول��ي��س ـ��أْق��وى اْل��ـ ل��خ��دم��ِة ��ع��ي��ُف ال��ضِّ ُخ��ِل��َق
��غ��اْر ال��صِّ يُ��الِزْم��َك وُه��ْن يُّ ال��َق��ِو يَ��ْرَه��بْ��َك ف��ت��َق��وَّ
ِك��ب��اْر وآم��اٍل ِع��زٍّ م��ن ت��ب��ُغ��ون م��ا األرِض ف��ي
ال��ذِّم��اْر يُ��ْم��تَ��َه��ُن ي��وَم ٌس ْ ب��أ وف��ي��ه ال��َح��دي��ُد ف��ي��ه��ا
واس��تَ��ن��اْر ��ر تَ��بَ��صَّ ل��َم��ْن ُت ال��ح��اِف��ال ال��ُك��ن��وُز ف��ي��ه��ا
واس��تَ��ع��اْر ال��َم��م��اِل��َك َق��َه��َر َم��ْن ُق��واُه اس��ت��م��دَّ م��ن��ه��ا
أغ��اْر َم��ْن غ��ارَة ال��رَّأِْي ـ��ُف ال��َح��ص��ي��ـ ردَّ اح��تَ��َوْت وب��م��ا
ال��دِّي��اْر ت��ل��َك إل��ى وارِج��ْع ِس��ْر اآلف��اِق ِذّم��ِة ف��ي
داْر ل��ل��ُم��ْل��ِك ب��ه بَ��َل��د إل��ى تَ��ح��يَّ��تَ��ن��ا واج��َع��ْل
ال��َم��ن��اْر ُرِف��َع وال��ُه��دى َف��ِة ل��ل��ِخ��ال ع��ل��ي��ه��ا داٌر
ال��ِخ��ي��اْر ال��ُغ��رِّ ��ْف��وِة ال��صَّ ـ��َن ال��ف��ات��ح��ي��ـ ال��ُغ��زاِة داُر
ف��ان��ِت��ص��اْر ف��َف��تْ��ٌح َغ��ْزٌو ل��ه��ْم ح��اِض��َرٍة ك��لِّ ف��ي
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َف��داْر ل��ه��ْم َف��الَن َزتِ��ِه��ْم ِع��ْز ب��َس��ْوِط ال��زَّم��اَن َض��َرب��وا
ب��ال��ُع��ق��اْر ال��ُم��َرنَّ��ِح َم��ْش��َي ال��َق��ن��ا غ��اِب ف��ي يَ��م��ش��وَن
ال��ِغ��راْر س��وى يَ��س��تَ��ش��ي��ر ال ف��اِت��ٍك أْرَوَع ك��لِّ م��ن
ال��ِخ��م��اْر ذاُت ال ال��نَّ��ْق��ِع ُت ذا تَ��ْش��ج��ي��ِه ِم��ّرٍة ذي
ال��ِق��م��اْر َض��ْرَب ب��ح��ي��ات��ه ض��اِربً��ا ال��َم��ع��اِم��َع يَ��غ��ش��ى
ال��َم��داْر َف��َل��ِك ع��ْن ـ��أْج��راُم ال��ـ تَ��ْخ��ُرَج أو يَ��نْ��ثَ��ن��ي ال
اف��ت��رار يَ��ْع��ُق��بُ��ُه وال��َع��بْ��ُس أيّ��اُم��ُه��ْم ل��ه��ْم َع��بَ��َس��ْت
ان��ِح��دار ال��دَّْه��ِر ف��ي يَ��ل��ي��ه َد ��ع��و ال��صُّ أّن ع��ابَ��ُه��ْم م��ا
ِس��رار ُوّض��اءٍ ول��ك��لِّ َرْوَح��ٌة غ��اٍد ف��ل��ك��لِّ
��ع��اْر ال��شِّ ذَيّ��اَك ويَ��س��وُد نَ��ْج��ُم��ُه��ْم يَ��ْع��ل��و ول��َس��ْوَف

١٩١٥م) سنة يناير يف (نرشت مرص يف بريطانيا معتمد إىل (21)

مكماهون السري وهو لربيطانيا، جديد معتمد تعيني عند قالها

وب��ال��رِّع��ايَ��ْه ال��ح��م��ي��ِد ـ��َق��ْص��ِد ب��ال��ـ َق��ِدْم��َت (َم��ْك��َم��ُه��وُن) أْي
(ِغ��رايَ��ْه)؟ وع��ن ال��ك��ب��ي��ر ـ��َم��ِل��ِك اْل��ـ ع��ن ل��ن��ا َح��َم��ْل��َت م��اذا
وال��ِح��م��ايَ��ْه ��ي��ادِة ال��سِّ بَ��يْ��َن م��ا ال��َف��ْرَق (ل��م��ْص��َر) أْوِض��ْح
ال��ب��دايَ��ْه ُم��نْ��ذُ تَ��ع��لَّ��َق��ْت ِس ب��ال��نُّ��ف��و ُش��ُك��وًك��ا وأِزْل
ِروايَ��ْه ك��ان��ت َم��َض��ى ف��ي��م��ا ف��إنّ��ه��ا ال��وُع��وَد ودِع
ِواليَ��ْه ك��انَ��ْت وق��د ـ��َط��نَ��ًة َس��ْل��ـ ال��نِّ��ي��ل ُرب��وُع أْض��َح��ْت
ال��ِوص��اي��ْه ف��ي��ه��ا وأْح��ِس��ن��وا ِح ��ال ب��ال��صَّ ��دوه��ا ف��تَ��َع��هَّ
��ك��ايَ��ْه ال��شِّ يُ��ْش��ك��ي َم��ْن ب��َع��ْدِل ـ��َن واِث��ق��ي��ـ ل��نَ��ش��ك��و إنّ��ا
رايَ��ْه ِظ��لِّ ف��ي َم��ْض��م��ونَ��ًة ُح��ّرًة ح��ي��اًة نَ��رج��و
ِوق��ايَ��ْه ال��َف��ْوض��ى ِم��ن ل��ه ُن يَ��ُك��و تَ��ع��ل��ي��ًم��ا ونَ��روُم
وال��ِوش��ايَ��ْه ��ع��ايَ��َة ال��سِّ ف��ي��ن��ا تَ��ْس��َم��ع��وا أالّ ونَ��َودُّ
غ��ايَ��ْه األْق��واِم وأنْ��بَ��ُل ِب ��ع��و ال��شُّ أط��بّ��اءُ أن��ت��ْم
آيَ��ْه اإلص��الِح م��َن ل��ك��م ِد ال��ِب��ال ف��ي َح��َل��ْل��تُ��ْم أنَّ��ى
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وال��ِه��دايَ��ْه ال��رَِّويَّ��ِة ف��وَق َم��ْج��ِدُك��ْم ب��ن��ايَ��ُة َرَس��َخ��ْت
ال��ِك��ف��ايَ��ْه ال��َع��ْدل وف��ي ن��ي��ا ال��ْد ف��َم��َل��ْك��تُ��ُم وَع��َدْل��تُ��ُم
ن��ك��ايَ��ْه أْض��َع��ُف��ُه��ْم ف��ن��ح��ُن ـ��َن ال��ُم��ْس��تَ��ْض��َع��ف��ي��ـ تَ��ن��ُص��روا إْن
ال��نِّ��ه��ايَ��ْه إل��ى ف��تَ��داَرك��وه ل��َص��الِح��ن��ا تَ��ْع��َم��ل��وا أو
ال��َغ��وايَ��ْه ت��ْس��ِب��ُق��ه وال��رُّْش��ُد ُرْش��َدن��ا بَ��َل��ْغ��ن��ا إنّ��ا
ِج��ن��ايَ��ْه ��ْك��وى ال��شَّ ف��ي ف��ل��ي��س ِم ب��ال��َك��ال تَ��أُخ��ذون��ا ال
ال��ِع��ن��ايَ��ْه تَ��ْح��ُرُس��ه (ال��نِّ��ي��ل) ِش َع��ْر ف��ْوَق (ُح��َس��يْ��ٌن) ه��ذا
ب��ال��ِب��ن��اي��ْه يَ��ن��ه��ُض ف��َدع��وه ل��ن��ا يَ��ب��ن��ي َم��ْن خ��ي��ُر ُه��َو

١٩١٥م) سنة يناير يف (نرشت أملانيا إمرباطور الثاني غليوم إىل (22)

الفظائع من فيها ارتكبه وما العظمى الحرب إثارته عليه يَنكر قالها

(ِب��ْرل��ي��ُن) ُح��ْس��ِن��ه��ا رواِئ��َع َح��َس��َدْت ك��ري��َم��ٌة ُه��ن��اك آث��اٌر ل��ل��ِه
(ِزبْ��ل��ي��ُن) وت��ارًة أَم��ْرَت ل��ّم��ا ت��ارًة ال��َم��داِف��ُع ِت��ْل��َك ب��ه��ا ط��اَح��ْت
ُغ��ي��وُن وُك��لُّ��ُه��نَّ ُع��ْدِم��ِه��نَّ ف��ي وال��ُع��ال ال��نَّ��ب��اَل��ة م��َن رأيْ��َت م��اذا
وتَ��ص��وُن تُ��ِج��لُّ��ه��ا ك��ي��ف ل��َع��َرْف��َت ِم��ثْ��ل��ه��ا ِع��نْ��َدَك (ِب��ْرل��ي��ن) ف��ي أّن ل��و
ال��َم��ْوُه��وُن ُرْك��نُ��ه��ا ب��َم��ْج��ِدَك أْودى ف��إنّ��ه (ِرْم��َس) َه��َدْم��َت أن��َت ك��ن��َت إْن
ِدي��ُن ِع��ن��انَ��َك يُ��ْم��ِس��ْك ول��م ُظ��ْل��ًم��ا َخ��رَّبْ��تَ��ه َم��ْع��بَ��ٌد ع��ن��ه��ا يُ��ْغ��ِن ل��م
َره��ي��ُن ال��َج��م��ي��ِل ب��ال��ذِّْك��ِر ال��َف��ْخ��ُر أْح��َرْزتَ��ه م��ا ال��َف��ْخ��َر تَ��ْح��َس��بَ��ّن ال
وُح��ص��وُن َم��ع��اق��ٌل ع��ل��ي��ه ق��اَم��ْت ُم��َع��ْس��َك��ٍر غ��ي��َر (ِب��رل��ي��َن) ف��ي ِش��ْدَت ه��ل
تَ��ل��ي��ُن ف��س��ْوَف النَ��ْت تَ��ُك��ْن ل��م إْن َق��بْ��ض��ٍة ف��ي ك��ّل��ه َش��ْع��بَ��َك وَج��َم��ْع��َت
��ي��ُن) (ال��سِّ ون��اءَ ب��ه��ا ن��اءَ (ف��ال��نِّ��ي��ُل) وال��ُق��رى ال��م��داِئ��َن ت��ج��اَرتُ��َك نَ��َظ��َم��ْت
َس��ف��ي��ُن ل��ُدنْ��َك م��ن بَ��ْح��ٍر وب��ك��لِّ ُع��ْص��ب��ٌة رج��اِل��َك م��ن أْرٍض ف��ب��ُك��لِّ
ال��تِّ��نِّ��ي��ُن وال يُ��ْزِع��ُج��ه��ا ال��لَّ��يْ��ُث ال يُ��ِظ��لُّ��ه��ا لُ��ْح��َن أيْ��َن ونَ��ْس��ُرَك تَ��س��ري
َم��أْم��وُن ��َرى وال��سُّ نَ��ْه��يُ��َك وال��نَّ��ْه��ُي ُم��ْغ��َم��ٌد وال��ُم��َه��نَّ��ُد أم��ُرَك ف��األْم��ُر
ُس��ك��وُن وه��ي األس��واَق يَ��س��ت��ع��ِم��ر واِدًع��ا َش��ْع��بُ��َك (ِب��رل��ي��َن) ف��ي ك��ان ق��د
َم��ْض��م��وُن ِورْزُق��ه ع��ل��ي��ه َوْق��ٌف ف��َس��ب��ي��لُ��ه��ا أب��وابُ��ه��ا ل��ه ُف��ِت��َح��ْت
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ُف��نُ��وُن؟ ل��ل��َه��الِك ف��ي��ه��ا َش��ْع��واءَ وأثَ��ْرتَ��ه��ا ال��َوَرى أْرَه��ْق��َت ف��َع��الَم
ال��َم��ْس��ك��وُن وأْق��َف��َر ��الِم ال��سَّ أَج��ُل الْن��َط��وى ُج��ي��وُش��َك نُ��ِص��َرْت ل��و ت��ال��ل��ِه
ِم��ْل��ي��وُن ن��اَل��ن��ا ال��ح��واِض��ِر ب��يْ��َن َوزَّْع��تَ��ه��ا إذا ِم��ل��ي��ونً��ا س��ب��ع��وَن
وال��ُه��وُن َخ��ْط��ِب��ه أيْ��َس��ُر ال��َق��ْح��ُط ب��الَده يَ��س��ت��ع��ِم��رون ل��َم��ْن َويْ��ٌل
وأم��ي��ُن ُم��ْرَس��ٌل أنَّ��َك وَزَع��ْم��َت تَ��َورًُّع��ا اإلل��ه ِذْك��ِر م��ن أْك��ثَ��ْرَت
ال��َم��ْغ��بُ��وُن َش��ْع��بُ��َك ل��يَ��نْ��َع��َم َويْ��الً َك��ْونَ��ه وتَ��ْم��أل أتَ��ذَْك��ُره َع��َج��بً��ا
دف��ي��ُن ال��ذَّب��ي��ِح ُع��نُ��ِق ف��ي وال��نَّ��ْص��ُل َربَّ��ه يَ��ذُْك��ُر ال��َق��ّص��اُب وك��ذل��َك

١٩١٥م) سنة يوليه ١٥ يف (نرشت العظمى الحرب (23)

تَ��َف��َرُق ��واِع��ِق ال��صَّ أمُّ َه��ْولِ��ه��ا م��ن ُش��ْع��ل��ًة أْص��بَ��ح ال��َغ��ْرَب إنَّ الُه��مَّ
��ُق تَ��تَ��َرفَّ ال َخ��ْرق��اءُ َم��َدِن��يّ��ٌة وتُ��ث��ي��ُره��ا ن��اَره��ا يُ��ذْك��ي ال��ِع��ْل��ُم
��ُق تَ��تَ��دفَّ وَرح��م��ًة ��ع��ي��َف ال��ضَّ تَ��أس��و ِن��ْع��م��ًة ف��ي��ن��ا ال��ِع��ْل��َم َح��ِس��بْ��ُت ول��ق��د
ُم��ط��ِب��ُق َق��ض��اءٌ ب��َرْح��َم��ِت��ه وإذا ُم��ْرِه��ٌق بَ��الءٌ ب��ِن��ْع��َم��ِت��ه ف��إذا
يَ��ْخ��نُ��ُق ُدخ��اٌن ب��ه��ا ي��َم��وُج ِك��َس��ًف��ا ف��أْرَس��ل��وا ال��رُّم��اِة ع��ن ال��رُّم��اُة َع��َج��َز
ال��َف��يْ��َل��ُق ويَ��تَّ��ق��ي��ه ال��رِّي��اُح ع��ن��ه وتَ��نْ��ثَ��ن��ي م��ن��ه اآلف��اُق تَ��تَ��ع��ّوُد
ف��أْغ��َرق��وا ب��ال��َك��ْه��رب��اء وتَ��س��اَج��ل��وا ف��أْس��َرف��وا ب��ال��ك��ي��م��ي��اءِ وتَ��ن��ابَ��ل��وا
أْض��يَ��ُق َم��داُه��ْم ع��ن ال��ب��س��ي��ط��َة أّن ل��ُه��ْم ب��دا ح��ي��ن ال��ج��وِّ ف��ي وتَ��ن��اَزل��وا
وتَ��أنَّ��ق��وا َس��ْل��ِب��ه ف��ي ف��تَ��ف��نَّ��ن��وا ُم��ْل��ِك��ه��ا واِس��َع ال��ِح��ي��ت��اِن ع��ل��ى نَ��ِف��س��وا
وَح��لَّ��ق��وا ال��ِج��واء ع��ل��ى ال��نُّ��س��وَر َغ��َل��ب��وا بَ��ْع��َدم��ا ع��ل��ي��ه��ا َم��س��اِب��َح��ه��ا َم��َل��ك��وا
أْرَف��ُق ال��ج��اه��ل��يّ��ِة ف��ع��ْه��ُد ف��ي��ن��ا ش��أْنُ��ه ه��ذا ال��ِع��ْل��ِم َع��ْه��ُد ك��ان إْن

السيّدات مظاهرات (24)

إذ ونرشت ١٩١٩م سنة يف الوطنيّة الثورة يف السيّدات بها قامت مظاهرة يف قالها
١٩٢٩م سنة مارس ١٢ إىل الصحف يف نرشها وتأّخر وطنيّة، منشورات يف ذاك

َج��ْم��َع��ُه��نَّ��ْه أْرُق��ُب وُرْح��ُت ـ��َن يَ��ْح��تَ��ِج��ْج��ـ ال��غ��وان��ي َخ��َرَج
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ِش��ع��اَرُه��نّ��ْه ال��ثِّ��ي��اِب ُس��وِد م��ن تَ��ِخ��ذَْن ب��ه��نَّ ف��إذا
ال��دُُّج��نّ��ه َوَس��ط ف��ي يَ��ْس��َط��ْع��َن ك��واِك��ٍب م��ث��َل ف��َط��َل��ْع��َن
ق��ْص��ُدُه��نَّ��ْه (َس��ْع��ٍد) وداُر ـ��َق ال��طَّ��ري��ـ يَ��ْج��تَ��ْزَن وأَخ��ذَْن
ُش��ُع��وَرُه��نَّ��ْه أبَ��نَّ وق��د ِر ال��َوق��ا َك��ي��ف ف��ي يَ��ْم��ش��ي��َن
األِع��نَّ��ْه ُم��ْط��َل��َق��ُة وال��َخ��يْ��ُل ُم��ْق��ِب��ٍل ب��َج��يْ��ٍش وإذا
ل��نُ��ُح��وِرِه��نّ��ْه بَ��ْت ُص��وِّ ق��د س��ي��وُف��ه��ا ال��ُج��ن��وُد وإذا
واألِس��نّ��ْه ��واِرُم وال��صَّ ِدُق وال��بَ��ن��ا ال��م��داف��ُع وإذا
َح��ْوَل��ُه��نَّ��ْه ِن��ط��اًق��ا َض��َربَ��ْت ق��ْد وال��ُف��رس��اُن وال��َخ��يْ��ُل
ِس��الُح��ُه��نَّ��ْه ال��نَّ��ه��اِر ذاَك ف��ي وال��رَّيْ��ح��اُن وال��َوْرُد
األِج��نَّ��ْه ل��ه��ا تَ��ش��ي��ب ع��اٍت س��ا ال��َج��يْ��ش��اِن ف��ت��ط��اَح��َن
ُم��نَّ��ْه ل��ه��نَّ ل��ي��س ـ��س��واُن وال��نْ��ـ ال��نِّ��ْس��واُن ف��ت��َض��ْع��َض��َع
ُق��ص��وِرِه��نَّ��ْه ن��ح��و ��ْم��ل ال��شَّ ِت ُم��ش��تَّ��ت��ا ان��ه��َزْم��َن ث��ّم
وب��َك��ْس��ِرِه��نَّ��ْه ب��ن��ْص��ِره ُر ال��َف��خ��و ال��َج��ي��ُش ف��ل��يَ��ْه��ن��أ
ب��يْ��نَ��ُه��نّ��ْه ال��بَ��راِق��َع َل��ِب��س��وا ق��د األْل��م��اُن ف��ك��أنّ��م��ا
ي��ق��وُدُه��نّ��ْه ب��ِم��ْص��َر ـ��تَ��ف��يً��ا ُم��ْخ��ـ (ب��ِه��نْ��ِدنْ��بُ��ْرَج) وأت��وا
َك��يْ��ِدِه��نّ��ْه م��ن وأْش��َف��ق��وا ـ��َن بَ��أَْس��ُه��نْ��ـ خ��اف��وا ف��ل��ذاَك

أياصوفيا (25)

وذلك األتراك يد من وتنزعها الحلفاء دول تمتلكها أن األستانة عىل خيف حني قالها
املدينة هذه احتّلت قد الدول تلك جيوش وكانت العظمى، الحرب عقب

١٩٣٢م) سنة إىل القصيدة هذه نرش (وتأّخر

وَس��لَّ��م��وا َص��لُّ��وا ف��ي��ِك ِك��راٍم ُع��ُه��وَد ف��اذُك��ري ال��تَّ��َف��رُُّق ح��اَن (أي��اُص��وف��ي��ا)
وَم��ْريَ��ُم ال��َم��س��ي��ُح نَ��واِح��ي��ِك وَح��لَّ��ى وأْه��ِل��ه ��ل��ي��ب ل��ل��صَّ ي��وًم��ا ُع��ْدِت إذا
يَ��ت��َرنَّ��ُم ِم��ْح��راِب��ه ف��ي ال��رُّوِم م��ن ��ٌر ُم��َزمِّ وق��ام ن��واِق��ي��ٌس ��ْت وُدقَّ
أْك��َرُم ال��نَّ��واق��ي��ِس َع��ْه��ِد م��ن ال��ل��ِه ع��ل��ى إنّ��ه ال��م��آِذِن َع��ْه��َد تُ��نْ��ِك��ري ف��ال
ال��ُم��َح��رَُّم ال��َع��ت��ي��ُق) (ال��بَ��يْ��ُت يَ��أَم��ُن وال آِم��ُن َج��ذْالُن ال��ُق��ْدِس) (بَ��يْ��ُت ت��ب��اَرْك��َت،
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و(َزْم��َزُم)؟ (ال��َح��ط��ي��ُم) يُ��ْم��نَ��ى وأْن ِح��م��اَك َخ��يْ��ِل��ِه��ْم َس��ن��اِب��ُك تَ��ْغ��َش��ى أْن أيُ��ْرض��ي��َك
ويُ��ْك��َرُم؟ ي��ْوٍم ك��لَّ يُ��تْ��ل��ى ك��ت��ابُ��َك وب��ي��نَ��ُه��ْم ال��ُم��ْس��ِل��م��وَن يَ��ِذلُّ وك��ي��ف
نُ��وَُّم ال��ح��ق��ي��ق��ِة وأن��ص��اُر َح��ي��اءً ُم��ْط��ِرٌق وبَ��يْ��تُ��َك َم��ْح��ُزوٌن نَ��ب��يُّ��َك
يَ��رَح��ُم ل��ي��َس َم��ْن ال��ي��وَم ف��ي��ن��ا وَح��كَّ��ْم��َت ع��اِدالً ف��ع��اَق��بْ��َت وخ��اَل��ْف��ن��ا َع��َص��يْ��ن��ا

مرص (26)

بعد باشا يكن عديل املرحوم لتكريم الكونتننتال بفندق أقيم الذي الحفل يف أنشدها
الوزارة. من ومستقيالً اإلنجليز مع املفاوضة قاطًعا أوربا من عودته

تتحّدث مرص لسان عىل القصيدة وهذه ١٩٢١م سنة ديسمرب ١٥ يف نرشت
نفسها عن

َوْح��دي ال��َم��ْج��ِد ق��واِع��َد أب��ن��ي ك��ي��ف َج��م��ي��ًع��ا ي��ن��ظ��روُن ال��َخ��ْل��ُق وق��َف
ال��تَّ��َح��دِّي ع��ن��د ال��َك��الَم ك��َف��ْون��ي ـ��ِر ال��دَّْه��ـ س��اِل��ِف ف��ي األْه��راِم وبُ��ن��اُة
ِع��ْق��دي َف��راِئ��ُد وُدرَّاتُ��ه ِق ��ْر ال��شَّ َم��ْف��ِرِق ف��ي ال��َع��الءِ ت��اُج أن��ا
ِع��نْ��دي؟ م��ن��ه يَ��ُك��ْن ول��م ج��م��االً َس ال��ن��ا ب��َه��َر ق��د ال��َغ��ْرِب ف��ي ش��يءٍ أيُّ
ك��ال��ِف��ِرنْ��ِد َم��ْص��ق��ول��ٌة وَس��م��ائ��ي ُف��راٌت ونَ��ْه��ري ِت��بْ��ٌر ف��تُ��راب��ي
َرنْ��ِد ع��ن��د ُم��َدنَّ��ٍر َزْه��ٍر ع��ن��د َك��ْرٍم ع��ن��د َج��ْدَوٌل ِس��ْرَت أي��ن��م��ا
وُم��ْرِد ال��ُع��ي��وِن ِم��ْلءِ ُك��ه��وٍل م��ن ل��س��اُدوا أنْ��َص��ُف��وُه��م ل��و ورج��ال��ي
َق��ْص��ِد ك��لِّ ف��ي ال��ذَّك��اء ُم��ْع��ِج��زات ألبْ��َدْوا م��ج��االً ل��ُه��ْم أص��اب��وا ل��و
وِغ��ْم��ِد ثَ��واء م��ن ال��دَّْه��ِر َص��َدأ ع��ل��ي��ه��ا أَل��حَّ ك��ال��ظُّ��ب��ا إنّ��ه��م
َم��َردِّ ِم��ْن َل��ه م��ا ك��ال��َم��ْوِت ُك��نَّ َج��الَه��ا ال��َق��ض��اءِ َص��يْ��َق��ُل ف��إذا
بَ��ْع��دي ال��رأَس يَ��رَف��ُع ��ْرَق ال��شَّ تَ��َرى ال م��م��ات��ي اإلل��ُه َق��دَّر إن أن��ا
ُج��نْ��دي ال��ل��ِه ع��ن��ايَ��ُة ق��دي��ٍم م��ْن س��ل��ي��ًم��ا وراَح راٍم َرم��ان��ي م��ا
ال��تَّ��ع��دِّي ُع��ْق��ب��ى وت��ل��َك زال��ْت ث��ّم وج��اَرْت ع��ل��يَّ َدْوَل��ٌة بَ��َغ��ْت ك��م
َق��دِّي وَق��طَّ��ْع��ُت ال��ِع��دا ُرْق��ب��ى رْغ��َم ُق��ي��ودي َك��َس��ْرُت ُح��رٌَّة إنّ��ن��ي
َل��ْح��دي ال��َق��ُوُم وَه��يَّ��أ َح��يْ��ن��ي نَ��يْ��ُت دا وق��د ��ف��اء ل��ل��شِّ وتَ��م��اثَ��ْل��ُت
ُوْل��دي م��آِث��َر أن��َك��روا م��ا ِم��ثْ��َل َق��ْوم��ي َم��ف��اِخ��َر أن��َك��روا ل��َم��ْن ُق��ْل
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ُج��ْه��دي؟ ب��ْع��َض ف��َريْ��تُ��ُم ي��وًم��ا ـ��بَ��ِر األْك��ـ ال��َه��َرِم ��ِة ب��ق��مَّ َوَق��ْف��تُ��ْم ه��ل
ال��ُم��تَ��َح��دِّي؟ َص��نْ��َع��ِة َط��ْوَق أْع��َج��َزْت ال��لَّ��وات��ي ال��نُّ��ق��وَش ت��ل��ك رأيْ��تُ��ْم َه��ْل
َع��ْه��ِد ط��وُل ل��ونَ��ه��ا م��سَّ وم��ا ـ��ِد ال��َع��ْه��ـ ِق��َدِم م��ن ال��نَّ��ه��اِر ل��ْوُن ح��اَل
بَ��ْردي؟ َط��يَّ َم��ْخ��ب��وءٍَة ُع��ل��وٍم م��ن ع��ن��دي ك��ان م��ا أس��راَر ف��ِه��ْم��تُ��ْم ه��ل
ِن��دِّي وأْع��َج��َز ال��ِب��َل��ى وأبْ��ل��ى ـ��َر ال��ده��ـ َغ��َل��ب ق��د ال��تَّ��ْح��ن��ي��ط ف��نُّ ذاَك
َع��ْق��ِد أّوُل ك��ان (ِم��ْص��َر) ف��ف��ي َن ف��ْرَع��ْو َع��ْه��ِد م��ن ال��ُع��ه��وَد َع��َق��ْدُت ق��د
وَم��ْج��دي؟ أُول��ي��ات��ي ِم��ث��ل ل��ه َم��ن ع��ري��ٌق األول��ي��اِت ف��ي َم��ْج��دي إّن
َح��ّد ك��لِّ ف��ي األص��وَل ع��نِّ��ي م��اُن ال��رُّو أَخ��ذَ ق��د ال��تَّ��ْش��ري��ِع أمُّ أن��ا
َرْص��دي ف��أْح��َك��ْم��ُت ال��دُّج��ى س��م��اء ف��ي أض��اءَْت ُم��نْ��ذُ ال��نُّ��ج��وَم ورَص��ْدُت
(نَ��ْج��ِد) َع��ْه��ِد أو ال��يُ��ون��اِن َع��ْه��ِد َق��بْ��َل ُرب��وع��ي ف��ْوَق (ب��ن��ت��ئ��وُر) وش��دا
بَ��نْ��دي ي��ْح��ِم��ْل��َن ال��ِب��ح��اَر َف��َف��َرْق��َن َق��ْوم��ي األس��اط��ي��َل بَ��ن��ى وق��دي��ًم��ا
نَ��ْك��ِد غ��ي��ر وط��اِل��ِع��ي َس��ريٍّ��ا ل��ي أُْس��ط��و ك��ان (ِن��ْل��س��ن) أس��ط��وِل َق��بْ��َل
ُج��ْردي م��واِق��ِع ع��ن ال��بَ��رَّ وَس��ل��وا س��ف��ي��ن��ي بَ��الءِ ع��ن ال��ب��ْح��َر ف��َس��ل��وا
ُرْش��دي؟ ال��يَ��ْوَم أبْ��لُ��ِغ ل��م ِم��راٍس ف��ي َح��ي��ات��ي َط��َويْ��ُت وق��د أتُ��ران��ي
َرْغ��ِد؟ ال��لَّ��ْوِن أخ��ض��ِر ال��ظِّ��لِّ واِرِف ب��ع��يْ��ٍش م��نِّ��ي أَح��قُّ َش��ْع��ب أيُّ
ِوْردي؟ َر يُ��َك��دَّ وأْن َص��ْف��ًوا ـ��م��اءَ اْل��ـ يَ��ِرُدون أنّ��ه��م ال��َع��ْدِل أِم��َن
أُْس��دي؟ تُ��َق��يَّ��َد وأْن م��ن��ه��م ـ��أُْس��َد اْل��ـ يُ��ط��ِل��ق��ون أنّ��ه��م ال��َح��قِّ أِم��َن
َع��بْ��ِد ك��لُّ َه��وانَ��ه يُ��ع��ان��ي م��ا أُع��ان��ي ق��ل��ي��الً إال َق��ْرٍن ِن��ْص��ُف
َش��دِّ أيَّ ال��ُع��ال إل��ى ف��َش��دُّوا ئ��ي أبْ��ن��ا ف��أْرَش��َد ل��ي ال��ل��ُه نَ��َظ��ر
ِه��نْ��دي أب��يَ��َض ك��لِّ م��ن أْم��ض��ى ـ��ي��اِن ال��دَّيْ��ـ ُق��َوى م��ن ُق��ّوٌة ال��َح��قُّ إنّ��م��ا
وَْع��دي ال��ي��وَم ف��أنْ��ِج��زوا رج��ال��ي م��ن أب��يٍّ ب��ك��لِّ ال��ُع��ال وََع��ْدُت ق��د
ونَ��ْق��ِد ُع��روٍض م��ن ال��َم��ْه��َر تَ��ش��نَ��أ َع��روٌس ف��ه��ي ب��ال��رُّوِح أْم��ِه��روه��ا
ُودِّي ال��َم��َج��رَِّة ف��ي ال��ن��ج��ُم يَ��ْخ��ُط��َب ح��تّ��ى ال��ِع��زِّ َم��ن��اِه��َل ب��ي وِرُدوا
يُ��ج��دي ل��ي��س َوْح��َدُه ف��ال��ِع��ْل��ُم ـ��الق واألْخ��ـ ال��ِع��ْل��ِم ع��ل��ى َدْوَل��ت��ي واْرَف��ُع��وا
َم��َس��دِّ م��ن ل��ه ف��م��ا ق��وًم��ا َرَق ف��ا إْن ف��ال��ص��ب��ُر ��بْ��ِر ب��ال��صَّ وتَ��واَص��ْوا
وَع��دِّ اخ��ت��راٍع ع��ن وأْغ��ن��ى َم ال��َق��ْو نَ��َص��َر َوْح��َده ��بْ��ِر ال��صَّ ُخ��لُ��ُق
ُربْ��ِد غ��ي��ِر وأْوُج��ٍه ص��اِب��راٍت ب��نُ��ف��وٍس ال��وََغ��ى َح��ْوَم��َة َش��ِه��دوا
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األَش��دِّ ال��َق��ِويِّ ع��ل��ى وأنْ��َح��ى ِب ال��َح��ْر ف��ي ال��ِع��ْل��ِم آي��َة ��بْ��ُر ال��صَّ ف��َم��ح��ا
ب��ُس��ْه��ِد ف��ي��ك��ْم األْط��م��اُع َك��َح��َل��تْ��ه��ا راص��داٍت أْع��يُ��نً��ا ال��َغ��ْرب ف��ي إّن
بُ��ْع��ِد ك��لَّ ُش��ع��اُع��ه ويَ��ط��وي ُك��ْم خ��ف��اي��ا يُ��ري��ه��ا ِم��ْج��َه��ٌر ف��ْوَق��ه��ا
وَك��دِّ وَس��ْع��ٍي ال��ُع��را َرثِّ غ��ي��ر ِوئ��اٍم م��ن ب��ُج��نّ��ٍة ف��اتّ��ق��وه��ا
َع��ْم��ِد َغ��يْ��ِر ع��ل��ى َه��َف��ا ه��اٍف ُربَّ م��ن��ك��م ك��ان َم��ْن َه��ن��اِت ع��ن واص��َف��ح��وا
تُ��ْردي ال��رأي وَع��ثْ��َرُة ف��ي��ه راءُ اآل تَ��ْع��ثُ��ُر َم��ْوِق��ًف��ا نَ��ج��ت��اُز ن��ح��ُن
يُ��ْع��دي ��لِّ ك��ال��سِّ وال��ُخ��ْل��ُف ِخ��الٍف م��ن َع��وانً��ا َح��ْربً��ا األْه��واءَ ونُ��ع��ي��ُر
ويُ��بْ��دي ف��ي��ه��ا ال��َج��ه��وُل ف��يُ��ع��ي��ُد ج��اِن��بَ��يْ��ه ع��ل��ى ال��َف��ْوَض��ى ونُ��ث��ي��ُر
ِج��دِّي َج��دَّ ق��د ال��ق��ويُّ وي��ق��وُل ِن��ظ��اٌم ال أْن ال��َغ��ِويُّ ويَ��ُظ��نُّ
ال��ُم��ْس��تَ��ِع��دِّ ب��َع��ْزَم��ِة ج��اِن��بَ��يْ��ه واْرُم��وا ال��َح��ْزِم َوْق��َف��َة ف��ي��ه ف��ِق��ف��وا
وَوْج��ِد ُس��ْه��ٍد ب��ي��َن َق��َط��ْع��ن��اُه ق��د ط��وي��ٍل َل��يْ��ٍل ف��ج��ِر ع��ن��د إنّ��ن��ا
وَم��دِّ َج��ْزٍر ب��يْ��َن واألم��ان��يُّ ف��ي��ه األه��اوي��ِل س��وُد َغ��َم��َرتْ��ن��ا
ال��ُم��ْس��تَ��َردَّ ل��َع��ْه��دَي َرْم��ٌز وه��و ألٍي بَ��ْع��َد ِض��ي��اُؤه َوتَ��ج��لَّ��ى
ل��ل��ُم��ِج��دِّ َم��ْخ��ط��وبَ��ٌة ف��ال��َم��ع��ال��ي وِج��دُّوا ��ب��ي��ِل ال��سَّ َق��ْص��َد ف��اس��تَ��ب��ي��ن��وا

١٩٢٢م) سنة أبريل أّول يف (نرشت فرباير ٢٨ ترصيح (27)

��ُح يُ��نَ��فِّ وال يَ��ذْك��و ال وال��رَّوَض تُ��َف��تِّ��ُح ال األْك��م��اَم أرى م��ال��ي
تَ��ْص��َدُح أو ال��واِس��ِع ُم��ْل��ِك��ه��ا ف��ي ب��تَ��ْدوي��ِم��ه��ا تَ��ْل��ُه��و ال وال��طَّ��يَ��ر
األبْ��َط��ُح ب��ه��ا يَ��ج��ري وال َف��رح��ى أْم��واُه��ه تَ��ْرُق��ُص ال وال��نِّ��ي��َل
تَ��نْ��ِزُح أو ��ْدِر ال��صَّ ُه��م��وَم تَ��ْج��ل��و ُوّض��اءًَة تُ��ْش��ِرُق ال وال��ش��م��َس
يَ��ْش��َرُح م��ا ال��يُ��ْم��ِن بَ��َس��م��اِت ِم��ْن ثَ��ْغ��ره ع��ل��ى يَ��ب��دو ال وال��بَ��ْدَر
يَ��ْس��بَ��ُح َغ��ْم��َرٍة ف��ي ك��أنّ��ه أُْف��ِق��ه ف��ي يَ��ْزَه��ُر ال وال��نَّ��ْج��َم
تَ��ْم��َرح؟ ُح��ّرٌة ِم��ص��ًرا ب��أّن ج��اءَن��ا ٌ نَ��بَ��أ ي��ِج��ئْ��ه��ا أل��م
تَ��ْم��َزُح؟ أْم األيّ��اُم ِت أَج��دَّ ِخ��بْ��َرٍة ع��ل��ى أدري ال أْص��بَ��ْح��ُت
َم��ْس��َرُح؟ ب��ن��ا ل��الّه��ي ذاَك أم نَ��ْج��ت��اُزه ل��ل��ِج��دِّ أَم��ْوِق��ٌف
ف��أْس��تَ��ْروُح ��كِّ ال��شَّ ح��اِل��ِك ف��ي َل��ْم��َع��ٌة الس��ِت��ق��الِل��ن��ا أْل��َم��ُح
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أْل��َم��ُح م��ا أنْ��ِك��ُر ف��أنْ��ثَ��ن��ي آث��اَره��ا ال��ظُّ��ْل��َم��ُة وتَ��ْط��ِم��ُس
َص��رَّح��وا أو ب��ال��َق��ْص��ِد ��ح��وا ل��مَّ إْن أْم��ِرِه��ْم ف��ي األف��ه��اُم ح��اَرِت ق��د
تَ��بْ��َرُح��وا ل��م ب��األْم��س م��ك��انَ��ُك��ْم إنّ��ك��م تَ��ْع��َج��ل��وا ال ف��ق��اِئ��ٌل
وال��َم��ْط��َم��ُح ال��غ��اي��ُة وراءَه��ا ُخ��ْط��َوًة ب��ه��ا أْوِس��ْع وق��اِئ��ٌل
ف��اف��َرُح��وا اس��ِت��ق��اللُ��ُك��ْم ُه��َو ه��ذا َق��ْولِ��ه: ف��ي أس��َرَف وق��ائ��ٌل
تَ��ْربَ��ح��وا ع��ْه��ِدُك��ْم ف��ي واس��تَ��ْوثِ��ق��وا ع��اِه��دوا يَ��ُق��ْل: ال��ع��ْق��َل تَ��س��أل��وا إْن
أْف��ِس��ح��وا وال��ِح��ج��ا ف��ي��ه��ا ل��ل��رَّأي ل��نُ��ّواِب��ُك��ْم داًرا ��ُس��وا وأسِّ
تُ��ْج��َرُح ِع��ّزت��ه��ا تَ��رى أال ِم��ي��ث��اَق��ه��ا األّم��ُة وْل��تَ��ذُْك��ِر
وال��ُم��ْص��ِل��ُح ال��ُم��ْخ��ِل��ُص ف��م��ن��ُه��ُم أب��ن��اِئ��ه��ا َص��ْف��َوَة وتَ��نْ��تَ��ِخ��ْب
يُ��ْرِف��ُح��وا أْو األص��واَت يُ��ْس��ِك��تُ��وا أْن أْم��ِره��ا أُولُ��و ال��ل��َه ول��ي��تّ��ِق
تُ��ْف��ِل��ُح��وا أع��داءَُك��ْم وص��اِب��روا ح��اِذروا يَ��ُق��ْل: ال��َق��ْل��َب تَ��س��أْل��وا أو
يُ��ْس��ِج��ُح ال ف��ال��َق��يْ��ُد أيْ��ديَ��ُك��ْم؛ تُ��ْس��ِل��م��وا ف��ال َق��يْ��ًدا أرى إنِّ��ي
أْف��َدُح ب��ه ِل��ي��ٍن ع��ل��ى ف��ه��و ل��ُك��ْم َح��ري��ٍر م��ن َه��يَّ��ئُ��وُه إْن
نَ��ْم��تَ��ُح؟ ب��ئْ��رن��ا ِم��ْن ل��َغ��يْ��ِرن��ا — غ��اي��ٌة ل��ه ��بْ��ُر وال��صَّ — َح��تّ��اَم
نَ��ْم��نَ��ُح؟ م��ا (ِم��ص��َر) إال نَ��ْم��نَ��ُح — َم��ْش��ف��وَه��ٌة واألْم��واُل — َح��تّ��اَم
يَ��ْم��لُ��ُح؟ ال ب��األح��راِر وذاَك َغ��يْ��ُرن��ا أْم��َرن��ا يُ��ْم��ض��ي َح��تّ��اَم
أْص��بَ��ُح��وا وق��ْد أْم��َس��ْوا وق��د ظ��نٍّ��ا بَ��ْع��ض��ه��ْم ف��ي ال��نّ��اِس ب��ع��ُض أس��اء
تَ��ْس��نَ��ُح ل��ه��م ك��ان��ت وم��ا ف��ي��ن��ا نُ��ْه��َزًة أع��داُؤن��ا ف��ان��تَ��َه��َزْت
أْرَج��ُح إْج��م��اُع��ُك��ْم ف��إنّ��م��ا تُ��ْج��ِم��ُع��وا أْن ال��رَّأِْي ك��لُّ ف��ال��رأُي
يَ��نْ��َط��ُح َص��ْخ��رٍة ف��ي ف��إنّ��ه َص��ْدِع��ُك��ْم ف��ي يَ��ْط��َم��ُع َم��ْن وك��لُّ
تُ��ْف��َض��ُح��وا أْن اآلراءِ ق��اَدِة م��ن بَ��يْ��نَ��ُك��ْم اس��تَ��ْك��ثَ��ْرتُ��ُم إذا أْخ��َش��ى
ال��َم��نْ��َج��ُح ال��ِق��ّل��ِة ف��ي ف��إنّ��م��ا ف��ي��ه��ُم اس��َط��ْع��تُ��ُم م��ا َف��ْل��تَ��ْق��ِص��دوا

االستقالل عيد (28)

واملنام») اليقظة «بني عنوان: تحت ١٩٢٣م سنة مارس ١٥ يف (نرشت

ض��اِح��ي ن��ه��اٍر ع��ن ِل��ث��اَم��َك وأِم��ْط اإلْص��ب��اِح م��ش��اِرُق ف��َدتْ��َك أْش��ِرْق
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وَرواِح ب��ُغ��ْدَوٍة ��ع��وُد ال��سُّ ع��ن��َك َونَ��ْت وال ال��خ��الِص يَ��ْوَم ي��ا بُ��وِرْك��َت
َس��راِح وَف��كِّ ُم��ْغ��تَ��ِرٍب ردِّ ف��ي ل��ن��ا بُ��ْش��رى وُك��ْن يُ��ْم��نً��ا ُك��ْن ب��ال��ل��ِه
ال��َم��يّ��اِح َخ��ط��َرَة تَ��ْخ��ِط��ُر ��يْ��ِن َص��فَّ ُم��ثَّ��ٌل َح��ْوَل��َك واأليّ��اُم أْق��بَ��ْل��َت
َص��ب��اِح أْل��ُف م��ن��َك ل��ْح��ٍظ ك��لِّ ف��ي ��الً ُم��َح��جَّ ال��ُغ��ي��وِب ُح��ْج��ِب م��ن وَخ��َرْج��َت
األْرواِح ت��ن��اُس��َخ ف��ي��َك ل��رأيْ��ُت تَ��ن��اُس��ٌخ ال��ُوج��وِد ه��ذا ف��ي َص��حَّ ل��و
وَس��م��اِح وَج��الل��ٍة ِع��ّزٍة ف��ي ب��َع��يْ��ِن��ه (ال��الّب��رن��ت) ي��وَم ول��ُك��نْ��َت
اإلْص��ب��اِح ف��اِل��ِق ُق��ْدَرَة ال��ُح��ْس��ِن ف��ي وُرواُؤه َج��اللُ��ُه يُ��ري��َك ي��وُم
ِوش��اِح أَرقَّ (آذاٌر) وَح��ب��اُه َع��ْس��َج��ٍد ُح��لَّ��َة ��ْم��ُس ال��شَّ ع��ل��ي��ه َخ��َل��َع��ْت
م��اح��ي ِم��ْن ل��ه ف��م��ا األب��ي��ِد أبَ��َد َل��ْوِح��ه ف��ي ل��ن��ا أثْ��بَ��تَ��ه ال��ل��ُه
ال��ف��ّواِح ب��أري��ِج��ِك أْرج��اءَه واْم��َل��ئ��ي أزاِه��ُر ي��ا ع��نّ��ا َح��يِّ��ي��ه
أق��اِح ونَ��ْوِر َرنْ��ٍد ِم��ْن أْط��َل��ْع��َت م��ا ب��ك��لِّ رب��ي��ُع ي��ا ع��نّ��ا وان��َف��ْح��ُه
اإلْص��الِح ع��ل��ى َخ��ن��اِص��َره��ا َع��َق��َدْت ��ٌة أُمَّ َع��ْرِش��َك ف��َح��ْوَل (ف��ؤاُد) ي��ا ِت��ْه
ب��ِش��ح��اِح أْوط��اِن��ِه��م ع��ل��ى َل��ي��س��وا — ال��نَّ��دى أح��ادي��ُث وُه��م — أب��ن��اؤن��ا
األْق��داِح َم��ْع��س��وَل��َة ال��ُم��نَ��ى ُح��ْل��َو ف��أْدَرك��وا ال��ُخ��ط��وِب ُم��رِّ ع��ل��ى َص��بَ��روا
وِص��ف��اِح ع��واِم��ٍل َربُّ يَ��ْغ��زوُه ب��أْع��َزٍل ل��ي��س ��بْ��ِر ال��صَّ ِس��الِح ش��اك��ي
ِس��الِح خ��ي��ُر — يَ��ْدرون ل��و — وال��ح��قُّ ُع��ّدٍة أع��ظ��ُم — ف��كَّ��ْرَت إْن — ال��ص��ب��ُر
إْص��ح��اِح؟ ف��ي ال��ح��قِّ ذاَك إن��ك��اُر أت��ى ف��ه��ل ��ع��ي��ف ال��ضَّ َح��قَّ أن��َك��روا ق��د
ال��تُّ��ّف��اِح ك��ن��واِف��ِح ل��وُُع��وِدِه��ْم ن��واِف��ٌح ِم��ْص��ر أع��ص��اَب َرْت َخ��دَّ ك��م
ب��داِح؟ ع��لَّ��لُ��وه ِط��ف��الً أرأيْ��َت ب��ه��ا ُم��ْغ��تَ��ِب��ًط��ا ال��ِم��ْص��ريُّ ف��تَ��ع��لَّ��َل
ِري��اِح ب��غ��ي��ر تُ��ذَْرى أق��والُ��ُه��ْم أْص��بَ��َح��ْت ح��تّ��ى ال��ُخ��ْل��ِف ف��ي وتَ��أنَّ��ق��وا
ص��اِح��ي األل��ي��م��ة ��ْك��وى ب��ال��شَّ وأص��اَت ن��ائ��ٌم ب��ال��ِك��ن��ان��ِة تَ��ن��بَّ��ه ل��ّم��ا
ض��واح��ي وه��ي ال��ح��قِّ ُش��م��وُس وبَ��َدْت وان��ط��َوْت ال��َغ��ي��اِه��ُب ت��ل��ك ��َف��ْت وتَ��َك��شَّ
ُم��ت��اِح غ��ي��ُر ال��ل��ِه غ��ي��ِر ظ��لِّ ف��ي َق��راَرن��ا أن ال��ل��ِه ب��َح��ْم��ِد َع��ِل��م��وا
ب��ُم��ب��اِح يَ��ُك��ن ل��م ال��ِك��ن��انَ��ِة َح��َرُم واه��َدئ��ي ِك��ن��ان��ُة ي��ا َق��رِّي ف��ال��ي��وَم
ال��تِّ��م��س��اِح؟ ب��َم��ْس��بَ��ح يَ��ُع��وُم َم��ْن أو ب��غ��اِب��ه��ا األُُس��وِد ع��ل��ى يُ��غ��ي��ُر ذا َم��ن
(َف��ت��اِح) وَع��ْه��ِد (آُم��وٍن) َع��ْه��د ِم��ْن ُم��َؤثَّ��ٌل ال��زم��ان ف��ي َم��ْج��ٌد ل��ل��نِّ��ي��ِل
��يّ��اِح ال��سُّ م��ن َش��ِه��َدْت ك��م (ِم��ْص��َر) ف��ي آث��اَره وَس��ْل ب��ه ال��ُع��ص��وَر ف��َس��ِل
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س��اِح ِم��ْن ال��ُع��ال ف��ي س��اِح��َك ِم��ثْ��ُل م��ا ُم��داَف��ٍع غ��ي��ر ال��ُق��ْط��َريْ��ِن ص��اِح��َب ي��ا
ال��َوّض��اِح َج��ب��ي��ن��َك ف��ْوَق ك��ال��تّ��اِج يُ��ْج��تَ��ل��ى ن��وٍر ف��وَق ن��وٌر يَ��بْ��ُد ل��م
(َص��الِح) وَع��ْرَش ب��ه��ا ( (ال��ُم��ِع��زِّ َع��ْرَش َول��ي��تَ��ه ي��ْوَم (ِم��ْص��ُر) ب��َع��ْرِش��َك ذَك��َرْت
َج��ن��اِح ِظ��لُّ م��ن��َك ُق��ْط��ٍر ول��ك��لِّ َروَْع��ُة َج��الِل��َك م��ن ُق��ْط��ٍر ك��لِّ ف��ي
ِب��ط��اِح وب��يْ��َن ُربً��ى ب��ي��ن يَ��ْخ��ت��اُل اّل��ذي وال��نَّ��ْه��ُر ��وداُن) و(ال��سُّ (ِم��ْص��ُر) ل��َك
ال��ُف��تّ��اِح ُج��دوِدَك ب��َع��ه��ِد ُغ��ِرَس��ْت أنّ��ه��ا تَ��ْش��ه��د ��ودان) (ال��سُّ وبَ��واِس��ُق
اِح ال��ُم��دَّ َح��ْل��بَ��ِة ف��ي ُم��س��ِج��ٌح أو ص��اِئ��ٌح ب��َم��ْدِح��َك َغ��نَّ��ى إْن َغ��ْرَو ال
اإلْس��ج��اِح م��ع ب��ه ال��َخ��ب��ي��ِر ع��ن��َد ك��ُح��ْس��ن��ه ��ي��اِح ال��صِّ م��ع ال��ِغ��ن��اء ُح��ْس��ُن
األْف��ي��اِح؟ ُم��روِج��ه��ا ب��ي��ن يَ��نْ��س��اُب ونِ��ي��لُ��ه��ا ِم��ْص��َر ُم��ْل��ٌك ل��ك يَ��ُك��ن ل��م أو
واألْرواِح ��َرح��اِت ال��سَّ َم��ْط��ل��وَل��ة ال��رُّب��ا ح��اِل��ي��َة ال��َج��نّ��اِت َم��نْ��ض��وَرَة
األْل��واِح: ع��ل��ى نُ��ِق��َش��ْت م��أْث��ورًة آي��ًة ثَ��راه��ا ف��ي (َع��ْم��ٌرو) ق��ال ق��د
ِم��الِح ُع��ق��وُد ب��تُ��ْربَ��ِت��ه��ا نُ��ِث��َرْت وك��أنّ��م��ا آلل��ئً��ا تَ��راُه بَ��يْ��ن��ا
األتْ��راِح م��َن أْخ��َض��ُره يَ��ش��ف��ي��َك ُزُم��رٌُّد ل��ل��نّ��اِظ��ري��ن ب��ه وإذا
ال��ف��الِّح َم��ح��اِرُث األدي��ِم َش��قَّ س��واَده تَ��ُش��قُّ ِم��ْس��ٌك ب��ه وإذا
ال��ِم��ْف��ت��اِح س��وى َس��بَ��ٍب م��ن يَ��بْ��َق ل��م أْس��ب��ابُ��ه تَ��َه��يّ��أْت ال��بَ��ْرل��م��ان
ِف��ص��اِح ع��ل��ي��َك ب��أْل��ِس��نَ��ٍة تُ��ثْ��ن��ى ل��رع��يّ��ٍة َودي��َع��ٌة يَ��ديْ��َك ف��ي ُه��َو
ال��ِم��ْس��م��اِح ش��ي��َم��ُة ال��ودي��َع��ِة َردُّ ف��إنّ��م��ا (ُف��ؤاُد) ي��ا ال��َودي��َع��َة ُردَّ
بَ��راِح ال��ُوج��وِد ف��ي َم��ك��اٍن وإل��ى ال��ُع��ال إل��ى (ُف��ؤاُد) ي��ا ب��َش��ْع��ِب��َك وان��َه��ْض
ِص��راِح ال��ح��ي��اِة ف��ي َح��قٍّ ُط��الُّب أنّ��ن��ا وال��َخ��الِئ��ُق يَ��ش��ه��ُد ف��ال��ل��ُه
ال��َم��الِّح ك��إبْ��َرِة ��ب��ي��ِل ال��سَّ ل��ُه��دى أم��اَم��ُك��ْم ال��بَ��ْرل��م��اِن َم��ن��اُر ه��ذا
وَف��الِح ِغ��بْ��َط��ٍة م��ن دون��ه م��ن ل��ُك��م ف��م��ا ُم��ْخ��ِل��ص��ي��ن ��ُم��وه ف��تَ��ي��مَّ
ِج��م��اِح ك��لَّ وتَ��ُردُّ ال��َه��َوى تَ��َزُع اّل��ت��ي ه��ي وتِ��ْل��َك ��ورى ل��ل��شُّ ال��َف��ْص��ُل
نَ��واح��ي ب��َغ��يْ��ِر ل��ه��ا ��ب��ي��ُل ال��سَّ ُخ��ِل��َق ف��ك��أنّ��م��ا س��ب��ي��ل��ه��ا ت��ِض��لُّ ال ه��ي
ال��ُم��ْج��ت��اِح ال��غ��اِص��ِب َغ��ْرَب وتَ��ُف��لُّ َع��ُدوُِّك��ْم َك��يْ��َد تَ��ُردُّ — بَ��راَح ال — ه��ي
واِح��ي نَ��ْزَع��ُة تُ��وِح��ي��ه ال ال��رأي ف��ي اس��ِت��ْق��الِل��ُك��ْم ع��ل��ى ��ورى ال��شُّ ف��تَ��َك��نَّ��ف��وا
ب��ن��ج��اِح تَ��ْظ��َف��روا ال��ج��م��اَع��ِة ب��َع��ص��ا ف��اْض��ِربُ��وا ال��ج��م��اع��ة م��ع اإلل��ه َويَ��ُد
ال��ِم��ص��ب��اِح ح��اِم��َل أبْ��َل��ُج، ��بْ��ُح وال��صُّ وَك��ذِّب��وا ع��اِم��ِل��ي��ن رج��االً ك��ون��وا
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األْش��ب��اِح أنْ��َك��ُر ال��تَّ��خ��اذُِل ش��بَ��ُح ف��إنّ��م��ا األُم��ور ف��ي ال��تَّ��خ��اذَُل وَدُع��وا
وتَ��الِح��ي ب��ي��نَ��ن��ا خ��الٍف ب��ِس��َوى ال��َم��دى ب��ن��ا ��ق��اءُ ال��شَّ بَ��َل��َغ م��ا وال��ل��ِه
ل��َم��راِح تَ��ُع��ْد وال ال��ُج��دوِد َم��ْج��َد واس��تَ��ِع��ْد ُح��رٌّ ف��أن��َت (ِم��ْص��َر) ي��اب��َن ُق��ْم
وِك��ف��اِح تَ��ن��اُح��ٍر داُر ُدنْ��ي��اَك ف��ه��ذه ال��ح��ي��اة ف��ي وك��اِف��ْح ��ْر َش��مِّ
ال��ُم��تّ��اِح م��ع ف��اْم��تَ��ْح َرَق��ا ف��إذا ال��َح��ي��ا َع��ذْب م��ن ال��نُّ��ّه��اِل م��ع وانْ��َه��ْل
ب��اإلْل��ح��اِح اإلل��ح��اِح ع��ل��ى واض��ِرْب تَ��ُه��ْن ال َخ��ْط��ٌب ع��ل��ي��َك أَل��حَّ وإذا
ال��ّس��بّ��اِح ري��اَض��ُة ال��ِب��ح��اِر َخ��ْوُض َم��ْوُج��ه��ا تَ��الَط��َم وإْن ال��ح��ي��اَة وُخ��ض
��ْح��ض��اِح ك��ال��ضَّ ال��َغ��ْم��َر تَ��ْح��َس��بَ��نَّ ال راِئ��ًدا َخ��ْط��ِوَك ق��ب��َل ِع��ي��انَ��َك واْج��َع��ْل
ال��نُّ��زَّاِح م��ع وانْ��َزْح ف��اْع��ُده��ا ل��َك وتَ��نَ��كَّ��َرْت َم��َح��لَّ��ٌة اج��تَ��َوتْ��َك وإذا
ِرم��اِح غ��اُب يَ��ْل��وي��َك ال ال��بَ��رِّ ف��ي ب��واِرٍج ن��اُر تَ��ْش��ن��ي��َك ال ال��بَ��ْح��ِر ف��ي
اِح ال��َك��دَّ ط��ب��ي��ع��ة ال��ش��ع��وِب ب��ي��َن ب��ه َس��َم��ْت ك��ي��ف ال��َغ��ْرب��يِّ إل��ى وان��ظ��ْر
ِص��ح��اِح ُه��ن��اَك ب��ِن��يّ��اٍت إال ال��ُم��نَ��ى ال��َغ��ْرب ب��نُ��و بَ��َل��َغ��ْت م��ا وال��ل��ِه
األْرواِح تَ��ن��اُوِح ب��ي��َن وال��َج��وَّ م��اُؤه��ا ��د تَ��ج��مَّ وق��د ال��ِب��ح��اَر َرِك��ب��وا
َل��ّواِح ��َوى ال��شَّ ب��نَ��ّزاِع يَ��رم��ي ��ًج��ا ُم��تَ��أجِّ ال��َح��ص��ى َم��ْص��ه��وَر وال��بَ��ّر
َوق��اِح ال��ُخ��ط��وِب ف��ي وَوْج��ٍه َع��َج��ٍب ��ٍة ب��ِه��مَّ ال��ّزم��اَن ف��ِت��يُّ��ُه��ُم ي��ْل��َق��ى
��ْح��ص��اِح ك��ال��صَّ ل��ديْ��ِه ال��طَّ��ري��ِق َوْع��ُر ُم��غ��اِم��ًرا ال��ِق��ف��اِر أْج��واَز ويَ��ُش��قُّ
ِط��م��اِح ذاِت غ��ي��ِر ب��َع��يْ��ٍن يَ��رن��و راِك��ُد ال��ِك��ن��انَ��ِة ف��ي ال��ِك��ن��انَ��ِة واب��ُن
ال��لَّ��ّم��اِح ك��ال��خ��اِط��ِف وذك��اُؤه ذَك��اءَه — َع��ِل��ْم��َت ك��م��ا — يَ��س��تَ��ِغ��لُّ ال
ال��ُم��نْ��داِح أُج��اِج��ه ب��يْ��َن ال��بَ��ْح��ر ف��ي ُف��راتُ��ه ض��اَع ال��نَّ��ْه��ِر ك��م��اءِ أْم��س��ى
األنْ��واِح م��ع ال��بُ��ْؤَس��ى ف��اِدِح ف��ي تَ��نُ��ْح وال ال��ّزم��اِن َش��ك��َوى ودَْع ف��انْ��َه��ْض
األْرب��اِح ُح��ب��اَل��ُة ال��ّذك��اءَ إّن ِع��زًَّة م��اِل��َك ب��رأِْس ��َر ل��ِم��ِصْ واْربَ��ْح
إْس��ج��اِح وِم��ْن َح��ْزٍم م��ن بُ��ْرَديْ��ِن ل��ه��ا ��ْج ف��انْ��ِسُ رآَس��ًة ُرِزْق��َت وإذا
َق��راِح غ��ي��َر ال��م��اءَ َوَرْدَت ف��ل��َك��ْم ��م��ا ُم��نَ��عَّ ال��َق��راِح ال��م��اءِ م��ن واش��َرْب

سنة مارس ٩ يف (نرشت السياسيّة مرص شؤون يف قصيدة من (29)
١٩٣٢م)

املعاش إىل إحالته بعد حافظ نظمها وقد باشا صدقي إسماعيل وزارة عهد يف قالها
األبيات هذه عىل إالّ منها نعثر لم بيت مائتي نحو تبلغ وكانت ١٩٣٢م سنة يف
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يُ��َض��اُم ِح��م��اُه ف��ي ال��ِك��ن��ان��ِة واب��ُن وع��اُم ُس��ع��اُد ي��ا ع��اٌم َم��رَّ َق��ْد
ُح��ّك��اُم ونِ��ص��ُف��ُه��ْم ال��ب��الَد يَ��ْج��ب��ي ف��ِن��ْص��ُف��ُه��ْم ال��ِع��ب��اِد ع��ل��ى ال��بَ��الءَ َس��بُّ��وا
(َع��الُّم) َج��بَ��ى وم��ا ال��َوزي��ُر) (ِص��ْدق��ي َج��نَ��ى م��ا ال��دُّب��اَرِة) (َق��ْص��ِر إل��ى أْش��ك��و

اإلنجليز: يف ومنها

َس��الُم؟ ال��دِّم��اءِ ب��ع��د وَه��ْل تَ��ْج��ري ِدم��اءَن��ا َش��ِه��ْدَت َه��ْل ل��ل��ُم��ح��اِي��ِد ُق��ْل
ِل��ث��اُم ال��ِخ��ص��اِم ع��ل��ى ال��ح��ي��اَد أّن ل��ن��ا وب��دا ل��ُك��ْم َم��َودَّتُ��ن��ا ُس��ِف��َك��ْت
ِص��م��اُم َك��ْربَ��ُه��نَّ ��َس يُ��نَ��فِّ ح��تّ��ى يُ��تَّ��ق��ى ال َش��رُّه��ا ال��َم��راِج��َل إّن
أح��الُم ف��ِوداُدُك��ْم ب��ِوداِدُك��ْم نَ��ْف��َس��ه يُ��َم��نِّ��ي َم��ْن ف��ي��ن��ا يَ��ب��َق ل��م
ونُ��ض��اُم؟ أْرِض��نَ��ا ف��ي ب��ُك��ْم ِن��ْش��َق��ى أنّ��ن��ا وال��ُم��روءَِة ��ي��اس��ِة ال��سِّ أِم��َن
ِك��راُم ون��ح��ُن نَ��ْح��ي��ا أو َس��نَ��ُم��وُت ُص��ف��وَف��ن��ا ل��ل��ِج��ه��اِد َج��َم��ْع��ن��ا إنّ��ا

باشا: صدقي إسماعيل مخاطبة يف ومنها

وال��ح��اخ��اُم ��ي��ًس وال��ِق��سِّ ال��ش��ي��ُخ ِم��ْح��راِب��ِه ف��ي ال��ل��ه ع��ل��ي��َك وَدع��ا
اآلالُم نَ��ْف��َس��ُه وتَ��نْ��ِس��َف ُغ��َص��ًص��ا ل��ي��ذوَق��ه��ا ض��م��ي��َرُه أْح��ِي ُه��مَّ ال

اإلنجليز: إىل

ِذم��اُم ��ع��وِب ال��شُّ ب��يْ��َن ل��ك��م ف��ك��ان ُم��ْل��ِك��ُك��ْم أس��اَس األْخ��الِق ع��ل��ى بَ��نَ��يْ��تُ��ْم
َس��ق��اُم وَدبَّ َض��ْع��ُف ب��ه��ا وَح��لَّ َق��ْرنُ��ه��ا ش��اَب ق��د األخ��الَق أرى ف��م��ال��ي
َدواُم ال��ّظ��ال��م��ي��َن ل��ُم��ْل��ِك ف��ل��يْ��َس نَ��ْه��ِض��ٍة ب��ْع��َد َع��ثْ��َرًة ع��ل��ي��ُك��ْم أخ��اُف
ِخ��ص��اُم ��تَ��يْ��ِن األمَّ ب��يْ��َن ق��اَم ل��م��ا ُع��ه��وَده َرَع��يْ��تُ��ْم ل��و ِوداًدا أَض��ْع��تُ��ْم
ِوئ��اُم ال��ن��اِغ��راِت ال��ُج��روح وب��ع��د َع��ْه��َده ال��ل��ُه َرَع��ى ال ِح��ي��اٍد أبَ��ْع��َد
َم��الُم ال��ح��ي��اِة ب��اغ��ي ع��ل��ى ف��ل��ي��َس َم��ْوتُ��ن��ا ال��تَّ��ف��اُه��ِم ُح��ْس��ِن ف��ي ك��ان إذا

١٩٣٢م) سنة ١١مارس يف (نرشت السامي املندوب إىل (30)
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ال��ع��اَل��ِم��ي��ن��ا؟ بُ��ْؤَس ال��بَ��طَّ تَ��ص��ي��ُد (ِك��ي��اِد) إل��ى ال��طَّ��ري��ِق ف��ي تَ��َر أَل��م
أِن��ي��نَ��ا؟ تَ��ْس��َم��ْع أَل��ْم ال��بَ��ْل��وى ِم��َن تَ��ْج��ري ال��ن��اِس ُدم��وَع تَ��ْل��َم��ْح أل��ْم
أم��ي��ن��ا َم��نْ��دوبً��ا بَ��َع��ث��وَك وق��د ع��نّ��ا ال��تّ��ام��ي��ِز بَ��ن��ي تُ��ْخ��ِب��ر أل��ْم
يَ��ق��ي��ن��ا؟ ف��ي��ُك��ْم َظ��نُّ��نَ��ا وأْص��بَ��َح ل��ْم��ًس��ا ال��َغ��ْدَر َل��َم��ْس��ن��ا ق��د ب��أنّ��ا
ُم��ح��اِي��دي��ن��ا ال��َخ��ف��اءُ بَ��ِرَح وق��د ف��ل��ْس��تُ��ْم ن��واي��اُك��ْم ع��ن َك��َش��ْف��ن��ا
ص��اِب��ري��ن��ا ِك��راًم��ا ال��ُج��لَّ��ى ل��دى ِم��نّ��ا وتَ��َرْوَن أْم��َرن��ا َس��نُ��ْج��ِم��ُع
ال��ق��اِس��ط��ي��ن��ا وَرْغ��َم ب��ن��ا تُ��ط��ي��ُف ال��ع��وادي َرْغ��َم ��ن��ا َح��قَّ ون��أُْخ��ذُ
ال��ّداِرع��ي��ن��ا يُ��ْع��ي��ي ال��نِّ��ي��راِن م��ن ِن��ط��اًق��ا ق��اَدت��ن��ا َح��ْوَل َض��َربْ��تُ��ْم
��دي��ن��ا ُم��َص��فَّ ب��األُُس��وِد ول��ك��ْن َظ��ِف��ْرتُ��ْم َق��د ال��ُم��روءَِة َرْغ��ِم ع��ل��ى

١٩٣٢م) سنة أبريل ٤ يف (نرشا والحياد األخالق (31)

املرصيّة الشئون يف الحياد يّدعون ذاك إذ اإلنجليز وكان قالها

ِس��يّ��اِن وُم��ص��ابُ��ن��ا ف��ُم��ص��ابُ��ُك��ْم ِح��ي��اِدُك��ْم بَ��ْع��َد األْخ��الَق تَ��ذُك��روا ال
��ْع��ب��اِن ال��شَّ ف��تَ��ألَّ��م أْخ��الَق��ن��ا ِل��تُ��ح��اِرب��وا أْخ��الَق��ُك��ْم ح��اَربْ��تُ��ُم

١٩٣٢م) سنة أبريل ٤ يف (نرشا الحياد ثمن (32)

ال��ِح��ي��اِد؟ ثَ��َم��ُن أْرض��اُك��ُم أم��ا ��وا تَ��ُك��فُّ ول��م ال��ِح��ي��اُد ط��اَل ل��ق��د
ال��ِع��ب��اِد؟ ف��ي ال��تَّ��َح��كُّ��ُم ه��ذا ف��م��ا ِم��نّ��ا تَ��بْ��ُغ��ون م��ا ك��لَّ أَخ��ذْتُ��ْم
ال��رَّم��اِد ذَرَّ ِك��الُه��م��ا ف��ك��ان ولِ��ي��نً��ا م��ن��ك��م ًة ش��دَّ بَ��َل��ْون��ا
وال��ُم��ع��ادي ال��ُم��س��ال��ُم يُ��ْغ��ِن ف��ل��م َزم��انً��ا وع��اَديْ��تُ��ْم وس��اَل��ْم��تُ��ْم
ال��ِج��ه��اِد غ��ي��ُر أم��ام��ن��ا ول��يْ��َس ال��تَّ��َج��نِّ��ي غ��ي��ُر وراءَُك��ْم ف��ل��يْ��َس

١٩٣٢م) سنة أبريل ٢٨ يف (نرشت اإلنجليز إىل (33)

ال��نَّ��س��ي��َم��ا واح��ِرم��ون��ا ال��نَّ��ْج��َم واط��ِم��س��وا ع��نّ��ا ��وءَ ال��ضَّ واْح��ُج��ب��وا ال��نِّ��ي��َل َح��وِّل��وا
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ُرج��وَم��ا أَرْدتُ��ْم إْن ال��َج��وَّ واْم��َل��ئ��وا س��ف��ي��نً��ا أَرْدتُ��ْم إْن ال��ب��ْح��َر واْم��َل��ئ��وا
األدي��َم��ا يَ��ْف��ري ��ْوِط ب��ال��سَّ (ُك��نْ��ُس��تَ��بْ��الً) ِش��بْ��ٍر ك��لِّ ف��ي ل��ل��َع��ْس��ِف وأق��ي��م��وا
َرم��ي��َم��ا َع��ْظ��ًم��ا ال��تُّ��ْرِب ف��ي تَ��َرْون��ا أو ِم��ْص��ٍر َع��ْه��ِد ع��ن نَ��ح��وَل ل��ن إنّ��ن��ا
َج��س��ي��َم��ا َخ��ْط��بً��ا ب��األْم��س وَك��ف��اُك��ْم وَح��م��اُك��ْم ُم��ْل��َك��ُك��ْم ص��اَن ع��اِص��ٌف
َع��ظ��ي��َم��ا َش��أًْوا ��ْرِق ال��شَّ ف��ي وبَ��َل��ْغ��تُ��ْم َف��ُف��ْزتُ��ْم ال��ع��ُدوَّ (أْرم��اَدَة) غ��اَل
ذَم��ي��َم��ا َع��ْه��ًدا ال��نِّ��ي��ل ف��ي وتَ��َرْك��تُ��ْم وبَ��َغ��يْ��تُ��ْم ُه��نَ��يْ��َه��ًة ف��َع��َدْل��تُ��ْم
ال��َح��ِم��ي��َم��ا ال��َح��م��ي��َم يَ��س��ق��ي ا وُودٍّ ُل ال��َع��ْد ل��ه يُ��ق��اُل ُظ��ل��ًم��ا ف��َش��ِه��ْدن��ا
َوِخ��ي��م��ا أْم��َس��ى ال��َم��ص��ي��َر رأيْ��ُت ق��د إنِّ��ي ال��َع��واِص��ف َغ��ْض��بَ��َة ف��اتَّ��ق��وا

١٩٣٢م) سنة يف (نرشت الكاذب الحياد (34)

ال��غ��اِص��ِب نَ��ْق��َض ال��َع��ْه��َد ـ��َت نَ��َق��ْض��ـ ق��ْد ال��دُّب��اَرِة) (َق��ْص��َر
ال��ص��اِح��ِب ُودَّ وأبَ��نْ��َت أْض��َم��ْرتَ��ه م��ا أْخ��َف��يْ��َت
ال��ك��اِذِب ال��ِح��ي��اِد م��َن ِس ل��ل��نُّ��ف��و أْرَوُح ال��َح��ْرُب

مرص عن اإلنجليز جالء (35)

يف سيكون مرص عن اإلنجليز جالء أّن زعم قد كان فرنيس بكاتب تنديًدا قالهما
أكتوبر

ك��ال��َم��ْح��َش��ِر اإلب��ه��اِم ف��ي أْص��بَ��َح ال��ذي ال��َج��الءِ ي��وَم َح��دَّدوا ك��م
ألُْك��تُ��وبَ��ِر) (إب��ري��َل ِك��ذْبَ��َة َج��ْه��ِل��ِه��ْم م��َن ال��طَّ��يْ��ِش َق��ْوُم وَس��نَّ

األجنبيّة االمتيازات (36)

أَرب��ي ف��أْك��بَ��روا وُق��ْل��ُت أَدب��ي ف��أْص��َغ��روا َس��َك��تُّ
َوب��ي؟ ال��رَّج��اءُ ض��اَق ب��ه بَ��َل��ٍد م��ن أْرُج��وُه وم��ا
وال��رُّتَ��ِب؟ األْل��ق��اِب ِس��وى َم��ْف��َخ��َرٌة ِم��ْص��َر) (ف��ي وه��ل
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ُم��ْك��تَ��َس��ِب غ��ي��ِر ب��م��اٍل يُ��ك��اِث��ُرن��ا إْرٍث وذي
ال��لَّ��ِع��ِب ف��ي َج��دَّ ل��َش��ْع��ٍب َم��وِْع��َظ��ٌة ال��رُّوِم��يِّ وف��ي
َرَه��ِب وال ِديَ��ٍة وال َق��َوٍد ب��ال يُ��َق��تِّ��لُ��ن��ا
ال��َع��َط��ِب م��ن ف��تَ��ْح��م��ي��ه رايَ��ِت��ه نَ��ْح��َو ويَ��ْم��ش��ي
َس��بَ��ِب؟ م��ن ال��َف��ْخ��ِر ل��ه��ذا أَم��ا ل��ل��ف��اِخ��ري��ن: ف��ُق��ْل
ال��َح��َس��ِب واِض��َح َرك��ي��نً��ا َرُج��الً بَ��يْ��نَ��ُك��ْم أرون��ي
ُم��ْح��تَ��ِس��ِب؟ ُربْ��َع أرون��ي ُم��ْخ��تَ��رٍع ِن��ْص��َف أرون��ي
واألَدِب؟ ال��َف��ْض��ِل ب��أْه��ِل َح��ْف��الً ن��اِديً��ا أرون��ي
وال��ُك��تُ��ِب؟ ال��تَّ��ْع��ل��ي��م م��ن َم��داِرِس��ُك��ْم ف��ي وم��اذا
وال��ُخ��َط��ِب؟ ال��تِّ��بْ��ي��اِن م��َن َم��س��اِج��ِدُك��م ف��ي وم��اذا
وال��َك��ِذِب؟ ال��تَّ��ْم��وي��ِه س��وى َص��ح��اِئ��ِف��ُك��ْم ف��ي وم��اذا
وال��َح��َرِب ال��َويْ��الِت إل��ى َج��رَّْت أْل��ُس��ٍن َح��ص��اِئ��ُد
ذََه��ِب م��ن ال��َوْق��َت ف��إّن َم��راِق��ِدُك��ْم م��ن ف��ُه��بُّ��وا
��ُه��ِب ال��شُّ دارَة ج��اَزْت ِن) (ال��ي��اب��ا أّم��ُة ف��ه��ذي
ال��ِع��نَ��ِب ب��اب��نَ��ِة وِه��ْم��ن��ا ش��َغ��ًف��ا ب��ال��ُع��ال ف��ه��اَم��ْت

١٩١٩ سنة ثورة يف حافظ شعر من (37)

وَم��ْغ��ن��اِك َم��ْغ��ن��ان��ا األن��ُس وف��ارَق وُدنْ��ي��اِك ُدنْ��ي��انَ��ا بَ��ش��اش��ُة َولَّ��ت
��اك��ي ال��شَّ األْع��َزُل ف��ك��ي��َف ال��س��الِح ش��اك��ي يُ��ط��اِولُ��ه��ا ال أُُس��وٌد دون��ي َح��م��اِك
تَ��ح��اي��اِك ع��ن ح��تّ��ى ال��ق��وَل أْم��ِس��ك أن وُق��ّوتِ��ه��م َض��ْع��ف��ي ع��ل��ى ��م��ون��ي وَج��شَّ
ِذك��راِك ح��اول��ُت إذا ال��ف��ؤاد ه��ج��ُس يُ��خ��ط��ئُ��ه ل��ي��س رق��ي��بً��ا ل��ي وأْرَص��دوا
ب��َريَّ��اِك ج��ازت إن ال��ش��م��ائ��ل ن��ف��َح ويَ��م��ن��ع��ن��ي أن��ف��اس��ي تَ��َردُّد يُ��ْح��ص��ي
ب��نَ��ْج��واِك ال��بَ��ل��وى ف��ي تَ��ع��لَّ��ل��ُت وك��م وَس��ْل��وتِ��ه��ا ال��نَّ��ْج��وى م��ن ح��تّ��ى ُم��ِن��ع��ُت
ال��زاك��ي ُح��بُّ��ِك إالّ ال��ح��ت��ِف َم��واِرَد ويُ��وِرُدن��ي نَ��ْف��س��ي ع��ل��ى يَ��أت��ي ك��اد م��ا
َم��ث��واِك ال��ق��ل��ِب َخ��َل��ج��اِت ف��ي وَق��رَّ غ��اي��تُ��ه ال��ن��ف��س وراءَ م��ا تَ��ن��اَوَل��ْت
أّف��اِك ك��لِّ وَدْع��وى ال��وش��اِة ق��وُل وأْرَم��َض��ن��ي ُس��وءًا ب��ي أه��لُ��ِك وظ��نُّ
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َرع��اي��اِك أْوف��ى ِم��ْن ب��األم��س وك��اَن ب��َدالً واب��ت��َغ��ى َغ��ْدًرا َع��نْ��ِك َس��ال ق��ال��وا
ال��ح��اك��ي ب��ه��ا يَ��ْس��ُم��و وال ال��ري��اِض َزْه��ُر تُ��ن��اِف��ُح��ه��ا ال ش��وٍق أح��ادي��ُث ل��ي ك��م
ف��اِك َع��طَّ��َرْت ق��د وك��م ِح��م��اك إل��ى ب��ه��ا ال��رواُة ط��اَر ف��ك��م تُ��ن��ِك��ري��ه��ا إن
اِك َف��دَّ ب��ال��نَّ��ْف��س وَم��ْن ع��ن��ك َص��دَّ َم��ن ان��َح��َس��َرْت ال��َغ��ْم��َرُة م��ا إذا س��تَ��ع��َل��م��ي��ن
نُ��ع��م��اِك ع��ه��َد إس��اري ف��ي أُخ��ن ول��م َوتَ��ري خ��انَ��ن��ي أن ع��ل��ى ع��ن��ِك َرَم��يْ��ُت

عباس الخديو إىل حافظ من برقيّة (38)

االحتفال يوم العثمانية الخالفة لدولة التابعة أدرنة مدينة بسقوط األنباء جاءت
الربقية هذه حافظ فأرسل باشا، جالل األعظم الصدر نجل إىل الخديو كريمة بزفاف

الخديو: إىل

ي��تَ��َرنَّ��ُم وتَ��اِب��ٌع يَ��نُ��وُح، َم��ِل��ٌك ال��م��أت��ُم َق��اَم وه��ن��اك ه��ن��ا، ع��ي��ٌد
َدُم ل��ل��َق��تْ��َل وه��ن��اك ف��رح��ٍة، َدُم ه��ن��ا ف��ه��ا ال��دم��اءَ ت��ل��ك أرى َع��َج��بً��ا

تلك يف اإلسالمي وللعالم للخليفة مشاركة الزينات معالم بإزالة الخديو فأمر
النكبة.

عابدين وقصري الدوبارة قرص (39)

وصاحب االحتالل ممثل الربيطاني املعتمد فيه يقيم الذي القرص هو الدوبارة قرص
البالد. يف الفعلية السلطة

للسلطان الخاضع و الرشعية السلطة صاحب الخديو قرص هو عابدين وقرص
اإلنجليزي.

الحاكمني. كال بني مقارنة حافظ بعقد البيتني هذين ويف

يَ��ْح��ِج��ُل اإلم��ارِة ق��ص��ِر ف��ي وال��ذئ��ُب راب��ًض��ا ل��ل��ي��ِث��ك م��ا ال��دوب��ارِة ق��ص��َر
ي��ع��ِق��ُل ال َم��ن يَ��ُس��وُد ك��ي��ف ف��ع��ِج��ب��ُت ُع��واءَُه ب��ع��اب��دي��َن س��م��ع��ُت إن��ي

مرص: ملك فؤاد إىل مرص شاعر حافظ من
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م��م��ل��وك��ا ل��ع��رِش��ِه َويَ��ْرَق��ى َج ال��ت��ا يُ��ل��بَ��ُس ِب��َرْغ��ِم��ِه م��ل��ي��ًك��ا ي��ا
أب��وك��ا ال��خ��راَب ��َد َم��هَّ ف��ل��ق��د م��ص��ٍر ت��خ��ري��َب يَ��داَك ��ْت أتَ��مَّ إن
بَ��نُ��وَك��ا ع��ل��ي��ه ي��أت��ي — ق��ري��ِب ع��ن ذم��ي��ًم��ا م��ض��ي��ت إذا — ش��ي��ئً��ا أبْ��ِق
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بطنطا املحامي بك الشيمي محّمد إىل (1)

سلك يف انتظامه قبل شبابه أّول يف بمكتبه يعمل وكان البيتني، هذين حافظ قال
بينهما وقع لخالف تركه ثّم الحربيّة، املدرسة

َع��َج��ب��ا وال ��ي��م��ي) (ال��شِّ أس��ت��اِذن��ا ب��ب��اب َط��َم��ًع��ا أْف��َرْغ��تُ��ُه ق��د َح��ظِّ��َي ِج��راُب
واَح��َربَ��ا ال��َح��ْس��راِت م��ن ف��ق��ال ّم��َم؟ ل��ه: ف��ق��ل��ُت َم��ْم��ل��وءٌ وه��و ل��ي ف��ع��اَد

البََرش أبي آدم إىل (2)

َض��ري��َح��ا أن��اِم��لُ��ن��ا َخ��طَّ��ْت وَك��ْم َش��ق��اءً ِن��ْل��ن��ا ك��م ال��طِّ��ي��ِن َس��ل��ي��َل
ال��ذَّب��ي��َح��ا (إْس��ح��اَق) ب��ال��َك��بْ��ِش َف��َدْت ح��تّ��ى األيّ��اُم ب��ن��ا أْزَرْت وك��م
(ال��َم��س��ي��َح��ا) ال��َق��ْوِم ي��ِد ف��ي وأْل��َق��ْت ال��َم��وال��ي بَ��يْ��َع (يُ��وُس��ًف��ا) وب��اَع��ْت
��ح��ي��َح��ا ال��صَّ ال��ُودَّ تَ��ْم��نَ��ْح��ُه��ُم ول��م ال��ب��راي��ا ع��ل��ى َج��نَ��يْ��َت (نُ��وًح��ا) وي��ا
ُم��ري��َح��ا ل��ُه��ْم ف��ُك��نْ��َت تَ��َرْك��تَ��ُه��ُم َه��الَّ ال��ُف��ْل��ِك ف��ي َح��َم��ْل��تَ��ُه��ْم َع��الَم
ال��َم��ِن��ي��َح��ا ال��ِق��ْدَح َس��ْه��م��َي وص��اَدَف ال��ُم��َع��لَّ��ى ال��ِق��ْدَح رف��اق��َي أص��اَب

١٩٠٠م) سنة نوفمرب ٢٣ يف (نرشا الحزينة النفس (3)

روسو) جاك (جان عن مرتجمان بيتان
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��ق��اءْ ال��شَّ وه��ذا وال��بَ��ْل��َوى ل��ل��ُح��ْزِن ف��أْرَص��ْدتَ��ه��ا نَ��ْف��ًس��ا ل��ي َخ��َل��ْق��َت
ال��َه��ن��اءْ َط��ْع��َم تَ��ْع��ِرُف َل��ع��لَّ��ه��ا األس��ى يَ��ُش��بْ��ه��ا ل��م ب��نَ��ْف��ٍس ف��ام��نُ��ْن

١٩٠٠م) سنة ديسمرب ٣١ يف (نُرشت جدوى بال سعٌي (4)

باملوت ذلك من الراحة ويتمنّى وإباءه، وبؤسه املتواصل سعيه يصف

ال��تَّ��نَ��دَُّم��ا إالّ أْع��َق��بْ��ُت وم��ا وُع��ْدُت ال��دَّم��ا أنْ��تَ��ِع��ُل ِك��ْدُت أْن إل��ى َس��َع��يْ��ُت
تَ��َه��دَّم��ا م��ا بُ��نْ��ي��اِن��ن��ا م��ن تَ��َه��دََّم ب��ه اّل��ذي ال��ق��اِس��ط��ي��ن َع��ْه��َد ال��ل��ُه ل��َح��ى
ُم��ْس��ِل��َم��ا تَ��ُك وال ِم��ْص��ريٍّ��ا تَ��ُك ف��ال ب��ي��ن��ه��ْم ��ع��اَدَة ال��سَّ تَ��ْل��َق��ى أْن ِش��ئْ��َت إذا
وَم��ْغ��نَ��م��ا أنْ��ًس��ا ال��َق��بْ��ِر ظ��الِم ف��ي َرأى ُم��َودٍِّع َس��الَم ال��دُّن��ي��ا ع��ل��ى َس��الٌم
ِم��نْ��ه��َم��ا َف��َويْ��الُه األخ��رى س��اءَت ف��إْن ب��أْخ��ِت��ه��ا ف��ه��اَم األوَل��ى ب��ه أَض��رَّْت
يَ��تَ��َح��طَّ��م��ا أْن ق��بْ��ل َح��ي��ات��ي ِس��راَج وأْط��ِف��ئ��ي نُ��ْك��بً��ا ال��م��وِت ري��اَح ف��ُه��بِّ��ي
أْع��َص��َم��ا ل��ل��ُح��رِّ ال��م��وَت رأي��ُت ول��ك��ْن ف��ض��ائ��ل��ي زم��ان��ي م��ن َع��َص��َم��تْ��ن��ي ف��م��ا
تَ��تَ��ألَّ��م��ا ل��ن ال��ي��وِم بَ��ْع��د ف��إنّ��َك األس��ى ��َك َع��ضَّ إذا تَ��ْج��َزْع ال ق��ل��ُب ف��ي��ا
َدم��ا وال تَ��ْس��ُك��ب��ي��ن َدْم��ٍع َس��يْ��ل ف��ال ل��َم��دَم��ع��ي ال��ُج��م��وُد آَن ق��د َع��يْ��ُن وي��ا
وأنْ��َع��م��ا ال��َج��م��ي��َل أْول��ى ِم��نَّ��ٍة ل��ذي َم��رًَّة ال��بَ��ْس��َط َك��لَّ��ْف��تُ��ِك م��ا يَ��ُد وي��ا
وأْك��َرم��ا ال��طُّ��روِس ف��ي أْح��ل��ى ك��ن��ِت وإْن ال��ِب��َل��ى أنْ��ُم��ِل ف��ي أْح��الِك م��ا ف��ل��ل��ِه
ُس��لَّ��م��ا ال��ِع��زِّ إل��ى إال تَ��ْرت��ق��ي ول��م ل��َم��ذَلَّ��ٍة ب��ي ِس��ْرِت م��ا َق��َدم��ي وي��ا
ُم��ْك��َرَم��ا م��ات َم��ْن ال��ق��وِم ك��ري��َم ب��أّن واع��َل��م��ي ال��م��وِت ع��ل��ى َس��يْ��ًرا تُ��بْ��ِط��ئ��ي ف��ال
ُم��ْع��َل��م��ا ال��م��ج��َد أْل��بَ��َس أن ��ْم��ِت��ن��ي وَج��شَّ وال��رض��ا ال��ص��ب��َر ��ْم��تُ��ِك َج��شَّ ك��م نَ��ْف��ُس وي��ا
أتَ��َق��دَّم��ا أْن ال��ق��وِم ب��ي��ن اس��َط��ع��ُت وم��ا َط��ْع��ِم��ه ُم��رَّ تَ��ْس��تَ��ْم��ِرئ��ي أْن اس��َط��ْع��ِت ف��م��ا
وَم��ْط��َع��َم��ا َم��ذاق��ا أْح��ل��ى ال��رَّدى ف��إنَّ ��ل��ي ف��تَ��َج��مَّ ب��ي��ن��ن��ا ِف��راٌق ف��ه��ذا
وارتَ��م��ى ال��َه��مُّ أن��ح��ائ��َك ف��ي ج��اَل وَك��ْم ِض��ي��ق��ٌة ب��ذاِت��َك َح��لَّ��ت َك��ْم َص��ْدُر وي��ا
ُم��بْ��َرَم��ا؟ ِب��تَّ إن ال��َك��ْرَب ع��ن��َك ��ُس تُ��نَ��فِّ ف��ْس��َح��ًة ال��َق��بْ��ِر ِض��ي��ق��ِة ف��ي تَ��َرى ف��ه��الَّ
وَس��لَّ��م��ا ع��ل��ي��ن��ا أْوَف��ى ص��اح��ٍب ع��ل��ى تَ��ح��يّ��ٍة ِب��َردِّ تَ��بْ��َخ��ْل ال َق��بْ��ُر وي��ا
أْس��ق��م��ا ال��َح��يِّ ف��ي ال��ُودَّ رأي��ُت ف��إنِّ��ي زائ��ًرا ل��ل��َم��يْ��ِت ال��َح��يُّ يَ��أت��ي وه��ي��ه��اَت
��م��ا يَ��مَّ أي��ن ��رى ال��سُّ م��ن��ه أَخ��ذَْت وق��د ُس��ْه��ُده ط��ال اّل��ذي ال��نَّ��ج��ُم وي��أيُّ��ه��ا
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ُك��لَّ��م��ا واأليْ��َن ��ْه��َد ال��سُّ م��ن��ك ت��ع��لَّ��َم ُم��ن��اِدٍم ُع��ه��وَد تَ��نْ��س��ى ال َل��ع��لَّ��َك

١٩٠٠م) ١٣١٨هـ–سنة سنة (نرشت الكّد بعد اإلخفاق (5)

الشكوى يف أخرى معان إىل ويشري والعرب، الرتك مجد ينعي وفيها

وال��نَّ��َص��ب األس��ف��اِر م��َن أَص��بْ��َت م��اذا
وال��َخ��بَ��ِب؟ ال��َوْخ��ِد ب��يْ��َن ال��ُع��ْم��َر وَط��يِّ��َك

َك��ثَ��بً��ا وال َه��ْونً��ا ال تَ��ْط��لُ��ُب نَ��راَك
نَ��َش��ِب وال م��اٍل ِم��ْن ل��ك نَ��َرى وال

ع��ل��ى ال��َم��الِم أنْ��ي��اَب تُ��ْط��ِع��م��ان��ي ال
ال��َع��َج��ِب َم��ْه��ِب��ُط ف��إنِّ��ي ال��ِع��ث��اِر ه��ذا

ِج��ئْ��تُ��ُه��ُم ي��وَم ب��ي َط��َرح��وا ل��و َوِدْدُت
ال��َع��َط��ِب َم��ْس��َرِح ف��ي أو ال��ُح��وِت َم��ْس��بَ��ِح ف��ي

أك��اِب��ُده م��ا الَق��ى (م��اِن��َي) َل��ع��لَّ
��َج��ِب ال��شَّ ع��اَل��ِم م��ن تَ��ْع��ج��ي��َل��ن��ا ف��َودَّ

أُنْ��ِف��ُق��ه ِب��تُّ ش��ب��ابً��ا أْح��تَ��َس��بْ��ُت غ��نِّ��ي
تَ��ِش��ِب ول��م ال��دُّن��ي��ا ش��ابَ��ِت وَع��ْزَم��ًة

ق��اِئ��ل��ٌة واآلراُم ال��ِب��ي��ِد ف��ي ِه��ْم��ُت ك��م
ب��ال��لَّ��َه��ِب األْرِض أدي��َم تَ��رم��ي ��م��ُس وال��شَّ

ن��اِع��س��ٌة وال��تُّ��ْرُب ال��دُّج��ى َل��ِب��ْس��ُت وك��م
ال��نُّ��َوِب َل��َدى َج��أْش��ي م��ن ُ أْه��َدأ وال��لَّ��يْ��ُل

ويَ��ْح��َس��بُ��ن��ي أم��ري م��ن يَ��ْع��َج��ُب وال��نَّ��ج��ُم
��ُه��ِب ال��شُّ ��بْ��َع��ِة ل��ل��سَّ ث��ام��نً��ا ��رى ال��سُّ ل��دى

َف��ِت��ئَ��ْت وم��ا َم��ْج��دوٍد غ��ي��ُر ل��ك��نّ��ن��ي
األَرِب ع��ن تُ��ْق��ص��ي��ن��ي ال��َم��ق��ادي��ِر يَ��ُد

ُم��َط��رََّح��ٌة وآم��ال��ي َغ��َدْوُت وق��د
ال��ذنَ��ِب ف��ي ��بِّ ل��ل��ضَّ م��ا أم��وري وف��ي
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م��اِن��َع��ت��ي ��ْرِق ل��ل��شَّ ِن��ْس��بَ��ت��ي تَ��ُك��ْن ف��إْن
وال��َع��َرِب ال��تُّ��ْرِك ل��َم��ْج��ِد ف��واًه��ا َح��ظٍّ��ا

اخ��تُ��ِرَط��ْت إذا ك��ان��ت ل��ه��ْم وق��اِض��ب��اٍت
ال��رََّه��ِب م��َن ثَ��ْوٍب ف��ي ال��َغ��ْرُب تَ��َدثَّ��َر

َه��َم��َدْت م��ا ��رِق ال��شَّ ف��ي ل��ه��م وَج��ْم��رٍة
وال��َك��ِذِب ال��َخ��تْ��ِل رم��اُد َع��اله��ا وال

َم��واِرُده تَ��ْح��لُ��و ال (ال��نِّ��ي��َل) أرى م��ت��ى
ُم��ْرتَ��ِق��ِب ل��ل��ِه ُم��ْرتَ��ه��ٍب ل��غ��ي��ر

ذُِك��َرْت إذا ح��اٍل ف��ي (ِم��ْص��ُر) َغ��َدْت ف��ق��د
ال��رَّط��ِب ب��ال��لُّ��ؤلُ��ؤ ل��ه��ا ُج��ف��ون��ي ج��اَدْت

ب��ه��ا أل��مَّ م��ا ِذك��ري ع��ن��َد ك��أنّ��ن��ي
وال��َه��َرِب ال��َم��ْوِت ب��ي��ن َد تَ��ردَّ َق��ْرٌم

ٌ ُم��تَّ��َك��أ ��ْج��ِن ال��سِّ ف��ق��اُع نَ��َط��ْق��ُت إذا
تَ��ِط��ِب ل��م ال��نَّ��ْف��َس ف��إّن َس��َك��تُّ وإْن

وراِئ��ُح��ن��ا غ��ادي��ن��ا ال��َف��ْق��َر أيَ��ْش��ت��ك��ي
ال��ذََّه��ِب ِم��َن أرٍض ع��ل��ى نَ��م��ش��ي ون��ح��ن

َظ��ِف��َرْت ق��د ك��اإلْس��َف��نْ��ِج (ِم��ْص��َر) ف��ي وال��َق��ْوُم
ل��ُم��ْح��تَ��ِل��ِب َض��ْرًع��ا يَ��تْ��ُرك��وا ل��م ب��ال��م��اءِ

ل��ن��ا ال��ج��ف��اءُ ه��ذا م��ا ُع��ث��م��اَن) آَل (ي��ا
ال��ُك��تُ��ِب وف��ي إْخ��واٌن ال��ل��ِه ف��ي ون��ح��ُن

تُ��خ��اِل��ُف��ن��ا ألْق��واٍم تَ��َرْك��تُ��م��ون��ا
واألَدِب واألخ��الِق وال��َف��ْض��ِل ال��دِّي��ن ف��ي

١٩٠٢م) سنة يونيه يف (نرشت فائت عىل حرسة (6)

َم��آق��ي��ن��ا ف��ي َدْم��ٍع ب��ق��يّ��َة إال ب��أيْ��دي��ن��ا ال��دُّن��ي��ا م��ن ش��يءٌ يَ��ب��َق ل��م
َري��اِح��ي��ن��ا ك��نّ��ا ال��ُع��ال يَ��م��ي��ِن وف��ي ف��ان��َف��َرَط��ْت ال��دَّْه��ِر ِج��ي��ِد ِق��الَدَة ك��نّ��ا
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َم��غ��ان��ي��ن��ا ف��ي إالّ ال��ُش��ْم��ُس تُ��ْش��ِرق ال ش��اِم��خ��ًة ال��ِع��زِّ ف��ي َم��ن��اِزلُ��ن��ا ك��ان��ت
س��اِق��ي��ن��ا أق��داُح ُم��ِزَج��ْت م��اِئ��ه م��ن ل��و (ال��َم��َج��رَِّة) نَ��ْه��ِر ُم��نَ��ى أق��ص��ى وك��ان
أع��ادي��ن��ا ِم��ْن يَ��ب��دو ك��ان َم��ْن ل��َرْج��ِم ��رًة ُم��َس��حَّ ك��ان��ت أنّ��ه��ا ل��و وال��ُش��ْه��ب
وتُ��ْل��ه��ي��ن��ا ال��ّدن��ي��ا وتَ��ْخ��َدُع��ن��ا َش��ْزًرا تَ��ْرُم��ُق��ن��ا ال��دَّْه��ِر وُص��روُف نَ��َزْل ف��ل��م
يُ��واِس��ي��ن��ا ِخ��لٌّ وال ص��دي��ٌق وال نَ��َش��ٌب وال ج��اٌه وال َغ��َدْون��ا ح��تّ��ى

١٩٣٢م) سنة فرباير ٢٦ يف (نرشت الشباب وداع (7)

ثّم شبابه، أيّام بعض فيها قىض الجيزة يف مزارع وسط دار يف القصيدة هذه قال
صدره وجاش ذكريات، نفسه يف فتحّركت عنها تحّوله من طويل عهد بعد بها َمّر

األبيات بهذه

أنْ��س��اُه ل��س��ُت َع��يْ��ٌش ف��ي��ِك ب��ي وَم��رَّ أذُْك��ُره ل��س��ُت َع��يْ��ٌش ف��ي��ِك ب��ي َم��رَّ ك��م
ِذْك��راُه َودَّْع��ُت وم��ا ال��ّش��ب��اب م��َن ب��ه َع��ِل��ْق��ُت م��ا ب��ق��اي��ا ف��ي��ِك َودَّْع��ُت
وأُْخ��راُه أوالُه ال��تَّ��ب��اري��ح م��ن َك��ِب��دي أْق��َرَح��ْت م��ا ع��ل��ى إل��ي��ه أْه��ف��و
أّواُه وال��َق��ْل��ُب ج��يَّ��اش��ٌة وال��ن��ف��ُس َط��يِّ��َع��ٌة ال��َع��يْ��ِن وُدم��وُع َل��ِب��ْس��تُ��ه
أْل��ق��اُه ال��ِع��الِّت ع��ل��ى َع��يْ��ٍش وُم��رِّ أُك��اِب��ُدُه َوْج��ٍد ع��ل��ى َع��ْون��ي ف��ك��ان
أْه��واُه ك��ن��ُت ح��ب��ي��ٌب َع��ْه��دي خ��اَن أو أْص��َح��بُ��ه ك��ن��ُت ص��دي��ٌق ُودِّي خ��اَن إْن
أْغ��الُه ��يْ��ِب ال��شَّ ونُ��ض��وُب َل��ْه��َف��ت��ي، وا ب��ه ال��َغ��ن��اءِ يَ��نْ��ب��وُع ال��دَّْم��َع أْرَخ��َص ق��د
َح��ن��اي��اُه ف��ي ُح��ْزنً��ا ��واب��ُق ال��سَّ م��ن��ه َغ��َس��َل��ْت وك��م ق��ل��ب��ي ع��ن ال��دم��ُع َح َروَّ ك��م
ف��أْف��ن��اُه َرْغ��م��ي ع��ل��ى ال��َم��ش��ي��ِب َف��ُم ��َف��ه تَ��رشَّ ح��تّ��ى يَ��ُده م��ا أْدِر ل��م
تَ��أْب��اُه ُك��ن��َت ذُلٌّ األْس��ِر ف��ف��ي ُح��رٍّا ف��ِع��ْش ال��ِم��الِح َق��يْ��ِد م��ن تَ��ح��رَّْرَت ق��ال��وا
وأْح��ن��اُه ع��ن��دي أْرَف��ق��ه ك��ان م��ا َص��راَم��تُ��ه داَم��ْت َل��يْ��تَ��ه ي��ا ف��ُق��ْل��ُت
ال��ل��ُه ص��اَغ��ُه َق��يْ��ًدا أُْف��َل��ُت وك��ي��ف أْف��َل��تُ��ه ل��س��ُت ب��َق��يْ��ٍد م��ن��ه ْل��ُت بُ��دِّ
أْس��راُه األْم��واِت ف��ف��ي ال��َم��ش��ي��ُب أّم��ا َج��ِه��دوا وإْن أْح��ي��اءٌ ��ب��ابَ��ِة ال��صَّ أْس��رى

إىل ويتشّوق حّظه يشكو أصدقائه بعض إىل السودان من بها (كتب وقال:
مرص)
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وق��ال:

الظلم شكَوى (8)

ال��بَ��َش��ْر أَظ��َل��ِم ِم��ْن وه��و (َس��ُدوٍم) ب��َج��ْوِر بَ��يْ��نَ��ن��ا تُ��ْض��َرُب األْم��ث��اُل ك��انَ��ِت ل��ق��د
(ُع��َم��ْر) ُح��ك��وَم��ِت��ه ف��ي (ب��َس��دوٍم) إذا ُظ��ْل��ِم��ِه��ْم آي��اُت ال��َك��ْوِن ف��ي بَ��َدْت ف��ل��ّم��ا

له: مرض يف وقال

األْل��َم��ع��ي؟ ال��َف��تَ��ى أيْ��َن ق��ي��َل: وال ع��ائ��ُد ع��اَدن��ا ف��م��ا َم��ِرض��ن��ا
ِم��ْس��َم��ِع ع��ل��ى َل��ْف��ٌظ َخ��فَّ وال ك��اِت��ٍب إل��ى ِط��ْرٌس َح��نَّ وال
ال��ُم��دَّع��ي ع��ل��ى ال��ك��الُم وه��ان ��ك��وت ال��سُّ ع��ل��ي��ن��ا ف��َع��زَّ َس��َك��تْ��ن��ا
ف��اْرِج��ع��ي ال��َه��َوى ل��َع��ْه��د َرَج��ْع��ن��ا ب��ال��زوال آذَنَ��ْت َدْوَل��ًة ف��ي��ا
يَ��ِع��ي ف��ؤاٌد ��ل��وِع ال��ضُّ وب��ي��ن ال��نَّ��س��ي��ب َس��َل��ْون��ا تَ��ْح��ِس��ِب��ي��ن��ا وال

الفضائل سجن (9)

َل��يْ��تَ��ن��ي وي��ا ل��يْ��تَ��ُه��نَّ ف��ي��ا وأْش��َق��يْ��نَ��ن��ي ب��نَ��ف��س��ي نَ��ِع��ْم��َن
وأْظ��َم��أْنَ��ن��ي يْ��نَ��ه��نَّ ف��َروَّ ال��نُّ��ف��وس ب��ِخ��ْص��ِب نَ��َزْل��َن ِخ��الٌل
ال��َغ��ن��ي وتِ��ي��َه ال��َح��ل��ي��ِم وَص��بْ��َر ال��َك��ري��م إب��اءَ م��نِّ��ي تَ��َع��وَّْدَن
أنْ��ثَ��ن��ي وم��ا يَ��نْ��ثَ��ِن��ي��َن ف��م��ا ال��ُخ��ط��وب ِن��زاَل وَع��وَّْدتُ��ُه��نَّ
ف��نَ��بَّ��ْه��نَ��ن��ي ب��َع��ْزم��ي أَه��بْ��َن ��ب��اب ال��شَّ ب��َل��يْ��ِل َل��َه��ْوُت م��ا إذا
َج��ن��ي ب��َرْوٍض م��نِّ��ي ويَ��ْم��َرْح��َن َق��دِِّه��ّن ف��ي أْم��َرُح ِزْل��ُت ف��م��ا
يَ��نْ��َح��ن��ي أْن ُع��ودي وأْوَش��َك ��ب��اب ال��شَّ زم��اُن تَ��َولَّ��ى أْن إل��ى
ف��اْس��تَ��يْ��ِق��ن��ي أْم��ِرِك ب��َم��ْع��ق��وِد تُ��وِق��ن��ي��ن ال ك��ن��ِت إْن نَ��ْف��ُس ف��ي��ا
تُ��ْس��َج��ن��ي أْن ال��ج��دي��َرُة وأن��ِت ال��نُّ��ف��وس ِس��ْج��ُن ال��ف��ض��ي��ل��ُة ف��ه��ذي
تَ��ح��َزن��ي وال اإلس��اِر؟ ل��ي��ال��ي تَ��نْ��َق��ض��ي م��ت��ى تَ��س��أل��ي��ن��ي ف��ال

230



الّشكوى

عبده محّمد الشيخ اإلمام األستاذ إىل كتاب (10)

السودان من إليه به كتب
فوَق به ِتيهي وِمْن ْلَسبيل، والسَّ الَجنَّة بني وَْعِده من وأنا سيِّدي، إىل كتابي
النَّوائب وبني بيني ما وَقطَّْعُت الُحبُور؛ وتََسلَّْفُت ور، الرسُّ ْلُت تََعجَّ وقد واإلْكليل؛ النَّثَْرِة

ق��الئ��ُل َل��ي��اٍل إال ِم��ْح��نَ��ت��ي ف��م��ا َس��ِم��ْع��تُ��ه ق��د ب��اّل��ذي أْه��ل��ي ��ْرُت وبَ��شَّ
نُ��ن��اِزُل م��ا َدْه��ِرن��ا ِم��ْن ل��ن��ا ف��ل��ي��َس َم��ش��ي��ئ��ٌة ف��ي��ن��ا ��ي��ِخ ل��ل��شَّ ل��ه��ْم: وق��ل��ُت

قال ما أُقْل فلْم بالنَّعامة؛ والحاِرِث مصاَمة، بالصَّ الزَّبيديِّ ِثَقِة بني فيه وَجَمْعُت
ِرْفَده: وَحَجب وَْعَده، نََيس حني لصاِحِبه الُهذَيلُّ

ُل أَتَ��َع��زَّ اّل��ت��ي ع��اِت��َك��َة داَر ي��ا

بِذْكِر صوتي وأُمدُّ الَعبّاسيّة؛ ْولِة الدَّ ُشجاَع وريَّة، َعمُّ يف األخيذَِة نداءَ أناديه بل
عىل املالِّح اعتماَد والُقْرب، البُْعد يف عليه وأْعتَِمُد أذاِنه؛ يف َصْوتَه امُلَؤذِِّن َمدَّ إحسانه،

الُقْطب. نَْجَمِة

ق��اِف��ُل؟ أنْ��َت َم��ت��ى أْم��ري: وه��اَل��ُه��ُم ال��نَّ��َوى ه��اَل��ن��ي وق��د أَص��يْ��ح��اب��ي وق��ال
آِه��ُل ��ع��ادِة ب��ال��سَّ وَربْ��ع��ي َق��ري��ٌب ف��أْوبَ��ت��ي اإلم��اُم ش��اءَ إذا ف��ق��ل��ُت:

يل ويَنُظُر الَفْرتة؛ تلَك أَجُل ويَنَْطوي الَغْمرة، هذه تَنَْحِرسَ حتّى ُمتماِسٌك وهأنا
فيه اّلذي َوْكري إىل وتَُردُّني الرَّْجع؛ ذاِت إىل دْع، الصَّ ذاِت من تَْرَفُعني نَْظَرًة سيِّدي

أهِلها. إىل األماناِت الَويفِّ وَردَّ أْصِلها، إىل امُلْزِن َقْطَرَة الشمِس ردَّ َدَرْجُت

آُم��ُل أن��ا اّل��ذي ف��ال��ِع��زُّ ش��اءَ وإْن َرَج��ْوتُ��ه ق��د اّل��ذي ف��ال��ُق��ْرُب ش��اءَ ف��إْن
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ال��َغ��واِئ��ُل تَ��ُغ��وَل ح��تّ��ى ال��نَّ��وى ب��َق��يْ��ِد أَزْل ل��م (ُرْؤبَ��َة) ق��اُف ف��إنِّ��ي وإال

بني الُحوت؛ َجْوِف يف وامُلغاِضِب التّابوت، يف الَكليم ُحلوَل وداَن السُّ َحَلْلُت فلقد
يف والكافر الّعذاب تَنُّوِر يف الَوزيِر ُحلول بل ال، والوْحدة. والَوْحَشِة ّدة، والشِّ يق الضِّ

الَغيْظ. وناِر الَقيْظ، ناِر ناَرين: بني الِحساب؛ يوِم َمْوِقف

ذاِه��ُل وال��َع��ْق��ُل ��بِّ ال��ضَّ ِدم��اَغ يُ��ذي��ُب َج��ْم��رُه وال��َق��يْ��ُظ ��ي��ِخ ال��شَّ ب��اس��ِم ف��ن��اَديْ��ُت
ال��بَ��الِب��ُل وتَ��ْش��دو ف��ي��ه ��ب��ا ال��صَّ تَ��ِدبُّ وَم��نْ��َه��ٍل َرْوٍض ب��ي��ن ك��أنِّ��ي ف��ِص��رُت

ما إزاَلِة عن الَجديَدين؛ يُد ْت وَقُرصَ النَّْجَمنْي، ِهّمُة َقَعَدْت وقد إليه أكتُُب واليوَم
منه وء السُّ بواِدُر وبََدَرْت عيلَّ، ِضْغِنه ِضبُّ نََمى فلقد الَعنيد، الَجبّاِر ذلك نَْفِس يف
كلَّما الجحيم، أْهِل ُجلوُد كأنَّها وآالمي الَحميم، وساءَ الَعُدوَّ َرسَّ كما فأْصبَْحُت إيلّ؛
هاِب الشِّ أثَِر من ُع أْرسَ الزَّوال إىل آمايل وُمْلُك وأْمَسيُْت أديم؛ د تَجدَّ أديٌم منها نَِضَج
تلك ُوجوه يف فنََظْرُت املاء؛ َحباِب من أَحثُّ االْضِمْحالل إىل َصْربي وَدْوَلُة ماء، السَّ يف

باِبك. غري عىل ِفراَستي تَِقْف فَلْم والُفؤاد؛ الَعنْي َلفارُس وإنِّي الِعباد،
تَتَهاَدى ألْصبََحْت باللُّعاب؛ منه واختََلط حاب، بالسَّ امتَزَج لو َسالًما أُْهديَك وإنِّي
عن الِحجاب، ذاَت وألْغنَى األْدِيَرة؛ يف الرُّْهباُن منه ِخُر تَدَّ وأْمَسْت ه، األكاِرسَ بَقْطِره
وَخياُل امِلْرآة، يف امَلليِك َوْجُه يُرى فقد بالرَّّد، يُِّد السَّ جاَد إذا ِبدَْع وال وامَلالب؛ الغاليِة
وال يَْوَمك، يَذُمُّ ال فهو السائل؛ هذا أُْمِنيَِّة دون حائل، حال وإن األضاة؛ يف الَقَمر

الم. والسَّ َخريًا؛ بنَْفٍس نَْفٌس تَُظنُّ ال حنَي تكوُن ما َخرْيُ فأنَت َغِدك؛ من يَيْأُس
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املََراثي

١٩٨٦م سنة بك أباظه السيّد عثمان رثاء (1)

وال��ُع��وِد ال��ّراِح ي��وَم ذل��ك ف��ل��ي��س َم��ْف��ؤوِد ِش��بْ��ه ع��ن ُك��ئ��وَس��ُك��م��ا ا ُردَّ
ال��َع��ن��اق��ي��ِد م��اءِ ع��ن ال��َم��داِم��ِع م��اءِ إل��ى َس��َك��نْ��ُت ق��د أران��ي س��اِق��يَ��يَّ ي��ا
األغ��اري��ِد َص��ْوُت ال ال��نَّ��واِدِب َص��ْوُت يَ��ْف��تُ��ُق��ه ح��ي��ن َس��ْم��ع��ي يَ��رت��اُح وِب��تُّ
ال��ِغ��ي��ِد َس��ْل��َوَة ع��نِّ��ي ال��ِغ��ي��َد وبَ��لِّ��غ��ا أُخ��اِم��ُره��ا ال إنِّ��ي ال��ّراَح ف��أْم��ِس��ك��ا
وتَ��ْس��ه��ي��ِد َه��مٍّ إل��ى أْم��ري آل ق��د َرُج��ٌل إنّ��ن��ي وَدع��ان��ي أم��ِض��ي��ا ث��ّم
َم��نْ��ك��وِد؟ َغ��يْ��َر وَح��ظٍّ��ا ال��ح��ي��اِة ِم��َن َح��َس��نً��ا م��أَْربً��ا أبْ��غ��ي (ُع��ثْ��م��اَن) أبَ��ْع��َد
َم��نْ��ش��وِد غ��ي��ُر وأنِّ��ي ال��َم��ن��وِن داع��ي يَ��نْ��ُش��ُده ج��اء أْن ل��يَ��ْح��ُزنُ��ن��ي إنِّ��ي
ال��ُج��وِد ف��ت��ى ي��ا ف��ي��ه��ا تَ��َواَريْ��َت أْرٌض َش��َرف م��ن ��ْه��َب ال��شُّ ف��ي��ك تُ��ن��اِف��ُس أْم��َس��ْت
َم��ْل��ُح��وِد خ��ي��ُر ف��ي��ه��ا ب��أنّ��ك ُق��ْل��ن��ا ل��ه��ا األنْ��ب��ي��اءُ َس��بَ��َق��تْ��َك تَ��ُك��ْن ل��م ل��و
األم��اج��ي��ِد ه��اِم ع��ن نَ��ْع��ِش��َك ل��َح��ْم��ِل ��َرًة ُم��َس��خَّ ك��ان��ت ل��و ال��رِّي��ُح وَودَّت
وال��ب��ي��ِد ال��َق��ْف��ِر ُس��ْك��نَ��ى َم��ْع��َك وآثَ��َرْت َه��بَ��َط��ْت أف��ِق��ه��ا م��ن أنّ��ه��ا ل��و وال��ش��م��ُس
َم��ْق��دوِد م��ن��ه ب��ثَ��ْوٍب ال��َف��ق��ي��َد ه��ذا َدَرُج��وا أنّ��ه��م ل��و ��ح��ى ال��ضُّ تَ��َم��نَّ��ى وق��د
وتَ��ش��دي��ِد تَ��ْل��ي��ي��ٍن ع��ن��د أْك��بَ��ْرتَ��ه��ا وم��ا ال��ح��اِدث��اُت أك��بَ��َرتْ��َك راِح��الً ي��ا
ال��ُخ��وِد ال��ُح��رَِّد م��آق��ي ع��ل��ي��َك ��ْت َج��فَّ وم��ا وال��َم��ْك��ُرم��اِت ال��ُع��ال ح��تّ��ى أبْ��َك��يْ��َت
وَم��ْع��م��وِد َم��ْح��زوٍن بَ��يْ��َن م��ا ع��ل��ي��َك ك��لُّ��ُه��ُم واألص��ح��اُب آلُ��َك وب��اَت
َم��ْح��ُم��وِد ال��نّ��اس ف��ي ُم��نْ��تَ��ق��ٍب ب��ال��ِب��ْش��ِر ُم��نْ��تَ��ِس��ٍب ل��ل��َخ��ي��ْر ام��رٍئ َف��ْق��َد يَ��ب��ك��وَن
��ن��اِدي��ِد ل��ل��صَّ وغ��ابً��ا ال��بُ��دوِر أْف��َق ِدي��اُرُك��ُم زال��ت ال أب��اظ��ة) (بَ��ن��ْي



الكاملة امُلؤلَّفات

وتَ��ْخ��ل��ي��ِد ِع��زٍّ ع��ل��ى َه��ن��اءً إالّ تَ��ْع��ِريَ��ًة ال��ي��وم ب��ع��د ال��ل��ُه َر َق��دَّ ال
َم��ْغ��م��وِد َخ��يْ��َر أْم��س��ى ال��ل��ِه َرْح��َم��ِة ف��ي أْج��َرُك��ُم (ُع��ث��م��اَن) ف��ي ال��ل��ُه وَع��ظَّ��َم

١٨٩٧م) سنة يف (قيلت باشا أباظه سليمان رثاء (2)

ص��ادي َغ��ْرث��اُن أأنْ��َت ه��ذا بَ��ْع��َد ال��تَّ��م��ادي إالَم ال��ثَّ��َرى أيُّ��ه��ذا
األْج��س��اِد ه��ذه م��ن وتُ��َغ��ذَّى ي��وٍم ك��لَّ َم��ْدَم��ٍع م��ن تَ��ْرَوى أن��َت
ب��ال��نِّ��ف��اِد ال��َورى آذََن وق��د ـ��ِر ال��دَّْه��ـ ف��ي زاَدَك األن��اَم َج��َع��ْل��َت ق��د
ب��َزاِد ال��نُّ��ج��وِم م��ن وتَ��َزوَّْد ِوْرًدا ال��َم��َج��رََّة ب��ع��َده ف��ال��تَ��ِم��ْس
واألْج��ي��اِد ال��ِم��الِح ب��ُق��دوِد ول��ك��ْن ب��ال��تُّ��راب أْدع��وَك ل��س��ُت
واألْك��ب��اِد ال��ُق��ل��وِب ب��ِت��ْل��َك ـ��ِل، ال��نُّ��ْج��ـ ب��األْع��يُ��ِن ال��ِح��س��اِن، ب��خ��دوِد
األْوالِد م��ن ع��اِط��ٌل َل��يْ��تَ��ه��ا ل��نَ��ْش��ق��ى إال (َح��ّواءُ) تَ��ِل��دن��ا ل��م
ال��ِوداِد ب��ِح��ْف��ِظ تُ��وِص��ه��ا ل��م ث��ّم زم��اٍن ُص��روف ع��ل��ى أْس��َل��َم��تْ��ن��ا
األْوت��اِد ذي َع��ْه��ِد م��ن أْوَدْت ف��ي��َك نَ��ْف��ٍس ب��ق��اِع��َك َك��ْم ال��يَ��مُّ أيُّ��ه��ا
ال��ِع��ب��اِد َف��ن��اءَ وتَ��ق��اَس��ْم��تُ��م��ا ع��ل��يْ��ن��ا وال��تُّ��راَب تَ��ح��اَل��ْف��َت ق��د
ب��ال��َج��واِد؟ ال��ِب��ل��ى يَ��ْف��َع��ُل اّل��ذي م��ا تَ��ْك��ِذب��ي��ن��ا ال ُج��َه��يْ��َن َخ��بِّ��ري��ن��ا
ال��رَّم��اِد ال��ك��ث��ي��ُر ال��ُم��نْ��ِع��ُم ذل��َك ف��ي��ه أْص��بَ��ح وك��ي��َف أْم��َس��ى ك��ي��ف
األع��ادي َك��يْ��ِد َردِّ م��ن أْح��ل��ى ك��ان َش��ه��يٍّ��ا َل��ْف��ًظ��ا م��ن��ه ال��ل��ُه َرِح��َم
ال��َغ��وادي َس��يْ��َل تَ��س��ي��ُل وي��م��ي��نً��ا تَ��ق��يٍّ��ا َط��ْرًف��ا م��ن��ه ال��ل��ُه َرِح��َم
ن��ادي ك��لِّ ف��ي ال��ُع��ي��ون ِم��ْلءَ ك��ان وف��يٍّ��ا َش��ْه��ًم��ا م��ن��ه ال��ل��ُه رِح��َم
ب��ال��ّض��اِد ن��اط��ًق��ا ب��اَت َم��ْن ك��لَّ َج��م��ي��الً َص��بْ��ًرا ف��ي��َك ال��ل��ُه أْل��َه��َم
��ه��اد وال��سُّ األس��ى م��ن ث��ي��اٍب ف��ي وِب��تْ��ن��ا ال��نَّ��ع��ي��ِم ُح��لَّ��ة ف��ي ِب��تَّ
ال��ِح��داد بَ��يَْ��ت ع��ل��ي��َك وَس��ك��نّ��ا ُخ��ْل��ٍد ب��ي��ِت ف��ي ال��ُق��ص��وَر وَس��َك��نْ��َت

أيًضا: يرثيه وقال

ف��َوف��اءِ ُم��ْع��َج��ُب ب��ْع��َدَك ب��اَت م��ا األح��ش��اءِ ��ِب وتَ��َل��هُّ واألس��ى ال
َع��زائ��ي؟ ُح��ْس��َن ف��ي��َك ��ُه أَوجِّ ف��ِل��َم��ْن م��آِت��ًم��ا ع��ل��ي��َك أرى َح��َل��ْل��ُت أنَّ��ي
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ال��َج��ْوزاءِ؟ ل��ج��م��اع��ة أْم ل��ل��دَّه��ر، أْم ل��ل��َك��ْوِن، أم ل��ذَوي��َك، أم ل��بَ��ن��ي��َك،
ال��َع��ْل��ي��اءِ وبَ��ْه��َج��ُة ال��َوف��اءِ ُح��ْس��ُن ب��ْع��َده ف��أْوَدى (ُس��َل��يْ��م��اُن) أْوَدى
وَع��ط��اءِ ِم��نّ��ٍة م��ن ��َل��ْت َح��مِّ م��ا َك��َف��ى ف��ق��د ال��رِّق��اِب ع��ل��ى تَ��ْح��ِم��ل��وه ال
ال��ف��يْ��ح��اءِ ل��ل��رَّْوَض��ِة ب��ه يَ��س��ري نَ��ْع��َش��ه ال��َم��داِم��ع نَ��ْه��ِر ع��ل��ى وذَروا
ل��ل��ّرائ��ي ألْوَرَق��ْت الَم��َس��تْ��ه ُم��ذْ أْع��واُده ب��ه َع��ِل��َم��ْت ل��و ت��ال��ل��ِه
ك��ال��م��اءِ أو ك��ال��َخ��ْم��ر، أو ك��ال��زَّْه��ر، أو ك��ال��رَّْوِض، أو ال��ب��ْدِر، ك��ض��ْوء ُخ��لُ��ٌق
ال��ن��ائ��ي ال��ُم��ح��بُّ يَ��ش��ك��وه ب��اَت م��ا ال��دُّج��ى َط��ب��َع م��اَزَج��ْت ل��و وش��م��ائ��ٌل
وإب��اءِ وَس��م��اح��ٍة، ِع��ّف��ٍة، م��ن أْك��ف��انَ��ه ل��ه نَ��َس��َج��ْت وَم��ح��اِم��ٌد
اإلس��راءِ ص��اح��ِب م��ن��اِق��ُب ُق��ل��ن��ا وال��تُّ��ق��ى ال��َم��ه��اب��ُة ل��وال وَم��ن��اق��ٌب
واألْع��داءِ واأليّ��اِم، ـ��أْح��داِث، ال��ـ ع��زائ��َم تَ��ُف��لُّ ك��ان��ت وع��زائ��ٌم
��ع��راءِ ال��شُّ وَم��ْوِس��ُم ال��ق��ري��ِض أَج��ُل وان��َط��وى ب��ْع��َدَك ��ْع��ر ال��شِّ ف��نَّ َع��طَّ��ْل��َت
َه��ن��اءِ ُس��م��وِط أو َم��ْدٍح ب��ُس��م��وِط نَ��ْظ��ُم��ه ع��ل��ي��ن��ا اس��تَ��ْع��ص��ى وال��لُّ��لُ��ؤ
ال��َخ��نْ��س��اءِ َم��راث��َي ع��ل��ي��َك أْح��ي��ا وش��اِع��ٍر بَ��ك��اَك َط��ْرٍف ع��ل��ى إال
ال��َع��ذْراءِ واِح��ُد اإلق��ام��َة ف��ي��ه واش��تَ��َه��ى بَ��ْع��َدَك ل��ل��تُّ��ْرِب َش��وَّْق��تَ��ن��ا
بُ��َرح��ائ��ي أب��اَظ��ٍة) (آلِل واش��رْح تَ��َص��بُّ��ري ق��ل��ي��َل ي��ا ف��ؤاَدَك ثَ��بِّ��ْت
ال��ُك��َرم��اءِ أك��َرِم ب��س��اَح��ِة َض��يْ��ًف��ا َع��زي��ُزُه��ْم ب��اَت ال��ِف��رَدْوِس َج��نَّ��ِة ف��ي

١٩٠١م) سنة يناير ٢٤ يف (نرشت فكتوريا امللكة رثاء (3)

َع��زائ��ي َس��ِم��ع��وا ل��ْو ال��َق��ْوَم أَُع��زِّي
ِرث��ائ��ي َم��ل��ي��َك��ِت��ِه��ْم ف��ي وأْع��ِل��ُن
ال��رِّض��اء إل��ى اإلن��ج��ل��ي��َز وأْدع��و
��م��اءِ ال��سَّ َج��بّ��اِر ال��ل��ِه ب��ُح��ْك��ِم
َف��ن��اءِ إل��ى ال��ع��اَل��م��ي��ن ف��ُك��لُّ
ال��نَّ��ه��اِر َش��ْم��ُس أْم ال��ُم��ْل��ِك أَش��ْم��ُس
ال��ِب��ح��اِر م��اِل��َك��ُة ت��ل��ك أْم َه��َوْت
ج��اري ب��ال��َع��بَ��راِت ال��َغ��ْرِب ف��ط��ْرُف
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ل��ل��بُ��خ��ار تَ��نْ��ُظ��ر ال��يَ��مِّ وَع��يْ��ُن
ال��رَّج��اءِ َق��ِل��ِق واِج��ٍد ب��نَ��ْظ��َرِة
أُب��ال��ي وال ال��ِب��ح��اِر أم��اِل��َك��َة
ال��َم��ق��اِل ف��ي تَ��َغ��اَل��ى ق��ال��وا إذا
ال��َم��ع��ال��ي ف��ي أَر ل��م ُع��الِك ف��ِم��ثْ��ل
ال��َج��الِل ف��ي ك��ت��اِج��ِك ت��اًج��ا وال
ال��دَّه��اءِ ف��ي ك��َق��ْوِم��ِك َق��ْوًم��ا وال
وُج��نْ��دا أْع��الًم��ا األْرَض َم��ألِت
َم��ْج��دا ��ُك��ُس��وِن) (ال��سَّ ألّم��ِة وِش��ْدِت
وَس��ْع��َدا يُ��ْم��نً��ا ِل��ف��أِْل��ه��ا وك��ن��ِت
تَ��بَ��دَّى إْن َوْج��ِه��ِك ن��وِر ف��ي تَ��َرى
ال��َه��ن��اءِ بُ��ْرِج ف��ي ال��بَ��ْدر ُس��ع��وَد
ث��اِر ألْخ��ِذ َع��َم��ْدت إذا وك��ن��ِت
��واري ال��ضَّ ب��األْس��ِد ال��بَ��رَّ أَس��ْل��ِت
ال��ب��ح��اِر ف��ي ال��َم��دائ��َن وَس��يَّ��ْرِت
ن��اِر ��واَظ ِشُ ال��َع��ُدوَّ وأْم��َط��ْرِت
ال��َه��واءِ ف��ي ال��َم��ع��اِق��َل وذرَّيْ��ِت
��ري��َرا وال��سَّ ت��اَج��ِك ف��ي��ك أُع��زِّي
ال��َك��ب��ي��َرا ال��َم��ِل��َك ذا ف��ي��ك أُع��زِّي
ال��َه��ُص��ورا األَس��َد ذا ف��ي��ك أُع��زِّي
ال��دُّه��وَرا َم��َل��َك اّل��ذي ال��َع��َل��م ع��ل��ى
ال��َوالءِ أْه��َل ت��ح��تَ��ه وَظ��لَّ��َل
ال��نِّ��زاِل أبْ��ط��اَل ف��ي��ِك أَُع��زِّي
ال��ِق��ت��اِل ف��ي ��داِئ��َد ال��شَّ ق��اُس��وا وَم��ْن
ال��َوب��اِل إل��ى ب��ال��َع��ُدوِّ وأْل��َق��وا
ال��ِج��ب��اِل ف��وَق يَ��م��نَ��ْع��ُه��ُم ول��م
��ت��اءِ ال��شِّ ُق��رُّ أو ��يْ��ِف ال��صَّ َل��ه��ي��ُب
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(١٩٠٢ سنة (يف الكواكبي الرحمن عبد السيّد قرب عىل ُكتبا بيتان (4)

ك��اِت��ِب َخ��يْ��ُر ُه��ن��ا َم��ظ��ل��وٍم، َخ��يْ��ُر ُه��ن��ا ال��تُّ��ق��ى َم��ْه��ِب��ط ه��ن��ا ال��دُّن��ي��ا، َرُج��ُل ُه��ن��ا
(ال��َك��واِك��ب��ي) ق��بْ��ُر ال��َق��بْ��ُر ف��ه��ذا ع��ل��ي��ه وَس��لِّ��م��وا ال��ِك��ت��اِب أُمَّ واق��َرءوا ِق��ف��وا

١٩٠٥م) سنة يناير ٢٢ يف (نرشت باشا البارودي سامي محمود رثاء (5)

(م��ح��م��وِد) بَ��ْع��َد ب��ي��ان��ي ع��ل��يَّ ُردُّوا
م��ج��ه��ودي ��ْع��ُر ال��شِّ وأْع��ي��ا َع��ِي��ي��ُت إنِّ��ي

تُ��ط��اِوُع��ن��ي ال َغ��ْض��ب��ى ل��ل��ب��الغ��ِة م��ا
َم��ْم��دوِد؟ غ��ي��َر ال��ق��واف��ي ِل��َح��بْ��ِل وم��ا

ِت��ه َم��َودَّ ع��ن َص��ْف��ًح��ا ُس��ك��وتِ��َي َظ��نَّ��ْت
وتَ��س��ه��ي��ِد َه��مٍّ إل��ى ف��أْس��َل��َم��تْ��ن��ي

أْف��َح��َم��ن��ي ال��َخ��ْط��َب ه��ذا أّن َدَرْت ول��و
َم��ْع��ق��وِد ك��لَّ ل��س��ان��ي ِم��ْن ألْط��َل��َق��ْت

وُم��وِح��َش��ن��ا ال��َم��ْوت��ى ُم��ْؤنِ��َس ي��ا ل��بَّ��يْ��َك
وال��ُج��وِد وال��َه��يْ��ج��اءِ ��ْع��ِر ال��شِّ ف��اِرَس ي��ا

— ب��ه ال��ُم��ْس��تَ��ِق��لُّ وأن��َت — ال��ق��ل��وِب ُم��ْل��ُك
داُوِد) (اب��ِن ُم��ْل��ِك م��ن ال��دَّْه��ِر ع��ل��ى أبْ��َق��ى

نَ��َزَح��ْت ك��م��ا ال��دُّن��ي��ا ع��ن نَ��َزْح��َت ل��ق��د
ُس��وِد وِم��ْن ب��ي��ٍض ِم��ْن َل��ي��ال��ي��َك ع��ن��ه��ا

ب��ه��ا واْزَدَريْ��َت ع��ن��ه��ا َع��يْ��نَ��يْ��َك أْغ��َم��ْض��َت
ب��َم��ْوُج��وِد تَ��ْح��ِف��ل ول��م ال��َم��م��اِت ق��ب��َل

ب��ه ال��زَّم��اُن َض��نَّ ش��اِع��ًرا ي��ا َل��بَّ��يْ��َك
واألن��اش��ي��ِد وال��ق��واف��ي ال��نُّ��َه��ى ع��ل��ى

َم��نْ��ِط��ِق��ه أث��ن��اء ف��ي ��الَس��ُة ال��سَّ تَ��ج��ري
ال��ُع��وِد ف��ي ال��م��اءِ َج��ْرَي ال��ف��ص��اَح��ِة ت��ح��ت
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ب��ه يَ��ِرفُّ م��اءُ ل��ه بَ��يْ��ٍت ك��لِّ ف��ي
ال��َع��ن��اق��ي��ِد م��اءُ ِذْك��ِره م��ن تَ��غ��اُر

ق��ائ��ل��ه أن��ت ب��ِش��ْع��ٍر َح��نَّ��ط��وَك ل��و
وال��ُع��وِد ال��ِم��ْس��ِك نَ��َف��ح��اِت ع��ن َغ��ِن��ي��َت

ِب��َس��نَ��ا َه��ذَّبْ��تَ��ه أن ب��ع��د َح��لَّ��يْ��تَ��ه
َم��نْ��ض��وِد ال��ل��ِه َرس��وِل ب��َم��ْدِح ِع��ْق��ٍد

إل��ى تَ��س��ي��َر أن وَزيْ��نً��ا زاًدا ك��ف��اَك
ال��ِج��ي��ِد ف��ي ال��ِع��ْق��ُد وذاَك ال��ح��س��اِب ي��وِم

وَم��ْن ال��ي��راَع، َه��زَّ َم��ْن خ��ي��َر ي��ا ل��بَّ��يْ��َك
نُ��ودي وَم��ْن َل��بَّ��ى، وَم��ْن ال��ُح��س��اَم، َه��زَّ

َرَف��َع��ْت ف��ق��د َم��نْ��ك��وبً��ا ُرْك��نُ��َك ُه��دَّ إْن
َم��ْه��دوِد غ��ي��َر ُرْك��نً��ا ال��ف��ض��ي��ل��ُة ل��ك

وتَ��ْولِ��يَ��ٍة َع��ْزٍل ف��ي ال��َم��ن��اِص��َب إّن
وتَ��ْخ��ل��ي��ِد ِذْك��ٍر ف��ي ال��َم��واِه��ِب غ��ي��ُر

واِح��دًة ال��ُع��ْم��ر ف��ي َزلَّ��ًة ب��ه��ا أْك��ِرْم
َم��ْح��م��وِد غ��ي��ُر ف��ي��ه��ا أنّ��ك َص��حَّ إْن

َوَط��ًرا أْرب��ابُ��ه َق��َض��ْت َه��ل ال��ِح��ج��ا َس��ل��وا
ب��َم��ْق��ص��وِد ف��اَزْت أو ال��َم��ق��ادي��ِر دوَن

ب��ه ال��ُم��ْس��تَ��ع��اَن وك��ن��َت ال��وزي��َر ك��ن��َت
��ي��ِد ال��صِّ ال��ق��ادِة َه��مَّ ��َك َه��مُّ وك��ان

ط��ائ��رٌة واألب��ط��اُل ل��ك َوْق��َف��ٍة ك��م
ب��ِص��نْ��دي��ِد ِص��نْ��دي��ًدا تَ��ض��ِرُب وال��َح��ْرُب

ب��ه��ا إل��ي��َك ج��اَش��ْت إْن ل��ل��ن��ف��ِس تَ��ق��ول
ِب��ي��دي أو ف��ي��ه ُس��ودي َم��ج��الُ��ِك ه��ذا

نَ��َق��ل��وا م��ا ك��لَّ َك��ري��ٍد) (ي��وَم نَ��َس��ْخ��َت
َم��ْس��ع��وِد) ب��ن (ه��ان��ي ع��ن ق��اَر) (ذي ي��وٍم ف��ي

ب��ه ال��ف��ن��اءِ ِس��ْل��ِك ف��ي أْع��داَك نَ��َظ��ْم��َت
َم��ْع��ُه��وِد غ��ي��ُر ول��ك��ْن َرِويٍّ ع��ل��ى
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ق��اف��يَ��ٌة وال��َم��ْوُت َك��ِل��ٌم ك��أنّ��ه��ْم
ِرْع��دي��ِد غ��ي��ُر ع��رب��يٌّ ب��ه يَ��رم��ي

ُم��ْؤِم��نُ��ه ��ْع��ِر ال��شِّ تَ��ق��يُّ (ال��َم��َع��رِّي) أْوَدى
يُ��ودي بَ��ْع��َده ال��َم��ع��ال��ي َص��ْرُح ف��ك��اَد

أَدٍب وم��ن َف��ْض��ٍل م��ن ��ْرُق ال��شَّ وأْوَح��َش
وتَ��ْغ��ري��ِد َش��ْدٍو م��ن ال��رُّْوُض وأْق��َف��َر

تَ��نْ��ِب��ذُه واألس��م��اُع ��ْع��ُر ال��شِّ وأص��بَ��َح
َم��ْم��ُع��وِد َج��ْوِف ف��ي َدَس��ٌم ك��أنّ��ه

أِع��نَّ��تُ��ُه واس��تَ��ْرَخ��ْت ��ْع��ُف ال��ضَّ ب��ه أْل��َوى
وتَ��ْع��ق��ي��ِد َح��ْش��ٍو ف��ي يَ��ْع��ثُ��ُر ف��راَح

َم��ْربَ��َع��ه ��ْوِق ال��شَّ نَ��س��م��اُت وأنْ��ك��رْت
ال��ُخ��وِد ال��ُخ��رَِّد َخ��َط��راُت تُ��ث��ي��ُره��ا

ل��ؤلُ��ؤٍة َج��ْوَف أْوَدع��وه أنْ��َص��ف��وا ل��و
أُْخ��دوِد َج��ْوَف ال ِح��ْك��َم��ِت��ِه َك��نْ��ز ِم��ْن

َص��ح��اِئ��ِف��ه م��ن ب��َدْرٍج ��ن��وه وَك��فَّ
َم��ْق��دوِد ��بْ��ِح ال��صُّ ق��م��ي��ِص ِم��ْن واِض��ٍح أو

َم��ط��ال��ِع��ِه م��ن ب��أُْف��ٍق وأنْ��َزل��وه
ال��َج��الم��ي��ِد ت��ح��َت ال ال��ك��واك��ِب ف��وَق

م��ح��اِس��نَ��ه تَ��نْ��َع��ى أن ��ْم��َس ال��شَّ ون��اَش��دوا
وال��ِب��ي��ِد واألْم��ص��ار وال��َغ��ْرب ��رق ل��ل��شَّ

ب��َم��ْوِك��ب��ه ال��غ��ادي ل��ل��َم��إل أق��وُل
وَم��ْف��ؤوِد َم��ْك��ب��وٍد بَ��يْ��َن م��ا وال��ن��اُس

يَ��ْص��َح��بُ��ُك��ْم ال��رُّوَح ف��إّن ال��ُع��ي��وَن ��وا ُغ��ضُّ
(َل��م��ح��م��وِد) ت��ك��ري��ًم��ا ال��َم��الِئ��ِك م��ع

َق��َم��ٍر َس��نَ��ا أْخ��ف��ى ق��د ل��ل��َق��بْ��ِر ويْ��َح ي��ا
ال��تَّ��ج��ال��ي��ِد َم��ْح��س��وِد ال��َوْج��ِه ��ِم ُم��َق��سَّ
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ق��ري��َح��تُ��ه ذو ف��ي��ه َح��لَّ َويْ��َح��ُه ي��ا
َم��ْول��وِد أْل��ُف ال��َم��ع��ال��ي ب��ِخ��ْدِر ل��ه��ا

أْوَدَع��ه��ا ش��اءَ ل��و ُخ��رٌَّد ف��رائ��ٌد
ال��َم��وال��ي��ِد س��ِج��الِت ال��ج��دي��ِد ُم��ْح��ص��ي

ك��اِس��يَ��ٌة ب��األل��ف��اِظ وه��ي ك��أنّ��ه��ا
وَم��ْح��س��وِد م��ْش��ه��وٍد ب��ي��َن وُح��ْس��نُ��ه��ا

اتَّ��َس��َق��ْت ق��د بَ��لُّ��وٍر َخ��ْل��َف آلل��ئٌ
ال��ِغ��ي��د نُ��َه��ى تَ��ْس��تَ��ه��وي ُده��ق��اَن بَ��يْ��ِت ف��ي

َك��ِل��م��ي ف��ي ألْس��تَ��ْح��ي��ي��َك إنِّ��ي (َم��ْح��ُم��وُد)
ت��ْق��ص��ي��دي أبْ��َدْع��ُت وإْن وَم��يْ��تً��ا َح��يٍّ��ا

ق��اِئ��َل��ه ف��ي��َك واْع��ِذْر ق��ري��ض��َي ف��اع��ِذْر
وَم��ْح��ُدوِد َم��ْض��ُع��وٍف ب��يْ��َن ِك��الُه��م��ا

سنة أغسطس ٢٢ يف (نرشت عبده محّمد الشيخ اإلمام األستاذ رثاء (6)
١٩٠٥م)

ال��نَّ��ِض��راِت أيّ��اِم��ه ع��ل��ى َس��الٌم َم��َح��ّم��ٍد ب��ْع��َد اإلس��الِم ع��ل��ى َس��الٌم
ال��َح��َس��ن��اِت ع��ل��ى وال��تَّ��ق��وى، ال��ب��رِّ ع��ل��ى وال��ِح��ج��ا ال��ِع��ْل��ِم ع��ل��ى وال��دُّن��ي��ا، ال��دِّي��ن ع��ل��ى
ح��ي��ات��ي تَ��ط��وَل أن أْخ��ش��ى ف��أْص��بَ��ْح��ُت َق��بْ��َل��ه ال��َم��ْوِت ع��اِدَي أْخ��ش��ى ك��ن��ُت ل��ق��د
ال��نَّ��َظ��راِت ِت��ْل��ُك��ُم م��ن نَ��ْظ��َرٍة ع��ل��ى — وب��يْ��نَ��ه ب��يْ��ن��ي وال��َق��بْ��ُر — َل��ه��ف��ي ف��وا
َع��َرف��اِت ف��ي ال��ق��ب��ِر ح��ي��اَل ك��أنِّ��ي خ��اِش��ًع��ا ال��رَّأِس ح��اِس��َر ع��ل��ي��ه َوَق��ْف��ُت
ب��َف��الِة ُم��وِح��ٍش ف��ي ت��ج��ال��ي��َده ف��أْوَدع��وا اإلم��اِم َق��ْدَر ج��ِه��ل��وا ل��ق��د
ُرف��اِت َخ��يْ��َر األْرِض ب��ق��اِع ب��َخ��يْ��ِر ألنْ��َزل��وا ب��ال��َم��ْس��ج��َديْ��ِن َض��َرُح��وا ول��و
ُح��م��اِة؟ ب��َغ��يْ��ِر ال��دُّن��ي��ا ف��ي أيُ��تْ��َرُك ��ٍد ُم��َح��مِّ ِدي��ُن ال��دِّي��ُن ه��ذا تَ��ب��ارْك��َت
ل��ل��َغ��َم��زاِت ال��دِّي��ِن َق��ن��اُة والنَ��ْت َق��َض��ى ق��د ��رِق ال��شَّ ع��اِل��ُم ه��ذا تَ��ب��اَرْك��َت
ال��ثَّ��َم��راِت نَ��ْج��تَ��ِن ول��ّم��ا وِب��نْ��َت َش��ْط��أُه ف��أْخ��َرَج َزْرًع��ا ل��ن��ا َزَرْع��َت
َم��واِت غ��ي��ُر واألرُض يُ��ش��اِرُف��ه ��ًق��ا ُم��َوفَّ يُ��ص��ي��َب أالَّ ل��ه ف��واًه��ا
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َص��ِف��راِت أع��ط��اِف��ن��ا إل��ى ْت ف��ُردَّ راَح��ن��ا ب��ْع��َدَك األْع��الِم إل��ى َم��َدْدن��ا
َش��ِرق��اِت ال��َع��َم��ى وآثَ��ْرَن ف��ُع��ْدَن ُع��ي��ونُ��ن��ا ِس��واَك تَ��ب��غ��ي ب��ن��ا وج��اَل��ت
��ف��ح��اِت ال��صَّ َس��وَّدوا ح��تّ��ى َم��ك��انَ��َك وأنْ��َك��روا اإلل��ِه ذاِت ف��ي وآذَْوَك
ب��َش��ك��اِة ل��ه تَ��ْه��ُم��ْم ول��م وُرْح��َت َل��ذًَّة ال��ل��ِه ج��اِن��ب ف��ي األذَى رأي��َت
نَ��ِك��راِت أنْ��ُف��ٍس ف��ي وَم��ْع��ِرف��ًة َغ��ي��اِه��ٍب ف��ي ك��وك��بً��ا ف��ي��ه��ْم ك��ن��َت ل��ق��د
وال��ظُّ��لُ��م��اِت ال��نُّ��وِر ب��ي��ن وَف��رَّْق��َت وِح��ك��م��ًة ُح��ْك��ًم��ا ال��تَّ��نْ��زي��َل ل��ن��ا أبَ��نْ��َت
ِج��ه��اِت ث��الِث م��ن ن��وًرا ف��أْط��َل��ْع��َت وال��ِح��ج��ا وال��ِع��ْل��ِم ال��دِّي��ن ب��ي��ن ��ْق��َت وَوفَّ
ب��ال��نَّ��َف��ح��اِت ال��رُّوَح ف��ي��ه��ا أَم��دََّك َوْق��َف��ًة و(ِري��ن��اَن) (ِل��ه��انُ��وتُ��و) َوَق��ْف��َت
وال��نِّ��َزع��اِت ��كِّ ال��شَّ أْه��ُل ف��خ��اَف��َك َم��ْوِق��ٍف ك��لِّ ف��ي ال��ل��ِه َم��ق��اَم وِخ��ْف��َت
ال��َه��َج��ع��اِت َل��ذََّة ع��ل��ي��ه��ا نَ��َف��ْض��َت يَ��ْق��ظ��ٍة ال��ف��ْج��ِر إْغ��ف��اءِة ف��ي ل��َك وك��م
ال��َخ��َل��واِت ف��ي ال��بَ��يْ��ِت إل��ه تُ��ن��اج��ي خ��اِل��ي��ا َوْج��َه��َك ال��بَ��يْ��ِت َش��ْط��َر وَولَّ��يْ��َت
ال��َع��َزم��ات ص��اِدَق ف��ي��ه��ا ونَ��بَّ��ْه��َت ال��َك��َرى َج��ْوِف��ه��ا ف��ي ع��انَ��ْدَت ل��ي��ل��ٍة وك��م
ال��نَّ��َف��ثَ��اِت س��اِح��ِر يَ��راٍع َش��ب��اَة أْح��َم��ٍد ِدي��ِن ع��ل��ى ل��ل��ب��اغ��ي وأْرَص��ْدَت
ال��لَّ��َم��ع��اِت ب��اِه��ِر نُ��وٍر ب��أْس��ط��اِر َج��ب��ي��نُ��ه ف��اَض ال��طِّ��ْرِس َخ��دَّ م��سَّ إذا
ال��لَّ��َم��س��اِت أيْ��َس��ُر َس��ن��اُه يُ��ري��َك ��ه ب��ِش��قِّ ال��َك��ْه��َرب��اء ق��راَر ك��أّن
��ن��واِت ال��سَّ أْش��أَُم ع��ل��ي��ن��ا ألنْ��ِت نَ��ْع��ِش��ه ب��أْع��واِد َم��رَّْت َس��نَ��ًة ف��ي��ا
ال��زََّه��راِت ن��اِض��َر َرْوًض��ا وأذَْويْ��ِت ِم��نْ��بَ��ًرا وَع��طَّ��ْل��ِت َس��يْ��ًف��ا، ل��ن��ا َح��َط��ْم��ِت
ُم��نْ��َط��ِوي��اِت ال��ُح��ْزِن َج��َم��راِت ع��ل��ى أنْ��ُف��س��ا وأْش��َع��ْل��ِت ِن��بْ��راًس��ا وأْط��ف��أِْت
وال��َع��ثَ��راِت ب��ال��َويْ��ِل ف��أنْ��ذََرن��ا َرأى م��ا ��ُم ال��ُم��نَ��جِّ ل��ي��ال��ي��ِك ف��ي َرأَى
ُم��ْض��َط��ِرب��اِت األبْ��راُج ل��ه تَ��ب��ي��ُت ب��ح��اِدٍث ال��نُّ��ج��وِم ِع��ْل��ُم ونَ��بَّ��أَُه
ال��رََّم��ي��اِت ن��اِف��ذ ض��ع��ي��ٍف وُربَّ خ��اِدٌر وال��لَّ��يْ��ُث ال��لَّ��يْ��َث ��َرط��اُن ال��سَّ َرَم��ى
ُم��نْ��َح��ِرف��اِت األْج��راُم ل��ه وم��اَل��ْت ال��ث��رى إل��ى ف��م��اَل َخ��تْ��الً ب��ه ف��أْوَدى
ال��َف��َل��واِت إل��ى ال��ه��اوي ال��نَّ��يِّ��ر ع��ن بَ��يْ��نَ��ه��ا ب��ال��لَّ��ْم��ِح ال��ُش��ْه��ِب تَ��ع��ازي وش��اَع��ْت
وال��ُق��بُ��الِت ال��لَّ��م��ِس ب��ي��ن ويَ��ْخ��ِط��ُر ب��َربِّ��ه ُع��ْج��بً��ا يَ��ْخ��ت��اُل نَ��ْع��ُش��ه َم��َش��ى
ُم��ْس��تَ��ِع��راِت األنْ��ف��اُس وتَ��ْدَف��ُع��ه تُ��ِق��لُّ��ه ال��ج��اِري��اُت ال��دُّم��وُع تَ��ك��اُد
ب��ال��َع��بَ��راِت ال��َك��ْوِن ُع��ي��وُن وض��اَق��ْت ��ًة َرجَّ األْرُض ل��ه ��ت ف��ارتَ��جَّ ��ْرُق ال��شَّ بَ��َك��ى
ال��َح��َس��راِت دائ��ُم ب��اٍك (ِم��ْص��َر) وف��ي ج��ازٌع ��ي��ِن ال��صِّ وف��ي َم��ْح��زوٌن ال��ه��نْ��ِد ف��ف��ي
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َزَف��راِت م��ن ِش��ئْ��َت م��ا تُ��ونُ��ٍس وف��ي ن��اِدٌب ال��ُف��ْرس وف��ي َم��ْف��ج��وٌع، ��أِْم ال��شَّ وف��ي
��بُ��ه��اِت ال��شُّ ه��اِدَم ال��دَّي��اج��ي ِس��راَج َع��ْص��ِره ع��اِل��َم اإلس��الِم ع��اَل��ُم بَ��َك��ى
ُه��داِة إم��اَم ُع��ْدٍم ذوي ِغ��ي��اَث أراِم��ٍل ِث��م��اَل َع��ي��اِي��ٍل َم��الذَ
وثَ��ب��اِت ِح��ْك��َم��ٍة ِذْك��رى ك��ان وإن (َع��بْ��ِده) ِت��م��ث��اَل ل��ل��ن��اس تَ��نْ��ِص��ب��وا ف��ال
��َج��داِت ب��ال��سَّ ال��َوْج��ه ه��ذا ن��وِر إل��ى ف��يُ��وِم��ئ��وا يَ��ِض��لُّ��وا أْن ألْخ��ش��ى ف��إنِّ��ي
ُم��ْش��تَ��ِج��راِت اآلراءُ ب��ه��ا وط��اَش��ْت ِج��دُّه��ا َج��دَّ إذا ��ورى ل��ل��شُّ َويْ��َح ف��ي��ا
��َدق��اِت وال��صَّ ل��ل��َخ��يْ��راِت َويْ��َح وي��ا ل��ه��ا؟ َم��ْن ق��ي��َل إذا ل��ل��ُف��تْ��ي��ا َويْ��َح وي��ا
ُم��نْ��َق��ِط��ع��اِت ل��ل��ِه أن��ُف��ٍس ع��ل��ى بُ��ك��اءَن��ا وإّن ف��ْرٍد ع��ل��ى بَ��َك��يْ��ن��ا
ُم��وات��ي غ��ي��ُر وال��دَّه��ُر ب��إْح��س��اِن��ه وح��اَط��ه��ا اإلم��اِم َف��ْض��ُل ��َده��ا تَ��َع��هَّ
ُع��دات��ي وَغ��مَّ ��ادي ُح��سَّ وأْرَغ��َم أَظ��لَّ��ن��ي ش��ْم��ٍس) (َع��يْ��ِن ف��ي َم��نْ��ِزالً ف��ي��ا
ال��لَّ��ِب��ن��اِت َم��ْوِض��ُع األي��ادي وف��ي��ه ال��ُه��دى وآس��اُس��ه ال��تَّ��ْق��وى دع��اِئ��ُم��ه
ال��َع��َرص��اِت؟! ُم��ْق��ِف��َر ال��م��غ��ان��ي َع��بُ��وَس ُم��وِح��ًش��ا َل��َك م��ا ال��ل��ِه، س��الُم ع��ل��ي��َك
ُم��بْ��تَ��ِه��الِت اآلم��اُل ب��َك تَ��ط��وف آِه��الً ال��ج��وان��ب َم��ْق��ص��وَد ك��ن��َت ل��ق��د
ِع��ظ��اِت وَك��نْ��َز أنْ��واٍر، وَم��ْط��َل��َع ِح��ْك��َم��ٍة وَم��ْه��ِب��َط أْرزاٍق، َم��ش��اب��َة

سنة١٩٠٨) فرباير ١٢ يف (نرشت باشا كامل مصطفى رثاء (7)

ج��اِث��يَ��ا َض��يْ��َف��َك واْل��َق وَه��لِّ��ْل ف��َك��بِّ��ْر أّم��ٍة آم��اُل ��يْ��ُف ال��ضَّ ه��ذا َق��بْ��ُر أي��ا
ذاِوي��ا ال��ُع��ْم��ِر َزْه��َرِة ف��ي ال��ُع��ال ش��ه��ي��َد (ُم��ص��َط��َف��ى) ف��ي��َك نَ��َرى أْن ع��ل��ي��ن��ا َع��زي��ٌز
ش��اِف��ي��ا ال��ُح��ْزِن َج��َوى ِم��ْن ��ي ال��ت��أَسِّ ل��ك��اَن َوْح��َده َف��َق��ْدن��اُه أنّ��ا ل��و َق��ب��ُر أي��ا
ث��ان��ي��ا ال��دَّْه��ر ب��ه ي��أت��ي أْن وَه��ي��ه��ات ب��َف��ْق��ِده ش��يءٍ ك��ّل َف��َق��ْدن��ا ول��ك��ْن
ه��اِه��ي��ا َويْ��َح��َك وال��رَّأُي؟ ال��ِح��ج��ا وأي��َن وال��َوف��ا ال��ُم��روءَُة أيْ��َن س��ائ��ل��ي ف��ي��ا
َع��اِل��ي��ا ك��ان ال��ذي ��ْوُت ال��صَّ أُْس��ِك��َت ف��ق��د ص��ائ��ٍح ك��لَّ ف��ل��يَ��أَْم��نُ��وا ل��ه��ْم ه��ن��ي��ئً��ا
ال��بَ��واِل��ي��ا ال��نُّ��ف��وَس ف��اس��تَ��ْح��ي��ا ال��َم��ْج��د إل��ى وس��اَق��ه ��ع��وَر ال��شُّ أْح��ي��ا اّل��ذي وم��اَت
ال��َم��راث��ي��ا ف��ي��َك ال��ي��وَم أُج��ي��ُد وإنِّ��ي أُِج��ْد ف��ل��م َح��يٍّ��ا ُك��نْ��َت ل��ّم��ا َم��َدْح��تُ��َك
ب��اِك��ي��ا ��ْع��ِب ال��شَّ ِل��ذا م��ا وإال وف��ي��َك، ش��اِم��الً ال��ُح��ْزِن ِل��ذا م��ا وإالّ ع��ل��ي��َك،
ُم��داِوي��ا ال��نُّ��ف��وس داء م��ن ف��ي��ه ِل��م��ا يَ��َرى وال ل��ل��نُّ��ف��وِس ال��ُم��داوي يَ��م��وُت
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غ��اِف��ي��ا وأْم��َس��يْ��َت ُح��ْزنً��ا ف��أْس��َه��ْدتَ��ن��ا س��اِه��ًدا ك��ن��َت ح��ي��نَ��م��ا ِن��ي��اًم��ا وك��نّ��ا
داِويَ��ا ب��األْم��ِس ك��ان ق��د ك��م��ا يَ��ِرنُّ بَ��يْ��نَ��نَ��ا َص��ْوتُ��ك زال ال ال��ُع��ال، َش��ه��ي��َد
ب��اِن��ي��ا ُك��نْ��ُت م��ا ب��ال��ل��ِه تَ��ْه��ِدم��وا ف��ال أَق��ْم��تُ��ه ب��ن��اءٌ ه��ذا ب��ن��ا: يُ��ه��ي��ُب
خ��اِل��ي��ا ب��اَت ق��د ال��َح��يَّ وأّن َق��َض��يْ��ُت أنّ��ن��ي ال��ن��اَس تُ��ْش��ِع��روا ال ب��ن��ا: يَ��ص��ي��ُح
األع��اِدي��ا تَ��ُس��رُّوا ال ِرج��االً وك��ون��وا تَ��َف��رَّق��وا أال ب��ال��ل��ِه يُ��ن��اِش��ُدن��ا
ب��اِل��ي��ا ك��ن��ُت وإْن ع��نَِّ��ي تُ��ش��اِرُف��ُك��ْم ُم��ِط��لَّ��ٌة ال��َم��ق��اِم ه��ذا م��ن ف��ُروح��َي
ال��دَّواه��ي��ا ال��ِخ��الف ف��ي ع��ل��ي��ك��ْم أخ��اُف ف��إنّ��ن��ي ب��ال��ِخ��الِف تَ��ح��ُزن��وه��ا ف��ال
ه��اِن��ي��ا أن��َت ف��نَ��ْم ُدْم��ن��ا م��ا ال��َع��ْه��ِد ع��ل��ى إنّ��ن��ا ال��َخ��يْ��ر إل��ى ال��داع��ي أيُّ��ه��ا أَج��ْل،
ن��اِئ��ي��ا ك��ن��َت وإن َم��ْس��م��وٌع، وَص��ْوتُ��َك م��اِث��ٌل وَط��يْ��ُف��َك َم��ْح��ُف��وٌظ، ب��ن��اُؤَك
ب��اِك��ي��ا ال��َم��واِط��ِن ب��ع��ض ف��ي ال��ب��أْس أُخ��و يُ��رى أْن وتُ��نْ��ِك��ر تَ��بْ��ك��ي ال َع��ِه��ْدن��اَك
َرواِس��ي��ا ِج��ب��االً تَ��ْه��وى ك��م��ا تَ��ران��ا َغ��ٍد وف��ي ال��بُ��ك��اء ال��ي��وَم ل��ن��ا ��ص َف��َرخِّ
ج��اِري��ا ِن��ي��ُل ي��ا ك��ن��َت ال أْح��َم��ًرا دًم��ا َوف��ات��ه ب��ْع��َد تَ��ْج��ِر ل��م إن ِن��ي��ُل ف��ي��ا
ب��اِق��ي��ا ان��ِح��اللُ��ِك زاَل ال ال��َح��ْش��ِر إل��ى َع��ْه��ِده ِذْك��َر تَ��ْح��َف��ظ��ي ل��م إْن (ِم��ْص��ُر) وي��ا
ه��اِوي��ا غ��اَر ق��د ��ْع��ِد ال��سَّ نَ��ْج��َم أْن ِث��ق��وا ُم��ص��ابَ��ُك��ْم َج��ِه��ْل��تُ��ْم إْن (ِم��ْص��ٍر) وي��أْه��َل
َزواه��ي��ا س��اِط��ع��اٍت ال��لَّ��ي��ال��ي ب��ج��ي��ِد ُدرًَّة ث��الث��ون ب��ل ع��اًم��ا ث��الث��ون
ُم��غ��ازي��ا َج��يْ��ًش��ا ك��ن��َت ب��ل ُم��ْف��َرًدا ف��تً��ى تَ��ُك��ْن ل��م أنّ��َك ال��ت��اري��خ ف��ي س��تَ��ْش��َه��ُد

أيًضا باشا كامل مصطفى رثاء (8)

١٩٠٨م سنة مارس ٢٠ يف األربعني حفل يف أنشدها

أش��ع��اري ب��ي��ن��ه��ْم أنْ��ثُ��ُر وأتَ��يْ��ُت األْزه��اِر ن��وادَي ع��ل��يْ��َك نَ��ثَ��روا
داري؟ ال��ح��زي��نَ��ِة ب��ال��ُم��َه��ِج أن��َت ه��ل ال��ُع��ال ُط��الِّب وَزيْ��َن ��ب��اِب ال��شَّ َزيْ��َن
وإس��اِر َم��ذَّل��ٍة َع��يْ��ُش وال��ع��يْ��ُش ب��َم��ْرَص��ٍد وال��ح��ادث��اُت غ��اَدْرتَ��ن��ا
بَ��َداِر ال��ص��ائ��ح��ون: وص��اَح ع��اٍد َع��َدا إذا إل��ي��َك أْح��َوَج��ن��ا ك��ان م��ا
واألبْ��ص��اِر ��ْم��ِع ال��سَّ ان��ِت��ظ��اُر ط��اَل ال��نُّ��ه��ى؟ َخ��الُّب وأيْ��َن ال��َخ��ط��ي��ُب أيْ��َن
ال��ِم��ْغ��واِر أب��ا ي��ا أص��ابَ��َك م��اذا ُم��ن��اِديً��ا تُ��ج��ي��ُب ال َل��َك م��ا ب��ال��ل��ِه
ال��َق��ّه��اِر ال��واِح��ِد ب��ِدي��ِن َج��ْه��الً (ُك��روَم��ٍر) ي��م��ي��ُن َح��طَّ��ْت م��ا واْم��ُح ُق��ْم
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ب��ِع��ث��اِر َرج��اؤه��ا َوَه��مَّ َه��م��س��ْت ك��لَّ��م��ا ل��ل��ِك��ن��انَ��ِة تَ��ْغ��َض��ُب ُك��نْ��َت ق��د
ل��ل��ُم��ْخ��ت��اِر) (ال��ف��اروِق َغ��ْض��بَ��َة أو وِك��ت��اب��ه ل��َربِّ��ه ال��تَّ��ق��يِّ َغ��َض��َب
ن��اِر ُش��ْع��َل��ُة وأن��َت ع��ل��ي��َك َص��بْ��ًرا يُ��ِط��ْق ف��ل��م َم��داَك ع��ن ِج��ْس��ُم��َك ض��اق ق��د
األْخ��ط��اِر َج��الِئ��َل يَ��ُه��دُّ َع��ْزٌم وَه��دَّه ال��ج��ه��اُد ذاك ب��ه أْوَدى
ال��خ��ّط��اِر ب��ال��َق��ن��ا ال��ف��واِرِس َل��ِع��َب ف��أْع��َج��َزْت ب��ال��يَ��راِع ي��م��ي��ن��َك َل��ِع��بَ��ْت
ال��ِم��ْض��م��اِر ف��ي وأن��َت ال��ق��ض��اءُ ف��َج��َرى َش��أَوه��ا تَ��بْ��غ��ي ل��ل��َع��ْل��ي��اءِ وَج��َريْ��َت
األْق��داِر َغ��وائ��ُل إل��ي��ه بَ��َدَرْت ُم��َه��نَّ��ًدا ال��رَّج��اءُ َه��زَّ ك��لَّ��م��ا أَو
ق��راري ف��َق��رَّ م��ْوِك��بَ��ه وَش��ِه��ْدُت نَ��ْع��ِي��ه ل��ي��ل��َة َع��َل��يَّ ال��َق��راُر َع��زَّ
ب��بُ��خ��اِر وط��اِئ��ٌر ب��ال��َك��ْه��رب��اءِ، ف��ط��اِئ��ٌر ال��نُّ��ع��اُة ف��ي��ه وتَ��س��ابَ��َق��ْت
األْق��داِر َم��رات��َب م��ن��ه وَع��ِل��ْم��ُت َوف��ات��ه ي��وَم ال��َح��ْش��ر ي��وَم ش��اَه��ْدُت
اإلْك��ب��اِر وواِج��َب ال��والءِ َح��قَّ ِرج��ال��ه��ا ��ع��وُب ال��شُّ تَ��ف��ي ك��ي��َف ورأي��ُت
��يّ��اِر ال��سَّ (ِل��واِئ��َك) ت��ح��ت يَ��ْم��ش��ون ��ٌع ُخ��شَّ ن��ع��ِش��َك َح��ْوَل أل��ًف��ا ِت��س��ع��ون
أس��ط��اِر ع��ل��ى أْس��ط��اًرا ل��ل��ُح��ْزِن ال��ثَّ��َرى َوْج��ِه ع��ل��ى ب��أْدُم��ِع��ِه��ْم َخ��طُّ��وا
ال��زُّّواِر ب��َك��ْع��بَ��ِة ال��َح��ج��ي��ِج َرْك��ُب ك��أنّ��ه��ْم ال��ض��ج��ي��َج يُ��وال��ون آنْ��ا
ل��ق��اري يُ��نْ��ِص��ت��وَن ال��ُم��َص��لَّ��ى ع��ن��د ُخ��ش��وِع��ِه��ْم ل��َف��ْرِط آنً��ا وتَ��خ��الُ��ُه��ْم
اس��ِت��نْ��ث��اِر وال َك��َل��ٍح ب��ال تَ��ج��ري ف��ُدم��وُع��ُه��ْم ع��ل��ي��ه��ُم ال��ُخ��ش��وُع َغ��َل��َب
وَش��راِر داِف��ٍق َس��ي��ٍل ب��ي��َن م��ا وَزف��ي��ِرِه��ْم ُدم��وِع��ه��ْم ت��ح��َت ك��ن��ُت ق��د
ال��تَّ��يّ��اِر ��ُق ُم��ت��دفِّ ف��يَ��ُص��دُّن��ي ف��أنْ��ثَ��ن��ي ال��لَّ��ه��ي��ُب ف��ي��أُخ��ذُن��ي أْس��ع��ى
وِب��ح��اِر م��راِج��ٍل ب��ي��ن ل��َق��َض��يْ��ُت ب��ظ��الل��ه أو ب��ال��نَّ��ْع��ش ألُ��ذْ ل��م ل��و
األس��ت��اِر ح��رائ��َر ع��ل��ي��َك َه��تَ��َك��ْت ال��رَّدى ب��ك ط��اَف ي��وَم ِخ��ْدٍر ذاِت ك��م
األخ��ب��اِر م��ن َخ��بَ��ًرا ال ال��نَّ��ْع��ِش ف��ي م��ْح��ُم��وَل��ًة أّم��ًة تُ��َودُِّع َس��َف��َرْت
ب��خ��م��اِر تَ��لُ��ذْ ف��ل��ْم ال��ِخ��م��اِر َوج��َه ف��َم��زََّق��ْت ال��نّ��اِظ��ري��ن ُع��ي��وَن أِم��نَ��ْت
واألْك��داِر األْح��زاِن م��ن ِس��تْ��ٌر وبَ��يْ��نَ��ه��ا ال��ُع��ي��وِن ب��يْ��ن م��ا ق��ام ق��د
ِش��ع��اِر خ��ي��َر ف��ك��ان ال��ِوداَد م��ن��َك أْص��َف��يْ��تَ��ه اّل��ذي ال��َع��َل��ِم ف��ي أْدِرْج��َت
األس��راِر م��ن ِس��رٌّ َط��يِّ��ه ف��ي ك��الُه��م��ا ال��رءوِس ف��وق م��ن َع��َل��م��ان
ه��اِري ش��ف��ي��ٍر ع��ل��ى يَ��ت��ع��انَ��ق��ان ف��أْم��َس��ي��ا ال��ِف��راق داع��ي ن��اداُه��م��ا
َم��زاِر وبُ��ْع��ِد ُم��َروَِّع��ٍة ِل��نَ��ًوى بَ��َك��ى وال ال��ُم��ِح��بُّ َج��زَع م��ا ت��ال��ل��ِه
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أُواِر وَح��رِّ أًس��ى َح��رِّ ب��يْ��َن م��ا تَ��َرْك��تَ��ه ي��وَم ع��ل��ي��َك (ال��ِه��الِل) َج��َزَع
ف��خ��اِر ي��وَم ع��ن��ه يُ��ن��اِض��ُل َرُج��الً ُم��تَ��َخ��يِّ��را ُم��تَ��َح��يِّ��ًرا ��تً��ا ُم��تَ��َل��فِّ
األْع��م��اِر ب��أْط��َوِل تُ��ق��اُس ب��اتَ��ْت ف��اَخ��َرْت ب��ك اّل��ت��ي ال��ث��الث��ي��َن إّن
األبْ��راِر ص��ح��اِئ��ِف ِم��ثْ��َل بَ��يْ��ض��اءَ َص��ح��اِئ��ٍف ِب��ْض��َع ال��ت��اري��خ إل��ى ��ْت َض��مَّ
ِم��ْع��ط��اِر َرْوَض��ٍة ��َل ُم��َح��صَّ َوِس��َع��ْت ِع��ْط��ِريّ��ٍة ب��نُ��ْق��ط��ٍة َش��بَّ��ْه��تُ��ُه��نَّ
اآلث��اِر وُم��ْق��تَ��ف��ي ال��ُوص��وِل راج��ي َح��ذَْوه��ا يَ��ْح��ذُو ك��ال��َم��ْش��ِق َخ��لَّ��ْف��تَ��ه��ا
وِق��ف��اِر َم��ج��اِه��ٍل ب��ي��َن س��اَر ل��و — َم��ن��ائ��ٌر وُه��نَّ — ال��ّس��اري ع��ل��ى م��اذا
ال��ج��بّ��اِر ل��ذل��ك َوَق��ْف��َت ح��تّ��ى وَْع��َرًة ال��َم��واِق��َف تَ��ْخ��ت��اُر ِزْل��َت م��ا
واألنْ��ه��اِر األْوت��اِد ذو ِف��ْرَع��ْوُن ِب��ن��اءَه أج��اَد ق��د ُس��وًرا وَه��َدْم��َت
أْخ��ي��اِر أِع��زٍَّة (ال��بَ��ْرَل��م��ان) ف��ي وَم��ش��اِي��ٍخ َش��ك��اِت��ن��ا ب��ي��ن وَوَص��ْل��َت
وِض��راِر أذى ِم��ْن ال��ِك��ن��انَ��ِة ف��ي م��ا ف��أبْ��َص��روا ال��ُع��ي��ون ع��ن ال��ِغ��ط��اء َك��َش��ف��وا
ال��ثَّ��ْرث��اِر وَل��ْه��َج��َة ال��َم��غ��ي��ِظ َخ��نَ��َق تَ��ب��يَّ��ن��وا ح��ي��ن (ال��لُّ��ْرِد) َك��الَم نَ��بَ��ذوا
األس��ف��اِر ال األْص��ف��اِر ُرتْ��بَ��ِة ف��ي َرَم��ْوُه��م��ا ب��ُم��َج��لَّ��َديْ��ِن ورم��اُه��ُم
ض��اري غ��اٍب َل��يْ��ِث م��واِق��َف ك��ان��ْت إنّ��ه��ا ال��َم��واِق��ِف ِت��ْل��َك ع��ل��ى واًه��ا
َح��ذاِر ال��ُم��ري��ِب: ق��ْوُل َع��ْزِم��ه ِم��ْن ثَ��نَ��ى وال ال��َوع��ي��ُد ع��ن��ه��ا يَ��ْل��ِوه ل��م
ِج��واِر ب��َخ��ي��ِر وان��َع��ْم ِغ��بْ��َط��ٍة ف��ي ب��ه ونَ��ْم ال��ج��دي��ِد ب��َم��نْ��ِزلِ��َك ف��اَه��ن��أ
أْوط��اِر م��ن ل��ألْوط��اِن ��يْ��ت َض��حَّ م��ا َج��زاءَ ال��ك��ب��ي��ر األْج��َر واس��تَ��ْق��ِب��ل
ال��ّداِر ُع��ْق��ب��ى ونِ��ْع��َم َم��نْ��ِزَل��يْ��َك ف��ي بُ��لِّ��ْغ��تَ��ه م��ا ونِ��ْع��َم ال��َج��زاءُ ِن��ْع��َم

١٩٠٨م) سنة يونيه ٦ يف (نرشت بك أمني قاسم رثاء (9)

األَج��ِل َغ��وائ��ُل أْم��َه��َل��تْ��َك ل��و َرُج��ِل م��ن ُك��نْ��َت َدرَُّك ل��ل��ِه
ال��َه��ِط��ِل ال��ع��اِرِض ِغ��بَّ أْس��َح��ْرَن إذا ال��رِّي��اض ك��أن��ف��اِس ُخ��لُ��ٌق
تَ��ُح��ِل ل��م األيّ��اِم ب��ط��ب��ائ��ع ُم��ِزَج��ْت أنّ��ه��ا ل��و وَش��م��ائ��ٌل
ُم��بْ��تَ��ذَِل غ��ي��ُر ال��تَّ��واُض��ِع َج��مُّ ُم��تَّ��َه��ٍم غ��ي��ُر ال��َم��ح��اِم��ِد َج��مُّ
ال��ُح��َل��ِل أبْ��َه��ِج ف��ي (ق��اِس��ٍم) م��ن راِف��َل��ًة األْخ��الِق َدْوَل��َة ي��ا
َوِل؟ ال��دُّ َم��ص��ارُع تَ��ك��وُن أك��ذا َع��َج��ٍل ع��ل��ى ب��ه ان��َط��َويْ��ِت ك��ي��ف
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(ُزَح��ِل) ف��ي ف��َق��رَّ ال��نُّ��ح��وِس نَ��ْح��ُس ب��ه َل��جَّ ��ْرِق ل��ل��شَّ ط��ال��ًع��ا ي��ا
ال��نُّ��َق��ِل ف��ي تَ��ك��وُن ��ع��وَد ال��سُّ َع��لَّ ُم��نْ��تَ��ِق��الً ُس��راَك َوَص��ْل��َت َه��الَّ
َع��َط��ِل ف��ي ال��نِّ��ي��ِل ُرب��وَع وأرى ح��ال��ي��ًة األْج��داَث أَرى م��ال��ي
ال��رَُّج��ِل ب��ذل��ك ال��َق��ض��اءُ ط��اَح َرُج��الً أْط��َل��َع��ْت ال��ك��ن��ان��ُة ف��إذا
ُم��ْرتَ��ِح��ِل إثْ��ِر ف��ي أْدُم��ع��ي م��ن َم��ْرثِ��يَ��ًة أْرَس��ْل��ُت ك��لَّ��م��ا أَو
ال��ُم��َق��ِل َم��داِم��ِع ب��ي��ن ف��َوَص��ْل��ُت أًس��ى َدف��ي��َن األخ��رى ب��َي ه��اَج��ْت
ل��ي يَ��ْش��َف��ُع ال��دَّْم��ُع ف��ه��ذا ِش��ْع��ري ب��ه ُف��ِج��ْع��ُت ف��ي��م��ا خ��انَ��ن��ي إْن
ُم��ْرتَ��ِج��ِل: ق��ْوُل ال��بَ��دي��َه��ِة ع��ن��د يُ��ط��اولُ��ن��ي وم��ا أق��وُل ول��ق��د
ال��َم��ثَ��ِل ُم��ْرِس��ُل بَ��ْع��َدَك َع��زَّ ق��د يَ��ْض��ِربُ��ه��ا األْم��ث��اِل ُم��ْرِس��َل ي��ا
ال��َخ��َط��ِل َم��ق��اِت��َل ب��ه��ّن يَ��ْرم��ي ص��اِئ��بَ��ًة اآلراء راِئ��َش ي��ا
األَُوِل نَ��واِب��َغ ال��خ��اِل��دي��ن ف��ي ب��ه��ا ش��أْوَت آراءٌ ل��ل��ِه
ال��َوَك��ِل ب��ُص��ْح��بَ��ِة األب��يُّ يَ��ش��َق��ى وك��ذا ِب��ن��ا أْش��ق��ان��ا ك��ن��َت ق��د
تَ��ُق��ِل ل��م تَ��ْس��تَ��ْوِص، ل��م تَ��ْش��ُك، ل��م ُم��ْرتَ��ِج��الً َق��َض��يْ��َت ع��ل��ي��َك َل��ْه��ف��ي
َج��ذَِل ف��ي وذاَك ع��ل��ي��َك يَ��بْ��ك��ي ف��ذا ال��ق��ض��اءِ يَ��َد ال��ق��ض��اءُ َغ��لَّ
ُش��ُغ��ِل: ف��ي ُدنْ��ي��اُه م��ن وال��َم��رءُ أْربَ��ع��ٌة ُدنْ��ي��اَك ع��ن َش��َغ��َل��تْ��َك
ُم��نْ��تَ��ِح��ِل غ��يْ��َر إل��ي��ه��ا تَ��م��ش��ي وَم��ْف��َخ��رٌة تُ��ن��اِص��ُره َح��قٌّ
ِق��بَ��ِل ِم��ْن ب��ِه��نَّ ل��ل��َح��ِك��ي��م م��ا تَ��نْ��ُش��ُده��ا ل��ل��ِع��ْل��ِم وح��ق��ائ��ٌق
يَ��ِص��ِل ول��م ي��ًدا إل��ي��ه تَ��ْم��ُدْد ف��َل��ْم ِس��واَك أْع��يَ��ْت وَف��ض��ي��ل��ٌة
ال��رُُّس��ِل َم��راِت��ُب ف��ِت��ْل��َك تُ��ْع��َص��ْم، ول��ْم ال��ِح��ج��اِب ف��ي رأْيً��ا َريْ��َت إْن
تَ��َس��ِل وال ف��نَ��ْم َرأيْ��َت ف��ي��م��ا َم��ْرِج��ُع��ه ل��أليّ��ام ال��ُح��ْك��ُم
َم��َه��ِل ع��ل��ى يُ��نْ��ِض��ُج��ه ل��ل��دَّه��ر تَ��تْ��ُرُك��ه ال��رأي ُط��ه��اُة وك��ذا
ال��ِع��َل��ِل َم��واِض��َع ال��دَّواء َوَض��َع ف��تً��ى خ��ي��ُر ف��أن��َت أَص��بْ��َت ف��إذا
َع��َم��ِل م��ن ُدن��ي��اَك ف��ي وتَ��َرْك��َت ب��ه َش��ُرْف��َت م��ا ف��َح��ْس��بُ��َك ال، أْو
��بُ��ِل ال��سُّ ُم��ْل��تَ��ق��ى وك��ان��ت َق��ْف��ًرا ب��ه��ا َم��َرْرُت داٍر ع��ل��ى واًه��ا
ال��طَّ��َل��ِل َوْق��َف��َة ف��ي��ه��ا وذََك��ْرُت غ��اِل��يَ��ٍة ك��لَّ ف��ي��ه��ا أْرَخ��ْص��ُت
َخ��بَ��ِل ف��ي ف��ُرْح��ُت ال��َج��واِب َردَّ ف��أبَ��ْت (ق��اِس��ٍم) ع��ن س��اءَْل��تُ��ه��ا
ال��ثَّ��ِم��ِل ك��ال��ش��اِرب ُم��تَ��َرنِّ��ًح��ا َوَه��ٌن يَ��نْ��ت��ابُ��ن��ي ُم��تَ��َع��ثِّ��ًرا
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ال��بَ��َط��ِل ب��ذِل��َك ان��تُ��وي��ُت ي��وَم ب��ه (اإلم��اِم) ي��وَم ُم��تَ��ذكِّ��ًرا
األَم��ِل ب��ق��يّ��َة ال��ت��راِب ت��ح��َت — أَم��ٍل ذا وك��ن��ُت — اْح��تَ��َس��بْ��ُت ي��وَم
وال��َع��َم��ِل واإلْق��داِم ب��ال��َع��ْزِم ذََه��ب��وا األُل��ى أِح��بَّ��تَ��َك ج��اِوْر
ال��َج��َل��ِل ال��ح��ادِث ف��ي ال��نُّ��ه��ى ت��ل��َك إل��ى ال��ب��الد ح��اَج ل��ه��م واذك��ْر
ال��نُّ��ُزِل: ب��أْك��َرِم ال��َج��نَّ��تَ��يْ��ِن ف��ي ب��ه ال��تَ��َق��يْ��َت إذا (ل��إلم��ام) ُق��ْل
ال��زََّل��ِل َم��راِك��َب ل��ل��رَّاك��ب��ي��ن َه��َدًف��ا أْص��بَ��َح��ْت ال��ح��ق��ي��ق��َة إّن
تَ��ُزِل ف��ل��ْم ب��ه��ا ال��ّزواُل ص��اَح َخ��َل��َدْت ل��ك��م آث��اٌر ل��ل��ِه
تَ��ُط��ِل ول��م َع��وارُف��ه��ا ط��ال��ْت َدَرَج��ْت ل��ك��م أيّ��اٌم ل��ل��ِه
ُم��نْ��تَ��ِق��ِل غ��ي��ُر ِظ��الٍّ أّن أو بَ��ِق��يَ��ْت انّ��ه��ا ل��و ال��ظِّ��الُل ِن��ْع��َم

١٩٠٩م) سنة فرباير ١٢ يف (نرشت باشا كامل مصطفى ذكرى (10)

األوىل ذكراه إلحياء قربه عند أقيم الذي الحفل يف أنشدها

ال��ذَِّم��ُم ب��ه تَ��ْق��ض��ي م��ا ُه��ن��اِل��َك واْق��ُض��وا واس��تَ��ِل��م��وا ال��َق��بْ��ِر ه��ذا ب��أْرك��اِن ط��وف��وا
وال��ِه��َم��ُم األق��داُر ب��آم��اِل��ه ض��اَق��ْت ب��اِرئُ��ه ال��ل��ُه تَ��ع��ال��ى َج��ن��اٌن ُه��ن��ا
األَم��ُم َض��ْوءَُه تُ��َح��يِّ��ي ف��ْج��ٌر ��ْرق ال��شَّ ف��ي ب��ي��نَ��ه��م��ا الَح وبَ��ن��اٌن َف��ٌم ُه��ن��ا
وال��ِح��َك��ُم األْم��ث��اُل ب��ه تَ��س��ي��ُر نَ��ثَ��ًرا نَ��ثَ��را ط��ال��م��ا وبَ��ن��اٌن َف��ٌم ه��ن��ا
يَ��نْ��َه��ِدُم ل��ي��س ُرْك��نً��ا ال��َح��قِّ ل��ط��اِل��ِب َع��زاِئ��ُم��ه ش��اَدْت اّل��ذي ال��َك��ِم��يُّ ه��ن��ا
َع��ِل��م��وا اّل��ذي ��ْه��ُم ال��شَّ ه��ن��ا ال��ذِّم��ار، ح��ام��ي ه��ن��ا ال��لِّ��واءِ َربُّ ُه��ن��ا ��ه��ي��ُد، ال��شَّ ه��ن��ا
َس��َق��ُم وال َه��مٌّ ال ال��ن��وُم ل��يَ��ْه��ِن��َك ب��َم��ْض��َج��ِع��ه ال��ه��ان��ي ال��ن��ائ��ُم ي��أيُّ��ه��ا
وال��َق��ل��ُم وال��ق��ْرط��اُس ال��َم��ن��اب��ُر ع��ن��َك ن��اِزَل��ٍة ك��لِّ ف��ي تُ��س��اِئ��لُ��ن��ا ب��ات��ْت
ُم��ْض��َط��ِرُم ال��َق��ْل��ب ذك��يُّ أب��يٌّ إالّ يَ��ْش��َغ��لُ��ُه ل��ي��س ف��راًغ��ا ف��ي��ن��ا تَ��َرْك��َت
أَم��ُم آم��الُ��ه َع��َم��ٌم آث��اُره ل��غ��ايَ��ِت��ه َس��بّ��اٌق ال��نَّ��ْوِم ��ُر ُم��نَ��فِّ
وال��ِع��َظ��ُم اإلْك��ب��اُر ب��ه��ا ي��ُح��فُّ روًح��ا يَ��ك��ِذبُ��ن��ي ل��ي��َس وف��ؤادي أرى إنِّ��ي
ويَ��بْ��تَ��ِس��ُم يُ��َح��يِّ��ي��ن��ا ُم��َح��يٍّ��ا أرى َم��َل��ًك��ا أرى ن��وًرا، أرى َج��الالً، أرى
ال��َع��َل��ُم ال��ُم��ْف��َرد ه��ذا ال��نِّ��ي��ِل ف��ت��ى ه��ذا أْع��ِرُف��ه ال��َوْج��ُه ه��ذا أك��ب��ُر، ال��ل��ُه
ال��َك��ِل��ُم تُ��ْس��ِع��د ل��م إذا ال��ق��ل��وب م��ن تَ��ح��يّ��تَ��ه وَح��يُّ��وه ال��ُع��ي��وَن ��وا ُغ��ضُّ
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ال��َق��َس��ُم ب��ه يَ��ْح��ل��و َم��ْوِق��ٍف ف��ي ف��ن��ح��ن َم��ب��اِدئ��ه َع��ْن تَ��ذْودوا أن وأق��ِس��م��وا
ال��َع��َدُم غ��اَل��َك ول��ّم��ا َس��َك��نْ��َت ل��ّم��ا أنْ��ُف��َس��ُه��ْم َح��رَّْك��َت األَُل��ى ن��ح��ُن َل��بّ��يْ��َك
ونَ��ْح��تَ��ِك��ُم ونَ��ْس��تَ��ْع��دي ونَ��س��تَ��ِم��دُّ َم��واِق��ِف��ن��ا ع��ن ِح��س��ابً��ا نُ��ؤدِّي ج��ئ��ن��ا
األَل��ُم ص��ْوتَ��ن��ا وأْع��َل��ى ال��ُج��ف��اِة َع��ْس��ُف أنْ��َط��َق��ن��ا ث��م َف��س��َك��تْ��ن��ا اس��ُك��ت��وا ق��ي��ل
ُم��تَّ��َه��ُم ال��ح��اَل��يْ��ِن ع��ل��ى ��ع��ي��َف ال��ضَّ إّن َج��َل��الً نَ��طَّ��ِل��ْب ول��ّم��ا اتُّ��ِه��ْم��ن��ا ق��د
ُه��ُم ال��ظ��ال��م��ي��ن أّن يَ��ع��َل��ُم وال��ل��ُه أن��ُف��َس��ُه��ْم ب��ال��ح��قِّ َظ��َل��م��وا ل��ق��د ق��ال��وا:
َع��َم��ُم ِف��ت��نَ��ٌة تَ��ن��اَدْوا: نَ��َط��ق��ن��ا وإْن ع��اَدتُ��ُه��ْم ت��ل��ك تَ��ن��اَج��ْوا: َس��َك��تْ��ن��ا إذا
ال��نِّ��َق��ُم تَ��نْ��ت��ابُ��ن��ا وآِون��ًة آنً��ا يَ��ْح��ُزبُ��ن��ا واألْم��ُر ب��ن��ا ع��اٌم َم��رِّ ق��د
ال��َف��ِه��ُم ال��ح��اِذُق ف��ي��ه ح��اَر ق��د وال��َع��يْ��ُش َك��َل��ٍب ف��ي وال��دَّْه��ُر ٍة ِش��دَّ ف��ي ف��ال��ن��اُس
يُ��ْح��تَ��َرُم ل��ي��س وَع��ْه��ٌد ج��دي��ٌد َل��ْوٌن آِونَ��ٍة ك��لَّ ف��ي��ن��ا ��ي��اس��ة ول��ل��سِّ
َف��َح��ُم ال��ُم��ْص��َط��ل��ي َل��ْم��ِس ِع��نْ��د ب��ه إذا َم��الِم��ُس��ه تُ��ْخ��ش��ى َج��ْم��َره��ا نَ��َرى بَ��يْ��ن��ا
��َم��ُم وال��صَّ ال��ِك��بْ��ُر يَ��ْزَده��ي��ه��ا وت��ارًة ل��تَ��ْخ��َدَع��ن��ا َط��ْوًرا ألْص��وات��ن��ا تُ��ْص��غ��ي
َوَه��ُم أس��ت��اُره��ا ُم��ص��اَل��ب��ٍة إل��ى ُخ��دَُع أَْس��ت��اُره��ا ُم��اليَ��نَ��ٍة ف��ِم��ْن
َع��َل��ُم ل��ه��ا يُ��ْط��وي ال ال��ك��ن��ان��َة إّن ُع��ي��ونُ��ُه��ُم َق��رَّْت ال يُ��ري��دون؟ م��اذا
َق��َدُم أْرِض��ه��ا ف��ي — َح��ْول��ه��ا ع��ل��ى — ل��ه��ا َرَس��َخ��ْت ف��م��ا ف��ي��ه��ا َرِغ��بَ��ْت أّم��ٍة ك��م
تَ��ْع��تَ��ِص��ُم م��ن��ه ب��ح��ب��اٍل ال��ت��ي وه��ي ت��اِرَك��ه��ا ال��ب��يْ��ِت) (َربُّ َربُّ��َك ك��ان م��ا
األَُم��ُم تَ��ْش��َه��َد وح��تّ��ى نَ��س��وَد ح��تّ��ى تَ��ْع��َه��ُده ُك��نْ��َت م��ا ع��ل��ى إنّ��ا َل��بَّ��يْ��َك
ال��َه��َرُم ذل��ك اخ��ت��ي��االً ويَ��س��ت��ط��ي��َل َوَرُدوا َم��ْن خ��ي��ُر أنّ��ا ال��نِّ��ي��ُل َف��يَ��ع��َل��م
وال��نَّ��َس��ُم األض��واءُ واَل��ت م��ا ب��َخ��يْ��ِر َم��نْ��ِب��تَ��ه واَل��يْ��َت اّل��ذي ال��ِغ��راُس ه��ذا
��َم��ُم وال��شَّ ال��َم��ْج��ُد وَح��الُه نَ��م��ا ح��تّ��ى تَ��ْح��ُرُس��ه ال��ل��ِه وَع��يْ��ُن وأْض��َح��ى أم��َس��ى
ال��رََّغ��ُم ال��ح��اِس��ِد وألنْ��ِف ب��ه ْ تَ��ْه��نَ��أ بَ��واِس��ُق��ه ط��اَل��ْت وق��د إل��ي��ه ف��ان��ُظ��ْر
نَ��ِق��م��وا أو األع��داءُ َرِض��َي وث��اِب��روا، ط��ري��ِق��ت��ه ف��ي س��ي��روا ال��نَ��ْشءُ ي��أيُّ��ه��ا
��أَُم ال��سَّ ج��اَزه ل��و (ك��اِم��ٌل) وك��لُّ��ُك��ْم ِس��ي��َرتَ��ه س��اَر ل��و (ُم��ص��َط��ف��ى) ف��ك��لُّ��ُك��م
ويَ��ْق��تَ��ِح��ُم ��اًم��ا ب��سَّ ال��َخ��ْط��َب يَ��س��تَ��ْق��ِب��ُل َوِك��الً وال ي��وًم��ا واِن��يً��ا ال ك��ان ق��د
ال��دِّيَ��ُم ج��اَدَك ب��ج��واٍب، ل��ن��ا ف��ُج��ْد ظ��م��ٍإ ع��ل��ى ِج��ئْ��ن��ا ق��د َق��بْ��ُر ي��ا وأن��َت
��يَ��ُم؟ وال��شِّ — ال��ل��ُه َرع��اَك — ال��ِخ��الُل أي��َن نَ��ْض��َرتَ��ه أُودْع��َت اّل��ذي ��ب��اُب ال��شَّ أي��َن
ال��ِق��َدُم؟ َرْس��َم��ه��ا ��ى وَع��فَّ ف��ي��َك َق��بْ��ُر ي��ا ُط��ِويَ��ْت ل��ن��ا ب��آم��اٍل َص��نَ��ْع��َت وم��ا

248



امَلَراثي

تَ��ِج��ُم؟ نُ��وِديَ��ْت م��ا إذا ل��ل��ق��ب��ور م��ا َج��واِن��ح��ن��ا ِم��ْن يُ��َروِّي َج��واٌب أال
ُم��ْل��تَ��ئ��ُم ��ْم��ُل وال��شَّ يَ��ق��ظ��ٍة ف��ي ف��ن��ح��ن تَ��َع��ٍب م��ن ع��انَ��يْ��َت م��ا يَ��ك��ف��ي��َك أن��َت، نَ��ْم
ُم��ْرتَ��ِس��ُم األك��ب��اِد ف��ي ش��ْخ��ُص��َك وذاك يُ��َظ��لِّ��لُ��ن��ا ��اٌق َخ��فَّ (ِل��واُؤَك) ه��ذا

١٩١٠م) سنة نوفمرب يف (نرشت تولستوي رثاء (11)

َك��ب��ي��ُر ِم��ْص��َر ُك��تّ��اِب م��ْن ل��َم��ْدِح��َك وانْ��بَ��رى ��ْرق ال��شَّ ف��ي ��ْع��ِر ال��شِّ أم��ي��ُر َرث��اَك
َص��غ��ي��ُر َرث��اُه ق��د ع��نِّ��ي ق��ي��َل إذا بَ��ْع��َده أْرث��ي��َك ح��ي��ن أُب��ال��ي ول��ْس��ُت
نَ��ص��ي��ُر ال��ح��ي��اِة ف��ي وم��ال��ي ض��ع��ي��ٌف وإنّ��ن��ي ��ع��ي��ف ل��ل��ضَّ َع��ْونً��ا ك��ن��َت ف��ق��د
َس��ع��ي��ُر َح��واَك أم ِج��ن��اٌن َح��َوتْ��ك ل��ل��َورى أب��ك��ي��َك ح��ي��ن أُب��ال��ي ول��س��ُت
نَ��ض��ي��ُر وه��و ال��ف��ْك��ِر َرْوَض وأْع��ش��ُق ل��ِع��ْل��ِم��ه��ْم ال��ن��اب��غ��ي��َن أُِح��ب ف��إنِّ��ي
َس��ري��ُر وم��اَد َع��ْرٌش ل��ه��ا وُه��زَّ ك��ن��ائ��ٌس ��ْت ف��َض��جَّ ع��ي��س��ى إل��ى َدَع��ْوَت
َل��بَ��ش��ي��ُر إنّ��ه أُن��اٌس وق��ال ُم��ْل��ِح��ٍد ق��ْوُل إنّ��ه أُن��اٌس وق��ال
َم��ص��ي��ُر وس��اءَ ذَْرًع��ا ب��ه َل��ِض��ْق��َت ك��ي��اَدُه��ْم ع��ن��َك َردَّ ُح��ط��اٌم وَل��ْوال
وف��ي��ُر — ال��نِّ��زاُل َج��دَّ إذا — وم��اٌل وال��ِح��ج��ا وال��رأُْي ال��ِع��ْل��ُم َح��م��اَك ول��ك��ْن
َس��ت��ي��ُر وال��ذَّك��اءُ ث��اٍو ال��زُّه��ُد ب��ه��ا ب��ُح��ف��رٍة ال��َم��ْح��بَ��َس��ي��ن َرْه��َن ُزرَت إذا
ُم��ن��ي��ُر وه��و ��ي��خ ال��شَّ َوْج��َه وش��اَه��ْدَت ال��ِب��َل��ى َوْح��ش��ِة ف��ي ال��زُّْه��ِد أُنْ��َس وأبْ��َص��ْرَت
ُق��ص��وُر ال��ّزاه��دي��ن ُق��ب��وَر وأّن َوْح��َده ل��ل��ِه ال��دِّي��َن أّن وأيْ��َق��نْ��َت
َوُق��وُر ال��ف��ن��اءِ َرْغ��ِم ع��ل��ى َم��ه��ي��ٌب َش��يْ��َخ��ن��ا إّن واح��تَ��ِش��ْم س��لِّ��ْم ث��ّم ف��ِق��ْف
بَ��ص��ي��ُر ال��ح��ي��اِة ب��أس��راِر ع��ل��ي��ٌم ف��إنّ��ه َع��نْ��َك غ��اَب ع��ّم��ا وس��ائ��ْل��ه
وُس��ط��وُر أْح��ُرٌف تُ��َخ��بِّ��ْر ل��م ب��م��ا ُم��ب��ِص��ًرا ك��ن��َت وإْن األْع��م��ى يُ��َخ��بِّ��ُرَك
ويُ��ح��ي��ُر أس��ت��اذُن��ا ب��ه يُ��ج��ي��ُب م��ا ُك��لَّ أْس��َم��ُع ال��َغ��يْ��ِب ب��َس��ْم��ِع ك��أنِّ��ي
ُغ��روُر إل��ي��ه يَ��ْدُرْج ول��م وم��اَت َع��يْ��َش��ن��ا ع��اَش ب��اّل��ذي أْه��الً يُ��ن��ادي��َك:
َج��دي��ُر ال��ُم��تَّ��ق��ي��َن ب��أْج��ِر ف��أن��َت وال��تُّ��ق��ى ال��ب��رُّ ِم��ْل��ُؤه��ا ح��ي��اًة َق��َض��يْ��َت
وُم��ج��ي��ُر ُم��ْح��ِس��ٌن إال أن��َت وم��ا وأْم��َس��ك��وا ف��يْ��َل��س��وًف��ا ف��ي��ه��ْم ��ْوَك وَس��مَّ
ويَ��ط��ي��ُر س��اع��ًة َص��داه��ا يَ��ِرنُّ َص��يْ��َح��ًة ص��اَح زاِه��ٌد إال أن��َت وم��ا
وتَ��م��ي��ُر تُ��ْع��ط��ي��ه��ُم ب��م��ا إل��ي��ه��ا َص��بَ��ْوا ول��ك��نّ��ه��م ال��دُّن��ي��ا ع��ن س��َل��ْوَت
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َك��ث��ي��ُر ال��ِك��ف��اِح وأس��ب��اُب س��الًم��ا تُ��ري��ده��ا وأن��َت َح��ْرٌب ال��َوَرى ح��ي��اُة
يَ��س��ي��ُر ال��بَ��ق��اءَ أّن ول��و وَك��ْدًح��ا تَ��ن��اُح��ًرا إال ال��ُع��ْم��راِن ُس��نّ��ُة أبَ��ْت
َع��س��ي��ُر وه��و ال��خ��ي��ِر َم��َح��ْض وتَ��ْط��لُ��ُب واِق��ٌع ��رُّ وال��شَّ ��رِّ ال��شَّ َرْف��َع تُ��ح��اِوُل
َق��دي��ُر اإلل��َه أّن ع��ل��ى دل��ي��ٌل يَ��ُق��ْم ل��م ب��ال��َخ��يْ��ر ��رِّ ال��شَّ اْم��ِت��زاُج ول��وال
أم��ي��ُر ��ري��ر ل��ل��سَّ يَ��تَ��َط��لَّ��ْع ول��م ل��ل��ُه��دى ال��نَّ��ب��يِّ��ي��َن ال��ل��ُه يَ��بْ��َع��ِث ول��م
َف��ق��ي��ُر ال��ثَّ��راءَ يَ��ْرُج ول��م ك��ري��ٌم يَ��ُس��ْد ول��م ُح��رٌّ ال��َع��ْل��ي��اءَ يَ��ْع��َش��ِق ول��م
ن��وُر تَ��بَ��لَّ��َج أو داٍع ال��ل��ِه إل��ى َدَع��ا ل��َم��ا َم��ْح��ًض��ا ال��َخ��يْ��ُر ف��ي��ن��ا ك��ان ول��و
وَخ��ب��ي��ُر ع��اِل��ٌم ه��ذا ق��ي��ل وال ��ٌق م��وفَّ َف��يْ��َل��س��وٌف ه��ذا ق��ي��َل وال
ُش��روُر ال��طَّ��يّ��ب��اِت ط��ري��ق ف��ي وك��م ونِ��ْع��َم��ٍة خ��ي��ٍر ��رِّ ال��شَّ ط��ري��ق ف��ي ف��َك��ْم
َظ��ه��ي��ُر إل��يَّ يَ��أْوي ال ال��زُّْه��د إل��ى داِع��يً��ا َق��بْ��َل��َك ُق��ْم��ُت أنِّ��ي تَ��َر أل��م
وأُش��ي��ُر أْرتَ��ئ��ي ف��ي��م��ا وُخ��ولِ��ْف��ُت َق��بْ��ل��ه و(ُس��ْق��راَط) (أب��ي��ق��وًرا) أط��اع��وا
ض��م��ي��ُر ال��ق��ي��اَد أْل��َق��ى وال ع��ل��ي��ه��ا ط��اِم��ٍع َم��ط��اِم��ُع م��اتَ��ْت وم��ا وِم��تُّ
ُدوُر ال��َك��واِك��ِب أك��ت��اِف ف��وَق ل��ه تَ��ش��يَّ��َدْت ُدوٌر ل��ل��ظُّ��ْل��ِم ُه��ِدَم��ْت إذا
ُص��ُخ��وُر وال��ُق��ل��وُب ِك��الن��ا وم��اَت ج��اِه��ًدا ال��نَّ��ص��ي��َح��ِة ف��ي ِك��الن��ا أف��اَض
ُزوُر (ال��َم��َع��رَِّة) َش��يْ��ِخ ع��ن ق��ي��َل وك��م ب��اط��ٌل ال��م��س��اك��ي��ن: َك��ْه��ِف ع��ن ق��ي��َل ف��ك��م
نَ��ذي��ُر ال��ح��ي��اِة َم��ْف��تُ��وَن راَع وم��ا ُم��ْرَس��ٍل ق��ْوُل األذى ِف��ْع��ِل ع��ن َص��دَّ وم��ا

١٩١١م) سنة يوليه ٢٩ يف (نرشت باشا رياض رثاء (12)

األربعني حفل يف قربه عىل أنشدها

واس��تَ��ِم��ْع ال��َم��ْوِت َغ��ْم��َرِة م��ن أِف��ْق (ِري��اُض)
تَ��ْص��نَ��ُع ك��ن��ت م��ا ط��ي��ِب ع��ن ال��َوَرى َح��دي��َث

َج��َم��ْع��تُ��ه ِرث��اءً م��نِّ��ي واس��تَ��ِم��ْع أِف��ْق
أْج��َم��ُع ال��بَ��ريَّ��ُة ف��ي��ه تُ��ش��اِرُك��ن��ي

األس��ى م��ن ��دوُر ال��صُّ تَ��ْط��وي م��ا ل��تَ��ْع��َل��َم
يَ��ْج��َزُع ك��ي��ف ال��َح��ش��ا م��ق��روَح وتَ��ن��ُظ��َر

بَ��َك��ى ل��ق��د َدْه��ًرا ��ْرَت ُع��مِّ ق��د تَ��ُك ل��ئ��ن
أْربَ��ُع: َخ��الئ��ُق ال��ب��اك��ي م��ع َع��َل��يْ��َك
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وَع��ْزَم��ٌة وَح��ْزٌم وإْق��داٌم َم��َض��اءٌ
وأْق��َط��ُع أْم��ض��ى ال��َم��ْص��ق��وِل ال��ّص��اِرِم م��َن

ال��ُع��ال ف��ي يُ��نَ��ّوُه ج��اٌه ف��م��ا ُرِح��ْم��َت،
أْوَس��ُع وج��اُه��َك إالّ ب��ص��اِح��ب��ه

م��اِج��ٌد ال��ب��ي��ِض أيّ��اِم��َك ف��ي ق��اَم وال
تَ��ْق��َرُع ك��ن��َت اّل��ذي ال��ب��اَب يُ��ن��اِزُع��ك

أْوَم��أْت ��ْرق ال��شَّ ف��ي ل��ل��رَّأي َم��ْن ق��ي��َل: إذا
إص��ب��ُع ال��َغ��ْرب م��ن األْع��ل��ى رأِي��َك إل��ى

نَ��ب��اَه��ٍة ش��ْم��ُس (ِم��ْص��َر) ف��ي َط��َل��ع��ْت وإْن
وتَ��ُط��لُ��ُع تَ��بْ��دو ال��َم��ْع��م��وِر بَ��يْ��ِت��َك ف��ِم��ْن

ال��َه��َوى َق��ْص��ِدَك ف��ي َح��كَّ��ْم��َت ف��م��ا َح��َك��ْم��َت
َم��ْه��يَ��ُع وال��َع��ْدِل اإلنْ��ص��اِف ف��ي ط��ري��ُق��َك

ت��ْح��تَ��ه ول��ك��ّن ب��ْط��ٍش ذا ك��ن��َت وق��د
تَ��ْش��َف��ُع س��ب��ي��ل��َك ف��ي نَ��ْف��ٍس ن��زاه��َة

أم��ُره واألم��ُر (إلس��م��اع��ي��ل) َوَق��ْف��َت
يَ��ْل��َم��ُع ال��بَ��ْط��ِش م��ن س��يْ��ٌف ��ه ك��فِّ وف��ي

وأْس��َرَع��ْت ال��ق��ض��اءُ َل��بّ��اُه ص��اَح إذا
��ُع ُخ��شَّ وال��ن��اُس األيّ��اُم، ب��اب��ه إل��ى

وتَ��ْرتَ��ئ��ي ال��ع��زي��َز — ش��اء إذا — يُ��ِذلُّ
ف��يُ��ْرَف��ُع ال��ذَّل��ي��ل َرْف��َع إراَدتُ��ه

ع��اب��ٌس وه��و َل��ْح��ِظ��ِه ِم��ْن َك��رٍَّة ف��ف��ي
تَ��تَ��َزْع��َزُع تَ��ُك��ْن ل��م ِج��ب��اٌل تُ��َدكُّ

ب��اِس��ٌم وه��و َل��ْح��ِظ��ِه م��ن ك��رٍَّة وف��ي
ف��تُ��ْم��رُع ب��ال��ع��ط��اء ب��ح��اٌر تَ��س��ي��ُل

أْرَوٌع ال��َع��زي��م��ِة ش��اك��ي أْغ��َل��ٌب ف��م��ا
أْرَوُع أْغ��َل��ُب ال��غ��اِب ف��ي يُ��ص��اِرُع��ه

ُم��ص��اِدًم��ا ال��وزي��ِر ذاَك م��ن ب��أْج��َرأ
يَ��س��َم��ُع وال��َم��وُت (إس��م��اع��ي��َل) إرادَة
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ب��ن��ا أْح��َدَق��ْت وق��د ال��ُك��ب��رى ال��ثَّ��ْورِة وف��ي
َم��ْش��َرُع وال��َم��ِن��يّ��ُة ال��لَّ��ي��ال��ي ُص��روُف

تَ��َرى أن ف��س��اءَك (ِم��ْص��ٍر) إل��ى نَ��َظ��ْرَت
تُ��نْ��َزُع ال��ُم��ْس��تَ��ط��ي��ل��ي��َن ب��أيْ��دي ُح��اله��ا

ِخ��ْدِره��ا َه��تْ��ِك ع��ل��ى ص��ب��ًرا تَ��س��تَ��ِط��ْع ول��م
ُم��وَج��ُع وال��َق��ْل��ُب أَْس��واَن ف��ف��اَرْق��تَ��ه��ا

ِن��ي��لُ��ه��ا: ن��اداَك ح��ي��َن إل��ي��ه��ا وُع��ْدَت
أبْ��َدع��وا ال��ظُّ��ْل��ِم ف��ي ف��ال��َق��ْوُم َع��ثْ��َرت��ي؛ أِق��ْل

وِع��ْص��َم��ًة َغ��ْوثً��ا َم��ْح��ُم��وَد) (أب��ا ف��ك��ن��َت
وتَ��ْف��َزُع تَ��أْوي ال��َح��قِّ ُدع��اُة إل��ي��َك

َح��َم��يْ��تَ��ه (ِم��ْص��َر) أْرض ف��ي ن��اِب��ٍغ وك��م
ويَ��ْم��نَ��ُع ال��ك��ري��َم يَ��ح��م��ي َم��ْن وِم��ثْ��لُ��َك

اْص��َط��َف��يْ��تَ��ه ث��ّم ال��دِّي��ن) (ج��م��اَل َرَع��يْ��َت
يَ��رتَ��ُع ج��اِه��َك أْف��ي��اءِ ف��ي ف��أْص��بَ��َح

ث��اويً��ا ال��خ��الف��ِة دار ف��ي ك��ان وق��د
ُم��ودَُع ال��ِع��ْل��ِم م��ن َك��نْ��ٌز ًص��ْدره وف��ي

َش��ْوُق��ُه��ُم ط��اَل ق��د وال��ن��اُس ب��ه ف��ِج��ئْ��َت
يَ��ْص��دَُع ب��ال��بَ��راه��ي��ِن أْل��َم��ِع��يٍّ إل��ى

وُع��ق��ولِ��ِه��ْم أْف��ه��اِم��ِه��ْم م��ن ف��َح��رََّك
ال��ُم��َض��يَّ��ُع ال��ذَّك��اءُ ذاَك وع��اَوَدُه��ْم

(َع��بْ��َدُه) ال��وق��اِئ��ِع ت��ح��ري��َر وَولَّ��يْ��َت
ويَ��ن��َق��ُع ال��غ��ل��ي��َل يَ��ش��ف��ي ب��م��ا ف��ج��اء

َم��ش��ي��ئَ��ٌة ف��ي��ه ال��ن��اس ل��ربِّ وك��ان��ت
تَ��ْرِج��ُع ال��َح��قِّ ف��ي ال��ن��اُس إل��ي��ه ف��أْم��َس��ْت

راِس��ًف��ا ال��َق��يْ��ِد ف��ي (ب��إب��راه��ي��َم) وج��اءوا
��ُع ُم��َرقَّ ثَ��وٌب اإلْم��الِق م��ن ع��ل��ي��ه
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َط��م��وح��ًة نَ��ْف��ًس��ا ال��ثَّ��ْوِب ِم��ْلءَ ف��أْل��َف��يْ��َت
تَ��تَ��َط��لَّ��ُع أْط��م��اِره��ا م��ن ال��َم��ْج��د إل��ى

وأَق��ْل��تَ��ه َق��يْ��ده م��ن ف��أْط��َل��ْق��تَ��ه
يَ��ْط��َم��ُع ��ع��ادِة ال��سَّ ت��ل��ك ف��ي ك��ان وم��ا

ي��ٍد ِم��ْن ��أْم) (ال��شَّ وف��ي (ِم��ص��ٍر) ف��ي ل��ك وك��م
ُع تَ��تَ��َض��وَّ نَ��ْف��َح��ٌة َح��لَّ��ْت أي��َن ل��ه��ا

َض��ري��ب��ٍة ِع��ْبءَ ال��ف��الِّح ع��ن َرَف��ْع��َت
يَ��نْ��َف��ُع َغ��ْوَث ال أيّ��اَم ب��ه��ا يَ��ن��وءُ

ف��اْرَع��َوْوا األق��ال��ي��ِم ُح��ّك��اَم وأْرَه��بْ��َت
أْوَض��ُع��وا ال��َج��ه��ال��ة ف��ي أُن��اًس��ا وك��ان��وا

ب��نَ��ْج��َوٍة تَ��ن��اَج��ْوا ل��و ح��تّ��ى ف��خ��اُف��وَك
��ُع يَ��تَ��َس��مَّ ف��وَق��ُه��ْم (ري��اًض��ا) ل��خ��ال��وا

نُ��ف��وِس��ِه��ْم م��ن زاِج��ًرا ع��ل��ي��ه��م أَق��ْم��َت
يَ��ْردَُع ق��ام ل��ه��ْم أْم��ًرا َس��وََّل��ْت إذا

ُم��ْس��تَ��ف��ي��َض��ٌة ال��رُّش��ا أيّ��اَم ال��نّ��اَس َس��ِل
تَ��ْزَرُع أن��َت اّل��ذي تَ��ْج��ن��ي ال وأيّ��اَم

غ��اِف��ٍل غ��ي��َر ع��ن��ه��ُم (ري��اٌض) أك��اَن
ويَ��ْدَف��ُع (ِم��ْص��َر) أه��ِل ع��ن األذى يَ��ُردُّ

َم��َض��ى ق��د وال��ُع��ْرِف، اإلْص��الِح) (أُم��ْؤتَ��َم��َر
ُع ال��ُم��تَ��َورِّ ال��وازُع وأوَدى (ري��اٌض)

ج��اِل��ٍس خ��ي��َر ُك��ْرس��يِّ��ه ع��ل��ى وك��ان
وتَ��ْخ��َش��ُع ال��ُوج��وُه تَ��ْع��نُ��و ل��َه��يْ��بَ��ِت��ه

َم��ك��انَ��ه تَ��ُس��دُّوا ل��م إْن َويْ��َل��ن��ا ف��ي��ا
يَ��تَ��َض��ْع��َض��ُع ال ال��َخ��ْط��ِب ف��ي ِم��رٍَّة ب��ذي

َج��ن��انُ��ه أّم��ا ال��ِف��ْك��ر َم��راِم بَ��ع��ي��ِد
ف��ُم��َم��نَّ��ُع ِع��زُّه وأّم��ا َف��َرْح��ٌب،
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َع��َدا إذا ال��ُم��ْس��تَ��ْض��َع��ف��ي��َن ن��اِص��َر َف��يَ��ا
ُم��وَل��ُع ب��ال��َع��داَوِة زم��اٌن ع��ل��ي��ه��م

ب��يْ��نَ��ن��ا ق��اَم م��ا ال��ل��ِه س��الُم ع��ل��ي��َك
يَ��تَ��َربَّ��ُع ال��ُع��ال َدْس��ِت ع��ل��ى َوزي��ٌر

سنة ديسمرب ٥ يف (نرشت املؤيّد صاحب يوسف عيل الشيخ رثاء (13)
١٩١٣م)

السادات بمنزل لتأبينه أقيم الذي الحفل يف أنشدها

َم��ت��اِح��ِف��ُك��ْم ف��ي ( (َع��ل��يٍّ يَ��راَع ُص��ون��وا
وال��نُّ��َوِب األْرزاءِ ل��دى وش��اِوروه

أْخ��َط��أُك��ْم ال��رَّأُْي م��ا إذا واس��تَ��ْل��ِه��ُم��وه
وال��نَّ��َش��ِب األْوط��اِن ع��ن ال��نِّ��ض��اِل ي��وَم

م��ك��اِرِه��ه��ا ف��ي (ِم��ْص��ٍر) َس��ْل��َوَة ك��ان ق��د
ال��َغ��َض��ِب س��اع��َة (ِم��ْص��ٍر) َج��ْم��رَة وك��ان

وري��َق��ِت��ه وَم��رام��ي��ه ��ه ِش��قِّ ف��ي
َع��َط��ِب وِم��ْن بَ��ْط��ٍش ِم��ْن األس��اط��ي��ل ف��ي م��ا

ط��اِم��َح��ٌة ال��َغ��ْرِب وَع��يْ��ُن ع��نّ��ا َردَّ ك��م
ال��ُك��َرِب ِم��َن َج��لَّ��ى وك��ْم ال��رَّزاي��ا م��ن

ب��ه ال��نِّ��زاُل َج��دَّ إذا َص��ري��ٌر ل��ه
وال��ُق��ُض��ِب ال��ب��ي��ِض َص��ل��ي��َل ال��ُك��م��اَة يُ��نْ��س��ي

أن��اِم��ل��ه ف��ي ه��ذا ك��ان َم��ْن َض��رَّ م��ا
يَ��َل��ِب إل��ى يَ��ْس��ُك��ْن ل��م ال��َح��ْرَب يَ��ش��َه��َد أْن

ل��ه: َق��َرأَْت م��ا أْوٍس) (اب��ُن رآُه ف��ل��و
ال��ُك��تُ��ِب) م��ن أن��ب��اءً أْص��َدُق ��يْ��ُف (ال��سَّ

ب��ه يَ��س��تَ��ِق��لُّ ع��رب��يٌّ ف��تً��ى أال
األَدِب َح��ْوَزَة ويَ��ْح��م��ي ال��ف��ق��ي��د بَ��ْع��َد
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تَ��بَ��لُّ��َج��ه يُ��ْغ��ش��ي أْن ال��َح��قَّ ويَ��م��نَ��ُع
َك��ِذِب وِم��ْن زوٍر ِم��ْن ��ي��اس��ة ال��سِّ ف��ي م��ا

بَ��ْل ال��ّص��ح��اف��ة َش��يْ��ُخ ب��ل ��ْرِق، ال��شَّ ف��ت��ى أْوَدى
ال��َح��َس��ِب ال��َوّض��اح��ِة ال��َوف��ائ��يّ��ة َش��يْ��ُخ

ف��َع��لَّ��َم��ن��ا ِع��ص��ام��يٍّ��ا ف��ي��ن��ا أق��اَم
أِب وال��دَّ ال��ِج��دِّ وَم��ْع��ن��ى ال��ثَّ��ب��اِت َم��ْع��ن��ى

ع��زاِئ��ُم��ن��ا تَ��بْ��لُ��غ ول��م ع��نّ��ا وراَح
األَرِب ِم��َن تَ��ْق��ُرْب ول��م ُم��ن��اه��ا م��دى

َم��ْص��َرع��ه ي��وَم ل��ِم��ْص��ٍر َع��ْج��ب��ن��ا ق��ال��وا:
ال��َع��َج��ِب ذل��ك م��ن ل��ه��ْم َع��ِج��بْ��ُت وق��د

ج��اِزع��ٍة غ��ي��ر َح��ِس��ب��وه��ا األَل��ى إَن
َك��ثَ��ِب ِم��ْن األش��ي��اءِ إل��ى يَ��نْ��ُظ��روَن ال

ُم��ص��ي��بَ��تَ��ه��ا ف��ي��ه َج��ِه��َل��ت م��ا ت��ال��ل��ِه
ال��َع��َرِب ك��اِت��ِب ِم��ْن َف��َق��َدْت اّل��ذي وال

يَ��ْح��ُزبُ��ه��ا واألم��ُر أِل��َف��ْت ل��ك��نّ��ه��ا
ال��نُّ��ُج��ِب ال��ّس��ادِة وَم��ْوَت ال��رِّج��اِل َف��ْق��َد

تُ��ص��اِب��َره��ا أْن ال��لَّ��ي��ال��ي وع��لَّ��َم��تْ��ه��ا
ال��َح��َرِب ف��ي أْم��َع��نَّ وإْن ال��ح��ادث��اِت ف��ي

واْرتَ��َق��ب��وا ��ي��خ ال��شَّ َم��ْوِت ب��ع��د أْرَج��ف��وا ك��م
ُم��ْرتَ��َق��ِب َش��رَّ ف��ي��ن��ا (ال��ُم��َؤيَّ��ِد) َم��ْوَت

بَ��ِل��ٍد ف��ي اآلم��اُل تَ��ُم��ِت يَ��ُم��ْت وإْن
َط��َل��ِب إل��ى يَ��نْ��َش��ْط ل��م (ال��ُم��َؤيَّ��ُد) ل��وال

أْض��لُ��ِع��ن��ا ب��ي��ن َرج��اءٍ م��ن َص��ب��ابَ��ٌة
ُم��ْغ��تَ��ص��ِب ك��لُّ م��ن��ه��ا يَ��رُش��ُف ب��اَت ق��د

ُدِه��ُم��وا وق��د (ِم��ْص��ٍر) ِل��بَ��ن��ي يَ��ُك��ْن أل��ْم
األِش��ِب ال��َم��ْع��ِق��ِل ِم��ثْ��َل ال��َغ��ْرِب س��اَس��ِة م��ن

ُرِف��َع��ْت وك��م أق��الٌم ف��ي��ه ان��بَ��َرْت ك��م
ُخ��َط��ِب! وِم��ْن نَ��ْظ��ٍم ِم��ْن َم��ن��ائ��ُر ف��ي��ه
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َغ��ِض��ب��وا ل��ألل��ى َس��بْ��ٍق َم��يْ��داَن وك��ان
وُم��ْح��تَ��ِس��ِب داٍع ِم��ْن وال��َح��قِّ ل��ل��دِّي��ن

م��ش��اِرِع��ه ف��ي ح��ك��ي��ٍم يَ��راِع ف��ك��م
األِرِب ال��ك��ات��ِب ب��ي��راِع ال��ت��ق��ى ق��د

َوِس��َع��ْت ق��د ال��ُق��ْط��َريْ��ن ف��ي ��ح��ائ��ِف ال��صَّ أيُّ
وال��رِّيَ��ِب ��كِّ ال��شَّ ُم��زي��ِل (اإلم��اِم) َردَّ

ب��ِف��ْريَ��ِت��ه (ه��انُ��وتُ��و) يَ��ْح��ِص��ُب أيّ��اَم
نَ��َح��ِب ف��ي واإلْس��الُم ال��ح��ق��ي��ق��ِة َوْج��َه

ل��ُك��ْم ال��ف��ق��ي��ِد آث��اَر ُد أَُع��دِّ م��ال��ي
وال��َغ��َل��ِب ��بْ��ق ال��سَّ َربَّ يَ��ْع��ِرُف ��ْرُق وال��شَّ

ع��ل��ى ال��ُم��س��ِل��م��ون َظ��لَّ (ال��ُم��َؤيَّ��ُد) ل��وال
ال��ُح��ُج��ِب ُظ��ْل��َم��ِة ف��ي ب��ي��ن��ه��م تَ��ن��اُك��ٍر

��ُه��ُم وَض��مَّ أْرواًح��ا ف��ي��ه تَ��ع��اَرف��وا
ُم��نْ��َق��ِض��ِب غ��ي��ُر ِزم��اُم ال��ت��ن��ائ��ي َرْغ��َم

َع��َدٍن ف��ي ال��ه��نْ��ِد ف��ي تُ��ونُ��ٍس ف��ي ِم��ص��َر ف��ي
َح��َل��ِب ف��ي ال��بَ��ْح��ريْ��ِن ف��ي ال��ُف��رِس ف��ي ال��رُّوس ف��ي

ُع��ِق��َدْت وق��د ه��ذا إل��ى يَ��ح��نُّ ه��ذا
��ب��ِب ال��سَّ َم��ْوص��ول��ُة ب��ي��ن��ه��م ٌة َم��َودَّ

تَ��َرَك��ْت م��ا يَ��ْك��ف��ي��َك نَ��ْم بُ��ثَ��يْ��نَ��َة) (أب��ا
تَ��َع��ِب ِم��ْن ع��انَ��يْ��َت وم��ا يَ��داك ف��ي��ن��ا

ُم��ْح��تَ��ِس��ب��ا واألْوط��اِن ال��ل��ِه ف��ي ج��اَه��ْدَت
وِط��ِب وُف��ْز َم��أْج��وًرا ال��ل��ِه إل��ى ف��ارِج��ْع

نَ��َش��َرْت م��ا ال��نَّ��ْش��ِر ي��وَم ِب��يُ��ْم��ن��اَك واح��ِم��ل
وانْ��تَ��ِس��ِب ُدنْ��ي��اَك ف��ي ��ح��ي��ف��ُة ال��صَّ ت��ل��ك

١٩١٤م) سنة فرباير ٩ يف (نُرشت باشا الفتوح أبي عيل رثاء (14)

الجامعة يف لتأبينه أقيم الذي الحفل يف أنشدها
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ف��أْج��ِم��ل��ي أبَ��يْ��ِت وإذا ��ل��ي ف��تَ��َج��مَّ األس��ى َج��لَّ
(ع��ل��ي) إالّ ف��تً��ى وال ِك َف��ت��ا أْوَدى ق��د ِم��ْص��ُر ي��ا
ال��َم��ْح��ِف��ِل بَ��ْدُر وغ��اَب ءِ ال��َق��ض��ا ن��اِب��َغ��ُة م��اَت ق��د
ال��َم��ْق��تَ��ِل ف��ي ف��ص��ابَ��ه ءِ ال��ق��ض��ا ع��ل��ى ال��ق��ض��اءُ وَع��دا
ُم��ْع��ِض��ِل ب��داءٍ َق��َض��ى ِت ال��ُم��ْع��ِض��ال َع��ْق��ِد َح��الُّل
تَ��نْ��َج��ل��ي ال َغ��ْم��َرٍة ف��ي ل��ه��ا م��ا ال��ِك��ن��انَ��ِة َويْ��َح
تَ��ل��ي وك��ارث��ٌة ب��ه��ا ُر تَ��ُم��ْر وك��ارثَ��ٌة ب��اتَ��ْت
ال��ُم��ْس��تَ��ق��بَ��ِل َري��ح��انَ��َة وي��ا ال��م��اض��ي َزْه��َرَة ي��ا
ال��ُم��ْق��ِب��ِل ال��ّزم��ان ف��ي ِئ��ِد ل��ل��ّش��دا َك نُ��ِع��دُّ ُك��نّ��ا
األْم��ثَ��ِل ال��ُم��ْط��َم��ِئ��نِّ ـ��ِم ال��َك��ري��ـ ال��ُخ��لُ��ق الب��َس ي��ا
��ِل تَ��تَ��َم��هَّ ول��م َج��ِت��ن��ا ح��ا ح��ي��ن ف��ي ف��اَرْق��تَ��ن��ا
األْج��َدِل رام��ي َرم��اَك ِب ��ع��ا ال��صِّ َص��ْدَر رام��يً��ا ي��ا
ال��ِم��ْق��َول ك��ري��َم وي��ا ـ��ِق ��دي��ـ ال��صَّ َغ��يْ��َب ح��اف��ًظ��ا ي��ا
��ِل تَ��ت��ج��مَّ َل��ْم ب��ُح��الَك ��ًة َغ��صَّ ال��َم��ح��اِم��ِد أيُّ
ب��َم��ْع��ِزِل وأن��َت َل��ْه��ًوا ��ب��ا ب��ال��صِّ ِل��داتُ��َك تَ��ل��ُه��و
وتَ��ْع��ت��ل��ي ال��ص��ال��ح��اِت ِت ال��ب��اق��ي��ا وراءَ تَ��ْس��َع��ى
تَ��أْتَ��ل��ي ال دائ��بً��ا ت��ِر وال��دَّف��ا ال��م��ح��اب��ر ب��ي��ن
األّوِل َف��ْض��َل وُح��ْزَت ـ��َن اآلِخ��ري��ـ ِع��ْل��َم أْدَرْك��َت
األْع��َزِل ال��ّس��م��اِك ف��وَق ِه��ّم��ٌة َم��راِم��َك أْدن��ى
وتَ��ْع��تَ��ل��ي تَ��س��وُد (ِم��ْص��ًرا) ت��رى أْن َق��ْص��ِدَك وأَج��لُّ
ل��ي وال��ُح��ْزَن األس��ى تَ��َرك��وا ب��ْع��َدم��ا األِح��بَّ��ُة َدَرَج
أت��َع��لَّ��ِل ول��م َع��يْ��ٌش ب��ع��ده��م م��ن ل��ي يَ��ْح��ُل ل��م
��ِل ُم��تَ��َرحِّ ع��ل��ى َح��رَّى وْق��ف��ٌة ع��اٍم ك��لَّ ل��ي
أْص��َط��ل��ي م��ا وأْص��َط��ل��ي ِت ال��ثّ��اِك��ال بُ��ك��اءَ أب��ك��ي
تُ��ْف��َل��ِل ل��م ع��زي��م��ًة ـ��ِد ال��ف��ق��ي��ـ ي��ْوُم ل��ي يُ��بْ��ِق ل��م
��ِل ُم��َح��جَّ أَغ��رَّ ب��ف��تً��ى َم��َض��ى ق��د ع��ب��وٌس ي��وٌم
ال��ُم��نْ��َزِل ال��ق��ض��اء ع��ن��د َه��ْوَل��ه يُ��ش��اِه��ْد ل��م َم��ْن
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ال��ُم��ْف��ِص��ِل ان��ِخ��زاُل وال ِر ال��ظُّ��ه��و َق��ْص��ُم م��ا يَ��ْدِر ل��م
ال��ُم��تَ��َه��لِّ��ِل ب��َوْج��ِه��ه ـ��َت َص��نَ��ْع��ـ م��ا َويْ��َح��َك ق��ب��ُر ي��ا
ال��ُم��ْج��تَ��ل��ي ري��اَض ك��ان��ْت نَ��ْض��َرًة م��ن��ه َع��بَّ��ْس��َت
تَ��نْ��ُص��ِل ل��ّم��ا َس��ْوداء ب��ُط��ّرٍة م��ن��ه وَع��بَ��ثْ��َت
األنْ��ُم��ِل؟ ت��ل��ك ب��ِل��ط��اِف ال��ِب��َل��ى ل��ِع��َب ه��ل ق��ب��ُر ي��ا
ال��َج��ْدوِل َس��يْ��َل تَ��س��ي��ُل ِس ال��طُّ��رو ف��ي ع��ل��ي��ه��ا ل��ْه��ف��ي
ال��ُم��ْش��ِك��ِل َع��ْق��َد تَ��ُح��لُّ ِل ال��ِج��دا ف��ي ع��ل��ي��ه��ا ل��ْه��ف��ي
ِل ��ؤَّ ال��سُّ ول��ل��ُع��ف��اِة ءِ ل��ل��رَّج��ا ع��ل��ي��ه��ا ل��ْه��ف��ي
��ِل ُم��َؤمَّ َخ��يْ��َر ك��ان ق��د بَ��يْ��ن��ن��ا َض��ي��ُف��َك ق��بْ��ُر ي��ا
يَ��تَ��بَ��ذَِّل ول��م دي��ه ب��ن��ا ِك��بْ��ًرا يَ��نْ��َق��ِب��ْض ل��م
َم��نْ��ِزِل أك��َرَم ف��نَ��َزْل��ُت ِرح��ابَ��ه َح��َل��ْل��ُت إنِّ��ي
َم��نْ��َه��ِل أْع��ذََب ف��وَرْدُت أْخ��الق��ه م��ن ونَ��ِه��ْل��ُت

١٩١٤م) سنة أبريل أّول يف (نرشت وصادق فتحي رثاء (15)

الطيّارة بهما سقطت اللذين بك وصادق بك فتحي العثمانينّي الطيّارين رثاء يف قالها
ويؤمل مرص، إىل ثّم القدس إىل دمشق من الطريان يعتزمان وكانا دمشق، قرب

سامًلا بك نوري اآلخر الطيّار وصول فيها

ال��نُّ��س��وِر؟ راِم��يَ��ُة وأن��ِت ِك َرم��ا م��ا ال��ك��واِك��ِب أْخ��َت
ال��َه��ُص��وِر؟ األَس��ِد َم��ْرِب��ُض ـ��ِرِك ظ��ْه��ـ وف��ْوَق َده��اِك م��اذا
ال��دَّب��وِر وِم��َن ��ب��ا ال��صِّ ِم��َن ُح ال��رِّي��ا إلْم��َرت��ه َخ��َض��َع��ْت
ال��َق��دي��ِر تَ��ص��اري��َف ـ��ت��ه��ا أِع��نْ��ـ ِم��ْن يُ��َص��رُِّف ف��َغ��دا
ُم��ح��ي��ِر؟ ِم��ْن ال��ُم��ص��ي��ب��ِة ع��ِن ـ��ُت َس��أْل��ـ إْن ل��ي وَه��ل (َف��تْ��ح��ي)
��ت��ور؟ ال��سُّ ُم��ْخ��تَ��ِرُق وأن��َت َد ال��ُح��دو ُج��ْزَت ه��ل َويْ��الُه
ال��ظُّ��ه��وِر ق��اِص��َم��ُة وت��ل��ك ءِ ��م��ا ال��سَّ ُح��ّراُس َف��َرم��اَك
األث��ي��ِر ف��ي تَ��ْس��بَ��ُح وأن��َت ُت ال��س��اِب��ح��ا م��ن��ك غ��اَر أْم
ال��ُم��ن��ي��ِر ك��ال��َف��َل��ك ثَ��ّم ـ��َدَك َوْح��ـ َرأْتْ��َك ح��ي��ن َح��َس��َدتْ��َك
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وال��نُّ��ُح��وِر ال��تَّ��راِئ��ِب ف��ي ـ��ُف��ذُ تَ��نْ��ـ ��ْه��ِم ال��سَّ م��ث��ُل وال��َع��يْ��ُن
ال��َع��س��ي��ِر ِم��َن وال��ُوروُد َرَة ال��َم��َج��ْر تَ��ِرَد أْن ح��اَوْل��َت
ال��نَّ��ظ��ي��ِر ُم��نْ��َق��ِط��ُع وأن��َت َم ال��ِح��م��ا (َف��تْ��ح��ي) ي��ا ف��َوَرْدَت
ال��بُ��دوِر َم��ْه��َوى وه��ك��ذا ءِ ��م��ا ال��سِّ َك��ِب��ِد م��ن وَه��َويْ��َت
ال��طُّ��ه��وِر ال��َج��َس��ِد ب��ذل��ك َد ��ع��و ال��صُّ أْع��ي��اَك ك��ان إْن
ال��ك��ب��ي��ِر ال��َم��ِل��ِك إل��ى واْص��َع��ْد َوْح��َده��ا ب��روِح��َك ف��اْس��بَ��ْح
ال��بَ��ش��ي��ِر ُ نَ��بَ��أ وف��اتَ��ن��ا ـ��ِي ال��نَّ��ِع��ي��ـ ْص��وُت راَع��ن��ا إْن
��روِر ب��ال��سُّ ال��ِك��ن��انَ��ِة ع��ل��ى ُه يَ��دا َض��نَّ��ْت َم��ْن ف��ل��ع��لَّ
األخ��ي��ِر ص��اِح��ِب��َك ِح��ْف��ِظ ف��ي ُدع��اءَه��ا يَ��س��تَ��ج��ي��َب أْن
(نُ��وري) َوْج��َه وال��َم��َغ��اِرِب ِرِق ال��َم��ش��ا ف��ي تُ��راِق��ُب ب��اتَ��ْت

شميل شبيل الدكتور رثاء (16)

٩ األحد مساء يف السورّي االتّحاد جمعيّة نادي يف أقيم الذي الحفل يف أنشدها
١٩١٧م سنة فرباير

ال��ِخ��ط��اِب َف��ْص��ُل ��ك��وَن ال��سُّ ذاك إّن اْض��ِط��راِب ب��ع��د ال��َف��يْ��ل��س��وُف َس��َك��َن
ال��رِّح��اِب ف��س��ي��ِح ل��َديَّ��اِن��ه ءَ ال��َم��ر ف��ات��ُرك��وا َربَّ��ه ال��ل��َه َل��ِق��َي
ال��ُم��ْرت��اِب َص��يْ��َح��َة ال��دِّي��ُن أِم��َن ول��ك��ْن ِم��تَّ ي��وَم ال��ِع��ْل��ُم َح��ِزن
ال��لُّ��ب��اِب لُ��بِّ وراءَ وتَ��س��َع��ى ِض األْر ع��ل��ى ال��ي��ق��ي��ن بَ��ْرَد تَ��ب��غ��ي ك��ن��َت
ال��تُّ��راِب ت��ح��َت ال��ُم��راَد بَ��َل��ْغ��َت ق��د واْه��دأ ال��ُم��ج��اِه��ُد أيُّ��ه��ا ف��اس��تَ��ِرْح
��ه��اِب ك��ال��شِّ س��اِط��ًع��ا ل��َع��يْ��نَ��يْ��ك ـ��ُق ال��َح��ـ وان��بَ��َل��َج ال��يَ��ق��ي��َن وَع��َرْف��َت
وارتِ��ي��اِب وَح��يْ��َرٍة َش��كٍّ ب��ي��ن ح��ي��اًة َق��َض��يْ��َت وق��د ِش��ْع��ري َل��يْ��َت
��واِب ال��صَّ بَ��ْدءُ ال��ح��ك��ي��م ف��َش��كُّ ـ��ِك ��ـ ال��شَّ ُط��ُرِق م��ن ال��ي��ق��ي��ُن أت��اَك ه��ل
ب��اِب ك��لَّ ط��اِرًق��ا ال��بَ��ْح��ِث ف��ي ع��اش (ِش��بْ��ل��ي) َق��بْ��ل ُم��س��اِئ��الً َس��ِم��ْع��ن��ا ك��م
ال��ِح��ج��اِب َه��تْ��َك يُ��ري��ُغ ُم��ْس��تَ��ط��ي��ًرا ُح��رٍّا ال��َع��واِل��م ف��ي ال��ِف��ْك��َر أْط��َل��َق
ج��واِب ع��ن ب��اِح��ثً��ا األرِض إل��ى ُد يَ��ْرتَ��ْد ث��ّم س��ائ��الً ال��نَّ��ْج��َم يَ��ق��َرُع
األْس��ب��اِب ُم��َس��بِّ��ُب َط��واه��ا ٌب أْس��ب��ا ال��ل��ِه ُق��ْدَرِة م��ن أَْع��َج��َزتْ��ه
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ك��اب��ي وه��و ه��بْ��ِرِزيُّ��ه��ا وان��ثَ��ن��ى َح��ي��اَرى ال��ُع��ق��وُل دونَ��ه��ا َوَق��َف��ْت
ال��َوّه��اِب ال��ُم��َه��يْ��ِم��ن ل��ش��ؤون تَ��َص��دَّى ول��ك��ْن ُم��ْل��ِح��ًدا يَ��ُك��ْن ل��م
ب��ال��طِّ��الِب يَ��ُف��ْز ف��ل��م ق��دي��ًم��ا َس ال��ن��ا أْع��َج��َز م��ا ُك��نْ��ه إدراَك راَم
ِع��ت��اب��ي ف��ي تَ��ف��نَّ��ن��وا ح��تّ��ى ـ��َق��ْوَل اْل��ـ ف��ي��َك ال��ن��اُس أْك��ثَ��َر ق��د ش��ب��ل��ي إي��ِه
ال��ِك��ت��اِب؟ ب��َه��ْدِي يَ��ْه��تَ��دي وال َر ال��نُّ��و يُ��نْ��ِك��ُر اّل��ذي ذاَك تَ��ْرث��ي ق��ي��َل:
ال��ِغ��ي��اِب ط��وي��َل أْم��س��ى ِخ��الٍّ م��ن��ه أْرث��ي ُق��ْم��ُت ف��إنّ��م��ا ��وا ُك��فُّ ق��ل��ُت:
يُ��ح��اب��ي ال ص��اح��ب��ي ك��ان ف��ق��د ِل ال��َق��ْو ف��ي أُح��اب��ي��ه ال وال��ل��ِه أن��ا
ال��ُم��ذاِب ��ه��اِد ال��شِّ م��ن أْح��ل��ى ُك��نَّ ِع��ن��دي م��ن��ه َش��م��ائ��الً أْرث��ي أن��ا
��ح��اِب ال��صِّ َغ��يْ��َب يَ��س��تَ��ب��ي��ُح وال ـ��َل ال��َخ��تْ��ـ يَ��ع��ِرُف ال اآلراءِ ُح��رَّ ك��ان
ال��َج��ن��اِب َرْح��َب ال��ُف��ؤاِد ج��م��ي��َع ـ��ِر وال��يُ��ْس��ـ ال��ُع��ْس��ِر ع��ل��ى ُم��ْح��ِس��نً��ا ُم��ْف��ِض��الً
��ع��اِب ل��ل��صِّ يَ��ِل��ْن ول��م م��االً ـ��اِم األيْ��ـ ع��ل��ى يُ��ل��ي��ُق ال ع��اَش م��ا ع��اَش
اإلع��ج��اِب َم��وِض��َع ال��ِع��ْل��م وف��ي ـ��رى ال��ُك��بْ��ـ ال��ثِّ��ق��ِة َم��ْوِض��َع ال��ُودِّ ف��ي ك��ان
اآلداِب رواِئ��ُع وأُص��ي��بَ��ْت تَ��ولَّ��ى ي��وَم ف��ي��ه ال��طِّ��بُّ نُ��ِك��َب
ال��ُك��تّ��اِب َم��ْرتَ��َع ك��اَن وق��د ـ��ِس األنْ��ـ ِم��َن ال��نَّ��ديُّ ذل��ك وَخ��ال
ال��ُم��ص��اِب ب��ه��ذا ن��ابَ��ه��ا م��ا ف��وَق ون��اءَْت ال��ش��آُم َف��ْق��َده وبَ��َك��ْت
ب��ال��َخ��راِب إذًا آذَنَ��ْت ل��ق��د ِم، ْ ��أ ال��شَّ م��ن ُرْك��ٌن يُ��َه��دُّ ي��ْوٍم ك��لَّ
األق��ط��اِب ب��ال��ثَّ��الث��ِة ُف��ِج��َع��ْت و(ِش��بْ��ل��ي) و(ُج��ْرج��ي) (ب��ال��ي��ازج��ي) ف��ه��ي
غ��اِب َل��يْ��َث ال��ثَّ��رى َغ��ي��َب ك��لَّ��م��ا س��الٌم ال��ك��ري��ِم ال��ّراِح��ِل ف��َع��َل��ى

١٩١٤ سنة زيدان جورجي رثاء (17)

ل��س��ان��ي ال��ُخ��ط��وِب ُه��وُج َع��َق��َدْت وق��د َم��ري��ض��ٌة وال��ق��واف��ي رف��اق��ي َدع��ان��ي
وبَ��ران��ي ��ن��ي َش��فَّ ق��د َك��َم��ٍد وِم��ْن أًس��ى ِم��ْن ال��ل��ُه يَ��ع��َل��م م��ا وب��ي ف��ج��ئْ��ُت
ف��َش��ج��ان��ي ف��اَرْق��تُ��ه راِح��ٍل ع��ل��ى ��ًف��ا ُم��تَ��َل��هِّ ب��ي��ن��ك��م ُوق��وف��ي َم��ِل��ْل��ُت
َج��ن��ان��ي َف��َق��ْدُت ق��د إنِّ��ي ال��ق��ل��ب ِم��َن بَ��ْض��َع��ًة؟ ال��ُح��ْزُن يَ��بْ��َض��ُع ي��وٍم ك��لِّ أف��ِي
َك��ف��ان��ي (اإلم��ام) ي��وَم ن��ابَ��ن��ي وم��ا األَس��ى َل��وَْع��ِة ِم��ْن ��ي��ُت لُ��قِّ م��ا َك��ف��ان��ي
أوان��ي ف��ان��تَ��َظ��ْرُت يَ��ْوم��ي ال��ل��ِه يَ��ُد ��َرْت وأخَّ وأه��ل��ي أح��ب��اب��ي تَ��َف��رََّق
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بَ��ك��ان��ي َق��َض��يْ��ُت إْن ق��ري��ٌب وم��ال��ي أق��اَل��ن��ي َع��ثَ��ْرُت إْن ص��دي��ٌق وم��ال��ي
ج��ان��ي ِج��ن��ايَ��ُة أم��ث��ال��ي وتَ��ق��ص��ي��ُر ُص��ْح��بَ��ت��ي َح��قِّ ف��ي ��ْرُت َق��صَّ ق��د أران��َي
ال��ثَّ��َق��الِن يَ��ْج��َه��ُل ال م��ا ألْع��ل��ُم ف��إن��ن��ي (َف��تْ��ح��ي) ي��وم تَ��ْع��ِذرون��ي ف��ال
ث��ان��ي ال��نَّ��واِب��ِغ ه��االِت بَ��يْ��َن ل��ه يَ��ُك��ْن ول��م غ��اَب ي��وَم ع��نّ��ا غ��اَب ف��ق��د
َس��بَ��ق��ان��ي وق��د (ل��َزيْ��داٍن) وأخ��رى َودي��َع��ٌة (ل��ل��ي��ازج��ّي) ّذم��ت��ي وف��ي
ذََك��ران��ي وق��د ي��وًم��ا اْل��تَ��ق��ي��ا إذا ال��ثَّ��رى ف��ي يَ��ق��والن م��ا ِش��ْع��ري ل��يْ��َت ف��ي��ا
م��ك��ان��ي ال��َم��ْش��َه��َديْ��ِن ف��ي يَ��ْش��َه��دا ول��م ُج��م��وِع��ُك��ْم ب��ي��ن ب��ال��طَّ��ْرف َرَم��ي��ا وق��د
َع��َرف��ان��ي ق��د ال��َع��ْه��د ه��ذا غ��ي��ر ع��ل��ى وإنّ��م��ا ال��ُع��ق��وُق ه��ذا ب��ي أيَ��ج��ُم��ُل
َع��ص��ان��ي ال��ق��ري��َض ول��ك��ّن َض��ن��ي��نً��ا أُك��ْن ف��ل��ْم ذاَك ي��وَم وف��ائ��ي َدع��ان��ي
ِع��ن��اِن ك��لَّ اإلنْ��ش��اِد ف��ي يُ��َص��رُِّف ُم��َف��وٍَّه ك��لَّ األْح��زاُن تُ��ْخ��ِرُس وق��د
َع��َل��م��اِن أْع��الِم��ِه م��ن تَ��نَ��كَّ��س ثَ��راُه��م��ا ف��وق وال��ِع��ْل��ُم أأنْ��س��اُه��َم��ا
بَ��ي��ان��ي ��ي��اء) (ال��ضِّ َربِّ م��ن ِزنْ��ُت وك��م ب��ِح��ْك��َم��ٍة (ال��ِه��الِل) َربِّ ِم��ْن ُف��ْزُت وك��م
ُح��س��اِن ك��لَّ ال��نَّ��اع��وَن ب��ه��ا يُ��ن��ادي ُع��الل��ٌة وت��ل��ك تَ��بْ��َع��ْد ال (أزيْ��داُن)
دان��ي ال��َم��ِن��يَّ��ِة َرْغ��م ع��ل��ى ف��أن��َت ن��ائ��يً��ا ك��ن��َت وإْن ال��ب��اق��ي األث��ُر ل��َك
ال��َف��تَ��ي��اِن أْض��َم��َر م��ا ل��ه تَ��َج��لَّ��ى ُم��َؤرًِّخ��ا َط��َويْ��َت (َزيْ��داٍن) ق��ب��َر وي��ا
(ُع��م��اِن) ب��ب��ْح��ِر غ��ّواٌص رِّ ال��دُّ ع��ل��ى ف��إنّ��ه ب��ال��ُك��ن��وز َولُ��وًع��ا وَع��ْق��الً
يَ��م��ان��ي وَح��دُّ ِه��نْ��ُدوان��يٍّ َش��بَ��ا َم��َض��ى أيْ��نَ��م��ا ل��ه َش��آِم��يٍّ��ا وَع��ْزًم��ا
ال��بَ��َل��داِن ب��ه��ا إْع��ج��ابً��ا تَ��م��ايَ��َل َج��ْوَل��ًة ال��ط��ْرس ع��ل��ى ج��اَل��ْت إذا ��ا وك��فٍّ
ال��َح��َرم��اِن يُ��نْ��ِب��ُت م��ّم��ا (ال��ُق��ْدِس) ف��ت��ى ك��أنّ��م��ا ال��ّراِش��دي��ن ب��ِذْك��ِر أش��اَدْت
يَ��داِن ال��َق��ري��َض أْع��ي��ا ب��م��ا ف��م��ال��ي ِخ��الِل��ه َع��دَّ ال��نَّ��ثْ��ر ُح��م��اَة َس��أْل��ُت

باشا شكري ومحّمد باشا حسن إبراهيم رثاء (18)

سنة فرباير ٢٣ يف الَعيني القرص مدرسة يف لتأبينهما أقيم الذي الحفل يف أنشدها
١٩١٧م

ِذم��ام ل��ألُس��اِة ِع��ن��َدَك يُ��ْرَع ل��م ال��ع��اُم أيُّ��ه��ذا ب��َك َم��ْرَح��بً��ا ال
تُ��ق��ام ال��رِّج��ال م��ن ل��ل��ن��اِف��ِع��ي��ن ب��م��آت��ٍم ُرْع��تَ��ن��ا ُم��س��تَ��َه��لِّ��َك ف��ي
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(األْه��رام) ف��بَ��َك��تْ��ُه��م��ا ال��رَّدى ف��ي��َك َط��واُه��م��ا (ِم��ْص��َر) أع��الم ِم��ْن َع��َل��م��اِن
إم��ام وه��و (إب��راه��ي��َم) وأَص��بْ��َت َع��ْص��ِره ن��اِب��ُه وه��و (ُش��ْك��ري) َغ��يَّ��بْ��َت
َغ��م��اُم يَ��ُج��ْده ل��م نَ��بْ��ٌت وال��طِّ��بُّ َع��ْه��َديْ��ِه��م��ا ف��ي ال��نِّ��ي��ل ُرب��وَع َخ��َدم��ا
وه��ام��وا ال��َم��زاِر بُ��ْع��د ع��ل��ى َولِ��ُع��وا تَ��ْط��ب��ي��ب��ه ف��ي ب��ال��َغ��ْرب��يِّ وال��ن��اُس
ِم��ْق��دام ُم��َج��رٌِّب (ِم��ْص��َر) اب��َن أّن َس��بْ��ُق��ه ف��أثْ��بَ��َت (ُش��ك��ري) انْ��بَ��َرى ح��تّ��ى
ِض��ْرغ��ام يَ��ُح��لُّ��ه ال��َع��ري��َن أّن ��ٍة ُح��جَّ أبْ��َل��َغ (إب��راه��ي��ُم) وأق��ام
أْع��الم َع��َل��َم��يْ��ِه��م��ا م��ن ف��ان��َش��قَّ ُخ��ط��اُه��م��ا ال��ُم��تَ��َع��لِّ��م��ون ��َم وتَ��َرسَّ
األْق��س��ام َف��بَ��رَِّت ��م��اِك ال��سِِّ ف��وق ب��ه يَ��ْس��م��وا أن ل��ل��طِّ��بِّ أْق��َس��م��وا ق��د
م��ق��ام ال��ح��ك��ي��م (ل��بُ��ْق��راَط) ف��ي��ه��ا ج��نَّ��ًة تَ��ح��ك��ي ال��طِّ��بِّ ُرب��وُع وَغ��َدْت
َس��ق��ام يَ��ُرْع��ُه ف��ل��م األس��اَة بَ��ذُّوا أُس��اتَ��ه أّن ال��نِّ��ي��ِل ع��ل��ي��ُل وَرأَى
األْح��الم ��ت وَص��حَّ ال��رَّج��اءُ َص��َدَق ال��ُم��نَ��ى ِم��َن بَ��َل��ْغ��ِت م��ا َح��ْس��بُ��ِك (ِم��ْص��ُر) ي��ا
أق��ام��وا — َع��ِل��ْم��ِت ك��م��ا — ال��َوالءِ وع��ل��ى ال��ُع��ال إل��ى اش��تَ��َه��يْ��ِت ك��م��ا بَ��ن��وِك وَم��َش��ى
اإلْس��الم ل��ِك ب��ع��اِف��ي��ٍة ف��َدَع��ا ُخ��ُف��وتِ��ه ط��وِل بَ��ْع��َد َص��ْوتَ��ِك وَم��َدْدِت
ال��ه��ام تُ��ْح��نَ��ى ح��ي��ُث ال��َم��م��اِل��ِك ب��ي��ن ال��نُّ��ه��ى ُم��ْف��تَ��َخ��ِر ع��ن��د رأَْس��ِك وَرَف��ْع��ت
وَس��الم بَ��ْل��َس��ٌم ال��ج��راَح��ِة ع��ن��د ي��م��ي��نَ��ُه ك��أّن َج��ْراٍح ف��ي��ِك ك��م
بَ��ّس��ام ف��َج��ري��ُح��ه َرْح��م��ٍة ِم��ْن َدًم��ا أج��َرى وإْن ِم��بْ��َض��ُع��ه ِص��ي��َغ ق��د
األْف��ه��ام وح��اَرت ال��ع��ل��ي��ِل داءُ ال��تَ��َوى إذا ��واِب ال��صَّ َج��مِّ ��ٍق وُم��َوفَّ
ِص��م��ام ال��ِم��ْس��َم��َع��يْ��ِن وخ��اَن أذٌُن َه��َف��ْت إذا يَ��خ��وُن ال ب��َس��ْم��ٍع يُ��ْل��ق��ي
اإلبْ��ه��ام َدب��ي��ِب��ه َخ��ِف��يَّ َع��َرَف��ْت أْم��ُرُه أبْ��َه��َم ال��ّداء ُع��ض��اُل وإذا
اآلالم تَ��نْ��ِط��ق َح��تّ��ى َخ��ْرس��اءُ َدف��ي��نَ��ٌة وه��ي اآلالَم يَ��ْس��تَ��نْ��ِط��ُق
ُزؤام وْه��َو ال��َم��ْوِت ِع��ن��اَن وثَ��ن��ى أن��ُف��ًس��ا ال��م��ن��اي��ا أي��دي م��ن َس��لَّ ك��م
َق��ت��ام ال��ُع��ي��وَن ��ى َغ��شَّ إذا نُ��وًرا ِم��ي��لُ��ه يَ��ح��ِم��ُل ل��ل��َع��يْ��ن وُم��َط��بِّ��ٍب
اإلْظ��الم ف��ان��َج��َل��ى َم��ْريَ��َم) ب��ُن (ِع��ي��س��ى ذَرَّه ِض��ي��اءٌ إثْ��ِم��َده وك��أنَّ
ِف��ط��ام إل��ي��ه يَ��ْدُرْج ول��م ِس��نٌّ ل��ه تَ��نْ��بُ��ْت ل��م ل��ل��طِّ��ف��ل وُم��َط��بِّ��ٍب
َك��الم واألن��ي��ِن ال��تَّ��َف��رُِّز غ��ي��ُر َل��ه وم��ا ب��ن��اِظ��َريْ��ه ��ق��اَم ال��سِّ يَ��ْش��ك��و
واإلْل��ه��ام ال��َوْح��ُي نَ��ْظ��َرتَ��يْ��ه ف��ي ك��أنّ��م��ا أص��اَب وك��م اس��تَ��َش��فَّ ف��ك��م
األْرح��ام ب��ِوالده��ا أْع��َس��َرْت إْن َف��ْض��َل��ه األِج��نَّ��ُة َع��َرَف وُم��َولِّ��ٍد
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األْوه��ام ُس��ل��وَك��ه��ا تَ��ِض��ّل ُس��بُ��الً ال��َح��ش��ا ب��ح��اِل��َك��ة ل��ه��ا أن��اَر ق��د ك��م
اإلي��الُم ��ه��ا وَش��فَّ ال��َم��خ��اِض َك��ْرُب أب��داِن��ه��ا ع��ل��ى َس��َط��ا يَ��داُه ل��وال
األيّ��ام تَ��تَ��ف��اَخ��ُر ف��ب��ِم��ثْ��ل��ه��ْم اه��نَ��ئ��ي (ِم��ْص��ر) ي��ا ال��ُغ��رِّ ف��ب��ه��ؤالء
وَس��الم ت��ح��يّ��ٌة ال��َم��ن��وِن رام��ي َرم��اُه��م��ا ال��ّل��ذيْ��ِن ط��ب��ي��بَ��يْ��ِك وع��ل��ى

سنة أكتوبر ١٧ يف (نرشت البرشي سليم الشيخ له املغفور رثاء (19)
١٩١٧م)

دفنه عند أنشدها

ال��تُّ��راِب ف��ي (َس��ل��ي��ًم��ا) واَرْوا وق��د أص��ي��ب��وا ب��َم��ْن ال��ُم��ْس��ِل��م��وَن أيَ��ْدري
��واِب وال��صَّ ال��ح��ق��ي��ق��ِة ل��ُط��الّب ُق��ْط��ٍب ف��أيُّ ال��ح��دي��ث ُرْك��ُن َه��َوى
(ال��ِك��ت��اِب) ت��ْع��ِزيَ��َة ل��ل��ِه ودَْع (ال��بُ��خ��اري) َع��زِّ م��اِل��ٍك) َ (ُم��َوطَّ��أ
ال��ُم��ص��اِب ه��ذا ف��ي ال��دِّي��ن َع��زاءَ ��ي يُ��َوفِّ َف��ٌم ال��نّ��اِط��ق��ي��ن ف��ي ف��م��ا
ال��ِخ��ط��اِب َف��ْص��َل ُط��الِّب��ه ع��ل��ى يُ��ْم��ل��ي وْه��َو ال��ُم��َح��دُِّث ال��ش��ي��ُخ َق��َض��ى
ال��طِّ��الِب َدْرِك ع��ن َص��دَّتْ��ه وال َع��ْزًم��ا ال��تِّ��س��ع��ون ل��ه تَ��نْ��ُق��ْص ول��م
��ب��اِب ال��شَّ ذاِك��رُة خ��انَ��تْ��ه وال ال��لَّ��ي��ال��ي َق��ري��َح��تَ��ه غ��اَل��ْت وم��ا
ال��ثَّ��واِب َم��ْوف��وَر األج��ِر َع��ظ��ي��َم ع��نّ��ا نَ��أَيْ��َت ال��ُم��س��ِل��م��ي��ن أَش��يْ��َخ
ال��ِح��س��اِب ي��ْوَم َش��يْ��ِخ��ن��ا ل��َم��وِق��ِف ف��ط��وبَ��ى ال��ُح��س��نَ��ى ل��ك َس��بَ��َق��ْت ل��ق��د
ل��ل��ج��واِب ِب��رَُّك ع��نْ��َك تَ��س��دَّى ُم��ْل��ٍق َع��َل��يْ��َك ��ؤاَل ال��سُّ أْل��ق��ى إذا
نُ��ح��اب��ي وال يَ��ق��وُل م��ا نُ��َزكِّ��ي إنّ��ا واإلح��س��اُن ال��َع��ْدُل ون��ادى
ال��ِح��س��اِب َق��بْ��َل َل��ْح��َده وا وَروُّ وابْ��ُك��وا ال��ُع��َل��م��اءُ ي��أيُّ��ه��ا ِق��ف��وا
ال��ِخ��ض��اِب ذاِت م��ن ال��دَّْم��ِع بَ��بَ��ْدِل أْول��ى وَل��نَ��ْح��ُن ي��وُم��ن��ا ف��ه��ذا
ال��َم��آِب ي��وم إل��ى وأْه��ل��ي��ه َوْق��ًف��ا اإلس��الِم ت��ح��يّ��ُة ع��ل��ي��َك

سنة نوفمرب أّول يف (نرشت كامل حسني السلطان له املغفور رثاء (20)
١٩١٧م)
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( َع��ل��يِّ (آل ُص��روِح ِم��ْن ش��اِم��ٌخ وَع��ش��يِّ َض��ْح��َوٍة ب��ي��ن م��ا ُدكَّ
ال��ذََّه��ب��يِّ ب��ع��ْه��ده نُ��َم��تَّ��ْع ل��م َم��ْل��ٌك ال��َع��ْرش َس��م��اَوِة ع��ن وَه��َوى
؟ ش��يِّ ك��لَّ ب��َف��ْق��ده أَف��َق��دن��ا (ُح��َس��يْ��ُن) م��ات ي��وَم تَ��س��اءَْل��ُت ق��د
َخ��ف��ي؟ ب��لُ��ْط��ٍف ل��ه��ا ويَ��ق��ض��ي ـ��ه��ا ب��اري��ـ ال��ِك��ن��انَ��َة يُ��ْس��ِع��ُد ت��رى أْم
ال��َع��َل��ِوي ِج ال��م��ت��وَّ َزم��ان ف��ي ُم��راًدا ال��ن��ف��وُس تُ��ْدِرُك تَ��َك��ْد ل��م
ال��ِك��ْس��َروي َع��ْدِل��ه أْف��ي��اءِ ت��ح��َت ُم��ن��اه��ا ال��ب��الُد تَ��بْ��لُ��غ تَ��َك��ْد ل��م
ال��ح��اِت��م��ي وَف��يْ��ض��ه نَ��داُه ِم��ْن ب��َع��يْ��ٍش ال��ف��ق��ي��ُر يَ��نْ��َع��ُم يَ��َك��ْد ل��م
َس��خ��ي ب��دْم��ٍع ل��ه ف��ُج��ودي ـ��ُر) (ِم��ْص��ـ ي��ا ال��ُج��وِد َم��ْط��َل��َع ال��َم��ْوُت َح��َج��َب
األْريَ��ح��ي بَ��ش��اش��ُة َولَّ��ى ي��وَم َف��َولَّ��ْت األل��وِف واِه��ُب وَم��َض��ى
ال��َع��ت��ي ال��زَّم��اِن ِم��َن ل��ل��يَ��ت��ام��ى ف��َويْ��ٌل ال��يَ��ت��ام��ى ك��اِف��ُل وَق��َض��ى
وُرق��ي َم��نْ��َع��ٍة ذاَت أّم��ًة يَ��ران��ا ح��تّ��ى ع��اَش ل��و تَ��َم��نَّ��ى ك��م
َف��ت��ي ب��َع��ْزٍم ُم��ْل��ِك��ه ف��ي ـ��الِح ل��إلْص��ـ ��َر َش��مَّ ح��ي��ن ��ْع��ُف ال��ضَّ غ��اَل��ه
ال��َع��بْ��ِق��ري ق��ري��َح��ة وأْع��ي��ا ِل ال��َق��ْو أْل��ِس��نَ��َة ف��ي��َك ال��َخ��ْط��ُب َح��بَ��َس
ال��رَِّوي َط��ْوَق ال��َق��ري��ض ف��ي أْع��َج��َزْت ��ت وَط��مَّ ال��ُخ��ط��وُب َج��لَّ��ت وإذا
ِب��ِع��ي ال��ُم��َف��وَّه��ي��َن وراَع ـ��َع ال��دَّْم��ـ أْط��َل��َق م��ا ال��ُم��ص��اِب َش��رَّ إنَّ
��ه��يِّ ال��شَّ ال��ح��دي��ث وذيَّ��اِل��َك ـ��ِف ��يْ��ـ ل��ل��ضَّ ان��ب��س��اِط��َك ع��ل��ى نَ��ْف��س��ي َل��ْه��َف
األْح��َم��دي ِب��س��اِط��َك زاه��ي ف��وَق يَ��م��ش��ي وه��و داَره ال��داَر يَ��ْح��َس��ُب
ال��َوْس��م��ي َزْوَرُة ج��اَدتْ��ه َزْه��ِر ال��ْز أري��َج نَ��َش��ْق��َت ِم��ث��ل��م��ا ُخ��لُ��ٌق
ال��َك��م��ي ��ج��اِع ال��شُّ َق��ب��َض��ِة ف��ي ـ��يْ��ِف ال��ْس��ـ اه��ت��زاز م��ث��ُل ل��ل��ُع��ْرف واه��ت��زاُز
األب��ي ال��َك��ري��ِم ال��س��اِئ��ل َخ��َج��َل يَ��نْ��ف��ي ال��َع��ِط��يَّ��ِة ع��ن��د وَح��ي��اءٌ
ال��نَّ��ِدي َص��ْدَر يَ��زي��ُن َوَوق��اٌر ال��َع��وادي ِع��ن��اَن يُ��ثْ��ن��ي واخ��ت��ب��اٌر
َح��ي نَ��ْف��ِس ف��ي يَ��ْج��تَ��ِم��ْع��َن ل��م ف��ي��َك ِخ��الالً ُح��َس��يْ��ُن) (ي��ا ال��ل��ُه َرِح��َم
ال��ق��وي س��اَح َح��َل��ْل��َت وَض��ع��ي��ًف��ا ك��ري��ٍم س��اَح َح��َل��ْل��َت ك��ري��ًم��ا ي��ا
َه��ن��ي ب��نَ��ْوٍم ��نَ��ى ال��ضَّ أل��ي��َف ي��ا ْ ف��اه��ن��أ ال��َع��يْ��ِش ف��ي ��ه��اُد ال��سُّ ك��ف��اَك ق��د
ال��نَّ��ع��ي َص��ْوِت َرنَّ��اُت َق��َط��َع��تْ��ه َرج��اءٍ َخ��يْ��ِط ف��أيُّ (ِم��ْص��ٍر) َويْ��َح
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ِس��يَ��ْر ال��دن��ي��ا ف��ي ف��ال��َخ��ْل��ُق تَ��بْ��َع��ِدي ال ال��نُّ��ه��ى (َم��َل��َك)
ال��زََّه��ر أرََّج��ُه ك��ال��رَّْوِض ِس��ي��َرًة ل��ِك أرى إنّ��ي
األثَ��ر م��ح��م��وَد ف��ع��اَش ـ��َن ال��ن��اش��ئ��ي��ـ أب��وِك َربَّ��ى
��َغ��ر ال��صِّ م��ن ال��ن��اش��ئ��اِت ف��ي َس��ب��ي��َل��ه أن��ِت وَس��َل��ْك��ِت
وال��َخ��َف��ر وال��طَّ��ه��ارة ـ��َل��ِة ال��ف��ض��ي��ـ ع��ل��ى َربَّ��يْ��ِت��ِه��نَّ
��َور ال��سُّ آُي ب��ه��ا نَ��َزَل��ْت ش��ري��َع��ٍة اتّ��ب��اِع وع��ل��ى
ذََك��ر أو أنْ��ث��ى ـ��اح��ي��اءِ ال��ـ ع��ل��ى َف��ْض��ُل ف��َل��ب��يْ��ِت��ُك��ْم
نَ��ثَ��ر إْن (ح��ف��ن��ي) وَدرُّ ِت نَ��ثَ��ْر إْن َدرُِّك ل��ل��ِه
وال��َح��َض��ر ع��اَش��ْت ال��بَ��ْدِو ف��ي َط��بَّ��ًة َزْوًج��ا ك��ن��ِت ق��د
ال��َوبَ��ْر أْه��َل وَس��وََّدْت ِر ال��ُق��ص��و أْه��ل ع��ل��ى س��اَدْت
األَس��ر ب��ي��ن َم��ْرم��وَق��ٌة ِع��ْل��ِم��ه��ا ف��ي َغ��رب��يّ��ٌة
ال��ُح��َج��ر ب��ي��ن َم��ْخ��دوَرٌة َط��بْ��ِع��ه��ا ف��ي َش��رق��يّ��ٌة
ال��ِع��بَ��ر آي��اِت تَ��ُخ��طُّ ِس ال��طُّ��رو ف��ي تَ��راه��ا بَ��يْ��ن��ا
واخ��تَ��بَ��ر ال��َح��واِدَث َع��َرَك ن��اِب��ٍه ِح��ْك��َم��َة وتُ��ري��َك
َق��َدر ع��ل��ى ال��طَّ��ع��اَم تَ��ط��ه��و َم��ْط��بَ��ٍخ ف��ي ب��ه��ا ف��إذا
اإلبَ��ر َوْخ��َز وتَ��رتَ��ض��ي ـ��ُط تَ��خ��ي��ـ َق��َع��َدْت ب��ه��ا وإذا
اف��تَ��َخ��ر ب��ِح��ْل��يَ��ت��ه��ا ِل��ُده��ا ووا ب��واِل��ده��ا َف��َخ��َرْت
َرر وال��دُّ ب��ال��آلل��ِئ ال َص��ْدَره��ا َح��لَّ��ْت ب��ال��ع��ل��م
(ال��ُم��ْؤتَ��َم��ر) يَ��ْوَم ب��ال��ل��ِه ِف��ْك��ِره��ا ش��م��اِئ��َل ف��ان��ُظ��ْر
ال��ُغ��َرر وال��م��ق��االِت ـ��دِة) ال��ج��ري��ـ (ُم��ح��اَض��َرَة واْق��رأ
ال��ُك��ب��َر ال��َم��َج��الِّت ع��ن��د أْوَدَع��ْت م��ا إل��ى وارِج��ْع
ال��ِف��َك��ْر ربّ��اِت َخ��يْ��َر ن��ا َف��َق��ْد ق��د ب��أنّ��ا تَ��ْع��َل��ْم
يُ��ْغ��تَ��َف��ر ال ش��ب��اب��ه��ا ل اغ��ت��ي��ا ف��ي ال��َم��ِن��يّ��ِة ذَنْ��ُب
ال��ُح��َف��ر تُ��َغ��يِّ��بْ��ه��ا ول��ْم ـ��َر) (ل��م��ْص��ـ ع��اَش��ْت َل��يْ��ت��َه��ا ي��ا
يُ��دََّخ��ر وَك��ن��ًزا يُ��ْرج��ى ص��ال��ًح��ا ِم��ث��االً ك��ان��ت
َخ��َط��ر ع��ل��ى ��اف��راِت ال��سَّ ِت ال��ج��اِه��ال َرأيْ��ُت إنِّ��ي
َس��َف��ر ع��ل��ى وال��َع��ف��اَف نَ��َة ��ي��ا ال��صِّ ف��ي��ه��ّن ورأيْ��ُت
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��رر ال��ضَّ ي��ِق��ي��ه��نَّ (َم��َل��ٌك) ان��َط��َوْت وق��د — وازٌع ال
��ور ال��صُّ م��خ��ت��ِل��ف ال��ح��زُن َح ال ي��وم ي��وُم��ِك ك��ان ال
��َج��ر ال��شَّ ه��اِت��ف��ِة نُ��واَح ِر ال��ق��ص��و ه��اِت��َف��َة َع��لَّ��ْم��ِت
��َع��ر ال��شَّ يُ��َق��طِّ��ْع��َن ُح��ْزنً��ا ��ب��ا ال��صِّ أتْ��راَب وتَ��َرْك��ِت
��َح��ر ال��سَّ وف��ي ال��م��س��اء وف��ي ِح ��ب��ا ال��صَّ ف��ي َع��ْه��َدِك يَ��بْ��ك��ي��َن
َح��َض��ر أو َزيْ��ٌد غ��اَب ه��ْل يَ��ع��ي ال َش��يْ��َخ��ِك وتَ��َرْك��ِت
َخ��ط��ر أو ت��ح��اَم��َل إذا ُم ال��ُه��م��و تُ��َرنِّ��ُح��ه ثَ��ِم��الً
ان��َك��َس��ر ث��ّم ف��ال��ت��وى ِص��ُف ال��َع��وا َه��زَّتْ��ه ك��ال��َف��ْرِع
ال��َخ��َوْر َوْق��ِع م��ن يَ��ن��َق��ضَّ أْن يُ��ري��ُد ك��ال��ِب��ن��اءِ أو
ال��َق��َدر ي��ُد وَزْل��َزَل��تْ��ه ءِ ال��ق��ض��ا يَ��ُد َزْع��َزَع��تْ��ُه ق��د
ال��ِك��بَ��ر ع��ل��ى ال��بَ��ن��اِت وال ـ��َن ال��ب��ن��ي��ـ َف��ْق��َد أذُْق ل��م أن��ا
ان��َف��َط��ر وق��د ف��ؤاَده ـ��ُت رأيْ��ـ ل��ّم��ا ل��ك��نّ��ن��ي
َزَف��ر إذا زاِئ��رِي��ه ـ��ِرُق يُ��ح��ـ ك��اُد ق��د ورأي��تُ��ه
َع��ثَ��ر أو تَ��َخ��بَّ��ل َخ��ْط��ًوا َخ��ط��ا أنَّ��ى وَش��ِه��ْدتُ��ه
أَم��ّر ف��م��ا ال��واِل��َديْ��ِن، ِن ُح��ْز ال��ُح��ْزِن َم��ْع��ن��ى أْدَرْك��ُت
��َم��ر ال��سَّ ب��ي��ن ُم��ْس��تَ��ْوِح��ًش��ا ُم��ْط��ِرًق��ا َزْوَج��ِك وَش��ِه��ْدُت
ال��َق��َم��ر أْخ��َط��أُه ـ��بَ��يْ��داءِ ال��ـ ف��ي ال��َح��يْ��راِن ك��ال��ُم��ْدِل��ِج
ان��تَ��ثَ��ر وق��د َه��ن��اِئ��ه ـ��َد ِع��ق��ـ ك��ن��ِت أنّ��ِك ف��َع��ِل��ْم��ُت
َص��بَ��ر ل��َم��ْن ال��ب��اق��ي��اِت ـ��َن ف��إنْ��ـ (َم��َل��ٍك) أب��ا َص��بْ��ًرا
وال��ِق��َص��ر ال��ُم��ص��ي��ب��ِة ط��وُل ال��ُم��بْ��تَ��ل��ى ص��بْ��ِر وب��َق��دِر
تُ��َس��ّر إذا أن��َت ك��أن��َت ءُ تُ��س��ا إذا أن��َت أن��َت ُك��ن
��ّر يَ��ِقَ ال بَ��ْع��َدِك أب��وِك ـ��ِن ب��ال��واِل��َديْ��ـ بَ��َرًة ي��ا
أبَ��ّر ب��ه ف��ْه��َو ألب��ي��ِك َس��ْل��َوًة إل��َه��ِك ف��َس��ل��ي
ال��ُم��ْس��تَ��َق��ّر داُر ف��ذاَك ـ��ُد ال��َج��دي��ـ ال��ِخ��ْدُر ول��يَ��ْه��ِن��ِك

١٩١٩م) سنة (يف بك فريد محّمد رثاء (22)

266



امَلَراثي

األَس��ّد وال��رَّأِْي ال��َع��ْزَم��ِة ذو م��اَت ِل��َغ��ْد َم��ْن ف��ي��ه ن��ح��ُن ل��يَ��ْوٍم َم��ْن
(األَح��د) ي��وِم إل��ى ال��َوْج��ُد وَم��َش��ى وأًس��ى ُح��ْزُن (ب��ال��ُج��ْم��ع��ِة) َح��لَّ
َج��َم��د َدْم��ٍع ع��ل��ى س��اَل��ْت َل��وَْع��ًة ِق��ْرط��اِس��ه ع��ل��ى ِش��ْع��ري وبَ��دا
نَ��ِف��د ال��دَّْم��ُع إذا ل��ي ِم��داًدا ُك��ْن األَس��ى َج��لَّ ل��ق��د ال��نِّ��ي��ُل أيُّ��ه��ا
نَ��ِك��د ف��ال��َع��يْ��ُش ل��ل��طَّ��لَِّ تَ��بْ��ِس��م��ي وال ال��رَّْوِض َزْه��َرَة ي��ا واذْبُ��ل��ي
َح��َدد ��دُو ف��ال��شَّ ��ْدِو ب��ال��شَّ تَ��بْ��تَ��ِه��ْج وال َط��يْ��ُر أي��ا ال��نَّ��ْوَح وال��َزِم
��نَ��ْد وال��سَّ وَف��ت��اه��ا (م��ص��ٍر) ُرك��ُن وان��َط��َوى (َف��ري��ٌد) َولَّ��ى ف��ل��ق��د
َخ��َل��د ِذْك��ٌر ل��ه َم��ْن يَ��بْ��َل��ى ل��ي��س ال��ِب��َل��ى تَ��ْخ��َش ال اآلث��اِر خ��ال��َد
األَس��د بُ��ْرَج ��َح��ى ال��ضُّ ش��ْم��ُس نَ��َزَل��ْت َس��ْم��تُ��ه��ا: ف��ن��اَدى (بَ��ْرل��ي��َن) ُزْرَت
األبَ��د أق��م��اُر ال��َغ��ْرِب ف��ي تَ��خ��تَ��ف��ي وَك��ذا ف��ي��ه��ا َش��ْم��ُس��َك واخ��تَ��َف��ْت
َج��ّد ال��َخ��ْط��ُب م��ا إذا (ال��نِّ��ي��ل) ُس��ْل��وَة وي��ا وال��َق��بْ��ر ال��ّداِر َغ��ري��َب ي��ا
وَخ��َم��د َوْه��نً��ا ض��اءَ وِش��ه��ابً��ا ال��رَّدى يْ��ه َح��دَّ َف��لَّ وُح��س��اًم��ا
��َم��د ال��صَّ ال��َف��ْرِد ال��ّداِئ��م ِج��واِر ف��ي الَق��يْ��تَ��ه إْن (ال��نِّ��ي��ل) ل��َص��بِّ ُق��ْل
األَم��د ط��اَل وإْن تَ��ْل��َق��ى م��ا َرْغ��َم َق��ْص��ِده��ا ع��ْن تَ��ن��ي ال (ِم��ْص��ًرا) إّن
ال��بَ��َل��د ه��ذا ف��ي ال��ب��ان��ي��َن أّوِل إل��ى ال��بُ��ْش��رى أْح��ِم��ُل ع��ن��ه��ا ج��ئ��ُت
َح��َص��د ��ْع��ُب وال��شَّ ال��َح��بَّ بَ��ذَْرَت ق��د ِغ��بْ��َط��ٍة ف��ي ونَ��ْم ْ واه��ن��أ ف��اس��تَ��ِرْح
وال��َوَل��د وَه��واُه وُق��واُه أْم��واِل��ِه ع��ل��ى (ال��نِّ��ي��َل) آثَ��َر
ال��رََّغ��د ال��ع��ي��ش ِم��َن أْح��َل��ى ِش��ْق��َوٍة ف��ي وْه��َو (ل��م��ص��ٍر) ال��خ��ي��َر يَ��ْط��لُ��ُب
اب��تَ��َع��ْد ع��ن��ه ق��اَربَ��ه، ك��لَّ��م��ا م��أَربً��ا يَ��ب��غ��ي األرض ف��ي ض��اِرٌب
َج��ّد َم��ْج��راه ع��ن ح��اَد ِج��دٍّ ُربَّ َدْه��ُره تَ��َج��نَّ��ى أْن يَ��ع��بْ��ه ل��م
وَص��َم��د إل��ي��ه��ا َش��دَّ ف��رص��ٌة بَ��َدْت إْن ح��تّ��ى ال��َع��ْزَم يَ��س��تَ��ِج��مُّ
َوَج��د) َج��دٍّ (َم��ْن ��ي��راُه ِه��جِّ وه��و ُم��نً��ى ع��ن ِع��ن��انً��ا يَ��ثْ��ن��ي ال ف��ه��و
ال��َح��َس��د َع��يْ��ُن تُ��نْ��ِك��ُره��ا إنّ��م��ا أُنْ��ِك��َرْت م��ا إذا ف��أي��ادي��ه
ال��َم��َدد ف��ي��ه يُ��ْع��ِوُزه��ا َم��ْوِط��ٍن ف��ي وه��ي َف��ري��ًدا) (ِم��ص��ُر َف��َق��َدْت
َرَص��د وال��م��وُت ال��َم��يْ��داِن َل��ْه��َوِة ف��ي وه��ي ف��ري��ًدا) (ِم��ص��ُر َف��َق��َدْت
وَرّد أْخ��ٍذ ف��ي واأليّ��اُم وه��ي ُح��وَّال خ��ب��ي��ًرا م��ن��ه َف��َق��َدْت
يَ��َك��د ل��م َح��يٍّ��ا (ال��نِّ��ي��ل) ُرب��وِع ف��ي ب��ه ال��دَّْه��ُر يُ��ْم��ِت��ُع��ه��ا يَ��َك��ْد ل��م
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اتَّ��َح��د ك��ي��َف َع��يْ��نُ��ه (ِم��ْص��ٍر) ش��ْع��َب ف��تَ��رى ق��ل��ي��الً ع��اَش ل��يْ��تَ��ه
وأَش��ّد ُح��ْزنً��ا أبْ��َل��ُغ إنّ��ه ل��ل��ثَّ��رى ف��َوي��ًح��ا ب��ل (م��ص��ٍر) َويْ��َح
ال��ج��َس��د ذَيّ��اَك ف��ي��ه يُ��واَرى ل��و أْه��لُ��ه وتَ��َم��نَّ��ى تَ��َم��نَّ��ى ك��م
وَس��َج��ْد؟ َص��لَّ��ى ال��َق��بْ��ِر ذاك ف��وق ام��ُرٌؤ (ب��بَ��ْرل��ي��ن) ه��ل نَ��ْف��س��ي َل��ْه��َف
أَح��د؟ َخ��طَّ أْح��ج��اِره ع��ل��ى ه��ل تُ��ْربَ��ه ف��َروَّْت َع��يْ��ُن بَ��َك��ْت ه��ل
َرَق��د ثُ��مَّ أيْ��َق��َظ��ه��ا، ��ٍة أمَّ َه��َوى ف��ي ش��ه��ي��ٍد َق��بْ��ُر ُه��ن��ا ه��ا

بك أباظه هللا عبد رثاء (23)

١٩١٩م) سنة يف قربه عىل البيتني هذين (أنشد

ب��ال��الّه��ي ال��َع��ْرِش ربِّ ِذْك��ِر َع��ْن ك��ن��َت م��ا ُم��ْغ��تَ��ِب��ًط��ا ال��ق��بْ��ِر ف��ي نَ��ْم ال��ل��ِه ع��اِب��َد ي��ا
ال��ل��ِه َرْح��َم��َة ي��ا ُروَح��ه وآِن��س��ي ف��ِق��ف��ي ق��ب��ُره ه��ذا ال��ل��ِه رح��م��َة ي��ا

١٩٢٠م) سنة مارس ٦ يف (نرشت رمزي الحميد عبد رثاء (24)

طالبًا وكان الحميد، عبد ابنه تأبني حفل يف بك رمزي إبراهيم لسان عىل قالها
وقال حافظ عنه فناب الحفل، هذا يف الكالم عىل أبوه يَقَو ولم الثانويّة، باملدارس

القصيدة: هذه

ُم��ج��ي��ب��ي؟ أنْ��َت ف��ه��ْل أْدع��وَك ِج��ئْ��ُت ونَ��ح��ي��ب��ي ُس��ْه��دي ط��اَل ق��د َوَل��دي،
ن��ص��ي��ب��ي ال��دُّن��ي��ا م��ن أْوَدْع��ُت ف��ي��ه َم��ْض��َج��ًع��ا ب��دم��وع��ي أْروي ِج��ئْ��ُت
ق��ري��ِب ع��ْن ُم��واٍف إنِّ��ي تَ��بْ��تَ��ِئ��ْس وال ال��َق��بْ��ِر َوْح��َش��ِة م��ن تَ��َخ��ْف ال
َرِح��ي��ب َغ��يْ��ِر ُم��وِح��ٍش َج��دي��ٍب ف��ي َوْح��َده ِش��ب��ل��ي أتْ��ُرُك ال أن��ا
َم��ش��ي��ب��ي وواف��ان��ي ُع��ودي وذََوى ق��ّوت��ي َدْه��ري اب��تَ��زَّ ح��ي��َن أَو
ال��َخ��ص��ي��ب وال��ج��اه ال��ِع��زِّ ش��م��ِس ت��ْح��َت أْوراِق��ه م��ن ُغ��ْص��نُ��َك واك��تَ��َس��ى
ال��ن��ج��ي��ب ��بْ��ِل ال��شِّ ف��ي األَْش��ب��اِل ُم��نْ��ِج��ُب يَ��ْرُج��ُه ل��م م��ا ف��ي��ك وَرَج��ْون��ا
ال��َق��ش��ي��ب ال��بُ��ْرِد ف��ي ال��َغ��ّض ��ب��اب وال��شَّ ��ب��ا ال��صِّ َش��ْرِخ ف��ي ال��َم��ْوُت يَ��نْ��تَ��ِوي��َك
ال��طَّ��ب��ي��ب ِع��ْل��ِم ع��ْن ال��ل��ِه ِع��ْل��ُم غ��اَب إنّ��م��ا ُج��ْه��ًدا آس��ي��َك يَ��دَْع ل��م
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��ح��وِب ال��شُّ ب��ادي األس��ى َج��مِّ وال��ٍد إل��ى ان��ُظ��ْر ال��َح��م��ي��د) (َع��بْ��َد ي��ا إي��ِه
ك��ال��َغ��ري��ب يَ��م��ش��ي أتْ��راِب��َك ب��يْ��َن ب��ه ح��لَّ م��ا َف��ْرِط م��ن ذاِه��ٍل
ال��ح��ب��ي��ب َوْج��ِه إل��ى ��وُق ال��شَّ َه��زَُّه واِح��ًدا م��ن��ه��م أبْ��َص��َر ك��لَّ��م��ا
ال��رَّط��ي��ب ال��ُغ��ْص��ِن ذل��ك أخ��ي��ه��ا ع��ن إْزه��اِره��ا ف��ي األْغ��ص��اَن يَ��س��أُل
ال��َم��غ��ي��ِب َق��بْ��ِل م��ن غ��اَب ُم��َح��يٍّ��ا ع��ن إش��راِق��ه��ا ف��ي األْق��م��اَر يَ��س��أُل
ال��ُخ��ط��وِب ُس��وُد لُ��بَّ��ه وأذابَ��ْت نَ��ْف��ِس��ه ن��واح��ي ال��ُح��ْزُن َغ��َم��َر
ُق��ل��وِب؟ َغ��يْ��ِر م��ن األب��داُن تَ��ْص��لُ��ُح وَه��ْل ال��َع��يْ��ُش يَ��نْ��َف��ُع��ه ال ف��ه��و
وُغ��روِب ش��روٍق ف��ي ب��ال��تَّ��ح��اي��ا ��ه َض��مَّ ق��ب��ًرا َش��ْم��ُس ي��ا ط��اِل��ع��ي
��ُك��وِب ال��سُّ ُم��نْ��َه��لَّ ف��يَ��َض��ِك واْج��َع��ل��ي ب��ه ال��ل��ِه َرْح��َم��َة ي��ا واْس��ُك��ن��ي

سنة يوليه ٨ يف (نرشت املعروف الشاعر املرصي الحليم عبد رثاء (25)
١٩٢٢م)

ال��م��ق��اِب��ِر ُس��ْك��نَ��ى « ي��ا«ِم��ْص��ِريُّ وآثَ��ْرَت َق��بْ��َل��ن��ا ��يْ��ِر ال��سَّ ف��ي أْس��َرْع��َت ق��د ال��ل��ُه ل��َك
ال��نَّ��واِظ��ر ق��ب��ل ل��ألذْه��اِن تَ��َف��تَّ��ُح َزْه��رًة ��ْع��ِر ال��شِّ ف��ت��ى ي��ا ف��ي��ن��ا ك��ن��َت وق��د
َم��ف��اخ��ر ِم��ن ال��ِب��َل��ى َق��بْ��َل نَ��َس��َج��ْت ف��َك��ْم ال��ِب��َل��ى ف��ي األن��اِم��ل ت��ل��َك ع��ل��ى ف��َل��ْه��ف��ي
ش��اِع��ر غ��ي��ُر س��اَق��ه��ا ال��ق��واف��ي وَويْ��َح نَ��ج��يِّ��ه��ا بَ��ْع��َد ل��ألش��ع��اِر َويْ��َح وي��ا
ال��ُم��س��اِف��ر زاُد ِن��ْع��َم َل��َع��ْم��ري وذاَك ُم��َخ��لَّ��دا ِذْك��ًرا ُدن��ي��اك م��ن تَ��َزوَّْدَت
ال��َم��ح��اِض��ر ك��ري��م َس��بَّ��اٍق َف��ْق��ِد ع��ل��ى وَح��ْس��َرًة ع��ل��ي��َك ح��ْزنً��ا وأْوَرثْ��تَ��ن��ا
ن��اِض��ر َق��ري��ِض��َك م��ن ب��َرْوِض ول��ك��ْن ب��ُح��ْف��َرٍة ال��ح��ل��ي��م) (َع��بْ��َد ي��ا تَ��ثْ��ِو ف��ل��م
ال��َم��واِط��ر ب��َج��ْوِد َم��ط��ل��والً ال��زَّْه��ِر َع��ن ِط��ي��بُ��ه يُ��ْغ��ِن��ي��َك ال��رَّيّ��اُن ف��دي��وانُ��ك
ُم��س��اِم��ر ب��َخ��يْ��ِر َع��ْدن ف��ي َس��يَ��ْظ��َف��ُر ف��إنّ��ه ُه��ن��اك بَ��ْك��ر) (أب��ا ف��س��اِم��ْر
ُم��ج��اِوِر ِم��ْن ج��اَوْرتَ��ه ب��َم��ْن وأْع��ِظ��ْم َح��َل��ْل��تَ��ه��ا ق��د اّل��ت��ي ال��ّداُر ل��ك ه��ن��ي��ئً��ا
ال��َم��ن��اِب��ر ه��اِم ف��ْوق َخ��ط��ي��ٌب وق��اَم ُم��نْ��ِش��ٌد تَ��َرنَّ��َم م��ا َس��الٌم ع��ل��ي��َك

عبده محّمد الشيخ اإلمام األستاذ ذكرى (26)

١٩٢٢م سنة يوليه ١١ الثالثاء يوم يف املرصيّة بالجامعة أقيم الذي الحفل يف أنشدها
بك ناصف حفني املرحوم رثاء ضّمنها وقد
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ف��ط��ي��ب��ي نَ��َف��ُس ي��ا ال��َم��نْ��َه��ُل وَدنَ��ا ب��َم��غ��ي��ِب ح��ي��ات��ي ش��م��ْس��ُس آذَنَ��ْت
ال��لُّ��ُغ��وِب بَ��ْع��ِد ِم��ْن ال��راح��َة َوَرَد َس��يْ��َرن��ا إل��ي��ه س��اَر َم��ْن إّن
وأن��ي��ب��ي ف��اس��تَ��ث��ي��ب��ي يَ��ت��دانَ��ى ي��ْوُم��ن��ا وه��ذا (َح��ْف��ن��ي) َم��َض��آ ق��د
ال��ُغ��ي��وِب َع��الِّم َق��بْ��َض��ِة ف��ي ن��ح��ُن إنّ��م��ا ي��ْوٍم ك��لَّ واْرُق��ب��ي��ه
ال��ُه��ب��وِب ع��ن��د ِذْك��َرتَ��ه تَ��ْغ��ِف��ل��ي وال ال��نَّ��ْوِم ل��دى ال��م��وَت اذُْك��ري
ال��ُق��ل��وِب تَ��ْق��َوى س��وى ف��ي��ه ُم��ْؤنِ��ٌس ف��ال ال��َق��بْ��ِر ف��ي ال��َوْح��َش��َة واذُك��ري
ال��ذُّن��وِب ِت��ْل��َك م��ن َق��دَّْم��ِت م��ا ب��ع��ُض ف��َك��َف��ى اْح��ِت��س��ابً��ا ال��َخ��يْ��َر َق��دِّم��ي
َم��ش��ي��ب��ي َف��ْق��ِد م��ن ال��يَ��ْوَم أراُع ال وأن��ا ش��ب��اب��ي َف��ْق��ُد راَع��ن��ي
وَح��ب��ي��ِب َع��ُدوٍّ م��ن أُنْ��َس��ى َح��يْ��ُث ال��ثَّ��رى بَ��ْرد إل��ى َج��نْ��ب��اَي َح��نَّ
ال��ُخ��ط��وِب َش��دَّ وال ال��دَّْه��ِر َة ِش��دَّ ص��اح��بُ��ه يَ��ْش��تَ��ك��ي ال َم��ْض��َط��ُع
َرت��ي��ِب َع��يْ��ٍش م��ن األْح��ي��اءَ يُ��س��ِئ��ُم اّل��ذي ذاك يُ��ْس��ِئ��ُم��ه وال ال
َع��ص��ي��ِب يَ��ْوٍم ف��ي ال��َم��ْش��ِرق ع��اِل��ِم ع��ل��ى نَ��بْ��ك��ي ِس��تَّ��ًة َوَق��ْف��ن��ا ق��د
ق��ري��ِب ع��ن وإنِّ��ي َق��بْ��ل��ي ه��ك��ذا َف��َم��َض��ْوا َق��بْ��ل��ي ال��َخ��ْم��َس��ُة َوَق��َف
َع��ج��ي��ِب َم��ن��اي��اُه��ْم ف��ي ب��اتّ��ف��اٍق ف��َق��َض��ْوا ِت��ب��اًع��ا ال��َح��ْوَض َوَرُدوا
ال��نَّ��ح��ي��ِب َم��ْوص��وُل ال��لَّ��وَْع��ِة ح��اِض��ُر َع��ْه��ُدُه��ْم َوولَّ��ى ب��ان��وا ُم��ذ أن��ا
��ب��وِب ل��ل��شُّ ف��ع��اَدْت (ح��ْف��ن��ي) وان��َط��َوى َه��ْدأًة ُح��ْزن��ي ن��ي��راُن َه��َدأَْت
ال��ُك��روِب َك��ّش��اُف ال��َع��ْزَم��ِة ص��اِدُق انْ��ط��وى ي��وَم ب��ه ف��تَ��ذَكَّ��ْرُت
(َح��ب��ي��ب): َق��ْوَل ِع��نْ��ده وذََك��ْرن��ا آم��اِل��ن��ا ف��ي َك��ّف��نّ��اه ي��وَم
ال��َم��غ��ي��ِب بَ��ْع��ِد م��ن األْق��م��اُر تُ��ْع��َرُف وك��ذا َغ��يَّ��ب��وه َم��ْن َع��َرف��وا
ُم��ن��ي��ِب وأّواٍب ال��َق��ْل��ِب ع��اِم��ِر ُم��ْص��ِل��ٍح ب��إم��اٍم وُف��ِج��ْع��ن��ا
وُغ��روِب ُش��روٍق ب��ي��ن وال��نَّ��دى ال��ُه��دى ف��ي ب��اق��ي��اٍت م��ن ل��ه ك��ْم
ال��رَّق��ي��ب إْغ��ف��اءَ ال��ع��اِش��ُق يَ��ْرُق��ُب ك��م��ا ��رِّ ال��سِّ ف��ي ال��َم��ْع��روف يَ��بْ��ذُُل
ب��ق��ري��ب َظ��نٌّ يَ��ْح��ُس��ُن ال ح��ي��َن أع��داُؤه ب��ه ال��ظَّ��نَّ يُ��ْح��ِس��ُن
َخ��ص��ي��ِب َم��ْرًع��ى ف��ي ال��ُغ��رُّ وال��ِخ��الُل وال��ُم��ن��ى م��ن��ه األْض��ي��اُف تَ��نْ��ِزُل
نُ��ض��وِب ف��ي واألم��ان��ي ذُب��وٍل ف��ي وال��نُّ��ه��ى وَس��بْ��ٌع َع��ْش��ٌر َم��َض��ْت ق��د
ُم��ْس��تَ��ث��ي��ب ه��اٍد ن��وِر م��ن الِم��ٌع ب��ه يَ��بْ��دو ف��ال األْف��َق نَ��ْرُق��ُب
ُم��ج��ي��ب ِم��ْن ال��ُم��ن��ادي أْص��داءِ غ��ي��ُر وم��ا م��أْم��وٍل ك��لَّ ونُ��ن��ادي
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ط��ب��ي��ِب ِم��ْن ش��ْم��ٍس) (َع��يْ��ِن ث��اوي ب��ْع��َد ل��ه يُ��ْق��َدْر ول��م ال��ُج��ْرُح َدِوَي
َج��دي��ب واٍد ف��ي ال��ِع��ْرف��ان راِئ��ُد بَ��ْع��َده وأْم��َس��ى ال��ِع��ْل��ُم أْج��َدَب
األري��ِب ط��ْوِق ع��ن ال��ت��ف��س��ي��ُر َخ��َرج ك��لَّ��م��ا ع��ل��ي��ه ال��دِّي��ن ْرح��َم��ُة
ال��ُم��ص��ي��ب ك��فِّ ف��ي ال��رأِي س��ه��ُم ط��اَش ك��لَّ��م��ا ع��ل��ي��ه ال��رأِي َرْح��َم��ُة
ال��رَّح��ي��ب ��ْدر ال��صَّ ذو ب��ال��ِح��ْدث��اِن ض��اق ك��لَّ��م��ا ع��ل��ي��ه ال��َف��ْه��ِم َرْح��َم��ُة
ال��رُّك��وِب يَ��ْوِم ف��ي األْخ��ط��اَر يَ��ْرَك��ُب ف��اِرٌس (ِم��ْص��ٍر) َم��يْ��داِن ف��ي ل��ي��َس
ال��ُوث��وِب َق��بْ��ِل م��ن ال��ِم��ْق��داُر غ��اَل��ه ف��تً��ى ِم��نّ��ا ش��اَرَف��ه ك��لَّ��م��ا
ال��َق��ش��ي��ب وال��بُ��ْرِد ال��َم��يْ��َغ��ِة ف��ي وه��و (ق��اِس��ٌم) تَ��َولَّ��ى ك��ي��ف تَ��َرى م��ا
وِط��ي��ب ِم��ْس��ٍك م��ن ل��ل��ُم��ْس��ت��اِف وه��ي (َع��بْ��ِده) ِذْك��رى األْح��ي��اءُ أُنْ��ِس��َي
ال��َوُه��وب ك��فُّ تَ��ْع��ت��اُده َم��ْع��َه��ًدا ل��بَ��نَ��ْوا أنْ��َص��ف��وه��ا ل��و إنَّ��ه��م
ال��َق��ل��ي��ب ذاَك ِمْ ف��اَض َغ��ي��ٍر م��ن َغ��ْرُس��ه يُ��ْس��َق��ى ل��ل��دِّي��ن َم��ْع��َه��ًدا
ال��َغ��ري��ب َدْف��َن َف��ْض��َل��ه وَدَف��نَّ��ا بَ��ْع��َده (ح��ْف��ن��ي) ِذْك��َر ونَ��س��ي��ن��ا
��ب��ي��ب ال��صَّ ْم��ِع ب��ال��دَّ ال��ن��اِس أْول��ى وه��و َدْم��َع��ٌة ع��ل��ي��ه م��نَّ��ا تَ��ِس��ْل ل��م
األدي��ب أن��ف��اَس ��ْرِق ال��شَّ ف��ي َط��يَّ��ب��ْت ب��ْع��َدم��ا (َح��ْف��ن��ي) أن��ف��اُس َس��َك��نَ��ْت
ال��َم��غ��ي��ب م��أُْم��وَن ال��ِع��ْش��َرِة ص��اِدَق ال��ِح��َج��ا َم��ْوُف��وَر ال��ُع��ْم��ِر ِخ��ْص��َب ع��اَش

بك زهدي وإسماعيل باشا الرازق عبد حسن تأبني (27)

٢٦ األربعني (يوم الفقيدي لتأبني الدستوريّون األحرار أقامه الذي الحفل يف قالها
١٩٢٢م)ن سنة ديسمرب

ف��َط��واُه��م��ا ال��رَّدى َع��دا ـ��َر ِم��ْص��ـ أْع��الِم م��ن َع��َل��م��اِن
ِك��الُه��م��ا ��ب��اِب ب��ال��شَّ ـ��ْع يُ��َم��تْ��ـ ل��م و(ُزْه��دي) (َح��َس��ٌن)
أْوالُه��م��ا! وم��ا ع��اش��ا م��ا ال��َح��قِّ س��ب��ي��َل َس��َل��ك��ا
وده��اُه��م��ا ال��دُّج��ى ت��ْح��َت ِح��م��اُه��م��ا األث��ي��ُم داَس
َرم��اُه��م��ا ح��ي��َن ـ��تَ��ِم��َع��يْ��ِن ُم��ْج��ـ وال��َف��ْض��َل ال��نُّ��ه��ى ف��َرَم��ى
ِذْك��راُه��م��ا ف��َق��دِّم��وا ِل ال��رِّج��ا ِه��َم��َم تَ��ذُْك��روا إْن
ُه��م��ا ف��ُه��م��ا َم��بْ��دإٍ ـ��َدْي ش��ه��ي��ـ ع��ْن تَ��ْس��ألُ��ونِ��ي أْو
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باشا صربي إسماعيل رثاء (28)

سنة مايو يف باملنرية املعّلمني مدرسة فناء يف أقيم الذي التأبني حفل يف أنشدها
به، ترحيبًا التصفيق املجتمعون أكثر القصيدة.. هذه إلنشاد وقف وحني ١٩٢٣م،

مرتجالً: فقال

أْل��يَ��َق��ا ِب��ن��ا ف��ي��ه ال��بُ��ك��ا ك��ان َم��ْوط��ٍن ف��ي ال��تَّ��ص��ف��ي��َق أك��ثَ��ْرتُ��ُم
��ق��ا َص��فَّ إذا ْم��ُع ال��دَّ وْل��يُ��ْع��ذَِر ب��إنْ��ص��اِت��ُك��ْم (َص��بْ��ري) َف��أْك��ِرم��وا

قصيدته: إنشاد يف ابتدأ ثّم

ال��َح��ذَْر وَع��نْ��َك ع��نّ��ا يُ��ْغ��ِن ول��م ال��َق��َدْر وُح��مَّ ال��نُّ��ع��اُة نَ��ع��اَك
ال��ِع��بَ��ر ِس��ِج��لَّ إال تَ��ْط��ِو ف��ل��م ال��نَّ��ِدّي ص��ْدَر ��ْدِر ال��صَّ ذَبْ��َح��ُة َط��َوْت
َغ��بَ��ر ف��ي��َم��ْن ِم��ثْ��لُ��َك َق��لَّ وإْن ال��غ��اِب��ري��ن ف��ي تُ��ذَْك��ُر ف��أْم��َس��يْ��َت
��يَ��ر ال��سِّ تَ��ُج��بُّ (َص��بْ��ري) ف��س��ي��َرُة ال��نّ��اب��ه��ي��ن ِس��يَ��ُر ذُِك��َرْت إذا
األبَ��ّر ُك��ن��َت تَ��َق��لَّ��َص ��ا ف��ل��مَّ ال��ش��ب��اب ب��ظ��لِّ بَ��رٍّا ك��ن��َت ل��ق��د
ال��ِك��بَ��ْر ف��ي َه��ْف��َوًة تَ��ْس��تَ��ِب��ْح ول��م ��ب��ا ال��صِّ ف��ي نَ��ْزَوًة تَ��ْس��تَ��ِب��ْق ف��ل��م
َخ��ِس��ر وه��ذا ه��ذا ف��اَز ل��ق��د ال��َوَرى أَع��زِّي أم ال��ثَّ��رى أَُه��نِّ��ي
ال��زََّه��ر؟ ويَ��ذَْوى ال��رِّي��اُض تَ��ِج��فُّ ال��ّرب��ي��ع ل��َع��ْه��ِد ي��وٍم أأّوَل
ال��ُغ��َرر ال��ق��واف��ي َرْوُض ويُ��ْق��ِف��ُر ال��ثَّ��رّي ال��َق��ري��ض َزْه��ُر ويَ��ذْبُ��ُل
ال��ُح��َف��ر َره��ي��َن وأْم��س��ى أُص��ي��َب ف��َغ��ّواُص��ه (ُع��م��اُن) ْ ِل��يَ��ْه��دأ
َرر ال��دُّ ل��نَ��ْه��ِب َرؤوًح��ا بَ��ُك��وًرا دائ��بً��ا يَ��ْع��ت��اُده ك��ان ف��ق��د
ال��ِف��َك��ر بَ��ن��اِت ُج��م��اَن ويُ��ْغ��ل��ي ال��نُّ��ُح��ور ُدرَّ ف��يُ��ْرِخ��ُص ي��ق��وُل
َع��ثَ��ر ُم��ِم��لٍّ ُم��ط��ي��ٍل ِم��ْن وك��م ال��ِع��ث��ار ف��يَ��أْبَ��ى ال��ِق��ص��اَر يَ��س��وُق
��َور ال��سُّ ِق��ص��اِر ُم��ْع��ِج��زاُت ل��ه��ا أنّ��ه��ا ال��نُّ��ه��ى وَح��ْس��ُب ِق��ص��ار
ال��َخ��بَ��ر َص��دوَق ال��ب��ي��اِن َج��ل��يَّ ال��لِّ��س��ان ُح��ْل��َو ك��ن��َت ف��ق��د ُرِح��ْم��َت،
��َدر ال��صَّ ح��ك��ي��َم ال��ُوروِد َح��ك��ي��َم األن��اة َج��مَّ ��ِب ال��تَّ��َع��جُّ ق��ل��ي��َل
ال��ّس��َح��ر ن��س��ي��ُم َش��ذاه��ا ع��ن َرَوى ال��ّري��اض ُه��نَّ ال��ُغ��رُّ ش��م��ائ��لُ��َك
وَس��ّر وأْغ��ن��ى وآوى ف��ع��اَف��ى اس��تُ��ج��ي��ب ال��دُّع��اء َرْوِح ِم��ثْ��ُل ل��ه��ا
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ال��َخ��َص��ر ل��ذي��ذَ نَ��م��ي��ًرا َوَرْدَت َم��نْ��َه��الً ل��ه��ا َوَرْدَت م��ا إذا
اْف��تَ��َق��ر م��ا إذا األدي��ب ل��ِف��ْك��ِر ث��رَوٌة ِخ��ْص��ِب��ه ف��ي وِف��ْك��ُرَك
��َور ال��صُّ تَ��راءى َص��ْف��َح��تَ��يْ��ِه ع��ل��ى َص��ْف��ِوه ف��ي ك��ال��م��اء وِش��ْع��ُرَك
ال��َح��َور م��ث��ل ف��ي��ه��ّن وِش��ْع��ُرَك ال��ُع��ي��ون م��ث��ل ال��ق��ص��اِئ��د ُع��ي��ون
ال��َح��َج��ر تُ��ذي��ُب نَ��َف��ث��اٌت ل��ه��ا أًس��ى أو ه��ًوى َش��ْك��وى ل��ك وك��م
��َج��ر ال��شَّ إل��ي��ك يَ��ِدّب ف��ك��اد ال��َه��ِج��ي��ر ف��ي َم��رًَّة ب��ه��ا َه��تَ��ْف��َت
��َه��ر ال��سَّ ط��وي��ِل َص��بٍّ ب��أنْ��ف��اِس ال��دُّج��ى َف��ْح��َم تُ��ْش��ِع��ُل ك��ن��َت وك��م
ان��َف��َط��ر ح��تّ��ى ال��ّداء م��ن ع��ل��ي��ه َح أَل��ْح م��اذا َق��ْل��ِب��َك َويْ��َح ف��ي��ا
َه��َج��ر أو َس��ال أل��ي��ٍف ِل��ِذْك��رى َوْح��َده ال��دُّج��ى ت��ح��َت أيَ��ْخ��ُف��ُق
(ُع��َم��ْر) ِذْك��رى ب��ن��ف��س��ي وَم��رَّْت (ال��َول��ي��د) ذََك��ْرُت (َص��بْ��ري) ق��ي��ل إذا
ال��َخ��َف��ر ال��م��الح ُح��ْس��َن زان ك��م��ا نَ��ْف��َس��ه ت��واُض��ُع��ه يَ��زي��ُن
��َم��ر ال��سَّ ُح��ْل��ُو األح��ادي��ث َش��ِه��يُّ ال��ه��وى َع��فُّ ال��م��ش��اِع��ِر زك��يُّ
واْزده��ر َزه��ا ف��ي��ه��ا ون��ادي��ه داِره ف��ي أْغ��ش��اُه ك��ن��ُت ل��ق��د
ال��َوتَ��ر نُ��بُ��وَّ يُ��ِح��سُّ َل��ط��ي��ٍف َم��ْس��َم��ٍع ع��ل��ى ِش��ْع��ري وأْع��ِرُض
ال��ُم��بْ��تَ��َك��ر ِم��ن ال��ق��دي��َم يَ��م��ي��ُز ح��اِض��ٍر ب��اِق��َع��ٍة َس��ْم��ِع ع��ل��ى
ال��َح��َض��ر أْه��ِل ِرّق��َة ويَ��ْك��س��وه ال��ُج��م��ان َص��ْق��َل َل��ْف��ظ��َي ف��يَ��ْص��ُق��ُل
وال��ِف��َك��ر ال��نُّ��ه��ى م��ن��ه ف��تَ��ْس��ت��اُف ال��ِج��ن��ان َع��ب��ي��َر ف��ي��ه يُ��َرْق��ِرُق
َش��َع��ر أدي��ٍب ل��ك��لِّ إم��اًم��ا — ��الم ال��سَّ ع��ل��ي��ه — ك��ان ك��ذل��ك
ال��نَّ��َه��ر وك��ان ال��ُع��ق��وِل ِظ��م��اءَ ال��ظِّ��م��اء نُ��ْروي ال��ج��داِوَل ف��ُك��نّ��ا
بَ��َه��ر وَف��ْض��ٍل أَظ��لَّ وج��اٍه َط��بَّ��َق��ْت ُش��ْه��َرٍة ع��ل��ى َزِه��ْدَت
تُ��ْخ��تَ��َص��ْر ل��م أنّ��ك وس��اءََك تَ��ب��ِك��ه ف��ل��م ��ب��اَب ال��شَّ َخ��َل��ْع��َت
��َف��ر ال��سَّ ي��وَم ِق��ط��اُرَك أص��ي��َب ِع��ن��دم��ا ال��رَّدى َط��ْع��َم ذُْق��َت وق��د
تُ��ْح��تَ��َض��ْر إذْ ال��َم��ذاَق��ِة ل��ذي��ذَ أْل��َف��يْ��تَ��ه أنّ��َك ف��أْق��َس��ْم��َت
ال��َق��َدر ع��ل��ي��َك أب��اه��ا ول��ك��ْن ل��ل��ح��ي��اة تَ��ُع��ْد ل��م أْن تَ��م��نَّ��يْ��َت
��َج��ر ال��ضَّ ب��ك��أِس ال��ُم��راَر َس��َق��تْ��َك ال��ح��ي��اة س��اِع ب��ي��ن س��اع��ٍة وك��م
أَم��ر ف��ك��انَ��ْت م��ن��ه��ا أذاتَ��َك ش��اك��يً��ا أْخ��ت��ه��ا إل��ى ف��ُرْح��َت
ال��نَّ��َظ��ر بَ��ع��ي��ِد ب��ص��ي��ٍر ب��َع��يْ��ن��ي ج��اِه��ًدا أثْ��ن��اءَه��ا ف��َف��تَّ��ْش��َت
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َك��َدر ِم��ْن َخ��َل��ْت َص��ْف��ٍو ُه��نَ��يْ��َه��َة ُط��ول��ه��ا ع��ل��ى ف��ي��ه��ا تَ��َر ف��ل��ْم
تَ��ذَْر ل��م س��اَع��ٌة تَ��ْش��تَ��ه��ي ك��م��ا أتَ��ْت أْن إل��ى تَ��ْش��ك��و ِزْل��َت وم��ا
األَش��ر بَ��ْع��َد تَ��ش��ك��وه َض��ْع��َف وال ال��ِوص��ال ب��ع��د تَ��خ��ش��اه َص��دَّ ف��ال
ان��َك��َدر ع��ل��ي��ه ّم��م��ا وَص��ْدُرَك َض��ن��اه ّم��م��ا ُف��ؤاُدَك أري��َح
ال��ِغ��ي��َر ُك��روَب ع��ن��َك ُج تُ��َف��رِّ ل��ل��م��م��ات ُخ��ْط��َوًة تَ��َم��نَّ��يْ��تَ��ه��ا
ال��َوَط��ر بُ��ل��وُغ ال��َم��م��اِت ف��ي ف��ه��ل ال��ُم��ن��ى ونِ��ْل��َت َخ��ط��اه��ا ق��ْد وه��ا
َغ��َدر ي��ْوًم��ا ُه��َو إْن ال��دَّْه��ِر ع��ل��ى األب��ّي نَ��ْص��ُر ال��َم��ْوِت ف��ف��ي َص��َدْق��َت
ال��َم��َق��ّر ب��داِر َرأيْ��َت ف��م��اذا ال��زَّوال ب��داِر ال��ثَّ��واءَ َم��ِل��ْل��َت
ال��َق��َم��ر؟ ويَ��ْخ��ف��ي ال��َح��ل��ي��ُم وي��ش��ق��ى ال��ك��ري��م يُ��ض��اُم ال��تُّ��راِب أتَ��ْح��َت
األَغ��ّر؟ ال��نَّ��ب��ي��ه َف��ْض��ُل ويُ��ْط��َم��ُس األري��ب األدي��ب َح��قُّ ويُ��ْه��َض��ُم
ال��بَ��َق��ر؟ َس��ْوَق ال��ُع��ب��وَدِة ب��َس��ْوِط ��ع��وب ال��شُّ تُ��س��اُق ال��تّ��راب أت��ح��َت
ُم��ْؤتَ��َم��ر؟ إل��ى م��ن��ه ف��نَ��ْخ��رُج ��الم ل��ل��سَّ ُم��ْؤتَ��َم��ٌر ويُ��ْع��َق��ُد
َم��َف��ّر َش��ق��اء ِم��ْن ل��ن��ا ف��ل��ي��َس ِع��نْ��َدُك��ْم ِع��نْ��دن��ا م��ا ك��ان ف��إْن
َع��بَ��ر إْن ل��راك��ب��ه ف��ط��وب��ى ال��نَّ��ج��اة بَ��ع��ي��ُد ال��ح��ي��اِة ِخ��َض��مُّ
وِق��ّر واه��نَ��أ ال��م��وت ف��ي ك��رأِي��َك ل��ل��تّ��راب غ��اِن��ًم��ا س��ال��ًم��ا ف��ُع��ْد

١٩٢٣م) سنة يوليه ٢١ يف (نرشت زغلول سعد رثاء (29)

ال��َم��غ��ي��ْب أْدَرَك��ه ال��َغ��ْرب ف��ي َك��ْوَك��ب أّول أن��َت م��ا
ال��ُغ��روب ل��ه��ا أُت��ي��َح ق��د ِرِق ال��َم��ش��ا أق��م��اُر ف��ه��ن��اَك
َم��ه��ي��ب َم��ْره��وٌب وه��و ِل��َك، خ��ا ع��ري��َن ال��ِح��م��اُم داَس
ال��ُخ��ط��وب َع��نْ��َك َرَم��ى وال ـ��ُس ال��رَّئ��ي��ـ ع��نْ��َك يَ��ثْ��ِن��ه ل��م
ق��ري��ب؟ (َس��ْع��ٍد) ِم��ْن وْه��َو ـ��ٌد) (َس��ع��ي��ـ َق��َض��ى ك��يْ��َف (َس��ْع��ُد) ي��ا
ال��ُخ��ط��وْب ج��اِن��بَ��َك وتَ��خ��اُف ��ًة أمَّ أتَ��ْح��م��ي َع��َج��بً��ا!
َغ��ري��ب؟ (ِم��ْص��ٍر) ع��ن وْه��َو ـ��ِت��َك أُْخ��ـ واب��ُن َض��يْ��ُف��َك ويُ��غ��اُل
ال��َع��ص��ي��ب ال��يَ��ْوُم وه��اَل��َك ـ��َت بَ��َك��يْ��ـ ق��د أنّ��َك نُ��بِّ��ئْ��ُت
ال��ُق��ل��وب م��نّ��ا ل��بُ��ك��اِئ��ه بَ��َك��ْت (َس��ْع��ٌد) بَ��َك��ى وإذا
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َرط��ي��ب ُغ��ْص��ٌن َرْوِض��ُك��ْم ِم��ْن ذََوى ُزْغ��ل��وِل) (آَل ي��ا
وط��ي��ب ِم��ْس��ٌك أْخ��الُق��ه َف��تً��ى (ِم��ْص��ٌر) ب��ه َف��َق��َدْت
َص��ل��ي��ب ال��ُج��لَّ��ى ع��ل��ى ُدُك��ُم وُع��و ُزْغ��ل��وٍل) (آَل ي��ا
أري��ب وك��لُّ��ُك��ُم يَ��ُك��ْم أَُع��ْز أْن ألْخ��َج��ُل إنِّ��ي
ل��ب��ي��ب ل��ُدنْ��ي��اُه ـ��تَ��ح��ٌن ُم��ْم��ـ ��ب��ِر ال��صَّ س��الِح ش��اك��ي
يُ��ش��ي��ب ل��َخ��ْط��ِب��ُك��ُم ـ��ِدُك��ُم َف��ق��ي��ـ ف��ي ال��ِك��ن��انَ��َة َخ��ْط��ُب
نَ��ص��ي��ب ِم��نْ��ه ل��ه إال واِح��ٌد ِم��نّ��ا يَ��بْ��َق ل��م

١٩٢٣م) سنة (يف بك أباظه سليمان محّمد رثاء (30)

أُْض��ِم��ُر وم��ا أُبْ��دي م��ا يَ��ْدِر ل��م ��ب��ا ال��صِّ أل��ي��ِف َف��ْق��َد يَ��ذُْق ل��م َم��ْن
يَ��ْغ��ِدر وال ال��َخ��تْ��َل يَ��ْع��ِرُف ال واِف��يً��ا ب��ه ال��َم��ْوُت أْف��َق��َدن��ي
يَ��ْس��تُ��ر نَ��ْف��ِس��ه ع��ن نَ��ْف��س��ه ف��ي اّل��ذي ك��لَّ َع��يْ��نَ��يْ��ه ف��ي تَ��ْق��َرأ
وال��ِم��ئْ��َزر وال��ذَّيْ��ُل ل��س��انُ��ه ِع��ّف��ٍة: ع��ْن تَ��ْع��ُر ل��م ث��الث��ٌة
يَ��ْع��ثُ��ر ب��َم��ْن نَ��ّه��اًض��ا وك��ان ألْم��واِل��ه ِم��تْ��الًف��ا ك��ان ق��د
يُ��ْف��ِق��ر م��ا ال��ُج��وِد ُص��نُ��وِف وِم��ْن ُج��وُدُه يُ��ْف��ِق��َره أن أْوَش��َك
وال��ُم��ْع��ِس��ر وال��س��ائ��ُل وال��ُع��ْرُف ان��َط��َوى يَ��ْوَم ال��َم��ْج��ُد ف��ي��ه أص��ي��َب
نَ��ْس��تَ��أِْث��ر ال��لَّ��ْه��ِو ب��ُم��ْس��تَ��ط��اِب َس��بْ��َع��ًة ��ب��ا ال��صِّ َع��ْه��ِد ع��ل��ى ك��نّ��ا
األْش��َه��ر ال��ك��ات��ُب ال��ُم��ِوْل��ِح��ي) و(اب��ن ِف��تْ��ي��ان��ن��ا َص��ْف��َوُة (ال��ب��اِب��ل��ي)
أْخ��َض��ر ُع��وُدُه إذْ و(بَ��يْ��َرٌم) (س��يِّ��ٍد) بَ��ن��ي خ��ي��ُر و(ص��اِدٌق)
يُ��نْ��َك��ر ال ال��ل��ِه) (َع��بْ��ِد وأُنْ��ُس ل��ن��ا أنْ��ًس��ا ال��ل��ه) (َع��بْ��ُد وك��اَن
ُم��ْس��تَ��ْه��ت��ر يَ��ْش��َه��ْده ول��م ِرْج��ٌس َص��ْف��َوه يَ��ُش��ْب ل��م ك��ري��ٌم َل��ْه��ٌو
(َج��ْع��ف��ُر) أو (ه��ارون) يَ��ش��ت��اُق��ه َط��يِّ��ٍب َم��ْج��ل��ٍس م��ن ل��ن��ا ف��ك��م
يَ��ْظ��َه��ر ف��م��ا ال��َم��ع��نَ��ى ونَ��ض��ِم��ر نَ��ْش��تَ��ه��ي ك��م��ا ب��ال��لَّ��ْف��ظ نَ��ْل��َع��ُب
تَ��ْص��ُدر ال ال��ُح��ْس��ِن ف��ي َغ��يْ��ِرن��ا َع��ْن َم��ْح��بُ��وَك��ًة ال��نُّ��ْك��تَ��َة ونُ��ْرِس��ُل
يُ��نْ��َش��ر ال األيّ��ام م��ن يُ��ط��َوى وم��ا وه��ذا، ه��ذا ان��ط��وى ث��ّم
يَ��نْ��ُظ��ر َم��أَْم��ن��ه ِم��ْن وال��نَّ��ْج��ُم ع��اِص��ٌف ب��ه��ا أْوَدى َدْوَح��ٍة ك��م
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بك شادي أبي محّمد املرحوم ذكرى (31)

َم��نْ��ع��اك��ا ي��وَم نَ��س��ي��ن��ا ق��د ك��أنّ��ن��ا ل��ِذْك��راك��ا ي��ْوًم��ا َج��َع��ل��وا أْن َع��ِج��بْ��ُت
َس��َل��ْون��اك��ا أنّ��ا ف��ِث��ْق ال��َه��دي��ِل ِذْك��َر ُم��َط��وََّق��ٌة ش��ادي) أب��ا (ي��ا َس��َل��ْت إذا
ِب��ِذْك��راك��ا َم��ْوص��وٌل ل��َص��ْوتِ��َك َرْج��ٌع وس��اِك��ِن��ه وال��وادي (ال��نِّ��ي��ل) ُم��ْه��َج��ِة ف��ي
َس��ج��اي��اك��ا أْدن��ى ال��َف��تَ��ى َس��ج��اي��ا أْس��َم��ى َم��ْوِرُده ط��اَب نَ��م��ي��ًرا ف��ي��ن��ا ِع��ْش��َت ق��د
ك��ُع��ْق��ب��اك��ا ُع��ْق��ب��ى وال ك��ري��ٍم، أول��ى ك��رٍم وف��ي ِب��رٍّ ف��ي ك��أُوالَك ف��م��ا
َق��ض��اي��اك��ا ع��ن ُش��ْغ��الً نَ��ْف��ِس��َك أن��ح��اءَ َم��ألْت ق��د ال��َم��ْغ��ب��وِن، ال��َوط��ِن َق��ض��يّ��ُة
َق��ض��اي��اك��ا ع��ن ُش��ْغ��الً نَ��ف��ِس��َك أن��ح��اءَ َم��ألْت ق��د ال��َم��ْغ��ب��وِن، ال��َوط��ِن َق��ض��يّ��ُة
ف��تّ��اك��ا ِرْش��َت أنَّ��ى َس��ْه��ُم��َك وك��ان ل��ه��ا ال��ُم��ْخ��ِل��ص��ي��ن بَ��الءَ ف��ي��ه��ا أبْ��َل��يْ��َت
َم��ثْ��واك��ا ب��ال��َح��ْم��ِد ��روا نَ��ضَّ ل��ق��د ح��تّ��ى ق��ص��ائ��ده��ْم ف��ي ��ل��وه َف��صَّ م��ا أْج��َم��ْل��َت
ذاك��ا وال ه��ذا ال ال��ق��ْوَل ل��َي يَ��ف��َس��ْح ول��م ص��اِح��ب��اَي ش��بْ��ٍر َق��يْ��َد ل��ي يُ��بْ��ِق ل��م
َم��ْوالك��ا ج��اَوْرَت ق��د ال��ُخ��ْل��ِد ف��ي ه��أنْ��َت ُم��ْح��تَ��ِس��بً��ا وال��تَّ��س��ب��ي��ِح ال��ذِّْك��ِر ُم��ْدِم��َن ي��ا
ُدن��ي��اك��ا ��ْل��َت َج��مَّ ل��ق��د ( (زك��يٍّ ِس��وى َم��ْف��َخ��رٌة ُدنْ��ي��اَك ف��ي ل��ك يَ��ُك��ن ل��م ل��و

باشا زغلول سعد له املغفور رثاء (32)

١٩٢٧م سنة أكتوبر ٧ يف الفقيد لتأبني أقيم الذي الحفل يف أنشدها

ان��ِص��ب��اب��ا؟ ال��نُّ��ف��وِس ف��ي يَ��نْ��َص��بُّ ك��ي��ف ال��ُم��ص��اب��ا َش��ِه��ْدَت َه��ل َل��يْ��ُل ي��ا إي��ِه
وغ��اب��ا َولَّ��ى ال��رئ��ي��َس أنَّ ـ��بْ��ِح ال��ْص��ـ انْ��ب��الِج ق��ب��َل ال��َم��ْش��ِرق��يْ��ن بَ��لَّ��غ
ِش��ه��اب��ا م��ن��ه��ا األرِض ف��ي أم��ض��ى ك��ان (َس��ْع��ٌد) ف��ـ (س��ْع��ًدا) ل��ل��نَّ��يِّ��رات وانْ��َع
ِج��ْل��ب��اب��ا ��ح��ى ول��ل��ضُّ ل��ل��دَّراري ثَ��ْوبً��ا َس��واِدَك م��ن ل��يْ��ُل ي��ا ُق��دَّ
ال��نِّ��ق��اب��ا ذاَك ال��نَّ��ه��اِر ش��م��َس واح��ُب ِن��ق��ابً��ا م��ن��َك ال��ح��اِل��ك��اِت أُن��ُس��ِج
اح��ِت��ج��اب��ا ��م��اء ال��سَّ ع��ن ف��غ��ي��ب��ي ِض األر ف��ي األرِض ك��وك��ُب غ��اَب ل��ه��ا: ُق��ل
ط��اب��ا ف��ال��ُح��ْزن ل��ل��َع��زاء واج��ل��س��ي ِح��داٍد ث��ْوَب ع��ل��ي��ه وال��بَ��س��ي��ن��ي
ال��ِخ��ط��اب��ا وع��اَف َص��ْدره ع��ن غ��اَب َح��ْف��ٍل أّوُل ف��ذاك (س��ْع��ٌد)؟ أي��ن
ال��َج��واب��ا يَ��ُردُّ ف��ال يُ��ن��اَدى أْن َخ��ْط��ٍب ي��وَم ُج��ن��وَده يُ��َع��وِّْد ل��م
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ال��ِغ��ي��اب��ا أط��ال ل��ق��د َع��راُه، ق��د ُس��ْق��ًم��ا َع��لَّ ع��اَق��ه، ق��د أْم��ًرا َع��لَّ
ال��ثِّ��ي��اب��ا ��وا ف��ُش��قُّ يُ��ِج��ْب ل��م ف��إذا ِج��ه��اًرا ن��اُدوا ال��رئ��ي��س ُج��ن��وَد أْي
آب��ى ك��ن��ُت اّل��ت��ي ال��س��اع��ُة إنّ��ه��ا أْخ��ش��ى ك��ن��ُت اّل��ت��ي ال��نَّ��ك��بَ��ُة إنّ��ه��ا
األْص��الب��ا وتَ��ْف��ُق��ُر نَ��ْس��ًف��ا ـ��ُف��َس األنْ��ـ تَ��نْ��ِس��ُف ال��ت��ي ال��ّل��ف��ظ��ة إنّ��ه��ا
ِح��راب��ا أْم َم��ْس��ُم��وَم��ًة أِس��ه��اًم��ا س��ْع��ٌد) (م��اَت ي��ا ك��ن��ِت ال (َس��ْع��ٌد)، م��اَت
ان��ِق��الب��ا؟ ال��ُوج��ود ف��ي وأْح��َدثْ��ِت ِض األْر ع��ل��ى َح��يٍّ ك��لَّ أْق��َص��ْدِت ك��ي��ف
��الب��ا ال��صِّ تُ��ذي��ُب َزْف��َرٌة ت��ح��تَ��ه��ا آٍه ع��ن��د أنَّ��ٍة ع��ن��د َح��ْس��َرٌة
ُم��ص��اب��ا أْج��لُّ ِزْل��زال��ن��ا إّن يَ��ب��ك��ي (ِف��َل��ْس��ط��ي��َن) ف��ي ب��ات ِل��َم��ن ُق��ل
اح��ِت��س��اب��ا إال أبَ��يْ��َن نُ��ف��وٍس ف��ي وُده��ي��ن��ا ُدوِرُك��ْم ف��ي ُده��ي��تُ��ْم ق��د
ال��ِق��ْرض��اب��ا ال��ُم��َه��نَّ��َد وَف��َق��ْدن��ا َج��ْف��نً��ا ال��َح��وادث ع��ل��ى ف��َف��َق��دتُ��ْم
ف��أج��اب��ا َربُّ��ه ن��اداُه ث��ّم ف��أبْ��ل��ى زم��انً��ا َربُّ��ه َس��لَّ��ُه
واألْوش��اب��ا ال��تُّ��ح��وَت وتَ��َخ��طَّ��ى (ِم��ص��ًرا) يُ��َزْل��ِزَل أْن ش��اء َق��َدُر
أذْن��اب��ا أْم تُ��ص��ي��ُب أُرءوًس��ا تُ��ب��ال��ي ال َرَم��ْت إْن وال��َم��ق��ادي��ُر
ُع��ب��اب��ا وبَ��ْح��ًرا أّم��ًة َح��َوى ق��د نَ��ْع��ًش��ا تُ��َش��يِّ��ُع أّم��ٌة َخ��َرَج��ْت
وال��رِّق��اب��ا َح��ْم��لُ��ه ال��ه��اَم أْع��َج��َز ل��ّم��ا ال��َم��داِف��ع ع��ل��ى َح��َم��ل��وه
ُم��ذاب��ا وُص��بْ��ًح��ا س��ائ��الً َش��َف��ًق��ا يَ��ج��ري وال��دَّْم��ُع األص��ي��ِل ل��ْوُن ح��اَل
ان��ِت��ح��اب��ا تَ��ب��ك��ي ال��ُج��م��وَع أْل��َف��ى ح��ي��ن ذُه��والً ُس��راُه ع��ْن ال��نِّ��ي��ُل وس��ه��ا
ُع��ج��اب��ا وَح��ش��ًدا م��أت��ًم��ا ف��رأى ِم��ْه��َرج��انً��ا يَ��َرى أْن (َس��ْع��ُد) ي��ا َظ��نَّ
أْرب��اب��ا ألْه��ل��ه��ا ك��ان��وا ي��وَم (ِم��ْص��ٍر) ف��راع��ي��ُن ِم��ثْ��َل��ه تَ��ُس��ْق ل��م
ال��خ��ض��اب��ا ِم��تَّ ي��وَم ال��ب��ي��ُض وَم��ح��ا ب��َس��واٍد َش��يْ��بَ��ُه��م ��ي��ُب ال��شِّ َخ��َض��َب
وال��يَ��ب��اب��ا َخ��ْض��راءَه ف��َغ��طَّ��ْت دي ال��وا ع��ل��ى ال��بُ��ك��اءِ ُس��ْح��ُب واس��تَ��َه��لَّ��ت
اإلْس��ه��اب��ا َم��ْدِح��َك ف��ي ��ْت وتَ��َوخَّ إل��ي��ن��ا ال��َع��زاءَ (ال��تَّ��يْ��ِم��ُس) س��اَق��ْت
وح��ابَ��ى ال��ُم��ِح��بُّ أْط��نَ��َب وال َح��ْت ن��ا ك��م��ا ع��ل��ي��َك ج��ازٌع يَ��نُ��ْح ل��م
وأص��اب��ا ِن��ي��َل��ن��ا ن��اَل ِل��م��ا ٌس ِم��ْق��ي��ا (َس��ْع��ُد) ي��ا (ال��تَّ��ام��ي��ِز) واع��ت��راُف
ال��ذَّه��اب��ا؟ ع��نّ��ا اع��تَ��َزْم��َت أي��َن م��اِل واآل وال��ن��ف��س ال��ُف��ؤاِد ك��ب��ي��َر ي��ا
ال��َه��يّ��اب��ا؟ ال ال��َم��ه��ي��َب ف��ي��ه��ا ك��ن��َت ف��ي��ن��ا ل��ك َم��واِق��ًف��ا نَ��نْ��َس��ى ك��ي��ف
ش��اب��ا ح��ي��َن ِف��ِرنْ��ُده َص��ْق��الً زاَد ُح��س��اًم��ا ��ب��اب ال��شَّ َم��يْ��َع��ِة ف��ي ك��ن��َت
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َج��ن��اب��ا وأْع��ل��ى يَ��ًدا أْق��وى ك��ن��َت إال ال��َق��ْوِم ق��اِرُح يُ��ن��اِزْل��َك ل��م
إه��اب��ا َع��نَ��ه َل��َض��اَق ي��وًم��ا واَن) أنُ��وَش��ر (ِك��ْس��رى َح��واُه ل��و ِع��َظ��ُم
ن��اب��ا ويَ��ْح��ِط��ُم َم��تْ��نً��ا يَ��ف��ري ـ��ِه ال��ل��ـ ق��ض��اءِ َح��دَّ يُ��ري��َك وَم��ض��اءٌ
إْره��اب��ا بَ��ْط��ِش��ه��ا َه��ْوِل م��ن ـ��ُم��وَر ال��َم��ْع��ـ تَ��م��أل ُق��ّوَة يْ��َت تَ��ح��دَّ ق��د
��ح��اب��ا ال��سَّ وتَ��ْج��ب��ي ال��َورى ه��اِم ف��وَق وتَ��م��ش��ي وال��ِب��ح��اَر ال��بَ��رَّ تَ��ْم��ِل��ُك
��راب��ا ال��ضِّ (ب��م��ص��َر) وس��اَج��ْل��تَ��ه��ا ـ��ُي وال��نَّ��ْف��ـ ��ْج��ُن ال��سِّ َع��ْزِم��َك م��ن يُ��نَ��ْه��ِن��ْه ل��م
انْ��ِس��ح��اب��ا؟ أراَم (ط��اِرًق��ا) وَس��ل��وا َخ��ْوًف��ا أأْوَج��َس (س��ي��ِش��الً) س��اِئ��ل��وا
ال��ِه��ض��اب��ا تَ��ْغ��ش��ى ��ي��وَل ال��سُّ يَ��ُص��دُّ م��ا َم��داه��ا َع��ْن يَ��ُص��دُّه��ا ال َع��ْزَم��ٌة
ال��ِق��ب��اب��ا األس��اِس ع��ل��ى نُ��ْع��ل��ي ك��ي��َف يَ��ران��ا ح��تّ��ى أق��ام (َس��ْع��ًدا) ل��ي��َت
ِح��س��اب��ا ش��يءٍ ل��ك��لِّ وَح��ِس��بْ��ن��ا خ��اٍف ك��لَّ ب��َه��ْدِي��ِه َك��َش��ْف��ن��ا ق��د
ال��َح��ب��اب��ا ال��ك��ؤوُس تُ��ْط��ِل��ُع م��ث��ل��م��ا ِس��راًع��ا تَ��م��ض��ي ال��ُم��بْ��ِط��ل��ي��ن ُح��َج��ُج
��ع��اب��ا وال��صِّ َوْح��َدن��ا ال��ِع��ْبءَ نَ��ْح��ِم��ُل بَ��دأن��ا ُق��ل��ن��ا (ان��تَ��َه��يْ��ُت) ق��ال: ح��ي��ن
��راب��ا وال��شَّ ط��ع��اَم��ن��ا وام��نَ��ُع��ون��ا َع��نّ��ا ال��رَّْوَح واح��ب��س��وا ��ْم��َس ال��شَّ ف��اْح��ُج��ب��وا
اْرت��ي��اب��ا؟ ف��ي��ه تَ��ْل��َم��ُح��ون ف��ه��ل ـ��َق��ى نَ��ْل��ـ م��ا َرْغ��َم يَ��ق��ي��نَ��ن��ا ��وا واس��تَ��ِش��فُّ
ب��اب��ا َش��ْع��واءَ ل��ك��لِّ وَف��تَ��ْح��تُ��ْم ع��ل��يْ��ن��ا ��ب��ي��ِل ال��سَّ َف��َم َم��َل��ْك��تُ��ْم ق��د
وال��َخ��راب��ا ج��اِئ��ًم��ا ال��م��وَت تَ��ْح��ِم��ُل تَ��رام��ى ب��ال��ح��ائ��م��اِت وأتَ��يْ��تُ��ْم
وّع��ذاب��ا وَرْح��َم��ًة ووَع��ي��ًدا وْع��ًدا ال��نِّ��ي��ِل َج��واِن��َب وم��ألتُ��ْم
َم��ث��اب��ا إل��ي��ك��ْم م��نّ��ا رأيْ��تُ��ْم أو أب��يٍّ ب��َق��ْل��ٍب م��نّ��ا ظ��ِف��ْرتُ��ْم ه��ل
أه��اب��ا ال��ع��ري��ُن إذا َل��يْ��ٍث أْل��ُف ف��ف��ي��ه ال��َع��ري��ُن َخ��ال تَ��ق��ول��وا ال
ِغ��ض��اب��ا أُْس��ًدا ال��ع��ري��ِن ع��ن��َد إّن ِح��م��اه��ا وُروع��وا َك��يْ��َدُك��ْم ف��أج��َم��ُع��وا
إْع��ج��ابَ��ا ك��لَّ��ه ��ْرَق ال��شَّ َم��أل ل��ع��ظ��ي��ٍم ك��لُّ��ه ��ْرُق ال��شَّ َج��ِزَع
ن��اب��ا ال��َخ��ْط��ُب إذا ال��ِح��م��ى يُ��ْح��َم��ى ك��ي��ف و(نَ��ْج��ًدا) و(ال��ِع��راَق) (ال��ش��اَم)، َع��لَّ��َم
ف��غ��اب��ا غ��ابً��ا األُُس��وَد واس��ت��ث��اَر ك��ت��اٍب ف��ي ك��لَّ��ه ال��ح��قَّ َج��َم��ع
ال��ِك��ت��اب��ا ذاَك ال��نّ��اس ف��ي ويَ��ت��ل��و ـ��ِق ال��َح��ـ إل��ى ال��لِّ��واءَ يَ��ح��ِم��ُل َوم��َش��ى
ال��ِح��ج��اب��ا ذاَك أزاَل ظ��الٍم ِم��ْن ِح��ج��ابً��ا ع��ل��ي��ه أْس��َدل��وا ك��لَّ��م��ا
ج��اب��ا أي��َن ب��اح��ت��ي��اِل��ِه��ْم ع��اِل��ٌم س��اروا أي��َن س��ب��ي��ل��ه��ْم ف��ي واِق��ٌف
اض��ِط��راب��ا؟ م��ن��ه يُ��ري��ُغ َخ��تْ��ٍل أيُّ (َس��ْع��ٍد) ِذْه��ِن ع��ن يَ��ِدقُّ َم��ْك��ٍر أيُّ
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تَ��ب��اب��ا أو َع��ثْ��رًة ال��ل��ُه ب��ه ُه َف��َوّق��ا ال��ي��ق��ي��ُن نَ��ْف��س��ه ف��ي ش��اَع
ُم��س��تَ��ط��اب��ا َم��ْغ��نَ��ًم��ا ��يْ��ِد ل��ل��صَّ ـ��رُق ال��ْش��ـ وك��ان ��ب��اِك ال��شِّ ح��ي��َل��ُة َع��َج��َزْت
وخ��اب��ا خ��ابُ��وا ال��دَّه��اء ِف��خ��اِخ م��ن ��ا ف��خٍّ ب��أْرِض��َك أْح��َك��م��وا ك��لَّ��م��ا
ُع��ق��اب��ا ��م��اء ال��سَّ ف��ي م��ن��َك ق��ابَ��ل��وا ل��َزْج��ٍل ي��وًم��ا ال��َح��م��اَم أط��اروا أو
ص��اب��ا ال��َق��ْوِم ُم��ن��اِف��َق ��ي وتُ��َس��قِّ َق��تْ��الً ب��ال��ّص��راَح��ِة ال��دَّسَّ تَ��ْق��تُ��ُل
َص��واب��ا ال��ُم��خ��اِل��ف��ون يَ��راُه ال دي��نً��ا ��راَح��َة وال��صَّ ��ْدَق ال��صِّ وتَ��َرى
��ب��اب��ا ال��ضَّ يَ��ْع��َش��ق��وَن وال��ُم��ِض��لُّ��ون َص��ْح��ًوا ال��لَّ��ْون ص��اف��َي ال��َج��وَّ تَ��ْع��َش��ُق
��راب��ا ال��سَّ أْوَردون��ا ق��د وأراُه��ْم َع��ذْبً��ا ال��م��اء م��ن أْوَرْدتَ��ن��ا أن��َت
وال��نُّ��ّواب��ا ��ي��وَخ ال��شُّ ونَ��َظ��ْم��َت ��ا َص��فٍّ َح��ْوَل��َك األْح��زاَب َج��َم��ْع��َت ق��د
ال��طِّ��الب��ا ب��األن��اِة وأْدَرْك��َت ـ��ِب ل��ل��َغ��يْ��ـ واح��تَ��ْط��َت ال��زِّم��اَم وَم��َل��ْك��َت
وَش��ب��اب��ا أِع��زًَّة ُك��ه��والً الً أبْ��ط��ا ب��ال��ك��ن��انَ��ِة َخ��لَّ��ف��َت ث��ّم
ال��رِّك��اب��ا ل��ل��وص��وِل يُ��ِغ��ذُّوَن ـ��َم��ى األْس��ـ ال��َم��ْق��ِص��ِد إل��ى َج��ْم��ُع��ُه��ْم م��ش��ى ق��د
واألْع��ق��اب��ا ال��ب��ن��ي��َن يُ��ْس��ِع��دون َم��ْج��ًدا يَ��ش��ي��دوَن ال��ُع��ال يَ��بْ��تَ��نُ��وَن
َخ��الّب��ا وِم��ْدَرًه��ا ورئ��ي��ًس��ا وَوزي��ًرا ق��اض��يً��ا بَ��َل��ْون��اَك ق��د
َغ��الّب��ا ��ًق��ا ُم��َوفَّ ع��ظ��ي��ًم��ا ـ��َك ن��واح��ي��ـ ج��م��ي��ع م��ن ف��َوَج��ْدن��اَك
ع��اب��ا ب��َع��ْل��ي��اَك يُ��ْل��ِص��ق��وا ول��م ال ُم��ن��اُه��ْم م��ن��َك ح��اِس��دوَك يَ��نَ��ْل ل��م
واألْوص��اب��ا ��ق��اَم ال��سَّ وَس��ِئ��ْم��َت ط��وي��الً َس��ِه��ْدَت ف��ق��د ه��ن��ي��ئً��ا نَ��ْم
��ب��اب��ا ال��شَّ نَ��س��تَ��ع��ي��ُد ب��ال��بَ��س��ات��ي��ن ُك��نّ��ا ي��وَم ل��ي ��ه��اَد ال��سُّ َش��َك��ْوَت ك��م
وت��اب��ا أن��اَب ق��د ال��دَّْه��َر نَ��ْح��َس��ُب وُك��نّ��ا غ��اِف��َل��يْ��ِن ال��لَّ��ْه��َو نَ��نْ��َه��ُب
ق��اب��ا ك��ان ال��رَّدى ح��ائ��ُم وإذا ب��َم��ْرًم��ى م��نّ��ا ك��ان ال��رُّْزءُ ف��إذا
ال��رِّح��اب��ا وتِ��ْل��َك ال��ِح��م��ى وذاَك ـ��َه ال��َوْج��ـ ذَيّ��اِل��َك ال��َم��نُ��وُن َح��َرَم��تْ��ن��ا
ال��ُم��ج��اب��ا وال��دُّع��اءَ ال��َف��ْوَز يَ��ْع��ِدُل َرْوٌح ال��نَّ��ْف��ِس ف��ي ل��ُه��نَّ وَس��ج��اي��ا
وال��رُّض��اب��ا ُس��الَف��ه��ا وَرَش��ْف��ن��ا م��ن��ه��ا األنْ��ِس َم��واِرَد َوَرْدن��ا ك��م
واألْح��ب��اب��ا واألْص��ِدق��اءَ ـ��أْه��َل اْل��ـ ف��ن��س��ي��ن��ا س��اِح��ه��ا ف��ي وَم��َرْح��ن��ا
ال��تُّ��راب��ا ��دوك َف��َوسَّ س��اُروا ح��ي��َن ع��نّ��ا ال��َع��يْ��ش بَ��ش��اَش��ُة َولَّ��ت ث��ّم
ال��ثَّ��واب��ا ب��َج��نَّ��تَ��يْ��ِه ف��تَ��نَ��ظَّ��ْر َح��يٍّ��ا ربِّ��َك َم��ق��اَم ف��ي��ن��ا ِخ��ْف��َت
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بك الرافعي أمني رثاء (33)

سنة فرباير ١٦ يف الشهداء لذكرى الوطني الحزب أقامه الذي الحفل يف أنشدها
١٩٢٨م

ل��َم��ْص��َرِع��ه ذُْق��ن��ا ف��ق��د (أم��ي��ُن) أّم��ا
أْل��وان��ا ال��ُح��ْزِن ُص��نُ��وِف م��ن وَخ��ْط��ِب��ه

نَ��َس��َج��ْت وإْن ال��دُّن��ي��ا ِذْك��َره تُ��نْ��ِس��ن��ا ل��م
أْك��ف��ان��ا ال��نِّ��س��ي��ان م��ن ل��ل��ّراح��ل��ي��ن

ُم��ْح��تَ��ِس��ب��ا ال��نَّ��ْف��ِس ع��ف��ي��َف نَ��ق��يٍّ��ا َم��َض��ى
أرك��ان��ا األْخ��الِق َدْوَل��ِة م��ن ف��َه��دَّ

نَ��ْش��أتُ��ه ال��تَّ��وح��ي��د َس��نَ��ِن ع��ل��ى َج��َرْت
وإي��م��ان��ا إْخ��الًص��ا وال��رأي ال��ل��ِه ف��ي

ب��ه يَ��دي��ُن رأٍْي ع��ْن ال��م��اُل يَ��ْل��ِوه ل��م
َم��آلن��ا) ال��دَّْه��َر إل��ي��ه َح��َم��ْل��َت (ول��و

يُ��ْرِه��ُق��ه ل��ل��َخ��ْط��ِب ُع��وُده يَ��ِل��ْن ول��م
الن��ا أْم ال��َع��يْ��ِش ش��دي��ُد ع��ل��ي��ه َق��َس��ا

أن��اِم��لُ��ه تَ��بْ��ل��ى أن ال��َق��بْ��ِر م��ن ُظ��ْل��ٌم
خ��ان��ا َم��ْن ال��ل��ِه س��ب��ي��ل ف��ي َرَم��ْت ف��ك��م

َج��واِن��بُ��ه َس��بّ��اٍق َم��ِط��يَّ��َة ك��ان��ت
وِع��ْرف��ان��ا ِص��ْدًق��ا ف��يّ��اُض��ه��ا يُ��ْروي��ك

َج��َرى ال��طَّ��ه��ور ال��طِّ��ْرِس ع��ل��ى ع��اًم��ا ِع��ش��رون
بُ��ْه��ت��ان��ا َخ��طَّ أو ف��اِح��َش��ًة َخ��طَّ م��ا

ُم��ْق��تَ��ِط��ًف��ا ال��ِف��ْك��ِر ري��اض ب��ي��ن يَ��ُج��وُل
َوَريْ��ح��ان��ا َوْرًدا َم��ْغ��ِرِس��ه��ا ط��ي��ِب ِم��ْن

أَرًج��ا أس��ط��اِره م��ن ال��ذِّْه��ُن ف��يَ��نْ��َش��ُق
بُ��ْس��ت��ان��ا ال��طِّ��ْرِس ف��وَق ال��َع��يْ��ُن وتُ��بْ��ِص��ُر
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ح��اَج��ت��ن��ا ح��ي��ن ف��ي ف��اَرْق��تَ��ن��ا (أم��ي��ُن)
ُس��ْل��ط��ان��ا ل��ل��م��ال يَ��َرى ال ف��تً��ى إل��ى

يَ��ِق��ٍظ أْوط��ان��ه ع��ل��ى أم��ي��ٍن إل��ى
َج��ذْالن��ا ال��َخ��ْط��َب ��ى يَ��تَ��ل��قَّ ِم��رٍَّة ذي

َم��َه��زَّت��ه النَ��ْت َم��ْن ال��َخ��زَّ أيَ��ْل��بَ��ُس
ُع��ْري��ان��ا؟ ُدن��ي��اَك م��ن تَ��ْخ��ُرُج وأن��َت

ح��اِرَس��ه ك��ن��َت َك��نْ��ٌز ال��ق��ن��اَع��َة إنَّ
وَم��ْرج��ان��ا ي��اُق��وتً��ا ال��ُق��وَت ب��ه تَ��َرى

ت��ْك��ِس��بُ��ه ال��َح��ْم��ِد ل��َغ��يْ��ِر َس��َع��يْ��َت ف��م��ا
إذْع��ان��ا ال��َح��قِّ ل��َغ��يْ��ِر َرض��ي��َت وال

َع��َج��ٌب وال ال��ُم��ْض��ن��ي ��كَّ��ر) (ال��سُّ ب��َك أودى
أْح��ي��ان��ا ال��َع��يْ��ِش ُم��رَّ ال��ُح��ْل��ُو يُ��وِرَث أْن

وال��ِه��ٌة واألْخ��الُق َخ��ْط��بُ��َك ه��اَن م��ا
ه��ان��ا ام��ريءْ َخ��ْط��ُب إذا ع��ل��ي��َك تَ��ب��ك��ي

َع��َم��ٍل م��ن َق��دَّْم��َت م��ا َح��ْس��بُ��َك (أم��ي��ُن)
ِم��ي��زان��ا ال��َح��ْش��ِر ف��ي أْرَج��ُح��ن��ا ف��أن��َت

أْس��َع��ُدن��ا أُْخ��راَك ف��ي ف��إنَّ��َك أبْ��ِش��ْر
أْش��ق��ان��ا ُدنْ��ي��اَك ف��ي ك��ن��َت وإْن َح��ظٍّ��ا

ت��ح��يّ��تَ��ن��ا ع��نّ��ا ث��الثَ��تَ��ُك��ْم بَ��لِّ��ْغ
اآلن��ا َق��ْوُم��ن��ا يُ��ع��ان��ي م��ا ل��ه��م واذُك��ْر

ُم��بْ��تَ��ِه��الً ال��ِف��ْرَدْوِس ف��ي ال��ل��ِه إل��ى واض��َرْع
ُط��ْغ��ي��ان��ا راَم م��ّم��ن ال��نِّ��ي��ل يَ��ْح��ُرَس أْن

ّرصوف يعقوب الدكتور رثاء (34)

١٩٢٨م سنة مارس ٣٠ يف امللكيّة األوبرا بدار لتأبينه أقيم الذي الحفل يف أنشدها

األْل��َم��ع��ي ال��ك��اِت��ِب األري��ِب ع��ل��ى م��ع��ي تَ��ب��ك��ي ��ْرِق ال��شَّ وَع��يْ��ُن أبْ��ك��ي
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ال��طَّ��يِّ��ِع ع��ل��ى ال��ُج��وِد ف��ي ف��زاَد أْج��ِل��ه م��ن ال��دَّْم��ِع َع��ِص��يُّ َج��َرى
ال��ُم��بْ��ِدع ال��ُم��ْع��ِج��ز ال��يَ��راِع َف��ْق��ُد َزْه��ِوه وم��ن ��رِق ال��شَّ م��ن نَ��ْق��ٌص
أْرَوِع ف��ي ل��ل��ش��اِم وال َح��ظٌّ ِرج��االت��ه��ا ف��ي ل��ِم��ْص��ٍر ل��ي��س
يَ��ِع��ي ف��ؤاٍد ك��ّل ف��ْل��يَ��بْ��ك��ه ال��نُّ��َه��ى ُم��ص��اُب (َص��رُّوٍف) ُم��ص��اُب
ل��ل��َم��ْص��َرِع األق��داُر تَ��نْ��ِس��ُج��ه��ا وأْك��ف��انُ��ه ب��األْم��ِس ُك��رِّم
األْدُم��ِع م��ن ل��َم��نْ��ع��اُه ُص��ْغ��ُه ل��تَ��ْك��ري��م��ه ال��ّدرِّ ص��اِئ��َغ ي��ا
وال��َم��ْس��م��ِع ال��َع��يْ��ِن ِم��ْلَء ف��ع��اَش ب��أْخ��الِق��ه ال��ِع��ْل��َم َزيَّ��َن ق��د
يَ��نْ��َف��ِع ف��ل��م ال��َف��ْض��ِل م��َن َخ��ال ال��َف��ت��ى دأُْب وال��ِك��بْ��ُر تَ��واُض��ٌع
ال��ُم��دَّع��ي َص��َل��ُف م��ن��ه��ا يَ��نْ��ه��ار َروَْع��ٌة ل��ه ال��ِع��ْل��ِم تَ��واُض��ُع
وال��ِم��ْدَف��ِع ��يْ��َف��يْ��ِن ال��سَّ ِم��ْن أْزه��ى ش��اَرٌة ل��ه��ا ال��َف��ْض��ِل وُح��لَّ��ُة
يَ��ْش��بَ��ِع ل��م ال��تَّ��ْح��ص��ي��ِل ِم��َن وه��و ِع��ْل��ِم��ِه م��ن ��َل َح��صَّ َم��ْن يُ��ْش��ِب��ُع
ال��َم��ْط��َل��ِع إل��ى ال��َف��ْج��َر يُ��س��اِب��ُق ط��اِل��بً��ا تَ��ْح��َس��بُ��ُه ُم��بَ��كِّ��ٌر
األْض��لُ��ِع ع��ن ُش��ْغ��ٍل ف��ي وال��رأُْس أْض��الَع��ه األْس��ق��اُم غ��اَل��ت ق��د
ال��َم��ْق��َط��ِع ع��ن ��ْرِب ال��ضَّ ف��ي يَ��نْ��ُب ل��م ص��اِرٌم أنْ��ُم��ل��ه وف��ي م��اَت
يَ��ْخ��دَِع ول��م َع��ْه��ًدا ل��ه يَ��ُخ��ْن ف��ل��م ع��اًم��ا َخ��ْم��س��ي��َن ص��اَح��بَ��ه
ال��َم��ْش��َرع ع��ن ال��ِوْرِد ف��ي َض��ّل م��ا ُم��ْل��َه��ًم��ا َج��َرى أنَّ��ى ��ًق��ا ُم��َوفَّ
َدع��ي أْو ج��اه��ٌل يَ��ُح��ْزه ول��م ربِّ��ه س��وى ب��اٍر يَ��بْ��ِره ل��م
(األْص��َم��ع��ي) وم��دى بَ��ْح��ٍر) (اب��ِن م��دى ع��ل��ى أْربَ��ى وال��تَّ��ْص��ن��ي��ِف ال��نَّ��ْق��ِل ف��ي
يَ��ْق��َرِع ل��م م��ن��ه ب��اٍب وأيَّ يَ��ِرْد ل��م ل��ل��ُه��دى س��ب��ي��ٍل أيَّ
األيْ��نَ��ِع ع��ِن يَ��ْع��ُف��و ال ك��ال��نَّ��ْح��ِل ويَ��ْخ��ت��اُره ال��زَّْه��َر يَ��ق��تَ��ط��ُف
تَ��ْرتَ��ع��ي َرْوِض��ه��ا ف��ي ُع��ق��ولُ��ُه��ْم ج��نَّ��ٍة ف��ي ال��ُق��ّراءَ ف��تَ��ْح��َس��ُب
ال��َم��ْض��َج��ِع ذِل��َك ط��اِوي يَ��ط��وي��ه اّل��ذي ف��ل��ْس��َت تَ��بْ��َع��ْد ال (َص��رُّوُف)
ال��َم��ْج��َم��ِع ف��ي اآلث��اَر يُ��ْس��ِك��ت ل��م ول��ك��نّ��ه ال��َم��ْوُت أْس��َك��تَ��َك
ال��َم��ْص��نَ��ع وف��ي ال��ِع��ْل��ِم َم��ْع��ه��د ف��ي َم��ْوص��ول��ًة تَ��نْ��َف��كُّ ال ِذْك��راَك

باشا ثروت الخالق عبد رثاء (35)

سنة نوفمرب ١٠ السبت يوم يف لتأبينه امللكية باألوبرا أقيم الذي الحفل يف أنشدها
١٩٢٨م
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ال��َخ��الِّب ��َك ف��مِّ ب��ش��اش��َة وَم��َح��ا األل��ب��اِب ب��ُم��الِع��ِب ال��ِب��ل��ى ل��ِع��َب
ب��ِش��ه��اِب َده��اِئ��ه ش��ه��اَب وَرَم��ى غ��اِف��الً ال��ِك��ن��انَ��ِة (َع��ْم��رو) ال��رَّدى وَط��َوى
إي��اِب ب��َغ��يْ��ِر ال��دُّن��ي��ا م��ن س��َف��ٌر أنّ��ه س��اَف��ر ي��ْوَم يَ��دري ك��اَن َم��ْن
ُم��ص��اِب َش��رُّ ال��َع��ْق��ِل وُح��ْزُن وبَ��َك��ْت، وُق��ل��وبُ��ن��ا ُع��ق��ولُ��ن��ا ع��ل��ي��ه ح��ِزنَ��ْت
ِغ��ي��اِب ط��وُل يُ��نْ��س��ي��ه ال وال��َع��ْق��ُل أل��ي��َف��ه ال��ِغ��ي��اُب يُ��نْ��س��ي��ه ال��َق��ْل��ُب
األْح��ق��اِب ع��ل��ى وأبْ��ق��ان��ا ج��اًه��ا وأَع��زُّن��ا أَج��لُّ��ن��ا م��اَت ب��األْم��ِس
وَص��واِب ب��ِح��ك��م��ٍة ف��ط��اَح رأْيً��ا أَس��دَّن��ا ال��ِح��م��ام غ��اَل ق��د وال��ي��وَم
ِح��ج��اِب َوراء م��ن يُ��َدبِّ��ُر َق��َدٌر ك��أنّ��ه ال��َخ��ف��اء ف��ي يُ��َدبِّ��ُر رأٌْس
ب��ُع��ج��اِب ال��َوَرى راَع آي��اتُ��ه وتَ��ن��اَس��َق��ْت ال��نُّ��ه��ى أْرض��ى إذا ح��تّ��ى
واألْح��ب��اِب ال��ُك��ثْ��ِر ال��ُع��داِة ب��يْ��َن ��الً ُم��تَ��َم��هِّ ال��ِح��ج��ا َس��نَ��ِن ع��ل��ى يَ��م��ش��ي
وُم��ح��اب��ي وُم��ن��اِص��ٍر ش��ان��ٍئ ِم��ْن َج��نَ��ب��اِت��ه ع��ن األْق��واُل تَ��ت��ن��اثَ��ُر
ِس��ب��اِب َوْق��ُع ال��َم��ْرس��وِم نَ��ْج��ِده َع��ْن ب��ه يُ��ْل��ِوي وال يَ��ْغ��ري��ه ال��َم��ْدُح ال
ب��اإلْع��ج��اِب يُ��ح��اُط ال��ُم��ِدلِّ َزْه��ُو نَ��ْف��س��ه يُ��خ��اِل��ط ل��م ال��تَّ��واُض��ِع ُح��ْل��ُو
األْق��ط��اِب آَف��ُة ��َل ال��تَّ��َع��جُّ أنَّ وِع��نْ��َده يَ��س��وُس إذا األن��اِة ُح��ْل��ُو
ال��ِج��ْل��ب��اِب أْس��َوُد س��اٍج وال��ل��ي��ُل ُم��تَ��ألِّ��ٍق ك��َك��ْوَك��ٍب ��ك��وِت ال��سُّ ُح��ْل��ُو
ثَ��واِب ل��نَ��يْ��ِل يَ��ْع��َم��ْل ول��م ُش��ْك��ًرا يُ��ِرْد ول��م ل��س��اِل��ك��ي��ه ��ب��ي��َل ال��سَّ يَ��ْه��دي
ال��ُم��ْرت��اِب وَح��يْ��َرُة ��ع��ي��ف ال��ضَّ َق��َل��ُق يَ��ْع��ُره ل��م نَ��ْف��س��ه م��ن ُم��تَ��َم��كَِّ��ٌن
وِح��س��اِب ب��دّق��ٍة ال��نُّ��ض��اَر يَ��ِزُن َص��يْ��َرٌف ُه��َو ك��أنّ��م��ا األم��وَر يَ��ِزُن
األْع��ش��اِب ع��ن��اِص��َر ال��طَّ��ب��ي��ِب َح��لَّ ِذْه��ِن��ه ب��ث��اِق��ِب غ��اِم��َض��ه��ا ويَ��ُح��لُّ
(االْْص��ُط��ْرالِب) ق��ي��اس ص��ح��ي��َح ف��تَ��رى ال��نُّ��ه��ى ب��ِم��ق��ي��اِس ��تَ��ه��ا ُش��قَّ ويَ��ق��ي��ُس
األْوص��اِب ِم��َن يَ��ْل��َق��ى م��ا آي��اُت َوْج��ِه��ه َم��ع��اِرِف وع��ل��ى ��ٌم ُم��تَ��بَ��سِّ
ال��نَّ��اب��ي ِح��ْق��َد تَ��ْس��تَ��لُّ وَش��م��ائ��ٌل ل��ُودِّه ال��ن��اق��م��ي��ن تَ��ُردُّ ِش��يَ��ٌم
ال��ِم��ْح��راِب س��اِك��َن ويُ��رض��ي َك��يْ��ًس��ا ُص��نْ��ُع��ه ال��ك��ن��ي��س��ِة ف��ي ال��ُم��َرتِّ��َل يَُ��ْرض��ي
ُم��راب��ي ال��َج��م��ي��ِل ف��ي ُه��َو وال ف��ي��ه ُم��تَ��ربِّ��ًح��ا ال ل��ل��َم��ْع��روِف يَ��رت��اُح
ال��ُم��ْغ��ت��اِب وال ال��نُّ��ْع��م��ى ب��ال��ح��اِس��ِد يَ��ُك��ن ول��م ال��وف��اء م��ن ��دي��َق ال��صَّ يُ��روي
ال��نُّ��ّواِب َغ��ْض��بَ��َة إالّ الُه��مَّ غ��اِض��بً��ا أو ج��اِزًع��ا ف��ي��ن��ا يَ��بْ��ُد ل��م
تَ��ب��اِب يَ��ْوُم ال��ي��وَم ب��أّن ِع��ْل��ًم��ا زاَدن��ي (َس��ْع��ٍد) ي��وم ف��ي وبُ��ك��اُؤه
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ب��ِص��ع��اِب ��َم��ْت ُدعِّ (َس��ْع��ٍد) بَ��ْع��د م��ن َس��ْع��ِي��ه م��س��اِل��ِك ف��ي ِص��ع��اٌب ق��اَم��ْت
وتُ��راِب َج��ن��اِدٍل َح��دي��َث أْم��س��ى وُرْك��نُ��ه ال��نِّ��ض��ال ع��ن��د ف��َظ��ه��ي��ُره
األْع��ص��اِب ه��ذه ب��ان��ي ُس��ب��ح��اَن (ثَ��ْرَوٍت) ب��ن��ايَ��ِة ف��ي ِس��رٌّ ل��ل��ِه
ب��َج��واِب ع��ْرف��اِن��ه��م ع��ل��ى م��ن��ه��م أُف��ْز ف��ل��ْم ال��ع��اِرف��ي��ن س��أْل��ُت إنِّ��ي
ال��ُم��تَ��غ��اب��ي ه��و ال��واع��ي، ه��و ُص��ْل��ٌب، َل��يِّ��ٌن ه��و ُم��ْل��تَ��ٍو، ُم��ْس��تَ��ق��ي��ٌم ه��و
ن��اب��ي ه��و ق��اِط��ٌع، ه��و غ��اِم��ٌض، ه��و واِض��ٌح ه��و ُق��لَّ��ٌب، ه��و ٌل، ُح��وَّ ه��و
ب��ِط��الِب يَ��ُف��ْز ول��م وم��اَت َح��الٍّ ال��ِح��ج��ا أْع��ي��ا َم��ْن ال��طِّ��لَّ��ْس��ُم.. ذل��ك ه��و
ال��َوثّ��اِب ب��ذَك��ائ��ه ل��ك��ب��ي��رِه��ْم انْ��بَ��َرى ك��ي��ف ُم��ف��اِوًض��ا تَ��راُه م��ا ه��و
ب��اِب ِم��ْن ب��َده��ائ��ه نَ��ج��ا إال َده��اِئ��ه ل��َص��يْ��ِد ب��اٍب م��ن يَ��أِْت ل��م
وِخ��الِب وَل��ب��اِق��ٍة ب��لُ��ي��ونَ��ٍة ِك��بْ��َره ويَ��ْغ��زو يَ��ْرُق��بُ��ه ويَ��َظ��لُّ
ُع��ب��اِب َظ��ْه��ِر ف��ْوَق تَ��ن��اثَ��ر َخ��َش��بً��ا أُس��ط��وَل��ه يَ��رى ح��تّ��ى ويَ��ُروُض��ه
ال��غ��اِب أس��وَد تُ��ْع��ي��ي ال��ِح��م��ى دوَن ��َف��ْت ُص��فِّ ذك��اء ِم��ْن ُص��ن��وًف��ا ويَ��َرى
وِح��راِب َك��ت��اِئ��ٍب ب��َغ��يْ��ِر يَ��ْس��َع��ى ُم��ف��اِوٌض يَ��ن��اُل م��ا ب��أْق��ص��ى وأتَ��ى
ب��األنْ��ي��اِب ع��ل��ي��ه َع��َض��ْض��ن َع��َل��ًم��ا ال��ثَّ��َرى آس��اِد أْش��داِق م��ن واس��تَ��ّل
األْه��داِب داِم��َي ��ِع ال��تَّ��َوجُّ َج��مَّ ل��َط��يِّ��ه ال��ِه��الِل َض��ْوءُ َخ��ب��ا َخ��َل��ًق��ا
ج��ن��اِب وَرْح��ِب ِخ��ْص��ٍب َم��نْ��ِب��ٍت ف��ي ُع��وُده ِم��ْص��ٍر ُرب��وِع ف��وَق ف��اخ��َض��رَّ
ِص��الِب ُم��َح��نَّ��ِك��ي��َن أم��اَم أنّ��ا ف��اذُْك��روا األم��ان��ي ب��ع��ُض ف��اتَ��ه إْن
ب��ال��ك��اب��ي وُك��ؤوِده��ا وَْع��ِره��ا ف��ي يَ��ُك��ْن ول��م األُم��وِر تَ��يْ��ه��اءَ ج��اَز ق��د
ب��ع��اِب ف��ل��ي��س َف��ْوًزا يَ��ُف��ْز ل��م إْن ��ٍة أُمَّ ع��ن َوْح��َده يُ��ف��اِوُض َرُج��ٌل
ب��ك��ت��اِب وأيَّ��َدْت (ِم��ْص��َر) أبْ��ن��اءِ ع��ل��ى بُ��ِس��َط��ْت ب��ْع��َدم��ا ال��ِح��م��ايَ��َة َرَف��َع
واألْط��ن��اِب األْع��الِم َم��ْرف��وَع��ِة ب��س��ي��اَدٍة وأْه��ِل��ه��ا (ل��ِم��ْص��َر) وأَتَ��ى
ِرك��اب��ي َم��داَك إل��ى َغ��ذَذُْت إنِّ��ي ال��َم��َدى ف��ي��َك ب��ب��اِل��ٍغ ف��َل��ْس��ُت َغ��ْف��ًرا
واألْص��ح��اِب األْع��داء ب��ش��ه��اَدِة ��ٍل ُم��َس��جَّ ال��ِج��ه��اِد ف��ي ل��َك َم��ْوِق��ٍف ك��م
األب��واِب ع��ل��ى ك��ان��ت َم��ْش��بُ��وبَ��ًة أْخ��َم��ْدتَ��ه��ا (ل��بُ��ْط��ُرٍس) ِم��ْص��َر َخ��ْط��ِب ف��ي
األْس��ب��اِب ��َق ُم��َوفِّ وك��ن��َت َرنْ��ًق��ا، ف��أْص��بَ��ح��ا ال��ُع��نْ��ُص��َريْ��ِن ب��يْ��َن ألَّ��ْف��َت
أتْ��راب��ي م��ن وأنْ��َت ع��ل��ي��َك ُح��ْزنً��ا أنُ��ْح ف��ل��م ال��ج��ازع��ي��ن ف��ي��َك خ��ال��ْف��ُت
ُم��ج��اِب َغ��يْ��َر ��بْ��ِر ال��صَّ ُدع��اءَ أْل��َف��ى ��ٍر ُم��َق��صِّ اْج��ت��ه��اُد ال��ُج��لَّ��ى ف��ي ال��نَّ��ْوُح
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ل��ألْع��ق��اِب األْج��ي��اِل ع��ل��ى ي��ب��ق��ى خ��اِل��ٍد ب��ِش��ْع��ٍر يَ��ب��ك��ي اّل��ذي ف��أن��ا
وال��ُك��تّ��اِب ��َع��راء ال��شُّ َح��ْل��بَ��ِة ف��ي َج��ْوَل��ت��ي وتَ��ْرُق��ُب ب��ي تُ��ْح��ِس��ُن ك��ن��َت ق��د
وال��تَّ��ْرح��اِب ن��ادي��َك ف��ي ب��ال��ِب��ْش��ِر ��ن��ي وتَ��ُخ��صُّ الَق��يْ��تَ��ن��ي إْن وتَ��َه��شُّ
ذَه��اب ِغ��بَّ ع��ل��يْ��ه ال��رِّي��اُض ت��أَْس��ى ب��نَ��ْوِره ال��رَّب��ي��ُع ذََه��َب ك��م��ا ف��اذَه��ْب

١٩٢٩م) سنة فرباير ١٩ يف (نرشت باشا سليمان محمود رثاء (36)

(ِرْض��واِن) َض��يْ��َف أْم��َس��ى ��يْ��ِف ال��ضَّ وُم��ْك��ِرُم ُره يُ��َك��دِّ َم��نٍّ ب��ال ال��َج��م��ي��ل ُم��ْس��دي
(ُس��ل��ي��م��اِن) ِذْك��رى ب��ن��ا ��ْت أَل��مَّ إذا أنُ��ٍف َرْوَض��ٍة م��ن َع��بْ��َق��ٌة تَ��ْج��ت��اُزن��ا
وُس��ْل��واِن َص��بْ��ٍر إل��ى ال��نُّ��ف��وَس ُرّدوا َج��ِزع��وا إذا ُس��ل��ي��م��اٍن) (آلِل ف��ُق��ْل
آِن ف��ي ال��نَّ��ْج��ِم وف��ْوَق ال��تُّ��راب ت��ح��َت َش��يْ��خ��ُك��ُم ق��ب��َل َدف��ي��نً��ا َرأيْ��ُت إْن م��ا
وإْح��س��اِن ب��رٍّ م��ن زاَدَك تُ��ِع��دُّ واح��دٍة ك��لِّ ف��ي ِم��ئَ��ًة َق��َض��يْ��تَ��ه��ا
ال��ج��ان��ي ال��ُم��ْع��ِوُز وك��ان َغ��َرْس��َت وك��م تَ��َره ول��م ال��ج��ان��ي ع��ن َص��َف��ْح��َت ف��ك��م
إْخ��واِن ب��يْ��َن ب��ُص��ل��ٍح َم��َش��يْ��َت وك��م َع��ثْ��َرت��ه ع��ن��د ك��ري��ًم��ا أَق��ْل��َت وك��م
نُ��وراِن َج��نْ��بَ��يْ��ِه ع��ل��ى ال��ج��الل ِم��َن َف��َل��ٍك ف��ي ال��َم��ْوِت ق��ب��َل رأيْ��تُ��َك إنِّ��ي
وِوْج��دان��ي نَ��ْف��س��ي َح��رََّك��ْت س��ك��ي��نَ��ٌة بَ��ي��نَ��ُه��م��ا ��يْ��ِب ال��شَّ ونُ��وُر ال��يَ��ق��ي��ن نُ��وُر
َوْس��ن��اِن َغ��يْ��ُر َق��ْل��ٌب َج��نْ��بَ��يْ��َك وبَ��يْ��َن ارتَ��َس��َم��ْت ال��رِّض��ا آي��اُت َج��ب��ِي��ن��َك ع��ل��ى
ال��ح��ان��ي ال��واِل��َد ف��ك��ن��َت بَ��ن��ي��َك ع��ل��ى نَ��َش��ٍب م��ن ��اَك ك��فَّ َج��َم��َع��ْت م��ا َق��َس��ْم��َت
إلن��س��اِن ��ا َح��قٍّ وال ُس��ْح��ٍت ِم��لِّ��ي��َم ب��ه َخ��َل��ْط��َت م��ا ُم��َزكَّ��ى َح��الٌل م��اٌل
ف��ان��ي َج��ْم��َع��ه يُ��ع��ان��ي ف��اٍن ب��َج��ْم��ِع ل��ه��ا ال��ع��اب��دوَن وه��اَم ف��ي��ه��ا َزِه��ْدَت
وإْع��الِن ِس��رٍّ ف��ي ال��ل��َه تُ��َس��بِّ��ُح ُم��ْغ��تَ��ِب��ًط��ا ِع��ْش��َت وِك��س��اءٍ ب��َك��ْس��َرٍة
(ِك��ي��واِن) َف��ْوَق يَ��ت��راءى ��ًدا) (ُم��َح��مَّ رأتَ��ا أْن ُدن��ي��اَك ف��ي َع��يْ��نَ��يْ��َك أَق��رَّ
وُس��ْل��ط��اِن ِع��زٍّ ف��ي (ُس��َل��يْ��م��اُن) يَ��ق��ض��ي وك��ذا ِع��زَّيْ��ُك��م��ا م��ن األْوِج ف��ي َق��َض��يْ��َت
وِع��رف��ان وإح��س��اٍن ونُ��بْ��ل َف��ْض��ٍل ب��أْربَ��َع��ٍة: س��اُدوا أْربَ��َع��ًة أنْ��َج��بْ��َت
��ان ال��شَّ ِع��زَُّة ذُراُه ف��ي وأْوَرَق��ْت ل��ه اإلب��اءُ َه��شَّ ش��َم��ًم��ا أْوَرثْ��تَ��ُه��ْم
ال��ب��ان��ي ُرْك��نَ��ه أْع��ل��ى ال��َم��ْج��د م��ن َص��ْرًح��ا ل��ُه��ْم أق��اَم ق��د َرح��ي��ًم��ا بَ��رٍّا يَ��ذُْك��رَن
أْوص��ان��ي ال��َم��ْوِت ِع��نْ��د ل��َك ب��ُش��ْك��ِره��ا أب��ي ِع��نْ��َد (َم��ْح��م��وُد) ي��ا ل��ك ِن��ْع��َم��ٍة َك��م
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١٩٣٠م) سنة أبريل ١٨ يف (نرشت بك املويلحي محّمد تأبني (37)

نعشه خلف يسري وهو قالها أبيات

��َف��ا تَ��تَ��ق��صَّ أو األْق��الُم ف��ْل��تَ��بْ��ِك��ه واْخ��تَ��َف��ى (ِم��ْص��ٍر) أدي��ُب األدي��ُب غ��اَب
ُم��ْرَه��ف��ا وَه��زَّْت ِح��َك��ًم��ا َس��طَّ��َرْت ك��م ال��ِب��َل��ى ف��ي األن��اِم��ِل ِت��ْل��َك ع��ل��ى َل��ْه��ف��ي
��ف��ا وثَ��قَّ ال��ُع��ق��وَل «ِع��ي��س��ى» َغ��زا ح��تّ��ى يَ��ُم��ْت ول��م ال��ُح��س��اُن ( (ال��ُم��ِول��ِح��يُّ م��ات

مرسح يف أقيم الذي التأبني حفل يف القصيدة هذه أنشد أيًضا: يرثيه وقال
١٩٣٠م يونيه ١٣ يف األزبكيّة حديقة

ال��ُم��ص��اِب ل��ي��ْوِم َخ��بَّ��أْتُ��ه��ا ُك��نْ��ُت ��ب��اِب ال��شَّ َع��ْه��ِد دم��وِع م��ن َدْم��َع��ٌة
ال��ُك��تّ��اِب أْك��تَ��ب نَ��ْع��ُي راَع��ن��ي ��ا ل��مَّ ��ُد) (ُم��َح��مَّ ي��ا ال��ي��وَم َل��بَّ��ت
ب��ي م��ا ب��ع��َض وَل��طَّ��َف��ْت ف��ؤادي ع��ن ق��ل��ي��الً وَس��رَّْت َل��وَْع��ت��ي أْت َه��دَّ
وان��ِت��ح��اِب وَح��س��رٍة اْح��ِت��س��اٍب ف��ي يَ��م��ش��ي نَ��ْع��ِش��َك َخ��ْل��َف ْف��ِن ال��دَّ َم��ْوِك��ُب
واألْح��ب��اِب ��دي��ق ال��صَّ ب��ق��اي��ا م��ن ا َع��دٍّ ال��بَ��ْدِر م��ن��اِزَل يُ��ج��اِوْز ل��م
يُ��ح��اب��ي أو ��ٍل ُم��َؤمَّ َح��يٍّ ع��ن��د أْج��ًرا يُ��ح��اِوُل َم��ْن ف��ي��ه يَ��ِس��ْر ل��م
واألح��س��اِب األْخ��الِق ُوف��وِد م��ن ب��َح��ْف��ٍل ج��ان��ب��اُه م��اَج َم��ْوِك��ٌب
ال��رِّح��اِب َف��س��ي��ُح َح��ْش��ده ع��ْن ض��اَق ح��تّ��ى وال��ُح��ْزُن ال��وف��اءُ ف��ي��ه ش��اَع
َج��ن��اِب وِع��زِّ َه��يْ��بَ��ٍة م��ن ف��ي��ه تَ��م��ش��ي واألْرَض ��م��اءَ ال��سَّ ف��ك��أن
ال��رِّك��اِب ب��ه��ذا َم��وتِ��ه��ا ل��دى َزْت ف��ا َل��ْو األرِض ق��ي��اص��ُر تَ��تَ��َم��نَّ��ى
ال��ثِّ��ي��اِب ُس��وُد تَ��ْع��ل��وه َس��واٍد ِم��ْن أل��وٌف َش��يَّ��َع��تْ��ُه ق��د نَ��ْع��ٍش ُربَّ
ُم��ص��اِب أل��ي��ٍف أو ��ْع��ِي ال��سَّ ص��اِدِقَ َح��زي��ٍن أو ج��ازٍع م��ن ف��ي��ه��م ل��ي��س
ال��تُّ��راِب! ُس��ْك��نَ��ى َرض��ي��َت ف��ل��م��اذا َم��َح��الٍّ ال��نُّ��ج��وَم تَ��ْرتَ��ض��ي ال ك��ن��َت
ال��ِخ��ط��اِب ع��ن��د ال��ع��ق��وِل وراَح ـ��ِس األنْ��ـ َم��ْج��ل��س ف��ي ال��نُّ��ف��وِس راح ك��ن��َت
��ح��اِب ال��صِّ َغ��يْ��َب تَ��ْس��تَ��ب��ي��ُح وال ال ب��َل��ْوٍم ��دي��َق ال��صَّ تُ��ْرِه��ُق ال ك��ن��َت
ال��ِع��ت��اِب ك��ري��ُم ال��رِّض��ا َل��َق��ري��ُب َغ��ض��وبً��ا أو ع��اِت��بً��ا ِب��تَّ ول��ئ��ن
ب��ص��اِب أم تَ��ع��اَق��بَ��ْت ب��ِش��ه��اٍد تُ��ب��ال��ي ال ِح��ّج��ًة َس��بْ��ع��ي��َن ُج��ْزَت
(آِب) َل��واِف��ُح أو (نَ��يْ��س��اَن) َرْوُح ُح��رٌّ وال��رأُي َل��َديْ��َك وَس��واءٌ
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ال��ص��ع��اب ص��دور ف��ي ال��خ��وض ال ـ��ب��ُر ال��ْص��ـ إال ��ج��اع��ُة ال��شَّ وم��ا ُش��ج��اًع��ا ي��ا
األْس��ب��اِب م��س��اِرُح وُس��دَّْت ـ��ُر األم��ـ ح��َزَب إْن ��ب��ور ال��صَّ ن��ع��م ك��ن��ت
َك��واب��ي وال��ُخ��ظ��وُظ وتَ��م��اَس��ْك��َت َص��ْرَع��ى واألم��ان��يُّ ��ْل��َت تَ��َج��مَّ ك��م
��الِب ال��صَّ ُص��مَّ تُ��ذي��ُب ن��اٍر ف��ْوَق ال��رَّواس��ي ك��ال��ِج��ب��اِل ِع��ْش��َت م��ا ��ْش��َت ِعِ
ب��ن��اِب ال��زَّم��اُن ��َك َع��ضَّ وإْن ـ��وى ��ْك��ـ ال��شَّ ع��ل��ى ��ق��اءِ وال��شَّ ال��بُ��ؤِس ُم��ْؤثِ��َر
واألْوص��اِب ال��ُه��م��وِم ُك��ُؤوِس م��ن تُ��ْش��َوى وال��نَّ��ْف��ُس ب��ال��نَّ��ْف��س تَ��ْخ��ل��و ك��ن��َت
واك��ِت��ئ��اِب ��ٍة ُغ��صَّ م��ن َع��راه��ا م��ا وتَ��نْ��ف��ي ع��ن��ه��ا ب��ال��ذِّْك��ِر ف��تُ��َس��رِّي
واألْل��ب��اِب ال��نُّ��ف��وس ب��ح��دي��ث أنْ��ًس��ا ان��ف��راَدَك َوْح��َش��َة وتَ��رى
األْح��ق��اِب ع��ل��ى ب��أْس��اءَه��ا بَ��ْدَت ك��ا وق��د َج��نَ��يْ��َت وم��ا ع��ن��ه��ا ِب��ن��َت
ع��اِب َش��رُّ بَ��ذِْل��ه ف��ي إب��اءٍ م��ن ف��ي��ه تَ��بْ��ذُُل ال��ثَّ��راء ونَ��بَ��ذَت
ال��ِك��ت��اِب وُم��ْع��ِج��زات «ع��ي��س��ى» آَي يُ��ْم��ل��ي وه��و (م��ح��َم��ًدا) َش��ِه��ْدتُ��م ل��و
ب��اِب ك��لِّ م��ن األْل��ف��اِظ وُص��ف��وُف ال��َم��ع��ان��ي ُص��ف��وُف َح��ْوَل��ه وَق��َف��ْت
اح��ِت��ج��اِب ط��وِل بَ��ْع��َد ��ْرَق ال��شَّ ع��اَوَد بَ��ْح��ٍر) (اب��ِن ع��ْه��َد ب��أّن ل��َع��ِل��ْم��تُ��ْم
��ه��اِب ال��شِّ َض��ْوءَ يُ��ري��َك وذَك��اءٌ ج��م��ي��ٌع وَق��ْل��ٌب ُم��ْس��تَ��ٍو أَدٌب
��ح��اِب ال��سَّ َف��يْ��َض يَ��ف��ي��ُض ِع��ْل��م ع��نْ��َد َح��ْزٍم ع��ن��د ��ٍق، ُم��َوفَّ رأٍي ع��ن��د
واض��ِط��راِب ونَ��ْف��َرٍة ُغ��م��وٍض ع��ن ��ى ال��ُم��َص��فَّ ال��ن��ق��يُّ أُس��ل��وبُ��ه َج��لَّ
��ب��اِب ب��ال��سِّ م��ّرًة ِش��ي��َب ف��م��ا ـ��ِر ال��ُه��ْج��ـ ع��ن ال��نَّ��زي��ُه نَ��ْق��ُده وَس��َم��ا
اإلي��اِب ف��ي راَح��ًة ال��ي��وَم ف��ذُِق َع��ن��اءٌ ال��ح��ي��اِة ُغ��ْربَ��ِة ف��ي ذُْق��َت
ك��ال��َم��الِب أْو ال��رِّي��اِض ك��َع��ب��ي��ِر َس��الًم��ا ع��نِّ��ي ( (ال��ب��اِب��ل��يَّ بَ��لِّ��غ
األتْ��راِب ع��ل��ى — ُس��ب��ح��انَ��ه — ـ��ِدِع ال��ُم��بْ��ـ ِن��َع��ِم م��ن وك��ان ِت��ْرب��ي ك��ان
ال��ج��واِب ف��ي وف��اِرٌس ع��ن��ه س��اُن ال��ُف��ْر ��َر َق��صَّ إذا ال��نَّ��دى ف��ي ف��اِرٌس
��راِب ال��شَّ َم��ْش��َي ��ع��ور ال��شُّ َرق��ي��ق ف��ي تَ��م��ش��ي ال��طَّ��ري��ف��َة ال��نُّ��ْك��تَ��َة يُ��ْرِس��ُل
َص��واب��ي أط��ارا وق��د ف��ؤادي ف��ي َدف��ي��نً��ا ��داِن) (ال��ُم��َح��مَّ أث��اَر ق��د
ال��ِغ��ي��اِب ف��ي وأْم��َع��نَ��ا ُم��ْس��تَ��ك��ي��نً��ا َوح��ي��ًدا ال��رِّف��اِق ب��يْ��َن َخ��لَّ��ف��ان��ي

١٩٣٢م) سنة مايو ٦ يف (نرشت بك العالييل الحليم عبد رثاء (38)
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األح��راِر ه��اَل��ة ع��ن ف��ي��ه ِغ��بْ��َت ي��ْوٌم ك��اَن ال ��الِم) ال��سَّ (َع��بْ��ِد ب��َن ي��ا
��يّ��اِر ال��سَّ ك��ال��َك��ْوَك��ِب ف��ي��ِه��ْم ك��ن��َت ول��ي��نً��ا ب��أًْس��ا ك��ال��رُّْم��ِح ف��ي��ِه��ْم ك��ن��َت
ال��ِج��واِر ك��ري��َم ي��ا وال��نُّ��بْ��ِل ـ��اح ال��َوْض��ـ وال��َح��َس��ِب األص��وِل َع��ري��َق ي��ا
ال��دِّي��اِر ُع��ف��اُة أف��ن��ان��ه ت��ْح��َت تَ��أوي ال��ِع��زِّ ب��َدْوَح��ِة َف��ْرًع��ا ك��ن��َت
ال��ثِّ��م��اِر َج��ن��يُّ ُع��وُده ُم��وِرٌق نَ��ض��ي��ٌر وه��و ال��َم��نُ��وُن َق��َص��َف��تْ��ُه
ال��ِع��ث��اِر ع��ن��د ال��ِع��ث��اَر وتُ��ق��ي��ُل وتَ��ق��ي��ِه��ْم ِج��راَح��ُه��ْم تَ��أس��و ك��ن��َت
أش��ع��اري ��َرْت ف��َق��صَّ — ن��ف��س��ي َل��ْه��َف — ُدم��وع��ي تَ��ُخ��نِّ��ي ول��م نُ��ْط��ِف��ي خ��اَن
ال��َج��واري ال��دُّم��وِع م��ن ص��دي��ق��ي ف��ي ِرث��ائ��ي نَ��َظ��ْم��ُت إذا ِب��دٍْع غ��ي��ُر
��واري ال��ضَّ يَ��ُه��دُّ م��ا ال��ُح��ْزن وِم��ن ال��رَّواس��ي يَ��ُدكُّ م��ا ال��ُح��ْزِن ف��ِم��َن

١٩٣٢م) يونيه ١٦ يف (نرشت أيًضا: يرثيه وقال

يَ��ه��وُن ال َخ��ْط��ِب��َك وِم��ث��ُل إل��ي��َك نَ��ك��وُن م��ا أْح��َوُج ون��ح��ُن َم��َض��يْ��َت
األم��ي��ُن خ��اِدُم��ه وأنْ��َت ع��ل��يْ��َك ال��َع��وادي َع��َدت أْن (ال��نِّ��ي��ل) ب��َرْغ��م
ال��َم��ن��وُن ب��س��اَح��ِت��َك نَ��َزَل��ْت وأْن َع��نْ��ُه ُغ��يِّ��بْ��َت أْن (ال��ثَّ��ْغ��ِر) ب��َرْغ��ِم
ال��دَّف��ي��ُن ذاَك َك��ْس��َرُه ل��يَ��ْج��بُ��َر َم��يْ��تً��ا يَ��ْح��ِوي��َك ل��و ُم��ن��اُه أَج��لُّ
��ف��ي��ُن ال��سَّ تَ��ج��ري ��ه ب��لُ��جِّ تَ��ك��اُد بَ��ْح��ًرا ع��َل��يْ��َك ال��دُّم��وِع م��َن أس��اَل
األذي��ُن م��آِذن��ه ف��ي وَك��بَّ��َر داٍر ب��ك��لِّ ال��نّ��اِدي��اُت وق��اَم
يَ��س��ت��ع��ي��ُن ��داِئ��ِد ال��شَّ ع��ن��د ب��ه أْرِي��ح��يٍّ َم��ض��اءٍ ب��ذي أص��ي��َب
ُغ��ص��وُن تُ��ط��اِولُ��ه ال وُغ��ْص��نُ��َك ال��َم��ن��اي��ا غ��اَل��تْ��َك ال��ِف��تْ��ي��ان ف��ت��ى
يُ��ه��ي��ُن وال يُ��ه��اُن ال أِب��يٍّ��ا ُح��رٍّا ف��َص��ِح��ب��ُت ِح��ْق��بَ��ًة َص��ِح��بْ��تُ��َك
يَ��م��ي��ُن وال ال��َع��ش��ي��َر يُ��ْؤذي وال ِخ��الٍّ يَ��ْغ��ت��اُب ال ال��طَّ��بْ��ِع ن��ب��ي��َل
ال��ظُّ��ن��وُن َح��واَل��يْ��ِه ح��اَم��ْت ف��م��ا (ِم��ْص��ٍر) ل��َوْج��ِه ال��ِج��ه��اِد ف��ي َع تَ��ط��وَّ
يَ��م��ي��ُن أبَ��ًدا ل��ه تَ��ْح��نَ��ْث ول��م ِع��ن��انً��ا ل��ه ال��وَع��ي��ُد يَ��ثْ��ِن ول��م
وُه��وُن ذُلٌّ ب��ه يَ��ْع��َل��ْق ول��م ال��دَّن��اي��ا ب��ِع��زَّت��ه تَ��نْ��ِزْل ول��م
ال��ي��ق��ي��ُن س��ري��َرتَ��ه يَ��بْ��َرْح ول��م رأًس��ا يَ��ْح��ِن ل��م ل��س��ب��ي��ل��ه َم��َض��ى
ُم��ع��ي��ُن ل��ه��ا ال��دُّم��وِع س��وى ول��يْ��َس ُم��ع��ي��نً��ا تَ��ْرُج��و أل��ي��َف��ًة تَ��َرْك��َت
ال��َق��ري��ُن ذاَك — ال��رَّدى غ��اَل وق��د م��ن��ه��ا وأيْ��ن ال��َق��ري��ِن ع��ل��ى تَ��ن��وُح
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األن��ي��ُن ذاَك ُم��ْه��َج��ت��ي َق ف��َم��زَّ س��اٍج وال��لَّ��ي��ُل أن��ي��نَ��ه��ا س��ِم��ْع��ُت
ال��َح��زي��ُن ال��َق��ْل��ُب ِع��الّت��ه ع��ل��ى يُ��ع��ان��ي م��ا ِق��ْدًم��ا ع��انَ��يْ��ُت ف��ق��د
وِدي��ُن أَدٌب ب��ج��الِل��ه َس��َم��ا ب��َزْوٍج نَ��ِع��َم��ْت ق��د ال��َخ��ِف��راِت م��َن
ول��ي��ُن َرَغ��ٌد ح��ي��ات��ه��ا ف��ك��لُّ ْع تَ��َروَّ ول��ْم ال��نَّ��ع��ي��م ف��ي أق��اَم��ْت
ال��َم��ص��وُن ال��ِخ��ْدُر ِرداءَه��ا وزاَن ِرداءً ل��ه��ا ال��َع��ف��اُف نَ��َس��َج ل��ق��د
ال��َخ��ؤوُن ال��دَّْه��ُر َص��ْف��َوه��ا َر وَك��دَّ ال��ُم��َف��دَّى اإلْل��ِف ف��ي ال��َم��ْوُت َده��اه��ا
��ج��وُن ال��شُّ وتَ��ْق��تُ��لُ��ه��ا ل��س��اَع��ِت��ه��ا ع��ل��يْ��ه��ا يَ��أت��ي ُم��ص��ابُ��ه��ا ف��ك��اد
ال��ُج��ف��وُن ب��أْدُم��ِع��ه��ا تَ��ْش��َرْق ول��م ُح��ْزنً��ا تَ��بْ��ُل ل��م ِن��ْع��َم��ٍة رب��ي��بَ��ة
تَ��ك��وُن (ال��لَّ��وزي) ك��ري��م��ُة ك��ذاك وَم��يْ��تً��ا َح��يٍّ��ا ألل��ي��ِف��ه��ا َوَف��ْت
األم��ي��ُن) (ال��رُّوُح ِخ��ْدَره��ا ويَ��ْح��ُرُس َش��رٍّ ك��لَّ ال��ع��ن��اي��ُة س��تَ��ْك��ف��ي��ه��ا

الحمويل محمود رثاء (39)

بقليل قرانه بعد مات قد وكان املعروف، املغنّي الحمويل عبده املرحوم ابن وهو

األواِن ق��ب��َل غ��اَب ت��مٍّ ل��بَ��ْدِر ال��َف��ْرَق��داِن أيُّ��ه��ا َش��ْوْق��تُ��م��ان��ي
ال��ُج��م��اِن نَ��ْظ��َم َع��يْ��نَ��يَّ َع��لَّ��ْم��تُ��م��ا َم��رًَّة أْش��َرْق��تُ��م��ا وُك��لَّ��م��ا
ال��ق��اِرظ��اِن يَ��رِج��َع ح��تّ��ى يَ��ؤوَب ول��ن تَ��َولَّ��ى ق��د ع��زي��ٍز ع��ل��ى
ال��ِج��ن��اِن ُح��وِر أْع��يُ��ُن ب��ه��ا َق��رَّْت ِرْح��َل��ٍة ف��ي (م��ح��م��ود) ي��ا َع��ّج��ْل��َت
ال��ِم��ْه��َرج��اِن ل��ي��َل��َة ِم��نّ��ا ك��ان ق��د ال��َه��ن��ا َع��ْه��ِد آِخ��ُر ك��أنّ��م��ا

باشا املطران حبيب رثاء (40)

ال��ِك��راِم؟ ِه��َم��َم أْم ال��نّ��اِس، ُع��ف��اَة أَُع��زِّي أْم أْه��َل��َك، ف��ي��َك أَُع��زِّي
��آِم؟ ال��شَّ ُرْك��ُن أْم — أْوَديْ��َت وق��د — أْوَدى ال��ج��اِه أُرك��ُن أدري وم��ا

البابيل أحمد املرحوم رثاء (41)
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األْح��ب��اِب َوْح��َش��َة أْع��ِرُف وبَ��دأُت أتْ��راب��ي ف��ي يَ��ِدبُّ ال��َم��م��اُت َ بَ��دأ
ش��ب��اب��ي ال��تُّ��راِب ف��ي َش��ب��اِب��َك وِف��دا ��ب��ا ال��صِّ ف��ي إْل��ُف��َك ِف��داَك ب��اِب��ل��يُّ ي��ا
ِص��ح��اب��ي وَخ��يْ��َر آم��ال��ي وَم��ق��رَّ ح��اج��ت��ي وَم��وض��َع ُخ��ْل��ص��ان��ي ُك��نْ��َت ق��د
األْح��ب��اِب م��ن َم��بْ��ِك��يٍّ��ا ب��ال��َم��ْج��ِد ُم��َش��يَّ��ًع��ا ال��ِك��راُم ذََه��َب ك��م��ا ف��اذَْه��ْب

ابنته يف باشا البارودي سامي محمود املرحوم تعزية (42)

ب��ه��ا أْول��ى األْرواِح وم��اِل��ُك ربِّ��ه��ا إل��ى ْت ُردَّ ودي��ع��ٌة
ُق��ْرِب��ه��ا؟ ف��ي ُش��ْك��ِرَك ع��ل��ى يَ��ْربُ��و بُ��ْع��ِده��ا ف��ي َص��بْ��ُرَك يَ��ُك��ْن أَل��ْم

أيًضا: يرثيها وقال

َخ��بَ��ئ��وِك؟ ُخ��ْل��َس��ُة ال��م��ح��اِج��ِر ف��ي أْم َدَف��نُ��وِك ِض��نَّ��ًة ��راِئ��ِر ال��سَّ ب��يْ��َن
َغ��بَ��نُ��وِك؟ أْم أْرَض��ْوِك ف��َه��ْل نُ��ُزالً ال��ثَّ��رى ه��ذا يَ��رت��ض��ي م��ّم��ْن أنْ��ِت م��ا
ال��َم��نْ��ه��وِك ل��ِج��ْس��ِم��ِك ال��تُّ��راِب َل��ْم��ُس ال��َورى ع��ل��ى يَ��ِع��زُّ (َم��ْح��م��وٍد) ِب��نْ��َت ي��ا
ال��َم��تْ��روِك ش��ب��اِب��ِك ل��َغ��ضِّ واًه��ا ل��ل��ِب��َل��ى نَ��ْه��بً��ا ف��ي��ه ش��ب��اب��ِك تَ��َرك��وا
أخ��وِك ��م��اء ال��سَّ بَ��ْدُر ل��ه ف��بَ��ك��ى ��ح��ى ال��ضُّ َش��ْم��َس ي��ا َس��ن��اِك ف��وق وَح��ثَ��ْوه
أبُ��وِك؟ ك��ان أي��َن ِش��ْع��ري ل��يْ��َت ي��ا ��رى ال��شَّ آس��اِد َع��ري��َن ال��ِح��م��اُم داَس
َم��ْس��ف��وِك َدٍم م��ن ِغ��ْم��ٌد يَ��ْع��ل��وه ب��ُم��َه��نَّ��ٍد ال��رَّدى يَ��ْل��َق��ى ب��ه َع��ْه��دي
ال��َم��س��ل��وِك ال��ع��اَل��ِم ه��ذا ب��ط��ري��ِق ع��ل��ي��َم��ٌة وأن��ِت (َم��ْح��ُم��وٍد) نَ��ْف��َس ي��ا
َع��ِه��دوِك ك��م��ا ب��اق��يَ��ٌة أنْ��ِت أَو ل��ح��اِدٍث تَ��تَ��ص��دَّع��ي��َن ال َع��ِه��دوِك
وُم��لُ��وك ُس��وَق��ٍة ِم��ْن ال��َورى ه��ذا ُم��ل��ت��ق��ى — أع��ل��ُم وأن��ِت — ال��تُّ��راُب ه��ذا
َض��ُح��وِك ل��ل��ُخ��ط��وِب ��ك��ي��َم��ِة ال��شَّ َص��ْع��ِب م��اِج��ٍد َج��نْ��بَ��ْي بَ��يْ��َن إال أن��ِت ه��ل
ال��َم��ْم��ل��وِك وِذلَّ��ُة ال��َم��ل��ي��ِك ِع��زُّ ف��يَ��ْل��ت��ق��ي ال��زَّم��اُن ب��َح��ْض��َرتِ��ه يُ��ْغ��ض��ي

وهميّة» مرثيّة «من (43)

حتى النبأ هذا يسمع يكد فلم ، تويفِّ قد إنجلرتا ملك الخامس جورج أّن حافًظا بلغ
وقفنا وقد الخرب هذا صّحة عدُم — بعُد — له تبنّي ثّم رثائه، يف قصيدة ينظم بدأ

وهما: املرثيّة، هذه من بيتني عىل
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ِذراع��اِن يَ��ْح��وي��ه األرض م��ن أْم��س��ى ب��َق��بْ��َض��ِت��ه ال��ّدن��ي��ا ك��ان��ت اّل��ذي إّن
وُس��ْل��ط��اِن ِع��زٍّ ِم��ْن ��ْم��ُس ال��شَّ ُم��ْل��ِك��ه ع��ن أبَ��ًدا تَ��ِغ��ْب ل��م َم��ْن ُم��ْل��ِك��ه ع��ن وغ��اَب

((١٩٢٠ سنة أبريل ١٥) السفور (جريدة العلم شهداء (44)

الستكمال أوربا إىل النابه شبابها من دراسيّة بعثة أّول مرص أوفدت ١٩٢٠ سنة يف
للقطار وقع أليم حادث ضحيّة جميًعا ذهبوا وقد جامعاتها، يف العليا دراساتهم

أوربا. شهدتها الحديديّة للسكك كارثة أكرب يف إيطاليا عرب يقّلهم كان الذي
العربيّة البالد سائر ويف مرص يف واألثر األلم بالغ الفادح املصاب َوْقع وكان
السفور جريدة حفل يف ألقيت التي القصيدة بهذه النيل شاعر رثاهم وقد واألجنبيّة.

.١٩٢٠ سنة أبريل من ١٤ مساء أقيمت التي

َص��بَ��ْر َل��م��ف��ج��وٍع األج��ُر إنّ��م��ا اس��تَ��َع��ْر م��ا يُ��ْط��ف��ي ال��ص��ب��َر َع��لَّ��م��ون��ا
األث��ْر م��ش��ئ��وَم ��رِق ال��شَّ رب��وع ف��ي َوْق��ُع��ه��ا أم��س��ى ال��غ��رِب ف��ي ص��ْدَم��ٌة
ال��م��ؤت��م��ْر ق��راُر يُ��َزْل��ِزْل��ه��ا ل��م أن��ُف��ًس��ا م��ص��ٍر أرِض ف��ي َزْل��َزَل��ْت
وأَم��ْر ب��أْده��ى األرِض س��اك��ن��ي ع��ل��ى ب��ال��ن��ج��ِم ال��ن��ج��م اص��ط��داُم م��ا
ال��زَه��ْر ط��اق��اِت أج��م��َل ف��َج��نَ��ى ال��نُّ��ه��ى بَ��واك��ي��َر ال��م��وُت َق��َط��َف
ق��م��ْر ب��ع��د ق��م��ًرا ف��ت��ه��اَوْوا أق��م��اِرن��ا ع��ل��ى ال��م��وُت وَع��دا
ع��ش��ْر اإلث��ن��ا َق��َض��ى ال��ل��ِه ذّم��ِة وف��ي وال��ِع��ْل��ِم ال��نِّ��ي��ِل س��ب��ي��ل ف��ي
ال��ِغ��يَ��ْر َص��ْرِف م��ن ال��غ��رِب م��س��اِر ف��ي ن��ابَ��ُك��ْم م��اذا ��رِق ال��شَّ بُ��دوَر أْي
وال��ب��ص��ْر م��نّ��ا ال��س��م��َع وأَص��مَّ ال��م��ن��ى أوص��اَل َق��ّط��َع ٌ نَ��ب��أ
وك��ْر وال��ط��ي��ُر األع��ف��ُر، ُك��ِن��َس َح��رِّه��ا م��ن َزْف��َرٌة ب��م��ص��ٍر ك��م
ال��ظَّ��َه��ْر م��ف��ق��وِر ال��ل��بِّ م��س��ت��ط��ي��ِر َق��ْل��بُ��ُه داٍم أَس��واَن أٍب ك��م
ال��خ��ب��ْر َوْق��ِع ِم��ْن ال��ن��ظ��رِة س��اِدَر ب��ه َح��لَّ ِل��م��ا ال��وج��ِه س��اِه��َم
ف��َع��َق��ْر ب��ن��اٍب ��ك��ُل ال��شُّ ��ه��ا َع��ضَّ وال��ه��ٍة وال��دٍة ب��ه��ا ك��م
ال��ش��ج��ْر ُس��ّك��اَن األش��ج��اَن َع��لَّ��َم ال��دُّج��ى أذي��اِل ت��ح��ت نَ��ْوٍح ذاِت
واص��َط��َح��ْر ط��ي��ٌر ��َق َص��فَّ ك��ّل��م��ا م��ؤن��ِس��ه��ا ع��ن األط��ي��اَر ن��س��أُل
َظ��َه��ْر أو ن��ج��ٌم َر ُغ��وِّ ك��ّل��م��ا واِح��ده��ا ع��ن األن��ج��َم تَ��س��أل
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ال��َق��َدْر َك��فِّ م��ن أْف��َل��َت أنّ��ه يُ��ن��ب��ئُ��ه��ا َل��م��ْن ال��ع��م��َر نَ��َه��ُب
َم��َف��ّر م��ن��ه ل��ه��ا م��ا وب��الءٌ ح��ادٌث ي��وٍم ك��لَّ ِم��ص��ٍر، َويْ��َح
ُم��دَّخ��ْر بَ��ن��ي��ه��ا ِم��ْن تُ��راٍث ف��ي َخ��ْط��بُ��ه��ا إال تَ��ل��ق��اُه م��ا ه��اَن
ال��ُك��ب��ْر إح��دى نَ��َق��ل��ت��ُه��م إنّ��م��ا نَ��ْق��ِل��ه��م ف��ي َم��ج��َدُه��ْم َظ��َل��م��ت��م ق��د
ال��ُم��س��ت��ق��ْر ك��ان ال��َغ��ْرِب ت��راِب ف��ي أم ��رِق ال��شَّ ت��راِب ف��ي ف��َس��واءٌ
ف��نُ��َس��ْر ش��ب��ًرا ال��ِع��ل��ِم رب��وع ف��ي ل��ن��ا ي��وًم��ا نَ��رى أن أأبَ��يْ��تُ��م
��يَ��ْر ال��سِّ ل��ُك��تَّ��اِب م��نّ��ا ش��اِه��ًدا ب��ي��ن��ه��م تُ��ق��ي��م��وا أن أَض��ِن��نْ��تُ��م
واّدك��ْر ث��راه َح��يَّ��ا ن��اش��ئٌ ��َم��ُه يَ��مَّ ك��ّل��م��ا وَم��زاًرا
ف��اف��تَ��َخ��ْر ب��م��ص��ٍر ال��غ��رِب ف��ي ق��اَم ك��ّل��م��ا م��ص��ٍر الب��ِن ودل��ي��الً
��َور ال��صُّ ب��ي��ن ُم��ْع��ِج��زًة َرْت َص��وَّ أرض��ه��ْم ف��ي ل��ن��ا ِم��َس��الٍَّت ك��م
وازَدَه��ْر ع��ل��ي��ه��ا ال��ِع��ْل��ُم أْش��َرَق َخ��َل��ْت ق��د ل��ع��ص��وٍر َرم��ًزا ُق��م��َن
ُم��ن��ت��َظ��ْر ل��رج��اءٍ رم��ٍز خ��ي��َر ب��ه��ا ال��ي��وَم أم��واتَ��ن��ا ف��اج��َع��ل��وا
ال��ُغ��َرْر أي��ادي��ك م��ن ب��ص��ن��ي��ٍع األس��ى ��ْف��ِت َخ��فَّ ال��ط��ل��ي��اِن أّم��َة
ان��ت��ثَ��ْر وادي��ك ف��وَق ب��ن��ي��ن��ا ِم��ْن زاه��ي��ا ِع��ْق��ًدا ��اِك ك��فَّ َج��َم��َع��ْت
أَغ��ْر ِم��ْس��م��اٍح ُك��لُّ بَ��ن��ي��ك��م ِم��ْن ل��ُه��ْم ال��دَّْف��ن َم��ْوِك��ِب ف��ي وَم��َش��ى
ال��ن��ظ��ْر َم��ْخ��ف��وَض األح��زان ب��اِدَي ُم��ْف��ِض��ٍل ام��رٍئ ك��لُّ وَس��ع��ى
ال��ُح��َف��ْر ت��ل��ك َروََّض��ْت ب��دم��وٍع أف��الذَن��ا أف��الذُُك��ْم وبَ��َك��ْت
األبَ��ْر ال��ِخ��لُّ يَ��ْص��نَ��ُع��ُه م��ا ف��وَق — ل��ك��م ال��ل��ُه َص��نَ��َع — وَص��نَ��ْع��تُ��م
ال��دُّرْر ف��أرخ��ص��ن��ا «ِم��س��ي��ن��ا» ي��وم رح��م��ِة م��ن ل��ُك��ُم بَ��َك��يْ��ن��ا ق��د
ش��َك��ْر َم��ن أْول��ى ال��روم��اِن وبَ��ن��و ُص��نْ��َع��ن��ا وَش��َك��ْرتُ��ْم ف��َح��ِف��ْظ��تُ��م
��ف��ْر ال��سَّ أخ��ط��اُر ال��م��ج��ِد خ��ط��ي��ِر ع��ن ب��ك��م تَ��ْق��ُع��ْد ال ال��ن��ي��ل ش��ب��اَب أْي
وال��ح��ذْر ع��ن��ه اإلح��ج��اَم يَ��ْط��رُح ال��ُع��ال أْس��ب��اَب يَ��ْع��َش��ُق َم��ْن إنَّ
ال��بَ��َش��ْر أط��واُق تَ��ْح��ِم��ُل م��ا ف��وَق ��َم��ُك��ْم َج��شَّ ول��و ال��ِع��ْل��َم ف��اط��لُ��ب��وا
تَ��ِق��ْر ل��م وح��ي��اٍة َم��ْوٍت ب��ي��ن ق��ائ��ٍم ِج��ه��اٍد َع��ْه��ِد ف��ي ن��ح��ُن

١٣ يف (املقّطم باشا بركات عاطف محّمد والوطن العلم فقيد رثاء (45)
(١٩٢٤ سبتمرب

تأبينه) حفل يف (أُلِقيت
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ل��ل��ي��ال��ي ف��اص��ب��روا زغ��ل��وَل آل َغ��ال��ي وال��م��ح��اِم��د ال��م��ج��ِد ثَ��َم��ُن
ال��م��ع��ال��ي ب��روُج م��ن��ه��ُم َخ��َل��ْت ٍر أق��م��ا ث��الث��ُة م��ن��ك��م َه��َوى ق��د
ال��َج��ّواِل ِف��ْك��ره وأف��ان��ي��ن ب��ح��ج��اُه ل��ن��ا وَم��ْن «ف��ت��ح��ي» م��ات
ُع��ض��اِل أم��ٍر ك��لِّ ف��ي وَم��َض��اءً ذَك��اءً ال��زم��ان أْع��ج��وبَ��َة ك��ان
اآلم��اِل زه��رُة ف��ي��ه ُف��تِّ��ح��ْت ن��ِديٍّ��ا ُغ��ص��نً��ا وك��ان و«س��ع��ي��ٌد»
ال��ِخ��الِل ُم��ْط��م��ِئ��نَّ ال��ع��زِم ص��اِدَق ع��ظ��ي��ًم��ا وك��ان «ع��اط��ف» وَق��َض��ى
ونِ��ض��اِل ُم��واِص��ٍل ِج��دٍّ غ��ي��َر ويَ��أْب��ى وال��زم��اُن، ال��ن��اُس يَ��ه��ِزُل
ال��م��ق��اِل ع��ف��ي��ُف ال��َوَرى، م��اله��ي ع��ن الٍه ال��ح��ق��ِد، ن��ائ��ُم ال��رأي، س��اِه��ُد
��ق��ال ال��صِّ ال��س��ي��وف ع��ل��ى ف��أْربَ��ى ـ��ن��ف��ي، ال��ـ َص��يْ��َق��ُل َع��ْزِم��ِه س��ي��َف َج��ال ق��د
ال��نِّ��ب��اِل ن��اِف��ذاِت م��ن أْم��َض��ى ب��اَت ح��تّ��ى ال��تَّ��ج��اِرُب رأيَ��ه ونَ��َم��ْت
ان��ت��ق��اِل َدْوِر َه��ْوَل ت��ج��ت��اُز وْه��ي ِم��ص��ًرا غ��اَدْرَت اإلص��الِح ش��ه��ي��َد ي��ا
ال��ت��وال��ي ال��ُخ��ط��وِب ه��ذه ع��ل��ى ـ��ُل ال��ن��ي��ـ ب��ك الْس��ت��ط��اَل تَ��َريَّ��ثْ��َت ل��و
ال��َم��ن��اِل ال��ب��ع��ي��ِد ع��ل��ى ح��ري��ٌص ُس، ال��ن��ا َك��ثُ��ر وإن ال��ردى، أّن غ��ي��ر
اآلج��اِل َغ��وائ��ُل ُم��ن��اُه ع��ن أْع��َج��َل��تْ��ُه ُم��ْص��ِل��ٌح ق��اَم ك��ّل��م��ا
وخ��اِل ن��ع��ي��م ف��ي ال��ذك��ِر خ��ام��ُل ويَ��بْ��ق��ى ال��ن��ب��ي��ُه ال��نَّ��اب��ُغ يُ��ْخ��َط��ُف
ب��األج��ي��اِل ال��غ��راُب ويَ��م��ّر ج��ي��ال ال��غ��اب ف��ي ال��رئ��ب��اُل أيَ��ع��ي��ُش
ب��اِل وال��ج��س��ُم ع��ل��ي��ك نَ��ف��س��ي ل��ه��َف ب��اٍد وال��س��ق��ُم ال��ف��راِش ف��وق ك��ن��َت
ال��دِّح��اِل أُْس��َد يَ��ه��ّد داءٌ ءِ ب��األع��ب��ا ن��ه��وِض��ك ع��ن يُ��زْح��ِزْح��ك ل��م
ال��ُم��ْغ��ت��اِل ال��ُم��ح��اِذِر َم��ش��َي ف��ي��ك يَ��م��ش��ي وال��داء ال��ج��ه��وُد َش��َغ��َل��تْ��َك
َخ��ي��اِل م��ن ه��ي��ك��ٍل ف��ي تَ��تَ��ج��لَّ��ى ن��ف��ٍس ق��ّوة غ��ي��ر م��ن��ك يَ��دَْع ل��م
تُ��ب��ال��ي ال س��ب��ي��ل��ه��ا ف��ي ف��َم��َض��ْت َم��داه��ا ب��ل��وغ ع��ن ��ْق��ُم ال��سُّ ع��ج��ز
ال��رج��اِل ب��ان��ي ُع��ْم��َر ال��م��وُت َه��َدم ح��تّ��ى ال��ن��شء ِب��ن��اءِة ف��ي تَ��َزْل ل��م
ال��ج��ب��اِل رؤوِس ف��ي َدبَّ ق��د ـ��بَ��ح��ِر ال��ـ َس��َرط��اَن َرأْوا أْن ال��ن��اُس َع��ج��َب
ب��األش��غ��اِل ال��ُه��دوِّ ب��ع��َد ـ��غ��اَل األش��ـ َوَص��ل وق��د «ع��اط��ًف��ا» َرأى َم��ْن
ال��رم��اِل ِت��ل��َك ت��ح��ت ك��اَن ن��اَم��ه نَ��ْوٍم أّول أنَّ ك��اَد، أو ، َظ��نَّ
ال��ُه��زاِل ب��ادي ال��ف��راِش ف��وق وه��و ف��ي��ه ال��ع��زي��م��ة ق��ّوَة رأى أو
ال��خ��الِل ع��وَد وَح��لَّ اج��ت��واءً ُه َم��ثْ��وا ف��اَرْق ال��ح��دي��ِد ب��أَس َظ��نَّ
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ال��ُم��ح��اِل َم��ع��ن��ى ال��س��ال��ف��ي��ن ع��ل��ى َت ف��أنْ��َك��ْر َم��ْع��نً��ى ُك��لَّ تَ��بَ��يَّ��نْ��َت ق��د
ال��خ��وال��ي ال��ع��ص��وِر ي��ُد ��رت��ه��ا َدمَّ أم��وٍر َص��الَح أْش��ُه��ٍر ف��ي ُرْم��ُت
ال��ط��واِل ال��س��ن��ي��ن ال��ع��ل��م ع��ل��ى َب» «دن��ل��و ي��ُد َج��نَ��ت م��ا إص��الَح ُرْم��ُت
��اِل َف��عَّ ��ٍق ُم��َوفَّ ل��ُم��ِج��دٍّ ج��ي��ٍل ن��ص��ُف ل��ه��ا ع��ن��دي وق��ل��ي��ٌل
ب��ال��َح��ي��اِل أع��داؤه��ا رم��اه��ا ق��د ول��ك��ن ب��ال��ع��ق��ي��م م��ص��ُر ت��ك��ن ل��م
ال��َم��ج��اِل ض��ي��ُق ال��ج��ي��اَد أض��رَّ ق��د م��ج��االً ف��ي��ه��ا ل��ل��ج��ي��اد أْف��ِس��ُح��وا
ال��َق��ن��اِل َم��ج��رى يَ��ْع��بُ��ْرَن ك��س��ف��ي��ٍن ال��ُه��َويْ��ن��ى تَ��م��ش��ي ال��ق��ي��ود ف��ي أْص��بَ��َح��ْت
ال��ش��م��اِل ري��َح ��بْ��ِق ال��سَّ ف��ي تُ��ب��اري ه��ا وَخ��ّل��و ال��ق��ي��وَد ه��ذه ف��اص��َدُع��وا
غ��اِل ك��لَّ ب��ف��ْض��ِل��ِه ف��يَ��ب��ن��ي ال��ِج��د يَ��س��ت��ث��م��ُر ك��ي��ف ال��َغ��ْرُب َع��َرَف
ح��اِل َش��رِّ إل��ى ب��ه ف��يُ��ف��ض��ي ـ��و ال��ل��ه��ـ يَ��ْس��تَ��م��ريءُ ك��ي��ف ��رُق ال��شَّ وَدَرى
ف��اِل أي��م��َن ال��رئ��ي��س اس��م ف��ي إنَّ وِج��دُّوا ال��ح��ي��اِة ف��ي ال��ل��ه��َو ف��ات��رك��وا
األب��ط��ال ِذك��رَة — ال��م��ج��ِد آي��َة واذك��روه ع��اط��ف ُص��نْ��َع ف��اص��ن��ع��وا
ل��ل��ج��داِل َم��نْ��َف��ذٌ ال��م��وِت ف��ي ل��ي��س م��س��ت��ري��ًح��ا نَ��ْم ال��ج��داِل ُم��ح��بَّ ي��ا
ال��ِع��ج��اِل َخ��ْط��و يَ��ب��زُّ وب��ط��يءٌ ف��اع��ج��ب ال��م��َف��ّوَه يُ��س��ِك��ُت ص��اِم��ٌت
ل��ل��زواِل وال��دُّن��ا ل��ل��ِه، ف��ه��ي يُ��ْرَج��ى ال��ت��ح��ي��َة إال ش��يء ك��لُّ
ال��آلل��ي م��ث��َل ال��دم��وَع ع��ل��ي��ه ـ��َن وأذرف��ـ ال��ن��س��اءُ غ��ي��َرك بَ��َك��ت إن
األع��م��اِل ج��الئ��ُل تَ��ب��ك��ي ث��ّم تَ��ب��ك��ي م��ث��ل��َك ال��م��ص��ل��ح��ي��ن ف��َع��ل��ى

املنفلوطي لطفي مصطفى األديب رثاء (46)

األوق��اِت أح��رِج ف��ي ع��نّ��ا غ��اَب ال��ن��ظ��راِت ص��اِح��َب ال��ل��ُه رِح��َم
ال��ل��غ��اِت أمِّ ف��خ��َر ك��ن��َت ل��ق��د ـ��ِر ال��ن��ِض��ـ واألدِب ال��ب��ي��ان أم��ي��َر ي��ا
األن��اِة ك��ث��ي��َر م��ص��ط��ف��ى ي��ا ب��ك وع��ه��دي س��ري��ًع��ا غ��اَدْرتَ��ن��ا ك��ي��ف
ال��م��م��ِت��ع��اِت ال��رس��ائ��ل ِع��ن��اُن َخ��ى واس��ت��ر األس��ال��ي��ُب ب��ع��دك أْق��َف��َرْت
ُم��بْ��تَ��َدراِت ال��ق��ي��اِد َس��ِل��س��اِت وك��ان��ت ال��م��ع��ان��ي ب��ع��دَك َج��َم��َح��ْت
ال��رائ��ع��اِت ل��ل��ب��دائ��ع م��أت��ًم��ا ن��اٍد ك��لِّ ف��ي ال��ب��ي��اُن وأق��اَم
«ال��َع��بَ��راِت» ق��ي��ام��ُة وق��اَم��ْت ـ��ه��ا خ��دَّيْ��ـ ب��ع��َدك «م��ج��دل��ي��ُن» ل��َط��َم��ْت
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وال��ب��ائ��س��اِت ال��ب��ائ��س��ي��ن س��ل��وَة وك��ان��ت ال��ش��ع��ور ��ُة ِرقَّ وانْ��َط��َوْت
ال��ب��يِّ��ن��اِت ِش��ْع��ره ب��آي��اِت ـ��َب ال��ل��ـ يَ��بْ��َه��ُر ش��اع��ًرا م��ص��َر ف��ي ك��ن��َت
ب��ال��ُم��ْع��ِج��زاِت ال��ُك��تَّ��اَب ف��ج��ئ��َت ـ��ِر ال��ن��ش��ـ إل��ى ��ريَّ ال��سَّ ��ْع��َر ال��شِّ ف��َه��َج��ْرَت
ال��ُح��م��اِة ح��ام��ي ال��رئ��ي��س ب��ج��رِح ـ��ٍل ُش��ْغ��ـ ف��ي ُم��ص��اِب��َك ع��ن وال��ن��اُس ُم��تَّ
ال��نُّ��ع��اِة ن��داءَ يَ��ْس��َم��ع��وا ف��ل��م ـ��ِه��ْم ��ي��ـ ب��ُم��نَ��جِّ أدي��ب��ه��م ع��ن ُش��ِغ��ل��وا
ال��َع��َرص��اِت ُم��ق��ف��َر ال��ف��ض��ِل م��ن��زَل ف��أل��َف��ْوا ال��ن��ج��اة بَ��ْع��د وأَف��اق��وا
ك��ال��رََّح��م��اِت ال��رئ��ي��ِس ودم��وُع ج��ري��ٌح وه��و ال��رئ��ي��ُس بَ��ك��اَك ق��د
ب��ال��ِه��ب��اِت ُم��ْغ��َرًم��ا ك��ن��َت ف��ل��ق��د م��االً ال��م��ح��ام��ِد ف��ت��ى ي��ا تُ��بَ��قِّ ل��م
ال��ُف��راِت ف��يْ��َض يَ��ف��ي��ُض نُ��ض��اٍر م��ن َس��يْ��الً ال��ي��راع��ُة ل��ك أس��اَل��ْت ك��م
ال��م��م��اِت ِح��س��اَب أرى م��ا ع��ل��ى ـ��ِس��ْب تَ��ْح��ـ ول��م َك��َس��بْ��َت م��م��ا تُ��ؤثِّ��ْل ل��م
ال��ذِّْك��ريَ��اِت س��وى ل��ه��ا تُ��َخ��لَِّ��ْف ل��م ب��ن��اٍت وخ��م��ِس ي��اف��ع ع��ن ِم��تَّ
ل��ل��رواِة وث��روٌة ل��ب��ن��ي��ه، ُح��ْزٌن ��رق ال��شَّ ف��ي األدي��ِب وتُ��راُث
ال��َع��وات��ي ال��ل��ي��ال��ي ص��وَل��َة وال ال، ع��ل��ي��ه��م ال��زم��ان ع��ثْ��َرة تَ��َخ��ْف ال
ال��ُم��وات��ي َوَج��ْدَت ف��ق��د ف��اْه��دأ ال��ل��ِه ـ��ِن ع��ي��ـ ب��ع��د تَ��ْرع��اُه��ُم س��ْع��ٍد َع��يْ��ُن

باشا حشمت أحمد رثاء (47)

القضاء مناصب ويلَ السابق، العرص يف مرص رجاالت من باشا حشمت أحمد كان
اآلن». والتعليم «الرتبية للمعارف وزيًرا ثّم واإلدارة

واملبّرشين االستعمار حملة اشتّدت عرص يف العربيّة واللغة األدب ناَرص وقد
املعارف مستشار ووجود الوزاري منصبه رغم — له وكانت مسعورة، شّدة عليها
ألهلها، خالصة سليمة العربيّة اللغة بفضلها خرجت مشهودة، مواقُف — اإلنجليزي

املبني. العربّي لسانهم عليهم وحفظت
النيل، وشاعر باشا حشمت بني متينة قويّة الصلة تقوم أن الطبَِعيِّ من وكان
عمال فكان املرصيّة. الكتب بدار األدبي للقسم رئيًسا ويعيّنه إليه، الوزير يقرِّبَه وأن
ويطارده االستعمار يطارد أديبًا حكوميّة، وظيفة يف يعنّي أن الوزير من جريئًا

االستعمار. عرص يف االستعمار
الشاعر ووجدان ضمري من املنبعثة املرثية بهذه ١٩٢٦ سنة الشاعر رثاه ولقد

الكليم. الويفّ الوطنّي
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الكاملة امُلؤلَّفات

��ْم��َع��ا ال��سَّ ب��نَ��ْع��ِي��َك أَص��مَّ ن��اٍع ال��دَّْم��ع��ا وأْط��َل��َق ال��ل��س��اَن َح��بَ��َس
نَ��ْزَع��ا ل��َط��ْوِق��ه��ا أُري��ُد إن م��ا ُع��نُ��ق��ي َط��وََّق��ْت ق��د ِم��نَّ��ٌة ل��ك
ِدْرَع��ا ل��ي وك��ن��َت أن��َت وَق��َض��يْ��َت َك��نَ��ًف��ا ل��ي وك��ان اإلم��اُم م��اَت
َص��ْرَع��ى وأْص��بَ��َح��ْت ُم��ن��اُه أْم��َس��ْت َرُج��ٍل ف��ي ��اُد ال��ُح��سَّ ف��ْل��يَ��ْش��َم��ِت
ال��َم��ْرَع��ى وأْج��َدَب ال��َم��ع��ي��ُن غ��اَض َح��ْم��َل��تَ��ه��ا األيّ��اُم ول��تَ��ْح��ِم��ِل
َج��ْدَع��ا وب��أنْ��ف��ه��ا ال��ُع��ال ب��يَ��ِد َش��َل��الً بَ��ْع��ده م��ن أرى إنِّ��ي
َربْ��َع��ا أْق��َف��َرْت ال��م��روءَة وأرى َق��ِل��ًق��ا ُم��ْس��تَ��وِح��ًش��ا ال��نَّ��دى وأرى
��نْ��َع��ا ال��صُّ ويُ��ْح��ِس��ُن ال��ج��م��ي��َل يُ��ول��ي َح��َس��ٍن أب��و ال��دُّن��ي��ا ف��ي ك��ان ق��د
َش��ْف��َع��ا ب��م��ث��ل��ه��ا َش��آُه َوتْ��ًرا ب��َم��ْح��َم��دٍة ج��اٍه ذو ج��اء إن
نَ��بْ��َع��ا ��ه ب��ك��فِّ َح��ِس��بْ��َت تَ��نْ��َدى، أن��اِم��ِل��ِه إل��ى نَ��َظ��ْرَت ف��إذا
نَ��ْف��َع��ا َج��نَ��ْت ك��م «ال��م��ع��ارَف» وَس��ِل ص��ن��اِئ��ِع��ه م��ن ف��إنِّ��ي َس��ْل��ن��ي
��ْرَع��ا ال��ضَّ أله��ل��ه��ا أْدرَّ ِخ��ْص��بً��ا ب��ه ال��ل��غ��اِت أُمُّ أْخ��َص��بَ��ْت ق��د
َس��بْ��َع��ا ب��َق��بْ��ِرِه َل��ُط��ْف��ُت ِب��ْدًع��ا، أت��ى يُ��ق��اَل أْن َل��ْوال ت��ال��ل��ِه
ذَْرَع��ا يَ��ِض��ْق أِح��بَّ��تَ��ه يَ��ْف��ِق��ْد وَم��ْن ب��ال��ح��ي��اة، ذَْرًع��ا ِض��ْق��ُت ق��د
َدْف��َع��ا أرى وال ��روُر ال��شُّ ف��ي��ه تَ��َك��نَّ��ُف��ن��ي بَ��َل��ٍد ف��ي وَغ��َدْوُت
أْف��َع��ى ث��ي��اب��ِه ت��ح��َت وك��أنَّ يُ��ح��اِس��نُ��ن��ي ل��ي ص��دي��ٍق ِم��ْن ك��م
تَ��ْس��َع��ى ح��يَّ��ٍة َم��س��اِرَب ع��نِّ��ي َم��ْل��َم��س��ِه ل��ي��ُن ف��يُ��ْخ��ف��ي يَ��ْس��َع��ى
َرْف��َع��ا ف��زادن��ي اإلل��ُه وأب��ى َم��ع��اِولُ��ه��م َه��دم��ي ح��اَوَل��ْت ك��م
َج��ْم��َع��ا وأص��بَ��ح��وا ال��ب��ي��اِن، غ��ي��ُر يُ��ن��اِص��ُرن��ي ال ف��ْرًدا أص��بَ��ح��ُت
ال��نَّ��ْق��َع��ا ع��ل��ي��ه��م أث��اَر َق��َل��ًم��ا ب��يَ��دي يَ��ح��ِط��م��وا أْن وُم��ن��اُه��ُم
ِش��ْس��َع��ا ل��نَ��ْع��ِل��ه يَ��ْص��لُ��ح��وَن ال نَ��َف��ٌر ع��ابَ��ه ُح��رٍّ وَل��ُربَّ
يَ��ْرَع��ى وَم��ْن ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي ويَ��ْك��ل��ؤن��ي يُ��واس��ي��ن��ي ذا َم��ْن
وال��َق��ذََع��ا ال��ك��ي��َد يَ��ُردُّ َع��نّ��ي َم��َدٌد وال يَ��ح��م��ي��ن��ي، ج��اَه ال
أْدَع��ى إذا ال��ُج��لَّ��ى ف��ي وأج��ي��ُب ع��ادي��ٍة ك��لَّ أدف��ُع ك��ن��ُت ب��ك
ال��َم��س��َع��ى وأُن��ج��ُح ال��ح��ق��وَق وأف��ي م��ب��ت��ئ��ٍس ك��لِّ َع��ثْ��َرة وأق��ي��ُل
يُ��ن��َع��ى ال��ذي ك��ن��ُت ل��و ف��َوَدْدُت َح��َس��ٍن أب��ا ال��ن��اع��ي نَ��َع��ى ح��ت��ى
َق��ْط��َع��ا ِودادن��ا ل��ح��ب��ِل م��ن��ه َس��َف��ًه��ا ف��ح��اول��وا ال��ِع��داُة ِغ��ي��ظ
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امَلَراثي

أْدَع��ى ل��وْص��ِل��ِه ف��ك��ان — ظ��ل��ًم��ا َح��َم��ل��وا وق��د — بَ��تٍّ��ا ل��ه َرام��وا
ف��رَع��ا ل��ه��ا ص��ال��ح��ٍة ك��لِّ ف��ي نَ��َش��َرْت ق��د ل��ل��ب��رِّ دوح��ًة ي��ا
��ا ش��عَّ ن��وُره��ا ال��ك��ن��ان��ِة ف��وَق ُرِف��َع��ْت ق��د ل��ل��ف��ض��ل وم��ن��ارًة
��ا َدعَّ وال ِم��س��ك��ي��نً��ا َردَّ م��ا أْح��َم��ُده��ا ل��ل��رزِق وَم��ث��اب��ًة
َص��ْدَع��ا م��ه��ج��ت��ي يَ��ْص��دَُع وال��ح��زُن َج��َل��ٌل واألس��ى رث��ي��تُ��ك إن��ي
ال��ُوْس��َع��ا وج��اَوز ال��م��ص��اُب َج��لَّ ف��ق��د ف��ي��ك ��ْرُت َق��صَّ إن َغ��ْرَو ال
ال��رُّْج��َع��ى تُ��ْق��َدِر ل��م إذا تَ��رَض��ى، ك��م��ا ال��رث��اءِ ف��ي ��ك َح��قَّ س��أف��ي��ك
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