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األول اجلزء





األوىل الطبعة مقدمة

هيكل حسني محمد الدكتور بقلم

االحتكاك عن بعيدًة ١٧٩٨م سنة يف إليها الفرنسوية الحملة قدوم حني مرصإىل كانت (١)
وعودتهم ذهابهم يف بأرضها وامَلتاجر التُّجار بعض مرور من كان ما خال أوروبا، بدول
— تركيا سيادة تحت — املماليك الستبداد خضوعها بحكم وكانت والرشق. الغرب بني
العلمية الحركة وكانت النفع، إليه يجرُّ ملا أمرائها من كلٌّ ويعمل الدسائس، فيها تُسود
علماء تدىلَّ أن ذلك من وبلغ العثمانية، الدولة بالد سائر يف خموَدها فيها خامدًة واألدبية
نشاطهم وفرت وزينتها، مرص فخَر العصور مختلف يف كانوا الذين اإلسالمي، الفقه
العرص ذلك إىل له تُقم فلم ونثر شعر من األدب فأما العرص، ذلك يف نتاجهم وفسد
أو كالجربتي، كاتبًا تقرأ حني لتعجب وإنك مرص، عىل األتراك سلطان امتدَّ منذ قائمٌة
اآلثار هذه كانت شعًرا األدب، آثار من فيه ما ولسقم ولغته، تأليفه لضعف إياس؛ ابن

نثًرا. أم
العلماء، حملة الجنود حملة مع وسارت فيها، وتغلغلوا مرص، إىل الفرنسيون جاء فلما
عهد. به األخري تاريخهم يف لهم يكن لم الحياة مظاهر من جديًدا مظهًرا املرصيون رأى
بعث بأن مرص يف اإلصالح من به قام بما وقام ١٨٠٦م، سنة يف عيل محمد جاء وملا
النفوس حرَّك ما النشاط صور من الحياة جوانب إىل وبعث أوروبا، إىل أبنائها من البعوث
العربي الرشق ألمم البعث بشائر أول لعله صالح نسيٌم البالد عىل هبَّ طلعتها، وأثار
خلَّفته ما ضاعفه نشاًطا فيها شهدوا قد وكانوا أوروبا، من املرَسلون عاد ملا ثم كافة.



الشوقيات

البعث هذا طالئع هم كانوا والعاطفة، والقلب الفكر ِحمى من وراءها الفرنسية الثورة
عليه. والعاملني

رافع بك رفاعة قام بينهم ومن والُقواد، ناع والصُّ واملهندسون األطباء بينهم من كان
ماٍض ظلمات بها تحيط حياًة كانت ولكنها مرص، يف العربي األدب عهد يُحيُون وتالميذه
بعده. ما له بدءًا كانت ذلك مع لكنها املدى، قصري ضئيًال نورها رسيان كان لذلك طويل؛
تالها وما العرابية الثورة كانت ثم والقوة، النضج سبيل يف سارت إسماعيل عهد كان فلما
وإسماعيل البارودي باشا سامي أمثال من الشعراء، أكابر لشاعرية مثاًرا الحوادث من
ما منها ليفيض ُمتهيئًا بنفوسهم، آخذًا الشعر روح كان ُشباٍن لخيال ووحيًا صربي، باشا

وقوة. روًحا العربي األدب يف ينفخ
واحتالل ١٧٩٨م سنة مرص يف الفرنسية الحملة بني ما انقضت التي الفرتة وكانت
بني ت عجَّ سياسية تقلُّباٍت فرتَة ١٨٨١م، سنة يف العرابية الثورة أثر عىل إياها اإلنجليز
عهد يف التاريخ ذلك قبل من تركيا كانت فقد والنصارى؛ واملسلمني والغرب الرشق
تشبَّ أن غري من الزمن من حقبة تمرُّ تكن فلم روسيا، أطماع مطمح وكانت تدهورها،
عيل محمد دفع الذي هو تركيا وضعف العثمانية. اململكة أطراف من تنقص حرب بينهما
مخافة وروسيا؛ وفرنسا إنكلرتا عليه تألَّبت حتى اآلستانة من يقرتب كاد ما لكنه غزوها، إىل
انتصاراته من كان ما بعد األوروبية الدول بني عثمان آل عاصمة يف قياُمه يُزِعجهم أن
به قامت ما وكأن مرص. يف العلم وقوة السيف قوة لتوطيد سعيه ومن الرشق، يف الباهرة
التي الدول تلك نفس من يغريِّ لم والعقيدة الرأي حرية مبادئ نرش من الفرنسية الثورة
تنطوي أن غري من يتهادنان ال خصَمني والغرب والرشق واملسيحية اإلسالم من جعلت

حفيظة. عىل الضلوع
الدول بأن ذلك عيل؛ محمد عىل حقدهم يشتدَّ فلم األرض أقطار يف املسلمون فأما
عىل ضعًفا وتزيدهم األتراك، عىل الغارة تشنُّ تفتأ ال كانت خاصًة، وروسيا كافًة، األوروبية
إىل الروسية الحدود بمدِّ ١٧٩٢م سنة يف كاترينا اإلمرباطورة حروب انتهت فقد ضعفهم؛
جسم من اليونان وسلخَن ١٨٢٨م، سنة يف وفرنسا وإنكلرتا روسيا تحالفت ثم الدنيسرت،
خوف ولوال القرم. حرب كانت ١٨٥٣م سنة ويف مستقلة، مملكًة وأَقمنَها العثمانية، الدولة
من الروس َلنال أوروبا، الساليف الجنس اكتساح ومن روسيا، طغيان من وفرنسا إنكلرتا

أوروبا. عن األتراك بإجالء برنامجهم ذوا وَلنفَّ قبل، من نالوا مما أكثر تركيا
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األوىل الطبعة مقدمة

ال املسلمني جعل الذي هو به الرتكية الدولة أُصيبت الذي واالضمحالل الضعف وهذا
الشاعر: بقول كني متمسِّ األتراك، غزا حني عيل محمد عىل يحقدون

أُم��زَِّق ��ا وَل��مَّ ف��أدِرك��ن��ي وإال آِك��ل��ي أن��ت ف��ُك��ن م��أك��وًال ك��ن��ُت ف��إن

فيها خلَّد والتي ١٨٧٧م، سنة يف وتركيا روسيا بني نارها شبَّت التي الحرب أن عىل
املسلمني نفوس يف أحيت «بلفنا»، عن املجيد بدفاعه الرتك انتصار باشا عثمان الغازي

وتنهار. تنهدم أن تُوِشك كانت التي الخالفة دولة يف آماًال
املسلمني، من غريهم عطَف تركيا عىل يعطفون العهد ذلك إىل املرصيون كان ولقد
ذلك يف األمل يكن ولم تحقيقه، ويريدون عنها استقاللهم يف يفكِّرون أبًدا كانوا ولكنهم
بإدارة فيه واستقلَّ ١٨٧٣م، سنة يف باشا إسماعيل استصدره الذي الفرمان بعد بعيًدا
كان لذلك ومطامعها؛ بحاجاتها يقوم الذي الجيش وبإنشاء لها، وبالترشيع الدولة،
حطَّمت فلما فيه. السياسية للتبعية أثر ال بحٍت دينيٍّ شعوٍر عن ُمنبعثًا تركيا عىل عطفهم
خلعه، إىل تركيا ودفعتا مرص، ديون باسم عليه وقضتا إسماعيل، آمال وفرنسا إنكلرتا
بالجالء، وُعودها االحتالل بعد ونكثت العرابية، الثورة بعد مرص باحتالل إنكلرتا وانتهت
بسيادتها تربُّمهم وضُعف تركيا، عىل عطفهم اشتدَّ شئونهم، يف بتدخلها املرصيون وأحسَّ
النزعة فيهم وقِويت اإلسالم، دول تُطاِرد النرصانية دول بأن اليقني عندهم وثبت عليهم،
مرص. يف العربي واألدب اإلسالمية الحضارة بعث يف النشاط زاد ما ذلك من وكان الدينية؛
«باب ب ُولد بك»، شوقي «أحمد ُوجد واالجتماعية السياسية العوامل هذه وسط (٢)
االجتماعية بالبيئة نفسه تتأثَّر أن طبيعيٍّا فكان حماه؛ يف ونشأ جواره، يف وشبَّ إسماعيل»،
هذه أصول فيه تشتبك الذي املرسح من لقربها بها تأثًرا أكثر تكون وأن والسياسية،
تصدر ثم القصور، حياة به تقيض ما يُخفيه اضطرابًا فيه وتضطرب وأسبابها، العوامل
أضعاف يتأثر والشاعر شاعًرا، ُخِلق وشوقي وُهذِّبت. نُظِّمت قد تكون أن بعد الحياة إىل

حياته. ويف شعره يف باٍد أثٌر العوامل هذه لكل كان لذلك الناس؛ سائر يتأثر ما
األوروبي بالوسط وتأثَّر أوروبا، يف دراسته أتمَّ ثم مرص، يف درس شوقي أن ومع
وصفنا التي بالبيئة تأثُّره ظلَّ فقد كبريًا، تأثًرا األوروبي وبالشعر األوروبية وبالحياة

كذلك. فيهما ظاهًرا األوروبية بالبيئة تأثُّره ظلَّ كما شعره، ويف حياته يف ظاهًرا
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الشوقيات

— جميًعا نرشها يتمَّ أن بعد — ديوانه أجزاء مراجعتك حني تشعر لتكاد وإنك
كَليهما أن إال واآلخر، أحدهما بني ِصلة ال االختالف جدَّ مختلفني رجَلني أمام كأنك
حدَّ مرص حبه يبلغ مرصي كَليهما وأن سمواته، عليا إىل الشعر من يِصل مطبوع شاعٌر
مؤمٌن أحدهما اآلخر؛ الرجل غري الرجَلني فأحد هذا سوى فيما أما والعبادة. التقديس
تفيض قدًسا الخالفة دولة من ويجعل املسلمني، أُخوَّة يقدِّس مسلٌم باإليمان، النفس عامر
وقوامها، الحياة مالك الحكمة يرى حكيٌم وإلهامه، الشعر وحي وحوادثه شئونه عليه
خيال. ولكل فكرة ولكل معنًى ولكل صورة لكل تتسع العربية يرى اللغة يف ُمحافظ
تَسع ُمتسامٌح وغاياتها، الحياة آمال خري ونعيمها بالحياة املتاع يف يرى دنيا رجُل واآلخر
لفًظا اللغة يف مجدِّد وأمانيهم، الناس من ساخر كله، الوجود معها وتَسع اإلنسانيَة نفسه
وإن الحارض، الوقت هذا إىل شبابه أول من شوقي شعر يف ظاهر االزدواج وهذا ومعنًى.
شوقي شعر يف اليوم تظهر ال اآلخر الرجل آثار وكانت اليوم، الغلبة بالقديم لتأثُّره كان

قليًال. إال
يقول: كان الذي نواس أبا وإن الشعراء، شأن النفيس االزدواج إن تُقل وال

ال��ج��ه��ُر أم��ك��ن إذا س��رٍّا ت��س��ِق��ن��ي وال ال��خ��م��ُر ه��ي ل��ي وُق��ل خ��م��ًرا ف��اس��ِق��ن��ي أال

يقول: كان والذي

ال��داءُ ه��ي ك��ان��ت ب��ال��ت��ي وداِون��ي إغ��راءُ ال��ل��وم ف��إن ل��وم��ي ع��ن��ك دع

يقول: كان الذي نواس أبو هو

ص��دي��ِق ث��ي��اِب ف��ي ع��دوٍّ ع��ن ل��ه ��ف��ت ت��ك��شَّ ل��ب��ي��ٌب ال��دن��ي��ا ام��ت��ح��ن إذا

فتور إال عنده الزاهدة الحكمة وما الروح، يف ازدواًجا نواس أبي من هذا فليس
والزهد، الحكمة ِحمى إىل فألجأها الضعف، فأخافها فأضعفتها، اللذَّة أجهَدتها نفس
إىل تعود حتى القوة تُعاودها أن نفسه تلبث ال لذلك إليه؛ والتوبة هللا استغفار وإىل
عَرًضا إال نواس أبي شعر يف الزهد ترى ال أنك يف الرس هو وذلك واإلباحة. الرتف نعيم
شعره ففي القليل؛ هذا من وشوقي منهم، قليًال إال جميًعا الشعراء شأن وذلك واستثناءً،
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األوىل الطبعة مقدمة

فأنت اآلخر، غري صاحبها كأنما مستقلة، منهما كلٌّ تقوم الحياة صور من صورتان
تقرأ:

ذه��ُب ف��ض��ٌة ف��ْه��ي ال��ح��بَ��ُب ك��أَس��ه��ا ح��فَّ

تقرأ: أو

ُم��ش��ت��اِق إل��ى ت��س��ع��ى ُم��ش��ت��اق��ًة س��اق��ي ي��ا ه��اِت��ه��ا ولَّ��ى، رم��ض��ان

جدَّ روحه تختلف شاعٍر ونعمتها، وبمتاعها بالحياة ُمغَرم شاعٍر حرضِة يف فرتاك
مطلعها: التي الربدة نهج صاحب عن االختالف

ال��ُح��رِم األش��ُه��ر ف��ي دم��ي س��ف��َك أح��لَّ وال��َع��ل��ِم ال��ب��ان ب��ي��ن ال��ق��اع ع��ل��ى ري��ٌم

يقول: الذي النبوية الهمزية وصاحب

وث��ن��اءُ ��ٌم ت��ب��سُّ ال��زم��ان وف��ُم ض��ي��اءُ ف��ال��ك��ائ��ن��ات ال��ه��دى ُول��د

شوقي، نفس يف تتجاوران الحياة، صور من الصورتان هاتان أو الروحان، وهذان
األُولينَي القصيدتنَي تقرأ حني لذلك وأنت وسلطانها؛ قوتها كل يف وهي عنها وتصدران
بكلمة إعجابًا أشدَّ تكون الثانيتنَي تقرأ وحني ولذَّتها، ومتاعها بالحياة إعجابًا تمتلئ
الشاعر عند نفساني بضعٍف الحاَلني أي يف تشعر ال وأنت ورسالته. الحق وروح اإليمان
شاعريته بقوة شوقي يَبَهرك جميًعا فيهما أنت بل روحه، غري روٍح لبوِس إىل به دفع

اإليمان. بنور فيَضها العيش بمتاع تفيض والتي وخياًال، حياًة املمتلئة
شاعر الشاعَرين؛ هذَين بني نفسه يف شوقي جمع كيف االزدواج؟ هذا كان كيف
الغربية الحياة شاعر وبني وإيمان، ِقدم من فيها وبما اإلسالمية بحضارتها العربية الحياة

جديد؟ من يوم كل عنه يكشف وما العلم لُحكم الخاضعة
بينهما حياتان واحدة نفٍس يف تزدوج فقد دة؛ معقَّ دقيقًة األوىل للنظرة تبدو مسألٌة
أو املعري كان كما وشاعًرا، فيلسوًفا الواحد الرجل فيكون االزدواج، يُبيح ما لة الصِّ من
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مة مقسَّ نفسه تكون ثم الشعر، حياته وحدة شاعًرا، الرجل يكون أن فأما فولتري، كان كما
عنه يفيض مطبوع شاعٍر يف عجب فذلك شوقي، نحو عىل ازدواج قسمَة الوحدة هذه مع

الغمام. من املطر ينهمل وكما النبع، من املاء يفيض كما الشعر
يف كان شوقي أن ذلك إليه؛ يؤدي أن من مفرٌّ يكن لم سببًا االزدواج لهذا أن عىل

شاعَر: كان الحياة، رسول شبابه طبع

ذه��ُب ف��ض��ٌة ف��ْه��ي ال��ح��بَ��ُب ك��أَس��ه��ا ح��فَّ

باشا توفيق الخديو له املغفور به بعث فقد نفسه؛ ملك يف يكن لم الشباب هذا لكن
شابٍّ شاعٍر ككلِّ تفوُّقه يف وكان متفوًقا، شاعًرا ذلك قبل من وكان أوروبا، يف علومه ليُتمَّ
حلمي عباس الشاب باألمري اتَّصل مرص إىل عاد فلما نفسه. إياه تُلهمه كما القول يُرسل
ال مقداًما الشابة روحه جعلته العرش عىل له صنًوا يومئٍذ ورأى كلمته، وصار باشا،
اضطره ا ممَّ — السودان يف الجيش عرض حادث يف واليته أوَل به ُفوجئ ما ومع يَهاب.
لكن مغامرة، من إسماعيل جدُّه إليه يندفع كان ما إىل يدفعه شبابه بقي قد — لالعتذار
األتراك، وبني بينه وليست وبينهم بينه الخصومة جعل مرص يف اإلنجليزي االحتالل قيام
لذلك عثمان؛ آل بالد يف العطف من قليل غري بيشءٍ األحيان أكثر إليه منظوًرا كان لقد بل
الخليفة يف يَرْون األتراك انتصار بعد كانوا الذين املسلمني وعواطَف متَِّفقة عواطفه كانت

جميًعا. اإلسالم ألمم األخري امَلوئل
امليول عن املعربِّ يكون أن ذلك عليه فحتَّم الشاب؛ باألمري الشاب الشاعر اتصل
يف اجتمع وبذلك وحدهم؛ املرصيني نفوس يف ال جميًعا، املسلمني نفوس يف الكمينة واآلمال
املسلمني إيمان مع بها، املتاع عىل وحرصه إياها، وحبُّه للحياة َميلُه حياته أوَّل من نفسه
إليهم تنظر كانت التي الغربية األمم بإزاء كيانهم، وعىل وحدتهم عىل وحرصهم جميًعا
البيئة ومن الحياة ظروف من نفسه تمثِّلها التي الناحية هذه وكانت بحتة، صليبيٍة بعنٍي
بذلك فكان نفسه؛ طبيعة هي التي األوىل الناحية من لشعره استيحاءً أكثَر به املحيطة
كل يف ويتفوق باسًال، وجنديٍّا جنديٍّا، ويصبح خطر، يف وطنه يرى الذي القوي كالرجل
صديق لرأيته خطر يف يكن لم وطنه أن ولو األعظم، القائد ويصبح الحرب، مواقف

السعادة. غاية بها السعيد النعمة،
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أنه عىل بها إليه أُوحي شعره من طائفة فيه شوقي ديوان من األول الجزء وهذا (٣)
مطلعها: التي قصائده وأُوىل واملسلمني، والعرب املرصيني ممثِّل

ال��رج��اءُ تُ��ِق��لُّ ب��َم��ن وَح��داه��ا ال��م��اءُ واح��ت��واه��ا ال��ُف��ل��ك ��ت ه��مَّ

عيل، محمد أبناء عهد إىل الفراعنة منذ مرص لتاريخ الخالدة الروايات من رواية هي
منذ بالده تاريخ الشعر ربَّة عليه تفيض العاطفة صادق مرصي وقفَة الشاعر فيها وقف
التاريخ هذا عرضه يف تراه وأنت التاريخ. اسمه شيئًا الناس عرف منذ أي التاريخ؛ عَرفها
تمرُّ حني حزينًا آسًفا ذُراه، عليا إىل املجد بها يرتفع مرصحني بمجد فخًرا النفس ممتلئ
كي بعده التي واألجيال جيله أهل لعزائم حافًزا للهمم مستفزٍّا وذلة، ظلم فرتات بمرص

وعظمته. املايض مجد يُِعيدوا
ُمتدفًقا، الحوادث مع يسري االستفزاز إىل األسف إىل الفخر من انتقاله يف وتراه
الزمان ذلك آلهة قيثارة هو كأنما الِقدم، نهايات ال من آتيًا املايض، موج فوق ُمندفًعا
ة املرسَّ وبرتانيم تارة، النرص بأهازيج وتشدو فتتغنَّى نسائمه، جيل كل إليها يدفع البعيد،

أحيانًا.1 األلم وبَشجِو طوًرا،

اخرتناها: التي األبيات هذه يف االنتقال انظر 1

ِب��ن��اءُ ال��زم��ان ف��ي م��ص��َر ي��ُج��ز ل��م ف��غ��اَل��ى ف��ش��اَد ب��ن��ى ل��ب��اٍن ُق��ل
اآلن��اءُ ل��ب��أس��ه��ا ودان��ت ن ف��رع��و ع��زائ��م ع��ن ال��ج��نُّ أْج��ف��ل
ظ��ل��م��اءُ ِم��ل��ؤه��ا ال��ب��ْغ��ي ب��ي��ِد ِش��ي��َدت دع��ائ��ُم أن��ه��ا زع��م��وا
ب��راءُ ف��خ��ار ي��ا م��ن��ك ف��أن��ا ف��خ��اٌر أتَ��وه م��ا غ��ي��َر ي��ُك��ن إن
األن��ب��اءُ ب��ك ط��ن��ط��نَ��ت وال ـ��ز ق��م��ب��ي��ـ ي��وم ي��ا ال��ت��اري��خ رع��اك ال
ال��ب��أس��اءُ ف��ؤاَده تُ��زل��ِزل ل��م ذل��ي��ًال ال��ع��زي��ز ب��ال��م��ال��ك ج��يء
وال��ح��ف��اءُ ع��ريُ��ه��ا ال��ده��َر أزع��َج ت��م��ش��ي ال��س��الس��ل ف��ي ف��رع��ون ب��ن��ُت
��اءُ ص��مَّ ص��خ��رٌة ال��َخ��ط��ب ب��ي��ِد وأب��وه��ا ش��واخ��ٌص واألع��ادي
ال��ع��ن��ق��اءُ دم��ُع��ه وف��رع��وُن َن ف��رع��و دم��ع ل��ي��ن��ُظ��روا ف��أرادوا
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املرصية اآلثار مِلثل وليس أعماقها، إىل يذهب أثٌر الشاعر نفس عىل وللمايض وللِقدم
وهذا َحلِّه، يف العقل يَحاُر ما الطالسم من تحتوي تزال ما األهرام فهذه نصيب؛ الِقدم من
والقمر، الشمس ومن والنهار الليل من ثباتًا أكثر الصحراء رمال بني مجثمه يف الهول أبو
من حوته بما جثمانه، صحائف عىل الدهور خطَّته خط كل ينطق صمته روعة يف وهو
نبش آمون» عنخ «توت الشاب امللك وهذا تجدُّدها. لدوام األشياء انهيار دوام أيُرسها ِعٍرب
وسواها هذه وعلم. فن بكل يُزري ما الفن ُطَرف من فيه فإذا العلم، باسم النابشون قربَه
ودقة ُصنعها إبداع عليه يدل وما الظاهرة، صورتها جانب إىل — النفس يف تُثري اآلثار من
إىل الِقدم يف الذاهب املايض صورَة — الحضارة أنواع كل لها كُملت حضارة من فنها
السمو من مبلَغها والعربة املوعظة يف بالغة معانَي شوقي شاعرية من وتُثري األزل، أغوار

والعظمة.
يهزُّك آمون»، عنخ و«توت الهول»، و«أبو األهرام»، سفح «عىل قصائده تقرأ إذ وأنت
من بك فرتتفع الشاعر نفس وتمتلكك وَمهابتها، قداستها يف املايض هذا بصورة الشعور
تلتمسه كانت الذي املعنى يُهديك شوقي بأن ذلك الخلد؛ سموات إىل الدنيا الحياة مستوى
ما كلَّ — عاطفة ونُبل خيال وسموِّ وقوة بوضوح — أمامك ويرسم عليه، تقع فال نفسك

فؤادك. له ويهتزُّ قلبك به ينبض
الوحي من يفيض ما كان لذلك والثبات؛ البقاء معنى اآلثار هذه عىل الِقدم خَلع
ما فأما الِغرَي، به تعصف وال الحوادث، تُزعِزعه ال باقيًا، ثابتًا الرشق شاعر روح إىل
العصور هذه ويف األمة. كلمة هو فيه فشوقي الحديثة العصور هذه شئون من ذلك سوى
خشيتهم أو فيها، رجائهم بمبلغ وإكباًرا، إصغاًرا للحوادث الناس قدر تغريَّ الحديثة
ُمتجاورتنَي بالخلود وأحراها شوقي قصائد أبدع من قصيدتنَي ترى إذ تعَجب وقد آثاَرها.

ومطلعها: كرومر، لورد وداع يف إحداهما الديوان؛ من األول الجزء هذا يف

ال��ن��ي��ال ي��س��وس ف��رع��وٌن أن��ت أم إس��م��اع��ي��ال ع��ه��ُد أم أي��اُم��ك��م

ومطلعها: مرص، أريكة عىل كامل حسني السلطان ارتقاء يف والثانية

ال��ن��ي��ال يُ��ِظ��لُّ ب��ي��ت��ك��م زال ال إس��م��اع��ي��ال آَل ف��ي��ك��م ال��ُم��ل��ك

ينظر ما بغري واألشخاص الحوادث إىل القصيدتنَي من كلٍّ يف ينظر الشاعر فرتى
إال علة من لذلك وليس القصيدتني؛ هاتنَي غري يف هذا مثل تجد ثم األخرى، يف إليها
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تفكري عىل األثر عظيم يزال ما والذي وبعدها، الحرب قبل العالم أصاب الذي االضطراب
الشعراء. وِشعر الُكتاب وكتابة املفكِّرين

رأٌي عادًة فيها للناس يستقرُّ ال التي الشئون بعض يف بالحوادث التأثر هذا أن عىل
القصائد روعة يف بيشء يؤثِّر ال الغرض؛ من خاليًا حكًما عليها التاريخ يُصِدر أن قبل
يف يزيد ال شوقي فإن ضيًقا؛ حيًِّزا إال القصائد هذه من يشغل ال بعُد وهو فيها، كان التي
خالل بأبياٍت الحادث لهذا يُشري أن عىل الحوادث من حادث ملناسبة تُقال التي القصائد
سوى ما أو رائع، وصٌف أو غواٍل، فِحكٌم القصيدة أبيات أكثر فأما آخرها، ويف القصيدة
تقدير يتغري لم الِحكم وهذه به. يلهو أو فيه يفكر أن خياله أو شوقي عقل يلذُّ مما ذلك
برغم ذلك يرى وهو األخالق، دعامة غري دعامٍة عىل تقوم ال األمم أن يرى فهو لها؛ شوقي
فائدته، وله حسن عنده فالعلم األخالق؛ تدهور من القوية األمم بعض يف يبدو قد ما
ُرقيِّها من فائدة ال جميًعا لكنها األمم، تُصِلح الحضارة أدوات وسائر كذلك، حسن والغنى
كاٍف كله ذلك من فقليل األخالق هذه قِويت إن فأما األمة، أخالق انحطَّت إذا وغزارتها

والسؤدد. املجد ذروة إىل باألمة لريتفع
والفن العلم عن فله األخالق؛ سوى ما شأن من ر يحقِّ شوقي أن هذا معنى وليس
ال وهو األول، املحلِّ يف عنده األخالق أن معناه لكنما بيِّنات، آياٌت وغريها والرتحال والعمل
يقولها قصيدة كل يف األمم حياة ِقوام أنه عىل الصالح الخلُق إىل الدعوة يكرِّر أن من يملُّ
كل يتداوله َمثًال أصبح قد املعنى هذا يف أبياته من وكثري مرص، غري عن أو مرص، عن
بني من باطل يأتيها ال الحكمة أنه عىل الجميع ويردِّده تلميذ، وكل أستاذ، وكل كاتب،

قوله: ترى أَوال خلفها، من وال يَديها

ذه��ب��وا أخ��الُق��ه��م ذه��بَ��ت ه��ُم ف��إن ب��ِق��ي��ت م��ا األخ��الق األم��م وإن��م��ا

أو لشوقي كان إن يعرفون ال الكثريون أصبح أن األلسن عىل تواتُره من بلغ قد
وغريه البيت هذا فخر يكون أن يريدون ألنهم إال العرب، أيام يف الزاهرة العصور لشعراء

عرصهم. يف والرشق مرص لشاعر بنسبته لهم، مثله من
تقوم شوقي، نفس عىل متسلِّطة قوٌة هي التي الوطنية العاطفة مقام جانب إىل (٤)
لشاعريتها، وإثارًة النفس بهذه أخذًا أشدَّ كانت وربما قوة، عنها تقلُّ ال أخرى عاطفٌة
وشاعر مرص شاعر أنه كما واملسلمني، اإلسالم شاعر فشوقي اإلسالمية؛ العاطفة هي تلك
تتجه فهي قوَمني؛ إىل ثم جهتنَي، إىل األخرية العصور حتى تتَّجه املسلم وعاطفة الرشق،
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ومكة أنظارهم، وِقبلة املسلمني كعبة إبراهيم ومقام ملسو هيلع هللا ىلص النبي رأس َمسقط مكة صْوَب
صْوَب — تتَّجه كانت أو — تتجه وهي عربي. والقرآن عربي، والنبي العرب، بالد يف
ك، الرتُّ عاصمة واآلستانة عثمان، آل من الخليفة ومقام اإلسالمية، الخالفة َمقرِّ اآلستانة،
إىل — ببرصه يتجه كان املسلمني وحدة تَعنيه مسلم فكل تركيٍّا؛ كان املسلمني وخليفة
ومن الروحي، امَلدد األوىل من يستمد اآلستانة؛ ونحو مكة نحو — الخالفة أُلغيت حني

واملدفع. السيف َمدد الثانية
روحي، مدٍد من مكة يف العربي الرشق بالد أهل من املسلم يرجوه ما جانب إىل
اللغة هذه عاطفة هي العربية؛ العاطفة هي أخرى عاطفٌة األنحاء هذه إىل نفَسه تحرِّك
له يخضع ملا خاضع وكلهم مسلمون، أكثرهم مليونًا سبعني من أكثر اليوم تربط التي
ال فأمٌة هيِّنًا؛ شأنها ليس األمم حياة يف واللغة التحكم. وسلطان القوة بطش من غريه
مصدر العرب دام وما ُرقيِّها. آيات من صادقة آيٌة أمة يف اللغة وُرقيُّ لها، حياة ال لها لغة
املسلمني عند — فلهم الرشيعة، صاحب قام وبينهم الوحي، هبط منهم رجٍل وعىل اللغة،
واإلشادة بآثارهم، التغنِّي إىل تدفعهم ُحرمٌة — خاصًة العربية يتكلمون الذين وعند كافًة،

لهم. األماني خري وتمنِّي مجدهم، بقديم
األثر من لها َمعاٍن كلها والرسول، واإلسالم والقرآن والوحي ومكة العرب كان لذلك
املسلمني بِذكر يُِشيد شوقي يكن لم ولذلك املايض؛ آثار من لسواها ليس ما شوقي نفس يف
من الكثري يف يتجىل إيمانًا املعاني بهذه َليؤمن إنه بل ِرصفة، سياسيٍة لغايٍة وبخالفتهم
هذا كل للحياة امُلِحب هذا نفس من اإليمان يبلغ كيف حرية؛ يف ترتكنا صورٍة عىل قصائده
واعمل أبًدا، تعيش كأنك لدنياك «اعمل الحديث: من إال جالءً لحريتنا نجد فال املبلغ؟!

غًدا.» تموت كأنك آلخرتك
التي املولد ذكرى يف وقصيدته الربدة، ونهج النبوية، الهمزية تقرأ أن وبحسبك

مطلعها:
ِع��ت��اب��ا ل��ه ال��ج��م��ال ع��ل��ى ل��ع��ل وت��اب��ا س��ال غ��داَة ق��ل��ب��ي س��لُ��وا

قوة هي الشاعر؛ طبع غَلبت قوٌة القصائَد هذه أمَلت إنما أنه إبهاٍم غري يف لرتى
اإليمان.

شوقي يكون أن — وغريها القصائد هذه يف اإليمان تجيلِّ مع — يُدِهشك قد لكنك
من األول الجزء فهذا الرسول؛ وعن العرب عن منه الخليفة وعن ك الرتُّ عن تحدثًا أكثر
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عن قصيدة عرشة ثماني ويشتمل والرسالة، ومكة العرب عن قصائد ثالث يشتمل ديوانه
من أدقَّ ا حسٍّ جميًعا عرشة الثماني القصائد هذه يف تلمس وأنت ك، الرتُّ وعن الخالفة
ك الرتُّ عن يتحدث إذ شوقي أن معها تعتقد تكاد وقوًة عر، الشِّ من أغزر وفيًضا العاطفة،
اتصاله إن أو الجنس، دم قوة هي كمينة بقوٍة يندفع وإنما فؤاده، يُكنُّه ما يُمِيل إنما
بما ك الرتُّ ِذكر من يفيض جعله حدٍّ إىل نفسه يف األثر قويَّ كان مرص يف املالك بالبيت

عيل. محمد ساللة قلب به ينبض
قصيدته اقرأ نقول. بما لتقتنع الرتكية قصائده من أيٍّا تقرأ أن إال عليك وليس

مطلعها: التي اليونانية العثمانية الحرب عن العامرة العظيمة

ت��ض��رُب أيَّ��اَن ال��ل��ه دي��ن ويُ��ن��َص��ر أغ��َل��ُب وال��ح��ق ال��ح��ق ي��ع��ل��و ب��س��ي��ف��ك

هذه من أيٍّا اقرأ اليونان. حرب أيام ك للرتُّ تحيته أو أدرنة، رثاء يف قصيدته أو
أثر عىل الحرب بعد قيل مما غريها اقرأ أو الكربى، الحرب قبل ِقيلت التي القصائد

مطلعها: التي كقصيدته اليونان، عىل األتراك انتصار

ال��ع��رِب خ��ال��َد ج��دِّد ال��تُّ��رك خ��ال��َد ي��ا َع��ج��ِب م��ن ال��ف��ت��ح ف��ي ك��م أك��ب��ر! ال��ل��ه

وأصدقها الحوادث عن قصائده أقوى هي الرتكية القصائد هذه بأن ا حقٍّ َلمؤمٌن وإنك
وعاطفة. ا حسٍّ

بها؛ اتصال لشوقي كان كثرية عوامل األتراك يف اجتمَعت قد أن ذلك مرجع ولعل
وِقبلة الخالفة َمقرَّ كانوا أنهم فوق — ك فالرتُّ سواه؛ تهزُّ مما أكثر تهزُّه لذلك فكانت
يجري — اإلنجليزي االحتالل يشلُّها مرصسيادًة عىل السيادة وأصحاب الزمنية، املسلمني
شوقي، ُولد ببابهم الذين مرص عرش أصحاب ومنهم الكبري، الشاعر عروق يف دمهم من

ونشأ. شبَّ ِحماهم ويف
نقيصة. تُشوبها ال فضائل مجموعة يعتربهم كان أن ك للرتُّ شوقي ُحب ِمن بلغ وقد
وكان املسلمني، وشاعر العرب وشاعر مرص شاعر كان وإن — شوقي أن عىل (٥)
فهو تخفى؛ ال التي ذاتيته له — ونعيمه واإليمان ومتاعها الحياة ُحب بني االزدواج فيه
حني األحيان أكثر َلتعَجب وإنك السليمة. العربية اللغة شاعر وهو العامة، الحكمة شاعر
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يف تدخل معدودة أبياٍت غري القصيدة يف تجد ال ثم قصائده من قصيدة عنوان ترى
وما هواه. لشوقي شاء ما أو وصف، أو غزل أو حكمة سائرها بينا العنوان، موضوع
الجزء هذا يف مما لذلك َمثًال لك أرضب ولست شوقي، باَلغ ما ذلك يف باَلغ شاعًرا أحسب
الحجاب وبني العثماني، واالنقالب التموين، لجان ثالث: بقصائد إال الديوان من األول
إليك؛ به ألقينا ما منه لك يُظِهر ما الثالث القصائد هذه غري يف واجٌد وإنك هذا والسفور.
القصائد أما خاص. بموضوٍع منه للشعر بالشعر متاعه عىل حرًصا أشدُّ شوقي فشيطان
فأنساه شوقي موضوُعها ملك التي القصائد فهي جميًعا أبياتَها موضوُعها يملك التي
وحي من شاعريته عىل أفاضه وما ومتاع، لذة من املوضوع هذا يف له كان بما نفسه

وإلهام.
يبدو جميًعا، شعره يميِّز وما وغزل، وصف من عنه يصدر وما شوقي، وحكمة
شاعر شوقي دام ما طبيعيٌّ وهذا بمقدار. إال الغربية بالحياة يتأثر ال عربيٌّ رشقيٌّ كأنه
َلبوس استعارة عن يُغِنيه ما القديمة الرشقية الحضارة يف يجد دام وما واملسلمني، العرب
يف لسريها الحارضة حياتها يف الرشق أمم إليه تحتاج الذي باملقدار إال الغربية املدنية
يتعمد تراه ولقد أحيانًا، وعربيته رشقيته يف يغلو شوقي ترى ولقد العامة. املنافسة سبيل
بنفوٍس القائمة النزعة مقاومة رضورة من يراه ما هو ذلك وسبب ومعناه؛ لفظه يف ذلك
من الحارض به يلمع ما بكل واألخذ تراث، من السلف خلَّف ما نسيان إىل تصبو كثرية

الغرب. وراء
فهو املعاني؛ جانب يف منه اللغة جانب يف وضوًحا أكثر شوقي ُغلوُّ يكون وقد
وترضاه الرشقي الطبع يُسيغه ما بكل الغرب يف مما يُحيط وخياالته وُصَوره بمعانيه
الناس، نسيها التي األلفاظ من القديم بعث عىل فتعتمد لغته أما الرشقية، الحضارة
من وسيلة البعث أن شوقي عند ذلك رس ولعل يعرفونها. ال ألنهم يُحبُّونها ال وصاروا
اللغة أرباب من يُوَجد ما نتيجَة التجديد؛ وسائل آَكَد البعث يكون لقد بل التجديد، وسائل
من ذلك جانب إىل له والبعث حياتها. تكفل روًحا القديمة األلفاظ عىل يفيضون ن ممَّ
خَلٍف كلِّ اتصاَل بها تتصل أن يجب وليدة، ومدنيٍة دارسة مدنيٍة بني ما يِصل أنه املزايا

بسلفه.
القديمة األلفاظ يف يبعث أن عىل شوقي قدرَة قديًرا اللغة أرباب من ترى ذا وَمن
لم ملا تتسع يجعلها ما الشعر ثوب من عليها وتفيض الحارض، يف حياتها تكفل روًحا
دراسة موضع تزال ما اليونانية إن والصور؟ واألخيلة املعاني من قبُل من له تتسع تكن
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وإن كمينة حياتها تزال ما والالتينية إلياذته، بها كتب هومري ألن واللغويني؛ العلماء
لغة اليوم حتى هي العربية واللغة شعره، فرجيل بها كتب أن املايض بُحُجب تدثَّرت
ولكن حية، أبًدا وستبقى حية وهي العربي، الرشق هذا أهل من مليونًا سبعني بني التفاهم
وروعة قوة الحياة تلك ليزيدوا شوقي؛ أمثال لها هللا يبعث أن إىل يحتاج حياتها كمال

وجماًال.
أو أديب فكل الجمال؛ وذلك الروعة وتلك القوة هذه عىل أدلَّ أن إىل بحاجة أنا وما
اللغة عىل لشوقي ما بكل الديوان هذا يف َمجلوَّة ذي هي وها أعرف، ما منها يعرف متأدب

سلطان. من والشعر واألدب
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2 ال��رج��اءُ تُ��ِق��لُّ ب��م��ن وَح��داه��ا ال��م��اءُ واح��ت��واه��ا ال��ُف��ل��ك ��ت ه��مَّ
3 ال��س��م��اءُ أك��ب��َرت��ه��ا ق��د س��م��اءً ـ��ه��ا ح��واَل��ي��ـ ال��ُع��ب��اب ذو ال��ب��ح��ُر ض��رب
4 ال��دأْم��اءُ ت��م��دُّه��ا ِش��ب��اًك��ا ِض األر ش��َرِك م��ن ال��م��ارق��ون ورأى
5 ال��ظَّ��ل��م��اءُ ك��أن��ه��ا ��ى ت��ت��دجَّ ج��ب��اٍل ف��ي َم��وائ��ًج��ا وج��ب��اًال
ال��ه��ي��ج��اءُ ُح��م��اتَ��ه��ا وه��اَج��ت ـ��ل ال��خ��ي��ـ ��ب��ت ت��أهَّ ك��م��ا ودويٍّ��ا
ال��ب��ي��داءُ ب��ه��ا م��اَج��ت ك��ِه��ض��اٍب أخ��رى ع��ن��د ��ٍة لُ��جَّ ع��ن��د ��ٌة لُ��جَّ
6 ال��خ��ف��اءُ أش��ب��اَح��ه��نَّ ي��ت��ولَّ��ى وح��ي��نً��ا ت��ل��وح َط��وًرا وَس��ف��ي��ٌن
7 ال��ُح��داءُ ي��ه��زُّه��نَّ ك��ال��ه��وادي ص��اع��داٌت َس��ي��ره��ا ف��ي ن��ازالٌت
ف��ض��اءُ ف��ال��َم��ض��ي��ق ش��ئ��َت وإذا َم��ض��ي��ٌق ف��ال��ف��ض��اء ش��ئ��َت إن ربِّ

للحكومة مندوبًا وكان ١٨٩٤م، سنة سبتمرب يف جنيف مدينة يف املنعِقد الدويل الرشقي املؤتمر يف قالها 1

فيه. املرصية
لها. وغنَّى ساقها بها: وحدا اإلبَل حدا 2

املوج. أو السيل ارتفاع العباب: 3
الهارب. هنا واملقصود مارق، فهو اآلخر، الجانب من وخرج فيها نفذ مروًقا: الرميَّة من السهم مرق 4

البحر. الدأماء:
أظلم. الليل: ى تدجَّ 5

سفينة. جمع السفني: 6
اإلبل. أثر يف الغناء الحداء: اإلبل. من رعيل أول الهوادي: 7



الشوقيات

8 واألن��واءُ ال��ري��اح ف��ي��ه��ا ـ��م��ة ال��رح��ـ واب��ع��ث ع��ص��م��ًة ال��ب��ح��َر ف��اج��ع��ل
واإلح��ي��اءُ ال��ح��ي��اة وأن��ت ـ��س األُن��ـ ب��ُع��َد إذا ل��ن��ا أُن��ٌس أن��ت
ألالءُ ج��ان��ب ك��ل ف��ي م��ن��ك ��ت ادَّل��ه��مَّ م��ه��م��ا ال��ب��ح��اَر ي��ت��ولَّ��ى
9 دع��اءُ ف��ذاك رَغ��ت م��ا وإذا ق��ي��اٌم ف��ذاك ع��َل��ت م��ا وإذا
س��واءُ وال��ب��س��اُط ف��ْه��ي ه��ي��ب��ًة خ��رَّت ج��اللُ��ك راَع��ه��ا ف��إذا
وث��ن��اءُ ت��ح��ي��ة ف��ي��ه ل��ك ك��ت��اٌب م��ن��ه��ا ال��ط��وي��ل وال��ع��ري��ض
10 ال��َوج��ن��اءُ زم��ان��ه��ا ب��نُ��ع��م��ى ـ��ج��ع تُ��ف��ـ ل��م ل��والك ال��ِب��ح��ار زم��اَن ي��ا
11 ال��م��اءُ ��راع ب��ال��شِّ وان��ق��اد أرض ال��ـ وج��ه ض��اق َوخ��ِده��ا ع��ن ف��ق��دي��ًم��ا
ي��ش��اءُ ف��ي��م��ا ال��وج��ود وق��ام ِق ال��ش��ْر إل��ى ال��ِب��ح��ار إم��رة وان��ت��َه��ت
ع��الءُ ي��ُج��زن��ا ف��ل��م وع��َل��ون��ا ِل��ب��اٍن نُ��خ��لِّ ف��ل��م وب��نَ��ي��ن��ا
أُس��راءُ ب��أَس��ره��م وال��ب��راي��ا ع��ب��ي��د ف��ال��م��ال��ك��ون وم��َل��ْك��ن��ا
ِب��ن��اءُ ال��زم��اِن ف��ي م��ص��َر ي��ُج��ز ل��م ف��غ��اَل��ى ف��ش��اَد ب��ن��ى ِل��ب��اٍن ُق��ل
12 ال��س��م��اءُ تُ��ن��ال وأن ��ا ُش��مٍّ ـ��ب��ال األج��ـ تُ��ن��َق��ل أن ال��م��م��ك��ن��ات ف��ي ل��ي��س
13 اآلن��اءُ ل��ب��أس��ه��ا ودانَ��ت َن ف��رع��و ع��زائ��م ع��ن ال��ج��نُّ أْج��ف��ل
ب��نَّ��اءُ ب��ن��ى وال ع��ص��ٌر ـ��ش��أ أن��ـ وال زم��اٌن ي��ِش��د ل��م م��ا ش��اد
َه��ب��اءُ وال��ق��رون وال��ن��اس ف��ْه��ي ف��ي��ِه ال��دي��ان��ات تُ��ن��ثَ��ر ه��ي��ك��ٌل
واإلم��س��اءُ اإلص��ب��اح ويُ��واَرى ال��ل��ي��ال��ي ف��ي��ه��ا ت��ح��طُّ وق��ب��وٌر
14 وال��ف��ن��اءُ وال��ِب��ل��ى وال��ج��دي��داِن م��ن��ه��ا وال��ك��واك��ب ال��ش��م��س تُ��ش��ِف��ق
َظ��ل��م��اءُ ِم��ل��ؤه��ا ال��ب��ْغ��ي ب��ي��ِد ِش��ي��َدت دع��ائ��ُم أن��ه��ا زع��م��وا
ال��ث��ن��اءُ ال��َح��س��ود ع��ل��ى ف��ص��ع��ٌب ُم��وا ال إذا ف��ي��ه��ا ال��ح��اس��دي��ن ف��اع��ِذر

األمطار. األنواء: 8
صوته. يف ضجَّ رغا: 9

الشديدة. الناقة الوجناء: 10
خطوها. وسعة الرسيع َسريها وخدها: 11

املرتفع. وهو أشم، جمع م: والشُّ جبل. جمع األجبال: 12
خائًفا. وفرَّ نفر أجفل: 13
والنهار. الليل الجديدان: 14
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األُس��راءُ وال��خ��الئ��ُق ـ��ِي��ي��ده��ا ت��ش��ـ ف��ي وال��رع��يَّ��ُة ال��ن��اُس ��ر ُدمِّ
وال��ذك��اءُ وال��نُّ��ه��ى وال��رأي ـ��م��ة وال��ح��ك��ـ وال��ع��دل ال��ق��ض��اء ك��ان أي��ن
يُ��س��ت��ض��اءُ ب��ه��ا ال��ت��ي وال��ع��ل��وُم م��ص��ٍر أع��زَِّة ِم��ن ال��ش��م��س وب��نُ��و
15 واف��ت��راءُ َخ��نً��ا وَدع��واه��ُم ـ��ن��ا آث��ي��ـ أص��اغ��ُر ادَّع��ى م��ا ف��ادََّع��وا
األع��داءُ ��ر تُ��س��خَّ أن ُس��بَّ��ًة وش��اُدوا س��اُدوا ل��ل��ذي��ن ورأَوا
ب��راءُ ف��خ��ار ي��ا م��ن��ك ف��أن��ا ف��خ��اٌر أتَ��وه م��ا غ��ي��َر ي��ُك��ن إن
16 أف��ي��اءُ ع��ن��ده��م وأي��ادي��ه بَ��ن��ي��ه ح��رُب وال��ده��ُر ِش��ع��ري ل��ي��ت
17 ده��اءُ ول��ل��ي��ال��ي ِص��ب��ان��ا ف��ي م��نَّ��ا ال��ل��ي��ال��َي داَخ��ل ال��ذي م��ا
األرزاءُ ب��ُم��ل��ك��ه ��ت وه��مَّ َن ف��رع��و ع��ل��ي��اءِ ف��وَق ال��ده��ُر ف��َع��ال
ج��اءوا18 ق��ب��ُل ِم��ن ال��رُّع��اة ث��ي��اِب ف��ي وك��ان��وا ال��ذئ��اُب أم��َره��ا أع��ل��نَ��ت
األج��زاءُ ��ت وان��ض��مَّ إل��ي��ه��م ـ��ِك ال��ُم��ل��ـ ِع��دا ِم��ن ش��ام��ت ك��لُّ وأت��ى
اْل��ت��ج��اءُ ال��ص��ع��ي��د ثَ��رى ف��ي ل��ه��ُم ب��ق��اي��ا إال ال��م��ال��ك��ون وم��ض��ى
ال��َع��ف��اءُ ال��بُ��ن��اة ب��ن��ى م��ا وع��ل��ى س��الٌم ال��بُ��ن��اة دول��ِة ف��ع��ل��ى
وتُ��س��اءُ ن��س��ِل��ه��ا ف��ي تُ��ؤذى ـ��وء ��ـ ال��سُّ ل��راِع��ي خ��ي��ر ش��اُة م��ص��ُر وإذا
إم��اءُ ف��ْه��ي ال��رج��ال ون��ف��وَس ع��ب��ي��ٌد ف��ْه��ي ال��رج��اَل أذلَّ ق��د
ال��دم��اءُ أراد إذا وي��س��ي��ٌر ِف��داُه ف��ال��رق��اُب ش��اء ف��إذا
19 وال��ج��ف��اءُ ال��ِق��ل��ى وألق��واٍم ورض��اُه ن��والُ��ه ول��ق��وٍم
ُغ��رب��اءُ أرض��ه��م ف��ي وف��ري��ٌق ب��م��ص��ٍر م��م��تَّ��ع��ون ف��ف��ري��ٌق
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حرب. كغنيمة إال بنعمة منه
الدُّهاة. ِفعل تفعل أي 17

أثر عىل بالبالد حلَّ الذي الضعف فرصة انتهزوا آسيا، من فاتحون الهكسوس: أو الرُّعاة ملوك 18

سنة يف فغَزوها األرشاف، طبقة بني امُللك عىل حدث الذي والتنازع عرشة، الثانية األرسة عهد انقضاء
١٦٧٥ق.م.

البغض. الِقىل: 19
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20 َم��ض��اءُ وف��ي��ه��ا ث��ورٌة ف��ل��ه��ا رض��اه��ا ف��اب��ِغ ال��ن��ف��وَس م��ل��ك��َت إن
ال��ُع��ق��الءُ ال��خ��الئ��ق ف��ك��ي��ف ـ��ِر األَس��ـ م��ن ل��ل��وث��وب ال��وح��ُش ي��س��ك��ن
ال��ض��ع��ف��اءُ يُ��ؤيَّ��د ل��ن وأْن َن س��ي��ُس��وُدو أْن ال��ظ��ال��م��ون يَ��ح��س��ب
أه��واءُ ِم��ث��ل��ه��م ول��ل��ده��ر ُروا ج��ا ِم��ث��ل��م��ا ج��وائ��ٌر وال��ل��ي��ال��ي

∗∗∗
واألض��واءُ ال��ص��ب��اُح م��ات ِق��ي��ل أن إل��ى ال��ظ��الم ف��ي م��ص��ر ل��ِب��ثَ��ت
ع��م��ي��اءُ ض��وءَه��ا ال��ل��ي��ُل ح��َج��َب ع��ي��ٍن ك��لُّ ع��ًم��ى، م��ن ذاك ي��ك��ن ل��م
ال��ن��داءُ ال��ق��ب��ور م��ن وأت��اه��م بَ��ِن��ي��ه��ا ال��وف��اءُ دع��ا ن��راه��ا م��ا
األق��ذاءُ َج��ف��ِن��ه��ا ع��ن وأُزي��َح��ت ف��أزاح��وا ال��ِع��دا ع��ن��ه��ا ل��يُ��زي��ح��وا
األب��ن��اءُ آب��ائ��ه��ا َم��ع��ال��ي ف��ي وق��اَم��ت ال��ق��دي��م ال��َم��ج��ُد وأُع��ي��َد
ُع��ظ��م��اءُ آب��اؤه ع��ظ��ي��ٍم م��ن ب��ع��ظ��ي��ٍم ت��ائ��بً��ا ال��ده��ر وأت��ى
21 ِف��داءُ ال��م��ل��وُك ولِ��َرم��س��ي��ٍس ح��دي��ثً��ا ال��م��ل��وك ف��ي َك��َرم��س��ي��َس َم��ن
ال��رج��اءُ إل��ي��ه ش��اَق��ه��ا أن ي��وَم س��ي��ت��ي ُص��ل��ِب ف��ي ال��ق��ل��وُب ب��ايَ��َع��ت��ه
ال��َغ��ب��راءُ ل��ه يَّ��نَ��ت وازَّ ـ��ب��ر األك��ـ ل��ل��م��ول��ِد ال��ُع��ب��اُد واس��ت��ع��دَّ
واآلالءُ اآلي��اُت ِص��ب��اه ف��ي وج��لَّ��ت ع��ه��ًدا س��ي��زوس��ت��ري��ُس ج��لَّ
اإلب��اءُ ال��غ��ش��وم ��ب��ا ال��صِّ وط��ب��ُع ـ��ُف��و ي��ع��ـ ال��ذي ال��ص��ب��يِّ ع��ن ف��س��ِم��ع��ن��ا
س��واءُ وال��م��ل��وُك ال��ن��اُس وه��ل س��واءً وال��م��ل��وَك ال��ن��اَس وي��رى
ك��ب��ري��اءُ ِب��ش��ِره دون ي��ُح��ْل ل��م ي��م��ش��ي ف��رع��وَن ال��ت��اري��ُخ وأران��ا

∗∗∗
22 ال��ن��ع��م��اءُ م��ه��ده��ا ف��ي ��َرت��ه ط��هَّ ��ا غ��ضٍّ ج ال��م��ت��وَّ ال��س��يِّ��ُد يُ��وَل��د

الرضيبة. يف نفاذه السيف: مضاء 20

مرص عرش وِيلَ املرصية، عرشة التاسعة األرسة ملوك أحد األول، سيتي ابن الثاني رمسيس هو 21

من اكتسبه ِلما األكرب برمسيس ويُعَرف امليالد، قبل ١٢٩٢–١٢٢٥ سنة من حكمه واستمرَّ صغري، وهو
الشهرة هذه له ن كوَّ والذي مرص، ملوك أعظم أنه يزعمون الناس من كثريًا جعلت التي الفائقة الشهرة

البالد. أنحاء جميع يف شيَّدها التي العديدة املباني تلك الكبرية
النضري. الغض: 22
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ش��ق��اءُ ول��ي��ًدا ن��اَل��ه وال ٌس ب��ؤ م��ي��الده ي��وَم ي��غ��يِّ��ره ل��م
23 ال��ُخ��ي��الءُ ط��ب��اَع��ه ت��ولَّ��ى ُه ت��ولَّ��و ال��م��م��لِّ��ق��ون م��ا ف��إذا
داءُ وْه��و م��س��ت��ع��ذَبً��ا ت��راه ل ال��َق��و زخ��رُف ف��ؤاده ف��ي وس��رى
24 م��س��اءُ ال��ص��ب��اح أب��َل��ُج وإذا ُغ��راٌب ال��ه��دي��ل أب��يَ��ُض ف��إذا

∗∗∗
ال��س��ف��ه��اءُ ي��ق��وده أن ش��ي��م��ًة وت��ع��اَل��ى ف��ط��رًة رم��س��ي��ُس ج��لَّ
وال��نُّ��ظ��راءُ األم��ث��اُل ي��نَ��ْل��ه ل��م م��ك��انً��ا ف��ن��اَل ل��ل��ُع��ال وس��م��ا
األح��ي��اءُ ت��ح��ت��ه ِم��ن ول��واءٌ م��ل��ًك��ا ب��األرض ي��ن��ه��ْض��َن وج��ي��وٌش
وال��ح��ك��م��اءُ ال��ق��ض��اة ي��ق��ول م��ا ف��ي��ه وال��ق��وُل يُ��س��اس ووج��وٌد
وال��ب��ق��اءُ ع��م��َره ن��ال ل��و ـ��ُخ��ل��د اْل��ـ ي��ودُّ ب��ن��اءٍ إل��ى وب��ن��اءٌ
25 وال��ش��ع��راءُ ال��ب��الد ف��خ��ُر ُه��وُر» و«ب��ن��ت��ا ال��ب��الَد تُ��ح��ِي��ي وع��ل��وٌم،
اإلط��راءُ ي��ب��ل��غ أو ي��وًم��ا ـ��وص��ُف اْل��ـ ي��ن��ال م��اذا س��ي��زوس��ت��ري��س إي��ِه
واألس��م��اءُ األل��ق��اُب ث��ن��اه��ا ـ��ص��ي تُ��ح��ـ أن ال��ع��ل��يَّ��ة ذاتُ��ك ك��بُ��َرت
26 آب��اءُ ��ح��ى وال��ضُّ وال��ش��م��ُس ـ��بَ��ُر ي��ك��ـ إذا وال��ه��الُل آم��وُن ل��ك
وال��رداءُ ع��ال��يً��ا وال��ع��رُش م��ص��ر وت��اَج��ا وال��ص��ع��ي��د ال��ري��ف ول��ك
وال��س��م��اءُ أرُض��ه ال��بَ��رُّ ول��ك ب��ح��ر ك��ل ف��ي ال��ُم��ن��ش��آُت ول��ك
رج��اءُ ف��ي��ك ال��ب��الد ِل��ُم��ل��ِك ـ��َل يَ��بْ��ـ ول��م ال��زم��اُن يُ��ب��ِل��ك ل��م ل��ي��ت
ب��ق��اءُ ال��زم��اِن م��ع ل��ح��اٍل م��ا ض��دٌّ ث��م ح��ال��ٌة ال��ده��ر ه��ك��ذا

∗∗∗

والِكْرب. الُعجب الخيالء: 23
وأنار. أرشق الصباح: وبلج الَحَمام. ذكر الهديل: 24

قديم. مرصيٌّ شاعٌر بنتاهور: 25

إليها أُشريَ التي اآللهة نسل امللوك أن يعتقدون القدماء كان وقد القدماء. اعتقاد يف الشمس إله آمون: 26
والقمر. بالشمس البيت هذا يف
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27 األن��ب��اءُ ب��ك ط��ن��ط��نَ��ت وال ـ��َز ق��م��ب��ي��ـ ي��وَم ي��ا ال��ت��اري��ُخ رع��اك ال
ال��َع��س��راءُ ال��ي��ُد األُم��َة ه��ذه ون��اَل��ت ف��ي��ك ال��دائ��رات داَرت
28 دواءُ إل��ي��ه إْن م��ا داءٍ أيُّ ل��م��ص��ٍر ج��نَ��ي��َت ��ا م��مَّ ف��ب��م��ص��ٍر
ش��ق��اءُ م��ن��ه ي��ج��دُّ وش��ق��اءٌ ُم��ِق��ي��م وب��ؤٌس خ��ال��د ن��ك��ٌد
29 األع��داءُ ال��ُم��ط��اع��ُة وال��م��ل��وُك ل��ك��س��رى وال��ب��الُد َم��ن��ف��ي��س يَ��وم
إغ��ض��اءُ ال��َق��ذى ع��ل��ى ول��م��ص��ٍر وي��ن��ه��ى ال��رق��اب ف��ي ال��س��ي��ُف ي��أم��ر
ال��ب��أس��اءُ ف��ؤاَده تُ��زل��ِزل ل��م ذل��ي��ًال ال��ع��زي��ز ب��ال��م��ال��ِك ِج��يءَ
ويُ��ج��اءُ َع��ن��وًة ال��ذل م��وق��ف ف��ي ب��ه��م يُ��راح إذ اآلَل يُ��ب��ِص��ر
30 وال��ح��ف��اءُ ُع��ريُ��ه��ا ال��ده��َر أزَع��َج ت��م��ش��ي ال��س��الس��ل ف��ي ف��رع��ون ب��ن��ُت
31 األم��راءُ خ��ل��ف��ه��ا س��اَر وال ـ��ُر ال��ده��ـ ب��َه��ودِج��ه��ا ي��ن��ه��ْض ل��م ف��ك��أْن

∗∗∗
32 اإلم��اءُ تُ��ردَّى ِم��ث��ل��م��ا ُردِّي��ت ��ا ل��مَّ ي��ن��ُظ��ر ال��ع��ظ��ي��م وأبُ��وه��ا
ال��ن��س��اءُ ت��ق��وم ك��م��ا ُق��وِم��ي ـ��ه��َر ال��نَّ��ـ إل��ي��ِك وِق��ي��ل ج��رًَّة أُع��ط��يَ��ت
33 ال��ض��رَّاءُ ��ه تَ��س��ت��رقَّ أن م��َع ال��دَّ وت��ح��م��ي اإلب��اءَ تُ��ظ��ِه��ر ف��م��َش��ت
34 ��اءُ ص��مَّ ص��خ��رٌة ال��َخ��ط��ب ب��يَ��ِد وأبُ��وه��ا ش��واخ��ٌص واألع��ادي

والظلم، العسف مسلك املرصيني يف وسلك ٥٢٥ق.م، سنة مرص عىل استوىل الُفرس، ملوك أحد قمبيز: 27

انترصت الذي اليوم هو قمبيز: ويوم ذلك. وغري املرصيني إله أبيس العجل وقتل والهياكل، املعابد وخرب
فيه أُخذ والذي ومنف، الفرما يف والعرشين السادسة األرسة ملوك آخر أبسمتيك جيوش عىل جيوشه فيه

صوَّت. وطنطن: سرتى. ما الذل من فأُذيَق أسريًا، امللك
ليس. بمعنى نافيٌة وما: زائدة. هنا إن: 28

الفرس، ملوك من ملك لكل لقب وكرسى: حينئٍذ. العاصمَة وكانت ذكرناها، التي منف هي منفيس: 29

قمبيز. به واملراد
نعل. وال ُخفٍّ بال امليش وُمدَّت): (مقصورة الحفا 30

النساء. َمحمل الهودج: 31
الرداء. تلبس أي ترتدى؛ أصلها وتُردَّى: الرداء. ألبسها أي اها: ردَّ 32

الشدة. اء: والرضَّ ملكه. ه: اسرتقَّ 33
عيناه. تطرف ال بحيث الناظر وهو شاخص، جمع شواخص: 34
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35 ال��ع��ن��ق��اءُ دم��ُع��ه وف��رع��وُن َن ف��رع��و دم��َع ل��ي��ن��ُظ��روا ف��أرادوا
ب��الءُ وال��س��ؤاُل ال��َج��م��َع ي��س��أل ف��ق��ر ث��وِب ف��ي ال��ص��دي��َق ف��أَروه
ال��وف��اءُ أراد ول��ك��ن��م��ا ـ��ك��ي يَ��ب��ـ َم��ن ك��ان وم��ا رح��م��ًة ف��ب��ك��ى
بَ��ل��واءُ وروََّع��ت زم��اٌن َر ج��ا وإن وال��م��ل��وك ال��ُم��ل��ك ه��ك��ذا

∗∗∗
وس��اءُوا36 ال��ب��الد ف��ي ال��ُف��رس دول��ُة س��اءَت ال��ُف��رس! دول��ة م��ا ت��َس��ْل��ن��ي ال
37 اإلع��الءُ ال��خ��رائ��ب وح��قُّ ـ��ه��ا تُ��ب��ل��ي��ـ ال��خ��رائ��ب ��ه��ا ه��مُّ أُم��ٌة
ان��ق��ض��اءُ ال��زم��اَن ل��ه��ا م��ا ذل��ًة وك��َس��ت��ه��ا ِع��زَّه��ا م��ص��َر س��َل��بَ��ت
38 إرواءُ ل��ه إْن م��ا ب��س��ي��ٍف ال��ل��ُه ف��ع��اَج��ل��ه��ا س��ي��ُف��ه��ا وارت��وى
39 ال��ب��ي��ض��اءُ ال��ي��ُد نَ��ي��ل��ه��ا ف��ي ـ��دَر إلس��ك��ن��ـ ك��ان��ت ل��ل��ِع��ب��اِد ِط��ل��ب��ٌة
واألم��راءُ ال��م��ل��وُك ت��ِش��ْده ل��م ب��ن��اءً ل��م��ص��َر إس��ك��ن��دٌر ش��اد
وال��ُح��ك��م��اءُ ال��طُّ��الُب وي��ح��جُّ إل��ي��ِه األن��اُم يَ��رح��ُل ب��ل��ًدا
اِاله��ت��داءُ ب��ِه ال��ذي وال��َم��ن��اَر ال��َم��ع��ال��ي ث��غ��َر ال��ب��ح��ر ف��ي ُع��م��ًرا ع��اش
ال��َع��الءُ إل��ي��ه ي��ن��ت��ه��ي ب��م��ا ـ��ب وال��ُك��ت��ـ ال��ك��ت��ائ��ب م��ن م��ط��م��ئ��نٍّ��ا
وال��ف��ه��م��اءُ ال��ف��ه��وم س��ن��اُه ف��ي ف��تَ��س��ري ل��ل��ب��الد ال��ض��وءَ ي��ب��ع��ث
40 وث��راءُ ص��ول��ٌة وال��ب��ح��ُر ـ��ُم��ل��ِك ال��ـ ع��زَّ يُ��ظ��ِه��رَن ال��ب��ح��ر ف��ي وال��ج��واري
41 ع��ل��ي��اءُ دول��ٌة األرض ف��ي ـ��ُم��وَس ولِ��بَ��ط��َل��ي��ـ ن��ع��م��ة ف��ي وال��رع��اي��ا

املنال. البعيد اليشء يف به ويُكنى الجسم، مجهول االسم معروف طائٌر العنقاء: 35
أنفسهم. الُفرس إىل هنا الضمري يعود 36

واآلثار. الهياكل بقايا هنا منها والغرض خرائب، وجمعها الخراب، موضع الخِربة: 37
نافية. وما: زائدة. إن: 38

مدينة وأنشأ الُفرس، حكم عىل وقىض ٣٣٢ق.م، سنة مرص افتتح الذي املقدوني األكرب اإلسكندر هو 39

اإلسكندرية.
السفن. الجواري: 40

إىل ٣٢٣ق.م سنة من استمرَّت التي البطالسة دولة س ومؤسِّ اإلسكندر، بعد مرص حاكم بطليموس: 41

كليوباترا. عهد يف سقطت إذ ٣٠٠ق.م؛ سنة
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42 ال��وف��اءُ ع��ل��ي��ه��ا ص��ع��ٌب أن��ث��ى ـ��ُم��ل��َك ال��ـ ه��ذا تُ��ض��يِّ��ع أن ال��ل��ُه ف��ق��ض��ى
ب��الءُ ب��أن��ث��ى وت��م��ه��ي��ُده ـ��ًدا ت��م��ه��ي��ـ ال��ش��ر إل��ى روم��ا تَ��ِخ��ذَت��ه��ا
اإلغ��واءُ األب��ال��َس وج��اَز ض األر ه��ذه ف��ي ال��ف��س��اُد ف��ت��ن��اَه��ى
43 ال��ن��س��اءُ ت��ج��رُّ ��ا م��مَّ َل��ربِّ��ي ي��ا أن��ث��ى ال��ب��ِري��ة ق��ي��ص��َر ض��يَّ��َع��ت
44 اِالتِّ��ق��اءُ ب��ِه ال��ذي وال��ُح��س��اَم ��ى ال��ُم��رجَّ روم��ا ك��ه��َف م��ن��ه ف��ت��نَ��ت
ال��ل��ق��اءُ وج��دَّ ال��وَغ��ى ه��وُل ج��دَّ م��ه��م��ا وال��ج��ح��اف��ِل ال��خ��ص��م ق��اه��َر
45 ه��ي��ف��اءُ ��ه ت��س��ت��رقُّ وال ـ��ث��ى أن��ـ ت��م��ل��ك��ه ل��ي��س َم��ن ف��أت��اه��ا
46 األه��واءُ ت��ق��وُده ال ال��ذي م��ا ُرو ِح��م��ى ح��ام��ي ال��دول��تَ��ي��ن ب��ط��ُل
47 ع��م��ي��اءُ وال��ه��وى ال��ُم��ل��ك ع��ن ـ��َع��ى األف��ـ ق��ب��ض��ِة ف��ي وْه��ي ال��ُم��ل��َك أخ��ذ
48 رق��ط��اءُ ال��ورى م��ن��ه��ا أراَح��ت ءَ ل��َرق��ط��ا ف��اع��ج��ْب ال��ح��ي��اَة س��ل��بَ��ت��ه��ا
ح��س��ن��اءُ ب��ق��ول��ه��م خ��دع��وه��ا ول��ك��ن نُ��ج��ًح��ا ب��ال��خ��داع تُ��ِص��ب ل��م
ال��ف��داءُ وق��لَّ ن��ف��ُس��ه��ا ص��ُغ��َرت ف��داءً وظ��نَّ��ت ن��ف��َس��ه��ا ق��ت��َل��ت
ال��دَّه��اءُ روم��ا والءِ ع��ن ص��دَّه��ا ه��الَّ ال��م��ك��اي��ِد ِك��ل��وبَ��ت��رَة َس��ل
األع��داءُ وه��ك��ذا ت��ش��ق��ى ه��ي وِب��روم��ا ت��أيَّ��َدت ف��ِب��روم��ا
وال��والءُ نُ��ص��ُح��ه��ا ال��س��ر ف��ي ف��اُه وا ط��ال��م��ا ال��ذي ال��ُم��ل��ك ول��روم��ا
َع��س��راءُ ال��ورى ذا دون م��ن ـ��ريِّ ال��م��ص��ـ ع��ل��ى ي��م��ي��ٌن م��ص��ًرا وت��ولَّ��ت

وهو يوليوس، قيرصان: بها هام وقد البطالسة، دولة من مرص حكمت ملكة آخر هي كليوباترا: 42

مع باالشرتاك أنشأ الذي وهو وأنطونيوس، له؛ صنيعة وكانت الرومانية، الجمهورية بموته انتهت الذي
عىل وانتصاره ملرص أكتافيوس لغزو سببًا بها األخري ُهيام كان وقد الرومانية، اإلمرباطورية أكتافيوس
وانتحر حية، صدرها عىل وضعت بأن فانتحرت بجمالها؛ قلبه يف تؤثِّر أن عبثًا حاولت التي كليوباترا،

أنطونيوس.
أنطونيوس. هنا: بقيرص املقصود 43

امللجأ. الكهف: 44
قيرص. أكتافيوس 45

الرشق. ودولة الغرب، دولة الدولتان: 46
كليوباترا. أي هي: 47

العكس. أو سوداء، نقٌط بياَضها يُخالط التي الحية الرقطاء: 48
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49 ال��دع��اءُ م��ص��ر أه��ل م��ن وع��ق��ي��ٌم ت��دع��و ح��ي��ن ق��ي��ص��ًرا األرُض تُ��س��ِم��ع
��اءُ ص��مَّ ف��أُذنُ��ُه م��ص��ٌر َدت��ه ن��ا ف��إن ال��ح��ق��وَق ال��ورى ويُ��ن��ي��ل
ب��الءُ ل��ل��ب��الء وال��ص��ب��ُر ل��ِك وأنَّ��ى ل��ل��ب��الء م��ص��ُر ف��اص��ِب��ري
اْل��ِت��ج��اءُ س��واه إل��ى م��ن��ه ل��ي��س إل��ي��ه تَ��ل��ت��ج��ي��َن ك��ن��ِت ال��ذي ذا

∗∗∗
50 أن��ب��ي��اءُ وال يُ��ه��ت��دى ب��ه��ا ـ��ٌب ُك��تْ��ـ ال أزم��اَن ال��ِع��ب��اَد ُش��ق��َت َربِّ
51 ال��زه��راءُ ال��ح��ق��ي��ق��ُة ج��َم��َع��ت��ه��ا ش��تَّ��ى م��ذاه��َب ال��ه��وى ف��ي ذه��ب��وا
ان��ت��ه��اءُ إل��ي��ك ب��ال��ُق��وى ف��ل��ه إل��ًه��ا ق��ويٍّ��ا ��ب��وا ل��قَّ ف��إذا
52 ِح��ب��اءُ م��ن��ك ال��ج��م��ال ف��إن ـ��ٍه ب��ت��نْ��ِزي��ـ ج��م��ي��ًال آث��روا وإذا
53 واإلي��م��اءُ ال��رم��وُز ف��إل��ي��ك ُغ��رٍّا ال��ت��م��اث��ي��َل أن��ش��ئ��وا وإذا
54 ��ن��اءُ ال��سَّ وم��ن��ك ��ن��ا ال��سَّ ف��م��ن��ك بً��ا أرب��ا ال��ك��واك��َب ق��دَّروا وإذا
وال��نَّ��م��اءُ ُح��س��نُ��ه نُ��ع��م��اك ث��اِر آ ف��ِم��ن ال��ن��ب��اَت ألَّ��ه��وا وإذا
55 ��اءُ ال��ش��مَّ ال��ج��الل��ة ف��ال��م��راد س��ج��وًدا ال��ج��ب��اَل ��م��وا ي��مَّ وإذا
واألن��واءُ وال��ع��اص��ف��اُت ـ��م��اك األس��ـ م��ع ال��ب��ح��اُر تُ��ع��بَ��د وإذا
واآلب��اءُ واألم��ه��اُت ح��اُم واألر واألرض ال��س��م��اء وس��ب��اُع
56 إم��اءُ وال��م��ؤنَّ��ث��اُت ��ٌع ُخ��ضَّ ع��ب��ي��ٌد ال��ُم��ذكَّ��راُت ِل��ُع��الك

وراءه. خري ال أي عقيم: 49

األنبياء. عىل تنزلت التي اإللهية الكتب بالكتب: واملراد هاجه. إليه: الحب شاَقُه 50

أمرهم أول يف فكانوا املرصيني؛ قدماء ديانة تنوَّعت ولقد وتوحيده. هللا وجود هي الزهراء: الحقيقة 51
صارت برموٍز اإلله هذا لصفات رمزوا ثم خاص، برمٍز قبيلة كل له ورمزت واحد، إلٍه بوجوِد يعتقدون
والقمر كالشمس حياتهم يف محسوس تأثريٌ لها التي الطبيعية الكائنات عبدوا ثم معبودات، بعدئٍذ
ذلك. إىل وما والكلب والقط (أبيس) الِعجل فعبدوا الحيوان، أجساد يف اآللهة بحلول اعتقدوا ثم والنيل،

العطاء. والحباء: التقديس. التنزيه: 52
اإلشارة. واإليماء: الرمز 53

الرفعة. والسناء: الضوء. السنا: 54
الرفيعة. الشماء: 55

مذكًرا. اآللهة هذه من كان ما املذكرات: 56
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ض��ي��اءُ ف��ْه��و ال��ِح��ج��اُب ع��ن��ه ش��فَّ س��رٌّ وال��ف��ض��ي��ل��َة ال��ُخ��ل��َق ج��َم��ع

∗∗∗
57 ال��ب��ي��ض��اءُ ال��ي��ُد ل��ه��ا َم��ن ال��نَّ��دى ـ��ِس إلي��زي��ـ ال��زم��ان ف��ي م��ص��ُر س��ج��َدت
58 ُرخ��اءُ ف��ال��ري��اُح ال��ب��ح��َر ت��ِل أو نُ��ض��اٌر ف��ال��ب��الُد ال��بَ��رَّ ت��ِل إْن
59 ذُك��اءُ ف��ي��ه ف��ْه��ي األُف��َق ت��ِل أو ع��ض��ٍو ك��ل ف��ي ف��ْه��ي ال��ن��ف��َس ت��ِل أو
األش��ي��اءُ ت��ُك ل��م ��دِت ت��وحَّ أن ل��وال ال��ك��ون ربَّ��َة إي��زي��س ِق��ي��َل
س��م��اءُ رأت��ِك وال أرٌض ـ��ِص��رِك تُ��ب��ـ ف��ل��م ُح��ْج��بً��ا األن��واَر واتَّ��خ��ذِت
واإلخ��ف��اءُ اإلظ��ه��ار وأن��ِت ـ��ف��ى أخ��ـ وم��ا ال��وج��وُد أظ��ه��َر م��ا أن��ِت
60 أول��ي��اءُ ك��ل��ه��م واب��ن��اه ـ��ري��ُس أوزي��ـ وال��ُم��ح��بَّ��ب آب��ي��ُس ل��ِك
إدن��اءُ ل��ه ال َم��ن يُ��دن��ي ـ��ث��ي��ُل وال��ت��م��ـ ذاتُ��ِك ل��ل��ع��ي��ون ُم��ث��َل��ت
ال��ُق��دم��اءُ ُح��بِّ��ِك ف��ي وت��الُه م��ص��ر ب��ع��د م��ن ال��ي��ون��اُن وادَّع��اِك
ال��غ��رَّاءُ إي��زي��ُس��ه��ا م��ن��ه��ا ِق��ي��ل م��ص��ٍر َم��ف��اخ��ُر م��ا ِق��ي��ل ف��إذا

∗∗∗
ال��رج��اءُ واس��ت��ب��اه��ا ال��خ��وُف ن��اَل��ه��ا ِص��ب��اه��ا ف��ي ع��ق��ولُ��ن��ا ه��ِذي َربِّ
األع��ض��اءُ ب��ُح��بِّ��ك وق��اَم��ت ـ��ُل ال��رُّس��ـ ت��أت��َي أن ق��ب��ل ف��ع��ِش��ق��ن��اَك
61 اه��ت��داءُ إل��ي��َك يَ��خ��ُط��ن��ا ل��م ـ��ج��ه��ِل ال��ـ ظ��الُم ف��ل��وال ��رى ال��سُّ ووص��ْل��ن��ا
األس��م��اءُ ل��ك ان��ت��َه��ت م��وس��ى ج��اءَ ��ا ف��ل��مَّ ش��تَّ��ى األس��م��اءَ وات��خ��ذن��ا
62 ال��س��ع��داءُ ال��ع��ص��ا إل��ى واط��م��أنَّ��ت ب��ِس��ح��ٍر ِس��ح��ًرا ال��زم��اِن ف��ي ��ن��ا ح��جَّ
اآلراءُ ��ر تُ��ح��قَّ وأال ـ��ُل ال��ع��ق��ـ يُ��ك��َرم أن اإلل��ُه وي��ري��د
ال��وف��اءُ يُ��رَج��ى ال��ِك��رام وع��ن��د ٍف وا ل��ه م��وس��ى أنَّ ف��رع��وُن ظ��نَّ

القدماء. آلهة من إلهة إيزيس: 57
لينة. ورخاء: الذهب. النضار: 58

الشمس. أسماء من ذكاء: 59

القدماء. اعتقاد يف الشمس إله هو وأوزيريس: قدَّمنا. كما القدماء، معبود أبيس، الِعجل هو آبيس: 60
يُجاوزنا. لم يُخطنا: ولم ليًال. ري السَّ الرسى: 61

بالُحجة. غلبه ه: حجَّ 62
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ال��ج��زاءُ ال��ج��زاءِ ض��دَّ س��ي��أت��ي أْن ربَّ��ى ي��وَم ح��س��اب��ه ف��ي ي��ُك��ن ل��م
األن��ب��ي��اءُ ل��غ��ي��ره ال ت��ف��ي ول��ل��ه ي��ع��قَّ أن ال��ل��ُه ف��رأى
وان��ت��م��اءُ ن��س��ب��ٌة ك��ان إن م��ص��ُر وم��وس��ى ان��ت��م��اء، ع��ن��د م��وس��ى م��ص��ُر
63 ال��ل��واءُ ال��ك��ل��ي��ِم ب��ال��س��يِّ��د ُه��زَّ م��ه��م��ا ال��م��ؤيَّ��د ف��خ��ُره��ا ف��ِب��ِه
ال��َج��ف��اءُ م��ن��ه��ا ال��ك��ب��ي��ر ف��ح��ظُّ ال��ش��كِّ س��اع��ِة ف��ي ج��َف��ت��ه ق��د ت��ك��ن إن
واألب��ن��اءُ ال��دي��اُر وتَ��ش��ق��ى س ال��ن��ا ب��ه��ا يَ��ش��ق��ى ل��ل��ب��الد خ��لَّ��ٌة
ال��ُع��ظ��م��اءُ يُ��ن��بَ��ذ أن وع��ظ��ي��ٌم ك��ب��ي��ٌر يُ��ص��ان أال ف��ك��ب��ي��ٌر

∗∗∗
وال��ح��ي��اءُ وال��ُه��دى وال��ُم��روءاُت ع��ي��س��ى َم��ول��ِد ي��وَم ال��رِّف��ُق ُول��د
األرج��اءُ ال��ث��رى ِم��ن ب��َس��ن��اه وض��اءَت ب��ال��ول��ي��د ال��ك��ون وازده��ى
ال��ض��ي��اءُ ال��وج��ود ف��ي ال��ف��ج��ر م��ن ـ��ري ي��س��ـ ك��م��ا ال��م��س��ي��ح آي��ُة وس��َرت
��اءُ وضَّ بَ��ًه��ا م��ائ��ٌج ف��ال��ث��رى ن��وًرا وال��ع��وال��َم األرَض ت��م��أل
ِدم��اءُ ال غ��زوٌة ال ُح��س��اٌم ال ان��ت��ق��اٌم ال ص��ول��ٌة ال وع��ي��ٌد ال
64 ال��س��م��اءُ ال��ت��راب ع��ن ن��ابَ��ت م��لَّ ��ا ف��ل��مَّ ال��ت��راَب ج��اَور م��َل��ٌك
ض��ع��ف��اءُ ل��ه ��ٌع ُخ��ضَّ ��ٌع ُخ��شَّ ش��ي��وٌخ اإلل��ه ف��ي وأط��اَع��ت��ه
وال��ع��ق��الءُ وال��ع��ق��ول رس��م��وا م��ا إل��ى وال��م��ل��وك ال��ن��اُس أذع��َن
إرس��اءُ ش��اط��ئ ك��ل وع��ل��ى أرض ك��ل ع��ل��ى وق��ف��ٌة ف��ل��ه��م
65 ح��ك��م��اءُ ب��ث��ي��ب��ٍة رج��اٌل ه��م لُ��ق��ي��ا ف��أح��س��ن ث��ي��ب��ًة دخ��ل��وا
66 ال��ُف��ه��م��اءُ ال��ح��ق��ائ��َق ي��ن��ال أن وس��ه��ٌل ذاُق��وا ح��ي��ن ال��س��رَّ ف��ِه��م��وا
وب��ه��اءُ َرون��ٌق ال��دَّي��ر وإذا َدي��ٌر ال��م��ق��دَّس ال��ه��ي��ك��ل ف��إذا
67 وال��ب��ط��ح��اءُ ال��ث��راء ون��ي��ل ـ��ُس وم��ن��ف��ي��ـ ل��ع��ي��س��ى ث��ي��ب��ٌة وإذا

خذل. مهما واملراد: انقض، الكوكب: هز 63

السماء. إىل رفعه إىل يشري 64

القديمة. مرص عواصم من عاصمة ثيبة: 65

املسيح. دين عىل هللا عبادة رس أي الرس: 66
الحىص. دقاق فيه املاء َمسيل البطحاء: 67
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األن��ب��ي��اءُ ال��ح��ق��ي��ق��ة وم��ل��وُك ل��ربِّ��ي وال��ف��ض��اء األرض إن��م��ا
وال��والءُ ل��ه��م ال��ه��وى وك��لُّ ه��م رع��اي��ا م��ن خ��ال��ًص��ا ال��ُح��بُّ ل��ه��ُم
أش��ق��ي��اءُ يُ��ن��ِك��رون��ه ب��م��ا ه��م ق��وٌم ال��دي��ان��اِت يُ��ن��ِك��ر إن��م��ا
68 ال��َف��ن��اءُ داؤُه��نَّ ك��ال��ن��اس الُت وال��دَّو ال��ق��ي��اص��ر دول��ُة ه��ِرَم��ت
69 ال��ن��داءُ أت��اه��ا إن األق��ال��ي��م ُل م��ا وال ال��ب��الُد ع��ن��ه��ا تُ��غ��ِن��ي ل��ي��س
70 ال��َع��ص��م��اءُ ث��ي��ب��ُة َوِس��ي��م��ت��ه ـ��ن��ا آث��ي��ـ ق��ب��ُل ِم��ن ن��اَل م��ا روم��ا ن��اَل
ب��ق��اءُ ِل��نُ��ع��م��ى م��ا ب��ع��ُد وِم��ن ـ��ُل ق��ب��ـ ِم��ن ال��َم��م��ال��ِك ف��ي ال��ل��ه ُس��نَّ��ُة

∗∗∗
71 اإلدج��اءُ ال��ب��ِري��َة وع��مَّ ُب وال��غ��ر ق��ي��ص��ر ب��ع��د ال��ش��رُق أظ��ل��َم
وال��ُج��ه��الءُ ف��ي��ه ال��ج��ه��ُل ي��ف��ت��ُك ُم��ت��م��اٍد ض��الل��ه ف��ي ف��ال��ورى
72 ��اءُ ص��مَّ ص��خ��رٌة أو ش��ه��اٌب أو ش��خ��ٌص ف��ْه��و ِض��لَّ��ًة ال��ل��َه ع��رَّف
األه��واءُ ل��ه ان��ت��َه��ت ح��ت��ى ث��ان األو ه��وى ال��ن��ف��وس ع��ل��ى وت��ولَّ��ى
ال��دم��اءُ ال��خ��ط��اي��ا تَ��غ��س��ل وأن ـ��ف ��ي��ـ ب��ال��سَّ ��ر تُ��ط��هَّ أن ال��ل��ه ف��رأى
ِف��داءُ ل��ب��ع��ٍض أع��ض��ائ��ه��ا ب��ع��ض ِم��راٌض وْه��ي ال��ن��ف��وُس وك��ذاك
األغ��ب��ي��اءُ ب��ال��َغ��ب��اوة ش��ِق��يَ��ت ول��ك��ن ال��ع��ب��ي��َد ال��ل��ُه يُ��ع��اِد ل��م
ال��ج��زاءُ ي��ُه��ول أن ال��ع��دل ف��ِم��ن وه��اَل��ت ال��ذُّن��وُب ج��لَّ��ت وإذا
األن��ب��اءُ ب��أح��م��َد ��َرت��ه��ا ب��شَّ ��ا ل��مَّ ال��ع��وال��م ف��ي ال��ن��وُر أش��رَق
واألس��م��اءُ ال��ع��ل��وُم إل��ي��ه َح��ى ال��ُم��و وال��بَ��ش��ر ��يِّ األُمِّ ب��ال��ي��ت��ي��م
73 األق��وي��اءُ ِم��راِس��ه ف��ي ت��ِع��بَ��ت ض��ِع��ي��ًف��ا ت��ولَّ��ت إن ال��ل��ه ق��وَُّة
ال��ُف��ص��ح��اءُ وق��وُم��ه ُم��ب��ي��نً��ا ـ��ُق ال��نُّ��ط��ـ آي��تُ��ه ال��ُم��رَس��ل��ي��ن أش��َرُف

الِكَرب. أقىص بلوغ والهرم: الرومانية. الدولة القيارص: دولة 68

الفناء. نداء النداء: 69
والعذاب. الرش يف يُستعمل ما وأكثر إياه، كلَّفه األمر: سامه 70

الظالم. اإلدجاء: 71
الكوكب. عىل يُطَلق وقد ساطعة، ناٍر من شعلة والشهاب: ضالًال. ضلة: 72

واملعالجة. املأخذ بمعنى هنا املراس: 73
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ال��بُ��ل��غ��اءُ ن��ح��َوه ال��َخ��ل��َق س��بَ��ق ح��ت��ى ال��ُغ��رِّ ب��ال��ن��واب��غ ي��ُف��ْه ل��م
74 وال��نُّ��ص��راءُ األع��واُن ول��بَّ��ى ال��لُّ��بِّ ُم��ن��ق��ادَة ال��ع��ق��وُل وأتَ��تْ��ه
75 ل��واءُ ش��ت��اتَ��ه��نَّ ي��ؤلِّ��ف ل��م ف��وض��ى وال��س��رائ��ُر ل��ل��ن��اس ج��اء
وراءُ وال��ص��واُب وال��ح��قُّ ال��ل��ه وش��رُع ُم��س��ت��ب��اٌح ال��ل��ه وِح��م��ى
وارت��ق��اءُ ال��ث��رى إل��ى وه��ب��وٌط وَرواٌح ج��ي��ئ��ٌة ف��ِل��ج��ب��ري��ل
وال��َج��وزاءُ ال��ن��ج��وُم ُس��ِل��بَ��ت��ه ن��وٌر ج��ن��اَح��ي��ه ف��ي األف��ُق يُ��ح��َس��ب
76 ي��ش��اءُ َم��ن ب��ه يَ��ه��دي ض��ي��اءً ال��ل��ُه أرس��َل��ه��ا ال��ُف��رق��ان آُي ت��ل��ك
ال��ض��ي��اءُ ال��ض��ي��اءَ يَ��ن��س��خ ك��م��ا ـ��ل وال��رُّس��ـ ال��ن��ب��ي��ي��ن ُس��ن��َة ن��س��َخ��ت
ُرح��م��اءُ ب��ي��ن��ه��م ال��َخ��ص��م ع��ل��ى ءُ ا أش��دَّ ِك��راٌم ُغ��رٌّ وح��م��اه��ا
77 وال��ع��ل��م��اءُ ال��ع��ل��وُم وتَ��ئ��وُل إل��ي��ه��ا ال��ب��ي��اُن ي��ن��ت��ه��ي أُم��ٌة
��ن��اءُ وال��سَّ ��ن��ا ال��سَّ ب��ه م��ط��م��ئ��نٍّ ب��أُف��ٍق واط��م��أنَّ��ت ال��ن��ج��َم ج��اَزت
78 وال��ذك��اءُ أه��َل��ه��ا ال��رُّش��ُد ج��اَوَر ألرٍض ال��رك��اَب ح��ثَّ��ت ُك��لَّ��م��ا
ال��ض��ع��ف��اءُ ح��ق��وَق��ه��ا ون��اَل��ت ـ��ُل ال��ف��ض��ـ وس��م��ا ب��ي��ن��ه��م ال��ح��قُّ وَع��ال
ت��ش��اءُ َم��ن إل��ى ِدي��ن��ه��ا م��ن ـ��زاَن وال��ِم��ي��ـ وال��وس��ي��ل��َة ال��ن��ج��َم ت��ح��م��ُل
ال��دواءُ وْه��و ال��وج��ود ط��بُّ ه��و ن��ظ��اًم��ا م��ن��ه ال��وج��وَد وتُ��ن��ي��ل
واألع��داءُ وال��ج��اح��دون س��نَّ م��ا إل��ى وال��ع��ص��وُر ال��ن��اُس ي��رج��ُع
األذك��ي��اءُ وي��ش��ت��ه��ي ذَُووه��ا َه��مَّ إن ال��ع��زائ��ُم ت��ش��ت��ه��ي م��ا ف��ي��ه
ش��ق��اءُ ال��ش��ق��اءَ آثَ��ر ولِ��َم��ن ن��ع��ي��ٌم ال��ن��ع��ي��َم ح��اَول ف��ِل��َم��ن
79 ال��ب��ي��داءُ تُ��ن��ِج��ب أن ع��ج��ي��بً��ا ء وال��م��ا ال��ظ��ل بَ��ن��ي ِم��ن ال��ُع��ج��ُم أيَ��رى
ال��ه��ي��ج��اءُ آس��اَده��ا ت��راه��ا ءَ ه��ي��ج��ا آس��اَد ال��خ��ي��اُم وتُ��ِث��ي��ر

العقل. من ذكا ما اللب: 74
املتفرِّق. الشتات: 75
آية. جمع اآلي: 76
ترجع. تئول: 77

ألرض. انتقلت كلما واملراد: تُِرسع، أن عىل اإلبل حضَّ أي الركاب: حثَّ 78

نجيبًا. ولًدا َولد الرجل: أنجب 79

39



الشوقيات

وال��ف��ض��اءُ أَس��ِره��ا ف��ي ُط��رٍّا أرُض ال��ـ ح��ت��ى ال��س��واع��د ع��ل��ى أن��اَف��ت م��ا
80 وال��ح��م��راءُ وال��غ��رب وم��ص��ٌر د وب��غ��دا وال��ِب��ح��ار ال��ص��ي��ُن ت��ش��ه��ُد
ال��غ��رَّاءُ وال��م��ل��ُة ف��ي��ه��ا ش��اَد ��ا م��مَّ وال��ض��اُد ال��ب��الِد ك��ع��م��ِرو َم��ن
81 اإلي��واءُ دأبُ��ه ال��ظ��لِّ ض��اِف��َي ِج��س��اًم��ا رك��نً��ا ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن ش��اَد
ال��ُخ��ل��ف��اءُ وق��ام��ت ف��اط��م��أنَّ��ت ف��ي��ِه ال��خ��الف��ُة ق��ام��ت ط��ال��م��ا
ُض��ع��ف��اءُ ه��ُم إذ ال��دِّي��ن وبَ��نُ��و إل��ي��ِه ب��ال��رج��اء ال��دِّي��ُن وان��ت��ه��ى
82 وال��ثَّ��واءُ ص��ف��َوه ال��تَّ��رُك غ��يَّ��ض ع��زٍّ ب��ق��يَّ��َة ي��ُص��ن ي��ُص��ن��ه َم��ن
��اءُ وضَّ َل��ن��يِّ��ٌر ع��م��ًرا إنَّ ع��م��ٍرو ُم��ن��ِص��َف ك��ن��َت إن ع��م��ًرا ف��اب��ِك
أف��ري��ق��اءُ ي��ق��ت��ن��ي��ه ِل��َم��ن ـ��ُل وال��نِّ��ي��ـ ب��ال��نِّ��ي��ل ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن ج��اَد
83 إزراءُ ل��ه��ا ��ه ِرقِّ وف��ى ـ��ُل ال��نِّ��ي��ـ ُح��رِّر إذا ش��أنً��ا ت��ع��لُ��و ف��ْه��ي

∗∗∗
84 ج��زاءُ ل��ل��رج��ال ال��م��دح ف��ِم��ن وام��َدْح أي��وب آل ال��ُغ��رَّ واذُك��ر
85 ��ل��ح��اءُ ال��صُّ األِع��زَّة ال��م��ل��وك ـ��ض ال��ِب��ي��ـ وال��ن��ف��ر اإلس��الم ُح��م��اُة ه��م
��اءُ ش��مَّ ق��ل��ع��ٌة وِب��بُ��ل��بَ��ي��َس ِح��ص��ٌن ب��ال��ص��ال��ح��ي��ة ي��وٍم ك��لَّ
َح��م��راءُ ع��ظ��ي��م��ٌة ن��اٌر ـ��ف��اِن ��ي��ـ ول��ل��ضِّ داٌر ل��ل��ع��ل��م وب��م��ص��ٍر
86 وثَ��واءُ ِق��ًرى وألَس��راه��ُم ق��ت��ٌل أي��وب آل وألع��داءِ
87 واإلس��راءُ ال��َم��س��ج��دان ه��و َم��ن وي��دري ص��الٌح َم��ن ال��دِّي��ُن ي��ع��رُف

باألندلس. مشهور قٌرص الحمراء: 80
العظيم. الجسام: 81
اإلقامة. الثواء: 82

عابه. عمله: عليه أزرى 83
سنة إىل ١١٧١ سنة من مرص وحكمت األيوبي، الدين صالح سها أسَّ التي األيوبية الدولة إىل يشري 84

١٢٥٠م.
ِبيض. والجمع النجم، أو السيف األبيض: 85

اإلقامة. والثواء: الضيافة. الِقرى: 86
األيوبي. الدين صالح صالح: 87
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النيل وادي يف الحوادث كبار

اِالح��ت��م��اءُ ب��ِه ال��ذي وِح��م��اه ِح��ص��نً��ا ك��ان ال��ذي ِح��ص��نُ��ه إن��ه
وال��ن��س��اءُ ق��وُم��ه ال��غ��رُب وم��ش��ى وال��ح��ام��لُ��وه ال��ص��ل��ي��ُب س��اَر ي��وَم
ال��دم��اءُ ف��ي��ه��ا ت��ثُ��ور وق��ل��وٍب األم��ان��ي ف��ي��ه��ا ت��ُج��ول ب��ن��ف��وٍس
ج��اءُوا ب��ال��ح��ق ال��ذي��ن ودي��ِن ِس وال��ن��ا ل��ل��ح��ق ال��دم��اَر يُ��ض��ِم��رون
ال��ب��نَّ��اءُ ب��ال��ق��ن��ا ش��اَد م��ا ـ��ب��اِن ��ل��ـ وال��صُّ ب��ال��ت��الوة وي��ه��دُّون
88 ِخ��ب��اءُ ب��ي��ن��ه��نَّ ل��ل��دِّي��ن نُ��صَّ ص��دٍق ع��زائ��ُم ��ت��ه��ُم ف��ت��ل��قَّ
ال��ض��ي��اءُ ال��ظ��الَم م��زَّق ِم��ث��ل��م��ا أرض ك��ل ع��ل��ى ج��م��َع��ه��م م��زََّق��ت
89 رج��اءُ ل��ل��رع��اي��ا ف��ي��ه وم��ا ـ��ُه ف��ردَّت��ـ ال��م��ل��وِك أم��َرَد وس��بَ��ت
ال��ِف��داءُ أذاه��ا ِم��ن يُ��خ��لِّ��ص��ه ل��م أذاُه ِه��ي��َب ال��م��ل��ي��ك انَّ ول��َو
األع��داءُ ي��ق��ول��ه م��ا ال لُ��وَن ال��خ��ا وال��ع��رُب ال��م��س��ل��م��ون ه��ك��ذا
أن��ب��اءُ ل��ن��ا ال��ورى ف��ي وِب��ه��م ال��ل��ي��ال��ي ِن��ْل��ن��ا ال��زم��ان ف��ي ف��ِب��ه��م
وال��ب��ق��اءُ ع��ن��ده��ا ال��م��وُت ي��س��ت��وي ن��ف��وٍس ف��ي ح��ي��ل��ٌة ل��ل��ذل ل��ي��س

∗∗∗
أس��اءُوا أم أح��س��نُ��وا ال��ن��اُس ف��ي��رى يُ��ط��اُع��وا ل��م إن��ه��م ال��تُّ��رَك واذُك��ر
90 َع��س��راءُ دول��ٌة ال��ده��ر ف��ي وْه��ي ع��ن��ه��م ال��ج��راك��س دول��ُة ح��َك��َم��ت
��اءُ ص��مَّ آل��ٌة م��ص��ر ف��ي ـ��رِك ال��تُّ��ـ «ب��اش��ا» ف��ـ م��ن��ه��م ب��األم��ر واس��ت��ب��دَّت
َه��ب��اءُ ف��ْه��ي ُم��ن��ِج��زي��ن ل��ه��ا ن��وا ك��ا م��ا م��واع��ي��َد م��ن ال��م��اَل ي��أخ��ذ
91 ال��رِّض��اءُ أق��لَّ��ه��نَّ يَ��رض��ى ل��ي��س ب��أم��وٍر ال��رض��ا وي��ُس��وم��ون��ه
وَده��اءُ ح��ك��م��ٌة وال��ُم��داراُة م��ن��ه��م ال��غ��َد ل��ي��ع��ِص��م ف��يُ��داري

∗∗∗

ثالثة. أو عموَدين ويكون شعر، أو صوف أو وبر من يُعمل ما والخباء: رَفعه. اليشءَ: نَصَّ 88

توران أَرسه الصليبيني، أبطال من وكان فرنسا، ملك التاسع لويس امللوك: وأمرد أََرسه. العدو: سبى 89

فرنك. ١٠٠٠٠٠٠٠ بمبلغ وعساكره أهله وبقيَة نفسه فدى ثم الفاصلة، املنصورة موقعة يف شاه
ظاملة. شديدٌة أي وعرساء: املماليك. الجراكس: 90
الرش. يف يكون ما وأكثر إياه، كلَّفه األمر: سامه 91
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الشوقيات

92 ِظ��م��اءُ ال��ن��س��وُر ق��وُم��ه ح��ول��ه ن��ه��بً��ا األرَض ي��ن��ه��ُب ال��نَّ��س��ُر وأت��ى
وال��س��م��اءُ ال��ث��رى ع��رُض��ه��ا دول��ًة ع��ل��ي��ه يَ��ش��ي��د أن ال��نِّ��ي��َل ي��ش��ت��ه��ي
األق��وي��اءُ ال��ق��ي��اص��ُر ورآه��ا ال��ل��ي��ال��ي ف��ي ب��ه��ا ُروم��ٌة ح��َل��َم��ت
93 ال��ع��ل��م��اءُ س��ودانَ��ه��ا وت��راَم��ت ت��ت��واَل��ى ُرْس��لُ��ه��م م��ص��َر ف��أتَ��ت
األن��ب��اءُ ُروم��َة ِم��ن ألتَ��ت��ه��م ُروم��ا ال��ف��رن��س��ي��ُس اس��ت��ش��ه��َد ول��و
ال��وب��اءُ وأنَّ��ا ��ه��ا س��مُّ أن��ن��ا ت��ولَّ��ت ق��د دول��ة ك��لُّ ع��ِل��َم��ت
ال��ُك��ب��راءُ ُق��وَّاُده ولَّ��ت ـ��ي��وُن ن��اب��ل��ـ وال��م��م��ال��ِك ال��ع��ص��ِر ق��اِه��ُر
ال��َع��ل��ي��اءُ أُن��اَس��ه��ا أط��اَش��ت ـ��ُل ق��ب��ـ وِم��ن ط��ي��ًش��ا وراح ط��ي��ًش��ا ج��اءَ
اس��ت��ه��زاءُ س��ك��وتُ��ه��ا ل��ك��ْن ـ��راُم األه��ـ ع��يَّ��ره��ا ي��وَم ع��ن��ه س��ك��تَ��ت
94 ال��ل��واءُ أي��ن ال��ج��ي��وُش ف��أي��ن ل��و» «وات��ر ت��ل��ك أْن إل��ي��ه تُ��وِح��ي ف��ْه��ي

بونابرت. نابليون النرس: 92
بعًضا. بعضهم رمى القوم: ترامى 93

اإلنجليزي القائد وولنجتون نابليون بني َرحاها دارت موقعٌة ١٨١٥م): سنة يونيو ١٨ (يف واترلو 94

املوقعة هذه يف نابليون هزيمة نتائج من وكان الرويس، القائد بلوخر بمساعدة األخري فانترص الشهري،
حياته. من الباقية البقية قىض حيث هيالنة»، «سنت جزيرة إىل ونفيُه أَُرسه
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النبوية اهلمزية

وث��ن��اءُ ��ٌم ت��ب��سُّ ال��زم��ان وف��ُم ض��ي��اءُ ف��ال��ك��ائ��ن��اُت ال��ُه��دى ُول��د
1 بُ��ش��راءُ ب��ه وال��دن��ي��ا ل��ل��دِّي��ن ح��وَل��ُه ال��َم��الئ��ُك وال��م��ألُ ال��رُّوُح
2 ال��َع��ص��م��اءُ ��درُة وال��سِّ وال��ُم��ن��ت��ه��ى تَ��زده��ي وال��ح��ظ��ي��رُة ي��زُه��و وال��ع��رُش
3 غ��نَّ��اءُ ش��ذيَّ��ٌة ب��ال��ت��رج��م��ان ال��رُّب��ا ض��اح��ك��ُة ال��ُف��رق��ان وح��دي��ق��ُة
4 ُرواءُ ال��ب��دي��ع وال��ق��ل��ُم وال��لَّ��وُح س��ل��س��ٍل ِم��ن س��ل��س��ًال يَ��ق��ط��ر وال��وح��ُي
5 ُط��غ��راءُ م��ح��م��ٍد واس��ُم ال��لَّ��وح ف��ي ص��ح��ي��ف��ٌة ف��ْه��ي ال��رُّْس��ل أس��ام��ي نُ��ِظ��َم��ت
ال��ب��اءُ «ط��ه» واس��ُم ه��ن��ال��ك أِل��ٌف ح��روف��ِه ب��دي��ع ف��ي ال��ج��الل��ة اس��ُم

∗∗∗
ج��اءُوا ب��ك ال��ه��دى إل��ى ُم��رَس��ِل��ي��ن م��ن ت��ح��ي��ًة ال��وج��وَد ج��اء َم��ن خ��ي��َر ي��ا
6 وال��ُح��ن��ف��اءُ ف��ي��ه ال��ح��ن��ائ��ُف إال ي��ل��ت��ق��ي ال ال��ذي ال��ن��ب��ي��ي��ن ب��ي��ُت

بشري. جمع وبُرشاء: املالئكة. واملالئك: األرشاف. واملأل: جربيل. لقب األمني: الروح 1
العرش. يمني عىل نبٍق شجرُة إنها يقال املنتهى: وسدرة يُِرشق. يزهو: 2

األرض. من ارتفع ما وهي ربوة، جمع الرُّبا: 3
امَلنظر. وُحسن الوجه ماء الرواء: 4

صدر يف الغليظ بالقلم تُكتب التي وهي بالقرص، طغرى وأصلها «طرَّة»، العامة يه يُسمِّ ما الطغراء: 5
األوامر.

ُحنفاء، والجمع السالم، عليه إبراهيم دين عىل كان َمن وكل اإلسالم، إىل امليل الصحيح الحنيف: 6
حنائف. وجمعها حنيفة، واملؤنث



الشوقيات

ح��وَّاءُ وأح��رَزت األن��ام ُدون «آدٌم» ل��ك ح��اَزه��م األُب��وَّة خ��ي��ُر
7 ال��ق��ع��س��اءُ ال��ِع��زُة إل��ي��ك ف��ي��ه��ا وان��ت��َه��ت ال��ن��ب��وَّة ِع��ز أدَرك��وا ه��ْم
ال��ُع��ظ��م��اءُ ُك��ف��ُؤه��ا ال��ع��ظ��ائ��م إن ل��ه��ا م��خ��ل��وٌق وْه��و ل��بَ��ي��ت��َك ُخ��ِل��َق��ت
8 ال��َغ��ب��راءُ ب��ك ِم��س��ًك��ا وت��ض��وََّع��ت ف��ُزيِّ��نَ��ت ال��س��م��اءَ ال��ل��ُه ��ر ب��شَّ ِب��ك
9 وح��ي��اءُ ُه��ًدى وُغ��رَّتُ��ه ح��قٌّ ق��َس��م��اتُ��ُه ال��ذي ُم��ح��يَّ��اك وب��دا
10 ِس��ي��م��اءُ وَه��دِي��ه ال��خ��ل��ي��ل وِم��ن َرون��ٌق ال��ن��ب��وَّة نُ��ور ِم��ن وع��ل��ي��ه
«ال��ع��ذراءُ»11 واه��ت��زَّت وت��ه��لَّ��َل��ت س��م��اِئ��ِه خ��ل��َف ع��ل��ي��ه «ال��م��س��ي��ُح» أَث��ن��ى
��اءُ وضَّ «م��ح��م��ٍد» ب وَم��س��اؤه ص��ب��اُح��ُه ال��زم��ان ع��ل��ى يَ��ت��ي��ُه ي��وٌم
ل��واءُ ع��ل��ي��ه ي��ع��لُ��و ال ال��ُم��ل��ك ف��ي ��ر ُم��ظ��فَّ ف��ي��ه ال��رُّك��ن ع��ال��ي ال��ح��قُّ
أص��داءُ ِت��ي��ج��ان��ه��م ع��ل��ى وع��َل��ت ف��ُزل��ِزَل��ت ال��ظ��ال��م��ي��ن ع��روُش ذُِع��َرت
12 ال��م��اءُ وغ��اَض ذوائ��بُ��ه��ا خ��َم��َدت ح��ول��ه��م ال��ج��وان��ب خ��اوي��ُة وال��ن��اُر
13 اءُ غ��دَّ ب��ه��ا روَّاٌح «ج��ب��ري��ُل» ��ة ج��مَّ وال��خ��وارُق تَ��ت��َرى واآلُي
14 وذك��اءُ ب��ع��ُض��ه رزٌق وال��يُ��ت��ُم ف��ض��ِل��ِه َم��خ��اي��ُل ب��َدت ال��ي��ت��ي��ُم ِن��ع��َم
15 ال��ب��أس��اءُ تُ��س��ت��دَف��ع وب��ق��ص��ده ب��رج��اِئ��ِه ال��ح��ي��ا يُ��س��ت��س��ق��ى ال��َم��ه��د ف��ي
واألُم��ن��اءُ ال��ص��دق أه��ُل ي��ع��رف��ه ل��م وال��ص��دق ��ب��ا ال��صِّ ف��ي األم��ان��ة ب��س��وى
ال��ُك��ب��راءُ ��ق ي��ت��ع��شَّ وم��ا م��ن��ه��ا ال��ُع��ال ت��ه��وى م��ا األخ��الُق ل��ه َم��ن ي��ا
اآلن��اءُ ب��نُ��وره تُ��ض��يء دي��نً��ا وح��ده��ا ل��ق��ام��ت ِدي��نً��ا تُ��ِق��م ل��م ل��و

الثابتة. املنيعة القعساء: 7
األرض. والغرباء: رائحته. انترشت املسك: ع تضوَّ 8

قَسمات. وجمعها واألنف، الوجنتنَي بني ما القَسمة: 9
السالم. عليه إبراهيم الخليل: 10

مريم. السيِّدة العذراء: 11
ألسنة هنا بالذوائب واملراد يشء، كل أعىل وهي ذؤابة، جمع والذوائب: لهيبها. سكن النار: خمدت 12

اللهيب.
ويغدو. يروح أي اء: غدَّ وروَّاٌح تتواىل. ترتى: 13

امَلظنة. امَلخيلة: 14
املطر. والحيا: السقي. طلب الرجل: استسقى 15
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ال��ُك��رم��اءُ ويُ��وَل��ع ب��ه��نَّ يُ��غ��رى ش��م��ائ��ٌل ال��ع��ظ��ي��م ال��ُخ��ل��ق ف��ي زانَ��ت��ك
16 أي��اءُ م��ن��ك «ال��ص��دِّي��ق» وم��الح��ُة س��م��اِئ��ِه ش��م��ُس ف��أن��ت ال��َج��م��ال أم��ا
وال��زُّع��م��اءُ ال��ُق��واُد أُوت��َي م��ا وخ��ي��ُرُه ال��وج��وه ك��َرِم م��ن وال��ح��س��ُن
17 األن��واءُ ت��ف��ع��ل ال م��ا وف��ع��ل��َت ال��َم��دى ب��ال��ج��ود ب��َل��غ��َت س��َخ��وَت ف��إذا
ال��ُج��ه��الءُ ب��َع��ف��ِوك يَ��س��ت��ه��ي��ن ال ًرا وم��ق��دَّ ف��ق��ادًرا ع��َف��وَت وإذا
ال��رُّح��م��اءُ ه��م��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ه��ذاِن أٌب أو أمٌّ ف��أن��ت رِح��م��َت وإذا
18 ب��غ��ض��اءُ وال ِض��غ��ٌن ال ال��ح��ق ف��ي غ��ض��ب��ٌة ه��ي ف��إن��م��ا غ��ِض��ب��َت وإذا
19 وِري��اءُ ت��ح��لُّ��ٌم ال��ك��ث��ي��ر وِرض��ا م��رض��اِت��ِه ف��ي ف��ذاك رض��ي��َت وإذا
20 بُ��ك��اءُ ولِ��ل��ق��ل��وب ال��نَّ��ديَّ ت��ع��ُرو ِه��زٌَّة ف��ِل��ل��م��ن��اب��ِر خ��َط��ب��َت وإذا
ق��ض��اءُ ال��س��م��اء م��ن ال��خ��ص��وَم ج��اءَ ك��أن��م��ا ارت��ي��اَب ف��ال ق��َض��ي��َت وإذا
ِظ��م��اءُ وال��م��ل��وك ال��ق��ي��اص��ر أن ول��و يُ��وَرد ل��م ال��م��اءَ ح��م��ي��َت وإذا
ع��داءُ ال��ُم��س��ت��ج��ي��َر ع��ل��ي��ه ي��دُخ��ل ل��م ال��ل��ه ب��ي��ُت ف��أن��ت أَج��رَت وإذا
ال��ش��اءُ ي��داك م��َل��َك��ت م��ا انَّ ول��َو ب��ِب��رِّه��ا ُق��م��َت ال��ن��ف��َس م��َل��ك��َت وإذا
21 اآلب��اءُ ف��ُدون��ك اب��ت��ن��ي��َت وإذا ِع��ش��رًة زوٍج ف��خ��ي��ُر ب��ن��ي��َت وإذا
وال��ُخ��ل��ط��اءُ األص��ح��اُب بُ��رِدك ف��ي ��ًم��ا م��ج��سَّ ال��وف��اءَ رأى ص��ِح��ب��َت وإذا
ووف��اءُ ��ٌة ِذمَّ ع��ه��ِدك ف��ج��م��ي��ُع أع��ط��ي��تَ��ه أو ال��ع��ه��َد أخ��ذَت وإذا
22 ال��ن��ك��ب��اءُ ف��إن��ك ج��ري��َت وإذا ف��غ��ض��ن��ف��ٌر ال��ِع��دا ع��ل��ى م��ش��ي��َت وإذا
��ف��ه��اءُ ال��سُّ ب��ِع��رض��ك ي��ض��ي��ق ح��ت��ى ُم��داريً��ا ل��ل��س��ف��ي��ه ِح��ل��َم��ك وت��ُم��دُّ
23 رج��اءُ ن��داك ف��ي ن��ف��ٍس ول��ك��لِّ َم��ه��اب��ٌة ُس��ط��اك م��ن ن��ف��ٍس ك��لِّ ف��ي

وُحسنها. نُورها وأياتها: الشمس أياء 16
املطر. النَّوء: 17

الحقد. الضغن: 18
الِحلم. تكلُّف التحلُّم: 19

النادي. الندي: 20
بنون. له صار وابتنى: إليهم. ُزفَّ بأهله: بنى 21

ريَحني. بني ريٌح والنكباء: أسد. غضنفر: 22

سطوة. جمع ُسطا: 23
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24 اآلراءُ ب��ه تُ��ض��َرب ل��م ك��ال��س��ي��ف ُدون��ُه ال��م��ه��نَّ��ُد يُ��ن��َض ل��م وال��رأُي

∗∗∗
25 ال��ع��ل��م��اءُ ب��ك دان��ت أْن ال��ع��ل��م ف��ي رت��ب��ًة ح��س��بُ��ك األُم��يُّ أي��ه��ا ي��ا
26 َغ��ن��اءُ ال��م��ع��ج��زات ل��ب��اغ��ي ف��ي��ه��ا ال��ت��ي ال��ك��ب��رى ربِّ��ك آي��ُة ال��ذِّك��ُر
27 وال��ُف��ص��ح��اءُ ال��بُ��ل��غ��اءُ وت��ق��دَّم ال��لُّ��َغ��ى ال��ت��َق��ت إذا ل��ه ال��ب��ي��ان َص��ْدُر
28 ذُك��اءُ وْه��و اإلن��ج��ي��ُل وت��خ��لَّ��ف وض��ي��ئ��ة وْه��ي ال��ت��وراُة ب��ه نُ��ِس��َخ��ت
29 ِح��راءُ وق��ام ب��ه «ع��ك��اُظ» ��ت ُف��ضَّ ح��ك��ي��ُم��ه «ال��ح��ج��از» ف��ي ��ى ت��م��شَّ ��ا ل��مَّ
30 ال��بُ��ل��غ��اءُ ُدون��ه ��ر يُ��ق��صِّ وح��ٌي وب��ي��اِن��ه��م أه��ل��ه ب��َم��ن��ط��ق أزرى
االس��ت��ه��زاءُ ي��ك��ون ال��ح��س��وِد وِم��ن س��اح��ٌر أو ش��اع��ٌر ف��ق��ال��وا ح��س��دوا
س��ي��ن��اءُ س��ؤدٍد م��ن ت��نَ��ل ل��م م��ا «ال��ُه��دى» وب ال��ك��ري��م «ال��ه��ادي» ب ن��ال ق��د
بَ��ي��داءُ أُن��س��ه م��ن وك��أن��ه أُم��ٌة ج��الل��ك م��ن ك��أن��ك أم��س��ى
ال��ظَّ��ل��م��اءُ ب��ه تُ��ج��ل��ى ُم��ت��ت��اب��ًع��ا ظ��ل��م��اِت��ِه ف��ي ال��ف��وُز إل��ي��ك يُ��وَح��ى
واألض��واءُ ��وراُت ال��سُّ َل��ِب��ن��اتُ��ه آي��ة ف��ي آي��ًة يُ��ش��يَّ��د ِدي��ٌن
ال��ب��نَّ��اءُ ج��الل��ه ج��ل وال��ل��ُه ال وك��ي��ف األس��اُس ه��و ف��ي��ه ال��ح��ق
31 ال��م��اءُ ال��غ��وال��ي وال��ِح��ك��ُم وال��ِع��ل��ُم ف��َم��ش��َرٌع ال��ع��ق��ول ف��ي ح��دي��ث��ك أم��ا
32 وال��راءُ ُس��وراِت��ه م��ن ��ي��ُن وال��سِّ ُق��دِس��ِه ن��ف��ح��ُة ال��ُف��رق��ان ِص��ب��غ��ُة ه��و
33 اإلن��ش��اءُ ��ر وت��ف��جَّ َدوِح��ه ِم��ن ال��نُّ��ه��ى ي��ن��اب��ي��ِع م��ن ال��ف��ص��اح��ُة ج��َرت

حديد. من املطبوع السيف واملهنَّد: سلَّه. غمده: من السيَف نضا 24

ِدينًا. اتخذه به: دان 25

يُغِني. ما والَغناء: الطالب. الباغي: 26
لغة. جمع اللُّغى: 27

الشمس. أسماء من ذكاء: 28

الوحي. فيه عليه ونزل ملسو هيلع هللا ىلص النبي فيه يتعبَّد كان الذي الغار حراء: 29

عابَه. به: أزرى 30
َمورد. َمرشع: 31

النوع. الصبغة: 32
املتَِّسع. العظيم الشجر الدوح: 33
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إرس��اءُ وِع��ل��ِم��ه��ا ال��ح��ي��اة أدِب ع��ل��ى ب��ه ل��ل��س��اب��ح��ي��ن بَ��ح��ِره ف��ي
34 ال��نُّ��دم��اءُ َس��ال وال ��الُف ال��سُّ ت��ف��َن ول��م ُس��الف��ت��ه ع��ل��ى ال��ده��وُر أتَ��ت

∗∗∗
35 غ��رَّاءُ ال��ُه��دى ِم��َل��ِل ِم��ن ب��ال��ح��ق س��م��ح��ٌة ق��ام��ت ال��ل��ه ع��ب��ِد اب��َن ي��ا ِب��ك
وال��ُق��دم��اءُ س��ق��راُط ب��ه��ا ن��اَدى ح��ق��ي��ق��ٌة وْه��ي ال��ت��وح��ي��د ع��ل��ى بُ��ِن��يَ��ت
��ه��داءُ ال��شُّ تَ��ت��ابَ��ع ث��م ��ه��د ك��ال��شَّ ألج��ل��ه��ا ��م��وم ال��سُّ م��ن ال��زُّع��اَف وَج��د
36 وال��ُع��رف��اءُ ال��ن��ي��ل وادي ��اُن ُك��هَّ ب��نُ��وره��ا ال��زم��ان وج��ه ع��ل��ى وم��ش��ى
37 األش��ي��اءُ أم��وره��ا ِق��واَم أخ��ذَت ��َدت ت��وحَّ ح��ي��ن ال��ُم��ل��ك ذاُت إي��زي��ُس
ن��داءُ ال��ج��اه��ل��ي��ن م��ن��ك وأص��مَّ ع��اق��ٌل ل��بَّ��ى ال��ن��اَس دَع��وَت ��ا ل��مَّ
ُس��ج��ن��اءُ أوه��ام��ه��م ف��ي وال��ن��اُس أوه��ام��ه��م م��ن إل��ي��ك ال��خ��روَج أبَ��ُوا
38 وإم��اءُ ح��رائ��ٌر ال��ن��ف��وس وِم��ن وج��الم��ٌد ج��داوٌل ال��ع��ق��ول وِم��ن
دواءُ أت��ي��َت ح��ت��ى ل��ه يُ��وَص��ف ل��م أرس��ط��ال��ي��َس ِم��ن ال��ج��م��اع��ة داءُ
أُم��راءُ وال ف��ي��ه��ا ُس��وق��ٌة ال ح��ك��وم��ًة ل��ل��ع��ب��اد ب��ع��دك ف��رس��م��َت
أْك��ف��اءُ ِل��وائ��ه��ا ت��ح��َت وال��ن��اُس وح��َدُه ف��ي��ه��ا ال��َخ��ل��ق ف��وَق ال��ل��ُه
ق��ض��اءُ وال��ح��ق��وُق ُش��ورى واألم��ُر ب��ي��ع��ٌة وال��خ��الف��ُة يُ��س��ٌر وال��دِّي��ُن
39 وال��ُغ��ل��واءُ ال��ق��وم دع��اوى ل��وال إم��اُم��ه��م أن��ت اإلش��ت��راك��ي��ون
40 ال��داءُ ال��دواء ب��ع��ض م��ن وأَخ��فُّ ط��ف��رًة وداَووا ُم��تَّ��ئ��ًدا داوي��َت
41 دواءُ ال��ن��اق��ع��ات ��م��وم ال��سُّ وِم��ن ش��ري��ع��ٌة ل��دي��ك ح��ق ف��ي ال��ح��رُب

الخمر. أفضل والسالفة: السالف 34
ضيق. فيها ليس التي امِللة السمحة: 35

ُعرفاء. والجمع م، امُلنجِّ العرَّاف: 36
القدماء. املرصيني آلهة من إيزيس: 37

الصخر. والجلمود: الصغري. النهر الجدول: 38
. الُغلوُّ الغلواء: 39

وثب. وطفر: متأنيًا. متئًدا: 40

القاتالت. الناقعات: 41
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42 وِج��ب��اءُ م��م��ن��ون��ٌة ِم��نَّ��ٌة ال وف��ري��ض��ٌة ذم��ٌة ع��ن��دك وال��ِب��رُّ
وال��بُ��خ��الءُ ال��ُك��رم��اءُ اْل��ت��ق��ى ح��ت��ى س��ب��ي��َل��ه ال��زك��اُة ��َدت ف��وحَّ ج��اءَت
س��واءُ ال��ح��ي��اة ح��ق ف��ي ف��ال��ك��لُّ ال��ِغ��ن��ى أه��ل ِم��ن ال��ف��ق��ر أه��َل أن��َص��ف��َت
ال��ف��ق��راءُ ِدي��نَ��ك إال اخ��ت��ار م��ا ِم��ل��ًة ت��خ��يَّ��ر إن��س��انً��ا انَّ ف��ل��َو

∗∗∗
43 وال��َج��وزاءُ ال��ش��م��ُس تَ��ن��اُل ال م��ا إل��ى َش��رًف��ا ب��ه ال��ُم��س��رى أي��ه��ا ي��ا
44 اإلس��راءُ ب��ال��ه��ي��ك��ل أم ب��ال��رُّوح ه��ي��ك��ٍل أط��َه��ُر وأن��َت ي��ت��س��اءل��ون
وبَ��ه��اءُ وري��ح��ان��ي��ٌة ن��وٌر ك��اله��م��ا ��َري��ن ُم��ط��هَّ س��َم��وَت ب��ِه��م��ا
وي��ش��اءُ يَ��رى م��ا ي��ف��ع��ل وال��ل��ُه وِم��نَّ��ٌة ال��ج��الل ِل��ذي ع��ل��ي��ك ف��ض��ٌل
45 س��م��اءُ ُق��لِّ��َدت��ك س��م��اءٌ ُط��ِويَ��ت ُك��لَّ��م��ا ال��ع��وال��م م��ن ال��ُغ��ي��وَب ت��غ��ش��ى
ال��زه��راءُ ال��ن��ق��ط��ُة وأن��َت ن��وٌن ن��وره��ا ح��واش��ي ِم��ن��ط��ق��ٍة ك��لِّ ف��ي
وال��ح��س��ن��اءُ وال��ِم��رآُة وال��ك��فُّ ال��ُم��ج��ت��ل��ى وأن��َت ب��ه��ا ال��َج��م��اُل أن��َت
َع��الءُ ي��ُج��زه ل��م ِل��ذاِت��ك نُ��ُزًال ُق��دِس��ِه ح��ظ��ي��رِة ِم��ن ه��يَّ��أ ال��ل��ه
ِوط��اءُ األم��ي��ن ال��رُّوح وَم��ن��اك��ُب وق��وائ��ًم��ا ًة ُس��دَّ ت��ح��ت��ك ال��ع��رُش
ول��ق��اءُ َم��وع��ٌد ل��غ��ي��ِرك ح��اش��ا ل��ه��م يُ��ؤذَن ل��م ال��ع��رش دون وال��رُّْس��ُل

∗∗∗
ُخ��ي��الءُ اس��ُم��ه ذُِك��ر إذا وب��ه��ا ح��ام��يً��ا «أح��م��َد» غ��ي��َر ت��أب��ى ال��خ��ي��ل
ال��َه��ي��ج��اءُ آس��اَده��ا ه��يَّ��َج��ت إْن م��ك��انَ��ُه ي��ع��َل��م��ون ال��ف��وارس ش��ي��ُخ
46 س��م��راءُ ف��َص��ع��دٌة ل��ل��رم��اح أو ف��ُم��ه��نَّ��ٌد ل��ل��ظُّ��ب��ا ت��ص��دَّى وإذا
ق��ض��اءُ ال��ي��م��ي��ُن ت��رم��ي وم��ا َق��َدٌر ف��ي��م��ي��نُ��ُه ق��وِس��ه ع��ن رم��ى وإذا

. بامَلنِّ املتبوعة واملنونة: العطيَّة. وامِلنة: عهد. وذمة: اإلحسان. الربُّ: 42
ليًال. ري السَّ اإلرساء: 43

والشخص. والصورة الجسم الهيكل: 44
أتاه. يغشاه: املكان غيش 45

امُلستوية. القناة والصعدة: السيف. حد وهي ُظبَة، جمع الظُّبا: 46
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47 َم��ض��اءُ ال��راس��ي��ات ف��ي ف��ِل��َس��ي��ِف��ه س��ي��ِف��ِه ��ُة ه��مَّ ال��ح��ق داع��ي ك��ل م��ن
األش��الءُ َخ��ي��ِل��ه َس��ن��اب��َك أِم��نَ��ت وَم��ن األَس��رى وُم��ط��ِع��م ال��ج��ري��ِح س��اق��ي
وس��خ��اءُ رأف��ٌة تَ��ِزن��ه��ا ل��م م��ا غ��الظ��ٌة ال��رج��ال ف��ي ال��ش��ج��اع��َة إنَّ
بَ��راءُ ي��دَّع��ون ��ا م��مَّ ف��ال��َم��ج��ُد ب��َغ��وا ف��إن ال��ش��ع��وب َش��رِف م��ن وال��ح��رُب
��ع��ف��اءُ ال��ضُّ بَ��الئ��ه��ا ت��ح��ت ويَ��ن��وءُ ت��ج��بُّ��ًرا ال��ق��ويُّ ي��ب��ع��ثُ��ه��ا وال��ح��رُب
إع��الءُ أو ل��ل��ح��قِّ رًض��ا ف��ي��ه��ا ك��ري��م��ٍة ل��ل��رس��وِل َغ��زاٍة ِم��ن ك��م
َرخ��اءُ ل��ل��ع��اَل��ِم��ي��ن إث��ِره��ا ف��ي ٌة ِش��دَّ ف��ي��ه��ا ال��ل��ه ل��ُج��ن��ِد ك��ان��ت
َع��ف��اءُ وال��ض��الل ال��َج��ه��ال��ة ف��َع��ل��ى ب��ه��ا ذه��بَ��ت ض��رب��ًة ال��ض��الل��َة ض��َرب��وا
ِدم��اءُ ال��زم��ان ف��ي دم��اءً ح��َق��نَ��ت وط��ال��م��ا ال��س��الَم ال��ح��رب ع��ل��ى دَع��م��وا

∗∗∗
وِوق��اءُ ل��ه ِح��ًم��ى ال��ن��ف��وِس ب��ي��ن أب��يَّ��ٍة ك��لُّ ال��ل��ِه ِع��رُض ال��ح��قُّ
ون��س��اءُ واح��ٌد ص��ب��يٌّ إال ق��وِم��ِه م��ن «م��ح��م��ٍد» ح��ْوَل ك��ان ه��ل
48 أن��ض��اءُ ق��الئ��ٌل ُم��س��ت��ض��َع��ف��ون ُع��ص��ب��ٌة ال��ق��ب��ائ��ل ف��ي ف��ل��بَّ��ى ف��َدع��ا
��اءُ ال��ص��مَّ ال��ص��خ��رُة تَ��ردُّ ال م��ا األذى م��ن ع��ن��ه ال��َع��زِم ِب��ب��أِس ردُّوا
49 َخ��رس��اءُ ك��ت��ي��ب��ٌة ف��ف��ي��ه ب��رٍد ع��ل��ى ُص��بَّ��ا إن واإلي��م��اُن وال��ح��قُّ
50 َه��ب��اءُ ف��ْه��ي األص��ن��اَم واس��ت��أَص��ل��وا خ��رائ��ٌب ف��ْه��و ��رك ال��شِّ ِب��ن��اءَ ن��س��ف��وا
إغ��ض��اءُ ن��ع��ي��ِم��ه��ا ِح��ي��اَل وب��ِه��م ه��ي��ب��ًة م��ن��ه��م األرُض تُ��غ��ِض��ي يَ��م��ش��ون
نَ��ع��م��اءُ وال ت��َرٌف يُ��ط��ِغ��ه��م ل��م أط��راُف��ه��ا ل��ه��م ُف��ِت��ح��ت إذا ح��ت��ى

∗∗∗
ُش��ف��ع��اءُ ل��ه م��ا ال��ُم��ن��زَّه وُه��و َوح��َدُه ال��ش��ف��اع��ة ِع��زُّ ل��ه َم��ن ي��ا
��ق��اءُ ال��سَّ ِح��ي��اَل��ه أن��َت وال��َح��وُض ل��وائ��ِه ت��ح��ت أن��َت ال��ق��ي��ام��ة ع��رُش

قطع. َمضاءً: السيف مىض 47

وغريها. اإلبل من املهزول النِّضو: 48
صوت. فيها يُسَمع ال التي الخرساء: الكتيبة 49

الغبار. الهباء: 50
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وج��زاءُ ذخ��ائ��ٌر وال��ص��ال��ح��اُت ث��وابَ��ه��م ال��ص��ال��ح��ي��ن وت��س��ق��ي ت��روي
ِرداءُ ع��ل��ي��ك خ��َل��ٍق ِم��ن وان��ش��قَّ ال��طَّ��وى ال��دن��ي��ا ف��ي ذُق��َت ه��ذا أِل��ِم��ث��ِل
51 ج��الءُ وش��اَق��ه��نَّ ف��ي��ك تُ��يِّ��م��َن ع��رائ��ٌس رس��وُل ي��ا م��دي��ح��ك ف��ي ل��ي
َح��س��ن��اءُ ش��ف��اع��ٌة ف��ُم��ه��وُره��نَّ ت��ك��رًُّم��ا ق��ِب��ل��َت ف��إن ال��ِح��س��اُن ُه��نَّ
��ع��راءُ ال��شُّ ويَ��ن��ظ��م ي��ق��ول م��اذا دي��نُ��ُه ال��ب��ريَّ��َة ن��َظ��م ال��ذي أن��َت
ال��ب��ي��ض��اءُ ال��ي��ُد أن��َت بَ��ل أن��َت ه��ي ي��ًدا ُج��ِم��ع��ت أص��اب��ٌع ال��ُم��ص��ِل��ح��ون
وُدع��اءُ ٌع ت��ض��رُّ ال��م��دي��ح وِم��ن داع��يً��ا ب��ل م��ادًح��ا ب��ابَ��ك ج��ئ��ُت م��ا
رج��اءُ ع��ل��ي��ك يُ��ل��َق��ى ِم��ث��ل��ه��ا ف��ي ألزم��ٍة ��ع��اِف ال��ضِّ ق��وم��ي ع��ن أدُع��وك
ه��واءُ وال��ق��ل��وُب ه��واه��ا رِك��بَ��ت نُ��ف��وَس��ه��م أنَّ ال��ل��ه رس��وُل أَدرى
ص��ف��اءُ ال��ق��ل��وَب ج��َم��ع وال ث��ق��ٌة نُ��ف��وَس��ه��م ت��ض��مُّ ف��م��ا ُم��ت��ف��كِّ��ك��ون
ب��الءُ ال��ُق��ي��ود ف��ي ق��وٍم ون��ع��ي��ُم ب��اط��ٌل ن��ع��ي��ٌم وغ��رَّه��ُم رَق��دوا،

∗∗∗
ال��ُف��ق��ه��اءُ روم��َة ف��ي ي��نَ��ل ل��م م��ا ب��ه��ا ِن��ْل��ن��ا ال��ت��ي ش��ري��ع��تَ��ك ظ��َل��م��وا
��ع��داءُ ال��سُّ ب��ه��ا وال��دن��ي��ا ال��دِّي��ن ف��ي واه��ت��دى َس��ن��اه��ا ف��ي ال��ح��ض��ارُة م��َش��ِت
52 َوْج��ن��اءُ ب��ال��ف��ال وح��نَّ��ت ح��اٍد ال��دُّج��ى ص��ِح��َب م��ا ال��ل��ُه ع��ل��ي��ك ص��لَّ��ى
��م��ح��اءُ ال��سُّ آلُ��َك َع��دٍن ب��ِج��ن��اِن ُغ��ُرف��اِت��ه��م ف��ي ال��رض��واَن واس��ت��ق��ب��ل
«ال��زه��راءُ» ف��ح��س��ِب��َي إل��ي��ك س��ب��ٍب ع��ل��ى م��ن��ه��م ي��ق��ع َم��ن ال��وس��ائ��ل خ��ي��ُر

هاَجه. : الحبُّ شاَقه 51

الشديدة. الناقة الوجناء: 52
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احلرب1 صدى

تَ��ض��رُب أيَّ��اَن ال��ل��ه دي��ُن ويُ��ن��َص��ر أغ��َل��ُب وال��ح��قُّ ال��ح��قُّ ي��ع��لُ��و ب��َس��ي��ِف��َك
ي��ت��غ��لَّ��ُب ل��ل��ذي إال األم��ُر وال ال��ورى ف��ي ال��ُم��ل��ك آي��ُة إال ال��س��ي��ُف وم��ا
ال��م��ؤدُِّب ل��ل��طُّ��غ��اِة ال��ُم��ربِّ��ي َل��ِن��ع��َم ف��إن��ُه ال��طُّ��غ��اَة ال��ق��وَم ب��ه ف��أدِّْب
وال��ُم��ت��ط��بِّ��ُب2 ال��ط��بُّ ال��ح��س��اُم ف��ِن��ع��َم دائ��ه��ا ك��لِّ م��ن ال��دُّوالِت ب��ه وداِو
ت��ت��ألَّ��ُب اس��ت��ي��ق��َظ��ت ن��ام ه��و وإن س��اه��ًرا ب��ات إن ال��ُم��ل��ك خ��ط��وُب ت��ن��اُم
أش��يَ��ُب3 و«ُح��وراُن» ثَ��ْك��ل��ى و«أرم��ي��ن��ي��ا» ب��ح��ادٍث نُ��راَع أن ال��ل��ي��ال��ي أِم��نَّ��ا
يَ��س��ل��ُب وخ��وُف��ك يُ��ع��ط��ي��ه��ا، رج��اؤك ال��ُع��َرى م��ح��ل��ول��ُة «ال��ي��ون��ان» وم��م��ل��ك��ُة
ي��ت��ك��ذَُّب4 ال ال��ص��ب��ح ِم��ث��ل ب��أس��َط��َع ِك��ي��انَ��ه��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��َر ه��َددَت
ك��وك��ُب5 ذك��ائ��ك ع��ال��ي ِم��ن يُ��س��اِري��ه ص��ادًق��ا «ع��ث��م��اَن» َس��ي��ُف ف��ج��ًرا زال وم��ا
َغ��يْ��ه��ُب6 وان��ج��اَب ال��َخ��ط��ِب داج��ي ��َف ت��ك��شَّ ِه ب��ح��دِّ ال��ح��ادث��اِت ص��َدع��َت م��ا إذا
َم��أرُب ول��ل��ه ف��ي��ه��ا َم��أرٌب ل��ه��م ال��ت��ي خ��الف��تَ��ك ف��ي��ه ال��ِع��دا وه��اَب

اليونانية. العثمانية الوقائع وصف يف 1

الطب. ِعلم امُلتعاطي املتطبِّب: 2
أُدِّب ما لكثرة الشيب؛ عاله وأشيب: الصارم. وتأديب التأديب صارم نالهم الذين ببَنِيها ُمصابة ثكىل: 3

وأُنِّب.
السطوع. شديد بَسيٍف وبأسطع: وجودها. وكيانها: الحميد. عبد للسلطان الخطاب 4

الذكاء. نادر من ُمنحَت وما اء، الوضَّ رأيك السيف هذا وفجر ويصحبه، يُسايره كوكٌب فجر لكل معناه: 5

الظالم. والغيهب: انكشف. وانجاب: امُلظِلم. الداجي: 6
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املؤمنني أمري أُبوَّة
ُغ��يَّ��ُب7 ال��ج��الل��ة ��اُر ُح��ضَّ ث��الث��ون أُب��وٌَّة ال��ح��م��ي��د» «ع��ب��َد ي��ا ِب��ك س��م��ا
ال��م��ق��لَّ��ُب8 وال��َف��خ��اُر ط��وًرا خ��واق��ي��ُن ت��ارًة خ��الئ��ُف أح��ي��انً��ا ق��ي��اص��ُر
أُب ي��ج��م��ُع��ه��ا ال��زُّه��َر ال��ن��ج��وَم انَّ ل��َو َزه��ِوِه أق��م��اُر ال��ُم��ل��ِك ُس��ع��وِد ن��ج��وُم
��ُب9 وال��ُم��ع��صَّ ه��ي��ب��ٍة م��ن ��ُم��ه��م ُم��ع��مَّ ف��زاَدُه ف��ع��ص��ًرا ع��ص��ًرا ب��ه ت��واَص��وا
ال��ُم��ح��بَّ��ُب وال��ش��ع��اُع ُض��ح��اه��ا وف��ي��ن��ا ِع��زِّه��ا س��م��واِت ت��ب��َرح ل��م ال��ش��م��ُس ه��ُم

األسَعد الجلوُس

وتَ��رَه��ُب ال��ل��ي��ال��ي وت��خ��ش��اه خ��ش��وًع��ا دونَ��ُه ال��ده��ُر ي��ن��ه��ُض ب��ع��رٍش ن��ه��ض��َت
َم��غ��رُب10 ال��ده��َر ل��ه��ا م��ا اس��ت��واءٍ ب��ش��م��ِس ُم��ؤيَّ��ٍد ال��وج��ود م��ت��ن ع��ل��ى َم��ك��ي��ٍن
ت��ت��ن��كَّ��ُب11 م��ا ب��ع��ِض ف��ي ب��ه��ا ف��ُق��م��َت ارت��ق��ي��تَ��ُه ح��ت��ى األس��واءُ ل��ه ��ت ت��َرقَّ
وت��ع��ذُُب ال��زم��ان م��رِّ ع��ل��ى تَ��ف��ي��ُض ك��م��ي��ن��ٍة َج��رٍي ذاِت ك��ع��ي��ٍن ف��ك��ن��َت
ُف��ت��خ��ِص��ُب ال��ب��الد ف��ي وت��ج��ري ف��ي��ح��ي��ا ال��ث��رى ف��ي ت��ن��س��اُب ب��األرض م��وكَّ��ل��ٍة
ال��ُم��ق��رَُّب12 ع��ي��س��ى ج��ئ��َت ف��ي��م��ا ك��أن��ك غ��اب��ًرا ال��رس��م داِرَس م��يْ��تً��ا ف��أح��يَ��ي��َت
وتُ��غ��رُِّب ش��م��ُس��ه، ف��ي��ه��م تُ��ش��رُِّق ال��ورى ف��ي ل��ل��خ��الف��ة َم��ن��اًرا وِش��دَت
األُب وال��س��اه��ُر ال��نُّ��واَم يُ��زِع��ُج وم��ا ب��ِغ��ب��ط��ٍة ال��م��س��ل��م��ون ون��ام س��ِه��رَت
ُم��ك��ذَُّب ال��س��الِم ف��ج��َر ي��ا ِب��ك وال ب��ف��ج��ِرِه م��ا ال��ذي ال��ف��ت��ُح ف��ن��بَّ��َه��ن��ا

وغائب. حارض جمع وُغيَّب: ار وُحضَّ آباء. أبوَّة: 7
عظماء، قيارص فهم والرشق الغرب عىل عرشهم واستوى الخلفاء، فُهم املسلمني بأمر انفردوا معناه: 8

ك). الرتُّ (ملوك الخواقني وهم
لبس ا ممَّ والتاج والعصابة والعمامة ج. املتوَّ أيًضا هو ب، املعصَّ وكذا منهم، العمامة ذو معممهم: 9

عثمان. آل سالطني
الظَّهر. واملتن: مرتفع. عظيٌم مكني: 10

تحمل. وتتنكب: يسوء. ما كل وهو سوء، جمع األسواء: 11
وعفا. بيل أي ودرس: الدار. آثار من باألرض الصًقا كان ما الرسم: 12
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أعظم وبطٌش عظيم حلٌم

أص��َل��ُب13 ال��م��ن��اب��ر ُع��وِد م��ن وُع��وُدك أخ��َط��ُب ال��َخ��ط��ِب ف��ي س��ق��راَط م��ن ُح��س��اُم��ك
وأع��ذَُب14 ال��ق��ل��وب ف��ي ب��ي��انً��ا وأج��ل��ى ب��دي��ه��ًة أم��ض��ى «ه��وم��ي��َر» ِم��ن وع��زُم��ك
أق��َرُب15 ��ل ال��ُم��ح��جَّ ب��ال��ف��ت��ح ف��ع��ه��ُدك وف��ت��وَح��ُه «إس��ك��ن��دًرا» ي��ذُك��روا وإن
وأص��َوُب األم��ور ف��ي س��ه��ًم��ا وأن��َف��ذُ ح��ك��وم��ًة ب��ال��دل��ي��ل أرق��ى وُم��ل��ُك��ك
ويُ��ت��ِع��ُب ال��ح��اس��دي��ن ي��س��وءُ ظ��ه��وًرا ال��ِع��دا ع��ل��ى ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��َر ظ��ه��رَت
َم��ض��ِرُب16 ل��َس��ي��ِف��ك أو ف��ي��ه��م ل��رأي��ك نَ��ب��ا ه��ل وال��ن��اَس واألي��اَم ال��ع��ص��َر َس��ِل
وأك��ذَُب17 أه��ذَى األع��واِن م��ن ج��ه��اٌم وراءَُه َج��ه��اًم��ا ال��دن��ي��ا َم��ل��ئُ��وا ه��ُم
تَ��خ��لُ��ُب18 ال��م��ن��يَّ��ة ب��رَق ي��ا ك��ن��َت وم��ا ب��رُق��ه��م أخ��َل��َب ال��س��ي��َف اس��ت��َل��ل��َت ��ا ف��ل��مَّ
وأس��ه��ب��وا أط��ال��وا م��ا إال ال��ذَّوِد م��ن ل��َح��وِض��ه��م م��ال��ك��ي��ن ال أخ��ذتَ��ه��ُم
��ُب ال��ت��أهُّ ال��س��ب��اع ف��ي ُخ��ْل��ًق��ا ول��ك��نَّ أُه��ب��ًة األُس��ُد ق��وُم��ك ي��ت��ك��لَّ��ف ول��م
تَ��ذه��ُب ح��ي��ن أم��ُره��م ع��ن��ه��م وي��ذه��ُب ص��الُح��ه��م ي��ب��ق��ى ب��األخ��الق ال��ن��اُس ك��ذا
م��ه��ذُِّب يَ��راٌع أو ُم��ِع��زٌّ ح��س��اٌم يَ��ف��وتَ��ه��ا أال األوط��ان ش��رِف وِم��ن

الحدود عىل الجنود معجزات

َم��ض��ِرُب19 ال��غ��رب وف��ي م��م��دوٌد ِل��ج��ي��ش��ك َم��ض��ِرُب ال��ش��رق ف��ف��ي َس��ب��ي��َل��ي��ه��م م��ل��ك��َت
ِم��خ��ل��ُب ول��ل��م��وِت ف��ي��ه��م ِم��خ��ل��ٌب ل��ه��ا َض��راِغ��ٌم غ��اٍب أُس��ُد أل��ًف��ا ث��م��ان��ون
ُم��غ��َض��ُب ي��ق��ظ��اُن ف��ال��ش��رُّ غ��ض��بَ��ت وإن ح��ال��ٌم وْس��ن��اُن ف��ال��ش��رُّ ح��َل��َم��ت إذا

املشهور. وحكيمها اليونان خطيب سقراط: 13

األقدمني. اليونان شعراء أكرب هومري: 14

امُلِرشق. امُليضء ل: املحجَّ 15
. وارتدَّ َكلَّ الرضيبة: عن السيف نبا 16

خطأ. يف منه أكثر الكالم: يف وهذى فيه. ماء ال الذي العظيم السحاب الجهام: 17
تخدع. أي وتخلب: وعيدهم. بطل برُقهم: أخلب 18

عظيم. فسطاٌط مرضب: 19
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وأق��َرُب20 ال��ن��ه��ار ش��م��س م��ن وأب��َع��ُد ��ح��ى ال��ضُّ م��ن ال��ب��الد ف��ي أف��ش��ى ف��ي��اِل��ُق
وت��ل��ع��ُب ال��ق��ت��ال ِج��دِّ ف��ي وتَ��ظ��ه��ُر ت��ص��دُّه��م وتُ��م��س��ي ت��ل��ق��اه��م، وتُ��ص��ِب��ح
وتَ��غ��ُرُب م��ك��اٍن م��ن ف��ي��ه��م وتَ��ط��لُ��ع وت��ع��ت��ل��ي أُْف��ٍق ك��لِّ ف��ي ل��ه��م ت��ل��وح
��ُب21 وتُ��ع��قِّ ب��ال��وغ��ى ِع��ل��ًم��ا وتُ��دِب��ُر وت��ن��ث��ن��ي ال��ل��ي��وث إق��داَم وتُ��ق��ِدم
وتَ��غ��ص��ُب22 ع��اٍل ك��لَّ ع��ف��ًوا وت��أخ��ذُ وت��ل��ت��ق��ي ��ع��اب ال��شِّ أط��راَف وت��م��ل��ُك
ث��يِّ��ُب23 وال��ِب��ك��ُر ال��ِب��ك��ُر ف��ث��يِّ��بُ��ه��نَّ وال��ذُّرا ال��َم��ع��اق��ِل أِب��يَّ��اِت وت��غ��ش��ى
ُم��ج��رُِّب24 ال��ح��روب ف��ي ال��م��رائ��ي س��دي��ُد ل��واءَه��ا وي��ح��م��ي س��راي��اه��ا ي��ق��وُد
وتَ��ج��ذُب25 ال��ِب��ح��اُر ال��لُّ��جَّ ت��دف��ُع ك��م��ا م��رًة وي��رج��ُع ح��ي��نً��ا ب��ه��ا ي��ج��يءُ
ت��ت��ض��رَُّب26 ل��ج��ٌة خ��م��ي��ٍس ف��ك��لُّ ج��ان��ٍب ك��لِّ م��ن ك��ال��ب��ح��ر ب��ه��ا وي��رم��ي
��ُب27 ال��ُم��ت��ش��عِّ ال��ع��ارُض ي��ت��الق��ى ك��م��ا ف��ت��ل��ت��ق��ي ِش��ع��ٍب ك��ل م��ن ويُ��ن��ِف��ذُه��ا
ع��ق��رُب28 ��ي��ِر ال��سَّ ع��ق��رَب يَ��ل��ق��ى داَر ك��م��ا ل��ُه تَ��ن��ب��ري ل��ه��ا م��ي��ق��اتً��ا وي��ج��ع��ُل
وتُ��غ��ِرُب29 ال��ل��ي��وُث ت��أت��ي م��ا ن��واظ��َر ت��رى ِل��م��ا َح��ي��رى ال��ح��رب ع��ي��وُن ف��ظ��لَّ��ت
أع��َج��ُب30 وال��ج��ن��ُد ب��ال��ُق��وَّاد وت��ع��َج��ُب رم��ى ب��م��ا وت��زه��و ب��ال��رام��ي تُ��ب��ال��غ
وت��ك��س��ُب31 ت��ن��اُل ف��ي��م��ا وُم��ل��ِه��ِم��ه��ا «ي��ل��دٍز» ب ال��ج��ي��وِش ُم��زِج��ي ع��ل��ى وتُ��ث��ِن��ي
يُ��ن��َس��ُب ح��ي��ن َربُّ��ه إال ال��ج��ي��ُش وال وم��ظ��ه��ًرا ش��أنً��ا ال��ج��ي��ش إال ال��ُم��ل��ك وم��ا

فيالق. والجمع العظيم، الجيش الَفيلق: 20
تُعود. أي وتعقب: . وىلَّ أدبر: 21
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عثمان بني زينب

وتُ��ع��ِرُب ال��ل��ي��وِث وص��ِف ف��ي وتُ��ع��ِج��ُم زي��ن��ُب ال��تُّ��رِك ق��وِم��ه��ا م��ن تُ��ح��ذِّرن��ي
وتُ��ع��ِج��ُب ال��َج��م��ال ع��زِّ ع��ل��ى ب��ع��زٍّ وت��ن��ث��ن��ي ال��ب��اس��ل��ي��ن ِذك��َر وتُ��ك��ِث��ُر
ال��م��غ��لَّ��ُب ال��ق��ويُّ وي��خ��ت��اُل يَ��ت��ي��ُه وه��ك��ذا ال��ك��ب��ري��اء ذي��َل وت��س��ح��ُب
ال��ُم��ح��بَّ��ُب32 ال��ع��ش��ي��ُر إال ق��وُم��ه��ا ف��م��ا ف��اخ��َرت ه��ي وإْن ت��اَه��ت إن وزي��ن��ُب
وَم��ذه��ُب دي��ٌن ال��ل��ه ف��ي وي��ج��م��ُع��ن��ا ب��ي��ن��ن��ا ال��ح��وادث إي��الُم ي��ؤلِّ��ف
��ُب يُ��ت��ص��عَّ م��ا ال��وص��ل س��ب��ي��ِل ف��ي ف��م��ا ل��ل��ه��وى ��بْ��َل ال��سُّ ��د م��هَّ ح��ت��ى ال��ودُّ ن��م��ا
ت��ق��ُرُب33 واألرُض األرُض إال ي��ب��َق ف��ل��م وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي ش��اء م��ا ال��ه��وى ودان��ى

الروم بحر يف الحالة
وتُ��ن��َص��ُب34 ال��ح��دي��د ُس��ْف��ُن ب��ه��ا تُ��َم��دُّ َم��ِص��ي��دٌة وْه��و ال��ب��ح��َر إل��ي��ه��ا رِك��ب��ُت
ويَ��ذه��ُب ي��أت��ي ال��م��وُج إال ه��ي وم��ا وت��غ��ت��دي ف��ي��ه ال��زُّرُق ال��م��ن��اي��ا ت��روح
أع��ُق��ُب35 ال��بُ��ع��د ع��ل��ى تُ��راع��ي��ه��ا بُ��ئ��وٌز ك��أن��ه��ا ش��تَّ��ى ال��ُف��ل��ُك ع��ل��ي��ه وت��ب��دو
ُغ��يَّ��ُب ال��ب��ريَّ��ة س��الط��ي��ُن ع��ل��ي��ه��ا ��ٌر ُح��ضَّ ال��ق��ي��اص��ر أع��الِم ح��وام��ُل
وت��رُس��ُب36 ال��خ��ط��وُب ح��واَل��ي��ه��ا وت��ط��ف��و وت��ق��ت��ف��ي ال��ح��ادث��اِت ُخ��ط��اه��ا تُ��ج��اِري
��ُب ت��ت��رقَّ أث��ق��اَل��ه��ا ج��َم��َع��ت إذا دًم��ا ت��ح��ت��ه��ا م��ن ال��م��اءُ يَ��ج��ري ويُ��وِش��ك
وأق��رُب37 وري��ٍد م��ن أدن��ى ال��ح��رُب أم أرى م��ا ال��ق��ي��ام��ة أأش��راُط ف��ق��ل��ت
يُ��ط��َل��ُب38 دأم��اءَ ع��ن��َد أم��انً��ا انَّ ل��َو ل��ل��ورى ال��رُّوم ��َة لُ��جَّ أم��انً��ا أم��انً��ا
ال��ُم��ت��ض��رُِّب ح��وُض��ِك م��ن��ه��ا ف��اض وق��د ��ًة ُم��ِل��مَّ ال��زم��ان ب��أح��داِث ك��أن��ي
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��ُب ال��ت��ع��صُّ ال��ع��اَل��ِم��ي��ن س��الَم وغ��اَل آِم��ٌن ع وُروِّ َم��غ��ب��وٌط ف��أُزِع��َج
وأح��َدُب39 بَ��رٍّ ك��ل م��ن ب��ه��م أبَ��رُّ ٌ َم��ل��ج��أ ِل��ل��َخ��ل��ِق ال��ه��مَّ أط��ل��َت ف��ق��ال��ت
ي��ت��غ��يَّ��ُب40 وال ي��غ��ف��و ال «ي��ل��دَز» ب َف��رق��ٍد ك��الءِة ف��ي ال��ب��راي��ا س��الُم
َص��يِّ��ُب41 ال��خ��ل��ِق ع��ل��ى ُم��ن��ه��لٌّ ال��غ��وِث م��ن َل��واب��ٌل ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��َر وإن
��ُب42 ت��ت��ل��هَّ ج��م��رًة وك��ان��ت ف��ب��ادت ان��ه��م��اَل��ُه ف��واَل��ى ال��ك��ب��رى ال��ف��ت��ن��َة رأى

العثمانية السواحل منَعة
يُ��رَك��ُب43 ل��ي��س م��ا ال��ح��اج��اُت تُ��رِك��ُب وق��د اق��ت��ح��م��تُ��ه��ا ح��ت��ى ب��األه��واِل ِزل��ُت ف��م��ا
ك��وك��ُب44 ال��خ��ل��ي��ف��ُة ف��ي��ه أُُف��ٍق إل��ى ُدًج��ى وم��ن ُع��ب��اٍب م��ن ال��ل��ي��ال��ي أُخ��وض
ال��ُم��ط��نَّ��ُب45 ال��ُم��ش��م��ِخ��رُّ ال��ع��وال��ي ِب��ن��اءُ ح��وِض��ِه دوَن ال��ذي ع��ث��م��اَن ُم��ل��ِك إل��ى
��ب ُم��ث��قَّ ص��رٌح ح��اذاه ق��د ال��م��اءِ ع��ل��ى ��ٌب ُم��ث��قَّ ص��رٌح ال��ن��ج��َم يُ��ن��اغ��ي ف��َالَح
تُ��خ��يَّ��ُب ال ن��ظ��رٌة ال��ج��واري ف��ي ل��ه��ا ع��ي��ونَ��ه��ا ال��َم��ن��وُن أع��ارت��ه��ا ب��روٌج
تَ��غ��يَّ��ُب ال��س��ح��اب ف��ي ذُراه��ا ت��ك��اُد ط��ب��ي��ع��ٍة رواس��ي ف��ي اب��ت��داٍع رواس��ي
أح��س��ُب أن��ا أم ال��تُّ��رك ث��غ��وُر أَه��ذي ق��ائ��ًال َح��ي��راَن ال��طَّ��ْرَف أُِج��ي��ُل ف��ُق��م��ُت
َم��غ��رُب يَ��ب��ِن ل��م ال��تُّ��رك ب��ن��اءِ وِم��ث��َل َم��ش��رٌق يَ��ب��ِن ل��م ال��تُّ��رك ِب��ن��اءِ ف��ِم��ث��َل
تُ��خ��رُِّب م��اذا يَ��دِري��ن م��ا ح��وائ��َر دونَ��ُه ال��ب��وارِج َم��ه��والُت تَ��ظ��لُّ
وأُس��ُرُب46 ي��ط��ي��ُش م��ا ح��دي��ٌد أت��اه��ا س��ه��ُم��ه��ا وال��ص��خ��ر ال��م��اءِ ب��ي��ن ط��اش إذا
ال��ُم��درُِّب وال��ق��ض��اءُ ال��م��ن��اي��ا وأي��دي ق��اذٍف ِزيِّ ف��ي ع��زري��ُل يُ��س��دِّده

التعطُّف. وهو الحدب، من أحدب: 39
حفظ. أي كالءة: 40
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الظُّلمة. الدجى: 44
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تُ��ص��وَُّب47 ال أن��ه��ا ُم��ص��ِع��داٍت ع��َل��ت ُك��لَّ��م��ا ال��ش��م��س ُم��ه��ج��ُة ت��خ��ش��ى ق��ذائ��ُف
ال��ُم��خ��يَّ��ُب ف��ك��ي��ف ال��ن��اج��ي وغ��اِن��ُم��ه��ا ان��ث��نَ��ت ��ُف��ن ال��سُّ ع��ل��ى ح��ام��ي��ه��ا ُص��بَّ إذا
ال��ت��ن��كُّ��ُب48 إال م��ن��ه��نَّ ع��اص��ٌم وه��ل ح��ي��ل��ٌة ل��ل��ُف��ل��ك ف��ي��ه��نَّ ه��ل ال��رُّوَم َس��ِل
تَ��ت��ذب��ذُب ال ثَ��مَّ ن��اٌر ال��رُّش��ِد إل��ى ف��دَع��ت��ه��م��ا أس��ط��واله��ُم ت��ذب��ذَب
ُم��ت��ه��يَّ��ُب أس��ط��ول��ه ف��ي ال��غ��رُب وال ال��ِح��م��ى ُم��تَّ��ق��ى أس��ط��ول��ه ف��ي ال��ش��رُق ف��ال

موقعة يف املتطوِّعة زينب
��ُب49 ُم��خ��ضَّ بَ��ن��اٌن يَ��ح��م��ي��ه ه��ن��ال��ك ��ٌب ُم��خ��ضَّ ل��واءٌ إال راَع��ن��ي وم��ا
ُم��ربَّ��ُب50 غ��زاٌل أم ض��اٍر ال��تُّ��رك ِم��ن غ��ض��ن��ف��ٌر أَل��ي��ٌث ال��ح��ام��ي َم��ن ف��ُق��ل��ُت
زي��ن��ُب أن��ِت أم اآلرام ف��ي ال��ن��ج��ُم أم بَ��دا ق��د ال��م��ج��اه��ُد ال��غ��ازي ال��َم��ِل��ُك أم
��ُب ت��ع��جُّ نَ��ص��وَل أن ال��ض��واري ب��ن��اِت ِب��ن��ا وه��ل ق��ال��ت ال��تُّ��رك ب��ن��اِت رف��ع��ِت
��ُب ت��ت��ن��قَّ ب��ال��ق��ن��ا ِم��ن��ا ك��رائ��ُم ل��ه��ا ب��دَرت اس��ت��ص��رَخ��ت ال��دي��اُر م��ا إذا
تُ��ق��رُِّب51 ف��ن��ف��ًس��ا ب��ع��ٌل ي��ُك��ن ل��م ف��إن بُ��ع��وَل��ه��ا ال��بُ��ع��ول ربَّ��اُت تُ��ق��رُِّب
��ُب وتَ��ح��جَّ ت��ارًة ت��ب��دو ف��وارُس س��ريَّ��ٌة ال��ع��دوِّ ب��آف��اِق والح��ت
ث��ع��ل��ُب52 ان��س��اب ك��م��ا س��ه��ٍل ف��ي رواِك��ُض ال��َق��ط��ا ت��ن��ه��ُض ك��م��ا َح��ْزٍن ف��ي ن��واه��ُض
ت��ه��يُّ��ُب وآنً��ا آنً��ا س��ك��ٌن ل��ه��م دنَ��وا إن ك��ث��ي��رون بُ��ع��ٍد م��ن ق��ل��ي��ل��ون
ال��ُم��ت��أدُِّب ال��ب��اس��ُل ف��أن��َت ف��ِص��ْف��ن��ا ُم��وِش��ٌك أن��َت أو ال��ح��رَب ش��ه��دَت ف��ق��ال��ت
��ُب53 ال��ُم��ت��رقِّ ال��َق��س��وُر ع��ل��ي��ه��ا ول��بَّ��ى ج��ان��ٍب ك��لِّ ِم��ن ال��خ��ي��ُل ف��ل��بَّ��ى ون��ادت

فتُصيب صاعدة تستمر وأن هدفها تُخطئ أن الشمس خشيت القنابل هذه ارتفعت إذا معناه: 47

مهجتها.
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أدرك. حتى ربَّاه : الصبيَّ ربَّب 50

الزوج. البعل: 51
األرض. من غلظ ما الَحْزن: 52

ك. الرتُّ فارس به واملراد األسد، القسور: 53
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ُم��ث��وُِّب ل��ل��ص��الة داٍع ال��ح��رب م��ن ك��أن��م��ا ِس��راًع��ا ال��داع��ي إل��ى ِخ��ف��اًف��ا
أغ��َل��ُب ال��َم��ع��اق��ل ف��وق َم��ع��ق��ٌل ل��ه ك��أن��ه��م ال��ل��واء ح��ول ِم��ن ُم��ن��ي��ِف��ي��ن
وتَ��غ��ل��ُب54 بَ��ك��ٌر وال��ح��رُب اْل��ت��ح��َم��ت أَِن وإج��اب��ٌة دع��وٌة إال ه��ي وم��ا
ويَ��ع��رُب َم��ع��دُّ ي��وًم��ا ش��ه��َدت وال َم��ش��اه��ٍد م��ن تُ��ب��ِص��را ل��م م��ا ف��أب��ص��رُت

ملونا َمضيق

َم��ن��ِك��ُب ت��ض��ع��ض��ع أو رأٌس م��ال إذا وتَ��ج��زع��ي تَ��خ��وري ال «م��ل��ون��ا» ج��ب��اَل
َم��رَك��ُب ال��تُّ��رك ع��ل��ى ي��س��ت��ع��ص��ي ك��ان وم��ا َم��رك��بً��ا وال��ن��اَر ال��س��ي��َف إال ك��ن��ِت ف��م��ا
أص��َع��ُب ه��و أو ال��ل��ي��ث ك��ح��ل��ِق َم��ض��ي��ٌق ودون��ُه ال��ع��دوِّ ع��ل��ي��اءِ ف��وق ع��َل��وا
ُم��ذِن��ُب ثَ��مَّ م��ا ال��ل��ه ف��ري��َق وك��ان��وا ري��ب��ٌة ثَ��مَّ م��ا ال��ح��ش��ر ص��راط ف��ك��ان
ت��ت��ج��ل��ب��ُب55 أش��ب��اُح��ه��م ب��ه ُدخ��انً��ا ُدج��نَّ��ٍة ت��ح��ت ال��ب��رِق َم��رَّ يَ��م��رُّون
ِم��ذنَ��ُب56 ان��ه��اَل ك��م��ا أو َط��وٌد ان��ه��اَر ك��م��ا وت��ح��ت��ه��ا ال��ج��ب��ال ف��وق ِم��ن ح��ث��ي��ث��ي��ن
تَ��ْدأُب ال��ب��راك��ي��ن ك��ن��ي��راِن ب��ن��اٍر وُرم��اتُ��ه��م ُق��ذَّاُف��ه��م تَ��م��دُّه��ُم
ت��ت��ص��بَّ��ُب57 إذ ال��س��ف��ُح م��ن��ه��ا ويَ��س��ف��ُح تَ��ع��ت��ل��ي ح��ي��ن ال��ذُّرا ُش��مَّ ب��ه��ا تُ��ذرِّي
ال��ُم��ذنَّ��ُب58 ال��ح��ص��وِن أع��ج��اَز وي��س��ك��ن ُك��راتُ��ه��ا ال��ق��الع رأِس ف��ي ��ر تُ��س��مَّ
��ُب59 ال��ُم��ح��جَّ ال��ه��الُل وال��ن��ص��َر تَ��ب��لَّ��َج وأط��ب��َق��ت ال��َع��واِن داج��ي َدج��ى ��ا ف��ل��مَّ
يَ��ذه��ُب ك��اد أو ال��ج��ي��ُش م��ن��ه��ا تَ��ن��اثَ��ر ب��ع��دم��ا ال��رُّوُم أع��ق��اب��ه��ا ع��ل��ى وُردَّت
ي��ت��ق��لَّ��ُب ال��وغ��ى َح��رِّ ع��ل��ى وَق��ل��بً��ا َق��نً��ا م��ن ال��ش��ب��اَك��ي��ن ِش��ب��ه ف��ي َج��ن��اَح��ي��ن
تَ��ذه��ُب60 أي��ن ت��ه��ت��دي إْن م��ا ش��واخ��ُص ُج��م��وُع��ه��م َح��ي��رى األج��ب��ال ُق��َل��ِل ع��ل��ى
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تَ��ل��ه��ُب ح��م��راءُ ف��ال��ن��اُر ن��زَل��ت وإن خ��اط��ٌف أب��ي��ُض ف��ال��س��ي��ُف ص��ِع��َدت إذا
ت��ق��لُّ��ُب وال��زم��اُن ح��ربً��ا ع تَ��ط��وَّ ال��ذي ذل��ك م��ن��ه��ُم أس��ًرا َع ت��ط��وَّ
��ُب ال��ُم��ذهَّ وال��ن��ه��اُر ال��م��ع��ال��ي وَف��ت��ُح ال��ِع��دا ع��ل��ى ال��ُم��ب��ي��ن ال��ن��ص��ُر ل��ن��ا وت��مَّ
يُ��وِج��ُب ال��ح��قُّ م��ا واألوط��اِن ال��ُم��ل��ِك ع��ن ِدف��اَع��ه��ا أج��زي ال��تُّ��رِك ف��ت��اَة ف��ج��ئ��ُت
يَ��ض��رُب ب��ال��ك��فِّ ك��ان س��ي��ًف��ا وق��بَّ��ل��ُت ض��اربً��ا ب��ال��س��ي��ِف ك��ان ��ا ك��فٍّ ف��ق��بَّ��ل��ُت
وُه��ذِّب��وا ُربُّ��وا ال��ِح��ج��ر ه��ذا ِم��ث��ل وف��ي غ��ال��ٌب ل��ق��وِم��ِك ال��دن��ي��ا أف��ي وُق��ل��ُت
ف��يُ��ط��َل��ُب ش��يءٌ يُ��س��ت��ب��َق ل��م وه��ي��ه��اَت ال��ُع��ال ط��ل��ب ف��ي ع��ث��م��اَن ب��ن��ي روي��ًدا
ون��ك��تُ��ُب تَ��ف��ت��ح��ون ي��وٍم ك��ل وف��ي ون��ج��ت��ن��ي تَ��غ��رس��ون آٍن ك��لِّ أف��ي
ُم��ْص��أَُب61 ن��ش��واُن وال��ك��لُّ وت��س��ق��ون��ه خ��م��َرُه ال��ن��ص��ُر يَ��س��ق��ي��ك��ُم ِزل��ت��ُم وم��ا
يَ��ش��رُب ل��ي��س َم��ن ال��ش��رِب ِب��س��اَط وم��دَّ يُ��ح��لُّ��ُه ال َم��ن ��ْك��َر ال��سُّ أح��لَّ أن إل��ى

باشا األزل عبد الحاج
أش��يَ��ُب62 أش��َم��ُط ال��ش��ع��ب ف��ي ب��ه ي��س��ي��ُر أش��يَ��ُب ال��ف��وارِس س��وَّاِس وأش��َم��َط
يَ��ص��ح��ُب ل��ل��ُح��رِّ وال��ُح��رُّ اص��ط��ح��بَ��ا ق��د وَج��ي��ئ��ٍة ال��ح��روب ف��ي ذه��اٍب َرف��ي��َق��ا
يَ��ط��رُب ث��م��ان��ي��َن ذو ي��ت��ص��اب��ى ك��م��ا ��ب��ا ال��صِّ ِه��زََّة دا ج��دَّ ش��ِه��داه��ا إذا
وي��ل��ع��ُب ك��ال��غ��زال ه��ذا ويَ��ن��ف��ُر ويَ��ن��ث��ن��ي ك��ال��ُح��س��ام ه��ذا ف��ي��ه��ت��زُّ
��ُب ويُ��خ��ضِّ ش��ي��ب��ه��م��ا م��ن ��ل يُ��خ��ضِّ ع��ل��ي��ه��م��ا ال��ُم��ط��ِل��ق��ي��ن رص��اُص ت��وال��ى
وأن��َج��ُب ف��ع��ل��َت إن ج��واًدا أبَ��رُّ إن��ه��ا األرَض أق��داَم��ك أِن��ل ف��ِق��ي��ل
ونَ��ع��َط��ُب ال��غ��ان��ي��ات ك��م��وِت ن��م��وت أن��ن��ا ال��ن��ص��ِر واه��ُب أيُ��رِض��ي ف��ق��ال
أرك��ُب ال��م��وت إل��ى أم أم��ش��ي ال��م��وت إل��ى ُم��ب��ال��يً��ا ال وال��وغ��ى وش��أن��ي ذُرون��ي
وأُخ��يِّ��ُب63 وه��ِن��ه ف��ي وأخ��ذلُ��ه ش��ب��ي��ب��ت��ي وي��ح��م��ي ُع��ْم��ًرا أي��ح��م��ل��ن��ي
يُ��ط��يَّ��ُب ثَ��راه��ا ب��ِذك��ران��ا ي��ظ��لُّ ب��بُ��ق��ع��ٍة ف��ادِف��ن��ون��ا ِم��ت��ن��ا ن��ح��ن إذا

ارتوى. حتى ِرشب َمن امُلْصأب: 61
فرسه. وبالثاني الفارس، باألول واملراد سواد. رأسه بياَض يُخالط الذي األشمط: 62
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َم��ش��َرُب64 ال��م��وت ف��ي ل��ل��ن��اِس م��ا ِم��ث��ُل ل��ه��ا إن��ه��ا ال��خ��ي��ُل ت��ب��س��َل أن ت��ع��َج��ب��وا وال
��ُب65 ُم��ن��صَّ ِم��ث��اٌل ف��ي��ه ك��أن��ه��م��ا ب��س��ال��ٍة م��وَت ال��ل��ِه أم��اَم ف��م��اتَ��ا
وط��نَّ��ب��وا66 ف��ي��ه��ا األح��ي��اءُ ش��يَّ��د وإن ع��م��اُده��ا إال ال��ح��رب ش��ه��داءُ وم��ا
يُ��ت��رَُّب67 ثَ��راه��م غ��ال��ي ِم��ن وب��ال��تِّ��ب��ِر ِدم��اؤه��م ف��ي��ه��ا ال��ن��ص��ِر ِس��ج��لِّ ِم��داُد
ف��أخ��ط��ُب ل��ي ِم��ن��ب��ٌر ج��ب��َل��ي��ه��ا وم��ن وَم��س��ام��ٌع َم��وق��ٌف «م��ل��ون��ا» م��ن ف��ه��ل
أع��َج��ُب ه��و ال��ذي األع��ص��ى وَم��دخ��َل��ه��ا ال��ورى ف��ي ال��ع��ج��ي��بَ��ي��ن ِح��ص��نَ��ي��ه��ا ف��أس��أُل
وت��ج��ذُب68 ب��ال��ن��ج��وم تُ��ل��ِوي بَ��واذَخ وال��ذُّرا ��اءَ ش��مَّ األط��واَد وأس��ت��ش��ه��د
وال��ت��ل��بُّ��ُب69 ع��زُم��ه��م إال ال��ع��زُم أو وث��ب��اتُ��ه��م ب��أُس��ه��م إال ال��ب��أس ه��ل
وه��يَّ��ب��وا70 أع��زُّوا م��ا إال ال��ُم��ل��ك أو ج��ه��اِده��م م��ن رأت م��ا إال ال��دي��ُن أو
��ب��وا يُ��رحِّ ل��م ال��ورى ف��ي َم��ض��ي��ٍق وأيُّ يُ��ض��يِّ��ق��وا ل��م ال��َوغ��ى ف��ي ف��ض��اءٍ وأيُّ
��ُب ال��ُم��ت��رهِّ َع��بَّ��اُده��ا أن��ه ول��و راغ��بً��ا ال��ن��اَر ع��ان��َق َم��ن ق��بْ��َل��ه��م وه��ل
ُح��بُ��وا71 ال��ذي م��ن��ه ال��خ��ال��ون ُح��ِب��ي وه��ل ح��اض��ٌر ال��ف��خ��ر ِم��ن ن��ال��وا م��ا ن��ال وه��ل
ي��ت��ق��ل��ُب ال��رِّض��ا ع��ال��ي ف��ي ب��ات ِل��َم��ن وِع��ص��م��ًة واح��ت��ف��اًظ��ا «م��ل��ون��ا» س��الًم��ا
يُ��ق��رُِّب ف��ي��م��ا ال��رح��م��ُن يُ��ق��رِّب��ه ُم��ع��ظَّ��ٍم ثَ��راِك ف��ي ب��َع��ظ��ٍم وِض��نِّ��ي

طرناو هزيمة

يَ��ذه��ُب ال��م��ذاه��ِب ف��ي ف��وض��ى ��ع��ب وب��ال��شَّ ب��ج��ي��ش��ه��ا ال��ذه��وُل ط��اَر إذ و«ط��رن��اُو»
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ال��ت��خ��رُُّب72 وع��مَّ أه��ل��ي��ه��ا َم��س��اك��ُن وأق��ف��رْت ال��ح��ص��وُن ال��ج��ي��ِش ِب��نَ��ى م��ن خ��َل��ت
ويَ��ق��رُب ي��دن��و ال��تُّ��رك ُم��ن��ادي وإنَّ ال��َم��ال ف��ي ل��ل��ه��زي��م��ة ُم��ن��اٍد ون��ادى
يَ��ه��رُب ك��ي��ف ُق��وَّاُده وع��لَّ��م��ه ش��ارًدا ال��ج��ن��ُد ُق��وَّاِده ع��ن ف��أع��رَض
وتَ��س��ُرُب73 تَ��ه��ي��ُم وآالًف��ا ِم��ئ��ي��َن ال��َف��ال إل��ى ن��اف��ري��ن األه��ال��ي وط��ار
تُ��ق��لَّ��ُب وأخ��رى ِص��ف��ٍر ي��ٍد ب��غ��ي��ِر ن��َج��وا وم��ا ال��ذاه��الت ب��ال��نُّ��ف��وس ن��َج��وا
أج��نَ��ُب74 ف��ي��ه ب��ه��ا يَ��م��ُدد ل��م ��ل��ِب وب��ال��سَّ ب��ال��َخ��ن��ا ال��ج��م��ِع ف��ي ل��ل��ج��م��ِع ي��ٌد وط��ال��ت
واألُب75 األمُّ ال��ُم��رَض��َع ه��ن��اك ويَ��ن��س��ى ال��ف��ت��ى وال��ِده أش��الءِ ع��ل��ى يَ��س��ي��ُر
تَ��ن��دُب ثَ��واك��َل أو ت��ب��ك��ي أرام��َل ِب��َخ��ي��ِل��ه��ا واط��ئ��اٍت ��راي��ا ال��سَّ وت��م��ض��ي
ويَ��رك��ُب76 ال��ن��س��اءُ ت��م��ش��ي ف��ارٍس وِم��ن ب��ِرج��ِل��ِه ��ن��وَن ال��سِّ تَ��ه��وي راج��ٍل ف��ِم��ن
يُ��ن��َه��ُب77 ع��ي��نَ��ي��ه ب��ي��ن أث��اثً��ا وُم��زٍج َوألُ��ُه ع��ن��ه م��ض��ى ق��د ب��م��اٍل وم��اٍض
َم��ش��َع��ُب78 َح��واه��نَّ ل��و ال��رواس��ي وت��ن��ج��و دي��اُره��م تَ��ف��رُّ ذُع��ٍر م��ن ي��ك��ادون
ويَ��ق��ِض��ُب79 ب��ع��ًض��ا األرض ب��ع��ُض ويَ��ق��ض��م ال��ث��رى ي��ِل��ُج ت��ح��ِت��ه��م م��ن ال��ث��رى ي��ك��اد
تَ��ذه��ُب أيَّ��اَن ب��األب��ص��اِر وتَ��ذه��ُب س��رع��ًة ال��ب��رَق تَ��س��ب��ُق ُخ��ط��اه��م ت��ك��اُد
وتَ��ح��ُج��ُب80 ال��ب��ع��ي��َد َم��رم��اه��ا وتَ��ن��ف��ذُ ال��َم��دى ت��ق��ط��ع أب��ص��اره��م ع��ل��ى ت��ك��اُد
ن��كَّ��ب��وا81 ال��ج��وِّ إل��ى ُس��بْ��ًال وج��دوا ول��و ِن��ع��الُ��ه��م ��ا م��سٍّ األرَض ت��م��سُّ ت��ك��اُد
ويُ��وِج��ُب ل��ذاك ي��دع��و ط��ارٌد وال ي��س��ِت��ح��ثُّ��ُه ه��ازٌم ال َم��ن ه��زي��م��ة
يَ��س��ل��ُب وآخ��ُر ي��غ��زوه ال��رُّع��ِب م��ن َف��ي��ل��ًق��ا ال��روم ف��ت��ى يَ��ع��دم ف��ل��ْم ق��ع��ْدن��ا
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��ُب ال��ت��ع��قُّ ال��ظ��اف��ري��ن يَ��زي��د وم��اذا ��بً��ا ت��ع��قُّ ف��ظ��نَّ وج��ًه��ا ب��ه َظ��ِف��ْرن��ا
يُ��رتِّ��ُب ل��ل��ِف��رار ج��ي��ٍش ش��ؤَم وي��ا ج��ن��وِدِه ن��ظ��اُم ولَّ��ى وم��ا ف��ولَّ��ى
َم��وك��ُب ول��ل��ع��اِر م��ن��ه��ا َم��وك��ٌب ل��ه ك��ت��ائ��بً��ا ل��ل��ن��ج��اِة ويَ��ح��دو ي��س��وُق
ف��تُ��غ��يَّ��ُب ال��ث��رى ان��ش��قَّ ل��و ت��ودُّ أن��ه��ا بَ��ي��َد ح��ول��ه ِم��ن م��ن��ظَّ��م��ٌة
تَ��ل��ِس��ُب82 م��ن��ه ع��ق��رٌب ث��وب ك��لِّ ف��ف��ي ب��ه م��ل��دوغ��ٌة ب��ال��رُّع��ب م��ؤزَّرٌة
وال��ت��ه��يُّ��ُب َوْه��ُم��ه��ا م��ن��ه��ا ف��ي��أخ��ذ ت��خ��يُّ��ًال ال��ج��ه��ات ك��لِّ ِم��ن ال��خ��ي��َل ت��رى
ت��ألَّ��ُب83 أْوٍب ك��لِّ ِم��ن وآون��ًة أم��ام��ه��ا وح��ي��نً��ا ط��وًرا خ��ل��ِف��ه��ا ف��ِم��ن
ِم��ق��نَ��ُب84 الح ِم��ق��نَ��ٌب م��ن��ه��م غ��اَب إذا وع��رِض��ه��ا ال��ج��ب��ال ُط��وِل ف��ي ف��وارُس
ِم��ح��َرُب85 األرض ب��اط��ِن م��ن ل��ه��ا وي��خ��رْج ُم��ه��نَّ��ٍد ذو ل��ه��ا يَ��س��ن��ْح ت��ِه��ْم ف��م��ه��م��ا
ال��ُم��ت��ص��بِّ��ُب ال��رَّدى ف��ي��ه��نَّ ص��واع��ُق َخ��ي��اِل��ه��ا س��م��اءِ م��ن ع��ل��ي��ه��ا وتَ��ن��زْل
يُ��غ��َل��ُب86 ل��ي��س ال��ذي ال��ل��ه م��الئ��ك��ُة وراِئ��ه��ا م��ن ي��ُك��ن ��ا ح��قٍّ ت��ك��ن إن ُرًؤى

فرساال سهل عىل التالقي
ونَ��رق��ُب87 يَ��رق��ب��ون ا لُ��دٍّ ال��س��ه��ل ع��ل��ى أع��اديً��ا وِب��ت��ن��ا ب��ات��وا إذ و«ف��رس��اُل»
��ُب ي��ت��ل��عَّ ل��ي��َل��ُه ف��ت��اُه��م وق��اَم ل��واءَه يَ��ح��م��ي ال��ل��ي��َل ف��ت��ان��ا وق��ام
��ُب88 يَ��ت��ح��سَّ أح��الِم��ه ع��ل��ى وه��ذا ي��تَّ��ق��ي ال��س��ي��ِف ق��اِئ��َم ه��ذا ��َد ت��وسَّ
ُق��لَّ��ُب89 تَ��ج��اري��َب ذو وه��ذا َغ��ري��ٌر ��ٌم ُم��ن��عَّ ه��ذا ال��ِق��رن��ان ي��س��ت��وي وه��ل
َم��ع��ط��ُب90 ذل��ك ب��ي��ن س��ب��ي��ٍل ف��ك��لُّ ��م��ا وال��سَّ «ف��رس��اَل» أرَض ِك��الن��ا َح��م��يْ��ن��ا
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وتَ��ج��نُ��ُب91 ال��ق��ت��اِل أرواُح وتَ��ش��ُم��ُل وف��ي��ه��ُم ف��ي��ن��ا ال��ش��رُّ ي��ُه��بُّ وُرح��ن��ا
ُم��ذِئ��ُب92 ح��ي��راُن ال��س��ه��ل ب��أق��ص��ى ق��ط��ي��ٌع ك��أن��ه��م راب��ض��اٌت أُس��وٌد ك��أنَّ��ا
ُش��زَُّب93 ال��ل��ي��ل ُدج��ى ف��ي ف��وض��ى ن��واِش��ُز أي��نُ��ق ال��س��ه��ل ف��ي ال��ج��ي��ش خ��ي��اَم ك��أنَّ
وتُ��س��َل��ُب94 ط��وًرا األم��َن تُ��ع��َط��ى ق��ط��ائ��ُع م��وائ��ًج��ا س��اك��ن��اٍت ال��س��راي��ا ك��أنَّ
ويَ��س��ك��ُب95 ال��ظ��الُم يُ��ج��ِري��ه��ا ج��داوُل ن��وازًال ال��خ��ي��ام دون ال��َق��ن��ا ك��أنَّ
ال��ُم��ت��ض��رُِّب م��وُج��ه ال��س��راي��ا ك��أنَّ ص��اع��ٌد ال��ن��ج��م إل��ى ب��ح��ٌر ال��دُّج��ى ك��أنَّ
��ُب ال��ُم��ح��جَّ ال��ض��م��ي��ُر ف��اَض ب��ه��ا ه��م��وٌم ظ��الِم��ِه ض��م��ي��ِر ف��ي ال��م��ن��اي��ا ك��أنَّ
��ُب96 نُ��حَّ وْه��ي ��ًك��ا ُض��حَّ ف��ي��ه��ا تَ��راه��نَّ ��ٌر ُم��ب��شِّ ن��اٍع ال��خ��ي��ل ص��ه��ي��َل ك��أنَّ
��ُب97 ثُ��قَّ ف��ي��ه ُط��لَّ��ٌع ل��ي��ل َدراريُّ وس��ي��م��ًة ُغ��رٍّا ال��خ��ي��ل وج��وَه ك��أنَّ
وتَ��ل��ه��ُب98 تَ��ْه��دا ال��ظ��ل��م��اءِ ف��ي َم��ج��ام��ُر ال��وغ��ى م��ن ح��رَّى ال��خ��ي��ل أُن��وَف ك��أنَّ
ُط��ح��ل��ُب99 ف��ي��ه��ن ال��نَّ��ض��ِح ب��ق��اي��ا ك��أنَّ ال��دُّج��ى ع��ل��ى ُغ��ْدٌر ال��خ��ي��ل ص��دوَر ك��أنَّ
يَ��ص��ح��ُب ل��ل��ب��رِق ال��رع��ُد ص��داه��ا ك��أنَّ ب��رُق��ه ال��ل��ي��ِل ف��ي األب��واق َس��ن��ا ك��أنَّ
تَ��ت��ذأُب100 ال��دُّج��ى ف��ي ري��اٍح دويُّ ج��ان��ٍب ك��لِّ م��ن ال��ج��ي��ش ن��داءَ ك��أنَّ
ُج��وَُّب101 ف��ي��ه ٌل ُج��وَّ ِج��نٌّ ال��س��ه��ِل م��ن م��ذه��ٍب ك��لِّ م��ن ال��ج��ي��ش ع��ي��وَن ك��أنَّ
ق��رَّب��وا102 ال��ن��اَر ��م��وا ي��مَّ م��ا إذا م��ج��وٌس ج��ن��وَدن��ا ك��أنَّ ن��اٌر ال��وغ��ى ك��أنَّ
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يَ��أِدُب103 ح��ات��َم ال��ن��ار وراءَ ك��أنَّ ِق��ًرى ال��رَّدى ك��أنَّ ن��اٌر ال��وغ��ى ك��أنَّ
َم��أرُب ال��ن��اِر َم��ل��م��ِس ف��ي ل��ه َف��راٌش ال��وغ��ى بَ��ِن��ي ك��أنَّ ن��اٌر ال��وغ��ى ك��أنَّ
أْوثَ��ُب ال��روِم إل��ى ن��اٌر وتَ��ق��ُدُم��ن��ا وثَ��ب��اِت��ن��ا ع��ن ال��س��ه��ُل ي��ض��ي��ق وثَ��بْ��ن��ا
��ُب تُ��ع��قِّ ال أدب��َرت م��َش��يْ��ن��ا ��ا ف��ل��مَّ ن��ظ��اَم��ه��ا ف��ح��لَّ��ت س��راي��اه��م ف��ي م��َش��ت

دوموقو غصب

يَ��ص��ُع��ُب؟ ال��ح��رب ف��ي ال��س��ه��ُل ح��ت��ى ق��وُم ف��ي��ا ق��ب��َل��ُه ال��وع��ُر رأى م��ا م��ن��ه��م ال��س��ه��ُل رأى
��ُب يُ��ل��قَّ ب��ه��ذا أو نَ��س��ٍر ��ُش ُم��ع��شَّ ك��أن��ه «دم��وق��و» م��ن تَ��س��ام��ى وِح��ص��ن
��ُب ال��ُم��رحِّ وال��ِح��م��اُم ال��ُم��ف��اج��ي َم��ن��وُن ك��اله��م��ا أش��مَّ َط��وٍد ع��ل��ى أَش��مُّ
ف��ي��رك��ُب104 ال��ري��اُح وتَ��ن��َزمُّ ف��يُ��زِج��ي ل��ربِّ��ِه ال��غ��ادي��اُت تُ��ق��اُد ت��ك��اُد
��ُب تَ��ت��رقَّ واس��ت��ج��م��َع��ت َع��َج��ٍل ع��ل��ى ت��ركَّ��َزت ح��دي��ٍد م��ن ل��ي��وٌث ح��َم��ت��ه
وتَ��ن��ش��ُب105 وت��رم��ي ت��غ��دي ب��م��ا وتَ��غ��دو وتَ��دَّن��ي وتَ��ن��أى وتَ��س��ت��أن��ي تَ��ث��ور
ف��ت��ريَّ��ب��وا106 أوه��اِم��ه��م ع��ل��ى وأع��ي��ا اس��ت��ح��ال��ًة ال��ع��ال��م��ون ف��ظ��نَّ ت��أبَّ��ى
ف��يُ��غ��َض��ُب107 يُ��غ��ش��ى ال��ن��ج��م وأن ب��ج��ي��ٍش تُ��رتَ��ق��ى ال��س��م��واِت أن ال��ُق��وى ف��ي ف��م��ا
ال��ُم��ص��وَُّب وال��رص��اص ال��م��ن��اي��ا وُش��ْه��ُب دونَ��ُه وال��ق��ن��اب��ُل إل��ي��ه س��َم��وت��م
وأص��َل��ُب108 أَش��دُّ أن��ت��م أو ال��ن��ار ع��ل��ى ك��رام��ًة ال��ح��روب يَ��واق��ي��َت ف��ك��ن��ت��م
ال��ُم��ذرَُّب109 ال��ح��دي��ُد إال ُس��لَّ��ٌم وال َم��ص��ع��ٌد ثَ��مَّ ال��ق��ن��ا غ��ي��ُر وم��ا ص��ع��دت��م
أع��ُق��ُب110 ال��ف��ري��س��َة تَ��ل��ق��ى ارت��ف��ع��ت أو ب��َم��ورٍد َج��وٍّ ب��ي��زاُن ازدح��َم��ت ك��م��ا
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ف��تَ��غ��ُرُب ال��ن��ه��ار ش��م��ُس تُ��ح��ت��َض��ْر ول��م بُ��روَج��ُه ن��زل��ت��م ح��ت��ى ِزل��ت��ُم ف��م��ا
َم��غ��رُب ع��ث��م��اَن آَل ف��ي��ك��م وب��ال��غ َم��ش��رٌق األم��ادي��ِح ف��ي غ��ال��ى ه��ن��ال��ك
َه��يِّ��ُب ف��ال��ع��ص��ُر ال��ع��ص��ِر ِج��م��اُح وُردَّ وَم��ن��ع��ًة ع��زٍّا اإلس��الِم ِح��م��ى وِزي��َد
نُ��ص��وُِّب ال��ح��ادث��اِت ب��ُح��ك��ِم وك��ن��ا ب��ن��ص��ِرك��م ال��رءُوَس ال��ن��ج��م إل��ى رف��ع��ن��ا
يُ��ن��َس��ُب ال��ِع��زِّ س��وى ش��يءٍ إل��ى ف��ل��ي��س ال��ق��ن��ا دول��ِة إل��ى م��ن��س��وبً��ا ك��ان وَم��ن

اليونان أحالم
ال��ُم��ركَّ��ُب111 وال��دف��اُع ال��ج��واري وأي��ن زع��م��تُ��ُم ف��ي��م��ا ال��ج��ي��ش أي��ن ق��وُم ف��ي��ا
ُم��خ��يَّ��ُب األم��ي��ر ف��ي رج��اءٌ وأي��ن وال��ِح��َج��ا وال��ع��زِم ال��ب��أِس أم��ي��ُر وأي��ن
تَ��ت��وثَّ��ُب112 ل��ك��م ع��ص��اب��اٌت وأي��ن َدوَس��ه��ا ت��س��ت��ب��ي��ح��ون تُ��خ��وٌم وأي��ن
ف��أط��نَ��ب��وا إل��ي��ك��م أه��ل��وه��ا وأس��نَ��د ع��ن��ك��ُم ��ْح��ُف ال��صُّ ل��ن��ا ق��ال��ت ال��ذي وأي��ن
أك��ذَُب ال��ُم��ح��بِّ��ي��ن ِف��ع��ل ِم��ن وآخ��ُر ك��اذٌب ال��ق��وِل م��ن بَ��رٌق روى ق��د وم��ا
وَص��ق��َل��ُب113 تُ��رٌك ال��ج��ن��س��اِن ل��ه��ا ي��دي��ن ال��ث��رى ع��رُض��ه��ا دول��ٍة م��ن ِش��دت��ُم وم��ا
وتُ��ن��َص��ُب114 ال��ن��ج��وم ه��اِم ع��ل��ى تُ��نَ��صُّ ٌة وُس��دَّ ال��ه��الل ف��وق َع��ل��ٌم ل��ه��ا
وال��ت��ح��بُّ��ُب وال��وال «ك��ري��ٍد» ون��ص��ُر ت��دَّع��ونَ��ُه ال��ذي ال��ذَّوُد ه��و أه��ذا
َم��ط��ل��ُب ال��ج��اِر ع��ل��ى أع��ي��ا إن ول��ل��ج��اِر ع��ن��دك��م وال��ِع��رِض ل��ل��ُم��ل��ِك ال��ذي أه��ذا
ي��رك��ُب ال��م��ج��د إل��ى َم��ن م��ط��اي��ا أه��ذا وال��ُع��ال وال��ن��ص��ر ال��ف��ت��ح س��الُح أه��ذا
وي��ذه��ُب ال��زم��اُن ي��أت��ي ِذك��ره��م ع��ل��ى َم��ع��ش��ٌر خ��لَّ��ب ل��ل��ذِّك��ر ال��ذي أه��ذا
يُ��ط��َل��ُب ال��خ��ي��ُر ع��ن��ده ج��اٍر خ��ي��ِر إل��ى إل��ي��ك��ُم م��ن��ك��م ال��س��وء وك��ان أَس��أتُ��م
��ُب ال��ُم��ح��جَّ ال��م��ن��ام ش��خ��ُص أن��ه ول��و غ��ري��ُم��ُه ي��ن��ام ال ان��ت��ق��اٍم ذي إل��ى
َم��غ��ِرُب115 ع��ن��ق��اءُ ال��ُم��ح��ت��اِل م��ن وأي��ن م��س��ت��ح��ي��ل��ٍة ح��ي��ل��ٍة م��ن ب��ه��ا ش��ق��ي��تُ��م
يُ��ج��رَُّب ال م��ا األش��ي��اءِ م��ن ول��ك��ْن غ��ي��ُرك��م ج��رََّب ال��تُّ��رك س��ي��وُف ف��ل��وال

السفن. الجواري: 111
الحدود. التخوم: 112

الساليف. الجنس صقلب: 113

تُرفع. أي : تُنصُّ 114

األساطري. طيور من طائٌر مغرب: عنقاء 115
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الشوقيات

القادر عفو

يَ��رغ��ُب ال��ع��ف��و ف��ي زال م��ا ق��ادًرا َدَع��ت ��ٍة ألُمَّ ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��َر ف��ع��ف��ًوا
تَ��ض��رُب ال��ي��وَم اس��ت��ق��الل��ه��ا ع��ل��ى وأن��ت وم��آل��ه��ا آم��اِل��ه��ا ع��ل��ى ض��رب��َت
ال��م��ه��ذَُّب ال��ك��ري��ُم ال��م��ول��ى ي��ف��ُع��ُل ف��م��ا ُم��ع��تَ��ًق��ا م��واله ال��س��وءِ ع��ب��ُد خ��ان إذا
تَ��ض��رُب ب��س��ي��َف��ي��ن ه��بُّ��وا ُم��ذ ِزل��َت ف��م��ا م��ل��ِك��ه��م ُم��ن��َح��لَّ ب��ال��رأي ت��ض��ربَ��ْن وال
وال��ت��ق��لُّ��ُب ط��ي��ُش��ه��م ب��ف��اٍن ول��ي��س ورج��الُ��ه��م أرزاُق��ه��م ف��ِن��يَ��ت ل��ق��د
ال��ُم��ع��ذَُّب ال��م��ري��ُض ال��م��وَت يَ��ش��ت��ه��ي ف��ق��د راح��ًة ب��ال��َع��وِد ل��ل��ن��ف��س ي��ج��ُدوا ف��إن
يُ��خ��يَّ��ب��وا أال األخ��الق َك��َرِم ف��ِم��ن رج��اؤه��م ال��ك��ري��ِم ب��ال��ع��ف��ِو ه��مَّ وإن
يَ��ه��رُب ال��ج��اُر ع��دِل��ه ِم��ن ف��ض��ِل��ه إل��ى ال��ذي وال��س��يِّ��َد ال��ب��رِّ ج��اَر ِزل��َت ف��م��ا
ال��م��ت��غ��رُِّب أوط��اِن��ه ف��ي ويَ��م��رُح أه��َل��ُه ع��ن��دَك األه��ِل ب��ع��ي��ُد يُ��الق��ي

الَقبول التماس

ف��يُ��ط��ِرُب يُ��غ��نِّ��ي أن ِل��يَ��راع��ي ف��ه��ل ف��أط��ربَ��ت ال��س��ي��وُف غ��نَّ��ت��ك أم��والَي
أج��َل��ُب116 ل��ألُن��ِس األن��غ��اِم وم��خ��ت��ِل��ُف نَ��ْغ��م��ٌة ل��ك ال��ظُّ��ب��ا ع��ن��د ك��م��ا ف��ع��ن��دي
ال��ُم��ع��رُِّب يَ��ن��ال ال م��ا لُ��ط��ف��ه ل��ف��ي وإن��ُه ُع��الك تُ��ن��ش��ي م��ا أُع��رِّب
وأك��ت��ُب يُ��م��ِل��ي��ان ل��س��اٌن ج��م��ي��ًع��ا وأه��لُ��ه��ا ل��س��اٌن وال��دن��ي��ا م��دح��ت��ك
َف��يَ��ق��ش��ُب117 ي��دوُم م��ا ال��ق��واف��ي وأك��ُس��و ربَّ��ه��ا ال��خ��الف��ِة ِش��ع��ِر م��ن أُن��اِوُل
ط��يِّ��ُب م��دي��ِح��َك ف��ي ل��س��اٍن ف��ك��لُّ أم��ٍة ك��ل ف��ي ال��ش��م��ُس إال أن��ت وه��ل
أرَح��ُب ال��ُع��ذِر م��ن ب��اٌب ي��ن��ف��ت��ْح ف��ُم��ْر ِم��دح��ًة ل��ب��اب��ك ِش��ع��ري يَ��ِل��ق ل��م ف��إن
يُ��ح��َس��ُب ري��اِض��ك ِم��ن إال ال��ن��ي��ُل وم��ا غ��ي��ُرُه ط��ي��َر ال ال��ن��ي��ل َل��ط��ي��ُر وإن��ي
ي��ث��رُب وي��ث��رُب ب��غ��داٌد وب��غ��داُد ح��واض��ٌر ف��ال��ق��واف��ي ش��ع��ًرا ق��ل��ُت إذا
أخ��َص��ُب ه��و ال��ذي ال��ظ��لَّ أُج��اِذبُ��ك وإن��م��ا ال��خ��ص��ي��َب ال��ظ��لَّ أَع��دم ول��م
ن��ت��ق��رَُّب ل��ه ب��ال��زُّل��ف��ى ال��ل��ه إل��ى ال��ذي وال��ه��ادَي ال��دي��ن ك��ه��َف ِزل��َت ف��ال

السنان. أو السيف، حدُّ وهي ُظبَة، جمع الظُّبا: 116
جديًدا. يجعله اليشء: يقشب 117
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احلربوالسياسة األتراكيف انتصار

ال��َع��رِب1 خ��ال��َد ج��دِّْد ال��تُّ��رك خ��ال��َد ي��ا َع��ج��ِب ِم��ن ال��ف��ت��ح ف��ي ك��ْم أك��ب��ر ال��ل��ه
ال��نُّ��ُص��ِب2 ف��ي وال��ح��قُّ ِغ��م��ده ف��ي ف��ال��س��ي��ُف ��رٍة ُم��ظ��فَّ ح��رٍب ع��ل��ى ع��زي��ٌز ص��ل��ٌح
تَ��ِخ��ِب ل��م ال��رأي ف��ي أُم��ن��يَّ��ٍة وِط��ي��َب ك��ذَبَ��ت م��ا ال��س��ي��ف ف��ي أُم��ن��يَّ��ٍة ُح��س��َن ي��ا
��ِرِب3 ال��سَّ ال��دِم َح��ق��ِن ف��ي أك��َرُم وأن��َت َك��َرًم��ا ك��لُّ��ه��ا ك��ان��ت ال��ح��قِّ ف��ي ُخ��ط��اَك
أدِب وال ش��رٍع ب��ال ال��ق��ت��اُل ف��ي��ه زم��ٍن ف��ي «ال��ص��الح��يِّ��ي��ن» ح��رَب َح��ذَوَت
��لُ��ِب وال��صُّ ال��رُّه��ب��اِن ُح��رم��ِة م��ن َق��ن��اك ه��ت��َك��ت وال ف��ح��ش��اءً س��ي��ُف��ك ي��أِت ل��م
تُ��ِج��ِب4 ل��م ال��ن��ص��ِر ب��غ��ي��ِر ُس��ئ��ل��َت ول��و ب��ه��ا ف��ُج��دَت ن��ص��ٍر ع��ل��ى ِس��ل��ًم��ا ُس��ئ��ل��َت
َع��َض��ِب ع��ل��ى َم��ط��ويٍّ��ا ال��س��ي��ُف وأذع��َن ع��ات��ب��ًة ال��خ��ي��ُل ق��ِب��َل��ت��ه��ا م��ش��ي��ئ��ٌة
ل��ل��ُق��ُرِب5 ت��رت��اُح ال ق��وِم��ك س��ي��وُف ُخ��ِل��َق��ت وإن ال��ت��ق��وى يُ��ش��ِب��ه م��ا أت��ي��َت
وال��ح��س��ِب اإلس��الِم ف��ي ال��م��روءِة ك��لُّ م��ع��رف��ًة ب��اإلس��الِم أزي��ُدَك وال
��ِرِب6 ال��ضَّ رأي��ِك م��ن ُه��دن��ًة ل��ه��م ف��َه��ْب ال��تُ��ِم��َس��ت س��ي��ف��ك م��ن ُه��دن��ًة م��ن��ح��تَ��ه��م

الحروب يف وله الوليد، بن خالد هو العرب: وخالد كمال. باشا مصطفى الغازي به يُراد ك: الرتُّ خالد 1

بعيد. صوٌت اإلسالمية
واملرجع. األصل وهو نصاب، جمع النُُّصب: 2

املسفوح. الرسب: 3
والسالم. الصلح بمعنى: مؤنثة، والفتح، بالكرس للسلم «بها» يف الضمري 4

الِغمد. وهو ِقراب، جمع القرب: 5
القاطع. الرضب: 6



الشوقيات

ال��رُُّق��ِب7 ح��يَّ��ات��ه��ا م��ن ال��ح��رُب ب��ه ج��اءَت داه��ي��ٌة «ل��وزاَن» ف��ي م��ن��ك أت��اه��ُم
��ِخ��ِب ال��صَّ ال��ُم��ح��نَ��ق ب��َج��ه��ر يَ��ض��ي��ق وال ل��ه ال��ك��ائ��دي��ن س��رَّ ي��س��م��ُع أَص��مُّ
األَرِب ذل��ك م��ن َوط��ًرا ق��ض��ى إال أَرٍب ف��ي ال��ق��وم ش��ه��واُت تَ��ف��ت��رْق ل��م
ل��ل��ُخ��َط��ِب «ل��وزاَن» ف��ي ال��س��ي��ُف ��د وم��هَّ «أن��ق��رٌة» ��ل��ِم ال��سِّ ل��ِل��ق��اءِ ت��درََّع��ت
ال��ُك��ت��ِب ال ال��ُم��ل��ُك يُ��ب��نَ��ى ال��ك��ت��ائ��ِب ع��ل��ى م��م��ل��ك��ٍة ُرك��َن ب��ق��وٍل ِل��ب��اٍن ف��ُق��ل
ال��َغ��َل��ِب م��ن م��ع��نً��ى ع��ن��ده��ُم ال��ح��قُّ أُم��ٍم ف��ي ل��ل��ح��ق َغ��َل��بً��ا تَ��ل��ت��م��ْس ال
ال��ُق��ُض��ِب8 م��ن ُع��وٌد أو ��م��ِر ال��سُّ م��ن ُع��وٌد ل��ُه ي��ك��ون ح��ت��ى ِم��ن��ب��ٍر ف��ي خ��ي��َر ال
أُُه��ِب9 ف��ي األخ��الق م��ن يَ��ك��ون��وا ح��ت��ى ُع��دَِّت��ه��م ك��لُّ ل��ق��وٍم ال��س��الُح وم��ا
ال��رُّتَ��ِب ف��ي وال��ذُّؤب��اُن األُْس��ُد تَ��س��اوِت َم��ن��ب��ه��ٌة ال��ُخ��ل��ِق دون ال��ن��اِب ف��ي ك��ان ل��و
ال��ُع��َص��ِب م��ن س��اق��وا وم��ا ال��س��الح م��ن ح��ش��دوا م��ا ال��ي��ون��ان ق��ادة ع��ن يُ��غ��ِن ل��م
ال��خ��ش��ِب10 ك��ال��ُق��ن��ف��ِذ أو ال��ن��ح��ل ك��ثُ��ْك��ن��ِة ��ج��ًة ُم��دجَّ ال��ص��غ��رى» «آس��ي��ا وتَ��رُك��ه��م
ب��ال��ذه��ِب األخ��الِق ُص��ُح��ِف ف��ي ُك��ِت��ب��َن نَ��ك��ب��ِت��ه��م ي��وَم ص��ب��ٍر س��اع��اُت ل��ل��تُّ��رِك
ب��ال��ك��ذِب أُف��ِس��دَن أو ب��ال��م��نِّ ُك��دِّرَن وال َص��َرخ��َن م��ا وض��ح��اي��ا َم��غ��ارٌم
ل��َق��ِب وال ب��اس��ٍم ت��ع��رف��ه��ا ول��س��َت ت��ع��رف��ه��ا ال��م��ح��م��وِد واألث��ِر ب��ال��ف��ع��ِل
وال��ُق��َرِب11 ال��ل��ه اس��ِم ف��ي ال��ذب��ائ��ح ج��ْم��َع وط��ٍن وِم��ن دي��ٍن ِم��ن اث��نَ��ي��ن ف��ي ُج��ِم��ع��َن
أَرِب ن��اه��ٍض ل��َق��ب��ي��ٍل وَم��ط��م��ٌع ُخ��لُ��ًق��ا ي��ُم��ت ل��م ل��ش��ع��ٍب ح��ي��اٌة ف��ي��ه��ا
��ِن��ِب12 ال��شَّ ُص��ب��ِح��ه ع��ن ل��ي��لُ��ه��ا ان��ج��ل��ى ح��ت��ى ل��ه��ا ال��م��س��ل��م��ي��ن َج��ف��ُن ال��ُغ��م��َض يَ��ط��ع��ِم ل��م
وال��رِّيَ��ِب ال��ش��كِّ ظ��الَم ال��ي��ق��ي��ن نُ��وُر م��ح��ا ث��م ال��ي��أَس وُك��نَّ ال��رج��اءَ ُك��نَّ
َس��ب��ِب أو ل��ل��ع��زِّ ُس��لَّ��ٍم م��ن ك��ال��س��ي��ِف وج��دوا ف��م��ا أس��ب��ابً��ا ال��ت��رُك ��س ت��ل��مَّ

مؤتمر يف ك الرتُّ مندوب باشا عصمت بالداهية: واملقصود الخبيثة. الحيَّة وهي رقيب، جمع الرقب: 7
العالية. األصوات إال إليه تصل ال ضعًفا، سمعه يف أن عنه واملشهور «لوزان»،
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إهاب. جمع أُُهب: 9
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والسياسة الحرب يف األتراك انتصار

ال��َع��َط��ِب13 ص��خ��رَة ف��ك��ان��ت ال��ن��ج��اِة ع��بْ��َر تُ��ب��لِّ��َغ��ه��م أن رج��اءً ال��َع��واَن خ��اض��وا
ُخ��ُش��ِب14 ع��ل��ى تُ��غ��َل��ب ول��م ال��ع��اص��ف��ات ف��ي ُدُس��ٍر ع��ل��ى تُ��ق��َه��ر ل��م ال��ل��ه س��ف��ي��ن��ُة
ُم��ن��ق��َل��ِب س��وءِ ِم��ن ع��اق��ب��ٍة ب��ُح��س��ِن وأب��دل��ه��ا م��ج��راه��ا ال��ل��ه ��ن أمَّ ق��د
ُم��ن��ت��َدِب ت��ض��ل��ي��ِل وم��ن ح��اٍم ك��ي��ِد م��ن ف��ن��َج��ت أه��ل��ه��ا م��ن ُربَّ��انَ��ه��ا واخ��ت��ار
ال��ل��َه��ِب15 ف��ي اإلغ��ري��َق ف��أغ��رَق��ت ط��َغ��ت َس��َق��ٍر س��وى «َس��ق��اريَّ��ا» م��اءُ ك��ان م��ا
ال��َح��َط��ِب ��ال��َة ح��مَّ ِق��ي��اَدتُ��ه��م ك��ان��ت َح��َط��بً��ا تَ��ب��غ��ي��ه��ُم ن��اُره��ا ان��ب��َرت ��ا ل��مَّ
ُم��ن��ج��ِذِب ال��َح��ي��ن ب��داع��ي س��اٍع ُض��لَّ ي��ا ي��وم��ئ��ٍذ اآلج��اُل ن��ح��َوَك ب��ه��م س��َع��ت
��َرِب ال��سَّ ف��رع��ون��يَّ��ِة َم��س��ال��َك إال ع��ق��دوا م��ا ال��ل��ُه ف��ح��لَّ ال��ُج��س��وَر َم��دُّوا
ال��ُك��َرِب ف��ي أل��ق��اَك م��ا ال��رأِي وأش��أُم س��اس��ت��ه��م رأِي م��ن ��اه��ُم ت��غ��شَّ ك��رٌب
األَِش��ِب16 ِغ��ي��ل��ِة ِم��ن أو ال��ل��ي��ِث ِل��ب��دِة م��ن م��م��ل��ك��ًة ال��بُ��ْل��ِه ��واد ل��ل��سَّ ��ن��وا ح��سَّ ه��م
يَ��ُؤِب ل��م اآلج��ام ف��ي ت��ن��زَّه وَم��ن ق��ات��ل��ًة ل��ل��ج��ي��ِش نُ��زه��ًة وأن��ش��ئ��وا
يَ��ُص��ِب17 ول��م أظ��م��اه��م ��رابَ��ي��ِن ال��سَّ ِك��ال ب��ه��م ال��وزي��ُر ض��لَّ ك��م��ا األم��ي��ُر ض��لَّ
ُم��خ��ت��ِل��ِب واألح��الِم األم��ان��يِّ م��ن ب��ُم��خ��ت��ِل��ٍف ش��اءا ك��م��ا ت��ج��اذب��اه��م
ال��ح��ِزِب18 ال��ح��ادِث ع��ن��د ض��دَّي��ِن ح��زبَ��ي��ِن ذه��بَ��ت أُم��ٌة ن��ج��اًح��ا تَ��ل��ق��ى وك��ي��ف
ال��ه��َض��ِب19 ع��ل��ى رف��ٍق وال ال��ِوه��اِد ع��ل��ى ش��َف��ٍق ذي غ��ي��ِر أِت��يٍّ زح��َف زح��ف��َت
وال��ي��َل��ِب20 ال��ِب��ي��ِض ف��ي ��رى ال��شَّ أُس��َد يَ��ح��م��ل��َن ُم��س��َرج��ًة ال��ُه��وج ب��ال��ري��اِح ق��ذف��تَ��ه��م
يَ��ذُِب ل��م األج��ب��ال ُق��َل��ل ف��ي وال��ث��ل��ُج َم��ع��اق��ل��ه��م ع��ن ف��ذاب��وا ع��ل��ي��ه��م ه��بَّ��ت
ال��رُُّع��ِب م��ن ش��ت��ى ب��أج��ن��ح��ٍة ط��اروا وق��ل��بَ��ه��ُم ج��ن��اَح��ي��ه��م ص��َدع��َت ��ا ل��مَّ

شاطئه. والكرس): (بالفتح الوادي وعرب أخرى. بعد مرًة فيها ُقوتِل التي العوان: الحرب 13
السفينة. ألواح به تَُشدُّ ليف من الخيط أو املسمار، وهو دسار، جمع درس: 14

اليونان. اإلغريق: 15
موضع والغيل: األسد. لبدة من أمنع فيقال: املنعة، يف امَلثل بها ويَُرضب الليث، وبرة شعر اللبدة: 16

املشتبك. الشائك واألشب: األسد.
املطر. أي الصوب: من يصب، لم 17

الشديد. الحزب: 18
السيل. : األتيُّ 19

الدروع. واليلب: الخوذ. والبيض: الفرات. بجانب امَلثل بها يَُرضب مأسدة الرشى: 20
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الشوقيات

ُم��ح��ت��ِق��ِب21 ك��لُّ وت��خ��لَّ��ى ق��ن��اتَ��ُه ُم��ع��ت��ِق��ٍل ك��لُّ ف��أل��ق��ى ال��ِف��راُر َج��دَّ
ُم��ن��س��َح��ِب ُح��س��َن ف��ي��ه ال��ه��زي��م��ُة تُ��دع��ى َع��َج��ٍب َم��ن��ط��ٍق ف��ي ان��س��ح��ب��وا م��ا ُح��س��َن ي��ا
َص��بَ��ِب22 م��ن ج��ئ��َت أم ُص��ُع��ٍد م��ن ه��ب��ط��َت ِب��ِه أح��ط��َت ��ا ل��مَّ ق��ائ��ُده��م يَ��دِر ل��م
ال��َه��َرِب ُخ��ط��َة وك��ان��ت ت��ت��مَّ ف��ل��م ُخ��ط��ت��ِه ت��دب��ي��ِر ف��ي وْه��و أخ��ذتَ��ه
ُم��ق��ت��ِرِب غ��ي��َر م��ن��ه��ا ك��ان م��ا ق��رَّب��َت ج��ب��ٍل وِم��ن س��ه��ٍل ِم��ن ال��ف��راِس��ُخ ت��ل��ك
َع��َص��ِب وم��ن ل��ح��ٍم م��ن ال��خ��ي��ِل وس��ائ��ُر َم��ع��ِدنُ��ه��ا ال��ف��والِذ م��ن ال��رس��وِل خ��ي��ُل
ُق��ُط��ِب إل��ى ُق��ْط��ٍب م��ن األرَض وت��ق��ط��ُع ب��ه��ا ال��راس��ي��اِت تَ��ج��وُب ل��ي��اٍل أف��ي
تَ��ِث��ِب23 ل��م ال��روم ح��ص��وِن وأيُّ تَ��ط��ِف��ر ل��م ال��َم��ع��اق��ل أيُّ ب��ه��ا ال��ظ��الَم َس��ِل
ُع��ُش��ِب ع��ل��ى ح��لَّ��ت وال س��واه��ا م��اءً ن��زَل��ت ال «أزم��ي��َر» تَ��ِرد ل��م ل��ئ��ن آل��ت
أَِب ب��ع��َد ال��رُّوع ف��ي أبً��ا تَ��وارثُ��وه ُخ��لُ��ٌق ف��رس��ان��ه��ا وف��ي ف��ي��ه��ا وال��ص��ب��ُر
ال��رََّح��ِب24 ب��اح��ِة ف��ي ال ال��ح��رب س��اح��ِة ف��ي ُولِ��َدت أع��راِف��ه��ا ع��ل��ى ُول��دتُ��م ك��م��ا
��ُه��ِب25 ال��شُّ ع��ل��ى يُ��س��َم��ك ل��م ال��ذِّك��ر ن��اب��ِه ِم��ن ف��َل��ٍك ف��ي «أزم��ي��َر» ع��ل��ى ط��ل��ع��َت ح��ت��ى
يُ��ِرِب ول��م يَ��ذم��م ول��م يُ��ك��ذِّب ف��ل��م يَ��ع��رُض��ُه ال��ت��اري��خ وق��ف َم��وك��ٍب ف��ي
��ُح��ِب ال��سُّ ف��ي ال��ل��ه وخ��ي��ُل ال��ص��ع��ي��ِد ع��ل��ى راق��ص��ٌة ال��ح��ق ف��خ��ي��ُل «ب��دٍر» ک ي��وٌم
وال��ع��ذَِب26 وال��دي��ب��اِج ال��ُع��وِد بَ��دريَّ��ُة وارف��ٌة غ��رَّاءُ تُ��ظ��لِّ��لُ��ه��ا ُغ��رٌّ
ال��نَّ��َص��ِب َس��ْك��رِة م��ن ال ال��ن��ص��ر َس��ْك��رِة م��ن ُم��رنَّ��ح��ٌة ال��ع��ال��ي ال��ظَّ��َف��ر م��ن نَ��ش��وى
ُم��ن��س��ِك��ِب27 ��ْك��ِب» «ال��سَّ ج��ن��ب��ات م��ن ك��ال��ِم��س��ك زبَ��ٍد م��ن ت��ن��َس ل��م م��ا األرض تُ��ذكِّ��ر
ال��َق��َص��ِب ع��ل��ى اس��ت��ول��ى إذا ال��ُم��ج��لِّ��ي َم��ْش��َي ف��اتَّ��أَدت ال��ف��ت��ح أذاُن ت��ع��ال��ى ح��ت��ى

∗∗∗

خلفه. احتمله أو ادخره، أي اليشء؛ فالن احتقب ويقال: ِخر، املدَّ املحتقب: 21
األرض. من انحدر ما الصبب: 22

الوثبة. كذلك: والطفرة ارتفاع، يف الوثوب وهو الطفور، من تطفر: 23

الفرس. عنق شعر وهو عرف، جمع األعراف: 24
يُرفع. لم يُسمك: لم 25

األلوية. خرق والعذب: (اللواء). الَعَلم يصف وارفة: غرَّاء 26

النبي. أفراس من فرس السكب: 27
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والسياسة الحرب يف األتراك انتصار

ال��ِح��َق��ِب آي��َة تَ��ب��ق��ى ال��ف��ت��ح ب��آي��ة وت��ه��ن��ئ��ًة ال��غ��ازي أيُّ��ه��ا ت��ح��ي��ًة
ال��نُّ��ُج��ِب أص��ح��اب��ك م��ن ال��ت��ع��ج��ُب إال ل��ُه ِك��ف��اءَ ال ث��ن��اءٍ م��ن وق��يِّ��ًم��ا
ال��نُّ��َوِب ف��ي ن��ابَ��ي��ه ع��ل��ى ع��ضَّ ك��ال��ل��ي��ث ب��ه��م ال��ب��الءُ ح��لَّ إذا ال��ص��اب��ري��ن
��لُ��ِب28 ال��سُّ ال��ق��ن��ا ب��أط��راِف وال��ك��ات��ب��ي��ن أل��ُس��نَ��ه��م ال��ه��ن��د س��ي��وَف وال��ج��اع��ل��ي��ن
ال��طَّ��َل��ِب ع��ل��ى ب��ُم��س��ت��ع��ٍص ال��ُم��ح��اُل وال َم��رك��بُ��ُه ب��ال��ص��ع��ِب ع��ن��ده��ُم ال��ص��ع��ُب ال
تُ��َص��ِب ل��م األخ��الُق إذا ب��ق��ات��الٍت ب��ه��ا ال��رج��اُل يُ��رم��ى إذ ال��م��ص��ائ��ُب وال
ُم��ح��تَ��َرِب آس��اُد م��م��ل��ك��ٍة أوت��اُد م��ه��َل��ك��ٍة ُورَّاُد م��ع��رك��ٍة ُق��وَّاد
َخ��ِرِب م��ن ��رَت ع��مَّ وك��م ُم��ض��م��ِح��لٍّ م��ن ب��ه��م ش��َددَت ك��م ف��ت��ح��دَّْث بَ��َل��وتَ��ه��م
َل��ِج��ِب ج��ح��ف��ٍل م��ن ب��ه��م ه��زم��َت وك��م أَِش��ٍب َم��ع��ق��ٍل م��ن ب��ه��م ث��َل��م��َت وك��م
َص��َخ��ِب م��ن ال��ب��ن��ي��ان ف��ي ل��ي��س م��ا ال��ه��دم ف��ي ن��بَ��س��وا ف��م��ا م��ج��ًدا ب��ه��م ب��نَ��ي��َت وك��م
ب��ال��َع��َج��ِب29 ج��ئ��َت ق��وٍم ب��ق��ي��ِة وِم��ن م��م��ل��ك��ٍة أن��ق��اِض وِم��ن ج��ي��ٍش َف��لِّ ِم��ن
ُم��ن��ش��ِع��ِب غ��ي��َر ال��ع��وال��ي وراءَ ش��ع��بً��ا ف��ش��ٍل وم��ن ذلٍّ م��ن ل��ل��ن��اِس أَخ��رج��َت
وال��ُح��ُج��ِب األس��ت��اِر ف��ي ال��ب��ي��ُت ��َت ت��ل��فَّ َم��ط��ال��ع��ه��ا م��ن ب��ب��دٍر أت��ي��َت ��ا ل��مَّ
ال��تُّ��ُرِب ال��م��س��ك��يَّ��ِة رِة ال��م��ن��وَّ إل��ى ض��اح��ك��ًة ال��ف��ي��ح��اءُ ال��روض��ُة ��ت وه��شَّ
ال��ع��تَ��ِب أش��رَف ��ت ف��م��سَّ ال��رس��ول ب��اَب وأتَ��ت ِط��ي��ِب��ه��ا أزك��ى ال��داُر ��ت وم��سَّ
يَ��ِط��ِب ول��م يَ��ن��َع��م ل��م ال��ل��ي��ال��َي ق��ض��ى وك��م ال��ح��ج��اِز أرج��اءَ ال��ف��ت��ُح ج وأرَّ
ال��ُق��ُش��ِب ال��م��وش��يَّ��ة ف��ي ال��ف��ت��ح َم��ه��ارُج واس��ت��ب��َق��ت ال��ش��رق ��ه��اُت أمَّ يَّ��نَ��ت وازَّ
«ح��ل��ِب» ف��ي ح��م��داَن» «ب��ن��ي يُ��ه��نِّ��ئ��ون ف��ان��ت��ب��ه��وا «أي��وَب» ب��ن��ي «دم��ش��ُق» ه��زَّت
َط��َرِب ف��ي واألق��ب��اُط «م��ص��ر» وم��س��ل��م��و َج��ذٍَل ف��ي و«ال��ه��ن��دوُس» «ال��ه��ن��د» وم��س��ل��م��و
نَ��َس��ِب30 ف��ي ال��ش��رُق وَح��واه��ا وش��ي��ج��ٍة َرِح��ٍم ف��ي اإلس��الُم ��ه��ا ض��مَّ َم��م��ال��ٌك
ب��ُم��خ��تَ��َض��ِب تُ��وِم��ي أو م��ك��ان��َك إل��ى ب��م��ك��ت��ح��ٍل ت��رم��ي ض��اح��ي��ٍة ك��لِّ م��ن
َك��ثَ��ِب ع��ن ك��ان ي��ه��وٍد ك��ي��وِم ي��وٌم ب��ن��ا ح��لَّ ال��ت��رك��يُّ ال��ف��ت��ى ل��وال ت��ق��ول

الطويل. وهو سلب، جمع لب: السُّ 28
ه. حدِّ يف كسور السيف: وفلول الفلول. واحد الفل: 29

القرابة. املتصلة الوشيجة: الرحم 30
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املنفى1 بعد

أث��ابَ��ا2 ل��و ب��دم��ع��َي وأج��زي��ه ال��ج��وابَ��ا م��َل��َك ل��و ال��رس��َم أُن��ادي
ذابَ��ا ال��ق��ل��ب س��واَد ك��ان��ت وإن ت��ج��ري ال��َع��ب��راُت ��ه ل��ح��قِّ وَق��لَّ
وال��خ��ط��ابَ��ا ال��ت��ح��ي��َة وأدَّي��َن ع��ن��ي ال��تُّ��ْرَب ُم��ق��بِّ��الِت س��ب��ق��َن
��ب��ابَ��ا3 ال��شَّ ك��واع��ب��ه��ا ف��ي ك��ن��ظ��م��ي ال��ب��وال��ي ال��دِّم��ن ف��ي ال��دم��َع ف��ن��ث��ري
ال��ذه��ابَ��ا ال��ص��ب��َر ع��لَّ��م وق��وًف��ا وش��اءُوا ش��اءت ك��م��ا ب��ه��ا وق��ف��ُت
َح��ب��ابَ��ا4 ف��ي��ه��ا ِوص��اَل��ه��م رش��ف��ُت ح��قٌّ ول��ألح��ب��اب ح��قٌّ ل��ه��ا
ال��ت��رابَ��ا َش��ك��ر ان��ج��ل��ى ال��تِّ��ب��ُر إذا ُم��ح��ِس��ن��اٍت ال��َم��ن��اج��َم ش��ك��َر وَم��ن
وث��ابَ��ا م��ض��ى ال��دي��اَر ل��م��ح إذا أَل��وٌف واٍف ج��وان��ح��ي وب��ي��ن
ِع��ت��ابَ��ا ُص��ح��ب��تُ��ه األي��ام ع��ل��ى ف��ك��ان��ت ب��ه��ا ال��زم��ان َم��ي��َل رأى

تلك بِذكر فيها أشاد وقد األندلس، ببالد منفاه من عودته بعد الشاعر شعر فاتحة القصيدة هذه كانت 1

مسألة عىل وعرَّج الطويلة، الغيبة تلك بعد بالده استقبال إىل انتقل ثم بجميلها، وعرفانًا لها شكًرا البالد
التموين لجان اجتماع يف القصيدة هذه أُنِشَدت وقد الشاغل، البالد ُشغَل حينئٍذ كانت التي التموين

١٩٢٠م). سنة امللكية (باألوبرا
الدار. آثار من باألرض الحًقا كان ما الرسم: 2

إىل تستحيل أن قبل الديار هنا: بها واملراد الثدي، ناهدات الجواري: من والكواعب الديار. آثار الدِّمن: 3
دمن.

الحبب. والحباب: بشفتَيه. ه مصَّ املاء: رشف 4



الشوقيات

∗∗∗
ث��وابَ��ا ب��ه َرض��ي��ِت إن ث��ن��ائ��ي وه��ذا أن��دل��ٍس أرَض وداًع��ا
ف��ع��ابَ��ا أث��ن��ى ج��اه��ٍل ِم��ن وك��م ِع��ل��ٍم ب��ع��َد إال أث��ن��ي��ُت وم��ا
غ��ابَ��ا5 وأع��زَّ وائ��ٍل م��ن ذًُرا أن��دى ف��ح��ل��ل��ُت َم��وئ��ًال ت��ِخ��ذتُ��ِك
اغ��ت��رابَ��ا6 ل��َي ِح��م��اِك ف��ي ق��ض��اه��ا ع��دٍن داِر م��ن آدٍم ُم��غ��رُِّب
ال��ُغ��رابَ��ا ش��َك��ر ِل��ُم��ف��اِرٍق ف��ي��ا َرح��ل��ي ح��َوي��ِت ي��وَم ال��ُف��ل��َك ش��ك��رُت
ان��ت��ص��ابَ��ا ال��نَّ��زِع ف��ي ال��َم��يْ��ِت ك��أن��ِف أن��ٍف ك��لِّ م��ن أرح��ِت��ن��ي ف��أن��ِت
ال��نِّ��ق��ابَ��ا رم��ى ك��ال��ب��غ��يِّ ب��وج��ٍه ي��ران��ي خ��وَّاٍن ك��لِّ وم��ن��ظ��ِر
خ��رابَ��ا ك��ان��ت أخ��الُق��ه��م إذا ق��وٍم ب��ن��ي��اُن ب��ع��ام��ٍر ول��ي��س

∗∗∗
رح��ابَ��ا «ال��زاه��ي» ل��س��اك��ِن وك��ن��ِت س��اًح��ا ل��ل��زَّه��راءِ ك��ن��ِت أح��قٌّ
ش��رابَ��ا أش��ه��ى ب��اب��ٌل ت��ُك ول��م ورًدا م��ن��ِك أب��ه��ى «ج��وُر» ت��ُك ول��م
ط��ابَ��ا ع��ل��ي��ه ال��زم��اُن ط��ال إذا رح��ي��ٌق ال��دن��ي��ا ف��ي ال��م��ج��َد وأن
ِق��ب��ابَ��ا وَم��غ��رب��ه��ا ب��َم��ش��رق��ه��ا ال��م��ع��ال��ي ض��رب��وا أُم��ٌة أول��ئ��ك
يُ��ش��ابَ��ا أن ص��ف��ٍو ك��لِّ وغ��اي��ُة ال��ل��ي��ال��ي ص��ف��ُو ل��ه��م ك��دًرا ج��رى
ش��ابَ��ا7 ال��ج��و ف��ي ق��رنَ��ه��ا ت��َر أل��م م��ن��ه��ا أُدي��َل ال��ق��روِن ُم��ش��يِّ��ب��ُة
ِل��ع��ابَ��ا ب��ه��ا ال��س��م��اءِ ع��ن يَ��خ��رُّ ص��ول��ج��انً��ا تَ��ن��ظَّ��ُر ُم��ع��لَّ��ق��ٌة
ال��ح��س��ابَ��ا وال ال��س��ن��ي��َن ت��دري وم��ا ال��ل��ي��ال��ي األُم��ِم ع��ل��ى ب��ه��ا تُ��َع��دُّ

∗∗∗
ال��ش��ب��ابَ��ا ب��ك َل��ِق��ي��ُت ق��د ك��أن��ي ي��أٍس ب��ع��د ل��ِق��ي��تُ��َك وط��ن��ي وي��ا
واإلي��ابَ��ا ال��س��الم��َة ُرزَق إذا ي��وًم��ا س��ي��ئُ��وُب م��س��اف��ٍر وك��لُّ

العرب. من قبيلة به يت وُسمِّ جبل، ووائل: امللجأ. واملوئل: النجدة. طلب وأل: 5

من جنٍة يف منفاي يكون أن عيلَّ قىض قد منفاه، األرض ليجعل الجنة من آدم أخرج الذي هللا إن 6
غريب. وهو آوته التي البالد هذه تكريم يف الشاعر من مبالغة وهذه حماك.

الشمس. عىل والكالم األول، إىل وحوَّلها الثاني من الدولة نزع فالن: من فالنًا هللا أدال 7
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املنفى بعد

ال��ُم��ج��ابَ��ا8 ال��ح��ت��َم أُق��اب��ل ع��ل��ي��ه ِدي��ن��ي ل��ك��ن��َت ُدع��ي��ُت أن��ي ول��و
وال��َم��ت��ابَ��ا ال��ش��ه��ادَة ُف��ه��ُت إذا وج��ه��ي ال��ب��ي��ِت ق��ب��َل إل��ي��ك أُدي��ُر
ِط��رابَ��ا ��تَ��ه��ا أِزمَّ ُم��ق��لَّ��دًة ال��ق��واف��ي رك��ائ��ب��َي س��ب��َق��ت وق��د
ال��ُع��ب��ابَ��ا ال ال��ل��ي��ال��َي وت��ق��ت��ح��ُم وال��ف��ي��اف��ي ن��ح��وَك ال��دَّه��َر ت��ج��وُب
ُع��ج��ابَ��ا ُم��ؤت��ِل��ًق��ا ت��اَج��ي��َك ع��ل��ى ت��اًج��ا ال��ُح��رَّ ال��ث��ن��اءَ وتُ��ه��دي��ك

∗∗∗
ال��رِّك��ابَ��ا رُة» «ال��م��ن��وَّ تَ��ه��دي ك��م��ا ث��الٍث م��ن ث��غ��ِرَك ض��وءُ ه��دان��ا
��ع��ابَ��ا9 ال��شِّ ج��لَّ��ل��ِت «ال��طُّ��ور» ك��ن��اِر ن��وًرا ال��ب��ح��َر ال��م��ن��اُر غ��ِش��ي وق��د
ق��ابَ��ا ال��طُّ��ه��ِر ث��راَك م��ن ف��ك��ان��ت ف��أرَس��ت ف��اتَّ��أَدت ال��ثَّ��غ��ُر وق��ي��ل
ث��ابَ��ا إل��يَّ ال��زم��اُن أض��ح��ى ب��ه ي��وٍم ل��ص��ب��ِح ل��ل��زم��ان ف��ص��ف��ًح��ا
ث��ي��ابَ��ا ف��خ��ٍر م��ن ِع��ط��َف��يَّ ك��َس��وا ِس��م��اًح��ا ِف��ت��ي��انً��ا ال��ل��ُه وح��يَّ��ا
وَه��ابَ��ا تَ��ل��ق��ى م��ن ك��لُّ أح��بَّ��َك ي��وًم��ا ��وَك ح��فُّ إذا م��الئ��ك��ٌة
ال��س��ح��ابَ��ا ��ه��ُم أُك��فِّ ع��ل��ى ب��ل��غ��َت ب��ح��وًرا أي��دي��ه��م ح��م��َل��ت��َك وإن
ش��ه��ابَ��ا أِس��رَّت��ه ع��ل��ى ك��أنَّ زاٍه أغ��رَّ ب��ك��لِّ ��ون��ي ت��ل��قَّ
ال��لُّ��ب��ابَ��ا10 وال��ك��رَم ال��ع��ل��م ون��وَر ع��ل��ي��ه م��ؤت��ِل��ًق��ا اإلي��م��ان ت��رى
َك��ع��ابَ��ا11 رائ��ع��ًة ِم��ص��َر ُم��ح��يَّ��ا ص��ف��ح��تَ��ي��ِه وض��اءِة م��ن وت��ل��م��ُح
ح��ابَ��ى ال��ش��يءَ أح��بَّ َم��ن ول��ك��ْن أه��ٌل أس��َدوه ل��م��ا أدب��ي وم��ا
ُم��س��ت��ج��ابَ��ا يُ��رف��ُع ح��ي��ن ُم��ل��بٍّ��ى َل��ص��وتً��ا ل��ك��م إنَّ ال��ن��ي��ل ش��ب��اَب
ال��ع��ذابَ��ا ك��ن��ان��ِت��ه ع��ن ��ف يُ��خ��فِّ ح��ت��ى ب��ال��دع��واِت «ال��ع��رَش» ف��ُه��زُّوا
ِص��ع��ابَ��ا س��ب��ًع��ا يُ��ِع��ي��ُده��ا ي��ك��اُد َغ��الءٍ إل��ى ال��ب��س��وِس ح��رِب أِم��ْن
ص��وابَ��ا12 وي��رى ِح��س��ب��ًة ويُ��ح��ِس��ن ي��تَّ��ق��ي��ه��ا ي��وس��ُف ال��ق��وِم ف��ي وه��ل

املوت. هو املجاب: والحتم نُوِديت. املوت: إىل ُدِعيت 8

وغمه. غطَّاه اليشء: جلَّل 9

الخالص. اللباب: 10
والنظافة. الُحسن الوضاءة: 11

الحساب. الحسبة: 12
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س��رابَ��ا أم ف��ي��ه��م ُس��ق��َت أِن��ي��ًال ب��م��ص��ٍر ج��اع��وا ق��د َربِّ ع��ب��اُدَك
وال��رق��ابَ��ا ال��َم��راف��َق م��ل��ك��وا ب��ه��ا ِت��ج��اًرا ل��ل��ُح��س��ن��ى واه��ِد ح��ن��انَ��َك
ِص��البَ��ا وأك��ب��اًدا ��رًة ُم��ح��جَّ ق��ل��وبً��ا ب��ه��ا ل��ل��ف��ق��ي��ر ��ق ورقِّ
ع��ق��ابَ��ا ف��ال ال��ف��ق��ي��َر أك��ل وَم��ن ِع��ق��اٌب ل��ه ال��ي��ت��ي��َم أك��َل أَم��ْن
ن��ابَ��ا ع��ل��ي��ه ال��زم��ان م��ن أش��دَّ ض��اٍر ب��ك��لِّ ال��تِّ��َج��ار ِم��ن أُص��ي��َب
واإله��ابَ��ا13 ال��ُح��ش��اش��َة يُ��ن��ازع��ه ك��س��اُه أو َغ��ذاه إذا ي��ك��اُد
ان��ت��دابَ��ا ل��ل��ِب��رِّ تُ��ِح��سُّ ول��س��َت ن��اٍد ك��لِّ ف��ي رح��م��ًة وت��س��م��ُع
ب��ابَ��ا ف��ي��ه ل��ي��س��ت ال��م��ال زك��اَة إال ال��ل��ه ك��ت��اِب ف��ي أك��لٌّ
��غ��ابَ��ا14 ال��سِّ ال��َغ��ْرث��ى واس��م��ع ف��َدع��ه��م ��وا وض��جُّ ش��َك��وا ال��ط��اع��م��ون م��ا إذا
ال��ُم��ص��ابَ��ا دُة ال��م��ع��دِّ ت��ص��ُف ك��م��ا ول��ك��ْن ثُ��ك��ٍل م��ن ي��ب��ك��ون ف��م��ا
اك��ت��س��ابَ��ا ال��س��وءِ ك��ت��ج��ارِة وال َك��س��بً��ا ال��خ��ي��ِر ُس��وِق ِم��ث��ل أَر ول��م
ذئ��ابَ��ا ان��ت��ش��َرت ج��وَّع��تَ��ه��ا إذا ش��اءً ال��ب��ؤس��اء ك��أول��ئ��ك وال
ك��ت��ابَ��ا ق��وٍم إل��ى يَ��ح��م��ل ول��م رس��وٌل يُ��ب��َع��ْث ل��م ال��ِب��رُّ ول��وال

الجلد. واإلهاب: املريض. يف الروح بقية الحشاشة: 13
أيًضا. الجائع وهو ساغب، جمع والسغاب: الجائع. وهو غرثان، جمع الغرثى: 14
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ِع��ت��ابَ��ا ل��ه ال��ج��م��اِل ع��ل��ى ل��ع��لَّ وت��ابَ��ا َس��ال غ��داَة ق��ل��ب��ي َس��لُ��وا
ص��وابَ��ا؟ ل��ه ال��ج��م��اُل ت��رك ف��ه��ل ص��واٍب ذو ال��ح��وادث ف��ي ويُ��س��أُل
ال��ج��وابَ��ا ق��ل��ب��ي ع��ن ال��دم��ُع ت��ولَّ��ى ي��وًم��ا ال��ق��ل��َب س��أل��ُت إذا وك��ن��ُت
ال��ش��ب��ابَ��ا1 ث��ِك��َل ال��ذي ال��واه��ي ه��م��ا ول��ح��ٌم دٌم ال��ض��ل��وع ب��ي��ن ولِ��ي
ث��ابَ��ا2 ف��ُق��ل��ُت ال��ض��ل��وع ف��ي ��ق وص��فَّ ولَّ��ى ف��ُق��ل��ُت ال��دم��وع ف��ي ت��س��رَّب
ال��ع��ذابَ��ا ح��م��ل ك��م��ا ح��َم��َل��ت ل��م��ا ح��دي��ٍد م��ن ق��ل��وٌب ُخ��ِل��َق��ت ول��و
َح��ب��ابَ��ا3 ِق��َص��ٍر م��ن ال��وص��ُل وك��ان ُس��الًف��ا ب��ه��م ُس��ق��ي��ُت وأح��ب��اٍب
ش��رابَ��ا م��خ��ت��ل��ٍف ال��ل��ذاِت م��ن ِب��س��اٍط ع��ل��ى ال��ش��ب��اَب ون��اَدْم��ن��ا
وط��ابَ��ا ب��ه ال��زم��اُن ط��ال وإن يُ��ط��َوى س��وف ع��ي��ٍش ِب��س��اِط وك��لُّ
ذابَ��ا األه��ِل ذك��رى ع��اَدت��ه إذا غ��ري��ٌب ب��ع��ده��ُم ال��ق��ل��َب ك��أنَّ
��ح��ابَ��ا وال��صِّ األِح��بَّ��َة ف��َق��َد ك��َم��ن ال��ل��ي��ال��ي ُخ��لُ��ِق ع��ن يُ��ن��ِب��ي��َك وال
إه��ابَ��ا آون��ٍة ك��لَّ تُ��ب��دِّل أف��ع��ى دن��ي��اك أرى ال��دن��ي��ا أخ��ا
ن��ابَ��ا4 ��ل��م ال��سِّ ظ��الِل ف��ي وأت��َرُع ه��اج��ع��اٍت أي��َق��ُظ ال��رُّق��َط وأن

القلب. هنا: واللحم بالدم واملقصود فقده. الشباب: وثكل الضعيف. الواهي: 1
ذهاب. بعد رجع ثاب: 2

تعلوه. التي نفاخاته املاء: وحباب الخمر. خالص السالف: 3
الرش. إىل أرسع وأترع: بالبياض. َمشوب سواٌد جلدها عىل الحية وهي رقطاء، جمع الرقط: 4
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َك��ع��ابَ��ا5 ب��ِرَح��ت وم��ا وتُ��ف��ن��ي��ه��م ع��اِش��ق��ي��ه��ا تُ��ش��يِّ��ُب َع��ج��ٍب وِم��ن
ال��ث��ي��ابَ��ا ف��أب��ل��ي��ُت ب��ه��ا ل��ِب��س��ُت ف��إن��ي ب��ال��دن��ي��ا يَ��غ��ت��رَّ ف��م��ن
تَ��غ��اب��ى6 إذا ال��ل��ب��ي��ب َض��ِح��ُك ول��ي غ��ب��يٍّ إل��ى ال��ِق��ي��اِن َض��ِح��ُك ل��ه��ا
وص��ابَ��ا ُش��ه��ًدا ب��ك��أِس��ه��ا وذُق��ُت وش��وًك��ا ورًدا ب��َروِض��ه��ا ج��نَ��ي��ُت
ب��ابَ��ا ال��ل��ه ب��اِب دوَن أَر ول��م ُح��ك��ًم��ا ال��ل��ه ُح��ك��ِم غ��ي��َر أَر ف��ل��م
ال��لُّ��ب��ابَ��ا7 واألدَب ال��ع��ل��م ص��ح��ي��َح إال األش��ي��اء ف��ي ع��ظَّ��م��ُت وال
ال��رَّغ��ابَ��ا8 ال��ِم��ن��َن ق��وَم��ه يُ��ق��لِّ��د ُح��رٍّ وج��َه إال ك��رَّم��ُت وال
ُم��ص��ابَ��ا ب��ه ال��ب��خ��ي��ِل ِم��ث��َل وال داءً ال��م��ال ج��م��ِع ِم��ث��َل أَر ول��م
ال��ش��رابَ��ا أو ال��ط��ع��اَم ت��ِزُن ك��م��ا وِزنْ��ه��ا ش��ه��وتُ��ه تَ��ق��ت��ْل��ك ف��ال
اح��ت��س��ابَ��ا9 ��تَ��ه ِح��صَّ ال��ل��َه وأع��ِط ذُخ��ًرا واألي��اِم ِل��بَ��ن��ي��ك وُخ��ذْ
ان��ت��ي��ابَ��ا10 أق��ربَ��ه��ا ال��ف��ق��َر وج��دَت ال��ل��ي��ال��ي أح��داَث ط��ال��ع��َت ف��ل��و
ث��وابَ��ا ص��اح��ِب��ه ب��ع��َد وأب��ق��ى ح��ي��اٍة ف��ي خ��ي��ٌر ال��ِب��رَّ وأن
آبَ��ا ب��ال��ش��رِّ خ��يِّ��ًرا أَر ول��م ف��اع��ِل��ي��ِه ي��ص��دُع ال��ش��رَّ وأن
ال��ِع��ق��ابَ��ا أوق��َع��ت األع��ق��اب ع��ل��ى ال��ل��ي��ال��ي إذا ب��ال��ب��ن��ي��َن ف��ِرف��ًق��ا
ال��ُم��س��ت��ج��ابَ��ا11 ال��دع��اءَ ادَّرع��وا وال ال��ي��ت��ام��ى ُش��ك��َر ي��ت��ق��لَّ��دوا ول��م
ِك��ذابَ��ا12 وتُ��ًق��ى خ��ش��ي��ٍة ظ��واه��َر وص��اُم��وا ص��لَّ��وا ل��م��ع��ش��ٍر ع��ِج��ب��ُت
أه��ابَ��ا13 ب��ه��م ال��زك��اِة داِع��ي إذا ��ا ُص��مٍّ ال��م��اِل ِح��ي��اَل وتُ��ل��ِف��ي��ه��م
ال��نِّ��ص��ابَ��ا يُ��ح��ِص ل��م ال��ل��َه ك��أنَّ م��ن��ُه ال��ل��ه ن��ص��ي��َب ك��ت��م��وا ل��ق��د

الناهد. الجارية الكعاب: 5
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قدَّمه. أمًرا: هللا عند احتسب 9
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وخ��ابَ��ا ه��ًوى ض��لَّ ال��م��ال ك��ح��بِّ ش��ي��ئً��ا ال��ل��ِه ب��ُح��بِّ يَ��ع��ِدل وَم��ن
وارت��ب��ابَ��ا14 ُح��بٍّ��ا وب��األي��ت��ام ِب��رٍّا ب��ال��ف��ق��راء ال��ل��ُه أراَد
ال��ِع��رابَ��ا15 ال��ُم��س��وَّم��َة وَح��م��ى َس��م��ا ع��لَّ��م��وه ق��وٍم ص��غ��ي��ِر ف��ُربَّ
وع��ابَ��ا16 أذًى ك��ان ت��رك��وه ول��و وف��خ��ًرا ن��ف��ًع��ا ل��ق��وم��ه وك��ان
ال��ُع��ج��ابَ��ا ال��َع��َج��َب يُ��ح��ِدث س��ي��أت��ي ج��ي��ًال ل��ع��لَّ اس��ت��ط��ع��ت م��ا ف��ع��لِّ��م
ال��ش��ب��ابَ��ا17 ي��خ��ت��رُم ال��ي��أَس ف��إنَّ ي��أًس��ا ال��ح��يِّ ش��ب��اَب تُ��رِه��ْق وال
وح��ابَ��ى18 أق��واًم��ا خ��صَّ ي��ُك وإن اش��ت��راًك��ا ال��رزَق ال��خ��ال��ُق ي��ري��د
ال��ُم��ص��ابَ��ا19 وال ال��ش��ق��يَّ ن��ِس��َي وال ي��َدي��ِه َج��نَ��ى ال��ُم��ِج��دَّ َح��َرم ف��م��ا
ِغ��ض��ابَ��ا تَ��ل��ق��اُه��م األق��داِر ع��ل��ى ف��ري��ٌق يَ��ه��ِل��ْك ل��م ال��ب��خ��ُل ول��وال
ال��ِخ��ط��ابَ��ا س��ئ��م��وا ق��د ال��ِب��رِّ ُدع��اُة وق��ب��ل��ي َل��وًم��ا ب��أه��ِل��ه ت��ِع��ب��ُت
ال��ِع��ذابَ��ا ال��ي��ن��اب��ي��َع ب��ه َف��َج��رُت ج��م��اٍد ع��ل��ى خ��ط��ب��ُت أن��ي ول��و
ال��ِق��ب��ابَ��ا20 واخ��ت��رق األك��واخ إل��ى ف��أف��ض��ى ج��رى ل��ل��ه��واءِ ت��َر أل��م
ال��ي��ب��ابَ��ا21 تَ��غ��ش��ى ك��م��ا ِك��س��رى ِح��م��ى تَ��غ��ش��ى األف��اق ف��ي ال��ش��م��س وأن
ال��ك��البَ��ا22 ت��ل��ع��لُ��ِع��ه��ا ِم��ن ويَ��ش��ف��ي م��ن��ُه األُْس��ُد تَ��ْروى ال��م��اء وأن
ال��ت��رابَ��ا23 ال��رُّْس��ِل م��ع ��دك��م ووسَّ ال��م��ن��اي��ا ب��ي��ن��ك��م ال��ل��ه وس��وَّى
ق��ابَ��ا24 ف��ك��ان ال��ج��الل ذي م��ن دن��ا ي��ت��ي��ًم��ا م��ن��ك��م ع��ائ��ًال وأرَس��َل
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��ع��ابَ��ا25 ال��شِّ وَه��دى ِخ��الَل��ه وس��نَّ س��ب��ي��ًال ب��يَّ��ن��ه ال��ِب��رِّ ن��ب��يُّ
َم��ت��ابَ��ا26 ل��ه��م ك��ان ج��اءَ ��ا ف��ل��مَّ ف��ي��ِه ال��ن��اُس ع��ي��س��ى ب��ع��َد ت��ف��رَّق
ال��ذئ��ابَ��ا27 ط��ب��ائ��ع��ه��ا م��ن َك��ش��اٍف ش��رٍّ ن��َزع��اِت م��ن ال��ن��ف��ِس وش��اِف��ي
غ��ابَ��ا ل��ل��ح��قِّ خ��ي��لُ��ه وك��ان��ت ُس��بْ��ًال ل��ل��ه��دي ب��ي��انُ��ه وك��ان
اغ��ت��ص��ابَ��ا األرِض إم��رَة أخ��ذن��ا ح��ت��ى ال��َم��ج��ِد ِب��ن��اءَ وع��لَّ��م��ن��ا
ِغ��البَ��ا28 ال��دن��ي��ا تُ��ؤَخ��ذُ ول��ك��ن ب��ال��ت��م��ن��ي ال��َم��ط��ال��ِب نَ��ي��ُل وم��ا
ِرك��ابَ��ا ل��ه��م ك��ان اإلق��داُم إذا َم��ن��اٌل ق��وٍم ع��ل��ى اس��ت��ع��ص��ى وم��ا

∗∗∗
وال��ِق��ص��ابَ��ا29 ال��ب��وادَي ب��ش��ائ��ُره ��ت وع��مَّ ال��ه��ادي َم��ول��د ت��ج��لَّ��ى
ال��رق��ابَ��ا30 ط��وََّق��ت ب��ي��ض��اءَ ي��ًدا َوه��ٍب ب��ن��ُت ل��ل��بَ��ري��ِة وأس��َدت
ال��ش��ه��ابَ��ا31 ال��س��م��واُت ت��ِل��ُد ك��م��ا ُم��ن��ي��ًرا ��اًج��ا وهَّ وض��َع��ت��ه ل��ق��د
وال��نِّ��ق��ابَ��ا32 م��ك��َة ج��ب��اَل يُ��ض��يءُ ن��وًرا ال��ب��ي��ِت س��م��اءِ ع��ل��ى ف��ق��ام
وط��ابَ��ا33 أرج��اءً ال��ق��اُع وف��اَح ِم��س��ًك��ا ال��ف��ي��ح��اءُ ي��ث��رُب وض��اَع��ت
ان��ت��س��ابَ��ا ل��َي أنَّ بَ��ي��َد ب��م��دح��ك َق��دري ج��اوزُت ق��د ال��زه��راءِ أب��ا
ِك��ت��ابَ��ا ل��ه ي��تَّ��ِخ��ذَك ل��م إذا ب��ي��اٍن ذو ال��ب��الغ��َة ع��َرَف ف��م��ا
ال��س��ح��ابَ��ا اق��تَ��دُت م��دح��تُ��َك ف��ح��ي��ن ق��دًرا ف��ِزدُت ال��م��ال��ك��ي��ن م��دح��ُت
أج��ابَ��ا ل��ي ال��وس��ي��ل��َة ت��ُك��ِن ف��إن دي��ن��ي أب��ن��اءِ ف��ي ال��ل��َه س��أل��ُت

الطُّرق. الشعاب: 25
الرب. عىل يعود «فيه» يف الضمري 26

الوساوس. النزغات: 27
قهًرا. غالبًا: 28

املدينة. وهي قصبة، جمع القصابا: 29
ملسو هيلع هللا ىلص. أمه آمنة، السيدة وهب: بنت 30

الكوكب. الشهاب: 31
الجبل. يف الطريق وهو نقب، جمع نقاب: 32

رائحته. فانترشت تحرَّك املسك: ضاع 33

80



املولد ذكرى

ون��ابَ��ا ��ه��ُم م��سَّ ��رُّ ال��ضُّ م��ا إذا ِح��ص��ٌن س��واَك ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن وم��ا
ُغ��رابَ��ا م��م��ل��ك��ٍة ب��ك��لِّ أط��اَر ع��ل��ي��ه��م ج��رى ح��ي��ن ال��نَّ��ح��َس ك��أن
ِح��ج��ابَ��ا ل��ه��م ال��نُّ��ح��وِس م��ن وك��ان ن��وًرا ك��ان س��ب��ي��َل��ك ح��ِف��ظ��وا ول��و
اض��ط��رابَ��ا ف��ان��ه��دم ال��رك��ن ف��خ��ان��وا رك��نً��ا األخ��الق م��ن ل��ه��م ب��نَ��ي��َت
تُ��ه��ابَ��ا أن أج��َدُر وَل��ألخ��الُق َم��ه��ي��بً��ا ف��ي��ه��ا َج��ن��ابُ��ه��م وك��ان
ِق��رابَ��ا34 ال��م��اض��ي ال��ص��ارُم وس��اوى ذئ��بً��ا ال��ل��ي��ُث َل��س��اوى ف��ل��واله��ا
ِص��ع��ابَ��ا ب��ه��م��ا ال��ُع��ال ت��ذلَّ��َل��ت ب��ِع��ل��ٍم َم��ك��ارُم��ه��ا ُق��ِرنَ��ت ف��إْن
ال��ش��ب��ابَ��ا األُم��ِم ب��ن��ي ع��ل��ى ي��ردُّ ِع��ل��ٍم َم��س��ي��ُح ال��زم��ان ه��ذا وف��ي

الغمد. والقراب: السيف. الصارم: 34
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ملنر1 مرشوع

ِس��رِب��ِه2 وِم��ن ال��رم��ِل َرب��رِب ِم��ن ب��ِه واس��َل��ْم ال��ق��ل��ِب ِع��ن��اَن اثْ��ِن
ُك��ثْ��ِب��ِه3 ع��ن األرداِف ��َة ُم��رت��جَّ ب��اِن��ِه ع��ن ال��ِغ��ي��ِد تَ��ث��نِّ��ي وِم��ن
لُ��بِّ��ِه4 ع��ل��ى ال��لُّ��بِّ ذا يَ��غ��ل��ب��َن ال��ظُّ��ب��ا ال��ُم��ن��ك��ِس��راُت ِظ��ب��اؤه
َرْط��ِب��ِه وم��ن ال��درِّ ن��اع��ِم م��ن ل��م��ح��ٍة ف��ي ال��ح��س��ِن ِرق��اُق ِب��ي��ٌض
ُق��ْض��ِب��ِه ع��ل��ى ال��ورِد يَ��وان��ُع أص��ِل��ِه ف��ي ال��ن��رج��ِس ذَواب��ُل
ُش��ْه��ِب��ِه ع��ل��ى ال��ُح��س��ِن ف��ي وِزْدن ال��دُّج��ى س��م��اءَ األرِض ع��ل��ى ِزنَّ
ِس��رِب��ِه5 ف��ي اآلِم��ِن ال��َق��ط��ا م��ْش��َي ِه��ي��ن��ٍة ع��ل��ى أس��رابً��ا ي��م��ش��ي��ن

مؤتمر يف البالد قضية لعرض املرصي الوفد وسافر استقاللها، طلب يف البالد ثارت ١٩١٩م سنة يف 1

ذاك؛ إذ اإلنجليزية املستعمرات وزير «ملنر» لورد من دعوًة هناك ى وتلقَّ «فرساي»، يف العام السالم
قدَّمه مرشوٍع عن بينهما املحادثات ضت فتمخَّ بها، إنكلرتا عالقة وتحديد البالد، مركز عىل معه ليتفق
أربعًة الوفد فانتدب الحيدة؛ التزام مع فيه رأيها ألخذ البالد عىل عرضه عىل الوفد مع واتفق ملنر، لورد
للمفاوضة أساًسا يصلح املرشوع أن إىل متَِّجهة يومئٍذ األفكار كانت وقد املهمة، بهذه للقيام أعضائه من

تعديالت. ببعض
النساء. أو الظباء جماعة السني): (بكرس والرسب الوحش. بقر من القطيع الربرب: 2

كثيب، جمع والكثب: لطوله. القدُّ به يُشبَّه شجٌر والبان: األعطاف. الليِّنة املرأة وهي غيداء، جمع الغيد: 3
الرِّدف. به يُشبَّه الرمل، من التل وهو
السيف. حدُّ وهي ُظبَة، جمع الظُّبا: 4
والوقار. السكينة (بالكرس): الهينة 5



الشوقيات

ُه��ْدِب��ِه م��ن اآلج��اُل ت��ن��ت��ب��ُه ال��ك��رى ب��غ��ي��ِر َوْس��ن��اٍن ك��لِّ ِم��ن
َغ��ْرِب��ِه6 ع��ل��ى ��ح��ِر ال��سِّ غ��رائ��َب ب��اب��ٍل َم��َل��ك��ا ��ى ت��ل��قَّ َج��ف��ٌن
َج��ل��ِب��ِه ف��ي ع��ي��ن��اِك س��َع��ت وإن ال��ه��وى ُوِق��ي��ت ال��رم��ِل َظ��ب��ي��َة ي��ا
َس��ك��ِب��ِه وف��ي ال��دم��ع ف��ي أس��رَف��ت وإْن ي��وًم��ا ال��دم��ع ذَرَف��ت وال
َغ��رِب��ِه7 م��ن أع��زَل ��ب��ا ال��صِّ ُم��ل��َق��ى ً ام��رأ ِص��دَن ال��نُّ��ْج��ُل ال��ش��واك��ي ه��ذي
ُح��بِّ��ِه8 م��ن بُ��رءَ ال ب��ش��ادٍن ال��ه��وى رم��اُه آراٍم ص��يَّ��اَد
َخ��ط��ِب��ِه9 وم��ن ال��ش��ي��ب م��ن ِخ��ل��ٌو ص��اح��ٌب أض��لُ��ِع��ه وف��ي ش��اَب
وث��ِب��ِه ف��ي ل��جَّ تَ��ن��اَه��ى ُق��ل��ُت ُك��لَّ��م��ا خ��اف��ٌق ب��ج��ن��ب��ي واٍه
ِش��ع��ِب��ِه10 ع��ن ال��ش��وِق ب��ن��اُت وال ق��اِع��ِه ع��ن اآلراُم ت��ن��ث��ن��ي ال
ق��ل��ِب��ِه ع��ل��ى ال��ح��بُّ ل��ي��ح��م��َل ي��ك��ن ل��م م��ا ال��ُح��بِّ ف��ي ��ل��تُ��ه ح��مَّ
َرك��ِب��ِه ف��ي ال��وف��د ل��ج��الِل أو وال��ُع��ال ل��ل��ه��وى إال خ��فَّ م��ا
َع��ْق��ِب��ِه11 إل��ى ال��ج��ي��ل ي��ن��ق��لُ��ه��ا ��ٌة ه��مَّ ت��ج��َم��ع��ه��م أرب��ع��ٌة
ِخ��ص��ِب��ِه12 ع��ل��ى ِخ��ص��بً��ا وزاده ال��ث��رى ه��زَّ ك��ال��َق��ط��ِر ِق��ط��اُره��م
ُع��ج��ِب��ِه13 م��ن ال��ش��م��َس ف��ن��اَل ش��بَّ أرس��انَ��ُه ال��َخ��ل��ِق اس��ت��الُم ل��وال
ش��ع��ِب��ِه14 وع��ل��ى ِح��م��اه ع��ل��ى وائ��ٍل م��ن أغ��يَ��ُر ُك��لُّ��ه��ُم
ُق��ط��ِب��ِه إل��ى ُم��ل��ًك��ا ُق��ط��ِب��ه م��ن ب��ال��ث��رى ج��اءُوك��ُم ق��َدُروا ل��و
ذن��ِب��ِه أو ال��ُم��ح��ِس��ن ه��ف��وِة ِم��ن ال��ُم��ن��ى دون ال��ح��ظِّ اع��ت��راُض وم��ا

والغرب: رها. مؤخَّ أو مقدَّمها العني: وغرب السحر. عليهما أُنزَل اللذان املَلكان وماروت: هاروت 6

السيف. غمد بالجفن: املراد يكون املعنى هذا وعىل السيف.
ونشاطه. حدَّته الشباب: وغرب املسلَّحة. الشواكي: 7

الظبية. ولد والشادن: البياض. الخالص الظبي وهو رئم، جمع آرام: 8
القلب. يريد صاحب: 9

الناحية. (بالكرس): عب والشِّ واآلكام. الجبال عنها انفرجت قد مطمئنَّة سهلٌة أرٌض القاع: 10
الولد. وولد الولد والعقب: املرشوع. لعرض املندوبني األعضاء باألربعة: يريد 11

املطر. القطر: 12
الزمام. وهو رَسن، جمع أرسان: 13

العرب. من قبيلة وائل: 14
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ربِّ��ِه ع��ل��ى ال��ف��ض��َل يُ��ن��ِك��ر م��ن ن��ف��ِس��ِه ف��ي ب��ال��ف��اض��ِل ول��ي��س
ثَ��ل��ِب��ِه15 أو ال��م��ش��روع ِم��دح��ِة ف��ي ب��ي��ن��ه��م اخ��ت��ل��ف��وا ق��وم��ي ب��اُل م��ا
ُص��ل��ِب��ِه وف��ي ال��ق��ي��ِد ل��يِّ��ن ف��ي أح��ادي��ثُ��ه��م أَس��رى ك��أن��ه��م
َس��ح��ِب��ِه16 ع��ن واس��ت��ك��ب��َر ب��ال��ق��ي��ِد رَم��ى ق��د زم��ٌن ه��ذا ق��وِم ي��ا
ربِّ��ِه ع��ل��ى ي��أب��ى أن خ��ش��ي��ُت َع��ٍل م��ن ج��اءَه ق��ي��ًدا أنَّ ل��و
تُ��رِب��ِه إل��ى ال��رِّقِّ ج��ن��ازُة ن��اِس��ِه م��ن ال��ض��ج��ُة وه��ذه
نَ��دِب��ِه17 وف��ي ال��نِّ��ي��ر أثَ��ِر ف��ي بُ��ره��ًة يَ��ِع��ْش ال��نِّ��ي��َر يَ��خ��ل��ِع َم��ن
نُ��ْج��ِب��ِه18 م��ن ال��َم��ش��رِق ُس��الل��َة ال��ِح��م��ى ش��ب��اَب ال��ح��يِّ َ ن��ش��أ ي��ا
ُق��ط��ِب��ِه ع��ل��ى ال��ف��نِّ رح��ى دارت إح��س��انُ��ه��م أص��ب��َح األُل��ى بَ��ن��ي
ُرح��ِب��ِه وف��ي ال��ِف��ك��ر َس��ع��ِة ف��ي ب��ي��ن��ه��م ن��َش��آ وع��ي��س��ى م��وس��ى
ِط��بِّ��ِه19 أو ال��ع��اَل��ِم ِع��ل��ِل م��ن ع��اَل��ج��ا م��ا أوَل وع��اَل��ج��ا
َص��ع��ِب��ِه20 وف��ي األم��ِر ح��اِزِب ف��ي ِب��رَّه��ا ل��ك��م م��ص��ُر ن��ِس��يَ��ت م��ا
ُص��ل��ِب��ِه ع��ل��ى ال��ل��ِه أِه��لَّ��َة وألَّ��ف��تُ��ُم ال��وه��َم م��زَّق��ت��ُم
ِح��زِب��ِه وِم��ن ال��ح��قِّ ف��ئ��ِة م��ن راب��ًع��ا ه��رًم��ا ب��نَ��ي��ت��م ح��ت��ى
َص��ح��ِب��ِه21 وع��ل��ى س��ع��ٍد أن��ص��اِر ع��ل��ى «ب��دٍر» ک يَ��ب��ق��ى ل��ك��م ي��وٌم
ِل��ع��ِب��ِه م��ن ال��غ��اف��ُل وان��ت��ب��ه ِج��دِّه��ا إل��ى ال��ح��اُل ص��ارت ق��د
َغ��رِب��ِه22 إل��ى ال��ل��ي��ِث ه��ي��ب��ِة ف��ي ش��رِق��ِه م��ن وال��ع��اَل��ُم ال��لَّ��ي��ُث،

صه. وتنقُّ عيبه ثلبه: 15

األرض. عىل الجر حب: السَّ 16
ندبة، جمع والندب: «الناف». ب العامة عند وتُعَرف بأداتها، الثوَرين عنق يف املعِرتضة الخشبة النري: 17

الجلد. عىل الباقي الجرح أثر وهي
الحسيب. الكريم وهو نجيب، جمع النجب: 18

والنفس. الجسم عالج أيًضا وهو الشهوة، الطب: 19
شديده. األمر: حازب 20

أعدائه. عىل اإلسالم فيها انترص وقعٍة أكربُ بدر: 21

الهامة. املرشوع نقط رسد يف الشاعر يبدأ وهنا الربيطاني. األسد الليث: 22
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ِخ��ل��ِب��ِه23 وع��ل��ى بَ��ِن��ي��ن��ا ُم��ل��َك ن��اِب��ِه ع��ل��ى نَ��ب��ن��ي ب��أن ق��ض��ى
َج��ن��ِب��ِه إل��ى ال��ع��ص��َر ون��دخ��َل ع��ي��ِن��ِه ع��ل��ى ال��َم��ج��َد ون��ب��لُ��َغ
ح��رِب��ِه ف��ي ال��داخ��َل ون��ق��ط��َع ِس��ل��ِم��ِه ف��ي ال��ن��ازَل ونَ��ِص��َل
ِش��رِب��ِه24 ف��ي ب��ال��ع��دل يَ��ق��ِس��ُم��ه رأي��ِه إل��ى ال��نِّ��ي��َل ون��ص��رَف
َع��ذِب��ِه ف��ي وال��ن��اِس ال��ُق��رى ح��قَّ ُق��درٍة ع��ل��ى يَ��ح��م��ي أو يُ��ب��ي��ُح
ِغ��بِّ��ِه25 ِم��ن َس��رَّ م��ا أو س��اء م��ا غ��ٍد ف��ي ل��ك��م أو ع��ل��ي��ك��م أم��ٌر
َك��ع��ِب��ِه26 وال ال��ج��وِد ب��ح��ات��ِم ده��ُرك��م ف��م��ا ت��س��ت��ِق��لُّ��وه ال
ُق��ض��ِب��ِه27 وال ال��ح��قِّ َق��ن��ا ع��ل��ى ن��طَّ��ل��ْع ول��م ب��ال��ح��قِّ ن��س��م��ُع
َغ��ص��ِب��ِه ع��ن ِة ب��ال��ش��دَّ يَ��ع��ِج��ُز م��ا ب��ع��َض ال��ف��ت��ى ب��ال��لِّ��ي��ِن ي��ن��اُل
َع��ت��ِب��ِه وف��ي ل��ل��ده��ر ال��ص��ب��ر ف��ي أُن��ُس��ك��م ف��ل��ي��ُك��ن أَِن��س��تُ��م ف��إن
ُش��رِب��ِه28 إل��ى اض��ُط��رَّت ه��ي إذا ال��َق��ذى دون األُس��ِد اح��ت��ش��اِم وف��ي
َق��ل��ِب��ِه29 ع��ن ب��ال��ع��اج��ِز ل��ي��س َم��ن ُم��ل��ِك��ِه ف��ي ال��طَّ��ف��رَة أس��ق��ط ق��د
ِب��ِه ي��ت��ق��يَّ��د ل��م زم��انُ��ك��م تُ��ح��بُّ��ونَ��ُه ال ق��ي��ٍد ُربَّ ي��ا
ُق��رِب��ِه ف��ي ل��ل��ن��اظ��ِر ك��ال��ص��ب��ح ُم��س��ت��ب��َع��ٍد ال��ظ��نِّ ف��ي وَم��ط��ل��ٍب
ُح��ْج��ِب��ِه ف��ي ال��غ��ي��ُب ه��ذا دام م��ا م��ؤم��ٍن م��ن ي��ج��ُم��ُل ال وال��ي��أُس

الظفر. (بالكرس): الخلب 23
املاء. من النصيب (بالكرس): الرشب 24

العاقبة. الغب: 25
العرب. أجواد من مامة: بن وكعب طي حاتم 26

السيوف. والقضب: الرماح. القنا: 27
إحجام. احتشام: 28

نظامه. وتغيري تبديله امللك: وقلب تركها. الطفرة: وأسقط ارتفاع. يف الوثبة الطفرة: 29

86



فرباير ٢٨ مرشوع

ط��ل��بَ��ا1 ي��ألُ��ُه ل��م َم��ن ب��ال��ح��قِّ وف��از ت��ِع��بَ��ا ل��َم��ن ال��ك��ب��رى ال��راح��ُة أُِع��دَّت
ال��ُق��ُش��بَ��ا2 ال��ِغ��ب��ط��ِة ذي��وَل ت��ُج��رَّ ح��ت��ى لُ��ب��ان��تَ��ه��ا ك��لٍّ م��ن م��ص��ُر ق��َض��ت وم��ا
َط��َربَ��ا3 ط��ائ��ٍر أو َج��زًع��ا واق��ٍع م��ن ت��ِق��ف��وا ف��ال ِج��دٍّ م��ن ف��ي��ه م��ا األم��ِر ف��ي
واض��ط��ربَ��ا4 ال��دم��ُع ف��ي��ه��ا ت��ح��يَّ��َر إذا ��ُق��ُه تُ��ح��قِّ أو ش��ي��ئً��ا ال��ع��ي��ُن تُ��ث��ِب��ُت ال
وال��رِّيَ��بَ��ا5 ال��ش��كَّ ع��ل��ي��ه س��َدل��َت إذا ن��اص��ُع��ُه ع��ي��نَ��ي��ك ف��ي يُ��ظ��ِل��م وال��ص��ب��ُح
وال��ُق��ُض��بَ��ا6 ال��خ��طِّ رم��اَح ف��اح��ش��دنَّ أو ل��ُه ف��اص��ِب��رنَّ ع��ظ��ي��ًم��ا ط��ل��ب��َت إذا

لغري تُتاح ال التي الغالية الِحكم من البيت وهذا َخبَاًال﴾. يَأْلُونَُكْم ﴿َال تعاىل: قال . يُقرصِّ لم يأُل: لم 1
قوة! من الضعف وراء وكم راحة! من الحياة جهاد وراء فكم الشعراء؛ أمري

املجد سبيل ألن وبيان للِهمم، استفزاز البيت هذا ويف الجديد. قشيب: جمع والقشب، الحاجة. اللبانة: 2
متَّسع. وميدانه طويل

يَستفزُّ ما فكثريًا نهوضها؛ يف لألمم املربِّي البيان من نوٌع البيت هذا ويف األمر. يف االجتهاد الجد: 3
فرُيديهم. منهم اليأس يستحكم أو بهم، فيطري أناًسا الطرب

من اإلنسان يصيب الذي والشك والهلع والذعر للرتدُّد تصوير البيت هذا ويف ح. تصحِّ العني: تثبت 4

الصواب. طريق يستبني وال االهتداء، يستطيع فال أموره،
عليه وتضيق الحياة، ُكوى أمامه تُسدُّ رجل من وكم الظن. وسدر، سدرة مثل ريبة، جمع الريب: 5

واألوهام. الشكوك إال لهذا سبب وال رحبت، بما األرض
ساحل ولكنه به، تنبت ال والرماح خطية. رماح فيقال: لفظه، عىل إليه يُنَسب باليمامة موضٌع : الخطُّ 6
بكرس ِخطِّية، ُقلت الزًما اسًما النسبة جعلت إذا الخليل: وقال به. وتعمل إليه القنا تحمل التي للسفن
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أُُه��بَ��ا7 ل��ل��ُع��ال ل��ي��س��ت ال��ص��غ��ائ��َر إن ل��ُه األم��وِر ص��غ��ي��راِت تُ��ِع��دَّ وال
اص��ُط��ح��بَ��ا8 إذا أم��ٍر ف��ي وال��ص��ب��ِر ك��ال��ح��قِّ ع��واق��بُ��ه��ا تُ��رض��ى ص��ح��ب��ًة ت��رى ول��ن
َح��َزبَ��ا9 أو ج��لَّ ف��ي��م��ا ال��ت��ع��اوِن إل��ى ل��َج��ئُ��وا أُل��ِج��ئ��وا م��ا إذا ال��رج��اَل إن

∗∗∗
اق��ت��ربَ��ا10 ُص��ب��ُح��ُه ُس��راه��ا ل��ي��َل وأن واس��ع��ٌة اآلم��اِل ُخ��ط��ا أن ري��َب ال
ُم��غ��ت��َص��بَ��ا11 ك��ان ب��ح��قٍّ وع��ق��ًدا ع��ه��ًدا وص��اح��ِب��ه��ا م��ص��ٍر راح��تَ��ي ف��ي وأنَّ
وال��رََّح��بَ��ا12 اآلم��اِل ُف��َس��َح وراءَه��ا ل��ن��ا ل��ع��لَّ أب��وابً��ا ال��ل��ُه ف��تَّ��ح ق��د

وقالوا الثياب حذفوا اسًما جعلوه فإذا (بالكرس)، قبطية ثياب قالوا: كما وهذا الرماح، تذُكر ولم الخاء،
الناهضة؛ أمتنا أفراد بني الِحكم هذه تنترش أن أحسَن وما والنسبة. االسم بني َفرًقا (بالضم)؛ ُقبطية

وواجباتها. حقوقها تعرف حتى
الِجلد. واإلهاب: وكتب، ككتاب إهاب، جمع أهب: 7

هو النوع ذلك عواقبه؛ املحمود وحده وهو خريها، هو الصحبة أنواع من نوًعا شاعُرنا البيت هذا يف بنيَّ 8
زاهق. هو فإذا يدمغه حتى الباطل وثبات عىل جميل صربٌ — الكريم السمح وهو — الحقَّ يصحب أن
وُروي الكريم، القرآن من كثرية َمواطن يف ذُِكر ولهذا خري؛ كل جماع هي التي الفضائل خري من والصرب
والحق. بالصرب أخاه منهما كلٌّ يُوَيص حتى يتفرقا لم التقيا إذا ملسو هيلع هللا ىلص محمد أصحاب من الرجالن كان أنه
وحَزبهم جليل. فهو عُظم، (بالكرس): يِجلُّ اليشء وجلَّ اعتصموا. ولَجئوا: وأُكِرهوا. اضُطروا أُلِجئُوا: 9
االعتصام يف هو إنما األحداث وثبات عند الوحيد املفزع إن ولعمري أصابهم. قتل: باب من يحزبهم، األمر

التحزُّب. عىل والقضاء بالتعاون
ويكون زيد: أبو قال ية. وُرسْ الليل، من ية َرسْ رسينا يقال: وفتحها، السني بضم رسية، جمع ى: الرسُّ 10
مجاًزا باألجسام لها تشبيًها املعاني يف ى ُرسً العرب استعملت وقد وآخره. وأوسطه الليل أول ى الرسُّ
صبح الجتالء العزائم وشحذ الهمم حفز أراد الشاعر وكأن .﴾ يَْرسِ إِذَا ﴿َواللَّيِْل تعاىل: هللا قال واتساًعا.

اآلمال.
عهٌد يَديها بني أصبح مرص أن البيت هذا يف الشاعر قصد وراح. راحات والجمع الكف، بطن الراحة: 11
عدا أن بعد امللك جاللة أعلنه الذي البالد استقالل كله ذلك ومظهر وثيًقا، عقًدا مليكها يد يف وأن جديد،

عليه. طويًال زمنًا العادي
الساحة وهي وقصب، قصبة مثل رحبة، جمع والرحب، وغرف. غرفة مثل فسحة، جمع فسح: 12

املنبسطة.
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فرباير ٢٨ مرشوع

األَربَ��ا13 ِم��ص��راِع��ه��ا ع��ل��ى نُ��ع��اِل��ْج ول��م َم��ن��اك��بَ��ه��ا ن��دف��ْع ل��م ال��ل��ِه ي��ُد ل��وال
ُغ��ل��بَ��ا14 أو األي��اَم غ��َل��ب َم��ن س��يَّ��اِن ج��واِئ��َزه��ا ال��ك��ب��رى ال��ه��م��ُة تَ��ع��دُم ال
َه��بَ��ا15 ال��ُم��ح��ِس��ن��ي��ن س��ع��ُي ي��ذه��ُب ه��ي��ه��اَت س��اع��يَ��ُه ال��ل��ُه س��يَ��ج��زي س��ع��ٍي وك��لُّ
ُم��ن��ق��َل��بَ��ا!16 َس��رَّ أم ع��اق��ب��ًة أس��اءَ ل��ك��م يَ��س��ت��ب��ي��َن ح��ت��ى األم��َر يُ��ب��ِرم ل��م
ج��َل��بَ��ا17 أو ال��دس��ت��وُر دَف��َع ال��ذي إال خ��ردل��ًة تُ��ع��ط��وَن وال ج��ل��ي��ًال ِن��ل��تُ��م
نَ��َص��بَ��ا18 ِم��ث��ِل��ه��ا م��ن ��رى ال��سُّ ِرك��اُب تَ��ل��ق��ى ه��يِّ��ن��ٍة غ��ي��ُر ع��ق��ب��اٌت ��َدت ت��م��هَّ
ُم��ن��ت��ِخ��بَ��ا ��ع��ُب ال��شَّ إال ال��ف��ص��ل َم��وق��ِف ف��ي يُ��ذلِّ��ل��ه��ا ال ع��ق��ب��اٌت وأق��ب��َل��ت
وثَ��بَ��ا19 أو ال��ش��وِك ف��وَق ��ل ت��م��هَّ إذا وِح��ك��م��تُ��ُه ف��ي��ه��ا رأيُ��ُه غ��ًدا ل��ه

األمر: وعالج والكتف. العضد رأس مجتَمع وهو كمجلس، َمنِكب جمع واملناكب: هللا. قدرة هللا: يُد 13

األمة جهاد يُصوِّر أن الشاعر شاء ولقد الحاجة. واألرب: الشطر. الباب: من واملرصاع بمشقة. بارشه
وتريد نريها، عنها وتُلقي الخطوب، وتُدافع تُصابره، واألمة العادي، واستأسد الحوادث، ليل دجا وقد

النرص. أبواُب حيث إىل عنَِتها من اإلفالت
حني. بعد ولو الكبرية الهمة ذو يدركه الواسع األمل البيت هذا ثنايا يف الشاعر يُودِع أن أحسَن ما 14

تلك شأُن اإلنساَن أعيا فلنئ األيام؛ وصدمات اإلخفاق ألم من النفوس يصيب ملا شفاءٌ البيت هذا يف 15

بني الُعرف يذهب ولن الحسنينَي، بإحدى املرء يِعد وبذلك النعيم؛ دار يف العميم الخري يعدم فلن الحياة
والناس. هللا

الخطل. تتجاوز حتى صحيح بمقياس أمرها األمة تقيس أن شاء لقد 16
أمرها، حقيقة تستبني حتى أمرها؛ من وجليل دقيق كلَّ األمة يَدي بني يضع أن أراد البيت هذا ويف 17

عىل يضع أن شاء ثم الكاملة. األمة بحقوق ِقيس إذا قليل أنه إال جليًال، كان وإن ، جدَّ ما إن فقال:
ويجلب شاء ما يرفع للدستور األمر إن فقال: ومستقبلها، حارضها يف الخطرية األمور األمة رجال عواتق

نفع. ما
ُمْدية مثل ية ُرسْ جمع ليًال، السري ى: والرسُّ لفظها. غري من راحلة، الواحد: امَلطي، (بالكرس): الركاب 18
سبيل يف جهادها مراحل من األمة قَطعته ما البيت هذا يف شاعرنا صوَّر وقد تعبًا. ونصبًا: وُمًدى.

حريتها.
الصعاب، وتهوين األمم وقيادة األمور ترصيف من املجتِمعة لآلراء ما الشاعر يُبنيِّ البيتني هذَين يف 19

الصعاب جاوزوا بحكمتهم شاءوا فإن األمر، وحزب الِجدُّ جدَّ إذا رجالها نخبة اصطفاء ذلك وسبيل
الُهون، عذاب األمة وأذاقوا ذاقوا حكمتهم وأعوزتهم هممهم بهم قعدت وإن القتاد، شوك وتخطَّوا

الَغضا. جمر عىل وقلَّبوها
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الشوقيات

َص��ُع��بَ��ا20 م��ا األش��ي��اءِ ف��ي ال��غ��ُد ��ل وس��هَّ ِب��ِه ه��م��م��َت س��ه��ٍل م��ن ال��ي��وُم ��ب ص��عَّ ك��م
َع��َج��بَ��ا ت��ع��ري��ف��ه��ا م��ن ��دَق ال��شِّ تَ��م��َل��ئ��وا ال ُم��ن��كَّ��رًة وَخ��لُّ��وه��ا ال��ج��ه��وَد ��وا ُض��مُّ
ُس��ِل��بَ��ا21 م��ا تُ��ح��ُص��ون أو م��ات َم��ن تُ��ح��ُص��ون دائ��رٌة ال��ه��ي��ج��اءِ وَرح��ى ال��وغ��ى أف��ي
وم��خ��َش��َل��بَ��ا22 ُدرٍّا تُ��ؤلِّ��ُف��ه��ا ي��ًدا ل��ُه إنَّ ل��ل��ت��اري��ِخ األك��ال��ي��َل َخ��لُّ��وا
وال��ُك��تُ��بَ��ا األن��ب��اءَ س��بَ��َق ب��ي��ن��ك��م ِم��ن ن��َف��ٍر إل��ى ال إل��ي��ه ال��رج��اِل أم��ُر
وال��ل��َه��بَ��ا23 ال��م��اءَ ت��رت��ج��الِن ي��داه ف��ان��دف��َع��ت وال��ح��ق��ُد ال��ه��وى ع��ل��ي��ه أم��ل��ى
ذَه��بَ��ا ق��د ال��ع��ق��َل أنَّ ه��ن��ال��ك ف��اح��ك��ْم َح��َك��ًم��ا أُم��ٍة ف��ي ال��ه��وى رأي��َت إذا
ال��َع��ج��بَ��ا ه��و ف��ي��ك��م ب��اط��لُ��ه��ا ك��ان ب��ل ع��َج��ٌب ال ُق��ل��ُت زال��ت ال��ح��م��اي��ُة ق��ال��وا
ال��ذَّنَ��بَ��ا ي��ق��ط��ُع َح��زًم��ا ال��ل��ِه ك��ن��ان��ُة َع��ِدَم��ت ف��ال م��ق��ط��وٌع ال��ح��م��اي��ة رأُس
ض��َربَ��ا24 ي��اُف��وِخ��ه��ا ع��ل��ى س��ي��ٍف ب��أيِّ ج��ن��َدَل��ه��ا ي��وم «أِل��نْ��ب��ي» ت��س��أل��وَن ل��و
ُم��خ��ت��ِض��بَ��ا ال��ح��رِب ي��وَم ه��زَّ ب��ال��ذي أم ُم��تَّ��ِش��ًح��ا ��ل��م ال��سِّ ي��وَم ج��رَّ أِب��ال��ذي
وال��َح��َربَ��ا25 ال��وي��َل يُ��ن��اِدي أرب��ع��ي��َن ِم��ن ب��ل��ٍد ف��ي ال��ح��قِّ ح��وَل ب��ال��ت��ك��اتُ��ِف أم
َخ��َش��بَ��ا ب��ل ك��ان ح��دي��ًدا ال��ص��ل��ي��ُب ل��ي��س ن��اح��ي��ًة ال��س��ي��َف َخ��لِّ ال��ق��دس ف��ات��َح ي��ا
ال��ُق��ُط��بَ��ا س��ل��ط��اِن��ه ف��ي ج��اَوَز وك��ي��ف ي��ُدُه ان��ت��َه��ت أي��ن إل��ى ن��ظ��رَت إذا
ال��غ��َل��بَ��ا ل��ل��ق��وِة ال ل��ل��ح��قِّ وأنَّ َم��ق��درًة ال��ض��ع��ِف وراءَ أنَّ ع��ِل��م��َت

الداهم، الَخطب يُؤِيسه فال رسمًدا؛ تبقى ال واألحداث ُقلبًا الدهر يرى النظر بعيد أن إىل الشاعر قصد 20

اليوم. أعجزه ما الغد يف ويرجو
بعُد هو ثم ُوثوبها، ويعوق غايتها، عن فيَثنيها نهوضها يف األمَم يعتور ما يُبنيِّ أن الشاعر يريد 21

وانتفاخ بالعمل، واإلعجاب بالنفس، االعتداد اآلثام تلك ورأس الرش، هذا يف الوقوع تُحاِذر بأن أمته يأمر
األخطار، جالئل من فيه هو ما ينىس امُلقاِتل بالجيش مثًال يرضب أن شاء ثم وكربياء، صلًفا األوداج
أدَّب ولقد الالزم، الفشل الجيش هذا نصيب أن جرم فال ويَجمعه، يُحصيه فاٍن حطاٍم إىل ويعمد
ويُحصون الغنائم يجمعون فأخذوا النرص، لهم والح ملسو هيلع هللا ىلص محمًدا خالفوا حينما عاليًا أدبًا املؤمنني هللا

عمران». «آل سورة يف ل ُمفصَّ وذلك وندموا، ففشلوا األسالب؛
الزجاج. واملخشلب: إكليًال. التاج ى ويُسمَّ بالجوهر، تُزيَّن عصابة ِشبه إكليل، جمع األكاليل: 22

موضع أنفسهم يضعون الذين أولئك عىل يُنحي أن الشاعر شاء وقد تهيئة. غري من تبتدئان ترتجالن: 23
املتناقضني. بني ويخلطون األلقاب، يف ويُفِحشون الثناء فيكيلون التاريخ،

الرأس. مقدَّم واليافوخ: أرداها. جندلها: 24

َحِرٌب. فهو غضبه، واشتدَّ َكِلَب كفرح: حرب، 25
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والعلم1 اهللا

ص��اِح��بُ��ْه2 وال��ن��اَس األم��الَك َوَع��ظ ل��ق��د ج��ان��بُ��ْه ع��زَّ ال��ذي ال��ُم��ل��ُك ذل��ك ل��َم��ن
واِه��بُ��ْه3 ه��و وال��ذي ع��ل��ي��ه يَ��غ��اُر ال��ذي وال��َم��ِل��ُك «إدَورُد» ي��ا أُم��ل��ُك��َك
ع��واق��بُ��ْه4 ف��ج��لَّ��ت لُ��ط��ًف��ا ف��أت��ب��َع��ُه ُص��دوُرُه ف��ج��لَّ��ت أم��ًرا ب��ه أراد
يُ��راق��بُ��ْه5 أو خ��ل��ُق��ه ي��تَّ��ق��ي��ِه ف��ه��ل غ��اف��ٌل وال��َخ��ل��ُق ال��س��ه��َم واس��ت��ردَّ رم��ى
َم��واك��بُ��ْه6 وتُ��ط��َوى َم��ج��ال��ي��ه وتَ��خ��بُ��و ��ٍل ُدمَّ أج��ِل م��ن ال��ده��ِر ع��ي��ُد أيَ��ب��ُط��ُل
وك��واك��بُ��ْه ال��ورى م��ص��اب��ي��ُح وف��ي��ه��م ُوف��وُدُه ال��ك��س��ي��ِر ب��ال��ق��ل��ِب وي��رج��ع
ض��اِربُ��ْه7 وال��ن��ص��ُر األق��واِس ُط��نُ��ِب إل��ى ب��ب��أِس��ه��ا ارت��ج��اًال ال��ده��ر ي��ُد وت��س��م��و

جاللته إلصابة الحفلة إقامة وتأجيل السابع، إدوارد امللك تتويج حفلة بمناسبة القصيدة هذه نُِظَمت 1

١٩٠٢م. سنة يف وذلك بدمل،
بالعواقب. وذكَّرهم نصحهم والناس: األمالك وعظ قِوَي. جانبه: عزَّ 2

تعاىل. هللا هو واهبه: هو والذي عليه يغار الذي امللك 3
وهي عاقبة، جمع وعواقبه: أوله. يشء: كل وصدر صدر، جمع األمر: وصدور عُظمت. صدوره: جلَّت 4

عظيم، بأمٍر فيه قىض امُللك هذا وهب الذي هللا أن واملعنى ألحقه. لطًفا: وأتبعه أيًضا. يشء كل آخر
كما عظيمة اللطف عواقب فكانت إدوارد؛ بتتويج القضاء هذا يف لطف ولكنه فيكتوريا، امللكة موت هو

عظيمة. الَخطب أوائل كانت
وعدم اإلنسان بال عن اليشء غيبة والغفلة: زائدتان. والسني واأللف إليه، وأرجعه ردَّه السهم: اسرتدَّ 5

غافل. فهو غفل وقد له، تذكُّره
واملواكب: وانكشف. وَضح األمر: جال ِمن مواضعه، ومجاليه: تُطفأ. تخبو: يتعطَّل. الدهر: عيد يبطل 6

للزينة. الراكبون القوم وهو موكب، جمع
الخباء. حبل والطنب: دة. الشِّ والبأس: قبُل. تهيئٍة غرِي من ابتدأه األمر: وارتجل تعلو. تسمو: 7



الشوقيات

س��اِح��بُ��ْه؟8 ال��َم��ِخ��ي��ل��ِة ذي��ِل م��ن وي��ج��م��ُع ل��ربِّ��ِه ال��ف��خ��وُر ال��ش��ع��ُب وي��س��ت��غ��ف��ر
م��آربُ��ْه؟9 أط��راف��ه��ن م��ن وت��ن��ق��ُص ع��ي��ِدِه س��اع��َة ال��ع��ي��ِد ربُّ ويُ��ح��َج��ُب
خ��اِط��بُ��ْه10 األم��ان��يِّ ف��ي ت��أنَّ��ى ف��ه��الَّ ودُّه��ا وذل��ك ال��دن��ي��ا ه��ك��ذا أال
ح��اِس��بُ��ْه ه��و م��ا ال��ل��ِه ح��س��اِب ف��ي وم��ا ت��اِج��ِه أع��ي��اَد إدَورُد ل��ه��ا أع��دَّ
وَم��غ��اربُ��ْه11 أم��ِره��ا ع��ن َم��ش��ارُق��ُه ف��ت��س��اءََل��ت أن��ب��اؤه��ا ال��ثَّ��رى ف��ي م��َش��ت
راِك��بُ��ْه12 ال��ب��ح��ِر ف��ي ال��ب��ح��ِر َم��وَج وك��اثَ��َر يَ��ج��وبُ��ُه َم��ن ال��ح��ص��ى ال��بَ��رِّ ف��ي وك��اثَ��َر
يُ��ق��اربُ��ْه13 م��ا ف��وق��ه��ا يَ��ت��ه��ادى ول��ن م��ث��َل��ُه األرُض تُ��خ��ِرج ل��م َم��وك��ٍب إل��ى
رك��ائ��بُ��ْه14 ال��م��ل��وِك َم��غ��اوي��َر وش��دَّت خ��ل��َف��ُه ال��ن��اُس س��اَرت ف��ي��ه س��اَر إذا
َم��راك��بُ��ْه ال��ب��ح��اِر آف��اَق وت��م��ألُ خ��ي��لُ��ُه ال��بَ��رِّ ف��ي ك��ال��نَّ��م��ِل ب��ه تُ��ح��ي��ُط
ون��وائ��بُ��ْه15 ري��بُ��ه وش��ي��ٌك زم��اٌن َح��لَّ��ُه وال��م��واك��ِب ال��م��ج��ال��ي ن��ظ��اُم

الكْرب. املخيلة: 8
الحاجة. وهي مأربة، جمع واملآرب: الناس. عن يُمنَع يُحَجب: 9

جمع واألماني: وتنظَّر. ق ترفَّ األمر: يف تأنَّى ة. املودَّ هو ومكسورها: ومضمومها الواو مفتوح ، الودُّ 10
منه. تزويجها إىل أهلها دعا املرأة: خطب قولهم ِمن نفسه، إىل الداعي الخاطب: املرء. يتمناه ما أمنية؛
«الود». إىل يرجع خاطبه فضمري ذلك؛ يف يرتفق أن له ينبغي الدنيا مودة لنفسه يطلب َمن أن واملراد

األرض مشارق أي ومغاربه: مشارقه لألعياد. والضمري األخبار، األنباء: األرض. واملراد الرتاب، الثرى: 11
عنها فتساءلت األرض، أقطار يف ذاعت األعياد تلك أنباء أن بمعنى أيًضا؛ األعياد أي وأمرها: ومغاربها.

ومغاربها. مشارقها
لكثرة قطعها. يجوبها: البالد وجاب الحصاة. جمع والحىص: البحر. ضد والَرب: بالكثرة. غالبه كاثره: 12

كاثروه، إذا الحىص يَغلبون بحيث الكثرة من األرض منهم يجوبون َمن صار األعياد تلك عىل امُلقِبلني
باملكاثرة. موجه يَغلبون عليها املقبلون البحر راكبو وكذلك

يدانيه. ما أي يقاربه: وما متمايًال. قوي غري مشيًا يميش يتهادى: 13

لشجاعته. العدو عىل الهجوم الكثري وهو مغوار، جمع واملغاوير: الرحال. شد ومنه أوثقه، اليشء: شدَّ 14

ُرِكب. ما كل وهي ركوبة، جمع الركائب:
واملجايل: اللؤلؤ. به يُنظم الذي الخيط أيًضا وهو يستقيم، عليها التي وطريقته مالكه اليشء: نظام 15

يُصيب ما وهي نائبة، جمع والنوائب: الحوادث. من يُكَره ما هنا: والريب قريب. وشيك. َمجًىل. جمع
مكروه. من اإلنساَن
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والعلم هللا

َم��ذاه��بُ��ْه16 ال��ظ��ن��وِن ف��ي خ��وٌف ه��و إذا ال��ُم��ن��ى إل��ى أم��ٌن ال��ق��وِم س��ب��ي��ُل ف��بَ��يْ��ن��ا
ج��وائ��بُ��ْه17 وغ��ربً��ا ش��رًق��ا ال��ثَّ��رى ت��ج��وُب ِم��س��َم��ٍع ك��لِّ ف��ي األع��ي��اُد ج��اءَت إذا
ع��ج��ائ��بُ��ْه18 ال��ح��ادثَ��ي��ن أيُّ ال��ده��َر َس��ِل ي��ُدم ف��ل��م ف��َخ��وٌف ي��ل��ب��ث ف��ل��م رج��اءٌ
ق��واض��بُ��ْه؟19 ال��ف��داءِ ف��ي ت��راخ��ت وك��ي��ف ج��ن��وُده؟ ك��ان��ت أي��ن ِش��ع��ري ل��ي��ت ف��ي��ا
ُم��ح��اِربُ��ْه؟20 ي��وًم��ا ال��ب��ح��ِر ف��ي ردَّه��ا وم��ا س��ف��ي��نُ��ُه أع��ق��اب��ه��نَّ ع��ل��ى وُردَّت
رغ��ائ��بُ��ْه؟21 ت��ُف��وَت أن ع��وََّدت��ه وم��ا ِط��ْل��ب��ًة ال��ح��وادث أف��اتَ��ت��ه وك��ي��ف
م��آربُ��ْه22 ال��م��ل��وِك آراِب ف��وَق وَم��ن ذاتَ��ُه ب��ال��ع��زِّ َخ��صَّ َم��ن ي��ا ال��ُم��ل��ُك ل��َك
ك��اِس��بُ��ْه23 ب��ال��ح��قِّ أن��َت إال ت��اَج وال ِع��زِِّه وارُث أن��َت إال ع��رَش ف��ال
َم��ن��اق��بُ��ْه24 وم��ن��ك آي��ادي��ه وم��ن��ك ن��وُرُه أن��ت ال��ذي ب��ال��ِع��ل��ِم وآم��ن��ُت
غ��اِل��بُ��ْه25 اءُ وال��دَّ األرِض ف��ي أم��ِره ع��ل��ى غ��ال��ٍب ك��لَّ ب��ه َخ��وٍف ِم��ن تُ��ؤام��ُن
وتُ��ح��اربُ��ْه؟26 ل��ه ت��ع��نُ��و ��رى ال��شَّ وأُْس��ُد ال��ُق��َوى م��َل��َك ه��ل ال��ُم��ل��َك��ي��ن ص��اح��ب َس��لُ��وا

أو اسمية جملٌة بعدهما تقع حاٍل كل وعىل لالبتداء. هما وقيل للمفاجأة. زمان ظرف كبينما: بينا، 16

وهو ظن، جمع والظنون: مأمونة. وأمن: الطريق. والسبيل: املعنى. به يتمُّ جواب إىل ويحتاجان فعلية،
مذهب. جمع واملسالك، الطُّرق واملذاهب: اليقني. غري

الجواب. ومنه قطعها، يجوبها: األرض وجاب األذن. املسمع: 17
يمكث. لم يلبث: ولم األمل. الرجاء: 18

عِلمُت. ليتني أي شعري: ليت ويا وعِلمه. إليه فطن إذا شعًرا باليشء شعر ِمن علمي، شعري: 19

القواطع. سيوفه وقواضبه: أبطأت. وتراخت:
أعقابهم؛ عىل ورجعوا عقبه، عىل رجع يقال: القدم، ر مؤخَّ وهو عقب، جمع وأعقاب: أُرِجَعت. ُردَّت: 20

سفينة. جمع والسفني: أقدامهم. فيه يضعون كانوا الذي الطريق عىل أي
جمع والرغائب: الشعر. لرضورة الالم وسكون املطلوب، اليشء والطِّْلبة: عنه. أذهبَتها ِطْلبتَه: أفاتته 21

أيًضا. الكثري والعطاء فيه، املرغوب األمر وهي رغيبة،
الحاجة. وهو أرب، جمع واآلراب: سواه. دون له جعله باليشء: ه خصَّ 22

إذا م، ُعمِّ العرب: تقول كما التاج، لبس إذا ج، تُوِّ يقال: للعجم، أصله والتاج: امُللك. رسير العرش: 23
ورابحه. نائله وكاسبه: العموم. وجه عىل استُعمل ثم العمامة، لبس

الطيِّب. الفعل وهي منقبة، جمع ومناقبه: النعمة. هنا وهي يد، جمع أياديه: 24
يشء. يُعِجزه ال أي أمره: عىل غالب وكل األمان. تعطي أي تؤامن: 25

وتَِذل. تخضع وتعنو: الضعف. ضد قوة، جمع القوى: 26
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ح��اج��بُ��ْه؟27 ال��م��م��نَّ��َع ال��ب��اَب ح��ج��ب وه��ل وزي��ُرُه؟ ال��ُع��ض��اَل ال��داءَ رف��ع وه��ل
أَق��اربُ��ْه؟28 ب��ال��ص��الِة إال وس��اَع��َف ش��ع��وبُ��ُه؟ دع��اًة إال ق��دََّم��ت وه��ل
تَ��ج��اِربُ��ْه29 تُ��غ��ِن��ي ال��ن��ف��س س��الُح وك��ان ب��الءَُه يُ��ب��ِل��ي ال��ِع��ل��ُم ك��ان ه��ن��ال��ك

∗∗∗
وَم��ع��اط��بُ��ْه30 ال��ورى ش��رُّ غ��ي��ره وف��ي ُه َح��دُّ ال��ش��رَّ يَ��ق��رب ال ال��ظُّ��ب��ا ك��ري��ُم
يُ��خ��اط��بُ��ْه م��يْ��ٍت ن��ح��َو ع��ي��س��ى ك��أص��بَ��ع ح��ي��اتَ��ُه ك��ان ال��م��رءِ ن��ح��َو َم��رَّ إذا
َم��ض��اربُ��ْه31 ال��لِّ��ح��اِظ َس��ي��ِف م��ن وأس��َه��ُل ف��ع��الُ��ُه ��دوِد ال��صُّ ُج��رِح م��ن وأي��َس��ُر
ه��ائ��بُ��ْه؟32 ال��ش��رق َم��ن راج��ي��ه، ال��غ��رب َم��ن ي��ه��ابُ��ُه أو «ِم��ش��رًط��ا» ��ي يُ��رجِّ ع��ج��ي��ٌب
ك��ت��ائ��بُ��ْه33 ال��ب��الِد ف��ي ق��ن��اه��ا ألل��َق��ت ِف��دي��ٌة ��م��ِر وال��سُّ ب��ال��ِب��ي��ِض تُ��ف��ت��دى ف��ل��و
يُ��ص��اح��بُ��ْه34 ك��ان ب��األم��س ل��ه ط��ب��ي��بً��ا ل��ت��وَّج��وا ت��اًج��ا ال��ِع��ل��م ف��وق أن ول��و
ط��ال��بُ��ْه35 ع��زَّ ال��ذي ب��ال��ِع��ل��ِم وآم��ن��ُت ش��أنُ��ُه ع��زَّ ال��ذي ب��ال��ل��ِه ف��آم��ن��ُت

يُرام. ال الذي املمنَّع: والباب األطباء. يُعِيي الذي الشديد العضال: الداء 27
ساعد. ساعف: 28

أخرى. بعد مرًة اختربته إذا اليشء، جرَّبت ِمن تجربة، جمع والتجارب: اجتهاده. يجتهد بالءه: يبيل 29

السيف، حدُّ وهي ظبة، جمع والظبا: الكريمة. الظبا أي للموصوف؛ الصفة إضافة من الظُّبا: كريم 30

الجزء اسم إطالق من مجاًزا فيكون املعنى، ليستقيم نحوها أو السيوف واملراد ذلك، نحو أو السنان، أو
معطب. جمع املهالك، واملعاطب: الكل. عىل

مرضب. جمع ومضاربه: لحظ. جمع واللحاظ: فعل. جمع وفعاله: اإلعراض. الصدود: 31
به يفتح الذي املبضع واملرشط: يرجو. أي ي: ويرجِّ عجيب. أمٌر أي مقدَّر؛ موصوف صفة عجيب: 32

َألمٌر إنه يقول: ي». «يرجِّ فاعل إلخ»: … راجيه الغرب «من يف و«َمن» يخافه. ويهابه: الجراحات. الطبيب
الذي الطبيب بمرشط خوفه أو رجاؤه يتعلق الرشق، ويخافه الغرب يرجوه الذي امُللك هذا أن عجيب

دمله. له يفتح
والكتائب: الرمح. وهي قناة، جمع والقنا: والرماح. السيوف والسمر: والبيض بالفدية. تُستنَقذ تُفتدى: 33

مجتِمعة. الجيش من الطائفة وهي كتيبة، جمع
التاج. ألبسوه توَّجوه: 34

له. ُمحصِّ العلم: وطالب قِوَي. شأنه: عزَّ 35
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ك��ت��اِب��ِه1 ِب��َط��يِّ ره��ٌن ام��رٍئ ك��لُّ أس��ب��اِب��ِه وف��ي أع��ي��ا م��ا ال��م��وِت ف��ي
ب��ن��اِب��ِه2 ي��م��وُت ك��َم��ن ال��ل��ق��اءِ ع��ن��د ب��ُظ��ف��ِرِه ي��م��وُت م��ن َل��َع��م��ُرَك أَس��ٌد
أذن��اِب��ِه م��ن ف��ال��ط��بُّ ي��نَ��ْم ل��م أو ن��اف��ٌع ط��بٍّ ف��ك��لُّ ع��ن��ك ن��ام إن
ب��ذَه��اِب��ِه3 َم��ج��ي��ئَ��ه نَ��ِس��ي��َن َه��مٌّ ق��ب��َل��ُه داءٍ وك��لُّ ال��ن��ف��وس داءُ
ب��اِب��ِه4 م��ن وُش��ْغ��َل��ه��ا ال��ح��ي��اَة أتَ��ت أن��ه��ا إال ال��م��وِت ح��رُب ال��ن��ف��ُس
ع��ذاِب��ِه5 ق��ص��ي��ِر ع��ل��ى ع��ن��ه وت��ض��ي��ُق ب��الئ��ه��ا ط��وي��ِل ع��ل��ى ال��ح��ي��اَة تَ��َس��ُع
إت��ع��اِب��ِه6 ف��ي ع��ل��ي��ه ال��ن��ه��اُر ك��ثُ��َر رائ��ٍح وراح��ُة ال��س��اري م��ن��زُل ه��و

الرهن كبقاء الحياة يف باٍق أي كتابه: بطي ورهن حقيقته. إدراك عن وأعجز أتعب ما أي أعيا: ما 1

أجله. ينتهَي حتى
قسمي، لعمرك أي محذوف؛ خربُه ٌ مبتدأ وهو االبتداء، لتوكيد فيه والالم َقسم، إنه النحاة يقول لعمرك: 2

به. أُقِسُم ما أو
النفوس. أي ونسني: واملرض. العلة اء: الدَّ 3

للحياة، «شغلها» يف والضمري جاءت. أتت: وتُدافعه. تكرهه أنها واملراد للموت، حرب أي املوت: حرب 4

للموت. «بابه» يف والضمري
ال وآالم هموم من فيها ما مع وتحتملها الحياة تسع النفس إن أي وَهم. ألٍم من فيها ما الحياة: بالء 5

قصري. األلم من يشء إال فيه ليس وهو وتأباه املوت عن وتضيق تنتهي،
أتعب. مصدر وإتعاب: الذاهب. الرائح: سريًا. الليل يقطع الذي والساري: املوت. أي هو: 6
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أوص��اِب��ِه7 م��ن ال��ج��س��ِم ه��ذا ودواءُ آالم��ه��ا م��ن ال��روِح ه��ذي وش��ف��اءُ
ال��ن��اِب��ِه8 وب��ال��َف��ع��اِل ال��رج��اُل َخ��لُ��َد ف��ِب��ال��ُع��ال ي��م��وَت أال س��رَّه َم��ن
آداِب��ِه9 ع��ل��ى ال��دن��ي��ا واس��ت��وَل��ت آث��اَرُه ال��ث��رى ح��از َم��ن م��ات م��ا
أن��س��اِب��ِه10 م��ن ال��ن��اُس يُ��ِج��لُّ وب��م��ا وب��ج��اِه��ِه ب��م��اِل��ه ل��ل��ُم��ِدلِّ ُق��ل
ُغ��يَّ��اِب��ِه11 ع��ن ال��َج��ف��ِن ِم��لءَ وي��ن��اُم ��اِرِه ُح��ضَّ ع��ن يَ��ص��دُّ األدي��ُم ه��ذا
ب��خ��راِب��ِه12 ��ًرا ُم��ع��مِّ دي��ب��اج��تَ��ي��ِه ًدا ُم��ج��دِّ ع��ل��ي��ه ي��م��ش��ي ف��تً��ى إال
وُع��ق��اِب��ِه13 ب��اِزِه ص��ائ��َد ال��ج��وِّ ف��ي بَ��ع��وض��ٌة ال��ص��ع��ي��د ب��ق��ارع��ِة ص��ادْت
ل��ذُب��اِب��ِه14 أو ال��ه��ن��د ل��َس��ي��ِف ُخ��ِل��َق��ت ص��ف��ح��ًة ال��ذب��اب��ِة ُخ��رط��وُم وأص��اب
ِب��لُ��ع��اِب��ِه15 والم��َس��ت ب��ك��ري��م��تَ��ي��ِه وَرأَرأْت ال��ق��ض��اءِ ب��خ��اف��ي��ِة ط��ارت

وصب. جمع األوجاع، واألوصاب: قبله. الذي بالبيت متَِّصل البيت: آخر إىل الروح، هذي وشفاء 7

الرشيف الفعل النابه: الفعال الرفيعة. املنزلة وهي ُعليا، جمع وإما والرشف، الرفعة إما العال: 8

املذكور.
واستولت اليشء. من بقي ما وهو أثر، جمع واآلثار: النَِّدي. الرتاب والثرى: إليه. ه ضمَّ اليشء: حاز 9

من فضيلة من اإلنسان به يتحىل ما كل وهو أدب، جمع واآلداب: منها. وتمكَّنت عليها غلبت آدابه: عىل
الفضائل.

يُعظِّم. : ويُجلُّ واملنزلة. الَقْدر والجاه: أقرانه. عىل به يتيه الذي إلخ: … بماله املدل 10
عنهم. يُعِرض ُحضاره: عن يصدُّ هنا. املراد وهو األرض، وجه عىل يُطَلق وقد املدبوغ، الجلد األديم: 11
جمع والُغياب: نفسها. العني واملراد وأسفلها، أعالها من غطاؤها العني: وجفن حارض. جمع والُحضار:

غائب.
كالخدَّين له يكون ما واملراد يه، خدَّ يجدِّد األرض وجه عىل يميش فتًى إال أي ان. الخدَّ الديباجتان: 12

اإلنسان. لوجه
الطري. جوارح من والعقاب: والباز العليا. مرص بالد والصعيد: الدهر. شدائد من الشديدة القارعة: 13

وعقبانه. بُزاته يصيد كان َمن الجو يف صادت البعوضة تلك إن يقول:
السيف: وذباب جانبه. يشء: كل وصفحة نفسها. البعوضة تلك بالذبابة: واملراد األنف. الخرطوم: 14

به. يَُرضب الذي طرفه
الصنع معناه هنا والقضاء: الجناح. مقدَّم من العرش الريشات دون ما وهي الخوايف، واحدة الخافية: 15
العينان. والكريمتان: أدارهما. إذا أو النظر، د حدَّ إذا بعينَيه، رأرأ ويقال: هللا. قضاء به واملراد والتقدير،

«الذبابة». إىل يرجع «طارت» يف والضمري الفم. من يسيل ما واللعاب:
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وِك��ذاِب��ِه16 ِع��ل��م��ه��م ب��ب��اط��ِل ق��ال��وا م��ا األرواِح ِل��ُع��ص��ب��ِة تَ��س��م��ع��نَّ ال
وغ��ي��اِب��ِه17 ِع��ل��م��ِه َض��ن��ائ��ِن ِم��ن ه��ي َج��اللُ��ُه ج��لَّ ل��ل��رح��م��ِن ال��رُّوُح
أع��ص��اِب��ِه ع��ل��ى م��غ��ل��وٍب أوه��اَم ��م��وا ف��ت��وهَّ أع��ص��اب��ه��م ع��ل��ى ُغ��ِل��ب��وا

∗∗∗
إي��اِب��ِه18 ي��وَم ي��ك��وُن ال��ح��س��اِب ي��وُم وإنَّ��م��ا ال��ُق��روِن َج��ب��اُر آَب م��ا
رق��اِب��ِه19 ف��وَق ك��أم��ِس تَ��ش��َه��روه ال ُم��غ��َم��ًدا ال��ع��ج��ائ��ِب ب��ل��ِد ف��ي ف��ذُروُه
ِوث��اِب��ِه20 وف��وَق ت��اَج��ي��ِه ت��ح��ت ال ن��اُووِس��ِه ف��ي يُ��ط��اُق ال��م��س��ت��ِب��دُّ
ِق��راِب��ِه21 خ��ل��َف ال��ش��رُّ ن��ام ك��ال��س��ي��ِف ق��ب��ِرِه ف��ي ش��رُّه يُ��ؤَم��ن وال��ف��رُد
إه��اِب��ِه22 وُم��س��ت��َخ��سَّ ال��ب��ع��وض ُق��ُم��َص روُح��ُه ��ُص ت��ق��مَّ «تُ��وتَ��نْ��ٌخ» ك��ان ه��ل
ل��ِص��ح��اِب��ِه23 وف��اؤه ال��ق��دي��ُم وه��و ُص��ح��ب��ٍة ع��ن ال��رَّدى يَ��ج��ِزي��َك ك��ان أو
ِب��ِه تُ��ج��َزى م��ا أق��لَّ ل��ك��ان ذه��ٍب ِم��ن ال��ه��رَم��ي��ِن ل��ك أه��دى ل��و ت��ال��ل��ه
��اِب��ِه24 ُح��جَّ م��ن ال��نُّ��ب��الءِ ُم وُم��ق��دَّ ق��ص��ِرِه وق��يِّ��ُم ب��ه ال��ب��ش��ي��ُر أن��ت

الكذب. والِكذاب: عدد. بغري الجماعة هنا واملراد األربعني، إىل العرشة بني ما الرجال: من العصبة 16
غيب، جمع إما وغيابه: سواه. به يعلم فال نفسه، به اختصَّ ا ممَّ ِعلمه خصائص أي علمه: ضنائن 17

معناه. يف كالغيب وهو يغيب، غاب مصدر وإما األمر، من عنك غاب ما وهو
اآلخر. اليوم الحساب: ويوم آمون. عنخ توت يريد القرون: جبَّار رجع. آب: 18

يبقى كما قربه يف باقيًا أي مغمًدا: اآلثار. عجائب من فيها ِلما األقرص؛ العجائب: بلد اتركوه. ذروه: 19

كان كما الرقاب عىل محموًال تُخِرجوه ال يعني سله؛ إذا السيف شهر من تشهروه: ال غمده. يف السيف
حي. وهو يملكها التي الرقاب عىل يُحَمل

مقربة هو والناووس: عليه. قدر إذا اليشء أطاق من يُطاق: به. انفرد إذا باليشء استبدَّ من املستبد: 20
عليه. امللك يربح ال الذي الرسير الوثاب: موتاهم. ملقربة استُعمل وقد خاصة، النصارى

ذلك. غري وقيل بغمده، السيف فيه يُوَضع وعاء هو وقيل غمده، هو قيل السيف: قراب 21

اإلهاب: الخسيس. املستخس: قميص. جمع والقمص: لبسها. أي البعوض: قمص روحه تقمَّص 22

يُدبَغ. لم الذي الجلد
صاحب. جمع الصحاب: الغدر. ضد الوفاء: الهالك. الردى: عليه. ويُثيبك لك يقضيه يجزيك: 23

اب: الُحجَّ النجيب. الذكي وهو نبيل، جمع النبالء: أمره. سائس القرص: قيِّم بالخري. املبرشِّ البشري: 24
حاجب. جمع
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ورح��اِب��ِه25 س��اِح��ِه ف��ي وح��َش��دتَ��ه��م م��ك��انَ��ُه ال��زم��اِن أق��واَم أع��َل��م��َت
أت��راِب��ِه26 ع��ل��ى ش��رٍف ف��ي زاد م��ا تُ��رِب��ِه ط��الس��ِم ف��ي بَ��ن��انُ��ك ل��وال

∗∗∗
أح��س��اِب��ِه27 ع��ل��ى وال��ب��ان��ي ال��م��ج��د ف��ي ن��ف��ِس��ِه ��ِة ه��مَّ اب��ن ع��ل��ى ال��ِح��م��اُم أخ��ن��ى
أس��راِب��ِه28 ف��ي وش��بَّ ال��زم��اُن دبَّ ب��ح��اج��ٍر ال��ع��ت��ي��َد ال��ص��خ��َر ال��ج��ائ��ُب
ك��ِض��ب��اِب��ِه29 ل��ت��ح��يَّ��روا ��ت��وا وت��ل��فَّ ِب��ِه َم��ح��اج��َره��م ال��م��وت��ى زايَ��َل ل��و
وِرغ��اِب��ِه30 ب��ك��ن��وِزه ان��ث��ن��ى ح��ت��ى ��ًة ه��مَّ يَ��ِن ول��م ص��ب��ًرا يَ��ألُ��ُه ل��م
ِم��ح��راِب��ِه31 ف��ي ال��ت��اري��ِخ إل��ى وَح��ب��ا ��ُه ف��ف��ضَّ ال��زم��ان َخ��ت��ِم إل��ى أف��ض��ى
وش��راِب��ِه32 ط��ع��اِم��ِه ب��ي��َن ف��رع��وَن أت��ى ح��ت��ى ال��َق��ه��َق��رى ال��ق��روَن وط��وى
ث��ي��اِب��ِه33 وْش��ُي ��اُح ال��ل��مَّ وال��ل��ؤل��ُؤ س��ري��ِرِه ُع��وُد ال��ف��يَّ��اُح ال��َم��ن��َدُل

ونحوها. الدار أمام املتَِّسع امَلوضع وهي ساحة، جمع الساح: جمعتهم. حشدتهم: قوم. جمع أقوام: 25
الساحة. وهي رحبة، جمع الرحاب:

معه. ُولدوا َمن وهم ِترب، جمع ِلَداته، أترابه: الرتاب. الرتب: بنانة. مفردها األصابع، أطراف البنان: 26
هو أو اآلباء، مفاخر من للرجل ما وهو حسب، جمع األحساب: املوت. والِحمام: أهلكه. عليه: أخنى 27

ماله. أو الرجل، دين
وهو ِرسب، جمع األرساب: شبيبته. أدرك : شبَّ مىش. إذا الصبي دبَّ يقال : دبَّ املهيَّأ. الحارض العتيد: 28

األرض. تحت البيت
يف القبور هي أو األرض، من لهم اتُّخذت التي النواحي محاجرهم: ميت. جمع واملوتى: فارق. زايل: 29

ضب. جمع باب: الضِّ رة. املتحجِّ األرض
يف ونى ِمن همته، تضعف لم أي همة: يِن ولم الصرب. عىل حمله يف يُقرصِّ لم أي صربًا: يأله لم 30

فيه، املرغوب اليشء هنا وهي رغيبة، جمع الرغاب: كنز. جمع الكنوز: رجع. انثنى: عنه. ضُعف إذا األمر
الكثري. العطاء بمعنى أيًضا وتكون

املجلس، صدر املحراب: منه. دنا التاريخ: إىل حبا كرسه. ه: فضَّ إليه. وصل الزمان: ختم إىل أفىض 31
الصالة. محراب ومنه املجالس، أرشف هو وقيل

أكثر، وقيل سنة، ثمانون ته ُمدَّ الناس، من الجيل وهو قرن، جمع والقرون: قطعها. القرون: طوى 32

القهقرى. بها رجع حتى القرون طوى أي الرجوع. القهقرى: أقل. وقيل
ويش اللمعان. الشديد اللماح: وِطيبه. بنرشه الفياض الفيَّاح: رائحته. بِطيب املعروف الُعود املندل: 33

لفرعون. و«ثيابه» «رسيره» يف والضمري وتحسينه. نقشه الثوب:
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أرط��اِب��ِه34 وِم��ن ُص��ب��ًح��ا أث��م��اِرِه ِم��ن َف��رغ��َن ال��ق��اط��ف��ي��ن راَح وك��أنَّ
وغ��اِب��ِه35 ال��ج��س��ي��ِم ال��ُم��ل��ِك ه��ال��ِة م��ن ِب��ِه «ُغ��م��داٌن» ض��اق م��ا ح��وى ج��دٌث
أط��ن��اِب��ِه36 ف��ي ي��ل��ت��ق��ي��اِن ال��ق��ب��ِر ف��ي ح��ض��ارٍة وَص��رُح ُع��م��راٍن ب��ن��ي��اُن
ش��ب��اِب��ِه ب��ع��َد ال��ي��وَم ال��زم��اِن ِم��ث��َل َم��ش��ي��ِب��ِه ق��ب��َل ه��ن��اك ال��زم��اَن ف��ت��رى
ُع��ج��اِب��ِه37 ع��ن��َد وال��ف��نَّ ال��ثَّ��رى ت��ح��ت ُع��ب��اِب��ِه ع��ن��َد ال��ع��ل��َم ثَ��مَّ وتُ��ِح��سُّ

∗∗∗
ِرك��اِب��ِه38 ُم��ن��اُخ ال��دن��ي��ا أخ��ي م��ن ه��ي َم��َح��لَّ��ًة ب��ل��غ��َت األخ��رى ص��اح��َب ي��ا
تَ��ل��ع��اِب��ِه39 م��ن وج��دَّ يُ��ف��ي��ُق ال َم��ن ال��ه��وى م��ن ب��ج��ان��بَ��ي��ه أف��اَق نُ��ُزٌل
أح��ب��اِب��ِه40 ه��وى ب��ه ال��ص��دي��ُق وَس��ال أح��ق��اِدِه ع��ن ل��دي��ه ال��ع��دوُّ ن��ام

ثمر. جمع أثمار. الثمر. يجتني من وهو قاطف، جمع القاطفني: الكف. وهي راحة، جمع الرَّاح: 34
التي الغالية واآلثار التحف واألرطاب: باألثمار واملراد البلح. من نضج ما وهو رطب، جمع أرطاب:

اآلن. مصنوعة كأنها ِجدتها عىل تَزل لم وهي فرعون، قرب يف ُوجدت
بن الحارث بن يرشح أنَّ حون يرجِّ مشهوًرا، كان قرص غمدان: أحرزه. اليشء: حوى القرب. الجدث: 35
وأصفر، وأبيض، أحمر، وجوه: أربعة له وجعل بناه، الذي هو اليمن ملكة بلقيس جد سبأ بن صيفي
السقف ارتفاع كان وقيل ذراًعا، أربعون سقَفني كل بني سقوف، بسبعة قًرصا داخله وبنى وأخرض،

غابة. جمع الرماح، الغاب: القمر. دارة الهالة: ذراع. مائتَي
اإلقامة الحضارة: مرتفع. بناء وكل القرص، الرصح: حاله. وتحُسن املكان به يعُمر ملا اسم العمران: 36
وهي الناحية، يف مجاًزا ويُستعمل الرسادق، به يَُشدُّ الذي الحبل وهو طنب، جمع األطناب: الحرض. يف

هنا. املرادة
ما العجاب: وكثرته. السيل ارتفاع العباب: هناك. بمعنى مكان ظرف ثَمَّ: به. تشعر العلم: تحسُّ 37

العجب. حد جاوز
اآلخرة. بها يريد واألخرى: اإلبل. الركاب: مجاًزا. اإلقامة ومحل اإلبل، َمربك املناخ: املنزل. املحلَّة: 38

القرب. وهو الدنيا، ألهل املسري نهاية هو منزًال بلغت يقول: امَلرثي. للُّورد والخطاب
املحمودة. غري النفس إرادة الهوى: واستيقظ. صحا أفاق: عليه. ينزل أن للضيف ُهيِّئ ما النزل: 39

اللعب. التلعاب:
البيت: هذا يف الهوى ِذكره. عن وغفل نسيه اليشء: سال الثابت. الغضب وهو حقد، جمع األحقاد: 40

العشق.

99



الشوقيات

ت��راِب��ِه41 ِق��واُم ال��طُّ��وَل��ى وال��س��ل��وُة أدي��ِم��ِه ِم��الُك ال��ك��ب��رى ال��راح��ُة

∗∗∗
تَ��س��ك��اِب��ِه42 ف��ي ك��ال��ُم��زِن ب��ُم��رق��َرٍق ع��ي��ونُ��ُه ع��ل��ي��َك ب��َك��ت ال��م��ل��وك» «وادي
س��ح��اِب��ِه43 س��واِد ف��ي وأق��ب��َل ُح��زنً��ا أع��ط��اِف��ِه ع��ن ال��َغ��ي��م ب��ي��اَض أل��ق��ى
َس��راِب��ِه44 وج��اِر ِق��ي��ع��ِت��ه ون��زي��ِل ن��ه��اِرِه ش��م��ِس ِح��رب��اءِ ع��ل��ى يَ��أس��ى
ِش��ع��اِب��ِه45 ب��ي��ن ُدِف��ن��َت ث��م بُ��رَدي��ِن بَ��رديِّ��ِه م��ن أُل��ِب��س��َت ل��و وي��ودُّ
وِه��ض��اِب��ِه46 ب��ط��اِح��ه األدي��م ف��وق ورَف��ع��تَ��ُه ب��ه ال��دن��ي��ا ف��ي ن��وَّه��َت
أب��واِب��ِه47 م��ن واإلع��ج��اُز ال��ف��نُّ ح��ض��ارٍة ك��ت��اَب ق��ب��ٍر م��ن أخ��رج��َت
إط��ن��اِب��ِه48 ف��ي ع��ل��ي��ه ال��ب��ري��ُد يُ��ب��نَ��ى إي��ج��اِزِه ف��ي ف��ال��ب��رُق ��ل��تَ��ه ف��صَّ

به. يقوم ما القوام: الطول. العظيمة أي األطول؛ مؤنث الطوىل: السلو. السلوة: قوامه. اليشء: مالك 41

االنسكاب. التسكاب: مزنة. جمع الِبيض، السحاب املزن: العني. حمالق يف دائر أي مرقرق: دمع 42

من جانبه الرجل: وِعطف اليشء، جانب وهو ِعطف، جمع األعطاف: غيمة. واحدته السحاب، الغيم: 43
َوِرَكيه. إىل رأسه

معها ويدور الشمس يستقبل حبني»، «أم اسُمه حيواٌن وهي حرباءة، واألنثى للذَّكر، اسم الحرباء: 44

أرٌض وهو قاع، جمع قيل القيعة: التقلُّب. يف مثًال يَُرضب وهو مختلفة، ألوانًا ِبحرِّها ن ويتلوَّ دارت، كيف
من النهار نصف تراه ما الرساب: القاع. معنى يف مفرد هي وقيل الجبال، عنها انفرجت مطمئنة سهلٌة

باألرض. يلصق ماء كأنه الحر ة شدَّ
مخطَّط. ثوٌب وهو بُرد، مثنى بُردين: املاء. مناقع يف كثريًا ينبت وهو الُحرص، منه تُعمل نبات الربدي: 45
«يود» يف والضمائر جبَلني. بني املنفرج الطريق وهو شعب، جمع الشعاب: ثوب. ُمطَلق هنا واملراد

امللوك. وادي إىل يرجع و«شعابه» و«برديه»
دقاق فيه واسع مسيٌل وهو أبطح، جمع البطاح: األرض. وجه هنا: األديم وعظَّمه. ِذكره رفع به: نوَّه 46

األرض. وجه عىل املنبسط الجبل وهي هضبة، جمع الهضاب: الحىص.
مصدر واإلعجاز: إليهما. وما والعلم الصناعة به فأرادوا عوا توسَّ ثم اليشء، من النوع األصل: يف الفنُّ 47

عليها. ألحٍد قدرة ال بطريٍق املعنى أداء وهو أعجز،
لرسعة مجاًزا «التلغراف» ب الرساالت نقل يف اآلن واستُعمل السحاب، وميض والربق: بيَّنته. لته: فصَّ 48

بواسطة الرساالت نقل اآلن به واملراد الرسول، يقطعها التي املسافة الربيد: الوميض. كأنه النقل،
إطالته. واإلطناب: الكالم. اختصار اإليجاز: «البوستة».
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ُع��ب��اِب��ِه49 وراءَ وم��ا «ال��م��ح��ي��ط» وع��ل��ى ب��ه��ا وال��دن��ي��ا «لُ��وزاَن» ع��ل��ى ط��َل��ع��ا
ولُ��ب��اِب��ِه50 ف��نِّ��ه��م ُم��ت��َق��ِن ِم��ث��ل ِم��ن ب��ش��اف��ٍع ال��ُم��ح��ِس��ن��ي��ن ال��ش��ع��وَب ج��ئ��َت
ِخ��ط��اِب��ِه51 ب��ِس��ح��ِر ي��رف��ُع��ه «س��ح��ب��اُن» ي��ك��ن ل��م ل��ل��ق��ض��ي��ة ُرك��نً��ا ف��رف��ع��َت

الصلح فيه تمَّ الذي الدول مجلس بها كان سويرسا يف مدينة لوزان: والربق. الربيد أي طلعا: 49

الذي البحر املحيط: بها». «والدنيا بقوله يشري املجلس هذا وإىل ١٩٢٢م، سنة واليونان تركيا بني
والجنوب، الشمال من املتجمدان املحيطان بها يحيط التي أمريكا بالد عبابه: وراء وما باليابسة. يحيط
كله املتحرض العالم عىل طلعا والربيد الربق أن واملعنى والغرب. الرشق من والهادي األطليس واملحيطان

القرب. يف ُوجدت التي اآلثار تلك بخري
من الخالص املختار اللباب: امُلحَكم. املتقن: َمطلبك. يف لك يسعى أو غريك، عند يُعاونك َمن الشافع: 50

يشء. كل
يف املثل به ويَُرضب فصيًحا، خطيبًا كان وائل من رجل سحبان: اليشء. من األقوى الجانب الركن: 51

سحبان.» من «أخَطُب فيقال: ذلك،
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العامل أهيا

واك��ت��س��ابَ��ا ا ك��دٍّ ـ��ُع��م��َر ال��ـ أف��نُ��وا ��اُل ال��ُع��مَّ أيُّ��ه��ا
يَ��ب��ابَ��ا1 أم��س��ت س��ع��يُ��ك��م َف��ل��وال األرَض واع��م��روا
وِع��ت��ابَ��ا أِذن��تُ��م إْن إل��ي��ك��م ن��ص��ًح��ا ل��ي إنَّ
تَ��غ��ابَ��ى أو ف��ي��ه ِص��ُح ال��نَّ��ا َغ��ِب��َي زم��اٍن ف��ي
ال��ت��رابَ��ا ه��ذا خ��لَّ��دوا ُج��دوٍد ِم��ن أن��ت��م أي��ن
ال��ُع��ج��ابَ��ا وال��ف��نَّ ـ��ِج��َز ال��ُم��ع��ـ األث��َر ق��لَّ��دوه
ث��ي��ابَ��ا ال��ف��خ��ِر م��ن ـ��ِر ال��ده��ـ أب��َد وك��َس��وُه
اغ��ت��ص��ابَ��ا ال��ُخ��ل��َد أخ��ذوا ح��ت��ى ال��ص��ن��ع��َة أت��َق��ن��وا
ث��وابَ��ا وال��ن��اِس ال��ل��ه ع��ن��د ل��ل��ُم��ت��ِق��ِن إن
ج��ن��ابَ��ا ويَ��رف��ْع��ك��م ال��ل��ُه يُ��ح��ِب��ب��ك��م أت��ِق��ن��وا
خ��رابَ��ا ال��ف��نِّ م��ن ـ��ُر» «م��ص��ـ تُ��رى أن أَرِض��ي��تُ��م
وغ��ابَ��ا ل��ل��ص��ن��اع��اِت س��م��اءً ك��ان��ت ب��ع��دم��ا

∗∗∗
ق��ابَ��ا2 ال��م��ج��ل��س م��ن َت ِص��ْر ل��ق��د ال��ج��م��ُع أيُّ��ه��ا
ان��ت��خ��ابَ��ا ال��ُح��رَّ وُك��ِن اخ��ت��ي��اًرا ال��ُح��رَّ ف��ُك��ِن

الخراب. اليباب: األرض 1
النيابة. دار باملجلس: يريد 2



الشوقيات

ارت��ق��ابَ��ا ت��أل��وَك ل��ي��س َل��َع��ي��نً��ا ل��ل��ق��وِم إنَّ
ن��ابَ��ا ال��ُع��م��اِل ع��ن َم��ن ي��ق��ول��وا أن ��ْع ف��ت��وقَّ
ِخ��ط��ابَ��ا أل��َق��ى َم��ن ك��لُّ ج��دي��ًرا ب��األم��ر ل��ي��س
وان��ت��س��ابَ��ا ج��اًه��ا م ق��دَّ أو ب��ال��م��ال س��َخ��ا أو
اخ��ت��البَ��ا ال��ج��ه��َل ت��ل��َب َف��اْخ��ـ ��ي��ًة أُمِّ رأى أو
وش��ابَ��ا ��دِق ال��صِّ ع��ل��ى ش��بَّ َم��ن ك��لَّ ف��ت��خ��يَّ��ْر
��ح��ابَ��ا ال��صِّ تَ��ن��َس وال ـ��ِس ب��األم��ـ األن��ص��اَر واذك��ِر
وِط��البَ��ا ارت��ي��اًدا ـ��ِل ك��ال��ن��ح��ـ ال��غ��ادون أيُّ��ه��ا
وذَه��ابَ��ا َم��ج��ي��ئً��ا ِق ل��ل��رِّْز ال��ط��ي��ر بُ��ك��وِر ف��ي
دابَ��ا3 ال��واج��َب واج��ع��ل��وا ب��رف��ٍق ال��ح��قَّ اط��ل��ب��وا
ف��ب��ابَ��ا ب��ابً��ا ل��ك��م ال��ل��ُه ي��ف��ت��ِح واس��ت��ق��ي��م��وا
ال��ك��ت��ابَ��ا تُ��رض��وا أو ال��ل��َه تُ��ط��ي��ع��وا ال��خ��م��َر اه��ج��روا
وت��ابَ��ا ك��فَّ الم��رٍئ ف��ُط��وبَ��ى رج��ٌس إن��ه��ا
خ��ابَ��ا ��ن��اِع ال��صُّ م��ن ع��ْش يَ��ْر وَم��ن األي��دي تُ��رِع��ُش
ِح��س��ابَ��ا ل��ل��ده��ِر ـ��ع��ُل يَ��ج��ـ َم��ن ال��ع��اق��ُل إن��م��ا
ال��ش��ب��ابَ��ا تَ��ب��ك��وَن ف��ي��ه َم��ش��ي��ٍب ي��وَم ف��اذك��روا
وع��ذابَ��ا ت��ع��لُ��و ح��ي��ن ��ا َل��ه��مٍّ ل��ل��س��نِّ إنَّ
ِن��ص��ابَ��ا وال��ض��ع��ف ـ��ي��ِب ��ـ ل��ل��شَّ م��اِل��ُك��م م��ن ف��اج��ع��ل��وا
ن��ابَ��ا ��ق��ُم ال��سُّ م��ا إذا ءَ ا ال��دَّ ال��ص��ح��ِة ف��ي واذك��روا
اغ��ت��ص��ابَ��ا تَ��ل��َق��ون ف��ي��ه ل��ي��وٍم ال��م��اَل واج��م��ع��وا
ف��أص��ابَ��ا داٍع ـ��ئ��ة ال��ه��ي��ـ ذنَ��َب دع��اك��م ق��د
ال��ذُّن��ابَ��ى؟ إال ـ��س��نُ��ه أْح��ـ وه��ل ط��اووٌس ه��ي

للرضورة. فت وُخفِّ دأبًا، أي 3
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ن��ج��اُة2 ال��ح��ن��ي��ِف ل��ل��دِّي��ِن ن��ج��اتُ��ك ف��إنَّ��م��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��َر ه��ن��ي��ئً��ا
وح��ي��اُة3 ل��ه��ا إب��ق��اءٌ ب��ق��اؤَك وأُم��ٍة وال��ك��ت��اِب ل��ط��ه ه��ن��ي��ئً��ا
أذاُة4 إل��ي��ه تَ��رق��ى ال��ذي ف��ل��س��َت وَم��وث��ًق��ا ع��ه��ًدا األق��دار ع��ل��ى أخ��ذَت
ال��رََّم��ي��اُت5 أع��داِئ��ِه إل��ى تَ��ُج��زُه وث��وِب��ِه ال��ن��ب��يِّ بُ��رِد ف��ي ي��ُك وَم��ن
ع��رف��اُت6 ه��ات��ًف��ا وي��س��ع��ى إل��ي��َك ل��ربِّ��ِه ُش��ك��ًرا ال��ب��ي��ُت ي��س��ي��ُر ي��ك��اُد
ال��ُج��ُم��ع��اُت7 ال��ت��وب��ِة راَح وت��ب��س��ُط ��ًع��ا ُخ��شَّ ال��م��س��اج��ُد ال��ص��ف��َح وت��س��ت��وه��ُب
ُج��ن��اُة8 ق��ات��ل��ون س��ق��اه��ا ول��ك��ْن ج��نَ��ت وم��ا ال��خ��ص��ي��ُب األرُض وت��س��ت��غ��ف��ُر

ها؛ رشِّ من النجاَة له يكتب أن هللا شاء ثم ١٩٠٥م، سنة سبتمرب يف قذيفٌة الخليفة جاللة عىل أُلِقيَت 1
يُهنِّئه. الشاعر فكتب

فيه. ة مشقَّ ال ثابت سائٌغ أي لك: هنيء وهو هنيئًا، اليشء أتاك 2
جميًعا. املسلمون واألمة: الكريم. القرآن الكتاب: ملسو هيلع هللا ىلص. محمد النبي أسماء من طه: 3

العهد باألشياء. هللا إرادة تعلُّق بأنه بعضهم ويُعرِّفه قضائه، من هللا يُقدِّره ما وهو َقَدر، جمع األقدار: 4
املكروه. األذاة: تصعد. إليه: ترقى العهد. املوثق: الضمان. بمعنى هنا:
رمية. جمع الرميات: غريه. إىل تتعداه تُجزه: مخطَّط. ثوٌب الُربد: 5

الحج. أركان من ركن به الوقوف مكة، من مقربة عىل مكان عرفات: الكعبة. البيت: 6
راحة، جمع الراح: خاشع. جمع ًعا: ُخشَّ الذنب. عن اإلعراض والصفح: ِهبَته. تطلب الصفح: تستوهب 7

الكف. وهي
جنت»: «ما يف و«ما» خريها. كثرة عن كناية العشب، الكثرية الخصيب: األرض املغفرة. تطلب تستغفر: 8

للنفي.



الشوقيات

ال��دع��واُت9 ل��َك ال��َق��ت��ل��ى م��ن وت��أت��ي ِج��راُح��ه��م ع��ل��ي��َك ال��َج��رح��ى م��ن وتُ��ث��ِن��ي
ال��رَّح��م��اُت10 إث��ره ف��ي ج��َرت ب��دم��ٍع ب��ك��ي��تَ��ه��م ث��م األه��وال م��ن ض��ح��ك��َت
وُرف��اُت11 ل��ه��م أش��الءٌ ال��ب��ع��ِث إل��ى ب��ُط��ه��ِرِه وتُ��ج��زى ِب��غ��اِل��ي��ه تُ��ث��اُب
م��ات��وا12 س��ب��ي��ل��ك ف��ي ق��وٌم م��ات ف��م��ا ل��رب��ه��م ف��ِك��ْل��ه��م تُ��ح��ِي��ي��ه��م ك��ن��َت وم��ا
ُع��داُة13 ل��ل��ص��الة ش��رٍّ ع��ص��اب��ُة َص��الِت��ه��م ع��ن��َد ال��غ��دِر ب��س��ه��ِم رَم��ت��ه��م
ُج��ف��اُة؟14 ال��ح��ن��اِن ذي ع��ي��س��ى أأت��ب��اُع وِص��ح��ابُ��ُه م��ن��ه��ُم ع��ي��س��ى ت��ب��رَّأ
وَش��ك��اُة15 ل��ه��م دع��وى ك��ذَبَ��ت ل��ق��د دول��ًة يُ��ع��ادوَن ال ِدي��نً��ا يُ��ع��ادوَن
بُ��غ��اُة16 ال��ح��ق��وِق ُب ُط��الَّ ق��ي��ل إذا ح��ق��وِق��ه��ا ف��ي وال ال��دن��ي��ا ف��ي خ��ي��َر وال
ثَ��ب��اُت؟17 ال��ع��ال��م��ي��ن ِل��ق��ل��وِب وم��ا ث��اب��تً��ا ال��ه��وَل تَ��ل��ت��ق��ي ف��ؤاٍد ب��أيِّ
ال��َج��نَ��ب��اُت18 ت��س��ك��َن ح��ت��ى َوق��اُرك راَده��ا األرُض ح��ولِ��َك م��ن ُزل��زَل��ت إذا

قتيل. جمع القتىل: ُجرح. جمع والجراح: جريح. جمع الجرحى: تمدحك. عليك: تُثني 9

الجرحى أي بكيتهم: منه. عليه يهجم ما اإلنسان يدري ال األمر من امَلخوف وهو هول، جمع األهوال: 10
رحمة. جمع الرحمات: والقتىل.

يوم نرشهم أي املوتى؛ بعث من هنا: البعث للدمع. فيها الضمري وبطهره: بغاليه تُجاَزى. تُثاب: 11

والتفرُّق. الِبىل بعد أعضاؤه اإلنسان: أشالء وبيل. تكرسَّ ما وكل الُحطام الرُّفات: القيامة.
وبسببك. أجلك من أي سبيلك: يف إليه. وفوَّضه له تركه أي األمر؛ إليه وكل من لربهم: ِكْلهم 12

العداة: واألربعني. العرشة بني ما وقيل العرشة، قيل الجماعة، العصابة: الوفاء. وعدم الخيانة الغدر: 13
القنبلة. حادث دبَّروا الذين األرمن نصارى واملراد عُدو، جمع

أتباع: صاحب. جمع الصحاب: السالم. عليه النبي مريم، ابن عيىس: وأنكره. منه تخلَّص منه: تربأ 14

الُخلق. الغليظ وهو جاٍف، جمع الجفاة: الرحمة. الحنان: لالستفهام. والهمزة تابع، جمع
التظلُّم. وهي الشكوى، الشكاة: 15

الظالم. وهو باٍغ، جمع البغاة: طالب. جمع الطالب: 16

ألمري والخطاب االستقرار. الثبات: املفاجئ. املخيف الهول: تستقبله. الهول: تلتقي القلب. الفؤاد: 17
املؤمنني.

والرزانة. الِحلم الوقار: بها. للنزول تصلح هل لريى دها تفقَّ األرض: راد أرجفت. األرض: زلزلت 18

جنبة. جمع النواحي، الجنبات:
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وتُ��ق��اُت19 ال��ورى ب��أج��س��اِد تُ��غ��ذَّى ج��ه��ن��ًم��ا ف��ك��ان��ت ن��اٌر خ��رَج��ت وإن
وِج��ه��اُت20 َح��رَّه��ا ن��واٍح وتَ��ص��َل��ى وم��دي��ن��ٌة ��ٌة لُ��جَّ م��ن��ه��ا وت��رت��جُّ
ال��َغ��َم��راُت21 ح��ول��ك وبَ��رًدا س��الًم��ا ف��ُخ��ض��تَ��ه��ا ال��خ��ل��ي��ل بُ��رِد ف��ي ��ي��َت ت��م��شَّ
وَص��الُة22 خ��اش��ٌع ق��ل��ٌب وِدرُع��ك أدُرٌع ح��ول��ك األرِض وِم��لءُ وِس��رَت
ُط��غ��اُة23 ال��ُح��ت��وِف وأن��واُع َوُق��وًرا َع��واب��ٌس ال��م��ن��اي��ا وأص��ن��اُف َض��ُح��وًك��ا
ُح��م��اُة24 اإلل��ِه ع��ن��ِد م��ن َم��الئ��ُك ان��ت��ب��اُه��ُه��م ال��ُح��م��اَة خ��ان إن ي��ح��وُط��ك
ُم��ن��ح��ِس��راُت25 ف��ي��ِه ال��ب��راي��ا ع��ي��وُن ٍر ُم��ن��وَّ أح��م��ديٍّ ب��وج��ٍه تُ��ش��ي��ر
ُم��ع��ت��ِذراُت26 واألق��داُر يُ��ح��يِّ��ي��ه ُم��ه��لِّ��ٌل وال��ق��ض��اءُ ال��رع��اي��ا يُ��ح��يِّ��ي
وزك��اُة27 واج��ٌب ش��ك��ٌر ف��ي��ك ل��ه��ا س��ِن��يَّ��ٌة ل��إلل��ِه نُ��ع��َم��ى ن��ج��اتُ��َك
َم��واُت28 وْه��ي األرَض تُ��ح��ِي��ي َم��آث��َر ث��ن��اءَه��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��َر ف��ص��يِّ��ْر

ما وهو قوتًا، أعطاه قاته ِمن تُقات: الَخلق. الورى: جسد. جمع أجساد: أطعمه. غذاه: من تغذَّى، 19

الرمق. ليُمِسك يُؤَكل
جمع الجهات: ناحية. جمع النواحي: ه. وتُحسُّ تَجده حرَّها: تصىل معظمه. املاء: ة لُجَّ تضطرب. : ترتجُّ 20
عظيمة. عامٌة ناٌر إنها أي ونواحيها: األرض جهات بها وتخرتق والبحر. الربُّ منها يرتجُّ واملراد: جهة.

التي النار خوضه وقصة السالم. عليه إبراهيم النبي هو الخليل: الثوب. الُربد. مشيت. تمشيت: 21

واملكاره. الشدائد الغمرات: َحرٍّا. ال أي وبرًدا: سالمة. أي سالًما: مشهورة. النمرود له أوقدها
للوقاية الحرب يف ويُلبَس الحديد، زرد من يُنَسج ثوب وهي درع، جمع أدرع: يملؤه. ما اليشء: ملء 22

العُدو. سالح من
الوقور: مات. ُمتجهِّ الوجوه كوالح عوابس: املوت. وهي َمنيَّة، جمع املنايا: الضحك. الكثري الضحوك: 23
ظلمه. يف امُلِرسف الظالم وهو طاٍغ، جمع طغاة: أيًضا. املوت وهو حتف، جمع الحتوف: الرزين. الحليم

املالئكة. واملالئك: لألمر. اليقظة االنتباه: حاٍم. جمع الحماة: دك. ويتعهَّ يحفظك يحوطك: 24

منحرسات: ُميضء. ر: منوَّ وتبعية. ترشيف نسبَة ملسو هيلع هللا ىلص، النبي وهو أحمد، إىل منسوب أحمدي: وجه 25

امَلدى. طول من برصها ينقطع التي الكليلة الحسرية: والعني حسريات، يريد
هللا. تقدير هنا: القضاء رعيَّة. جمع له، الخاضعون القوم امللك: ورعايا عليها. يُسلِّم الرعايا: يُحيِّي 26

َقَدر. جمع واألقدار: هللا. إال إله بال الصوت رفع وهو التهليل، من مهلل:
عظيمة. رفيعٌة سنيَّة: عليك. به أُنِعم ما كالنعمة: النُّعمى، 27

بها. يُنتَفع ال موات: أرٌض املكرمة. وهي مأثرة، جمع مآثر: اجعل. أي : صريِّ 28
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ف��واُت29 ال��ن��ف��وِس آلم��اِل ف��ل��ي��س ف��ائ��ٌت وج��وِدك م��ن ي��ُف��ت��ن��ا ل��م إذا
ُس��ب��اُت30 ال��م��ل��وَك ��ي��َد ال��صِّ ض��يَّ��َع إذا وال��ق��ن��ا ال��ص��وارِم ي��ق��ظ��اَن ب��َل��ون��اَك
وُرع��اُة31 ال��َه��وى ه��ا ت��والَّ َرع��اي��ا َم��ن��يَّ��ٌة وْه��و ال��ن��وُم ول��ذَّ س��ِه��رَت
َش��ت��اُت32 ال��م��س��ل��م��ي��ن ش��م��ُل ول��والَك ُم��ض��يَّ��ٌع ال��م��س��ل��م��ي��ن ُم��ل��ُك ف��ل��والَك
ِش��ي��اُت33 وال��ف��ت��وُح َوس��ٌم ال��ن��ص��ُر ل��ه��ا راي��ٍة غ��ي��َر راي��اتُ��ه��م ذه��بَ��ت ل��ق��د
ال��غ��َزواُت34 ظ��لِّ��ه��ا ف��ي ��ل��ًة ُم��ح��جَّ ُح��رًَّة غ��رَّاءَ األي��اِم ع��ل��ى تَ��ظ��لُّ
ُغ��زاُة35 ف��اِت��ح��ون َم��ْل��ًك��ا ث��الث��ون وأع��زَّه��ا ع��زَّه��ا، ق��د ح��ن��ي��ف��يَّ��ًة
َس��َرواُت36 أم��الِك��ه ع��ل��ى م��ل��وٌك م��ن��ه��ُم ال��ده��ر ع��ل��ى وأس��م��اه��ا ح��م��اه��ا
ُه��داُة37 ال��ش��ك��وِك ل��ي��ِل ف��ي م��ص��اب��ي��ُح ه��واط��ٌل ال��س��ن��ي��َن َم��ْح��ِل ف��ي غ��م��ائ��ُم

الرجاء. وهو أمل، جمع اآلمال: يُدِركه. فلم عنه وذهب أعوزه اليشء: فاته 29

القاطع. السيف وهو صارم، جمع الصوارم: املستيِقظ. املتنبِّه اليقظان: واختربناك. جرَّبناك بلوناك: 30

شماًال، وال يمينًا زهوه من يلتفت ال ألنه امللك؛ وهو أصيد، جمع يد: الصِّ الرمح. وهي قناة، جمع القنا:
والراحة. النوم بات: السُّ الصيد. داء من االلتفات يستطيع ال الذي الجمل أنه واألصل

الوايل. وهو راٍع، جمع والرعاة: لهم. لذيذًا صار أي ورعاة: رعايا النوم لذَّ تنَم. فلم أِرقت سهرت: 31

ما أي شملهم؛ هللا جمع يقال: منه، تفرَّق وما األمر من اجتمع ما الشمل: مفقود. أو ُمهَمل ُمضيَّع: 32

املتفرِّق. املشتَّت الشتات: منه. اجتمع ما أي شملهم؛ هللا وفرَّق شملهم، من تشتَّت
جمع الشيات: النرص. وهو فتح، جمع الفتوح: والعالمة. األثر الوسم: رايات. جمعها الَعَلم، الراية: 33

العالمة. وهي ِشيَة،
من واألبيض الدرهم، قْدَر بياٌض بجبهته الفرس وهو األغر، مؤنث الغرَّاء: الراية. واملراد تبقى، تظل: 34
لة: املحجَّ لة. محجَّ غرَّاء رايٌة وِمثله: ل، محجَّ أغرُّ يوٌم املجاز: ومن الواضحها، الفَعال والكريم يشء، كل
غزوة، جمع الغزوات: التحجيل. كأنه بياًضا بها أن واملراد الفرس، قوائم يف بياض وهو التحجيل، من

العُدو. قتال إىل امَلسري وهو الغزو، من الواحدة وهي
َمْلًكا: أجلَّها. وأعزَّها: قوَّاها. عزَّها: أيًضا. للراية وصف وهو عليه، الثابتة اإلسالم إىل املائلة الحنيفية: 35

غاٍز. جمع غزاة: َمِلك. يف لغة
للراية. و«أسماها» «حماها» وضمري ورؤساء. سادات رسوات: أعالها. أسماها: عنها. دافع حماها: 36

الهواطل: املطر. النقطاع الكأل من األرض ويبس الجدب املحل: غمامة. جمع وهي سحائب، غمائم: 37

هاٍد، جمع هداة. الرساج. وهو مصباح، جمع مصابيح: مطرها. يتتابع التي السحابة وهي هاطلة، جمع
الطريق. عىل الدالُّ امُلرِشد وهو
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وال��رَه��ب��اُت38 ال��َخ��ل��ِق، رَغ��ب��اُت ل��ه��ا ُم��ط��ي��ف��ًة ذُراك ف��ي س��الًم��ا ت��ه��اَدت
وال��ُم��ه��ج��اُت39 ال��َخ��ل��ِق ن��ف��وُس وت��ح��ي��ا ِح��ي��اَل��ه��ا َغ��رث��ى ال��ج��وِّ ِس��ب��اُع ت��م��وُت
وب��اتُ��وا40 ذَراَك ف��ي رِض��يٍّ��ا ف��ب��ات أه��ِل��ِه أم��ِر ف��ي ال��ده��ر اع��ت��داَل س��نَ��ن��َت
َق��ن��اُة41 وال��زم��اُن ِس��ن��اٌن وأن��َت خ��م��ي��ل��ٌة وال��زم��اُن َغ��م��اٌم ف��أن��َت
ِث��ق��اُت42 ع��ل��ي��ه ُق��وَّام وأش��ف��َق ُرك��نُ��ُه م��اَد إن ��ل��م ال��سِّ ِم��الك وأن��َت
ال��س��ن��واُت؟43 ع��ن��َدك ه��وَّنَ��ت��ه وق��د ص��ال��ٌح غ��ي��َرك األم��ر ل��ه��ذا أك��ان
وأن��اُة44 ح��ك��م��ٌة ع��ل��ي��ه��ا تُ��ِع��نْ��ه ��ًة ِح��جَّ ث��الث��ي��ن ال��دن��ي��ا يَ��ُس��ِس وَم��ن
ُم��م��ت��َل��ك��اُت األل��ب��اُب ل��ه ب��ف��ض��ٍل ه��ان��ٍئ اب��َن ال��م��ؤم��ن��ي��َن، أم��ي��َر م��َل��ك��َت،
ال��ن��ف��ح��اُت45 ل��ي م��ن��َك وت��س��ري تَ��ِل��ي��ن��ي ت��َزل ول��م ال��َم��ق��ام ��اَن ح��سَّ ِزل��ُت وم��ا
ُم��ب��تَ��غ��ي��اُت46 ال��ل��ه ع��ن��َد ج��وائ��ُز وش��اَق��ن��ي راح��تَ��ي��ك ف��ي ال��ذي زِه��دُت

الراية. إىل عائد والضمري متمايًال، قوي غري مشيًا وحده الرجل يميش أن وهو التهادي، من تهادت: 38

أحاط أو حوله، حام أو وقاربه، به ألمَّ باليشء أطاف من مطيفة: ذروة. واحدتها األشياء، أعايل الذرا:
الخوف. وهي رهبة، جمع الرهبات: عليه. والحرص اليشء إرادة وهي رغبة، جمع الرغبات: به.

جمع غرثى: الطري. سباع الجو بسباع واملراد ُمطَلًقا، الحيوانات من املفِرتس وهو سبُع، جمع السباع: 39
القلب، دُم هي أو الدم، وهي مهجة، جمع املهجات: وإزاءها. قبالتها أي حيالها: الجائع. وهو غرثان،

يشء. كل من والخالص مهجتي، له بذلت يقال: والنفس، مهجته سالت يقال:
امللجأ. والذَّرا: راضيًا. ورضيٍّا: االستقامة. واالعتدال: وصوَّرت. أبَنت سننت: 40

الشجر. الكثري املوضع أيًضا وهي كان، حيث امللتفُّ الكثري الشجر والخميلة: السحاب. الغمام: 41
الرمح. القناة: الرمح. نصل السنان:

قائم. جمع وقوَّام: واضطرب. تحرَّك وماد: واألمان. السالم والسلم: به. يملك الذي قوامه السلم: مالك 42

به. موثوق أي ثقة؛ هو يقال: ثقة، جمع وثقات:
سنة. جمع والسنوات: فته. وخفَّ لته سهَّ هوَّنته: 43

ووضع والعلم، العدل، والحكمة: ويُظاهره. يُساعده يُِعنه: بأمره. وقام دبَّره اليشء ساس من يُسس: 44
أيًضا. الِحلم وهي الرفق، واألناة: وسداده. األمر وصواب موضعه، يف األمر

الشاعر ثابت بن ان حسَّ وهو ملسو هيلع هللا ىلص، النبي من ان حسَّ مقام منك قائًما زلت ما أي املقام: ان حسَّ زلت ما 45

العطايا. النفحات: تتسلسل. ترسي: مني. تدنو تليني: والصحابي.
جائزة، جمع الجوائز: هيجتني. جوائز: شاقني ان. الكفَّ الراحتان: عنه. ورغبت تركته اليشء: زهدت 46

مطلوبات. مبتغيات: العطيَّة. وهي
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الشوقيات

ال��ص��دق��اُت47 ِم��ث��ل��ك ِم��ن ول��و ع��ل��ي��ه ت��ُج��ْز ل��م ال��وق��ِت أح��َم��َد ِم��ث��ل��ي ك��ان وَم��ن
وَح��ص��اُة48 ُدرٌَّة ول��ل��ُم��ت��ن��ب��ي وال��ه��وى ال��م��دح ف��ي األخ��الق ُدَرُر ول��ي
ح��ي��اُة49 ل��ل��س��ري��ر وط��ال��ت ب��الٌد وُدوِرَك��ت ن��َج��وَت ��ا ل��مَّ أُم��ٌة ن��َج��ت
وال��ح��س��ن��اُت50 ال��ُح��س��ُن ع��ل��ي��ه ودام ِع��زُُّه وام��ت��دَّ ال��م��ل��ك َج��الُل وِص��ي��َن
وُع��ف��اُة51 أق��واِت��ه��م ع��ل��ى ي��ت��ام��ى وغ��رِب��ه��ا ال��ب��الِد ش��رِق ف��ي ��َن وأُمِّ
وال��ب��َرك��اُت52 ال��ل��ه س��الُم ع��ل��ي��َك ��ٌر ُم��ق��صِّ ال��َم��ق��ام ه��ذا ع��ن س��الِم��َي

الثواب. بها يُراد العطيَّة، وهي صدقة، جمع الصدقات: جائزة. تكن لم تجز: لم 47
الحصاة: املشهور. الحسني بن أحمد الطيب أبو املتنبي: العظيمة. اللؤلؤة وهي درة، جمع الدرر: 48

دائًما. الجيِّد فله هو أما الشعر، من والرديء الجيِّد للمتنبي أن يريد الصغري. الحجر
امُللك. رسير الرسير: لِحقه. إذا داَركه من املجهول فعل ودوركت: خلصت. نجت: 49

والُحسن: الذل. وعدم القوة : والعزُّ الشأن. ورفعة القدر ِعظم يف التناهي الجالل: ُحِفَظ. صني: 50

السيئة. ضد وهي حسنة، جمع والحسنات: الجمال.
بدن به يقوم ما وهو قوت، جمع أقوات: أبوه. مات َمن وهو يتيم، جمع يتامى: األمان. أُعطَي ن: أُمِّ 51

عاٍف. جمع املعروف، ب ُطالَّ العفاة: الطعام. من اإلنسان
عليه. يقدر ولم تركه إذا األمر عن قرص من : مقرصِّ 52
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إىلعرفات

ع��رف��اِت1 ف��ي ال��ل��ه س��الُم ع��ل��ي��ك زائ��ٍر خ��ي��َر ي��ا ال��ل��ه ع��رف��اِت إل��ى
وال��ق��َس��م��اِت2 ال��ِب��ش��ِر َم��ج��ال��ي وس��ي��َم ن��اض��ًرا ال��ب��ي��ت وج��ه��َة تُ��ولِّ��ي وي��وَم
وال��ب��َرك��اِت3 ال��ل��ِه ت��ح��اي��ا ت��ُزفُّ َم��الئ��ُك ب��ال��ح��ج��اِز أُْف��ٍق ك��لِّ ع��ل��ى
ُح��داِة4 خ��ي��ُر ال��ب��ي��داءِ ف��ي ِل��ع��ي��س��ك ف��إن��ه��م ال��م��ل��وك ع��ي��ُس ُح��ِديَ��ت إذا
ال��نَّ��َف��ح��اِت5 رح��م��ان��يَّ��ُة رس��ائ��ُل ِب��راِح��ِه األم��ي��ن ج��ب��ري��ُل «ال��ب��اب» ل��دى

∗∗∗
ُع��ف��اِة6 وُرك��ِن ��اٍد ُق��صَّ ب��ك��ع��ب��ِة ��ٌب ُم��رحِّ رك��ٌن ال��غ��رَّاءِ ال��ك��ع��ب��ِة وف��ي
وال��رََّح��م��اِت7 األج��َر ع��ل��ي��ك أف��اض وإن��م��ا م��اءً ال��ِم��ي��زاُب س��ك��َب وم��ا

الجمع. صورة يف واحد اسٌم وهو مكة، من مقربة عىل الحاج، وقوف موضع اسم عرفات: 1

وهي النُّرضة، من ناًرضا: اإلنسان. يستقبله الذي املكان والوجهة: تستقبلها. البيت: وجهة تويلِّ 2

وهي قسمة، جمع القسمات: الوجه. طالقة والبرش: الوجه. واملراد البرش، مجايل جميل وسيم: الُحسن.
واألنف. الوجنتنَي بني ما وقيل الوجه،

تحية. جمع التحايا: مَلك. جمع مالئك: الناحية. األفق: 3
من يشءٌ بياَضها يُخالط التي الِبيض اإلبل والعيس: لها. والغناء اإلبل َسوق وهو الحداء، من حديت: 4

حاٍد. جمع الُحداة. املفازة. والبيداء: الشقرة.
الكف. وهي راحة، جمع والراح: الوحي. أمني هو جربيل: 5

املعروف. طالب وهو عاٍف، جمع وعفاة: قاصد. جمع اد: وُقصَّ مرحبًا. له قال أي به؛ ب رحَّ ِمن ب: مرحِّ 6

قالوا: عاٍل، مكاٍن من املاء منه يسيل ما ومزراب: ومرزاب ِمئزاب له ويقال امليزاب، صبَّه. املاء: سكب 7

أفرغ. أفاض: هنا. املراد وهو فوقها، من املطر ماء َمصبُّ أي الكعبة؛ ميزاب ومنه



الشوقيات

ُم��ن��ف��ِج��راِت8 ال��م��ع��س��وِل ال��ك��وث��ِر م��ن أع��يُ��نً��ا ع��ي��نَ��ي��ك ب��ي��ن ت��ج��ري «وزم��زُم»
ال��ج��َم��راِت9 م��ن ن��ي��رانً��ا وش��اِن��ي��َك ف��يَ��ص��ط��ل��ي ال��رج��ي��َم إب��ل��ي��َس وي��رم��ون
ع��ق��ب��اِت10 م��ن ع��اَل��ج��َت م��ا وي��ع��َل��م ُط��ه��ِرِه َم��ض��اج��ِع ف��ي «ط��ه» يُ��ح��يِّ��ي��ك
ُرف��اِت11 ل��س��اِن م��ن ث��ن��اءٍ وُربَّ ب��ص��ال��ٍح «ال��راش��دون» ع��ل��ي��ك ويُ��ث��ِن��ي
وال��َع��َرص��اِت12 ��اِح ال��سَّ َط��ه��وِر ل��بَ��ي��ٍت ج��م��ع��تَ��ه��م ال��َح��ج��ي��ِج ربَّ ي��ا ال��دِّي��ُن ل��ك
وش��ت��اِت13 ُغ��رب��ٍة م��ن ان��ت��َه��وا إل��ي��ك ب��ق��ع��ٍة ك��لِّ وم��ن أص��ن��اًف��ا ال��ن��اَس أرى
م��خ��ت��ِل��ف��اِت األق��داُر وال ل��دي��ك ت��ف��اوٌت ف��ي��ه��ا األن��س��اُب ف��ال ت��س��اَووا
ال��ج��ب��ه��اِت14 م��ن ال��ع��ات��ي ل��ه��ا يَ��دي��ُن ج��ب��ه��ٌة ال��م��ق��دَِّس ال��تُّ��ْرِب ف��ي ل��ك ع��نَ��ت
ص��الِة15 وع��ن��َد ح��قٍّ ف��ي وتُ��خ��َف��ض ��ه��ا ك��ال��سُّ ��اءُ ش��مَّ ك��ال��ب��در رٌة ُم��ن��وِّ
��ِل��س��اِت16 ال��سَّ م��ن ك��ان��ت م��ا ل��ع��ب��ِدك «ص��ال��ٍح» ن��اق��َة ��رَت س��خَّ ل��و َربِّ وي��ا

الحلو. واملعسول: املاء. من والكثري الجنة، يف نهر والكوثر: الكعبة. عند برئ زمزم: 8

نريانًا: ويصطيل بالحجارة. واملرجوم وامللعون، املطرود، هو والرجيم: للشيطان. جنس َعَلم إبليس: 9
جمرة. واحدتها الحصيات، والجمرات: امُلبِغض. والشاني: بها. يحرتق

والسالم. الصالة عليه النبي اسم وطه: عمرك. أطال أي هللا؛ حيَّاك له قال إذا حيَّاه من يحيِّيك: 10

يف الصعب الطريق وهي عقبة، واحدتها العقبات: االضطجاع. مكان وهو مضطجع، جمع ومضاجع:
األمور. صعاب هنا واملراد الجبل، أعىل

وعمر، بكر، أبو وهم: النبي، بعد األربعة الخلفاء والراشدون: بخري. يذُكرونك الراشدون: عليك يثني 11

موته. بعد اإلنسان جسم من بِيل ما والرفات: وعيل. وعثمان،
عرصة، جمع والعرصات: الدار. ساحة وهي ساحة، جمع والساح: الحجاج. وهم حاج، جمع الحجيج: 12

بناء. فيها ليس الدور بني من البقعة وهي
التفرُّق. والشتات: االغرتاب. والغربة: األنواع. األصناف: 13

الجبهة أي الجبهات: من والعاتي يطيعها. لها: ويدين الرتاب. والرتب: وذلَّت. خضعت لك: عنت 14

هلل، عنت املمدوح جبهة أن يريد تعاىل. هلل والخطاب والجربوت. االستكبار يف الحدَّ تجاوزت التي العاتية
ون. املتكربِّ العتاة أطاعها التي وهي

بنات من كوكب والسها: أيًضا. للجبهة صفة مرتفعة، اء: وشمَّ السابق. البيت يف للجبهة صفة رة: منوَّ 15

الرفع. ضد الخفض من وتخفض: الصغرى. نعش
وهي سلسة، جمع والسلسات: أجرة. بغري وركوبها الدابة تذليل وهو التسخري، من رت: سخَّ 16

املنقادة.
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عرفات إىل

وال��َف��َل��واِت17 ال��ِب��ي��ِد ب��ع��ي��ُد ف��يَ��دن��و َم��ط��ارٌة أو س��ي��ارة ه��ْل َربِّ وي��ا
ال��ه��ف��واِت18 م��ن ف��ي��ه م��ا ال��ع��م��ر وف��ي ��ٌة َح��جَّ ال��ع��ب��د ع��ن تُ��غ��ِن��ي ه��ل َربِّ وي��ا
خ��َط��رات��ي19 وال َج��ه��ري ف��ي أب��ِغ ول��م أُِض��ْر ول��م ن��ف��ًس��ا آذي��ُت م��ا وت��ش��ه��ُد
وأن��اِة20 آت��ي��تَ��ن��ي ح��ك��م��ٍة ع��ل��ى س��ع��ادٌة أو ِش��ق��وة غ��ل��ب��ت��ن��ي وال
ال��رَغ��ب��اِت21 خ��ي��ريَّ��ِة ُس��دٍَّة ل��دى س��رائ��ري ب��ي��ن ال��خ��ي��ُر إال ج��ال وال
ل��ُع��دات��ي22 م��س��ت��غ��ِف��ًرا ��دي ُح��سَّ ع��ل��ى ُم��ش��ِف��ًق��ا م��ري��م ك��اب��ن إال ِب��تُّ وال
ن��َف��ث��ات��ي23 وف��ي ِف��ع��ل��ي ف��ي ك��ن��ف��س��َي ل��ب��الده��ا ه��ًوى ن��ف��ٌس ��َل��ت ُح��مِّ وال
زك��ات��ي24 ال��ف��روض ف��ي وأُغ��ل��ي أُِج��لُّ ب��ط��اع��ٍة ع��ل��ي��ك َم��نٌّ وال وإن��ي
ال��خ��ل��واِت25 ف��ي ��اك ال��نُّ��سَّ وي��ت��رك��ه��ا ورح��م��ٌة ع��دٌل وْه��ي ف��ي��ه��ا أُب��ال��ُغ
ص��َف��ح��ات��ي26 م��ن س��وَّدُت م��ا ال��ص��ف��ح م��ن ب��ن��اص��ٍع ف��ام��ُح ال��ع��ف��و ول��يُّ وأن��ت

التي امَلركبة بها ى سمَّ املطارة: «األتومبيل». ل اسًما املتأدبون جعله السري، من مبالغة صيغة السيَّارة: 17
وفالة. بيداء جمع والفلوات: والبيد يقرب. يدنو: الصناعية. بالوسائل الجو يف تطري

ت. الزَّالَّ والهفوات: هللا. عند أمره مهم يف حجة تنفعه هل أي حجة: العبد عن تغني هل 18

لم أبِغ: ولم . يرضُّ ما أفعل لم أرض: ولم بأذًى. إليها أِصل لم أي نفًسا؛ آذيت ما رب يا أنت وتشهد 19

فكره. يف لإلنسان يلوح ما وهي خطرة، واحدتها والخطرات: العالنية. والجهر: البغي. أرتكب
واقع كالم كل هي وقيل الجهل، يمنع ما وقيل والِحلم، العدل، والحكمة: السعادة. ضد الشقوة: 20

الِحلم. واألناة: وسداده. األمر وصواب موضعه، يف اليشء وضع هي وقيل الحق،
الباب. ة: والسدَّ أمره. من اإلنسان ه أرسَّ ما وهي رسيرة، جمع والرسائر: مستقر. غري طاَف جال: 21

حاسد. جمع د: والُحسَّ صالحهم. عىل حريًصا دي: ُحسَّ عىل ومشفًقا السالم. عليه عيىس مريم: ابن 22
عُدو. جمع والعداة: املغفرة. لهم طالبًا لعداتي: مستغفًرا

ما أي فالن؛ نفثاِت أحسَن ما فيقال: مجاًزا، الشعر عىل تُطَلق نفثة، جمع والنفثات: الحب. الهوى: 23
شعره! أحسَن

فرضه ما والفروض: غالية. أجعلها وأُغليها: أُعظمها. زكاتي: وأجلُّ الصنائع. بتعداد االمتنان : املنُّ 24
الفروض. هذه أحد والزكاة الخمس، العبادات من هللا

يف د. املتزهِّ العابد وهو ناسك، جمع اك: والنُّسَّ . يُقرصِّ ولم فيه اجتهد أي األمر؛ يف بالغ من فيها: أبالغ 25

اك. بالنُّسَّ متعلق الخلوات:
الناصع: أِزل. امُح: املؤاخذة. عن واإلعراض العقوبة ترك والعفو: وصاحبه. متولِّيه أي العفو: ويلُّ 26

عنه. واإلعراض اليشء ترك والصفح: الصايف. الخالص
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الشوقيات

ب��ال��ب��َس��م��اِت27 ال��ِغ��ي��ِد ك��ق��ت��ي��ِل ي��ُم��ْت ف��ي��غ��تَ��ِرْر إل��ي��ه ال��دن��ي��ا تَ��ض��ح��ِك وَم��ن
ال��خ��ط��واِت28 ك��اب��ِر ال��ح��واش��ي ك��ري��ِم ��ٍل ُم��ح��جَّ ال��زم��اِن ك��إق��ب��اِل وَرك��ٍب
��وراِت29 وال��سُّ ال��وح��ي س��م��اءِ وت��ح��َت أُم��ٍة خ��ي��َر أخ��َرَج��ت ب��أرٍض ي��س��ي��ُر
ال��رَّوح��اِت30 ف��ي األم��َن ع��ل��ي��ه��ا ويُ��ض��ِف��ي غ��دواِت��ِه ف��ي ال��يُ��م��َن ع��ل��ي��ه��ا يُ��ف��ي��ُض

∗∗∗
ال��َع��ِط��راِت31 األع��ُظ��ِم َم��ث��وى وق��بَّ��ل��َت م��ح��م��ٍد ق��ب��َر م��والَي ي��ا زرَت إذا
وال��ُح��ُج��راِت32 ��ت��ر ال��سِّ ب��ي��ن ألح��م��َد َم��ه��اب��ًة ال��ع��ي��وُن ال��دَّم��ع م��ع وف��اض��ت
َح��ص��اِة33 ك��لِّ ت��ح��َت أري��ٌج وض��اَع ث��ِن��يَّ��ٍة ك��لِّ ت��ح��َت نُ��وٌر وأش��رَق
ف��الِة34 ف��وَق ال��م��ج��ِد ص��روِح وب��ان��ي تَ��نُ��وف��ٍة ف��وَق ال��ل��ه دي��ِن ل��ُم��ظ��ِه��ِر

العنق، الطويلة املرأة وهي غيداء، جمع والغيد: يتحفظ. فال األمن به ويظنُّ باليشء يُخدَع يغرتُّ: 27

غري من الضحكة وهي بسمة، واحدتها والبسمات: ُحسنها. وكُمل برشتها لُطَفت والتي لينًا، تنثني والتي
صوت.

املراد ويكون محجل، هو أو لة، محجَّ مطاياه ركب واملعنى بياض. قوائمه يف ما الخيل: من ل املحجَّ 28
والكابر: والنواحي. الجوانب والحوايش: ل. محجَّ أغرُّ يوٌم كقولهم: املجاز، سبيل عىل ُميضء» «ُمِرشق

الشأن. رفيع
أصله والوحي: عامة. واملسلمني خاصة العرَب أمة بخري ويريد الحجاز، أرض يريد بأرض: يسري 29

جمع القرآن، سورات هي والسورات: هللا. عند من لألنبياء يُلقى ما عىل غلب ثم غريك، إىل ألقيته ما كل
سورة.

عليها ويضفي الغدو. من املرة وهي غدوة، جمع والغدوات: والربكة. الخري واليمن: يُسيل. يُفيض: 30

إطالقهما: عىل والرواح والغدوُّ الرواح. من املرة وهي روحة، جمع والروحات: عليها. يُسِبغه األمن:
السابق. البيت يف لألرض «عليها» وضمري وقت. أي يف واملجيء الذهاب

املتطيِّبات والعطرات: عظم. جمع واألعظم: املقام. واملثوى: للخديو. الخطاب موالي: يا زرت إذا 31
بالعطر.

به. يُسَرت ما السرت: أيًضا. النبي اسم وأحمد: والتوقري. الخوف واملهابة: ماؤها. سال فاضت: 32

الدار. يف الصغري البيت وهي حجرة، جمع والحجرات:
الطيِّبة. الرائحة واألريج: فاح. وضاع: العقبة. طريق الثنية: 33

األطراف. البعيدة الواسعة األرض وهي املفازة، والتنوفة: به. والجاهر ُمعِلنه هللا: دين ُمظهر 34

الواسعة. القفر الصحراء أي والفالة: عاٍل. بناء وكل القرص، وهو رصح، جمع والرصوح:
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عرفات إىل

ال��ح��س��راِت35 م��ن ت��دري م��ا أب��ثُّ��ك ُم��رَس��ٍل خ��ي��َر ي��ا ال��ل��ه ل��رس��وِل ف��ُق��ل
ُس��ب��اِت36 ع��م��ي��ِق ف��ي ك��ه��ٍف ك��أص��ح��اِب وغ��رِب��ه��ا ال��ب��الِد ش��رِق ف��ي ش��ع��وب��ُك
ال��ظ��ل��م��اِت37 ح��اِل��ِك ف��ي ب��الُ��ه��م ف��م��ا وُس��نَّ��ٌة ِذك��ٌر نُ��وراِن ب��أي��م��ان��ه��م
آلت��ي38 ي��ع��م��ل��ون ل��و ض��رَّه��م ف��م��ا وَف��َخ��اِره��م َم��ج��ِده��م م��اض��ي وذل��ك
ح��ي��اِة39 ك��ب��ي��ِر ل��ِم��ق��داٍم َم��ج��اٌل وس��م��اؤُه أرُض��ه زم��اٌن وه��ذا
ُم��م��ت��ِن��ع��اِت40 األب��راِج ف��ي بَ��وارَج وأن��َش��ئ��وا ال��س��م��اءِ ف��ي ق��وٌم ف��ي��ه م��ش��ى
وال��ع��َزم��اِت41 األف��ع��اَل ل��ه��ا وزيِّ��ْن أُم��ت��ي ل��ل��ع��ظ��ائ��م ��ْق َوفِّ َربِّ ف��ُق��ل

الفائت. عىل ف التلهُّ أشد وهي حرسة، جمع والحرسات: تعلم. ما تدري: وما أُطِلعك. أبثك: 35
الجبل. يف املنقور الواسع البيت والكهف: الناس. من العظيمة القبيلة وهو شعب، جمع شعوبك: 36

النوم. بات: والسُّ الَغور. البعيد والعميق:
معهم واملعنى هنا. املرادة وهي أيًضا، والجارحة لليسار، ة امُلضادَّ الجهة وهي يمني، جمع أيمانهم: 37
ملسو هيلع هللا ىلص. النبي أحاديث جملة عىل الفقهاء عند تُطَلق وقد الرشيعة، والسنة: القرآن. والذِّكر: إلخ. … نوران
السواد. الشديد والحالك: الحالكة؟ الظلمات يف صاروا حتى حالهم غريَّ ماذا أي والشأن. الحال والبال:

النور. ذهاب وهي ظلمة، جمع والظلمات:
واملكارم. باملناقب املباهاة والفخار: والرفعة. العزُّ املجد: 38

واملراد العُدو، عىل اإلقدام الكثري أصله املقدام: استقرار. غري يف الطواف وهو الجَوالن، مكان املجال: 39
األمور. عظائم عىل اإلقدام الكثري هنا

للقتال. كبرية سفينٌة وهي بارجة، جمع وبوارج: أحدثوا. وأنشئوا: الزمان. هذا يف أي فيه: مىش 40

وممتنعات: العظيم. الكوكب وقيل القمر، منزلة وقيل بابها، السماء يف وهو برج، جمع واألبراج:
فيه، طاروا يريد: السماء؛ جوِّ يف مَشوا أن الزمان هذا يف العزَّة من بَلغوا قوًما أن واملعنى محتميات.

السماء. إىل تصل تكاد حتى ترتفع طياراٍت وأنشئوا
األفعال: لها وزين األمور. من عُظم ما وهي عظيمة، جمع والعظائم: إياها. ألِهمها أمتى: للعظائم وفق 41

عليه. يُعَزم فيما والصرب الثبات وهي عزمة، جمع والعزمات: َمشينة. غري أي عندها؛ زينة اجعلها
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نفسها د مرصجتدِّ
دات1 املتجدِّ بنسائها

ال��خ��يِّ��راِت ال��ِح��س��اَن ح��يِّ ال��نَّ��يِّ��راِت ه��ذي ح��يِّ ُق��م
��راِت2 ال��ُم��ت��خ��فِّ ل��ل��ُخ��رَِّد َه��ي��ب��ًة َج��ب��ي��نَ��ك واخ��ِف��ض
ال��ص��الِة3 ِم��ح��راِب وزيْ��ِن ِل وال��ِح��ج��ا ال��َم��ق��اِص��ر زيْ��ِن
األم��ه��اِت؟ ق��َدرَت ف��ه��ل ِت األم��ه��ا َم��ق��اُم ه��ذا
ُم��ح��َك��م��اِت4 ال��ف��واص��ِل غ��ي��َر ت��ُق��ْل وال ف��ي��ه تَ��ل��ُغ ال
ال��ف��ت��اِة م��ص��َر ع��ل��ى َخ��ط��بً��ا ت��ُك��ن ف��ال خ��ط��ب��َت وإذا
ال��م��ت��ه��تِّ��ك��اِت ال��ه��وى أُم��َم ال ال��ي��اب��اَن ل��ه��ا اذُك��ْر
ال��تُّ��رَّه��اِت5 أَُخ��يَّ ي��ا رة ال��ح��ض��ا م��ن ل��ِق��ي��َت م��اذا
ع��اِت ال��ش��رق��يِّ ع��ل��ى ُع��س��ٍر ِم��ن ال��رقِّ غ��ي��َر ت��ل��َق ل��م

األزبكية. حديقة بمرسح املرصيات السيدات من حافل جمٍع يف القصيدة هذه أُلِقيَت 1
املستحييات. واملتخفرات: العذارى. الخرَّد: 2

حجر من الحجرة أو نة، املحصَّ الواسعة الدار إما وهي مقصورة، جمع واملقارص: الشني. ضد الزين: 3
الخلخال. وهو حجل، جمع والحجال: الدار.

القافية بمنزلة السجع من وهي فاصلة، جمع والفواصل: وفكر. رويَّة غري عن باطًال تقل ال تلُغ: ال 4

الشعر. من
للباطل. استُعريت ثم تُرَّهة، واحدتها ة، الجادَّ عن تتشعب الصغار الطُّرق الُرتَّهات: 5



الشوقيات

ال��ثِّ��ق��اِت6 ال��س��َل��ِف وس��ي��رِة ـ��ِث وب��ال��ح��دي��ـ ب��ال��ك��ت��اِب ُخ��ذ
ال��ح��ي��اِة نُ��ظ��َم واتَّ��ِب��ع ـ��ق��ِة ال��خ��ل��ي��ـ ُس��ن��ِن إل��ى وارج��ع
ال��م��ؤم��ن��اِت ح��ق��وَق يُ��ن��ِق��ص ل��م ال��ل��ه رس��وُل ه��ذا
��ه��اِت7 ال��ُم��ت��ف��قِّ ل��ن��س��اِئ��ه ش��ري��ع��ًة ك��ان ال��ِع��ل��ُم
األخ��ري��اِت8 وال��ش��ئ��وَن س��َة وال��س��ي��ا ال��ت��ج��ارَة ُرْض��َن
ال��زاخ��راِت ال��ع��ل��وِم لُ��َج��ُج ب��بُ��ن��اِت��ِه ع��َل��ت ول��ق��د
ب��ال��رُّواِة9 ُ وت��ه��زأ ن��ي��ا ال��د ت��م��ألُ ُس��َك��ي��ن��ُة ك��ان��ت
ال��ب��يِّ��ن��اِت ال��ك��ت��اِب آَي ��َرت وف��سَّ ال��ح��دي��َث رَوت
ال��م��س��ل��م��اِت م��ك��اِن ع��ن ـ��ط��ُق ت��ن��ـ اإلس��الم وح��ض��ارُة
ال��ُم��ت��أدِّب��اِت10 وم��ن��زُل ِت ال��ع��ال��م��ا داُر ب��غ��داُد
ال��ن��اب��غ��اِت11 ال��ج��واري أُمُّ أُم��يَّ��ٍة ت��ح��َت وِدم��ش��ُق
ال��ش��اع��راِت12 ال��ه��ات��ف��اِت ـ��َن نَ��َم��يْ��ـ أن��دل��ٍس وري��اُض

∗∗∗
ال��غ��ان��ي��اِت ات��ح��اُد ك��ي��ف ل��ي��ن��ُظ��روا ال��رج��اَل ادُع
ُم��ت��ع��اِون��اِت أس��ب��اب��ه ف��ي أخ��ذَْن ك��ي��ف وال��ن��ف��َع
ذاِت13 ُح��بَّ أو ت��ف��اُخ��ًرا ِل ال��رِّج��ا نَ��دى رأي��ن ��ا ل��مَّ

واملؤنث. واملذكر املفرد، وغري املفرد به ويوصف به، املوثوق وهي ثقة، جمع الثقات: 6
تعلَّمه. إذا العلم يف ه تفقَّ من أو الدين، علم هو والفقه وتعاطاه، الفقه تعلَّم أي ه؛ تفقَّ ِمن هات: املتفقِّ 7

مطيًعا. وجعله ذلَّلـه اليشء راَض من ُرْضَن: 8

ملسو هيلع هللا ىلص. الرسول وحفيدة عيلٍّ، اإلمام ابن الحسني بنت هي سكينة، 9

األدب. املتعلمات بات: واملتأدِّ بالعراق. العباسيني ُمْلك مقرُّ بغداد: 10

الفتاة. وهي جارية، جمع والجواري: الشام. يف األمويني مقرُّ دمشق: 11

إسالمي ملك مقرَّ قديًما وكانت بعضها، أو إسبانيا مملكة اآلن هي أوروبا، غرب يف بالد أندلس: 12
ى املسمَّ األموي الداخل الرحمن عبُد هو امللك ذلك بها وأنشأ حضارة إليها ونقل دخلها َمن ل أوَّ عظيم،

إليها. باالنتساب رفعته أي عشريته؛ نمته قولهم من الهاتفات: ونمني قريش». «صقر
الجود. الندى: 13
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املتجدِّدات بنسائها نفسها تجدِّد مرص

ُم��ض��يَّ��ع��اِت وال��ف��ن��وَن ئ��َع ال��ص��ن��ا ع��ن��دُه��ُم ورأيْ��َن
ال��ُم��ه��َم��الِت ال��ش��ئ��وِن م��ن ءِ األغ��ن��ي��ا ع��ن��د وال��ِب��رَّ
��ق��اِت ُم��وفَّ ل��ل��ن��ج��اح ِئ��َر ال��َم��ن��ا يَ��ب��ن��ي��َن أق��ب��ْل

∗∗∗
ال��ص��ال��ح��اِت14 ف��ي ه��ًوى ـ��وادي ال��ـ ع��ق��ائ��ِل ل��ل��ص��ال��ح��اِت
ال��نَّ��ب��اِت خ��ي��َر ط��اع��ات��ه ف��ي أن��ب��ت��ه��نَّ ال��ل��ه
��ف��اِت15 وال��صِّ ال��َم��ن��اِق��ب َزَه��ُر أت��ى م��ا أط��يَ��َب ف��أتَ��ي��َن
ال��م��ح��ص��ن��اِت؟16 َح��ضَّ ِزْدَن ـ��ى ح��تَّ��ـ أح��س��نَّ أن ي��ك��ِف ل��م
راب��ح��اِت ُم��س��اِوم��اٍت ِب ال��ث��وا س��وِق ف��ي ي��م��ش��ي��ن
ال��ب��ائ��س��اِت17 ذَك��ْرَن وم��ا ِت ال��س��ائ��ال ذُلَّ يَ��ل��ب��ْس��َن
��الِت18 ال��ُم��ت��ج��مِّ ع��ل��ى ِس��ت��ٌر وم��اؤه��ا ف��ُوج��وُه��ه��نَّ
ال��م��ت��ج��دِّداِت ب��ن��س��اِئ��ه��ا َم��ج��َده��ا تُ��ج��دِّد م��ص��ٌر
ال��َم��م��اِت19 َش��بَ��ُح ك��أن��ه د ال��ُج��م��و م��ن ال��ن��اف��راِت
ال��ُم��وِم��ي��ات20 وب��ي��ن َف��رٌق ج��وام��ًدا ب��ي��ن��ه��نَّ ه��ل
ال��ح��اِض��ن��اِت21 خ��ي��َر ك��نَّ ـ��َة ال��ق��ض��يَّ��ـ ل��ن��ا ح��ض��نَّ ل��م��ا
ال��ط��اه��راِت ب��ل��ب��اِن��ه��نَّ ُم��ه��ِده��ا ف��ي غ��ذَّي��نَ��ه��ا
ُم��ع��َل��م��اِت22 ال��ك��ري��ه��ِة إل��ى ـ��َن ال��ُم��ع��َل��ِم��ي��ـ ف��ي��ه��ا وس��ب��ْق��َن

والصالحات امُلخدَّرة. الكريمة وهي عقيلة، جمع والعقائل: النساء. من الصالح ذوات الصالحات: 14
الصالحات. واألفعال أي ملحذوف؛ صفة — البيت آخر يف —

املفاخر. املناقب: 15
عليه. حمله إذا األمر عىل ه حضَّ مصدر : الحضُّ 16

الحاجة. الشديدات البائسات: 17
الفقر. ذلَّ يُظِهرن لم الالتي الفقريات الت: املتجمِّ 18

التيبس. الجمود: 19
املحنَّطة. األجسام عىل اليوم وتُطَلق األجسام، حافظ معناها يونانية وهي موميا، واحدتها املوميات. 20

النيل. وادي استقالل قضية هي القضية: 21
لبطولتهم. الحرب يف عالمة لهم الفرسان امُلعَلمون: 22
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وال��ثَّ��ب��اِت23 ال��ش��ج��اع��ِة ُروِح م��ن ال��ِف��ت��ي��اِن ف��ي يَ��ن��ُف��ث��َن
ال��ق��ن��اِة24 ُم��ع��انَ��ق��َة أو ـ��ِد ال��ُم��ه��نَّ��ـ ت��ق��ب��ي��َل يَ��ه��َوي��َن
ُم��ح��رَّم��اِت ال��رج��اِل ُق��بَ��َل ال��ك��رى ف��ي ح��ت��ى وي��َري��َن

ألقاه. القلب يف اليشء هللا نفث قولهم من ينفثن: 23

الرمح. والقناة: السيف. املهنَّد: 24
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اإلسالم1 خالفة

األف��راِح2 َم��ع��ال��ِم ب��ي��ن ونُ��ع��ي��ِت نُ��واِح َرْج��َع ال��ُع��رِس أغ��ان��ي ع��ادت
اإلص��ب��اِح3 ت��ب��لُّ��ِج ع��ن��َد وُدف��ن��ِت ب��ث��وِب��ِه ال��زف��اِف ل��ي��ِل ف��ي ��ن��ِت ُك��فِّ
ص��اِح4 وس��ك��رِة ن��اح��ي��ٍة ك��لِّ ف��ي ض��اح��ٍك ب��َع��ب��رِة َه��َل��ٍع م��ن ُش��يِّ��ع��ِت
ون��واِح َم��م��ال��ٌك ع��ل��ي��ِك وب��َك��ت وَم��ن��اب��ٌر م��آذٌن ع��ل��ي��ِك ��ت ض��جَّ
��اِح5 س��حَّ ب��م��دم��ٍع ع��ل��ي��ِك ت��ب��ك��ي ح��زي��ن��ٌة وم��ص��ُر وال��ه��ٌة ال��ه��ن��ُد
م��اِح ال��خ��الف��َة األرِض م��ن أَم��َح��ا وف��ارٌس وال��ع��راُق ت��س��أُل وال��ش��اُم
األن��واِح6 َم��ق��اع��َد ف��ي��ه ف��ق��َع��دَن م��أت��ًم��ا ال��ج��الئ��ُل ال��ُج��َم��ُع ل��ِك وأتَ��ت

النرص ذلك والسياسة؛ الحرب ميدان يف أعدائهم عىل األتراك بانتصار يفرح اإلسالمي العالم كاد ما 1

هذا أعلن حتى ١٩٢٣م، سنة يف كمال باشا مصطفى يد عىل تمَّ والذي الدنيا، حديث كان الذي الحاسم
ويُنبِّه الخالفة، فيها يرثي القصيدة هذه الشاعر فنَظم األتراك؛ بالد من الخليفة ونفى الخالفة، إلغاء

ُظِلم. َمن ويُنِصف ُهِدم ما يبني لعله للغازي؛ النصح إسداء إىل اإلسالم َممالك
الخايل املكان يف يُردُّ ما والرجع: ونحوه. شعر من فيه ويُتغنى به يُرتنم ما وهي أغنية، جمع األغاني: 2

وجوده. فيه يَُظن الذي اليشء َموضع وهو َمعَلم، جمع واملعالم: صوته. رفع إذا اإلنسان عىل
وإنارته. إرشاقه اإلصباح: تبلُّج 3

الدمع. تحلُّب هي وقيل تفيض، أن قبل الدمعة والَعربة: الشديد. الجزع الهلع: 4
إىل أعىل من املاء يسيل أن وهو ، السحِّ كثري وسحاح: حزنًا. عقلها ذهب التي أو الحزينة، الوالهة: 5

أسفل.
النائحات. واألنواح: االسم. بهذا املفروضة الصالة وهي جمعة، واحدتها الُجَمع: 6



الشوقيات

وُج��ن��اِح7 ج��ري��رٍة ب��غ��ي��ِر ُق��ِت��َل��ت َم��وءُودٍة ل��ُح��رٍَّة َل��ل��رج��اِل ي��ا
ِج��راِح8 ب��غ��ي��ِر ِس��ل��ُم��ه��ُم ق��ت��َل��ت��ِك ح��ربُ��ه��م ِج��راَح��ِك أَس��ت ال��ذي��ن إنَّ
ال��ف��تَّ��اِح9 ب��َم��واه��ِب َم��وش��يَّ��ًة ف��خ��ِره��م ُم��الءَة ب��أي��ِدي��ه��م ه��ت��ك��وا
ِوش��اِح10 خ��ي��َر األع��ط��اِف ع��ن ون��َض��وا ِق��الدٍة خ��ي��َر األع��ن��اِق ع��ن ن��َزع��وا
وص��ب��اِح11 ع��ش��ي��ٍة ب��ي��َن ط��اح ق��د دونَ��ُه ال��ل��ي��ال��ي ُط��وُل أت��ى َح��َس��ٌب
األرواِح ع��الئ��ِق أب��رَّ ك��ان��ت أس��ب��اِب��ه��ا ُع��َرى ُف��ِص��َم��ت وَع��الق��ٌة
ال��نُّ��زَّاِح12 س��رائ��َر ع��ل��ي��ه ج��َم��َع��ت وربَّ��م��ا ال��ُح��ض��وَر ال��ِب��رِّ ع��ل��ى ج��َم��َع��ت
وَرواِح ُج��م��ع��ٍة ُغ��دوِة ك��لِّ ف��ي وَخ��ط��َوه��م ال��م��س��ل��م��ي��ن ص��ف��وَف ن��ظ��م��ت
َوق��اِح13 ال��ق��ض��اءِ ِع��رب��ي��ِد ب��ال��ش��رع ع��اب��ٍث ف��ت��ن��ُة وت��ل��ك ال��ص��الُة ب��َك��ت
بَ��َراِح14 ال��ب��الِد ف��ي ب��ك��ف��ر وأت��ى ض��الل��ًة وق��ال ُخ��َزع��ب��ل��ًة أْف��ت��ى
وس��الِح ك��ت��ي��ب��ٍة ل��ِف��ق��ِه ُخ��ِل��ق��وا ِف��ق��ُه��ُه ع��ل��ي��ه��م ج��رى ال��ذي��ن إنَّ
ِرم��اِح ب��ُص��مِّ َس��ِم��ع��وا ُخ��وِط��ب��وا أو ك��ت��ائ��ٍب ب��ُخ��رِس ن��ط��ق��وا ح��دَّث��وا إن
وأُالح��ي15 دونَ��ه أدف��ُع ك��ن��ُت َم��ن ب��ج��اح��ٍد ل��س��ُت األخ��الَق أس��ت��غ��ف��ُر
أم��داح��ي م��ن ال��م��أث��وَر ق��لَّ��دتُ��ه وط��ال��م��ا ال��َم��الَم أُط��وُِّق��ه ل��ي م��ا

اإلثم. والُجناح: الرتاب. يف حيًَّة تُدَفن التي املوءودة: 7
أيًضا. والسالم الصلح، السلم: داوتها. جراحك: أَست 8

وراءه. ما فبدا جزءًا منه شق أو موضعه، من فقطعه جذبه أو خرقه، ونحوه السرت هتك يقال: 9

تعاىل. هللا أسماء من والفتَّاح: منمنَمة. منقوشة وموشية:
من يُنَسج قالدة ِشبه والوشاح: يشء. كل من الجانب وهو ِعطف، جمع واألعطاف: خلعوا. نَضوا: 10

وكشَحيها. عاتقها بني املرأة ه فتشدُّ بالجوهر، ع ويرصَّ عريض جلد
ذهب. طاح: 11

نازح. جمع البعيدون، والنُّزَّاح: والرفق. الصلة الربُّ: 12
قلة وهي الوقاحة، ذو والوقاح: ْكر. السُّ من الُخلق سوء وهي العربدة، والكثري الرشير، العربيد: 13

الحياء.
بيِّنًا، أي بواًحا؛ بالكفر جاء ويقال: والخزعبل. الخزعبيل فهو الباطل أما واملزاح، الفكاهة الخزعبلة: 14

جهاًرا. وقيل
املالعنة. وهي املالحاة، من أُالحي: ة. بالُحجَّ عنه أردُّ دونه: أدفع 15
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اإلسالم خالفة

ِن��ط��اِح16 وك��ب��ُش ش��ه��ب��اءٍ وَق��ري��ُع ُدول��ٍة وح��ائ��ُط م��م��ل��ك��ٍة رك��ُن ه��و
إب��اح��ي ال��ح��ق��وَق ردَّ َم��ن وأق��وُل ُم��ل��ِح��ٌد ال��ج��م��اع��َة أح��ي��ا َم��ن أأق��وُل
وِك��ف��اِح ب��ن��ص��رٍة م��ن��َك وأح��قُّ ُح��رم��ًة ول��يِّ��ك م��ن أَول��ى ال��ح��قُّ
��اِح ال��نُّ��صَّ َم��واق��َف ع��ن��َك َخ��لِّ أو ولُ��م��ُه��ُم ال��رج��اَل ال��ح��قِّ ع��ل��ى ف��ام��دح
��اِح17 ��فَّ ال��صُّ َم��ن��اك��ِب غ��ل��ي��ُظ ه��رٌم ل��ه��دم��ه��م ان��ب��َري��َت إذا ال��رج��اِل وِم��ن
األل��واِح18 ُم��ض��ع��َض��َع ��راَع ال��صِّ ت��َرَك أج��الِدِه ف��ي ال��ح��قَّ ق��ذَف��َت ف��إذا
ِج��م��اِح19 ب��ع��َد ي��ث��وُب ال��ج��واَد إن يَ��ن��ت��ص��ْح ال��ن��ص��ح��ي��َة ال��غ��ازي إل��ى أدُّوا
ال��راِح ص��ري��ِع ف��ي اح��ت��ي��الُ��ك ك��ي��ف ِب��راِح��ِه ال��رئ��ي��َس س��ق��ى ال��غ��روَر إن
ال��س��اِح20 ف��ي ك��ت��ائ��ٍب ن��ْق��َل وال��ن��اَس وال��ُق��رى وال��ع��ق��ائ��َد ال��ش��رائ��َع ن��َق��َل
األش��ب��اِح ِع��ب��ادَة ب��ع��ُد تَ��س��ُل ل��م أُم��ٌة ال��ُم��ؤلَّ��ِه ك��ال��ش��ب��ِح ت��َرَك��ت��ه
ُم��ب��اِح غ��ي��ِر ك��لَّ ت��ن��اَول ح��ت��ى ف��ي��ه��ُم ك��ق��ي��ص��َر ي��ده أط��ل��ق��وا ه��م
ال��ُم��رت��اِح َه��وى ل��ه��ا ال��س��واُد وَج��َد ودول��ٌة ال��ُج��م��وِع ط��اع��اُت غ��رَّت��ه
��اِح21 ال��لَّ��مَّ َس��راِب��ه غ��ي��َر تُ��ع��َط ل��م ��يَّ��ٍة أُمِّ م��ن ال��َم��ج��َد أخ��ذَت وإذا
واِح ال��ن��ص��ي��ح��ِة غ��ي��َر يُ��وِح��ه��ا ل��م َم��ق��ال��ًة ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن ق��ائ��ٌل َم��ن
��اِح22 ن��ضَّ ب��ب��راع��ٍة ح��وِض��ه��ا ع��ن ذائ��ٍد أوُل ف��يَّ ال��خ��الف��ة ع��ه��ُد
واإلص��الِح ال��ح��قِّ ِل��ذاِت وه��ًوى ي��َزل ول��م ك��ان ال��ل��ه ِل��ذاِت ُح��بٌّ
ال��ِم��ص��ب��اِح23 ف��راش��َة أك��وَن ح��ت��ى ب��ض��ائ��ٍع ل��س��ُت ال��م��ص��ب��اُح أن��ا إن��ي

العظيمة الكتيبة والشهباء: بعًضا. بعضهم األبطال يرضب أن وهي املقارعة، يف الغالب القريع: 16
السالح. الكثرية

رقيقة. عريضٌة حجارٌة اح: فَّ والصُّ والنواحي، الجوانب هنا: املناكب 17
وبدنه. اإلنسان جسم والتجاليد: األجالد 18

الثاني. البيت يف بالرئيس املراد أيًضا وهو كمال، مصطفى الغازي: 19
الحرب. ساحة واملراد ساحة، جمع الساح: 20

اع. اللمَّ اح: اللمَّ 21
أيًضا. الدافع اح: والنضَّ الدافع. الحامي الذائد: 22

يحرتق. حتى اج الرسِّ عىل ويتهافت يطري جناَحني، ذو حيوان الفراشة: 23
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ِب��ِص��ف��اِح24 ��َل��ت ُف��صِّ أن��َوَر وف��ت��وُح ب��ذواب��ٍل ُك��لِّ��َل��ت «أده��م» غ��زواُت
بَ��راِح25 ذاِت غ��ي��ُر يَ��راِع��ي وَش��بَ��ا ق��ن��اه��م��ا وب��ان س��ي��وُف��ه��م��ا ولَّ��ت
ب��ال��رَّاِح26 دونَ��ه يُ��داَف��ُع ُع��ُزٍل ِل��ع��اج��ٍز ال��ن��ب��ي بُ��رَد تَ��ب��ذل��وا ال
ال��َج��رَّاِح27 ي��َد ل��ه��م م��دَّ وال��ي��وم ِج��راح��ًة ال��م��س��ل��م��ي��ن أْوَه��ى ب��األم��س
ِل��َس��َج��اِح28 أو «ال��ك��ذَّاِب» إل��ى ي��دع��و داع��يً��ا أرٍض ب��ك��لِّ ف��ل��تَ��س��م��ُع��نَّ
َس��َم��اِح ب��ي��َع ال��دِّي��ن يُ��ب��اُع ف��ي��ه��ا ِف��ت��ن��ًة أرٍض ب��ك��لِّ وَل��تَ��ش��ه��ُدنَّ
ال��ِم��ل��ح��اِح29 وِح��ق��ِده��ا ال��ن��ف��وس وه��وى وس��ي��ِف��ِه ال��ُم��ِع��زِّ ذه��ِب ع��ل��ى يُ��ف��تَ��ى

القائدان هما وأنور: وأدهم السيف. عرض وهو صفح، جمع والصفاح: للرماح. صفة الذوابل: 24
األقالم. هنا: والسيوف بالرماح واملراد الكبريان. الرتكيان

الزوال. الرباح: يشء. كل حدُّ وهي َشبَاة، جمع بَا: والشَّ قناة. جمع القنا: 25
عىل وا أرصُّ إذا فاألتراك الخالفة، يف طامع أنه يريد الحجاز؛ رشيف عيل بن حسني العزل: العاجز 26
جمع والراح: خالية. يًدا إال لحمايتها يملك ال الذي العاجز لهذا بذلوها قد بذلك كانوا منهم، خروجها

الكف. بطن وهي راحة،
عىل خروجه إىل إشارة وهو أيًضا، عيل بن حسني هو العمل بهذا املوصوف إلخ: … أوهى باألمس 27

الكربى. الحرب يف أعداءهم ومواالته املسلمني،
الطامعني لهؤالء الدعاة وجعل لها، يصلح ال َمن فيها أطمع الخالفة عن األتراك ي تنحِّ أنَّ يريد 28

النبوَّة. تدَّعي كانت امرأة وسجاح: الكذَّاب. مسيلمة بالكذَّاب: واملراد مكان. بكل يظهرون
خالفوه. َمن يصيب كان الذي والعقاب أطاعوه، مَلن يبذل كان الذي املال وسيفه: بذهبه املراد 29
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تكريم1

ن��ِض��ي��َدا2 ال��ي��ت��ي��ِم ع��ن ال��ب��اس��م��اِت ال��ِغ��ي��َدا ال��ن��اع��م��اِت وروح��ي ب��أب��ي
ع��م��ي��َدا3 ال��ق��ل��وب م��ن ال��خ��ل��يَّ ي��ذَُر ف��ات��ٍر أح��َوَر ب��ك��لِّ ال��ران��ي��اِت
وخ��دوَدا4 س��وال��ًف��ا ال��ن��اه��الِت َم��ح��اج��ًرا ��الف ال��سُّ م��ن ال��راوي��اِت
ُق��دوَدا5 ال��ن��س��ي��م م��ع ال��رات��ع��اِت غ��دائ��ًرا ال��ن��س��ي��م ع��ل��ى ال��الع��ب��اِت
وف��ري��َدا6 ل��ؤل��ًؤا ال��غ��الئ��ِل ِم��لءَ ووْش��ِي��ِه األص��ي��ِل ذه��ِب ف��ي أق��بَ��ل��َن
َوِج��ي��َدا7 ُم��ق��ل��تَ��ي��ن وْج��رَة ك��ِظ��ب��اءِ ُدم��ي��ًة ال��ح��واِس��ِد ب��ال��ح��َدِق يَ��ح��ِدج��َن

أدانتهم قد اإلنجليزية العسكرية املحاكم كانت سجناء أُطِلَق ١٩٢٤م سنة باشا زغلول سعد وزارة يف 1

الديوان صاحب فرَجوا إخوانهم، بنجاة البالد شباب احتفل وقد فيها، ُمباَلغ أنها يومئٍذ شاَع مؤامرٍة يف
ذلك يف الناس بال يشغل كان ما أهم إىل فيها ُمشريًا القصيدة، هذه فنظم االحتفال؛ هذا يف يشاركهم أن

الحوادث. من العهد
يشء: كل من واليتيم األعطاف. الليِّنة الجارية وهي غيداء، جمع والِغيد: بهما. أفتدي أي وروحي: بأبي 2

املتَِّسق. املنضود والنضيد: األسنان. هنا واملراد له، نظري ال ما
شدَّة يف العني سواد شدَّة وهو الحور، من واألحور: ساكن. بطرٍف النظر يُِدمَن الالتي الرانيات: 3

العشق. ه هدَّ ما القلوب: من والعميد بياضها.
األعناق. صفحات والسوالف: الريَّان. والناهل: العيون. سحر هنا به ويراد الخمر، أطيب السالف: 4

القامة. وهو ، قدٍّ جمع والقدود: الشعر. من الذؤابة وهي غديرة، جمع الغدائر: 5
املنظوم. الدُّر والفريد: الرقيقة. األثواب والغالئل: والتحسني. النمنمة الويش: 6

كالدَّم، حمرة فيها املزيَّنة، شة املنقَّ الصورة والدمية: األحداق. والحَدق: إليه. النظر د حدَّ بنظره: حدجه 7

الظباء تسكنه والبرصة، مكة بني موضع ووجرة: الحسناء. هنا بها ويراد الحسن، يف املثل بها ويَُرضب
وقفَن الجمال، نعمة من عليهنَّ هللا أسبغ ما عىل الجميالت أولئك أن البيت هذا يف واملراد والوحوش.



الشوقيات

م��زي��َدا اس��ت��ط��ع��َت م��ا ُح��س��نً��ا ال��وه��ِم ف��ي ت��زي��ُده��ا ذه��ب��َت ف��ل��و ال��ج��م��اَل ح��َوت
وُس��ج��وَدا ُركَّ��ًع��ا خ��رُّوا ال��ُخ��ل��ِد ف��ي ج��م��اِل��ه��ا ط��ي��ُف ب��ال��ِوْل��دان م��رَّ ل��و
ت��غ��ري��َدا أوت��اِره م��ن وأل��ذُّ َم��ن��ط��ًق��ا ال��م��رنَّ��ِم ال��ُع��وِد م��ن أش��ه��ى
م��ص��ف��وَدا8 َط��ْرِف��ه��ا ل��س��اح��ِر تُ��ط��ِل��ق ل��م ال��س��ج��ن��اءِ ُم��ط��ِل��َق س��ع��ًدا ك��ن��َت ل��و
ورش��ي��َدا ��ق��ا ُم��وفَّ ف��ك��ان س��ع��ٌد ل��ه س��ع��ى ع��ن��ه ال��رؤس��اءُ ��ر ق��صَّ م��ا
أُس��وَدا ال��س��ج��ون ِم��ن إل��ي��ك وم��َش��ت ت��رع��رَع��ت ال��َع��ري��ِن أش��ب��اُل م��ص��ُر ي��ا
َع��ت��ي��َدا9 ال��ش��ب��اب ف��ي ال��ح��ك��وم��ِة َخ��ِش��َن ب��ع��ق��اِب��ِه ن��اَل��ه��م ال��س��ي��اس��ة ق��اض��ي
ش��ه��ي��َدا10 وُدكَّ ب��يِّ��ن��ًة ف��ان��ه��ار ق��ض��اِئ��ِه ع��ق��ِد دوَن ال��ح��وادُث أتَ��ت
ت��وك��ي��َدا وال ن��ق��ًض��ا ب��ه ح��َك��َم��ت ِل��م��ا م��ال��ك��ٍة غ��ي��َر ال��س��ي��اس��ُة ت��ق��ض��ي
ق��ص��ي��َدا ال��زم��ان ِج��ي��ِد ع��ل��ى تَ��ب��ق��ى ت��ح��ي��ًة ل��ل��ش��ب��اب أتَ��ن��ِظ��ُم ق��ال��وا
ُع��ق��وَدا ال��ث��ن��اءَ أزي��ده��ُم أن م��ن م��آث��ٍر ع��ق��ِد أت��مُّ ال��ش��ب��اُب ق��ل��ُت
م��ع��ق��ودا11 ه��ام��ات��ه��م ع��ل��ى ت��اًج��ا وق��بَّ��َل��ت ال��ب��الُد ُج��ه��وَده��م ق��ِب��َل��ت
م��ج��ه��وَدا أوط��ان��ه��م ع��ل��ى َم��نُّ��وا وال ح��ن��اج��َره��م م��دُّوا ف��م��ا خ��َرج��وا
َم��ش��ي��َدا ال��ب��ن��اءَ رف��ع م��ا ب��ع��د م��ن ت��واض��ًع��ا ال��ع��ي��ون ع��ن األس��اُس خ��ِف��َي
أُري��َدا ب��ال��ب��الد ش��رٍّ ول��ك��لِّ خ��دي��ع��ٍة ل��ك��لِّ أف��ط��نَ��ه��م ك��ان م��ا
َع��ُم��وَدا12 ال��ُم��ب��ي��ِن ال��ح��قِّ ع��ل��ى ق��ام��ت م��ن��ه��ُم ال��ق��ض��ي��َة ال��ل��ُه ب��ن��ى ��ا ل��مَّ
ال��ُج��وَدا ال��ح��ي��اِة إل��ى ي��ت��ج��اَوُزون وأوش��ك��وا ال��ش��ب��اِب ب��أي��اِم ج��اُدوا
زه��ي��َدا13 ال��ج��ه��اِد أج��َر ي��ط��ل��ب��وا ل��م َم��ث��وب��ًة ال��ج��ه��اِد ع��ل��ى ال��ج��الءَ ط��ل��ب��وا

هذا ويدلُّك سحر؛ من أُوتيَت ما عىل يحسْدنَها وصفها، يف الشاعر ابتدأ التي الحسناء هذه إىل ينظرَن
عظيم. الحسن من حظها أن عىل الحسد

تعزية من أراد ما إليك ليسوق الرقيق؛ الغزل هذا من الشاعر يتخلص وهنا املغلل. املوثق املصفود: 8
السجناء. هؤالء إىل املحسنني شكر ثم نجاة، من لهم أتيح بما وتهنئتهم ظلم، من نالهم عما السجناء

الظلم. من الجسيم هنا وهو الجسيم، والعتيد: قاسيًا. أي الحكومة: خشن 9

تزويرهم. ثبوت الشهود: وسقوط بطالنها. ثبوت البينة: وانهيار الشاهد. الشهيد: 10
الرءوس. الهامات: 11

املرصية. السياسة القضية: 12
البالد. أرض عن املحتلَّة اإلنجليزية الجنود جالء بالجالء: يريد 13
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ع��ي��َدا ال��ِك��ن��ان��ُة ��ي��ه تُ��س��مِّ ي��وٌم وي��وِم��ِه ال��ج��الءِ دون م��ا وال��ل��ِه
ق��ي��وَدا ل��ل��ب��الد يُ��ح��طِّ��ُم ذا َم��ن ق��ي��َدُه تُ��ح��طِّ��ُم ي��ًدا ال��س��ج��ي��ُن وَج��َد
ح��دي��َدا14 وُك��نَّ ذه��ٍب م��ن ِص��رَن ق��د ق��ي��وده��ا أن «ال��ت��ص��ري��ح» م��ن رب��َح��ت
ع��دي��َدا15 ��ف��اِف ال��ضِّ وع��ل��ى ت��ن��ج��ل��ي ال ًة ُع��دَّ «ال��م��ن��اب��ع» ع��ل��ى ت��َرون أَوم��ا
َم��دي��َدا ال��ج��ه��اِد ن��َف��َس واس��ت��أِن��ف��وا ال��َم��دى ُخ��ذوا ال��س��ع��ي��ِد ال��ن��ي��ِل ِف��ت��ي��َة ي��ا
ال��م��ح��م��وَدا16 ال��م��وِق��َف ب��م��ص��َر وِق��ف��وا األذى واج��ت��ِن��ب��وا ال��ع��دوان وت��ن��كَّ��ب��وا
ُق��ع��وَدا ال��س��م��اءِ أس��ب��اَب ي��ب��ُغ��ون ب��ج��م��اع��ٍة م��ن��زًال أل��يَ��ُق األرُض
ُوُف��وَدا األم��ور ف��ي ع��ل��ي��ك��م ك��نَّ��ا وإن��م��ا األم��ور أه��ُل غ��ًدا أن��ت��م
وش��دي��َدا ب��اذًخ��ا ال��ح��ض��ارة ُرك��َن وروِح��ِه ال��زم��اِن أُُس��ِس ع��ل��ى ف��اب��نُ��وا
ج��دي��َدا ال��ع��ت��اِق األُُس��ِس ع��ل��ى يَ��ب��ن��ي ُم��ص��ِل��ٍح ب��ن��اي��ِة م��ن أج��َم��ُل ال��ه��دُم
م��ع��ب��وَدا ك��وج��ِه��ه ت��ج��ع��ل��وه أن ربَّ��ك��م يُ��غ��ِض��ُب ل��ي��س ال��ك��ن��ان��ِة وْج��ُه
ُه��ج��وَدا17 واع��ب��دوه ف��رغ��تُ��م وإذا وُج��وَه��ك��م ال��دُّروس ف��ي إل��ي��ه ولُّ��وا
َم��ج��ي��َدا18 ال��ن��ج��وِم ك��أوط��اِن ب��ل��ًدا ح��بَ��اك��ُم ال��ب��الَد ق��َس��َم ال��ذي إنَّ
ُم��ه��وَدا وال��ف��ن��وِن ل��ل��ع��ب��ق��ري��ِة ُك��لُّ��ه��ا لُ��ُح��وٌد وال��دن��ي��ا ك��ان ق��د
ُخ��ل��وَدا ب��األم��ور ِالس��ِم��َك تَ��رُج ال َزلَّ��ٍة ف��ي زوالُ��ه األم��وِر َم��ج��ُد
ش��ري��َدا19 ال��ظ��الم ف��ي «ال��خ��ل��ي��ف��ُة» لُ��ِف��َظ نَ��ديِّ��ه��ا وِب��اس��م ��ورى ب��ال��شُّ ال��ف��رُد
ُوج��وَدا ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن ي��ج��ع��ل��وا ل��م ِع��ص��اب��ٌة ال��م��س��ل��م��ي��ن دون خ��َل��َع��ت��ُه
َوَم��ُس��وَدا20 ُم��ض��لَّ��ًال ال��س��واُد ُخ��ِل��ق غ��اف��ٍل س��واٍد ع��ن ذل��ك ي��ق��ض��ون
ُص��ع��وَدا أراد ل��َم��ن األم��وِر ن��ح��َو ُس��لَّ��ًم��ا ال��غ��ب��يَّ��َة َم��ش��ي��ئ��تَ��ُه ج��ع��ل��وا
ُم��ب��ي��َدا ل��ل��ش��ع��وب داءً ك��ال��ج��ه��ل أِج��ْد ف��ل��م ال��ش��ع��وب إل��ى ن��ظ��رُت إن��ي

١٩٢٢م. سنة فرباير ٢٨ ترصيح 14

النيل. منابع 15

تجنَّبوه. أي العدوان: تنكَّبوا 16

بالليل. املصيلِّ أو النائم، وهو هاجد، جمع الهجود: 17
السماء. عن كناية النجوم: وأوطان أعطاه. حباه: 18

وطرحه. به رمى ولَفَظه: املجمع. الندى: 19
عامتهم. الناس: سواد 20
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الشوقيات

ال��دوَدا21 ال��رِّم��اُم تَ��ل��ُد ك��م��ا إال َم��واتُ��ُه ال��ح��ي��اَة ي��ل��ُد ال ال��ج��ه��ُل
ول��ي��َدا22 ف��م��ات ُع��ن��ص��ُره��ا أخ��ط��اه وإن��م��ا ال��ح��ي��اِة ُص��َوِر م��ن ي��خ��ُل ل��م
ع��ب��ي��َدا ال��رج��اِل أح��راَر أل��َف��ي��َت م��ج��ل��ًس��ا ال��ُم��س��لَّ��ُط ال��ف��رُد س��ب��ى وإذا
ُرق��وَدا ي��ت��ح��رَّك��ون ُع��ص��ب��ٍة ف��ي ُم��ن��وًَّم��ا ال��نَّ��ديِّ ص��دِر ف��ي ورأي��ت
س��دي��َدا23 ال��ُم��ب��ِط��ل��ي��ن س��ه��ُم ك��ان م��ا ب��ب��اط��ٍل ت��ِرْش��ُه ال س��ه��ٌم ال��ح��قُّ
م��ردوَدا س��الُح��ُه ال��رج��اَل ق��ت��َل ف��َل��ربَّ��م��ا س��الح��ه ب��غ��ي��ِر وال��َع��ْب

بها واملراد البالية، العظام وهي ة، رمَّ جمع والرمام: بسببه. يحدث الذي الخراب الجهل: موات 21

فكالجيفة ولد فإن بعظيم، يأتي وال يلد ال بطبعه وامليت ميت، الجاهل أن البيت ومعنى الجيفة. هنا
الدود. إال منها ينشأ ال املستحيلة

السابق. البيت يف الدود إىل اإلشارة 22
نفاذًا. أكثر يكون حتى الريش عليه ألصق يريشه: السهم راش 23
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األهرام1 عىلسفح

ن��اِد2 أو م��ج��ل��ٌس بُ��ن��اِت��َك م��ن ه��ل ون��اِد ال��ج��الِل أه��راَم ن��اِج ِق��ف
األوالِد3 َم��ف��زُع األُب��وََّة إن ع��ي��ون��ه��م ب��ي��ن ف��ي��ه ون��ف��زُع ن��ش��ك��و
ب��ِق��ي��اِد4 ل��ل��ه��وى ُم��ل��ٍق ك��لِّ م��ن ب��تُ��راِث��ه��م ال��ه��وى ع��ب��َث ون��ب��ثُّ��ه��م
األض��داِد5 ت��ف��رَُّق ال��ب��الءِ وق��ِت ف��ي اإلخ��واُن ت��ف��رََّق ك��ي��ف ونُ��ِب��ي��ُن
ع��اِد6 ال��ض��ع��ي��ف��ِة ال��ن��ف��ِس ع��ل��ى ب��اٍغ ن��ف��َس��ُه ال��ح��ق��ي��ق��ِة ف��ي ال��ُم��غ��اِل��َط إن

∗∗∗

سفح عىل حفًال األدباء بعض له فأقام مرص عىل وفد سوريا، أدباء من أديب الريحاني أفندي أمني 1
الديوان. صاحب إيَّاه شاَطرهم األهرام،

مكان املجلس: باٍن. جمع والبناة: القدر. ِعظم يف التناهي والجالل: امُلسارَّة. وهي املناجاة، من ناِج: 2

ناديًا. فليس تفرَّقوا فإذا ليتحدثوا، القوم فيه يجتمع حني للمجلس اسم والنادي: الجلوس.
أمامهم. أي عيونهم: بني النادي. أو للمجلس «فيه» وضمري نستغيث. ونفزع: الشكوى. نُعِلن نشكو: 3

أبًا. الرجل كون واألبوَّة:
حبٌل األصل يف القياد: الرش. يف غالب وهو النفس، إرادة والهوى: اللعب. والعبث: نُكاِشفهم. نبثُّهم: 4

به. يُقاد
الجسم. يُبيل الغمُّ والبالء: أوضحه. اليشء أبان مضارع نُِبني: 5

أيًضا. ظالم عاٍد: ظالم. باٍغ: الغلط. يف ُموقعها نفسه: املغالط 6



الشوقيات

وش��اِد7 ب��م��ك��اِن��ه��نَّ ه��ات��ٍف م��ن م��ق��ال��ًة ال��ث��الِث ل��ألع��اج��ي��ِب ُق��ل
األوت��اِد8 ع��ل��ى وال ال��ج��الَل ه��ذا ال��ص��ف��ا ع��ل��ى رأي��ُت ف��م��ا أن��ِت ل��ل��ِه
ال��ُع��بَّ��اِد9 روح��ان��يَّ��ُة وع��ل��ي��ك ق��دس��يَّ��ٌة روع��ٌة ك��ال��م��ع��اب��ِد ل��ِك
ِب��ِع��م��اِد10 أخ��الق��ه��م م��ن وُرف��ع��ِت ب��ق��واع��ٍد أح��الِم��ه��م م��ن ��س��ِت أُسِّ
ورم��اِد11 وس��م��اح��ٍة ن��ع��م��ٍة م��ن ب��ق��ي��ٌة ب��ج��ان��بَ��ي��ِك ال��رم��اُل ت��ل��ك
اإلرف��اِد12 َم��وض��ُع ع��ن��دك ف��ال��ض��ي��ُف ِح��ي��اَل��ه��ا ال��ن��زي��َل أك��َرْم��ن��ا ن��ح��ن إْن
��اِد؟13 وال��ُوفَّ ��اِج ال��ُح��جَّ َم ُم��ت��ق��دِّ ُم��ط��وًِّف��ا ب��ح��ائ��َط��ي��ِك «األم��ي��ن» ه��ذا
ل��ن��ف��اِد14 بَ��ي��انُ��ه ول��ي��س ب��اٍق ف��ِش��ع��ُرُه ال��خ��ل��وُد م��ن��ِك يَ��ْع��ُده إن

∗∗∗
وب��اِد15 ال��ع��ق��ول أث��ِر م��ن ال��ُح��س��ن ف��ي ��ٍب ُم��ح��جَّ ك��لَّ ل��م��س��َت «أم��ي��ُن» إي��ٍه
اآلب��اِد16 م��ن ع��ه��ًدا ل��ه��ا أخ��ذَت ال��ت��ي واألي��دي األح��ج��اَر ق��بِّ��ل ق��م

روعة فتعرتيه يستعظمها، اإلنسان ألن أعاجيب؛ كانت وإنما الثالثة، األهرام بها يريد الثالث: األعاجيب 7
به هتف من مادح، هاتف: منه. العجب يكون ملا اسم وهي أعجوبة، واملفرد الَعجب، هو وهذا ذلك، عند

وترنَّم. به غنَّى أي الشعر؛ شدا من شاِد: مدحه.
الجبال. األوتاد: يُنبت. ال الذي الضخم الصلد الحجر وهي صفاة، جمع الصفا: 8

عابد. جمع والعبَّاد: الجمال. من واملسحة الفزعة، الروعة: 9
لألعاجيب قبله والبيتنَي البيت هذا يف والخطاب به. يُسند ما اليشء: وعماد ِحلم. جمع العقول، األحالم: 10

الثالث.
املواد من يبقى ما والرماد: أيًضا. والعطاء الجود وهي منه، يُراد ما عىل الرجل موافقة السماحة: 11
من يُكِثر ألنه كريم؛ أي الرماد؛ كثري فالن يقولون: كما الكرم، عن به كنَّى وقد احرتاقها، بعد املحرتقة

األضياف. من لآلكلني الطعام صنع لكثرة النار إيقاد
اإلعطاء. اإلرفاد: قبالتها. وحيالها: الضيف. النزيل: 12

قِدم. إذا وفد من وافد، جمع اد: والوفَّ اد. الُقصَّ اج: والحجَّ حولهما. دائًرا ُمطوًِّفا: 13

الشخص. خلود ال الذِّكر خلود واملراد والبقاء، الدوام والخلود: ويُفتْه. يُجاِوزه إن أي يَْعُده: إن 14
واالنقطاع. الذهاب والنفاد:

الظاهر. البادي: املستور. ب: املحجَّ حديثك. من ِزدني معناه فعل، اسم إيه: 15
الدَّهر. وهو أبد، جمع اآلباد: 16
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األهرام سفح عىل

األرآِد17 وَم��س��ق��ُط ال��ش��م��وِس َم��ه��ُد إن��ه��ا ال��ك��ن��ان��ة ع��ن ال��ن��ب��وَغ وُخ��ذ
واألف��راِد18 األع��ي��اِن وم��ث��اب��ُة ال��ُق��رى أُمَّ ت��ك��ن ل��م إن ال��ِق��رى أُمُّ
ه��اِد19 ُش��ع��اٌع ُم��ظ��ِل��م��ٍة ك��لِّ ف��ي ل��م��ح��اِت��ه��ا م��ن ال��ش��رَق يَ��غ��ش��ى زال م��ا
األم��ج��اِد20 ت��ح��يَّ��ُة ال��َع��م��اَر إن ط��يِّ��بً��ا ك��اس��ِم��ك ال��ري��ح��ان ل��َك رف��ع��وا
ف��ؤادي21 االح��ت��ف��اءِ َم��وض��َع وج��ع��ل��ُت م��ك��انَ��ُه ل��ل��ِم��ه��رج��اِن وت��خ��يَّ��روا
رق��اِد22 س��ن��اُت ب��ل ص��ح��ٍو س��ن��واُت ب��ي��ن��ن��ا ال��م��ودَّة ع��ل��ى ال��زم��ان س��ل��َف
وداِد23 ق��دي��ِم أو خ��م��ٍر ل��ع��ت��ي��ِق رَددتَ��ه��ا ال��ط��يِّ��ب��اِت ج��م��ع��َت وإذا
��اِد24 وقَّ ن��يِّ��ٍر م��ن ن��َم��ت م��اذا ب��أوٍل ول��س��َت س��وريَّ��ا ن��ج��َم ي��ا
ب��غ��داِد ع��ل��ى غ��ٍد ب��ع��د وت��ج��لَّ غ��ٍد ف��ي ب��يُ��م��ِن��ك ي��َم��ٍن ع��ل��ى اط��لُ��ْع
ب��الِد25 ُرُس��وِم وف��ي ت��ج��وُب ��ا م��مَّ م��م��ال��ٍك ُط��ل��وِل ف��ي خ��ي��اَل��ك وأِج��ْل
ب��اِد26 أو ح��اض��ٌر رب��ي��ع��ة م��ن ه��ل ال��ُق��رى َس��ِل أق��ول وال ال��ق��ب��وَر وَس��ِل

الشمس ارتفاع وقت وهو الضحى، واملراد رأد، جمع واألرآد: مرص. والكنانة: اإلجادة. النبوغ: 17

النهار. من األول الُخمس يف الضوء وانبساط
تفرُّقهم. بعد القوم مجتمع واملثابة: قرية. جمع والُقرى: الضيف. به ُقِري ما أو الضيافة، الِقرى: 18
بل فرد، الواحد لإلنسان يقال وال كبارهم، الناس: أفراد ورشيفهم. القوم كبري وهو عني، جمع واألعيان:

فريد. له يقال
من ينترش ما والشعاع: بالعجلة. الخفيفة النظرة وهي ملحة، جمع واللمحات: يغطِّيه. الرشق: يغىش 19

الشمس. ضوء
الرشيف. الكريم وهو مجيد، جمع واألمجاد: الرائحة. طيِّب نباٌت الريحان: 20

االحتفال. هنا به واملراد الخريف، يف صار ثم الشتاء، أول يوافق وكان الُفرس، عيد هو املهرجان: 21
والفرح. الرسور وإظهار اإلكرام يف املبالغة واالحتفاء:

النوم. والرقاد: النعاس. وهي ِسنَة، جمع والسنات: َسنَة. جمع والسنوات: مىض. سلف: 22

القديم. والعتيق: ِنسبتها. أرجعت أي رددتها: 23

سواك، األول نجومها، من األول فلست سوريا نجم كنت وإن أي اإلطالق؛ من احرتاس بأوٍل: ولست 24

إليها. باالنتساب رفعت ذا كم أي نمت: وماذا آخرون. أوائل سبقك فقد لها، نجم أول لست أو
األثر. وهو رسم، جمع والرسوم: الدار. آثار من شخص ما وهو طلل، جمع الطلول: 25
البادية. إىل يذهب َمن والبادي: الحرض. ينزل َمن والحارض: العرب. من قبيلة ربيعة: 26
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الشوقيات

ال��ح��ادي27 وع��يَّ ب��ه��ا ال��ب��ع��ي��ُر ن��َط��َق أم��وِره��ا اخ��ت��الِف م��ن ال��دي��ار س��ت��رى

∗∗∗
األب��راِد28 ق��ش��ي��ب��َة ال��س��ن��ي��ن ل��ِب��َس ب��ع��اَل��ٍم ال��ش��ب��اب أي��اَم ��ي��َت ق��ضَّ
ع��واِد ال��ب��ي��اَن يَ��ل��َد أن وَع��َدت��ُه ك��ل��ه��ا وال��روائ��َع ال��ب��دائ��َع ول��َد
زي��اِد29 ل��س��اَن َم��ص��ان��ُع��ه تُ��خ��ِرج ول��م ��اٍن ح��سَّ ش��ي��ط��اَن ي��خ��ت��رع ل��م
ال��م��ي��الِد ع��زي��زَة ال��ع��ال��م��ي��َن ف��ي ع��ص��اب��ًة ب��ال��ب��ي��ان ك��رَّم ال��ل��ه
آح��اِد30 م��ن ت��خ��ُل ل��م وإن ش��ع��ًرا ب��ع��َدُه ق��روٍن م��ن أح��َدُث «ه��وم��ي��ُر»
ال��ع��ادي ال��ق��دي��م وال ال��ج��دي��د ف��ي ال ت��َل��ذُُّه ال��ن��ف��وُس ح��ي��ث ف��ي ��ع��ُر وال��شِّ
ب��اِد31 ب��ال��ع��ش��ي��رِة ل��ع��ل��ك ف��ان��ُظ��ْر أوًَّال ن��ب��وِغ��ك ف��ي ال��ع��ش��ي��رة ح��قُّ
ج��واِد غ��ي��َر ب��ال��ش��ط��َري��ن ك��ن��ت إن ف��ِزده��ُم ال��ن��ب��وِغ ش��ط��ُر ي��ك��ِف��ه��م ل��م
األج��داِد ب��َم��ن��ط��ِق األص��ي��ُل غ��نَّ��ى ف��ربَّ��م��ا وال��ل��غ��اِت ل��س��انَ��ك دَْع أو
ال��ض��اِد32 ف��ي وِس��رَّه ال��ج��م��اَل ج��ع��َل َم��ح��اس��نً��ا ال��ل��غ��اِت م��أل ال��ذي إن

واإلفصاح. البيان يستطع لم الحادي: عيَّ 27

األبراد: قشيبة بها. قام التي أمريكا هو شبابه أيام به قىض الذي والعالم للريحاني. خطاب قضيت: 28

بُرد. جمع واألبراد: جديدتها.
بها هللا كرَّم التي اللسانية البالغة يبتدع حيث إىل اخرتاعه يف يرتِق لم عالم أنه يريد إلخ: … يخرتع لم 29

العرب. أخطب من كان سفيان، أبي بن زياد هو وزياد: املعروف. الصحابي الشاعر ان: وحسَّ العرب.
صاحب وهو بِذكرهم، واإلشادة األبطال وصف نه يُضمِّ قصًصا شعره كان قديم، يونانيٌّ شاعٌر هومري: 30

لم أيامهم كانت وإن بعده، جاءوا الذين شعر من أجود — قديم أنه عىل — شعره أن يريد اإللياذة.
عددهم. يف آحاد هم ُمجيدين شعراء من تخُل

فهو ولني، رفق يف الريحاني بها أخذ أموٌر بعده واألبيات البيت هذا يف إلخ: … العشرية حق 31

العربية، اللغة جانب أهملت ألنك رديئة؛ فيها فألفاظك جيدة، كتابتك يف معانيك كانت إن له يقول
حتى لغتهم تُحِسن أن وقومك لعشريتك الوفاء يقتيض وأيًضا النبوغ، شطَري من الثاني الشطر وهي

بها. تغني
اللغات أهل يقوى وال سواها، لغة يف توجد ال الضاد ألن كذلك؛ يت ُسمِّ وإنما العربية، اللغة الضاد: 32

بها. النطق عىل األخرى
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تتكلَّم1 املطرية

ال��ج��ه��اْد م��ث��ُل ال��ِع��ل��م ن��ش��ُر ��ق��َت ُوفِّ ال��ب��الْد ب��ه��ذي ال��ع��ل��م ن��اش��َر ي��ا
ن��اْد ك��لِّ ف��ي ال��ِع��ل��م ب��ي��وَت ت��ب��ن��ي ال��ذي أن��َت ال��َم��ج��ِد ص��رِح ب��اِن��َي
��داْد2 ال��شِّ ال��طِّ��ب��اَق ال��س��ب��َع واخ��ت��رق��وا ع��ص��ره��م ف��ي ال��ن��اُس س��اد ب��ال��ع��ل��م
ك��س��اْد ف��ي��ه��م ال��ِع��ل��ِم ل��ُس��وِق ق��وٌم ال��ُع��ال ويَ��ب��غ��ي ال��َم��ج��َد أيَ��ط��ل��ُب
اِالن��ت��ق��اْد3 غ��ال رُّ ال��دُّ غ��ال إذا ل��ه��ا ُم��غ��ٍل أع��م��اِل��ك ��اُد نَ��قَّ
أراْد َم��ن ع��ل��ى ال��ق��وَل وأس��َه��َل راَم��ُه ل��َم��ن ال��ف��ع��َل أص��ع��َب م��ا
تُ��ع��اْد4 ف��ال��ش��ك��اوى ق��ب��وًال م��ن��ك ت��ج��د ل��م ف��إن ل��ش��ك��واَي س��م��ًع��ا
زاْد5 ب��ال��ع��دِل ع ُوزِّ إن ف��ال��ف��ض��ُل ف��ض��ل��ك��م م��ن ك��ان م��ا ع��ل��ى ع��دًال
تُ��ش��اْد ح��يٍّ ك��لِّ ف��ي م��درس��ًة أرى وح��ي��نً��ا أح��ي��انً��ا أس��م��ُع
ال��نِّ��ج��اْد6 وُك��نَّ ال��س��ي��َف أن��ا ك��ن��ُت ُق��ًرى أو ُم��ُدنً��ا ق��بْ��ِل��ي ق��دَّم��َت

فناشد أبناءه، تُهذِّب مدرسٍة إىل البلد هذا بحاجة «املطرية» يسكن كان أيام الديوان صاحب أحسَّ 1
الجليل. األثر هذا بإنشاء يقوم أن املطرية لسان عىل باشا» زغلول «سعد يومئٍذ املعارف وزير

بعًضا. بعضها مطابقة أي طباق وهي السبع، السموات الطِّباق: والسبع وجلُّوا. مجدوا الناس: ساد 2

اليشء إىل النظُر الكالم غري ويف العيوب، من به ما إظهاُر الكالم يف وهي النقد، من مبالغة اد: النَقَّ 3
غاليًا. جعله أي اليشء؛ أغىل من لها: ومغٍل رديئه. من جيده ملعرفة

سمًعا. اسمعها أي لشكواي: سمًعا 4

فضلكم. من حصل ما عىل زائًدا عدًال أطلب أي عدًال: 5

السيف. حمائل النِّجاد: 6



الشوقيات

وش��اْد7 زم��انً��ا «ك��إدَورَد» س��اد ل��َم��ن س��ري��ًرا ك��ن��ُت ال��ت��ي أن��ا
ع��اْد8 ق��ب��ِل وِم��ن س��ق��راَط ق��ب��ِل ِم��ن ه��ي��ك��ٍل ف��ي ال��خ��ال��َق ��د وحَّ ق��د
وب��اْد9 رم��وزي م��ن خ��اٍف ب��ك��لِّ دي��ان��اِت��ه��م ال��ه��ن��ُد وه��ذَّب
ف��ه��اْد10 إل��ي��ه ب��ع��ُد ِم��ن أُوِح��َي ال��ذي م��وس��ى ت��الم��ي��ذَي وم��ن
وال��وس��اْد11 َم��ه��ُده تُ��رِب��ي أي��اَم ال��ُه��دى ع��ي��س��ى ال��ح��ك��م��َة وأُرِض��َع
ال��رش��اْد12 داَر ال��ع��رف��ان ق��رارَة ال��نُّ��ه��ى ح��ي��اَض ك��ان��ت م��درس��ت��ي
ال��ِق��ي��اْد إل��ي��ه��ا ال��ع��ل��م ف��ي يُ��ل��ُق��ون ي��أتُ��ون��ه��ا ال��ي��ون��ان م��ش��اي��ُخ
ال��س��داْد13 أه��ُل ��ي��ِب ب��ال��شَّ وِص��ب��ي��ت��ي ب��ِص��ب��ي��اِن��ِه ��ي��ه��م نُ��س��مِّ ك��نَّ��ا
ال��ِع��م��اْد14 ذاُت «ال��ق��ب��ُة» وي��وم��َي ري��ب��ٌة ب��ه م��ا أم��ِس��ي ذل��ك
ام��ت��داْد ِل��ِظ��لِّ��ي ل��ل��خ��ن��ك��ا ِم��ص��َر م��ن ظ��لِّ��ه��ا ف��ي ك��ال��ف��ردوِس أص��ب��ح��ُت
ال��ع��ب��اْد15 ربُّ ب��ال��زي��ت��وِن أق��َس��َم م��ا ال��نَّ��ْض��ِر زي��ت��ون��َي ُج��َل��ى ل��وال

جورج امللك قبل اإلنجليز ملك وإدوارد: عليهم. متسلًِّطا قومه سيِّد صار وساد: امللك. تخت الرسير: 7
البناء. رفع وشاد: حينذاك. القائم

يت ُسمِّ األوىل العرب من رجل اسم وعاد: اليونان. حكماء من حكيم وسقراط: األصنام. بيت الهيكل: 8
هللا. نبي هود إليهم أُرسَل الذين وهم قومه، به

الظاهر. والبادي: املسترت. والخايف: العيوب. من ره وطهَّ يشينه، مما خلَّصه اليشء: هذَّب 9

الحق. إىل رجع وهاد: الوحي. عليه هللا أنزل إليه: وأُوحَي السالم. عليه النبي موىس: 10

عليه مريم ابن وعيىس: والحلم. والعدل، والعلم، موضعه، يف اليشء ووضع األمر، صواب الحكمة: 11
وغريه. قماش من به د يُتوسَّ ما وكل املتكَّأ، والوساد: للصبي. يُهيَّأ املوضع واملهد: الرتاب. والرتب: السالم.

ووساده. مهده ترابي كان أن أيام أي
الطالب يقصدها وكان القدماء، املرصيني عند الكربى العلم مدارس إحدى القديمة: املطرية مدرسة 12

املطر. ماء فيه يجتمع املستدير القاع القرارة: وغريها. اليونان بالد من
بالشيب. صبيتي ى وتُسمَّ أي بالشيب: وصبيتي 13

عىل اسمها غلب وقد حلمي، عباس الخديو بناه عظيم قٌرص بها القاهرة، ضواحي من ضاحية القبَّة: 14
عمادة. مفردها وتُؤنَّث، تُذكَّر الرفيعة، األبنية والعماد: القرص. هذا

ضواحي من أخرى ضاحيٌة به ى وتُسمَّ أيًضا، زيتونًا ى يُسمَّ وثمره معروف، ُمثمٌر شجٌر الزيتون: 15
للقبة. مجاورة القاهرة
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تتكلَّم املطرية

ال��ب��الْد16 ف��ي ِم��ث��ل��ه��ا م��ا ال��ت��ي تُ��رِب��ي ال��ِغ��ن��ى ذاُت ال��زَّه��راء ال��واح��ُة
ات��ق��اْد وش��م��وَس ُح��س��ن بُ��دوَر ال��دُّج��ى وُج��ن��ِح ب��ال��ص��ب��ح تُ��ري��َك

∗∗∗
ِع��داْد17 م��ن ل��ه��م ال��ل��ُه ��ص ن��قَّ ال ال��َق��ط��ا ك��ُزغ��ِب س��ع��ُد ي��ا بَ��ِن��يَّ
يُ��س��ت��ف��اْد ب��ال��ن��دى نَ��س��ٍل وُربَّ ب��ه��م ف��أك��ِرْم ال��ن��س��ُل ف��اتَ��َك إْن
غ��اْد18 وال��ع��ص��ر ال��ف��ج��ر ف��ي ي��ج��م��ع��ه��م رائ��ٍح أذًى م��ن ع��ل��ي��ه��م أخ��ش��ى
ال��رق��اْد19 ل��ذي��ذَ ال��َج��ف��َن وي��م��ن��ُع راح��ت��ي يَ��س��لُ��ب��ن��ي ص��ف��ي��ُرُه
ال��ِح��داْد20 ال��ح��دي��ِد أن��ي��اُب ف��ك��ي��َف ُم��ش��ِف��ًق��ا ب��ك��ى ذئ��ٍب م��ن ي��ع��ق��وُب
ال��م��راْد21 تُ��ن��ي��ُل م��ن��َك ف��ن��ظ��رٌة ح��اِج��ه��م ف��ي ال��ل��ه رع��اك ف��ان��ُظ��ْر
ال��ِع��ه��اْد22 ك��َص��وِب ال��راِح ك��رِم ف��ي أن��ه��م ع��ل��ى ال��ك��فَّ ب��س��ُط��وا ق��د
ال��ج��واْد أب��ي��ه ع��ن ج��واٌد إال م��ن��ه��ُم ف��م��ا «ال��ق��س��ط» ُط��ل��َب إْن

الصحراء. يف ُمنخفض متَِّسٌع واٍد والواحة: شمس، عني واحة هي الزَّهراء: الواحة 16
حجم يف طائر وهي قطاة، جمع القطا: صغري. ريش أو شعر، له ما وهو أزغب، جمع الزغب: 17

الحمامة.
القاهرة. يف املدارس إىل األبناء يركبه الذي البخار قطار يريد غاٍد: رائح، 18

القطار. صفري أي صفريه: 19

الذئب أن فأخربوه يوسف إخوة أبناؤه إليه رجع حني يوسف عىل بكى يوسف، أبو النبي يعقوب: 20

الديني. التاريخ كتب يف مبسوطة ذلك وقصة قبل، من هذا عليه يخاف كان وقد أكله،
حاجة. جمع الحاج: 21

أوله. آخره فيُدِرك متعاقبًا، ينزل واملطر عهد. جمع والعهاد: املطر. كنزول أي العهاد: كصوب 22
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السلطان العثامينوسقوط االنقالب
احلميد عبد

ال��ب��دوِر1 ُ ن��ب��أ ج��اءَه��ا ه��ل ال��ق��ص��وِر ذاَت «يَ��ل��ِدًزا» س��ْل
ال��غ��زي��ِر ب��ال��دَّم��ِع ل��ب��َك��ت��َك إج��اب��ًة ت��س��ت��ط��ي��ُع ل��و
��دي��ِر2 وال��سَّ ال��خ��َورنَ��ِق ع��ل��ى َخ أن��ا م��ا ع��ل��ي��ه��ا أخ��ن��ى
ال��ك��ب��ي��ِر3 وال��م��ل��ِك ـ��م��اع��ي��ل إس��ـ ب��ع��د ال��ج��زي��رَة وده��ا
ال��ق��ص��وِر أه��ُل وال تُ��رى ُر ال��ق��ص��و ف��ال ال��ج��م��ي��ُع ذه��ب
ال��م��دي��ِر ب��ي��ِد ونُ��ح��وُس��ه ُس��ع��وُدُه ي��دوُر ف��ل��ٌك
وُح��وِر4 م��الئ��ك��ة م��ن ه��ا ذُرا ف��ي األوان��ُس أي��ن
ال��س��روِر5 م��ن ال��رواي��اُت ـ��ِم ال��ن��ع��ي��ـ م��ن ال��ُم��ت��َرع��اُت

الحميد عبد السلطان يسكنه كان اآلستانة، يف عظيم قٌرص به ي ُسمِّ وقد نجم، اسم الرتك: لغة يف يلدز، 1
السلطان. هذا هو إلخ» … «سل بقوله واملخاَطب ملكه. أيام

أحد األكرب النعمان للملك بالعراق الحرية يف كان قرص والخورنق: وأهلكه. عليه أتى الدهر: عليه أخنى 2
للمناذرة. أيًضا بالحرية كان قرص والسدير: املنذر. بني ملوك

من عظيم قرص بها وكان القاهرة، رشقيَّ النيل يف الروضة جزيرة هي والجزيرة: أصابه. األمر: دهاه 3

املراد. وهو إسماعيل، الخديو قصور
الناعمة. البيضاء املرأة وهي حورية، جمع والحور: النفس. الطيِّبة وهي آنسة، جمع األوانس: 4

مأله. أي اإلناء؛ أترع من مرتعة، جمع املرتعات: 5



الشوقيات

ال��ُغ��روِر م��ن ال��ن��اه��ض��اُت ِل ال��دال م��ن ال��ع��اث��راُت
ال��ص��دوِر6 ع��ل��ى ال��ن��اه��ي��اُت ِة ال��وال ع��ل��ى اآلم��راُت
ال��زه��وِر7 أم��ث��اُل ال��َع��ْرِف ُت ال��ط��ي��ب��ا ال��ن��اع��م��اُت
ال��ن��ض��ي��ِر ال��ع��ي��ِش ب��ن��ش��وِة ِن ال��زم��ا ع��ن ال��ذاه��الُت
وال��ب��ح��وِر ال��م��م��ال��ِك ع��ل��ى ـ��َن ان��ت��ق��ْل��ـ وم��ا ال��ُم��ش��ِرف��اُت
ال��وث��ي��ِر8 ِع��زَّتِ��ه��ا ك��رس��يِّ ع��ل��ى ب��ل��ق��ي��ٍس ك��لِّ ِم��ن
واألم��ي��ِر9 اإلم��ارِة ف��ي ـ��دَة ُزب��يْ��ـ م��ن ن��ف��وذًا أم��ض��ى
وال��ح��ري��ِر10 وال��زخ��ارِف رِف وال��َم��ش��ا ال��رَّف��ارف ب��ي��ن
ال��غ��دي��ِر ح��ج��ِم ف��ي وال��ب��ح��ِر ال��دُّن��ا ح��ج��م ف��ي وال��رَّوِض
ال��ع��ب��ي��ِر ف��يَّ��اِح وال��ِم��س��ِك ��ن��ا ال��سَّ ُم��ؤت��ِل��ِق وال��درِّ
ال��ُم��غ��ي��ِر11 غ��اراِت وف��وَق ِك ��م��ا ال��سِّ ف��وق م��س��ك��ٍن ف��ي
ال��غ��ف��ي��ِر وال��ج��مِّ وال��خ��ي��ِل وال��َق��ن��ا ال��َم��ع��اق��ِل ب��ي��ن
ال��ُم��ِغ��ي��ِر ال��ن��ج��ِم ن��ه��اي��ُة ُل واألُف��و «يَ��ل��ِدَز» ��وه س��مَّ
وال��خ��دوِر12 ال��َم��خ��ادِع ف��ي ئ��ُر ال��دَّوا ع��ل��ي��ه��نَّ دارت
ال��ع��ش��ي��ِر13 أَس��ِر ف��ي وِب��ت��َن ـ��ل ال��ع��ب��ي��ـ ِرقِّ ف��ي أم��َس��ي��َن

الدولة يف السلطان وزراء كبري وهو األعظم، الصدر له ويقال صدر، جمع الصدور: واٍل. جمع الوالة: 6
الرتكية.

الطيبة. الرائحة العرف: 7
الديني. التاريخ كتب يف مبسوطة سليمان امللك مع وقصتها اليمن، أرض من سبأ ملكة بلقيس: 8

املوطَّأ. اللنيِّ والوثري:
الرشيد. هارون الخليفة زوجة زبيدة: 9

ومشارف منه، يَُرشف املوضع وهو مرشف، جمع واملشارف: الفراش. وهو رفرف، جمع الرَّفارف: 10
أعاليها. األرض:

كوكب. ماك: السِّ 11
بيت وكرسها، امليم بضم مخدع، جمع واملخادع: الدهر. رصوف من النائبة وهي دائرة، جمع الدوائر: 12

اليشء. فيه يُحَرز الكبري البيت يف يكون
الغليظ. الضخم العبيل: 13
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الحميد عبد السلطان وسقوط العثماني االنقالب

ال��ن��ذوِر وم��ن ض��راع��ًة ِة ال��ص��ال م��ن ي��ن��ت��ِه��ي��َن م��ا
ن��ص��ي��ِر14 ِب��ال وربُّ��ه��نَّ ربِّ��ه��نَّ نُ��ص��رَة ي��ط��لُ��ب��َن
ال��ُح��ب��وِر15 يَ��َق��ِق ِم��ن وك��ان َح��ب��ي��َره��نَّ ال��س��واُد ص��بَ��َغ
«َج��ري��ِر» م��ن أش��َع��َر بُ��رديَّ ف��ي ف��إنَّ ع��َج��زُت إن أن��ا
وال��ن��ث��ي��ِر ش��رًح��ا ي��ع��زُّ ـ��م ال��نَّ��ظ��ي��ـ ع��ل��ى اإلم��اِم َخ��ْط��ُب
األخ��ي��ِر ال��زم��ِن ف��ي أي��ام ال��ـ وِع��ب��رُة ال��م��ل��وِك ِع��ظ��ُة
ال��ض��م��ي��ِر وف��ي ال��ف��ؤاِد ف��ي ـ��ض��َع ت��ض��ع��ـ وإن ال��م��ل��وِك ش��ي��ُخ
ك��ث��ي��ِر ع��ن ي��ع��ف��و وال��ل��ُه ل��ُه ال��َم��ول��ى ن��س��ت��غ��ف��ُر
َع��ذي��ِر أو ب��ب��اٍك أَول��ى ُم��ص��اِب��ِه ع��ن��د ون��راه
وال��ن��ك��ي��ِر ال��ش��م��ات��ِة ب��ي��َن ونُ��ِج��لُّ��ُه ونَ��ص��ونُ��ه
ال��غ��ف��وِر ال��م��ل��ِك ي��ِد ف��ي ـ��ِل��َك ِم��ث��ـ ح��س��اُب ال��ح��م��ي��ِد ع��ب��َد
ال��ق��ص��ي��ِر16 ب��ال��ُح��ك��ِم ول��ْس��َن َل ال��طِّ��وا ال��ث��الث��ي��َن ُس��ْدَت
ال��ص��غ��ي��ِر وف��ي ال��ك��ب��ي��ِر ف��ي ل��ك ب��دا م��ا وتَ��أم��ر تَ��ن��ه��ى
ُم��ِش��ي��ِر م��ن ال��ك��واك��ِب ع��دُد ال��ِح��م��ى وف��ي ت��س��ت��ش��ي��ُر ال
ال��بُ��ك��وِر ل��دى وألَّ��ه��وَك ِح ال��رَّوا ف��ي ل��ك س��بَّ��ح��وا ك��م
ال��ح��ض��وِر17 ف��ي م��وس��ى ك��س��ج��وِد ��ًدا ُس��جَّ ل��ك ورأي��تَ��ه��م
ال��ظ��ه��وِر18 أق��واَس ب��ال��ذلِّ ووتَّ��روا ءوَس ال��رُّ خ��َف��ض��وا
األم��وِر داه��ي��َة وك��ن��َت ِر األم��و م��ن ده��اَك م��اذا
ال��َع��ث��وِر وال ب��ال��َج��زوِع ـ��ْت وج��لَّ��ـ ح��َدثَ��ت إن ك��ن��َت م��ا
ال��خ��ب��ي��ِر ال��ش��ي��ِخ وح��ك��م��ُة ُة واألن��ا ال��رَِّويَّ��ُة أي��ن

الحميد. عبد السلطان وهو سيدهن، ربهن: 14

البياض. الشديد اليقق: الجديد. الناعم الحبري: 15
سلطان. وهو له مضت التي األعوام الطوال: الثالثني 16

فكلَّمه. هللا له تجىلَّ حني حضوره أي الحضور: يف موىس كسجود 17

ظهورهم قوَّس الذلَّ أن يعني ظهورهم؛ ألقواس وتًرا الذلَّ جعلوا أي الظهور: أقواس بالذلِّ وتَّروا 18

عليها. ُشدَّ إذا بالقوس الوتر يفعل كما
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«ثَ��ب��ي��ِر»19 م��ن ال��ق��واع��د دكَّ رم��ى إذا ال��ق��ض��اءَ إنَّ
ال��س��ري��ِر20 ربِّ ف��ي ـ��ت��ك��م��ون ي��ح��ـ ع��ل��ي��َك ال��س��ري��ر دخ��ل��وا
أس��ي��ِر م��ن وب��ال��خ��ل��ي��ف��ِة ـ��َن آس��ِري��ـ م��ن ب��ه��م أَع��ِظ��ْم
َه��ص��وِر21 أس��ٍد ف��ي أظ��ف��اَر ال��ـ أن��ش��َب َه��ص��وٌر أس��ٌد
ال��ق��دي��ِر ل��ل��ِه ال��ُح��ك��ُم ـ��ُت اع��ت��زل��ـ ُق��ل��َت اع��ت��ِزْل ق��ال��وا
ش��ه��وِر س��وى ص��بَ��رَت وم��ا ـ��َن ال��س��ن��ي��ـ ل��َدول��ت��َك ص��بَ��روا
ال��ع��س��ي��ِر ل��ل��ُح��ك��ِم وح��نَ��ن��َت ُدس��ت��وره��م م��ن أُوذي��َت
ال��ع��ص��وِر22 خ��ال��ي ف��ي ه��اروَن أو ك��ال��م��ن��ص��وِر وغ��ِض��ب��َت
ال��َغ��روِر ب��ال��دن��ي��ا وض��نَ��ن��َت ��ه��م ح��قِّ ِب��ض��ائ��ِع َض��نُّ��وا
ق��ري��ِر ف��ِرٍح ��ٍب ُم��رحِّ َظ اح��ت��ف��ا ب��ه اح��ت��ف��ظ��َت ه��الَّ
ال��غ��ري��ِر ال��َم��ِل��ِك وِع��ص��م��ُة ـ��ِد ال��رش��ي��ـ ال��َم��ِل��ِك ِح��ل��ي��ُة ه��و
ال��دُّه��وِر ع��ل��ى وال��م��ل��وِك ل��ِك ال��َم��م��ا ف��ي يُ��ب��اَرك وب��ه

∗∗∗
ال��َف��خ��وِر وال ب��ال��دَِّع��يِّ ال ال��ذي ال��ج��ي��ُش أيُّ��ه��ا ي��ا
ب��ال��ظ��ه��وِر23 ال��ب��ِريَّ��َة ل��َف��َت ال��ِح��م��ى ِري��َع ف��إن يَ��خ��ف��ى
ال��زئ��ي��ِر24 ف��ي يُ��س��ِرُف ول��ي��س ِل ال��ِف��ع��ا ف��ي يُ��س��ِرُف ك��ال��ل��ي��ث
ال��م��ه��وِر غ��ال��ي��ِة أَرواِح ب��ال��ـ ال��ع��ل��ي��اءِ ال��خ��اِط��ب
ال��طَّ��ه��وِر َدِم��ك م��ن ال��ح��ق ف��ي ج��رى م��ا ال��ُم��ه��ي��ِم��ن ع��ن��د
��ط��وِر ال��سُّ ��ب��َة ُم��ذهَّ َغ��رَّا ص��ح��ي��ف��ًة ال��زم��اُن ي��ت��ل��و
ال��َج��س��وِر «ِن��ي��اِزي��َك» وف��ي ءِ ال��ج��ري «أن��َوِرَك» م��دِح ف��ي

معروف. جبٌل ثبري: 19

مشيئتهم. وفق فيه فون يترصَّ الرسير: ربِّ يف يحتكمون 20

فيه. أعلقها اليشء: يف أظفاره أنشب 21
العباسيني. الخلفاء من الرشيد: وهارون املنصور، جعفر أبو 22

وأفزعه. يشء راعه أي الحمى: ِريَع 23

األسد. صوت الزئري: 24
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ال��ع��س��ي��ِر25 ال��ب��ل��ِد ف��ات��َح ي��ا ب��ل اإلس��الم «ش��وك��ت» ي��ا
«ال��ب��ش��ي��ِر»26 ع��ل��ى ال��ك��ري��ِم «ُع��َم��َر» بَ��ِن��ي م��ن األك��ارِم واب��َن
��ري��ِر27 ال��صَّ وع��ل��ى ك��َج��دِّه��م ـ��ِل ��ل��ي��ـ ال��صَّ ع��ل��ى ال��ق��اب��ض��ي��ن
وال��ك��روِر زح��ِف��ك ي��وَم ِئ��ك ِردا ف��ي َج��دُّك ك��ان ه��ل
ال��ن��س��وِر ق��نَّ��اَص وِص��دَت ِد األُس��و ص��يَّ��اَد ف��ق��ن��ص��َت
ال��ثُّ��غ��وِر28 ع��ن��ق��اءَ وم��ل��ك��َت َع��ن��وًة «يَ��ل��ِدَز» وأخ��ذَت

∗∗∗
األم��ي��ِر إل��ى ال��س��الَم ـ��ُدون يُ��ه��ـ «ب��م��ص��َر» ال��م��ؤم��ن��ون
وال��ص��دوِر29 ال��ض��م��ائ��ِر ف��ي ـ��ُد» «م��ح��م��ـ ي��ا ويُ��ب��اي��ع��ون��ك
ال��َم��س��ي��ِر ف��ي األِه��لَّ��ِة ح��ظَّ ِل��ه��الِل��ه��م ��ل��وا أمَّ ق��د
ال��ن��ص��ي��ِر ال��ل��ِه ب��ق��وِة ِل ال��ك��م��ا أْوَج ب��ه ف��اب��ل��ْغ
ال��ك��ب��ي��ِر «ع��ث��م��اَن» س��ي��َف نَ��َك يُ��ق��لِّ��دو ال��ك��ب��ي��ُر أن��ت
ال��ذك��وِر30 ش��ي��ُخ ُح��س��اُم��ُه ـ��َن ال��ف��ات��ح��ي��ـ ال��ُغ��زاِة ش��ي��ُخ
ال��ن��ذي��ِر31 س��ي��ُف ف��ك��أن��ه ب��ال��ه��دى ويُ��غ��َم��د يُ��م��ض��ى
ال��ق��دي��ِر ال��ل��ِه ب��خ��الف��ِة م��ح��م��ٍد اإلم��اِم بُ��ش��رى
ال��ج��دي��ِر ال��نَّ��ِزِه ال��ع��ادِل ِم ب��اإلم��ا ال��خ��الف��ِة بُ��ش��رى

قام التي الحركة رأس عىل وكانوا العثماني، الجيش يف الُقوَّاد كبار من كانوا وشوكت: ونيازي، أنور، 25
الرتكية. البالد يف الحكم أساَس وجعِله الدستور، إعادة عىل الحميد عبد السلطان لحمل الجيش هذا بها
النبي أسماء من والبشري: ساللته. من باشا شوكت كان الخطاب، بن عمر الخليفة هو عمر: 26

ملسو هيلع هللا ىلص. محمد
به. الكتابة عند القلم صوت الرصير: بالسيوف. املقارعة عند يُسَمع الصوت الصليل: 27

عزيز لكل مثًال يَُرضب الجسم، مجهول االسم معروف طريٌ العنقاء: قهًرا. أي عنوة: اليشء أخذ 28
وامتناعه. عزَّته يف العنقاء يُشِبه الذي اآلستانة ثغر ملك أنه واملراد ممتنع.

الحميد. عبد السلطان بعد الخليفة الخامس، رشاد محمد السلطان هو محمد: 29

السيف. وهو ذكر، جمع الذكور: 30
النبي. أسماء من النذير: 31
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ال��ق��ب��وِر ُح��َف��ِر ِم��ن ـ��إس��الم ال��ـ ف��ي ال��دس��ت��وَر ال��ب��اع��ِث
ال��نُّ��ش��وِر32 ق��ب��َل وبَ��ع��ثْ��تَ��ه ب��ه «م��ع��اوي��ٌة» أْوَدى
ن��وِر33 ف��وَق تَ��ألألَ ن��وٌر م��ن��ك��م��ا ال��خ��الف��ِة ف��َع��ل��ى

الخلفاء ُحكم وكان األموية، الدولة ملوك أول سفيان: أبي بن ومعاوية وأضاعه. به ذهب به: أودى 32
برأيه. فيه استقلَّ امللك معاوية أخذ ا فلمَّ الدستور، حكم معنى وهي املسلمني، بني شورى قبله الراشدين

الدستور. ومن الخليفة من أي منكما: 33
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الطلبة1 انتحار

َع��ثَ��ْر؟!2 أِب��ال��َورِد ال��ل��ه ح��ْس��بُ��ُه أي��اِم��ِه ِم��ن ال��َورِد ف��ي ن��اِش��ئٌ
ال��ُغ��َرْر3 َح��واِش��ي��ه ف��ي ورم��اه ��ب��ا ال��صِّ ص��دِر إل��ى ال��س��ه��َم س��دَّد
ب��األَُك��ْر4 ل��ت��ل��ُه��و إال ص��لُ��َح��ت وال ال��ش��رَّ ت��ع��رُف ال ب��ي��ٍد
وال��وتَ��ْر ي��وًم��ا ل��ل��ك��أس بُ��ِس��َط��ت وم��ا وال��ح��ب��ِل ل��ل��س��مِّ بُ��ِس��َط��ت
ال��َوَط��ْر ال��ع��ي��ِش ل��ذَِّة م��ن ق��ض��ى ل��و ض��رَُّه م��ا ل��ه ال��ل��ه غ��ف��َر
وَس��َح��ْر5 أص��ي��ٌل ول��ي��ال��ي��ه أي��اِم��ِه ِص��ب��ا م��ن يُ��َم��تَّ��ع ل��م
ال��ب��ص��ْر6 ن��وِر أو ال��س��م��ع ب��ِح��ج��اِب س��اع��ًة م��ن��ه ال��ش��ي��ُخ يَ��ت��م��نَّ��ى
ِق��َص��ْر ِط��ي��َب أو ال��ظِّ��لِّ ف��ي ��ًة ِخ��فَّ يُ��ش��ِب��ه��ُه م��ا ال��َج��ن��ِة ف��ي ل��ي��َس
ُم��خ��ت��َص��ْر ع��زي��ٌز ال��دن��ي��ا وِص��ب��ا دائ��ٌم ك��ث��ي��ٌر ال��ُخ��ل��ِد ف��ِص��ب��ا

∗∗∗

يف سقوطهم بعد مرص يف الطلبة صغار إليه يفزع الذي الوبيء، امَلفزع ذلك الديوان صاحب رأى 1

األمل. سبيل لهم ويبسط اليأس، سبيل فيها عليهم يقطع القصيدة، هذه لهم فنظم االمتحانات؛
هللا. كفاه أي هللا: حسبه 2

الجوانب. والحوايش: الفتوَّة. جهالة إىل امليل الصبا: 3
الكرة. وهي أكرة، جمع األكر: 4

الصبح. ُقبَيل َحر: والسَّ املغرب، إىل العرص بعد ما وقت األصيل: 5
األيام. صبا من أي منه: 6



الشوقيات

يَ��ذَْر7 يَ��س��أْم وَم��ن ال��ع��ي��َش س��ئ��َم ح��َدٍث ع��ن خ��ب��ٌر ي��وٍم ك��لَّ
وَم��َه��ْر8 وأه��َدى ال��دُّن��ي��ا َخ��َط��ب ب��ع��دم��ا ِب��ن��اءً ب��ال��دن��ي��ا ع��اَف
ال��ُم��خ��ت��َض��ْر9 ال��َع��ُروَس ال��ل��ُه رِح��َم ن��ف��َس��ُه م��ن��ه��ا ال��ُع��رِس ي��وَم ح��لَّ
ال��ُم��ن��ح��َدْر10 وب��ئ��َس ال��ي��أِس َش��ف��ا ع��ن ف��َه��وى ذَْرًع��ا ب��ال��ع��ي��ش��ِة ض��اَق
ال��زََّه��ْر آج��اِل ِم��ث��ِل ف��ي ذاه��بً��ا ال��ُم��ن��ى أع��م��اِر ِم��ث��ِل ف��ي راح��ًال
وال��ُغ��ُدْر11 م��ن��ه��ا ال��َغ��م��رَة ش��اَرَف وم��ا ال��ع��ي��ِش س��اح��ِة م��ن ه��اربً��ا
َص��بَ��ْر12 َم��ن ف��ي��ه ��ن��دي��َد ال��صِّ وأرى َم��ع��َرًك��ا إال األي��اَم أرى ال
ب��ال��َح��ذَْر13 وأوَدى ب��ال��ج��ب��ِن م��ات َق��َص��ٌف ف��ي��ه ال��ج��أِْش واِه��ي ُربَّ

∗∗∗
َع��ذَْر أو تَ��غ��اَض��ى َم��ن وق��ل��ي��ٌل أظ��ل��َم��ه��م وم��ا ال��ن��اُس الَم��ه
ال��ُح��َف��ْر ف��ي ُم��ل��ًق��ى األك��ف��اِن ُم��رت��دي َح��س��نً��ا ع��ذًرا أب��الَك ول��ق��د
ال��ق��َدْر ال��ن��اُس ظ��َل��َم وق��دي��ًم��ا ق��َدٍر ِم��ن َص��رع��ٌة ن��اٌس ق��ال
نَ��َدْر14 ال��ن��اِس ف��ي ال��ع��ق��َل ورأي��ُت ِج��نَّ��ٍة م��ن ب��ل ال��ط��بُّ وي��ق��ول
َح��َج��ْر15 م��ن ق��ل��بً��ا أغ��َل��َظ أٍب م��ن راَع��ُه ج��ف��اءٌ وي��ق��ول��ون

يرتك. ويذر: الشاب. الحدث: 7
الهدية. أعطى أهدى: الزواج. ِخطبة من خَطب: إليه. ت ُزفَّ أي بأهله؛ بنى قولهم من وبناء: كِره. عاف: 8

املهر. أعطى مَهر:
أخرض. وهو قطعه أي الكأل؛ اختضار من صباه، يف امليت أي املختَرض: 9

يشء. كل حرف والشفا: مكروهه. من مخلًِّصا يجد ولم طاقته، عنه ضعفت ذرًعا: باليشء ضاق 10

أو النهر، وهو غدير، جمع والُغُدر: وُمزدَحمه. ِشدَّته اليشء: وغمرة منه. ودنا قاَربه اليشء: شارف 11

السيل. يُغاِدرها املاء من القطعة
الشجاع. السيِّد الصنديد: 12

الفزع. عند القلب رواع هو أو اإلنسان، نفس الجأش: السقوط. إىل املتداعي الضعيف الواهي: 13
هلك. أودى: والضعف. الخور والقصف:

الجنون. الِجنَّة: 14
الِعرشة. غلظة الجفاء: 15
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نَ��ِك��ْر16 أس��ت��اذٌ ال��ِع��ل��م ف��ي ش��دَّه��ا َوط��أٌة ��بَ��ت��ُه ص��عَّ وام��ت��ح��اٌن
ب��األَُس��ْر؟ وأودى ال��ِع��ل��َم ف��كَّ��َك ف��اس��ًدا ِن��ظ��اًم��ا إال أرى ال
ال��ُع��ُم��ْر17 َغ��ضِّ ف��ي ال��ك��اِرُه ذل��ك أك��ث��َره��ا! وم��ا َض��ح��اي��اه ِم��ن
وَس��ْر س��اءَ م��ا ال��ع��ي��ش وأَخ��فُّ َس��رَُّه ش��ي��ئً��ا ال��ع��ي��ش ف��ي رأى م��ا
ال��ِف��َك��ْر18 وبَ��ي��داءِ ال��ه��مِّ ش��ع��ب��ِة س��وى ي��ن��ِزْل ف��ل��م ال��ع��ي��َش ن��زل
َس��َم��ْر19 ف��ي��ه��نَّ ل��ي��س ول��ي��اٍل ِغ��ب��ط��ٌة ف��ي��ه ل��ي��س ون��ه��اٍر
َس��َح��ْر20 ال��درَس ن��ط��َق إْن ع��اِل��ٌم ق��ط��َف��ه��ا يُ��ذلِّ��ل ل��م وُدروٍس
وُض��ْر21 ُس��ْق��ٌم َم��ن��ظ��ُره��ا َض��رٌَّة ��ن��ى ال��ضَّ ن��ْه��َك تُ��ن��ِه��ك��ه ول��ق��د
وَش��ْر22 ِض��ْغ��ٍن م��ن ِت ال��َع��الَّ بَ��ِن��ي ف��ي ان��ط��وى ��ا م��مَّ نَ��َص��بً��ا ويُ��الق��ي
ال��َخ��َم��ْر23 ل��ل��ب��ع��ِض ي��م��ش��ون ب��ع��ُض��ه��م َرِح��ٌم ج��َم��َع��ت��ه��م م��ا إخ��وٌة
ال��ثَّ��َم��ْر ف��ي يُ��ب��اِرْك أو أب��َوي��ه ع��ل��ى ال��ُح��بِّ َم��َل��ُك يُ��رف��ِرْف ل��م
وع��َم��ْر ع��ل��ي��ه ال��ُم��ل��ك وب��ن��ى ال��ورى ال��ُح��بِّ م��ن ال��ل��ُه خ��َل��َق

∗∗∗
وُخ��ُس��ْر24 َض��الٌل ال��ن��ف��َس ��ب��ا ال��صِّ ف��ي ق��تْ��لُ��ك��م ُرَوي��ًدا ال��خ��ي��ِر َ ن��َش��أ
��َج��ْر25 ال��ضَّ ال��ن��ف��َس ي��ن��ح��ُر ِص��ب��اه��ا ف��ي ف��م��ا ال��ي��أِس ك��اذَب ع��ص��ي��تُ��م ل��و

الَفِطن. النَِّكر: 16
النارض. الغض العمر أي العمر: غضُّ 17

منه. الطائفة الهمِّ: شعبة 18

الليل. يف الحديث والسمر: الحال. ُحسن الغبطة: 19
برسعة. أخذه اليشء: وقطف وجمعه، جنيه الثمر: وقطف هيِّنًا. جعله اليشء ذلَّل ِمن يذلل: 20

رضائر. وهن تان، رضَّ وهما زوجها، امرأة املرأة: ة ورضَّ والهزال. املرض والضنى: تُضنيه. تنهكه: 21

الحقد. والضغن: واحد. رجٍل من شتَّى أمهاٍت بنو هم العني: بفتح ت، العالَّ بنو 22

ويميش اء الرضَّ له يدبُّ هو قولهم: ومنه يختلونهم، أي الخاء: بفتح الخمر، للبعض يمشون بعضهم 23

الخمر. له
أي ورويًدا: النسل. وهو بسكونها: نشء؛ جمع الشني: بفتح والنشأ، الخري. نشأ يا أي الخري: نشأ 24

الُخرسان. السني: بضم والخرس، أقول. ما لتسمعوا مهًال
اليأس. كاذب اعصوا معناه ، حضٌّ اليأس: كاذب عصيتم لو 25
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َخ��بَ��ْر ال��دُّن��ي��ا ح��ادِث ع��ن ع��ن��ده��ا وم��ا ال��دن��ي��ا م��ن ال��ي��أَس تُ��ض��ِم��ُر
ال��ِك��بَ��ْر ف��ي ش��دي��ًدا ال��ثُّ��ْك��ل أَل��َم آب��اِئ��ك��م ع��ل��ى ت��ج��نُ��ون ِف��ي��َم
وح��ذَْر ع��ل��ي��ك��م إش��ف��اٍق ب��ي��َن ت��َزْل ل��م ب��الًدا ��ون وت��ع��قُّ
ال��نَّ��ِض��ْر ال��زرِع ف��ي األرِض ك��ُم��ص��اِب ُش��بَّ��اِن��ِه ف��ي ال��ُم��ل��ِك ف��ُم��ص��اُب
وان��ت��َظ��ْر ت��أنَّ��ى ل��و يُ��ع��َط��ى ك��ان ب��م��ا م��ن��ك��م أح��ٌد ي��دري ل��ي��َس
وَم��َط��ْر26 َف��ت��يٍّ��ا ال��خ��ي��َر ُم��ِط��َر ِب��ِه ال��بُ��ؤُس َح ب��رَّ ط��ف��ٍل ُربَّ
وال��خ��َط��ْر27 ف��ي��ه��ا ال��ع��زِّ ب��ي��ن ش��بَّ ِب��ِه ال��دُّن��ي��ا أْزَرت وص��ب��يٍّ
ال��ق��َم��ْر ج��دُّ وَم��ن ال��ش��م��س أب��و َم��ن أٌب يُ��س��وِّْدُه ل��م ورف��ي��ٍع
اس��ت��َم��ْر ال��ن��ح��ُس وال ��ع��ُد ال��سَّ ع��ن��ده��ا ي��ُدْم ل��م وُدن��ي��ا ج��اٍر ف��ل��ٌك
ل��ل��ك��َدْر28 م��ج��اًال ال��ش��ي��ُب ف��ك��ف��ى ��ب��ا ال��صِّ ب��ل��ذَّات ال��ق��ل��َب روِّح��وا
��يَ��ْر29 ال��سِّ ف��ي م��ن��ه��ا ض��لَّ م��ا وان��ُش��دوا ب��ه��ا واس��ت��ش��ف��وا ال��ح��ك��م��َة ع��اِل��ج��وا
غ��بَ��ْر30 َم��ن ح��يٍّ��ا ع��لَّ��َم ربَّ��م��ا ق��ب��ل��ك��ُم َم��ن آداَب واق��رءُوا
��َوْر31 وال��صُّ ال��م��ع��ان��ي ف��ي َج��م��اٍل م��ن ل��ك��م ال��ل��ه ��ر س��خَّ م��ا واغ��ن��م��وا
أَُخ��ْر32 وآراٍب ل��ش��ه��اداٍت ال ال��ِع��ل��ِم ِل��ذاِت ال��ِع��ل��َم واط��ل��ب��وا
ال��ُع��ُص��ْر أس��ت��اذَ ال��ع��ل��ِم ب��ح��َر ص��اَر درِس��ِه ف��ي خ��ام��ٍل ُغ��الٍم َك��م
َح��َض��ْر ف��ي��َم��ن أو غ��اَب ف��ي��َم��ن ل��ي��س خ��اِم��ًال أم��س��ى ف��ي��ه وُم��ِج��دٍّ

∗∗∗

بفتح وَمطر، األرض. املطر يُصيب كما أصابه أي امليم: بضم الخري، وُمطر وآذاه. جَهَده به: ح برَّ 26

كاملطر. الخري عنه صدر أي امليم:
تهاونت. به: أزرت 27

وطيِّبوه. أنِعشوه أي القلب: روِّحوا 28

وهي سرية، جمع السني: بكرس السري، موضعه. يف اليشء ووضع وسداده، األمر صواب الحكمة: 29
الناس. بني سلوكه طريقة لإلنسان

مىض. َمن غرب: َمن 30

بذل. بغري وأخذه ة، مشقَّ غري من به فاز أي اليشء؛ غنم من اغنموا: 31
الحاجة. وهو أَرب، جمع آراب: 32

146



الطلبة انتحار

ال��بَ��َش��ْر يُ��رِض ول��م ال��ل��َه أس��َخ��َط ل��ُه ك��ان��ت ول��و ال��ن��ف��ِس ق��اِت��ُل
��َدْر33 وال��صَّ ب��إذٍن ال��ِورَد ج��ع��َل ال��ذي ال��ل��ه إل��ى ال��ع��ي��ِش س��اح��ُة
وق��َه��ْر ع��ل��ي��ه��ا ب��ال��م��وِت ق��اَم ِب��اس��ِم��ِه إال ال��ن��ف��ُس ت��م��وُت ال
اش��ت��ج��ْر34 ال��ج��م��ُع إذا ال��رَّوِع س��اع��َة ال��َف��ت��ى ب��ال��رُّوح يَ��س��م��ُح إن��م��ا
أُِج��ْر م��اَت وم��ن يُ��ح��َم��ْد يَ��ِع��ْش َم��ن م��ًع��ا وال��ف��خ��ُر األج��ُر ف��ه��ن��اك

عنه. الرجوع والصدر: املاء. بلوغ الورد: 33
هنا. املراد وهو الحرب، بمعنى ويأتي الفزع، الروع: 34
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عبثاملَشيب

أن��ص��اِر1 م��ن ب��م��ص��َر ل��ل��ن��س��اءِ ه��ل ��ف��وا وت��ع��سَّ ن��س��اءَه��م ال��رج��اُل ظ��ل��َم
األف��ك��اِر2 وص��ائ��ُب ال��ب��ي��اُن أي��ن ب��الؤك��م أي��ن ال��ُك��تَّ��اِب م��ع��ش��َر ي��ا
ج��داِر3 ب��غ��ي��ِر أخ��الٍق بَ��ن��ي��اُن ��ك��م ي��ه��مُّ ول��ي��س ع��ب��ٌث ��ك��م أيَ��ه��مُّ
األح��راِر4 ض��م��ائ��َر يُ��ث��ي��ُر ٌ ن��ب��أ ب��ي��نَ��ك��م ال��ح��رائ��ِر َض��ي��ِم ع��ل��ى ع��ن��دي
األس��ف��اِر ف��وائ��ِد ب��ع��ُض وال��ِع��ل��ُم م��س��اف��ًرا ع��ِل��م��ُت وم��ا رأي��ُت ��ا م��مَّ
ال��داِر»5 و«ِس��تِّ «ب��اح��ث��ٍة» ل��يَ��راِع وَم��ذه��ٌب ل��ل��ك��الم م��ج��اٌل ف��ي��ه

∗∗∗
ويَ��س��اِر6 َم��زارٍع أه��ُل م��ص��َر ِم��ن ُزْم��رٌة ال��س��ع��ادة داِر ع��ل��ى ك��ثُ��َرت
ِب��ِش��راِر7 وال ِب��ًغ��ى ص��اح��ب��اِت ال ت��ح��تَ��ه��م ن��س��اءٍ ع��ل��ى ي��ت��زوَّج��ون

يُنِصفوا. لم أو ظلموا، فوا: تعسَّ 1

االختبار. البالء: 2
الحائط. الجدار: اللعب. العبث: 3

وباطنه. اإلنسان قلب وهو ضمري، جمع الضمائر: ُحرَّة. جمع الحرائر: 4
مقاالٍت به تُذيِّل البادية» «باحثة اسم لنفسها اتخذت قد وكانت ناصف، ملك املرحومة هي باحثة: 5

يف مقاالت به تُذيِّل كانت اسٌم الدار: وست ونسوية. اجتماعية شئوٍن يف الصحف بواسطة تُذيعها كانت
أيًضا. الصحف

الِغنى. اليسار: متفرقة. الجماعة الزمرة: اآلستانة. هي السعادة: دار 6

الزنى. وممدود: مقصور والبغاء، البغى 7



الشوقيات

ُع��ق��اِر8 ��روِر ل��ل��سُّ ب��ك��أٍس ده��ًرا وس��َق��ي��نَ��ه��م ��ب��ا ال��صِّ ِن��َع��َم ش��اَط��ْرنَ��ه��م
ك��األس��واِر9 ال��ِع��رَض ال��ح��ائ��ط��اُت وب��ن��اِت��ه��م بَ��ِن��ي��ه��ُم ال��وال��داُت
ب��األذك��اِر ال��ل��ي��َل ال��ُم��ح��ِي��ي��اُت وم��ض��رَّة ل��ض��رٍَّة ال��ص��اب��راُت

∗∗∗
ن��ه��اِر10 ض��وءُ َف��وَدي��ه ف��ي وال��ش��ي��ُب َش��ي��بَ��ُه ي��ك��ت��ُم س��ب��ع��ي��ن ذي ُك��لِّ ِم��ن
واألوط��اِر11 ال��ه��مِّ ص��غ��ي��ُر ق��ل��ٌب س��ف��اه��ٍة غ��ي��َر ال��ش��ي��ِب ف��ي ل��ه ي��أب��ى
ل��دي��اِر ه��ًوى أو ب��أه��ٍل ب��رٌّ وال ِرف��ٌق وال َع��ط��ٌف ح��لَّ��ه م��ا
ِص��غ��اِر12 ب��م��ص��َر َح��َف��ٍد ع��ن أْل��َه��ت��ه ص��غ��ي��رٍة ال��الع��ب��اِت ف��ي ن��اه��ٍد ك��م
س��م��س��اِر13 إل��ى خ��اط��ب��ٌة دف��َع��ت��ه ج��والت��ه ف��ي راح أو غ��دا م��ه��م��ا
واألص��ه��اِر14 األزواِج ِل ب��ت��ب��دُّ وش��غ��لُ��ُه ب��ال��م��ت��اب ال��م��ش��اي��خ ُش��ْغ��ُل
ف��ِل��ألق��م��اِر15 ُخ��ِط��بَ��ت إن ك��ال��ش��م��س َط��ْف��ل��ٍة ف��ي ��ه ه��مُّ ع��اٍم ك��لِّ ف��ي
ال��ض��اري ال��غ��ل��ي��ُظ أيُّ��ه��ُم أدِر ل��م ث��الث��ٌة ال��وال��دي��ن ع��ل��ي��ه��ا ي��رُش��و
ب��األب��ك��اِر ��ي��ِب ال��شِّ زواَج ح��ت��ى ُم��ح��لَّ��ٍل غ��ي��ِر ك��لَّ ح��لَّ��ل ال��م��اُل
األح��ج��اِر م��ن ح��ج��ٌر ِس��ح��ِره ِم��ن ق��ل��بُ��ه��ا أمٍّ ف��ُربَّ ال��ق��ل��وَب َس��َح��ر

تُعاقر ألنها أو العقل، تعقر ألنها الخمر؛ والعقار: إيَّاه. ناصفه أي اليشء؛ شاطره من شاطرنهم: 8

تالزمه. أي البدن؛
ده. وتعهَّ حفظه أي اليشء؛ حاط من والحائطات: وبناتهن. أبنائهن والدات هن الالتي أي الوالدات: 9
من والذمِّ املدح محلُّ هو أو أمره، يلزمه َمن أو سلفه، أو نفسه، من اإلنسان يصونه ما هو والِعرض:

سور. جمع واألسوار: اإلنسان.
الرأس. ناصية هو وقيل األذن، ييل مما الرأس معظم وهو فود، تثنية الفودان: 10

جمع األوطار: األمور. معايل يطلب همة ذو أي همٌّ؛ رجٌل ويقال نفسه، يف اإلنسان به يهمُّ ما الهمُّ: 11
الحاجة. وهو وطر،

كالحفيد. الولد ولد وهو حافد، جمع الفاء: بفتح والحفد، ثديها. ارتفع الجارية الناهد: 12
النساء. من الرجال تزويج يف تتوسط َمن الخاطبة: 13

التوبة. واملتاب: الشيخوخة. أدركتهم َمن أي املشايخ: 14
الناعمة. الرَّخصة الطاء: بفتح الطَّفلة، 15
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امَلشيب عبث

وإس��اِر16 ُغ��رب��ٍة ف��ي ب��ه��ا ورَم��ت َم��ض��َج��ٍع ألش��أِم بُ��ن��يَّ��ت��ه��ا دف��َع��ت
ب��ال��ج��زاِر17 ال��ل��ه ش��رُع ك��ان م��ا ك��ذَب��ِت��ِه ُق��ل��ُت ب��ال��ش��رع وت��ع��لَّ��َل��ت
ب��ال��دي��ن��اِر وال��ُح��س��ُن ��ب��ا ال��صِّ ِب��ي��َع وإن��م��ا ال��ف��ت��اُة ت��ل��ك ُزوَِّج��ت م��ا
ع��اِر م��ن ب��ه ِق��ي��س��ا إن وال��رِّقِّ ب��ال��زن��ى م��ا ��ٌم ُم��ذمَّ ال��زواج ب��ع��ُض
األع��م��اِر ف��ي األزواِج ك��ك��ف��اءَة ك��ف��اءًة ال��زواج ف��ي أَر ل��م ف��تَّ��ش��ُت
وَّاِر ال��دَّ إل��ى «ال��ب��ال��ي» م��ن نُ��ِق��َل��ت ُك��لَّ��م��ا ال��َم��ح��اس��ِن ت��ل��ك ع��ل��ى أَس��ف��ي
ن��اِر م��ن وري��ُف��ه��ا م��ص��َر وِح��ج��اُب َج��ن��ٌة «ف��روٍق» ع��ل��ى ال��ِح��ج��اَب إن
وِخ��م��اِر18 ب��ب��رق��ٍع ال��س��ف��وِر ب��ع��َد ُروَِّع��ت ك��األِه��لَّ��ِة وج��وٍه وع��ل��ى
ال��ق��اِر19 ذَوِب ب��ِم��ث��ِل ال��ع��ن��اق ع��ن��د ُخ��ولِ��َط��ت ِم��س��ٌك وْه��ي ال��ذوائ��ب وع��ل��ى
األس��ح��اِر ف��ي ت��ه��بُّ ال��ش��ي��وخ ري��ُح أم��اتَ��ه��ا ال��ُم��ح��ِي��ي��اِت ��ف��اِه ال��شِّ وع��ل��ى
ِم��ح��ب��اِر20 وش��اط��ٍئ ال��ج��ب��اِل ب��ي��َن َخ��م��ي��ل��ٍة ك��لِّ ف��وَق ال��َم��ج��ال��ِس وع��ل��ى
ِب��س��واِر21 ش��ادنً��ا أو ب��ق��الدٍة ج��ؤذًرا تُ��ن��ِزُل م��ن��ه ال��زَّوارُق ت��دن��و
آذاِر22 ف��ي ك��ال��زَّه��ِر أل��وانُ��ه ت��ن��وََّع��ت ال��ح��ري��ِر أُُزِر ف��ي ي��رُف��ل��َن
ك��األوت��اِر23 ال��َج��ْرِس ال��ن��اط��ق��اُت ال��َم��ه��ا أم��ث��اُل ال��لَّ��ح��ِظ ال��ط��اه��راُت
ال��م��ق��داِر ي��ُد ت��ج��م��ُع��ه ربِّ ي��ا ب��ه ف��ُم��ْر ش��م��َل��ه��نَّ ف��رََّق ال��دَّه��ُر

األَرس. واإلسار: شؤًما. املضاجع أشدُّ أي مضجع: أشأم 16
عليه. كذبت أي وكذبته: واكتفى. به ى تلهَّ باليشء: تعلل 17

املرأة به تُغطِّي ما الخاء: بكرس والخمار، هالل. جمع واألِهلَّة: وجوه. عىل وأسفي أي وجوه: وعىل 18

رأسها.
بالزفت. ى يُسمَّ ما هو قيل والقار: الناصية. وهي ذؤابة، جمع الذوائب: 19

النبات الرسيعة األرض واملحبار: الشجر. الكثري املوضع وقيل امللتف، الكثيف الشجر الخميلة: 20

الحسنة.
الظبية. ولد والشادن: عينَيه. لجمال الحسان به تُشبَّه الوحشية، البقرة ولد الجؤذر: 21

وآذار: سرتك. ما كل وهو إزار، جمع واألزر: متبخرتًا. وجرَّها أطالها أي ثيابه؛ يف رفل من يرفلن: 22

املسيحية. السنة من الثالث الشهر
الصوت. والجرس: الوحشية. البقرة وهي مهاة، جمع املها: 23
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اهلول1 أبو

ال��ُع��ُم��ْر2 أق��ص��ى األرِض ف��ي وبُ��لِّ��غ��َت ال��ُع��ُص��ْر ع��ل��ي��َك ط��اَل ال��َه��ْوِل أب��ا
��َغ��ْر3 ال��صِّ ح��دَّ ج��اوزَت أن��ت وال َش��بَّ ال��دَّه��ُر ال ال��دَّه��ر ِل��دَة ف��ي��ا
��َح��ْر4 ال��سَّ وَج��وِب األص��ي��ِل ِل��ط��يِّ ال��رم��اِل م��ت��َن ُرك��وبُ��َك إالَم
��َف��ْر ال��سَّ ُغ��ب��اَر تُ��ل��ِق��ي ف��أي��ان ال��ق��روِن ف��ي ُم��ن��ت��ق��ًال تُ��س��اف��ر
ال��ُم��ن��ت��َظ��ْر5 ال��َم��وع��د ف��ي ت��زوالن ال��ج��ب��اِل وب��ي��َن َع��ه��ٌد أب��ي��ن��َك

القصيدة. بهذه رجل يُناجيه الهول، أبي تمثال عن افتتاحه يوم األزبكية حديقة مرسح يف الستار ُرِفع 1

طول ومعنى جمع، ال مفرد هنا فالُعُرص الدَّهر، والُعُرص: والُعْرص والِعْرص الَعْرص العرص: عليك طال 2

يف وبُلغت بقوله: التوكيد يف زيادة مع ذلك أوضح وقد طواًال. أعماًرا ر ُعمِّ أنه الهول أبي عىل الدهر
الُعْمر. يف لغة وامليم: العني بضم والُعُمر، العمر. أقىص األرض

ترى كما والبيت أوان. يف مًعا ُخلقتما توءمان، والدَّهر فكأنك وقرينه، الدَّهر أخا فيا الدَّهر: ِلَدة فيا 3

العمر. أقىص األرض يف بلغت أنك برغم أي الصغر: حدَّ جاوزت أنت وال البيان. وروعة اإلبداع يف آية
وسقطت واحدة، كلمة بناء فبُنِيَت االستفهامية، «ما» عىل دخلت الجر، حروف من إىل: ركوبك: إالَم 4
يفعلون وال وِممَّ، وفيَم بَم يف يفعلون وكذلك بها، املوصولة بإىل واعتداًدا للخفة، طلبًا «ما» من األلف
وإنه هذا ولَِمه. وفيمه ه وعمَّ إالمه فيقولون: بالهاء، هذا مثل عىل يِقف َمن العرب ومن الخربية، بما ذلك
متنقًال ويسافر والنهار، الليل يطوي الرمال، متن راكبًا الهول أبي تصوير رائع؛ بديٌع شعريٌّ َلتصويٌر

طي. معنى يف وَجوُب: واألدهار. القرون يف
اآلخر. اليوم يف أي يشء؛ كل يزول يوم املنتظر: املوعد يف 5



الشوقيات

ال��ض��َج��ْر6 غ��ي��ُر ت��ط��اول م��ا إذا ال��ب��ق��اءِ وراءَ م��اذا ال��ه��ول أب��ا
األَُخ��ْر7 وال��نُّ��س��وِر لُ��بَ��ٍد ع��ل��ى ِح��رص��ِه ف��ي ِل��لُ��ق��م��اَن ع��ِج��ب��ُت
ال��ِق��َص��ْر8 ل��تَ��ش��كَّ��ى تَ��ُط��ْل ل��م ول��و ال��ح��ي��اِة ل��ُط��وِل ل��ب��ي��ٍد وش��ك��وى

ُسلمى: أبي بن زهري قال السأم. غري املتطاول البقاء وراء ما يقول البقاء: وراء ماذا 6

يسأِم لك أبا ال َحوًال ثمانني يَِعش وَمن الحياة تكاليف سئمُت

ا فلمَّ لها، ليستسقي الحرم إىل وفدها يف عاد بعثته الذي أنه العرب وتزعم عادياء، بن لقمان هو لقمان: 7

بقاء أو القطر، يمسها ال وعر، جبٍل يف عفر، أظٍب من ُسمر، بقرات سبع بقاء بني لقمان ُخريِّ أُهلكوا،
السابع غري يبَق لم ا فلمَّ النسور. وآثر األبقار فاستحقر نرس؛ بعده خلف نرس أُهلك كلما أنرس، سبعة
قالوا: الدَّهر. بلسانهم: ولبد، لُبٌَد. هذا لقمان: فقال هذا. عمر إال عمرك من بقي ما عم، يا له: أٍخ ابُن قال
سنة، خمسمائة الفرخ فيعيش أصله، يف هو الذي الجبل يف حوبة يف فيجعله النَّرس، فرخ يأخذ وكان
الوضع ذلك يف فوضعه أخذه السابع، إال كلها هلكت حتى مكانَه، آخر أخذ مات فإذا أكثر، أو أقل أو

األعىش: قال لبد.» عىل األبد «طال فقالوا: امَلثل، به العرب فرضبت عمًرا؛ أطولها وكان لبًدا، اه وسمَّ
العمر يف لقمان ت خريَّ إذ ولقمان بكأسه قيال ألهيت الذي وأنت
نرس إىل خلوت نرس مىض ما إذا أنرس سبعة تختار أن لنفسك

الدَّهر؟ عىل النفوس تبقى وهل خلوٌد نسوره أن خال حتى ر فعمَّ

النابغة: وقال سنة، وخمسمائة آالف ثالثة — زعموا كما — لقمان فعاش
لبِد عىل أخنى الذي عليها أخنى احتملوا أهلها وأضحى خالءً أضحت

الكريم. القرآن يف املذكور الحكيم لقمان غري عادياء، بن لقمان وهذا
الجاهيل الشاعر ربيعة، بن لبيد وهو إلخ، … الحياة لطول لبيد لشكوى وعجبت أي لبيد: وشكوى 8

أوَّلها: التي املشهورة املعلقة صاحب املخرضم، اإلسالمي

فرجامها غولها تأبَّد بِمنًى فمقامها محلها الديار عفت

أوَل ومائة وخمسني سبع ابن وهو وقيل وأربعني، مائة ابن وهو مات أنه ُروي رين، املعمَّ من لبيد كان
يقول: حيث فذلك إليها، أملح التي شكواه ا أمَّ معاوية، خالفة

لبيُد؟ كيف الناس هذا وسؤال وطولها الحياة من سئمُت ولقد
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ال��ُم��ق��ت��ِدْر9 ِب��ص��ان��ِع��َك ل��ح��ق��َت ��ف��اِة ال��صَّ اب��َن ي��ا ف��ي��ك ُوِج��َدت ول��و
ال��َح��َج��ْر10 وتُ��ب��ِل��ي ل��ب��َس��ت��ُه إذا ال��ح��دي��َد ت��ُف��لُّ ال��ح��ي��اَة ف��إن

∗∗∗
ال��ِف��َك��ْر11 ف��ي��َك ��بْ��َل ال��سُّ ض��لَّ��ت ل��ق��د ال��ُم��ع��ِض��الِت ف��ي أن��َت م��ا ال��ه��ول أب��ا
ال��َح��َض��ْر12 ال��ظ��ن��وِن ِب��وادي وض��لَّ��ت ت��ك��وُن م��اذا ال��ب��دو ت��ح��يَّ��َرت
وال��بَ��َص��ْر13 ال��ِح��َج��ا ِم��ث��اَل وك��ن��ت ال��ُع��ن��ُف��واِن ص��ورَة ل��ه��م ف��ك��ن��َت
اس��ت��تَ��ْر14 ال��ظ��ن��وُن ع��ل��ي��ه أط��لَّ��ت ك��ل��م��ا ُح��ْج��ِب��ه ف��ي وِس��رَُّك
ال��ظُّ��ُف��ْر ذواِت م��ن ه��ي��ك��ٍل ع��ل��ى ال��رِّج��اِل رأِس غ��ي��ُر راَع��ه��م وم��ا
��َوْر15 ال��صُّ ِس��ب��اَع ع��ل��ي��ك تَ��واَل��وا ال��طِّ��ب��اِع ن��واح��ي م��ن روا ُص��وِّ ول��و

حياته. تطول أن عىل حرصه يف للقمان أعجب فإني الضجر، إال املتطاول البقاء وراء يكن لم إذا يقول:
حبَّ ألن تُطل؛ لم هي إذا شكاة أكثر كان محالة ال فإنه طولها، من وسئم الحياة ملَّ إن الذي وَللبيد

الطباع. يف مركوزة جبلٌَّة الحياة
صفاته. تندى ما فالن املثل: ويف شيئًا. يُنِبت ال الذي الصلد الحجر الصفاة: ابن يا الحياة. أي وِجَدت: 9

الحجر. من ألنه الصفاة؛ ابن الهول وأبو بسوء. أحد ينالهم ال أي صفاة. لهم تقرع ال الحديث: ويف
املوت. ألدركك أي إلخ: … لحقت

الوجه. هذا عىل إليها ُسِبق قد الديوان صاحب نظن ال التي املبتَكرة املعاني من الحياة: فإن 10

ى! ُمعمٍّ وأي املعضالت يف أنت معضلة أي ني خربِّ املعضالت: يف أنت ما 11

والبادي. حارضهم أمرك يف قاطبة الناس حار يقول ت: تحريَّ 12

مثال القوة. معاني من األسد صورة عىل ُصوِّر الذي جسمك عليه ينطوي ِلما العنفوان: صورة 13

والبرص الفطنة معاني من اإلنسان وجه صورة عىل ران املصوَّ ورأسك وجهك عنه ينمُّ ِلما والبرص: الحجا
باألمور.

ظالم. يف أمرك من والناس حجبه، يف مكتنٍّا رسك يزال ال ذلك ومع يقول: 14

ألن الظفر؛ ذوات من هيكل عىل رأسك كان أن منك الناَس ع يُروِّ أن ينبغي كان ما أي روا: صوِّ ولو 15

وقد بديع، َحسٌن معنًى وهذا وحوش. كأنهم عليك لتوالوا وطباعهم شيمهم نواحي من روا ُصوِّ لو الناس
النمري. كصايف وجٍه ُربَّ فيا بقوله: وأكَّده ُحسنًا زاده

155
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وال��نَّ��ِم��ْر16 ح��اِم��لُ��ه ت��ش��ابَ��ه ال��ن��م��ي��ِر ك��ص��اف��ي وج��ٍه ُربَّ ف��ي��ا

وخبثه بمكره املعروف الحيوان ذلك هو والنمر: الكثري. أو النامي، أو الري، يف الناجع املاء النمري: 16
وبني النمري بني الجناس من فيه ما يخفى وال الِحكم، وروائع الكلم جوامع من البيت وهذا ورشاسته.
القائل: يقول ما ذلك فمن واإلحصاء، العدُّ يُخطئه ما ويقاربه املعنى بهذا يتصل فيما وللشعراء النمر،

دويَّا داءً الضلوع تحت إن أناٍس من ترى ما يغرَّنْك ال

األبيوردي: ويقول

العلقُم الفعاِل ومن قوله من يُجتنى ى امُلصفَّ والعسُل يلقاك
األرقُم يثور كما عليك — فرٌص له عرَضت إن — ويثور الهوى يُبدي

الريض: الرشيف ويقول

َحسِن َمنظٍر عن سمٍج َمخٍرب كم صورتَه املرءِ دليَل تجعلنَّ ال

ويقول:
يتقوَّما أن العمر طول بعد أبى ُكعوبه زاغت كالرمح صاحٍب وكم
ما ُمتجهِّ باطنًا دوني وأدمج ُمتبلًِّجا ظاهًرا منه تقبَّلُت
مأتما اليوَم بيننا ما عىل أَقمُت ضمريه عن فته كشَّ أنني ولو

آخر: وقال
ألوانا ضلوعه تحت ويُِجنُّ بلسانه صادًقا ودٍّا يُعطيك

فراس: أبو وقال
ثياُب أجساِدهنَّ عىل ذئابًا أقلَّهم إال الناس هذا صار وقد

آخر: وقال
زرِع ذي غرِي منهُم بواٍد نزلت بَلوتُهم ا فلمَّ خريًا بهم ظننت
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يُ��ح��ت��َق��ْر17 وال ش��يءٌ ال��دَّه��ر م��ع يُ��س��ت��ق��لُّ ال ويْ��َح��ك ال��ه��ول أب��ا
ن��َق��ْر18 ف��ي��م��ا ع��ي��نَ��ي��ك ��َر ف��ن��قَّ ال��ص��ب��اِح ب��ِدي��ِك ده��ًرا ت��ه��زَّأَت
ال��ُح��َف��ْر ف��ي ِم��ن��ق��اُره وأْوَغ��ل ��واَد ال��سَّ وَس��لَّ ال��ب��ي��اَض أس��ال

تمام: أبو ويقول

األعظِم السواِد هذا يف فأَِجْله كله ظنك يسودَّ أن شئت إن
ِم متجهِّ باطٍن عن متبسًما ظاهًرا يُِعريك بَمن الصديق ليس

بعده. ملا كالتمهيد البيت وهذا قليًال. يَُعدُّ ال : يُستقلُّ ال 17

وإنه معروفة، فيه صياحها ناحية من الصباح وبني الديَكة بني والعالقة الزمن. يريد الصباح: ديك 18

خلقه، وتشويهه الهول بأبي الدهر عبث سبب جعل أن التعليل حسن بارع ومن جميل. شعريٌّ َلتَخيٌُّل
ثم له، اكرتاثه وعدم منه، وسخريته به، الهول أبي ُهزء هو سوادهما، وسلَّ عينَيه بياض أسال حتى
«ال اآلثار: بعض يف ورد إنه نقول الصباح ديك ِذكر وملناسبة هذا، الصباح. بديك الدَّهر عن تعبريه

املعتز: والبن الصالة.» إىل تدعو فإنها الديَكة؛ تسبُّوا
انتصَفا بعدما بالليل هاج هتَفا هاتٌف بالصبح برشَّ
وقفا منرب فوق كخاطٍب بنا هاج بالصبوح ُمذكِّر

أَسَفا الدُّجى عىل ا وإمَّ ـفجر الـ ِلَسنا ارتياحًة ا إمَّ ق صفَّ

وللمعري:

نائٌم وْهو الكرى َميَْت بها بعثَت صيحٌة أياديَك من ُعدَّت ديُك أيا
قائُم باملحلة رباح ابن أو ِمعرَي بن أوس الناس فقال هتفَت

يقول: أن إىل
الروائُم العاطفاُت َرئَمتك بها قادًرا هللاُ خاَطها ثياٌب عليك
ويُوائُم أمالكه به يُباهي هرمز كأنك معقود وتاجك

شائُم الدهَر لها ما برٍق كلمعِة قرَّة عند خبا ما سقٌط وعينك
الدعائُم حامِليها من قلقْت إذا دعامة القويم للدِّين ِزلت وما
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الشوقيات

ال��ب��ص��ْر19 َس��ل��ي��َب ال��ق��ي��ام ق��ط��ي��َع ال��َم��ح��ِب��َس��ي��ِن ذو ك��أن��ك ف��ُع��ْدَت
ال��بَ��َش��ْر ذن��وُب ي��َدي��ك وب��ي��ن ج��اِن��بَ��ي��َك ع��ل��ى ال��رِّم��اَل ك��أن
ال��َق��َدْر20 دي��دب��اُن أو األرِض ع��ل��ى ال��ق��ض��اءِ ل��واءُ ف��ي��ه��ا ك��أن��ك
��َط��ْر21 ال��سَّ ِخ��الَل ال��غ��ي��وِب َخ��ب��اي��ا يَ��رى رم��ٍل ص��اِح��ُب ك��أن��ك

∗∗∗
ال��ُع��ُص��ْر22 س��م��ي��ُر األواِن نَ��ِج��يُّ ال��زم��اِن ن��دي��ُم أن��ت ال��ه��ول أب��ا
ال��زَُّم��ْر23 ش��ْط��َر وج��َه��َك وولَّ��ي��َت آدٍم م��ن ذراَع��ي��ك ب��س��ط��َت
يُ��ح��ت��َض��ْر24 ع��اَل��ٍم ع��ل��ى وتُ��وِف��ي ي��س��ت��ِه��لُّ ع��اَل��ٍم ع��ل��ى تُ��ِط��لُّ
َغ��بَ��ْر25 َم��ن ُم��ش��يِّ��ع��ٌة وأخ��رى ل��ل��وج��وِد ب��دا َم��ن إل��ى ف��ع��ي��ٌن
ب��ال��َخ��بَ��ْر26 يُ��ؤت��َس��ى ف��ق��د وخ��بِّ��ْر ب��ال��ح��دي��ِث يُ��ه��ت��دى ف��ق��د ف��ح��دِّْث

سفًرا هللا لرسول يؤذِّن كان بالل، هو رباح: وابن الفتح. بعد بمكة هللا رسول مؤذِّن هو معري: بن أوس
الزنَدين بني النار من سقط ما والسقط: ويالئم. يوافق ويوائم: ولزمتك. عليك عطفت ورئمتك: وحًرضا.

الربد. والقرة: الوري. استحكام قبل
أي املحبسني؛ رهني املعري: العالء أبي عن يقال وكان فيه، يُحبَس الذي املوضع املحبس املحبسني: 19
الصباح ديك نقر أن بعد شاعرنا عدَّه الهول، أبو وكذلك محبس، يف عماه من فكأنه وبيته؛ عماه رهني

محبسني. يف وسكونه عماه من كأنه عينَيه
ومعناها والعني، الرقيب أي ذو؛ وبان العني، ديده ومعنى بان، ديده أصلها معرَّبة، فارسيٌة ديدبان: 20

بالحراسة. املكلَّف الجندي الخاص:
ظاهر. البيت ومعنى ونحوهما. والشجر الكتاب من الصف والسْطر السْطر، َطر: السَّ 21

نجيِّك.» وبموىس نبيك بمحمٍد «اللهم الحديث: ويف تُسارُّه، الذي فعيل، بوزن ، النجيُّ األوان: نجيُّ 22

لإلنسان. امُلحدِّث امُلناجي وهو
جميًعا. الناس هنا واملراد الناس، من الجماعة زمرة؛ جمع والزمر: القديم. قديم من أي آدم: من 23

الوالدة. عند وصاح صوته رفع أي بالبكاء؛ الصبي استهلَّ ِمن الدنيا، عىل يُقِدم يعني يستهل: 24

املوت. به نزل إذا واحتُرض فالن ُحرض ويُحترض:
والجالل. الروعة من َلُمشبَع البيت هذا وإنَّ مىض. َمن غرب: َمن ُمشيِّعة وأخرى 25

بعده. ملا كاملدخل هو البيت هذا فحدِّث: 26
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وال��ق��م��ْر27 ُم��ع��ت��ِزيً��ا ال��ش��م��س إل��ى ع��زِِّه ف��ي ف��رع��وَن ت��ب��ُل أل��م
األثَ��ْر28 ج��ل��ي��َل ال��ب��ن��اءِ رف��ي��َع األوَّل��ي��َن ف��ي ال��ح��ض��ارِة ظ��ل��ي��َل
ال��ثَّ��َم��ْر29 ل��آلخ��ري��ن وي��غ��رُس ل��ل��غ��اب��ري��َن األرض ف��ي ��ُس ي��ؤسِّ
ب��ال��ش��َرْر30 َس��ن��اب��ُك��ه��ا ت��رم��ي ـ��َز َق��ْم��ب��ي��ـ خ��يْ��ِل م��ن راَع م��ا وراَع��ك

ويل َمن كل عىل يُطَلق لقب وفرعون: واختربه. جرَّبه أي وابتالء بلًوا يبلوه باله فرعون: تبُل ألم 27
من ُمركَّبة الهريوغليفية يف أصلها وفرعون الرومان، مللوك وقيرص الحبشة، مللوك كالنجايش مرص، ُملك
قوي معبوٌد «راهو» أو و«راع» واحدة، كلمة فتكون الشمس، أي و«راع» كأل، التعريف أداة وهي «بي»
معناهما يف وما والجربوت العتوُّ كان هنا ومن الكون، عىل وإبقاءً بالحياة احتفاًظا يقاتل جبار، وحاكٌم
مرص، فراعنة جميع ولكن ُمعيَّنًا، فرعونًا بفرعون يقصد ال وإذن العرب؛ عند فرعون كلمة مدلوالت من
لكأنه حتى عزِّه، يف وهو فرعون الهول أبا يا تبُل ألم تقول معتزيًا: الشمس إىل الهول. أبو ابتالهم وقد
أكثر كان وقد وشاَكله، قاَربه يشءٍ إىل اعتزى َمن ألن والقمر؛ الشمس يناطح بحيث واملنعة العزِّ من
فلعله أصنامهم، من ألنهما القمر؛ وإيزيس الشمس، أوزيريس صورة تيجانهم عىل يضعون الفراعنة

واملنعة. العز معنى إرادة مع هذا إىل يشري
الكمال من كانت فرعون حضارة أن يريد به. يُستظلُّ دائم ظلِّ ذو ظليٌل مكاٌن الحضارة: ظليل 28

الحرض. يف اإلقامة وفتحها: الحاء بكرس والحضارة، وكنفها. ذُراها يف ويرتعون الناس، تُظلُّ بحيث
أهلها ألن بذلك يت ُسمِّ والريف؛ والُقرى املدن وهي والبادية، البدو خالف والحارضة: والحرضة والحرض

القطامي: قال قرار، بها لهم يكون التي الديار ومساكن األمصار حرضوا

ترانا بادية رجال فأي أعجبَته الحضارة تكن فَمن

املتنبي: وقال

مجلوِب غري حسٌن البداوة ويف بتطرية مجلوٌب الحضارة ُحسُن

التمدين. بمعنى هنا الحضارة ولكن
معنى يكون ثَم وِمن املايض؛ بمعنى ويكون الباقي، بمعنى فيكون األضداد، من الغابر للغابرين: 29

من ثمره يجنون ما لآلتني ويغرس والتماثيل، لهم اآلثار بإقامة املاضني ِذكر يُخلِّد فرعون أن إما البيت:
ويُثِمر. يُجدي ما كل لهم ويغرس س يُؤسِّ فرعون أن وإما إليها، وما والعرفان العلم دور

التي الدول من الُفرس أن ومعلوٌم العظيمة. الُفرس دولة س أسَّ الذي األكرب كورش ابن هو قمبيز: 30

األرسة أزماَن مرص غزو يف الُفرس أخذ املؤرخون: قال الدهر، من حينًا عليها واستولت مرص غَزت
لهذه الُفرس فأَعدَّ األرسة، هذه ملوك أحد الثالث» «أبسمتيك امللك ُويلِّ حني وذلك والعرشين، السادسة
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ال��ُم��ش��ت��ِج��ْر ب��ال��ق��ن��ا وآون��ًة ال��ب��الَد ت��غ��زو ب��ال��ن��اِر ج��وارُف
ال��نَّ��ِض��ْر31 ال��ش��ب��اب ف��ي ال��ُع��ال َق��ش��ي��َب ال��َم��ال ف��ي إس��ك��ن��دًرا وأب��ص��ْرَت

أبيه نفس تاَقت طاملا التي البالد لفتح جرَّار بجيٍش «قمبيز» َمِلكهم وجاء الكبرية، ات امُلَعدَّ الغزاة
أحد إن اإلغريق: مؤرخو يقول املنعة. يف غاية حصينًة ذاك إذ مرص وكانت إخضاعها، إىل «كورش»
بواسطتها يمكنهم التي الطُّرق أسهل عىل الُفرس ودلَّ واملرصيني، مرص خان الذي هو اليونانية، الجنود
وبعد بَرٍّا، مرص عىل الفارسية الجنود وزحفت بحًرا، (الفرما) «بلوز» مدينة فُهوِجمت البالد، يدخلوا أن
٥٢٥ق.م، سنة ذلك وكان أسريًا، أبسمتيك قمبيز وأخذ البالد، سقطت ومنف، بلوز جهتَي عنيفٍة مقاومٍة
ولكنه وتقاليدهم، دياناتهم يحرتم طيبة، معاملًة املرصيني وعاَمل حسنة، سريًة أيامه ل أوَّ قمبيز سار ثم
بيده وقتل فهدمها، والهياكل املعابد عىل فكرَّ فيها، وَمن البالد عىل وحنق النمر، جلد لهم لبس ذلك بعد
وملَّا ٥٢١ق.م، سنة الطريق يف مات فارس إىل عودته وعند الكبرية، االحتفاالت أحد أثناء أبيس العجل
لديانة كبريًا احرتاًما فأبدى قمبيز، أفسده ما يُصِلح أن وأراد مرص، زار األول» «دارا فارس ملك ويل
وشيَّد التجارة، وعضد الكربى، سيوة بواحة آمون للمعبود عظيًما هيكًال وشيَّد ومعبوداتهم، املرصيني
ما أيامه آخر املرصيون ورأى األحمر، والبحر النيل بني ما ل امُلوصِّ الخليج وفتح املدارس، من كثريًا
من الُفرس وطردوا طاعته، عن فخرجوا اإلغريق، مع حربه يف «مرتون» واقعة يف الخسائر من لحقه
طردهم حتى بها زالوا وما ثانية، مرص الُفرس غزا ثم ٤٨٦ق.م، سنة الوطنيني األمراء أحد بقيادة البالد

٤٠٥ق.م. سنة املرصيون
الُفرس اإلسكندر هزم أن بعد املؤرخون: قال العظيم، الفاتح املقدوني األكرب اإلسكندر هو إسكندر: 31
مرص، إىل قِدم ثم الشام، عىل استيالؤه تم وبذلك َعنوًة؛ فأخذها صور مدينة عىل زحف أسوس، واقعة يف
«بلوز» إىل اإلسكندر وصل فلما اإلسكندر. مع حروبهم بسبب منها حاميتها استدَعوا قد الُفرس وكان
والهوان الذل من الَقوه ولِما حكمه، عدالة عن سمعوه ِلما املرصيون؛ به ب رحَّ ٣٣٢ق.م، سنة (الفرما)
عىل يجرؤ لم الفاريس الوايل إن حتى عناء، دون ودخلها أبوابها، مرص له ففتحت الُفرس، حكم يف
آمون، معبد ودخل الكربى، آمون واحة إىل اإلسكندر سار ثَم وِمن برتحاب؛ منف يف وقابله مقاومته،
التقاليد ذلك مع يُهِمل ولم ملعبوداتهم، القرابني وقدَّم املرصيني ديانة فاحرتم آمون، بابن الكهنة به ولقَّ
— «راقودة» قرية أن اإلسكندر رأى وملَّا النظامية. واأللعاب املوسيقى مرص يف منها فأدخل اإلغريقية،
له جديدة حارضًة بجوارها أنشأ ق، ُموفَّ بحري موقع ذات — اإلسكندرية بقرب كانت صغرية قريٌة وهي
وكانت املرشق، يف األخرى فتوحاته إىل خرج مرص يف لإلسكندر األمر استوثق أن وبعد اإلسكندرية، هي
فذلك قليًال، إال — ترى كما — بمرص يُقم لم ونيًفا، سنة ٣٢ ذاك إذ عمره وكان ٣٢٣م، سنة وفاته

التايل: البيت يف يقول حيث

الزهر عمر امللك يف يعد فلم
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ال��زََّه��ْر32 ُع��ْم��َر ال��ُم��ل��ك ف��ي يَ��ْع��ُد ف��ل��م إك��ل��ي��لُ��ُه ِم��ص��َر ف��ي ت��ب��لَّ��َج
ال��َق��َص��ْر33 ب��م��ص��َر أذلَّ وك��ي��ف اس��ت��ب��دَّ ك��ي��ف ق��ي��ص��َر وش��اه��دَت
ال��ُح��ُم��ْر س��ْوَق ال��خ��الئ��َق وس��اق��وا أع��وانُ��ُه ت��ج��بَّ��َر وك��ي��ف
ال��ن��َف��ْر ك��ري��ِم ال��ف��ات��ح��ي��ن م��ن ال��ع��دي��ِد ب��ق��ل��ي��ِل اب��تُ��ل��وا وك��ي��ف
��ُرْر34 ال��سُّ وث��لَّ ال��ج��م��وَع وَف��لَّ ال��زُّج��اِج رْم��َي ق��ي��ص��َر ت��اَج رَم��ى
��َع��ْر35 ال��صَّ يُ��ِق��ي��م ال��زم��اَن ف��إن ل��ل��زم��اِن ط��اغ��ي��ٍة ك��لَّ ف��دَْع
وان��ت��ث��ْر36 ِس��ل��ُك��ه��ا َوَه��ى وح��ي��َن ن��ْظ��ِم��ه��ا ف��ي ال��دِّي��ان��اِت رأي��َت
ان��ح��س��ْر37 ف��ي��ه��ا ال��ط��ْرُف أَخ��ذَ إذا ك��ال��ب��روِج ل��ه��ا ال��ب��ي��وُت تُ��ش��اُد

عليها. الرومان استوىل أن إىل بها زالوا وما البطالسُة، مرص عىل اإلسكندَر وخلف
تاجه. إكليله: 32

تظهر الرومان دولة كادت ما املؤرخون: قال الرومان، ملوك لقب هذا قيًرصا أن أسلفنا قيرص: 33

مدَّة الدولتنَي بني ولبثت مرص، يف البطالسة وبني بينها تنشأ العالئق أخذت حتى األرض، ممالك بني
الرومان بمصادقة ابتدأت أطوار؛ عدَّة يف أثناءها تطوَّرت انقراضهم، إىل البطالسة مجد أيام من طويلة
٣٠ق.م سنة مرص عىل باستيالئهم انتهت ثم عليهم، السيطرة ثم لهم، حمايتهم إىل انتقلت ثم للبطالسة،
٦٧ من نحًوا امتد طويل، سيايسٍّ خموٍل عهِد يف عليها الرومان باستيالء مرص ودخلت أغسطس، عهد يف
لسدِّ رومية إىل وتصديرها الحبوب إلنتاج كحقٍل كانت بل التاريخ، يف يُذَكر يشءٌ فيها لها يكن لم سنة،
بن عمرو يد عىل ٦٤١م سنة بالعرب منهم هللا أدال حتى بمرص الرومان زال وما الخراج، من جزء أهم

الشاعر: قال األعناق، أي القرص: إلخ.» … العديد بقليل ابتُلوا «وكيف يقول: حيث فذلك العاص،

والقَرصُ الهاماُت تحتها حومة يف منكبه حذو إال الشمس تدلك ال

كرسها. الرسر: وثلَّ هزمها. الجموع: وفلَّ العاص. بن عمرو أصحاب وهم القليل، النفر هذا أي رمى: 34

القيارصة. عليها يجلس التي العروش هنا واملراد رسير، جمع والرسر:
قال الِكْرب، من أماله ه خدَّ ر صعَّ وقد ني، قَّ الشِّ أحد إىل الوجه يف وانقالب العنق، يف ميل الصعر: 35

س: املتلمِّ
فتقوَّما ِردئه من له أقْمنا ُه خدَّ ر صعَّ الجبار إذا وكنا

استقام. أي فقام؛ اليشء أقمت يقال الطغاة، يعدل الصعر: يُِقيم والزمان
وضعفها. قوَّتها حالتَي يف سلكها: وهى وحني نظمها يف 36

النظر. بلوغ أقىص عند يُحَرس والبرص ، َكلَّ انحرس: 37
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ال��ش��ج��ْر38 أص��وُل ت��ت��الق��ى ك��م��ا ال��ج��ب��اِل وُش��مَّ أس��اًس��ا تَ��الق��ى
��تُ��ْر39 ال��سُّ إل��ي��ه��ا ال��م��ل��وُك ت��خ��طَّ��ى َم��ق��اص��ي��ِره��ا خ��ْل��َف وإي��زي��ُس
ال��ُح��َج��ْر40 م��ن��ه��ا األرض ف��ي وتُ��ش��ِرُق ال��س��م��اءِ ص��ف��ح��اِت ع��ل��ى تُ��ض��يء
َع��ِس��ْر41 ن��ي��ٌر ال��ع��ق��ائ��ِد وب��ع��ُض ال��ع��اَل��م��وَن ِن��ي��ِره ف��ي وآب��ي��ُس

الجبال. رسوَخ راسخٌة أنها يريد التاءين. إحدى بحذف تتالقى، تالقى: 38

عوروس وأم نفسه، الوقت يف وزوجته أوزيريس أخت وهي املرصيني، قدماء معبودات من هي إيزيس: 39
من حينًا أوزيريس وزوجها أخيها مع مرص أمر وليت هذه إيزيس أن املرصيني قدماء يرى وهاريوقراط.
للشمس، رمز وأوزيريس للقمر، رمز عندهم أنها إيزيس تقاليد من ويُؤَخذ الزراعة، فيه ازدهرت الدهر

التاءين. إحدى بحذف تتخطى، أي «تخطى»: وقوله القمر. «إيزيس» ب يريد هنا ومن
يف «وترشق وقوله الحقيقي. السماء قمر بمعنى إيزيس؛ أي السماء»: صفحات عىل «تيضء قوله 40

عند وهو استخدام، الكالم يف يكون ذلك وعىل األرض. يف املعبود بمعنى القمر؛ أي الحجر»: منها األرض
أحدهما، ضمريَين بأحد يراد أو اآلخر، بضمريه يراد ثم أحدهما، معنيان له بلفظ يراد أن البيان علماء

الحكماء: معوِّذ كقول فاألول اآلخر؛ باآلخر ثم

غضابا كانوا وإن رعيناه قوٍم بأرِض السماءُ نزل إذا

البحرتي: كقول والثاني النبت. وبضمريه الغيث، بالسماء أراد فإنه

وقلوِب جوانح بني شبُّوه هُم وإن والساكنيه الغضا فسقى

جمع والُحجر: الشجر. أوقدوا أي «شبوه» قوله ويف املكان، «والساكنيه» قوله يف الغضا بضمري أراد فإنه
وغرف. كغرفة حجرة،

وقتله؛ الخري إله أوزيريس عىل أخريًا تغلَّب الرش إله «تيفون» أن رَووا أبيس، العجل هو وآبيس: 41

يعتقدون وكانوا الخلقي، والتوليد الخصب يُمثِّل عندهم العجل هذا وكان عجل، جسد روحه صت فتقمَّ
القمر، من وشعاع الشمس من شعاع بواسطة به حملت بقرة ابن هو روحه صته تقمَّ الذي العجل أن
مثلَّثة، أو مربَّعة، بيضاء سمٌة جبهته ويف اللون، أسود يكون فإنه جسده، يف ظاهرة عالماٌت وله
موت بعد العجل يجدون عندما الكهنة وكان لسانه، تحت خنفساء وصورة ظهره، عىل نرس وصورة
هيكل يف فيها يضعونه وكانوا هليوبوليس، إىل عظيم باحتفاٍل به ويسريون حربية مركبًة يركبون سلفه،
ويضعونه الِحداد، ثوب ويلبسون ينوحون موته عند األهايل وكان يوًما، أربعني للعبادة مفتوًحا يرتكونه
بإقامة وذلك النيل، ارتفاع عند سنة كل املقدَّسة بأيامه باالحتفال يقومون وكانوا ا، جدٍّ ثمني تاووٍس يف
يف التماسيح. غضب إلخماد النيل يف الذهب من إناءً الوقت ذلك يف يطرحون وكانوا واألفراح، الوالئم
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س��َق��ْر وتُ��خ��ش��ى ال��ن��ع��ي��ُم ويُ��رج��ى األم��وِر ُم��ع��ِض��الُت ب��ه تُ��س��اُس
ش��ع��ْر م��ا ال��ُم��دى أخ��ذَتْ��ه ول��و ب��ه إال ال��ق��وُم ي��ش��ُع��ُر وال
َرْر42 ال��دُّ ف��ي��ه أح��م��ُد ص��اَغ وإن ل��ه َع��ب��ًدا ال��ِم��س��ِك أب��و يَ��ِق��لُّ
ال��ُغ��َرْر43 وال��وص��اي��ا ال��ع��ص��ا ون��وَر وت��اب��وتَ��ُه م��وس��ى وآنَ��س��َت
ال��َخ��َف��ْر44 ذي��َل ت��ج��م��ع وم��ري��ُم ال��ح��ي��اءِ رداءَ يَ��لُ��مُّ وع��ي��س��ى
��َوْر45 ال��سُّ وي��ح��دو ال��ك��ت��اَب ويُ��زِج��ي ��ح��اَب ال��صِّ ب��م��ص��ر ي��س��وُق وع��م��ٌرو
ُع��َم��ْر46 وأخ��رى ال��م��ل��وِك ودن��ي��ا ��الَل وال��ضَّ ال��ُه��دى رأي��َت ف��ك��ي��ف
ال��َف��َج��ْر47 ع��ه��َد ال��م��ق��وق��ِس وأْخ��ذَ ال��ُف��ج��وِر ع��ه��َد ال��ُم��ق��وق��ِس ون��بْ��ذَ
َس��َف��ْر48 ��ا ل��مَّ ال��ه��داي��ة ب��ص��ب��ح ال��ض��الِل ظ��ل��م��اِت وت��ب��دي��َل��ه
األَُس��ْر49 ب��ال��والءِ أُلِّ��َف��ت ك��م��ا وال��م��س��ل��م��ي��َن ال��ِق��ب��َط وت��أل��ي��َف��ه

تحت فالن يقولون: وهم بأداتها، بالحراثة املقرونني الثوَرين عنق عىل املعرتضة الخشبة هو النري نريه:
واالستخذاء. الخضوع يريدون فالن، نري

املتنبي. الطيب أبو وأحمد: اإلخشيدي. كافور املسك: أبو 42
والوصايا اآليات من منها كان وما موىس وعصا النيل. يف به وُقِذف موىس فيه ُوِضع الذي التابوت: 43

فيه. اإلفاضة إىل بنا حاجة فال معروف أولئك كل العرش،
العذراء. ذلك يف ومثله للحياء، األعىل امَلثل وهو عيىس وشاهدت يقول: الحياء: رداء يلمُّ وعيىس 44

وآياته. هللا كتاب ويُزِجي مرص، لفتح املسلمني يسوق إذ العاص بن عمرو رأيت وقد يقول وعمرو: 45

دنياه أي عمر؛ وأخرى املسلمني هدى بني ما فرق رأيت كيف الهول أبا يا ْني خربِّ يقول رأيت: فكيف 46

— وأرضاه عنه هللا ريض — الفاروق أيام ماثًال كان ما كل من إليه وما اإلصالح، يف األخرى كأنها التي
إليهم. ومن والروم والُفرس القيارصة من امللوك ودنيا الضالل بني وما

ِقبل من بمرص اإلداري والحاكم باإلسكندرية، امللكانية الطائفة بْطريق سريوس، هو املقوقس: 47

قرقفت، بن املقوقس ى يُسمَّ أنه املقريزي: ويف عهده، يف مرص العاص بن عمرو فتح والذي الرومان،
املعايص يف اإلرساف عهد ، السويِّ الرصاط عن االنحراف عهد الفجور: عهد سريوس. عن محرَّف ولعله
عهد النور، عهد العميم، الخري عهد أي الفجر: عهد املقوقس. به استبدل الذي الرومان عهد واآلثام،

الفتح. طريق لهم وعبَّد املسلمني ماَأل إذ اإلسالم؛ عهد واإلصالح، التُّقى
أضاء. وأسفر الصبح سفر سفر: ملَّا قبله. البيت معنى يف وتبديله: 48

األدنَون. ورهطه عشريته الرجل وأرسة األرسة، جمع واألرس: املقوقس. أي وتأليفه: 49
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ال��ِع��بَ��ْر50 إح��دى وف��اؤك ل��ك��ان آي��ًة ت��ك��ن ل��م ل��و ال��ه��ول أب��ا
ال��ُح��َف��ْر51 تَ��ري��م ال ك��ث��اك��ل��ٍة ال��وق��وَف ال��ه��رَم��ي��ن ع��ل��ى أَط��ل��َت
ال��نَّ��ِخ��ْر52 ال��رم��ي��ُم ي��ع��وُد وك��ي��ف ع��ودًة ِل��ب��اِن��ي��ه��م��ا ��ي تُ��رجِّ
ال��نَّ��َه��ْر53 ف��ض��اءَ ب��أخ��رى وت��رم��ي ال��دي��اِر ِخ��الَل ب��َع��ي��ٍن ت��ج��وس
ال��دث��ْر54 وال��خ��م��ي��َس ال��ق��ن��ا وُس��ْم��َر ال��ظُّ��ب��ا ِب��ي��َض ب��م��ن��ف��ي��َس ت��روُم
ال��َخ��َط��ْر ال��ج��ل��ي��َل ال��ف��ن��وِن وع��ه��َد ال��ج��الِل ال��خ��ط��ي��َر ال��ع��ل��وِم وَم��ْه��َد

اآليات. إحدى العرب: إحدى 50
منك، وفاءً الهرمني عىل الوقوف إطالتك يف إنك يقول كثاكلة: الهول. أبي لوفاء بيان إلخ: … أطلت 51
والحفر: تربح. ال أي تريم: وال ولدها. فقدت التي هي والثاكلة تُزايله، وال قربه تربح ال ولدها كثاكلة

القرب. هنا بها واملراد األرض، يف يُحَفر ما وهي حفرة، جمع
الهرمني. لباني أي لبانيهما: 52

النيل. نهر يعني األنهار؛ واحد والنْهر: والنََّهر وتتخلل. تطوف تجوس: 53

ملك عاصمة هي رهينة: وميت البدرشني، اليوم وموضعها منف، ومنفيس: وتطلب. تنُشد تروم: 54

شاعرنا: قال كما وكانت املالكة، األرسة س مؤسِّ «مينا» هو بناها والذي الفراعنة،

الخطر الجليل الفنون وعهد الجالل الخطري العلوم ومهد

الكالم يف تقدِّم أن وهو البديعية، نات املحسِّ من هذا والعكس العكس، من البيت هذا يف ما يخفى وال
الحمايس: قول مثل قدَّمت، ما ر وتؤخِّ رت أخَّ ما فتقدِّم تعكس، ثم جزءًا،

سودا البيض وجوههنَّ وردَّ بيًضا السود شعورهن فردَّ

الطيب: أبي وقول

مجده قل مَلن الدنيا يف مال وال ماله قلَّ مَلن الدنيا يف مجد فال

اآلخر: وقول
األعمار دونها وتُنَرش تُطوى مناهيل لألنام الليايل إن
ِقصار الرسور مع وطوالهن طويلة الهموم مع فِقصارهن
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ان��دث��ْر55 م��ا َم��ح��اس��ن��ه��ا أَج��دُّ ق��ري��ٍة س��وى ت��س��ت��ب��ي��ُن ف��ال
تَ��ُدْر ل��م ب��ه��ا دارت األرُض إذا ال��ج��م��وِد ف��ي إلغ��راِق��ه��ا ت��ك��اُد
��يَ��ْر56 ب��ال��سِّ اق��ت��َدت ال��ف��روع ب��أن األص��وَل ع��نَّ��ا يُ��ب��لِّ��غ َم��ن ف��ه��ل
ال��م��دََّخ��ْر ال��غ��ال��َي ل��ه��ا وُس��ق��ن��ا ال��ُع��ال ِح��س��اَن خ��َط��بْ��ن��ا وأنَّ��ا

الحضارة تلك فقدت وقد بك كأني إذ األوفياء؛ َألوىف الهول أبا يا إنك يقول: الكثري. الجيش الدثر: الخميس
وذهب ذهبت ثم الذهبي، عرصها وشاهدت الدَّهر، من حينًا بها تحلَّيت التي الزاهرة، واملدنيَّة الباهرة،

وحيًدا. منفرًدا وأصبحت أهلوها،

سامر بمكة يسمر ولم أنيس الصفا إىل الحجون بني يكن لم كأن

أن وجدها عليها فأبى وحيدها، فقدت الثَّكول شأن الهرمني، عىل الوقوف تُطيل أن إال وفاؤك عليك فأبى
وتنُشد الساميات، املعاني تلك معها تعود عودة الهرمني ِلباني ي تُرجِّ هذا وقوفك يف وكأنك قربه، تريم
الفنون وعهد والعرفان، العلوم وعهد والسلطان، والعظمة القوة عهد — كثب عن منك وهي — بمنفيس
هذه منفيس من عينك تقع وال ذلك، من شيئًا تصيب فال الخايل، الزمن يف رأيت ا ممَّ الجالل الخطري
فرتى تُدر، لم بها دارت األرض إذا الجمود يف إلغراقها تكاد عَفت، قد ودمنة اندثرت، قد قرية عىل إال
ثم الشعري، والتخيُّل اإلبداع يف آية شعرية صورة هذا، وقوفه يف الهول أبي صورة األبيات هذه يف
وجاَور ها، أَمَّ فقد جرم وال والتمدين، الحضارة مهد كانت مرص وأن املرصيني، عظمة وصف فيها ترى
شيوخ من وإقليدس وأفالطون وفيثاغورس عني، املترشِّ كبار من وصولون ليكرغ أمثال لالستفادة فيها
َمن فهل …» ذلك: بعد قال هنا ومن منها، واإلفادة فيها للمجاورة الغرب بالد اليوم تُؤمُّ كما الفلسفة،

األصول؟» عنَّا يبلِّغ
وهو محاسنها، أجدَّت البوايل املندثرة ورسومها الدوارس طلولها إن يقول اندثر: ما محاسنها أجد 55

نواس: أبي قول إىل ينظر ولعله عجيب، دقيٌق معنًى

نسيِم وِطيِب أقَوت ما طول عىل رسوِم ُحسَن تزداد دمن ِلَمن
نعيِم ثوَب األقواء عىل لبسن كأنما حتى عنهن الِبىل تجاىف

هو وأجلَّه، القرية هذه من بقي ما أجدَّ إن أي خربًا؛ اندثر» و«ما مبتدأً، «أجدُّ» يكون أن ويجوز هذا
الدوارس. آثارها

حذت رَي: بالسِّ واقتدت الجيل. هذا أبناء املرصيني نحن الفروع: وصف. الذين وآباؤنا أصولنا األصول: 56
بعد. ه قصَّ ما اآلونة هذه يف منَّا كان إذ أصولها؛ حذو
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ال��م��ؤت��م��ْر57 إل��ى ن��زْل��ن��ا وأنَّ��ا األم��وِر ِغ��م��اَر رِك��بْ��ن��ا وأنَّ��ا
ال��ن��َظ��ْر58 ب��ع��ي��ِد أري��ٍب وك��لِّ ال��ل��داِد ش��دي��ِد ُم��ِب��ي��ٍن ب��ك��لِّ
وان��ت��ش��ْر59 دون��ه َدُم��ه��ا ج��رى ��ٍة أُمَّ ف��ي ب��ال��ح��قِّ تُ��ط��اِل��ب
ت��ف��ت��خ��ْر60 ب��دس��ت��وره��ا ول��ك��ن ب��أس��اط��ي��ل��ه��ا ت��ف��ت��خ��ر ول��م
يَ��ِط��ْر ل��م َم��ن غ��ي��ُرك ي��ب��َق ول��م يَ��ِح��ْف ل��م م��ن غ��ي��ُرك ي��ب��َق ف��ل��م
ال��َح��َج��ْر ح��ت��ى ف��ي��ه م��ا ت��ح��رَّك ال��زم��اُن ه��ذا ال��ه��ول أب��ا ت��ح��رَّْك

بلسانه: وينطق التمثال وراء يختفي كان آَخر أجابه ها أتمَّ ا فلمَّ

ال��َق��َدْر والن ال��زم��اُن وداَن اآلواُن آَن ال��ه��ول أب��ي نَ��ِج��يَّ
ال��َح��َج��ْر ِم��ث��ُل ال��َع��ذَْب ُ يَ��خ��ب��أ وال ي��س��ت��ُق��وَن م��ا ل��ق��وِم��ك خ��بَ��أُت
األثَ��ْر م��ن��ه��ا ال��ت��واب��ي��ِت وع��ن��َد ب��أع��ي��ان��ه��ا ال��م��ل��وُك ف��ِع��ن��دي
ال��ُم��ن��ت��َظ��ْر ال��َف��َل��ُق ه��و وه��ذا ال��رج��اءِ ُص��ب��ُح ال��ي��أِس ظ��ل��م��َة م��ح��ا

النشيد: هذا وأنَشدا أماَمه، َمثُال وفتاة، فتًى عن الهول أبي صدُر انشقَّ ثم

م��اض��ي��ن��ا َم��ح��اس��َن ونُ��ِع��ي��د ب��وادي��ن��ا نَ��س��ود ال��ي��وم
ويَ��ف��دي��ن��ا نَ��ف��دي��ه وط��ٌن ب��أي��دي��ن��ا ال��ع��زُّ وي��ش��ي��ُد
نُ��ش��يِّ��ُدُه ال��ل��ه وب��َع��ي��ِن نُ��ؤيِّ��ُدُه ب��ال��ح��قِّ وط��ٌن
وَم��س��اع��ي��ن��ا ب��م��آث��ِرن��ا ونُ��زيِّ��نُ��ُه ��نُ��ه ونُ��ح��سِّ
وِم��ن��ب��ُرُه ال��ده��ِر وس��ري��ُر وُع��ن��ص��ُرُه ال��ت��اري��خ ِس��رُّ

األوروبية الحرب انتهاء أثر عىل ُعِقد الذي الصلح مؤتمر املؤتمر: غمرة. جمع شدائدها، األمور: غمار 57

املرصي. الوفد شخص يف إليه فزعنا الذي ١٩٢٠م، سنة العامة
النظر. البعيد العاقل واألريب: يُغَلب. ال الذي والجدل الخصومة الشديد أي اللداد: الشديد 58

الحق. هذا دون ودونه: الفروع. أي تطالب: 59

تعتز ولكنها ذلك، إىل وما وأسطول جيش من املادية بقوَّتها تعتز لم ذلك مع إنها أي تفتخر: ولم 60

كيانها. به إال ليس الذي الطبيعي بحقها
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ري��اح��ي��ن��ا اآلب��اءُ وك��ف��ى وك��وثُ��رُه ال��ُخ��ل��د وِج��ن��اُن
��اَج��ا وهَّ ع��رًش��ا وُض��ح��اه��ا ت��اَج��ا ل��ه ال��ش��م��َس ن��تَّ��خ��ذُ
أوال��ي��ن��ا ك��ان وك��ذل��ك أب��راَج��ا ��ؤَدِد ال��سُّ وس��م��اءَ
وال��ه��رُم ي��ل��ح��ُظ وال��ك��رن��ك واألُم��ُم يَ��راُك��م ال��ع��ص��ُر
يَ��ب��ن��ي��ن��ا ِل األوَّ ك��ِب��ن��اءِ ِه��َم��ٌم أال األوط��اِن أَبَ��ِن��ي
ول��ل��َع��ْل��يَ��ا ال��َم��ج��ِد ألث��ي��ِل س��ع��يَ��ا س��ع��يً��ا أب��ًدا س��ع��يً��ا
ال��دي��ن��ا ه��ي م��ص��َر ول��ن��ج��ع��ْل ال��دن��يَ��ا ه��ي ِم��ص��َر ول��ن��ج��ع��ْل

167





النحل مملكة

��رة ُم��ؤمَّ ب��ام��رأٍة ُم��َدبَّ��رة م��م��ل��ك��ٌة
ال��س��ي��ط��رة ع��بءَ ـ��نَّ��اع ��ـ وال��صُّ ال��ُع��م��اِل ف��ي ت��ح��م��ُل
َق��ي��َص��رة ع��ل��ي��ه��م ـ��وَن يُ��ولُّ��ـ ل��ُع��م��اٍل ف��اع��َج��ْب
ُم��غ��بِّ��رة1 ذكَّ��ارٌة راه��ب��ٌة تَ��ح��ُك��م��ه��م
��رة ُم��ش��مِّ س��اِق��ه��ا ع��ن ُزنَّ��اَره��ا ع��اق��دٌة
ِم��ئ��َزرة وارت��َدت��ه ِن ب��األرج��وا تَ��ل��ثَّ��َم��ت
ُم��ط��يَّ��رة ش��رارٌة ك��أن��ه��ا وارت��ف��َع��ت
��رة2 ُم��س��مَّ ك��أن��ه��ا ت��خ��ت��ل��ْج ل��م ووق��َع��ت

∗∗∗
رة ُم��ص��وَّ ُخ��لُ��ٍق ِم��ن ض��ع��ي��ف��ٌة م��خ��ل��وق��ٌة
خ��ط��َرْه أج��لَّ وم��ا ُم��ل��َك��ه��ا أق��لَّ م��ا ي��ا
دبَّ��رْه ع��ق��ٍل ب��أيِّ ب��ِه ال��ن��ح��َل س��اِئ��ِل ِق��ف
ج��وه��رة ك��ال��ع��ق��وِل ـ��َي وْه��ـ ب��األخ��الِق يُ��ج��بْ��َك
ال��ُم��ف��كِّ��رة ال��ُق��وى تُ��غ��ِن��ي م��ا األخ��الق ُق��وى تُ��غ��ِن��ي
ال��ح��ش��رة ح��ت��ى ش��اءَ َم��ن ب��ه��ا ال��ل��ه وي��رف��ُع

بالقراءة. الصوت ترديد التغبري: 1
االضطراب. االختالج: 2



الشوقيات

∗∗∗
تَ��ب��ِص��رة ل��ق��وٍم ـ��ح��ِل ال��نَّ��ـ م��م��ل��ك��ة ف��ي أَل��ي��َس
وَم��ْج��َدرة3 ��ٍة ب��ه��مَّ أه��لُ��ُه بَ��ن��اه ُم��ل��ٌك
تَ��رْه ل��م ال��ي��َدي��ن ـ��اَل ب��طَّ��ـ ف��ي��ه ال��ت��م��س��َت ل��و
ُم��ن��ذَرة غ��ي��َر ف��ي��ه َل��ى ال��ُك��س��ا تُ��ن��ف��ى أو تُ��ق��تَ��ُل
��رة م��وقَّ ق��وم��ه��ا ف��ي ق��ي��ص��رة ف��ي��ه تَ��ح��ُك��م
م��ح��رَّرة ُح��ك��ِم��ه��م ِد وق��ي��و ال��رج��اِل ِم��ن
ال��بَ��ررة ال��ب��ن��ي��َن ك��ان��وا ول��و ال��ق��وَم تُ��وِرُث ال
ل��ل��ذََّك��رة4 ال س��ت��ور ال��دُّ ف��ي ل��إلن��اِث ال��ُم��ل��ُك
ل��ن��يِّ��رة ه��اَل��ِت��ه��ا ع��ن ت��ن��زُل ن��يِّ��رٌة
��رْه5 وال��شَّ ال��رج��اِل ف��ي َع ال��طَّ��م��ا تَ��خ��ش��ى تُ��رى ف��ه��ل
ال��ُم��ص��يَّ��رة ب��ال��َه��َم��ِج تَ��الع��ب��وا ف��ط��اَل��م��ا
ق��ن��ط��رة ال��ظ��ه��وِر إل��ى غ��ف��ل��تَ��ه��ا وع��ب��روا
ال��م��ق��درة ولُ��ؤُم ـ��ِع��ِف ال��ض��ـ ك��رُم ال��رج��ال وف��ي
أثَ��رة م��ن وراءَه��ا وم��ا ال��رأي وف��ت��ن��ُة
ُم��خ��ِدرة6 َل��ب��اٌة َح��ي��ه��ا َج��ن��ا ف��ي ول��ك��ن أن��ث��ى
ك��دَّرْه َم��ن ط��اردٌة َح��وِض��ه��ا ع��ن ذائ��دٌة
ب��ال��ح��بَ��رة وادَّرَع��ت إب��رتَ��ه��ا ت��ق��لَّ��َدت
ب��أن��ق��رة رابَ��َط��ت ق��د تُ��رك��يَّ��ٌة ك��أن��ه��ا
ُم��ع��س��ِك��رة ك��ت��ي��ب��ٍة ف��ي «ج��انْ��درُك» ك��أن��ه��ا
��رة ال��ُم��ن��مَّ ال��ُخ��ُش��ِن ِد ب��ال��ج��ن��و ال��ُم��غ��ي��َر تَ��ل��ق��ى

به. جدير أي ذلك: مجدرة األمر هذا يقال 3

الذكور. الذكرة: 4

الطمع. الطماع: 5
اللبؤة. اللباة: 6
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َج��َس��رة7 ال��ب��ال��غ��ي��ن ِش��كَّ��ًة ال��س��اب��غ��ي��ن
ِم��ئ��ب��رة8 ون��ف��َض��تْ��ه��م ُج��ع��ب��ٌة ن��ث��َرتْ��ه��م ق��د
ال��م��ج��رَّرة ف��ِب��ال��ق��ن��ا ي��ذُد أو ُم��ل��ًك��ا يَ��ب��ِن َم��ن
ث��رث��رة األم��وُر ل��ي��س ��ٌة ِه��مَّ األم��وَر إن
��رة ال��ُم��ن��شَّ أل��وي��ِة ال��ـ ذُرا ف��ي إال ال��م��ل��ُك م��ا
َق��س��َورة9 إال ي��ح��م��ي��ه ال ك��ان ُم��ذ ع��ري��نُ��ه
ال��م��ذكَّ��رة ـ��َم��خ��ال��ِب وال��ـ ال��زُّْرِق ال��نُّ��ي��وِب َربُّ

∗∗∗
��رة ُم��ع��مِّ ُم��ص��ِل��ح��ٌة ع��ام��ل��ٌة م��ال��ك��ٌة
أثَ��رْه تَ��س��ت��ب��ي��ُن ال أت��ب��اع��ه��ا ف��ي ال��م��اُل
ث��م��رة ِم��ن ل��ه أص��ًال ب��ي��ن��ه��م ي��ع��رف��ون ال
أك��ثَ��رْه ال��ب��الءِ م��ن ع��َرف��وا ع��َرف��وه ل��و
م��س��يِّ��رة ألم��ره��م ن��ق��اب��ًة واتَّ��خ��ذوا
��رْه وط��هَّ ُم��ل��َك��ه��م ـ��ُه ع��ن��ـ ن��زَّه َم��ن س��ب��ح��ان
��رة م��س��خَّ ع��ام��ل��ٍة ب��ُح��رٍَّة وس��اَس��ه
ُم��ن��ح��ِدرة م��ع��م��ٍل م��ن َم��ع��م��ٍل ف��ي ص��اع��دٍة
َدْس��ك��رة10 ع��ن ص��ادرٍة �رًة �ك� َدْس� واردٍة
ال��م��ب��كِّ��رة11 ع��ص��ائ��ب ال��ـ تَ��س��ت��ن��ه��ُض ب��اك��رٍة
ال��َم��َه��رة ال��ُم��ح��ِس��ن��ي��ن ـ��َن ال��ط��ائ��ع��ي��ـ ال��س��ام��ع��ي��ن
أْس��ُط��رْه أق��ام أو ءَ ال��ِب��نَ��ا خ��طَّ َم��ن ك��لِّ م��ن

الجسارة. والجرسة: السالح. الشكة: 7
اإلبرة. بيت املئربة: 8
األسد. القسورة: 9

القرية. الدسكرة: 10
عصابة. جمع العصائب: 11
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رْه12 ق��وَّ أو س��دَّه أو ع��ق��ِدِه أص��َل ش��دَّ أو
ال��م��ج��دَّرة13 ج��دراِن��ه ع��ل��ى ب��ال��م��اءِ ط��اَف أو

∗∗∗
ُم��وَق��رة وت��ج��يءُ ًف��ا ِخ��ف��ا ال��ن��ح��ُل وت��ذه��ب
رة ال��م��ن��وَّ ـ��خ��م��ائ��ِل ال��ـ ِم��ن ال��ش��م��ِع ج��وال��َب
ال��ش��يِّ��رة14 ال��ري��اِض زه��ِر ِم��ن ال��م��اِذيِّ ح��وال��َب
ُم��زرَّرة ال��َج��ن��ى ع��ل��ى ُج��ي��وبُ��ه��ا م��ش��دودٌة
ال��ُم��ق��طِّ��رة ال��ع��س��ِل ُة أدا ُخ��رط��وٍم وك��لُّ
بُ��َرة15 ��ه��ِد ال��شَّ م��ن ف��ي��ه ق��ان��ٍئ أن��ٍف وك��لُّ
األَدِورة16 خ��الَل ج��اَس��ت ب��ه ج��اءَت إذا ح��ت��ى
ال��ُم��ح��َض��رة17 ال��دِّن��اِن ف��ي ف ��ال ك��ال��سُّ وغ��يَّ��بَ��ت��ه
��رة ُم��ق��صِّ أم��ان��ٍة ع��ن ال��ن��ح��َل رأي��َت ف��ه��ل
َزَه��رة اس��ت��ع��ارت أو بَ��ق��ل��ٍة م��ن اق��ت��رَض��ت م��ا
ب��ُس��كَّ��رة ُس��كَّ��رًة ب��ه ال��ن��اس إل��ى أدَّت

مستديًرا. خرًقا وسطه من قطعه اليشء: قور 12

املشيَّدة. أي املجدَّرة: 13
الحسنة. الجميلة والشرية: العسل. املاذي: 14

األنف. يف الحلقة الربة: 15
هنا. الخاليا بها يُراُد الديار، األدورة: 16

الخمر. أفضل الف: السُّ 17
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األمحر اهلالل يفسبيل

وس��طِّ��ِر ال��م��ح��س��ن��ي��َن ث��واَب واك��ت��ْب وك��بِّ��ِر ال��س��م��اءِ ف��ي ه��لِّ��ْل ج��ب��ري��ُل
ل��ُم��وِس��ِر ال��رخ��اءِ ف��ي م��زي��ًدا واط��ل��ْب ال��ِغ��ن��ى ت��ك��رُِّم��ِه ع��ل��ى ل��ل��ف��ق��ي��ِر س��ْل
وي��ن��ص��ِر ال��ه��الِل أَُم��ِم ع��ل��ى ي��ف��ت��ْح ِش��ع��اَرُه ال��ه��الَل ج��َع��َل ال��ذي وادُع
ال��ُم��س��ت��م��َط��ِر ذل��ك ف��ي ب��ه��م واق��ع��ْد ��ٍد م��ح��مَّ ج��ن��َد ال��َه��ي��ج��اءِ ف��ي وت��ولَّ
خ��يِّ��ِر ك��ري��ٍم م��ٍأل ِم��ن ل��ل��ه ت��ح��ي��ٌة أن��ت ال��ِب��رِّ ِم��ه��رج��اَن ي��ا
األن��َوِر ب��ال��َق��ب��وِل زانَ��َك وال��ل��ُه ال��دُّج��ى ف��ي أزه��َر ب��ك��لِّ زيَّ��ن��وَك ه��م
أزَه��ِر األك��ارِم ف��ي أب��ل��َج ك��لِّ ِم��ن وأش��رَق��ت ال��ع��ي��ون ف��ي ُوج��وُه��ك ح��ُس��نَ��ت
ال��ُم��م��ِط��ِر ال��َغ��م��اٍم ِق��َط��ُع ف��ك��أن��ه��ا َص��وب��ه��ا ف��ي ��ه��م أك��فُّ ع��ل��ي��ك ك��ثُ��َرت
ال��ج��وه��ِر بَ��يْ��َع ال��س��وِق ف��ي ال��َح��ص��ى ِب��ي��َع ح��س��ن��اتُ��ه��ا م��ا «ال��س��وَق» ي��ع��ل��م��ون ل��و
ال��ُم��ش��ت��ري ال��ث��واِب ف��ي ال��ُم��س��اِوُم أي��َن ب��اع��ٌة وال��م��الئ��ُك يَ��ع��رُض ج��ب��ري��ُل
ُم��ع��س��َك��ِر أل��ِف ب��ي��ن ال��َم��ه��اب��ة وم��ن ُم��ع��س��َك��ٍر ع��ن��د ه��ن��اَك وُم��ج��اِه��دي��ن
ال��ك��وث��ِر1 وب��ي��ن ب��ه��ا ي��س��م��ح��ون ال ِح��ي��اِض��ه��ا ب��ي��ن ل��ألوط��اِن ُم��وِف��ي��ن
يُ��ن��ذَِر2 ل��م م��ا ال��ِق��ْرَن ي��ط��ع��ن��ون ال ال��وغ��ى ف��ي األب��وَِّة ِدي��ِن ع��ل��ى ع��َرٌب
��ِر3 ال��ُم��ت��ش��جِّ ب��ال��ق��ن��ا ال��َم��ع��اق��ِل أخ��ذَ وُع��وِّدوا ال��س��ي��وِف م��ص��اح��ب��َة أِل��ف��وا

وبينه. نيلها حياض بني وا ُخريِّ لو منها بديًال بالكوثر يسمحون ال أي 1
والنظري. الكفء الِقرن: 2

املشتبك. ر: واملتشجِّ الرماح. القنا: 3



الشوقيات

ال��ُم��م��ِط��ِر ال��س��ع��ي��ِر ع��ن ي��س��أل��وَن ال ن��ح��َوه��ا ال��ق��ذائ��ِف ت��ح��ِت ِم��ن ي��م��ش��ون
َخ��ي��بَ��ِر ك��َج��رَح��ى نُ��ِج��لُّ��ه��ُم َج��رَح��ى ي��م��ي��ن��ه وف��وَق ال��ب��اري أع��يُ��ِن ف��ي
َح��ي��َدِر4 دُم أو ف��ي��ه ب��دٍر أه��ل دُم ك��أن��م��ا ��م��اِد ال��ضِّ م��ي��م��وِن ك��لِّ م��ن
غ��ض��ن��ف��ِر ك��لِّ ق��ل��ِب ف��ي وِج��راُح��ُه ِج��راُح��ُه ع��ل��ي��ه ه��يِّ��ن��ٌة ج��ذالُن
��ِر5 ��مَّ ال��ضُّ ال��ِج��ي��اِد ب��أع��راِف ُض��ِم��َدت وط��ال��م��ا ال��ج��ف��وِن ب��أه��داِب ُض��ِم��َدت
األط��َه��ِر6 ب��ال��َح��ط��ي��ِم ��َح م��سَّ ك��ال��َوف��ِد ب��ُرْدن��ه ��ح��ون ي��ت��م��سَّ ُع��وَّاُده
األح��م��ِر» «ال��ه��الِل أث��ن��اءُ ت��ب��ي��ضُّ ِح��ي��اَل��ه اإلل��ِه نُ��وِر م��ن وت��ك��اُد

الجرح. عصابة والضماد: طالب. أبي بن عيل اإلمام ألقاب من ولقب األسد، الحيدر: 4
عنق شعر وهو َعرف، جمع واألعراف: الدقيق. اللحم القليُل الخيل من وهو ضامر، جمع ر: الضمَّ 5

الَفرس.
الُكمِّ. أصل الردن: 6
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األزهر1

ال��ج��وه��َرا ال��زم��اِن َس��م��ِع ع��ل��ى وان��ثُ��ْر األزه��َرا وح��يِّ ال��دن��ي��ا َف��ِم ف��ي ُق��ْم
ال��ن��يِّ��َرا ال��س��م��اءِ َخ��َرَز م��دِح��ه ف��ي ��ل��تَ��ُه ف��صَّ إن ال��درِّ م��ك��اَن واج��ع��ْل
ُم��ك��ِب��َرا2 ال��ث��الث��ة ال��ل��ه ل��م��س��اج��ِد ُم��ع��ظِّ��ًم��ا ال��َم��س��ج��َدي��ِن ب��ع��د واذُك��ْره
أب��ُح��َرا وم��اج��وا ُزْه��ًرا ب��ه ط��ل��ع��وا ��ٍة أئ��مَّ ح��قَّ واق��ِض َم��ل��يٍّ��ا واخ��ش��ع
َم��ظ��ه��َرا وأف��خ��َم س��ل��ط��انً��ا وأع��زَّ ج��الل��ًة ال��م��ل��وِك م��ن أج��لَّ ك��ان��وا
ال��ذَّرا3 ِظ��لُّ��ه��م وك��ان األم��اِن َح��َرَم َج��ن��ابُ��ه��م ف��ي��ه ك��ان ال��َم��خ��اوِف زم��ُن
غ��ض��ن��ف��َرا ال��ع��ظ��ي��ُم ال��ُخ��لُ��ُق ويُ��ِري��َك��ُه زاخ��ٍر ال��ش��ري��ع��ِة ف��ي ب��ح��ٍر ك��لِّ م��ن
ُم��ن��َك��َرا ش��يءٍ ق��دي��ِم ك��لَّ ي��ج��ُدون م��ف��ت��ون��ٍة ع��ص��اب��ٍة ح��ذَْو ت��ْح��ذُ ال
��َرا ُع��مِّ أو آب��اِئ��ه��م م��ن م��ات َم��ن أن��ك��روا ال��َم��ج��ام��ع ف��ي اس��ت��ط��اع��وا ول��و
��َرا ق��صَّ ل��ل��ِب��ن��اي��ِة ت��ق��دَّم وإذا وَه��دِم��ِه ال��ق��دي��ِم ف��ي م��اٍض ك��لِّ م��ن
ُم��ثَ��رثِ��َرا4 وال��ب��ي��اِن نَ��ْزًرا وال��ِع��ل��ِم َرثَّ��ًة ب��ال��ص��ن��اع��ِة ال��ح��ض��ارَة وأت��ى

∗∗∗

١٩٢٤م. سنة يف فيه والبدء الرشيف األزهر إصالح بمناسبة القصيدة هذه ِقيَلت 1

األقىص. واملسجد الحرام، املسجد املسجدان: 2
امللجأ. الذرا: 3

املخلِّط. واملثرثر: القليل. النزر: 4



الشوقيات

واألع��ُص��َرا ُرك��نُ��ُه ال��ل��ي��ال��َي وط��َوى ِج��داُرُه ال��ق��روَن أف��ن��ى َم��ع��ه��ًدا ي��ا
واألح��م��َرا ��ه��ا لُ��جِّ أب��ي��َض وأض��اءَ نُ��وُرُه ال��َم��ش��ارِق يَ��بَ��ِس ع��ل��ى وم��ش��ى
َم��ش��َع��َرا5 وي��م��ن��ع نُ��ُس��ٍك ع��ن وي��ذُوُد ُس��نَّ��ًة ي��ح��م��ي ع��ل��ي��ه ال��زم��اُن وأت��ى
��َرا6 ُم��ت��ف��جِّ ك��َج��دِّه��م األص��وِل ع��ذَْب ي��ن��ب��وُع��ُه ان��ت��م��ى ال��ف��اط��م��يِّ��ي��َن ف��ي
َرا7 وت��ح��دَّ َج��رى ال��ف��ص��ح��ى م��ن وح��يً��ا نَ��م��ي��ُره��ا ف��اَض ال��ف��رق��ان م��ن ع��ي��ٌن
��َرى ال��سُّ ت��ع��لَّ��م��ُت ك��واك��ِب��ه وع��ل��ى َم��ط��ل��ع��ي أُْف��ُق��َك ل��ي��س أْن ض��رَّن��ي م��ا
��َرا ُم��ق��صِّ ال��ب��ي��اِن غ��اي��اِت دوَن أُك ل��م إل��ي��َك ال��ب��ي��اَن وَك��َل وال��ذي ال
��َرا8 ُم��ب��شِّ ب��ال��م��زي��ِد ال��ح��ن��ي��ف��ِة ب��اس��ِم ُم��ه��نِّ��ئً��ا ُق��م��ُت اإلص��الُح ج��رى ��ا ل��مَّ
ال��ِم��ن��ب��َرا9 واس��ت��خ��فَّ ال��ُم��ص��لَّ��ى وَزه��ا َح��بْ��رًة ال��َم��ن��ارَة ف��َك��س��ا َس��رى ٌ ن��ب��أ
ال��ثَّ��َرى أص��ِل ف��ي وْه��ي ال��ثُّ��ريَّ��ا ف��رَع ف��أح��لَّ��ه��ا ال��ُه��دى ب��أرِوق��ِة وَس��م��ا
َرا ُم��ن��وَّ ال��س��م��اءِ ك��ه��االِت َح��َل��ًق��ا ل��ه ف��ان��ف��رَج��ت ال��ح��ل��ق��اِت إل��ى وم��ش��ى
��َرا ُح��ضَّ ح��ن��ب��َل واب��َن ح��ن��ي��ف��َة وأب��ا وم��ال��ًك��ا ال��ش��اف��ع��يَّ ظ��نَ��نَّ��ا ح��ت��ى
ك��وث��َرا10 ال��ُم��ب��اَرَك ال��ك��ن��ان��يَّ ج��ع��ل َم��ث��اب��ًة ال��ع��ت��ي��َق ج��ع��ل ال��ذي إنَّ
ال��ِق��َرى11 ي��ب��غ��ون ال��نُّ��زَّاُع ل��ه ي��أت��ي وَم��ج��ان��يً��ا َم��ن��اِه��ًال ف��ي��ه ال��ِع��ل��ُم

∗∗∗
وَع��ن��ب��َرا12 ال��رِّك��اِب ب��أف��واِه ا نَ��دٍّ ح��دي��ثُ��ك��م س��اَر ال��م��ع��م��وِر ِف��ت��ي��َة ي��ا
وِم��ح��وَرا ال��ب��الِد ل��دائ��رِة ُق��ط��بً��ا ن��ِديُّ��ُه ك��ان ال��ق��دس��يُّ ال��م��ع��ه��ُد
ُم��ع��ِص��َرا13 وش��بَّ��ت ط��ف��ًال ب��ه وح��بَ��ت ِم��ح��راِب��ِه ع��ل��ى ق��ض��يَّ��تُ��ه��ا ُولِ��َدت

الحج. مناسك من موضع واملشعر: العبادة. النسك: 5
العلوم. يف ر التبحُّ يف امَلثل َمرضَب كان وقد طالب، أبي بن عيل املؤمنني أمري الفاطميني: جدُّ 6

العربية. اللغة والفصحى: املطر. والحيا: القرآن. الفرقان: 7
الرشيعة. الحنيفة: 8

الرسور. والحربة: املئذنة. املنارة: 9
الزمر. مجمع واملثابة: الحرام. املسجد العتيق: 10

الضيافة. والِقرى: اد. الُقصَّ النُّزَّاع: 11
األزهر. املعمور: 12

امُلدِركة. الفتاة واملعرص: طفلة. أي طفًال: 13
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األزهر

��َرا ُم��ظ��فَّ ال��ل��واءُ ي��ده��ا ف��ي «ج��انْ��درُك» ك��أن��ه��ا ال��ص��ف��وَف تُ��زِج��ي وت��ق��دَّم��ت

∗∗∗
ال��ُق��َرى أع��ص��اُب ال��ل��ِه ل��َع��م��ُر أن��ت��م وَرق��ي��ِم��ه��ا ك��ه��ِف��ه��ا م��ن ال��ُق��رى ُه��زُّوا
وُم��ك��رَِّرا ًدا ُم��ردِّ ك��ال��بَ��بَّ��غ��اءِ ع��ن��دك��م ي��ن��ط��ُق األُم��يُّ ال��غ��اِف��ُل
ُم��س��ت��ب��ِص��َرا ِب��ُك��م دن��ي��اه وأم��وِر دي��ِن��ِه أوام��ِر ف��ي ويُ��ص��ِب��ُح يُ��م��ِس��ي
ل��ت��خ��يَّ��َرا14 ب��اق��ًال ل��ل��خ��ط��اب��ِة أو ج��اه��ًال ل��ل��ن��ي��اب��ِة اخ��تَ��ْر ُق��ل��ت��ُم ل��و
��َرا15 وك��فَّ آخ��ري��َن ��ق وف��سَّ م��ن��ه��م ع��ص��ب��ًة ف��ألَّ��َه ل��ه ال��رج��اُل ذُِك��ر
َرا ُم��زوَّ ال��رج��اِل ت��اري��َخ ب��األم��ِس ورتَّ��ل��وا ع��ل��ي��ه ق��رءُوا آب��اؤك��م
َق��ي��َص��َرا ال��َم��واك��ِب ف��ي «ُع��راب��َي» ف��َرأى روم��ٍة َم��ح��اج��ِر ع��ن ��َت ت��ل��فَّ ح��ت��ى
ال��َق��ه��ق��َرى ال��ع��ص��وِر ُظ��َل��ِم ف��ي وارت��دَّ زائ��ًال وألَّ��َه ل��م��خ��ل��وٍق وَدع��ا
دَرى وم��ا ال��ب��الءَ ال��وط��ِن ع��ل��ى وَج��ن��ى ن��َوى وم��ا ال��ب��الءَ ال��ع��رِش ع��ل��ى ف��َج��ن��ى
ُم��ؤزََّرا ال��ع��زي��ِز ال��َم��ِل��ِك م��ن ن��ص��ًرا ل��ه وال��ت��ِم��س��وا ال��ع��رش س��ي��اَج ُك��ون��وا
وأن��َض��َرا ال��رِّي��اِض م��ن أَه��شَّ ك��ن��ًف��ا ِظ��الِل��ِه ت��ح��َت ال��دس��ت��وَر وت��ف��يَّ��ئ��وا
وَم��تْ��َج��َرا ل��ل��ن��ف��وِس دن��ي��ا وَم��َج��رَّ ب��ي��ن��ك��م وُخ��ْل��ًف��ا ه��ًوى ت��ج��ع��ل��وه ال
ُم��ض��َم��َرا ال��س��ي��اس��ِة ُخ��دَِع م��ن ك��ان م��ا ف��أظ��ه��َرت األم��وُر ص��رََّح��ت ال��ي��وَم
إن��ك��ل��ت��را ج��ن��وِده��ا وراءَ ون��رى ي��ًدا ن��ب��ق��ى أن ال��رأي َوج��ُه ك��اَن ق��د
يُ��ك��َس��َرا ل��ن واح��ٍد ب��ص��فٍّ ج��ئ��ن��ا ك��ث��ي��رًة ب��ال��ص��ف��وِف أتَ��تْ��ن��ا ف��إذا
��َرا ُم��ص��عَّ ال��ل��ط��ي��ِم ب��ال��خ��دِّ ي��ل��ق��اَك ُم��ك��اب��ٍر ك��لُّ ال��ط��ْرَف ف��غ��ضَّ غ��ِض��بَ��ت
ِم��ل��نَ��َرا16 أع��ي��ا ك��ان م��ا ُك��ت��ل��ٍة م��ن ت��ِج��ْد ول��م يُ��ه��اُب إص��الًح��ا ت��ل��َق ل��م
أدب��َرا ح��ت��ى ف��ي��ه ال��ُم��ف��رُِّق ع��اَث إق��ب��اِل��ِه م��ن ال��خ��ي��َر رَج��ون��ا َح��ظٌّ

والفهاهة. العيِّ يف املثل به يَُرضب عربي باقل: 14

الكفر. إىل نسبه ره: وكفَّ بالفسق. رماه قه: فسَّ 15

جماعة يف مرص إىل قِدم وكان اإلنجليز، الوزراء أحد هو ملنر: واللورد مجتمعة. األُمة بالكتلة: املراد 16
الذي املرصي الوفد عىل وأحالتهم البالد فقاطعتهم وآمالها، رغائبها وا ليتقصَّ ١٩٢٠م سنة قومه من

ذاك. إذ حقها عن الدفاع يف وكََّلته كانت
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الشوقيات

وال��ذُّرا17 ال��ذوائ��ُب ال��دَرِج ف��ي ف��ل��ي��ْرَق درج��اتُ��ه��ا ُه��يِّ��ئَ��ت ال��ن��ي��اب��ة داُر
��َرى ال��شَّ ع��ل��ى أُغ��ي��َر إذا وال��زائ��رون ال��ِح��َم��ى إل��ى أُس��يءَ إذا ال��ص��ارخ��ون
ت��ب��خ��تُ��َرا ال��ق��ي��وِد ذََه��ِب ف��ي ي��م��ش��ون األُل��ى وال ال��ع��اج��زون ال��ج��اه��ل��ون ال

وأْكفاؤهم. القوم علية والذُّرا: بالذوائب امُلراد 17
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فروق وداع

وداَع��ا1 ال��دن��ي��ا َج��نَّ��َة وداًع��ا اس��ت��ط��اَع��ا ف��م��ا ل��ل��رح��ي��ل ت��ج��لَّ��َد
واج��ت��م��اَع��ا اف��ت��راًق��ا ال��ع��ي��َش أرى ف��إن��ي ت��ج��م��ع��ن��ي األي��اُم ع��س��ى
اْل��ِت��ي��اَع��ا2 ت��ن��ف��ط��ُر ل��ل��ن��اِس ك��م��ا ق��ل��وٌب ل��ه��ا ال��ب��الَد ل��ي��َت أال
راَع��ا3 غ��داَة ال��ف��راُق ف��ع��ل وم��ا بَ��ثِّ��ي ب��ع��َض «ف��روٍق» ل��دى ول��ي��َت
وال��ِق��الَع��ا ال��م��آذَن َألن��َط��َق��ت م��ك��ان��ي ع��ِل��َم��ت ل��و وال��ل��ِه أَم��ا
ال��يَ��راَع��ا4 ح��َوت ِض��ف��تُ��ه��ا ��ا ف��ل��مَّ وال��َع��وال��ي ال��ق��واض��ِب ِرقَّ ح��َوت
س��اَع��ا5 ُك��نَّ أم ل��ي��ال��يً��ا أُك��نَّ ال��ل��ي��ال��ي ت��ل��ك ع��ن ال��ق��ل��َب س��أل��ُت
ِس��راَع��ا ل��ِذك��راه��ا ��ات��ي ك��دقَّ ِع��ج��اًال م��رَّت ب��ل ال��ق��ل��ُب ف��ق��ال
م��ش��اَع��ا6 ب��ي��ن��ه��م��ا َرِض��ي��اِك ل��ق��د «ع��ي��س��ى» وت��راَث «م��ح��م��ٍد» أداَر
ال��نِّ��زاَع��ا ب��ي��ن��ه��م ال��ج��ه��ُل ي��م��دُّ ق��وٌم ف��ي��ِك ��َب ال��ت��ع��صُّ ن��ب��ذ ف��ه��ل
ام��ت��ن��اَع��ا م��ن��ِك ح��ائ��ٍط ب��أط��وِل َم��س��ج��َدي��ه ��َن ح��صَّ ال��رح��م��َن أرى

الصرب. قوة والَجَلد وأظهره، الَجَلد تكلَّف تجلَّد: 1

الشوق. أو الهمِّ من القلب احرتاق وااللتياع: تنشق. تنفطر: 2

أفزع. راع: الحزن. أشدُّ والبث: اآلستانة. فروق: 3

أو رأسه، أعىل الرمح من وهي عالية، جمع والعوايل: قاضب. مفردها القاطعة، السيوف القواضب: 4
ثلثه. إىل السنان تحت منه دخل ما أو نان، السِّ ييل الذي نصفه

ساعة. جمع الساع: 5
املقسوم. غري املشرتك وضمها): امليم (بفتح املشاع 6



الشوقيات

ِس��ط��اَع��ا7 األق��ص��ى ل��بَ��ي��ِت��ه وك��ن��ِت رك��نً��ا ال��م��ح��ج��وِج ل��بَ��ي��ِت��ه ف��ك��ن��ِت
م��ت��اَع��ا8 ال��دن��ي��ا م��ن ب��ه��م��ا ك��ف��ى ��راٌت ُم��ف��جَّ وال��ع��ي��وُن ه��واؤِك
ُش��ع��اَع��ا ب��ه ال��ح��ي��اُة ت��خ��طَّ��َرت ب��أُْف��ٍق ط��ل��َع��ت ك��ل��م��ا وش��م��ُس��ِك
ِق��ن��اَع��ا وال ن��ق��اَب ال أوان��ُس ُح��وٌر األرِض ف��وَق ُه��نَّ وِغ��ي��ُدك
واب��ت��داَع��ا َخ��ْل��ًق��ا ال��ل��ُه ت��ع��ال��ى الَزَوْرٍد م��ن ��ٍة لُ��جَّ ح��واَل��ي
وق��اَع��ا9 آك��اًم��ا ال��ف��ردوِس ع��ل��ى وي��غ��دو ال��ج��اري لُ��َج��ي��نُ��ه��ا ي��روح

البيت. عمود السطاع: 7
املاء. عيون هي العيون: 8

الجبال عنها انفرجت مطمئنة سهلٌة أرٌض والقاع: التالل. واآلكام: الفضة. واللجني اللجنة، أي لجينها: 9
واآلكام.
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الرشق1 رحالة

��نَ��ُع2 ال��صَّ ال��ب��ارُع ف��ْه��و ال��َم��ج��َد ب��ه واص��ن��ع ُم��م��ت��نَ��ُع اإلق��دام ع��ل��ى ف��ل��ي��س أق��ِدْم
ي��ق��ُع خ��اط��ٍر ف��ي الم��رٍئ ي��ك��ن ل��م م��ا ع��ج��ائ��ِب��ِه م��ن ي��وٍم ك��لِّ ف��ي ل��ل��ن��اس
ُم��خ��ت��َرُع ��ن��ع ال��صُّ ل��ط��ي��ُف ال��س��م��اءِ ع��ل��ى ي��خ��لُ��ف��ه��ا ال��ط��ي��ر أن ال��وه��م ف��ي ك��ان ه��ل
تَ��بَ��ُع ل��ه��ا س��ل��ي��م��اٍن ُج��ن��وُد ج��نٌّ ي��س��ل��ك��ه��ا ال��ج��وِّ ف��ي أدراَج��ه��ا وأن
ف��َرُع��وا3 وم��ا ال��ك��ب��رى ال��ُق��بَّ��ِة م��ن راُم��وا وم��ا ال��س��م��اءِ ف��ي َم��داُه��م ال��ُع��ق��اَب أْع��يَ��ا
َوَل��ُع ل��ه إق��داٍم غ��اي��ِة ب��ك��لِّ بَ��َط��ٌل َع��ص��ُرك��م ب��م��ص��ٍر ل��ل��ش��ب��اب ُق��ل
ال��ُخ��دَُع وال أُسٌّ ل��ه��ا ال��تُّ��رَّه��اُت ال وِح��ًج��ا ��ٌة ِه��مَّ ف��ي��ه ال��م��م��ال��ك أُسُّ
ب��َرُع��وا إذا ش��ي��ئً��ا ي��ب��خ��ُس��ه��م ول��ي��س ن��ب��غ��وا م��ا م��ق��دار ع��ل��ى ال��ش��ع��وَب يُ��ع��ط��ي
اض��ط��ل��ُع��وا4 ب��ال��دُّول��ِة ِخ��ي��اُرك��ُم إذا ل��ه ال��ب��رل��م��ان ب��ع��د تُ��ِع��دُّون م��اذا
ُش��ُرُع5 ع��رِض��ه ف��ي ل��ك��م ل��ي��س وال��ب��ح��ُر لُ��ُج��ٌم ط��ولِ��ه ف��ي ل��ك��م ل��ي��س ال��بَ��رُّ
ُم��ض��ط��ِج��ُع ��ي��ر ال��سَّ أه��َل ي��ل��ح��ق ف��ل��ي��س ب��ه ت��ل��ح��ق��ون ع��س��اُك��م ت��ن��ه��ض��ون ه��ل

إىل يُسِدي أن حسنني أحمد الكبري املرصي الرحالة استطاع ليبيا، صحراء يف ة شاقَّ طويلة رحلة بعد 1

والرتحاب، بالحفاوة البالد قابلته عاد ا فلمَّ البيداء، هذه َمجاهل عن للناس يكشف وأن بيضاء، يًدا العلم
القصيدة. هذه فيه أُلقيَت فخًما، احتفاًال القوم به واحتفل

الحاذق. نَع: الصَّ 2
صعده. الجبل: فرع 3

بها. نهضوا أي اضطلعوا: 4
قوَّة بها يُراد ع: ُ والرشُّ واللُُّجم الكل. عىل الجزء إطالق من السفن، هنا بها واملراد اع، الرشِّ جمع الرشع: 5

البحر. وقوَّة الَرب



الشوقيات

ي��ق��ت��ط��ُع ح��ي��ن خ��ف��ي��ٌف ال��ِم��ق��صَّ إن ب��ت��ف��رق��ٍة س��اٍع يُ��ع��ج��ب��نَّ��ك��ُم ال
��بُ��ُع ال��ضَّ ت��ش��ه��د ل��م م��ا ال��ض��غ��ائ��ُن م��ن��ه ن��ب��َش��ت وم��ا ال��م��اض��ي م��ن أش��ه��دوك��م ق��د
��يَ��ُع وال��شِّ األح��زاُب ال��ِج��يَ��ِف ع��ل��ى ف��ي��ه ب��ه��م ت��ُم��رُّ ول��ل��م��اض��ي ل��ل��ش��ب��اب م��ا
ال��َوِرُع ال��ن��اص��ُح ف��ي��ه ول��ل��َم��س��ال��ِك ل��غ��ٍد ف��ل��ي��ه��ِده��م غ��ٌد ال��ش��ب��اَب إن
ص��ن��ُع��وا ال��ذي غ��ي��َر ُص��ن��ُع��ك��ُم ي��ك��ون أن األب��وَِّة ِب��رُّ يَ��م��ن��ع��نَّ��ك��ُم ال
ج��َم��ُع��وا ال��ذي وال��م��اُل ال��والي��ة م��ن ب��َل��ُغ��وا ال��ذي ال��ج��اُه يُ��ع��ج��ب��نَّ��ك��ُم ال
تُ��رت��َج��ُع6 ث��م ح��ظٍّ ع��واِريُّ إال َح��ُس��ن��ا وإن ال��دن��ي��ا ف��ي وال��م��اُل ال��ج��اُه م��ا
اج��ت��ِم��ُع��وا ِت��م��ث��اِل��ه وع��ل��ى ِح��ي��اَل��ه ف��أْتَ��ِل��ف��وا ال��َم��ج��ِد ب��خ��ي��اِل ع��ل��ي��ك��ُم
ال��ج��َزُع ي��ن��ف��ُع ال م��ا ي��ن��ف��ُع ف��ال��ص��ب��ُر ع��م��ٍل وف��ي ِج��دٍّ ف��ي ال��ص��ب��َر وأج��ِم��ل��وا
ُص��نُ��ُع ن��اُس��ه ع��ص��ٍر ص��ن��اع��اِت وف��ي أدٍب وف��ي ع��ل��ٍم ف��ف��ي ن��بَ��غ��تُ��م وإن
ُم��ن��ص��ِدُع ُرك��نَ��ي��ِه م��ن ال��ع��ص��ِر دع��ائ��ِم ع��ل��ى ي��ق��وم ال ق��وٍم بُ��ن��ي��اِن وك��لُّ
ان��ت��ف��ُع��وا ال��ح��رِّي��ة ال��ق��وُم تُ��رى ف��ه��ل م��م��ال��ِك��ِه ف��ي ُح��رٌّ م��ك��ة ش��ري��ُف

∗∗∗
َش��َرُع7 ال��ف��ت��ى ُم��ف��اج��أِة ف��ي ك��ل��ت��اه��م��ا َش��ب��ٍه م��ن ال��ص��ح��راءِ م��ن ال��ح��ي��اة ف��ي ك��م
يَ��دَُع وم��ا ي��أت��ي م��ا ال��ن��ف��ُس ت��ع��َل��ُم ال َق��َدٌر ف��ي��ه��م��ا س��ب��ي��ٍل ك��لِّ وراءَ
ال��س��بُ��ُع يَ��ط��ل��ُع أو ِري��ح��اه��م��ا ت��ُه��بُّ م��ت��ى ال��ح��ري��َص ك��ن��َت وإن ت��دري ف��ل��س��َت
وال��َه��َل��ُع ال��خ��وُف ف��ي��ه��ا ال��ع��واص��ف م��ن ف��اج��ئ��ًة ال��ص��ح��و ع��ن��د ت��أم��ُن ول��س��َت
تَ��َض��ُع م��ت��ى أو رح��اًال ت��ُح��طُّ م��ت��ى م��ج��ت��ِه��ًدا ق��دَّرَت وإن ت��دري ول��س��َت
ُم��تَّ��بَ��ُع أْرَداك وإن ال��دل��ي��َل أنَّ س��وى ال��دل��ي��ِل أم��ِر م��ن ت��م��ل��ُك ول��س��َت
ي��ل��ت��ِم��ُع ص��ح��راءَ ع��ل��ى س��راٌب إال خ��َدَع��ت وإن أْظ��َم��ت إذا ال��ح��ي��اُة وم��ا

∗∗∗
ال��ُق��نُ��ُع ال��ِف��ت��ي��ُة ي��روُم ال م��ا ت��روُم ط��َم��َح��ت ��ًة ِه��مَّ «ح��َس��نَ��ي��ٍن» م��ن أك��ب��رُت
ف��ت��ن��دف��ُع َح��م��ًدا يُ��ب��لِّ��ُغ��ه��ا ف��ي��م��ا ت��دف��ُع��ه��ا ال��ن��ف��ُس إال ال��ب��ط��ول��ُة وم��ا

عوض. بال العطيَّة وهي عارية، جمع العواري: 6
سواء. أي رشع: 7
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الرشق رحالة

رَج��ُع��وا أم ال��ح��م��ِد ج��نَ��ب��اِت ع��ل��ى ط��اُح��وا وص��ل��وا إذا أه��ٌل ل��ه��ا يُ��ب��ال��ي وال
ال��َف��َزُع ل��ه يُ��خ��َل��ْق ل��م ال��ل��ي��ُث ب��أن��ك ع��ِل��َم��ت ق��د ال��ِب��ي��َد إنَّ ال��ش��رق ��ال��َة َرحَّ
وي��تَّ��ِس��ُع8 ال��س��اري ع��ل��ى ي��ض��ي��ُق َق��ف��ٍر وِم��ن ال��س��ح��ي��ق ال��دوِّ م��ن ل��ِق��ي��َت م��اذا
َط��بَ��ُع9 وال ُخ��بْ��ٌث ال آدَم ع��ه��ِد م��ن ك��ِف��ط��رتِ��ه��م ب��أق��واٍم م��َررَت وه��ل
رك��ُع��وا م��ا ال��ل��ِه ول��غ��ي��ِر ال��َف��ال ع��ل��ى س��ج��دوا م��ا ال��ل��ِه ل��غ��ي��ِر ع��ج��ي��ٍب وم��ن
وال��ُج��َم��ُع ال��خ��م��ُس ال��ص��ل��واُت إل��ي��ه��ُم وان��ت��ق��َل��ت اإلس��الُم ل��ه��ُم اه��ت��دى ك��ي��ف
ت��س��ت��ِم��ُع ح��ي��ن ح��ي��اءٍ م��ن ت��ذُْب ف��ال ُم��وض��ُع��ُه أن��َت ث��ن��اءً م��ص��ُر ج��َزت��َك
وال��َودَُع10 ال��ري��ُش ع��ل��ي��ك ال��م��ل��وِك م��ن َم��ِل��ًك��ا ِج��ئ��تَ��ن��ا ال��ص��ح��اري ج��َزت��َك ول��و

املفازة. الدو: 8
والدنس. والعيب، الشني، الطبع: 9

أفريقيا. أواسط يف العظمة عنوان والودع: الريش 10
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براءة1

ِش��يَ��ْع تُ��ح��اِل��ُف��ه ولِ��َم��ن ت��بَ��ْع ل��ل��دن��ي��ا ال��ن��اُس
ه��َج��ْع2 َم��ن يُ��ن��بَّ��ه ف��ق��د ِن ال��زم��ا إل��ى ت��ه��َج��ع��نَّ ال
ال��ج��َزْع ب��ه يُ��ِل��مَّ أن زِل ال��ن��وا ف��ي ب��ِح��ل��ِم��ك واربَ��أ
رَج��ْع ف��َك��م ال��زم��اُن ذه��ب إذا أم��ٍل م��ن ت��خ��ُل ال
ن��َف��ْع َم��ن ��َق ال��م��وفَّ إن ك��لِّ��ِه ب��ُوس��ِع��ك وان��ف��ع

∗∗∗
ارت��َف��ْع ال��ن��ج��ِم ع��ل��ى رك��نً��ا ل��ق��ض��ائ��ه��ا ب��نَ��ت م��ص��ٌر
وام��ت��نَ��ْع ��ن ت��ح��صَّ وب��ه اس��ت��ق��اللُ��ه��ا اح��ت��م��ى ف��ي��ه
اض��ط��َل��ْع3 ب��ه ال��ق��ض��اءَ أن وْل��يَ��ه��ِن��ن��ا ف��ْل��يَ��ه��ِن��ه��ا
يَ��َض��ْع أو يُ��دنِّ��س ��ا م��مَّ رج��اَل��ُه ص��اَن ال��ل��ُه
ال��وَرْع ف��ي ح��ن��ي��ف��ة وأب��ي ُم��ن��ِذٍر ب��س��ي��رِة س��اُروا
ال��ُج��َم��ْع ِب��ِه��ُم ج��م��ي��َع��ه��ا ءِ ال��ق��ض��ا أي��ام وك��أنَّ
ال��طَّ��بَ��ْع4 م��ن ال��ن��ق��يُّ أن��ت ُم��رُق��ٍص ل��ل��ُم��ب��رَّأِ ُق��ل

ُعِزيَت التي التهمة تلك من القضاء برَّأه ثم باملحاماة، االشتغال من حينًا فهمي مرقص األستاذ ُحِرم 1

القصيدة. هذه فيه أُلِقيَت احتفاًال املحاماة إىل بعودته فاحتفل إليه؛
النوم. الهجوع: 2
قِوَي. اضطلع: 3

والعيب. الشني الطبَع: 4



الشوقيات

ن��َزْع وب��ال��ي��س��رى ـ��يُ��م��نَ��ى ب��ال��ـ رَم��اك ال��ق��ض��اءُ ه��ذا
ُم��تَّ��بَ��ْع ال��ح��ك��وم��ِة ـ��ت��ثَ��ُل ُم��م��ـ ال��ل��ِه ق��ص��اءُ ه��ذا
َولِ��ْع ُم��ش��ت��اٍق َع��ْوَد ـ��ف��ِة ال��ش��ري��ـ ل��ل��م��ح��ام��اِة ُع��ْد
ال��ِب��يَ��ْع5 ف��ي م��رق��َص ك��ِرداءِ ط��اه��ًرا ِرداءَك وال��ب��ْس
دَف��ْع َم��ن أب��َل��َغ ـ��م��ح��روم وال��ـ ال��م��ظ��ل��وم ع��ن وادف��ع
وَق��ْع6 أو ن��اَل��ك ب��األم��ِس ن��ع��م��ٍة ل��ح��اِس��ِد واغ��ف��ر
ُم��تَّ��َس��ْع تُ��ح��اِس��َب أو ِت��َب تُ��ع��ا ألن ال��ح��ي��اِة ف��ي م��ا

النصارى. ُمتعبَّد وهي ِبيعة، جمع الِبيَع: 5
وعابَه. سبَّه فالن: يف فالن وقع 6
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حافة1 الصِّ

��ُح��ْف ال��صُّ ال��زم��اِن ه��ذا وآي��ُة آي��ٌة م��ض��ى زم��اٍن ل��ك��لِّ
ال��ج��نَ��ْف2 وح��رُب ال��ح��ق��وِق وك��ه��ُف ال��ع��ب��اِد ون��ب��ُض ال��ب��الِد ل��س��اُن
��َدْف3 ال��سَّ ف��ي��ه��ا م��زَّق ال��ِع��ل��ُم إذا ال��ب��الِد ف��ي ال��ض��ح��ى َم��س��ي��َر ت��س��ي��ُر
األِل��ْف ي��ُخ��طُّ ال َم��ن ك��ث��ي��رِة أُم��ٍة ف��ي تُ��ع��لِّ��ُم وت��م��ش��ي
واخ��ت��ل��ْف ب��ك��م ف��ي��ه��ا ال��رزُق ن��بَ��ا إذا ص��ب��ًرا ال��ص��ْح��ِف ف��ت��ي��َة ف��ي��ا
ال��ت��َرْف وغ��ي��ُر ال��ث��راءِ وغ��ي��ُر ال��ظ��ه��وِر غ��ي��ُر ال��س��ع��ادَة ف��إنَّ
يُ��ك��ت��نَ��ْف ل��م ب��ال��ل��ؤم ه��و إذا ال��ض��م��ي��ِر ن��واح��ي ف��ي ول��ك��ن��ه��ا
��َرْف4 ال��سَّ ي��ُغ��ْل��ه��ا ال��ف��ض��وَل وخ��لُّ��وا ب��ال��ك��ف��اِف واق��ت��ِن��ع��وا ال��ق��ص��َد خ��ذوا
ال��تُّ��َح��ْف أس��ن��ى ال��ح��ظِّ م��ن ��ى ت��ل��قَّ ن��ال��ه ف��َم��ن ال��ن��ب��وَغ وُروم��وا
ال��ُم��ح��ت��ِرْف ي��ه��ج��ر ل��م ال��ح��ظُّ إذا ِح��رف��ًة م��ج��ت��ِن��ٌب ال��رزُق وم��ا
��َدْف5 ال��صَّ ف��ي ل��ه ال��ي��ت��ي��َم ك��َف��ل��َن ال��ح��ظ��وُظ ال��ج��وه��ريَّ آَخ��ِت إذا
ال��خ��َزْف6 غ��ي��ُر ال��خ��رائ��ِد ع��ي��وِن ف��ي ي��ح��ُل ل��م ع��ن��ه أع��َرَض��ت وإن

بإنشائها. االحتفال يف القصيدة هذه أُلِقيت وقد كلمتهم، تجمع نقابة العربية الصحف أصحاب ألَّف 1
الحيف. الجنف: 2
الظالم. السدف: 3

عليها. أتى يغولها: الرسف وغالها الحاجة. عن الزائدة املال فضالت الفضول: 4
النظري. املنقطع اللؤلؤ اليتيم: 5

العذارى. الخرائد: 6



الشوقيات

∗∗∗
ال��ُم��ن��ت��َص��ْف7 ل��ي��ل��َة ع��ن��ده ت��َل��ت إن��ه��ا ل��ي��ل��تَ��ك��م ال��ل��ُه رع��ى
ي��ِق��ْف أن ُص��ب��ِح��ه��ا إل��ى وأوم��ا ُج��نْ��ح��ه��ا م��ن ال��ب��دُر ط��ل��ع ل��ق��د
َط��َرْف ج��م��ي��ٍل ف��نٍّ ك��لِّ ف��ِم��ن ب��ال��ف��ن��وِن ح��واش��يَ��ه��ا ج��َل��وت��م
ال��ش��رْف8 ه��ذا ف��وق ش��رٍف ف��ك��م ال��ف��ن��وِن م��ك��اُن م��ا ت��س��أل��وا ف��إن
س��ل��ْف ف��ي��م��ا «ِش��ِك��ْس��ب��ي��َر» وع��رُش م��ض��ى ف��ي��م��ا «م��ول��ي��ي��َر» أري��ك��ُة
ب��ال��طُّ��َرْف9 خ��اط��ره س��اَل إذا ُع��ك��اَظ ف��ي س��اع��دٍة» «اب��ِن وُع��وُد
ان��ص��َرْف ال��ن��ب��وِغ درج��اِت إل��ى ف��تً��ى إال ف��ي��ه يَ��رق��يَ��ْن ف��ال
ال��نُّ��َط��ْف10 ال��غ��اب��ري��ن ف��ي وتُ��س��ِم��ُع ال��ح��اض��ري��َن ح��ك��م��تُ��ه تُ��ع��لِّ��ُم

∗∗∗
ال��س��ل��ْف ب��الءَ ح��ِم��ْدن��ا وأم��ِس ال��ن��ض��اِل ف��ي ب��الءَك��ُم ح��ِم��ْدن��ا
ع��رْف ف��ي��م��ا ال��ف��ض��َل ع��رَف ف��م��ا ل��ل��س��اب��ق��ي��َن ال��ف��ض��َل ن��ِس��َي وَم��ن
ب��ال��ُغ��َرْف س��م��ا األس��اُس م��ا إذا ال��ِب��ن��اءِ ص��الُح إل��ي��ه��م أل��ي��س
ال��ِج��يَ��ْف ف��وَق ال��ري��اح��ي��ن يَ��ف��ضُّ َخ��لَّ��ٍة ل��ذي ت��أذن��ون ف��ه��ل
ال��ش��رْف11 م��ث��اُل ال��ش��ب��اِب إم��اُم ال��ل��واءِ وربُّ «ال��ل��واءُ» ف��أي��ن
ال��َخ��َل��ْف ِن��ْع��َم ال��ح��ق غ��اي��ِة ع��ل��ى ِش��بْ��لُ��ُه ب��ي��ن��ك��م ال��ذي وأي��ن
ق��َط��ْف َم��ن أو ��د ت��ع��هَّ َم��ن إل��ى ن��ق��ِل��ِه م��ن ل��ل��َغ��رِس ب��دَّ وال
اع��ت��َرْف ي��َدي��ك ف��ي ال��َج��ن��ى وه��ذا ال��غ��ارس��ي��ن ي��َد ت��ج��ح��دنَّ ف��ال
ال��تَّ��َل��ْف12 وف��ي��ه ال��نَّ��ف��اُع ش��َج��اه��ا ال��ح��ري��ِر ك��دوِد َم��رُّوا أول��ئ��ك

شعبان. منتصف املنتصف: 7
املرسح. هنا وهو العايل، املوضع ثانيًا: والرشف واملجد. العلو أوًال: الرشف 8
الجاهلية. خطباء أخطب وهو ساعدة، بن قسِّ منرب أي ساعدة: ابن عود 9

النسل. أصل وهي نطفة، جمع والنطف: اآلتني. الغابرين: 10
اللواء. جريدة صاحب كامل باشا مصطفى املرحوم اللواء: ربُّ 11

النفع. النفاع: 12
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الفداء1 عيد

ويَ��ص��ُدُق ب��ال��ع��ت��اِب ي��ص��لُ��ُح وال��ح��بُّ أخ��َل��ُق ف��ِب��األح��بَّ��ِة ال��ع��ت��اُب ��ا أمَّ
ويُ��ع��َش��ُق يُ��َج��لُّ م��ن��زل��ًة ال��ِغ��ي��ِد ف��ي وح��ْس��بُ��ُه أُِج��لُّ وَم��ن أُِح��بُّ َم��ن ي��ا
وت��رف��ُق ت��ل��ي��ن أم وت��ن��ف��ُر ت��ق��س��و تُ��رى ف��ه��ل إل��ي��َك أدن��ان��ي ال��بُ��ع��ُد
أل��يَ��ُق ُح��س��ِن��ك ب��ج��اِه ف��ذاك ف��اع��ِط��ف وض��راع��ت��ي ِذلَّ��ت��ي ُح��س��ِن��ك ج��اِه ف��ي

∗∗∗
تَ��خ��َل��ُق2 ال م��َودَّت��ي ال��وف��يُّ وأن��ا أص��ونُ��ُه أزال وال ال��ش��ب��اُب َخ��لُ��َق
ُم��ونِ��ُق3 وع��ي��ش��َي ح��اٍل ب��ه ح��ال��ي ذم��ي��م��ٍة غ��ي��َر ع��ش��ري��َن ص��اَح��ب��تُ��ه
��ُق ُم��وفَّ ال��ش��ب��اِب م��ع أن��َت أي��اَم ��ٍق ُم��وفَّ غ��ي��َر ال��ي��وم ادَّك��رَت ق��ل��ب��ي،
ت��خ��ف��ُق ذك��رى ل��ك��ل ع��ل��ي��ك ل��ه��ف��ي وع��ه��ِدِه ال��ش��ب��اِب ذك��رى م��ن ف��خ��َف��ق��َت
ت��ت��ح��رَُّق وح��س��رٍة ع��ل��ي��ه أس��ٍف م��ن وال��ي��وم ال��ج��وى ُح��َرِق م��ن ذُب��َت ك��م
وتُ��ع��ِت��ُق ال��ظ��ب��اءِ م��ن ت��س��ت��رقُّ م��ا ��ب��ا ال��صِّ ف��ي ص��ي��ًدا وك��ان ��ب��اَك ال��شِّ ك��ن��َت
تَ��ع��َل��ُق ال ح��ب��ال��ٍة ك��لُّ وال��ي��وَم ُه��ن��ي��ه��ًة ال��ِم��الَح ح��ب��ائ��لُ��ك خ��َدَع��ت
يُ��ح��ِدُق وأُن��ٌس ب��ه ي��ح��ي��ُط ص��ف��ٌو ل��ل��ف��ت��ى ال��ش��ب��ي��ب��ة أي��ام ُدوَن ه��ل

فيها تنطق التي األبيات تلك من معظمها استمدَّت ولعلها هائلة، ٌة ضجَّ نُِرشت يوم القصيدة لهذه كان 1

رويِّها من ألخرى معارضًة القصيدة هذه نُِظمت ولقد شاعر. ِمثلها إىل ق ُوفِّ قلَّما والتي الشباب، ذكرى
باشا. صربي إسماعيل للمرحوم

بيل. اليشء: خلق 2

امُلزيَّن. أو الحلو، الحايل: 3





بريوت1 نكبة

ال��م��س��ف��وِك ال��دِم ف��ي ح��ك��ُم��ك وال��ح��ك��ُم ن��اف��ذٌ ال��م��م��ال��ِك ف��ي أم��ُرك َربُّ ي��ا
ب��ال��م��م��ل��وِك ل��س��واك ي��ك��ن ل��م ه��و اح��ِم��ِه ش��ئ��َت وإن أَه��ِرْق��ه ش��ئ��َت إن
ال��م��ش��ك��وِك وال ف��ي��ه ب��ال��ُم��م��ت��رى ي��ك��ن ل��م ع��دَل��ك إنَّ ب��ع��دِل��َك واح��ك��م
ال��م��ت��روِك ال��ش��اط��ِئ ض��ْرَب ق��دَّرَت وت��ه��يَّ��أْت دنَ��ت آج��اٍل أِألْج��ِل
«ك��وِك»2 ب��واخ��ر م��ن أن��َع��ُم ُف��ل��ك��اِن ب��ه يُ��ح��َم��ى وال ي��ح��م��ي��ه ك��ان م��ا
ال��م��دك��وِك ب��ُرك��ِن��ه��ا وت��ل��ك ت��ه��وي غ��ري��ق��ٌة ال��ك��س��ي��ِر ب��ج��ان��ِب��ه��ا ه��ذي

∗∗∗
ي��ح��م��وِك ول��م س��ي��ًف��ا يُ��ش��ِه��روا ل��م أن��وِف��ه��م ح��ت��َف األُْس��ُد م��ات ب��ي��روُت،
«ط��ب��روِك» ع��ل��ى ُق��ِت��ل��وا ل��ي��تَ��ه��م ي��ا أُغ��ِرق��وا أو أُح��ِرق��وا ل��ي��ثً��ا س��ب��ع��ون
ال��م��ف��ك��وِك ��ي��غ��ِم ال��ضَّ ص��ي��ُد وي��ع��زُّ م��ق��يَّ��ٌد وه��و ال��ل��ي��َث ي��ص��ي��د ك��لٌّ
ض��رب��وِك3 األُل��ى ال��ُع��ج��ُم أن��ص��َف م��ا ل��ل��ِق��رى ال��م��ن��ي��ف��ة ال��ِخ��يَ��م َم��ض��ِرَب ي��ا
م��س��ب��وِك ع��س��ج��ٍد م��ن انَّ��ه��ا ول��َو م��وض��ًع��ا ل��ل��ق��ن��اب��ل ي��وًم��ا ك��ن��ِت م��ا

بريوت. مدينة اإليطايل األسطول رضب أثر عىل ِقيَلت 1

للحرب ال م، والتنعُّ للرياضة به تا أُِعدَّ اللتان الصغريتان السفينتان هاتان حمايتَه تستطيع تكن لم أي 2
والقتال.

الضيافة. الِقرى: 3



الشوقيات

أَْس��ل��وِك ال ع��ل��يَّ ال��زم��اُن ي��م��ض��ي وأُن��َس��ُه ال��ن��زي��ِل راَح ي��ا ب��ي��روُت
ف��ي��ِك وم��ع��نً��ى ل��ف��ًظ��ا ووج��دتُ��ه ك��لِّ��ه��ا ال��م��دائ��ِن ف��ي ل��ف��ٌظ ال��ُح��س��ُن
م��ل��وِك4 ج��الِل ف��ي ال��م��الئ��َك وَس��ُم��وا ِف��ت��ي��ًة ِظ��الِل��ِك ف��ي ي��وًم��ا ن��ادم��ُت
يَ��ف��دي��ِك5 ب��ِج��لَّ��ٍق ي��ك��اَد ح��ت��ى «ِج��لَّ��ٍق» ع��ص��اب��َة «ح��س��انً��ا» يُ��ن��ُس��ون
بَ��ن��وِك يُ��راَع أو تُ��راِع��ي ح��ت��ى أذًى أو ش��رٍّا أح��دث��ِت م��ا ت��ال��ل��ه
��ع��ل��وِك ال��صُّ وِخ��ن��ج��ُر ال��ش��ري��ف س��ي��ُف ِع��رَض��ه��ا وي��م��ن��ع ي��ح��م��ي ال��ت��ي أن��ِت
أب��وِك6 األش��مَّ ال��ف��رَد واألب��ل��َق س��وري��ا ��ك أُمَّ ف��إنَّ ي��ج��ه��ل��وِك إن
أه��ل��وِك وال��ن��دى ال��َم��ك��ارَم بَ��ْل��َه وال��ُع��ال ال��َم��ف��اخ��ِر ع��ل��ى وال��س��اب��ق��ي��ن
و«بُ��ن��وِك» وَم��دارٍس وك��ن��ائ��ٍس َم��س��اج��ٍد ح��وَل ف��ي��ِك دم��اءٌ س��ال��ت
ال��م��ش��ب��وِك ال��ق��ن��ا ص��دى ت��ب��لَّ ح��ت��ى ب��ق��اؤه��ا يُ��َم��دَّ أن ��ل نُ��ؤمِّ ك��نَّ��ا
غ��َس��ل��وِك ب��دم��ع��ه��م يَ��ق��ِدرون ل��و ِج��ي��رٌة ال��ُم��ب��اَرك ال��نِّ��ي��ِل ُرب��ا ف��ي ل��ِك

فيه. غَلبَه أي فَوَسَمه: الُحسن يف واَسَمه 4

ان حسَّ وكان دمشق. هي وجلق: غسان. ملوك هم جلَّق: وعصابة ملسو هيلع هللا ىلص. النبي شاعر ثابت: بن ان حسَّ 5

قولُه: املقاَم هذا يناسب ا فِممَّ منهم، وينال ويمدحهم، غسان آل عىل يِفُد ما كثريًا ثابت بن

األوِل الزماِن يف بجلَّق يوًما نادمتُهم عصابة درُّ هلل
املفضِل الكريم مارية ابن قرب أبيهم قرب حول جفنة أوالد
السلسِل بالرحيق ق يصفِّ بَرَدى عليهم الربيص ورد من يُسقون
ِل األوَّ الطراِز من األنوف شمُّ أحسابهم كريمٌة الوجوه ِبيض
املقبِل السواِد عن يسألون ال كالبهم تهرُّ ما حتى يُغَشون

لبنان. جبل األبلق: 6
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اآلستانة وعزل أنقرة تكليل

بَ��ِن��ي��ِك س��ي��وِف ع��ل��ى ب��نَ��ي��ِت ُم��ْل��ٌك يَ��ه��ِن��ي��ِك وق��ل «أن��ق��رًة» ن��اِد ُق��م
ش��ري��ِك1 ب��غ��ي��ِر ُح��رٍّا ف��أخ��ذِت��ه ال��ش��رى ع��ن ال��لَّ��ب��اِة ذْوَد أَع��ط��ي��ِت��ه
ال��م��س��ف��وِك ب��ال��دِم ال��م��م��ال��ُك تُ��ب��ن��ى ت��َزل ول��م ج��ان��بَ��ي��ه ب��ال��دَِّم وأق��م��ِت
م��ش��ب��وِك2 ق��نً��ا ِم��ن ع��رَش��ك وح��ل��ل��ِت م��س��ل��ول��ٍة ُظ��بً��ا م��ن ت��اَج��ِك ف��ع��َق��دِت
��ع��ل��وِك3 ال��صُّ ��َة وِه��مَّ ال��ش��ري��ِف ج��ه��َد ق��لَّ��ب��تَ��ُه إذا ف��ي��ه ت��رى ت��اٌج
ال��م��س��ب��وِك4 ِت��ب��ِره ج��وان��ِب وع��ل��ى غ��اِرِه َم��ع��اق��ِد م��ن ال��ض��ح��اي��ا وت��رى
ال��نُّ��وِك5 ال��ري��اِح ع��ص��ِف ف��ي ك��ال��ص��خ��ر ص��ام��تً��ا ال��ح��وادث َص��َخ��ِب ف��ي وت��راه
م��ن��ه��وِك ُم��ج��َه��ٍد ش��ع��ٍب وج��ه��وُد م��ه��ض��وم��ٍة أُم��ٍة َدُم خ��رزاتُ��ه
م��ت��روِك ب��واج��ٍب ال��ح��ق��وَق ط��ل��َب َم��ن وخ��اَب ال��ح��ق��وَق اْل��ت��َم��س ب��ال��واج��ِب

تكثر الفرات جانب يف مكان والرشى: األسد. أنثى واللباة: عنه. دفعه اليشء؛ عن ذاده مصدر الذود: 1
ذلك. يف املثل به ويَُرضب األسود، فيه

ونحوهما. والسنان السيف حدُّ وهي ظبة، جمع الظُّبا: 2
املشقة. وقيل الطاقة، وفتحها: الجيم بضم الجهد، 3

أيًضا والرومان األقدمون اإلغريق وكان غارة، واحدته عظيم، شجٌر والغار: االنعقاد. مواضع املعاقد: 4
املذوب املسبوك: املرضوب. غري الذهب والترب: الحروب. يف املنترصين ألبطالهم أكاليل منه يضفرون

القالب. يف املفرغ
الحمقاء. وهي نوكاء، والنوك: اشتدادها. الرياح: وعصف شديًدا. الصوت الصخب. 5



الشوقيات

َل��َم��س��وِك6 ��ه��م ب��أك��فِّ أع��وانُ��ه وال ال��ع��ال��ي ج��ب��ي��نَ��ِك َم��سَّ ال��ف��رُد ال
وُف��ت��وِك7 ��ٍص ت��ل��صُّ ن��اَر أص��َل��وك ج��م��اع��ًة ال��ق��ت��ال إل��ى ن��ف��رِت ��ا ل��مَّ
ت��ح��م��ي��ِك8 ال��َق��ن��ا ش��ارع��ُة واألُْس��ُد آج��اِم��ه��ا ف��ي األُْس��ِد دم��اءَ ه��َدروا
ألب��ي��ِك9 رءُوَس��ه��ا ال��ج��ب��ال ُش��مُّ ط��أط��أْت ال��ُم��م��رَِّد «ط��وروَس» ِب��ن��َت ي��ا
أه��ل��ي��ِك10 ف��ي وأن��ِت ال��س��ح��اب ف��ي ه��و واس��ت��ع��َص��م��تُ��م��ا ال��ع��زِّ ف��ي أْم��َع��ن��تُ��م��ا
ن��َح��ت��وِك أخ��الِق��ه��م م��ن وال��ق��وُم دي��اَره��م ال��ج��ب��اِل م��ن ال��ش��ع��وُب ن��َح��َت
ف��ي��ِك أس��اًس��ا ص��خ��رتَ��ه��ا ل��رأي��ِت َرت ت��َص��وَّ ال��رج��اِل أخ��الَق انَّ ف��ل��َو
«تَ��ب��وِك»11 ك��ه��وِل أو «خ��ي��ب��َر» ب��ش��ب��اِب ن��يَّ��ًة أش��بَ��ُه ب��نَ��وِك ال��ذي��ن إنَّ
ن��ص��روِك12 ه��ل ال��ن��ص��َر ت��ذوق��ي ح��ت��ى ال��ك��رى ط��ِع��م��وا ال ال��م��ي��ث��اق ع��ل��ى ح��ل��ف��وا
ح��ام��ي��ِك13 م��ن ال��ف��رس��اِن َح��ْل��ب��ِة ف��ي ص��ورًة ��ل ال��ُم��ح��جَّ « «ال��ف��رن��س��يَّ َزع��م��وا
يَ��ب��ن��ي��ِك14 ُح��س��اَم��ه َس��لَّ وف��تَ��اِك ن��ف��َس��ُه يَ��ب��ن��ي ال��س��ي��َف َس��لَّ «ال��نَّ��س��ُر»
ب��ال��م��م��ل��وِك ل��ي��س نَ��س��َرِك ووج��دُت ال��ه��وى ل��س��ل��ط��اِن م��م��ل��وٌك وال��نَّ��س��ُر
ال��م��س��م��وِك15 ب��ُرك��ِن��ه��ا ��م��اِك ال��سِّ ُرك��ِن ع��ل��ى ت��اه��ت ال��ت��ي ال��ُخ��لُ��ق دول��َة ي��ا

الدين. وحيد محمد السلطان بالفرد ويريد ألنقرة، والخطاب بالحكم، املستبد الفرد ال أي الفرد: ال 6

واإلنجليز. اليونان ضد األناضول حركة يُخِمدوا أن أرادوا الذين وزراؤه وأعوانه:
اإلنسان يصري أن والتلصص: األعوان. أولئك أي أحرقوك؛ وأصَلوك: مرسعة. إليه ذهبت قتال: إىل نفرت 7
فيه. بالغ إذا الخبث يف فالن وفتك بطش، أي فتك؛ مصدر والفتوك: اللصوص. بأخالق يتخلق وأن ا، لصٍّ
وهو البيت. يف الوارد وهو آجام، الجمع وجمع الجيم، بفتح أجم جمعها امللتف، الكثري الشجر األجمة: 8
بها تحلِّل األناضول يف الفاتحني أمر أول يف أذاعتها قد اآلستانة حكومة كانت رشعية فتوى إىل يشري

قتالهم.
اململس. املطول واملمرد: الصغرى. آسيا يف عظيم جبٌل طوروس: 9

امتنعتما. واستعصمتما: أبعدتما. أمعنتما: 10
نُسبت والشام املدينة بني أرض وتبوك: ملسو هيلع هللا ىلص. النبي غزاه حصون، سبعة به كان مكان اسم خيرب: 11

أيًضا. النبي غزوات من غزوة إليها
لألمة. تتمَّ حتى يقاتلوا أن أنفسهم عىل أخذوا قد القتال بدعوة القائمون كان أموٌر امليثاق: 12

بونابرت. نابليون الفرنيس: 13
كمال. مصطفى — قبله البيت يف — وبحاميك — البيت هذا يف — بفتَاِك يريد نابليون. لقب النرس: 14

املرفوع. واملسموك: معروف. كوكٌب السماك: 15
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اآلستانة وعزل أنقرة تكليل

يَ��ن��م��ي��ِك ك��م��ا يَ��ن��م��ي��ن��ي وال��ش��رق وِك��ت��ابُ��ه��ا ِم��ل��ٌة وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي
أُط��ِري��ِك16 إذ ال��ج��ه��ِل م��ت��َن ورِك��ب��ُت ال��ه��وى ع��ن ن��ط��ق��ُت ال��الح��ي ظ��نَّ��ن��ي ق��د
رَف��ع��وِك األُل��ى ال��ن��ف��ِر س��وى رأًس��ا ل��ه ي��رف��ْع أو اإلس��الم يُ��ن��ِق��ِذ ل��م
ُش��ك��وِك17 وراءِ م��ن َح��ص��ح��َص ك��ال��ح��ق وت��ط��لَّ��ع��وا ح��ق��ي��ق��ًة ال��خ��ي��اَل َردُّوا
ن��س��ي��ِك18 ع��ج��وَل ال نُ��ْس��ٍك ُره��ب��اَن ج��ع��ل��تُ��ه��م ح��ي��ن ال��ت��اري��َخ أَك��ذِب ل��م
يُ��ن��ِب��ي��ِك19 ب��ن��ج��م��ه ال��ب��ي��ان إنَّ ��ت��ي ه��مَّ ل��ن��ج��ِم��ِك ذنَ��بً��ا ت��رَض��ن��ي ل��م
م��اض��ي��ِك20 م��ن األح��ق��اِب ع��ل��ى أب��ق��ى م��ك��انَ��ُه ال��غ��ب��يُّ ج��ِه��َل وإن ق��ل��م��ي
غ��ازي��ِك ظ��اف��ًرا ال��ح��دي��ث��َة وغ��زا ح��ك��م��ت��ي ال��ق��دي��م��ِة ب��ي��ون��اَن ظ��ف��َرت

∗∗∗
وادي��ِك21 ُرب��ا أو م��ائ��ِك ك��ع��ي��وِن ت��ح��ي��ٌة «ف��روُق» ي��ا ِل��َع��ه��ِدِك م��نِّ��ي
ال��م��ح��ب��وِك22 وَوْش��ِي��ه��ا ال��ري��اِض ُف��وِف م��ن وراَح ع��ل��ي��ك غ��َدا ك��ال��ن��س��ي��م أو
ش��اط��ي��ِك23 ِع��ْق��ي��اِن��ه م��ن س��اَل أو ع��ق��ي��ُق��ُه ع��ل��ي��ك ج��رى ك��األص��ي��ل أو
ب��اري��ِك24 ج��نَّ��اِت��ه ُرب��ا م��ن ل��ك اخ��ت��اره��ا وال��ع��ي��وُن ال��خ��م��ائ��ُل ت��ل��ك
يَ��رق��ي��ِك ِس��ح��ِره��ا ِم��ن ال��ذي ذا َم��ن ِس��ح��َره��ا ال��ط��ب��ي��ع��ُة ف��ي��ك أَف��َرَغ��ت ق��د
ت��ك��س��وِك م��ا ف��وَق ج��م��الُ��ِك ف��إذا ��َل��ت وت��أمَّ ج��م��اَل��ه��ا ع��ل��ي��ِك خ��ل��ع��ت
ه��ادي��ِك ف��ي ال��ُخ��ل��ج��اِن ك��ق��الئ��ِد ول��ذَّه��ا ال��ع��ي��وَن َف��تَ��َن م��ا ت��ال��ل��ه

ظهره. الجهل: متن الالئم. الالحي: 16
كتمانه. بعد بان الحق: حصحص 17

والفضة. الذهب النسيك: 18
يُخِربك. يُنبيك: 19

الدهر. هو وقيل عاًما، ثمانون هو قيل الحاء، بضم ُحقب، جمع األحقاب: 20
اآلستانة. هي فروق: 21

الثوب نمنمة والويش: اليمن. بُرود من نوع وهي الثياب، بفوف لها تشبيًها زهرها، الرياض: فوف 22

الحائك حبك ِمن واملحبوك: املصدر. باسم لها تسميًة املوشية، الثياب من نوع أيًضا وهو وتحسينه،
فيه. الصنعة أثر ن حسَّ الثوب؛

الخالص. الذهب والعقيان: املغرب. إىل العرص بعد ما هو األصيل: 23
امللتف. الكثري الشجر وهي خميلة، جمع الخمائل: 24
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ب��ف��ي��ِك ال��ِج��ن��اِن ُح��وُر واس��ت��ض��ح��َك��ت ال��رُّبَ��ى ��تَ��ت ت��ل��فَّ ال��ح��ال��ي ِج��ي��ِدِك ع��ن
ن��ادي��ِك25 ف��ي ال��ل��ذاِت وس��وال��َف وال��ه��وى ال��ش��ب��ي��ب��َة أن��َس ال أن��َس إن
ال��دي��ِك ص��ي��اُح ل��وال ف��ج��ِره��ا ِم��ن ِع��ش��اُؤه��ا أي��ن ن��دِر ل��م ول��ي��ال��يً��ا
و«بُ��ي��وِك»26 «تَ��راِب��ي��ا» ب وَغ��بُ��وَق��ن��ا وِش��ْرش��ٍر «بَ��ن��ِدالَر» م��ن وَص��بُ��وَح��ن��ا
ع��ذل��وِك َم��ن َل��ع��ذَل��ُت ل��م��ل��ي��ح��ة ُم��خ��لَّ��ٌد ال��ج��م��اِل س��ل��ط��اَن أنَّ ل��و
خ��ل��ع��وِك وُم��ل��ِك��ه��ا ال��ق��ل��وِب أِم��َن ف��َس��ِل��ي��ه��ُم س��ل��ط��ان��ه��م م��ن خ��ل��ع��وِك
س��اءُوِك وإن ال��ُم��ث��ل��ى ه��ي ك��ان��ت خ��ط��ٌة ُح��م��اِت��ِك م��ن يَ��ح��ُزن��نَّ��ِك ال
خ��ان��وِك أم ال��ح��رم��اِت ض��يَّ��ع��وا أو ��روا ق��صَّ ب��ك ال��ِح��م��ى ف��ت��ي��اُن أيُ��ق��اُل
ي��ف��دي��ِك َم��ن وع��زَّ ال��ن��ص��ي��ر ق��لَّ إذ ك��األن��ص��ار إل��ي��ك ال��خ��ف��اُف وُه��ُم
ب��اع��وِك ب��ُج��بَّ��ٍة ال��ش��ي��وُخ ح��ي��ن ودم��اِئ��ه��م ب��م��اِل��ه��م ال��ُم��ش��تَ��روِك
ُم��ف��ت��ي��ِك27 ال ال��ن��اِر م��ف��ت��ي ب��ل��س��اِن ال��ِح��م��ى ع��ن ال��ذائ��دي��ن دم��اءَ ه��دروا
ال��م��دك��وِك28 ِج��داِرك خ��ل��َف ك��ال��بُ��وِم وغ��رَّدوا ال��ع��دوِّ س��رِّ ع��ل��ى ش��رب��وا
ه��ج��روِك29 و«رف��ي��ِق��ه» «م��ح��م��ٍد» ک ل��رأي��ِت��ه��م ع��ن��ده��م «م��ك��َة» ك��ن��ِت ل��و

∗∗∗
ُح��ل��وِك30 وذاِت ن��يِّ��رٍة ك��لِّ ِم��ن َل��ج��اَج��ُه ي��ُج��وُب ال��ط��ام��ي راك��َب ي��ا
َض��ُح��وِك31 ال��ن��ع��ي��م ك��آف��اِق بَ��ِه��ٍج ف��ي ال��ُف��ْل��َك ت��ح��ثُّ «م��رم��رًة» ج��ئ��َت إن
وس��ل��وِك32 ج��وه��ٍر م��ن ال��ض��ح��ى تُ��َح��ُف ��ُه ت��ح��فُّ ثَ��م ال��ت��ب��ر» «ق��رَن وأتَ��ي��َت

إلخ. … الشبيبة أنىس فلست شيئًا نسيت إن أي أنس: ال أنس إن 25
اآلستانة. يف أمكنة أسماء وبيوك: وترابيا وبندالر . العيشِّ رشاُب والغبوق: الصباح. رشاب الصبوح: 26

بقتالهم. أفتى الذي اإلسالم شيخ النار: ومفتي امُلدافع. وهو ذائد، جمع الحمى: عن الذائدين 27
الشيوخ. أي رشبوا: 28

ودمائهم. بمالهم اشرتَوك الذين الحمى فتيان عند عندهم: 29

البحر عن بذلك يكنِّي بيضاء، نرية لجة كل أي نرية: كل من لجة. جمع واللجاج: البحر. الطامي: 30
األسود. البحر عن بذلك يكنِّي حلوك، ذات سوداء لجة كل ومن أي حلوك: وذات املتوسط. األبيض
البسفور. مضيق األسود بالبحر ويصله الدردنيل، مضيق من تدخله مرمرة بحر هو مرمرة: 31

البسفور. من جزء وهو الذهبي، القرن هو الترب: قرن 32
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أَل��وك��ي33 وأدِّ ال��ع��ال��ي ب��اب��ه��ا ف��ي واب��ت��ِه��ْل ال��س��ع��ادة» «دار ع��ل��ى ف��اط��ل��ع
ب��ُدل��وِك34 آذنَ��ت ��ا ل��مَّ ب��األم��س ش��م��َس��ه��ا ب��اٍك ق��وَل ل��ل��خ��الف��ِة ُق��ل
ُم��ذِْك��ي��ِك35 ج��اللُ��ه ج��لَّ وال��ل��ُه ُم��ط��ِف��ئٌ ل��ِك ه��ل ال��ت��وح��ي��د ج��ذوَة ي��ا
ش��ان��ي��ِك36 ي��نَ��م أو ض��دُّك ي��غ��ُف ل��م ُم��م��ال��ٍك ح��رُب وأن��ت ال��ق��روُن خ��َل��ِت
ي��رم��ي��ِك واس��ت��ب��داِده ب��ال��ف��رِد وت��ارًة ال��زم��اُن ب��األم��ِم ي��رم��ي��ِك
ي��ل��ي��ِك37 و«ال��ع��ت��ي��ُق» ي��س��وُس��ك ُع��َم��ٌر ال��ه��دى ف��ج��ِر ف��ي ك��ن��ِت م��ا إل��ى ُع��ودي
ك��ذب��وِك38 ط��ال��م��ا ه��ن��ٍد» «اب��ِن ب��ع��د ال��ه��وى ع��ل��ى تَ��واَرث��وِك ال��ذي��ن إن
ل��ِب��س��وِك إذ ال��روم ط��ق��وَس ل��ِب��س��وا وإن��م��ا ال��ن��ب��ي بُ��رَد ي��ل��ب��س��وا ل��م
«ُردري��ِك» ي��َدْي ف��ي ك��ال��ب��ابَ��ويَّ��ة ج��بَّ��ارًة تُ��َرْي أن أُع��ي��ذُِك إن��ي
ال��م��أف��وِك39 ك��ال��ح��اك��ِم أو «ي��زي��َد» ک ف��اس��ًق��ا ال��وراث��ُة ل��ك ت��ُزفَّ أن أو
ج��اءُوِك40 ب��ه ثَ��وبَ��ي��ِه أيِّ ف��ي ب��ه خ��ذي ث��م ال��ف��رِد نُ��ي��وَب ��ي ُف��ضِّ
م��ل��ي��ِك ث��وِب غ��ي��ِر ف��ي وُم��س��لَّ��ٍط ٍج ُم��ت��ت��وِّ ُم��س��لَّ��ٍط ب��ي��ن ف��رَق ال
نَ��ِب��ي��ِك زم��اُم أو ربِّ��ِك ح��ب��ُل ه��ي ب��ه��ا اع��ت��ص��م��وا ال��ت��ي ال��ش��ورى أرى إن��ي

الرسالة. واأللوك: اآلستانة. هي السعادة: دار 33

الشمس. غروب الدلوك: 34
ُموِقدك. ُمذْكيك: 35

امُلبِغض. والشانئ: ينم. لم يغُف: لم 36
كان كما األمة، تبايعه من يتواله ا حقٍّ جعله إىل والرجوع واحدة، أرسٍة يف املحصور امللك ترك إىل يشري 37

الراشدين. الخلفاء لعهد
أمية. بني من الخلفاء ل أوَّ سفيان أبي بن معاوية هو هند: ابن 38

هو والحاكم: والفسوق. الدعارة أصحاب من كان أمية، بني ملوك من الوليد، بن يزيد هو يزيد: 39

يحمل وضالالت بدع له وكانت مختبًال، فاسًقا كان مرص، يف الفاطميني امللوك أحد هللا بأمر الحاكم
قًرسا. عليها الناس

ناب. جمع والنيوب: أسنانه. نثر أي فالن؛ فَم هللاُ فضَّ قولهم ومنه انثريها، الفرد: نيوب ُفيضِّ 40
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وآِل��ِه2 ب��ال��ن��ب��يِّ ُم��ل��َك��ك ع��وَّذُت إق��ب��اِل��ِه ف��ي ي��َدي��َك ب��ي��ن ال��ُم��ل��ُك
أق��ي��اِل��ِه3 ف��ي ال��س��م��ُح وأن��ت س��م��ٌح ت��اري��ِخ��ِه ف��ي ال��ح��رُّ وأن��ت ُح��رٌّ
أغ��الِل��ِه4 م��ن ال��م��ف��ت��كُّ ف��ِك��الك��م��ا ُح��ري��ٍة م��ن األوط��اِن ع��ل��ى ِف��ي��َض��ا
ول��ح��اِل��ِه5 ح��ق��ب��ًة ل��ح��اِل��َك ��ت رقَّ أُم��ٌة ال��م��ب��ارِك ب��ع��ه��ِدك��م��ا س��ِع��َدت
ب��ه��الِل��ِه «م��ح��م��ٍد» ل وال��ُم��ن��ت��م��ي ب��ص��ل��ي��ِب��ِه ن��ص��ران��يُّ��ه يَ��ف��دي��َك
ب��م��اِل��ِه6 ال��س��ه��وِل ع��ل��ى وال��م��وس��ويُّ ب��ش��ي��ِخ��ِه ال��ُح��زوِن ع��ل��ى ال��دروِز وف��ت��ى
أذي��اِل��ِه م��ن ب��ال��طُّ��ه��ِر ��ك��وا وت��م��سَّ وم��ح��ب��ًة ط��اع��ًة ال��خ��ل��ي��ف��َة ص��َدق��وا
أف��ض��اِل��ِه وم��ن ال��َم��ول��ى رح��م��ِة م��ن ب��ه��ا َس��ِع��دوا ال��ت��ي دول��تَ��ك ي��ِج��دون
ِم��ن��واِل��ِه ع��ل��ى ل��ه��ا «ال��رش��اُد» ن��َس��َج ب��س��ي��رٍة «ال��راش��دي��ن» ع��ه��د ج��دَّدَت
واس��ت��ق��الِل��ِه ال��رأي ح��ي��اِة وع��ل��ى ُح��ك��ِم��ه��م ك��ص��ال��ِح ال��ش��ورى ع��ل��ى بُ��ن��يَ��ت

الرشيف. النبوي باملولد احتفال يف ِقيَلت 1

الخامس. رشاد محمد للخليفة الخطاب يديك: بني امللك 2
رشاد محمد الخليفة ألن تاريخه: يف الحرُّ وأنت املستبد. الفرد بسلطة مقيَّد غري أنه يريد امللك، أي : حرٌّ 3

امَلِلك. وهو َقيْل، جمع واألقيال: وعطاء. سماحة ذو أي سمح؛ رجٌل يقال وسمح: دستوري. خليفة أول
يُجَعل حديد من طوق وهو الغني، بضم ُغلٍّ، جمُع واألغالل: امُلطَلق. : واملفتكُّ وامللك. أنت أي كالكما: 4

العنق. يف
الدهر. من املدة الحقبة: 5

األرض. من غلُظ ما الحاء؛ بفتح َحزن، جمع الحزون: 6
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ُخ��ذَّاِل��ِه7 ع��ل��ى م��ن��ص��وٌر وال��ح��قُّ ن��ص��َرُه ال��ُم��ه��ي��م��ُن ب��ك أع��زَّ ح��قٌّ
رم��اِل��ِه ِع��داُد أق��واٌم ال��ُم��ل��ِك ف��ي ب��واح��ٍد يُ��س��اَس أن ال��ح��ك��وم��ة ش��رُّ
م��آِل��ِه8 ُح��ْس��َن ال��ل��ِه ب��إذِن وت��رى ح��اِل��ِه َم��ي��ام��َن تُ��ش��اِط��ُره ُم��ْل��ٌك
ِرئ��ب��اِل��ِه9 ِم��ن ال��ِب��ي��ِد ُم��ق��ِف��راِت ف��ي ل��ظ��ب��ِي��ِه األم��اَن ح��ك��وم��تُ��َك أخ��ذَت
ج��الِل��ِه10 ت��اِج ف��وَق ل��وج��ِه��ك ت��اًج��ا وُح��زتَ��ُه ف��ي��ه ل��ل��دس��ت��ور م��كَّ��ن��َت
ظ��الِل��ِه11 ت��ح��َت األرِض ش��ع��وُب ن��ِع��َم��ت ك��رس��يِّ��ِه ف��ي «ال��ف��اروُق» ف��ك��أنَّ��ك
أس��م��اِل��ِه12 ف��ي األم��الُك وي��ه��ابُ��ه يُ��تَّ��ق��ى ت��راٍب» «أِب��ي ِم��ث��ُل أن��ت أو
خ��الِل��ِه وَس��م��ِح أول��ى «م��ح��م��د» ب وال��رض��ا ال��س��م��اح��ُة ه��و ال��ن��ب��يِّ ع��ه��ُد
واس��ت��ق��ب��اِل��ِه ال��دس��ت��وِر ح��اض��ِر ف��ي وب��ال��ه��دى «اإلم��اُم» ي��ح��م��لُ��ه ب��ال��ح��قِّ
ج��م��اِل��ِه13 ف��وَق اإلس��الَم ��ل��وا ج��مَّ ق��د األُل��ى ال��ث��الث��ي��َن ال��خ��واق��ي��ِن اب��َن ي��ا
ك��م��اِل��ِه14 أوَج ال��ُم��ل��َك ال��راف��ع��ي��ن س��ع��ِدِه ذروَة ال��دِّي��َن ال��ُم��ب��ِل��ِغ��ي��ن
ب��وص��اِل��ِه15 «إس��ك��ن��دٌر» ي��ُف��ز ل��م م��ا خ��ي��َل��ه��م ال��م��م��ال��ك م��ن ال��ُم��وِط��ئ��ي��ن
م��ث��اِل��ِه16 ح��ذَْو ال��خ��ل��ف��اءُ يَ��ح��ت��ذي م��ا و«ق��ان��ون��يِّ��ه��م» «ف��ات��ح��ه��م» ع��دِل ف��ي
أه��واِل��ِه ع��ن ال��ح��ش��ُر يُ��ب��ي��َن ح��ت��ى ب��ي��ِت��ك��م ح��ائ��ُط ف��ه��ي ال��خ��الف��ُة أم��ا
وِط��واِل��ِه17 ِب��ِق��ص��اِره ال��ق��ن��ا ل��ك��م وح��اَزه��ا ال��م��ش��رف��يِّ ب��ح��دِّ أُِخ��ذَت

ينرصك. ال الذي وهو خاذل، جمع الخذال: 7
والربكة. اليُمن وهي ميمنة، جمع امليامن: 8

األسد. الرئبال: 9
الشورى. حكم يُنظِّم الذي القانون هو والدستور: ثابتًا. مكينًا جعلته أي للدستور: مكَّنت 10

الخطاب. بن عمر لقب الفاروق: 11
امليم. بفتح سَمل، واحدها البالية، الثياب واألسمال: طالب. أبي بن عيل كنية تراب: أبو 12

ك. الرتُّ ملوك من ملك لكل اسٌم وهو خاقان، جمع الخواقني: 13
العلو. األوج: 14

العظيم. الفاتح املقدوني هو إسكندر: 15
استطاع اإلسالم يف ملك أول ألنه به ب لُقِّ الفاتح؛ محمد للسلطان أولهما لقبان وقانونيهم: فاتحهم 16

به ب لُقِّ القانوني؛ سليمان للسلطان وثانيهما بها، للروم سلطة كل عىل ويقيض القسطنطينية يفتح أن
الرتكية. للدولة قانون واضع أول ألنه

السيوف. به تُصنع كانت اليمن يف موضع إىل نسبة السيف، املرشيف: 17
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��اِل��ِه18 ُج��هَّ م��ن اإلس��الِم ف��م��ص��ي��ب��ُة وج��ه��ِل��ه��م ل��ل��ُم��رِج��ف��ي��ن ت��س��م��ع��وا ال
ب��ُم��ح��اِل��ِه ده��ِره م��ن ال��ف��ت��ى ط��م��ُع ِب��نَ��ي��ِل��ه��ا ال��ب��ع��ي��د أو ال��ق��ري��ب ط��م��ُع
أش��ب��اِل��ِه19 ع��ل��ى ُم��ع��ت��ديً��ا ال��غ��اِب ف��ي ��رى ال��شَّ ل��ي��ِث ع��ل��ى ُم��ج��ت��ِرئً��ا ال��ذئ��ُب م��ا
ب��ش��م��اِل��ِه أْخ��ذَه��ا يُ��ح��اِول ��ن م��مَّ أي��م��ان��ك��م ف��ي وْه��ي ع��ق��ًال ب��أض��لَّ

∗∗∗
أب��ط��اِل��ِه وع��ن ال��ف��ادي ج��ي��ِش��ك ع��ن وأح��م��ٌد وال��م��س��ي��ُح ال��ُم��ه��ي��م��ُن رِض��َي
ِج��ب��اِل��ِه رءوِس ع��ل��ى ال��دائ��س��ي��ن ب��س��ه��ولِ��ِه ال��ث��رى م��ن ال��ه��ازئ��ي��ن
ق��ت��اِل��ِه ق��ب��َل وال��ت��دب��ي��ر ب��ال��رأي ح��ص��ن��ه ف��ي ع��دوَّه��م ال��ق��ات��ل��ي��ن
َم��ن��اِل��ِه20 ام��ت��ن��اِع ف��ي أو ال��س��ه��ا ِم��ث��َل س��ب��ي��لُ��ُه ع��زَّ ال��ح��ص��َن اآلخ��ذي��ن
وم��اِل��ِه ال��ع��دوِّ ِع��رِض ع��ن ال��ح��رِب ف��ي يَ��ل��دٍز ب��س��اح��ِة ول��و ال��ُم��ع��ِرض��ي��ن
رج��اِل��ِه21 ال��م��تَّ��ِق��ي��ن ال��ُغ��زاِة وع��ل��ى ع��ل��َم��ه��ا « «ع��ل��يٍّ ع��ل��ى ال��ق��ارئ��ي��ن
زل��زاِل��ِه ف��ي األوت��اَد ل��ه ك��ان��وا س��اع��ًة «ف��روٍق» ف��ي ُزل��ِزَل ال��ُم��ل��ُك
أط��الِل��ِه22 ف��ي ال��ي��وَم دم��ع��ي ل��ن��ث��رُت ك��ك��ف��وِف��ه��م ق��ل��وِب��ه��م ان��ت��ظ��اُم ل��وال
ِب��ف��ع��اِل��ِه ق��وَل��ه ي��ؤيِّ��د ح��ت��ى ق��ول��ه ف��ي ب��ص��ادٍق ل��ي��س وال��م��رءُ
آم��اِل��ِه23 إل��ى دًم��ا ال��غ��م��اَر خ��اَض ك��ب��ي��رًة ال��ح��ي��اَة راَم إن وال��ش��ع��ُب
ق��اِل��ِه أو ب��ِق��ي��ِل��ه ل��ل��س��خ��يِّ ال ب��روح��ه ��خ��يِّ ل��ل��سَّ ال��م��م��ال��ك ش��ك��ُر
وب��خ��اِل��ِه24 ب��َج��دِّه إل��ي��ك ي��س��م��و ه��ائ��م ن��ج��وى ال��ُح��س��ن «ف��روق» إي��ٍه

االضطراب. يف الناس ليُوِقعوا السيئة األخبار يف يخوضون َمن املرجفون: 18
األسد. ولد وهو شبل، جمع األشبال: 19

الصغرى. نعش بنات من خفي كوكٌب السها: 20

للحرب. والضمري طالب، أبي بن عيل هو عيل: 21

الديار. آثار من شخص ما األطالل: 22
الناس. لفيف وفتحها: الغني بضم الغمار، 23

، املحبُّ الهائم: أيًضا. الرسُّ وهي بالكالم، املسارَّة والنجوى: الحديث. من لالستزادة فعل اسم إيه: 24
اآلستانة، وهي فروق، بحب هائم إنه أي نفسه؛ يريد ه، يتوجَّ أين يدري ال غريه أو العشق من والذاهب

أبَويه. ناحية من تركي أصٍل من أنه وبخاله» بجده إليك «يسمو ومعنى حسن. من بها ِلما
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ك��م��اِل��ِه25 ِم��ث��َل ال��ش��رَق يُ��ض��يءُ ق��ب��ًس��ا ب��ي��انَ��ُه ال��ِف��ص��اِح ل��ل��ع��رِب أخ��رج��ِت
أم��ث��اِل��ِه26 م��ن «ب��غ��داُد» وال ن��س��ًال ن��ظ��رائ��ه م��ن «ال��ح��م��راءُ» تُ��ك��ِث��ر ل��م
ل��خ��ي��اِل��ِه27 ِف��ت��ن��ًة «ل��ي��ل��ى» وُج��ع��ل��ِت ال��ه��وى «َق��ي��َس» خ��ي��اَل��ه اإلل��ُه ج��ع��ل
ب��اِل��ِه وراح��ُة م��ه��ج��ِت��ه ون��ع��ي��ُم روِح��ِه ن��زه��ُة أن��ِت ع��اٍم ك��لِّ ف��ي
ِرح��اِل��ِه ِم��لءُ واألش��واُق ويَ��ئ��وُب َم��ط��يُّ��ُه إل��ي��ِك ح��نَّ��ت ق��د يَ��غ��ش��اِك
ِع��ق��اِل��ِه28 ح��لِّ ي��وم «ي��وس��َف» أف��راُح ط��ل��ي��ق��ًة رآِك ��ا ل��مَّ أف��راُح��ه
غ��زاِل��ِه29 ب��ان��ف��الِت «ق��ي��س» ك��س��روِر ُح��رًَّة ق��ي��ودك م��ن ب��ك وس��روُره
ِل��ع��ي��اِل��ِه ب��أن��ُع��ٍم م��ح��ف��وف��تَ��ي��ن ل��خ��ل��ِق��ِه ج��ن��تَ��ي��ن ص��اَغ��ِك ال��ل��ه
ل��ج��الِل��ِه30 روض��ًة غ��ي��َرك اخ��ت��ار م��ا خ��م��ي��ل��ٍة ات��خ��اذَ ل��ل��ه أنَّ ل��و
ب��خ��اِل��ِه31 ي��ت��ي��ُه خ��دٍّ دي��ب��اج��ت��ا ُح��س��نَ��ي��ه��م��ا ف��ي ال��ص��ف��ت��ان ف��ك��أنَّ��م��ا
إج��الِل��ِه32 ف��ي وه��نَّ ال��ج��ن��ان وس��َط «م��ح��م��ٍد» ح��وُض «ال��ب��س��ف��وُر» وك��أنَّ��م��ا
وآِل��ِه33 ال��ج��ن��اِن ف��ي «ط��ه» ُح��ج��راُت ح��ي��اَل��ُه ال��ق��ص��وِر ش��اه��ق��َة وك��أن
وج��م��اِل��ِه34 ب��ِب��ش��ِره ال��ب��ش��ي��ُر ف��ي��ه��ا م��ش��ى ��ا ل��مَّ ع��ي��ُده��ا ع��ي��َدِك وك��أن

قبله. البيت يف للهائم والضمري لفروق، الخطاب أخرجت: 25
العراق. حارضة وبغداد: باألندلس. غرناطة مدينة هي الحمراء: 26

بها. ُجنَّ التي محبوبته هي وليىل: باملجنون. املعروف معاذ بن قيس هو وقيل امللوح، ابن هو قيس: 27

كشغف بها ُشِغف حتى وصفها، يف املعاني يجيد فهو اآلستانة، إىل الشعر يف خياله رصف هللا إن يقول:
بليىل. قيس

السجن. من بخروجه — السالم عليه — يوسف فرح كما لها فرح إنه يقول: 28

صيادين، حبالة يف ظبية رأى املجنون أن من قيل ما إىل غزاله» بانفالت قيس «كرسور بقوله يشري 29

ففعال. غنمه، من شاة مكانها ويضع يُطِلقاها أن فسألهما
الحدائق. من اجتمع ما والروضة: امللتف. الكثري الشجر الخميلة: 30

ان. الخدَّ أيًضا والديباجتان ديباجته، يصون فالن يقال الوجه، وهي ديباجة، تثنية الديباجتان: 31
الخد. يف شامة والخال:

ملسو هيلع هللا ىلص. النبي هو ومحمد: القيامة. يوم املورود الحوض يريد محمد: حوض 32

ملسو هيلع هللا ىلص النبي أسماء من اسم وطه: الغرفة. وهي حجرة، جمع والحجرات: وإزاءه. قبالته أي حياله: 33

أيًضا.
أيًضا. ملسو هيلع هللا ىلص النبي أسماء من البشري: 34
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القدر وليلة الدهر عيد

أم��ث��اِل��ِه م��ن ل��آلالف ��ل��ِم ال��سِّ ف��ي واس��ل��م��ي ال��م��م��ال��ك ف��ي ب��ع��ي��ِدك ِت��ي��ه��ي
اس��ت��ه��الِل��ِه ف��ي ال��دس��ت��وِر ب��َم��ح��اس��ِن ��ًال ُم��ج��مَّ ال��رش��اِد ع��ه��َد واس��ت��ق��ب��ل��ي
إق��ف��اِل��ِه إل��ى ُم��دَّت ي��ٌد ُش��لَّ��ت ب��ابُ��ه��ا ذل��ك أن��ِت ال��س��ع��ادة داُر
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كرومر اللورد وداع

ال��ن��ي��ال1 ي��س��وُس ف��رع��وٌن أن��ت أم إس��م��اع��ي��ال ع��ه��ُد أم أي��اُم��ك��م
م��س��ئ��وال وال أب��ًدا س��ائ��ًال ال ب��أم��ره م��ص��َر أرِض ف��ي ح��اك��ٌم أم
س��ب��ي��ال2 ال��ق��ل��وِب إل��ى اتَّ��خ��ذَت ه��الَّ ب��ب��أس��ه ال��رق��اِب ِرقَّ م��ال��ًك��ا ي��ا
رح��ي��ال ال��ع��ي��اءُ ال��داءُ ف��ك��أن��ك ��َدت ت��ش��هَّ ال��ب��الِد ع��ن رح��ل��َت ��ا ل��مَّ
َم��ث��ي��ال يُ��ص��ي��ُب ال ل��َع��م��ُرك أدٌب إه��ان��ًة ال��وداِع ي��وَم أْوَس��ع��تَ��ن��ا
إك��ل��ي��ال3 ال��ثَّ��ن��ا ل��ك ال��رئ��ي��ُس ص��اَغ ب��ع��دم��ا تُ��ج��اِم��َل أن ل��ك ب��دا ه��الَّ
ون��ب��ي��ال ُم��ه��ذَّبً��ا ال��رئ��ي��َس ت��ِج��ِد ولُ��ط��ِف��ِه ال��رئ��ي��ِس أدِب إل��ى ان��ظ��ر

∗∗∗
ف��ص��وال4 ال��ُم��ب��ِك��ي��اِت ف��ي��ه م��ثَّ��ل��َت ُم��ش��يَّ��ٍد ل��ل��ُم��ض��ِح��ك��اِت َم��ل��ع��ٍب ف��ي

األقدمني. مرص ملوك من ملك كل لقب وفرعون: باشا. إسماعيل الخديو هو إسماعيل: 1
والقوة. الشدة والبأس: استعبادها. الرقاب: رقَّ 2

له أقام الذي وهو كرومر، اللورد لعهد الوزراء مجلس رئيس كان فهمي، باشا مصطفى هو الرئيس: 3
فأهان اللورد خطب ثم عليه، ويُثِني يودِّعه له وخطب مرص، من خروجه يوم األوبرا دار يف توديع حفلة
األدب من شيئًا يُراِع ولم حسني)، (السلطان كامل حسني األمري وجه يف إسماعيل الخديو وأهان األمة،

املجاملة. وال
األوبرا. دار ملعب يريد 4
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ت��ط��ف��ي��ال5 ب��ه «األع��م��ى» َر وتَ��ص��دَّ أص��ولِ��ِه ل��ْع��َن ع��ل��ي��ه «ال��ح��س��ي��ُن» ش��ه��د
َم��رذوال ي��ِع��ْش ي��ج��بُ��ْن إن وال��م��رءُ ق��دَري��ه��م��ا م��ن وح��طَّ أَق��لَّ ُج��ب��ٌن
ت��م��ث��ي��ال6 م��م��ات��ه��ا دوَر م��ثَّ��ل��َت وأه��َل��ه��ا ال��ب��الَد ب��ه ذك��رَت ��ا ل��مَّ
ت��ح��وي��ال تَ��رى ال وح��اًال ت��ب��ق��ى وذل��ًة ي��دوم ��ا ِرقٍّ أن��ذرتَ��ن��ا
وال��ت��ب��دي��ال ال��ت��غ��ي��ي��َر ي��م��ل��ُك ال ق��درًة دون��َك ال��ل��ه أن أح��ِس��ب��َت
ل��تَ��دوال7 ال��ُق��وى تُ��ن��اِزع��ه ُدَوٌل ت��ك��ن ول��م ال��م��ل��وِك ف��ي ي��ح��ك��م ال��ل��ه
ق��ب��ي��ال8 ال��ع��ال��م��ي��َن ب��ي��ن وأع��زَّ س��ط��وًة أع��ظ��َم ك��ان ق��بْ��َل��ك ف��رع��وُن
اإلن��ج��ي��ال ع��ه��وَده��ا ن��ظ��نُّ ك��ن��ا ح��ك��وم��ٌة ال��وع��وَد أخ��ل��َف��ت ال��ي��وم
دخ��وال9 ��الِل ك��ال��سُّ ف��ك��ان��ت م��ص��ًرا وش��رِع��ِه ال��وداِد ُح��ك��ِم ع��ل��ى دخ��َل��ت
ال��م��أم��وال10 اس��ت��ق��الَل��ه��ا وأض��اع��ت ُرك��نَ��ه��ا وه��دَّت َم��ع��ال��َم��ه��ا ه��َدَم��ت
وال��نِّ��ي��ال11 وُص��ن��َع��ه اإلل��َه ج��ح��دوا وال��ِغ��ن��ى ال��رف��اه��َة ل��ن��ا ج��ل��ب��َت ق��ال��وا
ث��ق��ي��ال12 ال��خ��ب��ي��ِر ال��َف��ِط��ِن ع��ل��ى م��نٍّ��ا أت��بَ��ع��تَ��ه��ا م��وه��وم��ٍة ِم��نَّ��ٍة ك��م
ال��ت��ن��زي��ال13 ت��ق��ري��َرك ت��رى أف��َه��ل خ��ل��ق��تُ��ك��م ت��ق��وُل ت��ق��ري��ٍر ك��لِّ ف��ي
«ال��ُف��وت��ب��وال»14 وت��أخ��ذ ال��ع��ل��وَم ت��ذُر أن��ه��ا ال��م��دارس ع��ل��ى ن��داك ِم��ن ه��ل

برصه ضعف قد وكان سلمان، الكريم عبد الشيخ هو واألعمى: كامل. حسني السلطان هو الحسني: 5
يكف. وكاد

امللعب. بذلك أي به: ذكرت ملَّا 6

الحظ. إقبال ويحالفها غريها عىل لتظهر لتدول: 7
واحد. أصٍل من الجماعة القبيل: 8

ل. السُّ داء هو السني: بضم السالل، 9
وجوده. فيه الناس يظن الذي اليشء موضع وهو َمعَلم، جمع املعالم: 10

كرومر. للورد الخطاب جلبت: قالوا 11

قبيٌح وهو كذا، وأعطيتك كذا لك فعلت تقول كأن الصنائع، من معه فعلته ما لغريك تُعدَّ أن : املنُّ 12
مذموم.

كل يف وكان والسودان، مرص يف العامة الحالة عن مطوًَّال تقريًرا سنة كلَّ يضع كرومر اللورد كان 13

الواقع. يُكذِّبه ما مرص يف اإلصالح وجوه من لنفسه يدَّعي تقرير
القدم. كرة معناها اإلنجليز لغة من كلمة والفوتبول: ترتك. تذر: الكرم. الندى: 14
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وك��ي��ال15 ِدن��ِش��واَي ب��ق��اض��ي ت��أت��ي أن ب��م��ص��َر ال��ق��ض��اءُ ِص��ي��ان��ِت��ك م��ن أم
ذل��ي��ال ب��ات ال��ه��ن��د ك��ج��ي��ش ج��ي��ٌش ِم��نَّ��ًة اإلض��اع��َة ل��ك يَ��ُع��دُّ ه��ل أم
ض��ئ��ي��ال ال��ج��ي��وش ف��ي ش��أنً��ا أَول��ي��س ش��أنُ��ه��م م��ا ِف��ت��ي��اِن��ه إل��ى ان��ظ��ر
ت��ف��ض��ي��ال ف��وق��ه��م ق��وَم��ك ورف��ع��َت ال��ُع��ال ُرتَ��َب ي��ب��لُ��غ��وا أن ح��رَّم��تَ��ه��م
ال��ت��أم��ي��ال ي��م��ل��ك��وا ل��م م��س��ت��ق��ب��ًال ��َل��ت وأمَّ ال��ج��ي��وُش ت��ط��لَّ��ع��ِت ف��إذا
ط��وي��ال16 ال��ب��الِد ف��ي ع��ري��ًض��ا ف��ت��ًح��ا ال��ُع��ال إلدَورَد ��وا َزفُّ ب��ع��دم��ا م��ن
وُم��ن��ي��ال17 ُم��ح��ِس��نً��ا ع��ي��س��ى دوِن م��ن ع��بَ��دتُ��ك��م ال��ث��ي��اِب ُح��ْم��ِر م��ن ك��ن��ُت ل��و
ت��ق��ب��ي��ال ��ه ك��فَّ أُق��طِّ��ُع َم��ِل��ًك��ا ق��ِب��ل��تُ��ك��م اإلن��ج��ل��ي��ز ب��ع��َض ك��ن��ُت أو
وع��وي��ال18 بُ��ًك��ى ل��ُف��رق��ِت��ك��م أس��ًف��ا م��ألتُ��ُه «ال��ك��ل��وب» ف��ي ع��ض��ًوا ك��ن��ُت أو
ت��رت��ي��ال19 َم��دِح��ك��م آي��َة رتَّ��ل��ُت ��ًرا ُم��ب��شِّ يَ��ه��ي��ُم ق��س��ي��ًس��ا ك��ن��ُت أو
ت��ح��وي��ال ِط��ي��ب��ٍة ع��ن أع��ط��ي��تُ��ك��م دائ��نً��ا ِب��َل��ن��دَن ص��رَّاًف��ا ك��ن��ُت أو
م��وص��وال20 ال��ورى ف��ي يُ��ردَّد م��دًح��ا ص��ح��ائ��ف��ي م��ألُت «ت��ي��م��س��ك��م» ك��ن��ُت أو
وأص��ي��ال بُ��ك��رًة ِب��اس��ِم��ك س��بَّ��ح��ُت ج��اه��ًدا ن��زي��ًال م��ص��ٍر ف��ي ك��ن��ُت أو
ال��ج��ي��ال21 ب��ال��ق��ن��اِة ح��يَ��وتُ��م أن��ت��م ب��أن��ك��م ح��ل��ف��ُت «ِس��ري��ونً��ا» ك��ن��ُت أو
ت��ذل��ي��ال ب��ع��زم��ك��م ذلَّ��ل��ت��م��وه وِص��ع��اِب��ه��ا ع��ق��ب��اِت��ه��ا م��ن ك��ان م��ا

أهل عاقبَت التي املخصوصة املحكمة يف قاضيًا كان باشا، زغلول فتحي أحمد هو دنشواي: قايض 15

وقد الحقانية، لوزارة وكيًال املحاكمة هذه بعد كرومر اللورد جعله والسجن، والجلد بالشنق دنشواي
األهلية. االبتدائية مرص ملحكمة رئيًسا كان

فيه اإلنجليز لجنود يكن ولم كله، بعبئه قام الذي هو املرصي الجيش وأن السودان، فتح إىل يشري 16

اإلنجليز. ملك هو وإدوارد: يُذَكر. أثٍر من
اإلنجليز أنَلَت ألنك عيىس؛ أعبد ولم لعبدتك إنجليزيٍّا كنت لو يقول: اإلنجليز. هم الثياب: حمر 17

كرومر. للورد والخطاب وإحسان. إنالة من له مثيل ال بما إليهم وأحسنت
وكبار املرصيني الرساة من يشاء َمن كل عليه اإلنفاق يف يشرتك القاهرة، يف ندوة دار الكلوب: 18

اإلنجليز. املوظفني
به. القائمني القسوس ويحمي مرص، يف باملسيحية التبشري يؤيِّد كان كرومر اللورد ألن ذلك 19

بكم. الخاصة التيمس جريدة كنت لو أي تيمسكم: كنت أو 20
السويس. قناة رشكة مدير رسيون: دي املسيو 21
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َف��ت��ي��ال ال��ُم��ح��ِس��ن��ي��ن ي��ب��خ��س��ون ال ع��ه��َده��م ت��ع��َل��م وأن��ت ال��ف��رن��ج ع��ه��ُد
م��ع��زوال أو ش��ئ��َت إن م��س��ت��ع��ف��يً��ا ص��ن��ي��ُع��ُه ج��لَّ ال��ل��ه ب��ح��ف��ِظ ف��ارح��ل
ك��م��ب��ي��ال22 أو ِغ��راي ه��ن��اك واخ��لُ��ف ل��ن��دٍن ف��ي رب��ط��ًة ِب��س��اِق��ك واح��م��ل
وال��ط��وال ع��رَض��ه��ا ال��م��م��ال��ك وُس��ِس ب��الَدُه ال��ع��ظ��ي��َم ال��َم��ِل��َك ش��اِط��ِر أو
ك��ف��ي��ال ب��ن��ي��ل��ه��نَّ ك��ان وال��ل��ُه ال��ُم��ن��ى ال��ل��ه ع��ل��ى ت��م��نَّ��ي��ن��ا إنَّ��ا
رس��وال23 اإلل��ه ع��ن��د م��ت��م��ك��ٌن ف��م��ح��م��ٌد م��ح��م��ٍد دي��َن س��بَّ َم��ن

كرومر عزل يوم قيل الساق، ربطة نشان ى يُسمَّ اإلنجليز عند نشان إىل يشري ربطة: بساقك واحمل 22

اإلنجليز. وزراء من وزيران وكمبيل: وغراي به. عليه أُنِعم
يصلح ال دين أنه فزعم ١٩٠٦م، سنة تقريره يف اإلسالمي الدين عىل طعن قد كرومر اللورد كان 23

إلخ. … محمٍد ديَن سبَّ َمن بقوله: ذلك إىل يشري فشاعرنا العرص، لهذا
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بنياحلجابوالسفور

ال��بُ��ل��ب��ِل1 أم��ي��َر وي��ا ِر ال��َك��ن��ا م��ل��َك ي��ا اُح ص��دَّ
«ال��م��وص��ل��ي»2 ق��رَب وُرزق��ُت «َم��ع��ب��ٍد» ب م��ن��ك ف��زُت ق��د
ت��رتُّ��ِل3 وُح��س��َن م��اًرا ِم��ز «داووُد» ل��ي وأُت��ي��َح
��ِل4 ت��ت��رجَّ ل��م ق��طُّ ِب��ِر وال��َم��ن��ا األَِس��رَِّة ف��وَق
األح��َوِل5 ل��ح��ِظ ُم��رت��جِّ ف��ي ك��ال��دي��ن��ار ت��ه��ت��زُّ
ل��ُم��م��ثِّ��ِل6 ت��دَع ل��م ِع��ِب ال��َم��ال ع��ل��ى خ��ط��رَت وإذا
«ج��رَوِل»7 م��ق��اط��ِع ف��ي دِق» «ال��ف��رز اب��ت��داءاُت ول��ك

إىل يرضب أبيض ريشه الصوت، حسن طائٌر الكناري، والكنار: الصوت. الرفيع الصيَّاح اح: الصدَّ 1
والبلبل: الخالدات. الجزائر وهي كناريا، جزائر إىل ويُنَسب الخرضة، إىل طويلة جناَحيه وقوادم الصفرة،

اللسان. طالقة يف املثل به يَُرضب الحركة، رسيع صغريٌ طائٌر
إبراهيم، وابنه املوصيل إسحاق عىل يُطَلق واملوصيل: األموية. الدولة أيام كان مشهور، مغنٍّ معبد: 2

وأدب. فقه ذلك مع لهما وكان مغنِّينَي، وكانا
واألناشيد. األدعية من به يرتنم كان ما ومزامريه: النبي. داوود: 3

ويميش. ركوبته عن املرء ينزل أن ل: الرتجُّ 4
حول. عينه يف َمن األحول: 5

وممثِّل. مغنٍّ كلِّ من وفنٍّا صوتًا أجود ألنك والغناء؛ التمثيل من يُجيده ما له ترتك لم أي ملمثل: تدع لم 6
اسم وجرول: األموية. الدولة صدر يف كان املشهور، الشاعر صعصعة بن ام همَّ لقب الفرزدق: 7

وهو مقطع، جمع واملقاطع: القصائد. أوائل واالبتداءات: واإلسالم. الجاهلية أدرك شاعر وهو الحطيئة،
القصيدة. من بيت آخر



الشوقيات

وال��َح��ِل��ي8 ال��َغ��الئ��ِل ُص��ف��َر ��ح��ى ال��ضُّ م��ن تَ��ِخ��ذَت ول��ق��د
ال��ه��ي��ك��ِل9 ع��ذارى ع��ن ن��ِس ال��ق��ال ِب��ي��ِض ف��ي ورَوي��َت

∗∗∗
َخ��ِل��ي10 أم ف��ؤاُدك َش��ٍج ـ��ُر أس��ي��ـ ي��ا ِش��ع��رَي ل��ي��َت ي��ا
ي��ن��ج��ل��ي11 ح��ت��ى ال��ل��ي��َل ُم ت��ن��ا أم ُس��ْه��ٍد وح��ل��ي��ُف
ال��ُم��ق��َف��ِل12 ال��ن��ح��اِس ف��ي ل��ُج تُ��ع��ا م��ا م��ن��ي ب��ال��رغ��م
ي��ب��خ��ِل ث��م��ي��نً��ا يُ��ح��ِرْز وَم��ن ه��ًوى ع��ل��ي��ك ِح��رص��ي
ال��ُم��ج��ِزِل13 ال��ج��واِد ف��ي رُة ��رو ال��ضَّ تُ��ح��ِدثُ��ه وال��ش��حُّ
ُم��ج��لَّ��ِل14 ب��ال��ح��ري��ِر ٍر نُ��ض��ا ف��ي ج��ع��ل��تُ��َك إن أن��ا
ب��َق��رن��ُف��ِل15 وح��ف��ف��تُ��ه َس��وس��ٍن ف��ي ول��ف��ف��تُ��ه
��ن��دِل ال��صَّ وأغ��ل��ى َل��يْ��ه ح��و ال��ُع��وِد أزك��ى وح��رق��ُت
ال��ج��دوِل16 رأِس وف��وَق ِن ال��ع��ي��و ف��وَق وح��م��ل��ت��ُه
��ِل ُم��ح��جَّ ال��ط��ي��وِر ُم��ل��ِك ف��ي أغ��رَّ ك��لَّ ودع��وُت

طائره أن إىل املجاز بهذا يشري الثوب. تحت يُلبَس شعار وهي الغني، بكرس غاللة، واحدتها الغالئل: 8
اللون. أصفر اح الصدَّ

معناه والهيكل: الِبكر. وهي عذراء، جمع والعذارى: الرأس. لباس من نوع قلنسوة، جمع القالنس: 9
املجاز، من أنواع البيت هذا ويف النصارى. تزعم كما القربان فيه يُقرَّب الكنيسة، صدر يف املوضع هنا
كالعذارى بيضاء، قلنسوًة يلبس كأنه الرأس أبيض طائره أن يريد وهو املقصود، املعنى عن كناية ثم

الهيكل. لخدمة املنقطعات الراهبات
الهم. من الخايل والخيلُّ: املشغول. : الشجيُّ 10

يميض. وينجيل: النوم. وعدم األرق والسهد: يفارقه. فلم آخر شيئًا لزم يشء كل الحليف: 11
الطائر. فيه ُحِبس الذي القفص املقفل: بالنحاس واملراد وتمارس. تزاول ما أي تعالج: ما 12

العطاء. من املكثر واملجزل: الكريم. الجواد: 13
املغطى. واملجلل: الذهب. النضار: 14

الرائحة. طيِّب نباٌت وضمها: األوىل السني بفتح السوسن، 15
الصغري. النهر والجدول: املاء. عيون هنا: العيون 16
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والسفور الحجاب بني

وُم��دلَّ��ِل17 وُم��ح��بَّ��ٍذ ُم��ط��اِرٍح ب��ي��َن ف��أتَ��ت��ك
ال��ُم��ت��ه��لِّ��ِل18 ب��وج��ِه��ه َك ف��اْل��تَ��ق��ا ِب��اب��ن��ي وأم��رت
«ال��م��ت��وكِّ��ِل»19 ل يُ��ه��َد ل��م ف��ال��وذٌَج ب��ي��م��ي��ِن��ه
َس��ل��س��ِل20 م��ن م��م��ل��وءٌة ف��ض��ٍة م��ن وزج��اج��ٌة
ال��ُم��ف��ِض��ِل ب��ال��ك��ري��ِم ـ��دَك ِع��ن��ـ اُح» «ص��دَّ ي��ا ك��ن��ُت م��ا
ال��ح��ن��ظ��ِل21 ِم��ث��ُل ب��ال��رِّقِّ َم��ش��وب��ًة ال��ح��ي��اِة ُش��ْه��ُد
يُ��ح��َم��ِل22 ل��م ُم��ن��ظَّ��ًم��ا َن ال��ُج��َم��ا ك��ان ل��و وال��ق��ي��ُد
��ِل ت��ع��قَّ ُق��ل��ُت ُج��نَّ لُ��وا ي��ُق��و أن ل��وال ط��ي��ُر ي��ا
ك��ُم��ج��ِم��ِل يُ��ِف��دَك ل��م ل��ك ��ٍل ُم��ف��صِّ ف��ُربَّ اس��م��ع
ف��اف��ع��ِل ل��ك ب��دا م��ا أو ب��ه تَ��ش��ق��ى ِل��م��ا ص��ب��ًرا
ُم��ب��دَِّل غ��ي��ِر ف��ي��ك ـ��ع��ِة ل��ل��ط��ب��ي��ـ رأٍي اب��ُن أن��ت
ب��ال��َم��ق��ت��ِل23 ٌد م��ه��دَّ ِر ب��اإلس��ا َم��ُروٌع أب��ًدا
��ِل24 ال��ُج��هَّ ال��نُّ��س��وِر ع��ل��ى ـ��َت وَق��ْع��ـ ك��ن��ف��ي ع��ن ِط��رَت إن

∗∗∗
األم��ث��ِل25 ل��لَّ��ب��ي��ِب ـ��َرُب تُ��ض��ـ واألم��ث��اُل ط��ي��ُر ي��ا
ألع��زِل26 ت��ك��وَن أالَّ ع��اداِت��ه��ا م��ن دن��ي��اك
ال��ُم��ق��ِب��ِل ب��ال��زم��اِن ـ��َل ت��ع��لَّ��ـ وإن ل��ل��غ��ب��ي أو

ه. امُلرفَّ الالم: بفتح املدلل، 17
املتأللئ. املتهلل: 18

العباسيني. الخلفاء أحد واملتوكل: وماء. وعسل دقيق من حلواء الفالوذج: 19
اللينة. الخمر السلسل: 20

العسل. الهاء: وسكون الشني بضم الشهد، 21
اللؤلؤ. الجمان: 22
األَرس. اإلسار: 23

والناحية. الجانب الكنف: 24
األفضل. األمثل: 25

عنده. سالح ال َمن األعزل: 26
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ويَ��ب��ت��ل��ي ال��ح��ي��اِة ذي ف��ي يُ��ب��ت��ل��ى ل��ُح��رٍّ ُج��ِع��َل��ت
��ِل ُم��غ��فَّ غ��ي��َر ال��ع��ي��ِش ِد ِج��ه��ا ف��ي ويُ��رم��ى يَ��رم��ي
يَ��ج��ه��ِل27 ع��ل��ي��ِه يُ��ج��َه��ْل إن ك��ال��ل��ي��ِث ُم��س��ت��ج��ِم��ٍع
«ال��ج��ن��دِل»28 ي��وَم إس��الِم ال��ـ ف��ي ب��ال��ح��َك��َم��ي��ِن أَس��ِم��ع��َت
تُ��ش��َع��ِل29 ل��م ح��ك��م��ٌة ال وَل��ْو ال��ك��ب��رى ال��ف��ت��ن��ة ف��ي
ال��ُم��ن��َزِل30 ب��ال��ك��ت��اِب ِل��َك ذَ ي��وَم ال��ص��ح��اب��ُة رِض��َي
ال��ُم��رَس��ِل ال��ن��ب��يِّ ع��ن ُة ال��رَُّوا ال��م��ص��اب��ي��ُح وه��ُم
ِل وُم��ئ��وِّ ��ٍر ُم��ف��سِّ ُك��لُّ وق��ام ال��ك��ت��اُب ق��ال��وا
«ع��ِل��ي»31 ب��ه��ا وض��اق وي��ًة» «م��ع��ا َوِس��َع��ت إذا ح��ت��ى
��ِل ُم��ؤصَّ ال��ن��ف��وِس ف��ي ئ��ع ك��ال��ط��ب��ا ل��ظ��ل��ٍم رج��ع��وا
األح��يَ��ِل32 رأِي وع��ن��َد ال��ق��ويِّ ُح��ك��ِم ع��ل��ى ن��زل��وا
تَ��ح��ِف��ِل ل��م أم ح��َف��ل��َت ُل أق��و م��ا ح��قٌّ اُح ص��دَّ
َم��ن��زِل أك��رَم وح��ل��ل��َت روض��ٍة أن��دى ج��اَورَت
ع��ِل��ي م��ن وال��رع��اي��ِة ـ��ٍن ُح��َس��يْ��ـ ِم��ن ال��ح��ف��اوِة ب��ي��َن
األوِل33 ِص��ب��اَك ف��ي ـ��َك ��ـ ك��أمِّ «آم��ن��ٍة» وح��ن��اِن

عليه. يتسافه عليه: ويُجهل إمكانه. غاية يبذل َمن املستجمع: 27
معاوية اختاره العاص، بن وعمرو له، َحكًما عيلٌّ اإلمام ارتضاه األشعري، موىس أبو هما الحكمان: 28
والجندل: ومعاوية. عيلٍّ بني الحرب أيام أحد وهو الجندل: ويوم مشهورة. التحكيم هذا وقصة له، َحكًما

مكان. اسم
الفتنة. تلك تُشعل لم تعاىل هللا أرادها حكمة ولوال أي حكمة: ولوال 29

املصاحف رفعوا لهم، ستكون الهزيمة أن رأوا ملَّا معاوية أصحاب أن ذلك إلخ: … الصحابة ريض 30

وا يكفُّ أن أصحابه عيلٌّ فأمر هللا، كتاب عىل وإيَّاهم ينزلوا أن وأصحابه عليٍّا وناَدوا األِسنَّة، أطراف عىل
الحرب. عن

عمرو فعلها التي الحيلة أن بسبب معاوية األمر والية وسعت إذا حتى أي معاوية: وسعت إذا حتى 31

التالينَي. البيتنَي يف ما آخر إىل … لظلم رجعوا األشعري، موىس أبي عىل جازت العاص بن
حيلة. األكثر األحيل: 32

أبناؤه. وآمنة: وعيل، حسني، 33
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ب��ال��م��س��ت��ق��بَ��ِل أب��ن��اءَ ال��ـ ��ر وب��شِّ ��ب��اِح ب��ال��صَّ ِص��ْح
َع��ِل م��ن وت��ه��ب��ُط ت��أت��ي ع��ن��اي��ًة ل��م��ص��َر واس��أل
ف��أرس��ِل م��ن��ك وال��خ��ي��َر رح��م��ًة اف��ت��ح ربَّ��ن��ا ق��ل
وتَ��ق��بَّ��ِل ربَّ��ن��ا ـ��م��َة ال��ك��ري��ـ ك��ن��ان��تَ��ك أدِرْك
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املعلِّم1 وواجب والتعليم العلم

رس��وال ي��ك��ون أن ال��م��ع��لِّ��ُم ك��اد ال��ت��ب��ج��ي��ال ��ه وفِّ ل��ل��م��ع��لِّ��م ُق��م
وع��ق��وال أن��ُف��ًس��ا ويُ��ن��ِش��ئ ي��ب��ن��ي ال��ذي ِم��ن أج��لَّ أو أش��َرَف أع��ِل��م��َت
األُول��ى ال��ق��روَن ب��ال��ق��ل��ِم ع��لَّ��م��َت ُم��ع��لِّ��ٍم خ��ي��َر ال��ل��ه��م س��ب��ح��ان��ك
س��ب��ي��ال ال��ُم��ب��ي��َن ال��ن��وَر وه��دي��تَ��ه ظ��ل��م��اِت��ِه م��ن ال��ع��ق��َل ه��ذا أخ��رج��َت
م��ص��ق��وال2 وت��ارًة ال��ح��دي��ِد َص��ِدئَ ت��ارًة ال��م��ع��لِّ��م ب��ي��ِد وط��ب��ع��تَ��ه
اإلن��ج��ي��ال3 ف��ع��لَّ��م ال��ب��ت��وِل واب��َن ُم��رِش��ًدا م��وس��ى ب��ال��تَّ��وراِة أرس��ل��َت
ال��ت��ن��زي��ال4 ون��اَوَل ال��ح��دي��َث ف��س��ق��ى م��ح��م��ًدا ال��ب��ي��ان يَ��ن��ب��وَع وف��َج��رَت
أُف��وال تُ��ري��ُد م��ا ش��م��ٍس ك��لِّ ع��ن ف��زال��ت��ا وم��ص��َر ي��ون��انً��ا ع��لَّ��م��َت
ت��ط��ف��ي��ال5 ت��ل��ت��م��س��اِن��ه ال��ع��ل��ِم ف��ي ُط��ف��ول��ٍة ب��ح��اِل أص��ب��ح��ت��ا وال��ي��وَم
أُدي��ال6 ع��ل��ي��ه َم��غ��ِرِب��ه��ا ب��اُل م��ا ت��ظ��اَه��َرت ��م��وُس ال��شُّ األرِض َم��ش��ِرِق م��ن
ِح��ي��ال ش��رِق��ك وب��ي��َن ��م��وِس ال��شُّ ب��ي��َن ن��ف��َس��ُه ال��م��ع��لِّ��ُم ف��ق��َد ُم��ذ أرُض ي��ا

العليا. املعلمني مدرسة نادي به قام حفٍل يف القصيدة هذه أُلِقيَت 1
مصقول. وال مجلوٍّ غريَ أي الحديد: وصدئ صاغه. السيف: طبع 2

السالم. عليها مريم السيدة لقب البتول: 3
القرآن. التنزيل: 4
ل. التطفُّ التطفيل: 5

الدولة. منه وانتزع فاقه أي املرشق: عىل املغرب أديل 6



الشوقيات

وب��ي��ال ال��ع��ذاَب ف��ي��ه��ا واس��ت��ع��ذب��وا ع��ل��ِم��ه��م ح��ق��ي��ق��َة ح��َم��وا ال��ذي��ن ذه��ب
م��غ��ل��وال7 ب��ه م��خ��زوًم��ا ب��ال��ف��رِد م��ق��يَّ��ًدا ال��ح��ي��اَة ص��ِح��َب ع��اَل��ٍم ف��ي
ذُه��وال ال��رءوُس ال��ش��م��ِس ض��رب��ِة م��ن ه��َوت ك��م��ا ال��م��س��ت��ِب��دِّ دن��ي��ا ص��َرَع��ت��ه
ال��ت��ق��ب��ي��ال ي��ش��ت��ه��ي ُم��ِح��بٍّ ش��ف��تَ��ي َم��ِن��يَّ��ٌة وه��ي ال��ك��أَس أع��ط��ى س��ق��راُط
ن��ب��ي��ال8 ي��م��وت أن وآثَ��ر ف��أب��ى غ��ب��اوٌة وْه��ي ع��ل��ي��ه ال��ح��ي��اة ع��رض��وا
ق��ل��ي��ال ال��ع��ق��وِل ش��ج��ع��اَن ووج��دُت ك��ث��ي��رٌة ال��ق��ل��وِب ف��ي ال��ش��ج��اع��ة إن

∗∗∗
ج��ي��ال ال��ح��ق��ي��ق��ِة أه��ِل م��ن يُ��خ��ِل ل��م َع��ل��ق��ًم��ا ال��ح��ق��ي��ق��َة خ��ل��ق ال��ذي إن
ق��ت��ي��ال اس��ت��ب��اَح ك��م ال��غ��راُم ُق��ِت��ل رج��اَل��ه��ا ال��غ��راُم ق��ت��ل ول��ربَّ��م��ا
وذُح��وال9 ض��غ��ائ��نً��ا ال��س��واِد ع��ن��َد اق��ت��ن��ى ال��ح��قِّ ع��ن ح��ام��ى َم��ن أَوُك��لُّ
دل��ي��ال ال��م��س��ي��ِح َص��ل��ِب ِم��ن ألق��م��ُت وَخ��ْط��بَ��ُه ��ل��ي��َب ال��صَّ أع��ت��ق��ُد ك��ن��ُت ل��و

∗∗∗
ال��م��أم��وال َش��ب��ابَ��ه وال��ط��اب��ع��ي��َن نَ��ش��ِئ��ِه وس��اس��َة ال��وادي أُم��ع��لِّ��م��ي
م��س��ئ��وال ف��ادًح��ا األم��ان��ة ِع��بءَ ل��يُ��ع��لِّ��م��وا ُدُع��وا إذا وال��ح��ام��ل��ي��َن
ال��ف��ي��ال10 ف��ك��ان ب��دن��ل��وٍب َوِرَم��ت خ��ف��ي��ف��ٌة إل��ي��ه ق��دٌم ل��ن��ا ك��ان��ت
ِم��ي��ال ال��م��م��ال��ُك م��َش��ِت إن ال��ع��ل��م ف��ي أص��ب��ًع��ا ت��خ��ط��و م��ص��َر رأي��ن��ا ح��ت��ى
ال��ق��ن��دي��ال ت��َر ل��م «خ��وف��و» ع��ه��ِد م��ن أُم��يَّ��ٌة وَح��ش��ُوه��ا ال��ك��ف��وُر ت��ل��ك
ت��ش��ك��ي��ال إلب��رٍة يُ��ح��ِس��ن��ون ال َج��دُّه��م «ال��م��س��لَّ��َة» ب��ن��ى ال��ذي��ن ت��ج��ُد
ال��ت��دل��ي��ال ت��رى إذ ت��أن��ُس ك��ال��بُ��ْه��ِم ِق��ي��اُده��م أُري��َد إذا ويُ��دلَّ��ل��ون
ت��رت��ي��ال أَل��دُّه��م ف��ال��ن��اج��ح��ون ش��ه��واِت��ه��م ع��ل��ي��ه��ُم ال��رج��اُل ي��ت��ل��و
ِع��زري��ال ي��َدي ع��ل��ى ال��ح��ي��اُة ك��ي��ف ج��م��اع��ٌة ع��ل��ي��ه ت��ح��ي��ا ال ال��ج��ه��ُل

له. ًرا مسخَّ أي به: مخزوًما 7

الذكاء. النُّبل: 8
الثأر. وهو ذحل، جمع الذحول: 9

إىل فأساء املرصية، املعارف نظارة به ُمنيَت إنجليزي مستشار ودنلوب: الساق. يصيب ورٌم الفيل: 10
والتعليم. العلم
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املعلِّم وواجب والتعليم العلم

َش��م��وال11 ال��ش��ب��اِب ِف��َط��ِن ع��ل��ى دارت وق��رائ��ٌح أل��ُس��ٌن ل��وال وال��ل��ِه
ال��ت��أم��ي��ال وت��غ��رُس ال��ق��ن��وَط ت��غ��زو ن��ف��وَس��ه��م أرب��ع��ي��ن م��ن ��َدت وت��ع��هَّ
َم��س��ي��ال وال��غ��م��اِم ف��ي��ًض��ا ك��ال��ع��ي��ِن ف��ت��ت��اب��َع��ت ج��دب��ه��م م��واض��َع ع��ِرَف��ت
ج��م��ي��ال ب��ال��ث��ن��اءِ تُ��ك��اف��أ أن م��ن وت��س��ت��ح��ي ال��ب��الد إل��ى ال��ج��م��ي��َل تُ��س��ِدي
ف��ت��ي��ال يُ��غ��ِن��ي��ان ال��ش��دائ��د ع��ن��د ت��ع��ل��ي��ُم��ُه وال دن��ل��وٌب ك��ان م��ا

∗∗∗
ك��ه��وال ال��ح��ق��وِق ك��ه��َف ت��ِج��دوه��ُم ال��ِح��م��ى ِف��ت��ي��اَن اإلن��ص��اِف ع��ل��ى َربُّ��وا
ُع��دوال ال��ن��ف��وَس ي��ب��ن��ي ال��ذي وه��و ق��وي��م��ًة ال��ط��ب��اَع ي��ب��ن��ي ال��ذي ف��ه��و
أص��ي��ال األم��ور ف��ي رأيً��ا ويُ��ري��ه م��ن��ط��ٍق أع��وِج ك��لِّ م��ن��ط��َق ويُ��ِق��ي��ُم
ض��ئ��ي��ال ال��ش��ب��اب ف��ي ال��ع��دال��ِة ُروُح م��ش��ى ع��دًال ي��ك��ن ل��م ال��م��ع��لِّ��ُم وإذا
ُح��وال12 ال��ب��ص��ائ��ُر ي��ده ع��ل��ى ج��اءت ب��ص��ي��رٍة ل��ْح��َظ س��اءَ ال��م��ع��لِّ��م وإذا
ال��ت��ض��ل��ي��ال ��ه ف��س��مِّ ال��غ��روِر وم��ن ال��ه��وى س��ب��ِب م��ن اإلرش��اُد أت��ى وإذا
وع��وي��ال م��أت��ًم��ا ع��ل��ي��ه��م ف��أِق��ْم أخ��الق��ه��م ف��ي ال��ق��وُم أُص��ي��َب وإذا
ث��ق��ي��ال ال��رج��اِل أع��ب��اءِ ب��ي��ِن م��ن ِع��ب��أك��م وأح��س��ُب ألع��ذرك��م إن��ي
ج��ل��ي��ال األم��ه��اِت ع��ْوَن م��ص��َر ف��ي وُح��ِرم��ت��ُم غ��ي��ُرك��م ال��ُم��س��اِع��َد وج��د
وخ��م��وال ج��ه��ال��ًة ال��رج��اُل رَض��َع أُم��يَّ��ٍة ف��ي ن��ش��أَن ال��ن��س��اءُ وإذا
ذل��ي��ال وخ��لَّ��ف��اه ال��ح��ي��اِة ه��مِّ م��ن أب��واُه ان��ت��ه��ى م��ن ال��ي��ت��ي��ُم ل��ي��س
ب��دي��ال ال��زم��اِن ت��رب��ي��ِة وب��ُح��س��ِن م��ن��ه��م��ا ال��ح��ك��ي��م��ة ب��ال��دن��ي��ا ف��أص��اب
م��ش��غ��وال13 أبً��ا أو ت��خ��لَّ��ت ��ا أُمٍّ ل��ه تَ��ل��َق��ى ال��ذي ه��و ال��ي��ت��ي��م إنَّ

∗∗∗
َم��ث��ي��ال14 ال��ع��ظ��ي��ِم ��ب��ِت ل��ل��سَّ ت��ل��َق ل��م أي��اَم��ه��ا راج��َع��ت م��ا إذا م��ص��ٌر

الخمر. والشمول: والذكاء. الحذق وهي فطنة، جمع الفطن: 11
عيب. وهو األنف، عىل الحدقة إقبال والَحَول َحَول، عينها يف َمن والحوالء حوالء، جمع الُحول: 12

وتهذيبه. به العناية عن مشغوًال وأبًا تربيته، عن تخلت ا أمٍّ 13
اليوم هذا كان وقد األول، «الربملان» فيه افتُتح الذي اليوم وهو ١٩٢٤م، سنة مارس ١٥ السبت: 14

االحتفال. يوم من قريبًا
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الشوقيات

ظ��ل��ي��ال ال��س��ع��ي��ِد ال��وادي ع��ل��ى ظ��الٍّ رواُق��ُه يُ��َم��دُّ غ��ًدا «ال��ب��رل��م��اُن»
ب��خ��ي��ال ال��ب��الد ع��ل��ى ي��ك��ون أالَّ ش��ج��َوُه ح��رََّك ال��ت��ع��ل��ي��م إذا ن��رج��و
ت��ذل��ي��ال وذُلِّ��َل��ت ال��ق��ط��وُف دنَ��ت غ��ْرُس��ك��م بُ��وِرك ال��ي��وَم ل��ل��ش��ب��اب ُق��ل
إك��ل��ي��ال أح��ج��اره ع��ل��ى وض��ع��وا ُم��غ��يَّ��ٍب ك��لَّ ال��ش��ه��داء م��ن ح��يُّ��وا
ج��زي��ال م��ن��ه ال��م��يْ��ِت وح��ظُّ ��ا ج��مٍّ ُش��ك��راِن��ك��م م��ن ال��ح��يِّ ح��ظُّ ل��ي��ك��ون
ال��م��ج��ه��وال15 ج��ن��ديَّ��ه ي��رى ح��ت��ى ُروَح��ُه ف��ي��ك��م ال��دس��ت��وُر ي��ل��ِم��ِس ال
َج��ه��وال ل��ل��ب��رل��م��ان ت��ب��ع��ث��وا ال زك��ي��ًة ال��دِّم��اءَ ت��ل��ك ن��اَش��دتُ��ك��م
ُف��ض��وال ح��َم��ل��َن أم ف��ض��ًال أَح��َم��ل��َن س��ائ��ٌل األرائ��ِك ع��ن ف��ْل��يَ��س��أَل��نَّ
ال��ت��م��ث��ي��ال ك��م��ال��ه ع��ن��د ت��ل��َق ل��م ن��اق��ًص��ا ال��ُم��م��ثِّ��ل أط��ل��ع��َت أن��َت إْن
ال��ت��ف��ض��ي��ال م��ن��ه��م ال��ب��ص��ائ��ِر ألُول��ي واج��ع��ل��وا األم��ان��ة أه��َل ل��ه��ا ف��ادع��وا
ُم��ِح��ي��ال ال��غ��ب��يِّ ال��ط��ب��ِع ل��ج��ه��ال��ِة ت��رى ول��ن يَ��ُح��وُل ق��د ��َر ال��ُم��ق��صِّ إن
ق��ي��ال م��ا ف��ك��أنَّ��ه ان��ق��ض��ى ث��م س��م��ع��ت��ُم ال��رج��اِل ف��ي ق��وٍل ف��ل��ُربَّ
ال��م��خ��ذوال ه��و ع��ن��دك��ُم ك��ان َم��ن وال��ه��وى ب��ال��ك��رام��ة ن��ص��رت��م ول��َك��م
وم��ي��وال ش��م��ائ��ًال ال��ش��ب��اُب ك��ُرَم وط��ال��م��ا ال��ش��ب��اِب ف��ي وص��ف��ٌح ك��رٌم
م��ق��ب��وال ُم��ح��بَّ��بً��ا ال��ش��ب��اب ص��وَت وارف��ع��وا األُب��وَِّة ُش��َع��َب اج��م��ع��وا ُق��وُم��وا
ك��ف��ي��ال ب��ه��نَّ ل��ك��م ال��ث��ب��اَت أِج��ُد أن��ن��ي إال ال��غ��اي��اِت أب��َع��َد م��ا
ووك��ي��ال ك��اف��ًال خ��ي��ٌر ف��ال��ل��ُه وث��اِب��روا ال��ن��ج��اَح ال��ل��ِه إل��ى َف��ِك��لُ��وا

جزاء. أو مكافأة انتظار غري ويف ضوضاء، وال جلبة غري يف يعمل َمن املجهول: بالجندي يريد 15
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بنكمرص1

ب��إج��م��اِل أَدالُ��وه��ا رج��اًال واذك��ْر ال��م��اِل دول��َة وان��ظ��ْر ب��ال��م��م��ال��ِك ِق��ف
ال��ب��ال��ي ال��م��ن��زِل رس��ِم ج��وان��ِب ف��ي ال ج��وان��ب��ه��ا ف��ي ال��ق��واف��ي رك��اَب وان��ق��ْل
ال��ح��ال��ي بُ��ن��ي��اِن��ه��ا م��ن أزيَ��َن ال��ع��ي��ن ف��ي ذه��ٍب م��ن ال��ج��ي��زيِّ ال��ه��رِم ه��ي��ك��ُل م��ا
وِم��ن��واِل ال��دن��ي��ا م��ن م��ث��اٍل ع��ل��ى وأخ��رج��ه��ا أرك��انً��ا ال��ِح��رُص ب��ه��ا َع��ال
س��ال��ي ق��اع��ٍد ونُ��ع��َم��ى س��اٍع وب��ؤُس ل��ه��م وال��ن��ع��ي��ُم ل��ق��وٍم ال��ش��ق��اءُ ف��ي��ه��ا
ت��م��ث��اِل ُع��بَّ��اُد ُخ��ِل��ق��وا ُم��ذ وال��ن��اُس ب��ه يُ��ط��اُف ت��م��ث��اٌل ك��ان ُم��ذ وال��م��اُل
ك��أط��الِل ف��انْ��ُدبْ��ه��ا ال��م��م��ال��َك أو ب��ه��ا ال��ن��ازل��ي��ن ف��انْ��َع ال��دُّوَر ج��ف��ا إذا
ال��م��اِل م��ن ُخ��ذه��ا أو ال��ع��ل��ِم م��ن ُخ��ذه��ا م��ج��ت��ه��ًدا ال��م��ل��ِك ل��م��ع��ال��ي ط��ال��بً��ا ي��ا
وإق��الِل ج��ه��ٍل ع��ل��ى م��ل��ٌك يُ��ب��َن ل��م ُم��ل��َك��ه��ُم ال��ن��اُس ي��ب��ن��ي وال��م��اِل ب��ال��ع��ل��ِم
��اِل بُ��خَّ غ��ي��َر س��راًع��ا ال��دع��اءِ ي��ُد بُ��س��َط��ت إذا ع��ِه��ْدن��اك��م م��ص��َر س��راَة
اآلِل2 ع��ل��ى تَ��ل��ُووا ال ال��م��اءِ إل��ى ف��ام��ض��وا ل��ك��م األم��وِر ب��ي��ِن م��ن ال��ص��دُق ت��ب��يَّ��َن
ق��تَّ��اِل األح��الم م��ن َزْه��ٍر وب��ي��َن ب��ك��م ال��تُّ��رَّه��اِت ب��ي��َن ال��ده��ُر ي��ذه��ِب ال
ل��م��ث��ق��اِل وِم��ث��ق��اًال ل��رأٍي رأيً��ا واح��ت��ِش��دوا ال��م��ال وه��ات��وا ال��رج��ال ه��ات��وا
ال��ع��ال��ي ب��ي��تَ��ه��ا ق��ري��ٍش ِب��ن��اءَ ف��اب��ن��وا ب��ي��ن��ك��ُم ال��درِّيُّ ال��ح��َج��ُر ه��و ه��ذا

امللكية. «األوبرا» بدار مرص بنك بإنشاء االحتفال يف القصيدة هذه ِقيَلت 1

الرساب. اآلل: 2



الشوقيات

إغ��الِل ذاَت أرًض��ا ال��َح��بَّ أوَدع��تُ��ُم ودائ��ُع��ك��م ف��ي��ه��ا ن��زَل��ت إذا داٌر
ب��آم��اِل م��ص��ر ع��ل��ى ت��ب��خ��ل��وَن ه��ل ط��م��َح��ت ط��ال��م��ا إل��ي��ه��ا م��ص��َر آم��اُل
وإق��ب��اِل ح��ظٍّ م��ن ال��ل��ُه ه��يَّ��أ م��ا واغ��ت��ِن��م��وا ال��ل��ه ب��رك��اِت ع��ل��ى ف��اب��ن��وا
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باهلالل1 مرحًبا

ج��الال ال��وج��وِد ه��اِم ف��ي ك��ال��ت��اِج ه��الال نُ��َح��يِّ ُق��م أق��بَ��َل ال��ع��اُم
األق��واال ويَ��ق��ُدُر ال��ك��الَم ي��ِزُن ل��ق��ارٍئ ال��ك��ائ��ن��اِت ك��ت��اِب ُط��غ��َرى
ِم��ث��اال وال��م��ل��وِك ال��م��الئ��ِك ب��ي��َن ُك��رس��يِّ��ِه ف��ي ف��ك��ان ال��س��م��اءَ م��َل��َك
اآلم��اال ض��اَح��َك ال��ع��ن��اي��ِة ث��ْغ��ُر ك��أنَّ��ُه ف��ي��ه اآلم��اُل ت��ت��ن��اف��ُس
وف��اال2 ال��س��ع��ي��ِد ب��َم��ط��ل��ع��ِه بُ��ش��َرى ��ُه وت��ُزفُّ ع��ي��َده��ا تُ��زلِ��ف ��م��ُس وال��شَّ
وج��م��اال وض��اءًة ي��ت��ب��اري��ان أق��ب��ال أح��م��د وع��ي��ُد ال��م��س��ي��ح ع��ي��ُد
ح��اال ال��ب��س��ي��ط��ِة وج��َه غ��يَّ��را ق��د ُس��ؤَدٍد وه��ج��رُة إح��س��اٍن م��ي��الُد

∗∗∗
وغ��ال��ى ال��ث��ن��اءِ ف��ي وب��اَل��َغ أث��ن��ى ب��ه ُم��ح��ت��ِف��ٍل ق��ي��اَم ل��ل��ه��الِل ُق��م
ِخ��الال وَس��نَّ ل��ه��ا ال��ح��ك��ي��ُم يَ��ه��دي ف��ض��ي��ل��ٍة ل��ك��لِّ َه��َدى ال��س��ب��ي��ل ن��وُر
وف��ع��اال م��آث��ًرا ال��ح��ي��اَة م��أل ب��ل��وِغ��ِه وب��ي��َن َم��ولِ��ِده ب��ي��َن م��ا
آال3 وال��ك��واك��ِب ا ن��دٍّ ب��ال��ش��م��ِس ق��دَرُه ش��رَّف وال��ل��ُه م��ت��واض��ٌع
َم��ن��اال ذاك وَع��زَّ راح��تَ��ي��َك ف��ي ت��خ��الُ��ُه ال��ك��م��اٍل ع��ن��د ٌد ُم��ت��ودِّ

الهجرية. ١٣٢٦ سنة رأس يف القصيدة هذه ِقيَلت 1

تقرِّبه. أي تزلفه: 2

األهل. واآلل: النظري. : الندُّ 3



الشوقيات

وِح��ب��اال4 ُع��روًة ��َم��وءَِل ال��سَّ ع��ْه��َد ل��ه��ا ي��رع��ى ب��ي��ت��ه ل��ج��ارِة واٍف
وض��الال5 َوح��ش��ًة ع��ل��ي��ه أِم��ن��وا ال��ن��وى ت��ص��اري��ِف ع��ل��ى ��راِة ال��سُّ َع��وُن
ُم��ذاال6 األك��ث��ري��ن ع��ن��د ب��اَت م��ا ع��ن��َدُه ال��ص��ب��اب��ِة س��رِّ م��ن ويُ��ص��اُن
ِن��ض��اال وال��وق��اِر ��ع ال��ت��رفُّ غ��ي��َر ن��ف��َس��ُه يُ��ك��لِّ��ف ف��ال ف��ي��ه ويُ��َش��كُّ
َم��ج��اال ال��ُم��ِب��ي��ن ال��ن��ور ف��ي ل��ل��ش��كِّ أح��دث��وا ح��ت��ى ال��ن��اس ظ��ن��وُن س��اءت
ُم��ح��اال ال��م��س��ت��ق��ي��َم يُ��ري��َك ح��ت��ى م��أخ��ذًا ض��م��ي��ِرك ف��ي ي��أخ��ذ وال��ظ��نُّ
ف��ن��اال ف��ي��ه ف��ج��دَّ ال��َم��زي��َد راَم َم��ج��ِدِه ق��م��ِة ع��ن��د ال��ع��ج��ائ��ِب وم��ن
ِرح��اال ال��ك��م��اِل ط��ل��ِب ف��ي وي��ش��دُّ ال��ُع��ال ال��س��م��واِت األْوِج إل��ى ي��ط��وي
ج��ب��اال ال��ِب��ح��اِر م��وِج م��ن وي��ُدكُّ ع��زائ��ًم��ا ال��ري��اِح ُه��وِج م��ن وي��ُف��لُّ
آص��اال أس��ح��اَره��ا تَ��رى ح��ت��ى وال��رُّبَ��ى ال��خ��م��ائ��ِل أث��ن��اءَ ويُ��ض��يءُ
وج��اال ب��ه��نَّ م��ش��ى ال��رب��ي��ِع ص��يْ��ُب ك��أن��ه ال��ري��اِض زه��ِر ف��ي وي��ُج��وُل

∗∗∗
َم��ق��اال ب��ال��رج��اِل أل��يَ��ُق وال��ص��دُق ص��ادٍق م��ن م��ق��ال��ًة ال��ه��الِل أَُم��َم
ج��داال ي��ك��ون م��ا أض��يَ��ُع وال��ن��ص��ُح ُم��ج��اِدٍل غ��ي��ِر ال��ن��ص��ِح ف��ي ُم��ت��ل��طِّ��ٍف
��اال وال��َف��عَّ ال��ِم��ق��داَم ويُ��س��وُِّد ع��ام��ًال ي��رف��ُع اإلس��الِم ع��ادِة م��ن
ك��س��ال��ى ُم��ف��رِّط��ي��ن وظ��ل��م��ت��م��وه ب��ك��م تُ��ؤاِخ��ذُه أل��ِس��ن��ٌة ظ��ل��َم��ت��ه
ض��الال ال��ه��الل م��ع ت��ع��ل��م��ون ه��ل ب��ال��ُه��دى ��َل ت��ك��فَّ ه��اللُ��ك��ُم ه��ذا
ُم��خ��ت��اال ب��نُ��وِره ال��زم��اُن وم��ش��ى ض��وئ��ه ف��ي ح��ق��ب��ًة ال��ح��ض��ارُة س��َرِت
رج��اال وال��ن��ج��وِم ع��رًش��ا ك��ال��ش��م��س ُدول��ًة األج��اِوُد ال��ع��رُب ل��ه وب��ن��ى
ِط��واال ال��ب��ي��اِن وم��ن ِع��ل��ِم��ه��م م��ن دع��ائ��ًم��ا ��م��اِك ال��سِّ ف��وَق ل��ه رف��ع��وا
األم��ث��اال وع��لَّ��م ال��ب��ي��اَن خ��ل��َق ب��ل��س��ان��ه��م ث��ن��اؤه ج��لَّ ال��ل��ُه
ت��ع��ال��ى م��ن��ه األخ��الِق وَم��ك��ارُم ل��ه��م أح��س��نَ��ه��ا األخ��الَق وت��خ��يَّ��َر
ن��واال وال��ُغ��ي��وِث ب��أًس��ا واألُْس��ِد رح��م��ًة وال��م��الئ��ِك ع��زًم��ا ك��ال��رُّْس��ِل

به. تحيط التي الهالة هو وبيته: دائًما. تالزمه التي الزهرة هي بيته: جارة 4

ليًال. السائرون اة: الرسُّ 5
يُكتَم. ال الذي املذال: الرسُّ 6
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بالهالل مرحبًا

وش��م��اال ال��ورى ف��ي ي��م��ي��نً��ا ذه��ب��وا ُك��لَّ��م��ا وق��ًع��ا ال��غ��ي��َث ف��ك��ان��وا ع��َدل��وا
األج��ي��اال ويُ��ن��ِف��د ال��زم��اَن يُ��ف��ن��ي ث��اب��ٌت أُسٌّ ال��دُّوالِت ف��ي وال��ع��دُل
إرس��اال أُرِس��َل��ت ال��ب��ه��ائ��ِم ِم��ث��َل َج��ه��الِت��ه��م ف��ي ال��ن��اُس ك��ان أي��اَم
ال��ت��م��ث��اال وألَّ��ه��وا األص��مَّ ع��ب��دوا م��ًع��ا وال��دن��ي��ا ب��ال��دي��ن ج��ه��ِل��ه��م م��ن
ِع��ق��اال7 ك��ان ض��لَّ ه��و إن وال��ع��ق��ُل ال��ه��دى ِع��رف��اِن ب��ع��َد ع��ق��وًال ض��لُّ��وا
زاال ال��ت��ع��اوُن ب��ط��َل إن وال��ُم��ل��ُك ُم��ل��ُك��ه��م ت��ق��وََّض ان��ق��س��م��وا إذا ح��ت��ى
األب��ط��اال ال��َق��ن��ا ع��ل��ى ال��ج��ب��اُن غ��ل��َب ت��ف��رَّق��وا ال��ح��روِب أب��ط��اَل أن ل��و

القيد. بمعنى وهنا البعري، به يَُشدُّ األصل يف العقال: 7
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الديار1 شباب يا

غ��ال��ي2 ال��ح��قِّ ف��ي ل��ي��س ال��ل��ُه ع��ِل��َم غ��ال��ي بُ��ط��رَس اب��ن ق��ي��م��ِة ف��ي غ��اِل
واألع��م��اِل األخ��الِق وج��الُل ي��ق��ض��ي وال��ح��قُّ ب��األدي��ِب ن��ح��ت��ف��ي
واألف��ع��اِل ال��ن��ف��وِس ف��ي أدٌب وه��ذا ق��وٌل األك��ث��ري��ن أدُب
��ق��اِل3 ب��ال��صِّ ي��زده��ي ك��ال��س��ي��ِف ِج��ِد ال��م��ا ال��رج��ِل رون��َق ال��م��دُح يُ��ظ��ِه��ُر
وِم��ث��اِل ب��ُق��دوٍة وأت��اه��م ف��ض��ًال ال��ن��اس ف��ي أذاع م��دٍح ُربَّ
ال��آلل��ي ب��ع��ِض ُح��س��ُن ال��ِع��ق��ِد ق��ي��م��ُة ق��وًم��ا ع��مَّ ف��تً��ى ع��ل��ى وث��ن��اءٍ
ال��رج��اِل4 وزَن ال��رج��اُل ويُ��ِق��ي��ُم ك��ري��ٌم ال��ك��راَم ي��ق��ُدُر إن��م��ا
اإلج��الِل َم��ن��ازَل أن��زَل��ت��ه��م بَ��نُ��وه��ا ال��ب��الَد ع��ظَّ��َم وإذا
وغ��ال��ي ال��ث��ن��اءِ م��ن ب��ك��ري��ٍم ت��وَّج��وه��ا ك��م��ا ه��اَم��ه��م ت��وََّج��ت

ولعلها يومئٍذ)، بك غايل (واصف ١٩٠٦م سنة باشا غايل واصف تكريم يف القصيدة هذه ِقيَلت 1

الغيب، له يتكشف كان الديوان صاحب ولعل الكريَمني، األمة هذه عنَرصي اتحاد إىل دعوة أول كانت
األفواه ِملءَ يومئٍذ زال ما املؤتمرين وحديث َعُمون، عنه والناس إليه، ويدعو االتحاد، هذا خيال فريى
الديوان لصاحب كان مقدس، برباٍط األخَوين بني يربط وأن دعاءه، يستجيب أن هللا شاء ولقد واألسماع،

نسيجه. يف األول الخيط فضل
املرحوم املكرَّم والد اسم بها يُراد أو األمر، بها يُراد أن إما (الثانية): وغايل فيه. باِلْغ املدح: يف غاِل 2

غايل. باشا بطرس
جاله. صقاًال: السيف صقل 3

عظَّمه. قَدَره: 4



الشوقيات

ع��ال��ي ال��َم��ش��ارِق دول��ِة ف��ي ـ��الِق األخ��ـ م��ن ِب��ن��اءٌ «واص��ٌف» إن��م��ا
األح��واِل تَ��ج��ارُب ه��ذَّبَ��ت��ه ن��ج��ي��ٍب م��ن ُم��ه��ذٌَّب ون��ج��ي��ٌب
ل��ل��ض��الِل وال ل��ل��ه��وى ال ـ��ف��ُع يَ��ن��ـ ِل��م��ا وال��ش��ب��اِب ال��م��اِل واِه��ُب
ال��خ��وال��ي ال��س��ن��ي��َن ف��ي ال��ُع��ْرُب ع��َص��َر ��ا م��مَّ ال��غ��رِب ف��ي ال��ع��ق��وِل وُم��ذي��ُق
األم��ث��اِل5 ج��وائ��َز وأوَْع��ى ـ��ِر ��ع��ـ ال��شِّ ف��ي ال��َم��ح��اس��َن ح��وى ك��ت��اٍب ف��ي
واألش��ك��اِل ال��وج��وِه أداءِ ف��ي ص��دًق��ا ال��ع��ي��ُن ك��أن��ه��ا ص��ف��اٍت م��ن
ال��دالِل ش��ب��اَك أو ال��ُح��س��ِن َش��َرَك م��ن��ه ال��ِغ��ي��ُد تُ��ح��اِذُر ون��س��ي��ٍب
ح��ال��ي ب��ال��زَّه��ِر وْه��و الَح إذا ـ��ِل ال��ل��ي��ـ ف��َل��ُك ك��أن��ه ون��ظ��اٍم
ال��ض��اِل6 رع��اِة ع��ل��ى تَ��ج��لَّ��ى ـ��ِل ال��رُّْس��ـ ع��ل��ى تَ��ج��لَّ��ى ك��م��ا وب��ي��اٍن
إق��ب��اِل ف��ي وْه��و أه��ل��وه زال ل��س��اٍن م��ن ل��غ��ي��ره��م ع��ِل��ْم��ن��ا م��ا
ب��ب��ال��ي ل��ي��س ال��ُم��ب��ي��ُن وال��ل��س��اُن ن��زاٌر وب��ادت ه��اش��ٌم بَ��ِل��يَ��ت
ال��زَّواِل دوَن ف��ح��اَل ف��ح��ٌل ق��ام ب��زواٍل َم��ج��ُده ه��مَّ ُك��لَّ��م��ا

∗∗∗
ب��ُم��ح��اِل ت��ش��بُّ��ٌث ف��ه��ذا ـ��ِط ال��ق��ب��ـ أُم��َة أُق��ل ل��م م��ص��َر بَ��ن��ي ي��ا
ال��طِّ��واِل ال��ِع��راِض م��ن ودع��وى ـ��ِد ال��َم��ج��ـ م��ن خ��ي��اٍل ع��ل��ى واح��ت��ي��اٌل
األج��ي��اِل ع��ل��ى ��َدت ُوحِّ أُم��ٌة وق��ب��ًط��ا م��س��ل��م��ي��َن ن��ح��ُن إن��م��ا
ت��ال��ي ال��َج��دُّ وآدُم أص��ٌل ف��ْه��و ف��ي��ن��ا ب��األب��وَِّة ال��ن��ي��ُل س��ب��ق
ال��زُّالِل7 ال��َق��راِح م��اِئ��ه وم��ن ال��ل��ِه ع��ل��ى ال��ك��ري��ِم ط��ي��ن��ِة م��ن ن��ح��ن
واألغ��الِل ال��ق��ي��وِد ف��ي ��ًف��ا ُرسَّ ع��ل��ي��ن��ا ق��روٍن م��ن َم��رَّ م��ا َم��رَّ
واإلع��واِل ال��ت��راِب وح��ثْ��ِو ِس ال��ُع��ر َزغ��ردِة ب��ي��َن ال��ده��ُر وان��ق��ض��ى
ب��َج��م��اِل ودي��ِن��ه ِل��َط��َه ـ��ا ُك��نَّ��ـ وال ي��س��وُع ب��ك��م تَ��ح��لَّ��ى م��ا
ب��اإله��م��اِل األم��وُر وتُ��ض��اُع ع��ن��ه��ا ب��ال��ن��وِم ال��ب��الُد وتُ��ض��اُع
ل��ألش��ب��اِل ال��ع��ري��ِن ول��واءُ إل��ي��ك��م م��ص��ُر ال��دي��اِر ش��ب��اَب ي��ا

تكريمه. موضع وكان باشا، واصف ألَّفه فرنيس كتاٍب إىل يشري 5

اإلبل. رعاة أي الحيوان؛ من الضال يأكل ما رعاة واملراد: الشجر، من نوع الضال: 6
الصايف. القراح: املاء 7
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الديار شباب يا

اآلم��اِل َم��ع��اق��َل ج��َع��َل��ت��ك��م ي��أٍس ب��ش��ب��ه��ِة ُروَِّع��ت ُك��لَّ��م��ا
واألط��الِل اآلث��اِر وك��ري��ِم ب��َم��ن��ٍف ي��ل��ي��ُق ل��م��ا ه��يِّ��ئ��وه��ا
األش��غ��اِل ك��ب��ي��رِة وح��ي��اٍة ِل��ُدن��ي��ا ال��ش��ع��وِب ن��ه��ض��َة وان��ه��ض��وا
ب��ه��الِل م��ش��ى وَم��ن ي��َدي��ه ف��ي ب��ص��ل��ي��ٍب م��ش��ى َم��ن ال��ل��ِه وإل��ى
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الُربدة هنج

ال��ُح��ُرِم1 األش��ه��ِر ف��ي دم��ي س��ْف��َك أَح��لَّ وال��ع��َل��ِم ال��ب��اِن ب��ي��َن ال��ق��اِع ع��ل��ى ري��ٌم
األج��ِم2 س��اك��َن أدِرْك ال��ق��اِع س��اك��َن ي��ا أس��ًدا ُج��ؤذٍَر ب��َع��ي��نَ��ي ال��ق��ض��اءُ رم��ى
ُرِم��ي3 ال��ُم��ص��ي��ِب ب��ال��س��ه��ِم ج��ن��ِب��َك ويْ��َح ي��ا ق��ائ��ل��ًة ال��ن��ف��ُس ح��دَّثَ��ت��ن��ي َرن��ا ��ا ل��مَّ
أل��ِم4 ذي غ��ي��ُر ع��ن��دي األِح��بَّ��ِة ُج��ْرُح ك��ب��دي ف��ي ال��س��ه��َم وك��ت��م��ُت ج��ح��دتُ��ه��ا
��يَ��ِم5 ال��شِّ ف��ي ال��ُع��ذِر ال��ت��م��اَس ُرزق��َت إذا ُخ��ل��ٍق م��ن ال��ن��اس ف��ي م��ا أس��َم��َح ُرِزق��َت
تَ��لُ��ِم6 ول��م تَ��ع��ِذْل ل��م ال��وج��ُد ��ك ش��فَّ ل��و ق��َدٌر وال��ه��وى ه��واه ف��ي الئ��م��ي ي��ا

املطمئنة. السهلة األرض والقاع: البياض. الخالص الظبي ياءً): الهمزة بقلب ف ويُخفَّ (بالهمزة الرئم 1
القعدة ذو هي متتابعة ثالثٌة أربعة؛ الحرم: واألشهر الجبل. والعَلم: الشجر. من رضٌب بانة، جمع والبان:
الثاني الشطر ويف القتال، فيها تستحلُّ ال العرب وكانت رجب، وهو فرد وواحٌد وامُلحرَّم، الحجة وذو

االستهالل. براعة من البيت يف ما القارئ عن يذهب وال «الحرم»، وقوله «أحلَّ» قوله بني طباق
األسد. َمسكن وهو امللتف، الكثري الشجر وهي أجمة، جمع واألجم: الوحشية. البقرة ولد الجؤذر: 2
عينَيه جمال يف بالجؤذر لها تشبيًها «الريم» ب السابق البيت يف شبَّهها التي املحبوبة بالجؤذر يريد
ويستنجد — منه ال — للقاتل باملقتول يستغيث الثاني الشطر ويف نفَسه. «األسد» ب ويريد واتساعهما.

بديع. وهو بالغزال، لألسد
له يُستنَجد واملكروه، الشدة يف وقع مَلن تُقال كلمة ويح: ويا الطرف. سكون مع النظر أدام رنا: 3

فيه. وقع مما والرحمة بالرأفة
العلم. مع اإلنكار هو الجحود جحدتها: 4

والطبيعة. الُخلق وهي شيمة، جمع الشيم: 5
جسمه. وأنَحَل أهزله الوجد: ه شفَّ 6



الشوقيات

َص��َم��ِم7 ف��ي وال��ق��ل��ُب ُم��ن��ت��ِص��ٍت وُربَّ واع��ي��ٍة غ��ي��َر أُذْنً��ا أن��ْل��تُ��ك ل��ق��د
ف��نَ��ِم8 ال��ه��وى ح��ف��ِظ ف��ي ُم��ض��ن��اك أْس��َه��رَت أب��ًدا ال��ه��وى ذُْق��َت ال ال��طَّ��ْرِف ن��اع��َس ي��ا
ب��ال��ك��رِم9 أغ��راه َم��ن ب��ال��ب��خ��ِل أغ��راك ِف��ًدى ال��خ��ي��اَل آلُ��و وال إل��ًف��ا أف��دي��ك
ل��ل��ُح��لُ��ِم10 ال��ُع��ش��اِق ع��ل��ى ف��ض��ٍل وُربَّ ف��أس��ا دام��يً��ا ُج��رًح��ا ف��ص��اَدف َس��رى
دم��ي11 ال��س��اف��ح��اُت ب��ُروح��ي ال��الع��ب��اُت وَق��نً��ا ب��ال��رُّب��ا ب��انً��ا ال��َم��وائ��ُس َم��ن
وال��ِع��َص��ِم12 ب��ال��َح��ْل��ِي ��ح��ى ال��ضُّ ش��م��َس يُ��ِغ��رَن ُض��ًح��ى ال��بُ��دوِر ك��أم��ث��اِل ال��س��اِف��راُت
��َق��ِم ال��سَّ م��ن أس��ب��اٌب ول��ل��م��ن��ي��ِة َس��َق��ٌم ب��ه��ا ب��أج��ف��اٍن ال��ق��ات��الُت
ال��رَس��ِم13 ف��ي ال��دَّلِّ ع��ث��راِت م��ن أُِق��ل��َن وم��ا ال��رج��اِل ب��أل��ب��اِب ال��ع��اث��راُت
ل��ل��ض��َرِم14 األك��ب��اَد تُ��س��ِل��ُم ِف��ت��ن��ٍة ع��ن وج��َل��ت أس��ف��َرت ُخ��دوًدا ال��ُم��ض��ِرم��اُت
ُم��ن��ق��ِس��ِم15 غ��ي��ُر ف��رٌد وه��و أش��ك��الُ��ه م��خ��ت��ل��ًف��ا ال��ُح��س��ِن ل��واءَ ال��ح��ام��الُت
ك��ال��ُع��ُص��ِم16 اآلراِم ف��ي وال��ُح��س��ُن ل��ل��ع��ي��ِن ُزيِّ��ن��ت��ا س��م��راءَ أو ب��ي��ض��اءَ ك��لِّ م��ن

«يف وقوله «منتصت»، قوله بني طباق البيت من الثاني الشطر ويف ُمستِمع. سكوَت سكت انتصت: 7
صمم».

بما أضنيته الذي ومضناك: املرض. أثقله الذي واملضنى: العني. (بالفتح): والطرف الوسنان. الناعس: 8
«فنم». وقوله «أسهرت»، قوله بني طباق الثاني الشطر ويف عليك. الوله من لحقه

عليه. وحرضه له زيَّنه باليشء: وأغراه والتقصري. املنع هنا: األلو 9
داواه. يأسوه: الجرح وأسا الليل. يف امليش ى: الرسُّ 10

بأغصانها القوام يُشبِّه بانة، واحدتها الشجر، من رضٌب والبان: املتبخرتة. وهي مائسة، جمع املوائس: 11
وأساله. سفكه الدم: وسفح الرمح. وهي قناة، جمع والقنا: ِللُدونتها.

وكريم املعادن َمصوغ من املرأة به تُزيَّن ما والحيل: وجهها. عن كشفت أي املرأة: سفرت يقال 12

وعنبة. كعنب عصمة، جمع القالئد، والعصم: الحجارة.
من وهما الهدى، من املعنى قريب : والدلُّ منها. أنهضه عثرته: من وأقاله والسقطة. الزلة العثرة: 13

امليش. ُحسُن والرسم: ذلك. وغري والشمائل واملنظر الهيئة يف والوقار السكينة
النار. اشتعال الرضم: 14

فيه. الُحسن نهاية عن كنايٌة الحسن لواء وحمل العَلم، اللواء: 15
البيضاء املعز من والعصماء اليَدين، بياض وهي (بالضم)، العصمة فيه الذي أعصم، جمع العصم: 16

قبلها. العني لحركة إتباًعا الصاد وحرَّك أحمر، أو أسود وسائرها الذراَعني
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الُربدة نهج

ب��ال��َع��نَ��ِم17 ال��ل��ي��َث أَس��رَن أَش��رَن إذا َع��ج��ٍب وم��ن ال��س��ام��ي ل��ل��ب��ص��ِر يُ��َرع��َن
أََك��ِم18 وف��ي م��ن��ه ُك��نُ��ٍس ف��ي ي��رتَ��ع��َن ُربً��ا ال��ف��ؤاَد ��م��ُت وق��سَّ خ��دِّي وض��ع��ُت
األُُط��ِم19 ف��ي أل��ق��اِك أم ال��غ��اِب ف��ي أل��ق��اِك ج��ان��بُ��ُه ال��م��ح��م��يِّ ال��لَّ��بَ��ِد ذي ب��ن��ت ي��ا
ال��ِخ��يَ��ِم20 َم��ض��ِرُب وال��م��ن��اي��ا ال��ُم��ن��ى أن َم��س��ك��نُ��ُه ع��نَّ ح��ت��ى أع��ل��م ك��ن��ُت م��ا
َق��ِرِم21 ِض��رغ��ام��ٍة ِم��ن ال��ري��َم وأخ��رج ذَك��ٍر َص��م��ص��ام��ٍة ِم��ن ال��ُغ��ص��َن أن��بَ��َت َم��ن
ال��ِع��َص��ِم22 ُع��ذِري��ُة ��ٌة ِع��فَّ وِم��ث��لُ��ه��ا ُح��ُج��ٌب ال��َق��ن��ا ُس��ْم��ِر م��ن وب��ي��ن��ِك ب��ي��ن��ي
إَرِم23 م��ن ل��ل��م��ش��ت��اِق أب��ع��ُد َم��غ��ن��اِك َك��ًرى غ��ض��وِن ف��ي إال َم��غ��ن��اِك أغ��َش ل��م
ُم��ب��ت��َس��ِم24 ُح��س��ُن م��ن��ه��ا ل��ِك ب��دا وإن ُم��ب��ك��ي��ٍة ك��لَّ تُ��خ��ف��ي دن��ي��اِك ن��ف��ُس ي��ا

جناس البيت ويف املخضوبة. البنان بها تُشبَّه حمراء ثمرٌة لها حجازية شجرٌة والعنم: يخفن. يرعن: 17

«أرسن». وقوله «أرشن»، قوله بني
ُمستَقرُّ وهو كناس، جمع (بضمتنَي): والكنس واالستسالم. الخضوع عن كناية هنا: الخد وضع 18

حوله. ا ممَّ ارتفاًعا أشدَّ يكون املوضع وهي أكمة، جمع واألكم: الشجر. يف الظباء
املتكاثف. الشجر وهي غابة، جمع والغاب: األسد. كتَفي بني املرتاكب الشعر وهي لبدة، جمع اللبد: 19

بالحجارة. مبني حصن وكل القرص، واألطم:
لقاءها؛ أو محبوبته، «املنى» ب يريد املوت. وهي املنيَّة، جمع واملنايا: وظهر. بان اليشء: عنَّ 20

تلك تنزل حيث أي وتُقام؛ فيه تَُرضب الذي املكان الخيم: ومرضب مبالغًة. لقاءه، أو أباه، «املنايا» وب
جناس. البيت ويف أبيها. جوار يف املحبوبة

البأس شدة عن كناية وهنا اللحم، إىل الشهوة شديد والقرم: األسد. والرضغامة: السيف. الصمصامة: 21
كيف يتعجب أباها. و«الرضغامة» «الصمصامة» وب معشوقته، و«الريم» «الغصن» ب وأراد واالفرتاس.
يف كالغصن هي التي املعشوقة، هذه ِمثُل ومضائه، صالبته يف بالسيف الشبيه الرجل، هذا مِلثل يُوَلد
تُشِبه التي هذه ِمثُل وبأسه، وسطوته قوته يف األسد يُشِبه مَلن يكون كيف وأيًضا التثني، ولطف اللدونة

وضعفه. رقته يف الغزال
عصمة، جمع والعصم: والعفاف. بالعشق شبابها اشتهر عذرة، بني لقبيلة نسبة العذرية: العفة 22

والحفظ. املنع وهي
العماد ذات إرم هي وإرم: النوم. والكرى: أهله. به غني الذي املنزل واملغنى: وافاه. املكان: غيش 23

الكريم. القرآن يف ِذكرها ورد التي
إضافة من فيه واإلضافة الثغر، أي املوضع؛ به يراد أن ويجوز االبتسام، أي املصدر؛ بمعنى املبتسم: 24

للموصوف. الصفة
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ب��ال��ثَّ��َرِم25 ال��رق��ش��اءِ أذى يُ��َف��ضُّ ك��م��ا َض��ح��َك��ت ُك��لَّ��م��ا ف��اًه��ا ب��ت��ق��واِك ��ي ُف��ضِّ
تَ��ِئ��ِم26 ول��م تُ��رِم��ْل ل��م ال��ده��ِر ِل أوَّ م��ن خ��اط��ب��ٌة ال��ن��اُس ك��ان م��ن��ذُ م��خ��ط��وب��ٌة
األدِم27 ف��ي م��ن��ه يَ��ب��ك��ي ب��آدَم ج��ْرٌح إس��اءِت��ه��ا م��ن وي��ب��ق��ى ال��زم��اُن يَ��ف��ن��ى
ب��ال��َف��َح��ِم28 ال��م��وِت ِم��ث��ُل ب��ال��زَّه��ِر ال��م��وُت ج��ن��اي��ت��ه��ا أو ب��ج��ن��اه��ا ت��ح��ف��ل��ي ال
ي��نَ��ِم29 ل��م واألح��الُم األم��ان��يُّ ل��وال س��اه��رٌة وْه��ي يَ��راه��ا ال ن��ائ��ٍم ك��م
وال��َوَص��ِم30 ال��ب��ؤِس َق��راِر ف��ي وت��ارًة وع��اف��ي��ٍة نُ��ع��َم��ى ف��ي ت��م��دُّك ط��وًرا
يَ��ُس��ِم31 َع��ل��ق��ًم��ا أو يَ��ِرْد ص��ابً��ا ي��ل��َق إن ب��ص��ي��رتُ��ُه تُ��ح��َج��ْب وَم��ن ض��لَّ��َل��ت��َك ك��م
ال��لِّ��َم��ِم32 ��ِة ُم��ب��يَ��ضَّ ف��ي ��ْح��ِف ال��صُّ ُة ُم��س��َودَّ وَده��ا راَع��ه��ا ل��ن��ف��س��ي وي��ل��ت��اُه ي��ا
ل��ل��تُّ��َخ��ِم33 ال��ط��اع��اِت ِح��م��ي��ِة م��ن أخ��ذُت وم��ا ال��َم��ع��ص��ي��اِت َم��ِري��ِع ف��ي رَك��ض��تُ��ه��ا

أصلها. من السن كرس والثرم: ها. ُسمُّ الرقشاء: وأذى والبياض. بالسواد طة امُلنقَّ الحيَّات: من الرقشاء 25
أم ِبكًرا أكانت سواءً لها، زوج ال التي واأليم: تئيم، املرأة وآمت زوجها. عنها مات إذا املرأة: أرملت 26

فقَدته. زوٌج لها كان
(عليه آدم إن حتى تنتهي، ما إساءتها فإن ذكرنا، ما الناس وحال حالها أن مع يقول: الجلد. األدم: 27

واألدم. آدم بني جناس البيت ويف الزمان. آخر إىل كيدها ينىس ال السالم)
ثمرها. من ويُقَطف الشجرة من يُجتنى ما الجنى: 28

وغريها. مصائبها عن الغافل بالدنيا املغرت بالنائم: يريد 29

فتألم. آملته أي م؛ فتوصَّ الُحمى وصَمته يقال واملرض، األلم (بالتحريك): الوصم 30
يرعى. رعى أي يسوم؛ سام من ويسم: الحنظل. والعلقم: . مرٌّ شجٌر صابة، جمع الصاب: 31

العمل عن كناية الصحف: مسودَّة األذن. شحمة يجاوز الشعر وهي ملة، جمع اللمم: دهاها. أي دها: 32

للموصوف. الصفة إضافة من فيها واإلضافة الشيب، اللمم: ومبيضة السيئ.
واملراد ليعدو، استحثثته إذا برجيل الفرس ركضت ويقال الرِّجل، تحريك الركض أصل ركضتها: 33

يف مضمًرا تشبيًها بالسائمة النفس تشبيه وفيه غوايتها، طريق يف وإرسالها النفس إطالق مجرد هنا
للمشبه؛ به املشبه إضافة من املعصيات: ومريع الخصيب. واملريع: املكنية. االستعارة سبيل عىل النفس
نفسه يرسل مَلن ضمني تشبيٌه ففيه الدابة؛ تستطيبه املريع باملرعى شبيهة هي التي املعصيات أي
به املشبه إضافة من كذلك الطاعات: وحمية فيه. ويسرتسل املرعى يستطيب الذي بالبهيم املعايص يف
املعايص مساورة عن يتعفف مَلن ضمني تشبيٌه أيًضا وفيها بالحمية، شبيهة التي الطاعات أي للمشبه؛
يف الطعام فساد هي قيل تخمة، جمع والتخم: الطعام. ألوان من يهيضه ما ينال أن نفسه يمسك بَمن

التخم. عن للتحرُّز أي «التخم»؛ وقوله بالطعام. املعدة فساد وقيل املعدة،
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تَ��ِه��ِم34 ��ب��ا ال��صِّ داع��ي يَ��دُع��ه��ا إن وال��ن��ف��س ت��ط��ل��بُ��ه��ا ال��لَّ��ذاِت أثَ��ِر ع��ل��ى ه��ام��ت
ت��س��ت��ق��ِم ب��األخ��الِق ال��ن��ف��َس ف��ق��وِّم َم��رج��ُع��ُه ل��ألخ��الِق أم��ِرَك ص��الُح
َوِخ��ِم35 َم��رت��ٍع ف��ي ش��رِّه��ا م��ن وال��ن��ف��ُس ع��اف��ي��ٍة خ��ي��ِر ف��ي خ��ي��ِره��ا م��ن وال��ن��ف��ُس
��ُك��ِم36 ال��شُّ ع��ل��ى ��ت ع��ضَّ إذا ال��ج��ي��اِد ط��ْغ��َي وه��ًوى ل��ذٍة م��ن ُم��كِّ��نَ��ت إذا ت��ط��غ��ى
ُم��ع��ت��َص��ِم37 خ��ي��ِر ف��ي ي��ج��ع��ل��ن��ي ال��ل��ِه ف��ي أم��ٌل ل��ي ال��ُغ��ف��راِن ع��ن ذَن��ب��ي َج��لَّ إن
وال��ُغ��َم��ِم38 ال��داَري��ِن ف��ي ال��ك��رِب ج ُم��ف��رِّ ع��ل��ى ال��ُم��ج��ي��ُر ع��زَّ إذا رج��ائ��ي أُل��ق��ي
أََم��ِم39 س��وى أس��أْل ل��م ال��ش��ف��اع��ة ِع��زَّ أس��أل��ه ال��ذُّلِّ َج��ن��اَح خ��ف��ض��ُت إذا
ال��ن��َدِم40 َع��ب��رَة ي��َدي��ه ب��ي��ن ق��دَّم��ُت ب��ص��ال��ح��ٍة ت��ق��وى ذو ت��ق��دَّم وإن
ي��غ��ت��ن��ِم41 ال��ل��ِه ب��اِب ب��ِم��ف��ت��اِح يُ��م��ِس��ْك وَم��ن األن��ب��ي��اءِ أم��ي��ِر ب��اَب ل��ِزم��ُت
وُم��ل��ت��زِم42 م��ن��ه ُم��س��ت��ل��ٍم ب��ي��ن م��ا وع��ارف��ٍة وإح��س��اٍن ف��ض��ٍل ف��ك��لُّ
وال��لُّ��َح��ِم43 ب��األن��س��اِب ِع��زَّ ال ي��وم ف��ي ب��ه أِع��زُّ ح��ب��ًال م��دِح��ه م��ن ع��ل��ق��ُت

والشباب. اللهو الصبا: وداعي ترعى. ذهبت وجهها: عىل الناقة هامت 34

الرديء والوخم: الرتوع. موضع واملرتع شاءت، ما أكلت أي رتوًعا؛ ترتع املاشية رتعت من املرتع: 35
الوبي.

الفرس. لجام يف املعرتضة الحديدة وهي شكيمة، جمع الشكم: 36
االعتصام. أي املصدر؛ بمعنى أو منها، املوضع واملعتصم ويُهِلكه، يُوِبقه مما ِحفظه العبد: هللا عصمة 37

القيامة. يوم أي املجري: عزَّ إذا املنقذ. بمعنى هنا: واملجري والحزن. الهمُّ وهي غمة، جمع الغمم: 38
ظلمة من الدنيا يف أخرج ألنه عليه؛ وتسليماته هللا صلوات األمني الرسول هو الدارين: يف الكرب ومفرج

العظمى. الشفاعة صاحب اآلخرة يف وهو الهداية، نور إىل الغواية
واالنكسار. التواضع شدة عن كناية الذل: جناح وخفض اليسري. األمم: 39

الدمع. تحلُّب العربة: 40
به ل التوسُّ عن االنحراف وعدم كرمه، إىل االلتجاء عن كناية بابه: ولزوم ملسو هيلع هللا ىلص. محمد هو األنبياء: أمري 41

الطلبات. قضاء يف
املعروف. العارفة: 42

القرابة. وهي لُحمة، جمع اللَُّحم: 43
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َه��ِرِم44 ل��دى ج��ودي إل��ى يُ��ق��اُس وال أم��دُح��ُه ح��ي��ن ُزه��ي��ًرا َق��ري��ض��ي يُ��زِري
نَ��َس��ِم45 وم��ن َخ��ل��ٍق م��ن ال��ل��ِه وبُ��غ��ي��ُة ورح��م��تُ��ُه ال��ب��اري ص��ف��وُة م��ح��م��ٌد
َظ��ِم��ي46 األم��ي��ن وج��ب��ري��ُل ال��وروُد م��ت��ى س��ائ��ل��ٌة ال��رُّْس��ُل ي��وَم ال��ح��وض وص��اح��ُب
َع��َل��ِم47 ف��ي وال��ض��وءُ ف��ل��ٍك ف��ي ف��ال��ِج��رُم ط��ال��ع��ًة ال��ش��م��ُس وس��ن��اُه س��ن��اؤه
َس��ِن��ِم48 َم��ظ��ه��ٍر ف��ي ب��اذٍخ س��ؤدٍد م��ن أُب��وَّتُ��ُه ن��ال��ت م��ا ال��ن��ج��َم أخ��ط��أ ق��د
نُ��م��ي49 ال��ف��خ��اِر ف��ي ل��ف��رٍع أص��ٍل وُربَّ َش��رًف��ا ال��ورى ف��ي ف��زادوا إل��ي��ه نُ��ُم��وا
وال��رَِّح��ِم50 ��ل��ِب ال��صُّ َم��ق��اِم ق��ام��ا نُ��وراِن ق��بْ��َل��ه��ُم ال��طُّ��ه��ِر ُس��بُ��ح��اِت ف��ي ح��َواه
��يَ��ِم51 وال��سِّ األس��م��اءِ م��ن ح��ِف��ْظ��ن��ا ب��م��ا ن��ع��ِرُف��ُه ق��ال بَ��ح��ي��را رآه ��ا ل��مَّ
ُم��ن��ك��ِت��ِم52 اإلدراِك ع��ن س��رٍّ َم��ص��وَن َع��ِل��م��ا ه��ل ال��ق��دس وُروَح ِح��راءَ س��ائ��ْل

الجاهلية، يف غنيٍّا سيًدا كان املزني، ُسلمى أبي بن زهري هو وزهري: الشعر. والقريض: يعيب. يزري: 44
امُلرِّي، حارثة أبي بن سنان بن هرم هو الراء): (بكرس وهرم فحًال. شاعًرا والحكمة، بالِحلم معروًفا

العطاء. يف وبالغ الصلة فأجزل هرم ووصله فأحسن، هرًما زهري مدح
اإلنسان. هي أو النفس، وهي نسمة، جمع النسم: 45

بمعنى للناس؛ أي الطلب؛ وهو الزمه، هنا بالظمأ مراده فلعل تظمأ، ال املالئكة ظمي: األمني وجربيل 46

املوقف. وحرج الظمأ شدة من يُرِهقهم ِلما حالها، عىل إشفاًقا ذلك تقتيض حاله أن
العالم. هنا: والعلم نوره. وسناه: رفعته. سناؤه: 47

املعنى واألبوة أبوَّته، ذوو أي وأبوَّته: املرتفع. (ككتف): والسنم العايل. والباذخ: السيادة. السؤدد: 48
والبنوَّة. كاألخوَّة األب من املأخوذ

نُِسبوا. نُُموا: 49

أنواره. هللا وجه وسبحات السجود، مواضع (بضمتنَي): بُحات السُّ 50
املشهور. النرصاني الراهب الحاء): وكرس الباء (بفتح وبحريا العالمة. وهي سيمة، جمع كِعَلب، يَم: السِّ 51
السالم، عليه جربيل القدس: وروح الرسالة. قبل ملسو هيلع هللا ىلص النبي فيه يتعبَّد كان غار فيه بمكة جبل حراء: 52

إضافة من : رسٍّ ومصوَن الطُّهر. والقدس: القدس. الروح أي للموصوف؛ الصفة إضافة من فيه واإلضافة
إال يكون ال الرسَّ ألن املصون؛ للرسِّ مؤكِّد وصٌف «منكتم»: وقوله املصون. الرس أي للموصوف؛ الصفة

للتعظيم. «رس» وتنكري كذلك.
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وال��َغ��َس��ِم53 اإلص��ب��اِح ف��ي م��ك��َة بَ��ط��ح��اءُ ب��ه��م��ا ُش��رَِّف��ت وذه��اٍب ج��ي��ئ��ٍة ك��م
وال��ح��ش��ِم54 ب��األح��ب��اِب األُن��ِس م��ن أش��ه��ى ب��ي��ن��ه��م��ا ال��ل��ِه ع��ب��ِد الب��ِن ووح��ش��ٍة
ي��تَّ��ِس��ِم55 ال��خ��ي��ِر ب��ِس��ي��َم��ى ��ْر يُ��ب��شِّ وَم��ن َم��ه��ب��ط��ه ق��ب��َل ف��ي��ه��ا ال��وح��َي يُ��س��اِم��ر
��نَ��ِم56 ب��ال��سَّ ال��ت��س��ن��ي��ِم م��ن ي��داه ف��اض��ت ظ��م��أٍ م��ن ي��س��ت��س��ق��وَن ��ْح��ُب ال��صَّ دع��ا ��ا ل��مَّ
يَ��ِم57 ال��دِّ ِخ��ي��رُة ج��ذَبَ��ت��ه��ا غ��م��ام��ٌة ب��ه ت��س��ت��ظ��لُّ ف��ص��ارت وظ��لَّ��َل��ت��ه
ال��ِق��َم��ِم58 ف��ي وال��رُّه��ب��اُن ال��دَّي��ِر ق��ع��ائ��ُد أُش��ِربَ��ه��ا ال��ل��ِه ل��رس��وِل م��ح��ب��ٌة
نَ��َس��ِم ذي ك��لُّ ويُ��غ��رى ال��َج��م��اُد يُ��غ��رى ب��ه��ا ي��ك��اد ��ت َرقَّ إن ال��ش��م��ائ��َل إنَّ
ب��ف��ِم ل��ه ِق��ي��َل��ت َم��ن ق��ب��ل ت��ت��ص��ْل ل��م ق��ائ��لُ��ه��ا ال��ل��ُه ت��ع��اَل��ى ْ اق��رأ ون��وِدَي
ال��نَّ��َغ��ِم59 ُق��دس��يَّ��ٍة ِم��ن م��كَّ��َة أس��م��اُع ف��ام��ت��ألت ل��ل��رح��م��ِن أذَّن ه��ن��اك
وال��َع��َل��ِم60 ال��س��ه��ِل ف��ي نُ��ْف��رتُ��ه��ا وك��ي��ف َح��يْ��رتُ��ه��ا ك��ي��ف ق��ري��ٍش ع��ن ت��َس��ْل ف��ال

من أي والغسم: اإلصباح الليل. وُظلمة اإلمساء والغسم: الحىص. دقاق فيه الواسع امَلسيل البطحاء: 53
حراء يف فيقيم يتزوَّد، كان ملسو هيلع هللا ىلص فإنه غسم، وكل صباح كل ال حراء، ملسو هيلع هللا ىلص النبي فيها يطلب كان مرة كل

واأليام. الليايل
بها واملراد والهم، الخلوة والوحشة: بموالهم. ون الخاصُّ الخدم والحشم: ملسو هيلع هللا ىلص. النبي هو هللا: عبد ابن 54

الناس. عن واالنقطاع الخلوة مجرَّد هنا
هبوطه. بمعنى هنا: مهبطه 55

اإلناء هنا بالسنم أراد فكأنه مأله، تسنيًما: اإلناء وسنم الُغَرف، فوق يجري بالجنة ماء التسنيم: 56
كثرية. الرشيفة أصابعه بني من املاء نبع يف الواردة واألحاديث اململوء.

الدائم. املطر وهي ديمة، جمع الديم: 57
أعىل وهي قمة، جمع والقمم: النصارى. متنسكة من ُمالِزموه الدير وقعائد قعيدة، جمع القعائد: 58

الجبل. أعايل هنا بها واملراد يشء، كل من الرأس
بالصوت تعاىل هللا إىل الدعاء لتشبيه ترشيٌح النغم»: قدسية «من وقوله هللا. إىل دعا أي للرحمن: أذَّن 59
الحناجر واعتصار األلفاظ بتكبري الغناء تطريب عن املنزَّهة رة املطهَّ النغم النغم: وقدسية الجميل.

األصوات. وإيقاع
العَلم: تسأل. ال ووضوحه: األمر ظهور عند يقال السؤال، عن غنيٌّ واضٌح األمر أن يعني تسل: فال 60

الجبل.
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ب��ال��لَّ��َم��ِم61 وال��ِول��داَن ال��م��ش��اي��َخ رم��ى ب��ه��م أل��مَّ ق��د ع��ظ��ي��ٍم ع��ن ت��س��اءَل��وا
ال��َع��َل��ِم62 ال��ص��ادِق م��ك��اَن ت��ج��ه��ل��ون ه��ل ودع��وت��ه ال��ه��ادي ع��ل��ى ج��اه��ل��ي��ن ي��ا
ب��ُم��تَّ��َه��ِم ق��وٍل ع��ل��ى األم��ي��ُن وم��ا ِص��غ��ٍر ف��ي ال��ق��وِم أم��ي��َن ��ب��تُ��م��وُه ل��قَّ
ِع��َظ��ِم وم��ن ُح��س��ٍن م��ن وال��َخ��ل��ِق ب��ال��ُخ��ْل��ِق ف��َك��م األن��ب��ي��اءَ وف��اَق ال��ب��دوَر ف��اَق
ُم��ن��ص��ِرِم63 غ��ي��ر ب��ح��ك��ي��ٍم وج��ئ��تَ��ن��ا ف��ان��ص��رم��ت ب��اآلي��ات ال��ن��ب��ي��ون ج��اءَ
وال��ِق��َدِم64 ال��ع��ت��ِق ج��الُل يَ��زي��نُ��ه��نَّ ُج��ُدٌد ال��َم��دى ط��اَل ُك��لَّ��م��ا آي��اتُ��ه
وب��ال��رح��ِم وال��ت��ق��وى ب��ال��ح��ق يُ��وِص��ي��ك ُم��ش��رَّف��ٍة م��ن��ه ل��ف��ظ��ٍة ف��ي ي��ك��اد
ال��َف��ِه��ِم ال��ذائ��ِق ع��ن��د ��ه��ُد ال��شَّ ح��دي��ثُ��ك ق��اط��ب��ًة ال��ض��اَد ال��ن��اط��ق��ي��ن أف��ص��َح ي��ا
ُم��ن��ت��ِظ��ِم65 ُح��س��ِن ف��ي ُم��ن��ت��ِث��ٍر ك��لِّ ف��ي ب��ه ال��ب��ي��اِن ِج��ي��َد َع��َط��ٍل م��ن ح��لَّ��ي��َت
ال��ِه��َم��ِم م��يِّ��َت وتُ��ح��ِي��ي ال��ق��ل��وَب تُ��ح��ِي��ي ق��ائ��لُ��ُه أن��ت ك��ري��ٍم ق��وٍل ب��ك��لِّ
ال��ظُّ��َل��ِم ف��ي ال��ن��ور َم��س��رى وال��غ��رب ال��ش��رق ف��ي وَم��ول��ده ب��ال��ه��ادي ب��ش��ائ��ُر س��َرت
ع��ج��ِم66 م��ن ال��ب��اغ��ي��ن أن��ُف��َس وط��يَّ��َرت ع��رٍب م��ن ال��ط��اغ��ي��ن ُم��َه��َج ت��خ��طَّ��َف��ت
ال��ُق��ُدِم67 ص��دم��ِة م��ن ال ال��ح��ق ص��دم��ِة م��ن ف��ان��ص��دَع��ت اإلي��وان ُش��َرُف ل��ه��ا ِري��َع��ت
ص��ن��ِم ف��ي ه��ام ق��د ص��ن��ٍم ع��ل��ى إال ب��ه��م ت��م��رُّ ال َف��وض��ى وال��ن��اُس أت��ي��َت
ُم��ح��ت��ِك��ِم ال��َخ��ل��ِق ف��ي ط��اغ��ي��ٍة ل��ك��لِّ ��رٌة ُم��س��خَّ َج��وًرا م��م��ل��وءٌة واألرض

األمر عن يتساءلون بعض عىل بعضهم أقبل قد أنه واملعنى الجنون. (محرَّكة): واللمم نزل. ألمَّ: 61
يعبد كان عما يُزِعجهم واملنعة البأس من لهم ما له ليس رجل يقوم أن وهو بهم، نزل الذي العظيم
فيهم، املغروزة وأخالقهم عاداتهم من أِلفوا عما ويأخذهم — وجباهها قريش سادات وهم — آباؤهم

وشبابهم. شيبهم منه ُجنَّ حتى واستعظموه، لهذا ُدهشوا
إنكاري. تجهلون»: «هل قوله يف واالستفهام املتعنتون. الهادي: عىل والجاهلون املشتهر. الظاهر العلم: 62
منه. مواضع يف بالحكيم تعاىل هللا وصفه وقد القرآن، الحكيم: منقطع. منرصم: انقطعت. انرصمت: 63

ورسير. ر كُرسُ جديد، جمع جدد: 64

حيل. عليها يكن لم إذا عطًال، املرأة عطلت يقال: 65

القلب. دُم وهي مهجة، جمع مهج: 66

جمع والقدم: ونحوها. القصور عىل يوضع ما وهي رشفة، جمع ف: وُرشَ وخافت. ذُِعَرت ريعت: 67

تعمل لم ملسو هيلع هللا ىلص، مولده ليلة وهوت ت ارتجَّ — األكارسة سلطان مأوى وهو — اإليوان َف ُرشَ أن روي َقُدوم.
الحق. صدمة من تداعت بل الُقُدم، تهدمها ولم املعاول، فيها
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َع��ِم أص��مُّ ِك��بْ��ٍر م��ن ال��روِم وق��ي��ص��ُر رع��يَّ��ِت��ِه ف��ي ي��ب��غ��ي ال��ُف��رِس ُم��س��ي��ِط��ُر
ب��ال��َغ��نَ��ِم ��ي��َت ض��حَّ ك��م��ا وي��ذب��ح��ان ُش��بَ��ٍه ف��ي ال��ل��ِه ِع��ب��اَد يُ��ع��ذِّب��ان
ب��ال��بَ��َل��ِم68 ك��ال��ح��وِت أو ب��ال��بُ��ْه��ِم ك��ال��لَّ��ي��ث ب��أض��ع��ِف��ه��م أق��واه��م يَ��ف��ت��ُك وال��َخ��ل��ُق
َق��َدِم69 ع��ل��ى األق��ص��ى ال��م��س��ج��ِد ف��ي وال��رُّْس��ُل م��الئ��ُك��ُه إذ ل��ي��ًال ال��ل��ُه ب��ك أْس��َرى
ب��ال��َع��َل��ِم ك��ال��ُج��ن��ِد أو ب��ال��ب��دِر ��ْه��ِب ك��ال��شُّ ب��س��يِّ��ِده��م ��وا ال��ت��فُّ ب��ه خ��ط��رَت ��ا ل��مَّ
ي��أت��م��ِم70 ال��ل��ِه ب��ح��ب��ي��ِب ي��ُف��ْز وم��ن خ��ط��ٍر ذي ك��لُّ م��ن��ه��م وراءك ص��لَّ��ى
ال��لُّ��ُج��ِم71 ُدرِّي��ِة رٍة ُم��ن��وَّ ع��ل��ى ب��ه��م ف��وَق��ه��نَّ م��ا أو ال��س��م��واِت ُج��بْ��َت
ال��رُُّس��ِم72 األي��نُ��ِق ف��ي وال ال��ج��ي��اِد ف��ي ال ش��رٍف وم��ن ع��زٍّ م��ن ل��ك َرك��وب��ة
وال��تُّ��َه��ِم ال��ش��كِّ ف��وَق ال��ل��ِه وق��درُة وَص��ن��ع��تُ��ُه ال��ب��اري ال��خ��ال��ِق َم��ش��ي��ئ��ُة
َق��َدِم ع��ل��ى يُ��س��ع��ى وال ج��ن��اٍح ع��ل��ى ل��ه��ا يُ��ط��اُر ال س��م��اءً ب��ل��غ��َت ح��ت��ى
ف��اس��ت��ِل��ِم ال��ع��رُش ه��ذا م��ح��م��ُد وي��ا ُرت��ب��ِت��ِه ع��ن��َد ن��ب��يٍّ ك��لُّ وق��ي��ل
ال��َق��َل��ِم73 الِم��َس ي��ا ب��ل ال��ل��وح ق��ارئَ ي��ا ع��ل��وَم��ه��م��ا وال��دن��ي��ا ل��ل��دِّي��ن خ��َط��ط��َت
ِح��َك��ِم74 وم��ن ِع��ل��ٍم م��ن ال��خ��زائ��ُن ل��ك وان��ك��ش��َف��ت ب��ال��س��رِّ ب��ي��ن��ه��م��ا أح��ط��َت

السمك. صغار والبلم: واملعز. الضأن ولد وهي بهمة، جمع البهم: 68
محتشدون. قائمون قدم: وعىل املقدس. بيت األقىص: املسجد 69

للمبالغة قلب ولكنه يفز، هللا بحبيب يأتم وَمن واألصل يأتم، أي ويأتمم: ومنزلة. قدرة ذي خطر: ذي 70

الفوز. بِذكر واملبادرة
قوله من املتبادر هو كما ال السموات، يف ببعضهم مر أنه ورد فإنه فيها، بعضهم بمالبسة أي بهم: 71

الرباق. اللُُّجم»: ُدرِّية «منورة بقوله ويريد السموات. جاب حني صاحبوه إنهم
الشديدة النوق الرُُّسم: واألينُق ورشفك. عزك ألجل أي للتعليل؛ رشف»: ومن عز «من قوله يف «من» 72

جمع والجياد: رسوم. واحدها والرُُّسم: ظاهرة. آثاًرا بمشيها األرض يف ترسم كأنها حتى لقوَّتها، الوطء
الجودة. البنيِّ الرائع الفرس وهو جواد،

عن كناية القلم: وملس اللوح وقراءة فيهم. وبثها الناس تعليمها عن كناية والدنيا: الدين علوم خطُّه 73

الغيوب. من عليه أطلعه ما عىل له هللا إطالع
عيلَّ أخذ علٌم شتى؛ علوًما اإلرساء ليلة ربي «علَّمني قال: ملسو هيلع هللا ىلص أنه — عنه هللا ريض — عباس ابن عن 74

بتبليغه.» أمرني وعلٌم فيه، ني خريَّ وعلٌم كتمانه،
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ِن��َع��ِم75 م��ن ُط��وِّق��َت وم��ا ِع��داٍد ب��ال ِم��نَ��ٍن م��ن ُق��لِّ��دَت م��ا ال��ُق��رُب وض��اَع��َف
تُ��س��ِم76 ل��م ال��م��خ��ت��اِر م��ط��اردُة ل��وال س��ائ��م��ًة ال��غ��اِر ح��وَل ��رِك ال��شِّ ع��ص��ب��َة س��ْل
أََم��ِم77 م��ن وال��ق��رآِن ال��ت��س��اب��ي��ِح ه��ْم��َس س��م��ع��وا أم ��اءَ ال��وضَّ األث��َر أب��ص��روا ه��ل
ك��ال��رََّخ��ِم78 ال��زُّْغ��ُب وال��ح��ائ��م��اُت ك��ال��غ��اِب ل��ه��م ال��ع��ن��ك��ب��وِت ن��س��ُج ت��م��ثَّ��ل وه��ل
ُم��ن��ه��ِزِم79 ال��ح��ق ج��الِل م��ن ك��ب��اط��ٍل ت��ل��ع��نُ��ه��م األرِض ووج��وُه ف��أدبَ��روا
ي��ُق��ِم80 ل��م ال��دي��ن رك��ِن ح��ْوَل وع��ي��نُ��ه َس��ِل��م��ا م��ا ب��ال��ج��اَري��ِن ال��ل��ِه ي��ُد ل��وال
يُ��َض��ِم81 ال ال��ل��ِه ج��ن��اُح ي��ُض��مُّ وم��ن واس��ت��ت��را ال��ل��ِه ب��َج��ن��اح ت��واَري��ا
َس��ِم��ي82 ب��ال��رس��وِل ي��ت��س��ام��ى ال وك��ي��ف ب��ت��س��م��ي��ت��ي ج��اٌه ل��ي ال��خ��ي��ِر أح��م��َد ي��ا

من قربه أن واملعنى به، مفعوًال بعدها وما و«ما» «ضاعف»، لـ فاعًال «القرب» يكون أن يجوز 75

إليها القرب بإضافة فكانت العد، يدركها ال التي النعم من ملسو هيلع هللا ىلص وليه ما جميع عىل أربى قد تعاىل هللا
تعاىل هللا تجىل ما أن واملعنى بعدها، وما «ما» والفاعل مفعوًال، يكون أن ويجوز قبله، كانت ما أضعاف
واألول قرٍب، عىل قرٌب ألنه قربه؛ زاد قد تُحىص ال التي الفضائل من وأواله تَُعدُّ ال التي النعم من به عليه

أوىل.
بجبل كالثقب والغار: هجرته. يوم ملسو هيلع هللا ىلص يطلبونه ذهبوا الذين الرشك أهل من عصبة أي الرشك: عصبة 76

راعية. سائمة: مكة. أسفل
قرب. من أمم: من 77

عىل طائر وهي رخمة، جمع والرخم: الحمام. الزُّغب: والحائمات املتكاثف. الكثري الشجر الغاب: 78
والبياض. السواد منقط أنه إال النرس شكل

نَْقِذُف ﴿بَْل تعاىل: هللا قال وإدحاضه، الباطل بدمغ خائبني أعقابهم عىل ونكوصهم إدبارهم شبَّه 79

فيها َمن والالعن عقيل، مجاٌز األرض لوجوه اللعن ونسبة زاِهٌق﴾. ُهَو َفِإذا فيَْدَمُغُه اْلباِطِل َعَىل ِباْلَحقِّ
وأفاضلهم. أعيانهم أي أهلها؛ وجوه املراد أو واملالئكة، املسلمني من

وحرف عنايته. وعينه: النعمة. باليد: واملراد عنه. هللا ريض الصديق بكر وأبو ملسو هيلع هللا ىلص الرسول الجاران: 80
الثانية. الجملة يف مقدَّر الرشط

الضيم. به يلحق ويَُضم: وسرته. لطفه هللا: جناح 81

واالستفهام يتعاىل. ويتسامى: األكرم. الرسول باسم تيمنًا به الشاعر ي ُسمِّ وقد أحمد، ملسو هيلع هللا ىلص: أسمائه من 82

إنكاري. البيت يف
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ال��َق��َدِم83 ذي ال��ف��ي��ح��اءِ ال��بُ��ردِة ل��ص��اح��ِب تَ��بَ��ٌع ال��ه��وى وأرب��اُب ال��م��ادح��ون
ال��َك��ِل��ِم84 ص��ادَق يُ��م��ل��ي ال��ُح��بِّ وص��ادُق وه��ًوى خ��ال��ٌص ُح��بٌّ ف��ي��ك م��دي��ُح��ه
ال��َع��ِرِم85 ال��ع��ارِض ص��ْوَب يُ��ع��اِرُض ذا َم��ن أُع��ارُض��ُه ال أن��ي ي��ش��ه��ُد ال��ل��ُه
يُ��َل��ِم86 وال يُ��ذَم��ْم ال ول��يَّ��ك ي��غ��ِب��ْط وَم��ن ال��غ��اب��ط��ي��ن ب��ع��ض أن��ا وإنَّ��م��ا
ب��ال��بَ��َك��ِم87 َس��ح��ب��اَن َم��ه��اب��تُ��ه تَ��رم��ي ُم��ق��ت��بَ��ٌس ال��رح��م��ِن م��ن م��ق��اٌم ه��ذا
ك��رِم وف��ي خ��ي��ٍر ف��ي دون��ك وال��ب��ح��ُر ش��رٍف وف��ي ُح��س��ٍن ف��ي دون��ك ال��ب��دُر
ت��ِس��ِم88 واَس��م��تَ��ه��ا م��ا ال��زُّْه��ُر واألن��ُج��ُم ان��خ��ف��َض��ت ط��اول��تَ��ه��ا إذا ال��ج��ب��اِل ُش��مُّ
َك��ِم��ي89 ال��س��الح ش��اك��ي إل��ى م��ش��ي��َت إذا وث��ب��ت��ه ع��ن��د ب��أًس��ا دون��ك وال��ل��ي��ُث
وال��بُ��َه��ِم90 األب��ط��اِل أف��ئ��دُة ال��ح��رِب ف��ي ح��بَّ��تَ��ه��ا أدم��ي��َت وإن إل��ي��َك ت��ه��ف��و
ُم��ص��ط��َدِم91 ك��لِّ ف��ي آم��ن��ٍة اب��ِن ع��ل��ى وَه��ي��ب��تُ��ُه أل��ق��اه��ا ال��ل��ِه م��ح��بَّ��ُة
ُم��ل��ت��ِث��ِم92 غ��ي��َر أو ُم��ل��ت��ِث��ًم��ا يُ��ض��يءُ ُدًج��ى ب��دُر ال��نَّ��ْق��ِع ت��ح��َت وج��َه��ك ك��أنَّ
ال��ظُّ��َل��ِم93 داج��َي ت��ج��ل��و ال��ن��ص��ِر ك��ُغ��رَِّة ف��ُغ��رَّتُ��ُه ب��دٍر ف��ي ت��ط��لَّ��َع ب��دٌر

ذوو أي مضاف؛ تقدير عىل أو والجمع، الواحد فيه يستوي ألنه وأفرده مبالغًة، باملصدر أخرب تبع: 83

البوصريي. اإلمام هو الربدة: وصاحب واملنزلة. التقدُّم والقدم: به. مقتدون أي تبع؛
عليه. دالٌّ أي حب؛ ذو أو الحب، من ناشئ أي حب: مديحه 84

املطر يريد والعرم: األفق. يف املعرتض السحاب والعارض: باملطر. السماء ومجيء االنصباب، الصوب: 85
الشديد.

يذم. ويذمم: بمذموم. القدر هذا وليس للغري، ما مثل يتمنى الذي الغابط: 86
املثل. بفصاحته يَُرضب كان باهلة، بني من وائل سحبان هو وسحبان: الخرس. البكم: 87

بالنسبة قصرية ظهورها عن كناية الجبال: انخفاض فيه. غلبه فوسمه: الحسن يف واَسمه يقال 88

شأنه. وعلو ملسو هيلع هللا ىلص قدره الرتفاع
السالح. البس الكمي: 89

له القلوب ميل شدة هنا واملراد فيه، وخفَّ أرسع وهفوانًا؛ هفًوا يهفو امليش يف الظبي هفا تهفو: 90

الشجاع. وهو بهمة، جمع والبهم: سويداؤه. القلب: وحبَّة ملسو هيلع هللا ىلص. إليه وانجذابها
الحرب. ميدان وهو االصطدام، موضع أي املوضع، أو االصطدام؛ أي املصدر، بمعنى مصطدم: 91

الحرب. غبار النقع: 92
وأعزَّ الرشك فيها هللا دمغ التي املشهورة الغزوة كانت وفيه الرشيفني، الحرَمني بني موضع بدر: 93

اإلسالم.
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ال��يُ��تُ��ِم94 ف��ي ال��م��ك��ن��وِن ال��ل��ؤل��ِؤ وق��ي��م��ُة ت��ك��رم��ًة ال��ق��رآِن ف��ي ب��ال��يُ��تْ��ِم ذُِك��رَت
وال��ِق��َس��ِم95 األرزاِق ف��ي ُخ��يِّ��رَت وأن��ت رزَق��ه��ُم ال��ن��اِس ب��ي��ن ��َم ق��سَّ ال��ل��ُه
ن��ع��ِم أو م��ن��ك ال ف��ي ال��ل��ِه ف��ِخ��ي��رُة ن��ع��م ف��ي��ه ق��ل��َت أو ال األم��ر ف��ي ُق��ل��َت إن
ال��رََّم��ِم ِم��ن أج��ي��اًال أح��يَ��ي��َت وأن��ت ل��ه ف��ق��ام م��يْ��تً��ا َدع��ا ع��ي��س��ى أخ��وك
ال��رََّج��ِم96 م��ن ف��اب��ع��ْث أو ال��ج��ه��ل م��ن ف��اب��ع��ْث ُم��ع��ج��زًة أُوت��ي��َت ف��إن م��وٌت وال��ج��ه��ُل
دِم ل��س��ف��ِك ج��اءوا وال ن��ف��ٍس ل��ق��ت��ِل بُ��ع��ث��وا م��ا ال��ل��ِه وُرْس��ُل غ��َزوَت ق��ال��وا
ب��ال��ق��ل��ِم ال��ف��ت��ح ب��ع��د ب��ال��س��ي��ِف ف��ت��ح��َت وس��ف��س��ط��ٌة أح��الٍم وت��ض��ل��ي��ُل ج��ه��ٌل
وال��َع��َم��ِم97 ��اِل ب��ال��ُج��هَّ ال��س��ي��ُف ��َل ت��ك��فَّ ح��َس��ٍب ذي ك��لُّ ع��ف��ًوا ل��َك أت��ى ��ا ل��مَّ
يَ��ن��ح��ِس��ِم ب��ال��ش��رِّ تَ��ل��َق��ه وإن ذرًع��ا ب��ه ِض��ق��َت ب��ال��خ��ي��ِر تَ��ل��َق��ه إن وال��ش��رُّ
ال��َغ��ِل��ِم98 ال��ظ��ال��ِم ش��ه��واِت م��ن ��اِب ب��ال��صَّ ش��ربَ��ت ك��م ال��غ��رَّاءَ ال��م��س��ي��ح��ي��َة َس��ِل
ال��َح��َدِم99 س��اط��َع ق��ت��اًال ح��ي��ٍن ك��لِّ ف��ي ويُ��وِس��ُع��ه��ا يُ��ؤِذي��ه��ا ال��ش��رِك ط��ري��دُة
وال��رُُّح��ِم100 ب��ال��رِّف��ِق ان��ت��ف��َع��ت م��ا ب��ال��س��ي��ف ل��نُ��ص��رتِ��ه��ا ه��بُّ��وا ل��ه��ا ُح��م��اٌة ل��وال

ال التي اليتيمة: واللؤلؤة لها. نظائر وجود وعدم التفرُّد األشياء: يف وهو األب، فقدان الناس: يف اليتم 94
التاء وحرَّك َفآَوى﴾. يَتِيًما يَِجْدَك ﴿أََلْم تعاىل قوله إىل يشري القرآن: يف باليتم ذُِكرت العقد. يف لها نظري

التعليل. حسن من فيه ما يخفى وال «اليتم»، قوله يف قبلها الياء لحركة إتباًعا
ولكن رب، يا ال فقلت: ذهبًا، مكة بطحاء يل يجعل أن ربي عيلَّ «عرض قال: ملسو هيلع هللا ىلص عنه الرتمذي روى 95

يوًما.» وأجوع يوًما أشبع
. معنيَّ لغري خطاب وأوتيَت: بليغ. تشبيٌه وهو السابق، البيت يف لالستعارة كالرتشيح موت: والجهل 96

القرب. والرجم:
للعامة. جمٍع اسُم العمم: 97

الثائر. الهائج الغِلم: 98
النار. احرتاق شدة (بالتحريك): الحدم 99

اإلسالمي الدين شأن للدين الدعوة إقامة يف القوة استعمال يكن لم والتعطُّف. واملغفرة الرقة الرُّحم: 100
أهَلها أصاب حتى إليها الدعوة تبدأ لم والسالم، الرهبنة بديانة املوصوفة املسيحية الديانة وهذه وحده،
والقيارصة، امللوك من الطغاة الجبابرة بأيدي والتمثيل، والترشيد والتعذيب والقتل الطرد من أصابهم، ما
املسيحي الدين فرتى الِولدان، له تشيب مما رومية أهل بني املسيحية وتاريخ واألمم، الشعوب بأيدي بل

السيوف. متون عىل إال األمم إىل ُحِمل وال األِسنَّة، رءوس عىل إال البالد دخل ما والسالم الرهبنة دين
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ال��ِق��َدِم101 ف��ي ل��ل��روح وج��بَ��ت وُح��رم��ٌة ُم��رِس��ِل��ِه ع��ن��د ل��ع��ي��س��ى م��ك��اٌن ل��وال
يَ��ِج��ِم102 ول��م ُم��ؤِذي��ه ي��خ��َش ل��م َل��وَح��ي��ِن ع��ل��ى ال��ش��ري��ُف ال��طُّ��ه��ُر ال��ب��َدُن ��َر ل��ُس��مِّ
وال��ُج��ُرِم103 ال��ذن��ِب ب��ق��دِر ال��ع��ق��اَب إن ش��اِن��ئُ��ُه ��ل��َب ال��صَّ وذاَق ال��م��س��ي��ُح ج��لَّ
ُم��ح��ت��َرِم104 ال��ع��رِش ودوَن ال��س��م��اءِ ف��وَق نُ��ُزٍل ف��ي ال��ل��ِه وُروُح ال��ن��ب��ي أخ��و
ال��ذَِّم��ِم105 م��ن ف��ي��ه وم��ا ال��ق��ت��اَل ح��ت��ى ب��ه ي��ج��ه��ل��ون ش��يءٍ ك��لَّ ع��لَّ��م��تَ��ه��م
واألَُم��ِم ال��ك��وِن ن��ظ��اِم أُسُّ وال��ح��رُب س��ؤدُده��م ف��ي��ه ِل��ج��ه��اٍد دع��وتَ��ه��م
ُدُع��ِم106 م��ن ق��رَّ أو ُع��ُم��ٍد م��ن ط��اَل م��ا زم��ٍن ف��ي ل��ل��دوالِت ن��َر ل��م ل��واله

ثبتَت ووجبت: والجهة. املكان عن منزَّه تعاىل هللا ألن املنزلة؛ وارتفاع القرب بمعنى املكانة املكان: 101
والخرب أبًدا، تتخلف لم أنها بمعنى واجبة؛ فصارت أزًال وأرادها األشياء عِلم تعاىل هللا ألن القدم؛ من له

ثابتان. أي و«حرمة»: «مكان» قوله يف محذوف
مبالغًة. باملصدر وُوِصف املعايص، أدران من الطاهر والطهر: السابق. البيت يف الرشط جواب ر: لُسمِّ 102

يفزع. لم يجم: لم الصلب. بالتسمري: واملراد السالم. عليه له أُِعدَّ الذي الصليب واللوحان:
صلبوه أنهم من زعموا وعما األقاويل، وباطل التُّهم كاذب من اليهود به رماه عما تنزَّه املسيح: جلَّ 103

لحركة إتباًعا «والجرم» قوله يف الراء وحرَّك مبغضه. وشانئه: َلُهْم﴾. ُشبَِّه َوَلِكن َصَلبُوُه َوما َقتَلُوُه ﴿َوما
قبلها. الجيم

َرُسوُل َمْريََم ابُْن ِعيَىس اْلَمِسيُح ﴿إِنَّما تعاىل: قال منه، روح أي هللا: روح الرسالة. يف أي النبي: أخو 104
جربيل، من نفخة وألنه هللا، بإذن املوتى إلحيائه روًحا ي وُسمِّ ِمنُْه﴾؛ َوُروٌح َمْريََم إَِىل أَْلقاها َوَكِلَمتُُه ِهللا
فوق لالبتداء. اآلية: يف و«من» مجاز. تعاىل هللا إىل النفخ ونسبة ُروِحنا﴾، ِمن ِفيِه ﴿َفنََفْخنا تعاىل: قال
للضيف ُهيِّئ وما املنزل، األصل يف وهو بضمتنَي، «نُُزل» لقوله صفة محرتم: نيا. الدُّ السماء أي السماء:

عليه. ينزل أن
والحق. واألمان، العهد وهي ذمة، جمع الذمم: 105

به يستقيم عما كناية هنا والدعم البيت، عماد وهو دعام، جمع ودعم: ثبت. : وقرَّ عمود. جمع عمد: 106

األمم. شأن به ويرتفع املمالك، نظام
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ال��دُُّه��ِم107 األع��ُص��ِر ف��ي ال ال��ُغ��رِّ األع��ُص��ِر ف��ي آون��ٍة ك��لَّ تَ��ت��رى ال��ش��واِه��ُد ت��ل��ك
تُ��َص��ِم108 ول��م تُ��ث��َل��ْم ل��م ال��ق��ذائ��ُف ل��وال ُس��ُرٌر واع��ت��َل��ت ع��روٌش م��ال��ت ب��األم��ِس
ُم��ن��ق��ِص��ِم109 ح��االِت س��وى نُ��ِع��دَّ ول��م ق��اص��م��ٍة ك��لَّ أَع��دُّوا ع��ي��س��ى أش��ي��اُع
ب��ال��رُُّج��ِم110 ال��ل��ُه وي��رم��ي ب��أُْس��ٍد ت��رم��ي ل��ه��ا ُق��م��َت ال��ه��ي��ج��اءِ إل��ى ُدِع��ي��َت م��ه��م��ا
ُم��ع��ت��ِزِم111 ال��ل��ِه ف��ي ُم��س��ت��ق��ِت��ٍل ل��ل��ه ُم��ن��ت��ِق��ٍم ك��لُّ م��ن��ه��م ِل��وائ��ك ع��ل��ى
ُم��ض��ط��ِرِم112 ك��ال��ب��رِق س��اب��ٍح ع��ل��ى ش��وًق��ا ُم��ض��ط��ِرٍم ال��ل��ِه ل��ل��ق��اءِ ُم��س��بِّ��ٍح

العلم، فيها ساد التي : الغرُّ واألعرص الجبهة، يف بياض وهي الُغرَّة، لذي صفة ، أغرَّ جمع : الغرُّ 107
الظلم. فيهم وفشا الجهل، أهلها يف شاع التي املظلمة الدُّهم: العدل. أسباب ت وعمَّ

الحكم، دعامة وتثبيت امللك عماد رفع يف األمم وُمستنَد الدول ُمعتَمد زالت وال للقوة، الغلبة زالت ما
أيام يزعمونها التي الحارضة واأليام وتقهقر، تأخر أزمان يظنونها التي السالفة األزمان ذلك يف استوت

الطباق. البيت ويف ر. وتنوُّ تقدُّم
علت. اعتلت: 108

الديانة وأهل املسيحية الديانة أهل بني مقارنة البيت هذا يف منكرس. ومنقصم: كارسة، قاصمة: 109

الحربية، القوة أهل هم والسالم) الهدوء (دين املسيحي الدين إىل اليوم املتشيعني أن فذكر اإلسالمية،
استخراج إال يشغلهم شغل من لهم يبَق ولم أصبحوا كأنهم حتى الحروب، يف املهلكات إعداد عىل الدائبون
وعرض األرض طول يف الحرب آالت لطبع والفوالذ الحديد مصانع عىل وإنفاقه األرض، بطون من الذهب
عن بالبالء ويأخذوهم الناس، عىل يُدمِدموا أن يكِفهم ولم والتدمري، اإلهالك أسباب يف افتنُّوا وقد البحر،
فوق من لريموهم الرياح تسخري عىل قاموا حتى أرجلهم، تحت ومن خلفهم ومن شمائلهم، وعن أيمانهم
والجهاد، الفتح بحب الظاملون يتهمهم الذين اإلسالمية، الديانة أهل أن حني عىل دهياء، بكل رءوسهم
والسالم، السكينة أهل القوم هم العباد، دماء يف والولوغ والجالد، الطعن بحب سمعتهم ويشينون
الحرب آالت ادخار يف يشاكلوهم أو والحروب، الفتوح حب يف املسيحية الديانة أهل يدانوا أن وهيهات

الكفاح. دات ُمعَّ واستعداد
باألُسود؛ أصحابه وشبَّه ملسو هيلع هللا ىلص، خطابه إىل رجع بها. يرمي التي النجوم الرجم: الحرب. الهيجاء: 110
الطعن مواطن إىل وتقديمهم للجهاد، إيَّاهم ندبه عن كناية بهم: ورميه وبأسهم. شجاعتهم من لهم ِلما
بالرجم. يرمون كالشياطني إنهم أي مكنية؛ استعارة ففيه للشياطني؛ يكون بالرجم والرمي والجالد.

تمليحية. استعارٌة للتحتية العلو استعارة لوائك. تحت ُمنضٍو أي لوائك: عىل 111

فيها وجوالتهم الحرب يف ونشاطهم حميَّتهم شبَّه جواد، سابح: وتأججها. النار د توقُّ االضطرام: 112

اشتق ثم املعنى، لذلك االضطرام واستعار وشماًال، يمينًا وأخذها وتأججها، دها توقُّ وهو النار، باضطرام
التبعية. سبيل عىل مضطرم، منه
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يَ��ِرِم113 ل��م ال��ده��ِر رح��اِل ف��ي ب��ع��زِم��ه ف��رم��ى نُ��ْق��ل��ًة يَ��ب��ِغ��ي ال��ده��َر ص��ادَف ل��و
ال��ُخ��ذُِم114 ال��ه��ن��دي��ِة ال ال��ل��ِه أس��يُ��ِف م��ن ب��ه��م ال��ح��روِب ف��ع��ِل م��ن َم��ف��ال��ي��ُل ب��ي��ٌض
ب��ال��ق��َس��ِم115 م��اَت َم��ن أو ب��ال��ع��ه��ِد م��اَت َم��ن رج��ٍل ع��ن ف��تَّ��ش��َت إذا ال��ت��راِب ف��ي ك��م
وال��ِق��يَ��ِم116 األق��داِر ف��ي ال��ن��اُس ت��ف��اَوت َل��َم��ا األن��ام ب��ع��ِض ف��ي م��واه��ُب ل��وال
ُم��ل��ت��ِط��ِم ال��ع��ل��ِم ب��ص��ن��وِف زاخ��ٍر ع��ن ب��ه��ا ال��ع��ق��وَل ��رَت ف��جَّ ل��ك ش��ري��ع��ٌة
ل��ل��َع��َل��ِم117 ك��ال��َوْش��ِي أو ل��ل��س��ي��ف ك��ال��َح��ْل��ِي ج��وه��ُره��ا ال��ت��وح��ي��ِد س��ن��ا ح��ْوَل ي��ل��وُح
يَ��ُح��ِم118 ح��ك��م��ٍة م��ن َس��ل��َس��ًال يَ��ِج��د وَم��ن ونُ��ًه��ى أن��ُف��ٌس ع��ل��ي��ه��ا ح��ام��ت غ��رَّاءُ
وال��َه��َرِم119 ال��ده��ِر ب��ش��ب��اِب ��َل��ت ت��ك��فَّ ب��ه��ا ال��ع��اَل��م��ون يُ��س��اس ال��س��ب��ي��ل ن��وُر
ُم��رت��ِس��ِم ال��َخ��ل��ِق ف��ي ن��اف��ٍذ ل��ه��ا ُح��ك��ٍم ع��ل��ى ال��زم��اُن وأح��ك��اُم ال��زم��اُن ي��ج��ري
ال��تَّ��َم��ِم120 نُ��وِره��ا ف��ي َم��م��ال��ُك��ه م��َش��ت واتَّ��س��َع��ت اإلس��الِم دول��ُة اع��ت��َل��ت ��ا ل��مَّ

بجامع رحال، بذي الدهر وشبه كلٍّ. يف والنفوذ املضاء بجامع بالسهم، العزم وشبه يريد. يبغي: 113

لم املكنية. االستعارة طريقة عىل — الرحال وهو — بالزمه إليه ورمز به، املشبه وحذف كلٍّ، يف التحول
يتحول. ولم ينتقل لم يرم:

والخذم: السيوف. بطبع مشتهرة كانت الهند، إىل نسبة والهندية: السيف. يف الثلم الفل مفاليل: 114

األعداء، نفوس إلزهاقهم بالسيوف شبههم بيض. سيوٌف أي بيض: القاطع. السيف ككتف، َخِذم، جمع
بالسيوف. للتشبيه ترشيح ومفاليل بليغ، تشبيٌه وهو

الرجل، لحال تفصيل من: للرسول. نرصته من عليه ورسوله هللا عاهدوا بما احتفاًظا أي بالعهد: 115

«كم». ملعنى تفصيل أو
هللا عند الدرجة وارتفاع بالسعادة الفوز من ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أصحاب ناله ما أن إىل البيت هذا يف أشار 116
سبيل يف والطعن للقتل وتعرضهم الدين، نرصة يف والبالء الفضائل من لهم تقدم بما كان إنما تعاىل،
العاملني. من غريهم منزلة درجتهم عدت وال الناس، سائر عىل فضل لهم كان ما ذلك ولوال تعاىل، هللا

النقش. الويش: 117
العذب. املاء والسلسل: العقل. وهي نهية، جمع ونهى: ومالت. عطفت حامت: 118

وشباب اآلخرة. يف والسعادة والفوز الدنيا، يف والفالح النجح غاية إىل بها يُهتدى ألنها السبيل: نور 119

أي إلخ: … الدهر بشباب لها وتكفُّ وإدباره. إقباله حالتَي عن أو وآخره، أوَّله عن كناية والهرم: الدهر
تبديل وال أحكامها يف تغيري بال األحوال، من حال كل عىل شأنهم من ويُصلح أهلها، يُعِيل بما لها تكفُّ

لنصوصها.
التام. التمم: 120
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وال��نَّ��َع��ِم ��اءِ ال��شَّ ب��ع��َد ال��ق��ي��اص��ِر رْع��َي ن��ازل��ًة ب��ال��ق��ف��ِر أُم��ًة وع��لَّ��َم��ت
ال��ِع��َظ��ِم ب��اِذَخ ُم��ل��ًك��ا وال��غ��رب ال��ش��رق ف��ي ب��ه��ا ال��ع��ام��ل��ون ال��ُم��ص��ِل��ح��ون ش��يَّ��د ك��م
ال��ُح��ُزِم121 م��ن ش��دُّوا وم��ا األم��ور م��ن ع��زم��وا م��ا وال��ت��م��دي��ِن وال��ع��دِل ل��ل��ع��ل��ِم
��ِب��ِم122 ال��شَّ َس��ل��س��ال��ه��ا م��ن ال��ن��اَس وأن��ه��ل��وا ِل��م��لَّ��ت��ه��م ال��دن��ي��ا ف��ت��ح��وا م��ا س��رع��اَن
ال��َع��َظ��ِم123 واض��ُح ط��ري��ٌق ال��ف��َالِح إل��ى ب��ه��م َف��ْه��ي ال��ن��اس ُه��داَة ع��ل��ي��ه��ا س��اروا
ي��ن��ه��دِم ت��ل��ِم��ْس��ُه إن ال��ب��غ��ي وح��ائ��ُط ع��دلُ��ه��ُم ش��اَد ُرك��نً��ا ال��ده��ُر ي��ه��ِدُم ال
ُم��ق��ت��َس��ِم ال��رض��وان م��ن ع��م��ي��ٍم ع��ل��ى واج��ت��م��ع��وا اَري��ن ال��دَّ ف��ي ال��س��ع��ادَة ن��ال��وا
وال��تُّ��َوِم124 ب��غ��داَد ف��ي ال��ي��واق��ي��ِت ك��لُّ ح��َوت��ا وم��ا وآث��ي��ن��ا روم��ا ع��ن��ك دْع
واألُيُ��ِم125 ال��ن��ي��راِن أثَ��ِر ع��ل��ى ه��وى ب��ه يُ��ِدلُّ وإي��وانً��ا ِك��س��رى وخ��لِّ
ال��َه��َرِم126 ن��ه��ض��ِة ف��ي ال ال��ع��دِل ن��ه��ض��ِة ف��ي َم��ظ��َه��ُرُه ال��ُم��ل��َك إن رع��م��س��ي��َس وات��ُرك
��َل��ِم127 ال��سَّ ي��َد أل��َق��ت ل��ه��ا ال��س��الِم داُر ذُِك��َرت ُك��لَّ��م��ا روم��ا ال��ش��رائ��ِع داُر

حزام. جمع الحزم: 121
كذا؛ فعل ما رسعان يقال ب، التعجُّ معنى فيه وخربًا محًضا، خربًا يُستعَمل فعل، اسم رسعان: 122

العذب. املاء والسلسال: الورد. ل أوَّ من رشبت إذا اإلبل أنهلت تقول الرشب، ل أوَّ والنهل: أرسَعه. ما أي
البارد. والشبم:

أي فهي: للناس. هادين كونهم حالة أي الناس: هداة أحكامها. عىل وجروا بها أخذوا عليها: ساروا 123

لها. ونرشهم بها قيامهم بسبب أي بهم: امللة.
قاعدة السابق الزمن يف وكانت إيطاليا، ململكة قاعدة االسم، بهذا اآلن املعروفة املدينة هي روما: 124

يف اليونانية األمة مدن أكرب من وكانت اآلن، اليونان مملكة قاعدة وأثينا: املشهورة. الرومان ململكة
الحبَّة وهي تومة، جمع والتوم: العباس. بني دولة يف اإلسالمية الخالفة قاعدة وبغداد: السابقة. العصور

الدرَّة. شكل عىل تُعَمل الفضة من
مولد ليلة خبت التي فارس، نريان بها يريد لعله والنريان: فارس. ملك ييل َمن لكل لقب كرسى: 125

الدخان. واأليم: أنورشوان. كرسى أيام ذلك وكان ملسو هيلع هللا ىلص، النبي
إذا حتى وأعجبها، أشهرها وأكربها الثالثة، الجيزة أهرام وأشهرها كثرية، مرص يف األهرام الهرم: 126
بهذا ى تَسمَّ وقد القدماء)، مرص (ملوك الفراعنة بعض اسم ورعمسيس: إليه. ف ُرصِ الهرم لفظ ذُِكر
إىل مجدهم ينتسب الذين — الجملة عىل — الفراعني أولئك يريد الشاعر ولعل منهم، واحد غري االسم

بعينه. رعمسيس ليس الهرم باني كان وإن الخطري، العمل هذا مثل
التسليم. والسلم: بغداد. السالم: دار 127
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ُم��خ��ت��َص��ِم128 ع��ن��َد ق��ض��اءً ح��َك��ت��ه��ا وال ُم��ل��ت��أٍَم ع��ن��َد ب��ي��انً��ا ض��اَرَع��ت��ه��ا م��ا
وُم��ع��ت��ِص��ِم129 وم��أم��وٍن رش��ي��ٍد ع��ل��ى ق��ي��اص��ِره��ا م��ن ِط��راٍز ف��ي اح��ت��َوت وال
وال��تُّ��ُخ��ِم130 األرِض ب��ح��دوِد ت��ص��رَّف��وا ك��ت��ائ��بُ��ه��م س��اَرت إذا ال��ذي��ن ِم��ن
َف��َه��ِم وال ع��ق��ٍل ف��ي يُ��دانَ��ون ف��ال وَم��ع��رف��ٍة ع��ل��ٍم إل��ى وي��ج��ل��س��وَن
ال��ُح��ُك��ِم ه��ي��ب��ِة م��ن ال ال��ِع��ل��ِم ه��ي��ب��ِة م��ن ن��بَ��س��وا إن ال��ه��اَم ال��ع��ل��م��اءُ يُ��ط��أط��ئ
ُع��ُدِم131 م��ن األرِض ف��وَق ب��اَت ب��َم��ن وال َم��َح��ٍل م��ن ب��األرِض ف��م��ا وي��ُم��ِط��رون
ب��ِه��ِم132 ال��ورى أم��الَك ت��ق��ي��س��نَّ ف��ال م��وازن��ٍة ع��ن ج��لُّ��وا ال��ل��ِه خ��الئ��ُف
ال��َح��ِش��ِم133 ال��خ��اش��ِع ال��ع��زي��ز ع��ب��د وك��اب��ِن َم��ع��َدل��ًة ك��ال��ف��اروق ال��ب��ري��ة ف��ي َم��ن
ُم��زدِح��ِم134 ال��ق��وِم م��آق��ي ف��ي ب��َم��دم��ٍع م��زدح��ًم��ا ف��ضَّ م��ا إذا وك��اإلم��ام

وقوانينها بقضائها «روما» اشتهرت كما اختصام. أي املصدر؛ بمعنى مختصم: مجتمع. ملتأم: 128

إىل نفروا العظيم، األمر بهم نزل إذا أنهم الرومانيني عادة من وكان وشعرائها، بخطبائها اشتهرت قد
الناس يف ألسنتهم لفصاحة كان الذين الشعراء، وأنشدهم الخطباء، فخطبهم العامة، أماكنهم بعض
من أجلُّ وهو هللا، بدين فيها يُقىض كان التي بغداد، شأَو قضائهم يف دانَوا فما هذا ومع عجيب، تأثريٌ
الذين العباسية، الدولة فصحاء شأن فصاحتهم يف بلغوا وال سواه، ما به ويواَزن غريه، به يقاس أن

األلباب. وخلبوا النفوس فهزُّوا باب، كل يف قالوا
الفضل يف أمثالهم عىل أي إلخ: … رشيد عىل احتوت وال يشء. كل من والجيد الثوب، علم الطراز: 129
الخليفة الرشيد هارون بن املأمون هللا عبد هو ومأمون: الرشيد. هارون هو ورشيد: والحزم. والعدل
وفاة يوم الخالفة ويل الرشيد، هارون بن املعتصم محمد إسحاق أبو هو ومعتصم: املشهور. العبايس

املأمون. أخيه
من األرَضني بني الفواصل وهي تخوم، جمع كعنق: والتخم، الجيش. وهي كتيبة، جمع الكتائب: 130

الحدود. معالم
املال. فقدان والعدم: الجدب. املحل: 131

الراشدين الخلفاء وِذكر واملتأخرين، املتقدِّمني الخلفاء لجميع عامٌّ مستأنٌف قوٌل هذا هللا: خالئف 132

— العزيز عبد بن عمر بهم ووصل بِذكرهم، وتيمنًا بشأنهم، اهتماًما العام؛ بعد الخاص ِذكر من بعده
أن حقيًقا فكان بحكومتهم، حكومته يف واقتدائه بهم، وتشبُّهه وورعه، فضله لشدة — عنه هللا ريض

بهم. ويُلَحق فيهم يُذَكر
العدل. املعدلة: 133

وهي األنوف، ييل مما أطرافها العيون: ومآقي وجهه. هللا كرَّم طالب أبي بن عيل اإلمام هو اإلمام: 134
الدمع. مجاري
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َس��َل��ِم135 وف��ي ح��رٍب ف��ي ال��نَّ��ْدِب وال��ن��اص��ِر أدٍب وف��ي ع��ل��ٍم ف��ي ال��َع��ذِْب ال��زاخ��ِر
ال��َف��َط��ِم136 ع��ل��ى ت��ح��ن��و ك��م��ا ع��ل��ي��ه ي��ح��ن��و ي��ِدِه ف��ي وال��ق��رآُن ��اَن ع��فَّ ك��اب��ِن أو
ُم��ن��ف��ِص��ِم غ��ي��َر ال��ل��ي��ال��ي ب��ِج��ي��ِد ع��ق��ًدا وي��ن��ظ��ُم��ه��ا ت��رت��ي��بً��ا اآلي وي��ج��م��ع
دم��ي137 ب��ال��ك��ت��اب وج��رٌح ال��ش��ه��ي��د ُج��ْرُح ال��ت��أم��ا م��ا اإلس��الم ك��ب��ِد ف��ي ُج��رح��اِن
وال��ِخ��َدِم األف��ع��اِل ف��ي ال��ج��الئ��ِل ب��ع��َد ب��م��تَّ��َه��ٍم ب��ك��ر أب��ي ب��الءُ وم��ا
وُم��ح��ت��ِل��ِم138 ك��ه��ٍل م��ن ال��ِح��ل��َم أض��لَّ��ت ِم��َح��ٍن ف��ي ال��دِّي��َن ح��اَط وال��ع��زِم ب��ال��ح��زِم
ُم��ن��ب��ِه��ِم139 غ��ي��ُر ي��ق��ي��ٌن وْه��و ال��م��وت ف��ي رَش��ٍد ع��ن ال��ف��اروق ب��ال��راش��د وِح��ْدَن
ي��ُدِم140 ل��م ك��ي��ف ق��دًرا ال��رْس��ِل أع��ظ��ِم ف��ي ُم��ه��نَّ��َدُه ُم��س��ت��الَّ ال��ق��وَم يُ��ج��اِدُل
َرَغ��ِم ع��ن ��بُّ ال��صَّ ف��ض��لَّ ال��ح��ب��ي��ُب م��ات ب��ه ال��ذُّه��وُل ط��اف إذا ت��ع��ذل��وه ال

∗∗∗
ك��لِّ��ه��ِم ال��رْس��ِل خ��ي��ِر ع��رِش��ك ن��زي��ِل ع��ل��ى أردَت م��ا وس��لِّ��م َص��لِّ ربِّ ي��ا
ُم��ن��س��ِج��ِم اإلش��ف��اِق م��ن ب��دم��ٍع إالَّ يُ��ق��طِّ��ُع��ه��ا ال ص��الًة ال��ل��ي��ال��ي ُم��ح��ِي��ي

نجيب. ظريف رسيع الحاجة يف خفيف أي ندب: رجل يقال 135

الصبي وهو فطيم، جمع والُفُطم: عنه. هللا ريض عفان بن عثمان املؤمنني أمري هو عفان: ابن 136
الرضاع. عن املفصول

ريض — عثمان قتلة أن وذلك للمبالغة؛ وقلب الكتاب، به دمي وجرح أي دمي: بالكتاب وجرح 137

فوقع فيه، يقرأ وهو حجره، يف واملصحف صائم وهو بالسيوف وخبطوه الدار، عليه دخلوا — عنه هللا
عليه. الدم وسال يده من املصحف

املرتدِّين. عىل وانتصاره ملسو هيلع هللا ىلص، النبي وفاة بعد الردة حروب إىل يشري 138

كمال من تعلم ما وله الرشد عن — عنه هللا ريض — بعمر تنحرف التي امِلَحن بتلك ظنك ما يقول: 139
يدرك أن هو لديه، البديهيات أظهر من أمر إدراك عن وتُذِهله اليقني، وصدق العقل، ووفور الرشد،

ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول املوت
َمن د وتوعَّ سيفه، إىل عمر أرسع هللا، رسول مات الناس وقال ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول ُقِبض ملَّا أنه وذلك 140

عن كشف الخرب، وأُخِرب بكر، أبو حرض ا فلمَّ وأرجلهم، رجال أيدي يقطع أن ألرجو إني وقال ذلك، يقول
موتتنَي، عليك هللا يجعل ال وهللا وأمي، أنت بأبي قال: ثم وبكى، فقبَّله عليه أكبَّ ثم ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول وجه
قد محمًدا فإن محمًدا يعبد كان َمن أال وقال: الناس إىل خرج ثم متَّها. فقد عليك ُكتبَت التي املوتة أما

يموت. ال حيٌّ هللا فإن هللا يعبد كان وَمْن مات،
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ال��وَرِم م��ن ُض��رٍّا أو ��ه��ِد ال��سُّ م��ن ُض��رٍّا ُم��ح��ت��ِم��ًال ال��ل��ي��ِل ُج��نْ��َح ل��ك ُم��س��بِّ��ًح��ا
َس��أِم ِم��ن أخ��ل��ص��َت إن ال��ح��بِّ م��َع وم��ا س��أًم��ا ت��ش��ت��ك��ي ال ن��ف��ُس��ه رض��يَّ��ًة
وال��ح��َرِم141 ال��ب��ي��ِت ل��واءَ ف��ي��ه��م ج��ع��ل��َت نُ��َخ��ٍب ل��ه آٍل ع��ل��ى ربِّ��ي وص��لِّ
َح��ِم��ي142 ال��ح��ادث��اِت وأن��ُف األن��وف ُش��مُّ ح��َل��ٍك ذو ال��ده��ِر ووج��ُه ال��وج��وه ِب��ي��ُض
ال��ُح��َرِم َم��رع��ي��ُة ُص��ح��ب��تُ��ه��م ال��ص��ح��ِب ف��ي أرب��ع��ًة م��ن��ك ص��الٍة خ��ي��َر وأَه��ِد
َع��َم��ِم143 م��ن واش��ت��دَّ َج��َل��ٍل م��ن ه��ال م��ا ب��ه��م ال��ن��ب��يُّ ن��ادى إذا ال��راك��ب��ي��ن
وال��ُق��َح��ِم144 األخ��ط��ار إل��ى ال��ض��اح��ك��ي��ن واج��ف��ٌة األرِض ون��ف��ُس ال��ص��اب��ري��ن
ال��ع��دِم رق��دِة م��ن أُم��ٌم واس��ت��ي��ق��َظ��ت م��ن��يَّ��ت��ه��ا م��ن ش��ع��وٌب ه��بَّ��ت ربِّ ي��ا
ِن��َق��ِم وِم��ن ف��ي��ه ِن��َع��ٍم ِم��ن تُ��دي��ُل م��اِل��ُك��ُه أن��ت وُم��ل��ٌك ون��ح��ٌس س��ع��ٌد
وُم��ن��ت��ِق��ِم ق��اٍض م��ن ب��وج��ِه��ك أك��ِرْم ح��ك��م��ت��ه رأَي ف��ي��ن��ا ق��ض��اؤك رأى
ت��ُس��ِم وال خ��س��ًف��ا ق��وَم��ه ت��ِزْد وال ب��ن��ا ال��ع��ال��م��ي��ن رس��وِل ألج��ِل ف��ال��ُط��ْف
ُم��خ��ت��تَ��ِم145 ُح��س��َن وام��ن��ْح ال��ف��ض��َل ��ِم ف��ت��مِّ ب��ه ال��م��س��ل��م��ي��ن بَ��ْدءَ أح��س��ن��َت ربِّ ي��ا

املختار. الرجل وهو نخبة، جمع النخب: 141
الحميَّة عن كناية هنا وهو وُحسنُها، القصبة ارتفاع األنف: يف والشمم السواد. شدة (محرَّكة): الحلك 142

األمر. واستفحال الَخطب اشتداد عن كناية حمي: الحادثات وأنف النفس. ورشف
عمم؛ أمٌر يقال أمر، كل من العام التام والعمم: العظيم. األمر هنا: والجلل أفزعه. هوًال: األمر هاله 143

عام. تامٌّ أي
هنا. املراد وهو أحد، يركبه يكاد ال الشاق األمر معانيها ومن بالضم، قحمة جمع القحم: 144

الختام. حسن من مختتم» «حسن يف ما يخفى ال 145
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رياض1 خامتة

ب��ال��م��الِم2 أن��اَل��َك أْن ب��رغ��م��ي ال��ك��راِم م��ن ال��س��اب��ق��ي��ن ك��ب��ي��َر
وال��م��ق��اِم3 ف��وق��ك ال��ح��قَّ رأي��ُت ول��ك��ن زع��م��وا م��ا ف��وق م��ق��اُم��ك
واالح��ت��ش��اِم4 ال��وق��ار م��ن خ��رج��َت ف��ق��ال��وا م��ف��ت��ونً��ا وج��دوك ل��ق��د
راِم5 غ��ي��ِر م��ن رم��ي��ٌة وق��ال��وا خ��اٍف غ��ي��ُر ك��ي��ُدَك ال��ب��ع��ُض وق��ال
ب��االن��ت��ق��اِم6 ال��ُم��ن��ِع��م��ي��ن أَردَت ح��ت��ى ال��ك��ف��ران ف��ي ش��ط��ط��َت وق��ي��ل
ال��ِج��س��اِم7 ب��ال��نِّ��ع��ِم غ��م��روك وه��م وح��م��ًدا إط��راءً ال��ق��وَم غ��م��رَت

١٩٠٤م. سنة يونيو ٨ يف الصناعية عيل محمد مدرسة يف باشا رياض املرحوم خطبة بعد ِقيَلت 1

عيل محمد مدرسة افتتاح يف خطب قد وكان باشا، رياض ملصطفى البيت هذا يف الخطاب 2

كرومر اللورد وكان ١٩٠٤م، سنة الوثقى العروة جمعية اإلسكندرية يف أنشأتها التي الصناعية،
وأصحاب مرص نعمة به كفر بكالٍم الخطيب فتملَّقه االفتتاح؛ هذا حاًرضا املحتلَّة الدولة عميد

عرشها.
مقامك. وفوق أي واملقام: فوقك الحق رأيت 3

االستحياء. واالحتشام: والِحلم. الرزانة الوقار: 4
قاله، بما الكيد يقصد لم أنه يريد رام: غري من ورمية خفية. الغري رضر وإرادة والخبث املكر الكيد: 5

يخطئ. أن وعادته أمر يف يصيب مَلن يقال وهو راٍم، غرِي من رمية ُربَّ املثل وأصل
أفرطت. شططت: 6

إليه. اإلحسان يف بالغت أي والفضل؛ باملعروف فالنًا غمرت قولهم من القوم: غمرت 7



الشوقيات

ال��رَّغ��اِم8 ف��ي أص��ب��ح ال��ي��وم ف��ك��ي��ف ال��ث��ري��ا ف��ي أن��َف��ك ب��األم��س رأوا
وال��خ��ص��اِم والئ��ك ف��ي ص��غ��ي��ًرا إال ع��ِل��م��وك م��ا وال��ل��ِه أَم��ا
وال��ك��الِم ال��م��واق��ِف ف��ي ل��ك ف��م��ا أه��ًال ل��ل��ق��ول ت��ك��ن ل��م م��ا إذا
ال��ِع��ظ��اِم م��ص��ائ��ِب��ن��ا إل��ى أُض��ي��َف خ��ط��ي��بً��ا ال َخ��ْط��بً��ا ف��ك��ن��َت خ��ط��ب��َت
دام��ي9 أح��َس��س��َت ل��و م��ن��ه وُج��رُح��ك أت��اه وم��ا ب��االح��ت��الل ل��ه��ج��َت
ال��ت��رام��ي10 ه��ذا ع��ن أغ��ن��اك وم��ا ف��ي��ه ق��ال ��ن ع��مَّ أغ��ن��اُه وم��ا
واالح��ت��راِم ال��والءِ ث��م��ُن وذا ده��ٍر ط��وي��َل ال��ب��الُد أح��بَّ��ت��ك
وال��ذم��اِم11 ب��ال��ح��ك��وم��ِة َل��ُع��وبً��ا ف��ي��ه ك��ن��َت زم��اًم��ا ل��ه��ا ح��َق��رَت
وذاِم12 ح��م��ٍد م��ن ال��ث��م��راِن ل��ك وال��َم��س��اوي ِغ��راُس��ك َم��ح��اس��نُ��ه
ال��ه��م��اِم ال��م��اض��ي ب��ح��اف��ِل ي��ل��ي��ُق ق��وًال ل��ل��ش��ب��ان ُق��ل��َت ف��ه��الَّ
ال��ِق��ي��اِم13 إل��ى ال��راب��ض��ي��ن وي��دع��و ف��ي��ه��م األي��اِم ت��ج��ارَب ي��ب��ثُّ
م��ن��اِم ف��ي َم��ش��ي��ِب��ك م��ن ب��أنَّ��ك داٍر غ��ي��َر ال��ش��ب��ي��ب��ِة ع��ل��ى خ��ط��ب��َت
ك��ال��غ��راِم ال��ِوش��اي��ِة ع��ن يُ��ِص��مُّ ح��بٍّ��ا ل��ألوط��ان أن ول��وال
ال��ِح��م��اِم14 داع��ي ب��ي��ن��ه��م ك��أنَّ��ك ي��أًس��ا ال��ج��م��ِع ق��ل��وِب ع��ل��ى ج��نَ��ي��َت
ال��س��ه��اِم15 ف��ي س��ه��ًم��ا ت��زي��ُد ف��ق��م��َت ب��اٍق م��ص��َر م��ن َم��ق��ت��ٌل أراَع��ك

الرتاب. الراء): (بفتح والرَّغام بالثور. املعروف الربج عنق يف كواكب سبعة الثريا: 8
دمه. يسيل الذي والدامي: عليه. فثابَر به أُغرَي إذا باليشء، لهج قولهم من باالحتالل: لهجت 9

قلت. ما بمثل أصحابه عىل ترتامى أن من أغناك وما عنك، االحتالل أغنى ما أي إلخ: … أغناه وما 10

الحقُّ (بالذال): والذمام األمر. مالك (بالزاي): الزمام استصغرت. مخففة): القاف (بفتح حقرت 11

والحرمة.
يُثِمر ما فلك واملساوئ، املحاسن من الزمام لهذا ما غرست الذي أنت أي للزمام؛ الضمري محاسنه: 12

وذم. حمد من
جمع والرابضني: مرة. بعد مرة اليشء اختبار وهي تجربة، جمع والتجارب: ويذيع. ينرش : يبثُّ 13

يفارقه. فال املكان إىل يأوي َمن وهو رابض،
االحتالل، من إلنقاذها العمل عن القعود من يمنعهم حبٍّا بالدهم يحبُّون سمعوك الذين أن لوال يقول: 14

كالمك. بسبب والقنوط اليأس ألصابهم
رأيت أن أفزعك هل يقول: يسَلم. صاحبه يكاد ال أُصيَب إذا الذي العضو واملقتل: أأفزعك. أي أراعك: 15

ليصيبها؟ سهًما فزدت تَُصب لم سليمة مرص َمقاتل بعض
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رياض خاتمة

ال��ح��راِم م��ن ال��ح��الِل ل��ع��رف��اِن ع��ق��ًال ال��س��ب��ع��ون ل��ك ت��رَك��ت وه��ل
ان��س��ج��اِم16 ف��ي ودم��ُع��َك ف��ت��ذُك��َره ت��ولَّ��ى زم��ٍن ع��ن أُن��ِب��ي��ك أال
ال��ظ��الِم»17 «ن��وِر ع��ل��ى داًرا وَس��ْل ع��ن��ه ال��ف��ي��ح��اءَ «ال��ح��ل��م��ي��َة» َس��ِل
ُح��ط��اِم18 ب��اغ��ي أو ال��ُح��بَّ يُ��ري��َك ج��اٍه ع��ب��َد ح��ول��ك ك��ان َم��ن وس��ْل
االق��ت��س��اِم ف��ي ُع��ص��ب��ًة ف��ك��ان��وا ح��ي��ٍن ب��ع��َد س��ي��ذه��ُب إرثً��ا رأوا
ال��م��راِم19 أن��واَع م��ن��ه ف��ن��ال��وا ك��ري��ٍم أُذٍُن م��ن ال��س��م��َع ون��ال��وا
ال��وئ��اِم20 داع��ي ع��ن أص��مُّ وأن��ت ح��زٌب م��ص��َر وس��ائ��ُر ح��زٌب ُه��ُم
االن��ق��س��اِم21 ع��وام��ُل س��راتُ��ه��ُم ق��وٌم ال��ل��ِه ع��وَن ي��ن��اُل وك��ي��ف
ال��طَّ��غ��اِم22 أف��ع��اَل ال��ك��ب��راءُ أت��ى ت��ولَّ��ت ق��وٍم ف��ي األح��الُم إذا
س��الِم23 ب��ال ال��ن��ف��اِق زم��َن وي��ا تَ��ع��ودي ال ال��ل��ي��ال��َي ت��ل��ك ف��ي��ا
ن��ام��ي24 ال��ق��ل��ِب ص��م��ي��ِم ف��ي وح��بُّ��ِك ق��ل��ب��ي أع��م��اِق م��ن م��ص��ُر أُِح��بُّ��ِك
ال��ل��ئ��اِم25 ع��ل��ى ال��ك��راُم ظ��ه��ر إذا ي��وًم��ا ال��ت��اري��ُخ ب��ِك س��ي��ج��م��ُع��ن��ي
أم��ام��ي وال��دن��ي��ا ال��وج��َه أص��دُّ ش��ق��يٍّ��ا ب��ال��دن��ي��ا ُرح��ُت ألج��ِل��ِك
ال��زح��اِم26 ع��ن اإلب��اءُ ف��يَ��ص��رُف��ن��ي ذئ��ابً��ا ج��م��َع��ت َج��نَّ��ًة وأن��ظ��ُر
ال��ح��س��اِم27 م��ن ال��ع��دوِّ ع��ل��ى أش��دَّ يَ��راًع��ا ه��يَّ��اٍب غ��ي��َر وَه��ب��تُ��ِك

الدمع. سيالن واالنسجام: أخربك. أنبيك: 16
رياض. دار فيه الحي بهذا شارع اسم الظالم: ونور القاهرة. أحياء من حيٌّ الحلمية: 17

كثر. أو قلَّ املال والحطام: الطالب. الباغي: 18
ويقبله. أحد كل مقال يسمع كان إذا الذال): (بضم أذن رجٌل 19

الوفاق. الوئام: 20
السخي. الرشيف السيد وهو ، رسيٍّ جمُع الرساة: 21

الناس. أوغاد الطاء): (بفتح والطغام العقول. األحالم: 22
سالم. بال اذهب أي سالم: بال 23

اليشء. من الخالص والصميم: القلب، يف أي القلب: صميم يف 24

غلبوهم. إذا أي اللئام: عىل الكرام ظهر إذا 25
والنخوة. الكرب اإلباء: 26

السيف. والحسام: القلم. الرياع: 27
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الشوقيات

االت��ه��اِم ص��ف��ح��َة ال��ت��اري��ِخ وف��ي ري��اٍض ثَ��رى ف��وَق ع��ن��ِك س��ي��ك��ت��ُب
ال��خ��ت��اِم ُح��س��ِن س��وى يُ��رج��ى وال ت��ولَّ��ت وال��دن��ي��ا ال��س��ب��ع��ي��ن أِف��ي
األن��اِم ن��ظ��ِر ف��ي ال��ي��وم ع��راب��ي م��ص��ٍر ري��اُض أن��ت وأن��ت ت��ك��ون
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احلجيج1 ضجيج

األَُم��ُم2 م��كَّ��َة ف��ي ربَّ��ه��ا واس��ت��ص��رَخ��ت وال��ح��َرُم ال��ب��ي��ُت وض��جَّ ال��ح��ج��اُز ض��جَّ
ال��َح��َك��ُم ال��س��يِّ��ُد أن��َت ال��ل��ِه خ��ل��ي��ف��َة ل��ه��ا ف��اق��ِض ��رُّ ال��ضُّ ِح��م��اك ف��ي ��ه��ا م��سَّ ق��د
ال��ع��ل��م؟3 ل��َك أم ع��ل��ي��ه��ا أل��ل��ش��ري��ِف ب��ه��ا ال��ح��ج��ي��ُج ِري��ع ال��ت��ي ال��رب��وُع ل��ك
ُم��ن��ت��ِق��ُم ف��ال��ل��ُه ت��ن��ت��ق��ْم ل��م أن��ت إْن واض��ُط��ِه��دوا ال��ل��ِه ض��ي��وُف ف��ي��ه��ا أُِه��ي��َن
وال��ح��َش��ُم األه��ُل ويُ��ؤذى ال��ن��س��اءُ تُ��س��ب��ى ن��اظ��رٌة ال��ج��ن��ِد وع��ي��وُن ��ح��ى ال��ضُّ أِف��ي
وال��ُح��َرُم4 األع��راُض ب��ه��ا وتُ��س��ت��ب��اُح م��ق��دَّس��ٍة أرٍض ف��ي ال��دُم ويُ��س��َف��ك
تُ��س��ت��َل��ُم5 ال��ب��ي��ِت ُرك��ِن دوَن ونَ��ع��لُ��ه ع��َل��ت ال��والِة أي��دي ع��ل��ى ال��ش��ري��ف ي��ُد
ُم��تَّ��َه��ُم6 ��اُج» و«ال��ح��جَّ ف��ي��ه ُم��ب��اَل��ٌغ ب��ه ال��طُّ��غ��اِة ب��اب ف��ي ِق��ي��َس إْن «ِن��ي��روُن»
ك��رُم وال ف��ض��ٌل ف��اس��ٍق ع��ن ال��ع��ف��و ف��ي ف��م��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن، أم��ي��َر ْب، أدِّ بْ��ُه أدِّ

١٩٠٤م. سنة أبريل ١٤ يف وأعوانه الرشيف من استرصاًخا الحميد عبد السلطان إىل ُرِفَعت 1

فصاح. خافه يشء من فزع : ضجَّ 2

الحاج. جمع والحجيج: الدار. وهو ربع، جمع الربوع: 3
انتهاكه. يحل ال ما وهي حرمة، جمع الحرم: 4

بالُقبلة. أو باليد ملسه وهو وغريه، الحرام البيت وركن الحجر استالم من تستلم: 5

أحد مروان بن امللك لعبد العراق عىل واليًا كان عربيٌّ طاغيٌة اج: والَحجَّ قديم. رومانيٌّ طاغيٌة نريون: 6

األمويني. الخلفاء



الشوقيات

َرِح��ُم7 ال��م��ص��ط��ف��ى وب��ي��ن ال��بُ��غ��اة ب��ي��ن ف��م��ا ل��ل��رس��ول وق��اًرا ف��ي��ه ت��رُج ال
��َم��ُم8 وال��شَّ وال��ع��ه��ُد ن��خ��وتُ��ه وف��ي��ه ش��م��ائ��لُ��ُه ف��ي��ه ف��تً��ى ال��رَّس��وِل اب��ُن
ُخ��ِت��ُم��وا9 ال��ه��دى ب��أع��الِم ال��ن��ب��ي آُل أبً��ا ال��ف��اس��ق��ي��ن ل��ره��ِط ط��ه ك��ان م��ا
«ال��َك��ِل��ُم»10 ل��ك ت��رق��ى ه��ل ال��ل��ِه ِة ل��ُس��دَّ رَق��ت ال��م��س��ل��م��ي��ن ش��ك��وى ال��ل��ه خ��ل��ي��ف��َة
ي��ن��ه��دُم11 ال��رك��ُن ه��ذا يُ��وِش��ك وال��ي��وَم نُ��ك��ِب��ُرُه اإلس��الم م��ن رك��ٌن ال��ح��جُّ
ال��نِّ��َق��ُم ت��ف��ع��ُل ال م��ا ال��زي��ادِة نُ��ع��م��ى ف��ع��َل��ت أع��واِن��ه وِم��ن ال��ش��ري��ف ِم��ن
دُم12 ف��ال��ط��ري��ُق س��ب��ي��ًال أراد ف��َم��ن وتُ��رب��ِت��ِه ط��ه إل��ى ال��س��ب��ي��ُل ع��زَّ
ال��ص��ن��ُم13 ق��وم��ه ف��ي ُم��س��ت��أَم��نً��ا وب��ات أع��ُظ��ُم��ُه ال��ق��ب��ر ف��ي ُروَِّع��ت م��ح��م��ٌد
وال��ذَِّم��ُم14 ل��ل��ن��اس أتَ��ت ال��ع��ه��وُد م��ن��ه ب��ل��ٍد ف��ي ال��ع��ه��َد ال��رف��ي��ُق» «َع��وُن وخ��ان
ال��ُح��ُرُم15 واألش��ُه��ُر ال��ِح��م��ى ف��ي��ه واح��م��رَّ بَ��َش��ٍر وم��ن ِذب��ٍح ِم��ن ب��ال��دم س��ال ق��د
ُم��غ��ت��نَ��ُم16 ال��ل��ِه وُق��رُب ال��داع��ي��اُت ل��ه ال��س��اع��ي��اُت ال��خ��دوِر ف��ي وُف��زَِّع��ت
ال��رُُّس��ُم17 واألي��نُ��ُق ال��نَّ��وى َح��ولِ��ه��نَّ ِم��ن أُِخ��ذَت ب��ع��دم��ا أي��ام��ى ث��ك��ال��ى آبَ��ت

تَْرُجوَن ال َلُكْم ﴿ما الكريم: القرآن ويف العظمة، هنا: والوقار خاف. بمعنى رجا من تخف، ال ترُج: ال 7

عظمة. هلل تخافون ال أي َوقاًرا﴾؛ هللِ
واألمانة. الوفاء والعهد: واملروءة. الحماسة والنخوة: الطبع. وهو الشني، بكرس ِشمال، جمع الشمائل: 8

. التكربُّ والشمم:
امرأة. فيهم تكون وال عرشة، إىل ثالثة من والرهط: ملسو هيلع هللا ىلص. النبي أسماء من طه: 9

لكلمة. جمعي جنس اسم والكلم: صعدت. رقت: 10

يقارب. ويوشك: نعظمه. نكربه: 11

عليه. يُقَدر وال يوجد يكاد فال قلَّ إذا اليشء، عزَّ قولهم من السبيل: عزَّ 12

هللا. دون من ُعِبد ما كل هو وقيل للعبادة، يُتَّخذ تمثال أو صورة، الصنم: 13
واألمان. العهد وهي ذمة، جمع والذمم: املظالم. تلك اقرتف الذي الرشيف اسم الرفيق: عون 14

تجعل كانت العرب ألن كذلك يت ُسمِّ ورجب؛ واملحرَّم الحجة وذو القعدة ذو أربعة؛ الحرم: األشهر 15
واحمرار املتقدِّم. البيت يف للبلد و«فيه»: «سال» يف والضمري وطيئ. خثعم بني عدا ما حراًما، فيها القتال

فيهما. القتل اقرتافه عن كناية الحرم: واألشهر الحمى
البلد. لذلك أي له: والساعيات البيوت. والخدور: ُخوِّفت. ُفزِّعت: 16

البُعد. والنوى: لها. زوج ال من وهي أيِّم، جمع واأليامى: ولدها. فقدت َمن وهي ثكىل، جمع الثكاىل: 17
الوطء. شدة من األرض يف أخفافها تؤثِّر الناقة وهي رسوم، جمع والرسم: ناقة. جمع واألينق:
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الحجيج ضجيج

ُم��ن��س��ِج��ُم18 ال��ح��رم��اِن م��ن ف��دم��ُع��ه��نَّ ك��ثَ��ِب م��ن ال��خ��ل��ِق خ��ي��ِر أن��واَر ُح��ِرم��َن
واألَُم��ُم19 ال��دوالُت ب��أي��س��ِره��ا تُ��وَدى ف��اش��ي��ٌة اإلس��الم ف��ي ال��ص��غ��ائ��ِر أيُّ
ال��ق��ل��ُم20 واس��ت��ض��ح��ك ل��ب��ك��ى ج��رى ول��و ق��ل��م��ي ب��ه��ا ي��ج��ري وال ص��دري ي��ج��ي��ُش
وال��ص��م��ُم21 ل��ل��ُح��رِّ ال��ع��م��ى ي��ُروق وق��د ب��ه أُِل��مَّ أن ب��ِع��رض��ي ض��نٍّ��ا أغ��َض��ي��ُت
ي��ن��ك��ت��ُم22 ل��ي��س م��ا ت��ك��ت��م��ه��م ف��ل��ي��س ع��ب��ثً��ا غ��اِل��ْط��ه��ُم أو ال��ن��اِس ع��ل��ى م��وِّه
ع��ِل��ُم��وا م��ا ال��ي��وَم ال��ش��ام��ت��ون ي��ع��َل��م أن ع��ُظ��َم��ت وإن ال��ب��ل��وى ف��ي ال��زي��ادِة م��ن
واألل��ُم ال��ُج��رُح ف��ث��مَّ ال��ع��دوِّ ي��ُد ل��َم��َس��ت ف��م��ا ب��آالٍم ال��ِج��راح ك��لُّ
وف��ُم ل��ل��ِع��دا ل��س��اٌن أس��اه��ا إذا دام��ي��ٌة وْه��ي م��ن��ه��ا أه��َوُن وال��م��وُت

∗∗∗
ال��َغ��نَ��ُم23 ال��راع��َي وض��لَّ ال��ذئ��اُب ب��ه��ا ع��بَ��ثَ��ت ف��ق��د أدِرْك��ه��ا ال��ج��زي��رِة َربَّ
وال��ظُّ��َل��ُم24 األه��واُل ت��ص��ح��بُ��ه وال��ظُّ��ل��ُم ظ��ل��م��وا أم��َره��ا ت��ولَّ��وا ال��ذي��ن إن
ت��ض��ط��رُم25 ال��ل��ِه رب��وِع ف��ي وف��ت��ن��ٌة ل��ه ت��ق��ش��ع��رُّ ِق��ت��اٌل ي��وٍم ك��لِّ ف��ي
وان��ق��َس��ُم��وا26 ال��م��يْ��ِت ك��إرِث ��م��وه��ا وق��سَّ ب��ه��ا ال��ش��ري��ِف وأح��زاُب ال��ش��ري��ُف أْزَرى
يَ��ِص��ُم27 أو األف��ع��اَل ي��ِس��ُم م��ا ال��ِح��ل��م ف��ي َع��نَ��تً��ا واج��ِزه��م ِح��ل��ًم��ا ع��ن��ك ت��ج��ِزه��م ال

السائل. واملنسجم: قرب. من أي كثب: من 18

والدوالت: تهلك. وتُوَدى: الرشع. حكم يف الكبرية من أخفُّ الذنوب من وهي صغرية، جمع الصغائر: 19
دولة. جمع

ضحك. بمعنى استضحك: غيًظا. يغيل صدري: يجيش 20

فعله. إذا بالذنب ألمَّ قولهم من يؤذيه، بما أي به: وألمَّ بخًال. وضنٍّا: وأمسكت. صربت أي أغضيت: 21
أعجبه. اليشء؛ راقه من العمى: ويروق

عليهم. رها وزوِّ األخبار لهم زخرف أي الناس: عىل موِّه 22

العرب. جزيرة وهي الجزيرة، صاحب أي الجزيرة: ربُّ 23

ظلمة. جمع والظَُّلم: منه. يهجم ما اإلنسان يعرف ال األمر من املخافة وهو هول، جمع األهوال: 24
تشتعل. تضطرم: 25

تهاون. بها: أزرى 26
وعيبًا. وصمة يكون ما أي يَِصم: وما وعالمة. سمة يكون ما أي يسم: وما والهالك. الشدة العنت: 27
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الشوقيات

ال��َع��َج��ُم28 أط��راِف��ه��ا م��ن ي��ح��اوُل وم��ا س��ف��ًه��ا ل��ه��ا ج��رُّوا م��ا ال��ج��زي��رَة ك��ف��ى
ف��ازدَح��ُم��وا29 ل��ل��ق��وم ع��ذُبَ��ت َم��ن��اه��ٌل زي��ن��تُ��ه��ا وْه��ي ع��ل��ي��ه��ا ال��ث��غ��وُر ت��ل��ك
َق��َدُم30 ي��اب��ٍس م��ك��اٍن ك��لِّ وف��وَق ُس��ُف��ٌن ل��ه��م ح��واَل��ي��ه��ا لُ��جٍّ ك��لِّ ف��ي
ُه��ُم ف��ال��ُع��داة ع��ل��ي��ه��ا ال��ُع��داة م��ع وات��َف��ق��وا ال��س��وءِ أم��راءُ واَالُه��ُم
ي��ن��ص��رُم31 ث��م ي��وًم��ا ل��ل��س��ي��ف ف��إن ب��ه يُ��ف��ي��ُد وق��ٍت ف��ي ال��س��ي��َف ف��ج��رِِّد

وجوَدها. الرتكية الدولة عىل يحقدون كانوا ن ممَّ الغرب، أهل هنا: العجم 28
العجم. أولئك بالقوم: واملراد املورد. وهو منهل، جمع املناهل: 29

املاء. معظم اللج: 30
يميض. وينرصم: ُسلَّه. السيف: جرَّد 31
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استقبال

وال��ُح��َرم��ا1 س��ي��ن��اءَ م��ن ال��س��ف��َح وع��ظِّ��ِم وال��ه��َرم��ا ال��ن��ي��َل ح��يِّ ال��ري��ح راك��َب ي��ا
ِق��َم��م��ا2 أط��واِده م��ن أث��بَ��َت ف��ك��ان ب��ه ال��زم��اُن م��رَّ أثَ��ٍر ع��ل��ى وِق��ْف
ُم��ن��ف��ِط��م��ا ال��طُّ��ه��َر وع��ي��س��ى رض��ي��ًع��ا م��وس��ى ح��َم��َل��ت ال��ت��ي األرض ف��ي ج��ن��اَح��ك واخ��ف��ض
وال��ق��ل��م��ا3 ال��س��ي��َف ل��ل��ع��ب��اِد وب��يَّ��نَ��ت خ��ال��دًة األج��ي��اِل ح��ك��م��َة وأخ��َرَج��ت
وال��خ��دم��ا4 األرض م��ل��وك م��ن َم��ط��يَّ��ه��م اتَّ��خ��ذوا ط��ال��م��ا ب��م��ل��وٍك وُش��رَِّف��ت
ُم��ح��ت��ِش��م��ا5 ال��ده��ُر ع��ل��ي��ه وي��م��ش��ي ب��ه خ��اش��ع��ًة ال��ري��ُح تُ��ِل��مُّ ف��ض��اءٌ ه��ذا
ق��ِدم��ا6 م��ا ال��م��ي��م��وِن ال��ط��ائ��ِر س��وى ع��ل��ى ب��ه ط��ال��ع��ي��ن م��ن ب��ِك��م��ا ف��م��رح��بً��ا

∗∗∗
ف��اب��ت��س��م��ا ال��م��ح��زوِن أُذُِن ف��ي وت��اب ح��َرم��ا ب��ع��دم��ا ف��أع��ط��ى ال��زم��اُن ع��اد

انتهاكه. يحلُّ ال ما والحرم: املضطجع. الجبل عرض السفح: 1
يشء. كل أعىل وهي قمة، واحدتها والقمم: الجبال. األطواد: 2

الباقية. الدائمة والخالدة: الواحد. الزمن أهل وهم جيل، جمع واألجيال: وسداده. األمر صواب الحكمة: 3
يأرسون كانوا حني األقدمون، مرص ملوك هم أولئك األرض: ملوك من وخدمهم مطاياهم اتَّخذوا طاملا 4

األخرى. األقطار ملوك حروبهم يف
املستحي. املحتشم: 5

امليمون. الطائر عىل ِرسْ للمسافر: الدعاء يف قولهم من مأخوذ امليمون: الطائر عىل 6



الشوقيات

َرِح��م��ا7 م��ا ال��وف��َد ذاك ال��ل��ُه وي��رح��م أع��يُ��ن��ن��ا ب��ي��ن وف��ًدا ال��ل��ُه َرع��ى ف��ي��ا
ق��َس��م��ا8 ق��ب��ِره��م ف��ي ص��دَّق��وا ق��د وال��ي��وم ل��ه��م ال��س��م��اءُ ل��تَ��ِدي��نَ��نَّ أق��س��م��وا ه��م
ان��ه��َدم��ا م��ا م��ن��ه ي��ت��الف��ى وث��ال��ٌث ��ُم��ُه ُم��ت��مِّ أو ِب��ن��اءٍ ب��ان��ي وال��ن��اُس
ُم��ن��ف��ِص��م��ا9 األرزاءِ ب��يَ��ِد يُ��رى وال ُع��روتَ��ُه ال��م��وُت ي��ح��لُّ ال ت��ع��اوٌن

∗∗∗
ال��لُّ��ُج��م��ا10 أل��َق��ت إل��ي��ه��ا ال��ري��اَح أن ش��رًف��ا ح��ْس��بُ��ه��ا «أدرم��ي��َد» ص��اح��بَ��ي ي��ا
َح��َرم��ا11 ل��ه��ا ي��ج��تَ��ْز ف��ل��م ال��ب��س��اُط ج��رى ِم��ن��َط��ق��ًة ال��ق��دس ف��ي ج��اَوَزت وأن��ه��ا
ُم��رت��ِس��م��ا12 ل��ل��ُخ��فِّ أث��ًرا ف��ق��بَّ��َل��ت ب��ه ال��بُ��راُق م��رَّ أُُف��ٍق ع��ل��ى م��َش��ت
ِع��َظ��م��ا13 ف��اك��ت��َس��ت ال��ُم��ع��لَّ��ى وب��ال��ُم��غ��ار ش��رًف��ا ف��اك��ت��َس��ت ب��ال��ُم��ص��لَّ��ى ��َح��ت وم��سَّ
ال��ن��غ��م��ا14 ه��ي داووٍد م��زام��ي��ُر ك��ان��ت أُُف��ٍق ع��ل��ى ح��اٍد ش��اَق��ه��ا وُك��لَّ��م��ا
وال��ظُّ��َل��م��ا15 واإلع��ص��اَر وال��ب��رَق ال��رع��َد أرب��ع��ًة األه��واِل م��ن ��ْم��تُ��م��اه��ا ج��شَّ

الطيارين، ضبَّاطها من اثنني والقاهرة اآلستانة بني جوية برحلٍة للقيام ندبت قد العليَّة الدولة كانت 7

يف بالوفَدين يشري هذا وإىل سامَلني، فوصال غريهما، الدولة فندبت وماتا، الطريق يف طيارتهما فسقطت
البيت.

. وتذلَّنَّ لتخضعنَّ أي : لتديننَّ 8
املنقطع واملنفصم: به. يُوثَق ما كل العروة: 9
مرص. إىل ركباها التي الطيارة اسم أدرميد: 10

يتَّخذ كان أنه الديني التاريخ ويف سليمان، بساط هو والبساط: الشام. يف املقدس بيت مدينة القدس: 11
يشاء. حيث يُجريه بساًطا الريح مع

إىل مكة من إرسائه ليلة ملسو هيلع هللا ىلص محمد النبي ركبها وقد األنبياء، يركبها كان دابة الدينية: اللغة يف الرباق 12

هناك. مرتسم أثره إن ويقال الرسول، خفُّ أي : والخفُّ املقدس. بيت
املرفوع. : واملعىلَّ الكهف. وضمها): امليم (بفتح واملغار الصالة. مكان املصىل: 13

صالته يف يرتِّله كان ما داوود: ومزامري لها. يغنِّي الذي اإلبل سائق والحادي: وشوَّقها. هاَجها شاقها: 14

والرتانيم. األناشيد من
اإلنسان. عىل منه يهجم ما يُعَرف ال أمر من املخافة وهو هول، جمع واألهوال: كلَّفتماها. متماها: جشَّ 15

ظلمة. جمع والظَُّلم: عامود. كأنها تستدير أو واألرض، السماء بني برتاب ترتفع ريح واإلعصار:
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استقبال

ف��اع��ت��ص��م��ا16 ال��َوك��َر ف��واف��ى أْع��يَ��ا ك��ال��نَّ��س��ِر ف��ان��ح��دَرت ال��ن��ي��ل س��م��اءُ ح��َوت��ه��ا ح��ت��ى

∗∗∗
أل��م��ا17 ل��ه ن��ش��ك��و وال ُج��رًح��ا ت��ش��ُك��ون ه��ل ال��ع��م��وم��ِة أب��ن��اءَ ع��ث��م��اَن آَل ي��ا
َس��َق��م��ا اب��ن��ه��ا ه��مِّ م��ن ت��ح��م��ُل ك��األمِّ ل��ك��م ال��ق��ل��وب ف��ي ح��ِزنَّ��ا ح��ِزن��ت��م إذا
ِن��َع��م��ا18 ع��ن��دن��ا ف��ك��ان��ت ال��س��روُر ل��ن��ا ��م��ه��ا ف��ج��سَّ نُ��ع��م��ى ب��ك��م ن��َظ��ْرن��ا وك��م
وال��ذَِّم��م��ا19 األه��ِل ح��ق��وَق ال��ك��ري��ُم ي��ق��ض��ي ك��م��ا ع��ل��ي��ه نُ��ح��َم��ل ل��م ال��م��ال ون��ب��ذل
األَُم��م��ا يُ��وِق��ُظ ��ا م��مَّ ال��م��ص��ائ��ب إن م��ص��ائ��بُ��ُه ج��لَّ��ت إن ال��ده��ر ع��ل��ى ص��ب��ًرا
َس��ِل��م��ا آث��اره��ا ع��ل��ى ش��يءٍ ف��ك��لُّ س��ِل��َم��ت أخ��الِق��ه��م م��ن ال��َم��ق��ات��ُل إذا
ُق��ُدم��ا20 إثْ��ِره��ا ف��ي م��َض��وا ت��ولَّ��ت ف��إن ب��ِق��يَ��ت م��ا األخ��الُق األُم��ُم وإن��م��ا
دم��ا ال��ش��ع��وِب ف��ي ُم��ص��ي��ٌب ي��ن��اُم وه��ل ل��ه ق��رار ال ث��اٍر ك��لِّ ع��ل��ى ِن��م��تُ��م
ال��َق��َدم��ا21 ال��ب��اس��َل ال��ُم��داُم ت��ن��اُل ك��م��ا س��اِق��يَ��ُه ك��ان َم��ن س��ي��ِف��ك��م م��ن ف��ن��ال
زع��م��ا ال��ذي ِص��دَق ف��ي��ا ال��وق��اِر م��ن َم��ح��بَّ��ِت��ك��م ف��ي خ��َرْج��ن��ا ال��ع��ذوُل ق��ال
َرِح��م��ا أو ال��ل��ِه ف��ي ِص��َل��ًة رع��ى إذا ح��رٍج ِم��ن األخ��الق ف��ي ال��م��رء ع��ل��ى ف��م��ا
َق��َدم��ا إخ��الص��ن��ا ف��ي ال��ف��ض��ُل زادن��ا م��ا س��ي��ادت��ك��م ُع��ل��ي��ا ل��ن��ا وه��ب��تُ��م ول��و
َع��َل��م��ا وال ت��اًج��ا وال س��ري��ًرا وال وط��نً��ا ل��ن��ا ن��ن��س��ى وال ع��ل��ي��ك��م ن��ح��ن��و
ال��َع��َدم��ا يُ��ش��ِب��ه وج��وٍد ف��ك��لُّ م��اتَ��ت ف��إن ال��ش��ع��وِب أش��ي��اءِ ك��رائ��ُم ه��ذي

البرص، حادُّ وهو تخافه، وكلها الجوارح من طائر والنرس: هبطت. وانحدرت: حازتها. أي حوتها: 16

يف كان أينما الطائر عشُّ والوكر: أتاه. الوكر: وواىف تعب. وأعيا: جناًحا. وأقواها ارتفاًعا، الطيور وأشدُّ
لزمه. أي به: فاعتصم غريه. يف أو شجر

الخال. من كالخئولة العم، من مصدر العمومة. 17
به. أُنِعم ما النُعمى: 18

العهد. وهي ذمة، جمع الذمم: 19
ينثني. وال يشء، عىل يعرِّج فال اإلنسان يميض أي والدال): القاف (بضم القدم 20

أيًضا. الشجاع والدال): القاف (بفتح والقدم الشجاع. البطل والباسل: الخمر. املدام: 21
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أرسططاليسوترمجانه1

ال��ك��ري��ِم ب��ال��نَّ��ج��ِم وه��َدي��َت ال��ح��ك��ي��ِم ب��ال��ق��ل��ِم ع��لَّ��م��َت
ال��ع��ظ��ي��ِم ب��أرس��ط��ط��ال��ي��َس ِم��ح��راِب��ِه م��ن وأتَ��ي��َت
ال��ج��س��ي��ِم ال��ُم��ْل��ِك َل��ن��ه��اي��ُة وإن��ه��ا ال��ع��ق��وِل َم��ِل��ِك
ال��ح��ك��ي��ِم2 بَ��رق��ي��َن واب��ِن ـ��ن��ا ِس��ي��ـ واب��ن رش��ٍد اب��ِن ش��ي��ُخ
ال��ك��ل��ي��ِم ُرش��ِد ف��ي وك��ان ـ��ِح ال��َم��س��ي��ـ َه��دِي ف��ي ك��ان َم��ن
وال��َح��ط��ي��ِم3 ال��بَ��ن��يَّ��ِة ق��ب��َل ��ًدا ُم��وحِّ وراح وغ��دا
وال��ه��زي��ِم4 ال��ج��اه��ل��ي��ِة ـ��ِد َرع��ـ ب��ي��َن ال��ح��ق��ي��ق��ِة ص��وُت
ال��ُم��س��ي��ِم5 ُط��غ��ي��اِن وب��ي��َن ِم ��وا ال��سَّ ع��ادي��ِة ب��ي��َن م��ا
رح��ي��ِم ج��بَّ��اٍر ِب��ن��اءَ ِر ل��ل��ُع��ص��و ال��ش��رائ��َع ي��ب��ن��ي
ال��ي��ت��ي��ِم6 ت��ف��ص��ي��َل أج��ي��اِل ل��ل��ـ األخ��الَق ��ل ويُ��ف��صِّ

إليه فكتب العربية، إىل األخالق علم يف أرسططاليس كتاب السيد باشا لطفي أحمد األستاذ ترجم 1

التهنئة. هذه الديوان صاحب
السيد. باشا لطفي امُلرتِجم بلدة برقني: 2

الكعبة. البنية: 3
الرعد. صوت الهزيم: 4

الراعي. واملسيم: املرعية. السوام: 5
اللؤلؤ. اليتيم: 6



الشوقيات

ُم��س��ت��ق��ي��ِم7 ال��م��ذاه��ِب م��ن ـ��ِق ال��ط��ري��ـ َل��ْح��ِب واض��ٍح ف��ي
ال��ن��دي��ِم ف��ي ��ت ت��م��شَّ إذا ِف ��ال ال��سُّ ِم��ث��ِل ورس��ائ��ٍل
��م��ي��ِم وب��ال��شَّ ب��ال��م��ذاِق ـ��ِك��ر تُ��س��ـ ال��ن��ف��ح��اِت ق��دس��ي��ِة

∗∗∗
ال��رخ��ي��ِم ال��ص��وِت ذل��ك م��ن ��دى ال��صَّ ه��و أن��ت لُ��ْط��ِف ي��ا
ال��ن��س��ي��ِم نَ��ْس��َخ ون��س��خ��تَ��ه ن��ق��ل��تَ��ُه ال��ري��اِض أََرُج
��ري��ِم8 ال��صَّ وادي إل��ى ب��ه ـ��ِب األل��م��ـ ِش��ْع��ِب م��ن وس��َري��َت
ال��ص��م��ي��ِم ال��ح��س��ِب ف��ي ـ��غ��اي��اِت ل��ل��ـ ال��ل��غ��ت��اِن ف��ت��ج��اَرِت
ت��م��ي��ِم م��ن وأُخ��رى ـ��م��ٌة ق��يِّ��ـ اإلغ��ري��ق م��ن ل��غ��ٌة
ال��رَّق��ي��ِم ُع��ل��ويِّ ب��ال��تِّ��ب��ر ��ٍل ب��ُم��ف��صَّ وأتَ��ي��تَ��ن��ا
ال��ع��دي��ِم9 م��اُل أو أخ��الق ال��ـ م��ن ال��ُم��ث��ِري ِض��نَّ��ُة ه��و

∗∗∗
ال��ق��دي��ِم10 ال��ُع��ُص��ِر ع��ن ح��دِّْث ِق��ْف ال��ع��ص��ِر ه��ذا ��اءَ َم��شَّ
ال��ق��وي��ِم وال��ُخ��ل��ِق ال��ع��ل��ِم ـ��َن ب��ي��ـ ال��ي��ون��ان ل��ن��ا م��ثِّ��ْل
األدي��ِم ن��وُر وِع��ل��ُم��ه��ا ـ��ِل ال��س��ب��ي��ـ ن��وُر أخ��الُق��ه��ا
وال��ن��ج��وِم ال��ف��راق��ِد ع��ل��ى َن ي��ت��ع��ل��م��و وش��ب��ابُ��ه��ا
ال��ع��ل��وِم ف��ي وأدَرك��وه��ا ِن ال��ف��ن��و ف��ي ال��ح��ق��ي��ق��َة ل��َم��س��وا
وال��زع��ي��ِم11 ال��ُم��ع��لِّ��م ف��وَق ع��ن��ده��م م��ك��انً��ا ح��لَّ��ت
ال��ع��ل��ي��ِم غ��ي��ِر م��ن ال��ِع��ل��َم َت أَخ��ذ إن ح��ظُّ��ك وال��ج��ه��ُل
ال��ُم��ن��ي��ِم12 ك��ال��م��رِض ب��ال��ن��شءِ س��رى ت��ع��ل��ي��ٍم ول��ُربَّ

الواسع. اللحب: الطريق 7
العرب. أودية من واٍد والرصيم: اليونان. جبال من جبل األملب: 8

به. يَُضنُّ الذي اليشء الضنة: 9
أرسططاليس. تالميذ املشاءون: 10

منه. إيلَّ أَحبُّ الحقيقة ولكنَّ إيلَّ، حبيب أفالطون املشهور: أرسططاليس قول إىل إشارة هذه 11

امُلنوِّم. املنيم: املرض 12
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وترجمانه أرسططاليس

األل��ي��ِم ب��ال��ُح��لُ��ِم ع��ل��ي��ه ـ��ذُ ال��ل��ذي��ـ ال��ُح��لُ��م ي��ت��ل��بَّ��ُس
ال��رُّس��وِم داِرس��ِة أخ��الَق ال��ـ تُ��ن��ِه��ُض ال وم��دارٍس
ب��ال��ه��ش��ي��ِم ال��ش��رارِة م��ْش��َي ب��نَ��ب��ِت��ه��ا ال��ف��س��اُد ي��م��ش��ي

∗∗∗
ب��ه��ي��ِم ل��ي��ٍل ُدج��ى ف��ي م��ي َق��و س��واَد رأي��ُت ��ا ل��مَّ
ال��ك��ظ��ي��ِم ال��وط��ِن ��ُة ُغ��صَّ ه��ي ��يَّ��ٍة أُمِّ م��ن يُ��س��َق��وَن
ُم��ِق��ي��ِم ال��دن��ي��ا َم��ط��َل��ِب م��ن ُم��ق��ِع��ٍد ف��ي وس��راتُ��ه��م
ال��ه��ض��ي��ِم ل��ل��ح��ق ول��ي��س ـ��ِم ال��ع��ظ��ي��ـ ل��ل��ج��اِه يَ��س��َع��ون
ال��ف��ط��ي��ِم ُع��ُم��ِر ف��ي وْه��و َه��ُق يُ��ْز ب��ال��دس��ت��ور وب��ُص��رُت
ال��ح��م��ي��ِم ع��ب��ِث وم��ن ل��ه ال��َع��دوِّ ك��ي��ِد م��ن يَ��ن��ُج ل��م
س��ق��ي��ِم م��ج��ت��م��ٍع ك��لِّ ـ��ُة ِع��لَّ��ـ ال��ج��ه��َل أن أي��َق��ن��ُت
ال��ن��ظ��ي��ِم م��ن تُ��ِح��بُّ ب��م��ا ـ��ِر ال��ن��ث��ي��ـ َربَّ ي��ا وأت��ي��ُت
ال��ن��ه��ي��ِم13 ل��ل��نَّ��َش��أِ ـ��م��راِت ال��ثَّ��ـ َج��ن��ى ف��ي اج��ت��ه��اَدك أِج��ِز
ال��س��ل��ي��ِم األدِب ورب��وِة ـ��ِح ال��ص��ح��ي��ـ ال��ع��ل��ِم روض��ِة م��ن
ال��غ��ري��ِم ط��ل��َب ي��أل��ون��ه ال ال��ع��ل��َم ال��ع��اش��ق��ي��َن
وال��ن��م��ي��ِم وال��س��ع��اي��ِة ئ��ِر ال��ص��غ��ا ع��ن ال��ُم��ع��ِرض��ي��َن

∗∗∗
ال��ق��س��ي��ِم ُص��ح��ب��ِت��ك ووج��ِه ـ��ِل ال��ج��م��ي��ـ ب��م��ذه��ِب��ك ق��َس��ًم��ا
ذم��ي��ِم وال ال��وداد ف��ي ـ��ٍل ض��ئ��ي��ـ ال ع��ه��ٍد وق��دي��ِم
ال��خ��ص��ي��ِم وال ب��ال��ع��دوِّ ن��ِة ل��ل��ِك��ن��ا ي��وًم��ا ك��ن��َت م��ا
ال��وخ��ي��ِم14 ال��َم��رع��ى إل��ى ت��ن��زْل ل��م ال��ن��اُس تَ��الح��ى ��ا ل��مَّ
ال��ش��ت��ي��ِم15 األس��ِد ��ِع ب��ت��رفُّ ق��ابَ��ل��تَ��ُه ش��ات��ٍم ك��م

يشبع. ال الذي النهيم: 13
تالعنوا. الناس: تالحى 14

العابس. الشتيم: 15
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الشوقيات

ال��ع��ق��ي��ِم ع��ن ال��ج��ه��وِد م��ن ـ��ِب ب��ال��خ��ص��ي��ـ ن��ف��س��ك وش��غ��ل��َت
َخ��دي��ِم16 أوف��ى ت��َزْل ول��م َد ال��ب��ال ب��ال��ع��ل��ِم ف��خ��دم��َت
ق��دي��ِم م��ن وال��م��م��ال��ِك ِث��ِر ال��م��آ ب��نَّ��اءُ وال��ِع��ل��ُم
ال��ش��ك��ي��ِم ذُلَّ وح��طَّ��م��وا ِن ال��ه��وا ِن��ي��َر ب��ه ك��س��روا

الخادم. الخديم: 16
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احلق1 شهيد

ع��َالم��ا ال��ك��ب��رى ��ُة ال��ض��جَّ وه��ذي إالم��ا ب��ي��ن��ك��ُم ال��ُخ��ْل��ُف إالَم
وال��ِخ��ص��ام��ا ال��ع��داوَة وتُ��ب��ُدون ل��ب��ع��ٍض ب��ع��ُض��ك��ُم ي��ك��ي��ُد وِف��ي��َم
دام��ا ال��س��وداُن وال ح��اٍل ع��ل��ى اس��ت��ق��رَّت م��ص��ُر ال ال��ف��وُز وأي��ن
ال��ظ��الم��ا ق��ض��ي��ت��ه ف��ي رك��ب��تُ��م ��ا ل��مَّ ب��ال��ح��قِّ ذه��ب��تُ��ُم وأي��ن
ال��زُّؤام��ا ال��م��وَت ِش��ع��اُره��ا وك��ان وُغ��ن��ًم��ا ُح��ك��ًم��ا ل��ك��م ص��ارت ل��ق��د
ات��ه��ام��ا وال أَدم��َن ث��ق��ًة ف��ال ال��ل��ي��ال��ي ف��ي واتَّ��ه��م��ت��م وثِ��ق��تُ��م
س��الم��ا ك��ان��ت ُم��ح��ت��لِّ��ه ع��ل��ى ن��اًرا ال��ُق��ط��ِر ف��ي ب��ي��ن��ك��م ش��بَ��ب��تُ��م
ِض��رام��ا ق��وٍم ه��وى ل��ه��ا أَج��دَّ ق��وٌم ب��ال��ع��ق��ل راَض��ه��ا م��ا إذا
تَ��راَم��ى أم��ُره��ُم ال��خ��ذالِن إل��ى ق��وٌم ال��ن��اُس ف��ق��ال ت��راَم��ي��تُ��م
ال��ِك��الم��ا2 وال ال��ِج��راَح تُ��ح��ِص ف��ل��م أَص��ب��تُ��م َم��ن َل أوَّ م��ص��ُر وك��ان��ت
ال��س��ه��ام��ا َم��رم��اه��ا غ��ي��َر أَح��لُّ��وا س��وءٍ رم��اَة ال��رُّم��اُة ك��ان إذا
يُ��رام��ا ل��ن ال��غ��ض��ن��ف��ِر ك��أن��ي��اِب وَص��فٍّ ال��وث��ق��ى ال��ُع��روِة أبَ��ع��َد

تناول وقد باشا، كامل مصطفى املرحوم لوفاة عرشة السابعة الذكرى بمناسبة الديوان صاحب نظمها 1
فرباير ٢٨ ترصيح إىل وأشار وتناحر، وتشاحن انقسام من ١٩٢٤م سنة يف البالد أصاب ما وصف فيها
اه فوفَّ كامل مصطفى املرحوم البالد فقيِد ذكرى إىل ذلك من انتقل ثم ِحياَله، الزعماء بعض وموقف

اإلصالح. وسائل من البالد إليه تحتاج فيما البحث إىل ذلك من واستطرد حقه،
الجروح. الكاف): (بكرس الكالم 2



الشوقيات

��م��ام��ا3 ال��ضِّ ت��ج��ُد ال ال��س��رط��اِن م��ن خ��الي��ا ك��أن��ك��ُم ت��ب��اَغ��ي��ت��م
وح��ام��ا أرؤس��ن��ا ف��وَق وح��لَّ��َق ع��ل��ي��ن��ا أوف��ى ط��يَّ��اَره��م أرى
ال��خ��ي��ام��ا ض��َرَب أب��ص��اِرن��ا ع��ل��ى ق��رٍن ن��ص��ِف م��ن ج��ي��َش��ه��م وأن��ظ��ُر
ح��س��ام��ا زادوا ُخ��وَّانُ��ن��ا وال رم��ًح��ا ن��َق��ص��وه أُم��ن��اؤن��ا ف��ال
غ��ام��ا ف��ي��ه ال��دُّب��ارِة ق��ْص��ُر إذا ورع��ًدا ص��اع��ق��ًة ال��ج��وَّ ونُ��ل��ِف��ي
ال��َك��الم��ا4 ُق��ْدن��ا أو ال��ص��م��َت رِك��بْ��ن��ا م��ن��ه ال��خ��ي��ُل ع��ل��ي��ن��ا ان��ف��ج��َرت إذا
ورام��ا5 ِم��نَّ��ا اب��ت��غ��ى ب��م��ا وآَب وال��ت��الح��ي ب��ال��ت��خ��اذل ف��أُبْ��ن��ا

∗∗∗
ال��ق��ي��ام��ا6 ال��دن��ي��ا ع��ل��ى نُ��ح��ِس��ن ف��ل��م ب��وق��ٍت ال��دن��ي��ا م��اِرَن م��ل��ْك��ن��ا
نَ��ع��ام��ا ُم��دِب��رٌة وْه��ي وُرْح��ن��ا أُس��وًدا ُم��ق��ِب��ل��ٌة وْه��ي ط��ل��ْع��ن��ا
ِك��رام��ا وال ُم��ص��ِل��ح��ي��ن نَ��ُك ف��ل��م ح��زٍب ب��ع��د ح��زبً��ا األم��َر َولِ��ي��ن��ا
واالن��ت��ق��ام��ا ال��ج��زاءَ نَ��ْع��ُد ول��م وع��زًال ت��ول��ي��ًة ال��ُح��ك��َم ج��ع��ْل��ن��ا
اس��ت��ق��ام��ا ف��م��ا ال��ن��ف��وس ب��أه��واءِ إل��ي��ن��ا خ��ال ح��ي��ن األم��َر وُس��ْس��ن��ا
غ��رام��ا7 ب��ه ال��رج��اُل ُج��نَّ َف��ِل��ْم ك��ف��ٍر ب��راَح ك��ان ال��ت��ص��ري��ُح إذا
ح��رام��ا األي��دي م��ن أخ��رى وف��ي ح��الًال أيْ��ٍد ف��ي ي��ك��ون وك��ي��ف
ِس��م��ام��ا8 أم ُس��ِق��ي��تُ��م أَِت��ْري��اًق��ا ُس��ِق��ي��تُ��م��وه غ��داَة أدري وم��ا

∗∗∗
ال��يَ��ت��اَم��ى ف��ي��ه��ا ُض��يِّ��َع��ت ب��أرٍض ي��ت��ي��ًم��ا ت��َره ُق��م ال��ح��ق ش��ه��ي��َد
أق��ام��ا9 ف��م��ا ال��ق��ل��وب ع��ل��ى وم��رَّ غ��ري��بً��ا ب��ه��ا ��ف��اِه ال��شِّ ع��ل��ى أق��ام

بة. متشعِّ وخرض حمر عروٌق عليه تظهر سوداوي ورٌم والرسطان: آخر. شيئًا به ضممت ما الضمام: 3
فيه. اسرتسلنا الكالم: وقدنا خريًا. وجدناه أي الصمت: ركبنا 4

والتالوم. التالعن التالحي: 5
وأعالها. ذروتها الدنيا بمارن واملراد منه، الن ما أو األنف، املارن: 6

منه. الزعماء بعض موقف إىل يشري فرباير، ٢٨ ترصيح والترصيح: الرصاح. الرباح: 7
الدواء. من السموم يدفع ما والرتياق: سم. جمع السمام: 8

القلوب. به تحسُّ وال األفواه تلفظه أي 9
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الحق شهيد

��ق��ام��ا ال��سَّ ال��وط��ِن ب��م��ه��ج��ِة ك��أن ب��خ��ي��ٍر ن��ف��ٌس تَ��ِب��ْت ف��ل��م س��ِق��م��َت
األن��ام��ا10 وان��ت��ظ��م األرَض ف��غ��طَّ��ى تَ��ه��ادى إذ ن��ع��ِش��ك ِم��ث��َل أَر ول��م
زم��ام��ا11 وح��وى م��روءًة وض��مَّ ِدي��نً��ا وأَق��لَّ ��ًة ِه��مَّ ��َل ت��ح��مَّ
ت��م��ام��ا ق��م��ًرا ِح��ي��اَل��ه��ا ط��ل��ع��َت ��ا ل��مَّ ال��ع��ش��ري��َن ف��ي أن��س��اَك وم��ا
تَ��ع��اَم��ى وَم��ن أَح��بَّ َم��ن ب��ع��ي��نَ��ي وتُ��رم��ى ال��ن��ادي ف��ي إل��ي��ك يُ��ش��اُر
ال��س��ن��ام��ا12 ع��ال ُع��ك��اَظ ف��ي ه��و إذا ��ا ُق��سٍّ ك��ن��َت ال��م��ن��اب��َر ِج��ئ��َت إذا
اب��ت��س��ام��ا ت��ن��ط��ق��ه ح��ي��ن وأل��َط��ُف اه��ت��زاًزا ل��ل��ح��ق أَل��ذُّ وأن��ت
ال��لِّ��ث��ام��ا13 ي��تَّ��ِخ��ذ ل��ي��س ُص��راًح��ا وج��ًه��ا ال��ح��ق أدي��ِم م��ن وت��ح��م��ُل
ون��ام��ا14 ُم��ع��لِّ��م��ه��م ع��ن س��ِه��ْرن��ا ج��ي��ًال ال��ج��ي��ل ه��ذا ق��ب��ل أت��ذُك��ر
وال��ل��ج��ام��ا15 ال��ق��ي��ص��ري��ة ش��ك��ي��َم إل��ي��ه��م ��َض��ن��ا ب��غَّ ال��ح��ق ِم��ه��اُر
ج��ام��ا16 ي��َديَّ ب��ي��َن ��ع��ُر ال��شِّ وك��ان ب��ج��اٍم يَ��س��ِق��ي��ه��م ك��ان ل��واؤك
ال��خ��ت��ام��ا17 ُم��ع��تَّ��ِق��ه��ا ع��ن ف��َض��ْض��ن��ا رح��ي��ًق��ا اس��ت��بَ��ق��وا ال��وط��ن��ي��ِة م��ن
ُم��دام��ا18 وَزَك��ا ق��رارٍة ب��ك��لِّ أص��وًال ف��َزَك��ا َك��ْرَم��ه��ا غ��َرْس��ن��ا
ال��رِّج��ام��ا19 ح��رََّك��ت ��وِر ال��صُّ ك��ن��ف��ِخ ص��وٍت ن��ب��راِت ع��ل��ى ج��م��ع��تَ��ه��ُم

األعناق. عىل تمايل تهادى: 10

أمرهم. وصاحب مقدَّمهم القوم: زمام 11

يخطب كان أنه عنه ويُروى الخطباء، بالغة يف امَلثل به ويَُرضب اإليادي، ساعدة بن قسُّ هو : قسُّ 12

بعري. ظهر عىل وهو عكاظ يف الناس
والصفحة. الوجه األديم: 13

وإنشائهم. تهذيبهم عىل نحن وقمنا ينام، املعلم هذا تركنا أي معلمهم: عن سهرنا 14

تعرتض حديدة اللجام من وهي شكيمة، جمع والشكيم: الشباب. هنا بامِلهار واملراد مهر، جمع امِلهار: 15
وجربوته. االحتالل قسوة ولجامها القيرصية بشكيم واملراد الفرس، فم

وكنت األدب، ثمر من لوائك من عليهم تنرش كنت بما تغذوهم كنت أنك واملعنى فضة. من إناء الجام: 16
والبيان. الشعر زهور من لهم أُزجي بما أغذوهم أيًضا أنا

لذة ويزيد نها يحسِّ الخمر وِقَدم القديم، واملعتَّق: الخمر. والرحيق: إليه. تسابقوا الرحيق: استبقوا 17
فتحناه. الختام: وفضضنا شاربها.

الخمر. واملدام: نما. وزكا: العنب. الكرم: 18
القبور. الرجام: 19
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الشوقيات

ل��ل��ن��دام��ى20 وس��اغ��ت ب��َس��ورتِ��ه��ا األع��ادي َغ��صَّ ال��ت��ي ال��ُخ��َط��ُب ل��ك
بُ��غ��ام��ا21 ح��الوت��ه��ا ف��ي وك��ان��ت زئ��ي��ًرا م��رارت��ه��ا ف��ي ف��ك��ان��ت
َم��ن��ام��ا22 أو خ��راف��ة م��ن ح��دي��ثً��ا وك��ان��ت اع��ت��دَل��ت ال��وط��ن��ي��ُة ب��ك
ِدع��ام��ا23 ل��ه��ا ال��ج��الءَ وص��يَّ��رَت م��ن��ه��ا األوط��اِن ق��ض��ي��َة ب��نَ��ي��َت
غ��الم��ا ال��دن��ي��ا ب��ن��ي ب��ه وُرع��َت ص��ب��يٍّ��ا ب��ه ال��زم��اِن ب��ن��ي ه��َززَت

األعادي ة بغصَّ واملراد س، التنفُّ فمنعه حلقه يف اعرتض باليشء: وغصَّ والشدة. الحدة السورة: 20
واألصدقاء. الشيعة بهم واملراد اب، الرشَّ نديم وهو ندمان، جمع والندامى: غضبهم.

الظبي. صوت البغام: 21
فكذَّبوه، منها، رأى بما وأخرب قومه، إىل رجع ثم زعموا، فيما الجن اختطفته عذري رجٌل خرافة: 22

باطل. حدٍث لكلِّ مثًال حديثه وأصبح
العماد. الدعام: 23

268



ك للرتُّ حتية

األَُم��ِم أش��رَف ي��ا ُرق��اُدك��ُم ف��م��ا ت��نَ��ِم ل��م واألح��داُث ي��ق��ظ��اُن ال��ده��ُر
األََج��ِم1 ف��ي اآلس��اِد ض��ج��ع��ُة وه��ذه نَ��َص��ٍب ف��ي ال��ح��رِب ِم��راِس م��ن ل��ع��ل��ك��م
ب��ال��تُّ��َخ��ِم2 ال��دُّوالِت ي��ع��ت��رض وال��ف��ت��ُح ِش��بَ��ٍع ع��ل��ى ف��أع��رض��ت��م ف��ت��ح��ت��م ل��ق��د
ال��غ��ن��ِم ف��ي ك��ان ذئ��بً��ا ف��ي��ه ي��ك��ن ل��م َم��ن زم��ٍن ف��ي ل��ل��َم��ج��ِد وب��ن��ا ب��ك��م ه��بُّ��وا
ال��ق��ل��ِم دول��َة ُك��ون��ي ال��س��ي��ِف دول��َة ي��ا ح��وادثُ��ُه تُ��ن��ادي��ك��م ال��زم��اُن ه��ذا
ُم��ن��ه��ِدِم3 غ��ي��ُر ع��ل��ٍم ب��ن��ي��اِن وك��لُّ َس��َح��ًرا بُ��ِن��ي م��ا ف��ج��ًرا ي��ه��دم ف��ال��س��ي��ُف
وال��بَ��َه��ِم4 ال��بَ��ْه��م ب��ي��ن ال��ح��رب وس��وَّت يَ��ع��ص��ُم��ُه رأَي ال َم��ن ��ل��م ال��سِّ ف��ي م��ات ق��د
يَ��ُق��ِم ل��م ال��ع��رف��اُن رك��نَ��ه يُ��ِق��ْم ال َم��ن ب��ه اآلخ��ذي��ن رك��َن ال��ع��ل��ُم وأص��ب��ح

(بفتح واألجم أسد. جمع واآلساد: الرقدة. والضجعة: التعب. والنَصب: مزاولتها. الحرب: مراس 1

امللتف. الشجر وهي أجمة، جمع الجيم):
األكل. ثقل وهي تخمة، جمع والتخم: ملكتموها. حتى حاربتموها التي البالد عىل تغلَّبتم فتحتم: 2

ال السيف بنيان أن واملعنى السحر، وقت بناه قد يكون ما الفجر وقت يهدم أي إلخ: … فجًرا يهدم 3

له. دوام
(بفتح بهمة جمع الهاء): وسكون الباء (بفتح والبهم ويقيه. يحفظه ويعصمه: الحرب. ضد السلم: 4
بهمة جمع الهاء): وفتح الباء (بضم والبهم والبقر. واملعز الضأن أوالد وهي أيًضا)، الهاء وسكون الباء

الشجاع. الرجل وهي الهاء)، وسكون الباء (بضم



الشوقيات

ال��ُع��ُدِم5 ض��ي��ق��َة ع��ن��ه ن��ل��ب��ُس ون��ح��ن م��رًح��ا ال��ِغ��ن��ى ف��ض��ف��اَض ت��س��ح��ُب ال��ن��اُس
ال��ِخ��َدِم6 ص��ادَق وه��داك��م وص��انَ��ك��م ط��ل��ع��تَ��ك��م ال��ل��ُه ح��يَّ��ا ال��تُّ��رك ِف��ت��ي��َة ي��ا
ُم��ب��ت��ِس��ِم7 ال��َم��ج��ِد ف��ي غ��ٍد ب��خ��ي��ِر م��ن��ك��م ب��ِرح��ا ال واإلس��الِم ال��ُم��ل��ِك غ��ُد أن��ت��م
م��تَّ��َه��ِم8 غ��ي��َر ��ا ج��مٍّ ال��ح��بَّ وتُ��ع��ِل��ن ض��م��اِئ��ره��ا ف��ي م��ن��ه��ا م��ص��ُر تُ��ِح��لُّ��ك��م
وال��ح��َرِم9 ال��ب��ي��ِت ف��ي أو ال��ض��اِد ف��ي ج��اراِن ق��ُربَ��ت وإن داٌر ب��ع��َدت إن ف��ن��ح��ن
رِح��ِم10 م��ن اإلس��الِم س��ب��ُب وح��ب��ذا ن��س��ٍب م��ن ال��ش��رق��يِّ ب��ال��س��ب��ِب ن��اِه��ي��ك
ُم��ل��ت��ئ��ِم11 غ��ي��ِر ب��ش��م��ٍل ف��ي��ن��ا ��اُد وال��ضَّ ُم��ل��ت��ئ��ٌم األق��واِم ل��دى ال��ل��غ��اِت ش��م��ُل
وال��ذَِّم��ِم األس��ب��اِب أوثَ��ُق ف��إن��ه��ا وب��ي��ن��ك��ُم ف��ي��ه��ا ب��ي��ن��ن��ا ف��ق��رِّب��وا
َق��َدِم إل��ى ف��ي��ه َق��دٌم وس��ع��يُ��ن��ا ي��ٌد ب��ال��ف��الح أَخ��ذْن��ا إن وُك��لُّ��ن��ا
ال��ِق��َدِم ت��رك��ي��ا وُك��ون��وا ال��ع��ج��وَز ت��ل��ك وال ال��ف��ت��اِة» «ت��رك��يَّ��ا ت��ك��ونُ��نَّ ف��ال
ب��ال��نِّ��َع��ِم اإلس��الَم َق ط��وَّ وع��دلُ��ه��ا ُم��ع��ت��َرٍك ك��لِّ ف��ي س��ي��ُف��ه��ا ف��س��ي��ُف��ه��ا

والُعدم الحال. سوء وكرسها): الضاد (بفتح والضيقة واالختيال. التبخرت واملرح: الواسع. الفضفاض: 5
الفقر. أيًضا): داله وتُسكَّن والدال العني (بضم

خدمة. جمع وهي الصادقة، الخدم أي الخدم: صادق 6

حالهما. ُمقِبل واملراد غدهما، لهما تهيِّئون الذين أنتم أي واإلسالم: امللك غد أنتم 7
صدقه. يف مشكوك غري أي متهم: وغري كثريًا. ا: جمٍّ 8

إال عليه يقوى وال سواها، لغة يف يوجد ال الضاد حرف أن وذلك العربية؛ للغة اسًما تُطَلق الضاد: 9
أهلها.

إنه حتى تطلبه، فيما غاية هو اليشء هذا أن الكالم يف وتأويلها ب، وتعجُّ استعظام كلمة ناهيك: 10

تطلبوا فال وبينكم، بيننا النسب من يطلب ما هو الرشقي السبب أن البيت فمعنى غريه، طلب عن ينهاك
مدح. كلمة وحبذا: سواه. نسبًا

منضم وملتئم: شملهم. هللا وفرَّق شملهم، هللا جمع يقال منه، اجتمع وما األمر من تفرَّق ما الشمل: 11
وملتصق.
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العثامين1 األسطول

األي��اُم2 س��ي��ِف��ك ل��ق��ائ��ِم وع��نَ��ْت اإلس��الُم ب��ع��زِّك ال��ل��واءَ ه��زَّ
وِزم��اُم3 أس��ل��َس��ت ق��ي��اٌد ع��ذًرا ف��ح��ْس��بُ��ه��ا إل��ي��ك ال��دن��ي��ا وان��ق��ادت
واإلرغ��اُم ال��ذُّلُّ ع��ل��ي��ه َخ��ِج��ًال ت��ائ��بً��ا س��ري��رك إل��ى ال��زم��اُن وم��ش��ى
غ��م��اُم4 ال��طَّ��ه��وُر وَرف��َرُف��ه ن��وٌر ج��نَ��ب��اتُ��ُه م��ح��م��ٍد ال��ن��ب��يِّ ع��رُش
ِق��ي��اُم5 ع��ل��ي��ه واب��ن��اه ه��اروُن ك��أن��م��ا وع��زَّ س��م��ا ج��ل��س��َت ��ا ل��مَّ
آج��اُم6 ِظ��الِل��ه ت��ح��َت وال��ب��رُّ دون��ه ال��ب��وارِج م��ح��ش��وُد ال��ب��ح��ُر

فأخذته أملانيا، من العليَّة الدولة اشرتتهما اللتني البارجتنَي وشاهد اآلستانة، يف الديوان صاحب كان 1

لسانه فجرى الدولة، أسطول إعانة عن قاعدين األرض أقطار يف املسلمني يرى أن عليه وعزَّ الطرب، هزَّة
القصيدة. بهذه

رشاد. محمد للخليفة بعده والبيتنَي البيت هذا يف والخطاب وذلت، خضعت عنت: 2

مقود والزمام: لينًا. سهًال أي سلًسا؛ جعلته وأسلست: الطاعة. بمعنى ويُستعمل به، يُقاُد ما القياد: 3
البعري.

ر واملطهِّ نفسه يف الطاهر هو والطهور: فثني. فضل ما كل والرفرف: جنبة. مفردها النواحي، الجنبات: 4
غريها.

واملأمون. األمني هما وابناه: العبايس. الخليفة الرشيد هارون هو وهارون: ارتفع. سما: 5

الشجر وهي أجمة، جمع واألجم أجم، جمع واآلجام: بارجة. واحدتها الكبرية، القتال سفن البوارج: 6

يعني املتقدِّم؛ البيت يف للعرش و«ظالله»: «دونه» يف والضمري لها. مأًوى تتخذها واألُسود امللتف، الكثري
آجامها. يف األُسود كأنها الرب يف املقيمة والجيوش البحر، يف املحشودة القتال سفن تحميه مصون، أنه
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األح��ك��اُم7 ِظ��لِّ��ك ف��ي أي��اَم��ه��م ��َرت ون��ضَّ ذَراَك، ف��ي ال��رع��ي��ُة نَ��َع��َم
وِوئ��اُم8 ُم��وِرٌف وأم��ٌن ع��دٌل ق��ب��ي��ل��ٍة وك��لِّ ن��اح��ي��ٍة ك��لِّ ف��ي
«ال��ح��اخ��اُم»9 دون��َك وق��اتَ��َل ج��ن��ًدا ف��ت��ي��ان��ه م��ن إل��ي��َك «ال��ص��ل��ي��ُب» ح��م��ل
ن��ظ��اُم ع��ل��ي��ه ل��ل��دن��ي��ا يَ��ب��ُد ل��م إذا ُم��ل��ًك��ا ب��راف��ٍع ل��ي��س وال��دِّي��ُن
اس��ت��ع��ص��اُم10 ب��ع��رِش��ك ث��م ب��ال��ل��ِه وش��أنُ��ه��م ال��ج��م��ي��ُع دان ق��د ب��ال��ل��ِه

∗∗∗
وص��اُم��وا11 ال��س��ي��وِف ح��دِّ ع��ل��ى ص��لَّ��وا ت��ت��اب��ع��ت ال��ح��روُب إذا ال��ذي��ن اب��َن ي��ا
واإلظ��الُم12 ع��ل��ي��ه ال��م��ح��اُق ِخ��ي��َف ب��ع��دم��ا «ب��دٍر» ل��ن��وِر ال��ُم��ظ��ِه��ري��َن
أع��الُم13 خ��الئ��ٌف ال��ف��ت��وِح غ��رُّ وَع��ش��رٌة ن��َم��وك خ��اق��انً��ا ع��ش��رون
س��ن��اُم14 ال��م��ل��وِك أن��س��اِب ِل��َرف��ي��ِع ف��إن��ه ال��م��ل��وُك ذُِك��ر إذا ن��س��ٌب
ت��ل��ت��اُم15 غ��ٍد ف��ي ال��ب��ق��ي��َة إن ب��ق��ي��ًة ال��ِج��راِح م��ن ت��ح��ف��ل��نَّ ال
وت��م��اُم غ��اي��ٌة ش��يءٍ ول��ك��لِّ َل��ت ف��ت��ب��دَّ ل��غ��اي��ٍة ال��ن��ح��وُس ج��َرت

والنارضة: نارضة، جعلها األحكام: أيامهم ت ونرضَّ امللجأ. والذرا: وأخصبوا. رفهوا الرعية: نعم 7

الحسنة.
وممتد. متَِّسع مورف: 8

أظللتهم ِلما دونك من يقاتلون ُمخِلصون، واليهود النصارى من رعاياك أن يريد إلخ: … الصليب حمل 9

واألمن. العدل من به
االستمساك. واالستعصام: به. آمنوا أي الجميع: دان قد باهلل 10

وصيامه. صالته املتعبِّد يلزم كما لزموها أي وصاموا: السيوف حدِّ عىل صلوا 11

(مثلث واملحاق فيه. وقعت الذي املكان باسم يت ُسمِّ اإلسالم؛ صدر يف املشهورة الغزوة اسم بدر: 12

آخره. من لياٍل ثالُث هو وقيل القمر، نور يُمَحق حيث الشهر آخر هو قيل امليم):
ونماك أي الفتوح: غرُّ وعرشة إليهم. باالنتساب رفعوك أي ونَموك: األتراك. من ملك كل هو الخاقان: 13
الوصف هذا يقال فال الفاتحني، بوصف وا فاختصُّ امللك، يف ع والتوسُّ بالفتح امتازوا خواقني، عرشة أيًضا

خليفة. جمع وخالئف: عثمان. آل سالطني من لغريهم
البعري. ظهر عىل املرتفع اللحم السنام: 14

الرتكية الدولة تشغل كانت حوادث إىل بذلك يشري وتلتحم. ستربأ فهي بها، تُباِل ال أي بقية: تحفلن ال 15

يومئٍذ.
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ت��ن��اُم16 وال��خ��ط��وُب يُ��ق��ِص��ر وال��ده��ُر ف��أق��ص��َرت ال��خ��ط��وُب ��ِت��ك ب��أُمَّ ت��ِع��بَ��ت
واألح��الُم17 األخ��الُق وت��ص��دُّه��ا ح��ق��ب��ًة ال��ح��وادُث ت��نُ��وُش��ه��م ل��ب��ثَ��ت
��رغ��اُم18 ال��ضِّ ق��ي��وِده ب��ي��ن ويُ��ه��اُب ف��ل��وات��ه ف��ي ال��ذئ��ُب يُ��داُس ول��ق��د
وِق��واُم ل��ه��م ع��زٌّ ال��ُق��وى إن ال��ُق��وى م��ن ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��َر ِزْده��م
األح��الُم19 تَ��رف��ُع م��ا ال وال��ِع��ل��ُم ال��ق��ن��ا يَ��ب��ن��ي م��ا وال��دُّوالُت ال��ُم��ل��ُك
ح��س��اُم20 ج��ان��بَ��ي��ه يُ��ح��وَِّط ح��ت��ى ب��ُم��ؤيَّ��ٍد ع��ال، وإن ل��ي��س، وال��ح��قُّ
وِس��ه��اُم21 ق��نً��ا ب��ه يُ��ح��ي��ط وم��ش��ى خ��ن��دًق��ا ب��راح��تَ��ي��ه ال��ن��ب��يُّ خ��طَّ

∗∗∗
س��الُم22 ال��ِب��ح��اِر ف��ي َس��م��يِّ��َك وع��ل��ى ت��ح��ي��ٌة ث��راَك ع��ل��ى ب��رب��روُس ي��ا
ك��راُم23 بَ��ِن��ي��ك م��ن ال��م��آث��ر غ��رُّ ع��ص��اب��ٌة إل��ي��ك أه��دى م��ا أَع��ِل��م��َت
األي��اُم ح��دي��ِث��ك ب��ط��يِّ ��ت ه��مَّ ب��ع��دم��ا ال��ب��ريَّ��ة ف��ي ح��دي��ثَ��ك ن��ش��روا
ويُ��ق��اُم24 رك��نُ��ه ع��ل��ي��ه��ا يُ��ب��ن��ى ب��دع��ام��ٍة أس��ط��ولِ��ه��م م��ن ��وك خ��صُّ
يُ��راُم25 ل��ي��س ال��رج��ِع ب��ذاِت ب��رٌج ك��أن��ه��ا ال��ِخ��َض��مِّ ُع��رِض ف��ي ��اءُ ش��مَّ
اإلع��ظ��اُم ب��اس��ِم��ك ت��ح��لَّ��ت ��ا ل��مَّ ��ه��ا ف��ح��فَّ ال��ب��ارج��اِت ك��ب��ع��ِض ك��ان��ت
ِع��ظ��اُم وْه��و ال��ت��اري��ِخ ل��دى ي��ح��ي��ا وف��ض��ِل��ه��م ال��رج��ال نُ��ب��ِل م��ن م��ات م��ا

عنها. وأمسكت انتهت أي أقرصت: 16
العقول. واألحالم: الحوادث. تصدُّ أي وتصدُّها: تتناولهم. تنوشهم: 17

األسد. الرضغام: 18
النائم. يراه ما وهو ُحلم، جمع هنا: واألحالم الرماح. القنا: 19

السيف. والحسام: ويتعهدهما. يحفظهما أي مشدَّدة: بواٍو جانبَيه، يحوط 20

املدينة. أسوار حول حفري الخندق: 21
لبارجة علًما اسمه الرتكية الحكومة جعلت العثمانيني، أبطال من بربروس الدين خري هو بربروس: 22

العثماني. األسطول يف األوىل هي
بربروس. البارجة أوجدوا الذين العثمانية الحكومة رجال هم املآثر: غرُّ عصابة 23

البيت. عماد الدعامة: 24
السماء. هي الرجع: وذات السماء. بروج واحد والربج: البحر. والخضم: عظيمة. مرتفعٌة اء: شمَّ 25

املطر. بعد املطر والرجع:
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األق��الُم26 وتَ��خ��لُ��ُد ال��س��ي��وُف ت��ب��ق��ى وإن��م��ا ال��ع��اَل��م��ون ويُ��ن��س��ى ي��م��ض��ي
ِض��راُم27 وال��ُع��ب��اُب ل��َج��ن��ٍب َج��ن��بً��ا ك��ن��تُ��م��ا ق��د ك��م��ا «ط��رغ��وٌد» وت��الك
إم��اُم28 ال��ج��الِل ف��رِط م��ن ل��ل��ُف��ل��ِك ك��أن��ه اإلم��ام ب��اِب ع��ل��ى أَرس��ى
دواُم ول��ل��ف��راِق ل��لِّ��ق��اءِ م��ا ت��ف��رٍُّق ب��ع��َد األي��اُم ج��َم��َع��ت��ك��م��ا
ِج��س��اُم29 وال��ُخ��ط��وُب ن��ص��َرك ويُ��ِع��زُّ ��ٌة ج��مَّ وال��ش��دائ��ُد أْزَرك س��ي��ش��دُّ
ِم��ق��داُم ل��واءَه��ا ي��ه��زَّ ح��ت��ى ب��ن��واف��ٍع ال��ح��ص��ى ع��دِد ف��ي ��ْف��ُن ال��سُّ م��ا
وِق��ي��اُم30 ت��ش��وٌُّف وط��ال ف��رًح��ا م��دام��ع��ي س��ك��ب��ُت ل��م��ح��تُ��ك��م��ا ��ا ل��مَّ
األع��الُم31 ف��وَق��ه ت��خ��ف��ُق ال��ب��ح��ِر ف��ي «ط��ارٍق» أو «ل��ؤل��ؤ» م��ن ه��ل وس��أل��ُت

∗∗∗
وس��الُم ووق��اي��ٌة ل��ك��م ع��زٌّ أس��ط��ولِ��ك��م ف��ي اإلس��الِم م��ع��ش��َر ي��ا
واألرح��اُم32 األع��الُق تُ��وِج��ُب م��ا ل��ه واق��ض��وا ب��م��اِل��ك��م ع��ل��ي��ه ُج��ودوا
وال��ش��اُم ن��ًدى ع��ن ��ر ق��صَّ وال��غ��رُب س��َخ��ت م��ص��ٌر وال ك��ُرَم��ت ق��د ال��ه��ن��ُد ال
ِن��ي��اُم33 ال��ط��ري��ق ف��ي وأن��ت��م وُق��ًوى ش��دٍة م��ن ج��ارٌف ال��م��م��ال��ِك س��ي��ُل

األقالم. تسطره ما ويخلد السيوف، تفعله ما يبقى أي السيوف: تبقى وإنما 26

الرتكيَّة الحكومة جعلت العثمانيني، البحر أبطال من أيًضا هو وطرغود: لك. تاليًا جاء أي تالك: 27

والرضام: البحر. ماء كثرة هنا به واملراد وارتفاعه، السيل كثرة والعباب: أخرى. لبارجٍة علًما كذلك اسمه
يف فهما باسمك، اة امُلسمَّ البارجة مع هي طرغود، باسم يَت ُسمِّ التي البارجة أن واملعنى: النار. اشتعال

عبابه. فوق القتال نار تشتعل كانت حني قبل، من فيه كنتما كما البحر
أن إىل إشارة البيت ويف واحد. بلفٍظ وللجمع للمفرد يُستعمل السفن، والفلك: وثبت. وقف أرىس: 28

الخليفة. قرص أمام كان البارجتنَي َمرىس
جسيم. جمع العظام، والجسام: الكثرية. ة: والجمَّ الظهر. األزر: 29

التطلُّع. والتشوُّف: صببت. سكبت: 30

زياد بن طارق هو وطارق: الصليبية. الحروب يف املرصي األسطول أمري لؤلؤ، الدين حسام هو لؤلؤ: 31
املشهور. األندلس بطل

األشياء. نفائس األعالق: 32
أكثره. أو كله به ذهب اليشء؛ جرف من جارف: 33
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واإلق��داُم34 م��ن��ه ُروٌح وال��ِج��دُّ دي��ِن��ك��م ش��م��ائ��ِل ف��ي ال��س��ي��ادِة ُح��بُّ
األق��واُم35 آي��اِت��ه إل��ى رج��َع��ت إذا ال��ك��ب��رى آي��اِت��ه م��ن وال��ِع��ل��ُم
يُ��راُم ك��ي��ف ال��َم��ج��َد ال��بَ��ن��وَن ع��ِرَف ت��اري��َخ��ُه ِص��غ��اَرك��م تُ��ق��ِرئ��ون ل��و
ِع��ص��اُم36 وْه��و ف��ي��ه ال��ب��ريَّ��َة س��اَد ب��ه��ا ��اٍض ن��هَّ ب��ال��ن��ف��س واث��ٍق ك��م

دينكم. من أي منه: وروح األمر. يف االجتهاد : الجدُّ 34
الدِّين. آيات من أي آياته: من والعلم 35

وعمله، بنفسه ُرشف رجٌل وهو كعصام، أي عصام: وهو القيام. وهو النهوض، من مبالغة اض: النهَّ 36
ذلك. يف املثل به ب فُرضِ عصاًما»، سوََّدت عصام «نفس فيه قيل حتى وآبائه، بنسبه ال
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األندلساجلديدة

واإلس��الُم1 ع��ن��ِك ال��خ��الف��ُة ه��َوت س��الُم ع��ل��ي��ِك أن��دل��ٍس أخ��َت ي��ا
ظ��الُم ال��ع��ال��م��ي��ن وع��مَّ ُط��ِويَ��ت ف��َل��ي��تَ��ه��ا ال��س��م��اءِ ع��ن ال��ه��الُل ن��زل
ت��م��اُم2 وْه��و ال��ب��دَر ي��ُح��طُّ ق��َدٌر أْوِج��ِه ع��ن وأزال��ه ب��ه أزرى
ي��ل��ت��اُم3 ال وذاك ي��س��ي��ل ه��ذا ع��ل��ي��ه��م��ا ��ت��اِن األُمَّ ت��م��ض��ي ُج��رح��اِن
��م��ص��اُم4 ال��صِّ وُغ��يِّ��ب ال��ي��راُع ُدِف��ن وف��ي��ك��م��ا ال��م��س��ل��م��ون أُص��ي��َب ب��ك��م��ا
وق��ام��وا5 ف��ي��ه ع��ل��ي��ِك ال��س��واَد ل��ب��س��وا م��أت��ٌم وه��ذا م��أت��ُم��ه��ا يُ��ط��َو ل��م
األي��اُم ون��ك��ره نُ��ِح��بُّ ف��ي��م��ا ان��ق��َض��ت وَم��ص��رِع��ِك َم��ص��ِرع��ه��ا ب��ي��َن م��ا
أح��الُم6 ك��أن��ه��ا ال��ف��ت��وِح ُدَوُل وت��ص��رََّم��ت ك��َل��ي��ل��ٍة ال��ق��روُن خ��َل��ت
َم��الُم7 ع��ل��ي��ه ف��م��ا غ��َف��ل��َن ف��إذا ُم��ن��ِذًرا ال��م��م��ال��َك ي��أل��و ال وال��ده��ُر

مقابر وبها مقدونية، يف العثمانية املدن أمهات من كانت وقد أدرنة، مدينة يخاطب أندلس: أخت يا 1

أبلت أن بعد ١٩١٢م، سنة الحرب يف عليها البلغار بغلبة األنباء جاءت عثمان، آل سالطني من كثريين
حسنًا. بالءً عنها الدفاع يف حاميتها

العلو. واألوج: شأنه. من وضع له: أزرى 2
هما واألمتان: أيديهم. من األندلس خروج والثاني املسلمني، أيدي من أدرنة خروج أحدهما جرحان: 3

أدرنة. ضياع أيام ك والرتُّ األندلس، نكبة أيام العرب
السيف. والصمصام: القلم. الرياع: 4
األندلس. مأتم أي مأتمها: يُطَو لم 5
انقضت. مت: وترصَّ مضت. خلت: 6

يُبطئ. وال يقرصِّ ال يألو: ال 7
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∗∗∗
واألع��م��اُم8 ف��ي��ِك ال��خ��ئ��ول��ُة ك��ي��ف ع��ش��ي��رٌة وال��م��س��ل��م��ون م��ق��دون��ي��ا
اإلس��الُم9 ي��ت��خ��اي��ُل وُع��لِّ��وه��م ب��ع��زِّه��م وك��ان ه��ان��وا أتَ��َري��ِن��ه��م
وط��ع��اُم10 ف��ري��س��ٌة ع��ل��ي��ِك ط��ل��َع��ت ك��ت��ي��ب��ٍة ك��لُّ ال��ل��ي��ث ن��اُب أن��ِت إذ
ال��ج��اُم11 وح��اَل ال��س��اق��ي وت��غ��يَّ��َر َل��ت بُ��دِّ ح��ت��ى األي��اُم زال��ت م��ا
اآلج��اُم12 أُب��ي��َح��ِت ك��ي��ف وش��ه��دِت ��رى ال��شَّ أُْس��ِد م��ن أُدي��َل ك��ي��ف أرأي��ِت
وَم��ن��اُم13 راح��ٌة ال��م��م��ال��ُك وَه��ِل ن��اص��بً��ا ل��ل��خ��الف��ِة ��ا ه��مٍّ زع��م��وِك
ِزح��اُم ع��ل��ي��ِك س��ائ��غ��ًة وأراِك َم��وِرٍد أش��أَم ك��ن��ِت ق��وٌم وي��ق��ول
وَس��ق��اُم ِع��ل��ٌة م��ن��ه��م ب��ال��ُم��ل��ِك َج��ه��ال��ٍة ن��اُس ال��ُم��ل��ِك داءَ وي��راِك
يُ��ق��اُم14 ال��ن��ج��وِم ه��اِم ع��ل��ى ُرك��نً��ا ل��ع��رِش��ه��م ك��ن��ِت اإلص��الَح آثَ��روا ل��و
األوه��اُم ال��ع��اَل��ِم ه��ذا وق��ي��وُد ب��ه ب��ع��ًض��ا ب��ع��ُض��ه��م يُ��ق��يِّ��ُد وْه��ٌم
ال��ه��اُم ع��ي��ونِ��ه��نَّ ب��غ��ي��ِر ن��ظ��َرت إذا وأق��بَ��ُح��ه��ا ش��تَّ��ى ال��ع��م��ى ُص��َوُر
ق��ي��اُم ال��ش��ع��وِب أخ��الِق ع��ث��راِت م��ن ول��ي��س ال��س��ي��وِف م��ن يُ��ق��اُم ول��ق��د

∗∗∗
األح��الُم15 ت��ص��ُدَق أن ع��س��ى خ��ي��ٌر ل��ع��ل��ه ُق��ل��ُت ب��ال��ص��ل��ِح ��ٍر وُم��ب��شِّ

الخال، إىل النسبة والخئولة: الرجل. قبيلة والعشرية: أدرنة. فيه تقع الذي اإلقليم اسم مقدونيا: 8

العم. إىل النسبة وهي كالعمومة،
يتبخرت. يتخايل: 9

وقيل الجيش، والكتيبة: إليه. الوصول يمكن ال مخوِّف أنه يف الليث ناب مثل أي الليث: ناب أنت إذ 10
العدو عىل ممتنعة كانت حينما مقدونيا، يف أبنائه بعز يتخايل كان اإلسالم أن واملعنى منه. القطعة

األعداء. جيوش دونها تفنى كانت وحينما يريده، من عىل الليث ناب كامتناع
الخمر. فيه تُسقى فضة من إناء والجام: حال. إىل حال من تحوَّل حال: 11

أيًضا. األُسود تألفه امللتف الشجر وهو أجم، جمع واآلجام: األُسود. فيه تكثر مكان الرشى: 12
امُلتِعب. الناصب: الهمُّ 13

يشء. كل رأس وهي هامة، جمع والهام: اختاروه. لو أي اإلصالح: آثروا لو 14
املتحاربني. بني سيتمُّ الصلح بأن األنباء من جاء قد كان ما إىل يشري بالصلح: ومبرش 15
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ُع��ق��اُم16 ال��ق��ت��اِل م��ن أَم��رُّ ِس��ْل��ٌم وه��ذه ال��ق��ت��اَل ال��ف��ري��ق��اِن ت��رك
أق��داُم17 ب��ه ان��ت��ق��ل��ت وال أرًض��ا ي��ط��أ ل��م ن��اٍع ال��ُم��ل��َك إل��ي��ن��ا يَ��ن��ع��ى
وَغ��م��اُم18 ص��واع��ٌق ال��ب��روِق وم��ن ك��لُّ��ه��ا ص��واع��ُق ج��وائ��بُ��ه ب��رٌق
ِل��م��اُم19 ف��ال��َم��زاُر خ��ي��ٌر ك��ان أو ُم��ف��اِرٍق غ��ي��َر زاَر ش��رٌّ ك��ان إن
ِج��س��اُم20 ال��ِخ��َض��مِّ ِج��ي��ِد ع��ل��ى ُم��ل��ٌك وان��ق��ض��ى ت��ولَّ��ت «أف��ري��ق��ا» ب��األم��س
ن��ظ��اُم21 ل��ع��ق��ِده��ن ل��ي��س أص��ب��ح��َن أرب��ًع��ا م��م��ال��َك ب��ه ال��ه��الُل ن��ظ��َم
أع��ج��اُم22 وال تَ��تَ��ٌر آس��اَس��ه��ا ي��َض��ْع ل��م أَُم��يَّ��َة أو ه��اش��م ف��ت��ِح م��ن
إب��راُم وال ل��ن��ا ف��ي��ه ن��ق��َض ال م��ق��دون��ي��ا ف��ي ال��ل��ِه ُح��ك��ُم وال��ي��وَم
س��الُم ف��ي��ه ع��ث��م��اَن بَ��ن��ي ف��َع��ل��ى ف��ان��ق��ض��ت ال��ب��ق��ي��ُة ال��غ��رب م��ن ك��ان��ت

∗∗∗
لُ��ه��اُم23 ال��م��ت��ح��ال��ف��ي��ن م��ن ج��ي��ٌش ب��خ��ن��اق��ه��ا وال��ُق��رى ال��م��دائ��َن أخ��ذَ
اآلك��اُم24 ب��ه م��ن��اك��بَ��ه��ا وك��َس��ت ُوج��وَه��ه��ا ال��ف��ض��اءُ األرُض ب��ه غ��طَّ��ت

ويشري هنا. صالح املعنينَي وكال شديدة، أي ُعقام؛ وحرٌب منه، الُربء يُرجى ال أي ُعقام: داءٌ يقال 16

تركيا، عىل الصغرية البلقان لدول الكربى األوروبية الدول مماألة من كان ما إىل إلخ: … سلم هذه بقوله
الصلح. برشوط وإرهاقها

يطأ لم الذي والناعي الظالم. الصلح رشوط تنقل التي الربقية األنباء إىل يشري إلخ: … إلينا ينعي 17

الربق. سلك هو إلخ: … أرًضا
جائبة. جمع الطارئة، األخبار الجوائب: 18

حني. إىل حني من أي ملاًما؛ إال تزورنا ما أنت يقال املرَّة، وهي ملة، جمع اللمام: 19
عظيم. جمع عظام، وجسام: البحر. والخضم: العنق. الجيد: 20

والجزائر. وتونس وطرابلس مرص هنَّ أربًعا: ممالك 21

األول. اإلسالم عرص يف أميَّة وبنو هاشم بنو فتحه مما األربع املمالك هذه أي أميَّة: أو هاشم فتح من 22

أساس. جمع (باملد): واآلساس
الرتكية. الدولة حرب عىل تحالفوا والرصب، والبلغار ورومانيا اليونان البلقان؛ دول هم املتحالفون: 23

يشء. كل يلتهم كأنه العظيم، الجيش الالم): (بضم واللُّهام
واحدة. أمكنٍة يف املجتمعة الحجارة هي وقيل التالل، واآلكام: نواحيها. مناكبها: 24
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واإلج��راُم25 وال��ب��غ��ُي م��ش��ى أنَّ��ى خ��ي��ل��ه أي��دي ب��ي��ن ال��م��ن��اك��ُر ت��م��ش��ي
ح��راُم26 ال��ك��ت��اِب ف��ي ه��و ِل��م��ا ن��ش��ط��وا ��ٌة أِق��سَّ ال��ك��ت��اب ِب��اس��ِم وي��ح��ثُّ��ه
أن��ع��اُم27 ك��أن��ه��ا ال��ش��ع��وُب ل��ه��م ��َرت ُس��خِّ ال��م��م��ال��ك ع��ل��ى وُم��س��ي��ِط��روَن
غ��نَّ��اُم28 وَج��دُّه ال��م��ل��وِك ن��ادي ف��ي ال��ص��دَر ي��ُروُم ج��زَّاٍر ك��لِّ م��ن
آث��اُم29 ج��م��ي��ُع��ه��ا وال��ص��ول��ج��اُن وح��زاُم��ُه وي��م��ي��نُ��ه ِس��كِّ��ي��ن��ه

∗∗∗
وس��الُم وع��ص��م��ٌة ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي وم��ح��ب��ٌة رح��م��ٌة س��ب��ي��لُ��ك «ع��ي��س��ى»
واألي��ت��اُم30 ع��ل��ي��ه ��ع��اُف ال��ضِّ ه��اَن ً ام��َرأ وال ال��دم��اءِ ��اَك س��فَّ ك��ن��َت م��ا
اآلالُم31 ِب��اس��ِم��ك ع��ل��ي��ه ك��ثُ��َرت ال��ورى ه��ذا ع��ن اآلالِم ح��ام��َل ي��ا
األرح��اُم تُ��ق��َط��ع وِب��اس��ِم��ك َرِح��ًم��ا ج��م��ي��َع��ه��م ال��ِع��ب��اَد ج��ع��ل ال��ذي أن��ت
تُ��ق��اُم32 م��رتَ��ي��ن ِب��اس��ِم��ك وال��ي��وَم ي��وس��ٍف والي��ِة ف��ي ال��ق��ي��ام��ُة أت��ت
واألع��الُم33 ال��ُف��رس��اُن وتَ��ك��اف��أ وه��اَج��ه��م ال��م��ل��وِك ِص��ي��ُد ه��اَج��ه ك��م
ِزم��اُم وال��ق��ت��اُل ع��ه��ٌد ��ل��ُم وال��سِّ دن��يَّ��ٌة ال��ج��م��ي��ِع دي��ِن ف��ي ال��ب��غ��ُي

مىش. كيف أي مىش: وأنى هللا. رضاء فيه ليس فعل أو قول كل وهو منكر، جمع املناكر: 25
وأرسعوا. وا خفُّ ونشطوا: قسيس. جمع األقسة: 26

واملراد أحواله، ويتعهد عليه ليُِرشف اليشء عىل املسلَّط واملسيطر: مسيطرون، ويحثه أي ومسيطرون: 27

البلقان. دول ملوك بهم
النادي. أمكنة أعىل معناه هنا: والصدر يطلبه. الصدر: يروم 28

الرأس. منعطفة عًصا وهو املحجن، الصولجان: 29
بكثرة. ُمريقها الدماء: اك سفَّ 30

عن ليحمل ُصِلب املسيح السيد أن من النصارى يعتقده ما إىل إلخ: … اآلالم حامل يا بقوله: يشري 31

طريقك. عىل أنهم يزعمون الذين اكون السفَّ هؤالء يزعمه فيما اآلالم حامل أي األوىل؛ خطيئتهم آدم بني
املسلمني، عىل الصليبيني قيامة أيامه يف قامت األيوبي، الدين صالح يوسف السلطان هو يوسف: 32

عليهم. هللا ونرصه فحاربهم
يمينًا زهوه من يلتفت ال ألنه امللك؛ وهو أصيد، جمع امللوك: وصيُد ليوسف. والضمري أثاره، هاجه: 33

يلتفت. فال عنقه يف الصيد بداء أُصيب الذي كالبعري شماًال، وال
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ُم34 ُظ��الَّ وُروِح��ه ل��إلِل��ه ه��م ع��ص��ائ��ٌب ب��ال��ص��ل��ي��ِب ي��ه��ت��ُف وال��ي��وَم
وِح��م��اُم35 ل��ألذى أداٌة ك��لٌّ وال��ُم��دى وال��خ��ن��اج��َر ص��ل��ي��بَ��َك خ��َل��ط��وا
أغ��ن��اُم ك��أن��ه��م ال��ب��ي��وت ب��ي��ن ج��ي��رانَ��ه��م ذبَّ��ح��وا ت��راه��م أَوم��ا
ِف��ط��اُم36 ال��س��ي��وِف ح��دِّ ع��ل��ى ول��ه غ��دا ن��ع��م��ِت��ه ح��ج��ِر ف��ي ُم��رَض��ٍع ك��م
األك��م��اُم37 نَ��وِره ع��ن وت��ن��اث��َرت ُط��ْه��ِره��ا خ��م��ي��ل��ُة ُه��ِت��َك��ت وص��ب��يَّ��ٍة
واألع��واُم ال��ض��ع��ُف ع��ن��ه يُ��غ��ِن ل��م وق��اُرُه اْس��تُ��ب��ي��َح ث��م��ان��ي��َن وأخ��ي
وأُواُم38 دٍم ُج��رٌح ي��ع��ط��ْف��ه��ُم ل��م وأَُدوه ظ��ام��ٍئ ح��رٍب وج��ري��ِح
وه��اُم��وا39 ال��ذه��وِل م��ن ال��س��ب��ي��َل ض��لُّ��وا أوط��انُ��ه��م ت��ن��كَّ��َرت وُم��ه��اِج��ري��ن
ُم��ق��اُم40 ال��َق��رار ط��ل��ب��وا إن وال��نِّ��ط��ُع س��ب��ي��لُ��ه��م ال��ِف��راَر رك��ب��وا إن ال��س��ي��ُف
ِض��راُم41 وال��دي��اُر م��اءٌ وال��ل��ح��ُظ دي��اَره��م ُم��ودِّع��ي��ن ي��ت��ل��ف��ت��ون

∗∗∗
األح��الُم42 أت��ى إذا ت��ط��ي��ُش ق��َدٌر ب��ي��ن��ه��م ف��رََّق «ف��روَق» ب ��ًة أُمَّ ي��ا
وتُ��ض��اُم43 ح��ق��وُق��ه��ا تُ��ض��اُع أَُم��ٌم ووراءَك��م ب��ي��ن��ك��م ال��ت��خ��اذُل ِف��ي��َم

جمع م: وُظالَّ واألربعني. العرشة بني ما وقيل الرجال، من الجماعة وهي عصابة، جمع العصائب: 34
ظالم.

املوت. والِحمام: إليك. ينسبونه الذي الصليب أي صليبك: خلطوا 35

الرضاع. عن فصله والِفطام: أمه. ترضعه طفل أي مرضع: كم 36

هو والنور: امللتف. الكثري الشجر هي أو كالهداب، وبر له ثوب وهو املخمل، من ثار، الدِّ هنا: الخميلة 37
النور. غطاء وهو الكاف، بكرس كم، جمع واألكمام: األبيض. الزَّهر

واألوام: الدم. منه يقطر أي دٍم: وجرٌح حية. دفنها وهو بالوأد، البنت تُقتل كما قتلوه، أي وأدوه: 38

الرأس. ودوار العطش
يتوجهون. أين يدرون فال الظلم، من وجوههم عىل ذهبوا هاموا: 39

الثبات هو أو اإلنسان، فيه يقرُّ الذي املكان والقرار: عنقه. يَُرضب مَلن يُفَرش الجلد من بساط النِّطع: 40
فيه. والسكون املكان يف

ناًرا. مشتعلة أي رضام: والديار 41

العقول. واألحالم: اآلستانة. فروق: 42

بعًضا. بعضهم يخذل وأن التدابر التخاذل: 43
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أح��زاُم44 وال ِش��يَ��ٌع ال ال��رُّزءِ ف��ي ُم��ت��ح��زِّبً��ا أُك��ن ل��م ي��ش��ه��ُد ال��ل��ُه
وِوئ��اُم45 م��ح��بَّ��ٌة ُم��ن��اُه أق��ص��ى ف��ش��اع��ٌر ال��ِوئ��اِم إل��ى دع��وُت وإذا
واس��ت��س��الُم46 األق��داِر إل��ى ُرْج��َع��ى ج��ه��ِدِه ف��غ��اي��ُة ال��ب��ل��وى يَ��ض��ج��ِر َم��ن
األح��ك��اُم ج��ارت ف��ِق��ْدًم��ا ب��ع��ًض��ا ب��ع��ُض��ك��م ال��ع��واق��ِب ع��ل��ى ي��أخ��ذنَّ ال
وال��ذَّاُم47 س��ل��ط��ان��ه��ا م��ن ف��ال��ح��م��ُد ل��ه أو ال��ل��ي��ال��ي ال��م��رءِ ع��ل��ى تَ��ق��ض��ي
ِس��ه��اُم48 ِك��ن��انَ��ت��ي��ِه وم��لءُ ع��دٌل ق��ض��اِئ��ِه م��لءُ ال��ت��اري��خ ع��ادِة م��ن
األق��الُم49 وال ت��دف��ع��ه ال��ُك��تْ��ُب ال ُم��ص��َل��تً��ا ال��ُم��ه��نَّ��ُد ي��دف��ع��ه ل��ي��س م��ا
ون��اُم��وا50 ال��ِغ��ي��اَض األُْس��ِد ع��ل��ى دخ��ل��وا ج��الئ��ًال ال��ف��ت��وَح ف��ت��ح��وا األُل��ى إن
ك��راُم51 ف��ال��ُج��ن��اُة وص��ف��ًح��ا ص��ب��ًرا آب��اؤك��م ع��ل��ي��ك��ُم ج��ن��اه ه��ذا
دواُم ال��س��ي��وِف ع��ل��ى ل��ل��ِب��ن��اءِ م��ا ي��ُدْم ف��ل��م ال��ِب��ن��اءَ ال��س��ي��ِف ع��ل��ى رف��ع��وا
وِدع��اُم52 ح��ائ��ٌط ف��ي��ه وال��ع��دُل ��ُه أُسُّ ال��م��ع��ارُف م��ا ال��م��م��ال��َك أب��ق��ى
ِزم��اُم ف��ْه��و ال��ع��ل��ِم ب��ن��وِر ف��ام��ش��وا أم��ُرك��م ويُ��م��نً��ا َرَش��ًدا ج��رى ف��إذا
ِع��ص��اُم وال��زم��اُن ك��س��ٌب ف��ال��َم��ج��ُد غ��ال وإن ب��ال��تُّ��راِث ال��ت��ف��اخ��َر وَدع��وا
ُزؤاُم53 وْه��و ال��م��وَت يُ��خ��ف��ي ك��ال��زَّه��ِر ��ًة أُمَّ ت��م��لَّ��َك إذا ال��ُغ��روَر إنَّ

األحزاب. واألحزام: وأنصاره. الرجل أتباع وهي شيعة، جمع والشيع: املصيبة. الرزء: 44
الوفاق. الوئام: 45

إليها. رجوع أي األقدار: إىل رجعى 46

. الذمُّ الذَّام: 47
الخشب. من أو الجلد من السهام جعبة وهي كنانة، تثنية الكنانتان: 48

السيف. املهنَّد: 49
أسالفكم أن واملعنى: األجمة. أيًضا وهي ماء، مغيض يف الشجر مجتمع وهي غيضة، جمع الِغياض: 50
العداوة، لهم يُضِمرون أهلها أن إىل يلتفتوا ولم والغلبة، الفتح بمجرد فتحوها التي البالد من قنعوا

الدوائر. بهم ويرتبصون
عداوة. من فيه أنتم ما أي هذا: 51

البيت. عماد الدِّعام: 52
االختناق. فيحدث الضيِّقة، األمكنة يف الهواء فيفسد يتنفس الزهر أن ذلك املوت: يخفي كالزهر 53

املوت. من الرسيع والزؤام:
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وُح��ط��اُم54 ب��دا ال��دن��ي��ا م��ن ع��َرٌض ش��ه��واِت��ك��م ف��ي ال��ُم��ل��َك ي��ع��ِدل��نَّ ال
األص��ن��اُم55 ال��ق��دوِة م��ح��لَّ ح��لَّ��ت ك��م��ا م��وض��ِع��ه��ا غ��ي��ِر ف��ي وم��ن��اص��ٌب
َس��واُم ف��ال��ش��ع��وُب ��ي��ادِة ال��سِّ ع��زُّ ي��ُف��ْت ف��إن ال��ش��ع��وِب م��رت��ب��ُة ال��ُم��ل��ُك
ول��ج��اُم ش��ك��ي��م��ٌة ال��ح��ري��ِر وم��ن وُم��دلَّ��ٌل ُم��ش��بَ��ٌع ال��ب��ه��ائ��ِم وم��ن
أم��اُم56 وال��رج��اءُ ُخ��ل��ٌف ال��ي��أُس «ط��ارٍق» ك��م��وق��ِف ب��ك��م ال��زم��اُن وق��َف
اإلح��ج��اُم م��ن��ه��م��ا ف��أق��تَ��ُل ُق��ِت��ال ه��م��ا إذا ف��ي��ه واإلق��داُم ال��ص��ب��ُر
ال��ِم��ق��داُم ال��م��س��ت��ق��ب��ِل م��دى يُ��ح��ص��ي وال م��ط��ال��ب��ه م��دى ال��دل��ي��ُل يُ��ح��ص��ي
ِه��ش��اُم57 وط��اَل ب��ه��ا ال��رش��ي��د ص��اَل دول��ٌة ح��رص��ت��م ل��و ال��ب��ق��ي��ُة ه��ذي
األق��س��اُم58 ب��ه تُ��ع��َدل ل��م األرض ف��ي ق��ب��ل��ك��م وال��خ��الئ��ِف األئ��م��ِة ِق��ْس��ُم
واإلل��ه��اُم ال��وح��ُي ع��ل��ي��ه وم��ش��ى ف��ض��اِئ��ِه َط��ه��وِر ف��ي ال��ن��ب��وَُّة س��َرت
وال��ش��اُم59 ظ��الل��ه ت��ح��ت ب��غ��داُد وأزه��َرت ف��ي��ه ال��ن��ه��راِن ��ق وت��دفَّ
َرغ��اُم60 وال��نُّ��ض��اُر لُ��جٌّ ف��ال��درُّ أرُض��ُه وط��ابَ��ت س��واح��لُ��ه أث��َرْت

∗∗∗
األق��داُم61 وت��ث��ب��ُت ل��ل��غ��اص��ب��ي��ن ال��ِح��م��ى ي��ِق��ُف ه��ك��ذا أدرن��ُة ش��رًف��ا

قليل. أو كثري مال من فيها ما وحطامها: منها. له دوام ال ما الدنيا: عرض 54

املقام. وأصله العمل، من الرجل يتواله ما املولدين كالم يف وهو الصاد، بكرس منصب، جمع مناصب 55

للعبادة. يُتَّخذ حيوان أو إنسان تمثال وهو صنم، جمع واألصنام:
البحر بجيشه عَرب ملَّا أنه املؤرخني بعض يروي املشهور، األندلس بطل زياد بن طارق هو طارق: 56

نكص فإذا أمامه، والعدوَّ وراءه البحر أن الجيش يف خطب ثم السفائن، فأُحِرقت أمر األعداء، ليقاتل
الهالك. غري منهما ليس ين عدوَّ بني وقع القتال عن

عليها. حرصتم لو أي حرصتم: ولو البلقان. حرب بعد البالد من لألتراك بقي ما أي البقية: هذي 57

أميَّة. بني خلفاء أحد امللك عبد ابن هو وهشام: العبايس. الخليفة الرشيد هارون هو والرشيد:
النصيب. القاف): (بكرس القسم 58

العراق. حارضة وبغداد: والفرات. دجلة النهران: 59
إنه أي الرتاب؛ والرغام: الذهب. والنضار: كاللج. كثري أي : لجٌّ فالدرُّ واملال. الغنى فيها كثر أثرت: 60

كالرتاب. صار لكثرته
اليشء. من يُحمى ما والحمى: رشًفا. رشفت لقد أي أدرنة: رشًفا 61
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الشوقيات

��رغ��اُم62 ال��ضِّ ع��ري��ِن��ه دوَن وي��م��وُت ب��ه أُِخ��ذَت ب��ق��ع��ٌة ب��ال��دِم وتُ��َردُّ
ح��س��اُم63 ال��ب��الد ع��ل��ى ال��ح��س��اَم ي��رُث ي��َزل ول��م يُ��َردُّ أو ي��ؤخ��ذُ وال��ُم��ل��ُك
ُه��م��اُم64 ال��رس��ول ف��ي غ��اٍز ال��ل��ه ف��ي ُم��ج��اِه��ٌد ع��ن��ه ذاَد ال��خ��الف��ِة ِع��رُض
األع��الُم65 ق��ن��اِت��ه ح��وَل وت��ع��زُّ ُظ��ب��اِت��ِه خ��ل��َف األوط��اُن ت��س��ت��ع��ص��م
ق��وَّاُم66 ال��ِح��م��ى ع��ل��ى ال��ول��ي��د» و«اب��ُن ج��ي��َش��ُه ي��م��ن��ُع بُ��رَدي��ه ف��ي «ع��ث��م��اُن»
واإلع��ظ��اُم67 إل��ي��ه ال��زم��ان ش��ك��ُر وان��ت��ه��ى «ش��ك��ري» م��ك��اَن ال��زم��اُن ع��ِل��َم

∗∗∗
ُم68 ال��ع��الَّ ال��م��ال��ُك وي��ب��ق��ى ي��وًم��ا زائ��ٌل ُم��ل��ٍك ك��لُّ أدرن��ُة ص��ب��ًرا
تُ��ق��اُم69 ال��ِح��س��اُن ال��ُج��َم��ُع وال ي��س��ع��ى ��ٌد ُم��وحِّ ع��ل��ي��ِك ف��م��ا األذاُن خ��َف��َت
واآلراُم70 األُْس��ُد إل��ي��ه ت��م��ش��ي ج��ام��ًع��ا ن��وًرا ُك��نَّ م��س��اج��ُد وخ��بَ��ْت
َح��م��اُم71 ك��أن��ه��ن اإلزاِر ِب��ي��َض ق��وان��تً��ا ال��ص��الِة َح��َرِم ف��ي يَ��دُرج��َن

األسد. غام: والرضِّ األسد. مأوى العرين: 62
السيف. الحسام: 63

عنه: وذاد منه. والذم املدح موضع هو أو سلفه، أو نفسه من يصونه الذي الرجل جانب الِعرض: 64
ودفعه. العدوَّ عنه طرد

عزيزة تصري : وتعزُّ السيف. حدُّ وهي الظاء، بضم ُظبَة، جمع الظُّبات: وتمتنع. تلجأ تستعصم: 65

مكرمة.
الصحابة. من عظيم قائٌد الوليد، بن خالد هو الوليد: ابن 66

الحصار. شهور أثناء عنها الدفاع توىلَّ الذي حاميتها وقائد أدرنة، بطل هو شكري: 67

صربًا. اصربي أي أدرنة: صربًا 68

صلوات هي والجمع: ولد. وال له رشيك ال واحد هللا أن يعتقد َمن د: واملوحِّ وانقطع. سكن خفت: 69

األسبوعية. الجمع
الظبي والرئم: إليها، الذاهبات النساء واآلرام: املساجد. إىل الذاهبون الرجال هم واألُْسُد: سكنت. خبْت: 70

األبيض.
الطاعة وهو القنوت، من قانتة، جمع والقوانت: املتقدِّم. البيت يف لآلرام والضمري يمشني، يدرجن: 71

والدعاء.
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الجديدة األندلس

وِرج��اُم72 َج��ن��دٌل ال��خ��الئ��ِف ُح��َف��ِر ع��ن وُف��ضَّ ال��ف��ات��ح��ي��ن ق��ب��وُر وع��َف��ْت
األه��راُم73 اس��ت��ع��الئ��ه��ا ع��ل��ى نُ��ِب��َش��ت ك��م��ا ِع��زَّتِ��ه��ا َق��ع��س��اءِ ع��ل��ى نُ��ِب��َش��ت
ع��اُم74 ي��وٍم ف��ك��لُّ ع��ل��ي��ِك ط��ال��ت أش��ُه��ٍر خ��م��س��ُة ال��ت��اري��ِخ ��ِة ذمَّ ف��ي
ُرك��اُم75 وال��ث��ل��وُج خ��وٌف وال��س��ي��ُل ُم��س��لَّ��ٌط وال��وب��اءُ ع��اٍر ال��س��ي��ُف
ل��ص��اُم��وا ال��ج��ه��اِد ف��ي ي��ج��وع��وا ل��م ل��و ص��ح��اب��ٌة وف��ي��ه ف��تَّ��اٌك وال��ج��وُع
ُس��واُم76 ف��ي��ه ل��ي��س ال��ح��رائ��ِر ِع��رُض ويُ��ش��ت��رى يُ��ب��اَع أن ب��ِع��رِض��ِك َض��نُّ��وا
أج��راُم77 وم��ق��ذوف��اتُ��ه��ا ف��َل��ٌك ح��ل��ق��اتُ��ُه ك��أن��م��ا ال��ح��ص��اُر ض��اَق
األق��واُم ال ال��ل��ُه ي��ص��بُّ ��ا م��مَّ ب��ج��ه��ن��ٍم ورَم��ي��ِت��ه��م ال��ِع��دا ورم��ى
يُ��راُم78 ح��ي��َن ال��ُم��ل��ُك يُ��ب��اُع وك��ذا م��ه��ج��ًة ش��ب��ٍر ب��ك��لِّ ال��ع��دوَّ ِب��ع��ِت
ِع��ظ��اُم79 وِم��ث��لُ��ه��نَّ ال��ح��ص��وِن ُش��مُّ وب��ي��نَ��ُه ال��ح��ص��اِر ف��ي ب��ي��نَ��ِك زال م��ا
اس��ت��ذم��اُم80 وال َغ��بْ��ٌن ف��ال ُج��ثَ��ثً��ا وح��َوي��ِت��ِه م��ق��اب��ًرا ح��واِك ح��ت��ى

ما والرجام: الحجارة. والجندل: متفرًقا. ُكِرس أي ورجام: جندل وُفضَّ حت. وامَّ اضمحلت عفت: 72

للدلو. الخشبة فوقه وتعرض البرئ، عليه يُبنى
الثابتة. املنيعة القعساء: العزَّة 73

أدرنة. حصار مدة هي أشهر: خمسة 74

والوباء . مستمرٌّ القتال أن واملراد ثيابه، من اإلنسان يتجرَّد كما ِغمده من مجرَّد أي عاٍر: السيف 75
الخارج. من محصوًرا ويكون والقتال، القتل فيه يكثر مكان كل يف عادًة يحدث الذي الوباء هو مسلط:

بعض. فوق بعضها مرتاكم أي ركام: والثلوج مخيف. أي خوف: والسيل
ثمنها. ويُذَكر السلعة تُعَرض أن السني): (بضم والسوام ُحرَّة. جمع الحرائر: 76

الفلك. يف التي األجسام هي واألجرام: النجوم. مدار الفلك: 77
من رجًال أرضك من شرب كل يف بذل أن بعد إال ينَلك لم العدوَّ إن أي القلب. دُم أو الروح، املهجة: 78

رجاله.
العالية. الحصون أي الحصون: شمُّ 79

األعداء وبني بينك ثابتة بقيت الحصون أن واملعنى: الذم. يقتيض ما فعل واالستذمام: ملكك. حواك: 80

لرجاله مقابر رصِت أن بعد إال يأخذك فلم كالحصون، أكوام القتىل عظام من وبينهم بينك كان كما
الذم. يقتيض ما وال غبن فيه ما تفعيل لم وبهذا هامدة؛ جثثًا
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املؤمنني1 ضيفأمري

ال��دواُم2 ِف��داك ُدْم ع��ث��م��اَن ف��ْرَع واإلس��الُم ال��م��س��ل��م��ون رِض��َي
واإلك��راُم ال��ث��ن��اءُ م��ن��ك ل��ك ث��ن��اءً ُع��الَك ع��ل��ى نُ��ح��ص��ي ك��ي��ف
ك��الُم ف��ي��ه��ا ل��ي��س ال��ش��م��ُس أن��ه��ا إال ال��ش��م��ِس ف��ي ال��ع��ب��اِد ك��الُم ه��ل
األن��اُم3 يَ��ِت��ي��ُه ب��أح��ادي��ث��ه ول��ك��ن أع��ل��ى اإلم��ام وم��ك��اُن
وإم��اُم4 خ��ل��ي��ف��ٌة ف��ي��ه أن��ت زم��اٌن ج��لَّ ال��ح��م��ي��ِد» «ع��ب��َد إي��ِه
األق��واُم يَ��رى ول��ن َم��ج��ًدا ـ��واُم األق��ـ تَ��ب��ت��ن��ي ال��ذي ذا ِم��ث��َل رأت م��ا
أع��واُم5 تُ��ِع��ي��ده��ا وم��ئ��اٌت ع��اٍم أل��ُف رك��نَ��ه��ا ش��اَد دول��ٌة
يُ��ق��اُم وِم��ث��ل��ه��ن ث��م��اٍن ف��ي يُ��ب��ن��ى ع��ث��م��اَن ع��ه��ِد م��ن وأس��اٌس
األف��ه��اُم ت��ن��ال��ه��ا أن دونَ��ه��ا ال��ت��ج��لِّ��ي ه��ذا ك��لُّ ح��اَل ح��ك��م��ٌة

بها. أقام ما املؤمنني أمري ضيف أنه فبُلِّغ باآلستانة، الديوان صاحب نزل 1

الحميد. عبد السلطان هو عثمان: فرع 2

. يتكربَّ يتيه: 3

الحديث. من االستزادة معناه فعل، اسم إيه: 4
الرسول هجرة منذ اإلسالم دولة وهي ومئات، عام ألف ركنها رفع أي ومئات: عام ألف ركنها شاد 5

فيها توليت التي هي معدودة، أعوام قوَّتها مثل إىل تُرجعها أي أعوام: تعيدها والسالم. الصالة عليه
أمرها.



الشوقيات

ت��ن��اُم6 ال ال��ت��ي ال��م��ق��ل��ِة ذو ـ��اس ال��نَّ��ـ ف��ي ه��ل ال��ن��اَس ع��ن��ده��ا ال��ن��اُس ي��س��أل
إل��ه��اُم7 وِف��ع��لُ��ه ك��ري��ٌم ـ��ٌي وْح��ـ ق��ولُ��ه َم��ن ب��ع��ُد ال��ن��اِس ِم��ن أم
إع��ظ��اُم8 ج��اَزه م��ا ع��ظ��ي��ًم��ا ي��ا وه��ذا ه��ذا أن��ت ال��َخ��ل��ُق ص��َدَق
ُج��س��اُم9 وأم��ٌر بُ��ْس��ٌط وي��م��ي��ٌن ك��ب��ي��ٌر وُم��ل��ٌك ب��اذٌخ ش��رٌف
وس��الُم10 وع��ص��م��ٌة ل��ل��ب��راي��ا ظ��لٌّ أن��ك ب��يْ��َد أن��َت «ُع��َم��ٌر»
واألي��ت��اُم ال��ب��ائ��س��ون َج تُ��وِّ ح��ت��ى ب��ال��خ��الف��ة ت��ت��وَّج��َت م��ا
وال��َغ��م��اُم11 وال��َج��ن��ى وال��ظ��لُّ ـ��ِب��ش��ُر ال��ـ وواف��ى وال��ن��م��اءُ ال��خ��ص��ُب وس��رى
َغ��راُم12 وب��ال��ُع��ف��اِة ُح��س��ٌن ف��ي��ه ج��ب��ي��ٌن م��ن��ك ال��ه��الَل ��ى وت��ل��قَّ
األي��اُم ب��ه ح��يَّ��ت��ه��ُم ي��وَم وع��ل��ي��ه ع��ل��ي��ه��ُم ف��س��الٌم
تُ��راُم13 ال ال��ت��ي ال��ذروِة ف��ي ـ��ي��اَك َع��ْل��ـ م��ن ع��ث��م��اَن ُم��ل��ُك ال��ُم��ل��ُك وب��دا
ال��ِف��خ��اُم14 وال��والُة ال��ع��ص��ر وب��ن��و إل��ي��ه وال��م��ل��وُك ال��ع��رُش ي��ه��رُع
دواُم ال��زم��ان م��ع ل��ح��اٍل م��ا ض��دٌّ ث��م ح��ال��ٌة ال��دَّه��ُر ه��ك��ذا
اآلج��اُم15 ِظ��الِل��ه��ا وَم��س��رى ـ��ُد األُْس��ـ رع��يَّ��تُ��ه ال��ذي وَألن��ت
وال��خ��ي��اُم وال��رُّب��ا ول��ب��ن��اُن ُه وأه��ل��و وال��ع��راُق ال��تُّ��رِك أم��ُة

مثلك هو َمن فيهم هل بعًضا: يسأل بعضهم أن واملعنى الحكمة، هذه عند أي عندها: الناس يسأل 6

عينه؟ تنام فال امللك عىل ساهر
صادًقا القول عنك يصدر الذي أنت بعدك، ذكر له يكون َمن أِمنْهم أيًضا يسألون أي الناس: من أم 7

هللا. من إلهام كأنه صوابًا العمل عنك ويصدر الوحي، كأنه مطاًعا
الصواب. والفاعل الصدق القائل وأنت عينك، تنام ال الذي فأنت الحاَلني؛ يف صدقوا أي الخلق: صدق 8

أمر والسخاء. الجود عن كناية مطلقة، مبسوطة أي الباء): (بضم بسط ويمني طويل. باذخ: رشف 9

ضخم. عظيم الجيم: بضم جسام.
وتقواه. عدله يف الخطاب بن كعمر أنت أي أنت: عمر 10

الشجر. من يُجنى ما والجنى: العيش. رغد الخصب: 11
والرزق. الفضل طالب وهو عاٍف، جمع والعفاة: العفاة. غرام وفيه أي غرام: وبالعفاة 12

اليشء. من عال ما والعلياء: عليائك، من أي علياك: من 13

القدر. العظيم وهو فخم، جمع والفخام: برسعة. إليه يميش يهرع: 14

امللتف. الكثري الشجر وهو أجم، جمع واآلجام: الليل. عامَة السري أو املاء، يرسي كما الرسيان املرسى: 15
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املؤمنني أمري ضيف

وال��وئ��اُم16 َوْس��َط��ه ��ل��ُم ال��سِّ أن��ك ل��وال ل��يُ��ن��َظ��م ي��ك��ن ل��م ع��ال��ٌم
األق��الُم17 ت��ه��ذي��بَ��ه ��ت أت��مَّ َم وال��ي��و ال��دَّه��ِر ف��ي ال��س��ي��وُف ه��ذَّبَ��ت��ه
وق��ي��اُم18 ال��ه��وى م��ع وق��ع��وٌد تَ��ج��لَّ��ى ل��ن َس��ك��رٌة أي��ق��ول��ون
وال��ُم��داُم19 ع��ن��ده ال��ك��أُس تَ��ش��رُف َص��ح��ًوا ل��ل��ُم��ه��ل��ِه��ِل ل��ي��ذوُق��نَّ
األق��س��اُم20 ُح��م��اِت��ه م��ن وأتَ��ت ي��َدي��ه ي��َدي��ك ف��ي ال��ش��رُق وض��ع
ال��َم��ق��اُم21 يُ��ري��د ال��ذي وال��والءِ األي��ادي تُ��ري��ُد ال��ذي ب��ال��والءِ
األح��الُم22 أول��ئ��ك م��ن ب��ِرئَ��ت ح��س��ود أو خ��ائ��ٍن أو غ��اٍو غ��ي��َر
ورغ��اُم23 ح��ًص��ى ِم��ل��ؤه��ا ال��ث��رى ف��ي ع��ي��وٌن تُ��ِش��ي��ُد ل��م��ا تُ��ه��َدى ك��ي��ف
ال��ظ��الُم24 ي��زوَل أن ف��ي ف��ع��م��اه��ا ط��وي��ًال ال��ظ��الَم ع��انَ��ِت ُم��َق��ٌل
تُ��ض��اُم25 ال أن��ه��ا ��ي��َم ال��ضَّ َل��ت��رى ح��ت��ى ��ي��ِم ال��ضَّ ف��ي ال��ن��ف��وُس ت��ع��ي��ش ق��د
اإلس��الُم26 إن��ه ال��ب��اَب ولِ��ُج��وا إل��ي��ن��ا ُع��ودوا ال��ن��اف��رون أي��ه��ا

الوفاق. والوئام: الحرب. ضد والسلم: ينتظم. أي ينظم: 16

أصلحته. هذَّبته: 17

وتنكشف. تنفرج تنجيل؛ لن أي تجىل: لن 18
يدلُّ الذين القائلني إىل يرجع للجماعة، الفعل هذا يف والضمري ليذوقن، وهللا أي قسم؛ هنا : ليذوقنَّ 19
كليب أخو ربيعة، بن عدي هو الثانية): الهاء (بكرس واملهلهل املتقدِّم. البيت يف «أيقولون» قوله عليهم
أيام يف مشهور وخربهما امرأته، أخو اس جسَّ قتله الجاهلية، يف الرؤساء من كان هذا وكليب ربيعة، بن
والغزل، النساء هجر أخيه بقتل علم ا فلمَّ ونساء، وقمار رشاب صاحب املهلهل وكان وحروبهم، العرب
للمهلهل ليذوقنَّ بقوله: يشري هذا وإىل الثأر، وطلب بالحرب كله هذا عن وُشِغل والرشاب، القمار وحرَّم

أثارها. التي كالحرب وحربًا املهلهل، كصحو صحًوا ليذوقنَّ أي إلخ؛ … صحًوا
قسم. جمع األيمان، واألقسام: الدافع. املانع وهو حاٍم، جمع الحماة: 20

وهي يد، جمع — عليهم أياديك تقتضيه الذي الوالء يحثُّهم أتوا أي إلخ: … األيادي تريد الذي 21
الرفيع. مقامك يستوجبه الذي والوالء — النعمة

العقول. واألحالم: الثالثة. األصناف هذه من أي أولئك: من برئت 22

الرغام. وكذلك الرتاب، والثرى: تبني. ملا تشيد: ملا 23

العني. وهي مقلة، جمع مقٌل: 24

والقهر. الظلم الضيم: 25
ادخلوا. ِلُجوا: املتباعدون. املتفرِّقون النافرون: 26
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الشوقيات

ال��س��ه��اُم27 ال��س��ه��اَم ت��دف��ُع ال ي��وَم س��ه��ٌم ال��دَّه��ِر وف��ي أن��ت��ُم غ��رٌض
ح��راُم28 ال��نِّ��ي��اِم ع��ل��ى وال��م��ع��ال��ي ال��م��ع��ال��ي ت��ط��ل��ب��ون ث��م ِن��م��ت��ُم
األح��الُم29 ال��م��ن��يَّ��َة ت��س��ي��غ ق��د ُح��ْل��ًم��ا ك��ان م��ا ال��رج��اِل َع��ي��ِش َش��رُّ
أع��ج��اُم30 ون��اُس��ه يُ��ض��ِح��ي ث��م أن��دل��س��يٍّ��ا ال��زم��اُن وي��ب��ي��ُت

∗∗∗
َم��راُم31 ال��ن��ف��وِس وف��ي ف��س��َع��يْ��ن��ا ِم��نَّ��ا ب��ابُ��ك َه��زَّ ال��ب��اِب ع��ال��َي
اس��ت��الُم32 ال��ج��الِل ذي ب��ال��رك��ِن ـ��اِس ل��ل��ن��ـ ك��م��ا ف��اس��ت��َل��ْم��ن��ا وت��ج��لَّ��ي��َت
ال��ح��س��اُم33 ال��ح��س��اَم ي��ن��ص��ُر ِم��ث��َل��م��ا ل��م��ص��ٍر ن��ص��ًرا اإلم��اَم ن��س��ت��م��ي��ُح
اس��ت��ع��ص��اُم34 ال��ِح��م��ى ح��ام��َي ي��ا ب��َك أدرى ب��ال��ُح��بِّ وأن��ت ف��ِل��ِم��ص��ٍر
ُم ال��ع��الَّ ي��ش��ه��َد أن وك��ف��ان��ا ب��ه��ذا ل��ل��ن��ف��وِس ال��ل��ُه ي��ش��ه��ُد
ُم35 ُظ��الَّ أح��راُره ده��ٍر ج��وَر ن��ش��ك��و ال��خ��ل��ي��ف��ِة ال��س��ي��ِد وإل��ى
ال��َج��ه��اُم36 ع��اله��ا ال��ُق��رى رأي��ت ه��ل ك��ب��اًرا وُع��وًدا ل��ن��ا وَع��ُدوه��ا
واألج��س��اُم37 األرواُح ت��م��لَّ أن ي��ح��م��ي ال��داءُ ي��ُك ول��م ف��َم��ِل��ْل��ن��ا
ق��ي��اُم ل��ل��ب��الد ف��ب��ال��ت��اِج ٌج ت��ا ف��ه��ل ت��ق��وم أن ال��ق��ي��ُد ي��م��ن��ُع
األه��راُم إن��ه��ا ال��ص��وَت وارف��ع م��ص��ٌر ه��ي إن��ه��ا ال��ص��وَت ف��ارف��ع

إليه. يرمي الذي الهدف الغرض: 27
والرشف. الرفعة وهي امليم)، (بفتح َمعالة جمع املعايل: 28

أحالم. جمعه النائم، يراه ما الحاء): (بضم الحلم 29
فيها. واإلسالم العرب عز أياَم األندلس كزمان أي أندلسيٍّا: 30

مطلب. مرام: النفوس ويف هزَّنا. أي منا: بابك هزَّ العايل. بابك من يا أي الباب: عايل 31

باليد. أو بالُقبلة إما اللمس واالستالم: الكعبة. ركن والركن: ظهرت. تجلَّيت: 32

السيف. والحسام: نسأل. نستميح: 33

استمساك. استعصام: يشء. من ُحِمي ما الحمى: 34
ظالم. جمع م: وُظالَّ الظلم. الجور: 35

كالسحاب كانت الوعود تلك أن يعني فيه؛ ماء ال السحاب الجيم): (بفتح والجهام قرية. جمع القرى: 36
فيه. خري ال الذي

وتسأمه. تملَّه أن من واألجسام األرواح يمنع أن الداء شأن من يكن لم أي إلخ: … يحمي الداء يُك ولم 37
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املؤمنني أمري ضيف

ِزم��اُم أَرت��َك ب��ال��ذي ف��ل��ه��ا راٍع خ��ي��َر ت��َزل ول��م م��ص��ًرا َواْرَع
اُم38 ال��ُخ��دَّ وق��ائ��ك ف��ي ف��ل��ي��ُق��م آٍت أن��ت م��ا ال��وف��اءِ ج��ه��َد إن
وغ��الُم39 ت��اب��ٌع ال��س��ع��ُد ول��ه ع��ب��ٌد ال��ده��ُر ل��ه ب��َم��ن َوْل��يَ��ُص��ول��وا
ِع��ظ��اُم ت��ولَّ��وا ال��ت��ي واألم��وُر رف��ي��ٌع ��وا ت��ل��قَّ ال��ذي ف��ال��ل��واءُ
ك��راُم ال��زم��اِن وف��ي ك��ث��ي��ٌر ٌر أن��ص��ا ف��ِل��ل��ح��قِّ ��ه ح��قَّ يُ��ِرْد َم��ن
وان��ت��ق��اُم ه��بَّ��ٌة ف��ِل��ل��ح��قِّ غ��ي ل��ل��ب��ا ال��ح��قِّ ن��وم��ُة ت��ُروَق��نَّ ال
ال��ِع��ظ��اُم40 أس��ب��ابُ��ه��نَّ َل��م��ن��اي��ا ُم��ن��اه��ا وال��ِع��ظ��اُم ل��ل��وح��ش إنَّ
ال��ن��ظ��اُم41 ه��ذا ال��ن��ج��وَم ف��يُ��ب��اه��ي َق��ب��وٌل ه��ل ��ه��ا ل��ل��سُّ ال��ض��اِد راف��َع
واب��ت��س��اُم ت��ح��ي��ٌة ف��ي��ه َف��ْه��ي ُح��بٍّ��ا ل��ك ف��م��ي ف��ي ال��ض��اُد ق��ام��ت
ُم��س��ت��ه��اُم42 ب��لُ��ط��ِف��ه��ا َص��بٌّ أن��ا َل��ِخ��الًال ال��ُه��دى «يَ��ل��دِز» ف��ي إن
أع��الُم43 ل��ه ب��َدت ك��م��اٍل ف��ي أق��لَّ��ت ب��دٍر ل��خ��ي��ِر ت��ج��لَّ��ت ق��د
ال��ت��م��اُم44 أيُّ��ه��ذا ال��ب��دَر واْل��َزِم دوًم��ا ال��ب��دُر أي��ه��ا ال��ت��مَّ ف��اْل��َزِم

وفاعله. آتيه أي آٍت: أنت ما الوفاء. غاية أي الوفاء: جهد إن 38
يقهروهم. حتى مرص ظلموا َمن عىل بأمرك وليسُطوا أي وليصولوا: 39

العظام يف منيتها تجد الوحوش إنَّ أي َمنيَّة. جمع ومنايا: أُمنية. جمع ومناها: عظم. جمع العظام: 40
والغذاء. لألكل تطلبها وهي

الشعر. أي النظام: هذا الصغرى. نعش بنات من خفي كوكٌب ها: والسُّ العربية. اللغة الضاد: 41
اآلستانة. يف الحميد عبد السلطان قرص يلدز: 42

حملت. أقلَّت: 43
الكمال. والتمام: التمُّ 44
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دنشواي1 ذكرى

األي��اُم ُربُ��وِع��ِك ب��أُن��ِس ذه��بَ��ت س��الُم ُرب��اِك ع��ل��ى ِدن��ش��واُي ي��ا
ن��ظ��اُم ��ت��ي��ِت ال��شَّ ل��ل��ش��م��ِل ه��ي��ه��اَت ت��ف��رَّق��وا ال��ب��الد ف��ي ُح��ك��ِم��ك ش��ه��داءُ
ال��ع��اُم ال��ق��ي��وِد ف��ي ع��ل��ي��ه��م وم��ض��ى أِه��لَّ��ٌة ال��ل��ح��وِد ف��ي ع��ل��ي��ه��م م��رَّت
األي��ت��اُم أص��ب��ح ح��اٍل وب��أيِّ رج��اِل��ه��ا ب��ع��َد ف��ي��ِك األرام��ُل ك��ي��ف
وظ��الُم وح��ش��ٌة ال��ب��ش��اش��ِة ب��ع��َد وان��ت��ابَ��ه��ا أق��ف��َرت ب��ي��تً��ا ع��ش��رون
وِح��م��اُم م��ن��يَّ��ٌة ال��ب��روج ف��ي أم ح��م��ائ��ٌم ال��ب��روج ف��ي ِش��ع��رَي ل��ي��ت ي��ا
األح��ك��اُم ��ذ تُ��ن��فَّ ك��ي��ف ل��ع��رف��َت «ك��روم��ٍر» ع��ه��َد أدرك��َت ل��و «ن��ي��روُن»

∗∗∗
ي��ن��اُم ل��ي��س ال��ن��ي��ل ب��وادي ش��ع��بً��ا وَروِّع��ي دن��ش��واَي ح��م��ائ��َم نُ��وِح��ي
األح��الُم ف��راِش��ه وب��ي��ن َس��ح��ًرا ب��ي��ن��ه ح��ال��ت األح��ي��اءُ ن��ام��ت إن
األق��داُم َه��ولِ��ه ل��ش��دِة ��ت ض��جَّ ال��ذي ال��ي��وَم ي��ت��م��ثَّ��ُل ��ٌع ُم��ت��وجِّ
ق��ي��اُم وال��ج��ن��وُد ��داٌت ُم��ت��وحِّ أرب��ٌع وال��م��ش��ان��ُق ي��ع��م��ُل ال��س��وُط
وِع��ظ��اُم ح��ول��ه ج��ل��وٌد تَ��دم��ى ن��اظ��ٌر ال��ف��ظ��ائ��ع إل��ى وال��م��س��ت��ش��اُر
زح��اُم األس��ي��ِف ال��م��ِأل م��ن ج��زًع��ا م��ح��لَّ��ٍة وك��لِّ ن��اح��ي��ٍة ك��لِّ ف��ي
رغ��اُم ال��ث��اك��الِت وج��وِه وع��ل��ى ك��آب��ٌة ال��ث��اك��ل��ي��ن وج��وِه وع��ل��ى

سجنائها. عن العفو طلب سبيل يف القضية هذه حادثة عىل عام مرور بعد ِقيَلت 1





األمحر1 اهلالل

ع��ث��م��ان��ا2 ق��وَم ي��ا ب��ي��ن��ك��م ت��ع��اَون��وا ُم��داَول��ٌة وال��دن��ي��ا ع��ث��م��اَن ق��وَم ي��ا
ب��ن��ي��ان��ا3 اإلس��الَم ج��ع��ل ق��د ف��ال��ل��ُه ب��ه ال��ج��داُر ي��ق��وى ال��ذي ال��ج��داَر ُك��ون��وا
ب��ان��ا نُ��وُره وس��ب��ي��ًال ف��ش��أنُ��ك��م دًم��ا ال��ُم��ح��ِس��ن��ي��ن ل��غ��ي��ِر ال��س��ب��ي��ُل أم��س��ى
إي��م��ان��ا4 ال��ِب��رِّ دوَن ال��ل��ُه ي��ق��ب��ل ال أف��َض��لُ��ه��ا اإلي��م��اِن ُش��َع��ِب ِم��ن ال��ِب��رُّ
ج��ي��ران��ا وب��ال��ص��ح��راء أه��ًال ب��ال��ِب��ي��ِد ي��رح��ُم��ك��م ال��ل��َه ل��ع��ل ت��رح��م��ون ه��ل
ش��ج��ع��ان��ا5 ي��ق��ُض��ون ط��رابُ��لُ��ٍس ع��ل��ى نَ��َف��ٌر ��ٍة ذمَّ أْوَف��ى ال��ل��ِه ��ِة ذمَّ ف��ي
وأب��دان��ا6 أرواًح��ا ال��ج��م��ِر ع��ل��ى ب��ات��وا ووًغ��ى ُغ��رب��ٍة م��ن َج��رح��اه��ُم س��اَل إْن
وال��ب��ان��ا7 ��ي��َح وال��شِّ ال��َغ��ض��ا ي��ب��ك��ي وذاك ُم��ح��ت��َض��ًرا ال��ب��س��ف��ور إل��ى يَ��ِح��نُّ ه��ذا

طرابلس يف املقاتلني إلعانة التربعات بها تجمع ليلة أحيَت قد املرصية األحمر الهالل جماعة كانت 1

القصيدة. هذه ذلك يف فقال عليها، إيطاليا أغارت حني العثماني الجيش من الغرب
بينهم. رصفها أي الناس؛ بني األياَم هللاُ داول من مداولة: 2

الحائط. الجدار: 3
اليشء. من الطائفة هي أو الشجرة، غصن وهي شعبة، جمع والشعب: والعطاء. الخري الربُّ: 4

يموتون. يقضون: 5
الحرب. والوغى: منهم. الجرحى أي جرحاهم: 6

بالبسفور، عنها كنَّى التي بالده إىل يحنُّ تركيٍّا منهم كان َمن أي إلخ: … البسفور إىل يحنُّ هذا 7

بالد يف ينبتان الشجر من نوعان وهما والبان، بالغضا عنها كنَّى التي بالده ُفرقة بكى عربيٍّا كان وَمن
الوفاة. حرضته َمن واملحترض: الرائحة. طيب نبات هو والشيح: العرب.



الشوقيات

وِص��ب��ي��ان��ا8 بُ��ن��يَّ��اٍت ويُ��ن��ِش��دون دي��اَره��ُم بُ��ع��ٍد ع��ل��ى يُ��ودِّع��ون
وأوط��ان��ا ِدي��َس��ت ل��ه��م أرًض��ا ي��ح��م��ون أن��ه��ُم ال��ده��ِر ه��ذا ع��ن��َد أذَنْ��بُ��ه��م
ه��ان��ا9 إذا ال��دن��ي��ا ف��ي ِع��زَّ ال وال��ِع��رُض ب��ع��َده��ُم ال��م��وف��وُر وِع��رُض��ه��م م��ات��وا
ن��س��ي��ان��ا10 ال��ده��ِر ُك��رم��اءِ ع��ل��ى أل��ق��ت ب��ك��م م��ص��ُر — ال��ق��وم ُوج��وُه وج��لَّ��ت — َق��وم��ي
أع��وان��ا11 ال��م��ل��ه��وف إل��ى وت��ن��ه��ض��ون ق��ع��دوا إن األع��وان ع��ن ت��س��أل��ون ال
وِف��ت��ي��ان��ا12 ال��داع��ي إل��ى ُك��ه��وًال ُق��م��ت��م ل��ص��ال��ح��ٍة داٍع ه��زَّك��م أُك��لَّ��م��ا
ج��ث��م��ان��ا13 واألق��واُم ال��رُّوَح ل��ك��ن��ت��ُم ك��رٍم أخ��ا إن��س��انً��ا ال��ش��رُق ر ُص��وِّ ل��و
ه��تَّ��ان��ا14 وال��غ��ي��ُث ُم��رَس��ل��ًة وال��ري��ُح ُم��ن��ص��ِل��تً��ا ال��س��ي��ُف تَ��الق��ى ُه��ِززت��م إذا
ُع��ن��وان��ا15 ن��ح��ن وُك��نَّ��ا ك��ت��ابً��ا ك��ان��ت ب��ه��ا أُش��ي��َد ال��دن��ي��ا ف��ي ال��م��ك��ارُم إذا
إن��س��ان��ا دن��ي��اك م��ن ن��ه��اَرك ف��ِع��ْش س��ح��اب��تُ��ُه أو ن��ه��اٌر ال��ح��ي��اَة إنَّ
وج��دان��ا16 ال��ق��وِم ل��ب��خ��ي��ِل أرى وال وع��اط��ف��ٍة ب��وج��داٍن ال��ك��ري��َم أرى

∗∗∗
أل��وان��ا17 ال��ل��ِه ع��ن��َد األِه��لَّ��ِة أب��ه��ى َل��ي��ل��تَ��ُه تُ��ح��يُ��ون ال��ذي ال��ه��الُل ه��ذا

وصبيانهم. بنياتهم ينشدون أي عنها؛ ويسألون يطالبونها إلخ: … بنيات ينشدون 8

موفوًرا. عزيًزا فرتكوه عرضهم، صيانة سبيل يف ماتوا أي املوفور: وعرضهم ماتوا 9

من كان وما املنادى بني معرتضة جملٌة وهذه وجوهكم، أي القوم: وجوه وجلَّت قومي. يا أي قومي: 10

يُعد فلم مرص، غري يف الكرماء من سواهم نُِيس العظيم بالخرب جاءوا ملَّا بأنهم اإلخبار وهو النداء، أجله
ِذكر. لهم

املستغيث. املظلوم وامللهوف: تقومون. وتنهضون: تسألون. ال أنتم أي تسألون: ال 11

حينئٍذ وهي الظرفية، املصدرية «ما» إىل مضافة «كل» لفظ هي وكلما لالستفهام، الهمزة أكلَّما: 12
إحدى إىل وثالثني أربع من الرجل وهو كهل، جمع والكهول: صالحة. فعلٍة أي ولصالحة: التكرار. تفيد

وخمسني.
الجسم. الجثمان: 13

. املنصبُّ والهتَّان: ِغمده. من املجرَّد املنصلت: السيف 14
عليها. بالثناء ذُِكرت أي بها: أشيد 15

القلبي. الشعور بهما يراد املولدين، استعماالت من والعاطفة: الوجدان 16
أبيض. بلوٍن الهالل رسم وسطها يف اللون حمراء وهي الرتكية، الدولة لراية اسم الهالل: 17
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األحمر الهالل

ش��ي��ط��ان��ا18 األع��الِم م��ن س��واه وم��ا َم��َل��ًك��ا ال��وَغ��ى أع��الِم ب��ي��ِن م��ن أراه
ري��ح��ان��ا19 اخ��ض��رَّ م��ات��وا ق��ي��ل إذا ح��ت��ى ُم��ش��اَك��ل��ٌة ال��َج��رح��ى م��ن ف��ف��ي��ه ق��اٍن
ُق��رآن��ا20 ل��ل��ن��اِس رف��ع��وا ك��أن��م��ا ُم��ق��ت��بَ��ٌس م��ن��ه ج��الٌل ِل��ح��اِم��ل��ي��ه
ُع��ث��م��ان��ا21 ��ي��ِب ال��شَّ ذَِك��يِّ ال��ب��ريء دُم ُغ��رَّتِ��ِه ح��ْوَل م��ن��ه اح��م��رَّ م��ا ك��أنَّ
ظ��م��آن��ا22 م��ات ق��د ال��ذي ال��ش��ه��ي��ِد ن��وُر ُح��ْم��رتِ��ِه أث��ن��اءِ ف��ي اب��ي��ضَّ م��ا ك��أن
وَم��رج��ان��ا ي��اق��وتً��ا األُْف��َق ق��لَّ��َد ق��د ل��ه ال��ع��ي��وُن ت��س��ُم��و ش��ف��ٌق ك��أن��ه
وأش��ج��ان��ا23 َوْج��ًدا ب��دا ح��ي��ُث يُ��ث��ي��ُر ُم��خ��ت��َض��ٌب ال��ُع��ش��اِق دِم م��ن ك��أن��ه
َوْل��َه��ان��ا24 َع��فَّ ��ا ل��مَّ ي��وس��َف خ��دوُد وُه��ًدى رائ��ٍع ج��م��اٍل م��ن ك��أن��ه
رض��وان��ا25 ك��فِّ ف��ي ُف��ت��َح��ت ق��د ال��ُخ��ل��ِد ف��ي زاه��ي��ٌة ح��م��راءُ وردٌة ك��أن��ه

وطهارة تنزُّهه يف كامَلَلك أي وملًكا: الحرب. يف املنشورة األعالم بني من أي الوغى: أعالم بني من أراه 18
املالئكة. واحد وهو عمله،
املشابهة. املشاكلة: 19

ومستفاد. متََّخذ ومقتبس: القدر. ِعظم يف التناهي الجالل: 20
الخليفة هو وعثمان: أبيض. ألنه الهالل رسم بها شبَّه الدرهم، قدَر الفرس جبهة يف بياض الغرة: 21

عفان. بن عثمان
الثاء. بكرس ِثنْي، واحدها ومطاويه، اليشء تضاعيف األثناء: 22
والهموم. األحزان واألشجان: . الحبُّ والوجد: ن. ملوَّ مختضب: 23

. يحلُّ ال عما كفَّ : وعفَّ الصديق. يوسف هو ويوسف: يُعِجبه. أي الرائي؛ يُروع الذي الرائع: الجمال 24
حزنًا. عقله ذهب الذي أو الحزين، والولهان:

الجنة. بأبواب موكَّل — الدين رجال يقول كما — وهو املالئكة، من رضوان: 25
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روما1

املحرتم صديقي
ِطيبة3 أو دولتها؛ يف وهي والجرس الربج ذات بابُل وكأنها باريس عن صدرُت2
مقرُّ روما4 أو النور؛ مدينة وباريس الشمس، مدينة أنها إال األول، الزمن يف
تموج الفاخر، ُمْلكها ِرفعة يف وهي والعنارص، األجناس وُمزدحم القيارص،

رأفت. بك إسماعيل األستاذ خ املؤرِّ صديقه إىل بكتاب وقدَّمها القصيدة، هذه الديوان صاحب نظم 1

وكان الصغرى، آسيا يف «بختنرص» بناها قديمة مدينٌة وبابل: وانرصفت. رجعت باريس: عن صدرت 2

طبقات، ذا كان إنه صفته يف وقالوا برًجا، ى يُسمَّ ما وهو بعض، فوق بعضها طبقات ذو عظيم ِبناءٌ بها
كل طوُل ثانية طبقٌة وفوقها قدًما، ٢٦ وارتفاعها قدًما ٢٧٢ بلغ األوىل الطبقة جوانب من كل طول
الغربي، الجنوبي الطرف إىل األوىل الطبقة فوق مائلة كانت قدًما، ٢٦ وارتفاعها قدًما ٢٣٠ جوانبها من
وكان قدًما، ٢٦ وارتفاعها قدًما ١٨٨ الثالثة طول وكان الوضع، هذا موضوعة الباقية الطبقات وكانت
الطبقات هذه من كل ارتفاع وكان ،٢٠ والسابعة ،٦٢ والسادسة ،١٠٤ والخامسة ،١٤٦ الرابعة طول
معظمه، أو السابعة الطبقة رأس تغطِّي قبة أو قنطرة هناك كانت إنه ويقولون قدًما. ١٥ األخرية األربع
الرشقي، الشمال إىل ميله أضعف ُمنحٍن، هرٌم كله ذلك من يتألف وكان أيًضا، قدًما ١٥ ارتفاعها وكان
فيه مذبٌح كله هذا فوق كان أنه ويزعمون مخصوص، لوٌن طبقة لكل وكان الغربي، الجنوب إىل وأشده
نهر هناك كان أنه عنه فيذكرون بابل جرس وأما قدًما. ١٥ ارتفاعه وكان نفيس، وفراٌش ذهبية مائدٌة
سوق كل منتهى عند باب له سوٌر النهر جانبَي من كل عىل وكان الجنوب، إىل الشمال من املدينة يشقُّ
عجائب لها ويذكرون بابل. إىل املنسوب الجرس هو واحد، جٌرس النهر هذا فوق وكان املدينة، أسواق من

وسواها. املعلقة كالبساتني أخرى،
اها سمَّ ولهذا الشمس؛ عبادة بها وكانت األزمنة، بعض يف امللك مقرَّ كانت قديمة مرصيٌة مدينٌة طيبة: 3

الشمس. مدينة
والقيارص: القديم. الزمن يف الرومان ُملك مقرَّ وكانت الزمن، هذا يف اإليطالية الدولة عاصمة روما: 4

الروم. ملوك من ملك لكل لقب وهو قيرص، جمع



الشوقيات

— باريس يف واملسلَّة — املسلَّة ذات اإلسكندريُة5 أو الزاخر؛ كالبحر باألمم
بجاللها مجدها رسير يف الشمس تُغري كمالها، وأوج سعدها ذروة يف وهي
وأسعِد أمرها، وأيمِن أقيالها، وسلطان إقبالها، إبَّاِن يف «بغداُد»6 أو وجمالها؛
قدرته، وجلَّت كلها، األسماءَ امَلعِرض» «مدينة أعطى امُلنِعم، فسبحان حالها،

واحدة. يف املدائن بعث
بتوزيع االحتفال ليلة عن صباُحه أسفر الذي اليوم يف عنها رحلُت
من كلهم يزيدون، أو ألًفا ستون منهم نالها وقد العارضني، عىل الجوائز
عرش، التاسع القرن جنازة ذلك يف شيَّعوا املخرتعني، وكبار ناع، الصُّ مشهوري
ثم مر،7 بالسَّ ت تقضَّ ليلٌة أو مرَّ نهاٌر وكأنه دفنَّاه، حتى فيها الخالئق ومىش
الُغرر واضح جيٌل أنه محاسنه من ونذكر ترابه، من األنامل ننفض انقلبنا
بنيان، أمتن عىل فيه العلُم قام والتبجيل، بالتعظيم التاريخ يذكره والتحجيل،8
رضوب من سماء أطوُل له ُرضبت واإلنسان، الحقائق بني الُحجب وُرِفعت
البحر وزمَّ بشعرة، الَربَّ فاقتاد اإلمكان، مبالغ القادر9 من واستمدَّ العرفان،
ونفذَ بحبال، السماء إىل يمدَّ أن وأوشك الجبال، وبلغ األرض وفَرق11 بإبرة،10
وركب املاء، الحروب عىل وغاص هًدى، القطب عىل ووجد املدى، النجم عىل
برصه ودخل العياء، وراَض قتَّاله وقتل 12 الداءِ ة ِرشَّ وكرس الهواء، الوقائع إىل
فضاء، إىل فضاءٍ من الحديث ونقل اء، الصمَّ اآللة وأنطق األحشاء، الجسم عىل

واملسلَّة العجيبة، بمسالتها القديم التاريخ يف مشهورة املرصية، الدولة يف الثانية املدينة اإلسكندرية: 5
قرن. نحو منذ املرصية البالد عىل أغاروا حني الفرنسيون نقلها باريس يف التي

وأيمن ملوكها. قوَّة أقيالها: وسلطان العباسية. الدولة ملك مقرَّ كانت العربي، العراق عاصمة بغداد: 6

وبركة. يُمنًا أمرها أتم أي أمرها:
الليل. حديث السمر: 7

أيًضا. الفرس قوائم يف بياض والتحجيل: الفرس. جبهة يف الدرهم قدَر بياٌض وهي ُغرة، جمع الغرر: 8
تعاىل. هللا أسماء من اسم القادر: 9

وجمعه. شدَّه إذا اليشء، زمَّ قولهم من البحر: زمَّ 10

مسالكها. وأبان فصلها الراء: بتخفيف األرض، فرق 11

منه. برء ال الذي العياء: الداء 12
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رأيتها إذا هباء، وهي َور الصُّ وحرَّك واإلصغاء، النطق بني الصلَّة انقطاع عىل
واألهواء، الطبائع14 يف وخاض الحوباء،13 رسائر ونال األحياء، جماعة حسبتها
ونظم اإلنشاء، يف إليه يُوحى فكاد ونثَر الخفاء،15 وبرح الِغطاء له فانكشف

السماء. يف وال األرض يف آية من يدَْع فلم
لهم، أُخِرج َمعِرض خرِي يف للناس «باريُس» عرَضته األستاذ أيها هذا كل

. ينقضُّ يوَم بنيانه عىل أسًفا ويا ، ينفضُّ ثم سوق من له فواًها16
حرض ما بالحضارات وتُزري الُكَرب،17 املدائن عىل الذيَل تجرُّ وهي برحتُها
الفؤاد وأداوي الخشوع، إىل النفس أردُّ لعيلِّ روما إىل وقصدت غرب،18 وما منها
كاد وحجٍر يتكلَّم يكاد أثر بني أنا وإذا فبلغتها رأى، بما اغرتاره نشوة من
القرص ذلك وأنُشد21 الجدار،20 وذا الجداَر ذا أتأمل فوقفُت يُستَلم،19 لكرامته
— والطبيعة» «التاريخ أبَوين: ابن والشعر — عر الشِّ ثار أن إىل الدار، وتلك

تقرأ. يَديك يف بها وكأني فنظمت،
وأنت الصديق، وإجالل العاِلم إكرام — األستاذ أيها — إيلَّ التوفيق أَحبُّ
أدنى التاريخ إىل هي هدية بقبول تمنُّ فهل كالهما، هذان — هللا بحمد — يل

الشعر؟ إىل منها

النفس. والحوباء: يُكتَم. الذي الرسُّ وهي رسيرة، جمع الرسائر: 13
األجسام يف السارية القوة هي وقيل اإلنسان، عليها ُجِبل التي السجيَّة وهي طبيعة، جمع الطبائع: 14

الطبيعي. كماله إىل الجسم يصل بها التي
وضح. أي الخفاء: برح 15

عىل واًها يقال: أيًضا، ع وللتفجُّ ف للتلهُّ وتكون أطيَبَه، ما أي يشء؛ كل طيب من ب للتعجُّ كلمة واًها: 16

فات. ما
كربى. جمع الكرب: 17

مىض. ما غرب: وما شأنها. ر تصغِّ أو منها تضع تُزري: 18

باليد. أو بالُقبلة ملسه الحجر: استلم 19
الحائط. الجدار: 20

أطلبه. أو عنه أسأل إلخ: … القرص ذلك أنُشد 21
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س��ب��ح��انَ��ْه م��ال��ًك��ا ل��ل��ُم��ل��ِك أن واش��َه��ْد األم��َر وش��اِه��ِد ب��روم��ا ِق��ْف
بُ��ن��ي��انَ��ْه22 ال��ُع��ال ف��ي ال��ده��ُر ه��َدَم ُم��ل��ٍك وأن��ق��اُض ال��ث��رى ف��ي دول��ٌة
ص��ول��ج��انَ��ْه23 أرى ال��ذي ال��ت��راِب ف��ي وأل��َق��ت ال��خ��ط��وُب ت��اَج��ه م��زََّق��ت
ُع��ن��وانَ��ْه24 ال��ِب��ل��ى َم��ح��ا ك��ك��ت��اٍب رس��ٍم ع��ن��َد ِدم��ن��ٍة ع��ن��َد ط��ل��ٌل
وإب��ان��ة25 ال��م��دى ع��ل��ى وض��وًح��ا ُد ت��زدا ك��ال��ح��ق��ائ��ِق، وت��م��اث��ي��ُل
وال��رزان��ة26 وق��اُره��م ه��ذا ه��ِر ال��دَّ م��ل��وُك ه��ذي ي��ق��وُل رآه��ا َم��ن
ال��م��ت��انَ��ة27 ودف��ِع ال��ِب��ل��ى أخ��ِذ ب��ي��َن وق��ص��وٍر ه��ي��اك��ٍل وب��ق��اي��ا
أرج��وانَ��ْه28 ي��َه��ْب ل��م «ي��ل��ي��وس» وب ف��ي��ه��ا ب��ال��ح��واريِّ ال��ده��ُر ع��ب��َث
َج��َري��انَ��ْه ب��ع��ده��ا ال��ده��ُر واَص��َل ك��ب��اٌر أم��وٌر ه��ن��ا ه��ا وج��َرت
م��ك��انَ��ْه29 ُم��ل��ٌك وح��لَّ ق��وٍم ُم��ل��ُك وولَّ��ى دي��ٌن وج��اءَ دي��ٌن راَح
ب��ال��ص��ي��انَ��ة30 خ��ل��ي��ق��ٍة دم��اءٍ ُق إه��را ال��ُم��ج��دُّون ��َل ح��صَّ وال��ذي
ال��ف��تَّ��انَ��ة31 ِن��يَّ��ِة ال��دَّ ذي ع��ل��ى ُس ال��ن��ا ي��ق��ت��ت��ل إالَم ش��ع��ري ل��ي��َت

الرفعة والعال: البنيان. من انتقض ما وهي النون، بضم نقض، جمع واألنقاض: الرتاب. الثرى: 22
والرشف.

الرأس. منعطفة عًصا وهو املحجن، هو الصولجان: 23
الدار. آثار من باألرض الصًقا كان ما والرسم: أيًضا. يار الدِّ آثار والدمنة: آثار. من شخص ما الطلل: 24

اإليضاح. واإلبانة: التاء. بكرس تمثال، جمع تماثيل: 25

والعظمة. الِحلم وهو واحد، بمعنًى والرزانة: الوقار 26
األصنام. بيت وإما املرتفع، البناء إما هنا وهو هيكل، جمع هياكل: 27

األقدمني. الرومان قيارصة أحد قيرص يليوس هو ويليوس: أيًضا. والناصح النارص، الحواري: 28

التي القوَّة عن كناية لحمرته، الدُم هنا به واملراد األلوان، من الحمرة هو وقيل أحمر، صبٌغ واألرجوان:
الدماء. سفك صاحبها يستحلُّ

الرومان ملك ووىلَّ النرصانية. وهو دين: وجاء النرصانية. قبل الرومان دين وهو ذهب، دين: راح 29

التاريخ. ذلك بعد الغالبني ملُك مكانه وحلَّ األقدمني،
بدل دينًا روما يف ليُحلُّوا والقتال بالحرب سعوا الذين أولئك إن أي إلخ: … املجدُّون ل حصَّ والذي 30

التي البرش دماء إراقة إال ثمرة كله ذلك من يجنوا لم ذاهب، ملك أنقاض عىل جديًدا ملًكا ويقيموا دين،
والحفظ. الصيانة تستحق

الدنيا. هي الفتَّانة: الدنيَّة 31
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ال��دي��انَ��ة32 ع��رَش ال��ُق��س��وس ُم��ل��َك ص��ار ق��ت��اًدا ل��ل��ن��ص��ارى ك��ان ب��ل��ٌد
ش��انَ��ْه ال��ب��ِريَّ��ِة ف��ي يُ��ع��لُ��ون ث��م ع��ي��س��ى آي��َة ي��م��ح��ون وش��ع��وٌب
أك��ف��انَ��ْه33 ب��ع��َده ويُ��ِع��زُّون م��يْ��تً��ا ال��روح ص��اح��َب ويُ��ه��ي��ن��ون
وف��ط��انَ��ة34 غ��ب��اوًة ت��ت��ب��ارى َخ��ْل��ٍق وأح��الُم ُق��لَّ��ٌب ع��اَل��ٌم
وال��م��ج��انَ��ة35 وال��ه��وى ال��ُح��ك��ِم ف��ي ـ��م��ة وال��ح��ك��ـ ال��ش��رائ��ِع ف��ي ال��زه��ِو روم��َة
م��ه��انَ��ة36 َم��ه��ي��نً��ا وال ِع��زٌّ ف��ي��ِك ع��زي��ًزا ت��ع��دَّى ف��م��ا وال��ت��ن��اه��ي
أوط��انَ��ْه37 يُ��ع��دُّه��ا ب��الٌد أو ق��ب��ي��ٌل م��ن��ِك يُ��م��ِس ل��م ل��ح��يٍّ م��ا
ِغ��ل��م��انَ��ْه38 ال��ورى ع��ب��ُدِك وي��رى وع��ب��ًدا م��وًل��ى ف��ي��ك ال��ن��اُس ي��ص��ب��ُح
س��ل��ط��انَ��ْه39 ال��ض��ح��ى ف��ي ال��ش��م��ُس ت��ح��ُس��ُد ع��اٍل وال��غ��رِب ال��ش��رِق ف��ي ُم��ل��ٌك أي��ن
أع��وانَ��ْه40 َوِس��ي��َع��ه��ا ويُ��ع��ط��ي ًال أع��م��ا ال��م��م��ال��َك ي��م��س��ُخ ق��ادٌر
ال��ِخ��زانَ��ة41 وأن��ِت خ��ازٌن ك��لُّ��ه��م ورع��اي��ا َج��بَ��ي��ِت��ه م��اٌل أي��ن

يجدها التي ة كاملشقَّ ا شاقٍّ صعبًا كان إليه وصولهم أن واملراد كاإلبر، شوك له صلب شجٌر القتاد: 32
وإشاكته. خرطه يف القتاد من اإلنسان

تعظيمه. يدَّعون بينما عيىس، رشيعة يخالفون أنهم قبله الذي والبيت البيت هذا يف املعنى 33
املحتل. الالم: بتشديد القلَّب، 34

الهزل. واملجانة: والفخر. والتيه والكرب الحسن املنظر الزهو: 35
فيك كان فَمن يشء، كل يف النهاية بلغت إنك أي إلخ: … عزيًزا تعدى فما النهاية. بلوغ التناهي: 36

املهانة. موجبات من يشء يُفته لم مهينًا كان وَمن العز، أسباب من يشء يُفته لم عزيًزا
أسقطت ألنك إليه؛ يلجئون وطنًا يتَّخذونها بالد وال بها، يعتزُّون عشرية أهلك لغري يكن لم أي 37

أوطانهم. عىل الجميع وغلبت والعصبيات، العشائر
السادة عزُّ األجانب عىل للعبيد وكان وعبيًدا، سادة كانوا أهلك أن يعني إلخ: … فيك الناس يصبح 38

وسلطانهم.
قوَّته. سلطانه: 39

من يكون ما واألعمال أعماًال، يحولها أي أعماًال: املمالك ويمسخ املتقدِّم. البيت يف للملك وصف قادر: 40

إليها. ومضاًفا اململكة حكم تحت البالد
جمعته. جبيته: 41
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ط��غ��ي��انَ��ْه42 أذاق��ه��م ح��ت��ى ه��ِر ال��دَّ ف��ي ط��َغ��وا ال��ذي��ن أش��راُف��ِك أي��ن
ِش��ي��خ��انَ��ْه43 َده��ى م��ا ن��ادي��ِك أي��ن ع��ل��ي��ه أن��اخ م��ا ق��اض��ي��ِك أي��ن
أح��زانَ��ْه ت��رى م��ا ال��دُّوِر وم��ن ح��زٍن آث��اَر ع��ل��ي��ِك رأي��ن��ا ق��د
ال��لُّ��ب��انَ��ة44 م��ن��ه م��رَّتَ��ي��ن ق��َض��ت ه��ل م��ص��ًرا ال��ده��ِر ع��ن واس��أل��ي أْق��ِص��ري
م��ي��زانَ��ْه45 ب��ي��ن��ه��ا ال��ِق��س��َط ج��ع��َل ش��ع��وبً��ا ال��ِع��ب��اَد َق ف��رَّ َم��ن إنَّ
روم��انَ��ْه46 ال��ورى ع��ل��ى تَ��ُردِّي ل��ن ال��ل��ي��ال��ي ب��ال��ح��داِد أف��ن��ي��ِت ه��بْ��ِك

ونشأ عداها؛ َمن عىل تسوَّدت األرشاف طائفة القديم لعهدها روما يف وكان رشيف، جمع األرشاف: 42
رين. املسخَّ العامة وفريق املسيطرين، السادة فريق هما منفصالن، فريقان الشعب يف بذلك

مجلس الدستورية النُّظم يف اآلن يه نُسمِّ ما هي وكانت الرومان، ندوة دار به املراد ناديك: أين 43
املجلس. جماعة سواه ومن منه تتألف الرجل وهو شيخ، جمع وشيخانه: أصاب. ما دهى: وما الشيوخ.

الحاجة. واللبانة: االسرتسال. عن وأمسكي الحد، هذا عند انتهي أي أقرصي: 44
العدل. القسط: 45

إلخ. … أفنيت أنك افريض أي فعل؛ اسم هبِك: 46
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وث��م��ي��ْن ال��م��ع��ان��ي ف��ي ف��ري��ٍد م��ن دف��ي��ْن ب��ب��اري��َس ك��ن��ٍز ع��ل��ى ِق��ْف
ض��ن��ي��ْن1 ِب��ِت��ربَ��ي��ه��ا ال��ده��ِر َص��َدُف ش��رٍف م��ن ج��وه��رًة واف��ت��ِق��د
ال��س��ن��ي��ْن ف��ي ت��وارت ال��ع��ه��ُد ق��ُدَم إذا ح��ت��ى ال��ث��رى ف��ي ت��وارت ق��د
ح��ي��ْن الَت ول��ك��ن ال��داُر دنَ��ِت اس��ت��ي��أس��ت م��ا إذا ح��ت��ى غ��رَّبَ��ت
ال��ح��ن��ي��ْن2 ت��ب��اري��ُح وأذاب��ت��ه ي��اق��وتَ��ه��ا ال��وغ��ى ن��اُر تُ��ِذْب ل��م
دي��ْن ل��ألح��رار األوط��اِن وه��وى ُح��رًَّة أل��ي��س��ت ت��ل��وم��وه��ا ال

∗∗∗
ال��ح��ص��ي��ْن3 ب��ال��ِح��رِز ال��ق��يِّ��ُم تُ��ْربُ��ه��ا وم��ض��ى ذُخ��ًرا ب��اري��ُس غ��يَّ��بَ��ت
ال��ن��اب��غ��ي��ْن ق��ب��َر ال��ت��اري��خ ن��زَل ب��ع��دم��ا ول��ك��ن األرَض ن��زَل
ال��وك��وْن4 ح��اَزت��ه ال��نَّ��س��ِر وُرف��اُت ��رى ال��شَّ ��اه��ا ت��ل��قَّ ال��ل��ي��ِث أع��ُظ��ُم

اإلفراد. معنى يف هنا والتثنية والنظري، اللِّدة ب: الرتِّ 1
تربيح. جمع هو أو له، مفرد ال جمع أنه عىل جه، توهُّ الشوق: تباريح 2

الحصني. املوضع الحرز: 3
أو جبل يف الطائر عشُّ وهو وكن، جمع والوكون: املثل. بها يَُرضب الفرات بجانب مأسدة الرشى: 4

جدار.



الشوقيات

ال��ُق��ي��وْن5 أي��دي ِم��ث��َل��ه تُ��ق��لِّ��ب ل��م ص��اِرٍم ب��ق��اي��ا ال��ِغ��م��ُد وح��وى
ال��ي��ق��ي��ْن6 أُسِّ ع��ل��ى ال��ش��كِّ ح��ائ��َط وبَ��ن��وا ع��ل��ي��ه ال��ن��اُس ش��يَّ��َد
ُس��ب��ي��ْن7 وراي��اٍت أم��ِس أُِس��َرت أل��ِوي��ًة ح��ْوَل��ه تُ��ح��ِص��ي ل��س��َت
أم��ي��ْن ال��َج��ف��ِن س��اِه��ُر دي��دب��اٌن ِت��ِه ُس��دَّ ف��ي وْه��ي ع��ن��ه��ا ن��اَم
َخ��دي��ْن8 ال��ي��وَم ه��و ب��األم��س ل��ك ك��اش��ٍح ع��دوٍّ م��ن وك��أيٍّ
ال��وزي��ْن9 ي��س��ق��ي��ك ب��ات ق��د ع��س��ًال ال��ه��وى ي��س��ق��ي��ك ك��ان وول��يٍّ
ظ��ن��ي��ْن10 َص��حَّ وإن ال��ودِّ ج��وه��ُر ف��اتَّ��ِه��ْم ا ودٍّ اس��ت��ك��رم��َت ف��إذا

∗∗∗
ال��َع��ري��ْن11 وِض��رغ��اُم األرض َح��َج��ُر م��س��ن��وِن��ِه ف��ي أُض��ِج��َع َم��رم��ٌر
ال��رص��ي��ْن12 ال��ش��ع��ِر ف��ي ال��ح��ك��م��ِة َروع��َة ب��ه ال��ث��اوي ه��ي��ب��ُة ج��لَّ��َل��ت��ه
م��ت��ي��ْن َخ��ل��ٍق وم��ن ن��ف��ٍس ُق��وى م��ن ت��ح��ت��ه م��اذا ال��م��رم��ُر درى ه��ل
دف��ي��ْن13 ع��ي��س��ى ه��ل األرض ف��ي اب��ح��ث��وا أج��داث��ه��م ف��ي ال��غ��ال��ون أي��ه��ا
ال��ق��ط��ي��ْن14 غ��اَل م��ا ال��رب��َع ويَ��غ��وُل رم��ُس��ُه ويَ��ب��ل��ى ال��م��يْ��ُت ��ِح��ي ي��مَّ
ح��ص��ي��ْن ح��ص��ٍن م��ن ال��م��وِت وراءَ ه��ل م��وت��اك��ُم ش��ئ��ت��ُم م��ا ��ن��وا ح��صِّ

يف كلها والغمد والوكون والرشى الحديد. صانع وهو قني، جمع والقيون: القاطع. السيف الصارم: 5
باريس. عن كنايات البيتني هذين

رفات. من القرب ضم فيما يتمثل الذي املوت هو اليقني: وأُسُّ القرب. عن كناية الشك: حائط 6

الحروب هذه يف نال ملا رمًزا قربه عىل ُوِضَعت ثم حروبه، يف نابليون غنمها التي األعالم تلك إىل يشري 7

وتوفيق. نرص من
والحبيب. الصاحب هو والخدين: العداوة. الباطن هو الكاشح: العدو 8

املطحون. الحنظل َحبُّ الوزين: 9
املتََّهم. الظَِّنني: 10

األسد. والرضغام: نابليون. به واملراد محورها، عن كناية األرض: وحجر املصقول. املسنون: املرمر 11
املقيم. الثاوي: 12

املرسف. وهو غاٍل، جمع الغالون: 13
كان. السُّ والقطني: القرب. والرمس: يزول. أي يمحي: 14
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وي��زي��ْن15 وزنً��ا ال��م��يْ��َت ي��زي��د م��ا ��ه��ا ال��سُّ ن��ال وإن ق��ب��ٍر ف��ي ل��ي��س
ال��ه��ام��دي��ْن16 ك��ب��ع��ِض ُغ��ْف��ًال ال��ث��رى ف��ي ف��نَ��ْم أو ق��ب��ًرا ال��ت��اري��َخ ف��ان��زل
ال��ُم��ن��خ��ِدس��ع��ي��ْن ف��ي ال��ت��اري��خ ت��ِج��َد ف��ل��ن ش��ئ��َت م��ا األح��ي��اءَ واخ��دَِع

∗∗∗
ال��ُم��ع��ِرق��ي��ْن17 ف��ي ��َم��ت ُق��سِّ ق��د َف��ض��ل��ٍة ِس��وى ال��َم��ج��د ح��وى ع��ص��ام��يٍّ��ا ي��ا
ال��ُم��ن��ِج��ب��ي��ْن18 خ��ي��ُر ال��ف��ض��ُل وأب��وَك أَك��َرَم��ت ق��دي��ًم��ا ال��ن��ف��ُس ��َك أُمُّ
ره��ي��ْن م��غ��م��وٌر ب��اآلب��اءِ ِج��يءَ إذا ال��ش��م��ِس أو ال��ب��دِر نَ��س��ُب
ب��ال��ش��ارب��ي��ْن ف��ع��َل��ت ق��د م��ا ُخ��بْ��ِث ع��ل��ى أزك��ى م��ا ال��خ��م��ر وأص��وُل
ِط��ي��ْن ال��ن��اِس وأص��ُل ِم��س��ٌك أص��لُ��ه ف��م��ا أص��ِل��ي اْم��ُرٌؤ ي��ق��وَل��نَّ ال
ال��ث��ائ��ري��ْن ع��قَّ ال��ث��ورِة وَل��ُد أَُم��ٌم ف��ق��ال��ت ت��ت��وَّج��َت ق��د
ِع��ي��ْن19 ال��ُم��ْل��ِك ب��ن��اِت م��ن ولِ��ُح��وٍر ل��ه م��ا ف��ق��ال��وا وت��زوَّج��َت
ع��اج��زي��ْن إال ال��ن��اُس يَ��ِع��فُّ ال اح��ت��ش��م��وا م��ا ق��َدروا ل��و ق��س��ًم��ا

∗∗∗
ال��ن��اب��غ��ي��ْن ف��ي ح��ظَّ��ه��م ي��ن��ال��وا ل��م ��ًة أُمَّ واف��ى ال��خ��ي��َر أرأي��َت
ح��ي��ْن ب��ع��َد ح��ي��نً��ا األرض ج��م��اُل ه��م ط��ائ��ف��ٍة ع��ل��ى ال��ُم��ل��ُك ي��ص��لُ��ُح
ب��ال��ُم��رَس��ل��ي��ْن ُم��ل��ئَ��ت وق��دي��ًم��ا ِق��لَّ��ِت��ه��م ع��ل��ى ال��دن��ي��ا م��َل��ئ��وا
آف��ل��ي��ْن20 ُح��س��نً��ا ي��زداُد وب��ه��م ط��ل��ع��وا م��ا ب��ه��م ال��ده��ُر ي��ح��ُس��ُن
ل��ل��ُم��ح��ت��ِذي��ْن أم��ث��ل��ًة وم��َض��وا ص��ال��ح��ًة ق��دوًة أق��ام��وا ق��د
ال��ع��اَل��م��ي��ْن21 نَ��ظ��ُم ال��ُع��م��راِن س��ب��ُب أًُس��ى وال��دن��ي��ا األس��وُة إن��م��ا

واالرتفاع. السمو يف املثل به يَُرضب الصغرى، نعش بنات من كوكب ها: السُّ 15
مجهوًال. أي غفًال: 16

األصل. العريق واملعرق: يشء. كل من البقية الفضلة: 17
كراًما. ولدت أي أكرمت: 18

النمسا. إمرباطور ابنة لويز ماري من زواجه إىل يشري 19

املوت. هنا به واملراد غروبه، النجم: أفول 20
أًُىس. وجمعها القدوة، األسوة: 21
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ره��ي��ْن22 ذُق��َت ب��ال��ذي ح��يٍّ ك��لُّ ال��ِب��ل��ى ن��دم��اَن ال��م��وِت ص��ري��َع ي��ا
ت��ح��ي��ْن23 أيَّ��اَن اآلج��اَل ت��ع��َل��ُم خ��ب��رًة ال��م��ن��اي��ا ق��ت��ِل م��ن ِك��دَت
ال��م��ه��ي��ْن ال��دوَد َخ��ي��لُ��َك أب��ادت ه��ل آج��ام��ه��ا ف��ي األُْس��ِد ُم��ب��ي��َد ي��ا
ال��س��ج��ي��ْن24 ذُلَّ ال��ث��رى ف��ي ت��ردَّى ك��م إل��ى ب��ال��ب��اب��ا ال��س��ج��ن ع��زي��ز ي��ا
ال��ج��ب��ي��ْن25 م��م��س��وَح ال��ُغ��رَِّة س��ائ��َل وان��ث��ن��ى َج��لَّ��ى ل��َك ي��وٍم ُربَّ
ال��ث��م��ي��ْن ال��ف��ت��َح وح��وى ل��ف��رن��س��ا غ��ال��يً��ا ن��ص��ًرا ال��غ��اي��َة أح��َرَز
ال��م��ال��ك��ي��ْن26 ع��ص��اَم ال��ن��ف��ِس ق��ي��ص��َر ن��اَزال ف��ي��ه األن��س��اِب ق��ي��ص��َرا
ال��ُم��ج��ِل��س��ي��ْن27 ب��أي��دي ال ب��ي��َدي��ه َم��ف��ِرِق��ِه ع��ل��ى ال��ت��اِج ُم��ج��ِل��َس
ب��ال��ُم��س��ت��ن��ِس��ري��ْن28 ال��نَّ��س��ِر واص��ط��داُم ال��ُم��ن��ت��ق��ى ك��ان «أُس��ت��رل��ت��َز» ح��ْوَل
ب��ال��الع��ب��ي��ْن ع��اب��ٍث ب��ب��ن��اٍن ف��اس��ت��ق��ب��ل��تَ��ُه ��ط��َرن��ُج ال��شِّ ُوِض��ع
ُم��س��ت��ك��ي��ْن29 وه��ذا ال��ج��م��ع ف��ي ل��ك خ��اض��ٌع ه��ذا ال��َم��ْل��ك��اِن ف��إذا
ك��م��ي��ْن ف��ي ِص��ي��دا ش��اَه��ي��ِن رأى َم��ن م��ًع��ا وال��ن��م��س��ا ال��رُّوِس ش��اَه ِص��دَت

∗∗∗
ه��ل��ي��ْن»30 «س��ن��ِت ال��ك��رى وادي م��ن أي��ن أح��الم��ه ف��ي ال��ن��ص��ِر ��ى ُم��ل��قَّ ي��ا

امليت. عن كناية البىل: وندمان الرشاب، عىل النديم الندمان: 22
ما لكثرة إنك يقول: بعد.» تُخَلق لم الصدر هذا تخرق التي الرصاصة «إن نابليون: قول إىل يشري 23

اآلجال. تحني متى تعرف أصبحت أعدائك بقتل املنايا اختربت
بالبابا. نابليون فعل ما إىل يشري 24

سبق بعد يأتونها الخيل لسوَّاس عادة الجبني: ومسح بياض. الفرس: جبني يف والغرة سبق. جىل: 25

النظري. مراعاة من كله البيت يف ما يخفى وال الرهان. حلبة يف جيادهم
نابليون، النفس: وقيرص والسلطان. للملك ُولدا وقد والنمسا، الروسيا ملَكي األنساب: بقيَرصِي يريد 26

األنساب. تسوِّده ولم نفسه سوَّد الذي وهو
ن ممَّ ألحد يَر ولم التاج، إليه م ُقدِّ يوم بيده نفسه ج توَّ الذي هو أنه إىل يشري نابليون، إىل اإلشارة 27

العمل. هذا يف ا حقٍّ له قدَّموه
نابليون. فيها انترص التي املواقع من موقعة أسرتلتز: 28

امَلِلك. هو الالم، بتسكني امللك: 29
نابليون. إليها نُفي التي الجزيرة هيلني: سانت 30
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ال��ج��ن��ي��ْن31 ب��ال��غ��ي��ِب غ��رَّك ال��ذي م��ا اب��نَ��ُه ال��م��ه��ِد ف��ي ال��ت��اِج ُم��ن��ي��َل ي��ا
وط��ي��ْن م��اءٍ م��ن ك��ال��ن��اِس إن��ه��ا أرَه��ق��تَ��ه��ا ��ٍة أُمَّ ف��ي اتَّ��ِئ��ْد
ُح��زوْن32 م��ن وأج��ازت ُس��ه��وٍل م��ن س��ل��َك��ت م��ا َم��دى ال��ري��َح أت��ع��َب
ال��ك��ن��ي��ْن33 ��بَّ ال��ضَّ تُ��ن��ِض��ُج ف��ل��واٍت إل��ى ال��دبَّ ُ يَ��ه��رأ أدي��ٍم م��ن
واألن��ي��ْن34 ف��ي��ه ال��دم��ُع وع��ل��ي��ه��ا غ��اُرُه ُم��غ��اٍر ك��لِّ ف��ي ل��ك
ال��ذاب��ح��ي��ْن35 غ��ي��ُر ال��ذِّب��َح يُ��زكِّ��ي ه��ل ب��ه��ا تَ��غ��نِّ��ي��ك ال��م��ك��ِر وم��ن
ُم��ب��ي��ْن أو غ��ن��يٍّ أو ل��ق��ِويٍّ ي��ش��ع��روا ل��م وإن ال��ن��اُس ��َر ُس��خِّ
ال��ع��اب��ري��ْن وُج��س��وُر ال��م��ع��ال��ي ف��ي ال��ُم��رت��ق��ى ث��ن��اي��ا وال��ج��م��اع��اُت

∗∗∗
ال��ش��ئ��وْن م��ي��زاَن ك��ان ب��ل��س��اٍن ال��ِب��ل��ى م��اَل ه��ل ال��ده��ِر خ��ط��ي��َب ي��ا
ال��زَّب��وْن ال��ح��رُب تُ��رَج��ُح أو ��ًة ِك��فَّ ح��رَّك��تَ��ُه إذا ال��س��ل��ُم تُ��رَج��ُح
وال��س��ن��ي��ْن ت��ج��ري ال��خ��ي��ُل ص��داه��ا ف��ي دونَ��ه��ا إال ص��وَت ال ُخ��َط��ٌب
ال��وت��ي��ْن ك��ي��ِد ف��ي ال��رُّم��ح وط��وي��ِل ال��نُّ��ه��ى م��ك��ِر ف��ي ال��ل��ف��ِظ ق��ص��ي��ِر م��ن
ال��ي��م��ي��ْن ل��غ��ِو وال ال��ق��وِل ُم��ن��َك��ِر وال واٍش وال ��اٍع وضَّ غ��ي��َر
ال��غ��اب��ري��ْن36 ف��ي أح��يَ��ي��نَ��ه س��ي��ُف��ه يُ��ح��ِي��ِه ل��م ف��ل��و أم��ث��اًال ِس��رَن

∗∗∗
ال��ف��ات��ح��ي��ْن37 وزه��َو ��ي��ِد ال��صِّ خ��ي��ل��َة واطَّ��ِرْح واخ��ش��ْع األه��رام إل��ى ُق��ْم
ال��ق��روْن وِم��ح��راِب ال��ده��ِر َح��َرِم إل��ى ت��م��ش��ي إن��م��ا ��ْل وت��م��هَّ
ال��م��س��ل��م��ي��ْن ع��ن��َد ال��طُّ��ْه��ِر ك��ال��ح��ط��ي��ِم أو ال��ق��ب��ط ع��ن��َد ك��ال��ص��خ��رِة ه��و

يل. املستقبل روما»: «ملك اه سمَّ كما أو عهده، بويل بُرشِّ يوم نابليون قول إىل يشري 31

األرض. من غلُظ ما وهو حزن، جمع الحزون: 32
جحره. يف املستور والكنني: أنضجه. اللحم: وهرأ األرض. سطح هنا: األديم 33

القدماء. عند املنصور للفاتح إكليل منه يُتَّخذ كان وقد الكروم، ورق والغار: األعداء. عىل الغارة املغار: 34
يُذبَح. ما والذبح: املدح. التزكية: 35

األضداد. أسماء من واآلتي، املايض الغابر: 36
امللوك. الصيد: 37
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ال��خ��اط��ب��ي��ْن ح��ظَّ ق��ب��َل��َك ي��ك��ن ل��م َح��َج��ٍر م��ن ِم��ن��ب��ًرا وت��س��نَّ��ْم
ح��اش��ري��ْن األوال��ي ف��ي واب��ع��ْث ل��ك ي��س��م��ع��وا ت��ولَّ��ت أج��ي��اًال وادُْع
األرب��ع��ي��ْن38 ب��ال��ق��روِن أح��اط��ت ق��د أرب��ًع��ا ك��ل��م��اٍت وأِع��ْده��ا
ال��َم��ن��وْن ص��اَب ع��س��ًال وأح��ال��ت َف��ي��ل��ًق��ا ��ت وح��ضَّ خ��ي��ًال أل��ه��بَ��ت
ال��ف��ات��ح��وْن ع��ن��ه��ا ��َر ق��صَّ غ��اي��ٌة م��ًع��ا وال��ج��ي��َش ال��ده��َر ع��َرض��َت ق��د
ال��دارع��ي��ْن39 وص��فَّ ال��دَّه��َر َص��َف��َح َم��وط��ٍن ف��ي ق��ائ��ًدا ع��ِل��ْم��ن��ا م��ا
ُم��ش��ِرف��ي��ْن ع��ل��ي��ه��م ال��م��وت��ى وت��رى ُم��ع��ت��َرٍك ف��ي األح��ي��اءَ ف��ت��رى
ي��ع��ت��ب��روْن ف��ه��ل ال��ع��ه��ُد ب��ُع��َد وإْن أَول��ى ب��ه��ا َق��وم��ي ع��ظ��ٌة
ي��س��ت��ح��وْن ال ت��اري��خ��ه��م م��ن ك��ي��ف ت��اري��ُخ��ه��ُم األه��راُم ه��ذه

∗∗∗
ال��َم��ن��وْن ص��اَدت��ك ك��ي��ف ��ْل ت��أمَّ ُق��ْم ال��ُع��ال ��ي��ِد ل��ل��صِّ ��ي��ِد ال��صَّ ك��ث��ي��َر ي��ا
ال��خ��ادع��ي��ْن وم��اءَ ال��غ��در م��ن��زَل غ��اَدرتَ��ه��ا ك��م��ا ال��دن��ي��ا تَ��َر ُق��ْم
ال��ُم��س��ت��ض��َع��ف��ي��ْن40 ِل ال��ُع��زَّ ف��ي ه��يِّ��نً��ا ال��ق��ن��ا ف��ي ع��زي��ًزا ال��ح��قَّ وت��َر
وِض��ئ��ي��ْن41 ذئ��ابً��ا ال��ن��اَس وت��َر ي��ٍد ف��وَق ي��ًدا األم��َر وت��َر
رزي��ْن رأٍي أو ال��ُم��ل��ِك ِب��ن��اء ف��ي نَ��ِزٍق ل��س��ي��ٍف ال��ع��زَّ وت��َر
ال��ُم��ص��ِل��ح��ي��ْن ب��اِع ف��وَق وف��س��اٌد ي��َزْل ل��م ونَ��ظ��ٌم ك��ان��ت س��ن��ٌن

الجنود، «أيها البواسل: جنوده ع يشجِّ الهرم قمة عىل وهو قالها التي املشهورة الجملة تلك إىل يشري 38

األهرام.» قمة من إليكم تنظر قرنًا أربعني إن
صفحاته. قلَّب الكتاب: صفح 39

الرمح. وهي قناة، جمع القنا: 40
الغنم. ئني: الضِّ 41
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تكريم1

ري��ح��اِن��ِه2 ع��ل��ى ��تُ��ه ِرقَّ ك��ال��رَّوِض ُش��بَّ��اِن��ِه إل��ى ه��ًوى ي��رفُّ وط��ٌن
ُج��م��اِن��ِه3 ي��ت��ي��ُم ق��ي��م��تُ��ه وال��ِع��ق��د ِع��ق��ِدِه وَج��وه��ُر ِح��ل��ي��ِت��ه نَ��ظ��ُم ه��م
زم��اِن��ِه4 اع��ت��داِل وم��ن ُح��س��ِن��ه م��ن دول��ًة وي��أم��ُل ب��ه��م ال��رب��ي��َع ي��رج��و
ول��س��اِن��ِه وف��ؤاِده وض��م��ي��ِره َس��م��ِع��ِه ع��ن ي��ِغ��ْب ل��م م��ن��ه��م غ��اب م��ن
أرداِن��ِه5 ش��ذى وم��ن ال��ق��م��ي��ِص ف��م��ن ب��ُق��دوِم��ه��م ��ٌر ُم��ب��شِّ أت��اه وإذا
ب��ح��ن��اِن��ِه6 ن��ج��ي��بَ��ه َخ��صَّ ك��ال��ش��ي��خ ب��ع��ط��ِف��ِه ال��ن��اف��ع��ي��ن ي��ُخ��صُّ ول��ق��د
أم��اِن��ِه وج��ل��ِب راح��ِت��ه ح��ف��ِظ ف��ي أرواَح��ه��م ب��ذَل��ه��م يَ��ن��س��ى ه��ي��ه��ات

حمزة، امللك عبد لألساتذة: أُقيَم تكريمي احتفاٍل يف االجتماعية القصيدة هذه الديوان صاحب نظم 1

شربد. فندق يف البحراوي، وعوض كامل، وإسماعيل
روضة. جمع بالنبات، ة املخرضَّ األرض والرَّوض: إليهم. يرتاح شبَّانه: إىل هًوى يرف 2

واحدته اللؤلؤ، والُجمان: له. نظري ال الذي الثمني واليتيم: بعض. إىل بعضها وضم جمعها حليته: نظم 3
جمانة.

ويأمل السنة، فصول خري وهو الربيع، مثل له يكونوا أن يرجو الوطن هذا إن أي إلخ: … الربيع يرجو 4
وزمنه. للربيع منها يكون ما واالعتدال الحسن من لها منهم، دولة له تقوم أن

هذه تأثري كان غيبتهم، من عليه قادمون بأنهم مبٌرش الوطَن أتى إذا أي إلخ: … مبرشِّ أتاه وإذا 5

وهو ردن، جمع واألردان: الرائحة. ذكاء قوة ذى: والشَّ يعقوب. أبيه يف يوسف قميص كتأثري فيه البرشى
الكم. أصل

فعله. أو قوله أو رأيه وحمد حَسبُه كُرم الولد والنجيب: به. يُفردهم بعطفه: النافعني يخصُّ 6



الشوقيات

َح��َدث��اِن��ِه7 ع��ل��ى ح��داث��تُ��ه��م وم��َش��ت وري��ِب��ِه ال��زم��اِن دوَن ل��ه وَق��ف��وا
ِف��ت��ي��اِن��ِه8 إل��ى وح��ك��م��تُ��ه��م ف��ي��ه��ا ُك��ه��ولِ��ِه أن��اُة نُ��ِق��َل��ت ش��دٍة ف��ي

∗∗∗
آذاِن��ِه ع��ل��ى ت��ن��ش��ُره ك��ن��َت م��ا ال��ُح��َل��ى م��ن ه��اِت ال��ج��م��ع خ��ط��ي��َب ي��ا ُق��ْم
َس��ح��ب��اِن��ِه9 إل��ى أش��واًق��ا واه��ت��زَّ ��ِه ل��ُق��سِّ ال��ح��ن��ي��َن أب��دى ف��َل��ط��ال��م��ا
أخ��داِن��ِه10 ع��ل��ى أث��ٍر ذو وال��م��رءُ ن��اديً��ا ل��ك ي��َزْل ف��ل��م ال��ش��ب��اَب ن��اِد
تَ��ح��ن��اِن��ِه11 إل��ى أع��نَّ��ِت��ه��ا ب��ه��وى ت��ن��ص��رْف ال��نَّ��ج��ائ��ِب ف��ي ُح��داءَك ام��ُدْد
ج��ب��اِن��ِه ِم��ث��َل ال��رأِي ال��ش��ج��اُع ل��ي��س وق��ِع��ه��ا ه��ائ��ِب غ��ي��َر ال��ن��ص��ي��ح��َة أْل��ِق
دوراِن��ِه12 م��ن ال��ق��س��َط ت��أخ��ذون ه��ل ُم��ت��ح��رٌِّك زم��انُ��ك��م ل��ل��ش��ب��اب ُق��ْل
أوث��اِن��ِه13 ع��ل��ى ال��خ��ال��ي ك��ال��ع��اَل��ِم ت��ل��ت��زم��ونَ��ه��ا األح��الِم ع��ل��ى ُق��م��ت��م
أك��ف��اِن��ِه م��ن رثَّ ق��د م��ا وال��م��يْ��َت ث��ي��اِب��ِه ف��ْض��َل ال��ح��يَّ وتُ��ن��اِزع��ون
أوط��اِن��ِه ه��وى ف��ي ي��ص��ُدُق وال��ُح��رُّ ال��ه��وى األرَض ه��ذه ص��َدق��تُ��م ول��ق��د
وج��داِن��ِه14 ف��ي ع��زَّ م��ا وف��ق��دتُ��ُم دونَ��ُه غ��اٍل ك��لَّ ب��ذل��تُ��م أم��ٌل
ل��ب��اِن��ِه15 ب��ف��رِط ويُ��ط��ِع��ُم��ك��م ع��ن��ه ب��أِس��ِه ب��ش��دِة ي��دف��ع��ك��م ال��ل��ي��ُث
بُ��س��ت��اِن��ِه وف��ي ب��أع��يُ��ِن��ه ل��ك��ْن ُم��ط��َل��ًق��ا ُح��رٍّا ال��ط��ي��َر ه��ذا وي��ري��د

الدهر. نوائب الدال): (بفتح والحدثان السن. صغر الحداثة: 7
والوقار. الِحلم األناة: 8

من وهو كذلك، خطيٌب وسحبان: ببالغته. املثل يَُرضب نجران، من عربي خطيٌب ساعدة: بن قسُّ 9

للوطن. فيها والضمري وائل،
خدن. جمع األصدقاء، واألخدان: . شابٍّ جمُع الشباب: 10

سري وهو ِعنان، جمع واألِعنَّة: الكريمة. النياق والنجائب: مسريها. يف لتنشط لإلبل الغناء الُحداء: 11
الحنني. والتحنان: الدابة. به تُمَسك الذي اللجام

النصيب. القسط: 12
للعبادة يُتَّخذ ما وهو وثن، جمع واألوثان: املايض. والخايل: النائم. يراه ما وهو ُحلم، جمع األحالم: 13

ونحوه. حجر من
به. والظفر إدراكه اليشء: وجدان 14

. اللبُّ اللبان: 15
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∗∗∗
أع��واِن��ِه م��ن َف��ْه��ي ال��ع��ن��اي��َة م��ع��ه ربُّ��ك��م وأوف��د وف��ًدا أوَف��دتُ��ُم
أرس��اِن��ِه16 ف��ي ال��ج��ه��ُل ي��ُح��ْزه��ا ل��م م��ا ط��ل��ي��ق��ٌة وال��ش��ع��وُب ح��رٌّ ال��ع��ص��ُر
وب��ي��اِن��ِه ب��ع��ل��ِم��ه ال��زم��اَن غ��َم��َر ف��تً��ى ف��ه��ل ال��ن��ب��وِغ م��ن ال��زم��اُن ف��اَض
َع��ن��اِن��ِه17 وج��ُه وْه��ي ال��ص��ن��اع��ُة أي��ن ال��غ��ن��ى ِم��ض��م��اُر وْه��ي ال��ت��ج��ارُة أي��ن
اِن��ِه18 ف��دَّ ف��ي م��ص��َر ال��ُم��ش��اِرُك أي��ن ب��م��ال��ه ال��ع��ل��وم ع��ل��ى ال��ج��واُد أي��ن
ك��ِج��ن��اِن��ِه19 أو ال��ف��ردوِس ك��خ��م��ائ��ِل ت��ح��ت��ك��م ِج��ن��اٍن ف��ي ال��زراع��ُة أي��ن
أث��م��اِن��ِه إل��ى س��اٍق ع��ل��ى ُق��م��ن��ا ُس��وِق��ِه ك��اِس��ُد ال��ق��ط��َن أص��اَب أئ��ذا
ب��ِك��ي��اِن��ِه20 ُم��ص��اِب��ه ِذك��َر أن��س��اه م��ال��ه ف��ي ُرزؤه ِل��ش��ع��ٍب َم��ن ي��ا
ُع��م��راِن��ِه21 ع��ل��ى أُب��وَّتُ��ن��ا يُ��غ��َل��ب ف��ل��م ق��ط��ٌن ي��ك��ن ول��م ك��ان ال��ُم��ل��ُك
س��ل��ط��اِن��ِه22 م��ن أي��وَب» «ب��ن��و وب��نَ��ى ع��زِِّه م��ن ش��يَّ��َدت «ال��ف��اط��م��ي��ُة»
ب��ن��ي��اِن��ِه م��ن وال��ه��رم��اِن ف��رع��وُن ُم��ل��ِك��ِه ق��واع��َد يَ��رف��ْع ل��م ب��ال��ق��ط��ِن
ب��ب��ن��اِن��ِه23 وأث��اره ب��ذك��ائ��ه ال��ثَّ��رى ن��ق��َض زارٍع ِل ب��أوَّ ل��ك��ن
إت��ق��اِن��ِه م��ن األج��ي��اُل ت��ت��ع��ج��ُب ده��ره ف��ي ص��ن��ع��ٍة ُم��ح��ِس��ِن وب��ك��لِّ

الدابة. أنف عىل يكون الزمام وهو رسن، جمع األرسان: 16
السحاب. العني): (بفتح العنان 17
الجود. الكثري الكريم الجواد: 18

نعيمها. أو الجنة والفردوس: امللتف. الكثري الشجر وهي خميلة، جمع والخمائل: َجنة. جمع الجنان: 19
يشغلهم وكاد جميًعا، املرصيون له فارتاع عظيم، كساٌد القطَن لحق قد كان إلخ: … لشعب من يا 20

ذلك. إىل يشري فهو االستقالل، قضية يف الجهاد عن أمره
آباؤنا. أبوتنا: 21

بعد مرص يف قامت التي الدول إحدى وهي الفاطمية، الدولة أو الفاطميون الخلفاء أي الفاطمية: 22
الجانب عزيزة دولتهم وكانت مرص، ففتح املغرب بالد من قِدم هللا، لدين املعزُّ سها ومؤسِّ اإلسالم،
صالح يوسف السلطان شأنًا أعظمهم وكان األيوبية، الدولة سو مؤسِّ أيًضا: أيوب وبنو السلطان. مرهوبة

األيوبي. الدين
األصابع. أطراف والبنان: للزرع. ها شقُّ أي ونقضها: األرض. به واملراد الرتاب، الثرى: 23

313



الشوقيات

ك��ي��واِن��ِه24 ع��ل��ى وارت��ف��َع��ت ال��ج��وِّ ف��ي ح��لَّ��َق��ت ن��ف��ٍس ك��لِّ ف��ي ��ٍة وب��ِه��مَّ
َص��وَّاِن��ِه25 وم��ن أوَّلِ��ك��م ن��ح��ِت م��ن ب��ن��اؤه ك��ان األخ��الِق م��ن ُم��ل��ٌك
ِت��ي��ج��اِن��ِه وم��ن ف��ي��ه��ا ع��رِش��ه م��ن واق��ب��س��وا ب��نَ��ي��ت��م إن ال��ه��ي��اك��َل ف��أتُ��وا

بالفارسية. زحل اسم وكيوان: كالحلقة. واستدار طريانه يف ارتفع إذا الطائر، حلَّق من حلَّقت: 24

شديد. الحجارة من رضب الواو): وتشديد الصاد (بفتح الَصوَّان 25
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اعتداء1

ُرك��ب��انُ��ه��ا2 ال��ب��ش��ائ��َر ودقَّ ُربَّ��انُ��ه��ا وتَ��م��اثَ��َل ن��ج��ا
ُس��كَّ��انُ��ه��ا3 ال��م��اءِ ف��ي وك��بَّ��َر ق��ي��دوُم��ه��ا ال��ج��وِّ ف��ي وه��لَّ��َل
وط��وف��انُ��ه��ا ال��خ��ط��وِب ُع��ب��اُب وان��ث��ن��ى األذى ع��ن��ه��ا َل ت��ح��وَّ
ُع��دوانُ��ه��ا4 ال��َم��ق��ات��َل وض��لَّ ال��ُم��ع��ت��دي ي��ِد م��ن «ن��وُح��ه��ا» ن��ج��ا
ُش��ك��رانُ��ه��ا ال��ُع��ْم��ُر ن��ف��د وإن ي��ن��ق��ض��ي ال ل��ل��ع��ن��اي��ِة ي��ٌد
وَرح��م��انُ��ه��ا5 ال��س��م��اءِ ل��ط��ي��ُف م��ق��ادي��ِرِه ش��رَّ األرَض وق��ى
ن��ي��رانُ��ه��ا6 ال��نِّ��ي��َل َدِت ت��ه��دَّ ف��ت��ن��ٍة م��ن ال��ك��ن��ان��َة ��ى ون��جَّ

يومئٍذ، املرصية الوزارة رأس عىل وكان حكومتها، مع للمفاوضة إنجلرتا إىل السفر زغلول سعد اعتزم 1
بني تعصف كادت فتنة رشَّ البالَد ووقى حياته، أنجى هللا ولكن النار، عليه وأطلق شابٌّ له د فرتصَّ
الشبان، من والطيش النزق ألهل ونصيحًة له، تهنئًة القصيدة هذه الديوان صاحب فنظم األحزاب،
الرُّوح بمنزلة مرص من هما اللذَين السويس، وقناة السودان بمنزلة وتذكريًا العميل، اإلصالح عىل ا وحضٍّ

الجسد. من
السفينة. ُمجري والرُّبَّان: الُربء. وقارب أقبل العليل: تماثل 2

ذنَبها. السني: بضم وسكانها، صدرها. وقيدومها: هللا. إال إله ال قال هلل: 3

يسَلم. صاحبه يكاد ال أُصيَب إذا الذي العضو وهو مقتل، جمع املقاتل: 4
تعاىل. هللا وهو السماء لَلطيِف والضمري املحتوم. األمر وهو مقدور، جمع املقادير: 5

مرص. الكنانة: 6



الشوقيات

وِع��ْق��ي��انُ��ه��ا7 ال��دم��اءِ ع��ق��ي��ُق ش��ي��ط��اِن��ه��ا ق��رِن ع��ل��ى ي��س��ي��ُل
أوط��انُ��ه��ا ف��ي��ك ُج��ِرَح��ت ف��ال ال��رج��اَل س��اءَ ُج��رُح��ك «س��ع��ُد» ف��ي��ا
إح��س��انُ��ه��ا8 ِج��ي��َدك َق وط��وَّ ب��ال��رَّاح��تَ��ي��ِن ال��ع��ن��اي��ُة وَق��ت��َك
ثُ��ع��ب��انُ��ه��ا9 ن��ابَ��ي��ِه يُ��ل��ِق ف��ل��م س��اَوَرت��َك إذ ال��ل��ُه أبَ��ى م��ن��اي��ا
«ع��ث��م��انُ��ه��ا»10 ك��أن��ك زك��يٍّ��ا أن��ِف��ه��ا ف��ي األرُض دَم��َك ح��َوت
ق��رآنُ��ه��ا ق��م��ي��َص��ك ك��أن ال��ق��م��ي��ِص ف��ي آلث��اره ��ت ورقَّ
وأع��ن��انُ��ه��ا11 ال��س��م��اءِ ن��واح��ي ف��ي��َك األرُض ِري��َع��ت ك��م��ا وِري��َع��ت
«َس��ح��ب��انُ��ه��ا»12 ال��م��ن��اب��َر وأخ��ل��ى األم��وِر «ع��م��ُرو» ُغ��يَّ��َب ُزْل��َت ول��و

∗∗∗
غ��ض��ب��انُ��ه��ا13 ال��س��ري��رِة ُم��ث��اُر ي��اِف��ٌع ِغ��رٍَّة ع��ل��ى رم��اَك
وأض��غ��انُ��ه��ا14 ال��ن��ف��وِس م��ي��وُل األم��وِر ب��أه��ِل أح��اط��ت وِق��ْدًم��ا
إي��م��انُ��ه��ا15 ن��ف��ِس��َك دوِن وم��ن ال��ص��ف��وِف ب��ي��َن ن��ف��َس��ك ��َس ت��ل��مَّ
وس��ل��ط��انُ��ه��ا األم��وُر وت��أب��ى ش��اءَه��ا ك��م��ا األم��وَر ي��ري��ُد
وأح��ي��انُ��ه��ا16 األم��ور م��ص��ي��ُر ال��ق��ي��ص��َري��ِن ق��ه��َر ال��ذي وع��ن��َد

والعقيان. العقيق حمرتها يف تُشِبه التي الدماء أي الذهب؛ العقيان: 7
العنق. والجيد: الكف. وهي راحة، تثنية الراحتان: 8

عليك. وثبت وساورتك: املوت. وهي منيَّة، جمع املنايا: 9
ويف القرآن يتلو جالس وهو ُقِتل الراشدين، الخلفاء ثالث عفان، بن عثمان الخليفة يريد عثمانها: 10

املصحف. حجره
نواحيها. السماء: وأعنان الزاي. بتشديد فزِّعت، ريعت: 11

عربيٌّ خطيٌب وسحبان: العاص بن عمرو وهو وفطنته، بحذقه األمور ف ُمرصِّ أي األمور: عمرو 12

وائل. بني من مشهور
أمره. من اإلنسان ه يُرسُّ ما والرسيرة: البلوغ. وناهز ترعرع َمن أو العرشين، راهق َمن اليافع: 13

األحقاد. األضغان. 14
أخرى. بعد مرة تطلَّبها نفسك: تلمس 15

أو طالت األزمان، لجميع يصلح مبهم وقٌت إنه وقالوا حني، جمع وأحيانها: مرجعها. األمور: مصري 16

قهرهما. الذي هو تعاىل وهللا اإلسالمي، الفتح حني الُفرس وملك الروم ملك والقيرصان: قرصت.
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اعتداء

ل��ق��م��انُ��ه��ا17 ال��رُّش��َد ��َره ل��ب��صَّ ال��ح��ي��اِة دروَس يُ��س��اِب��ْق ل��م ول��و
ووج��دانُ��ه��ا18 ال��ن��ف��وِس ش��ع��وُر يَ��ُح��وُل ع��ل��ي��ه��ا ال��ل��ي��ال��ي ف��إن
وُخ��وَّانُ��ه��ا19 ال��ع��ه��وِد ُرع��اُة يَ��ب��ي��َن ح��ت��ى ال��ده��ُر وي��خ��ت��ل��ف

∗∗∗
ِول��دانُ��ه��ا20 ب��ال��ن��اِر وي��ل��ع��ُب ال��س��الِح ب��ح��دِّ ي��ل��ه��و م��ص��َر أرى
ِغ��ل��م��انُ��ه��ا ال��س��ي��اس��َة يُ��ج��ي��ُل ال��ع��ق��وِل م��ج��اِل ب��غ��ي��ِر وراَح
ُع��م��رانُ��ه��ا ال��ق��وِل ه��م��ُة وال ال��ب��الُد ع��ل��ي��ه ت��ح��ي��ا ال��ق��ت��ُل وم��ا
وأع��وانُ��ه��ا أخ��رى وتُ��ق��ِب��َل دول��ٌة ت��ن��ق��ض��ي أن ال��ُح��ك��ُم وال
أرك��انُ��ه��ا ت��ش��ت��دُّ وب��ال��ع��ل��ِم ال��ب��الُد ت��ق��وى ال��ج��ي��ِش ع��ل��ى ول��ك��ن
وإت��ق��انُ��ه��ا ال��ف��ن��وُن وأي��ن ال��ع��ل��وُم وأي��ن ال��ن��ب��وُغ ف��أي��ن
ش��ب��انُ��ه��ا21 ال��ش��ي��َب ق��ت��َل إذا ال��ب��الِد ح��ظُّ ال��ُخ��ْل��ِق م��ن وأي��ن
خ��س��رانُ��ه��ا ال��ُخ��ْل��ِق ف��ي ك��ان إذا ال��رج��اِل ق��س��ُط ال��رِّب��ِح م��ن وأي��ن
ش��أنُ��ه��ا م��ا ال��م��دارُس وأي��ن ُخ��ط��بُ��ُه م��ا ال��ُم��ع��لِّ��ُم وأي��ن
ُرع��ي��انُ��ه��ا22 اإلبْ��ِل ع��ن ون��اَم ال��ُح��داُة ب��ال��نِّ��ي��اق ع��ب��ثَ��ت ل��ق��د
أش��ج��انُ��ه��ا ن��ف��س��َي وت��أخ��ذُ أق��وُل ف��ي��م��ا أن��ظ��ُر ال��ُخ��ْل��ِق إل��ى

∗∗∗
أي��م��انُ��ه��ا23 م��ن��ك ام��ت��ألْت ق��د ال��ب��الِد أم��ي��ُن أن��ت «س��ع��ُد» وي��ا

املثل. به يَُرضب وهو كلقمان، هو َمن أي لقمانها: 17
الزمن. بميض يتغري ووجدان ميول من للنفوس يكون ما أن واملراد ويتبدَّل. يتحوَّل أي يحول: عليها 18

خائن. جمع وخوانها: راٍع. جمع لها، الحافظون العهود: رعاة 19

وليد. جمع بيان، الصِّ الولدان: 20
البالد شبان كان إذا أنه واملعنى الفاضلة. السجية عىل اآلن ويغلب والسجيَّة، والدِّين املروءة الخلق: 21

النافع. الخلق من لها حظَّ فال شيبها، يقتلون
سريها. يف لتنشط لإلبل يغنِّي َمن وهو حاٍد، جمع الُحداة: 22

أمني أنك ظنها ُحسن إليه بلغ فيما تأكََّدت أنها واملراد اإلنسان، يَدي إحدى وهي يمني، جمع أيمانها: 23
يده. يف يكون مما اإلنسان يتأكَّد كما عليها،
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س��وادنُ��ه��ا24 م��ص��َر م��ن ويُ��ب��تَ��َر ال��ق��ن��اُة تُ��َق��دَّ أن ت��رت��ض��ي ول��ن
ِت��ب��ي��انُ��ه��ا25 ب��ُم��ع��ِي��ي��ك ول��ي��س ك��ال��ص��ب��اِح ف��ي��ه��م��ا ��تُ��ن��ا وُح��جَّ
وخ��ل��ج��انُ��ه��ا26 ال��ري��اِض ع��ي��وُن وس��وادنُ��ه��ا ال��ري��اُض ف��م��ص��ُر
وش��ري��انُ��ه��ا27 ال��ح��ي��اِة وري��ُد ول��ك��نَّ��ُه م��اءٌ ه��و وم��ا
إن��س��انُ��ه��ا28 ال��ع��ي��َن ��َم ت��مَّ ك��م��ا ي��ن��اب��ي��ُع��ُه م��ص��َر ��ُم تُ��ت��مِّ
وج��ي��رانُ��ه��ا م��ص��َر ع��ش��ي��رُة ع��ذْبُ��ُه ج��رى م��ن��ذ وأْه��لُ��وه
وأق��ط��انُ��ه��ا ��ِرك��اُت ال��شَّ ه��ي تُ��ُه ف��ِع��الَّ ال��ش��ري��ُك وأم��ا
ف��رس��انُ��ه��ا29 ن��ح��ن خ��َل��ت وخ��ي��ٌل أوزاُره��ا ن��ح��ن م��َض��ت وح��رٌب
ع��ن��وانُ��ه��ا ال��ح��قُّ ال��ب��اط��ِل م��ن ب��م��ج��م��وع��ٍة أت��اَك َم��ن وك��م
وت��ه��ت��انُ��ه��ا30 «ن��ي��ان��زا» وف��ي��ُض ال��غ��زاِل ب��ح��ُر «ال��َم��ن��ِش» م��ن ف��أي��ن
ح��ي��ت��انُ��ه��ا31 ال��ب��رِد م��ن ي��م��وُت ��ٍة لُ��جَّ م��ن ال��ت��م��اس��ي��ُح وأي��ن
ش��ي��ط��انُ��ه��ا َق��رنَ��ي��ه يُ��ح��رِّك ألم��وال��ه��م رءوٌس ول��ك��ْن
بُ��ره��انُ��ه��ا وال��ظُّ��ْف��ِر ال��ن��اِب م��ن ال��س��ب��اِع ك��دع��وى ال��ق��ويِّ ودع��وى

الضياع. بمعنى هنا: والبرت، القدُّ 24
بمعجزك. أي بمعييك: وليس 25

ماءها، منها تستقي التي والخلجان كالعيون والسودان: وجمالها. نرضتها يف كالرياض أي الرياض: 26

عنها ُفِصل إذا وتبور مرص تقفر كذلك والخلجان، العيون عنها انقطعت إذا وتقفر الرياض تجفُّ فكما
السودان.

من الدَم يحمل الذي العرق والرشيان: الحياة. بها ترتبط التي األوردة من العنق يف ِعرق الوريد: 27
القلب.

سوادها. يف تُرى التي الدائرة العني: وإنسان ينبوع. واحدها املاء، عيون الينابيع: 28
السالح. وهو وزر، جمع أسلحتها، أوزارها: 29

فروع أحد الغزال: وبحر جنوبًا. وفرنسا شماًال إنجلرتا بني ألوروبا، الغربي الشمال يف بحر املنش: 30
النيل. منها يخرج التي الثالث البحريات إحدى ونيانزا: السودان. يف األبيض النيل

اإلنجليز وبالد السودان بني ا جدٍّ بعيدٌة االتصال وعدم التقاطع مسافة إن أي إلخ: … التماسيح وأين 31

مائها. يف الحيتان تموت وتلك مائه، يف التماسيح تعيش فهذا طبيعتهما؛ بني التناقض بقدِر
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آمون توتعنخ

ال��غ��اب��ري��ن��ا1 ال��ق��روِن أح��ادي��َث خ��بِّ��ري��ن��ا «يُ��وَش��َع» أخ��َت ي��ا ِق��ِف��ي
ت��ع��َل��م��ي��ن��ا2 م��ا ُدوالِت��ه��م وم��ن ع��ل��ي��ن��ا َم��ص��اِرع��ه��م م��ن ��ي وُق��صِّ
أج��م��ع��ي��ن��ا3 ال��ق��ب��ائ��َل ن��س��َب وَم��ن ط��رٍّا األخ��ب��اَر روى َم��ن ف��ِم��ث��لُ��ك
ال��ط��ع��ي��ن��ا4 األرض ع��ل��ى نُ��ح��ص��ي وال َق��ْرٍن خ��ض��ي��َب ال��س��م��اءِ ف��ي ل��ِك ن��رى
ط��ح��ون��ا5 َرًح��ى ال��َم��ش��ي��ِب ع��ل��ى وُدرِت ن��اٍر ش��واَظ ال��ش��ب��اب ع��ل��ى م��ش��ي��ِت

الشمس، واستيقافه السالم عليهما موىس فتى نون بن يوشع قصة إىل أشار وقد للشمس، الخطاب 1
فراغه قبل تغيب أن خاف للغروب الشمس أدبرت ا فلمَّ الجمعة، يوم الجبَّارين قاتَل يوشع أن ُروي فقد
وقد قتالهم، من فرغ حتى الشمس له فردَّ تعاىل، هللا فدعا فيه، قتالهم له يحلُّ فال السبت ويدخل منهم،

بقوله: القصة هذه إىل مطروح ابن ملَّح

موضِع كلِّ من األفُق فأضاء دًجى بَدت إذ املليحة أنَس ال أَنَس وما

يوشِع آيَة أوتيت قد وأنَي أرشقت الشمس أنها نفيس فحدَّثُت

املاضية. األجيال الغابرون: القرون
جمع ودوالتها: مهالكهم. ومصارعهم: اْلَقَصِص﴾. أَْحَسَن َعليَْك نَُقصُّ ﴿نَْحُن ومنه: حدِّثي، : قيصِّ 2

بدواهيه. أي بدوالته؛ الدهر جاء يقال: اهية، الدَّ وهي ففتح، بضم دولة،
أنسابها. ذكر القبائل: ونسب شيئًا. منها ترتك أن دون من جميًعا طرٍّا: 3

املطعون. والطعني: الشمس. حاجب والقرن: بالخضاب. ن امللوَّ الخضيب: 4
النار. ُدخان والكرس: بالضم 5



الشوقيات

وت��ه��دم��ي��ن��ا6 ال��ح��ي��اة وتَ��ب��ن��ي��َن وال��م��ن��اي��ا ال��م��وال��د تُ��ِع��ي��ن��ي��َن
ال��ج��ن��ي��ن��ا7 وت��ن��ت��ظ��ر َول��دوا وم��ا بَ��ِن��ي��ه��ا أك��َل��ت ِه��رًَّة ل��ِك ف��ي��ا

∗∗∗
«أم��ون��ا»8 ن��زع��وا أن��ه��م ِل��يَ��ه��ِن��ِك «أم��وٍن» بَ��ن��ي ال��م��ال��ك��ي��َن أأُمَّ
«األم��ي��ن��ا»9 ق��طُّ ل��ه ت��ل��دي ول��م ال��دواه��ي «ال��م��آم��ي��ن» ل��ه ول��دِت
ُم��ض��لَّ��ل��ي��ن��ا ِج��دُّ ال��ن��اُس وح��ي��َن ل��ي��ٌل األرُض ح��ي��َن ��ْه��َب ال��شُّ ف��ك��ان��وا
«أث��ي��ن��ا»10 ق��ب��َس��ت أن��واره��م وم��ن «روم��ا» األرض ف��ي ب��َم��ن��اِره��م م��َش��ت
��ب��ي��ن��ا11 ُم��ح��جَّ ال��م��ل��وِك» «وادي ع��ل��ى أق��ام��وا ب��ال��وادي ال��ده��ِر م��ل��وُك
��دي��ن��ا12 ُم��ص��فَّ ال��م��ل��وُك ل��ه تُ��س��اُق وك��ان��ت م��ن��ه��م ��ٍد ُم��ص��فَّ ف��ُربَّ
ره��ي��ن��ا ج��وان��ِب��ه ع��ل��ى وح��لَّ َق��ي��ٍد ب��غ��ي��ِر ال��ت��راب ف��ي ت��ق��يَّ��َد
ُم��ن��ِط��ق��ي��ن��ا13 ل��ل��ح��ج��ارة أَل��ي��ُس��وا ف��ي��ه��م ��ح��ُر ال��سِّ ك��ان ال��ل��ه ت��ع��ال��ى

املوت. وهي منيَّة، جمع املنايا: 6
الرحم. يف دام ما الولد والجنني: أوالدها. تأكل ألنها الهرَّة.» من «أَعقُّ املثل: يف ويقال القطَّة، الهرَّة: 7

إحدى أو ألبيه، رشعية زوجًة ه أمُّ كانت هل املؤرخون: واختلف «آمون»، أُمِّ إىل إشارة أشبهه، أباه: نزع 8
آمون» عنخ «توت أن إال ألبيه، رشعية زوجًة ه أمُّ كانت َمن إال امُللَك يتوىل أال عادتهم من وكان رساريه؟

آتون. خون امللك بابنة زواجه بواسطة امللك توىلَّ
وعلًما وِحلًما حزًما العباس بني أفضل كان ألنه املأمون؛ اختار وقد واملأمون، األمني للخليفتنَي: إشارة 9
التي كالصفات امللك يف صفاتهم وكانت ملوًكا، صاروا أبناءً له ولدت أي وشجاعة؛ وهيبًة ودهاءً ورأيًا

املأمون. يف عرفناها
الغابرة األمم أخذته ما إىل إشارة وفيه اليونان. عاصمة وأثينا: أخذت. وقبست: إيطالية. عاصمٌة روما: 10

والحضارة. العلوم من املرصيني عن
هضاٌب وهو تقريبًا، ساعة نصف مسري عىل باألقرص للنيل الغربي الشاطئ إىل هو امللوك: وادي 11

العناية يف يبالغون كانوا وقد بعدها، وما عرشة الثامنة األرسة من مرص فراعنة امللوك مقابر بها صلبة
الوصف. يفوق حدٍّ إىل وإتقانها بها

والسوقة. امللوك فيه يتساوى مقام وهو األخري، مقرِّهم يف مرص فراعنة يصف مقيدين، دين: مصفَّ 12

عظمة عىل يدلُّ ما األبنية من أنشئوا أنهم ويريد الحجارة، أنطقوا الذين هم أليسوا أي منطقني: 13

بنى ما أعجب من وهما الجيزة، بجانب القائمان الهرمان األبنية وأشهر معناه، عىل النطق داللة شأنهم
تواىل وقد وهندستها، العمارة بفنِّ قاطبة األمم أعلم كانوا القدماء املرصيني أن عىل دليٌل وفيهما البُناة،
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آمون عنخ توت

ُم��خ��لَّ��دي��ن��ا اآلب��داِت وراءَ وراح��وا ي��ب��ق��ى م��ا ي��ب��ن��ون غ��َدوا
ال��م��ت��ي��ن��ا وال��َخ��ل��َق اإلت��ق��اَن ل��ه��ا أع��دُّوا ل��م��أث��رٍة ع��م��دوا إذا
ال��ج��اه��ل��ي��ن��ا ِش��ف��اِه م��ن وتُ��ؤَخ��ذُ ��ى تُ��ل��قَّ م��رت��ب��ًة ال��ُخ��ل��ُد ول��ي��س
ب��ق��ي��ن��ا َم��ص��اِدُره��ا ذه��بَ��ت إذا ك��ب��اٍر ِه��َم��ٍم ُم��ن��ت��ه��ى ول��ك��ن
وال��ف��ن��ون��ا ال��ص��ن��ائ��َع ف��ي��ن��ت��ظ��ُم ي��س��ري ح��ي��ن ال��ع��ب��ق��ري��ة وس��رُّ
ال��ح��اك��م��ي��ن��ا خ��ي��ُر ال��ت��اري��ِخ إل��ى ت��ن��اَه��ت إذا ال��رج��ال وآث��اُر
ط��ن��ي��ن��ا14 َم��س��ام��ِع��ه��ا ف��ي وت��رُك��ك ث��ن��اءً ال��دن��ي��ا ف��ِم م��ن وأْخ��ذُك
بَ��ِن��ي��ن��ا15 إل��ى ال��غ��ل��وُّ ُح��بَّ ف��ق��د غ��ال��ي ��ي��ِد ال��صِّ بَ��ِن��ي��ك ف��ي ف��غ��اِل��ي
ال��ط��ام��ح��ي��ن��ا16 ال��ش��ب��اِب ف��ي وبُ��وِرك ف��ي��ه��م خ��ي��َر ال ُق��نَّ��ٌع ش��ب��اٌب
َس��ن��ي��ن��ا17 س��ب��ي��ب��ِت��ه ف��ي ل��ع��رِش��ك ِص��ن��ًوا ك��ان ب��ع��رٍش ف��ن��اِج��ي��ه��م
وال��س��ف��ي��ن��ا18 ال��ك��ت��ائ��َب ق��وائ��ُم��ه وك��ان��ت ِح��ل��ي��تَ��ه ال��ع��زُّ وك��ان
و«م��ي��ن��ا»19 «خ��وف��و» خ��رزات��ه وم��ن س��ي��ت��ي» «اب��ُن ف��رائ��ده م��ن وت��اٍج

يشء «كل الحكماء: أحد قال السحاب، وهطل الرياح وعصف الحوادث مرُّ منهما ينَل فلم عليها الدهر
منها.» عليه يُخىش الدهر فإن األهرام، إال الدهر عليه يُخىش
ذلك. ونحو والناقوس والطست الذباب صوت الطنني: 14

وشماًال. يمينًا زهوه من يلتفت وال وعجبًا، كربًا رأسه يرفع الرجل وهو أصيد، جمع الصيد: 15
املعايل. طلب يف املتفانون والطامحون: بلغوا. ما وراء شيئًا يطلبون ال قانعون أي ُقنَّع: شباٌب 16

سنِّك. يف يكون َمن السني): (بفتح والسنني واالبن. الشقيق األخ الصنو: 17
الجيش. وهي كتيبة، جمع الكتائب: 18

مرص ملوك أعظم كان ألنه باألكرب؛ ب ويُلقَّ بسوزسرتيس، املعروف الثاني رمسيس هو سيتي: ابن 19
يوجد يكاد ال حتى العمارات، وتزايدت املرصية اآلثار فيها وكثرت حكمه مدَّة وطالت وقوة، ُسلطًة
حياة يف صغريًا امُللك وويل ورسمه، اسمه وعليه إال املشهورة والعمائر القديمة اآلثار من أثر النيل بوادي
إىل جيش يف فأرسله األهوال، اقتحام يعلِّمه أن أبوه وأراد والحماسة، الشجاعة عىل تربَّى وقد والده،
حارب ثم عظيمة، حروٌب وله الطاعة، تحت أدخلها حتى فغزاها سنني، عرش عمره وكان الشام، بالد
مدائح ِعدَّة فيه وله املرصي، الشاعر بنتاءُور أيامه يف وكان الشمالية، آسيا يف وبخاصة فتوح جملة يف
شوًطا عهدهم يف مرص بلغت الذين الفراعنة امللوك من و«مينا»: «خوفو» وإقدامه. شجاعته بها يصف

األهرامات. الخالدة آثارهما ومن املدنية، يف بعيًدا
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يَ��دي��ن��ا20 أن ال��ح��وادث ف��ي ��َع ت��رفَّ وأن��ًف��ا َص��َع��ٌر ب��ه ا خ��دٍّ ع��ال
ال��ق��ط��ي��ن��ا21 ج��ل��دوا أو األُج��راءِ ع��ل��ى وج��اروا ظ��ل��م��وا ب��ق��ائ��ٍل ول��س��ُت
األول��ي��ن��ا22 ب��ال��ك��م��اِل نُ��ط��اِل��َب ح��ت��ى ال��ن��ق��َص نُ��َوقَّ ل��م ف��إن��ا
ص��ح��ي��ن��ا23 ب��ه��ا ال��ح��دي��ُد أك��َل وك��م أم��ٍس ب��ن��ُت إال «ال��ب��س��ت��ي��ُل» وم��ا
��ري��ن��ا24 ُم��س��خَّ أم��ِس ال��ن��اُس ب��ن��اه��ا وط��ال��ت ع��زَّت ِب��ي��ع��ٍة وُربَّ��َة
ع��ي��ون��ا25 ب��ه��ا ال��ق��س��وُس س��َم��َل وك��م «ع��ي��س��ى» ال��ُع��ْم��ِي ل��ش��اف��ي ُم��ش��يَّ��دٍة

∗∗∗
ال��ُم��ت��ط��وِّل��ي��ن��ا26 آل��ه ب��ِح��ل��ي��ِة ت��ح��لَّ��ى َم��ن ِم��ث��لُ��ك ال��ل��وردات» «أخ��ا
«ك��رن��ارف��ون��ا»27 م��ن ال��َم��ج��ِد ف��روُع ع��ل��ي��ه ن��ب��تَ��ت ال��ذي األَص��ل ل��ك

وكربًا. تهاونًا الناس إىل النظر عن بخدِّه الرجل يميل أن والصعر: التاج. ذلك أي ا: خدٍّ عال 20

يظلمون كانوا الفراعنة امللوك أن يزعمون الذين املؤرخني بعض يجاري ال إنه أي الخدم. القطني: 21
األبنية. تلك إنشاء يف روهم ليسخِّ الخدم ويجلدون األُجراء،

منه. نُحَفظ لم أي النقص: نوقَّ لم 22
هذا ويف ١٤٦٩م، سنة فرنسا ملك الخامس شارل عهد إىل إنشائه تاريخ يرجع سجن البستيل: 23
فيلسوٌف فيه هلك فكم االستبداد، أيام العذاب أنواع أشدَّ فرنسا يف والفضل العلم رجاالت ذاق السجن
حيٍّا فدخله بالده لخري عمله عليه جنى سيايس من وكم كبري، ُمصِلٌح املظلمة جدرانه بني وفِنَي عظيم،
العسف ومعهد الظلم، ُمستَقرَّ وعدُّوه «البستيل»، واسم «البستيل» الفرنسيون ذكر وقد ميتًا. وفارقه
أصوله، واقتلعوا فهدموه «البستيل»، غرضهم أول كان حتى حكومتهم عىل يثورون يكادوا فلم والقسوة،
الظلم عىل ة األمَّ لغلبة إشارًة الآللئ؛ أمكنة يف بها يتحلَّني عقوًدا النسوة فجعلها أحجاره فتات وأخذت
تمثال البناء هذا مكان اليوم أُقيَم وقد ١٧٨٩م، سنة يوليو ١٤ يف أخذه وكان الظاملني، من وانتقامها

اآلن. إىل بِذكره يحتفلون الفرنسيون يزال وال الحرية،
أجرة. بال عملهم ُكلِّفوا أي رين: ومسخَّ النصارى. معبد الباء): (بكرس البيعة 24

وقلعها. محماة بحديدة فقأها العني: سمل 25

الخميس ليلة َسحِر يف بالقاهرة وفاته وكانت الكنوز، إىل اهتدى الذي كرنارفون اللورد امُلخاَطب 26
أخذت حتى يوًما عرش خمسة فُطبِّب بعوضة، ته عضَّ قد وكانت الكونتنتال، بفندق ١٩٢٣م سنة أبريل ٥
بها أُصيَب التي الرئة ذات احتمال عىل يقَو لم ولكنه العضة، هذه من أصابه الذي التسمم أعراض تزول

والسعة. الغنى أصحاب املتطولني: به. فأودت
املجد. يف القديمة إنجلرتا بيوتات من أنه وذلك إلخ: … األصل لك 27
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ال��م��ال��ك��ي��ن��ا28 س��يُ��ف��ن��ي أو س��يَ��ف��ن��ى م��اٍل وك��لُّ يُ��َع��دُّ ال وم��الُ��َك
ال��ك��اس��ب��ي��ن��ا29 َم��ج��َد وج��دَت ف��ك��ي��ف َم��ج��ٍد ت��ل��ي��ِد ك��لِّ َم��ذاِق وج��دَت
ي��ن��ط��وي��ن��ا30 ال س��ؤدٍد ص��ح��ائ��َف م��ص��ٌر ف��ج��َزت��َك ص��ف��ائ��ًح��ا ن��ش��رَت
ال��ُم��ب��ي��ن��ا31 ال��ف��ت��َح ل��ك ف��ت��َح��ت ف��ق��د ك��ن��وًزا ل��ه��ا ف��ت��ح��َت ق��د ت��ُك ف��إن
ق��ري��ن��ا32 ب��ه رِض��ي��َت ل��و ت��م��نَّ��ى إال األرض ف��وَق «ق��اروُن» ف��َل��ْو
ال��س��ال��ك��ي��ن��ا ي��ك��دُّ وع��ادتُ��ه س��ه��ًال ع��ل��ي��ك ك��ان ال��ُخ��ل��ِد س��ب��ي��ُل
ال��ُم��ح��نَ��ِق��ي��ن��ا33 ل��ل��غ��ض��اِب ف��ع��ذًرا ع��ت��بً��ا وس��م��ع��َت ت��ن��كُّ��ًرا رأي��َت
آلخ��ري��ن��ا34 ي��ئ��وَل أن نُ��ح��اذُر تُ��راٌث وأع��ُظ��ُم��ه��م أبُ��وَّتُ��ن��ا
ل��ل��ن��اه��ب��ي��ن��ا35 نُ��ه��ب��ًة وي��ذه��َب َض��ي��ٌم ع��ل��ي��ه ي��ح��لَّ أن ون��أب��ى
ال��ظُّ��ن��ون��ا36 تُ��ِث��ِر ل��م ص��رَّح��َت ول��و ظ��نٍّ ك��لُّ ح��وَل��ك ف��ح��اَم س��ك��تَّ
ال��ُم��رِج��ف��ي��ن��ا37 ف��ي ح��ي��ل��ٌة ل��ك وم��ا وج��ه��ٍر س��رٍّ ف��ي ال��ن��اُس ي��ق��ول

فدان. ألف اإلنجليز بالد يف يملك فهو إلخ: … يُعدُّ ال ومالك 28

منذ بدأها فقد امللوك؛ وادي يف والتنقيب الحفر أعمال يف استمراره إىل إشارة إلخ: … مذاق وجدت 29

من قرن منذ العلماء عليها عثر التي اآلثار بني أثر أعظم إىل اهتدى حتى يَزل ولم سنة، عرشة ست
يف الثمني الكنز هذا إىل اهتداؤه وكان ِذكره، ورفعة اسمه، خلود الجليل العمل هذا له ضمن وقد الزمن،
حجارة والصفائح: السادس. رعمسيس مدفن تحت ِطيبة ملوك مدافن ويف ١٩٣٢م، سنة نوفمرب أواخر

القبور.
القبور. حجارة الصفائح: 30

الوجود. القليلة الغالية والآللئ املثال، النادرة الثمينة التحف من العظيم الكنز هذا حواه ما إىل إشارة 31
الغنى. يف املثل به يَُرضب عظيمة، كنوز صاحب كان رجل قارون: 32

بشًعا. لقاءً لقيني فالن يل تنكَّر األساس ويف يكرهها، حاٍل إىل ه ترسُّ حاٍل عن الرجل تغريُّ التنكُّر: 33
الغيظ. مألهم الذين واملحنقون:

اللورد أن من الصحف، ونرشته يومئٍذ قيل ما إىل إشارة وفيه املرياث، اث: والرتُّ آباؤنا. أي أبوتنا: 34
وعقدها. امللكة تاج بينها تحف، من الكنز يف ما أغىل خفيًة أخذ كرنارفون

الحني. ذلك يف الربقية األنباء روت كما نهبًا بذهابه اث الرتُّ ذلك يُظَلم أن نأبى أي الظلم. الضيم: 35
الشبهات فلحقتك نفيه، عن سكوتًا منك القى وشاع قيل الذي إن أي إلخ: … حولك فحام سكتَّ 36

سكوتك. بسبب
السيئة. األخبار يف يخوضون َمن املرجفون: 37
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��ن��ي��ن��ا38 ُم��ك��فَّ ال��م��ل��وِك ع��ن يَ��ِع��فُّ ح��يٌّ وْه��و ال��خ��ل��ي��ف��َة س��رَق أَم��ْن

∗∗∗
ال��غ��ارب��ي��ن��ا39 ال��ش��م��وس ُغ��َرِف إل��ى وِم��ي��ال ال��وادي اه��ِب��ط��ا خ��ل��ي��ل��يَّ
خ��اش��ع��ي��ن��ا40 ب��ال��م��ض��اج��ِع وُط��وف��ا روي��ًدا َم��ح��اج��ِره��م ف��ي وِس��ي��را
«ت��وت��ن��خ��م��ي��ن��ا»41 م��ن ال��َم��ج��ِد ُرف��اَت وب��ال��ت��ح��اي��ا ب��ال��ع��م��ار ��ا وُخ��صَّ
ط��ي��ن��ا42 وي��ض��وُع ح��ج��ارًة يُ��ض��يءُ وِط��ي��ٍب ُح��س��ٍن م��ن ك��اد وق��ب��ًرا
س��ي��ن��ا»43 «ط��وِر م��ن ال��ُع��ال ج��ن��ادلُ��ه ُق��دَّت ال��ت��اري��ِخ ل��روع��ِة يُ��خ��اُل
ال��ث��م��ي��ن��ا44 ال��ك��ن��َز ��ُب يُ��ل��قَّ ف��ص��ار يُ��دَع��ى ب��ال��َم��ْل��ِك ن��زي��لُ��ه وك��ان
ي��ه��ت��ف��ون��ا45 األوائ��ُل ك��ان ك��م��ا ول��ك��ن ب��ه ه��ات��َف��ي��ِن وُق��وم��ا

الدين وحيد الخليفة نقلت التي هي إنجلرتا أن وذلك الناس؛ يقوله ما هذا إلخ: … الخليفة رسق أَمْن 38
مالطة إىل به فذهبت الكماليني، من هربًا «مااليا» الربيطانية املدرَّعة إىل وألجأته اآلستانة، يف قرصه من
أن رجالها عىل يبعد فال األحياء، بامللوك ذلك تفعل الدولة هذه كانت فإذا ١٩٢١م، سنة نوفمرب ١٦ يف
اللورد أن ذلك إثبات يف األنباء ذكرت وقد ودرر. جواهر من قبورهم يف وبما األموات، بامللوك يفعلوه
وأن بوفاته عِلمت ملَّا وأنها عظيمة، قيمٌة له قديًما مرصيٍّا عقًدا اإلنجليز ملك ابنة إىل أهدى كرنارفون
إليه نُسبَت الذي آمون عنخ توت انتقام من خوًفا العقد ذلك عنقها من نزعت ته، عضَّ القرب من بعوضة

اللورد. وفاة يومئٍذ
مدافنهم. وغرفهم: الفراعنة. ملوك الغاربني: بالشموس يريد 39

كان ما أي أحماؤهم؛ وهي اليمن، أقيال محاجر ومنها منازلهم، حول امللوك يحميه ما املحاجر: 40
منهم. واحد كل يحميه

يليق ال إذ اإلطالق؛ عىل هنا واستعماله الرشاب، مجلس به يُزيَّن الريحان أيًضا وهو التحيَّة، العمار: 41
وبيل. تكرسَّ ما كل والرُّفات: تحية. جمع التحايا: املجلس. هذا بتزيني مقيًدا يكون أن

الزكيَّة. الطيِّبة رائحته تنترش وكادت حسنًا، تيضء حجارته كادت أي وينترش. يتحرَّك يضوع: 42

كلَّم الذي الجبل هو سينا: وطور الحجارة. وهو جندل، جمع والجنادل: الجمال. من املسحة الروعة: 43
موىس. عليه هللا

الضيف. النزيل: 44
حياته. أيام له يهتفون كانوا كما هتافكما وليكن القرب. نزيل هو الذي بامللك أي به: هاتفني 45
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األرب��ع��ي��ن��ا46 ال��ق��روِن م��رِّ ع��ل��ى ورام��ت ق��رَّت َج��الل��ٌة ف��ثَ��مَّ
ال��خ��ال��دي��ن��ا47 ج��الُل ي��م��ض��ي وال وت��م��ض��ي أي��اٌم ال��ُم��ل��ِك ج��الُل
ال��ي��م��ي��ن��ا48 َم��ق��ِدَم��ك ال��ل��ُه وح��يَّ��ا س��ع��ٍد ُق��دوَم ل��ل��ن��زي��ل وُق��وال
ف��ي��ن��ا49 ظ��ه��رَت وي��وَم ِب��وادي��ه��ا ال��م��ن��اي��ا واَرت��ك ي��وَم س��الٌم
ال��ع��ال��م��ي��ن��ا50 ف��ي ج��الل��ٌة ع��ل��ي��ك ع��ي��س��ى خ��روَج ال��ق��ب��وِر م��ن خ��رج��َت
ال��ُح��زون��ا51 ب��ه ال��بُ��خ��اُر وي��خ��ت��رُق س��ه��ٍل ك��لَّ ِب��اس��ِم��ك ال��ب��رُق ي��ُج��وُب
ال��ُم��ت��ف��اوض��ي��ن��ا52 ع��ج��ي��ب��َة وك��ن��َت ُش��ْغ��ًال «ل��وزاَن» ف��ي ك��ن��َت وأُق��ِس��ُم
ُم��وِص��دي��ن��ا53 ع��نَّ��ا ال��ب��اَب وص��دُّوا وت��اه��وا َص��ِل��ُف��وا أن��ه��م أت��ع��َل��ُم
ولِ��ي��ن��ا54 ع��ط��ًف��ا ع��ن��ده��م وَج��ْدن��ا س��ي��ًف��ا ه��ن��اك ن��ج��رُّ ك��ن��ا ول��و
ُق��ض��ي��ن��ا55 م��ا «ال��ك��ن��ان��ِة» وح��اج��اُت ع��نَّ��ا ب��األم��ر «ك��رزٌن» س��ي��ق��ض��ي

∗∗∗

توت عهد منذ مضت التي هي األربعون: والقرون أقامت. ورامت: القدر. ِعظم والجاللة: فهناك. فثمَّ: 46

آمون. عنخ
له. بقاء فال امللك جالل أما التاريخ، يف صاحبه به ُخلِّد ما الصحيح الجالل إن أي 47

اليُمن. من وهو امُلباَرك، اليمني: 48
أخفتك. وارتك: 49

وإنما ذلك، يعتقد ال الديوان وصاحب النصارى. رأي عىل القرب من عيىس خرج كما أي عيىس: خروج 50

رأيهم. إىل فيه ينظر
للوابور، كذلك منقول اسٌم والبخار: للتلغراف. األصيل معناه من منقول اسٌم والربق: يقطع. يجوب: 51

األرض. من غلُظ ما وهو َحزن، جمع والحزون: فيه. املؤثِّر باسم اليشء تسمية باب من هو أو
الخالف، من بينهن فيما للنظر بها اجتمع الذي الدول بمؤتمر ُعِرَفت وقد سويرسا، مدن إحدى لوزان: 52

ومعرفة آمون عنخ توت امللك قرب ظهوَر املؤتمر اجتماع وافق وقد واليونان، ك الرتُّ بني الصلح ولتقرير
فيه. ما

لم أي عنا؛ منعوه عنا: الباب وا وصدُّ ًا. وتكربُّ إعجابًا ذلك فوق وادَّعوا فيهم، ليس بما تمدَّحوا صلفوا: 53

وأغلقه. أطبقه الباب، أوصد من وموصدين: لنا. يفتحوه
ويُمالئونهم. األقوياء يُدارون ألنهم واملودة؛ باللني َلعاَملونا السالح من قوة لنا كانت لو أي 54

مرص. هي والكنانة: لوزان. مؤتمر يف إنجلرتا مندوب هو كان مشهور، إنجليزيٌّ وزيٌر كرزن: 55
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ِس��ن��ي��ن��ا56 أم ن��وٍم ِس��ن��اِت ن��واَك أك��ان��ت خ��بِّ��رن��ا ال��ي��وَم ت��ع��اَل
ال��ُم��دِل��ج��ي��ن��ا57 يُ��ن��ِض��ي ال��ص��ب��ح بَ��ع��ي��ِد ل��ي��ٍل ظ��ل��م��اِت م��ن ُج��بْ��َت وم��اذا
ب��ل��ي��ن��ا إن وت��ب��ل��ى ه��ي��اك��لُ��ه��ا أق��ام��ت إذا ال��ن��ف��وُس ت��ب��ق��ى وه��ل
ال��ق��رون��ا58 ح��اف��ُره��ا أض��لَّ وك��ي��ف ك��ان��ت وأي��ن ال��ق��ب��اُب ت��ل��ك وم��ا
دف��ي��ن��ا59 م��ح��ط��وًط��ا األرِض ب��ب��ط��ِن ب��رًج��ا تُ��خ��اُل ال��ِب��ن��اءِ، ُم��م��رَّدُة
زون��ا60 ف��ك��ان ال��ِع��ت��اِق ��َوِر وب��ال��صُّ ق��ص��ًرا ف��ك��ان ب��األث��اث تَ��غ��طَّ��ى
ال��غ��اب��ري��ن��ا61 ف��ي دول��ًة وت��أم��ُل ��ي تُ��رجِّ ف��ه��ل ف��ي��ه ال��ع��رَش ح��م��ل��َت
��ل��ي��ن��ا62 ُم��ت��رجِّ ال��َم��ال وي��ل��ق��اه ع��رٍش ف��وَق ال��م��ه��ي��م��َن ت��ل��َق��ى وه��ل
ال��ص��ان��ع��ي��ن��ا63 أي��دي ت��رك��ت��ه ك��م��ا يَ��ق��دى ي��ك��اد ال��ط��ع��اِم ب��اُل وم��ا
ِم��ئ��ي��ن��ا64 أح��ق��ابً��ا ص��ب��رَت ف��ك��ي��ف ي��وًم��ا ع��ن��ه ت��ص��ب��ُر أم��ِس ت��ُك ول��م
ي��ك��ون��ا65 أن زم��ان��ك ب��ن��و وخ��اَف األوال��ي َح��ِذَر ال��ذي ك��ان ل��ق��د
ال��ه��ال��ك��ي��ن��ا ف��ي ول��و وي��ن��ب��ش��ه ح��يٍّ��ا أخ��ي��ه ن��ب��َش ال��م��رءُ ي��ح��بُّ

وهي السني، بكرس ِسنة، جمع نات: والسِّ بُعدك. ونواك: آمون. عنخ لتوت الخطاب إلخ: … اليوم تعاَل 56
النعاس.

الليل. أول من يسريون الذين واملدلجون: يُهِزل. يُنيض: 57

الفخمة. املقربة أبنية من ظهر ما وهي قبة، جمع القباب، تلك ما نا وخربِّ أي إلخ: … القباب تلك وما 58

عام. مائة وهو قرن، جمع والقرون:
مملَّسته. البناء: ممرَّدة 59

الرسوم بها يريد صورة، جمع والصور: البيت. متاع واألثاث: إلخ. … تغطى البناء هذا أي تغطى: 60

الطري. من والجارح الخيل، من النجيب أو القديم، وهو عتيق، جمع والعتاق: األشياء. صور تُحاكي التي
األصنام. فيه تُجَمع املوضع والزون:

اْلغاِبِريَن﴾، ِمَن ْرناها َقدَّ اْمَرأَتَُه إِالَّ َوأَْهَلُه ﴿َفأَنْجيْناُه الكريم القرآن ويف الباقني، يف الغابرين: يف 61

لألضداد. تُستعمل التي الكلمات من فهو املاضني؛ بمعنى أيًضا ويكون
أرجلهم. عىل ويمشون ركائبهم عن ينزلون الذين لون: واملرتجِّ تعاىل. هللا أسماء من املهيمن: 62

ورائحته. طعمه طاب أي الطعام؛ قدى من ويقدى: حاله. ما الطعام: بال ما 63

مائة. جمع واملئني: الدهر. وهو الحاء، بضم ُحقب، جمع األحقاب: 64
وتحذرون تخافونه كنتم ما أن واملعنى: أول. جمع واألوايل: األوايل. حذر الذي حصل لقد أي كان: لقد 65

منه. الوقاية يف مبالغتكم تمنعه ولم حصل قد قبوركم، نبش من وقوعه
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آمون عنخ توت

ال��ه��ام��دي��ن��ا66 ال��ت��راب م��ن ي��س��لُّ ي��وٍم ق��ب��َل ال��ح��ف��ائ��ر م��ن ُس��ِل��ل��َت
ال��ي��ق��ي��ن��ا67 ال��ب��ع��َث وراءَه ف��إنَّ ش��كٌّ ف��ي��ه ب��ع��ٍث ع��ن��َد ت��ُك ف��إن
ح��ص��ي��ن��ا68 ُم��ع��ت��َص��ًم��ا ب��ال��م��وت ك��ف��ى خ��ي��ًرا ل��ك��ان ي��ع��ص��م��وَك ل��م ول��و
ال��َم��ن��ون��ا69 ص��ِح��َب إذا ِب��ض��ائ��ِره ش��يءٌ ول��ي��س ال��ح��ي��اِة أخ��و يُ��َض��رُّ

∗∗∗
ال��ُم��ت��ج��بِّ��ري��ن��ا70 دول��ُة ودال��ت ولَّ��ى «ف��رع��وُن» ي��ا ال��ف��رد زم��اُن
ن��ازل��ي��ن��ا ال��رع��يَّ��ِة ُح��ك��ِم ع��ل��ى أرٍض ب��ك��لِّ ال��رع��اُة وأص��ب��َح��ت

يوم هو الرتاب: من الهامدين يسل الذي واليوم حفرية. جمع الحفائر: برفق. منها أُخرجَت ُسللت: 66

القيامة.
محالة فال قربك، من به خرجت الذي البعث هذا يف تشكُّ اآلن تكن فإن أي إلخ: … بعث عند تُك فإن 67

القيامة. يوم بعث وهو فيه، تشكُّ ال الذي البعث سيأتي
مكروه؛ أصابك ملا العصمة هذه لك يتخذوا فلم تركوك أنهم لو أي املكروه. من يمنعوك يعصموك: 68

الثاني. البيت يف املعنى هذا وجالء إليك، يصل أن األذى يمنع املوت ألن
الضاد. وفتح الياء بضم : يَُرضُّ 69

املتكربون. واملتجربون: حال. إىل حال من انقلبت ودالت: الفرد. حكم زمان أي الفرد: زمان 70
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اجلغرايف املؤمتر حتية

وأع��ي��انَ��ا1 أف��راًدا ُر تَ��ص��وَّ وه��ل أح��ي��انَ��ا األرَض ال��نَّ��يِّ��راُت ت��ه��ب��ُط ه��ل
س��ل��ط��ان��ا2 ول��ألق��م��اِر ُم��ل��ًك��ا ل��ل��ش��م��س رَف��َع��ت ال��ث��رى ف��ي داٍر أوَل ن��َزل��َن
وِع��رف��ان��ا3 ال��خ��ال��ي ال��ُع��ُص��ِر ع��ل��ى ع��ل��ًم��ا وان��ف��ج��َرت ال��ف��ن خ��ل��ق ق��ب��ل ت��ف��نَّ��نَ��ت
وَص��وَّان��ا4 ص��خ��ًرا ن��ط��َق��ت ت��واض��ًع��ا َم��ف��اخ��ِره��م ع��ن س��َك��تْ��ن��ا ل��و أُب��وٌَّة
أي��م��ان��ا5 ال��ُم��ل��ِك َص��ول��ج��اِن ع��ل��ى أق��وى وج��َدت ف��م��ا ال��دن��ي��ا ُك��رَة ق��لَّ��ب��وا ه��م
بُ��ن��ي��ان��ا6 ب��ال��ه��دِم ل��ه��م ي��ن��اَل ح��ت��ى ب��ه ي��س��خ��رون ُه��زءًا ال��ده��َر وص��يَّ��روا

رشيف وهو عني، جمع واألعيان: ر. تتصوَّ ر: وتصوَّ املشدَّدة. بالياء ، نريِّ واحدها الكواكب، ات: النريِّ 1
الكواكب هم مرص يف املؤتمر ليحرضوا األخرى البالد من أقبلوا الذين العلماء هؤالء إن يقول: القوم.
وتكون األرض تهبط الكواكب فهل أقوامهم، يف رشفاء وأعياٌن الناس، من أفراد ذلك مع ولكنهم امُلنرية،

كذلك؟
العلم إىل العالم سبقت أنها عن كناية وذلك مرص، هي إلخ: … دار وأول النريات. هذه أي نزلن: 2

فيهما. قدمها رسخت حتى واملدنية،
املايض. والخايل: الدهر. (بضمتنَي): والُعُرص كثرية. فنوٍن يف أخذت أو فنونها، تنوعت تفننت: 3

أو املأثرة وهي وضمها، الخاء بفتح مفخرة، جمع واملفاخر: أبوَّة. أولئك أو أبوَّة لنا أي أب؛ جمع أبوَّة: 4
الحجارة. من نوع والصوَّان: به. يُفتخر ما

عىل أقوى أيمانًا وجد ما أي اليد. وهي يمني، جمع واأليمان: الرأس، منعطفة عًصا الصولجان: 5
أيمانهم. من امللك صولجان

أبًدا. به يسخرون فهم ذلك، ينال ال وهو أي بنيانًا: بالهدم لهم ينال حتى 6



الشوقيات

وُش��ْط��آن��ا7 أث��ب��اًج��ا ال��زواخ��َر وال ُس��بُ��ًال ق��ب��ل��ه��م ق��وٌم األرَض يَ��س��لُ��ِك ل��م
ُش��ج��ع��ان��ا ال��ع��ل��ِم ل��واءِ ت��ح��َت ل��ل��م��وِت م��َض��وا ُم��ح��ِس��ن��ون م��ن��ه��م ال��ن��اَس َم ت��ق��دَّ
ُوْح��دان��ا8 ك��األُْس��ِد ال��َف��ال ف��ي وأوغ��ل��وا وس��اري��ٍة ُع��وٍد ع��ل��ى ال��ُع��ب��اَب ج��ابُ��وا
ُربَّ��ان��ا9 ال��م��اءِ ِل��ب��ن��ِت «ال��بُ��خ��اُر» وال ُم��ن��ت��َه��بً��ا «ال��واب��ور» ب ال��بَ��رُّ ال أزم��اَن
وأظ��ع��ان��ا10 أح��م��اًال ل��ل��ع��ب��ق��ري��ة واك��ت��نَ��ف��وا ال��ع��ل��ِم َرْك��َب ال��ن��شءُ ش��يَّ��َع ه��ل
ورك��ب��ان��ا11 أع��الًم��ا ال��ح��ض��ارِة ِع��زَّ ُم��تَّ��ِش��ًح��ا ال��م��رم��وَق ال��م��وك��َب وس��ايَ��روا
إخ��وان��ا ال��ع��ل��ِم ك��ج��ن��وِد ت��رى ول��ن ُم��ؤت��ِل��ًف��ا ال��ع��ل��ِم ل��واءِ ت��ح��َت ي��س��ي��ُر
وأوط��ان��ا12 أج��ن��اًس��ا ال��ق��ب��ائ��ِل ش��تَّ��ى وط��ٍن وف��ي ج��ن��ٍس ف��ي ي��ج��م��ُع ال��ع��ل��ُم
ج��ي��ران��ا13 وب��األح��ي��اءِ داًرا ب��األرض م��ع��رف��ًة األرِض ك��َرس��ِم ي��ِزْدَك ول��م
وُس��ك��ان��ا14 وإق��ل��ي��ًم��ا وض��رًع��ا َزرًع��ا ف��ان��ك��ش��َف��ت ال��غ��ب��راءِ ع��ن أب��اَن ع��ل��ٌم

والسبل: وبحًرا. برٍّا األرض طاَف من أوَّل هم القدماء املرصيني أن وذلك إلخ: … األرض يسلك لم 7

جمع والشطآن: البحر. معظم وهو ثبج، جمع واألثباج: زاخر. مفردها البحار، والزواخر: سبيل. جمع
الشاطئ. وهو شط،

والسارية: السفينة. به واملراد الخشب، والعود: البحر. واملراد السيل، أكثر والعباب: طافوا. جابوا: 8

املفازة وقيل الواسعة، الصحراء وهي فالة، جمع والفال: به. القلع ليُعلَّق السفينة وسط يف يُنصب عمود
واحد. جمع والوحدان: فيها. ماء ال

َمن والربان: السفن. يُجري البخار وال الرب، ينهب الوابور بها يكن لم أزمان من ذلك فعلوا أي أزمان: 9
عظيمة. مخاطر إىل ويؤدي قوية، عزائم يستدعي الحال هذه عىل األرض وَجوُب السفينة. يُجري

الغالم وهو ناشئ، جمع والنشء: يودعونهم. العلم ركب مع خرجوا هل أي إلخ: … النشء شيع هل 10

واكتنفوا بالدهم. إىل رجعوا ثم املؤتمر فحرضوا جاءوا الذين العلماء هم العلم: وركب غر. الصِّ حدَّ جاوز
كثري أنه تزعم العرب كانت موضع وهو عبقر، إىل نسبة أصلها والعبقرية: بها. أحاطوا وأظعانا: أحماًال
واحدها الهوادج، واألحمال: وإتقانه. اليشء حذق يف التناهي به وأرادوا اسًما املعارصون جعله وقد الجن،

أيًضا. الهوادج واألظعان: وفتحها. الحاء بكرس حمل،
البًسا. ومتشًحا: طويًال. إليه يُنَظر الذي املرموق: 11

املتفرِّقة. القبائل أي القبائل: شتى 12

الجغرافيا. علم وهو األرض، رسم به يُعَرف الذي العلم يريد األرض: كرسم 13

األرض. والغرباء: أوضحها، الغرباء: عن أبان 14
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الجغرايف املؤتمر تحية

وم��رج��ان��ا15 أص��داًف��ا ال��ب��ح��َر ��َل وف��صَّ وأودي��ًة آك��اًم��ا األرض ��َم وق��سَّ
وأدي��ان��ا أج��ن��اًس��ا ال��ن��اَس وم��يَّ��َز وأم��زج��ًة ع��اداٍت ال��ن��اَس وب��يَّ��َن
ِض��ي��ف��ان��ا16 وادي��ه ع��ل��ى ن��زل��ت��م ��ا ل��مَّ َم��ن��ك��بَ��ُه ال��نِّ��ي��ُل ه��زَّ ال��م��م��ال��ِك وْف��َد
َج��ذالن��ا17 األرج��اءِ ُم��ب��ت��ِس��َم ف��راَح َم��واك��ِب��ك��م م��ن غ��اٍد ال��ث��غ��ِر ع��ل��ى غ��دا
وُس��ك��ان��ا18 َق��ي��دوًم��ا ال��ك��رام��ِة ع��ل��ى ف��ق��لَّ��ب��ه��ا ف��ي��ه س��ف��ي��ن��تُ��ك��م ج��َرت
ُم��ْزدان��ا19 ال��بَ��رِّ ب��ف��ض��اءِ وت��ارًة ض��اح��ي��ًة ال��ب��ح��ِر ب��س��م��اءِ ي��ل��ق��اك��ُم
ُع��م��ران��ا20 ال��ُم��ل��ِك ب��َع��روِس ن��زل��ت��ُم ُم��ع��ت��ِدٌل وال��ده��ُر ب��ه ن��زل��ت��م ول��و
ب��ان��ا21 ِخ��دِره م��ن ف��ل��ٌق ك��أنَّ��ه ُم��ؤت��ِل��ٌق ال��ب��ح��ِر وراءَ «ال��َف��ن��اُر» إذ
«ِك��ي��وان��ا»22 ال��ج��وِّ ُش��رف��اِت ف��ي يُ��خ��اُل ُم��تَّ��ِق��ًدا ال��ل��ي��ل س��م��اءِ خ��ل��َف أن��اَف
ُخ��ل��ج��ان��ا23 ت��ن��س��اب أو ب��وارَج ت��ج��ري ُم��ق��ِب��ل��ًة ال��ي��مَّ إل��ي��ه ال��ج��واري تَ��ط��وي
بُ��ره��ان��ا ب��ال��ل��ي��ل وال ب��ال��ن��ه��ار ال ل��ه ال��رك��اُب ت��ب��غ��ي ال ال��ح��ض��ارة ن��وُر

بني امُلنفَرج وهو واٍد، جمع واألودية: واحد. مكاٍن يف الحجارة من اجتمع ما وقيل التالل، اآلكام: 15

البحر. من تطلع ُحْمر عروٌق واملرجان: الدُّر. غشاء وهو صدف، جمع واألصداف: تلَّني. أو جبَلني
وجانبه، يشء كل ناحية الحيوان غري ومن والعضد، الكتف رأس مجتمع الحيوان من هو املنكب: 16

إلكرامهم. نهوضه عن كناية األول، املعنى واملراد
مشاة. أو ركبانًا الجماعة وهو موكب، جمع واملواكب: اإلسكندرية. ثغر هو والثَّغر: أقبل. غدا: 17

الفرحان. والجذالن: النواحي. واألرجاء:
السفينة. ذنَب (بالضم): والسكان الصدر. والقيدوم: العزازة. الكرامة: 18

صفائها. عن كناية وهو منكشفة؛ بارزة ضاحية: 19

إنصافنا. عن ا معوجٍّ وال منحرًفا ليس أي مستقيم؛ ومعتدل: بالثغر. أي به: نزلتم ولو 20

الربابنة ليهتدي امليناء يف عالية تُقاُم السفن، منارة هو والفنار: إلخ. … الفنار يكون إذ أي الفنار: إذ 21
ما كل هو وقيل رت، السِّ والخدر: عموده. من انفلق ما أو الصبح والفلق: المع. ومؤتلق: بنورها. الليل يف

ونحوه. بيت من واراك
فاريس اسٌم وكيوان: القرص. بناء من أرشف ما وهي رشفة، واحدتها ورشفات: وارتفع. طال أناف: 22

زحل. لكوكب
للقتال. كبرية سفينٌة وهي بارجة، جمع والبوارج: البحر. واليمُّ: جارية. جمع السفن، الجواري: 23

البحر. من رشم وهو خليج، جمع والخلجان: وتتدافع. تجري وتنساب:
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الشوقيات

ش��ان��ا24 ��ب��ا ل��ل��صِّ وي��ذُك��ْر َم��ه��ًدا يُ��ن��اِج ب��ه َم��ن��َف أرض ف��ي ِق��ف ال��ع��ل��ِم م��وك��َب ي��ا
وأح��ض��ان��ا25 ال��وادي ُرب��ا م��ن َم��الع��بً��ا وب��ك��ى ب��ه��ا ط��ف��ًال ت��م��ائ��َم��ُه ب��ك��ى
��ان��ا وُك��هَّ ط��اب��وا ق��د ن��ب��يِّ��ي��ن إالَّ ب��س��اح��ت��ه��ا ي��ص��َح��ْب ل��م ت��رع��رُع أرٌض
ِع��م��ران��ا ب��ُن م��وس��ى ال��ع��ص��ا ف��ي��ه��ا وج��رَّ بُ��ردتَ��ُه ج��رَّ ف��ي��ه��ا م��ري��م اب��ُن ع��ي��س��ى
أع��وان��ا األي��ام ع��ل��ى م��ن��ك��م ل��ع��ل ب��ح��اج��ِت��ه��ا ل��ن��اَج��ت��ك��م ال��ح��ي��اءُ ل��وال
الن��ا ي��ك��ن ل��م ق��ل��ٍب ك��لَّ ل��يَّ��ن��تُ��ُم أل��س��ن��ًة ال��غ��رِب ف��ي ت��ف��رَّق��تُ��ُم إذا

األرسة مؤسس «مينا» امللك بناها قديمة، مرصيٌة مدينٌة ومنف: املرصية، األرض هي منف: أرض 24
ناجاه؛ من ويناِج: الثامنة. األرسة زالت حتى للملك مقرٍّا وبقيت ملكه، مقرَّ وجعلها الفرعونية األوىل
مهده ليناجي فيها؛ نشأ التي األرض يف بالعلم قف يقول: ويوطأ. للصبي يُهيأ املوضع واملهد: سارَّه.

صباه. عهد ويذكر األول،
جمع واملالعب: العني. مخافَة لألطفال تُعلَّق التي العوذة وهي تميمة، جمع وتمائمه: العلم. أي بكى: 25

األرض. من ارتفع ما وهي ربوة، جمع والرُّبا: اللعب. مكان وهو ملعب،
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الصليباألمحر

وح��ن��ان��ا1 رح��م��ًة ع��ل��ي��ه��ا وان��ش��ر ال��وغ��ى س��اِح ف��ي ال��رِّف��ِق «ص��ل��ي��َب» ي��ا ِس��ْر
اإلن��س��ان��ا آالم��ه ع��ل��ى وأِع��ْن ُم��واس��يً��ا ال��ص��ف��وَف ال��م��وِت ع��ل��ى وادخ��ل
ب��ن��ان��ا2 ل��ل��م��س��ي��ح إال ك��ن��َت م��ا ش��اف��يً��ا ال��ب��ريَّ��ِة ِج��راح��اِت وال��ِم��ْس
ال��ن��ي��ران��ا3 إل��ي��ه��ُم «ال��خ��ل��ي��ل» ک ُخ��ْض ب��ن��اِرِه ال��ش��ب��اَب رم��ى ال��وط��ي��ُس وإذا
ال��رح��م��ان��ا4 خ��ل��ِق��ه ف��ي وس��ْل واض��َرع ��ُه وأُمَّ ال��م��س��ي��َح وس��ي��ل��تَ��ك واج��ع��ل
ُص��ل��ب��ان��ا5 وال ِب��يَ��ًع��ا ال ل��ل��ِه ت��َه��ْب ل��م َع��واٍن ف��ي ج��اُرك ال��ل��ه
ِك��ي��ان��ا6 ال��ع��ال��م��ي��ن ِل��ِس��ل��ِم ه��َدَم��ت ي��ٍد م��ن ال��م��ع��ارِك» «ح��رَم ي��ا وس��ِل��م��َت

∗∗∗
ف��ك��ان��ا ب��ال��ب��الِد أم��ًرا وأراد ب��ل��ط��ِف��ِه ال��ق��ض��اءُ رم��ى م��ص��َر أه��َل ي��ا

الحرب. والوغى: ساحة. جمع الساح: 1
بنانة. مفردها األصابع، أطراف والبنان: جراحة. جمع الجراحات: 2

مشهورة. النار يف إلقائه وقصة السالم، عليه إبراهيم هو والخليل: الحرب. شدة الوطيس: 3
هللا أسماء من اسم والرحمن: . وذلَّ خضع إليه، رضع من وارضع: الغري. إىل به يُتقرَّب ما الوسيلة: 4

تعاىل.
وهي أيًضا، بكرسها ِبيعة، جمع الباء): (بكرس والِبيع أخرى. بعد مرة فيها ُقوتِل التي الحرب العوان: 5

النصارى. ُمتعبَّد
طبيعته. أو وجوده اليشء: وكيان الحرب. ضدُّ السلم: 6



الشوقيات

ش��ان��ا «ال��ك��ن��ان��ِة» ف��ي أح��َدث ب��ي��َدي��ه ك��لِّ��ه��ا ال��م��م��ال��ِك أْم��ُر ال��ذي إن
ال��تِّ��ي��ج��ان��ا7 وت��ن��ثُ��ُر ال��ع��روَش ت��رم��ي بُ��ره��ٍة ف��ي ع��رَش��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا أب��ق��ى
وص��ان��ا ال��ِع��ب��اَد ال��ف��ت��ِن م��ن ووق��ى أه��ل��ه��ا م��ن س��ك��ي��ن��ًة ال��ب��الَد وك��س��ا
ِج��ن��ان��ا8 ت��زال ال م��ص��ٍر ودي��اُر ن��ص��ُف��ه��ا ُخ��رِّب األرَض ت��َرون أَوم��ا
وال��ُع��دوان��ا9 ال��ب��غ��َي يَ��ع��اُف ج��ي��ٌش َح��وَض��ه��ا وي��م��ن��ع ك��رام��تَ��ه��ا ي��رع��ى
وِس��ن��ان��ا10 وُم��ه��نَّ��ًدا ي��ًدا ��وا ع��فُّ ال��ق��ن��ا رَك��زوا أي��ن��م��ا «ع��م��ٍرو» ك��ج��ن��وِد
ج��ب��ان��ا ال��ش��روِر ع��ل��ى ال��ج��ريءَ وأرى األذى ع��ن ال��ج��ب��اُن ه��و ال��ش��ج��اَع إن

∗∗∗
وال��ع��رف��ان��ا ال��ع��ل��َم أَخ��ذْن��ا م��ن��ك��م آب��اؤن��ا أن��ت��ُم ال��ح��ض��ارِة أَُم��َم
َج��رج��ان��ا ال��وغ��ى ي��وَم َج��رح��اك��ُم ك��أنَّ��م��ا ال��ق��ل��وُب م��نَّ��ا ل��ك��م ��ت رقَّ
واإلح��س��ان��ا11 اإلص��الَح ن��ذُك��َر أن ِدي��ن��ن��ا ح��ائ��ُط َوْه��ي ال��م��روءِة وم��ن
إخ��وان��ا غ��َزوا إخ��واٍن ف��ل��ُربَّ م��ع��ش��ٌر ذوي��ن��ا م��ن غ��زاك��م ول��ئ��ن
واألض��غ��ان��ا12 األح��ق��اَد ي��ع��رف��وا ل��م ب��ي��ن��ه��م ن��ام��ت ال��ش��ح��ن��اءُ إذا ح��ت��ى

متفرِّقة. ترميها التيجان: وتنثر طويلة. الزمن من قطعة الربهة: 7
َجنة. جمع الجنان: 8

يكره. يعاف: 9

وركزوا الخطاب. بن عمر الخليفة ِقبَل من وواليها مرص فاتح العاص بن عمرو هو عمرو: كجنود 10

والسنان: السيف. واملهنَّد: الشهوات. تركوا وا: عفُّ قناة. جمع الرماح، والقنا: األرض. يف غرزوها القنا:
الرمح. نصل

الدار. من كالحائط ديننا من وهي أي الجدار؛ الحائط: 11
األحقاد. واألضغان: النفوس. منها امتألت عداوة الشحناء: 12
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ال��م��ؤم��ن��ي��ن��ا أم��ي��َر ي��ا وح��م��ِدك ال��ع��ال��م��ي��ن��ا ربِّ ال��ل��ِه ب��ح��م��ِد
ال��ُم��ب��ي��ن��ا وال��ن��ص��َر ال��ف��ت��َح ل��ِق��ي��ن��ا ل��ق��ي��ن��ا م��ا ع��دوَِّك ف��ي ل��ِق��ي��ن��ا

∗∗∗
وض��رب��ا إق��داًم��ا أَج��لَّ ف��ك��ن��َت ح��رب��ا وش��ه��رَت أذًى ش��ه��روا ُه��ُم
وال��ح��ص��ون��ا ال��م��واق��َع ��رَت وط��هَّ وغ��رب��ا ش��رًق��ا ح��دوَده��م أخ��ذَت

∗∗∗
وب��ان��ت ظ��ه��َرت ل��ن��ا ن��ت��ائ��ُج��ه��ا ك��ان��ت م��ن��ك ح��رٌب ال��ح��رِب وق��ب��َل
ح��ائ��ري��ن��ا ال��ق��ي��اص��َر وغ��ادرَت ف��الن��ت ب��ه��ا ال��ح��ادث��اِت أَل��ن��َت

∗∗∗
ُض��روب��ا س��ي��اس��ِت��ه��ا ف��ي وك��ان��ت وال��ش��ع��وب��ا ال��م��م��ال��َك ل��ن��ا ج��َم��ع��َت
ُم��ِع��ي��ن��ا2 ل��ه يُ��ص��ي��ُب ال ��َت ت��ل��فَّ ُه��ب��وبً��ا «ُج��ورِج��ي��ه��م» ه��بَّ ��ا ف��ل��مَّ

∗∗∗

بأجمعه العربي العالم يف قصيدة نالت وقلَّما هجرية، ١٣١٤ سنة واألتراك اليونان بني الحرب يف ِقيَلت 1

صادفا وتهكُّم وصف من فيها ورد ِلما وذلك وانتشار؛ حفاوة من ظهورها أيام القصيدة هذه نالته ما
النفوس. يف هًوى

يومئٍذ. اليونان ملك جورجي: 2



الشوقيات

ال��م��زي��ِد ال��ط��ي��ِش ع��واق��ُب وك��ي��ف ك��ري��ِد إل��ى ال��س��ب��ي��ُل ك��ي��ف رأى
ال��ع��ال��م��ي��ن��ا دم��اءِ ع��ن وت��غ��ف��ل ال��ح��م��ي��ِد ع��ب��َد ي��ا ت��ن��اُم وك��ي��ف

∗∗∗
األن��اِم ف��ي ب��ي��ٍت خ��ي��ِر وب��ي��ِت��ك ال��ك��راِم وال��رُّْس��ِل وال��ل��ِه وال
ج��ن��ي��ن��ا م��نَّ��ا َج��م��ُع��ه��م يُ��ع��اِدُل ان��ت��ق��اِم ذو وس��ي��ُف��ك ك��ان��وا َل��َم��ا

∗∗∗
ت��ج��رَّا3 ح��ت��ى َم��ْل��َك��ه��م وج��رَّأ َغ��رَّا زاد ��ا ل��مَّ ال��ِح��ل��َم رأي��َت
ُم��ب��ِط��ل��ي��ن��ا ُج��ن��وُدك وج��اءَت��ه تَ��ت��َرى م��ن��ه ال��دع��اوى ف��ج��اءَت��ك

∗∗∗
ال��ط��واب��ي وف��ي ال��ق��الِع ف��ي ون��اٍر ال��رواب��ي وف��ي ال��ه��ض��اِب ف��ي ب��َخ��ي��ٍل
ِل��ي��ن��ا م��ن��ه ��ت رجَّ اآلج��اُل إذا يُ��ح��اب��ي وال ي��ل��ي��ُن ال وس��ي��ٍف

∗∗∗
وآت��ي م��اٍض ف��ي األب��ط��اُل ُه��ُم غ��زاِة ع��ن ُغ��زاٍة م��ن وج��ي��ٍش
ال��م��ؤم��ن��ي��ن��ا ِق��ت��اِل ف��ي وذَلُّ��وا ع��ات��ي ك��لَّ أذَلُّ��وا ك��رٍم وم��ن

∗∗∗
ض��رِب أيِّ ال��م��م��ال��ك ف��ي وض��رٍب ح��رِب ك��لِّ ف��ي ب��الِئ��ه��م أبَ��ع��َد
َع��ِري��ن��ا ل��ه��م ت��دوَس أن وت��ط��م��ُع ش��ع��ِب زيِّ ف��ي ِص��ب��ي��ٌة تُ��ح��اِوُل

∗∗∗
أدَه��ْم ��ي��ِت ال��صِّ ال��ب��ع��ي��ُد يُ��دبِّ��ره��ا َم��رَه��ْم ال��ده��َر ل��ل��ِج��راِح ج��ن��وٌد
ح��ص��ي��ن��ا4 ح��ص��نً��ا ل��ل��ِع��دا وك��ان��ت وأت��َه��ْم ت��س��ال��ي��ٍة ف��ي ف��أن��َج��َد

∗∗∗

تجرَّأ. ف مخفَّ تجرَّا: 3

ما كل عىل أتى أنه واملراد وتِهامة، نجًدا نزل وأتهَم: وأنجَد الحرب. هذه مواقع من موقعة تسالية: 4

انخفض. وما منه ارتفع ما فيها،
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��ا»5 «َه��َوسَّ ي��ا ال��ت��ه��وُِّس ف��ي وم��ه��ًال ��ا دسَّ ال��س��مَّ ت��دسَّ ال أَروت��ُر
أث��ي��ن��ا6 إل��ى ال��ط��ري��ُق ُح��ِف��َظ وه��ل ��ا» «ِرسَّ ل ث��ب��تَ��ت ه��ل ال��ي��ون��اَن َس��ِل

∗∗∗
األِج��الَّ ال��ُغ��رُّ ��ارُة ال��ب��حَّ ُه��ُم ك��الَّ ث��م ك��الَّ ال��ل��ِه َم��ع��اذَ
ي��ج��ي��ن��ا7 وم��ا يَ��ُرح��َن م��ا «ش��خ��اِش��ُخ» إال ال��ب��ح��ِر ف��ي أس��ط��ولُ��ه��م وم��ا

∗∗∗
أم��اِن ف��ي ال��س��ع��ادة داَر أتَ��ت أم��ان��ي م��ن ج��ي��وًش��ا ب��ع��ث��وا وك��م
ال��ف��ات��ح��ي��ن��ا ب��ال��ُغ��زاة ف��أه��ًال زم��اِن يَ��وَم��ي ِس��وى س��اَرت وم��ا

∗∗∗
ل��ج��ورج��ي8 م��ب��ذوٌل ال��م��اُل وق��ال��وا وَم��ْرِج َه��ْرٍج ع��ل��ى ب��ات��وا وك��م
دي��ون��ا9 تُ��ق��دِّره��ا ال ُدي��وٌن وَخ��ْرِج َدْخ��ٍل م��ن ال��م��اِل وك��لُّ

∗∗∗
َم��وان��ي م��ن ج��اءوا وب��األس��ط��وِل تَ��وان��ي ب��ال ال��ث��غ��وَر ف��ت��ح��وا وك��م
ال��ع��ائ��م��ي��ن��ا10 ب��اإلَوزِّ ف��أه��ًال ثَ��وان��ي ف��ي ط��اروا ول��ل��ب��س��ف��وِر

∗∗∗
ِح��ص��ارا دكُّ��وه��ا وب��ط��رس��ب��رَج ان��ت��ص��ارا ان��ت��َص��روا األس��ت��ان��ِة وف��ي
اآلخ��ري��ن��ا وال��م��ل��وِك وق��ي��ص��َر ولِ��ل��ن��ص��ارى ِل��ل��م��س��ل��م��ي��ن ف��ي��ا

∗∗∗

املعروفة. الربقيَّة الرشكة وهي هافاس، به املراد هوسا: 5

الحرب. هذه مواقع من موقعة لرسا: 6
لألطفال. معروفة لعبٌة وهي «شخشيخة»، جمع شخاشخ: 7

واالختالط. الفتنة واملرج: الهرج 8
باليونان. التهكُّم األبيات هذه كل يف واملراد لضآلتها. أي ديونًا: تقدِّرها ال 9

التحقري. أو التعظيم به يُراُد قد املذكر بجمع اإلوزِّ وصُف 10
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أغ��اُروا وع��س��ك��ُره ج��ورج��ي إذا ال��ِف��راُر ل��ك أي��ن غ��ل��ي��وُم وي��ا
واج��ف��ي��ن��ا ع��ن��ه��م ال��بَ��رُّ وض��اق ال��ِب��ح��اُر س��ف��ي��ِن��ه��ُم ع��ن ف��ض��اق��ت

∗∗∗
ُك��نْ��ه��ا ال��ع��ق��الءُ ل��ه��ا ت��دري وال م��ن��ه��ا ��ب��ي��اُن ال��صِّ ت��ض��ح��ُك أم��وٌر
ال��ي��ق��ي��ن��ا ال��خ��ب��َر ل��دي��ه��م��ا ف��إنَّ ع��ن��ه��ا ه��اف��اَس وَس��ْل روت��ْر ف��َس��ْل

∗∗∗
ون��اح��وا ف��رٍح م��ن ال��ل��َه ذَك��ْرن��ا وص��اح��وا ِص��ح��ن��ا إذ َم��ل��وَن وي��وَم
ف��ي��ن��ا11 اإلي��م��ان راح��ُة ودارت راُح ب��ال��رَّاح ب��ي��ن��ه��م ودارت
وق��ات��وا م��ن��يَّ��ت��ه��م وُق��تْ��ن��اه��م وب��ات��وا ِب��ت��ن��ا ق��د ال��ج��ب��َل��ي��ن ع��ل��ى
ك��ال��ُم��س��ت��ب��ِس��ل��ي��ن��ا ال��بُ��س��الءُ وم��ا واس��ت��م��ات��وا ث��ب��اتً��ا ِم��تْ��ن��ا وق��د

∗∗∗
ق��ذف��ا ف��ن��زي��ُد ت��أبِّ��يً��ا ت��زي��د خ��س��ف��ا األرَض ب��ال��ح��ص��ون خ��َس��ْف��ن��ا
وال��ُم��ط��ِل��ق��ي��ن��ا ن��اَره��م وت��ل��َق��ُف ن��س��ف��ا األج��ي��اَل ت��ن��س��ُف ب��ن��اٍر

∗∗∗
ن��ف��اِد12 ب��ال ت��ص��وُب ب��راك��ي��ٌن زاِد ب��غ��ي��ِر ت��ئ��وُب م��ا َم��داف��ُع
ع��ي��ون��ا أه��دى أو ال��م��وَت ف��ُك��نَّ وادي ك��لِّ ف��ي ل��ه��م ن��َص��بْ��ن��اه��ا

∗∗∗
س��م��اءَ ل��ه��م ال��دُّخ��اَن وص��يَّ��ْرن��ا دم��اءَ ت��ح��تَ��ه��ُم األرَض ج��َع��ْل��ن��ا
ِم��ِئ��ي��ن��ا م��ن��ه��م أس��ي��اُف��ن��ا ح��َم��ت اح��ت��م��اءَ ال��ن��ار م��ن رام��وا وإذ

∗∗∗
��ْل ت��رجَّ وم��ا ال��ج��ب��اُل ��ل��ِت ت��رجَّ ��ْل ُم��ب��جَّ ش��ي��ٍخ ُم��ج��اه��ٍد وُربَّ
ال��ُم��س��ت��ش��َه��دي��ن��ا أج��داِده إل��ى ��ْل ال��ُم��ح��جَّ ال��م��وَت ِل��يَ��رك��َب أراَد

الخمر. والثانية: ، األُكفُّ األوىل: والراح موقعة. ملون: 11

كاملطر. حممها يسقط أي تصوب: 12
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∗∗∗
إل��ي��ِه ب��ن��ادُق��ه��م ش��خ��َص��ت وق��د ع��ل��ي��ِه وَح��ن��ا ل��ج��واِده وَف��ى
ت��خ��ون��ا أن ال��س��واع��ُد وأوش��ك��ِت ي��َدي��ِه يُ��دِم��ي رص��اُص��ه��ا وص��اَب

∗∗∗
أج��اب��ا ف��م��ا ال��ن��زول ف��ي ف��ُخ��وِط��َب يُ��ص��اب��ا وأن يُ��ص��ي��َب أن ت��ع��وََّد
ال��َم��ن��ون��ا ال��م��رءُ ف��ْل��يَ��ط��ل��ِب ه��ن��ا ص��واب��ا ق��وًال ق��ض��ى وق��د وق��ال

∗∗∗
∗∗∗

ض��اري ال��تُّ��رِك لُ��ي��وِث م��ن ِه��َزب��ٌر وق��اِر م��ن ال��ب��س��ال��َة زاَد وق��د
ال��ق��ري��ن��ا خ��ال��ِق��ه ن��ح��َو ِل��يَ��س��ب��َق ن��اِر أيِّ ن��اٍر ن��ح��َو َم ت��ق��دَّ

∗∗∗
ال��ص��ف��وف��ا م��واض��ِع��ه��ا ع��ن وزح��زَح األُل��وف��ا ه��ات��ي��َك ف��أذلَّ ج��رى
ُم��س��دِّدي��ن��ا ال��رُّم��اَة ه��اَب وم��ا ال��ُح��ت��وف��ا َم��ك��ام��ِن��ه��ا إل��ى ف��خ��اَض

∗∗∗
وادي ب��ط��ِن ف��ي زائ��ٍر ك��َل��ي��ٍث األع��ادي وج��ِه ف��ي ل��ل��ه دع��ا
ي��م��ي��ن��ا13 راي��ِت��ن��ا ه��الُل وداَر واألرادي ال��ف��ي��ال��ُق ف��ل��بَّ��ت��ه

∗∗∗
ال��س��راي��ا14 ق��اَد َم��ن خ��ي��ُر وأنَّ��ا ال��م��ن��اي��ا أنَّ��ا أذع��ن��وا ��ا ف��ل��مَّ
ُم��ج��ن��َدل��ي��ن��ا ال��ج��ب��اِل ُق��َل��ِل ع��ل��ى ب��ق��اي��ا إال ج��م��ُع��ه��م ت��ف��رََّق

∗∗∗

الجيش. وهو أردى، جمع األرادي: 13
الجيش. من القطعة وهي ِرسيَّة، جمع الرسايا: 14
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أق��ام��وا15 ِب��َف��رس��ال��و ق��ت��ل��ى ع��ل��ى ��الُم وال��سَّ رب��ي ال��ل��ه ص��الُة
ال��ف��ائ��زي��ن��ا وك��ان��وا ف��أدن��اه��م ح��ام��وا ال��ل��ِه ح��ْوَل ال��ش��ه��داءُ ُه��ُم

∗∗∗
ص��رِح أيَّ ل��ل��خ��الف��ِة وش��ادوا ف��ت��ِح أيَّ ف��ت��ًح��ا ال��ُم��ل��َك أن��ال��وا
ض��ن��ي��ن��ا16 ب��ه وك��ان ت��ق��بَّ��َل��ه ب��ِذبْ��ِح م��ن��ه��م ربَّ��ه��م وج��اءوا

∗∗∗
أق��ام��ا ل��َم��ن ال��ُم��ق��اِم خ��ي��َر وُك��ْن س��الم��ا ف��رس��ال��و س��ْف��َح س��الًم��ا
ح��ائ��م��ي��ن��ا ال��م��الئ��ُك ب��ه��ا تُ��ط��ي��ُف ِع��ظ��ام��ا ب��ِل��يَ��ت وإن ب��ه��ا وِض��نَّ

∗∗∗
وال��ع��وال��ي17 ب��ال��ق��واض��ِب وتُ��ق��ن��ى ال��م��ع��ال��ي تُ��ق��ن��ى ه��ك��ذا أأَدَه��ُم
ال��ُم��ب��ي��ن��ا ال��ف��ج��َر ي��ف��ض��ُح ب��س��ي��ٍف ال��ل��ي��ال��ي ل��ل��م��ل��ِك ب��يَّ��ض��َت ل��ق��د

∗∗∗
ووث��ب��ا تَ��خ��ط��اًرا ال��ل��ي��َث وك��ن��َت غ��ص��ب��ا ب��ال��ج��ب��َل��ي��ن ال��ن��ص��َر أخ��ذَت
ُم��ق��اِت��ل��ي��ن��ا ال��ج��ه��وُل ي��ظ��نُّ��ه��م ُرع��ب��ا ال��ُح��ْم��الُن ف��م��اج��ِت ح��م��ل��َت

∗∗∗
ِك��ت��اب��ا ت��ق��رؤه ال��ج��ي��ش ب��س��ط��َت ال��ُع��ج��اب��ا ِج��ئ��َت ق��د ف��رس��اَل وف��ي
غ��اف��ل��ي��ن��ا ِك��ت��اِب��ك ع��ن وك��ان��وا ف��ب��اب��ا ب��ابً��ا أح��ص��ي��تَ��ه وق��د

∗∗∗
��ع��اُة وال��سُّ ال��رس��ائ��ُل تُ��واف��ي��َك ال��ث��ب��اُت م��ن��ك ��ًال ُم��ؤمَّ ث��ب��تَّ
��ري��ن��ا ُم��ظ��فَّ ال��ج��ي��وَش ت��ُس��وُس��ون ال��ثِّ��ق��اُت ُش��وراَك أه��ُل وح��ْوَل��َك

موقعة. فرسالو: 15

يُذبَح. ما الذبح: 16
الرماح. والعوايل: السيوف. القواضب: 17

340



ك للرتُّ تحيَّة

∗∗∗
ُم��ح��دِّث��اٍت ال��بُ��روُق وُط��يِّ��رِت ح��اك��ي��اِت س��ارت ��ْح��ُف ال��صُّ ه��ن��اك
وال��ف��ن��ون��ا ع��ن��ك��م ال��ح��رِب ع��ل��وَم آخ��ذاِت ال��م��م��ال��ُك وح��دَّث��ِت

∗∗∗
ش��َك��ْرن��ا وق��د ال��ِك��ب��اَر ُف��ت��وَح��ك��ُم ق��َدْرن��ا ق��د إنَّ��ا ع��ث��م��اَن ب��ن��ي
ال��ن��اص��ري��ن��ا خ��ي��ُر وال��ل��ُه ب��ك��م ف��ان��ت��َص��ْرن��ا ن��ص��ًرا ال��ل��َه س��أْل��ن��ا
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العثامين الدستور

ح��ام��ي��ه��ا1 ب��ال��دس��ت��وِر ال��خ��الف��َة ح��اَط ودان��ي��ه��ا ق��اص��ي��ه��ا ال��ب��ِريَّ��ِة ب��ش��رى
ون��ادي��ه��ا2 ب��ال��ش��ورى «ال��خ��ل��ي��ف��ِة» ب��ع��َد تَ��داَرَك��ه��ا رك��ٍن ب��ال رآه��ا ��ا ل��مَّ
تَ��داِن��ي��ه��ا3 وأح��ي��اه��م ال��دي��اِر بُ��ع��ُد أم��اتَ��ه��ُم ق��وٍم م��ن وب��األب��يِّ��ي��َن
ويُ��ب��ِل��ي��ه��ا4 يُ��ب��ِل��ي��ه��م ال��بَ��ي��ُن وأوش��ك زم��نً��ا ل��ه��م ح��نَّ��ت ك��م��ا إل��ي��ه��ا َح��نُّ��وا
ف��ي��اف��ي��ه��ا5 ف��ي ه��ام��وا ال��بَ��دِو ��ال��َة رحَّ ت��ح��س��بُ��ه��م ال��غ��ب��راء ع��ل��ى ُم��ش��تَّ��ت��ي��ن
ُم��رِدي��ه��ا6 ف��ال��ي��أُس ق��ن��َط��ت إن وال��ن��ف��ُس أن��ُف��َس��ه��م ال��ب��أس��اءِ ف��ي ال��ي��أُس ي��ق��رُب ال

∗∗∗
ُم��س��ِدي��ه��ا7 األم��الِك ف��ي ج��لَّ ك��م��ا ج��لَّ��ت ي��ًدا ال��م��ؤم��ن��ي��ن» «أم��ي��ُر إل��ي��ن��ا أس��دى

تعاىل. هللا هو وحاميها: دها. وتعهَّ حفظها الخالفة: حاط 1

األمة. رأي إىل الحكم يف الرجوع واملراد األمر، يف التشاور الشورى: 2
والنخوة. الكرب وهو اإلباء من ، أبيٍّ جمع األبيُّون: 3

الُفرقة. البني: 4
يتوجهون. أين يدرون ال ذهبوا وهاموا: البدو. أهل من الرحالة أي البدو: الة ورحَّ الصحراء. البدو: 5

فيها. ماء ال املفازة أو املستوي، املكان وهي فيفاء، جمع والفيايف:
أيًضا. القنوط وهو اليشء، من أمله اإلنسان يقطع أن اليأس: 6

وجلَّت: الدستور. واملراد النعمة، واليُد: الحميد. عبد السلطان هو املؤمنني: وأمري أحسَن. أسدى: 7
امللوك. واألمالك: عظمت.
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ص��اف��ي��ه��ا8 ب��اآلث��اِم َر ت��ك��دَّ وال دٌم ل��ألب��ري��اءِ ش��ابَ��ه��ا م��ا ب��ي��ض��اءَ
وُم��ن��ِش��ي��ه��ا9 ال��ك��ب��رى» «ال��س��ك��ة ص��اح��ِب م��ن ك��رٌم وال ف��ض��ٌل ُم��س��ت��ع��َظ��ًم��ا ول��ي��س
وه��ادي��ه��ا ه��ادي��ه ل��ل��خ��ي��ر وال��ل��ُه وأُس��رتِ��ِه ف��ي��ه وال��رض��ا ال��ن��دى إن
يُ��زكِّ��ي��ه��ا10 إخ��الٌص ن��ف��ِس��ك وح��ْس��ُب م��ل��ك��وا ق��د واإلخ��الص ال��ُح��بِّ ع��ل��ى ق��وٌم
م��اض��ي��ه��ا11 ع��ث��م��اَن م��ْن ال��خ��واق��ي��َن أع��ل��ى ُح��ِم��َدت ال��ه��دى ب��ي��ِت م��ن ال��خ��الئ��ُف إذا
ن��واص��ي��ه��ا ش��اب��ت وم��ا ال��زم��اُن ش��اَب دول��ِت��ه��م أح��ض��اِن ف��ي ال��ل��ِه خ��الف��ُة
رام��ي��ه��ا س��ه��ِم أو ط��اع��ِن��ه��ا رم��ِح م��ن ب��ه��م ال��ن��ائ��ب��اِت ف��ي ت��ح��ت��م��ي دروُع��ه��ا

∗∗∗
م��رائ��ي��ه��ا12 ف��ي وض��لَّ��ت رج��اٌل ح��ارت إذا ال��م��ؤم��ن��ي��ن» «أم��ي��ر رأُي ال��رأُي
ويُ��غ��ِل��ي��ه��ا يُ��ع��ِل��ي��ه��ا ال��ح��قُّ ك��ت��ابُ��ه ب��ه��ا ج��اءَ ال��ل��ِه ُش��ورى ه��ي وإن��م��ا
ل��ب��اري��ه��ا13 إرض��اءً ال��ب��ِريَّ��ِة دَم ب��ه��ا ال��ج��ي��وِش م��ن��اداِة ع��ن��َد ح��ق��ن��َت
غ��ال��ي��ه��ا14 األج��ن��اِد ُم��َه��ِج م��ن وط��اَح ِدًم��ا ل��ل��ِع��ب��اد أُري��َق��ت م��ن��ع��َت ول��و
ع��وادي��ه��ا15 ال��دن��ي��ا م��ن ع��ل��ي��ه ت��ُه��ْن زم��نً��ا ُس��س��تَ��ه��ا ق��د دول��ًة ي��ُس��ْس وَم��ن
داع��ي��ه��ا ل��لَّ��ذَّاِت ��َك اس��ت��خ��فَّ وال ِس��ن��ًة ت��ذُْق ل��م ح��ْوًال ث��الث��ون أت��ى

بعد إال رأيها، إىل وتُعيده به املستِبد امللك من الحكم تستخلص أمة تَكد لم أنه وذلك إلخ: … بيضاء 8

الحكم لتستخلص زاحفة الجيوش أن يعلم يكد لم الحميد عبد السلطان ولكن وبينها، بينه تقع حرب
فتنة ذلك بعد حدثت قد كانت وإن دماء، أُريَقت وال حرب يومئٍذ تقع فلم وأقرَّه، رِضيه حتى الشوري

السلطان. بخلع وانتهت االستبداد، إرجاع بها أُريَد
أيامه. يف الدولة أنشأتها وقد الحجازية، الحديدة السكة هي الكربى: السكة 9

رها. يطهِّ يزكِّيها: 10

من ملك لكل اسم وهو خاقان، جمع والخواقني: النبوة. بيت هو الهدى: وبيت خليفة. جمع الخالئف: 11

الرتكية. الدولة مؤسس هو وعثمان: ك. الرتُّ
َمرأًى. جمع اآلراء، املرائي: 12

الخالق. والباري: الخلق. والربية: يُسَفك. أن منعته الربية: دم حقنت 13

جمع العسكر، واألجناد: األرواح. واملهج: هلك. وطاح: دم. جمع والدِّما: صبَّه. املاء، أراق من أريقت: 14
جند.

منها. تصيبه التي العوادي أي ظلمه؛ عليه؛ عدا من عادية، جمع عواديها: 15
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ع��ان��ي��ه��ا16 ال��ن��ف��ِس ش��ج��يَّ ال��ق��ل��وَب يُ��ض��ِن��ي ب��م��ا ال��ف��ؤاِد م��ك��دوَد ال��ج��ف��ِن ��َد ُم��َس��هَّ
ف��ي��ه��ا وم��ا ب��ال��دن��ي��ا ظ��نَّ��ك تُ��س��يءُ وِخ��ب��رتِ��ه��ا ال��دن��ي��ا ُص��ح��ب��ِة م��ن ت��ك��اُد

∗∗∗
وأه��ل��ي��ه��ا وال��ش��ورى ال��رأي ب��دول��ِة ف��رٍح وف��ي ُع��رٍس ف��ي ال��ُم��ل��َك ت��رى أم��ا
ص��ادي��ه��ا17 ال��ن��ف��ِس غ��ل��ي��ِل ع��ن��د ك��ال��م��اءِ ب��ه��ا ج��ئ��َت األق��واُم ل��ه��ا اس��ت��ع��دَّ ��ا ل��مَّ
أي��ادي��ه��ا18 أْس��نَ��ى م��ن ال��رع��يَّ��ِة ع��ن��َد وي��ٌد أع��ن��اِق��ه��ا ف��ي ِل��ذَات��ك ف��ض��ٌل
ب��ادي��ه��ا19 ال��ِع��ط��َف وه��زَّ م��ن��ح��َت ب��م��ا ح��اض��ُره��ا ال��ذي��َل ج��رَّ ال��ل��ِه خ��الف��ُة
َم��واض��ي��ه��ا20 إع��ج��ابً��ا ال��ِغ��م��َد وأل��َق��ت م��راك��ِزه��ا ع��ن س��روًرا ق��ن��اه��ا ط��ارت
س��واف��ي��ه��ا21 ج��م��ًرا ع��ص��َف��ت ب��ع��دم��ا م��ن ب��َرًدا «م��ق��دون��ي��ا» ع��ل��ى ال��ن��س��ي��ُم ه��بَّ
دواع��ي��ه��ا22 ث��ارت إذ ال��ص��دوِر ع��ل��ى ون��ائ��رًة ِض��غ��نً��ا ب��س��اك��ِن��ه��ا تَ��غ��ل��ي
راع��ي��ه��ا23 ن��ام ��ا ل��مَّ األق��اط��ي��ِع ع��ل��ى ع��َدت ك��ال��ذئ��اِب ف��ي��ه��ا ع��ص��ائ��ُب ع��اث��ت
ب��ال��ي��ه��ا24 ال��ُم��ل��ِك ُط��ل��وِل م��ن وَغ��رَّه��ا دارُس��ه��ا ال��ُح��ك��ِم ُرس��وِم م��ن ل��ه��ا َخ��ال

القلوب: ويضني ُمتَعبه. الفؤاد: ومكدود ينام. ال أي يسهد؛ جعله بالتشديد، ده، سهَّ من الجفن: د مسهَّ 16

األسري. والعاني: مشغولها. النفس: وشجي يثقلها.
والصادي: عطشه. اشتدَّ الغني، بضم الرجل، ُغلَّ من مغلولها، أي النفس: وغليل العطش. شدة الغليل: 17

أيًضا. العطش الشديد
النعمة. هنا: اليُد 18

البادية. يف امُلقيم والبادي: الحرض. يف امُلقيم الحارض: 19
السيوف. واملوايض: السيف. جفن والغمد: األرض. يف غرزها إذا القناة، ركز من مركز، جمع مراكزها: 20

والسوايف: الريح. اشتداد والعصف: الغمام. َحبُّ والربد: أوروبا. تركية من البلقان، إقليم هي مقدونيا: 21

سافية. جمع الرتاب، تُذري الرياح
ودواعي هائجة. هاجت أي نائرة؛ الناس يف نارت يقال والنائرة: الحقد. والضغن: مقدونيا. أي تغيل: 22

همومها. الصدور:
بني ما وقيل العرشة، قيل الرجال، من الجماعة وهي عصابة، جمع والعصائب: أفسدت. عانت: 23

الغنم. من الطائفة وهو قطيع، جمع واألقاطيع: وثبت. عدت: األربعني. إىل العرشة
الديار. آثار من شخص ما وهو طلل، جمع والطلول: القديم. العايف الدارس: الرسم 24
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غ��ادي��ه��ا25 ب��ال��ع��دواِن ال��س��ه��َل وص��بَّ��َح رائ��ُح��ه��ا األج��ي��اِل ف��ي ال��ش��رَّ ف��س��اَم��َر
يُ��ؤِذي��ه��ا راَح َم��ن ُم��ؤِذي��ٌة وال��ن��ف��ُس ظ��ال��م��ٌة ال��خ��وِف ج��واِر ف��ي م��ظ��ل��وم��ٌة
ب��اك��ي��ه��ا26 ع��زَّ ُرب��وًع��ا ي��ب��ك��ي ك��ال��بُ��وِم ُدَوٌل ��ٍة رقَّ م��ن وب��َك��ت ل��ه��ا رثَ��ت
ي��ط��وي��ه��ا ال��ده��ُر ك��اَد ع��ث��م��اَن آلِل خ��اف��ق��ٌة ال��غ��رب ف��ي م��م��ل��ك��ٍة أع��الُم
ت��ح��م��ي��ه��ا27 اآلج��اِم أُُس��ُد ت��وثَّ��بَ��ت س��الم��ت��ه��ا م��ن ق��ن��وًط��ا ُم��ِل��ئ��ن��ا ��ا ل��مَّ
يُ��راع��ي��ه��ا28 ال ج��اش��ت ه��ي إن ال��َه��وِل ف��ي ب��ُم��ه��ج��ِت��ِه ي��رم��ي ُم��س��ت��ب��ِس��ٍل ك��لِّ م��ن
يُ��ؤدِّي��ه��ا ع��ه��ٍد ذي ع��ن��َد أم��ان��ٌة ي��ط��ل��ب��ه��ا ال��ُم��ل��ِك وس��الُم ك��أن��ه��ا

∗∗∗
داع��ي��ه��ا ال��دي��ن ف��ي ه��ًوى ن��ف��ٍس ل��ك��لِّ َه��َدى اإلل��ُه ش��اءَ َم��ن ل��ل��ه ال��دي��ُن
تَ��ع��ادي��ه��ا أو ال��ب��راي��ا اخ��ت��الِف إل��ى داع��ي��ًة األدي��اِن ُم��خ��ِت��ل��ُف ك��ان م��ا
ِل��واع��ي��ه��ا ال��ك��ب��رى ال��ح��ك��م��ِة خ��زائ��ُن ق��اط��ب��ًة واألدي��اُن وال��رُّْس��ُل ال��ُك��تْ��ُب
َم��ب��ان��ي��ه��ا29 ف��ي أُسٌّ ال��ل��ِه وخ��ش��ي��ُة َم��راش��ِده��ا ف��ي أص��ٌل ال��ل��ِه م��ح��بَّ��ُة
ن��واه��ي��ه��ا ف��ي ��ى يُ��وقَّ ش��رٍّ وك��لُّ أوام��ره��ا ف��ي ��ى يُ��ل��قَّ خ��ي��ٍر وك��لُّ
م��ع��ان��ي��ه��ا أس��م��ى ف��ي ال��م��روءَُة ب��ل م��روءِت��ه��ا م��ن م��ع��نً��ى ال��ن��ف��ِس ت��س��اُم��ُح
ويُ��ش��ِق��ي��ه��ا30 ُخ��ْل��ٌق يُ��س��ِع��ُده��ا ف��ال��ن��ف��ُس ب��ه ال��ح��ي��اِة ف��ي ت��س��َع��ْد ال��ص��ف��َح ت��خ��لَّ��ِق

صباًحا. أتاه الباء: بتشديد وصبَّح، ليًال. الحديث وهي املسامرة، من : الرشَّ فسامر 25

كانت أوروبا دول أن وذلك مقدونيا؛ لحالة وصف قبله واألبيات البيت وهذا رحمتها. لها: رثت 26

اختالٍف من أهلها بني ِلما ملكايدها؛ مكان أصلح مقدونيا تجد وكانت الرتكية، للدولة املكايد تدبِّر دائًما
فتنة تشبَّ حتى منها ناحية يف فتنة تُطفئ تكاد ال العليَّة الدولة وكانت واللغة، والدين الجنس يف كثري
يشتدُّ كان الثورات أصحاب عىل القضاء يف الحزم وإظهار بالقوة تتذرع كانت وُكلَّما أخرى، ناحية يف

اإلقليم. هذا يف الناس خوف
لهم. فأذعن الدستور إعالن الحميد عبد السلطان من طلبوا الذين الجيش رجال اآلجام: بأسد يريد 27

وجاشت: منه. عليه يهجم ما يدري ال األمر من الخوف والهول: الروح. واملهجة: املستقتل. املستبسل: 28
اضطربت.

الطُّرق. مقاصد املراشد: 29
الغري. ذنوب عن اإلعراض والصفح: لك. ُخلًقا اجعله أي الصفح: تخلَّق 30
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يُ��ع��ادي��ه��ا31 ��ن م��مَّ ِخ��لَّ��ِت��ه��ا أه��ُل َم��ن ب��ج��اه��ل��ٍة ن��ف��س��ي م��ا ي��ع��َل��ُم ال��ل��ُه
َم��ع��ال��ي��ه��ا م��ن أْج��َرى ذل��ك ف��إن أص��رُف��ه��ا اإلح��س��اِن إل��ى غ��دوُت ل��ئ��ن
ل��ش��ان��ي��ه��ا32 م��ن��ه��ا ك��رًم��ا واس��ت��غ��ف��َرت ل��ح��اس��ِده��ا ��ت رقَّ ك��ب��َرت إن وال��ن��ف��ُس

∗∗∗
ويُ��ح��ِي��ي��ه��ا ال��م��وت��ى ي��ب��ع��ُث َم��ن ح��يَّ��اَك ع��رٍب وم��ن تُ��رٍك م��ن ع��ث��م��اَن ش��ع��َب ي��ا
ُم��وِص��ي��ه��ا ال��ح��قِّ ع��ن��َد ب��ال��ص��ب��ر وال��ل��ُه ج��ازع��ٌة ال��ن��ف��ُس ح��ي��َن ل��ل��ح��قِّ ص��ب��رَت
«ن��ي��ازي��ه��ا»33 واح��م��ْد «أن��وره��ا» ل ف��اه��ِت��ْف أح��ٌد ب��ال��ق��ن��ا ي��نَ��ل��ه ل��م ال��ذي ِن��ل��َت
ت��دري��ه��ا أن��ت َم��ع��اٍن «م��ص��َر» وب��ي��َن ب��ه��ا ظ��ِف��رَت ال��الئ��ي آم��اِل��َك ب��ي��ن م��ا

واإلخاء. امُلصاَدقة الخاء): (بكرس الِخلَّة 31
ُمبِغضها. شانيها: 32

املشهوران. العثماني الدستور بطال هما ونيازي: وأنور قناة. جمع الرماح، القنا: 33
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والصليباألمحران اهلالل

ال��ِع��ن��اي��ة1 ب��ره��اُن وأن��ت ءِ ال��س��م��ا ه��دى أَن��ت «ج��ب��ري��ل»،
وال��ه��داي��ة ال��ط��ه��ارُة ه��م��ا ـ��ِن ال��ل��ذَيْ��ـ َج��ن��اَح��ي��َك اب��ُس��ْط
ال��رع��اي��ة م��ن و«ال��ص��ل��ي��َب» م��ِة ال��ك��را م��ن «ال��ه��الَل» وِزِد
راي��ة ل��ل��ش��ي��ط��ان وال��ح��رُب راي��ٌة ل��ربِّ��ك ف��ُه��م��ا
آي��ة ال��ِب��رِّ ف��ي م��ن��ه��م��ا ـ��ب��َر أْك��ـ ال��رح��م��ُن ي��خ��لُ��ِق ل��م
ك��ن��اي��ة2 وُح��رم��ِت��ه ـ��غ��ال��ي ال��ـ ال��دم ع��ن األح��م��راِن
وق��اي��ة3 إل��ى ال��رائ��ح��اِن ل��ن��ج��دٍة ال��غ��ادي��اِن
غ��واي��ة4 م��ن تَ��ب��يَّ��َن ُرش��ًدا ال��وغ��ى ع��ل��ى ي��ت��ألَّ��ق��اِن
ال��ج��ن��اي��ة ج��ن��ِب ف��ي ك��ال��ُع��ذِر ال��دِّم��ا ج��ن��ِب ف��ي ي��ِق��ف��ان
��ق��اي��ة5 ال��سِّ ��ب��ُط» «ال��سِّ يُ��م��نَ��ِع ل��م «ك��رب��ال» ف��ي خ��يَّ��م��ا ل��و

بالوحي. مختصٌّ املالئكة، من جربيل: 1

وحرمته. الدم عن بهما ليُكنَّى أحمَرين ُجعال اللذان أي إلخ: … األحمران 2
اإلعانة. النجدة: 3

ويُضيئان. يلمعان يتألقان: 4

سبط والحسني الولد، ولد والسبط: عنهما. هللا ريض عيل بن الحسني قرب بها العراق يف مدينة كربال: 5

النزع. يف وهو طلبه حني املاء عنه منعوا قتَلتَه أن من قيل وما الحسني، َمقتل إىل بذلك يشري ملسو هيلع هللا ىلص. النبي
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ال��ن��ك��اي��ة6 ع��ل��ى َل��ع��اون��اه ـ��ِح ال��م��س��ي��ـ ي��وَم أدرك��ا أو
ال��رواي��ة7 ت��ِص��ُف ال��ذي ـ��َخ��لَّ ال��ـ ال ال��ش��ه��َد وَل��ن��اواله
ِح��م��اي��ة8 ال��َج��رح��ى ع��ل��ى أل��َق��ت ال��ت��ي دي» «ال��الِّ أي��ه��ا ي��ا
ال��رم��اي��ة9 ف��ي َده��ِرِك ب��الءَ ِم ��ه��ا ال��سِّ ن��زِع ف��ي أبْ��َل��ي��ِت
ِس��راي��ة10 وادي��ه��م ن��س��ي��َم ـ��ِت ف��ك��ن��ـ ب��األس��رى وم��ررِت
ال��ِب��ن��اي��ة أح��َس��نَّ ال��ِب��رَّ ـ��َن ب��نَ��ي��ـ إن ج��ن��ِس��ِك وب��ن��اُت
ع��ن��اي��ة11 ِج��ي��رتَ��ه��ا ت��أُل ل��م «ل��وث��ٍر» ِالدي ب��األم��ِس
ال��ح��ف��اي��ة12 ف��ي وغ��ال��ت ي��ًدا ِد ال��ج��ن��و أه��ِل إل��ى أْس��َدت
ك��ف��اي��ة13 ن��ائ��ب��ٍة ع��ن��َد ـ��َه��ُر أط��ـ ُه��نَّ ��ب��اٍت وُم��ح��جَّ
ال��ب��داي��ة14 ف��ي ط��يٍّ ك��ن��س��اءِ ِق��ًرى أو ِريٍّ��ا يُ��س��ِع��ف��َن
ِح��ك��اي��ة15 ُه��ُم ُك��نَّ ح��م��ِن ال��رَّ م��الئ��َك ي��ك��نَّ ل��م إن
غ��اي��ة16 ال��ِب��رَّ واس��ت��بَ��ق��َن ـ��م��َة ال��ك��ري��ـ دع��وتَ��ِك َل��بَّ��ي��َن
ال��نُّ��ف��اي��ة17 ال��ن��اِس وس��ائ��ُر ُب ال��لُّ��ب��ا ه��ُم ال��ُم��ح��ِس��ن��ون

فيه. ُصِلب املسيح أن النصارى يزعم الذي اليوم أي املسيح: يوم 6

. خالٍّ فأعطوه ماءً الصلب شدة وقت طلب املسيح أن تدَّعي النصارى أن وذلك إلخ: … الشهد ولناواله 7

الحرب أثناء مرص يف الربيطاني املعتمد زوجة هنا وهي اإلنجليز، لوردات لزوجات عام لقب الالدي: 8
ذلك. إىل وتدعو األحمر، للصليب إعانًة املال تجمع قامت أنها وذلك الكربى؛

وامتحنوه. الناس اختربه حتى بأسه أظهر الحرب: يف أبىل من أبليت، 9
تسلل. أي رسى؛ مصدر الرساية: 10

الجريان. والجرية: زوجها. اسم ولوثر: أخرى، إنجليزيٌة لوثر: الدي 11

به. الرسور وتُظِهر إكرامه، يف وتُبالغ بالرجل، تتلطف أن وهي الحفاوة، الحفاية: 12
والقناعة. االستغناء به يحمل ما والكفاية: مثلكن. سافراٍت َلسَن محجباٍت نساءٍ وُربَّ أي ومحجبات: 13

قبيلة وطي: الضيف. به ُقِري ما والِقرى: تشبع. حتى املاء ترشب أي وفتحها): الراء (بكرس الري 14
بالكرم. مشهورة العرب من

الالم. بفتح ملك، جمع املالئك: 15
جاوزنه. الربَّ: واستبقن أجبن. لبَّني: 16

لرداءته. اليشء من نفيته ما وفتحها): النون (بضم والنفاية اليشء. من الخالص املختار اللباب: 17
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وال��َع��م��اي��ة ال��ج��ه��ال��ِة ـ��اَب ُركَّ��ـ ال��ب��اغ��ون أي��ه��ا ي��ا
ال��والي��ة ف��ي ��ع ل��ل��ت��وسُّ ـ��ا ُح��بٍّ��ـ ال��ح��رَب ال��ب��اع��ث��وَن
وال��وص��اي��ة ال��ق��ي��ام��ِة ح��قَّ ال��ورى ع��ل��ى ال��ُم��دَّع��ون
ن��ه��اي��ة18 ب��ال ال��ه��ادم��ون َن ال��ُم��وتِ��م��و ال��ُم��ث��ِك��ل��ون
ِن��س��اي��ة19 أو ع��زاءٍ م��ن ٌم اْل��ِت��ئ��ا ل��ه��ا ال��ِج��راح ك��لُّ
وال��دراي��ة20 ال��ح��ص��اف��ِة ع��ص��ِر ف��ي ال��ح��قِّ ِج��راَح إال
وال��ش��ك��اي��ة ال��خ��ص��وم��ِة ي��وِم إل��ى دام��ي��ًة س��ت��ظ��لُّ

الحرب. يف آبائهم بقتل يتامى األبناء يجعلون الذين واملوتمون: أماته. ولَدها: أثكلها من املثكلون، 18
النسيان. النسايه: 19

الرأي. وجودة العقل استحكام الحصافة: 20
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بابالوصف

ِمرص سماءِ الَعرصيف آيُة

١٩١٤م.) سنة مرص إىل باريس من طائَرين و«بونيه» «فدرين» قدوم عند (نُظَمت

1 ال��ِج��واءْ م��ق��ال��ي��َد وت��م��لَّ��ك��ِت ال��س��م��اءْ أس��ب��اَب ِن��ل��ِت ف��رن��س��ا ي��ا
ال��ه��واءْ ع��رِش ع��ن ل��ك ��ى وت��ن��حَّ دول��ت��ه ع��ل��ى ال��نَّ��س��ُر ُغ��ِل��َب
2 اإلم��اءْ أوف��ى ِم��ن ب��ل��ق��ي��ُس ي��ا ل��ِك أََم��ًة ت��م��ش��ي ال��ري��ُح وأتَ��ت��ِك
وذك��اءْ ع��ل��ٍم ُس��ل��ط��انَ��ي��ِن ط��ْوَع وج��َرت ِج��م��اٍح ب��ع��َد ُروَِّض��ت
األن��ب��ي��اءْ ل��ن��ص��ِر ج��ب��ري��َل خ��ي��َل أش��ب��َه��ت ب��َج��ن��اٍح َخ��ي��ٌل ل��ِك
4 ِب��ط��اءْ وال��ب��ح��ِر ال��بَ��رِّ ف��ي بُ��ُرٍد3 ع��ل��ى ال��ذي��َل ي��س��ح��ُب وبَ��ري��ٌد
5 ال��َع��م��اءْ م��ت��ِن أو ال��رِّي��ِح ُع��نْ��ِق ف��وَق ُدونَ��ه��ا ف��يَ��ج��ري ال��ش��م��ُس ت��ط��ل��ُع
وم��س��اءْ ص��بَ��اٍح غ��ي��َر ل��ب��ثَ��ت م��ا وال��َم��غ��رِب ال��َم��ش��رِق رح��ل��ُة
ال��بُ��س��الءْ بَ��ن��ي��ِك م��ن ِل��ف��ري��ٍق ِف��ًدى وال��ج��نِّ اإلن��ِس بُ��س��الءُ

أبوابها. أو نواحيها، أو ُطرقها، أو مراقيها، السماء: أسباب 1
الريح. له َرت ُسخِّ الذي سليمان هللا نبي صاحبة وبلقيس: اململوكة. األََمة: 2

بريد. جميع بُُرد: 3

بطيء. جمع بطاء: 4

الرقيق. أو املمطر، أو الكثيف، أو املرتفع، السحاب العماء: 5



الشوقيات

ال��ش��ه��داءْ ق��ب��وَر ال��س��م��وات ف��ي ف��اتَّ��َخ��ذوا ب��ه��م األرُض ض��اق��ت
6 ال��َع��الءْ أوِج ف��ي ال��ن��ج��ِم ُس��َم��راءَ ��ه��ا ال��سُّ ِج��ي��راَن يُ��م��ُس��ون ِف��ت��ي��ٌة
ِب��ِوط��اءْ ي��وًم��ا ال��ُه��وِج ل��ل��ري��اِح ت��ك��ن ل��م ج��ب��اٍل ف��وَق ُح��وًَّم��ا
ال��ف��ض��اءْ ف��ي ب��س��اٍط أل��ُف ول��ه��م واح��ٌد ِب��س��اٌط ِل��س��ل��ي��م��اَن
ال��ث��ن��اءْ وع��ل��ي��اءِ ال��ذِّك��ِر ِرف��ع��ِة إل��ى ��ْح��َب وال��سُّ ��ْه��َب ال��شُّ ي��رك��ب��ون
ال��والءْ وم��أث��وِر ال��ُح��بِّ س��ال��ِف ع��ل��ى «ال��وادي» ه��ب��ط��وا «نُ��س��وًرا» ي��ا
ال��ُك��َرم��اءْ ب��األق��رب��ي��َن م��رح��بً��ا ق��وُم��ك��م وف��ي��ه��ا م��ص��ُر داُرك��م
7 ال��نُّ��َزالءْ خ��ي��ِر ال��ض��ي��ِف ب��أع��زِّ ف��َرًح��ا ف��ط��ارت ف��ي��ه��ا ِط��رتُ��ُم
ودم��اءْ دم��وٍع م��ن أَرق��تُ��م م��ا أه��راِم��ه��ا ث��رى ف��ي ش��َج��اك��م ه��ل
8 ِب��ن��اءْ أع��ل��ى ِم��ن األج��ي��ال ِع��ظ��َة ق��ب��ل��ك��م ��ى ت��ل��قَّ ق��د نَ��س��ٌر أي��ن
ال��ل��واءْ م��ع��ق��وَد األف��الِك ع��ال��ُم ل��ه أض��ح��ى ع��ص��َره ش��ِه��دتُ��م ل��و
اإلب��اءْ م��ج��روَح ل��ل��ق��ب��ر ف��م��ش��ى ِع��زَّت��ه��ا ف��ي األه��راَم ج��َرَح
9 ب��ال��ك��ب��ري��اءْ ص��ل��ٍف ِم��ن وج��َزت ث��أَره��ا ب��ت��اٍج ت��اًج��ا أخ��ذَت
ال��ُع��ظ��م��اءْ ��م��وِس ال��شُّ أب��ن��اءِ ب��ي��َن أع��ُظ��َم��ُه ح��َوت ل��و وت��م��نَّ��ت

∗∗∗
ال��ع��ل��م��اءْ ون��وِر ال��ع��ل��ِم ب��ُه��َدى َخ��ل��ِق��ِه ه��ادي ال��ل��ِه ش��أُن ج��لَّ
ال��رج��اءْ ع��ه��ُد ب��ه��ا ط��ال ِط��ْل��ب��ًة ل��ن��ا ال��ك��ب��رى آي��ات��ه م��ن زفَّ
ال��ُق��دم��اءْ ُم��ع��ِج��زاِت إح��دى ك��ان ب��ه ال��ده��ُر س��ل��ف ل��و َم��رك��ٌب
ال��ق��ض��اءْ أع��اج��ي��ِب إح��دى َل��ه��ا ي��ا بَ��ش��ٌر ون��ص��ٌف ط��ي��ٌر ِن��ص��ُف��ه
ال��ج��ب��ن��اءْ ق��بْ��َل ال��ش��ج��ع��اِن أن��ُف��َس واق��ًع��ا أو ُم��رت��ِف��ًع��ا رائ��ٌع
10 ال��رُّواءْ م��رم��وُق ال��ُع��دَّة ك��اِم��ُل ُم��ل��َج��ٌم ح��ي��ٍن ك��لِّ ف��ي ُم��س��َرٌج

الصغرى. نعش بنات من خفي كوكٌب ها: السُّ 6
مصدر. األصل يف ألنه والجمع؛ للواحد ويكون غريه، عىل النزيل الضيف: 7

األول. نابليون به يريد 8

الظرف. قدر مجاوزة لف: الصَّ 9
املنظر. ُحسُن الرُّواء: 10
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ال��ب��الءْ ِص��دِق ف��ي ال��س��ي��رِة ُه��ده��ِد أو ال��ق��درة ف��ي ال��ري��ِح ك��ِب��س��اِط
وخ��ف��اءْ ُظ��ه��وٍر ب��ي��َن س��اب��ٍح ب��ه ال��م��وج ي��رت��م��ي ك��ُح��وٍت أو
11 ُع��َدواءْ ذي َم��رك��ٍب م��ن يُ��رى ال أط��راف��ه م��ن ش��اءَ م��ا راك��ٍب

∗∗∗
وال��ِح��داءْ ف��ي��ه ال��غ��رب��اِن ع��َج��َب وغ��َدا ِف��ع��اًال ال��ج��وَّ م��أل
12 َرواءْ م��ن ال ��َع��ت ُج��مِّ ح��دي��ٍد م��ن راع��دًة ب��ه ��ْح��َب ال��سُّ وت��رى
وم��اءْ ن��اٍر ل��ه ِع��ن��انَ��ي��ِن ف��ي وج��رى ري��ًش��ا ال��ف��والذَ ح��م��ل
13 َس��واءْ م��ص��ق��وٍل ال��ن��ح��ِل ك��َج��ن��اِح ق��ادم��ٍة ذي غ��ي��ِر وَج��ن��اٍح
ك��ه��رب��اءْ م��ن ص��اع��ق��ٌة ��ه م��سَّ ��ه��ا م��سَّ ري��ٍح ك��لُّ وذُن��اب��ى
َم��ض��اءْ ذا ف��َس��ه��ًم��ا َج��دَّ ف��إذا ذَنَ��ٍب ذا ك��وك��بً��ا ي��ت��راءى
ال��ُخ��يَ��الءْ ذي��َل ك��ال��ط��اووس ج��رَّ ل��ل��ث��رى ال��ثُّ��ريَّ��ا ج��از ف��إذا
ال��َع��راءْ األرِض ف��ي ال��ج��نِّ ك��ع��زي��ِف وص��ًدى ص��وتً��ا اآلف��اَق ي��م��أل
ال��س��م��اءْ ُس��ك��اِن آذاِن ف��ي َط��نَّ خ��ب��ًرا ع��ن��ه��ا األرُض أرس��َل��ت��ه

∗∗∗
ب��ال��ِف��داءْ وأع��ِزْز أك��ِرْم ل��ُك��ُم ال��ِف��دى َوابْ��ن��اَي ال��غ��ِد ش��ب��اَب ي��ا
��َع��داءْ ال��سُّ ال��ف��ري��ِق ف��ي أراك��م أن ع��س��ى ال��ع��ي��َش ل��ي ال��ل��ُه ي��م��دُّ ه��ل
14 ذُك��اءْ ف��وَق ع��رَش��ك��ُم وأرى ��ه��ا ال��سُّ ف��وَق ت��اَج��ك��ُم وأرى
و«ِم��ن��اءْ» «خ��وف��و» ع��ه��ِد ف��ي ِع��زَّه��ا اس��ت��رج��َع��ت م��ص��ُر ق��ال رآك��م َم��ن
15 ل��ل��َع��ف��اءْ ج��م��ي��ًع��ا ال��ن��اُس ب��ن��ى م��ا إذا ت��ب��ن��ي م��ا ل��ل��ُخ��ل��ِد ��ٌة أُمَّ
ال��َف��ن��اءْ ع��ادي م��ن اآلث��اَر وتَ��ِق��ي ال��ِب��ل��ى ع��ادي م��ن األج��س��اَم تَ��ع��ص��ُم
ال��ب��ق��اءْ ُط��وُل ف��ل��ُك��م َه��ل��ك��ى ن��ح��ن نُ��ِس��ئْ ل��م أو ل��ك��ُم أَس��أنَ��ا إن

بمطمنئ. ليس أي ُعَدواء: ذي مركب 11

العذب. املاء الرَّواء: 12
الريش. كبار وهي الجناح، مقدَّم يف ريشات عرش وهي القوادم، واحدة القادمة: 13

للشمس. اسٌم ذُكاء: 14

والفناء. والهالك الدُّروس الَعفاء: 15
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ب��ال��ق��ض��اءْ أول��ى ال��ِب��رِّ وح��ق��وُق وب��ُك��م إل��ي��ك��م م��ص��ُر إن��م��ا
األَُم��ن��اءْ خ��ي��ِر ال��ل��ِه ي��م��ي��ِن ف��ي وُم��س��ت��ق��بَ��لُ��ك��م ُح��رٌّ ع��ص��ُرك��م
ال��ش��ع��راءْ خ��ي��اِل م��ن إال ه��و ف��م��ا ال��ده��ُر ح��طَّ��ن��ا ت��ق��ول��وا ال
ال��رِّداءْ ح��س��ن��اءَ ال��َم��ج��ِد ف��ي ظ��ه��َرت ج��ه��ِل��ه��ا ف��ي ��ًة أُمَّ ع��ِل��م��تُ��م ه��ل
اإلن��اءْ ل��وِن ِم��ن ال��س��ائ��ُل إن��م��ا ظ��اه��ِره��ا م��ن ��ِة األُمَّ ب��اط��ُن
ال��ح��ك��م��اءْ ع��ن��َد ال��ح��ك��م��َة واط��ل��ب��وا أع��الم��ه ع��ل��ى ال��ع��ل��َم ف��ُخ��ذوا
ُف��َص��ح��اءْ م��ن ج��اءك��م ب��ف��ص��ي��ٍح واح��ت��ِف��ظ��وا ت��اري��َخ��ك��م واق��رءوا
16 ال��ِوض��اءْ ال��وح��ي أع��ُص��ِر ف��ي َوح��يَ��ه أل��ُس��ِن��ه��م ع��ل��ى ال��ل��ُه أن��زَل
ل��ل��ض��ع��ف��اءْ نَ��ض��رتُ��ه��ا ُخ��ِل��َق��ت ف��م��ا ب��س��ل��ط��اٍن ال��دن��ي��ا واح��ك��م��وا
ال��س��م��اءْ ف��ي ف��اط��ل��ب��وه ض��اق��ت ه��ي ف��إن األرض ع��ل��ى ال��َم��ج��َد واط��ل��ب��وا

شيكسبري

17 ��اءُ ش��مَّ ب��ال��ح��قِّ ِدع��ام��تُ��ه وم��ا ال��م��اءُ ك��رس��يُّ��ه م��ا ال��م��م��ال��ِك أع��ل��ى
آب��اءُ األب��ن��اءَ ب��ه ْق يُ��ط��وِّ ل��م م��ا أُب��وَّتُ��ك��م ك��م ح��الَّ «ال��َم��ن��ِش» ِج��ي��رَة ي��ا
18 َق��ع��س��اءُ ال��ش��رِق ف��ي ب��اذخ��ٌة ال��غ��رب ف��ي ِع��زَّتُ��ُه ال��ش��م��ِس ُم��ل��َك يُ��ط��اِول ُم��ل��ٌك
ب��نَّ��اءُ األخ��الِق م��ن ب��ن��اُه ُرك��ٍن إل��ى وال��ح��ق��وُق م��ن��ه ال��ح��ق��ي��ق��ُة ت��أوي
ءُ أِج��الَّ أش��ي��اٌخ ال��رأي ب��ح��ائ��ِط ون��طَّ��ق��ه ال��ع��ال��ي ب��ال��ن��ظ��ِر أع��اله
أرزاءُ ال��رَّوِع ف��ي ُربً��ا َزه��ُر ��ل��ِم ال��سِّ ف��ي م��م��ل��ك��ٍة ِف��ت��ي��اُن ب��ال��َق��ن��ا وح��اَط��ُه
19 َع��ْرب��اءُ ال��ده��ر ف��ي ع��رٌب ك��أن��ه��م ن��ج��دِت��ه��م ف��ْض��ُل ويُ��رج��ى يُ��س��ت��ص��َرخ��ون
ع��ل��ي��اءُ ف��ي��ه َم��داه��ا وراءَ وال َس��ع��ٍة م��ن ال��ظ��نُّ ي��راه��ا ال ودول��ٌة
َق��ط��ع��اءُ اإلن��س��اِن َرِح��ُم وال ف��ي��ه��ا ُم��طَّ��َرٌح ال��رح��م��ِن س��ب��ُب ال ع��ص��م��اءُ

الحسنة. امُلِرشقة الِوضاء: 16
البيت. عماد الدعام: أو الدعامة 17

ثابتة. أي قعساء: 18

الُخلَّص. حاء الرصُّ العرب: من العرباء 19
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20 َع��ن��ق��اءُ ��ي��ِد ال��صَّ ِل��ب��اغ��ي وراءَه��نَّ ُرُك��نً��ا ت��ح��تَ��ه��م ك��ان��ت «ال��ج��زائ��ُر» ت��ل��ك
ش��اءوا ك��م��ا وراع��ي��ه��م ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن ونُ��ص��رتُ��ه��م ال��ص��اف��ي ودُّه��ُم وك��ان

∗∗∗
ب��ي��ض��اءُ ل��ل��ه خ��ل��ِق��ه ع��ل��ى ي��ٌد وش��اع��ُره��م ال��دن��ي��ا ع��َج��ُب دس��ت��وُره��م
21 غ��نَّ��اءُ ال��ط��ي��ِر ك��ري��ِم م��ن ن��َم��ت وال ح��اض��رٌة «ش��ي��ك��س��ب��ي��َر» ِم��ث��َل أن��ج��بَ��ت م��ا
22 َج��وزاءُ ال��ُك��ثْ��ِر ب��ال��ن��ج��وم ت��نَ��ل ل��م م��ا ش��رًف��ا «إن��ج��ل��ت��را» َوح��َده ب��ه ن��ال��ت
23 وأه��واءُ تُ��ح��ص��ى ال س��رائ��ُر ل��ه��ا بُ��ِل��يَ��ت وال ل��واله ال��ن��ف��ُس تُ��ك��َش��ِف ل��م
وإي��ح��اءُ إل��ه��اٌم ال��ل��ِه ج��ان��ِب م��ن يُ��ؤيِّ��ُدُه األع��ل��ى ال��نَّ��َس��ِق م��ن ِش��ع��ٌر
24 غ��رَّاءُ ��ع��ِر ال��شِّ خ��ي��اِل م��ن ح��ق��ي��ق��ٌة ت��س��ك��نُ��ُه ال��ل��ه ك��آِي ب��ي��ٍت ك��لِّ م��ن
َع��ذراءُ ��ع��ِر ال��شِّ ب��ن��اِت م��ن ب��ه ج��اءت َم��ح��اس��ِن��ِه ف��ي ك��ع��ي��س��ى م��ع��نً��ى وك��لِّ
وإب��ك��اءُ إض��ح��اٌك ف��ي��ه ك��اله��م��ا ج��ام��ع��ٍة ال��ده��ِر ك��ِك��ت��اِب ق��ص��ٍة أو
أج��زاءُ اإلن��ج��ي��ل م��ن ف��ْه��ي تُ��ت��َل أو ُم��م��ثَّ��ل��ًة ال��دن��ي��ا تُ��َر تُ��م��ثَّ��ْل م��ه��م��ا

∗∗∗
25 األِل��بَّ��اءُ ي��روي��ه ال��م��وِت ع��اَل��ِم ع��ن َخ��ب��ٌر أال ال��خ��ال��ي ال��ُع��ُص��ِر ص��اح��َب ي��ا
26 وإدن��اءُ ت��م��ث��ي��ٌل ب��ع��ُد ِل��م��ا ف��ه��ل ل��ن��ا وص��ف��َت ق��د ف��أم��ٌر ال��ح��ي��اُة أم��ا
27 َج��وف��اءُ األرض ُظ��ل��م��اِت ف��ي غ��ب��راءُ ج��م��ج��م��ٌة ك��ي��ف ل��ي ُق��ل أم��ات��ك ب��َم��ن
28 وص��ه��ب��اءُ ص��اٍف ع��س��ٌل ُش��ؤبُ��وبُ��ه��ا ُم��ق��ِل��ع��ٍة غ��ي��َر ب��ي��اٍن س��م��اءَ ك��ان��ت

الجسم. مجهول االسم معروف طائٌر 20

العشب. الكثرية الروضة 21
السماء. يف برج الجوزاء: 22

امتحنت. بُليت: 23

ناصعة. 24

لبيب. جمع العقالء، األِلبَّاء: 25
إليه. قرَّبه اليشء: أدنى 26

فارغة. جوفاء: 27

املطر. من الدفعة والشؤبوب: ذاهبة. ُمقِلعة: 28
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29 َف��ي��ح��اءُ ��ع��ِر ل��ل��شِّ ري��ح��ان��ٌة ج��َف��ت��ُه ُم��ف��ت��َق��ٍد غ��ي��ِر ك��أص��ي��ٍص ف��أص��ب��َح��ت
30 َع��وراءُ ال��ب��اغ��ي��ن م��ن ت��ُف��تْ��ُه ول��م غ��رًض��ا ي��دَع ل��م ل��س��اٌن ب��اَت وك��ي��ف
��اءُ م��شَّ ال��ظ��ل��ِم ع��روِق ف��ي ��ه��ا وُس��مُّ بَ��ِل��يَ��ت ع��ق��رٍب ُزن��ابَ��ى ف��أم��س��ى ع��ف��ا
إي��م��اءُ ب��األق��الم ال��غ��ي��ب إل��ى ل��ه��ا ب��يَ��ٍد ال��ِب��ل��ى أي��دي ص��ن��َع��ت ال��ذي وم��ا
31 وأن��واءُ وأرواٌح ورع��ٌد ب��رٌق ان��ب��ج��َس��ت إذا م��ن��ه��ا أن��ُم��ل��ٍة ك��لِّ ف��ي
32 وبَ��وغ��اءُ َح��ص��ب��اءٌ ف��ي��ه ��اُزه��ا ُق��فَّ َج��َدٍث ف��ي ال��دُّوِد ِم��ث��َل ال��دُّوِد م��ن أم��َس��ت
أرج��اءُ ال��ح��قِّ ِل��وادي ك��أن��ه��نَّ ج��وان��بُ��ُه ق��ل��ٌب ال��ث��رى ت��ح��ت وأي��ن
إص��غ��اءُ ل��ل��رُّه��ب��اِن ال��ن��واق��ي��ِس إل��ى ك��م��ا ال��ب��ي��اِن أُذُْن ��ه َدقِّ إل��ى تُ��ص��ِغ��ي
33 أش��الءُ وْه��َو إال ال��ل��ي��ُث يُ��ؤَك��ُل ال ب��ه ال��ت��راب ت��ح��ت ال��ِب��ل��ى ��ى ت��م��شَّ ل��ئ��ن

∗∗∗
أح��ي��اءُ األرِض ب��ب��ط��ِن وآخ��رون ح��ي��اِت��ه��ُم ف��ي م��وتَ��ى ِص��ن��ف��اِن وال��ن��اُس
أْك��ف��اءُ األم��واُت وال ي��س��ت��ُوون ال ب��ي��ن��ه��ُم ف��األح��ي��اءُ ال��م��واه��ُب ت��أبَ��ى
34 َدأم��اءُ ال��ي��وَم ف��ْه��و َم ال��دَّ انْ��ُظ��ِر ُق��ِم وُه��ن��ا ه��ن��ا ه��ا ي��ج��ري ِم ال��دَّ واص��َف ي��ا
أش��ي��اءُ ذاك م��ن ل��ه��م ت��ب��دو وال��ي��وَم دٍم ذئ��َب اإلن��س��اَن َج��ع��ِل��َك ف��ي الُم��وَك
وأن��ب��اءُ خ��ي��االٌت ت��َس��ع��ُه ل��م م��ا أتَ��وا ث��م ال��ق��ت��ِل ِذك��َر أك��ثَ��َر وق��ي��ل
ال��داءُ ه��و ال��راق��ي ِع��ل��ُم��ه��ُم وال��ي��وَم داءه��ُم ال��ج��ه��ُل وك��ان ال��ذئ��اَب ك��ان��وا
وح��وَّاءُ ف��ي��ه��م آدٌم م��ش��ى ك��م��ا ق��اط��ب��ًة ال��ن��اس ف��ي م��ش��ى ال��ح��ي��اِة لُ��ؤُم
َخ��رس��اءُ األرِض ت��ح��َت م��ن��َك ك��ت��ي��ب��ٌة ل��ه أَل��ي��َس ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ح��قَّ أيِّ��ِد ُق��م
35 س��ي��ن��اءُ ال��ن��اِر ي��وَم تَ��م��ايَ��َد ك��م��ا ل��ه ال��راس��ي��اُت تَ��ِم��ي��ُد ص��وٌت وأي��ن

الرياحني. فيها يُزَرع الَجرَّة نصف األصيص: 29
القبيحة. الفعلة أو الكلمة العوراء: 30

انفجرت. أي انبجست: 31
الرتاب. ودقاق الغبار من يثور ما والبوغاء: حصبة. الواحدة الحىص، الحصباء: 32

يشء. كل من والجسد العضو ِشلو: واحدها أشالء، 33
البحر. الدأماء: 34

سينا. طور شطر بأهله سائٌر وهو الكليم ملوىس ظهرت التي النار يريد 35
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نَ��ج��الءُ ال��بَ��غ��ِي ف��ي ن��اف��ذٌة وأي��ن ق��اض��ي��ٌة ال��ظ��ل��ِم ف��ي م��اض��ي��ٌة وأي��ن
َس��وداءُ ال��ج��اِن��ي��َن ف��ي م��ن��ك ص��ح��ي��ف��ٌة ب��ه��ا ول��ي��س ج��انُ��وه��ا األرَض أيَ��ت��رُك
36 ت��أس��اءُ ف��ْه��ي ال��ي��ت��ام��ى وي��س��ت��ري��ُح ت��ع��زي��ٌة ف��ْه��ي األي��ام��ى إل��ي��ه��ا ت��أوي

البال يف الباِل أثَُر

عابدين.) قرص يف أُقيَمت راقصة ليلٍة وصِف (يف

ذََه��ُب37 ِف��ض��ٌة ف��ْه��ي ال��َح��بَ��ُب ك��أَس��ه��ا َح��فَّ
َل��بَ��ُب38 ب��ه��ا م��ائ��ٌج ُدَرٌر �ٌر دوائ� أو
��نَ��ُب39 ال��شَّ ُج��م��اِن��ه ع��ن ج��ال ال��ح��ب��ي��ِب ف��ُم أو
وُم��خ��ت��ِض��ُب ع��اِط��ٌل ب��اط��نُ��ه��ا ي��داه أو
َل��ِع��ُب40 ب��ه ل��ي ح��ي��َن َوْج��ن��ِت��ِه َش��ق��ي��ُق أو
تَ��َع��ُب راح��ٍة ع��ن��َد وَه��ْل ال��ن��ف��وِس راح��ُة
ال��ط��َرُب ب��َك ك��بَ��ا ال ب��ه��ا ِخ��فَّ ن��دي��ُم ي��ا
األدُب ف��ال��ع��واق��ُب ع��واق��بُ��ه��ا ت��ُق��ل ال
وي��ن��س��ك��ُب ي��ن��ج��ل��ي ُخ��لُ��ٌق ول��ي ت��ن��ج��ل��ي
ش��ِرب��وا س��رى ُك��لَّ��م��ا ل��ه ال��رِّف��اُق ي��رُق��ُب
ال��لَّ��َق��ُب ذا ب��ال��ق��ل��ي��ِل وم��ا ال��ع��زي��ز ش��اع��ُر
تُ��رت��ق��ُب ال��زم��اِن ف��ي ل��س��يِّ��ِدن��ا ل��ي��ل��ٌة
ال��ُك��تُ��ُب ل��ه أخ��ل��َدت وم��ا ال��رش��ي��ُد دون��ه��ا
ال��نُّ��َخ��ُب41 وال��رَّع��يَّ��ُة ل��ه��ا ال��ن��زي��ُل يُ��ه��َرُع

وتسلية. تعزية وتأساء: امرأته. يفقد الذي الرجل أو زوجها، تفقد التي املرأة وهي أيِّم، جمع أيامى: 36
الخمر. تعلو التي الفقاقيع الحبب: 37
الصدر. من القالدة موضع اللَّبب: 38

األسنان. عذوبة والشنب: اللؤلؤ. والجمان: كشف. أي جال: 39

سوداء. بقٌع فيها حمراء أزاهر وهي النعمان، شقائق واحد الشقيق: 40
يشء. كل من املختار وهي نخبة، جمع النُّخب: 41
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تَ��خ��ت��ل��ُب ل��ل��ُع��ق��وِل َج��وه��رٌة ف��ال��س��راُي
ت��أت��ش��ُب42 ل��ل��ع��ي��وِن َزَه��َرا ك��ب��اق��ٍة أو
ُط��نُ��ُب43 ل��ه ��ن��ا وال��سَّ ُق��بَّ��تُ��ُه ال��َج��الُل
ت��ض��ط��رُب ال��ف��ض��اءِ ف��ي وِذروتُ��ُه ث��اب��ٌت
َع��َج��ُب َم��ن��ظ��ٌر ف��ْه��ي ن��واف��ذُُه أش��رَق��ت
وال��ُح��ُج��ُب44 ��ج��وُف وال��سُّ َرف��رُف��ُه واس��ت��ن��اَر
��ُه��ُب45 ال��شُّ تَ��س��ك��ُن ك��ي��ف َل��ُه ال��ع��ي��وُن ت��ع��َج��ُب
ُم��ن��ت��َق��ُب46 ل��ه��نَّ م��ا ُض��ًح��ى ُش��م��وُس أق��ب��َل��ت
ال��لَّ��ِج��ُب47 ج��ي��ُش��ه وْه��ي راي��تُ��ه��ا ال��ظ��الُم
ت��ن��س��ح��ُب ب��ال��ج��ي��اِد َع��َج��ًال َه��وادٍج ف��ي
َس��بَ��ُب48 واس��ت��ح��ثَّ��ه��ا َس��بَ��ٌب ُدونَ��ه��ا ق��اَم
َخ��بَ��ُب49 ت��ارًة وه��ي َم��َه��ٌل ت��ارًة ف��ْه��ي
َرَغ��ُب50 ي��ُج��وُزه ال ِح��ًم��ى ب��ه��نَّ تَ��رت��م��ي
األَرُب ه��ي َج��نَّ��ٌة ِل��داخ��ِل��ِه ب��ابُ��ه
ال��نُّ��ُج��ُب51 وال��َم��ع��يَّ��ُة ب��ه ��راُة ال��سُّ ق��ام��ِت
وال��َع��َرُب ُع��ج��ُم��ه��نَّ ل��ه ال��ن��س��اءُ وان��ب��رى

الزهراء. والزهرا: . التفَّ الشجر: ائتشب 42
البيت. رسادق به يَُشدُّ الذي الحبل أو الوتد، والطنب: الرفعة. بمعنى السناء؛ من مقصور هنا: السنا 43

سجاف. جمع الستور، والسجوف: الديباج. ثياب من الرقيق الرفرف: 44
ثابتة. بشهٍب القرص مصابيح يشبِّه 45

النقاب. املنتقب: 46
والضجيج. الكثرة ذو اللَِّجب: الجيش 47

السائق. سوط إىل وثانيًا الدابة، زمام إىل أوًال به ويشري الحبل، السبب: 48
الجياد. عدِو رسعُة الخبب: 49

الراجي غاية وحده هو ملجأٍ إىل بهنَّ تذهب أنها واملعنى االبتهال. والرََّغب: ترمي. بمعنى ترتمي: 50

الضارع. وكعبة
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وال��َح��َس��ُب وال��ج��م��اُل زي��ن��تُ��ه��ا ال��ع��ف��اُف
وال��رََّح��ُب52 ع��اب��دي��ُن َم��ط��ال��ُع��ه��ا أن��ُج��ٌم
ت��ق��ت��رُب م��ن��ه وْه��ي ف��َل��ٌك ل��ه��ا س��يِّ��دي
َك��ثَ��ُب53 ل��ن��ا بَ��دُره ُح��ج��رتِ��ِه ُرك��ِن ع��ن��َد
ال��ُق��ُش��ُب54 وال��َم��ط��ارُف ب��ه ��ري��ُر ال��سَّ ي��زده��ي
َع��َرُب ع��رِش��ه ح��ْوَل َع��َج��ٌم ع��رِش��ه ح��ْوَل
ال��رُّتَ��ُب ب��ه��ا ت��س��ت��وي ل��ه ال��ُج��دوِد رت��ب��ُة
وُم��ك��ت��َس��ُب55 ت��ال��ٌد وَس��م��ا ب��ه ُش��رَِّف��ت
ت��ن��س��رُب وال��ظ��ب��اءُ م��اث��ل��ٌة ال��لُّ��ي��وُث
وال��ذََّه��ُب56 وال��لُّ��َج��ي��ُن َم��ل��ب��ُس��ه��ا ال��ح��ري��ُر
وال��ُع��ُش��ُب ال��رِّم��اُل ال َم��س��رُح��ه��ا وال��ق��ص��وُر
َل��َج��ُب57 وال ص��ًدى ال نَ��َغ��ٌم ي��س��ت��ف��زُّه��ا
ويُ��ق��ت��َض��ُب ت��ارًة ُم��رِق��ُص��ُه يُ��س��ت��ع��اُد
تَ��ِث��ُب58 أن��ه��ا ب��يْ��َد ُربً��ا ب��اُن ف��ال��ق��دوُد
َح��ِدُب59 ُم��ش��ِف��ٌق وْه��و ب��ه��ا ال��ِع��ن��اُق ي��ل��ع��ُب
َص��بَ��ُب60 َم��رًَّة وْه��ي ُص��ُع��ٌد َم��رًَّة ف��ْه��ي
وتَ��ص��ط��ح��ُب تَ��ل��ت��ق��ي وُه��ن��ا ه��ن��ا ه��ا وْه��ي

املتسعة. األرض وهي رحبة، جمع الرََّحب: 52
القريب. الكثب: 53

الُجدد. والُقُشب: خز. من أرديٌة املطارف: 54
القديم. التالد: 55
الفضة. اللَُّجني: 56

الضجيج. اللََّجب: 57
لطوله. القدُّ به ويُشبَّه ، لنيِّ القوام سبط شجٌر البان: 58

العطوف. الحدب: 59
املنحدر. والصبب: املرتفع. وهو العني، بكرس صِعد، جمع الصعد: 60
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ُق��ُض��ُب61 ت��ع��ان��َق��ت أو أََس��ٌل ال��ت��َق��ت ِم��ث��َل��م��ا
ت��ح��ت��ج��ُب ال��ص��دوِر ف��ي م��ائ��ل��ٌة ال��رءوُس
ال��َوَص��ُب62 ب��ه��ا ق��اع��ٌد ق��ائ��م��ٌة وال��نُّ��ح��وُر
ت��ل��ت��ه��ُب وال��خ��دوُد ه��ام��دٌة وال��نُّ��ه��وُد
تَ��ن��ج��ذُب ب��ال��ب��ن��اِن واه��ي��ٌة وال��خ��ص��وُر
نُ��َه��ُب63 أغ��ُص��ٌن ف��ْه��ي ب��ه��ا األُك��فُّ س��ال��ِت
ُق��ُط��ُب64 ل��ه��ا ال��َم��ال دائ��رٌة ال��ِخ��واُن
ان��ق��َل��بُ��وا أي��ن��م��ا م��ن��ه م��ائ��دٌة ل��ل��وف��وِد
وُم��ن��ش��ِع��ُب ن��ح��َوه ُم��تَّ��ِص��ٌل وال��ط��ري��ُق
ُم��ن��ت��َه��ُب وال��م��زي��ُد ح��اض��ِرُه وال��ط��ع��اُم
ويُ��طَّ��ل��ُب يُ��ش��ت��ه��ى َع��َج��ٍب وِم��ن ب��ارٌد
َس��َغ��ُب65 وال س��ائ��ٌغ َس��َغ��ٍب ِل��ِذي س��ائ��ٌغ
َط��َل��ُب وال ح��اض��ٌر َط��َل��ٍب ل��دى ح��اض��ٌر
وال��ُع��َل��ُب66 ت��غ��ي��ُض م��ا أك��ُؤُس��ه��ا وال��ُم��داُم
َس��َل��ُب67 ل��ه��ا وال��نُّ��َه��ى َس��َل��ٌب ب��ي��ن��ن��ا وْه��ي
ال��ِع��نَ��ُب ب��ه��ا واع��ت��ل��ى َم��ن��اف��ُح��ه��ا ش��ُرَف��ت
َق��َرُب68 ل��ه��ا ي��ن��ق��ض��ي م��ا ال��ح��وائ��ُم ح��ْوَل��ه��ا
ال��رِّيَ��ُب ت��ن��الُ��ه ال َح��َرٍم ف��ي يَ��غ��ت��ب��ط��َن
ويُ��ج��ت��ذَُب يُ��ب��ت��غ��ى ب��ه ال��ح��دي��ِث ِس��وى م��ا

السيوف. والقضب: الرماح. األسل: 61
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َط��ِربُ��وا» ُه��ُم «وإن ٌم ك��را ال��ك��راُم ه��ك��ذا
َك��ِذُب ف��ْج��َره��ا ل��ي��َت وغ��َل��ت ع��َل��ت ل��ي��ل��ٌة
ال��ِح��َق��ُب69 تُ��ِع��ي��َده��ا أن ل��ن��ا األم��ي��ُر ي��ك��ف��ُل
وأُب ل��ن��ا س��يِّ��ٌد َم��ِل��ٌك ل��ل��ن��دى ع��اَش
ال��نَّ��َش��ُب70 ب��ال��نَّ��دى ض��اَق إذا ال��م��ل��وِك ح��ات��ُم
يَ��َه��ُب م��ا وال��ه��ن��اءُ أن��ُع��ُم��ُه ال��س��روُر
وال��َح��َدُب71 وال��ح��ن��اُن س��ج��يَّ��تُ��ُه وال��نَّ��دى
األِش��ُب72 ِع��زِّك رْوُض ل��ن��ا داَم ع��زي��ُز ي��ا
تَ��رت��غ��ُب73 ال��َق��ب��وِل ف��ي نُ��ًه��ى َع��روُس ه��ذه
األِرُب ال��ِح��م��ى ش��اع��ُر َوِج��ًال ل��ك��م ��ه��ا زفَّ
ال��َغ��يَ��ُب74 ب��ه��ا واك��ت��ف��ى ب��ه��ا ال��ح��ض��وُر اح��ت��ف��ى
ال��ُخ��ُص��ُب وال��م��ن��ازُل ل��ن��ا ال��ظِّ��الُل أن��ت��م
يَ��ِج��ُب ب��م��ا أُق��م ل��م زم��ن��ي م��َدح��تُ��ك��م ل��و

َمرقص
١٩٠٤م.) سنة عابدين برساي أُقيَم َمرقٍص وصِف يف القصيدة هذه (نُِظَمت

ال��غ��ض��ْب وادَّع��ى واح��ت��َج��ْب م��اَل
ال��س��ب��ْب ي��ش��رُح ه��اِج��ري ل��ي��ت
ع��تَ��ْب ل��ي��ت��ه رًض��ا َع��ت��بُ��ه
ك��ذَْب واش��يً��ا ب��ي��ن��ن��ا ع��لَّ

نة. السَّ بمعنى هنا وهي حقبة، جمع الِحَقب: 69
املال. أو العقار، والنََّشب: الكرم. الندى: 70

واإلشفاق. العطف الَحَدب: 71
. امللتفُّ األِشُب: الروض 72

فيه. رِغب األمر: يف ارتغب 73
غائب. جمع الَغيَب: 74
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ال��رِّيَ��ْب75 ي��خ��لُ��ُق ُم��ف��نِّ��ًدا أو
ُس��ُح��ْب76 دم��ُع��ه ِل��ُم��دنَ��ٍف َم��ن
ال��ل��ِع��ْب ��ه ه��مُّ ُم��ت��َع��بً��ا ب��ات
َوَص��ْب ع��ن��َده َخ��ٍل ي��س��ت��وي
ُم��ح��ت��ِس��ْب غ��ي��َر ُه ص��دَّ ذق��ُت
وال��ك��تُ��ْب ْس��ِل ب��ال��رُّ ف��ي��ه ِض��ق��ُت
ال��ُق��ُض��ْب أخ��َج��َل م��ش��ى ُك��لَّ��م��ا
نَ��َس��ْب وال��َم��ه��ا ع��ي��ِن��ِه ب��ي��َن
َل��َه��ْب ع��ن ش��فَّ �دِِّه خ� �اءُ م�
َوَج��ْب77 ُش��ربُ��ه��ا ال��طِّ��ال س��اق��َي
ال��ِح��َق��ْب78 ف��وق��ه��ا م��َش��ت ه��اِت��ه��ا
ال��َح��بَ��ْب79 ت��ن��ف��ُث ب��اِب��ل��يَّ��ٌة
ال��ِع��نَ��ْب آدُم َك��ْرَم��ه��ا إنَّ
األَدْب َدنِّ��ه��ا ف��ف��ي ُه��ذِّبَ��ت
ش��ِرْب َم��ن خ��ي��َر ف��تً��ى اْس��ِق��ه��ا
ال��ح��َس��ْب راَض��ه��ا ط��غ��ى ُك��لَّ��م��ا
ع��َج��ْب80 ه��ال��ٌة أم «ع��اب��دي��ُن»
ُط��نُ��ْب81 وال��ُع��ال ال��ُه��دى ��ُه أُسُّ
ال��رََّح��ْب م��ائ��ُج ال��ذُّرا ُم��ش��ِرُف

مكذِّب. مفنِّد: 75

املرض. أثقله الذي امُلدنَف: 76
الخمر. الطالء: 77

نة. السَّ وهي حقبة، جمع الِحَقب: 78
والخمر. املاء تعلو التي الفقاقيع الحبب: 79

القمر. دارة الهالة: 80
الوتد. أو البيت، رسادق به يَُشدُّ طويٌل حبٌل الطُّنُب: 81
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ال��ُح��ُج��ْب ي��رف��ُع �ُه ربُّ� �ام ق�
«م��ن��ح��تُ��ْب» َع��رِش ع��رِش��ِه ع��ن��َد
ال��َغ��َل��ْب «تُ��بَّ��ُع» �زِِّه ِع� دوَن
ال��نُّ��َخ��ْب وف��ِده ِم��ن ��راُة ال��سُّ
ال��رََّغ��ْب ��ه��ا ح��قُّ �دٍَّة ُس� �ْوَل ح�
وال��َع��َرْب ـ��ُع��ْج��ُم ال��ـ ع��ن��َده��ا ط��اَب
��لُ��ْب ال��صُّ ب��ن��ي م��ن ال��َم��ال وارت��ض��ى
ان��س��َرْب ِس��ْرٌب ِح��س��اِن��ه��م ِم��ن
ال��ذَّنَ��ْب يَ��س��ح��ُب ك��وك��ٍب ب��ي��َن
��نَ��ْب82 ال��شَّ ف��ات��ِن ُج��ؤذٍَر ع��ن��َد
ال��لَّ��بَ��ْب83 ح��اِس��ِر ش��ادٍن ع��ن��َد
ذَه��ْب أي��ن��م��ا ال��نُّ��َه��ى تَ��ذه��ُب
وثَ��ْب ُك��لَّ��م��ا ال��َم��ال يَ��ل��ف��ُت
ُق��ُش��ْب84 ُس��ن��دٍس غ��الئ��ٍل ف��ي
ال��يَ��َل��ْب85 ي��ث��بُ��ُت ال �نَّ �ه� دون�
اْض��ط��َرْب ِع��ط��ُف��ه نَ��ه��ُدُه ق��رَّ
ص��بَ��ْب ص��دُره ه��ب��ا َخ��ص��ُره
ال��َخ��بَ��ْب َم��ش��يُ��ه ال��نُّ��َه��ى يُ��رِك��ُض
ال��ك��تُ��ْب ف��ي ش��اءَ ك��م��ا رائ��ًع��ا
ان��ج��ذَْب ِش��ب��ِه��ه إل��ى آن��ًس��ا
ان��ق��َل��ْب أي��ن��م��ا ��ُه ي��س��ت��ِخ��فُّ

األسنان. يف وعذوبة ة ورقَّ ماء الشنب: 82
الصدر. من القالدة وموضع املنحر، واللبب: الظبية. ولد الشادن: 83

والنظيف. األبيض أيًضا والقشيب الجديد، وهو قشيب، جمع ُقُشب: 84

الرءوس، عىل تُلبَس بعض إىل بعضها يُخَرز جلود وقيل الجلود، من اليمانية الدروع أو الرتسة، اليََلب: 85
الحديد. خالص واليلب الفوالذ، واليلب
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ُم��ن��ت��َخ��ْب ـ��ْح��ِن ال��لَّ��ـ م��ن ُم��ط��ِرٌب
ال��َغ��يَ��ْب يُ��ح��ِض��ُر ال��َم��ال يَ��ج��م��ُع
ط��ِرْب ق��بْ��َل��ه ال��َم��ه��ا ح��دا م��ا

∗∗∗
ال��نُّ��ُج��ْب أب��ا ي��ا أْب خ��ي��ِر اب��َن ي��ا
ان��تُ��ِدْب ل��ل��ِق��رى «ح��ات��ٌم» أن��ت
ي��ِج��ْب م��ا ُك��لُّ ِخ��واِن��ِه ف��ي
ال��ُق��بَ��ْب ِم��ث��ِل��ه ع��ل��ى تُ��َق��م ل��م
ن��َض��ْب وم��ا يَ��ا ال��ب��َرا أن��َه��َل
ج��َدْب ي��ُق��ل ل��م ال��ورى أط��َع��َم
س��َغ��ْب86 ب��ه��م م��ا ص��ًدى ب��ه��م م��ا
ال��نَّ��َش��ْب87 ان��ُظ��ِر َس» «نُ��َوا أب��ا ُق��م
ال��ُع��بُ��ْب ذو ـ��ب��ح��ُر اْل��ـ م��ا ال��خ��ص��ي��ُب م��ا
ال��ذََّه��ْب يُ��م��ِط��ُر ع��ه��دتَ��ُه ه��ل
خ��ِص��ْب ال��ذي ُب ال��َج��ن��ا ه��و ذا
األِش��ْب88 روُض��ه ال��ورى ظ��لَّ��َل
أَدْب89 َم��ن خ��ي��ُر دع��ا َم��ن خ��ي��ُر

∗∗∗
األَرْب واب��لُ��ِغ ع��ْش ِم��ص��َر» «َربَّ
تُ��رت��َق��ْب ِل��ي��َك َل��يَ��ا ت��َزل ل��م
وَه��ْب م��ا ه��ُر ال��دَّ ص��ف��ِوه��ا ِم��ث��َل

تعب. مع إال يكون ال وقيل الجوع، السغب: 86
والعقار. املال النََّشب: 87

. امللتفُّ األِشب: 88
املأُدبة. أقام أَدَب: 89
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��ُه��ْب ال��شُّ َة ِع��دَّ ل��ن��ا أح��ِي��ه��ا
األِرْب90 ـ��اع��ِر ��ـ ال��شَّ ِم��دح��َة ه��اَك
َخ��َط��ْب َم��ن خ��ي��ِر إل��ى ��ه��ا زفَّ
ال��َع��َرْب ب��زَِّت �ٌة �يَّ� �ارِس� ف�
ذَه��ْب ش��اع��ٌر ب��ه��ا ي��ِج��ئْ ل��م
ال��َع��َج��ْب91 ت��س��َم��ِع تُ��راِع��ه��ا إن
وَج��ْب م��ا ب��ع��ُض أن��ه��ا ب��يْ��َد

ِكتاب تحلية

عوض.) بك لحافظ الحديث مرص فتح كتاب تأليف بمناسبة (ِقيَلت
األهرام.) واقعة – الجربتي صفة – التاريخ صفة – الكتاب (صفة

ال��ِك��ت��اب��ا إال واف��يً��ا ل��ي أِج��د ل��م ��ح��اب��ا ال��صِّ ب��ال��ُك��تْ��ِب ب��دَّل َم��ن أن��ا
ع��اب��ا ل��ل��ص��اح��ِب ب��ال��واج��ِد ل��ي��َس ت��ِع��ْب ل��م أو ِع��ب��تَ��ه إن ص��اح��ٌب
ث��ي��اب��ا ال��ف��ض��ِل ُح��َل��ى م��ن وك��س��ان��ي ج��دَّدن��ي أخ��َل��ق��تُ��ه ُك��لَّ��م��ا
ع��ت��اب��ا يُ��ك��لِّ��ف��ن��ي ل��م وِوداٌد ِري��ب��ًة م��ن��ه��ا أش��ُك ل��م ُص��ح��ب��ٌة
وط��اب��ا ال��ص��م��ِت ع��ل��ى ط��اَل َس��َم��ٍر ع��ن ف��ي��ه ��ر نُ��ق��صِّ ل��م ل��ي��ٍل ُربَّ
��راب��ا92 وال��شَّ ونَ��ْق��ل��ي ون��دام��اَي راح��ت��ي ن��ه��اري ه��مِّ م��ن ك��ان
اق��ت��ض��اب��ا األح��ادي��َث يَ��ط��وي َم��ل��ًال ي��ِج��ْد أو ْث ي��ت��ح��دَّ ي��ِج��ْدن��ي إن
وِك��ذاب��ا ِص��دًق��ا اإلخ��واَن ت��ج��ُد ك��م��ا ال��ن��ق��ِد ع��ل��ى ال��ُك��تْ��َب ت��ج��ُد
ال��لُّ��ب��اب��ا وال��ُك��تْ��ِب ��ْح��ِب ال��صَّ ف��ي وادَِّخ��ر ت��خ��ت��اره ك��م��ا ف��تَ��خ��يَّ��ْره��ا
ال��ص��واب��ا يَ��ب��غ��ي��َك ال��ُك��تْ��ِب ورش��ي��ُد ال��تُّ��ق��ى يَ��ب��غ��ي��َك اإلخ��واِن ص��ال��ُح

∗∗∗

البصري. املاهر األِرب: 90
إليها. تُصغي تراعها: 91

ونحوهما. وتفاح فستق من الرشاب عىل به يُتنقل ما بالفتح: النقل، 92
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ق��اب��ا اإلج��الِل ف��ي ال��ل��ِه ِك��ت��اِب ِم��ن ُص��ْح��َف��ُه واج��ع��ل ب��ال��ت��اري��خ غ��اِل
وِح��س��اب��ا وزنً��ا ل��ل��ت��اري��خ تَ��ل��َق ال��ُه��دى ف��ي وان��ظ��ر اإلن��ج��ي��َل ق��لِّ��ِب
آب��ا واألي��اِم ال��ده��ِر ب��ل��ي��ال��ي أس��ف��اره ف��ي س��اف��ر َم��ن ُربَّ
ب��اب��ا ال��ت��اري��خ م��ن ال��ُخ��ل��َد ت��ج��ِد َم��ن��زًال وُرْم��ُه ال��ُخ��ل��َد واط��ل��ِب
ال��تُّ��راب��ا زادوا وال األرِض ُرق��ع��َة ن��ق��ص��وا م��ا وم��َض��وا َخ��ل��ٌق ع��اَش
أص��اب��ا ق��وًال أو أح��س��َن ع��م��ًال ت��رك��وا ��ا م��مَّ ال��ت��اري��ُخ أخ��ذَ
وخ��اب��ا ال��ذِّك��ر ف��ي ال��راغ��ُب ن��ج��َح ِه ض��دِّ م��ن أو اإلح��س��اِن وم��ن
ان��ت��س��اب��ا ال��ن��اس ف��ي ع��يَّ ك��ل��ق��ي��ٍط ت��اري��َخ��ه��م ن��ُس��وا ال��ق��وِم َم��ث��ُل
ان��ق��ض��اب��ا93 ال��م��اض��ي ِص��ل��ِة م��ن ي��ش��ت��ك��ي ذاك��رٍة ع��ل��ى ك��م��غ��ل��وٍب أو

∗∗∗
ال��رِّغ��اب��ا ال��ل��ُه ب��لَّ��غ��ك ِط��ْل��ب��ًة ب��لَّ��غ��تَ��ن��ا ق��د ��اِظ» «ال��ُح��فَّ أب��ا ي��ا
وِخ��ط��اب��ا ح��دي��ثً��ا ال��ل��ُه ف��ت��َح أح��داث��ه وف��ي ال��ف��ت��ح ف��ي ل��َك
دع��اب��ا يَ��ع��دْم وال ال��ِج��دَّ ي��ِج��ِد ب��ه وي��س��ت��أن��ْس يُ��ط��ال��ْع��ه َم��ن
ان��ت��ه��اب��ا ال��ف��ك��ُر دون��ه��ا ي��ت��الش��ى ش��دٍة ف��ي ألَّ��ف��تَ��ه��ا ُص��ُح��ٌف
وص��اب��ا ص��حَّ إذا َخ��ل��دوَن» «واب��ِن اس��ت��رس��ال��ه ف��ي «ال��ك��ام��ل» ل��غ��ة
��ع��اب��ا94 ال��صِّ وت��ق��ت��اُد ال��س��ه��َل تَ��ج��ن��ُب وي��ًدا ِزم��اًم��ا ل��ل��ف��ص��ح��ى إنَّ
ج��واب��ا ب��ال��ُم��ن��اِدي��ن ت��ع��ي��ا ك��ي��ف ال��ُم��ج��ت��ب��ى ل��س��اُن ال��ذِّك��ِر ل��غ��ُة
وَج��ن��اب��ا95 وأه��ًال رح��بً��ا م��ن��زًال ص��ادف��ت إن داُره��ا ع��ص��ٍر ك��لُّ
ِع��ذاب��ا يَ��ن��اب��ي��َع تَ��ج��ِر وادُع��ه��ا ي��ان��ًع��ا َروًض��ا ب��ال��ُع��م��راِن ائ��ِت
ونِ��ه��اب��ا ق��وٍم ك��لِّ م��ن َس��َرًق��ا ال��ُم��ق��ت��ن��ى ب��ال��م��ت��اع ت��ِج��ئْ��ه��ا ال
أه��اب��ا ح��ي��ن ال��ُع��ال ِم��ض��م��اِر دوَن ��َرت ق��صَّ ه��ل أن��دل��ًس��ا ب��ه��ا َس��ل
ِن��ص��اب��ا ط��اب��ت ك��م��ا أص��ًال ف��زَك��ت أع��ج��ٍم تُ��رٍب ك��لِّ ف��ي ُغ��ِرَس��ت

انقطاًعا. انقضابا: 93
ي. تنحِّ تَجنب: 94

الفناء. الجناب: 95
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ُغ��راب��ا96 ت��ح��ج��ل ول��م ِرج��َل��ي��ه��ا غ��ي��َر ت��رت��ك��ب ل��م ِم��ش��ي��تَ��ه��ا وم��َش��ت

∗∗∗
وَض��ب��اب��ا97 َدج��نً��ا األي��اَم ل��ِب��َس ل��ن��ا ت��ج��لُ��وه ُق��م��َت ع��ص��ًرا إنَّ
ِح��ج��اب��ا ال��ل��ي��ل ك��ُدج��ى ُظ��ل��م��اٍت ُظ��ل��ُم��ه��م ��ى تَ��م��شَّ ال��م��م��ال��ي��ك
خ��اب��ا98 ع��ن��ه ال��م��ت��ن��ب��ي أن غ��ي��َر ال��خ��ن��ا ع��ب��ُد أو ك��اف��وُر ك��لُّ��ه��م
ان��ج��ذاب��ا ال��ش��رِّ إل��ى ل��ل��ش��رِّ إن ج��ن��س��ه م��ن ِش��ي��ع��ٌة ول��ك��لٍّ
ِش��ه��اب��ا99 ال��س��م��ِح األزه��ِر ه��ذا غ��ي��َر ُج��ن��ِح��ه��ا ف��ي ت��رى ال ظ��ل��م��اٌت
وِق��ب��اب��ا رواًق��ا ف��ي��ه��ا ف��اح��ت��م��ى ح��ائ��ًط��ا ف��ي��ه األخ��الُق ِزي��دِت
غ��اب��ا100 ال��ح��ق ب��س��الِح ص��يَّ��روه أش��ي��اخ��ه م��ن األع��زاَل وت��رى
ال��ِك��ت��اب��ا ي��دري أو ي��ق��رأ َرج��ٌل ب��ه��ا ي��ب��َق ل��م ل��واله ق��َس��ًم��ا
ذَه��اب��ا101 يَ��م��ل��ك ف��ل��م ال��دن��ي��ا يُ��ن��ِق��ذُ وم��ض��ى َم��ِل��يٍّ��ا ال��دي��َن ح��ِف��َظ
يُ��ه��اب��ا أال ع��اج��ٍز وُق��ص��ارى َع��ج��زه ِم��ن َه��ي��ب��تُ��ه أُوذيَ��ت
ال��ِح��راب��ا إال ع��رَف��ت م��ا دول��ٌة راح��ة ف��ي ق��ل��ًم��ا تُ��غ��ادر ل��م
ن��اب��ا102 األق��الِم غ��ائ��ِب ع��ن ق��ل��ًم��ا ل��ه��ا « «ال��ج��ب��رت��يَّ ال��ل��ُه أق��ع��َد
ان��س��ي��اب��ا103 ��لِّ ال��صِّ م��ن أده��ى ِم��رق��ًم��ا ُردِن��ِه ف��ي ل��ه��ا «ال��ش��ي��ُخ» خ��بَّ��أ
��ب��اب��ا104 ال��سِّ يَ��ه��وى َم��َل��ٍك م��ن ل��ه ي��ا س��ي��ئ��ٍة ع��ن يُ��غ��ِض ل��م َم��َل��ٌك

الطاووس. الغراب قلَّد كما تقلد لم أنها عن كناية غرابا: تحجل لم 96
األرض. الغيم إلباس الدجن: 97

كافور. أي الخنا: وعبد املتنبي. ممدوح اإلخشيدي كافور هو كافور: 98

األزهر. معهد به يعني األزهر: 99
لهم. سالح ال الذين األعزال: 100

يستطع. لم أي ذهابًا: يملك لم 101
املعروف. خ املؤرِّ الجربتي: 102

واملرقم: والدنانري. الدراهم فيه تضع العرب وكانت الُكم، أصل والرُّدن: الجربتي. به يعني الشيخ 103
الثعبان. ل: والصِّ القلم.
. السبُّ باب: السِّ 104
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ِع��ق��اب��ا ال��ظ��ل��ِم ك��اِه��َل ي��ك��وي وْه��و ك��اِه��ِل��ِه ف��ي ال��ظُّ��ل��ُم ي��راه ال
واض��ط��راب��ا ُس��ْق��ًم��ا ال��ش��ي��ِخ ك��زم��اِن ويَ��وم��ي��اتُ��ُه «ال��ش��ي��ِخ» ُص��ُح��ُف
ال��ُم��ذاب��ا ال��تِّ��ب��َر تُ��ش��ِب��ه وف��ص��وٍل ي��ذُْب ل��م ك��َج��ل��ي��ٍد ح��واٍش م��ن
ي��ت��غ��ابَ��ى105 وح��ي��نً��ا يَ��غ��ب��ى َم��رًَّة ِف��ط��ن��ِت��ِه ع��ل��ى « و«ال��ج��ب��رت��يُّ
ِغ��َالب��ا106 ال��ن��ف��ِس ل��ه��وى يُ��ع��ال��ْج أو ع��اط��ف��ًة يَ��ُرْض ل��م م��ا ُم��ن��ِص��ٌف
وح��ابَ��ى ف��ي��ه��ا ب��غ��ى ال��ح��يِّ س��ي��رَة ب��ال��ه��وى ت��ولَّ��ى ال��ح��يُّ وإذا

∗∗∗
تُ��راب��ا107 أن ال��م��غ��ازي ف��ي وت��ع��ال��ت َم��وق��ًع��ا ج��لَّ��ت األه��راِم وق��ع��ُة
َم��ث��اب��ا108 ال��م��اض��ي ت��ج��ع��ُل ِل��ُع��ق��وٍل درِس��ِه وُم��ل��ق��ى ال��م��اض��ي ِع��َظ��ُة
َك��ع��اب��ا109 وت��ط��وي��ه ال��ده��َر تَ��ن��ش��ُر أن��ه��ا إال ال��ده��ِر ب��ن��اِت م��ن
اح��ت��ج��اب��ا ال��ده��ر ف��ي األب��ط��اُل أم��َع��َن وإن يَ��ب��ق��ى م��ا األي��ام وم��ن
ِط��الب��ا ت��دن��و ال ال��َم��ج��ِد ف��ي غ��اي��ٌة ج��ئ��تَ��ه��ا س��ب��ي��ٍل أيِّ م��ن ه��ي
وان��ق��الب��ا اس��ت��واءً ال��ش��رِق دول��َة ص��رََّف��ت ت��ِج��ْده��ا ال��ش��رَق ان��ُظ��ِر
وص��اب��ا110 ُش��ه��ًدا َم��ه��ِده��م ف��ي أَُم��ًم��ا وس��َق��ت وش��رٍّا خ��ي��ًرا ج��ل��بَ��ت
َم��ع��اب��ا111 ل��ِب��ْس��ن��اه��ا ال��ت��لِّ وع��ل��ى ُح��س��نَ��ه��ا ل��ِب��ْس��ن��ا «نَ��ص��ي��ِب��ي��َن» ف��ي
وِه��ض��اب��ا112 ِب��ط��اًح��ا األرَض ق��َط��َع ب��ه «ال��نَّ��س��ُر» زَح��َف ِس��ربً��ا إن
ُع��ق��اب��ا113 اص��ط��ادت أو ت��اًج��ا خ��ط��َف��ت ِع��ق��ب��انُ��ُه ب��ل��ًدا ت��رام��ت إن

يتغافل. يتغابى: 105

مغالبة. أي ِغَالبا: 106

الرشق. مستقبل يف أثرها لعظيم بالنظر قيمتها يف يَُشكُّ أي تُرابا: واملعاني. الحروب وقائع املغازي: 107
مرجًعا. أي مثابا: 108

تكرب. لم صبيَّة وهي أي وكعاب: شدائده. أي الدهر: بنات 109

ُمر. شجر عصارة الصاب: 110
الكبري التلِّ واقعة التل: األتراك. وبني عيل محمد بن إبراهيم بني وأشهرها الوقائع أكرب نَصيِبنُي: 111

اإلنجليزي. االحتالل مرص عىل جرَّت التي املشهورة
نابليون. به يعني النرس: 112

الجوارح. من طائر وهو ُعقاب، واحدها ِعقبان: 113
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اع��ت��ص��اب��ا114 ال��غ��اِر ع��ل��ى ال��غ��اَر ل��ِب��ُس��وا ُع��ص��ب��ًة م��ن��ه��م « «ال��ج��ي��زيُّ ش��ِه��َد
وإه��اب��ا115 ل��ونً��ا ال��نَّ��ق��ِع واخ��ت��الِف ال��وغ��ى ُط��وِل م��ن ال��ق��ف��ِر ك��ذئ��اِب
ال��س��ح��اب��ا ق��اَد ح��ظَّ��ه ت��أنَّ��ى ل��و ف��تً��ى األرض ف��ي ل��ل��ف��ت��ح ق��اَده��م
ال��ذُّب��اب��ا ال��ل��ي��ِث ع��ل��ى ال��ُج��رُح ج��َم��َع ن��ك��ب��تُ��ُه ب��ه ال��ن��اَس غ��رَّت
وال��ت��ه��اب��ا116 ُح��س��نً��ا ك��ال��زَّه��ِر َف��ي��ل��ٌق ل��ه��م ال��ض��اح��ي ب��ال��َم��ن��ظ��ِر ب��َرَزت
وذَه��اب��ا117 ُدرٍّا ال��َخ��ي��ِل وِج��الُل ج��وه��ًرا ف��ي��ه��ا ال��ُف��رس��اُن ُح��لِّ��َي
ِض��راب��ا ��ت م��سَّ وال َط��ع��نً��ا ل��َم��َس��ت م��ا ال��ِغ��ي��ِد ك��ُح��ِل��يِّ س��الٍح ف��ي
ُج��ذاب��ا أراداه��ا ��ي��ِن ِل��صَّ ب��ي��َن «ُم��وِم��ي��ا» ف��ك��ان��ت م��ص��ٌر ُط��ِرَح��ت
ن��اب��ا واألط��َوُل ال��ح��رِب ذئ��اِب م��ن م��ن��ه��م��ا ُظ��ف��ًرا األع��رُض ن��ال��ه��ا
ذُن��اب��ى ال��ج��ي��ِش س��اق��ِة م��ن وَق��ف��وا ال��ِح��م��ى ِرج��االُت ال��وادي وب��ن��و
ُم��ص��اب��ا ي��س��ق��ي أو األح��م��اَل يَ��ح��رُس ال��وغ��ى خ��ل��ِف م��ن ال��ع��اج��ِز َم��وق��َف

النيل ووادي الربيع

الشهري.) الروائي الكاتب كني» «هول (إىل

األرواِح ح��دي��ق��َة ال��رب��ي��َع ح��يِّ ص��اِح ي��ا ب��ن��ا ُق��م أق��ب��َل آذاُر
ال��رَّاِح ِب��س��اَط ب��س��اح��ِت��ه وان��ش��ْر ل��وائ��ه ت��ح��ت ال��ظَّ��رِف نَ��دام��ى واج��م��ْع
ب��ُم��ت��اِح ال��َم��دى ع��ل��ى ل��ي��س ف��ال��ص��ف��ُو ِق��س��َط��ه��ا ل��ن��ف��ِس��ك ف��ُخ��ذْ أُت��ي��َح ص��ف��ٌو
واألق��داِح األوت��اِر ل��ت��ج��اُوِب ��ًق��ا ُم��ص��فِّ ال��ري��اض ب��ض��اح��ك��ِة واج��ل��ْس
ِص��ب��اِح ال��ن��ج��وم ك��أم��ث��ال ُغ��رٍّ ب��ُرف��ق��ٍة ��ق��اِة ال��سُّ م��ن واس��ت��أِن��س��نَّ
وَس��م��اِح ب��م��روءٍة ��ل��وا وت��ج��مَّ ِخ��اللُ��ه��م ال��م��ل��وِك ك��نُ��دم��اِن ��ت رقَّ
وال��ت��ف��اِح118 ال��ك��ْرِم ل��ل��ُم��ن��ِج��بَ��ي��ِن َس��ل��ي��ل��ًة ال��ب��ك��ور ف��ي َص��ب��وَح��ك واج��ع��ل

ج. تتوَّ واعتصب: الجيزة. هرم به يعني الجيزي: 114
الِجلد. واإلهاب: الغبار. النقع: 115

النجوم. بها يعني والزَّهر: البارز. الضاحي: 116
به. تُصان لإلنسان كالثوب للدابة وهو ، جلٌّ واحدها الِجالل: 117

فرشبوه. الرشاب من القوم عند أصبح ما الصبوح: 118
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نُ��ف��اِح وِط��ي��َب َس��نً��ا ال��م��ك��اُن ُم��ِل��ئ ف��اس��ت��ض��ح��َك��ت ِدن��انَ��ه��ا ف��ض��ض��َت م��ه��م��ا
ص��اح��ي ِح��ل��ي��َة ال��ن��ش��واِن ع��ل��ى خ��ل��َع��ت أص��ول��ه��ا ك��ري��َم ذك��َرت ف��إن ت��ط��غ��ى
«ف��ت��اِح»119 ل ُق��رب��ًة م��ن��ه��ا وأع��دَّ ُف��ت��وح��ه ل��ي��وِم خ��بَّ��أه��ا «ف��رع��وُن»
األدواِح120 ف��ي األي��ِك ��ب��اِت وُم��ح��جَّ أيْ��ُك��ُه ال��م��ج��ال��س ف��ي ش��اٍد ب��ي��ن م��ا
اِح ص��دَّ أغ��ص��اِن��ه ع��ل��ى َغ��ِرٍد إل��ى يُ��وح��ي أوت��اِره ع��ل��ى َغ��ِرٍد
واألوض��اِح ب��األط��واِق ُح��لِّ��ي��َن َج��الب��ٍب س��واِد ف��ي ال��ق��الن��ِس ِب��ي��ُض
اإلف��ص��اِح ص��ب��ي��ح��َة ك��ال��راه��ب��اِت َم��الِح��نً��ا أوراق��ه��ن ف��ي رتَّ��ل��َن
ف��يَّ��اِح ُس��ن��دٍس م��ن ه��ي��ك��ٍل ف��ي وم��ن��اب��ٍر أرائ��ٍك ب��ي��َن ي��خ��ط��رَن

∗∗∗
واألف��راِح ب��األع��راِس ت��ل��ق��اه داُرُه أرٍض ف��ك��لُّ ال��ن��ب��ات َم��ِل��ُك
��اِح ل��مَّ ال��رُّبَ��ى ف��ي وأب��ي��َض ق��اٍن أح��م��ٍر م��ن أع��الُم��ه م��ن��ش��ورٌة
وج��ن��اِح ل��ه ك��نَ��ٍف ف��ي وم��َرح��َن َوش��يَ��ه��ا ال��خ��م��ائ��ُل ل��َم��ق��َدِم��ه ل��ِب��َس��ت
أق��اِح121 ث��غ��وِر م��ن وآنً��ا آنً��ا ن��رج��ٍس ل��واح��ِظ م��ن ال��م��ن��ازَل ي��غ��ش��ى
األرواِح ع��واط��َر ِت��ي��ج��انَ��ه��نَّ ل��ع��زِِّه خ��ف��ض��َن «م��ن��ث��وٍر» ورءوُس
ال��ف��تَّ��اِح ع��ل��ى يُ��ث��ن��ي ُم��ت��ق��اِب��ٌل ُم��ف��تَّ��ٌح ال��غ��ص��وِن ُس��ُرِر ف��ي ال��َورُد
وس��الِح ب��َش��وك��ٍة ال��زه��ور دون ُم��م��يَّ��ٌز ال��ري��اض ف��ي ال��م��واك��ِب ض��اح��ي
ِم��الِح خ��دوِد ع��ل��ى ��ف��اِه ال��شِّ م��رَّ ُم��ق��بِّ��ًال ب��ص��ف��ح��تَ��ي��ه ال��ن��س��ي��ُم م��رَّ
اإلص��ب��اِح ي��ُد ن��س��َج��ت م��ا ب��ال��ل��ي��ل وب��ه��ائ��ه ُح��س��ِن��ه م��ن ال��ردى ه��ت��َك
وَرواِح ك��ُغ��دوٍة ال��ح��ي��اَة أن زائ��ٌل وك��لٌّ َم��ص��رُع��ه يُ��ن��ِب��ي��َك
رم��اِح122 ص��دوِر ف��ي ُركِّ��َب رِّ ك��ال��دُّ أغ��ص��ان��ه��ا ف��ي ال��نِّ��س��ِري��ِن وي��ق��ائ��ُق
ال��ِم��س��م��اِح ال��م��ت��ن��زِّه ك��س��ري��رِة ونَ��ق��يُّ��ُه َل��ط��ي��ُف��ه و«ال��ي��اَس��م��ي��ُن»

املرصيني. قدماء آلهة أحد 119
الشجر. ناعم من ونحوهما واألراك السدر تُنبت الغيضة وقيل ، امللتفُّ الكثيف الشجر األيك: 120

صفراء. صغريٌة كتلٌة وسطه يف أبيض زهٌر له نبات وهو أقحوانة، واحدها أقاح: 121
قوي عطريٌّ أبيض ورٌد والنرسين: ناصعه. البياض شديد أي يقق وأبيض يقق، جمع يقائق: 122

الرائحة.
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ص��ب��اِح123 ض��وءُ األف��ن��اِن بُ��ل��ج��ِة ف��ي ك��أن��ه ال��غ��ص��وِن َخ��َل��َل ُم��ت��ألِّ��ٌق
��اِح ال��س��فَّ ك��خ��اتَ��ِم ال��ح��روِف ق��ان��ي أوراِق��ِه ع��ل��ى دٌم و«ال��ُج��لَّ��ن��اُر»
وص��الِح ب��خ��ش��ي��ٍة ال��ق��ض��اءَ يَ��ل��ق��ى ث��اك��ٌل «ال��ب��ن��ف��س��ِج» م��خ��زوَن وك��أنَّ
األت��راِح124 ف��ي ��ع��راءِ ال��شُّ ك��خ��واط��ِر وك��آب��ٌة ��ٌة ِرقَّ «ال��خ��واط��ِر» وع��ل��ى
ِم��ف��راِح125 ك��م��ل��ي��ح��ٍة س��اِق��ه ع��ن ك��اش��ٌف ال��س��واب��ِغ ال��ِح��بَ��ِر ف��ي ��ْرُو وال��سَّ
وِوش��اِح ب��م��ن��اط��ٍق ُم��ت��زيِّ��ٌن ��ٌب ُم��ع��صَّ ال��ُع��ذوِق م��م��ش��وُق و«ال��ن��خ��ُل»
ض��اِح ن��ه��اٍر ف��ي «ال��م��راوِح» ت��ح��َت م��واك��بً��ا ش��ِه��دَن ف��رع��وٍن ك��ب��ن��اِت
األل��واِح ب��دائ��ُع ع��ل��ي��ه نُ��ِض��َدت َم��رم��ٍر م��ن ك��ح��ائ��ٍط ال��ف��ض��اءَ وت��رى
ب��َج��ن��اِح ح��لَّ��َق��ت وأخ��رى ب��رَك��ت بَ��دي��ن��ٌة ك��ال��نَّ��ع��اِم ف��ي��ه ال��َغ��ي��ُم
��اِح وضَّ ب��ع��س��َج��ٍد ال��زِّف��اِف ي��وَم بُ��رق��َع��ت ع��روٍس م��ن أب��ه��ى وال��ش��م��ُس
ِص��ف��اِح126 ُم��ل��َق��ي��اِت أو زئ��ب��ٍق م��ن َم��س��اربً��ا يُ��خ��اُل ب��ال��وادي وال��م��اءُ
ال��س��بَّ��اِح «ال��نَّ��ي��لُ��وف��ِر» ُح��َل��ى ك��ان��ت ��ًة أِش��عَّ ال��ن��ه��ار ش��م��ُس ل��ه ب��ع��ثَ��ت
ال��رَّاِح ب��ط��وِن ف��ي ال��ج��واه��ِر زْه��َو ن��ث��ي��ُره��ا ال��غ��ص��ون ُورِق ع��ل��ى ي��زه��و
ونُ��واِح ب��أنَّ��ٍة ال��ش��ج��يَّ ُرْع��َن ب��ال��ُق��رى ك��ال��نَّ��وادِب س��واٍق وج��َرت
��اِح س��حَّ ب��َم��دم��ٍع ال��ب��اك��ي��اُت ص��ب��اب��ًة ع��رْف��َن وم��ا ال��ش��اك��ي��اُت
ِم��ل��واِح127 أح��ش��ائ��ه��ا ف��ي وال��م��اءُ غ��ل��ي��ل��ٍة ال��ض��ل��وع ب��ادي��ِة ك��لِّ م��ن
وَرزاِح128 ��ٍط تَ��ن��شُّ ب��ي��ن ك��ال��ِع��ي��ِس ه��َف��ت إن وتَ��ض��ح��ُك ونِ��يَ��ت إذا ت��ب��ك��ي
اِح ال��ف��دَّ ب��ِن��ي��ِره ي��ن��وءُ أع��م��ى وج��اُره��ا وال��غ��ل��ول ال��س��الس��ل ف��ي ه��ي

∗∗∗
ال��ِم��م��راِح129 وِط��رِف��ه ال��ش��ب��اِب ع��ه��َد وُح��س��ِن��ِه ب��ال��رب��ي��ِع َألذُك��ُر إن��ي

الفجر. انصداع عند الليل آخر البلجة: 123
به. يُختَضب األسود الخضاب يف ورقه يُجَعل نباٌت الِخطر: 124

مرص. نساء تلبسها سوداء ومالءٌة اليمن، برود من رضٌب بالتحريك، حَربة جمع الحرب: 125
السيف. عرض وهو صفح، واحده صفاح. 126

العطش. الرسيع امللواح: 127
وهزاًال. إعياءً نفسها ألقت ورزًحا: رزوًحا الناقة رزحت 128

الخيل. من الكريم هو الطرف: 129

375



الشوقيات

ُج��ن��اِح ب��غ��ي��ِر ل��ه��ا ال��ف��ن��اءُ ع��ِج��َل ك��ُزه��وِرِه زه��رًة إال ك��ان ه��ل

∗∗∗
��راِح وال��شُّ ال��ُك��ت��اِب ي��ُد م��ن��ه��ا ت��ن��ت��ه��ي ال رواي��ٌة م��ص��ُر ك��ي��ن» «ه��ول
واإلص��ح��اِح130 وال��ُف��رق��اِن ـ��وراِة وال��تَّ��ـ وال��ُم��زم��وِر ال��بَ��رديِّ م��ن ف��ي��ه��ا
«ص��الِح» ال��ج��الِل َف��ِذي ف��ال��ق��ي��ص��َري��ِن «إس��ك��ن��دٍر» ع��ل��ى و«ق��م��ب��ي��ٍز» «وِم��نَ��ا»
ب��ال��ِم��ف��ت��اِح ي��أِت خ��ي��اَل��َك ف��اب��ع��ْث ِخ��زان��ٌة وال��دُّه��وُر ال��خ��الئ��ُق ت��ل��ك
وب��ال��ِم��ص��ب��اِح ُم��ْزداٌن ب��ال��ن��ج��ِم ُرب��وِع��ه��ا ب��ي��ن وأن��ت ال��ب��الِد أُُف��ُق

ُصوفيا أيَا مسجد

ل��ل��س��يِّ��ِد ال��س��يِّ��ِد ه��ديَّ��ُة م��س��ِج��ِد إل��ى ص��ارت ك��ن��ي��س��ٌة
أح��م��ِد إل��ى ال��رُّوِح ب��نُ��ص��رِة ف��ان��ت��َه��ت َح��َرًم��ا ل��ع��ي��س��ى ك��ان��ت
ال��ُم��خ��َل��ِد131 ال��ه��رِم ِم��ث��اِل ع��ل��ى وأق��ي��الُ��ه��م ال��روُم ش��يَّ��َده��ا
يَ��خ��م��ِد ل��م ل��ل��دي��ن ه��ًوى وع��ن َص��ول��ٍة وع��ن ع��زٍّ ع��ن تُ��ن��ب��ئُ
ال��ُم��وَق��ِد132 نَ��دِّه��ا م��ن ت��م��ل��ؤه َص��ح��ِن��ه��ا ف��ي ال��ي��اق��وِت َم��ج��ام��ُر
تُ��ح��َش��ِد ول��م داًرا ت��تَّ��خ��ذ ل��م ُح��ًل��ى م��ن أُودَع��ت ق��د م��ا وِم��ث��ُل
ع��س��ج��ِد م��ن ال��ل��ِه ُروُح وك��ان ف��ض��ٍة م��ن ال��ع��ذراءُ ب��ه��ا ك��ان��ت
َف��رق��ِد ل��دى ع��ي��س��ى م��ن واألمُّ ه��ال��ٍة ل��دى األمِّ م��ن ع��ي��س��ى
ال��ي��ِد ال��ق��دي��ُر ال��روِم ُر ُم��ص��وِّ ه��م��ا وح��الَّ ف��ي��ه��ا ه��م��ا ج��الَّ
ال��ُم��ف��َرِد ف��نِّ��ه م��ن ب��دائ��ًع��ا ن��ق��ش��ه م��ن ال��ج��دراَن وأودََع
ُم��غ��ت��دي ��ح��ى ال��ضُّ ف��ي م��الٍك ع��ن��َد رائ��ٍح ال��دُّج��ى ف��ي َم��الٍك ف��ِم��ن
نَ��ِدي َغ��ضٌّ ال��ح��ائ��ِط ع��ل��ى وْه��و ك��ال��ب��بَّ��غ��ا ع��اَش ن��ب��اٍت وِم��ن
ال��ُم��ج��َه��ِد ال��ُم��ت��َع��ِب األج��ي��ِر ُق��وى ال��ُق��وى ف��َه��دَّ ش��اَد ل��َم��ن ف��ُق��ل

السالم. عليه داوود بها يرتنَّم كان التي واألدعية األناشيد وهي املزامري، واحد املزمور: 130
ملوكهم. أقيالهم: 131

الجمر. فيه يُجَعل ما اسم وهو َمجمرة، جمع الياقوت: مجامر 132

376



الوصف باب

يَ��ق��ِص��ِد133 ف��ل��م ب��ي��تً��ا ل��ربِّ��ه ب��ن��ى ��ا ل��مَّ ف��رع��وُن ك��أن��ه
ال��ِم��ق��َوِد134 ف��ي ال��َع��ي��ُر يُ��س��اُم ال م��ا ال��ورى ب��َس��وِم ال��ل��ُه أيُ��ع��بَ��ُد
أص��يَ��ِد135 م��ن ك��ال��ق��ص��ِر وم��س��ج��ٌد ال��ُم��ع��ت��ل��ي ك��ال��َف��َدِن ك��ن��ي��س��ٌة
ي��ه��ت��دي أو اإلن��س��اُن ي��ع��ق��ُل ل��و ِغ��نً��ى ف��ي وذا ه��ذا ع��ن وال��ل��ُه
��ِد ��جَّ ال��سُّ ال��رُّكَّ��ِع األُس��وِد م��ن ُع��ص��ب��ٍة ف��ي «ال��ف��ات��ُح» ج��اءه��ا ق��د
ب��ال��ج��ل��م��ِد136 ال��ج��ل��م��ُد ي��ص��ط��دُم ِم��ث��َل��م��ا ب��ن��ي��انَ��ه��ا ب��ه��م رم��ى
ب��ال��َم��ش��ه��ِد ال��َم��ش��ه��ُد واخ��ت��ل��َط ال��ِع��دا وص��لَّ��ى ف��ي��ه��ا ف��ك��بَّ��روا
وال��ُم��ف��ت��دي ال��ُم��ف��ِديِّ ف��ي وال��س��ي��ُف يَ��ف��ُدونَ��ه��ا ال��روُم ت��وان��ى وم��ا
األس��ع��ِد ب��ال��ق��ي��ص��ِر وأُيِّ��َدت س��ع��ُدُه ق��ي��ص��ٍر م��ن ف��ِخ��ْل��تُ��ه��ا
ي��ع��ت��دي وال ال��ح��ق��َد ي��ح��م��ُل ال ال��َق��ن��ا ع��ف��ي��ِف غ��اٍز ب��ف��ات��ٍح
ل��ل��ُم��رت��دي األم��َن وأص��ف��ى م��ن��ه��م م��ق��ال��ي��َدُه أل��ق��ى َم��ن أج��ار
ال��َم��ع��بَ��ِد ف��ي ال��م��ع��ب��وِد ج��الل��ُة ُزخ��رٍف م��ن ك��ان ��ا ع��مَّ ون��اب
ي��ب��ُع��ِد ول��م ي��ق��ُرْب ل��م أق��ام ب��ع��ده ب��ي��ن��ن��ا َل��ث��أٍر ف��ي��ا
ي��ب��ت��دي وال م��ن��ه ن��ن��ت��ه��ي ال ق��ب��ل��ه م��ن «ال��ق��دِس» ك��ث��أِر ب��اٍق
ال��ُم��غ��َم��ِد ��ارِم ال��صَّ ح��وَل ف��ال��ش��رُّ ال��َم��ال س��ك��وُن ي��غ��رَّنْ��َك ف��ال
��ؤدِد ال��سُّ ع��ن ال��تُّ��رُك ي��ن��زَل أو ع��ب��اداِت��ه��م ال��روُم ي��ت��رَك ل��ن
ب��ال��م��س��ج��ِد ال��م��س��ج��َد أش��بَ��َه م��ا ب��ي��ِت��ه��م ع��ل��ى ب��ي��ٌت ل��ه��م ه��ذا
أَس��وِد ل��ل��ورى َل��ي��وٍم ف��ي��ا م��ف��ات��ي��ِح��ِه ف��ي يُ��ع��اُدوا ف��إْن
ال��َم��رق��ِد م��ن ال��م��يْ��ُت ويُ��زَع��ج َم��ه��ِدِه ف��ي ال��ط��ف��ُل ف��ي��ه يَ��ش��ي��ب
غ��ِد ف��ي وُك��ْن ال��ي��وَم ل��ن��ا وُك��ن أم��ِس��ن��ا ف��ي ال��ل��ه��مَّ ل��ن��ا ف��ُك��ْن
يَ��ق��ُع��ِد ول��م ال��َخ��ل��ُق أج��ِل��َك م��ن ي��ُق��ْم ل��م س��اب��ٌق ض��الٌل ل��وال
ال��ي��ِد ُط��ْه��ُر م��ن��ه بَ��راءٌ أن��ت أذًى أو ب��ي��ن��ه ش��رٍّ ف��ك��لُّ

يعدل. لم يقصد: لم 133
غريه. أو حبل من به يُقاد ما امِلقَود: 134

املشيد. القرص الَفَدن: 135
الصخر. الجلمد: 136
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بُولونيا137 غاُب

ُع��ه��وْد ول��ي ع��ل��ي��ِك ِذَم��ٌم ولِ��ي ب��ول��وٍن غ��اَب ي��ا
ي��ع��وْد ه��ل ِب��ظ��لِّ��َك ول��ن��ا ِل��ل��ه��وى ��ى ت��ق��ضَّ زم��ٌن
ب��ع��ي��ْد أح��الم��ي ورج��وُع رج��وَع��ُه أُري��ُد ُح��لُ��ٌم
يُ��ع��ي��ْد َم��ن ل��ل��ش��ب��ي��ب��ِة ه��ل أع��اَده��ا ال��زم��اَن وَه��ِب
يَ��زي��ْد ال��ذك��رى م��ع وْج��ٌد وب��ي ب��ول��وٍن غ��اَب ي��ا
ال��َع��م��ي��ْد138 ال��ق��ل��ُب وُزل��ِزَل ُع ��ل��و ال��ضُّ ل��رؤي��ِت��َك خ��َف��َق��ت
تَ��م��ي��ْد وال تَ��م��ي��ُل ف��م��ا ُت َع��ِه��ْد م��ا أق��س��ى وأراَك
ُج��ح��وْد؟ أب��ًدا ه��ك��ذا َك��م؟ ق��س��اوًة ج��م��اُد ي��ا ك��م
نُ��ري��ْد ك��م��ا وال��زم��اُن ـ��ا ُك��نَّ��ـ زم��اَن ذك��رَت ه��الَّ
يَ��ذوْد ع��نَّ��ا وال��دُّج��ى ل��ي ال��ل��ي��ا ُدج��ى إل��ي��ك ن��ط��وي
يُ��ِع��ي��ْد َم��ن غ��يْ��ُرك ول��ي��س ُل ن��ق��و م��ا ع��ن��دَك ف��ن��ق��وُل
وَُع��وْد وتَ��ٌر وح��دي��ثُ��ه��ا وص��ب��اب��ٌة ه��ًوى نُ��ْط��ِق��ي
ُه��ج��وْد ب��ه وال��رِّي��اُح ِئ��َك ف��ض��ا ف��ي ونَ��س��رُح نَ��س��ري
وال��وج��وْد ن��ام��ت وال��ن��اُس ال��ك��رى أق��َع��َده��ا وال��ط��ي��ُر
ال��وح��ي��ْد ال��ن��ج��ُم ب��ه ـ��ب��ُط��ن��ا ي��غ��ـ اإلي��ن��اِس ف��ي ف��نَ��ب��ي��ُت
ُق��ع��وْد زاوي��ٍة وب��ك��لِّ وق��ف��ٌة ُرك��ٍن ك��لِّ ف��ي
ول��ي��ْد أع��يُ��ن��ن��ا ب��ي��ن م��ا وال��ه��وى ونُ��س��ق��ى نَ��س��ق��ي
ُم��ه��وْد ل��ه ال��ُج��ن��وِب وم��ن ت��م��ائ��ٌم ال��ق��ل��وب ف��ِم��ن
ال��س��ج��وْد م��ن��ه وح��بَّ��ذا ءِ ال��ف��ض��ا ف��ي ي��س��ج��ُد وال��غ��ص��ُن
تَ��ِح��ي��ْد وال ت��ُح��وُل م��ا ـ��ٍن ب��َع��ي��ـ ي��ل��ح��ُظ��ن��ا وال��ن��ج��ُم
ال��ن��ض��ي��ْد ال��ش��م��ُل َد ف��ت��ب��دَّ ال��نَّ��وى دَع��ت إذا ح��ت��ى
ِب��ي��ْد ال��ب��ح��ر ودون ب��ح��ٌر ب��ي��ن��ن��ا ��ا وم��مَّ ِب��تْ��ن��ا
س��ع��ي��ْد ب��ه��ا وْه��و ب��ال��غ��رب ول��ي��لُ��ه��ا ب��م��ص��َر ل��ي��ل��ي

باريس. يف مشهور ُمتنزٌَّه بولونيا: غاب 137

العشق. هزَّه الذي العميد: 138
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العثمانية املرأة

��دا م��وحِّ ُم��َص��لِّ��يً��ا ت��َع��بَّ��دا َم��َل��ًك��ا ي��ا
غ��دا م��ي��م��ونً��ا واألم��ِس ي��وِم��ه ف��ي ُم��ب��اَرًك��ا
تَ��س��َع��دا أن ��ه��ا ح��قِّ م��ن ��ٍة ألُمَّ ��ًرا ُم��س��خَّ
��ؤددا وال��سُّ وِع��زَّه��ا ت��اَج��ه��ا ج��ع��َل��ت��ه ق��د
ب��دا ح��ي��ث وأط��رَق��ت م��ش��ى ح��ي��ث وأع��رَض��ت
ال��َف��رَق��دا تُ��ِج��لُّ ك��م��ا ُح��س��ِن��ِه ف��ي تُ��ِج��لُّ��ه
ُه��َدى ال��ل��ُه أن��زل��ه َع��ٍل م��ن ُش��ع��اٌع أن��ت
َم��س��ج��دا أن��ار وك��م م��ن��زًال أض��اءَ ق��د ك��م
ال��ب��ل��دا وزاَن ُح��س��ٍن م��ن األس��واَق ك��س��ا وك��م
ال��ول��دا س��واك يَ��خ��لُ��ْق ل��م ل��ُق��ل��ُت ال��تُّ��ق��ى ل��وال
األس��دا ك��ان ش��ئ��ت إن أو ال��َع��ي��َر ك��ان ش��ئ��َت إن
َرَش��دا ُرش��ًدا ت��ب��ِغ أو َغ��وى غ��يٍّ��ا تُ��ِرْد وإن
َص��َدى ل��ل��ص��وِت وْه��و ـ��ِه ف��ي��ـ ال��ص��وُت أن��ت وال��ب��ي��ُت
ف��ق��لَّ��دا ل��ه ِق��ي��ل ق��ف��ٍص ف��ي ك��ال��ب��بَّ��غ��ا
ال��ي��دا ال��ش��ك��ل ف��ي ط��اَوَع ق��د ال��لَّ��دِن وك��ال��ق��ض��ي��ِب
ت��ع��وَّدا م��ا وال��م��رءُ ع��وَّدتَ��ُه م��ا ي��أخ��ذ
وان��ف��ردا ب��ف��ض��ل��ه ال��ورى ف��ي ان��ف��ردَت ��ا م��مَّ
ال��ِع��دا ف��ي اإلم��اُم ب��ه َرم��ى ق��د ل��ي��ٍث وك��لُّ
ال��رَّدى إل��ى وُس��ق��تَ��ه ج��نَّ��دتَ��ُه ال��ذي أن��َت
ِف��دى وال��تُّ��رِك ـ��ل��ط��اِن ��ـ وال��سُّ ل��ل��ه ُك��ْن وُق��ل��َت

الهالل

ج��دي��ْد ال��ل��ي��ال��ي ف��ي م��ا َل��َع��م��ُرَك يُ��ِع��ي��ْد وده��ٌر تُ��ع��اُد ِس��نُ��وَن
ال��ول��ي��د ال��ه��الُل ت��ق��وُل ف��ك��ي��ف ال��ه��الُل ه��ذا ِآلدَم أض��اءَ
ال��ب��ع��ي��ْد ال��زم��اَن ع��ل��ي��ن��ا ويُ��ح��ص��ي ال��ق��ري��َب ال��زم��اَن ع��ل��ي��ه نُ��ِع��دُّ
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«ث��م��وْد» ودن��ي��ا «ع��اٍد» وأي��اُم ال��ُق��رى ح��دي��ُث ص��ف��ح��تَ��ي��ه ع��ل��ى
ب��ال��ص��ع��ي��ْد ُم��ق��ِف��رٌة «وِط��ي��ب��ُة» ب��ال��م��ل��وِك آِه��ل��ٌة و«ِط��ي��ب��ُة»
ال��ح��دي��ْد139 س��ن��اه ب��ب��ع��ض وي��ف��ن��ى ��ف��ا ال��صَّ س��ن��اه ب��ب��ع��ِض ي��زوُل
يُ��ب��ي��ْد ف��ي��م��ا ال��ل��ي��ال��َي يُ��ب��ي��ُد ال��ل��ي��ال��ي َج��دُّ وْه��و ع��َج��ٍب وِم��ن

∗∗∗
ت��ع��وْد ب��م��اذا ِش��ع��ري ل��ي��ت ف��ي��ا ل��ي ُع��دَت ق��د ع��اُم ي��ا ي��ق��ول��ون
أري��ْد ال م��ا ال��ي��وَم ل��ي أن��ت ف��ه��ل أُِرْد ل��م م��ا أم��ِس ل��ي ك��ن��َت ل��ق��د
«َل��ب��ي��ْد»140 ش��ك��وى ال��ث��الث��ي��َن ف��ي ش��ك��ا ل��ه ص��ب��ري ال��ده��َر ص��ابَ��َر وَم��ن
يَ��زي��ْد141 وده��ري ُح��س��ي��ٌن ك��أن��ي أَح��قُّ ِب��ِريٍّ وِم��ث��ل��ي ظ��ِم��ئ��ُت
ال��َح��س��وْد ص��ِح��ب��ُت ح��ت��ى وداري��ُت ال��َج��ه��وَل ص��ِح��ب��ُت ح��ت��ى ت��غ��ابَ��ي��ُت

السفينة أعىل من املاء عالم يف والغروب الرشوق َمنظر

س��ع��ي��ْد ض��اٍح ال��ُح��ْل��ُم ك��م��ا ب��َم��رأًى ب��ع��ي��ْد م��ن ت��ن��ج��ل��ي ُغ��رٌَّة ِل��َم��ن
ال��ول��ي��ْد وال��َدي��ه ِم��ن ه��زَّ ك��م��ا ت��ب��اش��ي��ُره��ا ال��وج��وَد تَ��ُه��زُّ
ن��ض��ي��ْد142 ح��اٍل ك��لَّ ل��ن��ا أض��اءَ َس��نً��ا ُح��اله��ا م��ن ال��دُّن��ا وي��غ��ش��ى
ب��ال��ع��ق��وْد143 ال��دُّم��ى ن��ح��وُر ت��ح��لَّ��ت ِم��ث��َل��م��ا ُم��ل��ت��ِم��ٌع ال��م��وج م��ن
ل��ل��وج��وْد ت��ع��ت��ل��ي رًة م��ن��وَّ ُم��ه��ت��زًَّة ال��م��اءِ م��ن أتَ��تْ��ن��ا
ال��ص��ع��وْد ه��ذا َل��ل��ُم��ص��وِّر ف��ي��ا ُس��لَّ��ٍم م��ا غ��ي��ِر م��ن وت��ص��ع��د
ال��ب��ع��ي��ْد ال��ب��ع��ي��ُد ال��ُم��ن��ي��ُر وه��ذا ال��ق��ري��ُب ال��ق��ري��ُب ال��ُم��ن��ي��ُر وه��ذا
ش��ه��ي��ْد وك��لٌّ ال��ُم��ن��ي��ُر وه��ذا يُ��رى ل��ن ال��ذي ال��ُم��ن��ي��ُر وه��ذا

خر. الصَّ فا: الصَّ 139
رين. املعمَّ أحد ربيعة أبي بن لبيد هو لبيد: 140

سفيان. أبي بن معاوية بن يزيد هو ويزيد: طالب. أبي بن عيل بن الحسني هو حسني: 141

ُمتَِّسق. أي ونضيد: به. تتزين ما أي حليها؛ لبست املرأة: وحليت الضوء. السنا: 142
املزيَّنة. شة املنقَّ الصورة وهي ُدمية، واحدتها الدُّمى: 143
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يَ��م��ي��ْد م��ا ال��ذي ال��ُج��س��اُم وه��ذا ال��ُخ��ط��ا ال��خ��ف��ي��ُف ال��ُج��س��اُم وه��ذا
ِب��ي��ْد ك��لِّ وف��ي ِب��ح��اٍر ب��ك��لِّ آث��اَره��ا ر َل��ل��ُم��ص��وِّ وي��ا
َم��ش��ي��ْد ع��اٍل ك��لَّ وت��ص��غ��ي��ره��ا ��ن��ا ال��سَّ ج��مِّ ك��لَّ وت��ق��ل��ي��ل��ه��ا
تَ��ب��ي��ْد ل��ن ب��ي��اق��وت��ٍة ت��دوُر أط��راَف��ه��ا ل��ك��نَّ ال��ن��ار م��ن
ل��ل��ع��ب��ي��ْد ُزيِّ��نَ��ت إل��ه��يَّ��ٌة أن��واَره��ا ل��ك��نَّ ال��ن��ار م��ن
ال��ج��دي��ْد ح��ي��اُة ال��ق��دي��ِم َم��م��اُت ش��اءه��ا ك��م��ا ك��ان��ت ال��ش��م��ُس ه��ي
وال��ح��دي��ْد144 ال��ص��ف��ا ج��ب��اَل وتُ��ِب��ل��ي ح��دِّه��ا إل��ى ال��م��ي��اَه ت��ردُّ
وال��َح��ص��ي��ْد ق��ائ��ِم��ه ال��زرِع ع��ل��ى ب��ال��رَّدى أو ب��ال��ع��ي��ِش وت��ط��ل��ُع
ال��وع��ي��ْد وش��رِّ ال��وع��وِد ب��خ��ي��ِر س��َع��ت م��ه��م��ا ال��ن��اِس ل��ذا وت��س��ع��ى
ال��س��ع��ي��ْد وبُ��ؤس��ى ال��ش��ق��يِّ ب��نُ��ع��م��ى أق��ب��َل��ت إذا ت��ت��ج��لَّ��ى وق��د
ت��ع��وْد أن ب��م��أم��ون��ٍة ول��ي��س��ت أدب��َرت إذا ت��ت��ولَّ��ى وق��د
ع��ي��ْد أيَّ ل��ن��ا ال��ش��روُق وك��ان األس��ى يَ��ه��ي��ُج ل��ل��غ��روِب ف��م��ا
ال��ع��ن��ي��ْد ال��ِح��م��اُم ي��دع��و وس��اع��َة ِم��ي��الِدِه س��اع��َة ال��م��رءُ ك��ذا
ال��ُم��ري��ْد ق��ض��اه ��ا م��مَّ ال��ح��ق ِس��وى واق��ٍع وال ب��ج��اٍر ول��ي��س

سفينة من البدر طلوع َمنظر

س��اري م��ن ٍج ُم��ت��وَّ ك��لُّ ف��ف��داك األن��واِر ف��ي ب��َه��رَت ال��س��م��اءِ َم��ِل��َك
ق��راِر ب��غ��ي��ِر ك��ان��ت وق��د س��ك��نَ��ت تُ��ِن��ي��ُره��ا ال��م��ي��اه ع��ل��ى ط��ل��ع��َت ��ا ل��مَّ
ت��يَّ��اِر145 وم��ن ُع��بُ��ٍب م��ن ال��ب��ح��ر ف��ي م��ا وق��رَّ ال��س��م��اءُ ل��ن��اظ��ِره��ا وزَه��ت
اإلك��ب��اِر ت��ح��يَّ��َة ال��ك��م��ال ف��ي ل��ك وأزَل��ف��وا ��راُة ال��سُّ ل��ل��ِه وأَه��لَّ
وتُ��س��اري ن��وَره��ا تُ��س��اِم��ُر ع��ي��ٌن ل��ه��م ج��ارح��ٍة ف��ك��لُّ ��ل��وك وت��أمَّ
األب��ص��اِر وزح��م��َة ال��وج��وِه ِب��ْش��َر يَ��ج��ت��ل��ي ال��ع��وال��م ع��ل��ى م��ن��َك وال��ب��دُر
ب��األس��ف��اِر اآلف��اق ع��ل��ى ُم��وٍف ب��ه م��ح��ج��وٌب ال��نُّ��وِر ف��ي ٌم ُم��ت��ق��دِّ

خر. الصَّ فا: الصَّ 144
املتدفق. املاء الُعبُب: 145
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ال��نُّ��ظَّ��اِر ع��ل��ى ي��ج��لُ��وه��ا يُ��م��ن��اه ظ��اف��ًرا أخ��َرج ال��غ��وَّاِص ُدرََّة ي��ا
ع��اِر ك��اٍس وال��ن��ص��ُف ب��ه��ا ي��س��ُم��و ِن��ص��َف��ُه أب��دى ال��م��اءِ ف��ي ُم��ت��ه��لِّ��ًال
نُ��ض��اِر ِس��واِر ف��ي م��اٍس ُق��ْف��ِل ع��ن ف��أس��ف��َرت ال��س��م��اءَ األُُف��ُق ب��ك واف��ى
َف��َخ��اِر ت��اَج م��ن��ك وي��ح��م��ُل ض��اٍح ب��َم��ن��ظ��ٍر م��ن��َك ال��ك��وُن ي��زه��و ون��ه��ض��َت
دي��ن��اِر ل��دى دي��ن��اٌر ��ْه��ُب وال��شُّ ف��ض��ٌة ح��ول��ك واآلف��اُق ال��م��اءُ
األن��واِر م��ن ذي��ٌل ل��ه��ا ي��ب��دو ال��دُّج��ى ف��ي ال��ج��وان��ِب ُم��ش��ِرق��ُة وال��ُف��ْل��ُك
��اِر َزخَّ ع��س��ج��ٍد ف��ي تَ��ن��ث��ن��ي إِذ م��ائ��ٍج لُ��َج��ي��ٍن ف��ي تَ��خ��طَّ��ُر ب��يْ��نَ��ا
ك��ال��ُم��ح��ت��اِر دنَ��وَت ث��م أَوَف��ي��َت وق��د ُم��ن��ت��ِظ��ٌم وال��م��وُج وك��أن��ه��ا
ال��ق��اري وأن��َت ل��ي��ق��رأه ِش��ع��ًرا ألغ��يَ��ٍد ت��خ��طُّ اله��ي��ٌة َغ��ي��داءُ
َم��زاِر وبُ��ْع��َد ُق��ربً��ا ون��ظ��ي��ُره ِص��ن��ُوُه أن��َك األرِض ب��دَر ف��ْل��يَ��ه��ِن
األق��م��اِر م��ن ق��م��ٌر وس��واك��م��ا أن��ت��م��ا إال ال��ب��دُر م��ا وح��الك��م��ا
ال��س��اري ب��ال��خ��ي��اِل ال��ض��ن��ي��ن��ُة وه��ي ب��وج��ه��ه ال��وج��ود ع��ل��ى ال��ك��ري��ُم أن��ت
يُ��داري وال��ُم��ِح��بُّ أُداري ل��ك��ْن ِذك��َره��ا وأع��ش��ُق أه��واه��ا ه��ي��ف��اءُ
األس��راِر ع��ل��ى ُم��طَّ��ِل��ٌع وال��ل��ُه أُص��ون��ه أِب��ي��ُت ِس��رٌّ ال��ه��وى ف��ي ل��ي

َمناظرها بهجة يف لناظرها املؤتمر بلدة

وضواحيها جنيف

س��رى م��ه��م��ا ب��ف��ض��ل��ه ي��زوُر ط��يْ��ٌف ال��ك��رى وال إل��ي��ه يُ��دن��ي��ن��ي ��ْه��ُد ال��سُّ ال
ال��ث��رى ي��رَض ل��م ج��ف��نَ��ي��ك إل��ى ُس��بُ��ًال ون��ج��وَم��ُه وس��م��اءَه ال��دُّج��ى تَ��ِخ��ذَ
��را ُم��ط��هَّ ال��س��م��اءُ ب��ه ت��ن��مُّ م��َل��ًك��ا ت��خ��الُ��ُه ال��ن��ع��ي��م م��وف��وَر وأت��اَك
ُم��ت��ح��دِّرا ي��أخ��ذْنَ��ه أه��دابُ��ه ل��ه ف��م��َش��ت ه��ب��وَط��ه ال��ظ��الُم ع��ِل��َم
ويُ��ذَع��را يُ��راَع أن وخ��وًف��ا ح��ذًَرا تَ��ِج��ي وأن ت��روَح أن ال��ن��س��ائ��َم وَح��م��ى
وال��ك��رى ُه��دِب��ك وب��ي��ن ال��ج��ف��ون ب��ي��ن م��ك��انَ��ُه ل��ل��خ��ي��ال تُ��زلِ��ُف ورق��دَت
را ي��ت��ص��وَّ أن ش��ئ��َت م��ا ًرا ُم��ت��ص��وِّ ش��ائ��ًق��ا ال��س��ع��ادِة ِم��ث��َل ف��َه��ِن��ئ��تَ��ه
��را ُم��ظ��فَّ ال��وش��اِة أل��س��ن��َة وتَ��دوس ال��ه��وى م��ن��ص��وَر ال��رُّق��ب��اءُ ل��ه ت��ط��وي
ج��رى ف��ي��م��ا أي��اَم��ه��ا س��ام��ح��ت م��ا ال��رض��ا ط��ي��َف ي��ا ال��ع��ي��ن ام��ت��ن��اُن ل��وال
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را ُم��ن��وَّ ال��ج��م��ال ب��ت��م��ث��اِل ُزون��ا س��واُده��ا وب��ات ُم��ش��وَّق��ًة ب��ات��ت
��را وتُ��ؤخِّ ال��ُم��ن��ى ف��ي تُ��ق��دِّم أن ب��ك خ��ل��ي��ق��ٌة وتُ��ِن��ي��ل��ه��نَّ ال��ُم��ن��ى تُ��ع��َط��ى
ال��ث��رى ع��انَ��َق��ت ودَّع��َت إذا ح��ت��ى ع��زي��زًة ��ِن��يَّ ال��سَّ ال��ق��م��َر وتُ��ع��اِن��ُق
��رى ال��سُّ تُ��ع��لِّ��م��ه ك��واك��بُ��ه��ا ف��دنَ��ت ه��اللُ��ه��ا ال��وج��وَد َق��ِدَم ل��ي��ل��ٍة ف��ي
ي��ت��ص��دَّرا أن ال��م��ي��الُد ل��ه وي��رى ل��ي��ق��ت��ف��ي ال��ب��دوِر آث��اَر وتُ��ري��ه
«ُس��َويْ��ِس��را» م��اءِ وب��ي��َن ال��ري��اِض ب��ي��َن ب��ه��ا ون��اج��ان��ي أه��وى َم��ن ن��اج��ي��ُت
وأخ��ض��را ال��ف��ض��اءِ ف��ي أب��ي��َض ك��لِّ م��ن وك��ب��اُره��ا ِص��غ��اُره��ا ال��ج��ب��اُل ح��ي��ث
ال��ذُّرا ش��ائ��ب��َة األج��رام م��ش��ب��وب��َة ف��ان��ج��ل��ت ب��ي��وتً��ا ب��ه��ا ال��غ��م��اُم تَ��ِخ��ذَ
ُم��ن��ِذرا ال��ج��وان��ِب م��ك��ش��وَف وأن��اَف ق��اع��ًدا يُ��ش��ِب��ه ق��ام ع��اٍل وال��ص��خ��ُر
وِم��ش��َف��را146 األص��مِّ ال��ح��ج��ِر م��ن أُذُنً��ا ل��ه ت��رى وال��س��ح��اب ال��ك��واك��ب ب��ي��ن
را ُم��دوَّ يَ��م��وُج َدَرًج��ا أل��َف��ي��تَ��ه أت��ي��تَ��ُه ال��ج��ه��اِت أيِّ م��ن وال��س��ف��ُح
ُم��ج��وَه��را ب��ه��نَّ زب��رج��ُده ف��ب��دا ن��ج��وِم��ِه ِع��ق��َد ع��ل��ي��ه ال��ف��ض��اءُ ن��ثَ��َر
ع��س��ك��را147 َخ��م��ي��ٌس أو ط��ي��ٍر أوك��اُر ك��أن��ه��ا ال��ب��ي��وت ِب��ي��ُض وت��ن��ظَّ��َم��ت
ال��ث��رى أث��ن��اءَ تُ��ض��يءُ وال��ك��ه��رب��اءُ ض��ي��اءَُه ل��ل��م��ي��اه ي��ب��ع��ث وال��ن��ج��ُم
ُم��س��يَّ��را ال��غ��م��اَم ح��واَل��ي��ه��ا ي��ح��ك��ي ك��ت��ائ��بً��ا وح��اَم ب��ه��ا ال��َف��راُش ه��اَم
��را تَ��س��عُّ ال��ع��اش��ق��ي��ن ون��اُر بَ��ْرًدا ن��اُرُه ف��ب��ات��ت ل��رح��م��ِت��ه ُخ��ِل��ق��ت
ال��ُق��رى ح��وِل وم��ن ي��ج��ري وِخ��الِل��ه��ا وت��ح��تَ��ه��ا ال��دِّي��ار ف��وِق م��ن وال��م��اءُ
ُم��ت��ع��ثِّ��را ُم��ت��س��ل��ِس��ًال ُم��ت��س��رًِّع��ا ��ًال ُم��ت��م��هِّ ��ًدا ُم��ت��ص��عِّ بً��ا ُم��ت��ص��وِّ
وَم��ع��بَ��را ال��م��ي��اه ف��ي ِج��س��ًرا يَ��ِص��الن وَم��ع��بَ��ٌر ُدْرَت ح��ي��ث ِج��س��ٌر واألرُض
واألن��ُه��را ن��ح��َوه��ا ال��ج��داوَل ت��ط��وي َم��واِخ��ًرا ال��ب��ي��وِت ظ��لِّ ف��ي وال��ُف��ل��ُك
ُم��ت��ح��يِّ��را ث��وبَ��ه ل��ي��ل��ي ج��اذب��ُت ل��ي��ل��ه ف��ي ال��َم��ال َه��دأ إذا ح��ت��ى
س��رى إذا ال��ح��ب��ي��َب ال��َع��ْرَف أس��ت��ق��ِب��ل ل��ع��لَّ��ن��ي ال��ج��س��ور ب��ي��ن م��ن وخ��رج��ت
ب��ال��ك��رى ف��ي��ه��ا ال��ط��ي��ُر اط��م��أنَّ وق��د ت��ه��زُّن��ي وْه��ي ال��ش��ج��رات إل��ى آِوي
أرى أن أط��م��ُع ف��ي��ه أن��ظ��ر ف��أم��ي��ُل ل��م��ع��اِن��ِه ف��ي ال��م��اءُ م��نِّ��ي وي��ه��زُّ

اإلنسان. من الشفة املشفر: 146
الجيش. الخميس: 147
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وأب��َه��را أت��مَّ م��ا ن��وًرا آنَ��س��ُت أن وك��ان ال��س��م��اءُ ازدَه��ت وه��ن��ال��ك
ُخ��طَّ��را ال��ك��واك��ُب تُ��س��اِي��ره ب��دٌر ب��ه وإذا ألالِئ��ه ف��ي ف��س��َري��ُت
��را ُف��سِّ ح��ت��ى اس��ت��ت��م��م��ُت ف��م��ا ف��ي��ه س��ْم��َع��ه��ا ال��ع��ن��اي��ُة أع��اَرت��ن��ي ُح��لُ��ٌم
��را ُح��ضَّ ل��بَّ��ت وُم��ن��اَي ي��ق��ظ��ًة ـ��س��ى أن��ـ وأخ��ذُت َج��ه��رًة ص��ف��وي ف��رأي��ُت
«ُس��َويْ��ِس��را» ج��ب��اِل م��ن أب��ي��َض ب��ال��طَّ��وِد غ��ًدا أْن ف��أُوح��َي لُ��ْق��ي��ا ه��ل وأش��رُت
ال��ذُّرا ت��ل��ك ف��ي ح��م��راءَ ه��َوت وإذا ل��ل��ض��ح��ى ت��س��م��و زه��راءَ أش��رَق��ت إن
َم��ن��ظ��را وأك��م��ُل أج��ل��ى وغ��روبُ��ه��ا َم��ع��ان��يً��ا أت��مُّ م��ن��ه ف��ش��روُق��ه��ا
ال��ث��رى وي��غ��ت��ب��ط ال��دن��ي��ا ب��ه��ا ت��ْه��نَ��ا َول��ي��دًة ل��ل��وج��ود ه��ن��ال��ك ت��ب��دو
أزَه��را ت��اًج��ا ال��طَّ��وِد ب��رأِس الح��ت ب��ُغ��رٍَّة ال��ف��ض��اءِ أث��ن��اءَ وتُ��ض��يءُ
أك��ب��را ط��اًرا ف��َالَح أن��اَف ح��ت��ى ب��دا م��ا ط��اٍر ِن��ص��َف ف��ك��ان��ت ف��س��َم��ت
يُ��ن��َق��را أن ب��م��ك��ان��ه ُم��س��ت��ع��ص��يً��ا ن��ام��يً��ا ُم��س��ت��ِق��الٍّ ال��ع��وال��َم ي��ع��ل��و
ج��وه��را ل��ك��ْن األش��ب��اُح وت��غ��طَّ��ِت ع��س��ج��ًدا ل��ك��ْن اآلف��اُق ب��ه س��ال��ت
را ُم��ن��وَّ ال��وج��وُد ف��ان��ك��ش��َف وأن��اَر ُم��ه��ت��زٌَّة ل��ه ف��ال��دُّن��ي��ا واه��ت��زَّ
ال��ق��ه��ق��رى148 ت��ه��وي ال��ن��ق��ِص ل��داع��ي أِذنَ��ت ك��م��اَل��ُه ��ُم��وُّ ال��سُّ ب��َل��َغ إذا ح��ت��ى
ال��ُم��س��ت��ص��َغ��را ال��ُم��س��ت��ع��َظ��ُم وت��ب��دَّل ِع��ن��انُ��ه��ا وداَن ل��ن��اظ��ِره��ا ف��دنَ��ت
األص��ف��را وك��ان بُ��رق��ُع��ه��ا واح��م��رَّ ح��وَل��ه��ا ش��يءٍ ك��لِّ أب��ي��ُض واص��ف��رَّ
أح��م��را ش��ري��ًط��ا أع��ال��يَ��ه ج��ع��َل��ت وق��د ي��أخ��ذُه��ا ال��طَّ��وُد إل��ي��ه��ا وس��م��ا
ِم��ج��م��را ت��ح��م��ُل ��مُّ ال��شُّ ذُراه وب��َدت َج��نَ��ب��اتُ��ُه ب��ه��ا ف��اش��ت��ع��َل��ت ��ت��ه م��سَّ
ال��ُم��دِب��را ال��ن��ه��اَر ل��ت��ص��ط��اَد َش��َرًك��ا ِن��ي��رانَ��ه��ا ب��ه م��دَّت ف��ك��أن��م��ا
ف��ع��س��ك��را ال��ظ��الُم ُط��ل��وَل��ه��م��ا وأت��ى ف��ت��ولَّ��ي��ا ب��ه واح��ت��رق��ت ح��رَق��ت��ه
درى ل��َم��ن ال��ب��غ��ي��ُض األج��ُل وغ��روبُ��ه��ا رأى ل��َم��ن ال��ح��ب��ي��ُب األم��ُل ف��ش��روُق��ه��ا
ِل��يَ��ع��ُم��را ال��ص��ف��اءُ ب��ي��ن��ه��م��ا ك��ان م��ا ��ف��ا ال��صَّ ع��ل��ى ب��ال��ف��ن��اءِ ق��ام��ا َخ��ْط��ب��اِن
ي��ت��غ��ي��را ل��ن وج��لَّ ع��زَّ وال��ل��ُه ع��اَودا م��ه��م��ا األش��ي��اءُ ت��ت��غ��ي��ر
ال��ذُّرا ب��ي��َن وم��ا ج��وان��ِب��ه ول��دى وف��وَق��ُه «ال��س��ل��ي��ف» ت��ح��ت أن��ه��اُرن��ا
��رى ال��سُّ ك��ه��رب��ائ��يِّ ه��ن��ال��ك َع��َج��ٍل ع��ل��ى وَزح��ل��ق��ًة وُرْك��ب��انً��ا َرْج��ًال

أنصتت. أذنت: 148
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را وت��ح��دُّ ت��ع��رًُّج��ا ال��ح��دي��ِد ُق��ُض��ُب ب��ه س��ال��ت ُم��س��ت��أنَ��ٍس م��رك��ٍب ف��ي
ت��خ��طُّ��را ال��ُه��وَّتَ��ي��ن ب��ي��َن وي��خ��فُّ ��ًال ت��م��هُّ ال��ص��خ��ور ب��ي��ن م��ا ي��ن��س��اب
را ُم��ت��س��وِّ ُم��ع��اِن��ًق��ا َه��مَّ ع��ص��م��اءَ ل��ذروٍة ب��ال��ك��ه��رب��اءِ اع��ت��ل��ى وإذا
ِل��نَ��ن��ظ��را «ال��س��ل��ي��ف» ف��رِع ع��ل��ى ُق��م��ن��ا ال��ذُّرا أُمِّ ف��ي ع��ن��ه ن��زْل��ن��ا ��ا ل��مَّ
ق��را ل��َم��ن ال��ك��ت��اُب ِن��ْع��َم وع��وال��ٌم ��ٌة ج��مَّ ال��َم��ن��اظ��ُر ب��ه��ا ت��م��وُج أرٌض
ال��ُق��رى أج��ي��اَد ح��لَّ��ي��َن وم��دائ��ٌن ه��ال��ًة ال��م��دائ��ِن ع��ل��ى ض��َرب��َن وُق��ًرى
أخ��ض��را ط��راًزا ب��ه��ا ال��ف��ض��اءُ ل��ِب��َس روائ��ٌع ل��ل��ن��اظ��ري��ن وَم��زارٌع
ج��رى وق��د ال��لُّ��َج��ي��ُن ُه��نَّ وج��داوٌل وأغ��َزرا أَرقَّ م��ا ُغ��ْدٌر وال��م��اءُ
ج��وه��را149 ال��رواس��ِخ أق��ب��اَل وم��ألَن س��ب��ائ��ًك��ا ال��س��ه��وِل أف��واَه ف��ح��َش��وَن
��را ُم��ص��غَّ ال��وج��وَد أح��ل��ى م��ا َل��ل��ِه ف��ي��ا ل��ن��ا ال��وج��وَد ال��بُ��ع��ُد ��َر ص��غَّ ق��د

أوروبا: من قادًما اآلستانة إىل طريقه يف الطبيعة َمشاهد يصف وقال

ال��ب��اري ُص��ن��ِع ب��دي��َع أُري��َك ح��ت��ى س��اري ي��ا ب��ن��ا ِق��ْف ال��ط��ب��ي��ع��ُة ت��ل��ك
واآلث��اِر اآلي��اِت ل��روائ��ِع اه��ت��زَّت��ا وال��س��م��اءُ ح��وَل��ك األرُض
ال��ق��اري150 ل��س��اِن ع��ل��ى ال��ك��ت��اِب أُمُّ ك��أن��ه��ا ال��ج��الِل ن��اط��ق��ِة ك��لِّ م��ن
واألح��ب��اِر151 ال��ف��ق��ه��اءِ ألدل��ِة ت��دَْع ف��ل��م ال��م��ل��وِك َم��ِل��ِك ع��ل��ى دلَّ��ت
واإلن��ك��اِر ال��ش��كِّ أث��ي��َم ت��م��ح��و ُص��ن��ِع��ِه ف��ي ف��ن��ظ��رٌة ف��ي��ه ش��كَّ َم��ن

∗∗∗
ِس��ت��اِر ذاِت غ��ي��َر ال��ط��ب��ي��ع��ُة م��ن��ه وأش��رَق��ت «ال��ط��رول» ع��ن ال��غ��ط��اءُ ك��ش��َف
وج��واري وم��واك��ٍب نَ��ض��رٍة ف��ي س��ري��ره��ا ف��وَق «ب��ل��ق��ي��َس» ش��بَّ��ه��تُ��ه��ا
ك��ب��اِر152 ف��ي��ه ل��ل��ع��زِّ وم��ع��ال��ٍم ُم��ل��ك��ه وواس��ِع داووٍد» «اب��ِن ب أو

وجوهها. أي الجبال: أقبال 149
فاتحته. الكتاب: أمُّ 150

العلماء. من الصالح وقيل العاِلم، وهو حرب، جمع األحبار: 151
ونحوه. أثر من الطريق عىل به يُستدلُّ ما وهو َمعَلم، جمع املعالم: 152
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ال��ِم��ن��ق��اِر153 ن��واك��ُس ف��ي��ه وال��ط��ي��ُر ب��اب��ه ف��ي خ��واش��ٌع ال��ري��اِح ُه��وُج

∗∗∗
ل��ألب��راِر154 ال��ُخ��ل��َد يُ��زِج��ي رض��واُن ك��أن��ه��ا ال��ِج��ن��اِن ض��اح��ي ع��ل��ى ق��ام��ت
س��واِر155 وذاِت خ��ل��خ��اٍل ذاِت م��ن إم��ائ��ه��ا ب��ع��ُض وْه��ي ال��خ��م��ائ��ل ف��ي ك��م
إزاِر156 ف��ْض��َل ت��ج��رُّ ال��ن��اع��م��اِت ف��ي ��ٍة وب��ضَّ ال��ث��ي��اُب ع��ن��ه��ا وَح��س��ي��رٍة
ال��ِم��دراِر دم��ِع��ه��ا ف��ي وغ��ري��ق��ٍة س��نً��ا ال��دن��ي��ا ت��م��ألُ س��نٍّ وَض��ح��وِك
ب��األغ��واِر157 األت��راِب وك��ث��ي��رِة وح��ش��ًة ت��ش��ك��و ب��ال��ن��ج��ِد ووح��ي��دٍة

∗∗∗
ب��إط��اِر158 زَه��ت ِم��رآًة وال��نَّ��ب��َت ت��خ��الُ��ُه ال��غ��دي��ر ع��ل��ى ت��م��رُّ ول��ق��د
أوت��اِر ع��ل��ى م��رَّت ك��أن��ام��ٍل وج��ري��ُرُه م��وُج��ه ال��ت��س��ل��س��ل ُح��ل��ِو
وِج��م��اِر159 ح��ًص��ى م��ن ال��ج��واه��ر ف��ي��ه��ا وت��ألَّ��َق��ت م��ائ��ه س��واع��ُد ُم��دَّت
ونُ��ض��اِر160 ُس��ن��دٍس م��ن م��ن��س��وج��ٍة ُم��ب��ت��لَّ��ٍة ُم��خ��ض��لَّ��ٍة ف��ي ي��ن��س��اب
آذاِر ف��ي ال��ش��ع��راءِ م��خ��ت��ارِة ال��ه��وى ع��ل��ى ال��ع��اش��ق��ي��ن َع��وِن زه��راءَ
ع��ذاِر ُغ��ْص��َن ب��لَّ ال��ص��ب��اب��ِة َدم��ُع ك��أن��ه وس��اَل ب��ه��ا ال��َج��ل��ي��ُد ق��ام
وِب��ح��اِر161 أن��ُه��ٍر ع��ن ��ًة ُم��ن��ش��قَّ ال��دُّج��ى ُج��ن��ِح وف��ي ُض��ًح��ى ال��س��م��اءَ وت��رى
ج��اري وم��اءٍ ص��خ��ٍر م��ن ج��ب��الِن وَم��ذه��ٍب س��ل��ك��َت ن��اح��ي��ٍة ك��لِّ ف��ي

البيوت. وتُقِلع هبوبها يف تستوي التي الهوجاء والريح هوجاء، جمع ُهوج: 153

. ويستحثُّ يسوق ويُزجي: البارز. املكان الضاحي: 154
الجواري. اإلماء: 155

سرت. ما وكل امِللحفة اإلزار: 156
يشء. كل من القعر والغور: األرض. من ارتفع ما النجد: 157

به. أحاط ما كل اليشء: إطار 158
الحىص. وهي جمرة، جمع الجمار: 159

الذهب. والنضار: بليًال. نديٍّا صار اليشء: اخضلَّ 160
الليل. سواد أو الظُّلمة الدُّجى: 161
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ب��وق��اِر162 ُم��ج��لَّ��ٍل ال��ح��ض��ي��ِض َغ��م��ِر وال��ذُّرا ال��ج��وان��ِب ُم��ن��ه��ِم��ِر ك��لِّ م��ن
ِن��زاِر163 ش��ي��وِخ م��ن ال��م��ه��اب��ِة َج��مِّ ف��ارٍع ع��م��ام��َة ل��ه ��ري��ُب ال��ضَّ ع��ق��َد
ال��ت��ي��اِر وف��ي م��ن��ح��دًرا ال��م��اءِ ف��ي ل��ص��وت��ه��ا ِري��َع ب��ال��ج��نِّ وُم��ك��ذٍِّب
َض��واري ال��ج��ه��اِت م��أل ف��ك��أن��م��ا ��ًة ض��جَّ ال��م��س��ام��ِع ع��ل��ى ال��ف��ض��اءَ م��أل
ِق��ط��اِر ح��ث��ي��َث ُم��ِس��َخ��ت ق��د وال��ف��ل��ُك ن��رى م��ا ن��وٍح ط��وف��اُن وك��أن��م��ا
ه��اري وُج��ْرٍف ه��اوي��ٍة ب��ي��َن م��ا وت��ارًة ال��ص��راِط ِم��ث��ِل ع��ل��ى ي��ج��ري

∗∗∗
و«ال��ب��ل��غ��اِر»164 ��رِب» «ال��صِّ ِش��ع��اَب وط��وى وُس��ه��وَل��ه��ا َح��ْزنَ��ه��ا ال��م��م��ال��َك ج��اَب
ال��ج��اِر ع��زي��ِز م��أم��وٍل س��اِح ف��ي ورج��ائ��ن��ا ب��رح��ال��ن��ا رم��ى ح��ت��ى
َف��َخ��اِر وت��اُج ُه��ًدى ت��اُج ت��اج��ان اس��ت��ق��ب��ل��تَ��ُه إذا ب��َم��ف��َرِق��ه َم��ِل��ٌك
األم��ص��اِر إل��ى م��ك��ارُم��ه وم��َش��ت ج��الِل��ِه ُم��س��ت��َق��رَّ «ال��ث��ريَّ��ا» س��َك��َن
يَ��س��اِر165 غ��ي��وُث تُ��م��ِط��ره وال��غ��رب ب��ي��م��ي��ن��ه ِدي��م��ًة يُ��س��ق��ى ف��ال��ش��رُق
اإلك��ب��اِر ف��ي ال��ب��ح��َري��ِن وع��وال��ُم إع��ظ��ام��ه ف��ي ال��ب��رَّي��ِن وم��دائ��ُن
ال��ج��رَّاِر ��ِج ال��ُم��ت��دجِّ ص��ورِة ف��ي ��رى ال��شَّ ب��آس��اِد أيَّ��ده ال��ل��ه
ال��خ��طَّ��اِر166 ال��ق��ن��ا ع��ل��ى ال��ن��ازل��ي��ن ال��ظُّ��ب��ا ع��ل��ى ال��ع��دوِّ إل��ى ال��ص��اع��دي��ن
واألع��م��اِر واألم��واِل أزواِج وال��ـ ب��األب��ن��اءِ ال��ل��َه ال��َم��ش��ت��ِري��ن
األن��ص��اِر َم��ن��ازَل ال��ُم��ن��َزل��ي��ن ن��ب��يِّ��ِه ل��واءِ ع��ل��ى ال��ق��ائ��م��ي��ن

∗∗∗
األع��ص��اِر س��ال��ِف ف��ي تُ��ع��َط��ه��ا ل��م م��ك��ان��ًة ِن��ل��َت «ق��س��ط��ن��ط��ي��َن» ع��رَش ي��ا
ال��ُم��خ��ت��اِر م��ن األدن��ى ب��األق��رِب ب��ل وال��ف��اروق ��دِّي��ِق ب��ال��صِّ ُش��رِّف��َت

الجبل. منقطع عند األرض من القرار الحضيض: 162
الحسن. الهيِّئُ املرتفع والفارع: الثلج. يب: الرضَّ 163

األرض. من غلُظ ما الَحْزن: 164
برق. وال رعد بال سكون يف يدوم مطٌر الديمة: 165

املضطرب. الخطَّار: 166
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وب��ال��ب��تَّ��اِر167 آون��ًة ب��ال��رأِي وِك��ي��اِن��ه��ا َم��ج��ِده��ا ال��خ��الف��ِة ح��ام��ي

∗∗∗
ال��م��ق��داِر168 ب��اذِخ أص��يَ��َد ب��ج��ل��وِس وازَدَه��ت ال��ع��واص��م ع��ل��ى «َف��روُق» ت��اَه��ت
األن��واِر» ذي ال��ك��رس��يِّ م��ن ُج��زءٌ ك��رس��يُّ��ُه ك��أن��م��ا ال��ج��الِل «َج��مِّ
األق��م��اِر ك��َم��ن��ازِل وت��ألألْت ُدًج��ى ُزخ��َرَف��ه��ا «ال��ب��س��ف��ور» ع��ل��ى أخ��ذَت
داِر م��ن ُم��ِط��لَّ��ٌة ثَ��مَّ وال��ش��م��ُس َم��ن��زٍل ن��واف��ِذ م��ن ي��ن��ظ��ُر ف��ال��ب��دُر
األش��ج��اِر م��ن َم��ط��ل��ُع��ه «وال��نَّ��س��ُر» ال��رُّبَ��ى ف��ي تَ��خ��ط��ُر ال��ج��وزاء وك��واك��ُب
��اري ال��سَّ وي��ه��دي ب��ه ال��س��ب��ي��ُل تَ��ب��دو ٌر ُم��ن��وِّ ال��ج��ه��اِت ف��ي ال��خ��ل��ي��ف��ة واس��ُم
واألب��ص��اِر األس��م��اِع ف��ي ك��ت��ب��وه وط��ال��م��ا ال��ق��ص��ور ُش��َرِف ف��ي ك��ت��ب��وه

∗∗∗
األش��ع��اِر واح��ُد زم��اِن��ك ف��ي أن��ا ُم��داَف��ٍع غ��ي��َر اإلس��الِم واح��َد ي��ا
زاري169 ال��َم��ن��ي��ع��ِة ��ع��رى ال��شِّ ع��ل��ى ِش��ع��ٌر خ��ال��ٌد ب��اٍق وْه��و ث��ن��اِئ��ك ف��ي ل��ي
ِش��ع��اري ال��َم��م��اِت ح��ت��ى وج��ع��ل��تُ��ه دي��ان��ًة اإلم��ام ف��ي ُح��بِّ��ي أخ��ل��ص��ُت
وال��ُم��خ��ت��اِر ال��ل��ِه ف��ي أق��رض��تُ��ه وإن��م��ا ال��ح��ي��اِة َع��َرَض أل��ت��م��ْس ل��م
ِن��ج��اِر ك��ري��َم تُ��ق��لِّ��َده��ا ح��ت��ى ك��ري��م��ًة ت��ك��ون ال ال��ص��ن��ي��ع��َة إن
واإلي��ث��اِر ف��ي��ه ال��ت��ك��رُِّم َح��َس��َن ت��ك��ن ل��م م��ا ب��ص��ادٍق ل��ي��س وال��ُح��بُّ
َع��واِر وَس��ت��ِر َم��ك��ُرم��ٍة ن��ش��ِر ف��ي اس��ت��ع��م��ل��تَ��ُه إذا إن��ج��ي��ٌل ��ع��ُر وال��شِّ
وُم��داري ُم��س��اِم��ٌح األدي��َب إنَّ ِع��ن��انَ��ُه ال��ِح��ي��اَض ك��َدِر ع��ن وث��نَ��ي��َت
األس��راِر س��ائ��ُر وع��ن��َدك ِس��رٌّ ده��ِره��م س��ي��اس��ِة م��ن ال��ع��واه��ِل ع��ن��َد
ال��ن��اِر» ف��ي ِف��رق��ٌة ذاِت��ك أع��داءُ م��ح��م��ٌد ف��ي��ه أن��ت ُم��ق��اٌم «ه��ذا
واألس��واِر» م��ن��ك ال��م��ع��اق��ِل ب��ي��َن ك��ه��ُف��ُه وح��َدك وأن��َت ال��ه��الَل «إن
��اِر ال��ق��هَّ ال��واح��ِد ب��ح��وِل ُص��نْ��ُه أَص��ونُ��ُه ي��ق��ول َم��ن غ��ي��ُرك ي��ب��َق ل��م

القاطع. السيف البتَّار: 167
وشماًال. يمينًا زهوه من يلتفت ال ألنه امللك؛ األصيد: 168

عابه. ِفعله: عليه وزرى الحر. شدة يف وطلوعه الجوزاء، يف يطلع الذي الكوكب عرى: الشِّ 169
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تراه كأنك البسفور

تَ��س��ت��ق��رُّ ال��ح��دائ��ِق أيِّ وف��ي تَ��ُم��رُّ ب��ن��ا ال��ِج��ن��اِن أيِّ ع��ل��ى
170 ُح��رُّ ف��أن��َت ال��رُّب��وَع ب��ن��ا ب��َل��غ��َت األب��رُّ ال��ُف��ْل��ُك أي��ه��ا ُرَوي��ًدا

∗∗∗
وأي��ُن171 َض��َج��ٌر يُ��ض��ِوه��م ل��م ك��أْن َع��ي��ُن ل��ل��رَّك��ِب ت��نَ��م ول��م س��ه��رَت
172 أغ��رُّ أُُف��ٌق ب��ل اإلب��ري��ُز ب��ل لُ��َج��ي��ُن ب��ل لُ��جٌّ ُخ��ط��اَك يَ��ُح��ثُّ

∗∗∗
��ي��اِه ك��ال��شِّ ال��ج��زائ��ُر ب��ك تُ��ح��ي��ُط ال��م��ي��اِه م��ن ال��س��ه��وِل ِش��ب��ِه ع��ل��ى
ت��ف��رُّ وال ال��ظ��الِم م��ع تَ��ك��رُّ ان��ت��ب��اِه ذو راٍع ل��ه��نَّ وأن��ت

∗∗∗
173 ان��ت��ه��اءِ ب��ال ال��س��م��وِّ ف��ي رف��ي��ًع��ا ب��ال��َه��ب��اءِ ف��وَق��ك ال��ب��دُر يُ��ن��ي��ُف
وده��ُر ك��ْوٌن ال��ُم��ل��ت��ق��ى ودوَن اْل��ت��ق��اءِ إل��ى ال��ع��ي��وُن تَ��خ��الُ��ك��م��ا

∗∗∗
ال��دل��ي��ُل وال��ف��ج��ُر إل��ي��ه ف��ِس��رُت «ال��دردن��ي��ُل» ه��ذا ِق��ي��َل أن إل��ى
خ��م��ُر ف��ال��م��اءُ يُ��ِج��ْز ل��م ه��و إذا س��ب��ي��ُل ب��ه واألم��اُن يُ��ج��ي��زَك

∗∗∗
ع��ال��ي خ��ل��َف ع��اٍل ف��وَق ب��ع��اٍل وال��ج��ب��اِل ال��م��ع��اق��ِل م��ن تَ��م��رُّ
ت��م��رُّ ف��ال ال��ح��ادث��اِت وت��ح��م��ي ال��ل��ي��ال��ي ��ف��ِت وقَّ أوَم��أَن إذا

∗∗∗

ويذكَّر. يؤنَّث السفينة، الُفْلك: 170
اإلعياء. األين: 171

الفضة. اللجني: 172
الدُّخان. يُشِبه ما أو الغبار، الهباء: 173
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ال��ن��ازالُت ال��ص��اع��داُت وم��ن��ه��ا ُم��ت��ق��اِب��الُت ب��ع��ض��ه��ا َم��داف��ُع
وت��س��ت��س��رُّ ال��ص��خ��وِر ف��ي تَ��وارى وأُخ��ري��اُت ال��ظ��اه��راُت وم��ن��ه��ا

∗∗∗
س��ف��ي��ن��ا أج��َم��ُع��ه ال��لُّ��جُّ وك��ان ِم��ئ��ي��ن��ا ج��َرت ال��ِب��ح��اَر أنَّ ف��ل��و
ُض��رُّ «ال��ب��وغ��اَز» ي��م��َس��ِس ��ا ول��مَّ َح��ي��ن��ا َل��َل��ِق��ي��َن َم��ن��ف��ذًا ِل��تَ��ل��ق��ى

∗∗∗
ِت��ي��ِه174 أيِّ ال��ع��ي��ال��ِم ف��ي وتِ��ي��ٍه ي��ِل��ي��ِه وم��ا األرخ��ب��ي��ِل وب��ع��َد
ال��َم��ق��رُّ واق��ت��َرَب «ال��ب��س��ف��وِر» إل��ى ف��ي��ِه ف��ِس��رَت ال��ص��ب��اِح ض��وءُ ب��دا

∗∗∗
وراس��ي175 ج��وَّاٍل ب��ي��ن وُف��ْل��ٌك واألن��اس��ي ال��م��دائ��ُن تُ��س��اِي��ُرك
ص��خ��ُر وْه��ي ل��ك ��ًة ِرقَّ وت��ج��ري وال��رَّواس��ي ال��ج��زائ��ُر وت��ح��ُض��نُ��ك

∗∗∗
ط��ل��ي��ِق بَ��ح��ٍر ف��ي أن��َت ف��آنً��ا ال��َم��ض��ي��ِق إل��ى ال��ف��ض��اءِ م��ن ت��س��ي��ُر
ن��ه��ُر ل��َدي��ه ق��ام ال��ش��الُل ك��م��ا س��ح��ي��ِق َم��ج��ًرى ل��دى وآون��ًة

∗∗∗
أَض��الَّ إذا ��راِب ك��ال��سَّ آلَخ��َر ِس��ِج��الَّ ت��ط��وي��ه األُْف��َق وت��أت��ي
وع��ص��ُر ُظ��ه��ٌر بُ��ل��وِغ��ه��ا ف��ُدوَن ك��الَّ ِق��ي��َل ال��َم��ن��ازُل ُق��ل��ن��ا إذا

∗∗∗
ال��دِّي��اُر ت��ب��يَّ��نَ��ِت ولِ��ل��رَّائ��ي ال��ن��ه��اُر األوِج ف��ي ح��لَّ أْن إل��ى
وُدرُّ وَم��رج��اٌن وي��اق��وٌت نُ��ض��اُر أم ف��ي��ه��ا ال��ش��م��ُس ف��ُق��ل��ن��ا

∗∗∗

البحر. وهو عيلم، جمع العيالم: 174
إنيس. جمع األناىس: 175
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أي��ن��ا ل��دي��ك ال��خ��ل��وُد ل��ن��ا وأي��َن ال��ُه��َوي��ن��ا ب��ن��ا م��َش��ي��َت ل��و وِدْدن��ا
َس��ْف��ُر ال��ب��ح��ِر ف��ي رأى م��ا ب��أح��س��ِن َع��ي��ن��ا ونَ��َق��رَّ خ��اط��ًرا ِل��نَ��ب��ه��َج

∗∗∗
ب��ال��خ��ي��اِل ت��ف��رََّد ودي��واٍن ال��غ��وال��ي ��َوِر ال��صُّ ج��ام��ِع ب��َل��وٍح
ت��ُم��رُّ م��ا ال��ط��ب��ي��ع��ُة ب��ه��ا ت��م��رُّ وال��َم��ج��ال��ي ال��م��ن��اظ��ِر وِم��رآِة

∗∗∗
ش��ب��ي��ِه ب��ال ال��ِب��ح��اِر ف��ي وَم��رأًى ف��ي��ِه ال��ِف��ردوُس ُم��ثِّ��َل ف��ض��اءٌ
ُع��ذُْر ��ع��ِر ال��شِّ ُع��ق��وِق ف��ي َل��ِك ف��م��ا إي��ِه ��ع��ِر ال��شِّ ب��ن��اِت ي��ا ف��إي��ٍه

∗∗∗
ُق��ْط��ِر ب��ك��لِّ أن��ِت ال��ده��َر وأن��ِت وب��ح��ِر بَ��رٍّ ف��ي ِس��رُت ألج��ِل��ِك
م��ص��ُر أي��ن ال��ط��ب��ي��ع��ِة ل��دى وُق��ل��ِت م��ص��ِر دوَن ال��ط��ب��ي��ع��ِة إل��ى ح��ن��ن��ِت

∗∗∗
ال��ُع��ج��اُب وال��ق��ل��ُم ال��لَّ��وُح وه��ذا ال��ُم��ذاُب ال��تِّ��ب��ُر ه��زَِّك ف��َه��الَّ
ِس��تْ��ُر اآلي��اِت ع��ل��ى ُدون��ي وال ِح��ج��اُب وب��ي��ن��ه��م��ا ب��ي��ن��ي وم��ا

∗∗∗
ن��ب��اُت أم س��م��اءٌ أم وم��اءٌ ح��ال��ي��اُت ع��ذارى أم ج��ه��اٌت
ُظ��ْه��ُر وال��وق��ُت ُط��ل��وُع��ه��ا وك��ي��ف نَ��يِّ��راُت أم ج��زائ��ٌر وت��ل��ك

∗∗∗
زه��ُر ال��رَّوِض ف��ي ُدونَ��ه ك��َزه��ٍر ُخ��ْض��ُر وْه��ي ُص��ف��ًرا األُْف��ُق ج��َاله��ا
ُغ��ْدُر176 ال��دَّوِح ج��ه��اِت م��َل��َك��ت ك��م��ا بَ��ح��ُر وال��ت��فَّ ب��ه��ا ب��ح��ٌر ل��وى

∗∗∗
ش��ام��خ��اِت ال��م��ع��اق��ُل وت��تَّ��ص��ُل ب��اذخ��اِت ال��م��س��اج��ُد ب��ه��ا ت��لُ��وُح

كانت. شجرة أي من املتَّسعة العظيمة الشجرة وهي دوحة، جمع الدَّوح: 176
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بَ��رُّ وان��ح��طَّ ب��ه��ا بَ��رٌّ س��م��ا م��ت��ف��اوت��اِت ال��ُع��ال ف��ي ِط��ب��اًق��ا

∗∗∗
روِض ف��وَق روٍض ف��وَق وروٍض أرِض ف��وَق ه��ن��ال��ك أرٍض وك��م
س��ط��ُر ع��اله ال��ِك��ت��اِب ف��ي ك��َس��ط��ٍر ب��ع��ِض ف��وِق م��ن ب��ع��ُض��ه��ا وُدوٌر

∗∗∗
ِع��ل��ُم َم��ع��ان��ي��ه��نَّ يُ��ح��ص��ي وال َرس��ُم ب��ه��نَّ يُ��ح��ي��ُط ال ُس��ط��وٌر
ن��ث��ُر ف��ْه��ي ُف��رادى ُق��ِرئَ��ت وإن نَ��ظ��ُم ف��ْه��ي ج��م��ي��ًع��ا ُق��ِرئَ��ت إذا

∗∗∗
ِس��ل��ُك177 اآلف��اق م��ن وي��ج��م��ُع��ه��ا وت��زُك��و اق��ت��ربَ��ت ُك��لَّ��م��ا ُج ت��أرَّ
ق��ص��ُر وال��ُف��ْل��ُك ل��ن��ا بُ��ع��ٍد ع��ل��ى ُف��ْل��ُك ف��ال��ق��ص��ُر ب��ه م��ا ت��ش��اَك��َل

∗∗∗
��ف��ي��ُن ال��سَّ ��ط��ه��ا ن��قَّ ال��ب��س��ف��وِر م��ن ن��وُن ال��ب��ح��ِر ف��ي ُدونَ��ه��ا ون��وٌن
يَ��ِق��رُّ ال ال��س��ف��ي��ن��ِة وإن��س��اُن ع��ي��وُن ل��ن��ا ف��ي��ه ��بْ��َل ال��سُّ ك��أنَّ

∗∗∗
ِح��م��ان��ا ف��ي ال��س��الم��ُة وح��اَط��ت��ن��ا ُخ��ط��ان��ا ال��نُّ��ع��م��ى ��ت ح��فَّ ه��ن��ال��ك
ُم��ش��م��ِخ��رُّ ل��ل��خ��الف��ِة ِب��ن��اءٌ واح��ت��وان��ا ال��م��راس��َي ف��أل��َق��ي��ن��ا

∗∗∗
س��م��ي��ع��ا أو ش��ه��ي��ًدا وي��ع��ش��ق��ه ال��ب��دي��ع��ا ال��َم��رأى ي��ط��ل��ُب َم��ن ف��ي��ا
ع��م��ُرو وال��ب��س��ف��وُر ال��واو ف��ُه��نَّ ج��م��ي��ع��ا ال��دن��ي��ا َم��ح��اس��َن رأي��ُت

فاح. أي ج: تأرَّ 177
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األندلس إىل الرحلة

ورمَّ إزاَرها،179 وهتك خلقه بني هللا وفضحها أوزارها،178 ؤمى الشُّ الحرُب وضَعت ملَّا
غري والدواعي ُمقِرصة! العوادي181 وإذا أصبحُت َمزارها،180 د وجدَّ لم السِّ ربوع لهم
برشلونة من فقصدته أطَلب، زيارته بحق والنفس أغَلب، األندلس إىل الشوق وإذا ة، مقرصِّ
إىل الخارجة الكربى بالسفن أو ، املشتدِّ والبخار امُلِجد، بالقطار يوَمني مسرية وبينهما
األَرب، بَمرآه النفس فبلغِت البسيط،182 هذا من الجديد نحو القديم الطاوية املحيط،
الفلِك ذلك يف املطالع، متفرِّقة املواقع، لشتى وإنها العرب، بآثار ثراه يف العني واكتحَلت
تُقارَب فال بالهرم، ويُصبح بالكرنك يُميس كمن حَرم، إىل حَرٍم من زائرها يرسي الجامع،
قرصها عىل تُشِبل183 و«أشبيلية» البايل، جرسها عىل تُِطلُّ «ُطليطلة» والكرم؛ الِعتق غريَ
وكان الحمراء. َمزار بعيدُة و«غرناطة» الغرَّاء، بالِبيعة184 ناحيًة منتِبذٌة و«قرطبة» الخايل،
تصلح واألحوال الرِّحال، يف وسمريي الرتحال، هذا يف رفيقي — هللا رحمه — «البحرتي»
وحَرش الخرب، ونرش الحجر، وحيَّا األثر، حىلَّ َمن أبلُغ فإنه لحال؛ رجل كل الرجال، عىل
«الجعفري» عىل عطف الُغَرر، البهاليل وامللوك الُكَرب، الدول عىل مأتم يف قام وَمن الِعَرب،
يف قواعده فرفع ِلِبىل، «املتوكل» بعد وُوِكل الُحىل، منه وعطَّل املال، عنه ل185 تَحمَّ حني
منها امتألت الُخلِد كقصور عاد حتى الِفَكر، يف معامله وجمع الخرب، يف ُركنَه وبنى ري، السَّ
إىل األرض عن زال حتى بإيوانه، «كرسى» ل ذلك بعد ل وتكفَّ البَرص، خال وإن البصرية
وَرصِفه186 ه رصِّ يف «كرسى» تحت وهو دونه ليست وصفه، يف املشهورة وسينيَّتُه ديوانه،
االندثار. بعد بيوته يف الديار د تتجدَّ وكيف اآلثار، عىل الشعر قيام ُحْسن تُريك وهي

آالتها. الحرب: أوزار 178
امِللحفة. اإلزار: 179
الزيارة. املزار. 180

العوائق. العوادي: 181
الواسعة. األرض البسيط: 182

تتزوج. ولم زوجها وفاة بعد عليهم أقامت أوالدها: عىل تُشبل واملرأة عطف، أي عليه: أشبل 183
النصارى. ُمتعبَّد البيعة: 184

ارتحل. ل: تحمَّ 185

بعض. إىل بعضها ضم رصًفا: الحجارة رصف 186
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وسينية كرسى إيوان إىل «فانظروا كالم: بعد القديس، الفتح يف القيس الفتح صاحب قال
سينية وتجدوا رشفاته، رت وُعفِّ شَعفاته، خرَّت قد اإليواَن تجدوا وصفه، يف البحرتي

«إيوانه».» يف شخُصه بَِقي ما أضعاَف ديوانه، يف «كرسى» بها بَِقي قد «البحرتي»
مطلعها: يف يقول التي هي السينية وهذه

ِج��ب��ِس ك��لِّ ن��دى ع��ن ��ع��ُت وت��رفَّ ن��ف��س��ي يُ��دنِّ��ُس ��ا ع��مَّ ن��ف��س��ي ُص��ن��ُت

قوله: أبياتها من الفرد البديع أن عىل اتفقوا والتي

َرف��ِس ال��دَّ ت��ح��َت ال��ج��ي��وَش يُ��زِج��ي واَن وأن��وش��ر َم��واث��ٌل وال��م��ن��اي��ا

العرب َمواثل من واسرتحُت بأبياتها، تمثَّلُت بأثر، أطفُت أو بحَجر، وقفُت كلما فكنت
نفيس: وبني بيني فيما وأنشدت آياتها، إىل

ش��م��ِس ع��ب��ِد م��ن ال��ق��ص��وُر وش��َف��ت��ن��ي ك��س��رى إي��واُن ال��ب��ح��ت��ريَّ وَع��َظ

هذه نظمت حتى الوزن، هذا عىل وأُعالجه ، الرويِّ هذا عىل القوَل أُروُض جعلُت ثم
يلحظونها أن راجيًا الُقراء عىل أعرضها وأنا الريِّضة، الكلمَة هذه وأتممت امُلهلَهلة، القافية

هي: وهذه اإلغضاء، ذيل عيوبها عىل ويسحبون الرضاء، بعني

أُن��س��ي وأي��اَم ��ب��ا ال��صِّ ل��ي اذُك��را يُ��ن��س��ي وال��ل��ي��ِل ال��نَّ��ه��اِر اخ��ت��الُف
187 وم��سِّ راٍت ت��ص��وُّ م��ن َرت ُص��وِّ ش��ب��اٍب م��ن ُم��الوًة ل��ي وِص��ف��ا
َخ��ْل��ِس190 ول��ذََّة ُح��ل��وًة ِس��ن��ًة189 وم��رَّت ال��ل��ع��وِب ��ب��ا188 ك��ال��صَّ ع��ص��َف��ت

الدهر. من الُربهة املالوة: 187
نعش. بنات إىل الثريا مطلع من َمهبُّها ريٌح با: الصَّ 188

النعاس. السنة: 189
ومخاتلة. نهزة يف أخذه اليشء: خَلس 190
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��ي ال��م��ؤسِّ ال��زم��اُن ُج��رَح��ه أس��ا191 أو ع��ن��ه��ا ال��ق��ل��ُب س��ال ه��ل م��ص��َر وس��ال
��ي192 تُ��ق��سِّ ال��ل��ي��ال��ي ف��ي وال��ع��ه��ُد رقَّ ع��ل��ي��ه ال��ل��ي��ال��ي م��رَّت ُك��لَّ��م��ا
َج��ْرِس195 ب��ع��َد ع��َوت أو ال��ل��ي��ِل َل أوَّ رنَّ��ت194 ال��ب��واخ��ُر إذا ُم��س��ت��ط��اٌر193
بَ��ن��ق��ِس198 ش��اَع��ه��نَّ ثُ��ْرَن ُك��لَّ��م��ا َف��ْط��ٌن197 ��ْف��ِن ل��ل��سُّ ال��ض��ل��وِع ف��ي راه��ٌب196
وح��ب��ِس ب��م��ن��ٍع ُم��وَل��ًع��ا َل��ه م��ا ب��خ��ي��ٌل أب��وِك م��ا 199 ال��ي��مِّ اب��ن��َة ي��ا
ج��ن��ِس ك��لِّ م��ن ل��ل��ط��ي��ر ح��الٌل ُح200 ال��دَّو ب��الب��ل��ه ع��ل��ى أَح��راٌم
ِرج��ِس201 ال��م��ذاه��ِب م��ن خ��ب��ي��ٍث ف��ي إال ب��األه��ل أَح��قُّ داٍر ك��لُّ
وأرس��ي ِس��ي��ِري ال��دم��وع ف��ي ب��ه��م��ا ِش��راٌع وق��ل��ب��ي ِم��رج��ٌل202 ن��َف��س��ي
و«م��ك��ِس» «رم��ٍل» ب��ي��َن «ال��ث��غ��ِر» ي��َد ِك وَم��ج��را «ال��ف��ن��اَر» وج��َه��ِك واج��ع��ل��ي
ن��ف��س��ي ال��ُخ��ل��ِد ف��ي إل��ي��ه ن��اَزَع��ت��ن��ي ع��ن��ه ب��ال��ُخ��ل��ِد ُش��ِغ��ل��ُت ل��و وط��ن��ي
ش��م��ِس»204 «ع��ي��ِن م��ن ل��ل��س��واِد ٌ ظ��م��أ س��ل��س��ب��ي��ٍل ف��ي ب��ال��ف��ؤاد وه��ف��ا203
��ي ِح��سِّ ي��خ��ُل ول��م س��اع��ًة ش��خ��ُص��ه ج��ف��ون��ي ع��ن يَ��ِغ��ب ل��م ال��ل��ُه ش��ِه��َد
يُ��م��س��ي ال��زك��يَّ��ِة» ��رح��ِة و«ب��ال��سَّ ـ��ِه ن��اِدي��ـ و«ال��م��س��لَّ��ُة» ال��ف��ك��ُر يُ��ص��ب��ح

داواه. الجرَح: أسا 191
قاسيًا. ه صريَّ أي تقسية: اه قسَّ 192

وانترش. ُطريِّ اليشء استُطري مستطار: 193

بالبكاء. صوته ورفع صاح أي : رنَّ 194

الصوت. الجرس: 195
القلب. به ويُشبِّه للعبادة، طلبًا الدير إىل الناس عن واعتزل هلل، تبتَّل من هو الراهب: 196

به. حذق أي لليشء: فطن 197

النواقيس. رضب النقس: 198
البحر. اليمُّ: 199

العظيمة. الشجرة وهي دوحة، جمع الدوح: 200
املأثم. الرجس: 201

والنحاس. الحجارة من الِقدر امِلرجل: 202
أرسع. أي هفا: 203

الُقرى. من البلدة حول ما السواد: 204
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َج��ْرِس206 ب��أرخ��ِم ط��ي��ُره ن��َغ��َم��ت أي��ًك��ا205 ال��ج��زي��رَة أرى وك��أن��ي
ِن��ك��ِس209 غ��ي��ُر وص��اح��ٌب ُع��ب��اٍب208 م��ن ص��ْرٌح207 ال��خ��م��ائ��ِل ف��ي «ب��ل��ق��ي��ُس» ه��ي
ب��ع��رِس ي��وًم��ا يُ��ج��نَّ ل��م ق��بْ��َل��ه��ا ِع��ْرًس��ا ل��ل��ن��ي��ِل ت��ك��وَن أن ح��ْس��بُ��ه��ا
211 وَق��سِّ ال��ث��ي��اِب ف��ي 210 ص��ن��ع��اءَ ب��ي��َن َوش��ٍي ُح��لَّ��َة ب��األص��ي��ل ل��ِب��َس��ت
ولُ��ب��ِس ُع��رٍي ب��ي��ن ب��ال��ج��س��ِر م��ن��ه ف��ت��واَرت ف��اس��ت��َح��ت ال��ن��ي��ُل ق��دَّه��ا
��ي213 ال��ُم��ت��ح��سِّ ك��وث��َر ك��ان وإن ـ��ِه ِب��وادي��ـ «ال��ع��ق��ي��ق»212 ک ال��ن��ي��َل وأرى
ويُ��خ��س��ي214 ال��ع��ي��وَن يَ��ح��س��ُر ال��ذي ـ��ِم ال��ف��خ��ـ ال��م��وك��ِب ذو ال��س��م��اءِ م��اءِ اب��ُن
ُع��رِس ف��ْض��َل وش��اك��ٍر ب��خ��م��ي��ٍل ُم��ثْ��ٍن غ��ي��َر رك��اب��ه ف��ي ت��رى ال
«رم��س��ي»215 َم��ن��اح��ِة م��ن ب��ع��ُد تُ��ِف��ْق ل��م ثَ��ك��ل��ى ال��ح��زي��ن��ة «ال��ج��ي��زة» وأرى
ب��َه��م��ِس216 ع��ن��ه ال��ي��راِع وس��ؤاَل ع��ل��ي��ه ال��س��واق��ي ��َة ض��جَّ أك��ث��َرت
وَس��ل��ِس217 َط��وٍق غ��يْ��َر وت��ج��رَّدَن ش��ع��ًرا ��رَن ض��فَّ ال��ن��خ��ي��ِل وق��ي��اَم
نَ��ح��ِس ال��ج��ب��اب��ِر ع��ل��ى ب��ي��وٍم َن ف��رع��و م��ي��زاُن األه��راَم وك��أنَّ
َم��ك��ِس219 ص��اح��ِب وأل��ُف ج��اٍب218 أل��ُف ف��ي��ه��ا ت��أنَّ��َق ق��ن��اط��ي��ُره أو

الشجر. ناعم من ونحوهما واألراك السدر تُنبت الغيضة وقيل ، امللتفُّ الكثري الشجر األيك: 205
خفيُّه. أو الصوت، الجرس: 206

خاٍل. بناءٍ وكلُّ القرص، ح: الرصَّ 207
وكثرته. ارتفاعه والعباب السيل، معظم والعباب املاء، كثرة الُعباب: 208

فيه. خري ال الذي الدنيء الضعيف الرجل النكس: 209
دمشق. بباب وقرية اليمن، بالد قصبة صنعاء: 210

مرص. أرض من والفرما العريش بني موضع وهو ، قسٍّ إىل منسوب قافه: وتُكَرس قيس، ثوٌب 211

معروف. وهو املدينة، عقيق هنا بالعقيق ويعني عه، ووسَّ فأنهره السيل ماء ه شقَّ ما كل العقيق: 212
الشارب. أي : املتحيسِّ 213

وأعيا. َكلَّ البرص: خسا من يخيس، 214

رمسيس. أي رميس: 215

القصب. الرياع: 216
كربها. ذهب سلًسا: النخلة سلسلت 217

الخَراج. يجمع الذي الجابي جاٍب: 218

الجاهلية. يف األسواق يف السلع بائعي من تُؤَخذ كانت دراهم املكس: 219
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ويُ��غ��س��ي220 ِح��م��اه��ا ال��دُّج��ى ي��غ��ش��ى ح��ي��ن ِج��نٍّ َم��الع��ُب ال��ض��ح��ى ف��ي روع��ٌة
ُف��ْط��ِس221 غ��ي��ِر ِج��نَّ��ٍة ُص��نْ��ُع أن��ه إال أف��ط��ُس ال��رم��اِل» و«ره��ي��ُن
إن��س��ي أس��اري��ِر ف��ي ال��َخ��ل��ِق َس��بُ��ُع ف��ي��ه ال��ن��اس ح��ق��ي��ق��ُة ت��ت��ج��لَّ��ى
ُع��ن��ِس222 غ��ي��َر ك��واع��بً��ا وال��ل��ي��ال��ي ص��ب��يٍّ��ا ث��راه ف��ي ال��ده��ُر ل��ِع��َب
ل��َف��ْرِس224 وِم��خ��ل��بَ��ي��ه ل��نَ��ق��ٍد ـ��ِه ع��ي��نَ��ي��ـ ال��م��ق��ادي��ر ُص��يَّ��ُد223 رِك��بَ��ت
ال��ف��رن��س��ي» و«ال��ع��ب��ق��ريَّ و«ِه��رق��ًال» «ك��س��رى» ال��م��م��ال��َك: ب��ه ف��أص��اب��ت
َل��ب��ِس ب��ع��َد وي��ن��ج��ل��ي ي��ب��دو ف��ي��ه ق��راٌر أم��ٍر ل��ك��لِّ ف��ؤادي ي��ا
226 وَغ��سِّ َس��ب��ٍح ُط��وَل ال��ح��وَت ط��ال��ت ع��ق��وًال األم��وِر ��ُة لُ��جَّ ع��َق��َل��ت225
ِل��ِح��سِّ يُ��ص��اُخ وال غ��ري��ٍق أو ب��ط��اٍف يُ��ص��اُح ال ح��ي��ُث غ��ِرَق��ت

َوْك��ِس227 ل��ي��ل��َة ال��ب��دوَر وي��س��وُم ن��ه��اًرا ال��ش��م��وَس ي��ك��س��ُف ف��َل��ٌك
ِل��َع��ك��ِس ص��ارت األم��وُر ب��َل��َغ��ت��ه��ا م��ا إذا ل��ألم��وِر وم��واق��ي��ُت
وتَ��ع��ِس ال��ُج��دوِد م��ن ب��ق��ي��اٍم ُم��رت��َه��ن��اٌت ك��ال��رج��اِل ُدَوٌل
«وُف��رِس» «ُروٍم» َربِّ ك��لَّ ل��َط��َم��ت ِس��واٍر ذاِت ك��لِّ م��ن ول��ي��اٍل
تُ��رِس ك��لِّ م��ن يَ��ن��ف��ذاِن ِخ��ن��ج��ًرا وس��لَّ��ت ق��وًس��ا ب��ال��ه��الل س��دََّدت
«َع��ب��ِس» ب وأل��َوت «وائ��ًال» وع��َف��ت228 و«دارا» «خ��وف��و» ال��ق��رون ف��ي ح��كَّ��َم��ت
ُك��رِس��ي229 ال��م��غ��ارِب وف��ي أُم��ويٌّ ع��رٌش ال��م��ش��ارق ف��ي «م��رواُن» أي��ن

يظلم. يغيس: 220

ُفْطس. والجمع أفطس، فهو وجهه، يف وانترشت أنفه قصبة تطامنت الرجل: فطس 221

تتزوج. ولم إدراكها بعد أهلها يف ُمكثُها طال التي الجارية وهي عانس، جمع ُعنس: 222

صائد. واحدها ُصيَّد: 223

االفرتاس. الَفْرس: 224
قيَّدت. عقلت: 225

ُقدًما. ومىض فيها دخل غًسا: البالد يف غسَّ 226

منحوس. نجٍم يف القمر دخول ليلة أي الوكس: ليلة 227

ومحت. درست عفت: 228

عرش. أي كريس: 229
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نَ��ْط��ِس230 ال��رأِي ث��اق��ِب ك��لُّ نُ��وَره��ا ع��ل��ي��ه��ا ف��ردَّ ش��م��ُس��ه��م س��ِق��َم��ت
َرم��ِس231 ت��ح��َت وت��ن��ط��وي تَ��ب��ل��ى ِت��ي��َك ه��ا ِس��وى ش��م��ٍس وك��لُّ غ��اب��ت ث��م
ش��م��ِس» «ع��ب��ِد م��ن ال��ق��ص��وُر وش��َف��ت��ن��ي232 «ك��س��رى» إي��واُن « «ال��ب��ح��ت��ريَّ وَع��َظ
َع��ن��س��ي233 وال��ري��ُح ط��َوي��ُت وِب��س��اٍط ِط��ْرف��ي وال��ب��رُق س��َري��ُت ل��ي��ٍل ُربَّ
ِل��َده��ِس235 َح��ْزنً��ا234 ال��ب��الَد وأط��وي ِب ب��ال��غ��ر «ال��ج��زي��رة» ف��ي ال��ش��رَق أَن��ظ��ُم
َط��م��ِس ال��ط��وائ��ِف م��ن وَم��ن��اٍر237 َدرٍس ال��خ��الئ��ِف236 م��ن دي��اٍر ف��ي
ُط��ْل��ِس238 ال��َك��ْرِم ذَرا وف��ي ُخ��ْض��ٍر ـ��ت��وِن ال��زَّي��ـ ك��نَ��ِف ف��ي ك��ال��ِج��ن��اِن وُربً��ا
َخ��م��س��ي ال��ده��ِر ِع��ب��رَة ف��ي��ه ل��َم��َس��ت ُق��رط��ب��يٍّ ث��ًرى ِس��وى ي��ُرع��ن��ي ل��م
��ي أُم��سِّ م��ا ال��ح��يَ��ا َص��ف��وَة وَس��ق��ى م��ن��ه أُص��بِّ��ُح م��ا ال��ل��ُه وق��ى ي��ا
وتُ��رس��ي تَ��م��ي��َد أن األرَض تُ��م��ِس��ُك ك��ان��ت األرِض ف��ي تُ��َع��دُّ ال ق��ري��ٌة
وَق��ل��ِس239 ِش��راٍع م��ن ال��رُّوِم ��َة لُ��جَّ وغ��طَّ��ت ال��م��ح��ي��ط س��اِح��َل غ��ِش��يَ��ت
َح��دِس240 ب��ع��َد ال��ِح��م��ى ذل��ك ف��أت��ى ث��راه��ا ف��ي خ��اط��ري ال��ده��ُر رِك��َب
ُق��ْع��ِس241 َم��ن��ازَل ف��ي ال��ع��زِّ م��ن ـ��ه��ا ف��ي��ـ وَم��ن ال��ق��ص��وُر ل��َي ف��ت��ج��لَّ��ت
ب��نَ��ْج��ِس ت��ردَّت وال ال��م��ع��ال��ي ِل نَ��ذ ع��ل��ى ال��م��ل��وِك ف��ي ق��طُّ ض��َف��ت242 م��ا

عالم. أي نطس: 230
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َدرِس ك��لِّ م��ن ِل��ل��ع��ق��وِل م��ا ف��ي��ه ب��ي��تً��ا ل��ل��ع��ل��ِم ب��ل��غ��ُت وك��أن��ي
وَق��سِّ ف��ق��ي��ٍه م��ن ال��ق��وُم ��ه ح��جَّ وغ��ربً��ا ش��رًق��ا ال��ب��الِد ف��ي ُق��ُدًس��ا

َرف��ِس243 ال��دَّ ت��ح��َت ال��خ��م��ي��س ن��وُر ص��ُر» و«ال��ن��ا ال��ج��الل��ُة ال��ج��م��ع��ِة وع��ل��ى
«ال��ب��رن��ِس» ج��ب��ي��َن ب��ه ويُ��ح��لِّ��ي «ُدوٍن» َم��ف��ارِق ع��ن ال��ت��اَج يُ��ن��ِزُل
وَه��ج��ِس244 ض��الٍل م��ن ال��ق��ل��ُب وص��ح��ا أم��اٍن وط��ي��ُف ك��ًرى م��ن ِس��ن��ٌة
245 ُم��ِح��سِّ م��ن ل��ه��م م��ا ال��ق��وُم وإذا أن��ي��ٍس م��ن ب��ه��ا م��ا ال��داُر وإذا
َح��ْرِس246 م��ذم��وِم غ��ي��َر األل��َف ج��اَوَز ع��ت��ي��ٌق ال��ب��ي��وِت م��ن ورق��ي��ٌق
247 األََم��سِّ ال��والءِ ذي «ال��روح» ل ص��اَر وتُ��راٌث «م��ح��م��ٍد» م��ن أثَ��ٌر
و«ُق��دِس»249 األس��اِس ف��ي «ثَ��ه��الَن»248 ب��ي��َن وتَ��ن��اه��ى ذروًة ال��نَّ��ج��َم ب��َل��َغ
ف��تُ��رس��ي ع��ل��ي��ه��ا ال��م��دى وي��ط��ول ف��ي��ه ال��ن��واظ��ُر ت��س��بَ��ُح َم��رم��ٌر
ِط��ْرِس251 َع��رِض ف��ي ال��وزي��ِر أَِل��ف��اُت اس��ت��واءٍ ف��ي ك��أن��ه��ا وَس��واٍر250
ونَ��ع��ِس ف��ت��وٍر م��ن ال��ُه��دُب اك��ت��س��ى م��ا َس��َط��َريْ��ه��ا252 ك��َس��ت ق��د ال��ده��ِر ف��ت��رُة
ل��َخ��م��ِس253 واس��ت��ع��دَّت ال��ده��ِر واح��ِد ل��ع��ل��ي��ٍم ت��زيَّ��نَ��ت َك��م ويْ��َح��ه��ا
ال��دَِّم��ق��ِس255 ُم��دنَّ��راُت ُم��الءٌ ـ��ِن ال��ع��ي��ـ َم��س��رِح ف��ي ال��رف��ي��َف254 وك��أن
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ُق��دِس256 م��ع��ارِج ف��ي ي��ت��ن��زَّل��ن ج��ان��بَ��ي��ه ف��ي اآلي��اِت وك��أن
« «ُق��سِّ ت��ح��َت أو ي��ك��ت��س��ي��ه ي��َزل ل��م ج��الٍل م��ن «ُم��ن��ِذٍر»257 ت��ح��َت ِم��ن��ب��ٌر
ِل��َل��م��ِس258 ف��ت��دن��و غ��ائ��بً��ا َورِده ريَّ��ا يُ��غ��ِري��َك ال��ِك��ت��اب وم��ك��اُن
ُش��ْم��ِس260 َم��ي��ام��ي��َن ل��ه وآٍل ِب ال��غ��ر ف��ي ال��ُم��ب��اَرِك «ال��داخ��ل»259 َص��ن��ع��ُة

∗∗∗
ونُ��ك��ِس بُ��رءٍ ب��ي��ن ك��ال��ُج��رِح ه��ِر ال��د ب��ُغ��ب��اِر ُج��لِّ��َل��ت «ح��م��راءَ» ل َم��ن
َق��بْ��ِس ُط��وِل م��ن ال��ع��ي��وُن ل��م��َح��ت��ه��ا ل��ح��ًظ��ا ال��ض��وءُ م��ح��ا ل��و ال��ب��رِق ك��َس��ن��ا
نَ��ْدِس261 وي��ق��ظ��اَن غ��اف��ٍل م��ن ـ��م��ر» «األح��ـ ب��ن��ي وداُر «غ��رن��اط��َة» ِح��ص��ُن
ِب��ْرِس262 ع��ص��ائ��َب ف��ي م��ن��ه ف��ب��دا «ِش��ي��رى» رأَس دونَ��ه��ا ال��ث��ل��ُج ج��لَّ��َل
ويُ��ن��ِس��ي ال��ب��ق��اءَ يُ��رج��ي ق��بْ��َل��ه ش��ي��بً��ا أَر ول��م ش��يْ��بُ��ه س��رم��ٌد
ُع��ْرِس داِر ف��ي ال��نَّ��ِع��يِّ م��ْش��َي ـ��راءِ» «ال��ح��م��ـ ُغ��َرف ف��ي ال��ح��ادث��اُت م��َش��ت
وأُنْ��ِس س��م��ي��ٍر م��ن ال��ب��اِب َة ُس��دَّ ��ت وف��ضَّ ال��ِح��ج��اِب ِع��زََّة ه��تَ��َك��ت
263 وَع��سِّ اح��ت��راٍس م��ن واس��ت��راح��ت ع��ن��ه��ا ال��خ��ي��ُل ت��خ��لَّ��ت ع��َرص��اٌت
َم��سِّ تَ��ك��راَر ل��ل��َع��ِش��يِّ ت��ج��د ل��م ِوض��اءٌ ال��ل��ي��ال��ي ع��ل��ى وَم��غ��اٍن
ون��ك��ِس خ��ش��وٍع ف��ي س��اِع��ي��َن ري��ِخ ال��ت��ا ع��ل��ى واف��دي��ن غ��ي��َر ت��رى ال
َوْرِس264 ع��ص��ارِة وف��ي ن��ق��وٍش م��ن آٍس ن��ض��ارِة ف��ي ال��ط��رَف ��ل��وا ن��قَّ
وش��م��ِس ظ��لٍّ ب��ي��ن ��مِّ ال��شُّ ك��ال��رُّب��ا وتِ��ب��ٍر الَزَورٍد م��ن وِق��ب��اٍب
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لُ��بْ��ِس ب��أزيَ��َن وألل��ف��اظ��ه��ا ل��ل��م��ع��ان��ي ��َل��ت ت��ك��فَّ وخ��ط��وٍط
وُخ��نْ��ِس ِظ��ب��اءٍ م��ن ال��ق��اِع ُم��ق��ِف��َر َخ��الءً ��ب��اِع ال��سِّ م��ج��ل��َس وت��رى
إنْ��ِس أق��م��اَر ف��ي��ه ي��ت��ن��زَّل��َن ال��ث��ري��ا ج��واري وال «ال��ث��ري��ا» ال
ال��َم��َج��سِّ ل��يِّ��ن��اِت ال��ظُّ��ف��ِر َك��لَّ��َة ع��ل��ي��ه األُس��وُد ق��ام��ت م��رم��ٌر
ُم��ْل��ِس ت��رائ��َب ع��ل��ى يَ��ت��ن��زَّى ُج��م��انً��ا ال��ِح��ي��اِض ف��ي ال��م��اءَ ت��ن��ث��ُر
وَض��ْرِس265 ال��زم��ان م��ن َع��رٍك ب��ع��َد ك��ان��ت ب��ال��ج��زي��رة ال��ع��ه��ِد آخ��َر
266 وَح��سِّ أس��ٍر ب��ي��َن ب��األم��س ب��اَد ج��ي��ٍش راي��ُة ت��ق��ول ف��ت��راه��ا
ِب��بَ��خ��ِس ال��ُم��ِض��ي��ُع ال��وارُث ب��اع��ه��ا ُم��ل��ٍك م��ق��ال��ي��ُد وم��ف��ات��ي��ُح��ه��ا
ُخ��ْرِس267 ال��دَّف��ِن ك��م��وك��ِب ِح��ف��اٍظ ع��ن ُص��مٍّ ك��ت��ائ��َب ف��ي ال��ق��وُم خ��رج
أم��ِس ال��ع��رَش ه��ي آب��ائ��ه��م ت��ح��َت وك��ان��ت ن��ع��ًش��ا ب��ال��ِب��ح��اِر رِك��ب��وا
ل��ُم��ِخ��سِّ وُم��ح��ِس��ٍن ل��ُم��ِش��تٍّ وَج��ُم��وٍع ل��ه��ادٍم ب��اٍن ُربَّ

ل��ِج��ب��ِس268 تَ��س��نَّ��ى وال ل��ج��ب��اٍن ت��أتَّ��ى ال ��ٌة ِه��مَّ ال��ن��اِس إْم��رُة
أُسِّ وْه��ُي ف��إن��ه ُخ��ل��ٍق وْه��َي ق��وٍم بُ��ن��ي��اَن أص��اب م��ا وإذا
أُنْ��ِس وَس��ل��س��اَل دان��يً��ا وج��نً��ى ِظ��الٍّ ك��ال��ُخ��ل��ِد ن��زل��ُت دي��اًرا ي��ا
ِب��َق��رِس270 ُج��م��ادى وال ِب��َق��ي��ٍظ ـ��ه��ا ف��ي��ـ ن��اج��ٌر269 ال ال��ُف��ص��وِل ُم��ح��ِس��ن��اِت
لُ��ْع��ِس273 ال��َم��راش��ِف272 271 ُح��وِّ ُح��وٍر غ��ي��َر ُرب��اه��ا ف��وَق ال��ع��ي��وُن تُ��ِح��سُّ ال
َغ��رس��ي واش��ت��دَّ ُرب��اِك ف��ي وَرب��ا ِري��ًش��ا ب��ظ��لِّ��ِك أف��ُرخ��ي ُك��ِس��يَ��ت
ب��َم��ن��س��ي ال��ص��ن��ي��ُع وال ب��ُم��ض��اٍع ل��دي��ه��م ال��ج��م��ي��ُل ال م��ص��َر ب��ن��و ه��م
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َح��بْ��ِس والئ��ِك ع��ل��ى وَج��ن��اٍن َوْق��ٍف ث��ن��ائ��ِك ع��ل��ى ل��س��اٍن م��ن
وَدرِس ال��ده��وِر ع��ل��ى ج��دي��ٍد م��ن ِع��ظ��اٍت ال��طُّ��ل��وُل ه��ذه ح��ْس��بُ��ه��م
��ي ال��ت��أسِّ وج��ُه ع��ن��ك غ��اب ف��ق��د ض��ي ال��م��ا إل��ى اْل��ت��ف��اٌت ف��ات��ك وإذا

ُصو ُكوْك

ي ُسمِّ اللذين اللفَظني ومعنى العليَّة، اآلستانة يف جميل موقٌع وهو صو»، «كوك يصف قال
السماء»: «ماء بهما

أُنْ��ُس ل��ألرواح ِس��واك ف��ل��ي��س «َج��ْك��ُس��و» م��اءَ ي��ا ش��اع��ٍر ت��ح��ي��ُة
ن��ْح��ُس وْه��ي ف��داءَك ُج��ع��َل��ت وال س��ْع��ٌد وْه��ي «دج��ل��َة» م��ي��اُه ف��َدت��ك
ُق��ْدُس األرُدنِّ ع��ل��ى وأم��واٌه ُط��ْه��ٌر وْه��و «زم��زَم» م��اءُ وج��اءََك
وُع��ْرُس َف��ْرٌح ال��م��دى ع��ل��ى وأن��ت ع��اٍم ك��لَّ يُ��ع��ِرس «ال��ن��ي��ُل» وك��ان
َرْم��ُس ال��ده��َر ��ه��نَّ ِل��َه��مِّ وأن��ت َرْم��ًس��ا ل��ل��غ��اداِت زع��م��وه وق��د
ب��أُس أس��َف��رَن إن ب��ال��ح��وِر وه��ل ُح��وًرا وس��َف��رَن ك��وث��ًرا وَردنَ��ك
نَ��ْف��ُس ال��ل��ه ص��ن��ي��ِع ع��ن أتُ��ح��َج��ُب ِح��ج��اٍب إل��ى ل��ل��ج��ان��ح��ي��ن ف��ُق��ل
ال��دَِّم��ق��ُس وال ال��ح��ري��ُر يُ��غ��ِن��ي ف��ال ال��غ��وان��ي األدُب يَ��س��ت��ِر ل��م إذا
تُ��ِح��سُّ م��ا م��ن��ه ال��ن��ف��ُس تُ��ِح��سُّ ج��الًال إال ت��رى ه��ل ��ْل ت��أمَّ
وَق��سُّ ح��واريٌّ ورائ��ي��ه��ا ُس��ف��وٍر ف��ي «م��ري��ُم» ال��ُخ��وَد274 ك��أن
تُ��ِح��سُّ ع��ي��ٌن وال ب��ه��ا ي��ه��مُّ ض��م��ي��ٌر ف��ال ال��رج��اُل ت��ه��يَّ��بَ��ه��ا
وي��ك��س��و ُح��َل��ًال ل��ل��رُّب��ى ويَ��ن��س��ُج ِت��ب��ًرا يَ��ف��ي��ُض واألص��ي��ُل غ��ِش��ي��تُ��ك
َخ��ْم��ُس ال��ِع��ق��ي��اَن275 ت��ن��ث��ُر أن��ام��ُل وت��أت��ي ل��ه ال��خ��ل��ي��ج ف��ي وت��ذه��ب
وَس��ْل��ُس277 ُق��ْرٌط آذان��ه��ا وف��ي ِع��ق��ٌد م��ن��ه ال��خ��م��ي��ل��ِة276 ِج��ي��ِد وف��ي
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رأُس ون��اَر ال��ن��اظ��ري��ن ي��ُس��رُّ َس��ْف��ٍح ف��ض��اءَ ال��ج��ب��اُل وألألِت
وِج��ْل��ُس ل��ي ن��دي��ٌم ِش��ع��ري وِم��ن ال��ُه��َوي��ن��ى ب��ن��ا ت��س��ي��ر ُف��ل��ٍك ع��ل��ى
وت��رس��و ت��ج��ري ح��ول��ن��ا َزوارُق ِم��ْل��ن��ا ح��ي��ُث ال��م��ذاه��َب تُ��ن��اِزُع��ن��ا
وت��ح��س��و أح��ي��انً��ا ع��ل��ي��ه 278 تُ��ِس��فُّ ك��ط��ي��ٍر ُم��ن��س��اٌب ال��م��اءِ ف��ي ل��ه��ا
وَج��ْرُس280 خ��ط��َرت إذا ُع��رٌف279 ل��ه��ا ال��ح��واش��ي ُم��رَه��ف��ِة ال��ح��ج��م ص��غ��اِر
َرْع��ُس281 ف��ْه��ي يُ��ح��رِّْك ل��م ه��و وإن اط��م��أنَّ��ت ح��رََّك��ه��ا ال��ِم��ج��داُف إذا
وَق��ْوُس وتَ��ٌر ط��ري��ِق��ه ف��ُك��لُّ ان��س��ي��ابً��ا ال��م��اءِ ف��ي َج��دَّ ه��و وإن
ك��أُس ال��راِح َح��ب��اَب ح��َم��َل��ت ك��م��ا ِع��ي��نً��ا282 ال��م��ن��ث��وَر ال��ل��ؤل��َؤ ح��َم��ل��َن
وَه��ْم��ُس ن��ظ��ٌر ��ه��ا ه��مُّ َم��الئ��ُك ف��ي��ه��ا ال��غ��اداِت س��واف��َر283 ك��أن
وش��م��ُس غ��ي��ٌم وج��ن��ات��ه��ا ع��ل��ى ت��ه��ف��و ال��غ��اداِت ب��راق��َع ك��أن
تُ��َم��سُّ وال تُ��َش��مُّ ال زه��وٌر ان��ت��س��ابً��ا ال��ِع��ي��ِن م��آزَر284 ك��أن
وَوْرُس ف��نَ��س��ري��ٌن ُط��ويَ��ت وإن وَورٌد ف��َري��ح��اٌن نُ��ِش��َرت إذ
لُ��بْ��ُس ي��ج��م��ُع��ه��نَّ ل��ي��س ول��ك��ْن ُح��س��ٌن ي��ج��م��ُع��ه��نَّ ل��ه��نَّ ع��ج��ب��ُت
أُنْ��ُس ف��ي��ه َل��ك م��ا ال��وق��ِت وخ��ي��ُر وق��ٍت خ��ي��ُر ب��ظ��لِّ��َك ل��ن��ا ف��ك��ان
وبُ��ؤُس ه��مٌّ ده��ِره��ا م��ن ب��ه��ا ن��ف��وًس��ا «ج��ك��س��و» ي��ا م��ن��َك ن��م��تِّ��ُع
أم��ُس وم��ات ال��ن��ه��اُر ُط��ِوَي وق��د ف��ان��ث��نَ��ي��ن��ا ِس��رُّك ب��اَن أْن ع��ل��ى

والقذارة: الكثرة يف امَلثل بها يَُرضب وكان اآلستانة، كالب يف وقال

وْس��واُس ل��ن��زي��ِل��ه��ا ي��ن��ق��ض��ي ال َم��خ��اوٍف داُر ال��ُم��ل��ِك «ف��روُق» ق��ال��وا
ال��ن��اُس وخ��اف ب��ه��ا ال��ك��الُب أِم��َن ل��ه��ا ف��اع��ج��ْب م��أم��ٍن ف��ي وك��البُ��ه��ا

األرض. وجه عىل طار الطائر: أسفَّ 278
الديك. رأس أعىل يف مستطيلة لحمٌة الُعرف: 279

خفيُّه. أو الصوت، الَجْرس: 280
ضعيًفا. مشيًا مىش إذا الرجل رعس من رعس: 281

سعة. يف عينها سواد عُظم التي املرأة وهي عيناء، جمع الِعني: 282
وجهها. عن كشفت التي املرأة وهي سافرة، جمع سوافر: 283

امِللحفة. وهو إزار، جمع مآزر: 284
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الوجود أنس

املتحدة للواليات األسبق الرئيس روزفلت املسرت إىل
يخدم حاٌل عرَضت كلما «املوظف» دائرة عن يخرج أن تعوَّد لرجٍل أتأذن
منه إليك ُمهديًا قدره، ف ويُرشِّ ِذكره، لِشعره يرفع أن الرجاُل فيها الوطَن
األثر ذلك الوجود» «أنس يف ُقلُت مما وهي «الضاد»، لغة يف القصيدة هذه
الكربى آياته إحدى وكان كاد، أو الدهر ومحاه الِعرب، جمع الذي املحترض،
وصارت «القسوس»، «الكهنة» عن تَوَراثها و«بطليموس»، «فرعون» ل هياكل
ال ثم «الناقوس»، عىل فيها «األذان» ظهر ثم «هوروس»، ل وكانت «املسيح» ل
«األَسود»،285 ک يُقبَّل كان حجر كل املاء يف يهوي حتى ُضحاها أو عشية تكون
يُعلِّم ما الوجود» «أنس عىل شهدُت «الحطيم».286 ک يُستلم كان ركن وكل
ويحرتم الدنيا يحتقر كيف — وأدبًا وحكمة علًما «روزفلت» أنه ولو — اإلنساَن

جميًعا. الدين
ويتنقل ِظالله، يف يتمىش لديه كونوت» أوف «الدوق وكان يوم ذات دخلتُه
التفاتٌة مني فكانت وإجالله، إكباره يف ونفسه عيناه وأطالله، رسومه بني
باًال ُملٍق غريَ «العرص»، يصيل ه وتوجَّ عباءته ألقى ثم أقبَل ًحا» «فالَّ فرأيت
د، ويُمجَّ يُعظَّم كان كيف «بطليموس» ل وال ويُعبد، يعبد كان كيف «فرعون» ل
إدوارد» «امللك ل وال امَلعبد، «الوثنية» عىل دخلت كيف السمحة للمسيحية وال
ويُسِدله البَرص يرفع «الدوق» أخيه ثياب يف وهو مرص اآلن جنوده تحتل الذي
يقرؤه م املجسَّ القائم بالتاريخ مشتِغًال وإعجابًا، مهابة الدهر آيات من ممتلئًا
الَعراء عىل العابد، ُوِجد حيث يُعبَد واحٌد وإلٌه يرس، سْمٌح سهٌل ديٌن كتابًا. كتابًا

واملساجد. والكنائس الهياكل يف كما
وحارضه ِمنوال، قديمه متجدِّد؛ غابٌر — العظيم الضيف أيها — التاريخ
ولحد األَُول، األعُرص َمهد فوق تميش اليوم وأنت املتعال، هللا بيد والغد ِمثال،
«قيُرص» أهلها عىل ومألها عرينًا، «اإلسكندر» اتَّخذها أرٌض الدول؛ قواهر

بمكة. الذي األسود الحجر هو األسود: 285
واملقام. وزمزم الركن بني ما وقيل الكعبة، حجر جدار الحطيم: 286
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املستعمرين أعَظم فكان ودينًا، وجنًسا لسانًا فيها العاص» «ابن وخلَّف سفينًا،
الدم سفك أو ظلم أو بغى أن عليه يُعَلم لم الذي وهو يقينًا، وأكربهم حقيقًة
رَي. السِّ عنه تُنِبيك الذي «عمر»، عدل من والحذر، الرجاءِ بني إال أمر، أو نهى أو
العرص، فأنصت خطيبًا السودان يف — العظيم الضيف أيها — قمَت
خالف «كيف يتساءَلون: بعض عىل بعضهم أهلها وأقبل مرص، والتفتت
وهو الشعور فطارد أمثاله، املمالك وساسة األمم قادة من األحرار ُسنة الرئيس
حرمة ومن الشعب؟! هذا يف ، تدبُّ وهي والحياَة ، يشبُّ وهو والوجداَن ، يهبُّ
كما بادية، أو صحراء، عىل ضارية، وحوٌش كأنها تُطاَرد أال السامية، العواطف

الجافية.» طبائعها من نقًما باألمس السباع طاردَت
ظِفرَت فقد التجاوز؛ كثري كريٌم سمٌح — العظيم الضيف أيها — املرصيُّ
األمم تخطبه الذي ُودَّك وادَّخر كرمك، عن الظن ونفى عذرك، د مهَّ بَمن
يمدح أن الرئيس أراد «إنما قيل: إذ املتشوِّفة؛ فة، املتلهِّ والشعوب املستضَعفة،
معاهده بعض يف به فكيف مكان، كل ويف لسان، بكل يُمَدح أن حقه من دينًا
إيقاظها، عن وينهى الجيوش، يف الفتنة من يحذِّر أن كذلك وأراد السودان؟! يف
األمة هذه ويدعو حسناته، من سمع أو رأى ما الحكام من للُمحِسن ويذكر
هللا بإذن والصرب الحق ظل يف العمل إىل السكون، يف املستقبلة حَركتُها التي

الصابرون.» بالصرب فاز وقديًما مأمون، هللا بمشيئة ومستقبل مضمون،
فِمثلك غريه، نعتقد ال ما وهو — العظيم الضيف أيها — ذلك كان فإن

والقلم. باللسان وعلَّم والهمم، العزائم وبعث لألمم، نصح َمن
أهله، جميًعا أنتم بما األحرار الكرام قومك عند ستذُكرنا أن نرجو أننا عىل
بُْرَدك، وأحسنها الظنون أجمل من وتمأل ُودَّك، وتُصفينا عهدك، ستُعطينا وأن
سعَدك. أقصاها إىل الربوج أقىص من وتنقل وَمجَدك، عظمتك السفينة تُِقلُّ يوم

ت��ح��ت��ج��ُب ال��م��اء ف��ي ال ال��ل��ه ِح��م��ى وف��ي ان��دف��َع��ت ه��ي إن ت��ج��ري ال��ل��ه ي��د ع��ل��ى

∗∗∗
��ا ت��ن��ق��ضَّ أن ت��ري��د ك��ال��ث��ريَّ��ا داًرا «أُس��وان» ب ال��ُم��ن��ت��ح��ي أي��ه��ا
��ا غ��ضَّ ال��ده��ر آي��ِة م��ن تُ��ح��اوْل ال واخ��ش��ع ال��ط��رَف واخ��ِف��ض ال��ن��ع��َل اخ��ل��ع
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ب��ع��ض��ا ال��ذُّع��ِر م��ن ب��ع��ُض��ه��ا ُم��م��ِس��ًك��ا َغ��رق��ى ال��ي��مِّ ف��ي «ال��ق��ص��وِر» ب��ت��ل��ك ِق��ف
��ا ب��ضَّ وأب��َدي��َن ب��ه س��اب��ح��اٍت ��ا287 بَ��ضٍّ ال��م��اءِ ف��ي أخ��َف��ي��َن ك��ع��ذارى
ن��ه��ض��ا ال��ك��واك��ِب ع��ل��ى ُم��ش��ِرف��اٍت وك��ان��ت ال��زواِل ع��ل��ى ُم��ش��ِرف��اٍت
��ا غ��ضَّ زال م��ا ال��ف��ن��وِن وش��ب��اُب وش��اب��ت ال��زم��اُن ح��ول��ه��ا م��ن ش��اَب
ن��ف��ض��ا ب��األم��س ال��ي��َدي��ِن م��ن��ه ن��ُع ال��ص��ا ن��ف��ض ك��أن��م��ا «ن��ق��ٍش» ُربَّ
��ا288 وضَّ وال��زي��ت ب��ال��س��راِج أع��ُص��ٌر م��رَّت ال��زي��ت ك��الم��ِع و«ده��اٍن»
وع��رض��ا وط��وًال ص��ن��ع��ًة ح��ُس��نَ��ت ري��ٍم289 ُه��ْدُب ك��أن��ه��ا و«ُخ��ط��وٍط»
ن��ب��ض��ا ال��ل��ه ق��درِة م��ن أص��اب��ت ل��و وت��رع��ى ت��م��ش��ي ت��ك��اد و«ض��ح��اي��ا»
أم��ض��ى290 ال��ج��نِّ ع��زم��ِة م��ن ع��َزم��اٌت ب��نَ��ت��ه��ا ك��ال��ب��روج و«م��ح��اري��َب»
��ى292 ي��ت��رضَّ أج��ن��ٌب ال��ب��ع��َض وب��ن��ى ُزل��ف��ى291 ال��ف��راع��ي��ُن ب��ع��َض��ه��ا ش��يَّ��َدت
��ا293 ق��ضَّ وب��ال��ي��واق��ي��ت تُ��ربً��ا ـ��ِم��س��ِك ال��ـ ب��ُف��ت��اِت أُب��ِدَل��ت و«م��ق��اص��ي��ُر»
وَخ��ف��ض��ا رف��ًع��ا ال��ح��ظ��وظ ف��ي ُص��رَِّف��ت وق��دي��ًم��ا ٌة َه��دَّ ال��ي��وَم ح��ظُّ��ه��ا
م��ح��ض��ا294 ال��ن��ح��َس ت��ع��اط��ت أن إل��ى ـ��ِس وال��ن��ح��ـ ب��ال��س��ع��ِد ال��ع��ال��م��ي��َن س��َق��ِت
ف��رض��ا ال��ق��وِم ع��ل��ى إت��ق��انُ��ه ك��ان وف��نٌّ ال��ع��ق��وَل تُ��دِه��ُش ص��ن��ع��ٌة

∗∗∗
يُ��ق��ض��ى وال��ح��قُّ ال��دم��وَع ف��س��ك��ب��ُت ت��ق��ض��ي295 وْه��ي ن��َظ��رتُ��ه��ا ق��ص��وًرا ي��ا
��ا ف��ضَّ ِك��ت��ابَ��ك ال��ِب��ل��ى س��اَم ك��ي��ف ِك��ت��اٌب م��ص��َر وم��ج��ُد َس��ط��ٌر أن��ِت

الجسد. الرخص : البضُّ 287
اء. وضَّ ا: وضَّ 288

غزال. ريم: 289

. أَحدُّ أمىض: 290
تقربًا. زلفى: 291

الرضا. يطلب يرتىض: 292

حًىص. قضا: 293

خالًصا. محضا: 294

تفنى. تقيض: 295
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ِع��رض��ا ص��اَن ق��وم��ه َم��ج��َد ي��ُص��ْن َم��ن م��ص��ٍر ب��ت��اري��ِخ ال��ُم��ح��ت��ف��ي وأن��ا
غ��م��ض��ا «ال��ف��راع��ي��ِن» ع��ل��ى ح��ت��ى ك��ان ُم��زاٍل ب��ج��ان��بَ��ي��ك س��رٍّ ُربَّ
أرض��ا ِص��رِت ال ال��ج��الِل س��م��اءَ ي��ا يُ��ج��ِدي ك��ان ل��و ال��دع��اءِ ف��ي ل��ه��ا ُق��ل
َم��رض��ى ال��ع��ل��ِم ع��زائ��َم وت��ولَّ��ت ع��ق��وًال ال��م��ه��ن��دس��ون «ف��ي��ك» ح��اَر
��ا296 ف��ضَّ أص��ب��ح ال��ن��ع��ي��ِم ن��ظ��اِم م��ن وف��ري��ٌد ِح��ي��اَل��ه��ا ُم��ل��ٌك أي��ن
رك��ض��ا ك��ال��خ��ي��ل ال��م��ال��ك��ي��ن ي��رك��ض تَ��ت��رى ال��م��واك��ب ف��ي «ف��رع��وُن» أي��ن
َع��رض��ا ��ل��م ال��سِّ ف��ي ل��ل��َف��خ��اِر وج��ال َع��رًض��ا ال��م��م��ال��ك ف��ي ل��ل��ف��ت��ح س��اَق
وَع��رض��ا ش��اط��ئَ��ي��ِن ف��ي��ه ح��ك��َم��ت ي��ج��ري ال��ن��ي��ُل ت��ح��ت��ه��ا «إي��زي��س» أي��ن
َخ��ْف��ض��ا ال��رأَس وأرس��َل ث��راه��ا ف��ي وم��ل��ي��ٌك ك��اه��ٌن ال��ط��رَف أس��َدَل
َج��ْرض��ى297 ع��اِن��ي��َن ال��ه��واِن ق��ي��وِد ف��ي ع��ل��ي��ه��ا أْس��َرى ال��م��ال��ك��ون يُ��ع��َرُض
��ا ع��ضَّ ال��ده��ر ن��وائ��ِب م��ن ت��ش��ت��ك��ي ُم��ج��ي��ٍر ب��غ��ي��ِر أص��ب��َح��ت ل��ه��ا م��ا
َح��َض��ْوض��ى298 ف��وق ال��س��ج��ون ف��ي َم��ْل��ك��ٌة وب��ح��ٍر ص��خ��ٍر ب��ي��ن األَس��ِر ف��ي ه��ي
يُ��ق��ض��ى ك��ان ش��رِع��ه��م ف��ي أِب��ه��ذا ونِ��ط��ٍع س��ي��ٍف ب��ي��َن «ه��وروُس» أي��ن
وبُ��ْغ��ض��ا ِح��ق��ًدا ال��وش��اُة َرم��اه أم غ��راٍم ش��ه��ي��َد ق��ض��ى ِش��ع��ري ل��ي��ت
��ا َم��ضَّ ب��ال��ن��ف��ِس ال��ِف��راِق ف��ع��ِل دوَن 299 َم��ضٍّ ف��رع��وَن َس��وِط م��ن َض��رٍب ُربَّ
يُ��ن��ض��ى300 ال��ل��واح��ِظ م��ن س��ي��ٍف دوَن ق��اٍن وْه��و ب��س��ي��ف��ه وه��الٍك
وق��رض��ا ن��ث��ًرا ال��ح��دي��ِث راوي أي��ن ح��دي��ٌث ل��ذاك ف��ه��ل ق��ت��ل��وه

∗∗∗
ف��تَ��رض��ى ال��ث��ن��اء م��ن س��تُ��ع��ط��ى َم وال��ي��و ب��األم��س ال��ش��ع��وِب إم��اَم ي��ا
أف��ض��ى ال��ج��وُد «ح��ات��ِم» ال��ج��وِد وِح��م��ى «َم��ْع��ٍن»301 س��اِح م��ن ب��ال��ن��ازل��ي��ن «م��ص��ُر»

مفضوًضا. ا: فضَّ 296

مغمومني. َجْرىض: 297

البحر. يف جبل حضوىض: 298

ُموِجع. : مضٍّ 299

. يَُسلُّ ينىض: 300

العرب. ُكرماء أحد زائدة بن معن هو معن: 301
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َم��ح��ض��ا ذل��ك ب��ع��د ال��ن��ص��َح واب��ذُِل ون��ص��ي��ًرا أله��ل��ه��ا ظ��ه��ي��ًرا302 ُك��ْن
ُغ��م��ض��ا ال��ب��ِريَّ��ُة ذاق��ت إذا ٍظ أي��ق��ا «ال��والي��ات» ع��ل��ى ل��ق��وٍم ُق��ل
نَ��ْق��ض��ا ال��ع��ه��َد ف��ض��يَّ��َع أخ��َرج��وه وع��ج��ي��ٌب ي��ف��ي أن «ال��ن��ي��ل» ِش��ي��م��ُة
غ��ي��ض��ا304 ي��س��ق��ُط ي��وم ب��ال��ن��ي��ِل ل��ي��ت ك��ري��ٌم َص��ي��ٌد ف��ْه��و ال��م��اءُ ح��اَش��ه303
نَ��ْق��ض��ا305 وال��ع��ل��م ب��ال��م��ال أن��ق��ذوه ق��ل��ي��ٌل وال��ع��ل��وُم وال��م��اُل ِش��ي��َد

النفس

سينا: ابن الرئيس قال

وت��م��نُّ��ِع تَ��ع��زٍُّز ذاُت وْرق��اءُ األرف��ِع ال��م��ح��لِّ م��ن إل��ي��ك ه��ب��َط��ت
ت��ت��ب��رق��ِع ول��م س��َف��َرت ال��ت��ي وه��ي ع��ارٍف ُم��ق��ل��ِة ك��لِّ ع��ن م��ح��ج��وب��ٌة
��ِع ت��ف��جُّ ذاُت وْه��ي ِف��راَق��ك ك��ِرَه��ت ورب��م��ا إل��ي��ك ك��رٍه ع��ل��ى وَص��َل��ت
ال��بَ��ل��ق��ِع ال��خ��راِب ُم��ج��اَورَة أِل��َف��ت واص��َل��ت ف��لَّ��م��ا س��ك��نَ��ت وم��ا أِل��َف��ت
تَ��ق��ن��ِع ل��م ب��ِف��راق��ه��ا وَم��ن��ازًال ب��ال��ِح��م��ى ع��ه��وًدا ن��ِس��يَ��ت وأظ��نُّ��ه��ا
األج��َرِع ب��ذاِت م��رك��زه��ا م��ي��ِم ع��ن ه��ب��وط��ه��ا ِب��ه��اءِ ات��ص��ل��ْت إذا ح��ت��ى
��ِع ال��ُخ��ضَّ وال��طُّ��ل��وِل ال��م��ع��ال��ِم ب��ي��َن ف��أص��ب��ح��ت ال��ث��ق��ي��ل ث��اءُ ب��ه��ا ع��ِل��َق��ت
تُ��ق��ِل��ِع ��ا ول��مَّ تَ��ه��م��ي ب��م��دام��ٍع ب��ال��ِح��م��ى ع��ه��وًدا ذك��َرت وق��د ت��ب��ك��ي
�خ إل� … … … … …

يف أفالطون مجرى جَريا «واالثنان طويل: كالم بعد الشاعَرين يف املقتطف قال وقد
أفالطون أن إال اإلنسان، جسم ودخلت هبطت ثم الخالق، عند كانت روًحا النفس حسبان
جناَحيها فقدت هبطت ا فلمَّ والصالح، والحكمة الجمال غذاؤها مجنَّحة، فرًسا رها تصوَّ
كما فيصفونه معرفته، يستطيعون ال بيشءٍ يشعرون والفالسفة اإلنسان. جسم ودخلت

الوصف.» يف ويفوقونهم ر، التصوُّ يف الشعراءُ ويجاريهم رونه، يتصوَّ

نصريًا. ظهريًا: 302

مكان. كل يف أحرجه الصيد: حاش من حاشه، 303

األرض. يف فذهب غار أو نقص، غيًضا: املاء غاض من غيضا، 304

انتكث. أي البناء؛ من انتقض ما نقًضا: 305
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ِل��بُ��رُق��ِع306 ُخ��ِل��ق��َن م��ا ال��َم��ح��اس��ُن ه��ذي اْرَف��ع��ي أِو ُس��ع��اُد ي��ا ِق��ن��اَع��ك ��ي ُض��مِّ
ال��َم��ط��ل��ِع307 َش��أِو وبُ��ع��ُد ال��ج��الِل ِس��ت��ُر وُدونَ��ه��ا ال��ض��اح��ك��اُت ال��ض��اح��ي��اُت
ِع ال��ُم��ت��ب��رِّ ال��ُم��ح��ِس��ِن ُح��ْس��َن ِزي��ِدي��ه ج��م��الُ��ه��ا يُ��س��ت��زاُد ال ُدم��ي��ًة ي��ا
��ِع ل��ل��ُخ��شَّ وَع��ط��ف��ٍة ��اِرع��ي��ن ل��ل��ضَّ وق��ف��ٍة م��ن س��ل��ط��اِن��ه ع��ل��ى م��اذا
ال��ُم��ت��ط��لَّ��ِع ك��ث��ي��رُة ال��ع��روَس إنَّ ب��َج��ل��وٍة س��م��ح��ِت ل��و ي��ض��رُِّك م��ا ب��ل
ي��م��ن��ِع ل��م ِل��َه��يِّ��ٍن ال��ِح��ج��اَب إنَّ َم��ن��الُ��ُه يَ��ع��زُّ ل��َم��ن ال��ِح��ج��اُب ل��ي��س
َم��وض��ِع308 ِم��ن ول��س��رِّه َم��ظ��ه��ٍر ِم��ن ل��ع��زِِّه ال��ج��م��اُل اتَّ��َخ��ذ ال��ت��ي أن��ِت
تَ��ص��نَ��ِع309 ل��م بَ��ن��انُ��ه م��ن��ِك وأدقَّ دق��ي��ق��ٍة ك��لَّ يَ��ص��وُغ ��نَ��اُع ال��صَّ وه��و
ال��ُم��ب��ِدِع ِم��ث��اِل ع��ل��ى ال��ب��دي��ُع ف��أت��ى روُح��ُه ��ِك وم��سَّ راح��تُ��ه ل��َم��َس��ت��ِك
ِع310 ُم��ص��رَّ ال��ُم��س��وِح وَم��ه��ت��وِك ِن��ض��ٍو ُم��ت��ه��ال��ٍك ِم��ن األح��ب��ار ف��ي ال��ل��َه
ط��يِّ��ِع س��ري��رِة ف��ي ال��ظ��واه��ِر ع��اص��ي راش��ٍد ط��ويَّ��ِة ف��ي غ��اٍو ك��لِّ م��ن
األرب��ِع ال��رِّي��اِح ب��ُم��ع��ت��َرِك ُس��ُرٌج ك��أن��ه��م وي��ط��ف��ئ��ون ��ج��ون ي��ت��وهَّ
ال��َم��ه��يَ��ِع ال��ط��ري��ِق ع��ل��ى وال��ج��اه��ل��ون ط��ري��ُق��ه��م وش��قَّ ب��ه��م ف��ض��اَق ع��ِل��م��وا
ت��ت��م��تَّ��ِع ل��م ال��ح��ك��م��اءُ وت��ولَّ��ت س��اع��ًة ب��ِك يَ��ُف��ز ل��م س��ي��ن��ا» «اب��ُن ذه��ب
تَ��ط��َم��ِع ل��م ب��ِم��ث��ِل��ه ال��ن��ه��اِر ش��م��ُس دونَ��ُه ِع��زٍّ ك��لُّ َم��ق��اٌم ه��ذا
«يُ��وَش��ِع»311 ل ال��ن��ه��اِر ش��م��ُس ��َل��ت وت��رجَّ ��ال ت��رجَّ و«ال��م��س��ي��ُح» ل��ِك «م��ح��م��ٌد» ف
ي��دَِّع أو يَ��ُق��ل ل��م «ع��ي��س��ى» ل م��ا ب��ل ب��ي��انُ��ُه ع��ن��ِك ع��يَّ «أح��م��َد» ب��اُل م��ا

تزيد فرآها حقيقتها، عن وبحث بدائعها عِلَم فيلسوٌف يخاطبها كما خاطبَها للنفس: الخطاب 306
إليه. يكون ما أقرب أنها مع بحثًا، زاد كلما غموًضا

بعيد َمطلُعها ذلك مع إنها وقال: النفس، محاسن بها وصف البارزات، الطاهرات الضاحيات: 307
مستور. وجاللها

ه. لرسِّ وموضًعا لعزِّه، مظهًرا الجمال اتَّخذها النفس أن واملعنى: زائدة. «من»: 308

الصناعة. يف املاهر الصناع: 309
والفالسفة األحبار عاناه ملا وصٌف بعده الخمسة األبيات يف والكالم االستغاثة، عىل الجاللة اسم نصب 310
يف سائرون راحة ففي الجاهلون أما بحثًا، زادوا ُكلَّما طريُقهم فشقَّ النفس، حقيقة عن البحث من

. البنيِّ الواسع الطريق أي امَلهيع؛
اإللهي. الجوهر بها أراد النفس، إىل يرجع ذلك يف الضمري 311
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يَ��ن��ج��ِع ل��م ِع��الُج��ه��ا ج��ان��بَ��ي��ك ِم��ن ع��ق��دًة إال ان��ح��لَّ «م��وس��ى» ول��س��اُن
ال��رُّكَّ��ِع312 ��ج��وِد ال��سُّ ال��م��ِأل ع��ل��ى وم��ش��ى ال��ِح��ب��ا ح��لَّ «آدٍم» ب ح��ل��ل��ِت ��ا ل��مَّ
ال��ُم��رَض��ِع313 ف��ي وت��ك��لَّ��َم��ت «ي��وس��ٍف» ف��ي ت��ك��رََّم��ت ذَراِك ف��ي ال��ن��ب��وََّة وأرى
ال��ُم��م��ِت��ِع314 ال��ب��ي��اِن م��ن ب��ال��ب��اب��ل��يِّ «م��ح��م��ٍد» ل��س��اِن ع��ل��ى «ق��ري��َش» وس��َق��ت
��ِع315 ال��لُّ��مَّ ال��ج��ب��اِل ُق��َل��ِل ف��ي وَح��َدت��ه ُم��ش��رًَّدا ال��ظ��الم ف��ي «م��وس��ى» ب وم��َش��ت
يُ��رَف��ِع316 ل��م وِس��رُّه ال��رَّح��ي��ُق ُرِف��َع ِخ��الَل��ه��ا وِرث��ِت ُط��ِويَ��ت إذا ح��ت��ى
تُ��ت��َرِع ل��م وَم��ن��زًال م��ن��ِك أُت��َرع��َن ف��َم��ن��زًال ال��ُح��ظ��وُظ َم��ن��ازَل��ِك ق��َس��َم��ت
«ال��تُّ��بَّ��ِع»317 ب م��ع��م��ورًة وخ��ل��ي��ًة َع��م��ي��رًة م��ن��ك ب��ال��ن��ح��ل وخ��ل��ي��ًة
تُ��ودَِع318 ل��م م��ح��روم��ًة وح��ظ��ي��رًة ال��دُّم��ى ُغ��َرَر أُودَع��ت ق��د وح��ظ��ي��رًة
األرَوِع ال��ل��ب��ي��ِب ب��ص��ِر م��ن ت��خ��ُل ل��م ن��ظ��رًة ك��م��اِل��ك إل��ى «ال��رئ��ي��ُس» ن��ظ��ر
ال��َم��ص��َرِع َوْش��ُك وح��اَل ال��ح��ي��اِة ِق��َص��ُر ُدونَ��ه��ا ت��ع��رََّض م��ن��زل��ًة ف��رآه
تَ��ت��رع��رِع319 ول��م ال��دُّن��ي��ا تَ��ح��ُس��ِن ل��م وِم��ث��ِل��ه «ال��رئ��ي��س» ف��ي ك��م��الُ��ِك ل��وال
ال��َم��ج��م��ِع ورك��ُن ال��دن��ي��ا ح��ائ��ُط ه��م ب��دع��ائ��ٍم أرَض��ه ث��بَّ��ت ال��ل��ُه
ِم��ب��َض��ِع ص��اح��ِب وك��لَّ «ال��رئ��ي��ِس» ش��أَو ب��ال��ٌغ ي��راٍع أِخ��ي ك��لَّ أن ل��و
ِع ال��م��ت��ن��وِّ ال��ُم��ت��ف��اوِت ال��ع��ال��ِم ف��ي َم��ح��لُّ��ُه وض��اَع ُس��ًدى ال��ك��م��اُل ذه��ب

∗∗∗

آدم. يف هللا نفخ الذي العايل الروح تقديس هنا واملقصود نهض. الحبا: حلَّ 312

ملَّا الكمال بها وبلَغت بنفسه، سَمت أنها فيه النبوَّة تكرُّم ومعنى الصديق، يوسف بيوسف: أراد 313
املسيح. السيد باملرضع: وأراد . عفَّ

َلِسحًرا.» البيان من «إن ملسو هيلع هللا ىلص: قوله إىل إشارة حر، السِّ بالبابيلِّ: أراد 314
امُللتهبة. العليقة إىل إشارة 315

بعدما الخمر أثر يبقى كما أثرها يبقى التي واملزايا الصفات والخالل: النبوة. إىل يعود طويت فاعل 316

تزول.
امللكة. ونه يُسمُّ ما وهو األعظم، النحل يعسوب التُّبَّع: 317

الناس. يف النفوس تفاوت إىل املتقدِّمة الثالثة األبيات يف بما أشار الجميلة، التماثيل أو الصور الدُّمى: 318
الكمال النفس بلوغ هنا الكمال من واملقصود األنام، وصلحت العالم ارتقى ملا النفوس كبار لوال أي 319

منهم. والرئيس الناس، من العبقريني بعض يف الكمال من يقرب ما أو النبوَّة، يف
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بَ��ل��ق��ِع ف��ي ��ٌة وأِش��عَّ ع��ام��ٍر ف��ي ��ٌة أِش��عَّ أن��ِت؛ ال��ش��م��ِس م��ث��ُل ن��ف��ُس ي��ا
ال��َم��رِج��ِع ف��ي ف��ال��ت��َق��ت األش��ع��ِة ش��تَّ��ى ت��راج��َع��ت ال��ن��ه��اَر ال��ل��ُه ط��وى ف��إذا
نُ��ع��ي م��ا ال��َم��ن��ازِل ف��ي وِم��ث��لُ��ِك َدكٍّ��ا ُغ��وِدَرت ال��َم��ن��ازِل إل��ى نُ��ِع��ي��ِت ��ا ل��مَّ
��ِع320 ال��ُه��مَّ ب��ال��دُّم��وِع ِف��راَق��ِك وب��َك��ت وَم��ع��اه��ًدا َم��ع��ال��ًم��ا ع��ل��ي��ِك ��ت ض��جَّ
تَ��ق��ط��ِع ل��م ول��ي��تَ��ه��ا ال��ح��ب��اَل تَ��ِص��ِل ل��م ل��ي��َت ف��ق��ال��ت ب��ن��ًوى آذَن��ِت��ه��ا
��ِع ُم��رقَّ ال��م��ش��ي��ب ع��ل��ى ال��ش��ب��اب ب��ي��ِد ��ٍم ُم��رقَّ ل��ِب��س��ِت ُج��ث��م��اٍن وِرداءَ
ال��َم��رف��ِع321 ل��ب��اُس أو ال��م��م��ثِّ��ل ث��وُب ك��أن��ه خ��ِف��ي��ِت وك��م ف��ي��ه ِب��نْ��ِت ك��م
يُ��ن��َزِع ل��م إذا أك��ف��اٌن وال��َخ��زُّ ف��ن��َزع��ِت��ِه ِدي��ب��اِج��ه م��ن أَس��ِئ��م��ِت
يَ��ف��زِع322 ال��ق��ي��ام��َة يَ��ِرِد َم��ن ل��ك��نَّ غ��اي��ٌة ع��ل��ي��ه��ا خ��ِف��يَ��ت وم��ا ف��ِزَع��ت
األدُم��ِع ف��ي أق��ل��َع��ت ال��س��ف��ي��ن��َة أنَّ دَرت وم��ا إل��ي��ك ب��أدُم��ِع��ه��ا ض��َرَع��ت
ب��ُم��ض��يَّ��ِع ال��ه��وى ع��ه��ُد وال م��وٌم َم��ذْ ل��دي��ِك ال��ذِّم��اُم ال ال��وف��يَّ��ُة أن��ِت
تُ��زِم��ع��ي ل��م إق��ام��ًة اس��ت��ط��ع��ِت ول��ِو ��ًة ِرقَّ دم��وُع��ِك ف��ان��ه��لَّ��ت أزَم��ع��ِت
��ِع وب��ال��ُم��ت��وقَّ ب��ال��م��اض��ي وذَه��ب��ِت ك��لُّ��ه��م بَ��ي��ِن��ِك ي��وَم األِح��بَّ��ُة ب��اَن

الكونكورد ميدان

يف عرش السادس لويس امللك فيه أُعِدَم الذي وهو بباريس، (الوفاق) الكونكورد (ميدان
الفرنساوية.) الثورة أيام

��ق��اِق وال��شِّ ال��ع��داوِة ب��م��ي��داِن تُ��دع��ى وك��ن��َت ال��ِوف��اِق أم��ي��داَن
ُم��راِق ِب��ه ذه��ب��َت دٍم وأيَّ ج��اٍن أن��َت ذن��ٍب أيَّ أت��دري
ب��اِق وأن��َت ال��ث��ائ��رون وم��اَت ع��ل��ي��ه وَم��ن ال��س��ري��ُر ف��ي��ك َه��َوى
ال��وف��اِق م��ي��داَن ��ي��َت ُس��مِّ ل��ذا م��ن��ه��م «ل��وي��ُس» واس��ت��راح أص��اب��وا

باملعالم أراد التمييز. عىل منصوبتان ومعاهد ومعالم األجسام. أي املنازل؛ إىل عائد ضجت فاعل 320

الكبرية. النفوس ذوي وباملعاهد الصغرية، النفوس ذوي
مزوَّقة. ثيابًا فيه الناس يلبس الذي الكرنفال املرفع: 321

املوت. ساعة بالقيامة: وأراد األجسام. إىل عائد والضمري استجارت، أو تأهبَّت فزعت: 322
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النيل أيها

أكسفورد جامعة يف العربية اللغة مدرِّس مرجليوت األستاذ إىل
الكريم األستاذ أيها

رسومها عىل غِنْمناها وأياًما الخالية، الدهور يف الحكمة مدينة «أثينا» تذكَّرُت
القمر، وأنت الهالة، علماؤه املؤتمر، إىل أنظر فكأني البالية، وأطاللها العافية،
مصدوع بُنيانهم الُحَفر، يف امللوك وأرى الزَُّمر، حادي وأنت الحجيج ُزَمر أو
والطلول أثر، املمالك وإذا خرب، الدول فإذا بهم نزلنا البرش، نور وبيانهم الُجُدر،
الحجر، ونطق اإلنسان صَمت الِعَرب، ومنها العربات منَّا والبرص، الفؤاد ُشْغل
أِجنَّة، والحوادث ذلك كان بالقَدر. عباده فوق القاهر املقتدر، العزيز فسبحان
الشباب، بسالمة مغتبطة مطمئنة، بالسلم واألرض األِعنَّة، أحسن يف واألمور
األمَم هللا أخذ ثم بالباب، واألكدار الدار يف والصفو األحباب، بتالقي منبسطة
باألموال منهومٍة والسماء، األرض يف َرضوٍس املاء، يف بَعواٍن فرماهم بذنوبهم
موفور ونقضت ونباتها، شبابها بأحسن فعصفت بالِربيَّة نزلت للدماء، ُمدِمنٍة
أحياءها الخنادق يف وخلطت ُرفاتها، َمصوَن الثرى يف وهتكت وأقواتها، أمنها
يف الرياح وعىل وكناِتها، يف الطري وعىل فلواِتها، يف الوحش عىل وعَدت بأمواتها،
بيوت وعىل وحرشاتها، الِقفار وهوامِّ وأخواتها، الِبحار بَلِم323 وعىل مخرتقاتها،
األكرب، امللك فسبحان سمواتها، يف واملآذن ِقبابها، يف والنواقيس سرتاتها، يف هللا

ِميقاتها. يف القيامة يُقيم والذي ، يَتغريَّ وال ويُغريِّ يُقهر، وال يَقهر الذي
ى. الرسُّ يف املحزون عىل وتَكثر الكرى، املرسور عىل تُدِخل كاألحالم، عر الشِّ
وهذه َعربة، وللرسور َعربة، للحزن عندها األيام، صاحب كَعنِي الشاعر وقريحة
جارية، باملخاوف واألقدار سارية، والهموم ِقيَلت كلمة — الكريم األستاذ — أيها
بمحاسن تغنِّيًا نَظمتُها الفانية، عىل يقتتلون البرش وذئاب متبارية، والدموع
إليك ونسبتها األمجد، األسعد «النيل» لحق وقضاءً اآلباء، ملآثر وتقييًدا املايض،
علومها، إحياء يف وكهولة شباب من أنفقت وما العرب، لغة عىل لفضلك ِعرفانًا

السمك. صغار البَلُم: 323
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عىل نافعة دروًسا باب الضَّ خلف الشمس طلعت كلما وإلقائها آدابها، ونرش
عىل فنتذاكر إليك، تقع فلعلها العالم، جامعات أعظم يف العرص، شباب أنبل
أن هللا ونسأل والكالم، األدب ِبساط عىل بُعٍد من ونتنادم األيام، تلك النوى

السالم. جدار ويُقيم الدماء، يحقن

��ُق ت��ت��دفَّ ال��ُق��َرى ف��ي ع��ه��ٍد أيِّ ِم��ن
تُ��غ��ِدُق ال��م��دائ��ِن ف��ي ك��فٍّ وب��أيِّ

م��ن ��رَت ُف��جِّ أم ن��زل��َت ال��س��م��اءِ وم��ن
ت��ت��رق��رُق ج��داوًال ال��ِج��ن��اِن َع��ْل��ي��ا

ُم��زن��ٍة324 ب��أي��ِة أم ع��ي��ٍن وب��أيِّ
وتَ��ف��َه��ُق325 تَ��ف��ي��ُض ُط��وف��اٍن أيِّ أم

بُ��ردٍة ن��اس��ُج أن��ت نَ��وٍل326 وب��أيِّ
ي��خ��َل��ُق327 ال ج��دي��ُده��ا ��تَ��ي��ن ل��ل��ض��فَّ

ف��ارق��تَ��ه��ا إذا دي��ب��اًج��ا تَ��س��ودُّ
اإلس��ت��ب��َرُق328 اخ��َض��وض��َر ح��ض��رَت ف��إذا

ِص��ب��غ��ًة تُ��ب��دِّل آون��ٍة ك��لِّ ف��ي
ال��ُم��ت��أنِّ��ُق ال��ص��اب��ُغ وأن��ت ع��ج��بً��ا

ُم��ت��َرٌع329 َم��ه��ُدك ع��ل��ي��ك ال��ده��وُر أتَ��ت
��ُق ُدفَّ ال��ش��ه��يَّ��ُة ��ُرق330 ال��شُّ وِح��ي��اُض��ك

املمطرة. السحابة هنا هي امُلزنة: 324
يتصبَّب. صار حتى امتأل أي اإلناء؛ فهق تفَهق: 325

عليها. ينسج الحائك خشبة النول: 326
يبىل. يخلق: 327

الحرير. اإلستربق: 328
ممتلئ. مرتع: 329

الغرقى. ق: ُ الرشُّ 330
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ض��ائ��ٌق إن��اؤَك ال وتُ��ط��ِع��ُم تَ��س��ق��ي
ي��ن��ُف��ُق331 خ��وانُ��ك وال ب��ال��واردي��ن

َع��س��ج��ًدا332 ف��يُ��س��بَ��ُك ت��س��ك��بُ��ه وال��م��اءُ
ال��ُم��غ��َرُق ف��ي��ح��ي��ا تُ��غ��ِرق��ه��ا واألرُض

وي��س��ت��وي ال��ع��ق��وَل َم��ن��اب��ُع��ك تُ��ع��ِي��ي
��ُق وُم��ح��قِّ ِع��ل��ِم��ه��ا ف��ي ُم��ت��خ��بِّ��ٌط

ت��َزل ول��م ال��ده��ور راُووَق333 أْخ��ل��ق��َت
ُق335 ت��ت��روَّ ال ك��ال��ِم��س��ِك ح��م��أٌة334 ب��ك

أن��ه��ا إال األح��واض ف��ي ح��م��راءُ
ت��ت��ألَّ��ُق ال��ث��رى ُع��نُ��ِق ف��ي ب��ي��ض��اءُ

م��روءٍة ِدي��ُن ف��ي��ك األوائ��ل ِدي��ُن
وي��رُزُق ي��ُق��وُت َم��ن يُ��ؤلَّ��ه ال ِل��َم

ت��ك��ن ل��م يُ��ؤلَّ��ه م��خ��ل��وًق��ا أن ل��و
ت��خ��لُ��ُق336 األل��وه��ِة َم��رت��ب��ُة ِل��ِس��واَك

ع��ب��ادًة وال��وق��اَر ل��ك ال��ه��وى ج��ع��ل��وا
وت��ع��لُّ��ُق خ��ش��ي��ٌة ال��ع��ب��ادَة إنَّ

زاخ��ٍر ب��ال��م��ك��ارِم ب��ب��ح��ٍر دان��وا
يُ��ل��َح��ُق ال َم��دُّه ال��َم��ش��ارِع ع��ذِب

ووع��وِدِه ب��ع��ه��وِده ُم��ت��ق��يِّ��ٍد
ويَ��ص��ُدُق337 ال��وف��اءِ َس��ن��ِن ع��ل��ى يَ��ج��ري

. ويقلُّ يفنى ينُفق: 331

الذهب. العسجد: 332
املصفاة. الراووق: 333

األسود. الطني الحمأة: 334
اه. صفَّ الرشاب: ق روَّ من ق، ترتوَّ 335

وجديرة. خليقة تكون أي تخلق: 336

النهج. السنن: 337
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ك��ري��م��ًة ال��ح��ي��اَة ال��وادي ي��ت��ق��ب��ُل
��ُق ت��ت��دفَّ ع��م��ي��م��ًة راح��تَ��ي��َك م��ن

نَ��ع��م��ائ��ه ف��ي ال��ج��ن��بَ��ي��ن م��ت��ق��لِّ��ُب
ف��يُ��وِرُق نَ��داك ف��ي ويُ��ص��بَ��ُغ يَ��ع��رى

ون��ع��م��ًة ث��راه ف��ي خ��ص��بً��ا ف��يَ��ب��ي��ُت
ال��ُم��وِس��ُق338 ال��ح��ي��اِة م��اءُ ��ه وي��ُع��مُّ

ت��ح��ت��ه ي��رج��ُع ال��ل��ِه ب��ع��َد وإل��ي��ك
ي��ن��ُف��ُق339 م��ا أو م��ات م��ا أو ج��فَّ م��ا

∗∗∗
ب��ه��م اس��ت��ذرى340 األُل��ى ال��ف��راع��ن��ُة أي��ن

ال��ُم��ص��َع��ُق و«ال��ك��ل��ي��ُم» و«ي��وس��ُف» «ع��ي��س��ى»
ح��ك��م��ٍة َم��ن��َه��َل341 ال��ن��اَس ال��ُم��وِردوَن

ل��يَ��س��ت��ُق��وا األن��ب��ي��اءُ إل��ي��ه أْف��َض��ى
آب��اءه��م ال��ض��ح��ى إل��ى ال��راف��ع��ون

ال��ُم��ع��ِرُق342 ال��َوض��يءُ أص��لُ��ه��م ف��ال��ش��م��ُس
وق��ب��وِره��م ال��ِب��ل��ى ب��ي��ن وك��أن��م��ا

وَم��وثِ��ُق ِم��س��اَس ال أن ع��ل��ى ع��ه��ٌد
َه��ي��ب��ٍة م��ن ال��ث��رى ت��ح��ت ف��ِح��ج��ابُ��ه��م

يُ��خ��َرُق ال ال��ث��رى ف��وَق ك��ِح��ج��اِب��ه��م

بمعنى ونحوها الشاة وسقت من وسق، وثالثيه للتعدية، فيه والهمزة أوسق، من فاعل اسم املوسق: 338
حملته. إذا اليشء وسقت من أو لقحت،

الحيوان. من هلك وما اإلنسان، من مات ما يعني ماتا؛ والدابة: الرجل نفَق من ينُفق، 339

بها. استظلَّ أي بالشجرة: واستذرى إليه، التجأ بفالن: استذرى 340
امَلورد. املنهل: 341

النسب. يف العريق امُلعِرق: 342
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ِع��ل��ُم��ه��ا ح��ي��اٍة م��ن ال��ح��ق��ي��ق��َة ب��َل��غ��وا
ُم��غ��َل��ُق وِس��رٌّ ُم��ك��ثَّ��ف��ٌة ُح��ُج��ٌب

ي��َروا ف��ل��م ال��وج��وِد م��ع��ن��ى وت��ب��يَّ��ن��وا
ت��ت��ح��ق��ُق س��ع��ادًة ال��خ��ل��وِد ُدوَن

ل��ه��م تَ��ب��ن��ي ك��م��ا ل��ل��دن��ي��ا يَ��ب��ن��ون
يَ��ن��ع��ُق ف��ي��ه��ا ال��بَ��ي��ن غ��راُب ِخ��َربً��ا

بَ��داوٍة وب��ي��ُت ُك��وٌخ ف��ق��ص��وُره��م
وَج��وَس��ُق343 أَش��مُّ ص��رٌح وق��ب��وُره��م

وص��ف��ائ��ٍح ج��ن��دٍل م��ن ل��ه��ا رف��ع��وا
يُ��ن��تَ��ُق344 ال ح��ائ��ًط��ا ف��ك��ان��ت َع��َم��ًدا

ب��دا ف��م��ا ف��ي��ه ال��داراِن ت��ت��ش��اي��ُع
ت��ص��ُدُق أخ��رى ي��ب��ُد ل��م وم��ا دن��ي��ا

وج��داُرُه ت��ح��ت��ه ِس��رٌّ ل��ل��م��وِت
وخ��ن��دُق ال��خ��ف��يِّ ال��س��رِّ ع��ل��ى ُس��وٌر

ال��ث��رى ب��أع��م��اِق م��ن��زل��ه��م وك��أن
ُف��ن��دُق وال��م��ح��لَّ��ِة ال��م��ح��لَّ��ِة345 ب��ي��َن

أْزواُده��م346 ال��ث��رى ت��ح��ت م��وف��ورٌة
ال��ُم��ط��ِب��ُق347 ال��ك��ه��وِف ب��ي��ن ب��ه��م َرْح��ٌب

∗∗∗

القرص. الجوسق: 343
يزعزع. ينتق: 344

املنزل. املحلة: 345
للسفر. يُتَّخذ الطعام وهو زاد، جمع األزواد: 346

األرض. تحت السجن امُلطِبق: 347
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ب��ه��ا ال��ب��ان��ي ع��ال ق��د ه��ي��اك��ُل ولِ��َم��ن
ت��ت��ن��س��ُق348 وال��ث��رى ال��ث��ري��ا ب��ي��ن

وب��ع��ُض��ه��ا ك��ال��ب��روج ال��ُم��ش��يَّ��ُد م��ن��ه��ا
ُم��ن��طَّ��ُق349 أَش��مُّ ُم��ض��ط��ِج��ٌع ك��ال��طَّ��وِد

وِح��ي��اَل��ه��ا ع��ه��ده��ا ِل ك��أوَّ ُج��ُدٌد
وت��ع��تُ��ُق350 ال��ف��ض��اءُ األرُض ت��ت��ق��اَدُم

ب��ه ال��دن��ي��ا ك��اه��ُل ِث��ق��ٍل ك��لِّ م��ن
ض��يِّ��ُق ع��ن��ه األرِض ووج��ُه تَ��ِع��ٌب

ي��ه��ت��دي ال ال��ِب��ل��ى ب��اِع ع��ل��ى ع��اٍل
ي��ت��س��ل��ُق وم��ا م��ن��ه ي��ع��ت��ل��ي م��ا

ال��ث��رى ف��ي أص��ًال ك��ال��طَّ��وِد ُم��ت��م��كِّ��ٌن
ُم��ح��لِّ��ُق ال��س��م��اءِ َح��َرِم ف��ي وال��ف��رُع

أن��ه إال ال��ظ��ل��ِم ب��ن��اءِ م��ن ه��ي
ويُ��ش��ِرُق م��ن��ه ال��ظ��ل��ِم وج��ُه يَ��ب��ي��ضُّ

ب��ِم��ث��ِل��ه��ا ال��م��ل��وُك األُم��َم يُ��رِه��ِق ل��م
ي��ع��بَ��ُق وِذك��ًرا يَ��ب��ق��ى ل��ه��م ف��خ��ًرا

ي��َزل ف��ل��م ال��ِع��ب��اُد ب��ش��طَّ��ي��َك ُف��ِت��نَ��ت
ي��رم��ُق وداٍن ��ه��م��ا ي��ح��جُّ ق��اٍص

ك��أن��م��ا ال��ده��وِر ِم��س��َك وت��ض��وََّع��ت
يُ��ح��َرُق ب��خ��وٌر ن��اح��ي��ٍة ك��لِّ ف��ي

تنتظم. تتنسق: 348

رأسه. السحاب يبلغ ال مرتفع منطَّق: 349

قدم. اليشء: عتق من تعتُق، 350
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ال��دُّم��ى351 ��ُرِر ال��سُّ ع��ل��ى ف��ي��ه��ا وت��ق��اب��َل��ت
ت��ت��ف��نَّ��ُق353 ال ال��ذل ُم��س��ت��رِدي��اُت352

ال��ُع��ال م��ن م��ك��انُ��ه��نَّ وك��ان ع��َط��َل��ت354
وتَ��س��رُق ُح��الُه م��ن ت��ق��ب��ُس «ب��ل��ق��ي��ُس»

ي��ك��ن ول��م ال��ت��راُب ع��ل��ي��ه��ن وَع��ال
ويَ��ل��بَ��ُق356 ال��ع��ب��ي��ر355 ِس��وى ب��ه��نَّ ي��زُك��و

وس��ت��وُره��ا م��وط��وءٌة ُح��ُج��راتُ��ه��ا
ت��ت��خ��رَُّق ال��ِب��ل��ى ب��ي��ِد م��ه��ت��وك��ٌة

وَح��ل��ِي��ه��ا ال��زم��اُن ب��زي��ن��ت��ه��ا أْوَدى
ال��رَّيِّ��ُق357 وال��ش��ب��اُب ب��اٍق وال��ُح��س��ُن

َل��راَع��ُه ال��غ��داَة ف��رع��وُن ُردَّ ل��و
تَ��ن��ط��ُق ال ال��ُع��ال ال��غ��ران��ي��َق358 أنَّ

أي��اَم��ُه ال��ورى ع��ل��ى ال��زم��اُن خ��ل��ع
وال��رَّون��ُق ��ٌة ِح��صَّ ل��ك ��ح��ى ال��ضُّ ف��إذا

أع��ي��اده وم��ن َم��واس��م��ه م��ن ل��َك
وتَ��ب��رُق ف��ي��ه األب��ص��اُر تَ��ح��ِس��ُر359 م��ا

شة. امُلنقَّ الصورة وهي دمية، جمع الدُّمى: 351
البسات. مسرتديات: 352

تتنعم. تتفنَّق: 353

حيل. عليها يكن لم املرأة: عطلت من عطلت، 354

الطِّيب. من أخالط العبري: 355
يليق. يلبق: 356

وأصله. أوله يشء: كل من الرَّيِّق 357
التماثيل. ويقصد الجميل، األبيض الشاب وهو غرنيق، جمع الغرانيق: 358

البرص. مدى لطول َكلَّ البرص: حرس من تحِرس، 359
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وال ي��وًم��ا ِم��ث��َل��ه أُوت��وا «ال��ُف��رُس» ال
و«ِج��لَّ��ُق»360 «ال��رش��ي��ِد» ظ��لِّ ف��ي «ب��غ��داُد»

أو «ال��ع��ج��ل» ق��ي��اُم أو ال��م��م��ال��ك ف��ت��ُح
ال��ُم��ونِ��ُق ال��زف��اُف أو ال��ق��ب��ور ي��وُم

ب��ه ال��دن��ي��ا ت��ت��خ��اي��ُل م��وك��ٍب ك��م
ويُ��ن��س��ُق ال��ن��ج��وُم تُ��ج��ل��ى ك��م��ا يُ��ج��ل��ى

ُم��ِق��ب��ٌل ال��ك��ت��ائ��ِب م��ن ف��ي��ه «ف��رع��وُن»
ُم��ف��ِت��ُق361 م��ن��ه��ا ال��ش��م��ِس ق��رُن ��ْح��ِب ك��ال��سُّ

ووج��ُه��ُه ال��وج��وُه ل��ِع��زَّتِ��ه تَ��ع��ن��و362
ُم��ط��ِرُق ع��اٍن اآلف��اِق ف��ي ل��ل��ش��م��ِس

ج��ن��وُدُه ال��ب��ع��ي��ِد ال��س��ف��ِر م��ن آبَ��ت
ال��َف��ي��َل��ُق363 ال��س��ع��ي��ِد ب��ال��ف��ت��ِح وأتَ��ت��ه

خ��دوُده��م ��ِدي��ن ُم��ص��فَّ ال��م��ل��وُك وم��ش��ى
ونُ��م��ُرُق364 ال��ع��ظ��ي��ِم ل��ف��رع��وَن ن��ع��ٌل

ل��ي��م��ي��ِن��ِه أع��ن��اُق��ه��م م��م��ل��وك��ٌة
ف��يُ��ع��ِت��ُق ي��م��نُّ أو ف��يَ��ض��رُب ي��أب��ى

��ب��ا وال��صِّ ال��ط��ف��ول��ِة ب��ي��َن ون��ج��ي��ب��ٍة
وتَ��ع��َل��ُق ال��ق��ل��وُب ت��ش��ربُ��ه��ا ع��ذراءَ

ح��ظِّ��ه��ا غ��اي��َة إل��ي��ك ال��زف��اُف ك��ان
ُم��وِب��ُق365 ال��ن��ه��اي��َة ب��َل��َغ إن وال��ح��ظُّ

دمشق. جلَّق: 360

منه. فبدا السحاب من فتًقا أصاب الشمس: قرن فتق من مفتق، 361

. وتذلُّ تخضع تعنو: 362

العظيمة. الكتيبة الفيلق: 363
الصغرية. الوسادة النمرق: 364

ُمهلك. ُموبق: 365
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م��أت��ًم��ا والَف��ت أع��راًس��ا الَف��ي��َت
وتُ��زَه��ُق ب��ال��ف��ت��اِة ي��ن��ع��ُم ك��ال��ش��ي��ِخ

ِب��ال تُ��ل��ق��ى ُدرٌَّة ع��اٍم ك��لِّ ف��ي
تُ��ص��َدُق366 ال وُح��رٌَّة إل��ي��ك ث��م��ٍن

ن��ج��ي��ب��ٍة ك��لُّ ف��ي��ه تُ��س��اِئ��ل َح��ْوٌل367
ف��تَ��ل��ح��ُق ي��ُح��وُل م��ت��ى إل��ي��ك س��ب��َق��ت

رغ��ي��ب��ٌة ال��غ��ان��ي��اِت ع��ن��د وال��َم��ج��ُد
ويُ��ع��َش��ُق ال��ج��م��اُل يُ��ب��غ��ى ك��م��ا يُ��ب��غ��ى

ع��ق��ي��دٌة ف��ْه��ي ب��ه��نَّ زوَّج��وَك إن
ويَ��ح��م��ُق 368 يَ��ِل��بُّ م��ا ال��ع��ق��ائ��ِد وم��ن

َض��لَّ��ٌة ل��وال اإلي��م��اَن أج��م��َل م��ا
تُ��ل��َص��ُق ب��ال��ه��داي��ِة ِدي��ٍن ك��لِّ ف��ي

ي��ح��ثُّ��ه��ا ال��م��ل��وِك م��ل��ِك إل��ى ��ت ُزفَّ
ُق وت��ش��وُّ ه��ًوى وي��دف��ع��ه��ا ِدي��ٌن

َم��ك��انَ��ه��ا ع��ل��ي��َك ح��َس��َدت ول��ُربَّ��م��ا
وتُ��ح��ِدُق ب��ال��ع��روِس ��ُح تَ��م��سَّ ِت��رٌب369

ُف��ْل��َك��ه��ا يَ��ح��دو370 ال��ُف��ْل��ِك ف��ي َم��ج��ل��وٌَّة
��ُق وُم��ص��فِّ ُم��زغ��ِرٌد ب��ال��ش��اط��ئَ��ي��ِن

ب��ه ال��دن��ي��ا ه��زَّت ِم��ه��رج��اٍن ف��ي
ال��َم��ش��رُق ف��ي��ه واخ��ت��اَل أع��ط��اَف��ه��ا

وبَ��ن��اتُ��ُه ل��واِئ��ه ت��ح��َت ف��رع��وُن
ال��زَّورُق ال��س��ف��ي��ِن ع��ل��ى ب��ه��نَّ يَ��ج��ري

صداقها. لها ى سمَّ أي املرأة؛ الرجل أصدق من تُصَدق: 366

نة. السَّ الحول: 367
لبيبًا. صار أي ؛ لبَّ من : يلبُّ 368

معك. ُولِد َمن ب: الرتِّ 369
لها. وغنَّى ساقها اإلبل: حدا من يحدو، 370
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ال��َم��دى م��واك��بُ��ه��ا ب��َل��َغ��ت إذا ح��ت��ى
األس��بَ��ُق ال��ق��ض��اءُ ل��غ��اي��ت��ه وج��رى

ج��الل��ًة ال��ِم��ه��رج��اِن س��م��اءَ وك��س��ا
يَ��ب��رُق َص��ل��ٌت371 وْه��و ال��م��ن��ي��ة س��ي��ُف

س��ف��ي��ن��ٍة ك��لُّ ال��ي��مِّ ف��ي ��تَ��ت وت��ل��فَّ
وح��دَّق��وا ال��ج��م��وُع ب��ال��وادي وان��ث��اَل372

ون��ف��ي��س��ه��ا ب��ن��ف��س��ه��ا إل��ي��ك أل��َق��ت
ش��يِّ��ُق ح��واه��ا ش��يِّ��ق��ًة وأتَ��ت��َك

وح��ي��اتَ��ه��ا ح��ي��اءَه��ا ع��ل��ي��َك خ��ل��َع��ت
يُ��ن��َف��ُق ش��يءٌ ه��ذي��ن م��ن أأَع��زُّ

ال��ِف��دى واتَّ��ف��َق ال��ح��بُّ تَ��ن��اه��ى وإذا
أل��يَ��ُق ال��ض��ح��ي��ة ب��اِب ف��ي ف��ال��روُح

ِط��ي��ن��ٌة إال ��ف��ل��يُّ ال��سُّ ال��ع��ال��ُم م��ا
وتَ��غ��ِس��ُق374 تُ��ض��يءُ ف��ي��ه أزل��ي��ٌة373

خ��م��ي��رٌة ال��ع��م��ي��ِم ل��ل��خ��ص��ِب ف��ي��ه ه��ي
ويَ��ب��ثُ��ُق375 إل��ي��ه ح��م��َل��ت ب��م��ا يَ��ن��َدى

َم��وض��ٌع ل��ل��زي��ادة ف��ي��ه��ا ك��ان م��ا
ي��ت��ط��رَُّق ال ال��ن��ق��ُص ِح��م��اه��ا وإل��ى

ال��ثَّ��رى تَ��ن��ت��ظ��ُم األرِض ف��ي ُم��ن��ب��ثَّ��ٌة
وتَ��ع��َل��ُق ال��س��م��اءِ ف��ي ��ا م��مَّ وت��ن��اُل

ِض��دُّه��ا وم��ن��ه��ا ل��ن��ا ال��ح��ي��اُة م��ن��ه��ا
نُ��خ��َل��ُق وم��ن��ه��ا ل��ه��ا ن��ع��ُوُد أب��ًدا

املايض. الصقيل السيف لت: الصَّ 371
. انصبَّ أي انثال: 372
الِقدم. األزل أزلية: 373

تُظِلم. تغسق: 374

ه. وشقَّ خرقه كذا: موضع السيل بثق من يبثق، 375
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وَح��بُّ��ُه ي��ط��ي��ُب ُس��ن��ب��لُ��ه وال��زَّرُع
يُ��ف��َل��ُق وه��ذا ذا ف��ي��خ��رج م��ن��ه��ا

ُم��ط��نَّ��ٌب ف��ْه��و ال��ن��ح��ِل ب��ي��َت وت��ش��دُّ
ُق ُم��روَّ ف��ْه��و ال��ن��م��ِل ب��ي��َت وت��م��دُّ

ج��وائ��ًال ال��ح��ي��اة ُق��وى ب��ي��ن وت��ظ��لُّ
تُ��م��َح��ُق376 ال دوائ��ًال ت��س��ت��ق��رُّ ال

وُروُح��ُه ال��ق��دي��ِر ال��ل��ه ِك��ل��م��ُة ه��ي
ال��ُم��س��ت��غ��ِل��ُق وس��رُّه ال��ك��ائ��ن��ات ف��ي

إذا َم��ظ��ه��ُره��ا وال��ق��م��َري��ن ال��ن��ج��م ف��ي
تَ��خ��ُف��ُق وس��اع��َة ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ط��ل��َع��ت

َرت ك��وَّ ��ا م��مَّ وال��ص��خ��راُت 377 وال��ذَّرُّ
وال��ِخ��رنِ��ُق378 َرت ص��وَّ م��م��ا وال��ف��ي��ُل

ف��ألَّ��ه��وا األول��ي��ن ع��ق��وَل ف��ت��نَ��ت
ويَ��خ��ُرُق ي��ُروُع م��ا ش��يءٍ ك��لِّ م��ن

خ��ال��ًق��ا وظ��نُّ��وا ل��م��خ��ل��وٍق س��َج��دوا
ويَ��ف��ُرُق ال��ظ��الم ف��ي يُ��م��يِّ��ُز ذا َم��ن

ك��لُّ��ه��ا ال��رع��ي��ُة «آب��ي��َس» ب دان��ت
يَ��ع��زُق َم��ن أو األرَض ي��س��ت��غ��لُّ َم��ن

ك��م��ا ي��م��ش��ي ب��ه ال��َم��رع��ى م��ن ج��اءوا
وتَ��رش��ُق ال��َم��ه��اُة وتَ��ل��ت��ف��ُت ت��م��ش��ي

ج��ب��ي��نَ��ُه زاَن ال��ل��ي��ل ك��ج��ن��ِح داٍج
أش��َرُق379 األِه��لَّ��ِة م��ن ع��ل��ي��ه َوَض��ٌح

أهلكه. محقه: من تُمحق، 376

ذرَّة. الواحدة الهواء، يف املنبعث الهباء : الذرُّ 377
األرنب. من الفتيُّ الخرنق: 378

القوائم. يف التحجيل والوضح: الُغرَّة، الوضح: 379
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ج��الِل��ِه وْش��ُي ��اُج ال��وهَّ ال��ع��س��ج��ُد380
وال��زَّنْ��ب��ُق381 ��ه ُخ��فِّ َم��وط��ئُ وال��ورُد

ع��ب��ادٍة ُط��وِل ب��ع��َد ال��ع��ج��ائ��ِب وم��ن
ف��يُ��غ��َرُق ال��ُخ��ل��وِد ح��وَض ب��ه يُ��ؤت��ى

أم ال��ع��ه��َد أض��اع��وا ه��ل ِش��ع��رَي ل��ي��ت ي��ا
وأش��ف��ق��وا ع��ل��ي��ه ال��دن��ي��ا م��ن َح��ِذروا

أخ��الق��ه��م ف��ي ال��دِّي��ن وق��اُر ق��وٌم
ي��ت��خ��لَّ��ُق أو يَ��ع��ت��اد م��ا وال��ش��ع��ُب

ل��ه��م آل��ه��ًة ��ت��ِر ال��سِّ خ��ل��َف ي��دُع��ون
وت��أبَّ��ق��وا382 ج��الل��ًة ال��نَّ��ِديَّ َم��ل��ئ��وا

ُم��ب��ِل��ٌغ ه��ذا ال��ُك��ه��اَن واس��ت��ح��َج��ب��وا383
ُم��ص��دُِّق وذاك ب��ه ي��ه��ت��ف��ون م��ا

أل��ف��اُظ��ه��م ج��َرت إذا يُ��س��أل��ون ال
األذَل��ُق ال��ل��س��اُن ل��ل��ح��ج��ِر أي��ن ِم��ن

ب��ه��ي��م��ٌة ال��غ��ي��وَب ت��خ��ت��رُق ك��ي��ف أو
ويَ��ط��ُرُق األم��ور م��ن ي��نُ��وب ف��ي��م��ا

ح��ِس��ب��تَ��ه��م ال��ق��ب��وَر ��وا َح��جُّ ُه��ُم وإذا
األي��نُ��ُق385 تَ��رام��ى ب��ه��م «ال��ع��ت��ي��ِق»384 وْف��َد

أم��اَم��ه��م 386 ب��ال��ه��ديِّ «ِط��ي��ب��َة» ي��أت��ون
ويُ��ط��بِّ��ُق وال��ُق��رى ال��م��دائ��َن ي��غ��ش��ى

الذهب. العسجد: 380
الرائحة. طيِّب زهٌر له نبات الزنبق: 381

النادي. : النديُّ 382
البواب. أي الحاجب؛ خطة وهي الحجابة، ولَّوهم أي الُكهان: استحجبوا 383

الكعبة. العتيق: 384
ناقة. جمع األينُق: 385

هدية. واحدتها الَهدي، جمع هو وقيل النََّعم، من الحرم إىل يُهدى ما : الهديُّ 386
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ُم��ح��َدٌج387 ال��زواح��ِل م��ش��دوُد ف��ال��بَ��رُّ
��ُق ُم��وسَّ ��راِع ال��شِّ م��م��دوُد وال��ب��ح��ُر

ال��ع��ص��ا ب��ه��ي��ك��ِل��ه��ا أل��َق��وا إذا ح��ت��ى
��دَّق��وا واصَّ وق��رَّب��وا ال��ن��ذوَر ��وا وفُّ

ك��أن��ه��ا ب��ال��ح��ج��ي��ج زوارُق وج��َرت
تَ��م��ُرُق388 س��ه��اٌم أو تَ��داف��ُع ُرْق��ٌط

ل��ش��اط��ٍئ ال��ح��ي��اُة ف��ي��ه ش��اط��ٍئ م��ن
وِم��رف��ُق389 ل��ل��س��اب��ق��ي��ن َم��ض��ج��ٌع ه��و

واس��ت��وى ف��ي��ه ال��ش��م��ِس غ��روَب غ��َرب��وا
وبَ��ي��دُق391 ال��ت��راِب ف��ي 390 وُرخٌّ ش��اٌه

ك��أن��ه��ا ال��ف��ض��اءِ ع��ل��ى ال��ق��ب��وُر ح��ي��ث
ال��دَّي��س��ُق392 ال��س��راُب أو ال��س��ح��اِب ِق��َط��ُع

َس��نً��ا ول��ه َج��ول��ٌة ف��ي��ه ل��ل��ح��قِّ
يَ��ت��ف��لَّ��ُق ج��نَ��ب��اِت��ه��ا م��ن ك��ال��ص��ب��ِح

ك��رام��ًة ال��م��ل��وُك ف��م��ش��ى ب��ه��ا ن��زل��وا
وال��ُم��م��ِل��ُق393 ب��م��اِل��ه ال��ُم��ِدلُّ وج��ث��ا

ف��ك��أن��م��ا ع��َرص��اتُ��ه��ا ب��ه��م ض��اق��ت
ال��َف��ي��َه��ُق394 ال��ف��الُة ودائ��َع��ه��ا ردَّت

قها. ووسَّ شدَّها األحمال: حدج من ُمحَدج، 387

الحية. وهي رقطاء، واحدتها رقط: 388

املتكأ. امِلرفق: 389
بها. يُلعب شطرنج قطعة : خُّ الرُّ 390
بها. يُلعب شطرنج قطعة البيدق: 391

ويُيضء. يُنري يشء كل عىل كذلك ويُطَلق أيًضا، للرساب اسم وهو وترقرقه، الرساب بياض الديسق: 392
الفقري. امُلمِلق: 393

يشء. كل من الواسع الفيهق: 394
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ب��ه��ا وال��م��وت��ى األح��ي��اءُ وتَ��ن��اَدم
ي��ت��ف��رَّق��وا ل��م ال��ده��ر ف��ي ف��ك��أن��ه��م

∗∗∗
ث��اب��ٌت ص��ع��ي��ِدَك ف��ي ال��ح��ض��ارِة أص��ُل

ُم��خ��لَّ��ُق395 ع��ل��ي��ك َح��س��ٌن ونَ��ب��اتُ��ه��ا
ت��رع��رَع��ت ث��م ال��َم��ه��َد ف��ك��ن��َت ُولِ��َدت

ال��ُم��ش��ِف��ُق ال��َح��ِف��يُّ م��ن��َك ف��أظ��لَّ��ه��ا
م��أث��وُره��ا ح��ك��م��ًة دي��اَرك م��ألْت

ُم��ن��بَّ��ُق396 ال��ك��ري��ِم وال��بَ��ْردي ال��ص��خ��ِر ف��ي
ال��ذُّرا ب��اذخ��َة ال��ع��ل��ِم ب��ي��وَت وب��نَ��ت

وُم��ش��رُِّق ُم��غ��رٌِّب ل��ه��نَّ ي��س��ع��ى
ف��ض��ائ��ًال ف��ك��ان ِدي��نً��ا واس��ت��ح��دثَ��ت

ويَ��ش��َه��ُق397 ي��ُط��وُل أخ��الٍق وِب��ن��اءَ
ب��ع��َدُه ِدي��ٍن ل��ك��لِّ ال��س��ب��ي��َل م��َه��َد

تُ��ف��تَ��ُق398 ب��أخ��رى ريَّ��اه ك��ال��ِم��س��ِك
ص��اِل��ًح��ا وي��رف��ُع ِب��رٍّ إل��ى ي��دع��و

ُم��خ��ِل��ُق ل��ل��م��روءِة ه��و م��ا ويَ��ع��اُف
ُع��لِّ��م��وا م��ا أس��راِره م��ن ل��ل��ن��اس

أع��َم��ُق ه��و م��ا ال��ك��ه��ن��وِت ول��ُش��ع��ب��ِة
ال��ُع��ال ل��ألق��ان��ي��م399 م��ح��لٌّ ف��ي��ه

ت��ع��لُّ��ُق ف��ي��ه ال��ت��وح��ي��ِد ول��ج��ام��ِع

متطيب. ُمخلَّق: 395

مسطَّر. منبَّق: 396

ارتفع. الجبل: شهق من يشهق، 397

عليه. يُدخله بيشء رائحته استخرج بغريه: املسك فتق من تُفتَق، 398

والشخص. األصل وهو أقنوم، جمع األقانيم: 399
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ج��الل��ٌة ت��زال ال م��وس��ى ت��اب��وُت
تُ��ن��َش��ُق400 وريَّ��ا ل��ه ع��ل��ي��ك ت��ب��دو

ل��واؤه ي��زال ال ي��وس��َف وج��م��اُل
يُ��رنَّ��ُق401 ال��ج��الِل أُف��ِق ف��ي ح��ْوَل��ي��ك

ت��وب��ٍة رس��ائ��ُل إخ��وت��ه ودم��وُع
��ُق ُم��ن��مَّ ب��ش��اط��ئَ��ي��ك م��س��ط��وُره��نَّ

ي��َزل ل��م زرِع��ك ف��وَق م��ري��َم وص��الُة
ويَ��س��ُم��ُق402 ال��ن��ب��اُت ل��ذك��راه��ا ي��زك��و

ط��اه��ًرا روًح��ا ع��ل��ي��ك ال��م��س��ي��ِح وُخ��ط��ى
ال��َغ��ي��دُق403 وال��ن��ع��ي��ُم ربِّ��ك ب��رك��اُت

ِدي��نُ��ُه ع��ن��دك «ال��ف��اروِق»404 وودائ��ُع
وال��م��ن��ط��ُق وب��ي��انُ��ه ول��واؤه

ال��ه��دى م��ن ي��ح��م��ل��ون ال��ص��ح��اب��َة ب��ع��ث
وي��ف��ت��ُق ال��ع��ق��وَل يُ��ح��ِي��ي م��ا وال��ح��قِّ

َرزَدٌق405 ال��م��الئ��ك م��ن ال��ف��ت��وح ف��ت��ُح
َرزَدُق ب��دٍر» «أص��ح��اِب وم��ن ف��ي��ه

ب��ال��ق��ن��ا ال��ك��ن��ان��َة ل��ل��ه ي��ب��ن��ون
��ُق ُم��وفِّ ال��ِب��ن��اءِ ح��وِل م��ن وال��ل��ه

ح��س��اَم��ه��م أن ب��يْ��َد خ��ي��ٍل أح��الُس406
ُم��ق��َل��ُق ال��ح��وادِث ح��ذِر م��ن ��ل��م ال��سِّ ف��ي

تَُشمُّ. تُنَشق: 400

ويتحرَّك. يخفق يرنق: 401

وعال. طال أي النبات سمق يسمق: 402

َكثُر. املطر: غيدق من الغيدق، 403
الخطاب. بن عمر الفاروق: 404
الناس. من الصف الرزدق: 405

ظهورها. مالزمون أي خيل: أحالس 406
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ج��ي��َش��ه��م ويُ��ن��ِج��ُد ل��ه��م ال��ب��الُد تُ��ط��وى
ُم��وِرُق407 غ��اٍز األخ��الِق م��ن ج��ي��ٌش

س��ي��ُف��ه��م أُغ��ِم��َد وف��ي��ه ُس��لَّ ال��ح��قِّ ف��ي
يَ��ف��َرُق408 ال��َج��ه��ال��ِة م��ن ال��ك��ري��م س��ي��ُف

وْق��َع��ُه ن يُ��ه��وِّ ال ب��غ��ٌي وال��ف��ت��ُح
��ُق ال��ُم��ت��رفِّ ح��س��اُم��ه ال��ع��ف��ي��ُف إال

ح��ائ��ًط��ا إال «ال��ف��س��ط��اُط» ك��ان��ت م��ا
وال��ُم��رَه��ُق ل��رك��ِن��ه ال��ض��ع��ي��ُف ي��أوي

ال��ك��رى ط��ل��ِب ف��ي ال��ط��ي��ُر ت��ل��وذُ وب��ه
ُم��ؤرَُّق م��ن��ه وْه��و «ق��ي��ص��ُر» وي��ب��ي��ُت

��ٌب410 ُم��ع��صَّ ال��ح��ص��ي��ِر ُش��َط��ِب409 ع��ل��ى «ع��م��ٌرو»
ُق ُم��ط��وَّ ال��ع��ل��يِّ ال��ل��ِه ب��ق��الدِة

ص��ل��وات��ه ف��ي «ال��ح��اخ��اُم» ل��ه ي��دع��و
ال��بَ��ط��َرُق ع��ي��س��ى ف��ي��ه وي��س��أل «م��وس��ى»

«ال��ه��دى» ن��ع��َت م��ا ب��ِط��ي��ِب أن��ت ِن��ي��ُل ي��ا
أخ��َل��ُق أح��َرى «ال��ت��وراِة» وب��م��دح��ِة

ح��اَزه��م خ��ْل��ٌق ال��ح��م��َد يُ��ه��ِدي وإل��ي��ك
��ُق411 ُم��رهَّ ال��ده��وِر َم��رِّ ع��ل��ى ك��نَ��ٌف

«ح��ات��ٍم» ك��س��اح��ِة أو «ك��َم��ع��ٍن» ك��نَ��ٌف
يَ��ط��ُرُق وَخ��ل��ٌق يُ��ودِّع��ه َخ��ل��ٌق

غانم. بمعنى هنا هو ُموِرق: 407

يَحذر. يفرق: 408

النخل. جريد من الرطب األخرض السعف َطب: الشُّ 409
ج. متوَّ ب: معصَّ 410

كثريًا. واألضياف الناس يغشاه من ق: املرهَّ 411
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ال��نُّ��ه��ى م��ص��ون��اِت م��ن تُ��ج��ل��ى وع��ل��ي��ك
ال��ُم��ه��َرُق412 ِخ��دُره��نَّ ع��رائ��ُس ُخ��وٌد

ُم��ن��ظَّ��ٌم 413 َل��بَّ��ات��ه��نَّ ف��ي رُّ ال��دُّ
ُم��رق��َرُق ح��ب��راِت��ه��نَّ ف��ي وال��طِّ��ي��ُب

ت��ك��لُّ��ٌف ف��ي��ه ل��ي��س م��دٌح ف��ي��ك ل��ي
ت��م��لُّ��ُق ف��ي��ه ل��ي��س ُح��بٌّ أم��اله

أف��ُرٌخ ل��ك ال��ه��وى ��ل��ن��ا يُ��ح��مِّ ��ا م��مَّ
تُ��رَزُق ع��ن��دك وْه��ي ع��ن��ه��ا س��ن��ط��ي��ر

ق��ل��وبُ��ن��ا ال��ت��راِب ف��ي إل��ي��ه��م ت��ه��ُف��و
تَ��خ��ف��ُق ِع��رٍق ب��غ��ي��ِر ف��ي��ه وت��ك��اد

ج��الل��ه ج��لَّ وال��ل��ُه ل��ه��م تُ��رج��ى
وأرَف��ُق أبَ��رُّ ب��ه��م وم��ن��ك م��نَّ��ا

اس��تُ��وِدع��تَ��ه��ا ال��ت��ي ودائ��َع��ك ف��اح��ف��ظ
األص��َدُق اؤتُ��م��ن��َت إذا ال��وف��يُّ أن��ت

ق��ي��ام��ٌة وال��س��م��اءِ ي��وٌم ل��ألرِض
تُ��ح��لِّ��ُق414 غ��داَة «ال��وادي» وق��ي��ام��ُة

دمشق نكبة

سنة يناير يف األزبكية وحديقة بتياترو سوريا منكوبي إلعانة أُقيَمت حفلة يف (ِقيَلت
١٩٢٦م.)

دم��ش��ُق ي��ا يُ��ك��ف��َك��ُف ال ودم��ٌع أرقُّ «بَ��َرَدى»415 َص��ب��ا م��ن س��الٌم

الصحيفة. امُلهَرق: 412
النحر. وهي لبَّة، واحدتها لبَّاتهن: 413

. وجفَّ لبنها ارتفع إذا اإلبل حلَّقت من ، تجفُّ تحلِّق: 414

دمشق. نهر بََرَدى: 415
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ي��ِدقُّ وص��ٍف ع��ن 416 ال��رُّزءِ ج��الُل وال��ق��واف��ي ال��يَ��راع��ِة وم��ع��ذرُة
وخ��ْف��ُق417 أب��ًدا ��ٌت ت��ل��فُّ إل��ي��ِك ل��ق��ل��ب��ي خ��واط��ِره��ا ع��ن وذك��رى
ُع��ْم��ُق ال��ق��ل��ِب ف��ي ل��ه��ا ِج��راح��اٌت ال��ل��ي��ال��ي ب��ه رَم��ت��ِك ��ا م��مَّ وب��ي
َط��ْل��ُق ال��ق��َس��م��اِت ض��اح��ُك ووج��ُه��ك ائ��ت��الٌق418 ل��ه واألص��ي��ُل دخ��ل��تُ��ِك
وُوْرُق419 أوراٌق ُرب��اك وِم��لءُ ت��ج��ري األن��ه��اُر ِج��ن��اِن��ك وت��ح��ت
وَس��بْ��ُق غ��اي��اٌت ال��ف��ض��ِل ف��ي ل��ه��م ِص��ب��اٌح ُغ��رٌّ ِف��ت��ي��ٌة وح��ول��ي
ُش��ْدُق422 ُخ��ط��ب��اءُ أع��ط��اِف��ه��م وف��ي لُ��ْس��ٌن421 ش��ع��راءُ َل��َه��واِت��ه��م420 ع��ل��ى
َخ��ل��ُق يَ��روي��ه م��ح��لَّ��ٍة ب��ك��لِّ ل��ش��ع��ٍر ف��اع��ج��ْب ق��ص��ائ��دي ُرواُة
424 ال��م��دقُّ واض��ط��رَم423 األُْس��ِد أُن��وُف ت��ل��ظَّ��ت ح��ت��ى إب��اءه��م غ��َم��زُت
ِع��ت��ُق426 ف��ي��ه أُم��يَّ��َة م��ن أب��يٍّ ُح��رٍّ ك��لُّ ال��ش��ك��ي��م��ِة425 م��ن وض��جَّ

∗∗∗
427 ي��ش��قُّ ب��م��ا ال��ول��يِّ س��م��ِع ع��ل��ى ت��وال��ت أن��ب��اءً ال��ل��ُه ل��ح��اه��ا
ب��ْرُق429 اآلف��اِق إل��ى ويُ��ج��ِم��لُ��ه��ا ب��ري��ٌد ال��دن��ي��ا إل��ى ��ل��ه��ا428 يُ��ف��صِّ
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ِص��دُق وْه��ي ال��خ��راف��ِة م��ن تُ��خ��اُل ف��ي��ه��ا األح��داِث430 ل��روع��ِة ت��ك��اُد
وح��رُق ت��ل��ٌف أص��اب��ه��ا وِق��ي��َل ُدكَّ��ت ال��ت��اري��خ م��ع��ال��ُم وِق��ي��َل
تُ��َع��قُّ ال األُب��وَِّة وُم��رِض��ع��ُة ِظ��ئ��ًرا431 ل��إلس��الم دم��ش��ُق أل��س��ِت
ف��ْرُق م��ن��ه ب��أزيَ��َن يُ��وَس��م ول��م ��ل يُ��ج��مَّ ل��م ت��اُج��ك ال��دي��ِن ص��الُح
ِع��رُق432 ال��ُع��ل��ويِّ َس��رِح��ِك م��ن ل��ه��ا ط��ال��ت األرِض ف��ي ح��ض��ارٍة وك��لُّ
433 َرقُّ ال��ت��اري��خ ُح��ل��ى م��ن وأرُض��ِك ِك��ت��اٌب ال��م��اض��ي ُح��ل��ى م��ن س��م��اؤِك
يُ��َش��قُّ ال ح��ض��ارتَ��ي��ه غ��ب��اُر وُم��ْل��ًك��ا ال��ك��ب��رى ال��دول��َة ب��نَ��ي��ِت
تُ��َدقُّ ب��أن��دل��ٍس ب��ش��ائ��ُره وُع��رٌس أع��الٌم ب��ال��ش��اِم ل��ه

∗∗∗
أَح��قُّ دَرَس��ت أن��ه��ا أح��قٌّ ده��اه��ا م��ا ويْ��َح��ك ال��ُخ��ل��ِد ِرب��اُع
نَ��ْس��ُق ك��أم��ِس ل��ن��ع��ي��ِم��ه��نَّ وه��ل ��داٌت434 ُم��ن��ضَّ ال��ِج��ن��اِن ُغ��َرُف وه��ل
تُ��َش��قُّ وأس��ت��اٍر ُم��ه��تَّ��ك��ٍة ِح��ج��اٍل م��ن ال��م��ق��اص��ِر436 ُدم��ى435 وأي��ن
تُ��َزقُّ أف��راٌخ األيْ��ِك وخ��ل��َف ن��اٌر األيْ��ِك ن��واح��ي وف��ي ب��َرزَن
ُط��ْرُق ل��ل��م��وت دون��ه م��ن أتَ��ت ط��ري��ٍق م��ن ال��س��الم��َة ُرْم��َن إذا
وص��ع��ُق خ��ط��ٌف س��م��ائ��ه وراءَ وال��م��ن��اي��ا ل��ل��ق��ذائ��ِف ب��َل��ي��ٍل
أُْف��ُق واس��ودَّ ج��ن��ب��اِت��ه ع��ل��ى أُْف��ٌق اح��م��رَّ ال��ح��دي��ُد ع��ص��َف إذا
َف��ْرُق وال��ص��خ��ِر ف��ؤاِده أبَ��ي��َن وْه��ٍن437 ب��ع��َد ِغ��ي��َدك راَع َم��ن َس��ِل��ي
تَ��ِرقُّ ال ك��ال��ح��ج��ارِة ق��ل��وٌب أالن��وا وإن ول��ل��ُم��س��ت��ع��ِم��ري��ن

املصائب. األحداث: 430
امُلرِضعة. الظرئ: 431
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وح��م��ُق َص��َل��ٌف ب��ه ح��رٍب أخ��و ف��رن��س��ا ورم��ى ب��َط��ي��ِش��ه رم��اِك
��وا وش��قُّ خ��رج��وا ع��ص��اب��ٌة ي��ق��ول ح��قٍّ ُط��الُب ج��اءه م��ا إذا
وح��قُّ ن��وٌر أن��ه وت��ع��َل��م ف��رن��س��ا ت��ع��رف��ه ال��ثُّ��واِر دُم
رزُق438 وف��ي��ه ال��س��م��اءِ ك��ُم��ن��ه��لِّ ح��ي��اٌة ف��ي��ه أرِض��ه��ا ف��ي ج��رى
ِل��يَ��ب��ق��وا ق��وِم��ه��ُم دوَن وزال��وا ِل��تَ��ح��ي��ا ِف��ت��ي��تُ��ه��ا م��اَت ب��الٌد
439 تُ��س��ت��َرقُّ ق��ن��اه��ا ع��ل��ى ف��ك��ي��ف َق��ن��اه��ا ع��ل��ى ال��ش��ع��وُب وُح��رَِّرت
أل��ُق��وا األح��الَم ع��ن��ك��م وأل��ُق��وا األم��ان��ي اطَّ��ِرح��وا س��وري��َة ب��ن��ي
440 ِرقُّ وْه��ي اإلم��ارِة ب��أل��ق��اِب تُ��َغ��رُّوا أن ال��س��ي��اس��ة ِخ��دَِع ف��ِم��ن
ُع��نْ��ُق ال��م��ص��ل��وب م��ن م��ال��ت ك��م��ا ذل��ي��ٍل م��ن ل��ك ب��دا َص��يَ��ٍد441 وك��م
ف��تْ��ُق ل��ُم��خ��ت��ِل��ف��ي��ن ي��م��ض��ي وال ت��م��ض��ي ث��م ت��ح��دُث ال��ُم��ل��ِك ُف��ت��وُق
ش��رُق ال��ه��مِّ ف��ي ك��لُّ��ن��ا ول��ك��ْن داًرا م��خ��ت��ل��ف��ون ون��ح��ن ن��َص��ح��ُت
ونُ��ْط��ُق م��خ��ت��ل��ٍف غ��ي��ُر ب��ي��اٌن ب��الٌد اخ��ت��ل��َف��ت إذا وي��ج��م��ُع��ن��ا
ف��اش��ُق��وا ال��ده��ر ن��ع��ي��َم ُرم��تُ��م ف��إن ح��ي��اٍة أو م��وٍت ب��ي��َن وَق��ف��تُ��م
ُم��س��ت��ِح��قُّ وَدي��ٌن س��ل��َف��ت ي��ٌد ُح��رٍّ ك��لِّ دِم ف��ي ول��ألوط��اِن
ويَ��س��ُق��وا يُ��س��َق��وا ل��م األح��راُر إذا ب��ال��م��ن��اي��ا ويَ��ش��رُب يَ��س��ق��ي وَم��ن
يُ��ِح��قُّ وال ال��ح��ق��وَق يُ��دن��ي وال ك��ال��ض��ح��اي��ا ال��م��م��ال��َك ي��ب��ن��ي وال
وِع��ت��ُق442 ل��ه��ُم ِف��ًدى األس��رى وف��ي ح��ي��اٌة ألج��ي��اٍل ال��ق��ت��ل��ى ف��ف��ي
يُ��َدقُّ ُم��ض��رَّج��ٍة ي��ٍد ب��ك��لِّ ب��اٌب ال��ح��م��راءِ ول��ل��ح��ري��ِة
ِدم��ش��ُق أوَّلُ��ه ال��ش��رِق وع��زُّ دم��ش��ٍق ب��ن��ي ال��ج��الِل ذو ج��زاك��م
ح��قُّ أخ��ي��ه ب��ن��ص��ِر أٍخ وك��لُّ أخ��اك��م ِم��ح��ن��ِت��ه ي��وَم ن��ص��رتُ��م
��وا يَ��س��ت��ح��قُّ ل��م ب��م��ا أُِخ��ذوا وإن ش��رٍّ َق��ِب��ي��َل443 ال��دُّروُز ك��ان وم��ا

قطره. أي السماء: ُمنهلُّ 438

تُستعبَد. : تُسرتقُّ 439

العبودية. الرِّق: 440
للكرب. يرضب وهو العنق َميل يَد: الصَّ 441

الحرية. العتق: 442
العشرية. وهي قبيلة، جمع الَقِبيل: 443
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��وا ورقُّ خ��ُش��ن��وا ��ف��ا ال��صَّ ك��ي��ن��ب��وِع ض��ي��ٍف وُق��راُة ذادٌة444 ول��ك��ْن
بُ��ْل��ُق ال��ُج��وِن ال��س��ح��اِب ف��ي م��وارُد ِش��ع��اٌف ل��ه أَش��مُّ ج��ب��ٌل ل��ه��م
ورش��ُق غ��اي��ِت��ه دوَن ِن��ض��اٌل ِش��ب��ٍل ول��ك��لِّ َل��بُ��وءٍة ل��ك��لِّ
وُخ��ْل��ُق ش��رٌف ِج��ه��اِت��ه ف��ك��لُّ ش��ي��ئً��ا ف��ي��ه ال��س��َم��وءِل445 م��ن ك��أن

وىلَّ رمضان

غالب.) باشا عثمان املرحوم بقلم الطان جريدة ترجمتها قوَسني بني التي (األبيات

ُم��ش��ت��اِق إل��ى ت��س��ع��ى ُم��ش��ت��اق��ًة س��اق��ي ي��ا ه��اِت��ه��ا ولَّ��ى رم��ض��اُن
ِق ال��خ��الَّ ط��اع��ِة ف��ي وأَق��لَّ��ه ِف��ه��ا أُالَّ ع��ل��ى أك��ثَ��َره ك��ان م��ا
بَ��واق��ي ال��ذن��وب م��ن ثَ��مَّ ك��ان إن ج��م��ي��ِع��ه��ا ال��ذُّن��وِب ��اُر غ��فَّ ال��ل��ُه
ب��اإلط��الِق ال��ع��ي��ُد َم��نَّ وال��ي��وَم ط��اع��ٍة س��ج��ي��نَ��ي ُك��نَّ��ا ق��د ب��األم��س
األع��راِق ك��ري��م��َة ال��ُك��روِم ب��ن��ُت ت��َزل ول��م ال��س��رور م��ن إل��يَّ ض��ِح��َك��ت
��اِق446 ��فَّ ال��صَّ ل��ص��ي��ح��ِة نُ��راَع ح��ت��ى ع��واق��ٍب ذاِت غ��ي��َر اس��ِق��ِن��ي��ه��ا ه��اِت
واألح��داِق تُ��داُر وْج��ن��تَ��ي��ك م��ن ك��أن��م��ا ��ع��اِع ال��شُّ ُم��س��لَّ��ط��َة ِص��رًف��ا
ب��م��ذاِق م��ل��ي��ح��ٍة ك��لُّ ك��ال��ِغ��ي��د ك��ري��َم��ه��ا إن ص��ف��راءَ أو ح��م��راءَ
��اِق ال��ُع��شَّ دُم ق��اس��ي ي��ا يَ��ك��ف��ي��ك تُ��ري��ُق��ُه ال��زك��يِّ دِم��ه��ا م��ن وَح��ذاِر
ِده��اِق ال��ه��م��وم ف��ي ب��ك��أٍس أُس��َق��ى إن��ن��ي ِده��اًق��ا447 إال تَ��س��ِق��ن��ي ال
ِن��ف��اِق غ��ي��َر ي��ح��ِو ل��م ع��اَل��ٍم ِم��ن ُم��خ��ِرج��ي ال��ُم��دام��ِة س��ل��ط��اَن ف��ل��ع��لَّ
إش��ف��اِق» وم��ن وْج��ٍد م��ن وب��ك��ي��ُت ال��َم��ال ع��ي��ِد ف��ي ع��ل��ي��َك أِس��ف��ُت «وط��ن��ي

الحامي. وهو ذائد، جمع الذادة: 444
مطلعها: التي القصيدة صاحب اليهودي، عادياء بن السموءل هو السموءل: 445

جميُل يرتديه رداءٍ فكلُّ ِعرضه اللؤم من يَدنس لم املرء إذا

الديك. اق: فَّ الصَّ 446
املمتلئة. الكئوس: من الدِّهاق 447
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األخ��الِق» م��ن راوي��ٍة ��اءَ ش��مَّ ب��أُم��ٍة أراك ح��ت��ى ل��ي ع��ي��َد «ال
خ��َالِق» ب��غ��ي��ر خ��َل��ٍف ف��ي وب��ِق��ي��ُت ألم��ره��م ال��ج��ام��ع��ون ال��ك��راُم «ذه��ب
راق��ي» ال��ح��ض��ارة ف��ي ش��ع��ٌب وي��ق��ال خ��اذًال ل��ب��ع��ٍض ب��ع��ُض��ه��ُم «أيَ��ظ��لُّ
ِش��ق��اِق» ُدع��اَة ب��ه��ا ال��ُه��داَة ج��ع��َل ال��ُق��رى إش��ق��اءَ ال��ل��ُه أراد «وإذا

∗∗∗
اآلف��اِق ع��ل��ى ُح��ًل��ى ��ع��وَد ال��سُّ ن��ثَ��َر م��ح��م��ٍد اب��َن ي��ا ي��َدي��َك ب��ي��َن ال��ع��ي��ُد
تَ��الِق ال��زم��اَن ي��ف��وتَ��ك��م��ا أال وي��رت��ج��ي راح��تَ��ي��َك يُ��ق��بِّ��ل وأت��ى
إش��راِق وم��ن يُ��ْم��ٍن م��ن ف��ازداَد ��ن��ا وال��سَّ وج��ه��ك ب��ُس��ع��وِد ق��ابَ��ل��تَ��ه
األرزاِق ول��ي��ل��ُة ال��ف��ق��ي��ِر ع��ي��ُد يَ��زي��نُ��ُه ال��س��ع��ي��ِد ب��ط��ال��ِع��ه ْ ف��اه��ن��أ
إن��ف��اِق وع��ن ص��وٍم ع��ن َج��زَل��ي��ِن ُص��ب��َح��ي��ه��م��ا ف��ي األج��راِن448 ُل ي��ت��ن��زَّ
واإلم��الِق449 ال��ب��ؤِس ِق��ت��اَل إالَّ س��رائ��ري ال��ق��ت��اِل ع��ن أُِج��لُّ إن��ي
ال��تِّ��ري��اِق450 أن��َج��َع ال��ت��ع��اوَن وأرى ك��ث��ي��رًة ال��ع��اَل��م��ي��ن ُس��م��وَم وأرى
ال��م��ي��ث��اِق َل��ئ��ي��م��ُة ت��ع��قُّ ُدن��ي��ا ف��وَق��ه��م واس��ت��ب��دَّت بَ��ِن��ي��ه��ا ق��َس��َم��ت
َغ��ي��داِق451 ِب��واب��ٍل راح��تَ��ي��ك م��ن ك��ي��َده��ا وض��لَّ��ل أت��ع��بَ��ه��ا وال��ل��ُه
األرم��اِق452 ف��ي األن��ف��اَس ويُ��س��اِع��ُد ال��ورى م��ن ال��ي��ائ��س��ي��ن ِج��راَح ي��أُس��و
«بُ��راِق» ب وب��َل��غ��تَ��ه ب��س��واب��ٍق ل��ه ج��َروا ح��ي��ن ال��َم��ج��َد ال��ك��راُم ب��َل��َغ
ِب��َل��ح��اِق ل��ه��م وَم��ن ل��ل��ن��ج��وِم َم��ن وتَ��راَك��ض��وا ��ه��ا ال��سُّ ف��ي ُغ��ب��اَرك ورأوا
ب��اِق خ��ي��ٍر ف��ك��لُّ بَ��ِق��ي��َت ف��إذا ل��ه��ا تَ��ب��ق��ى أن م��ص��َر ِط��ل��ب��ُة م��والَي
س��بَّ��اِق ُم��ت��ف��رٍِّد ش��اع��ٍر م��ن ُم��ه��نِّ��ٍئ ك��لَّ إل��ي��ك ال��ق��ري��ُض س��بَ��َق
األع��الِق453 أن��َف��َس والءك إال اق��ت��ن��ى وال ِرض��اَك إال ي��دَّخ��ْر ل��م

والصوم. الفطر زكاة أجر أي أجر؛ مثنَّى األجران: 448
افتقر. حتى ماله أنفق الرجل: أملق من اإلمالق، 449

السموم. يدفع مركَّب دواءٌ ياق: الرتِّ 450
العطيَّة. الكثري الخلق الواسع الجواد الكريم الغيدق: 451

الحياة. بقية وهو رمق، جمع األرماق: 452
يشء. كل من النفيس وهو عَلق، جمع األعالق: 453
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األع��م��اِق م��ن تَ��ه��ان��ي��ه��ا ب��ع��ثَ��ت ص��م��ي��ِم��ه��ا ِم��لءُ وأن��ت ال��ق��ل��وَب إن
إس��ح��اِق455 أب��ا ب��ه��ا ه��َززُت َك��ِل��م��ي وه��ذه ف��ي��ك 454« «ال��طَّ��ائ��يُّ ال��ف��ت��ى وأن��ا

ِمرص

كني: هول املسرت اإلنجليزي الكاتب إىل وليمة أعدَّ كان وقد قال

ال��خ��ل��ي��ِق األن��ي��ِق ب��ال��م��ن��ظ��ِر م��ص��َر ْر ص��وِّ ُر ال��م��ص��وِّ ال��ك��ات��ُب أيُّ��ه��ا
ال��ع��ت��ي��ِق ال��ك��ت��اِب ف��ي ال��ده��ِر ِع��ب��رَة ف��اق��رأ ال��ده��ِر رواي��ُة م��ص��ًرا إن
��دِّي��ِق»456 «ال��صِّ آي��َة ال��ده��ِر ِص��ب��ا ف��ي ع��ل��ي��ه ال��ق��ض��اءُ م��ثَّ��ل َم��ل��ع��ٌب
ِض��ي��ِق وق��ِت ف��ي «ال��بَ��تُ��وِل»459 واْل��ت��ج��اءَ ن��اًرا آنَ��َس «ال��ك��ل��ي��ِم»458 457 ��ح��اءَ وامِّ
«ال��ف��اروِق»460 ف ف��ال��ق��ي��ص��َري��ن نَ��ي��ِن» «ال��َق��ْر ف��ِذي «ك��س��رى» ف «ِم��ن��ا» وم��ن��اي��ا
رق��ي��ِق ال��زم��اِن م��ن ِس��ت��ٍر خ��ل��َف ت��وارت ول��ك��ْن تَ��ِب��ْد ل��م ُدَوٌل
ال��ط��ري��ِق ف��ي ِرك��ابُ��ك��م ق��ال��وا ح��ي��ن ُح��اله��ا وأب��َدت يَّ��نَ��ت ازَّ َرْوض��ت��ي
ال��ب��ط��ري��ِق ب��َزورِة ��روه��ا ب��شَّ «روم��ا» ع��ج��ائ��ِز م��ن ع��ذراءَ ِم��ث��َل
ب��ال��ت��ص��ف��ي��ِق ال��غ��ص��وُن ق��ابَ��ل��تْ��ه ع��ل��ي��ه��ا واألق��اح��ي461 ال��م��اءِ َض��ِح��ُك
ال��َم��ُش��وِق ُخ��ف��وَف َرْك��بَ��ي��ك��م��ا ن��ح��َو ��ت ف��خ��فَّ ف��ص��ًال وال��رب��ي��ُع ُزْرتَ��ه��ا
ال��ش��ق��ي��ِق462 خ��دِّ وف��وَق ِص��ي��انً��ا ال��غ��ضِّ ن��رج��ِس��ه��ا ع��ي��وِن ف��ي ف��ان��زال

الشاعر. الطائي تمام أبو الطائي: 454
باهلل. املعتصم إسحاق: أبو 455

السالم. عليه يوسف دِّيق: الصِّ 456
صعق. حاء: امِّ 457

السالم. عليه موىس الكليم: 458
السالم. عليها العذراء مريم البتول: 459

عنه. هللا ريض الخطاب بن عمر الفاروق: 460
صفراء. صغريٌة كتلٌة وسطه يف أبيض زهٌر له نباٌت وهو أقحوانة، جمع األقاحي: 461

زهر. الشقيق: 462
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األبيضاملتوسط البحر

ِش��راَع��ْك رف��َع��ت م��ا ال��ده��ِر ف��ي أيُّ��ه��ا ال��م��م��ال��ِك أيُّ
أض��اَع��ك َم��ن ُض��يِّ��َع ـ��َف��ح��اِت ��ـ وال��صَّ اآلث��اِر أب��ي��َض ي��ا
َم��ت��اَع��ك زاال م��ا ال��ع��ق��ِل ـ��َن ُح��ْس��ـ وإنَّ ال��ب��ي��اَن إنَّ
ُش��ع��اَع��ك ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ج��َل��وا ـ��ن ال��ذي��ـ تُ��ذكِّ��رن��ا أب��ًدا
ِق��الَع��ك وب��نَ��وا ُم��ت��ألِّ��ًق��ا ع��ال��يً��ا َم��ن��اَرك وب��نَ��وا
اب��ت��داَع��ك ك��ان ت��ح��كُّ��ًم��ا ِد ال��وج��و ف��ي ب��ك وت��ح��كَّ��م��وا
أط��اَع��ك ح��ك��م��ِت��ه ب��أه��ِل َم األن��ا ج��ئ��َت إذا ح��ت��ى
واص��ط��ن��اَع��ك ج��م��ي��َل��ك ي��ن��س��ى ك��أن��م��ا ع��قَّ وال��ي��وَم
اب��ت��الَع��ك ي��ن��وي ف��ال��َم��ال ِئ��َك م��ا ك��لَّ ف��َدي��تُ��ك ف��ابْ��ل��ع

١٩٠١م: سنة بباريس املعرض يف والثمار األزهار قسم زار عندما وقال

ُرِزُق��وُه م��ا خ��ي��َر ال��ع��ق��َل وأرى خ��ي��ًرا ب��اري��َس أه��َل ال��ل��ُه رَزَق
��ُق��وُه ن��سَّ َم��ع��ِرٌض األرُض تُ��ن��ِج��ب ��ا م��مَّ وال��زه��ِر ل��ل��ث��م��اِر ع��ن��ده��م
ف��رَُّق��وُه م��ا م��ن��ه ال��ع��ي��ُن ت��ج��م��ع وروٌض ال��ع��ق��وَل تَ��خ��ِل��ب َج��نَّ��ٌة
س��َرُق��وُه ب��ِس��ح��ِره��م ل��ك��ْن َدوَس ال��ِف��ْر ُح��ِرم��وا ق��د ي��ق��ول رآه َم��ن
��ق��وُه؟ ح��قَّ م��ا ��ق��اُة ال��سُّ رآه ل��و ح��ت��ى ت��ش��اَك��َل ق��د ال��َك��ْرَم ت��رى م��ا
ع��تَّ��ُق��وه وال يَ��ٌد تَ��ع��ت��ِص��ْره ��ا ول��مَّ َك��ْرًم��ا ال��ن��اظ��ري��ن يُ��س��ِك��ُر
يُ��ن��ِط��ُق��وُه ل��م ك��ي��ف ال��ن��اُس َع��ِج��َب ح��ت��ى ي��ش��اءون ك��م��ا ص��وَّروه
خ��َل��ُق��وُه ق��د ال��َج��ح��وُد وي��ق��ول ف��ي��ه ال��ل��ِه ي��َد ال��ُم��ت��ق��ي ي��ج��ُد

باريس

ي��ك��ف��ي��ِك ذُْق��تُ��ه ق��د م��ا ك��ان ل��و ف��ي��ِك أُك��اب��ُد م��ا ��ب��اب��ة ال��صَّ َج��ْه��ُد
يُ��غ��ِري��ِك ال��ه��وى ذُلُّ ب��ي وإالَم ت��ج��نُّ��ب��ي وف��ي��َم ِه��ج��ران��ي ح��تَّ��اَم
ب��ِف��ي��ِك ال��ح��ي��اِة م��اءَ أش��ت��ه��ي أن س��اَم��ح��ِت��ن��ي ف��ل��و ظ��م��أٍ م��ن م��تُّ ق��د
يُ��رِض��ي��ِك م��ا ال��م��وِت وراءَ م��اذا ال��ُم��ن��ى ه��ي رض��اِك ف��ي ال��م��ن��اي��ا أِج��ُد
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أب��ي��ِك س��الِح م��ن بَ��ن��انُ��ِك بَ��ِرئَ��ت وال��ق��ن��ا ال��ص��وارِم َم��خ��ض��وِب ب��ن��َت ي��ا
ال��م��س��ف��وِك ال��دِم م��ن ذاك وِخ��ض��اُب وق��اي��ٌة ال��ع��ي��وِن م��ن ت��ل��ك ف��ِخ��ض��اُب
وش��ري��ِك ق��ات��ٍل م��ن ُه��م��ا ب��أب��ي دم��ي ع��ل��ى ال��ج��ريءُ أيُّ��ه��م��ا ج��ْف��ن��اِك
ال��م��ش��ب��وِك463 وب��ال��َق��ن��ا ع��ل��يَّ ح��َم��ال وب��ال��طِّ��ل��ى ال��ُم��ب��ي��ِن ��ح��ر وال��سِّ ��ي��ِف ب��ال��سَّ
م��ن��ه��وِك ع��ل��ى ُم��ن��ك��ِس��ٍر ُع��دواُن ال��ه��وى َع��َج��ِب وم��ن َس��َق��ٌم وب��ي ب��ه��م��ا
تَ��س��ل��وِك وال ال��دن��ي��ا ع��ن ت��س��ل��و ق��ري��ح��ٍة466 ال��ش��ئ��وِن465 ب��ُم��س��ِب��ل��ِة464 ِرف��ًق��ا
م��ت��روِك ِل��ُم��غ��َرٍق َل��ل��رِّج��اِل ي��ا إن��س��اِن��ه��ا467 ع��ن وق��ع��دِت أب��ك��ي��ِت��ه��ا
ال��دي��ِك ص��وُت ع��ل��ي��ه ال��ص��ب��اَح ض��لَّ ح��ال��ٍك غ��ي��اه��ِب469 ف��ي ك��راه��ا468 ض��لَّ��ت
أخ��وِك470 ال��س��م��اء ف��ي ل��ح��ال��ي ورثَ��ى ِألنَّ��ت��ي ُدج��اه ع��ل��ى ال��ن��س��ي��ُم رقَّ
ال��م��ه��ت��وِك وم��دم��ع��ي ال��م��ص��وِن ِس��رِّي ع��ن ب��ال��ص��ب��ح ان��ج��ل��ى ح��ت��ى ق��اَس��ي��تُ��ه
ي��ح��م��ي��ِك ج��ف��ِن��ه ف��ي إْف��ِرن��ُده471 واح��ًدا إال ال��ح��يِّ س��ي��وُف ُس��لَّ��ت
أه��ل��ي��ِك ع��ل��ى س��ي��وَف��ه��ُم س��لُّ��وا ك��األُل��ى ح��قٍّ غ��ي��ِر ف��ي ج��رَّدِت��ه
«ال��ب��ل��ج��ي��ِك» ع��ل��ى َس��ن��اب��ُك��ه��ا472 ن��اًرا خ��ي��لُ��ه��م ال��م��م��ال��ِك َح��رِم ع��ل��ى ط��ل��َع��ت
ال��م��ع��ل��وِك475 ش��ك��ي��ِم��ه��ا474 ح��وَل وال��م��وُت أع��راِف��ه��ا473 ف��ي وال��ج��ب��روُت ال��ب��أُس

الخمر. الطِّىل: 463
أرسله. أي الدمع؛ أسبل من ُمسبلة: 464

الدموع. الشئون: 465
الجرح. وهي قرحة، ذات أي قريحة: 466

سوادها. يف يُرى املثال وهو العني، إنسان إنسانها: 467
نومها. كراها: 468

الظلمة. وهو غيهب، جمع غياهب: 469

البدر. يعني أخوِك: 470
ووشيه. السيف جوهر اإلفرند: 471

الحافر. طرف وهو سنبك، جمع سنابكها: 472

الفرس. ُعنق َشعر وهو ُعرف، الواحد أعرافها: 473
الفرس. فم يف املعرتضة الحديدة وهي شكيمة، جمع شكيمها: 474

فمه. يف وحرَّكه الكه اللجام: الفرس علك من املعلوك، 475
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ال��م��ش��ك��وِك476 ُف��والِذه��ا ع��ن «ن��ام��وَر» وج��رََّدت ال��ح��ص��ون ع��ن «ل��ي��اَج» ع��رَّت
وُص��ك��وِك477 َم��واث��ٍق َم��ص��وِن وع��ل��ى وَخ��ت��ِم��ه��م ال��م��ل��وِك خ��طِّ ع��ل��ى ت��م��ش��ي
وس��ل��وِك ُخ��طَّ��ٍة م��ن ي��ن��ب��غ��ي م��ا ف��تَ��س��وُم��ه��ا ل��ه��ا ع��ق��ٌل ال وال��ح��رُب
وُف��ت��وِك وح��م��يَّ��ٍة ن��خ��وٍة م��ن َم��ع��ِق��ًال إال ال��ق��وم ح��ص��وَن دكَّ��ت
ب��ال��م��دك��وِك ل��ي��س ب��رك��ٍن الذوا ب��اس��ت��ق��الل��ه��م األق��واُم اح��ت��م��ى وإذا
يَ��غ��زوِك م��ن ي��ع��رْف��ِك ل��م «ب��اري��ُس» ُم��ن��ه��لَّ��ٌة وأدُم��ع��ي أق��ول ول��ق��د
َس��ف��وِك ال��ن��ه��ار479 ب��م��ش��ه��وِد تُ��رم��ى ال��دُّم��ى478 وال ال��ن��ع��ي��م ج��نَّ��اِت ِخ��ل��ُت م��ا
زع��م��وِك م��ا إف��َك ي��ا وَدع��ارٍة وَم��ج��ان��ٍة خ��الع��ٍة داَر زع��م��وِك
ف��ي��ِك ي��اٌت ُم��روَّ ش��َه��واتُ��ه��نَّ ف��ال��ُع��ال ِريٍّ��ا ل��ل��ش��ه��واِت ك��ن��ِت إن
أِري��ِك م��ل��وُك ت��ي��ج��اٍن أص��ح��اُب ك��أن��ه��م ال��ب��ي��اِن أع��الَم ت��ِل��ِدي��َن
ال��م��ع��روِك480 ك��ال��ك��وث��ِر ��َرت وت��ف��جَّ ِش��ع��ِره��م ح��ك��م��ُة األج��ي��ال ع��ل��ى ف��اض��ت
ن��ادي��ِك س��وى ط��ال��بُ��ه ح��جَّ م��ا وغ��رِب��ه��ا ال��ب��الِد ش��رِق ف��ي وال��ع��ل��ُم
ال��م��س��م��وِك481 بُ��ن��ي��اِن��ه م��ن وال��رك��ُن وج��اللُ��ُه ج��م��الُ��ه أن��ِت ال��ع��ص��ُر
بَ��ن��ي��ِك ب��ن��وِر ح��ض��ارتُ��ه وم��َش��ت ُش��ع��وبُ��ُه ع��ن��ِك ال��ح��قِّ ل��واءَ أخ��ذَت
م��اض��ي��ِك ك��ن��وِزه��ا خ��ي��ُر ل��ل��ف��خ��ِر َع��رِض��ه��ا س��اع��َة ال��ت��اري��ِخ وِخ��زان��ُة
وادي��ِك ف��ي ال��غ��زالِن وَم��رات��َع ��رى482 ال��شَّ وادي��ك أن ال��ع��ج��ائ��ِب وم��ن
ال��نُّ��وِك483 ال��ش��ب��اب أي��اِم وَم��ِق��ي��َل وَم��ل��ع��ب��ي ال��ش��ب��اب ق��ب��ل م��ك��ت��ب��ي ي��ا
َض��ح��وِك ال��ن��ع��ي��م ك��ج��نَّ��اِت أُُف��ٍق ع��ل��ى وَم��غ��داه��ا ل��ذَّات��ي وم��راَح

املشدود. أي املشكوك: 476
املعاهدات. انتهكت إنها أي 477

شة. املنقَّ الصورة وهي دمية، جمع الدُّمى: 478
الحرب. يعني 479

عليه. ُمزدَحم أي معروك: ماء 480

املرتفع. املمسوك: 481
املثل. بها يَُرضب الفرات بجانب مأسدة الرشى: 482

الجاهل. العاجز وقيل األحمق، وهو أنوك، جمع النوك: 483
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َم��ح��وِك485 ال��س��م��اء نَ��وِل484 ع��ل��ى َس��ِل��ٍس ��ٍق ُم��ت��دفِّ م��ن ��ع��ر ال��شِّ َوْح��ِي وس��م��اءَ
أج��زي��ِك ب��ه م��ا ال��ق��واف��ي غ��ي��َر أج��د ل��م ال��ص��ن��ي��ع��َة ل��ِك اح��ت��م��ل��ُت ��ا ل��مَّ
واق��ي��ِك ج��الل��ه ج��لَّ ف��ال��ل��ُه ُح��رٍَّة ن��ف��ٍس ب��ك��لِّ يَ��ُق��وِك َل��م إن

والكالم: الحركة كثري أهوج صاحٍب يف وقال

ب��ع��اق��ِل ول��ي��س ب��م��ج��ن��وٍن ف��ل��ي��س ب��ق��يَّ��ًة إال ُم��سَّ ق��د ص��اح��ٌب ل��ن��ا
ن��اع��ِل غ��ي��ُر ال��ح��ص��ى ف��ي ي��ت��ن��زَّى486 ك��م��ا ب��م��وض��ٍع ت��س��ت��ِق��رُّ ال َق��َدٌم ل��ه
ب��ح��اف��ِل ول��ي��س ال��ع��ال��ي ��َخ��ِب ال��صَّ م��ن ح��اف��ًال ُظ��نَّ م��ج��ل��ٍس ف��ي ب��دا م��ا إذ
س��ائ��ِل ش��رَّ َري��ِل��ه487 م��ن ويُ��م��ِط��رن��ا ج��ام��ٍد ك��لَّ ل��ف��ِظ��ه م��ن ويُ��م��ِط��رن��ا
ال��م��ف��اص��ِل ن��واح��ي ف��ي بَ��ْرٍد ��ِة ك��َع��ضَّ ِدع��ابُ��ه��ا ��ا ك��فٍّ ��اِر ��مَّ ال��سُّ ع��ل��ى ويُ��ل��ِق��ي

األماكن لبعض وصف وفيها مسافر، وهو ثابت محجوب الدكتور صديقه يشيِّع وقال
املقدَّسة:

َل��ْه ال��ه��وى ج��وان��ِح��ك وف��ي َز» «ال��ِح��ج��ا ج��ئ��َت إن «م��ح��ج��وُب»
ُس��الَل��ة أزك��ى وآِل��ه ِل ب��ال��رس��و وح��بٍّ��ا ش��وًق��ا
«ض��اَل��ْه» ك��ال��رَّي��ح��اِن وش��م��م��َت «ب��اِن��ِه» نَ��ض��رَة ف��ل��َم��ح��َت
وان��ه��م��ال��ْه دم��َع��ك ف��ي��ه ـ��ظ��ُر ت��ن��ـ م��َش��ي��َت «ال��ع��ت��ي��ِق»488 وع��ل��ى
وال��رِّس��ال��ة ي��س��ري ال��رُّوُح َن ك��ا ح��ي��ُث ب��ك ��رى ال��سُّ وم��ض��ى
ِح��ي��اَل��ْه ال��ب��اري يُ��ب��اِرك ِز ب��ال��ِح��ج��ا «ب��ي��تً��ا» وب��ل��غ��َت
ح��الَل��ْه وج��ال ل��خ��ل��ق��ه َم ال��ح��را ج��ال ف��ي��ه ال��ل��ُه

عليها. يُنَسج الحائك خشبة النول: 484
نسج. أي حاك؛ من محوك: 485

يثِب. يتنزَّى: 486

لعابه. جرى أي ريًال؛ الصبى رال من اللعاب، الرَّيل: 487
املكي. الحرم العتيق: 488
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ال��ج��ه��ال��ة م��ن ال��ع��اَل��م��ي��ن ِط��ـ��بُّ ال��روِح ِط��بُّ ف��ه��ن��اك
وال��نَّ��ب��ال��ْه وال��ب��الغ��ِة ح��ِة ال��ف��ص��ا أط��الُل وه��ن��اَك
َل��ْه م��ش��ى ق��د ال��ب��ريَّ��ِة أزك��ى م��س��ج��ٍد أزك��ى وه��ن��اك
وال��غ��زال��ة «َق��ي��ٍس»489 وح��دي��ُث ال��ه��وى ُع��ذريُّ وه��ن��اك
خ��ي��اَل��ْه أِع��نَّ��ت��ه��ا ف��ي ـ��ري يُ��ج��ـ ال��خ��ي��ل ُم��ج��ِري وه��ن��اك
وال��ب��س��ال��ة490 وال��رَّج��اح��ة ح��َة ال��س��م��ا ج��م��َع م��ن وه��ن��اك
ِرح��اَل��ْه أل��ق��ى ق��د وال��ِع��ل��ُم ال��نُّ��ه��ى خ��يَّ��َم��ت وه��ن��اك
ِظ��الَل��ْه ف��يَّ��أَن��ا ال��ل��ُه ح��ض��ارٍة س��رُح وه��ن��اك
واإلي��ال��ة م��ك��َة أم��ي��َر ـ��ِن ال��ُح��س��ي��ـ ب��َن ال��ُح��س��ي��َن إنَّ
ه��ال��ة ع��ل��ي��ه ال��ح��ج��ي��ج داُر ب��دا إذا ال��ح��ج��ي��ِج ق��م��ُر
نَ��واَل��ْه واغ��نَ��ْم ُم��س��ت��ش��ف��يً��ا ب��ه ف��لُ��ذْ ال��ع��ل��ي��ُل أن��َت
ال��ض��الل��ة م��ن ال��ع��ق��وِل ش��اف��ي �دُُّه َج� إال �بَّ ِط� ال
ال��م��ق��ال��ة ف��ي وب��اِل��ْغ ع��نِّ��ي ل��ه وُق��ل ث��راه َق��بِّ��ل
ح��ال��ة ب��خ��ي��ِر أب��ي��ك ف��ي ِح��ي َم��ْد ب��ع��َد أح��م��َد اب��َن ي��ا أن��ا
آَل��ْه وأُِج��لُّ أُِح��بُّ��ه ـ��ك أب��ي��ـ ال��ه��ادي ِح��م��ى ف��ي أن��ا
ال��غ��زال��ة491 إل��ى ال��ض��ري��ِر ش��وُق ال��نَّ��وى ع��ل��ى إل��ي��ك ش��وق��ي
ال��ع��دال��ة أُول��ي ال��ص��ال��ح��ي��ن ـ��ن ال��راش��دي��ـ ال��م��ل��وك اب��َن ي��ا
ج��الل��ة ل��ك��م ف��ال��ن��ب��يُّ ل��ُة ال��ج��ال ب��ال��َم��ِل��ك ك��ان إن
ك��م��اَل��ْه ب��ه ال��وج��وُد ب��َل��َغ ال��ذي ج��دُّك��م أَول��ي��س

حديث ومنها األغاني، يف إليها يُرجع أحاديث وله عامر، بني بمجنون املعروف امللوح بن قيس هو 489

اآلنفة. الغزالة
الشجاعة. البسالة: 490
الشمس. الغزالة: 491
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طوكيو

الشهري.) بالزلزال األخرية اليابان نكبة (وصف

ال��ق��ي��ام��ة ك��ي��ف ال��ق��ري��تَ��ي��ن وَس��ِل «ي��وك��اه��ام��ة» ع��ل��ى وُط��ف «ط��وك��ي��و» ب ِق��ف
وال��ع��الم��ة أش��راُط��ه��ا492 وح��لَّ��ت ُس ال��ن��ا أُن��ِذَر ال��ت��ي ال��س��اع��ُة دنَ��ِت
ِدع��ام��ة ع��اٍد دي��اِر م��ن ت��رى ه��ل وان��ُظ��ْر ال��ق��وم َم��ص��ارَع ��ْل ت��أمَّ ِق��ْف
اإلق��ام��ة493 ِب��س��اَط أه��لُ��ه��ا وَط��وى خ��س��ًف��ا األرُض ب��ال��م��س��اك��ِن ُخ��ِس��َف��ت
ج��اَم��ْه494 ال��ق��وِم ع��ل��ى ال��ردى وأداَر ال��م��ن��اي��ا ب��ال��م��دي��ن��تَ��ي��ن ط��وََّف��ت
ُح��ط��ام��ة496 أو ��ٍة ِرمَّ أو ِن��ق��ٍض495 غ��ي��َر ج��ال��ت أي��ن م��ن��ه��م��ا ال��ع��ي��ُن ت��رى ال
ق��ام��ة أل��ُف ُع��م��ُق��ه ال��ظ��نِّ م��دى ف��ي ق��ب��ٌر األرِض َم��راج��ِل497 م��ن ح��اَزه��م
ِع��ظ��اَم��ْه ت��لُ��مَّ أن ��وِر ال��صُّ ن��ف��خ��َة يُ��ع��ي��ي ن��واح��ي��ه ف��ي ال��م��يْ��َت ت��ح��س��ُب
نَ��ع��ام��ة498 وش��ال��وا ِري��ُح��ه��م ذه��بَ��ت وأم��َس��وا ال��ح��ي��اة ذَرا ف��ي أص��ب��ح��وا
ال��س��الم��ة ِج��واَر أو ال��ع��ي��ِش ص��ح��ب��َة إال زم��ان��ِك م��ن ش��ئ��َت ب��م��ا ِث��ق
ف��خ��ام��ة ف��ي��ه��ا ال��ع��ي��وُن تَ��ح��اُر ال��ع��زِّ ذروِة ف��ي وْه��ي ال��ش��رق دول��ُة
الم��ة499 ال��ب��ح��ر ف��ي وْه��ي واألس��اط��ي��ُل ِدرٌع ال��بَ��رِّ ف��ي وْه��و ال��ج��ي��ُش خ��انَ��ه��ا
ح��م��ام��ة ال��ق��ض��اءِ ي��ِد ف��ي ِخ��ل��تَ��ه��ا ج��اش��ت ع��ش��يَّ��َة ��ل��تَ��ه��ا ت��أمَّ ل��و
أق��داَم��ْه وزل��زَل��ت «ب��وذا» نَ��ي��ِه َق��ْر ع��ل��ى أك��بَّ��ت ��ًة رجَّ ��ه��ا رجَّ
أم��اَم��ْه ال��ب��الَد ي��ك��س��ُح ال��ذي ـ��ِل ��ي��ـ ال��سَّ ذل��ك م��ن ب��ال��ل��ه اس��ت��َع��ذْن��ا

العالمة. رشط: املفرد األرشاط، 492
ارتحلوا. أي 493

الكأس. الجام: 494
املنقوض. البناء اسم النِّقض: 495

منه. تكرسَّ ما أي املحطوم؛ اليشء من تحطَّم ما الحطامة: 496
والنحاس. الحجارة من الِقدر وهو مرجل، جمع مراجل: 497

وتفرَّقوا. ارتحلوا أي 498
الدرع. الالمة: 499
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ال��غ��م��ام��ة س��حَّ ي��س��حُّ وح��م��ي��ًم��ا500 ُه��ب��وبً��ا ي��ه��بُّ ج��ل��م��ًدا رأى َم��ن
ال��ي��م��ام��ة502 ِم��ع��ص��َم��ي��ه��ا ف��ي��ه ت��رى ال ب��ُج��ن��ٍح501 ُج��نْ��ًح��ا ي��ل��فُّ ودخ��انً��ا
��رغ��ام��ة ال��ضِّ وَزم��ج��َر م��ك��اٍن ك��لِّ ف��ي ال��ذئ��ُب ع��وى ك��م��ا وه��زي��ًم��ا

∗∗∗
وع��اَم��ْه ن��وٍح ط��وف��اَن ��ي يُ��ن��سِّ ٍن ِب��ُط��وف��ا وال��س��م��اءُ األرُض أتَ��ِت
أع��الَم��ْه َم��وُج��ه واح��ت��لَّ ـ��بَ��رَّ ال��ـ أج��از503 ح��ت��ى ُج��نَّ ال��ب��ح��َر ف��ت��رى
ِخ��ي��اَم��ْه ال��َه��ب��وُب ال��ع��اص��ُف ق��وََّض ك��ج��ي��ٍش ال��لُّ��ج��اِج ث��ائ��َر ُم��زِب��ًدا
ِزم��اَم��ْه وت��س��ت��ج��ي��ُر رأت��ه ل��و ب��ن��وٍح م��ن��ه ت��ع��وذُ ن��وٍح ُف��ْل��ُك
ُم��دام��ة َص��رع��ى ال��ق��ض��اءِ ِق��راِع م��ن ِس��ح��ٍر َم��ت��اب��ي��َل ت��خ��يَّ��ل��تُ��ه��م ق��د
ف��ن��اَم��ْه ذاك ال��ق��ي��اِم ل��ي��َل ظ��نَّ م��ن��ه��م ت��خ��لَّ��َف م��ن وت��خ��يَّ��ل��ُت
ُم��ل��ت��ام��ة ق��دي��م��ٍة ِج��راٍح م��ن نَ��َزواٌت504 أم ت��ل��َك أب��راك��ي��ُن
ال��ِح��ج��ام��ة505 وراءِ م��ن ال��ج��س��ِم راح��ُة س��ال��ت ح��ي��ُث راح��ًة األرُض ت��ج��ُد
ُظ��الم��ة م��ن ��َل��ت وُح��مِّ ف��س��اد م��ن أق��لَّ��ت ��ا م��مَّ تَ��ِض��جُّ ال ل��ه��ا م��ا
آث��اَم��ْه زم��ان��ه��م م��ن ش��ه��َدت زم��اٍن ب��أه��ِل لُ��بِّ��َس��ت ُك��لَّ��م��ا
نَ��ه��ام��ة وب��ال��دم��اءِ ُول��وًع��ا وب��ال��ش��رِّ ِض��ِريٍّ��ا ب��األذى اس��ت��َووا
وأن��اَم��ْه وْح��َش��ه ال��ش��رِّ ع��اَل��َم ع��ل��ي��ن��ا ال��ح��ي��اُة ه��ذه ل��بَّ��َس��ت
��ْم��ص��ام��ة ال��صَّ س��الُح��ه وه��ذا ُب وال��نَّ��ا ال��ظُّ��ْف��ُر ُم��ؤنِ��س��اِت��ه م��ن ذاك
ب��أس��ام��ة506 ول��ي��َده ��ى ف��س��مَّ ـ��ُك وال��ف��ت��ـ ال��ب��ط��ُش أس��ام��َة م��ن َس��رَُّه
آلم��ة507 ش��رٌّ ال��ع��اص��يَ��ي��ِن ول��ُد ول��ك��ن ال��ط��ب��اُع م��ن��ه��م��ا ل��ؤَم��ت

الحار. املاء الحميم: 500
منه. طائفة الليل: جنح 501

البرص. بقوَّة املشهورة اليمامة زرقاء هي 502

سلكه. املوضع: أجاز 503
ونزفاته. سوراته الجرح: نزوات 504

الفصد. الحجامة: 505
األسد. أسامة: 506

وحواء. آدم العاصيني: 507
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الربيد طابَُع
لسان عىل سالم – جنيف يف البوستة لطابع – ١٩٠٠م سنة سبتمرب ١٠ – الفيض (العيد

الربيد.)
األق��دام��ا ِرض��اك��ُم ف��ي أُِرح ل��م ع��ام��ا وع��ش��ري��ن خ��م��س��ٍة م��ن أن��ا
األيَّ��ام��ا وأق��ط��ُع َط��وًرا ـ��بَ��رَّ ال��ـ وأج��وُب ت��ارًة ال��ب��ح��َر أرك��ُب
��ام��ا ن��مَّ وال خ��ائ��نً��ا ي��ك��ن ل��م رس��وٌل م��نِّ��ي ال��ن��ف��وَس ويُ��واِف��ي
وال��َم��الم��ا وال��رض��ا وال��ُح��بَّ ـ��ض��اءَ وال��بَّ��غ��ـ وال��ن��ص��ي��ح��َة ال��ِغ��شَّ ي��ح��م��ُل
ال��ك��الم��ا وع��اُه ك��م��ا ويُ��ؤدِّي ك��الٍم م��ن تُ��ِس��رُّه م��ا ويَ��ِع��ي
��ام��ا ال��ب��سَّ ��َم ال��ُم��ن��عَّ أُب��ك��ي ف��ي��ه ب��ي��وٍم ال��َع��ب��وَس أُض��ِح��ُك ول��ق��د
واإلن��ع��ام��ا ال��ِح��رم��اَن وأُف��ي��ُد وأُع��زِّي ال��ن��وى ع��ل��ى وأُه��نِّ��ي
األق��وام��ا يُ��ك��لِّ��ف ال ث��م��ٌن ووف��ائ��ي خ��دم��ت��ي ع��ن وج��زائ��ي
ُغ��الم��ا م��نِّ��ي س��اَق ق��د وُغ��الٍم ب��م��اٍل اش��ت��ران��ي ق��د ع��ب��ٍد ُربَّ
إك��رام��ا خ��دم��ت��ي ع��ن وج��َزون��ي َم��ح��لِّ��ي «ج��ن��ي��ف��ا» ف��ي ال��ق��وُم ع��رَف
ال��ِع��ظ��ام��ا ال��م��ل��وَك ج��اَم��ل��وا ِم��ث��َل��م��ا ق��رٍن ُرب��ُع ل��ي ت��مَّ إذ ج��اَم��ل��ون��ي
ع��ام��ا ال��ن��اس ف��ي ي��دوُم وي��وب��ي��ل��ي ي��وًم��ا ي��ل��ب��ُث ال��م��ل��وِك وي��وب��ي��ُل

الفرنسيون الطيارون

ال��زِّم��ام��ا ال��ج��وِّ م��ن ال��ق��وُم َم��َل��َك ق��ام��ا ال��ري��ح ِب��س��اُط «س��ل��ي��م��اُن» ُق��م
ال��لِّ��ج��ام��ا508 وس��اُم��وه��ا ال��ري��َح أس��َرج��وا ب��ه��م وال��ب��ح��ُر ال��بَ��رُّ ض��اَق ح��ي��َن
األن��ام��ا آت��اه��ا ل��ل��ع��ل��م آي��ًة ُم��ع��ج��زًة ل��ك��م ك��ان م��ا ص��اَر
اع��ت��زام��ا َج��دَّ م��ن ح��ص��َة أص��ب��َح��ت ُم��ن��ف��ِرًدا ب��ه��ا ك��ن��َت ق��درٌة
«ش��ات��ه��ام��ا» يُ��دع��ى ع��ف��اري��ِت��َك م��ن م��اِرٌد ف��ي��ه��ا ق��ام ش��م��ٍس» «ع��ي��ُن
وال��َغ��م��ام��ا ب��َس��وٍط ال��ري��َح ض��رب ُك��لَّ��م��ا ع��زي��ًف��ا ال��ج��وَّ ي��م��أل

إياه. كلَّفه األمر: فالنًا سام من سام، 508
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وُه��م��ام��ا509 ون��دبً��ا ش��ه��ًم��ا ج��م��َع��ت ُع��ص��ب��ٌة تَ��ِل��ي��ه ال��ج��وِّ َم��ِل��ُك
ِح��م��ام��ا أم ح��ي��اًة يُ��ب��ال��وَن م��ا «م��ن��اط��ي��ِده��ُم» ف��وَق اس��ت��َووا
وَرغ��ام��ا510 ُح��َف��راٍت أم ن��َزل��وا ال��ُع��ال ال��س��م��واِت ف��ي وق��ب��وًرا
اب��ت��س��ام��ا زادوا ك��ارث��ٌة ع��بَ��َس��ت ُك��لَّ��م��ا ن��ف��وًس��ا ُم��ط��م��ئ��نِّ��ي��ن
تَ��س��ام��ى ال��خ��ي��ل ع��ل��ى أم��الٍك ج��ْم��َع ت��ح��س��ب��ه��م اع��ت��َل��وا ال��ع��زِّ ص��ه��وَة
وح��ام��ا511 َزفَّ ق��د ال��ط��ي��َر رأي��َت ه��ل ف��ان��دف��َع��ت «َل��ول��بَ��ه��ا» رف��ع��وا
ال��نَّ��ع��ام��ا ُرْع��َت ك��م��ا ب��َج��ن��اَح��ي��ه وَرم��ى ك��لٌّ ب��األذن��اب ش��اَل512
ف��َح��م��ام��ا ف��ُص��ق��وًرا ف��نُ��س��وًرا أع��ُق��بً��ا513 ف��ك��ان��ت ت��س��ُم��و ذه��بَ��ت
وع��ام��ا514 ب��دأم��اءٍ ال��ُح��وُت س��ب��َح ك��م��ا األُْف��ِق ُزَرِق ف��ي تَ��ن��ب��ري
ال��ُق��ط��ام��ا515 ال��ج��وِّ ع��ل��ى «ال��نَّ��س��ُر» ط��اَرَد ك��م��ا ال��ب��ع��ِض ط��ل��ِب ف��ي ب��ع��ُض��ه��ا
ِس��ه��ام��ا األرِض ج��ان��ِب م��ن أرس��َل��ت ُزَح��ٍل516 ف��ي ع��اَل��ٌم وي��راه��ا
وِق��ي��ام��ا517 نُ��ش��وًرا ال��ن��اَس تُ��ن��ِذُر ب��َدت أذن��اٍب ذاَت ن��ج��وًم��ا أو
يَ��ت��رام��ى م��اٍض ب��ال��ج��ؤج��ؤ وْه��و ُج��ؤُج��ِئ��ِه518 ف��ي ال��ق��وَّة أتَ��رى
ال��ُق��دام��ى521 ب��ع��ِض ف��ي ال��َح��وِل520 َم��ق��رَّ أم خ��ِف��يَ��ت ال��خ��واف��ي519 ف��ي ت��راه��ا أم

لقضائها. خفَّ إليها نُِدب إذا ألنه النجيب؛ الظريف الحاجة يف الخفيف الندب: 509
الرتاب. الرغام: 510

جناَحيه. بسط أو بنفسه، رمى الطائر: زفَّ 511

رفعته. بذنَبها: الناقة شالت 512

الجوارح. من طائر وهو ُعقاب، جمع أعقبا: 513
البحر. الدأماء: 514

الصقر. القطاما: 515
وتخنيسه. لبُعده به ي ُسمِّ الُخنَّس؛ من كوكب زحل: 516

أحياهم. املوتى: هللا نرش من نشوًرا، 517

الصدر. الطائر: من الجؤجؤ 518
املناكب. بعد اللواتي األربع هي وقيل خفيت، جناَحيه الطائر ضمَّ إذا ريشات الخوايف: 519

ف. الترصُّ عىل والقدرة القوَّة الحول: 520
الَجناح. م ُمقدَّ يف ريشات عرش وهي قادمة، جمع القدامى: 521
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وِق��ي��ام��ا ُه��ب��وًط��ا ال��ج��س��َم يَ��ِزُن ح��رَّك��ه إذا ذُن��اب��اه أم
َج��ه��ام��ا522 أم غ��ي��ثً��ا ال��ج��وَّ ت��ك��ش��ف��اِن ج��ال��ت��ا م��ا إذا ب��ع��ي��نَ��ي��ه أم
واس��ت��الم��ا دف��ًع��ا ال��ري��ح ف��ي ن��َف��ذَت ش��بَّ��ك��ه��ا إذا ب��أظ��ف��اٍر أم
ال��ِف��ط��ام��ا ج��از وم��ا أل��َق��ت��ه ي��وَم ��ُه أُمُّ ب��ُروٍح أَم��دَّت��ه أم
اه��ت��م��ام��ا ب��ال��ُوْل��ِد ال��ن��اس ف��ي دونَ��ه أٍب م��ن ك��م أٌب ��اه ف��ت��ل��قَّ
ال��ك��الم��ا يُ��ع��َط ول��م َف��ه��ًم��ا ي��نَ��ل ل��م أن��ه إال ه��و ف��ل��ك��يٌّ
ُغ��الم��ا ال��ده��َر رأى م��ن واب��ت��غ��اه��ا آب��اؤن��ا راَم��ه��ا ق��د ِط��ل��ب��ٌة
ِق��ي��ام��ا اْس��ط��اع��ا ف��م��ا ِف��رن��اٍس» و«اب��َن ت��ج��ِرب��ٍة ف��ي «إي��ك��اَر» أس��ق��َط��ت
َم��ق��ام��ا أع��الُه��م ال��ع��ل��ِم ش��ه��داءُ ن��ف��ٌر أْوَدى ال��َم��ج��ِد س��ب��ي��ِل ف��ي
ف��ع��ام��ا ع��اًم��ا ب��ه��م ال��ل��ُه ي��ب��ع��ُث ه��ُم األرض ف��ي ال��رُّْس��ِل خ��ل��ف��اءُ
ون��ظ��ام��ا ج��م��اًال ال��ُم��ل��َك ت��م��أل ُم��ْل��ك��ه ف��ي دِم��ه��م م��ن ق��ط��رٌة

∗∗∗
ِل��زام��ا ِب��ن��ادي��ه��ا ال��خ��ي��َر ف��اج��ع��ِل ُج��ِع��َل��ت ل��خ��ي��ٍر ك��ان��ت إن َربِّ
ال��زُّؤام��ا ال��م��وَت تُ��م��ِط��ُر ف��ت��ع��اَل��ت غ��ًدا ال��ش��رُّ ب��ه��ا اع��ت��زَّ وإِن
وان��ت��ق��ام��ا وع��دًال م��ن��َك رح��م��ًة ُرُج��ًم��ا ع��ل��ي��ه��ا ال��ج��وَّ ف��ام��ِأل

∗∗∗
ُج��س��ام��ا وال��ف��نِّ ال��ع��ل��ِم ع��ن��د ل��ِك ِم��نَ��نً��ا ع��ِدْم��ن��ا ال «ف��رن��س��ا» ي��ا
وس��الم��ا ن��ع��ي��ًم��ا إال ل��ِق��يَ��ت وال «ب��اري��َس» ب ال��ل��ُه ل��ط��َف
وال��نِّ��ي��ام��ا ف��ي��ه��ا األح��ي��اءِ س��اِم��َر روََّع��ت ُخ��ط��وٌب ق��ل��ب��ي روََّع��ت
ِذم��ام��ا ج��اَر وإن ��ي��ِن» «ال��سِّ ل إنَّ َط��غ��ى «ِس��ي��ٍن» ع��ل��ى أدع��و ال أن��ا
ك��رام��ا وأح��ب��ابً��ا ��ْه��َد ال��شُّ ك��ان��ت ِع��ي��ش��ًة ع��ل��ي��ه ب��ال��ن��اس��ي ل��س��ُت
وال��غ��رام��ا ع��ن��ك��م األش��واَق ت��ح��م��ُل ال��ه��وى أه��َل ُرْس��َل��ك��م اج��ع��ل��وه��ا
ال��ُم��س��ت��ه��ام��ا وش��اَق ��بَّ ال��صَّ ش��غ��َف ط��ال��م��ا َج��ن��اًح��ا واس��ت��ع��ي��روه��ا
«ش��آم��ا» أم ه��واه ح��لَّ «يَ��َم��نً��ا» ال��ه��وى أرض إل��ى ال��ُم��ض��ن��ى ي��ح��م��ُل

فيه. ماء ال الذي حاب السَّ الجهام: 522
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∗∗∗
ِذم��ام��ا أْوَف��ى ��رى ال��شَّ ل��ي��َث وأرى أرك��بُ��ه��ا وال ال��ل��ي��َث أرك��ُب
ورام��ا ف��وٍز م��ن ح��اَوَل وب��م��ا ب��ه تَ��ح��ِف��ْل ل��م «ج��ي��روَن» غ��َدَرت
اض��ط��رام��ا ب��األْف��ِق ال��ش��م��س ق��رِص ِم��ث��َل ف��اح��ت��رَق��ت ن��اح��ي��ًة وق��َع��ت
وص��ام��ا ص��لَّ��ى وم��ن ح��جَّ َم��ن خ��ي��ُر َط��ل��ع��ِت��ِه م��ن ب��ال��يُ��م��ِن راَض��ه��ا
واح��ت��رام��ا ُخ��ش��وًع��ا ال��ن��اُر خ��رَِّت َح��ض��رتِ��ِه ف��ي ال��ل��ه ك��خ��ل��ي��ِل

∗∗∗
َف��رام��ا ال��ج��وَّ آثَ��َر أتُ��راه ي��ن��ت��ه��ي م��ا ص��اع��ًدا «روح��ي» ل م��ا
وارت��س��ام��ا ام��ت��ث��اًال ال��ري��ُح أب��َدِت دورتَ��ُه ب��ه داَر ُك��لَّ��م��ا
ُم��ق��ام��ا أرض��اه��ا األرَض ه��بَ��ط��ُت م��ا ن��ال��ه ق��د ال��ذي ِن��ل��ُت ل��و أن��ا
وِخ��ص��ام��ا ونِ��زاًع��ا وري��اءً َح��َس��ًدا إال األرِض ف��ي ت��رى ه��ل

∗∗∗
اس��ت��ق��ام��ا وال��ط��ي��ِر ل��ل��ن��ج��ِم ط��ال��م��ا َم��نْ��ع��ِت��ِه ف��ي ال��ج��وِّ ه��ذا ُم��ْل��ُك
اع��ت��ص��ام��ا ال��ع��زِّ ذروِة ف��ي أُوتِ��ي��ا ب��م��ا ِس��ربَ��ي��ه523 اإلن��س��اُن َح��َس��َد
��ن��ام��ا524 ال��سَّ ال��ن��ج��م م��ن ي��غ��ش��ى أتُ��رى «أن��ُس��ِرِه» ع��ل��ى ال��ُع��شَّ دخ��َل
ن��ام��ا ��ي��ل ال��سَّ ُط��ُرق��اِت ف��ي م��ن م��اَت غ��ف��ل��ٍة م��ن ان��ت��ِب��ْه ال��ش��رق أيُّ��ه��ا
ِع��ص��ام��ا ل��ل��ن��اِس ك��ان زم��اٍن ف��ي أن��ا ِع��ظ��ام��يُّ ت��ق��وَل��نَّ ال
واغ��ت��ن��ام��ا ِط��البً��ا ي��ألُ��وه��ا ل��ي��س َخ��َل��ًف��ا ف��ي��ه ال��ع��ل��ي��اءُ ش��اَق��ِت
وت��م��ام��ا بَ��ه��اءً ال��ب��دَر ي��ف��ُض��ُل ن��اب��غ��ٌة م��ن��ه��ُم ح��ي��ٍن ك��لَّ

∗∗∗
ال��َم��رام��ا ن��ال��وا وم��ا ب��ادوا أَُم��ًم��ا ب��ه ح��يَّ��رَت ال��ُع��ص��ف��وِر خ��اِل��َق
وِع��ظ��ام��ا ري��ًش��ا ك��ال��دِّره��ِم وْه��و ت��ق��ل��ي��ِدِه ف��ي ال��ن��ق��َدي��ِن أف��نَ��ُوا

وغريها. والنساء الظباء من القطيع الرسب: 523
البعري. ظهر يف حدبة السنام: 524
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َمرقص وْصُف

عابدين: برساي ١٩٠٣م سنة أُقيَم الذي الخديو «البال» يصف وقال

َع��َدْم وج��وٌد ف��ْه��ي ال��ِق��َدْم ع��ل��ي��ه��ا ط��اَل
ال��َه��َرم ف��ي وان��ب��ع��ثَ��ت ��ب��ا525 ال��صِّ ف��ي ُوئِ��َدت ق��د
َك��َرم م��ن َك��ْرم��ِت��ه��ا ف��ي ِف��رع��وُن ب��اَل��َغ
ل��ل��ص��ن��م تَ��ق��ِدم��ًة ُع��ن��ق��وَده��ا أه��َرَق
«ال��َه��َرم» ف��ي ن��اح��ي��ًة ك��اِه��ٌن خ��بَّ��أه��ا
َض��َرم528 أو َش��ذًا527 غ��ي��َر ��َح��ت526 ف��امَّ اك��تُ��ِش��َف��ت
أَل��م529 َم��ت��اٍب ب��ع��َد ل��ه��ا ك��خ��ي��اٍل أو
أَنَ��م ع��ل��ي��ه وْه��ي َدنُّ��ه��ا ب��ه��ا نَ��مَّ
َه��م ال��ع��م��َر ع��رف م��ا ن��اع��ٌم530 ٌ َرَش��أ ب��ي
ِك��م531 وال��ُح��ْس��ُن ه��رة ك��ال��زَّ ال��ل��ُه أخ��رج��ه��ا
َظ��َل��م إال يُ��َر ل��م ع��ادٍل ع��ن ت��خ��ط��ُر
َق��َس��م َم��ن ق��دَّره ل��ؤل��ٍؤ ع��ن تَ��ب��ِس��ُم
ال��يَ��تَ��م532 ف��ي ه��ذَّب��ه ال��نَّ��وى ف��ي ك��رَّم��ه
ُم��ه��ت��َض��م ج��ان��بُ��ه َخ��ص��ُره��ا ُم��ض��ط��َه��ٌد
َح��َك��م ق��ويٍّ أيَّ ص��دِره��ا م��ن ط��اَوَع

حية. وهي القرب يف دفنها ابنته: وأد من وئدت، 525

أثره. ذهب اليشء: حى امَّ 526
الرائحة. ذكاء قوَّة الشذا: 527

االشتعال. الرضم: 528
عنها. بالتائب ألمَّ إذا الخمر كخيال أي 529

ومىش. تحرَّك قد الذي الظبية ولد الرشأ رشأ: 530

النور. غطاء الكم: 531
لها. نظري ال ثمينة أي يتيمة؛ درٌَّة يقال مصدر، اليتم: 532
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ادََّع��م533 ع��ل��ي��ه ثُ��م ِث��ق��َل��ُه ��ل��ه ح��مَّ
ب��ال��َع��نَ��م534 ُم��وِم��ئ��ًة أت��رابَ��ه��ا ت��س��أل
ال��َع��َل��م ال��ع��رب��يُّ ذِل��ُك��نَّ ف��تً��ى أيُّ
يَ��نَ��م ل��م ل��ي��ل��تَ��ه س��اه��ًرا ي��ش��رب��ه��ا
ال��ق��ل��م ربُّ ذل��ك ت��ج��اَه��ل��ِت��ِه ُق��ْل��َن
َل��م ال��ن��ج��ُم خ��ِف��َي ل��و ال��ذي م��ص��َر ش��اع��ُر
نُ��تَّ��َه��م ول��م نُ��ْرَم ل��م ل��ي��َت ل��ه��ا ُق��ل��ُت
أَُل��م ل��م أن��ص��َف��ت ل��و ال��طِّ��ل��ى535 ف��ي ع��اِذَل��ت��ي
ف��اب��ت��َس��م ب��ه��ا ُع��ذُْت ل��ي ال��ع��ي��ُش ع��بَ��َس إن
أَش��م ض��ل��وع��ي ب��ي��ن ك��اب��ٌر536 ي��ش��ربُ��ه��ا
ال��ُح��َرم إال يَ��ه��ِت��ك ال��نُّ��ه��ى إال ي��ب��ذُل
��يَ��م ب��ال��شِّ يَ��م��زُج��ه��ا ُخ��ْل��َق��ُه يُ��ك��ِس��بُ��ه��ا
اح��ت��َش��م دف��َع��ت��ه إن ِح��ل��َم��ُه يَ��م��ن��ُع��ه��ا
ال��ِخ��يَ��م َظ��بَ��ي��اُت أم ال��دُّج��ى ش��م��وُس ت��ل��ك
ال��ظُّ��َل��م س��ن��اه َش��قَّ م��وك��ٍب ف��ي تُ��ق��ِب��ُل
نَ��َج��م537 ذُك��اءٍ ق��رَن ب��أن��واره ِخ��ل��ُت
ال��ِع��َظ��م إل��ي��ه��ا آَل ٌة ُس��دَّ َم��ق��ِص��ُده��ا
ال��َخ��َدم ص��غ��اِر ب��ع��ُض ال��َم��ال ك��ب��اُر ح��ي��ث
أََم��م539 م��ن ف��ان��س��ربَ��ت538 ل��ل��َم��ه��ا وق��ف��وا ق��د

ارتكز. ادَّعم: 533
املخضوب. البنان بها يُشبَّه حمراء ثمرٌة لها حجازية شجرٌة العنم: 534

الخمر. الطِّىل: 535
والرشف. الشأن الرفيع والكابر: الكبري، الكابر: 536

الشمس. ذكاء: 537

رسبه. يف دخل إذا الظبي انرسب يقال انرسبت: 538
قريب. من أي أمم: من 539
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بُ��َه��م540 ل��ي��وٍث ب��ي��َن ج��م��ِع��ه��م م��ن ت��خ��ِط��ُر
أََج��م ف��ي داخ��ل��ًة َش��ًرى م��ن خ��ارج��ًة
تَ��ِج��م ل��م اله��ي��ًة تُ��َرع ل��م ن��اع��م��ًة
ان��ت��َظ��م ال��ُم��َه��ج��اِت ف��ي ل��ؤل��ًؤا ان��ت��ث��رت
ال��َح��َرم َح��م��اِم ِم��ث��َل َم��أم��ٍن ف��ي تَ��م��رُح
اْل��ت��أم تَ��الق��ى ح��ي��ث ِس��ربُ��ه��ا ُم��ؤت��ِل��ٌف
ال��نَّ��َغ��م ُم��خ��ت��ِل��ف��اِت ع��ل��ى ُم��ن��دِف��ع��اٌت
َق��َدم ف��ي َق��َدٍم أو ي��ٍد ف��ي ي��ٍد ب��ي��َن
ال��نَّ��َس��م َك��رَّ ت��رج��ع ال��ق��ط��ا م��ْش��َي ت��ذه��ُب
وَف��م ج��ب��ي��ٍن ض��وءَ ب��َدت أنَّ��ى ت��ب��ع��ُث
ب��ال��رََّس��م542 ف��ات��ن��ًة تَ��ِن��ي541 خ��ط��ًوا تُ��ع��ِج��ل
يُ��َل��م ل��م ت��ت��رك��ه ذي��ِل��ه��ا م��ن ت��ج��م��ُع
يَ��ِن��م ��ا ول��مَّ نَ��مَّ ُم��خ��َم��ٍل ف��ي ت��رُف��ل
ال��تُّ��َه��م إال تَ��ق��َرُب ال��ه��وى إال تَ��ت��بَ��ُع
نُ��ِظ��م ِخ��واٍن ح��وَل ف��ال��ت��َق��ت ف��اج��ت��م��َع��ت
تَ��م ال��ن��ق��ُص ب��ه ُظ��نَّ ُك��لَّ��م��ا ُم��ن��ت��َه��ٍب
ِخ��َض��م ن��واٍل ب��ح��ُر َم��دَّه��ا م��ائ��دٌة
ال��نَّ��َه��م ش��ه��واِت م��ن َرت ُص��وِّ ت��ح��َس��بُ��ه��ا
«إَرم» ف��ي ُع��ِه��َدت م��ا «ب��اب��ٍل» ف��ي تَ��َر ل��م
َزَع��م ��ا ع��مَّ أق��ل��َع ش��اَم��ه��ا ل��و «ح��اِت��ُم»
ال��ك��َرم م��ع��ن��ى أدرَك ان��ت��اب��ه��ا ل��و «َم��ْع��ُن»
ُم��زدَح��م يُ��ح��ِرُج��ه��ا ال ب��ال��ب��ح��ر أش��بَ��ُه
ثَ��م أل��َف��ي��ن ي��ب��ل��غ ال��َم��ال ل��دي��ه��ا ق��ام

الشجاع. وهو بهمة، واحدها بهم: 540

تتأنى. تني: 541

امليش. حسن الرََّسم: 542
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َرَس��م م��ا ُم��ل��ت��ق��يً��ا اش��ت��ه��ى م��ا ُم��ق��ت��ِرًح��ا
اح��ت��َرم543 م��ا أي��ك��ِت��ه م��ن ال��ط��ي��َر ط��َل��َب ل��و
ب��األَُم��م س��اح��تُ��ه ت��ِض��ق ل��م َم��ِل��ًك��ا ي��ا
َع��َج��م أو َع��َرٍب م��ن أش��راَف��ه��ا ت��ج��م��ُع
ال��نِّ��َع��م ص��ن��وِف ب��ي��َن ��ه��ا أَمَّ َم��ن تُ��خ��ِط��ر
واألَك��م ��ِت��ه��ا لُ��جَّ أف��ري��ق��ي��ا س��ادُة
اح��ت��ِك��م544 ال��م��ألي��ِن ف��ي ال��ُع��ال رش��ي��ُد أن��ت
ال��ِق��يَ��م غ��وال��ي ف��وَق ق��دُره��ا ل��ي��ل��تُ��ك��م
يَ��ُق��م ل��م زم��ٍن ف��ي ِم��ث��لُ��ه��ا ُم��ش��ِرق��ٌة
يُ��غ��ت��نَ��م ِظ��لِّ��ك��ُم ف��ي ال��ص��ف��ُو ب��رح ال
ال��ِق��َدم ع��ل��ي��ه��ا ط��اَل وم��ا ش��ِرب��وه��ا م��ا

عرصه وحضارة آمون عنخ توت

��ن��وْن545 ال��سِّ ال��دَّنِّ ع��ل��ى وأتَ��ت ال��ُق��روْن ال��ك��ن��ِز ع��ل��ى دَرَج��ت
ال��ج��ف��وْن546 خ��ي��ِر ف��ي ع��ل��ي��ه ُن ال��زم��ا م��ض��ى ال��س��ي��وِف خ��ي��ُر
ال��ظ��ن��وْن547 ع��ن اس��ت��س��رَّ ـ��غ��ي��ِب ال��ـ ��ِب ك��ُم��ح��جَّ م��ن��زٍل ف��ي
ال��َم��ص��وْن خ��اتَ��َم��ه ف��ف��ضَّ ُر ال��ج��س��و ال��ع��ل��ُم أت��ى ح��ت��ى
ي��ص��ن��ع��وْن م��ا أله��ل��ه أُِح��لَّ 548« «بَ��دريٌّ وال��ع��ل��ُم
ال��ف��ن��وْن ع��ل��ى وال��ُخ��دوَر رِة ال��ح��ض��ا ع��ل��ى ال��ِح��ج��اَل549 ه��تَ��َك

منعه. اليشء: احرتم 543
والعجم. العرب املألين: 544
الخمر. باطية الدَّن: 545
األغماد. الجفون: 546
توارى. : استرسَّ 547

هفواتهم. لهم مغفورة بدر أهل أن األثر ويف بدر، إىل نسبة بدري: 548

البيت. جوف يف العروس سرت وهو حجلة، جمع الحجال: 549
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ُج��وْن550 األج��داِث م��ن ُح��َف��ٍر ف��ي ك��ال��ِم��ص��ب��اح وان��دسَّ
ال��ُح��ص��وْن ُش��مُّ ال��ثَّ��رى ف��ي ق��ِل ال��َم��ع��ا ُم��م��رَّدُة551 ُح��َج��ٌر
ال��َه��ت��وْن ال��غ��ي��ُث وال ل��ه��ا ُب ال��َه��ب��و ال��ري��ُح ت��ه��ت��دي ال
يَ��خ��وْن ك��ال��دن��ي��ا وال��ق��ب��ُر ج��اِره��ا أم��ان��َة خ��ان��ت

∗∗∗
«أُم��وْن»552 م��ن ال��زواه��ِر واب��َن «َرٍع» م��ن ال��ث��واق��ِب اب��َن ي��ا
وال��بُ��ط��وْن ال��ق��ب��ائ��َل ب��ذَّ ��ح��ى ال��ضُّ ف��ي ع��ري��ٌق نَ��َس��ٌب
ال��ُم��غ��َرق��وْن ال��ق��ض��اءِ َغ��م��ِر م��ن ي��ئ��وب ك��ي��ف أرأي��َت
ال��طَّ��ح��وْن ال��زم��ِن رَح��ى ع��ل��ى ِن ال��ُق��رو آث��اُر وتَ��دوُل
ت��ت��ف��رَّدوْن ب��ه ُخ��لُ��ًق��ا ل��ك��م ب��ن��ى ال��خ��ل��وِد ُح��بُّ
��روْن ال��م��ت��أخِّ وال ب��ه ن ال��م��ت��ق��دِّم��و ي��أخ��ِذ ل��م
ت��ع��م��ل��وْن ف��ي��م��ا إح��س��ان ال��ـ إل��ى ت��س��ابَ��ق��تُ��م ح��ت��ى
ال��ش��ئ��وْن م��ن ال��ح��ق��ي��ِر وال ـ��ِل ال��ج��ل��ي��ـ ف��ي تَ��ت��رك��وه ل��م
ي��ك��وْن م��ت��ى األخ��ي��ُر ـ��ي��وُم ال��ـ ل��ن��ا ف��ُق��ل ال��ق��ي��اُم ه��ذا
خ��ال��دوْن وأن��ت��م ف��اٍن زائ��ٍل غ��اي��ُة ال��ب��ع��ُث
ت��س��ب��ق��وْن ال��ق��ي��ام��َة أتُ��رى ع��اداِت��ك��م م��ن ��ب��ُق ال��سَّ
ال��ُم��ح��ِس��ن��وْن وال��بُ��ن��اُة رِة ال��ح��ض��ا أس��اط��ي��ُن أن��ت��م
ال��م��ت��ق��ن��وْن ال��خ��ل��وَد يُ��ج��زى وإن��م��ا ال��ُم��ت��ِق��ن��ون

∗∗∗
ال��َم��ك��ي��ْن ال��م��ل��ِك ح��ج��رَة أم ه��ال��ٍك ُح��ف��رَة أنَ��زل��َت
��ل��ي��ْن ال��م��ت��أمِّ يُ��دِه��ُش ل��َك ذ ب��ي��َن م��ك��اٍن ف��ي أم
ال��ُم��ت��َرف��ي��ْن ق��ص��وِر وم��ن ـ��ن ال��ُم��ت��َل��ف��ي��ـ ق��ب��وِر م��ن ه��و

سود. جون: 550

مطولة. ممرَّدة: 551

قديمان. مرصيان معبودان وآمون: رع 552
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ثَ��م��ي��ْن وال ي��ُح��زه ل��م رِة ال��ح��ض��ا ف��ي غ��اٍل ي��ب��َق ل��م
َدف��ي��ْن م��ع��ه زم��انُ��ه ُة ال��ح��ي��ا ب��ه تُ��ح��ي��ُط م��يْ��ٌت
ودي��ْن ُدن��ي��ا وم��ن ولَّ��ت أع��ُص��ٍر م��ن وذخ��ائ��ٌر
ال��ُم��س��ت��ك��ِب��ري��ْن وأه��َل��ه َن ال��زم��ا ال��َع��َج��ِب ع��ل��ى ح��م��َل��ت
ال��ب��ن��ي��ْن ص��ن��ُع أن��ه��ا ـ��س��ُب تَ��ح��ـ «ب��اري��ُس» ��تَ��ت ف��ت��ل��فَّ

∗∗∗
ال��ُق��روْن ب��َل��م��ح��ِت��ه ت��ذه��ْب ل��م األرِض ب��ب��ط��ِن ذه��ٌب
ال��ُق��ي��وْن553 م��ن��ه وص��ف��ائ��ًح��ا ج��ن��دًال ل��ك اس��ت��ح��دثَ��ت
ال��ه��ام��دوْن ي��تَّ��خ��ذْه��ا ل��م ��اج��ًة وهَّ ونَ��واوًس��ا554
ي��ن��ب��ش��وْن األن��ام��َل س��َرح��وا ل��ه��ا ال��م��وت��ى ي��ف��ط��ُن ل��و
ي��ت��ف��اتَ��ن��وْن ل��ه ك��ان��وا ال��ذي ال��ذه��َب وت��ن��ازع��وا

∗∗∗
ال��َف��ت��ي��ْن555 ال��ذه��ِب ب��رق��ائ��ِق ��َل��ت ُف��صِّ وْش��ٍي أك��ف��اُن
َرزي��ْن آٍس ُم��ح��نِّ��ٌط ِد ��م��ا ال��ضِّ َل��فَّ ��ه��ا ل��فَّ ق��د
ال��َج��ن��ي��ْن ال��ورُد وك��أن��ك ك��م��ائ��ٌم وك��أن��ه��نَّ
َرق��ي��ْن556 زاوي��ٍة وب��ك��لِّ ص��ورٌة ُرك��ٍن وب��ك��لِّ
ُزوْن557 ج��نَ��ب��اِت ع��ل��ى ـ��ت��ث��َرت انْ��ـ ف��ت��خ��الُ��ه��ا ال��دُّم��ى وت��رى
��ك��وْن ال��سُّ ��وِر ال��صُّ ف��ي واألص��ُل ت��ح��رًُّك��ا تُ��ِري��َك ُص��َوٌر
ال��ُم��ب��ي��ْن ك��ال��نُّ��ط��ِق ب��ال��ِح��سِّ ص��م��ِت��ه��ا رائ��ُع وي��م��رُّ
ح��ي��ْن558 ب��ع��َد ع��ه��ي��ًدا ح��ي��نً��ا ِده��انُ��ه��ا ال��زم��اَن ص��ِح��َب

ناع. الصُّ القيون: 553
توابيت. نواوس: 554

املحرق. الفتني: 555
الكتاب. وهو الرَّقيم، الرَّقني: 556

األصنام. معرض الزون: 557
القديم. العهيد: 558
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ال��َم��ن��وْن ط��وِل ع��ل��ى ح��يٌّ ال��ِب��ل��ى ط��وِل ع��ل��ى غ��ضٌّ
ال��الم��س��ي��ْن ت��ح��دَّى ح��ت��ى ي��َزل ول��م ال��ع��ي��وَن خ��دََع
ويَ��ط��َردوْن559 يُ��ن��اِول��وَن ِب ال��رِّك��ا ف��ي ق��ص��ِرك ِغ��ل��م��اُن
ال��َح��ن��وْن وال��ق��وُس ت��رنُّ ُم ��ه��ا وال��سِّ ي��ه��ت��ُف وال��بُ��وُق
ُج��ن��وْن ل��ه��ا ُج��نَّ وال��خ��ي��ُل ��ٌث لُ��هَّ ص��ي��ِدَك وك��الُب
ال��ُح��زوْن ت��ث��ُب وت��ارًة ِل ��ه��و ال��سُّ ف��ي ت��ن��ف��ُر وال��وح��ُش
أن��ي��ْن َم��ن��اق��ِره��ا وف��ي ِح ال��ِج��را ف��ي ت��رُس��ُف وال��ط��ي��ُر
ُم��ح��َض��روْن ال��م��دائ��ِن ف��ي ـ��ِة ال��ب��ريَّ��ـ آب��اءَ وك��أنَّ
وال��يَ��م��ي��ْن560 ِش��م��اِل��ك ع��ن ـ��ٍس» ش��م��ـ «آِل ُدول��َة وك��أنَّ

∗∗∗
أم��ي��ْن ُم��ح��ت��ِف��ٍظ وَوالءَ ت��ح��يَّ��ًة ال��م��ل��وِك م��ِل��َك
ال��ق��ائ��ل��ي��ْن ف��ي��ه وس��ب��ق��ُت ع��رف��تُ��ُه ال��م��ق��اُم ه��ذا
وأس��ت��ب��ي��ْن ال��ج��الَل أِزُن آث��اِرك��م ف��ي ووق��ف��ُت
ال��رص��ي��ْن ِش��ع��ري أح��ج��اِره��ا م��ن ال��ع��ش��ري��َن ف��ي وب��نَ��ي��ُت
ال��َم��ع��ي��ْن ال��ح��َج��ِر م��ن وج��رى ق��ص��ائ��دي ع��ي��وُن س��ال��ت
آخ��ري��ْن ِج��ي��ًال وأَق��م��ُت ل��ل��ه��وى ِج��ي��ًال أْق��َع��دُت
ال��ط��ام��ح��ي��ْن ل��ل��ش��ب��اِب َف��ُع يُ��ر ال��َم��ج��ِد خ��ي��اَل ك��ن��ت��م
وال��م��ال��ك��ي��ْن561 ل��م��ح��م��ٍد ج��الَل��ك��م اس��ت��ع��رُت وَك��ِم
َج��ب��ي��ْن ع��ل��ى اس��ت��ق��رَّ ف��م��ا ِل ال��خ��ي��ا ف��ي ��َل ت��ن��قَّ ت��اٌج
��ن��ي��ْن ال��سَّ ال��رم��ُح ه ي��ش��دُّ ـ��ُل ال��ص��ق��ي��ـ ال��س��ي��ُف خ��َرزاتُ��ه

∗∗∗
ال��َع��ري��ْن ع��ل��ى ج��زع��َت ه��ل ل��ك ال��ثَّ��رى ب��دا أح��ي��َن ل��ي ُق��ل

الصيد. يزاولون يطردون: 559

الفراعنة. شمس: آل 560
األول. توفيق محمد الخديو 561
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ال��َح��ص��ي��ْن وال ال��س��الِح ك��ي ـ��ا ��ـ ب��ال��شَّ ل��ي��س ُم��ل��ًك��ا آنَ��س��َت
ال��س��ف��ي��ْن م��س��ل��وُب وال��ب��ح��ُر ال��ق��ن��ا م��غ��ل��وُب ال��بَ��رُّ
ال��ح��زي��ْن562 ب��ال��ق��ل��ِب ص��َدف��َت ِر ال��دي��ا إل��ى ن��ظ��رَت ��ا ل��مَّ
ال��ُم��ع��ي��ْن وال��نِّ��ط��اس��يِّ تَ��َر» «َك��ر غ��ي��َر ح��ول��َك ت��ل��َق ل��م
ُم��ع��ِرض��ي��ْن َق��ب��ي��ٍل ع��ل��ى ِل ال��ج��ال ُح��ُج��ِب م��ن أق��ب��ل��َت
ح��اف��ل��ي��ْن ي��ِج��ْده��م ل��م ـ��رَق أش��ـ ح��ي��ن ال��ح��ض��ارِة ت��اُج
أرب��ع��ي��ْن ق��روٍن م��ن ُه ي��َرو ل��م ي��ع��َل��ُم وال��ل��ُه

∗∗∗
يَ��م��ي��ْن م��ن أزي��ُدَك وال َم ال��ع��ظ��ا يُ��ح��ِي��ي ب��َم��ن ق��َس��ًم��ا
ُم��ب��ي��ْن ف��ت��ٍح أو أم��ِس بُ��َك إي��ا س��ف��ٍر م��ن ك��ان ل��و
ال��َوت��ي��ْن ن��ب��ِض أو ال��رُّوِح ـ��ِب دب��ي��ـ م��ن ب��ع��ثُ��ك ك��ان أو
ال��ف��ات��ح��ي��ْن غ��اُر ع��ل��ي��ك ِك ال��م��ل��و وادي م��ن وط��ل��ع��َت
يَ��ن��ث��ن��ي��ْن563 ال��ع��س��ج��دي��ِة ِل ال��ِج��ال ف��ي ح��وَل��ك ال��خ��ي��ُل
وال��دارع��ي��ْن ال��ق��ن��ا م��ن ِن ه��ال��ت��ا ِن��ج��اِدك وع��ل��ى
��دي��ْن ُم��ص��فَّ ب��ال��م��ل��وِك ِب��ك ِرك��ا ف��ي ي��دف��ُع وال��ج��ن��ُد
يَ��دي��ْن ال ب��ال��ج��ب��اب��ِر ـ��ِل��ك ج��ي��ـ غ��ي��َر ِج��ي��ًال ل��رأي��َت
ال��ح��اك��م��ي��ْن وردُّوا ن��ص��ب��وا ق��د م��ح��ك��وم��ي��ن ورأي��َت
اآلخ��ري��ْن ف��ي وس��ب��ي��لُ��ه ون��ظ��ُم��ُه ال��زم��اِن ُروُح
ال��ل��ع��ي��ْن ال��ف��رِد م��ن ف��َرغ��ا وأه��َل��ُه ال��زم��اَن إن
س��اج��دي��ْن ل��ك ِف��ت��ي��ًة أو م��ش��اي��ًخ��ا رأي��َت ف��إذا
ُم��ت��خ��لِّ��ف��ي��ْن َرك��ِب��ه ع��ن ت��ِج��ْده��ُم ال��زم��اَن الِق
األول��ي��ْن ف��ي وع��ق��ولُ��ه��م َم��ول��ًدا األواخ��ِر ف��ي ه��م

أعرضت. صدفت: 562

الفرس. غطاء وهو جلٍّ، جمُع الجالل: 563
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دمشق

وأزم��اُن أح��داٌث ال��رَّس��ِم ع��ل��ى م��َش��ت ب��ان��وا م��ن رس��َم وان��ُش��ْد ِج��لَّ��َق564 ن��اِج ُق��م
ُع��ن��واُن م��ن��ه ب��اٍق ال��ص��ح��ائ��ِف رثُّ ل��ه ِك��ف��اءَ ال ِك��ت��اٌب األدي��ُم565 ه��ذا
وبُ��ه��ت��اُن دن��ي��ا وس��ائ��ُره م��ن��ه ط��ائ��ف��ٌة واألخ��الُق وال��وح��ُي ال��دِّي��ُن
وأذه��اُن566 راٍد م��ن ق��رائ��ُح إال ج��واه��ُرُه ي��وًم��ا ُق��لِّ��بَ��ت إن ف��ي��ه م��ا
دان��وا567 وم��ا س��ادوا م��ا ول��ألح��ادي��ِث ف��ت��ح��وا م��ا ل��ألن��ب��اءِ أُم��ي��َة ب��ن��و
ك��ان��وا م��ا ال��غ��رب س��ري��َر س��أل��َت ف��ه��ل ت��ح��ت��ه��ُم ال��ش��رِق َس��ري��ُر م��ل��وًك��ا ك��ان��وا
وس��ل��ط��اُن ُم��ل��ٌك ن��اح��ي��ٍة ك��لِّ ف��ي دول��ِت��ه��ا أط��راِف ف��ي ك��ال��ش��م��ِس ع��اِل��ي��َن
أش��ج��اُن ع��اَدت��ه أو ال��ه��مُّ ب��ه َس��رى أرُس��َم��ه��م ان��ت��اب م��ه��م��ا ق��ل��ب��َي ويْ��َح ي��ا
ه��تَّ��اُن569 «ال��ف��ي��ح��اءِ» ع��ل��ى دم��ع��ي وال��ي��وَم أن��ُدبُ��ه��م «ال��زه��راءِ»568 ع��ل��ى ق��م��ُت ب��األم��س
وِع��ق��ب��اُن وأن��واءٌ ون��يِّ��راٌت وأل��وي��ٌة س��م��واٌت م��ن��ه��م األرِض ف��ي
ه��ان��وا م��ا اإلب��ري��ُز تُ��رِب��ه ف��ي ه��اَن ل��و ب��ه��م ال��رَّغ��ام570 م��ال ق��د ال��ع��زِّ م��ع��ادُن
بَ��غ��داُن571 ال��ع��ب��اِس ب��ب��ن��ي زَه��ت وال «ُط��ل��ي��ط��ل��ٌة» ك��ان��ت َل��َم��ا دم��ش��ُق ل��وال
«َم��ْرواُن» ال��ِم��ح��راِب أو ال��ُم��ص��لَّ��ى ف��ي ه��ل أس��أل��ه ال��م��ح��زوِن ب��ال��م��س��ج��ِد م��َررُت
وُع��ب��داُن أح��راٌر ال��م��ن��اب��ِر ع��ل��ى واخ��ت��ل��َف��ت ال��م��ح��زوُن ال��م��س��ج��ُد ت��غ��يَّ��َر
آذاُن اآلذاُن وال ت��ع��ال��ى إذا م��ن��ارت��ه ف��ي أذاٌن األذاُن ف��ال

∗∗∗
وَري��ح��اُن وج��نَّ��اٌت َروٌح دم��ش��ُق َج��نَّ��ت��ه واس��ت��ث��ن��ي��ُت ب��ال��ل��ه آم��ن��ُت

دمشق. جلق: 564

األرض. األديم: 565
الراديوم. الراد: 566

وقهروا. األمم من غلبوا ما دانوا: ما 567

باألندلس. أُمية بني خلفاء قرص الزهراء: 568
دمشق. الفيحاء: 569
الرتاب. الرَّغام: 570

بغداد. يف كثرية لغاٍت إحدى بغدان: 571
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ب��س��ت��اُن «ال��ف��ي��ح��اءُ» ل��ه��ا داٌر األرُض خ��م��ائ��لُ��ه��ا ه��بَّ��ت وق��د ال��رف��اُق ق��ال
رض��واُن ال��ُخ��ْل��ِد دوَن ��اك ت��ل��قَّ ك��م��ا «بَ��َرَدى»572 ب��ه��ا ي��ل��ق��ان��ا ��َق وص��فَّ ج��رى
ِع��ْق��ي��اُن573 ال��م��اءِ لُ��َج��ي��ِن ف��وَق وال��ش��م��ُس ُزم��رُّدٌة وح��واش��ي��ه��ا دخ��ل��تُ��ه��ا
وِوْل��داِن س��اٍق ع��ن ك��واش��ُف ح��وٌر575 «ه��اَم��ِت��ه��ا» ح��وَل أو ��ٍر»574 «ُدمَّ ف��ي وال��ح��وُر
ُع��ري��اُن وال��ن��ح��ُر ك��اس��ي��ٌة ال��س��اُق راق��ص��ٍة ِج��ل��ب��اِب ف��ي ال��واِد و«َرب��وُة»
أل��ح��اُن ل��ل��ط��ي��ر ك��م��ا ول��ل��ع��ي��وِن ب��ه��ا ال��ع��ي��وِن خ��ل��ِف م��ن تَ��ص��دُح وال��ط��ي��ُر
وأل��واُن576 أص��ب��اٌغ ف��ْه��و أف��واُف��ه ُم��خ��ِت��ل��ًف��ا األرُض ب��ال��ن��ب��اِت وأق��ب��ل��ْت
أف��ن��اُن ح��واش��ي��ه��نَّ س��ت��وٍر ل��دى ف��اب��ت��رَدت577 ل��ل��ري��ح «بَ��َرَدى» ص��َف��ا وق��د
وأرداُن579 أذي��اٌل ال��م��اءِ م��ن ��ت ج��فَّ وال ال��ب��الل578 ع��ن��ه��ا ي��ُزل ل��م ان��ث��نَ��ت ث��م
لُ��ب��ن��اُن ال��ُخ��ل��ِد ط��ري��َق أن نُ��بِّ��ئ��ُت وم��ا ال��ن��ع��ي��م ج��نَّ��اِت «لُ��ب��ن��اَن» خ��لَّ��ف��ُت
«وَش��ي��ب��اُن»580 « «ط��يٌّ وب��ه��ا ال��ن��دى ف��ي��ه��ا وارف��ٍة ف��ي��ح��اءَ إل��ى ان��ح��درُت ح��ت��ى
��اُن582 غ��سَّ ال��ده��ِر ش��ب��اِب ف��ي آب��اؤه��م َج��ح��اِج��ح��ٍة581 ب��ِف��ت��ي��اٍن ف��ي��ه��ا ن��زل��ُت
ِت��ي��ج��اُن ت��ب��َق ل��م وإن ش��م��ٍس»585 «ع��ب��ِد م��ن َص��يَ��ٌد584 ف��ي��ه��ُم ب��اٍق األِس��رَِّة583 ِب��ي��ُض

دمشق. نهر بردى: 572

الخالص. الذهب العقيان: 573
دمشق. ضاحية ر: ُدمَّ 574

الرسو. يُشِبه عظيم شجٌر الحور: 575
الزهر. هنا واملراد الثياب، من نوع بالضم: فوف جمع أفوافه، 576

اغتسلت. ابرتدت: 577
البلل. أي البالل: 578

الُكم. وهو ردن، جمع أردان: 579
ومعن. حاتم قبيلتا وشيبان: طي 580

امَلكارم. إىل امُلسارع السيد وهو جحجح، جمع جحاجح: 581

للشام. ملوًكا وكانوا ان، غسَّ ملوك منهم باليمن، قبيلة أبو ان: غسَّ 582

الوجوه. األرسة: 583
ِكربًا. الرأس رفع الصيَد: 584

أمية. بني يعني شمس: عبد 585
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ُش��ك��راُن ي��ج��زي��ه إح��س��انَ��ك��م أن ل��و ل��ه ان��ق��ض��اءَ ال ش��ك��ًرا ال��ش��ام ِف��ت��ي��َة ي��ا
أوط��اُن ال��ب��ش��ر ف��ي ك��أوط��اِن��ك��م وال ي��ٌد ال��س��م��اِح ي��وَم راح��اِت��ك��م ف��وَق م��ا
وج��نَّ��اُن586 م��ن��ك��م ق��يِّ��ٌم ل��ه��ا ف��ه��ل ل��ك��م ي��داُه ��ت��ه��ا وشَّ ال��ل��ِه خ��م��ي��ل��ُة
وب��ن��ي��اُن وت��ج��دي��ٌد غ��رٌس ف��ال��م��ل��ُك دول��ِت��ه��ا رك��َن واب��نُ��وا ال��ُم��ل��َك ل��ه��ا ِش��ي��ُدوا
ثَ��ك��الُن ال��َم��ب��ك��يِّ ب��ال��واح��ِد آلَب خ��ط��ٌر ل��ه م��ف��ق��وًدا ال��ده��ُر يُ��رِج��ُع ل��و
إت��ق��اُن األع��م��اِل ع��ل��ى يَ��ِب��ي��َن وأن ع��م��ًال اْس��َط��ع��تُ��ُم م��ا ت��ع��م��ل��وا أن ال��ُم��ل��ٌك
وُع��م��راُن إص��الٌح ف��ي��ه ل��َم��ط��ل��ٍب ن��اش��ط��ًة األم��واُل تُ��خ��َرَج أن ال��م��ل��ُك
ِع��رف��اُن ج��ن��بَ��ي��ه ع��ل��ى ع��ق��ٍل وت��ح��َت أدٌب ح��ول��ه ل��س��اٍن ت��ح��َت ال��م��ل��ُك
وأدي��اُن أج��ن��اٌس ف��ي��ه ت��ف��رََّق��ت وط��ٍن ه��وى ف��ي ت��ت��الَق��وا أن ال��م��ل��ُك

∗∗∗
وإي��م��اُن دي��ٌن خ��اِل��ُص��ه وال��نُّ��ص��ُح ص��ادق��ٌة اإلخ��الُص ِم��ل��ؤه��ا ن��ص��ي��ح��ٌة
وأوزاُن ت��ق��ط��ي��ع ف��ه��و ح��ك��م��ًة أو وع��اط��ف��ًة ذك��رى ي��ك��ن ل��م م��ا ��ع��ُر وال��شِّ
إخ��واُن واآلالم ال��ُج��رِح ف��ي ون��ح��ن َرِح��ٍم ب��ن��و وال��ُف��ص��ح��ى ال��ش��رق ف��ي ون��ح��ن

أمينة أخت

مشابهة: أمينة كريمته من فيها طفلًة مرص إىل به ترجع وهي الُفلك يف رأى وقد وقال

«أم��ي��ن��ة» ِش��ب��ُه ه��ذه ال��س��ف��ي��ن��ة ن��وُر ه��ذه
ُم��ِب��ي��ن��ة ع��ن��ه��ا ـ��ِب��ئ��ٌة ُم��نْ��ـ ص��ورتُ��ه��ا ه��ذه
ث��م��ي��ن��ة ِم��ث��ٌل ل��ه��ا ـ��دي ع��ن��ـ ل��ؤل��ؤٌة ه��ذه
َم��ه��ي��ن��ة ع��ن��دي ت��ك��ن ل��م ل��ك��ن ال��روِم ب��ن��اِت م��ن
ُش��ئ��ونَ��ْه ال��دن��ي��ا ف��ي ـ��اِن ل��ل��ديَّ��ـ ي��ت��رك م��ن أن��ا
ال��م��دي��ن��ة587 ت��ل��ك ف��ي ـ��ُوِك ِص��نْ��ـ ل��ي ال��ُف��ل��ِك َم��الَك ي��ا

بستاني. جنَّان: 586

األخ. نو: الصِّ 587
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ِزي��ن��ة «ُح��ل��واَن» ف��ي وْه��َو بَ��ه��اءٌ ال��ُف��ل��ك ف��ي أن��ِت
وَح��ن��ي��نَ��ْه أب��ي��ه ـ��َد وْج��ـ ل��ه واذك��ْر ن��اِج��ِه
َع��ري��نَ��ْه ُدْس��ُت م��ذْ ـ��ب��ح��ِر ال��ـ ف��ي إن��ن��ي وأَِف��ْدُه
ض��ن��ي��ن��ة ن��ف��س��ي وب��ه ض��ن��ي��نً��ا ب��ال��ن��ف��س ل��س��ُت
ُع��ي��ونَ��ْه وإيَّ��اه ـ��َك يُ��رِع��ي��ـ ال��رح��م��َن أس��أل

أندلسية

مشاهده من كثريًا ويصف العزيز، للوطن يحنُّ وفيها بإسبانيا، منفاه يف (نظمها
ومعاهده.)

ِل��وادي��ن��ا نَ��أس��ى أم ِل��وادي��َك نَ��ش��ج��ى ع��وادي��ن��ا589 أش��ب��اٌه «ال��طَّ��ل��ِح»588 ن��ائ��َح ي��ا
ح��واش��ي��ن��ا ف��ي ج��ال��ت َج��ن��اَح��ك ��ت ق��صَّ ي��ًدا أنَّ غ��ي��َر ع��ل��ي��ن��ا ت��ُق��صُّ م��اذا
ن��ادي��ن��ا غ��ي��َر وِظ��الٍّ ال��غ��ري��ب أخ��ا س��ام��ِرن��ا غ��ي��َر أي��ًك��ا ال��بَ��ي��ُن ب��ن��ا رم��ى
ِس��كِّ��ي��ن��ا ال��بَ��ي��ُن ع��ل��ي��َك وُس��لَّ س��ه��ًم��ا ل��ن��ا ال��ِف��راُق ِري��َش590 ال��نَّ��وى رَم��ت��ه ك��لٌّ
يُ��ل��بِّ��ي��ن��ا ال ع��يٍّ ال��َج��ن��اَح��ي��ن م��ن ب��ُم��ن��ص��ِدٍع ن��ب��رْح ل��م ال��ش��وُق دع��ا إذا
ال��ُم��ص��اب��ي��ن��ا ي��ج��م��ع��َن ال��م��ص��ائ��َب إنَّ ف��رَّق��ن��ا ال��طَّ��ل��ِح اب��َن ي��ا ال��ج��ن��ُس ي��ُك ف��إن
أف��ان��ي��ن��ا592 ش��ج��ًوا وال ادِّك��اًرا591 وال ً ظ��م��أ وال تَ��ح��ن��انً��ا م��اءك ت��أُل ل��م
ال��م��ؤاس��ي��ن��ا ت��رت��اُد ال��ذي��َل وت��س��ح��ُب ف��نَ��ٍن إل��ى س��اًق��ا ف��نَ��ٍن593 م��ن ت��ج��رُّ
ال��ُم��داوي��ن��ا ب��ال��نُّ��ْط��ِس595 ل��روح��ك ف��َم��ن ت��ط��ل��ب��ه��م ح��ي��ن ش��تَّ��ى ج��س��ِم��َك أُس��اُة594

به. الولع شديد عبَّاد ابن كان إشبيلية بظاهر واٍد به ي ُسمِّ الشجر، من نوع الطلح: 588
مصائبه. وهي بنا، النازلة الدهر عوادي عوادينا: 589

الريش. عليه ألصق السهم: راش من ِريَش، 590

تذكًرا. كاًرا: ادِّ 591
أجناس. أفانني: 592

املستقيم. الغصن الفنن: 593
األطباء. األساة: 594

الُحذَّاق. األطباء النطس: 595
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∗∗∗
َرواب��ي��ن��ا م��ن رف��ي��ًف��ا597 ح��َل��ْل��ن��ا وإن ب��أن��دل��ٍس أي��ٍك596 ن��ازَح��ي ل��ن��ا آه��ا
يَ��ث��ن��ي��ن��ا واإلج��الُل ب��ال��دم��ِع نَ��ج��ي��ُش ل��ه ال��وف��اء رس��ِم ع��ل��ى وَق��ْف��ن��ا رْس��ٌم
ُم��ص��لِّ��ي��ن��ا598 إال َم��ف��ارَق��ه��م وال أدُم��َع��ه��م األرُض ت��ن��اُل ال ل��ِف��ت��ي��ٍة
دي��ن��ا أخ��الُق��ه��م ل��ه��م ك��ان��ت ل��ل��ن��اس َم��ن��ب��ه��ٌة599 ف��ي��ه ب��دي��ٍن ي��ُس��ودوا ل��م ل��و
«ِل��داري��ن��ا»600 س��ارت «ب��اب��ٍل» م��ن ك��ال��خ��م��ر ح��َرٍم إل��ى إال ح��َرٍم م��ن ن��س��ِر ل��م
و«ن��س��ري��ن��ا»601 «ِخ��ي��ريَّ��ا» ال��ورِد تَ��م��اثُ��َل نُ��س��خ��تُ��ُه ع��ن��ه ن��اب��ت ال��ُخ��ل��ُد ن��ب��ا ��ا ل��مَّ
َم��راث��ي��ن��ا م��ن��ه��ا نُ��ِظ��َم��ت دم��وُع��ن��ا نُ��ِث��َرت ك��ل��م��ا ثَ��ن��اءً ث��راه��م ن��س��ق��ي
ال��س��الط��ي��ن��ا ال��تُّ��رِب ف��ي يُ��وِق��ظ��َن وِك��دَن تُ��ح��رِّك��ه ق��واف��ي��ن��ا ع��ي��وُن ك��ادت
تَ��س��ق��ي��ن��ا ب��ال��ك��اف��ور ال��ُخ��ل��ِد م��ن َع��ي��ٌن ِم��َق��ٍة602 ع��ل��ى أغ��َض��ت وإن م��ص��َر ل��ك��نَّ
َرواق��ي��ن��ا603 ق��ام��ت ح��اف��اِت��ه��ا وح��وَل تَ��م��ائ��ُم��ن��ا ��ت رفَّ ج��وان��ِب��ه��ا ع��ل��ى
أم��ان��ي��ن��ا ف��ي��ه��ا أِن��َس��ت وأربُ��ٌع م��آربُ��ن��ا ف��ي��ه��ا م��ِرَح��ت َم��الع��ٌب
أوال��ي��ن��ا604 م��ن ِل��ُج��دوٍد وَم��غ��ِرٌب أواخ��ِرن��ا م��ن ِل��ُس��ع��وٍد وَم��ط��َل��ٌع
يُ��غ��ادي��ن��ا وَري��ح��اٍن م��ص��َر بَ��رِّ م��ن يُ��راِوح��ن��ا َروٍح605 م��ن ن��خ��ُل ف��ل��م ِب��نَّ��ا
تُ��ل��ِق��ي��ن��ا606 ال��ي��مِّ ف��ي ذه��بَ��ت وِب��اس��ِم��ه ت��ك��ُف��لُ��ن��ا ال��ل��ه اس��ِم ع��ل��ى م��وس��ى ك��أُمِّ

. امللتفُّ الكثيف الشجر األيك. 596
الخصب. الرفيف: 597

األندلس. ملوك بهم يقصد 598

ورفعة. رشف أي منبهة: 599

الخمر. بجودة مشهورتان مدينتان ودارينا: بابل 600

الزهر. من نوعان ونرسينا: خرييَّا 601

املحبَّة. املقة: 602
ِسحر. به كان إذا الصبي تَرقي التي وهي راقية، واحدها الرواقي: 603

الحظوظ. الجدود: 604
والرزق. الرحمة الرَّوح: 605

عليه — موىس بأم — املنفى إىل وخرج البحر فركب منها الرغم عىل به ضاقت حني — مرص شبَّه 606

يكفله. أن هللا وسألت صبيٍّا اليمِّ يف ألقته حني — السالم
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ِل��ب��ادي��ن��ا وأك��واٌب ل��ح��اض��ري��َن ف��اك��ه��ٌة اإلح��س��ان ذي ك��ال��َك��ْرِم وم��ص��ُر

∗∗∗
م��آق��ي��ن��ا ع��ن وي��ه��م��ي ال��ه��دوءِ ب��ع��َد ج��وان��ِح��ن��ا ع��ن ي��رم��ي ال��ب��رِق س��ارَي ي��ا
ب��اك��ي��ن��ا األرَض ف��خ��َض��بْ��ن��ا ال��بُّ��ك��ا ه��اَج دًم��ا ال��س��م��اء دم��ِع ف��ي تَ��رق��رَق ��ا ل��مَّ
ِب��َس��ال��ي��ن��ا ن��ه��ِت��ْف ول��م ن��ي��اٍم ع��ل��ى دي��اج��يَ��ُه نَ��ه��ِت��ْك ل��م ي��ش��ه��د ال��ل��ي��ُل
راع��ي��ن��ا ل��ل��ع��ه��ِد ال��ه��وى ل��ي��ل ق��ي��اَم ق��دٍم ع��ل��ى إال ي��َرن��ا ل��م وال��ن��ج��ُم
يُ��ض��ِوي��ن��ا ح��ي��َن ف��ي��ه ُد نُ��ردِّ ��ا م��مَّ ح��ائ��رٍة ال��ل��ي��ل س��م��اءِ ف��ي ك��َزف��رٍة
«ج��ري��ن��ا» ب َم��ح��دوٍّا ال��نُّ��وِر نَ��ج��ائ��ِب ع��ل��ى ال��ُع��ب��اِب ظ��ل��م��اءَ ُج��بْ��َت إن ب��ال��ل��ه
ش��ي��اط��ي��ن��ا أو ف��س��اًدا يَ��ِع��ث��َن إن��ًس��ا ع��ادي��ٍة ك��لَّ ي��داه ع��ن��ك ت��ردُّ
م��ي��ام��ي��ن��ا ك��ان��ت وإن ال��غ��ي��وِث ع��ل��ى ع��ال��ي��ًة ال��ن��ي��ِل س��م��اءُ ح��َوت��َك ح��ت��ى
وادي��ن��ا607 أف��واِف م��ن ال��زَّبَ��رج��ِد وْش��ِي ع��ل��ى ال��الَزَورِد ُش��ف��وُف وأح��رَزت��َك
ب��س��ات��ي��ن��ا واه��ت��زَّت خ��م��ائ��َل ربَ��ت ُم��ؤرَّج��ًة أرج��اءً ال��ري��ُف وح��ازَك
ال��ري��اح��ي��ن��ا ال��ط��لُّ ن��زل ك��م��ا وان��ِزل خ��م��ائ��ِل��ِه ف��ي واه��ِت��ف ال��ن��ي��ل إل��ى ف��ِق��ْف
َم��غ��ان��ي��ن��ا م��ن ويَ��ض��وى ب��ال��ح��ادث��ات م��ن��ازل��ن��ا م��ن يَ��ذوي ب��ات م��ا وآِس

∗∗∗
َم��رام��ي��ن��ا م��ن َط��روٍح ك��لُّ ف��ط��اَب َس��ح��ًرا س��َرت ال��وادي ُم��ع��طَّ��رَة وي��ا
ُم��غ��ال��ي��ن��ا نُ��ح��َس��ْب ل��م ي��وس��َف ق��م��ي��َص ِغ��الل��تَ��ه��ا ِخ��ْل��ن��ا ل��و ال��ذَّي��ل ذك��ي��َة
ع��ن��اوي��ن��ا وب��ال��رَّيَّ��ا ُك��تْ��بً��ا ب��ال��َورِد ل��ن��ا أتَ��ي��ِت ح��ت��ى ��رى ال��سُّ َش��وَك ج��ِش��م��َت
َج��وازي��ن��ا ت��ن��ه��ْض ل��م َم��س��راك ِط��ي��ِب ع��ن غ��ال��ي��ًة ب��األرواح ج��َزي��ن��اِك ف��ل��و
أم��ال��ي��ن��ا م��ن وْش��يً��ا ال��ش��وق غ��رائ��َب ��ل��ه نُ��ح��مِّ ِم��س��ك��يٌّ ذي��ولِ��ِك م��ن ه��ل
ال��دي��ن��ا ه��و ال��ص��اف��ي وودَّه��ُم دن��ي��ا غ��ي��ِره��ُم ودَّ وَج��ْدن��ا ال��ذي��ن إل��ى

∗∗∗
ت��ن��اج��ي��ن��ا ف��ي ه��واه��م َم��ص��وِن وم��ن ض��م��ائ��رن��ا م��ن ع��ل��ي��ه��م نَ��غ��اُر م��ن ي��ا

بها يريد واألفواف: أزرق. شفاٌف صاٍف حجٌر والالزورد: الرقيق. الثوب : شفٌّ واحدها الشفوف، 607
الخمائل.

459



الشوقيات

أم��ان��ي��ن��ا ف��ي ع��ل��ي��ك��م ال��دَّالِل ع��ن خ��واط��رن��ا ف��ي إل��ي��ك��م ال��ح��ن��ي��ُن ن��اَب
ب��أي��دي��ن��ا ي��أخ��ذ ف��ل��م ال��ن��ائ��ب��ات ف��ي ك��ع��ادِت��ن��ا ن��دع��وه ال��ص��ب��ِر إل��ى ج��ئ��ن��ا
ص��ي��اص��ي��ن��ا608 م��ن نَ��واك��م أتَ��تْ��ن��ا ح��ت��ى َج��َل��ٍد وال دم��ٍع ع��ل��ى ُغ��ِل��بْ��ن��ا وم��ا
وتُ��ح��ِي��ي��ن��ا ذك��راك��م ف��ي��ه تُ��م��ي��تُ��ن��ا آخ��ُرُه ال��ح��ش��َر ك��أنَّ 609 ون��اب��غ��يٍّ
يَ��ط��وي��ن��ا األس��ح��ار َغ��َل��ِس ف��ي ي��ك��اد ِف��راِق��ك��ُم م��ن ب��ُج��رٍح ُدج��اه ن��ط��وي
تَ��راق��ي��ن��ا ت��ه��َدأ ول��م ي��زوَل ح��ت��ى َم��ح��اج��ُرن��ا ت��رَق��أ ل��م ال��ن��ج��ُم رس��ا إذا
تُ��ق��اس��ي��ن��ا َح��ْس��رى ب��ه��ا ق��َع��ْدن��ا ح��ت��ى ك��واك��ب��ه م��ن ال��دواه��ي نُ��ق��اس��ي ِب��تْ��ن��ا
��ي��ن��ا ت��أسِّ وي��أُس��وه ل��ل��ش��ام��ت��ي��ن ت��ج��لُّ��ُدن��ا ف��يُ��خ��ف��ي��ه ال��ن��ه��اُر ي��ب��دو

∗∗∗
ِل��ي��ن��ا ��ب��ا ال��صَّ وأع��ط��اِف ذه��بْ��ن��ا أنَّ��ى ِرَف��ًة610 ال��رُّب��ا ك��أك��ن��اِف ل��ع��ه��ٍد س��ق��يً��ا
ري��اح��ي��ن��ا ف��ي��ه��ا أوق��اتُ��ن��ا ت��ِرفُّ زاه��ي��ٌة َغ��ي��ن��اءُ ب��ن��ا ال��زم��اُن إِذ
م��اش��ي��ن��ا وال��ده��ُر ح��اش��ي��ٌة وال��س��ع��ُد ن��اغ��ي��ٌة وال��ع��ي��ُش ص��اف��ي��ٌة ال��وص��ُل
ال��ي��م��ان��ي��ن��ا وْش��ِي ف��ي ت��رُف��ُل «ب��ل��ق��ي��َس» تَ��ح��س��بُ��ه��ا ال��ِع��ْق��ي��ان ف��ي تَ��خ��ت��اُل وال��ش��م��ُس
ل��ل��ُم��ص��اف��ي��ن��ا وف��اءٌ ف��ي��ه��ا ك��ان ل��و اح��ت��ف��َل��ت إذا ك��ال��دن��ي��ا يُ��ق��ِب��ل وال��ن��ي��ُل
ِدي��ن��ا ل��و وال��م��ق��داِر ع��فَّ ل��و ��ي��ِل وال��سَّ اطَّ��رَدت ل��ِو وال��نُّ��ع��م��ى داَم ل��و ��ع��ِد وال��سَّ
ِط��ي��ن��ا أو اإلك��س��ي��َر ب��ه ل��َم��ْس��ن��ا م��اءً ذه��بً��ا ردَّه��ا ح��ت��ى األرض ع��ل��ى أل��ق��ى
ِس��ي��ن��ا م��ن األن��واُر ج��وان��ب��ه ع��ل��ى وارت��س��َم��ت «ال��ت��اب��وُت» يُ��م��ِن��ه م��ن أع��داه
ال��وف��يِّ��ي��ن��ا وم��ي��ث��اُق ال��ك��راِم ع��ه��ُد ك��َرٍم م��ن ال��ُخ��ْل��ِق ف��ي م��ا َم��ب��ال��ُغ ل��ه
ل��ي��ال��ي��ن��ا ف��ي أو ب��أي��اِم��ن��ا إال ُع��ُرٌس وال إع��ذاٌر611 ل��ل��ده��ِر ي��ج��ِر ل��م
م��ي��ادي��ن��ا أرَح��ى وال ِج��ي��اًدا م��نَّ��ا أِع��نَّ��ِت��ِه ف��ي أط��َغ��ى ال��س��ع��ُد ح��وى وال

به. امتنع ما وكل الحصون الصيايص: 608
النابغة: قول إىل أشار واألرق، الهمُّ ِملؤه الذي الليل به يريد 609

الكواكِب بطيءِ أُقاسيه وليٍل ناصِب أميمة يا لهمٍّ ِكِليني

النرضة. الرِّفة: 610
حادث. لرسوٍر يُتَّخذ طعاٌم اإلعذار: 611
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غ��ال��ي��ن��ا ال��تَّ��ش��ت��ي��ِت ب��ي��ِد ي��ُه��ْن ول��م ج��وه��ُرن��ا ال��ن��اَر خ��اَض ال��ي��واق��ي��ُت ن��ح��ن
ش��ان��ي��ن��ا ك��ال��ِح��رب��اءِ َن ت��ل��وَّ إذا ُخ��لُ��ٌق وال ِص��ب��ٌغ ل��ن��ا ي��ُح��ول وال
وادي��ن��ا ِم��ث��َل ع��رًش��ا ال��ض��خ��ِم ُم��ل��ِك��ه��ا ف��ي ص��ِع��َدت وال م��ي��زانً��ا ال��ش��م��ُس ت��ن��زل ل��م
ال��م��ي��ام��ي��ن��ا ال��ُغ��رَّ أب��ن��اءه��ا ع��ل��ي��ه ورأت ح��اف��اِت��ه ع��ل��ى تُ��ؤلَّ��ْه أل��م
ال��ِغ��ي��ن��ا612 ال��َم��وش��ي��ِة ��ن��دِس ال��سُّ خ��م��ائ��َل ل��ِب��س��ا ال��ض��ح��ى ف��ي ش��اط��ئَ��ي��ه غ��ازل��ْت إن
ت��رم��ي��ن��ا ب��ال��خ��ي��ط��اِن ال��ق��زِّ َل��واف��َظ ش��ج��ٍر م��ن ال��واِد ُم��ج��اِج613 ك��لُّ وب��ات
«ف��راع��ي��ن��ا» ِدنَّ��اه��ا «ال��ق��ي��اص��ر» ق��ب��ل ج��ب��ٍل وم��ن س��ه��ٍل م��ن األرُض وه��ذه
ب��ان��ي��ن��ا آث��اِر ع��ل��ى إال األرِض ف��ي ح��ج��ٍر ع��ل��ى ب��اٍن ح��ج��ًرا ي��ض��ْع ول��م
ف��ان��ي��ن��ا ب��ن��ي��اُن ال ال��ده��ِر ي��ُد ب��ه ن��ه��َض��ت ح��ائ��ٌط م��ص��ٍر أه��راَم ك��أن
األواوي��ن��ا614 يُ��ب��ق��ي وال ال��م��ل��وَك يُ��ف��ن��ي َم��ق��اص��ِرِه ُع��ل��ي��ا م��ن ال��ف��خ��ُم إي��وانُ��ه
أس��اط��ي��ن��ا615 إال غ��ِرَق��ت س��ف��ي��ن��ٌة ال��ت��ط��َم��ت ح��ول��ه��ا ورم��اًال ك��أن��ه��ا
ال��م��وازي��ن��ا غ��طَّ��ي��َن «ف��رع��وَن» ك��ن��وُز ذه��بً��ا ال��ض��ح��ى ألالءِ ت��ح��َت ك��أن��ه��ا

∗∗∗
ت��ص��اب��ي��ن��ا م��ن ذي��وٍل ف��ي ��ب��ا ال��صِّ َم��رُّ ط��يَّ��بَ��ه��ا وال��م��ي��الِد األُب��وَِّة أرُض
ق��واف��ي��ن��ا ال��َم��ج��رى ُم��س��ل��َس��ل��َة ُغ��رٍّا َم��واق��ُف��ن��ا ف��ي��ه��ا ��ل��ًة ُم��ح��جَّ ك��ان��ت
اله��ي��ن��ا األح��الم ِس��ن��ِة م��ن وث��اَب الِع��بُ��ن��ا األي��ام ُك��رِة م��ن ف��آَب
آم��ي��ن��ا» ال��ده��ُر ف��ق��ال ن��َغ��صَّ «ب��أن ف��َدَع��ت ص��اف��يً��ا ل��ل��ي��ال��ي ن��دَع ول��م
ِغ��س��ل��ي��ن��ا616 وال��ب��ح��َر وًغ��ى ن��اَر وال��بَ��رَّ ص��اع��ق��ًة ال��ج��وَّ ل��ُخ��ْض��ن��ا اس��ت��ط��ْع��ن��ا ل��و
وب��اك��ي��ن��ا ال��واف��ي ن��ِس��َي إذا ف��ي��ه��ا ذاك��رن��ا ح��قَّ ن��ق��ض��ي م��ص��َر إل��ى س��ع��يً��ا
ال��ُم��ؤدِّي��ن��ا617 خ��ي��ِر م��ن ال��ودائ��ع خ��ي��َر ن��ط��ل��بُ��ُه ال��ل��ِه ع��ن��َد «ُح��ل��واَن» ب َك��ن��ٌز
ن��واح��ي��ن��ا م��ن إال ال��ش��وُق ي��أِت��ه ل��م َغ��يْ��ب��تَ��ن��ا ع��ن��ه ع��زي��ز ك��لُّ غ��اَب ل��و
ش��اِج��ي��ن��ا ��ي��ِن األُمَّ ه��وى أيُّ ن��دِر ل��م ش��ج��نً��ا ل��ه أو ل��م��ص��ٍر ح��َم��ْل��ن��ا إذا

الخرض. أغني: واحدها الغني، 612
تُخِرجه. ما أي وغريه؛ شجر من األرض ه تمجُّ ما املجاج: 613

إيوان. جمع 614

السارية. وهي أسطوانة، واحدتها األساطني: 615
الصديد. الغسلني: 616

الناظم. والدة املرحومة إىل إشارة 617
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لُوِزيتانْيا الباخرة ونكبة الغواصة وصُف

لوزيتانيا: للباخرة أملانية غواصة نسف حادثة يف قال

أبَ��واه��ا «ل��وس��ي��ت��ان��ي��ا» ي��وَم ق��ض��ى ي��ت��ي��م��ًة «ال��خ��ي��ال»618 َل��وِح ع��ل��ى رأي��ُت
وَش��ج��اه��ا ال��بُ��ك��ى ل��ل��ن��ف��س ه��اج وإن ُم��ص��دٍَّق أم��ي��ٍن ح��اٍك م��ن ل��ك ف��ي��ا
ِص��ب��اه��ا وذلَّ ُرك��ن��اه��ا وُق��وِّض ِط��ف��ل��ًة ال��يُ��ت��َم ذاَق��ِت ع��ل��ي��ه��ا ف��واًه��ا
ط��واه��ا ال��وال��َدي��ن ي��ط��وي راح ك��م��ا س��اع��ًة ال��م��وت م��ن ق��اس��ت ال��ذي ول��ي��ت
ف��َرم��اه��ا ��ه أُمُّ إل��ي��ه ف��ق��ام��ت ف��غ��اَل��ُه أب��اه ال��رام��ي رم��ى ك��َف��رٍخ
وذَراه��ا620 ِظ��لَّ��ه��ا ي��ب��غ��ي أُمَّ وال َج��ن��اِح��ِه ب��ظ��لِّ يَ��س��ت��ت��ذري619 أَب ف��ال
ي��راه��ا ول��ي��س ال��س��اري ت��رى أم��ي��ٍن ب��َم��ك��م��ٍن ال��ُع��ب��اِب ت��ح��َت ودبَّ��اب��ٍة621
أخ��اه��ا ل��ك��ان ف��والذًا ك��ان ف��ل��و َم��ش��اب��ٌه م��ن��ه��ا ال��ح��وت ف��ي أو ال��ح��وُت ه��ي
ف��اه��ا تَ��ف��َغ��ُر ح��ي��َن ن��ابً��ا وأألَُم غ��وائ��ًال ��ف��ي��ن ال��سَّ ألص��ح��اِب أبَ��ثُّ
وُس��راه��ا َس��ب��ِح��ه��ا ف��ي ��ن��ٌة ُم��ل��عَّ ط��َف��ت إذا غ��دوٌر غ��اص��ت إذا َخ��ئ��وٌن
َرح��اه��ا ي��خ��وض ال م��ن ع��ل��ى وت��ج��ن��ي ال��وغ��ى م��ن األب��ري��اءِ ُس��ْف��َن تُ��ب��يِّ��ُت622
ُح��م��اه��ا وح��رَّ ُزب��ان��اه��ا623 ع��ل��ي��ه ل��س��لَّ��َط��ت م��وس��ى ت��اب��وت أدرَك��ت ف��ل��و
وَل��ظ��اه��ا َم��ق��ذوَف��ه��ا أِم��نَ��ت ل��م��ا وت��ح��ت��ج��ب نُ��وٍح ُف��ْل��ُك تُ��غ��يَّ��ب ل��م ول��و
وح��واه��ا ��ه��ا ض��مَّ ب��ح��ٌر ك��ان وال َرك��بُ��ه��ا ك��ان وال ب��ان��ي��ه��ا ك��ان ف��ال
َرداه��ا ال��ن��ف��وس ع��ل��ِم ف��ي ك��ان إذا ت��دَّع��ون��ه ال��ذي ال��ع��ل��ِم ع��ل��ى وأُفٍّ

توغراف. السينما الخيال: 618
يستظل. يستذري: 619

الفناء. بالفتح: الذرى 620
الغواصة. بها يعني الدبابة: 621

يعلم. أن دون من ليًال به أوقع إذا العدو، بيَّت يقال: 622

قرناها. العقرب: ُزبانا 623
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البُسفور جُرس

باهتمام.) وقرأها وطلبها الحميد، عبد السلطان له املغفور بها اهتمَّ القصيدة (هذه

ع��ل��ي��ِه وال ال��ص��راِط ع��ل��ى أم��رُّ ِج��س��ًرا رأي��ُت ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��َر
إل��ي��ِه ت��أوي ال ال��ف��أُر وت��م��ض��ي ف��ي��ه ال��س��وُس ي��ج��وع خ��ش��ٌب ل��ه
ب��س��اع��َدي��ِه ال��ف��ط��ي��ِم م��رِّ س��وى ف��ي��ه ال��ِم��ن��ش��اُر ي��ت��ك��لَّ��ُف وال
ح��اِف��َري��ِه ال��ه��زي��م��ِة ف��ي وخ��لَّ��ف ف��ي��ه ال��ح��ي��واُن ج��اَه��َد ق��د وك��م
وب��ج��اِن��بَ��ي��ِه وْس��َط��ه ت��راه��م ُج��ب��اٌة624 ع��ي��ن��ي ف��ي م��ن��ه وأس��َم��ُج
ب��راح��تَ��ي��ِه يُ��ش��ي��ُر ك��ِع��ف��ري��ٍت ت��ص��دَّى واح��َده��م الَق��ي��َت إذا
وح��اِرَس��ي��ِه ال��س��ن��يِّ ب��َم��وك��ِب��ه ي��وم ك��ل ف��ي��ه «ال��ص��دُر»625 وي��م��ش��ي
ب��ع��اِرَض��ي��ِه يَ��داه م��رَّت ك��م��ا إال ع��ل��ي��ه ي��م��رُّ ال ول��ك��ن
ش��اِط��ئَ��ي��ِه ي��ج��م��ع ال��ب��س��ف��ور ع��ل��ى ال��ُم��ع��لَّ��ى ال��ج��س��ُر ه��و ع��ج��ٍب وم��ن
َم��ع��ِدنَ��ي��ِه م��ن ال��ِغ��ن��ى ويُ��ع��ط��ي��ه��ا م��اًال ال��س��ل��ط��اِن ح��ك��وم��َة يُ��ف��ي��ُد
ب��َع��ش��رتَ��ي��ِه وذاك ب��َع��ش��رتِ��ه ه��ذا ع��ل��ي��ه ال��ع��اَل��م��ون ي��ج��ود
ل��َدي��ِه يُ��ن��ِش��ُدن��ا ال��ح��ال ل��س��اَن س��ِم��ْع��ن��ا أنَّ��ا أم��ِره وغ��اي��ُة
ع��ل��ي��ِه» ُم��م��ت��ِن��ًع��ا ق��لَّ م��ا ي��رى ِم��ث��ل��ي أنَّ ال��ع��ج��ائ��ب م��ن «أل��ي��س
ي��َدي��ِه» ف��ي ش��يءٌ ذاك م��ن وم��ا ج��م��ي��ًع��ا ال��دن��ي��ا ِب��اس��ِم��ه «وتُ��ؤَخ��ذ

باملطريَّة هاني ابن لكرمة يستهديه باشا، واصف حسني املرحوم إىل به بعث (كتاب
برتبيتها.) والعناية الرياحني باقتناء مشهوًرا وكان شجريات،

ال��رج��اِل ف��ي ال��ُخ��ْل��ِق ُح��س��ِن م��ث��اِل ال��َق��ن��اِل ح��اك��ِم ح��س��ي��ٍن إل��ى
��ه ح��قِّ ب��ع��ُض ه��و اح��ت��راٍم م��ع ك��ُخ��ْل��ِق��ه ط��يِّ��بً��ا س��الًم��ا أُه��دي
ال��ه��وى وف��ي ل��ه ال��ودِّ ف��ي وال��ص��دَق ال��نَّ��وى ع��ل��ى ل��ه ال��ع��ه��َد وأح��ف��ظ

املحصل. وهو جاٍب، جمع جباة: 624

الوزراء. كبري وهو األعظم، الصدر به يريد 625
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ال��ُح��بِّ دواع��ي م��ن ال��ت��ه��ادي أن ��ح��ِب ال��صَّ ب��ي��ن ف��ال��م��ع��روُف وبَ��ع��ُد
نَ��ْدُر ي��ق��ال ف��ي��م��ا ك��اله��م��ا ��ع��ُر ال��شِّ وع��ن��دي ال��زه��ُر وع��ن��دك
ال��ن��ب��اِت َم��ِل��ُك أن��ت أن��ك ِث��ق��اٍت م��ن ع��ن��ك س��م��ع��ُت وق��د
ت��خ��لُ��ُق��ه اع��ت��ن��اءٍ ف��رِط م��ن ت��ك��اُد َرون��ُق��ه ل��ل��زه��ور ل��ي��س زه��ُرك
األن��دل��ِس ف��ي ال��ظ��رِف م��ل��وِك ب��ع��َد ال��ن��رج��ِس ع��ي��ُن ِم��ث��َل��ك ن��ظ��َرت م��ا
ال��َف��ي��ح��اءِ «ال��َم��ْط��ري��ِة» ع��ل��ى روٌض ال��غ��نَّ��اءِ ال��ح��دائ��ِق م��ن ول��ي
��ُل أُث��قِّ وال ال��نَّ��ْزَر وأرت��ض��ي وأس��أُل ل��ه��ا أس��ت��ه��دي أت��ي��ُت
ال��وال��ي ري��اِض ف��ي إال تَ��ن��ُدُر ال��غ��وال��ي م��ن ُش��َج��ي��راٍت ع��ش��َر
ال��طَّ��ي��ِف ِم��ث��َل األل��واَن وت��ج��م��ع وال��ص��ي��ِف ��ت��ا ال��شِّ ف��ي وت��زه��و ت��زك��و
ِم��ث��َل��ي��ه��ا ف��ي ال��ح��قُّ ل��ي ه��َل��َك��ت إن ع��ل��ي��ه��ا ��نً��ا ُم��ؤمِّ تُ��رِس��لُ��ه��ا
يَ��س��ق��ي ك��ي��ف ل��ل��خ��ادم وال��درُس ��ي ح��قِّ أي��ًض��ا ال��خ��رط��وم ف��ي وال��ح��قُّ
َدورة َروض��ي ح��وَل ت��دور ل��ك��ي َزورة ع��ل��ي��ك ل��ي ه��ذا وب��ع��د
أج��م��ُل ال��زه��وِر ف��ع��ِل م��ن ه��و م��ا ت��ف��ع��ُل ف��ال��ق��واف��ي ف��ع��ل��َت ف��إن
ال��ثَّ��ن��ا ُح��س��ِن م��ن ال��ن��اس ب��ي��ن ل��ل��م��رء أزيَ��نَ��ا ح��ي��ات��ي ف��ي رأي��ُت ف��م��ا
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خَدعوها

ال��ثَّ��ن��اءُ ي��غ��رُّه��نَّ وال��غ��وان��ي ح��س��ن��اءُ ب��َق��ول��ه��م خ��َدع��وه��ا
األس��م��اءُ غ��راِم��ه��ا ف��ي ك��ثُ��َرت ��ا ل��مَّ اس��م��َي ت��ن��اَس��ِت أتُ��راه��ا
أش��ي��اءُ وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي ت��ُك ل��م ك��أن ع��ن��ي ت��م��ي��ل رأت��ن��ي إن
ف��ِل��ق��اءُ ف��َم��وع��ٌد ف��ك��الٌم ف��س��الٌم ف��اب��ت��س��ام��ٌة ن��ظ��رٌة
ن��ش��اءُ م��ا ال��ه��وى م��ن ن��ت��ه��ادى ُك��نَّ��ا ك��ي��ف ت��َس��ل وال ُك��نَّ��ا ي��وَم
األه��واءُ ِم��راِس��ه ف��ي ت��ِع��بَ��ت رق��ي��ٌب ال��َع��ف��اِف م��ن وع��ل��ي��ن��ا
ال��ش��ع��راءُ أيُّ��ه��ا ال��ن��اُس أن��ت��ُم وق��ال��ت ال��َع��ص��يَّ ث��وب��ي ج��اذَبَ��ت��ن��ي
ه��واءُ ق��ل��وبُ��ه��نَّ ف��ال��ع��ذارى ال��ع��ذارى ق��ل��وِب ف��ي ال��ل��َه ف��ات��ق��وا

قوله: فزاد الرابع البيت أخذ

ف��ِل��ق��اءُ ف��َم��وع��ٌد ف��ك��الٌم ف��س��الٌم ف��اب��ت��س��ام��ٌة ن��ظ��رٌة
اءُ ال��دَّ م��ن��ه ي��ك��ون ِف��راٌق أو دواءٌ ف��ي��ه ي��ك��ون ف��ِف��راٌق

وقال:

ُرَق��ب��اءُ نُ��ج��وِم��ه ِع��داُد ل��ي��ٌل اإلغ��ض��اءُ وال ي��ط��وي��ه ��ْه��ُد ال��سُّ ال
إرس��اءُ ل��ه��ا وال ل��ل��ه��م��وم م��ا ُف��ْل��ُك��ُه ف��وض��ى ال��ُج��ن��ِح ُع��ب��اِب داج��ي
ِش��ف��اءُ ط��ل��ع��ِت إذا ��ه��اِد ال��سُّ وم��ن ال��دُّج��ى م��ن أن��ِت اإلش��راق أغ��زال��َة
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ال��م��اءُ وق��ام ب��ه ال��َع��ق��ي��ُق1 س��ال أب��َك��ي��ِت��ِه ك��ل��م��ا ب��ج��ف��ٍن رف��ًق��ا
ال��َع��ن��ق��اءُ ال��ك��رى ف��ي وَط��ي��ُف��ِك إال ال��ك��رى ل��ي��ص��ط��اَد ُه��دبَ��ي��ِه م��دَّ م��ا
األه��واءُ وع��لَّ��ِت3 أَف��ض��َن م��م��ا ��ب��ا ال��صِّ ن��ِه��َل2 ل��ي��ال��يً��ا ب��ه��نَّ ل��ي م��ن
��ه��ب��اءُ وال��صَّ ال��ك��أُس ظ��لِّ��ه��نَّ ف��ي وال��ُم��ن��ى ف��ع��ي��ش��َي أوط��اري ألَّ��ف��َن

وقال:

ال��ن��ائ��ي4 ال��م��ف��رِد أن��ي��َن تُ��ط��ي��ُق ف��م��ا ��َوي��داءِ ب��ال��سُّ ِرف��ًق��ا ال��ن��ي��ِل ُس��َوي��ج��َع
داءِ ذا ف��ي��ه خ��ل��يٍّ ك��لَّ ت��رك��َت َع��َج��ٌب ال��ه��وى يَ��ه��وى ك��م��ا واٍد ل��ل��ه
��اءِ ص��مَّ األع��ج��ام ب��ن��ي م��ن ل��ص��خ��رٍة تُ��ك��اب��ده م��ا ت��ش��ك��و األْس��ِر ف��ي وأن��َت
ب��أح��ش��ائ��ي م��ش��دوٌد ه��و ف��إن��م��ا ب��ه ال��زم��اَن ت��ل��ه��و ف��نَ��ٍن ف��ي ال��ل��َه
ب��أع��ض��ائ��ي ت��س��م��ح ل��م ��ق��َت ت��رفَّ ف��ل��و ب��ه��ا س��م��ح��َت ال��الت��ي ج��وان��ح��ك وف��ي
إغ��ف��ائ��ي ع��ه��َد تَ��س��ق��ي ج��ف��ون��َي ه��ذي س��ه��ري ف��ي األنَّ��اِت ب��ذي ت��ري��د م��اذا
ح��رَّاءِ ال��َج��ن��ِب ف��ي ك��ب��ٍد وم��ن َج��نْ��ب��ي م��ن تُ��ع��ال��ج م��ا م��ن��ي ال��َم��ض��اج��ِع ح��ْس��ُب
إص��غ��ائ��ي ف��ي��ك نُ��ط��ق��ي َل��يَ��ع��ش��ُق ح��ت��ى َك��َل��ٍف ف��ي نَ��ْج��واك م��ن وأُص��ب��ُح أُم��س��ي
َص��ه��ب��ائ��ي وال��ف��ك��ُر ل��ي ي��م��أل وال��ن��ج��ُم يُ��ق��ِع��دن��ي ح��ي��ث م��ن يُ��ن��ِه��ض��ن��ي ال��ل��ي��ُل
وإس��رائ��ي ف��ي��ه��ا س��ه��ري ي��ن��ق��ض��ي ال َق��دًم��ا ل��ه��ا أن��ق��ل ل��م ال��ك��واك��َب آت��ي
وح��وَّاءِ ف��ي��ه��ا آدٍم م��ن ك��ان م��ا إل��ى ي��ك��ون م��ا أط��وي األرَض وأل��َح��ُظ
وإم��س��ائ��ي إص��ب��اح��ي غ��ي��ُر ه��م��ا وم��ا وُم��رت��َح��ل��ي ِح��لِّ��ي ف��ي ب��ك ُم��ؤيَّ��ًدا
إغ��رائ��ي ال��وح��ي ب��ع��د س��م��اع��ك وف��ي ل��ي وت��س��م��ع تُ��وح��ي ال��ذي إل��يَّ تُ��وح��ي

نواس: أبو قال

دائ��ي م��ا يَ��دُرون وال ال��ف��راِش ع��ل��ى أع��يُ��ِن��ه��م ب��ي��َن أب��َل��ى أه��ل��َي ويْ��َح ي��ا

الدم. عن كناية العقيق: 1
الرشب. أول رشبت اإلبل: نهلت من نهل، 2

ثانية. رشبًة رشب الرجل: علَّ من علَّت، 3

القلب. حبة والسويداء: ساجع. تصغري سويجع: 4
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فقال: البيت هذا تشطري إليه وُطِلب

وأع��ض��ائ��ي ج��س��م��ي ف��ي ال��م��وُت وي��دُرُج أع��يُ��ِن��ه��م ب��ي��َن أب��َل��ى أه��ل��َي ويْ��َح ي��ا
دائ��ي م��ا يَ��دُرون وال ال��ف��راِش ع��ل��ى ل��ه ه��دوءَ ال ل��َج��ن��ٍب وي��ن��ظ��رون

وقال:

َدوائ��ي ��ي��َك وب��ك��فَّ دائ��ي ه��اج��ُر ي��ا م��ن��َك
وَرج��ائ��ي وُس��ْؤل��ي َي ودن��ي��ا روح��ي ُم��نَ��ى ي��ا
ش��ق��ائ��ي ش��ئ��َت وإذا ن��ع��ي��م��ي ش��ئ��َت إن أن��ت
ِل��ق��ائ��ي ف��ي��ه ت��رى ال ي��وٌم ُع��م��رَي م��ن ل��ي��س
ال��ت��ن��ائ��ي ف��ي وَم��م��ات��ي ال��ت��دان��ي ف��ي وح��ي��ات��ي
بُ��ك��ائ��ي م��ن واض��ح��ك ف��ي��ك ُس��ه��دي ن��س��ي��اِن ع��ل��ى نَ��م
والئ��ي ي��رض��اه الَي َم��و ي��ا ت��رض��اه م��ا ك��لُّ
َوف��ائ��ي ت��دري وك��م��ا ُح��بِّ��ي ت��ع��َل��م وك��م��ا
َع��ن��ائ��ي ب��ال��واش��ي ط��اَل روح��ي راح��َة ي��ا ف��ي��ك
ال��رَُّق��ب��اءِ ع��ي��وِن ع��ن ب��دم��ع��ي وت��واَري��ُت
ُش��َرك��ائ��ي م��ن ال��ه��وى ض��ى أر وال أه��واَك أن��ا
س��م��ائ��ي م��ن َغ��ي��َرى ض��َي أر َل��ت��رى ح��ت��ى ِغ��رُت
ِردائ��ي ك��ن��َت أو ل��ك ِرداءً ك��ن��ُت ل��ي��ت��ن��ي
م��ائ��ي ل��ي��تَ��ك أو ـ��ِة ال��ُغ��لَّ��ـ ف��ي م��اؤك ل��ي��ت��ن��ي

وقال:

ح��ب��ي��ُب ��ح��اُب ال��صِّ ُع��دَّ إذا ُم��ِح��بٌّ الئ��ٌم ال��ح��ب ف��ي ه��ن��ُد ي��ا الم��ن��ي ل��ق��د
ُم��ري��ُب ال��وداد ش��رِع ف��ي ه��و وال ال��ه��وى م��ذه��ب ع��ل��ى ب��ال��واش��ي ه��و ف��م��ا
ع��ج��ي��ُب ال��ع��اش��ق��ي��ن ي��ه��مُّ ح��دي��ٌث ل��ن��ا ج��رى ث��م أن��ِت م��ن ل��ه وص��ف��ُت
س��ي��ت��وُب غ��ًدا يَ��ه��وى م��ن ي��ِد ع��ل��ى ه��ًوى أخ��ي ف��ك��لٌّ ص��ب��ًرا ل��ه وُق��ل��ُت
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وقال:

��ح��اُب ال��صِّ يَ��ف��دي��ه ع��ات��ب��ُت وم��ن ال��ِع��ت��اُب ي��أت��ي ال��ه��وى ق��دِر ع��ل��ى
ال��ع��ذاُب ويُ��رض��ي��ه��ا ف��أُغ��ِض��ب��ه��ا ن��ف��س��ي ف��أل��وُم ُم��ع��ذِّب��ي أل��وُم
ال��َم��ت��اُب روح��ي ع��ن ك��ي��ف ول��ك��ْن ع��ن��ه َل��تُ��ب��ُت اس��ت��ط��ع��ُت أن��ي ول��و
يُ��ث��اُب يَ��ج��ن��ي ب��أن وم��اِل��ُك��ه يُ��ج��ازى ي��ه��وى ب��أن ق��ل��ٌب ول��ي
ِع��ق��اُب ل��ه ل��ي��س ال��ظَّ��ب��ي ِن��ف��اُر ل��ك��ن ف��ع��ل��ُت ال��ِع��ق��اُب ُوِج��د ول��و
��واُب ال��صَّ ال��ن��اس ف��ي ض��اع وِق��دًم��ا رأوه وم��ا ال��الئ��م��ون ي��ل��وم
ال��ش��ب��اُب ال��طَّ��َرَب وراَج��َع ع��ل��يَّ ق��ل��ب��ي ��ل��واُن ال��سُّ ف��أن��ك��ر ص��َح��وُت
ِح��ج��اُب ه��ًوى دون ع��ل��ي��ه ف��ل��ي��س ق��ل��ب��ي ِزم��اُم ال��غ��راِم ي��َد ك��أنَّ
ال��ِك��ت��اُب ك��ُم��َل وم��ا ب��دءٍ ع��ل��ى َع��وٌد األش��واِق رواي��َة ك��أنَّ
اص��ط��ح��اُب ول��ن��ا ب��ه��ا ع��ه��ٌد ل��ن��ا ُم��داٍم أَخ��َوا وال��ه��وى ك��أن��ي
��راُب ال��شَّ وام��ت��دَّ ال��ع��ه��ُد أُِع��ي��َد ب��ع��ش��ٍق ع��ش��ٍق ع��ن اع��ت��ض��ُت م��ا إذا

وقال:

ُع��ت��ب��ى ال��ن��ف��س وِم��لءُ وأع��ِت��بُ��ك��م ي��أب��ى وال��ق��ل��ُب ُس��ل��وَّك��م أري��ُد
وَك��ْرب��ا5 أًس��ى ال��ظ��الُم ويُ��ض��ِوي��ن��ي ُرق��ادي ف��يَ��ه��ج��رن��ي وأه��ج��رك��م
أْص��بَ��ى6 وال��ق��ل��ُب ن��اظ��ري ف��ي��ص��ب��و ُح��س��ٍن ك��لِّ ب��رؤي��ِة وأذُك��رك��م
ُح��بَّ��ا ال��ت��ع��ذي��ب ع��ن وأج��زي��ك��م ه��واك��م ف��ي ع��ذاب��ي م��ن وأش��ك��و
دأب��ا ال��ُح��بَّ ج��ع��ل��ُت ب��ال��ي ف��م��ا ج��ف��ائ��ي دأب��ك��ُم أن وأع��ل��ُم
وُع��ت��ب��ى ه��ًوى م��ن��ه ال��ن��ف��س وِم��لءُ يُ��ش��ك��ى ك��ال��ع��ي��ش ُم��ع��اتَ��ٍب وُربَّ
َع��ت��ب��ا وك��ف��اك ب��ال��ه��وى ع��تَ��ب��تُ��ك ِن��ف��اًرا ال��زُّل��ف��ى ع��ن أتَ��ج��زي��ن��ي
ذن��ب��ا ع��ل��ي��َك ال��نِّ��ف��اُر ُع��دَّ إذا ذن��ٌب ال��ن��اس ف��ي م��الح��ٍة ف��ك��لُّ
ل��بَّ��ى وال��ق��ل��ُب دَع��ت ق��د ف��ع��ي��ن��ي وق��ل��ب��ي ع��ي��ن��ي ع��ن ه��واك أخ��ذُت

أضعفه. األمر: أضواه من يُضعفني، يُضويني: 5

صبوة. أشد أي أصبى: والقلب 6
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وَق��ْل��ب��ا ف��ي��ه ق��اَل��بً��ا ف��َدي��تُ��َك ِم��ث��اٍل ف��ي ال��م��ح��اس��ن م��ن وأن��َت
َدأب��ا ال��تِّ��ي��ُه ي��ص��ي��َر أن وأخ��ش��ى ِت��ي��ًه��ا ال��ِج��ي��َد تَ��ث��ن��ي ح��ي��ن أُِح��بُّ��ك
َص��ع��ب��ا ف��ُرم��ُت ال��ب��دي��َل ُرم��ُت ل��ق��د وَروٌح رًض��ا ال��ب��دي��ٍل ف��ي وق��ال��وا
أص��ب��ى ��ل��واِن ال��سُّ م��ع ب��ال��ي ف��م��ا أس��ل��و َع��س��اي ال��رش��اَد وراَج��ع��ُت
وت��بَّ��ا ال��س��اق��ي ي��ُد ت��بَّ��ت ف��ق��د ه��م��وم��ي تُ��ذِه��ْب ل��م ال��ك��أُس م��ا إذا
ُش��رب��ا ال��دي��ر ع��ذارى م��ن وأك��َرُم اح��ت��س��اه��ا َم��ِن أَع��فُّ أن��ي ع��ل��ى
ف��ه��بَّ��ا ن��دَّوه ال��ورد ك��زه��ِر ف��ت��زك��و ي��ه��ا أُروِّ ن��ف��ٌس ول��ي

وقال:

ال��ظِّ��ب��ا ت��رت��اُع ك��ي��ف أَع��ِل��م��تُ��م ُم��غ��َض��ب��ا ف��تَ��ولَّ��ى روَّع��وه
��ب��ا ال��صَّ م��رُّ روَّع��ه��ا ُربَّ��م��ا ن��اع��م��ًة اله��ي��ًة ُخ��ِل��َق��ت
ال��رِّيَ��ب��ا وزكَّ��ى ال��ق��وَل َق ص��دَّ ل��ه ِق��ي��َل ُك��لَّ��م��ا ح��ب��ي��ٌب ل��ي
ك��ذب��ا م��ا ف��اِت��ن��ي ف��ي أَم��ِل��ي زع��م��وا ف��ي��م��ا ال��ُع��ذَّاُل ك��ذَب
ال��ُح��ُج��ب��ا ع��ل��ي��ن��ا يُ��رخ��ي وال��دُّج��ى ث��اِل��ثُ��ن��ا وال��ه��وى رأون��ا ل��و
ي��ق��رب��ا ب��أال ال��ص��ب��َح ن��ذُك��ر ��ِت��ِه ذمَّ ف��ي ال��ل��ي��ل ِج��واِر ف��ي
األدب��ا وُص��ن��ُت ال��ُح��س��َن ح��ِف��َظ وه��ًوى ع��ف��اٌف بُ��رَدي��ن��ا ِم��لءُ
َم��ل��ع��ب��ا وأح��ن��ى ��ف��ُح ال��سَّ ق��ل��ب��َي ب��ه ال��ق��ل��ُب أِه��َل7 غ��زاًال ي��ا
ط��يِّ��ب��ا وَم��رًع��ى َع��ذبً��ا َم��ن��ه��ًال ح��بَّ��ِت��ِه م��ن أح��ب��ب��َت م��ا ل��ك
ُس��ِل��ب��ا ق��د أن��ه أش��ك��و ك��ي��ف ب��ه األول��ى ال��م��ال��ِك ع��ن��َد ه��و
واح��ت��س��ب��ا أت��ل��ف��ه رأى أو م��م��ل��وك��ه ع��ل��ى أب��ق��ى رأى إن
ال��رُّب��ا أق��لَّ��ت��ه ل��و وت��م��نَّ��ت ل��ه ال��ب��اُن س��ج��َد ق��دٌّ ل��ك
وُظ��ب��ا8 س��ه��اًم��ا ال��ج��ف��ُن ج��م��ع ِس��ح��ره م��ع��ان��ي م��ن ولِ��ح��اٌظ
��ب��ا ال��صِّ ب��ع��د وال��ه��وى ل��ق��ل��ب��ي م��ا ُغ��ن��ي��ٌة ل��ق��ل��ب��ي ه��ذا ع��ن ك��ان

عمر. به: أهل 7
السيف. حدُّ وهي ُظبَة، جمع الظُّبا: 8
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َط��ِرب��ا َس��م��ًح��ا ال��ش��اع��ُر ُخ��ِل��َق ب��ه��ا ال��ق��ل��َب آُخ��ذ ال ِف��ط��رت��ي
َص��ب��ا9 ال��ث��م��ان��ي��َن ف��ي «َل��ب��ي��ٍد» ل ب��ه غ��نَّ��وا أو ُح��س��نَ��ك ج��َل��وا ل��و
َل��ِع��ب��ا إال ال��ع��ي��َش رأي��ِت ه��ل ُس��ًدى ت��ج��دِّي��ن ال��ن��ف��ُس أي��ه��ا
ج��رَّب��ا م��ن ع��ل��ى ال��دن��ي��ا أه��َوَن م��ا ع��ن��دك ت��ُه��ْن ال��دن��ي��ا َج��رِّب��ي
ونَ��ب��ا ِذك��ًرا ال��ُخ��ل��َد وُم��ِن��ح��ِت َم��ظ��ه��ره��ا م��ن ِن��ل��ِت ف��ي��م��ا ِن��ل��ِت

تركي: لشاعٍر واملعنى وقال

��ك��وْب ال��سَّ ال��دم��ُع ب��ي��ن��ه��ا ـ��َم تَ��ن��ظَّ��ـ أه��داب��ي ت��ل��َك م��ا
ال��ذُّن��وْب ب��ه��ا ع��ل��ي��ك تُ��ح��ص��ى ل��ؤل��ٍؤ ُس��ب��ح��ُة ت��ل��ك ب��ل

وقال:

وال��َم��ش��رف��يَّ��اِت ال��َق��ن��ا َربَّ ُخ��ن��ُت م��ا ال��الت��ي واألع��ي��ِن ال��ذي وال��ق��واِم ال
آِت وال م��اٍض ف��ي َس��ْل��واِك ب��ال��ب��اِل خ��ط��َرت وال أه��ُم��م ول��م س��ل��وُت وال
ح��اج��ات��ي ك��لُّ ال��م��ت��م��نَّ��ى وثَ��غ��ُرِك ُم��طَّ��َل��ٌب ل��ل��ح��اج��اِت ال��ُم��ل��ِك وخ��اتَ��ُم

وقال:

ك��ي��دا ل��ل��روِح تَ��ك��ي��ُد ك��م إل��ى ك��م ُرَوي��دا ُرَوي��ًدا ل��ْح��َظ��ه��ا ل��ْح��َظ��ه��ا
ا تُ��َردَّ ل��ن أرَس��ل��تَ��ه��ا َل��ِس��ه��اًم��ا ب��ج��ن��ب��ي إنَّ ت��ُك��فَّ ال أو ُك��فَّ
ا ح��دَّ ل��ك وال��ت��ِزْم ال��ل��َه ف��اتَّ��ِق ا ح��دٍّ ل��ك أرى م��ا ال��ض��رَب ت��ِص��ُل
ِك��بْ��دا ال��ح��دائ��ِد م��ن ل��ي ُص��غ ث��م ق��ل��بً��ا ال��ح��ج��ارة م��ن ل��ي ف��ُص��غ أو
يَ��ْه��دا ل��ي��س خ��اِف��ًق��ا َج��ن��ب��يَّ واك��ِف يَ��ْرق��ا ل��ي��س داف��ًق��ا َج��ف��ن��يَّ واك��ِف
وْع��دا أرج��وه ال��زم��اَن ق��ط��ع��ُت م��ا وع��ي��ًدا ي��ص��ي��ر أن ال��َغ��بْ��ِن ف��ِم��ن

الشيخوخة: وتهدُّم السمع ثقل شكا وقد الثمانني بلغ حني قال الذي الشاعر ربيعة، بن لبيد هو 9

ترجماِن إىل سمعي أحَوَجت قد وبُلِّغتَها الثمانني إن
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وقال:

أب��َع��ُد َش��ب��اِب��َك م��ن ال��غ��وان��ي ودُّ أح��م��ُد ي��ا ِس��ي��رًة أج��َم��ُل ال��رُّش��ُد
تَ��ن��َف��ُد ال��ب��ق��ي��ُة أوش��َك��ِت وال��ي��وَم ب��ق��ي��ٌة ِل��ودِّه��نَّ ف��ي��َك ك��ان ق��د
ال��ُم��س��ِع��ُد ال��خ��ل��ي��ُل وف��اَرق��ه أع��ي��ا ال��ص��ب��ا «م��اروِت» ب��ع��َد ِش��ع��ِرَك «ه��اروُت»
األم��َرُد ال��طَّ��ري��ُر ق��ائ��َل��ه ل��ي��ت ي��ا أم��َرٌد ِش��ع��ٌر ُق��ْل��َن س��ِم��ع��نَ��َك ل��م��ا
ي��ت��ص��يَّ��ُد ح��ب��ال��ًة ال��ن��س��ي��َب ج��ع��ل وش��اع��ٍر ال��ن��اع��م��اِت ل��لَّ��واه��ي م��ا
ُد ت��ت��ودَّ وم��ن ق��ط��َع��ت م��ن وخ��َدع��َت ال��ه��وى ع��ل��ى ق��ل��وب��ه��ن ج��م��ع��َت ول��َك��م
ويُ��ف��نِّ��ُد يَ��ِش��ي م��ن ت��ن��ُش��ُد وال��ي��وَم ِل��ع��اذٍل وِك��دَت واٍش م��ن وس��ِخ��رَت
األغ��يَ��ُد ع��زَّ ��ع��َر ال��شِّ وج��دَت وإذا ال��ه��وى أل��ه��اَك ال��ِغ��ي��َد وج��دَت أئ��ذا

وقال:

وال��َف��نَ��دا10 ع��ي��نَ��ي��ك م��ن ال��ك��ي��َد ت��ع��لَّ��م��وا َع��ددا أح��ِص��ه��م ل��م وإن ال��ُوش��اَة إن
ال��ح��س��دا ي��ب��ع��ُث ��ا م��مَّ ِب��َي رأت م��اذا ن��واظ��ِره��م ف��ي ظ��نِّ��ي ال��ل��ُه أخ��َل��َف ال
ُم��تَّ��ِق��دا وال��خ��دُّ ُم��ن��ك��ِس��ًرا وال��َج��ف��ُن ُم��ن��ث��ن��يً��ا ال��ق��دُّ ف��َراح أغ��َض��ب��وَك ه��م
أح��دا يُ��س��ِم��ع��وا ل��م ال��ذي ف��أس��م��ع��وه��ا ل��يِّ��ن��ًة َص��غ��واءَ أذُنً��ا وص��ادف��وا
َج��ل��دا؟ ل��ي أب��َق��ي��َت ه��ل ب��ع��ي��نَ��ي��ك ف��ان��ظ��ر أال ُق��ل��ُت ع��ي��نَ��ي��ك م��ن اح��ت��راس��َي ل��وال
ول��دا ال��ه��وى غ��ي��َر أتَّ��خ��ذَت وم��ا ظ��ل��ًم��ا واح��َده��ا أي��تَ��م��َت ُم��ه��ج��ٍة ف��ي ال��ل��َه
ال��ج��س��دا تُ��ن��ِك��َر أن رج��َع��ت إن ي��خ��اُف ُغ��رب��تَ��ه��ا ال��ح��بُّ أط��اَل ص��بٍّ وُروِح
َص��دى ي��ب��لُّ ال م��اءٌ ول��ل��م��واع��ي��ِد ظ��م��أٍ م��ن ِم��تُّ إن��ي ال��م��واع��ي��َد دَِع
َك��ِب��دا ال��ورى ه��ذا م��ن ُم��ِع��ي��رَي ف��َم��ن َك��ِب��ٍد ب��ال أس��ع��ى أن ل��َي وم��ن ت��دع��و

وقال:

ال��ح��دي��ْد والَن ال��ص��خ��ُر وأش��َف��َق ال��ج��ل��ي��ْد ف��ذاَب ش��ك��واَي ب��ثَ��ث��ُت
تَ��زي��ْد ل��ي َق��س��وتُ��ه ب��ل ه��ي��ه��اَت ح��ال��ه ع��ل��ى ال��ق��اس��ي وق��ل��بُ��ك

النعمة. وكفر الكذب الفند: 10
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وقال:

ويُ��ع��ي��ُد ال��ه��وى ف��ي ب��ثِّ��ي ويُ��ب��ِدئُ ويَ��زي��ُد َل��وع��ت��ي ف��ي ال��دُّج��ى ي��م��دُّ
َع��دي��ُد ل��ه��نَّ م��ا ل��ي��اٍل ول��ك��ْن ل��ي��ل��ٌة ه��ي ف��م��ا واس��ت��ع��ص��ى ط��ال إذا
ُق��ع��وُد ب��ال��ض��ل��وع ِق��ي��اٌم ُش��ج��وٌن أِح��بَّ��ت��ي ل��ذك��رى وع��اَدت��ن��ي أِرق��ُت
وج��دي��ُد ال��ه��وى ف��ي ق��دي��ٌم ع��ل��ي��ه وي��خ��ت��ل��ف ي��ت��ع��ْب األش��واَق ي��ح��م��ل وم��ن
ح��دي��ُد أأن��ت ق��ل��ب��ي ي��ا ال��ل��ُه ل��ك ال��ه��وى م��ن ق��ل��ٌب ي��ل��َق ل��م ال��ذي ل��ق��ي��َت
ِغ��ي��ُد ��َل ت��رحَّ أو ِغ��ي��ٌد ح��لَّ إذا ��ٍة وِرقَّ ع��ل��ي��ك وج��ٍد م��ن أخ��ُل ول��م
َم��دي��ُد ال��غ��راِم وألس��راِر ل��ه��م ِظ��لُّ��ُه ال��ُم��ِح��بُّ��ون ش��اءَ ك��م��ا وَروٍض
س��ج��وُد ل��ل��ن��س��ي��م ق��ي��اٌم غ��ص��وٌن ج��نَ��ب��اِت��ِه ف��ي وال��ط��ي��َر تُ��ظ��لِّ��لُ��ن��ا
ف��تَ��ح��ي��ُد ��ب��ا ال��صَّ ُم��ض��ن��ى يُ��ع��ارض��ه��ا وت��ارًة ال��غ��رام ُم��ض��ن��ى إل��ى ت��م��ي��ل
تَ��م��ي��ُد وْه��ي ال��َح��ل��ُي ع��ل��ي��ه��ا وم��ارت ��بَ��ت ف��ذُهِّ األص��ي��ُل ح��واش��ي��ه��ا ف��ي م��ش��ى
َوح��ي��ُد األل��ي��ِف وَم��ف��ق��وُد ب��أه��ٍل ف��آِن��ٌس ش��تَّ��ى ال��ط��ي��ُر ل��دي��ه��ا وق��ام��ت
ويُ��ش��ي��ُد ال��رُّب��ا ف��ي ي��ش��دو وَج��ذْالُن ج��ًوى وال وش��اٍك دم��ٌع وال وب��اٍك
ُم��ه��وُد تَ��زَده��ي��ه ك��اٍس وُع��ْري��اَن خ��ب��رًة ب��ال��ده��ر يُ��ع��َط ل��م َك��بْ��رٍة وذي
َرغ��ي��ُد وْه��و ال��ع��ي��ُش م��ن��ه��ا وي��ق��ُط��ُر َش��ب��ي��ب��ًة تَ��ن��دى واألي��اُم غ��ِش��ي��ن��اُه
َش��ه��ي��ُد ال��ن��ه��اُر ح��ت��ى ل��ه��ا ف��ُق��ل��ُت ُم��ض��رًَّج��ا ال��ن��ه��اَر يَ��ن��ع��ى ش��ف��ًق��ا رأت
ونَ��ص��ي��ُد ن��ب��ت��غ��ي ��ا م��مَّ ه��ي ف��م��ا س��ك��ي��ن��ٌة ُق��ل��ُت ب��ال��ط��ي��ر وم��ا ف��ق��ال��ت
أُس��وُد ال��ُم��رَه��ف��اُت تُ��َس��لُّ وي��وَم َم��ًه��ا ال��ه��وى ي��وَم ��ي��داِن ال��صَّ ل��ن��ا أُِح��لَّ
ِج��ي��ُد وي��أس��ر َل��ح��ٌظ وي��ق��ت��ل��ن��ا وُم��ه��نَّ��ٌد دون��ن��ا ُرم��ٌح يُ��ح��طَّ��ُم
ع��ب��ي��ُد ال��غ��رام ل��س��ل��ط��ان ون��ح��ن ُح��ك��َم��ن��ا ال��ده��ُر ي��ق��بَ��َل ح��ت��ى ون��ح��ك��م
ُم��ع��ي��ُد ال��ش��ب��اب ع��ه��َد ي��ا ل��َك أم��ا ن��أت ك��ل��م��ا ��ب��ا ال��صِّ ألي��ام أق��ول
ع��ه��ي��ُد11 ال��غ��اب��راِت ك��ب��اق��ي َألم��ِس ع��ه��ِده��ا آخ��ُر واألم��ُس ن��أت وك��ي��ف
«َل��ب��ي��ُد» ال��م��ش��ي��ِب درِب ع��ل��ى ك��أن��ي بَ��س��م��ٌة ��ي��ِب ال��شَّ م��ن ف��راَع��ت��ن��ي ج��ِزع��ُت
ول��ي��ُد وال��زم��اُن وِش��بْ��ن��ا ش��بَ��بْ��ن��ا ُس��ًدى ع��ب��ثَ��ت وم��ا ال��دن��ي��ا ع��ب��ِث وم��ن

القديم. العهيد: 11
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وقال:
ال��َم��دى ع��ل��ى ال��دَّالَل أِل��َف ب��ش��ادٍن ال��ف��ؤاُد ه��اَم
ال��نَّ��دى12 ي��ف��ت��ُح��ه وال��ِك��مُّ ثَ��غ��ُرُه ف��ي��ض��ح��ُك أب��ِك��ي

تركي: شاعٍر عن وقال

وص��دُّ ه��ج��ٌر ول��ي ـ��ُح��س��ن��ى وال��ـ ِرض��اَك ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن
تُ��َع��دُّ ال ال��ع��الم��ُة وأن��ا ُس��ب��ح��ًة ف��ك��ان��وا ذُِك��روا

وقال:

ِع��م��اِد ب��غ��ي��ِر ج��ن��ٍب ف��ي ال��ل��َه األك��ب��اِد َم��ص��ارُع م��ق��ل��تَ��ي��ك ف��ي
األط��واِد م��ن ك��ان��ت وق��د ُق��ِه��َرت ال��ه��وى ب��ه��ا ف��ح��اَق َك��ِب��ٌد ل��ه ك��ان��ت
األج��س��اِد ع��ل��ى ِج��ن��اي��تُ��ه��ا ك��ان��ت ل��ذٍة ف��ي ت��ط��وََّح��ت ال��ن��ف��وُس وإذا
ُرق��ادي غ��ي��َر يَ��ط��َع��م��َن وم��ا َوْس��ن��ى راح��ت��ي إال يُ��س��َق��ي��َن وم��ا نَ��ْش��وى
ُع��وَّاِد م��ن أف��نَ��ي��َن وك��م َم��ْرض��ى ق��وة ذي م��ن أب��َل��ي��َن وك��م َض��ْع��ف��ى
ال��ب��ادي ال��ض��ع��ي��ُف نَ��ص��ل��ى م��ا َح��رِّ ف��ي ف��إن��ه��ا ال��ع��ي��وَن ال��ل��ُه ق��اتَ��َل ي��ا
ب��األغ��م��اِد وس��ِل��م��َن ف��ص��َرع��نَ��ه��ا ق��ل��وبَ��ن��ا أج��ف��اِن��ه��نَّ ف��ي ق��اتَ��ل��َن
ب��َس��واِد ال��ه��وى أرب��اَب ول��ِق��ي��َن ��ًال ت��ن��صُّ ال��خ��دوَد دم��ه��ا م��ن وص��بَ��غ��َن

وقال:
خ��دِّْك ن��اِر ف��ت��ن��ُة ي��ك��ف��ي��َك ح��دِّْك ع��ن��َد ب��ال��ل��واح��ِظ ِق��ف
ِغ��م��ِدْك ِم��لءُ ال��ح��وادَث إن ُه��دن��ًة ِل��ِغ��م��ِدَك واج��ع��ل
ب��ُج��ن��ِدْك ل��ه��ا ي��َدي��ِن ال ٍب ق��ل��و ع��ن ال��م��ح��اس��َن وُص��ِن
ح��دِّْك س��َط��واِت اتَّ��َق��ت وم��ا ِر ال��ُف��ت��و ع��ن إل��ي��َك ن��ظ��َرت
ل��َق��دِّْك ِن��س��ب��تُ��ه ك��ان م��ا ال��َق��ن��ا رواي��اِت أع��ل��ى
ج��ه��ِدْك ف��وَق م��ن��ه��م وس��م��ع��َت ج��ه��َده��م ال��ع��واذُل ن��ال

الثمر. عن ينشقُّ الذي الغالف الكاف: بكرس الِكم 12
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ل��ع��ب��ِدْك أك��ثَ��ُره��ا ك��ان م��ا م��ق��ال��ًة إل��ي��َك ن��ق��ل��وا
وص��دِّْك وْج��دي م��ن ف��ح��م��ل��ُت ��ل��تَ��ن��ي ح��مَّ ب��م��ا ق��َس��ًم��ا
بُ��ع��ِدْك س��ه��ُم ل��ك��ْن َج��ف��نَ��ي��َك م��ن ال��ُك��ثْ��ُر ال��س��ه��اُم ب��ي م��ا

وقال:
ُع��وَُّدُه ��م ورحَّ وب��ك��اه َم��رَق��ُدُه ج��ف��اُه ُم��ض��ن��اك
��ُدُه ُم��س��هَّ ال��َج��ف��ِن َم��ق��روُح ُم��ع��ذَّبُ��ُه ال��ق��ل��ِب ح��ي��راُن
وتُ��ن��ِف��ُدُه ع��ل��ي��ك يُ��ب��ق��ي��ه رَم��ًق��ا إال ح��َرًق��ا أْوَدى
��ُدُه ت��ن��هُّ ال��ص��خ��َر ويُ��ذي��ُب ت��أوُُّه��ُه ال��ُوْرَق ي��س��ت��ه��وي
ويُ��ق��ِع��ُدُه ال��ل��ي��َل ويُ��ق��ي��ُم ويُ��ت��ِع��بُ��ُه ال��ن��ج��َم ويُ��ن��اج��ي
ُدُه تُ��ردِّ ال��دَّوِح ف��ي ش��َج��نً��ا ُم��ط��وَّق��ٍة ك��لَّ ويُ��ع��لِّ��ُم
ي��ت��ص��يَّ��ُدُه ال وت��أدَّب ش��َرٍك م��ن ِل��َط��ي��ِف��َك م��دَّ ك��م
ُم��س��ِع��ُدُه خ��ي��اَل��ك ول��ع��لَّ ُم��س��ِع��ُف��ُه ب��ُغ��م��ٍض ف��ع��س��اك
ُم��ف��َرُدُه إن��ك ��ورِة» «وال��سُّ ب��يُ��وُس��ِف��ِه ح��ل��ف��ُت ال��ُح��س��ُن
وأم��َرُدُه ال��ُخ��ل��ِد ح��وراءُ ق��بَ��ًس��ا أو ج��م��اَل��ك ودَّ ق��د
ت��ش��ه��ُدُه تُ��ب��َع��ُث ل��و ي��َده��ا ُم��ق��طِّ��ع��ٍة13 ك��لُّ وت��م��نَّ��ت
ي��ج��ح��ُدُه خ��دُّك أك��ذل��ك دم��ي زك��يَّ َع��ي��ن��اك ج��ح��َدت
أُش��ِه��ُدُه ل��خ��دِّك ف��أش��رُت رَم��ت��ا إذ ُش��ه��ودي ع��زَّ ق��د
أص��يَ��ُدُه واس��ت��ك��ب��ر ف��أبَ��ى أُش��ِرُك��ُه ب��ِج��ي��ِدك وه��م��م��ُت
أم��َل��ُدُه وت��م��نَّ��ع ف��نَ��ب��ا أع��ط��ُف��ُه َق��واَم��ك وه��ززُت
��ُدُه يُ��ع��قِّ ال��خ��ص��ِر ب��اُل م��ا ��ُدُه أُم��هِّ ل��ِرض��اك س��ب��ٌب
يُ��ف��ِس��ُدُه واٍش ي��ق��ِدُر ال م��ا وب��ي��ن��ك ال��ح��بِّ ف��ي ب��ي��ن��ي
وأُوِص��ُدُه ��ل��واِن ال��سُّ ب��اَب ل��ي ي��ف��ت��ح ال��ع��اذِل ب��اُل م��ا
أع��بُ��ُدُه وأُوِش��ُك ف��أق��ول ب��ه تُ��َج��نُّ ت��ك��اد وي��ق��ول
ي��ُدُه س��ِل��َم��ت ض��يَّ��ع��ه��ا ق��د ي��ده ف��ي وُروح��ي َم��والي
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َم��ع��بَ��ُدُه األض��لُ��ِع وح��ن��اي��ا ل��ه ي��دقُّ ال��ق��ل��ب ن��اق��وُس
��ُدُه ُم��ن��ضَّ ال��ي��اق��وَت ق��َس��َم ل��ؤل��ِئ��ه��ا ب��ث��ن��اي��ا ق��َس��ًم��ا
وُم��ش��َه��ُدُه ال��ِع��ش��ِق م��ق��ت��وُل َك��وث��ُرُه يُ��وَع��ُد وُرض��اٍب
أس��َوُدُه يُ��ق��بَّ��ُل ك��ان ل��و ل��ه يُ��َح��جُّ ك��اد وب��خ��اٍل
يُ��ف��نِّ��ُدُه وال��رم��ُح ن��َس��بً��ا ل��ه ال��غ��ص��ُن ي��روي وَق��واٍم
ُدُه تُ��ب��دِّ ال��ه��ج��ِر وع��وادي ج��َل��دي م��ن أوَه��َن وب��َخ��ص��ٍر
تُ��ب��رُِّدُه ب��ال��ق��ل��ِب َس��ل��وى خ��ط��َرت وال ه��واَك ُخ��ن��ُت م��ا

وقال:

َخ��ب��ِر م��ن األح��ب��اِب ع��ن ع��ن��َدك��نَّ ه��ل ��َح��ِر ال��سَّ ف��ي ال��ن��ي��ل ن��َس��م��اِت ي��ا ب��ال��ل��ه
وال��زََّه��ِر ال��نَّ��وِر ف��ي وال ال��غ��وال��ي ف��ي ال أُك��يِّ��ف��ه ال ب��َع��رٍف ع��رف��تُ��ك��نَّ
��َع��ِر وال��شَّ ال��ف��رِق وب��ي��َن ال��ج��ب��ي��ِن ب��ي��َن ب��ه ال��وج��وَه ال��ُح��س��ُن م��س��َح م��ا ب��ع��ض م��ن
ال��طُّ��َرِر م��ن ِط��ي��بً��ا أو ال��غ��دائ��ر م��ن أَرًج��ا ��رى ال��سُّ أث��ن��اءَ ع��ِل��ق��تُ��نَّ ف��ه��ل
يَ��ثُ��ِر نَ��ْس��م��ٌة ت��ع��ت��رْض��ُه إن وال��ُج��رُح ك��ام��ن��ًة ال��ق��ل��ِب ف��ي َل��وع��ًة ل��ي ِه��ج��تُ��نَّ
وال��نَّ��َه��ِر ال��ج��س��ِر ب��ي��َن ال��ج��زي��رة ع��ل��ى وَم��ج��ل��َس��ن��ا أه��وى وم��ن م��ص��َر ذك��رُت
ل��ُم��ن��ح��َدِر ت��ج��ري ُم��ص��ف��رٌَّة وال��ش��م��ُس ُم��ذَه��ب��ٌة واآلف��اُق أش��يَ��ُب وال��ي��وُم
األُزِر م��ن ِب��ي��ٍض ف��ي ال��ع��رائ��ِس ِه��ي��َف ت��ح��س��بُ��ُه ب��ال��غ��ي��م ُم��تَّ��ِش��ٌح وال��ن��خ��ُل
وال��ع��بَ��ِر ال��نَّ��وِح ب��ي��ن ال��ل��ي��َل ت��س��ت��ق��ب��ُل س��اق��ي��ٍة ص��وُت إال ش��ج��ان��َي وم��ا
ُم��ن��ه��ِم��ِر ال��غ��ي��ِث ك��َص��وِب َدم��ٍع وغ��ي��َر أض��لُ��ِع��ه��ا غ��ي��َر م��ن��ه��ا ال��وْج��ُد ي��ت��رك ل��م
تُ��ِع��ِر ل��م األش��واِق أخ��ا يُ��ع��ي��ُن َج��ف��نً��ا ُس��ئ��َل��ت ف��ل��و ِب��م��آق��ي��ه��ا ب��خ��ي��ل��ٌة
ُم��غ��ت��َف��ِر غ��ي��ِر ذن��ٍب ك��لَّ ب��ه��ا م��ح��ا ط��يِّ��ب��ٍة ال��ده��ِر ل��ي��ال��ي م��ن ل��ي��ل��ٍة ف��ي
وال��ن��ظ��ِر واألل��ف��اِظ اإلش��ارِة َع��فُّ ب��ه��ا وف��از ف��ي��ه��ا ال��ه��وى وع��فَّ ��ت ع��فَّ
وال��ب��ص��ِر ال��ح��بِّ س��ْم��ِع ب��ي��ن ث��الث��ًة وِرًض��ا ح��وَل��ن��ا َح��ن��انً��ا وب��ات��ت ِب��تْ��ن��ا
خ��ب��ِر ف��ي ال��ب��در ب��ع��د ال��ن��ج��ُم يُ��ذَك��ُر ل��و راِب��َع��ن��ا ال��ن��ج��ُم ك��ان ال��ل��َه أك��ِذُب ال
ال��ِق��َص��ِر م��ن ش��ك��وى أو ال��طُّ��وِل م��ن ش��ك��وى نُ��ج��اِزيَ��ه��ا أن ف��ُظ��ل��ٌم وأن��ص��َف��ت��ن��ا
ال��وتَ��ِر ف��ي ِق��ي��َل م��ا أو ال��ك��أس ف��ي ِق��ي��َل م��ا وَم��ن��ِط��ِق��ِه ت��ه��وى م��ن ِري��ق��ِة ب��ع��َد دَع
َرِر وال��دُّ أُع��ِط��ي��َت م��ا ال��ي��واق��ي��ِت أغ��ل��ى َم��ب��ِس��ِم��ِه ب��ع��َد ب��َك��ن��ٍز تُ��ب��اِل وال
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يَ��ِق��ِر ول��م يَ��ح��لُ��ْم ل��م أح��م��َد ب��اُل م��ا ع��اذل��ٍة ق��وُل إال ي��ُرْع��ن��َي ول��م
��َغ��ِر ب��ال��صِّ ال��ن��ف��َس تُ��غ��ِري ال��ض��غ��ائ��َر إن َل��ِع��ٍب وع��ن ل��ه��ٍو ع��ن ��َع ت��رفَّ ه��الَّ
وَط��ري ال��َم��ه��ا ف��ي ال ال��ُع��ال غ��وان��ي وف��ي ُم��س��يَّ��رٌة أش��ع��اري ل��ل��َم��ج��ِد ف��ُق��ل��ُت
ُم��دَِّك��ِر ب��ال��ع��ه��ِد ُم��ح��ت��ِف��ٍظ وداَع أُودُِّع��ه��ا ال ل��ي م��ا ال��ع��زي��زُة م��ص��ُر
يَ��ِط��ِر ول��م ي��ن��ه��ْض ل��م ت��م��ائ��َم وذي زَغ��ٍب ذي ب��ي��ن م��ا ال��َق��ط��ا ف��ي��ه��ا خ��لَّ��ف��ُت
ال��ب��ش��ِر ف��ي ال��ل��ِه ل��ظ��لِّ وأس��ل��م��ون��ي ت��ح��رُس��ه��م ال��ل��ِه ل��ع��ي��وِن أس��ل��م��تُ��ه��م

وقال:
ال��خ��واط��ْر14 ��ْم��َر ال��سُّ واس��ت��ع��رض��وا ال��خ��واط��ْر ع��ل��ى األم��اَن ع��َرض��وا
يُ��خ��اِط��ْر أن إال ال��ق��ل��ُب بَ��ى وي��أ ح��ذٍَر ف��ي ف��وق��ف��ُت
ط��ائ��ْر وأن��ت ال��غ��ص��وُن ه��ذي وال��ه��وى ش��أنُ��ك ق��ل��ُب ي��ا
ال��ن��واظ��ْر ل��ه��ا ب��ال��ق��ل��وِب ـ��ع��ى ت��س��ـ ص��اَدت��ك ال��ت��ي إن
ب��ال��ج��واه��ْر أح��لُ��م ـ��غ��وَّاص ك��ال��ـ أم��س��ي��ُت ث��غ��َره��ا ي��ا
ال��ج��آذْر ف��ي أب��وه��ا م��ن أو ��ه��ا أُمُّ م��ن ل��ح��َظ��ه��ا ي��ا
س��اِت��ْر ال��ل��ي��ِل ف��ش��أُن ه��تْ��ك��ي ف��ي ت��س��َع ال ش��ع��َره��ا ي��ا
ج��ائ��ْر وت��روُح ع��اذًال ـ��دو ت��غ��ـ ح��تَّ��اَم ق��دَّه��ا ي��ا
ال��ك��ب��ائ��ْر ق��دَّ ي��ا َح��ش��اي ـ��َت ط��ع��ن��ـ ق��د ذن��ٍب وب��أيِّ

وقال:

ال��ب��اري َرع��اِك ي��ا ال��ب��ِريَّ��َة راع��ي األق��داِر ص��وارُم ال��ج��ف��وِن ذي ف��ي
األق��م��اِر وع��اَل��َم ال��ن��ج��وِم م��أل ف��اْف��ِت��ن��ي ح��وادَث ل��ن��ا ال��ح��ي��اُة وك��ف��ى
األن��واِر ف��ي ال��ش��م��ُس إال أن��ِت إن إن��س��ي��ٌة ال��ُح��ل��ى ه��ذي ف��ي أن��ِت م��ا
األف��ك��اِر وت��ط��اُوُل ال��نُّ��ه��ى وثْ��ُب دون��ه م��ن ال��ذي ب��األُف��ِق زه��راءُ
ب��األب��ص��اِر ف��ك��ي��ف ط��َل��ع��ِت م��ه��م��ا ِح��ج��اب��ه��ا خ��ْل��َف األل��ب��اُب ت��ت��ه��تَّ��ُك
واألس��ح��اِر اآلص��اِل َرونَ��َق ي��ا ب��ل واإلم��س��اءِ اإلص��ب��اِح زي��ن��َة ي��ا

الُقدود. عن كناية هنا وهي اهتز، إذا الرمح خطر يقال املهتزَّات، والخواطر: الرماح. مر: السُّ 14
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ال��س��اري ال��خ��ي��اُل وأن��ا ال��دُّن��ا أن��ِت ال��نَّ��وى ت��ن��ائ��ي��ن��ا م��ن تُ��ح��اِول م��اذا
األغ��واِر َخ��ف��يَّ��ُة إل��ي��ِك س��بُ��ٌل ال��دُّج��ى م��ن ث��م أل��ق��اِك ��ح��ى ال��ضُّ أل��ق��ى
وَم��ن��اري وُس��لَّ��م��ي إل��ي��ِك س��ب��ب��ي ف��ألنَّ��ه��ا ب��َوح��دت��ي أِن��س��ُت وإذا
ال��ج��اري ال��نَّ��م��ي��َر إال ك��ن��ت��م��ا م��ا وزم��انَ��ه��ا ال��ه��وى ف��ي زم��ان��َي إي��ٍه
األوط��اِر ب��َم��س��ارِح ُم��ت��رق��ِرًق��ا ��ب��ا وال��صِّ ال��ص��ب��اب��ة ب��ي��ن ُم��ت��س��ل��ِس��ًال
األق��داِر ج��ه��ن��ُم ال��ف��راق إن ف��ط��واك��م��ا إل��ي��ك��م��ا ال��ِف��راُق ن��ظ��ر

وقال:

األق��داِر م��ن ق��َدٌر ال��ه��وى إن األع��ذاِر م��ن ول��ي ت��ل��وَم أن ل��ك
َوق��اري ال��غ��رام ح��ادث��َة وأُب��ي��ُح س��الم��ت��ي ل��ل��ع��ي��ون أُس��ِل��ُم ك��ن��ُت م��ا
األوط��اِر م��ع م��اض��ي��ٌة وال��ن��ف��ُس وي��ن��ق��ض��ي ال��ف��ؤاُد ت��ع��لَّ��َق��ه وَط��ٌر
ل��إلق��ص��اِر أدع��وك وال أب��ًدا ال��ه��وى ف��ي أُم��دُّك ال ش��أنَ��ك ق��ل��ُب ي��ا
إس��اري ف��ك��ك��ُت ب��يَ��ِدي أن��ه ل��و ال��ه��وى ب��ي��ِد ال��ه��وى ف��ي وأم��ُرك أم��ري
ج��اِر م��ن ل��ه ف��م��ا ال��َم��ش��ي��ب ق��ب��َل ب��ِج��واره��ا وان��ت��ِف��ع ال��ش��ب��ي��ب��َة ج��اِر
آذاِر15 ف��ي تُ��َح��بُّ ال��ري��اِض َم��ث��ُل ��ب��ا ال��صِّ ع��ه��ِد ف��ي تُ��َح��بُّ ال��ح��ي��اة َم��ث��ُل
ب��ِس��واِر ظ��ب��ي��ٌة م��ن��ه��ا وُم��ن��اَي ال��ُم��ن��ى ه��ي ال��ب��الد م��ن «َف��روُق» أب��ًدا
األن��ظ��اِر ع��ن إال م��ح��ج��وب��ٌة ب��أْس��ِرِه ال��ج��م��اَل إال م��م��ن��وع��ٌة
ِن��ف��اِر ب��ذاِت وال ال��دَّالَل ت��م��ش��ي َم��زُه��وٌَّة ف��ال ال��ت��ق��وى ُخ��ُط��واتُ��ه��ا
ن��اِر ع��ن ��تَ��ت وت��ل��فَّ َج��نَّ��ة ع��ن ف��أس��ف��َرت ال��خ��ل��ي��ج ف��وَق ب��ن��ا م��رَّت
اإلص��داِر ف��ي ي��ن��ُظ��رَن وال ن��ظ��ًرا ال��ه��وى ِش��ئ��َن م��ن يُ��وِردَن ِن��س��وٍة ف��ي
وأُداري ك��تْ��َم��ه أُح��اوُل أم��ٌر وال��ه��وى ق��ل��ب��ي وب��ي��ن ع��ارض��تُ��ه��ٌن

وقال:

وب��ال��ِخ��دِر ب��ال��ِق��ن��اِع أْوَل��ى أن��ا إذن ص��ب��ري16 ع��ل��ى ال��دالِل ذاُت أتَ��غ��ل��بُ��ن��ي

الربيع. فصل أول وهو مارس، شهر آذار: 15
الشاعر فأكمله أمسكه، ثم نظمه البارودي، باشا سامي محمود للمرحوم املطلع من الشطر هذا 16
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أم��ري إل��ى ال��غ��راِم أم��َر ب��ه رددُت َرِك��ب��تُ��ُه م��ا إذا ِح��ل��ٌم ول��ي تَ��ت��ي��ُه
ل��ل��ُح��رِّ أزَج��ُر ال��ُح��رِّ ن��ف��َس ول��ك��نَّ س��آم��ٌة ف��ي��ه��ا ال��لُّ��وَّاَم َدف��ع��َي وم��ا
ال��َف��ج��ِر س��اب��ق��َة ف��ي��ه دم��وع��ي ت��راءت َف��ج��ِرِه َم��ط��ل��ٌع ال��ح��ش��َر ك��أنَّ ول��ي��ٍل
نُ��ك��ِر م��ن ��ق��ِم ال��سُّ ُح��لَّ��ِة ف��ي ��ه��ا ب��ال��سُّ وه��ل أُِح��بُّ��ه��ا م��ن إل��ى ط��ي��ًف��ا ب��ه س��َري��ُت
��ْزِر ال��شَّ وال��ن��ظ��ِر ال��ظ��نِّ ِغ��م��اَر أخ��وُض أه��لُ��ه��ا ه��بَّ ب��ع��َدم��ا ِح��م��اه��ا ط��رق��ُت
ن��ْه��ري ف��ي ويُ��س��ِرف��َن َزج��ري ف��ي يُ��ب��اِل��غ��َن َل��ِق��ي��نَ��ن��ي ن��س��اءٌ إال راع��ن��ي ف��م��ا
��ْح��ِر وال��سِّ ��ب��اب��ِة ال��صَّ ب��ي��ن ح��ال��ًة ن��رى ِرب��ي��ًة وآنَ��س��َن أه��وى ل��َم��ن ي��ُق��ل��َن
ي��ج��ري َخ��ل��ِق��ه ف��ي ال��ل��ه ق��ض��اءَ وذَرَن م��الم��ت��ي ع��ن ال��ِح��م��ى ج��اراِت إل��ي��ك��نَّ
ال��ُع��ذِْر إل��ى ال��ع��اذالِت ق��ل��وَب رددُت زج��رتُ��ُه ف��ل��م��ا دم��ع��ي وأح��َرج��ن��ي
��ع��ِر ال��شِّ م��ن ل��ل��ع��ذارى أم��انً��ا ي��ُق��ل��َن ف��ِج��ئ��نَ��ن��ي ��ت ف��س��مَّ اس��م��ي م��ا ف��س��اءَل��نَ��ه��ا
يُ��زري ب��أن يُ��زرى ال��ُه��ج��ِر م��ق��اَل وج��دُت إن��ن��ي ف��ي��ُك��نَّ ال��ل��َه أخ��اُف ف��ُق��ل��ُت
ال��ه��ج��ِر وف��ي ال��وص��اِل ف��ي يَ��ع��ِدْل ي��ه��َو وَم��ن وب��ي��ِن��ه��ا ه��واه��ا م��ن ب��ح��ظٍّ أخ��ذُت
ُع��س��ِر م��ن ب��د وال يُ��س��ٍر م��ن ب��د ف��ال ِغ��نً��ى ع��ي��ش��ٍة ع��ن ل��ل��م��رءِ ي��ك��ن ل��م إذا
ال��ُم��رِّ ف��ي وال��ح��ل��َو ال��ح��ل��ِو ف��ي ُم��رَّه��ا ي��ِج��ْد ب��ك��أس��ه��ا وي��ش��رْب ال��دن��ي��ا يَ��خ��بُ��ِر وم��ن
ل��ل��ف��ق��ِر أق��تَ��َل ال��ك��دَّ وج��دُت ف��إن��ي ف��ق��َرُه ِت ب��ال��تَّ��ِع��الَّ ي��غ��زو ك��ان وم��ن
ال��وع��ِر ال��َم��س��ل��ِك ف��ي ال��ع��وَن ال��رف��ي��ُق ي��ُخ��نْ��ه ن��ف��س��ه غ��ي��َر أم��ِره ف��ي ي��س��ت��ع��ْن وم��ن
��ت��ِر ال��سِّ ُم��ن��ه��ِت��َك ال��ِع��رِض ُم��س��ت��ب��اَح ي��ِع��ش غ��ي��ره ع��ي��ِب ع��ل��ى ِس��ت��ًرا يُ��ِق��م ل��م وم��ن
ال��ف��خ��ِر م��ن ويَ��ع��َط��ْل ع��ن��ه ف��ض��لُ��ه يَ��ِب��ن ف��ض��َل��ُه ب��ال��ت��واض��ِع ��ل يُ��ج��مِّ ل��م وم��ن

وقال:

ال��ف��ج��ِر ع��ن خ��ب��ٌر ه��ل ل��ي��ُل ي��ا ي��ج��ري وم��دم��ٌع ي��ذوب ق��ل��ٌب
ي��س��ري وال ِح��َوًال ت��ب��ت��غ��ي ال َم��ط��ل��ع��ه دون ن��ج��وُم��ك ح��ال��ت
ال��ح��ش��ِر ره��ي��ن��ُة ال��ص��ب��اَح أن ل��ي ف��ُخ��يِّ��ل ُج��ن��ًح��ا وت��ط��اوَل��ت
ال��ده��ِر ك��س��ري��رِة ب��ُدُج��نَّ��ٍة َم��ذه��بَ��ه��ا وم��ل��ك��َت أرس��ي��تَ��ه��ا
ال��ب��ح��ِر إل��ى ُم��ن��ق��ِل��ٌب وال��م��وُج وتُ��رِج��ُع��ه��ا ب��ه��ا ت��ج��يءُ ُظ��َل��ٌم
وال��ِف��ْك��ِر ��ْه��ِد ال��سُّ ه��ذا «ِف��رع��وَن» ف��يُ��وِرَده��ا «م��وس��ى» ال��ك��رى ل��ي��ت

∗∗∗
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أْس��ِر وال ن��ًوى ل��غ��ي��ِر يَ��ب��ك��ي َس��ح��ًرا ل��ه��ات��ٍف أق��ول ول��ق��د
ال��ُغ��ْدِر وِج��ري��َة ال��غ��ص��وِن خ��ف��َق وس��وس��ٍة غ��ي��َر أخ��َرُس وال��روُض
��دِر ال��سِّ م��ن ب��َدت ال��ث��م��ار ِم��ث��ُل أرُؤُس��ه��ا األي��ِك ِم��لءُ وال��ط��ي��ُر
ك��ال��تِّ��ب��ِر ب��َص��ف��راَوي��ِن وَرن��ا ب��ال��ص��دِر ون��اءَ ال��َج��ن��اَح أل��ق��ى
ال��ُح��ْم��ِر ُرس��وِم��ه��ا ب��ي��ن وأق��ام ُه��دِب��ه��م��ا ب��ي��وَت ال��س��ه��اُد ك��َل��م
��ح��ِر ال��سِّ أو األي��دي ص��ن��ع��ِة م��ن ف��ت��ح��س��بُ��ُه ج��وان��ُح��ه ت��ه��دا
ال��ج��م��ِر م��ن أن��اِم��لُ��ه��ا ع��ِل��َق��ت ي��ٌد ال��غ��ص��وِن ع��ل��ى ف��ْه��و وت��ث��ور

∗∗∗
��رِّ ال��سِّ َم��وض��ُع ِك��الن��ا إن��ا يَ��ج��ري م��ا أخ��اك بُ��ثَّ ط��ي��ُر ي��ا
ال��ُق��ْم��ِر17 ف��ي وأن��َت األن��ام ف��ي أن��ا ون��ًوى ج��ًوى م��ن ب��ك م��ا ِم��ث��ُل ب��ي
ب��ال��زَّج��ِر وأن��ت ب��ال��َم��الم أن��ا وروَّع��ن��ا ب��ن��ا ال��غ��راُم ع��ب��َث
��رِّ ال��ضُّ ره��ائ��ُن ال��ن��ف��وِس ك��لُّ ل��ح��ادث��ٍة ت��ج��َزْع ال ط��ي��ُر ي��ا
ش��رِّ م��ن ع��ل��ي��ك أخ��فُّ ش��رٌّ رًض��ا اطَّ��ل��ع��َت ل��و ده��اك ف��ي��م��ا
ال��ك��ْدِر ف��ي ��ف��ُو وال��صَّ ص��ف��ِوه ف��ي ت��دري ل��و ال��ع��ي��ِش ك��ْدُر ط��ي��ُر ي��ا
أم��ِر م��ن ه��وَّن��َت م��ا وي��ه��وُن ص��ُع��بَ��ت اس��تُ��ص��ع��بَ��ت األم��وُر وإذا
��ب��ِر ال��صَّ ف��ي ال��ل��ه ُروَح ف��ل��ع��لَّ ب��ُم��ص��ط��بَ��ٍر لُ��ذْن��ا ل��و ط��ي��ُر ي��ا
وال��ه��ج��ِر ��ل��واِن ال��سُّ ع��ل��ى ع��ونً��ا ل��ن��ا ال��ِع��ذاُب األم��ان��يُّ وع��س��ى

وقال:

ال��ِع��ث��ارا ُوِق��ي��َت ال��رض��ا رس��وَل ي��ا وَزارا ب��ال��ج��م��ي��ِل ال��ط��ي��ُف ب��دأ
دارا ��َوي��داءِ ال��سُّ م��ن ��ْم وت��ي��مَّ س��ب��ي��ًال وال��ف��ؤاد ال��َج��ف��ِن م��ن خ��ذ
األب��ص��ارا ي��ن��زُل ال��نُّ��وِر ع��ادُة ف��أه��ٌل ال��ج��ف��ون ف��ي ب��تَّ إن أن��ت
أوزارا ل��ه��ا ال��دُّج��ى أع��دَّ ق��د ون��وم��ي َج��ف��ن��ي ب��ي��ن وال��ح��رُب زاَر
اف��ت��ق��ارا يُ��ص��ي��ُب م��ا ��ن��ِع ال��صُّ أج��م��ُل ع��ن��دي ُص��نْ��ُع��ك خ��ي��اُل ي��ا َح��س��ٌن

الحمام. من رضب وهي ُقمريَّة، جمع الُقْمُر: 17
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ج��ارا ال��ق��ل��ُب ل��ه ي��ك��ن ل��م ك��أن ـ��ِب ال��ق��ل��ـ ع��ل��ى ج��اَر ال��ج��م��اِل ل��ربِّ م��ا
واع��ت��ذارا ��ًة ِرقَّ ال��ذن��ب ع��ن ـ��ه يَ��ج��زي��ـ س��اءَ ك��ل��م��ا ال��ق��ل��َب وأرى
ث��ارا ي��ط��ل��ب األن��اِم وج��ري��ُح ع��ط��ًف��ا ي��ط��ل��ب ال��غ��راِم أج��ري��ُح
ف��ص��ارا أم��ًرا م��ق��ل��ت��يَّ م��ن ـ��ه��ُد ��ـ ال��سُّ ورام ِن��م��تُ��م ال��ع��اذل��ون أي��ه��ا
ِج��ه��ارا ي��ك��وَن أن ال��ن��ص��ِح وأذى َل��ج��اًج��ا ي��ك��وَن أن ال��نُّ��ص��ِح آف��ُة
ال��ن��ه��ارا ج��ف��ون��ي ي��ا ال��ل��ُه رِح��َم ج��ف��ون��ي ال��ن��ه��ار ع��ن س��اءَل��تْ��ن��ي
اص��ط��ب��ارا ه��ات��ي ف��ُق��ل��ُت ص��ب��ًرا ُق��ل��َن دم��وًع��ا ه��ات��ي ُق��ل��ُت نَ��ب��ك��ي��ه ُق��ل��َن
ِق��ص��ارا أِج��ْدِك ول��م ل��ي��ل��ي ب��ع��د ِط��واًال أِج��ْدِك ل��م ل��ي��ال��يَّ ي��ا
ِص��غ��ارا ب��ح��م��ِل��ه��نَّ يُ��ب��ال��ي ال ِك��ب��اًرا ال��خ��ط��وَب ي��ح��م��ُل م��ن إن
ال��ُخ��م��ارا يُ��ِح��سُّ ال ال��خ��م��ر ُم��دِم��ُن ف��ن��ش��ك��و زم��اُن ي��ا م��ن��ك نُ��ِف��ق ل��م
��ك��ارى ال��سُّ أُك��فِّ ع��ن ال��رُّش��ُد خ��رَج ف��واِص��ْل أو ُم��ش��ِف��ًق��ا ال��ك��أَس ف��اص��ِرِف

وقال:

َم��وض��ُع ل��ل��س��رِّ ال��طَّ��ي��ِر دوَن ف��إن��ك وأُودُِع َح��م��اُم ي��ا وْج��دي أب��ثُّ��ك
ف��نَ��س��م��ُع ت��ح��نُّ أو ف��نُ��ص��غ��ي ت��ئ��نُّ ال��ه��وى ع��ل��ى ال��ع��اش��ق��ي��ن ُم��ع��ي��ُن وأن��ت
ُم��وَج��ُع ال��داِر ن��ازُح غ��ري��ٌب ِك��الن��ا خ��م��ي��ل��ت��ي وم��ص��ُر ي��م��اِن��يٍّ��ا أراك
ُع ُم��روَّ ال��دي��اِر ُق��رِب ع��ل��ى ون��اءٍ آِم��ٌن ال��ت��غ��رُِّب ف��ي داٍن اث��ن��ان ه��م��ا
وتَ��س��َج��ُع ال��غ��ص��وِن ف��ي تُ��غ��نِّ��ي وأن��ت وأش��ت��ك��ي أب��ك��ي األش��ي��اءِ ع��ج��ِب وم��ن
يَ��دَم��ُع وال��ق��ل��ُب ال��ع��ي��ن��اِن تُ��م��ِس��ُك ف��ق��د ال��ج��وى ت��ك��ت��ُم أو ال��وج��َد تُ��خ��ف��ي ل��ع��ل��ك
ُم��م��ِرُع ال��ح��داث��ِة أي��اِم ِم��ث��ُل نَ��ٍد وَم��وط��ٌن ك��ال��ُج��م��اِن ِص��غ��اٌر ش��ج��اَك
��ُع ُم��ت��وقَّ ح��ادٌث إال ال��بَ��ي��ُن ف��م��ا وُف��س��ح��ٌة ُط��وٌل اآلج��اِل ف��ي ك��ان إذا
ي��ج��م��ُع ��م��ُط وال��سِّ األي��اُم تُ��ف��رُِّق��ه��ا آلل��ئٌ إال واألح��ب��اُب األه��ُل وم��ا
ُم��ودَُع ع��ن��َدِك ف��ْه��و تُ��ن��ك��ري��ه ف��ال وش��اِه��دي دل��ي��ل��ي ق��ل��ب��ي أُم��ن��ِك��رت��ي
وأض��لُ��ُع إل��ي��ه ش��وٍق ف��ي ج��وان��ُح ب��ج��م��ِع��ه��ا ف��َدت��ه يُ��ف��دى ل��و أس��ي��ُرِك
ويُ��وَض��ُع ال��ه��واِن س��ف��ِح ع��ل��ى يُ��ذاُل ال��ه��وى ح��اِل��ِق م��ن ال��ده��ُر إل��ي��ِك رم��اه
ال��ُم��م��نَّ��ُع األس��ي��ُر ُق��ل��ُت إن وي��ط��َرُب ُم��ت��َع��ٌب ُق��ل��ُت إذا ي��أس��ى ع��ج��ٍب وم��ن
ويُ��خ��دَُع يُ��غ��رى ك��اإلن��س��اِن ال��ق��ل��ُب ه��و وإن��م��ا ب��ال��غ��وان��ي ع��ل��ي��ًم��ا ل��ق��ي��ِت
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ُم��ض��يَّ��ُع ال��غ��ان��ي��اِت خ��ل��ي��َل وأن ش��ائ��ٌع ال��ن��اس ف��ي ال��غ��دَر أن وأع��ل��م
وتَ��رج��ُع ال��رج��اِل ب��أح��الِم ت��ج��يءُ ح��ال��ٌة وال��غ��يِّ ال��رُّش��ِد ِن��زاَع وأن
أص��َرُع ال��زَّه��ِر ك��ث��رِة م��ن وك��ث��رتَ��ه��ا ق��وات��ٌل ال��ن��ف��وِس أم��ان��يَّ وأنَّ
ُم��وَل��ُع ُس��ق��راَط ع��ه��ِد م��ن ب��ه��م زم��اٌن ح��ربُ��ه��م وال��ح��قِّ ال��خ��ي��ِر ُدع��اَة وأن

وقال:

ُم��ب��ِدع��ا َدالِل��َك ح��اَل��ي ف��ي وأراَك وت��ص��نُّ��ع��ا س��ج��يَّ��ًة ال��دَّالَل ت��أت��ي
ويُ��س��َم��ع��ا ال��دالِل ع��ل��ى يُ��ط��اَع ح��ت��ى ب��ح��اك��ٍم ال��ج��م��اُل ف��م��ا ش��ئ��َت ك��ي��ف ِت��ْه
ُم��روَّع��ا ال��غ��زاَل أه��وى أن وع��ل��يَّ ال��ه��وى م��ن ال��وش��اُة يُ��روَِّع��ك أن ل��ك
وع��ى وال ال��غ��زاُل س��م��َع م��ا وأق��ول وش��ى ل��َم��ن ال��غ��زاُل س��م��َع ل��ق��د ق��ال��وا
ُم��ط��ِم��ع��ا ِن��ف��اِرك ف��ي ِت��ي��َه��َك ويُ��ِح��بُّ ُم��ؤنِ��ًس��ا ِن��ف��اِرك ف��ي يُ��ِح��بُّ��ك م��ن أن��ا
ُم��ض��يَّ��ع��ا ع��ل��ي��ك أم��ًال وج��ع��ل��تُ��ه��ا ال��ه��وى أي��اَم ي��ديَّ ب��ي��ن ق��دَّم��ُت
أُم��نَ��ع��ا أو ب��ه ال��دن��ي��ا أُم��نَ��َح أن ُم��ب��ال��يً��ا ف��ل��س��ُت ح��بِّ��ي ف��ي وص��دق��ُت
ُم��ش��ع��َش��ع��ا18 ب��َوْج��ن��تَ��ي��ه وداَر ِص��رًف��ا ال��ه��وى إل��ى ُم��ق��ل��تَ��ي��ِه م��ن ج��رى م��ن ي��ا
َل��تَ��ص��دَّع��ا19 ب��ه��ا «رض��وى» ص��بَّ��ح��وا ل��و ب��أرب��ٍع س��َق��ي��َت ك��ب��ٍد ف��ي ال��ل��َه

وقال:

أرَج��َع��ْك ي��وٌم األي��اِم أح��س��ُن م��َع��ْك ال��ُم��ض��ن��ى ع��ل��ى ال��روُح ِت ُردَّ
روََّع��ْك بُ��ع��دي ُح��ل��ُو ي��ا أتُ��رى روََّع��ن��ي م��ا بُ��ع��ِدك م��ن َم��رَّ
يُ��ط��ِل��َع��ْك أن ع��س��ى ال��ف��ج��ر َم��ط��ل��ِع إل��ى ب��ال��ل��ي��ل ال��بَ��ي��َن ش��ك��وُت ك��م
اس��ت��ودَع��ْك م��م��ا ال��ُح��رق��َة ف��ش��ك��ا ��ب��ا ال��صَّ ري��ح ف��ي ال��ش��وَق وب��ع��ث��ُت
ج��َم��َع��ْك م��ا ال��ه��وى ف��ي ِب��َع��ذول��ي ال��ه��وى ف��ي وع��ذاب��ي ن��ع��ي��م��ي ي��ا
ض��يَّ��َع��ْك أو س��ال ال��ق��ل��َب زع��َم ال��ذي ال��واش��ي ظ��َل��َم روح��ي أن��ت

باملاء. يُمَزج الرشاب املشعشع: 18
جبل. اسم رضوى: 19
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َم��وِق��َع��ْك ع��ن��دي ت��ع��َل��ُم ل��و آِه أع��َل��ُم��ُه ال ع��ن��َدك َم��وِق��ع��ي
أوج��َع��ْك م��ا ��ن��ا ال��ضَّ ف��وَق ل��ي ل��ي��ت ُم��وَج��ٌع ش��اٍك أن��ك أرَج��ف��وا
َم��ض��َج��َع��ْك وت��رع��ى ال��دم��َع ت��س��ُك��ُب ُم��ق��ل��ًة إال األع��ي��ُن ن��ام��ِت

زهري، للبهاء بيتًا أحدهم فذكر مجلس، يف األدباء بعض اجتمع حيث مشطًِّرا وقال
وهو:

يُ��وَص��ُف ك��ي��ف ال��ه��وى أدري م��ا ف��وال��ل��ه ال��ه��وى ل��ن��ا وص��ف��َت ل��و أن��اٌس ي��ق��ول

فقال:

يَ��ع��رُف ال��ح��بَّ ي��ع��رُف ال ال��ذي ل��ع��ل ال��ه��وى ل��ن��ا وص��ف��َت ل��و أن��اٌس ي��ق��ول
يُ��وَص��ُف ك��ي��ف ال��ه��وى أدري م��ا ف��وال��ل��ه ذُق��تُ��ُه ث��م ال��ه��وى ذُق��ُت ل��ق��د ف��ُق��ل��ُت

وقال:

ك��ف��ى م��ا م��ن��ه الَق��ي��ُت ظ��ال��ٌم ف��ج��ف��ا ي��ج��ف��و ك��ي��َف ع��لَّ��م��وه
��َرف��ا ال��سَّ ع��لَّ��م��وه أتُ��راه��م ي��ن��ت��ه��ي م��ا ه��ج��ِره ف��ي ُم��س��ِرٌف
ع��ف��ا ال��ذن��َب َدرى إذ ب��دري ل��ي��ت س��َه��ري ل��دي��ه ذن��ب��ي ج��ع��ل��وا
ع��َرف��ا م��ا درى م��ا وغ��ري��م��ي ع��ن��ده ح��ق��وق��ي ال��ن��اُس ع��رف
أخ��ل��ف��ا ح��ت��ى ص��دَّق��ُت م��ا ث��م َم��وع��ٌد م��ن��ه ال��ع��م��ِر ف��ي ل��ي ص��حَّ
ك��لَّ��ف��ا م��ا ك��لَّ��ف��ن��ي م��ا أنَّ درى م��ا ق��ل��ٌب ال��ص��ب��َر ل��ي وي��رى
ُم��دنَ��ف��ا ُم��س��ت��ه��اًم��ا ��ى ي��ت��رضَّ ُم��دنَ��ٌف ه��واه ف��ي ُم��س��ت��ه��اٌم
تَ��ِص��ف��ا أال ال��ح��ي��ل��َة وأرى ح��ي��ل��ًة ل��ي ِص��ف��ا خ��ل��ي��ل��يَّ ي��ا
اح��ت��ف��ى م��ا ف��ُخ��ذه��ا روح��ي ذي ه��ي ذلَّ��ٍة ف��ي ن��ادي��تُ��ه ل��و أن��ا

وقال:

��اِق ال��ُع��شَّ ف��ي ال��ح��ظ��وَظ وق��َس��م��َن واألح��داِق ب��ال��ش��ع��وِر ج��ئ��تَ��ن��ا
��اِق خ��فَّ ُم��س��ت��ض��َع��ٍف ق��ل��ٍب ك��لُّ ف��أب��ل��ى ُق��دوًدا ال��َق��ن��ا وه��َززَن
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أُالق��ي م��ا ال��ه��وى ف��ي يُ��الق��ون ل��و ِق��س��م��ي ال��ُم��ح��بِّ��ي��ن ف��ي ال��ِق��س��ُم ح��بَّ��ذا
األرزاِق ف��ي األذك��ي��اءِ ِح��ي��ل��ُة أت��م��ن��ى وم��ا ال��ه��وى ف��ي ِح��ي��ل��ت��ي
أش��واق��ي ع��ن ال��ك��ث��ي��َر َل��ُج��زي��ُت ش��وٍق ف��رِط ع��ن ال��ُم��ِح��بُّ يُ��ج��ازى ل��و
األخ��الِق غ��رائ��ُب إال ـ��ُح��س��ِن ال��ـ غ��ري��ِب ف��ي زاده��ا م��ا وف��ت��اٍة
ال��َم��ذاِق اخ��ت��الِف ف��ي ال��ع��ش��ِق ل��ذَُّة وك��ان��ت وم��رٍّا ح��ل��ًوا م��ن��ه��ا ذُق��ُت
ال��ت��الق��ي ِف��ي��َم ت��ق��ول ج��ان��بَ��ت��ن��ي ال��ت��َق��ي��ن��ا ف��ل��م��ا َم��وع��ًدا ض��ربَ��ت
م��ي��ث��اِق م��ن ل��ل��غ��ان��ي��اِت ل��ي��س ق��ال��ت ال��م��واث��ي��ُق ه��ك��ذا م��ا ق��ل��ُت
اآلم��اِق م��ن ب��ادٌر ش��اف��ٌع وش��ج��اه��ا ن��ح��اف��ت��ي ع��ط��َف��ت��ه��ا
اإلش��ف��اِق م��ن ُش��ع��ب��ٌة وال��ه��وى خ��ِش��ي��ن��ا وق��ال��ت ال��ه��وى ف��أَرت��ن��ي
ب��ال��ع��راِق ح��بِّ��ك��م ع��ن وأك��ن��ي ـ��ِت أن��ـ َم��ن أك��تُ��ُم ال��ع��راِق ف��ت��اَة ي��ا
اآلف��اِق ج��وائ��َب س��ارت ع��ن��ِك إال ال��ح��ب ف��ي ت��ع��فُّ ق��واٍف ل��ي
َوث��اق��ي ت��ف��كِّ��ي أن ت��م��نَّ��ي��ُت إن م��زي��ًدا م��ن��ه��ا ال��زم��اُن ت��م��نَّ��ى ال
ال��ف��راِق ب��الءَ أو ال��ص��دِّ ح��اِدَث إال ش��ئ��ِت م��ا ال��ح��ب ف��ي ��ل��ي��ن��ي ح��مِّ
ال��ع��ن��اِق ف��ي ف��ان��يً��ا وس��ام��ح��ِت ال��دِّلُّ رِض��َي إن ب��ال��ع��ن��اِق واس��م��ح��ي

وقال:

رآْك إذا ي��ِخ��فُّ ل��ك��ْن ِح��راْك ب��ه ول��ي��س ُم��ض��نً��ى
األراْك غ��ص��َن ي��ا ِم��ل��َت م��ا إذا ط��َرٍب م��ن ويَ��م��ي��ُل
ك��س��اْك م��ا ال��م��ح��اس��ن ورِق م��ن ك��س��اك ال��ج��م��اَل إن
س��ق��اْك دِم��ه م��ن وال��ق��ل��ُب ج��وان��ح��ي ب��ي��ن ون��بَ��تَّ
تُ��راْك ُم��ن��ِج��َزه��ا أتُ��راَك وف��اك م��ت��ى ال��وع��وِد ُح��ل��َو
ف��اْك ق��بَّ��ل��ُت ألج��ل��ه ـ��َت أِذن��ـ ل��و ل��ف��ٍظ ك��لِّ م��ن
َل��َم��اْك وع��ن ال��ِع��ذاِب ي��اك ثَ��ن��ا ع��ن ال��ح��الوَة أخ��ذَ
ُم��ق��ل��ت��اْك إال ي��ج��ِن ل��م ال��ه��وى ج��ن��ى أق��ول ُظ��ل��ًم��ا
رآْك م��ن ُم��ن��يَ��َة وُرح��َت ـ��َت رأي��ـ م��ن م��ن��يَّ��َة غ��َدت��ا
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وقال:

واص��ِل م��ن ب��َط��ي��ِف��َك وأه��ًال ن��ازِل م��ن ال��ج��وان��ُح ف��َدت��َك
ال��ب��اذِل ل��ل��ش��ج��ي ب��ال��ك��رى وم��ن ال��ك��رى دون ال��ج��ف��َن ل��ه ب��ذل��ُت
ال��ع��اذِل ع��ن ��ه��اُد ال��سُّ ف��ن��اَب ال��ع��ذوِل ب��رغ��ِم أراك وق��ل��ُت
ح��ائ��ِل م��ن ي��خ��ُل ل��م زاَر إذا ال��خ��ي��اُل ح��ت��ى ال��م��ت��يَّ��ِم ف��ويْ��َح
ن��اح��ِل ج��س��ٍد ف��ي ال��بَ��ي��ن م��ن ع��َف��ت ض��ل��وٌع إل��ي��ك ت��ح��نُّ
ال��م��ائ��ِل ��نَ��ِد ب��ال��سَّ ت��ع��لَّ��َق خ��اف��ٌق ع��ن��ده��ا َج��ٍو وق��ل��ٌب
ال��ق��ات��ِل إل��ى ال��ق��ت��ي��ِل ح��ن��ي��ُن ب��ال��ع��اش��ق��ي��َن ال��ع��ش��ِق ع��ب��ِث وم��ن
ب��ال��غ��اف��ِل ل��ي��س أدٌب ول��ي ط��َغ��ت ح��ت��ى ال��ك��أِس ع��ن غ��ف��ل��ُت
ال��ع��اق��ِل م��ن ال��ج��م��اُد وأي��ن ال��ض��م��ي��ُر م��نِّ��ي ش��فَّ وم��ا ��ت وش��فَّ
ال��ف��اض��ِل ُخ��لُ��ق��ي م��ن وي��ش��رُب ب��ه��ا يُ��س��ق��ى ن��دي��م��َي ي��ظ��لُّ
ال��س��ائ��ِل ك��ال��ذه��ِب ل��َي ب��َدت ك��ل��م��ا ك��رًم��ا أب��دُِّده��ا

وقال:

ال��ُع��ذَّاال يُ��ع��ال��ُج ك��م إل��ى ك��م وأط��اال ع��ذولُ��ه ف��ي��ك��م الَم
َم��الال وع��ادت راح��ًة ب��دأت َل��وٍم أح��ادي��ُث ل��ه��م ي��وم ك��لَّ
ِث��ق��اال ف��راح��ت ه��ْج��َرك��م واق��ت��ض��ت ِخ��ف��اًف��ا ف��ج��اءت ِذك��َرك��م ب��ع��ثَ��ت
ال��ج��م��اال ج��ح��دَت ق��د ال��ل��ُه ح��ْس��بُ��َك ع��ل��ي��ن��ا ال��غ��راَم ال��ُم��ن��ِك��ُر أي��ه��ا
ام��ت��ث��اال ال��ع��ي��وُن ت��ع��ش��ُق ال ك��ي��ف ت��ج��لَّ��ت ل��ل��ق��ل��وب ال��ُح��س��ِن آي��ُة
ج��داال ي��ك��ون أن ال��ن��ص��ِح آف��ُة ِج��دال��ي ع��ل��ي��ك وم��ا نُ��ص��ح��ي ل��ك
ُم��ح��اال تَ��روَم أن ال��ع��ق��ِل م��ن م��ا أس��ل��و أن��ا أن��ن��ي ال��رُّش��َد وَه��ِب

وقال:

ُم��ن��َج��ل��ي وم��ا واٍن ال وال��بَ��رُح ي��ب��ت��ل��ي وال��دُّج��ى ال��ُم��ع��نَّ��ى ب��اَت
وال��ُع��ذَِّل ال��لُّ��وَّاِم ب��م��وق��ِف ل��ه س��ب��ي��ٍل ك��لِّ ف��ي ��ْه��ُب وال��شُّ
��ِل ال��ُغ��فَّ ب��ال��َح��َدِق رَع��ي��نَ��ه س��اه��ًرا س��اه��يً��ا رع��اه��ا إذا
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َخ��ِل��ي إال أَس��وُد ي��ا أن��ت م��ا تَ��ع��ِدِل ول��م ُج��رَت ق��د ل��ي��ُل ي��ا
ت��ف��ع��ِل ف��ل��م أح��ج��م��َت ت��ف��ع��َل أن ال��ص��ب��ح ف��ي ُح��كِّ��م��َت ل��و ت��ال��ل��ه
ل��ي أن��ت م��ا ل��ألع��داء ك��ن��َت م��ا ال��ض��ح��ى ج��ي��وش ف��ي س��ي��ًف��ا ِش��م��َت أو
ت��م��ت��ل��ي وال ت��ف��ن��ى ال وال��ك��أُس ال��ج��وى ويُ��دي��ُر أُس��ق��ى أِب��ي��ُت
َج��دوِل وم��ن َع��ي��ٍن م��ن ي��ش��رُب َف��ي��ض��ه وم��ن دم��ع��ي م��ن ال��خ��دُّ
يَ��ص��ط��ل��ي وال��ح��ش��ا يُ��ذِك��ي وال��ف��ك��ُر األس��ى رم��اِد ف��ي ن��اٌر وال��ش��وُق
ال��ه��ي��ك��ِل ف��ي ال��ن��اق��وُس ك��أن��ه أض��لُ��ع��ي ع��ل��ى َق��وَّاٌم وال��ق��ل��ب

وقال:

اآلراُم ف��أص��اب��ِت رَم��ت ��ا ل��مَّ أُالُم ك��ي��ف ال��روَح ب��ذل��ُت إن أن��ا
ِس��ه��اُم ال��ق��ض��اءِ ل��م��ح��ت��وِم ف��ي��ه ن��اف��ٍذ ب��س��ه��ٍم ق��ل��ب��ي إل��ى ع��م��َدت
َدواُم ل��ل��ح��ادث��اِت ف��م��ا واص��ِب��ْر ال��ه��وى ل��ح��ادث��ِة ت��ج��َزْع ال ق��ل��ُب ي��ا
أح��ك��اُم ل��ه ق��َدٌر وأذاَق��ه��ا ال��ج��وى م��ا ق��ب��َل��ك ال��ن��اس ق��ل��وُب ع��َرَف��ت
األح��الُم وزلَّ��ِت ال��ع��ق��وُل ك��بَ��ِت ج��رى ف��إذا ب��أه��ل��ه��ا ال��ع��ق��وُل ت��ج��ري
وَق��واُم ُم��ق��ل��ٌة ال��ح��وادَث أن ��ٌة ج��مَّ وال��ح��وادُث أع��َل��ُم ك��ن��ُت م��ا
س��الُم ال��ب��ريءِ م��ن ع��ل��ي��ِك َك��ِب��دي ع��رَّض��تُ��ه��ا وم��ا َك��ِب��دي ع��ل��ى ج��نَ��ي��ا
ِق��ي��اُم وال��ه��م��وُم ُك��ئ��وُس��ك ق��ع��َدت ُك��ئ��وَس��ه��ا ي��ح��ثُّ ل��َم��ن أق��وُل ول��ق��د
ال��ج��اُم وس��اَل ب��ه��ا ال��دِّن��اُن ج��َرِت ك��م��ا إال ج��وان��ح��ي ب��ي��ن ت��ج��ِر ل��م

وقال:

ال��َغ��م��اْم ج��ف��وَن ف��اس��ت��ب��ك��ى ف��ن��اح ال��َح��م��اْم ف��ؤاَد ال��ب��اُن ت��يَّ��َم ه��ل
ال��َم��ن��اْم ش��ري��َد ال��ب��اِل ُم��ب��ل��بَ��َل ف��ان��ث��ن��ى ��ن��ي ش��فَّ م��ا ��ه ش��فَّ أم
ال��م��س��ت��ه��اْم ال��ُم��دنَ��َف ال��ف��راِش َه��زَّ إل��ف��ه إل��ى األي��ُك ي��ه��زُّه
��راْم ال��ضِّ ح��ث��ي��َث ال��ش��وق م��ن ج��م��ًرا ب��أح��ش��ائ��ه ال��ذك��رى وتُ��وِق��ُد
ال��ظ��الْم يُ��ث��ي��ُر ��ا م��مَّ ل��ل��ه��وى ي��ا ال��دُّج��ى ع��ن��د ال��ع��اش��ُق ك��ذل��ك
ال��ُم��داْم وف��ع��ُل ��ح��ُر ال��سِّ دون��ه��ا م��ن َص��رع��ٌة ال��ج��وى ه��بَّ إذا ل��ه
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ال��َح��م��اْم ُم��َه��ج��اِت ح��ت��ى روَّع��َت ق��س��وًة ك��ف��ى ال��بَ��ي��ِن ع��ادي ي��ا
األن��اْم ق��ل��وُب ع��ن��ه ض��ُع��َف��ت م��ا ��ل��تَ��ه��ا ح��مَّ ال��ط��ي��ِر ق��ل��وُب ت��ل��ك
ال��ُح��س��اْم ب��ه��ذا أع��ادي��ن��ا وال أح��ب��ابَ��ن��ا ال��م��ق��دوُر ض��رَب ال
ال��ن��ظ��اْم وأن��ت ِع��ق��ٌد ول��ل��ُم��ن��ى ال��ُم��ن��ى َألن��ت ال��وص��ِل زم��َن ي��ا
ال��زِّم��اْم رخ��يَّ س��م��ًح��ا ب��ه ك��ن��َت ل��ه��ا وع��ي��ٌش ل��ي ع��ي��ٌش ل��ل��ِه
داْم ُدم��َت ل��و األي��ام غ��ل��ف��ة ف��ي ب��ه��ا ظ��ِف��ْرن��ا أوق��اٍت وأُن��ُس
ال��ذِّم��اْم ل��ئ��ي��ُم ال��ع��ه��ِد ُم��ض��يِّ��ُع ال��ج��دى ق��ل��ي��ُل ال��ده��ُر ل��ك��ن��ه
ال��س��الْم ذاك ال��ح��ش��ِر ح��ت��ى َل��ط��اَل ال��نَّ��وى ال��س��الِم ف��ي س��ام��َح��تْ��ن��ا ل��و
ال��ط��ع��اْم ون��س��ل��و ال��ُغ��م��َض ب��ه��ا ن��س��ل��و وق��ف��ٍة ف��ي ال��ع��م��راُن وَالن��ق��ض��ى
ال��م��ق��اْم وَه��وِل ال��ص��ب��ر ِة ه��دَّ م��ن ال��ث��رى يَ��م��ي��د ك��اد وق��د ق��ال��ت
ال��ك��الْم إال األل��س��ُن ون��ال��ت دم��ع��ه��ا ف��ي األع��ي��ُن وغ��اب��ت
ح��راْم ه��ذا ب��ع��ُض زم��ان��ي وي��ا ف��اتَّ��ئ��ْد ج��َل��دي ولَّ��ى بَ��ي��ُن ي��ا
ان��س��ج��اْم ودم��ع��ي م��أخ��وذٌ وال��لُّ��بُّ األس��ى يُ��ج��اري وال��ص��ب��ُر ف��ق��ل��ُت
ال��غ��راْم ك��ت��م��ِت ق��ل��ِت ِب��أيِّ��م��ا ال��ه��وى ه��ذا ع��ن��دِك ل��ي ك��ان إن

وقال:

رم��ى ال��ق��ض��اءَ ول��ك��نَّ رَم��ي��ت ف��م��ا ال��تُّ��َه��م��ا ع��ن��ه��م��ا ي��ن��ف��ي ج��ف��نَ��ي��ك ص��ري��ُع
ق��دم��ا ل��ه��ا ي��ن��ق��ل ل��م ال��ح��ت��ِف َم��وارَد ب��ه��ا يَ��غ��ش��ي��ان َص��بٍّ ُروِح ف��ي ال��ل��َه
ودم��ا ح��بَّ��ًة ف��ي��ه ع��ه��ُدك أل��ي��س ن��بْ��َل��ه��م��ا ال��م��ع��م��وِد ق��ل��ِب��ه ع��ن وُك��فَّ
ال��ق��ل��م��ا ج��رَّد ح��ت��ى ال��س��ي��ُف ك��ف��ى أم��ا ب��ح��اج��ب��ه ق��ل��ب��ي غ��زا غ��زاًال س��ل��و
أَم��ا ال��خ��دوِد ن��اُر ج��نَ��ت م��ا ك��ف��ى أم��ا َج��ف��وتِ��ِه ن��اُر ك��م إل��ى واس��ت��خ��ِب��روه
ح��رم��ا إذا ع��ن��ي ُع��ذَره ��دوا وم��هِّ واح��دًة ال��ع��م��ر ف��ي ي��ًدا واس��ت��وِه��ب��وه
ظ��ل��م��ا م��ا ال��م��م��ل��وَك ال��ع��َرَض ض��يَّ��ع م��ن يُ��ض��يِّ��ع��ن��ي أن ظ��ل��ًم��ا م��ن��ه ت��َروا وال

وقال:

وغ��راُم س��اه��ٌر ش��وٌق ل��بَّ��اه َح��م��اُم م��ق��ل��تَ��ي��ك ع��ن ال��ك��رى ذاَد
س��الُم ال��ن��ائ��م��ي��ن ول��ي��ُل ح��رٌب ل��ي��لُ��ُه ال��َم��ض��اج��ع م��ش��ب��وُب ح��ي��راُن
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األس��ق��اُم ب��ي��ن��ه��ا تُ��ؤلِّ��ُف ُم��َه��ٌج ال��دُّج��ى وع��ادي��ِة ل��ك��م��ا ال��دُّج��ى ب��ي��ن
األي��اُم وال ي��خ��ذُلُ��ه��ا ال��ده��ُر ال ��ٌة أُمَّ ول��ل��ت��ع��اوِن ت��ت��ع��اون��ان
ف��يُ��ق��اُم ل��َج��ن��اِح��ه ري��ش��ٌة ه��ل س��م��ي��ُرُه ال��ك��ث��ي��ُر ال��ط��ي��ُر أي��ه��ا ي��ا
ح��راُم ع��ل��يَّ وال��ش��ك��وى وش��ك��وَت ال��ج��وى وع��ان��ق��ُت أغ��ص��انً��ا ع��ان��ق��َت
ت��ن��اُم ح��ي��ن ح��رََّم��ت م��ا يَ��ه��ن��ي��َك ال��ك��رى إدن��اءَ األج��ف��اِن أُم��ح��رَِّم
األح��الُم ب��خ��ي��ال��ك س��ام��َح��ت ل��و ُس��لَّ��ًم��ا خ��ي��ال��ك إل��ى م��ن��ه ح��اَول��َن
اإلل��م��اُم ط��ي��ِف��ك م��ن ��ٌل وُم��ؤمَّ ُم��ج��اِم��ًال يُ��ِل��مَّ أن ِل��َط��ي��ِف��ك ف��أذَْن

وقال:

وغ��راِم ه��ًوى م��ن ال��لُّ��ب��ان��َة وق��ض��ى اآلراِم ع��ن أش��غ��اٌل ش��غ��َل��ت��ه
ال��لُّ��وَّاِم م��ع ح��ام��َل��ه وي��ل��وُم أذي��اَل��ُه ال��ه��وى ع��ل��ى ي��ج��رُّ وم��ض��ى
َس��ق��اِم ع��ه��َد ي��ذمُّ ��ف��اءِ ال��شِّ ب��ع��د ك��ن��اِق��ٍه ال��غ��ان��ي��اِت ع��ه��َد وي��ذمُّ
األح��الِم َم��زلَّ��ة ال��ش��ب��اَب إن ب��ق��يَّ��ٌة ال��ش��ب��اِب وف��ي ت��ع��ج��َل��نَّ ال
دام��ي ب��ج��ن��ِب��ك ُج��رٍح ع��ل��ى ن��س��َج��ت َس��ل��وًة ال��ُم��ِري��ب��ُة إن��اب��تُ��ك ك��ان��ت
ب��ِزم��اِم ل��ل��ه��وى ال��ش��ب��ي��ب��َة ق��اد أِع��نَّ��ًة ال��ق��ل��وَب ج��ع��ل ال��ذي إن
ال��رام��ي ال��غ��زاِل م��ن ل��ِق��ي��َت م��اذا ش��دي��دٌة ��ه��اُم وال��سِّ أح��م��َد ق��ل��َب ي��ا
ب��س��ه��اِم رم��ى أم ب��ع��ي��ٍن أَرنَ��ا ع��ارٍف ت��ج��اُه��َل وت��س��أل��ن��ي ت��دري
ِح��م��ام��ي ه��واك إل��ى رك��ب��َت ح��ت��ى ال��ه��وى ف��ي ص��ع��ٍب ك��لَّ ت��رَك��ُب ِزل��َت م��ا
األج��س��اِم ع��ل��ى ب��ل��يَّ��تُ��ه��ا ك��ان��ت غ��يِّ��ه��ا ف��ي اس��ت��رس��َل��ت ال��ق��ل��وُب وإذا

وقال:

ي��ع��َل��ُم��ُه َج��ف��نَ��ي��َك ك��ال يُ��ت��يِّ��ُم��ُه ِس��ح��ٌر ب��ه
ُم��ع��َظ��ُم��ُه ال��ك��ي��ُد وم��ن��َك ل��ُم��ه��ج��ِت��ِه ك��ادا ه��م��ا
وتُ��ع��ِدُم��ُه وتُ��وِج��ُده ب��ِس��ح��ِره��م��ا تُ��ع��ذِّب��ه
يَ��رح��ُم��ُه م��اروَت وال ل��ه َرقَّ ه��اروُت ف��ال
ي��ظ��ل��ُم��ُه ل��ي��س م��ن إل��ى ي��ش��ك��و ف��ال وت��ظ��ل��ُم��ه
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ف��ُم��ُه ف��خ��انَ��ه وب��اَح ك��ت��م��انً��ا ف��م��اَت أَس��رَّ
يُ��ح��َرُم��ُه ال��ب��ثُّ ح��ت��ى ِد ال��م��ع��م��و ال��ُم��دنَ��ِف ف��ويْ��َح
وأن��ُج��ُم��ُه ه��واِت��ُف��ه ت��رح��ُم��ُه ال��ل��ي��ل ط��وي��ُل
دُم��ُه َدم��ِع��ه ف��ي ج��رى ب��ه ال��َغ��راُم ج��دَّ إذا
يُ��س��ِق��ُم��ُه ��ق��ِم ال��سُّ ب��ع��ادي ص��ح��ب��ِت��ِه ل��ُط��وِل ي��ك��اد
لُ��وَُّم��ُه ال��ع��ذَر وأل��ق��ى ُع��وَُّدُه األع��ن��اَق ثَ��ن��ى
ُم��ُه يُ��ق��دِّ غ��ًدا إل��ي��َك رَم��ٍق س��وى ع��ش��ًق��ا ق��ض��ى
ي��رح��ُم��ُه ال��ل��ُه ت��ق��ول ه��ًوى م��اَت ِق��ي��َل إن ع��س��ى
أع��ُظ��ُم��ُه م��ن��َك ب��ل��ف��ٍظ َم��راق��ِده��ا ف��ي ف��ت��ح��ي��ا

∗∗∗
أع��َص��ُم��ُه ال��م��ق��دوِر ع��ن َرن��ا ي��وَم ال��ب��اُن ب��روح��ي
��ُم��ُه ُم��ن��عَّ ُم��ع��لَّ��ُم��ه ُغ��ُص��ٍن م��ن ُط��ِع��ن��ُت وي��وَم
َم��ب��ِس��ُم��ُه ال��ل��ه ول��ط��ُف ن��ظ��رتُ��ُه ال��ل��ه ق��ض��اءُ
وأس��ُه��ُم��ُه ال��رام��ي ب��َي ك��ب��دي ف��اس��ت��ه��دَف��ت رم��ى
يُ��س��لِّ��ُم��ُه َع��َج��ٍب وم��ن ق��اٌع أض��لُ��ع��ي م��ن ل��ه
يَ��ه��دُم��ُه ب��اَت ِك��ن��اٌس وح��بَّ��ِت��ِه ق��ل��ب��ي وم��ن
يَ��ق��ِس��ُم��ُه ال��ِغ��ي��ِد ب��ي��َن ـ��ُه ال��تِّ��ي��ـ ي��َدي��ه ف��ي غ��زاٌل

وقال:

وج��ف��ون��ا ل��ه��ا ح��َدًق��ا وأح��لَّ��ه ع��ي��ون��ا ال��ُم��ب��ي��َن ��ح��َر ال��سِّ َر ص��وَّ َم��ن
ال��م��غ��ب��ون��ا ف��ؤادَي وك��ان ك��ب��دي ف��اس��ت��ه��دَف��ت ب��ج��ان��ب��ي ف��ُح��ل��ُت ن��ظ��َرت
َرن��ي��ن��ا ف��ي��ه ف��َرنَّ اس��ت��ق��رَّ ح��ت��ى َج��ول��ًة ف��ي��ه ج��ال ب��س��ه��ٍم ورَم��ت
وض��ن��ي��ن��ا ُم��ش��ِف��ًق��ا َج��ن��ب��ي ول��َم��س��ُت وُم��روًَّع��ا ُم��وِج��ًس��ا ص��دري ف��ل��َم��س��ُت
ِع��ي��ن��ا ال��ج��آذِر م��ن وإنَّ ُس��وًدا أع��يُ��نً��ا ال��ب��وات��ر م��ن إن ق��ل��ُب ي��ا
ال��رائ��ي��ن��ا ت��خ��دُع ال��ظ��واه��َر إنَّ ب��ظ��اه��ٍر األم��وِر م��ن ت��أخ��ذنَّ ال
َط��ع��ي��ن��ا ال��ق��دوِد ِه��ي��ِف ع��ن وص��درُت س��ال��ًم��ا األِس��نَّ��ِة م��ن رَج��ع��ُت ف��ل��َك��م
وُم��ت��ون��ا ح��واش��يً��ا األص��ي��ِل ذَه��ُب ��ه��ا م��سَّ ال��ج��زي��رِة ف��وَق وخ��م��ي��ل��ٍة
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َم��ِع��ي��ن��ا وال��لُّ��َج��ي��ِن تُ��ربً��ا وال��ِم��س��ِك َرب��وًة وال��زب��رج��ِد أُف��ًق��ا ك��ال��تِّ��ب��ِر
م��أذون��ا ب��ظ��لِّ��ه��ا ال��ن��س��ي��ُم وم��ش��ى ُم��س��ت��أِذنً��ا دون��ه��ا م��ن ال��ح��يَ��ا وق��َف
م��س��ن��ون��ا َم��رم��ًرا وي��ك��س��ر ن��ث��ًرا ف��ض��ًة ي��ق��ذُف ال��ن��ي��ُل ع��ل��ي��ه��ا وج��رى
ف��يَ��س��ت��ع��ل��ي��ن��ا ب��ه��ا ويُ��ِغ��ي��ُره��نَّ ف��يَ��ج��ئ��نَ��ه��ا ب��ه��ا ج��واريَ��ه يُ��غ��ِري
يَ��ه��وي��ن��ا ال��رُّب��ا م��ن ال��ظ��ب��اءِ ِم��ث��َل ت��رت��م��ي أوان��َس ب��ه��ا ال��ظ��الُم راع
ُغ��ص��ون��ا ال��ع��ي��ون َم��رأى ف��ي وي��ِم��ل��َن ع��وال��يً��ا ال��ق��ل��وب س��اِح ف��ي ي��خ��ُط��رَن
وال��نِّ��س��ري��ن��ا اآلَس ثَ��م وس��َح��ب��َن وغ��ي��ره ال��ح��ري��ر م��ن ال��ذي��وَل ِع��ْف��َن
وِدي��ن��ا ف��ي��ه داَن ال��ج��آذِر ل��ه��وى ُع��رض��ٌة ف��ؤاٌد ول��ي ع��ارض��تُ��ه��ن
ي��م��ي��ن��ا أم��ي��ُل أم ع��نِّ��ي ف��يَ��ِج��دَن يَ��س��رًة أذه��ُب ي��دري��ن ال ف��ن��َظ��رَن
َك��م��ي��ن��ا ال��رواِح ف��ي ص��اَدَف ��رب ك��ال��سِّ ح��ب��ائ��ل��ي وب��ي��َن ح��ول��ي م��ن ون��َف��رَن
ف��َرض��ي��ن��ا أع��دتُ��ه ث��م ف��غ��ِض��ب��َن ب��دأتُ��ُه ال��ح��دي��ِث إل��ى ف��ج��م��ع��تُ��ه��ن
رزي��ن��ا20 ي��ك��ون أن ب��أح��م��َد أْح��َرى ل��ِت��رب��ه��ا ت��ق��ول أه��وى م��ن وس��م��ع��ُت
ال��م��ج��ن��ون��ا ت��رح��ُم ل��ي��ل��ى ف��ل��ع��لَّ وْج��ِدِه غ��اي��ِة ع��ن��َد أراه ق��ال��ت

وقال:

ف��ك��اْن أم��ًرا ع��ي��ن��اك وح��اول��ْت ال��ِع��ن��اْن ع��ص��يُّ ل��ل��ُح��س��ِن أذَع��َن
وع��اْن راٍح ق��ل��ِب ف��ي األس��ى أو ال��ُم��ن��ى ل��ب��ثِّ ج��ف��ن��اك ي��ع��ي��ش
ال��زم��اْن ع��ل��ي��ن��ا يَ��ف��ن��ى أن أخ��اُف ي��ن��ت��ه��ي م��ا ال��تِّ��ي��ِه ف��ي ُم��س��ِرًف��ا ي��ا
ال��َه��واْن ُق��بَ��ي��َل ع��زِّي ل��ي ت��ن��َس ال ع��زِِّه ف��ي ال��دلِّ ك��ث��ي��َر وي��ا
ال��ِح��س��اْن َزي��ُن أن��ك ُم��ن��ِك��ٍر ِم��ن ف��م��ا م��ه��ًال ال��ُع��ج��ِب ش��دي��َد وي��ا

وقال:

ب��اْن ِق��ي��َل إن ش��ك��ل��ه ف��ي ال��ِح��س��اْن ب��ي��ن ُح��س��نَ��ه ي��ا
يَ��داْن ب��ه ل��ه��نَّ وم��ا ُن ال��ع��ي��و ت��أخ��ذه ك��ال��ب��دِر

سنها. عىل كانت إذا فالنة ترب هذه يقال املؤنث، يف يستعمل ما وأكثر معك، ُولد من بالكرس: ب الرتِّ 20
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ال��خ��اف��ق��اْن ي��َدي��ه ف��ف��ي َد وال��ف��ؤا ال��ج��وان��َح م��َل��َك
ال��ح��اج��ب��اْن يُ��ش��ي��ر ف��ع��س��ى ن��ظ��رٌة م��ن��ه وُم��ن��اَي
ث��اْن ال��ُح��س��ِن ف��ي ل��ه ال م��ن ُح��س��نَ��ُه يُ��زكِّ��ي ف��َع��س��ى
ال��ِع��ن��اْن م��َل��َك ف��إن��ه ُر يَ��ج��و أو يَ��ع��دُل ف��َدُع��وه
م��ك��اْن ج��ارح��ٍة ك��لِّ ف��ي ل��ه ل��َم��ن ال��دالُل َح��قَّ

وقال:

ُش��ج��ونُ��ْه ت��ه��دا ال ُم��ض��ن��اَك ُج��ف��ونُ��ْه رق��َدت ن��اع��ًم��ا ي��ا
يُ��ِع��ي��نُ��ْه ف��َم��ن تُ��ِع��ن��ه ل��م إن ك��لَّ��ُه ل��ك ال��ه��وى ح��م��َل
ي��ُص��ونُ��ْه َم��ن ِس��رََّك أوَدع��َت ت��ُع��د ال أو ُم��ن��ِع��ًم��ا ُع��د
َم��ت��ي��نُ��ْه س��ي��ج��م��ُع��ن��ا س��ب��ٌب ال��ه��وى ف��ي وب��ي��ن��َك ب��ي��ن��ي
ج��ف��ونُ��ْه إال وِس��ح��ُره��م َن ال��س��اح��رو يُ��ع��اُب ٌ رش��أ
ي��م��ي��نُ��ْه م��ل��َك��ت م��ا يَ��ف��دي��ه ي��م��ي��ن��ه ِم��ل��ُك ال��روُح
غ��ص��ونُ��ْه ق��ل��بً��ا ت��يَّ��َم��ت ل��و ُه ق��دُّ إال ال��ب��اُن م��ا
تَ��زي��نُ��ْه وت��ح��س��بُ��ه��ا ف��ُم��ه ي��ت��ي��م��ٍة ك��لَّ وي��زي��ُن
َج��ب��ي��نُ��ْه ل��ه��ا ال��ص��ب��اَح ك��ان ل��ي��ل��ٌة إال ال��ع��م��ُر م��ا
نَ��دي��نُ��ْه ِب��تْ��ن��ا ك��م��ا ف��ي��ه��ا يَ��دي��نُ��ن��ا ال��غ��راُم ب��اَت
ُح��زونُ��ْه تُ��ب��اع��ُده واٍد وب��ي��ن��ن��ا ال��رق��ي��ِب ب��ي��ن
ع��ي��ونُ��ْه وال ال��رق��ي��ُب ب��ِق��َي ال ون��ق��ول نَ��غ��ت��ابُ��ه

وقال:

ِع��ن��ان��ي َرثَّ ال��ِغ��ي��ِد ف��ي يُ��ج��اذبُ��ن��ي أم��ان��ي ُخ��م��اِر م��ن إال ال��ق��ل��ُب ص��ح��ا
يَ��داِن ب��ال��م��س��ت��ح��ي��ل ل��ل��ف��ت��ى وه��ل ��ب��ا ال��صِّ ل��ك أُع��ي��ُد ه��ل ق��ل��ب��ي ح��ن��انَ��ي��َك
وَح��ن��اِن دٍم م��ن إال أن��ت وه��ل وِط��ي��ِب��ِه ال��زم��اِن ذاك إل��ى ت��ح��نُّ
َج��ن��ان��ي ف��ل��س��َت إل��ًف��ا ت��دَِّك��ر ول��م ذم��ًة ت��رَع ول��م ع��ه��ًدا ت��ُص��ن ل��م إذا
ب��ِدن��اِن ال��ه��وى ِص��رِف م��ن ون��ش��رُب ��ه��ا ح��قَّ ��ب��اب��َة ال��صَّ نُ��ع��ط��ي إذ أت��ذك��ر
ُم��داِن وال��ح��ب��ي��ُب َخ��ف��وٌق وأن��ت ُم��ب��اع��ٌد وال��ح��ب��ي��ُب َخ��ف��وٌق وأن��ت

490



النسيب باب

ِره��اِن ك��لِّ ع��ن��َد ف��ؤادي وأن��ت ال��ه��وى م��ع ِره��انً��ا آل��و ال وأي��اَم
ال��خ��ف��ق��اِن ع��ل��ى َل��ه��ف��ي ف��يَ��ا ف��ولَّ��ى دائ��بً��ا ُخ��ف��وِق��ك م��ن أش��ك��و ك��ن��ُت ل��ق��د
ت��خ��ت��ل��ف��اِن ال��ك��أَس��ي��ن ت��رى ف��ك��ي��ف ��ب��ا ال��صِّ ع��لَّ��ك ب��ع��دم��ا ال��تَّ��ص��اب��ي س��ق��اَك
أواِن ق��ب��َل م��ص��َر ف��ي ال��ف��ت��ى ي��ش��ي��ُب وإن��م��ا ال��ش��ب��اب ري��ِع ف��ي ِزل��ُت وم��ا
ِح��س��اِن وِرقَّ إح��س��اٍن ص��ن��ي��ع��َة ه��ي��ك��ل��ي ال��ل��ُه ب��ن��ى ال��ب��اري أك��ذُب وال
ِع��ن��ان��ي ال��ج��م��ي��ُل اق��ت��اَد إذا وأع��ن��و ��ت��ي أزمَّ ال��ج��م��اُل اق��ت��اَد إذا أدي��ُن

وقال:

ال��ج��ان��ي ق��ل��بُ��ِك ويَ��ب��ق��ى ال��ق��ل��وُب ت��ف��ن��ى غ��ان��ي وم��ن َص��بٍّ م��ن ال��خ��ل��ِق ف��ي ال��ل��َه
روح��ان��ي ال��ُح��س��ُن وه��ذا ال��ت��راب م��ن بَ��ش��ٌر إنَّ��ن��ا ع��نَّ��ا ج��م��اَل��ِك ُص��ون��ي
ال��ف��ان��ي ال��ع��ال��م ف��ي ش��َرًك��ا ي��تَّ��ِخ��ذ ل��م م��َل��ًك��ا ت��أوي��نَ��ه َف��ل��ًك��ا ف��اب��ت��غ��ي أو
ه��ان��ي ال��ُح��ل��ى ب��دي��ع��اِت ف��ي ��ًم��ا ُم��ن��عَّ ب��ص��ورت��ه م��ش��غ��وًف��ا ال��ن��ور ف��ي يَ��ن��س��اب
ري��ح��اِن ِط��ي��َب أه��دى ��َس ت��ن��فَّ وإن زي��ن��تَ��ُه ال��ك��وُن أب��دى ��َم ت��ب��سَّ إذا
ف��تَّ��اِن ال��ألالءِ ض��اح��ِك ب��َم��ن��ظ��ٍر ُم��ش��ِرق��ًة ال��ع��زِّ س��م��اءِ م��ن وأش��ِرق��ي
آِن21 ف��ي واألن��داءُ ال��ش��م��ُس ت��ط��ل��ُع ال ه��ام��ي��ٌة ف��ي��ِك دم��وٌع ت��ك��فُّ ع��س��ى
ألوط��اِن ُم��ش��ت��اٍق أش��َوَق ف��ُرح��ُت رؤي��تَ��ه��ا األوط��اِن إل��ى ه��ج��رُت َم��ن ي��ا
ق��ان��ي تَ��ذك��اِره��ا م��ن ال��دَّم��َع وَس��ك��ب��َي ل��ه��ا ال��زم��ان ف��ي ح��ن��ي��ن��ي أت��ذُك��ري��ن
أع��ط��ان��ي أع��ط��اَك ال��ذي ال��ك��ري��َم ل��ي��ت ب��ه أِص��ي��ُح أل��ق��اه ال��ط��ي��َر وَغ��ب��ط��ي

وقال:

ال��ب��اِن ظ��ب��ي��َة ي��ا ب��ه ص��ن��ع��ِت م��اذا َرم��ًق��ا خ��لَّ��ف��تُ��ه ال��ِح��م��ى ب��وادي ق��ل��ٌب
وُك��ث��ب��اِن ق��اٍع م��ن َم��رع��اِك ع��ل��ي��ه ف��اتَّ��خ��ذي ال��ُك��ث��ب��اِن م��ن ع��ل��ي��ِك أح��ن��ى
ُج��ث��م��ان��ي ال��م��أس��وِر ل��ل��ن��ازِح وح��نَّ ل��ُف��رق��ِت��ِه َج��ن��ب��ي ف��َوه��ى غ��رَّب��ِت��ه
وُس��ل��وان��ي َص��ح��وي ردِّه ف��ي ك��ان إن خ��بَ��ٍل وم��ن أْس��ٍر م��ن ال��ل��ُه ه ردَّ ال

األمطار. األنداء: 21

491



الشوقيات

َج��ف��ن��اِن ��ح��ِر ال��سِّ ُم��ب��ي��ِن م��ن ل��ه م��اٍض َم��ح��اج��ِرِه ف��ي ب��ع��زي��ٍز دلَّ��ه��ِت��ه
س��ه��م��اِن ال��ق��ل��ُب ف��ق��ال س��ه��ٌم وُق��ل��َن ج��وان��ُح��ُه ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ��ت ف��ض��جَّ رم��ى
إن��س��اِن أع��ط��اِف ف��ي ال��ص��ب��ِح وك��وك��َب ف��ان��ي��ٍة ِج��ل��ب��اِب ف��ي ال��ُح��وِر ص��ورَة ي��ا
أج��ف��ان��ي ال��ط��ي��ِف ع��ن��اِق ف��ي وس��اِم��ح��ي ُم��ج��اَم��ل��ًة يَ��غ��ش��ى ال��ك��رى ع��ص��يَّ ُم��ِري
ع��ي��ن��اِن ت��ل��َق ل��م ج��رى ق��د م��ا ف��ِم��ث��ُل ش��رب��ا م��ا َع��ي��نَ��يَّ م��ن خ��دَّيَّ ف��ح��ْس��ُب

وقال:

َم��داْه م��ا ال��ت��ج��نِّ��ي ه��ذا ِف��داْه ُروح��ي ل��ه ق��ال��وا
نَ��واْه ��َل��ن��ي يُ��ح��مِّ ح��ت��ى ب��ُص��دوِدِه أُق��م ل��م أن��ا
ه��واْه ف��ي ع��ذاب��ي إال ل��غ��اي��ٍة األم��ور ت��ج��ري
أراْه ال ال��ع��ج��ائ��ِب وم��ن ال��دُّج��ى ب��دَر ��ي��تُ��ه س��مَّ
ح��واْه َروًض��ا أِج��د ف��ل��م ِض ال��رِّي��ا غ��ص��َن ودع��وتُ��ه
أخ��اْه إال أرى وال ِل ال��َغ��زا أخ��و ع��ن��ه وأق��وُل
ج��ف��اْه م��ا ق��ل��ِب��ك ب��اُل م��ا ج��ف��ا ق��د ال��ع��واذُل ق��ال
َج��واْه ع��ل��ى أِزْده ل��م ـ��ه ف��ي��ـ ال��ق��ل��َب أط��ع��ُت ل��و أن��ا
��ف��اْه ال��شِّ رِّ ك��ال��دُّ ن��ث��َرت��ه وإن ُم��تَّ��َه��ٌم وال��نُّ��ص��ُح
نُ��ه��اْه ف��ي وح��ي��نً��ا ح��ي��نً��ا ق��ل��ب��ه ف��ي ال��ف��ت��ى أذُُن

وقال:

خ��اِل��ي��ا ك��ن��ُت ب��ع��دم��ا م��ن ال��ه��وى ف��ذُق��ُت ح��اِل��ي��ا ح��وَّل��َن َج��ف��نَ��ي��ِك م��ن م��ق��ادي��ُر
ق��اض��ي��ا وب��ال��س��ي��ف َم��ق��ض��يٍّ��ا ��ح��ر وب��ال��سِّ ُم��رَس��ًال ب��ال��س��ه��ِم ال��لُّ��بِّ ع��ل��يَّ ن��َف��ذَن
ب��ال��ي��ا ض��مَّ وإن ث��وبً��ا ب��ه ف��أح��ِب��ْب ف��ل��ِب��س��تُ��ُه ��ن��ى ال��ضَّ ث��وَب وأل��بَ��س��نَ��ن��ي
وال��َم��ع��ان��ي��ا أوص��اَف��ه أك��ث��روا وإن وت��ج��اوٌز ط��اع��ٌة إال ال��ح��بُّ وم��ا
وال��دَّواع��ي��ا أس��ب��ابَ��ه ن��وَّع��وا وأن ت��ل��ت��ق��ي ب��ال��ع��ي��ِن ال��ع��ي��ُن إال ه��و وم��ا
ِب��ي��ا م��ا ق��ل��ُت ال��ه��وى م��ا س��أل��ون��ي إذا ص��ف��اتُ��ُه ال م��وص��وُف��ه ال��ه��وى وع��ن��دي
ن��ائ��ي��ا ُدن��ي��اي أش��ت��اُق ف��غ��اَدَرن��ي ح��اض��ًرا دن��ي��اَي ك��ان ق��د ٌ رش��أ وب��ي
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غ��ال��ي��ا ال��ح��بِّ ع��ل��ى يُ��ؤثِ��ر ال ي��ه��َو وم��ن رخ��ي��ص��ًة ه��واه ف��ي ب��ُروح��ي س��م��ح��ُت
واش��ي��ا ال��دَّم��ُع ب��ه��ا ي��ج��ري ال��ت��ي ك��ه��ذي ب��ري��ب��ٍة ال��ُوش��اِة أل��ف��اُظ ت��ج��ِر ول��م
ب��ف��ؤادي��ا س��ائ��ٌر ف��ؤادي ب��رغ��ِم س��ائ��ٌر وال��رك��ُب ودَّع��ُت ل��َم��ن أق��ول
وس��اق��ي��ا وراًح��ا ك��أًس��ا ب��ال��ه��وى ك��ف��ى ال��ه��وى ف��ي ُج��ف��ونِ��ِك م��ن ل��ق��ل��ب��ي أم��انً��ا
ص��ال��ي��ا ل��ن��اَري��ِن ي��غ��دو أن ال��ظ��ل��م م��ن وال��ن��وى خ��دَّي��ِك ب��ي��ن ت��ج��ع��ل��ي��ه وال
دام��ي��ا ال��بَ��ي��ن ط��ع��ن��ِة م��ن ب��ه ف��ِرف��ًق��ا ُج��رُح��ُه ال��ق��دِّ ط��ع��ن��ِة م��ن يَ��ن��دم��ْل ول��م

وقال:

َغ��وال��ي��ه��ا ط��اح��ت ُم��َه��ٍج ف��ي ال��ل��َه َع��وال��ي��ه��ا ص��ال��ت ال��ت��ي ال��ُق��دوِد أه��َل
يُ��ج��ِدي��ه��ا ك��ان ل��و ك��َرًم��ا وارُدْدن��ه��ا ي��ن��ف��ع��ه��ا ك��ان ل��و ل��ه��ا األم��اَن ُخ��ذَْن
يَ��ك��ف��ي��ه��ا األح��داِق ع��ب��ِث م��ن ك��ان م��ا ب��ه��ا أح��داُق��ك��نَّ ف��ع��َل��ت م��ا وان��ظ��رَن
َغ��وان��ي��ه��ا م��ن ِس��رٌب «ال��ج��زي��رِة» ع��ل��ى ف��ع��اَرَض��ن��ا م��نَّ��ا أع��يُ��ٌن ت��ع��رََّض��ت
َح��وان��ي��ه��ا ��ت��ه��ا ض��مَّ ال��ج��وان��ِح م��ن ُك��نُ��ٍس إال ُك��نُ��ٍس22 م��ن ثُ��ْرَن م��ا
ِت��ي��ه��ا23 م��ش��روع��ًة ش��َك��ًال م��ه��زوزًة أَس��ًال ب��ن��ا تُ��غ��ِري أُُص��ًال ل��ن��ا ع��نَّ��ت
َم��واض��ي��ه��ا َك��ْح��ل��ى َم��ن��اص��لُ��ه��ا نَ��ْش��وى ح��م��ائ��لُ��ه��ا َض��ْع��ف��ى أع��يُ��نً��ا وأرَه��َف��ت
تُ��ل��ِق��ي��ه��ا ال��ق��اِع ظ��بَ��ي��اِت ن��َخ��ْل ول��م ب��ه��ا نَ��ِص��ي��ُد تُ��ل��ِق��ي��ه��ا ال��ح��ب��ائ��ُل ل��ن��ا
ف��ادي��ه��ا ع��زَّ ب��ن��ف��ٍس ان��ث��نَ��ي��َت ح��ت��ى ح��َدٍق وم��ن ُه��ْدٍب م��ن ل��ك ن��َص��ب��نَ��ه��ا
ف��ي��ه��ا م��ن رِّ ال��دُّ ش��ب��ي��ِه ع��ن َل��بَّ��اتُ��ه��ا ض��ِح��َك��ت إش��راِق��ه��ا ف��ي زه��راءَ ك��لِّ م��ن
يُ��ج��اري��ه��ا م��ف��ت��وٌن يُ��وَش��َع ك��أن ب��ه��ا ال��ن��ه��اُر يُ��س��ت��ب��ق��ى ال��َم��ح��اس��ِن ش��م��ُس
ت��ث��نِّ��ي��ه��ا ف��ي وب��انً��ا ل��ل��ن��اظ��ري��ن ��ت��ه��ا ت��ل��فُّ ف��ي ِري��ًم��ا «ال��ج��س��ر» ع��ل��ى م��َش��ت
َم��رائ��ي��ه��ا ن��واح��ي��ه وك��لَّ ُع��ْج��بً��ا ض��رائ��ُره��ا غ��وان��ي��ه ك��لَّ ك��أن
َم��س��اري��ه��ا ف��ي ل��ح��ظ��ات��ي ع��ن ي��زَورُّ َم��ح��ارِم��ه��ا م��ن وض��م��ي��ري ع��اَرض��تُ��ه��ا
يُ��دان��ي��ه��ا ��ا ع��مَّ غ��الئ��ِل��ه��ا وم��ن يُ��ج��اوُرُه ��ا ع��مَّ َح��ل��ِي��ه��ا م��ن أِع��فُّ

الظبي. بيت وهو كناس، جمع الُكنُس: 22
وغَزل. ودالل غنج أي شكل؛ ذات كانت شَكًال: املرأة شكلت يقال: 23
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رائ��ي��ه��ا األق��م��اَر يُ��ح��ِرُج ه��ل ف��ق��ل��ُت يُ��ح��ِرُج��ن��ا ال��ن��ي��ِل أدي��َب ل��ع��لَّ ق��ال��ت
يَ��روي��ه��ا ال��رِّي��َم أن أع��ل��م ك��ن��ُت م��ا ب��ه��ا ه��ت��ف��ُت أش��ع��اٌر وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي
يَ��ح��ك��ي��ه��ا واآلداِب ال��س��ري��رِة ص��دى َم��واق��ُع��ُه س��اءت أو ع��فَّ إن وال��ق��وُل

وقال:

ِل��ي��ا إن��س��اِن��ه��ا ك��ي��َد إل��ي��ه��ا وأش��ك��و ال��س��واج��ي��ا ال��ف��ات��راِت ال��ع��ي��وَن أُداري
أم��ان��ي��ا ال��م��ن��اي��ا يُ��ب��ِدل��َن ��ح��ِر ال��سِّ م��ن ب��أل��ُس��ٍن ال��ق��ت��ي��َل وم��نَّ��ي��َن ق��تَ��ل��َن
َم��واض��ي��ا ال��ق��ل��وِب ف��ي ِص��ح��اًح��ا ف��ك��ان��ت ك��ل��ي��ل��ًة َم��رض��ى ب��األل��ح��اِظ وك��لَّ��م��َن
ه��ي��ا م��ا ي��دِر ل��م ل��ل��م��رءِ ع��َرَض��ت إذا ح��ال��ٌة وال��ح��بُّ ال��خ��اِل ذاَت ح��بَ��ب��تُ��ِك
واف��ي��ا ال��وْج��ِد م��ن م��م��ل��وءًا ل��ِك أت��ى غ��َدرتِ��ِه م��ه��م��ا ال��ق��ل��ب ُدن��ي��ا وإن��ِك
آِس��ي��ا ل��ل��ُج��رِح ي��ن��ف��كُّ ال ول��ف��ُظ��ِك ج��ارًح��ا ي��أل��وه ل��ي��س ف��ي��ه ص��دوُدك
ث��اوي��ا24 وال��ن��اِر ال��س��ي��ِف ب��ي��َن ك��خ��اِل��ِك َم��وق��ٌف ل��ل��ق��ل��ِب وال��َع��ذِل ال��ه��وى وب��ي��ن
واه��ي��ا وال��رِّدِف ال��ن��ه��ِد ب��ي��َن ك��َخ��ص��ِرِك ِه��زٌَّة ل��ل��ص��ب��ِر وال��ي��أِس ال��ُم��ن��ى وب��ي��ن
غ��اوي��ا ك��ن��ُت إن ف��ي��ِك ع��ذول��ي ع��ِدم��ُت غ��وى ق��د ي��ق��ول��وَن ق��وم��ي ب��ي وع��رَّض
غ��ال��ي��ا أش��ري��ه ��ل��واِن ب��ال��سُّ ِل��َي وم��ن يُ��ري��ُح��ُه ل��ق��ل��ب��ي ُس��ل��وانً��ا ي��ُروم��وَن
ص��اح��ي��ا ��ك��ِر ب��ال��سُّ ال��م��خ��م��وُر ش��ِق��َي ك��م��ا ِش��ق��وٌة ث��م ل��ذٌة إال ال��ع��ش��ُق وم��ا

اللحظ سيف وبني — الحمرة عن كناية وهي — الخد نار بني خالها أن التورية بهذه الشاعر يعني 24

معروف. وهو
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األيام َمصاير

أح��ِب��ِب ب��أيَّ��اِم��ه وأح��ِب��ْب ال��َم��ك��ت��ِب ُص��ح��ب��ُة ح��بَّ��ذا أال
َص��ب��ي ع��ل��ي��ه��ا ال��ح��ي��اِة ِع��ن��اُن يَ��م��رح��وَن ِص��ب��ي��ٌة ح��بَّ��ذا وي��ا
ال��ط��يِّ��ِب ري��ح��اِن��ه��ا وأن��ف��اُس ال��ح��ي��اِة ب��َس��م��اُت ك��أن��ه��ُم
وال��َم��غ��رِب ال��ش��م��س َم��ش��رِق ع��ل��ى ك��ال��َق��ط��ي��ِع ب��ه��م ويُ��غ��دى يُ��راُح
أج��ن��ب��ي ال��ع��ص��ا غ��ري��ِب وراٍع غ��ي��َرُه أِل��ف��وا َم��رتَ��ٍع إل��ى
ُم��س��ت��ص��َع��ِب ال��ن��ف��ِس ع��ل��ى ش��دي��ٍد ال��ح��ي��اِة ق��ي��وِد م��ن وُم��س��ت��ق��ب��ٍل
أزَغ��ِب وم��ن ال��َج��ن��اَح ي��ُروُض ن��اه��ٍض ف��ِم��ن ب��أي��ٍك ِف��راٌخ
ال��َم��ل��ع��ِب ف��ي ع��راب��ي��ُد ِم��ه��اٌر1 ال��دروِس ��ي ت��ه��جِّ ع��ن��َد ع��ص��اف��ي��ُر
واألِب يُ��ل��ُق��ون��ه��ا األمِّ ع��ل��ى ال��ح��ي��اِة تَ��ِب��ع��اِت م��ن َخ��ِل��يُّ��ون
ال��م��ذه��ِب س��ع��ُة ب��ه ت��ض��ي��ُق ح��ول��ه��م م��ن ال��ح��داث��ِة ج��ن��وُن
َص��ب��ي ح��ت��ى ال��م��ؤدَِّب وأع��دى ��ب��يِّ ال��صَّ ب��ع��ق��ِل ف��اس��ت��ب��دَّ ع��دا
ب��ال��ُم��ط��ِرِب َج��دَّ إذا ول��ي��س ��راِح ال��سَّ ف��ي ُم��ط��ِرٌب ج��َرٌس ل��ه��م
ال��ع��ق��رِب دائ��رُة ال��ن��اس ع��ل��ى ل��ل��زم��اِن س��اع��ٌة ب��ه ت��وارت
��يَّ��ِب ال��شُّ ف��ي ��مِّ ب��ال��سُّ وت��ق��ِذُف ل��ل��ش��ب��اِب ب��إب��رتِ��ه��ا ت��ُش��وُل2

العربدة. الكثري والعربيد بالكرس، عربيد جمع والعرابيد: مهر. جمع املهار: 1
رفعته. إذا ذنَبها الناقة شالت قولهم من أخذًا ترفع؛ تشول: 2
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ال��لَّ��وَل��ِب ف��ي ال��م��ق��ادي��ُر وت��ج��ري ال��ق��ض��اءُ ب��ِم��ط��رق��تَ��ي��ه��ا ي��دقُّ
ال��ُم��خ��ت��ب��ي ال��غ��ُد ف��ي��ه��ا ح��ق��ائ��ُب ب��أي��م��ان��ه��م3 األواع��ي وت��ل��ك
يُ��ح��َس��ِب ال يَ��م��ِض أو ال��ن��اس م��ن يُ��َع��دَّ ال يُ��ِق��م إن ال��ذي ف��ف��ي��ه��ا
ال��نَّ��ب��ي وف��ي��ه��ا ال��تَّ��ب��ي��ُع وف��ي��ه��ا ال��َم��ن��اُر وف��ي��ه��ا ال��لِّ��واءُ وف��ي��ه��ا
ال��َم��وك��ِب ف��ي ُم ال��م��ق��دَّ وف��ي��ه��ا ال��زح��اِم خ��ل��َف ��ُر ال��م��ؤخَّ وف��ي��ه��ا

∗∗∗
ي��ق��ش��ِب ول��م يُ��ج��م��ل ل��م وم��ا ال��ث��ي��اِب ق��ش��ي��ُب4 ع��ل��ي��ه��م ج��م��ي��ٌل
ال��ُم��ذَه��ِب ال��ُم��خ��ِم��ِل م��ن أع��زَّ ُح��لَّ��ًة ��ب��ا ال��صِّ بَ��ن��اُن ك��س��اه��م
األه��َدِب ف��رِع��ه ف��ي رفَّ إذا ال��ن��دى ت��ح��ت ال��ورِد م��ن وأب��ه��ى
ي��س��ح��ِب ول��م م��اٍش ال��ن��اس م��ن يَ��لُ��مَّ ل��م ذي��ِل��ه��ا م��ن وأط��َه��َر
ُص��لَّ��ِب وال ِب��َل��ي��ٍن ل��ي��س ـ��ِر ال��ده��ـ م��ن راٍع ��ي��ه يُ��زجِّ ق��ط��ي��ٌع
ال��ُه��رَِّب ال��ُح��يَّ��ِد ع��ل��ى ون��ادت ب��ال��رِّف��اِق ِه��راوتُ��ه أه��اب��ت
يَ��ره��ِب ول��م ش��ي��ئً��ا ي��خ��َش ول��م ف��اس��ت��ب��دَّ ق��ط��ع��انَ��ه وص��رََّف
ب��ال��ُم��خ��ِص��ِب ش��اء م��ن وأن��زل ال��َج��دي��ِب رْع��َي ش��اء ل��َم��ن أراد
ت��ش��رِب ف��ل��م ال��ظِّ��م��اءَ وردَّ ال��نَّ��اه��الِت ِريِّ��ه��ا ع��ل��ى وروَّى
تُ��ض��َرِب ف��ل��م ب��أخ��رى وض��نَّ ال��ض��ارب��ي��َن إل��ى ِرق��ابً��ا وأل��ق��ى
ال��ُم��ت��َع��ِب ال��ن��اق��ِم ض��َج��َر وال ال��م��س��ت��ري��ِح رض��ا يُ��ب��ال��ي ول��ي��س
ال��ُغ��يَّ��ِب ع��ل��ى ب��ب��اٍك ول��ي��س ال��ح��اض��ري��َن ع��ل��ى ب��ُم��ب��ٍق ول��ي��س

∗∗∗
ت��ل��ع��ِب ل��م وه��ي ل��ع��ب��وا ل��ق��د ال��ح��ي��اَة ��وا أَح��سُّ ه��ل ويْ��َح��ه��م ف��ي��ا
األرن��ِب ف��ي ال��ط��بِّ ك��ت��ج��ِرب��ِة ي��ع��ل��م��وَن وم��ا ف��ي��ه��م ت��ج��رُِّب
ي��ن��ض��ِب ول��م ال��ف��روَع وروَّى األص��وِل ف��ي ج��رى ب��ُس��مٍّ س��َق��ت��ه��م
ال��م��ك��ت��ِب ع��ن ��غ��اُر ال��صِّ وش��بَّ ��ب��ا ال��صِّ ف��داَل ال��زم��اُن وداَر

اليمنى. اليد وهي يمني، جمع األيمان: 3
الجديد. القشيب: 4
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ف��األص��ع��ِب ��ع��ِب ال��صَّ ف��ي وأوَغ��ل ال��ش��ب��اُب وك��دَّ ال��طِّ��الُب وج��دَّ
ال��ُم��ن��ِص��ِب ال��دأَِب م��ن ِس��ن��ي��َن أيَّ��اِم��ِه ن��واع��ُم وع��ادت
األع��ذِب ِب��َم��ن��ه��ِل��ه ��وا وغ��صُّ بُ��ُه ُط��الَّ ب��ال��ع��ل��ِم وُع��ذَِّب
وال��َم��ك��س��ِب ال��نَّ��ب��اه��ِة وُح��بُّ ال��ح��ي��اِة ش��ه��واُت ب��ه رَم��ت��ه��م
ب��ال��ُم��ن��ِج��ِب ل��ي��س م��ن يُ��ف��اخ��ُر ُم��ن��ِج��ٍب م��ن األُب��وَِّة وَزه��ُو
وال��م��أَرِب ال��لُّ��ب��ان��ِة ك��ب��ي��ُر ال��طِّ��م��اِح َم��رام��ي ب��ع��ي��ُد وع��ق��ٌل
ت��ط��ل��ِب ول��م األوال��ي ع��ق��وُل ت��نَ��ل ل��م ب��م��ا ال��رَّج��اءِ َولُ��وُع
َغ��ي��َه��ِب إل��ى ال��ع��ص��وَر يَ��ج��وُب َغ��ي��َه��ٍب م��ن ك��ال��ن��ج��ِم ��َل ت��ن��قَّ
ال��ُم��ل��ه��ِب ك��ِم��ص��ب��اِح��ه��ا ج��دي��ٌد ال��ن��ه��اِر ك��ش��م��ِس ��ع��اِع ال��شُّ ق��دي��ُم
ال��ط��يِّ��ِب أب��ى ِم��ث��ُل وُه��وِم��ي��ُر ال��رئ��ي��ِس س��ي��ن��ا اب��ِن ِم��ث��ُل أبُ��وْق��راُط
ال��ُم��ع��ِق��ِب ال��ُم��ث��ِم��ِر م��ن وغ��رٌس ال��ِب��ن��اءِ ف��ي ح��َج��ٌر وك��لُّ��ه��ُم

∗∗∗
األق��رِب ال��نَّ��س��ِب ك��نَ��ِف وف��ي ال��رخ��اءِ ِظ��الِل ف��ي تُ��ؤلِّ��ُف��ه��م
وال��َم��ن��ص��ِب ال��والدِة وَزه��َو ال��ث��راءِ ُغ��روَر ف��ي��ه��م وت��ك��س��ُر
تُ��ح��َج��ِب ول��م تُ��س��تَّ��ر ل��م وإن ك��ال��ع��ت��ي��ِق ُم��ن��زَّه��ٌة ب��ي��وٌت
يَ��ث��رِب م��ن ال��طُّ��ه��ِر ف��ي وي��ق��رُب م��كَّ��ٍة ثَ��رى ث��راه��ا يُ��دان��ي
ال��رُّب��ي ع��ن��د ك��ال��ن��ح��ِل ي��م��وج��ون ع��ن��ده��ا رأي��تَ��ه��ُم م��ا إذا
األغ��ل��ِب ُج��ن��ِده��ا وف��ي ه��ن��اك ِح��ص��ِن��ه��ا ف��ي ال��ح��ض��ارَة رأي��َت
ال��َم��وك��ِب ع��َل��ِم ع��ن وت��س��أُل َم��وك��بً��ا َم��وك��بً��ا وتَ��ع��رُض��ه��م
ي��ج��ت��ب��ي م��ن ت��دِر ل��م ف��إن��ك غ��ٍد ف��ي ب��ه ي��ط��ل��ْع ال��ح��ظَّ دَِع
ب��ال��ك��وك��ِب ال��س��م��واِت ُم��ح��لِّ��ي ب��ال��ع��ب��ق��ريِّ األرَض زيَّ��َن ل��ق��د

∗∗∗
ال��ُم��ع��ِج��ِب ِب��ش��ِره��ا م��ن وغ��يَّ��ض ال��وج��وَه ال��زم��ان ظ��ف��ُر وخ��دََّش
��يَّ��ِب ال��شُّ ف��ي ال��ُم��رُد ولُ��وِش��يَ��ِت ال��ش��ب��اِب ش��رُخ ال��ح��داث��َة وغ��اَل
ال��ُم��ع��ِش��ِب ال��م��وض��ِع ف��ي ال��ن��اِر ُس��َرى ال��رءوِس ف��ي ُم��تَّ��ِئ��ًدا ال��ش��ي��ُب س��رى
غ��ب��ي ع��ل��ي��ه��م ك��ي��ف ��ب��ُت ت��ع��جَّ ال��ح��ي��اِة ب��خ��ي��ِط أح��اَط ح��ري��ٌق
يَ��رع��ِب م��ن��ه��ُم زرِع��ه وف��ي داره ف��ي ال��ن��اُر ت��ظ��ه��ِر وَم��ن
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يُ��ك��تَ��ِب ل��م ال��ع��ل��ِم م��ن ِل��بَ��اٍب ال��ك��ت��اِب ِع��ل��ِم ب��ع��د ان��ص��َرف��وا ق��ِد
وال��ِم��خ��َل��ِب ب��ال��ن��اِب ت��س��لَّ��َح ام��رٌؤ ف��ي��ه��ا يُ��غ��ام��ُر ح��ي��اٌة
ال��ُم��ت��ِرِب ول��ُد ال��ِغ��ن��ى والق��ى ال��غ��ن��يِّ اب��ُن ال��ف��اق��ِة إل��ى وص��اَر
ي��ذه��ِب ف��ل��م ال��س��ق��ي��ُم وص��حَّ ��ًة ص��حَّ ال��ُم��م��ت��ل��ي ذه��ب وق��د
يُ��ن��ِج��ِب ف��ل��م ال��ح��ي��اَة ��ى ت��ل��قَّ ال��دروِس ��ي ت��ل��قِّ ف��ي ُم��ن��ِج��ٍب وك��م
تَ��ص��ح��ِب ول��م ع��ه��ٌد ل��ك ب��ه��م ي��ك��ن ل��م ك��أن ال��رِّف��اُق وغ��اَب
��ب��س��ِب ال��سَّ ع��ل��ى ال��س��راِب َف��ن��اءَ ثُ��لَّ��ًة ثُ��لَّ��ًة ف��نُ��وا أن إل��ى

لُبنان

ُس��ِق��ي��تُ��ُه ب��ل��ح��ِظ��ه��نَّ وال��ب��اب��ل��يُّ ل��ِق��ي��تُ��ُه ال��ع��ي��وِن ُس��وِد م��ن ��ح��ُر ال��سِّ
َم��ب��ي��تُ��ُه ال��ض��ل��وِع ب��ي��َن ٍد ب��ُم��س��دَّ رم��اي��ًة ف��تَ��رَن وم��ا ال��ف��ات��راِت
َس��ِل��ي��تُ��ُه وك��ن��ُت ب��ه ال��ُم��غ��ِري��اِت ل��ل��ه��وى ال��ُم��وق��ظ��ات��ي ال��ن��اع��س��اِت
إص��ل��ي��تُ��ُه5 ُم��ع��رِب��ٍد ال��ِغ��راِر ث��م��ِل َج��ف��ن��ه ف��ي ب��ع��اب��ٍث ال��ق��ات��الِت
ويُ��م��ي��تُ��ُه ب��ن��ظ��رٍة ال��طَّ��ع��ي��َن يُ��ح��ِي��ي ال��ق��ن��ا أم��ث��اَل ال��ُه��ْدَب ال��ش��ارع��اِت
ُك��ِس��ي��تُ��ُه ِم��ن��واِل��ه��نَّ ع��ل��ى َس��َق��ًم��ا س��ط��وره س��واءِ ع��ل��ى ال��ن��اس��ج��اِت

∗∗∗
وَع��ِل��ق��تُ��ُه دم��ي َم��ح��اج��ُره ع��ِل��َق��ت «ِب��ْك��ف��يَّ��ٍة» َم��ه��ا م��ن أك��َح��َل وأغ��نَّ
ن��ح��ي��تُ��ُه ُخ��طَّ ال��خ��طَّ��اِر ال��ق��ن��ا ب��ي��َن ِك��ن��اُس��ُه وف��ي��ه داَرتُ��ه لُ��ب��ن��اُن
ُق��وتُ��ُه ال��خ��م��ائ��ِل ُخ��ض��ِر م��ن واآلُس ِوْرُدُه ال��ج��داوِل م��ن ال��س��ل��س��ب��ي��ُل
م��ثَ��ل��تُ��ُه ب��راح��ت��يَّ ال��ج��م��اُل ق��ال ��بً��ا ُم��ن��صَّ ال��ج��م��ال ت��م��ث��اُل ق��ل��ُت إن
ف��زح��م��تُ��ُه ط��ري��ِق��ه دوَن ف��أتَ��ي��ُت يُ��ِط��ل ف��ل��م ف��ارت��ق��ب��ُت ال��ك��ن��ي��س��َة دخ��ل
ع��رف��تُ��ُه ال��ِم��الِح ال��ِغ��ي��ِد م��ن ح��اٌل ن��اف��ًرا وأع��َرض غ��ض��ب��انً��ا ف��ازَورَّ
ف��أغ��رتُ��ُه لُ��ب��ان��ت��ي وزع��م��تُ��ه��نَّ أت��راب��ه إل��ى تَ��ل��ع��اب��ي ف��ص��رف��ُت
ف��ق��ن��ص��تُ��ُه ح��ب��ائ��ل��ي ع��ل��ي��ه وق��َع��ت ج��ؤذٍر َل أوَّ ول��ي��س إل��يَّ ف��م��ش��ى

السيف. اإلصليت: 5
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ف��ِص��دتُ��ُه ال��ب��ي��ان ِس��ح��ِر م��ن وأت��ي��ُت ف��ص��اَدن��ي ال��ج��ف��ون ِس��ح��ِر م��ن ج��اءَ ق��د
وه��ب��تُ��ُه6 ول��ل��ص��الِة ال��بَ��ت��وِل الب��ِن ال��ُه��دى َح��َرِم ع��ل��ى ب��ه ظ��ف��رُت ل��م��ا
��م��تُ��ُه ي��مَّ ب��أرض��ك��م ال��ب��ي��اِن أُف��ُق ب��ل ف��ق��ل��ُت ال��ب��ي��ان ن��ج��َم ت��رى ق��ال��ت
ِص��ي��تُ��ُه ال��َم��ش��ارَق وان��ت��َظ��َم لُ��ب��ن��اُن وب��ُدوره ب��ش��م��وس��ه ��ه��ا ال��سُّ ب��َل��َغ
��ي��تُ��ُه س��مَّ إذا ال��ُف��ص��ح��ى ت��ت��ه��ل��ُل أع��الم��ه م��ن ال��َق��دِر ع��ال��ي ك��لِّ م��ن
ي��ف��وتُ��ُه ال��ج��دي��ِد ط��ل��ُب وال ح��ف��ًظ��ا يَ��ئ��وُدُه ال��ق��دي��ُم ال ال��ح��ق��ي��ق��ة ح��ام��ي
وث��ب��وتُ��ُه ج��اللُ��ه يَ��ب��ي��ُن ُخ��لُ��ٌق آث��اره م��ن ال��ف��خ��ِم ال��َم��ش��ي��ِد وع��ل��ى
ل��م��ح��تُ��ُه ال��ت��راِب ف��ي ال��ق��رائ��ِح ِت��ب��ُر ق��رارٍة وك��لِّ راب��ي��ٍة ك��لِّ ف��ي
ب��ك��ي��تُ��ُه ال��ب��ي��اِن إل��ى ان��ث��ن��ي��ُت ث��م رس��وم��ه��م ح��ول ال��ع��ل��َم أب��ك��ي أق��ب��ل��ُت
م��ل��ك��وتُ��ُه م��ن��ه��م��ا ب��أزيَ��َن يُ��وَس��م ل��م ال��ل��ه اخ��ت��راُع وال��ُخ��ل��ُد ل��ب��ن��اُن
«ب��ي��روتُ��ُه» وال��ِح��ج��ا ال��ب��راع��ِة وذَرا َم��روم��ٍة غ��ي��ُر ال��ُح��س��ِن ف��ي ِذروٌة ه��و
وتُ��خ��وتُ��ُه ع��روُش��ه ال��س��ح��اِب ه��اُم ال��رُّب��ا س��ل��ط��اُن ��مِّ ال��شُّ ال��ه��ض��اِب َم��ِل��ُك
وُس��م��وتُ��ُه8 ُس��بُ��ح��اتُ��ه7 ل��ه إال يُ��رى ف��ال ال��ج��الَل ش��اَط��َره س��ي��ن��اءُ
ونُ��ع��وتُ��ُه ل��ه ال��ع��ال��ي ��ؤدِد ال��سُّ ف��ي أوص��اُف��ُه ان��ت��َه��ت ال��ف��رُد واألب��ل��ُق
ج��ب��روتُ��ُه ال��ُق��رى يَ��ئ��د وش��ت��اؤه ص��ي��ُف��ُه يُ��زري آذاَر ع��ل��ى ج��ب��ٌل
ُم��روتُ��ُه10 ال��نُّ��ح��وِر َع��ط��ِل9 م��ن وأل��ذُّ ُم��روُج��ُه ال��ك��ري��ِم ال��وْش��ي م��ن أب��ه��ى
وَف��ت��ي��تُ��ُه11 َف��ت��ي��ُق��ه ال��وه��اِد ِم��س��َك ك��اف��وِره��ا ع��ل��ى رواب��يَ��ه يَ��غ��ش��ى
ب��ي��وتُ��ُه ال��ِك��ع��اِب أح��الَم وك��أن ُرب��وُع��ُه ال��ش��ب��اب أي��اَم وك��أن
وي��ق��وتُ��ُه12 يَ��ج��وُده ال��س��روِر ِس��رُّ ري��ح��انُ��ُه ��ب��ا ال��صِّ ري��ع��اَن وك��أن
ت��وتُ��ُه ال��والئ��ِد أق��راَط وك��أن ِت��ي��نُ��ُه ال��ن��واه��ِد أث��داءَ وك��أن

السالم. عليه املسيح هو البتول: ابن 6
الجالل. بضمتنَي: بُحة السُّ 7

الخري. أهل هيئة بالفتح: مت السَّ 8
خال. الُحِيل: من النحُر عطَل 9

نبات. بال املفازة وهي مرت، جمع املروت: 10
املفتوت. والفتيت: عليه. يُدخله بيشء استخرجه املسك: فتق 11

يطعمه. يقوته: 12
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وُخ��ف��وتُ��ُه ظ��ه��وُره ال��ع��ت��اِب ص��وُت ��ف��ا13 ال��صَّ أذُِن ف��ي ال��ق��اِع ه��ْم��َس وك��أن
وتُ��ص��ي��تُ��ُه16 تُ��ب��ي��نُ��ه ال��ع��روِس وَض��ُح15 لُ��َج��ي��ن��ه وج��ْرَس14 م��اءَه��م��ا وك��أن

∗∗∗
ع��ظَّ��م��تُ��ُه ن��ادي��ك��ُم ف��ي ل��ب��ن��اُن نَ��ديِّ��ِه وأه��َل لُ��ب��ن��اَن زع��م��اءَ
أُولِ��ي��تُ��ُه ال��ذي ال��ش��رِف ع��ل��ى ش��رًف��ا وَق��ب��ولُ��ك��م إق��ب��الُ��ك��م زادن��ي ق��د
ي��اق��وتُ��ُه وال ل��ؤل��ؤه يُ��ْش��َر ل��م رءوس��ك��م رف��ي��ِع ف��ي ال��ن��ي��اب��ة ت��اُج
ط��اغ��وتُ��ُه وال يُ��رِه��ب��ه ال��ظُّ��ل��ُم ال ل��وائ��ك��م ح��وَل ال��رِّقِّ ع��دوُّ «م��وس��ى»17
م��وق��وتُ��ُه ًة ع��دَّ أك��م��َل ك��ال��ش��ه��ِر أص��ب��ح��ت��ُم إذا وص��اح��بُ��ك��م أن��ت��م
وُس��ب��وتُ��ُه ف��ض��ل��ه��ا ف��ي آح��اُده وك��ل��ك��م ف��ي��ه األي��اِم ُغ��رَُّة ه��و

املؤتمر18
واألوض��اِح األع��الِم ُم��ت��ظ��اه��ُر ض��اح��ي ال��ُم��ب��اَرِك ال��وادي ع��ل��ى ص��رٌح
َس��م��اِح ِرح��اِب ف��ي ف��ض��ٍل س��اح��اِت ��ٌل ُم��ف��ضِّ ك��ال��َع��ت��ي��ِق ال��ج��الل��ة ض��اف��ي
َص��ب��اِح ع��م��وُد ح��ائ��َط��ه وك��أن ُض��ًح��ى م��ن ِرواٌق رف��رَف��ه وك��أن
َج��ن��اِح خ��ل��َف ال��س��ل��ط��اِن وَم��راش��ُد ب��ه اس��ت��ذرى19 َج��ن��اٍح خ��ل��َف ال��ح��قُّ
وأض��اِح ِف��ًدى م��ن ل��ل��ه��ي��اك��ِل م��ا ل��ه ال��ق��ان��ي ال��ح��ري��ِة ه��ي��ك��ُل ه��و
��اِح ��حَّ ال��سَّ وَص��وِب��ه��ا ال��نِّ��ب��اِل ت��ح��َت ال��وغ��ى ف��ي ال��خ��ن��ادُق تُ��ب��ن��ى ك��م��ا يُ��ب��ن��ى
«َص��الِح»20 ح��وَل ��رِك ال��شِّ ان��ه��ي��اِر ِم��ث��َل ِع��راِص��ِه ح��وَل االس��ت��ب��داُد ي��ن��ه��اُر

الصخر. الصفا: 13
الصوت. الَجْرس: 14

الفضة. من حيل الوضح: 15
يُصوِّت. تجعله تُصيتُه: 16

اللبناني. النواب مجلس رئيس بك نمور موىس 17

له املغفور برئاسة الدستور إنقاذ عىل املرصية السياسية األحزاب كلمة فيه اجتمعت سيايس مؤتمٌر 18

١٩٢٦م. سنة باشا زغلول سعد
استظل. استذرى: 19
ملكة. اسم صالح: 20
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واألش��ب��اِح األص��ن��اِم ُم��ت��ح��طِّ��َم ل��َوج��ِه��ِه األم��وِر ط��اغ��وُت ويُ��َك��بُّ
ب��األرواِح ال��ش��ه��داءُ بَ��ن��ى م��ا ه��و أو ب��ال��راح��اِت األع��زاُل بَ��ن��ى م��ا ه��و
اإلص��ب��اِح أح��م��ِر ال��ك��واك��ِب َوْرِد ق��ات��ٍم ي��وٍم ب��ك��لِّ «م��ص��ُر» أَخ��ذَت��ه
ِش��ح��اِح غ��ي��ُر ب��األرم��اِق ��ي��ُب وال��شِّ ش��ب��ابُ��ه��ا ب��ال��ح��ي��اِة ِس��م��اًح��ا ه��بَّ��ت
س��الِح ب��غ��ي��ِر ال��ش��اك��ي ل��ل��ظَّ��اف��ِر وان��ب��َرت ال��دوارُع ال��خ��ي��ل إل��ى وم��َش��ت
ب��ن��ج��اِح آم��الُ��ه��ا ان��ث��نَ��ت إال ��ٌة أُمَّ ت��ِق��ْف��ه��ا ل��م ح��قٍّ وَق��ف��اُت
األف��راِح ح��ائ��َط ال��م��آت��َم ج��ع��ل��وا ُم��ل��ِك��ه��م ح��ق��ي��ق��َة ب��نَ��وا ��ع��وُب ال��شُّ وإذا

∗∗∗
األدواِح َم��ن��اك��َب ال��رب��ي��ِع َه��زَّ نَ��ب��اتَ��ُه ت��ه��زُّ ال��وادي إل��ى بُ��ش��رى
ِب��ط��اِح ب��ك��لِّ ُغ��رَّتُ��ه��ا وت��س��ي��ل ال��رُّب��ا ع��ل��ى ال��ُح��ج��وِل21 ��ح��َة م��ل��مَّ ت��س��ري
تَ��الح��ي ب��ع��َد األق��الُم وت��ص��اَف��ِت ت��ص��دٍُّع ب��ع��َد األح��زاُب اْل��ت��اَم��ِت
ال��م��اح��ي ال��وداُد ��ْغ��ِن ال��ضَّ ع��ل��ى وم��ش��ى ال��ه��وى أذي��اُل األح��ق��اِد ع��ل��ى ُس��ِح��بَ��ت
واألق��داِح األوت��اِر ع��ل��ى َس��َم��ٌر ك��أن��ه��ا ال��ع��ت��اِب أح��ادي��ُث وج��َرت
ال��راِح واش��ت��ب��اِك ال��ت��ع��ان��ِق غ��ي��َر ت��رى ال ال��َم��ج��ام��ِع ف��ي ب��َط��ْرِف��َك ت��رم��ي

∗∗∗
��اِح22 ال��نَّ��ضَّ وش��ي��ِخ��ه��ا ال��دي��اِر «س��ع��ِد» م��ن ال��م��ي��زاَن ت��ع��لَّ��م��ي ال��ن��ه��اِر ش��م��َس
يُ��الح��ي ال��ك��ت��اِب أمِّ ع��ن «ع��ث��م��اُن» ك��أنَّ��ه ال��ن��ديِّ ف��ي انْ��ُظ��ِري��ه ِم��ي��ل��ي
��اِح ال��لَّ��مَّ ج��ب��ي��ِن��ه ح��وَل ل��ل��ع��ي��ِن ك��رام��ٍة وت��اِج ت��ض��ح��ي��ٍة ت��اِج ك��م
ال��ُم��ن��ص��اِح23 ال��ه��دى ف��ج��ِر أو َف��وَدي��ِه م��ن ال��ح��قِّ ك��ن��وَر ُم��ن��ب��ِث��ٌق ��ي��ُب وال��شَّ
اإلص��الِح ق��واع��ِد ُخ��م��ُس وال��ص��ل��ُح ق��ائ��ٍم َل أوَّ ��ل��ِح ال��صُّ أذاَن ل��بَّ��ى
اإلس��ج��اِح24 وه��ي��ك��َل ��م��اِح ال��سَّ يُ��م��ن��ى وُم��ع��اِن��ًق��ا ُم��ص��اِف��ًح��ا ال��رج��اَل س��ب��َق

الخالخيل. الحجول: 21
وامُلدافع. الحامي عن كناية وهو بالنبل، الرامي النضاح: 22

الخالص. امُلنصاح: 23
والن. سهل ُخلقه: سجح يقال 24
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ال��ِم��س��م��اِح ال��م��اج��ِد اب��ُن وال��م��اج��ُد ال��م��ال م��ن ال��ج��ل��ي��ِل اب��ُن ال��ج��ل��ي��ُل «ع��دل��ي»
ص��اِح َوق��اٍر ف��ي ال��ش��م��ائ��ِل ثَ��ِم��ُل ُم��رٍَّة ق��ن��اٍة ف��ي ال��س��ج��ي��ِة ُح��ل��ُو

∗∗∗
وِص��ف��اِح25 ق��نً��ا م��ن س��الٍح ش��تَّ��ى ك��أن��ه��ا ال��رج��ال ف��ي ف��ض��ائ��َل ش��تَّ��ى
ونِ��ط��اِح َم��ن��اع��ٍة ح��ص��وَن ك��ان��ت ج��ب��ه��ًة ِل��ُم��ل��ٍك اج��ت��م��ع��ت ه��ي ف��إذا
ُص��راِح وك��لِّ داه��ي��ٍة ك��لِّ م��ن ص��دوَره��ا ل��ل��ب��الد ألَّ��ف ال��ل��ُه
َص��ب��اِح26 أُس��وُد م��ؤت��م��ٍر أع��الُم دول��ٍة َدع��ائ��ُم م��م��ل��ك��ٍة وزراءُ
األرم��اِح ع��ل��ى وال ��ف��اِح ب��ال��صِّ ال ُم��ل��ِك��ه��م ح��ائ��َط ب��ال��دس��ت��وِر ي��ب��ن��ون
ِص��ح��اِح غ��ي��ُر ال��دس��ت��وِر َم��ع��ِدِن م��ن تُ��تَّ��َخ��ذ ل��م م��ا ال��ت��ي��ج��اِن وج��واه��ُر

∗∗∗
ال��ِم��ف��ت��اِح ع��ل��ى أي��ٍد وت��ك��ال��ب��ت ج��ن��وِدِه غ��ي��ُر ال��ح��قِّ ِح��ص��َن اح��ت��لَّ
ال��نُّ��زاِح ِل��ُك��َم��اِت��ه��ا واس��ت��وح��َش��ت ثُ��ُك��ن��اتُ��ُه أب��ط��اِل��ه��ا ع��ل��ى ��ت ض��جَّ
وال��رُّواِح ال��غ��ادي��ن م��ن وخ��ال ُع��وُدُه وُع��طِّ��َل أرائ��ُك��ُه ُه��ج��َرت
ص��الِح وس��م��ِت27 ش��رٍف م��ن ك��ال��غ��اِر ف��زاده ال��ع��ن��ك��ب��وِت ن��س��ُج وع��اله

∗∗∗
��اِح ب��ال��نُّ��صَّ يَ��ض��ي��ُق ال��ش��ب��اِب ذرُع واق��ت��ِص��د ص��دٍق م��ق��اَل ل��ل��ب��ن��ي��َن ُق��ل
ري��اِح وع��ص��ِف أن��واءٍ ق��ص��ِف ف��ي ن��ش��أت��ُم ال��ع��ص��ي��ِب ال��ي��وم ب��ن��و أن��ت��م
ال��ُم��ج��ت��اِح وَس��ي��ِل��ه��ا ال��ح��ادث��اِت ف��ي ص��خ��رًة ال��م��ؤلَّ��َف ال��وط��َن ورأي��ت��ُم
َوق��اِح ون��ه��ِي ُم��ف��ت��اٍت أم��ِر م��ن ج��ن��ى وم��ا ال��ص��ف��وِف ص��دَع وش��ِه��دت��ُم
نُ��ب��اِح ب��ع��َض ك��ان ت��ف��رََّق ف��إذا ��ًع��ا ُم��ج��مَّ ال��زئ��ي��ِر م��ن ال��ش��ع��وِب ص��وُت
َق��راِح غ��ي��َر اإلح��س��اِن م��ن َرن��ًق��ا س��َق��ت��ك��ُم ث��م األي��اُم أظ��َم��ت��ك��ُم
ال��َم��نَّ��اِح س��ج��ي��ُة ع��ل��ي��ه ظ��ه��َرت ُم��ت��ك��لِّ��ٍف م��ن ال��خ��ي��َر ُم��ِن��ح��َت وإذا

السيوف. الصفاح: 25
حرب. أي هنا: صباح 26

الخري. أهل هيئة السمت: 27
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َس��راِح ط��ل��ي��َق وال ال��ح��ب��ال ف��ي ال َج��ن��اُح��ُه ال��َم��ه��ي��ِض ِم��ث��َل ت��َرَك��ت��ك��ُم
األوض��اِح َم��ح��اس��َن ال��ق��ي��وَد وك��س��ا ق��الئ��ٍد زه��َر األغ��الَل ص��يَّ��َر م��ن
ِك��ف��اِح واض��ط��راُد اج��ت��ه��اٍد ط��وُل َم��ن��ال��ه��ا دون ت��ب��غ��ون ال��ت��ي إن
َف��َالِح ك��لِّ س��ب��ي��ُل األن��اَة إن ط��وي��ل��ًة ب��األن��اِة إل��ي��ه��ا ِس��ي��روا
ِح ال��َم��الَّ ��ُف ُم��ث��قِّ ��راَع ال��شِّ إن دس��ت��ورك��م ع��ن ال��ُم��ل��ِك ِب��ن��اءَ وخ��ذوا
��اِح28 ��فَّ ال��صُّ ال��ه��رم��يَّ��ُة أرك��انُ��ِك وبُ��وِرَك��ت َس��ِل��م��ِت م��ح��م��وٍد داَر ي��ا
األم��داِح ف��ي رِّيُّ ال��دُّ ه��و ح��ج��ًرا وِط��ي��ب��ه ال��ث��ن��اءِ ُح��س��ِن م��ن وازددِت
ب��َج��ن��اِح ب��ي��ت��ه��ا م��ن أن��زل��ِت��ه��ا ك��أن��م��ا إل��ي��ِك ان��ت��ق��َل��ت األُم��ُة
��اِح ن��فَّ ��ٍل ُم��ؤمَّ ال��س��ن��ي��َن ِع��بءَ ��ٍل ُم��ح��مَّ ب��ال��ص��ع��ي��ِد ش��ي��ٍخ ب��رك��اُت
س��اِح ب��أك��َرِم آواه��ا وال��ي��وَم ِب��اب��ِن��ِه ال��ق��ض��ي��ِة ع��ل��ى ج��اَد ب��األم��س

النَّرساملرصي29

ال��ري��اْح ُه��وِج م��ن ف��رَّ س��ح��اٌب أم الْح ال��ج��وِّ َع��ن��ان ف��ي أُع��ق��اٌب
وس��اْح ال��ده��ر ف��ي ط��وَّف ب��ع��دم��ا ال��ن��وى ردَّت��ه ال��ري��ِح ِب��س��اُط أم
ال��ِف��س��اْح ال��س��م��واِت ف��ي ف��تَ��رام��ى ُح��وتَ��ُه أل��ق��ى ال��ب��رَج ك��أن أو

∗∗∗
ال��ري��اْح ف��ي وط��نَّ��ت ع��نَّ��ت ن��ح��ل��ًة ت��ح��س��بُ��ه��ا بُ��ُع��ٍد ِم��ن أق��ب��َل��ت
وس��الْح ب��َك��م��يٍّ ع��ص��ٍر ك��لُّ ب��ه ��ْرن��ا بُ��شِّ ال��ع��ص��ر س��الَح ي��ا
ُم��س��ت��ب��اْح ذل��ي��ٌل ب��ج��ن��اَح��ي��َك غ��ٍد ف��ي يُ��ظ��لَّ��ْل ل��م ِع��زٍّا إنَّ
ل��ل��ك��ف��اْح وت��ع��ل��و ��ل��َم ال��سِّ تَ��ع��ص��ُم َف��ي��ل��ًق��ا وت��ألَّ��ْف ف��ت��ك��اثَ��ْر
َج��ن��اْح أو ذُن��اب��ى ف��ي��ه ل��ن��ا م��ا َم��س��رٌح ج��م��ي��ًع��ا ل��ل��ط��ي��ر م��ص��ُر
واس��ت��راْح َم��ل��يٍّ��ا األرَض ه��ب��َط ب��ه م��رَّ ق��اط��ٍع ِس��رٍب ُربَّ
ال��طِّ��م��اْح ذاك أو اإلق��داُم ذل��ك ال��ِح��م��ى ِف��ت��ي��اَن ي��ف��ت��نُّ ال ِل��َم

عريضة. حجارٌة الصفاح: 28
١٩٣٠م. سنة يف طائًرا القاهرة إىل برلني من األول املرصي الطيار صدقي قدوم بمناسبة ِقيَلت 29
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وراْح ه��اٍم ع��ل��ى ��وه ف��ت��ل��قَّ ب��ه��م ال��ج��وِّ م��ن ح��لَّ ف��تً��ى م��ن
وص��اْح َج��ن��اَح��ي��ه ال��ج��وِّ ف��ي ه��زَّ ل��ه��م ُع��ص��ف��وٍر ُل أوَّ إن��ه
ِص��ح��اْح «ح��رُب»30 ي��ا م��ن��َك ع��َزم��اٌت وم��َش��ت ف��ي��ه ��ُة ال��ِه��مَّ دبَّ��ت
ال��نِّ��ط��اْح ك��ي��ف ُح��رٍَّة ح��ي��اٍة ف��ي ع��لَّ��م��تَ��ُه ف��تً��ى ال��ن��ج��َم ن��اَط��َح
��الْح وال��صَّ ع��ل��ي��ه ال��رُّش��َد وج��دوا م��ش��ى ت��م��ث��اٌل األج��ي��اِل ف��ي ل��ك
ال��ِب��ط��اْح وه��اِت��ي��َك ال��ش��ام أَك��ِم إل��ى وَع��ب��َري��ه ال��ن��ي��َل ج��اَوَز

∗∗∗
ال��نَّ��واْح ك��لِّ وم��ن ال��م��اءِ وع��ل��ى ال��ذُّرا ف��ي س��الٌم ال��ج��وِّ ف��ارَس
وِم��راْح ُخ��ي��الءٍ م��ن وام��ت��ِل��ئ ُرك��نَ��ُه وزاِح��ْم ال��ن��ج��م إل��ى ِث��ْب
«ف��تَ��اْح» ع��ه��ِد م��ن ال��ن��ي��ل ل��ِض��ف��اِف ب��ه ع��ه��َد ال ال��ف��ت��َح ه��ذا إنَّ
ال��ن��ج��اْح ط��ي��َر ي��ا ال��ب��اِب وراءَ م��ا ان��ف��ت��َح��ت ال��س��م��اءِ أب��واُب ت��ل��ك
ُم��ب��اْح ج��وٌّ أم ال��ه��ن��ِد ط��ري��ِق م��ن َح��َرٌم أي��ًض��ا ال��ن��ي��ِل أَس��م��اءُ

∗∗∗
يُ��ت��اْح أح��ي��انً��ا ل��ألب��ط��ال ك��ان م��وك��ٍب م��ن ُم��ِل��ئَ��ت ش��م��ٍس ع��ي��ُن
��راْح ال��سَّ ال��ش��م��ِس ع��ل��ى س��دَّ ربَّ��م��ا أو األرض وج��َه ج��لَّ��ل ربَّ��م��ا
��ب��اْح ال��صِّ ال��زُّه��ُر ُ ال��نَّ��َش��أ ي��ُف��تْ��ه ل��م َروع��تُ��ُه أو ال��ج��ي��ُش ي��ُف��تْ��ه إن
��ف��اْح ال��صِّ ِب��ي��ُض ح��ارِس��ه��ا وِف��دى ال��َق��ن��ا ُس��ْم��ُر «ف��ائ��زٍة» وِف��دى
َص��ب��اْح يَ��ن��ع��ْم ول��م ل��ي��ٌل ل��ل��ِح��م��ى ي��نَ��م ل��م ح��ت��ى أب��ط��أَت ول��ق��د
ِف��ص��اْح وال��َه��دِم ال��ثَّ��ل��ِم ف��ي أل��ُس��ٌن وان��ب��َرت ِك��راٌم ال��ُع��ذَر ف��اب��ت��غ��ى
ال��ِج��م��اْح ي��وم ف��ي ب��ال��ع��اص��ف ك��ي��ف راك��ب��ه��ا ع��ل��ى ال��خ��ي��ُل ت��ل��ت��وي
ال��ري��اْح أع��راَف ي��رك��ُب َم��ن ِم��ث��َل ل��يِّ��نً��ا َس��رًج��ا ي��رك��ُب َم��ن ل��ي��س
ص��اْح ك��ال��ف��ردوِس ال��ص��ف��ح��ِة ض��اِح��ِك س��اف��ٍر ف��ض��اءٍ ف��ي ُرَوي��ًدا ِس��ْر
ل��ل��رَّواْح ��ز ت��ت��ح��فَّ ل��م ُخ��يِّ��َرت ف��ل��و ال��ش��م��ُس ب��ه ع��ي��نً��ا ط��رَف��ت
َج��ن��اْح غ��ي��ِر م��ن ف��ي��ه ت��ت��ع��ال��ى ��ت��ه خ��فَّ م��ن ال��ط��ي��ُر وت��ك��اد

مرص. بنك مدير حرب بك طلعت 30
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��راْح ال��صُّ وال��رأي ل��ل��ف��ص��ِل ُرِف��َع��ت ُق��بَّ��ًة ُع��ل��وٍّ م��ن ��ل ت��أمَّ ِق��ْف
َج��ن��اْح ف��ي وش��ي��وًخ��ا َج��ن��اٍح ف��ي ِف��ت��ي��ًة ف��ي��ه��ا ال��نُّ��وَّاُب ن��َزَل
ال��رم��اْح ص��فِّ أو ال��خ��ي��ِل ك��َرع��ي��ِل دون��ه وق��ام��وا ال��ح��قَّ ح��م��ل��وا

∗∗∗
��م��اْح ال��سَّ ظ��لِّ وف��ي ال��ف��ض��ِل ك��نَ��ِف ف��ف��ي ت��رع��ى َم��ن ال��ف��اروِق أب��ا ي��ا
��ح��اْح ال��شِّ األي��دي ��ُح��ِب ال��سُّ ِب��ن��اءِ ف��ي وم��ا ��ْح��ِب ال��سُّ آب��ائ��ك م��ن أن��ت
ال��ِج��راْح أس��ِو وف��ي ال��َغ��رِس ��ِة ِه��مَّ وف��ي ال��خ��ي��ر ف��ي ��م��ح��ُة ال��سَّ ي��ُدَك
ال��َف��َالْح ال��س��م��واِت ف��ي ورج��َون��ا ب��ُك��م األرِض ع��ل��ى أف��َل��ْح��ن��ا ن��ح��ن

والربملان آمون عنخ توت

ِغ��م��َده��ا ف��اص��دْع ع��ن��َك ض��اق��ت األرُض وع��َده��ا واس��ِب��ْق «ال��س��اع��َة» س��اِب��ِق ُق��م
واس��ت��ِردَّه��ا ال��ن��ي��ل أص��وَل واف��ت��ح ونَ��ج��َده��ا غ��وَره��ا رم��اًح��ا وام��أل
وَم��دَّه��ا َج��ْزَره��ا إل��ي��ن��ا واص��رْف وِع��دَّه��ا31 وَع��ذْبَ��ه��ا َل��ه��ا ش��الَّ
ُم��س��َودَّه��ا ل��ن��ا ال��ُق��رب��ى ب��يَّ��ض��ِت ف��ْق��َده��ا ش��َك��ون��ا ال ال��وج��وُه ت��ل��ك
رأَده��ا ع��ل��ي��ه ال��ش��م��ُس وأل��ق��ت ف��ازده��ى ال��م��ل��وِك» «وادي م��ن ُس��ِل��ل��َت
وْرَده��ا ال��ُم��ت��وِن ريَّ��اَن أب��ي��َض إف��ِرن��َده��ا دول��تُ��ه واس��ت��رج��َع��ت
واس��ت��ج��دَّه��ا ال��ع��ص��وَر وأخ��َل��َق ح��دَّه��ا وف��لَّ ال��ده��ِر ُظ��ب��ا أب��َل��ى
ع��ن��ده��ا ف��أل��ف��ى ال��داَر أت��ى ح��ت��ى ع��دَّه��ا ق��رنً��ا أرب��ع��ي��َن س��اَف��َر
ه��ن��َده��ا تَ��ح��م��ي ال��ه��ن��ديِّ م��س��ل��ول��َة ولُ��وْرَده��ا وج��ي��َش��ه��ا إن��ج��ل��ت��را
ب��ن��َده��ا32 ال��ق��ن��اِة دوَن ورَك��َزت س��دَّه��ا تَ��ب��ن��ي ال��س��وداِن ع��ل��ى ق��ام��ت

∗∗∗
تَ��ده��َده��ا33 م��ا ال��ق��ب��ِر ج��داَر ل��ي��ت أش��دَّه��ا م��ا وال��ح��س��رُة ف��ق��ال

تنقطع. ال مادة له الجاري املاء : العدُّ 31
العَلم. البند: 32

وتدحرج. انقضَّ تدهده: 33
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ده��ا34 م��ا ب��ن��ت��ئ��وُر ي��ا ن��بِّ��ن��ي ُق��م رْق��َده��ا تُ��ف��ارق ل��م ع��ي��ن��ي ول��ي��َت
ج��اْزبَ��ن��َده��ا َم��ض��ج��ع��ي وراءَ ��ت دقَّ َج��دَّه��ا ��ر تُ��وقِّ ل��م ف��ت��ات��ي ِم��ص��ُر
وبَ��دَّه��ا35 ال��طِّ��ال ال��س��اق��ي وس��ك��َب وأُْس��َده��ا ِظ��ب��اءَه��ا وخ��َل��ط��ت
ص��دَّه��ا ك��ان ال��م��وِت ج��الَل ل��ي��َت بُ��ْرَده��ا ج��الل��ي ع��ل��ى س��ح��بَ��ت ق��د

∗∗∗
ِرئ��َده��ا37 ك��ن��َت ال��ش��م��ِس اب��َن ت��ُك ل��م ل��و وج��ْع��َده��ا36 م��اِج��َده��ا ي��ا ف��ق��ل��ُت
وِج��دَّه��ا ب��ه ال��دن��ي��ا أَري��تَ��ن��ا ل��ْح��َده��ا ال��ن��ج��وُم ودَّت��ه ل��ْح��ُدَك
ُخ��ل��َده��ا ال��م��تَّ��ق��ون يُ��ع��ط��ى وك��ي��ف ورْغ��َده��ا وع��زَّه��ا س��ل��ط��انَ��ه��ا
ي��ُه��دَّه��ا ول��م ال��ده��ُر ان��ه��دَم ع��دَّه��ا ال��ح��س��اُب يُ��خ��ِط��ي آث��ارك��م
َردَّه��ا ال��وف��وِد وج��ِه ف��ي «ك��ارت��ُر» ق��ْص��َده��ا ق��َص��ْدن��ا ال��الت��ي أب��وابُ��َك
اس��ت��م��دَّه��ا ُق��رِب��ك م��ن وُح��رم��ٌة ج��ْح��َده��ا ن��ري��ُد ال ج��ه��وٌد ل��وال
نُ��ْك��َده��ا ال��ب��ع��وِض م��ن ل��ه واب��ع��ث وُق��دَّه��ا ي��َده اض��رْب ل��ك ق��ل��ُت

∗∗∗
ُرْش��َده��ا ال��زك��يُّ ال��دُم وأث��ب��َت أُش��دَّه��ا ب��َل��َغ��ت ال��ف��ت��اُة ِم��ص��ُر
وَش��دَّه��ا إرخ��اءَه��ا وج��رَّبَ��ت وْح��َده��ا ال��ح��ب��اِل ع��ل��ى ول��ع��بَ��ت
َم��س��دَّه��ا ع��ن��ده س��دُّوا ال��غ��رِب ف��ي ولُ��دَّه��ا38 ُده��اتَ��ه��ا ف��أرس��َل��ت
ح��ْش��َده��ا ل��ل��ِم��ه��رج��اِن وح��ش��َدت ُج��نْ��َده��ا ل��ل��ب��رل��م��اِن وب��ع��ثَ��ت
وَخ��ْوَده��ا ِك��ع��ابَ��ه��ا وأب��رَزت وُم��ْرَده��ا ِش��ي��بَ��ه��ا إل��ي��ه ح��َدت
ووْف��َده��ا ف��ؤاَده��ا واس��ت��ق��ب��َل��ت وْرَده��ا ال��ط��ري��ق ف��وق ون��ث��َرت
َم��ق��دَّه��ا ق��وَّم��وا ال��ذي��ن واب��َن وِردَّه��ا39 وك��ه��َف��ه��ا َم��وئ��َل��ه��ا

قديم. مرصيٌّ شاعٌر بنتئور: 34

أراقها. بمعنى وهنا فرَّقه، اليشء: بدَّ 35

الكريم. الجعد: 36
ب. الرتِّ الرِّئد: 37

الخصومة. يف اء األشدَّ : اللُّدُّ 38
العماد. : الرِّدُّ 39
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َح��دَّه��ا ل��ي��ب��ي��ا ص��ح��راءَ وج��ع��ل��وا ِع��ق��َده��ا ان��ف��راٍط ب��ع��َد وألَّ��ف��وا
ع��بْ��َده��ا ف��ي��ه ال��ع��ات��َي وس��يَّ��روا أيْ��َده��ا ال��ح��ج��اِز ع��ل��ى وب��س��ط��وا
م��ْج��َده��ا ذَراه��ا ف��ي ت��ب��ن��ي ل��م��ص��َر أع��دَّه��ا ال��ت��ي ال��داَر أت��ى ح��ت��ى
ع��ه��َده��ا ال��س��ع��ي��َد ال��ج��ي��َل وق��لَّ��َد َع��ق��َده��ا وَش��دَّ ��ورى ال��شُّ ف��ث��بَّ��َت

ردَّه��ا ب��ن��ي��ن��ا إل��ى ُس��ل��ط��تُ��ه
ت��ُس��دَّه��ا وال ��بْ��َل ال��سُّ ل��ه��ا واف��ت��ح وُش��دَّه��ا ي��َده��ا ق��وِّ ربِّ ي��ا
ُح��دَّه��ا األم��وِر ص��غ��ي��راِت وع��ن ب��ع��ده��ا م��ا خ��ط��وٍة ل��ك��لِّ وِق��س
ُج��ْه��َده��ا ال��ض��ح��اي��ا ع��ل��ى تُ��ِض��ْع وال ِج��دَّه��ا ال��ش��ئ��وِن ِج��دِّ إل��ى واص��رف
ُوْل��َده��ا ءوم ال��رَّ األمِّ ع��ل��ى واج��م��ع ِح��ق��َده��ا واك��ِس��ر األن��ُف��ِس ه��وى واك��ب��ح
ُم��س��ت��ِب��دَّه��ا تُ��ح��ِي ت��َدْع��ه��ا وال ن��ْه��َده��ا ال��نُّ��ب��وِغ ب��أل��ب��اِن وام��أل

ف��ْرَده��ا ب��راح��تَ��ي��ه��ا وت��ن��ت��ِح��ْت

ِكتْشنر اللُّورد َمرصع

ال��ق��م��ْر وإق��ب��اَل ال��ش��م��س َم��ظ��ه��َر غ��َم��ْر م��ا وان��ُظ��ر ال��ب��ح��ِر ب��ه��ذا ِق��ف
ال��ُغ��َم��ْر ب��خ��وَّاض أوَدت َغ��م��رًة ت��رى ه��ل َم��ل��يٍّ��ا ال��م��وَج واع��رِض
ال��ُع��ُص��ْر خ��ال��ي ف��ي ال��ن��اس وس��ب��ي��َل ب��ِه ال��ح��قِّ ن��اح��ي��َة أخ��ذَت
ُم��س��ت��َق��ر ِل��ع��ص��اه م��ا َف��َل��ٌك ال��م��دى ط��ال وإن ال��لُّ��بْ��َث م��ن��َع
وال��ُم��ن��ح��َدْر ال��ُم��رت��ق��ى ج��ان��بَ��ي��ه ع��ل��ى ب��ال��ن��اس ال��دُّوالِب دائ��ُر
ال��ُح��َج��ْر أُمِّ م��ن «األه��راَم» وأت��ى آس��اس��ِه م��ن «اإلي��واَن» ن��ق��ض
َع��ِس��ْر األرِض َع��ُض��ِد م��ن ن��زُع��ه��ا ع��َم��ًدا إال «ال��ح��م��راءَ»40 وم��ح��ا
ال��َوتَ��ْر ال��ُم��ِرنَّ��اُت ل��ي��ال��ي��ه��ا م��ا ق��ي��َص��ُره��ا م��ا «روم��يَّ��ُة» أي��ن
ال��ِح��بَ��ْر42 ال��ِم��س��ِك ف��ي يَ��س��َح��ب��َن ُدًم��ى م��ن ب��ه وال��الئ��ي ال��طَّ��ل��ِح»41 «وادي أي��ن

باألندلس. عظيم قٌرص الحمراء: 40
عباد. بن للمعتمد بإشبيلية ُمنتزَّه الطلح: وادي 41

اليمن. بُرود من رضٌب وهي ِحَربة، جمع الِحَرب: 42
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ِغ��يَ��ْر م��ن ع��ل��ي��ه ال��ده��ُر ش��نَّ��ه��ا غ��اراتُ��ُه م��ا «ن��اب��ل��ي��وُن» أي��ن
ال��زََّه��ْر ��دَت ت��وسَّ ق��د ط��وي��ًال نَ��م ال��ُم��ن��ى ظ��لِّ ف��ي ال��س��اك��ُن أيُّ��ه��ا
ال��ش��ج��ْر أص��ل ف��ي 43 ��لَّ ال��صِّ أنَّ ب��يْ��َد س��اب��ٌغ وِظ��لٌّ ن��اٍم ش��َج��ٌر
وي��ذَْر ي��أت��ي ال��ل��ِه وق��ض��اءُ اش��ت��ه��ى م��ا وي��أت��ي ال��م��رءُ ي��ذَُر
ال��َك��َدْر ب��ع��َد ُه ُودُّ ص��اٍف ل��ك أٌخ ال��ن��ع��ش ع��ل��ى م��ح��م��وٍل ك��لُّ
��َرْر ال��ضَّ ف��ات ف��ق��د ح��ربً��ا ت��ك��ن أو ي��ن��ت��ف��ع ل��م ل��ه ِس��ل��ًم��ا ت��ك��ن إن
ال��َق��َدْر ُص��ْح��ُف أم ال��ده��ِر ِك��ت��اُب أم ت��رى م��ا أَم��وٌج ال��ب��ح��ِر راِك��َب
ُس��ِط��ْر م��ا ف��ي��ه��ا ال��ق��درِة ق��ل��ِم ع��ل��ى يُ��ح��ص��ى ال «ال��لَّ��وِح» ک ��ٌة لُ��جَّ
ال��ِف��َق��ْر44 ب��ي��ِن م��ن ال��ِع��ب��رَة وال��م��ِس ح��ك��م��ًة ��ْم وت��ن��سَّ ��ْت ف��ت��ل��فَّ
��تُ��ْر ال��سُّ ال��ُم��رخ��ى ج��اِن��بُ��ه آي��ًة أع��َج��بُ��ُه َم��ل��ع��بً��ا ��ْل وت��أمَّ
ال��َخ��َم��ْر45 يَ��م��ش��ي��َن ال��ده��ِر وج��واري م��َرًح��ا ال��ج��واري ت��م��ش��ي ه��ن��ا ه��ا
ال��ِك��َس��ْر46 م��ط��روِح ال��ب��ح��ر ك��ن��وِز ف��ي ب��ه ال��ج��م��ُع ض��رَب س��ي��ٍف ُربَّ
ب��ال��ِق��َص��ْر ِع��ش��اءً ال��ف��ج��ُر ن��ال��ه َض��ح��وًة يُ��ط��اَول ل��م ونِ��ج��اٍد
ف��أتَ��َم��ْر إل��ي��ه أوَح��ت ط��ال��م��ا ال��ِب��ل��ى ف��ي��ه��ا آم��ٍر وس��ف��ي��ٍن
��َع��ْر ال��شَّ ل��ي��ِل أو ال��َف��رِق ن��ه��اِر ف��ي ب��ه��ا ال��م��اءُ ذه��َب ووج��وٍه
ال��َح��َوْر47 َف��لِّ أو ��ح��ِر ال��سِّ ب��ُرف��اِت ��يَ��ت ُس��جِّ س��اج��ي��اٍت وع��ي��وٍن
ُم��ع��ت��ِك��ْر48 وظ��الٍم ِط��مٍّ ب��ي��َن ب��ه ال��ِغ��ي��ُل ُخ��ِس��َف ل��َل��ي��ٍث ُق��ْل
َح��َض��ْر ال��م��وُت إذا ال��دن��ي��ا ه��ك��ذا أثَ��ٌر أِم��نْ��ه��ا ال��ُف��ْل��َك ان��ُظ��ِر
ال��ُع��ُم��ْر ض��اق أو ال��س��ع��ُد ع��ن��ك ض��اَق ِزدتَ��ه��ا ل��و م��ن��زل��ٌة ه��ذه
ب��ال��ِك��بَ��ْر وِرف��ًق��ا ال��َم��ج��ِد رح��م��َة ق��ض��ى ال��َم��ج��ِد ه��وى ف��ي ش��ي��ًخ��ا ف��ام��ِض

الثعبان. : لُّ الصِّ 43
نثًرا. أو كان نظًما مختار، كالٍم كلُّ الِفَقر: 44

صاحبه. يختل مَلن تقال جملٌة الخمر: يميش 45

اليشء. من القطعة وهي كرسة، جمع الِكَرس: 46
السيف. حدِّ يف الكرس : الَفلُّ 47

البحر. الطم: 48
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يُ��ح��ت��َض��ْر أال ال��ل��ي��ِث َوق��ار م��ن َع��َل��ًزا49 م��ن��ه��ا ت��ل��َق ل��م ِم��ي��ت��ٌة

∗∗∗
��َدْر وال��صَّ إل��ي��ك��م ال��ِورُد ي��رج��ع ل��ك��م ال��م��اء ِح��م��ى ال��ق��وُم أن��ت��م
وُح��َف��ْر ُدوٌر األوط��اِن وم��ن ل��ك��م أوط��اٌن أم��اءِ ال��دَّ لُ��َج��ُج
َرْر ب��ال��دُّ ت��ن��زْل آب��اءك ف��ي��ه ف��اس��ت��ِض��ْف وح��ي��ًدا ال��ب��ح��ر ف��ي ل��س��َت
وال��ظَّ��َف��ْر ع��ل��ي��ه��م ال��ن��ص��ِر ط��ائ��ُف وط��َف��ا ك��راًم��ا ف��ي��ه رَس��ب��وا

∗∗∗
وِع��بَ��ْر ِع��ظ��اٌت ف��ي��ه��ا ل��ُك��ُم ِس��ي��رًة إل��ي��ك��م «ال��ن��ي��ِل» َ ن��َش��أ
وِس��يَ��ْر ب��رج��اٍل ع��ص��ٍر ك��لُّ ل��ك��م ال��ع��ص��ُر يُ��ك��َش��ِف اق��رءوه��ا
ي��ع��ت��ب��ْر ال ن��ف��َس��ه يُ��غ��اِل��ْط م��ن غ��وى ال��وادي ش��اع��ُر ت��ق��ول��وا ال
ال��َه��ذَْر ف��وِق م��ن ال��م��وِت وَم��ق��اُم ال��ه��وى ف��وِق م��ن ال��ت��اري��خ م��وق��ُف
واألثَ��ْر ف��ي��ك��م ال��ف��ع��ِل ق��ل��ي��ِل أو ع��ن��ك��ُم ب��خ��اٍف م��ات م��ن ل��ي��س
األَغ��ر وال��ف��ت��َح ال��س��وداِن غ��زوَة أح��َس��ِن��ه��ا ف��ي دن��ي��اُه ِش��دتُ��ُم
ال��ِب��َدْر50 ت��ن��س��وا وال ال��ق��ت��ل��ى ف��اذك��روا ب��ك��م ال��نُّ��وِب م��م��ل��ك��َة وب��ن��ى
ُش��ِط��ْر ال��ن��ي��ُل إذا ال��وادي ض��ي��ع��َة ف��ي��ا ال��ن��ي��ِل ِق��س��م��ِة م��ن واح��ذروا

∗∗∗
ال��نَّ��ِخ��ْر ال��َع��ظ��ِم م��ن « «ع��اديٍّ ب��اب��ن وال «ق��اروَن» اب��َن ل��ي��س رج��ٌل
ال��ُم��ن��ف��ِج��ْر ال��ب��ي��اِن ي��ن��ب��وُع ه��و وال ال��ع��ل��م ف��ي ب��ال��زاخ��ِر ل��ي��س
��َغ��ْر ال��صِّ ف��ي وق��ًع��ا ل��ألخ��الق إن أل��ب��ان��ه��ا م��ن األخ��الَق رض��َع
��َوْر ال��صُّ تُ��وح��ي م��ا ال��ق��دوِة وم��ن ��ٍة أُمَّ ف��ي ص��ورًة ورآه��ا
ال��ُم��ع��ت��ِذْر س��ب��ي��ُل ف��ي��ه��ا ب��يِّ��ٌن ُس��بْ��لُ��ُه وه��ذي ال��َم��ج��ُد ذل��ك
ِل��نَ��َف��ْر داٍن ال��َم��ج��ِد ف��ي وال��م��دى ال��َم��دى يَ��ب��غ��وَن ال��س��اع��وَن أبْ��َع��َد
ال��ِف��َط��ْر تُ��غ��ِن��ي م��ا ��ب��ِق ال��سَّ أدواُت تُ��غ��ِن��يَ��ه��ا ل��ن ��ب��ِق ال��سَّ ك��ِج��ي��اِد

املوت. من والهلع القلق العلز: 49
درهم. آالف عرشة وهي بدرة، جمع البدر: 50
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∗∗∗
َس��َق��ْر م��ن َج��ن��اٌح ال��رَّوِع س��اع��َة أن��ه��ا إال ��ل��م ال��سِّ وَج��ن��اُح
وَف��َغ��ْر ع��ل��ي��ه ال��م��وُت ربَ��َض س��اب��ٍغ ج��اِن��ب��اه��ا ح��دي��ٍد م��ن
اإلبَ��ْر م��ش��روُع ال��ي��مِّ ف��ي ُق��ن��ُف��ذٌ أع��ج��اَزه��ا أف��واُه��ه��ا أش��ب��َه��ت
��َدْر53 ال��سَّ ع��رِض ف��ي 52 ال��زرق��اءِ إثْ��ِم��َد واك��ت��ح��َل��ت ال��ع��ص��ا51 س��ْم��َع أره��َف��ت
ال��ِف��َك��ْر ن��ق��ِل ف��ي األرواِح ُرُس��ُل ي��س��ب��ُق��ه��ا ال ال��ق��وَل وت��ؤدِّي
وبَ��ر ب��ح��ٍر ف��ي ال��م��ل��ِك ب��ع��ي��وِن وم��َش��ت َم��ح��ج��َري��ه��ا ف��ي خ��ط��َرت
وُظ��ُف��ْر54 ن��اٍب أل��ِف ف��ي خ��ادًرا ��رى ال��شَّ ب��س��ل��ط��اِن ت��ج��ري غ��اب��ٌة
َع��ثَ��ْر ب��ال��م��وت ال��ن��ج��َم ورِك��ب��َت م��ش��ى ال��ن��ف��س إل��ى ال��م��وُت وإذا
ال��َح��ذَْر ج��ف��ِن م��ن ال��ِم��ق��داُر س��لَّ��ُه ُم��م��ت��ِن��ٍع ال��ظُّ��ب��ا ف��ي ث��اٍو ُربَّ
ُم��ع��ت��ِك��ْر ُم��ت��ع��اٍل ب��ال��ع��وادي ُم��ل��ت��ِط��ٍم ف��ي ال��ف��والذَ ت��س��ح��ُب
ُم��ن��ت��ِص��ْر وع��دي��ٍد ح��دي��ٍد ف��ي س��اِح��لُ��ُه ج��اءَه��ا أش��اَرت ل��و
وَخ��ِف��ْر55 ال��ج��واري ف��ي ب��َوق��اٍح ُف��ِديَ��ت ح��يٌّ ال��م��يِّ��َت َف��دى أو
ال��َخ��َزْر56 وُخ��ل��ج��اِن ��ن��ِد ال��سِّ لُ��َج��ِج م��ن ك��ال��م��وج ب��ه��ا ال��ب��ح��ُر ب��ع��ث
��َرْر ب��ال��شَّ ف��يَ��رم��ي ال��م��اءَ ت��ل��ِم��ُس ي��ٌد ل��ل��م��ق��ادي��ِر ل��َم��َس��ت��ه��ا
ِس��ر ال��ل��ي��ِل ت��ح��َت ال��ل��ِه دوَن ل��ي��س ال��دُّج��ى ف��ي س��رٌّ وْه��ي ض��ربَ��ت��ه��ا
أَُخ��ْر م��ن ون��اءَت َج��ن��بً��ا ون��َزت ُج��ؤج��ًؤا وخ��اَرت ق��ل��بً��ا وج��َف��ت
َخ��بَ��ْر57 ف��ْه��ي َح��ي��نُ��ه��ا ف��أت��اه��ا ف��اس��ت��ص��رَخ��ت ف��ان��ب��ج��َس��ت ُط��ِع��نَ��ت

املثل: فيه يقول الذي لقصري كانت وقد الزَّبَّاء، مرصع يف ِذكرها ورد التي املشهورة الفرس العصا: 51
أنَفه.» قصريٌ جدَع ما «ألمٍر

البرص. بقوة املشهورة اليمامة زرقاء وهي 52

البحر. َدر: السَّ 53
خدره. يف مقيم خادر: أسد يقال أسد، عن كناية الخادر: 54

الوجه. وقاح امرأٌة يقال الوقاحة، ذو الوقاح: 55
الناس. من جيل أيضا: والخزر قزوين، بحر هو الخزر: بحر 56

الهالك. الَحني: 57
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الربملان

األحزاب ائتالف أثر عىل

وق��راُر غ��اي��ٌة أم��ٍر ول��ك��لِّ األق��داُر والن��ت ال��زم��اُن س��ك��ن
دوَّاُر ُف��ج��اءٍة ب��ك��لِّ َف��َل��ٌك وردَّه��ا ل��ل��خ��ط��وِب األِع��نَّ��َة أْرَخ��ى
اإلم��راُر وال يُ��ع��ِج��زه ال��ن��ق��ُض ال ِه ب��ض��دِّ ي��دوُر أو ب��أم��ٍر ي��ج��ري
ال��م��ق��داُر ف��س��اَل��َم اس��ت��ج��اب وه��ل ب��ه��دن��ٍة ال��ح��ادث��اُت آذنَ��ت��ن��ا ه��ل
ِس��ت��اُر ال��ف��ص��وِل ف��ي ي��ع��ت��رْض��ه��ا ل��م رواي��ًة ش��ه��دَت وه��ل ��ت��اُر ال��سِّ ُس��ِدَل
األوط��اُر ال��م��دى ح��َوت ف��م��ا وع��َدت ال��ُم��ن��ى األم��ِد ع��ل��ى اس��ت��وَل��ت ف��م��ا وج��َرت
تُ��س��اُر ال��ق��ت��اِد ف��ي ش��ع��ٍب خ��ط��واُت َورِدِه ي��ان��ِع ودون ال��ج��الءِ دوَن
إط��اُر ال��زم��اِن ِع��ل��ِم وم��ن ُس��وٌر ال��نُّ��ه��ى م��ن ع��ل��ي��ه أخ��الٍق وِب��ن��اءُ
ِن��ج��اُر ال��ب��الِد أدِب وم��ن أص��ٌل ل��ه��ا ال��وادي م��ن��ط��ِق م��ن وح��ض��ارٌة

∗∗∗
س��اروا ال��ج��رائ��ِم إل��ى ُم��س��ت��ه��تَ��ري��ن ع��ص��اب��ًة ال��ع��زي��ز ال��وط��ن ه��وى أع��َم��ى
تُ��ض��اُر ب��ال��ُغ��ل��وِّ ال��ع��ق��ائ��ِد إنَّ ُغ��ل��وِّه��م وُق��بْ��َح ُس��نَّ��ِت��ه��م س��وءَ ي��ا
اإلض��راُر رس��وَل��ه ي��ك��وَن أن م��ن وق��ض��يَّ��ًة ِم��لَّ��ًة أرف��ُع وال��ح��قُّ
��رداُر ال��سِّ م��ا ي��درون م��ا ب��ال��ري��ِف ��ٌة وأُمَّ ال��ب��الُد ب��ذن��ِب��ه��م أُِخ��ذَت
األب��راُر ب��ال��دِم ولُ��طِّ��َخ ف��ي��ه��ا ب��غ��ي��ِرِه ال��ب��ريءُ ُخ��ِل��َط ف��ت��ن��ٍة ف��ي
وِغ��م��اُر ل��ه��ا ُغ��َم��ٌم ان��ج��َل��ت ح��ت��ى ب��ص��ب��ِره��م ال��ح��ادث��اِت ال��رج��اُل ل��ِق��َي
ال��ن��اُر ع��ل��ي��ه م��َش��ت ال��ح��دي��ِد ِل��ي��َن وص��الب��ٍة ش��دٍة ف��ي ل��ه��ا الن��وا
واإلك��ب��اُر ل��ل��دس��ت��وِر وال��ع��زُّ ُح��رٌَّة وال��ك��ن��ان��ُة أب��ل��ُج ال��ح��قُّ
ج��بَّ��اُر ب��ه يَ��ط��غ��ى وال ف��ي��ه ُم��س��لَّ��ٌط يَ��ع��ي��ُث ال ش��ورى األم��ُر
ت��خ��ت��اُر وم��ا ت��ق��ض��ي م��ا وال��خ��ي��ُر ت��خ��يَّ��َرت ل��ل��ب��الد ال��ع��ن��اي��َة إن
األس��ح��اُر واخ��ض��لَّ��ت آص��الُ��ه ��َرت نُ��ضِّ ال��ظَّ��ل��ي��ل��ِة ��ورى ال��شُّ م��ن ع��ه��ٌد
ث��م��اُر ال��ح��ي��اِة ف��ي ج��ه��ٍد ول��ك��لِّ ج��ه��وِده��ا ث��م��اَر ب��ه ال��ب��الُد ت��ج��ن��ي
ف��ث��اروا ال��س��الَح ي��ج��ُدوا ل��م وبَ��ِن��ي��َن ب��س��الِح��ه��م م��َش��وا آب��اءٍ بُ��ن��ي��اُن
ج��داُر وال��س��ج��وِن ال��َم��ش��ان��ِق وم��ن ح��ائ��ٌط ِج ال��ُم��درَّ ال��ت��لِّ م��ن ف��ي��ه
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األح��راُر ب��ال��واج��ِب أو ب��ال��ح��قِّ وت��ق��يَّ��َدت ب��ال��ه��وى ال��ت��ق��يُّ��َد أبَ��ت
َص��غ��اُر م��ص��َر س��ل��ط��اُن وال ف��ي��ه غ��ن��ي��م��ٌة م��ص��َر م��اُل ال م��ج��ل��ٍس ف��ي
ِش��ع��اُر ��الِح ال��صَّ غ��ي��َر وال ف��ي��ه م��ن��ه��ٌج ال��َم��راش��ِد س��وى ل��ل��رج��اِل م��ا
ال��داُر وت��ط��م��ئ��نَّ ت��ق��رَّ ح��ت��ى ُزل��ِزَل��ت داٍر ك��أه��ِل ي��ت��ع��اون��ون
واإلع��ص��اُر ال��ف��ل��ِك دوَن وال��ري��ُح وُف��ل��َك��ه��ا األم��وَر ب��ال��رف��ِق يُ��ج��ُرون
ِع��ث��اُر ب��ال��ِج��م��اِح ِد ال��ُم��ج��دِّ وم��ع س��الم��ٌة ب��األن��اة ِد ال��ُم��ج��دِّ وم��ع
وَم��ن��اُر ه��ًدى زع��ام��تُ��ه ب��اٍن ب��ن��اءه��ا ورصَّ ائ��ت��ل��َف��ت ��ُة األُمَّ
ويَ��غ��اُر ��رى ل��ل��شَّ وي��غ��ض��ُب ي��أب��ى ال��ُح��ب��ا م��ع��ق��وُد ال��س��نِّ وراءَ أس��ٌد
األظ��ف��اُر ت��ت��ن��اع��ُس وال ع��ن��ه��ا نُ��ي��وبُ��ُه ت��ن��اُم ال ال��ق��ض��يَّ��ِة ك��ه��ُف
ن��ه��اُر ال��ُم��ب��ي��ِن ول��ل��ح��قِّ ص��ب��ٌح ل��ل��ه��دى َف��ج��ِرك وراءَ ال��خ��م��ي��س ي��وَم
إع��ذاُر ن��ه��اِره وص��دُر ُع��رٌس ل��ي��لُ��ُه ف��ارس��يٌّ إال أن��ت م��ا
دي��اُر ال��زح��اِم خ��ل��َف ��تَ��ت وت��ل��فَّ ��ٌة أُمَّ ِم��ه��رج��انَ��ك تُ��زاِح��ُم ب��َك��َرت
األخ��ب��اُر ب��ج��الِل��ه��ا ��َل��ت وت��ن��قَّ أله��ل��ه ال��زم��اُن َم��واك��بَ��ك وروى
ال��نُّ��ظَّ��اُر ق��َس��م��اِت��ه ف��ي ي��ف��ت��نُّ زاه��ًرا أب��ل��َج ب��ال��دس��ت��ور أق��ب��ل��َت
ِع��ذاُر ول��ل��زم��اِن ج��ان��بَ��ي��ه ع��ن ح��داث��ًة تَ��ِرفُّ ال��دن��ي��ا وذُؤاب��ُة
أن��ص��اُر وِف��ت��ي��ٌة ي��ذوُد ش��ي��ٌخ م��ه��َدُه وي��ح��رُس َل��ف��ائ��َف��ه ي��ح��م��ي
ال��ن��ج��اُر ي��وس��ُف س��ع��ًدا وك��أن م��ه��ِدِه ف��ي ال��ُه��دى ع��ي��س��ى وك��أن��ه
األن��واُر ال��ض��ح��ى وم��ن ال��ُح��ل��ى م��ن��ك ب��ال��ض��ح��ى س��م��ائ��ك ف��ي ��ل ُف��صِّ ال��ت��اُج
ال��غ��اُر ال��ف��ات��ح��ي��ن ي��ك��س��و ل��ي��س م��ا َربِّ��ِه ه��ام��َة ال��دس��ت��ور م��ن ي��ك��س��و
ال��ِم��غ��واُر ب��ال��ق��ن��ا ي��ف��ت��ُح ل��ي��س م��ا ُم��ص��ِل��ٍح ه��اٍد ك��لُّ ي��ف��ت��ُح ب��ال��ح��قِّ

∗∗∗
األع��ذاُر وتُ��ذَك��ُر ال��ذن��وُب تُ��ن��س��ى ُم��ف��ِض��ٌل س��م��ٌح وأن��ت ل��دي��َك وط��ن��ي
األوزاُر ب��ه��ا تُ��م��ح��ى ب��وزارٍة ه��ف��وات��ه م��ن إل��ي��َك ال��زم��اُن ت��اب

السيدة برئاسة العربي التمثيل بدار انعقدت عظيمة نسائيٍة حفلٍة يف أُلقيَت وقد وقال
شعراوي: هدى

يَ��ط��ي��ْر م��ت��ى ال��ِح��ج��اِل ط��ي��ُر األس��ي��ْر ط��غ��ى ل��ل��رج��اِل ُق��ل
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ال��ح��ري��ر س��اَق��ي��ِه وح��زَّ ـ��ُد ال��ح��دي��ـ ج��ن��اَح��ي��ِه أْوَه��ى
��ف��ور ال��سُّ َح��ي��رتَ��ه وأط��اَل ب��ص��ب��ِرِه ال��ِح��ج��اُب ذه��َب
األث��ي��ر نُ��صَّ وه��ل ل��ه ء ال��س��م��ا دَرُج ُه��يِّ��ئَ��ت ه��ل
��ك��ي��ر58 ال��شَّ ب��ال��نَّ��ْه��ِض وه��مَّ ُح ال��َج��ن��ا ب��ه اس��ت��م��رَّ وه��ل
خ��ط��ي��ر وم��ن��زلُ��ه ن��ي��ا ال��د م��ن ل��َم��ن��زلِ��ه وس��م��ا
ال��ُوك��ور ب��ه تُ��س��اُس ك��م��ا ُض ال��رِّي��ا ب��ه تُ��س��اُس وم��ت��ى
وال��م��ه��ور ال��خ��واط��ُب ل��ه ِل ال��رج��ا ع��ن��د م��ا أَوك��لُّ
ال��ق��ص��ور ل��ه ي��ق��ال س��ج��ٌن أو األك��واخ ف��ي وال��س��ج��ُن

∗∗∗
ون��ور َروٌض ج��م��ي��َع��ه ـ��َم األدي��ـ أن ل��و ت��ال��ل��ه
غ��دي��ر وارف��ٍة وب��ك��لِّ رب��وٌة ظ��لٍّ ك��لِّ ف��ي
س��ور ال��ي��اق��وت م��ن أو ٌج س��ي��ا ذه��ٍب م��ن وع��ل��ي��ه
ال��ُح��ب��ور األرض ع��ل��ى ل��ه ءِ ال��س��م��ا دوِن م��ن ت��مَّ م��ا
ج��دي��ر ب��ه��ا وْه��و ب��ال��ط��ي��ر ج��دي��رٌة ال��س��م��اءَ إن
أم��ي��ر أِع��نَّ��ِت��ه��ا ع��ل��ى ـ��و وْه��ـ ال��م��ش��دوُد َس��رُج��ه ه��ي
ال��ذك��ور ُخ��ِل��ق ك��م��ا ل��ه��ا ُث اإلن��ا ُخ��ِل��ق ُح��رِّي��ٌة

∗∗∗
ُح��ور ال��ن��ي��ِل ب��ن��اِت م��ن ـ��ٌن َع��ي��ـ ��ع��ِر ال��شِّ ب��ن��اِت ه��اَج��ت
ن��ور ال��ع��ي��ِن س��واِد م��ن ه��م والئ��ٌد ب��ي��ن��ه��ن ل��ي
ال��ب��ح��ور وال ب��ِم��ث��ِل��ه��نَّ ِن ال��ج��م��ا ف��ي ي��أت��ي ��ع��ُر ال��شِّ ال
ال��غ��ي��ور وأن��ا ال��دُّم��ى ع��ل��ى ـ��ُق ال��ش��ف��ي��ـ أن��ا أج��ِل��ه��نَّ م��ن
األم��ور ِش��ئ��َن ب��ال��ذي ـ��ري س��ت��ج��ـ أن وآم��ل أرج��و

∗∗∗
ال��ش��ع��ور وان��ت��ق��َل ال��ف��ك��ُر َر س��ا ك��ي��ف ان��ظ��ر ق��اس��ُم ي��ا

كباره. بني الريش صغار الشكري: 58
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ي��س��ي��ر َم��ث��ٌل ك��أن��ه��ا َد ال��ب��ال ق��ض��يَّ��تُ��َك ج��اب��ت
األخ��ي��ر ف��ي��خ��لُ��ُف��ه ي��م��ض��ي أوٌل إال ال��ن��اُس م��ا
ال��س��ف��ي��ر ه��و ال��َم��زاِر بُ��ع��ِد ع��ل��ى ب��ي��ن��ه��م��ا ال��ف��ك��ُر
ال��َح��ف��ي��ر إال أس��اُس��ه ـ��َس ل��ي��ـ ال��ف��خ��ُم ال��ِب��ن��اءُ ه��ذا
ن��ص��ي��ر ل��ه��ا ِس��واَك وم��ا ـ��ِس أم��ـ خ��لَّ��ف��َت ال��ت��ي إن
ال��ظ��ه��ي��ر ل��خ��دم��ِت��ه��ا وس��ع��ى ب��ش��أِن��ه��ا ال��ح��ف��يُّ ن��ه��َض
ف��ق��ي��ر ه��اٍد إل��ى ِج��ي��ٌل ُه��دى ال��ُف��ض��ل��ى ذم��ِة ف��ي
يَ��ض��ي��ر وم��ا يُ��ف��ي��ُد م��ا رَة ال��ح��ض��ا ي��س��أل��َن أق��ب��ل��َن
بَ��ص��ي��ر ب��ه��ا ال��ه��داِة ك��لُّ وال ب��يِّ��ن��ٌة ��بْ��ُل ال��سُّ م��ا

∗∗∗
غ��رور وال ع��ل��ي��َك تُ��ن��ع��ى َظ��ف��رٌة ك��ت��اب��َك ف��ي م��ا
ال��س��ط��ور خ��الئ��ِق��ك م��ن َم��ت اس��ت��ق��ا ح��ت��ى ه��ذَّب��تَ��ه
ع��س��ي��ر واض��ِع��ه ح��س��اَب أن وع��ِل��م��َت ووض��ع��تَ��ه
ال��َوق��ور وال��ج��دُل ال��ع��فُّ ُم ال��ك��ال م��س��ائ��ل��ه ف��ي ل��ك
ال��غ��زي��ر ال��ع��ل��ُم أث��ن��ائ��ه ف��ي ال��ج��ذُل ال��ب��ي��اُن ول��ك
ال��ُع��ث��ور َم��زال��ِق��ه ف��ي ـ��ٌر َك��ث��ي��ـ َخ��ِش��ٍن َم��ط��ل��ٍب ف��ي
نَ��ك��ي��ر ذك��رتَ��ه��م��ا إذا ـ��ِث ال��ح��دي��ـ وال ب��ال��ك��ت��اِب م��ا
تُ��ِغ��ي��ر أم ال��ع��ق��ائ��د ع��ل��ى ُر تَ��غ��ا ه��ل َل��ن��س��أُل ح��ت��ى
ال��ك��ث��ي��ر ال��ش��يءُ ه��ي م��ا ِل��ك زوا م��ن ع��اًم��ا ع��ش��روَن
ال��ي��س��ي��ر ال��ج��َل��ُل ال��ُم��ش��ِف��َق ُع ي��ُرو وق��د ال��ن��س��اءَ ُرْع��َن
ال��بُ��دور ِرف��ع��ِت��َك ودوَن ِر ك��ال��ب��دو أن��ك ف��نَ��ِس��ي��َن
ش��ه��ور إال آج��الُ��ه��ا وم��ا ب��ه��ا ��ن��وَن ال��سِّ ت��ف��ن��ى

∗∗∗
ال��َع��ش��ي��ر يُ��خ��اِل��ف��ه ق��د ِش��ُر وال��ُم��ع��ا اخ��ت��ل��ْف��ن��ا ل��ق��د
��م��ي��ر وال��سَّ ال��ُم��ن��اِدُم وب��ك ب��ي أه��اب ث��م ال��رأي ف��ي
ال��بُ��ك��ور اق��ت��رَف م��ا ال��ودِّ ن��ي م��غ��ا إل��ى ال��رَّواُح وم��ح��ا
ال��ص��دور ت��ض��ط��غ��ُن ول��ي��س ُل ال��ع��ق��و ت��ض��ط��غ��ُن ال��رأي ف��ي
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∗∗∗
ال��ك��ب��ي��ر ص��اح��بُ��ك وأي��ن ـ��َت أن��ـ أي��ن ب��ع��ي��ِش��ك ل��ي ُق��ل
ال��ُم��ن��ي��ر وال��م��ألُ ـ��م��اع��ي��ُل إس��ـ وأي��ن اإلم��اُم أي��ن
ال��ق��ب��ور ��ُه��ِب ال��شُّ ع��ل��ى ت��اه��ت ال��ث��رى ف��ي ن��زل��تُ��م ��ا ل��مَّ
ال��ع��ص��ور ت��م��ش��ي ب��ن��وره ِم ال��ن��ج��و ال��ع��ب��اق��رِة ع��ص��ُر

طريانه بمناسبة بك حسنني تكريم

ف��ط��اروا ال��َج��ن��اَح رك��ب��وا ِف��ت��ي��ٌة أم أغ��اروا ال��س��م��اءِ َح��َرِم ع��ل��ى ِج��نٌّ
اإلع��ص��اُر وَس��رُج��ه ال��ري��اِح ُه��وُج ِع��ن��انُ��ُه ال��ه��واءِ ف��ي أه��َوَج ك��لِّ م��ن
وس��اروا ال��ُج��دوُد ��ل��ه تَ��ح��مَّ ع��زٍّا ع��ن��ده��ا ي��ط��ل��ب ال��ش��م��ِس ِح��ج��اَب ي��ب��غ��ي
وَم��ن��ار م��ح��ج��وج��ٌة ُص��ًوى إالَّ ع��ه��ِدِه ح��ض��ارِة وم��ن م��ن��ه ي��ب��َق ل��م
��ار ح��فَّ يُ��دِرْك��ه��ُم ول��م ب��اٍن ب��ه��م يَ��ل��ح��ْق ل��م األج��ي��اِل وم��ق��ال��ُة

∗∗∗
وِش��ع��ار راي��ٌة ع��ص��ٍر ول��ك��لِّ ع��ص��ره��م ب��راي��ِة ال��وادي ع��ل��ى ط��ل��ع��وا
أوك��ار ل��ه��ا ن��اح��ي��ٍة ك��لِّ م��ن ك��ث��ي��رًة ال��ن��س��وَر ت��رى ث��م اث��ن��اِن
ِك��ب��ار ال��م��ت��ط��وِّع��ي��ن م��ن ِه��َم��ٌم ح��ض��ارٍة ك��لِّ وُرْك��ُن ال��ن��ج��اِح ِس��رُّ
ي��ن��ه��ار ُرك��نُ��ه��ا يُ��وِش��ُك األرِض ف��ي ب��ط��ول��ٌة ال��س��م��اءِ ب��أب��ط��ال نُ��ِس��َخ��ت
دار األِس��نَّ��ُة وال ف��ي��ه ل��ل��ب��أس م��ن��زٌل األِع��نَّ��ُة ال زم��اٌن ه��ذا
ال��ط��يَّ��ار اس��ُم��ه وال��ب��ح��ِر ال��بَ��رِّ ف��ي خ��اط��ٍف َج��ن��اَح��ي م��ن إال ال��ب��أُس م��ا
االس��ت��ع��م��ار ي��ص��وُل ب��ال��س��م��اءِ أم وظ��لَّ��ه��ا ال��س��م��اءِ ف��ي ال��س��الم��َة أت��رى
َدم��ار ب��ج��ان��بَ��ي��ِه وراَح وغ��دا ج��اللُ��ُه ِري��َع وال��ح��قِّ ال��ه��دى َح��َرُم
أخ��ط��ار تُ��راِب��ه��ا وِم��لءُ َغ��َرٌر س��راِب��ه��ا ِم��لءُ ال��ص��ح��راءِ ج��ائ��َب ي��ا
ون��ه��ار خ��َل��ت غ��وائ��ل��ه��ا م��ن ل��ك ل��ي��ل��ٌة ال��ش��ج��اع��ِة ِه��َم��ِم م��ن يَ��ك��ف��ي��ك
ِق��ف��ار ال��ع��ي��وَن وق��لَّ��بَ��ت ِب��ي��ٌد ��تَ��ت ت��ل��فَّ ال��َج��ن��اِح ع��ل��ى اع��ت��م��دَت ل��م��ا
تَ��غ��ار ال��س��م��اءِ م��ن ع��ل��ي��ك أرٌض ت��نُ��وف��ٍة وك��لِّ ص��ح��راءٍ ك��لِّ ف��ي
األع��ذار ِج��راِح��َك ل��س��اِن م��ن ل��َك َل��ب��ادَرت يَ��ع��ِذروَك ل��م ل��و «ح��َس��ن��ي��ُن»
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ُغ��ب��ار ع��ل��ي��ه م��ا األِه��لَّ��ِة س��رُج ف��إن��ه ال��س��م��اءِ ف��ي س��رُج��ك ل��ل��ِه
ع��ار األِه��لَّ��ِة ع��ل��ى ال��خ��س��وِف ف��ي م��ا ب��ه أْزَرى ف��م��ا ل��ه ال��ُخ��س��وُف ع��َرَض
واألق��م��ار ت��دوُر ال��ش��م��وُس ح��ي��ُث ت��ُدر ول��م ال��س��م��اءِ أرَض ت��َط��أ أَول��م
وِدي��ار ��ٌة أُمَّ ب��ك وت��ش��اغ��َل��ت ب��اَل��ُه ن��ح��َوك ال��ف��اروق أب��و أل��ق��ى
ج��ار ل��ل��ع��ن��اي��ة ك��أن��ك ح��ت��ى وِج��واِرِه ب��ُق��رِب��ه ُرِح��م��َت َم��ِل��ٌك

∗∗∗
األب��ص��ار ش��ْخ��َص��ك ت��ل��ِم��ُس ال��ج��وِّ ف��ي وح��لَّ��َق��ت وال��م��ط��اُر ��رادُق ال��سُّ نُ��ِص��َب
األق��دار ُوج��وَه��ه��ا ن��َظ��رَت ح��ت��ى وأس��َف��َرت ال��س��م��اءِ أق��ض��يَ��َة ف��ل��َم��س��َت
ِع��ث��ار ال��س��م��اءِ وف��ي ِم��ل��َت ح��ي��ُث ل��ك س��الم��ٌة ي��َدي��ِه يُ��م��ن��ى ع��ل��ى ق��َدٌر
ال��ن��ار ت��نَ��ل��َك ول��م ال��ح��دي��ُد ص��َدَف ُم��ض��َرٍم ح��دي��ٍد ع��ل��ى س��َق��ط��َت ف��إذا
ث��ار ل��ل��ن��ج��ائ��ِب أِع��ن��َدَك ل��ي ُق��ل ك��لِّ��ه��ا ال��ن��ج��ائ��ِب م��ن ل��ق��ي��َت م��اذا
تَ��ح��ار ��ل��وك ال��سُّ ف��ي وأخ��رى ت��م��ض��ي ال وت��ل��ك ال��زِّم��ام ف��ي تَ��ع��ثَّ��ُر ه��ذي
َف��خ��ار ون��وِره��نَّ ال��ج��روِح ش��رِف م��ن ع��ل��ي��ه ك��ال��ن��ج��اِح يُ��ع��ظَّ��ُم ف��ش��ٌل
ال��غ��ار ال��ظ��اف��ري��ن ه��اَم ي��ع��ُل ل��م ال��وَغ��ى ف��ي وَج��رح��ى َق��ت��ل��ى ي��ك��ن ل��م ل��و

الداخل) الرحمن (عبد قريش صقر

أندليس ٌح موشَّ
ال��َغ��َل��ِس ف��ي ب��ه ال��ش��وُق َح ب��رَّ أل��َم��ا ي��ت��ن��زَّى59 ِل��ِن��ض��ٍو َم��ن
أن��دل��ِس م��ن األرِض ش��رُق أي��ن ال��َع��ل��م��ا ون��اج��ى ِل��ل��ب��اِن ح��نَّ

∗∗∗
ارتَ��ب��ك��ا ��ج��وِن ال��شُّ َح��ب��ِل ف��ي ب��اَت ال��ب��ي��اْن ال��بَ��ي��ُن ع��لَّ��م��ه بُ��ل��ب��ٌل
َش��بَ��ك��ا ع��ل��ي��ه األرُض ض��اق��ت ال��ِع��ن��اْن َم��خ��ل��وَع ال��ل��ي��ِل س��م��اءِ ف��ي
ب��ك��ى ح��ي��ُث ِم��ن ف��اس��ت��ض��َح��َك ُج��نَّ ال��ِج��ن��اْن ظ��لِّ ف��ي اس��ت��وح��َش ك��ل��م��ا

يتوثب. يتنزَّى: 59
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ُم��رَع��ِس60 ش��ي��ٍخ ُخ��ط��وَة وَخ��ط��ا واْل��ت��ثَ��م��ا بُ��رن��َس��ه ارت��دى
َق��َع��ِس61 ذا ب��دا ارت��دَّ ف��إن ج��ثَ��م��ا إن َح��َدٍب ذا ويُ��رى

∗∗∗
دق��ي��ْق نَ��ص��ٍل ف��ي ال��دِم ك��ب��ق��اي��ا َل��بَّ��ِت��ِه ع��ل��ى ال��ق��ان��ي َف��ُم��ُه
َع��ِق��ي��ق ِم��ن ِم��َق��صٍّ ��ي ِش��قَّ رأى َم��ن َم��ن��ِب��ِت��ِه م��ن ف��ان��ش��قَّ م��دَّه
ال��رق��ي��ق ��ت��ِر ال��سِّ ف��ي ال��ثُّ��ك��ِل ذاِت ش��ْج��َو ش��ع��ب��ِت��ِه ع��ل��ى ش��ْج��ًوا وب��ك��ى
يَ��ح��ت��ب��ِس ل��م ال��ب��ثِّ ف��ي م��اض��يً��ا َع��نَ��م��ا62 ل��س��انً��ا ِف��ي��ِه ِم��ن س��لَّ
َق��بَ��ِس م��ن ش��َرٌر أو ال��دُّج��ى ف��ي رنَّ��م��ا ض��رٍب غ��ي��ِر م��ن وتَ��ٌر

∗∗∗
وال��بُ��َرح��ا ال��ج��وى ب��ي��ُت وال��دُّج��ى ال��ه��دوءْ ب��ع��َد َل��ْوع��تُ��ه ن��َف��َرت
ص��َل��ح��ا م��ا َوَه��ى ُم��ذ ب��َج��ن��اٍح ويَ��ن��وءْ ب��َج��ن��اٍح يَ��ت��ع��اي��ا
َج��َرح��ا م��ا أس��ا ل��و ع��ل��ي��ه م��ا يَ��س��وءْ زال وم��ا ال��ده��ُر س��اءه
وال��بُ��رنُ��ِس َط��وِق��ه م��ن س��ال��ت��ا نَ��َدم��ا ي��َدي��ه أْدَم��ى ك��لَّ��م��ا
يَ��ن��ب��ج��ِس63 ل��م ك��ال��ي��اق��وِت ق��اَم َدم��ا إال أه��دابُ��ه َف��ِن��يَ��ت

∗∗∗
��َع��ْر ال��شَّ ُج��ن��ِح ف��ي ال��ُق��رِط خ��َف��ق��اَن وخ��َف��ْق أن��ي��نً��ا ال��ل��ي��ِل ف��ي م��دَّ
نَ��َغ��ْر64 ال��ُج��رُح إذا ال��ُج��رِح ف��ض��ل��َة رَم��ْق غ��ي��َر ال��نَّ��وى م��ن��ه ف��َرَغ��ت
اس��ت��ع��ْر ال��ل��ي��ِل آِخ��َر ك��ذُب��اٍل ُح��َرْق ف��ي ن��َزواٍت ي��ت��الش��ى
َق��بَ��ِس م��ن َل��بَّ��ِت��ه ع��ل��ى م��ا ض��َرم��ا ول��ك��ْن َط��وًق��ا ي��ك��ن ل��م
ال��نَّ��َف��ِس ذا م��ن ال��ن��ف��َس ت��ل��ك أنَّ َع��ِل��م��ا ه��ل ل��ه ال��ل��ِه رح��م��ُة

اإلعياء. من ضعيًفا مشيًا مىش إذا الرجل، رعس من املرعس: 60
الصدر. نتوء وهو الحدب، ضد القعس: 61

املخضوب. البنان بها يُشبَّه حمراء ثمرٌة لها حجازية شجرٌة العنم: 62
يتفجر. لم ينبجس: لم 63

بالدم. جيَّاش أي ار؛ نغَّ جرٌح يقال: 64
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∗∗∗
ِف��راْق اب��ُن ف��ق��ال ال��ب��ثِّ أخ��و َم��ن َع��واْد ول��ل��ي��ِل ل��ل��ي��ِل ق��ل��ُت
ع��راْق أو ِح��ج��از م��ن ف��ي��ه ل��ي��س واْد ��ْج��ُو ال��شَّ ق��ال وادي��ه م��ا ق��ل��ُت
يُ��راْق ل��ي��س م��ا ال��دم��ِع ش��رُّ ق��ال ج��واْد غ��ي��ُر َج��ف��نُ��ه ل��ك��ْن ق��ل��ُت
بَ��ِئ��ِس ع��ذاٍب م��ن ف��ي��ه ه��ي م��ا ن��ع��َل��م وم��ا ال��ط��ي��َر نَ��غ��ب��ُط
األنَ��ِس ك��ُدوِر األي��َك ص��يَّ��َر ُق��ِس��م��ا وح��ظٍّ��ا ال��ط��ي��َر ف��دَِع

∗∗∗
ط��ل��ي��ْق65 وال��دَّم��ُع ��ه��ِد ال��سُّ ف��ي رَس��ف��ا ال��ن��ج��وْم أْس��ِر ف��ي َج��ف��ن��اي إذ ن��اَح
غ��ري��ْق ع��ن غ��ري��ٌق يُ��غ��ِن��ي ع��س��ى م��ا ال��ه��م��وْم ب��ح��ِر م��ن ال��ص��ارُخ أيُّ��ه��ا
وف��ري��ْق أي��ٍك ن��ازُح ك��لُّ��ن��ا ُك��لُ��وْم م��ن��ه ل��ي ��ه��َم ال��سَّ ه��ذا إن
أب��ؤِس أو أن��ُع��ٍم م��ن ُص��رَِّف��ت ِق��َس��م��ا تَ��ِج��ْده��ا ال��دن��ي��ا ق��لِّ��ِب
ال��ِق��ِس��ي ��ت��ه ش��جَّ ال��ده��ِر س��ه��اِم م��ن َس��ِل��م��ا م��ن تَ��ِج��ْد ال��ن��اَس وان��ظ��ِر

∗∗∗
ال��نَّ��م��ي��ْر ال��زَّاك��ي ال��َح��َس��ِب ث��م��راِت ال��ش��ب��اْب ُع��ن��واَن ال��ش��رِق ش��ب��اَب ي��ا
َس��م��ي��ْر66 اب��نَ��ي ب��ق��اءَ ت��ب��ق��ى س��ي��رٌة ال��لُّ��ب��اْب ال��م��ح��ِض ال��ك��رِم ف��ي ح��ْس��بُ��ك��م
أم��ي��ْر ال��ُم��ل��ِك ب��ن��ي م��ن يَ��ِل��ْج��ه ل��م ب��اْب «ال��داخ��ِل»67 ل ال��ف��خ��ِر ك��ت��اِب ف��ي
ب��األن��دل��ِس األق��م��اَر ونَ��َم��ى ان��ت��م��ى ب��ال��ش��ام ال��زُّه��ِر ال��ش��م��وِس ف��ي
ُع��ُرِس ف��ي ب��ه��م ال��غ��رُب وان��ث��ن��ى م��أت��م��ا ع��ل��ي��ه��م ال��ش��رُق ق��ع��د

∗∗∗
ع��ظ��ي��ْم م��أث��وٍر ال��ت��اري��ِخ ِح��ل��ي��ِة ْ ن��ب��أ خ��ي��ِر ن��ب��أٍ ف��ي ل��ك��م ه��ل
ال��نَّ��ظ��ي��ْم ال��ِع��ق��ِد م��ن ال��وس��ط��ى م��ن��زَل ْ س��ب��أ ح��لَّ��ت م��ا األن��ب��اءِ ف��ي ح��لَّ

املقيَّد. مشية مىش رسف: 65

والنهار. الليل سمري: ابني 66
األندلس. يف أمية بني ملوك أول الداخل الرحمن عبد هو 67
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ك��ظ��ي��ْم وال��ع��رِش ال��ت��اِج ل��َس��ل��ي��ِب ْ خ��ب��أ م��ا ي��وًم��ا ال��ِم��ق��داُر ِم��ث��َل��ه
يُ��غ��َم��ِس ل��م ه��ًوى م��ن س��واٍد ف��ي ق��َل��م��ا إال ��اَص ال��ُق��صَّ يُ��ع��ِج��ُز
يُ��ط��َم��ِس ل��م ل��و ال��ع��ال��َم ق��َل��َب َع��َل��م��ا ويَ��ج��زي ال��ص��دَق يُ��ؤثِ��ُر

∗∗∗
ال��َف��خ��اْر أب��ن��اءِ ال��م��ج��ِد بُ��ن��اِة ف��ي ُم��ع��ِرِق ن��ب��ي��ٍل ِع��ص��ام��يٍّ ع��ن
ال��ن��ه��اْر ب��أط��راِف ال��ش��م��س ن��ه��ض��َة ب��ال��م��ش��رِق َدْوَل��ت��ُه��م ن��ه��ض��ت
ال��دي��اْر ال��زُّه��ِر ب��األن��ُج��ِم ون��بَ��ت ال��َم��ف��ِرِق ودَّ ال��ت��اُج خ��اَن ث��م
ُم��ف��ت��ِرِس س��اِع��َدي م��ن ب��اس��ٍط ال��ِح��م��ى ح��وَل س��اه��ٍر ع��ن غ��ف��ل��وا
��ِرِس ال��ضَّ م��ْش��َي ال��دِم ف��ي وم��ش��ى اق��ت��ح��م��ا ث��م ال��ُم��ل��ِك ح��وَل ح��اَم

∗∗∗
األق��َرب��وْن أث��اَر ��ب��ِط68 ال��سِّ ودَم َم��ج��اْز ل��م��رواَن ع��ث��م��اَن ث��أُر
ي��ط��ل��ب��وْن ف��ي��م��ا ال��ن��اُس ف��تَ��غ��ال��ى وال��ح��ج��اْز ث��أًرا ل��ل��ش��ام ��ن��وا ح��سَّ
ي��ل��ع��ب��وْن ب��ال��رع��اي��ا وُرع��اٌة ج��اْز ال��دَّه��م��اءِ ع��ل��ى ُس��وَّاٍس م��ك��ُر
وال��تُّ��ُرِس ل��ه��م ��ت��ِر ك��ال��سِّ ف��ْه��و ُس��لَّ��م��ا ل��بَ��غ��ٍي ال��ح��قَّ ج��ع��ل��وا
ج��َرِس أو ِم��ئ��ذن��ٍة ذي ك��لُّ َظ��َل��م��ا ق��د ِب��اس��ِم��ه وق��دي��ًم��ا

∗∗∗
وُدم��وْع دم��اءٍ م��ن أراق��وا م��ا آب��اِئ��ه��ا ع��ن َم��رواُن69 ُج��ِزيَ��ت
ال��ُف��روْع األص��ِل ع��ن ي��ؤدِّي��ه م��ا أه��وائ��ه��ا وم��ن ال��ن��ف��ِس وم��ن
ال��ُج��ذوْع ب��ال��م��ص��ال��ي��ب وت��غ��طَّ��ت أس��م��ائ��ه��ا م��ن األع��واُد خ��َل��ِت
ال��َم��ح��ب��ِس وب��يءَ ال��س��ي��ف ح��اِص��َد أْظ��َل��م��ا70 أص��ابَ��ت ح��ت��ى ظ��َل��َم��ت
يَ��ه��م��ِس ل��م وم��ا ال��ش��ان��ي ه��م��س ل��م��ا اآلِل دع��وِة ف��ي َف��ِط��نً��ا

عليه. هللا صلوات عيل بن الحسني بالسبط يعني 68

مروان. بني بمروان يعني 69

ُملكهم. أمية بني سلب وقد العباس، بني دعوة صاحب الخراساني مسلم أبو هو هنا: األظلم 70
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∗∗∗
نُ��وْر ف��وَق ن��وًرا ال��ع��ب��اس ب��ن��ي م��ن ال��نَّ��يِّ��راْت ال��ن��ب��يِّ بُ��ْرَد ل��ِب��َس��ت
نُ��وْر األن��ُف��ِس م��ن ل��زِك��يَّ��اٍت ِت��راْت َم��رواَن ع��ن��َد وق��دي��ًم��ا
وتَ��ن��وْر71 ت��ط��غ��ى ال��ف��ت��ن��ِة ت��اِرَك ب��ال��ُف��راْت س��بْ��ًح��ا ال��داخ��ُل ف��ن��ج��ا
ال��ح��َرِس ع��ي��وَن ِع��ب��َري��ِه ب��ي��ن واق��ت��ح��م��ا ب��ه ك��ال��ُح��وِت 72 غ��سَّ
ال��َف��َرِس وم��ت��َن ال��م��اءِ ص��ه��وَة ي��ع��َل��م��ا أن ال��ف��ت��ى يُ��ج��ِدي ول��ق��د

∗∗∗
ثَ��م��اْن اب��َن ال��ُغ��م��اَر خ��اَض ح��دٌث إخ��وتِ��ِه م��ن ال��داخ��َل َص��ِح��َب
ال��زم��اْن ُج��ن��ِد م��ن ال��م��وَج ف��ك��أنَّ ُق��وَّتِ��ِه ع��ل��ى ال��م��وَج غ��َل��َب
األم��اْن ِن��ل��َت ب��ه ص��اَح ص��ائ��ٌح ِش��ق��َوتِ��ِه م��ن ��طِّ ب��ال��شَّ وإذا
األط��ل��ِس73 ب��ع��ه��ِد اغ��ت��رَّت ش��اٌة ُم��س��ت��س��ِل��م��ا ُم��ن��خ��ِدًع��ا ف��ان��ث��ن��ى
ال��َق��ِس��ي ك��ال��ص��خ��ِر ال��ج��ن��ِد وق��ل��وُب َدم��ا األرَض ب��ه ال��ج��ن��ُد َخ��َض��َب

∗∗∗
ف��ال��رَّج��ا ح��ي��اًة ش��ئ��َت إذا أو ال��م��م��اْت ق��ب��َل ُم��ت ال��ي��ائ��ُس أي��ه��ا
َف��َرج��ا ��ْل وأمِّ اش��ت��دَّت ه��ي إْن األزم��اْت ع��ن��َد ذَرُع��ك يَ��ِض��ْق ال
َم��خ��رج��ا م��ن��ه��ا ي��أم��ُل ي��ك��ن ل��م ُم��ظ��ِل��م��اْت الق��ى ال��داخ��ُل ذل��ك
ي��ي��ئ��ِس ل��م َغ��ِده م��ن ف��م��ض��ى وان��ص��رم��ا ِع��زُّه ت��ولَّ��ى ق��د
ال��يَ��بَ��ِس وأق��ص��ى ال��َغ��م��ِر أب��ع��َد ف��رم��ى ُم��ل��ًك��ا ب��ال��م��غ��رِب راَم

∗∗∗
َس��َل��ْك م��ا ال��م��ع��ال��ي ف��ي ص��ع��ٍب أيُّ ال��ِغ��ن��ى ك��لُّ ال��ِغ��ن��ى وال��ل��ِه ذاك
ال��َف��َل��ْك يُ��وِح��ي م��ا ال��ن��اظ��ِر وال ال م��ت��ى ه��مَّ إن ب��ال��س��ائ��ل ل��ي��س

وانترشت. وقعت الفتنة: نارت 71

ومىض. دخل غس: 72

الذئب. األطلس: 73
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ف��َم��َل��ْك ض��يَّ��ع��وه ق��وٍم ُم��ْل��َك ف��أت��ى ذَوي��ِه ال��ُم��ل��ُك زايَ��َل
ال��َم��ع��ط��ِس74 أَش��مَّ ال��ن��ف��ِس ع��اِل��َي ُم��ق��ت��ِح��م��ا ع��اَرَض��ت غ��َم��راٌت
ال��بَ��ي��ه��ِس75 وغ��اُب ال��ب��دِر م��ن��زُل ِح��م��ى أو ف��ي��ه��ا ح��لَّ أرٍض ك��لُّ

∗∗∗
ط��اِل��ِب��ي��ْه م��ن ��رى ب��ال��سُّ وتَ��وارى ال��نَّ��وى ُح��ك��ِم ع��ل��ى ال��نَّ��اج��ي ن��َزَل
أب��ي��ْه ب��ي��ِت م��ن واف��اه ج��وه��ٍر ِس��وى زاٍد وال َرح��ٍل ذي غ��ي��َر
نَ��ِب��ي��ْه إال آب��ائ��ه م��ن ل��ي��س ف��ان��زوى ُخ��س��وًف��ا الق��ى ق��م��ٌر
ال��ك��يِّ��ِس «بَ��دِر» غ��ي��َر ج��انَ��ب��وه وال��َخ��َدم��ا أع��وانَ��ه يَ��ِج��ْد ل��م
ال��ُم��وئِ��ِس ال��زم��اِن ف��ي ي��ُخ��نْ��ه ل��م ال��ُق��دم��ا ال��ثِّ��ق��اِت َم��واِل��ي��ه م��ن

∗∗∗
ال��ج��ل��ي��ْل ال��ف��ت��ِح آي��ُة واض��م��ح��لَّ��ت ال��ِوئ��اْم ان��ح��لَّ أف��ري��ق��ي��ا ف��ي ح��ي��َن
ق��ل��ي��ْل ي��ل��ت��اُم ل��ي��س وك��ث��ي��ٌر اْل��ت��ئ��اْم غ��ي��ِر ف��ي ��ُة األُمَّ م��ات��ت
َص��ل��ي��ْل ذاَت ِه��ن��ديَّ��ًة ش��اَم��ه��ا76 وال��ش��آْم ُظ��ب��اه��ا س��لَّ��ت يَ��َم��ٌن
نَ��ِس��ي ال��ح��قُّ ب��ي��ن��ه��م وغ��دا ف��ان��ق��س��م��ا ال��ِغ��ن��ى ال��ج��ن��َد َق ف��رَّ
ت��أن��ِس ل��م ب��ه م��ن ل��ل��م��ع��ال��ى وَس��م��ا ف��ي��ه��م ��ؤدُد ال��سُّ أوَح��َش

∗∗∗
ال��ِق��ي��اْد ��ع��ِب ال��صَّ ��ِة ال��ِه��مَّ ال��ب��ع��ي��ِد ال��نَّ��اِب��ِه ب��ال��ع��ب��ق��ريِّ ُرِح��م��وا
ِزي��اْد77 اب��ن ِب��ن��اءِ ع��ن��َد ي��ِق��ف ل��م أط��ن��اِب��ِه وف��ي ال��ف��ت��ِح ف��ي م��دَّ
اص��ط��ي��اْد ذو رف��ي��ٌق ب��ال��م��ل��ِك وْه��و ب��ه يُ��ع��ن��ى ف��م��ا ��ي��َد ال��صَّ ه��ج��َر
َم��ِرِس78 رف��ي��ٍق ص��ي��ٍد أخ��ي م��ن َس��ِل��م��ا ه��ل أن��دل��ًس��ا ب��ه س��ْل

األنف. املعطس: 74
األسد. البيهس: 75

. سلَّ شاَم: 76

األموي. الخليفة مروان بن امللك عبد عهد يف األندلس فاتح نُصري بن موىس موىل زياد، بن طارق هو 77

َحِذر. َلَمِرٌس إنه يقال: الحروب، يف املجرب الشديد امَلِرس: 78
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ال��ُخ��َل��ِس79 أُمَّ ب��ال��رأي ورم��ى ال��ق��ل��م��ا وه��زَّ ال��س��ي��َف ج��رَّد

∗∗∗
وَس��خ��اءْ ح��ي��اءٍ م��ن ع��ل��ي��ه م��ا َدرى م��ا ِش��راًع��ا ي��ا ب��س��الٍم
ُرخ��اءْ ال��لُّ��ط��ُف ��ه��ا ح��فَّ وب��ري��ٍح َج��رى ال��رُّوِح80 ال��َم��َل��ِك َج��ن��اِح ف��ي
ال��رَّخ��اءْ ي��م��ح��و َم��ن ال��ش��دَة وم��ح��ا ال��ثَّ��رى ِج��راح��اِت ال��يَ��مُّ غ��س��َل
ال��َم��ق��ِدِس ب��ي��ِت ن��ح��ِو م��ن داَره ق��ِدم��ا َم��ن أن��دل��ٌس َدرى ه��ل
األُُس��ِس ُم��س��ت��ِق��رَّ م��وس��ى ف��ت��ُح َس��م��ا األُم��ويِّ��ي��ن ب��س��ل��ي��ِل

∗∗∗
وُط��ُرْق ب��َم��ط��يٍّ وال��َم��ع��ال��ي ِرح��ل��تُ��ُه ل��ل��ُع��ال أُم��ِويٌّ
األُف��ْق ف��ي رك��اٌب يُ��ج��اِري��ه ال نُ��ق��ل��تُ��ُه ان��ف��رَدت ك��ال��ه��الِل
ال��ُخ��لُ��ْق ��مَّ ال��شُّ َوَل ال��دُّ يَ��ِش��ي��ُد ق��د ُدول��تُ��ُه ُخ��لُ��ٍق م��ن بُ��ِن��يَ��ت
ال��ُم��ل��ت��ِم��ِس يَ��ُد ال��ن��ج��َم ن��ال��ت ُس��لَّ��م��ا ك��ان��ت األخ��الُق وإذا
اْج��ِل��ِس ال��ش��م��ِس ن��اص��ي��ِة وع��ل��ى ال��س��م��ا أس��ب��اَب تَ��ْرَق ف��ي��ه��ا ف��اْرَق

∗∗∗
وش��اْد ال��غ��رِب ف��ي ال��دَّاخ��ُل ��َس أسَّ ال��ِه��َم��ْم ِب��ن��اي��اٍت م��ن ُم��ل��ٍك أيَّ
يُ��س��اْد يُ��خ��َل��ْق ول��م األرِض ف��ي س��اَد األَُم��ْم خ��ي��ِر ف��ي ال��ن��اش��ئُ ذل��ك
ِب��ِق��ي��اْد ِق��ي��اًدا َع��وادي��ه��ا ف��ي وح��َك��ْم ال��ل��ي��ال��ي ف��ي��ه ح��َك��َم��ت
أق��َع��ِس ل��ع��زٍّ ال��غ��رِب ج��ان��َب ف��َرم��ى ب��ش��رٍق ال��ع��زَّ ُس��ِل��َب
ال��نَّ��َح��ِس ف��ي ل��ه ��ع��ُد ال��سَّ س��نَ��َح ُق��ِس��م��ا ل��ع��ب��ٍد ال��خ��ي��ُر وإذا

∗∗∗
يُ��ِج��ي��ْر ال��ده��ِر ع��ل��ى ك��ان ل��ل��ذي ج��اْر أن��َت أح��قٌّ ال��ق��ل��ُب أيُّ��ه��ا
األس��ي��ْر ال��ب��ع��ِث إل��ى ث��اٍو وه��ن��ا وس��اْر ال��رَّك��ُب ب��ه ح��لَّ ه��ن��ا ه��ا

الفرصة. وهي خلسة، جمع الُخَلس: 79
جربيل. الروح: امللك 80
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ب��ال��ُم��دي��ْر وأْل��َوى ال��ج��اَم81 ص��َرَع ُم��داْر وال��ن��ح��ِس ب��ال��س��ع��ِد َف��َل��ٌك
ال��لُّ��ُع��ِس82 ��ف��اِه ب��ال��شِّ ف��ات��ن��اٍت ال��دُّم��ى ُح��وَّ ت��رى ك��ن��َت ه��ن��ا ه��ا
��ن��ُدِس ال��سُّ َح��ب��ي��ِر ف��ي واط��ئ��اٍت ال��َق��َدم��ا ال��َع��ب��ي��ِر ف��ي ن��اق��الٍت

∗∗∗
ال��َك��ِل��ِم ب��ل��ي��ِغ ف��ي تَ��ج��لَّ��ت ق��د ال��ِع��َظ��ِة ب��ل��ي��َغ ال��دن��ي��ا ع��ن ُخ��ذْ
تَ��ع��َل��ِم ط��َرَف��ي��ه��ا ��ْل ف��ت��أمَّ ل��ف��ظ��ِة ف��ي ُج��ِم��ع��ا ط��َرف��اه��ا
ُح��لُ��ِم م��ن ي��ق��ظ��ٌة وال��م��ن��اي��ا ي��ق��ظ��ِة ف��ي ُح��لُ��ٌم األم��ان��ي
يُ��غ��َرِس ل��م وإن ي��وًم��ا واق��ٌع س��م��ا ال��ج��وِّ ف��ي ِس��ق��َط��ي��ِن83 ذي ك��لُّ
ِرِس ال��دَّ ك��ال��ك��ت��اِب تُ��ط��وى ي��وَم ال��س��م��ا نَ��س��ُر َح��ي��نَ��ه وس��ي��ل��ق��ى

∗∗∗
ال��ُع��ق��اْب84 ��اه س��مَّ ال��ص��ق��َر دع��اك َم��ن َع��َل��ْم م��رواَن واح��َد ي��ا أي��ن
ال��ن��ق��اْب ت��ص��ري��َف ال��ن��ص��ِر وج��وِه ع��ن ال��َع��َل��ْم ال��ف��رُد ص��رَّف��ه��ا راي��ٌة
ال��رِّق��اْب ِدن��َت أو ب��األل��ب��اب أُبْ��َت َق��َل��ْم أو س��ي��ًف��ا ج��رَّدَت إن ك��ن��َت
ي��بَ��ِس أو ��ٍة لُ��جَّ ف��ي يُ��َرْم ل��م َع��َل��م��ا س��واه ال��ن��اُس رأى م��ا
ال��ُق��ُدِس ب��َج��ن��اِح وت��غ��طَّ��ى ادََّع��م��ا ��م��اك ال��سِّ ُرك��ِن أَع��ل��ى

∗∗∗
ال��َم��ص��ي��ْر ول��ل��ِه واَروَك ف��ي��ه ُق��رط��ب��ِة م��ن «ال��ُم��ن��ي��ُة» ق��ص��ُرك
بَ��ص��ي��ْر ن��بَّ��اٌش ال��ده��َر أن ب��يْ��َد ج��وه��رِة ع��ل��ى ُخ��طَّ َص��َدٌف
ق��ص��ي��ْر األم��اِن��يِّ ُع��ْم��ُر وك��ذا «ال��ُم��ن��ي��ِة» ل��ق��ص��ِر ظ��الٍّ ي��دَع ل��م
يُ��رَم��ِس ل��م إذا ال��ص��ق��ِر ع��ل��ى م��ا َع��َل��م��ا ُق��رش��يٍّ��ا ص��ق��ًرا ك��ن��َت
األن��ُف��ِس ف��ي أو األف��واِه ف��َع��ل��ى ال��ُع��َظ��م��ا ق��ب��وُر أي��ن ت��َس��ل إن

الكأس. الجام: 81
الشفة. يف ُمستحَسن سواٌد اللعس: 82

الطائر. جناح السقط: 83
الداخل. راية اسم العقاب: 84
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∗∗∗
ال��م��ج��وْس م��يْ��ِت م��ن أن��ج��ُس ت��ح��ت��ه��ا ال��ث��رى ِج��ي��َد زيَّ��نَ��ت ق��ب��وٍر ك��م
ال��ن��ف��وْس أم��واَت ال��ج��س��ِم م��وِت ق��ب��َل ال��ث��رى ج��ازوا وإن ف��ي��ه��ا َم��ن ك��ان
ال��رُّم��وْس أغ��ف��اَل ِص��رَن ث��ن��اءٍ م��ن ع��ن��ب��را ت��ت��زكَّ��ى وع��ظ��اٌم
يُ��ط��َم��ِس ال م��ح��م��وِده م��ن ت��ب��ِن ف��م��ا ِذك��ٍر م��ن ق��ب��َرك ف��اتَّ��ِخ��ذْ
ال��َم��ل��م��ِس ال��َم��ن��ي��ُع ب��اِن��ي��ِه أي��ن ال��ه��رم��ا س��ك��ن��َت ح��رٍص م��ن َه��بْ��َك

َزحلة

ِش��ب��اك��ي ال��ِم��الِح ُط��ُرق م��ن ول��م��ح��ُت ب��اِك ب��ق��ل��ٍب أح��الم��ي ش��يَّ��ع��ُت
األش��واِك ع��ل��ى م��ك��انَ��ه��م��ا أم��ش��ي وِوْرَدُه ال��ش��ب��اِب أدراَج ورج��ع��ُت
ال��ُم��ت��ب��اك��ي َج��ه��ش��ُة ��َت ت��ل��فَّ ل��م��ا ُخ��ف��وَق��ُه ك��أن واٍه وب��ج��ان��ب��ي
ب��ش��اِك ف��ل��ي��س ب��ه أُِه��ي��َب ف��إذا ب��ض��ل��وع��ه خ��ال إذا ال��س��الِح ش��اك��ي
وف��ك��اك ت��ن��اوٍل ط��وِل ب��ع��ِد م��ن ح��ب��ائ��ل��ي ط��وي��ُت أن��ي راع��ه ق��د
اإلدراك ع��زي��زُة ال��ش��ب��اِب ب��ع��َد ل��ذٍَّة غ��اي��ِة ك��لُّ َج��ن��ب��ي اب��ِن ويْ��َح
ل��ِع��راك َف��ض��ل��ٌة أو ل��ف��ت��وٍَّة ب��ق��يَّ��ٌة ف��ؤاُد ي��ا م��نَّ��ا ت��ب��َق ل��م
ال��ُف��تَّ��اك ال��ُع��ص��ب��ِة ش��دَّ ون��ش��دُّ ال��ه��وى ن��س��ت��ب��ُق ��ق��َت ص��فَّ إذا ك��ن��ا
��اك ال��نُّ��سَّ ف��ي ال��ن��اق��وُس ي��ب��ع��ُث م��ا ت��ه��زُّن��ي ح��ي��َن ف��يَّ ت��ب��ع��ث وال��ي��وَم
ذك��راك م��ن األح��الَم يُ��ش��ِب��ُه م��ا وع��ادن��ي ط��ِرب��ُت ال��وادي ج��ارَة ي��ا
ال��ح��اك��ي ال��س��ن��ي��َن ص��دى وال��ذك��ري��اُت ال��ك��رى وف��ي ه��واِك ال��ذك��رى ف��ي م��ثَّ��ل��ُت
أل��ق��اك ِح��ي��اَل��ه��ا ك��ن��ُت غ��نَّ��اءَ ب��َرب��وٍة ال��ري��اِض ع��ل��ى م��ررُت ول��ق��د
ريَّ��اِك أن��ف��اِس��ه��ا ف��ي ووج��دُت وع��ي��ونُ��ه��ا ُوج��وُه��ه��ا إل��يَّ ض��ِح��َك��ت
َح��واك وال��ع��ي��وِن ال��ج��داوِل ب��ي��ن َرف��رًف��ا أذُك��ر األي��ام ف��ي ف��ذه��ب��ُت
ُخ��ط��اك يُ��ق��بِّ��الِن خ��َط��رِت ل��م��ا وال��ه��وى ال��ص��ب��اب��ِة َه��رول��َة أذََك��رِت
ف��ط��واِك س��اع��دي ��َق ت��رفَّ ح��ت��ى ال��ه��وى ع��ل��ى ال��ِع��ن��اِق ِط��ي��ُب م��ا أدِر ل��م
اك خ��دَّ خ��َف��َري��ه��م��ا م��ن واح��م��رَّ ي��دي ف��ي ب��اِن��ك أع��ط��اُف وت��أوََّدت
ف��اك ِر ال��ُم��ن��وَّ ��ب��ح ك��ال��صُّ ول��ث��م��ُت وال��دُّج��ى َف��رِع��ك ل��ي��َل��ي��ِن ف��ي ودخ��ل��ُت
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َل��َم��اِك ُس��الف وم��ن ِف��ي��ِك ِط��ي��ِب م��ن نَ��ش��وًة ال��ج��وان��ِح ُك��ن��ِه ف��ي ووج��دُت
ع��ي��ن��اك ال��ه��وى ل��غ��ِة ف��ي َع��ي��ن��يَّ وخ��اط��بَ��ت ال��ك��الِم ل��غ��ُة وت��ع��طَّ��َل��ت
وتَ��ش��اك��ي تَ��ع��اتُ��ٍب ك��لَّ ون��س��ي��ُت خ��اط��ري م��ن لُ��ب��ان��ٍة ك��لَّ وم��ح��وُت
ِرض��اك ي��وَم ف��ك��اَن ال��زم��اُن ُج��ِم��َع َغ��ٌد وال ال��زم��اِن ع��م��ِر م��ن أم��ِس ال

∗∗∗
َدَراِك ل��ل��ح��ي��اة س��ي��ٍر أق��داُر ال��ن��وى م��ن إل��ي��َك ردَّت��ن��ي لُ��ب��ن��اُن
األف��الك َص��وال��ِج وراءَ ُك��َرٌة ُف��رق��ٍة م��ن َظ��ه��ِره��ا ن��زي��َل��ي ج��َم��َع��ت
األش��راك َم��ك��ام��ِن ف��وَق ك��ال��ط��ي��ِر ف��ج��اءٍة ك��لِّ ف��وَق ع��ل��ي��ه��ا ن��م��ش��ي
ال��ذاك��ي ثَ��راك ع��ل��ى ال��رح��اِل ُم��ل��ق��ى وج��دِت��ن��ي ال��َم��زاُر ب��ال��ش��وق انَّ ول��َو

∗∗∗
بَ��رداك واس��ك��ب��ي ك��ِج��لَّ��َق ِط��ي��ِب��ي بَ��رُدون��يِّ��ه��ا وأمَّ ال��ِب��ق��اِع ِب��ن��َت
ُرب��اك ع��دِن��ه��نَّ َة ُس��دَّ أل��ف��ي��ُت وإن��م��ا ال��ن��ع��ي��م ج��نَّ��اُت ودم��ش��ُق
نَ��م��اك ث��م ال��ف��ردوُس َل��ت��ه��لَّ��ل وال��رُّب��ا ال��ج��داوُل ان��ت��م��ت ل��و ق��َس��ًم��ا
أب��اك ي��ك��ون ال ُزح��ي��ل��ُة ي��ا ِل��ْم ُع��ي��نُ��ُه وَع��ي��نُ��ِك َم��رآه َم��رآِك
َج��ن��اك ال��ب��اب��ل��يَّ ��ى ن��سَّ ه��ي��ه��اَت ب��اب��ٍل م��ن ب��ق��يَّ��ٌة ال��ُك��روُم ت��ل��ك
ِح��ي��اك أل��ذِّ إل��ى ل��ل��ن��اظ��ري��ن ِص��ب��غ��ٍة أف��تَ��َن ال��ُف��رِس ك��َوش��ِي تُ��ب��ِدي
األس��الِك م��ن ك��اف��وًرا أُوِدع��َن ال��ك��ه��رب��ا ُع��ق��وَد أو ِم��س��ٍك خ��َرزاِت
ِط��الِك م��سَّ ال��م��اءَ رأي��ُت ل��م��ا وخ��م��ِره��ا ال��ِج��ن��اِن ل��ب��ِن ف��ي ف��كَّ��رُت
ب��ذَراك وان��ق��َض��ت ب��ظ��لِّ��ك س��ل��َف��ت ع��ش��يَّ��ًة ال��زم��اِن ِه��بَ��ِة م��ن أن��َس ل��م
َج��الك ال��ك��ري��م ال��َوش��ِي ف��ي لُ��ب��ن��اُن ِج��ن��ِح��ه��ا ��ِة ِم��ن��صَّ ع��ل��ى ال��ع��روَس ُك��ن��ِت
أت��اك ��ع��اِب ال��شِّ أيِّ م��ن ال��ع��اِج ف��ي أو ال��دي��ب��اِج ف��ي ال��لَّ��ح��ُظ إل��ي��ِك ي��م��ش��ي
ف��اح��ت��َض��ن��اِك وال��ح��َرم��وَن85 ِص��نِّ��ي��َن ��ًة ِرقَّ ال��ط��ب��ي��ع��ُة ذراَع��ي��ه��ا ��ت ض��مَّ
وُح��الِك ال��ث��رى ع��ل��ى ُح��اله س��ال��ت ٌر ُم��ن��وِّ ال��س��م��اءِ ث��بَ��ِج ف��ي وال��ب��دُر
ُش��بَّ��اك وم��ن ِس��ت��ٍر م��ن ك��ال��ِغ��ي��ِد ُم��ِط��لَّ��ٌة ال��س��ح��اِب م��ن وال��ن��يِّ��راُت

زحلة. يف هضبتان 85
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ِس��م��اك ج��داُر أو ال��م��ج��رَِّة رك��ُن ش��اه��ٍق م��ن ذؤاب��ٍة ك��لَّ وك��أنَّ
َح��راك َش��ِج��يَّ وتَ��ًرا أو األي��ِك ف��ي أنَّ��ًة إال ال��ل��ي��ِل ن��واح��ي س��ك��نَ��ت
ِف��داِك ال��ب��الِد م��ن ال��س��م��اءِ ت��ح��َت خ��ري��دٍة ك��لُّ األَرِز ع��روَس ش��رًف��ا
َم��غ��ن��اك ف��ي ��ع��ِر ال��شِّ م��ل��وُك وم��ش��ى ل��واءَُه ذراِك ع��ل��ى ال��ب��ي��اُن رَك��َز
ِس��واك ب��ال��ش��م��وِس ��ُض تَ��م��خَّ أرًض��ا أرى وال ال��ش��م��وُس ال��زُّه��ُر أدب��اؤِك
ب��َم��الك ُخ��ل��ِق��ه م��ن ويَ��راُع��ه ِش��ع��ره ف��ي ِع��ل��ُم��ه أرَوَع ك��لِّ م��ن
َص��ب��اك ن��س��ي��ِم م��ن ال��ش��م��ائ��َل س��رق وربَّ��م��ا ُرب��اك ِم��ن ال��ق��ص��ائ��َد ج��م��ع
َع��ص��اك ال��ب��ي��اِن س��ح��ِر ف��ي وَع��ص��اه وال��ُع��ال ال��م��ك��ارم ف��ي ب��ب��اب��ِك «م��وس��ى»
األم��الك ب��رواي��ِة وج��م��ع��ِت��ه ال��ذُّرا ُع��ل��ي��ا ف��ي م��ن��ِك ِش��ع��ري أح��ل��ل��ِت
ِك إالَّ ق��ص��ي��دٍة ك��لَّ أن��ك��رُت إن��ن��ي ِش��ع��رَي َزح��ُل ي��ا تُ��ك��ِرم��ي إن
رَواِك وال��زم��اُن ص��اَغ��ك ال��ل��ُه وغ��ري��بُ��ُه ب��دي��ُع��ه ال��خ��ي��اُل أن��ِت

ُشهدائها وذكرى سوريا استقالل ِذكرى

ان��ت��ق��اال ل��ه��ا ن��ودُّ ال ودن��ي��ا ِزي��اال ل��ه��ا ن��ري��ُد م��ا ح��ي��اٌة
ال��ظ��الال ب��َس��ط وإن ُع��ص��ارتُ��ه س��مٌّ ال��م��وت أص��وِل ف��ي وع��ي��ٌش
ِن��م��اال ب��ن��ا ت��دبُّ ِخ��ي��َل��ت وإن س��ح��ابً��ا ب��ن��ا ت��ط��ي��ُر وأي��اٌم
وال��م��الال ال��ت��ب��رَُّم ونُ��س��ِم��ع��ه��ا وُح��بٍّ��ا ه��ًوى ال��ض��م��ي��ر ف��ي نُ��ِري��ه��ا
ِف��ع��اال ن��ق��ط��ُع��ه��ا ح��ي��ن ط��واٌل ف��ي��ه��ا ال��ل��ه��َو نُ��ج��ري ح��ي��ن ِق��ص��اٌر
َم��ج��اال ض��يَّ��ق��ه��ا ال��س��وءِ زح��اُم ول��ك��ن ب��ن��ا ال��ح��ي��اُة ت��ِض��ِق ول��م
اق��ت��ت��اال ال��م��وَت س��ابَ��ق��وا ول��ك��ن بَ��ن��ي��ه��ا ب��راح��ِت��ه��ا ت��ق��ت��ل ول��م
ج��م��اال ل��زاَدت��ه��م وإخ��الًص��ا س��ع��يً��ا ال��ن��اُس ال��ح��ي��اَة زاد ول��و

∗∗∗
ال��ك��م��اال ادَّخ��ر ال��واج��ِب أله��ِل ال��م��ع��ال��ي ق��َس��م إذ ال��ل��ه ك��أن
واش��ت��غ��اال ب��ال��ص��غ��ائ��ر ُول��وًع��ا ع��ل��ي��ه��م ت��رى ول��س��ت ا ِج��دٍّ ت��رى
ب��اال األح��ي��اءِ أن��َع��َم ول��ك��ْن ع��ي��ًش��ا األح��ي��اءِ أرَغ��َد ول��ي��س��وا
َم��ق��اال ف��أك��رُم��ه��م ق��ال��وا وإن ف��ع��ًال ال��ن��اس ف��خ��ي��ُر ف��ع��ل��وا إذا
وم��اال وأب��ن��اءً ح��رٍّا دًم��ا أع��َط��وا األوط��اُن س��أل��تْ��ه��م وإن

526



متفرقات

∗∗∗
ف��س��اال ش��ج��ٌن ب��دم��ع��ه أه��اَب ج��اٍر ع��زاءَ ال��ش��ق��ي��ِق ال��ب��ل��ِد بَ��ن��ي
غ��ال��ى ب��ال��ش��ه��داء ال��ي��وَم وأض��ح��ى ��ا ح��قٍّ ل��ألب��ط��ال ب��األم��س ق��ض��ى
ال��ق��ت��اال ك��ان أم ��ل��َم ال��سِّ أك��ان ع��ب��ق��ريٍّ ج��ه��ٍد ك��لَّ يُ��ع��ظِّ��م
آال ال��ب��ي��ُت ي��ك��ون م��ا ك��أرح��ِم ال��رزاي��ا دَه��ت إذا ِزل��ن��ا وم��ا
وال��َف��ع��اال ال��ص��ن��ي��ع��َة أن��س��ى وال ح��س��وٍد م��ن اإلس��اءَة أن��س��ى وق��د
ت��وال��ى وق��د ال��م��ش��رَق��ي��ن ووف��َد ت��ج��لَّ��ى وق��د ال��ِم��ه��رج��اَن ذك��رُت
تُ��ع��ال��ى ال س��م��اءً ُج��ِل��يَ��ت وق��د ال��ق��واف��ي أع��راِس ب��ي��َن وداِري
خ��ي��اال ت��ح��س��بُ��ه األح��راِر م��ن ِن��ض��ٌو إل��يَّ ال��زح��اِم ف��ي ت��س��لَّ��َل
وال��س��ؤاال ال��ت��ح��ي��َة وب��لَّ��َغ��ن��ي وه��نً��ا أل��مَّ ال��ص��اب��ري��ن رس��وُل
ج��الال ل��ه راح��ت��اي ��ت أح��سَّ ك��ت��ابً��ا ف��ن��اول��ن��ي م��نِّ��ي دن��ا
ال��غ��زاال ال��ِم��س��ِك ف��ي األص��ُل وك��ان ِم��س��ًك��ا ع��ل��ي��ه األس��وِد دَم وج��دُت
ت��ت��ال��ى َرقٍّ ع��ل��ى ح��وام��ي��ٌم ف��ي��ه األب��ط��اِل أس��ام��َي ك��أنَّ
وال��نِّ��ص��اال األِس��نَّ��َة وغ��نَّ��وه��ا رتَّ��ل��وه��ا ق��د ق��ص��ائ��دي رواُة
ِن��ق��اال ل��ه��م ال��خ��ي��ام ف��ي ف��ك��ان��ت إل��ي��ه��ا ان��ت��ق��ل��وا ال��ق��ن��ا رَك��زوا إذا

∗∗∗
ال��نِّ��زاال ب��ه ت��ط��ل��ب��ون خ��رج��تُ��م ك��ي��وٍم ال��ت��ِئ��م��وا س��وريَّ��َة بَ��ن��ي
ال��ِوص��اال أذاَق��تْ��ن��ا ه��ل وع��ن��ك��م ع��نَّ��ا ال��زه��راءَ ال��ح��ري��َة س��لُ��وا
وال��ِم��ط��اال ال��َم��واع��ِد ع��راق��ي��َب إال ال��ي��وَم ِك��الن��ا ِن��ْل��ن��ا وه��ل
وال��دِّغ��اال ال��س��ب��اس��َب ص��بَ��َغ دًم��ا ف��م��ه��رتُ��م��وه��ا م��ه��َره��ا ع��رف��تُ��م
وال��ِح��ج��اال ال��ش��ري��ف��َة ه��واِدَج��ه��ا خ��ض��ب��تُ��م ح��ت��ى دون��ه��ا وُق��م��ت��م
وب��اال ك��ان��ت ق��د ال��ح��رُب ي��ق��ول ج��ب��انً��ا م��ف��ت��ونً��ا ال��ن��اس ف��ي دع��وا
ال��ض��الال رِك��ب��وا ق��ائ��ًال ف��ت��س��م��ع ق��وٌم ب��ال��روِح ��ه��م ح��قَّ أي��ط��ل��ب
ب��ال��ك��س��ال��ى ��ع يُ��رقَّ ال ��ا وص��فٍّ ف��ي��ه ص��دَع ال ح��ائ��ًط��ا وُك��ون��وا
واتِّ��ك��اال ع��ج��ًزا ال��س��ل��ُم ف��ل��ي��س ا ك��دٍّ ��ل��م ال��سِّ ظ��الِل ف��ي وع��ي��ش��وا
وآال ن��ص��ًح��ا ل��ك��م وخ��ي��ُره��م��ا َم��رًم��ى ال��ي��وم��ي��ِن أب��َع��ُد ول��ك��ْن
ح��الال آون��ٍة ك��لَّ ال��دُم وال ي��وٍم ك��لِّ َم��رك��َب ال��ح��رُب ول��ي��س
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∗∗∗
ال��رم��اال رِك��َب ِج��لَّ��ٍق ب��ظ��اه��ِر ق��ب��ٍر ج��داَر ح��ي��ي��ُت م��ا س��أذُك��ر
��ب��اال ال��شِّ األس��ِد َم��ص��رَع يُ��ذكِّ��ر «م��ي��س��ل��وٌن» أق��ام��ت م��ا ُم��ق��ي��ٌم
ال��ثَّ��ك��ال��ى إل��ى ال��ق��ب��وُر تُ��وح��ي ك��م��ا ش��ج��ان��ي ب��م��ا إل��يَّ أْوَح��ى ل��ق��د
ال��نِّ��ب��اال ل��ِق��َي س��يِّ��ٍد وأوُل ف��ي��ه ال��ع��َظ��م��اِت ع��ظ��م��ُة ت��غ��يَّ��َب
ِم��ث��اال ن��ص��ب��وا أو اإلخ��الص م��ن َم��ن��اًرا رف��ع��وا بُ��ن��اتَ��ه ك��أن
ذُب��اال ل��ه ال��ع��اص��ف��اُت تَ��ه��اُب ال��ص��ح��ارى ثَ��ب��ِج ف��ي ال��ح��قِّ س��راُج
ال��ِخ��الال ج��وان��ب��ه م��ن وتَ��ن��ش��ُق ث��راه ف��ي ال��ع��ق��ي��دِة ن��وَر ت��رى
اخ��ت��ي��اال ال��ظ��ف��ِر َم��ط��ارَف ت��ج��رُّ ف��رن��س��ا م��ن ف��ي��ال��ُق وم��َش��ت م��ش��ى
ِث��ق��اال أس��ل��ح��ًة األرِض ووج��َه ِخ��ف��اًف��ا أس��ل��ح��ًة ال��ج��وَّ م��ألَن
��م��اال ال��شِّ وال ال��ج��ن��وَب ح��ف��َل ف��م��ا ن��اًرا ع��ل��ي��ه ال��ري��اَح وأرس��ل��َن
ال��ِج��ب��اال أرَج��َل��ت ال��ن��ي��راِن م��ن ه��ب��وٍب ف��ي ��ل ت��رجَّ ه��ل س��لُ��وه
زاال ال��ش��م��س ق��رُص زال ��ا ف��ل��مَّ ويَ��ل��ق��ى يُ��ل��ِق��ي ن��ه��اَره أق��اَم
��ك��اال ال��شِّ وال ��ك��ي��َم ال��شَّ ت��رى ول��س��َت ال��م��ن��اي��ا ق��ي��َد ب��ه ت��رى وط��اح
ص��اال وح��ي��ُث ج��اَل ح��ي��ُث وُغ��يِّ��ب وال��ع��وال��ي ب��ال��ص��وارِم ��ن ف��ُك��فِّ
واب��ت��ه��اال أزي��ًزا ل��ه��ا س��ِم��ع��َت تَ��ت��رى األج��ي��اُل ب��ه م��رَّت إذا
ه��الال س��رائ��ره��م ف��ي وح��لَّ��ق ص��ل��ي��بً��ا ض��م��ائ��ره��م ف��ي تَ��ع��لَّ��ق

مرص نهضة تمثال

وأم��ث��اَل��ه��ا ال��ق��واف��ي ع��ي��وَن وت��م��ث��ال��ه��ا ُح��اله��ا ج��ع��ل��ُت
أذي��ال��ه��ا ال��ن��ج��م ع��ل��ى ت��ج��رُّ ال��خ��ي��اِل س��م��اءِ ف��ي وأرس��ل��تُ��ه��ا
وَس��ل��س��ال��ه��ا َج��ن��اه��ا تَ��غ��ذَّى ال��ِب��ط��اِح ه��ذي َل��غ��رِّي��ُد وإن��ي
ق��ال��ه��ا م��ع��لَّ��ق��ٍة وك��لَّ أش��ع��اِرِه ك��ع��ب��َة ِم��ص��َر ت��رى
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وأح��ج��ال��ه��ا87 ال��ع��روِس ِح��ج��اَل86 ال��ق��ص��ي��ِد ب��ي��وِت ب��ي��َن وت��ل��م��ُح
إج��الل��ه��ا ال��م��دائ��َح وولَّ��ى ح��بِّ��ه��ا إل��ى ال��ن��س��ي��َب أداَر
ح��ال��ه��ا ال��بُ��ك��ى ب��ِم��ث��ِل وغ��نَّ��ى ال��ع��ب��ق��ريِّ ب��غ��اب��ِره��ا أَرنَّ
أط��ف��ال��ه��ا ال��ب��أس ع��ل��ى يَ��روُض ِش��ع��ِرِه ف��ي ال��وق��ائ��َع ويَ��روي
آل��ه��ا ل��َم��ح��وا ل��و ض��رَّ ف��م��ا ال��س��ي��وِف م��اءَ ب��ع��ُد ل��َم��ح��وا وم��ا

∗∗∗
آم��ال��ه��ا م��ص��َر ع��ل��ى أف��اءَ ب��َش��ن��َس م��ن ال��ض��ح��ى ظ��ل��ي��ِل وي��وٍم
وإخ��ض��ال��ه��ا88 ال��ح��واش��ي رف��ي��َف ال��زم��اِن ش��ب��اِب ع��ن ظ��لُّ��ه رَوى
ب��ال��ه��ا ��ب��ا ال��صِّ ِذك��ُر وي��غ��م��ُر ال��ع��ص��وَر تُ��ِع��ي��ُد ف��ي��ه م��ص��ُر م��َش��ت
وآص��ال��ه��ا ال��خ��وال��ي ُض��ح��اه��ا ال��ع��ظ��ي��ِم ال��ِم��ه��رج��اِن ف��ي وتَ��ع��رُض

∗∗∗
ُم��خ��ت��ال��ه��ا ال��م��واك��ِب َس��ِن��يَّ ال��َج��الِل ج��مَّ «رم��س��ي��ُس» وأق��ب��َل
اس��ت��ال��ه��ا89 وال ِك��ب��ًرا اخ��ت��ال وال األم��وِر ب��ُش��ورى إال داَن وم��ا
وأرس��ال��ه��ا ال��ب��الِد ُوج��وَه ��ب��اِح ال��صَّ ِم��ث��ِل ب��أب��ل��َج ف��ح��يَّ��ا
أس��دال��ه��ا ال��ف��نِّ ع��ن ف��ش��قَّ ال��ق��روِن ظ��ل��م��اِت إل��ى وأْوَم��ا

∗∗∗
أط��الل��ه��ا «ِط��ي��ب��َة» ويُ��ن��ِب��ئُ األق��ص��ريَّ «ال��ك��رن��َك» يُ��ب��ِل��ُغ ف��م��ن
وأق��ي��ال��ه��ا ال��دي��اِر م��ل��وَك ال��م��ل��وِك ِب��وادي ثَ��م ويُ��س��ِم��ع
أح��وال��ه��ا نُ��ح��ِص ل��م ه��ن��ال��ك ال��دُّم��ى ف��ي م��خ��لَّ��دٍة وك��لَّ
ازدال��ه��ا ف��م��ا ال��زم��اُن أل��حَّ دي��ب��اج��ٌة ال��َوح��ِي م��ن ع��ل��ي��ه��ا
أوص��ال��ه��ا تُ��ح��رِّك ب��روٍح ت��ت��ص��ل ل��م ه��ي وإن ت��ك��اد

العروس. بيت وهي حجلة، جمع الحجال: 86
الخالخيل. األحجال: 87
ابتل. اليشء: أخضل 88

باإلله. تشبَّه أي استأَلَه؛ أصله استالها: 89
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ل��ه��ا أوح��ى ال��ن��ف��َس خ��اَل��َط إذا ال��ج��م��ي��ُل ال��ص��ري��ُح إال ال��ف��نُّ وم��ا
إج��م��ال��ه��ا أوَل��ت��ه ه��ي إذا ال��ع��ق��وِل ج��م��اُل إال ه��و وم��ا

∗∗∗
َم��ثَّ��ال��ه��ا األرُض وأخ��رَج��ت ال��ف��ن��وِن ع��ه��َد ال��ل��ُه ب��ع��َث ل��ق��د
ِس��رب��ال��ه��ا تُ��ل��م��ِل��ُم ف��ت��اًة ��ف��اَة ال��صَّ س��وَّى ك��ي��ف ن��رى ت��ع��اَل��وا
بَ��ل��ب��ال��ه��ا ه��اَج ُم��ق��َع��ٍد إل��ى ءوِم ال��رَّ م��ْش��َي ال��ه��ول أب��ي م��ن دنَ��ت
وأط��وال��ه��ا ال��ل��ي��ال��ي ُع��روَض ال��ك��رى س��َك��رات ف��ي ج��اب وق��د
أث��ق��ال��ه��ا األرض ع��ل��ى وأْرَس��ى أرواَق��ُه90 ال��رم��ل ع��ل��ى وأل��ق��ى
��ال��ه��ا ورمَّ ال��ع��ص��وِر َس��ط��ي��َح91 ال��رِّم��اِل ف��ي إلط��راق��ه يُ��خ��اُل
ق��ال��ه��ا وَع��ى ال��ج��م��اَد ك��أن ال��ج��م��اُد ف��َه��مَّ ت��ح��رَّْك ف��ق��ال��ت
وس��يَّ��ال��ه��ا ال��ح��ي��اِة ُش��ع��اَع ت��ج��ال��ي��ِدِه ف��ي س��ك��بَ��ت ف��ه��ل
أش��ب��ال��ه��ا ال��ِغ��ي��ِل م��ن ��ت ول��مَّ ك��ال��لَّ��ب��اِة92 غ��ض��بَ��ت إذ أت��ذُك��ُر
وأه��وال��ه��ا ال��خ��ط��وَب ف��خ��اض��وا ال��خ��ط��وِب ِغ��م��اِر ف��ي ب��ه��م وأل��ق��ت
ِزل��زال��ه��ا األرُض وُزل��ِزل��ِت ال��ري��اِح ُج��ن��وُن ف��ُج��نَّ وث��اروا
وأش��غ��ال��ه��ا ال��ش��ع��وِب ح��دي��َث ش��ي��َخ��ه��م ��ُس��ه��م ت��ل��مُّ وب��ات
ِرئ��ب��ال��ه��ا األْس��ِر م��ن ف��ردَّت ك��اف��َح��ت غ��اب��ًة رأى ذا وم��ن
أع��زال��ه��ا ال��ح��قُّ س��لَّ��ح إذا ال��ش��ع��وِب ب��أُس ك��ان م��ا وأه��يَ��ُب

∗∗∗
أب��ط��ال��ه��ا َج��دُّك ت��ق��دَّم ن��ه��ض��ٍة ع��ن ��ت��َر ال��سِّ اْرَف��ع «ف��ؤاُد»
أن��س��ال��ه��ا93 ون��بَّ��ه ن��م��اه��ا ال��ب��الُد تَ��ِل��ْده ل��م ام��رٍئ وُربَّ
ن��ال��ه��ا م��ن ِم��ل��ُك ول��ك��ن��ه��ا ال��ب��ح��وِر ِم��ل��َك ال��آلل��ئ ول��ي��س

خيمته. ورضب به نزل باملكان: أرواقه ألقى يقال 90

زمانة. أو لضعف القيام البطيء أيًضا: والسطيح العرب، كهان من لكاهن اسم سطيح: 91

اللبؤة. يف لغة اللباة: 92
نسل. جمع أنسال: 93
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أج��ي��ال��ه��ا م��ص��ُر ع��َرَض��ت إذا ج��ي��ِل��ِه وال « «ع��ل��يٍّ ک وم��ا
أم��ث��ال��ه��ا «ال��ن��ي��ُل» ي��ش��ه��د ل��م ـ��ِة األِس��نَّ��ـ ب��ن��اِت م��ن دول��ًة ب��نَ��وا
َق��س��ط��ال��ه��ا94 ال��بَ��رُّ ل��ِب��َس ل��ق��د أس��ط��ولُ��ه��ا ال��ب��ح��َر ج��لَّ��ل ل��ئ��ن
إق��ب��ال��ه��ا ال��ده��ُر س��اَل��َم ل��و ِة ال��ح��ض��اَر ف��دن��ي��ا أب��وَك ف��أم��ا
«ُص��وم��ال��ه��ا» ال��ت��اِج ف��ي وركَّ��ب ت��اَج��ُه «أف��ري��ق��ي��ا» ت��خ��يَّ��ر
ِم��ن��وال��ه��ا ال��خ��ي��ر ف��ي وي��ف��ُض��ل��َن ال��ُغ��ي��وُث « ال��ُم��ِع��زِّ «اب��ن ي��ا رك��ابُ��ك
وأف��ض��ال��ه��ا ال��س��م��اءِ ِرك��اَب ��ي��ن��ه��ا ن��سَّ األرض ف��ي ِس��رَن إذا
وإم��ح��ال��ه��ا ال��ع��ق��وِل ُج��دوَب ش��َف��ي��َت إال ال��ق��ص��َر ت��ب��رح َف��ل��م
وش��ي��م��ال��ه��ا ال��ج��دوِد ي��م��ي��َن س��اع��َدي��َك ف��ي ال��ل��ُه ركَّ��ب ل��ق��د
أق��ف��ال��ه��ا ��رِق ل��ل��شَّ وت��ف��ت��ُح ال��ع��ل��وِم ُص��روَح وتَ��ب��ن��ي ت��خ��طُّ

الحمراء الحرية

نوفمرب.) ١٣ بيوم احتفال يف (قيلت

ت��ت��ك��ل��ِم ل��م ال��ش��ه��داءِ م��ن ُم��َه��ٌج ال��دِم ي��وم أو ال��ح��ق ِم��ه��رج��اِن ف��ي
م��ح��رَِّم ه��الِل ع��ل��ى ال��ح��س��ي��ِن ك��دِم دم��ائ��ه��ا ن��وُر ه��ات��وَر ع��ل��ى ي��ب��دو
ال��ف��ِم ُم��ب��ت��ِس��ُم األع��ط��اِف ُم��ت��م��اي��ُل ن��ه��اِرِه ك��ص��دِر ب��ه��ا ال��ج��ه��اِد ي��وُم
ال��َم��وس��ِم س��م��اءِ ف��ي ال��م��الئ��ِك ُزْه��ُر ك��أن��ه��ا ف��ي��ه ال��ب��ي��َت ت��ح��جُّ ط��ل��َع��ت
واألن��ج��ِم ق��ب��وُره��ا ال��س��ح��اِب ب��ي��َن وإن��م��ا ال��س��م��اءِ م��ن تُ��ِط��لُّ ال ِل��َم
ال��ُم��ظ��ِل��ِم ال��ُم��ض��يءِ ب��ال��ب��ي��ت ح��لَّ م��ا وراَع��ه��ا ال��غ��ائ��ب��ون ش��َج��اه��ا ول��ق��د
م��أت��م ج��وان��ِب ع��ل��ى أُق��ي��َم ُغ��رًس��ا وج��دتَ��ه��ا ال��ح��ي��اة إل��ى ن��ظ��رَت وإذا
ك��ال��بَ��ل��س��م ُج��رَح��ه��ا ��د تُ��رقِّ س��ل��وى م��ن ال��ح��م��راءِ ل��ل��ح��ري��ِة ب��د ال
األيِّ��م وث��غ��َر ال��ثَّ��ك��ل��ى ف��َم ي��ع��ل��و ك��م��ا أِس��رَّتَ��ه��ا ي��ع��ل��و ��ٍم وت��ب��سُّ
يُ��ن��َظ��ِم ل��م م��ا ل��ألج��ي��اِل َل��ن��ظ��م��ُت ن��ه��اَره ش��ه��دُت ل��و ال��ب��ط��ول��ة ي��وُم
ال��ُم��ل��َه��ِم ال��ع��ب��ق��ريِّ ال��خ��ي��اِل ب��اَع ج��م��الُ��ه��ا وف��ات ح��ق��ي��ق��تُ��ه ُغ��ِب��نَ��ت

الحرب. غبار القسطال: 94
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ج��ه��ن��ِم ع��ذاِب م��ن ح��اٌل وال��ن��ف��ُي ع��ق��ب��اتُ��ُه أو ال��نَّ��ف��ي ع��وادي ل��وال
ال��ُم��س��ت��س��ِل��ِم ص��ورَة ف��ي��ه��ا م��ثَّ��ل��ُت ص��ورًة ال��ح��وادِث أل��واَن َل��ج��َم��ع��ُت
يَ��ك��ظ��ِم ل��م ُم��ت��غ��يِّ��ًظ��ا وح��ك��ي��تُ��ه غ��ي��ِظ��ِه ك��اِظ��َم ال��ن��ي��َل ف��ي��ه��ا وح��ك��ي��ُت
وُم��ع��لِّ��م ��ٍف ب��ُم��ث��قَّ وط��ن��يَّ��ٌة ف��غ��ام��َرت ال��ِغ��م��ار إل��ى ال��ب��الَد دَع��ت
تَ��ح��ت��م��ي ال ج��اللُ��ه ج��لَّ ب��ِس��واه وأق��س��َم��ت ال��ع��ت��ي��د ال��ح��ام��ي ع��ل��ى ث��ارت
أس��ُه��م ث��الث��َة ل��نُ��ص��رتِ��ه��ا ي��ُده وت��خ��يَّ��َرت ربُّ��ه��ا ال��ك��ن��ان��َة ن��ث��ر
ال��ُم��ع��َل��ِم ال��َك��ِم��يِّ يُ��م��ن��ى ف��ي ك��ال��س��ي��ِف ب��ي��م��ي��ن��ه ��ه ح��قُّ أع��زَل ك��لِّ م��ن
ُم��ح��ِج��ِم ق��ي��ص��َر ب��ك��لِّ ال��ِب��ح��اِر َم��ِل��َك أظ��ف��َرت ق��د س��اع��ٍة ف��ي يُ��ح��ِج��م��وا ل��م
��لَّ��ِم ال��سُّ دون وال��س��ل��ط��اُن وال��ب��أُس ق��ص��ِرِه ب��ُس��لَّ��ِم َم��ط��يَّ��ه��ُم وق��ف��وا
ت��ق��دَّم��ي ال��ف��ت��اِة م��ص��َر إل��ى أوَح��وا ب��لَّ��غ��وا م��ا إذا ح��ت��ى وت��ق��دَّم��وا
��ي��غ��ِم ال��ضَّ ِع��رُق وه��اَج ال��لَّ��ب��اِة ل��ب��ُن ب��ه��ا َغ��ال ��ب��وُل ال��شُّ ال��غ��اِب م��ن س��ال��ت
ب��ال��دِم أدي��َم��َك ص��بَ��َغ��ت ح��ري��ٌة ج��م��اِل��ه��ا ل��وَن ك��َس��ت��َك ال��ن��ض��اِل ي��وَم
��ِم ال��ُم��ت��ج��هِّ وج��ِه��َك أِس��رَُّة ض��ِح��َك��ت وأص��ب��َح��ت ال��زم��اِن ُغ��َرِر م��ن أص��ب��ح��َت
تَ��ي��تَ��ِم ل��م ال��ِح��م��ى «س��ع��ِد» م��ن ل��ي��َت ي��ا َروع��ًة أع��ظ��َم ف��ك��ن��َت ي��ِت��م��َت ول��ق��د
بُ��ن��وَِّم ال��ع��ري��ِن ع��ن ��ب��وُل ال��شُّ ل��ي��س ج��ف��ونِ��ِه ِم��لءَ األش��ب��اِل أب��و ِل��يَ��نَ��م

العبقري: الجرَّاح إبراهيم بك عيل الدكتور تكريم يف وقال

وب��ي��ان��ا ع��ل��ًم��ا ��َة ال��ق��مَّ وُخ��ذوا م��ك��ان��ا ال��ش��م��س ن��اص��ي��َة اب��ت��غ��وا
ال��رِّه��ان��ا ي��ش��َه��دَن ال��خ��ي��ِل ك��لُّ ل��ي��س ال��َم��دى ب��ال��ع��ب��ق��ري��اِت واط��ل��بُ��وا
وِع��ي��ان��ا م��ع��نً��ى ال��ِم��ض��م��اَر ت��م��ألُ نُ��ُج��بً��ا س��اب��ق��اٍت اب��ع��ث��وه��ا
ف��ِع��ن��ان��ا ِع��ن��انً��ا ال��م��ج��َد وخ��ذوا َص��ه��وتِ��ه��ا م��ن ل��ل��ع��زِّ وثِ��بُ��وا
َش��ن��آن��ا أو ح��س��ًدا أي��اٍد م��ن ق��لَّ��َدت م��ا ع��ل��ى تُ��ِث��ي��بُ��وه��ا ال

∗∗∗
اخ��ت��زان��ا وب��ال��ش��ح��ِم ب��ال��ل��ح��ِم يُ��ْع��َن ل��م ال��ح��يِّ أُس��اِة م��ن وض��ئ��ي��ٍل
ِده��ان��ا ال��ش��م��َس ارت��دى ص��ح��راءَ ِن��ض��َو ت��ح��س��ب��ه ُس��ف��ع��ٍة ف��ي ض��ام��ٍر
َزع��ف��ران��ا ي��داه تَ��نْ��دى ت��َزل ل��م «ِط��ي��ب��ٍة» م��ن آي��بً��ا ط��ب��ي��بً��ا أو
دَوران��ا م��ن��ه��ا أع��ظ��ُم واس��ُم��ه ج��س��َم��ُه ع��ل��ي��ه األرُض تُ��ن��ِك��ر
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��ول��ج��ان��ا ال��صَّ ي��َدي��ه م��ن ��ى وتَ��ل��قَّ «أم��ح��وت��ٍب» م��ن ال��ط��بِّ ع��رَش ن��ال
ِه��ج��ان��ا ح��واريٍّ��ا إال ي��ِل��د ل��م ُم��ْس��ت��أِل��ٍه م��ن ألم��ح��وت��َب ي��ا
واف��ت��ت��ان��ا اغ��ت��راًرا ال��ن��ف��َس يُ��رِه��ق ول��م يُ��ْزَه ل��م ل��ل��ه خ��اش��ًع��ا
ال��ح��ي��وان��ا وج��سَّ ال��م��وَت ق��لَّ��َب ك��لَّ��م��ا ل��م��ًس��ا ال��ق��درَة ي��ل��ِم��ُس
ش��ان��ا ال��ل��ُه ج��لَّ ال��ع��ل��َم إال ك��ان ل��م��ا ب��م��ص��ب��اٍح ال��ل��ُه يُ��رى ل��و
ال��دِّن��ان��ا ��رَب ال��شِّ أن��َس��ِت وس��ج��اي��ا ال��رُّب��ا زْه��َر ل��ف��تَ��ت خ��الٍل ف��ي
ال��س��رط��ان��ا ال��ح��س��وِد ج��ن��ِب م��ن َس��لَّ ح��اِس��ُدُه ُم��وَج��ًع��ا أت��اه ل��و
ال��ِك��ن��ان��ا ال��داءِ ُم��س��ت��ِت��ِر ع��ن ش��قَّ وَم��ن «ال��ق��ص��ر» ف��ي ع��لَّ��م َم��ن خ��ي��ُر
خ��ان��ا اس��تُ��ع��م��ل إذا َرثٌّ ُس��لَّ��ٌم ن��اق��ًص��ا ت��راه ت��ع��ل��ي��ٍم ك��لُّ
ال��دخ��ان��ا ح��طَّ م��ا ال��رِّف��ع��ة وم��ن َدَرٍج م��ن ُم��س��ت��ح��َدٌث َدَرٌك

∗∗∗
بَ��ن��ان��ا وال��رَّت��ِق ل��ل��ف��ت��ِق ُخ��ل��َق��ت ي��ًدا « «ال��س��ي��وط��يِّ ل َع��ِدْم��ن��ا ال
��ن��ان��ا ال��سِّ ال��ن��ص��ر إل��ى ال��رُّم��ُح ص��رَف ك��م��ا ل��ل��بُ��رءِ ال��ِم��ش��رَط تَ��ص��رُف
واف��ت��ن��ان��ا اج��ت��ه��اًدا ال��بُ��رءِ ط��ل��ِب ف��ي ال��م��ب��س��وِط ك��األج��ِل َم��دَّه��ا
وال��لِّ��ي��ان��ا ع��ل��ي��ه��ا ال��رف��َق أخ��ذ م��ح��س��نً��ا ف��ي��ه��ا ال��ف��والذَ ت��ج��د
ال��ط��ي��ران��ا ع��اد ال��ط��ي��ِر ب��ذب��ي��ِح ل��ه��ا ج��ئ��َت ل��و «إب��راه��ي��َم» ي��ُد
وِك��ي��ان��ا ب��ق��اءً خ��اط��ت إن��م��ا ك��ف��نً��ا ي��وًم��ا ل��ل��ن��اس تَ��ِخ��ْط ل��م
ال��ح��زان��ى يُ��ش��ف��ى أو ال��ده��ر ِج��راِح م��ن ب��ه��ا ال��َج��رح��ى ذوو يُ��ؤس��ى ول��ق��د
وِط��ع��ان��ا ض��ربً��ا ال��م��وِت ك��ف��اِح ف��ي ِم��ش��رط��ه��ا ع��ل��ى ال��ج��ي��ُل ن��بَ��َغ
ف��اس��ت��ع��ان��ا ع��ونً��ا ال��ت��ن��وي��ُم وَج��َد م��ا ال��ط��بِّ ن��ض��وِج ق��ب��َل أت��ت ل��و

∗∗∗
ف��آن��ا آنً��ا ُم��ل��ِك��ه ن��واح��ي ف��ي ب��ه ال��ل��ُه ي��ب��ع��ُث ِط��راًزا ي��ا
ورع��ان��ا وغ��ي��وثً��ا ون��ج��وًم��ا أل��وي��ًة ُخ��ِل��ق��وا رج��اٍل م��ن
ال��لِّ��دان��ا ��م��َر وال��سُّ ال��ه��ن��ِد ط��بَ��ع��اِت ي��ق��رب��وا ل��م وإن ال��ن��اِس ق��ادُة
ال��لِّ��ب��ان��ا ك��ال��ط��ف��ل األج��ي��اُل ن��ِس��َي وإن ف��ال��ج��ي��ِل ال��ج��ي��ِل وغ��ذاءُ
َع��وان��ا ال��ج��ه��ل ع��ل��ى ش��نُّ��وه��ا م��ن��ذ ح��ربُ��ه��م ك��ان��ت األب��ط��اُل وُه��ُم

∗∗∗
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أع��ان��ا ال��خ��ي��ر ع��ل��ى ال��خ��ي��ِر ح��اض��ُر أٌخ ال��دن��ي��ا ف��ي وال��ذخ��ُر أخ��ي ي��ا
وِص��ي��ان��ا ادِّك��اًرا آل��وه��ا ل��س��ُت ي��ٌد ع��ن��دي أو اب��ن��ي ع��ن��َد ل��ك
ال��ح��س��ان��ا ال��ش��ك��َر ِح��رَزه��ا ف��ج��ع��ْل��ن��ا م��وق��ًع��ا وم��ن��ه م��نِّ��ي ح��ُس��نَ��ت
اق��ت��ران��ا ب��ال��ش��ك��ر ��ن��ِع ال��صُّ ك��ج��م��ي��ِل أِج��ْد ل��م ف��إن��ي أن��َت ت��رى ه��ل
َه��وان��ا ه��ان��ت ش��اك��ٍر م��ن وخ��َل��ت خ��يِّ��ٍر م��ن خ��َل��ت ال��دن��ي��ا وإذا
واح��ت��ض��ان��ا ِرف��ًق��ا األل��ط��اِف ك��يَ��ِد ي��ٍد ف��ي «ُح��س��ي��نً��ا» ال��ل��ُه دف��ع
وَح��ن��ان��ا ِح��ذاًرا ِزدُت م��ا م��ن��ه ل��م��َس��ت ق��د ال��ذي ت��ن��اَول��ُت ل��و
ك��ان��ا ك��ي��ف ب��ُج��رح��ي أُن��بِّ��ي��ه ال أبً��ا ي��ا ب��ق��ل��ب��ي ك��ان ُج��رُح��ه
ل��س��ان��ا ب��ال��ش��ك��ر ل��ك وارت��ه��نَّ��ا م��ًع��ا ف��ُع��وِف��ي��ن��ا ال��ل��ُه ل��ط��َف

تكريمه مؤتمر افتتاح حفلة يف امللكية األوبرا دار يف أُلقيَت التي القصيدة وهي وقال
فيها: انعقد الذي

زم��اِن��ْه وِط��ي��ِب وب��أن��واِره ري��ع��اِن��ْه ف��ي ب��ال��رب��ي��ع م��رح��بً��ا
ِم��ه��رج��اِن��ْه ف��ي ال��زم��اُن وش��بَّ َر آذا م��واِك��ب ف��ي األرُض َرفَّ��ت
بُ��س��ت��ان��ه ف��ي األم��ي��ِر م��ْش��َي ف��ي��ه ي��م��ش��ي ال��ِب��ش��ِر ض��اِح��َك ال��س��ه��َل ن��زل
ِج��ن��ان��ه وَع��رُض أن��ه��اِره ط��وُل ووْش��يً��ا ِب��راح��تَ��ي��ِه َح��ْل��يً��ا ع��اد
ط��ي��ل��س��ان��ه م��ن األدي��ُم ف��ط��اَب ِض األر ُط��َرَر ط��ي��ل��س��اِن��ه ف��ي ل��فَّ
ب��ُج��م��ان��ه ال��رُّب��ا ف��ي ال��م��اءَ ��ل ف��صَّ ُم��ب��ي��ٌن ال��ع��ي��وِن ِف��ت��ن��ُة س��اح��ٌر
أل��وان��ه ف��ي ع��ل��ي��ه وأْربَ��ى ـ��ِف ال��طَّ��ي��ـ ع��ل��ى زاد ال��خ��ي��اِل ع��ب��ق��ريُّ
بَ��ن��ان��ه وس��ح��ُر وِم��ن��ق��اُش��ه ـ��ُل رف��ائ��ي��ـ م��ن��ه��ا أي��ن ال��ل��ه ِص��ب��غ��ُة
ب��ان��ه غ��ص��ُن أي��ِك��ه ط��ي��َر وت��ال ون��س��ي��ًم��ا ج��دوًال ال��روُض رنَّ��م
ِوج��دان��ه ف��ي ال��طَّ��روِب ك��ت��غ��نِّ��ي َه��م��ًس��ا ال��ري��اح��ي��ُن ال��رُّب��ا ف��ي وش��َدت
ِق��ي��ان��ه ش��تَّ��ى ل��ل��غ��ن��اءِ أُلِّ��َف��ت ك��ُع��رٍس ب��ل��ح��ٍن ري��ح��ان��ٍة ك��لُّ
أل��ح��ان��ه أو ال��رب��ي��ع م��ع��ان��ي م��ن ش��تَّ��ى واألرِض ال��س��م��اءِ ف��ي ن��َغ��ٌم
أف��ن��ان��ه ع��ل��ى اس��ت��وى م��ا إذا ـ��ِر ��ع��ـ ال��شِّ زَه��ر م��ن ال��رب��ي��ِع ن��وُر أي��ن
إبَّ��ان��ه ف��ي ت��ِج��ْده ت��ل��ت��م��ْس��ُه م��ه��م��ا وال��ب��ش��اش��ِة ال��ُح��س��ِن َس��رم��ُد
أوان��ه ب��ع��َد ال��ق��ري��ِض وج��م��اُل ش��يءٍ ك��لُّ أواِن��ه ف��ي َح��س��ٌن
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ُخ��ل��ج��ان��ه ع��ل��ى وُك��رس��يُّ��ه ـ��ِد ال��ُخ��ل��ـ َرب��وِة ع��ل��ى ِظ��لُّ��ه َم��َل��ٌك
َص��ول��ج��ان��ه ع��ل��ى ��ت��ا ف��ال��ت��فَّ ـ��م��ِة وال��ح��ك��ـ ب��ال��ح��ق��ي��ق��ِة ال��ل��ُه أم��َر
ش��ي��ط��ان��ه ُخ��ط��ا أو ��ع��ر ال��شِّ ب��ُه��َدى إال ال��ح��قِّ إل��ى ��ٌة أُمَّ ت��ثُ��ر ل��م
ج��ب��ان��ه ف��ي أو ال��ف��ؤاد ش��ج��اِع ف��ي م��ن��ه أوَق��َع ال��ن��ح��اِس َع��رُف ل��ي��س

∗∗∗
ب��أم��ان��ه ع��رَش��ه ال��ل��ُه ظ��لَّ��ل «ف��ؤاٍد» م��ن ع��ن��اي��ٌة ظ��لَّ��َل��ت��ن��ي
ش��اِن��ْه َم��رج��وِّ وي��وَم ط��ف��ًال روَق» «ال��ف��ا ل��ه اإلل��ُه رَع��ى ورع��ان��ي
س��ودان��ه م��ن َم��ن��ب��َع��ي��ِه إل��ى ب��ال��ش��طِّ َم��ص��بَّ��ي��ِه م��ن ال��ن��ي��ِل َم��ِل��ُك
«بَ��رل��م��ان��ه» م��ن ب��ال��ه��ال��تَ��ي��ِن ُح��فَّ ال��ُم��ت��ج��لِّ��ي ب��دُره ال��ُم��ل��ك ف��ي ه��و
س��ل��ط��ان��ه م��ن ال��ج��الِل ع��زِّ ف��وَق ع��زٍّا ب��ال��ن��ي��اب��ِة ال��ل��ُه زاده

∗∗∗
م��ي��زان��ه ف��ي األم��وِر وِق��واُم «س��ع��ٍد» أم��ان��ِة ف��ي ال��ح��ق م��ن��ب��ُر
وِرع��ان��ه95 ِب��ط��اح��ه م��ن ��ه رجَّ «س��ع��ٍد» ِم��ث��َل داع��يً��ا ال��ش��رُق ي��َر ل��م
أدي��ان��ه ف��ي ال��دخ��وُل ك��ان ك��ي��ف ف��ي��ه ال��ن��اِس ع��ق��ي��دُة ذكَّ��َرت��ه96
ُع��ن��ف��وان��ه ف��ي ك��ال��ش��ب��اِب س��َري��ا وروٌح ال��ش��ي��وِخ ف��ت��ى م��ن ن��ه��ض��ٌة
أرس��ان��ه ع��ل��ى ب��ه وث��ارا ـ��ِد ال��ق��ي��ـ إل��ى س��ك��وٍن م��ن ال��ش��رَق ح��رَّك��ا
ُج��ث��م��ان��ه ُق��وى ف��ي ال��بُ��رءُ دَرَج م��ري��ض م��ن أُن��ه��َض��ت ال��ن��ف��ُس وإذا

∗∗∗
بَ��غ��داِن��ْه إل��ى ِف��ل��س��ط��ي��ِن��ه م��ن ف��ي��ه ال��ش��رُق ت��ألَّ��َف ُع��ك��اًظ��ا ي��ا
َس��ح��ب��ان��ه وال ��ه ُق��سِّ ع��ل��ى ـ��ثُ��ر ن��ع��ـ ف��ل��م ف��ي��ه ال��ح��ج��اَز اف��ت��ق��ْدن��ا
ُف��رق��ان��ه م��ن ال��ب��ي��اِن وروَح ـ��ِن ال��دَّي��ـ ه��ي��ك��َل دونَ��ه م��ص��ُر ح��َم��َل��ت
أرك��ان��ه م��ن ال��ب��ي��اُن وُش��دَّ ـ��ح��ى ال��ُف��ص��ـ دع��ائ��م��ه��ا م��ن ف��ي��َك ُوطِّ��َدت
ِره��ان��ه ي��وَم ل��ل��ك��الِم ِم��ث��لُ��ه��ا ��ر يُ��س��خَّ ل��م َح��ْل��ب��ٌة أن��َت إن��م��ا

الجبال. رءوس الرِّعان: 95
الرشق. عىل عائد الضمري 96
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لُ��ب��ن��ان��ه م��ن ال��ِع��ت��اُق وال��َم��ذاك��ي ف��ي��ه��ا ال��ش��اِم أص��ائ��ُل ت��ت��ب��ارى
َم��رج��ان��ه وم��ن آالءَه��ا ـ��َري��ـ��ِن ال��ب��ح��ـ ل��ؤل��ِؤ م��ن ال��م��ل��وُك ق��لَّ��َدت��ن��ي
ُع��م��ران��ه وم��ن ب��داواِت��ه م��ن م��ع��نً��ى ال��ش��رق ف��ي ت��زال ال ن��خ��ل��ٌة
َم��ْروان��ه ب��ن��ي م��ن ال��غ��رِب ف��ات��ُح وإل��ي��ه��ا ِح��ق��ب��ًة ل��ل��ش��اِم ح��نَّ
ِع��ق��ي��ان��ه م��ن ف��ي��ه ال��ودُّ أُف��ِرَغ يَ��راًع��ا ف��ي��ه��ا بُ��ْم��ب��اُي وح��بَ��تْ��ن��ي
َض��م��ان��ه وراءَ أو ال��ُخ��ْل��ِق ذَرا ف��ي إال ال��ه��ن��ُد ي��راَع��ه��ا تَ��ل��َق��ى ل��ي��س
ث��ع��ب��ان��ه م��ن ال��ُم��س��ت��ِب��دُّ يَ��ف��َرُق ع��ص��اه م��وس��ى ان��ت��ض��اءَ أن��ت��ض��ي��ه
إي��م��ان��ه َم��دى ف��ي ك��ال��ح��واريِّ ُح��رٍّ ع��ق��ي��دِة م��ن ال��وح��َي يَ��ل��ت��ق��ي
ُع��دوان��ه ف��ي ال��لِّ��ج��اِج ل��ئ��ي��ِم أو ��ا ح��قٍّ ت��ط��لَّ��َب إذا ب��اٍغ غ��ي��َر
��ان��ه ح��سَّ م��ن وه��زَّ ث��راُه ف��ي ال��م��ت��ن��ب��ي ح��رََّك ��ع��ِر ال��شِّ م��وك��ُب
أع��ي��ان��ه م��ن ال��ب��ي��اِن نُ��ج��وِم ِق ال��ش��ر م��ن ب��ال��ش��م��وِس م��ص��ُر ُش��رَِّف��ت
ُع��ن��وان��ه م��ن ال��ك��ت��اَب واس��ت��ب��نَّ��ا أُْف��ٍق ك��لَّ ب��نَ��ج��ِم��ه ع��َرْف��ن��ا ق��د
أُع��اِن��ْه ل��م م��ا ج��زاءَ م��ن��ح��ون��ي ص��دٍق إلخ��واِن ي��ًدا أن��س��ى ل��س��ُت
ش��ان��ه نَ��ب��اه��ِة إل��ى أس��م��و أن��ا ش��أن��ي ن��بَّ��ه ال��ب��ي��اِن س��ام��ي ُربَّ
ِع��ن��ان��ه س��واءِ ف��ي ال��ح��ظُّ ج��رى ل��و أَول��ى وال��م��ي��ادي��ِن ب��ال��س��ب��ِق ك��ان
إح��س��ان��ه م��ن ال��ج��م��ي��َل وأذاع��وا ع��ن��دي ال��ل��ِه ي��َد أظ��ه��روا إن��م��ا
ب��ِدن��ان��ه ط��ائ��ًف��ا ِع��ش��ُت وإن ِم��ي ك��ْر م��ن ي��ذوق��ون ال��ذي ال��رح��ي��ُق م��ا
تَ��ح��ن��ان��ه ف��ي ال��َح��م��ام ف��ض��ُل أي��َن س��ج��ٍع ل��ذََّة ال��َح��م��اَم وَه��بُ��ون��ي
ولِ��ي��ان��ه ص��ف��ائ��ه ف��ي ي��ٍد م��ن ل��ل��ُم��غ��نِّ��ي م��ا ال��لَّ��ه��اِة97 ف��ي وتَ��ٌر

∗∗∗
ج��ي��ران��ه ع��ن ال��ك��ري��ِم س��ؤاَل ـ��ِه تُ��ول��ي��ـ م��ص��ُر ��تَ��ت ت��ل��فَّ ج��اٍر ُربَّ
ب��ل��س��ان��ه ُم��ه��نِّ��ئً��ا أو وط��ن��ي ب��م��آق��ي ُم��ع��زِّيً��ا ب��ع��ثَ��ت��ن��ي
أح��زان��ه ف��ي ال��ع��زاءَ وك��ان ِق ال��ش��ر ف��رح ف��ي ال��غ��ن��اءَ ش��ع��ري ك��ان
أش��ج��ان��ه ع��ل��ى ن��ل��ت��ق��ي وأن ُح ال��ُج��ر ي��ؤلِّ��َف��ن��ا أن ال��ل��ُه ق��ض��ى ق��د

الفم. أقىص يف الحلق عىل امُلِرشفة اللحمة اللهاة: 97
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ُع��م��ان��ه ف��ي َج��ن��بَ��ه ال��ش��رُق ل��َم��َس ج��ري��ٌح ب��ال��ع��راِق أنَّ ك��ل��م��ا
ُق��ض��ب��ان��ه ف��ي ال��لُّ��ي��وُث تَ��ت��ن��زَّى ح��دي��ٌد ع��ل��ي��ك��م ك��م��ا وع��ل��ي��ن��ا
أوط��ان��ه ع��ل��ى ُم��ش��ِف��ٌق ك��لُّ��ن��ا س��واءٌ ب��ال��دي��ار ال��ف��ق��ه ف��ي ن��ح��ن
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أباظه1 باشا سليامن

ش��اءَ م��ن ال��ورى ه��ذا م��ن ف��ْل��يَ��رِث ِرث��اءَ ي��ق��وَل أن ب��ع��َدَك ظ��نَّ م��ن
وال��ع��ل��ي��اءَ ب��ان��ي��ه ف��ي وال��م��ج��َد ربِّ��ه��ا ف��ي ف��اج��ٌع ال��َم��ك��ارَم ف��ج��َع
��اءَ ال��وضَّ ن��ج��َم��ه��ا ال��ف��ض��ائ��ل وإل��ى ك��ن��َزه��ا ال��م��روءة إل��ى ال��ن��ع��اُة ون��َع��ى
األب��ن��اءَ وارح��ِم ب��آِل��ك وارُف��ْق ال��نَّ��وى ذا ف��ي اتَّ��ِئ��ْد م��ح��م��ٍد أأب��ا
2 س��م��اءَ وك��ن��َت ب��ه��ا ال��ن��ج��وَم ك��ان��وا ال��ت��ي «ط��ه��راءَ» ب ع��زَّه��ُم واس��ت��ب��ِق
3 وس��ن��اءَ َس��نً��ا م��ن��ازلُ��ه��ا ُم��ِل��ئ��ْت وط��ال��م��ا ال��خ��ط��وِب ل��ي��ُل ب��ه��ا أْدَج��ى
4 ورج��اءَ ل��ل��ن��دى ِب��س��اًط��ا ك��ان��ت م��ح��لَّ��ًة اس��ت��ق��لَّ س��ل��ي��م��ان وإِذا
5 دواءَ ل��ل��ُع��ف��اِة ط��بِّ��ك ب��ع��ِد م��ن ت��رى ه��ل ح��ول��ك األع��واِد م��ن ف��ان��ظ��ر

أُسنَدت وقد الشهرية، األباظية األرسة كبري حياته يف وكان الكبار، مرص ُرساة أحد أباظه: باشا سليمان 1

١٩٠١م. سنة وتويف ١٨٨٢م، سنة العمومية املعارف وزارة إليه
بمرص. الرشقية إقليم أعمال من وهي الفقيد، بلد عىل عَلٌم طهراء: 2

الرفعة. (باملد): والسناء الضوء. (بالقرص): والسنا أظلم. بمعنى كالهما وأدجى: الليل تدجى 3

«استقلَّ بقوله هنا واملراد بيت. مائة عن تقلُّ وال القوم، بها ينزل التي الناحية هي األصل يف املحلة: 4
لرفعتها. وبالعمل بزعامتها املنفرد عميدها كان إنه أي محلة»:

األعواد»؛ «ذا ب يُلقَّ العرب من رجل كان امليت. أو للحي الرسير وعىل املنرب عىل يُطَلق عود، جمع األعواد: 5
النعش؛ يستعملون وقلَّما للموتى، األعواد يستعملون العظماء والشعراء رسير، يف دائًما يُحَمل كان ألنه
جمع والُعفاة: إلخ. … األعواد عىل ُحِملوا من أرأيت الريض: الرشيف قال للميت، وتكريًما للموت تعظيًما

رزق. أو فضل طالب كل وهو عاٍف،
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6 ال��َح��دب��اءَ اآلل��ة رك��ب��َت ��ا ل��مَّ ال��ورى ف��ي ف��ض��ٍل ك��لِّ ج��ن��ازُة س��ارت
7 ال��ف��ق��راءَ ِب��َص��رِف��ه ال��زم��اُن ورم��ى م��رٍة َل أوَّ األي��ت��اُم وت��ي��تَّ��َم
رج��اءَ ف��ي��ك ال��ك��لُّ ض��اَع وال��ي��وَم راج��يً��ا تُ��ض��يِّ��ع ال ع��ِه��دتُ��َك ول��ق��د
وف��اءَ اس��ت��ط��ع��َت ل��و ال��غ��داَة ف��ِق��ِف ي��ف��ي وم��ن ي��ودُّ م��ن أن��ك وع��ِل��م��ُت
ج��زاءَ ب��ال��رث��اء س��ع��ي��َي ف��ج��ع��ل��ُت ف��ان��يً��ا م��ري��ًض��ا ل��ي س��ع��يَ��َك وذك��رُت
8 ِب��ن��اءَ ب��ال��ج��م��ي��ل ل��ِذك��ِرَك ف��ارف��ع ب��ع��ده ب��ال��ج��م��ائ��ل يُ��ذَك��ر وال��م��رءُ
أس��اءَ ي��ق��اُل أو أح��س��َن ف��ي��ق��اُل م��رًة تُ��ذَك��ر س��وف ب��أن��ك واع��ل��م
ع��زاءَ ل��ل��ول��يِّ وُك��ون��وا ك��ي��ًدا ب��ع��ده م��ن ل��ل��ِع��دا ُك��ون��وا أبَ��ِن��ي��ه
األرزاءَ يُ��داِف��ُع ك��ان أي��اَم ثَ��ب��ات��ه ِم��ث��َل ل��ل��َخ��ط��ِب وت��ج��لَّ��دوا
أح��ي��اءَ أِع��زًَّة ال��ت��راِب ف��وَق وك��ن��ت��ُم ال��وزي��ُر م��ات م��ا وال��ل��ِه

وأرجح بالعكس، وقيل النعش، هي وبالفتح امليت، هي بالكرس وقيل وفتحها، الجيم بكرس الجنازة: 6
الحدباء: واآللة له. واملشيعني امليت رسير عىل بالكرس إطالقها هو عرصنا مألوف مع يتناسب تعريف

معروف. هو كما أحدب وشكله النعش، عن كناية
وحدثانه. نوائبه الزمان: رصف 7

املوصوف، فحذف الجميلة، بمأثرته أو الجميلة، بصنيعته يُذَكر املرء أن واملقصود جميلة. جمع جمائل: 8

والجميل الجمائل بِذكِر الكالم يف الفني التجميل بها ُقصد صنعٌة وهذه أقول: واستعملها. الصفة جمع ثم
البيت. يف
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فهمي1 باشا مصطفى

األن��ب��اءِ ج��الئ��ِل أواُن ه��ذا ال��وزراءِ أب��ا ال��ن��اع��ي أي��ه��ا ي��ا
2 األرج��اءِ ف��ي ال��ب��رِق َج��ن��اَح وارك��ْب وَم��غ��اربً��ا َم��ش��ارًق��ا ال��ب��ري��َد ُح��ثَّ
ودم��اء َم��دام��ٍع ي��وُم ف��ال��ي��وُم دًم��ا أو دم��ًع��ا ال��ن��اَس ه��ذا واس��ت��ب��ِك
ال��ُك��ب��راء ب��ق��يَّ��ِة وغ��ي��َر ولَّ��ت ذخ��ي��رٍة غ��ي��َر ل��ألح��ي��اءِ ت��ن��َع ل��م
األرزاء م��ن ب��ه��ا أل��مَّ ف��ي��م��ا زي��ادٌة ال��وزي��ر ف��ي ال��ب��ِري��ِة ُرْزءُ
األش��ي��اء وك��رائ��ِم ب��رج��اِل��ه��ا دول��ٌة ال��م��ش��يَّ��ع أث��ِر ع��ل��ى ذه��بَ��ت
3 ال��ن��دم��اءِ ص��ب��اب��ُة وت��ل��ك ذه��ب��وا آث��اره ف��ي «إس��م��اع��ي��َل» نَ��دم��اُن
واألُم��راء األم��الك ن��ع��م��ِة ف��ي وت��رع��رع��وا ال��ُع��ال راِح ع��ل��ى ُولِ��دوا

صفية الزعيمة والد فهو الوزراء؛ بأبي كنَّاه حني الشعراء ألمري موفًقا إلهاًما كان فهمي: باشا مصطفى 1

فرئيًسا توفيق، عهد يف ووزيًرا إسماعيل، للخديو ياوًرا وكان زغلول، سعد الخالد الزعيم زوجة زغلول
١٩١٤م. سنة أول تويف وقد الحرب، ُقبيل ملرضه إال يرتكها ولم للرئاسة عاد ثم استقال، ثم للوزراء،

رسائلهم؛ لنقل املستعملة الخيل وأعراف أذناب يقطعون كانوا القطع، معناها فارسية كلمٌة الربيد: 2
معاوية، زمن يف كان الطريقة لهذه العرب اصطناع وأول الطريق، يف أحد يعوقها ال حتى لها عالمًة
وغريها البوستة رسائل عىل الربيد كلمة نُطِلق ونحن الربيد، خيل ذلك يف املستعملة الخيل ون يُسمُّ وكانوا
يف النعي بإذاعة للناعي األمر هو الربق»: جناح «واركب الربيد» «حث بقوله واملقصود معروف. هو كما

شأن. وعلو وخطر قيمة من للنعي ما إظهار هو ذلك من والغرض اإلذاعة، وسائل بأرسع الدنيا
وإسماعيل: الرشاب. عىل امُلجاِلس أو الكيِّس، الظريف وهو نديم، جمع األوىل): النون (بفتح النَّدمان 3

إسماعيل. الخديو سمو هو
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ال��رؤس��اء ش��م��ائ��ُل إل��ي��ه إال ت��ن��ت��ه��ي ال ب��ُم��ه��ذٍَّب ال��رَّدى أْوَدى
4 وُرواءِ ج��الل��ٍة غ��ي��َر ��ي��ِب ال��شَّ ف��ي ي��زد ل��م أب��َل��َج أغ��رَّ األدي��ِم ص��اف��ي
ال��ُخ��ي��الء ف��ي ل��ي��س ُح��س��ٌن ال��ع��زِّ ف��ي ع��زًَّة إِال ال��ُخ��ي��الءِ ُم��ت��ج��نِّ��ِب
األه��واء5 ط��اه��ِر ال��خ��الئ��ِق نَ��ِزِه وال��ُخ��ط��ا وال��َم��الح��ِظ ال��س��رائ��ِر ع��فِّ
ال��س��ف��ه��اء م��ش��اغ��ُل ال��ك��راَم إن األذى ع��ل��ى ال��ك��راِم ص��بْ��َر ُم��ت��درٍِّع
اآلراء ف��ي ل��ل��ت��اري��خ وال��ح��ك��ُم وَص��ن��ي��َع��ُه رأيَ��ه ع��ل��ي��ه ن��ق��م��وا
ِم��راء6 ك��لِّ ف��وَق ال��ع��ق��ي��دِة ِم��ث��ُل س��ري��رًة ف��ي��ه أخ��ل��ص��َت إن وال��رأُي
ال��نُّ��ظ��راء م��واق��َف ال��زم��اُن ك��ش��َف تَ��ع��اق��ب��وا األم��ور ع��ل��ى ال��رج��اُل وإذا
ال��م��اء ُزالِل م��ن ل��ق��ب��ِرَك أنْ��َدى ت��ح��ي��ًة ال��ك��ري��ُم ال��ش��ي��ُخ أيُّ��ه��ا ي��ا
بَ��ق��اء ق��ل��ي��َل إِال ي��ك��ن ل��م أم س��الم��ٍة ط��وَل أك��ان ال��م��ص��ي��ُر ه��ذا
7 ِع��ش��اءِ م��رَّ ال��س��ب��ع��وَن ب��ك م��رَّت ب��ع��دم��ا ب��ال��ل��ي��ال��َي ان��ت��ف��اُع��ك م��اذا
ال��داء ع��ادي وع��اَث ال��س��ن��ي��ن ع��ادي ص��ف��ِوه��ا ف��ي م��ش��ى وق��د ب��ال��ح��ي��اِة أو
دواء ب��غ��ي��ِر ي��غ��يِّ��بَ��ه ح��ت��ى َف��داؤه ال��ش��ب��اُب يُ��ط��بِّ��بْ��ه ل��م م��ن
وح��ي��اء8 وت��ك��رٍم ع��ف��ٍة م��ن ذخ��ائ��ٌر ال��ت��راِب ف��ي وج��ِه��ك ق��َس��م��اُت
ِم��ع��ط��اء9 َم��س��م��ٍح م��ح��اس��َن وط��وى م��اج��ٍد ُم��ح��يَّ��ا ع��ل��ى أغ��اَر ول��َك��م
ب��األع��ب��اء ون��ه��ض��َت ذلَّ��ل��تَ��ه ق��ام��ه م��ن ع��ل��ى ص��ع��ٍب م��وق��ٍف ك��م
وإب��اء10 وح��م��ي��ٍة ن��خ��وٍة م��ن زاده ذل��ك ي��وَم ال��غ��ض��ن��ف��ِر ِك��بْ��ُر

والعظمة. السيادة مظهر هو املرء: يف الرواء 4
يقع فال األعني، وعفيف القلب عفيف إنه يقول: اللحاظ. عليه تقع ملا مكان اسم ملحظ: جمع املالحظ: 5

الريب. عىل لحظه
الجدل. امِلراء: 6

هذا استعمال يف الفصحاء العرب مجرى يجري السبعني لفظ استعمال يف ولكنه عاًما، سبعني يقصد 7

سبعني لهم تستغفر «إن الكريم القرآن جاء الباب هذا ويف بعينه، العدد ال فقط الكثرة عىل للداللة اللفظ
كثرته. عىل الداللة يراد ولكن االستغفار، عدد املقصود فليس مرة»،

الوجه. وتقاسيم مالمح القسمات: 8
أي كمسكن؛ ملسمًحا فيه إن «يقال املحيط: القاموس ويف السماحة، واسع امليم): (بفتح مسمح 9

العطاء. كثري واملعطاء: متسًعا.»
األسد. أسماء من اسم الغضنفر: 10
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فهمي باشا مصطفى

واألح��ي��اء ل��ألم��واِت ويُ��س��يء َربَّ��ه يَ��ك��ذْب ال��ت��اري��َخ يَ��ك��ذِب م��ن
ال��نَّ��ج��الء11 ال��ط��ع��ن��ِة ب��ه��ذي أوَدت ب��ُج��رِح��ه��ا أم��ِس تُ��وِد ل��م ل��و ��ل��ُم ال��سِّ
ال��خ��ن��س��اء12 ب��َم��دم��ِع ع��ل��ي��ك َل��ب��َك��ت س��اع��ًة ب��ع��َدك ال��ع��ي��ِش ف��ي ��َرت أُخِّ ل��و
ول��واء ك��ت��ي��ب��ٍة غ��ب��اَر إال ت��رى ه��ل وان��ظ��ر ع��ن��ك غ��ب��اَرك ان��ف��ض
ح��وَّاء ب��ن��ي م��ن ال��ف��وارس ب��ع��َد َم��أت��ًم��ا أص��ب��ح األرض وج��ِه وي��َح ي��ا
وث��راء َص��ول��ٍة م��ن ُم��ل��ِك��ه ف��ي زائ��ٍد أو َح��وض��ه ع��ن ذائ��ٍد م��ن
ِم��ي��ف��اء13 ل��ع��ه��وِده ح��اف��ٍظ أو دون��ه يُ��ن��اض��ُل ج��اًرا م��ان��ٍع أو
14 ال��ع��ذراءِ ِح��م��ى وال ال��م��س��ي��ِح َح��َرَم ت��َه��ب ل��م ه��وٍل ب��ذاِت ي��ت��ق��اذف��ون
ال��ع��ل��م��اء ع��ل��ى ع��واق��بُ��ه��ا إث��ٌم أن��ه��ا إال ال��ِع��ل��ِم ُم��ح��َدث��اِت م��ن
15 وال��يُ��ت��م��اءِ ال��ثُّ��ك��َل وال��ح��ام��الِت ُم��ه��دًَّم��ا ال��ش��ي��وخ ُرك��ِن ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
س��م��اء ك��لِّ ت��ح��َت وُه��ل��ٌك ل��ه��ُم َم��ص��رٌع أرٍض ب��ك��لِّ ال��ش��ب��اِب وع��ل��ى
س��خ��اء16 وم��ح��ُض ب��ه��م ي��ل��ي��ق ك��رٌم أرواِح��ه��م م��ن األوط��ان إل��ى خ��رج��وا
ال��ه��ي��ج��اء17 ِس��وى ِع��رًس��ا ي��تَّ��ِخ��ذ ل��م ��ب��ا ال��صِّ ف��ي ب��ال��م��ن��ي��ِة ب��اٍن ك��لِّ م��ن
األع��داء وِب��غ��ض��َة ال��دي��اِر ُح��بَّ ِوج��دان��ه ف��ي َس��ك��ب��َن ال��ُم��رِض��ع��اُت
ال��ع��ل��ي��اء ُم��ه��ورُة ال��دم��اءَ أن ِف��ط��ام��ه ي��وَم أُذُنَ��ي��ِه ف��ي وق��َررَن
ال��ُك��رم��اءِ أص��ه��اِرك ف��ي وُرِزق��َت ك��رائ��ًم��ا ُرِزق��تَ��ه��نَّ ال��ب��ن��اِت أأب��ا

الحرب نشوب مع املرثي موت اتفاق إن يقول: كأنه العاملية، الحرب نشوب مع موته اتفاق إىل يشري 11

توءمان. والسلم فهو للناس، العام السلم يُشِبه لقومه سلًما كان املتوىف ألن إال يكن لم
شاعرة وهي الخنساء، بدمع عليه لبكت ساعة الفقيد بعد عاشت لو السلم إن البيت: هذا يف يقول 12

قبله. البيت ملعنى تأكيد البيت وهذا صخر، أخيها يف بمراثيها اشتهرت اإلسالم صدر يف عاشت
الوفاء. كثري ميفاء: 13

املوصوف. مقام الصفة إقامة باب من وهذا هول، ذات بأنها موصوفة مقذوفات أي هول: بذات 14

األم. فقُد الناس غري يف ويكون األب، فقُد الناس يف وهو اليتم، من واليتماء: األبناء. فقد الثكل: 15
يشء. كل من الخالص املحض: 16

السخي الشباب هذا يصف الزوجة. العني: بكرس والِعرس زوجة. اتخذها إذا فالنة، عىل بنى يقال: 17

والعيشة والعرائس الزوجات الناس من غريه يحبُّ كما ويحبها الحروب، يألف بأنه لألوطان بروحه
الوادعة.
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الشوقيات

ال��ع��ظ��م��اء ُس��الل��ُة ن��ع��َم ال��ذِّك��ُر ب��ح��س��رة ال��ذك��وِر ع��ل��ى ت��ذَه��ب��نَّ ال
وُغ��ث��اء18 ط��ال��ٍح م��ن خ��لَّ��ف��وا م��ا م��ج��َده��م يَ��ث��ل��ُم ال��م��ج��ِد بُ��ن��اَة وأرى
ووف��اء ص��ادٍق ح��بٍّ وك��ن��وُز رح��م��ٍة م��ن ذخ��ائ��ٌر ال��ب��ن��اِت إن
وب��الء ل��ش��دٍة وال��ص��اب��راُت َك��ب��رٍة أو ل��ع��لَّ��ٍة وال��س��اه��راُت
ال��ن��ائ��ي19 ال��َع��راءِ ف��ي وال��زاِئ��راتُ��َك ال��بُ��ك��ى ي��ن��ق��ط��ُع ح��ي��َن وال��ب��اك��ي��اتُ��َك
واآلالء ال��ُح��رم��اِت ب��َس��وال��ِف ثً��ا ت��ح��دُّ َح��ِي��ي��َن م��ا وال��ذاِك��راتُ��َك
ِرث��ائ��ي ف��ي��ك ج��اَم��ل��ه��نَّ وال��ي��وَم ع��ق��ائ��ٌل ف��ي��ك ع��زَّاه��نَّ ب��األم��س
ب��ج��زاءِ َص��ن��ي��ع��ٍة ك��لُّ وال��ِب��رِّ م��ع��روِف��ه��ا ِس��وى ال��دن��ي��ا م��ا وأب��ي��َك
«ال��زه��راء»20 ع��ل��ى ج��رى ق��ب��ِل��ه��نَّ م��ن ال��ذي ع��ل��ي��ه��نَّ ي��ج��ري أن أَج��ِزع��َن
ع��زاء ب��ع��َض ال��دم��ِع ع��ن��َد وط��ل��ب��َن األس��ى م��ع ذه��ب��َن إذا ل��ه��ن ع��ذًرا
��اء ال��ص��مَّ ك��ال��ص��خ��رِة أٍب م��ن ك��م وال��ًدا ��ى يُ��س��مَّ ول��ٍد ذي ك��لُّ م��ا
ِن��س��اء ق��ل��وِب س��وى أق��ل��وبُ��ه��ن وح��ل��ِم��ه��م ال��رج��ال ع��ق��ِل ف��ي َه��بْ��ه��نَّ

الفاسد. الغني: بضم الغثاء، 18
القبور. هنا به ويعني البعيد، الخالء النائي: العراء 19

سيد أبيها موت هو عليها جرى والذي عليه، هللا صلوات هللا رسول بنت الزهراء فاطمة الزهراء: 20
الخلق.
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هيفبك1 أبو

ع��زاءَ ال��ح��زي��ن ل��ل��وط��ِن واب��ع��ث��ه ج��زاءَ ل��ل��رج��اِل ِرث��اءك اج��ع��ل
2 األب��ن��اءَ وت��ن��دُب ك��األُم��ه��اِت ش��ئ��ونِ��ه��ا م��اءَ تُ��ري��ُق ال��دي��اَر إن
ال��ع��ل��م��اءَ ف��ق��ُده��ا ال��م��م��ال��ِك ثُ��ْك��ُل وإن��م��ا ال��ب��ن��ي��َن م��ن ال��رج��اِل ثُ��ْك��ُل
3 ل��واءَ ف��ق��دَن ق��د ال��ك��ت��ائ��ِب ج��زَع ه��وى إذا ال��ك��ب��ي��ِر ل��ل��َع��ل��ِم ي��ج��َزع��َن
4 األح��ي��اءَ ح��ك��ُم��ه��ا يَ��ن��ظ��ُم ل��ل��م��وِت ش��ري��ع��ٌة أدرَك��ت��ه ال��ش��ري��ع��ِة َع��ل��ُم
ق��ض��اءَ ل��ل��س��م��اءِ ع��ال��َج وال��ي��وَم ��ٍل ُم��ح��صِّ ِع��ل��َم األرض ق��ض��اءَ ع��ان��ى
ب��ق��اءَ ت��ك��وُن م��ا أرج��ى ل��ل��ن��ف��ِع ب��ق��يَّ��ٌة ال��ش��ب��اب م��ن وف��ي��ه وم��ض��ى
5 ِم��الءَ ال��ش��ب��اِب أي��اُم وتُ��َح��بُّ ح��اف��ًال ��ا ج��مٍّ يُ��َح��بُّ ال��ش��ب��اَب إن

القيِّم ومنصب الحقوق، بكلية األستاذ منصب شغل هيف، أبو بك الحميد عبد والقانون العلم فقيد هو 1

ذلك من اسمه فاقرتن المًعا، قانونيٍّا موقًفا ملنر مرشوع معارضة يف وقف وقد املرصية، الكتب دار عىل
١٩٢٦م. سنة تويف وقد البالد، قضية يف الكبار املجاهدين بأعالم الحني

الدموع. الشئون: ماء 2

حوله. وحدتها تلتفُّ رئيس أي لواء؛ لها الجيش من الِفرقة أو الجماعة وهي كتيبة، جمع الكتائب: 3
القانون. الرشيعة: 4

إن يقول: القضاء. الحَسنُو أيًضا: املالء معاني ومن ميلء، منهم الواحد املتمولون، األغنياء املالء: 5
تويلِّ ومن الكثري املال من غنًى يف وهن أكثر يُحبَبن الشباب أيام ولكن حال، أي عىل كثريًا يَُحبُّ الشباب

الفقيد. شباب يف كالحال املناصب،



الشوقيات

6 ب��ي��ض��اءَ ي��ًدا نَ��ذُك��ره��ا ل��ل��ح��قِّ غ��ض��ب��ٌة ه��ي��ٍف الب��ن ك��ان��ت ب��األم��س
7 وس��م��اءَ ل��ه��ا أرًض��ا ��َزت وت��ح��فَّ «م��ل��ن��ٍر» رس��ال��ِة إل��ى ال��ب��الُد م��َش��ِت
8 َع��رج��اءَ ذم��ًة ع��ل��ي��ه أع��ل��م ل��م ال��ح��قِّ زواي��ا ف��ي أع��رَج ف��ل��م��ح��ُت
األَع��ض��اءَ وح��لَّ��ِت ل��ُس��م��وِّه��نَّ أخ��الِق��ه ع��ن ال��ع��اه��اُت ارت��دَّت
9 َم��ض��اءَ ف��زاَد ك��ال��م��اض��ي وثَ��نَ��ت��ه رم��اي��ٍة ي��وَم ال��ق��وِس ع��ْط��َف ع��ط��َف��ت��ه
10 ال��رَّْق��ط��اءَ ف��أخ��رَج ال��ُح��واَة س��ب��َق ��ُه ُس��مَّ ي��ن��ف��ُث «ال��ت��ق��ري��َر» رأى ��ا ل��مَّ
ري��اءَ ��ت��وَر ال��سُّ ل��ه��ا ��س��ون ي��ت��ل��مَّ وراءَه��ا وال��رج��اَل ال��ح��م��اي��َة ه��تَ��َك
َم��س��اءَ ��ن��وه ف��ح��سَّ إل��ي��ك راح��وا أش��ب��اح��ه��ا م��ن ب��ال��ص��ب��ح ق��بَّ��ح��وا م��ا
11 زه��راءَ َم��ن��ارًة ل��ل��ُم��دِل��ج��ي��ن أخ��رَج��ت ق��د ال��ت��ي ال��داِر ق��يِّ��َم ي��ا
12 رواءَ ي��ن��زل��ون ِظ��م��اءً إال ت��رى ف��ال ال��واردي��ن ل��دي��ه��ا وت��رى
وال��ش��ع��راءَ ال��ح��ك��م��اءَ وتُ��س��اِم��ُر ُح��ُج��راِت��ه��ا ف��ي ال��ع��ل��م��اءَ وتُ��ج��اِل��ُس
ُع��ق��الءَ ت��ردُّه��م ب��ال��ج��اه��ل��ي��ن وت��ع��ت��ن��ي ال��ف��راِغ ش��ي��ط��اَن تَ��ك��ف��ي��َك
أج��زاءَ ��ه��ا وأت��مَّ م��ج��م��وع��ًة ُك��تْ��ِب��ه��ا أك��م��َل ك��ن��َت ال��ذخ��ائ��ر داُر

معارضيه. طليعة يف وموقفه ملنر، مرشوع عىل غضبته يريد 6

املشهور، تقريره هي لها زت وتحفَّ إليها البالد مشت التي ورسالته إنجلرتا، وزراء أحد هو ملنر: اللورد 7
ومعه الفقيد لوال املرشوع، بهذا تتأثر البالد وكادت الساسة، مرص رجاالت من أربعة مع لندن من بُِعث
كانت املرشوع، تفنيد يف قانونية بحوثًا الفقيد نرش الحملة هذه ويف ضدَّه، بحملتهم قاموا ا جدٍّ قليل نفر

بعُد. رفضه يف السياسة رجال مراجع أهم من
صناعية. ساٍق عىل يميش وكان مبتورة، الفقيد ساق كانت 8

واملايض: ل. فتأمَّ للناس، العرجاء املشية يحبِّب قد أنه جماله من بلغ األعرج، لهيئة وصف البيت هذا يف 9

السيف.
من اإليجاز يف وأدق اإلعجاز يف أبلغ هناك يكون أن يمكن ال الرقطاء»: فأخرج الحواة «سبق قوله 10

يثب كما املرشوع، أمام فوقف الفقيد وثب كيف تُريك كاملة صورٌة الحواة»: «سبق فقوله الكالم؛ هذا
فقد املرشوع، ذلك تصوير يف يمكن ما أعظم الرقطاء»: «فأخرج وقوله الحية؛ جحر أمام فيقف الحاوي

الحية. بنعومة الشبيهة ونعومته الظاهري جماله من بالرغم فيه، الكامن السمِّ عىل نبَّه
مديرها. منصب يشغل الفقيد وكان املرصية، الكتب دار هي الدار: 11

الكثري. املاء الرواء: 12
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بك هيف أبو

13 خ��الءَ ال��ك��ن��وِز أع��الِق ك��لِّ م��ن أص��ب��َح��ت ع��ل��ِم��ك ك��ن��ِز م��ن خ��َل��ت ��ا ل��مَّ
َوف��اءَ ال��ش��ب��اِب وف��ي ِف��يَّ ف��وج��دَت خ��اط��ري رث��ائ��ك إل��ى ال��ش��ب��اُب ه��زَّ
14 ��راءَ ال��سَّ ال��ِب��ل��ى ف��ي ِع��ظ��اَم��ك ي��ك��س��و ح��ادثً��ا أُِس��رُّك أال ال��ح��م��ي��د» «ع��ب��َد
س��واءَ ال��ص��ف��وَف وت��َر م��ل��م��وم��ًة ك��ت��ي��ب��ًة ت��ل��َق ال��ح��قِّ ص��ف��وِف م��ن ُق��م
وِف��داءَ ُع��رض��ًة «ال��ق��ض��يَّ��ِة» دوَن وش��ب��ابَ��ه��ا ِش��ي��بَ��ه��ا ال��ِك��ن��ان��َة وت��َر
وال��زُّع��م��اءَ األح��زاَب وت��ألَّ��َف غ��ارات��ه��ا ِم��ن ��ْح��َف ال��صُّ ال��س��الُم ج��َم��َع
وال��بَ��غ��ض��اءَ ال��ح��ق��َد ال��وداُد خ��َل��َف س��ري��رٍة وك��لِّ ِوج��داٍن ك��لِّ ف��ي
واآلب��اءَ األع��م��اَم خ��اَل��َف َم��ن ي��ن��ت��ه��ي ال��ع��ش��ي��رة دي��ِن إل��ى وَغ��دا
واإلغ��ض��اءَ ال��ص��ف��َح إال ي��ج��دون وال ت��ج��نِّ��ي��ه��م ع��ل��ى يُ��ح��َج��ب��ون ال
ُرح��م��اءَ ب��ي��ن��ه��م ت��راه��م ح��ت��ى والئ��ه��م ب��َح��ب��ِل أه��ًال ال واأله��ُل
��ح��ن��اءَ ال��شَّ ويُ��ب��دئُ يُ��ِع��ي��ُد ُخ��ْل��ٌف ل��ن��ا غ��ٍد ب��ع��َد ي��ق��ول ال��ُم��ِري��ُب ك��ذََب
األه��واءَ س��ت��ق��ه��ُر ال��ع��ق��وَل إن ب��خ��ائ��ن��ي ول��ي��س يُ��ح��دِّثُ��ن��ي ق��ل��ب��ي
15 ش��اءَ م��ا ل��ن��ا ه��يَّ��أه��ا ال��ل��ُه ل��غ��اي��ٍة األم��وُر ج��َرت ق��د «س��ع��ُد» ي��ا
��ع��ف��اءَ ال��ضُّ ح��وَل��ه وق��وَّى ش��تَّ��ى ال��ه��وى م��ن ال��ق��ل��وَب ج��َم��َع س��ب��ح��ان��ه
ُرخ��اءَ األم��وِر ري��َح واس��ت��ق��ب��ل��ْت أم��ُره��ا ��ر يُ��سِّ ال��ُع��س��ِر ب��ع��د ال��ُف��ْل��ُك
واألن��واءَ ف��ي��ه ال��ع��واص��َف ت��ط��أ ل��زاخ��ٍر ت��س��ت��ع��دُّ ب��ك ��بَ��ت وت��أهَّ
واألع��ب��اءَ ع��ل��ي��ه ال��رج��اءَ تُ��ل��ق��ي ُربَّ��ان��ه��ا إل��ى ِب��راك��ِب��ه��ا رج��َع��ت
16 األْك��ف��اءَ ِش��راِع��ه��ا ِم��الَك واج��ع��ل ُس��كَّ��انَ��ه��ا ال��نُّ��ه��ى ب��أرب��اِب ف��اش��ُدْد
س��اءَ اخ��ت��ي��اُرك إذا ال��رج��اَل يَ��ِزُن أو ال��ف��ض��ل أه��َل ي��خ��ت��اُر ال��ذي ذا م��ن
ث��ن��اءَ ال��ع��ص��ور ف��ي اس��ِم��ك ع��ل��ى يُ��ب��ق��ي َم��ج��ل��ًس��ا ال��ح��ض��ارة ألب��ن��اءِ أخ��ِرْج

نفائسها. الكنوز: أعالق 13
املراثي مفاخر من تعدُّ التي القصيدة هذه نظم وقت يف املرصية األحزاب ائتالف حادث هو الحادث: 14

العربي. الشعر يف
االئتالف. ذلك عهد يف الربملان رئيس وكان زغلول، باشا سعد الذِّكر الخالد الزعيم هو سعد: 15

به. يُمَلك الذي قوامه اليشء: وِمالك السفينة. ر مؤخَّ السكان: 16
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عيل1 حممد موالنا

ِب��ن��اِئ��ِه وأُسُّ ح��ائ��ُط��ه ال��ح��قُّ وس��م��اِئ��ِه ال��ه��دى أرِض ع��ل��ى ب��ي��ٌت
أس��م��اِئ��ِه م��ن وال��ُق��دُس أوص��اف��ه م��ن وال��طُّ��ُه��ر أع��الم��ه م��ن ال��ف��ت��ُح
س��ي��ن��ائ��ه2 ع��ل��ى ُس��دَّتُ��ه وتُ��ِط��لُّ ال��ه��دى ش��ع��ِب ع��ل��ى َم��ن��اك��بُ��ه تَ��ح��ن��و
ِف��ن��ائ��ه وُط��ْه��َر ِت��ه ُس��دَّ وج��الَل ب��اب��ه َم��ق��ال��َد يُ��ن��ازُع��ن��ا ذا َم��ن
أرج��ائ��ه ف��ي ��م��ح��اِت ال��سَّ واس��ت��ق��ب��ل ج��نَ��ب��ات��ه ع��ل��ى ص��لَّ��ى وم��ح��م��ٌد
س��م��ائ��ه ِم��ه��رج��اُن ال��م��الئ��َك وح��َوى أرض��ه م��أت��ُم ال��ن��اَس ض��مَّ وال��ي��وَم
ب��ل��ق��ائ��ه3 واح��ت��ف��ل تُ��رِب��ك ِل��نَ��زي��ِل َرب��وًة ري��اض��ك م��ن ه��يِّ��ئ «ق��دُس» ي��ا
ق��ض��ائ��ه ع��ن��َد ال��ه��ن��ِد س��ي��وِف م��ن أو ج��الل��ه ج��لَّ ال��ل��ه ُس��ي��وِف م��ن ه��و
إس��رائ��ه م��ن ال��ت��ش��ري��ِف وَم��ع��ارَج بُ��راق��ه ُم��ن��اَخ ل��ه ال��ن��ب��يُّ ف��ت��َح
أع��ب��ائ��ه م��ن اإلس��الِم وق��ض��يَّ��ُة أح��م��ال��ه م��ن ال��ش��رِق ح��ق��وُق ب��ط��ٌل
أش��ي��ائ��ه ع��ل��ى س��ه��ًرا أو ل��ل��ش��رق ��ًة ِرقَّ ال��ع��زي��زُة ال��ه��ن��ُد تُ��ن��ِس��ه ل��م
ب��ق��ب��ائ��ه4 ��نً��ا ُم��ك��فَّ ال��زع��ي��َم دف��ن��وا تُ��رى ف��ه��ل ال��ه��ن��وِد ن��س��ُج وَق��ب��اؤه

شتى يف اإلسالم خدمة يف جهًدا يألو ال وكان ١٩٣١م، سنة تويف املسلمني، الهند زعماء كبري هو 1

القصيدة. هذه فيها أُلقيَت كبرية تأبني حفلة القاهرة يف له أُقيَمت وقد أقطاره،
الدار. باب ة: دَّ السُّ 2

القدس. يف ُدفن ألنه قدس: يا 3

الثياب. من نوع القاف): (بفتح القباء 4



الشوقيات

ب��الئ��ه ِص��دَق ي��ن��َس��وَن ال وال��تُّ��ْرُك ص��وت��ه ال��ح��وادث ف��ي ي��ذُك��ر «ال��ن��ي��ُل»
بَ��ط��ح��ائ��ه5 ع��ل��ى واس��ت��ول��ى «ال��ن��ي��ل» ب األس��ى ن��زل م��ح��م��ٍد ل��ل��زع��ي��م ُق��ل
وع��زائ��ه6 ب��ق��ل��ب��ه أخ��ي��ك وإل��ى وب��دم��ع��ه ب��َج��ف��ِن��ه إِل��ي��ك ف��م��ش��ى
أح��ش��ائ��ه ف��ي َح��واك ان��ت��ظ��رَت ول��و أط��راف��ه ف��ي ف��َح��واك اج��ت��زتَ��ه
وب��م��ائ��ه ب��ظ��لِّ��ه ال��َغ��م��اِم َم��رَّ ب��أرض��ه ت��م��رَّ أن ت��ع��وَّد ول��ق��د
أب��ن��ائ��ه ِم��ن أن��َت ب��ي��ٍت ظ��لِّ ف��ي ُغ��رب��ٌة ب��ك م��ا ال��ل��ِه ِج��وار ف��ي نَ��م
ِل��وائ��ه دوَن ن��اض��ل��َت ط��ال��م��ا ي��ا ُق��دس��ي��ٌة ق��ض��ي��ٌة وه��و ال��ف��ت��ُح
إف��ت��ائ��ه7 م��ن ال��ل��َه أراد ُم��ف��ٍت ال��ُق��رى س��يِّ��دِة ع��ن��َد ب��دف��ِن��ك أف��ت��ى
نُ��زالئ��ه8 ع��ل��ى وق��ٌف وق��ب��وُره��م ق��ص��وُره��م األك��رم��وَن بَ��نُ��وه ب��ل��ٌد
ُغ��رب��ائ��ه م��ن ت��ك��وُن ف��ك��ي��ف َع��ونً��ا أه��ل��ه وت��م��ن��َح ت��ن��ص��ُره ِع��ش��َت ق��د

املرثي. هو محمد: 5

أخيه. بعد الهند يف املسلمني زعامة إليه آلت وقد عيل، شوكت موالنا بأخيه: يريد 6

يُصِدره ديني ترصيح من الحرم هذا يف للدفن بد وال الرشيف، القدس هي املقصودة: القرى سيدة 7

وللعرب. لإلسالم نفعه ثبت مَلن إال بذلك ح يُرصَّ وال هناك، اإلسالم مفتي
بأخالقهم. إعجابًا البالد هذه بأهل الشعراء أمري هتف ما وكثريًا جميًعا، وسوريا فلسطني بالبلد: يقصد 8
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درويش1 سيد

2 ال��ث��ن��اءْ ب��ري��اح��ي��ن م��يْ��تً��ا ف��ي��ه ك��لَّ��ل��وا ِم��ه��رج��اٌن ي��وٍم ك��لَّ
ال��ك��ه��رب��اء ب��ن��وِر األرَض يُ��ِض��ِئ ول��م ح��رًف��ا ق��وَم��ه ي��ع��لِّ��م ل��م
واألص��دق��اء أه��لُ��ه ش��ه��واٍت وق��ض��ى ف��ي��ه األح��ي��اءُ ُج��وِم��ل
ِري��اء3 م��ن أو ل��ه��م ُزوٍر م��ن ي��خ��ُل ل��م ال��م��وُت ح��ت��ى ال��ن��اَس؟ أض��لَّ م��ا
أض��اء ال��ده��ُر ب��ه م��رَّ ك��لَّ��م��ا ن��اب��ٌغ ُش��ع��اٌع يُ��ب��ك��ى إِن��م��ا
ال��ف��ن��اء ص��م��ِت وف��ي ال��َم��ح��ي��ا ��ِة ض��جَّ ف��ي واألس��م��اَع األف��واَه م��أل
ال��ِغ��ن��اء4 «إس��ح��اُق» األل��ح��اِن «َم��ع��ب��ُد» ُرك��ِن��ِه وب��اِن��ي ال��ف��نِّ ح��ائ��ُط
ُق��دم��اء ال��ل��ي��ال��ي س��م��واِت ف��ي ُج��ُدٍد ك��ال��دَّراري أن��اٍس م��ن
ِب��ن��اء يَ��خ��ل��د ول��م غ��رٌس ي��ُدم ل��م وب��نَ��وا ق��دي��ًم��ا ال��ن��اُس غ��َرس
ال��ب��ق��اء ِس��رُّ ف��ي��ه��م��ا ع��ب��ق��ريٍّ َح��ج��ٍر أو ن��اب��ٍغ غ��رٍس غ��ي��َر
ال��َع��الء تَ��ب��ن��ي أو اإلِح��س��اَن ت��غ��رُس ُم��ل��َه��م��ٍة م��وه��وب��ٍة ي��ٍد م��ن

أُلقيَت وقد العربية، املوسيقى يف املجددين طليعة يف — هللا رحمه — يَُعدُّ كان درويش: سيد الشيخ 1
١٩٣١م. سنة يف لذكراه أُقيَمت حفلة يف القصيدة هذه

معرَّب. االحتفال، املهرجان: 2
الكذب. الزور: 3

واملوسيقى. الغناء رجال أشهر من رجالن وإسحاق: معبد 4



الشوقيات

ال��س��م��اء5 ف��ي ول��ك��ن األرض ف��ي ل��ي��س أي��ُك��ُه إس��ك��ن��دريُّ بُ��ل��ب��ٌل
وم��اء وري��اح��ي��َن ظ��لٍّ ذاِت راب��ي��ٍة م��ن ال��ش��اط��ئَ ه��ب��َط
ِظ��م��اء6 ج��ي��ٍل إل��ى ال��نَّ��ب��ِع َغ��َدَق ص��اف��يً��ا ن��م��ي��ًرا ال��ف��نَّ ي��ح��م��ُل
ال��ِح��داء إال ب��ه ال��ط��ي��ُر ع��زَّت ُف��س��ح��ِت��ِه ع��ل��ى واٍد ف��ي ح��لَّ
ال��ِع��ش��اء األي��ِك إِل��ى ال��ط��ي��َر ص��رف إذا ت��غ��ري��ًدا األس��ح��اَر ي��م��أل
ال��ض��ي��اء ف��اس��ت��وح��ى ال��ك��وك��َب وأت��ى ال��دُّج��ى َظ��ل��م��اءَ اس��ت��ل��َه��م رب��م��ا
ال��ب��بَّ��غ��اء خ��ْل��َس األص��واَت ي��خ��ل��ُس ن��اح��ي��ٍة ف��ي أُذْنَ��ي��ِه ورم��ى
ال��نِّ��داء ج��ه��ِر أو ال��ه��م��ِس خ��ف��يِّ م��ن راع��ه م��ا ف��ي��ه��م��ا ��ى ف��ت��ل��قَّ
ال��ش��ه��داء ون��اِج ال��ح��بَّ واش��َرح ال��ج��وى بُ��ثَّ ُق��م ال��دروي��ُش أي��ه��ا
ت��ش��اء م��ا وت��ن��ط��ْق ت��ه��وى ب��ال��ذي أوت��اُرُه ت��ُف��ْه ال��ُع��وَد اض��رب
��َع��داء7 ال��صُّ ال��ثُّ��ق��وِب ف��ي ��ْس وت��ن��فَّ غ��اب��ه ف��ي ونُ��ْح ال��ن��اَي ح��رِِّك
وع��زاء وش��ج��ٍو ت��ب��اري��َح م��ن آم��اق��ه ف��ي ال��َع��ب��رَة واس��ُك��ب
ال��ص��ف��اء8 وأق��ط��اِر الُّ��ل��ط��ِف ع��اَل��ِم إل��ى وارف��ْع��ه��ا ب��األرواِح واْس��ُم
األُم��ن��اء ال��رُّع��اَة ال��ف��نُّ يَ��ع��ِدَم ف��ل��ن ال��ف��ن ع��ل��ى دم��ًع��ا تُ��ِرْق ال
وال��ِغ��ذاء إل��ي��ه ال��م��اءَ ي��ب��ع��ُث َرب��وتِ��ِه ف��ي ال��ل��ِه ط��ي��ُر ه��و
ال��ِف��ن��اء وال��ف��نُّ ال��داِر ِم��ث��ُل ف��ه��ي ب��ه ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ال��ل��ُه َح روَّ
ال��بَ��ه��اء9 وإِش��راَق ال��طِّ��ي��ِب ن��ف��ح��َة آذاره وم��ن م��ن��ه ت��ك��ت��س��ي
وال��َج��ف��اء ف��ي��ه��ا ال��ق��س��وُة ف��َش��ت ��تَ��ُه ِرقَّ ُح��ِرَم��ت م��ا وإذا
وال��ه��واء ع��ل��ي��ه��ا ك��ال��ش��م��س ط��اَف س��ِق��َم��ت أو س��ئ��َم��ت م��ا وإِذا

كان إذا إنه يقول: الكثري. امللتفُّ الشجر هو األصل يف واأليك: اإلسكندرية. نشء من هللا رحمه كان 5

محله هي السماء ولكن األرض، محله ليس أيكه اإلسكندري البلبل فهذا ا، عشٍّ يتخذه أيك من بلبل لكل
به. الالئق

الكثري. والدال): الغني (بفتح الغدق 6
ممدود. س تنفُّ العني): وفتح الصاد (بضم الصعداء 7

واالنرشاح. الصفاء أوقات يف إال األنفس إليه تسمو وال واألرواح، املعاني عالم هو الُّلطف: عالم 8

أعجمي. الربيع، فصل من شهر آذار: 9
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درويش سيد

وال��رُّواء ع��ل��ي��ه ال��ُح��س��ُن ظ��ه��ر م��ش��ى ال��ُم��ل��ِك ع��ل��ى ال��ف��نُّ وإذا
وَس��ن��اء ال��ل��ي��ال��ي أبْ��َل��ى َس��نً��ا م��ن ك��س��ا م��ا م��ص��ًرا ال��ك��رن��ُك ك��س��ا ق��د
وخ��ف��اء ظ��ه��وٍر م��ن ف��ت��راٍت ع��ل��ى ال��رُّْس��َل ب��ه ال��ل��ُه يُ��رِس��ُل
األداء ال��رِّس��االِت يُ��وِف��ي َم��ن ج��اءَ وم��ض��ى رس��وٌل أدَّى ك��لَّ��م��ا
ال��بَ��الء ب��نُ��ع��م��اُه ال��ع��ه��ِد آخ��ُر ع��ال��ٍم م��ن اس��ت��َرْح ال��ف��نِّ س��يِّ��َد
ال��ش��ق��اء ��اك ف��ن��سَّ ال��وح��ُي وس��رى ب��ه ت��ن��َع��ْم ف��ل��م ِض��ق��َت رب��م��ا
ب��ال��لِّ��واء إل��ي��ه ال��ف��نُّ دف��َع ن��اب��ًغ��ا ف��نٍّ��ا اس��ت��خ��ل��ف��َت ل��ق��د
ل��ل��ُخ��ل��ف��اء10 أم��ث��الُ��ه يُ��تَ��ْح ل��م بُ��ل��ب��ًال ف��ؤاٍد ُم��ل��ِك ف��ي إن
ال��ف��ض��اء األرِض ُك��رِة ف��ي ص��وتُ��ه س��رى ال��ص��غ��رى ك��ال��ُك��رِة ن��اح��ٌل
ال��ح��ي��اء ال��ع��ب��ق��ري��اِت وج��م��اُل ب��ه ال��ف��نُّ ي��ه��ت��َف أن ي��س��ت��ح��ي

يف التجديد لواء حمل الذي وهو الوهاب، عبد محمد األستاذ النابغة املوسيقار هنا: بالبلبل يُراُد 10

درويش. سيد الشيخ بعد املوسيقى
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املختار1 عمر

2 َم��س��اءَ ص��ب��اَح ال��وادي ي��س��ت��ن��ه��ُض ِل��واءَ ال��رِّم��ال ف��ي ُرف��اتَ��َك رَك��زوا
3 ال��بَ��غ��ض��اءَ ال��غ��ِد ج��ي��ِل إِل��ى تُ��وِح��ي دٍم م��ن َم��ن��اًرا ن��ص��ب��وا ويْ��َح��ه��م ي��ا
وإخ��اءَ م��ودًة ال��ش��ع��وب ب��ي��َن غ��ٍد ف��ي ال��َع��الق��َة ج��ع��ل��وا ل��و ض��رَّ م��ا
4 ال��ح��م��راءَ ال��ح��ري��َة ��ُس ت��ت��ل��مَّ وض��ح��ي��ٌة ال��َم��دى ع��ل��ى ي��ص��ي��ُح ُج��رٌح
َم��ض��اءَ ال��زم��اِن ع��ل��ى ال��س��ي��وَف ي��ك��س��و ب��ال��َف��ال ال��م��ج��رَُّد ال��س��ي��ُف أي��ه��ا ي��ا
بَ��الءَ ال��ع��دوِّ ف��ي ف��أح��س��َن أبْ��َل��ى ُم��ه��نَّ��ٍد ك��لِّ ِغ��م��ُد ال��ص��ح��ارى ت��ل��ك
أح��ي��اءَ ي��ب��رُح��وا ل��م وك��ه��ولِ��ه��م أُم��يَّ��ٍة ش��ب��اِب م��ن َم��وت��ى وق��ب��وُر

الطريقة أصحاب السنوسية األرسة من هو املختار، عمر الخالد طرابلس بطل والعرب، املسلمني شهيد 1

الذود سبيل يف الطليان يقاتل ظل اإلسالم، أقطار من كثري يف العظيم الروحاني النفوذ ذات السنوسية
إعدامه يف سلكوا أنهم وقتئٍذ وأُشيَع ١٩٣١م، سنة شنًقا وأعدموه عليه قبضوا حتى وقومه، وطنه عن

التسعني. عىل نيَّفت التي ِسنَّه يرحموا ولم متوحشة، بشعة سبًال
والذهب الفضة قطع وهي الركيزة، من مشتق لغويٌّ استعماٌل وهذا األرض. يف غرزه اللواء: رَكز 2

رفاتك» «ركزوا فقوله الدفائن، ونها ويُسمُّ األرض، يف لها يحفرون الجاهلية يف العرب كان واملعادن،
عليها. ويُحَرص بها يَُضنُّ التي والذخائر، النفائس من الرفات هذا أن إىل اإلشارة به أُريَد استعمال

جعلوا كيف يعجب كأنه العجيب، التشبيه من لون هو دم من مناًرا وجعلها النور، موضع املنار: 3
واإلزعاج. للتنفري محالٍّ واالئتناس النور موضع

بالدماء. إال تنبت ال شجرة الحرية قولهم: إىل إشارة بالدم، املكتسبة هي الحمراء: الحريَّة 4



الشوقيات

5 ال��ج��وزاءَ أب��راِج��ه��ا ع��ل��ى دخ��ل��وا َم��ع��ق��ٌل م��ن��ه��م ب��ال��ج��وزاءِ الذَ ل��و
ال��خ��ض��راءَ ف��اس��ت��ع��م��روا ��ل��وا وت��وغَّ وج��ب��اَل��ُه ُس��ه��وَل��ه ال��ش��م��اَل ف��ت��ح��وا
6 ��اءَ ال��ش��مَّ و«ِج��لَّ��َق» ال��س��الِم» «داَر رك��نُ��ه��ا ف��ط��اَوَل ح��ض��ارتَ��ه��م وب��نَ��وا
7 ثَ��راءَ ت��ل��مَّ أو ج��اًه��ا ت��ب��ِن ل��م ال��طَّ��وى ع��ل��ى ال��َم��ب��ي��َت ف��اخ��ت��رَت ُخ��يِّ��رَت
ال��م��اءَ ت��ُع��بَّ أن ال��ب��ط��ول��ُة ل��ي��س ال��ظَّ��م��ا م��ن ت��م��وَت أن ال��ب��ط��ول��َة إنَّ
ون��س��اءَ أراج��ًال ع��ل��ي��َك ��ت ض��جَّ وَل��ح��ُده��ا األُس��وِد م��ه��ُد أف��ري��ق��ي��ا
ع��زاءَ ال��ُم��ص��اِب م��ع ي��م��ل��ك��ون ال دي��اِره��م اخ��ت��الِف ع��ل��ى وال��م��س��ل��م��ون
8 وال��َف��ل��ح��اءَ ال��خ��ي��ل زي��َد ي��ب��ك��ون ُق��ب��وِره��م وراءِ م��ن وال��ج��اه��ل��ي��ُة
9 ال��ص��ح��راءَ ��َد ُوسِّ «ب��رق��َة» ب ج��س��ٌد وح��ف��ِظ��ِه ال��ك��ري��ِم ال��ل��ِه ذم��ِة ف��ي
دم��اءَ ال��رِّم��اُح يُ��ب��ِق ول��م تَ��ب��ل��ى أع��ُظ��ًم��ا ال��وق��ائ��ع رح��ى م��ن��ه تُ��ب��ِق ل��م
10 َه��ب��اءَ ��اف��ي��اِت ال��سَّ وراءَ ب��ات��ا َض��ي��غ��ٍم ب��ق��يَّ��ِة أو نَ��س��ٍر ك��ُرف��اِت
11 األج��واءَ ي��رك��ُب ي��ُك ول��م «تَ��ن��ٍك» ع��ل��ى ي��غ��زو ي��ك��ن ل��م ال��ب��داوِة ب��ط��ُل
ال��ه��ي��ج��اءَ أع��راف��ه��ا م��ن وأداَر ص��َه��واِت��ه��ا َح��م��ى خ��ي��ٍل أخ��و ل��ك��ْن
َق��ض��اءَ ل��ل��س��م��اءِ إال ت��خ��َش ل��م ب��ُم��ه��ج��ٍة أم��ِس األرِض ق��ض��اءَ ل��بَّ��ى
ِرداءَ ال��ُق��ض��اِة إِل��ى ج��رَّ ُس��ق��راُط ك��أن��ه ال��ج��ب��ي��ِن م��رف��وَع واف��اه
بُ��ك��اءَ ال��ِع��ق��اِب خ��وِف م��ن ك��ال��ط��ف��ِل ي��ن��ف��ج��ْر ل��م ِس��نَّ��ه تَ��م��اَل��ك ش��ي��ٌخ
ال��ض��رَّاءَ ��ع ف��ت��وقَّ ف��ت��غ��يَّ��َرت س��رَّائ��ه��ا ف��ي ع��اَش أم��وٍر وأخ��و
اس��ت��خ��ذاءَ ب��ك��ى ِض��رغ��اًم��ا ��ج��ِن ال��سِّ ف��ي ت��رى ول��ن ال��ح��دي��ِد ف��ي ت��زأُر األُس��ُد
َرق��ط��اءَ ح��ي��ًة يُ��ج��رُِّر أس��ٌد ح��دي��ده ِث��ق��َل ي��ج��رُّ األس��ي��ُر وأت��ى

السماء. يف معروف نجٌم الجوزاء: 5
دمشق. وجلَّق: بغداد. السالم: دار 6

الجمع. اللَّم: 7
االسم. بهذا فارس عىل فَعلٌم الخيل زيد أما العبيس. عنرتة لقب الفلحاء: 8

عاصمتها باسم يت وُسمِّ ٦٤١م، سنة العاص بن عمرو فتحها ليبيا، من الرشقية املنطقة هي برقة: 9

والطليان. العرب بني حدثت التي املتعددة الحربية بوقائعها اشتهرت وقد القديمة،
الرياح. السافيات: 10

الحروب. يف املستعملة الدبَّابة هي تنك: 11
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املختار عمر

ف��ن��اءَ ��ن��وَن ال��سِّ ب��َه��ي��ك��ل��ه وم��َش��ت يَ��نُ��ْؤ ف��ل��م ال��ق��ي��وُد ب��س��اَق��ي��ِه ��ت ع��ضَّ
12 إع��ي��اءَ ه��َض��ب��اتُ��ه ��َل��ت َل��ت��رجَّ ش��اه��ٍق َم��ن��اك��َب رِك��بَ��ت ل��و ِت��س��ع��وَن
نُ��ب��الءَ ق��ادًة ُج��ن��ٍد ِرف��ِق م��ن ن��ص��ي��بُ��ه��ا وف��ات ال��ق��اض��ي ع��ن خ��ِف��يَ��ت
اآلب��اءَ وأدرَك ال��ُج��دوَد ع��َرَف ُم��ه��ذٍَّب ق��ل��ِب ك��لَّ ت��ع��ص��ُف ��نُّ وال��سِّ
األُس��راءَ ويُ��ط��ِل��ُق ال��ِج��راَح ي��أس��و م��اج��ًدا أغ��ل��َب ِد ال��ج��الَّ إِل��ى دف��ع��وا
13 األع��داءَ ِخ��واِن��ه ح��وَل وي��ُص��فُّ ِس��الِح��ِه ذُْخ��َر األق��راَن ويُ��ش��اط��ُر
14 ال��َح��وب��اءَ ح��وَل��ه ي��ل��ِف��ُظ ل��لَّ��ي��ِث َم��ن��يَّ��ًة ال��َم��ه��ي��َن ال��ح��ب��َل وت��خ��يَّ��روا
ال��نَّ��ج��الءَ ال��طَّ��ع��ن��َة يُ��ع��ط��ي ك��ان م��ن وال��َق��ن��ا ��وارِم ال��صَّ ع��ل��ى ال��م��م��اَت ح��َرم��وا
وِب��ن��اءَ ت��ارًة ه��دًم��ا ب��ال��ح��قِّ أُول��َع��ت ال��ح��ض��ارِة ي��َد رأي��ُت إن��ي
��ع��ف��اءَ وال��ضُّ ��ي��ِم ال��ضَّ أُب��اَة إال أوط��اِن��ه��م ف��ي ال��ن��اِس ُح��ق��وَق ش��َرَع��ت
ِرث��اءَ ال��ش��ه��ي��ِد ُع��َم��َر ف��ي ف��أص��وَغ أس��ام��ٌع ال��ق��ري��ُب ال��ش��ع��ُب أيُّ��ه��ا ي��ا
اإلص��غ��اءَ تُ��خ��اَط��ُب ح��ي��َن أُذُنَ��ي��ك وح��رََّم��ت ال��خ��ط��وُب ف��اَك أل��ج��َم��ت أم
ال��زُّع��م��اءَ واخ��تَ��ِر ِرج��اَل��ك ف��ان��ُق��ْد خ��ال��ٌد ب��اٍق وأن��َت ال��زع��ي��ُم ذه��ب
األع��ب��اءَ ِف��ت��ي��اِن��ك ع��ل��ى واح��ِم��ْل ال��وغ��ى ت��ك��ال��ي��ِف م��ن ش��ي��وَخ��ك وأِرْح

ليعدموه. عليه قبضوا حني املرثي عمر بها يحدد التي عاًما التسعون هي والتسعون: الجبل. الشاهق: 12
الطعام. مائدة الخوان: 13

النفس. الحوباء: 14
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العالييلبك1 احلليم عبد

ع��زاءَ دم��ي��اٍط أه��َل ع��زاءً ال��نِّ��داءَ زع��ي��ُم��ك��م ل��بَّ��ى ل��ق��د
س��واءَ ال��ب��ل��وى ف��ي ال��ن��اِس وك��لُّ وال��ُم��ع��زَّى ال��ُم��ع��زِّي ك��ان وإن
َع��الءَ أْس��نَ��ى أو ال��نَّ��ج��ِم ك��ُرك��ِن ب��ع��الئ��ل��يٍّ ك��لُّ��ن��ا ُف��ِج��ْع��ن��ا
ق��ض��اءَ ل��ح��اج��ِت��ه��ا وأن��ش��ُط��ه��م ع��ل��ي��ه��ا دم��ي��اٍط ش��ب��اِب أَرقُّ
وان��ت��م��اءَ ��ي��ادِة ال��سِّ ف��ي وأص��ًال وت��ق��وى ك��رًم��ا ب��ي��وتِ��ه��ا وخ��ي��ُر
2 وم��اءَ إف��ِرن��ًدا ��م��ص��اِم وك��ال��صَّ وُع��وًدا ع��ال��ي��ًة ك��ال��رم��ٍح ف��تً��ى
واإلب��اءَ ال��ك��رام��َة يُ��ع��ِط ول��م ال��ع��وال��ي وال��ِه��م��َم ال��م��اَل وأع��ط��ى
وال��بَ��ه��اءَ ال��بَ��ش��اش��َة ون��اَزَع��ه ِط��ي��بً��ا ال��رَّي��ح��اَن ض��اَرَع ش��ب��اٌب
ال��لِّ��ق��اءَ راي��ِت��ه��ا ت��ح��َت ت��ع��لَّ��َم ق��اَم��ت م��ن��ذُ ال��ق��ض��يَّ��ِة وُج��ن��ديُّ
3 ِوق��اءَ ل��ه ب��َم��ن��ك��بَ��ي��ِه ف��ك��ان ب��ي��وٍم ال��ع��ال��ي ش��ي��ُخ��ه��ا َع وُروِّ

مواقف املرصية القضية يف له ترك أن بعد ١٩٣٢م، سنة تويف دمياط، عالية كان العالييل: الحليم عبد 1

دمياط دائرة عن بالنيابة النيابية للمجالس فانتُخب الكلمة، ونفوذ ة الهمَّ بعلو نشأ منذ اشتهر مذكورة.
إليهم، يُشار ن ممَّ الحزب ذلك رجاالت يف فكان الدستوريني، األحرار حزب سكرتري وانتُخب مرات، عدة

والصديق. هر الصِّ بمنزلة الشعراء أمري من وكان
تمييز كالهما وماؤه: وإفرنده السيف. والصمصام: نان. السِّ ييل الذي األعىل نصفه الرمح: عالية 2

لجوهره.
زغلول. باشا سعد له املغفور العايل»: «شيخها ب يقصد 3



الشوقيات

ال��ج��زاءَ ي��ن��ت��ظ��ُر ي��ت��ولَّ ول��م م��ص��ٍر ول��َوج��ِه ل��ض��م��ي��ِره س��ع��ى
وج��اءَ ب��ه ال��زِّح��اُم ذه��ب إذا ِظ��الٍّ يَ��ِرفُّ ك��ال��َغ��م��اِم ونَ��ع��ٍش
ال��بُ��ك��اءَ ب��ع��َث أو ال��ح��زَن أث��اَر إال ع��ل��ي��ه ال��ع��ي��وُن ت��ق��ِع ول��م
وال��وف��اءَ ال��م��روءَة ح��م��َل وق��د ُع��وًدا ي��خ��ض��رَّ ل��م ك��ي��ف ع��ِج��بْ��ن��ا
وال��رج��اءَ ال��ذَّخ��ي��رَة تُ��ن��ازُع��ه ع��ل��ي��ه ��ت ف��ال��ت��فَّ دم��ي��اُط م��َش��ت
ال��ب��ق��اءَ اح��ت��ك��ر ال��ذي ال��ف��رِد س��وى ب��ب��اٍق ش��يءٌ م��ا دم��ي��اَط بَ��ِن��ي
ال��ف��ن��اءَ ب��ِريَّ��تُ��ه ورَدت إذا ِس��واه ي��ب��ق��ى ال ال��ل��ُه ت��ع��ال��ى
ال��ق��ض��اءَ ب��ال��ع��ت��ِب ت��ل��َق��وَن ف��ه��ل وت��ق��وى إي��م��اٍن أه��ُل وأن��ت��م
س��م��اءَ ل��ه��ا ال��بُ��ك��وِر داع��ي وم��ن أرًض��ا ال��ل��ه ب��ي��وِت م��ن م��ألتُ��م
أض��اءَ إذا ال��ص��الِة َق��دِم ع��ل��ى إال ال��ف��ج��َر ت��س��ت��ق��ب��ل��ون وال
ِن��س��اءَ ُغ��رَّتَ��ه وت��س��ت��ِب��ق��وَن ِص��غ��اًرا َم��ط��ل��َع��ه وت��رت��ق��ب��ون
ال��ِف��داءَ ل��ل��وط��ن ف��ي��ه ف��ك��ن��ت��م وق��ف��تُ��م م��اٍض َم��وق��ٍف م��ن وك��م
ال��ب��الءَ ح��واض��ره ع��ن وذُدتُ��م ع��ن��ه ش��ع��واءَ غ��ارًة دف��ع��تُ��م
اإلخ��اءَ أدع��و أم ��ه��َر ال��صِّ أأدع��و أدري ول��س��ُت ال��ح��ل��ي��م» «ع��ب��َد أخ��ي
َص��ف��اءَ ال��ُق��رب��ى ك��أق��َرِب وك��ان ِص��ه��ًرا ف��ك��ان ال��وداُد ص��حَّ وك��م
4 ِش��ف��اءَ ت��م��ل��ؤه��ا ال��ن��ح��َل وك��ن��َت س��ق��ي��ًم��ا ال��دن��ي��ا ت��رُك��َك ع��ج��ي��ٌب
ال��دَّواءَ ن��ج��ع��ل��ك إل��ي��ك ن��ج��يءُ داءٍ ك��لُّ يُ��ع��ِض��ل ح��ي��َن وك��نَّ��ا
5 وال��ِوط��اءَ ال��َم��ط��يَّ��َة ال��زم��ن ع��ل��ى ك��ان��ت َح��دب��اءُ آل��ٌة ب��ك م��َض��ت
ال��لِّ��واءَ ال��ص��فِّ ف��ي ف��ك��ن��َت وِس��رَت ��ا ص��فٍّ األح��زاُب خ��ل��َف��ك وس��ارت
َوالءَ ل��ه��م ال��ح��ي��اة ف��ي ك��ع��ه��ِدَك وت��ب��ن��ي م��يْ��تً��ا ب��ي��ن��ه��م تُ��ولِّ��ُف

النحل. بعسل املرثي بها يقوم كان التي النبيلة الكثرية املساعي تشبيه يريد 4

النعش. الحدباء: اآللة 5
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إبراهيم1 حافظ

األح��ي��اءِ م��ن ال��َم��وت��ى ُم��ن��ِص��َف ي��ا ِرث��ائ��ي ت��ق��وَل أن أُوثِ��ُر ك��ن��ُت ق��د
ب��ق��ض��اءِ َم��ن��يَّ��ٍة وك��لُّ ق��دٌر س��الم��ٍة ط��وِل وك��لُّ س��بَ��ق��َت ل��ك��ْن
ِن��داءِ ك��لِّ ع��ن��َد ت��ح��ِف��ُل ب��ال��ح��قِّ ت��َزل ول��م ف��اس��ت��ج��ب��َت ن��ادى ال��ح��قُّ
2 ال��ص��ح��راءِ ل��س��اك��ِن ال��ح��ن��ي��ِن ُط��وِل م��ن ت��ذوُب اإلم��اِم ص��ح��راءَ وأت��ي��َت
3 وال��ُح��ن��ف��اءِ األب��راِر ُزم��رِة ف��ي م��ح��م��ًدا اإلم��اَم ال��دار ف��ي ف��ل��ق��ي��َت
واإلف��ت��اءِ ال��ت��ف��س��ي��ِر وَم��راش��ُد ج��ب��ي��ن��ه ك��ري��ِم ع��ل��ى ال��ن��ع��ي��ِم أث��ُر
ت��ن��ائ��ي ط��وِل ب��ع��َد ال��ت��دان��ي ِط��ي��َب وذُق��تُ��م��ا ال��ق��دي��َم ��وَق ال��شَّ ف��ش��َك��وتُ��م��ا
4 ِل��ق��اءِ دي��اُر األخ��رى ��م��ح��ُة ف��ال��سَّ ُف��رق��ٍة َم��ن��ازَل األُول��ى ك��ان��ت إن
ِف��دائ��ي ال��ُم��رِج��ف��وَن وال��ك��اذب��ون ال��رَّدى م��ن ِف��داَك أن��ي ل��و ووِددُت

النيل. بشاعر ب يُلقَّ وكان الطليعة، يف معدود سبَّاق شاعٌر بك، إبراهيم حافظ محمد املرحوم هو 1

تقديره مبلغ عن مطلعها يُنبئ التي القصيدة، بهذه بك شوقي الشعراء أمري فرثاه ١٩٣٢م، سنة تويف
له. ووفائه لصاحبه

ريض — رضيحه لوقوع الشافعي لإلمام تُنَسب الصحراء وهذه بها، ُدِفن التي املقربة اإلمام: صحراء 2

نطاقها. يف — عنه هللا
حياته يف حافظ املرحوم اشتهر وقد الكبري، الديني العالم عبده محمد الشيخ املرحوم هو اإلمام: 3

ورضاه. عطفه باكتساب
الدنيا. الحياة األوىل: 4



الشوقيات

األح��ي��اءِ ع��ل��ى ال��َم��وت��ى ال��ُم��وِغ��ُرو وال��ه��وى ��غ��ي��ن��ِة ال��ضَّ ع��ن ال��ن��اط��ق��وَن
واألش��الءِ األن��ق��اِض ب��ك��رائ��ِم َم��ج��َدُه ويَ��ب��ن��ي اٍم ه��دَّ ك��ل م��ن
5 ال��ج��وزاءِ َرف��رَف يُ��ح��طِّ��م ذا م��ن ُح��طِّ��م��وا ب��ك وإن��م��ا ح��طَّ��م��وَك م��ا
األس��م��اءِ أرَف��ُع واس��ُم��ك ال��ش��رِق ف��ي ب��اذٌخ ش��أنُ��ك ك��أم��ِس ف��أن��ت ان��ظ��ر
6 ال��ب��ي��ض��اءِ ك��ال��ي��ِد تُ��ح��َف��ُظ غ��رَّاءَ ب��ق��ص��ي��دٍة ح��لَّ��ي��تَ��ن��ي ق��د ب��األم��ِس
ووف��ائ��ي َم��ودَّت��ي ع��ِل��م��َت وك��م��ا ب��ش��ك��ره��ا وق��م��ُت ل��ه��ا ال��َح��س��وُد ِغ��ي��َظ
ِل��وائ��ي ال��س��م��اءِ إل��ى رف��ع��َت ��ا ل��مَّ ب��ه آم��ال��ي ��رُت ب��شَّ َم��ح��ف��ٍل ف��ي
وال��َه��ي��ج��اءِ ��ل��ِم ال��سِّ ف��ي وول��يَّ��ه ش��ب��اِب��ِه ش��ْرَخ ��وداِن ال��سُّ م��ان��َح ي��ا
ال��م��اءِ ن��بْ��ِع وراءَ ال��ب��ي��اِن ن��بْ��ُع ث��وى خ��م��ائ��ِل��ه ع��ل��ى ن��زل��َت ��ا ل��مَّ
7 ال��س��م��راءِ ��ع��دِة ال��صَّ ك��ص��دِر ق��ل��ًم��ا وِزدتَ��ُه ال��ُح��س��اَم ال��س��ي��َف ق��لَّ��دتَ��ه
8 ب��ِه��ج��اءِ وال ب��ف��اح��ش��ٍة ي��وًم��ا ج��رى ف��م��ا ال��طِّ��واَل ال��ِح��ق��َب ج��رى ق��ل��ٌم
ثَ��ن��اءِ ب��ُح��س��ِن ال��َم��وت��ى ويُ��ش��يِّ��ُع ج��الل��ًة ال��ِك��راَم ب��ِم��دح��ِت��ه ي��ك��س��و

∗∗∗
9 وال��ش��ع��راءِ ال��ح��ك��م��اءِ وخ��م��ي��ل��َة ال��م��اءِ ع��روَس ي��ا إس��َك��ن��َدريَّ��ُة
ال��زه��راءِ ب��س��م��اِئ��ك وت��رع��رَع��ت ج��م��ي��ل��ًة ال��ف��ن��وُن ب��ش��اط��ِئ��ِك ن��ش��أْت
ال��غ��نَّ��اءِ ك��ال��رَّب��وِة ف��ج��َم��ع��ِت��ه��ا غ��رائ��بً��ا ال��ك��ري��ِم ك��ال��ط��ي��ِر ج��اءتْ��ِك

الجوزاء: برفرف فالتعبري السماء. يف معروف نجٌم والجوزاء: البيت. طرائف عليه يُجَعل ما الرفرف: 5
والسمو. الرشف مواضع أسنى عن كناية

وقد القاهرة، يف أُقيَم الذي العظيم املهرجان يف وأنشدها حافظ املرحوم أنشأها التي القصيدة يريد 6

الشعر بإمارة شوقي الشعراء أمري ملبايعة تكريًما أيام سبعة وظل العربية، األقطار وفود إليه حرضت
فيها: يقول التي وهي عامة، العربي الرشق يف

معي بايعت قد الرشق وفود وهذي ُمبايًعا أتيُت قد القوايف أمريَ

مستويًا. عودها ينبت الرمح قناة الصعدة: 7
نة. السَّ أو الزمن من املدة وهي الحاء)، (بكرس حقبة جمع الحقب: 8

وصف من املستوعبة لشاعريته بد ال فكان اإلسكندرية، يف وهو القصيدة هذه شوقي املرحوم نظم 9

وقتئٍذ. فيها إلقامته وفاءً املدينة هذه

564



إبراهيم حافظ

أم��اءِ ال��دَّ وُدرََّة ل��ل��واف��دي��ن ال��ثَّ��رى زن��بَ��ق��َة ف��ِص��رِت ��ل��وِك ج��مَّ ق��د
10 ال��ح��م��راءِ َس��ن��ا ف��ي ق��ص��وَرك وب��نَ��وا ب��اب��ٍل خ��م��ائ��ِل ع��ل��ى ُرب��اِك غ��َرس��وا
11 ال��م��اءِ ِف��ج��اِج ف��ي ع��ي��س��ى ك��س��ب��ي��ِل ال��ه��دى رَة ُم��ن��وَّ ُط��ُرًق��ا واس��ت��ح��َدث��وا
ال��نُّ��َج��ب��اءِ ب��ش��ب��اِب��ِك ��ل��ي وت��ج��مَّ زي��ن��ًة ال��ث��ق��اف��ة م��ن ك��أم��ِس ف��ُخ��ذي
اإلن��ش��اءِ ُة وُع��دَّ ال��ِب��ن��اءِ َح��ج��ُر ف��إنَّ��ه��ا ال��ك��ت��اِب ل��غ��َة وت��ق��لَّ��دي
وال��َف��ي��ح��اءِ ب��غ��داَد ف��ي ل��ل��ُم��ل��ِك ��َدت وم��هَّ م��رتَ��ي��ن ال��ح��ض��ارَة ب��نَ��ِت
12 ال��َع��ل��ي��اءِ ِذروَة ال��م��م��ال��ِك ب��ي��َن ف��ح��لَّ��ت��ا وم��ص��َر ب��ق��رط��ب��ٍة وس��َم��ت
وبُ��ك��اءِ ل��ه ح��زٍن م��ن وذخ��رِت «ح��اف��ٍظ» ل ال��دم��وع م��ن ح��ش��دِت م��اذا
ال��ع��ظ��م��اءِ َم��ص��اِرُع ال��ب��الءَ إِن ب��ف��ق��ِدِه ال��ب��الءِ وق��ِع م��ن ووج��دِت
ال��خ��ط��ب��اءِ ب��خ��ي��ل��ِة غ��ي��َر ب��ال��دم��ِع س��خ��يَّ��ًة وَف��ي��ِت ق��د ي��ش��ه��ُد ال��ل��ُه
األن��ب��اءِ ط��يِّ��ِب ال��م��آث��ِر ج��مِّ م��اج��ٍد م��ن��اح��ِة م��ن ِق��س��ًط��ا وأخ��ذِت
13 ال��بَ��ي��داءِ ف��ي ال��ب��ادون ب��ه وح��دا ب��ِش��ع��ِرِه ال��ح��اض��رون ال��رُّواُة ه��ت��ف
َص��ن��ع��اءِ إل��ى ال��َف��ي��ح��ا إل��ى ح��َل��ٍب م��ن ال��ض��اُد وت��ب��ك��ي يَ��ب��ك��ي��ه لُ��ب��ن��اُن
األج��زاءِ ُم��ؤلِّ��ِف ال��ص��ف��وِف ب��ان��ي ش��اع��ٍر ب��ذم��ِة وَف��وا ال��وف��اءِ ع��رُب
14 ال��بُ��ل��غ��اءِ م��ن ن��َج��َل��ت م��ن وإم��اَم َم��ج��ِده��ا وح��ارَس ال��ف��ص��ح��ى ح��اف��َظ ي��ا
ال��ُق��دم��اءِ أم��ان��َة ح��َم��ي��َت ح��ت��ى وف��ض��ِل��ِه ب��ال��ق��دي��ِم ت��ه��ت��ُف ِزل��َت م��ا
«ال��ط��ائ��ي»15 ب��ِس��ح��ِر ل��ل��دن��ي��ا وأتَ��ي��َت ول��ف��َظ��ُه «ال��ول��ي��ِد» أُس��ل��وَب ج��دَّدَت
16 ال��بُ��ؤس��اءِ ب��ص��اح��ِب اق��ت��رن��َت ح��ت��ى ال��َم��دى إِل��ى ال��ج��دي��ِد ط��ل��ِب ف��ي وج��َري��َت
إغ��ض��اءِ وم��ن َك��رٍم وم��ن دع��ٍة وم��ن َس��ل��وى م��ن ال��م��وِت وراءَ م��اذا

األندلس. يف مشهور قٌرص والحمراء: والخمر. السحر إليها يُنَسب بالعراق، مدينة موضع بابل: 10

الجبَلني. بني الواسع الطريق بفتحها: ، فجٍّ جمُع الفاء بكرس الفجاج: 11
للعلوم منبع كلتاهما املرشق، يف بغداد مثل املغرب يف وكانت الكربى، األندلس عواصم إحدى قرطبة: 12

اإلسالم. عصور أزهر يف والفنون
البادية. يف السائرون البادون: 13

ولَدت. أي نجلت: 14

تمام. بأبي الشهري الطائي حبيب هو والطائي: الشهري. العبايس الشاعر البحرتي عبادة أبو هو الوليد: 15
الفقيد. عرَّبه هيجو، لفكتور كتاب البؤساء: 16
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الشوقيات

األش��ي��اءِ ح��ق��ائ��ِق ل��ش��رِح أه��ًال ت��َزل ول��م رأي��ت م��ا ح��ق��ائ��َق اش��رْح
اآلراءِ ش��ج��اع��ُة وأج��لُّ��ه��نَّ ج��الئ��ٌل ال��رج��اِل ف��ي ال��ش��ج��اع��ِة ُرتَ��ُب
ال��ض��رَّاءِ م��ن ب��ال��ش��ك��وى وه��ت��ف��َت وَك��ي��ِده��ا ب��ال��ح��ي��اِة ذَرًع��ا ِض��ق��َت ك��م
رج��اءِ ُش��ع��اَع ال��وادي ع��ل��ى واط��لُ��ْع س��اع��ًة ن��ف��ِس��ك ي��أَس ف��اِرْق ف��ه��لُ��مَّ
ال��س��رَّاءِ م��ن أِس��رَّتُ��ه ُخ��ِل��َق��ت ض��اح��ٍك ب��وج��ٍه ال��دن��ي��ا إِل��ى وأَِش��ْر
ال��ف��ق��راءِ ح��وائ��َج إل��ي��ك وه��دى ب��ش��اش��ًة ال��ن��ديَّ م��أل ط��ال��م��ا ي��ا
ال��داءِ ِع��بءَ وأل��ِق ال��س��ن��ي��َن ِع��بءَ ف��اطَّ��ِرح ال��ح��وادَث ه��ادن��َت ال��ي��وَم
األب��ن��اءِ م��ن أج��ي��اًال وت��رك��َت خ��ال��ًدا ب��ي��انً��ا ال��دن��ي��ا ف��ي خ��لَّ��ف��َت
ج��زاءِ وُح��س��ُن إن��ص��اٌف ل��ل��ده��ِر ي��َزل ول��م ال��زم��اُن س��ي��ذُك��رك وغ��ًدا
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تيمور1 حممد

ال��ح��س��اْب2 ي��وِم إل��ى وث��َووا ال��يَ��ب��اْب ع��ل��ى ال��ق��ب��اَب ض��َرب��وا
ال��ت��راْب ف��ي س��ي��س��ك��ُن ي��وًم��ا ُم��ح��رٍَّك وك��لُّ ه��َم��دوا
ال��ذئ��اْب ش��رَّ ف��ت��ض��يَّ��ف��وا ال��ِب��ل��ى ذئ��ِب ع��ل��ى ن��زل��وا
ش��راْب َص��ْرع��ى أو ب��ال��ق��اِع ك��ًرى َص��ْرع��ى وك��أن��ه��م
ب��ال��م��آْب أع��ل��ُم ف��ال��ل��ُه وت��ن��بَّ��ه��وا ص��َح��وا ف��إذا

∗∗∗
ال��َج��ن��اْب م��ه��ج��وِر ه��ن��اك ِد ال��وف��و ُم��ن��ف��ضِّ ك��لِّ م��ن
ث��واْب3 م��ن ال��ذخ��ي��رَة إال َم��ض��نَّ��ٍة ك��لِّ م��وروِث

∗∗∗
اإله��اْب غ��ضَّ نُ��ح��تُ��نَّ��ه م��ح��م��ٍد ن��ائ��ح��اِت ي��ا
ان��ت��ح��اْب م��ن ال��َم��ك��رم��اُت ـ��ه ف��ي��ـ ت��خ��ُل ل��م م��أت��ٍم ف��ي

يف شبابه فاخرتم يُمِهله لم املوت ولكنَّ االجتماعية، القصص بوضع اشتهر كبري أديٌب تيمور: محمد 1

١٩٢١م. سنة
املقربة. عن الكناية هو هنا القباب برضب واملقصود قبة. جمع القباب: 2

به. للضنِّ موضًعا يكون النفيس اليشء هي املضنة: 3



الشوقيات

��ح��اْب ال��صِّ إل��ى وال��ح��ب��ي��َب ـ��رة ال��ع��ش��ي��ـ ع��ل��ى ال��ك��ري��َم ت��ب��ك��ي
ِع��ت��اْب4 م��ن ال��ُم��س��ت��ِه��لَّ��ُة ُدم��وُع��ك��نَّ ال��ِح��م��اِم ح��ْس��ُب
اح��ت��س��اْب إل��ى ف��ي��ه ِج��ئ��َن أو ل��ح��ك��م��ٍة ف��ي��ه ف��ارِج��ع��َن
ذَه��اْب إل��ى ال��ع��ال��م��ي��ن ـ��ُر َم��ص��ي��ـ ال��ف��ان��ي ال��ع��ال��م ف��ي
اق��ت��راْب إل��ى أق��ام وم��ن َن ال��ِع��ن��ا ي��ث��ِن ل��م س��اَر م��ن

∗∗∗
ال��لُّ��ب��اْب األدِب وك��اس��َب ـ��ِم ال��ص��م��ي��ـ ال��ح��َس��ِب وارَث ي��ا
ع��اْب5 ك��لِّ م��ن ح��ي��اءه ُل ال��رِّج��ا ع��ِل��َم ال��ذي واب��َن
ال��ِك��ت��اْب6 ظ��لِّ ف��ي ع��ث��م��اُن ُك��تْ��ِب��ِه ف��ي وك��أن��ه
ال��ش��ب��اْب ِن��َع��ِم ف��ي وأن��ت ِب ال��ش��ب��ا م��ن ن��ق��م��َت م��اذا
ال��رِّغ��اْب ال��ِم��ن��ِح ق ُم��ط��وَّ ِغ ال��نُّ��ب��و ِه��ب��َة ُم��ت��ح��ل��يً��ا
ِرك��اْب ف��ي م��ن��ه��ا أن��ت ٍة ح��ي��ا ع��ن ��ُل ال��ت��رحُّ ول��َم
ال��ُع��ب��اْب7 ث��بَ��ِج إل��ى ت��ب��ل��ْغ ول��م ش��اط��ئَ��ه��ا ت��ع��ُد ل��م

∗∗∗
ال��ِح��ج��اْب8 ُم��وِح��ش��ِة أب��ي��اِت ال��ـ م��ح��زون��ة ع��ل��ى ِرف��ًق��ا
ال��َك��ع��اْب9 ال��دن��ي��ا ُزه��ا وف��ي ـ��ِر ال��ط��ري��ـ ال��ع��م��ر ف��ي ف��ق��َدت��ك

املوت. الحاء): (بكرس الِحمام 4
وباقتناء الواسع باالطالع اشتهر اثًا، بحَّ عامًلا كان تيمور، باشا أحمد املرحوم هو إلخ: … الذي وابن 5

الكتب. أثمن
مات الذي الثالث الخليفة عفان، بن بعثمان شيخوخته يف الكتب عىل إقباله يف الفقيد والد يُشبِّه 6

يده. يف العزيز والكتاُب
وسطه. وثبجه: البحر. العباب: 7

صار حتى األنس من أقفر خدرها إن يقول: السيدة. هذه ُمصاب شدة عن كناية الحجاب: موحشة 8

صاحبته. قلب يف والهلع الوحشة يبعث
بنعيمها مزهوَّة دنيا يف يعيش كان أنه الكعاب»: «الدنيا بقوله ويقصد الشباب. سن هو الطرير: العمر 9

وثروتها.
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تيمور محمد

ال��رِّط��اْب األف��ان��ي��ِن ب��ي��َن إل��َف��ه��ا وت��ن��دُب ت��ب��ك��ي
ال��ُم��ص��اْب ت��ح��َت وُرزوَح��ه وثُ��ْك��َل��ُه أب��اك وان��ظ��ر
ِغ��ي��اْب10 م��ن ش��م��َس��ك ردَّ َش��َع يُ��و ِس��رَّ ي��م��ل��ك ك��ان ل��و

∗∗∗
ال��ث��ي��اْب ُج��ُدِد ف��ي ـ��م��ث��ي��َل ال��ت��ـ َج��ال م��ن غ��ي��َرك أَع��ِل��م��َت
ال��ُع��ج��اْب ال��ه��زِل م��ن ُح��َل��ًال ِه ِج��دِّ غ��رائ��َب وك��س��ا
ال��ش��ب��اْب أَرِب م��ن ل��ي��س ـ��ُز ال��ت��م��يُّ��ـ ح��ي��َن ُم��ت��م��ي��ًزا
��ه��اْب ال��شِّ ذنَ��َب ال ع��ل��ي��ه َب ��ه��ا ال��شِّ ك��ن��َت ال��ُع��ال أُُف��ُق
ال��ِغ��ض��اْب ب��ال��ُح��ُس��ِد ف��ي��ه ُع��ك ذَْر ض��اَق ي��وٍم ُربَّ ي��ا
ال��ذُّب��اْب م��ائ��دُة ال��ش��ه��ُد ج��َم��ع��تَ��ه��م ف��أن��ت َس��ْع��ه��م
ال��س��ب��اْب ن��ْق��َد ل��ه��م ودَع ِف ال��َع��ف��ا ن��ْق��َد م��ن��ه��م ُخ��ذ
ال��ص��ع��اْب م��ن ت��ُع��دُّ ال م��ا وأْوِج��ِه ال��نُّ��ب��وِغ دوَن
��ب��اْب11 ب��ال��ضَّ ت��ه��زأ ال��ش��م��َس ـ��َت ُك��ن��ـ األْوَج ب��ل��غ��ت ف��إذا

∗∗∗
اق��ت��راْب ف��ي ق��وِم��ك آم��اُل ف��ه��ذه ت��ب��ع��دنَّ ال
ال��س��ح��اْب ف��ي يُ��رف��ِرُف م��ل��ًك��ا ف��وَق��ه��م ب��ُروِح��ك اش��ُرْف
ال��ِك��ذاْب ال��دن��ي��ا ُزخ��رِف ع��ن نُ��زَِّه��ت ب��ع��ي��ٍن وان��ظ��ر
غ��اْب12 ج��الَل ال��دي��اَر ك��َس��ِت ��ًة أُمَّ ِل��داِت��ك م��ن ت��َر
ن��اْب ب��غ��ي��ِر ت��ص��وُل أو ـ��ٍر ُظ��ف��ـ ب��غ��ي��ر ت��ج��وُل أُْس��ٌد
ال��ص��واْب13 م��ع ال��س��الُح ِن��ع��َم ِس��الَح��ه��م ال��ث��ب��اَت ج��ع��ل��وا

وأمره موىس، بعد إرسائيل لبني وأرسله هللا اصطفاه نون، بن يوشع هو التوراة): يف (كما يوشع 10

فوقفت أعدائه، من ينتقم حتى الشمس تقف أن هللا إىل ابتهل وقائعه بعض ففي الجبَّارين، بمحاربة
ذلك. نحو أو يوم مدة تغُرب ولم

العلو. األوج: 11
اآلساد. مأوى وهي غابة، جمع والغاب: السن. يف له املقاربون اإلنسان: لدات 12

١٩٢٠م. سنة ثورة يف املرصية األمة شباب يصف 13
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الشوقيات

ال��ِخ��ط��اْب ف��ص��ِل إل��ى ب��َل��َغ��ت ف��إن��ه��ا األم��وُر أم��ا
ال��رح��اْب ُق��دِس ف��ي ل��ل��ه ��ًه��ا ت��وجُّ م��ل��ك��َت ف��إذا
ب��اْب خ��ي��َر ل��ل��ِك��ن��ان��ِة ـ��ت��ح ي��ف��ـ األب��واِب ف��ات��َح َس��ل
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وف1 يعقوبرصُّ

خ��راِب2 وِش��ي��ُك ُع��م��راٌن وأرُض��ِك َس��راِب ِخ��داُع دن��ي��ا ي��ا س��م��اُؤِك
ذئ��اِب ُق��ع��وُد أو ِض��ب��اٍع ق��ي��اُم ح��وَل��ه��ا ط��اَل ج��ي��ف��ٌة إال أن��ِت وم��ا
ون��اِب يَ��ِع��فَّ ل��م ب��ُظ��ْف��ٍر ع��ل��ي��ك ف��أق��ب��َل��ت األُس��وَد ال��ج��وُع أل��ج��أ وك��م
ِرك��اِب ُغ��ب��اِر ف��ي ِرك��ابً��ا وم��رُّوا ��رى ال��سُّ َم��ق��ط��ِع ف��ي األظ��ع��ان م��ن ق��ع��دِت
ن��اب��ي3 األِح��بَّ��ِة م��يْ��ِت ع��ن ال��ل��ح��ِظ م��ن ب��س��اخ��ٍر ال��وداِع ف��ي ع��ل��ي��ه��م وُج��دِت
ل��ِغ��ي��اِب ت��س��ت��وح��ش��ي ف��ل��م وم��ال��وا ص��ح��ب��ٍة ح��اض��ُر يُ��ؤنِ��ْس��ِك ف��ل��م أق��ام��وا
ك��ذُب��اِب ه��ي��نً��ا خ��ل��ًق��ا ال��ج��ي��َش ي��رى ك��ق��ائ��ٍد ال��بَ��ن��ي��َن ل��ل��م��وِت ت��ُس��وق��ي��َن
ب��ت��ب��اِب4 أج��ن��اَده آذن��ْت وإِن وس��الم��ًة ل��ه ُس��ل��ط��انً��ا ال��ح��رَب رأى
ُرض��اِب5 ش��ه��َد ��رِّ ال��ضُّ َم��ذاَق بَ��ن��وِك ي��ِج��د ل��م لُ��ب��اِن��ك ف��ي غ��روٌر ول��وال

معدوًدا للعلم، متبتًال كان املقطم. وجريدة املقتطف مجلة صاحبي أحد وف، رصُّ يعقوب الدكتور هو 1

١٩٢٨م. سنة تويف بالبنان، إليهم يُشار الذين والعلماء الُكتاب طليعة يف
رسيع. ووشيك: املاء. كأنه النهار وسط يف يُرى ما هو الرساب: 2

املتباعد. املتجايف النابي: 3
الهالك. والتباب: أنذرته. أي بكذا؛ آذنته يقال: 4

بل إليها، احتياج غري من اإلنسان يطلبها الحاجة وهي لبانة، جمع مضمومة): الالم (بتشديد اللُّبان 5
فمه. يف دام ما اإلنسان ريق هو الرضاب: والرغبة. ة الهمَّ علو من بدافع



الشوقيات

وث��اِب6 م��ج��اَل ال��ع��ان��ي ول��ل��ُم��ق��َع��ِد ف��ت��ن��ٍة َم��ش��اه��َد ل��ألع��م��ى ك��ن��ِت وال
ال��ُم��ت��ص��اب��ي ال��ف��رص��ِة ب��ع��َد ك��رَّ وال ��ب��ا ال��صِّ ف��ي ال��ِغ��رِّ ال��ن��اش��ئ رأُي ض��لَّ وال
ِح��س��اِب أل��َف ال��ق��ب��َر ب��ي��َدي��ه بَ��ن��ى ب��ع��دم��ا ل��ل��م��وِت ��اُر ال��ح��فَّ ح��ِس��َب وال
ِص��ح��اب��ي ح��ق��وَق أق��ض��ي إن��م��ا أَج��ْل وص��اح��ٍب ِخ��لٍّ ك��لَّ ي��رث��ي ي��ق��ول��ون
ث��واب��ي ُح��ْس��َن ��ع��ِر ال��شِّ ع��ي��وَن ج��ع��ل��ُت ال��َم��دى ج��رى ��ا ف��ل��مَّ دم��ع��ي ج��َزي��تُ��ه��ُم
ص��واِب7 ل��س��اَن وب��ال��ُم��س��ت��ق��لِّ��ي��ه��ا واع��ٍظ ِم��ن��ب��َر األع��واِد ب��ذُرا ك��ف��ى
ج��واب��ي ت��رك��َت م��ا ال��م��ن��اي��ا ول��وال ال��ِب��ل��ى م��ن��زِل م��ن ي��ع��ق��وُب ي��ا دع��وتُ��ك
وص��اِب8 ب��ِف��ي��ِك ش��ه��ٍد أث��َرا ل��ه��ا ي��َزل ول��م وك��ي��ف ال��دن��ي��ا أُذكِّ��رك
ك��ت��اِب9 ِت��ل��َو ال��ح��م��ِد ك��ت��اَب وُس��ق��ن��ا ن��اض��ًرا ب��األم��ِس ال��غ��اَر إل��ي��ك ح��م��ل��ن��ا
ِع��ق��اِب ل��س��اَن أو ث��واٍب ل��س��اَن لُ��بْ��ثُ��ه��ا ق��لَّ وإن ال��دن��ي��ا ان��ف��كَّ��ِت وم��ا
ِط��الِب وب��ي��َن ت��ع��ل��ي��ٍم ب��ي��َن م��َض��ت ��ًة ِح��جَّ خ��م��س��ون ال��ع��ل��ِم س��ب��ي��ِل ف��ي أال
ِرغ��اِب ال��ك��م��اِل ف��ي ن��ف��ٍس ب��آم��اِل ون��ه��اِره��ا ل��ي��ِل��ه��ا ط��واَل��ي ق��َط��ع��َت
وِك��ذاِب10 َه��وش��ٍة ع��ن ف��ن��زَّه��تَ��ه��ا ص��ح��ي��ف��ٌة إل��ي��ك تُ��ل��ق��ى أن ال��ل��ُه رأى
ِس��ب��اِب وس��وَق ل��غ��ٍو ُم��ن��ت��دى وال وال��ه��وى ال��ح��ق��ِد آل��َة ت��تَّ��خ��ذْه��ا ول��م
ِش��ه��اِب ُش��ع��اِع ف��ي إال ن��س��ِر ف��ل��م وب��ي��اِن��ه��ا ع��ل��ِم��ه��ا ب��نُ��وَري م��َش��ي��ن��ا
ش��ب��اِب إم��اَم أو ن��شءٍ م��ع��لِّ��َم ع��ل��ي��ه��م��ا ق��م��َت ج��ي��َل��ي��ن ب��ه��ا وِع��ش��ن��ا
ِع��ذاِب11 ال��طُّ��روِس ف��ي ُع��ي��وٍن ح��واش��ي ك��أن��ه��ا ال��ك��الِم ع��ف��ِو م��ن رس��ائ��ُل

يُقيَّد. أن شأنه من ألن بالعاني؛ األسري ي سمِّ وهنا املقيَّد، العاني: 6
براكبيها. أي باملستقلِّيها: 7

امُلر. والصاب: النحل. عسل الشهد: 8
منه تُتَّخذ كانت شجر ورق والغار: املقتطف. ملجلته الفيض اليوبيل يف بالفقيد االحتفال إىل إشارة 9

الظافرين. أكاليل
كله، العربي الرشق يف أدبية علمية صحيفة أمجَد بحقٍّ تعدُّ التي املقتطف مجلة هي الصحيفة هذه 10

بتحريرها. ا مختصٍّ الفقيد وكان
التي والزهور النباتات بحواشيها ويقصد املاء، عيون هي العيون إلخ»: … عيون حوايش «كأنها قوله 11

حواَليها. تنبت
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وف رصُّ يعقوب

ِخ��ض��اِب12 اب��ُن ب��ه يَ��ش��ق��ى وال ِغ��ذاءً ت��م��ي��م��ة اب��ُن ب��ه يَ��ش��ق��ى ال ال��م��ح��ُض ه��ي
وِه��ض��اِب ُربً��ا م��ن ل��دي��ه��ا م��ا ع��ل��ى ال��ه��وى ب��ه��ا وق��ف��َت ال��ف��ص��ح��ى م��ن ُس��ه��وٌل
ُغ��راِب َح��ْج��ُل األم��ث��ال ف��ي ق��ي��ل ك��م��ا ِم��ش��ي��ًة وال��غ��رِب ال��ش��رِق ب��ي��َن ِض��ع��َت وم��ا
ب��ع��اِب ال��رج��اَل ال��ن��ق��ُل وَس��َم إذا ن��اق��ٍل ُس��م��ع��َة م��ن��ك أن��ق��ى أَر ف��ل��م
ل��ِن��ص��اِب وال ِالس��ٍم ردَّه ف��م��ا ُم��ع��رٌِّب ��ِريَّ ال��سَّ ال��ق��وَل أخ��ذ وك��م
ب��اِب َم��ن��اك��َب ض��اق��ت م��ا ف��وال��ل��ِه غ��ي��ره��ا ب��خ��ي��راِت ال��ف��ص��ح��ى ع��ل��ى وف��دَت
ِرح��اِب ف��س��ي��ِح ف��ي ف��ح��لُّ��وا و«روم��ا» و«ف��ارٌس» م��ن��ه��ا «ي��ون��اُن» دنَ��ت وِق��دًم��ا
َص��ح��اب��ي وأن��ت ت��وح��ي��ٍد ح��ق��ي��ق��ُة ك��أن��ه ال��ش��ري��ِف ل��ل��ع��ل��ِم ت��ب��تَّ��ل��َت
ك��اب��ي13 ال��س��ي��اس��ة ف��ي ج��واٍد وك��لُّ «ف��ارًس��ا» ال��س��ي��اس��ِة م��ي��داَن ��م��َت وج��شَّ
ِش��غ��اِب ك��لَّ ف��ضَّ ح��ت��ى ال��ده��ُر ب��ن��ا ي��َزل ف��ل��م ِش��غ��اٍب ف��ي و«ن��م��ٌر» وك��ن��ا
ِرق��اِب14 وف��كِّ أغ��الٍل ل��ت��ح��ط��ي��ِم يَ��راَع��ُه ف��س��لَّ ال��ك��ب��رى ال��ث��ورَة رأى
ُم��ص��اِب ك��لِّ ع��ن��َد بَ��ِن��ي��ه��ا ت��ل��مُّ ع��ش��ي��رٌة أو أُس��رٌة إال ال��ش��رُق وم��ا

∗∗∗
س��ح��اِب ك��لِّ أع��ط��اِف م��ن تَ��ح��دَُّر ورح��م��ٌة ال��ش��ي��وِخ ش��ي��ِخ ع��ل��ى س��الٌم
ِرط��اِب ال��ِخ��الِل ف��ي ط��يِّ��ب��اٍت ع��ل��ى وي��غ��ت��دي ي��روُح َري��ح��اٍن ��اُف ورفَّ
ب��إي��اِب ن��ف��ت��ك��ْر ل��م وإن وش��وٌق س��اع��ًة ع��ه��َدك ن��ن��َس ل��م وإن وِذك��رى
ب��ِح��ج��اِب15 س��تَّ��رنَ��ه أم ج��ِب��ي��نَ��ك ال��ِب��ل��ى ع��ل��ى َع��َرض��َن ه��ل ��واف��ي ال��سَّ وويْ��َح
َك��ع��اِب16 ال��ص��الِة ف��ي بَ��ت��وٍل ح��ي��اءُ ك��أن��ه ف��ي��ه ك��ان م��اءً ُص��نَّ وه��ل

وبالثاني الناشئ، اليفع باألول يقصد خضاب: وابن تميمة وابن يشء. كل من الخالص هو املحض: 12
شعره. يخضب الذي الشائب

املقتطف مجلتَي يف للفقيد الثاني الرشيك نمر، فارس الدكتور هو البيت هذا يف بفارس املقصود 13
يف جواد «وكل وقوله بالعلم. ا مختصٍّ الفقيد كان كما بالسياسة، املختصُّ الرشيك ولكنه واملقطم،

هفوة.» عالم ولكل كبوة، جواد «لكل القائل: املثل إىل رقيقة إشارٌة كابي»: السياسة
عامة. بفكرة متأثًرا كان ولكنه املشاغبة، يف حبٍّا يشاغب لم «نمر» الدكتور أن يريد 14

الرياح. السوايف: 15
تعاىل. هللا إىل الدنيا وعن الرجال عن امُلنقِطعة البتول: 16
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الشوقيات

داِب17 خ��ل��يَّ��َة أم ح��ي��اًة أك��ان��ت س��ائ��ٍل غ��ي��َر ت��دَْع ل��م ل��ح��ي��اٍة وي��ا
غ��اِب يَ��راع��َة أو وْش��ٍي يَ��راع��َة ب��ن��انُ��ه��ا وك��ان ك��ان��ت ي��ٌد وأي��ن
خ��اب��ي ال��م��ع��ال��ِم رثِّ ال��ث��رى ب��ب��ط��ِن ه��ي��ك��ٍل ُرك��ِن ف��ي األخ��الِق ع��ل��ى وَل��ْه��ف��ي

∗∗∗
ك��َع��ذاِب ل��ذٍَّة ف��ي أو ال��ع��ي��ش م��ن ك��ل��ذٍَّة ع��ذاٍب ف��ي ون��م��ض��ي ن��ع��ي��ُش
ب��ذه��اِب ��َرت ُف��سِّ ان��ت��َه��ي��ن��ا ��ا ف��ل��مَّ م��ذه��ٍب ك��لِّ ف��ي األح��الم م��ن ذه��ب��ن��ا
تُ��راِب واب��ُن ال��م��وِت ل��َع��م��ُر تُ��راٌب ع��ي��ُش��ُه ط��ال وإن ع��ي��ٍش أخ��ي وك��لُّ

الدأب. بمعنى الداب: 17
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بك1 حسنيشريين

ِم��ح��راِب��ِه2 م��ن ال��َورِد ن��ق��َل ن��ق��ل��وه ��ًزا ُم��ج��هَّ ال��ع��اب��دي��َن زي��َن أرأي��ت
أت��راِب��ِه3 م��ن ال��م��أل��وِف واألوِل ح��ي��اِت��ه وِص��ن��ِو تَ��وءِم��ه داِر م��ن
وغ��اِب��ِه4 ال��ُم��ب��ي��ِن ال��ح��قِّ بُ��ح��ب��وح��ِة إل��ى ال��دن��ي��ا ب��اط��ِل م��ن ب��ه س��اروا
أع��ق��اب��ه م��ن األق��واِم وَم��ص��اي��ِر ق��ب��ل��ه آدَم ل��س��ب��ي��ِل ب��ه وم��َض��وا
ِرك��اب��ه ِط��ي��ُب األرِض ِج��ي��َد وي��م��سُّ َس��ري��ره زك��يِّ ع��ل��ى ال��س��م��اءُ ت��ح��ن��و
ث��ي��اب��ه وِط��ي��ِب َم��ح��م��ِل��ه ِط��ي��ِب م��ن وراُح��ه��م ال��ح��ام��ل��ي��ن ه��اُم وتَ��ط��ي��ُب

صداقة الشعراء أمري وبني بينه وكانت األخالق، مكارم أمثلة من عاليًا مثاًال كان شريين: بك حسني 1

بك إسماعيل لشقيقه وتعزيًة له رثاءً القصيدة هذه فيه فنظم ١٩٣١م، سنة يف تويف وقد الُقربى، تُشِبه
شريين.

يقول هذا العابدين زين ويف عنهما، هللا ريض الحسني سيدنا ابن العابدين زين بعيل تشبيهه أراد 2
الفرزدق: الشاعر

«نعم» الؤه كانت د التشهُّ لوال ده تشهُّ يف إال قط «ال» قال ما

للقرب. تهيئته امليت: وتجهيز
ِلداُت واألتراب: أخيه. مع الفقيد حال وهذه بطن، يف غريه مع املولود والتوءم: الشقيق. األخ الصنو: 3

معه. متقاربة سنٍّ يف ُولدوا الذين وزمالؤه املرء
وسطه. املكان: بحبوحة 4



الشوقيات

ذَه��اب��ه ب��وْش��ِك آذَن��ه��ا آذاُر َرب��وٌة ب��ج��ان��بَ��ي��ِه م��ص��َر وك��أنَّ
أث��واب��ه5 م��ن ل��ل��ف��ق��راءِ يَ��ن��س��لُّ ال��ن��دى ل��ع��ادت��ه ط��رٍب م��ن وي��ك��اد
أح��س��اب��ه ع��ن ف��أب��اَن ال��ف��ت��ى ن��ض��َح ورب��م��ا ال��طَّ��يِّ��ب��ي��َن اب��ُن ال��طَّ��يِّ��ُب
آداب��ه وف��ي ش��ائ��ن��ٍة ك��لِّ م��ن أخ��الق��ه ف��ي ال��م��ع��ص��وُم وال��م��ؤم��ُن
ِك��ت��اب��ه وح��وَل م��س��ج��ده ص��ح��ِن ف��ي ال��دُّج��ى َغ��َل��ِس ف��ي ال��ل��ُه ي��راه أب��ًدا
ب��ب��اِب��ِه ي��ع��ت��ص��ْم��َن األرام��َل وي��رى ب��ظ��لِّ��ِه الئ��ذي��َن ال��ي��ت��ام��ى وي��رى
ش��ب��اب��ه ح��قِّ غ��ي��َر م��ن��ه��ا ي��ن��َس ل��م ج��م��ي��َع��ه��ا ال��ح��ق��وَق أدَّى ق��د وي��راه
ِص��ح��اب��ه6 ح��قَّ األح��س��اِب م��ن وق��ض��ى أه��ل��ه ��َة ِح��صَّ ال��م��ع��روف م��ن أدَّى
إي��اِب��ِه؟7 ي��وُم أيَّ��اَن ي��ُع��د ل��ْم ِل��َم ب��ه ذه��ب��وا ه��ل أب��وِك أي��ن «م��ه��وي��ُش»
ِرح��اب��ه ك��ري��ِم ع��ل��ى ف��اح��س��ِب��ي��ه ب��ِك وَع��ي��نَ��ُه ال��ك��ري��َم ال��ل��َه وكَّ��ل ق��د
تَ��ْس��ك��اب��ه وم��ن ال��ش��اك��ي دم��ِع��ِك م��ن ��ل��ِت��ِه ح��مَّ م��ا ي��ك��ف��ي��ه ال��بُ��ك��ى وَدِع��ي
ِب��َص��اب��ه ال��ع��ال��م��ي��ن ب��ن��اُت ش��ِربَ��ت ط��ال��م��ا ي��ا ب��ح��ادٍث ش��ِرب��ِت ول��ق��د
ب��ه؟ م��اذا ح��الُ��ه م��ا وس��ؤاِل��ه��م ُع��وَّاده ع��ل��ى غ��اٍد ام��رٍئ ك��لُّ
ِط��الب��ه وراءِ م��ن ال��َم��ن��يَّ��ِة وُخ��ط��ى ط��وي��ل��ًة ال��ح��ي��اِة ط��ل��ِب ف��ي وال��م��رءُ
ودع��اب��ه وح��ن��اِن��ه َع��ط��ِف��ه ف��ي م��ك��انَ��ُه ي��ق��وم م��ا ��ِك» «ع��مِّ ب��رِّ ف��ي

∗∗∗
ُم��ص��اب��ه8 ل��ِم��ث��ُل يُ��خ��َل��ق ل��م ال��ص��ب��ُر ف��تً��ى ع��ن ص��ب��ُرِك ك��ي��ف «إس��ك��ن��دري��ُة»
ِش��ه��اب��ه ُش��ع��اِع م��ن ف��ض��اؤِك وخ��ب��ا س��ح��اِب��ه��ا بَ��ري��ِق م��ن س��م��اؤك ع��ِط��َل��ت
ب��َق��راب��ه ت��ت��م��تَّ��ع��ي ول��م م��ن��ه ت��ت��زوَّدي ول��م ق��ض��ى ال��ش��ب��اِب َزي��ُن
نُ��وَّاب��ه ف��ي ��دَق ال��صِّ يَ��ه��وى وال��ش��ع��ُب ن��ائ��ٍب أص��دَق ف��ك��ان ع��ن��ِك ن��اَب ق��د
آراب��ه إل��ى يُ��ب��لِّ��ُغ��ه س��ب��بً��ا م��رًة األم��ان��َة اتَّ��خ��ذ أَع��ِل��م��ِت��ه
ش��ب��اب��ه ِك��راَم ال��وادي ل��ه��ا ي��رج��و ل��م��واق��ٍف ��ًال م��ؤمَّ ك��ان ع��اش ل��و

الكرم. الندى: 5
املحتاجني. بواجب والقيام بالناس الرب بمعنى هنا: املعروف 6

الفقيد. ابنة عىل َعلم وهو تركي، اسٌم مهويش: 7

بلديتها. مجلس وعضو منشأً، اإلسكندرية من الفقيد كان 8
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بك شريين حسني

ِخ��ط��اب��ه ِس��ح��َر األس��م��اَع ويُ��ن��اوُل ِف��ك��ِرِه ��َة ِه��مَّ األل��ب��اِب ع��ل��ى يَ��ج��ل��و
َك��َداب��ه9 ال��م��س��ل��م��ي��ن ب��ع��ه��ِد ويَ��ِف��ي ب��الِدِه ب��ح��قِّ ك��َدي��دِن��ه ويَ��ِف��ي

∗∗∗
ب��ن��اب��ه10 ال��َع��ض��وُض ال��ده��ُر س��يَ��بُ��تُّ��ه��ا َع��الق��ٍة ك��لُّ «إس��م��اع��ي��ُل» تَ��ْق��واَك
ل��َع��ذاب��ه ُم��وَج��ًع��ا ال��ل��ي��ال��َي ِب��تَّ ف��ْق��َدُه ال��ع��ش��يَّ��َة ذُْق��َت ال��ذي إنَّ
ِش��ع��اب��ه11 وب��ي��َن ال��ذك��رى ع��اَل��ِم ف��ي َف��الِق��ِه م��رتَ��ي��ِن ِص��ن��َوك ف��ارق��َت
ِغ��ي��اب��ه ِب��ط��يِّ ل��ن��ا ي��َدي��ِن ال م��ن ال��ن��وى م��ن ت��ردُّ ال��ذك��رى ع��ادة م��ن
وِك��ذاب��ه ِص��دِق��ه ف��ي ُم��س��ت��ع��ذٌَب وِس��نَ��اِت��ِه ال��ك��رى ك��أح��الِم ُح��ل��ٌم
أح��ب��اب��ه ع��ل��ى ي��ب��ك��ي ال��ه��وى ف��أخ��و اس��ت��ب��ِق��ه��ا أق��ول ال ُدم��وَع��َك اس��ُك��ْب

العادة. الديدن: 9
املرثي. شقيق شريين: بك إسماعيل 10

الكربى. الحرب زمن ِطيلَة سويرسا يف مغرتبًا كان الفقيد أن إىل البيت هذا يشري 11
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املطلب1 عبد حممد

ال��تَّ��ِع��ْب2 ال��ده��ِر راح��َة ��ى وت��ل��قَّ ال��َوِص��ْب ال��ش��اك��ي ِع��لَّ��ِت��ه م��ن ق��ام
ال��ُم��طَّ��ِل��ب3 ب��ع��ب��د ال��ن��اع��ي ه��ت��َف واس��ت��رج��ع��ي اص��ب��ري ال��ن��ف��ُس أي��ه��ا
ال��تُّ��ُرْب ف��ي ُم��ن��ت��ه��اه ح��يٍّ ك��لُّ ق��ب��ل��ه َم��ن ع��ل��ى ال��تُّ��ْرَب ن��زل
ال��َح��ِدْب وال��َج��دِّ ال��ُم��ش��ِف��ِق ك��األِب إرش��اده ف��ي ال��لَّ��يِّ��ُن ذه��ب
ال��لَّ��ِع��ْب َم��ع��ن��ى م��ن ال��ِج��دِّ وال��ق��ري��ُب ال��رِّض��ا َم��ع��ن��ى م��ن ال��َع��تْ��ِب ال��ق��ري��ُب
ال��َك��ِذْب ب��ال��ودِّ اإلخ��واُن ظ��ه��َر إذا ال��ودِّ ف��ي ال��ص��ادُق واألُخ
َط��ِرب ��ف��ِو ال��صَّ م��ج��ل��ِس ف��ي َف��ِك��ٌه ُم��ح��ت��ِش��ٌم درس��ه ف��ي خ��اش��ٌع
وَح��َس��ب دي��ٍن أه��َل وش��ب��ابً��ا ص��ال��ًح��ا ن��شءً األوط��اَن ق��لَّ��َد
ال��لَّ��ِج��ب4 ب��ال��ج��ي��ِش ال��دول��ِة ص��ول��َة غ��ِده��ا ف��ي ب��ه��م ص��ال��ت رب��م��ا
ال��ُق��ُض��ب م��ق��ام��اِت وأق��ام��وه��ا أرم��اَح��ه��ُم األق��الم ج��ع��ل��وا
ان��ت��َس��ب ال��ع��ل��ِم إل��ى م��ن يَ��ب��غ��ي ك��ي��ف ب��ه��ا ال��بَ��غ��ِي إل��ى ي��م��ي��ل��ون ال

نظمه يف مؤثًِرا الشعر ينظم كان العلوم، دار مدرسة يف األدب أستاذ املطلب عبد محمد األستاذ هو 1

أُلقيَت تأبني حفلة له وأُقيَمت ١٩٣١م، سنة تويف وقد البدو، بشاعر ب يُلقَّ كان ولذلك البادين؛ طريقة
القصيدة. هذه فيها

ة. الهمَّ علو من أو مرض من امُلتَعب بالوِصب: يريد 2

َراِجُعوَن﴾. إَِليِْه َّا َوإِن هللِ ﴿إِنَّا قول هو االسرتجاع: 3
ة. والعدَّ العدد الكثري اللجب: الجيش 4



الشوقيات

َع��ذُب ل��ف��ٍظ أو َرقَّ م��ع��نً��ى ك��لُّ ج��اءن��ا وم��ن��ه��م ال��ب��دِو ش��اِع��َر
ال��ُع��ُش��ب أص��ِل ف��ي ال��م��اءِ ج��َري��اَن ص��اف��ي��ًة أل��ُس��نُ��ه��م ج��َرت ق��د
ال��ُك��تُ��ب5 ح��ش��ِو أو األق��الِم ُك��ل��ف��ِة وم��ن ال��ط��ب��ِع ع��نَ��ِت م��ن س��ِل��َم��ت
ال��ِح��َق��ب6 ال��ق��ي��س» َ «ام��رأ ف��ي��ه��ا ع��م��َرت ب��ادي��ٍة ف��ي ال��ي��وَم ن��زل��َت ق��د
وال��َوَص��ب7 ع��ن��ه ال��ل��وع��َة ن��َف��َض س��ال��يً��ا ف��ي��ه��ا «ال��م��ج��ن��وُن» وم��ش��ى
ال��ُخ��َط��ب يُ��ن��ُش��وا أو ��ع��َر ال��شِّ ف��ي��ه ل��ك ي��ن��ظ��م��وا ل��س��انً��ا ال��ن��اَس أِع��ِر
ال��َع��َج��ب ��نْ��ِع وال��صُّ ال��ُخ��ْل��ِق ج��الِل م��ن ُم��ل��ِك��ِه ف��ي ل��ن��ا ال��ُخ��ْل��َد ِص��ِف ُق��م
ال��ذه��ب8 أب��اري��ِق ف��ي وُس��الٍف ال��رُّب��ا ي��واق��ي��ِت ف��ي وث��م��اٍر
ال��رح��ب وُع��ل��ويِّ ال��س��اِح ُق��ُدِس ف��ي األب��راِر ع��ل��ى ��ع��َر ال��شِّ وان��ثُ��ِر
ال��َق��َص��ب9 ف��ي ب��ال��ق��واف��ي وت��رنَّ��ْم ق��ص��ٍب ُع��وَدي «رض��واَن» واس��ت��ِع��ر
ال��ُم��ن��س��ِك��ب ال��رح��ي��َق ت��ت��س��اَق��وَن ك��م��ا إل��ه��يٍّ��ا ب��ال��م��ع��ن��ى واس��ِق
ال��ُح��ُج��ب وال��رُّْس��ُل ال��رح��م��ُن رف��َع ب��ه ل��ل��ع��رِش س��بَّ��ح��َت ك��لَّ��م��ا
األَِرب10 ال��ج��م��ُع ب��ه��ا ُط��الَّ م��ن ل��ك وَف��ى ال��داُر ه��ذه ��ْل ت��أمَّ ُق��م
ال��نُّ��ُج��ب11 ال��داِر ب��ن��و ال��ح��قَّ وق��ض��ى ُرك��ِن��ه��ا ِل��ب��ان��ي ال��داُر وَف��ِت
ُط��ِل��ب ال��ش��ي��ُخ إذا ث��م زم��نً��ا ش��ي��ِخ��ه��ُم ع��ل��ى ال��ع��ل��َم ط��ل��ب��وا
يَ��ِغ��ب ل��م ق��ل��ٍب ك��لِّ ف��ي م��اث��ٌل ل��ك��نَّ��ُه أع��يُ��ن��ه��م ع��ن غ��اَب
ي��ح��ت��ِج��ب م��ا ط��يِّ��ٌب وم��ث��اٌل ت��خ��ت��ف��ي م��ا ُم��ح��ِس��ن��ٌة ص��ورٌة
وج��ب م��ا وي��ق��ض��ي األخ��رى يُ��ن��ِص��ُف م��ض��ى ال��دن��ي��ا ف��ي ال��واج��ِب رج��ُل
ذه��ب ال��ن��اُس ذه��ب ق��د وك��م��ا دن��ي��اه��ُم ف��ي ال��ن��اِس ع��ي��َش ع��اش
وال��ع��رب ق��دي��ًم��ا ال��ن��اِس ع��َج��ُم ��ن��ُه لُ��قِّ ال��ذي ال��درَس أخ��ذ

املشقة. العنت: 5
املعروف. الجاهيل الشاعر القيس: امرؤ 6

القيس. كامرئ البادية شعراء من ليىل، مجنون املجنون: 7
الخمر. والسالف: الياقوت. تُشِبه التي والثمار بالورد املتفتِّحة األكمام الربى: يواقيت 8

به. يرتنم الذي الناي أو املزمار والقصب: الجنة. عىل القائم امللك هو رضوان: 9

والدهاء. والكياسة الحصافة الكثري أي األرب: الجمع 10
نجيب. جمع النُُّجب: 11
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ته1 يرثيجدَّ

ال��ح��ادث��اِت ك��لُّ ه��ذَي��ن وم��ن ول��ل��م��م��اِت ل��ل��ح��ي��اِة ُخ��ِل��ْق��ن��ا
ب��ال��ك��ائ��ن��اِت خ��ي��الُ��ه ي��م��رَّ ل��م ك��أن وي��ُم��ْت ي��ِع��ْش يُ��وَل��ْد وم��ن
ال��ن��ائ��ح��اِت2 ب��ي��َن ال��م��رءِ ك��ن��ع��ِش ال��رواق��ي أي��دي ف��ي ال��م��رءِ وم��ه��ُد
أذاِة3 م��ن ��ُر ال��م��ع��مَّ ي��خ��ل��و ف��ه��ل اش��ت��ك��اءٍ م��ن ال��ول��ي��ُد س��ِل��َم وم��ا
ول��ل��َق��ن��اِة ل��ل��ُح��س��اِم م��ق��اص��ُد ف��ي��ه ن��ح��ن ِق��ت��اٌل ال��دن��ي��ا ه��ي
ال��ث��ب��اِت إل��ى ال��ج��ب��اُن ُدِف��َع ك��م��ا إل��ي��ه م��دف��وٌع ال��ن��اِس وك��لُّ
آت��ي ال��م��ق��دوِر ي��ِد م��ن ب��س��ه��ٍم نُ��رم��ى ث��م ُع نُ��روَّ م��ا ُع نُ��روَّ
��الِة وال��صَّ ال��ت��الوِة ع��ن ثَ��راِك ت��ج��زي «ت��م��زاُر» ي��ا ال��ل��ِه ص��الُة
ال��ُف��ض��َل��ي��اِت ال��ُم��ح��ِس��ن��اِت م��ث��اَل ف��ي��ه��ا ك��ن��ِت ع��اًم��ا ت��س��ع��ي��َن وع��ن
ال��م��ؤم��ن��اِت أمُّ أن��ِت ل��ع��لَّ��ِك ك��لٌّ ف��ق��ال ال��م��ؤم��ن��اِت ب��َررِت

القصيدة يف وسرتى مرص، وايل باشا إبراهيم جنتمكان معتوقة «تمزار» السيدة املرحومة هي ته: جدَّ 1

العالية. املنزلة تلك املحرتمة الجدة بلغت كيف
التمائم تضع نحوها، أو األم هي العرب عند والراقية راقية، جمع والرواقي: للطفل. يُهيَّأ املوضع املهد: 2

زعمهم. عىل الشياطني، من أو العني من له حفًظا الطفل عىل والتعاويذ
كأنه فاإلنسان لها، ثبات ال الدنيا إن الثالثة: األبيات هذه يف يقول العمر. يف له يَُمدُّ الذي هو ر: املعمَّ 3
املوت يردُّ يشء فال سواءٌ، األقدار لقاء يف والكرب والصغر والنعش واملهد والنائحات فالراقيات يوجد، لم

القدر. يمنع وال



الشوقيات

ال��ب��اق��ي��اِت ك��لُّ ال��ي��وَم وأن��ِت ب��اق��ي��اٌت ال��ف��ض��ائ��ل ف��ي وك��ان��ت
ال��ب��ن��اِت أو ال��بَ��ِن��ي��َن ب��م��ن��زل��ِة م��ن��ه��م وك��ن��ِت ال��م��ل��وُك ت��ب��نَّ��اِك
وال��ص��ال��ح��اِت ال��تُّ��ق��ى ويُ��ئ��ُووَن ش��تَّ��ى م��ن��ِك ال��م��ن��اق��َب يُ��ِظ��لُّ��ون
وال��ُم��رَه��ف��اِت ال��َق��ن��ا ظ��لِّ ل��دى ول��ك��ْن «س��وٍق» ف��ي م��ل��ك��وِك وم��ا
ال��ُك��م��اِة4 ه��اِم ف��ي ال��م��وِت وس��ي��ُف ع��ش��ٍر ب��ن��َت «ُم��ورَة» ب ل��ه��م ع��نَ��ن��ِت
ال��ُم��س��ِل��م��اِت ل��ِع��ق��ِد وواس��ط��ًة ص��ي��ًدا ول��ل��رح��م��ِن ل��ه��م ف��ك��ن��ِت
األُول��ي��اِت ِس��ِن��ي��ِك ف��ي ل��خ��ي��ِرِك ع��ي��س��ى ب��ع��ِد م��ن م��ح��م��ًدا تَ��ِب��ع��ِت
ال��م��ع��ج��زاِت ه��ذي ال��ِول��ُد وك��ان وتَ��ْق��وى ه��ًدى ال��وال��دان ف��ك��ان
ال��وال��داِت5 خ��ي��َر ك��ن��ِت ب��أح��م��َد إال ال��ُع��رِب ف��ي تَ��ظ��ه��ري ل��م ول��و
وال��ل��غ��اِت ال��ق��ب��ائ��ِل ف��خ��ِر إل��ى ف��اخ��راٍت ال��والئ��َد ت��ج��اوزِت
دواِة م��ن ت��ب��لَّ��َغ م��ن وأب��ل��ِغ يَ��راٍع ف��ي ت��ح��كَّ��َم م��ن وأح��ك��ِم
َش��م��اِت م��ن ت��ن��زَّه م��ن وأن��زِه ع��داءٍ م��ن ت��ب��رَّأ م��ن وأب��رأِ
ال��لِّ��داِت ع��ه��َد ح��اف��ٍظ وأح��ف��ِظ ِع��رًض��ا ألخ��ي��ه ص��ائ��ٍن وأص��َوِن
ل��ل��غ��اش��ي��اِت ص��اب��ٍر وأص��ب��ِر ُخ��ب��ًرا ل��ل��ده��ِر ق��ات��ٍل وأق��ت��ِل
ال��ح��ي��اِة6 ب��م��ي��داِن ُم��س��اَج��ل��ًة ق��ت��اٍل ع��ل��ى وال��زم��اَن ك��أن��ي
ال��ن��ائ��ب��اِت ُخ��ف��وِف م��ن وأُش��ِف��ُق ال��ل��ي��ال��ي ت��ث��اق��َل��ت إذا أخ��اُف

بعينه صقع عىل عَلم ومورة: ظهر. إذا للصائد» الصيد «عنَّ قولهم من مأخوذة إلخ: … لهم عننت 4

كانت جدته إن قال أن بعد بالسالح. املدجج الفارس وهو كمي، جمع والكماة: لجدته. األول الوطن هو
فأخذوها «مورة»، وطنها عىل املغريين للُفرسان الحت إنها فقال: ذلك، لها وقع كيف بنيَّ للملوك متبنَّاة
من ونزلت مسلمة، فنشأت هللا، أكرمها حيث لخريها؛ هذا وكان العارشة، تجاوز لم وهي حرب أسرية

بناتهم. بمنزلة امللوك
إال العرب يف نسب لك يكن لم إذا البيت: هذا يف لجدته يقول الشعراء. ألمري الرشيف االسم هو أحمد: 5
يخاطب الذي املتنبي لبيت توءًما نفسه البيت هذا وضع لقد العرب. أمهات خري بهذا لكنت يل والدتك

فيقول: أمه، به

ا أُمَّ يل كونُك الضخم أباك لكان والد أكرم بنت تكوني لم ولو

عليك.» ويوم لك يوم سجال؛ «الحرب قولهم: من هي القتال يف املساجلة 6
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جدَّته يرثي

ب��اِغ��ت��اِت أراه��ا أن إب��اءً ول��ك��ْن ح��ذَري ب��ن��اِف��ع��ي ول��ي��س
ال��دائ��راِت ي��خ��طُّ و«ب��رَج��لُ��ه» ال��ع��وادي ال��َف��َل��ِك م��ن أم��أم��وٌن
ُم��ل��َق��ي��اِت ح��ْوَل��ك األي��اِم م��ن ِش��ب��اًك��ا إال ت��رى ه��ل ��ْل ت��أمَّ
ال��ج��ه��اِت س��اب��ع��َة ال��م��وُت ل��ك��ان س��ب��ًع��ا ُخ��ِل��ق��َن ال��ج��ه��اِت أن ول��و
ال��َم��ك��ُرم��اِت7 س��م��اءَ ي��ا ألج��ِل��ِك ول��ك��ْن ُح��بٍّ��ا ال ل��ل��ن��ع��ش َل��ًع��ا
واألن��اِة ب��ص��ب��رَي س��اُروا وإن ح��اِم��ِل��ي��ه أي��دي خ��انَ��ت��ه وال
ال��ن��يِّ��راِت ب��دف��ِن أس��م��ع ول��م ُم��ل��ًق��ى ال��م��ري��َخ ق��ب��ل��ه أَر ف��ل��م
��ف��اِة8 وب��ال��صَّ ب��ال��ص��ف��ات وأُم��ِس��ُك اتِّ��ئ��اًدا أس��ألُ��ِك وق��ف��ُت ه��ن��اك
ال��َق��ذاِة ع��ل��ى األب��يُّ يُ��غ��ض��ي ك��م��ا أُغ��ِض��ي ث��م تُ��راِب��ِك ف��ي وأن��ظ��ُر
ال��غ��داِة إل��ى ال��غ��داِة م��ن ف��ك��اَن ��ى ت��ق��ضَّ م��ا ح��ي��اِت��ِك م��ن وأذُك��ر

ذلك. غري أردت إذا له» لًعا و«ال سالمته، أردت إذا له» «لًعا تقول للعاثر، تقال دعاء كلمة لًعا: 7
القرب. هنا بها واملقصود الصلد، الحجر فاة: الصَّ 8
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عبده1 حممد

ال��م��وِت آي��َة ل��ل��ورى ��ْر ف��سِّ ال��ي��وَم ُق��ِم ب��ي��ن��ن��ا ب��األم��ِس ال��ل��ِه آِي ��َر ُم��ف��سِّ
َف��ْوِت إل��ى ع��زاءٍ أو ه��ن��اءٍ وك��لُّ ت��رى ك��م��ا ال��ع��ال��م��ي��ن َم��ص��ي��ُر ُرِح��م��َت
��وِت2 ال��صَّ ذاه��َب ��دى ال��صَّ أب��ق��ى ك��م��ا ف��ِذك��ٌر ف��م��أت��ٌم ف��ش��غ��ٌل م��ي��الٌد ال��ده��ُر ه��و

يف ملكاته أسمى ظهرت وقد ١٩٠٥م، سنة تويف املرصية. الديار مفتي عبده محمد اإلمام األستاذ هو 1

الرشيف. القرآن وتفسري فهم
املصوِّت عىل يردُّ ما هو والصدى الصدى، يُشِبه بعده من وِذكره الصوت، يُشِبه اإلنسان إن يقول: 2

أيًضا. الرجع له ويقال بصوته، شبيًها





رياضباشا1

ِع��ظ��اُت أم ال��م��ن��اك��ب ف��ي ون��ع��ٌش ح��ي��اُة أم ال��م��واك��ب ف��ي َم��م��اٌت
��ي��اُت2 وال��شِّ األدل��ُة وم��وك��بُ��ك ق��ي��اٌم أم ال��ب��ِريَّ��ِة ف��ي وي��وُم��َك
وال��نَّ��ازالُت أن��واع��ه��ا ع��ل��ى ال��دواه��ي أم «ري��اُض» ي��ا وخ��ْط��بُ��َك
ال��ن��ائ��ب��اُت ال��ك��ب��ي��ِر ف��ي وت��ك��ب��ُر ج��ل��ي��ٍل رج��ٍل ف��ي ال��َخ��ْط��ُب ي��ِج��لُّ
ال��ن��ائ��ح��اُت ع��ل��ي��ه تَ��ب��ك��ي ك��َم��ن ب��الٌد تَ��ب��ك��ي��ه ال��م��يْ��ُت ول��ي��س
َف��الُة3 تُ��ض��ِم��ره��ا ث��م ف��تَ��ه��وي ال��رواس��ي م��ن��اي��اه��ا تَ��ل��ق��ى وه��ل
ال��ُم��رَه��ف��اُت4 ال��ت��راب ف��ي وتُ��دَف��ُن ال��ع��وال��ي م��راك��زه��ا ف��ي وتُ��ك��َس��ُر
ال��َح��ص��اُة ب��ه��ا تَ��َق��رُّ ال وك��ان��ت ُظ��ه��ًرا ال��غ��اب��اِت ف��ي ال��ل��ي��ُث ويُ��غ��ش��ى
ال��رُّم��اُة5 ِل��واءه��م ي��ح��م��ي وال ش��م��ٍس» ع��ي��ِن «ن��ادَي ال��ده��ُر وي��رم��ي

عباس حكم أواخر إىل إسماعيل الخديو منذ مرص يف الحوادث كبار بتاريخ باشا رياض تاريخ يقرتن 1

الزمن. من الحقبة هذه طيلة مرص تاريخ هو الواقع يف فتاريخه تقريبًا؛ الثاني
بأرشاط جنازته ويشبِّه القيامة، بيوم رياض ممات يوم يشبِّه العالمة. وهي شية، جمع الشيات: 2

القيامة. وعالمات
الصحراء. الفالة: 3

السيوف. واملرهفات: الرماح. العوايل: 4
القبط أعيان أقامه الذي املؤتمر عىل ا ردٍّ املسلمني أعيان أقامه الذي املؤتمر موضع شمس: عني نادى 5

هللا. أعادها ال املرصيتني، الطائفتنَي بني وقع خالف من فرتة يف



الشوقيات

ال��َم��ك��ُرم��اُت ال��ت��راَب ��دِت وُوسِّ ال��م��ع��ال��ي ال��ن��ع��ِش ع��ل��ى ُح��ِم��َل��ت أَج��ْل
وال��ُم��ش��اُة ال��ف��وارُس يُ��ش��يِّ��ع��ه س��ل��ٍم رك��َن ال��َم��داف��ُع ��ل��ِت وُح��مِّ
وال��بُ��ك��اُة ال��ن��وائ��ُح ب��ه يُ��ِط��ي��ُف وأم��س��ى ُح��ف��رتَ��ه ال��م��ج��ُد وح��لَّ
ال��خ��ال��ي��اُت ال��ق��روُن وح��اَزت��ه «ري��اٌض» ِرف��ع��ِت��ه أوِج ع��ن ه��وى
ال��رُّواُة ب��دول��ت��ه ه��ت��َف��ت وال ف��ع��اًال ال��دن��ي��ا ي��م��ِأل ل��م ك��أن
ُم��ح��لِّ��ق��اُت ال��س��م��اء ف��ي ن��ج��وٌم ف��م��اج��ت ُم��ض��ط��ِربً��ا «ال��ب��رُق» ن��ع��اه
ك��اس��ف��اُت َح��ْس��رى ف��ْه��ي إل��ي��ه��ا ِع��ش��اءً نُ��ِع��يَ��ت ق��د ال��ش��م��َس ك��أن
وف��ات��وا دَرج��وا م��ن آث��اِر ع��ل��ى وولَّ��ت ُط��ِويَ��ت غ��اب��ٍر ص��ح��ي��ف��ُة
��ه��اُت األُمَّ َف��ْل��يَ��ِل��دَن ك��ذل��ك ت��َل��وه��ا إذا اآلخ��رون ي��ق��ول
ال��ن��ب��اُت ول��ل��وط��ِن غ��َرس��ا ه��م��ا «ري��اٍض» أب��َوي ال��رض��ا ال��ل��ُه ج��زى
ُم��رج��ع��اُت ال��ن��واب��ِغ وأس��ف��اُر ع��ق��ي��ٍم س��ف��ٍر ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ب��ن��و
م��ات��وا ي��وَم ال��ن��واب��ُغ بُ��ِع��َث وك��م ن��ش��وٌر يَ��ج��م��ُع��ه��م األم��واَت أرى
ال��ُه��داُة وأن��ُج��ُم��ه��ا وِزي��ن��تُ��ه��ا وَم��وت��ى أح��ي��اءٌ األرِض ص��الُح
��ن��اُت وُم��ح��سَّ وي��س��ارٌة ه��ًدى ع��ل��ي��ه��ا وأي��دي��ه��م ق��رائ��ُح��ه��م
ال��دِّي��اُت ه��ي ن��ح��ن األرِض ك��ن��وُز ل��ق��ال��ت ِديَ��ٌة ل��ه��م ُط��ِل��بَ��ت ف��ل��و
ال��ب��ن��اُت ال��ك��ه��َل األَب ب��َك��ت ك��م��ا م��ص��ر ب��َك��ت��َك األس��ي��ِف ال��وط��ن أب��ا
ال��َق��ن��اُة وان��ح��نَ��ِت ك��ِب��رَت وي��وَم وك��ه��ًال ف��تً��ى ال��ح��ق��وَق ل��ه��ا ق��َض��ي��َت
ال��ُع��ص��اُة6 ب��ه��ا اآلم��رون وي��وَم ف��ي��ه��ا ل��ألم��راءِ ال��ن��ه��ي وي��وَم
ال��ُم��ش��ِك��الُت ُدج��اه��ا ب��س��ط��ْت إذا ِس��راًج��ا ح��ك��وم��ت��ه��ا ع��ل��ى ف��ك��ن��َت
ال��ح��ي��اُة ��ي��ِب ال��شَّ م��ع ن��ق��َص��ت إذا ح��ي��اٍة م��ن ن��ف��َس��ك ��ي��ُب ال��شَّ ي��زي��د
ُم��ث��بِّ��ط��اُت ��ن��وَن ال��سِّ ق��ي��ل إِذا وع��زًم��ا ُق��ًوى ��ن��وَن ال��سِّ وت��م��ل��ؤك
وال��ظُّ��ب��اُت7 َص��ف��ح��ت��اه ��ت وَرقَّ ُف��لَّ��ت ح��ي��ن أبْ��َل��ى ال��ه��ن��ِد ك��َس��ي��ِف
��راُة8 ال��سُّ ال��نَّ��ج��ِم إل��ى ن��ظ��َرت ك��م��ا يُ��رن��ي ب��األم��ص��ار ال��ق��دِر رف��ي��ُع

الثورة. تلك قبل الحكم لون وإىل مرص، يف العرابية الثورة أيام إىل يشري 6

السيف. حدُّ الظاء): (بضم ظبة جمع الظبات 7
بالليل. للميش إال ى الرسُّ يكون وال ساٍر، جمع السني): (بضم الرساة 8
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ال��ن��يِّ��راُت9 ال��س��م��اءِ ف��ي وآلُ��ك «ي��ح��ي��ى» ال��ُم��ل��ِك س��م��اءِ ف��ي ك��أن��ك
ال��نُّ��ه��اُة وال اآلم��رون ع��ل��ي��ك ن��ف��اذًا يُ��ع��ط��ي ال األم��َر تَ��س��وُس
ال��نَّ��واُة ك��أن��ه��م ن��ب��ذتَ��ه��ُم ِق��ي��اًدا يُ��ع��ط��وا ل��م ال��وزراءُ إذا
ال��ث��ب��اُت10 «ب��س��م��رُك» ك��ان ك��ذل��ك اخ��ت��ي��اٍل ف��ي ان��ق��ب��اٍض ف��ي َزم��اٌع
��ف��اُت ال��صِّ ال��رج��َل ت��رف��ع ك��ذل��ك ال��م��ع��ال��ي ذُرا ب��لَّ��َغ��ت��ك ِص��ف��اٌت
األُب��اُة ال��م��ق��ادي��ُم ��اه ت��ل��قَّ ل��واءً ال��دن��ي��ا ف��ي ال��م��ج��َد وج��دَت
ال��رُّع��اُة ه��ُم ال��ُم��ق��ِدم��ون وي��ب��ق��ى رع��اي��ا دام��وا م��ا ال��ن��اُس وي��ب��ق��ى
و«ال��ف��راُت»11 «ِدج��ل��ُة» «ال��م��أم��ون» م��ع ط��َوت��ه م��ا ق��رنً��ا ط��وي��َت «ري��اُض»
ال��ب��اذخ��اُت ال��خ��وال��ي ال��دُّوُل ب��ه��ا ت��ح��لَّ��ى أي��اًم��ا م��ن��ه ت��م��نَّ��ت
ِس��م��اُت12 ح��ض��ارت��ه م��ن ع��ل��ي��ه��ا «روم��ا» انَّ ل��َو «ال��ق��ي��ص��ران» وودَّ
ُم��ب��اَرك��اُت ال��ك��راِم وأع��م��اُر ُع��ْم��ًرا «ح��اش��ي��تَ��ي��ِه» ال��ل��ُه ح��بَ��اَك
ال��ت��ج��ِرب��اُت ال��رج��اِل وم��درس��ُة وُخ��ب��ًرا تَ��ج��ِرب��ًة ع��ل��ي��ه ف��ق��م��َت
وال��ُم��ح��َدث��اُت أه��ِل��ه ص��ن��ائ��ُع تَ��ت��رى ك��اآلي��اِت ع��ل��ي��ك ت��م��رُّ
ال��ص��اِف��ن��اُت13 ف��ب��اي��َع��ت��ه ف��ش��بَّ ط��ف��ًال وك��ان «ال��ب��خ��اَر» ف��أدرك��َت
ال��م��ن��ش��آُت ال��ري��اح ف��ي وت��ح��ك��م ال��ف��ي��اف��ي َج��ن��اَح��ي��ه ع��ل��ى تُ��ج��اُب
ب��اِرج��اُت14 ال��ع��وال��م ف��ي ه��ي غ��ًدا «ب��روٍج» ع��ل��ى ال��س��م��اء ف��ي ويُ��ص��َع��د
خ��ارق��اُت ي��وٍم ك��لَّ ه��ي إذا خ��رًق��ا تُ��َع��دُّ ال��ك��ه��رب��اءُ وبَ��ي��ن��ا
ال��س��اف��ي��اُت15 ب��ال��ِع��ن��اِن وِق��ي��َدت ُع��م��ًق��ا ِخ��ي��َض ح��ت��ى ال��ب��ح��ُر وداَن
أداُة وال ال��ب��ح��اَر ب��ه��ا يَ��ج��وُب َج��ن��اٌح ال ال��رس��ائ��ُل وبُ��لِّ��غ��ِت

الرشيد. هارون وزير الربمكي يحيى هو يحيى: 9

جرأة يف األمر يزمع الذي والزماع: والسياسة. واملهارة الحنكة يف مثًال ب ُرضِ أملاني وزيٌر بسمرك: 10

ينثني. ال ثم وإقدام
بالعراق. نهران والفرات: ودجلة العبايس. املأمون هو املأمون: 11

عالمات. سمات: 12

الخيل. الصافنات: 13
الطائرات. بالربوج: يريد 14

الرياح. والسافيات: الزمام. العنان: 15
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ُم��ت��ن��اِج��ي��اُت ب��ي��ن��ه��ا ض��م��ائ��ُر ُق��ط��ًرا يُ��ج��ي��ُب ح��ي��ن ال��ُق��ط��َر ك��أن
ال��ِع��ظ��اُت16 ل��َي ت��ب��ُد ال��م��وِت ح��دي��َث َم��ل��يٍّ��ا ح��دِّث��ن��ي ال��رَّم��ِس َره��ي��َن
وال��تُّ��رَّه��اُت17 ال��ُم��ن��ى أح��ادي��ُث س��واه وم��ا ال��ي��ق��ي��ُن ال��خ��ب��ُر ه��و
��ق��اُة ال��سُّ وَم��ن َم��ذاُق��ه��ا وك��ي��ف ك��أٍس أيُّ ال��م��ِن��يَّ��ُة م��ا س��أل��تُ��َك
ال��لَّ��ه��اُة18 ب��َع��ل��ق��ِم��ه��ا ��ت غ��صَّ إذا م��ن��ه��ا اإلن��س��اُن يُ��وِج��ُس وم��اذا
ال��َف��واُت19 ال��م��وُت أم ِع��ل��ٍم ع��ل��ى م��وٌت أش��دُّ ال��َم��ص��رَع��ي��ن وأيُّ
ال��ق��ط��اُة20 «ال��ح��رِم» ع��ل��ى وق��َع��ت ك��م��ا أم��اٍن ع��ل��ى ال��ن��ف��وُس ت��ق��ُع وه��ل
ال��رُّف��اُت أو ال��ِع��ظ��اُم تَ��ب��ل��ى ك��م��ا تَ��ب��ل��ى ال��ق��ول ك��زع��ِم أم وت��خ��لُ��ُد
ال��ن��ب��اُت ان��ت��ع��َش ك��م��ا ون��اِع��ُش��ه��ا إل��ي��ه ق��اِب��ُض��ه��ا ال��ل��ُه ت��ع��ال��ى
أذاُة تُ��ك��دِّره ال وع��ي��ًش��ا أم��ي��نً��ا ِح��ًم��ى ال��ن��ع��ي��َم وج��اِزي��ه��ا
ُح��م��اُة21 ل��ه ك��ان بُ��ْرَدي��ك وف��ي ذَْرًع��ا ب��ال��ح��قِّ ض��ائ��ٌق أِم��ث��لُ��ك
ال��م��م��اُت غ��اي��تُ��ه ال��ح��يَّ وأن ف��اٍن ال��ع��ي��َش أن ال��ح��قُّ أل��ي��س
َف��واُت ع��ي��ٍش م��ن ي��ح��ُزنْ��َك وال دن��ي��ا تُ��وِح��ْش��ك ال ِش��ئ��َت م��ا ف��نَ��ْم
ال��لِّ��داُت واح��ت��ج��َب األه��ُل وغ��اب وال��ل��ي��ال��ي ال��ش��ب��ي��ب��ُة ت��ص��رََّم��ت
وال��ب��ن��اُت22 ح��ول��ك ال��ب��ي��ُت ف��ك��ي��ف ب��ن��اه��ا ��ن م��مَّ «ِح��ل��م��يَّ��ٌة» خ��َل��ت
ش��اُة23 «ال��طَّ��وَد» َم��ألَن ِن��ع��ٍم وم��ن ي��وٍم ق��وُت «ال��م��ح��ل��ة» م��ن أِف��ي��ِه

القرب. الرمس: 16
الباطل. وهي مفتوحة، الراء بتشديد ترَّهة، جمع الرتهات: 17

الفم. أقىص من الحلق عىل امُلِرشفة اللحمة الالم): (بفتح اللهاة 18
املفاجئ. املوت الفوات: املوت 19

الطيور صيد يحُرم حيث املكي، الحرم بالحرم: ويقصد الحمام. يُشِبه طري أو الحمام القطاة: 20
به. الالئذة

عرينَه. لحمايته األسد والحامي: العدوان، من واملانع امُلدافع وهو حاٍم، جمع حماة: 21

وعن القرب، يف حاله عن يسأله والبنات»: حولك البيت «وكيف وقوله الفقيد. دار كانت حيث الحلمية: 22
هناك. زاده

الواسعة. الفقيد أمالك توجد كانت حيث بمرص، الغربية إقليم يف قرية روح، محلة املحلة: 23
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��ف��اُة24 ال��صَّ ل��ج��ن��بَ��ي��ك خ��ُش��نَ��ت إذا ِوس��اٌد ح��ري��ِره��م��ا م��ن ل��ك وه��ل
ال��ُع��ف��اُة ي��ل��ت��ق��ُط ك��ان م��ا س��وى م��ن��ه ي��ن��ف��ْع��َك ل��م ال��ك��لُّ ت��ولَّ��ى
أُس��اُة ب��ِريَّ��ِت��ه ف��ي ِك��راٌم ع��ل��ي��ه أك��رُم��ه��م ال��ل��ِه ِع��ب��اُد
ب��ائ��س��اُت وت��ق��ع��ُد ح��واَل��ي��ه��ا بُ��ؤٌس ي��ق��وُم ال��م��س��ي��ِح ك��م��ائ��دِة
ه��نَ��اُت25 ل��ه ل��ي��س ال��ن��اس وأيُّ ه��نَ��اٍت ع��ل��ى ال��ح��ي��اِة ف��ي أخ��ذتُ��َك
وال��تِّ��راُت ال��ع��داوُة ولُ��وِش��يَ��ِت ال��ت��َق��ي��ن��ا إذا ال��ت��راِب ف��ي ف��ص��ف��ًح��ا
��م��اُت وال��شَّ ��غ��ي��ن��ُة ال��ضَّ ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ح��راٌم «ع��ي��س��ى» ك��أن��ن��ي ُخ��ِل��ق��ُت
أُق��اُت ك��م��ا أق��وُت ال ك��ري��ًم��ا ف��أم��ض��ي أح��ي��انً��ا إل��يَّ يُ��س��اءُ
تُ��ف��اُت ال ال��ح��ف��اوِة ف��ي َم��ن��ازُل ت��ج��اَف��وا وإن ل��ل��رج��ال وع��ن��دي
ال��غ��داُة ب��ش��م��َس��ي��ِن ف��واَف��ت��ه��ا ش��م��ٍس ب��ع��ي��ِن « «ال��ن��ديِّ ع��ل��ى ط��ل��ع��َت
��راُة26 ال��سَّ وائ��ت��َم��َر ال��ج��م��ُع ت��واَف��ى ف��ي��ه��ا ال��ق��وُم ي��ن��دو ك��ان م��ا ع��ل��ى
��الُة ال��صَّ ُم��ق��ي��ِم��ي��ه��ا ن��ظ��َم��ت ك��م��ا خ��ش��وٍع ف��ي وق��اُرك ت��م��لَّ��َك��ه��م
ال��ف��ت��اُة م��ص��ُر ت��رع��رَع��ت وك��ي��ف ج��لَّ��ت ك��ي��ف ق��وِم��ك وج��وَه رأي��َت
وال��َح��ص��اُة27 ال��رَّزان��ُة ت��ب��يَّ��نَ��ِت ح��ت��ى ي��َدي��ك ب��ي��ن ال��رأُي أُِج��ي��َل
ُح��ف��اُة28 ت��ق��ض��ي ال��ذي ف��ي ب��ك وُه��م ق��دي��ٌر أِع��نَّ��ت��ه��م ع��ل��ى وأن��َت
واألن��اُة ِح��ل��ُم��َك إل��ي��ه أش��ار وَزه��ًوا ه��ًوى ال��ش��ب��اُب أب��دى إذا
ال��خ��ال��داُت ال��ك��ب��اُر ال��َك��ِل��ُم ل��ك خ��ط��ي��بً��ا ال��ن��ادي ف��ي ُق��م��َت ف��ه��الَّ
ص��ادي��اُت29 ��ب��ي��ب��ِة ال��شَّ ف��آذاُن ف��ي��ه «ال��ت��س��ع��ي��ن» ح��ك��م��َة ��ُر تُ��ف��جِّ

القرب. هنا به واملقصود الحجر، الصفاة: 24
الجزء يف مطبوعة قصيدة من الهنات تلك أسباب تعرف وقد الصغري، اليشء وهي هنة، جمع الهنات: 25

الشوقيات. من األول
الرشيف. السيد وهو رسي، جمع والرساة: ناديهم. يف ليتشاوروا اجتمعوا إذا القوم: يندو 26

والرأي. العقل الحصاة: 27
َعنَْها﴾؛ َحِفيٌّ ﴿َكأَنََّك تعاىل: هللا قال باستقصاء، يتعلم العالم بمعنى هنا وهو حفي، جمع الحفاة: 28

باستقصاء. عنها سائل أي
ظامئات. أي وصاديات: الفقيد. عمر مدة هي التسعني: 29
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َش��ت��اُت30 ل��ه��م اإلخ��اءِ ع��ل��ى وُض��مَّ ع��ادوا «ال��ج��ي��راَن» أرى م��ت��ى ت��ق��ول
ال��ُغ��الُة31 ج��رح م��ا ي��أُس��ون ع��س��ى وم��ن��ه��م م��نَّ��ا ال��نُّ��ه��ى أُول��و وأي��ن
ال��س��ي��ئ��اُت ال��ظُّ��ن��وَن وف��رََّق��ِت ش��رٍّ ُرْس��ُل ال��ع��ش��ي��رِة ب��ي��َن م��َش��ت
��الُت وال��صِّ ال��رَّواب��ُط ت��م��زََّق��ِت ق��وٍم ب��ي��َن اض��م��ح��لَّ��ت ال��ث��ق��ُة إذا
ِث��ق��اُت إخ��واٌن األي��ام ع��ل��ى ف��ي��ه��م ارت��ب��َت ال��ذي��ن ف��ع��س��ى ف��ِث��ْق
بَ��داُة32 َم��ح��بَّ��ِت��ه ف��ي ل��ك ب��َدت ع��ن��ه ص��ب��َر ال ُم��ح��بَّ��ٍب وربَّ
ال��ت��ج��ِرب��اُت إل��ي��ك تُ��ح��بِّ��بُ��ه ظ��نٍّ أَخ��ذاِت ع��ل��ى وم��ك��روٍه
��ب��اُت33 ال��سُّ ي��ج��ل��بُ��ه ال��م��وِت ف��ب��ع��ُض ُه��بُّ��وا ث��م ُه��بُّ��وا األوط��ان بَ��ِن��ي
«ال��س��ل��ح��ف��اُة» م��َش��ي��ن��ا إذا ون��ح��ن ق��وٌم ال��ب��رِق خ��ْط��َف ل��ل��م��ج��ِد م��ش��ى
ال��ك��اذب��اُت األم��ان��ي وُع��دَّتُ��ن��ا وب��ح��ًرا ب��رٍّا ال��ُق��وى يُ��ِع��دُّون

مرص. يف واملسلمون القبط هم الجريان: 30
وآرائهم. عقائدهم يف اإلفراط حد البالغون هم الغالة: 31

يشء. فيه يل ظهر أي بداء؛ األمر هذا يف يل بدا قولهم من البداة: 32
ُسبَاتًا﴾. نَْوَمُكْم ﴿َوَجَعْلنَا تعاىل: قوله ومنه الراحة، وأصله النوم، السبات: 33
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ال��ن��ب��اِت» «م��م��ل��ك��ُة األرِض ف��ي «غ��ال��ٍب» ل��َم��ص��رِع ��ت ض��جَّ
ُم��ن��كَّ��س��اِت2 ال��ِح��داِد م��ن ـ��ِه ع��ل��ي��ـ «ت��ي��ج��اٍن» ب أم��َس��ت
ال��ج��ه��ات وأق��ع��َدت ـ��ب��ِت��ه ل��غ��ي��ـ «س��اٍق» ع��ل��ى ق��ام��ت
ال��ن��ائ��ح��ات ب��ي��ن ف��ي��ه ـ��ع��َة ال��ط��ب��ي��ـ تَ��ل��ق��ى م��أت��ٍم ف��ي
ك��اس��ف��اِت َم��وائ��َد َج��َزٍع م��ن األرِض» «ن��ج��وَم وت��رى
ال��غ��ادي��ات ب��دم��ع ي��ب��ك��ي «أك��م��ام��ه» ف��ي وال��زَّه��ُر
��ش��ات3 ُم��خ��مَّ ب��ال��خ��دوِد بَ��ت آ ال��نُّ��ع��م��اِن وش��ق��ائ��ُق
األُس��اِة4 م��ألَ ب��ه ف��َس��ْل ـ��ه ف��ي��ـ ال��ط��بِّ ُم��ص��اُب ��ا أمَّ
ال��م��ع��ض��الت ف��ي وم��آِب��ه��م ب��ش��ي��ِخ��ه��م ال��ِح��م��اُم أْوَدى
ال��ُم��ث��ِم��رات ال��ُغ��روِس ع��ن ِت ال��ُم��س��ِف��را ال��دروِس ُم��ل��ِق��ي

١٩٢٠م. سنة باريس يف تويف بالبنان، إليه يشار بالنبات وعامًلا عظيًما طبيبًا كان غالب: باشا عثمان 1

كاألكمام. الثمار، أكاليل هي للنبات: التيجان 2
النبات فيه كثر بعينه موضع النعمان وشقائق األعشاب، ينبت املوضع وهي شقيقة، جمع شقائق: 3

ومن ه؛ يمسُّ أحد يُعد فلم يل. هو فقال: فأعجبه، املنذر بن النعمان عليه مرَّ يات، والشِّ األلوان املختلف
يف والخدود النعمان. شقائق له: يقال ذلك مثل ينبت موضع كل وصار النعمان، شقائق ي ُسمِّ ذلك

قطعها. أو لطمها يعني وتخميشها الورد، بها يقصد النعمان شقائق
الطبيب. وهو آٍس، جمع واألساة: الناس. من الجماعة املأل: 4



الشوقيات

ال��تُّ��رَّه��ات ح��رَب ال��ج��ه��ِل َب ح��ر ال��ظ��ل��ِم ح��رَب ك��ان ق��د
ال��ُم��ظ��ِل��م��ات ال��خ��اف��ي��ات ف��ي ب��ن��وره وال��ُم��س��ت��ض��اءَ
ال��رُّف��ات ُم��غ��ت��ِرُب ال��غ��رِب ف��ي ِع��ل��م��ه ف��ي ال��ورى َع��َل��ُم
ال��ث��ق��اِت ال��ج��ه��اب��ذِة ـ��الِل إج��ـ م��ح��لَّ ف��ي��ه ك��ان ق��د
ال��ِه��ب��ات م��ن ال��ش��ع��وِب ح��ظِّ ف��ي ال��م��ص��ريِّ وُم��م��ثِّ��َل
ال��ه��نَ��ات ال��ح��رِّ ع��ل��ى ت��أخ��ذْ ال إل��ي��َك ل��ل��ُم��ري��ِب ُق��ل
س��ي��ئ��ات5 م��ن ل��ه��م م��ا ٍر» بَ��د «أه��َل ال��ن��واب��َغ إِن
األداة م��ن ت��ح��طَّ ف��ال ُة األدا ال��وط��ِن ُع��ال ف��ي ه��م
َش��ت��ات م��ن وال��ع��زائ��َم ئ��َر ال��ض��م��ا ج��م��ع��وا األُل��ى وه��ُم
ال��م��م��ات ف��ي ذل��ك وف��وق ِة ال��ح��ي��ا ف��ي ال��تَّ��ِج��لَّ��ُة ل��ه��م
«ال��م��وم��ي��ات» أح��ي��ا ال��ل��ُه آي��ًة ت��َر ُق��م «ع��ث��م��اُن»
بَ��ن��ات م��ن��ه وت��ح��رََّك��ت ال��ث��رى م��ن بَ��ِن��ي��َن خ��رَج��ت
وال��ه��ات��ف��ات ب��م��ج��ده��ا ـ��ن ال��ه��ات��ف��ي��ـ ب��م��ص��ر واس��َم��ع
وال��ث��ب��ات ��ك��ي��ن��ِة ال��سَّ ب��ي��َن ��ه��ا ل��ح��قِّ وال��ط��ال��ب��ي��ن
��الة6 وال��صَّ ال��ت��رنُّ��ِم ع��ن��َد ِق��ب��ل��ًة وال��ج��اِع��ِل��ي��ه��ا
وال��ص��ف��ات ال��َم��ن��اق��ِب ُغ��رِّ ع��ل��ى أُب��وَّتَ��ه��م الَق��وا
األن��اة ع��ل��ى ال��ش��ي��وَخ غ��ل��ب��وا ت��راه��ُم ال��ش��ب��اُب ح��ت��ى
ال��زِّن��ات7 ق��دِر ع��ل��ى أع��َط��وا م��ا ف��ك��ان ال��رج��اَل وزن��وا
وآت م��ن��ه��ا ح��اض��ٍر ئ��ِق ال��ح��ق��ا ف��ي ل��ل��ُم��غ��اِل��ِط ُق��ل
ال��م��ع��ج��زات ب��إح��دى وأت��ى رس��ولُ��ُه ج��اءَ ال��ف��ك��ُر
ال��ح��ي��اة إل��ى ال��ش��ع��وَب ردَّ م��ش��ى إذا ��ع��وِر ال��شُّ ع��ي��س��ى

منهما كل سبق هو بينهما الشبه ووجه بهم، النوابغ شبَّه ملسو هيلع هللا ىلص، محمد مع الغزاة أول هم بدر: أهل 5
قبل إليه فِطن شاعًرا نَر لم الشبه وجه من نوع وهذا نقول: والرفعة. الرشف مراتب أسمى إلحراز

هللا. حيَّاه شوقي
املسلمني. عند كالصالة املسيحية، يف العبادة رضوب أحد الرتنُّم: 6

الوزن. من املرة وهي (كِعَدة)، ِزنَة جمع الزنات: 7
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احلي1 عبد

األف��راُح2 ب��ع��َدَك ع��واط��َل وغ��َدت األق��داُح ��ِت وج��فَّ ال��ِب��س��اُط ُط��ِوَي
اُح3 ��دَّ ال��صَّ َه��زاُره أن��ت م��ص��َر ف��ي وس��ام��ٌر ب��ال��ش��آم ن��اٍد وان��ف��ضَّ
ويُ��راُح4 أف��ي��ائ��ه��ا إل��ى يُ��غ��دى َس��رح��ٍة أط��َوُل ل��ل��ف��ن وت��ق��وََّض��ت
يُ��ن��اُح ع��ل��ي��ك أم يُ��ب��ك��ى أع��ل��ي��ه وح��ي��ُدُه وأن��ت أدري م��ا وال��ل��ِه
ف��َالُح5 ال��َغ��ب��وِق م��ع ف��ل��ي��س أْوَدى و«َم��ع��ب��ٌد» َص��بُ��وَح ف��ال م��ات «إس��ح��اُق»
ُم��ت��اُح ال��راس��ي��اِت يُ��زي��ُل ق��َدٌر ت��خ��ِت��ِه ع��ن أزال��ه ال��ِغ��ن��اءِ َم��ِل��ُك
وِص��ح��اُح6 َزيِّ��ٌف ال��ج��واه��ِر وم��ن ي��ت��ي��م��ٌة س��وي��َف» «ب��ن��ي ف��وَق ال��تُّ��ْرِب ف��ي
ال��ُم��ج��ت��اح ال��ردى ب��ه��ا اس��ت��ب��دَّ ح��ت��ى ب��ه��ا ت��يَّ��اًه��ا ال��ف��ن ت��اُج زال م��ا
واألْدواح إل��ي��ه ال��ري��اُض م��َش��ِت ل��م��ك��ان��ه��ا ك��رام��ًة ت��س��ت��ط��ي��ع ل��و

عرصه وحيد ُعدَّ حتى العربية، األقطار إىل وجاوزها مرص يف ِصيته ذاع املغنِّي، الحي عبد املرحوم هو 1

١٩١٢م. سنة تويف فنِّه، وإمام
الرسور. عوامل انتهاء عن به يُكنى تعبري البساط: طوي 2

هزاردستان. معرب فاريس، وهو الصوت، حسن طائٌر الَهزار: 3
الظل. — الشجر من — وهو يفء، جمع واألفياء: العظيمة. الشجرة حة: الرسَّ 4

بالعيش. الرشب والغبوق. الصباح. أول الرشب والصبوح: مغنِّينَي. عىل عَلمان ومعبد: إسحاق 5
الجواهر ضد هي الزائفة والجواهر املرصي. بالقطر مشهورة بلدة وهي سويف، بني يف الفقيد ُدِفَن 6

الصحيحة. الصادقة



الشوقيات

َج��ن��اُح ال��َغ��داَة ل��ه��ا وِه��ي��َض ق��ع��َدت ش��ي��خ��ٌة ��َك أُمُّ « ال��ح��يِّ «ع��ب��َد ُرْح��م��اَك
ال��ِم��س��م��اح األج��َوُد ف��ت��اه��ا وق��ض��ى ع��ًص��ا ب��ال ف��ْه��ي ال��ي��وم َع��ص��اه��ا ُك��ِس��َرت
ِج��راح م��ص��َر أح��ش��اءِ ف��ف��ي ُج��رٌح ق��ل��ب��ه��ا ف��ي ي��ُك��ن إن ي��ع��َل��ُم ال��ل��ُه
ط��اح��وا ال��ن��واب��ُغ إذا ال��ش��ع��وِب وبُ��ك��ى إث��َرُه وب��اٍك َم��ب��ك��يٌّ وال��ن��اُس
وال��راُح7 ب��ي��ن��ه��م ص��وتُ��ك ِس��يَّ��اِن وع��اق��روا ش��َدوَت إن ال��ن��داَم��ى ك��ان
واألرواُح8 األس��م��اُع ت��ت��ن��اف��ُس ثً��ا وُم��ح��دِّ ُم��غ��نِّ��يً��ا ت��ق��ول ف��ي��م��ا
َرب��اح وْه��و ال��ل��ِه ُق��ْرَب وغ��ِن��م��َت َخ��س��ارًة أره��َق��ت��ك دن��ي��ا ف��ارق��َت
بَ��راُح ال��ض��م��ي��ر ف��ي ل��ك وال ع��ن��دي ل��ه م��ا وع��ُدك ل��ل��وع��د ُم��خ��ِل��ًف��ا ي��ا
ن��رت��اُح ب��أُن��ِس��ن��ا إل��ي��ه س��ب��ٌب وان��ق��ض��ى ال��م��ِن��يَّ��ُة وب��ك ب��ه ع��ب��ثَ��ت
ال��ِم��ف��ت��اُح ت��غ��يَّ��َب ال��س��روِر ب��اَب وال��ُم��ن��ى ب��األِح��بَّ��ِة ب��َل��ْغ��ن��ا ��ا ل��مَّ
ِم��زاُح ال��َم��ن��وِن ري��ِب ف��ي ه��ي��ه��اَت م��ازًح��ا ال��م��ج��ام��ِع ف��ي نَ��ِع��يَّ��َك زع��م��وا
ال��ِم��ف��راُح9 يَ��ج��زُع ال��م��ِن��يَّ��ِة ع��ن��َد الع��ٍب الٍه ك��لِّ غ��اي��ُة ال��ِج��دُّ
ِج��م��اُح ال��ح��ي��اِة ش��َرِك ف��ي أْرَداه بُ��ل��ب��ًال رَم��ي��نَ��ك إذ ال��م��ن��اي��ا رَم��ِت
ِف��ص��اُح انَّ��ه��نَّ ل��َو ال��َح��م��اِم س��ج��ُع ول��ف��ُظ��ُه ال��غ��راِم ُح��َرُق آه��اتُ��ه
األت��راح وتُ��ذبَ��ُح ال��ِج��راُح تُ��ؤس��ى أوت��اره��ا ع��ل��ى ح��ن��ج��رًة وذبَ��ح��َن
ووق��اُح ب��أَس��ه��ا ل��ئ��ي��ٌم ي��خ��ش��ى ح��دي��دًة ال��ل��س��اِن ذاك م��ن وف��َل��ل��َن
ُم��ب��اح وْه��و ال��م��اُل ع��ل��ي��ه��ا أم��س��ى وَل��ط��ال��م��ا ال��ِب��ل��ى راح��تَ��ك وأبَ��ح��َن
األش��ب��اُح دونَ��ه تَ��ق��اَص��ُر نُ��ُزًال ف��ت��خ��يَّ��َرت ��ًة ِخ��فَّ ت��ن��اه��ت روٌح
أرواح ف��ك��لُّ��ن��ا َص��داك واب��ع��ْث وُح��وَره��ا ال��ِج��ن��اِن ِوْل��داَن غ��نِّ ُق��م

ألن بالخمر؛ صوته يُشبِّه الخمر. والراح: الراح. رشب وهي املعاقرة، من وعاقروا: نديم. جمع الندامى: 7
ُمسِكر. كَليهما

النكتة. بارع الحديث فِكَه كان أنه الحي عبد عن واملأثور غنائه. مثل كان حديثه إن يقول: 8

الفرح. كثري املفراح: 9
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ثابتباشا1 حممد

ش��دي��ِد وُح��زٍن م��أت��ٍم ف��ي م��ص��َر وات��رْك ال��ل��ه إل��ى ص��ال��ٍح أب��ا ِس��ْر
وال��رَّغ��ي��ِد ُم��رِِّه ال��ع��ي��ِش ُم��ن��ت��ه��ى وه��ذا ال��ن��ف��وِس غ��اي��ُة ه��ذه
ول��ي��ِد ن��ع��ُش ت��اله َك��ه��ٍل ن��ْع��َش إال ط��ري��ق��ك ف��ي ال��ن��اَس ت��رى ه��ل
ب��ال��وري��د2 ُم��ع��لَّ��ٌق ع��ي��ٍش خ��ي��ُط ل��ي ب��دا ف��ي��م��ا ال��خ��ي��وِط أْوَه��ى إنَّ
وُج��م��ود َج��ْري��ٍة ب��ي��َن ودٌم وُس��ك��وٍن َخ��ْف��ق��ٍة ب��ي��َن ُم��ض��غ��ٌة
ُص��ع��ود ف��ي ��ًة ِح��جَّ ت��س��ع��ي��َن ف��ي��ه وواَروا ال��وزي��َر ال��ث��رى ف��ي أن��َزل��وا
ح��دي��د3 م��ن ف��أص��ب��َح��ت ِل��لَّ��ي��ال��ي ح��ري��ٍر م��ن ي��ٍد ع��ل��ى ف��ي��ه��ا ك��ن��َت
ال��ح��م��ي��د4 ع��ب��َد ال��وزي��َر ف��ب��َل��ون��ا ح��ي��نً��ا ال��ري��اس��ة ف��ي ب��َل��ون��اك ق��د
َل��ب��ي��د5 ل��س��اِن م��ن ال��ق��س��ِم واِف��َر ِق��س��ًط��ا ف��ارَس ل��س��اِن م��ن آِخ��ذًا

أن بعد ١٩٠١م سنة وتويف العلوية، األرسة من مرص والة أكثر عارص الكبار، مرص باشوات أحد هو 1

عاًما. تسعني حواَيل ر عمَّ
اإلنسان جسم يف العروق يُشبِّه اإلنسان. جسم يف رئييس ِعرٌق وهو الشني، بكرس ِرشيان الوريد: 2

بقائها. وعدم الحياة يف الضعف رضورة إثبات إىل بذلك ليتوصل بالخيوط؛
العيش. رفاهية عن كناية حرير: من يد 3

املشهور. الكاتب الحميد عبد هو الحميد: عبد والوزير اختربناك. أي الرياسة: يف بلوناك 4

بالفارسية ا ُملمٍّ كان املرثي أن والغرض قديم. عربيٌّ شاعٌر ولبيد: الحظ. أو العطاء هو القسم: 5
والعربية.



الشوقيات

ال��م��م��دود ل��ظ��لِّ��َك آٍو ك��لَّ إل��ي��ه��م تُ��دن��ي ال��م��ل��وِك ظ��الِل ف��ي
ف��ق��ي��د ف��ي دول��ٌة أن��ت إن��م��ا م��رٍّا ب��ال��م��ع��ال��ِم م��رَّ َم��ن ل��س��َت
��ي��د6 ال��صِّ ال��ُم��م��لَّ��ِك��ي��ن وُف��ت��وِح ال��خ��وال��ي ��ن��ي��َن ال��سِّ ع��ن ف��ح��دِّْث ُق��م
ج��دي��د وح��اٍل ب��ه أْدَرى أن��َت ق��دي��ٍم ح��اٍل ب��ي��َن م��رَّ وال��ذي
س��ع��ي��د7 زم��اِن ف��ي ال��يُ��ْم��َن واذُك��ِر « «ع��ل��يٍّ زم��اِن ف��ي ال��ع��زَّ وِص��ِف
ِب��ي��ِد8 ك��لِّ ع��ل��ى وس��راي��اه��ُم ب��ح��ٍر ك��لِّ ع��ل��ى أُس��ط��ولُ��ه��م ك��ي��ف
ش��دي��د ال��وف��يِّ ع��ل��ى زم��اٍن ف��ي وِف��يٍّ��ا وخ��لَّ��ف��وك تَ��ولَّ��وا ق��د
وُخ��ل��ود َج��نَّ��ٍة ب��ي��َن واْل��َق��ه��م ك��ري��ًم��ا ب��ال��ك��رام ال��ي��وَم ف��اْل��َح��ِق
ال��م��ح��م��ود ل��ع��ه��ِدك واٍف ـ��ِدَك ف��ق��ـ ع��ل��ى ب��اٍك وداَع وت��ق��بَّ��ْل

الجانب. العزيز وهو أصيد، جمع الصيد: 6
باشا. سعيد الخديو زمن يف العيش ورفاهة الكبري، عيل محمد زمان يريد 7

األربعمائة. عن عددها يزيد ال الجيش من القطعة وهي مفتوحة)، املشددة (بالياء ِرسيَّة جمع الرسايا: 8
الصحراء. وهي بيداء، جمع والبيد:
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بك1 فريد حممد

ح��ادي2 وال��م��وُت ال��رِّك��اُب ت��ت��وال��ى غ��ادي ال��م��ِن��يَّ��ة ع��ل��ى ح��يٍّ ك��لُّ
ب��ادي3 ي��ب��َق ول��م ح��اض��ٌر ي��ُدم ل��م ف��َق��رنً��ا َق��رنً��ا األوَّل��وَن ذه��ب
وأي��ادي4 م��آث��ٍر ب��اق��ي غ��ي��َر ع��ن��ه��م وت��س��م��ُع م��ن��ه��ُم ت��رى ه��ل
وِج��ي��اد َم��الع��ٍب م��ن وط��َوت َص��ول��ج��انً��ا رَم��ت ك��م األرِض ُك��َرُة
األج��س��اد5 ع��ل��ى ال��رَّح��ى دَوراُن ص��ف��ح��تَ��ي��ه��ا ع��ل��ى ال��ذي وال��ُغ��ب��اُر
ال��م��ع��اد َم��ن��اَر أو ال��ح��قِّ ع��َل��َم ي��ب��دو ال��َق��ف��ِر ج��ان��ِب م��ن ق��ب��ٍر ك��لُّ
وادي ك��لِّ م��ن ال��رِّح��اِل وَم��ح��طُّ ف��جٍّ ك��لِّ م��ن ال��رِّك��اِب وِزم��اُم

عن وِرث فقد املرصية؛ للوطنية الغالية الضحية وهو الوطني، للحزب الثاني الرئيس فريد: بك محمد 1

إىل يجاهد وظل والسودان، ملرص االستقالل طلب سبيل يف درهم آخر إىل بذلها ا، جدٍّ طائلة ثروًة والده
إىل بالعودة له يُسمح لم حيث والترشيد، بالنفي عليه محكوًما ١٩٢٠م، سنة يف فقريًا ُمعدًما مات أن

ميتًا. إال وطنه
َمسريها. يف فتنشط للقافلة يغنِّي الذي هو الحادي: 2
البادية. ساكن والبادي: الحرض. ساكن الحارض: 3

أريد فإذا املعنى، بهذا إال أياٍد عىل اليد تجمع وال الصنيعة، أو العطية باليد ويقصد يد، جمع األيادي: 4
أيٍد. قيل: الحقيقية اليد جمع

الرحى يقول: كأنه بأل، بتعريفها فاكتفى املنون، رحى هي املقصودة الرحى أن املقام من املفهوم 5
املعهودة.



الشوقيات

��اد6 ال��ح��صَّ ك��ِم��ن��َج��ِل ��ى وتَ��نَ��حَّ نَ��ْض��ًخ��ا ت��ط��ل��ُع ح��ي��ث ال��ش��م��ُس ت��ط��ل��ُع
ال��ِج��الد ِم��راِس م��ن ال��نَّ��ص��ِل أع��َوُج وه��ذا ال��س��م��اءِ ف��ي ح��م��راءُ ت��ل��ك
ال��م��ي��الد ِج��ن��اي��َة أع��ان��ا أم وأص��رَّا ��دا ت��ع��مَّ ِش��ع��ري ل��ي��َت
غ��ادي7 ش��اءَ ب��م��ا رائ��ٌح ق��َدٌر إال األم��ُر م��ا «األزه��راِن» ك��ذََب
اإلس��ع��اد8 إل��ى ف��اق��ٌة وب��ه��ا ُم��س��ِع��داٍت ت��رنَّ��َم��ت َح��م��اًم��ا ي��ا
ش��ادي9 م��ن س��ِم��ع��تَ��ه ثُ��ك��ٍل ُربَّ ف��ت��غ��نَّ��ت ال��بُ��ك��ى ثُ��ك��ِل��ه��ا ع��ن ض��اَق
ان��ف��راد ُم��الق��ي أو اإلل��ِف س��اب��ُق أل��ي��ٍف ك��لُّ األن��اَة األن��اَة
��داد ال��سَّ ِن��ص��ُف األم��وِر َف��ه��َم إن ل��َف��ه��ٍم ال��ح��ي��اة ف��ي رَج��ع��تُ��نَّ ه��ل
ِوداد م��ن وُف��رق��ٌة ه��ن��اءٍ م��ن وع��زاءٌ س��الم��ٍة م��ن َس��َق��ٌم
ال��َق��ت��اد10 ف��ي ل��َورِده��ا ويُ��م��ش��ى ـ��ِل ال��ن��ح��ـ إبَ��ِر ع��ل��ى ش��ه��ُده��ا يُ��ج��ت��ن��ى
ب��ال��ِم��رص��اد ي��ن��اُم ال أَج��ٌل ف��ي��ه��ا وَس��ه��راَن ن��ائ��ٍم وع��ل��ى
م��ي��ع��اد11 ع��ل��ى َس��ه��ِم��ه م��ن ـ��ْس��َر ال��نَّ��ـ وأَظ��نُّ ال��رَّدى ص��اَده «لُ��بَ��ٌد»
اإلتِّ��ئ��اِد12 َم��وض��ُع ال��م��وِت َم��وِك��ُب ُرَوي��ًدا ب��ال��رئ��ي��س ال��نَّ��ع��ِش س��اق��َة
األع��واد ه��ذه غ��ي��َر ب��اط��ٌل وس��ري��ٍر ِم��ن��ب��ٍر أع��واِد ك��لُّ
ع��اِد ع��ه��ِد م��ن ال��ع��اَل��ِم��ي��ن ت��ن��ق��ُل وه��ذي ي��وًم��ا ال��م��ِط��يُّ ت��س��ت��ري��ح
األج��ي��اد ع��ل��ى وال ك��ان��ت م��ن��ذ ج��الًال ِزي��َدت ال��ِج��ي��اِد وراءَ ال
وَع��ت��اد ذخ��ي��رٍة م��ن ت��ح��تَ��ه��ا م��اذا ال��م��وِت ح��ق��ي��ب��َة أَس��أل��تُ��م

اعوجاجه. يف كاملنجل شكله هالًال أي الحصاد»: كمنجل ى «وتنحَّ قوله 6

والقمر. الشمس األزهران: 7
عليه. أعنِّي أي كذا؛ عىل أسِعْدني تقول اإلعانة، اإلسعاد: 8

املغنِّي. والشادي: الحزن. بمعنى هنا: الثكل 9
كاإلبرة. شوك له صلب شجٌر القتاد: 10

أنرس، سبعة عمر عاش هذا لقمان أن زعموا لقمان، نسور آخر عىل عَلٌم الباء: وفتح الالم بضم لبد، 11
وإنما بالنرس، املعروف الطائر املقصود فليس النرس» «وأظن قوله أما «لبد». املسمى النرس آخرها كان

مقدوًرا. املنية من سهًما كائن لكل إن يقول: النرس. باسم معروًفا السماء يف الكواكب أحد يقصد
ل. والتمهُّ ق الرتفُّ بمعنى واالتئاد: املقدمة. يف السائرون هم النعش: ساقة أو الجيش ساقة 12
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بك فريد محمد

واع��ت��ق��اد13 ِن��يَّ��ٍة وَح��واريَّ ُص��ف��وٍف إم��اَم ط��يِّ��ه��ا ف��ي إن
ال��رش��اد داَر ب��ال��ش��ه��ي��ِد وْح��َده��ا َل��ج��اءت ال��زِّم��اَم ل��ه��ا ت��رك��تُ��م ل��و
ب��س��واد ت��ج��لَّ��َل��ت ق��د ح��اس��ًرا ِم��ص��ًرا ال��ج��م��ِع ف��ي ت��َروَن ه��ل ان��ظ��روا
األص��ف��اد ف��ي ت��راه أن راَع��ه��ا وك��ه��ًال ُغ��الًم��ا أح��راِره��ا ت��اُج
ُس��ه��اد14 ِن��ض��َو ال��ح��ق��وِق س��ب��ي��ِل ف��ي ِس��ف��اٍر ِن��ض��َو ال��ت��راَب ��ُدوه وسِّ
وال��طِّ��راد وال��نَّ��دى ل��ل��َح��ش��ِد ك��ان ُرم��ًح��ا ال��ق��ي��ام��ِة إل��ى وارك��زوه
األغ��م��اد ف��ي ب��ال��َق��راِر يَ��ِدْن ل��م َع��ض��بً��ا ال��ص��ف��ائ��ِح ف��ي وأِق��رُّوه
ع��وادي15 ��ت وك��فَّ ِم��ح��ن��ٌة وان��ت��َه��ت بَ��ي��ٌن ال��ي��وَم أق��ص��َر ال��داِر ن��اِزَح
وأع��ادي أص��ادٍق م��ن وش��ف��ى وت��رج��و ت��خ��اُف م��ا ال��م��وُت وك��َف��ى
ال��ِب��ع��اد ُق��ص��ارى أو ال��ُق��رِب غ��اي��ُة ال��م��ن��اي��ا ف��إن ن��أى أو دن��ا َم��ن
ُرق��اد م��ن تَ��ؤْب ال ال��ع��م��َر واف��ق��ِد تَ��ئ��وب��ا ِش��ئ��َت ح��ي��ُث ال��ع��م��ِر م��َع ِس��ْر
ُم��ع��اد ال��ح��دي��ث م��ن ق��دي��ٍم ف��ي زع��م��وه ال��ذي ال ال��ح��قُّ ذل��ك
��ع��اد16 ال��صِّ ص��دوِر ف��ي وم��ع��ن��اه ِس ال��ن��ا أل��ُس��ِن ع��ل��ى ل��ف��ُظ��ه وج��رى
ال��ج��ه��اد ِب��اس��ِم ال��ق��ت��اِل ك��ت��ح��لِّ��ي ول��ك��ْن ال��ق��ويُّ ب��ه ي��ت��ح��لَّ��ى
ال��ع��ب��اد17 ح��ق��وِق ع��ل��ى وق��ي��اًم��ا ع��دًال أح��س��َن ك��ال��ت��راِب ت��رى ه��ل
��اد ب��ال��زُّهَّ ال��م��ل��وُك وح��لَّ ـ��َف��ى ��ْع��ـ ال��ضَّ ع��ل��ى ف��ي��ه األق��وي��اءُ ن��زل
األح��ق��اد م��ن م��غ��س��ول��ٌة ْس��ِل ال��رُّ ك��ق��ل��وِب نَ��ِق��يَّ��ٌة ص��َف��ح��اٌت
األج��ن��اد ف��ي ال��ل��واءِ ذاك ِس��رَّ وان��ظ��ر س��ري��رك م��ن اْس��َط��ع��َت إِن ُق��م
واتِّ��ح��اد18 أُل��ف��ٍة بُ��ن��ي��اِن غ��ي��َر ع��ل��ي��ه��م ُم��وٍف وأن��َت ت��راه��م ه��ل

الصحاب. من املختارة الصفوة وهم الحواريني، مفرد الحواري: 13
الجسم. املهزول النضو: 14
عوائقه. الدهر: عوادي 15

الرماح. الصعاد: 16
حيث الرتاب، يف إال كامًال العدل يجد ولم للقوة، إال األرض هذه يف خالًصا الحق يجد لم إنه يقول: 17

بالقانعني. والطامعني بالضعفاء، األقوياء يسوِّي
املرصية األمة اتحاد زمن يف كانت ميتًا الفقيد عودة أن هي تاريخية، حقيقٍة إىل البيت هذا يشري 18

وقتئٍذ. املطالب مختلفة أحزاب هناك يكن فلم التام، االستقالل طلب عىل جميًعا
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الشوقيات

اس��ت��ع��داد ع��ل��ى ش��رِِّه أو ْه��ِر ال��دَّ ل��خ��ي��ر وق��وٌم ُه��يِّ��ئَ��ت ��ٌة أُمَّ
ن��ادي ك��لِّ ف��ي ال��رث��اءَ وتَ��ص��وُغ ِخ��دٍر ك��لِّ ف��ي ع��ل��ي��ك ت��ب��ك��ي م��ص��ُر
ال��ِح��داد َس��واِد ف��ي ال��ِب��رِّ ُغ��رَُّة م��ن��ه��ا َل��راَع��ك ��ل��تَ��ه��ا ت��أمَّ ل��و
ال��ب��الد س��ب��ي��ِل ف��ي م��ات رُج��ٌل تُ��ع��زَّى ال��ب��الُد ب��ه م��ا ُم��ن��ت��ه��ى
األوالد ف��ي ال��ج��ريء ل��ل��ن��ج��ي��ِب إال ال��ثُّ��ك��َل ت��ح��م��ُل ال ��ه��اٌت أُمَّ
اآلح��اد ل��واح��ِد ث��اٍن أيُّ ف��ري��ٍد ث��ان��ي وأي��ن «ف��ري��ٍد» ک
ال��ج��واد ال��رئ��ي��ِس واب��ِن وب��َل��ون��ا ع��ِل��ْم��ن��ا ف��ي��م��ا ال��ج��واِد ال��رئ��ي��ِس
ع��ادي ال��ه��مِّ م��ن ع��ائ��ٌد ِج��س��َم��ه وأبْ��َل��ى ال��ح��ق��وُق م��اَل��ه أَك��َل��ت
ال��ُع��وَّاد ف��ي ال��ف��ؤاِد وخ��ْف��ُق ح ال��رو ��ُة ِرقَّ ��ن��ى ال��ضَّ ذل��ك ف��ي ل��ك
واألك��ب��اد ال��ق��ل��وب ف��ي وِط��ئ��ْت ح��ت��ى ِف��راَش��ك تَ��ِص��ْل ل��م ِع��لَّ��ٌة
ال��ف��س��اد غ��ي��َر ع��ل��ي��ه وت��أب��ى ـ��ُر ال��ص��ب��ـ يُ��الئ��م��ه��ا ُق��رح��ًة ص��ادَف��ت
ِض��م��اد ش��رَّ ف��ك��ان ف��ي��ه��ا ل��ك ِض��م��اًدا ي��ك��ون أن ال��ده��ُر وَع��َد
رم��اد19 ف��ي ن��اف��ٌخ «ب��ق��راُط» ف ـ��ِم ال��ج��س��ـ ع��ن ��س تُ��ن��فِّ ل��م ال��رُّوح وإذا

يقولون. كما الطب أبو هو بقراط: 19
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الدنيا1 واحلياة البنون

تَ��طَّ��ِرُد وال��دم��وُع ت��تَّ��ق��ُد ال��ض��ل��وُع
ت��ج��ُد م��ا َع��ن��اءِ م��ن أَِف��ْق ��ِج��يُّ ال��شَّ أيُّ��ه��ا
أم��ُد ل��ه��ا َع��ب��رٌة ل��غ��اي��ت��ه��ا ج��َرت ق��د
س��يَ��ق��ت��ص��ُد بُ��ًك��ى أو َج��َزًع��ا ُم��س��ِرٍف ك��لُّ
ي��ج��ت��ه��ُد ��لُ��وِّ ال��سُّ ف��ي ُس��نَّ��تُ��ُه وال��زم��اُن
ال��َك��َم��ُد ُق��واه��م��ا ف��ي م��ش��ى ِل��ث��اِك��َل��ي��ِن ُق��ل
َوَل��ُد وال وال��دٌّ ق��ب��َل��ك��م��ا يُ��ع��اَف ل��م
بَ��ُع��ُدوا ِس��ف��اِره��م ف��ي ب��ه��م ِم��ي��َل ال��ذي��ن
َس��ِع��دوا أم ب��ال��رح��ي��ِل أَش��ُق��وا ع��ِل��ْم��تُ��م��ا م��ا
يَ��ِرُد َم��ن يَ��ردُّ ال ن��زل��وا م��ن��زًال إن
َغ��ُد ب��ال��ب��ع��ي��د ل��ي��س غ��ًدا إل��ي��ه ك��لُّ��ن��ا
وال��ُوُرُد2 وال��ح��ي��اُة َدُم��ن��ا ه��م ال��بَ��ن��وَن
َك��ِب��ُد وال ُم��ه��ج��ٌة ِم��ث��َل��ه��ُم تَ��َل��ذُّ ال
وال��َع��َدُد ال��ح��ن��اِن ف��ي واِح��ُده��م ي��س��ت��ُوون
وَدُد3 واس��ت��راح��ٌة وَم��ص��ل��ح��ٌة زي��ن��ٌة

وحيده فقِد يف «بك» هيكل حسني محمد الدكتور الكبري للكاتب تعزيًة القصيدة هذه الشعراء أمري نظم 1
١٩٣٥م. سنة

وبُُرد. كربيد وريد، جمع الورد: 2
واللعب. اللهو (بالفتح): ُد الدَّ 3



الشوقيات

ف��س��دوا إذا ِم��ح��ن��ٌة ص��َل��ح��وا إذا ِف��ت��ن��ٌة
ُف��ِق��دوا إذا ف��اج��ٌع َم��ِرض��وا إذا ش��اغ��ٌل
��ُم��ُد ال��ضُّ ��ه تَ��ل��مُّ ال ان��تُ��زع��وا إذا ُج��رُح��ه��م
ال��َج��َل��ُد وال آِس��يً��ا ل��ه ل��ي��س ال��ع��زاءُ
َرَش��ُد ورائ��ه��ا م��ن َك��ِل��ًم��ا «ه��ي��ك��ٍل» ل ُق��ل
َف��نَ��ُد4 وال ب��اط��ٌل ُم��ه��ذِّبَ��ه��ا يَ��ُش��ْب ل��م
ويَ��ن��ج��رُد ث��اك��ٍل َق��َل��ٍم م��ن ع��ِج��ب��ُت ق��د
َف��َرُد ص��ارٌم وْه��و م��ع��رك��ٍة ل��ي��ُث أن��َت
ت��تَّ��ق��ُد5 ال��َوط��ي��ِس ف��ي ن��ْخ��َوتُ��ه��ا وال��س��ي��وُف
ي��ن��ت��ق��ُد واألري��ُب أَِرٌب ن��اق��ٌد أن��ت
األبَ��ُد ِس��نِّ��ه ب��ع��ُض ق��َدٍر ف��ي ت��ق��وُل م��ا
َرَص��ُد ُخ��ط��وٍة ك��لِّ ع��ل��ى ال��ح��ي��اة ف��ي وْه��و
ق��ع��دوا وإن س��َع��وا إن ب��ه األن��اُم ي��ع��ث��ُر
ج��َح��دوا وإن ُح��ك��ِم��ه ع��ل��ى ال��رج��اُل ي��ن��زُل
أَح��ُد يَ��ُح��لَّ��ه��ا ل��م ُم��ع��ِض��ل��ٌة ال��ق��ض��اءُ
ُع��َق��ُد ب��َدت ُع��ق��دًة ل��ه��ا ن��ق��ض��َت ك��لَّ��م��ا
ُم��ع��ت��ِق��ُد واس��ت��راَح ُم��ع��اِل��َج��ه��ا أتْ��َع��بَ��ت
ُم��ن��ف��ِرُد ب��ال��ب��ق��اءِ ُم��دبِّ��ُرُه ع��اَل��ٌم
ال��ُج��ُدُد ك��ائ��ن��اتُ��ه َك��وائ��ِن��ِه ِب��ل��ى ِم��ن
اإلَدُد6 ُح��ْس��نَ��ه إِنَّ إَدٌد ب��ه ت��ُق��ل ال
وت��تَّ��ح��ُد غ��اي��ًة ن��ق��ائ��ُض��ُه ت��ل��ت��ق��ي
َع��ُض��ُد أو ل��ل��ب��ق��اءِ ي��ٌد ف��ي��ه ال��َف��ن��اءُ
َس��َدُد واخ��ت��الُف��ه َرَش��ٌد ائْ��ت��الُف��ه

الكذب. هو الفند: 4

الحرب. الوطيس: 5
الداهية. وهي بالكرس، إدة جمع اإلدد: 6
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الدنيا والحياة البنون

وُم��ض��ط��َه��ُد ُم��ن��َص��ٌف ع��م��ارت��ه ف��ي َج��دَّ
ُم��ح��ت��ِش��ُد ك��ال��ف��ق��ي��ِر ل��ِخ��دم��ت��ه وال��ِغ��ن��ى
وُم��طَّ��ِرُد ُم��م��ِع��ٌن أِع��نَّ��ِت��ِه ف��ي وْه��و
ُش��ُه��ُد ح��روِف��ه��ا ف��ي ح��ن��ظ��ل��ٌة وال��ح��ي��اُة
َع��َم��ُد َم��دام��ٍع م��ن ل��ه ال��ش��ق��اءِ ه��ي��ك��ُل
وال��ُوُس��ُد ج��ان��بَ��ي��ِه ع��ل��ى ال��ن��ع��وُش ق��ام��ت
نَ��َف��ُد غ��اي��ت��اُه��م��ا وم��أت��ُم��ُه ُع��ْرُس��ه
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باشا1 ثروت

تُ��تَّ��َس��ُد2 ح��ي��ن ِوس��اٌد ال��ب��الِد ك��لُّ األَس��ُد غ��ي��ره ف��ي أو ال��غ��اِب ف��ي ي��م��وُت
تَ��تَّ��ِق��ُد ال��ش��رِق ج��نَ��ب��اِت ع��ل��ى ك��ان��ت ب��ه��ا َس��ق��اَم ال ش��م��ًس��ا ال��غ��رُب غ��يَّ��َب ق��د
تَ��ِف��ُد آج��اِل��ه��ا إل��ى ال��ن��ف��وَس إن ف��اغ��ت��ربَ��ت ال��م��ح��ت��وُم األَج��ُل ب��ه��ا ح��دا
ال��ج��س��ُد ال��ُم��ه��ج��َة ف��ي��ه يُ��ف��اِرُق ي��وٍم س��وى ال��ح��ي��اِة ف��ي َم��ت��اٌع اغ��ت��راٍب ك��لُّ
وال��َج��َل��ُد ال��س��ه��ُل م��ن��ه تَ��م��اي��َل ب��رٌق وس��اك��ِن��ِه ال��وادي إل��ى ال��غ��م��اَم ن��ع��ى
تَ��تَّ��ح��د األح��زاُب ل��ه ك��أم��ٍس ك��ادت ث��ائ��ُرُه ث��اَر ��ا ل��مَّ ال��ف��ج��ي��ع��ِة ب��رُق
ق��ع��دوا آم��ال��ه��م م��ن ه��دَّ إذا ح��ت��ى ل��ه ُم��ن��ِص��ت��ي��ن َح��ي��ارى ال��رج��اُل ق��ام
ُس��ُه��ُد ك��لُّ��ه ل��ي��ٌل ال��ري��َف وج��لَّ��ل ش��َج��ٌن ك��لُّ��ه ن��ه��اٌر ال��ص��ع��ي��َد ع��ال
ف��ق��دوا م��ا ال��ب��اك��ي��ن ع��ل��ى يَ��ُردَّ ول��م وج��دوا م��ا ال��م��وُت ل��ل��ض��اح��ك��ي��ن يُ��ب��ِق ل��م
َرَص��ُد3 ض��اح��ٍك ش��م��اٍت ل��ك��لِّ دٌم ُف��ج��اءِت��ه��ا أو ال��ل��ي��ال��ي ري��ِب وراءَ

رياسة توىلَّ خطريًا، إداريٍّا وسياسيٍّا عظيًما، وطنيٍّا زعيًما كان باشا، ثروت الخالق عبد له املغفور هو 1

إىل سافر وقد فرباير، ٢٨ بترصيح ملرص اإلنجليزية السياسة من وظفر مرة، من أكثر البالد يف الحكم
سنة يف بفرنسا فقىض املوت، يُمِهله فلم مرص، الستقالل املتممة السياسية املفاوضات لبعض أوروبا
يف أثرهما ظهر قديمة، ومودٌة حميمة صداقٌة الشعراء أمري وبني بينه وكان ميتًا، به وجيء ١٩٢٨م،

الخلود. أعماق من إليك يعود رْجَعها فتُِحسُّ تقرؤها التي املرثية هذه
بفرنسا. موته إىل يُشري املطلع هذا 2

ب. مرتقِّ بمعنى رصد: 3



الشوقيات

تَ��ِق��ُد4 ال��ِب��ل��ى ظ��لِّ ف��ي ب��ال��ل��ي��ل ت��ك��اُد َج��وه��رٌة ال��ت��اب��وِت ف��ي ال��ُف��ْل��ِك ع��ل��ى ب��ات��ت
يَ��ِرُد5 أو ال��ب��ح��ري��ن إل��ى ي��دبُّ وم��ا ب��ه��ا ال��خ��ل��ي��ج أص��داَف ال��ن��ي��ُل يُ��ف��اِخ��ُر
ال��زَّبَ��ُد ي��ق��ذُف م��ا ال ال��م��ه��ُد ي��ق��ذُف م��ا وأك��َرُم��ه��ا أس��ن��اه��ا ال��ج��واه��َر إن
ال��َف��ِرُد ال��ص��ارُم األُك��فِّ ف��ي ك��أن��ه��ا ان��ح��دَرت ال��َم��دى ال��ُف��ل��ُك ب��َل��َغ إذا ح��ت��ى
ِق��َص��ُد6 ال��ِح��م��ى ُرم��ِح وم��ن ال��س��ري��ر ع��ل��ى ِك��َس��ٌر ال��ِح��م��ى س��ي��ِف م��ن ال��ب��ق��يَّ��ُة ت��ل��ك
ُم��ن��ف��ِرُد ال��ح��قِّ ك��ِل��واءِ ُم��ق��دٌَّم ب��ه يُ��ط��اُف ن��ع��ٌش ف��َزك��ا ��ه��ا ض��مَّ ق��د
وت��ف��ت��ِق��ُد7 ال��ثَّ��ْك��ل��ى ت��دلَّ��َه��ت ك��م��ا ت��ن��ُش��ُدُه م��ص��ُر ج��ان��بَ��ي��ه ع��ل��ى م��َش��ت
ُوِج��دوا م��ا ال��َخ��ط��ِب َه��واِن م��ن ك��أن��ه��م ��ه��ُم تُ��ِح��سُّ ال ك��ث��ي��ٌر ي��م��وُت وق��د
ال��ع��دد ال األوالد ف��ي ال��ن��ج��اب��ُة ه��ي ون��ْك��ب��تُ��ه��ا ع��ق��ٌل ل��ه ال��ب��الِد ثُ��ْك��ُل
نَ��َض��ُد8 وال يَ��ح��وي��ه ال��ه��اِم م��ن ُع��وٌد ل��ه ل��ي��س ب��ال��ت��ص��ري��ح ال��ه��اِم ُم��ك��لِّ��ُل
َس��نَ��ُد أع��ن��اق��ه��م أو ال��ص��ن��ائ��ِع م��ن ل��ه ل��ي��س األع��ن��اِق ف��ي ال��ف��ض��ِل وص��اح��ُب
وال��رََّش��ُد وال��رف��ُق ال��ُه��دى ف��ي��ه وح��لَّ َم��رَك��بُ��ُه ال��ج��بَّ��اِر ال��ِم��دف��ِع م��ن خ��ال
ال��ُم��ُج��ُد ُق��وَّاُده وال ال��س��الم ج��ن��ُد ل��ُص��ح��ب��ِت��ه��ا يُ��خ��َل��ْق ل��م ال��َم��داف��َع إن
ُم��ن��ت��ِق��ُد ي��ص��رْف��ه ول��م ال��ِب��ن��اءِ ع��ن ُم��م��ت��ِدٌح يَ��ش��َغ��ْل��ه ل��م ال��ص��رِح ب��اِن��َي ي��ا
تَ��ِئ��ُد9 أو األب��ط��اَل تَ��ِل��ُد ث��ورٍة ف��ي وِرًض��ا ح��ولِ��ه م��ن غ��ض��ٍب ع��ن أص��مَّ

تيضء. وتقد: الباخرة. عىل نعش يف أوروبا من مجيئه إىل يشري 4

للخليج الغربي الشاطئ من بالقرب عربية جزر مجموعة وبالبحرين: الفاريس، الخليج بالخليج: يريد 5

اللؤلؤ. يصاد وعندها الفاريس،
بكرس قصد، رمح ويقال يُكَرس، مما القطعة وهي أيًضا، بكرسها ِقصدة جمع القاف): (بكرس القصد 6

منكرس. أي الصاد؛
يُفتَقد الظلماء الليلة ويف قولهم من «تفتقد»: وقوله ونحوهما. حزن أو عشق من الفؤاد ذهاب التدلُّه: 7

البدُر.
يعجب كأنه عليه. يُنضد والرسير متاع، من د نُضِّ ما الضاد): (محركة النضد الرسير. هو هنا: العود 8
رسيٌر ميتًا يحويه ال كيف فرباير، ٢٨ ترصيح يف السيايس الفوز بهذا لها بمجيئه مرص هامات كلَّل مَلن
التايل: البيت يقول النحو هذا ومن العمل؟! جنس من الجزاء يكون حتى بها؛ منضد أو الهام من متََّخذ

إلخ.» … األعناق يف الفضل «وصاحب
الوطن رصح بناء يف يعمل كان أنه يريد األحياء. دفن والوأد: ١٩١٩م. سنة مرص ثورة بالثورة: يريد 9

لها. عقل ال وهي الثورة تخاف ال شجاعة يف ذم، من خوف أو مدح يف رغبة بدون
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باشا ثروت

األَم��ُد ي��ب��ع��ُد أو ِم��ث��ِل��ه��ا ع��ل��ى ي��دن��و وم��رح��ل��ٌة ال��ك��ب��رى ال��خ��ط��وُة ت��ص��ري��ُح��ك
أَوُد دي��ن��ه ف��ي م��ا ال��ف��ي��اص��ل م��ن َح��ك��ٍم إل��ى ا ارت��دَّ وال��ق��وُة ال��ح��قُّ
وال��نَّ��َق��ُد10 ال��ذئ��ُب ال��نِّ��ض��اِل ُط��وَل وم��لَّ اخ��تَ��ص��م��ا ال��م��ه��ديَّ��ُة ِس��ف��ارتُ��ك ل��وال
��َدُد وال��سُّ األب��واُب ت��ف��تَّ��ح��ِت ح��ت��ى ب��ي��ن��ه��م��ا ال��ص��ل��ِح ب��اَب تَ��ط��رُق ِزل��َت م��ا
وال��طَّ��َرُد11 ��ي��ُد ال��صَّ ف��ي��ه��ا ال��س��ي��اس��َة إن ل��ه��ا ال��ِح��ب��اُل تُ��ل��ق��ي ف��رص��ًة وج��دتَ��ه��ا
األََس��ُد ال��ع��اص��ِف ت��ح��َت ال��ص��ي��ِد إل��ى ي��م��ش��ي ك��م��ا ال��ح��ادث��اِت ُه��وِج ع��ن��َد ط��ل��ب��تَ��ه��ا
ح��ِم��دوا وم��ا ��وا ذمُّ م��ا ل��ل��ق��وم ي��داك ب��نَ��ت ال��ب��ن��اءِ اِت ُم��َع��دَّ وج��دَت ��ا ل��مَّ
وال��ُع��ُم��ُد اآلس��اُس ��َخ��ِر ال��صَّ م��ن تُ��ب��ن��ى ك��م��ا ال��ب��الد ُج��ه��ِد م��ن ص��ْرَح��ك ب��نَ��ي��َت
ُم��طَّ��ِرُد اآلب��اءِ م��ن س��ع��ٌي وف��ي��ه ق��يِّ��م��ٌة األب��ن��اءِ م��ن ض��ح��اي��ا ف��ي��ه
��َدُد12 وال��سَّ اإلح��س��اُن أِس��نَّ��ِت��ه��ا ع��ل��ى ُم��ج��اِه��دٌة أق��الٌم أواِس��ي��ه وف��ي
رق��دوا وال م��ال��وا م��ا ال��م��ِن��يَّ��ُة ل��وال ب��ه��م ال��ج��ه��اُد ع��زَّ أل��وي��ٌة وف��ي��ه
ال��وتِ��ُد أس��ب��اب��ه م��ن ت��زع��زَع ح��ت��ى ب��ه ال��ق��دي��ِم ال��ذلِّ َوتِ��ِد ف��ي رَم��ي��َت
ال��ب��ل��ُد ب��ه��ا ف��اس��ت��ذرى ال��ل��ِه ح��م��اي��ُة وان��ب��س��ط��ْت ال��م��ح��ت��لُّ ِح��م��اي��تَ��ه ط��وى
األب��ُد ��رم��ُد ال��سَّ ف��ْه��و ل��ل��ح��قِّ ِش��ي��َد م��ا ك��رٍم م��ن ِش��دَت م��ا ع��ل��ى ب��اٍك غ��ي��َر نَ��ْم
بَ��َدُد13 ال��ث��رى ف��ي َك��ن��ٌز أن��ك ل��ل��ن��اس ع��ظ��ًة ك��َف��ى ال��غ��ال��ي ال��وط��ِن «ث��روَة» ي��ا
وال��رََّغ��ُد ال��ع��ي��ِش ِل��ي��ُن ��ك اس��ت��خ��فَّ وال َم��ظ��اه��ِرِه ش��تَّ��ى ف��ي ال��ُح��ك��ُم يُ��ط��ِغ��ك ل��م
ف��تَ��تَّ��ئ��ُد ت��خ��ش��ى أو ف��تُ��ق��ِدُم ت��رج��و ث��ق��ٍة ف��ي وال��ت��اري��خ ال��ل��ه ع��ل��ى ت��غ��دو
وال��ح��َس��ُد ال��م��ج��ُد ت��دوُر ح��ي��ث ي��دوُر ف��ِم��ه��ا وف��ي ال��دن��ي��ا ج��ب��ه��ِة ف��ي ن��ش��أَت
غ��ُد ال��لِّ��داِت خ��ي��َر ي��ا ل��ي��وِم��ك وم��ا ِب��َروع��ِت��ِه ي��م��ض��ي غ��ٌد ي��وٍم ل��ك��لِّ
َك��ِب��د وال ق��ل��ٌب ل��ه��ا م��ا م��ِن��يَّ��ٌة ف��ان��ص��دَع��ت ال��ق��ل��ِب ق��ن��واِت ف��ي رَم��ت��َك
ال��ُوُرُد14 م��ائ��ه م��ن أو ال��َورِد م��ن أْزَك��ى ان��ف��ج��َرت ت��اُم��وِرك ع��ل��ى أن��اخ��ت ��ا ل��مَّ

غريه. أو الهزال من الشكل قبيح الغنم من جنس النقد: 10
الصيد. مطاردة الطرد: 11

الصواب. أي السداد؛ بمعنى والسدد: الدعامة. امُلحُكُم الِبناءِ من وهي آسية، جمع األوايس: 12
املتفرق. البدد: 13

الجسم. يف الِعرق وريد: جمع والُوُرد، القلب. التامور: 14
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الشوقيات

وال��ول��د األه��ُل وف��ي��ه ال��ص��دي��ُق ف��ي��ه دم��ه ف��ي راَح أو غ��دا ق��ل��ٍب ك��لُّ م��ا
نَ��ِج��ُد ُم��ن��ِق��ذٌ ورأٌي ال��ده��اءُ م��ن��ك يُ��ن��اِض��َل��ه��ا أن خ��وًف��ا تُ��ط��اِوْل��َك ول��م
ال��َه��ِم��ُد ال��س��اك��ُن ال��ح��ن��اُن ذاك ش��َج��اه وه��ل ال��ذَّب��ي��ِح ل��ل��ب��رِّ ال��م��وت رث��ى ف��ه��ل
أَح��ُد أح��ب��ابَ��ه آدٍم م��ن يَ��ب��ِك ل��م ع��اط��ف��ٌة ل��ل��م��وت ُوِج��َدت ل��و َه��ي��ه��ات
َرَم��ُد15 ب��ه��ا ف��ارت��دَّت ال��ن��وِر م��دي��ن��ُة ودي��ع��ت��ه��ا ع��ن ال��م��ن��اي��ا تَ��ذوُد م��َش��ت
ويَ��ُد ت��نَ��ْم ل��م ع��ي��ٌن ح��ول��ك ل��ل��ِع��ل��ِم ع��اِديَ��ُه ع��ن��ك ردَّت ال��م��وُت يُ��دَف��ُع ل��و
بُ��ُرُد16 وال ت��س��ل��ي��م��ي ت��ح��م��ل إل��ي��ك ُرُس��ٌل ال ال��ل��ِه س��الُم ع��زي��ٍز» «أب��ا
ت��ح��ت��ش��ُد وال��رَّي��ح��اِن ال��راِح م��ج��ل��ِس ف��ي ل��ه��ا ك��ن��َت ��ع��ِر ال��شِّ ق��واف��ي م��ن ون��ف��ح��ٌة
ال��بَ��َرُد17 ��وس��ِن ال��سَّ ح��وَل تَ��ح��دََّر ك��م��ا ي��ك��ن��ُف��ه��ا ال��دم��َع وب��ع��ث��ُت أرس��ل��تُ��ه��ا
ُم��ن��ع��ِق��ُد ال��م��ع��س��وِل ��َغ��ِر ال��صِّ م��ن ودٌّ وراَج��َع��ن��ي ال��م��اض��ي إل��ى ف��ي��ك ع��ط��ف��ُت
��ُه��ُد ال��شُّ أب��ي��اِت��ه��ا ف��ي ت��غ��يَّ��ر وال خ��ل��يَّ��تُ��ُه تُ��ق��ِف��ْر ل��م ال��ده��ر ع��ل��ى ص��اٍف
تَ��ِع��ُد م��ا األوط��اَن تَ��ِع��ُد ح��داث��ٍة ع��ل��ى ال��ه��الِل م��رم��وَق ل��م��ح��تُ��َك ح��ت��ى
أَِج��ُد18 ال��ذي ق��ل��ُت ه��ل ِش��ع��رَي ل��ي��َت ي��ا وع��اط��ف��ٌة وِوج��داٌن دم��ٌع ��ع��ُر وال��شِّ

باريس. عىل العرص هذا يف تُطَلق النور: مدينة 15

بريد. جمع الُربُد: 16
الثلج. كحبات املطر من يتساقط ما هو والربَد: الزهر. من نوع السوسن: 17

وجداني. يف يجيش الذي قلت هل أي 18
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جاويش1 العزيز عبد

��ري��ْد ال��شَّ ال��ُم��ض��اُف ع��ص��اه وأل��ق��ى ال��ش��ه��ي��ْد ُع��ق��ب��ى ال��ُم��ج��اه��ُد أص��اَب
ال��ق��ي��وْد َخ��ص��ُم ال��ق��ي��ِد ع��ل��ى وب��اَت ال��ج��م��وِد ع��دوُّ ج��م��اًدا وأم��س��ى
ال��وئ��ي��ْد ع��ل��ي��ه ال��خ��ف��ي��َف يُ��الق��ي م��ن��زٍل إِل��ى ��ف��اُر ال��سِّ ح��داه
ال��ج��ح��وْد ُم��ِذلُّ ال��ي��ق��ي��ِن ُم��ِع��زُّ ص��ادٍق م��وع��ٍد إل��ى ف��ق��رَّ
ش��ه��ي��ْد إل��ي��ه��م أْس��َرى ش��ه��ي��َدي��ن ص��اِح��بَ��ي��ِه م��ن ال��ح��واريُّ وب��ات
«ف��ري��د»2 ِذراَع��ي وب��ي��َن ك��أم��ِس «م��ص��ط��ف��ى» َم��ن��ك��بَ��ي ف��ي تَ��س��رََّب
ال��ع��ه��ود وح��اط ال��ح��ق��وَق وس��اَج ال��ك��ن��وَز أَك��نَّ ق��ب��ًرا ف��ي��اَل��َك
ال��ُغ��م��ود أْوَف��ى ق��ب��ُر ي��ا أن��ت ف��ه��ل ال��س��ي��وِف أم��ض��ى ف��ي��ك غ��يَّ��ب��وا ل��ق��د
ال��ح��دي��د وتُ��وِه��ي ال��ج��ب��اَل تَ��ُدكُّ ح��ف��رٍة ف��ي ع��ق��ائ��َد ث��الُث
ال��َم��ش��ي��د ال��ِب��ن��اءُ ع��ل��ي��ه��ا وق��اَم ال��م��ت��ي��َن األس��اَس ف��ُك��نَّ ق��َع��دَن

دينيٍّا سياسيٍّا زعيًما كان املرصية، القضية خدمة يف السابقني أحد جاويش، العزيز عبد الشيخ هو 1

بالنفي عليه ُحِكم ثم خاصة، وتركيا ومرص عامة، اإلسالم بالد سياسة لخدمة حياته كرَّس وقد عظيًما،
رسائل وله ١٩٢٩م، سنة يف ومات سنني، بضع إال يلبث ولم مرص إىل عاد ثم طويلة، مدًة والترشيد

وقتها. يف والقوة الفصاحة يف املثل مرضب كانت سياسية
صاحبَي وكانا الثاني. الوطني الزعيم فريد محمد هو وفريد: األول. الوطني الزعيم كامل مصطفى هو 2

والجهاد. املبدأ يف الفقيد



الشوقيات

ال��وج��ود3 أس��اُس أم��ِس إن أال وآالءَُه أم��ِس ت��ن��َس ف��ال
ل��ل��ُم��ه��ود ٌة ِج��دَّ ظ��ه��َرت ل��م��ا ال��ق��ب��وِر زواي��ا ف��ي ال��ِب��ل��ى ول��وال
َع��ت��ي��د ك��ن��ٌز ال��ع��ق��ي��دَة ف��إن ك��ن��زه م��ن ال��ُخ��ْل��َق ط��ل��َب وم��ن
ال��ج��ل��ي��د وغ��ي��ُر ال��رج��اِل َج��ل��ي��ُد ب��ال��ث��ب��اِت أو ب��ال��ص��ب��ر ت��ع��لَّ��َم
ال��ط��ري��د يَ��س��ت��ري��َح أن آن ل��ق��د ال��ش��ب��اِب م��ن��ذُ ال��س��ي��اس��ِة ط��ري��َد
يَ��ك��ي��د4 داٍه ك��ال��س��ي��اس��ِة وم��ا َك��ي��ِده��ا م��ن ال��دواه��َي ل��ِق��ي��َت
ال��ج��ه��ود ال��ُم��س��ت��ط��اَع وج��اوَزِت يُ��ط��اُق ال م��ا ال��ن��ف��س ع��ل��ى ح��َم��ل��َت
ال��ف��ري��د ال��ُج��م��اِن ِم��ث��َل وُغ��رِّب��َت ال��نُّ��ض��اِر ِم��ث��َل ال��ن��ار ف��ي وُق��لِّ��ب��َت
ال��ع��دي��د5 َج��مَّ ال��م��ك��ان��ِة نَ��ِب��ي��َه «ال��ل��واءِ» ت��ح��َت أن��ت إذ أتَ��ذُك��ر
ال��ص��ع��ي��د ف��ي��ك واف��ت��نَّ ال��ري��ُف َرن��ا ال��ش��اط��ئَ��ي��ِن ف��ي ت��ط��لَّ��ع��َت م��ا إذا
يَ��م��ي��د زح��اٍم م��ن ال��ث��رى وراَح ال��َم��ن��ك��بَ��ي��ِن ل��ك ال��ن��ديُّ وه��زَّ
ال��ح��م��ي��د ع��ب��ِد رس��ائ��َل وتُ��ن��س��ي ال��ب��دي��ِع ب��س��ج��ِع تُ��ذِري رس��ائ��ل
ال��ن��ش��ي��د ِح��ف��َظ ال��ن��شءُ وي��ح��ف��ُظ��ه��ا ك��ال��ح��دي��ِث ال��ِح��م��ى ش��ي��وُخ يَ��ِع��ي��ه��ا
ال��ُج��دود6 وان��ت��ق��اُل ال��َم��دى وط��وُل األم��وُر نَ��ِك��َرت��ه��ا ب��الُ��ه��ا ف��م��ا
ُم��ِع��ي��د م��ن ألح��ادي��ِث��ه ف��ه��ل ال��ق��ري��َب أم��ِس ال��ق��وُم ن��ِس��َي ل��ق��د
وال��ه��ن��ود ش��أنُ��ه م��ا ول��ل��تُّ��رِك ن��اص��ٍر» «أب��ي ل م��ا ي��ق��ول��ون
ال��ب��ع��ي��د وه��مَّ ال��م��س��ل��م��ي��َن م��ن ال��ق��ري��ِب ه��مَّ ��َل ت��ح��مَّ وِف��ي��َم
رش��ي��د إم��اٌم ال��م��س��ل��م��ي��ن م��ن ي��ق��وَم أن ض��رَّك��م وم��ا ف��ق��ل��ُت
ال��ج��دي��د ن��ص��ي��َر ال��ق��دي��م ول��يَّ واح��ًدا ل��ه��م أتَ��س��ت��ك��ث��رون
ال��َم��ج��ي��د ال��ك��ت��اِب َه��ْدَي يَ��ْع��ُد ف��ل��م ال��ق��ل��وِب ب��ي��َن ل��يُ��ؤلِّ��َف س��ع��ى
ال��ج��ح��ود أه��َل ال��ل��ه إل��ى وي��دع��و داره ف��ي ال��دي��ِن ُع��را يَ��ُش��دُّ
ت��ش��ي��د وُرْس��ٌل تُ��غ��نِّ��ي دع��اٌة ال��ِق��ف��اِر وراءَ ح��ت��ى ولِ��ل��ق��وِم

النعم. اآلالء: 3
العظيم. األمر وهي بالداهية، يأتي الذي هو الداهي: 4

األول. عهدها يف اللواء جريدة محرِّر الفقيد كان 5

الحظوظ. بمعنى هنا: الجدود 6
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جاويش العزيز عبد

ال��وري��د7 رح��ي��َم ال��ف��ؤاِد رءوَف ال��ُم��ح��ِس��ن��ي��َن م��ن َم��ْل��ًك��ا ال��ل��ُه ج��زى
«ال��رش��ي��د»8 ظ��الِل ت��ح��َت ال��ِع��ل��َم أو ب��أي��ام��ه ال��ب��ي��اَن ك��أنَّ
ال��لُّ��ح��ود زواي��ا ف��ي ويُ��دِرُك��ه��م ال��ك��راِم ِج��راَح ن��داه يُ��داوي
ال��ش��دي��د ال��ب��الءِ ف��ي وج��اَم��َل��ه��م ده��ره��م م��ن ِع��ي��اَل��ك أج��اَر
ال��ول��ي��د دم��َع ب��ال��ع��ط��ِف وك��ف��ك��َف يُ��ت��ِم��ه��ا ف��ي ال��ول��ي��دَة ت��ولَّ��ى
ال��ورود َرف��ي��َف ال��ت��راَب يُ��ِع��ي��ُر ال��ت��راِب ف��ي ن��اص��ٍر» «أب��ا س��الٌم
ب��ري��د وم��يْ��ٍت ح��يٍّ ب��ي��َن وه��ل ال��ب��ري��ُد إل��ي��ك وع��زَّ ب��ُع��دَت
ي��ج��ود ودم��ٌع يُ��ِط��ي��ُف وم��اٍض ال��ذك��ري��اِت ُرُس��ُل ب��ي��نَ��ن��ا أج��ْل
يَ��رود9 ال��م��ن��اي��ا ب��وادي ي��ظ��لُّ ال��ح��ي��اُة ع��ق��َل��ت��ُه وإن وف��ك��ٌر
ي��ع��ود ال راك��بُ��ه��ا ك��ان وإِن ال��دائ��ب��اُت ال��ُخ��ُش��ُب ب��ي��نَ��ن��ا أج��ْل
ُق��ع��ود ��ح��ارى ال��صَّ ب��ُم��ل��ِك ق��ي��اٌم ال��دم��وِع وراءَ وْه��ي ال��ده��ُر م��ض��ى
وُدود ِح��ن��اٍش م��ن وض��َع��ت وك��م يَ��س��ي��ُل ص��دي��ٍد م��ن ح��َم��َل��ت وك��م
س��ع��ي��د أم ب��ه ش��ق��يٌّ أأن��ت أبَ��ن��َت إال ب��ال��م��وت ن��َش��دتُ��َك
ال��ُج��دود10 ض��ي��ُف األُب��وَِّة نَ��زي��ُل ام��رٌو ال��غ��ري��َب ��ى يُ��س��مَّ وك��ي��ف
َوح��ي��د ن��اءٍ األواخ��ِر ج��اِر ـ��ِل األواِئ��ـ ِل��ج��اِر يُ��ق��ال وك��ي��ف

لتصاريف أبيهم وفاة بعد يرتكهم ولم الفقيد أبناء عىل تعطَّف حيث مرص، ملك األول فؤاد جاللة هو 7

وافرة. ملكيٍة بهبٍة عليهم فأنعم الزمن،
كبريًا. اعتزاًزا عهده يف واألدب العلم اعتزَّ وقد الرشيد، هارون هو 8

ويكتشف. يبحث أي يرود: 9

وحيًدا. وال غريبًا نعتربه أن يصح فليس إذن وجدوده؛ آبائه عىل ضيًفا الرتاب يف ينزل امليت إن يقول: 10
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ورثاء1 تعزية

ال��ِع��ذاْر2 َخ��ل��ع ذاق��ه��ا َم��ن تُ��داْر ال��دن��ي��ا م��ن ك��أٌس
ال��ن��ه��اْر ق��اَم ون��ى ف��إذا ب��ه��ا ق��وَّاٌم ال��ل��ي��ُل
ال��ِق��ص��ار وال ال��طِّ��واُل ت��ُدِم ل��م األع��م��اَر ب��ه��ا وح��ب��ا
ُخ��م��ار م��ن ��ُر ال��ُم��ع��مَّ ي��خ��ُل ول��م ب��ه��ا ال��ص��ب��يُّ َش��ِرَب
ال��ُع��ق��ار3 ال��َه��َم��ُل وت��ن��اول ُس��الَف��ه��ا ال��ك��راُم وح��س��ا
ال��وق��ار أخ��و أص��اَب ق��د م��ا ال��ه��وى ذو م��ن��ه��ا وأص��اَب
ال��ُم��دار ال��ف��َل��َك وت��ص��رُع ِد ال��ج��م��ا ع��ل��ى ت��م��ي��ُل ول��ق��د
ِف��رار4 م��ن��ه��ا م��ا َع��ْس��راءَ ي��ٍد ف��ي ال��م��ِن��يَّ��ِة ك��أُس
ال��يَ��س��ار ج��َرِت يَ��ْس��رًة ـ��ى ت��ولَّ��ـ ف��َم��ن ال��ي��م��ي��َن ت��ج��ري
أغ��ار إذا وال��ُم��س��ت��م��ي��ُت ج��رى إذا ال��ج��ريءُ أْوَدى

بك مصطفى األمرياالي املرحوم والده مات حني خلويص بك حامد صديقه إىل التعزية هذه ه وجَّ 1

تابعة كانت أيام «كريد» الجزيرة يف الثورة قمع يف مجدوا الذين الكرام الضباط من كان وقد خلويص،
العثمانية. للدولة

والوقار. الحياء العذار: 2
يشء. بعد شيئًا رشبه إذا املاء، فالن حسا يقال الخمر، أسماء من والعقار: السالف 3

مذكًرا، كان إذا باألعرس محبوبًا ليس ما تصف والعرب الشمال، بيده عمل إذا أعرس، للرجل: يقال 4

كذلك. ألنها عرساء املنية فيد مؤنثًا، كان إذا وبالعرساء



الشوقيات

وال��ِح��ص��ار وال��م��واق��ِع ئ��ِع وال��وق��ا ال��م��ع��ام��ِع ل��ي��ُث
ال��ذِّم��ار ع��ن تَ��ذوُد ك��ان��ت ال��ت��ي ال��زَُّم��ِر َوب��ق��يَّ��ُة
ال��دي��ار ح��ام��ي��ُة ـ��ل��ط��اِن ال��س��ـ ع��س��ك��ُر ال��خ��الف��ِة ج��ن��ُد
وال��ِق��ف��ار «خ��ل��وص��ي» ي��ا ب��ك ج��ب��الُ��ه��ا «ك��ري��ُد» ض��اق��ت
اش��ت��ه��ار ذاُت ال��َم��دى ط��ال وإن ف��ي��ه��ا أيَّ��اُم��ك��م
ِس��وار ِل��ِم��ع��ص��ِم��ه��ا أن��ت��م ب��أن��ك��م ال��ع��دوُّ َع��ِل��َم
ق��رار ب��ال ف��ت��رك��ت��م��وه ب��َم��ق��رِِّه أْح��َدق��تُ��ُم
ث��ار ك��ان ق��د م��ن وث��اب ض��لَّ ك��ان م��ن اه��ت��دى ح��ت��ى
ال��ج��دار ُم��ن��ق��ضَّ ك��ان ي��ِة ل��ل��وال رك��ٌن واع��ت��زَّ
ولِ��ل��َف��خ��ار ال��بَ��ِن��ي��َن خ��ي��َر ي��ا وال��م��ج��ِد ل��ل��ُع��ال ِع��ْش
��غ��ار ال��صِّ إخ��وتِ��ك ول��دم��ِع ج��اريً��ا ل��دم��ع��ك أب��ك��ي
ِك��ب��ار وال��ِدك��م ِم��ث��ُل ٌل رج��ا أن��ك��ُم وأودُّ
َع��َم��ار يُ��ح��اك��ي��ه ال ًرا َع��َم��ا ب��ي��تَ��ك��ُم وأُري��ُد
ال��يَ��س��ار يُ��زاي��لُ��ه وال ـ��ُه م��ن��ـ ال��نَّ��ع��م��اءُ ت��خ��رُج ال
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ذكرىهيجو1

ف��ك��ت��وُر ي��ا أج��لُّ وأن��ت إِال ال��م��أث��وُر ع��ي��ُدك ف��ي��ه��م ج��لَّ م��ا
ق��ص��ي��ُر ال��ن��ج��وِم ف��ي ل��ِم��ث��ِل��َك ُع��م��ٌر وإن��ه��ا ال��س��ن��ي��َن ب��ال��م��ائ��ة ذَك��روَك
وش��ع��ور َم��دارٌك ل��ل��ع��ال��م��ي��ن ارت��ق��ت وم��ا ال��ب��ي��اُن دام م��ا س��تَ��دوُم
ال��ن��ور إال م��ن��ه يُ��َر ل��م ك��ال��ن��ج��ِم ال��ورى ن��ظ��ر ف��ي ف��أن��ت ُح��ِج��ب��َت ول��ئ��ن
ال��م��ق��ب��ور2 ال��س��يِّ��ُد أي��ن وس��أل��ُت ل��ل��َم��ال ق��ب��َرك َل��ف��تَ��ح��ُت ال��تُّ��ق��ى ل��وال
ُس��ط��وُر ال��ف��ق��ي��د ق��ل��ِم م��ن ف��ي��ه ه��ل إن��ج��ي��َل��ك��م ان��ظ��روا ق��وُم ي��ا ول��ق��ل��ُت
وس��ري��ُر َربَّ��ه ف��ق��دتُ��م ت��اٌج ف��ع��ن��دك��م ال��ب��ي��اَن َم��ل��َك ب��ع��َده َم��ن
ج��م��ه��ور ف��أن��ت��ُم ال��ب��ي��اِن ُم��ْل��ُك وان��ق��ض��ى «ه��ي��ج��و» ب��م��وِت ال��ق��ري��ُض م��ات
م��س��ط��وُر ب��ي��راِع��ه وَج��اللُ��ه إج��الل��ه ف��ي ال��ع��ي��ُد يَ��زي��ُد م��اذا
وال��ت��ص��وي��ر ع��ل��ي��ه ال��ك��الُم ن��زل ًرا ُم��ص��وِّ ال��ك��ائ��ن��اِت وج��وُه ف��ق��َدت
َض��م��ي��ر ل��ل��ق��ارئ��ي��ن ط��يِّ��ه��ا ف��ي ع��ب��ارٍة ف��ك��لُّ ل��ه ال��غ��ط��اءُ ُك��ِش��َف
م��ن��ث��ور وال ن��ظ��ٌم وال غ��رٌض وال م��ع��نً��ى وال ل��ف��ٌظ يُ��ع��ِي��ِه ل��م
ق��ري��ر وْه��و ل��ل��ه وي��ردُّه ح��زن��ه م��ن ي��ف��كُّ��ه ال��ح��زي��ِن ُم��س��ِل��ي
ال��م��ث��ئ��وُر ع��ف��َوه وي��أم��ُل ي��رج��و إب��ائ��ه ع��ن��َد وظ��لَّ ال��م��ل��وَك ث��أََر

وفاته. عىل عام مائة مرور ملناسبة هيجو» «فكتور الكبري فرنسا شاعر ذكرى يف القصيدة هذه نُِظَمت 1
الناس. جماعة املأل: 2



الشوقيات

ق��ص��ي��ُر3 ع��ن��ه ال��س��ي��ِف ذاك ف��ج��الُل يَ��راِع��ِه ج��الَل «وات��رل��و» وأع��اَر
وق��ب��ور ل��ه ُح��َف��ٌر ال��ث��رى وم��ن ال��ث��رى غ��َم��َر ال��ذي ال��ب��ح��ُر أيُّ��ه��ا ي��ا
ظ��ه��وُر ال��زم��اِن م��رِّ ع��ل��ى ف��َل��ه��ا ش��خ��ُص��ه��ا ��َب ت��ح��جَّ إن ال��ح��ق��ي��ق��ُة أن��ت
وف��ق��ي��ر ب��ائ��ٌس يُ��ع��يِّ��د ك��يْ��َم��ا ل��ه��م وُع��ْد ال��ع��ال��م��ي��ن ِح��داَد ارف��ْع
ويُ��ِج��ي��ر4 ج��ْم��َع��ه��م يُ��س��ِع��ُد ك��ان ق��د راح��ٍم ن��ظ��رًة ال��ب��ؤس��اءِ إل��ى وان��ظ��ر
ت��غ��ي��ي��ر ب��ه��ا م��ا آدَم ع��ه��ِد م��ن رتَ��ه��ا ص��وَّ ك��م��ا ب��اق��ي��ٌة ال��ح��اُل
وي��ج��ور ت��ارًة يَ��ع��ِدُل وال��ح��ظُّ ح��اَل��ي��ه��م��ا ع��ل��ى وال��نُّ��ع��م��ى ال��ب��ؤس
أم��ي��ر ال��ف��ق��ي��ر ع��ل��ى ال��غ��ن��يِّ وم��ن ُم��س��ي��ِط��ٌر ال��ض��ع��ي��ف ع��ل��ى ال��ق��ويِّ وم��ن
وت��ث��ور أح��ق��اده��ا إل��ى ت��أوي ش��ه��وات��ه��ا ع��ل��ى ع��اك��ف��ٌة وال��ن��ف��ُس
ُغ��رور5 وال��ح��ي��اُة أص��دُق وال��م��وُت وت��ن��ق��ض��ي تَ��ِج��دُّ آم��اٌل وال��ع��ي��ُش

الكربى. هزيمته نابليون فيها ُهِزم التي املوقعة فيه حصلت الذي املواضع من موضع عىل عَلٌم واترلو: 3

هيجو. فكتور تأليف البؤساء، رواية إىل يشري 4

تتجدد. أي تجد: آمال العيش 5
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احلامويل1 عبده

آث��اِرْه2 ع��ل��ى ف��نٌّ وت��ولَّ��ى أوك��اِرْه ع��ن ط��اَر ال��ش��رِق س��اج��ُع
أظ��ف��اِرْه م��ن ال��ن��س��وُر تَ��ِف��رُّ ال م��اٍض ال��ج��ن��اَح��ي��ن ن��اف��ذُ غ��اَل��ه
أع��م��اِرْه3 م��ن ال��ط��وي��ِل ف��ي «لُ��بَ��ًدا» وي��غ��ش��ى ال��غ��ص��ون ف��ي ال��ف��رَخ ي��ط��ُرُق
ِم��زم��اره4 ع��ل��ى ي��ب��ك��ي ك��ئ��ي��بً��ا ُد داُو ف��أص��ب��ح ِم��زم��اَره ك��ان
واب��ت��ك��اره اف��ت��ن��اِن��ه ف��ي ع��ب��ُده ُم��غ��نٍّ ك��لَّ أن بَ��ي��َد «ع��ب��ُده»
وج��اره5 م��ص��ٍر ربِّ ��ِم��يَّ��ي��ِن» «ال��سَّ ُق وإس��ح��ا م��ص��َر ف��ي ال��دول��تَ��ي��ن َم��ع��ب��ُد
ِس��ت��اره6 وض��اف��ي ج��ع��ف��ٍر ِح��م��ى ف��ي وي��وًم��ا ي��وًم��ا ال��رش��ي��ِد ِب��س��اِط ف��ي
ب��داره ي��ل��وذَ أن ��ف��ِو ال��صَّ وم��ن ازدي��اٍد ف��ي ب��ه ُم��ل��َك��ي��ه��م��ا ص��ْف��ُو

أريحية إىل هذا األلحان، ابتكار ويف الصوت حسن يف الزمن نادرة وكان ،١٩٠٢ يف الحامويل عبده تويف 1
املثل. بهما يُرضب ومروءة

الطائر. عش وهو وكر، جمع األوكار: 2
نرس. اسم لبد: 3

املزامري. صاحب النبي داوود بمزمار صفائه يف املرثي صوت يشبِّه 4

األقطار أرباب من وجاره مرص ملك وجاره»: مرص «رب بقوله ويقصد وإسحاق. بمعبد يشبهه 5

كذلك. وإسحاق معبد كان كما جميعها العربية األقطار يُطرب كان عبده أن يعني العربية؛
من يتنقل كان املرثي أن والغرض وزيره. الربمكي جعفر هو وجعفر: الرشيد. هارون هو الرشيد: 6

لجعفر. املشابهني الوزراء بساط إىل للرشيد، املشابهني امللوك بساط



الشوقيات

َوق��اره ِذك��َر ال��وق��وَر ويُ��ن��س��ي ـ��ِك ال��ُم��ل��ـ ِح��ش��م��ِة م��ن ال��م��ال��ك��ي��ن يُ��خ��ِرُج
أق��م��اره7 م��ن ال��ِح��س��اَن وأث��اَر ال��َق��م��اري ف��ي��ه أغ��اَر ل��ي��ٍل ُربَّ
أس��ح��اره8 م��ن أرقَّ وح��ج��اٍز َص��ب��اُه ال��رِّي��اَض يُ��ذِك��ُر ب��َص��بً��ا
ك��ُع��ق��اره أو ال��ن��دي��ِم ك��ح��دي��ِث ف��َل��ح��نً��ا ل��ح��نً��ا يُ��داُر وغ��ن��اءٍ
ن��اره َم��وض��َع ال��س��ام��ع��ون ع��رف َم��ش��وٍق م��ن أن��ه ل��و وأن��ي��ٍن
أع��ذاره م��ن ت��ك��ون يُ��ل��ح��ى ح��ي��َن آًه��ا م��ن��ه ال��ه��وى أخ��و ي��ت��م��نَّ��ى
أخ��ب��اره9 وف��ي ال��ه��وى م��ع��ان��ي ف��ي «ق��ي��ٍس» ب��ثُّ ك��أن��ه��ا زَف��راٌت
يُ��ج��اره ل��م إذا ي��ش��ت��ك��ي وال ُد ال��ع��و ت��ف��نُّ��ِن��ه ف��ي يُ��ج��اري��ه ال
ِف��راره ف��ي ُم��س��ت��م��ِه��ًال ف��يُ��ص��ِغ��ي ـ��ُل ل��ي��ـ ي��ا ال��ف��ج��ر ف��ي م��ن��ه ال��ل��ي��ُل ي��س��م��ع
ع��طَّ��اره ف��ي ال��ه��م��وِم ب��دواءِ «ال��ح��م��ول��ي» م��اَت ي��وَم ال��ن��اُس ُف��ِج��َع
أس��راره ف��ي ال��م��ك��ي��ِن ال��ق��ويِّ وأخ��ي��ه واب��ِن��ه ال��ف��نِّ ب��أب��ي
إي��ث��اره ف��ي ال��ك��ري��ِم وال��ج��واِد ح��ال��تَ��ي��ِه ف��ي ال��ع��ف��ي��ِف واألب��يِّ
ُم��خ��ت��اره10 م��ن ال��ف��ق��ي��َر ويُ��ذي��ُق ُم��ِدلٍّ غ��ن��يٍّ ع��ن ال��ل��ح��َن ي��ح��ب��ُس
ال��َم��ك��اره ف��ي ب��م��ال��ه وُم��ع��ي��نً��ا ال��رزاي��ا ف��ي ب��ص��وت��ه ُم��غ��ي��ثً��ا ي��ا
ِص��غ��اره ب��ي��ن ال��ي��ت��ي��ِم وُم��ِع��زَّ ذَوي��ه ب��ي��ن ال��ف��ق��ي��ِر وُم��ِح��لَّ
أك��داره م��ن ال��م��ح��زوِن وِش��ف��اءَ ده��ٌر م��ال إن ال��ص��دي��ق وِع��م��اَد
دي��اِره ف��ي ��ٌة أُمَّ ال��ف��نِّ واح��ُد ف��تُ��ن��س��ى ال��ق��ل��ي��ِل ب��ال��راح��ِل ل��س��َت

يُطرب كان أنه يريد قمر. جمع واألقمار: التغريد. حسن الحمام من نوع ُقْمريَّة، جمع القماري: 7
باألقمار. الشبيهات الحسان

نغمة بها فمقصود البيت أول يف الواقعة «صبا» كلمة أما نسيمها. الصاد): (بفتح الرياض صبا 8

املعروف بالنسيم لها تشبيًها بذلك ُسميت كأنها أيًضا، الصاد مفتوحة وهي الغناء، فن يف معروفة
أيًضا. الغناء يف معروفة نغمة «حجاز» وكذلك بالصبا،

ليىل. بمجنون الشهري امللوح ابن هو قيس: 9

أنه — عليه هللا رحمة — عبده عن يُؤثَر ما بعض إىل البيت هذا يشري به. املتباهي باملال: امُلِدل 10
تشييد يف ماله من وينفق طلبهم، ويجيب إليهم فيحسن أوالدهم، أفراح ليحيي الفقراء إليه يلجأ كان
هذا يف له ويروى الكبار، األغنياء أحد دعوة عىل الفقرية الليلة هذه آثر وربما بسهرته، الالئق االحتفال

كثرية. حكايات الباب
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الحامويل عبده

إدب��اره م��ن ال��غ��داَة ل��ق��ي��َت م��ا ت��ولَّ��ى أو أت��ى إن ال��ده��ر غ��اي��ُة
وِع��ث��اره ق��ي��ام��ه م��ن م��ض��ى م��ا وتَ��س��اوى ال��ث��رى ف��ي ال��ِج��دُّ ن��زل
إق��ص��اره ُم��ن��ت��ه��ى ف��ال��م��وُت َل��ي��ِن ال��ح��ا م��ن ب��ال��ي��ق��ي��ن ال��داءُ وان��ق��ض��ى
وَه��زاره11 ب��َروِض��ه ع��نَّ��ا زال ع��زٍّ َم��خ��اي��ِل ع��ل��ى ق��وم��ي ل��ْه��َف
أوط��اره م��ن األخ��ي��ُر ف��ولَّ��ى ـ��َت ولَّ��ي��ـ ال��ع��ي��ش م��ن ذاه��ٍب وع��ل��ى
آث��اره م��ن ال��ع��زاءُ وأن��ت ُه ب��ق��اي��ا م��ن ال��رِّض��ا أن��ت وزم��اٍن
ب��ن��ه��اره ل��ي��لُ��ه ال��ي��وَم ل��ِح��َق ت��ش��دو ح��ي��َن ل��ي��لُ��ه ل��ل��ن��اس ك��ان

فاريس. الصوت، حسن طائٌر الهزار: 11
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أمني1 بك قاسم

األخ��ي��اِر2 ال��رُّف��ق��ِة ح��ق��وَق ن��ق��ض��ي بَ��داِر ال��وف��يُّ ال��دم��ُع أيُّ��ه��ا ي��ا
ج��اري3 ب��دم��ٍع يُ��ب��َك��وا أن وال��ع��ه��ُد ف��ال��ه��وى ث��راه��م ف��ي أه��ن��تُ��ك إن أن��ا
ودي��اِر َم��ن��ازٍل ب��ع��د ب��ال��َق��ف��ِر وُغ��وِدروا األك��رم��ي��ن وك��ان��وا ه��ان��وا
واألب��ص��ار ال��س��م��ِع ُس��ْك��ن��ى ب��ع��ِد م��ن ال��ث��رى دوَر أُس��ِك��ن��وا ع��ل��ي��ه��م َل��ْه��ف��ي
��ار4 ��مَّ وال��سُّ ل��ل��نُّ��دم��اءِ وال��بِّ��ش��ُر وج��وه��ه��م وس��ي��ِم ف��ي ال��ب��ش��اش��ُة أي��ن
األس��ح��ار ك��ن��س��ائ��ِم ب��ه��ا م��رُّوا َروض��ٍة ف��ي ب��ه��م ال��دن��ي��ا م��ن ُك��نَّ��ا
اإلي��ث��ار5 م��ن ال��م��وت��ى ��ُد ف��تَ��ع��هُّ وب��األس��ى ب��ال��ب��ك��اءِ ع��ل��ي��ه��م ع��ط��ًف��ا
��ار ُح��ضَّ ُغ��يَّ��ٍب م��ن أبْ��ِك��ي��ك��ُم َط��ي��ُف��ه��م ال��ج��وان��ِح وف��ي غ��ائ��ب��ي��َن ي��ا
األس��ف��ار م��ن س��أزم��ُع��ه س��ف��ٌر ال��َم��دى ط��ال وإن وب��ي��ن��ك��ُم ب��ي��ن��ي
َق��راري وذاك َق��راُرك��ُم ه��ذا ب��ي��ن��ك��م م��ح��لِّ��َي أرى أك��اُد إن��ي
َم��ن��ار6 ال��رج��اِل ف��ي ب��ف��رٍد م��ص��ٌر ��َرت وبُ��شِّ ال��زم��اُن س��م��َح أَوُك��لَّ��م��ا
ل��ل��س��اري يَ��ُدم ل��م ال��ه��داي��ِة ن��ج��ُم وك��أن��ه��ا ف��ك��أن��ه ب��ه ُف��ِج��َع��ت

١٩٠٩م. سنة يف تويف وقد مرص، يف املرأة تحرير دعوة صاحب الزعيم هو أمني: بك قاسم املرحوم 1
باِدْر. يعني بدار: 2

اإلنسان يبكي أن عجيبًا وليس حبي، وموضع هواي هم ترابهم يف وأهينه دمعي أبذل الذين إن يقول: 3
وهواه. حبه أهل

بالليل. األصدقاء حديث والسمر سامر، جمع السمار: 4
إليه. محتاج أنت ما لغريك تعطي أن هو اإليثار: 5
الطريق. يف به الناس يهتدي الَعلم هو املنار: 6



الشوقيات

األق��دار ل��م��ش��ي��ئ��ِة م��ح��م��ول��ٌة ع��ظ��ي��م��ٌة «األم��ي��ن» ف��ي ال��م��ص��ي��ب��َة إن
واألم��ص��ار ف��ي��ه ال��م��م��ال��ِك ُرْزءُ ُم��س��ت��ع��َظ��ٌم م��اج��ٍد أْريَ��ح��يٍّ ف��ي
وال��ج��ار ب��ص��دي��ق��ه وأبَ��رُّه��م ولِ��رأي��ه ل��ع��ه��ِده ال��رج��اٍل أْوَف��ى
وم��م��اري ل��ُم��ج��ادٍل بً��ا وت��أدُّ ل��ُم��ع��ت��َق��دات��ه ص��ب��ًرا وأَش��دُّه��م
ال��ُم��ت��واري ال��ُم��ت��رق��ِرِق ك��ال��ج��دوِل ُم��ت��واض��ًع��ا ه��ادئً��ا ال��ق��رائ��َح يَ��س��ق��ي
األق��م��ار أح��اس��ُن ال��ت��راِب ت��ح��َت أق��م��اره��ا م��ن تَ��ُغ��ضُّ ل��ل��س��م��اءِ ُق��ل
ال��س��يَّ��ار ب��َزْه��ِره ال��ن��ج��وِم ُزْه��َر ف��ائ��ٍت ال��م��آث��ِر ��اءِ وضَّ ك��لِّ م��ن
س��رار7 َم��ش��ي��ٍن أو ن��ق��ٍص ب��َم��ع��ي��ِب ك��م��اَل��ُه ت��ن��اُل ال ال��ل��ي��ال��َي ت��م��ض��ي
ب��اآلث��ار ال��ح��قَّ ال��خ��ل��وَد إن ح��ي��اتُ��ُه ال��م��واِت ب��ع��َد آث��اُره
��ار ال��ق��هَّ ال��واح��ِد ق��ض��اءَ إال وِع��ل��ِم��ِه ب��ال��ق��ض��اءِ تَ��ف��رََّد م��ن ي��ا
ب��األس��رار ف��أح��ط��َت رم��ى ح��ت��ى س��ه��َم��ُه وت��خ��ش��ى ت��رج��وه ِزل��َت م��ا
«الزار»8 م��ن ال��م��وِت وراءَ ��ا ع��مَّ َم��خ��ب��ًرا أف��ص��َح ف��ك��ن��َت بُ��ِع��ث��َت ه��الَّ
ُغ��ب��اري ي��ك��وُن م��ا أع��ل��ُم ف��َع��س��اَي ون��اِج��ن��ي ع��ن��ك ال��م��وِت ُغ��ب��اَر ان��ُف��ْض
األخ��ب��ار أص��دَق ال��م��ِن��يَّ��ِة ُح��ك��ِم ع��ن وه��اِت ف��اْرِو ال��ِج��دُّ ال��ق��ض��اءُ ه��ذا
«نَ��وار»9 ط��الَق ُم��ط��لِّ��ُق��ه��ا ي��وًم��ا ه��ًوى ُدن��ي��اه ش��َغ��َف��ت��ه وإن ُك��لٌّ
األن��وار10 َم��ص��دُر ال��َم��ش��ارِق ف��ي ه��ي ب��أم��ره��ا ن��ه��ض��َت «ج��ام��ع��ٌة» ل��ل��ِه
وط��واري ح��وادٍث اخ��ت��الِف ب��ع��َد ب��ه��ا ظ��ِف��روا ق��د ال��ُع��ق��الءِ أُم��ن��ي��ُة
ل��ِع��ثَ��ار َج��ْرِي��ه غ��اي��ُة وال��ج��ه��ُل ألِع��نَّ��ٍة َج��ْرِي��ه غ��اي��ُة وال��ع��ق��ُل
ال��دي��ن��ار م��ن ل��ه��ا ال��ش��ح��ي��ُح خ��رَج ل��ه تُ��رج��ى م��ا ع��ظ��ي��َم ي��ع��ل��م��ون ل��و

أو ليلة آخر وهي الرسار، ليلة خفي إذا القمر، استرس قولهم من مشتق وكرسها): السني (يفتح رسار 7

الشهر. يف ليلتني
عن إخبارك يف أفصح لكنت بعثت لو ويقول: عيىس. سيدنا أحياه الذي الرجل اسم عازار: أو الزار، 8

الرجل. هذا من املوت
يف بندامته املثل ب ُرضِ حتى كثريًا فندم فطلَّقها الشاعر، الفرزدق زوجة كانت بعينها امرأة اسم نوار: 9

نادم. طالق كل
إنشائها. يف مذكور فضٌل للفقيد وكان املرصية، الجامعة هي 10
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ونُ��ض��ار ب��ف��ض��ٍة اش��ت��روه ُق��وم��وا اس��ت��ق��الَل��ه��ا ِم ب��ال��دَّ ال��م��م��ال��ُك ت��ش��ري
األخ��ط��ار ج��الئ��ُل تُ��ن��اُل وب��ه ِب��ن��ائ��ه ح��قَّ ال��ُم��ل��ُك يُ��ب��ن��ى ب��ال��ِع��ل��ِم
ال��خ��طَّ��ار11 ال��ق��ن��ا ع��ل��ى يُ��ش��اُد ال م��ا ال��ُع��ال ُش��مِّ م��ن ع��ل��ي��ه يُ��ش��اُد ول��ق��د
ِج��دار خ��ي��ُر م��اَل أن س��اءه��ا ق��د ِج��داَره��ا أق��م��َت أن س��رَّك ك��ان إن
واألن��ص��ار األع��واِن م��رم��وق��ِة ��ٍة ب��ذمَّ ال��ك��ري��ِم ال��ل��ِه م��ن أض��َح��ت
األس��وار12 َم��ن��ي��ع��ُة ف��ْه��ي «ف��ؤاَد» ب ��نَ��ت وُح��صِّ «ال��ع��زي��ِز» ب��أن��ظ��اِر ُك��ِل��ئ��ْت
ج��واري ��ع��وُد وال��سُّ أع��َج��ُل ف��ال��يُ��م��ُن ن��ظ��رًة أم��ًرا أع��اَر ال��ع��زي��ُز وإذا
ويَ��س��ار ��ٍق ِل��تَ��رفُّ ف��دَع��وتَ��ن��ا وُع��س��ِرِه ال��ِح��ج��اِب م��ن رأي��َت م��اذا
ال��ُم��خ��ت��ار وُس��نَّ��ِة ال��ك��ت��اِب ف��ي م��ا ُم��خ��ال��ًف��ا تَ��ِج��ْده ل��م ل��ك ب��دا رأٌي
األف��ك��ار وغ��ى ف��ي رأٍي وُش��ج��اُع ال��وغ��ى ف��ي ق��ل��ٍب ش��ج��اُع وال��ب��اِس��الن
و«ِن��زار»13 «ُق��ض��اع��ٍة» ن��س��اءُ ك��ان��ت م��ا ال��ن��ي��ل ن��س��اءُ ص��ارت ل��و أَوِددَت
األب��ك��ار وخ��ش��ي��َة ال��رج��اِل ب��أَس وح��رِب��ه��ا ال��ح��ي��اِة ِس��ل��ِم ف��ي يَ��ج��َم��ع��َن
ض��واري ال��رج��اِل ف��ي وح��وٌش ل��وال وي��س��ارٌة س��م��اح��ٌة ال��ِح��ج��اَب إن
وِض��رار أذًى إل��ى ف��تَ��ج��اَوزوه ُح��ك��ِم��ِه وِح��ك��م��َة ح��ق��ي��ق��تَ��ه ج��ِه��ل��وا
األده��ار ع��ل��ى ش��ع��ائ��ُره ت��ب��ق��ى م��أت��ٌم ت��ح��تَ��ِك « «ال��غ��وريِّ ُق��بَّ��َة ي��ا
دار ف��ي إح��ي��اؤه ف��ات��ه��م إن ال��َم��دى ع��ل��ى ال��ق��ل��وِب ف��ي ق��وٌم يُ��ح��ِي��ي��ه
ِق��ص��اِر ال��زم��اِن م��ن أرب��ع��ي��َن ف��ي م��دف��ون��ٌة ��ٌة أُمَّ تُ��ن��س��ى َه��ي��ه��ات
ون��ه��ار ك��َل��ي��ل��ٍة ي��م��رُّ ُك��لٌّ ف��ح��ق��ب��ًة أردَت أو ي��وًم��ا ش��ئ��َت إن
��ار»14 «ب��شَّ م��ن ف��ي��ه ال��م��راث��َي وُخ��ذوا ق��اس��ًم��ا يُ��ؤبِّ��ُن «س��اع��دٍة» اب��َن ه��ات��وا
األش��ع��ار ق��الئ��ِد ب��ي��َن ع��ص��م��اءَ ق��دِرِه ل��ب��اذِخ الئ��ق��ٍة ك��لِّ م��ن

للقتال. استعداده عن كناية القنا واهتزاز املهتز، أي الخطار: 11
األول. فؤاد مرص ملك جاللة هو وفؤاد: وقتئٍذ. عباس الخديو وكان ملرص، ملك كل هو العزيز: 12

يف املوصوفة العربية املرأة املقصود وإنما بالذات، ونزار قضاعة القبيلتني هاتنَي نساء الغرض ليس 13
التايل. البيت

بالغة يف املثل به يُرضب الحكماء، العرب خطباء أحد اإليادي، ساعدة بن ُقسُّ هو ساعدة: ابن 14
الخطباء من ُقسٍّ أمثال إال يؤبِّنه ال قاسًما إن يقول: املشهور. الشاعر بُرد بن ار بشَّ هو ار: وبشَّ الخطب.

الشعراء. من ار بشَّ وأمثال
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تولستوي1

وف��ق��ي��ُر ب��ائ��ٌس وي��ب��ك��ي ع��ل��ي��ك دم��َع��ه��ا ال��ع��ل��ِم آي��ُة تُ��ج��ِري «ت��ول��س��تُ��وُي»
ن��ص��ي��ُر ل��ل��ض��ع��ي��ف ي��وٍم ك��لَّ وم��ا نَ��ص��ي��ُرُه زاَل ال��رك��ِن ض��ع��ي��ُف وش��ع��ٌب
ُم��ن��ي��ُر غ��يَّ��ب��وه ِس��راٌج وأن��ت َم��ن��اُره��م أن��ت ح��ون ف��الَّ وي��ن��دُب
ي��س��ي��ُر وْه��و ال��ب��ثَّ ي��م��ل��ك��ون وال وُظ��ل��م��ًة ُظ��ل��ًم��ا األك��واِخ ف��ي يُ��ع��ان��وَن
وت��زور ُدوَره��م وت��غ��ش��ى ع��ل��ي��ه��م وب��ال��رِّض��ا ب��ال��ح��ن��اِن ك��ع��ي��س��ى ت��ط��وُف
ُق��ش��ور ال��ن��اق��م��ي��ن ول��ل��خ��ادم��ي��ن لُ��بُّ��ُه ل��ك إذ ال��دِّي��ُن ع��ل��ي��ك وي��أس��ى
وبَ��ش��ي��ر ُم��ن��ِذٌر م��ن��ه��ا أن��اج��ي��ُل ُك��تْ��بُ��ُه ت��ل��ك م��ن ب��اإلن��ج��ي��ل أي��ك��ف��ُر
َس��ري��ر « «ال��ع��ام��ريِّ ب م��ش��ى غ��داَة ن��دام��ًة «ل��ي��ل��ى» ف��وق إل��ٌف وي��ب��ك��ي��ك
َص��ري��ر2 راح��تَ��ي��ك ف��ي ل��ه ي��راٌع ك��أن��ه ال��ب��الَد ن��اع��ي��َك ت��ن��اوَل
أس��ي��ر ال��راه��ب��اِت «دي��ِر» ب وق��ي��َل ه��ائ��ًم��ا األرض ف��ي ال��ش��ي��ُخ ت��ولَّ��ى وق��ي��َل
َع��ذي��ر ال��ق��ض��اءِ ب��ط��ِش م��ن ول��ل��ط��بِّ ط��ب��ي��بُ��ُه ع��ن��ه يُ��غ��ِن ل��م ق��ض��ى وق��ي��َل

ليساوي الجمِّ ماله عن فتخىل يقول، بما عامًال عامًلا كان الشهري، الرويس الفيلسوف هو تولستوي: 1

سنة تويف وقد روسيا، يف األخرية للثورة األوىل األناجيل كانت ومؤلفاته رواياته ولعل بالفقراء، نفسه
كبري. شيٌخ وهو ١٩١٠م

القلم. والرياع: التصويت. الرصير: 2



الشوقيات

«ثَ��ب��ي��ر»3 ال��ت��راِب ف��ي «َرْض��وى» وج��اَوَر ال��ث��رى ف��ي « «ال��م��ع��رِّيَّ ج��اَورَت أن��ت إذا
ن��ظ��ي��ُر ال��ن��ظ��ي��ِر ب��م��ق��داِر وغ��ال��ى ع��ل��ي��ك��م��ا ال��خ��ال��دي��َن ج��م��ُع وأق��ب��َل
وَع��ب��ي��ر ف��وق��ه��ا ِم��س��ٌك َج��ن��اه��نَّ ش��ذًى ع��طَّ��ره��ا األرِض ت��ح��َت َج��م��اج��ُم
َف��خ��ور وْه��و األرِض ب��ط��ُن ع��ل��ي��ه��ن واح��ت��وى «ح��وَّاءَ» ب��ط��ُن يُ��ب��اه��ي ب��ه��نَّ
خ��ب��ي��ر ب��األم��ور ع��ل��ي��ٌم ف��أن��ت ال��ِب��ل��ى ع��ن ح��دِّْث ال��ده��ر ح��ك��ي��َم ي��ا ف��ُق��ل
ونَ��ك��ي��ر4 ُم��ن��َك��ٌر ��ْل يُ��ح��صِّ ل��م ب��م��ا وح��ادثً��ا ق��دي��ًم��ا ال��م��وت��ى م��ن أح��ط��َت
ق��دي��ر5 وْه��و ال��ط��يِّ ب��ع��َد وي��ن��ش��ُر غ��ٍد ف��ي ال��س��م��واِت ي��ط��وي ال��ذي ط��َوان��ا
وق��ص��ي��ر ال��ِب��ل��ى ف��ي زم��اٍن ط��وي��ُل واس��ت��وى ال��م��وِت ع��ل��ى َع��ه��دان��ا ت��ق��اَدم
َط��ه��ور ه��ن��اك دي��ٌر يُ��ئ��ِون��ي ول��م ك��ن��ي��س��ٌة ع��نِّ��ي ب��األم��ِس تَ��ِض��ْق ل��م ك��أن
وث��ي��ر6 أراح ق��د ِف��راٍش وك��لُّ وال��ح��ص��ى ال��ج��ن��ادِل ب��ي��ن راح��ًة أرى
َض��ري��ر ال��ح��ي��اة ف��ي ِك��الن��ا وك��نَّ��ا ح��ق��ي��ق��ٍة ك��لَّ ال��م��وِت ب��نُ��وِر ن��َظ��ْرن��ا
غ��ف��ور وْه��و ال��ل��ِه ب��ع��َد ونَ��ْج��واَي وك��اه��ٍن ل��َق��سٍّ ال اع��ت��راف��ي إل��ي��َك
ك��ب��ي��ر ال��س��م��اءِ ف��ي ُم��ت��ع��اٍل وال ع��ارٌف األرض ف��ي يُ��ن��ِك��ْره ل��م ف��ُزه��ُدك
َغ��زي��ر األن��ب��ي��اءِ ك��ع��ل��ِم وِع��ل��ٌم ن��ف��ح��ات��ه م��ن ال��وح��ُي يُ��َش��مُّ ب��ي��اٌن
ُغ��رور وال��ح��ي��اُة وم��اٌل ب��ن��وَن ل��ي ول��ذَّ ال��ُم��ت��َرف��ي��َن س��ب��ي��َل س��ل��ك��ُت
وَغ��دي��ر َج��نَّ��ٌة ص��ي��ف��ي وُع��دَُّة ش��اه��ٍق ظ��لِّ ف��ي ال��دفءُ ش��ت��ائ��ي أداُة
وُح��ب��ور ِغ��نً��ى أيَّ��ام��ي ��ر ون��ضَّ ��ًة ِح��جَّ ث��م��ان��ي��ن ب��ال��دن��ي��ا وُم��تِّ��ع��ُت
تَ��س��ي��ر ح��ي��َن ال��ش��م��ِس ِم��ث��ُل ح��ظَّ وال ب��ل��دٍة ك��لِّ ف��ي ال��ش��م��ِس ك��ض��وءِ وِذك��ٌر
ف��يُ��ج��ي��ر ت��ح��ت��م��ي ض��ع��ي��ٍف وُربَّ أَج��رنَ��ن��ي ع��ذارى إال راع��ن��ي ف��م��ا
نَ��ض��ي��ر وْه��و ال��ع��م��ِر ف��ي وج��اورتُ��ه ُم��ن��ق��ٍض وال��ع��م��ُر ال��ل��ِه ِج��واَر أردُت
نَ��زور7 ذاك ك��لُّ دن��ي��ا ول��ذَّاُت وَم��وط��ٍن أه��ٍل ب��ي��ن ون��ع��ي��ٌم ِص��بً��ا

جبَلني؛ عىل عَلمان وثبري: ورضوى مشهور. االجتماعي الفلسفي وشعره املعري، العالء أبو هو املعري: 3
الجبلني. بهذَين واملعري هو تشبيهه يريد بمكة. وثانيهما باملدينة أولهما

املعرفة. ِجدَّ النفوس أرشار يعرف كان أنه يريد 4

الطي. ضد أيًضا وهو املوت، من البعث هو النرش: 5
الناعم. اللنيِّ الوثري: الفراش 6

قليل. أي نزور: 7
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ُح��وُر8 ال��خ��ط��ي��ئ��َة ت��خ��ش��ى َع��َج��ٍب وم��ن خ��ش��ي��ٌة ال��ذن��ُب م��ا يَ��دري��َن وم��ا ب��ه��نَّ
ونُ��ور ال��ق��ل��وب ف��ي أُن��ٌس ول��ل��ِه ُم��وِح��ٍش ال��ل��ي��ل م��ن داٍج ف��ي أوان��ُس
ت��س��ي��ر ال��م��س��ي��ِح ن��ه��ِج ع��ل��ى ف��ت��اٌة ب��َم��ري��ٍم ال��ن��س��اءِ ف��ي ُط��ه��ٍر وأش��بَ��ُه
أُم��ور األم��ور غ��ي��َر ح��َدثَ��ت وه��ل ب��ه��م م��ا ال��ن��اُس غ��يَّ��ر ه��ل تُ��س��ائ��لُ��ن��ي
ك��ث��ي��ر ف��ي��ه وال��ش��رِّ األذى دواع��ي ع��ال��ٌم وال��رف��َق اإلح��س��اَن آث��ر وه��ل
وَع��ش��ي��ر أُس��رٌة ي��ت��ص��اف��ى ك��م��ا ب��ي��ن��ه��م ال��َم��ح��بَّ��ِة ُس��بْ��َل س��ل��ك��وا وه��ل
َج��دي��ر ال��ك��ت��اِب ب��آداِب خ��ل��ي��ٌق ت��س��اُم��ٌح ال��ك��ت��اِب أه��ِل م��ن آَن وه��ل
وش��رور ب��ي��ن��ه��م ف��س��اٌد وق��لَّ وِش��ق��وًة ب��ؤًس��ا األح��ي��اءُ ع��اَل��َج وه��ل
ن��ث��ي��ر أف��اَد أم ن��ظ��ي��ٌم أأْج��َدى ح��ك��م��ًة األرَض ال��م��ال��ئُ وأن��ت ان��ظ��ْر ُق��ِم
وَع��س��ي��ر ت��ارًة رخ��يٌّ وده��ٌر ب��ح��ال��ه��ا ودن��ي��ا ت��دري ك��م��ا أُن��اٌس
وأخ��ي��ر أوٌل ف��ي��ه��ا تَ��ش��ابَ��ه ٍد ُم��ت��ج��دِّ غ��اب��ٍر خ��ل��ٍق وأح��واُل
ُس��ت��ور ل��ه��نَّ تُ��رخ��ى ال َم��الع��ُب ك��أن��ه��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ِت��ب��اًع��ا ت��م��رُّ
وُزور ال��ح��ي��اة ف��ي وإف��ٌك وِغ��شٌّ ال��ه��وى م��ع وم��ي��ٌل ال��دن��ي��ا ع��ل��ى وح��رٌص
غ��ف��ي��ر ي��س��ت��ب��دُّ ج��مٌّ ال��ح��ك��ِم ع��ل��ى ��ٍة أُمَّ ك��لِّ ف��ي ال��ف��رِد م��ق��اَم وق��ام
وأج��ي��ر ُم��س��ت��أِج��ٌر ق��ول��ه��م إل��ى وَع��ب��ُدُه َم��وًل��ى ال��ن��اس ق��وُل ر وُح��وِّ
ويُ��ش��ي��ر ي��رى م��ا إال ن��ه��َي وال ال��ورى ف��ي أم��َر ال ال��م��ال ن��ف��وذُ وأض��ح��ى
وص��دور9 ل��ه أق��ي��اٌل ويُ��ذِع��ُن وم��م��ال��ٌك ب��ه ح��ك��وم��اٌت تُ��س��اُس
ويُ��دي��ر ِذك��َره يُ��ج��ِري ال��س��ل��ِم ع��ل��ى وِح��رُص��ُه ال��س��الِح ف��ي ب��نَ��وه وع��ص��ٌر
ف��يُ��ِغ��ي��ر آم��نً��ا ش��ع��بً��ا يُ��ص��اِدُف وارٌف وْه��و ظ��لِّ��ه��ا ف��ي ع��ج��ٍب وم��ن
ويَ��م��ي��ر ك��ال��ح��ص��ى ج��ي��وًش��ا ويُ��ئ��وي وَك��س��ِب��ِه ال��ف��ق��ي��ِر ق��وِت م��ن وي��أخ��ذُ
ي��ط��ي��ر ال��س��م��اءِ أس��ب��اَب تَ��ع��لَّ��َق م��ذه��بً��ا وال��ب��ح��َر ال��ب��رَّ اس��ت��ق��لَّ ��ا ول��مَّ

وسوادها. العني بياض اشتداد والحَور حَور، عينها يف الجارية وهي حوراء، جمع الحور: 8
ونحوه. كالوزير الناس من العظيم وهو صدر، جمع والصدور: امللك. وهو َقيل، جمع أقيال: 9
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لطفي1 بك عمر

ال��ق��م��ْر َم��ث��وى األرُض ك��ان��ت م��ت��ى ُع��َم��ْر نُ��س��اِئ��ْل ب��ال��ق��ب��ور ِق��ف��وا
ال��ُح��َف��ْر ك��ال��ِج��ن��اِن أُرَِّج��ت وه��ل ل��ل��ع��ل��ي��ِم ُزيِّ��نَ��ت ه��ل األرَض َس��ل��وا
األبَ��ر ال��ن��ق��يَّ ال��رض��يَّ يُ��الق��ي خ��ل��ف��ه��ا م��ن «رض��واُن» ق��ام وه��ل
َع��بَ��ر ح��ت��ى ال��ج��م��ُع ل��ه ��ى ت��ن��حَّ م��ض��ى ��ن م��مَّ ال��ج��م��ُع ع��ِل��َم ف��ل��و
َق��َدر َم��ن أو ال��ل��َه ع��َرَف وَم��ن ل��ل��ك��ري��ِم ُخ��ِل��َق��ت َج��نَّ��ٍة إل��ى
ال��ب��ص��ر ورغ��ِم ال��س��م��اِع ورغ��ِم وح��بَّ��اِت��ه��ا ال��ق��ل��وِب ب��رغ��ِم
«ال��م��ؤت��م��ر»2 َس��ن��ا « «ال��ن��ديِّ س��ن��اءَ ال��ش��ب��اِب َزيْ��َن ال��تُّ��رِب ف��ي ن��زولُ��َك
ع��ث��ر م��ا إذا ال��ك��ري��ِم ُم��ِق��ي��َل َه��ف��ا م��ا إذا ال��ص��دي��ِق ُم��ِق��ي��َل
��يَ��ر ال��سِّ ف��خ��اَر ف��ك��ن��َت وُم��تَّ ال��ح��ي��اِة ف��خ��اَر ف��ك��ن��َت َح��ِي��ي��َت
وال��ِق��َص��ر ط��ول��ه��ا ف��ي ح��ي��اتُ��ك م��ن��ه وأع��ج��ُب َرداَك ع��ج��ي��ٌب
يُ��خ��ت��ص��ر ُم��ص��ح��ًف��ا ع��ِل��م��وا وال ال��ع��ال��م��وَن س��م��َع ق��ب��َل��ه��ا ف��م��ا
ال��ِف��َك��ر وك��دُّ ال��ف��ؤاِد وش��غ��ُل ال��ح��ي��اِة ه��مُّ ال��م��رءَ ي��ق��ت��ُل وق��د

غريًة يتَّقد يكاد حياته يف كان كما ضليًعا، قانونيٍّا عامًلا وكان ١٩١١م، سنة يف لطفي بك عمر تويف 1

مرص. يف التعاون نقابات مؤسيس طليعة يف وهو بالده، ملصلحة وحبٍّا قوميته عىل
أعيان أقامه الذي املؤتمر باملؤتمر: ويريد له. رئيًسا الفقيد وكان العليا، املدارس نادي يريد الندي: 2
الضوءُ، (باملد) والسناء: أسيوط. يف األقباط أعيان أقامه الذي املؤتمر عىل ا ردٍّ هليوبوليس، يف املسلمني

الرفعُة. و(بالقرص)



الشوقيات

��ف��ر ال��سَّ ط��وُل ب��ك ان��ت��ه��ى إل��ي��ه��ا ُح��ف��رٍة ف��ي ال��ت��ج��ارَب دف��نَّ��ا
وال��َح��َض��ر آث��اَره��ا ال��ب��دُو رأى رح��ل��ٍة م��ن ك��ال��نَّ��ج��ِم ل��َك ف��َك��م
األَغ��ر « «ال��ن��ديُّ ع��ل��ي��ك وي��ب��ك��ي ع��ل��ي��َك ت��ب��ك��ي ال��ُغ��رُّ «ِن��ق��اب��اتُ��ك»
ال��َوَط��ر ش��ري��َف ال��َم��راِم ش��ري��َف ت��خ��يَّ��رتَ��ُه ف��ري��ٌق وي��ب��ك��ي
ال��ث��م��ر ف��ك��ان��وا غ��رس��َت وأن��ت ع��لَّ��م��تَ��ه��م أن��َت األُل��ى وي��ب��ك��ي
ال��ِع��بَ��ر إح��دى ب��األم��ِس وم��وتُ��ك ل��ه��م ِع��ظ��اٍت ك��ان��ت ح��ي��اتُ��ك
ال��س��م��ر3 ف��ي ال��ردى ِذك��ُر داَر وم��ا ل��ي��ل��ًة ال��ردى ُق��بَ��ي��َل َس��ِه��ْرن��ا
تُ��ح��ت��َف��ر ِم��ث��ِل��ه��ا إل��ى وق��م��ُت ُه��يِّ��ئ��ْت ح��ف��رٍة إل��ى ف��ق��م��َت
ال��َق��َدر ل��لِّ��ق��اءِ ي��ًدا وم��دَّ ل��ل��وداِع ي��ًدا إل��ي��ك م��ددُت
َح��ذَر م��ن ُم��ق��ل��ِت��ي ف��ي خ��بَ��أتُ��ك غ��ٍد ف��ي م��ا ِع��ل��َم ل��ي أنَّ ول��و
َش��َرر إال ال��ن��اِر أوُل وم��ا راع��ن��ي ف��م��ا ش��َك��وَت وق��ال��وا
خ��ط��ر4 ي��س��ي��ًرا إال ال��ُح��زِن م��ن خ��اط��ري م��ال��ًك��ا ال رثَ��ي��تُ��ك
َرر ال��دُّ ارت��ج��اَل ع��ِل��م��ُت وم��ن��ك ال��دم��وِع ارت��ج��اَل ع��رف��ُت ف��ِف��ي��َك
ال��بَ��ش��ر ب��ن��ص��ِف يُ��ف��دى وِم��ث��لُ��ك ال��ك��ت��اِب ب��آِي يُ��رث��ى وِم��ث��لُ��ك
زَه��ر م��ن ب��اق��ًة وُك��ْن ع��ل��ي��ه رًض��ا م��ن روض��ًة ُك��ْن ق��ب��ُر ف��ي��ا
ال��م��ط��ر س��ق��اك ك��ع��ادِت��ه��نَّ ي��ُدم��َن ل��م ف��إن ال��دم��وُع س��َق��ت��َك

الليل. حديث السمر: 3
رثائك. يف تُغِني ال الخري قليلة بقية إال خاطري من مالًكا ال يريد: 4
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لطفي1 بك عمر

ج��وه��را ِرث��اءَك ال��دن��ي��ا وأُق��لِّ��ُد ِم��ن��ب��را ق��ب��ِرَك دوَن أص��َع��ُد ال��ي��وَم
ُم��س��طِّ��را ف��ي��ه ال��ع��ل��م��اءَ ُم ت��ت��ق��دَّ م��ح��اس��ٍن ك��ت��اَب ِش��ع��ري م��ن وأق��صُّ
يُ��ذَك��را أن ُح��ُرم��اِت��ه م��ن وال��ف��ض��ُل وأه��ِل��ه��ا م��ص��َر ع��ن��َد ل��ف��ض��ل��ك ِذك��ًرا
��را وأخَّ ال��رج��اَل ال��ع��م��ُل ق��دَّم ك��م وح��َدُه ال��م��رات��َب يُ��ع��ِل��ي ال ال��ِع��ل��ُم
وُم��م��ِط��را ال��س��ح��اِب ف��ي َج��ه��اًم��ا ُخ��ِل��َط��ت رج��الُ��ُه ب��ال��س��م��اءِ أش��ب��ُه وال��ع��ل��ُم
��را2 ُم��ط��هَّ وال��َح��ط��ي��ِم أْزَك��ى ك��ال��رك��ِن َج��ن��دًال واس��ت��ل��ْم��ن��ا ب��ق��ب��ِرَك ُط��ْف��ن��ا
را م��ن��وَّ ال��ش��ري��َف ال��ح��رَم ن��س��ت��ق��ب��ُل ك��أن��م��ا وال��خ��ش��وِع ال��ت��ش��رُِّف ب��ي��ن
را ُم��س��وَّ ال��ح��ك��ي��م ب��ال��ذِّك��ِر ج��ع��ل��وَك وص��ف��ائ��ًح��ا ج��ن��ادًال أن��ص��ف��وَك ل��و
ُم��ف��ت��رى ح��دي��ٌث ال��دن��ي��ا ف��ي وال��ودُّ ِه ودِّ ص��ح��َة ال��ده��ُر أران��ي م��ن ي��ا
را ُم��ص��وَّ ال��ع��ظ��ي��َم ال��خ��ل��َق ف��أران��َي رواي��ًة ال��ع��ظ��ي��ِم ب��ال��ُخ��لُ��ِق وس��م��ع��ُت
��را وت��ح��سُّ ل��وع��ًة أل��ق��ى ف��ي��ك أن��ا وط��ول��ه ال��رُّق��اِد م��ن ل��ق��ي��َت م��اذا
ال��ك��رى ِس��نَ��ِة م��ن ف��ي��ه أق��ص��ُر ال��ده��ُر م��ن��زٍل ف��ي آم��نً��ا ل��ك بَ��دا م��ا نَ��ْم

السابقة القصيدة أما األربعني. بعد لطفي بك عمر لتأبني أُقيَمت حفلة يف لتُلقى القصيدة هذه نُِظَمت 1

االرتجال. تُشِبه رسعة يف الوفاة عقب نُِظَمت فقد
والحطيم الركن فيستلمون هللا بيت اج حجَّ يطوف كما أحجاره، ونستلم بقربك نطوف إننا يقول: 2

َرين. املطهَّ



الشوقيات

األْوثَ��را3 ال��ِف��راَش ب��ه ل��ق��ي��َت ح��ت��ى ��ِه وذمِّ ال��ِف��راِش ح��م��ِد ف��ي ِزل��َت م��ا
َم��ن��ظ��را أق��ب��ُح ال��ن��اِس ه��ذا ح��ش��راُت ح��ش��رات��ه م��ن ��رَّ ال��ضُّ تَ��ش��ُك��َونَّ ال
ُم��وَق��را4 ال��رَّزيَّ��ِة ت��ح��َت خ��لَّ��ف��تَ��ه ��ِه ه��مِّ وح��ام��َل «ال��ن��ادي» س��يِّ��َد ي��ا
��را ُم��ش��مِّ ال��م��زي��ِد ط��ل��ِب ف��ي وغ��َدوَت ل��م��ج��ده َس��ِه��رَت ك��م األع��ادي ش��ِه��َد
ف��أق��ص��را ال��ظ��ن��وِن ُع��دواَن ورَم��ي��َت واس��ت��دف��ع��تَ��ُه ال��ك��ي��َد اتَّ��َق��ي��َت وك��م
ال��َك��وث��را ع��ن��ه ال��ل��ُه ج��زاَك ح��ت��ى ذائ��ًدا ��ب��ي��ب��ِة ال��شَّ َح��وِض ع��ن ول��ِب��ث��َت
ِق��رى5 م��دام��ِع��ه��م س��وى ي��م��ل��ك��ون ال ��ٌع ُخ��شَّ ق��ب��ِرَك ِح��ي��اَل م��ص��َر ُش��ب��اُن
ال��ُم��س��ت��ع��ِب��را6 ال��واِج��َد ال��ش��ب��اَب ك��ان واح��ٍد ف��ي ج��ْم��َع��ه��م ل��ك األس��ى ج��َم��َع
ك��دَّرا م��ا ع��ل��ى وال ي��ُس��رُّ ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م ال��ت��ع��اوَن ع��رف��وا م��ا ل��والك
ُم��ث��ِم��را وغ��رًس��ا إح��س��اٍن آث��اَر م��ن��ه��ُم ح��ول��ك رأي��َت ال��ت��ف��تَّ ح��ي��ث
ويُ��ش��ت��رى يُ��ب��اُع ب��ي��ن��ه��م��ا وال��ع��ق��ُل وح��ك��م��ٍة ال��ب��الِد ف��ي ل��ك م��ن��ط��ٍق ك��م
ال��ُق��رى7 يَ��ه��دوَن ال��ح��واريِّ��ي��َن م��ْش��َي أه��َل��ه��ا تُ��رِش��ُد األك��واِخ إل��ى ت��م��ش��ي
ال��ُم��ت��ك��بِّ��را ع��ب��َده يُ��ب��ِغ��ُض وال��ل��ُه ِع��ب��اِدِه ب��ي��َن ل��ل��ه م��ت��واض��ًع��ا
��را ف��ص��غَّ ال��ك��ب��اِر ع��ل��ى ال��ُغ��روُر دخ��ل وط��ال��م��ا ال��ُغ��روُر م��ا ن��ف��ُس��ك ت��دِر ل��م
درى ل��و ال��زراع��ِة أخ��ي ح��ي��اُة ف��ي��ه��ا ِن��ق��اب��ًة ت��خ��طُّ ن��اح��ي��ٍة ك��لِّ ف��ي
ُم��ك��ِث��را8 ال��ج��م��اع��ِة م��ن ال��ُم��ِق��لَّ ت��ذُر «ج��اب��ٍر» ُخ��راف��ُة ال ك��ي��ِم��ي��اُؤَك ه��ي
ُم��دبِّ��را ال��رءوِس م��ن يُ��ص��ي��َب ح��ت��ى رءوِس��ِه ِث��م��اُر تُ��ج��ن��ى ال وال��م��اُل
َم��ظ��ه��را وأص��دُق س��ل��ط��انً��ا وأع��زُّ ج��ان��بً��ا أم��ن��ُع ب��األم��واِل وال��ُم��ل��ُك
ال��ِك��را9 ب��ي��ِت ف��ي ك��ال��م��رءِ ُم��ل��ِك��ه��م ف��ي ش��ع��وِب��ِه ِس��ف��اُه زم��ٍن َل��ِف��ي إن��ا

القرب. تراب به ويريد ونعومة، ليونًة األكثر الفراش هو األوثر: الفراش 3
فقدك. من يحمله بما مثقًال أي وموقًرا: له. رئيًسا الفقيد وكان العليا، املدارس نادي هو النادي: 4

ونحوه. إكرام من للضيف يُقدَّم ما القاف): (بكرس القرى 5
الباكي. الحزين هو املستعرب: الواجد 6

مريم. ابن عيىس أصحاب هم الحواريون: 7
شيئًا إال يملك ال الذي هو أو الفقري هو : واملقلُّ القديمة. الكيمياء صاحب حيَّان بن جابر هو جابر: 8

قليًال.
األجرة. بيت هو الكرا: بيت 9
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��را ال��نُّ��فَّ ال��ق��ل��وب ج��م��َع أو ل��ل��ِج��دِّ َدع��ا َم��ن ال��م��ب��ادئ أه��ِل م��ن أِس��واَك
ال��خ��يِّ��را10 ي��س��وَع وال األم��ي��َن ط��َه ي��َه��ْب ل��م ال��ب��ِريَّ��ِة ف��ي ق��ب��َل��ك ال��م��وُت
ال��ث��رى ف��ي َج��ف��ن��َي ن��ث��رُت اس��ت��ط��ع��ُت ول��ِو َم��دم��ع��ي أن��ثُ��ُر أت��ي��ُت ُدِع��ي��ُت ��ا ل��مَّ
غ��ض��ن��ف��را وال��ف��ؤاَد ب��ح��ًرا وال��ص��دَر غ��م��ام��ًة ال��ت��راب ف��ي ي��م��ي��نَ��ك أب��ك��ي
ال��َم��ع��ش��را11 األم��ي��ر ع��ن ف��ي��ك ع��زَّي��ُت ال��ذي وأن��ا ت��ص��بُّ��ًرا ع��ن��ك أُع��َط ل��م
ُم��ح��بَّ��را ال��ك��راِم ع��ل��ى ال��ث��ن��اءَ خ��ل��َع ط��ال��م��ا يَ��راٌع ول��ي ال��رج��اَل أِزُن
ُم��َع��ن��بَ��را ب��ال��ث��ن��اءِ أه��ت��ُف وال��ي��وَم ��ًك��ا ُم��م��سَّ ال��رث��اءَ أرس��ل��ُت ب��األم��ِس
ت��غ��يُّ��را12 ال��ف��ؤاِد ف��ي ي��أب��ى وه��واك ال��ِب��ل��ى وغ��يَّ��َرك ح��زنً��ا غ��يَّ��رتَ��ن��ي
نُ��ح��َش��را ح��ت��ى ت��رع��اه أن وع��ل��ي��ك ن��ل��ت��ق��ي ح��ت��ى ال��ع��ه��ِد ح��ف��ُظ ف��َع��ل��يَّ

املسيح. يسوع: 10

الفقيد. تعزية يف عباس الخديو نائب هو الشعراء أمري كان 11

الفقيد. يف السابقة قصيدته إىل يشري 12
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األمرية1

ال��ُم��ع��طَّ��رة2 وال��رَّوض��ِة ب��ال��ُم��س��تَّ��رة ح��َل��ف��ُت
رة3 ال��م��ن��وَّ ـ��ح��ظ��ائ��ِر ال��ـ ف��ي ال��زَّه��راءِ وم��ج��ل��ِس
��رة ال��ُم��ط��هَّ ـ��يِّ��ب��ِة ال��طَّ��ـ ��الل��ِة ال��سُّ َم��راق��ِد
ن��يِّ��رة4 إال ب��األم��ِس ال��ثَّ��رى إل��ى أن��َزل��وا م��ا
ُم��ب��رَّرة ن��ق��يَّ��ًة ت��ق��يَّ��ًة ب��ه��ا ِس��ي��روا
ال��ُم��س��يَّ��رة5 ك��ال��ُك��س��وِة ن��ع��ِش��ه��ا ِس��ت��َر نُ��ِج��لُّ
��رة ال��ُم��ن��ضَّ أع��واِده م��ن ال��َج��نَّ��َة ون��ن��ش��ُق
َم��ظ��َه��رْه ف��ك��ان ـ��ح��قُّ ال��ـ تَ��م��ثَّ��ل م��وك��ٍب ف��ي
ال��ُم��ح��َض��رة وال��وف��وَد َد وال��بُ��ن��و ال��ج��ن��وَد دَِع
رة ُم��زوَّ وَل��وع��ٍة َك��ِذٍب دم��ٍع وك��لَّ
ُم��دََّخ��رة ص��ال��ح��ٍة س��وى ال��م��يْ��َت ي��ن��ف��ع ال

انتقلت وقد املرصية، الجامعة وإنشاء تأسيس يف األول الفضل لها كان إسماعيل، فاطمة األمرية هي 1

١٩٢٠م. سنة يف الجنان دار إىل
الكعبة. املسرتة: 2

النبوة. حجرات يف ومجلسها عليه، هللا صلوات الرسول بنت الزهراء، فاطمة يقصد 3

النرية. النجوم واحدة هي ة: نريِّ 4

اإلجالل. عظيم موكب يف عام كل الحجاز إىل مرص من وتسري املكرَّمة، الكعبة كسوة هي الكسوة: 5



الشوقيات

ال��َق��ي��ص��رة6 ف��وَق ال��ل��ِه ـ��َد ع��ن��ـ ��وق��ُة ال��سُّ تُ��رَف��ُع ق��د
��رة7 ال��ُم��وقَّ «ُس��َك��ي��ن��َة» ع��ل��ى ال��ِع��ل��ِم ج��َزَع ي��ا
ُم��ق��ِف��رة وداٍر م��ن��ه��ا ُم��وِح��ٍش ب��َرب��ٍع أم��س��ى
ال��ُم��س��ت��ع��ِب��رة8 ـ��ج��ام��ع��َة ال��ـ ه��ذه ��ي يُ��ؤسِّ ذا َم��ن
ال��ُم��ح��رَّرة ل��ل��م��رأِة ِم��ث��َل��ه��ا ِش��دِت ِع��ش��ِت ل��و
ال��م��أث��رة أب��وِك ي��ب��ن��ي ك��م��ا ُرك��نَ��ي��ه��ا ب��نَ��ي��ِت
ب��ج��وه��رة ��ه��ا أُسِّ ف��ي ح��ج��ٍر ك��لَّ ق��رن��ِت
َم��ف��خ��رة م��ن ق��بْ��َل��ه��ا ك��م ل��ب��ي��ت��ك��م َم��ف��خ��رٌة
تَ��ب��ِص��رة9 ل��ح��يٍّ ـ��م��يْ��ِت ال��ـ ف��ي إس��م��اع��ي��َل ب��ن��َت ي��ا
ِت��َرة10 ال��دن��ي��ا ل��ه��ذه ب��ي��ِت��ك��م ع��ن��َد أك��ان
وُم��دِب��رة ُم��ق��ِب��ل��ًة ل��ن��ا وَص��ف��ِت��ه��ا ه��الَّ
م��ك��دَّرة وط��ع��َم��ه��ا ص��اف��ي��ًة ول��ونَ��ه��ا
ك��ال��زََّه��رة أو ك��ال��ظ��لِّ أو ك��ال��وه��م أو ك��ال��ُح��ل��م
ال��َم��ق��ب��رة11 ج��س��ُر ال��م��ه��ُد ي��ُم��ْت يُ��وَل��ْد م��ن «ف��اط��ُم»
ف��ُم��ن��َش��رة م��يِّ��ت��ٌة غ��ٍد ف��ي ن��ف��ٍس وك��لُّ
يَ��َرْه ال��ش��رَّ أو ـ��خ��ي��َر ال��ـ ي��ع��م��ِل م��ن وإن��ه
ال��َغ��رغ��رة12 ع��ن��َد ـ��غ��اف��ُل ال��ـ يُ��ن��بَّ��ُه وإن��م��ا

ملكها. عىل عَلم والقيرص للروم، ملكة كل عىل عَلم القيرصة: 6
واألدب. العلم عىل عطفها يف الحسني بنت بسكينة يشبِّهها 7

عطَفك. لفقدها الباكية أي املستعربة: 8
املوعظة. بمعنى التبرصة: 9

الثأر. هي ترة: 10

القيس: امرئ كقول للرتخيم، التاء وُحذفت فاطمة، أي فاطم: 11

التدلُّل هذا بعَض مهًال أفاطم

الصدر. يف الروح حرشجة وقت الغرغرة: 12
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األمرية

ُس��كَّ��رة13 ب��ِف��ي��ِه ك��ان��ت ح��ن��ظ��ل��ًة يَ��ل��ف��ُظ��ه��ا
ال��ُك��َرة ه��ذي يَ��ٍد إل��ى يَ��ٍد م��ن تَ��زاَل ول��ن
وال��َم��ق��درة وج��اُه��ُه م��الُ��ُه أب��وِك أي��َن
��رة14 ال��ُم��ف��جَّ وع��ي��نُ��ه وغ��ي��ثُ��ُه ال��نَّ��دى وادي
ال��ُم��خ��َدرة وال��ب��دوُر ُر وال��ق��ص��و األم��وُر أي��ن
ال��ُم��زع��َف��رة15 أص��ائ��ُل وال��ـ ال��ِب��ي��ُض ال��ل��ي��ال��ي أي��ن
��رة ال��ُم��ع��مِّ ي��ُده ِد ال��ِب��ال رك��ِن ف��ي وأي��ن
��رة ال��ُم��ش��مِّ ـ��م��اض��ي��ُة ال��ـ ��ُة ال��ِه��مَّ ت��ل��ك وأي��ن
ُم��س��ت��ع��َم��رة أك��ث��َره أو ال��ش��رَق ل��م��ص��َر ت��ب��غ��ي
وأْع��ثَ��رْه ف��ردَّه دونَ��ه��ا ال��زم��اُن ج��رى
ال��ُم��ق��دَّرة ـ��َم��ق��ادَر ال��ـ ف��اذُْك��ِر ه��َم��م��َت ف��إن
ال��َم��ع��ذرة يَ��ل��ت��م��س��وَن ال ف��ال��ن��اُس يُ��ِص��ْب ال م��ن

الحياة. يلفظ أي يلفظها: 13

النبع. بمعنى والعني: الكرم. الندى: 14
البيض والليايل الزعفران. بلون امللونة أي واملزعفرة: املغرب. إىل العرص بعد من الوقت األصائل: 15

الظليلة. الوارفة السعادة عن الكناية بهما يقصد املزعفرة: واألصائل
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كامل1 ذكرىمصطفى

��يَ��ْر ال��سِّ م��ن وح��ي��اٌة أثَ��ْر ل��ه م��ن يَ��ُم��ْت ل��م
��ف��ْر ال��سَّ غ��اي��ُة ب��ُع��َدت وإن غ��ائ��بً��ا اْدُع��ُه
وال��ق��م��ر2 ال��ش��م��ُس آب��ِت ُك��لَّ��م��ا ال��ف��ض��ِل آي��ُب
ال��ُح��َف��ر3 م��ن أت��ان��ا ق��د ��ٍم ُم��ت��مَّ ن��وٍر ُربَّ
وال��خ��بَ��ر ال��خ��ي��ِر م��يِّ��َت م��ش��ى م��ن ال��م��يْ��ُت إن��م��ا
يَ��ِض��ر ل��م م��اَت وإذا يُ��ِف��ْد ل��م ع��اَش إذا م��ن
ث��م��ر وال ِظ��لٌّ م��ن��ه وال��ِغ��ن��ى ال��ج��اِه ف��ي ل��ي��س
ال��ق��َص��ر ذَلَّ��ِت إذا ِر ال��ُق��ص��و ف��ي ال��ع��زُّ ق��بُ��َح
اف��ت��َق��ر «م��ص��ط��ف��ى» وإل��ى رائ��ٌد ال��ح��قَّ أْع��َوَز
ال��ذََّك��ر ال��ص��ارِم َه��بَّ��َة ِح��ي��اُض��ُه وت��م��نَّ��ت
ال��خ��ط��ر4 ي��رك��ُب وال��ذي ال��ُم��دى يُ��ن��ِف��ذُ ال��ذي
وال��ح��ج��ر األُسِّ واِض��َع ع��ظِّ��م��وا ال��ق��وُم أيُّ��ه��ا

أُقيَم الذي االحتفال يف أُلقيَت وقد إحداها، هذه باشا كامل مصطفى يف قصائد عدة الشعراء ألمري 1

١٩٢٦م. سنة فرباير يف لذكراه تمجيًدا
ال فهو وإذن ِذكر؛ له ويتجدد فضل، للفقيد يئوب قمر، عودٍة كلِّ ويف شمس، أوبٍة كلِّ يف يقول: 2

بعيد. سفٍر يف غائب أنه األمر وغاية ميتًا، يُحسب
القبور. الحفر: 3

النافذة. الطعنات صاحب به يراد املدى: ينفذ الذي 4



الشوقيات

ال��ُك��بَ��ر5 آِي��ِه م��ن ه��ي ال��ت��ي ال��ُخ��ط��ب��َة اذُك��روا
ُم��ح��ت��َض��ر ت��ح��َت ِم��ن��ب��ًرا ق��بْ��َل��ه��ا ال��ن��اُس ي��َر ل��م
ال��ظَّ��َف��ر إل��ى يَ��م��ش��ي وْه��و ِل��واءه أن��س��ى ل��س��ُت
ُزَم��ر إث��َره��ا ُزَم��ًرا ت��ح��تَ��ُه ال��ن��اَس ح��ش��َر
��ُم��ر6 وال��سُّ ال��ِب��ي��َض ت��رى ال ح��وَل��ُه ال��ح��قَّ وت��رى
��َور ال��صُّ ف��ي ال��رُّوَح ن��ف��َخ َغ��دا أو راَح ك��لَّ��م��ا
��َغ��ر ال��صِّ ف��ي ال��روِح ل��ذَُّة ��ب��ا ال��صِّ ف��ي ال��نَّ��ف��ِس أخ��ا ي��ا
ب��ُم��دََّخ��ر يُ��ق��وَّْم ل��م ذَخ��رتُ��ُه وخ��ل��ي��ًال
ال��َق��َدر ُف��ج��اءاِت��ه ف��ي وب��ي��ن��ه ب��ي��ن��ي ح��اَل
ك��َدر ص��ْف��َوه��ا ي��ُش��ْب ل��م ًة َم��ودَّ أج��ِزي ك��ي��ف
َك��ثُ��ر أو ��أِن ال��شَّ ف��ي ق��لَّ أق��ول��ه دم��ٍع غ��ي��َر
وال��ذَك��ر ب��ال��خ��ي��االِت ُم��ع��لَّ��ٍل وُف��ؤاٍد
��َم��ر وال��سَّ األح��ادي��ِث ف��ي س��اع��ًة ع��ن��ك ي��نَ��ْم ل��م
��خ��ر7 ال��صَّ م��ل��م��وم��ِة ِم��ث��َل ك��ت��ل��ًة ال��ق��وَم ت��َر ُق��م
ُش��ِط��ر ال��ذي واإلخ��اءَ ال��ه��وى أُل��ف��َة ج��دَّدوا
أثَ��ر ألس��ب��اب��ه أو ب��ي��ن��ه��م ل��ل��ُخ��ْل��ِف ل��ي��س
ال��ِغ��يَ��ر م��ن غ��ادي��اٌت روائ��ٌح ألَّ��َف��ت��ه��م
ال��َخ��َدر8 م��ن وأف��اق��وا ُم��ن��وٍِّم م��ن وص��َح��وا
َوَط��ر غ��ي��َره ل��ه��م م��ا ��ه��م ح��قِّ ن��ح��َو أق��بَ��ل��وا
اإلبَ��ر9 دونَ��ه��ا ش��َرع��وا خ��ل��يَّ��ًة ج��ع��ل��وه

الوداع. خطبة يومئٍذ الناس ظنَّها وقد للفقيد، خطبة آخر يريد 5

الرماح. والسمر: السيوف. البيض: 6
— الجيش من الفرقة وهي — للكتيبة يقال وكذا ملمومة، للدرع ويقال مجتمعة، بمعنى ملمومة: 7

أيًضا. ملمومة
كَفِرح. َخِدر مصدر وهو الكسل، الخدر: 8

إذا سيفه، رشع يقال كما بها، للنضال استعداًدا رفعوها اإلبر: رشعوا النحل. سكن موضع الخليَّة: 9
غمده. من انتضاه
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كامل مصطفى ذكرى

ل��م��ؤت��م��ر10 وت��داَع��وا ب��ُخ��طَّ��ٍة وت��واَص��وا
ال��ِف��َك��ر ف��ي ي��ت��الَق��وَن ال��نُّ��ه��ى أُول��ي وُق��ص��ارى
َخ��َط��ر وم��ن ج��الٍل م��ن ب��م��وق��ٍف آذَن��ون��ا
زأر آج��ام��ه دوَن ع��ن��ده ال��ل��ي��َث ن��س��م��ُع
ت��ن��ت��ظ��ر11 ب��ال��ب��اب م��ص��ُر ن��ديِّ��ه��م ف��ي ل��ه��م ُق��ل

عوا. تجمَّ تداعوا: 10

يُهيَّأ. وقتئٍذ وكان الربملان، بالندي: يريد 11
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املنفلوطي1

ال��ن��اع��ي2 ال��ري��اِح ع��ص��ِف ف��ي ون��ع��اَك َوداِع ي��وَم ال��ه��وِل ي��وَم اخ��ت��رَت
األس��م��اِع َم��ن��اف��ذَ ال��رئ��ي��ِس ُج��رُح دون��ه��م ف��أوَص��َد ُض��ًح��ى ال��نُّ��ع��اُة ه��ت��َف
س��اع��ي ح��ف��اوَة أو تُ��ش��يِّ��ع َق��دًم��ا يَ��ِج��د ل��م ال��ق��ي��ام��ِة ف��زِع ف��ي م��اَت م��ن
ال��داع��ي أه��اَب إذا ال��وق��وُف ك��ي��ف س��اع��ًة ِرك��ابُ��ك ص��ب��َرت ل��و ض��رَّ م��ا
ب��م��ت��اِع ل��م��يِّ��ٍت ال��غ��روُر ل��ي��س ب��ه��ا ت��ح��ِف��ْل ال ع��ن��ك ال��ج��ن��ائ��َز خ��لِّ
واألت��ب��اع ف��ي��ه ال��م��واك��ِب ش��تَّ��ى وان��ت��ِظ��ْم ال��ع��ب��ق��ري��ِة ل��واءِ ف��ي ِس��ْر
ُم��ذاع ك��ال��ن��ه��ار ب��ف��ض��ٍل واظ��ه��ر أس��ب��اب��ه��ا م��ن ال��ذِّك��ر س��م��اءَ واص��ع��د
َص��نَ��اع ال��ُم��م��ِت��ع��اِت ب��وْش��ِي َل��ِب��ٍق ٍر ب��م��ص��وِّ وأه��لُ��ه ال��ب��ي��اُن ُف��ِج��َع
َرواع��ي3 األَح��مِّ ال��َف��وِد ف��ي ل��ل��ش��ي��ِب ب��َدت وإن ال��ش��ب��اِب أس��ب��اِب م��رم��وِق
األس��ج��اع روائ��ِع ت��ح��َت ف��ت��راُه م��ن��ث��وره ف��ي ال��م��ن��ظ��وَم ت��ت��خ��ي��ُل
ب��األوض��اع يُ��زِر أو أُس��ل��وب��ه��ا ع��ل��ى ي��ه��ج��ْم ول��م ال��ف��ص��ح��ى ي��ج��ح��ِد ل��م
اإلب��داع غ��اي��َة ف��أْح��َرز َش��وًط��ا ِم��ض��م��اِره��ا ف��ي وال��ع��ص��َر َج��رى ل��ك��ْن

أنظار إليه لفَت خاص إنشائيٍّ بأسلوٍب اشتهر املنفلوطي، لطفي مصطفى يت الصِّ الذائع الكاتب هو 1

١٩٢٤م. سنة تويف وقد عرصه، يف الُقرَّاء
باشا. سعد الزعيم عىل الرصاص إطالق يوم يف كانت الفقيد وفاة أن إىل الهول بيوم يشري 2

ويريد راعية، جمع والرواعي: األسود. واألحم: األمام. من الرأس جانبا وهما الفوَدين، أحد الفود: 3
رأسه. جانبَي يف ظهرت اللواتي البيض الشعرات «الرواعي» ب



الشوقيات

وُش��ع��اع ُرق��ع��ٍة َة ِج��دَّ ك��ال��ش��م��ِس وج��دي��ُدُه ق��دي��ُم��ه ال��ب��ي��اِن ُح��رُّ
ال��ُم��ب��ت��اع ص��ف��ق��ُة ل��َع��م��ُرك خ��س��َرت ل��َم��ا «ه��وم��ي��ٍر» ب ِب��ي��َع��ت ل��و ي��ون��اُن
ِذراع4 وِض��ي��ِق ض��ج��ٍر ع��ل��ى ف��ي��ه��ا وم��ا ال��دن��ي��ا ف��ي «ال��ن��ظ��راِت» ُم��رِس��َل ي��ا
األوج��اع5 م��ن ال��ب��اك��ي ل��ل��ع��ال��ِم ��ًة ِرقَّ ت��ج��ري «ال��ع��بَ��راِت» وُم��رق��ِرَق
ال��ب��اع رح��ي��ُب ب��ه��ا ال��ح��ك��ي��َم إنَّ ح��ك��ي��َم��ه��ا ف��ل��ي��س ب��ال��دن��ي��ا ض��اَق م��ن
ِش��راع6 ِن��ض��ُو األق��داِر ��ِة لُ��جَّ ف��ي وس��م��ائ��ه ب��أرِض��ه وال��زم��اُن ه��ي
ب��ق��ط��اع7 س��ائ��ٍق ك��راٍع َق��دٌر ُه ف��ردَّ إل��ي��ه ن��اداه ش��ذَّ م��ن
ُم��ط��اع ك��ب��ري��اءِ ع��ن ��ٌت ُم��ت��ل��فِّ ط��ائ��ٌع َم��ق��وٌد إال خ��ْل��َف��ه م��ا
ال��ُم��ن��ص��اع ال��ع��اج��ِز ُم��ض��يَّ ي��م��ض��ي ش��ك��ي��م��ٍة ش��دي��ُد أو ذه��ٍن ج��بَّ��اُر
ِج��ي��اع ُم��ع��ذَّب��ي��ن غ��ي��َر ال��ُم��ل��ِك ف��ي تَ��ِج��د ف��ل��م إل��ي��ك ال��دن��ي��ا ش��وَّه م��ن
ِدم��اع8 رس��وَم أو دم��ٍع ل��َم��ح��اِت ت��رى وج��ٍه أو ف��ي��ه ع��ي��ٍن أِب��ُك��لِّ
ال��ُم��ل��ت��اع وَع��ب��رُة ال��ق��ري��ِر دم��ُع نُ��ق��ل��ٌة ول��ك��ْن ال��دن��ي��ا ه��ك��ذا م��ا
م��ش��اع9 ُح��ك��ُم ل��ه��نَّ ال��ح��ي��اِة ِغ��يَ��ُر ال��ِغ��ن��ى وال ُخ��صَّ ب��ال��ع��بَ��راِت ال��ف��ق��ُر ال
دواع��ي ال��رف��ي��ِع ال��ق��ص��ِر وف��ي م��ن��ه��ا ب��واع��ٌث ال��وض��ي��ِع ال��ك��وِخ ف��ي زاَل م��ا
أف��اع��ي ال��ري��اِض وف��ي ال��ق��ض��اء ح��اوي ب��ه يُ��س��يِّ��ب��ه��ا ح��يَّ��اٌت ال��ق��ف��ِر ف��ي
ِق��ن��اع ب��غ��ي��ِر بُ��ؤٍس ع��ل��ى أْربَ��ى ُم��ق��نَّ��ٍع ال��ح��ي��اِة ف��ي بُ��ؤٍس وَل��ُربَّ
ب��يَ��راع ُم��ع��لِّ��ٍم وأيَّ ف��ق��دوا يَ��راع��ٍة أيَّ ال��ب��ل��غ��اءِ «م��ص��ط��ف��ى» ي��ا
��اع ال��ل��مَّ س��راب��ه��ا وراءَ م��اذا ل��ن��ا ف��ُق��ل ال��ح��ي��اَة أب��ص��رَت ال��ي��وَم
ويَ��ف��اع10 ق��رارٍة ب��ك��لِّ ش��ب��ًح��ا ل��ه��ا ت��رى ق��ع��دَت ف��َك��م ال��م��ن��وَن وِص��ِف

للفقيد. كتاب اسم النظرات: 4
أيًضا. له كتاب اسم العَربات: 5

يف يرى يكاد ال بل اللجة، تلك أمواج مصارعة عىل يقوى يكاد ال متمزِّق هزيل رشاع أي رشاع: نضو 6

املحيط. ها خضمِّ
الغنم. من طائفة القطاع: 7

َمسيلها. موضع يف طريًقا لها تصنع لكثرتها الدموع كأن الدمع، مجرى يف تبدو آثار أي دماع: رسوم 8

الناس. عىل امُلغرية نوائبها الحياة: ِغرَيُ 9

كالِوهاد. منها، انخفض ما والقرار: كالنِّجاد. األرض، من ارتفع ما اليفاع: 10
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املنفلوطي

األش��ي��اع ه��وى وم��ن ال��ُخ��ص��وِم ح��ق��ِد م��ن وف��رغ��َت وال��ِع��دا األِح��بَّ��ُة س��ك��ن
ِدف��اع خ��ي��َر ف��ُك��نَّ ال��ج��ه��وَد ت��ِص��ُل دف��ع��تَ��ه��ا ع��ل��ي��ك ش��نُّ��وا غ��ارٍة ك��م
ُم��ض��اع غ��ي��ُر ال��م��وِت ب��ع��َد وال��ج��ه��ُد ِث��م��اَرُه ال��ح��ي��اِة ف��ي ُم��ؤٍت وال��ج��ه��ُد
األض��الع ج��وان��َب ال��س��ل��ي��ُم وأت��ى ص��دوُرُه ال��ِم��راُض ال��ج��ي��ُل م��ض��ى ف��إذا
ونِ��زاع ه��ًوى ع��ن ت��ن��زََّه ن��ق��ٌد ف��ع��ن��ده ال��ح��ك��ي��م ال��زم��ِن إل��ى ف��اف��زْع
ال��طَّ��الع11 ع��ل��ى ب��ُع��َدت ب��ثَ��ن��يَّ��ٍة ال��ُع��ال ُش��مِّ م��ن أُبْ��َت ل��ك ق��ض��ى ف��إذا
اإلج��م��اع ج��الل��ُة ع��ل��ي��ه ق��ل��ٌم وت��ح��تَ��ُه ال��ت��راِب ف��وَق م��ا وأج��لُّ
ُش��ج��اع أَش��مَّ ق��ل��ٍم م��ن ُع��طِّ��ل��َن ال��ِب��ل��ى ع��ن��ه��نَّ ن��اَم األن��ام��ُل ت��ل��ك
س��م��اع وس��وءُ َم��ن��ق��ص��ٌة ال��س��ي��ف ف��ي ن��ظ��ي��ُرُه ال��ب��ل��ي��ِغ ق��ل��ِم ف��ي وال��ج��ب��ُن

بقول الشهرية خطبته يف الحجاج تمثَّل وقد الثنايا، عىل ويُجمع الجبال، أعايل يف الطريق الثنية: 11
الثنايا. ع وطالَّ جال ابن أنا بعضهم:
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عاطفبركاتباشا1

ف��راع��ا َم��ن��ط��ِق��ه ج��الُل وج��دَّ ال��يَ��راع��ا ال��م��وِت ل��ع��زِة خ��َف��ض��ُت
اخ��ت��راع��ا وال��ِع��بَ��ِر ول��ل��َع��بَ��راِت ارت��ج��اًال ل��ل��نُّ��ذُِر ب��ال��م��وِت ك��ف��ى
ال��ق��ن��اع��ا ال��دن��ي��ا خ��ن��ا ع��ن وم��زَّق ال��ل��ي��ال��ي ف��ض��ح ص��ام��ٌت ح��ك��ي��ٌم
َم��ت��اع��ا وال ال��ح��ي��اِة ح��وَل ت��رى ن��ع��ي��ًم��ا َف��ال ال��ن��ف��وَس ح��ض��ر إِذا
ِخ��داع��ا إال م��ائ��ه��ا وَل��ْم��ح��َة أِج��ْده��ا ف��ل��م ال��ح��ي��اَة ب��ه ك��ش��ف��ُت
اطِّ��الع��ا2 ال��ُج��ثَ��َث ي��ق��تُ��ِل ل��م إِذا ��ى ال��ُم��رجَّ ب��اآلس��ي ال��ج��رَّاُح وم��ا
تُ��راع��ى ِح��ك��ًم��ا أو ب��ه��نَّ يُ��ص��اُغ دم��وًع��ا ف��ُق��ل ال��رِّث��اءَ ت��ُق��ِل ف��إن
اْل��ِت��ي��اع��ا3 ت��ب��ِك ول��م ك��س��بً��ا ب��َك��ت ��ى ال��ُم��س��جَّ ن��ادب��ِة ِم��ث��َل ت��ُك وال
ت��داع��ى4 م��ا ب��اٍق األرض ورك��ُن ُرك��نً��ا وُزْل��َن ال��زم��اِن دوُل خ��َل��ت
وداع��ا وال تَ��م��ي��ُد ل��ه ت��ك��اُد ل��ق��اءً ت��ش��ه��ْد ل��م األرَض ك��أن
ُش��ع��اع��ا تَ��ث��ك��ْل ل��م ال��ش��م��َس وَج��دَن ق��رٍن ك��لِّ ث��واك��ُل آبَ��ت ول��و
اتِّ��ب��اع��ا ش��اءَ ل��َم��ن وم��ن��ه��اًج��ا ُرش��ًدا األم��ث��اُل تُ��ض��َرُب ول��ك��ن
��ج��اع��ا ال��شُّ ب��ع��ث ش��ج��اع��ٍة وِذك��ِر خ��ي��ًرا ه��اَج خ��ي��ٍر ح��دي��ِث وُربَّ

وكيل منصب إىل ى ترقَّ امُلعَلمني، جيله نوابغ وأحد املقدَّمني، مرص رجاالت أحد باشا: بركات عاطف 1

١٩٣٥م. سنة تويف وقد املعارف، وزارة
الطبيب. واآليس: طويًال. بحثه إذا اطالًعا، األمر قتل يقال 2

الحزن. شدة وااللتياع: امليت. ى: املسجَّ 3
ًما. متهدِّ سقط أي الركن: تداعى 4



الشوقيات

ان��ص��داع��ا ل��ل��رك��ِن ال��ي��وَم ف��ذُْق��َن رك��ٌن ل��ه��نَّ ك��ان م��ص��َر «م��ع��ارُف»
ِذراع��ا ب��خ��لَّ��ِت��ه��ا وأرَح��بُ��ه��م ي��م��ي��نً��ا ل��ه��ا ال��رج��اِل أع��ل��ى م��ض��ى
َزم��اع��ا أو ال��ح��وادث ف��ي إب��اءً ِص��دٍق وَق��ف��اِت ل��ه��ا وأك��ث��ُره��م
اص��ط��ن��اع��ا5 وال أتَ��ت��ه ِه��ب��ًة ف��ال وَف��ي��ئً��ا نَ��َف��ًال ف��ن��اَل��ه��ا أتَ��ت��ه
ال��يَ��ف��اع��ا ب��َل��َغ أس��ب��اب��ه��ا وم��ن وك��ه��ًال ف��ي��ه��ا ي��اف��ًع��ا ��َل ت��ن��قَّ
اخ��ت��ض��اع��ا وال رأي��َن ذُالٍّ ف��ال ال��ل��ي��ال��ي أح��داُث ع��ج��َم��ت��ه ف��تً��ى
ف��ض��اع��ا6 ض��غ��ٍط م��ن ال��ِم��س��َك وِزدَن ِت��ب��ًرا ون��َف��ي��َن ُم��ه��نَّ��ًدا س��ج��نَّ
واتِّ��داع��ا7 ِل��ي��نً��ا ال��ح��قُّ ي��ق��وَل ح��ت��ى ال��ح��قِّ ف��ي ُص��لَّ��ٌب ش��دي��ٌد
واالش��ت��راع��ا8 ال��ق��ض��اءَ وأن��ه��َض��ِت رك��نً��ا ب��ال��ع��ل��ِم س��َم��ت وم��درس��ٍة
وال��رِّب��اع��ا9 ال��َم��ع��ال��َم ل��ه يَ��ش��ي��ُد بَ��رٍّا ب��ال��ع��ل��ِم ُم��ح��ِس��نً��ا ب��ن��اه��ا
ان��ق��ط��اع��ا ال��زم��ن ع��ن ب��ه��م ك��أن ق��دي��ٍم َص��ْرع��ى دون��ه��ا وح��اَرَب
ام��ت��ن��اع��ا ال��ض��وء ع��ل��ى رم��ٍد َك��ِذي ت��ولَّ��وا ل��ه��م ال��ج��دي��ُد ل��م��َح إذا
ب��ق��اع��ا10 وال ال��م��زاِر ع��ل��ى ب��ُع��دَن ِب��ح��اًرا ت��ذُك��ْر ال «س��ي��ش��ي��َل» أخ��ا
ق��اع��ا11 ال��ُف��س��ط��اِط ب��ظ��اه��ِر وأن��ت بُ��ع��ٌد نَ��واَك وراءَ م��ا وربِّ��ك

عنه يُعربَّ ما هو واالصطناع: الغنيمة. والفيء: الفيء. من املكتسبة العطايا يعني األنفال؛ مفرد النفل: 5
باملحسوبية. زماننا يف

فأخرب ذلك، كان كيف رشح الليايل» أحداث عجمته «فتى قال ملَّا عطره. سطع والطيب: املسك ضاع 6

الفقيد كان ضغًطا الليايل أحداث اشتدت وحني التِّرب، مثل فكان ونُفي باملهنَّد، أشبه فكان ُسِجن أنه
وطيبًا. أرًجا فيزيد يُسَحق الذي باملسك أشبه

الُخلق. رقة وهي الوداعة، من واالتِّداع: الصالبة. كثري أي املشددة): (بالالم ُصلَّب 7

املدرسة تلك أُنشئْت وقد الرشعي، القضاء مدرسة عىل قيِّم أول هو كان الفقيد أن إىل البيت بهذا يشري 8
بأبنائه. واالكتفاء األزهر إصالح بعد إال عنها يستغِن ولم الرشعيني، القضاة لتخريج

الدار. ربع: جمع الرباع 9
بالتحريض اإلنجليزية السلطات اتهمته حني الفقيد إليها نُفي النائية، الهند جزر إحدى سيشل: 10

الكربى. مرص ثورة يف السيايس
األرض، من املنخفض هو األصل: يف والقاع ضاحيتها. أي الفسطاط: وظاهر مرص. مدينة الفسطاط: 11

الفقيد. ُدِفن حيث القرب موضع هنا به ويريد
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باشا بركات عاطف

ض��اع��ا ال��ده��ِر ن��ظ��ُم ف��ي��ه وأص��ب��ح ال��ق��ض��اي��ا خ��رَق ب��ع��اَل��ٍم ن��زل��َت
س��اع��ا12 م��َررَن ال��ق��روَن تَ��ِج��ِد وُق��م ل��ح��اف��ل��ي��ه��ا األرب��ع��ي��ن ف��خ��لِّ
��راع��ا ال��صِّ ت��ع��وََّدِت ن��ف��ٍس ع��ل��ى إال ال��داءُ أل��حَّ ف��م��ا م��ِرض��َت
ِق��راع��ا13 ح��ادث��ٍة ك��لِّ ُم��ف��لِّ��َل أص��ابَ��ت ح��ادث��ٍة غ��ي��َر ي��ُك ول��م
اج��ت��راع��ا ل��ه ال��م��م��اِت ع��ن��َد ت��ُس��ْغ ح��يٍّ��ا اآلالَم ِع ي��ت��ج��رَّ وم��ن
ال��رُّواع��ا14 ال��ق��ل��َب وراءه تَ��ُس��لُّ َج��ف��ٌن ال��ُغ��م��َض يُ��ع��ط��ى وك��ي��ف أِرق��َت
اض��ط��ج��اع��ا س��تُ��ف��ن��ي��ه��ا أْن ل��ِع��ل��ِم��ك ال��ل��ي��ال��ي ف��ي ِوس��اُدك ي��ه��دأ ول��م
ال��ِوج��اع��ا وال��ِع��ل��َل ال��داءَ ��ي يُ��س��مِّ ال��م��ن��اي��ا س��ب��َب ل��ش��ارٍح ع��ج��ب��ُت
ال��ن��زاع��ا ت��ح��ت��م��ُل اآلج��اُل وال ش��كٍّ م��ح��لَّ ال��ح��ت��وُف ت��ك��ن ول��م
��داع��ا15 وال��صُّ م��ن��ه��ا ��رط��اَن» «ال��سَّ ت��رى بُ��زاٌة ول��ه��ا ُص��يَّ��ٌد ول��ك��ْن
ُم��ض��اع��ا م��خ��ذوًال ال��رك��ِن ض��ع��ي��َف ع��ن��ه زل��َت ��ا ل��مَّ ال��ت��ع��ل��ي��م أرى
��راع��ا ال��شِّ ف��ق��َد أوش��َك��ت ��ا ف��ل��مَّ ِش��راًع��ا ي��ُده ح��اول��ت غ��ري��ٌق
ال��دف��اع��ا16 ت��ق��ت��ض��ُب ال��ق��وِم وُص��ْح��ُف ع��ن��ه ُم��ن��ص��ِرف��ون ال��ق��وِم َس��راُة
ِت��ب��اع��ا17 ق��اس��اه��ا ��ن��واِت ال��سَّ م��ن ن��اص��ب��اٍت ي��وُم��ك ��اه ن��سَّ ل��ق��د
ال��ِق��الع��ا وال ال��ح��ص��وَن ت��ب��ِن وال أس��اٍس ع��ل��ى ��ه��اِت األُمَّ اب��ِن ُق��ِم
��ب��اع��ا18 ال��سِّ ل��ل��غ��اِب ي��ِل��دَن وُه��نَّ ال��َم��ذاك��ي ل��ل��َق��ص��ِب ي��ِل��دَن ف��ُه��نَّ
ال��رَّض��اع��ا ال��ل��ف��ظ ف��ي ف��ك��نَّ ُج��ِم��ع��َن ش��تَّ��ى األخ��الق َم��ع��ان��َي وج��دُت
أط��اع��ا19 وم��ن أن��اب م��ن وِم��ث��لُ��ك « ب��ه��يٍّ «أب��ا ال��ص��اب��ري��ن َع��زاءَ

والساع: فيها. تويف التي السن أو وفاته، عىل مضت التي األيام بها مقصود البيت: هذا يف األربعني 12
ساعة. جمع

واملغالبة. الحرب من نوع القراع: 13
زكية. شهمة أي الواو؛ وفتح الراء بضم الفؤاد، ُرواع ناقة قولهم من الرُّواع: 14

الصقور. من رضب وهو باٍز، جمع البزاة: 15

واالختصار. اإليجاز أو القطع بمعنى واالقتضاب: سادتهم. القوم: رساة 16

متتابعة. أي وتباًعا: وجهد. كدٌّ فيه أي ناصب؛ عيٌش قولهم من ناصبات: 17

املتسابقون. عليه يرتاهن الذي الخط هو والقصب: قوَّتها. كُملت التي الخيل املذاكي: 18

هللا. إىل رجع وأناب: الفقيد. شقيق باشا بركات هللا فتح الكنية بهذه ينادي بهي: أبا 19
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الشوقيات

ُم��س��ت��ط��اع��ا ي��ُك ل��م ال��ص��ب��ُر وح��ي��َن ج��لَّ��ت ح��ي��َن ال��ح��وادث ع��ل��ى ص��ب��رَت
ان��ت��ف��اع��ا ب��ال��ج��زع ت��ل��َق ل��م إذا ح��ي��ٍن ب��ع��َد ت��ه��دأ ال��ن��ف��َس وإن
ال��دِّم��اع��ا م��ح��ا ث��م ب��ال��دم��ع م��ض��ى ح��زي��ٍن ع��ل��ى ال��زم��اُن اخ��ت��ل��ف إذا
اج��ت��م��اع��ا ان��ف��ص��م��ا ب��ه ع��ث��را إذا ق��ض��اءٍ إل��ى ال��َف��رَق��دي��ن ُق��ص��ارى
ِن��ب��اع��ا20 م��ن��ك��م ال��ِع��دا ع��ل��ى أش��دَّ س��ع��ٍد آَل ال��ك��ن��ان��ُة ت��ح��ِو ول��م
واض��ط��الع��ا ب��األم��ان��ِة نُ��ه��وًض��ا ال��ُم��ف��دَّى ك��َش��ي��ِخ��ك��م ت��ح��م��ْل ول��م
ال��طِّ��م��اع��ا غ��ل��ب ق��د ال��ح��ق ب��أن بَ��ش��ي��ري ف��َم��ن ال��ِخ��ط��اِب ف��ص��ُل غ��ًدا
تَ��داع��ى غ��ٍد ب��ع��َد ال��خ��ص��َم ف��إن ت��داَع��وا ه��ل ال��ك��ن��ان��ِة أه��َل َس��لُ��وا
وب��اع��ا ش��رى ال��ح��ق��وُق ت��ع��رَّض��ِت م��ا إذا ب��ُم��تَّ��ِج��ٍر «س��ع��ٌد» وم��ا
ادِّراع��ا21 ب��ه ال��ح��ق��وُق ِرُع وت��دَّ ف��ي��ه اآلم��اُل ت��ح��ت��م��ي ول��ك��ن
ب��اع��ا22 وط��اَل ل��ل��ح��ادث��اِت ع��ال إل��ي��ه ق��ل��وبُ��ك��ُم ن��ظ��َرت إذا

أخوال باشا زغلول آل سعد: آل الجبال. قمة يف ينبت والسهام للقيسِّ شجر وهو نبع، جمع النباع: 20
الفقيد.

السيوف من به ليحتمي املحارب يلبسه حديد ثوب والدرع لها، درًعا منه تجعل أي به: الحقوق تدَّرع 21
وأشباهها.

قوة. وعُظم شأًوا طال أي باًعا: طال 22
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املويلحي1

يَ��راُع��ْه2 ح��ي��نً��ا ال��ع��ق��وَل اس��ت��َخ��فَّ ص��نَ��اُع��ْه ال��ب��ي��اِن ُم��ح��ِس��ُن ك��ات��ٌب
وِرب��اُع��ْه3 َم��ه��ُده ال��ض��اَد ت��ن��ط��ُق أرٍض ك��لُّ وإن��م��ا م��ص��ٍر اب��ُن
أص��ق��اع��ه4 ت��ف��رََّق��ت إن أه��َل��ه يُ��ف��رِّق ل��م م��ن��زٌل ال��ش��رُق إن��م��ا
اج��ت��م��اع��ه وال��ِج��راِح ال��دم��ِع وف��ي ـ��ح��ي وال��ف��ص��ـ ال��ش��م��س ع��ل��ى واح��ٌد وط��ٌن
إب��داع��ه ِح��ق��ب��ًة ال��ش��رَق أخ��ذَ ل��واءٍ واب��ُن ال��ب��ي��ان ف��ي ع��َل��ٌم
وِض��ي��اع��ه5 ق��ص��وُره ت��ولَّ��ت إن أب��ي��ه تُ��راِث م��ن ��ح��ُر ال��سِّ ح��ْس��بُ��ه
ِم��ص��راع��ه ك��اله��م��ا ب��ي��ٌت ـ��م��ُة وال��ح��ك��ـ وال��ب��الغ��ُة ��ح��ُر ال��سِّ إن��م��ا
اتِّ��ب��اُع��ه ال��ش��ب��اَب ي��ن��ف��ُع َم��ث��ٌل «ال��م��وي��ل��ح��ي» ب��ي��اِن م��ن ال��نَّ��شءِ يَ��ِد ف��ي
واب��ت��داُع��ه ِف��ك��ِره إح��س��اُن ه��ي وخ��ي��اٍل ح��ق��ي��ق��ٍة م��ن ُص��َوٌر
إي��ق��اع��ه وال َل��ْح��نُ��ه ي��خ��ت��ل��ْف ��ا ل��مَّ ��ع��ِر ال��شِّ ك��ُم��رِق��ِص س��ج��ٍع ُربَّ
اخ��ت��راع��ه ودقَّ ب��ه وت��أنَّ��ت ��ل��تْ��ُه ف��صَّ ل��و ال��ح��م��اِم ك��س��ج��ِع أو

تأبينه. حفلة يف القصيدة هذه أُلقيَت وقد ١٩٣٠م، سنة املتويف املويلحي محمد الكبري الكاتب هو 1

أيًضا. َصنَاع وبيان حاذقة، ماهرة أي َصنَاٌع؛ يٌد يقال 2

الدار. وهو َربع، جمع رباع: 3

الناحية. الصاد: بضم صقع جمع أصقاعه، 4
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الشوقيات

أس��ج��اع��ه6 م��ا ال��زم��اِن ب��دي��ُع م��ا زم��اٍن ك��لِّ ب��دي��ُع ف��ي��ه ه��و
وِط��ب��اع��ه ُخ��ْل��ُق��ه األُس��ِد وف��ي ال��م��وي��ل��ح��يِّ ط��ب��اِع م��ن ال��ن��اُس ع��ِج��َب
وام��ت��ن��اع��ه إب��اُؤه وف��ي��ه��ا ِع ال��ج��و ع��ل��ى ح��ت��ى ال��لُّ��ي��وِث ِك��بْ��ُر ف��ي��ه
ِن��زاع��ه7 ال��ح��ي��اِة إل��ى ق��ل��ي��ٍل ِع ال��ن��ز ع��ل��ى َص��ب��وٍر ف��ي ال��م��وُت ت��ِع��َب
ِص��راع��ه ك��ان ك��ي��ف ال��م��وِت س��اع��َة ِش��ع��ري ل��ي��ت ِح��ق��ب��ًة ال��ع��ي��َش ص��اَرَع
ِس��ب��اع��ه ��ب��اِع ال��سِّ رائ��ِض ف��ي ـ��ك��ُم ت��ح��ـ وق��د وال��ح��ي��اَة ال��م��وَت ق��ه��َر
ب��اُع��ه وارت��دَّ ال��زم��اُن ع��ن��ه ع��يَّ أب��يٌّ وُخ��ل��ٌق ُح��رٌَّة ُم��ه��ج��ٌة
اطِّ��الع��ه8 تَ��ن��اه��ى وإن ل��ع��ل��ي��ٍم ِع��ل��ٌم «م��ح��م��ُد» ي��ا ال��ث��م��ان��ي��ن ف��ي
ِش��راع��ه واض��م��ح��لَّ ال��ُف��ْل��ِك س��ائ��ُق وتَ��وان��ى دونَ��ه��ا ت��ق��اَع��دَت ِل��ْم
س��اع��ه ال��م��ج��َد وش��اَدِت َس��ن��ت��اه ال��م��ع��ال��ي ُص��روَح ب��نَ��ت ش��ي��ٍب ُربَّ
وان��دف��اع��ه ِج��م��اُح��ه ف��ي��ه ل��ي��س ول��ك��ن ال��ش��ب��اِب ��ِة ِه��مَّ م��ن ف��ي��ه
أت��ب��اع��ه ُغ��ب��اره ف��ي وم��ض��ى ال��م��ط��اي��ا ح��ثَّ ال��ُم��ن��ِش��ئ��ي��ن س��يِّ��ُد
وِس��راع��ه ِب��ط��اُؤه ي��ت��الق��ى َرك��ٌب ل��ل��م��وت «اإلم��اِم» ب ح��طَّ��ه��م
ِق��ن��اع��ه ال��ح��ي��اءِ ُرق��ع��ِة م��ن ك��ان ك��ري��ًم��ا وج��ًه��ا ب��ال��ت��راب ق��نَّ��ع��وا
ُش��ع��اع��ه ه��دٌي ص��ف��ح��ت��اه ك��رٌم ال��غ��وادي ظ��الِل ف��ي ال��ف��ج��ِر ك��َس��ن��ا
ِذراع��ه9 رح��ٍب ب��ال��نَّ��زي��ِل ض��يِّ��ٍق ب��ي��ٍت ك��س��ِر ف��ي ك��أم��ِس وح��ي��ًدا ي��ا
واتِّ��س��اع��ه ِض��ي��ُق��ه ال��زُّه��ِد ف��ي ـ��دك ع��ن��ـ ي��س��ت��وي تَ��ح��لُّ��ه ب��ي��ٍت ك��لُّ
اض��ط��ج��اع��ه10 ط��ال «اإلم��اِم» ب��َف��الِة ل��ي��ٍث أوَل ف��ل��س��َت َم��ِل��يٍّ��ا ن��ْم
وق��اع��ه11 م��ن��ه��م «اإلم��اَم» أَك��م��اُت وط��اب��ت ط��اب��وا ال��ص��ال��ح��ون ح��ْوَل��ك
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املويلحي

ان��ت��زاع��ه12 ال��ُم��ف��نِّ��دي��ن يَ��ئ��وُد م��ا وخ��ي��ٍر ج��م��اٍل م��ن ال��ش��رَق ق��لَّ��دوا
ارت��ف��اع��ه وط��اَل س��م��ا وب��ق��وٍم ب��ق��وٍم ال��ِب��ن��اءِ ن��ه��ض��ُة ��َس��ت أُسِّ
ان��ق��ط��اع��ه ال��ح��ي��اة ع��ن ق��ض��اءٌ ُه م��ن��اي��ا ت��راخ��ت وإن ح��يٍّ ك��لُّ
َم��ت��اع��ه ق��ل��ي��ٌل ب��اط��ٌل ع��ال��ٌم ع��ل��ي��ه ال��ن��ف��وُس ت��ح��رص وال��ذي

املكذِّبني. واملفنِّدين: ويُتعب. يُثِقل بمعنى يئود: 12
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صربي1 باشا إسامعيل

ال��واف��ي ال��خ��ل��ي��ِل م��ن ي��َدي��َك أْخ��َل��ى ُم��واف��ي ال��زم��اُن ط��ال وإن أج��ٌل
وع��ف��اِف2 ُه��ًدى ع��ل��ى ال��ن��ذي��َر ل��ب��س ب��خ��اش��ٍع أه��اَب ح��قٍّ إل��ى داٍع
ف األُالَّ ب��ص��ف��وِة ال��ُم��ص��اِب دوَن ب��ه ُرْزئ��ي ي��ك��ن ف��ل��م ال��ش��ب��اُب ذه��ب
اإلس��ع��اف ق��ل��ي��ل��ُة ال��ع��زاءِ ِه��َم��ُم أم��ث��ال��ه ف��ي األرزاءِ م��ن ج��ل��ٌل
ِخ��ف��اف غ��ي��ُر ال��ده��ر ح��ادث��اِت ف��ي أب��يَّ��ٌة وْه��ي ال��ع��ب��راُت ل��ه ��ت خ��فَّ
تَ��الف3 ال��رج��اِل اِت م��ودَّ إال ُم��س��ت��ك��َرٍم م��ن أت��ل��ف��َت م��ا ول��ك��لِّ
ُس��الف ِب��س��اُط أم ُع��ْرٍس ل��ي��ُل أم ن��ائ��ٍم أُرؤي��ا ُدن��ي��ا ي��ا أن��ِت م��ا
ُزع��اف4 نَ��ق��ي��َع َح��واِش��ي��ه ��ت م��سَّ أن��ه إال ال��رَّي��ح��اُن نَ��ع��م��اؤِك
ال��ُم��ت��ن��اف��ي ب��ُخ��ْل��ِق��ِك ظ��ِف��رُت ح��ت��ى ث��اب��تً��ا ُخ��ْل��ًق��ا ف��ي��ِك أص��َح��ُب ِزل��ُت م��ا
األل��ف��اف5 ط��يِّ��َب ��ِن ال��ُم��ك��فَّ ُط��ْه��َر َس��ِم��يِّ��ِه م��ث��ل ال��س��م��ُح ال��ذَّب��ي��ُح ذه��ب

رجال أحد وكان الشعراء، بشيخ ب يلقَّ وكان الفحول، السابقني الشعراء أحد صربي: باشا إسماعيل 1
وافاه ثم الحقانية، وزارة وكيل منصب إىل ى وترقَّ القضائية، املناصب أعىل تسنَّم فقد عرصه، يف الدولة
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الشوقيات

األض��ي��اف6 م��ن ي��ح��س��ب��ه��ا أتُ��راه ل��ش��ك��ات��ه ص��دَره ي��ذب��ُح ب��ات ك��م
األك��ن��اف7 أك��رِم ف��ي وت��ق��لَّ��بَ��ت ونَ��ح��ره ��م��اِح ال��سَّ َس��ح��ِر ع��ل��ى ن��زل��َت
ال��ع��اف��ي ��ف��وِح ال��صَّ ال��غ��ي��َظ ب��ال��ك��اظ��ِم وب��رََّح��ت ال��رح��ي��ِب ��دِر ال��صَّ ع��ل��ى ��ت ل��جَّ
وَش��غ��اف8 ح��بَّ��ٍة ب��أرح��ِم ع��ِل��َق��ت ِع��لَّ��ٍة م��ن ق��ل��بَ��ه��ا أْق��َس��ى ك��ان م��ا
ج��اف��ي ال��ج��وان��ح ف��ي ق��اٍس ي��ب��َق ل��م َح��ن��انُ��ُه ال��ق��ل��وَب ان��ت��ظ��م ل��و ق��ل��ٌب
ويُ��ع��اف��ي ب��ق��ض��ائ��ه ي��ب��ت��ل��ي م��ن ف��ان��ج��ل��ْت ب��ال��م��ِن��يَّ��ِة رم��اه ح��ت��ى
��اف9 ال��رجَّ ف��ي ف��ق��رَّ ال��ُع��ب��اِب وع��ل��ى ي��ُدْر ف��ل��م ال��ُم��داِر ال��ف��َل��ِك ع��ل��ى أخ��نَ��ت
أث��اف��ي10 ودارس��اِت ال��رَّم��اِد غ��ي��َر ت��دَْع ل��م ال��ع��ب��ق��ري��ِة ب��ن��اِر وم��َض��ت
األك��ت��اف ح��واس��َد ال��ع��ي��وَن ي��ذَُر ج��الل��ة ن��وَر األك��ت��اِف ع��ل��ى ح��م��ل��وا
زي��اف ال��رق��اِب ف��ي ن��ع��وٍش ول��َك��م ي��ت��ي��م��ًة ال��ك��ري��َم ال��ن��ع��َش وت��ق��لَّ��دوا
أع��ط��اف م��ن ض��مَّ ��ا وم��مَّ َك��َرٍم م��ن م��سَّ ��ا م��مَّ األع��واِد ُم��ت��م��اي��َل
ض��اف��ي ال��ع��ب��ق��ري��ِة ج��الُل وإذا س��اب��ٌغ واٍف ال��م��وِت ج��الُل وإذا
وط��واف ��ٍح ب��ت��م��سُّ ُم��تِّ��ع��وا ه��ل ب��ي��ن��ه��م ت��خ��طَّ��ر وق��د ال��ش��ب��اِب ويْ��َح
��اف11 وقَّ ل��ث��اب��ٍت «ال��ل��واءَ» ن��ك��َس «ِل��وائ��ه��م» وَربُّ ق��دوتُ��ه��م ع��اش ل��و
واإلش��راف ال��ح��ك��ِم أله��ِل ح��رٌب ِوداده ح��ي��َن ال��ودَّ س��ق��اه ف��ل��َك��م
وخ��واف��ي12 أم��ِس��ه��م م��ن ب��ق��وادٍم ي��ن��ه��ض��وا ح��ت��ى ل��ألق��واِم ي��وَم ال
وِط��راف13 م��وت��اه��ُم ع��ل��ى ض��رب��وا ُق��بَّ��ٍة م��ن ت��رى م��ا يُ��ع��ِج��ب��نَّ��َك ال
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صربي باشا إسماعيل

ب��اإلس��راف14 ال��ق��ص��ِد س��ب��ي��ِل وع��ل��ى ب��ب��اط��ٍل ال��ُم��ب��ي��ِن ال��ح��قِّ ع��ل��ى ه��ج��م��وا
ع��اف��ي15 س��ق��ي��ف��َة أو ُم��ث��ٍر ُغ��ُرف��اِت ل��ه��م ب��دا ك��ي��ف ال��ل��ِه داَر ي��ب��ن��ون
ال��س��اف��ي وال��رُّف��اُت ت��ض��ح��ُك واألرُض ك��ق��ص��وِره��م ق��ب��وَره��م ويُ��زوِّرون
ال��ص��اف��ي ال��غ��دي��ِر ثُ��ْك��َل وت��ج��رََّع��ت أي��ِك��ه��ا ب��واح��ِد ال��وادي ُرب��ا ُف��ِج��َع��ت
األف��واف16 وص��ن��ع��َة ال��ري��اِض وْش��َي ُم��ج��ي��دًة ك��ال��رب��ي��ع ب��ن��انً��ا ف��ق��َدت
وِط��راف17 ُس��ؤدٍد ل��غ��اي��ة َج��ْريً��ا ف��ُربَّ��م��ا « «ال��رض��يِّ ن��َس��ُب ف��ات��ه إن
َم��ن��اف» «ع��ب��ِد ب��ي��اَن أع��اَد ف��ل��ق��د أُب��وًَّة « «ال��رض��يِّ أب��ي دون ك��ان أو
األش��راف ب��ن��ي ب��ه��م ي��ق��ي��س ذا م��ن ن��ف��وِس��ه��م ُص��نْ��ُع ال��ع��ص��ام��يِّ��ي��ن ش��رُف
أس��الف م��ن ل��ل��ق��م��َري��ن أَع��ِل��م��َت ِه وَج��دِّ أب��ي��ه إل��ى ل��ل��ُم��ش��ي��ر ُق��ل
األع��راف18 ف��ي إل��ي��ك يُ��ش��اَر ح��ت��ى تَ��ُس��ْد ل��م ِن��ج��اُرك «ع��م��رانً��ا» أن ل��و
اس��ت��ئ��ن��اف م��ن ل��ه��ا ل��ي��س ل��ل��م��وِت ق��ض��ي��ٌة ع��ل��ي��ه ج��َرت ال��ق��ض��اة ق��اض��ي
ك��اف��ي م��ن ل��ه م��ا ال��م��ِن��يَّ��ة ُح��ك��ِم إل��ى م��وك��وٌل األح��ك��اِم وُم��ص��رُِّف
ف��ي��اف��ي19 ِذئ��اُب تُ��ن��اِدُم��ه أم��س��ى ِق��ب��اب��ه��م ت��ح��ت األم��الِك وُم��ن��اِدُم
األرداف20 ع��ل��ى وم��َش��ت ال��رَّح��ى ف��ي��ه ال��ُع��ال ��ي��ِد ال��صِّ ع��ل��ى دارت م��ن��زٍل ف��ي
ِس��ج��اف21 وراءِ م��ن يُ��ع��بَ��ُد ك��ان م��ا وع��زِّه��ا ال��وج��وِه ُح��س��ِن م��ن وأُِزي��َل
وَج��ف��اف ِب��ًل��ى ع��ل��ى ِدي��ب��اَج��ت��اُه ت��ق��لَّ��بَ��ت ال��ن��ع��ي��ِم ��اِح ل��مَّ ك��لِّ م��ن
األص��داف ت��م��اثُ��َل ال��ع��ق��وِل ب��ع��َد ت��م��اث��ل��ْت ال��ت��راِب ف��ي ال��ج��م��اج��َم وت��رى
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الشوقيات

واألس��ي��اف22 األج��ف��اِن َم��ن��ه��وب��َة ب��ن��ظ��رٍة ال��ق��اِت��الِت ال��ع��ي��وَن وت��رى
وُه��ت��اف ��ِم ت��ب��سُّ ب��ُح��ل��ِو ف��ت��نَ��ت وط��ال��م��ا ال��ثُّ��غ��وِر َض��ِح��ِك م��ن وتُ��راُع
ال��رَّع��اف23 ق��رنِ��ه��ا ��ِة ب��ِذمَّ دُم��ه��م غ��زال��ٌة ال��ذاه��ب��ي��ن ال��ق��روَن غ��َزِت
أح��الف ل��ث��الث��ٍة ف��يَ��ا يَ��ِده��ا ع��ن ال��ده��ُر وي��ج��ري ب��ه��ا ال��ق��ض��اءُ ي��ج��ري
وك��ف��اف24 خ��ي��ط��ه��ا م��ن ب��ح��ب��ائ��ٍل وت��ارًة ب��ال��ُح��ب��وِل ال��ب��ِريَّ��َة ت��رم��ي
زف��اف25 ث��ي��اِب م��ن م��وت��ى أك��ف��اَن واس��ت��ح��دثَ��ت َع��م��ائ��ٍم ث��الَث ن��س��َج��ت
ِن��ط��اف وع��ذِب وَري��ح��اٍن ُروٍح م��ن ل��ث��راَك ت��ح��ي��ًة ال��ُح��س��ي��ن» «أأب��ا
ِل��ه��اف ال��ِخ��الِل ت��ل��ك ع��ل��ى َح��ْس��رى وص��ح��اب��ٍة ُولَّ��ٍه أه��ٍل وَس��الُم
ل��إلت��ح��اف ي��َدي��ك ب��ي��ن أُزج��ي��ِه خ��ال��ٍد ق��ري��ٍض س��وى يَ��ديَّ ف��ي ه��ل
األل��ط��اف ب��أك��رِم ب��ع��ث��ُت أن��ي ت��رى ف��ه��ل ع��ل��ي��ك أك��َرَم��ه ك��ان م��ا
ال��ِم��ئ��ن��اف26 ال��روض��ِة ت��ل��ك ن��َف��ح��اُت أن��ه إال ال��رَّي��ح��اُن ه��و ه��ذا
ال��ق��ذَّاف ب��ح��ِرك ��ُة لُ��جَّ ب��األم��ِس ي��ت��ي��ِم��ِه م��ه��َد أن إال رُّ وال��دُّ
«ِخ��ص��اف»27 ُغ��ب��اِر ع��ل��ى ال��ِم��ه��اِر ن��ْه��َج ن��اش��ئً��ا ُغ��ب��اِرَك ف��ي أم��َرُح أي��ام
ق��واف��ي م��ج��اِل أو ف��ض��ٍل ِم��ض��م��اِر ف��ي تُ��راُم ك��ي��ف ال��غ��اي��اِت أت��ع��لَّ��ُم
ِب��خ��اف��ي ال��دل��ي��ل ع��ل��ى ال��س��ب��ي��ُل ل��ي��س ِزم��اَم��ه��ا خ��لِّ ال��ح��دب��اءِ راك��َب ي��ا
ِم��ي��ج��اف28 وال َع��ْج��ل��ى ال ل��ل��ح��قِّ م��ط��يَّ��ٍة غ��ي��َر ال��ن��اُس ال��م��ط��يَّ داَن
وِخ��ف��اف ح��واف��ٍر ب��غ��ي��ِر ُخ��ِل��َق��ت وإن��م��ا ال��نِّ��ي��اِق وال ال��ج��ي��اِد ف��ي ال
واإلن��ص��اف ال��ح��قِّ داَر وت��ؤمُّ ال��ه��دى م��ن��زل��َة ب��ال��رُّك��ب��اِن ت��ن��ت��اُب

باألسياف وعربَّ السيوف، عمل الناس يف اللحاظ تعمل ما وكثريًا اللِّحاظ، العيون»: «أسياف ب يريد 22

األجفان. وبني بينها ليجانس
الدم. يُشِبه الذي األحمر قرنها أي والرعاف: الشمس. هي غزالة: 23

الصائد. حبائل الكفاف: 24
الثالثة. العمر أدوار أي واألبيض؛ شيب فيه واألسود األسود الشعر عمائم: ثالث 25

منها. يجتني أو بها يمرُّ أحد يكاد فال تُحمى التي هي واألنف: املئناف الروضة 26
العرب. يف مشهور فرٌس وخصاف: مهر. جمع املهار: 27

الرسيعة. امليجاف: 28
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صربي باشا إسماعيل

األح��ق��اف29 ب��ص��اح��ِب ان��ت��ه��ي��َت ح��ي��ُث وان��ت��َه��ت ال��َم��دائ��ِن ربَّ ب��لَّ��َغ��ت ق��د
غ��واف��ي وال��ع��ش��يُّ يَ��روُع��ك ��ا ع��مَّ غ��واف��ٌل ف��ال��ُغ��ُدوُّ َج��ف��ِن��ك ِم��لءَ نَ��ْم
ب��ال��ُم��ت��ج��اف��ي ع��ن��ه َج��ن��بُ��ك ل��ي��س أن ح��س��ن��اِت��ِه م��ن ي��ك��ف��ي��ك َم��ض��ج��ٍع ف��ي
األه��داف م��ن ل��ه��ا ل��س��َت ف��ال��ي��وم ��ٍز م��ع��جَّ غ��ي��َر األق��داِر م��ن واض��ح��ك
َك��ف��اف ف��َدْع��ُه ب��ه ظ��ِف��رَت ح��ت��ى ظ��اف��ًرا ب��ك ت��خ��اف��ه ك��ن��َت وال��م��وُت
ش��اف��ي أم ب��ال��ف��ت��ى ي��ن��زُل ح��ي��ن ه��و أق��اِت��ٌل ال��ِوداِد ب��س��اب��ق��ِة ل��ي ُق��ل
ك��اف��ي ِج��واٍر م��ن وذل��ك وه��ًوى رح��م��ٍة ك��ن��زا أب��َوي��َك م��ن األرِض ف��ي
ال��ذَّرَّاف ب��ال��َم��دم��ع وب��ك��ي��ت��ه��م ب��ك��ي��ت��ه وال��لِّ��داُت ش��ب��ابُ��ك وب��ه��ا
ب��ط��اف��ي ول��ي��س ب��ه ال��ن��ه��اُر م��ال ك��الك��م��ا ال��س��م��اء ك��م��ص��ب��اِح ف��اذه��ب
واألوص��اف واألخ��ب��ار آث��ار ب��ال��ـ وأن��ت ب��ال��ن��ج��وم تُ��خ��َل��ُف ال��ش��م��ُس
واف��ي بَ��دي��ٌل ل��ه��ا ف��ْه��و ب��ال��ذِّك��ِر م��ك��انَ��ه��ا ي��س��دُّ ف��تً��ى ال��ح��ي��اَة غ��ل��ب

عاد. األحقاف: وصاحب كرسى. املدائن: رب 29
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الغزي1 فوزي

ويُ��زِه��ُق2 ال��ج��ب��اَل يُ��وِه��ي م��ا ��ل��ِت ُح��مِّ «ِج��لَّ��ُق» َح��ن��انَ��ِك ج��رٍح ع��ل��ى ج��رٌح
وت��خ��َل��ُق3 ال��ج��م��ي��ِل ال��ص��ب��ِر ع��ل��ى ت��ب��ل��ى م��ص��ي��ب��ٍة ك��لُّ ال��ش��رِق ل��ب��اَة ص��ب��ًرا
تُ��ح��َرُق4 «روم��ا» ك��أن ال��زم��اَن ع��َرِت وه��زًَّة ال��ب��اط��ش��ي��ن ن��اَر أنَ��س��ي��ِت
أح��م��ق5 أْرَع��ُن ال��ت��اري��خ ح��ج��رِة ف��ي ُش��واَظ��ه��ا ودسَّ أرس��ل��ه��ا رع��ن��اءَ
وتَ��س��رُق ب��ال��ش��م��ال أخ��رى وتَ��لُ��صُّ ذخ��ي��رًة ب��ال��ي��م��ي��ن تُ��ح��طِّ��م ف��م��َش��ت
ال��ُم��ط��ِب��ق ال��ج��ن��وُن ال��ُح��ْم��ِس ن��ش��ِئ��ِك م��ن ِج��م��اَح��ه��ا وراَض ف��َض��ع��ض��َع��ه��ا ُج��نَّ��ت
تُ��ط��َرق ه��ي وال ً ص��دأ ت��ك��ت��س��ي ال أُم��ويَّ��ة ح��م��يَّ��ًة ال��ح��دي��ُد ل��ِق��َي
ض��يِّ��ق ه��و وال ِع��َوٍج م��ن ف��ي��ه م��ا ك��ُخ��ْل��ِق��ِه أم��ِس ال��دس��ت��وِر واض��َع ي��ا
وال��َم��ن��ط��ق ف��ي��ه��م��ا ال��ح��ض��ارِة أدُب راش��ٌد وُح��ك��ٌم ال��ش��ورى م��ن ن��ظ��ٌم
ال��ُم��ل��َح��ق ي��ب��ق��ى ول��ي��س ال��ك��ت��اُب ي��ب��ق��ى ب��ك��ت��اب��ه أل��ح��ق��وا ��ا م��مَّ ت��خ��َش ال

تويف العظمى، نهضتها يف العربية الثورة ألوية وأحد الشام، يف الزعماء رساة أحد هو الغزي: فوزي 1

١٩٢٠م. سنة يف العصماء القصيدة هذه فيها وأُلقيَت دمشق، يف تأبني حفلة له وأُقيَمت
دمشق. مكسورة): أو مفتوحة الالم (بشدة جلق 2

األسد. أنثى اللباة: 3
الكربى، التاريخية الحوادث إحدى هي روما حرق وحادثة باملدافع، لها الفرنسيني رضب إىل يشري 4

والجربوت. للظلم مثًال نريون صار منذ املثل مرضب وهي
فيه. دخان ال لهب وكرسها): الشني (بضم الشواظ 5



الشوقيات

ت��ت��رق��رق َع��ب��رٌة وم��ن��ه��ا ت��ج��ري َزف��رٌة ال��ق��واف��ي م��ن ال��ج��الِل م��يْ��َت
ش��يِّ��ق ك��ع��ه��ِدَك ُم��ن��ت��ِظ��ٌر أف��أن��َت ق��ص��ي��دًة إل��ي��َك بَ��ع��ث��تُ��ه��م��ا ول��ق��د
وتَ��ب��رق6 ت��ج��ي��ُش ُم��ِخ��ي��ل��تُ��ه��ا أخ��ذَت وص��ح��ب��ًة ال��ِق��ص��اَر ل��ي��اِل��يَ��ن��ا أب��ك��ي
ال��ُم��غ��َرق7 األُج��اِج ع��ن ال��ح��دي��َث ك��ِرَه ف��ربَّ��م��ا إل��ي��ك ال��دن��ي��ا أذُك��ُر ال
��ق ال��ُم��ت��ن��شَّ وه��واؤه��ا وش��رابُ��ه��ا ط��ع��اُم��ه��ا ال��ح��ي��اُة ��مِّ ال��سُّ م��ن ُط��ِب��َع��ت
ُس��ُق��وا8 ��ي��ه��ا س��مَّ ب��أيِّ ي��ع��ل��م��وَن ال وذُع��اِف��ه��ا ب��ط��ي��ئ��ه��ا ب��ي��ن وال��ن��اُس
األزرق9 ال��ع��دوُّ يَ��س��ق��ي��ك ل��ي��س م��ا ��ِه ب��ُس��مِّ س��ق��اَك ف��ق��د ال��ول��يُّ أم��ا
تُ��س��بَ��ق ال ٌة ُم��دَّ ن��ف��ٍس ول��ك��لِّ ي��ح��ثُّ��ه��م ال��وش��ي��ُك واألج��ُل ط��ل��ب��وك
تَ��ع��َل��ق ال��م��ِن��يَّ��ِة وأس��ب��اُب ع��ِل��َق��ت ِح��ب��ال��ه��م ك��ي��َد ال��م��وُت أع��ان ��ا ل��مَّ
وتَ��ط��رق10 م��ن��ه ت��ن��ت��اُب ب��م��ا ك��ف��َرت بَ��ش��ري��ٌة ح��ي��ٌة ِم��ه��اَدك ط��رَق��ت
وتَ��رم��ق11 ب��ال��ع��ي��ون م��ك��انَ��ك ت��رم��ي َس��واِده��ا خ��ل��َف دم��ش��ُق ت��ل��ك «ف��وز» ي��ا
تُ��ش��ِرق ل��ع��لَّ��ك أو تَ��ط��ل��ُع ف��ع��س��اك ��تَ��ت ف��ت��ل��فَّ ب��دِره��ا ل��ي��اِل��َي ذَك��َرت
ُم��ط��ِرق12 ال��ض��ف��ائ��ر م��ح��ل��وُل وال��ح��وُر ُم��س��ت��ع��ِب��ٌر ِض��ف��اِف��ه وراءَ «ب��َرَدى»
ويَ��أرق13 َخ��ِل��يُّ��ه��ن ال��ه��م��وَم ي��ج��ُد ٌح نُ��وَّ ��َر» «ُدمَّ ج��نَ��ب��اِت ف��ي وال��ط��ي��ُر
يُ��وثَ��ق14 ذل��ك ب��ع��َد َط��وٍق أِب��ذاِت ل��س��م��ي��ره ُم��ح��دٍِّث ك��لُّ وي��ق��ول

السحابة تكون كما الخري مرجوَّة كانت الفقيد صحبة إن أي ماطرة؛ تُحَسب التي املخيلة: السحابة 6
املطر. مرجوَّة املخيلة
امُلر. امللح األجاج: 7

الساعة. سمُّ الذعاف: 8
العداوة. الكثري هو األزرق: العدوُّ 9

زوجته. بواسطة الفقيد قتل حادثة إىل إشارة البيت هذا ويف الفراش. املهاد: 10
لها. التابعة القرى أي دمشق: سواد 11

تُشِبه التي غصونه الحور: وضفائر شجر. الحور: الباكي. بمعنى املستعِرب: بالشام. نهر بردى: 12

الشعر. جدائل
ضد وهو الهموم، من الخايل خليُّهن: دمشق. يف عقبة املفتوحة): امليم وتشديد الدال (بضم ر ُدمَّ 13

الشجي.
املرأة. عن كناية البيت هذا يف وهي الحمامة، الطوق: ذات 14

664



الغزي فوزي

ويُ��ع��َش��ق15 يُ��َح��بُّ م��ا ال��ع��ب��ق��ري��ِة ف��ي تَ��ِج��د ول��م ال��ج��م��اِل ت��ه��اوي��َل ع��ِش��َق��ت
ِزئ��ب��ق ف��ي��ه��ا ��مِّ ال��سُّ ظ��لَّ وك��أن ُم��دِم��ٍن ي��ُد ب��ن��انَ��ه��ا ك��أنَّ ف��م��َش��ت
ال��ُم��ش��ِف��ق ال��َم��روُع ال��وط��ُن ب��ح��ي��ات��ه ل��ردَّه��ا يُ��َردُّ م��ق��دوًرا انَّ ول��َو
َش��ق��وا ل��م��ا ال��س��م��اء م��ن ال��ق��ض��اءُ ل��وال أُس��رًة ب��ع��َدك األرض ق��ض��اءُ أش��ق��ى
ويَ��رف��ق ي��ل��ي��ُن ه��ل ف��ؤاَدك ف��ان��ظ��ر ��َرت وت��ح��جَّ ع��ل��ي��ه��ُم ال��ق��ل��وُب ق��َس��ِت
ُم��ح��نَ��ق َم��غ��ي��ٌظ م��ن��ه��م ف��م��ا ص��ف��ح��وا أك��ن��اف��ه��م ف��ي ن��زل��َت ال��ذي��ن إن
ال��ُم��ت��ع��لَّ��ق16 أس��ب��اب��ه��ا م��ن وان��ب��تَّ ب��ه��م َس��ِخ��َرت ك��م��ا ال��دن��ي��ا م��ن َس��ِخ��روا
ويُ��ن��َس��ق ال��م��م��ات ف��ي يُ��ص��نَ��ُع ل��ل��ش��م��س ِم��ث��لُ��ُه ش��م��ٍس» «ع��ب��ِد م��ن م��أت��ًم��ا ي��ا
أض��يَ��ُق17 ُرف��اٍت م��ن وراءك ��ا ع��مَّ ف��ب��ط��نُ��ه��ا ع��ن��ك األرِض ظ��ه��ُر ض��اق إن
ال��َم��ش��ِرُق ف��ي��ك ال��ش��اَم يُ��ع��زِّي واف��ى أط��راِف��ِه م��ن ال��ش��اَم ج��َم��ع��َت ��ا ل��مَّ
ويَ��خ��ف��ق ال��ُم��ب��ي��ِن ال��ح��قِّ ِح��م��ى ي��ح��م��ي أُم��يَّ��ٍة ش��ب��اِب م��ن ل��واءً ي��ب��ك��ي
ال��َف��ي��ل��ق18 ت��ِج��ْده ف��ل��م ��َس��ت��ه وت��ل��مَّ ت��روُم��ُه ال��ح��ص��وُن ن��واِص��ي��ه��ا ل��َم��َس��ت
ف��يَ��ن��ط��ق ال��خ��ط��اَب وت��س��ألُ��ه ف��يَ��رى رأي��ه ت��ط��ل��ب ح��ي��ن ال��زع��ام��ِة رك��ُن
ف��يُ��وِرق19 يُ��س��ت��َخ��فُّ ال��م��ن��اب��ِر ع��وُد ت��ح��ت��ه ال��ب��الغ��ِة ِس��ح��ِر م��ن وي��ك��اد
وتَ��ع��ب��ق20 ت��ِرفُّ ال��دن��ي��ا ب��ه��ا ك��ان��ت وردٌة ِج��ن��اِن��ك ع��ل��ى أي��ن «ف��ي��ح��اءُ»
وتَ��ن��َش��ق ال��ع��ق��وُل ريَّ��اه��ا وتُ��ِح��سُّ ط��يَّ��ه��ا ال��م��س��ام��ُع ت��ج��ُد ُع��ل��ويَّ��ٌة
وال��َم��ف��رق وج��ب��ي��نُ��ه��ا ��ٍة أُمَّ ي��ُد وع��رُش��ه��ا ال��غ��ص��وُن ال��زَّه��ِر وأَرائ��ُك
ويَ��ص��ُدق ال��زم��ان ع��ل��ى يَ��بَ��رُّ ق��وًال ِج��لَّ��ٍق ُش��ب��ول��َة ع��نِّ��ي ُم��ب��ِل��ٌغ م��ن
ت��ت��ف��رَّق��وا ال ب��ال��غ��زِّيِّ ب��ي��س��وَع ب��م��ح��م��ٍد ج��اللُ��ه ج��لَّ ب��ال��ل��ِه
وتَ��م��رق ال��ق��ط��ي��ِع م��ن ت��ِن��دُّ ش��اٌة أخ��وات��ه��ا ع��ل��ى ال��َم��رع��ى تُ��ف��ِس��ُد ق��د

املختلفة. األلوان التهاويل: 15
ُقِطع. أي انبت: 16

امليت. بقايا الرفات: 17
أعاليها. الحصون: نوايص 18

ويطرب. يرسُّ بمعنى يستخف: 19

دمشق. فيحاء: 20
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البارودي1 كريمة

ال��م��ن��زُل2 أي��ه��ا ِع��ظ��ًة ك��ف��ى ت��أف��ُل ال��ُم��ن��ى تَ��ل��وُح أح��ي��ُث
ت��ن��ق��ُل م��ا ت��خ��طَّ��ي��َت ف��ه��الَّ وح��االِت��ه��ا ال��ح��ي��اَة ح��ك��ي��َت
يَ��ع��ط��ُل3 وِح��ًم��ى يَ��زده��ي ِح��ًم��ى ف��ج��ِرِه إل��ى ل��ي��ٍل ُج��ن��ِح أِم��ْن
ي��أه��ل4 رب��ٍة م��ن وذل��ك رب��ٍة م��ن يُ��وِح��ُش وذل��ك
ال��َم��ح��ف��ل ب��ك��أَس��ي��ه��م��ا وذاَق ال��ب��ش��ي��َر ل��َدي��َك ال��نَّ��ِع��يُّ أج��اب
أل��يَ��ُل5 ل��ي��لُ��ه ت��رح��ٍة أخ��و وال��ٌد ب��ي��ن��ه��م��ا وأط��رق
يَ��ع��ق��ل ال ال��ق��ل��ُب ول��ك��ن��ه أم��ره ف��ي ال��ع��ق��ل إل��ى ي��ف��يء
ال��بُ��ل��ب��ُل6 ال��ب��ي��ض��ة ع��ن وط��اَر أغ��ص��انُ��ُه ال��ورِد ع��ن ت��ه��اَوت
ال��ُم��ب��ِدُل ُق��درتَ��ه وأظ��ه��َر ح��ي��اٌة وج��اءت ح��ي��اٌة وراح��ت

زفاف أثناء تُوفيت التي كريمته يف البارودي باشا سامي محمود املرحوم بها يعزِّي القصيدة هذه ه وجَّ 1

شقيقتها.
تغرب. بمعنى تأفل: تُرشق. بمعنى املنى: تلوح 2

من التجرُّد العطل يف واألصل يخلو، بمعنى يعطل: منه. طائفة وكرسها): الجيم (بضم الليل جنح 3

الُحيل.
يعمر. أو يمتلئ يأهل: البيت. صاحبة بها يقصد هنا: الربَّة 4

السواد. الشديد األليل: الحزن. الرتحة: 5
تخلَّت. أو تساقطت أي تهاوت: 6



الشوقيات

ُم��ق��ِب��ل م��ض��ى ق��د م��ن غ��ي��ُر وال ُم��دِب��ٌر أت��ى ق��د م��ن غ��ي��ُر وم��ا
يَ��ع��َج��ل ه��م��س��ٌة أس��م��َع��ت إذا ال��ف��ؤاِد ه��ل��وُع «س��ام��ي» ب ك��أن��ي
ي��أم��ل م��ا دون ال��رَّدى وع��ادي ف��ي��ه ال��لُّ��ط��َف ي��أم��ُل ق��دًرا يَ��رى
ال��ُم��ش��َع��ل7 ال��َغ��َض��ى ال��ض��ل��وِع وب��ي��َن ِب��ش��ُرُه ل��ِض��ي��ف��اِن��ه يُ��ض��يءُ
َم��ن��ِزل واألس��ى وي��ج��َم��ُع��ه م��ن��زٍل ف��ي األن��َس ويَ��ق��ِري��ه��م
ُم��ع��ِض��ل داؤه��ا غ��ادٍة إل��ى ال��زِّف��اِف م��ج��ال��ي ف��ي غ��ادٍة ف��م��ن
تَ��رُف��ل8 ن��ف��ائ��س��ه��ا ف��ي وذي ت��ن��ط��وي ن��ف��اس��ِت��ه��ا ف��ي وذي
واألرُج��ل ع��ي��ن��اه وخ��انَ��ت��ه ق��ل��بُ��ُه ب��ي��ن��ه��م��ا ��َم ت��ق��سَّ
ت��ك��ُم��ل ه��ل ال��ُح��رِّ ف��رَح وي��ا ت��ن��ق��ض��ي ه��ل ال��ُح��رِّ ن��ك��َد ف��ي��ا
ت��ح��م��ل ك��م ال��س��ه��َل ق��ل��بَ��ه وي��ا ال��َم��دى ب��ل��غ��َت «س��ام��ي» ص��ب��َر وي��ا
ال��َج��ن��دل ص��الب��ِت��ك ودون ك��ال��ص��راط ��ٍة ِرقَّ م��ن ِزدَت ل��ق��د
وال��ُم��ث��ِق��ل9 ال��ِخ��فُّ وي��ج��ت��اُزك ال��ُخ��ط��وِب خ��ل��ي��ُط ع��ل��ي��ك ي��م��رُّ
أْج��َم��ل ُم��تَّ��ٍق م��ن ف��ذل��ك ب��ال��رض��ا ُخ��ذ ال��ِح��ل��ِم رج��َل وي��ا
وال��َح��ن��ظ��ل ال��ص��اُب وط��ي��ن��تُ��ه ال��زم��اِن إن��اءَ ش��ه��ًدا أت��ح��َس��ُب
ي��س��ف��ل ُح��ل��ِوه م��ن ك��ان وم��ا ي��ع��ت��ل��ي ُم��رِّه م��ن ك��ان وم��ا
تَ��ح��ِف��ل ب��ه ال��ب��واق��ي ف��أيُّ ال��ُم��ت��َرع��اِت ش��رَب ال��ذي وأن��ت
تُ��ذِه��ل أو ض��راءُ تُ��ِخ��ي��ُف��ك ال��وق��اِر ذا وف��ي ال��ج��الِل ذا أف��ي
أط��َول ب��اع��ه م��ن وب��اُع��ك ع��زِِّه ف��ي ال��َم��ْل��َك ت��ُك��ِن أَل��ْم
أن��بَ��ل10 ف��ع��ِل��ه��م م��ن وف��ع��لُ��ك ال��رج��اِل ق��وِل ف��وِق م��ن وق��ولُ��ك
يُ��ب��ذَل ال وق��اَرك وأن س��اوَم��ت م��ن دن��ي��اك س��ت��ع��رُف
ه��ي��ك��ل11 ح��وادِث��ه��ا وك��لُّ ال��ح��ي��اِة ه��ذي «ش��م��ش��وُن» ك��أن��ك

طويًال. جمره بقي اشتعل إذا شجر الغىض: 7
أشبهها. وما الحيل والنفائس: فيه. يُرغب ثمني أي نفيس؛ يشء هذا قولهم من النفاسة: 8

الثقيل. املثقل: الخفيف. : الِخفُّ 9
منها. البارودي وموقف العرابية الثورة زمن إىل يشري 10

القوة. يف عظيمة بسطة أُعطَي أنه عىل تدلُّ هناك قصة وله التوراة، أنبياء أحد شمشون: 11
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تَ��ح��وُل ك��ي��ف ��ع��ِد ال��سَّ وج��وِه وإِل��ى ت��زوُل ك��ي��ف األق��م��ار إل��ى ان��ظ��ر
ف��تَ��م��ي��ُل ب��إش��ارٍة ال��رَّدى ع��ادي يُ��م��ي��لُ��ه��ا ك��ي��ف ��مِّ ال��شُّ ال��ج��ب��اِل وإل��ى
َم��ه��ي��ل ال��تُّ��راُب ع��ل��ي��ه��ن َص��ْرع��ى ق��راِره��ا دوَن تَ��ِخ��رُّ ال��ري��اِح وإل��ى
ي��ط��ول ال��نُّ��س��وِر ُع��م��ِر ف��ي وال��ع��ه��ُد أع��م��اُره��ا ت��ق��اص��َرت ال��نُّ��س��وِر وإل��ى
ق��ت��ي��ل ��م��اِة ال��سُّ ال��ُغ��رِّ م��ن ق��م��ٌر س��ِم��يَّ��ٍة وك��لِّ م��ن��زل��ٍة ك��لِّ ف��ي
ُم��ق��ي��ل ال��ق��ض��اء م��ن ل��ي��س َه��ي��ه��ات ع��اص��ٍم م��ن ف��م��ا ب��ه��ا ال��ق��ض��اءُ ي��ه��وي
ثَ��ك��ول وال��س��م��اءُ َوْل��ه��ى ف��األرُض ال��ث��رى س��ك��ن��ا و«ن��وُره��ا» ال��س��م��اءِ» «ف��ت��ُح
س��ب��ي��ل2 ع��ل��ي��ه ي��خ��ف��ى ال ال��م��وُت ��ه��ا ال��سُّ ب��ن��اص��ي��ِة ولُ��ذْ ال��ه��واء ف��ي ِس��ْر
ع��زرائ��ي��ل ف��ي��ه يُ��رف��ِرُف ن��س��ٍر م��ن يَ��ع��ص��ْم��ك ال ال��نَّ��س��ِر َج��ن��اَح وارك��ْب
ذل��ي��ل وْه��و م��ات ع��زي��ًزا ف��ي��ه��ا ي��ُم��ْت ل��م م��ن س��اع��ٌة ن��ف��ٍس ول��ك��لِّ
ال��م��س��ل��ول ي��س��ك��ُن األم��ان��ي وإل��ى َم��ص��ارٌع وْه��ي س��ك��ن��َت ال��ح��ي��اِة أإل��ى
ت��ض��ل��ي��ل وب��ؤُس��ه��ا ال��ح��ي��اِة نُ��ْع��م��ى ون��ع��ي��ِم��ه��ا ب��ب��ؤِس��ه��ا تَ��ح��ِف��ل��نَّ ال
َل��ق��ل��ي��ل وإن��ه ال��وروِد ع��م��ُر ذُب��ولِ��ه��ا وب��ي��ن نَ��ض��رتِ��ه��ا ب��ي��ن م��ا
ال��ت��أوي��ل ه ب��ص��دِّ ج��اءَ ك��ال��ُح��ل��ِم ن��اع��يً��ا أص��ب��ح األم��ِس بَ��ش��ي��ُر ه��ذا

طيارتهما، يقودان ١٩١٣م سنة يف مرص إىل قِدما اللذان العثمانيان الطياران هما ونوري: فتحي 1

تربط تزال ما وقتئٍذ اإلسالمية الخالفة وكانت شديد، أسف مرص يف ملصابهما فكان فماتا، بهما فسقطت
بالعثمانيني. املرصيني

الصغرى. نعش بنات من خفي كوكب السها: 2



الشوقيات

يَ��س��ي��ل ع��ل��ي��ه ف��رٍح م��ن ك��ان م��ا ح��دي��ِث��ِه ح��وَل ال��ع��بَ��راِت م��ن ي��ج��ري
تَ��ق��ي��ل3 ال��ري��اِض ظ��لِّ ف��ي ك��ال��رُّْق��ِط م��آت��ًم��ا خ��بَ��أَن أع��راٍس وَل��ُربَّ
ج��م��ي��ل ال��س��م��اءِ ع��ل��ى أغ��رُّ ف��ت��ٌح ل��ك��م يُ��ن��س��ى ل��ن ال��ش��ه��داءُ أيُّ��ه��ا ي��ا
ف��يُ��ط��ي��ل ب��ع��ده يُ��ش��يِّ��د ول��َم��ن ُم��ب��ت��ٍن ألوِل ال��دن��ي��ا ف��ي وال��م��ج��ُد
َدل��ي��ل ال��س��ال��ك��ي��ن ف��ي��ه��ا ي��ه��ِد ل��م ال��ُع��ال ُس��بُ��ِل ف��ي ُزْل��َن ن��ف��وٌس ل��وال
ُف��ض��ول واآلخ��رون ع��ل��ِم��ه أو م��اِل��ِه أو روِح��ه ب��اذُل وال��ن��اُس
ُح��ج��ول4 ال��خ��م��ي��ِس م��ن وال��ت��اب��ع��ون ال��وغ��ى ف��ي ال��ط��الئ��ُع ُغ��رَّتُ��ه وال��ن��ص��ُر
ِم��ي��ل م��ص��ٍر ودوَن ال��وق��وُف ِف��ي��َم ق��َط��ع��تُ��ُم م��ص��َر ن��ح��َو ِم��ي��ٍل أل��ِف ك��م
َك��ِل��ي��ل ال��س��ح��اِب ف��ي ط��َل��ع��تُ��م ��ا ل��مَّ ط��رُف��ُه ض��ئ��ي��ٌل ت��ح��ت��ك��م «ط��وروُس»
َل��ذَل��ول ُط��غ��ي��ان��ه��ا ع��ل��ى ل��ك��ُم وإن��ه��ا ال��ِع��ن��اَن ل��ل��ري��ح تُ��رُخ��ون
وَزم��ي��ل ث��ال��ٌث ال��م��ِن��يَّ��َة أن ل��ك��م ي��خ��ط��ر ل��م اث��نَ��ي��ن إث��َر اث��نَ��ي��ن
خ��ل��ي��ل ال��م��م��اِت وف��ي ال��ح��ي��اِة ف��ي ل��ك ي��ف��ي أن زم��اِن��ك ف��ي ال��ع��ج��ائ��ِب وم��ن
بَ��خ��ي��ل ب��ال��ح��ي��اة نَ��س��ٌر ال��ج��وِّ ف��ي َل��َف��داك��ُم ه��ال��ٌك يُ��ف��دى ك��ان ل��و
وال��طُّ��ول5 ض��ري��ُح��ه��م ال��س��م��اء ع��رُض ق��ب��ل��ك��م ال��ش��ه��ادِة أُول��ي ال��ُغ��زاِة أيُّ
وال��ت��ه��ل��ي��ل ال��ت��س��ب��ي��ُح ويُ��رف��ِرُف أه��لُ��ه��ا ب��ال��ت��ح��ي��ِة ع��ل��ي��ك��م يَ��غ��دو
إك��ل��ي��ل6 ي��م��ي��ِن��ه ف��وَق ويَ��س��وُع َري��ح��ان��ٌة ي��م��ي��ِن��ه ف��وَق «إدري��ُس»

فوجود الرياض، ظالل يف القيلولة وقت الرقط الحيَّات تكمن كما األرواح يف تختبئ األحزان أن يريد 3

مسمم األفراح ثنايا يف األحزان انطواء أن كما به، االنتفاع من ومانع له تسميم الجو ذلك يف الحيات
رسورها. بكل االستمتاع من مانع لجوها

إن يقول: العالمات. كأنه الفرس قوائم يف يكون األبيض اللون من أصلها الحجول: الجيش. الخميس: 4
عىل الوجه، يف إال تكون ال وهي بالغرة، أشبه النرص جسم يف يكونون الجيوش أوائل يف يقدمون الذين
وطبيعي واألرجل، األيدي يف إال تكون ال وهي بالحجول، أشبه يكون الجيش سائر من غريهم أن حني

الجمال. سمات بعض الحجول كانت وإن أرشف، الوجه أن
— واإلكبار اإلجالل موضع وهم — الغزاة إن لهم: يقول إذ للطيارين؛ يُساق عظيم ترغيب البيت هذا يف 5

السماء. يف تخط أرضحتكم ولكن األرض، يف قبورهم تَُشقُّ
يف جاء ملا بالذِّكر إدريس خصَّ وقد الرسل، األنبياء أحد هو وإدريس: مريم. ابن عيىس هو يسوع: 6

من جربيل: فسأل السبع، السموات إحدى باب عىل قائًما رآه عليه هللا صلوات النبي أن من اإلرساء، قصة
إدريس. أخوك فقال: هذا؟
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إن��ج��ي��ل7 ح��دي��ِث��ه��م وه��م��ُس ِط��ي��ٌب أن��ف��اُس��ه��م ُس��كَّ��انُ��ه ع��ال��ٍم ف��ي
ال��ج��ي��ل8 ال��س��م��اء ف��ي يُ��ف��ِس��ُد ي��وِم ف��ي األذى م��ن ال��س��م��اء ع��ل��ى أخ��اف إن��ي
ق��اب��ي��ل9 وال ف��ي��ه��ا آدٌم ال ن��ق��يَّ��ًة األدي��ِم ��رَة م��ط��هَّ ك��ان��ت
ع��ل��ي��ُل ال��رج��اءِ ب��رَق ب��ه��ا وي��رى رح��م��اِت��ه��ا إل��ى ال��ع��ان��ي ��ه ي��ت��وجَّ
بَ��ت��ول10 ال��ب��ريء وب��ال��ل��ح��ِظ ش��ي��ٌخ ن��ح��َوه��ا ال��ُم��ك��لَّ��ِل ب��ال��رأِس ويُ��ش��ي��ُر
َم��س��ي��ل وال��دم��وِع ول��ل��دِم س��ي��ٌل وال��ه��وى ف��ي��ه��ا ل��ل��ش��ه��واِت وال��ي��وَم
َرع��ي��ل11 ال��ه��واءِ خ��ي��ِل وم��ن ف��ي��ه��ا ط��وائ��ٌف ال��ج��واءِ ُس��ف��ِن وم��ن أض��َح��ت
ُم��ذي��ل12 ال��َم��ص��وِن ل��ل��س��رِّ وال��ده��ُر وِس��رُُّه ال��َم��ص��وُن ه��ي��ك��لُ��ه��ا وأُزي��َل
ت��ق��ول ك��ي��ف ت��دِر ل��م م��ل��ه��وف��ًة أه��ل��ه��ا ف��ي وأق��ب��َل��ت «ِدم��ش��ُق» ه��ل��َع��ت
ذُب��ول13 وال��ع��ي��وِن ال��ج��داوِل ب��ي��َن ِغ��ي��اَط��ه��ا وع��مَّ ب��ه��ا ��ج��وُن ال��شُّ م��َش��ِت
وع��وي��ل رنَّ��ٌة َح��زٍن وب��ك��لِّ وَم��ن��اح��ٌة أنَّ��ٌة س��ه��ٍل ك��لِّ ف��ي
ُط��ل��ول14 ف��ْه��و األُم��ويِّ ل��ل��م��س��ج��ِد ك��لُّ��ه��ا أُم��يَّ��ُة نُ��ِع��يَ��ت وك��أن��م��ا
ال��ت��رت��ي��ل وُق��رَِّب ��الُة ال��صَّ ل��ك��ُم وأُزلِ��َف��ت ال��ص��ف��وُف ف��ي��ه ل��ك��م خ��ض��َع��ت
أص��ي��ل وال��س��م��اءِ ع��اٍل األرِض ف��ي َم��ج��ُدُه ك��ال��ثُّ��ريَّ��ا ن��ع��ٍش ك��لِّ م��ن
َغ��س��ي��ل األم��ي��ن ال��روِح ب��م��دام��ِع ��ٌن ُم��ك��فَّ ب��ال��ك��ت��اِب ش��ه��ي��ٌد ف��ي��ه
َم��ح��م��ول15 و«ال��ُم��ش��ت��ري» ��ه��ا» «ال��سُّ ب��ي��َن وأص��لُ��ُه ال��رج��اِل ب��ي��َن أع��واُده
ج��ب��ري��ل ب��ه م��ش��ى ب��ذاَك أول��ى أن��ه��م ول��وال ب��ه ال��ج��ن��وُد ي��م��ش��ي

وتقديس. طهٌر أحاديثهم أن يقصد إنجيل»: حديثهم «وهمس قوله 7

قتل بأذى الطهر ذلك فيلوثون للحروب، ميدانًا الطيارون يتخذه يوم السماء جو عىل خائف أنه يريد 8

أوطانهم. وتخريب الناس
اإلنسان. ألخيه ظلًما اإلنسان أراقه دم أول إىل اإلشارة «قابيل» ب يريد 9
الضعف. حالة عن كناية وهذه الشيب، يتوِّجه الذي املكلل: الرأس 10

والعرشين. الخمسة أو العرشين قدر الخيل من القطعة الرعيل: الطيارات. الهواء: خيل 11

أهانه. فكأنه املصون، الرسِّ هذا حفظ يُحسن لم الدهر إن أي مهني. مذيل: 12

املاء. عيون «العيون»: ب ويقصد والشجر. املاء الكثري املوضع وهي غوطة، جمع الغياط: 13
البناء. آثار من شخص ما وهو طلل، جمع طلول: 14

السيَّارة. الكواكب من املشرتي: 15
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نَ��زي��ل وال��س��م��اُح ث��اٍو ق��ب��ُل م��ن ال��ه��وى ف��ي��ه��ا بُ��ق��ع��ًة ن��زل��تُ��م ح��ت��ى
رس��ول16 ف��ي��ه ال��م��ي��َت ك��أنَّ ح��ت��ى ف��وَق��ه��ا «ي��وس��َف» َض��ري��ُح وج��لَّ ع��ُظ��َم��ت
َظ��ل��ي��ل17 «ف��روَق» ف��ي ظ��لٌّ وح��واَك ث��الث��ًة ال��ِب��ح��اَر ُج��بْ��َت إذا ِش��ع��ري
نُ��زول وال��ِق��الِع ال��م��آذِن ب��ي��َن ع��رب��ي��ٌة ع��ص��اب��ٌة وت��داوَل��ت��َك
وال��ت��ق��ب��ي��ل ال��ت��م��س��ي��ُح ِل��ُس��ت��وِره��ا ًة ُس��دَّ ال��خ��الف��ِة ب��اِب م��ن وب��َل��غ��َت
ج��م��ي��ل ال��ع��ظ��ي��م ع��ل��ى ال��ع��ظ��اِم ص��ب��ُر وآلل��ه م��ح��م��ٍد ل��إلم��ام ُق��ل
وال��ن��ي��ُل ب��ش��ط��ِره��ا ال��ف��راُت ن��اءَ ش��ط��َره��ا ح��َم��ل��تُ��م وق��د ال��خ��ط��وُب ت��ل��ك
م��أه��ول أم��ث��ال��ه��ا م��ن ف��ال��غ��اُب أش��ب��اَل��ه��ا أو اآلس��اَد تَ��ف��ِق��دوا إن
َل��ج��زي��ُل وإن��ه اإلل��ه ع��ن��َد وأج��ُرك��م ال��م��س��ل��م��ي��ن ف��أج��ُر ص��ب��ًرا
ك��ف��ي��ل يُ��ح��قَّ ب��أن أن��ت ل��ل��ح��قِّ ِع��ص��م��ٌة ال��رض��يَّ��ُة خ��الف��تُ��ه م��ن ي��ا
يَ��م��ي��ل ح��ي��ن ال��م��ل��َك يُ��ق��ي��م ع��دًال خ��ل��ف��ائ��ه ف��ي أنَّ ي��ع��َل��ُم وال��ل��ُه
األُس��ط��ول وال ي��رف��ع��ه ال��ج��ي��ُش ال ح��ائ��ًط��ا ل��ل��م��م��ال��ك ي��رف��ع وال��ع��دُل
م��أم��ول18 م��ح��م��ٍد ع��ن��َد وال��رف��ُق م��ح��م��ٌد ف��ي��ه أن��ت م��ق��اٌم ه��ذا
يَ��س��ي��ل ال��ه��الِل ج��ن��ِب ف��ي ان��ف��كَّ م��ا ال��ذي ب��ال��ُج��رِح ب��اإلس��الم ب��ال��ل��ه
ثَ��ق��ي��ل19 األُس��وِد ع��ل��ى ال��وث��اَق إن َوث��اَق��ُه ال��س��ج��ي��ن ع��ن ح��ل��ل��َت إال
َم��ك��ب��ول20 ُم��وثَ��ٌق «ب��رق��َة» ِص��ن��دي��ُد ش��ام��ٌت يُ��ردُِّد أو واٍش أي��ق��ول
ال��م��س��ل��ول س��ي��ُف��ك يُ��غ��َم��ُد ك��ان م��ا ل��ري��ب��ٍة أغ��م��ُدوه س��ي��وِف��ك م��ن ه��و
ق��ل��ي��ل ال��س��ي��وَف إن واس��تَ��ب��ِق��ه ب��الءَُه ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��َر ف��اذُك��ر

األيوبي. الدين صالح «يوسف»: ب يقصد 16

وقتئٍذ. اإلسالمية الخالفة عاصمة وكانت اآلستانة، فروق: قطعت. جبت: 17

رشاد. محمد الخليفة يخاطب كان 18

عليها أغار أيام طرابلس يف يجاهد وكان العظيم، الحربي القائد املرصي بك عزيز هو السجني: 19
وشفاعة بتحقيق إال يخرج ولم السجن، يف به ت وزجَّ فاعتقلته الرتكية، للحكومة به ُويش وقد الطليان،

مظاهرها. أجمل ومن ظواهرها بعض من القصيدة هذه كانت مرصية،
بك. عزيز مجد ملع وفيها اإلغارة، تلك يف الحربية الوقائع أهم به حدثت الليبية، األقاليم أحد برقة: 20
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الفتوح1 أبو باشا عيل

«َع��ل��ي» ث��رى وب��ي��َن ع��ه��ٌد ال��ُم��س��بَ��ِل دم��ع��ي ب��ي��َن م��ا
ال��ُم��ت��ه��لِّ��ِل2 ال��ح��ي��ا ع��ل��ى ـ��ِه وس��اك��ن��ي��ـ «ال��ب��ق��ي��ِع» ع��ه��ُد
ال��ُم��ت��م��ل��ِم��ِل وراح��ُة ـ��ِن ال��ح��زي��ـ م��روح��ُة وال��دَّم��ُع
ُس��ل��ي ب��َم��ن ال��غ��اب��ري��َن ف��ي س��ال م��ن ويَ��ل��ح��ُق ن��م��ض��ي
ُم��ب��لَّ��ِل ال��زم��ان ع��ل��ى ِع ب��ال��دم��و تُ��راٍب م��ن ك��م
ب��ل��ي وم��ا ال��ِع��ظ��اِم م��ن ـ��ه ف��ي��ـ ي��ب��َل ل��م م��ا ك��ال��ق��ب��ِر
م��ؤثَّ��ل ال��ق��ص��ور ع��ل��ى ي��ِع��زُّ م��ج��ٍد م��ن ريَّ��اَن
��ل األُفَّ ل��ل��نُّ��ج��وِم ًرا َق��را ج��وان��بُ��ه أم��َس��ت
ال��َم��ح��ف��ل ف��ي وَع��ن��ب��ٌر ال��نَّ��ِديِّ ِم��س��ُك وح��دي��ثُ��ه��م
��ل3 ال��ُم��ت��ج��مِّ ال��ص��اب��ِر ـ��َع َدم��ـ ه��ت��ك��َت ل��ل��ن��ع��يِّ ُق��ل
تَ��ن��زل ل��م ك��أن ن��زَل��ت إن األح��داَث ال��ُم��ل��ت��ق��ي

ضليًعا، حقوقيٍّا كان لنهضتها، الطريق تمهيد يف اشرتكوا الذين مرص نوابغ أحد الفتوح: أبو باشا عيل 1

خسارة موته فُعدَّ ١٩١٣م، سنة تويف وقد واألمل، الفخر موضع فكان املعارف، وزارة وكالة له وأُسنَدت
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الشوقيات

أح��م��ل4 ل��م م��ا ع��ل��يَّ ِح» ال��ف��ت��و «أب��ي ب األس��ى ح��َم��َل
يَ��ذه��ِل األِح��بَّ��ِة ف��ْق��َد يَ��ذُق وم��ن ذه��ل��ُت ح��ت��ى
ال��ُم��ن��َزل ال��ق��ض��اءِ ع��ل��ى ءِ» «ال��ق��ض��ا ُرك��ِن ف��ي ف��ع��ت��ب��ُت
ال��ُم��س��ت��ق��بَ��ل وذل��ك ِب ال��ش��ب��ا ذاك ع��ل��ى َل��َه��ف��ي
وال��َم��وئ��ل5 رك��ِن��ه��ا م��ن خ��ل��ْت إذ ال��م��ع��ارِف وع��ل��ى
وال��ج��دول ��ب��ا ال��صَّ ب��ي��َن ك��ال��رُّب��ا ش��م��ائ��َل وع��ل��ى
ال��ُم��رَس��ل «ي��س��وَع» ع��ن ثَ��ُر يُ��ؤ ك��ان وج��ٍه وح��ي��اءِ
وال��ج��ن��دل6 ال��ك��رى م��ن ـ��ِح ال��ص��ف��ي��ـ ت��ح��َت راويً��ا ي��ا
ُم��س��ربَ��ل غ��ي��َر ب��ات رِة ال��وزا ُح��َل��َل وُم��س��ربَ��ًال
األط��َول ال��ِب��ن��اءِ ب��ع��َد ال��ث��رى ُح��َف��َر ��ًدا وُم��وسَّ
ال��ُم��ت��م��ثَّ��ل ال��غ��اب��ِر ِب ال��ش��ب��ا إِل��ى ال��ت��ف��تُّ إن��ي
وال��ُم��ت��خ��يَّ��ل ف��ي��ه ـ��ِق ��ـ ال��م��ح��قَّ ب��ي��ن م��ا ووق��ف��ُت
تَ��ع��َج��ِل ل��م وَل��ي��تَ��ه��ا ـ��َن ع��ِج��ل��ـ أي��اًم��ا ف��رأي��ُت
ال��َم��ن��َه��ل ِع��ذاَب ل��ن��ا ِد ال��ِم��ه��ا ُم��وطَّ��أَة ك��ان��ت
يُ��ت��أوَّل ل��م ال��ُح��ل��َم أنَّ ب��يْ��َد ك��ُح��ل��ٍم ذه��بَ��ت
ال��ُم��ت��ه��دِّل7 ال��وارِف ِب ال��ش��ب��ا ظ��لِّ ف��ي ن��ح��ن إذ
ب��م��ن��زل ُم��ت��ق��اب��الِن ال��ن��وى داِر ف��ي ج��اراِن
ُم��ونْ��ِب��ل��ي8 خ��م��ائ��ِل ع��ل��ى ِن ض��اح��ك��ا وأيْ��ُك��ك أيْ��ِك��ي
��ل وُم��ح��صِّ ط��ال��ٍب ـ��ض��ِل ب��أَف��ـ ي��ج��َم��ُع��ن��ي وال��درُس

الحزن. األىس: 4
الشدة. يف إليه يُلجأ الذي امللجأ املوئل: 5

هذا ينام كيف — الحياة يف ه املرفَّ وهو — بالفقيد يستعرب القرب. حجارة والجندل»: «الصفيح ب يريد 6

االستعبار. بأسلوب ع التفجُّ سياق يف حذق وهذا الثقيلة، الصماء الحجارة تحت العميق النوم
تدلَّت. إذا الشجر، أغصان تهدَّلت قولهم من املتهدِّل: 7

يطلبان كانا وصديقني، زميَلني الشعراء وأمري هو كان الفقيد أن إىل قبله والذي البيت هذا يف يشري 8

الخمائل: الطائر. عشُّ األصل: يف األيك الشهرية. فرنسا مدن إحدى وهي «مونبليه»، جامعة يف العلم
والبساتني. كالحدائق الكريمة النباتات
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الفتوح أبو باشا عيل

يُ��ب��ذَل ل��م م��ا ال��ع��ل��ِم ـ��ِل س��ب��ي��ـ ف��ي تَ��ب��ذُل أي��اَم
ب��َم��ع��ِزل ال��ش��ب��اِب ع��ن ـ��َت ك��ن��ـ ف��ك��ي��ف ال��ش��ب��اِب َغ��ضَّ
تَ��ح��ِف��ل ل��م ��ب��ا ال��صِّ داع��ي ال��ه��وى إل��ى دع��اَك وإذا
يُ��ف��َع��ل ل��م م��ا ف��ع��ل��َت ِة ال��ح��ي��ا ع��ل��ى اطَّ��ل��ع��َت ول��و
ول��ي ال��دن��ي��ا ل��َك خ��بَ��أْت م��ا ال��ل��ُه إال ي��دِر ل��م
وُم��ق��َف��ل ال��ُغ��ي��وِب ب��ي��َن ل��ُم��ف��تَّ��ٍح ب��ن��ا ت��ج��ري
يَ��ت��ب��دَّل ل��م ال��ع��ه��ُد َك وذا ْل��ن��ا ت��ب��دَّ ح��ت��ى
��ل ال��ُم��ت��ف��ضِّ ال��ُم��ح��ِس��ِن ِب ال��ش��ب��ا أي��اُم ه��ات��ي��ك
ُم��ظ��لَّ��ل غ��ي��َر ع��اش ـ��ب��ِة ال��ش��ب��ي��ـ ظ��لُّ ف��ات��ه َم��ن
يَ��رح��ل ل��م وف��ض��لُ��ه َر ال��دي��ا أْخ��َل��ى راح��ًال ي��ا
��ل9 ال��ُم��ت��ح��مِّ ش��ب��اِب��ه ـ��َر إثْ��ـ اآلم��اُل ت��ت��ح��م��ُل
ال��ج��ح��ف��ل10 ِل��واءَ ت��ب��ك��ي ج��ح��ف��ًال ال��ش��ب��ي��ب��ُة م��َش��ِت
ال��ُه��طَّ��ل ال��دم��وِع ف��وَق ج��رى ه��ل س��ري��َرك ف��ان��ظ��ر
ال��َم��ع��ق��ل واه��ي ال��رك��ِن ـ��ِف ض��ع��ي��ـ وط��ٍن ف��ي ال��ل��َه
ال��ُم��ث��ِك��ل ح��زُن ِل��نَ��واك ُح��زنُ��ُه وراءَك وأٍب
«ع��ل��ي» ل��ه ي��ردُّ ل��َم��ن ِت ال��ع��ام��را ��ي��اَع ال��ضِّ يَ��َه��ُب
ال��َخ��ِل��ي ال��ب��ال ذي غ��ي��َر ـ��ِة ال��ب��ِريَّ��ـ م��ن ال��غ��ن��يُّ ل��ي��س
ي��ن��س��ل��ي11 ال ��ه��ا ه��مُّ ئ��ِل ال��ع��ق��ا ب��ي��ن ون��ج��ي��ب��ٍة
ال��ُم��ش��ِب��ل12 ال��ج��ريءِ ع��ل��ى ُن ال��َم��ن��و َم��ن��ازَل��ه��ا دخ��ل��ْت
ُم��دلَّ��ل ف��ؤاَد ورَم��ت ��ٍم ُم��ن��عَّ َج��ن��اَح ك��َس��َرت
��ل وُم��رمَّ وُم��ت��يَّ��ٍم ش��ٍج م��ن آَل��َك ف��ك��أنَّ
ت��ن��ج��ل��ي»13 ال ُك��رب��ٍة ف��ي «ِب��َك��رب��ال «ال��ح��س��ي��ِن» آُل

الراحل. أي املتحمل: الشباب 9
الجيش. الجحفل: 10

قلبها. من مكانه يبارح وال يميض ال أي ينسيل: ال 11

السباع. أوالد وهي األشبال، يلد الذي هو املشبل: 12
عنه. هللا ريض الحسني سيدنا فيه ُقتل الذي املوضع اسم كربالء: 13
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الشوقيات

ل��ل��ُم��ع��ِض��ل14 وب��ذل��تَ��ه ال��ق��ن��ا ع��ل��ى ال��ش��ب��اَب خ��ل��َع
َم��ق��ت��ل ف��ي ِع��لَّ��ٍة م��ن ق��ات��ًال أرح��ُم وال��س��ي��ُف
األف��ض��ل ال��ج��واِر إل��ى ـ��ُن ال��ح��س��ي��ـ ذه��َب ك��م��ا ف��اذه��ب
ال��ع��ل��ي ال��ل��ِه ب��ِج��نَّ��ِة ِب ال��ش��ب��ا زي��ُن ف��ك��الك��م��ا

املوت أن يرى كأنه أوانه، قبل كليهما وموت كليهما من الشباب بذل بجامع بالحسني، الفقيد يشبِّه 14

الحسني تمثَّل فقد املكتوب؛ باألجل االعتقاد ينايف ال وهذا ثوبها، وخلع الحياة بذل بمثابة الشباب سن يف
بعضهم: بقول القتل من مفرَّ ال أن رأى عندما نفسه

لنام ليًال القطا ترك فلو
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زيدان1 جورجي

ال��ب��ال��ي2 رْس��ُم��ه��ا أم ُدوالتُ��ه وت��ل��ك أط��الِل أدراُس أم ال��ش��رِق م��م��ال��ُك
ح��اِل إل��ى ح��اٍل م��ن ب��ال��ن��اس وال��ده��ُر م��آث��ِره��ا ف��ي إال ال��دُه��ر أص��ابَ��ه��ا
ال��خ��ال��ي ص��ف��ِوه ع��ن ِم��ح��ن��ٍة ذي ح��دي��َث م��ح��اس��ن��ه��ا م��ن ن��ت��غ��نَّ��ى م��ا وص��ار
ِرئ��ب��اِل3 غ��ي��ِر م��ن غ��اب��ٌة ك��أن��ه��ا ج��ان��بُ��ه��ا ه��اَن أرًض��ا ال��ح��قُّ ج��ف��ا إذا
َق��تَّ��ال ال��ذُّلِّ ع��وادي م��ن ِل��ف��ات��ٍك أْس��َل��َم��ه��ا ال��ج��ه��ُل ف��ي��ه��ا ت��ح��كَّ��م وإن
��ال��ي ال��سَّ ال��ي��ائ��س ُج��م��وَد ال��ل��ي��ال��ي م��ن ب��ه ل��ع��لَّ ُه��زُّوه ال��ش��رِق ن��واب��َغ
إع��ض��ال ب��ع��َد ي��ن��ه��ْض ال��ع��ل��ِم ح��ق��ي��ق��ِة وم��ن ال��ب��ي��اِن روِح م��ن ف��ي��ه ت��ن��ف��خ��وا إن
وإدالل ُم��ب��اه��اٍة م��ح��لَّ وال ب��ي��ن��ك��ُم ال��ش��رِّ ب��اَب ال��دي��َن ت��ج��ع��ل��وا ال
ت��ال��ي ت��اب��ٌع ألب��ي��ِه ام��رٍئ ك��لُّ ق��ب��َل��ك��ُم ال��ن��اِس ت��راُث إال ال��دي��ُن م��ا

الصحفية النهضة مؤسيس أحد هو الغرَّاء، الهالل دار ُمنشئ زيدان، جورجي املرحوم الكبري األستاذ 1
تويف وقد بآرائهم، ويُحتج مؤلفاتهم إىل يُرجع الذين واألدب، العلم رجال أساطني وأحد العربية، البالد يف
سجل طليعة يف اسمه لتسجيل يكفي ما واألدبي العلمي الرتاث من خلفه ترك أن بعد ١٩١٤م، سنة

امُلصِلحني.
من شخص ما وهو طلل، جمع واألطالل: الخلق. الثوب أو الخفي الطريق وهو درس، جمع األدراس: 2
فهو األيام، هذه يف الرشق ممالك إليه صارت ما عىل ع بالتفجُّ مآلن الشعري املطلع وهذا الديار. آثار

وذهبت؟ موجودة كانت عظيمة ممالك من ورسوم آثار هي أم ا، حقٍّ ممالك أهذه مستنكًرا: يسأل
أسد. رئبال: 3



الشوقيات

ال��غ��ال��ي ع��ل��ى ت��خ��ف��ى ق��د ال��رُّش��ِد م��ن��اه��ُج َم��ش��ورت��ه ف��ي أم��ي��نً��ا ال��ُغ��ل��وُّ ل��ي��س
وُم��خ��ت��اِل ب��اٍغ ع��ن ال��ح��قَّ أب��َع��َد م��ا َص��ل��ًف��ا وال بَ��غ��يً��ا ��ك��م ح��قَّ ت��ط��ل��ب��وا ال
ب��إه��م��ال ض��اع��ت َم��ص��ل��ح��ٍة ف��ُربَّ ج��ان��بُ��ُه ب��اإله��م��اِل يَ��ض��ي��َع��نَّ وال
أج��ي��ال بُ��ن��ي��اَن ه��َدَم��ت ون��وم��ٍة ش��رٍف ذُرا ج��ي��ًال دف��َع��ت ��ٍة ِه��مَّ ك��م
ال��ح��ال��ي ال��دول��ِة ص��دُر ال��م��م��ال��ِك رك��ُن َم��ف��اخ��ره ف��ي أو ف��ض��ل��ه ف��ي وال��ع��ل��ُم
ب��أغ��الل ت��م��ش��ي أن ال��ل��ُه ل��ه��ا أب��ى ب��ه ال��ع��اَل��ِم��ي��ن ف��ي ��ٌة أُمَّ م��َش��ت إذا
وإج��الل ُح��بٍّ م��ن ال��ن��ف��ُس ت��ق��دُر م��ا ب��ه ال��ع��ارف��ي��ن ع��ن��َد ل��ل��ع��ل��ِم ي��ِق��لُّ
ألْآِل ك��فِّ ف��ي ُم��م��ِع��ٍن ك��ن��اق��ٍد ج��واه��ره واط��ل��ْب أه��ل��ه ع��ل��ى ف��ِق��ْف
��ال دجَّ ِط��بُّ ف��ي��ه��ا ي��ف��ع��ُل ل��ي��س م��ا ف��اس��ُدُه األرواح ف��ي ي��ف��ع��ل ف��ال��ع��ل��م
��ال ُج��هَّ ب��ي��َن ع��ل��ي��ٍم ِش��ب��َه رأي��َت ب��ه وق��ف��َت ل��و درٍس ص��اح��ِب وُربَّ
وأط��ف��ال وُش��بَّ��اٍن ُك��ه��وٍل إل��ى ح��ك��م��تُ��ُه األم��ص��ار ف��ي ال��ش��م��َس وت��س��ب��ُق
ال��ق��ال��ي ال��ح��اس��ِد ُم��ق��ي��ُل ال��ص��دي��ِق ِرض��ا ل��ي ك��ع��ه��ِدك ال��دن��ي��ا م��ع إن��ي «زي��داُن»
وأم��ث��ال��ي ف��ي��ه��ا ِح��َك��م��ي َم��ف��اخ��ري وائ��ل��ٌة ال��ع��ص��ِر دوَن ��ع��ِر ال��شِّ دول��ُة ل��ي
ب��أذي��ال��ي أع��ثُ��ْر أو ال��ذَّي��َل ��ُر أُش��مِّ ق��دٌم ب��ي ل��ل��ش��ر أو ل��ل��خ��ي��ِر ت��م��ِش إن
أف��ض��ال��ي ال��ل��ِه ف��ض��ِل ج��ن��ِب ف��ي ج��ح��دُت ي��ٌد ع��ل��ي��ه ل��ي أن��ث��ى اب��َن َل��ِق��ي��ُت وإن
أم��ث��ال��ي ع��ن��د ت��زك��و ال��ص��ن��ائ��َع إن ع��ل��ن��ي وف��ي ِس��رِّي ف��ي ��ن��َع ال��صُّ وأش��ك��ُر
ب��أق��ف��ال ص��ن��ادي��ٌق ال��غ��ي��وَب إن ب��ه ال��ع��ل��ي��ِم ل��ل��ِه ال��غ��ي��َب وأت��رُك
إق��الل��ي4 األس��م��اع ع��ل��ى وك��األَذاِن وَم��وق��ُع��ُه إك��ث��اري ال��دَّي��ِر «أُْرُغ��ِن» ک
ل��ي يُ��رث��ى األح��ب��اِب ُف��رق��ِة م��ن وُرْح��ُت ب��ه��م ُف��ِج��ع��ُت أح��ب��ابً��ا ق��ب��َل��ك رثَ��ي��ُت
وتَ��رح��ال ِح��لٍّ ف��ي ل��ل��م��رءِ ك��ال��م��وِت ُم��ؤت��َم��ٍن غ��ي��َر رف��ي��ًق��ا ع��ِل��م��ُت وم��ا
ال��ب��اِل راح��ِة أق��ص��ى ال��م��وت ف��ي أل��ي��س ُخ��لُ��ٍق ب��ال دن��ي��ا م��ن ب��اَل��ك أرْح��َت
ُم��ن��ه��ال األي��ام م��ع ال��تُّ��راِب م��ن َخ��ِش��ٍن ف��ي ال��ده��ِر ع��وادي ع��ل��ي��ك ط��ال��ت
ِغ��رب��ال ع��ن��َد ُرف��اتً��ا ت��َرْك��ن��ا إال أٍخ ب��ع��َد ال��ع��ي��ش ف��ي ب��أٍخ ن��أِت��ه ل��م
وال��م��ال وال��ج��اِه ال��نُّ��ه��ى زك��اُة إِال ح��ائ��رٌة وْه��ي ف��ي��ه ال��ن��ف��َس ي��ن��ف��ُع ال
ب��م��ث��ق��ال ِم��ث��ق��اٌل وال��ش��رُّ ال��خ��ي��ُر غ��ًدا تَ��ِج��ْده خ��ي��ٍر م��ن ال��ي��وَم ت��ص��ن��ِع م��ا

معروفة. موسيقية آلة األرغن: 4
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زيدان جورجي

إك��م��ال ب��ع��َد ن��ق��ًص��ا ال��ده��َر رأى ف��ال ل��ن��ا «ال��ه��الَل» ذيَّ��اك ال��ل��ُه أك��م��ل ق��د
ال��ت��ال��ي ع��ل��ى األُول��ى ��ُح��ِف ال��صُّ ك��رام��ُة ل��ه ال��ق��ارئ��ي��ن ن��ف��وِس ف��ي ي��َزل وال
وأح��وال أي��اٍم وق��ائ��ِع وم��ن أدٍب وم��ن ع��ل��ٍم م��ن ال��روائ��ُع ف��ي��ه
ِم��ن��وال خ��ي��ُر ال��م��ع��ال��ي ل��ب��اغ��ي ُه��َم��ا ُخ��لُ��ٌق زانَ��ه��ا ن��ف��ٍس ��ُة ِه��مَّ وف��ي��ه
وأع��م��ال ب��آم��اٍل ال��ح��ي��اة أن ب��ه ال��رج��ال ف��ي نَ��ئ��وٍم ك��ل ع��لَّ��م��َت
ب��ت��م��ث��ال أي��اٍم ك��لُّ رتَ��ه ص��وَّ ُم��ن��ص��ِرًم��ا اإلس��الم ُدَوِل م��ن ك��ان م��ا
وإق��ب��ال إدب��اٍر ب��ي��َن م��ا وال��م��ل��َك َض��َع��ٍة وف��ي ع��زٍّ ف��ي ال��ق��وَم ب��ه ن��رى
ال��ق��ال أح��س��ِن ف��ي تُ��ب��ِرُزه ك��ال��ع��ل��ِم ف��اك��ه��ًة األل��ب��اِب ع��ل��ى ع��َرض��َت وم��ا
ال��ع��ال��ي أس��ل��وب��ه��ا ف��ي ال��م��وِت رواي��َة ف��َض��ْع ال��ح��ي��اِة «رواي��اِت» خ��ي��َر وض��ع��َت
ال��خ��ال��ي ب��ال��ه��ي��ك��ل ال��ِب��ل��ى وي��س��ت��ب��دُّ َه��ي��ك��َل��ه��ا ال��روُح ت��ج��ف��و ك��ي��ف ل��ن��ا وِص��ْف
ال��ج��ال��ي5 أوط��ان��ه إل��ى يَ��ِح��نُّ ك��م��ا ُف��رق��ِت��ِه ب��ع��َد إل��ي��ه تَ��ِح��نُّ وه��ل
ب��زل��زال َم��رم��يٌّ لُ��ب��ن��اَن ك��أن اض��ط��ربَ��ت م��ن��ع��اِت��َك م��ن لُ��ب��ن��اَن ِه��ض��اُب
ال��غ��ال��ي ال��ن��اف��ِع ذه��اَب ت��ب��ك��ي ك��األُمِّ ع��اِل��ِم��ه��ا ف��ْق��َد ت��ب��ك��ي األرُض ك��ذل��ك

املهاجر. أو النازح الجايل: 5
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والغربة1 العلم شهداء

ال��ع��ال��ي ال��َم��ث��ِل م��ن أب��ق��ى م��ا ول��ل��م��ج��ِد ال��غ��ال��ي ال��دُم ذاَك ال��ل��ِه س��ب��ي��ِل ف��ي أال
ألج��ي��اِل وُدن��ي��ا ألق��واٍم ح��ي��اٌة ورائ��ه��ا م��ن ��ٌة ِه��مَّ ال��م��ن��اي��ا وب��ع��ُض
وآم��ال ش��ب��اٍب م��ن ��ى ال��ُم��ص��فَّ ك��ري��ِم دٍم ع��ل��ى ب��ال��دم��وع ُج��ودا أَع��ي��ن��يَّ
ق��تَّ��ال ال��ده��ِر ُغ��رب��ِة م��ن ح��ادٍث إل��ى ال��نَّ��وى ُغ��رب��ِة م��ن األح��داُث ب��ه ت��ن��اه��ت
َس��ل��س��اِل2 ال��م��الئ��ِك ِغ��س��ِل م��ن ب��أب��ي��َض ُم��ش��ع��َش��ًع��ا ُك��َم��ي��تً��ا أرج��وان��يٍّ��ا ج��رى
وأط��الل ع��ي��وٍن م��ن رف��ي��ًف��ا ف��ع��ادت ش��ه��ي��ُدُه ال��ح��دي��ِد ب��ُق��ض��ب��اِن والذَ
ال��ت��ال��ي ال��ع��اَل��ِم وف��ي ال��خ��ال��ي ال��ُع��ُص��ِر وف��ي وه��ام��ًدا ال��ح��ي��اِة ف��ي ع��ل��ي��ه س��الٌم
وأوص��ال3 ال��ت��راب ف��ي ه��اٍم ري��اح��ي��َن واس��ق��ي��ا ال��غ��رِب ُرب��ا ف��ي ُق��وم��ا خ��ل��ي��ل��يَّ

فاصطدم أوروبا، جامعات يف العلم ي لتلقِّ سافروا مرص شباب من طائفة هم والغربة: العلم شهداء 1

جثثهم فاستُقبلت مرص، إىل بهم وجيء طالبًا عرش أحد فُقتل إيطاليا؛ أرض من يُقلُّهم الذي القطار
حدوثه املصاب هذا يف الهول يزيد كان ومما البالد، طوائف جميع جنازتهم يف فاشرتكت رهيبًا، استقباًال

١٩٢٠م. سنة يف بثورتها مشتعلة والبالد
حمرة والُكَميت: حمرته. لشدة الدم به يشبه أحمر صبغ وهو األرجوان، إىل منسوب األرجواني: 2
هؤالء دم يصف به. يُغسل ما الغني): (بكرس والغسل باملاء. املمزوج املشعشع: ومعنى السواد. يخالطها
غسل من أصابه الذي السلسال املاء كأنه أبيض، بلون ممزوًجا بسواد مشوبًا أحمر يجري بأنه الشهداء

املالئكة.
األعضاء. األوصال: 3
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وتَ��رح��ال ال��ب��الد ف��ي ِح��لٍّ ب��ي��َن ذَوت ��ب��ا ال��صِّ م��ن ال��راوي��اِت ال��ن��اع��م��اِت م��ن
ِم��ث��ك��ال «ال��ك��ن��ان��ِة» ب وأُمٍّ َه��ل��وٍع أٍب ع��ل��ى ف��م��ال ال��ن��اع��ي ل��ن��ا ن��ع��اه��ا
ِم��رق��ال4 وال��ب��ح��ِر ال��ب��رِّ ف��ي ب��ُم��ض��ط��ِرٍب ُس��َل��ي��ُك��ُه ي��ع��دو ال��ش��رِق ن��ح��َو ال��غ��رَب ط��وى
ق��وَّال غ��ي��َر ��ج��ى ال��شَّ ال��ق��ل��ِب ع��ل��ى ويُ��ل��ِق��ي ه��ام��ٍس غ��ي��َر األس��ى ال��ن��ف��ِس إل��ى يُ��ِس��رُّ
أش��ب��ال وم��أت��ُم أق��م��اٍر َم��ن��اح��ُة وأرُض��ُه ب��ال��ش��اط��ئَ��ي��ن ال��ِح��م��ى س��م��اءُ
وأث��ق��ال ح��دي��ٍد م��ن ول��ك��ن ِب��س��اًط��ا أع��اده��ا ق��د ال��ذي م��ا ت��دري ال��ري��ُح تُ��رى
أه��وال ُركَّ��اَب األخ��ط��اِر ع��ل��ى ُغ��داًة غ��اب��ٍة أش��ب��اَل ال��ِف��ت��ي��اِن م��ن يُ��ِق��لُّ
ذيَّ��ال5 ال��م��ق��ادي��ِر ُده��ِم م��ن ب��آَخ��َر ف��ان��ث��ن��ى «أوِدي��َن» دوَن ال��ع��وادي ث��نَ��ت��ُه
ُم��ن��ج��ال6 ال��ن��ق��ِع م��ن داٍج ف��ي َك��ِم��يَّ��اِن ال��ت��ق��ى ك��م��ا ال��دَُّخ��اِن ت��ح��َت اع��تَ��ن��ق��ا ق��د
ِم��ن��ه��ال ال��زه��ِر م��ن غ��ضٍّ ن��اع��ٍم ع��ل��ى وب��أَس��ُه ال��ح��دي��َد ي��رم��ي م��ن ف��س��ب��ح��اَن
آج��ال7 ثَ��ِن��يَّ��اِت م��ن ال��م��ن��اي��ا ُط��ل��وَع ط��ال��ًع��ا ب��ال��ف��ج��ِر ال��س��اري��َن ي��أخ��ذُ وم��ن
��ال ُق��فَّ غ��ي��َر يَ��ن��ُوونَ��ه َس��ف��ٍر إل��ى ��ًة ِه��مَّ ل��ل��ن��اس األس��ف��اَر يَ��ج��ع��ُل وَم��ن
ألْآِل8 ِح��راس��ِة ف��ي ي��ت��ي��ًم��ا أق��ام ُرف��اتَ��ه��م ت��رك��ت��م ل��و ن��اِق��ِل��ي��ه��م ف��ي��ا
نُ��زَّال9 ال��ح��قِّ ع��ل��ى أم��ص��اٍر ل��نُ��زَّاِع َم��ض��ج��ٌع و«ك��اف��وَر» «َغ��ري��ب��اْل��دي» وب��ي��َن
وأم��ث��ال ع��ل��ي��ه��م أت��راٍب ��ُة وض��جَّ وال��ِح��م��ى األه��ِل َرنَّ��ُة ع��َط��َف��ت��ك��م ف��ه��ل
ال��غ��ال��ي تُ��ْرِب��ه��ا م��ن ب��ال��ب��ع��ِث ظ��ِف��ُروا ل��ق��د ب��أرض��ه��ا ي��م��وت��وا أن م��ص��ًرا ف��اَت ل��ئ��ن
ب��أش��غ��ال10 ال��م��ح��ب��َس��ي��ِن َرْه��ُن اع��ت��لَّ إذا ق��ي��ام��ٌة ه��واه��ا ع��ن ش��َغ��ل��تْ��ه��م وم��ا
ال��ب��ال ك��اِس��َف ُم��ظ��ل��ًم��ا س��ن��اه��ا ��ى تَ��ل��قَّ ل��م��ش��رٍق ال��ش��م��وَس ال��غ��رِب م��ن ح��َم��ل��تُ��م

به. الناعي تشبيه أراد الرسعة؛ يف املثل به ويُرضب الجري، بقوة اشتهر العرب من رجل سليك: 4

رسيع. مرقال:
ذنَبه. الَفرس ومن آخره، يشء كل من والذيل الذيل، طويل ذيَّال: األسود. وهو أدهم، جمع ُدهم: 5

الغبار. النقع: سالحه. يف املتغطي أي ي؛ املتكمِّ الشجاع وهو ، َكِميٍّ مثنى َكِميَّان: 6

الجبال. قمم الثنيات: 7
وصانعها. وصائدها الآللئ بائع والألْآل: اللؤلؤ. باليتيم: يريد 8

إيطاليا. يف االستقاللية الحركة أبطال من بَطالن وكافور: غريبالدي 9

العمى هما واملحبسان املعرِّي، العالء أبي عىل يُطلق كان التعبري هذا أُطلق ما أول املحبسني: رهن 10

البيت. ولزومه

682
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ب��آص��ال ُض��ح��اه��ا تُ��وَص��ْل ول��م َم��داه��ا ت��نَ��ْل ول��م ِص��ب��اه��ا تَ��ب��ل��ْغ ل��م ع��واث��َر
ال��ت��ال��ي11 ع��ل��ى ال��ُم��ص��لِّ��ي ي��ع��ُل ل��م َم��ص��اح��ُف ك��أن��ه��م ف��نَ��ع��ًش��ا ن��ع��ًش��ا ب��ه��م يُ��ط��اُف
إْس��رال12 َم��ن��اك��ِب ف��ي م��وس��ى ك��ت��اب��وِت زك��يَّ��ًة تَ��ت��رى األع��ن��اِق ف��ي ت��واب��ي��ُت
ت��م��ث��ال ال��ن��ي��ِل راي��ِة م��ن ه��الل��ي��ٍة َش��ف��ق��يَّ��ٍة ُح��لَّ��ٍة ف��ي ��ف��ًة ُم��ل��فَّ
وإج��الل ُخ��ش��وٍع ف��ي إال تُ��ل��َق ف��ل��م وْف��َده��ا وال��م��وِت ال��ع��ل��ِم ج��الُل أَظ��لَّ
ِم��ح��الل ال��ح��قِّ ِج��ي��رِة م��ن َم��ن��زٍل إل��ى وب��اط��ٍل ُغ��روٍر م��ن داًرا تُ��ف��اِرُق
ُم��خ��ت��ال13 أع��ط��اَف «ُح��ل��واُن» ب��ه��ا وه��زَّت ِح��ل��ي��ًة ال��ب��ح��ر ع��ل��ى رفَّ��ت َح��ْل��ب��ًة ف��ي��ا
ال��ح��ال��ي ب��ال��َم��وك��ِب ال��ثَّ��غ��ِر اب��ت��س��اِم وب��ي��َن ��ح��ى ب��ال��ضُّ ال��ع��واص��ِم إي��م��اٍض ب��ي��َن ج��َرت
وال��ن��ال14 ال��طَّ��وِل ذي إس��م��اع��ي��َل ع��ه��ِد ع��ل��ى ِم��ث��لُ��ه��ا يُ��َر ل��م ��ب��ِق ال��سَّ ب��اغ��ي ك��ث��ي��رَة
ب��ال ع��ل��ى يَ��ُك��نَّ ل��م ال��م��ن��اي��ا وت��ل��ك ي��َق��ع ل��م ال��وه��م ف��ي ال��َخ��ط��ُب ه��ذا ال��ل��ُه ل��ِك
وال��خ��ال ال��ح��داث��ِة أذي��اَل ج��رَّ وإن واب��نُ��ُه ال��م��وِت أخ��و نَ��ف��ٍس ذي ك��لُّ بَ��ل��ى
ال��س��ال��ي ِع��ي��ش��َة َع��ي��ُش��ه ع��ج��ي��ٌب ول��ك��ن ��ب��ا ال��صِّ أخ��و ي��م��وَت أن ع��ج��ي��بً��ا ول��ي��س
ُم��غ��ت��ال ال��ده��ِر ح��ادِث م��ن ب��ُم��ع��ت��ِرٍض ره��ي��ن��ٌة َم��ش��ي��ٍب أو ش��ب��اٍب وك��لُّ
ج��وَّال أق��دِر م��تْ��َن ت��رَك��ْب ال��م��ج��ِد إل��ى ��ب��ا ال��صِّ ف��ارَك��ِب ال��ُع��ال خ��ي��ِل م��ن ��ي��ُب ال��شَّ وم��ا
وال��م��ال ب��ال��ن��ف��س ال��ب��خ��َل َس��نَّ ��ي��ُب ال��شَّ إذا ل��ل��ف��ت��ى وال��ج��وَد ال��ب��أَس ال��ش��ب��اُب يَ��ُس��نُّ
ب��إج��م��ال إال األق��داَر ت��ذُك��روا وال ع��زاءَك��م ال��ك��ري��ِم ال��ن��ي��ِل َ ن��َش��أ وي��ا
ُم��ح��ت��ال15 ت��ل��طُّ��ُف أو ق��اٍل ��ُف ت��أفُّ ُه ي��ُردُّ ال ال��ذي ال��ح��قُّ ه��و ف��ه��ذا
ب��خ��ذَّال16 خ��ان��ت األع��الُم إذا ول��ي��س ت��ح��تَ��ُه ف��ال��ف��وُز ال��ع��ل��م ل��واءَ ع��ل��ي��ك��م
آِل17 وال َم��ل��وٍل ال َم��س��اٍع َوص��وِل ب��آَخ��ٍر ف��اخ��ل��ف��وه ص��فٌّ م��اَل إذا

له. تاليًا يجيء الذي هو التايل: السبق. يف الخيل أول يجيء الذي هو املصيل: 11
فرعون آل فالتقطه البحر، يف وأُلقي — السالم عليه — موىس سيدنا فيه ُوضع الذي هو موىس: تابوت 12

إرسائيل. أي إرسال: َكِرب. حتى تربيته عىل وقاموا
مرص. إىل عودتهم يف الشهداء رفات أقلَّت التي الباخرة اسم حلوان: للسباق. تُجمع التي الخيل الحلبة: 13
باشا. إسماعيل عهد يف حلوان مدينة يف يقام كان الذي باق السِّ إىل إشارة البيت هذا ويف العطاء. النال: 14

مبغض. قاٍل: 15

التزموا. أو الزموا أي العلم: لواء عليكم 16

جهًدا. يألو ال هو قولهم: من آٍل: 17
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��ال ُج��هَّ أن��ص��اَف األم��ر ي��ج��َم��ع��ون وال ع��ن��َده��م ِع��ل��َم ال ال��ِف��ت��ي��اُن ي��ص��لُ��ُح وال
ال��ب��ال��ي18 ك��ال��ح��َش��ِف ال��ك��ي��ل ُج��زاَف ب��ي��انً��ا ت��زوَّدوا م��ا إذا زاٌد ل��ه��م ول��ي��س
ال��ح��ال ُم��ع��ِض��ِل أو األم��ِر ل��ج��ل��ي��ِل ف��َم��ن ح��ادٍث وْق��ِع ف��ي ال��ِف��ت��ي��اُن ج��ِزَع إذا
اآلل19 ُم��َه��ُج أو ال��ح��واريِّ��ي��ن نُ��ف��وُس تُ��ع��اِن��ِه ل��م ال��ِف��دى ف��ي َم��ع��اٍن ول��وال
أب��ط��ال ب��أي��اِم أب��ط��اٍل ت��رنُّ��َم ب��ي��نَ��ك��م ال��َم��ص��ارِع ب��ه��اِت��ي��َك ف��َع��نُّ��وا
ال��خ��ال��ي20 األب��ِد ف��ي ��ب��ِع ال��سَّ ال��ض��رب��اِت ع��ل��ى ت��ك��بَّ��روا ال��ذي��ن ال��ق��وِم بَ��ِن��ي أل��س��تُ��م
خ��ال أو ال��ق��ب��ائ��ل ف��ي ل��ع��مٍّ رَج��ع��تُ��م وُربَّ��م��ا ا َج��دٍّ ِف��رع��وَن إل��ى ُرِددتُ��م

اليابس. التمر البايل: الحشف 18
عليهما. هللا صلوات محمد أصحاب واآلل: عيىس. أصحاب الحواريون: 19

القديم الزمن باألبد: ويريد املرصيني. قدماء بها هللا امتحن سماوية نوازل إىل يشري السبع: الرضبات 20
املديد.
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بك1 زغلول سعيد

وآِل��ْه ال��ن��ب��يِّ ف��ي ال��م��وِت ُس��نَّ��ُة ع��زاءٍ م��ن ح��ْس��بُ��ك��م «زغ��ل��وَل» آل
وَج��م��اِل��ْه ص��ب��ِرك��م دوَن أن��ه��ا إال راَع م��ا ال��خ��ط��وِب ِخ��الِل ف��ي
أح��م��ال��ه2 أب��و ش��ي��ُخ��ك��م ب��ل��ٌد «س��ع��ي��ٍد» ف��ي ع��ن��ك��ُم ال��رُّْزءَ ح��َم��َل
ِخ��الل��ه م��ن ب��َك��ي��تُ��ُم م��ا وب��ك��ى ده��اك��م م��ا ف��ق��ِده م��ن ده��اُه ق��د
آم��ال��ه وم��ن ذُخ��ِره م��ن ك��ان وُم��ن��اك��م ذُْخ��َرك��م ك��ان ف��ك��م��ا
اع��ت��ق��ال��ه ف��ي ت��م��دُّه ل��ل��م��ن��اي��ا ي��ِك��ْل��ُه ل��م أْس��َرك��م ف��كَّ م��ن ل��ي��َت
ه��الل��ه م��ن ال��ُع��ال رح��ل��َة وط��َوت رَج��وت��م م��ا رب��ي��ِع��ه م��ن ح��ج��بَ��ت
تُ��ب��اِل��ه ل��م ش��ب��ابَ��ه وت��خ��طَّ��ت ع��ل��ي��ه��ا ف��م��رَّت ص��ح��ًة آن��َس��ت
واك��ت��ه��ال��ه ش��ب��اِب��ه م��ن ال ـ��َم��رءُ ال��ـ ��ى يُ��ت��وفَّ ِك��ت��اِب��ه م��ن إن��م��ا
أش��ب��ال��ه ع��ل��ى أم ال��لَّ��ي��ِث ع��ل��ى َم ح��ا ه��ل ب��ال��غ��اب ال��ِح��م��اُم ت��دري ل��س��َت
وال��ه3 ال��ثُّ��ك��ِل ل��واع��ِج م��ن واِل��ٍه ب��ش��ي��ٍخ وِرف��ًق��ا اتَّ��ِئ��ْد «س��ع��ي��ُد» ي��ا
أش��غ��ال��ه وف��ي ��ه ه��مِّ ف��ي ِزدَت ح��ت��ى ال��ح��قِّ ن��وائ��ُب ك��ف��اه م��ا
ارت��ج��ال��ه وخ��ط��ِف ُف��ج��اءاِت��ه م��ن ال��ق��واف��ي ف��اق��ت��ض��ب��ُت ال��ده��ُر ف��ج��أ

يؤتي يكد لم ولكنه عظيم، طالع عن طالعه وبرشَّ ممتازة، رجولة عن زغلول بك سعيد شباب تفتَّح 1

له. متبنيًا زغلول باشا سعد خاله وكان ١٩٢٢م سنة فقىض املوت، اقتطفه حتى ثمره
مرص. والبلد: باشا. سعد الزعيم هو أحماله: أبو شيخكم 2

الوجد. شدة من كاد أو عقل ذهب الذي الواله: 3
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خ��ي��ال��ه واْل��ِت��ي��اَع ��ع��ِر ال��شِّ ح��س��رَة ق��ي��اًم��ا اس��ت��ط��ع��َت ل��و ف��ش��اِه��ْد ُق��م
أم��ث��ال��ه4 ع��ن ال��ُح��س��ي��ِن» «اب��ُن ع��َج��َز راٍو ال��م��ج��ام��ع ف��ي م��ن��ك ل��ي ك��ان
ألْآِل��ْه5 م��ن ب��ه��نَّ وأْدَرى ِل ال��ق��و لُ��ؤل��ِؤ م��ن ��ح��اِح ل��ل��صِّ ف��ِط��ٌن
اع��ت��دال��ه ف��ي ع��اج��ًزا ك��ان وال ِر ��د ال��صَّ ض��يِّ��َق ُغ��ل��وِّه ف��ي ي��ُك��ن ل��م
يُ��وال��ه ل��م م��ن س��ب��ي��َل ويُ��خ��لِّ��ي يُ��ع��ادي أن ويُ��تَّ��ق��ى يُ��ع��ادى ال
أذي��ال��ه م��ن ث��نَ��ي��ِت م��ا ط��اه��ًرا ن��ق��يٍّ��ا ال��ش��ب��اِب ذم��ِة ف��ي ف��ام��ِض
َم��ج��ال��ه م��ن وال أه��ِل��ه م��ن ل��س��َت َل��لُ��ؤًم��ا وال��ح��ي��اِة ل��ل��ع��ص��ِر إنَّ
ِرج��ال��ه ث��ي��اِب م��ن ال��ل��ؤُم دنَّ��َس زم��اٍن ف��س��اِد م��ن ال��ل��ُه ص��انَ��َك
ل��خ��ال��ه ُزْل��ف��ى رث��اه ول��ك��ن ـ��ِل ال��ف��ض��ـ ع��ل��ى رث��اه م��ا س��ي��ق��ول��ون
اح��ت��الل��ه ع��ي��اءِ م��ن ال��ُق��ْط��َر ش��ف��ى أو ُك��َل��ي��ٍب ب��رأِس أت��ى م��ن أيُّ��ه��م
إج��الل��ه ف��ي ح��ِي��ي��ُت م��ا أن��ن��ي إال خ��اِل��َك وب��ي��ن ب��ي��ن��ي ل��ي��س
وِش��م��ال��ه يَ��م��ي��ِن��ه م��ن ل��ه��ا ـ��ُر ال��خ��ي��ـ ي��ج��رَي أن ل��م��ص��َر أت��م��نَّ��ى
َح��الل��ه أو ان��ت��خ��اِب��ه��م َح��راِم م��ن ل��َص��ي��ٍد ك��ال��رج��اِل أرج��وه ل��س��ُت
وض��الل��ه ب��ُك��ف��ِره يُ��ق��ض��ى ك��ان ل��ش��يء س��ع��ي��ٍد» «أب��ا أرج��و ك��ي��ف
اس��ت��ق��الل��ه ح��ق��ي��ق��ِة ف��ي أْم��َره��م ل��ق��وم��ي ي��ُردَّ ألن أه��ٌل ه��و
��ال��ه ُع��مَّ وم��ن ح��زِب��ه م��ن ك��ن��ُت إال ال��ح��ق أَر ل��م ال��م��رءُ وأن��ا
ت��م��ث��ال��ه6 ع��ن ال��ن��اح��ت��ون ع��ج��َز ث��ن��اءً ف��ي��ه ص��ن��ع��ُت ح��رٍّ ُربَّ

ويحفظه. الشعر يروي الذي وراويته: الشعر وراوي املتنبي. الشاعر الحسني: ابن 4
وبائعه. اللؤلؤ صانع الألْآل: 5

مقام ومزاياهم أشكالهم وتخليد تصويرهم يف فتقوم ثناء، قصائد لألحرار أصنع ما كثريًا إنني يقول: 6
مثالها. يصنعوا أن الناحتني املثَّالني تُعِجز التي التماثيل
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الرافعي1 أمنيبك

ق��ل��ي��ال إال ال��لِّ��داُت وت��ولَّ��ى خ��ل��ي��ال خ��ل��ي��ًال أح��ب��ابُ��ه م��ال
ال��رح��ي��ال2 ي��ح��ثُّ وح��َده وم��ض��ى ال��ل��ي��ال��ي ُغ��ب��اِر م��ن أم��ِس نَ��ص��ل��وا
ِم��ي��ال ت��م��ِض ول��م س��اع��ًة ت��ض��ط��رْب ل��م ك��أن ال��رك��اُب م��ن��ه��م س��ك��نَ��ت
َم��ه��ي��ال3 ورم��ًال دارًس��ا ح��ج��ًرا إال األرِض َم��ن��ازِل م��ن ُج��رِّدوا
ال��م��س��دوال وال��دُّج��ى ال��لَّ��ح��ِد ُخ��ش��ن��َة ف��ك��س��اه��م ال��ِب��ل��ى إِل��ى وت��ع��رَّوا
َغ��س��ي��ال4 ال��ح��ق��وِد م��ن ن��ق��يٍّ��ا ُت ال��م��و ه ردَّ ال��ث��رى م��ن يَ��ب��اٍب ف��ي

لطهارة عاليًا، مثاًال يعدُّ السياسيني الصحفيني يف وكان عظيًما، سياسيٍّا كاتبًا كان الرافعي: بك أمني 1
تضحية، مواقف يعتقده الذي الحق عىل وصالبته برأيه كه تمسُّ يف وله الضمري، ونزاهة الغاية ونبل الذمة
عىل نشأته منذ حياتَه وقف وقد الحياة، مكاره جميع احتمال عىل نفسه وطَّن من إال عليها يصرب ال

١٩٢٦م. سنة يف مات حتى مرص استقالل سبيل يف مجاهًدا وظل املرصية، القضية خدمة
إمكان يف وليس أحداثها، عن عبارة الليايل غبار إذ املوت؛ عن كنائي تعبري الليايل: غبار من نصلوا 2

وحوادثها، الدنيا من وتنصلوا سبقوه نه وِخالَّ أحبابه إن يقول: باملوت. إال األحداث هذه من ل التنصُّ الحي
نصلوا. كما الدنيا بالء من وينصل بهم، ليلحق مرسًعا أثرهم عىل ماٍض هو وها

رءوسهم تحت املوضوع الحجر إال ممتلكاتها من أيديهم يف وليس الدنيا من الناس خروج يصف 3

القصور بناء عىل ويتكالبون الناس، يتقاتل ِلَم ِشعري ليت يقول: فكأنه قبورهم، فوق املهيل والرتاب
تداري تراب من وحفنات واحد حجر إال املمتلكات هذه من يصحبهم ال ماتوا إذا وهم الضياع، ورشاء

رممهم. وتواري جسومهم
من وغسله األكدار، من املوت اه نقَّ موضع باملقابر يه نسمِّ الذي اليباب هذا إن يقول: الخراب. اليباب: 4

بالعمران. اآلهلة املواضع عن لألرواح أْرَوح صار ذلك أجل من فهو األحقاد،



الشوقيات

ث��ق��ي��ال ك��ان ال��ح��ي��اِة ِع��بءَ إن وق��ال��وا ال��ه��م��وَم ع��ن��َده ط��َرح��وا
ال��ت��م��ث��ي��ال ع يُ��ن��وِّ ال َم��ل��ع��ٌب ِج��ئ��ن��ا م��ن��ه ال��ذي ال��ع��اَل��ُم إن��م��ا
وف��ص��وال ه��ي��ك��ًال م��ن��ه بُ��ِن��يَ��ت رك��ٌن ال��رواي��ة ف��ي ال��م��وِت ب��ط��ُل
بَ��ل��ي��ال ب��ال��دم��وع ��ت��ُر ال��سِّ س��ق��ط ف��ي��ه��ا ال��م��وُت غ��دا أو راح ك��لَّ��م��ا
ال��طُّ��ل��وال تَ��م��ح��و ل��ل��زم��اِن ِب��يَ��ٍد تُ��م��ح��ى األِح��بَّ��ِة م��ن ذك��ري��اٌت
ُم��ح��ي��ال ع��ل��ي��ه ال��ِب��ل��ى ي��م��ش��ي س��وف ح��ب��ي��ٍب أو م��ن��زٍل م��ن رس��ٍم ك��لُّ
ج��ل��ي��ال ُرْزءًا ��اك ن��سَّ وُرْزءٍ ـ��ِل ال��ثُّ��ْك��ـ ُق��رح��ِة ِم��ن آس��اَك ثُ��ك��ٍل ُربَّ
وَع��وي��ال َل��وْع��ًة وأرِس��ل��َن ٍت َم��ن��اح��ا ُق��ْم��َن ال��ق��ري��ِض ب��ن��اِت ي��ا
َه��دي��ال5 وأْش��ج��ى األس��ى ف��ي ن��غ��م��ًة أْح��نَ��ى أن��ت��نَّ ال��ه��دي��ِل ب��ن��اِت م��ن
ال��خ��ل��ي��ال ال��خ��ل��ي��ُل ب��ه ي��ب��ك��ي س��وف رف��اق��ي إث��َر تَ��ذِرف��َن دم��ًع��ا إن
وال��ت��رت��ي��ال ال��نُّ��واَح نُ��ِح��سُّ ل��و ع��ل��ي��ن��ا ف��ي��ه يُ��ن��اُح ي��وٍم ُربَّ
غ��ل��ي��ال وأخ��رى ج��ًوى م��ن أس��ُط��ًرا ع��نَّ��ا ب��ال��دم��ِع ُك��ِت��ب��َن ب��َم��راٍث
نَ��ق��وال أن ال��ِب��ل��ى ي��أذُن ال ي��وَم ال��م��ع��ان��ي ف��ي��ه��ا ال��ق��ائ��ل��ون يَ��ِج��ُد
ص��ق��ي��ال6 َع��ض��بً��ا ال��ِغ��راِر خ��اِل��ديَّ س��ي��ًف��ا ال��ح��قِّ ي��ِد م��ن ال��م��وُت أخ��ذ
ج��ب��ري��ال7 َق��ي��نُ��ه ك��ان ف��ه��ل ال��ح��قُّ ُف��والذُه ال��ج��ه��اِد س��ي��وِف م��ن
وَص��ل��ي��ال َخ��ْف��ق��ًة وال��رع��َد ـ��بَ��رَق ال��ـ ف��ك��ان ال��س��م��اء ي��ُد ل��م��َس��ت��ه
َم��س��ل��وال ف��ارٍس ك��فِّ ع��ل��ى ـ��ِف ال��س��ي��ـ م��ن أم��َض��ى ال��رج��اِل وإب��اءُ
ِغ��ي��ال8 ال��ح��قُّ أص��اَره وص��دٍر ًم��ا ِض��رغ��ا ال��ُخ��ْل��ُق أص��اَره ق��ل��ٍب ُربَّ
وال��ت��ح��ل��ي��ال ال��ب��ي��اَن أراَح ـ��ِر ال��تِّ��ب��ـ م��ن ِع��رٌق ق��ل��ُت ح��لِّ��ل��ُه ق��ي��َل
ج��م��ي��ال وص��ب��ًرا ُح��رًَّة َل��ْم��ح��ًة إال وال��ن��اِر ال��ح��دي��ِد ف��ي يَ��ِزْد ل��م
َم��ه��وال ب��ال��رج��اِل ط��اَف إذا ـ��ِر ال��ف��ق��ـ ش��بَ��َح ح��ي��اِت��ه ف��ي ي��َخ��ْف ل��م

من جارح فصاده نوح، عهد عىل كان إنه قالوا فرخ أيًضا: والهديل الحمام، وصوت الحمام، الهديل: 5
عليه. تبكي وهي إال حمامة من فليس الطري، جوارح

املصقول. الصقيل: الوليد. بن خالد إىل نسبة «خالدي»: وقوله السيف. حدُّ الغرار: السيف. العضب: 6
السيوف. يصنع الذي الحداد هو القني: 7

األسد. موضع الغيل: األسد. أسماء من الرضغام: 8
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الرافعي بك أمني

َه��زي��ال ُج��وٍع ي��وَم تُ��الق��ي��ه م��ا آب��ى ك��ال��لَّ��ي��ِث ف��ك��ان ِح��ي��نً��ا ج��اَع
��ب��وال ال��شُّ ال��لَّ��ب��اُة ت��أك��ُل وال ع��ت ج��ا إذا ��غ��اَر ال��صِّ ال��ِه��رَُّة ت��أك��ُل
أص��ي��ال رأيً��ا ال��ُغ��ل��وُّ ي��ك��ون ق��د َه��بُ��وُه ق��ل��ُت ال��رأي ف��ي غ��اٍل ِق��ي��َل
ُع��ق��وال ال��ُغ��ل��وُّ ب��ن��ى وق��دي��ًم��ا نُ��ف��وًس��ا ال��ُغ��ل��وُّ ب��ن��ى وق��دي��ًم��ا
وال��ت��أم��ي��ال ال��طِّ��م��اَح ال��ش��ب��اِب ف��ي وأذك��ى ال��ش��ي��وَخ اس��ت��ن��ه��َض وك��م
ال��ت��ض��ل��ي��ال ات��ج��اُه��ه ي��ك��وُن أو ِن��ف��اًق��ا ي��ك��وُن م��ا ال��رأِي وم��ن
وال��ُف��ض��وال وال��َخ��ن��ا ال��ب��غ��َي يُ��ش��ِب��ه ك��الٌم وال��ِج��داِل ال��ن��ق��ِد وم��ن
َس��ب��ي��ال وال��َع��ف��اَف اف��ع��يِّ��ي��َن ال��رَّ ل��َس��ل��ي��ِل َدي��دنً��ا ال��ص��دَق وأرى
وِق��ي��ال ق��اًال ال��ن��ف��وِس ش��ئ��وَن ـ��ع��ْل يَ��ج��ـ ول��م ال��رج��اَل يَ��غ��ت��ِب ل��م ع��اَش
ونَ��زي��ال واديً��ا ال��ن��ي��َل أي��َق��ظ��وا َرْه��ٍط ب��ق��يَّ��َة ب��ه ف��َق��ْدن��ا ق��د
ُس��ه��وال9 وك��ال��رَّق��ي��ِم ُح��زونً��ا ـ��ِف ك��ال��ك��ه��ـ ب��األم��ِس وك��ان ح��رَّك��وه
َف��ت��ي��ال ال��ح��ق��وِق ف��ي م��ص��َر ت��ُخ��ن ل��م ح��ت��ى أدَّي��َت ال��ح��ق��وِق أم��ي��َن ي��ا
ن��ي��ال ال��ُم��ب��اَرِك ن��ي��ِل��ه��ا ع��ل��ى ال��ح��قِّ م��ن م��ص��َر ِزدَت اْس��ط��ع��َت ول��ِو
م��ش��غ��وال ع��ل��ي��ه��م��ا ُم��ِك��بٍّ��ا ـ��َك ُدرَج��ي��ـ ب��ي��َن ق��اب��ًع��ا أن��س��اك ل��س��ُت
ض��ئ��ي��ال ُخ��ِل��ق��َت وم��ا ض��ئ��ي��ًال َك ف��خ��ال��و ال��ُخ��ش��وِع ف��ي ت��واري��َت ق��د
ال��ظ��ل��ي��ال10 ال��ل��واءَ س��اِئ��ِل أو ـ��اَق ��ـ ال��خ��فَّ و«ال��َع��ل��َم» ع��ن��ك «ال��ش��ع��َب» س��اِئ��ِل
َرس��ي��ال م��ن��ه ق��َع��دَت وُم��غ��نٍّ م��ن��ه ال��ص��فِّ ف��ي ق��رَّب��َت إم��اٍم ك��م
اإلن��ج��ي��ال رتَّ��َل ك��ال��ح��واريِّ ل��ْح��نً��ا ال��ق��ض��ي��ِة ف��ي ال��ن��اَس تُ��ن��ِش��ُد
ال��رَّع��ي��ال11 تُ��ِق��ي��ُم أو ال��ص��فَّ تَ��ِزُن ��ر ت��ت��أخَّ ل��م ال��ج��ه��اِد ف��ي م��اض��يً��ا

بالرقيم النيل سهول تشبيهه فيكون وإذن الكتاب؛ هو يقال الرقيم: الجبل. يف املنقور كالبيت الكهف: 9
أحد ُسئل ولو األوىل، الحياة حروف فوقها يخط ألن مهيأة خالية مبسوطة وقتئٍذ كانت أنها معناه
إذن الحكمة ربة إن ولَعمري اليقظة. هي الفور: عىل ألجاب للحياة؟ األوىل الحروف هي ما الحكماء:
الذهني تصوره ففي ونزيال.» واديًا النيل «أيقظوا السابق: البيت يف قوله الشعراء أمري ألهمت التي هي

بالرقيم. النيل وادي سهول تشبيه إىل خياله سبق اليقظة ملعنى
مبادئه. عن فيها مناضًال يحرِّرها الفقيد كان صحف أسماء واللواء: والعلم الشعب 10

إذا الصفوف يقوِّم املرصية القضية يف املجاهدين جيش يف كان أنه واملراد الخيل. من طائفة الرعيل: 11
نفرت. إذا الطوائف ويردُّ مالت،
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الشوقيات

َق��ب��ي��ال م��َض��ي��َت أم ال��ح��قِّ َح��وزَة ت��ح��م��ي وْح��َدك م��َض��ي��َت تُ��ب��ال��ي م��ا
ي��زوال ل��ن ال��ذي ال��ِم��ن��ب��َر ل��ي إن ِش��ع��ري األم��ِس ِم��ن��ب��َر ف��ي��َك ي��ُف��ْت إن
ف��ج��ي��ال ج��ي��ًال ال��غ��اب��ري��ن ع��ل��ى ـ��ِه يُ��ل��ِق��ي��ـ ال��ده��ِر ِس��وى ُم��ن��ِش��ٍد ع��ن ج��لَّ
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حجازي1 الشيخسالمة

ِج��ي��ِل ف��رح��َة وك��ان دن��ي��ا ك��ان ط��ي��ٌر نَ��واح��ي��ك ف��ي ال��ن��ي��ِل ثَ��رى ي��ا
َس��ل��س��ب��ي��ل ع��ل��ى َرب��وٍة ف��ي ح��لَّ ح��ت��ى ال��خ��م��ائ��َل ي��ن��زُل ي��َزْل ل��م
ال��َه��دي��ل2 ب��ِس��ح��ِر ال��رُّب��ا وأق��اَم َم��ِل��يٍّ��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ال��رَّوَض أق��ع��َد
ب��اإلك��ل��ي��ل ات��ج��ه��ُت إل��ي��َك ال��ف��نِّ دول��ِة ف��ي ال��غ��ن��اءِ ِل��واءَ ي��ا
األس��ي��ل3 ��ِريِّ ال��سَّ َف��رِع��ه ع��ل��ى ـ��ِد ال��ُخ��ل��ـ َزن��ب��ُق ك��أن��ه ع��ب��ق��ريٍّ��ا
ال��ت��م��ث��ي��ل َروع��ُة ع��ل��ي��ه��نَّ أغ��ان��يٌّ ال��زم��اِن ِم��س��م��ِع م��ن أي��ن
ال��ظ��ل��ي��ل ال��وري��ِف ال��ن��اع��ِم ف��ي ـ��ب��ِل ال��بُ��ل��ـ َرنَّ��ُة ك��أن��ه ص��وٌت أي��ن
ال��ت��رت��ي��ل ق��داس��ُة وع��ل��ي��ه م��ع��نً��ى ال��م��زام��ي��ِر ن��غ��م��ِة م��ن ف��ي��ه
وال��ت��ه��ل��ي��ل4 ب��ال��ُه��ت��اِف ان��ث��ن��ى ـ��ُت» ك��ن��ـ «إن ال��َم��س��ارِح ف��ي رنَّ ُك��لَّ��م��ا

له يُعرتف أن رؤي وقد عرصه، يف والتمثيل الغناء فن يف املجد قمم أعىل حجازي سالمة الشيخ بلغ 1

يتناسب رضيح إىل جثمانه نقل عىل واتَّفقوا الفضل أهل من جماعة فتألفت عمليٍّا، اعرتاًفا النبوغ بهذا
وتم الفقيد، لذكرى تمجيًدا تذكارية حفلة يقيموا أن الغاية لهذه الوسائل أفضل من ورأوا التقدير، وهذا

العصماء. القصيدة هذه فيها وأُنشَدت ١٩٣١م، سنة ديسمرب شهر يف الحفلة وأقيمت ذلك، لهم
الحمام. صوت يشبه الذي الحسن الصوت الهديل: 2

الجدول. الرسي: 3
مطلعها: قصيدة أغانيه من ذاعت قد الفقيد أن إىل يشري كنت: إن 4

األلم صاحب هواكم يف فإنني الَعلم صاحب أُدعى الجيش يف كنُت إن



الشوقيات

��م��ول5 ال��شَّ ح��وَل ال��ن��دي��ِم وه��م��ِس ��بِّ ال��صَّ أُذُِن ف��ي ال��ح��ب��ي��ِب ك��ِع��ت��اِب
ال��ق��ب��ول6 وب��ي��َن ��ب��ا ال��صَّ ب��ي��َن ث��ِر ال��َك��و ع��ل��ى ه��ن��اك إخ��وانُ��ن��ا ك��ي��ف
األرغ��ول7 ف��ي األم��ي��ِن ون��ف��ُخ ِد ب��ال��ع��و أح��م��َد َض��ْرُب ال��ُخ��ل��ِد ف��ي ك��ي��ف
«ال��َح��ُم��ول��ي»8 ك��ي��ف ف��ي��ه «ع��ث��م��اُن» ك��ي��َف وُع��ْرٌس ال��ن��ع��ي��ُم ك��لُّ��ه ف��َرُح
ث��ق��ي��ل ك��لِّ ظ��لِّ م��ن اس��ت��رح��تُ��م ب��اٍل ون��ع��م��ُة ل��ك��م ف��ه��ن��ي��ئً��ا
ج��م��ي��ل ف��نٍّ ك��لِّ م��ن َل��ب��ق��اي��ا ف��ي��ه ُرف��اتُ��ك م��ن��زٌل إن��م��ا
ال��ت��م��ث��ي��ل َري��ح��ان��ُة ��ت وج��فَّ ال��ف��نِّ َري��ح��ان��ُة ثَ��راُه ف��ي ذبُ��ل��ْت
بَ��خ��ي��ل غ��ي��ُر ب��ال��ج��زاءِ وط��ٌن ثَ��راه ف��ي «س��الم��ًة» ي��ج��زي ق��ام
ال��ج��ل��ي��ل ��ن��ي��ِع ال��صَّ ع��ل��ى ويُ��ك��اِف��ي أج��ًرا وال��َغ��رَس ال��ِب��ن��اءَ ��ي يُ��وفِّ ق��د
ال��ط��وي��ل ال��زم��اِن س��ال��ِف وف��ي ـ��ِش ال��َع��ي��ـ ح��اض��ِر ف��ي ب��ال��بَ��ن��ي��َن ُم��ح��ِس��ٌن
ال��م��ص��ق��ول9 ال��م��ه��ذَِّب ال��ك��ري��ِم ـ��ِد ال��ُخ��ل��ـ َم��رم��ِر م��ن ال��ض��ري��َح ويُ��ِع��دُّ
اإلن��ج��ي��ل ص��ح��ائ��ِف ف��ي أو ـ��ح��ِف ال��ُم��ص��ـ ورِق ف��ي ال��ص��ال��ح��ي��ن ي��دف��ُن
ال��ذل��ي��ل ال��لَّ��ئ��ي��ِم وال��ح��اق��ِد س��ِد وال��ح��ا ال��ُم��ش��اي��ِع غ��ي��ب��ِة ف��ي م��ص��ُر
ال��ق��ل��ي��ل ال��طِّ��راِز م��ن وط��ن��يٍّ��ا ت��ج��زي ِذك��راك ح��وَل ال��ي��وَم ق��ام��ِت
ل��ل��ن��ي��ل َم��ح��اس��نً��ا وأذاع��وا ح��دي��ثً��ا ل��م��ص��ر ب��نَ��وا رج��اٍل م��ن
ال��ع��ق��ول ُس��ق��اُة ت��ارًة وه��م ـ��ِو ��ف��ـ وال��صَّ ب��ال��ودِّ ال��ق��ل��وِب ُس��ق��اُة ه��م
ال��دخ��ي��ل ب��ال��دَِّع��يِّ ال��م��ج��ِد ف��ي ل��ي��س ع��ب��ق��ريٌّ ف��تً��ى إال م��ن��ه��م ل��ي��س
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باشا1 أدهم

َف��ِم��ي ف��ي ��ع��ِر ال��شِّ َح��ي��رُة م��ن��ه وأع��ظ��ُم «أده��ِم» ب ع��ظ��ي��ٌم ال��دن��ي��ا بَ��ِن��ي ُم��ص��اُب
ب��ُم��ؤلِ��ِم تَ��ت��رى واألن��ب��اءُ وأس��ك��ُت ب��ط��يِّ��ٍب تَ��ت��رى واألن��ب��اءُ أأن��ط��ُق
ُم��ن��ظَّ��ِم ال��رِّث��اءِ ف��ي ِب��غ��اٍل ل��ي ف��َم��ن ��ٍد ُم��ن��ضَّ ال��ثَّ��ن��اءِ ف��ي ِب��غ��اٍل أت��ي��ُت
وال��دَّم ب��ال��دم��ِع وال��ي��ون��اُن ال��تُّ��رُك ب��ك��ى ل��ف��ق��ِدِه ج��ري��ئً��ا ي��ج��زي أن ��ع��ُر ال��شِّ ع��س��ى
��م ُم��ذمَّ ال��لِّ��داِت ف��ي َج��ب��اٍن م��ن وك��م ُم��ك��رٍَّم ال��ِع��داِة ف��ي ُش��ج��اٍع م��ن وك��م
ب��أده��م2 ال��م��ن��اي��ا ُدْه��ُم ف��تَ��َك��ت وق��د ل��غ��اي��ٍة ال��ق��واف��ي ج��رُي ن��اف��ٌع وه��ل
ال��ُم��ح��تَّ��م ل��ل��ق��ض��اءِ إال ��ه��ُم ال��سَّ وم��ا ال��ِع��دا ب��ه��ا راٍم خ��ي��َر ف��أص��اب��ت رَم��ت
َض��ي��َغ��م3 َم��س��ِك ف��ي ال��ِف��ت��ي��اِن ف��ت��ى وك��ان ام��رٍئ ص��ورِة ف��ي ال��ه��ن��ِد س��ي��َف ك��ان ف��تً��ى
ل��ُم��ق��ِدم إال اإلق��ب��اُل ُخ��ِل��َق وم��ا َم��ج��ِدِه ��اُد ُح��سَّ اإلق��داِم ع��ل��ى ل��َح��اُه
َع��َرم��رم4 وُم��زِج��ي ج��رَّاٍر وق��ائ��ُد َم��ع��اق��ٍل وغ��اش��ي أج��ي��اٍل ُم��زع��ِزُع
وأع��ُظ��م نُ��س��وٍر م��ن ِذروتَ��ي��ه وف��ي ِش��ع��اب��ه ف��ي وم��ا «م��ي��ل��ون��ا» ع��ن��ه َس��لُ��وا
ُم��س��ِل��م ك��لُّ إي��م��اِن��ه ف��ي وُزل��ِزَل ق��ب��ض��ٍة غ��ي��ِر ف��ي ال��دِّي��ُن ب��اَت ل��ي��ال��َي

اليونانية. العثمانية الحروب يف اشتهر الذي الرتكي القائد هو باشا: أدهم 1
املنايا. سود أي املنايا: ُدْهم 2

األسد. والضيغم: الجلد. امليم): (بفتح املسك 3
الكبري. الجيش العرمرم: 4



الشوقيات

��م5 ال��ُم��ق��سَّ ب��ال��تُّ��راِث ظ��ن��وٌن ��ت وه��مَّ ب��ال��م��ال ال��ع��ه��ِد آخ��ُر أُن��اٌس وق��ال
ُم��ظ��ِل��م ال��ش��كِّ م��ن داٍج ف��ي ال��ن��ص��ِر م��ن ك��وك��بً��ا وال��ُم��ل��ِك ل��إلس��الِم ف��أط��ل��َع
��م ال��ُم��ت��رحِّ ال��ش��ام��ِت ح��دي��َث وُك��نَّ��ا ِع��زًَّة وال��غ��رَب ال��ش��رَق نُ��ب��اه��ي وُرح��ن��ا
ويَ��غ��نَ��ِم يَ��رب��ْح ال��ت��اري��َخ يُ��ق��ِرِض وم��ن ألده��ٍم تُ��ح��ص��ى ل��ل��ت��اري��ِخ َم��ف��اخ��ُر
ب��َزم��زم ال��وروُد غ��صَّ وق��د س��واًدا ��ف��ا ال��صَّ ل��ِب��َس ه��ل ال��س��اع��وَن أيُّ��ه��ا أال
وُم��ح��ِرم ب��ال��ِج��م��اِر راٍم ك��لِّ إل��ى «خ��ال��ًدا» ي��ن��َع��وَن ال��رُّك��ب��اُن أق��ب��َل وه��ل
ب��ال��ت��رنُّ��م َم��دَح��ه ت��َل��وتُ��م ق��د ف��َك��م ِرث��اءه ف��ي��ه ت��ت��ل��وَن م��س��ج��ٌد وه��ل
ال��َك��ِم��ي ال��ف��ارُس يَ��ع��بُ��َر أن إل��ى ��ت ت��ن��حَّ وال��ظُّ��ب��ا األِس��نَّ��َة خ��اَض إذا وك��ان
ويَ��س��ل��ِم ال��ح��روَب الق��ى وإن ��ْر يُ��ع��مَّ ُف��س��ح��ًة ال��دَّن��يَّ��ِة ه��ذي ف��ي يُ��ْع��َط وم��ن
ُم��ل��َج��م اب��ن س��ي��ُف ال��داِر ب��ب��اِب ده��اُه ال��وغ��ى داه��ي��ُة ال��زه��راءِ أب��و « «ع��ل��يٌّ
ال��م��ع��ظَّ��م ال��ف��ق��ي��ِد ن��ع��ِش إل��ى وُق��وِم��ي وَل��ْوع��ًة َف��خ��اًرا واب��ِك��ي اْض��ح��ِك��ي «ف��روَق»
��م وال��ت��ب��سُّ ال��بُ��ك��ى ب��ي��َن ل��ه ��ت ف��خ��فَّ نَ��ِع��يُّ��ُه أت��اه��ا ق��د ش��ه��ي��ٍد ك��أُمِّ
ال��م��ت��ق��دِّم ال��ف��ات��ِح ب��ج��ن��ِب وق��ب��ًرا َم��ض��ج��ًع��ا ال��س��الط��ي��ِن ب��ي��َن ل��ه وُخ��طِّ��ي
ب��م��أت��م ال��م��م��ات ف��ي إل��ي��ه ف��تُ��وب��ي ب��م��وك��ٍب ال��ح��ي��اة ف��ي ع��ل��ي��ه بَ��ِخ��ل��ِت
ي��ح��ت��م��ي ِري��َع إن ال��م��ل��ُك ف��ي��ه ك��ان وق��د ص��دَرُه ُرْع��َت إذ أن��ص��ف��َت م��ا داءُ وي��ا
ال��ت��ك��لُّ��م ف��ص��ي��ِح ب��ت��اري��ٍخ أَح��ط��تُ��م َس��ري��ِرِه ح��ْوَل ال��م��اش��وَن أي��ه��ا وي��ا
ال��م��ق��طَّ��م رواس��ي م��ن ق��ل��بً��ا وأث��بَ��ُت ه��م��ام��ًة أْع��َل��ى ش��يَّ��ع��ِت م��ن م��ص��ُر وي��ا
ُم��ت��ع��لِّ��م ُق��دوٍة ل��ب��اغ��ي م��ث��اٌل ل��ِم��ث��ِل��ِه يُ��ق��اُم م��ن ه��ذا ق��وُم وي��ا
ارَح��ِم َربِّ��َي وي��ا ُص��ونِ��ي��ه أرُض وي��ا ح��ام��ٌل أن��َت م��ن ق��دَر ت��دري ب��ح��ُر وي��ا

الوقت. ذلك يف للدولة التابعة البالد م: املقسَّ والرتاث العثمانية. الدولة بها ويريد الجماعة، املأل: 5
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الغازي1 باشا عثامن

األي��اُم ِح��ي��اَل��ه��ا ح��ام��ت ك��ي��ف اع��ت��ص��اُم ف��ي��ه��ا ل��ل��ه��الِل ه��ال��ٌة
تُ��راُم ال ال��وغ��ى ف��ي ك��ن��َت وق��د ـ��م ��ل��ـ ال��سِّ ف��ي «ع��ث��م��اُن» ع��ل��ي��َك دخ��ل��تْ��ه��ا
األح��الُم أله��ِل��ه��ا ��بَ��ت��ه ص��عَّ ال��م��ن��اي��ا داءَ ك��ان ال��داءُ وإذا
ِج��س��ام ال��ُم��روِّع��اُت وال��خ��ط��وُب ي��ت��ولَّ��ى أن «ال��ُم��ش��ي��ِر» ف��ِب��رغ��ِم
واألع��الم ت��دع��وه وال��س��راي��ا ي��َدي��ِه ت��س��ت��ج��ي��ُر ال��م��ل��ِك وي��ُد
ال��ِع��ظ��ام ال��ج��ن��وِد ق��ادُة وه��م ـ��ُد ال��ُج��ن��ـ وُه��ُم ي��رج��ون��ه وبَ��نُ��وه
أق��وام ب��ه س��ادت ف��رٍد ُربَّ ل��ل��ب��راي��ا ِص��ف��اتُ��ه م��ثَّ��ل��تْ��ه��م
واألخ��ص��ام ال��ول��يُّ ورث��اك ال��م��ع��ال��ي ب��َك��ت��ك ق��د ال��ش��رِق ب��ط��َل
ال��ُح��س��ام راح��تَ��ي��ه م��ن وأه��وى ـ��َت أَوَدي��ـ ي��وم زن��ُده ال��م��ل��َك خ��ذََل
ُج��س��ام ج��ل��ي��ٌل رائ��ٌع ف��ادٌح أم��ٌر وال��خ��الف��َة ال��دي��َن وَده��ى
األع��الم أم��ث��الُ��ه وق��ل��ي��ٌل ولَّ��ى وال��م��م��ال��ِك ال��ع��ص��ِر َع��ل��ُم
األن��ام ال��ُم��ح��اِص��ِري��ن انَّ وَل��َو ف��ي��ه��ا تُ��دَرُك أك��ن��َت «ب��ل��ف��ن��ا» َس��ْل
ال��ِخ��ي��اُم ��م��اِك ال��سِّ ه��ام��ِة م��ن أي��ن ل��ك��ن ِح��ص��ِن��َك ح��وَل ال��روُس خ��يَّ��م
ال��ظ��الم وال��ج��ن��وُد ��ْه��ُب ال��شُّ ع��زُم��ك ل��ك��ن ال��ج��ن��ُد ب��ع��زِم��ك وأح��اط��ت
��م��ص��ام ال��صَّ رأيُ��َك ال��س��ي��َف ق��ط��َع س��ي��ًف��ا «ال��ُم��ح��اِص��ُر» ج��رََّد ُك��لَّ��م��ا

الروسية. العثمانية الحروب يف اشتهر كبري، تركي قائٌد هو 1



الشوقيات

األج��س��ام ال��َم��ض��اي��ِق ف��ي س��ِل��َم��ت ِك��ب��اًرا ال��ع��ق��وُل ك��ان��ت وإذا
األُواُم ويُ��ع��ط��ى ال��طَّ��وى وي��ن��اُل م��ن��ك��م ال��س��ي��ُف ي��أخ��ذُ ال وع��ج��ي��ٌب
ُم��ق��ام ُس��غ��وٍب ع��ل��ى ألُْس��ٍد م��ا تُ��ب��ال��وا ل��م ال��ِع��دا إل��ى ف��خ��رج��تُ��م
ال��َغ��م��اُم ال��َخ��واءَ يَ��خ��رُق ِم��ث��َل��م��ا ف��َج��ي��ًش��ا ج��ي��ًش��ا ال��ج��ي��وَش تَ��خ��رق��وَن
واألل��غ��اُم ال��ط��ري��َق ت��ح��م��ي وِس ال��رُّ وح��ص��وُن ُم��ح��ي��ط��ٌة وال��م��ن��اي��ا
ِق��ي��ام ف��ي��ك��م ال��ع��دوِّ ولِ��س��ي��ِف ُق��ع��وٌد ف��ي��ك��م ال��ع��دوِّ ولِ��ن��اِر
أق��دام وُزل��ِزل��ْت ق��ل��ٌب ـ��ج��ي��َش ال��ـ ف��خ��ان ذاك ي��وَم ال��ل��ي��ُث ُج��ِرَح
ال��ِك��َالُم ال��ح��روِب َض��ي��غ��َم ��زَت ع��جَّ ول��ك��ن ع��ج��ًزا ال��ُح��س��اَم دف��ع��َت م��ا
ال��ِك��رام ال��ك��راَم يَ��ع��ِرُف وك��ذا أَع��ادوا ش��يء خ��ي��َر ف��أَع��ادوه
األي��ام ك��ل��ي��ك��م��ا س��ل��بَ��ت��ن��ا خ��ل��ي��ًق��ا وك��ن��َت ف��ت��ق��لَّ��دتَ��ه
ِن��ي��ام ت��رك��َت وَم��ن ع��ن��ه��ا ِن��م��َت ردٌّ ل��ك وال َع��ودٌة ل��ه��ا م��ا
ال��طَّ��غ��ام س��اد ف��اَرق��اه ف��إذا ويَ��راٌع ص��ارٌم ال��م��ل��ُك إن��م��ا
ال��نِّ��ظ��ام ت��ولَّ��ى ُولِّ��ي��ا ف��إذا وع��دٌل ع��ق��ٌل األم��وِر ون��ظ��اُم
َس��الم ك��لُّ��ه��ن وس��ج��اي��اك ل��ي��ثً��ا ل��ل��ح��رب ُخ��ِل��ق��َت وع��ج��ي��ٌب
َح��رام ال��رح��ي��ِم ق��ل��ِب��َك ف��ي وْه��ي َح��الٌل ال��ق��وي��ِم رأِي��َك ف��ي ف��ْه��ي
األي��ت��ام يُ��ِح��بُّ��ه وَح��ن��اٌن ب��غ��ي��ٌض ال��ي��ت��ام��ى إل��ى س��ي��ٌف ل��َك
اإلس��الم وه��ك��ذا ض��ع��ي��ٍف ع��ن ح��ل��ي��ٌم ق��ويٍّ ع��ل��ى ُم��س��ت��ِب��دٌّ
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غايل1 بطرسباشا

أق��ام��ا ف��ي��ك وال��م��ع��روُف ال��ِح��ل��ُم وَس��الم��ا ت��ح��يَّ��ًة ال��وزي��ِر ق��ب��َر
األع��وام��ا تُ��غ��يَّ��ب وس��وَف ع��اًم��ا ت��غ��يَّ��بَ��ت ف��ي��ك األخ��الِق وم��ح��اس��ُن
وص��ام��ا ال��ُم��ط��ي��ُف ص��لَّ��ى ظ��لِّ��ه��ا ف��ي ك��ن��ي��س��ًة ف��ِص��رَت َص��وم��ع��ًة ك��ن��َت ق��د
وِذم��ام��ا واج��بً��ا ��ا ح��قٍّ ي��ق��ض��وَن ��ٌع ُخ��شَّ «غ��ال��ي» اب��َن ي��ا ح��ْوَل��ك ال��ق��وُم
َغ��م��ام��ا ال��س��م��اءِ ف��ي تَ��ن��ُش��ُد ك��األرِض َس��ري��ِرِه ن��ح��َو ب��األب��ص��اِر ي��س��َع��وَن
ال��ِم��ق��دام��ا ال��ُم��ف��ِض��َل واألْريَ��ح��يَّ رج��ائ��ه��م وك��ْه��َف َم��وئ��َل��ه��م ي��ب��ك��ون
ِزح��ام��ا ال��ح��ي��اِة ع��زِّ ف��ي ن��ادي��َك ك��أن��ه��م ثَ��راك إل��ى ُم��ت��س��اِب��ق��ي��ن
وِق��ي��ام��ا َم��ح��ش��ًرا ذل��ك ك��ان ل��و ُع��ي��ونِ��ه��م ب��ي��َن نُ��ِق��ل��َت غ��داَة ودُّوا
ِج��س��ام��ا ال��ح��ي��اِة ِن��َع��ِم م��ن وأخ��ذَت ال��ُع��ال ال��رِّي��اس��اِت م��ن ل��ق��ي��َت م��اذا
ي��ت��ام��ى وُح��زُن أرم��ل��ٍة وع��زاءُ ب��ائ��ٍس َل��ْوع��ُة ع��ن��ك يُ��غ��ِن��ي ال��ي��وم
األح��ك��ام��ا وي��ن��ط��ُق ال��رج��اَل يَ��ِزُن غ��ٍد ف��ف��ي ف��ي��ك ل��ل��ت��اري��خ وال��رأُي
ذام��ا يُ��ؤيِّ��ُد أو ح��م��ًدا ويُ��دي��ُم ل��ه��م أو ال��ب��ِريَّ��ِة ف��ي ع��ل��ي��ه��م ي��ق��ض��ي
دام��ا ِرف��ِدَك غ��ي��َر ح��يٍّ��ا أع��ِل��م��َت م��ِن��يَّ��ٌة ت��ُرْع��َك ف��ال ال��ح��ك��ي��ُم أن��ت
إك��رام��ا ِل��َوج��ِه��ه ال��ب��ق��اءَ ج��ع��َل وِض��دَّه��ا ال��ح��ي��اَة خ��ل��َق ال��ذي إن

إبراهيم اغتاله وقد الثاني، عباس الخديو حكم أيام يف املرصية الوزارة رئيس كان غايل: باشا بطرس 1
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الشوقيات

ِوئ��ام��ا ال��م��س��ل��م��ي��ن ب��ي��ن وتُ��ِج��دُّ أُْل��ف��ًة ل��ل��ن��ص��ارى تُ��ح��ِدُث ِع��ش��َت ق��د
َم��ق��ام��ا ل��ل��َم��ق��اِل ��ُق ال��ُم��وفَّ وَج��َد م��يِّ��تً��ا ق��ب��ِرك َم��ش��ي��ِد ف��وَق وال��ي��وَم
األح��الم��ا ح��كَّ��م��وا ق��وًم��ا أن ل��و ِل��ن��اظ��ٍر ك��ال��ص��بَّ��اِح أب��ل��ُج ال��ح��قُّ
َم��رام��ا تَ��روُم واح��دًة ل��ألرِض ��ًة أُمَّ إال وال��ِق��ب��َط أَع��ِه��دتَ��ن��ا
اإلس��الم��ا ألج��ِل��ن��ا ��رون ويُ��وقِّ ألج��ل��ه��م ال��م��س��ي��ِح ت��ع��ال��ي��َم نُ��ع��ِل��ي
األق��وام��ا ��َد وحَّ ربُّ��َك ش��اءَ ل��و ج��اللُ��ُه ج��لَّ يَّ��اِن ل��ل��دَّ ال��دِّي��ُن
األوه��ام��ا وان��ِب��ذوا ال��ح��ق��ي��ق��َة وُخ��ذوا ج��رى م��ا ف��اق��ُص��وا ال��رُّش��ُد ب��اَن ق��وُم ي��ا
األي��ام��ا نُ��ع��اِل��ُج ُم��ت��ق��اِب��ل��ي��َن ُرب��وُع��ن��ا وت��ل��ك ُرب��وُع��ك��ُم ه��ذي
وِع��ظ��ام��ا َج��م��اج��ًم��ا ُم��ت��ج��اِوري��َن ق��ب��وُرن��ا وت��ل��ك ُق��ب��وُرك��ُم ه��ذي
ِك��رام��ا ال��ِج��واُر ي��ق��ض��ي ك��م��ا ِع��ي��ش��وا ��ه��م ح��قِّ وواج��ِب ال��َم��وت��ى ف��ب��ُح��رم��ِة
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والدته1 يبكي

أْص��َم��ى2 وم��ا ال��ف��ؤاِد ُس��َوي��داءَ أص��اَب َس��ْه��م��ا ال��نَّ��وى ع��وادي م��ن أش��ك��و ال��ل��ِه إل��ى
َع��ظ��م��ا الم��َس��ت وال ل��ح��ًم��ا دخ��ل��ْت وم��ا وه��ل��ٍة َل أوَّ ال��ق��ل��َب ال��ه��ات��ك��اِت م��ن
َك��ْل��م��ا3 َك��ِب��دي وف��ي س��م��ع��ي ع��ل��ى ك��الًم��ا َرنَّ��ًة ف��أوج��س��ُت وال��نَّ��اِع��ي ت��واَرَد
يَ��دَم��ى؟ وك��م ي��س��ي��ُل؟ ك��م َج��ن��ب��ي ويْ��َح ف��ي��ا وان��زوى ال��ج��ن��ُب نَ��زا4 ح��ت��ى ه��تَ��ف��ا ف��م��ا
��ا5 ي��مَّ وال ِب��س��اًط��ا يَ��رك��ْب ول��م إل��يَّ ل��ل��ثَّ��رى وال��م��اءَ ال��غ��رِب ن��ح��َو ال��ش��رَق ط��وى
��ا َرمَّ وم��ا وأْوَه��ى داوى وم��ا وأْدَم��ى يَ��ُف��ْه ول��م وأدَّى يَ��ن��ب��ْس ول��م أب��اَن

١٩١٨م؛ سنة األندلس يف منفاه يف وهو الهدنة إعالن إثر عىل الرائعة املرثية هذه الشعراء أمري نظم 1

كاد ما ولكنه الحبيبة، والدته مقدمتهم ويف آله، ولقاء العزيز الوطن إىل بالعودة النفس يعلِّل كان إذ
تأثريًا نفسه يف الجسيم املصاب هذا فأثَّر بنعيها، الربق وافاه حتى املرموق، األمل بهذا نفسه إىل يتحدَّث
إليها ينظر أن تحاىش بها تأثره فرط من إنه قيل وقد املرثية، هذه كتب حتى ساعة تمِض ولم بالًغا،

هللا. رحمه وفاته غداة الصحف يف ت نُِرشَ حتى الخاصة، أوراقه ضمن مستورة فبقيت بعد،
يقتل. ولم القلب صميم أصاب أي أصمى»: وما الفؤاد سويداء «أصاب وقوله عوائقه. النوى: عوادي 2

الجرح. الكاف): (بفتح الَكْلم 3
بالطريان. همَّ إذا الطائر، نزا ويقال القلب، نزا يريد الجنب: نزا 4

ولم السالم، عليه بسليمان الريح بساط سار كما الهواء يف تسري طيارة يركب لم أي ا: يمَّ وال بساًطا 5

البحر. أي اليمِّ؛ عىل تسري باخرة يركب



الشوقيات

ال��دُّْه��م��ا6 ال��ُغ��داف��يَّ��َة ج��اَب أو ��ْه��َب ال��شُّ َط��َوى ��ٌة ُش��قَّ وال��دُّه��ِم ��ْه��ِب ب��ال��شُّ ُط��ِويَ��ت إذا
ال��َم��رم��ى يُ��ب��ِع��ُد رام��يً��ا ك��ال��ل��ي��ال��ي وال ج��َرت إذا س��ه��ًم��ا ك��األح��داِث أَر ول��م
َح��تْ��م��ا ب��ي��ن��ه��ا م��ن ال��م��وِت ك��ِل��ق��اءِ وال ن��اف��ذًا ك��ال��م��ق��ادي��ِر ُح��ك��ًم��ا أَر ول��م
ِق��ْدم��ا ب��ه��ا ال��ع��اَل��م��وَن يَ��دي��ُن س��ب��ي��ٌل ال��ف��ت��ى ي��ذه��ُب ال��ف��ت��ى آب��اءُ ح��ي��ُث إل��ى
ال��ِج��س��م��ا ف��ارَق��ِت ال��رُّوُح إال ال��م��وُت وال ُروِح��ِه ظ��لِّ ف��ي ال��ج��س��ُم إال ال��ع��ي��ُش وم��ا
ِع��ل��م��ا أو ب��ع��َدك ال��ده��ِر نُ��زالءِ ع��ل��ى ِح��ك��م��ًة ال��ده��َر ت��م��ألَ ح��ت��ى ُخ��ْل��َد وال

∗∗∗
َوْه��م��ا7 ل��ي ب��األم��ِس ك��ان م��ن��ه��ا ال��ي��وَم ِل��َي ي��َق��ْع ف��م��ا ال��زم��اِن تَ��ص��اري��َف زَج��رُت
ال��نُّ��ع��م��ى8 غ��رَِّت وال ال��بُ��ؤس��ى اغ��ت��رَِّت ف��م��ا ُه وِض��دَّ ي��وًم��ا «ال��ن��ع��م��اِن» ل وق��دَّرُت
��ا َغ��مَّ ي��س��ت��ِف��ْق ل��م ب��ال��ف��مِّ ب��أن��ف��اِس��ه��ا ت��ع��رََّض��ت ل��و م��ص��روف��ًة األس��ى ش��ِرب��ُت
��ا9 ��مَّ ال��سُّ اب��ت��دََع ال��ذي «ُس��ق��راُط» ن��دي��ُم��َك ف��إن��م��ا زم��اُن ي��ا ون��اِوْل ف��أت��ِرْع
َرْج��م��ا ب��ه��ا أَدرَت أم ن��ج��ًم��ا ب��ك��أِس��َك ل��ي أَدرَت أُب��ال��ي م��ا ح��ت��ى ق��ت��ل��تُ��َك
إث��م��ا ل��ه��ا تُ��ق��اِرْف ل��م ح��رٍب ش��ه��ي��دِة ال��نَّ��وى ب��َق��ن��ا م��ط��ع��ون��ٍة م��ن ال��ل��ُه ل��ِك
َس��ْح��م��ا10 َع��ب��رًة ال��ح��ي��ا دم��ِع م��ن وأنْ��َزَه َزف��رًة ال��ن��اِر م��ن أزك��ى ُم��دلَّ��ه��ٍة
َرْس��م��ا11 َص��وِب��ه ع��ل��ى َم��غ��ن��اه��ا ي��ق��َو ف��ل��م ص��ب��اب��ًة ت��ب��ك��ي وْه��ي بَ��ش��ي��ِري س��ق��اه��ا
��ه��م��ا ال��سَّ ه��و ف��ك��ان س��ه��ًم��ا ن��ازٍع وك��م َرف��ي��ق��ٍة غ��ي��َر األن��ب��اءُ ُج��رَح��ه��ا أَس��ت

الخيل وبالدهم: بالشهب ويقصد السوداء. والغدافية: قطع. وجاب: السود. الدهم: البيض. الشهب: 6
إليه. وصوله يف النعي هذا رسعة من ب يتعجَّ كأنه والليل، النهار أو والسوداء، البيضاء

له. متوقًعا وكان معه، الزمن صنعه بما متكهنًا كان إنه يقول: ن. والتكهُّ العيافة الزجر: 7
أعطى، إال فيه يُسأل ال نعمى ويوم قتله، إال أحد عليه فيه يفد ال بؤس يوم املنذر بن للنعمان كان 8

املطوَّلة األدبية الكتب إىل هذا يف ويرجع للعرب، كثرية أمثال أجلها من سارت حوادث اليومني ولهذَين
شاء. من

مع يفرَّ أن يرَض ولم بيده، السمَّ فرشب باإلعدام عليه ُحِكم املتقشفني، الفالسفة إمام سقراط: 9

بالفرار. عليه عزموا الذين أصحابه
العميق. الحزن أثر من إال هذا يكون وال السوداء، أي السحما: العربة 10

باألرض. الحًقا أثرها وأبقى عفاها إذا الديار، املطر رسم مصدر هنا هو الرسم: 11
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��ى ال��ُح��مَّ ��ت ض��مَّ وم��ا م��ن��ه��ا ق��بَّ��َل��ت ِل��م��ا وال��ُع��ال ال��ف��ض��ائ��ُل ��ى ال��ُح��مَّ ع��ل��ى تَ��غ��اُر
��ى س��مَّ َم��ن األرض ب��ذي ��اه��ا س��مَّ ه��ي إذا ِل��ق��اءه��ا وتَ��ه��وى تَ��م��نَّ��اه��ا أك��ان��ت
��ا ذمَّ ت��َره��ا ل��م األس��واءَ ُوُق��وا ��ا ف��ل��مَّ ث��م��راِت��ه��ا واتَّ��َق��ت ع��ل��ي��ه��ا ��ت أل��مَّ
ُق��ْدم��ا م��َض��وا ال��ت��م��اُم ال��ب��دُر أق��َص��َر إذا أِه��لَّ��ًة ت��راه��م أالَّ َح��ْس��رت��ا ف��ي��ا
َرْغ��م��ا َم��ع��اط��ِس��ه ف��ي ت��راه��م ع��دوٌّ ل��ه��ا وم��ا ال��ول��يِّ أن��ِف ف��ي ري��اح��ي��ُن
َل��ثْ��م��ا وال اس��ت��الًم��ا ال��رك��َن يُ��ش��ِب��ع��وا وال ن��ع��ِش��ه��ا ح��ْوَل ��ًع��ا ُخ��شَّ ي��ط��وف��وا وأالَّ
ال��ُع��ظ��م��ى ال��ِم��نَّ��ِة م��ن ُج��ث��م��ان��ي وأول��ي��ِت ي��ٍد ِم��ن ال��م��ه��ِد ف��ي أس��ل��ف��ِت ب��م��ا ح��ل��ف��ُت
��ا12 ال��َج��مَّ وال��ط��ارَف ال��ُك��ثْ��ِر ال��خ��الِل تَ��ل��ي��َد ُم��ق��لَّ��ٍد ب��ال��ج��الِل َم��نُ��وٍط وق��ب��ٍر
واألْس��م��ا واآلي ال��َخ��م��ِس ��ل��واِت ال��صَّ م��ن نَ��زي��َل��ُه ال��س��اق��ي��اِت وب��ال��غ��ادي��اِت
وال��يُ��ت��م��ا ل��ل��ن��اس ال��ث��ك��َل ه��ذا ُرْم��ُت وال ه��ًوى وال رأٌي ال��ح��رِب ف��ي ل��ي ك��ان َل��َم��ا
ال��ظُّ��ل��م��ا ال��بَ��ش��ُر ي��رى أن ِرض��ائ��ي ف��ك��ي��ف ِرًض��ا ل��ي ب��ال��رِّقِّ ال��ط��ي��ِر ظ��ل��ُم ي��ُك ول��م
��ا ثَ��مَّ َوَل��دي م��ن ال��ق��ل��ب ث��م��اَر ك��أن ��ًة ِرقَّ ال��ب��ِريَّ��ِة ُش��بَّ��اَن آُل ول��م
ال��بَ��ْه��م��ا13 أو ال��ذئ��اَب ِص��ن��َف��ي��ِن ال��ن��اس أرى واض��ٍح ال��رأي م��ن ن��ه��ٍج ع��ل��ى وك��ن��ُت
ال��ُح��ك��م��ا يَ��ع��ص��ُم ح��ائ��ٌط إال ال��ع��دُل وال دول��ًة ال��ب��أِس أُول��ي ف��ي إال ال��ُح��ك��ُم وم��ا

∗∗∗
ط��ع��م��ا ألن��ه��اره��ا ن��ف��س��ي وج��َدت ف��م��ا ع��دِن��ه��ا وج��نَّ��اِت ال��دن��ي��ا ُرب��ا ن��زل��ُت
«َل��ْخ��م��ا»14 وال ف��ي��ه��ا «َم��ْرواَن» أُِرْح ل��م وإن ع��َرص��اِت��ه��ا ف��ي ال��ِم��س��ِك أري��َج أُري��ُح
وال��ح��زم��ا وال��ب��أَس األرِض ف��ي ال��نَّ��دى ب��ك��ي��ُت س��م��اؤه��ا إل��يَّ زه��ًوا ض��ِح��َك��ت إذا
��ا ��مَّ ال��شُّ وال��ُغ��َرَف ال��زُّْه��َر ال��ق��ص��وَر أخ��اُل ب��ِدم��ن��ٍة أُِل��مُّ أو ب��َرس��ٍم أُط��ي��ُف
وْه��م��ا ل��ي زايَ��ل��ِت ال��داِر ذي ف��ي أن��ِت وال س��اع��ًة «م��ص��ُر» خ��اط��ري م��ن ب��ِرَح��ت ف��م��ا
َس��ل��م��ى15 إل��ى وُج��ن��ًح��ا ُس��ْع��دى إل��ى ف��ُج��ن��ًح��ا إل��ي��ك��م��ا اه��ت��َززُت ال��ل��ي��ُل ج��نَّ��ن��ي إذا
واألع��م��ى ال��ب��ص��ي��رِة ذو ف��ي��ه وأب��ص��َر ال��ُم��ن��ى م��ن ُص��ب��ٌح ل��ل��ن��اس ب��دا ��ا ف��ل��مَّ

الجديد. الطارف: القديم. التليد: 12
الغنم. صغار الباء): (بفتح البهم 13

زمنًا. األندلس بالد يف السيادة تولَّت التي القبائل من وهما عربيتان، قبيلتان ولخم: مروان 14

الليل. من طائفة وكرسها): الجيم (بضم الجنح 15
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��ى ال��ُغ��مَّ وأق��ش��ع��ِت ال��بَ��ل��وى وأق��ل��ع��ِت ال��َق��ن��ا وارت��ك��َز ال��ه��ن��ِد س��ي��وُف وق��رَّت
��ل��م��ى ال��سَّ ت��س��ت��ق��ب��ُل األرِض وج��وُه ورفَّ��ت م��آذٌن ورنَّ��ت ن��واق��ي��ٌس وح��نَّ��ت
��ا ت��مَّ إذا ال��رج��اءِ ب��بُ��ن��ي��اِن َول��وًع��ا ي��َزْل ول��م ال��ه��ن��اءِ دوِن م��ن ال��ده��ُر أت��ى
َه��ْدم��ا َم��ع��ال��ِم��ه ف��ي أبْ��ل��ى ال��ُع��رِس أو ن��ظ��اَم��ه��ا ح��لَّ األع��ي��اِد ف��ي ج��اَل إذا
��خ��م��ا ال��ضَّ وال��م��وك��َب ال��ح��ش��َد ه��ذا ف��ُدونَ��ِك م��واك��ٍب م��ن ��ل��ِت��ه أمَّ م��ا ف��اَت ل��ئ��ن
األس��م��ى وج��وه��ِره األزك��ى ل��ع��ن��ص��ِره ون��ظ��م��تُ��ُه ال��تُّ��ق��ى ذاَت ب��ه رثَ��ي��ُت
��ا أُمَّ تُ��س��بَ��ق��ي ول��م ِب��ن��تً��ا تُ��ل��َح��ق��ي ف��ل��م ونَ��َم��ي��ِت��ه��ا ال��ُع��ال َم��ن��اج��ي��ُب ن��َم��ت��ِك
نَ��ج��م��ا ُف��تِّ��ه��ا ب��ع��دم��ا ل��ك��ن ت��واض��ع��ِت ت��خ��اي��ل��ْت ال��س��م��اءُ ه��ذي إذا وك��ن��ِت
نَ��ْظ��م��ا ب��ه ال��ك��راِم ألخ��الِق وِج��ئ��ِت ِم��ث��لُ��ُه ��ع��َر ال��شِّ ي��ن��ظ��ِم ل��م ب��ه أتَ��ي��ِت
وال��َك��ْرم��ا16 وال��تِّ��ب��َر ال��ُم��زَن ك��ان األرُض ب��ه ��َض��ت وم��خَّ ال��س��م��اءُ ع��ن��ه ن��ه��َض��ت ول��و

من به الناس يسكر الذي ْكر السُّ يف والخمر والنفاسة، العرق يف والتِّربَ الكَرم، يف امُلزن يُشِبه أنه يريد 16
شعره.
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امللكحسني1

ه��اش��ْم2 ال��م��الئ��ِك أب��و ف��ي��ه��ا ق��ام م��آت��ْم وال��س��م��اءِ األرِض ف��ي ل��ك
ال��َف��واط��ْم3 ال��ُح��س��ي��ن ع��ل��ى ب��اك��ي��اٍت وق��ام��ت ل��ل��َع��زاءِ اآلُل ق��ع��د

∗∗∗
ع��اص��ْم؟4 ال��م��وِت م��ن ه��ل ال��زُّْه��َر ب��اءَك آ َس��ْل ال��بَ��ه��ال��ي��ِل ال��ِع��ل��ي��ِة أب��ا ي��ا
ف��اح��م5 أس��وَد ك��لِّ ج��اراُت ـ��ي��ِض األب��ـ ��َع��ِر ال��شَّ نَ��وازُل ال��م��ن��اي��ا
ن��ائ��م أح��الم رأي��َت م��ا ِس��وى ـ��ي��ا ال��دُّن��ـ وال ِق��ص��اٌر إال ال��ل��ي��ال��ي م��ا
ن��ادم س��نِّ إل��ى ال��ك��رى وراءَ َن َج��ذال س��نِّ ع��ن ��ف��اِه ال��شِّ ان��ح��س��اُر
ح��ال��م وال��ك��رب ال��ن��ع��ي��م ف��ي ي��ُدم ل��م أس��اءت وأخ��رى أف��رَح��ت س��ن��ٌة

حكم من الجزيرة أصقاع تحرير طلب يف العربية الحركة زعيم عيل، بن الحسني الحجاز ملك هو 1

الرشيف. بالقدس وُدِفن ١٩٣١م، سنة تويف وقد األتراك،
عليه. هللا صلوات النبي جدود أحد هو وهاشم: امللوك. أبو أي املالئك: أبو 2

ذرية من البيت هذا نساء بهن يريد والفواطم: رجاله. هنا واملقصود الرشيف، النبوي البيت آل اآلل: 3
وجهه. هللا كرم عيل اإلمام وزوج ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول بنت الزهراء فاطمة السيدة

وهو بهلول، جمع والبهاليل: الناس. من القدر العايل الرشيف وهو عيلٍّ، جمُع العني): (بكرس علية 4

اللون صفاء يف الزهر للنجوم املشابهون الوجوه امُلرشقو هم الزهر: واآلباء خري. لكل الجامع السيد
والظهور. والتأللؤ

منهن. عاصم من هناك فليس بالشباب، تنزل كما بالشيب تنزل املنايا إن يقول: 5
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∗∗∗
ق��وائ��م6 ال��ع��زاءِ بَ��دريَّ��ُة ِئ��َك أب��ن��ا م��م��ال��ِك ف��ي ال��َم��ن��اح��اُت
واج��م7 وال��ش��اُم ��واِد ال��سَّ وراءَ ُن ��ا وع��مَّ ال��دم��وِع ف��ي «ب��غ��داُد» ت��ل��ك
ص��ائ��م8 وآخ��ُر ال��ُه��دى ُرب��وِع م��ن ُم��ص��لٍّ َرب��ٌع ال��ن��ب��ي��ُل وال��ِح��ج��اُز
ال��ح��م��ائ��م ب��اك��ي ال��ع��ي��وِن َس��ك��وُب ُن ولُ��ب��ن��ا َع��بْ��رى ف��ِم��ص��ُر واش��ت��رك��ن��ا

∗∗∗
ال��ع��واص��م9 ن��وُر ��ري��ِر ال��سَّ ِم��لءُ ـ��اِج ال��تَّ��ـ زي��ُن ال��ش��رِق ف��ي بَ��ِن��ي��ك ��ْل ت��أمَّ ُق��م
ال��ق��اس��م10 م��ث��َل وال��ط��يِّ��ب��ون ه��ي��َم إب��را م��ث��َل ُع��ن��ص��ًرا ال��زك��يُّ��ون
وت��م��ائ��م11 م��ح��م��ٍد م��ن ُع��َوذٌ رَم��ت��ه��م ال��ع��ي��وُن إذا وع��ل��ي��ه��م
ه��ادم م��ن ل��ه م��ا ال��ل��ُه ب��ن��ى م��ا ب��اٍق ف��ْه��و ب��ي��تَ��ه��م ال��ل��ُه ب��نَ��ى ق��د
ال��م��ظ��ال��م وردُّوا ال��ه��دى ف��س��نُّ��وا ِم ال��ش��ا وف��ي ال��ع��راِق ف��ي ال��م��ل��َك دبَّ��روا
واألع��اج��م ت��ح��تَ��ه��م األرِض ع��رُب وط��اب��ت ذَراه��م ف��ي ال��ن��اُس أِم��َن
ال��ع��زائ��م ف��ت��اَة ال��ه��دى ك��ع��اَب ـ��َن ِف��َل��س��ِط��ي��ـ وراءَ دول��ًة وب��نَ��وا
ح��ازم12 ي��ق��ظ��اُن ال��ج��ن��اِن م��اض��ي خ��ِل» «ال��دا ک أرَوُع ب��األن��اِة س��اَس��ه��ا

ملسو هيلع هللا ىلص. الرسول غزوات أوىل بدر، رصعى عىل بالحزن الفقيد عىل الحزن يشبِّه 6

جميعه. اإلقليم عن بها كنى األردن، عاصمة ان: وعمَّ كله. القطر بها واملراد العراق، عاصمة بغداد: 7

والبحر الفرات ونهر العرب وبالد تركيا بني املحصورة األقاليم من إليها وما سوريا بها يقصد والشام:
املتوسط.

الدار. والرَّبع: للفقيد. عهده عىل محافًظا بقي الذي الحجاز يقصد النبيل: الحجاز 8
الحكومات. فيها تقيم التي الكبرية البلدان وهي عاصمة، جمع العواصم: 9

عليه. هللا صلوات النبي أوالد من هما والقاسم: إبراهيم 10
تمائم. التميمة وجمع كالتميمة، العني من تحفظ الرقية وهي عوذة، جمع ُعوذ: 11

قريش صقر الداخل الرحمن عبد وهو بالداخل، يشبِّهه فيصل، امللك «األروع»: ب ويريد الرفق. األناة: 12
األندلس. يف أُميَّة بني دولة س مؤسِّ
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حسني امللك

��راغ��م13 ال��ضَّ ال��لُّ��ي��وُث ُق��ض��ب��انَ��ه ـ��ِزل تَ��ن��ـ وق��د ال��ح��دي��َد ك��ان��ت ُق��ب��رٌص
وال��ع��م��اع��م14 ت��ح��تَ��ه ال��ِب��ي��ُد تُ��ح��َش��ُر ِل��واءٌ ي��ق��وَم أن ال��ده��ُر ك��ِرَه

∗∗∗
األراق��م15 ِج��وار ف��ي غ��ام��رَت ك��ي��ف إل��ي��ن��ا « ع��ل��يٍّ «أب��ا ْث ت��ح��دَّ ق��م
ال��ن��واع��م ب��ال��ح��واش��ي وت��ع��لَّ��ق��َت ُخ��ْش��نً��ا ال��ه��اِم ف��ي ال��نُّ��ي��وَب تُ��ب��اِل ل��م
الئ��م16 أن��ا م��ا ال��ت��راب ف��ي تُ��َرْع ال وِص��ْف��ه��ا ال��َع��واِن ع��ن ح��دِّْث ه��اِت
ط��اع��م17 ال��ذئ��ِب َول��ي��م��ِة ف��ي ح��َم��ٌل وك��لٌّ ��راِب ال��سَّ واِرُد ك��لُّ��ن��ا
ال��غ��ن��ائ��م ف��ُك��نَّ��ا ال��وغ��ى ووَرْدن��ا ح��ظٍّ��ا ال��م��غ��ان��ِم م��ن رَج��ون��ا ق��د

∗∗∗
ال��ع��ظ��ائ��م األم��وَر أت��ى ع��ظ��ٍم ُربَّ م��يْ��تً��ا ال��ي��وَم ال��ق��ض��يَّ��َة ب��ع��ث��َت ق��د
ن��ائ��م وْه��و ائ��ت��الَف��ه��م وزاَد َن يَ��ق��ظ��ا ال��ن��اَس ألَّ��ف ك��ال��ح��قِّ أن��ت
ال��ك��م��ائ��م18 ب��ط��يءُ ال��َج��ن��ى ُم��ت��أتِّ��ي َغ��ْرٌس ال��ب��ع��ي��دُة ��ُة ال��ِه��مَّ إن��م��ا
ق��ادم ي��ُد ال��َم��دى ع��ل��ى وح��َوت��ه غ��َرَس��ت��ه ي��ٍد ع��ن غ��اَب رب��م��ا
خ��ادم ق��بْ��َل��ك ل��ل��ُع��رِب ي��ِق��ْف��ه ل��م ع��ل��ي��ه ُغ��ِل��ب��َت م��وق��ٌف ح��بَّ��ذا
ال��دراه��م ن��ْق��َل األك��فِّ ف��ي نُ��ِق��ل��ْت وش��ع��وٍب م��م��ال��ٍك ع��ن ذائ��ًدا
ال��ق��ش��اع��م19 َم��ط��اُر أو ال��خ��ي��ِل َم��وط��ئُ س��م��اءٍ وك��لُّ ل��ه��م م��اءٍ ك��لُّ

امُللك، اعتزل بعدما عمره بقية حسني امللك فيها قىض املتوسط، األبيض البحر يف جزيرة قربص: 13

األقفاص وصنع األسد، فيه يُحبس الذي الحديد بالقفص فيها الفقيد إقامة حالة يف الشعراء أمري يشبِّهها
هذا. عرصنا يف الحدائق ملنظمي مألوف األسود لحبس الحديدية

املتفرقون. الجماعات العماعم: 14
االنضمام لهذا كان وقد الكربى، الحرب أثناء يف تركيا ضد الحلفاء صف يف الفقيد انضمام إىل يشري 15

الحرب. تلك نهاية يف أثره
الحرب. العوان: 16

الذئب. لهذا مأكول مطعوم كلنا يريد طاعم: الذئب وليمة يف كلنا 17

الثمار. تلك تنبت ما محلُّ الكمائم: الثمار. الجنى: 18
النسور. يشبهون الذين الطيارين «النسور»: ب ويريد قشعم. جمع النسور، القشاعم: 19
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الشوقيات

ال��ُم��زاح��م وال��طِّ��م��اِح وال��ع��ل��ِم ـ��اءِ ��ـ ال��ش��مَّ ��ِة ال��ه��مَّ إل��ى ت��ْدُع��ه��م ل��م ِل��َم
ال��ش��ك��ائ��م20 ُه��وُج وْه��ي وال��س��م��واِت َط��واٍغ وْه��ي ال��لِّ��ج��اِج ورك��وِب
س��م��ائ��م21 م��ن ب��ه��ا وم��ا ��ح��اري وال��صَّ ع��ل��ي��ه وال��َج��ل��ي��ُد ال��ُق��ط��ِب وإل��ى
ال��ب��واس��م22 ُرب��اه ف��ي ك��ال��َورِد ْس��ِل ال��رُّ َوض��وءِ م��ن ب��ط��يِّ��ٍب اغ��س��ل��وه
ه��اش��م ف��رَع ب��ه��ا ��ن��وا ك��فِّ ُرق��ع��ًة ال��ُم��ص��لَّ��ى ف��ي ِوس��اِده��م م��ن وخ��ذوا
ال��ق��وائ��م ش��ري��ِف وم��ن ع��وًدا ـ��ب��ِر ال��ِم��ن��ـ ذُرا م��ن ِل��ن��ع��ِش��ه واس��ت��ع��ي��روا
ال��رواس��م23 ظ��ه��وِر ع��ن ج��لَّ ف��ق��د ـ��تُ��م اْس��َط��ع��ـ إِن ال��بُ��راِق ع��ل��ى واح��م��ل��وه
ال��دع��ائ��م24 وت��دع��و ُرك��نُ��ه يَ��ب��ت��ه��ْل «ُح��س��ي��نً��ا» ال��ع��ت��ي��ق إل��ى وأدي��روا
ال��م��واس��م وِط��ي��َب ال��ص��ف��ا وع��ه��َد ـ��َر وال��ق��ص��ـ م��كَّ��َة ل��ألم��ي��ِر واذك��روا
دائ��م ال��ُخ��ل��ِد م��ن َم��ن��ه��ٍل ع��ل��ى َن ك��ا وإن ل��ل��دي��اِر ال��ُح��رُّ ظ��ِم��ئ

∗∗∗
ال��م��ع��ال��م ف��ي ب��َربِّ��ه وط��وف��وا ـ��ِح ال��ف��ت��ـ ُرب��ا ف��ي س��اع��ًة ال��ن��ع��َش ��ل��وا نَ��قِّ
ال��غ��م��ائ��م وتُ��رِب ق��وِم��ه م��ن ـ��م��ار األق��ـ ث��رى ف��ي ب��ه س��اع��ًة وِق��ف��وا
األك��ارم وال��م��ل��وِك وداووَد َن ُس��ل��ي��م��ا ب��ي��َن ال��ُق��دِس ف��ي وادِف��ن��وه
ع��ال��م األوائ��ل م��ن َح��ب��ٍر ك��لِّ َم��غ��ن��ى ال��َوح��ي م��ن��زُل ال��ق��دُس إن��م��ا
ط��الس��م وال��س��م��اءُ ال��ده��ِر َم��دى ٌر أس��را ف��األرُض ب��ال��غ��ي��وب ُك��نِّ��َف��ت
ب��خ��ات��م25 ال��بُ��راِق ح��اف��ِر وم��ن ءَ ب��ُط��غ��را ال��بُ��راِق م��ن وت��ح��لَّ��ت

الصعبة اللجم أي اللجم؛ الشكائم»: «هوج ب ويريد الطيارات. ركوب السموات»: «ركوب ب يريد 20

القياد.
امُلحِرقة. الحارة الريح وهي َسموم، جمع السمائم: 21

به. يُتوضأ ما الواو): (بفتح الوضوء 22
عامة. الركائب أو الخيل أو اإلبل الرواسم: 23

الفقيد. ُدِفن حيث املقدس بيت مسجد العتيق: 24
به. أُرسي ليلَة عليه هللا صلوات النبي ركوبة هو والرباق: الكتاب. أول يف يُكتب ما الطغراء: 25
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أباه1 يرثي

َديْ��ْن أيُّ َدي��ٌن األِب وِرث��اءُ أب��ي أَرِث َل��ْم ِل��َم س��أل��ون��ي
أي��ْن؟2 يُ��س��ِع��د ال��ذي ال��ع��ق��ُل ل��ي أي��َن أظ��ل��َم��ك��م م��ا ال��لُّ��وَّاُم أي��ه��ا
َع��ي��ْن ف��رُض ل��ل��م��ن��اي��ا ن��ف��ٍس ك��لُّ ٌل أوَّ ذا ف��ي أن��َت م��ا أب��ي ي��ا
ال��ث��ق��َل��ي��ن3 خ��ي��َر ال��ن��اع��ون ون��ع��ى وُق��ًرى ن��اٌس ق��ب��ل��ك ه��ل��َك��ت
ب��األص��غ��َري��ن4 ي��أخ��ذُه آِخ��ذٌ ال��َم��دى ط��اَل وإن ال��م��رءِ غ��اي��ُة
ُح��نَ��ي��ن5 ��ي ُخ��فَّ ِط��بِّ��ه م��ن ن��اف��ًض��ا ع��اج��ًزا ي��ت��ولَّ��ى وط��ب��ي��ٌب
ال��َف��رق��َدي��ن ش��م��َل ت��ص��دُع أوش��َك��ت ض��ربَ��ت إن ي��ًدا ل��ل��م��وِت إن
ال��ج��ب��َل��ي��ن ب��ي��ن ال��ل��ي��َث وتُ��الق��ي ِع��ق��ب��ان��ه ع��ل��ى ال��ج��وَّ تَ��ن��ُف��ذ
ال��م��ئ��تَ��ي��ن ف��ي ال��ب��بَّ��غ��ا وت��ن��ال أيْ��ك��ِت��ِه م��ن ال��ف��رَخ وت��ح��طُّ
م��رتَ��ي��ن ِك��الن��ا ال��م��وَت ل��ق��َي أن��ا م��ات وم��ن م��ات م��ن أن��ا
ب��دنَ��ي��ن6 ف��ي ُم��ه��ج��ًة ِص��رن��ا ث��م ب��دٍن ف��ي م��ه��ج��ًة ك��ن��ا ن��ح��ن
ك��ف��نَ��ي��ن ف��ي ُج��ثَّ��ًة نُ��ل��ق��ى ث��م ب��دٍن ف��ي م��ه��ج��ًة ُع��ْدن��ا ث��م

هللا. رحمه شوقي بك عيل املرحوم الذِّكر الطيب والده بها يرثي ١٨٩٧م، سنة حواَيل القصيدة هذه نظم 1
يُِعني. يُسِعد: 2

عليه. هللا صلوات محمد سيدنا هو الثقلني وخري والجن، اإلنس الثقالن: 3
واللسان. القلب األصغران: 4

بالخيبة. الطلب عن والرجوع املطلوبة الحاجة من اليأس عند يُرضب عربي مثٌل حنني: خفي 5

روحه. أي مهجته؛ خرجت يقال الروح، عن بها يُعربَّ وقد الدم، املهجة: 6



الشوقيات

ال��بَ��ع��ث��تَ��ي��ن7 أُول��ى نُ��ب��َع��ُث وب��ه ب��ع��َدن��ا « «ع��ل��يٍّ ف��ي نَ��ح��ي��ا ث��م
أب��َوي��ن م��ن أص��لُ��ه ه��ذا ك��لُّ وص��ِف��ِه ف��ي وُق��ل ال��ك��وَن ان��ظ��ر
َم��رح��م��تَ��ي��ن ف��ي ال��رح��م��ُة ه��م��ا ُق��ل أص��لُ��ه��م��ا م��ا ق��ي��َل م��ا ف��إذا
َج��نَّ��تَ��ي��ن ف��ي م��ن��ه��م��ا ون��ِع��ْم��ن��ا إي��ج��اِدن��ا ف��ي ال��َج��ن��َة ف��ق��دا
ُم��س��ت��رَض��يَ��ي��ن ل��ن��ا ��ف��ُح ال��صَّ وه��م��ا أُغ��ِض��ب��ا م��ا إذا ال��ع��ذُر وه��م��ا
ُم��ب��ت��دئَ��ي��ن ب��ه دان��ا ب��ال��ذي يَ��ِدن ل��م ح��يٍّ أيُّ ِش��ع��ري ل��ي��َت
ال��وال��دي��ن8 إال ال��رُّْس��َل وأم��اَت ه��م��ا ح��ي��ُث ب��ن��ا ال��ل��ُه وق��َف
َم��ي��ن9 ال��ن��اِس وودُّ ��دُق ال��صِّ ه ودُّ ف��اَرق��تُ��ه أٌخ إال أب��ي م��ا
ِك��س��رتَ��ي��ن ف��ي��ه��ا ال��ِك��س��رُة ك��ان��ت م��ائ��دٍة إل��ى ُق��ْم��ن��ا ط��ال��م��ا
ال��ي��َدي��ن ف��ي��ه ذا ب��ع��َد وغ��َس��ْل��ن��ا واح��ٍد إن��اءٍ م��ن وش��ِربْ��ن��ا
أخ��َويْ��ن ع��ن��ا ق��ال رآن��ا م��ن ي��ِدِه ف��ي يَ��ِدي ��يْ��ن��ا وت��م��شَّ
ن��ظ��رتَ��ي��ن ف��ك��ان��ت ال��ش��رَّ س��وَِّت ن��ظ��رًة إل��ي��ن��ا ال��ده��ُر ن��ظ��َر
م��رتَ��ي��ن م��ن��ه��ا ال��ن��ف��ُس ت��ذوُق ال ُم��رٌَّة ك��أٌس وال��م��وُت أب��ي ي��ا
َه��يْ��ن؟ ب��ع��ُد أو ق��بْ��َل��ه��ا ش��يءٍ ك��لُّ ��ي��تَ��ه��ا ق��ضَّ س��اع��ٌة ك��ان��ت ك��ي��ف
ُج��رع��تَ��ي��ن؟ ف��ي��ه��ا ال��م��وَت ش��ِرب��َت أم ُج��رع��ًة ف��ي��ه��ا ال��م��وَت أَش��ِرب��َت
َع��ي��ن ال��ي��وَم وم��ن��ك م��نِّ��ي ج��م��َدت بُ��ًك��ى أو ُح��زنً��ا ب��ع��َدَك ت��َخ��ْف ال
َش��ي��ن ال��م��وُت ُم��ن��ت��ه��اه َزي��ٍن ك��لُّ األس��ى ت��ْرَك ع��لَّ��م��تَ��ن��ي ق��د أن��َت
ال��َم��َل��َوي��ن10 اف��ت��راُق ذا أم م��رًة ن��ل��ت��ق��ي أن ل��ن��ا ه��ل ِش��ع��ري ل��ي��ت
ُح��ف��رتَ��ي��ن أم ُح��ف��رًة ��ى أنُ��ل��قَّ ال��ث��رى وأُوِدع��ُت م��تُّ وإذا

الشعراء. أمري نجَيل أحد هو عيل: 7

رسالة انقطعت كما تنقطع لم التي الرسالة رضوب من رضب األبوة أن يقرر أن البيت هذا يف يريد 8

من ما القائل: لألثر مصداًقا اآلباء، غرار عىل األبناء طبع من بوظيفتها قائمة ستظل هي وإنما األنبياء،
سانه. يمجِّ أو انه ينرصِّ أو يهوِّدانه فأبواه الفطرة، عىل ويولد إال مولود

ابنَه يُشِعر ال الذي الوالد فإن لوالده، املدائح ألوان أعظم أدائه سهولة عىل البيت هذا ويف الكذب. امَلني: 9
الحكمة. درجات أعىل البالغ األخالق، مكارم جميع عىل املشتمل الوالد هو األب، بسلطة

مال. منهما الواحد والنهار، الليل امللوان: 10
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باشا1 كامل مصطفى

ان��ي وال��دَّ م��أت��ٍم ف��ي ق��اِص��ي��ه��م��ا يَ��ن��ت��ح��ب��اِن ع��ل��ي��َك ال��َم��ش��ِرق��اِن
ِرض��واِن وم��ن ُخ��ْل��ٍد م��ن ال��ل��ِه ف��ي ُم��ج��اه��ٍد أج��ُر اإلس��الِم خ��اِدَم ي��ا
ال��َح��َرم��اِن2 َع وُروِّ ال��زائ��ري��َن ف��ي األس��ى م��ش��ى ال��ح��ج��اِز إل��ى نُ��ع��ي��َت ��ا ل��مَّ
وال��ُق��ْض��ب��ان3 األع��الِم م��ن��ك��وس��ُة ُرب��اُه��م��ا ِح��ي��اَل ال��ك��ب��رى ��ك��ُة ال��سِّ
وال��س��ل��ط��ان وال��م��خ��ت��اِر ال��ل��ِه ف��ي خ��دم��ًة ال��ش��دائ��ِد ع��ن��َد ت��ألُ��ه��ا ل��م
ال��رنَّ��ان ب��ص��وتِ��ك ال��َم��ح��ف��َل��ي��ن ف��ي ف��ازت��ا وال��م��دي��ن��َة م��ك��َة ل��ي��َت ي��ا
َس��ْح��ب��ان4 وم��ن ُق��سٍّ م��ن غ��اَب م��ا وي��س��م��ع��وا ذاَك ي��وَم األواخ��ُر ل��ي��رى
ال��ف��ان��ي؟ ال��وج��ود م��ن ل��ِق��ي��َت م��اذا راح��ٍل أك��رُم وأن��ت ال��تُّ��راِب ج��اَر
ل��ل��ج��ان��ي ك��رام��ٌة ع��ل��ي��ه ه��ذا َج��ن��ى م��ن أُع��ات��ُب وال ِص��ب��اَك أب��ك��ي
ب��ال��س��رط��ان ُم��تَّ ه��ل أم ب��ال��ق��ل��ِب أم ق��ض��ي��َت ��الِل» «ال��سُّ أب ي��ت��س��اءل��ون
وال��ِع��رف��ان واإلق��داِم وال��ج��دِّ ب��ال��ِح��ج��ا م��وتَ��ك أن ي��ش��ه��ُد ال��ل��ُه
ال��ب��ان��ي ف��أن��ت ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي ق��ائ��ٌم رك��ٌن ل��ألخ��الِق ك��ان إن
أم��ان��ي وف��ي��ه آم��اٌل ف��ي��ه ه��ل ال��ثَّ��رى ف��ي ف��ؤاِدك ع��ن ف��تِّ��ْش ب��ال��ل��ه

١٩٠٨م. سنة تويف وقد الوطني، الحزب مؤسس باشا كامل مصطفى الذِّكر الخالد الزعيم هو 1

واملدينة. مكة حَرما الحَرمان: 2
إنشائها. سبيل يف املجاهدين الدعاة أعظم الفقيد كان وقد الحجاز، حديد سكة يريد الكربى: السكة 3

والحكمة. والفصاحة الخطابية الطالقة يف املثل بهما يُرضب عربيان خطيبان وَسْحبان: ُقسٌّ 4



الشوقيات

ال��ِوج��دان م��يِّ��ت ح��يٍّ وَل��ُربَّ ال��َم��دى ع��ل��ى ال��ُم��ق��ي��ُم ال��ح��يُّ ِوج��دانُ��ك
ِع��ن��ان ب��غ��ي��ِر ي��ج��ري وُم��ض��لَّ��ٌل ل��غ��اي��ٍة ال��ح��ي��اِة ف��ي ج��اٍر ال��ن��اُس
ل��ج��ب��ان تُ��تَ��ْح ل��م ال��م��رات��ِب ُع��ل��ي��ا ب��ه��يِّ��ٍن ول��ي��س ال��دن��ي��ا ف��ي وال��ُخ��ل��ُد
األدي��ان م��ن دي��ٍن ع��ل��ى م��ات��وا ل��م��ا ج��ب��نُ��وا ق��د ال��ل��ِه ُرْس��َل انَّ ف��ل��َو
ك��ال��ع��ن��وان األخ��الُق ل��ه��ا ُج��ِع��ل��ْت ص��ح��ي��ف��ٌة ال��رف��ي��ُع وال��ش��رُف ال��م��ج��ُد
األق��ران ت��ق��اُص��َر يُ��ِري��َك ِق��َص��ٌر ب��ِذلَّ��ٍة ال��ح��ي��اِة ط��وِل م��ن وأَح��بُّ
وث��وان��ي دق��ائ��ٌق ال��ح��ي��اَة إن ل��ه ق��ائ��ل��ٌة ال��م��رءِ ق��ل��ِب ��اُت دقَّ
ث��اِن ُع��م��ٌر ل��إلن��س��ان ف��ال��ذِّك��ُر ِذك��َره��ا م��وتِ��َك ب��ع��َد ل��ن��ف��ِس��ك ف��ارف��ْع
ُخ��س��ران وم��ن ِرب��ٍح م��ن ش��اء م��ا ش��ئ��ونِ��ه��ا وَج��مِّ ال��دن��ي��ا ف��ي ل��ل��م��رءِ
��ْل��وان ال��سُّ ِل��ُم��ؤثِ��ِر ال��َم��ض��ي��ُق وه��ي ُم��ت��ط��لِّ��ٍع ل��راغ��ٍب ال��ف��ض��اءُ ف��ه��ي
ال��ه��ان��ي وْه��و ال��رَُّح��م��اءُ ل��ه ي��ش��ق��ى ورائ��ٌح ��ق��اءِ ال��شَّ ف��ي غ��اٍد ال��ن��اُس
األش��ج��ان م��ن ش��َج��ٌن ط��يِّ��ه��ا ف��ي ل��ذًَّة إال ي��ل��َق ل��م ��ٌم وُم��ن��عَّ
ِس��يَّ��ان5 وبُ��ؤُس��ه��ا ال��ح��ي��اِة نُ��ع��م��ى وبُ��ؤِس��ه��ا ال��ح��ي��اِة نُ��ع��م��ى ع��ل��ى ف��اص��ب��ر
واإلع��الن واإلس��رار ـ��خ��َط��راِت وال��ـ وال��رََّوح��اِت ال��غ��َدواِت ط��اه��َر ي��ا
وِس��ن��ان ُم��ه��نَّ��ٍد ب��غ��ي��ِر غ��اٍز ف��ات��ٌح ال��م��دائ��ِن ف��ي ق��بْ��َل��ك ق��اَم ه��ل
ال��ُع��ْم��ران؟! دع��ائ��ُم ال��ع��ل��وَم أن وع��ن��ده ال��ش��ري��ف ال��ِع��ل��ِم إل��ى ي��دع��و
ال��ِف��ت��ي��ان ف��ت��ى ع��ل��ى ال��ه��الُل ج��زَع ُم��ن��كَّ��ًس��ا ال��ب��الد َع��ل��ِم ف��ي ��وك ل��فُّ
ق��ان��ي6 ب��دم��ٍع ي��ب��ك��ي ل��ك��نَّ��م��ا ري��ب��ٍة م��ن وال خ��ج��ٍل م��ن اح��م��رَّ م��ا
ال��ق��م��ران ن��ع��ِش��َك ف��ي ف��ك��أن��م��ا ��ن��ا ال��سَّ وف��ي ��ن��اء ال��سَّ ف��ي ن��ع��َش��ك يَ��زُج��ون
َح��ن��ان وب��ي��َن بُ��ًك��ى ب��ي��ن ي��خ��ت��اُل «ك��رب��ال» ب ال��ُح��س��ي��ِن ن��ع��ُش وك��أن��ه
إح��س��ان وم��ن ُع��ْرٍف م��ن ض��مَّ م��ا وِب��رِِّه ال��ك��ري��ِم ال��ل��ِه ذم��ِة ف��ي
ي��ل��ت��ق��ي��ان ال��م��ص��دوُق وج��اللُ��ك ح��ق��ي��ق��ٌة وْه��و ال��م��وِت ج��الُل وم��ش��ى
غ��وان��ي7 ال��َه��ت��وِن ب��ال��دم��ِع وب��َك��ت��ك ع��ق��ائ��ٌل ال��ج��ي��وَب ِل��َم��ن��ظ��ِرك ��ت ش��قَّ

. يسٌّ الواحد مثالن، سيَّان: 5

أحمر. قاٍن: 6

جمع والغواني: قطر. إذا الدمع، هتن من والهتون: كريمتُه. يشء كل من وهي عقيلة، جمع العقائل: 7
الُحيل. عن بجمالها تغتني الفتاة وهي غانية،
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باشا كامل مصطفى

وب��ي��ان ل��خ��ط��ب��ٍة يُ��ن��ِص��تُ��ون إذ ك��ع��ه��ِده��م خ��اش��ع��ون ح��وَل��ك وال��َخ��ل��ُق
ل��س��ان؟ ب��أيِّ أم ال��م��ن��اب��ُر ب��ع��ُد تُ��رت��ق��ى ق��ل��ٍب ب��أيِّ ي��ت��س��اءل��ون
األوط��ان ج��وان��ِح ب��ي��َن دف��ن��وَك ه��ي��ك��ًال ُر تُ��ص��وَّ أوط��انً��ا أن ل��و
واألج��ف��ان األس��م��اع ف��ي ح��م��ل��وك م��يِّ��ٌت ال��ج��وارِح ف��ي يُ��ح��َم��ل ك��ان أو
األك��ف��ان أح��اس��َن ل��ب��س��َت ك��ف��ٌن وال��ُع��ال ال��ف��ض��ائ��ِل ُغ��رِّ م��ن ِص��ي��َغ أو
ال��ق��رآن ف��ي ُرثِ��ي��َت ب��ع��ُد ت��أِت ل��م ب��ق��ي��ٌة ال��ح��ك��ي��م ل��ل��ذِّك��ر ك��ان أو
ال��ُج��ث��م��ان م��ع��ال��ِم ِم��لءُ وال��داءُ ُم��ح��ِدٌق ب��ك وال��رَّدى ن��ظ��رتُ��ك ول��ق��د
دوان��ي ال��رح��ي��ل وس��اع��اُت َق��ِن��ٌط ُم��ض��لَّ��ٌل وال��ط��ب��ي��ُب وي��ط��غ��ى ي��ب��غ��ي
وتُ��ع��ان��ي ك��تْ��َم��ه تُ��ع��اِل��ُج دم��ٌع أم��اَل��ه��ا ع��ن��ك ال��ُع��وَّاِد ون��واظ��ُر
ت��رت��ج��ف��ان ال��ِق��رط��اِس ف��ي وي��داك ��ٌة َج��مَّ وال��م��ش��اغ��ُل وت��ك��ت��ُب تُ��م��ل��ي
ِك��ي��ان��ي ��ق��اُم ال��سَّ ه��دَّ ال��ذي وأن��ا ع��ائ��دي ك��أن��ك ح��ت��ى ل��ي ف��َه��ش��ش��َت
��ج��ع��ان8 ال��شُّ َم��ص��ارُع ك��ي��ف وع��رف��ُت ��رى ال��شَّ آس��اُد ت��م��وُت ك��ي��ف ورأي��ُت
يَ��دان ب��َدكِّ��ه��نَّ ل��ل��َم��ن��وِن م��ا ع��زائ��ًم��ا ال��خ��ي��اِل ذاك ف��ي ووج��دُت
وَج��ن��ان��ي وس��رائ��ري أدُم��ع��ي م��ن ف��ه��اَك��ُه ال��رث��اءَ ت��س��ألُ��ن��ي وج��ع��ل��َت
األزم��ان ي��ت��ي��م��َة ف��ي��ك ل��ن��ظ��م��ُت ل��خ��اط��ري ��ج��وِن ال��شُّ ُم��غ��ال��ب��ُة ل��وال
َوران ال��دَّ إل��ى ِس��ي��رتُ��ه��ا ف��ت��ع��وُد ه��َوت إذا ال��ش��م��وَس أرث��ي ال��ذي وأن��ا
م��ك��ان��ي ال��ن��يِّ��راِت ف��وَق وتُ��ِج��لُّ ب��ق��ص��ائ��دي ال��ورى ف��ي ت��ه��ت��ُف ك��ن��َت ق��د
إم��ك��ان��ي؟! وخ��ان��ن��ي ال��ق��ري��ُض ف��ي��َك ��ن��ي ف��ع��قَّ ِب��ن��َت ي��وَم ده��ان��ي م��اذا
اإلن��س��ان غ��اي��ُة ال��م��ِن��يَّ��َة إن ب��م��يِّ��ٍت ش��م��اَت ف��ال ع��ل��ي��َك ْن ه��وِّ
أنُ��وش��ْروان «ِك��س��رى» ع��ل��ى ع��زَّت بُ��لِّ��غ��تَ��ه��ا ب��َم��يْ��ت��ٍة ل��ل��ح��س��وِد َم��ن
ال��ش��ان��ي؟9 اس��ت��راح أم اس��ت��رح��َت ف��ه��ل وَح��ْرِب��ه��ا ال��ح��ي��اِة َح��َرِب م��ن ُع��وِف��ي��َت
ب��أم��ان ف��نَ��ْم ِم��ص��ٍر ث��رى ه��ذا غ��راِم��ه��ا ش��ه��ي��َد وي��ا ِم��ص��َر َص��بَّ ي��ا
وال��ِوْل��دان ال��ُح��وِر ش��ب��اَب وال��ب��ْس ع��ال��يً��ا ش��ب��ابَ��ك م��ص��ٍر ع��ل��ى اخ��ل��ع
ال��بُ��ل��دان ع��ل��ى ب��ه تَ��ت��ي��ُه م��ج��ًدا ت��رت��دي ش��ب��اِب��ك م��ن م��ص��ًرا ف��ل��ع��لَّ

األسد. كثرية سلمى جبل يف طريق والرشى: أسد. جمع آساد: 8
املبغض. والشاني: ماله. سلبه (كَطَلبه): حَربَه 9
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الشوقيات

ال��َه��رم��ان ت��ح��رَّك ال��َم��ض��اءِ ب��ع��َض ع��َزم��اِت��ِه م��ن ب��ال��ه��َرَم��ي��ن انَّ ف��ل��َو
ال��ش��ب��ان ف��ي ت��ك��وُن ال��ح��ي��اُة ك��ي��ف وال��ُق��رى ال��م��دائ��ِن ُش��ب��اَن ع��لَّ��م��َت
ح��ان��ي ع��ظ��اِم��ك ع��ل��ى أب��رُّ ق��ب��ٌر وص��ع��ي��ُده��ا ري��ُف��ه��ا األس��ي��ف��ُة م��ص��ُر
ال��م��َل��ك��ان س��ؤاَل��ه يَ��ه��اُب َم��ل��ٌك ط��ه��ارٌة ال��ت��راب ف��ي إن��ك أق��س��م��ُت
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أنور1 بك حسن

«َح��َس��ْن»2 َس��م��ي��ري أي��ن وب��ال��ل��ي��ل ب��ال��ن��ه��اِر «ك��ْرم��ِت��ي» تُ��س��اِئ��ل��ن��ي
األُذُْن ال��ل��ط��ي��ُف ال��طَّ��روُب وأي��ن ال��ح��دي��ِث ال��ش��ه��يُّ ال��ن��دي��ُم وأي��ن
ال��َف��نَ��ْن ف��ي ِص��ب��ي��ًة وُم��ل��ِه��ُم��ه��ا ��ه��ا ُع��شِّ ف��ي ال��ب��الب��ِل نَ��ِج��يُّ
ال��َح��َزن ع��ل��ي��ه ال��س��روِر ل��ي��ال��ي واس��ت��ش��ع��َرت م��اَت ل��ه��ا ف��ق��ل��ُت
��َم��ن ال��سِّ م��ا ُروُح��ه ع��رَف��ت ف��م��ا ج��س��ُم��ُه ِس��َم��ٍن م��ن ن��اءَ ل��ئ��ن
ال��زم��ن م��ح��اه��ا ده��ٍر ب��ش��اش��ُة ول��ك��ن��ه م��يْ��ٌت ه��و وم��ا
ال��َوَس��ن3 ع��ن��ه تَ��ط��اي��َر وُح��ل��ٌم ل��ف��ظ��ه م��ن ال��ق��وُل خ��ال وَم��ع��نً��ى
ال��ِم��نَ��ن ج��ل��ي��َل إال «أن��وَر» ل ال��ش��رق��يُّ ال��م��ع��ه��ُد يَ��ذُك��ر وال
ال��ِم��َح��ن ف��ي َع��ونِ��ه م��ن ك��ان وم��ا ��ع��اِب ال��صِّ ف��ي ص��ب��ِره م��ن ك��ان وم��ا
ال��ِف��َط��ن ويُ��ذِك��ي ال��ن��ف��وَس ويَ��ش��ف��ي ال��ق��ل��وَب يُ��داوي ف��نٍّ وِخ��دم��َة
ال��رُُّك��ن4 ك��ان ال��ف��نِّ م��ن ول��ك��ْن ال��دخ��ي��َل ال��دَِّع��يَّ ف��ي��ه ك��ان وم��ا
ُدِف��ن ��ا ل��مَّ «إس��ح��اَق» ک ُدِف��ن��َت ال��وداِع ي��وَم ال��ص��ح��ُب أن��ص��َف ول��و

املقرَّبني األصدقاء من وكان الرشقي، املوسيقى لنادي املؤسسني األعضاء أحد أنور: بك حسن املرحوم 1
١٩٣٠م. سنة تويف وقد الشعراء، ألمري

هانئ. ابن كرمة الشعراء أمري دار عىل يُطَلق كان 2

النعاس. الوسن: 3
واألقوى. األشد جانبُه يشء كل من والركن الشعر، أجل من الكاف ُحرَِّكت وقد الرُّْكن، الرُُّكن: 4



الشوقيات

ال��َك��َف��ن ف��ي ال ال��َورِد ف��ي وأُدرج��َت ال��ت��راِب ف��ي ال ال��ِم��س��ِك ف��ي ف��ُغ��يِّ��ب��َت
ال��ُغ��ُص��ن ف��ي��ه��ا ال��ُغ��ْص��ِن ع��ل��ى يَ��م��ي��ُل َروض��ٍة ف��ي ال��ق��ب��ُر ل��ك وُخ��طَّ
ال��رََّس��ن5 ال��ن��س��ي��ُم ف��ي��ه��ا وي��خ��ل��ُع ظ��لِّ��ه��ا ف��ي ال��ط��ي��ُر ويَ��ن��ت��ح��ُب
��َج��ن ال��شَّ وتُ��ب��دي ال��ح��ن��ي��َن تُ��ِع��ي��د أوت��اُرُه ال��ع��ود ع��ل��ى وق��ام��ت
أَن ال��ن��اُي إذا تَ��ِئ��نُّ وك��ن��َت ال��نُّ��واِح ش��ْج��َو «ال��ن��اُي» وط��اَرَح��ك
َك��َم��ن م��ا ب��ثِّ��ه م��ن وأظ��ه��َر «ال��َك��م��اُن» ع��ل��ي��َك ف��ن��اَح وم��اَل
ال��ُه��تُ��ن وال��غ��وادي ن��ف��َح��ت إذا ال��رُّب��ا س��الُم ع��ل��ي��َك س��الٌم
ُم��رت��َه��ن ب��ص��ح��راِئ��ه وَرْه��ٍط ب��اإلم��اِم ِج��ي��رٍة ع��ل��ى س��الٌم
ال��دَِّم��ن6 ك��ُم��ن��دِرس��اِت وأخ��رى ك��ال��ق��ب��اِب ُح��َف��ٍر ع��ل��ى س��الٌم
��َغ��ن ال��ضَّ ب��ع��د وُص��وِف��َي وص��اف��ى ال��خ��الِف ب��ع��َد ت��آل��َف وج��م��ٍع
ال��وط��ن ِب��ن��اءِ ف��ي َح��َج��ٌر ل��ه ه��ن��اَك َط��وٍد ك��لِّ ع��ل��ى س��الٌم

بالرسن. ه شدَّ الفرس؛ رَسن ويقال الحبل، الرسن: 5
الديار. آثار وهي دمنة، جمع الدمن: 6
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املحسنني1 أم

األم��ي��ْن2 ال��رُّوِح ي��د ِم��ن وح��َوت��ه ب��ال��يَ��م��ي��ْن م��ص��ٌر ن��ع��َش��ِك أخ��ذَت
ال��م��ؤم��ن��ي��ْن أُمَّ «يَ��ث��رُب» ل��ِق��يَ��ت ك��م��ا ب��ق��اي��اِك ُط��ْه��َر ل��ِق��يَ��ت
ال��َوت��ي��ن3 ح��ب��ِل ِم��ن ال��نَّ��ح��ِر ووراءَ أح��ش��ائ��ه��ا وف��ي َس��واَدي��ه��ا ف��ي
ال��ح��زي��ن ال��ق��ص��ِر إل��ى ال��ثَّ��غ��ِر َرم��ل��ِة إل��ى ال��ب��اك��ي ق��ص��ِرِك م��ن خ��َرَج��ت
ال��ب��ائ��س��ي��ن ع��بَ��راِت ف��ي وم��َش��ت َم��ذه��بً��ا ال��ي��ت��ام��ى ب��ي��َن أخ��ذَت
ال��س��ف��ي��ن أس��راَب ال��دم��ِع وراءِ ِم��ن ت��رى ال��ب��ح��ِر إل��ى َط��ْرًف��ا وَرَم��ت
ال��ي��اَس��م��ي��ن4 وف��رُع ال��َورِد َف��نَ��ُن ِح��ْض��ِن��ه��ا ف��ي ج��اري��ٌة ف��بَ��َدت
ال��ي��ق��ي��ن5 ن��وُر ُس��كَّ��اِن��ه��ا وع��ل��ى ال��ه��دى ن��وُر ُج��ؤُج��ِئ��ه��ا وع��ل��ى

١٩٣١م. سنة باآلستانة توفيت وقد الثاني، باشا عباس الخديو سمو والدة هي املحسنني: أم 1
كبريَين وعناية اهتماًما أظهرت كلها مرص إن القول به مقصود تعبري باليمني: مرص نعشك أخذت 2
ذخرية يحوي كان النعش أن عن كناية فهو البيت من الثاني الشطر أما الفقيدة. نعش استقبال يف
لقومها الذخرية هذه يسلِّم حتى بحراسته املالئكة أمني جربيل قام ذلك أجل ومن املقدَّسة، الذخائر من

بيد. يًدا
صاحبه. مات انقطع إذا القلب يف عرق والوتني: الصدر. من القالدة موضع النحر: 3

َكاْألَْعَالِم﴾. اْلبَْحِر ِيف اْلُمنَْشآُت اْلَجَواِر ﴿َوَلُه الكريم: القرآن ويف سفينة، جارية: 4

مؤخرها. وسكانها: مقدَّمها. السفينة: جؤجؤ 5



الشوقيات

ال��ث��م��ي��ن6 وال��ك��ن��َز ��ؤدِد ال��سُّ ج��وه��َر «َم��رم��رٍة» ش��اط��ئَ��ي م��ن ح��َم��ل��ْت
ال��َم��ع��ي��ن ب��ال��َع��ذِب ال��ِم��ل��ِح األُج��اِج ف��ي وج��َرت ب��ب��ح��ٍر ب��ح��ًرا وط��َوت
ال��م��ال��ك��ي��ن7 ِج��ب��اِه ف��ي وس��ن��اءً َس��نً��ا ك��ان��ت ُدرًَّة واس��ت��ق��لَّ��ت
ِع��ي��ن ال��ب��ي��ِت َخ��ِف��راِت م��ن ُخ��رٍَّد وع��ن ِص��ي��ٍد ِع��ل��ي��ٍة ع��ن ذه��بَ��ت
األم��ي��ن بُ��ن��يَّ��اُت واألم��ي��ن��اُت ال��ُم��تَّ��ق��ي ب��ن��اُت وال��ت��ق��يَّ��اُت
اآلف��ل��ي��ن8 ك��ال��ش��م��وِس ون��َض��ت��ه ��ح��ى ال��ضُّ ال��ع��زِّ َم��ط��ل��ِع ف��ي ل��ِب��َس��ت
ال��ج��ب��ي��ن غ��اب وإن ال��ش��م��ِس َك��يَ��ِد غ��ارس��ٌة ب��ان��ي��ٌة يَ��ُده��ا
ال��ع��اَل��ِم��ي��ن ع��رَش ال��ي��وَم رِك��ب��ِت ق��د دول��ت��ه��ا ف��ي ال��ع��رَش��ي��ِن َربَّ��َة
ال��ُم��رَس��ل��ي��ن ب��ِن��س��اءِ وتَ��وارى «م��ري��ٌم» ف��ي��ه ق��ب��َل��ِك أُض��ج��َع��ت
اآلِخ��ِري��ن ُرْس��ِل آَدُم ل��ه��ُم ُه َش��دَّ األوال��ي َرْح��ُل إن��ه
ال��م��ح��س��ن��ي��ن» «أُمُّ ه��و ع��ب��ق��ريٍّ��ا ل��ق��بً��ا إال األل��ق��اَب اخ��ل��ِع��ي
آخ��ري��ن ألي��دي ق��وٍم ع��ن ي��م��ِض ُس��نَّ��تَ��ُه يَ��ِس��ْر ال��م��اَل وَدِع��ي
ال��س��ن��ي��ن9 ِع��بءَ ح��ال��ٍق م��ن واط��َرح��ي ال��ثَّ��رى وج��ِه ف��ي ب��ال��ه��مِّ واق��ِذف��ي
ال��ش��اِم��ت��ي��ن ي��وُم ب��ال��ُم��خ��ط��ِئ ل��ي��س ش��ام��ٍت أو ش��ان��ٍئ م��ن واس��خ��ري
ق��ري��ن ف��ي أو ول��ٍد ف��ي ت��ُدم ل��م دول��ٍة ع��وادي ع��ن وت��ع��زَّي
ب��ال��دارع��ي��ن10 وج��ُه��ه��ا ل��ت��غ��طَّ��ى ِش��ئ��ِت��ِه ل��و م��وك��ٍب ف��ي وازه��ِدي
ال��دف��ي��ن ال��دَّف��ِن َم��وك��ُب يُ��ح��ِي��ي ل��ي��س أص��ح��اب��ه ع��ل��ى ردَّ ال��ذي م��ا
ال��َع��ري��ن11 ح��اَط وال ال��َح��وَض م��ن��َع م��ا ال��ِم��دف��ِع ع��ل��ى م��ح��م��وٍل ُربَّ

وإنما ميتة، نعش البالد تلك شاطئ من تحمل لم السفينة هذه إن يقول: ك. الرتُّ بالد يف بحر مرمرة: 6

الثمني. الكنز وجوهر السؤدد خالصة حملت
الرِّفعة. و(باملد) الضوء، (بالقرص) السنا: 7

امَلغيب. للشموس واألفول آفل، جمع واآلفلني: خلعته. نضته: 8

عظيم. ارتفاع املوت إن يقول كأنه أعاله، الجبل: حالق 9

الدرع. البس أي دارع؛ جمع الدارعني: 10
يمنعوا ولم الحق، عن يدافعوا لم املدافع فوق نعوشهم تُحمل ن ممَّ كثري يقول: األسد. مأوى العرين: 11
خطر، بذي ليس إذن فهو ه، مستحقِّ غريُ الدنيا يف يناله قد املظهر هذا دام فما الِحمى، عن العدوان

حقيقة. به يُعتزُّ بالذي وليس
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املحسنني أم

ال��ُم��ب��ي��ن ال��ح��قَّ ب��ه ي��ت��ح��دَّوَن م��خ��دوع��ٍة أُم��ٍم م��ن ب��اط��ٌل
ال��ع��ي��ون ف��ي��ه آم��اَق��ه��ا ذَرَف��ت م��أت��ٌم وُرب��اه��ا «َف��روٍق» ف��ي
ب��ُه��ون ع��زٍّ م��ن بُ��دِّل��َن م��ألٌ ال��ِح��م��ى َع��ق��ي��الِت م��ن ف��ي��ه��ا ق��ام
ال��رك��ي��ن ال��رك��َن ع��ن��َدِك إال ت��ل��َق ف��ل��م ال��دن��ي��ا ب��ه��ا م��ال��ت أَُس��ٌر
ال��ط��اع��م��ي��ن12 ف��ي��ه ال��ك��اِس��ي��ن وم��ن ح��ات��م��ه م��ن «ب��ي��ب��ُك» خ��ال ق��د
ولِ��ي��ن َخ��ف��ٍض م��ن ك��ان م��ا وان��ق��ض��ى أيْ��َك��ِت��ِه ع��ن ال��ن��ع��م��ُة ط��ارت
ال��رَّن��ي��ن يَ��ُم��دُّون وال��م��س��اك��ي��ُن ن��اح��ي��ًة ٌح نُ��وَّ ال��ي��ت��ام��ى
األق��رب��ي��ن ب��ي��َن نُ��ع��م��اُه ُدوِول��ْت خ��ال وس��ل��ط��اٌن م��ال��ت دول��ٌة
«ع��اب��دي��ن» ف��ي س��يِّ��ٌد بَ��ِن��ي��ه م��ن ي��َزل ل��م « «ع��ل��يٌّ ال��ش��رِق ُم��ن��ِه��ُض
ودي��ن ُدن��ي��ا م��ن ال��ده��ر َف��تَ��راُت أف��س��َدت م��ا ب��ه ال��ل��ُه يُ��ص��ِل��ُح
وب��ن��ي��ن ب��ن��اٍت م��ن م��ص��ٍر أُمَّ أُق��ل ل��م وم��ال��ي ع��بَّ��اٍس أُمَّ
ِح��ي��ن ب��ع��َد ح��ي��نً��ا ال��رَّي��ح��اِن دول��َة واس��ت��ق��ب��ل��وا ل��ه��م ك��ال��َورِد ك��ن��ِت
ال��َم��ص��ون13 ال��ع��ال��ي ال��ح��َرُم ويُ��ق��اُل م��وك��ب��ه��ا ف��ي األُمُّ ف��يُ��ق��اُل
ال��ط��اه��ري��ن14 ض��مَّ ال��طُّ��ْه��ِر «ال��بَ��ق��ي��ِع» ک وُه��ًدى ع��ف��اٌف « «ال��ع��ف��ي��ف��يُّ
ل��ل��ص��اب��ري��ن ُغ��رف��ًة ف��ي��ه��ا إن َروض��ِت��ِه م��ن ال��َج��نَّ��َة ادخ��ل��ي

الكرم يف املثل به يُرضب رجل اسم وحاتم: عام. كل َمصيفها كان اآلستانة، يف الفقيدة قرص بيبك: 12

املحسنني. أم لها قيل ذلك أجل ومن بالكرم؛ الفقيدة اشتهرت وقد حاتمي. كرٌم فيقال: البالغ،
خديو. وزوجة خديو أم كانت العظيمة الفقيدة أن إىل البيت هذا يشري 13

قرينها. مدفن بجوار الفقيدة مدفن فيه أقيم الذي املوضع عىل عَلم العفيفي: 14
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فؤاد1 أمحد الدكتور

«َق��ي��س��ون��ا»2 ع��ل��ى ب��ه��ا م��َررَت داٌر ُش��ئ��ون��ا ف��اس��ت��ه��لَّ ل��َط��ْرِف��َك أْوَح��ت
ال��م��ف��ت��ون��ا ال��س��ادَر ت��غ��رُّ دن��ي��ا ش��ْم��َل��ه��ا ��ت وف��ضَّ ب��ش��اش��تُ��ه��ا غ��اض��ت
ال��ُع��ون��ا3 ال��خ��ط��وَب َرف��رُف��ه��ا وأق��لَّ س��اح��ات��ه��ا ف��ي ال��ده��ِر َع��وادي ن��َزل��ْت
ُش��ج��ون��ا ت��ث��ور ن��اح��ي��ٍة ك��لِّ م��ن ال��ِح��م��ى آِس��ي ع��ل��ى أس��ٍف م��ن ف��ت��ك��اُد
وَك��م��ي��ن��ا م��آرٍب ل��َص��ي��ِد َش��َرًك��ا وال ع��ب��ثً��ا ت��ك��ن ل��م «ال��ع��ي��ادُة» ت��ل��ك
وُم��ج��ون��ا4 ض��الل��ًة ت��ض��مَّ أن ع��ن ُح��ُج��راتُ��ه��ا نُ��زَِّه��ت ِس��ي��ن��ا» «اب��ِن داُر
َج��ب��ي��ن��ا5 ��ب��اِح وال��صَّ ثَ��ْغ��ًرا ك��ال��ف��ج��ِر ��ٍل ُم��ؤمَّ أغ��رَّ م��ن ال��م��ط��ال��ُع خ��بَ��ِت

وقد املعدودين، الطب نوابغ من ونابغة الخلق، حسن أمثلة من نادًرا مثاًال فؤاد أحمد الدكتور كان 1

١٩٣١م. سنة تويف
منه. قريبة الفقيد دار كانت بالقاهرة عيل محمد شارع يف االسم بهذا مسجد عىل عَلم قيسون: 2

الدار تلك أصاب ملا حزنًا دمًعا؛ تفيض العني يجعل الدار هذه عىل املرور إن يقول: الدموع. والشئون:
صاحبها لفقد وهذا والرسور، الطالقة بعد والوجوم الحركة، بعد والسكون النباهة، بعد الخمول من

طبًعا.
والخطوب عوان. جمع والعون: البيت. طرائف عليه يُجعل الطاق مثل يشء والرفوف: حمل. أقلَّ: 3
الخطب هذا قبل وخطوبه الدهر عوائق عرفت قد الدار هذه أن يريد هذه. قبل مرَّة نزلت التي أي العون:

بها. حلَّ الذي األخري
سينا. بابن للعلم واألمانة الطب يف الفقيد يشبِّه 4

نورها. انطفأ املطالع: خبت 5



الشوقيات

يَ��س��ت��ش��ف��ون��ا ال��روِح» «ع��ي��س��ى ب َم��ْرض��ى ح��ْولِ��ِه م��ن ك��أن��ه��م ال��وف��وِد وم��ن
ُم��ب��ي��ن��ا ال��س��ك��وت ف��ي يَ��ن��ط��ُق ل��ل��ن��شءِ ح��رٍَّة ح��ي��اٍة م��ن تَ��ص��وَّر َم��ث��ٌل
ُس��ك��ون��ا ال��ُخ��ش��وِع م��ن وت��خ��الُ��ه��نَّ ح��َرك��اتُ��ُه ��ب��ا ال��صِّ ع��ه��ِد م��ن تُ��ْح��َص ل��م
ال��ش��اف��ون��ا6 وتَ��غ��يَّ��َب أدواؤه��م وأع��ض��ل��ْت ال��ُم��ع��ِوزي��ن ِج��راُح ج��َم��َح��ت
ُم��ع��ي��ن��ا ال��دواءَ ب��ذَل وَل��ربَّ��م��ا وب��أج��ره ب��ِط��بِّ��ه ال��ج��واُد م��اَت
ال��ِم��س��ك��ي��ن��ا وتُ��ط��ِع��م ال��ف��ق��ي��َر تَ��ك��س��و وت��ارًة ال��ع��ل��ي��َل راح��تُ��ه وتَ��ُج��سُّ
وأم��ي��ن��ا واف��يً��ا ال��ص��داق��َة ح��َم��َل ول��ط��ال��م��ا ِع��ل��ِم��ه أم��ان��َة أدَّى
ح��ي��ن��ا ال��ق��راب��َة يَ��ِص��ُل أو ب��أب��ي��ه ت��ارًة يُ��ح��ِس��ن األه��ِل ح��ق��وَق وق��ض��ى
دي��ن��ا تُ��ص��اِدف وال ع��ل��ي��ه ُخ��لُ��ًق��ا ت��رى ال زم��اٍن ف��ي ودي��ٌن ُخ��لُ��ٌق
ال��م��ح��زون��ا ف��ؤادَي ف��ي��ك داِو ُق��م ُج��س��وِم��ه��ا ق��ب��ل األرواِح أُم��داِوَي
ال��ن��اع��ون��ا ب��لُ��بِّ��ه ط��اَر َح��ي��راَن ُم��ع��ذٍَّب ُروِح ك��لَّ ب��ل��ف��ِظ��ك ْح روِّ
ُظ��ن��ون��ا7 ب��ال��ق��ض��اءِ ال��ُم��دلَّ��ُه ظ��نَّ ورب��م��ا ال��ِع��ت��اَب ل��ل��ق��َدِر ك��اَل ق��د
َدف��ي��ن��ا ال��ض��ل��وع ف��ي داءً ون��ِس��ي��َت ف��ش��َف��ي��تَ��ُه ُم��ح��طَّ��ٍم ك��لَّ داَوي��َت
ِس��ن��ي��ن��ا ال��م��س��ل��م��ي��ن ه��مَّ ف��ح��َم��ل��َت ول��ح��ِم��ه��ا اتَّ��ك��أَت دِم��ه��ا ع��ل��ى َك��ِب��ٌد
ح��ن��ي��ن��ا ال��ك��ري��ِم ل��ل��وط��ِن وتَ��ذوُب ب��ال��نَّ��وى تَ��ش��ق��ى ال��ح��رِب وراءَ ظ��لَّ��ت
َم��ت��ي��ن��ا8 ��ب��اِب ال��شَّ ف��ي ُخ��ْل��ًق��ا ف��ن��َص��رَت «م��ص��ط��ًف��ى» ال��ق��ض��يَّ��ِة ف��ج��ِر ف��ي ن��اص��رَت
ال��ع��ش��ري��ن��ا ف��ي اإلق��دام وروائ��ُع ل��واِئ��ِه ت��ح��َت ال��ع��ش��ري��ن ف��ي أق��دم��َت
ال��ِع��ْرن��ي��ن��ا9 وط��أَط��ئُ��وا ال��دُّع��اِة ُح��ُم��ُس ل��ه��ا أْغ��َض��ى ط��ال��م��ا دن��ي��ا ت��ب��ِغ ل��م
ح��زي��ن��ا10 ف��ي��ه ي��ع��ق��وَب ع��ل��ى واع��ِط��ْف س��اع��ًة ِرك��ابَ��ك ِق��ْف «ي��وس��ُف» ُرْح��م��اَك

داء. جمع أدواء: 6
ونحوه. وعشق همٍّ من فؤاده ذهب الذي امُلدلَّه: 7

باشا. كامل مصطفى للزعيم الكبار األنصار من كان أنه إىل يشري 8

لقريش لقب والحمس والعقيدة، القتال يف الصلب وهو أحمس، أو امليم، بكرس ِحمس، جمع حمس: 9

األنف. والعرنني: الكعبة. أي للحمساء؛ والتجائهم سهم لتحمُّ الجاهلية يف تابعهم وَمن
ابنه فراق عىل صربه يف يعقوب بسيدنا أبيه لتشبيه د ليمهِّ الصديق؛ يوسف بسيدنا الفقيد يشبِّه 10

ومحنته.
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فؤاد أحمد الدكتور

َوتِ��ي��ن��ا11 يَ��ُش��قُّ أم َج��ي��بً��ا أيَ��ُش��قُّ ال��َج��وى َح��رِّ م��ن ال��ن��ع��ِش خ��ل��َف ي��دِر ل��م
َغ��ب��ي��ن��ا12 ف��م��اَل ب��ع��ائ��ل��ه وق��َض��وا ثُ��ْك��َل��ه��ا ��َل ف��ُح��مِّ ب��ُم��ه��ج��ِت��ه س��اروا
وال��نِّ��س��ري��ن��ا؟ ال��َورَد يَ��ُزفُّ بَ��ِه��ًج��ا ان��ث��ن��ى إذا ال��رب��ي��ِع َرْك��ِب ف��ي أتَ��ُع��وُد
ب��ال��س��اري��ن��ا ��ب��ُح ال��صُّ يُ��ه��ي��َب ح��ت��ى أْوب��ٌة ال��م��ِن��يَّ��ِة َس��ف��ِر م��ن َه��ي��ه��اَت
ج��ن��ي��ن��ا ت��م��جَّ أو ش��ي��ًخ��ا ف��ت��ردَّ ��ض��ي ت��م��خَّ ال��ف��ض��اءِ ل��ألرِض وي��ق��اَل
وال��لِّ��ي��ن��ا13 بَ��ن��اِن��ه��ا ِرف��َق أن��َس ل��م ي��ٌد َج��س��دي م��ن أي��ن أب��ق��ى ال��ل��ُه
ع��ي��ون��ا تُ��ِج��ي��ُل أو ب��راٍح تُ��وِم��ي ص��ورًة ال��ِع��ن��اي��ُة ت��م��ثَّ��ل��ِت ح��ت��ى
ِل��تَ��ه��ون��ا ت��ك��ن ل��م اع��ت��ن��اؤَك ل��وال ُك��رب��ٌة وه��ان��ت ُج��ث��م��ان��ي ف��ج��َررُت
َض��م��ي��ن��ا ب��ال��ش��ف��اءِ آٍس ك��ان م��ا وع��ونِ��ه��ا ال��ح��ي��اِة م��ن ال��ش��ف��اء إن
ال��ب��اك��ي��ن��ا م��ع أب��ك��ي م��أت��ٍم ف��ي وأن��زوي ال��رِّث��اءَ أرت��ج��ُل وال��ي��وَم
اآلس��ي��ن��ا!14 َم��ص��ارَع ال��م��ري��َض ويُ��ِري وِط��بَّ��ُه ال��ط��ب��ي��َب ي��ِرُث م��ن س��ب��ح��اَن

صاحبه. مات ُقطع إذا القلب يف ِعرق الوتني: 11
روحه. أي مهجته؛ خرجت يقال الروح، وعىل الدم عىل تُطَلق املهجة: 12

بشفائه. واعتنائهم بعالجه عنايتهم يف به هللا عناية تمثَّلت الذين أطبائه أحد كان الفقيد أن إىل يشري 13

الطبيب. وهو آٍس، جمع اآلسينا: 14
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اليمن1 إمام نجل

ال��زََّم��ْن ش��ب��اِب ب��َزي��ِن وأْوَدى ال��يَ��َم��ْن إم��اِم ب��اب��ن ال��ده��ُر م��ض��ى
ع��دْن2 ف��ي ال��ق��ن��ا وت��ب��ك��ي ع��ل��ي��ه ال��س��ي��وُف ت��ب��ك��ي ب��ص��ن��ع��اءَ وب��ات��ت
ال��َح��س��ن ف��ع��زَّ ال��ُح��س��ي��ُن وم��اَل ال��ح��ج��اُز وض��جَّ ن��ج��ٌد وأْع��َوَل
ال��ُم��ُدن ف��ي م��آت��ُم��ه ��ت وغ��صَّ ال��خ��ي��اِم ف��ي َم��ن��اح��اتُ��ه ��ت وغ��صَّ
يَ��زن3 ذو م��آت��م��ه ف��ي م��ش��ى ل��ل��ع��زاءِ م��ش��ى م��يْ��تً��ا أن ول��و
ال��وط��ن وس��ي��َف ال��رس��وِل وس��ي��َف اإلل��ِه س��ي��َف ك��ان ك��اس��ِم��ه ف��تً��ى
َم��ْن واب��ُن ق��دُره م��ا ال��ب��دُر وم��ا ُح��س��ن��ه م��ن ب��ال��ب��دِر ��َب ولُ��قِّ
ي��ُه��ن ال��رزاي��ا ج��ل��ي��َل ْن وه��وِّ ال��ِح��م��ى إم��اَم ج��م��ي��ًال ع��زاءً
َح��س��ن ظ��نٌّ ال��ل��ه ف��ي وظ��نُّ��ك ب��إي��م��ان��ه ال��ُم��ع��اُن وأن��ت
يَ��ِزن ع��ق��ٌل ل��ل��م��وِت أي��ن وم��ن ال��ق��ض��اءِ ق��ل��ُب رقَّ م��ت��ى ول��ك��ن
وط��ن إال ال��ع��رب��ي��ُة وم��ا ال��ن��ازح��وَن ال��ع��رُب يُ��ج��اِم��لُ��ك
��نَ��ن ال��سُّ وس��ْم��ُح ال��ف��روِض ع��ظ��ي��ُم ب��ال��م��س��ل��م��ي��َن ق��وَم��ك وي��ج��م��ُع
ال��لَّ��َس��ن ن��ب��يُّ ال��ص��واِب ن��ب��يُّ واح��ٌد ن��ب��يَّ��ه��ُم وأن

١٩٣٣م. سنة الغرق من له رفيق إنقاذ يحاول وهو غرًقا تويف وقد يحيى، اإلمام نجل سيف األمري هو 1

املشهور. عدن خليج عىل وهي هناك، املوانئ إحدى عدن: اليمن. حارضة صنعاء: 2

إليه أضيفت وأجداده أبيه عرش اسرتداد يف امللك هذا ولشجاعة األقدمني، اليمن أقيال أحد يزن: ذو 3

كثرية. أساطري



الشوقيات

ال��رُُّك��ن4 ظ��الِل ف��ي اج��ت��م��ع��وا ك��م��ا ال��م��س��ل��م��ي��َن ت��ج��م��ُع ال��ت��ي وم��ص��ُر
ال��َح��َزن ف��ي ��تَ��ه��ا ِح��صَّ وت��أخ��ذُ س��ي��ف��ه��م ف��ي ال��يَ��م��اِن��ي��َن تُ��ع��زِّي
ال��ُه��تُ��ن ب��ال��ع��بَ��راِت وت��ب��ك��ي��ه اإلم��اِم اب��ِن م��أت��ِم ف��ي وتَ��ق��ع��ُد
ال��ي��م��ن ربَ��واِت ف��ي ��ع��ِر ال��شِّ م��ن َزن��ب��ٍق ري��ح��ان��تَ��ي وت��ن��ش��ُر
ال��ُغ��ُص��ن أع��ال��ي ف��ي ال��َج��ن��ى رف��ي��َف ال��ف��ق��ي��ِد ُرف��اِت ف��وَق ��اِن تَ��رفَّ
ال��َع��ل��ن ص��اف��ي ال��س��رِّ خ��ال��ُص ف��تً��ى دونَ��ُه ف��ق��ض��ى واج��بً��ا ق��ض��ى
ال��ُق��نَ��ن5 ِط��واِل األواِس��ي ِع��راِض ك��ال��ج��ب��اِل لُ��َج��ٍج ف��ي َح ت��ط��وَّ
ال��ُج��نَ��ن6 ف��ي وال ال��دُّروِع ف��ي وال ال��س��الِح ف��ي ال ال��لَّ��ي��ِث ِم��ش��ي��َة م��ش��ى
��ُف��ن ال��سُّ ِغ��م��َد ع��ِه��ْدن��اك وك��نَّ��ا ال��س��ي��وِف ِغ��م��َد ب��ح��ُر ي��ا ِص��رَت م��ت��ى
يُ��َص��ن َل��ْم ولِ��ْم أُزي��َل ف��ك��ي��ف ال��ك��ري��ِم ال��ُج��م��اِن ِص��واَن وك��ن��َت
ال��يُ��ُم��ن ال��ع��ب��ق��ريِّ ال��ش��رِف م��ن َف��ذٍَّة ب��ج��وه��رٍة ظ��ِف��رَت
ال��بَ��دن ال��ت��راَب وأع��ط��ى إل��ي��َك ال��رِّف��اِق دوَن ال��روَح ب��ذَل ف��تً��ى
تَ��ُه��ن ل��م ال��ُع��ال ح��ق��وُق ول��وال ال��ش��ب��اِب َم��اله��ي ع��ل��ي��ه وه��ان��ت
َك��َم��ن ق��د ل��ه ال��ق��ض��اءُ وك��ان أت��راب��ه يُ��ن��ِق��ذُ وخ��اَض��ك
يَ��ُخ��ن ل��م واف��يً��ا ً ام��رأ وُخ��نْ��َت ال��غ��ادري��َن ف��ي ل��ي��س ف��تً��ى غ��درَت
ال��ُج��بُ��ن ال��ج��ب��اِن ع��م��َر م��دَّ وال ال��ش��ج��اِع ح��تْ��ُف ال��ش��ج��اع��ِة ف��ي وم��ا
يَ��ِح��ن7 ل��م إذا وي��ع��ي��ُش ق��َض��ى ال��ف��ت��ى َح��ي��ُن ح��اَن إذا ول��ك��ن
ال��لُّ��ُدن ال��رِّم��اِح ��ج��راء ال��سُّ أب��و ال��رَِّض��يُّ ال��ش��ري��ُف أيُّ��ه��ذا أال
ال��ي��م��ن ت��راب م��ن ب��ه أح��قَّ ال��بَ��ق��ي��ُع ك��ان ال��ُم��روءِة ش��ه��ي��ُد
س��ك��ن ح��زي��ٍن ق��ل��ٍب ك��لِّ وف��ي ال��ُع��ف��اِة ب��دم��ِع ��ل��وه غ��سَّ ف��ه��ل
ب��ال��ِم��نَ��ن أب��ن��اءَه وأغ��رق��َت ال��زم��اِن ص��ْرُف اب��نَ��َك أغ��َرَق ل��ق��د
أَغ��ن8 «ُح��ل��ٌو» ك��ال��ِخ��ْش��ِف ه��و وإذ ال��ش��ه��وَر ي��ط��وي ه��و إذ أتَ��ذُك��ر

الكعبة. بالركن: يريد 4

الدعائم. البناء: من واألوايس الجبل. رأس وهي قنة، جمع القنن: 5
ذلك. ونحو ودروع سالح من به استرتت ما وهي بالضم، ُجنة، جمع الجنن: 6

األجل. الَحني: 7
الشباب. ميعة عن كناية وهذا خياشيمه، من صوته يُخِرج الذي : واألغنُّ الظبي. الخاء): (مثلثة الخشف 8
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اليمن إمام نجل

ال��زم��ن وص��ْف��ُو ال��ري��اِض وِط��ي��ُب ال��ق��ص��وِر ح��س��ُن ح��ْوَل��ك ه��و وإذ
األُذن ف��ي ل��ذٌَّة ونَ��ْغ��م��تُ��ه ال��ع��ي��وِن ف��ي ل��ذٌَّة ب��ش��اش��تُ��ه
ال��رََّس��ن ف��ض��َل ال��ُم��ه��ُر الع��َب ك��م��ا ي��َدي��َك ف��ي ُط��رَّتَ��ه يُ��الِع��ُب
واف��ت��تَ��ن9 ب��ِم��خ��ل��ِب��ه أَدلَّ األُس��وَد ي��ح��ك��ي ك��ال��ش��ب��ِل ه��و وإذ
ال��ِف��تَ��ن10 ويُ��ط��ِف��ي ال��ح��روَب يَ��ُش��بُّ ال��َع��ري��ِن وراءَ ف��ق��اَم ف��َش��بَّ
ي��ُك��ن ل��م ك��أن َع��ف��اءً وأم��س��ى ال��ه��ام��دي��َن ف��ي ص��ار ب��الُ��ه ف��م��ا
��َج��ن وال��شَّ ب��األس��ى ��ل��تُ��ه��ا وف��صَّ ل��ه ِرث��اءً ال��دم��وَع ن��َظ��م��ُت

أقرانه. عىل وتخايل به تباهى أي بمخلبه: وأدلَّ الصيد. أدرك إذا األسد ولد الشبل: 9
يوقدها. الحروب: ويشبُّ األسد. بيت العرين: 10
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الطوير1 بك اهللا عبد

ال��ل��ِه» «ع��ب��ِد ب��ع��ه��ِد ص��ن��ع��َت م��اذا ��ٌة ِذمَّ ُة وال��م��ودَّ ويْ��َح��ك ق��ل��ُب ي��ا
أوَّاِه2 ُم��وَج��ٍع َخ��ْف��ق��َة وخ��ف��ق��َت نَ��ْع��ِي��ِه َع��ش��يَّ��َة َج��ن��ب��ي ج��اذَب��تَ��ن��ي
ال��واه��ي ال��ض��ع��ي��ُف ال��رك��ُن ب��ك َل��َه��وى ح��ب��ي��ب��ه إث��َر ذاَب ق��ل��بً��ا انَّ وَل��َو
ن��اِه ال��ت��ج��لُّ��ِد ُح��س��ِن م��ن وع��ل��ي��ك آِم��ٌر ال��م��روءِة ُح��س��ِن م��ن ف��ع��ل��ي��ك
ب��ِش��ف��اه ن��ح��َوه��ا ال��م��ك��ارُم ت��ه��ِوي م��ن��ازًال ال��ت��راِب ف��ي «ال��ط��ويِّ��ُر» ن��زل
وِج��ب��اه ب��َم��ف��ارٍق م��وط��وءٌة ب��م��دام��ٍع م��م��ط��ورٌة ع��َرص��اتُ��ه��ا
وم��ي��اه3 َج��نً��ى م��ن َل��ف��اَض��ت ف��ي��ه��ا ي��م��ي��ن��ه ف��وَق ال��م��وِت ي��م��ي��ُن ل��وال
ب��ال��ل��ه ع��ارٍف ُط��ْه��ٍر آِل م��ن وط��اه��ًرا ك��اب��ري��ن م��ن ك��اب��ًرا ي��ا
األن��زاه4 ال��ِج��لَّ��ِة ال��ُم��ق��ِس��ط��ي��َن ف��ي م��ك��انَ��ُه ال��ق��ض��اءُ َع��ِل��َم وُم��ح��كَّ��ًم��ا
ال��ج��اه وتُ��رَّه��اِت ال��ن��ع��ي��ِم ك��ذِب ع��ل��ى أِع��نَّ��تُ��ه اْس��ت��ع��َص��ت وح��ك��ي��ًم��ا

١٩١٥م. سنة تويف وقد مرص، يف القانون رجال أحد كان الطوير: بك هللا عبد املرحوم 1
َحِليٌم﴾. َألَوَّاٌه إِبْراِهيَم ﴿إِنَّ الكريم: القرآن ويف التأوه، كثري واألوَّاه: موضعه. يف اضطرب القلب: خفق 2

الثمار. والجنى: القوة. هنا بها يراد اليمني: 3
نَْزه، جمع واألنزاه: أخطار. ذوو عظماء سادة قوم الجيم): (بكرس والجلة العادلني. أي املقسطني: 4

املتكرِّم. العفيف وهو



الشوقيات

ت��يَّ��اه5 وال َص��ِل��ٍف ال ب��وداِد «راُووِق��ِه» م��ن اإلخ��واَن س��ق��ى وأًخ��ا
األف��واه ع��ل��ى «ج��ائ��ل��ٍة» ك��لِّ م��ن ف��اق��ت��رح ن��ف��ِس��َك ش��غ��َل ِش��ع��رَي ك��ان ق��د
زاه ب��نُ��وِرَك بَ��ِه��ٍج م��ن��زٍل ف��ي ج��ْم��ُع��ُه ف��اتَ��َك ح��ي��َن م��ن��ه أُن��زل��َت
ُم��ب��اه6 ال��رس��ول م��دِح ف��ي ب��ف��ت��اه ل��ع��ل��ه م��ن��ه ��اَن» «ح��سَّ ع��ل��ى ف��اق��رأ
أش��ب��اه7 آِل��ه م��ن ب��م��الئ��ٍك واتَّ��ِص��ل َج��دَّك ال��خ��ل��ِد ب��نُ��وِر وان��زل
ودواِه8 ن��وازٍل ب��ي��ن ف��ال��ن��اُس ج��ع��ف��ٍر أو ح��ات��ٍم ن��اع��ي ن��اِع��ي��َك

قدر مجاوزة والصلف: املرشوب. فيها يوضع التي اآلنية من ونحوها كالباطية املصفاة، الراووق: 5
تكربًا. ذلك فوق واالدعاء الظرف

عليه. هللا صلوات الرسول شاعر ثابت، ابن هو حسان: 6

النبوي. البيت آلل منسوبًا الفقيد وكان جدك، عىل انزل أي الخافض؛ نزاع عىل منصوب جدك: 7

جعفر بن هللا عبد أو الربمكي، جعفًرا به يقصد لعله وجعفر: بالكرم. املشهور الطائي هو حاتم: 8

املثل ُرضب اللذين الرجلني بهذَين كرمه يف الفقيد تشبيه واملقصود األموي. العرص يف العرب أجواد أحد
بكرمهما.
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زغلول1 باشا سعد

ف��ب��ك��اه��ا ع��ل��ي��ه��ا ال��ش��رُق وان��ح��ن��ى ب��ض��ح��اه��ا وم��ال��وا ال��ش��م��س ش��يَّ��ع��وا
ف��ث��ن��اه��ا2 ف��ن��ادى ��ت ه��مَّ «ي��وش��ٌع» أف��ل��ْت ��ا ل��مَّ ال��رك��ِب ف��ي ل��ي��ت��ن��ي
ُدج��اه��ا3 ت��خ��ل��ع ل��م األرَض ف��ك��أنَّ ي��وُم��ه��ا س��واًدا ال��ص��ب��َح ج��لَّ��َل
وِدم��اه��ا ال��ض��ح��اي��ا ِج��راح��اِت م��ن َش��َف��ًق��ا ع��ل��ي��ه��ا ت��ل��َق��وا ان��ظ��روا
َش��ذاه��ا ال��ورُد ي��ق��ط��ُر ش��ه��ي��ٍد م��ن َع��ب��رًة ي��َدي��ه��ا ب��ي��َن وت��َروا
نَ��ع��اه��ا ال��م��وت��ى إل��ى ح��ت��ى ويْ��َح��ه ب��ه��ا ض��ح��اي��اه��ا ال��ح��قُّ آذن
وك��س��اه��ا ج��الًال ال��م��وَت ك��َس��ِت ُع��ْل��ويَّ��ًة ُح��رًَّة ��ن��وه��ا ك��فَّ
وُس��داه��ا4 ح��قٌّ األك��ف��اِن لُ��ْح��م��ُة ال��ه��دى إال أك��ف��ان��ه��ا ف��ي ِم��ص��ُر
َس��ن��اه��ا5 ال��ن��ع��ش ف��ي األب��ص��اَر يَ��ح��ِس��ُر ب��ه��ا األرض ع��ل��ى ال��ن��ع��ُش خ��ط��ر
واتِّ��ج��اه��ا6 س��ب��ي��ًال ال��ح��قَّ تُ��ؤثِ��ُر ع��ادت��ه��ا وِم��ن ال��ح��قُّ ج��اءه��ا
َك��راه��ا م��ن أف��اق��ت ال��ب��ع��ِث ع��ل��ى أم ُص��بِّ��َح��ت ب��دف��ٍن م��ص��ٌر دَرت م��ا

١٩٢٧م. سنة املتوىف زغلول باشا سعد الخالد مرص زعيم 1

غروبها. عن الشمس وثنى فأجابه الغروب يؤجل أن هللاَ دعا إرسائيل، بني أنبياء أحد يوشع: 2

ضوءه. وغطى كساه الصبح: جلل 3

اللُّحمة. ضد والسدى: الثوب. به ُسدي ما اللُّحمة: 4
ضعيفة. كليلًة يردُّها أي األبصار: يحرس 5

العدل. به يقصد الثاني: والحق املوت. به يقصد األول: الحق 6



الشوقيات

أب��اه��ا7 ال��م��وِت ِم��خ��ل��ِب م��ن ط��ل��بَ��ت ��رى ال��شَّ ِب��ن��َت تَ��ح��س��بُ��ه��ا ص��َرَخ��ت
ُم��ل��ت��ق��اه��ا ف��ي ط��َغ��ت ال��س��ي��ِل ُش��َع��ُب ن��َس��ل��وا ��ا ل��مَّ ال��ن��اَس وك��أن
ن��زاه��ا ف��ارت��دَّت ال��رُّك��َن يَ��ل��ِم��س��وَن ك��م��ا ال��ن��ع��ِش ع��ل��ى ال��رَّاَح وض��ع��وا
ال��ِج��ب��اه��ا أم��ِس رف��ع��وا «س��ع��ٍد» وب ه��اَم��ه��م «س��ع��ٍد» ي��وِم ف��ي خ��َف��ض��وا
ف��م��ح��اه��ا8 ع��ل��ي��ه��ا ال��ن��اع��ي م��ش��ى ه��ل أع��راس��ه��ا ع��ن «َزْح��ل��َة» س��اِئ��لُ��وا
ُدم��اه��ا9 ال��وادي ��ِة ِض��فَّ ع��ن وَج��ال ��اِرِه ُس��مَّ م��ن ال��ُم��ْص��ط��اَف ع��طَّ��َل
ِب��ي��َع��ت��اه��ا ق��ام��ت «ال��ن��اق��وِس» وإل��ى «َدي��ُره��ا» ل��ي��ًال األب��واَب ف��تَ��ح
َس��م��اه��ا10 وتَ��ط��وي��ه «س��وِريَّ��ا» أرُض ت��ن��ش��ُرُه ال��دُّج��ى ال��ب��رُق ص��دَع
ُس��راه��ا11 َح��رِّ ف��ي ال��ثُّ��ك��ِل ك��ع��وادي َم��وِه��نً��ا ت��س��ري األن��ب��اءَ يَ��ح��م��ُل
��ف��اه��ا وال��شِّ َه��ْم��ًس��ا اآلذاَن ُ ت��ط��أ ف��اض��ط��َرب��ت ل��ه��ا ال��ش��كُّ ع��َرَض
َرداه��ا12 َوِري��َدي��ه��ا ف��ي ن��ف��ٍس ك��لُّ أح��الَم��ك��م اج��م��ع��وا ق��وُم ي��ا ق��ل��ُت
أب��اه��ا إال ُخ��طَّ��ٍة ف��ي ش��بَ��ًح��ا ل��ه ي��ل��َم��ْح ل��م ال��ق��ي��ِد ع��دوَّ ي��ا
وبَ��َراه��ا األوال��ي ُس��وِق ف��ي َح��زَّ ال��ذي ب��ال��ق��ي��ِد ذَْرُع��ك يَ��ِض��ْق ال
ف��َع��ف��اه��ا ف��ي��ه األح��راِر أرُج��ُل واْل��تَ��َوت ع��ل��ي��ه ال��رُّْس��ُل وق��َع
ُرب��اه��ا13 ه��اَم ب��ه��ا «َع��ْدٌن» ك��لَّ��ل��ْت ال��ض��ح��ى َري��ح��اِن ِم��ث��َل ُرف��اتً��ا ي��ا
ح��ي��اه��ا14 األرَض أتْ��َرَع وح��ي��اٍة ك��رٍم م��ن ه��ي��ك��ٍل وب��ق��اي��ا
ُص��واه��ا15 ��ورى ال��شُّ أن��ظ��م��ُة وب��َك��ت أع��الَم��ُه ب��ه��ا ال��ع��دُل ودََّع

األسد. أنثى الرشى: بنت 7

لبنان. مصايف إحدى زحلة يف يصطاف كان الفقيد نعي وقت الشعراء أمري أن إىل البيت يشري 8

الدمى: الجانب. الوادي: ومن النهر من الضفة املساء. يف الحديث إخوان وهم سامر، جمع ار: مَّ السُّ 9
الرخام. من املثَّال يعملها الصورة وهي دمية، جمع

وقطع. شق صدع: 10

ساعة. بنحو بعده أو الليل نصف املوهن: 11
الجسم. رشايني أحد الوريد: مثنى الوريدان 12

فيها. املرتفعة األمكنة والربوات: ربواتها. رءوس أي رباها: وهام الجنة. عدن: 13

املطر. والحيا: مأل. أترع: 14
بها. يُهتدى كعالمة الطريق يف يوضع حجر وهي — الصاد بضم — صوة جمع وى: الصُّ 15
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زغلول باشا سعد

ِف��داه��ا ال��ذل م��ن ك��ن��َت راي��ٌة ب��ه ��ت وال��ت��فَّ ن��ع��َش��ك ح��ض��نَ��ت
ف��وق��اه��ا ع��ن��ه��ا ال��س��ه��َم ��ى وت��ل��قَّ ��ه��ا ض��مَّ ق��د ال��ذي ال��ص��دَر ��ِت ض��مَّ
ِح��م��اه��ا ال��ش��ي��ُخ األع��زُل ي��ح��م��ي ك��ي��ف ق��ائ��ده��ا وم��ن م��ن��ه��ا ع��َج��ب��ي
ذُراه��ا م��ن ��ت وج��فَّ أواِس��ي��ه��ا م��ن أع��واُدُه ذَوت ال��وادي ِم��ن��ب��ُر
ف��اه��ا أل��ج��َم ب��م��ا ال��ف��ص��ح��ى وَده��ا ص��ه��وتِ��ه��ا ع��ن ال��ف��ارَس رم��ى َم��ن
َده��اه��ا م��ا م��ن��ه األج��ب��اَل وَده��ا وال��ُق��رى أْل��َوى ب��ال��ُم��ْدِن ق��َدٌر
يَ��داه��ا ال��م��وِت ُج��رث��وم��َة ل��َم��َس��ت ُع��ص��ب��ًة وأْرَدى «بَ��ْس��ط��ورا» غ��ال
س��ق��اه��ا ال��وط��ن��يَّ��اِت رح��ي��ِق م��ن ��ٍة أُمَّ ب��س��اق��ي ال��ك��أُس ط��اف��ت
ف��ش��ج��اه��ا َم��ل��يٍّ��ا َرنَّ س��اح��ٍر َوتَ��ٍر م��ن آذانُ��ه��ا ع��ِط��ل��ْت
أُذن��اه��ا ع��ِش��َق��ت��ه وأذاٌن ِوْج��دانُ��ه��ا ب��ه ه��اَم أرُغ��ٌن
لُ��غ��اه��ا وأن��غ��اِم ك��ال��م��زام��ي��ِر روح��يَّ��ٌة خ��ط��ب��ٌة ي��وٍم ك��لَّ
َف��اله��ا وْح��َش دلَّ��َه��ت ف��َل��واٍت ب��ه��ا أن ول��و م��ص��ًرا دلَّ��َه��ت
ُم��ن��اه��ا ال��م��ق��ادي��ُر ف��ي��ه أن��ف��ذَت َح��وِض��ِه وح��ام��ي ال��ح��قِّ ذائ��ُد
ش��راه��ا أص��ِل م��ن اآلس��اَد ت��أخ��ذُ ي��ٌد «ال��ب��ي��ت» م��ن «س��ع��ًدا» أخ��ذَت
وُس��ه��اه��ا ال��ثُّ��ريَّ��ا م��ن��ه��ا س��ِل��َم��ت ل��م��ا ُروٍح ذي غ��ي��َر أص��ابَ��ت ل��و
َدواه��ا أع��ي��ا ال��ت��ي ال��ده��ر ِع��لَّ��ُة ��ازه��ا ق��فَّ ف��ي ال��طِّ��بَّ ت��ت��ح��دَّى
ِوج��اه��ا إال أق��رانَ��ه ي��نَ��ل ل��م َض��ي��غ��ًم��ا ن��ال��ت اإلذِن وراءِ م��ن
وان��ت��ب��اه��ا وُرق��اًدا ول��س��انً��ا يَ��ًدا ال��ن��اِس أْص��رَح تُ��ص��اِرْح ل��م
َم��ط��اه��ا يَ��ْع��َر ول��م ��اه��ا ُخ��فَّ يَ��ْه��َد َل��ْم آَدَم م��ن األع��واُد ه��ذه
ُخ��ط��اه��ا16 م��ن ن��ص��ي��ٌب ح��يٍّ��ا ي��ُف��ْت ل��م «ِم��ن��ا» ب وم��ال��ت «ُخ��وف��و» ن��ق��َل��ت
وَرف��اه��ا ش��ق��اءً وال��ح��ي��اتَ��ي��ن وِص��بً��ا َش��ي��بً��ا ال��ُع��ْم��َري��ن ت��خ��ل��ُط
ت��اله��ا م��ا إال ��َة ��فَّ ال��ضِّ ع��َرَف أب��ًدا ي��ط��ف��و ال��دم��ِع ف��ي َزْورٌق
َش��ف��اه��ا ي��وًم��ا ب��ه��ا خ��فَّ ف��إذا آث��اِرِه ع��ل��ى ال��ثَّ��ْك��ل��ى ت��ه��َل��ُع
ب��ن��اه��ا ال��ح��قِّ ص��خ��رِة م��ن ��ٌة أُمَّ دًم��ا «س��ع��ٍد» ع��ل��ى ال��دم��َع ت��س��ك��ُب
َص��ف��اه��ا ُص��مِّ ف��ي ه��و وإب��اءٍ يَ��ن��ب��وِع��ه��ا ف��ي ه��و َل��يَ��اٍن م��ن

الفراعنة. مرص ملوك من ومنا: خوفو 16
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الشوقيات

َف��ت��اه��ا ب��ال��ح��قِّ اإلي��م��اَن واس��ت��ق��ى َك��ه��لُ��ه��ا ع��ل��ي��ه ال��ح��قَّ ��َن لُ��قِّ
َرج��اه��ا أل��َق��ت ق��ائ��ِده��ا وع��ل��ى ودًم��ا وأم��نً��ا م��اًال ب��ذَل��ْت
ف��ق��ض��اه��ا ب��ح��ق��وٍق واب��ت��ل��تْ��ه ب��ه��ا أْوَف��ى ��ًة ِذمَّ ��ل��تْ��ه ح��مَّ
نَ��واه��ا17 وَوْع��ث��اءَ األْس��ِر ُغ��رب��َة دون��ه��ا ��ى ت��ل��قَّ س��ب��ع��ي��َن اب��ُن
ُق��ُط��ب��اه��ا م��ن��ه أق��َرُب م��ن��زٍل إل��ى األرِض َع��َدِن م��ن َس��ف��ٌر
ف��أواه��ا إل��ي��ه��ا ال��نَّ��س��َر دف��َع ص��خ��رٍة ف��ي ب��ه أْل��َق��ى ق��اه��ٌر
ن��ف��اه��ا وال��ب��رِّ ال��ب��ح��ِر ف��ي ُدرٌَّة ت��اِج��ِه ف��ي م��ن��زَل��ه��ا ك��ِرَه��ت
ِس��واه��ا رِّ ال��دُّ م��ن ي��ن��ِف َل��ْم ِل��َم ش��ان��ئَ��ه��ا واس��أل��وا اس��أل��وه��ا
نَ��م��اه��ا ُح��رٍّ م��اج��ٍد ب��ح��ي��اتَ��ي ُح��رًَّة س��ع��ٌد ال��ثَّ��ورَة وَل��َد
ِس��واه��ا ف��ي يَ��زه��ْد ال��زه��راءَ يَ��ِل��ِد وَم��ن ن��س��ًال غ��ي��َره��ا ت��م��نَّ��ى م��ا
ِب��َل��ب��اه��ا18 وم��اج��ت َع��ي��نَ��ي��ه ب��ي��َن أش��ب��ال��ه��ا م��ن ال��غ��اب��ُة س��ال��ت
َج��ن��اه��ا ف��ي ل��ِم��ص��ٍر ال��خ��ي��َر وق��ض��ى ف��رِع��ه��ا ف��ي ل��ه��ا ال��ل��ُه ب��ارك
ُم��ن��ت��داه��ا19 وي��رف��ْع ال��ح��رِّ ب��ال��دِم دس��ت��وَره��ا ل��ه��ا ي��ك��ت��ْب أَول��ْم
ُم��ن��ت��ه��اه��ا وح��قٌّ ح��قٌّ ص��دُره��ا ص��ورًة ف��ك��ان��ت ك��ت��بْ��ن��اه��ا ق��د
ُج��ذاه��ا تَ��خ��م��ْد ل��م ال��ح��قِّ س��ب��ي��ِل ف��ي ث��ورًة إال ال��ث��ائ��ُر رق��َد
ف��َرع��اه��ا20 وَف��ِت��يٍّ��ا راح��تَ��ي��ه ف��َك��َوت ص��ب��يٍّ��ا ه��ا ت��والَّ ق��د
َح��داه��ا21 أْع��يَ��ت ك��ل��م��ا ولِ��س��انً��ا ُم��س��ت��ن��ِه��ًض��ا ق��ل��ًم��ا ف��ي��ه��ا ج��اَل
َل��ظ��اه��ا ال��ن��اِس أوَل ��ى ف��ت��ل��قَّ بُ��ْرك��اِن��ه��ا ف��ي ب��ال��ن��ف��ِس ورم��ى
َع��ص��اه��ا22 «ِف��رع��وَن» وج��ِه ف��ي ق��ذََف��ت ي��ٍد م��ن «م��وس��ى» ب��ع��َد أع��ِل��م��تُ��م
وَش��اه��ا23 ق��وُم ي��ا ال��رِّقِّ وج��ُه ش��اَه ص��ارخ��ًة ن��ادب��ًة وط��ئ��ْت

املشقة. أو العرس الطريق الوعثاء: 17
األسد. أنثى وهي — كقطاة — لباة جمع اللَّبا: 18

الربملان. املنتدى: 19
شبابه. مقتبل يف وهو العرابية الثورة يف باشا سعد عمل إىل يشري 20

وزجرها. ساقها أي اإلبل؛ حدا قولهم من حداها: تعبت. أعيت: 21
يَأِْفُكوَن﴾. َما ﴿تَْلَقُف القرآن: يف ورد كما فكانت بالعصا، وَسَحرتِه لفرعون موىس تحدي إىل إشارة 22

قبح. أي الرق: وجه شاه 23

732



زغلول باشا سعد

ِل��واه��ا م��ن��ص��وِر األي��اِم ظ��اف��ِر ُم��س��ت��ك��ِب��ٍر م��ن ب��ال��ِك��بْ��ِر ظ��ِف��َرت
ُظ��ب��اه��ا تَ��ْص��ُح ل��م ال��ه��ن��ِد وس��ي��وُف ح��ْوَل��ُه نَ��ش��اَوى ��مُّ ال��صُّ ال��َق��ن��ا
أراه��ا ب��َع��ي��ن��يَّ ب��األم��ِس ك��ن��ُت ُح��رٌَّة ن��ف��ٌس َع��ي��ن��يَّ م��ن أي��ن
ون��داه��ا ب��ي ِب��ش��ُره��ا وتَ��واَص��ى ن��ف��َس��ه��ا ه��زَّت أق��ب��ل��ُت ك��لَّ��م��ا
َوف��اه��ا م��ن ش��يءٌ ال��ن��ف��ِس وادِّك��اُر ادَّك��َرت ف��م��اذا ال��م��اض��ي وج��رى
ِص��ب��اه��ا ِت��م��ث��اَل ��نِّ ال��سِّ وراءِ م��ن وأرى ف��ي��ه��ا األي��اَم أل��م��ُح
َع��اله��ا ��ي��ُب ال��شَّ أم ��ي��َب ال��شَّ ع��َل��ِت نَ��ض��رًة تَ��ن��َدى ح��ي��َن أدري ل��س��ُت
ِب��ن��اه��ا م��وف��وٌر وْه��ي ف��تَ��داَع��ى ه��ي��ك��ِل��ه��ا ف��ي ��ب��ع��وَن ال��سَّ ح��لَّ��ِت
بَ��ه��اه��ا ال��َم��زُح يُ��ذِه��ِب ل��م م��َزَح��ت ف��إن ج��دَّت إذا ال��ن��ادي َروع��ُة
ِرض��اه��ا غ��اي��اِت ال��ودُّ ويَ��ن��اُل ُس��خ��ِط��ه��ا ب��أق��ص��ى ال��ُع��ذُْر ي��ظ��ف��ُر
ِع��داه��ا ع��ن وِح��ل��ٌم ��ْف��َح ال��سَّ يُ��ش��ِب��ه ��اده��ا ُح��سَّ ع��ل��ى ص��ب��ٌر ول��ه��ا
ه��واه��ا ف��ي وتَ��ج��ري ال��ن��ف��َس ت��أخ��ذُ ض��اح��ك��ًة ص��ف��ح��ًة أنْ��َس��ى ل��س��ُت
ف��َرواه��ا َح��ن��ي��ٌن ��بِّ ل��ل��صَّ َج��دَّ ال��ه��وى ك��ِرواي��اِت وح��دي��ثً��ا
وت��اه��ا24 اْخ��ت��اَل األع��زِل ��م��اِك ل��ل��سِّ ُوِه��بَ��ت ل��و َص��ْع��دًة وق��ن��اًة
َرث��اه��ا ال��ش��م��َس يَ��رث��َي أن ُس��ْم��تُ��ه إذا ك��ن��ُت ق��ل��ٌم م��نِّ��ي أي��ن
َم��داه��ا دوَن ف��َك��ب��ا ال��م��راث��ي ف��ي وَج��رى «س��ع��ٍد» ي��وِم ف��ي خ��انَ��ن��ي
تُ��ق��اه��ا ت��نْ��َس ف��ل��م ال��دن��ي��ا أن��ُع��َم أُوت��يَ��ت ن��ف��ٌس ال��ل��ِه ن��ع��ي��ِم ف��ي
َزه��اه��ا ال��ع��ل��ُم وال ب��ال��م��ق��ادي��ِر َغ��رَّه��ا تَ��ن��اَه��ى ��ا ل��مَّ ال��ِح��ج��ا ال
ُه��داه��ا ال��ش��كِّ َح��ي��رِة م��ن خ��ال��ًص��ا ُم��ؤِم��ن��ًة أوَّاب��ًة ذه��بَ��ت
إل��ه��ا ال��ف��ان��ي ال��ع��اَل��ِم وراءِ م��ن ورأْت ض��ع��ي��ًف��ا َخ��ل��ًق��ا آنَ��َس��ت
دع��اه��ا25 م��ا «َوص��ي��ٍف» ي��وَم ل��ي��تَ��ه س��ارَع��ت إال ال��ح��قُّ دع��اه��ا م��ا
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املوسيقيفردي1 الشاعر

ب��اِق��يَ��ة وَم��ح��اس��نُ��ه م��ض��ى ال��ع��اِل��يَ��ة وال��ن��غ��م��ة ال��ع��ق��ِل ف��ت��ى
ن��اِديَ��ْه تَ��ِزْن ل��م َم��ِل��ٌك وال أُنْ��َس��ُه ت��ك��ن ل��م ُس��وَق��ٌة ف��ال
ن��اح��ي��ة ِذك��ِره��ا م��ن تَ��ْخ��ُل ول��م بَ��ل��دٌة ِط��ي��ِب��ه��ا ِم��ن تَ��ْخ��ُل ول��م
ال��ق��اف��ي��ة يُ��ن��ِط��ُق ب��ق��اف��ي��ٍة ال��ورى غ��نَّ��ى ه��و إذا ي��ك��اُد
ال��غ��ال��ي��ة أل��ح��انَ��ه َض��مَّ إذا ال��نُّ��ح��اِس ب��ع��ُض ال��م��اس ع��ل��ى يَ��ِت��ي��ُه
ح��اك��ي��ة ن��اط��ق��ًة ال��ع��وِد ع��ل��ى أوت��اُرُه ال��ن��ف��س ف��ي وتَ��ح��ك��ُم
ال��خ��اف��ي��ة َس��ري��رتَ��ه��ا وتُ��ف��ِش��ي أوط��اِره��ا م��وض��َع وت��ب��ل��ُغ
ث��ان��ي��ة ل��ه��ا ل��ي��س ال��ش��م��ُس ه��ي ل��ه األغ��اِن��ي ف��ي آي��ٍة وك��م
غ��ادي��ة م��ن وال��رع��ُد ال��ب��رُق ُق��ِل ال��ع��اِرف��ون ب��ه��ا تَ��ن��ادى م��ا إذا
ال��غ��ان��ي��ة ع��ل��ى ال��ُح��ِل��يِّ ف��خ��ْف��ُق ب��ه��ا ج��ه��ٍر ب��ع��َد ه��َم��ُس��وا ف��إن
زاه��ي��ة2 َش��ِب��ي��ب��تُ��ه��ا و«َع��يْ��دا» ال��َم��ِش��ي��َب وج��از «ف��ردي» ش��اب ل��ق��د
ال��خ��ال��ي��ة األع��ُص��ِر ف��ي ه��ي ك��م��ا ال��زم��اِن ل��ه��ذا ِم��ص��َر تُ��م��ثِّ��ُل
ال��س��اري��ة ال��رُّؤى ت��ل��ك ون��ن��ُش��د ب��ه��ا ال��ل��ي��ال��ي ت��ل��َك ون��ذُك��ر
ال��م��اض��ي��ة أي��اَم��ن��ا ون��ن��دُب ال��ُم��ن��ق��ِض��ي ِع��زِّن��ا ع��ل��ى ون��ب��ك��ي
ال��ب��اك��ي��ة األُس��رِة م��ع ون��ب��ك��ي نُ��ع��زِّي��ك��ُم «ف��ردي» آل ف��ي��ا
راوي��ة ل��ه ال��زم��اُن يَ��ِق��لُّ ش��اِع��ًرا ب��م��ف��ق��وِدك��م ف��َق��ْدن��ا
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باشا1 أباظة إسامعيل

س��اري��ا ال��ُخ��ل��ِد م��ن ك��اف��وًرا ��وَع ت��ضَّ َم��ض��ج��ًع��ا « األب��اظ��يِّ «ال��َك��ْف��ِر ب ال��ل��ُه س��ق��ى
ال��َغ��وال��ي��ا2 َم��سَّ «بُ��ْرِدي��َن» ث��رى ك��أن ِط��ي��ِب��ِه نَ��ْف��ِح م��ن «بُ��ْرِدي��َن» ث��رى يَ��ط��ي��ُب
يَ��م��ان��ي��ا3 ال��ِغ��راِر م��ص��ق��وَل ال��س��ي��َف ح��وى وَج��ن��دٍل َص��ف��ي��ٍح م��ن ِغ��م��ًدا ل��ك ف��ي��ا
ن��اب��ي��ا4 يُ��ْل��َف ول��م ه��يَّ��ابً��ا يُ��ْل��َف ف��ل��م َغ��ْربَ��ُه ال��ن��وائ��ب ف��ي اس��ت��َل��ْل��ن��ا وك��ن��ا
ظ��ام��ي��ا ال��ق��وِم ب��اط��ُل ع��ن��ه��ا ��ر ت��أخَّ ِح��ي��اَض��ُه ي��ح��م��ي ال��ح��قِّ دوَن اه��ت��زَّ إذا
ف��ادي��ا ال��م��اُل وال ي��وًم��ا ب��ط��َش��ت إذا ع��اص��ًم��ا ال��ج��اُه ال ل��ل��م��وت ي��ٌد ط��َوت��ه
ذاوي��ا ��نِّ ال��سِّ ف��ي ال��ُع��وِد ُج��ف��وِف وع��ن��َد َرف��ي��ِف��ِه ع��ن��َد األع��م��اِر ِص��ب��ا ت��ن��اُل
ال��رواس��ي��ا ال��ج��ب��اَل ال��تُّ��ْرِب ف��ي ويَ��ح��ُط��ط��َن ال��ث��رى ف��ي ��ْه��َد ال��شُّ تُ��ن��ِزُل ال��م��ن��اي��ا وب��ع��ُض
ال��َج��وازي��ا ال��راح��ل��ي��ن ع��ن��َد ��ل��ُت أأمَّ ف��ويْ��َح��ه��م ال��راح��ل��ي��ن يَ��رث��ي ي��ق��ول��ون
ح��اذي��ا يُ��ص��اِدُف ق��د وم��ث��اًال ل��ه��م أُس��وًة ال��ح��يَّ أج��ع��ل أن ح��س��ًدا أبَ��وا
وش��ان��ي��ا ل��ل��رُّف��اِت ح��س��وًدا وج��دُت ح��ق��وَق��ُه أْق��ِض��ي ال��م��يْ��َت رثَ��ي��ُت ��ا ف��ل��مَّ
راع��ي��ا ال��ع��ه��ِد ح��اِف��َظ ل��ح��يٍّ ف��ل��س��َت ل��ه��ال��ٍك ال��ع��ه��وَد ت��ْرَع ل��م أن��ت إذا
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الشوقيات

ن��ائ��ي��ا وادي��ك غ��ي��ِر ب��واٍد وَه��بْ��ه أٍخ م��ن ع��ه��َدك ال��م��وُت يَ��ط��ِوي��نَّ ف��ال
ال��ت��الق��ي��ا ت��س��ت��ب��ع��داِن ِب��تُّ��م��ا وإن ع��ن��َده��ا الِق��ي��ه أن��َت ب��أرٍض أق��ام
ح��ال��ي��ا ب��ال��َم��ف��اخ��ِر ع��ه��ًدا وح��لَّ��ي��ُت خ��ل��ي��ق��ًة ب��ال��ث��ن��اءِ ح��ي��اًة رثَ��ي��ُت
َدراري��ا5 وُم��ْرًدا أق��م��اًرا َم��ش��اي��َخ س��م��اُؤُه ت��ب��ارت ق��د ب��ي��تً��ا وع��زَّي��ُت
وال��ن��واح��ي��ا أق��ط��اَره��ا ال��نَّ��دى أظ��لَّ ب��س��اح��ٍة وان��ِزْل «إس��م��اع��ي��ُل» ال��ل��ِه إل��ى
وال��َم��ع��اص��ي��ا َس��ي��ِب��ه��ا ف��ي ال��تُّ��ق��ى تَ��لُ��فُّ س��م��ائ��ه��ا وراءَ ال��ك��ب��رى ال��رح��م��َة ت��رى
راج��ي��ا ال��ع��ف��َو وال ت��وَّابً��ا ��ف��َح ال��صَّ وال الئ��ذًا ال��ظ��لَّ ي��م��ن��ُع ال َم��ِل��ٍك ل��دى
ه��ي��ا م��ا وْه��ي ُدن��ي��اؤه تُ��ل��ِه��ه ول��م ِدي��نَ��ُه ي��نْ��َس ل��م ال��م��رءَ ك��ن��َت وأُق��س��ُم
ق��اض��ي��ا6 واألرام��ِل ال��ي��ت��ام��ى ل��ح��اِج ق��ض��اؤه��ا َع��زَّ ال��ح��اج��اُت إذا وك��ن��َت
خ��ال��ي��ا ب��ال��ن��ف��س ال��ل��ي��َل ت��ق��وم وك��ن��َت ج��م��اع��ًة ب��ال��م��ل��وِك تُ��ص��لِّ��ي وك��ن��َت
غ��ال��ي��ا يُ��ْع��َط ل��م ال��خ��ي��راِت ي��ص��ن��ِع ف��ال وس��ي��ل��ًة ال��م��ل��وك ج��اِه م��ن يُ��ْع��َط وم��ن
ح��ام��ي��ا7 يَ��ل��َق ل��م ال��ح��قُّ ف��ي��ه ��َت ت��ل��فَّ م��وق��ٍف ك��لِّ ف��ي ال��نَّ��ْدَب ال��ج��ريءَ وك��ن��َت
ث��ان��ي��ا ل��ل��ع��زم األخ��الُق ج��لَّ��ِت وإن أِج��ْد ف��ل��م ال��رج��اِل ب��أخ��الِق ب��ُص��رُت
ال��طَّ��واِش��ي��ا ال��َخ��ِص��يَّ ك��اف��وَر وق��دََّم ك��ث��ي��رًة ُف��ح��وًال يُ��ح��ِي��ي م��ا ال��ع��زِم م��ن
ه��اج��ي��ا ��ع��ر ال��شِّ رت��ب��ِة ع��ن وأن��زل��ه م��ادًح��ا ال��ق��ص��ائ��ِد َربِّ م��ن ح��طَّ وم��ا
راض��ي��ا ك��ن��َت إن ال��م��دِح ُزوُر ه��و وال س��اخ��ًط��ا ك��ن��َت إن ال��ه��ج��َو ال��ب��ي��اُن ف��ل��ي��س
ه��ادي��ا ال��ن��اِس ف��ي ال��م��ص��ب��اَح ب��ه ح��َم��ل��َت ووْح��يُ��ُه ال��ك��ري��ِم ال��ل��ِه ُه��دى ول��ك��ْن
ال��دَّواج��ي��ا8 ال��رِّج��اَم ال��م��وت��ى ع��ل��ى تُ��ض��ئُ وت��ارًة ن��وًرا األح��ي��اءِ ع��ل��ى ت��ف��ي��ُض
األوان��ي��ا يُ��ن��ِس��ي ال��خ��م��ِر ِع��ت��َق إن أال ُم��خ��لَّ��ٌد وال��ب��ي��اُن تَ��ف��ن��ى ه��ي��اك��ُل
زاك��ي��ا9 ال��ج��وان��ِب م��ح��م��وَد ال��ذَّاِم م��ن ً ُم��ب��رَّأ ال��ح��م��ي��ِد» ع��ب��ِد «أب��ا ذه��ب��َت

والنجوم األقمار هذه أن حني عىل النجوم، بدراري املرد وشبابَها باألقمار، األباظية األرسة شيوخ يشبِّه 5
واإلضاءة. اإلشعاع يف تتبارى

حاجة. جمع حاج: 6

إليه. الحاجة عند الخفيف الندب: 7
املظلمة. داجية: جمع والدواجي القبور. الرجام: 8

مبارًكا. ناميًا أي زاكيا: 9
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باشا أباظة إسماعيل

ال��َم��س��اوي��ا ي��خ��ل��ق��ون ون��اٍس ذُن��وبً��ا ال��ُع��ال ي��رى زم��اٍن ف��ي ال��َم��س��اوي ق��ل��ي��َل
م��اض��ي��ا10 ن��َش��ْرن��اك ح��ت��ى ت��س��ت��ِرْح ف��ل��م ِغ��م��ُدُه ��اه ت��ل��قَّ ك��ال��م��اض��ي ط��َوي��ن��اك
ع��ال��ي��ا ال��م��س��ام��ع ف��ي ح��دي��ثً��ا وك��ن��َت ُم��ج��ِم��ٍل س��ي��رَة األف��واِه ع��ل��ى ف��ك��ن��َت
واف��ي��ا ال��ن��اُس ي��رى أن ع��ج��ي��بً��ا ف��ك��اَن ِح��ق��ب��ًة ال��م��ل��ِك ف��ي أدن��اَك ل��َم��ن وَف��ي��َت
ال��ل��ي��ال��ي��ا وَردُّوا ال��ذك��رى ل��ن��ا وه��اُج��وا ��ًة َض��جَّ َم��وتِ��َك آث��ار ع��ل��ى أث��اروا
ن��ازي��ا11 ال��ح��ق��ِد م��ن يَ��س��َل��ْم ول��م ��ا ُم��ِل��جٍّ ال��ه��وى ي��أَم��ِن ل��م ال��ت��اري��َخ س��ابَ��َق وَم��ن
وال��ُم��ح��اب��ي��ا م��ن��ه��ُم ال��ُم��الح��ي ع��َرف��َت ِج��ي��ِل��ه��م ت��اري��َخ األح��ي��اءُ وض��َع إذا
آت��ي��ا12 ك��ان م��ا األح��داِث م��ن وه��ان م��ض��ى ال��ذي ه��ان ال��دس��ت��وُر َس��ِل��َم إذا
وال��ت��ن��اس��ي��ا13 ص��ْف��َح��ن��ا ع��ل��ي��ه س��َدْل��ن��ا ألج��ل��ه ل��ل��ي��ال��ي ذن��ٍب ك��لُّ أال

املايض. الزمن من آخره) و(يف السيُف، البيت) أول (يف املايض: 10
الخصومة. يف املتمادي وامُلِلج: واثبًا. أي نازيًا: 11

األيام. نوازل األحداث: 12
بغفراننا. وسرتناها إعراضنا، الذنوب كل عىل سحبنا أي الصفح: عليه سدلنا 13
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عيلهبجت1

ال��زك��يَّ��ا ال��م��رءَ ال��ثَّ��رى ف��ي وح��طُّ��وا َع��ِل��يَّ��ا دَف��ن��وا أن��ه��م أح��قٌّ
َرِض��يَّ��ا وال ال��ت��راِب وج��ِه ع��ل��ى َس��ْم��ًح��ا األخ��الِق م��ن ت��رك��وا ف��م��ا
��ْم��ه��ريَّ��ا ال��سَّ ال��خ��ف��ي��َف ال��ُح��َف��ِر إل��ى وأل��َق��وا ال��م��اض��ي ب��ال��ض��اح��ِك م��َض��وا
واألع��ج��م��يَّ��ا ف��ص��ي��َح��ه��ا أص��اَب ُم��ِل��مٍّ ع��ل��ى ال��ل��غ��اِت َع��وُن ف��َم��ن
َخ��ِل��يَّ��ا م��ن��ه��ا م��ك��انُ��ه وب��اَت ح��ن��ي��نً��ا ُم��ص��رَِّف��ه��ا ف��ق��َدت ل��ق��د
ِريَّ��ا ال��ع��بَ��راِت م��ن ب��ف��ائ��ض��ٍة ت��ب��ك��ي ال��ُف��س��ط��اَط ي��َر ي��ن��ظ��ْر وم��ن
ال��ثُّ��ريَّ��ا ن��ح��َو ِرك��ابُ��ه��ا وك��ان ع��ل��ي��ه��ا ِق��َح��ًة ال��ث��رى ي��م��ِش أل��ْم
َخ��ِف��يَّ��ا وَج��ال دارًس��ا ف��ج��دَّد َع��ِل��يٌّ م��واض��ع��ه��ا ع��ن ��ب ف��ن��قَّ
نُ��ِؤيَّ��ا وال تُ��ِري��َك ِدَم��نً��ا ف��ال ُرس��وًم��ا اح��ت��ج��بَ��ت ُج��ْه��ُده ول��وال
ال��َولِ��يَّ��ا وال ال��ن��ص��ي��َر تَ��ِج��ِد ف��ل��م ت��ولَّ��ى وق��د ال��ف��ن��وُن ��ت��ِت ت��ل��فَّ
َح��ِف��يَّ��ا ُم��ح��ت��ِف��ًظ��ا وي��روُح ب��ه��ا يُ��غ��ال��ي ي��غ��دو م��ن اآلث��اَر َس��لُ��وا
ال��ُح��ِل��يَّ��ا خ��زائ��ن��ه��ا ف��ي ��ُف يُ��ص��فِّ ك��ج��وه��ريٍّ ال��رُّف��وَف ويُ��ن��ِزلُ��ه��ا
وال��دَِّع��يَّ��ا ال��ُم��ق��لِّ��َد َغ��ِب��َي وال م��ن��ه��ا ال��ُح��رَّ ال��َع��ت��ي��َق ج��ِه��َل وم��ا

العصماء اليتيمة بهذه بهجت» «عيل له املغفور والعاديات العلم فقيَد شوقي» «أحمد البيان أمري رثى 1

معجزات من ومعجزة حر، السِّ أخذ من أخذٌة الكريم القارئ يراها كما وهي تأبينه، حفلة يف ِقيَلت التي
١٩٢٤م). سنة مايو ١٠ بتاريخ األخبار بجريدة ت (نُِرشَ الشعر



الشوقيات

ال��ُم��ح��يَّ��ا م��اءَ ال��َق��ذى ع��ن وص��اَن َدن��اي��ا م��ن ال��َم��ش��ارَب ع��اَف ف��تً��ى
األب��يَّ��ا تَ��ِج��ِد ل��م بَ��ِن��ي��ِه ع��َج��م��َت م��ا إذا زم��ٍن ف��ي ال��ن��ف��ِس أب��يُّ
ال��دن��يَّ��ا ال��ذنَ��َب ي��َرونَ��ه ول��ي��س رأًس��ا ال��ن��اس ي��راه أن ت��ع��وََّد
َش��يَّ��ا األخ��الق ع��ن يُ��غ��ِن��ي وال نُ��ف��وًس��ا ي��ب��ن��ي ال ال��ِع��ل��َم وج��دُت
َغ��ِويَّ��ا ص��ِح��بَ��ت إن األخ��الِق م��ن ا َح��دٍّ أض��لَّ ال��س��الح ف��ي أر ول��م
َس��ِويَّ��ا ُم��ك��ت��ِم��ًال وُخ��ذْه ع��ل��ي��َك يَ��ف��س��ْد تُ��ن��ِص��ْف��ه ال ك��ال��س��ي��ف ه��م��ا
َدِويَّ��ا م��ن��ه ت��م��ت��ل��ئْ ل��م وإن خ��ي��ًرا األوط��اَن أت��ْرَع غ��دي��ٌر
األِت��يَّ��ا ��ي��َل ال��سَّ يُ��ع��ِج��ُز ق��د ب��م��ا خ��ش��وٍع ف��ي ال��ج��داوُل ت��أت��ي وق��د
َوض��يَّ��ا ال��س��اري يُ��ع��ِج��ُب س��راًج��ا وك��ان��ت ط��ف��ئ��ْت ُم��ع��لِّ��ٍم ح��ي��اُة
َص��ب��يَّ��ا أْح��بُ��و ب��نُ��وره��ا وُرح��ُت َس��ن��اه��ا إل��ى ال��ق��اب��س��ي��ن س��ب��ق��ُت
أل��م��ع��يَّ��ا ب��ال��ُم��ع��لِّ��ِم ل��ك وم��ن أل��م��ع��يٍّ أري��ٍب ع��ل��ى أخ��ذُت
َغ��ب��يَّ��ا َف��ْدًم��ا أو ال��ق��ل��ِب غ��ل��ي��ِظ ف��ظٍّ��ا ت��ل��ق��اه ُم��ع��لِّ��ٍم وُربَّ
ِع��ِص��يَّ��ا ردَّه��ُم ال��م��ي��الد م��ن س��ي��وًف��ا ل��ه��ا ال��بَ��ن��وَن ان��ت��دب إذا
ال��س��ام��ريَّ��ا ك��ان ض��لَّ ه��و وإن م��وس��ى ك��ان ال��ُم��ع��لِّ��ُم رَش��َد إذا
ه��ديَّ��ا ان��س��اُق��وا ال��ُح��ريَّ��ِة إل��ى وف��اق��وا خ��َل��وا ُم��ع��لِّ��م��ي��َن وُربَّ
ِص��ِل��يَّ��ا ب��ه��ا ال��ظ��ال��م��ي��َن ل��ن��اِر وك��ان��وا ال��دن��ي��ا ُظ��ل��م��َة أن��اروا
بُ��ِك��يَّ��ا ان��دف��َع��ت «ال��م��ط��ريَّ��ِة» ع��ل��ى ب��وٍم» «ب��ن��اِت ن��ِس��ي��ُت وم��ا أِرق��ُت
ال��ذَِّك��يَّ��ا ال��َوْه��ُم داَخ��َل وق��ب��ل��َي ش��رٍّا ف��َوِه��م��ُت وت��أوََّه��ت ب��َك��ت
ال��ح��ذيَّ��ا ل��ه��ا ق��َل��ب��ُت أن ض��الًال م��ن��ي وك��ان ال��ح��ذيَّ ل��ه��ا ق��َل��ب��ُت
غ��يَّ��ا ف��زَع��م��ُت ل��س��انَ��ه ج��ِه��ل��ُت ط��ي��ٍر ل��س��اِن خ��ل��َف ال��غ��ي��َب زع��م��ُت
نَ��ب��يَّ��ا ب��ي��ن��ه��ُم ال��ب��وُم وص��ار ق��وٌم ال��ط��ي��ر ع��ن��د ال��غ��ي��َب أص��اب
ال��ُج��رُه��م��يَّ��ا وأْف��َع��ى ف��م��ه ع��ل��ى َس��ِط��ي��ًح��ا وج��دوا غ��نَّ��اه��ُم إذا
َدِويَّ��ا ل��ه��ا ال��ط��وي��ل م��ن وراَش ق��ب��ل��ي ت��ن��وَخ ش��ي��َخ ال��ِغ��رب��اُن رم��ى
َش��ِق��يَّ��ا ب��ه ل��ح��ُم��ه��نَّ وُغ��وِدَر ل��ح��ٍم ك��لُّ ن��اج��ذَي��ه م��ن ن��ح��ا
ُم��ق��ل��ت��يَّ��ا ال��َم��ن��اح��ِة ع��ل��ى ن��ف��ض��ُت ح��ت��ى ال��غ��م��َض وج��دُت ف��م��ا ن��ع��س��ُت
ِم��س��م��ع��يَّ��ا يُ��ف��اج��ئ ل��م وح��قٌّ ِص��دٍق وب��الُغ ن��ذي��رٌة ف��ق��ل��ُت
َع��ل��يَّ��ا َم��ص��رُع��ه ع��زَّ خ��ل��ي��ٌل ال��ب��واك��ي ب��َك��ِت ال��ذي ول��ك��نَّ
ع��ب��ق��ريَّ��ا ال��م��ِن��يَّ��ِة ظ��ل��َم يَ��ِج��ْد ع��ب��ق��ريٍّ ب��ُح��رٍّ يُ��ف��َج��ْع وم��ن
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بهجت عيل

ال��نَّ��ِع��يَّ��ا يُ��ح��ِص��ي ال األح��ب��اِب م��ن ف��يُ��ك��ِث��ْر ُم��دَّتُ��ه تَ��ت��راَخ وم��ن
��ه��يَّ��ا ال��شَّ ال��ع��ذَب ح��دي��ثَ��ك وه��اِت ال��م��ن��اي��ا م��ن ع��ل��يَّ أق��ِب��ْل أخ��ي
نَ��ِج��يَّ��ا أو ب��ال��م��ق��اب��ِر س��م��ي��ًرا ن��ام��ت ال��دُّوُر م��ا إذا أع��ِدم ف��ل��م
َوِف��يَّ��ا ِخ��الٍّ أو ب��اَت ه��ن��ال��ك َح��م��ي��ًم��ا ِل��َدًة ال��دُّج��ى يُ��ذكِّ��رن��ي
َف��ِريَّ��ا ال��دن��ي��ا ُزخ��رُف يَ��ُك أل��ْم ح��قٌّ وْه��ي ب��ال��م��ِن��يَّ��ِة ن��َش��دتُ��َك
ال��َخ��ِب��يَّ��ا ال��َم��ع��ن��ى واك��ِش��ِف تَ��ك��لَّ��ْم ل��ف��ٍظ ب��ع��َد َم��ع��نً��ى ال��م��وَت ع��رف��َت
ح��يَّ��ا تُ��ْل��َف ل��م ل��و ت��م��وت أك��ن��َت ف��ان��ُظ��ْر ال��م��وُت ال��ح��ي��اة م��ن أت��اك
َم��ِل��يَّ��ا ل��ه��ا ص��ب��رَت إذا ت��ص��ي��ُر إل��ي��ه��ا أض��داٌد ول��ألش��ي��اءِ
ط��يَّ��ا يَ��ط��ِوي��ه��نَّ َوراِن ال��دَّ م��ن س��ك��وٍن إل��ى ال��ن��ج��وِم وُم��ن��ق��َل��ُب
ال��ُم��ِض��يَّ��ا أن��ت��ظ��ُر ال��رَّْح��َل ش��َددُت إن��ي ال��م��اض��ي��َن ع��ن ف��خ��بِّ��ْرن��ي
ال��ُم��ِط��يَّ��ا وال ال��ط��ري��َق ل��م��ح��وا وم��ا إل��ي��ه ُح��ِم��ل��وا م��ن��زًال ل��ي وِص��ْف
َغ��ِن��يَّ��ا ب��ه ال��ف��ق��ي��ُر ث��وى وك��ي��ف ف��ق��ي��ًرا ل��ه ال��غ��ن��يُّ أت��ى وك��ي��ف
ِزيَّ��ا ال��ت��ج��ري��ِد س��وى ي��ق��بَ��ْل ف��ل��م ش��تَّ��ى األزي��اءَ ل��ه ل��ِب��ُس��وا ل��ق��د
َع��ِش��يَّ��ا ب��ه ال��ي��ه��وُد ق��ذف وم��ن ن��ه��اًرا واف��ى م��ن ف��ي��ه س��واءٌ
وِريَّ��ا ِش��بَ��ًع��ا ب��ه م��رَّت وم��ن وج��وًع��ا َص��ًدى ال��ح��ي��اة ق��ط��َع وم��ن
نَ��ِع��يَّ��ا ل��ه تُ��ِح��سُّ م��ا وآَخ��ُر ع��ل��ي��ه ال��دن��ي��ا ��ِت ض��جَّ وم��يْ��ٌت
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منه بد ال إيضاح

متََّسع الوقت يف يكن لم «الشوقيات» من الجزء هذا طبع عىل أُِرشف أن إيلَّ ُطِلب حني
النارش بني االتفاق كان فقد وتعليق؛ ورشح ضبط من له أتُوق كنت ما كل عىل إلخراجه
أداة أكون أن عيلَّ لزاًما كان ولقد تزيد، ال يوًما عرشين يف إنجازه عىل تم قد واملطبعة

تعويق. أداة ال إنجاز
اآلتي: الوجه عىل العمل يف أسري أن رأيت االعتبارات لهذه

من اللبس خوف أكان سواء الكالم، ووضح اللبس أُِمن كلما والضبط الرشح ترك أوًال:
من بد ال فكان اللبس ُوجد وحيث اللغوية، باملفردة النطق جهة من أم اإلعراب جهة

كليهما. أو التعليق أو الضبط
وجَهني عىل فيها املضارع الفعل عني تُستعمل التي الكلمات أترك أن أيًضا رأيت ثانيًا:

مضمون. الخطأ عدم حيث مطلًقا شكل بدون ثالثة أو
أتحكم أال أحببت ألني بل فقط، االختصار ومراعاة الوقت لضيق ال فرتكته؛ الرشح أما
من أكثر عىل البيت يُفهم أن يجوز فقد أنا؛ فهمي عليهم وأفرض واألدباء القراء ذوق يف

وجه.
أحب الذهني الكسل من نوع عىل للعقول تمرين فهو تطويل من فيه ما عىل وهذا

الدواوين. طابعي كل يتحاشاه أن
من فيه ما أما إيلَّ، فهو مؤاخذة من أو خطأ من الكتاب هذا يف ما فكل بعد، أما

شوقي. حسني األستاذ إىل فمرجعه فضٍل
وجمال. ذوق من الكتاب هذا يف ما كل يرجع تنسيقه وحسن ذوقه فإىل

الوفا أبو محمود





الرابع اجلزء





مقدمة

العريان سعيد محمد بقلم

اآلالف لقفته إال قوٍل من يلفظ ما الرشق، سمع ِملءَ شاعًرا — هللا رحمه — شوقي كان
يف شاعًرا أحسب وما مثًال، وترضبه به وتتغنى تُنشده العربية، األمة أبناء من اآلالف عن
بلغ أو شوقي مذهَب حيٍّا الناس يف صيته ذهب قد الشعر، وكان كانت منذ العربية األمة
قد العربية األمة أن من وال األول، العربية شاعر أنه من ال بلغ، بما حقيًقا كان وقد مبلغه،
اآلمل أمل فيها انقطع فرتٍة عىل جاء ولكنه املتطاول، تاريخها يف مثله تُنجب فلم عقمت
التناول، وسوء املذهب وضيق والركة االنحطاط من ناله ما بعد العربي الشعر نهضة يف
كان وقد ومكانه. فضله إىل وتنبيًها إليه ودعوًة له إرهاًصا قبله من البارودي كان وكأنما
أول والخاصة، العامة أسبابه من له تهيأ وبما الشعر، أدوات من له اجتمع بما البارودي
فكان شبابه، من عليه وخلع قوَّته، من فيه ونفخ الهامد، الجسد هذا يف الحياة بعث من
الناس ت تلفَّ مكانه خال فلما العربي، الشعر تاريخ يف الجديد الفصل لهذا بليًغا تصديًرا
البارودي عوَّدهم الذي كهذا صافيًا نغًما يسمعوا أن يريدون وخشية حذر عىل ينظرون
بعلَّته، منتكٌس بعده الشعر أن ظنَّ من إال منهم وما وتطريبه، إنشاده من يسمعوه أن
أمل، وال بعُد إليه سبيل فال ذهب قد والقوة الحياة بأسباب يمده كان الذي الرجل وأن

شوقي. ظهر الفرتة هذه ويف
ر تأمَّ التي شهرته وامتداد شوقي، صيت ذهاب يف السبب كل هو ليس ذلك أن عىل
نهضة أبواب عىل والرشق انتدب فقد ناديهم؛ من الصدر يف وحلَّ الجيل، شعراء عىل بها
وتصطرع أهله نفوس يف َلتجيش قوية آماًال وإن وسائلها، واكتملت أسبابها له تهيأت قد



الشوقيات

وال تعبريًا لها يُحسنون وال عواطفهم به تنفعل فيما أثرها ون َليُحسُّ فإنهم خواطرهم؛ يف
وفيما وتحذر، تأمل وفيما وتكره، تحب فيما األمة هذه لسان يكون أن شوقي فختار بيانًا،
يف أولئك كل عن التعبري يف صدق لساَن وكان وحوادث، ذكريات من عواطفها به تنفعل
مقاليد إليه فألقت شاعرها، فيه رأت أن العربية األمة تلبث فلم رصني، ولفظ ساحر بيان

رًضا. عن وبايعته اإلمارة
يرتدد ألحانه صدى زال وما سنني،1 عرش من أكثر منذ ربه إىل شوقي ذهب وقد
شعراء من شاعٌر بعُد يتأهل لم خاليًا العربية ديوان من مكانه زال وما ُمطربًا، عذبًا

ذروته. يقتعد أن الجيل
يبلغ لم ما فنه يف بلغ مَلن منهم وإن شعراء، العربية بالد سائر ويف مرص يف بىل،
يكون أن منهم واحٌد يبلغ لم الشعر مذاهب من ألنفسهم اختاروا فيما ولكنهم شوقي،
يف يهمس وما األحداث، من بها يُلم ما كل عن املعربِّ لسانَها شوقي؛ لها كان ما األمة من

األماني. من ضمريها
سؤال أنفسهم؟ شعراء هؤالء وكان األمة شاعر شوقي كان قوٍة من أم عجٍز أِمن
يجيب أن التاريخ هذا فلعل جديد، تاريخ يف لتدخل العربية وإن جوابه، اليوم أجد لست
وأيٍّا أمته، ومن نفسه من مكانه ويحدد مهمته، للشاعر يرسم حني التساؤل هذا عن غٍد يف
التاريخ، من األوىل الصفحات هذه خط الذي الشاعر هذا حق يضيع فلن الجوانب كان ما

والخلود. واملجد القوة إىل ُخطاه به وخطا شبابه، العربي للشعر فحفظ
من ُقصاصاٍت دفعه َمن إيلَّ دفعه الشوقيات، من الرابع الجزء هو فهذا وبعُد،
يف ألنظر الِبىل؛ أكلها مخطوطات أو مطبوعات من وبقيًة ورق، من وجزازاٍت صحف،

ديوانًا. وإخراجها وتبويبها ترتيبها
تُنرش لم التي البقية من يشء أو بقية إال هو فما جزءًا؛ ذلك ي نسمِّ أن ز التجوُّ ومن
تميِّزها وال وحدة، ها تضمُّ وال باب يجمعها فليس الديوان؛ من األوىل الثالثة األجزاء يف
شعر من نظم ما وأوائل قال ما آلِخَر منها وإن شوقي، شعر خصائص من خصيصة
الباحث فإن شوقي؛ شعر من املجموعة لهذه خصيصًة وحدها هذه تكون ولقد با، الصِّ
آخرته، يف صار وما أواله يف الشاعر هذا كان ما بني املوازنة عىل تُِعينه مادة فيها َليجد

١٩٤٣م. سنة الجزء هذا من األوىل الطبعة ظهرت 1
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ينظر أن غري من له تتهيأ ال أسبابه لعل القول من باب عىل تُِعينه أن لحقيقة بذلك وإنها
ديوانه. من الجزء هذا يف

األوىل، الثالثة األجزاء بعد شوقي شعر من بقي ما كل هو ليس الجزء ذلك أن عىل
أغفل قد هو أو فاته قد ما شيئًا وأرى يجمعه، أن لجامعه تهيأ مما إيلَّ ُدفع ما كل ولكنه
كان — هللا رحمه — الشاعر لعل أو الخاصة، أو العامة الدواعي لبعض استجابًة نرشه
فهذه يشء من يكن ومهما أسباب، زوال أو أسباب لِجدَّة نظمه من يشء إغفال يف رأي له

يدعي. أن مدَّعيًا لعل أو بعد من يسأل سائًال لعل أذُكرها أن ينبغي حقيقة
أبواب: ستة عىل الجزء هذا رتبت وقد

وأربعون اثنان وهو واالجتماع»، والتاريخ السياسة يف «متفرقات منها األول الباب
الذي القديم منها وإن أنشأ،3 ما آخر منها وإن قطعة،2 وثالثني ثالث يف بيت وثمانمائة

التاريخ.4 ينساه أن ليوشك حتى الحوادث وتراكمت السنون عليه تطاولت
قطعة،5 عرشين يف بيت ومائة وخمسون ستة وهو «الخصوصيات»، الثاني والباب
هذا من ولده عن تحدث فيما وإنه خاصته، وبعض وولده نفسه عن الحديث يف أكثرها

الشاعر. أُبوَّة ويف األب، الشاعر يف قوًال يقول أن النفيس للباحث ليهيئ الباب
قطعة،6 وخمسني خمس يف بيت وسبعمائة تسعة وهو «الحكايات»، الثالث والباب
لغته غري الباب هذا يف الشاعر ولغة األوىل، «الشوقيات» طبعة يف قبل من نرشه مما أكثرها
من قص ما بعض يف وأحسبه ص، يرتخَّ أن للشاعر فيه يُسمح لباب وإنه شعره، سائر يف

ويعرِّض.7 حياته يف الناس كيد من به مر ما لبعض يرمز كان الباب هذا يف الحكايات
وأكثره قطع، عرش يف بيت ومائة وعرشون ثالثة وهو األطفال»، «ديوان الرابع والباب

الناشئة. يُنشده مما لتكون أرادها ثم ملناسباتها، نظمها التي العامة األناشيد من

قطع. خمس يف بيت ومائة وتسعون اثنان الثانية الطبعة يف إليها ِزيد 2

سنة يف القرش بمرشوع نهضوا الذين الشباب بها يخاطب صوتكم»، عرفنا الوادي «فتية انظر 3
وفاته. يوم تالوتها وكانت ١٩٣٢م،

الناشئة». و«رسالة العهد» «معايل انظر 4
قطعة. يف بيتًا عرش ثالثة الثانية الطبعة يف إليها ِزيد 5

قطعة. يف بيتًا وعرشون واحد الثانية الطبعة يف إليها ِزيد 6

وغريهما. السفينة» يف واألرنب و«الثعلب الباذنجان» «نديم انظر 7
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أوَّليات من قطع ثماني يف بيتًا وتسعون تسعة وهو با»، الصِّ شعر «من والخامس
شعره.

بني ود من كان ما إىل يشري طريف باب فهو «محجوبيات»، السادس الباب أما
وال قطع، أربع يف بيتًا وستون ثالثة وِعدَّته ثابت، محجوب الدكتور وصديقه الشاعر

إيلَّ.8 أُلقَي ما كلُّ ولكنه شوقي، «محجوبيات» من كان ما كل ذلك أحسب
مسئوًال كنت ولعلني قارئه، يدي بني هو كما «الشوقيات» من الرابع الجزء هو فهذا
من والرشح التعليق إىل يحتاج قد ما بعض عىل أعلِّق أو أرشح أن نرشه تبعة حملت وقد
أستأثر وأال شاعره، لشعر خالًصا أجعله أن األوىل طبعته يف والكتاُب آثرت ولكني أبياته،
الثالث بالجزء كلمته يف الوفا أبو محمود األستاذ صديقي يقول كما الرشح يف بالتوجيه

الديوان. من
من فاكتفيت الرشح، ببعض أجلِّيها أن موضوعها اقتضاني قد كلمات بعض أن عىل
السبب ذكر من قصيدة كل رأس يف أثبتُّ بما مكتفيًا الصفحات، بعض يف بالنزر ذلك

موضوعها. ذلك إىل دعا إن التاريخ وبعض والحادثة
بعض من الناقد عند يُعِذرني وجه عىل واجبي أدَّيت قد أكون أن بذلك ألرجو وإني

نفيس. أبرِّئ وما هنات، من الجزء هذا يف يراه قد ما

واألخرى «دنشواي» بعنوان إحداهما الجزء؛ هذا يف تُنرشا لم قطعتنَي إىل أشري أن يفوتني وليس 8

ولكن «املتفرقات»، باب من موضعهما يف األوىل الطبعة يف للنرش هيأتهما قيد وكنت «الرقيب»، بعنوان
غاب ثم ١٩٤٣م)، (سنة التاريخ ذلك يف املنع هذا اقتضت لظروف نرشهما يف يأذن لم املطبوعات رقيب

كذلك. الطبعة هذه يف نرشهما يل يتهيأ فلم أصلهما عني
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واالجتماع والتاريخ السياسة يف

املرصية الجامعة

١٩٣١م.) سنة املرصية الجامعة منشآت افتتاح حفلة يف (أنشأها

األح��الُم ��ِت وص��حَّ م��ص��ُر َردَّت��ك وس��الُم ت��ح��ي��ٌة ال��ب��الِد ت��اَج
وم��ق��اُم ج��الل��ٌة «ف��ؤاُد» ي��ا ل��ك ك��اله��م��ا ال��رف��ي��ُع وال��ُم��ل��ُك ال��ع��ل��ُم
واألق��الُم1 األع��الُم ظ��لِّ��ك ف��ي س��ل��ط��ان��ه ف��ي ال��م��أم��وُن ف��ك��أن��ك
األع��الم ل��ه ت��س��م��و م��ا ال��ع��ل��ِم ف��ي أل��ق��اب��ه م��ن ال��غ��رُب إل��ي��ك أْه��َدى
واإلع��ظ��ام ال��ت��ق��دي��ُر ل��ك ي��س��ع��ى ج��م��اع��ٍة وك��لِّ م��م��ل��ك��ٍة ك��لِّ م��ن
األع��الم ك��أن��ه��ا ��ام��خ��اُت ال��شَّ ��ح��ى ك��ال��ضُّ ال��زواه��ُر ال��ُغ��َرُف ه��ذه م��ا
اإلظ��الُم ب��ه ُم��ن��ص��ِدٌع ك��ال��ص��ب��ِح ٍر ُم��ن��وِّ ال��ع��م��وِد م��رف��وِع ك��لِّ م��ن
األوه��ام ُق وتُ��م��زَّ ع��َرص��اِت��ه ع��ل��ى ال��ك��ب��رى األُم��يَّ��ُة ت��ت��ح��طَّ��م
وِدع��ام ل��ح��ض��ارٍة وق��واع��ٌد َم��ن��ارٌة ال��ف��اط��م��يُّ ال��ِب��ن��اءُ ه��ذا
وَح��م��ام بُ��ل��ب��ٌل ف��ي��ه��ا س��يَ��ِرنُّ وأي��ك��ٌة ل��ل��ول��ي��ِد ت��ه��يَّ��أ م��ه��ٌد

اإلسالمية. الدولة عصور أزهى من وعرصه العبايس، الرشيد ابن املأمون: 1
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وُم��ق��ام َم��ن��زٌل ل��ل��ع��ب��ق��ريَّ��ِة ورك��نُ��ُه ال��س��ب��ي��ِل ن��وُر ُش��ُرف��اتُ��ه
األق��س��ام2 وتُ��وَه��ُب ِظ��لِّ��ه��نَّ ف��ي ��ب��ا ال��صِّ م��ع ال��ح��ظ��وُظ ت��ج��ري وَم��الع��ٌب
ِع��ص��اُم3 وذاك تُ��س��وُِّده ن��ف��ٌس ل��ه م��ا ه��ذا ال��ِف��ت��ي��اُن ب��ه��ا ي��م��ش��ي
ك��راُم4 ال��م��ل��وِك ��ي��ِد ال��صِّ م��ن ن��ف��ٌس ب��ُرك��ِن��ِه وط��ال أواِس��يَ��ه أل��ق��ى
األع��م��ام وال ك��رم ع��ن ��رَن ق��صَّ ق��د ��اُت ال��َع��مَّ ال إس��م��اع��ي��َل آِل م��ن
ُه��م��ام ال��م��ل��وك وادي ع��ل��ى ب��اٍن إح��س��انَ��ه��م وال ��تَ��ه��م ِه��مَّ يُ��ْع��َط ل��م
يَ��ن��ام ل��ي��س ال��غ��اي��اِت ع��ن ش��ع��ٌب يُ��ِع��ي��نُ��ُه ح��ائ��َط��ي��ه ف��ؤاٌد وب��ن��ى
أع��الم ل��ه وب��َدت ث��م��راتُ��ه دنَ��ت ه��ل غ��ْرَس��ك ال��ف��اروِق أب��ا ان��ظ��ر
وال��ش��ام ُم��ش��اط��ًرا ال��ع��راُق وأت��ى ال��َج��ن��ى ف��م��ه وف��ي ال��وادي ان��ث��ن��ى وه��ل
ح��ام��وا ال��َم��ن��اه��ِل ع��ل��ى ِم��ص��َر ُش��ب��اُن م��دي��ن��ٍة وك��لِّ ع��اص��م��ٍة ك��لِّ ف��ي
دوام ل��ل��ع��اري��ات م��ا َه��ي��ه��اَت ون��ج��ت��دي اآلَخ��ري��ن ن��س��ت��ع��ي��ُر ك��م
ِق��ي��ام ال��رح��ي��ِل داع��ي إل��ى ٌ ن��َش��أ أرِض��ه��م خ��م��ائ��ِل ف��ي يَ��ْرع��ى ال��ي��وَم
َغ��م��ام ي��َدي��ك ِك��ل��ت��ا م��ن يَ��س��ق��ي��ه ي��َزل ول��م ِب��راح��تَ��ي��َك غ��َرس��َت ح��بٌّ
األك��م��ام وراءه تَ��ن��وءُ ث��م��ًرا ُس��وِق��ِه ق��وائ��ِم ع��ل��ى أن��اَف ح��ت��ى
ط��ع��ام ل��ل��غ��اب��ري��ن وب��ع��ي��ُده ول��ي��م��ٌة ل��ل��ح��اض��ري��ن ف��َق��ري��بُ��ه
واإلق��دام ال��ص��ب��ُر يُ��ن��ي��ُل ف��ي��م��ا ِج��ي��ِل��ِه وص��ال��ِح ل��ف��اروٍق ِع��َظ��ٌة
األق��وام ي��ت��ش��بَّ��ُه ب��َس��راِت��ه��م ي��َزل ول��م ع��ل��ي��ه ت��ح��ذو ون��م��وذٌج
واإلل��ه��ام إل��ي��ه ال��ج��م��اُل ي��أوي ع��ال��يً��ا ل��ل��ذخ��ائ��ِر َص��ْرًح��ا ش��يَّ��دَت
ُرك��ام ف��ي��ه األس��ف��اِر وج��الئ��ُل ط��وائ��ٌف ف��ي��ه ال��ُك��تْ��ِب ُع��ي��وُن َرفٌّ

الحظوظ. األقسام: 2
النابغة: قول إىل يشري 3

واإلقداما الكرَّ وعلَّمته عصاما سوَّدت عصاٍم نفُس

عصامي. كل يُنسب وإليه املنذر، بن النعمان حاجب وعصام
املحكمة. واألبنية الدعائم األوايس: 4
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ِض��راُم5 يَ��ل��ت��ه��ْم��ه ل��م ك��أن ح��ت��ى س��ال��ًم��ا َك��ن��ُزِك ع��اد إِس��ك��ن��دري��ُة
وَس��الم الَم��َس��ت م��ا ع��ل��ى بَ��ْرٌد أن��ام��ٌل ال��ح��ري��ق ل��ه��ِب م��ن ��ت��ه ل��مَّ
يَ��ل��ت��ام ب��ُع��ْرِف��ه��ا ال��زم��اِن ُج��ْرُح راح��ٌة ال��ق��دي��م��َة ِج��راح��تَ��ِك وأَس��ت
ِرم��ام وْه��و ال��م��ج��ِد تَ��ل��ي��َد ب��ع��ثَ��ت ورب��م��ا ال��َف��خ��اِر م��ن ال��ط��ري��َف تَ��َه��ُب
يُ��راُم ك��ي��ف االس��ت��ق��الَل أَرأي��َت يُ��ق��اُم ك��ي��ف ال��ع��ل��ِم ُرْك��َن أَرأي��َت
وِزم��ام ج��م��اع��ٍة ل��ك��لِّ ح��اٍد وال��ُع��ال ال��ح��ض��ارِة ُس��بُ��ِل ف��ي ال��ع��ل��ُم
تُ��ض��ام ح��ي��َن األوط��اِن وَم��ث��اب��ُة ب��ان��يً��ا ت��ن��ُش��ُد ح��ي��َن ال��م��م��ال��ِك ب��ان��ي
ق��ي��ام وال��ن��ب��وِغ ل��ل��ع��ب��ق��ري��ِة ف��ه��ل ال��وادي ف��ي ال��ع��ل��م ُرب��وُع ق��ام��ت
األج��س��ام ه��ي ت��ع��ل��ي��ٍم ُدوِر أو ث��ق��اف��ٍة ُدوِر وك��لُّ ال��ح��ي��اُة ف��ُه��م��ا
ك��الم ال��ب��ي��اُن وال ل��ل��ط��ال��ب��ي��ن ح��ق��ي��ق��ٌة يَ��ْص��ن��ع��اه ل��م م��ا ال��ع��ل��ُم م��ا
ِزح��ام ِم��ص��َر آم��ال م��ن وع��ل��ي��ك ف��ْرح��ٌة ح��ْوَل��ك ال��ع��ل��ِم ِم��ه��رج��اَن ي��ا
ِع��ظ��ام وْه��ي ال��ده��ر ف��ي أع��ي��اُده وال ال��وادي م��واس��ُم أش��ب��َه��ت��َك م��ا
األه��رام وق��ام��ت ال��بُ��ن��اُة ق��ع��َد ُص��ب��ِح��ِه ب��ش��اش��ِة ف��ي ن��ه��اًرا إال
واآلك��ام ال��رَّبَ��واُت ف��اه��ت��زَِّت ِع��زِِّه َم��واك��ِب م��ن «خ��وف��و» وأط��ال
وال��ه��اُم ل��ِع��زِّه ال��ِج��ب��اُه ت��ع��ن��و ُم��ع��ِرٍق ال��ح��ض��ارة ف��ي ب��ت��اٍج يُ��وِم��ي
ِج��س��ام ع��ل��ي��ه ُدَوٌل وت��ألَّ��َف��ت ُم��ع��ظَّ��ًم��ا ال��ُع��ص��وِر ف��ي ��َل ت��ن��قَّ ت��اٌج
واإلس��الم ال��دس��ت��وِر وم��راش��ُد ال��ه��دى ف��ي��ه م��ش��ى ب��ه اض��ط��ل��ع��َت ��ا ل��مَّ
ِوس��ام ��ف��اُف وال��ضِّ زْه��ٌو ف��ال��ن��ي��ُل وُح��ْس��نَ��ُه ال��رب��ي��َع َم��واك��بُ��ك س��ب��َق��ت
واإلن��ع��ام ع��ل��ي��ه ال��ن��واُل س��ب��َغ َم��ن��ك��بً��ا ه��زَّت ال��ف��ي��ح��اءُ ال��ج��ي��زُة
األن��غ��ام أيْ��ِك��ه��ا ف��ي وت��ردََّدت ِط��ي��بَ��ه��ا ��ت وم��سَّ زخ��ارَف��ه��ا ل��ِب��َس��ت
ِح��زام إل��ي��ه ل��ل��دن��ي��ا ويُ��َش��دُّ ِف��ن��اؤه يُ��َح��جُّ ه��رًم��ا ِزدتَ��ه��ا ق��د
األي��ام وت��ك��ت��ُب ال��ث��ن��اءَ تُ��م��ِل��ي درج��ات��ه ع��ل��ى غ��ًدا ال��ق��روُن ت��ِق��ُف
أع��وام ك��ه��ول��ٍة خ��ي��ِر ج��ه��ِد م��ن وراءه��ا ال��ش��ب��اِب ف��ي ج��ه��ٍد أَع��واُم
ت��م��ام ي��داك ت��ب��ن��ي م��ا ول��ك��لِّ ت��م��اَم��ُه ي��َدي��ك ع��ل��ى ال��ِب��ن��اءُ ب��ل��َغ

اإلسكندرية. مكتبة حريق عن التاريخ حديث إىل يشري 5
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بنكمرص

(.١٩٢٥ مايو يف مرص» «بنك أساس يف األول الحجر بوضع االحتفال مجلس يف (أُنِشَدت

ال��ِق��ي��ادا ونُ��ع��ط��ي��ه��ا ونُ��ن��ِك��ُره��ا نُ��غ��اَدى أو ب��ال��ح��وادِث نُ��راَوُح
وال��ج��ه��ادا ال��م��واق��َف ج��َزِت وال ��ح��اي��ا ال��ضَّ رَع��ِت وم��ا ون��ح��َم��ُده��ا
اتِّ��ح��ادا واش��ت��رِت األح��الِم م��ن خ��ي��اًال ب��اَع��ت��ن��ا ال��ل��ُه ل��ح��اه��ا
ُف��راَدى6 ن��ل��ق��اه��ا ال��ي��وَم ون��ح��ن ج��م��ي��ًع��ا ن��ل��ق��اه��ا أم��ِس م��َش��يْ��ن��ا
ال��ف��س��ادا نُ��ن��اِق��َش��ه��ا أن ع��َج��ْزن��ا ح��ت��ى اإلص��الح ع��ن أظ��لَّ��تْ��ن��ا
ال��َع��ت��ادا7 ن��ج��ُد ف��ال ونَ��ل��ق��اه��ا ال��ص��ي��اص��ي نَ��ِج��ُد ف��ال تُ��الِق��ي��ن��ا
ت��ف��ادى أو َق ت��م��زَّ ن��اٍب وال ُظ��ْف��ٍر ب��غ��ي��ِر ��ب��اَع ال��سِّ ل��ِق��َي وم��ن
نُ��س��ادا أن ال��س��ي��ادَة ��ْم��ن��ا ت��وهَّ ح��ت��ى ال��ح��قِّ ُع��لُ��وِّ م��ن خ��َف��ْض��ن��ا
وال��نِّ��ج��ادا ال��ح��م��ائ��َل تَ��ن��اَزْع��ن��ا ا َردٍّ ل��ل��س��ي��ِف ن��نَ��ل ل��م ��ا ول��مَّ
َرش��ادا تَ��ق��ل��بُ��ه ال��غ��يَّ ت��ج��يءُ زوٍر أق��واِل ع��ل��ى وأق��بَ��ْل��ن��ا
وال��ِم��دادا م��ن��ه��ا ال��طِّ��رَس رِح��ْم��ن��ا ق��رٍن ب��ع��َد إل��ي��ه��ا ُع��ْدن��ا ول��و
ون��ادى أع��يُ��ن��ن��ا ب��ي��ن ت��ض��اءَل ح��ي��ٍن م��ن��ذ س��ِم��ْع��ن��ا س��ح��ٍر وك��م
تَ��ع��ادى ب��ل��ٍد ف��ي ح��لَّ ه��و إذا أرٍض ب��ك��لِّ ل��ل��ع��دوِّ ه��ن��ي��ئً��ا
وال��ِودادا ال��ق��راب��َة ق��َط��َع إذا وال��م��ع��ال��ي ل��ل��س��ي��ادِة وبُ��ع��ًدا
��وادا وال��سَّ ع��ن��ه��ا ال��نَّ��شءَ خ��َدْع��ن��ا م��ن��ه��ا ب��د ال ح��ق��ي��ق��ٍة وُربَّ
ُم��رادا ع��ُظ��َم��ت أن��ُف��ٍس ��ِة ب��ه��مَّ ع��اَل��ج��وه��ا ع��ل��ي��ه��ا ط��ل��ع��وا ول��و
ِع��ن��ادا ل��ه تُ��ِع��دُّ وآون��ًة ص��ب��ًرا األي��ام ل��ح��ادِث تُ��ِع��دُّ
��ع��ادا ال��صِّ ��ق��َة ال��م��ث��قَّ وب��ال��ُخ��لُ��ِق ال��َم��واض��ي ال��ِب��ي��َض ب��ال��نُّ��ه��ى وت��خ��ل��ُف
ف��ح��ادا ِب��ن��ا أح��سَّ ب��ل��ْغ��ن��اه��ا ��ا ف��ل��مَّ ن��اح��ي��ًة ال��ح��ظَّ ل��َم��ْح��ن��ا
��دادا وال��سَّ األري��ح��يَّ��َة يُ��ِح��بُّ ع��ب��ق��ريٍّ��ا إال ال��ح��ظُّ ول��ي��س
ورادا وم��ش��ى ت��اج��ًرا ��َل تَ��ن��قَّ ُح��وَّل��يٍّ زم��اٍن ب��ن��و ون��ح��ن

التاريخ. ذلك يف مرص زعماء بني الخالف ة حدَّ من كان ما إىل يشري 6

الحرب. ة عدَّ والعتاد: الحصون. الصيايص: 7
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ال��ِع��ب��ادا ب��اع أو ال��س��وق ف��ي ش��رى ِب��س��وٍق ل��ه ال��ِع��ب��اُد ق��ع��د إذا
أج��ادا م��ا ��ِص ال��ُم��ش��خِّ دم��ِع وف��ي ك��ت��اٍب ف��ي ال��ع��واط��ُف وتُ��ع��ِج��ب��ه
ف��ؤادا َح��ْوزتِ��ه خ��ل��ِف م��ن ن��رى أنَّ��ا ال��دس��ت��ور ع��ل��ى ��نُ��ن��ا يُ��ؤمِّ
ارت��دادا وه��َب ِل��م��ا ن��خ��ش��ى وال ل��ف��ض��ٍل ن��رج��وه ال��ف��اروِق أب��و
«ال��م��ك��ادا»8 ب��األم��ِس ��بْ��ن��اه ول��قَّ ف��خ��ًرا األف��واَه ب��اس��م��ه م��َألْن��ا
ج��وادا ف��نَ��س��ت��ج��دي ون��س��أل��ه ح��ك��ي��ًم��ا ف��نَ��س��ت��رع��ي نُ��ن��اج��ي��ه
��م��ادا وال��ضِّ ُج��رٍح ك��لِّ وَم��ره��َم وال��م��ف��دَّى ال��م��ح��بَّ��َب ي��َزِل ول��م
وج��ادا ف��َس��ق��ى غ��م��اُم��ه وص��اَب ف��َروَّى ال��وادي َم��ص��ِرُف ��َق تَ��دفَّ
تُ��ن��ادى ص��ال��ح��ٍة ل��ك��لِّ ب��م��ص��َر نُ��ف��وٌس ف��ي��ه ف��ت��ن��اف��َس��ت دع��ا
اج��ت��ه��ادا تُ��ق��دُِّم��ه وأح��ي��انً��ا وم��اًال ث��ق��ًة ع��ونَ��ه��ا تُ��ق��دُِّم
وش��ادا بَ��ن��ى ال��ك��ه��وُل ب��نَ��ِت ك��م��ا ج��م��ٌع ال��ق��وِم ش��ب��اِب م��ن وأق��ب��َل
اح��ت��ش��ادا ال��دار ف��ي ك��ال��ن��ح��ل وه��م ال��خ��الي��ا ال��داِر ج��وان��َب ك��أن
ال��ِع��ه��ادا9 أْرَض��ى ال ال��تِّ��ب��َر ُس��ق��ي��ِت ال��ع��وال��ي ال��ِه��َم��ِم م��ن داًرا ف��ي��ا
��دادا ال��شِّ دع��ائ��َم��ِك ب��ن��ى وح��ي��َن ح��رٍب اب��ُن ��َس��ِك أسَّ ح��ي��َن ت��أنَّ��ى
اتِّ��ئ��ادا يُ��ْع��َط ل��م ال��ب��نَّ��اءُ إذا ب��ن��اءٍ ف��ي ال��م��ت��ان��ُة تُ��رج��ى وال
ُرق��ادا أو ال��ُم��خ��يَّ��ِل أم��ان��يَّ ن��راه��ا ك��نَّ��ا ال��ت��ي ال��داَر ب��ن��ى
ال��ِب��ع��ادا ال��ِه��َم��َم ل��ه رِك��بَ��ت إذا َم��راٌم ن��ف��ٍس ع��ل��ى يَ��ب��ُع��ْد ول��م
أرادا إن آدَم اب��ِن ك��َم��ق��درِة ت��ع��ال��ى ق��درتِ��ه ب��ع��َد أَر ول��م
ال��ج��ي��ادا ف��اخ��ت��رَق ��ب��َق ال��سَّ يَ��روُم وش��كٍّ ري��ٍب ف��ي وال��ن��اُس ج��رى
يُ��ع��ادى أن ِد ال��ُم��ج��دِّ ش��أِن وم��ن بَ��ن��اه��ا ح��ت��ى دونَ��ه��ا وُع��وِدَي
وك��ادا س��ع��ى ال��ول��يُّ إذا ع��ل��ي��َك ع��ُدوٍّ أْع��َدى م��ن ال��ك��ي��ُد يَ��ه��وُن
وان��ط��ي��ادا10 ال��َم��ش��ارِق ف��ي ُع��لُ��وٍّا ت��ج��لَّ��ى إذا ك��ال��ن��ه��اِر ف��ج��اءت
وال��نِّ��ض��ادا ال��خ��زائ��َن ونُ��ن��ِزل��ه��ا ف��ي��ه��ا األم��واِل ك��رائ��َم ن��ص��وُن

اليابان. لغة يف امللك امليكادو: 8
املطر. العهاد: 9

االرتفاع. االنطياد: 10
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زادا ��ل��َن ُح��مِّ ق��د ال��نَّ��ْح��ِل ُرج��وَع ت��أوي ثُ��م ف��تَ��ك��س��ُب ونُ��خ��ِرُج��ه��ا
َس��م��ادا ط��ِع��َم��ت وال ُس��ق��يَ��ت وم��ا أغ��لَّ��ت أرًض��ا ِم��ث��َل��ه��ا أَر ول��م
وزادا أدَّى ل��ه رج��ع��وا إذا ل��ق��وٍم م��اًال ُم��س��ت��وَدًع��ا وال
ال��ب��الدا تَ��غ��ش��ى ف��روُع��ه��ا وت��ل��ك أص��وًال نُ��ث��بِّ��تُ��ه��ا ع��ج��ٍب وم��ن
ِع��م��ادا ب��ه��ا األس��اِس ق��ب��َل س��م��ا إل��ي��ه��ا ش��وٍق م��ن ال��ُق��ْط��َر ك��أن
ورادا م��اًس��ا أس��اَس��ه��ا ج��ع��ل��ُت ��ي ك��فِّ األرِض ك��ن��وَز م��ل��َك��ت ول��و
ِم��ه��ادا ل��ه��ا ال��ن��يِّ��راِت ف��رش��ُت ل��ُح��ك��م��ي ع��نَ��ت ال��ن��ج��وَم أن ول��و

بنكمرص دار

١٩٢٧م.) سنة يونيو يف مرص لبنك الجديدة الدار افتتاح حفلة يف لتُنَشَد (نظمها

َم��ن��اِم ط��وِل ب��ع��َد ت��ن��بَّ��َه َش��رٌق األح��الِم م��ن وَص��ح��ا ال��ه��وى ن��ب��ذَ
وَس��ق��اِم ف��ت��رٍة بَ��ق��اي��ا إال َص��ْح��ُوُه وأْق��بَ��ل س��الم��تُ��ه ث��ابَ��ْت
اآلج��اِم ف��ي يُ��ن��اُم ال��ه��واِن أَع��ل��ى ي��نَ��ْم ف��ل��م ُه��نْ��َت اآلج��اُم ب��ه ص��اح��ت
ِح��م��ام ُس��ك��وِن ف��ي ع��ي��ٍش ح��رك��اُت ح��ي��اِت��ه��م ج��ه��ُد ال��ك��ه��ِف وراءَ أَُم��ٌم
األي��ام وِرح��ل��َة ال��ح��ي��اِة َس��ف��َر واس��ت��أن��ف��وا ال��ك��رى م��ن ال��ع��ي��وَن ن��ف��ض��وا
األق��وام غ��واب��ِر ب��ي��َن ف��اع��ُدْده ُم��غ��بِّ��ًرا ال��زم��اِن رْك��ِب ف��ي ل��ي��س م��ن
َم��رام ك��لَّ ي��ُرم��َن ذَه��ب��َن ِه��َم��ٌم ق��ب��ي��ل��ٍة وك��لِّ ح��اض��رٍة ك��لِّ ف��ي
ِل��ج��ام ب��ِن��ص��ِف ي��ع��دو ج��ام��ٍع أو أرس��اِن��ِه ع��ل��ى ُم��م��ت��ِن��ٍع ك��لِّ م��ن
ح��اِم ول��ل��ِك��ن��ان��ِة تُ��س��ت��ب��اُح ال ال��ت��ي ال��ل��ِه ِك��ن��ان��ُة أن��ِت ِم��ص��ُر ي��ا
س��ام ب��َط��ْرٍف ال��دُّن��ي��ا ��ِل��ي وت��أمَّ غ��اي��ات��ه��ا ف��ي اآلم��اَل اس��ت��ق��ِب��ل��ي
ُه��م��ام أغ��رَّ َم��ِل��ٍك راح��تَ��ي م��ن تَ��ل��ي��ِدِه ب��ع��َد ال��م��ج��ِد ط��ري��َف وُخ��ِذي
ويُ��ح��ام��ي ِح��ي��اِض��ه��م دوَن ويَ��ذوُد وُح��ق��وِق��ه��م ق��وِم��ه ِب��ُس��ؤدِد يُ��ع��ن��ى
اإلق��س��ام ف��ي إل��ي��ِك ب��ال��ح��اِن��ِث��ي��ن نُ��وَّابُ��ُه وال ال��ع��ال��ي ت��اُج��ِك م��ا
ب��دوام آذنَ��ت ح��اًال أع��ِل��م��ِت وبُ��ؤَس��ه��ا ال��ح��ادث��اِت نُ��ْع��م��ى ج��رَّب��ِت
األح��الم ع��ل��ى نُ��غ��َل��ْب ف��ل��ْم ن��زل��ْت وط��ال��م��ا ال��ح��ادث��اُت إل��ي��ن��ا ع��ب��َس��ت
اآلالم نَ��وازَي ��دون ويُ��رقِّ ِج��راَح��ه��م يَ��ض��ِم��ُدون ب��ق��وٍم وث��بَ��ت
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األق��دام ُم��ث��بِّ��ُت ِن��ْع��َم وال��ح��قُّ وك��ف��اِح��ه��م س��الِح��ه��م ك��لُّ ال��ح��قُّ
وِخ��ص��ام ِش��ح��ن��ٍة ع��واق��ِب وع��ل��ى ُه��دن��ٍة ف��ي ُم��ل��ِك��ه��م ح��ائ��َط يَ��ب��ن��ون
واإلح��ج��ام اإلق��داِم بَ��ن��و إن��ا أْح��ِج��م��ي أو أْق��ِدم��ي ل��ل��ح��وادث ُق��ل
ِن��ي��ام غ��ي��ُر ف��ن��ح��ن وثَ��ب��َن ف��إذا س��ال��م��ت ال��ل��ي��ال��ي إذا ال��نِّ��ي��اُم ن��ح��ن
ِج��س��ام ال��ُغ��ي��وِب خ��ْل��َف ل��ح��وادٍث ب��ق��يَّ��ٌة ال��ج��م��ي��ِل ال��ص��ب��ِر م��ن ف��ي��ن��ا
األك��رام11 َم��ن��ازَل ال��ُم��ن��َزل��ون ال��ِق��رى ع��ل��ى ال��ُم��ل��ت��ق��وَن ال��وف��وُد أي��ن
��ام ال��شَّ ف��ي أُم��يَّ��ًة وال��خ��ال��ف��وَن أح��ب��اِرِه ع��ن ال��ُق��ْدَس ال��واِرث��ون
اإلس��الم ح��ض��ارَة ف��ي��ه يَ��ب��ن��ون ب��ي��اِن��ه��ا ون��وِر ال��ُف��ص��ح��ى ال��ح��اِم��ل��و
اإلظ��الم َح��واش��َي ال��ض��ي��اءِ ل��مَّ بُ��ْره��اِن��ه��ا ف��ي ال��ش��رَق ويُ��ؤلِّ��ف��ون
غ��رام ك��لِّ وراءَ ال��دي��اِر وه��وى ��ل��وا ف��ت��ح��مَّ أوط��اِن��ه��م إل��ى ت��اق��وا
ِزم��ام ف��ْض��َل ال��ُف��س��ط��اِط إل��ى وث��نَ��وا س��اع��ًة ال��رَّك��ائ��َب ح��بَ��س��وا ل��و ض��رَّ م��ا
األع��الم ��َح ُم��ل��مَّ أغ��رَّ ي��وًم��ا أي��ام��ه إل��ى ش��اه��ُده��م ل��يُ��ض��ي��َف
األوه��ام ع��ل��ى ُم��م��ت��ِن��ًع��ا ك��ان م��ا ح��ق��ي��ق��ًة ع��اَد ك��ي��ف وي��س��م��َع وي��رى
ال��ُح��كَّ��ام ��ِة ِه��مَّ م��ن ال ب��ال��ق��ي��د ُم��ك��بَّ��ٌل وْه��و ال��م��ح��ك��وِم ��ِة ِه��مَّ م��ن
وس��الم12 ل��ت��ح��يَّ��ٍة ��َع��ت وت��ج��مَّ ُم��ح��م��ٍد ِم��ه��رج��اِن ف��ي ال��ت��َق��ت ِم��ص��ُر
األق��الم وَم��وك��ُب ال��ب��ي��ان ُع��ْرُس ف��ك��أن��ه ل��ه َم��ن��اك��بَ��ه��ا ه��زَّت
��ام13 ت��مَّ أب��و ف��ي��ه وك��أن��ن��ي ��وريَّ��ٌة َع��مُّ ال��ف��ت��ِح ف��ي وك��أن��ه
ك��الم��ي ال��ع��ص��وَر ف��يَ��ن��ت��ظ��ُم يَ��روي ال��ذي وأن��ا ب��ُح��س��ِن��ه ال��ع��ص��وَر أِس��ُم
وب��اإلق��دام آون��ًة ب��ال��ص��ب��ِر ال��ُع��ال تُ��ب��ن��ى ه��ك��ذا م��ح��م��ُد ش��رًف��ا
ال��ذَّام ع��وادي وال ال��ث��ن��اءِ خ��دُع يَ��ث��ِن��ه��ا ل��م م��َض��ت إذا ال��رج��اِل ِه��َم��ُم
ت��م��ام ك��لِّ ع��ن��َد ن��ق��ًص��ا ي��ِج��ُدون ��ٌد ُح��سَّ يَ��ع��ي��بَ��َك أن ف��ْض��ِل��َك وت��م��اُم
ُم��ق��ام ب��داِر ل��ه ج��ئ��َت أي��ن م��ن نُ��ْق��ل��ٍة َم��ن��ازُل ال��دن��ي��ا ف��ي ال��م��اُل

السنة تلك من مارس يف الشعر بإمارة ومبايعته لتكريمه اجتمعت التي العربية البالد وفود يعني 11

نفسها.
البنك. مؤسس باشا حرب طلعت محمد املرحوم هو 12

مشهورة. ذائعٌة عمورية فتح يف تمام أبي قصيدة 13
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بَ��ه��رام وال ِك��س��رى ع��ل��ى يُ��ض��َرْب ل��م ال��ن��ج��ِم ك��ُرك��ِن إي��وانً��ا ف��رف��ع��َت
وَرغ��ام ب��َج��ن��دٍل ال��م��ل��وِك وادي م��ن وج��ئ��َت ال��خ��ل��وَد ِط��ي��ن��تَ��ه ص��يَّ��رَت
ِذم��ام وح��قُّ ف��ض��ٌل ل��ه ب��ي��ٌت ب��ه أت��ى ال��ع��ب��ق��ريُّ ال��ب��ن��اءُ ه��ذا
األرق��ام ِح��س��ب��َة ج��اَوز وال��ي��وَم ِح��س��ب��ًة تُ��دَرُك األرق��اُم ب��ه ك��ان��ت
اإلل��م��ام ف��ي ع��ل��ي��ه ال��رج��اءُ ك��ث��ر وط��ال��م��ا ال��ظ��ن��وَن ش��غ��َف ط��ال��م��ا ي��ا
ِدع��ام أع��زِّ ع��ل��ى اس��ت��ق��ام ح��ت��ى ِب��ُرك��ِن��ِه وص��اح��ب��اك أن��َت ِزل��َت م��ا
ام ال��ه��دَّ ب��َم��ع��اوِل وب��نَ��ي��تُ��ُم ِج��داَرُه ب��ال��ح��اس��دي��ن ��س��تُ��ُم أسَّ
وق��ي��ام رع��اي��ٍة ب��ط��وِل إال تُ��نَ��ل ل��م ال��ع��ري��ض��ُة ال��دن��ي��ا َش��رك��اتُ��ك
األع��وام م��ن ل��ه��ا األم��اَن أخ��ذ خ��ازنً��ا ل��ل��ك��ن��ان��ِة ��ر س��خَّ ال��ل��ُه
َغ��م��ام وَق��ْط��ُر وُس��ن��ب��ل��ٌة ظ��لٌّ ك��لُّ��ُه ي��وس��َف ع��ه��ُد ع��ْه��َدك وك��أن
األي��ت��ام ودائ��ُع راح��تَ��ي��ك ف��ي وزرَع��ه��م ال��ُم��وِدع��ي��ن م��اَل وك��أن
األه��رام ب��راب��ِع أت��ي��َت ح��ت��ى ع��ظ��ي��م��ٍة ك��لِّ ُرْك��َن ت��ب��ن��ي ِزل��َت م��ا

العلوم14 دار

سنة يوليو يف األزبكية، حديقة بمرسح العلوم، لدار الخمسيني االحتفال يف (أُنِشَدت
١٩٢٧م.)

َس��ْك��ن��ا ال��زُّْه��َر ال��ك��واك��َب وأوي��ِت ُرْك��ن��ا داُر ي��ا ال��س��م��اءَ اتَّ��خ��ذِت
ِخ��ْدن��ا ل��ل��دي��ن ال��ص��الِح ُدن��ي��ا ف��ي��ِك ف��ب��ات��ت ال��س��ع��ادتَ��ي��ن وج��َم��ع��ِت
ف��َدنَّ��ا َدنٍّ��ا ال��وداِد ُس��الِف م��ن ��ا وف��ضَّ ذَراِك ف��ي ال��ده��َر ن��اَدَم��ا
وتَ��ج��نَّ��ى َوَش��ى م��ن م��ن��ه ي��نَ��ل ل��م وداٍد ِع��ق��َد ك��ان ال��ُخ��ْل��ُق وإذا
أدن��ى ال��ل��ه إل��ى غ��اي��اِت��ه ـ��ع��ِد أب��ـ ف��ي ك��ال��ع��ب��ادة ال��ع��ل��َم وأرى
تَ��ظ��نَّ��ى أو س��اع��ًة ش��كَّ م��ن ك��لُّ ف��ي��ه��ا ال��ِف��ْك��َر يُ��رِس��ُل ال��س��اِح واِس��َع
َوْس��نَ��ى ال��ك��وِن ع��ال��ِم ف��ي ع��ي��نً��ا ـ��َب ق��لَّ��ـ وإن ال��ع��الء أب��ا س��أْل��ن��ا ه��ل
ت��غ��نَّ��ى أو ب��ك��ى ه��ل ال��ط��ي��َر يَ��ع��َل��م ل��م م��ن ال��ط��ي��ِر ب��خ��ال��ِق يَ��ْه��زا ك��ي��ف

الثانية. الطبعة يف هذه ِزيَدت 14
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َص��ْح��ن��ا وك��ال��َم��ج��رَِّة ِرواًق��ا ـ��ِن ��م��اَك��ي��ـ وال��سِّ رف��رًف��ا ك��ال��ش��م��س أن��ِت
وُرْدن��ا ال��ج��الل م��ن ذي��ًال اءِ ال��غ��رَّ ك��ال��ك��ع��ب��ة ك��ن��ِت تَ��س��تَّ��رِت ل��و
َم��ْغ��ن��ى وال��َم��راش��ِد ل��ل��ح��قِّ أن��ِت داًرا وال��ِب��رِّ ل��ل��ث��واِب ت��ُك��ن إن
َق��ْرن��ا ال��م��الوة ��ِت ت��مَّ إن ك��ي��ف ق��رٍن ن��ص��ِف ف��ي ال��ك��م��اَل ب��َل��غ��ِت ق��د
ِس��نَّ��ا ل��ل��ع��ل��م ت��ع��َل��ِم��ي��َن ف��م��ا ـ��ُم ال��ِع��ل��ـ ذُِك��ر إن ��ن��ي��َن ال��سِّ ت��ُع��دِّي ال
يَ��ْف��ن��ى ل��ي��س ال��َم��دى ع��ل��ى ب��اٍق وْه��و ال��ل��ي��ال��ي س��اح��تَ��ي��ِك ف��ي تَ��ْف��ن��ى س��وف
لُ��ْس��ن��ا ال��م��ج��ام��ِع ف��ي ُق��رش��يِّ��ي��َن ِف��ص��اًح��ا ال��ش��ب��اَب ح��وى ع��ك��اًظ��ا ي��ا
أْخ��نَ��ى ال��ب��ص��ائ��ِر ع��ل��ى ظ��الٍم ِم��ن ن��وًرا ال��ل��ِه ك��ن��ان��ِة ف��ي ب��ثَّ��ه��م
لُ��ْك��ن��ا أع��اج��َم وال ي��وًم��ا ف��ي��ه ُغ��رب��اءً ال ب��ال��ب��ي��اِن ع��لَّ��م��وا
ظ��نَّ��ا ال��ُم��ع��لِّ��َم وال رج��اءً ـ��َم ال��ع��ل��ـ يُ��خ��ِل��ف��وا ل��م ُم��ح��ِس��ن��ون ِف��ت��ي��ٌة
وَح��ْزن��ا س��ه��ًال ال��ص��ع��ي��َد وأض��اءوا ح��لَّ��ت ال��ري��ِف ع��ل��ى ُظ��ل��م��ًة ص��َدع��وا
ِذه��ن��ا ��َم تَ��ق��سَّ أو ال��نَّ��شءِ نُ��ه��ى ف��ي ِف��ك��ًرا تَ��ف��رََّق م��ن��ه��ُم ق��ض��ى م��ن
ُس��َك��ي��ن��ا» «ي��ا ن��اِده��ا ش��ئ��َت أو ئ��ش» ع��ا «ي��ا ش��ئ��َت إن ال��ع��ل��وم داَر ن��اِد
يُ��ْم��ن��ا أم��وُرِك ك��اس��ِم��ه ج��َرت ق��د إي��ٍه «ال��ُم��ب��اَرِك»15 اب��ن��ة ي��ا ل��ه��ا ُق��ل
أْج��نَ��ى ك��ي��ف ف��ض��ِل��ه غ��ْرَس يَ��ج��ت��ل��ي ش��ه��ي��ٌد ح��يٌّ ال��ِم��ه��رج��اِن ف��ي ه��و
ال��ُم��ه��نَّ��ا ال��ع��روِس وال��ُد يَ��ح��ت��ِج��ْب ل��م أو ��َب ت��ح��جَّ إن ال��ُع��ْرِس ف��ي وْه��و
ف��أثْ��نَ��ى ال��ش��ئ��وِن ف��ي ال��دم��ُع وق��َف ح��ت��ى ب��ن��اِدي��ِك ِذك��ُره ج��رى م��ا
ُح��ْزن��ا ف��اه��ت��ج��َت ال��خ��يِّ��ري��َن ذكَّ��َر ُس��روًرا م��ن��ه ُم��ل��ئ��َت خ��ي��ٍر ُربَّ
ِح��ص��ن��ا ل��ل��ض��اِد ال��ع��دوِّ أن��ِف ف��وَق ي��ب��ن��ي ك��ان أن ب��نَ��اِك إذ أَدَرى
يُ��ب��ن��ى ب��ال��َم��ع��اق��ِل ِش��ئ��َت وإن ـ��َت ِش��ئ��ـ إن ب��ال��م��دارِس ال��ُم��ل��ِك ح��ائ��ُط
َم��ع��ن��ى ال��ذِّك��ِر نَ��ب��اه��ِة م��ن ُع��طِّ��ل��ْت ل��ح��ي��اٍة ت��رى ه��ل ال��ن��اس ان��ُظ��ِر
أْغ��نَ��ى ال��ج��اُه وال وس��ل��ط��اِن��ه ـ��ِل ال��ف��ض��ـ ع��ن ن��اَب ال��رج��ال ف��ي ال��ِغ��ن��ى ال
َوزن��ا س��ار أو أق��ام إن ل��ه ُض األر ت��ج��َع��ِل ل��م األرض ف��ي ع��اٍث ُربَّ
أُذْن��ا ل��ن��اِع��ي��ه ت��َه��ب ل��م َه��َم��ًال وأْودى ب��ع��ي��ٍن تَ��رِم��ه ل��م ع��اَش
ُح��ْس��ن��ا ال��ُم��ل��َك أوَرث��وا ع��ب��ق��ريِّ��ي��َن ب��ع��ب��اٍد ُم��ل��َك��ه ال��ل��ُه ن��َظ��َم

باشا. مبارك عيل املرحوم العلوم دار ُمنشئ يعني 15
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ويُ��ْش��ن��ا ال��ع��ظ��ي��ُم يُ��ح��َس��ُد إن��م��ا ال��م��ع��ال��ي ال��ح��س��وِد ع��ن ش��غ��ل��تْ��ه��م
ف��نَّ��ا ي��خ��ل��ُق ال��خ��ي��اِل ب��دي��ِع أو ع��ل��ًم��ا يُ��وِرُث ال��ف��ؤاِد ذك��يِّ م��ن
ش��أن��ا ال��ج��دي��داِن ل��ه يُ��ق��لِّ��ْل ل��م ُح��رٍّ ال��ف��نِّ ك��ُرق��ع��ِة ق��دي��ٍم ك��م
ف��َق��رن��ا َق��رنً��ا ال��زم��اُن ويَ��ف��ن��ى ـ��ُر ال��ده��ـ ي��خ��ت��ل��ف ع��ل��ي��ه وج��دي��ٍد
يُ��ع��ن��ى ب��ال��ذخ��ائ��ر ال��َف��ْط��ِن ع��ادُة ج��م��ي��ًع��ا ب��ال��ذخ��ي��رتَ��ي��ن ف��اح��ت��ِف��ظ
أْج��ن��ا ال��ِغ��لِّ ع��ل��ى ش��ان��ئ��ي وس��َق��وا َم��ْح��ًض��ا ال��ودَّ س��َق��ون��َي ش��ب��ابً��ا ي��ا
َل��ْدن��ا أْم��َرَد ف��ع��اد أن��َش��دوه ِش��ع��ري ل��ل��ك��ه��ول��ة ص��ار ك��لَّ��م��ا
ُم��ع��نَّ��ى ب��ال��ق��ري��ِب وال��م��رءُ ـ��ْوُه َع��نَّ��ـ وم��ا ال��رُّواُة ال��ش��اع��ِر أُس��رُة
أض��نَّ��ا ال��م��م��اِت ف��ي ويُ��ل��َف��وَن َل ق��ا ب��م��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ي��ض��نُّ��ون ه��م
ابْ��ن��ا أِو ال��رُّواِة م��ن ش��ق��ي��ًق��ا ـ��دْم يَ��ع��ـ ل��م وأه��لُ��وه ان��ق��ض��ى م��ا وإذا
وأْس��نَ��ى ك��ال��ه��الِل ال��ع��ل��ِم راي��َة ��وا ت��نُ��صُّ ح��ت��ى ال��ن��ب��وَغ ال��ن��ب��وَغ
ِم��نَّ��ا وال��ُم��ع��لِّ��ُم ال��ع��ل��ُم يُ��ص��ِب��ِح ل��م م��ا ال��م��م��ال��ِك ص��ورِة ف��ي ن��ح��ن
وُس��ْف��ن��ا ح��ص��ونً��ا ل��ك��م يُ��ن��ش��ئْ ـ��ِع��ل��َم ال��ـ وادُع��وا ��ف��َن وال��سُّ ال��ح��ص��وَن تُ��ن��اُدوا ال
وُم��ْزن��ا ري��ًح��ا ال��س��م��اءَ وش��قَّ َض األر اخ��ت��رَق ال��ح��ض��ارِة َرْك��َب إن
زَم��ْم��ن��ا ِرك��ابً��ا وال ش��َدْدن��ا ـ��ًال َرْح��ـ ف��ال ك��ال��غ��ب��اِر وص��ِح��بْ��ن��اه
ِدنَّ��ا ال��ده��ِر ل��ح��ادِث وَم��ِل��يٍّ��ا َم��ِل��يٍّ��ا ال��زم��اَن آب��اؤن��ا داَن
م��نَّ��ا ي��ب��ِن ول��م ه��ادٍم م��ن ـ��م��ُل ن��ح��ـ وك��م م��يْ��ٍت ب��َل��ح��ِد نُ��ب��اِه��ي ك��م
«ُك��نَّ��ا» ي��ق��ول��ون أب��ن��اءَن��ا ـ��م��َع ن��س��ـ وال «ن��ح��ن» ن��ق��ول أن أنَ��ى ق��د

تتجدَّدي أن آن إسكندريُة

١٩٢٩م.) سنة يونيو يف اإلسكندرية، يف مرص لبنك جديدة دار افتتاح لحفلة (نظمها

ت��ت��ج��دَِّدي أن آَن إس��ك��ن��دري��ُة ال��غ��ِد ِم��رق��اُة وال��ي��وُم ان��ق��ض��ى أم��ِس
يُ��رَدِد ال��ب��ِريَّ��ِة ف��ي م��ك��انَ��ِك ُردِّي ب��اِب��ِه َة وُس��دَّ ال��وادي ُغ��رََّة ي��ا
��رم��ِدي ال��سَّ ال��ج��م��اِل م��ن ال��ف��ن��وِن وع��ل��ى ال��نُّ��ه��ى م��ن ال��ع��ل��وم ع��ل��ى ك��أم��ِس ِف��ي��ِض��ي
تَ��خ��لُ��ِد ب��ال��ع��واط��ف ��ب��اب��َة ال��صَّ وِس��ِم��ي ت��تَّ��ِس��ْم ب��ال��م��الح��ِم ال��نَّ��ب��ال��َة وِس��ِم��ي
��ِد وُش��هَّ ال��ع��ص��وِر م��ن ل��م��م��ثِّ��ل��ي��ن وال��ه��وى ال��خ��الع��ِة رواي��اِت وض��ِع��ي
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ُم��ب��دَّد ودْف��َع ِم��ض��ي��اٍع ح��س��راِت وِذك��َرُه ال��ق��دي��ِم ُح��بَّ ت��ج��ع��ل��ي ال
ال��ُم��ق��ت��دي ت��ح��ثُّ أو ��َر ال��ُم��ق��صِّ تَ��ب��ن��ي ص��ال��ٍح م��ن ذخ��ي��رٌة ال��ق��دي��َم إن
وال��يَ��ِد ب��م��ال��ِك ح��ائ��ُط��ه��ا يُ��بْ��َن ل��م م��ج��ل��وب��ٌة ح��ض��ارٌة تَ��ف��ت��نَ��نْ��ِك ال
وال��ُم��ت��ص��يِّ��د ��ي��ِد ال��صَّ غ��ي��ُر ي��ب��َق ل��م وبُ��خ��اُره��ا ِش��راُع��ه��ا ع��ن��ِك م��اَل ل��و
تُ��وَج��د ل��م وك��أن��ه��ا وس��م��اؤه��ا أرُض��ه��ا أه��ِل��ِك ل��غ��ي��ِر وك��ان ُوِج��َدت
��ؤدد وال��سُّ ال��ُع��ال وإل��ى ال��ِح��ج��ا وإل��ى ال��ِغ��ن��ى إل��ى وس��اِب��ِق��ي��ه ال��ن��زي��َل ج��اري
ال��َم��ورد ع��ذَْب ال��ع��رف��اَن ل��ش��ب��اِب��ك واش��رع��ي ال��َم��ع��اه��َد يَ��ب��ن��ي ك��م��ا وابْ��ِن��ي
ال��ُم��ت��ل��بِّ��د ال��غ��ي��ه��ِب ك��ُج��ن��ِح ربَ��َض��ت ��ي��ٍة أمِّ م��ن ع��ل��ي��ك َح��ِذرُت إِن��ي
ال��نَّ��دي ف��ي أب��ل��َج وك��لِّ ال��نَّ��ِديِّ وع��ل��ى ت��ح��يَّ��ٌة ع��ل��ي��ِك ال��وادي أِخ��زان��َة
يَ��ق��ِص��د ل��م ل��َم��ن ُم��وِح��ي��ٌة ب��ال��ق��ص��ِد ي��وس��ٍف خ��زائ��ِن م��ن إال أن��ِت م��ا
ال��ُم��ت��ق��لِّ��د إل��ى اف��ت��ق��َرت ط��ال��م��ا ي��ا أم��ان��ًة ال��ب��الِد م��اِل م��ن ُق��لِّ��دِت
ُم��ت��ع��بِّ��د م��ن ال��ِم��ح��راُب ي��ب��ل��ُغ م��ا ورج��اِئ��ه��ا إي��م��اِن��ه��ا م��ن وب��َل��غ��ِت
ي��رت��دي م��م��ا ل��ِب��س��ِت ال��ع��ت��ي��ِق غ��ي��ِر إل��ى س��َع��ت ال��ج��الِل أس��ت��اَر انَّ ف��ل��َو
وي��غ��ت��دي ي��روُح ح��ْش��ٌد ج��نَ��ب��اِت��ه��ا ع��ل��ى أل��وي��ًة ف��ي��ِك نُ��ع��ظِّ��ُم إن��ا
ول��ل��ُم��ت��ج��نِّ��د ل��ق��ائ��ِده��ا ف��اش��َه��ْد ش��ْه��َده��ا ال��خ��ِل��يَّ��ِة م��ن ط��ِع��م��َت وإذا
ال��ُم��ج��َه��د األج��ي��ِر ش��ْك��َر ب��ه واق��ِرْن ك��ل��ه ُش��ْك��َرك ال��م��ح��ب��وَب ت��م��ن��ِح ال
وال��ي��د وال��ص��ح��ي��ف��ِة األِس��رَِّة ِب��ي��ِض ب��ِع��ص��اب��ٍة ُش��رَِّف��ت إس��ك��ن��دري��ُة
س��يِّ��د م��ن ال��ِح��م��ى ف��ي وبُ��وِرك خ��َدًم��ا ف��بُ��وِرك��وا ال��ع��زي��ِز ال��وط��ِن ِح��م��ى خ��دم��وا
ُم��م��رَّد أش��مَّ َص��ْرٍح ح��ائ��َط��ي ع��ن وان��ج��ل��ى َح ص��رَّ ال��ك��وِخ ذاك ب��اُل م��ا
ك��ال��َف��رق��د ِب��ن��اي��ًة ال��ث��ب��اُت رف��ع س��ق��ي��ف��ٍة ِج��داِر أو ب��ي��ٍت ك��س��ِر م��ن
«م��ح��م��ِد»16 ُم��ع��ِج��زات إح��دى ت��ل��ك ُق��ل ُرك��ِن��ه��ا ج��الل��ِة ع��ل��ى ط��ل��ع��َت ف��إذا

صوتكم عَرْفنا الوادي ِفتيَة

١٩٣٢م، سنة القرش بمرشوع نهضوا الذين مرص شباب القصيدة بهذه الشاعر (يُخاطب
وفاته!) يوم تالوتها وكانت شاعريته، به جادت ما آخر وهي

حرب. طلعت محمد 16
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ال��َوتِ��ْد ال��غ��اِب م��ن ��ب��ُل ال��شِّ ن��زَع األََس��ْد ��ي��ِم ال��ضَّ ع��ل��ى يُ��ِق��ي��َم��نَّ ال
ب��ال��لِّ��بَ��ْد َم��ن��ِك��ب��اُه وت��غ��طَّ��ى ن��ابُ��ُه وش��بَّ��ت ��ب��ُل ال��شِّ ك��ِب��َر
يَ��ذُد ال��غ��اِب ِح��م��ى ع��ن وَدع��وه آج��اِم��ِه ف��ي ي��م��ِش ات��ُرك��وه
يَ��ِص��ْد ص��ح��اراه��ا ف��ي واب��ع��ث��وه أظ��ف��اره ع��ل��ى ال��دن��ي��ا واع��ِرض��وا
ال��َغ��ِرد ال��ش��ادي ب��ال��ط��ائ��ِر َم��رح��بً��ا ص��وتَ��ك��م ع��َرْف��ن��ا ال��وادي ِف��ت��ي��َة
ال��َح��َس��د يُ��خ��ِف ول��م ال��ح��ق��َد يَ��ح��ِم��ِل ول��م ي��ب��ِغ ل��م ال��ح��قِّ ص��وُت ه��و
ف��َس��د إال ع��م��ٍل م��ن ص��ال��ًح��ا خ��ال��ط��ت م��ا ش��ه��وٍة م��ن وخ��ال
ان��ف��َرد ب��األي��ِك ال��ب��وُم ف��ي��ه��ا ك��ان َرب��وٍة ِع��ط��َف��ي ال��بُ��ل��ب��ُل ح��رَّك
وق��ع��د ط��ري��ٍق ك��لِّ ف��ي ق��ام ال��ُق��رى وَري��ح��اُن ال��ُم��ْدِن َزن��ب��ُق
واح��ت��َش��د تَ��الق��ى ق��د ِس��رٍب ك��لُّ أس��راب��ه��ا ف��ي ك��ال��نَّ��ح��ِل ب��اك��ًرا
��ُه��د ال��شُّ ال��زه��ِر ب��َدَل أع��ط��ى ث��م ال��رُّب��ا زْه��ِر م��ن ق��لَّ م��ا َج��ن��ى ق��د
وي��ُم��د خ��ط��ًوا يَ��ق��ص��ُر وم��ض��ى ص��ادَف��ُه ل��َم��ن ال��ك��فَّ ب��َس��َط
وَج��د ج��اَد م��ن ال��ن��اَس ويُ��ن��ادي أُغ��ن��يَّ��تَ��ُه األوط��اَن ي��ج��ع��ُل
ق��َص��د ال��درب ع��ل��ى داًرا رأى أو ��ُه دقَّ ب��ب��اٍب م��رَّ ك��لَّ��م��ا
ل��ل��ب��ل��د ِق��رًش��ا ي��س��أُل رائ��ًح��ا ال��ُق��رى ن��ح��َو أو ال��ُم��ْدِن ف��ي غ��اديً��ا
يَ��ُع��ْد ال��ِب��رِّ إل��ى ال��م��اَل أخ��ِرج��وا ل��ه أص��غ��وا اس��م��ع��وا ال��ن��اُس أيُّ��ه��ا
يُ��َرد ال ل��م��ص��ٍر ال��ع��وِن ط��ال��ُب ف��ارغ��ًة ي��َده��م ت��ُردُّوا ال
ويَ��ِل��د ويَ��ب��ن��ي ال��ق��رُش ي��غ��رُس غ��ٍد ف��ي ع��ج��ي��بً��ا ال��ن��اُس س��يَ��رى
األب��د ف��ي��ه ل��ِب��ثَ��ت ِع��ث��اٍر م��ن ب��ه ال��ص��ن��اع��اِت ال��ل��ُه يُ��ن��ِه��ُض
ال��رََّم��د ح��رِب أو ��لِّ ال��سُّ ل��ك��ف��اِح ق��ع��َدت داًرا ال��ب��رَّ يَ��زي��د أو
أح��د يَ��ع��ِج��ْز ول��م ع��ن��ه يَ��ِض��ْق ل��م ق��درتِ��ه��ا وف��ي األي��دي ف��ي وْه��و
ب��ال��ُع��َدد وج��اءت ال��ب��ان��ي ن��اَدِت ُم��ل��ك��ه��ا ت��ب��ن��ي ال��غ��ِد م��ص��ُر ت��ل��ك
ال��َع��َم��د م��رف��وَع اآلس��اِس ث��اِب��َت س��ل��ط��انَ��ه��ا ب��نَ��ت ال��م��اِل وع��ل��ى
��نَ��د ب��ال��سَّ وأع��ِظ��ْم ال��رك��ُن ح��بَّ��ذا ك��ْه��َف��ه��ا م��ص��ٍر ب��ن��َك وأص��ارت
بَ��ُع��د ق��د ال��م��ع��ال��ي ف��ي وم��داه��ا ب��ُع��َدت ق��د ��ٍة ِه��مَّ م��ن َم��ث��ٌل
ُج��ُدد ب��أس��ال��ي��َب ع��ص��ٍر ك��لُّ أس��ل��وِب��ِه إل��ى ال��ع��ص��ُر ردَّه��ا
األس��د ال��وادي م��ن ��ب��ُل ال��شِّ ودع��ا آب��اءه��م اس��ت��ن��َه��ض��وا ال��بَ��ن��وَن
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ال��ول��د ُش��ْغ��َل أو ال��وال��ِد ��َة ِه��مَّ م��ج��ُده��ا وأض��ح��ى م��ص��ُر أص��ب��َح��ت
األم��د ال��ح��قِّ ط��ل��ِب ف��ي ف��ح��َوت ج��َرت ب��األم��ِس ��ُة ال��ِه��مَّ ه��ذه
ال��رََّغ��د ودن��ي��اك ال��ِع��زُّ غ��ُدك ِل��َغ��د ن��رج��و ال��ذي ال��ج��ي��ُل أيُّ��ه��ا
َرَق��د ال��س��ي��ِل َم��درِج ف��ي م��ن ض��لَّ وق��د ��ي��ِل ال��سَّ َم��درج��ِة ف��ي أن��ت
ال��رََّش��د ُس��بْ��ِل أو ال��ق��ص��ِد ن��واح��ي م��ن ِم��ث��ِل��ِه ف��ي ف��ُق��ْد ال��ح��قِّ ف��ي ُق��ْدَت
ت��ِج��ْد ال ل��ع��اٍم ف��ي��ه ف��ادَِّخ��ْر واج��ٌد ف��ي��ه أن��ت ع��اٍم ُربَّ
واق��ت��ِص��د تَ��ع��اَوْن ال��ش��ع��ُب أيُّ��ه��ا ق��ائ��ًال واه��ِت��ف اآلب��اءَ ع��لِّ��ِم
لُ��بَ��د م��اٌل ج��م��ِع��ه��م��ا م��ن ل��ك ي��ُك��ن ال��ق��رِش إل��ى ال��ق��رَش اج��م��ِع
َك��َس��د ُس��وٌق إذا س��وًق��ا واتَّ��ِخ��ذ غ��ي��َرُه وزاِوْل ال��ق��ط��َن اط��ل��ِب
وتَ��ِرد وتَ��رع��ى ال��وادي ت��ه��ب��ُط ��ًة أُمَّ ك��نَّ��ا ال��ُق��ط��ِن ق��ب��ل ن��ح��ن
َخ��َل��د م��ا األوال��ي ف��ي وب��نَ��ي��ن��ا ال��َم��دى ال��ص��ن��اع��ات ف��ي أخ��ذْن��ا ق��د
ال��زََّرد داووَد ق��ب��َل ون��َس��ْج��ن��ا ال��ُك��س��ا إدري��َس ق��ب��َل وغ��َزْل��ن��ا
ان��ع��َق��د ب��األم��ِس ل��ك ل��واءٍ ك��م ق��ائ��ًدا ل��واءً ال��ي��وَم ت��ُك إن

الجهاد17 عيد

١٩٢٦م.) سنة نوفمرب ١٣ يف الوطني، الجهاد بعيد احتفاًال (نظمها

��الح��ا ال��سِّ نُ��ل��ِق ول��م وه��اَدنَّ��ا ِف��س��اح��ا ُخ��ًط��ا ال��ج��ه��اِد ف��ي خ��َط��ون��ا
ال��ُم��ط��اح��ا وال��م��اَل ال��ش��ه��داءِ دَم ال��م��ف��دَّى ال��وط��ن ه��وى ف��ي رِض��ي��ن��ا
��راح��ا ال��صُّ ال��ح��قَّ ل��ه��ا ت��ق��لَّ��ْدن��ا ال��َم��واض��ي ال��ِب��ي��ُض ُس��لَّ��ِت ��ا ول��مَّ
ال��ِج��م��اح��ا أَريْ��ن��اه��ا ��ت ع��ضَّ إذا ب��ق��اي��ا ِس��وى ��ك��ي��َم ال��شَّ ف��ح��طَّ��ْم��ن��ا
ال��رِّي��اح��ا ج��وان��ِب��ه ع��ن ون��دف��ُع نَ��ل��ق��ى ال��ح��قِّ ِش��راِع ف��ي وُق��ْم��ن��ا
ُم��ب��اح��ا م��ش��روًع��ا ال��س��ع��َي ون��س��ع��ى أخ��رى ونَ��روُض ش��دًة نُ��ع��ال��ِج
ال��ُم��ت��اح��ا وال��َق��َدَر ال��غ��ي��ِب َك��ِم��ي��َن إال ال��ع��ق��ب��ات ع��ل��ى ون��س��ت��ول��ي
اق��ت��راح��ا ص��ار ق��د األي��ام ع��ل��ى ال��ت��م��نِّ��ي ُط��وَل يَ��ِج��ْد يَ��ص��ب��ْر وم��ن

الثانية. الطبعة يف هذه ِزيَدت 17
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ال��لِّ��ي��اح��ا وال��ق��م��َر ال��ن��ج��َم ف��َق��دَن ال��ل��ي��ال��ي ك��أج��واِف وأي��اٍم
��راح��ا ال��سَّ ن��رج��و أو ِق ال��رِّ ب��ق��اءَ ن��خ��ش��ى ال��ح��رِب ِح��ي��اَل ق��َض��ي��ن��اه��ا
ال��رَّزاح��ى ك��اإلب��ِل اإلع��ي��اءِ م��ن ُق��ع��ودا ب��ال��وادي ال��ن��اَس ت��َرْك��ن��ا
أراح��ا م��وٌت وال ص��ب��روا ب��م��ا َج��زاه��م َظ��َف��ٌر ال ��ل��ِم ال��سِّ ج��ن��وُد
راح��ا يُ��ْس��َق ل��م وإن وم��ن��زوٍف َك��َم��يْ��ٍت ح��يٍّ س��وى تَ��ل��ق��ى وال
��ف��اح��ا وال��صِّ األِس��نَّ��َة اع��ت��ق��ل��وا وال ِق��ت��اًال ش��ه��دوا وم��ا أْس��َرى ت��رى
اج��ت��راح��ا ال��ج��واس��ي��ُس ع��م��ل ب��م��ا ال��م��واض��ي َج��ْرح��ى ال ��وِط ال��سَّ وَج��ْرح��ى
ص��ب��اح��ا ِع��ْم ال��رس��ال��ِة ي��وَم ف��ي��ا وس��ع��ًدا إق��ب��اًال ك��ان ص��ب��اُح��ك
ال��ِت��م��اح��ا ِع��زَّتِ��ك ب��ره��اَن وال ذك��ري��اٍت ن��ه��اَرَك ت��أل��و وم��ا
اف��ت��ت��اح��ا يُ��ف��ت��تَ��ح ال��ت��اري��ُخ ب��ه��ا م��ص��ٍر ص��ف��ح��اِت ف��ي ِح��الك ت��ك��اد
الح��ا ال��ف��ط��ر ه��الِل ع��ن ونُ��وُرك تَ��ج��لَّ��ى األض��ح��ى َس��ن��ا ع��ن ج��اللُ��ك
��م��اح��ا وال��سَّ ال��ض��ح��يَّ��َة وم��ثَّ��ل��َت ��ا ح��قٍّ ُم��ل��ئ��َت وأن��ت ح��قٌّ ه��م��ا
ال��ِك��ف��اح��ا18 ف��اب��تَ��َدآ «ف��رع��وَن» إل��ى وم��وس��ى» «ه��ارونً��ا ف��ي��ك ب��َع��ثْ��ن��ا
رم��اح��ا ق��ي��اص��ِره��ا م��ن وأط��غ��ى س��ي��وًف��ا ُروم��ا م��ن أع��زَّ وك��ان
«ِف��ت��اح��ا» ه��ي��ك��ِل��ه وراءَ يَ��خ��اُل س��َق��ت��ه وم��ا ال��ف��ت��وح م��ن ي��ك��اُد
ن��ج��اح��ا ع��ادت خ��ي��ب��ًة َل��ِك ف��ي��ا خ��اب��وا ف��ِق��ي��َل ال��م��س��ل��م��ون وُردَّ
ِج��راح��ا وأَس��ت ُف��رق��ًة والَم��ت19 غ��اي��تَ��ي��ِه م��ن واديً��ا أث��ارت
ِص��ح��اح��ا ف��ردَّت��ه��ا ع��زائ��َم��ه��م ِم��راٍض ق��وٍم ُق��وى م��ن وش��دَّت
وال��ِب��ط��اح��ا م��ك��َة ِش��ع��اَب ف��َرجَّ ف��أذِّْن ُق��م نُ��وِدَي ِب��الَل ك��أن
ال��ص��الح��ا اس��ت��بَ��ق��وا ج��نَ��ب��ات��ه ع��ل��ى ج��دي��ٍد دي��ٍن ف��ي ال��ن��اس ك��أن
��ح��اح��ا ال��شِّ ُه��ُم ب��ال��ح��ي��اِة وك��ان��وا ع��ل��ي��ه��م ح��ي��اتُ��ه��ُم ه��ان��ت وق��د
نُ��واح��ا والئ��ِم��ه��م ف��ي وت��س��م��ُع ِغ��ن��اءً م��آت��ِم��ه��م ف��ي ف��ت��س��م��ُع
ِف��ص��اح��ا ل��ه��م ال��ب��الُغ تُ��ِرَك إذا ِث��ق��اٍت أوَف��ْدن��ا ح��واريِّ��ي��َن

ليطالبوا ١٩١٨م سنة من نوفمرب يف مرص يف بريطانيا ملمثِّل وصاحبَيه زغلول سعد مقابلة إىل يشري 18

مرص. باستقالل
ألمت. المت: 19
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َوق��اح��ا ُم��ن��ص��ِل��تً��ا ال��س��ي��َف ت��ح��دَّى ح��ي��يٍّ��ا ُم��ن��ق��ِب��ًض��ا ال��ح��قَّ ف��ك��ان��وا
ُج��ن��اح��ا وال نَ��ُع��دُّ إث��ًم��ا ف��ال ب��دٍر أه��ِل ب��راءُة ِم��نَّ��ا ل��ه��م
ُم��زاح��ا ف��ي��ه��ا ِج��دَّه��م وت��ح��س��ُب ِع��ت��ابً��ا ب��ي��ن��ه��ُم ��ح��ن��اءَ ال��شَّ ت��رى
واالم��ت��داح��ا ال��ث��ن��اءَ ال��ُخ��ل��ِد ع��ل��ى وِزْدن��ا م��ن��زَل��ه��م ال��ُخ��ل��َد ج��ع��ْل��ن��ا
َرواح��ا أو ب��ال��ن��دام��ِة ُغ��ُدوٍّا إل��ي��ه��ا يُ��س��ع��ى ب��ال��ت��ي ي��م��ي��نً��ا
وس��اح��ا َرْح��بً��ا ِج��ب��اِه��ه��م وت��ح��َت ُرك��نً��ا ال��ح��جِّ أن��وِف ف��ي وتَ��ع��بَ��ُق
وال��َف��َالح��ا ال��س��الم��َة ف��ي��ه ن��رى ح��ي��اٌة ل��ن��ا وْه��و وب��ال��دس��ت��ور
ُم��س��ت��م��اح��ا نَ��ي��ًال ن��أخ��ذْه ول��م ال��غ��وال��ي ال��ُم��َه��ِج ع��ل��ى أَخ��ذْن��اه
َج��ن��اح��ا ن��اب��ت��ٍة ك��لِّ دِم وم��ن ِرواًق��ا دم��ٍع م��ن ف��ي��ه ب��نَ��ي��ن��ا
ِط��م��اح��ا ل��ه��م ال��ح��ي��اَة ج��ع��َل وال س��ع��ٍد ك��ُروِح ال��ش��ب��اَب م��أل َل��َم��ا
ُم��س��ت��ب��اح��ا ال��ق��ض��ي��ِة ِح��م��ى وك��ان َح��م��اه��ا ه��ل ال��ق��ض��ي��َة ع��ن��ه َس��لُ��وا
َرداح��ا ت��ج��اِرِب��ه��م م��ن وألَّ��ف ��ا َص��فٍّ ��ي��َد ال��صِّ ال��ك��ه��وَل ن��َظ��َم وه��ل
اس��ت��راح��ا م��ا ال��ك��واك��ُب ال��دأِب م��ن اس��ت��راح��ت ل��و ال��ف��ت��يُّ ال��ش��ي��ُخ ه��و
اص��ط��ب��اح��ا وال ال��رق��اُد دار إذا اغ��ت��ب��اًق��ا ال��ن��وِم ب��ذائ��ِق ول��ي��َس
والَح��ى غ��اي��ِت��ه دوَن ون��اَض��َل ال��ل��ي��ال��ي س��ِه��َر َض��ي��غ��ًم��ا َل��َك ف��ي��ا
ِص��ي��اح��ا ال��دن��ي��ا ل��ك ��ت غ��ضَّ وال ن��ابً��ا األي��اُم ل��ك ح��َط��َم��ت وال

العهد َمعايل
املنعم.) عبد محمد السابق األمري ميالد يف (نظمها

ق��دي��م��ا َم��رج��ُع��ه��ا إل��ي��َك وك��ان َف��ِط��ي��م��ا ب��ه��ا ُق��ْم��َت ال��ع��ه��ِد َم��ع��ال��ي
«ال��َك��ِل��ي��م��ا»20 خ��ل��َف إذ ال��ل��ِه ك��ُروِح ك��ري��م��ا ل��ي��ٍد ي��ٍد م��ن ��ْل ت��ن��قَّ
ال��َف��ض��اءَ ل��ل��ق��م��ِر ال��نَّ��ج��ُم وخ��لَّ��ى ج��اءَ ح��ي��َن م��ري��َم الب��ِن ��ى ت��ن��حَّ
َع��م��ي��م��ا وُه��ًدى م��ي��اِم��نً��ا يَ��ف��ي��ُض ض��ي��اءً تَ��ال ل��ل��ع��ي��ون ض��ي��اءٌ
ال��نُّ��ج��وِم ض��وءُ ُم��ت��ج��زِّئٌ وه��ل ال��ك��ري��ِم ال��ب��ي��ِت بَ��ِن��ي أن��ت��م ك��ذا

السالم. عليهما موىس، والكليم: عيىس. هللا: روح 20
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نَ��ظ��ي��م��ا ِب��ك��ُم ِع��ق��ُده ت��ألَّ��َق َص��م��ي��ِم ش��رٍف م��ن ��ْه��ُب ال��شُّ وأي��ن
ِك��ت��اب��ا ل��ن��ا يُ��ِك��نُّ وُع��ن��وانً��ا ُع��ج��اب��ا ي��ب��دو ُم��س��ت��ق��بَ��ًال أرى
رج��ي��م��ا ش��ي��ط��انً��ا ال��ي��أُس وك��ان ِش��ه��اب��ا أم��ًال «م��ح��م��ٌد» وك��ان
ال��زم��اِن ف��ي وأزيَ��َن ك��ان��ت ك��م��ا وال��م��ب��ان��ي «ال��ه��ي��اك��ُل» وأش��رق��ِت
رق��ي��م��ا َم��س��ط��وًرا اآلف��اِق ع��ل��ى ال��م��ع��ان��ي م��ن تُ��ِك��نُّ م��ا وأص��ب��َح
يُ��ج��َل��ى ِم��ص��َر ف��ي ِع��ي��ُده وه��ذا ِط��ف��ال وض��َع��ت��ه ل��ي ف��ق��ي��َل س��أل��ُت
ع��ل��ي��م��ا ب��ال��ن��ج��وى ال��ل��ُه وك��ان َق��بْ��ال آن��س��ُت ك��ذِل��ك��م ف��ق��ل��ُت
أَغ��رَّا َم��ن��ازلِ��ه ف��ي ِه��الًال ف��ج��را ه��لَّ اإلم��ارِة «ُم��ن��ت��َزِه» ب
ن��دي��م��ا ل��ل��دن��ي��ا ال��ثَّ��غ��ُر وب��اَت «ثَ��ْغ��را» ال��م��ه��ِد ح��ْوَل ِم��ص��ُر ف��ب��ات��ت
ال��ع��وال��ي وال��ِه��َم��ِم ال��م��ج��ِد وش��ع��ِب ال��م��ع��ال��ي ج��ي��ِل غ��ٍد ف��ي ِل��ِج��ي��ِل��َك
ال��ح��ك��ي��م��ا ��ع��َب ال��شَّ ِح��ك��م��ت��ي وأُه��ِدي ال��غ��وال��ي ال��َك��ِل��ِم ن��واب��َغ أُزفُّ
ال��س��ن��ي��ن��ا واج��ت��ازوا ف��ي��ك وَش��بُّ��وا ال��ب��ن��ي��ن��ا زم��َن ي��ا أق��ب��ل��َت إذا
ال��ح��م��ي��م��ا ال��م��اءَ ل��ُوروِدك وُك��ْن يَ��م��ي��ن��ا ل��ه��ُم بَ��ع��ِدن��ا م��ن ف��ُدْر
وِش��ئ��ت��ا تُ��ع��ط��ي أن ال��َج��دُّ وش��اءَ ن��ش��أت��ا إذا األم��ي��ِر ج��ي��َل وي��ا
ال��ق��وي��م��ا ال��دي��َن َدل��ي��َل��َك وَخ��لِّ ش��تَّ��ى ال��ع��ل��ي��اءِ إل��ى ُس��بُ��ًال ف��ُخ��ذْ
يَ��ل��ي��ِه وم��ا ال��ك��ت��اِب م��ن وُخ��ذْه ف��ي��ِه ال��خ��ي��َر ف��إن ب��ه وِض��نَّ
ال��ُع��ل��وم��ا ال��دي��ن م��ع تَ��ه��ُج��ْر وال ف��ق��ي��ِه ش��ف��تَ��ي م��ن ت��أُخ��ذْه وال
يَ��ق��ي��ِن ع��ل��ى اع��ت��ق��دَت ��ا م��مَّ وُك��ْن ��ئ��وِن ال��شُّ ك��لِّ ف��ي ب��ال��نَّ��ف��ِس وثِ��ْق
تُ��ق��ي��م��ا أن ال��م��ب��ادِئ ش��رِف ف��ِم��ن ِدي��ِن ع��ن��د ض��م��ي��ِرك م��ن ك��أن��ك
وال��ث��ب��اِت ب��اج��ت��ه��اِدك ف��ُرْم��ه��ا ال��ح��ي��اِة ف��ي ال��م��ظ��اه��َر تَ��ُرِم وإن
ال��ن��ج��وم��ا ج��الل��ت��ه��ا ف��ي تُ��ن��اِف��ُس ب��اه��راِت ب��ال��َم��س��اع��ي وُخ��ذْه��ا
األن��اِم إق��داِم ق��ب��َل ف��أق��ِدْم س��الِم أو ل��ح��رٍب تَ��خ��ُرْج وإن
ُوُج��وم��ا ن��اط��ق��ٍة ك��لَّ ف��يَ��م��ألُ أم��اِم م��ن ي��أت��ي ك��ال��ل��ي��ث وُك��ْن
ال��بَ��راي��ا ب��ي��َن ض��ائ��ًع��ا تَ��ُك وال وال��م��زاي��ا ال��خ��ص��ائ��ِص ش��ع��َب وُك��ْن
َع��ق��ي��م��ا ي��م��ض��ي وال ب��ه��ا ي��م��رُّ ال��خ��الي��ا وال��دُّن��ي��ا ك��ال��ن��ح��ِل وُك��ْن
ال��م��ع��ال��ي ه��ج��ِر إل��ى ت��ق��ن��ْع وال ال��ُم��ح��اِل ط��ل��ِب إل��ى ت��ط��م��ْح وال
ق��دي��م��ا ل��ه��ا األن��ب��ي��اءِ ك��ص��ب��ِر س��اِل غ��ي��َر ف��اص��ب��ْر أب��ط��أَن ف��إن

768



متفرقات

ُظ��ل��م��ا ال��ده��ِر ل��غ��ي��ِر ت��ح��ِم��ْل وال ُح��ك��م��ا ال��ل��ِه ل��غ��ي��ِر ت��ق��بَ��ْل وال
ال��َم��ُروم��ا األم��َر تَ��ق��دِر ل��م إذا ِق��ْس��م��ا ال��دُّوَن ال��ق��ل��ي��َل ت��رَض وال
األم��وِر َم��ج��رى م��ن ت��ِث��َق��نَّ وال ��ُج��وِر ب��ال��ضَّ ت��ُك وال ت��ي��أْس وال
ع��ل��ي��م��ا ت��أت��ي ب��م��ا أح��ٌد وال ق��دي��ِر م��ن ال��ح��وادِث م��ع ف��ل��ي��َس
ال��ض��يَّ��اءَ ال��َوَح��ِل ف��ي ال��ش��م��ِس ك��َوض��ِع ال��رج��اءَ تَ��َض��ِع ال ��اِل ال��ُج��هَّ وف��ي
ذم��ي��م��ا م��م��ق��وتً��ا ال��ج��ه��ُل وك��ان َه��ب��اءَ ف��ي��ه ُش��ع��اُع��ه��ا ي��ض��ي��ُع
أم��ِر ك��لِّ م��ن وثِ��ق ت��ع��َج��ْل وال وال��تَّ��ح��رِّي ال��ت��دبُّ��ِر ف��ي وب��اِل��ْغ
تَ��ح��وم��ا ح��ت��ى ُورًَّدا ول��ي��س��ت ت��ج��ري ال��م��اءِ ع��ن��َد ك��األُس��ِد وُك��ْن
وال��ِوداِد ال��رِّع��اي��ِة ض��يْ��َف ف��ُك��ن ل��ل��ع��ب��اِد ب��َم��ث��ًوى ال��دن��ي��ا وم��ا
ُخ��ص��وم��ا أك��ث��ُره��م ال��ن��اِس ف��َش��رُّ األع��ادي م��ن تَ��س��ت��ك��ث��َرنَّ وال
يُ��ذاال أن ب��ِح��ل��ِم��ك ت��س��َم��ْح وال اب��ت��ذاال َدَك ت��ودُّ ت��ج��ع��ْل وال
ال��ح��م��ي��م��ا وال ال��ع��ُدوَّ تُ��رِض��ي ف��ل��ن ح��اال وذاك ذاك ب��ي��ن م��ا وُك��ْن
َف��ْح��ش��ا ك��لِّ ع��ن ُص��ْم ال��ص��وِم وق��بْ��َل وي��خ��ش��ى ي��رج��و م��ن ص��الَة وص��لِّ
ال��ج��ح��ي��م��ا أِم��َن ُم��زكِّ��يً��ا وأن يُ��رَش��ى ال��ل��َه ب��أن ت��ح��س��ْب وال
ال��زك��اِة ل��ف��ِظ ف��ي ال��ِب��رِّ وَم��ع��ن��ى ال��ح��ي��اِة ف��ي زك��اٌة َج��نً��ى ل��ك��لِّ
َغ��ري��م��ا زكَّ��ى الم��رٍئ ه��و وال ُج��ب��اِة م��ن ف��ي��ن��ا ل��ل��ه وم��ا
وأح��ِس��ْن ف��اع��ِدْل ح��اك��ًم��ا ت��ُك وإن وف��طِّ��ْن ف��اع��م��ل ع��ال��ًم��ا ت��ُك ف��إن
ُم��ق��ي��م��ا ب��ع��دئ��ٍذ ل��ل��ف��رِض وُك��ْن ف��أت��ِق��ْن ش��ي��ئً��ا ص��ان��ًع��ا ت��ُك وإن
ال��ب��ي��اُن األم��ِم َم��ظ��اه��ِر ف��خ��ي��ُر ��ي��اُن ال��صِّ ل��ه��ا يَ��ِح��قُّ ل��غ��ًة وُص��ْن
َم��ض��ي��م��ا َم��واط��ِن��ه ف��ي غ��ري��بً��ا ِل��س��اُن ل��ه ل��ي��س ال��ش��ع��ُب وك��ان
ب��خ��ي��ِر ك��ان��ت إذ ال��خ��ي��ُر وك��ان َض��ي��ِر ب��ك��لِّ تُ��ن��اُل ت��َره��ا أل��ْم
وبُ��وم��ا َرَخ��ًم��ا أه��لُ��ه��ا ويَ��ب��ق��ى ط��ي��ِر ك��لُّ ال��َم��ش��ارِق ف��ي أيَ��ن��ط��ُق
وَخ��لِّ تَ��م��دُِّن��ه��م َدع��وى ودْع ك��لِّ ق��ب��َل ص��غ��ي��َرك ف��ع��لِّ��ْم��ه��ا
ع��ظ��ي��م��ا ف��ض��ًال ال��ف��ت��ى َخ��َرُس وال ال��تَّ��ح��لِّ��ي ال��دن��ي��ا ف��ي ب��ال��ِع��يِّ ف��م��ا
نَ��ْس��ي��ا األص��ِل ِل��س��اَن ت��ج��َع��ْل وال دن��ي��ا ف��ْه��ي ال��ُم��ع��اص��ِر ل��غ��َة وُخ��ذ
ال��ق��دي��م��ا وال ال��ج��دي��َد ب��ل��َغ وم��ا َم��ْش��ي��ا ف��َض��لَّ ال��غ��راُب ن��ق��َل ك��م��ا
ال��م��ع��ال��ي ن��ج��َل ي��ا أن��َت ف��أم��ا َم��ق��ال��ي ن��ش��أِت��ه ي��وَم ل��ج��ي��ِل��ك
ال��ُف��ه��وم��ا ال��ك��م��االِت ف��ي يُ��ح��يِّ��ُر ِم��ث��اِل إل��ى أب��ي��َك م��ن ف��ت��ن��ظ��ُر
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بَ��ْع��دي َج��ْدواَك ب��ه��ا أب��غ��ي وال أله��دي ب��ه��ا أردُت م��ا ن��ص��ائ��ُح
لُ��زوم��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ن��ف��ُع وك��ان ج��ه��دي ال��ن��ف��َع أُِح��بُّ ول��ك��نِّ��ي
ويَ��دري ي��ع��رُف��ه أب��اك ف��إن ِش��ع��ري م��والَي ي��ا أُق��رئ��َت ف��إن
«تَ��م��ي��م��ا» س��واِب��ِق��ه��ا ف��ي ف��أص��َرُع أج��ري ح��ي��َن ش��أوَي ك��ان وَج��دَُّك
وِظ��لُّ ل��ه��ُم ِع��ص��م��ٌة وع��ه��ُدَك األج��لُّ ُص��بْ��ُح��ه��ُم أن��َت بَ��نُ��ون��ا
تَ��دوم��ا وأن ت��ع��ي��ش ب��أْن ي��ع��ي��ُش وك��لُّ ل��ه��م نَ��رت��ج��ي��َك ال ف��ِل��ْم

الناشئة رسالة

املنعم.) عبد محمد السابق األمري إىل (أهداها

وال��ض��ي��اءْ ُط��رٍّا ال��ِح��ك��م��ِة َم��ص��دَر األن��ب��ي��اءْ وأُط��ِري ال��ل��َه أح��م��ُد
َوُج��وْد ف��ض��ٍل م��ن ِن��ل��ُت م��ا وع��ل��ى ال��وج��وْد نُ��ع��م��ى ع��ل��ى ال��ش��ك��ُر ول��ه
ح��ي ال��ل��ِه رج��اءِ م��ن وب��ق��ل��ٍب بُ��نَ��ي ي��ا ب��ع��ق��ٍل ال��ل��َه اع��بُ��ِد
َه��َل��ْك ف��ي��ه م��ن َخ��ش��ي��َة واخ��َش��ه ال��َف��َل��ْك َم��ق��ال��ي��َد تُ��ْع��َط اْرُج��ه
َرَزْق خ��ي��ٍر م��ن ف��ي��ه وت��م��تَّ��ْع َخ��َل��ْق م��ا وأك��ِب��ْر ال��ُم��ل��َك ان��ظ��ِر
أََم��ة أو ع��ب��ٌد ل��ك ش��يءٍ ك��لُّ ال��تَّ��ك��ِرم��ة َم��ح��لُّ ال��ك��ون ف��ي أن��ت
��م��اءْ ال��سَّ ت��ح��َت وم��ا وال��ري��ُح ل��َك وم��اءْ أرٍض م��ن ال��ع��اَل��ُم ��َر ُس��خِّ
َح��ن��ي��ْن ل��ل��ن��وِر ال��ظُّ��ل��م��ِة ف��ي ل��ك َج��ن��ي��ْن أن��َت إذ اآلي��َة اذُك��ِر
َع��َل��ْم «ب��ق��راٍط» ك��لُّ ف��ي��ه ح��اَر ال��ظُّ��َل��ْم ف��ي ش��أٌن ل��ك ي��وٍم ك��لَّ
خ��َف��ْق ال��ل��ِه ي��ُد ��ت��ه م��سَّ ح��ي��َن َع��ل��ْق م��ن ش��يءٌ َج��ن��ِب��َك ف��ي ك��ان
ودم��ا ل��ح��ًم��ا األض��الِع ف��ي ك��ان ب��ع��َدم��ا وح��ي��اًة ��ا ِح��سٍّ ص��ار
ال��بُ��ل��ب��ِل ك��ان��ت��ف��اٍض ان��ت��ف��اٍض ف��ي ال��ه��ي��ك��ِل وْس��َط ك��ال��ن��اق��وِس دقَّ
ِزغ��تُ��م��ا ول��ك��ن ال��ل��ِه َص��ن��ع��ُة ��م��ا ن��جَّ م��ن أو ط��بَّ��َب ل��َم��ن ُق��ل
يَ��ج��وْز ال ع��ق��ًال ال��ل��ِه غ��ي��َر إن ال��َع��ج��وْز إي��م��اَن ب��ال��ل��ه آِم��نَ��ا
ُج��ِم��ْع ال��ع��ل��م ط��ل��ِب ف��ي م��ا خ��ي��َر اس��ت��م��ْع ل��ل��ع��ل��ِم ال��ط��ال��ُب أيُّ��ه��ا
ك��ال��نَّ��َع��ْم إال ��اَل ال��ُج��هَّ تَ��رى ه��ل ال��نِّ��َع��ْم أْس��نَ��ى أُوتِ��ي��تَ��ه إن ه��و
ال��َم��ال ب��ي��َن ب��اط��ٍل ل��ظ��ه��وٍر ال ال��ع��ل��م ِل��ذَاِت ال��ع��ل��َم اط��ل��ِب
ف��اف��ت��راْق ه��ذا ف��ات��َك ف��إذا َم��ذاْق ل��ل��ع��ل��م ال��ع��ل��ِم أه��ِل ع��ن��َد
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ُه��دى ال��ض��وءِ ع��ل��ى ل��ألع��م��ى ل��ي��س ُس��َدى ل��ل��ع��ل��ِم ال��م��ح��روِم ط��ل��ُب
َع��ق��ي��ْم ت��ح��ص��ي��ٍل ك��لِّ ع��ن ف��ام��ت��ِن��ْع ال��ع��ل��ي��ْم ت��وف��ي��ُق ف��اتَ��َك ف��إذا
وِغ��نَ��ى يَ��س��اٌر ال��ج��ه��ِل م��ع ك��م ُه��ن��ا ه��ا أو ه��ن��ا ال��رزَق واط��ل��ِب
ال��َف��ِه��ِم ع��ل��وُم ال��ت��ج��اري��ُب اع��َل��ِم ال��ده��ُر ع��لَّ��م��َك م��ا ك��ل
ب��اْب ل��ل��ِع��ب��رِة ف��ي��ه ي��وٍم ك��لَّ ِك��ت��اْب وال��ع��ي��ُش األي��اُم إن��م��ا
ال��ل��س��اْن ع��يَّ إن ال��ع��ق��ُل يُ��ف��ي��ُد م��ا ب��ال��ب��ي��اْن ِزنْ��ه ال��ع��ل��َم ُرِزق��َت إن
ُك��تْ��ِب��ِه ف��ي ت��ه��ت��دي ال ُم��ظ��ِل��ٌم ِب��ِه ال��ِع��يُّ س��ق��َط ع��ل��ي��ٍم ك��م
نَ��َظ��م��ا ف��ي��م��ا ب��ال��ح��ك��م��ِة ج��اء ف��م��ا ال��ع��ل��ُم ف��اتَ��ه وأدي��ٍب
ال��م��ع��رف��ة ت��ُف��تْ��ه ع��ن��ه تَ��ِغ��ْب م��ن ف��ل��س��ف��ة ج��م��ي��ًع��ا ل��ل��ع��ل��ِم إن
ال��َخ��بَ��ْر يَ��درون ل��ي��س ق��وٌم ض��اَع ال��ِع��بَ��ْر ف��ي��ه إذ ال��ت��اري��َخ اق��َرأِ
يُ��َخ��ْن ي��وًم��ا أوط��ان��ه يَ��ُخ��ْن م��ن ال��وط��ْن ُح��بِّ ع��ل��ى ال��م��وِت إل��ى ُك��ْن
وال��يَ��دا م��ن��ه ال��ِم��نَّ��َة ي��ذُك��ُر ال��ُم��ف��ت��َدى ِح��م��اُه ال��م��رءِ وط��ُن
ُح��بِّ��ِه م��ن ُش��ع��ب��ٌة ُح��بٍّ ك��لُّ ِب��ِه واأله��َل ال��داَر ع��رف��َت ق��د
يَ��غ��ت��رْب م��ن ل��ه ال��ش��وَق ي��ع��رُف ُم��ح��ت��ِج��ْب ب��اٍد م��ح��ب��وبُ��ك ه��و
ال��ك��ري��ْم ف��ال��ق��ب��ُر ُووِري��َت ف��إذا رح��ي��ْم م��ه��ٌد ��ب��ا ال��صِّ ف��ي م��ن��ه ل��ك
اس��ت��رع��ي��تَ��ُه ب��ع��َدَك وع��ه��وٍد اس��ت��ودع��تَ��ُه ع��ن��َدَك ع��زي��ٍز ك��م
َدم��ا ل��ِذك��راُه ال��دم��َع تَ��ذرُف َك��ُرم��ا ف��ي��ه ل��ك وَدف��ي��ٍن
ال��ع��م��ْل وال��رزُق ال��ص��ح��ُة إن��م��ا األم��ْل ج��مَّ ع��ام��ًال ن��ش��ي��ًط��ا ُك��ْن
ف��ي��ْه ال��ل��ِه ِس��رُّ األع��م��اِل ُم��ت��َق��ُن َوِج��ي��ْه م��ح��ب��وٌب أت��ق��ن��َت م��ا ك��لُّ
وث��م��ْن ب��ج��زاءٍ ش��يءٍ ك��لُّ ال��َح��َس��ْن ال��ش��يء ع��ل��ى ال��ن��اُس يُ��ق��ِب��ُل
أت��َق��نَ��ه��ا م��ن ال��ُخ��ل��َد ح��بَ��اه��ا ق��د أْزيَ��نَ��ه��ا م��ا اآلث��اَر ان��ُظ��ِر
ال��ُج��َع��ْل ف��ي ح��ت��ى ال��ص��ن��ع��َة أت��َق��نُ��وا األَُوْل ِم��ص��َر ب��ن��ي آث��اُر ت��ل��ك
األََدْب ُح��س��ِن ف��ي ال��ت��اج��ِر ط��ال��ُع األََرْب بُ��لِّ��غ��َت ال��ت��اج��ُر أيُّ��ه��ا
ف��اِرِق أو ب��ابَ��ه تُ��ف��اِرْق ال ال��راِزِق ب��اُب ح��ان��وتِ��َك ب��اُب
وص��ال رس��وٌل م��ن��ه ك��لُّ��ه��م دخ��ال م��ن ب��اِب��ه ف��ي واح��ت��ِرم
يَ��م��ي��ْن ل��ل��ق��وم ف��ي��ه م��ن ل��ف��ظ��ٌة وأم��ي��ْن ص��دوٌق ال��ق��وِم ت��اج��ُر
يَ��ُس��ْد يُ��ق��ِدْم م��ن إن ف��تَ��ش��بَّ��ْه ك��األُُس��ْد ن��اًس��ا ل��إلق��داِم إن
زي��اْد» و«اب��ُن «إس��ك��ن��دٌر» م��ن��ه��ُم وش��اْد س��اَد ف��تً��ى ك��لُّ م��ن��ه��ُم
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ال��ح��روْب وق��ِت ف��ي ال��ق��ل��ِب ك��ش��ج��اِع ال��ك��روْب ف��ي م��ن��ه��م ال��ن��ف��ِس وش��ج��اُع
ال��بَ��َط��ْل ال��ح��قَّ يَ��ن��ص��ُر َم��ن إن��م��ا َط��ل ��ج��ع��اُن وال��شُّ «ُس��ق��راُط» واب��ٌل
ُم��ص��ِل��ح��ي��ْن ُدع��اٍة أو ُغ��زاٍة م��ن ح��ي��ْن ب��ع��د ح��ي��نً��ا ال��ده��ر َج��م��اُل ُه��م
ال��َغ��نَ��ْم ع��ن��َد َغ��نَ��ٍم ِل��راع��ي م��ا األَُم��ْم ع��ن��َد َه��ي��ب��ٍة م��ن ل��ُه��ُم
ِدي��ْن َوْل��َي رِض��ي��تُ��م ِدي��ٌن ل��ك��ُم ال��م��س��ل��م��ي��ْن غ��ي��َر خ��اط��ب��َت إذا ُق��ل
س��ب��ح��انَ��ُه ب��ه��م أَول��ى إن��ه ش��انَ��ُه ف��ي��ه��م يَّ��اِن ل��ل��دَّ خ��لِّ
واس��ت��ِع��د ت��ج��ري األق��داَر ف��دَِع ِل��ِض��د ي��وًم��ا ص��ائ��ٌر ح��اٍل ك��لُّ
األم��وْر َم��ج��رى أب��ًدا تُ��ع��اِرْض ال يَ��ُدوْر وال��نَّ��ح��ِس ��ع��ِد ب��ال��سَّ ف��ل��ٌك
وق��َدْر ق��ض��اءٌ ش��ئ��َت وإذا وِغ��يَ��ْر ُص��روٌف ش��ئ��َت إذا ُق��ل
بَ��ِق��ي ِم��تَّ وإن ال��ح��م��ِد ط��يِّ��َب َل��ِق��ي ِع��ش��َت ف��إن ال��خ��ي��َر واع��َم��ِل
َرح��ي��ْم م��ن يُ��ج��زى س��وف ف��َرح��ي��ٌم ي��ت��ي��ْم ع��ن��َد ِم��نَّ��ٍة ع��ن ي��ُم��ْت م��ن
ال��بُ��َؤس��ا وت��َولَّ ��ْد وت��ع��هَّ أس��ا ُج��ْرًح��ا رأى إن ك��ري��ًم��ا ُك��ْن
��خ��اءْ ال��سَّ دوَن ف��اض��ٍل ُخ��ْل��ٍق ك��لُّ ال��رَّخ��اءْ ف��ي وازَدْد ال��ش��دِة ف��ي واس��ُخ
يَ��َق��ُع م��ا غ��ٍد ف��ي ت��دري ل��س��َت يُ��دَف��ُع ب��الءٍ ك��لُّ ف��ِب��ه
وَص��ن��ي��ْع ج��م��ي��ٍل م��ن ق��ي��ٍد ُربَّ ال��ج��م��ي��ْع ِرقَّ تَ��ُح��ْز ال��ن��اَس ج��اِم��ِل
األَدْب ال��م��رءَ ��َل ج��مَّ ف��ق��دي��ًم��ا تُ��َح��ب ب��إح��س��اٍن ال��ك��لَّ ع��اِم��ِل
ال��ُخ��لُ��ْق ِض��ي��ِق م��ن ال��رِّزِق ِض��ي��َق إن يَ��ُرْق ل��م ُخ��ْل��ٍق ك��لَّ وت��ج��نَّ��ْب
وِك��بَ��ْر ِك��بْ��ٌر اِن ِض��دَّ ف��ه��م��ا تُ��ع��ت��ب��ْر ارت��ف��اٍع ف��ي وت��واَض��ْع
وال��َج��ب��روْت ل��ه ال��ِك��بْ��َر ف��ات��ُرِك ي��م��وْت ال��ل��َه خ��ال م��ا ح��يٍّ ك��لُّ
ال��َك��َم��ْد ��اُه ت��َوفَّ ق��د ح��س��وٍد ك��م ال��ح��َس��ْد داءِ م��ن َج��ن��بَ��َك وأِرْح
ك��ري��ْم ِع��رٍض أو ُم��سَّ ق��د َش��َرٍف ل��َع��ظ��ي��ْم ف��اغ��َض��ْب أُغ��ِض��ب��َت وإذا
ال��َح��َط��ْب وال��رُّْش��ُد ك��ال��ن��اِر إن��ه ال��غ��ض��ْب ال��ص��غ��ي��راِت ف��ي وتَ��ج��نَّ��ْب
ُم��ع��ت��ِد ب��ُع��ن��ٍف ال��ح��قِّ ط��اِل��ُب تُ��ح��َم��ِد ِب��ِرف��ٍق ال��ح��قَّ اط��لُ��ِب
َه��َوى ال��ن��ف��ِس ِل��َه��وى ُم��ط��ي��ٍع ك��م ال��ه��وى ت��أت��ي م��ا أك��ث��ِر ف��ي واع��ِص
ال��زَم��ْن ِرقَّ ي��نَ��ْل ال��م��وَت يَ��ح��ق��ِر ف��َم��ْن ت��ف��زْع وال ال��م��وَت اذُك��ِر
َم��َل��ْك األرِض ع��ل��ى ال��ط��ف��ُل إن��م��ا َل��ْك يَ��ُك ل��م وإن ال��ط��ف��َل أح��ِب��ِب
يَ��رح��ُم��ُه ً ام��َرأ ال��ل��ُه َرِح��َم ت��ع��َل��ُم��ُه ل��و ال��ل��ِه لُ��ْط��ُف ه��و
ُك��رب��ِت��ِه م��ن ال��م��ح��زوَن تُ��خ��ِرُج لُ��ع��ب��ِت��ِه ع��ل��ى م��ن��ه َع��ْط��ف��ٌة
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وَس��َع��ة ن��ع��ي��ًم��ا ال��ع��ي��َش ي��م��ألُ َم��َع��ْه ��ي��ِق ال��ضِّ س��اع��َة وح��دي��ٌث
وال��نَّ��م��ي��ْم ي��وًم��ا ال��ِغ��ي��ب��ِة ع��ن ُص��ْم ال��ك��ري��ْم ال��ش��ه��ِر ف��ي ال��ص��وِم ُم��ِدي��َم ي��ا
ال��م��س��ج��ُد م��ن��ه َض��جَّ ُم��ص��لِّ ك��م تَ��ع��ب��ُد م��ن َخ��ْف ص��لَّ��ي��َت وإذا
ال��ُف��ق��را ِل��بُ��ي��وِت ح��جٍّ ِغ��بَّ ال��ُق��رى» «أُمِّ إل��ى ال��ح��جَّ واج��ع��ِل
تَ��خ��دَع��ْه أالَّ ال��ل��ِه َوق��اِر م��ن م��َع��ْه ك��ان وَم��ن «ط��ه» ه��ك��ذا
اإلَل��ْه ع��ن��َد م��ح��ب��وب��ٌة إن��ه��ا ال��زك��اة ف��ي ��ْع وت��وسَّ ��ْح وتَ��س��مَّ
ك��ري��ْم ف��ال��ل��ُه ِزدَت م��ا ف��إذا َح��ك��ي��ْم ف��ْرَض ب��ه��ا ال��ِب��رَّ ف��َرَض
واطِّ��الْع درٌس ال��ع��ي��َش أن ب��يْ��َد ب��اْع «ج��ال��ي��ن��وَس» ِط��بِّ ف��ي ل��ي ل��ي��س
ال��نَّ��ِه��ْم ح��ل��ِق ف��ي «ع��زرائ��ي��َل» إن َف��ِه��ْم ك��ن��َت إن ال��تُّ��خ��م��َة اح��ذَِر
ال��ِع��َل��ْل ِن��ص��َف اتَّ��ق��ى ��اه ت��وقَّ م��ن َق��تَ��ْل َخ��ل��ٍق ف��َك��م ال��ب��رَد واتَّ��ِق
وَه��واءْ ون��ب��اٍت ش��م��ٍس ب��ي��َن ال��َج��واءْ ط��ل��ِق ف��ي ُس��ك��ن��اك اتَّ��ِخ��ذ
ب��ال��ُم��روْر ع��ل��ي��ه��ا ال��ش��م��ُس ت��ب��خ��ُل ق��ص��وْر م��ن خ��ي��ٌر ال��ِب��ي��ِد ف��ي َخ��ي��م��ٌة
وال��َم��ِل��ْك ف��ي��ه ��ع��ل��وُك ال��صُّ ي��س��ت��وي ح��ِل��ْك ق��ف��ٍر إل��ى ت��أوي غ��ٍد ف��ي
ُش��رِب��ه��ا ع��ن م��ن��دوح��ًة ي��رى ال ب��ه��ا ِل��َم��ش��غ��وٍف ال��خ��م��َر وات��ُرِك
ال��ن��دي��ْم ك��فِّ ف��ي ال��ب��ع��ِض ع��ق��َل إن ك��ري��ْم م��أم��وٍن غ��ي��َر تُ��ن��اِدْم ال
ال��َك��ِب��ْد ُس��لُّ ب��ل ال��م��اِل ُس��لُّ ف��ْه��و اب��ت��ِع��ْد اْس��َط��ع��َت م��ا ال��َم��ي��س��ِر وع��ن
يَ��ع��ش��ِق ل��م م��ن ال��ل��ذَة َدرى م��ا واتَّ��ِق ��ْف وتَ��ع��فَّ ��ْق وتَ��ع��شَّ

األمري َحجُّ

عباس.) الخديو حج سنة مكة رشيف إىل برقية يف اآلتية األبيات (أرسل

ِن��ب��راُس ال��ب��ي��ِت ألُْف��ِق م��ن��ك��م وداَم ف��اط��م��ٍة اب��ن ي��ا ف��ي��ن��ا َم��ع��ال��ي��ك دام��ت
ال��ن��اُس خ��ْل��َف��ك وي��م��ش��ي إل��ي��ه ت��م��ش��ي تَ��ُه ُس��دَّ واف��ي��َت إِذا ل��ل��خ��دي��ِو ُق��ل
وأع��راُس أف��راٌح وال��ِع��ي��ُد وال��َع��وُد اب��ت��ه��َج��ت ق��د ال��دن��ي��ا ل��ه األم��ي��ِر َح��جُّ
ع��ب��اُس ف��ل��يَ��ْح��َي ُس��ل��ط��انُ��ن��ا ف��ل��يَ��ْح��َي ��تُ��ن��ا أُمَّ ف��ل��تَ��ْح��َي ِم��لَّ��تُ��ن��ا ف��ل��تَ��ْح��َي
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إسماعيل

إسماعيل: الخديو فيها يقيم كان التي الدار عىل نابيل مدينة يف أرشف وقد وقال

ال��ُم��س��ت��ع��ِب��ِر راح��ُة ال��تَّ��ذكُّ��ِر ب��ع��َد ال��بُ��ك��ى وف��ي ِم��ص��َر إس��م��اع��ي��َل أب��ك��ي��َك
ال��ُم��دِب��ِر وال��ن��ع��ي��ِم ِل��ِع��زََّك أْرَق��ى أن��ن��ي ��ك ح��قِّ ب��ب��ع��ِض ال��ق��ي��اِم وِم��ن
ب��َق��ي��ص��ِر ال��ُم��زِري��اِت ال��ق��ص��وِر ب��ع��َد َس��ك��ن��تَ��ه��ا ك��ي��ف ال��رُّوم بُ��ي��وُت ه��ذي
يُ��ق��ِص��ِر ل��م إح��راج��ه��ا ف��ي وال��ده��ُر أق��ص��َرت ن��ف��َس��ك أن ال��ع��ج��ائ��ِب وم��ن
األق��َف��ِر ال��م��ك��اِن إل��ى ُدِف��ع��َت ح��ت��ى َم��ح��لَّ��ٍة ك��لَّ م��ن��َك يُ��خ��ِل��ي زاَل م��ا
«ج��ع��ف��ِر»21 َم��ن��ازِل إل��ى «ال��رش��ي��ِد» ن��ظ��َر ك��لِّ��ه��ا دي��اِرَك إل��ى ال��زم��اُن ن��ظ��َر

َغْمر22 ميْت حريُق

ج��رى ك��م��ا ال��ق��ض��اءَ ُخ��ِذي َغ��ْم��َر» «ِم��ي��َت ي��ا وال��ُق��رى ال��م��دائ��ِن ف��ي ي��ح��ك��ُم ال��ل��ُه
��را وص��غَّ ال��ِق��ي��اُس وه��وَّنَ��ه إال ب��غ��ي��ِرِه ِق��ي��َس ث��م َخ��ط��ٌب ج��لَّ م��ا
ال��ث��رى ُووِريَ��ِت غ��داَة «م��رت��ن��ي��َق» أو ��يً��ا ت��أسِّ «س��ُدون» أو «ع��م��ورَة» ف��َس��ل��ي
ُم��س��ت��ص��َغ��را ن��ص��ي��ِب��ه��ا ب��َج��ن��ِب ش��رًرا ون��اِرِه ال��ق��ض��اءِ م��ن ل��ِق��ي��َن ُم��ُدٌن
ُم��س��َع��را ج��ه��ن��َم م��ن ُرك��نً��ا ك��ن��ِت ه��ل وح��ج��ارًة أن��ُف��ًس��ا ُط��ل��ولُ��ِك ه��ذي
ُم��س��ت��ع��ِب��را ب��ه��ا ُم��ع��ت��ِب��ًرا ف��وق��ف��ُت ِع��ب��رًة وآخ��ذُ أب��ك��ي��ه��ا ج��ئ��ُت ق��د
ُم��ق��ِص��را ُع��ْم��ٍر ن��ع��ي��َم ال��ن��ع��ي��َم وأرى س��اع��ًة ده��ٍر ح��ي��اَة ال��ح��ي��اَة أِج��ُد
تَ��ض��َج��را وأالَّ ت��رض��ى أن ل��ل��ن��ف��س وع��زِم��ه��ا األم��وِر ح��زِم م��ن وأُع��دُّ
را ُم��ص��وَّ ��ق��اءَ ال��شَّ ب��ِك رأي��ُت ح��ت��ى ِرواي��ًة ��ق��اءِ ب��ال��شَّ أس��م��ُع ِزل��ُت م��ا
َج��ع��ف��را َق��راب��ِة أو أُم��يَّ��َة ب��بَ��ِن��ي ِف��ع��َل��ُه أه��ِل��ك ب��ش��م��ِل ال��زم��اُن ف��ع��ل
تُ��رى م��س��اك��نُ��ه��م وال يُ��ن��َظ��رون ال ف��أص��ب��ح��وا ال��دي��اَر س��ك��ن��وا ق��د ب��األم��ِس
ُم��ن��َك��را م��يْ��تً��ا رأي��َت رأي��َت وإذا ب��ائ��ًس��ا ح��يٍّ��ا ل��ِق��ي��َت ل��ِق��ي��َت ف��إذا

الرشيد. تاريخ يف مشهورٌة الربامكة ونكبة الربمكي جعفر 21

العربية. املجالت بمجلة نَُرشت ١٩٠٥م سنة 22
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األص��غ��را ت��ب��ك��ي وت��ل��ك ال��ص��غ��ي��َر ت��ب��ك��ي ه��ذه ص��ب��ٍر ب��غ��ي��ِر واألُم��ه��اُت
اس��ت��أخ��را ال��ط��ل��وِل ف��ي ط��ف��ٍل أج��ِل م��ن دم��وَع��ه��ا ال��طُّ��ل��وِل ُم��وِدع��ِة ك��لِّ م��ن
ف��يُ��ق��بَ��را ي��ع��وَد أن ت��س��أُل وال��ي��وَم ح��ي��اتُ��ُه ت��ط��وَل أن ��ُل تُ��ؤمِّ ك��ان��ت
ال��ذُّرا وغ��يَّ��رِت آس��اًس��ا ف��م��َح��ت��ِك ُش��ؤِم��ه��ا َط��ل��ع��َة ال��ن��اُر ع��ل��ي��ِك ط��ل��َع��ت
أح��م��را م��ن��ه��ا ال��م��وُت ي��ب��دو ح��م��راءَ ون��ه��اَره��ا ل��ي��ل��ًة ج��ه��اِت��ِك م��ل��َك��ت
األب��ُح��را ت��ه��اُب وال ق��اب��َل��ت��ه ل��و ُط��غ��ي��اِن��ه��ا ف��ي ال��ط��وف��اَن تَ��ره��ُب ال
ال��َم��ن��ظ��را ل��ع��اَف ل��يَ��ن��ظ��َره��ا يُ��دع��ى ف��ؤاُدُه ال��ج��م��اَد «ن��ي��روَن» أن ل��و
ُم��دِب��را ولَّ��ى ال��رح��م��َن أس��ت��غ��ف��ُر ب��ِم��ث��ِل��ه��ا «ال��خ��ل��ي��ُل» اب��تُ��ل��َي أن��ه أو
ج��رى م��ا ال��م��دام��ِع م��ن ال��دي��اَر ع��ص��َم ش��رِّه��ا م��ن ع��اص��ٌم س��ي��ًال أن أو
را وُم��س��وَّ وُم��س��يَّ��ًج��ا وُم��ط��نَّ��بً��ا بً��ا ُم��ب��وَّ ال��ب��ي��وِت ك��لُّ ب��ه��ا أم��س��ى
��را ُم��ي��سَّ ال��ط��ري��َق ي��ج��ِد ل��م ف��رَّ م��ن ُط��ُرق��اِت��ه��م وت��م��لَّ��َك��ت أَس��َرت��ه��ُم
ال��َم��ص��درا ف��َض��لُّ��وا ق��َدٌر وأض��لَّ��ه��م َم��ورًدا ذل��ك ي��وَم ع��ل��ي��ه��م ��ت خ��فَّ
ال��ِق��رى ِن��ي��راِن ِغ��بَّ ح��اِت��َم س��اح��اُت ك��أن��ه��ا ال��ط��ري��َق ت��رى ال��ت��ف��تَّ ح��ي��ُث
وأْق��َف��را ال��م��ج��وِس ن��اُر ب��ه خ��م��َدت ك��َه��ي��ك��ٍل ال��س��واِد ف��ي ال��دع��ائ��َم وت��رى
ال��َع��ن��ب��را ال��ث��اك��الُت م��ن��ه��ا وت��ش��مُّ ك��ري��ه��ًة ال��رُّف��اِت رائ��ح��َة وت��ش��مُّ
ال��َف��را» َج��وِف ف��ي ��ي��ِد ال��صَّ «ك��لُّ ط��ي��ُر ي��ا َح��ْوم��اِت��ه��ا ف��ي ال��ط��ي��ُر ع��ل��ي��ه��ا ك��ثُ��َرت
ال��َك��رى ِس��نَ��ِة ف��ي ال��َوْك��َر ع��ل��ي��ِك ت��غ��ش��ى أن األح��داِث ط��وارَق ت��أم��ِن��ي��َن ه��ل
وتَ��خ��ب��را ال��طُّ��ل��وِل ف��ي ل��ت��م��ش��َي ت��أت��ي وب��ع��ي��ِده��ا ال��ُق��رى دان��ي م��ن وال��ن��اُس
أْج��َدرا ب��ال��ت��س��اؤِل ال��ف��رائ��َس وأرى وَه��ولِ��ِه ال��ح��ري��ِق ع��ن ي��ت��س��اءل��ون
��را ت��ح��سُّ ال��ُم��ش��َع��الِت ال��ق��ل��وَب يُ��ط��ِف��ي م��ن ِس��واك ول��ي��س خ��َم��َدت ق��د َربِّ ي��ا
يُ��ش��ت��رى ال ب��م��اِل��ه��م ف��ْه��و ب��ال��ص��ب��ِر ف��اك��ت��ِت��ْب ل��إلع��ان��ة اك��ت��ت��ابً��ا ف��ت��ح��وا
ت��رى ف��َم��ن ل��الج��ئ��ي��ن ت��ك��ن ل��م أو ل��ه��م ف��َم��ن ل��ل��ب��ائ��س��ي��ن ت��ك��ن ل��م إن
ُم��ب��ع��ثَ��را ال��ت��راِب ف��ي َرم��ي��ًم��ا وارح��م ُم��ش��تَّ��تً��ا ال��يَ��ب��اِب ف��ي ج��م��ًع��ا ف��ت��ولَّ
ال��ورى ف��ي ال��ق��دي��م��ُة ال��س��ب��ُع آي��اتُ��َك ت��أِت��ِه ل��م م��ا ال��ن��اُر ب��م��ص��َر ف��ع��ل��ْت
َع��ْس��ك��را يُ��س��يِّ��ر ن��اح��ي��ة ك��لِّ ف��ي ك��ق��اه��ٍر ال��ب��الد ف��ي ت��راه��ا أَوم��ا
را ُق��دِّ ف��ي��م��ا ب��ال��لُّ��ط��ِف وُخ��ذ بَ��ْرًدا ن��اَرُه ف��ص��يِّ��ْر أو ق��ض��اءك ف��ادف��ْع
ت��س��ت��غ��ف��را أن آَن ق��د ��ًة أُمَّ ي��ا واس��ت��غ��ِف��ري َس��خ��يَّ��ًة األُك��فَّ ُم��دُّوا
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ُم��ع��ِس��را ف��أص��بَ��ح ِم��ث��َل��ه��ُم ك��ان م��ن وِب��رِّه��م ال��ُم��وِس��ِري��ن ب��ع��ط��ِف أَول��ى
ت��ت��غ��يَّ��را أن األي��اَم أأِم��ن��تُ��ُم أم��وال��ه��م ف��ي ��َج��ن��اءُ ال��سُّ أيُّ��ه��ا ي��ا
ق��دَّرا م��ه��م��ا األق��داُر ت��م��ل��ُك م��ا أح��واِل��ِه م��ن اإلن��س��اُن ي��م��ل��ُك ال
ت��ع��ثَّ��را ال��ح��ري��ِر ف��ي م��اٍش ف��ل��ُربَّ َم��وط��ئٌ ح��ري��ٍر م��ن يُ��ب��ِط��رنَّ��َك ال
تُ��ذَك��را أن ع��س��ى ف��اذُك��ْره ألخ��ي��َك أح��داثُ��ُه ت��ن��كَّ��َرت ال��زم��اُن وإذا

َغْليُوم ُخطبُة

أزمة وأحدثت عظيم، وقٌع لها كان ١٩٠٦م سنة يف خطبة أملانيا عاهل غليوم وخطب
فقال: طاحنة، أوروبية حرب إىل تنتهي أن أوشكت

ال��ط��وي��ْل ال��ع��ري��ِض ال��ُح��ل��ِم ذل��ك ف��ي تَ��رى م��اذا ُح��ك��ُم��َك م��ا َربِّ ي��ا
ال��ق��ل��ي��ْل إال ُم��ل��ِك��َك م��ن أع��ط��اَك ف��م��ا خ��ط��ي��بً��ا غ��ل��ي��وٌم ق��ام ق��د
��ئ��ي��ْل ال��ضَّ إل��ي��ه ِق��ي��َس إن ُم��ل��ُك��َك ل��ه ُم��ل��ًك��ا َج��ن��ِب��َك ف��ي ش��يَّ��د
س��ب��ي��ل م��ن وال ف��جٍّ م��ن غ��اَدَر ف��م��ا ح��يٍّ��ا ال��ع��اَل��َم ورََّث ق��د
ي��ق��ول ف��ي��م��ا ل��ل��روم��اِن وال��نِّ��ص��ُف َزع��ِم��ِه ف��ي ل��ل��ِج��رم��اِن ف��ال��نِّ��ص��ُف
ث��ق��ي��ل م��اٍض َربِّ ي��ا أيُّ��ه��م��ا س��ي��ُف��ُه أم س��ي��ُف��َك ُق��ل َربِّ ي��ا
ال��ج��ل��ي��ل ال��م��س��ل��م��ي��ن َخ��ْط��َب ف��إن أح��الُم��ُه َربِّ ي��ا ص��َدَق��ت إن
َف��ت��ي��ل ف��نُ��ع��ط��ى ِب��ُروم��اَن وال ��ٌة ِح��صَّ ل��ن��ا ِج��رم��اُن ن��ح��ُن ال
ال��ذل��ي��ل ال��ف��ري��ُق رع��اي��اك ي��وٍم ف��ي رع��اي��اك ت��ن��َس ال َربِّ ي��ا
ال��دل��ي��ل ب��ئ��َس وال��ج��ه��ُل ق��دي��م��ٌة أه��ِل��ِه ع��ل��ى ال��ج��ه��ِل ِج��ن��اي��ُة
ظ��ل��ي��ل ب��اٍق ��ل��ِم ال��سِّ ِظ��لَّ ول��ي��َت يَ��ًدا ِب��َش��رٍّ ن��م��ُدْد ل��م ل��ي��َت ي��ا
ال��وك��ي��ل ونِ��ْع��َم ال��ل��ُه ف��ح��ْس��بُ��ن��ا ج��اَزف��وا ُع��ص��ب��ٌة ع��ل��ي��ن��ا َج��ن��ى

الرشقي املوسيقى نادي

١٩٢٩م: سنة الرشقي املوسيقى نادي افتتاح حفلة يف األول فؤاد امللك يخاطب وقال

ِب��ن��اءَ ال��ف��ن��وِن ص��رِح م��ن وف��رغ��َت ال��غ��نَّ��اءَ ال��رَّوض��َة ي��داَك خ��طَّ��ت
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ال��َج��وزاءَ ُرك��نُ��ه ت��ج��اوَز ح��ت��ى ِب��ُرك��ِن��ِه ��ُم��وِّ ال��سُّ ف��ي ت��ذه��ُب ِزل��َت م��ا
وُرواءَ رواي��ًة ل��ل��س��اه��ري��ن ��َم��ت ت��ق��سَّ ال��ج��م��ي��ِل ال��ف��نِّ م��ن داٌر
اإلص��غ��اءَ وأع��ج��َب ال��ع��ي��وِن َل��ْح��َظ أيْ��ُك��ُه أع��ج��َب ال��ط��ي��ِر ت��ح��َت ك��ال��رَّوِض
ِع��ش��اءَ ال��ن��ه��اِر ش��م��َس ج��ال َف��َل��ًك��ا ق��بْ��َل��ه��ا ن��َر ف��ل��م ب��ه��ا ن��زل��َت ول��ق��د
وف��ض��اءَ ح��ج��ارًة ال��م��ل��وِك» «وادي ��ن��ا ال��سَّ ف��ي ت��ق��لَّ��ب ح��ت��ى ��َج��ت وت��وهَّ
أض��اءَ ال��ب��الد ف��ي ال��ح��ض��ارِة ف��ج��ُر ل��ع��لَّ��ُه ي��ت��ه��ام��س��ون ��تُ��وا ف��ت��ل��فَّ
اإلي��م��اء ِب��ن��ائ��َك ن��ح��َو أك��ثَ��رَن ِب��ن��ائ��ه��م ُط��ل��وِل ف��ي ال��َم��ع��ازُف ت��ل��ك
ث��ن��اء أوت��اُره��نَّ وت��رنَّ��َم��ت ت��ح��يَّ��ًة ع��ي��دانُ��ه��نَّ وت��م��ايَ��ل��ْت
«ال��ح��م��راء»23 ِه��نْ��داِم��ه��ا ف��ي وح��ذَوَت ��ق��تَ��ُه ن��سَّ ق��د اإلي��واِن ب��ان��َي ي��ا
واألب��ه��اء ال��ُح��ج��راِت ُ يَ��ت��ب��وَّأ «َم��ع��ب��ٌد»24 أو يُ��ِح��لُّ��ه «ال��غ��ري��ُض» أي��ن
ش��اء م��ن س��ب��ح��انَ��ه ب��ه��ا ي��ح��ب��و ال��ت��ي َض��ن��ائ��ِن��ه م��ن ال��ع��ب��ق��ري��ُة
ال��َوْرق��اء وأرَس��َل ال��َه��زاَر ب��ع��َث واس��ت��وه��ب��تَ��ُه األيْ��َك ب��نَ��ي��َت ��ا ل��مَّ
ال��نُّ��َدم��اء َ وأخ��ط��أ «ال��رش��ي��َد» ف��اَت م��ا األن��غ��اِم ُم��ت��ف��رِِّد م��ن ف��س��م��ع��َت
أس��م��اء ج��نَ��ب��اِت��ه ع��ل��ى خ��َل��ُدوا ورب��م��ا ال��م��ل��وِك ري��ح��اُن وال��ف��نُّ
آب��اء ��ٍة أُمَّ أم��َج��َد نُ��ْل��َف ل��م أب��ن��ائ��ن��ا ع��ل��ى أي��ادي��ه ل��وال
س��م��اء ال��َف��خ��اِر ف��ي وُك��نَّ��ا أرًض��ا ال��ُع��ال ف��ي ق��وٍم ك��لِّ أوائ��ُل ك��ان��ت
وَج��ف��اء َج��ه��ام��ًة ال��وج��وُد ظ��لَّ ح��ْوَل��ُه ف��ي��م��ا ال��ف��نِّ اب��ت��س��اُم ل��وال
َخ��الء ال��ج��م��اِل م��ن ال��ح��ي��اَة تَ��ِج��ِد ح��َوت وم��ا ال��ح��ي��اَة ال��ف��نِّ م��ن ج��رِّْد
ال��ص��ح��راء ب��ال��واح��ِة ع��ال��َج��ت ق��د ط��ب��ي��ع��ٌة ال��ح��ي��اَة ع��ال��ج��ِت ب��ال��ف��نِّ
م��اء تُ��ص��اِدُف أو ِظ��الٍّ ف��تُ��ص��ي��ُب َرْم��ض��اِئ��ه��ا م��ن ال��روُح إل��ي��ه��ا ت��أوي
اء ال��دَّ ي��دقُّ أو ال��س��الم��َة ي��ج��ري ك��لِّ��ه��ا ال��م��م��ال��ِك ف��ي ال��ح��ض��ارِة ن��ب��ُض
وِط��الء ظ��اه��ًرا ك��ان��ت زاَف أو ص��ح��ي��ح��ٌة ال��زم��اِن ع��ل��ى ف��ْه��ي ص��حَّ إن
ونَ��م��اء ن��ع��م��ًة إال ب��ال��َغ��رِس ت��رى ه��ل َغ��ْرَس��َك ال��ف��اروق أب��ا ان��ُظ��ْر
َف��يْ��ح��اء ب��َج��نَّ��ٍة ال��زم��اُن ج��اء ث��اب��َرت وأي��ٍد ذُِخ��َرت َح��بَّ��ٍة م��ن

«الهمربا». باألندلس: غرناطة يف األحمر بني قصور من 23

العربي. الغناء أمراء من ومعبد: الغريض 24
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األف��ي��اء ِت وم��دَّ ال��ظِّ��الَل رَم��ِت خ��م��ي��ل��ٌة ال��ج��م��ي��َل ال��ف��نَّ وأك��نَّ��ِت
َج��زاء ال��ج��ه��ود ع��ن ي��س��أل��ون ال ع��ص��اب��ٌة ال��ص��ال��ح��اِت ال��ج��ه��وَد ب��ذَل
وَوف��اء م��ودٍة وِص��دَق ُح��بٍّ��ا ي��أل��ونَ��ُه ال ال��ف��نِّ رس��وَل ص��ِح��ب��وا
وس��اء األم��ور ق��َدِر م��ن س��رَّ م��ا وج��اَوزوا ب��ال��ث��ب��ات ال��ع��وائ��َق دف��ع��وا
األش��ي��اء وتُ��ب��ِدُع ال��رج��اَل ت��ب��ن��ي ُع��ْل��ويَّ��ٌة ق��وٌة ال��ت��ع��اوَن إن
وَس��ن��اء َس��نً��ا ن��ِديَّ��ه��ُم وك��س��ا س��ع��يُ��ه��م اْل��ِت��ف��اتَ��ك ح��اَز ف��ْل��يَ��ه��ِن��ه��م
بَ��نَّ��اء أو األج��ي��اِل ِل��خ��واِل��ِف غ��ارًس��ا إال ل��ألب��ص��ار ت��بْ��ُد ل��م
ال��ب��ي��ض��اء ال��يَ��َد ت��ص��ط��ن��ُع وت��روُح ال��نَّ��دى تَ��رت��ج��ُل ال��ف��ت��راِت ع��ل��ى ت��غ��دو
ورخ��اء س��ع��ادًة وح��لَّ ِب��ش��ًرا ِرك��ابُ��ُه س��ار ك��ال��غ��ي��ِث َم��وك��ٍب ف��ي
ِل��واء ال��ش��ع��وُب ي��ج��ع��ل��ه وال��ت��اُج َح��ْول��ه ق��وُم��ك ال��ت��فَّ ال��ل��واءُ أن��ت
ُدع��اء ل��ِق��ي��َت ن��اق��وٍس وب��ك��لِّ َم��ح��بَّ��ًة س��م��ع��َت ِم��ئ��ذن��ٍة ك��لِّ م��ن
ِغ��ن��اء ال��بَ��ن��اِن ف��ي يُ��س��اي��ُر َوت��ٌر ان��ب��رى ك��م��ا ال��ُه��ت��اِف ع��ل��ى ي��ت��ألَّ��ف��اِن

األوبرا دار يف

ملناسبة نظمها وأحسبه إنشادها، سبب — اليقني وجه عىل — يل يتبنيَّ لم القصيدة (هذه
السبيل.)25 بأبناء الرب جمعيات من جمعية أقامته األوبرا دار يف احتفال

ج��م��ي��ْل ال��داِر ف��ِم ف��ي وث��ن��اءٌ ال��ظ��ل��ي��ْل وال��ظ��لُّ ��اح��ُة ال��سَّ ح��بَّ��ذا
ال��ج��زي��ْل وال��نَّ��ي��ِل ال��م��ع��روِف ��ُة لُ��جَّ ال��ثَّ��رى ت��ح��ت ب��ه ت��ج��ري ت��َزل ل��م
دل��ي��ل ال��ب��ان��ي ع��ل��ى بُ��ن��ي��اٍن ك��لُّ ي��ُدُه ج��لَّ��ت إس��م��اع��ي��َل ُص��ن��ُع
ج��ي��ل ب��ع��َد ِج��ي��ًال ل��ل��خ��ي��ر ُف��ِت��َح��ت ب��اب��ه م��ن ًة ُس��دَّ أتُ��راه��ا
ب��ال��ق��ل��ي��ل م��ن��ه ال��ِج��دِّ ح��ظُّ ل��ي��س أن��ه إال األي��ام َم��ل��ع��ُب
ال��ه��دي��ل «ِف��رِدي» م��ن األج��ي��اَل وش��ج��ى «ع��ائ��دًة» ب��ه��ا ال��ن��اُس ش��ِه��َد
األث��ي��ل وال��م��ج��ُد ��ؤدُد ال��سُّ رك��نُ��ه��ا ُدول��ًة ذَراه��ا ف��ي وائ��ت��نَ��ْف��ن��ا
ال��ط��وي��ل ال��ع��ص��ُر تُ��س��ت��أنَ��َف أن دوَن وأت��ى ط��وي��ًال ع��ص��ًرا أي��ن��َع��ت

الثانية. الطبعة يف هذه ِزيَدت 25
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أص��ي��ل ل��س��بَّ��اٍق وع��ق��ْدن��اه ِم��ح��راب��ه��ا ف��ي ال��غ��اَر ض��ف��ْرن��ا ك��م
ال��رح��ي��ل ي��وَم ُش��يِّ��َع��ت وش��م��وٍس ال��نَّ��وى ي��وَم ُودَِّع��ت بُ��دوٍر ك��م
ال��ُم��ِن��ي��ل ��م��ِح وال��سَّ ب��ال��خ��يِّ��ِر م��اَج ب��ه��ا ل��ل��ِب��رِّ م��رَّ ُع��رٍس ُربَّ
ال��ع��ل��ي��ل ال��بُ��ْرءَ ي��س��ت��روُح وم��ش��ى ل��ي��ل��ت��ه ف��ي األي��ت��اُم ض��ِح��َك
ال��س��ب��ي��ل ألب��ن��اءِ ال��م��أوى وس��ع��ى ب��ه وال��نُّ��ْع��م��ى ال��ب��ائ��ُس وال��ت��ق��ى
وب��خ��ي��ل َج��واٌد ال��دُّوِر وم��ن ونَ��ٍد َج��دي��ٌب األرض وم��ن
ال��ن��زي��ل ب��م��ذم��وِم ل��ي��س م��ن��زٌل ��ه��م ض��مَّ ُح��ن��ف��اءً ش��ب��ابً��ا ي��ا
ال��َوب��ي��ل ال��َم��ْرع��ى ع��ن ��ي��ه��م ويُ��ن��حِّ ال��َق��ذى ِورِد ع��ن ��ب��اَن ال��شُّ ي��ص��رُف
وخ��ل��ي��ل ل��ب��ع��ٍض ِخ��دٌن ب��ع��ُض��ك��م إخ��وًة وِج��ي��ئ��وا ف��ي��ه اذه��ب��وا
ض��ئ��ي��ل ج��لَّ وإن م��ول��وٍد ك��لُّ ِق��لَّ��تُ��ُه يَ��ض��رَّن��ك��م ال
ِم��ي��ل اإلن��ص��اِف ع��ن ال��ظ��نِّ تُ��بَّ��ُع ط��ائ��ف��ٌة أم��رك��م ف��ي أرج��َف��ت
وِق��ي��ل ق��اَل ف��ي ال��ح��ي��ل��ُة ق��لَّ��ِت ِح��ي��ل��تَ��ك��م ل��ه��م ال��ص��ب��َر اج��ع��ل��وا
ال��ه��زي��ل ال��ُخ��ْل��ِق إل��ى ال��دي��ِن ��َة ِرقَّ ت��ج��م��ع��وا أن ب��ك��م أيُ��ري��دون
َك��ف��ي��ل ب��ال��َه��دي ل��ل��نَّ��شءِ ُم��رِش��ٍد وم��ن ال��َه��دي م��ن األرُض خ��َل��ِت
يَ��م��ي��ل ال��ِب��رِّ ُس��نَّ��ِة ع��ن ً ن��َش��أ وت��رى َف��ْوض��ى األُس��رَة ف��تَ��رى
ال��س��ل��س��ب��ي��ل وُك��ون��وا ع��بَّ ك��لَّ��م��ا َخ��ِش��نً��ا َج��ْه��ًم��ا ��ي��َل ال��سَّ ت��ُك��ون��وا ال
ال��ن��خ��ي��ل ت��ن��َس ول��م ال��ُع��ش��َب روَِّت خ��اش��ع��ٍة َس��م��ح��ٍة َع��ي��ٍن ُربَّ
وس��ب��ي��ل ب��ك��ت��اٍب ن��ف��ٍس ك��لُّ اع��ت��ق��دوا ف��ي��م��ا ال��ن��اَس تُ��م��اُروا ال
ال��ث��ق��ي��ل ال��ِع��بءَ خ��ل��ف��ك��م ف��اط��َرح��وا ن��ادي��ك��ُم إل��ى ِج��ئ��تُ��م وإذا
ال��ن��ب��ي��ل ال��ش��ه��ِر م��ن ال��ق��دِر ل��ي��ل��َة «األوِب��را» ف��ي ل��ي��ل��تُ��ك��م ه��ذه
َج��ب��رئ��ي��ل ي��َدي��ه ب��ي��ن وم��ش��ى ب��ه ال��ه��ادي ط��وََّف ِم��ه��رج��اٌن
تَ��س��ي��ل ال��خ��ي��ر َل��ْم��ح��ِة م��ن ُغ��َرٌر زيَّ��ن��ه��ا أوُج��ٌه وت��ج��لَّ��ت
األص��ي��ل ظ��لِّ ف��ي ال��داَر وك��أن ان��ج��ل��ى ب��ال��ف��ج��ر ال��ل��ي��َل ف��ك��أن
بَ��دي��ل ال��خ��ي��ر م��ن ال��خ��ي��ِر َل��ذَُّة ن��ج��زي��ك��ُم ال األج��واُد أي��ه��ا
ال��ج��ل��ي��ل ال��َع��وُن ال��ع��م��ِل ل��ج��ل��ي��ِل ع��ن��ده يُ��رج��ى ��ِة األُمَّ رج��ُل
تَ��م��ي��ل أالَّ ال��نَّ��دى ع��ه��َد أخ��ذْت ب��ال��نَّ��دى ُح��ْط��تُ��م��وه��ا داًرا إن
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باشا بُطرسغايل َمرصع

١٩١٠م سنة يف الورداني إبراهيم يد من برصاصة مرص يف باشا غايل بطرس ُقِتل حينما
فقال قبطي، ووزير زعيم عىل الجريمة لوقوع األقباط من كثري واستاء النفوس، هاجت

ذلك: يف
ث��ان��ي��ا ال��ب��ِريَّ��ِة ف��ي «ي��س��وًع��ا» َه��بُ��وه ُرَوي��َدك��م ال��دُّه��وِر إخ��واَن ال��ِق��ب��ِط بَ��ن��ي
«غ��ال��ي��ا» غ��اَل ق��د ال��ل��ِه ق��ض��اءُ وه��ذا م��ري��ٍم» «اب��ِن ص��ل��َب ال��ل��ِه ِل��ُح��ك��ِم ح��َم��ل��تُ��م
ال��دواه��ي��ا الق��ى ��وَّاِس ال��سُّ وداه��ي��ُة ٌد ُم��س��دِّ رم��اه ق��د ال��َم��رام��ي س��دي��ُد
تَ��داوي��ا أو ف��ج��أًة ألْوَدى ع��ل��ي��ه ُم��ط��ِل��ٌق ال��ن��اَر يُ��ط��ِل��ِق ل��م ل��و ووال��ل��ِه
ث��وان��ي��ا ��ْر تُ��ؤخَّ ل��م ح��ان��ت ه��ي إذا أن��ُف��ٍس وآج��اُل وِم��ق��داٌر ق��ض��اءٌ
ون��اع��ي��ا م��يْ��تً��ا اث��نَ��ي��ن األن��اُم ويَ��ب��ق��ى ق��بْ��َل��ن��ا ق��ب��ائ��ُل ب��ادت ك��م��ا نَ��ب��ي��ُد
نَ��واح��ي��ا ��ق��اِق ال��شِّ أس��ب��اَب ونَ��ن��ب��ذُ وع��ه��َدُه ال��ج��ف��اءَ ن��ط��وي ع��س��ى ت��ع��اَل��وا
َم��غ��ان��ي��ا ل��ك��لٍّ ك��ان��ت وب��ي��ن��ه��م��ا َل��ْح��َدن��ا ث��م م��ه��َدن��ا «م��ص��ٌر» تَ��ُك أل��ْم
ج��اري��ا ال��ن��ي��َل ن��ع��ب��ُد و«ط��ه» و«م��وس��ى» م��ري��ٍم» اب��ِن «ال��م��س��ي��ِح ق��ب��ِل م��ن ن��ُك أل��ْم
ووادي��ا ِض��ف��اًف��ا ف��َدي��ن��اه وه��الَّ ال��ه��وى ُح��بِّ��ه ع��ل��ى ت��س��اَق��ي��ن��ا ف��ه��الَّ
ب��اق��ي��ا زال م��ا ال��خ��ي��ُر ال��م��س��ل��م��ي��ن وف��ي ورح��م��ٍة ودٍّ أه��ُل م��ن��ك��م زال وم��ا
ف��اش��ي��ا ال��ن��اس ف��ي ال��ق��ت��َل ع��َرْف��ن��ا ف��ِق��ْدًم��ا «بُ��ط��رٍس» ق��ت��ُل ذم��ٍة ع��ن ي��ث��ِن��ك��م ف��ال

القرب يف الدين لصالح الثاني َغْليُوم تحية

ِع��ظ��ام��ا ك��ان��وا ول��و ويَ��ن��دبُ��ه��م ال��ِع��ظ��ام��ا ي��ب��ك��ي م��ن ال��ن��اِس ع��ظ��ي��ُم
ال��ِك��رام��ا ب��ِم��دح��ِت��ه يُ��ح��ِي��ي ف��تً��ى َم��ْح��ٍل ع��ن��َد َغ��م��اٍم م��ن وأك��َرُم
ك��الم��ا إال يَ��ج��زي��ه��ُم وم��ا ج��زاءٍ ع��ن ��ر ال��م��ق��صِّ ُع��ذُر وم��ا
ال��م��ق��ام��ا ذاك ُم��رض��يً��ا م��ق��اًال ع��نِّ��ي غ��ل��ي��وَم ُم��ب��ِل��ٍغ م��ن ف��ه��ل
ُه��م��ام��ا َم��ِل��ًك��ا ال��ثَّ��رى ف��ي ��َد ت��ع��هَّ ُه��م��اٍم َم��ِل��ٍك م��ن ال��ل��ُه رع��اَك
ال��َغ��م��ام��ا ك��ن��َت ب��ق��ب��ِره وق��ف��َت ��ا ف��ل��مَّ أظ��م��أه ال��نِّ��س��ي��اَن أرى
ع��ام��ا ال��ت��اري��ِخ ف��ي ال��ج��ي��َل ت��رك��َت ح��ت��ى ل��ل��ن��اس ع��ه��َده تُ��ق��رُِّب
��الم��ا ال��سَّ تُ��ه��دي ُم��م��لَّ��ٍك وأيَّ تُ��ح��يِّ��ي س��ل��ط��اٍن أيَّ أت��دري
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ِق��ي��ام��ا يُ��الق��وه أن تَ��ع��وََّد ُم��ل��وًك��ا تُ��ذكِّ��ُره ب��ه وق��ف��َت
ال��ُح��س��ام��ا ه��و وك��ان ح��دائ��َده��ا ف��ك��ان��وا ح��رٌب ج��َم��َع��ت��ه��ُم وك��م
ال��ِك��الم��ا ض��َم��َد م��ن ال��ي��وَم وأن��ت دام��ي��اٌت ل��ل��ب��ِريَّ��ِة ِك��الٌم
واألن��ام��ا ال��م��م��ال��َك وأس��م��ع��َت ع��ن��ه ق��ل��َت ق��د م��ا ق��ل��َت ��ا ف��ل��مَّ
ان��ت��ق��ام��ا أِم ذاك ك��ان أُح��بٍّ��ا َك��ْل��م��ي وْه��ي ال��ب��ِريَّ��ُة ت��س��اءل��ِت
ِع��ظ��ام��ا تُ��ؤِذي أن أب��رُّ وأن��َت ب��م��يْ��ٍت تُ��زِري أن أج��لُّ وأن��ت
ال��دوام��ا ص��ارِم��ه ب��ح��دِّ ل��ن��اَل َم��ْل��ٍك ن��ص��ي��َب ال��دواُم ك��ان ف��ل��و

الَفنار26
ف��ال��تَ��ه��ب��ا ��ه��ا م��سَّ ه��ل ��ُه��ب��ا ال��شُّ يُ��ن��اغ��ي َس��م��ا
َم��رَق��ب��ا ال��ِب��ح��اِر ف��ي ُه أل��َزُم��و ك��ال��دَّي��دب��اِن
َم��رك��ب��ا يَ��ل��ق��ى وق��ام َم��رك��بً��ا م��ن��ه ش��يَّ��ع
ال��ُغ��يَّ��ب��ا ��راَة ال��سُّ أه��ِل وب��ال��ـ ب��ال��داِر ��َر ب��شَّ
َم��ْرح��ب��ا ال��ظ��الم ل��وِح ع��ل��ى ب��ال��نُّ��وِر وخ��طَّ
��ب��ا َع��قَّ إال يُ��ولِّ ل��م ال��ُم��ِل��حِّ ك��ال��ب��ارِق
ط��َرب��ا ال��رُّق��اَد ف��ي��ه تَ��ذُْق ل��م ل��ي��ٍل ُربَّ ي��ا
ال��ك��وك��ب��ا ��راُة ال��سُّ يَ��ْرع��ى ك��م��ا نُ��راع��ي��ه ِب��تْ��ن��ا
أب��ا ك��ان م��ن ال��ن��اس ف��ي ي��ع��رُف��ه��ا س��ع��ادٌة
ال��َع��بَ��ب��ا ك��ال��م��س��ي��ِح َب وج��ا ال��م��اء ع��ل��ى م��ش��ى
��ب��ا ُم��ن��قِّ ُم��س��ت��ش��ِرًف��ا َم��وض��ع��ه ف��ي وق��ام
ُم��ذب��ذَب��ا ح��ائ��ًرا ًف��ا َط��ْر ال��ظ��الم إل��ى يَ��رم��ي
وق��لَّ��ب��ا ال��دُّج��ى ف��ي ـ��نً��ا َع��ي��ـ أداَر ك��ُم��ب��ِص��ٍر
ونَ��ب��ا ال��ظ��الم ف��ي َب أص��ا األع��ش��ى ك��ب��ص��ِر
وخ��ب��ا أض��اءَ ي��ِح ال��رِّ ي��ِد ف��ي ��راِج وك��ال��سِّ
ذَه��ب��ا ح��ت��ى ج��اء م��ا خ��اط��ٍر م��ن ك��َل��م��ح��ٍة
ُم��ج��ت��نَ��ب��ا ُع��زل��ِت��ه ف��ي ال��ع��اَل��ِم ُم��ج��ت��ِن��ُب
ال��َع��َط��ب��ا يُ��ق��اس��ي ُف��لُ��ًك��ا أو ض��لَّ ِش��راًع��ا إال

الثانية. الطبعة يف هذه ِزيَدت 26
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ودلفني الفنار حارس

ُم��ه��ذَّب��ا رج��ًال ِر ال��َف��ن��ا ح��ارُس وك��ان
ط��يِّ��ب��ا س��ه��ًال ال��ع��ي��َش ويُ��ح��بُّ ال��ح��ي��اَة يَ��ه��وى
ُم��غ��ت��ِرب��ا ُم��ب��َع��ًدا ٌت س��نَ��وا ع��ل��ي��ه أتَ��ت
ال��ُم��ح��بَّ��ب��ا اب��نَ��ه وال َزوَج��ُه ف��ي��ه��ا ي��َر ل��م
َخ��َط��ب��ا م��ا ووَع��ى ـ��َب ال��خ��ط��ي��ـ رَع��ى ق��د وك��ان
وال��تَّ��ع��تُّ��ب��ا ��خ��َط ال��سُّ َخ��لِّ ح��ارُس ي��ا ف��ق��ال
ف��أب��ى ك��لٌّ نُ��وِدَي إذا ال��ن��اَس يُ��س��ِع��ُف م��ن
أب��ا ل��ي ك��ان آدُم وال إخ��َوت��ي ال��ن��اُس م��ا
… … … … … …
وَج��ب��ا م��ا ل��ه��ُم ـ��ض��ي أق��ـ ك��ي��ف إل��يَّ ان��ُظ��ْر
تَ��ِع��ب��ا تَ��ران��ي وال خ��دم��ِت��ه��م ف��ي ِع��ش��ُت ق��د
ُم��ط��بِّ��ب��ا رأِس��ه ـ��َد ع��ن��ـ ق��م��ُت غ��ري��ٍق م��ن ك��م
ف��اض��ط��رب��ا ح��رَّك��تُ��ه ه��ام��ًدا ج��س��ًم��ا وك��ان
ف��َرِك��ب��ا َم��ن��اك��ب��ي، ل��ه وطَّ��أُت وك��ن��ُت
��ب��ا ورحَّ ب��ه م��ن ف��ب��شَّ ال��ش��طَّ أت��ى ح��ت��ى
ُم��خ��يَّ��ب��ا خ��اس��ًرا ـ��ُت ف��ان��ق��ل��ب��ـ وط��اَرُدون��ي
ذَه��ب��ا ُم��ِن��ح��ُت وال ِف��ض��ًة م��ن��ه��م ِن��ل��ُت م��ا
ع��ج��ب��ا ال��ج��زاءُ ك��ان ت��َس��ل ال ال��ج��زاءُ وم��ا
إَرب��ا وق��طَّ��ع��ون��ي ش��بَ��ك��ا ع��ل��يَّ أل��َق��وا
ط��يِّ��ب��ا زي��تً��ا َش��ح��م��َي م��ن ��نَّ��اُع ال��صُّ واتَّ��َخ��ذ
َم��ذه��ب��ا ال��ح��ي��اَة ل��َي إس��ع��اُف��ه��م ي��َزل ول��م
ال��ُم��ح��بَّ��ب��ا وع��م��ل��ي َس��ِج��يَّ��ت��ي ي��َزل ول��م
ط��َرب��ا إل��ي��ه��ا ِط��رُت ص��رخ��ًة س��م��ع��ُت إذا
ُم��ق��رَّب��ا َم��َل��ًك��ا ـ��ا إلَّ��ـ ال��ُم��س��ِع��َف أِج��ُد ال
َم��وك��ب��ا يُ��ؤلِّ��ف��ون غ��ٍد ف��ي وال��ُم��س��ِع��ف��ون
َم��رح��ب��ا ادُخ��ل��وه��ا ه��يَّ��ا ل��ه��م «ِرض��واُن» ي��ق��ول
أذن��ب��ا م��ا ل��ه ال��ل��ه َغ��ف��ر ق��د ُم��ذِن��بُ��ك��م

782



متفرقات

األسنى النبوي املولد ليلَة كالُزومنَي آفاق عىل القمر

َع��َج��ْب ب��َم��رأًى ل��ل��وج��وِد ب��دا ُم��رت��َق��ْب زائ��ٍر م��ن ف��َدي��ن��اُه
ال��طَّ��َرْب ال��طَّ��روِب ِع��ط��َف ه��زَّ ك��م��ا تَ��ب��اش��ي��ُرُه ال��ج��ب��اَل تَ��ُه��زُّ
ال��َح��بَ��ب وم��ن��ه ال��ك��ئ��وُس ف��ِم��نَّ��ا ِب��َألالئ��ه ال��ِب��ح��اَر ويُ��ح��ِل��ي
ان��ق��َل��ب م��ا إذا ال��س��ه��وِل َم��ن��اُر اع��ت��ل��ى م��ا إذا ال��ُح��زوِن َم��ن��اُر
ذه��ب م��ن َم��ج��اذي��ُف��ه لُ��َج��ي��نً��ا َزورٍق ف��ي ال��ب��ح��ِر م��ن أت��ان��ا
��ُه��ب ال��شُّ ح��َم��ل��تْ��ه ل��و وِف��رع��وُن يَ��ُم��ْت ل��م ل��و ُس��ل��ي��م��اُن ف��ُق��ل��ن��ا
ي��ِش��ْب ل��م أن��ه ل��و وي��وس��ُف ن��اُرُه خ��م��َدت وم��ا وِك��س��رى
��ُح��ب ال��سُّ ف��وَق ك��ان ع��رُش��ه��م وال ��ن��ا ب��ال��سَّ تُ��وُِّج��وا م��ا وَه��ي��ه��اَت
ال��ه��ض��ب وُش��مِّ ال��ج��ب��اِل وب��ي��َن ب��ي��نَ��ه��ا م��ا ال��م��اءِ ع��ل��ى أن��اَف
ُم��ن��ت��ِق��ب وال ال س��اف��ٌر وال ظ��اه��ٌر وال خ��اٍف ه��و ف��ال
ال��ُم��ق��ت��ِرب وال ب��ال��ب��ع��ي��ِد وال راح��ٍل وال ب��ث��اٍو ول��ي��س
يَ��ِغ��ب ل��م ج��ب��ٍل ع��ل��ى ون��ص��ٌف ��ُح��ب ال��سُّ خ��الَل ب��ن��ص��ٍف تَ��وارى
ال��َع��َرب خ��ي��ِر م��ي��الَد وي��ذُك��ُر خ��ل��ْت ق��د آي��ًة ي��ج��دُِّده��ا

أثينا27

فقال املسترشقني، مؤتمر لحضور اليونان عاصمة «أثينا» إىل املرصية الحكومة وأوفدته
يخاطبها:

واآلث��اِر ال��ت��اري��ِخ وَق��رارِة ال��ُق��رى «ح��وَّاءِ» ِم��ص��َر ع��ن ت��س��أل��ي إن
ب��اإلن��ك��اِر ��ب��َح ال��صُّ يُ��الق��ي ذا م��ن واض��ٌح و«ث��ي��ب��َة» «َم��ن��ٍف» ف��ي ��ب��ُح ف��ال��صُّ
ُك��ف��اِري28 ال��رِّم��اِل ف��ي أن��ٍف م��ج��دوُع أرب��اِض��ه��ا وم��ن «َم��ن��ٍف» م��ن ب��ال��ه��ي��ِل
ونَ��ه��اِر ك��َل��ي��ل��ٍة ع��ل��ي��ه وأتَ��ت أج��ف��انُ��ُه ال��ت��َق��ت وم��ا ال��ده��وُر خ��َل��ِت

١٩١٢م. سنة رعمسيس بمجلة نَُرشت 27

الهول. أبي تمثال إىل يشري األذننَي، العظيم الكفاري: 28
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وذَوار ج��وارٍف اخ��ت��الُف م��ن��ه ي��نَ��ل ول��م ال��زم��اُن س��اِع��َده ف��لَّ م��ا
األظ��ف��ار ُم��ق��لَّ��ِم غ��ي��َر ك��ان أو ِل��َف��ت��ك��ٍة ال��ق��ي��اَم َم��ل��َك ل��و ك��ال��ده��ِر
ِك��ب��ار29 ال��زم��اِن م��رِّ ع��ل��ى ُش��مٍّ ِح��ي��اَل��ه��ا ال��زم��اُن ش��بَّ وث��الث��ٍة
َع��وار وْه��ي ال��َف��ج��ِر ث��وَب ت��ك��س��وه ع��ه��ي��دًة ال��ع��ه��ي��ِد ال��ن��ي��ِل ع��ل��ى ق��ام��ت
ك��اإلع��ص��ار ال��ج��وِّ ف��ي ُم��ت��ط��اِوٍل ال��ثَّ��رى ف��ي ك��َرْض��وى م��رك��وٍز ك��لِّ م��ن
��ار وال��ح��فَّ ال��ب��نَّ��اءِ ب��ب��دائ��ِع م��ط��روق��ٌة ج��نَ��ب��اِت��ه��ا ف��ي ال��ج��نُّ
ال��ِم��س��م��ار ف��ي ال��م��ص��ل��وِب ِح��ي��ل��ِة م��ن نَ��ْزِع��ه��ا ف��ي ِح��ي��ل��ًة أض��يَ��ُع واألرُض
واألذخ��ار األع��الق م��ن أخ��َف��ت ب��م��ا غ��ي��ٍب م��ن أَض��نَّ ال��ق��ب��وُر ت��ل��ك
وق��رار َض��ج��ع��ٍة أرَوَح ي��ِج��ُدون ط��وي��ل��ًة ال��ده��وَر ب��ه��ا ال��ُم��ل��وُك ن��ام
ب��ِه��ج��ار َس��ري��ِره دوَن وال��ده��ُر َس��ري��ِرِه ف��وَق ال��ك��ه��ف ك��أه��ِل ك��لٌّ
األق��م��ار َم��ن��ازَل ال��ُم��ن��َزل��ون ال��ورى ع��ل��ى ال��ق��اه��رون م��ص��َر أم��الُك
األس��رار إزال��َة ��ي��اِن ال��صِّ ب��ع��َد وأزال��ه��م ِح��ج��ابَ��ه��م ال��زم��ان ه��تَ��َك
ِق��ص��ار ال��رَّغ��ام ف��ي ب��أي��ٍد إال ال��ِب��ل��ى ج��الَل��ه��م يَ��ل��ِم��ْس ل��م َه��ي��ه��اَت
ال��نُّ��ظَّ��ار ع��ل��ى ُع��ِرُض��وا ب��الُ��ه��م م��ا ل��ه��م ي��س��م��و ال ال��ده��ر وَظ��ْرُف ك��ان��وا
ُغ��ب��ار ب��غ��ي��ِر ل��خ��اِل��ِق��ه��م ق��ام��وا ِب��ُدوِره��م ال��نُّ��ش��وِر ح��ت��ى أُم��ِه��ل��وا ل��و

فريد محمد ذكرى

١٩٢٤م.) سنة بك فريد محمد له للمغفور الخامسة بالذكرى االحتفال يف (أُلقيَت

ب��ع��ي��ُد وْه��و األم��ِس خ��ي��اَل ونُ��دِن��ي ونُ��ِع��ي��ُد ع��ه��ِدك��م ِذك��رى ُد نُ��ج��دِّ
رش��ي��ُد ي��س��ي��ُر أو غ��اٍو ع��ل��ي��ه��نَّ ي��ه��ت��دي ب��ص��ائ��ُر ال��م��اض��ي ف��ي ول��ل��ن��اِس
ي��س��ود ك��ي��ف ال��ح��يُّ ف��ي��ه��ا ت��ح��يَّ��َر ث��ن��اُؤُه ب��أرٍض يَ��ك��ُرْم ل��م ال��م��يْ��ُت إذا
ج��دي��د ال��ح��ق��وِق ف��ي ي��ُف��تْ��ن��ا ل��م وإن ق��دي��َم��ُه نَ��رع��ى ال��ح��قِّ ق��ض��اُة ون��ح��ن
َوط��ي��د ال��ِب��ن��اءِ ف��ي أس��اٌس وأن��ت��م دع��ائ��ٌم ال��ِب��ن��اءِ ف��ي أنَّ��ا ون��ع��َل��ُم
ف��ري��د ف��ي��ه أن��ت ال��ض��ح��اي��ا م��ج��اُل وإن��م��ا ك��ث��ي��ٌر ض��ح��اي��ان��ا ف��ري��ُد

األهرام. إىل يشري 29
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َم��زي��د ف��ي��ه ق��اس��ي��َت م��ا ف��وَق وال غ��اي��ٌة ال��ح��قِّ ف��ي ك��ابَ��دَت م��ا خ��ْل��َف ف��م��ا
ش��ري��د ال��ب��الِد ب��آف��اِق وأن��ت ب��ائ��ٌس ف��ي��ه��نَّ أن��َت ع��ش��ًرا ت��غ��رَّب��َت
ع��ت��ي��د وْه��و ال��داءِ ت��ح��َت وتَ��رزُح ب��َغ��ي��ِره��ا وتَ��ْع��رى ِب��بُ��ل��داٍن ت��ج��وُع
وتَ��ل��ي��د ب��ه ت��ب��خ��ْل ل��م ال��م��اِل م��ن ط��ارٌف وال��ح��قِّ ال��ل��ِه س��ب��ي��ِل ف��ي أال
يَ��ج��ود وْه��و ال��م��ح��ض��وُر ج��زَع إذا ص��اب��ًرا ب��ال��ن��ف��ِس ال��م��اِل ب��ع��َد َوُج��وُدَك
ونَ��ش��ي��د ال��ُع��ال ن��ب��ن��ي ِس��رِّه ع��ل��ى خ��ال��ًص��ا ال��ح��قِّ م��ن ت��م��ث��اًال ِزل��َت ف��ال
وي��ذود دون��ه يُ��ح��ام��ي وك��ي��ف ال��ِح��م��ى ه��وى ك��ي��ف ال��ح��ي نَ��شءَ يُ��ع��لِّ��م

ِقري وأبي امُلنتَزه بني ما النخيل

١٩٣١م.) سنة صيف يف باإلسكندرية (نظمها

َع��َج��ْب ب��َم��رأًى ال��َع��ن��اَن وش��قَّ اح��ت��َج��ْب ال��س��م��اءِ ف��ي ش��ج��ًرا أرى
ش��ذَْب م��ن درٌج ظ��واه��ُره��ا ه��ن��اَك أو ه��ن��ا ق��ام��ت م��آذُن
ال��ُغ��ُرب ع��ل��ي��ه��ا تَ��ص��ي��ُح ول��ك��ن ال��رج��اُل ف��ي��ه��ا ي��ؤذُِّن ول��ي��س
ال��ُك��ثُ��ب ظ��الِل ف��ي وربَ��ت ن��َم��ت ال��رم��اِل ب��ن��اِت م��ن وب��اس��ق��ٍة
ال��َع��بَ��ب وراءَ ك��ال��َف��ن��اِر أو ـ��ِة ك��ال��ِم��س��لَّ��ـ أو ال��ُف��ْل��ِك ك��س��اري��ِة
ذه��ب أو ب��ه ج��اءَ ال��ري��ُح إذا ال��ك��ث��ي��ِب خ��ل��َف وت��ق��ص��ُر ت��ط��وُل
ال��ل��َه��ب ع��ل��ي��ه��ا األص��ي��ُل وج��رَّ ��ح��ى ال��ضُّ ف��ي اتَّ��ق��َدت إذا تُ��خ��اُل
��ُح��ب ال��سُّ ح��واش��ي م��ن أو ��ح��ِو ال��صَّ م��ن ال��ن��ه��اِر ُش��ع��اُع ع��ل��ي��ه��ا وط��اَف
ت��رت��ق��ب واق��ف��ًة ال��ق��ص��ر م��ن س��اح��ٍة ف��ي ف��رع��وَن وِص��ي��ف��َة
ال��ذه��ب ِب��ُش��ذوِر ��ل��ًة ُم��ف��صَّ ال��َع��ق��ي��ِق ب��ف��ص��وِص اع��ت��ص��بَ��ت ق��د
ب��ال��َق��َص��ب واتَّ��ش��َح��ت ال��ص��در ع��ل��ى َم��ْرج��اِن��ه��ا ق��الئ��َد ون��اط��ت
ل��ل��ذنَ��ب رأِس��ه��ا م��ن ��َد تَ��ع��قَّ ِم��ئ��زًرا س��اِق��ه��ا ع��ل��ى وش��دَّت
ال��ع��زب ع��روُس ال��ح��ق��وِل أم��ي��ُر ال��رِّي��اِض َم��ْل��ُك ال��ن��خ��ُل ه��و أه��ذا
وال��ُم��غ��ت��ِرب ال��م��س��اف��ِر وزاُد ال��َغ��ن��يِّ وَح��ل��وى ال��ف��ق��ي��ِر ط��ع��اُم
ال��تُّ��ُرب ن��َخ��الُت ��َرت ق��صَّ وال ت��ب��خ��ل��ي ل��م ال��رم��ِل ن��خ��ل��َة ف��ي��ا
ال��ع��رب ش��ع��راءُ ي��ح��ت��ف��ْل ول��م ِذك��َرك��نَّ ط��وى ك��ي��ف وأع��ج��ُب
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ال��ك��تُ��ب وُع��ْط��ُل وص��ِف��ك��نَّ م��ن ـ��ِد ال��ق��ص��اِئ��ـ ُخ��لُ��وُّ ح��راًم��ا أل��ي��س
ال��َع��ب��ب أع��ال��يَ��ك��نَّ ك��أن ال��ظِّ��الُل ال��ه��اج��راِت ف��ي وأن��ت��نَّ
َح��ل��ب أخ��رى ب��ج��ان��ِب َج��ن��اه��ا ال��ُم��ِع��ي��ِل ش��اُة ال��ِب��ي��ِد ف��ي وأن��ت��نَّ
ال��رَّح��ب ال��زائ��ن��اُت ال��دُّم��ى ِح��س��اُن ال��ق��ص��وِر ع��َرص��اِت ف��ي وأن��ت��نَّ
يُ��َح��ب ل��وٍن ك��لِّ ف��ي ��ه��ِد وك��ال��شَّ ال��م��ذاِق ش��تَّ��ى ك��ال��ك��ْرِم ج��ن��اك��نَّ

األبيض البحر

١٩٣١م.) سنة صيف يف باإلسكندرية (نُظَمت

ُم��ْغ��َرى ال��ِب��ي��ِض ال��ن��واع��ِم ب��ال��رِّم��اِل ع��ب��ق��ريٌّ ص��ائ��ٌغ ال��ب��ح��ِر أِم��َن
ويُ��ْش��َرى يُ��ب��اُع ُس��وِق��ه ف��ي ه��ُر وال��ج��و ع��ل��ي��ه��نَّ ��ح��ى ال��ضُّ ت��ح��ت ط��اف
ع��رَّى وآخ��َر ِم��ع��ص��ًم��ا ف��ك��س��ا ونُ��ح��وٍر َم��ع��اص��ٍم ف��ي ِج��ئ��نَ��ه
ن��ح��را ال��م��اَس وق��لَّ��َد ن��ح��ًرا ق��وَت وال��ي��ا رَّ ال��دُّ يُ��ق��لِّ��َد أن وأب��ى
ِص��ف��را ال��خ��وات��ِم م��ن وبَ��ن��انً��ا بَ��ن��اٍن وراءَ خ��ات��ًم��ا وت��رى
ف��رَّا ح��س��ن��اءَ َزنْ��ِد م��ن وِس��واًرا ك��ع��اٍب َزنْ��َد يَ��زي��ُن وِس��واًرا
نَ��ثْ��را ال��م��اءِ ح��واَل��ِي وُج��م��انً��ا َرْط��بً��ا ثَ��م ل��ؤل��ًؤا ال��ِغ��ي��َد وت��رى
وُدرَّا رف��ي��ًف��ا ��ال ُح��مِّ َص��َدٍف ��ا ِش��قَّ وال��م��اءَ ال��س��م��اءَ وك��أن
وِع��ط��را ل��م��ًح��ا ال��ِم��ه��رج��اِن ُم��ت��َرُع ُع��ْرٌس وال��م��اءَ ال��س��م��اءَ وك��أن
َزْه��را وأف��ت��ُن ال��رُّب��ا رب��ي��ع م��ن أبْ��َه��ى ال��ف��نِّ ري��ش��ِة م��ن رب��ي��ٌع أو
ِش��ع��را وال��ط��ب��ي��ع��َة ال��ب��ح��َر ط��اَرَح ع��ب��ق��ريٍّ ش��اع��ٍر ت��ه��اوي��ُل أو
ِم��ص��را َم��ع��اص��ُم ُح��لِّ��يَ��ت ب��ه��م��ا ولُ��َج��ي��ٍن َف��يْ��روزٍج ِس��واَري ي��ا
ِت��ب��را األص��ائ��ِل ل��م��ح��ِة وع��ل��ى م��اًس��ا ي��ع��ودان ��ح��ى ال��ضُّ ُش��ع��اِع ف��ي
ُزْه��را ي��واق��ي��َت ح��واِش��ي��ه��م��ا ف��ي ف��ك��ان��ت ال��ن��ج��وُم ف��ي��ه��م��ا وم��َش��ت
َح��ْش��را30 وال��ش��ي��اط��ي��َن وال��ط��ي��َر ي��َح ال��رِّ ي��أل��و ل��ي��س َم��وك��ٌب األرض ف��ي ل��ك
وِك��بْ��را اخ��ت��ي��اًال ال��ُخ��ط��ا ت��ع��دُّ َن» «ُس��ل��ي��م��ا ك��ن��وِز ع��ل��ى ف��ي��ه ِس��رَت

عنها. يقرص ليس إلخ: … الريح يألو ليس 30
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يَ��ْق��را األن��اج��ي��ل ف��ي ط��اف راه��ٌب ف��ُق��ل��ن��ا ال��رِّك��اِب ف��ي وت��رنَّ��م��َت
ُم��س��ت��َق��رَّا وال ل��ه ع��َرْف��ن��ا ق��د ج��وابً��ا ال ُم��ض��يَّ��ٌع ل��ح��ٌن ه��و
ِس��رَّا ��ِن ال��ُم��ل��حِّ خ��اط��ر ف��ي ظ��لَّ غ��راٍم ح��دي��ُث ط��يِّ��ه ف��ي ل��ك
ِذك��را ال��زواخ��ِر أرف��َع ي��ا ل��ك وث��ن��اءً ت��ح��ي��ًة ب��َع��ثْ��ن��ا ق��د
ِف��ك��را األم��َس وت��ق��ت��ُل ن��ب��ًش��ا ض��َي ال��م��ا تَ��ن��ب��ُش س��اع��ًة وغ��ِش��ي��ن��اَك
ف��َس��ط��را س��ط��ًرا ال��ك��ت��اَب وق��رأن��ا ك��ت��ابً��ا ف��ي��ك ال��ق��دي��َم وف��تَ��ْح��ن��ا
َف��ْج��را ال��ح��ض��ارِة م��ن ف��ل��َم��ْح��ن��ا ال��ل��ي��ال��ي ط��يِّ��ه��نَّ م��ن ون��َش��ْرن��ا
م��ص��را ال��ع��ل��َم تَ��ق��ب��ُس وي��ون��اَن َن» «ي��ون��ا تُ��ع��لِّ��ُم م��ص��ًرا ورأي��ن��ا
ِس��ْح��را ب��ال��ف��نِّ وت��ل��ك ع��ب��ق��ريٍّ��ا ن��ب��يٍّ��ا ب��ال��ب��ي��اِن ت��أت��ي��َك ت��ل��ك
يُ��ْس��رى ��ِح ال��ُم��ل��مَّ ب��رِق��ه ع��ل��ى ـ��ِم ال��نَّ��ج��ـ َم��ط��ل��ِع ف��ي ال��م��ن��اَر ورأي��ن��ا
وِب��ش��را ِط��ي��بً��ا ال��ش��ب��اِب وأدي��ِم ُح��س��نً��ا ال��ُخ��ل��ِد ُرق��ع��ِة ِم��ث��ُل ش��اط��ئٌ
ِت��ب��را وال��ص��ب��ح األص��ي��ُل وج��رَّ ءِ ال��م��ا ��ِة ِف��ضَّ ع��ل��ى َف��يْ��روزًج��ا ج��رَّ
ثَ��ْغ��را واف��ت��رَّ ال��ج��ه��ات ج��م��ي��ع م��ن ِب��ش��ًرا ت��ه��لَّ��ل ج��ئ��تَ��ه ك��لَّ��م��ا
ِس��ت��را وي��رف��ُع ت��ارًة ِك��لَّ��ًة يُ��رِخ��ي وأق��ب��َل َم��وج��ًة ان��ث��ن��ى
َوْع��را ��ه��ِل ب��ال��سَّ ت��ل��فُّ م��اض��ي��اٍت ط��ي��ٍر أس��راِب ِم��ث��َل وان��ح��طَّ ش��بَّ
َص��خ��را يَ��ط��ف��ُر وق��ام ال��َم��ه��اوي ف��ي ف��ت��ردَّى وْه��دًة ج��اءَ رب��م��ا
َوْك��را ن��واح��ي��ه ف��ي ال��َوْك��ُر رِك��َب ك��أيْ��ٍك وال��ق��ص��وَر ال��رم��َل وت��رى
ِم��ص��را تُ��زيِّ��ُن َرب��وًة وت��رى َرْوًض��ا يُ��زيِّ��ُن َج��ْوس��ًق��ا وت��رى
ِذك��رى31 م��اِئ��َك وراءَ « و«ع��ل��يٍّ «ص��الٍح» م��ن ل��ن��ا ك��م ال��م��اءِ س��يِّ��َد
وَوف��را ُج��ن��ًدا ال��ج��ب��اِل ك��ُش��مِّ ـ��َر32 َم��واق��ي��ـ ��ف��ي��ِن ب��ال��سَّ م��ألن��اَك ك��م
ِم��ص��را ويَ��دُخ��ل��ن ب��م��ل��م��وم��ٍة ـ��ر م��ص��ـ م��ن يَ��خ��ُرج��َن ال��س��الِح ش��اك��ي��اِت
نَ��س��را ��ح��ِب ال��سُّ ف��ي ي��ش��دُّ ك��نَ��س��ٍر ءِ ال��م��ا ثَ��بَ��ِج ف��ي ال��ج��ن��اِح ش��ارع��اِت
وف��رَّا ك��رٍّا ال��ِف��ج��اَج وت��س��دُّ تَ��ن��زَّى ح��ي��َن ال��لُّ��ج��اَج وك��أن
أخ��رى ل��ت��م��زي��ِق غ��اب��ٌة زح��َف��ت ع��دوٌّ ل��ب��ع��ٍض ب��ع��ُض��ه أج��ٌم
وُظ��ف��را ُع��واءً ه��ن��ا ه��ا ورَم��ت ون��ابً��ا زئ��ي��ًرا ه��ن��ا ه��ا ق��ذََف��ت
ِق��ْدرا ل��َك ي��وُم��ه��ا ح��طَّ ف��ال ِر ك��ال��ِق��د ال��ق��ي��ام��ِة إل��ى ت��غ��ل��ي أن��ت

باشا. عيل ومحمد األيوبي الدين صالح يريد 31

تحمل. بما مثقلة موقرة: مواقري، 32
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الِحمى ُشباَن حيِّ ِقف
أوروبا.) يف العلم يطلبون الذين املرصيني الطالب يف (نظمها

ب��ق��اِف��ي��ة ال��رح��ي��ِل ق��ب��َل ال��ِح��م��ى ُش��ب��اَن ح��يِّ ِق��ف
ال��ب��اق��ي��ة ال��ص��ال��ح��اِت ف��ي أم��ث��اَل��ه��ا ع��وَّدتُ��ه��م
خ��اف��ي��ة ع��ل��ي��ه��م ل��ي��س��ت إش��ارٍة ذاِت ك��لِّ م��ن
غ��ال��ي��ة يُ��زوَُّد م��م��ا ن��ص��ي��ح��ٌة ش��ب��اُب ي��ا ُق��ل
خ��اوي��ة ال��ك��ن��ان��ِة ف��ي رَس ال��م��دا أن راع��ك��م ه��ل
خ��ال��ي��ة ُش��ْه��ٍد ك��لِّ م��ن خ��ل��يَّ��ٍة ف��ك��لُّ ُه��ِج��َرت
ح��ال��ي��ة وك��ان��ت م��ن��ك��م ه��االتُ��ه��ا وت��ع��طَّ��ل��ْت
ن��اه��ي��ة ع��ل��ي��ه��ا ِم��رٌة آ وْه��ي ال��س��ي��اس��ُة غ��َدِت
ال��ق��اص��ي��ة ال��ب��الِد إل��ى ـ��َز ال��ع��زي��ـ ال��وط��َن ف��ه��ج��رتُ��م
ن��اح��ي��ة وال��ح��ض��ارُة ه��و ع��اَل��ٍم ف��ي غ��ًدا أن��ت��م
ث��م��ان��ي��ة ف��ي��ه وق��ض��ي��ُت َش��ب��ي��بَ��ت��ي ف��ي��ه واَري��ُت
ال��ج��اف��ي��ة ال��طِّ��ب��اِع وال ـ��ِظ ال��غ��ل��ي��ـ ال��ق��ل��ِب ذا ك��ن��ُت م��ا
ال��ع��ال��ي��ة ال��ح��ي��اِة ِس��رَّ ت��ت��ع��لَّ��م��وا ب��ه ِس��ي��روا
ال��ب��ان��ي��ة ال��ج��ه��وَد ِك��روا وادَّ ال��بُ��ن��ي��اَن ��ل��وا وت��أمَّ
ص��اف��ي��ة ال��َم��ن��اه��َل َوِرُدوا َج��ِن��يَّ��ًة ال��ث��م��اَر ذوق��وا
ف��ان��ي��ة ال��ق��ص��ي��رَة ع��تَ��ه س��ا ف��إنَّ ال��ش��ب��اَب واق��ُض��وا
ال��غ��ان��ي��ة ح��دي��ِث ف��ي ـ��ك��م ع��ل��ي��ـ َح��َرٌج ال وال��ل��ِه
ال��س��اج��ي��ة ال��ع��ي��وِن َل��ْح��ِظ م��ن ��ح��ِر ال��سِّ اش��ت��ه��اءِ ف��ي أو
راق��ي��ة ال��ل��ط��ي��ف��ِة ـ��ْف��ِس ب��ال��نَّ��ـ ف��ْه��ي ال��م��س��ارِح ف��ي أو

ِتيًها الهَرماِن ِعطَفيهما ثنَى
١٩٣٠م: سنة ديسمرب يف للجيزة زيارته إبَّان يف فؤاد امللك يُحيِّي وقال

ال��ت��م��اُم ال��ب��دُر س��م��اءه��ا وح��لَّ ال��َغ��م��اُم اج��ت��اَز ال��ج��ي��زِة ب��أرِض
ال��ِج��س��اُم ال��ِم��ن��ُن ل��ه ك��وال��ِده غ��ي��ٌث إس��م��اع��ي��َل ري��اَض وزاَر
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س��الُم األدن��ى ال��ث��ال��ُث وق��ال ِت��ي��ًه��ا ال��ه��َرم��اِن ِع��ط��َف��ي��ه��م��ا ث��نَ��ى
األن��ام ي��ع��رف��ه ال��ش��م��ِس ك��ُق��رِص خ��وف��و ت��اُج ه��ذا َم��نْ��ُف ��ي َه��لُ��مِّ
ه��ام إس��م��اع��ي��َل خ��ل��ف��اءِ وم��ن ه��اٌم ِف��رع��وَن ب��ن��ي م��ن ن��َم��ت��ه
ِوس��ام ول��ه ج��الل��ٌة ع��ل��ي��ه ع��ب��ق��ريٍّ��ا س��م��اِئ��ِك ف��ي ت��ألَّ��َق
ال��ن��ظ��ام ج��واه��ِره ع��ل��ى وش��بَّ ُح��الُه ف��ي ال��ح��ض��ارُة ت��رع��رَع��ِت
يُ��رام ال ِع��زٍّا وأخ��راه��نَّ ال��ل��ي��ال��ي أُول��ى ف��ي ال��ف��نُّ ون��ال
األوام ب��ه بُ��لَّ ال��ن��ي��ِل ك��ظ��لِّ ِظ��لٌّ ال��ف��س��ط��اط ج��ي��زِة ف��ي م��ش��ى
ال��رَّغ��اُم ال��ذه��َب ت��ح��تَ��ه ون��اف��َس ِم��س��ًك��ا ع��اد تُ��ْربً��ا م��سَّ م��ا إذا
ِدع��ام أو ل��ل��ح��ض��ارِة ِج��داٌر ف��ي��ه��ا ق��ام أرًض��ا ح��لَّ ه��و وإن
��ق��ام ال��سَّ ب��ه يُ��ذاُد وُم��س��ت��ش��ف��ى تُ��ب��ن��ى ال��ج��ه��ِل ل��ح��رِب ف��م��درس��ٌة
ك��رام أن��ج��اٌد اإلس��ع��اِف إل��ى ف��يَ��م��ض��ي ب��ه��ا يُ��س��ت��غ��اُث وداٌر
��رام ال��ضِّ ان��ف��ج��َر إذا َم��ي��ازي��ٌب وِح��ي��نً��ا ِح��ي��نً��ا ِج��راح��ٍة أُس��اُة
ل��ج��ام ول��ه��ا ن��ج��ي��ب��ٍة وك��لُّ ف��ي��ه��ا ال��ن��ي��ُل يُ��راُض وأح��واٌض
اإلم��ام ه��و ال��ص��ف��وِف م��ن وأن��ت ص��ف��وًف��ا أق��بَ��ْل��ن��ا ال��ف��اروِق أب��ا
ال��ح��رام ال��ب��ي��ُت ��ه��ا وح��قِّ وِم��ص��ُر اتَّ��ج��ه��ن��ا ب��ك ال��ح��راِم ال��ب��ي��ِت إل��ى
اب��ت��س��ام ال��ه��ول أب��ي ش��ف��تَ��ي ع��ال ح��ت��ى ف��ه��شَّ ال��ص��ع��ي��ِد ع��ل��ى ط��ل��ع��َت
وال��زِّح��ام ��ُت ال��ت��ل��فُّ ب��ه وط��اَف ف��ي��ه اآلم��اُل س��ارِت ِرك��اٌب
ال��رِّج��ام ب��ه��ا ال��ب��ي��وِت م��ن أج��لُّ ُك��ف��وٍر م��ن ط��ري��ق��ك ف��ي ف��م��اذا
ال��نِّ��ي��ام وال��يَ��ْق��ظ��ى األي��ق��اُظ ُه��ُم ق��اٍع ب��ك��لِّ ال��راق��ِدي��ن ك��أن
ال��ِع��ظ��ام اإلَزُم تُ��ف��َرُج ف��ِع��ن��َدك ف��ان��ُظ��ْر ال��ن��اَس ال��زم��اُن أزَم ل��ق��د
ع��ام ال��نَّ��ع��م��اءِ م��ن ويَ��خ��ل��ُف��ه ب��ؤٍس ع��اُم يُ��ف��اِرُق غ��ٍد وب��ع��َد
َدوام ِل��ح��اَل��ي��ه م��ا زم��اٌن ح��اٍل ب��ع��َد ح��اًال ب��م��ص��َر يَ��دوُر
ت��م��ام ل��ه ي��َدي��ك ع��ل��ى أل��ي��س ��ْم يُ��ت��مَّ ل��م َج��دِّك ِب��ن��اءُ وِم��ص��ُر
ال��ك��الم ب��ض��اع��تُ��ه ب��ل��ًدا وال ب��ش��م��ٍس ق��ع��َدت ��ًة أُمَّ ف��َل��ْس��ن��ا
ال��ُه��م��ام ال��َم��ِل��ُك ِب��ن��اءه��ا ي��ش��دُّ ح��ي��ٍن ك��لِّ ف��ي ��ٌة ِه��مَّ ول��ك��ْن
ال��زِّم��ام ه��و ال��ط��ري��ِق ع��ل��ى وأن��ت ف��نَ��م��ض��ي ال��ُق��ص��وى ال��غ��اي��َة نَ��روُم
وال��م��رام ال��م��س��اف��ُة وتُ��ل��ِج��ئُ��ن��ا أخ��رى ون��م��دُّ خ��ط��وًة ون��ق��ص��ُر
م��ق��ام ص��ب��ٍر ع��ل��ى ويَ��غ��ل��بُ��ن��ا م��ق��اٍم ف��ي ل��ل��ش��دائ��ِد ون��ص��ب��ُر
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واتِّ��س��ام ب��َع��ص��ِرك َزْه��ٌو ل��ه��ا ب��أخ��رى ال��م��اض��ي ح��ض��ارَة ف��ق��وِّ
ال��رُّخ��ام ه��ي��اك��ِل��ه��ا ف��ي ويَ��ن��ط��ُق ف��ي��ه��ا ال��بَ��ْرديِّ ص��ح��ائ��ُف ت��رفُّ
ت��ن��ام ال ع��ي��ٌن ال��رح��م��ِن م��ن ع��نَّ��ا ت��رع��اه وواديً��ا رَع��ت��ك
ِق��واُم ال��ع��ال��ي ل��ت��اِج��ه��ا ف��ِم��ص��ُر ِق��واًم��ا ل��ه��ا م��ص��َر ت��اُج ي��ُك ف��إن
ال��ت��ئ��ام وال��ج��س��ِم ال��رأِس ف��بَ��ي��َن بَ��ن��وه��ا ْ ول��يَ��ه��ن��أ م��ص��ُر ْ ِل��تَ��ه��ن��أ

فتحية األمرية
فتحية: السابقة األمرية يهنِّئ برقية يف وقال

وح��ي��اُة ��ٍة أُمَّ وب��ه��ج��ُة تَ��ب��ق��ى وِص��ح��ٌة ت��دوُم دن��ي��ا ف��ت��ح��يَّ��ٌة
بَ��ن��اُت ال��ط��يِّ��ب��اِت وك��لُّ أُن��ث��ى ع��ل��ي��ائ��ه��ا ف��ي ال��ش��م��َس إن َم��والَي

تهنئة
١٩٣٠م: سنة الباشوية برتبة عليه اإلنعام بمناسبة إبراهيم باشا عيل الدكتور يهنئ وقال

األدْب أخ��اه ه��زَّت ال��ع��ل��ِم ع��ل��ى ال��ك��ري��ِم ال��َع��َل��ويِّ ال��م��ِل��ِك ي��ُد
ال��َع��َرْب ل��س��اُن إال ه��و وم��ا ش��ك��ِره��ا ف��ي ال��ك��ن��ان��ِة ل��س��اُن
األرْب بَ��ن��وه��ا ون��ال ون��ال��ت « «َع��ِل��يُّ ي��ا ح��اج��تَ��ه��ا ِم��ص��ُر ق��َض��ت
ال��رُّتَ��ب ب��ال��ع��ب��ق��ريِّ وه��نَّ��أُت ال��ع��ب��ق��ريَّ ب��ال��رُّتَ��ِب وه��نَّ��أُت
ال��لَّ��َق��ب ونِ��ْع��َم ال��ِج��راِح ب��آِس��ي ال��ب��الُد ��بَ��ت��َك ل��قَّ ل��ق��د ع��ل��يُّ
ال��َع��َط��ب أداُة س��الٍح وك��لُّ ال��ح��ي��اِة أدواِت م��ن ِس��الُح��ك
ال��َع��ص��ب ُج��ف��وِن ف��ي ��ب��ا ال��صَّ ل��ط��ي��ُف ول��ك��نِّ��ُه «ِب��نْ��ٌج» ول��ف��ُظ��َك
ال��نُّ��َدب َم��واِح��ي ال��ِج��راِح أواِس��ي ال��م��س��ي��ِح بَ��ن��اِن ِم��ث��ُل أن��ام��ُل
تَ��َه��ب وك��فٌّ تُ��داوي ف��ك��فٌّ ال��ح��ي��اِة ب��ؤَس ��اَك ك��فَّ تُ��ع��اِل��ُج
ال��ذه��ب يَ��ِق��رُّ ال وف��وَق��ه��م��ا راح��تَ��ي��َك ف��ي ُم ال��دَّ وي��س��ت��م��س��ُك
َه��َرب إال وج��َه��ك ي��َر ف��ل��م أُت��ي��َح م��وٌت ل��ل��م��وِت ك��أن��ك
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العتيد الغرب قاهر يا

١٩٣٠م: سنة ديسمرب يف نصري، السيد األثقال حمل يف العاملي البطل تكريم حفل يف وقال

اإلك��ل��ي��ال أوط��ان��ك م��ن وت��ل��قَّ ع��ال��يً��ا َج��ب��ي��نَ��ك ارف��ْع نُ��ص��ي��ُر ش��رًف��ا
إس��م��اع��ي��ال اب��ِن ع��ط��ِف م��ن وُم��ِن��ح��َت إك��راِم��ه��ا م��ن أُع��ط��ي��َت م��ا يَ��ه��ِن��ي��َك
ب��دي��ال ال��رِّه��اِن ق��َص��ِب م��ن ي��ب��ِغ ل��م ف��تً��ى ف��ُك��ن ال��س��اب��ق��ي��ن ي��وُم ال��ي��وَم
وُح��ج��وال ال��َم��دى إل��ى تَ��س��ي��ُل ُغ��َرًرا ف��اق��ت��ِح��ْم ال��س��واب��ِق م��ع ج��ري��َت وإذا
ال��ِم��ن��دي��ال أع��راِف��ك ع��ل��ى وي��َروا ط��ال��ٍع َل أوَّ ال��ج��م��ُع ي��راَك ح��ت��ى
وج��ل��ي��ال ع��ال��يً��ا ال��ُم��غ��اِم��ُر ي��ب��غ��ي ع��ن��ده ��َط تَ��وسُّ ال زم��اٌن ه��ذا
س��ب��ي��ال ل��ل��نُّ��ب��وِغ ��ُط ال��ت��وسُّ ل��ي��س ب��َم��ع��زٍل ابْ��َق أِو ف��ي��ه س��اب��ًق��ا ُك��ن
ج��م��ي��ال ��ف��اِه ال��شِّ ع��ل��ى ِم��ص��َر ب��ث��ن��اءِ م��ألتَ��ُه ال��ع��ت��ي��ِد ال��غ��رِب ق��اه��َر ي��ا
ال��ِف��ي��ال ال��َف��ض��اءِ ف��ي ت��رف��ُع ال��ب��أِس ف��ي ل��ش��دٍة ت��ك��اُد ي��ًدا ف��ي��ه ق��لَّ��ب��َت
ذل��ي��ال ِل��س��اع��َدي��َك ال��ح��دي��َد ج��ع��ل وب��أَس��ُه ال��ح��دي��َد خ��ل��َق ال��ذي إن
ص��ل��ي��ال ف��َص��لَّ أرًض��ا وط��رح��تَ��ه أج��الُدُه ف��ت��خ��اذل��ْت زح��زح��تَ��ه
ال��ت��ن��زي��ال ُ وت��ق��رأ ع��ل��ي��ه ت��ت��ل��و ت��َزل ول��م ال��ح��دي��ُد ل��ك ي��ل��ي��ُن ال ِل��َم
ِل��يَ��م��ي��ال ُرك��نَ��ه��ا ِب��ُرك��ِن��ك ف��اص��ِدْم ب��الُؤه��ا وراَن اش��ت��دَّت األزم��ُة
ِل��تَ��زوال أرك��اِن��ه��ا ف��ي ف��تَ��م��شَّ أرك��انُ��ه��ا رَس��ت وق��د أن��ت «ش��م��ش��وُن»
ث��ق��ي��ال ع��ل��ي��ك إن��س��انً��ا أَح��َم��ل��َت ص��ادٌق بَ��رٌّ وأن��ت نُ��ص��ي��ُر ل��ي ُق��ل
غ��ل��ي��ال ��ل��وِع ال��ضُّ ف��ي ي��وًم��ا أَح��َم��ل��َت َم��رًَّة ح��ي��اِت��ك ف��ي َدي��نً��ا أَح��َم��ل��َت
َخ��ل��ي��ال ك��ان ب��األم��ِس ك��اش��ٍح أو غ��ادٍر ق��ري��ٍب م��ن ُظ��ل��ًم��ا أَح��َم��ل��َت
ج��م��ي��ال إل��ي��ك ُم��س��ٍد م��ن وال��ل��ي��ِل ُم��ك��رًَّرا ب��ال��ن��ه��اِر َم��نٍّ��ا أَح��َم��ل��َت
ق��ل��ي��ال األم��وِر ج��اِه م��ن ن��ال أو اغ��ت��ن��ى إذا ال��ل��ئ��ي��ِم ُط��غ��ي��اَن أَح��َم��ل��َت
وال��ت��ب��ج��ي��ال ال��ح��م��َد س��اِم��ِع��ي��ه م��ن ال��ت��ق��ى إذا ال��غ��ب��يَّ ال��ن��ادي ف��ي أَح��َم��ل��َت
ض��ئ��ي��ال ف��ع��اد ب��ه��ا ال��ح��دي��ُد ُوِزَن أث��ق��الُ��ه��ا وه��ذه ال��ح��ي��اُة ت��ل��ك
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زيدون ابن

األستاذ بعناية مرص يف مرة ألول مطبوًعا ظهر حني زيدون، ابن بديوان ترحيبًا (أنشأها
كيالني.) كامل األديب

ال��تَّ��غ��يُّ��ب��ا أط��ل��َت ق��د َم��ْرح��ب��ا زي��دوَن ابْ��َن ي��ا
��ب��ا ُم��ح��جَّ س��رٍّا ظ��لَّ ال��ذي دي��وانَ��ك إن
ال��تَّ��غ��رُّب��ا ويُ��ق��اس��ي ُدرُُّه ال��يُ��تْ��َم ي��ش��ت��ك��ي
َم��ْط��ل��ب��ا ل��ألِل��بَّ��اءِ ب��ل��دٍة ك��لِّ ف��ي ص��ار
ُم��ه��ذَّب��ا ع��رب��يٍّ��ا ب��ه «ك��ام��ٌل» ج��اءن��ا
أع��ج��ب��ا ال��ش��رَح وت��رى ُم��ع��ِج��بً��ا ال��ن��صَّ تَ��ِج��ُد
َم��ذه��ب��ا ال��ن��اِس أج��م��ُل ك��لِّ��ِه ال��ق��وِل ف��ي أن��َت
ُم��ركَّ��ب��ا ف��ن��وٍن م��ن َه��ي��ك��ًال أن��ت ب��أب��ي
ُم��ط��ِرب��ا ك��ن��َت أم ك��ن��َت ًرا ُم��ص��وِّ أم ش��اع��ًرا
ُم��غ��ِرب��ا ف��ي��ه ُم��ب��ِدًع��ا ك��لَّ��ُه ال��ل��ح��َن تُ��رِس��ُل
ُم��ش��بِّ��ب��ا ب��ال��غ��وان��ي ه��ات��ًف��ا ال��ن��اِس أح��س��َن
ال��ُم��ق��رَّب��ا ال��ن��دي��َم ـ��َن ال��ُم��ت��وَّج��ي��ـ ون��زي��َل
تَ��ع��تُّ��ب��ا أو ِم��دح��ًة ب��ِش��ع��ره َس��ق��اه��م ك��م
ال��َم��ن��اق��ب��ا وأذاَع ج��زى م��ا ال��م��دِح وم��ن
أب��ى ِل��ُم��ع��ان��اِت��ه ه��اَج��ُه ال��َه��ْج��ُو وإِذا
ال��ت��أدُّب��ا تُ��م��اش��ي ال �ًة �ل� رذي� ورآه
ط��يِّ��ب��ا ال��ُخ��ْل��ِق ف��اِض��َل ش��اع��ًرا ال��ن��اُس رأى م��ا
َع��ق��رب��ا ��ع��ِر ال��شِّ َزن��ب��ِق ف��ي ل��ل��ن��اش��ق��ي��ن دسَّ
نَ��ب��ا ِم��ن ال��ُخ��ل��ِد ع��ن ه��ل َج��ول��ًة ال��ُخ��ل��ِد ف��ي ُج��ْل��َت
ُرب��ا وم��ن ع��ي��وٍن م��ن وراءه م��ا ل��ن��ا ِص��ف
��ب��ا ال��صِّ م��ن وظ��الٍل ون��ض��رٍة ون��ع��ي��ٍم
ُم��ط��ِن��ب��ا ش��ئ��َت وإذا ُم��وِج��ًزا ال��ح��وَر وِص��ِف
َم��ل��َع��ب��ا أم��ِس ك��ن��ت��ُم ِم��ث��َل��م��ا األرَض ت��رى ُق��م
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م��أَرب��ا ال��م��وِت ل��بَ��ن��ي ي��َزل ل��م ال��ع��ي��َش وت��رى
ُم��ع��ذَّب��ا ه��ذا ع��ن��د ب��ال��ذي ذاك وت��رى
ال��ع��ج��ائ��ب��ا33 ي��ص��ن��ع��وَن ُع��ص��ب��ٌة َم��رواَن إن
وَم��غ��رب��ا ب��األي��ادي َم��ش��رًق��ا األرَض ط��وَّف��وا
ك��وك��ب��ا ال��م��ج��ِد ذروِة ف��ي أط��ل��َع��ت��َك ه��ال��ٌة
َم��ن��ِص��ب��ا ال��ف��ت��ُح وك��ف��ى ت��ن��ت��م��ي ل��ل��ف��ت��ِح أن��ت
أب��ا وال ا َج��دٍّ ل��ك ب��غ��ي��ره أرض��ى ل��س��ُت

الرُّبا هز الذي الغِرد البُلبل

«محمود األستاذ للشاعر تكريًما الجديد األدب رابطة أقامتها التي الحفلة يف (أُنشَدت
بالشاعر وقتئٍذ املرصية الحكومة عناية إىل سببًا القصيدة هذه وكانت الوفا»، أبو

املبتورة!) ساقه بدل صناعية ِرجل لعمل أوروبا إىل وتسفريه — الوفا أبي —

وِرف��اق��ا ُع��ص��ب��ًة أف��ض��ُل وال��خ��ي��ُر ش��ْم��لُ��ه��م أُلِّ��ف ب��ال��خ��ي��ِر وع��ص��اب��ٍة
واألخ��الق��ا اآلداَب واس��ت��ن��ه��ض��وا ��ه��م ه��مَّ وال��ب��ن��اي��َة ال��ت��ع��اوَن ج��ع��ل��وا
واإلم��الق��ا ال��ب��ؤَس ويُ��ق��اِت��ل��ون ب��ِب��رِّه��م ال��ِج��راَح يُ��داُوون ول��ق��د
ِرواق��ا ال��ق��دي��ِم ل��ألدِب ي��ب��نُ��ون وت��ارًة ال��ج��دي��ِد ب��األدِب يَ��س��ُم��وَن
واإلش��ف��اق��ا ال��ع��ط��َف يُ��ث��ي��ُر زم��ٌن ح��ن��انَ��ه��م وه��اَج اه��ت��م��اَم��ه��ُم ب��ع��َث
ِوث��اق��ا ال��ش��ب��اب ُخ��ط��ا ودوَن ق��ي��ًدا نُ��ب��وِغ��ِه دوَن ف��ك��ان ال��ُق��ع��وُد ع��َرَض
األوراق��ا وح��رَّك ال��غ��ص��وَن وش��ج��ى ال��رُّب��ا ه��زَّ ال��ذي ال��غ��ِرُد ال��بُ��ل��ب��ُل
��اق��ا ال��ُع��شَّ ن��س��ي��ِب��ه ب��َع��ذِب ف��َس��ق��ى وك��أِس��ِه ال��ق��ري��ِض ع��ل��ى ال��بَ��ه��اءَ خ��َل��َف
اآلف��اق��ا وي��ن��ش��ُر ال��ب��الَد يَ��ط��وي وخ��ي��الُ��ُه ال��ُخ��ط��ا ُم��م��ت��ِن��ُع ال��ق��ي��ِد ف��ي
ال��س��اق��ا اس��ت��ردَّ إذا ف��ك��ي��ف س��اٍق ب��ال ج��رى ال��ب��ي��اِن غ��اي��اِت س��بَّ��اُق
َم��ذاق��ا ي��ق��وُل ِل��م��ا يُ��س��ي��ُغ ل��و أو ب��ي��انَ��ُه ��ن��اُع ال��صَّ ال��طِّ��بُّ يَ��ط��ع��ُم ل��و
��اق��ا خ��فَّ ُم��ح��لِّ��ًق��ا ال��َج��ن��اَح إال ل��ه يَ��ص��ن��ْع ف��ل��م ب��ق��ي��م��ِت��ه غ��ال��ى

استعرب وبما الروم، بالد من فتحوا بما العروبة، عىل مروان بني أيادي وإىل «الرومي» أصله إىل يشري 33
أهلها. من
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ُمطران34 خليل

لتكريم ١٩١٣م سنة يونيو ١٨ يف املرصية الجامعة بدار أُقيَمت حفلة يف لتُنَشد (نظمها
وكانت بوسام، عليه الثاني حلمي عباس الخديو إنعام ملناسبة مطران؛ خليل الشاعر

الخديو.) شقيق توفيق عيل محمد األمري برياسة الحفلة

َس��ن��اُم وأن��ت راب��ي��ٌة واألرُض ُل أوَّ ال��َم��ش��ارِق ف��ي م��ج��ُدَك لُ��ب��ن��اُن
األح��الُم ه��َض��ب��اِت��ك ِم��ن وأش��مُّ ظ��لُّ��ه��م ن��س��ي��ِم��َك ِم��ن أل��ط��ُف وبَ��ن��وك
ك��راُم ال��ك��ري��م وأب��ن��اءُ ُع��ْربً��ا َج��ح��اج��ًح��ا ل��ل��ع��ال��م��ي��ن أْخ��رج��تَ��ه��م
واإلس��الم ع��ل��ي��ه ال��م��س��ي��ُح ط��ل��ع زاه��ٍر أُْف��ٍق وب��ي��َن ال��ري��اِض ب��ي��َن
ِوس��اُم ل��ل��َم��ش��رَق��ي��ن وب��ي��انُ��ه ب��ِوس��اِم��ِه يُ��ح��ت��ف��ى أدي��بُ��ك ه��ذا
اإلل��ه��ام ِس��م��ُط��ه��ا ال��ق��الئ��ُد ول��ه ص��دره ف��ي ِق��الدٍة ق��ْدُر ويُ��َج��لُّ
وِذم��ام ُم��ؤِم��ٍن وخ��ش��ي��ٌة ك��رٌم وِم��ل��ُؤُه ال��ج��الُل ح��واَل��ي��ه ص��دٌر
واإلن��ع��ام ال��ل��ِه ف��ض��ُل ه ح��الَّ وط��ال��م��ا ال��خ��دي��ِو إح��س��اُن ه ج��الَّ
واإلك��رام ال��ت��ش��ري��ُف ِل��ِخ��الِل��ك أم ِل��نُ��ه��اك أم ُم��ط��راُن ي��ا ِل��ُع��الك
«األه��رام» ل��ه الض��ط��رب��ْت ل��والك َض��ي��غ��ٌم يَ��ِق��ْف��ه��ا ل��م ل��ل��م��واق��ِف أم
وَم��ق��ام َم��ح��ِف��ٌل ال��ض��م��ائ��ر ف��ي ل��ك ي��َزل ول��م ف��ي��ك ال��ق��وِل م��ق��اُم ه��ذا
اإلع��ظ��ام ��ه ي��ح��فُّ إل��ي��ك وس��ع��ى م��ح��م��ٌد األم��ي��ُر ب��ق��ي��م��ِت��ك غ��ال��ى
األق��الم ب��ك واع��ت��زَّت ف��ي��ه ب��ك ل��واءَُه ال��ب��ي��اُن ه��زَّ َم��ج��م��ٍع ف��ي
ك��الم ل��ل��م��ل��وِك ي��ذه��ُب َه��ي��ه��اَت ُم��خ��لَّ��ًدا ال��ث��ن��اءَ ت��ال ال��م��ل��وِك اب��ُن
األي��ام ب��ن��وره تُ��ض��يءُ نَ��س��ٌب وب��ي��نَ��ه��ا ل��بَ��ع��ل��ب��كَّ ال��ب��ش��ي��ُر ف��َم��ِن
ِق��ي��ام ال��خ��ل��ي��ل وآث��اُر ي��وًم��ا آث��اره��ا م��ن ال��ف��خ��ُم ال��َم��ك��ي��ُن يَ��بْ��ل��ى

الثانية. الطبعة يف هذه ِزيَدت 34
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غانْدي
طريقه يف ١٩٣١م بمرصسنة مروره حني املشهور، الهندي الزعيم لغاندي تحية (أنشأها

بلندن.) املستديرة املائدة مؤتمر إىل

ال��ِه��ن��ِد ب��ط��َل وح��يُّ��وا ال��غ��اَر ارف��ُع��وا ِم��ص��َر بَ��ِن��ي
ال��ف��رد ال��َع��ل��ِم ح��ق��وَق واق��ض��وا واج��بً��ا وأدُّوا
ال��نَّ��ْك��د ال��م��وق��ِف وَع��ْرِك ال��ُم��ق��اس��اِة ف��ي أخ��وك��م
وال��ُج��ه��د ال��َم��ط��ل��ِب وف��ي ال��ك��ب��رى ال��تَّ��ض��ح��ي��ِة وف��ي
ال��َم��ه��د م��ن ال��نَّ��ف��ِي وف��ي ال��دم��ِع وف��ي ال��ُج��رِح وف��ي
ال��وف��د م��رح��ل��ِة وف��ي ل��ل��ح��قِّ ال��رح��ل��ِة وف��ي
بُ��ع��د وم��ن ال��ُف��ْل��ِك ع��ل��ى ُق��رٍب م��ن ح��يُّ��وه ِق��ف��وا
ب��ال��َورد ال��ب��ح��َر وغ��طُّ��وا ب��اآلِس ال��بَ��رَّ وغ��طُّ��وا
ال��م��ج��د م��ن ت��م��ث��اٌل َن»35 «راْج��بُ��وت��ا إف��ري��ِز ع��ل��ى
ال��ع��ه��د ذل��ك م��ن أو َس» «ُك��ونْ��ف��ش��يُ��و ِم��ث��ُل ن��ب��يٌّ
ال��َم��ه��دي ال��ُم��ن��ت��َظ��ِر م��ن وال��ف��ع��ِل ال��ق��وِل ق��ري��ُب
ال��زُّه��د وف��ي ال��ح��قِّ ع��ن ال��ذَّوِد ف��ي ال��رُّْس��ِل ش��ب��ي��ُه
وب��ال��ق��ص��د وب��ال��ص��ب��ر ب��ال��ح��قِّ ع��لَّ��م ل��ق��د
ال��ل��ح��د م��ن ف��ل��بَّ��اه األق��ص��ى ال��َم��ش��رَق ون��ادى
ال��ِح��ق��د م��ن ف��داواه��ا ال��َم��ْرض��ى األنُ��ف��َس وج��اء
وال��ُودِّ ل��ألُل��ف��ِة َم واإلس��ال ال��ه��ن��دوَس دع��ا
ِغ��م��د ف��ي ��ي��َف��ي��ن ال��سَّ َح��َوى ال��روِح ُق��وى م��ن ب��ِس��ح��ٍر
األُْس��ِد رائ��َض يُ��ق��وِّي ال��ن��ف��ِس م��ن وس��ل��ط��اٍن
��ع��د ال��سَّ م��ن وت��ي��س��ي��ٍر ال��ل��ِه م��ن وت��وف��ي��ٍق
ل��ل��ُخ��ل��د ال��م��خ��ل��وِق ِس��وى يُ��ع��ط��اُه ل��ي��س وح��ظٍّ
ال��ُج��ن��د وال ��وِل ال��صَّ وال ب��ال��َح��وِل يُ��ؤَخ��ذ وال

لندن. إىل الهند من غاندي أقلَّت التي الباخرة 35
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وال��ك��دِّ ب��ال��ك��دِح وال وال��م��اِل ب��ال��ن��س��ِل وال
ل��ل��ع��ب��د ال��ل��ُه ت��ع��ال��ى ال��َم��ول��ى ِه��بَ��ُة ول��ك��ن
ع��ن��دي م��ن ال��زه��ُر وه��ذا َغ��انْ��دي ي��ا ال��ن��ي��ل س��الُم
وال��بَ��ْردي وال��ك��رن��ِك ِم األه��را م��ن وإج��الٌل
ال��ُم��ْرِد أش��ب��اِل��ه وم��ن ال��وادي َم��ش��ي��خ��ِة وم��ن
ال��بُ��ْرِد غ��اِزَل س��الٌم ��اِة ال��شَّ ح��اِل��َب س��الٌم
��ه��د ال��شُّ ع��ل��ى يُ��ق��ِب��ل ول��م ال��ِم��ل��ِح ع��ن َص��دَّ وم��ن
��ن��د ال��سِّ إل��ى ال��ه��ن��ِد م��ن س��اَق��ي��ِه ي��رك��ُب وم��ن
ال��لِّ��ب��د وف��ي ُع��ري��انً��ا ـ��َت ص��لَّ��ي��ـ ك��ل��م��ا س��الٌم
ال��ق��ي��د س��ل��س��ل��ِة وف��ي ال��س��ج��ِن زاوي��ِة وف��ي
َغ��انْ��دي ي��ا ِح��ذَرَك ُخ��ذ ءِ»36 ال��خ��ض��را «ال��م��ائ��دِة م��ن
«ال��ل��وْرِد» ورِق ف��ي وم��ا ��ي��ِر» «ال��سِّ وَرَق والِح��ْظ
وال��نَّ��رد ��ط��َرن��ِج ب��ال��شِّ ـ��ُب يَ��ل��َع��ـ م��ن أب��َرَع وُك��ن
ل��ل��نِّ��دِّ ال��نِّ��دِّ ِل��ق��اءَ ال��ع��ب��ق��ريِّ��ي��َن والِق
ال��ه��ن��د م��ن ال��ح��اوي أت��ى أف��اع��يَ��ك��م ه��ات��وا وُق��ل
ب��ال��ح��م��د ت��غ��ت��رَّ ول��م ال��ذَّاَم ت��ح��ِف��ِل ل��م وُع��د
ال��ن��ق��د ��ُة ِه��مَّ إل��ي��ه تَ��ْرق��ى ال ال��ن��ج��ُم ف��ه��ذا
ح��دِّ إل��ى ح��دٍّ م��ن ـ��ِة ��ـ ل��ألُمَّ ال��ه��ن��َد وُردَّ

أبُولُّو تحية
— ١٩٣٢م سنة يف — شهر كل مرة يُصدرها كان الحي، الشعر لخدمة فنية مجلة أبولو:

يُحيِّيها: فقال شادي، أبو زكي أحمد الدكتور

ظ��لُّ ال��ش��ع��ِر ُع��ك��اِظ م��ن ف��إن��ك أبُ��ولُّ��و ي��ا ب��ك َم��رح��بً��ا أبُ��ولُّ��و
وَح��لُّ��وا رَح��ل��وا ج��نَ��ب��اِت��ه��ا ع��ل��ى ُس��وٌق ل��ل��بُ��ل��غ��اءِ وأن��ِت ُع��ك��اُظ

الهند. دستور يف للبحث إليه مسافًرا كان الذي املؤتمر إىل يشري 36
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يُ��َق��لُّ ب��ه ال��ُم��ت��أدِّب��ي��ن ص��دى ص��اٍف اإلن��ش��اِد م��ن ويَ��ن��ب��وٌع
ق��لُّ��وا ��ع��راءُ ال��شُّ إذا س��واِب��َق��ه��ا ال��ق��واف��ي إل��ى ي��س��وُق وِم��ض��م��اٌر
يُ��ِق��لُّ أو يُ��ك��ِث��ُر ح��ي��ن ويُ��ح��ِس��ُن رص��ي��نً��ا ق��ائ��لُ��ه��م ��ع��َر ال��شِّ ي��ق��ول
اس��ت��ق��لُّ��وا وال ��ع��وُب ال��شُّ س��اد َل��َم��ا أرٍض ب��ك��لِّ ال��ُم��ح��ِس��ن��وَن ول��وال
نُ��ِدلُّ ب��ه��ا ال��ق��دي��ِم ع��ل��ى نَ��روُح ب��ُم��ع��لَّ��ق��اٍت ت��أت��ي��نَ��ن��ا ع��س��ى
وتُ��س��ت��َغ��لُّ ي��َدي��ِك ع��ل��ى تُ��ذاُع وض��اع��ت خ��ِف��يَ��ت َم��واه��بً��ا ل��ع��لَّ
أَج��لُّ أو ال��ُم��ف��تَّ��ِح ال��َورِد ُرب��ا ال��ح��واش��ي ال��م��دبَّ��ج��ُة ص��ح��ائ��ُف��ِك
يُ��َم��لُّ ال ال��ق��رائ��ِح وري��ح��اُن م��ن��ه��ا يُ��َم��لُّ ال��رِّي��اِض ري��اح��ي��ُن
َم��َح��لُّ ف��ي��ه��ا ذخ��ي��رٍة ل��ك��لِّ ف��ي��ه��ا ��ع��ر ال��شِّ ع��ب��ق��ريُّ ��ُد يُ��م��هِّ
تُ��س��ت��َح��لُّ ف��ي��ه��ا األع��راُض وال ف��ي��ه��ا ب��ال��م��ن��ق��وِص ال��ح��قُّ ول��ي��س
وِغ��لُّ َح��س��ٌد يَ��راِع��ه وراءَ ب��اٍغ ِل��نَ��ق��ِد ب��ال��م��ج��اِل ول��ي��س��ت

أغنية
القيان.) إحدى لتغنِّيها ١٩١٣م سنة صيف يف بلبنان (نظمها

ن��ادي ال��دُّج��ى ف��ي ف��ُق��وم��ي ل��ي��ل��ى ن��ادي��ُت ال��وادي ُق��ْم��ريَّ��َة ي��ا ِب��ِك م��ا ِم��ث��ُل ِب��ي
إن��ش��ادي األيْ��ِك وراءِ م��ن َردِّدي أو ��ل��ًة ُم��ف��صَّ أس��ج��اًع��ا ��ج��َو ال��شَّ وأرِس��ل��ي
واِد م��ن ف��ال��دم��ع��اِن ال��ص��ب��اب��َة وال َش��َج��ٍن م��ن ف��ال��ج��رح��اِن ال��وْج��َد ت��ك��تُ��ِم��ي ال
ال��ص��ادي ال��ُغ��لَّ��ِة ذو ��دى ال��صَّ ب��لَّ وك��ي��ف ظ��م��أٍ ع��ل��ى ت��الَق��ي��ن��ا ه��ل تَ��ذكَّ��ري
ن��ادي إل��ى إال س��ام��ٍر م��ن ِس��رِت م��ا اله��ي��ٌة ال��رَّي��ح��اِن م��ج��ل��ِس ف��ي وأن��ِت
ال��ه��ادي َف��ْرِق��ِك ف��ي ف��َم��َش��ت أَض��لَّ��ه��ا ح��ائ��رًة ��ع��ِر ال��شَّ ف��ي ُق��ب��ل��ًة ت��ذكَّ��ري
ال��غ��ادي ال��نَّ��دى ظ��لِّ ف��ي ال��ورِد م��ن أبْ��َه��ى َع��ِط��ٍر ن��اع��ٍم خ��دٍّ ف��وَق وُق��ب��ل��ًة
ال��وادي ف��ي ك��ُع��ص��ف��وَري��ن ال��غ��دي��ِر ع��ل��ى وَم��ج��ل��َس��ن��ا ال��وادي م��ن��ظ��َر ت��ذكَّ��ري
غ��اِد رائ��ٌح ق��دَم��ي��ن��ا ف��ي وال��م��اءُ وج��ًوى ��ًة ِرقَّ ع��ل��ي��ن��ا ي��ح��ن��و وال��ُغ��ص��ُن
ش��ادي أو ال��دَّوِح ف��ي ش��ادي��ٍة ل��ح��ِن م��ن وُه��ن��ا ُه��ن��ا ه��ا ن��غ��م��اٍت ت��ذكَّ��ري
ِم��ي��ع��ادي س��اب��ق��ُت وه��ل ش��وًق��ا ِط��رُت ه��ل ب��ه ال��زم��ان ج��اَد َم��وع��ًدا ت��ذكَّ��ري
وأع��ي��ادي أف��راح��ي أُح��ِص ل��م ورح��ُت أم��ٍل وم��ن ُس��ؤٍل م��ن ِن��ل��ُت م��ا ف��ِن��ل��ُت
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دجلة وراء ِرشاًعا يا

بمناسبة الوهاب عبد محمد املوسيقار األول فيصل له املغفور العراق ملك يَدي بني (غنَّاها
١٩٣١م.) سنة يف البالد لتلك زيارته

ال��َع��وادي ت��ج��نَّ��بَ��ت��َك دم��وع��ي ف��ي يَ��ج��ري ِدج��ل��َة وراءَ ِش��راًع��ا ي��ا
ال��ه��ادي ك��ال��ش��ع��اِع ال��ي��مِّ ف��ي واْج��ِر ُروي��ًدا ك��ال��م��س��ي��ِح ال��م��اءِ ع��ل��ى ِس��ْر
وادي بَ��ش��اش��َة ك��ِف��ردوِس��ه أو ِط��ي��بً��ا ال��ُخ��ل��ِد ك��َرف��رِف ق��اًع��ا وأِْت
��واد ال��سَّ وراءَ ال��م��ه��ا ع��ي��وِن م��ن ل��ق��ل��ب��ي أم��انً��ا وُخ��ذ ��ْل ت��م��هَّ ِق��ْف
ن��اِد أو ال��دُّج��ى ي��م��ألُ س��ام��ٌر أِم��نْ��ه��م وال��نَّ��دام��ى وال��نُّ��واِس��يُّ
واألج��داد اآلب��اءِ ُغ��ب��اِر ف��ي ت��ع��دو ال��ِم��ه��ارُة ف��وق��ه خ��َط��َرت
األم��ج��اد األُب��وَِّة ك��ِب��ن��اءِ وتَ��ب��ن��ي ال��ح��ي��اَة تُ��ن��ش��ئُ ��ٌة أُمَّ
ج��واد أري��ح��يٍّ َف��رِق ع��ل��ى ـ��ِك وال��ُم��ل��ـ ال��ق��راب��ِة م��ن ت��اٍج ت��ح��َت
وال��ب��الد ب��َف��ي��ص��ٍل أع��ِظ��ْم ـ��ح��اءِ وال��ب��ط��ـ وال��ُف��راتَ��ي��ن ال��ش��طِّ م��ِل��ُك

السعيد37 الرجل

فاضل.) حيدر األمري لسمو L’ homme heureux عنوانها: فرنسية أبيات ترجمة (وهي

ب��األم��ِس ال��واج��َب ق��َض��ى وال��ه��م��ِس ال��ج��ه��ِر ع��ف��ي��ُف
بَ��ْخ��ِس وال ب��نُ��ق��ص��اٍن ح��قٍّ ِل��ذي يَ��ع��رْض ول��م
َم��ن��س��ي أل��ُس��ِن��ه��م وف��ي م��ج��ه��وٌل ال��ن��اس وع��ن��َد
ال��ج��ن��س بَ��ن��ي آلالِم ال��ق��ل��ِب ��ُة ِرقَّ وف��ي��ه
ال��بُ��ؤس ألخ��ي ويَ��رث��ي نُ��ْع��م��ى ذا يَ��غ��ب��ُط ف��ال
ُك��رس��ي زاِده ح��واَل��ي وال��ع��اف��ي ول��ل��م��ح��روِم
وال��دَّسِّ ال��ك��ي��د ب��ب��ع��ِض َه��مَّ وال نَ��مَّ وم��ا

١٩٢٥م. سنة الكشكول مجلة يف نَُرشت 37
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وال��َه��ج��س ال��ه��مِّ ق��ل��ي��َل م��س��روًرا ال��ل��ي��َل ي��ن��اُم
يُ��م��س��ي ك��م��ا َس��ري��رتِ��ه ع��ل��ى ُغ��ب��اَر ال ويُ��ص��ب��ُح
اإلن��س م��ن األرِض ع��ل��ى يَ��م��ش��ي م��ن أس��ع��َد ف��ي��ا
وال��رِّج��س ال��رِّي��ب��ِة م��ن ال��ل��ُه ��ره ط��هَّ وم��ن
ال��ُق��ْدس��ي ُق��ْربَ��َك ل��ي وَه��ْب ت��ش��ري��ًف��ا َق��ْدرَي أِن��ْل
نَ��ْف��س��ي أح��الِم��ه��ا ف��ي ـ��َج تُ��دِم��ـ أن ن��ف��ُس��َك ع��س��ى
واألُن��س ال��ِغ��ب��ط��ِة م��ن تَ��ل��ق��ى م��ا ب��ع��َض ف��أْل��َق��ى

األثَر

أَُخ��ْر وُش��ئ��وٍن ب��ع��ث��ٍة إل��ى ال��زَُّم��ْر ط��ري��َق ال��ح��ي��اَة وج��دُت
��َف��ر ال��سَّ يُ��زِم��ع��وَن َع��ب��ثً��ا وال ال��ن��ازل��وَن يَ��ن��زُل ب��اط��ًال وم��ا
ال��ُم��ن��ت��َظ��ر اآلَخ��ر ت��ج��ح��ِد وال ف��ي��ه أن��َت ع��اَل��ًم��ا تَ��ح��ت��ق��ْر ف��ال
يُ��دََّخ��ر ص��ال��ٍح ع��م��ٍل وم��ن ِس��ي��رة م��ن زاَدي��ن ل��َك وُخ��ذ
ال��ن��ظ��ر ك��ري��َم ��م��اع ال��سَّ ش��ري��َف ال��ُخ��ط��ا ع��ف��ي��َف ال��ط��ري��ِق ف��ي وُك��ن
ُم��ح��ت��َق��ر وال ع��ب��ٍد غ��ي��َر تَ��ِع��ْش ف��وَق��ُه ع��م��ٍل م��ن ت��ْخ��ُل وال
األثَ��ر وه��ذا َم��رَّ ي��ق��ول��ون ب��ع��ده أتَ��وا إن رج��ًال وُك��ن

تار السِّ

واإلق��راِر ال��خ��وِف ب��ي��َن وأت��ي��ُت أذن��بَ��ت ن��ف��ًس��ا ي��ديَّ ب��ي��ن ق��دَّم��ُت
ب��ِس��ت��اِر ل��ي ف��ُم��نَّ ع��ِي��ي��ُت ح��ت��ى ذن��وبَ��ه��ا ِس��واك ع��ن أس��تُ��ُر وج��َع��ل��ُت
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اخلصوصيات

عيل أبو

شوقي: عيل بابنه بُرشِّ عندما وقال

«ال��ت��َرلَّ��ِل��ي» ال��زم��اِن ف��ي ع��ل��ي أب��ا ش��وق��ي ص��اَر
ب��أوَِّل ف��ي��ه��ا ل��ي��س ج��ن��اي��ًة وَج��ن��اه��ا

األخري الزمن

أيًضا: ذلك يف وقال

ال��ُم��س��ت��ش��ي��ِر ح��ظُّ ال��خ��ي��َر ف��إن ق��بْ��ًال أب��اَك اس��ت��ش��رَت ل��و ع��ل��يُّ
س��روِر ف��ي ل��ق��اِئ��َك م��ن ن��ُك وإن َغ��ن��اءٍ ف��ي أنَّ��ا َل��َع��ِل��م��َت إذن
األخ��ي��ِر ال��زم��ِن ف��ي ج��ئ��َت ول��ك��ن ال��ُم��ف��دَّى ب��َم��ق��دِم��َك ِض��ْق��ن��ا وم��ا

عهده صاحُب

أيًضا: وقال

بَ��ع��دي ال��ن��س��ُل ل��ي وت��مَّ ع��ه��دي ص��اِح��َب ُرِزق��ُت
ب��َس��ع��دي وي��غ��ب��ط��ون��ي ع��ل��ي��ِه ي��ح��س��دون��ي ه��م
َم��ج��ِد ع��ن��َد س��نَ��ل��ت��ق��ي ون��ج��ل��ي أران��ي وال
وْح��دي ال��نَّ��س��ُل أن��ا أن��ي ب��ي��ت��ي يَ��ع��َل��ُم وس��وف



الشوقيات

َق��ْص��دي اح��ت��ق��اُرَك ف��م��ا ت��لُ��ْم��ن��ي ال ع��ل��ي ف��ي��ا
ع��ن��دي أن��ت َم��ن وأن��ت ك��ُروح��ي م��نِّ��ي وأن��ت
ب��َوْع��ِد أب��اَك ك��ذِّْب َق��ول��ي أس��اءََك ف��إن

ليلة يا

ذلك: يف فقال واحدة، ساعة يف والده ووفاة أمينة بنته والدة وكانت

م��رَِّت م��ا ب��ال��ن��اس ألن��ه��ا ل��ي��ل��ت��ي ��ي��تُ��ه��ا س��مَّ ل��ي��ل��ًة ي��ا
وال��ِع��ب��رِة ال��ب��ثِّ س��ب��ي��ِل ع��ل��ى ِذك��ِره��ا ف��ي وال��م��وُت أذُك��ُره��ا
ال��ِع��ي��ش��ِة ُم��ن��ت��ه��ى م��ا ي��وُم��ه م��ا أم��ُس��ه م��ا ال��غ��اف��ُل ِل��يَ��ع��َل��َم
وال��يَ��ْق��ظ��ِة ال��نَّ��وِم ب��ي��ن وك��ن��ُت ُج��نْ��ِح��ه��ا ف��ي ال��م��ق��دوُر ن��بَّ��َه��ن��ي
َزوج��ت��ي ع��ل��ى ُم��س��ت��ع��ٍص وال��وض��ُع وال��ِدي إل��ى َع��ْج��الٌن ال��م��وُت
ال��نَّ��ش��أِة ِل أوَّ ف��ي وه��ذه ِم��ث��ِل��ِه ع��ل��ى يُ��ب��ك��ى ف��تً��ى ه��ذا
وال��ُغ��رب��ِة ال��م��وِت ره��ُن وذاَك ح��اِل��ه��ا ع��ل��ى ِم��ص��َر ف��ي وت��ل��ك
ب��ل��دِة إل��ى أْس��ري ب��ل��دٍة م��ن ح��ائ��ٌر ب��ي��نَ��ه��م��ا م��ا وال��ق��ل��ُب
ابْ��نَ��ت��ي ال��َع��ن��اءِ ب��ع��َد وأق��ب��ل��ْت أب��ي ف��َولَّ��ى ��ب��ُح ال��صُّ بَ��دا ح��ت��ى
ال��م��يِّ��ِت م��ن ال��ح��يِّ ُم��خ��ِرَج ي��ا ل��ه��ا ِح��ْرن��ا أح��ك��اُم��َك ف��ق��ل��ُت

أَمينة

العمر: هذا يف يصفها حوًال بنته اكتملت حني وقال

ال��َم��َل��ِك ِم��ث��ُل ِل أوَّ ال��ـ ع��اِم��ه��ا ف��ي أَِم��ي��ن��ت��ي
ول��ل��ت��ب��رُِّك ك��لٍّ م��ن ل��ل��ُح��بِّ ص��ال��ح��ٌة
��ِح��ك وال��ضَّ ال��بُ��ك��ى ع��ن��د ل��ه��ا ال��ق��ل��ُب خ��َف��َق ك��م
وال��ت��ح��رُّك ـ��ك��وِن ��ـ ال��سُّ ف��ي ال��َع��ي��ُن رَع��ت��ه��ا وك��م
ك��ال��ُم��م��ِس��ك يَ��س��ِب��ُق��ه��ا ف��خ��اط��ري م��َش��ت ف��إن
َش��َرك ف��ي بَ��ص��ري م��ن ك��أن��ه��ا أْل��َح��ُظ��ه��ا
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ال��َف��َل��ِك ُع��ي��وَن وي��ا ل��ي ��ع��ِد ال��سَّ َج��ب��ي��َن ف��ي��ا
ال��َح��َل��ك ذاِت أي��اِم ال��ـ ف��ي ال��ع��ي��ِش ب��ي��اَض وي��ا
أه��ِل��ِك َح��ْرَب تَ��ن��ف��كُّ ال وْه��ي ال��ل��ي��ال��ي إن
ال��َم��ِل��ِك ب��ن��َت ل��ك��ن��ِت ِط��ف��ل��ًة أن��ص��َف��ت��ِك ل��و

الهية ِطفلٌة

الثانية: بسنتها يهنِّئها وقال

ال��ث��ان��ي��ة ��ن��ِة ب��ال��سَّ أُه��نِّ��ي��ِك ال��غ��ال��ي��ة ِب��ن��ت��َي ي��ا أَم��ي��ن��ُة
وال��ع��اف��ي��ة ال��ع��ق��َل تُ��رَزق��ي وأن ال��س��ن��ي��َن ل��ي تَ��س��َل��م��ي أن وأس��أُل
ال��ع��ال��ي��ة األن��ُف��َس ت��ِل��دي وأن ال��رج��اِل ألبَ��رِّ تُ��ق��َس��م��ي وأن
ال��غ��ال��ي��ة ال��لُّ��َع��َب ون��اَش��دتُ��ك ب��ال��وال��َدي��ِن س��أل��تُ��ِك ول��ك��ْن
ال��م��اض��ي��ة ��ن��ِة ال��سَّ ف��ي ك��ان وم��ا ح��ادٍث م��ن م��رَّ م��ا أت��دِري��َن
اآلن��ي��ة م��ن ك��َس��رِت ق��د وك��م ح��ري��ٍر م��ن ُح��ل��ٍل ف��ي بُ��ْل��ِت وك��م
غ��اف��ي��ة غ��ض��ٍب ع��ل��ى وأن��ِت ال��ج��ف��وُن ِرض��اِك ف��ي س��ِه��َرت وك��م
ب��ال��خ��ال��ي��ة ُج��ي��وبُ��ِك ول��ي��س��ت ال��ج��ي��وُب أب��ي��ِك م��ن َخ��ل��ْت ق��د وك��م
ن��اح��ي��ة ف��ي وَح��ل��واِك وأن��ِت ع��ي��ش��ه م��ن ال��ُم��رَّ ش��ك��ا ق��د وك��م
ش��اف��ي��ة ل��ه ف��ك��ن��ِت وق��م��ِت ف��أس��َق��م��ِت��ِه م��ِرض��ِت ق��د وك��م
ب��اك��ي��ة ِج��ئ��ِت��ه إذا وي��ب��ك��ي ت��ض��ح��ك��ي��َن ِج��ئ��ِت��ه إن وي��ض��ح��ُك
ن��اس��ي��ة ألح��داِث��ه��ا وأن��ِت ال��ح��ادث��اُت م��رَِّت َع��َج��ٍب وم��ن
اله��ي��ة ِط��ف��ل��ٍة م��ن ح��س��دتُ��ِك ُوْل��َده��ا ُم��ه��ج��ٌة ح��س��َدت ف��ل��و

األنانية

صغري.) أسود لها كلب ويف فيها الحكاية هذه (ونظم

يُ��ِح��بُّ��ه��ا ك��م��ا ا ج��دٍّ تُ��ِح��بُّ��ه وك��ل��بُ��ه��ا أَم��ي��ن��ٌة ح��بَّ��ذا ي��ا
ال��ش��ه��َري��ِن يُ��ن��اِه��ُز وك��ل��بُ��ه��ا ال��َح��وَل��ي��ِن إل��ى ت��ح��ب��و أَم��ي��ن��ت��ي
ك��ال��دَّي��اج��ي أس��َوُد وع��ب��ُده��ا ال��ع��اِج ِم��ث��ُل ب��ي��ض��اءُ ل��ك��نَّ��ه��ا

803



الشوقيات

تُ��ك��ِرُم��ْه ال يُ��ك��ِرُم��ه��ا وِم��ث��َل��م��ا وت��ل��زُم��ْه ن��ه��اَره��ا ي��ل��َزُم��ه��ا
ب��ال��ِخ��ن��اِق ال��ص��غ��ي��َر ت��أخ��ذَ أن اإلش��ف��اِق ش��دِة م��ن ف��ع��ن��َده��ا
ي��رت��اُح أو يَ��ن��َع��ُم وق��لَّ��م��ا ِص��ي��اُح ل��ه س��اع��ٍة ك��لِّ ف��ي
ب��ال��َم��ن��ف��ع��ة اس��ت��أث��َرت ك��ي��ف تُ��ن��ِب��ي��ك َم��َع��ْه ل��ه��ا ح��ادث��ٌة وه��ذه
ك��ال��بَ��رَّة ب��ه وْه��ي تَ��ح��ِم��لُ��ه َم��رَّة ذاَت إل��يَّ ب��ه ج��اءت
ش��أِن��ه��ا م��ن تُ��رى ي��ا ي��ك��وُن م��اذا واب��ِن��ه��ا ب��ال��َع��روِس أه��ًال ف��ق��ل��ُت
ِل��س��اُن ل��ن��ا ك��م��ا ل��ه وم��ا َج��ْوع��اُن أب��ي ي��ا «غ��الم��ي» ق��ال��ت
ث��م��ْن ذاَت آن��ي��ًة ويُ��ح��ِض��روا ول��ب��ْن ب��خ��ب��ٍز ي��أتُ��وا ف��ُم��ْره��ُم
ق��ري��ِب م��ن أن��ظ��ُر وج��ئ��تُ��ه��ا ب��ال��م��ط��ل��وِب ك��ال��ع��ادِة ف��ُق��م��ُت
ال��ك��الب��ا نُ��ط��ِع��ُم تَ��ران��ا ك��م��ا ال��لُّ��ب��اب��ا ال��ل��ب��ِن ف��ي ف��ع��َج��نَ��ت
أك��َل��ْه ال��ِك��راِم ب��ن��ُت ف��اس��ت��ط��ع��َم��ت ق��ب��َل��ْه تَ��ذوَق أن أرادت ث��م
ُم��ف��ت��رى بُ��ك��اءً ت��ب��ك��ي وان��دف��َع��ت ل��ل��َورا ��غ��ي��ِر ب��ال��صَّ أل��َق��ت ُه��ن��اَك
ُط��ِب��خ م��ا وْح��ِدي ل��َي ب��اب��ا م��ع��ن��اه «ُك��خ» وْه��و ��ا» «َدحَّ أن��ا ب��اب��ا ت��ق��ول
األن��ان��يَ��ة ع��ل��ى ال��طِّ��ف��ُل ُف��ِط��َر ق��د اآلن��ي��ة َخ��ْط��َب يَ��ج��ه��ُل ل��َم��ن ف��ُق��ل

لُعبة

بيعها: فيه يكثر الذي امليالدية السنة رأس إىل وأشار اللعب، من أمينة ينفع فيما وقال

األك��بَ��ُر ال��ف��َرُح وُرؤي��تُ��ه��ا تَ��س��ت��ب��ش��ُر ب��ُح��ل��واَن ِص��غ��اٌر
تَ��ش��ع��ُر ال ح��ي��ُث م��ن وتُ��ح��ِي��ي��ه ال��َم��س��ي��ِح ِب��ع��ي��ِد ال��ل��واءَ تَ��ُه��زُّ
يَ��ف��خ��ر ب��ُح��لَّ��ِت��ه وه��ذا ي��زده��ي ب��لُ��ع��ب��ِت��ه ف��ه��ذا
يَ��خ��ِط��ر ��ب��ا ال��صَّ ك��ري��ِح وه��ذا ي��ن��ث��ن��ي ال��رُّب��ا ك��ُغ��ْص��ِن وه��ذا
تُ��زِه��ر ب��اق��ًة ح��ِس��ب��تَ��ه��ُم بُ��ق��ع��ٍة ف��ي ال��ك��لُّ اج��ت��م��َع إذا
يُ��ن��ثَ��ر ل��ؤل��ًؤا ح��ِس��ب��تَ��ه��ُم واح��ًدا واح��ًدا اف��ت��َرق��وا أو
األك��ث��ر ُه��ُم ال��م��س��ل��م��وَن أو ال��م��س��ل��م��وَن م��ن��ه��م َع��َج��ٍب وم��ن
وال��َم��ع��ش��ر اآلُل اتَّ��ف��َق ك��م��ا ات��ف��اٍق ف��ي ك��لُّ��ه��م ف��الس��ف��ٌة
دي��َس��م��ِب��ر ل��ل��ك��لِّ وَش��ع��ب��اُن ال��ج��م��ي��ِع ع��ن��َد ش��ع��ب��اُن ِدَس��م��ِب��ُر
تَ��ص��ِف��ر بَ��الب��لُ��ه ك��َروٍض ش��ج��يٍّ ص��وٍت غ��يْ��َر لُ��غ��ٌة وال
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األس��م��ُر األب��ي��َض يُ��ن��ِك��ُر وال ال��غ��ن��يُّ ب��ال��ف��ق��ي��ِر يَ��زدري وال
يُ��ؤثَ��ر ع��ن��ه��ُم م��ا ال��ع��ق��ُل أم ��غ��اُر ال��صِّ أض��لَّ ِش��ع��ري ل��ي��َت ف��ي��ا
أخ��بَ��ر ب��ه ال��ك��ب��اَر ل��ع��لَّ ل��ل��ك��ب��اِر أُق��دِّم��ه س��ؤاٌل
أط��َه��ر أو ال��م��الئ��ِك ك��ب��ع��ِض ��ن��تَ��ي��ِن ال��سَّ ج��اَزِت ِط��ف��ل��ٌة ول��ي
ال��َج��وه��ر ح��بَّ��ذا ي��ا وِس��نَّ��ي��ِن ال��س��م��اءِ ل��وِن ِم��ث��ِل ف��ي ب��َع��ي��نَ��ي��ِن
تَ��ك��س��ر م��ا ِض��م��َن ِل��تَ��ك��س��َره��ا لُ��ع��ب��ًة ت��س��ألُ��ن��ي أتَ��ت��ن��َي
أُن��ِك��ر وال ��الَم ال��سَّ تُ��ِح��بُّ ال��م��الُك أيُّ��ه��ذا ل��ه��ا ف��ق��ل��ُت
ال��َق��ي��ص��ر ب��م��ن��ش��وِره وب��اءَ ال��م��س��ي��ُح خ��اَب ق��ب��َل��َك ول��ك��نَّ
تُ��ف��َط��ر ك��م��ا ��ب��اَع ال��سِّ ف��إن ال��ع��ال��م��ي��َن م��ن ِس��ل��ًم��ا ت��ْرُج ف��ال
تَ��ظ��ف��ر ب��ه ال��ذِّئ��اَب ف��إن ال��ذِّئ��اِب ب��ي��َن ال��ظُّ��ْف��َر يَ��ع��َدِم وم��ن
يَ��ح��ذَر أو ال��ك��لُّ ��لُ��َك يُ��ؤمِّ ال��ِك��ب��اِر ح��ي��اَة ت��ح��ي��ا ِش��ئ��َت ف��إن
تُ��س��َع��ر إذا ع��ل��ي��َك س��الٌم ن��اُره��ا «بُ��ن��ُدق��ًة» ه��اَك ف��ُخ��ذ
تَ��ك��بَ��ر ُك��لَّ��م��ا وت��خ��لُ��ُف��ه��ا ��ب��ا ال��صِّ ف��ي ت��ألُ��ف��ه��ا ل��ع��لَّ��َك
وال��َم��ف��خ��ر ال��س��ع��ادُة وف��ي��ه��ا ح��اَزه��ا ل��َم��ن ال��ح��ي��اُة ف��ف��ي��ه��ا
يُ��ؤثِ��ر أو ��ل��َم ال��سِّ آثَ��َر ل��َم��ن ال��ِب��ن��اءِ ال��َوط��ي��ُد ال��س��الُم وف��ي��ه��ا
َم��وَزر1 تُ��م��ِس��ُك��ه��ا ولُ��وب��ي��ُل َم��وَزًرا ُم��م��ِس��ك��ٌة ف��لُ��وب��ي��ُل
تُ��خ��ِب��ر ق��د ال��َع��ي��ُن ول��ك��نَّ��ه��ا ُوْس��ِع��ه��ا ف��ي ال��نُّ��ط��ُق وم��ا أج��اب��ت
ت��أُم��ر واِل��ِدي ي��ا أِب��ال��ش��رِّ ل��ي ك��الُم��ك ع��ج��ي��ٌب ت��ق��وُل
أج��َدر ب��ه��ا ال��س��الِم وُح��بُّ ال��ح��روِب ُح��بَّ ل��ب��ن��ِت��َك تَ��ِزي��ُن
ت��أُم��ر وال تَ��ب��ت��غ��ي��ه وال األذى تُ��ِح��بُّ ال ام��رٌؤ وأن��ت
يُ��ع��ذَر َض��لَّ��ٍة أخ��ي وُربَّ ال��س��ب��ي��َل ض��ل��ل��ُت ألم��ٍر ف��ق��ل��ُت
تُ��ن��َش��ر ص��ف��ح��ٍة ف��ي وب��ال��ُك��تْ��ِب واح��ٍد ف��ي ب��ال��رُّْس��ِل ِج��يءَ ف��ل��و
��روا أخَّ وم��ا وب��اآلِخ��ري��َن ق��دَّم��وا وم��ا وب��األوَّل��ي��ن
ِم��ن��ب��ر ل��ه ن��صٌّ ال��ع��رِش ع��ل��ى خ��اط��بً��ا ب��ي��ن��ه��م م��ا ِل��يَ��ن��ه��َض
ي��أُج��ر م��ا ع��ن��ه وي��أُج��ُرك��م ال��س��الَم يُ��ِح��بُّ «ال��س��الُم» ي��ق��وُل
يُ��ب��ِص��روا ف��ل��م ال��ِع��ب��اُد وُك��فَّ ي��س��م��ع��وا ف��ل��م ال��ِع��ب��اُد َل��ُص��مَّ

الحرب قبل شهرة له كان الطلقات، رسيع البنادق من نوع وموزر: أمينة. به تدلل اسم لوبيل: 1

الحارضة.
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امُلهود2 َزيُن
الصباح: يف ُقبلًة قبَّلها وقد وقال

ال��طَّ��ه��وْر ال��م��َل��ِك وص��ورَة ِل ال��بَ��تُ��و س��يِّ��دِة ِش��بْ��َه ي��ا
ال��ذك��وْر ف��ي ي��وس��َف ج��م��اَل ِث اإلن��ا ف��ي ج��م��الُ��ِك ��ى ن��سَّ
ال��ُخ��دور َزي��ُن غ��ٍد وف��ي ـ��ِت أن��ـ ال��ي��وَم ال��ُم��ه��وِد َزي��ُن
ال��بُ��دور نَ��ه��ِج ع��ل��ى س��ارت س��َرت إن األِه��لَّ��َة إن
��ف��ور ل��ل��سُّ ت��ه��يَّ��أ إذا ِح ��ب��ا ك��ال��صَّ ج��ب��ي��ٌن ب��أب��ي
��ع��ور ال��شُّ م��ن ال��ُخ��ي��وُط ت��ل��ك ال��دُّج��ى م��ن ع��ل��ي��ه ب��ِق��يَ��ت
ال��نُّ��ح��ور َم��رج��اَن زيَّ��نَّ ل��ؤل��ٍؤ م��ن وك��رائ��ٌم
وال��ثُّ��غ��ور ال��َم��راش��ِف ف��ي ِئ��َم يَ��ت��ا ُم��ؤتِ��ي��ه��ا س��ب��ح��اَن
ال��زه��ور َط��لِّ أو ال��نَّ��ح��ِل ِب لُ��ع��ا م��ن وتُ��س��َق��ى تَ��س��ق��ي
ُح��ور أن��ف��اُس نَ��ض��ي��ِده��ا َل ح��و ال��طِّ��ي��ِب ن��ْف��َح وك��أن
ُج��ور َورِد م��ن ب��دي��ع��ٌة ِد ال��خ��دو ف��وَق وغ��ري��ب��ٌة
ال��بُ��ك��ور وق��ِت ف��ي ح��م��راءُ َرواِح��ه��ا ع��ن��د ص��ف��راءُ
ال��س��رور دْم��َع وس��ق��ي��تُ��ه��ا وش��َم��م��تُ��ه��ا ق��بَّ��ل��تُ��ه��ا

خطوة أول
عمره: من الثانية السنة يف عيل ولده دخول يذُكر وقال

َك��بْ��وة ُل أوَّ ه��ذه َخ��ْط��وة ُل أوَّ ه��ذه
ُغ��نْ��وة3 يَ��ع��ِق��ُل ل��و ع��ن��ه ِل��ع��ل��يٍّ ط��ري��ق��ي ف��ي
وُح��ل��وة آنً��ا ُم��رًَّة ف��ي��ه ال��ِع��ي��ش��َة ي��أخ��ذُ
ال��ُف��ت��وَّة ِس��نِّ ع��ل��ى ـ��َت أوَف��ي��ـ أن��َت إن ع��ل��ي ي��ا

الثانية. الطبعة يف ِزيَدت 2

طريقي. سلوك عن ِغنًى يف هو يقول: الِغنى. الغنوة: 3
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ب��ُق��وَّة ال��ع��ي��َش وُخ��ِذ وزاِح��ْم ال��ن��اَس داِف��ِع
َح��ذَْوْه ت��ح��ذُو أن ـ��اَك إيَّ��ـ أب��ي ك��ان ت��ُق��ل ال
ق��ه��وة ف��ن��ج��اِن ِس��وى ِس ال��ن��ا م��ن أغ��نَ��ْم ل��م أن��ا
ف��روة األم��الِك م��ن ِح ال��َم��د ع��ن أُْج��َز ل��م أن��ا
ُح��ظ��وة ال��ُق��رَّاءِ م��ن ـ��ِب ال��ُك��تْ��ـ ع��ن أُْج��َز ل��م أن��ا
وال��ُم��روَّة وع��ف��اف��ي ح��ي��ائ��ي ال��ك��لُّ ض��يَّ��َع

ِفراقه يوم
يخرج: أال به وتشبَّثا طفاله بكى وقد وقال

ِف��راِق��ِه ي��وُم ك��ي��ف ِش��ع��رَي ل��ي��َت ي��ا َزْورٍة ف��ي ُخ��روِج��ه ألج��ِل ب��َك��ي��ا
إش��ف��اِق��ِه م��ن ال��روُح إل��ي��ه ُردَّت بُ��ك��اه��م��ا يَ��وَم��ذاك يَ��س��م��ُع ك��ان ل��و

مظلوم
يهنئه باريس، من باشا مظلوم أحمد املرحوم العطوفة صاحب وظهريه عزيزه إىل وكتب

األول: املجيدي بالنيشان

ونُ��ج��وُم��ه��ا ش��م��ُس��ه��ا ِل��َص��دِرك ف��س��َع��ت س��م��اءَُه ال��زم��اُن أم��َر ل��و أق��س��م��ُت
م��ظ��ل��وُم��ه��ا أن��ه ال��م��ع��ال��ي ش��َك��ت ��ُه ح��قَّ ال��م��ع��ال��ي ف��ي ق��ْدَرك ِل��يُ��ن��ي��َل

ارتقيت أنك نا رسَّ
برتبة يهنِّئه باشا شكري محمود السعادة صاحب إىل التاريخ بهذا باريس من (وبعث

املتمايز.)

ف��ائ��ْز ال��خ��دي��ِويِّ ب��ال��رِّض��ا أن��ه ع��ِل��ْم��ن��ا ب��ِم��ص��َر ل��ن��ا ع��زي��ًزا ي��ا
ح��ائ��ْز أن��َت م��ا ن��ح��وُز ف��ك��أنَّ��ا وتَ��ْرق��ى ارت��ق��ي��َت أن��ك س��رَّن��ا
ال��ُم��ت��م��اِي��ْز ال��ُع��ال ف��ي م��ح��م��وٌد أن��ت أرََّخ��ت��ه��ا ال��ُع��ال أل��ُس��ُن رتُ��ب��ًة
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أمًال بلَّغتَني

معه: صنعه معروٍف عيل باشا مظلوم أحمد املرحوم العطوفة صاحب يشكر وقال

«ن��ع��ُم» ل��ه��ا ت��ك��ِذب ول��م «ال» ت��تَّ��خ��ذْ ل��م ال��ِه��م��ُم ش��أِوه��ا ف��ي دون��ه��ا ��ٍة ه��مَّ ِذي
وال��ك��َرُم م��ظ��ل��وُم ي��ا وف��اُؤك ل��وال ب��اِل��َغ��ُه ك��ن��ُت م��ا أم��ًال ب��لَّ��غ��تَ��ن��ي
وال��َك��ِل��ُم ��نِّ ال��سِّ ِض��ح��ُك غ��ي��ِرك وودُّ ل��خ��اِط��ِب��ِه وال��نُّ��ع��م��ى ال��ِع��زُّ ِوداُدك
وال��نِّ��ع��ُم م��ن��ك األي��ادي إل��يَّ م��َش��ت م��ع��ذرٌة ع��ن��ك ب��ي ق��َع��َدت أُك��لَّ��م��ا
ال��ق��ل��ُم إج��الِل��ك ع��ن يَ��ص��ب��ُر ف��ك��ي��ف ح��اِم��َل��ُه األوط��اِن ق��ل��ِم ف��ي تُ��ِج��لُّ

أُصبَت يوَم املجُد أُصيَب

أثر عىل بالسالمة يهنِّئه صربي، باشا إسماعيل املرحوم سعادة امِلفضال صديقه إىل وكتب
القطار: يف حادثة

ك��ال��ح��ادث��اِت وال ب��ح��ادث��ٍة ُم��خ��بِّ��راِت ع��ن��ك ��ْح��ُف ال��صُّ أتَ��ت��ن��ي
ال��ه��يِّ��ن��اِت ال��ُخ��ط��وِب م��ن ول��ي��س ُح��َس��ي��ٍن أب��ا ال��ِق��ط��اِر ف��ي ب��َخ��ط��ِب��َك
َش��ك��اِة م��ن ال��ف��ض��ي��ل��ُة ت��ْخ��ُل ول��م ف��ي��ه أُص��ب��َت ي��وَم ال��م��ج��ُد أُص��ي��َب
ال��َم��ك��ُرم��اِت ِع��ث��اُر وأزع��َج��ه��م ال��م��ع��ال��ي ك��بَ��ِت أن ال��ن��اَس وس��اءَ
��ف��اِت ُم��ت��ل��هِّ َربَّ��ه��ا ت��راءت ��ا ل��مَّ اآلداَب ب��ن��اٍس ول��س��ُت
ح��ي��اِة ع��ل��ى ل��َدي��ك وأح��َرَص��ه��ا ُف��ؤاًدا أج��َزَع��ه��ا ��ع��ُر ال��شِّ وك��ان
ل��ل��ُم��ع��ِج��زاِت َف��ت��رًة ف��ك��ان��ت ِق��ص��اًرا أي��اًم��ا ال��ق��وَل ه��َج��رَت
ول��ل��دَّواِة ل��ل��يَ��راِع َل��ُس��وٌد ف��ي��ه��ا أم��س��ك��َت ل��ي��ال��يً��ا وإن
ُم��ؤلِ��م��اِت ُرض��وٍض ف��ي ف��َق��ل��ب��ي أم��س��ت ك��ي��ف ُرض��وِض��ك ع��ن ل��ي ف��ُق��ل
ال��ط��يِّ��ب��اِت ك��لَّ ع��ن��ك يُ��ب��لِّ��ُغ رس��وًال أو َخ��طٍّ��ا م��ن��ك ل��ي وَه��ْب
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بالوداد سألتُك

الحقانية: لنظارة وكيًال بتعيينه يهنِّئه سعادته إىل وكتب

وال��ُع��ه��وِد ��وال��ِف ال��سَّ وب��ال��ذَِّم��ِم ُح��َس��ي��ٍن أب��ا ب��ال��ِوداِد س��أل��تُ��ك
أك��ي��ِد ل��ي ُف��ؤاِدَك ف��ي وآَخ��َر ف��ؤادي ف��ي ل��ك ك��ام��ٍن وُح��بٍّ
و«ال��ول��ي��ِد» «أح��م��َد» ب��ي��َن س��يُ��ن��َش��ُر ال��ل��ي��ال��ي َم��ط��ويَّ أن أَح��قٌّ
وال��ُوروِد ل��ل��ت��أنُّ��ِس س��تَ��دنُ��و ل��َدي��ه��ا ك��نَّ��ا َم��ن��اه��ًال وأن
ُس��ع��وِد ف��ي ُس��ع��وٍد ف��ي ُس��ع��وٌد نَ��ص��ي��ب��ي ف��ي ُرق��يِّ��ِك ف��ي ُق��دوُم��َك
ال��وف��وِد م��أم��وَل ال��ب��دَر وك��ن��َت ن��أٍي ِغ��بَّ ُرب��وِع��َك ع��ل��ى وَف��دُت
��ع��وِد ل��ل��صُّ األِه��لَّ��ُة ُخ��ِل��َق ل��ق��د ف��أع��ل��ى َم��ن��زل��ًة رف��ع��وَك ل��ئ��ن
ل��ل��م��زي��ِد اح��ت��م��اٌل ف��ي��ه��ا وال ان��ت��ه��اءٌ ِل��ِرف��ع��ِت��َك م��ا وأُق��ِس��ُم

أخي ْ اهنأ

الرفيعة: املتمايز برتبة يهنِّئه فهمي بك حمزة العزة صاحب الفاضل صديقه إىل وكتب

ق��دي��ِم م��ن «ال��ت��م��اي��ُز» ق��ل��ُت ح��م��زُة «ت��م��ايَ��َز» ق��ال��وا
ال��ع��ظ��ي��ِم ب��ال��ُخ��لُ��ِق َالم��ت��اَز ب��ه��ا يَ��ِم��ي��زوه ل��م ل��و
ك��ري��ِم إل��ى م��ن��ك ��ه��َن ُوجِّ ال��ُع��ال ف��ي ك��رائ��ُم ُرتَ��ٌب
ال��ح��م��ي��ِم ت��ه��ن��ئ��َة وت��ل��قَّ ِب��ُوف��وِده��ا أخ��ي ْ ف��اه��ن��أ
ال��نُّ��ج��وِم ع��ل��ى تُ��ِن��ي��َف ح��ت��ى ك��لَّ��ه��ا ال��َم��ن��ازَل واْرَق

يانَِصيب

ربًحا: ربح أنه جاءه وقد مطران، بك خليل الشاعر صديقه يعابث وقال

َس��رَّا ب��م��ا وأُن��ب��ئ��ُت ال��بُ��ش��رى واَف��ت��ن��َي ل��ق��د
ال��ك��ب��رى ال��نِّ��م��رَة رِب��ح��َت أم��ِس ل��ي ع��ن��ك وق��ال��وا
أْح��َرى م��ا ُم��ط��راُن وي��ا أَول��ى م��ا ُم��ط��راُن ف��ي��ا
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األخ��رى ع��ل��ى ت��ج��َزْع ف��ال ال��دن��ي��ا أق��ب��ل��ِت ل��ق��د
ب��ال��يُ��س��رى ��ف��ُر ال��صِّ وك��ان ب��ال��يُ��م��ن��ى ��ف��َر ال��صِّ أخ��ذَت
ُص��ْف��را ذه��بً��ا ف��ص��ارت ِب��ي��ًض��ا ��ًة ِف��ضَّ وك��ان��ت
َق��ْدرا ذا ف��وَق وق��ال��وا أل��َف��ي��ِن ال��ب��ع��ُض وق��ال

امُلدامة

ك: الرتُّ شعراء بعض عن وقال

ال��ُك��ئ��وْس ف��ي تُ��ج��ل��ى ح��ي��ن َم��ِة ك��ال��ُم��دا ال��ت��واض��ِع ف��ي ُك��ن
ءوْس ال��رُّ ف��ي ف��ح��كَّ��م��وه��ا ِر ��دو ال��صُّ ف��ي اتِّ��ئ��اًدا م��َش��ِت

تاريخ

١٣١٧هـ: سنة يف صدر وقد — الشوقيات — األول ديوانه خ يؤرِّ وقال

ذَوِق ك��لِّ م��ن ل��ل��ُم��ج��ت��ِن��ي َج��نً��ى ف��ي��ه��ا األش��ع��ار م��ن وَج��نَّ��اٍت
َش��وِق أيَّ أح��م��َد ِل��َش��وق��يَّ��اِت ْخ وأرِّ ت��م��نَّ��وه��ا ك��م ��ْل ت��أمَّ

ظهر ديواٍن أليَُق

أيًضا: الشوقيات خ يؤرِّ وقال

ب��َه��ْر ف��ي��ه��ا ُم��ع��ِج��ُزه ألح��م��ٍد م��ج��م��وع��ٌة
ظ��َه��ْر دي��واٍن أل��يَ��َق ت��اري��ِخ��ه��ا ف��ي تُ��َع��دُّ
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وأنا أنَت

َه��ْم��ش��ريَّ��ا ال��ج��س��ِم ع��ظ��ي��َم ك��ان ُك��ْرديَّ��ا َرُج��ًال أن ي��ح��ُك��وَن
ال��ُج��ي��وِب ف��ي ��الِح ال��سِّ ب��ك��ث��رِة ال��ق��ل��وِب ف��ي ال��رُّع��َب يُ��ل��ِق��ي وك��ان
��غ��اَرا وال��صِّ ال��ِك��ب��اَر ويُ��رِع��ُب وال��ن��ص��ارى ال��ي��ه��وَد ويُ��ف��ِزُع
أن��ا أن��ا أن��ا ب��ال��ن��اس يَ��ص��ي��ُح وُه��ن��ا ُه��ن��اك َم��رَّ وُك��لَّ��م��ا
ق��ويِّ ب��ط��ٍل ِج��س��ٍم ص��غ��ي��ِر ص��ب��يِّ إل��ى ح��دي��ثُ��ه نَ��َم��ى
ال��ُق��وَّة ي��دَّع��ون ��ن م��مَّ ول��ي��س ال��ُف��ت��وَّة ل��ه ال��ن��اُس ي��ع��رُف ال
ِك��ذِب��ِه م��ن ِص��دَق��ه ف��تَ��ع��َل��م��ون ب��ِه س��أُدِري��ك��م ل��ل��ق��وِم ف��ق��ال
َوَج��ْل ف��ي س��ي��ك��وُن ��ا م��مَّ وال��ن��اُس َع��َج��ْل ف��ي ال��َه��ْم��ش��ريِّ ن��ح��َو وس��اَر
ال��ق��اض��ي��ة ت��ك��وُن ك��ادت ب��ض��رب��ٍة ق��اس��ي��ة يَ��م��ي��نً��ا ن��ح��َوه وم��دَّ
تَ��َرْك وال َزع��ِم��ه ع��ن ان��ت��ه��ى وال ارت��بَ��ْك وال س��اك��نً��ا يُ��ح��رِّْك ف��ل��م
وأن��ا أن��َت اث��نَ��ي��ن ِص��رن��ا اآلَن ل��يِّ��ن��ا ق��وًال ل��ل��غ��ال��ِب ق��ال ب��ل

الباذنجان نَديم

اخ��ت��الِف ِب��ال ق��ال م��ا يُ��ِع��ي��ُد واِف نَ��دي��ٌم ل��ُس��ل��ط��اٍن ك��ان
ل��دي��ِه َح��ال ش��ي��ئً��ا رأَى إِذا ع��ل��ي��ِه ال��ثَّ��ن��ا ف��ي يَ��زي��ُد وق��د
يَ��ك��تُ��ُم ل��ك��ْن ال��تَّ��م��ل��ي��َق وي��س��م��ُع ويَ��ع��َل��ُم ي��رى َم��واله وك��ان
ِب��ب��اذن��ج��اِن األك��ل ف��ي وج��يءَ ال��ِخ��واِن ع��ل��ى ي��وًم��ا ف��ج��ل��َس��ا



الشوقيات

ك��ال��ع��َس��ْل ال��َم��ذاِق ف��ي ه��ذا وق��ال: أََك��ْل م��ا م��ن��ه ال��س��ل��ط��اُن ف��أك��ل
وب��اذن��ج��اُن ُش��ْه��ٌد ي��س��ت��وي ال ال��س��ل��ط��اُن ص��دَق ال��ن��دي��ُم: ق��ال
«ج��ال��ي��ن��وُس» ��ع��َر ال��شِّ ف��ي��ه وق��ال «ال��رئ��ي��ُس»1 ب��ه غ��نَّ��ى ال��ذي ه��ذا
ال��ُغ��لَّ��ة ويَ��ش��ف��ي ��دَر ال��صَّ ويُ��ب��ِرُد وِع��لَّ��ة ِع��لَّ��ٍة أل��َف يُ��ذِه��ُب
آث��اَرْه َم��رًَّة ح��ِم��دُت وم��ا م��رارة ع��ن��ده ول��ك��ْن ق��ال:
أُِح��بُّ��ُه ال م��والي ي��ا ك��ن��ُت ُم��ذْ ع��ي��بُ��ُه وه��ذا ُم��رٌّ ن��ع��م ق��ال:
«ُس��ق��راُط» ب��ه ال��ك��أِس ف��ي وُس��مَّ «بُ��ق��راُط» ب��ه م��ات ال��ذي ه��ذا
ق��وَل��ْه ت��ِج��ُدون ك��ي��ف وق��ال: ح��وَل��ْه ف��ي��َم��ن ال��س��ل��ط��اُن ف��ال��ت��ف��َت
ب��اِس م��ن ِف��ع��ل��ت��ي ف��ي ف��م��ا ُع��ذًرا ال��ن��اِس َم��ل��ي��َك ي��ا ال��ن��دي��ُم: ق��ال
ب��اذن��ج��ان��ا ق��طُّ أُن��اِدْم ول��م ال��س��ل��ط��ان��ا أُن��اِدَم ك��ي ُج��ع��ل��ُت

ِقطة2 ِضيافة

م��رَِّت رم��ض��اَن م��ن ل��ي��ل��ًة ب��ن��اٍس ل��س��ُت
واك��ف��ه��رَِّت ال��ُق��ط��ِب ِل��ي َل��يَ��ا ِم��ث��َل ت��ط��اَول��ْت
ُح��ج��َرت��ي ف��دخ��ل��ُت ِري ُس��ح��و م��ن ان��ف��ل��تُّ إِذ
ِس��ي��رِة ك��ت��اِب أو ـ��ٍر ِش��ع��ـ دي��واِن ف��ي أن��ُظ��ُر
ال��ِه��رَِّة ك��ُم��واءِ ٍت َص��و غ��ي��ُر يَ��ُرْع��ن��ي ف��ل��م
�رَِّة واألِس� �وِر �تُ� ـ� ��ـ ال��سُّ ف��ي ��م��ع ال��سَّ أُل��ِق��ي ف��ق��م��ُت
تَ��ج��رَِّت ق��د ع��ل��يَّ ب��ال��ت��ي ظ��ِف��رُت ح��ت��ى
ونَ��ظ��َرت��ي نَ��ظ��َرتُ��ه��ا وال��ت��َق��ت ل��ي ب��َدت ف��ُم��ذ
ال��َج��م��رِة بَ��ص��ي��ِص ِم��ث��َل َل��ْح��ِظ��ه��ا َرم��اُد ع��اد
ب��َق��ْف��رِة ك��َح��نَ��ٍش ف��ح��ي��َح��ه��ا وردََّدت
ال��ن��م��رِة ِج��ل��َد ال��س��ت��ِر ءِ ورا م��ن ل��ي ول��ِب��َس��ت

سينا. ابن الرئيس: 1
١٩٢٩م. سنة يف نَُرشت 2
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وف��رَِّت ق��اع��ًدا ِن ك��ال��َج��ب��ا ول��ك��ن ك��رَّت
اإلب��رِة ب��ي��ِت ِم��ث��ِل ع��ن ش��واربً��ا وان��ت��ف��َض��ت
ك��ال��ِم��ذرِة ذنَ��بً��ا ل��ْت وش��ا ��ا ك��فٍّ ورف��َع��ت
وه��رَِّت ف��َع��َوت ءِ ال��ُم��وا ع��ن ارت��َق��ت ث��م
وِش��رَِّة غ��ض��ٍب ع��ن ب��ِش��رٍَّة أْج��ِزه��ا ل��م
ُق��درت��ي نَ��ِس��ي��ُت وال َض��ع��َف��ه��ا َغ��ِب��ي��ُت وال
بَ��رَِّة ب��ال��ب��ن��ي��َن أُمٍّ غ��ي��َر رأي��ُت وال
ص��ورِة م��ن ش��اع��ٍر ـ��َس نَ��ْف��ـ يَ��ع��ط��ُف م��ا رأي��ُت
األُس��رِة ِب��ن��اءِ ف��ي ِت ��ه��ا األُمَّ ِج��دَّ رأي��ُت
وق��رَِّت ج��أُش��ه��ا اط��م��أنَّ ح��ت��ى أَزل ف��ل��م
ب��ِك��س��رِة وج��ئ��تُ��ه��ا ب��َش��رب��ٍة أتَ��ي��تُ��ه��ا
ب��ُس��ت��رت��ي َم��رق��ِده��ا ج��ان��بَ��ي م��ن وُص��ن��تُ��ه��ا
ِم��ج��م��رت��ي ل��ه��ا ب��ُت ف��ق��رَّ ال��دِّفءَ وِزدتُ��ه��ا
ب��ف��أرِة َل��ِج��ئ��تُ��ه��ا ِم��ص��ي��ًدا وج��دُت ول��و
واس��ب��ط��رَِّت األم��ِن ِل ِظ��ال ت��ح��َت ف��اض��ط��ج��َع��ت
َق��َرِت م��ا دَرت وم��ا �ا أوراَده� �رأْت وق�
ف��َدرَِّت ثُ��ِديِّ��ه��ا ف��ي ��غ��اُر ال��صِّ وس��َرَح
��رَِّة ال��سُّ ج��نَ��ب��اِت ف��ي ُس��بَّ��ٌح ن��ج��وٍم ُغ��رُّ
ُس��ف��رِة ح��ْوَل ك��ال��ُع��م��ِي وع��بَّ��ثُ��وا اخ��ت��َل��ط��وا
َج��رَِّة ف��ي أرس��ل��تَ��ه��ا ض��ف��ادًع��ا ت��ح��س��بُ��ه��م
ُج��َوي��رت��ي ي��ا ِط��ف��ِل��ِك ع��ل��ى ب��أَس ال وق��ل��ُت
َع��ْش��رِة ع��ن أو ِش��ئ��ِت إن خ��م��س��ٍة ع��ن ��ض��ي تَ��م��خَّ
ُخ��ف��رت��ي ف��ي يَ��ك��بَ��روا ى ح��تَّ��ـ وأوالُدِك أن��ِت
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والُعصفورة3 الصيَّاد

ص��ورة ال��زاه��دي��ن ل��ب��ع��ِض ص��ارت وال��ُع��ص��ف��ورة ال��ص��يَّ��اِد ح��ك��اي��ُة
ال��ح��قِّ أول��ي��اءَ أرادوا وال ب��ُم��س��ت��ِح��قِّ ف��ي��ه��ا ه��َزءُوا م��ا
الِه ال��زاه��دي��ن ف��ي الع��ٍب ك��م ال��ل��ِه أه��ُل ال��زه��ِد أه��ِل ك��لُّ م��ا
وَط��ْن ك��ان ُم��ذ ل��ل��ح��ك��م��ِة ��ع��ُر وال��شِّ ال��ِف��َط��ْن ل��تَ��ل��ف��َت ِش��ع��ًرا ج��ع��ل��تُ��ه��ا
ال��تَّ��ج��ري��ِب أل��ُس��ُن ن��ط��َق��ت��ه م��ا ل��ألَدي��ِب يُ��ن��َظ��ُم م��ا وخ��ي��ُر

∗∗∗
ص��يَّ��اُد ال��ثَّ��رى ف��وَق م��ن وك��لُّ يَ��ص��ط��اُد َش��َرًك��ا ُغ��الٌم أل��َق��ى
َزَج��ْر ال��ح��زُم وال ال��نَّ��ه��ُي يَ��نْ��َه��ه��ا ل��م ��َج��ْر ال��شَّ م��ن ُع��ص��ف��ورٌة ف��ان��ح��دَرت
ال��س��الُم ال��ُع��ص��ف��ورِة ع��ل��ى ق��ال: ال��ُغ��الُم أيُّ��ه��ا َس��الٌم ق��ال��ت:
ال��ص��الِة ك��ث��رُة ح��نَ��ت��ه��ا ق��ال: ال��ق��ن��اِة ُم��ن��ح��ن��ي ص��ب��يٌّ ق��ال��ت:
ال��ص��ي��اِم ك��ث��رُة ب��َرت��ه��ا ق��ال: ال��ِع��ظ��اِم ب��اِدَي أراك ق��ال��ت:
ال��م��وص��وُف ال��زاه��ِد ل��ب��اُس ق��ال: ال��ص��وُف؟ ه��ذا ي��ك��وُن ف��م��ا ق��ال��ت:
ف��ي��ِه وال��ُف��ض��ي��ُل ُع��ب��ي��ٍد ف��اب��ُن ع��اِرِف��ي��ِه ج��ِه��ل��ِت إذا َس��ِل��ي
َس��ل��ي��ل��ة ال��ع��ص��ا ِل��ه��اِت��ي��ِك ق��ال: ال��ط��وي��ل��ة ال��ع��ص��ا ه��ذي ف��م��ا ق��ال��ت:
ت��ب��رُِّك ع��ن ال��ن��اَس أردُّ وال وأتَّ��ك��ي ب��ه��ا ال��َم��ْرع��ى ف��ي أُه��شُّ
أح��بَّ��ا وم��ا ال��ط��ي��ُر اش��ت��ه��ى ��ا م��مَّ َح��بَّ��ا ال��ت��راب ف��وق أرى ق��ال��ت:
ال��ط��ي��ِر ب��ائ��س��اِت أْق��ِري وق��ل��ُت ال��خ��ي��ِر ب��أه��ِل ت��ش��بَّ��ه��ُت ق��ال:
ض��ائ��ع��ا ال��ق��ل��ي��ُل ُق��رب��ان��ي ي��ُك ل��م ج��ائ��ع��ا إل��ي��ه ال��ل��ُه ه��دى ف��إن
ل��ِك ال��ل��ُه ب��اَرك ال��ُق��ِط��ي��ِه ق��ال: ��ِك ال��ت��ن��سُّ أخ��ا ي��ا ل��ي ف��ُج��ْد ق��ال��ت:
ال��ِم��ن��ق��اِر ف��ي ال��ع��ص��ف��وِر وَم��ص��رُع ال��ق��اري ن��اَر ال��ف��خِّ ف��ي ف��ص��ِل��يَ��ت
ب��األس��رار: ال��ع��ارِف م��ق��ال��َة ل��ألغ��راِر ت��ق��ول وه��تَ��َف��ت
ص��يَّ��اِد» م��ن ال��زُّه��ِد ث��وِب ت��ح��َت ك��م ��اِد ب��ال��زُّهَّ تَ��غ��ت��رَّ أن «إي��اك

الثانية. الطبعة يف ِزيَدت 3
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البُوم ربَّاها التي البالبل

ون��اج��اه��ا ف��ن��اَج��ت��ه ال��طُّ��ي��وَر أْص��بَ��ى وم��ن ال��زم��اِن ُس��ل��ي��م��اَن أن أُن��ب��ئ��ُت
يَ��رع��اه��ا ِل��ل��بُ��وِم — ع��ن��ده ِل��ُح��رم��ٍة ي��ؤدِّبُ��ه��ا — ي��وًم��ا بَ��الب��َل��ه أع��ط��ى
أف��واه��ا ال��ط��ي��ِر أْع��َص��ى وْه��ي ف��أق��ب��ل��ْت ُرؤي��تَ��ه��ا األي��اِم م��ن ي��وًم��ا واش��ت��اَق
َش��ْك��واه��ا ال��ل��ِه ن��ب��يَّ تَ��بُ��ثَّ ب��أن ل��ه��ا اق��ت��داَر ال ح��ت��ى ال��ِع��يُّ أص��ابَ��ه��ا
داواه��ا ب��ال��ذَّب��ِح أن��ه ل��و وودَّ غ��ض��ٌب دائ��ه��ا م��ن س��يِّ��َده��ا ف��ن��اَل
وَم��واله��ا ِل��َم��والُه ي��ق��وُل ع��ن��ه��ا ُم��ع��ت��ِذًرا ال��م��ع��ه��وُد ال��ُه��ده��ُد ف��ج��اءه
ربَّ��اه��ا ال��ش��ؤِم بُ��وَم ول��ك��نَّ ُخ��ْرًس��ا ُولِ��َدت وال ت��خ��َرْس ل��م ال��ل��ِه بَ��الب��ُل

البلدي والدجاج الهندي الدِّيك

ط��ري��ِف ل��ه��ا ب��ي��ٍت ف��ي تَ��خ��ِط��ُر ال��رِّي��ِف دج��اِج م��ن ِض��ع��اٌف بَ��يْ��ن��ا
��ي��ِف ال��ضَّ ِق��ي��اَم ال��ب��اب ف��ي ف��ق��ام ال��ُع��رِف ك��ب��ي��ُر ِه��ن��دي ج��اءه��ا إذ
م��ك��روه��ا أب��ًدا أراه��ا وال ال��ُوج��وه��ا ذي ال��ل��ُه ح��يَّ��ا ي��ق��وُل:
ب��ال��ع��دِل ب��ي��نَ��ك��م وأق��ض��ي ي��وًم��ا َف��ْض��ل��ي ف��ي��ك��م أن��ش��ُر أت��ي��تُ��ك��م
وال��َم��ن��اُم ال��م��اءُ إال ع��ل��يَّ ح��راُم ع��ن��دك��ُم م��ا وك��لُّ
ال��ُع��شِّ ب��اَب ل��ل��ِع��ل��ِج وف��ت��َح��ت ال��طَّ��ي��ِش داءُ ال��دج��اَج ف��ع��اوَد
وِدي��ِك ف��رخ��ٍة ل��ك��لِّ ي��دع��و ال��م��ل��ي��ِك َج��ول��َة ف��ي��ه ف��ج��اَل
ال��ج��دي��دة ب��داِره ُم��م��تَّ��ًع��ا ال��س��ع��ي��دة ال��ل��ي��ل��َة ت��ل��ك وب��اَت
وال��ه��واِن ب��ال��ذِّل��ِة ت��ح��ل��ُم أم��اِن ف��ي ال��دج��اُج وب��ات��ِت
األش��ب��اُح ن��وِره م��ن واق��ت��ب��َس��ت ال��ص��ب��اُح ت��ه��لَّ��َل إذا ح��ت��ى
ال��َم��ل��ي��ُح َم��ن��زل��ي داَم ي��ق��وُل: ال��ف��ص��ي��ُح ص��اح��بُ��ه��ا ب��ه��ا ص��اَح
ال��َغ��ش��وِم ص��ي��ح��ِة م��ن م��ذع��ورًة ال��م��ش��ئ��وِم نَ��وِم��ه��ا م��ن ف��ان��ت��ب��ه��ْت
ب��يِّ��ن��ا غ��دًرا وال��ل��ِه غ��َدرتَ��ن��ا ب��ي��ن��ن��ا ال��ش��روَط ت��ل��ك م��ا ت��ق��وُل:
َح��ْم��ق��ى ي��ا ال��َع��م��ى ه��ذا م��ا وق��ال: اس��ت��ل��ق��ى ح��ت��ى ال��ِه��ن��ديُّ ف��َض��ِح��َك
ال��ب��اِب ف��ت��ِح ق��ب��َل ه��ذا ك��ان ق��د األرب��اِب؟ أل��ُس��َن م��ل��ك��تُ��م م��ت��ى
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املهجور والَغدير الُعصفور

األل��ف��اِف ف��ي ال��غ��اِب ت��ح��َت غ��اَب ق��د ص��اِف ب��َم��ج��ًرى ُع��ص��ف��وٌر أل��مَّ
يُ��رى أو ع��ن��ه يُ��س��َم��َع أن َخ��ش��ي��َة ال��ثَّ��رى ي��دري ال ح��ي��ُث م��ن ال��ثَّ��رى يَ��س��ق��ي
ِل��س��اِن��ِه م��ن ��ن��ي��ُع ال��صَّ وح��رََّك إح��س��اِن��ِه م��ن ال��ُع��ص��ف��وُر ف��اغ��ت��رَف
ال��َع��رِض ي��وَم ال��ك��وث��ِر وُم��خ��ِج��َل األرِض ُع��ي��وِن ن��وَر ي��ا ف��ق��ال
واإلم��ك��ان��ا ال��م��ك��اَن ِل��يَ��ع��رَف اإلن��س��ان��ا أُرِش��َد أن ف��ي ل��ك ه��ل
ش��ك��رُت ك��م��ا ال��ف��ض��َل وي��ش��ك��َر ن��ظ��رُت ال��ذي ال��خ��ي��َر ف��يَ��ن��ظ��َر
ال��نِّ��ي��ِل ح��دي��َث ال��ن��اَس وتُ��ن��ِس��َي ب��ال��ج��م��ي��ِل تُ��ش��َه��َر أن ل��ع��لَّ
ال��َم��غ��روِر ُم��ه��ج��َة ي��ه��دي وق��ال ِل��ل��ُع��ص��ف��وِر ال��َغ��دي��ُر ف��ال��ت��ف��َت
آدِم اب��ِن ي��َد ال��ل��ُه ��ن��َك أمَّ ال��ع��اَل��ِم دوَن ال��ش��اك��ُر أيُّ��ه��ا ي��ا
ال��خ��ب��ي��ث��ا ي��أخ��ذُ ول��ك��ْن يُ��ع��ِط��ي ال��ح��دي��ث��ا واف��ه��ِم ف��اس��م��ْع ال��نِّ��ي��ُل
ل��ل��م��ه��ن��دِس ال��ذِّك��ِر ك��لُّ وص��ار نُ��ِس��ي ال��ن��اُس أب��ص��َره م��ا ُط��وِل م��ن
ال��ن��اِس ع��ن��َد ال��ُم��ح��ِس��ِن وق��ي��م��ُة ال��ن��اس��ي ِب��ودِّ ال��ع��ه��ُد وه��ك��ذا
ب��ع��ده��ا ع��نِّ��ي ي��س��أُل ل��َم��ن ف��ُق��ل وِض��دَّه��ا ح��ال��ت��ي ع��َرف��َت وق��د
واس��ت��تَ��ْر وُص��وِف��َي ص��اَف��ى م��ن َس��ْع��َد ي��ا َظ��َه��ْر ف��ال��ن��ف��ُع ال��ن��اف��ُع خ��ِف��َي إن

الهندية والعقربة النِّيلية األفعى

ال��ع��ق��رب��ة وُخ��ب��ِث األف��ع��ى ه��َوِس ف��ي ُم��س��ت��غ��َرب��ة واق��ع��ٌة وه��ذه
ال��ج��م��ي��ِل ِب��َق��دِّه��ا ُم��ع��َج��ب��ًة ال��نِّ��ي��ِل ب��ن��اِت م��ن أف��ع��ى رأي��ُت
ال��راج��ح��ا ال��ك��ب��ي��َر ال��ع��ق��َل وت��دَّع��ي ال��ن��اص��ح��ا وت��ج��ف��و ال��نُّ��ص��َح ت��ح��ت��ق��ُر
األوس��اِخ م��ن وْزنَ��ي��ه��ا تَ��ح��ِم��ُل ��ب��اِخ ال��سَّ رب��ي��ب��ُة ل��ه��ا ع��نَ��ت
ال��ه��ن��ِد س��اح��راِت م��ن س��اح��رًة يُ��ج��ِدي وال��ِح��س��اُب ف��ح��ِس��بَ��ت��ه��ا
زال��ِج ك��َس��ه��ٍم ت��ل��ك وان��دف��َع��ت ال��وال��ِج ال��ُح��س��اِم ِم��ث��َل ف��ان��خ��رَط��ت
َدْوَره��ا ��واِر ك��ال��سِّ ع��ل��ي��ه دارت ُج��ْح��َره��ا أب��ل��َغ��ت��ه��ا م��ا إذا ح��ت��ى
ال��َع��ي��ِش؟ ع��ُدوَّ ي��ا ال��ِف��راُر أي��ن وال��طَّ��ي��ِش ال��َع��م��ى أُمَّ ي��ا ت��ق��وُل
ال��خ��روِج ف��ي ف��ال��ُه��ل��ُك ت��خ��ُرج��ي أو ال��ُول��وِج ف��ي ف��ال��م��وُت ت��ِل��ج��ي إن
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ال��س��ك��وِت ب��ذا األف��ع��ى واغ��ت��رَِّت ال��بُ��ي��وِت ط��ري��دُة ف��س��ك��تَ��ت
ب��ُس��رع��ة َض��رَّتُ��ه��ا ف��خ��رَج��ت َه��ْج��ع��ة ال��ط��ري��ِق ع��ل��ى وه��َج��َع��ت
ال��تَّ��ْل��داِغ ُم��ؤلِ��ِم ف��ي واس��ت��رس��ل��ْت ال��دم��اِغ ذروِة ف��ي ون��ه��َض��ت
وب��ال��ثُّ��ب��وِر ب��ال��وي��ل تَ��ص��ي��ُح ال��م��ذع��وِر ك��ال��ح��ال��ِم ف��ان��ت��ب��َه��ت
ال��ع��ُدوَّة رأِس��ه��ا ع��ن ف��ن��زل��ْت ال��ُق��وَّة ال��ف��ت��اِة م��ن وَه��ت ح��ت��ى
ف��ُع��ذْرا ق��س��وًة وج��دِت وإن َص��بْ��را ل��ل��بَ��الءِ ص��ب��ًرا ت��ق��ول
األع��داءُ ف��ل��تُ��رَك��ُب وه��ك��ذا ال��دواءُ وذا ال��داءُ ف��رأُس��ك
م��ن��ُه ل��ق��ي��ِت م��ا يَ��ل��ق��ى يُ��ص��ِب��ُح ع��ن��ُه ون��اَم ال��َخ��ص��َم َم��َل��َك م��ن
ع��ق��رب��ة ال��خ��ب��ي��َث ��وا َس��مُّ ل��م��ا م��نِّ��ي ال��تَّ��ج��ِرب��ة أه��ُل أب��ص��َر ال��ذي ل��وال

والجواد لُوقيُّ السَّ

ال��ِق��ي��اْد َم��ُس��وُق ��ي��ِد ال��صَّ إل��ى وْه��و ل��ل��َج��واْد َم��رًَّة ��ل��وِق��ي ال��سَّ ق��ال
ال��ِوداْد ف��ي ال��وف��ا ل��ي ت��دري ف��أن��َت ال��ه��ن��ا رف��ي��َق ي��ا ل��ي ُق��ل ب��ال��ل��ِه
ال��ِج��ه��اد أه��َل ��ي��ِر وال��سَّ ��رى ال��سُّ أه��َل ال��َف��ال أه��َل ال��ِب��ي��ِد أه��َل أل��س��َت
واد ك��لِّ ف��ي ال��ش��اع��ُر ب��ه��ا ه��اَم ال��ت��ي ال��ص��ف��اِت َربَّ ت��ُك��ن أل��ْم
ال��ِع��ب��اد ب��ي��ن ال��م��ش��ه��وُر ب��ه أن��ا ق��ل��تَ��ُه ال��ذي ك��لُّ ب��ل��ى ق��ال
ال��طِّ��راد وَج��دَّ ال��ص��ي��ُد دع��ا إذا ص��اح��ب��ي ي��ا ب��الُ��َك ف��م��ا ق��ال
ل��ل��ج��واد ُخ��ِل��َق��ت م��ا ال��ع��ص��ا إن س��يِّ��دي ع��ص��ا ف��تُ��ش��ِك��ي��َك ت��ش��ك��و
ال��ف��ؤاد ض��ئ��ي��َل ال��رأِس ُم��ن��كَّ��َس س��ائ��ٍل َع��َرٍق ف��ي وتَ��ن��ث��ن��ي
ان��ق��ي��اد أيَّ ل��ل��م��ال��ِك ي��ن��ق��اُد ص��اب��ٌر أب��ًدا ��ل��وق��ي ال��سَّ وذا
ال��رَّش��اد أه��ل أن��ظ��اُر ه��ك��ذا م��ا ال��نُّ��ه��ى ك��ب��ي��َر ي��ا م��ه��ًال ف��ق��ال
��داد ال��سَّ ذا ي��ا ِس��ي��ق��اِن��َك َع��ْظ��ِم ف��ي ال ال��وح��ِش وف��ي ال��ط��ي��ِر ف��ي ال��س��رُّ
ِش��داد ق��ادراٌت ال��بُ��ط��وَن إن ال��ه��وى ك��ان ح��ي��ُث إال ال��رِّج��ُل م��ا
ال��ب��الد م��ئ��اِت ال��َح��بِّ إل��ى ت��ط��وي ض��ع��ِف��ه��ا ع��ل��ى ال��ط��ي��َر ت��رى أَم��ا
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البيت وفأر الغيط فأر

ال��ِف��ي��راِن ع��ل��ى ِب��ابْ��نَ��ي��ه��ا تَ��ِت��ي��ُه ال��ِغ��ي��ط��اِن ف��أرُة ك��ان��ت يُ��ق��اُل
ال��َخ��ي��ِط ف��وَق ال��م��ش��َي وع��لَّ��َم��ت��ه ال��َغ��ي��ِط نُ��وَر األك��ب��َر ��ِت س��مَّ ق��د
وال��ُخ��روج��ا ال��دُّخ��وَل وأت��ق��َن وال��ُم��روج��ا ال��ِغ��ي��اَض ف��ع��َرف
ه��ن��اءِ ف��ي ِح ك��ال��ف��الَّ وع��اش ك��اآلب��اءِ ال��ِح��رف��ِة ف��ي وص��ار
��ي تُ��س��مِّ ب��م��ا ف��اح��ت��ارت ب��ال��ِك��بْ��ِر األُمِّ ق��ل��َب ال��ص��غ��ي��ُر وأت��ع��َب
ال��ع��ص��ِر ف��أُر أُمُّ ي��ا ألن��ن��ي ال��ق��ص��ِر ب��نُ��وِر ��ي��ن��ي س��مِّ ف��ق��ال
ط��ري��ُق ول��ه ط��ري��ٌق ف��ِل��ي ال��ش��ق��ي��ُق ي��َر ل��م م��ا أرى إن��ي
ال��ك��راِر إل��ى ال��رفِّ م��ن وثْ��بً��ا ال��داِر ب��ع��َد ال��داَر َألدُخ��ل��نَّ
َم��رام��ي ال��ُم��ن��ى ك��لَّ ي��ا ونِ��ل��ُت أق��دام��ي ث��بَ��تَ��ت إن ل��ع��لَّ��ن��ي
زي��ِت أو ُج��ب��ن��ٍة أو ع��س��ٍل م��ن ال��ب��ي��ِت ف��ي أرى ب��م��ا آت��ي��ك��م��ا
��ْه تَ��ُض��مُّ وْج��ِده��ا م��ن وأق��ب��ل��ْت ��ْه أُمُّ ال��ص��غ��ي��ِر ع��ل��ى ف��ع��ط��َف��ت
ال��بُ��ي��وِت ُظ��ل��م��َة ع��ل��ي��ك أخ��ش��ى ال��ُق��وِت ق��ت��ي��َل ي��ا إن��ي ت��ق��وُل
ح��ا ف��الَّ ِم��ث��َل��ه ت��ك��ون أن ف��ي ال��ف��َالح��ا رأى ق��د أب��وَك ك��ان
ال��رح��م��ِن ��ِة ِذمَّ ف��ي ف��ِس��ْر ال أو َج��ن��ان��ي تُ��ِرْح أوص��ى ب��م��ا ف��اع��م��ْل
َخ��ِرف��ا ق��د ِب��ذا ق��ال م��ن وق��ال ال��َك��ِت��ف��ا وه��زَّ ال��ف��أُر ف��اس��ت��ض��ح��ك
ت��ك��تُ��م��ا أن ع��ل��ى األُمَّ وع��اَه��َد ��م��ا ص��مَّ ع��ل��ي��ه ِل��م��ا م��ض��ى ث��م
ش��م��ع��ة أو ف��ِم��ه ف��ي وُج��ب��ن��ٌة ج��م��ع��ة ي��وِم ك��لَّ ي��أت��ي ف��ك��ان
األم��ُر وش��اَع ال��لِّ��صُّ وُع��ِرف ال��ش��ه��ُر وج��اءَ ال��ش��ه��ُر م��ض��ى ح��ت��ى
ال��ذَّنَ��ب��ا خ��لَّ��ى أي��ن ف��س��أَل��ت��ه ُم��ض��ط��ِرب��ا ��ه أُمَّ ي��وًم��ا ف��ج��اءَ
ذََه��ب ال��ش��ه��ِد وف��ي غ��اَص ق��د ال��ش��ه��ِد ف��ي َع��َج��ْب م��ن ب��ال��ف��ق��ي��ِد ل��ي��َس ف��ق��ال
األرُج��ِل إح��دى ف��ْق��َد يُ��داري م��ن��ه��ا َخ��َج��ِل ف��ي ث��ان��ي��ًة وج��اءه��ا
ال��م��ع��ال��ي ف��ي أع��رَج ص��يَّ��رن��ي ع��ال��ي أُِص��بْ��ه ل��م رفٌّ ف��ق��ال
ال��زي��ارة ف��ي ال��ع��ادَة أخ��ل��َف ق��د ال��ف��ارة اب��ُن ال��ث��ال��ث��ِة ف��ي وك��ان
َع��َج��ْل ع��ل��ى ل��ه األُمُّ وس��ارِت واش��ت��َع��ْل ع��ل��ي��ه ال��ق��ل��ُب ف��اش��ت��غ��َل
َس��ْح��ق��ا ال��ِع��ظ��اُم م��ن��ه ُس��ِح��َق��ت ق��د ُم��ل��َق��ى ال��ط��ري��ِق ف��ي ف��ص��ادَف��ت��ه
ف��ت��اه��ا ق��ت��ل��ْت ال��م��ع��ال��ي إن واه��ا وص��اح��ت األُمُّ ف��ن��اح��ِت
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الخادم ونُدور الِغربان َملك

أَِري��ْك ال��ك��ب��رى ال��ن��خ��ل��ِة ف��ي ول��ه َم��ِل��ي��ْك ال��ع��ص��ِر ف��ي ل��ل��ِغ��رب��اِن ك��اَن
ال��ُع��ه��وْد أص��ح��اِب ال��ُم��ل��ِك ِل��ص��غ��اِر وُم��ه��وْد وِخ��ْدٌر ك��رس��يٌّ ف��ي��ه
ال��ح��ازُم األم��ي��ُن ال��ب��اِب ف��ي وْه��و ال��خ��ادُم نُ��دوُر ي��وًم��ا ج��اءه
ال��ن��اص��ِح��ي��ْن تُ��ِح��بُّ ِزل��َت م��ا أن��ت ال��ص��ال��ِح��ي��ْن ال��م��ل��وِك ف��ْرَع ي��ا ق��ال
ال��ُج��ذوْر ف��ي ودبَّ��ت ال��ق��ص��َر ج��ازِت ت��دوْر ال��ق��ص��ِر ع��ل��ى ك��ان��ت ُس��وس��ٌة
أش��راِك��ه��ا ف��ي نَ��ه��ِل��َك أن ق��ب��ل إه��الِك��ه��ا ف��ي ال��ِغ��رب��اَن ف��اب��َع��ِث
وق��اْل ال��خ��ي��ِر خ��اِدَم أْدنَ��ى ث��م ال��َم��ق��اْل ه��ذا م��ن ��ل��ط��اُن ال��سُّ َض��ِح��َك
ال��ري��اْح ُب غ��الَّ ال��ِم��ن��ق��اِر ذو أن��ا ال��َج��ن��اْح ال��ض��اف��ي ��وك��ِة ال��شَّ َربُّ أن��ا
نُ��دوْر ي��ا ت��ح��ت��ي أُب��ِص��ُر ال أن��ا األم��وْر» ه��ذي ف��ي أن��ظ��ُر ال «أن��ا
ِخ��ص��اْم وال��ن��خ��ِل ال��ري��ِح ب��ي��َن ق��ام ع��اْم ب��ع��َد ع��اٌم ك��ان ��ا ل��مَّ ث��م
ق��ل��ُع��ه��ا س��ه��ًال ل��ل��ري��ِح ف��بَ��دا ِج��ذُع��ه��ا أْق��َوى ال��ن��خ��ل��ُة وإذا
��ري��ْر ال��سَّ وان��ق��ضَّ ال��دي��واُن وه��َوى ال��ك��ب��ي��ْر ك��ال��ت��لِّ ل��ألرِض ف��َه��َوت
ي��ق��وْل ال��غ��ال��ي خ��اِدَم��ه ودع��ا ال��َم��ه��وْل ال��َخ��ْط��ُب ذا ��ل��ط��اَن ال��سُّ ف��َده��ا
ال��ري��اْح ف��ي��ن��ا ف��ع��ل��ْت م��ا ت��رى م��ا ب��ال��ص��ي��اْح أس��ِع��ْف ال��خ��ي��ِر نُ��دوَر ي��ا
األم��وْر»! ه��ذي ف��ي أن��ظ��ُر ال «أن��ا نُ��دوْر ت��س��أْل ال َم��والَي ي��ا ق��ال

والِخنزير والِعقد الظَّبي

ال��س��م��اءِ إل��ى ال��رأَس ف��رف��َع ال��م��اءِ ف��ي ص��ورتَ��ه رأى َظ��ب��ٌي
ال��نَّ��ض��ي��ِد ال��ل��ؤل��ِؤ ِب��ِع��ق��ِد ِزنْ��ُه ال��ِج��ي��ِد ه��ذا خ��اِل��َق ي��ا وق��ال
تُ��م��نَ��ح��ا ل��ن م��ا ال��ظَّ��ب��ُي ذا ي��ا ط��ل��ب��َت ُم��ف��ِص��ح��ا ي��ق��وُل ال��م��اءَ ف��س��ِم��َع
َم��زي��دا ل��ه ال��ُح��س��ِن ف��ي يُ��ب��ِق ل��م ال��ِج��ي��دا ه��ذا أع��ط��اَك ال��ذي إن
ال��بُ��ح��وِر م��ن رُّ ال��دُّ ي��خ��ُرِج ل��م ال��نُّ��ح��وِر ع��ل��ى ُح��ْس��نَ��ه أن ل��و
ال��آلل��ي إل��ى ش��وًق��ا وزاده ال��م��ق��اِل ِب��ِذي ال��ظ��ب��ُي ف��اف��ت��تَ��ن
يَ��ه��ي��ُم ال��َف��ال ف��ي ده��ًرا ف��ع��اَش ال��س��ق��ي��ُم ف��ُم��ه ي��نَ��ْل��ه ول��م
وال��ط��ع��اِم ال��نَّ��وِم ِط��ي��ِب وه��ج��ِر ال��ُه��ي��اِم ف��ي ال��ع��م��ُر ��ى تَ��ق��ضَّ ح��ت��ى
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وُض��رَّْه ن��ْف��َع��ه إل��ي��ه ي��ش��ك��و َم��رَّة ذاَت ال��م��اءِ ن��ح��َو ف��س��اَر
ال��ظ��الِم ف��ي ال��دَّي��ِر راع��ي أق��ب��َل ال��ك��الِم ف��ي ال��ج��اراِن وب��ي��ن��م��ا
تُ��ِن��ي��ُر ِق��الدٌة ِج��ي��ِده ف��ي ِخ��ن��زي��ُر م��ش��ى ح��ي��ث ي��ت��بَ��ُع��ه
��كِّ ال��شَّ ان��ج��الءِ ب��ع��ِد م��ن وق��ال ي��ب��ك��ي ل��ذاك ال��ظ��ب��ُي ف��ان��دَف��ع
اآلم��اِل ِس��وى ال��ع��م��ِر آف��ُة م��ا ال��ض��الِل ِس��وى ال��س��ع��ي آف��ُة م��ا
ال��ِخ��ن��زي��ِر إل��ى ال��ِع��ق��ُد س��ع��ى َل��َم��ا ال��ق��دي��ِر ال��َم��ِل��ِك ق��ض��اءُ ل��وال
ح��اِل ش��رُّ ال��ش��ي��ِخ ح��اُل وق��ال ال��غ��زاِل إل��ى ال��م��اءُ ف��ال��ت��ف��َت
م��وع��ظ��ة ح��ِف��ظ��َت ل��و ُع��م��ًرا ح��ِف��ظ��َت ُم��وِق��ظ��ة ال��س��ن��ي��َن إن َع��َج��ٌب ال

الحمار وُخطبة األسد عهد ويلُّ

األن��ج��اِل ِل ب��أوَّ ��ًرا ُم��ب��شِّ األش��ب��اِل أب��ي داِع��ي َدع��ا ��ا ل��مَّ
ل��ل��َه��ن��اءِ ال��م��ج��ل��ُس وان��ع��ق��َد وال��س��م��اءِ األرِض ِس��ب��اُع س��َع��ت
وال��دان��ي ب��ه��ا ل��ل��ق��اص��ي األرِض ف��ي ب��األم��اِن ال��م��رس��وُم وص��َدَر
ِم��ن��ق��اِر وذي ُص��وٍف ذي ك��لِّ م��ن ال��داِر ص��ح��ُن ب��ال��ذُّي��وِل ف��ض��اَق
ال��َم��ع��يَّ��ة ف��ي ال��لَّ��ي��ِث ُم��ن��ادي ن��ادى ال��ج��م��ع��يَّ��ة اس��ت��ك��م��ل��ِت إِذا ح��ت��ى
ل��ألم��ي��ِر ال��ع��م��ِر ب��ط��وِل ي��دع��و خ��ب��ي��ِر ُم��ح��ِس��ٍن خ��ط��ي��ٍب م��ن ه��ل
ب��ال��َم��ق��اِم ي��ل��ي��ُق م��ا وق��ال ال��س��ام��ي ال��ُم��ش��ي��ُر ال��ف��ي��ُل ف��نَ��ه��َض
ج��ري��ُر ذا ق��ي��َل ح��ت��ى يُ��ن��ِش��ُد ال��س��ف��ي��ُر ال��ث��ع��ل��ُب ت��اله ث��م
نُ��َواِس أب��ا أح��س��ن��َت ف��ق��ي��َل ال��ك��اِس ُم��دي��ُر ال��ق��رُد وان��دف��َع
ال��ع��ش��ي��رة يُ��ش��رَِّف أن ي��ري��ُد ب��ال��ع��ق��ي��رة ال��ِح��م��اُر وأْوَم��أ
ال��ح��م��ي��ِر إل��ى ال��ع��ص��ا وب��اِع��ِث ال��ش��ع��ي��ِر خ��اِل��ِق ِب��اس��ِم ف��ق��ال
ال��َم��ه��ِد ف��ي ِرْع��دِت��ه م��ن ف��م��اَت ال��ع��ه��ِد ول��يَّ ��وُت ال��صَّ ف��أزع��َج
واألظ��ف��اِر األن��ي��اِب ب��ُج��م��ل��ِة ال��ِح��م��اِر ع��ل��ى ال��ق��وُم ف��ح��َم��َل
ب��ال��ِم��س��ك��ي��ِن ال��ت��ع��ري��ِض ف��ي ف��ق��ال ل��ل��ت��أب��ي��ِن ال��ث��ع��ل��ُب وان��تُ��دَب
ِح��م��ارا وم��ض��ى ِح��م��اًرا ع��اَش ق��رارا ل��ه ال��ل��ُه ج��َع��َل ال
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والِعجل والثعلب األسد

أم��ي��ْن غ��ي��ٍط ع��ل��ى ب��ال��ُق��رِب ك��ان س��م��ي��ْن ع��ج��ٍل إل��ى ال��لَّ��ي��ُث ن��ظ��َر
ال��ن��ف��ي��ْس يُ��ص��ِب��ي��ه��ا األن��ُف��ُس وك��ذا ال��رئ��ي��ْس ن��ف��ُس ل��ح��ِم��ه م��ن ف��اش��ت��َه��ت
ال��غ��زاْل ذاك أو ال��م��ح��ب��وُب رأُس��ك اِالح��ت��ي��اْل ذا ي��ا ل��ل��ث��ع��ل��ِب ق��ال
ال��ج��ل��ي��ْل ل��ألم��ِر ال��ح��اِل ف��ي وم��ض��ى ال��ط��وي��ْل وال��ُع��م��ِر ��ع��ِد ب��ال��سَّ ف��دع��ا
ال��س��الْم ف��أه��داُه ال��ِع��ج��َل ف��رأى ال��ظ��الْم َج��نَّ وق��د ال��غ��ي��َط وأت��ى
ال��غ��زي��ْر وال��ب��رِّ ال��ع��ف��ِو أه��ُل أن��ت ال��وزي��ْر ال��َم��ول��ى أيُّ��ه��ا ي��ا ق��ائ��ًال
األَس��ْد َم��والن��ا ع��ن��َد ب��ي ف��وَش��ى ال��َح��َس��ْد ق��ت��ل��ي ع��ل��ى ال��ذِّئ��َب ح��َم��َل
��ف��ي��ْع ال��شَّ ِن��ْع��َم ي��َزل ل��م ف��ي��ن��ا وْه��و ال��رف��ي��ْع ال��ج��اِه ع��ل��ى ف��ت��رام��ي��ُت
ال��ح��دي��ْث ش��رِح ع��ن ي��س��أُل ودن��ا ال��خ��ب��ي��ْث ح��اِل م��ن ال��م��غ��روُر ف��ب��ك��ى
م��اْت األف��ي��اِل أب��ا م��والن��ا أن ��ف��اْت ال��صِّ ُح��ْل��َو ي��ا تَ��ج��ه��ُل ه��ل ق��ال
ال��ك��ث��ي��ْر وال��ِح��ذِق ال��ح��ك��م��ِة َم��وط��َن ال��ك��ب��ي��ْر ال��رأِس ف��ي ��ل��ط��اُن ال��سُّ ف��رأى
يُ��ذَخ��ُر رك��نً��ا ال��ُم��ل��ِك وألم��ِر يُ��س��ت��وَزُر م��ن خ��ي��َر ورآك��م
ال��ي��ه��وْد وَم��ع��ب��وِد آِب��ي��َس ِم��ث��َل ال��ُج��دوْد ب��ي��ن ل��ك��م ع��دُّوا ول��ق��د
ال��خ��ط��ي��ْر ال��س��ام��ي ال��م��ِل��ِك ي��م��ي��ِن ع��ن َس��ري��ْر ل��م��ع��ال��ي��ك��م ف��أق��ام��وا
ه��ن��اْك ال��ع��ال��ي ال��س��يِّ��ِد ان��ت��ظ��اِر ف��ي ل��ذاْك وال��وح��ُش ال��ط��ي��ُر واس��ت��ع��دَّ
وال��س��روْر إل��ي��ك��م األُن��ُس وان��ت��ه��ى األم��وْر ب��أع��ب��اءِ ُق��م��ت��م ف��إذا
واألم��اْن م��ن��ه ال��ع��ف��َو ل��ي واط��ل��ب��وا ال��زم��اْن ُس��ل��ط��اِن ع��ن��َد ب��رِّئ��ون��ي
ال��ُم��س��ت��ط��ي��ْع ج��ْه��َد ال��ُم��ن��ِع��َم أخ��دُم ال��ُم��ط��ي��ْع ال��ع��ب��ُد أن��ن��ي وك��ف��اك��م
تُ��ن��اْل ال ج��اري ال��ي��وِم م��ن��ذُ أن��ت وق��اْل ق��رنَ��ي��ه ال��ِع��ج��ُل ف��أَح��دَّ
رف��ي��ْق ب��ي ل��َدي��ه يَ��ش��ق��ى ال أن��ا ال��ط��ري��ْق ال��ل��ي��ِث إل��ى ل��ي واك��ِش��ف ف��اْم��ِض
ل��ل��ح��ي��اة وه��ذا ال��م��وِت إل��ى ذا ل��ل��َف��الة ت��وٍّا ِن ال��ِخ��الَّ ف��َم��ض��ى
ب��ال��يَ��س��ي��ْر م��ن��ه ال��ث��ع��ل��َب وح��ب��ا ال��وزي��ْر ال��ل��ي��ُث اب��ت��ل��َع وه��ن��اك
ي��ق��وْل ال��َف��خ��ِر َح��ْل��ب��ِة ف��ي وج��رى ال��ُع��ج��وْل ط��ي��ِش م��ن ي��ض��ح��ُك ف��ان��ث��ن��ى
ك��ب��ي��ْر رأٍس ذي ك��لُّ ف��َف��داه ال��ص��غ��ي��ْر ب��ال��رأِس ال��ث��ع��ل��ُب س��ِل��َم
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والفيل القرد

ال��تَّ��ع��وي��ِق م��ن خ��وًف��ا ُم��ه��رِوًال ال��طَّ��ري��ِق ع��ل��ى ال��ف��ي��َل رأى ق��رٌد
ِع��ل��م��ا ش��يءٍ ك��لَّ يُ��ح��ِص��ي يُ��ري��ُد أع��م��ى ِن��ص��َف ال��ِق��رُد ذاك وك��ان
ال��ِج��ب��اِل ب��ُم��خ��ِج��ِل وَم��رح��بً��ا األه��واِل ب��أب��ي أه��ًال ف��ق��ال
ال��وس��ي��م��ا ُح��ْس��نَ��ك أُش��اِه��ْد ف��ِق��ْف ال��ع��ظ��ي��م��ا رأَس��ك ءوُس ال��رُّ تَ��ف��ِدي
ال��ِج��ل��دا وأبْ��َه��ى ال��َع��ظ��َم وأل��َط��َف ا ال��َق��دَّ ه��ذا أظ��َرَف م��ا ل��ل��ِه
ال��ِغ��رب��اِل دائ��رُة ك��أن��ه��ا اِالس��ت��رس��اِل ف��ي األُذَْن وأم��َل��َح
ِص��ب��اه��ا ف��ي ال��ن��خ��ل��ُة ك��أن��ه ت��اه��ا ح��ي��ن ال��ُخ��رط��وَم وأح��َس��َن
ان��ب��س��اُط ُرك��وِب��ه ف��ي ل��ل��ن��ف��ِس ال��ِب��س��اُط ه��و ال��ع��ال��ي وَظ��ه��ُرك
��ع��وِد ب��ال��صُّ ال��ش��اع��َر وأم��َر ��ع��وِد ال��سُّ م��ن ال��ف��ي��ُل ف��ع��دَّه��ا
م��ك��اِن م��ن ي��ب��َق ل��م إذا ح��ت��ى تَ��واِن ب��ال ال��ظَّ��ه��ِر ف��ي ف��ج��اَل
يَ��خ��بُ��ُر ف��ي��ه األص��ب��َع وأدَخ��َل يُ��ذَك��ُر ال ال��ذي ال��ش��يءِ ع��ل��ى أْوَف��ى
ب��ال��ذَّنَ��ْب وص��اَل ال��ث��ق��َب وض��يَّ��َق واض��ط��َرْب ال��ب��ع��وَض ال��ف��ي��ُل ف��اتَّ��َه��م
ال��ك��ري��م��ة ب��أخ��ِت��ه��ا ف��ل��ِح��َق��ت ال��س��ل��ي��م��ة ع��ل��ى ال��ض��رُب ف��وق��َع
ال��ُم��ص��اِب م��ن ال��ف��ي��ِل إل��ى ي��ش��ك��و اك��ت��ئ��اِب ذا ال��ب��ص��ي��ُر4 ون��زل
ال��س��الم��ة ع��ل��ى ل��ل��ه ال��ح��م��د ل��ل��ن��دام��ة ُم��وِج��َب ال ف��ق��ال
ِوق��اءُ ل��ن��ف��ِس��ه ال��َع��م��ى ف��ف��ي ال��داءُ ه��ذا ع��ي��نَ��ي��ه ف��ي ك��ان م��ن

والُغراب الشاة
ال��ف��ط��ي��ُم ع��ن��ه��ا غ��اَب ق��د ب��ش��اٍة ال��ُغ��راُب َم��رَّ
َك��ل��ي��ُم م��ن��ه��ا وال��ق��ل��ُب ج��اٍر وال��دم��ُع ت��ق��وُل
تَ��دوُم؟ ه��ل وواِح��دي ابْ��ِن��ي ي��ا ِش��ع��رَي ل��ي��َت ي��ا
أُروُم؟ م��ا ع��ل��ى غ��ًدا ب��َج��ن��ب��ي ت��ك��وُن وه��ل
أل��ي��م ع��ذاٌب ه��ذا س��ع��ٍد أُمَّ ي��ا ف��ق��ال

األعمى. البصري: 4
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وُم��ِق��ي��م ُم��ق��ِع��ٌد ـ��ُر وال��ِف��ك��ـ ال��َغ��ِد ف��ي ف��كَّ��رِت
ع��ظ��ي��م وُش��ْغ��ٌل ت��ك��ف��ي ُخ��ط��وٌب ي��وٍم ل��ك��لِّ
ال��ذَّم��ي��م ال��ن��ع��يُّ أت��ى ي��ه��ذي ه��و وب��ي��ن��م��ا
َه��ش��ي��م م��ن��ه وال��َع��ظ��ُم س��ع��ًدا خ��لَّ��ف��ُت ي��ق��ول
ال��ك��ري��م أب��وه رأى ق��د م��ا ال��ذئ��ِب م��ن رأى
تَ��ه��ي��م ولَّ��ت ح��ي��ن ل��ألُمِّ ال��بَ��ي��ِن ذو ف��ق��ال
م��ع��ص��وم ل��س��انُ��ه ن��ب��يٌّ ال��ح��ك��ي��َم إن
ُه��م��وم ي��وٍم ل��ك��لِّ ت��وٍّا ل��ِك أُق��ل أل��ْم
ق��دي��م ال��ك��الُم ه��ذا ول��ِك��ْن ص��َدق��َت ق��ال��ت
َم��ش��وم ال��ُغ��راِب وْج��ُه ق��ال��وا ق��وم��َي ف��إن

والفيل األرانب أُمة

ب��ج��ان��ِب ال��ثَّ��رى م��ن أخ��ذَت ق��د األران��ِب ��َة أُمَّ أن ي��ح��ُك��ون
وال��ح��ري��ِم ال��ِع��ي��اِل وَم��وئ��ِل ال��ك��ري��ِم ب��ال��وط��ِن واب��ت��ه��َج��ت
ت��م��زي��ق��ا أص��ح��ابَ��ن��ا ُم��م��زًِّق��ا ط��ري��ق��ا ل��ه ال��ف��ي��ُل ف��اخ��ت��اَره
ال��تَّ��ج��ري��ُب ُص��وِف��ه ُج��لَّ أذه��َب ل��ب��ي��ُب أرن��ٌب ف��ي��ه��م وك��ان
وك��ات��ِب وش��اع��ٍر ع��اِل��ٍم م��ن األران��ِب َم��ع��ش��َر ي��ا ب��ه��م ن��ادى
��ع��اِف ال��ضِّ ق��وَُّة ف��اِالت��ح��اُد ال��ج��اف��ي ال��ع��دوِّ ِض��دَّ اتَّ��ِح��دوا
راي��ة ل��ِالج��ت��م��اِع وع��ق��دوا رايَ��ْه ُم��س��ت��ص��ِوب��ي��َن ف��أق��بَ��ل��وا
ح��داث��ة وال راَع��وا َه��َرًم��ا ال ث��الث��ة ب��ي��ِن��ه��م م��ن وان��ت��َخ��ب��وا
ال��ف��ض��ِل ِس��نَّ ذاك ف��ي واع��ت��بَ��روا ال��ع��ق��ِل ك��م��اِل إل��ى ن��ظ��روا ب��ل
ال��ص��واِب ذا ال��رأَي إن ف��ق��ال ل��ل��ِخ��ط��اِب ُل األوَّ ف��ن��ه��َض
ال��َغ��ش��وِم أذى م��ن ن��س��ت��ري��َح ك��ي ال��ُخ��رط��وِم ل��ذي األرُض تُ��ت��َرَك أن
األه��واِل أب��ي م��ن أَض��رُّ ه��ذا ال��َغ��وال��ي األران��ُب ف��ص��اَح��ِت
ال��ف��نِّ ش��ي��َخ ال��ث��ع��ل��ِب ف��ي أع��َه��ُد إن��ي ف��ق��ال ال��ث��ان��ي ووث��َب
خ��دم��ِت��ْه ج��زاءَ اث��نَ��ي��ِن وي��أخ��ذ ب��ِح��ك��م��ِت��ْه يُ��ِم��دن��ا ف��ل��ن��ْدُع��ه
ب��ال��ع��دوِّ ال��ع��دوُّ يُ��دَف��ُع ال ��م��وِّ ال��سُّ ص��اح��َب ي��ا ال ف��ق��ي��َل
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األق��واِم َم��ع��اش��َر ي��ا ف��ق��ال ل��ل��ك��الِم ال��ث��ال��ُث وان��ت��دَب
ُه��وَّة ال��ط��ري��ِق ع��ل��ى اح��ِف��روا ث��م ُق��وَّة ف��االج��ت��م��اُع اج��ت��ِم��ع��وا
ش��روِرِه م��ن ال��ده��َر ف��نَ��س��ت��ري��ُح م��روِرِه ف��ي ال��ف��ي��ُل إل��ي��ه��ا ي��ه��وي
ال��ف��ي��ِل ع��ق��َل األرن��ُب أك��َل ق��د ال��ج��ي��ِل ب��ع��َد ال��ج��ي��ُل ي��ق��وُل ث��م
ف��أح��َس��ن��وا َف��وِره��م م��ن وع��م��ل��وا واس��ت��ح��َس��ن��وا م��ق��اَل��ه ف��اس��ت��ص��َوب��وا
أم��اِن ف��ي ��ُة األُمَّ ف��أم��س��ِت ��اِن ال��شَّ ال��رف��ي��ُع ال��ف��ي��ُل وه��ل��َك
وال��س��ري��ِر ب��ال��ت��اِج س��اع��ي��ًة ال��ت��دب��ي��ِر ِل��ص��اح��ِب وأق��ب��ل��ْت
ال��ث��ان��ي َل��ل��َم��ح��لُّ َم��ح��لِّ��ي إن األوط��اِن بَ��ن��ي ي��ا م��ه��ًال ف��ق��ال
األران��ِب َم��ع��ش��َر ي��ا دع��ا ق��د َم��ن ال��غ��ال��ِب ال��ق��ويِّ ال��ص��وِت ف��ص��اح��ُب

الَفراش الخفاشومليكة حكاية

ال��َف��َراِش م��ل��ي��ك��ُة ال��ُخ��ف��اِش ع��ل��ى م��رَّت
ال��ش��م��وِع إل��ى س��ع��يً��ا ب��ال��ج��م��وِع ت��ط��ي��ُر
ف��ق��ال��ت واس��ت��ض��ح��َك��ت وم��ال��ت ف��ع��َط��َف��ت
ال��ظ��الِم ع��اِش��َق ي��ا ب��ال��غ��راِم أْزَري��َت
ال��ُم��ج��رَّدا5 ال��خ��ام��َل األَس��ودا ال��ص��دي��َق ل��ي ِص��ْف
واِص��ِف��ي��ِه أْص��َدق ف��ي��ِه س��أل��ِت ق��ال
األوص��اِف ال��ك��ام��ُل ال��واف��ي ال��ص��دي��ُق ه��و
ك��ت��م��اُن وِس��رُّه �اُن أم� �واُره ِج�
ال��خ��ل��ي��ُل ه��ف��ا إذا ك��ل��ي��ُل وَط��ْرُف��ه
ِل��ل��ُم��ش��ت��اِق يَ��س��م��ُع ��اِق ال��ُع��شَّ ع��ل��ى ي��ح��ن��و
ال��غ��ال��ي ال��ح��ب��ي��ُب ه��و ال��م��ق��اِل وُج��م��ل��ُة

∗∗∗
اس��ت��ه��زاءُ وق��ولُ��ه��ا ال��ح��م��ق��اءُ ف��ق��ال��ِت

بالظالم. إال يأنس ال والخفاش الليل، تعني 5
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ال��ُم��س��ت��رَخ��ِص6 ال��ثَّ��م��ِن ذو ال��َخ��ِص��ي ال��ِم��س��ِك أب��و أي��ن
ال��ُم��ِن��ي��ِر7 ال��ظ��اه��ِر األم��ي��ِر ص��اح��ب��ي م��ن
وأش��ُرُف ب��ه أس��ُم��و أع��رُف ف��ي��م��ن ُع��دَّ إن
م��ن��ُه م��ك��ان��ي وع��ن ع��ن��ُه ُس��ئ��ل��ُت وإن
إع��ج��اب��ا وأن��ث��ن��ي األت��راب��ا أُف��اِخ��ُر
األري��ك��ة وَربَّ��َة َم��ل��ي��ك��ة ي��ا ف��ق��ال
ال��م��غ��روِر َم��الم��َة ال��ُغ��روِر م��ن إن
ال��ه��الِك إل��ى وام��ض��ي ق��ف��اِك ف��أع��ِط��ن��ي
ُم��ف��اِخ��رة وذه��بَ��ت س��اخ��َرة ف��ت��َرَك��ت��ه
ف��ان��ق��َض��ت ال��زم��اِن م��ن م��َض��ت س��اع��ٍة وب��ع��َد
ال��َف��َراِش َم��ل��ي��ك��ُة ال��ُخ��ف��اِش ع��ل��ى م��رَّت
ال��َف��ن��اءِ م��ن ت��ش��ك��و األع��ض��اءِ ن��اق��ص��َة
ال��بُ��ك��ى م��ن��ه��ا يُ��ض��ِح��ُك��ه ُم��ن��ه��ِم��ك��ا ف��ج��اءه��ا
تَ��ه��ِل��ك��ي ل��م أو ه��ل��ك��ِت ل��ِك أُق��ل أل��ْم ق��ال
ال��ودِّ وج��ِه أب��يَ��ُض ع��ب��ِد ص��دي��ٍق ُربَّ
وال��ن��ف��ي��ِس ب��ال��ن��ف��ِس ك��ال��رئ��ي��ِس يَ��ف��دي��ك
وال��ظ��ه��وِر ال��ُح��س��ِن ف��ي ك��ال��نُّ��وِر وص��اح��ٍب
ال��وداِد ُم��ض��يِّ��ِع ال��ف��ؤاِد ُم��ع��ت��ِك��ِر
ه��الُك وُق��ْربُ��ه أش��راُك ِح��ب��الُ��ه

الحمار ووزيره األسد
��ح��اري ال��صَّ ت��ض��مُّ وم��ا ال��ِق��ف��اِر َم��ْل��ُك ال��لَّ��ي��ُث
ان��ك��س��اِر ب��ك��لِّ ي��وًم��ا ال��رع��اي��ا إل��ي��ه س��َع��ت
األظ��ف��ار داِم��َي ي��ا وتَ��ب��ق��ى ت��ع��ي��ُش ق��ال��ت

أَسود. عبًدا وكان اإلخشيد، كافور الخيص: املسك أبو 6
الضوء. تعني 7
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��واري ال��ضَّ أم��َر ي��ُس��وُس ذا ف��َم��ن ال��وزي��ُر م��ات
اخ��ت��ي��اري ب��ه��ذا ق��ض��ى وزي��ري ال��ح��م��اُر ق��ال
ال��ح��م��ار؟» ف��ي رأى «م��اذا ق��ال��ت ث��م ف��اس��ت��ض��ح��َك��ت
األخ��ب��ار ب��ُم��ض��ِح��ِك وط��ارت وخ��لَّ��َف��ت��ه
ن��ه��ار أو ك��َل��ي��ل��ٍة ولَّ��ى ال��ش��ه��ُر إذا ح��ت��ى
َدم��ار ف��ي وُم��ل��ُك��ه إال ال��لَّ��ي��ُث يَ��ش��ع��ِر ل��م
ال��ي��س��ار ع��ن��َد وال��ك��ل��ُب ال��ي��م��ي��ِن ع��ن��َد ال��ق��رُد
ف��ار ب��َع��ْظ��م��ِة ي��ل��ُه��و ي��َدي��ِه ب��ي��ن وال��ِق��طُّ
ال��وق��ار؟ ع��دي��ُم ِم��ث��ل��ي ج��دودي ف��ي م��ن ف��ق��ال
واع��ت��ب��اري؟ وَه��ي��ب��ت��ي وب��ط��ش��ي اق��ت��داري أي��ن
اع��ت��ذار ب��ع��َد وق��ال ِس��رٍّا ال��ق��رُد ف��ج��اءه
األن��ظ��ار ع��اِل��َي ُك��ن ف��ي��ن��ا ال��ج��اِه ع��اِل��َي ي��ا
ال��ح��م��ار ف��ي رأِي��ك��م م��ن ف��ي��ك��م ال��رع��يَّ��ِة رأُي

وامُلقطَّم النملة

ال��ُم��ق��طَّ��ْم ت��ح��َت َم��رًَّة ت��م��ش��ي ال��ن��م��ل��ُة ك��ان��ِت
ال��ُم��ع��ظَّ��م ال��طَّ��وِد َه��ي��ب��ِة م��ن َم��ف��ص��لُ��ه��ا ف��ارت��خ��ى
وأع��َدم ال��خ��وُف أْوَج��د ح��ت��ى ت��ن��ظ��ُر وان��ث��نَ��ت
وت��ح��تَّ��م ي��وم��ي ح��لَّ ه��الك��ي ال��ي��وَم ق��ال��ِت
وأس��َل��م — ه��ذا ه��وى إن — أن��ج��و ك��ي��ف ِش��ع��ري ل��ي��َت
ف��تَ��ن��َدم ال��طَّ��وَد ت��رى ه��ا وَع��ي��ن��ا ت��ج��ري ف��س��َع��ت
ك��ال��يَ��م ال��ن��م��ِل ع��ن��َد ه��و م��اءٍ ش��ب��ِر ف��ي س��ق��َط��ت
ال��ف��م ف��ي ال��م��اءِ َج��ْرِي ق��ب��َل وص��اح��ت ي��أًس��ا ف��ب��َك��ت
وأع��َل��م ق��ال��ت ب��ال��ذي أْدَرى وْه��ي ق��ال��ت ث��م
أت��ق��دَّم ل��م ل��ي��تَ��ن��ي ��ْر أت��أخَّ ل��م ل��ي��تَ��ن��ي
ف��َس��لَّ��م خ��اف م��ن ِق��ُل ف��ال��َع��ا س��لَّ��م��ُت ل��ي��تَ��ن��ي
أع��ظ��م ال��غ��ي��ِب ف��ي ف��ال��ذي ع��ظ��ي��ًم��ا ت��خ��َش ال ص��اِح
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والكلب الغزال

غ��زاُل ف��ي��ه ال��ك��راِم ب��ي��وِت م��ن ب��ي��ٌت ال��ده��ر م��ن م��ض��ى ف��ي��م��ا ك��ان
ال��زُّالل إال ي��ُش��بْ��ه ل��م ع��س��ًال ويُ��س��ق��ى وال��ف��ط��ي��َر ال��لَّ��وَز يَ��ط��َع��ُم
وَم��الل تَ��رح��ٌة ال��ن��ف��ِس وف��ي ـ��ِه يُ��ن��اج��ي��ـ ي��وٍم ذاَت ال��ك��ل��َب ف��أت��ى
ال��رج��ال؟ وك��ي��ف ال��ورى ح��اُل ك��ي��ف ل��ي ُق��ل األم��ان��ِة ص��اِح��َب ي��ا ق��ال
ال��ِم��ف��ض��ال ال��نُّ��ه��ى ال��ك��ام��ُل ـ��اِدُق ��ـ ال��صَّ ال��َق��ئ��وُل وْه��و األم��ي��ُن ف��أج��اَب
ف��تُ��ق��ال ح��ق��ي��ق��ٌة ف��ي��ه��م ل��ي��س ُع��ذًرا ال��ن��اس ح��ق��ي��ق��ِة ع��ن س��اِئ��ِل��ي
وان��ت��ح��ال وغ��ي��ب��ٌة وأذاٌة وبُ��غ��ٌض وغ��شٌّ ِح��ق��ٌد ه��م إن��م��ا
أح��ت��ال! وك��م أُداري��ه��م ك��م ف��ؤادي ي��س��ت��ري��ُح ه��ل ِش��ع��ري ل��ي��َت
يُ��ن��ال ال َم��ط��ل��ٌب ال��ك��لِّ وِرض��ا ُس��خ��ٌط ل��ل��ب��ع��ِض ف��ي��ه ال��ب��ع��ِض ف��ِرض��ا
ال��ك��م��ال إال إل��ي��ه يُ��ؤدِّي ال ول��ك��ن نَ��رت��ج��ي��ه ال��ل��ِه وِرض��ا
واإلق��ب��ال ال��َق��ب��وُل ذاك الك َم��و م��ن ال��ِب��ي��ِد أخ��ا ي��ا ي��ُغ��رَّنْ��َك ال
األوص��ال ج��س��ِم��ك م��ن ت��ق��طَّ��ْع ـ��رْض تَ��م��ـ ف��إن س��ِل��م��َت م��ا األْس��ِر ف��ي أن��ت
ال��ح��الل ال��ه��ن��يُّ ال��ع��ي��ُش ف��ه��ن��اك ُق��وتً��ا ب��ال��ُع��ش��ِب وارَض ال��ِب��ي��َد ف��اط��ل��ِب
ح��ال آدَم اب��ِن م��ع ل��ي تَ��ِط��ْب ل��م ح��ي��ات��ي وْه��ي ال��ع��ظ��اُم ل��وال أن��ا

والدِّيك الثعلب

ال��واِع��ظ��ي��ن��ا ِش��ع��اِر ف��ي ي��وًم��ا ال��ث��ع��ل��ُب ب��َرَز
ال��م��اك��ري��ن��ا ويَ��ُس��بُّ يَ��ه��ذي األرِض ف��ي ف��م��ش��ى
ال��ع��ال��م��ي��ن��ا إل��ِه ـ��ِه ل��ل��ـ ال��ح��م��ُد وي��ق��وُل
ال��ت��ائ��ب��ي��ن��ا ك��ه��ُف ف��ْه��و تُ��وبُ��وا ال��ل��ِه ِع��ب��اَد ي��ا
ال��زاه��دي��ن��ا ع��ي��ُش ـ��ع��ي��َش ال��ـ إن ال��ط��ي��ِر ف��ي وازَه��دوا
ف��ي��ن��ا ��ب��ِح ال��صُّ ل��ص��الِة يُ��ؤذِّْن ال��دِّي��َك واط��ل��ب��وا
ال��ن��اس��ك��ي��ن��ا إم��اِم م��ن رس��وٌل ال��دِّي��َك ف��أت��ى
يَ��ِل��ي��ن��ا أن ي��رج��و وْه��و ع��ل��ي��ه األم��َر ع��َرَض
ال��ُم��ه��ت��دي��ن��ا أض��لَّ ي��ا ُع��ذًرا ال��دي��ُك ف��أج��اب
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ال��ص��ال��ح��ي��ن��ا ُج��دودي ع��ن ع��نِّ��ي ال��ث��ع��ل��َب ب��لِّ��ِغ
ال��ل��ِع��ي��ن��ا ال��ب��ط��َن دخ��ل ��ن م��مَّ ال��تِّ��ي��ج��اِن ذوي ع��ن
ال��ع��ارف��ي��ن��ا ق��وُل ـ��ق��وِل ال��ـ وخ��ي��ُر ق��ال��وا أَن��ه��م
دي��ن��ا» ل��ل��ث��ع��ل��ِب أن ي��وًم��ا ظ��نَّ م��ن «ُم��خ��ط��ئٌ

وأوالدها النعجة

واع��ي ن��اق��ٍد ل��ب��ي��ٍب ف��ْه��َم واف��ه��ْم��ه ِح��َك��م��ي م��ن ي��أت��ي��َك م��ا ن��ف��ائ��َس اس��م��ْع
راع��ي ج��ْم��َع��ه��ا يَ��ْرع��ى ب��غ��داَد ب��أرِض َغ��نَ��ٌم م��ض��ى ف��ي��م��ا زع��ِم��ه��م ع��ل��ى ك��ان��ت
داع��ي ل��ل��َك��رى ال��دي��اج��ي ف��ي ي��ْدُع��ه��ا ل��م واح��دٍة غ��ي��َر ف��ن��ام��ت ع��ن��ه��ا ن��ام ق��د
ال��راع��ي ُم��نْ��ي��ِة وأخ��ي��ه ��ِه امِّ واب��ِن َع��ل��ٍف وال��ف��ت��ى وس��ع��ٍد ال��َف��ط��ي��ِم أُمُّ
وأوج��اع أوج��اٍل ب��ي��ن م��ا تُ��ح��ِي��ي��ه س��اه��رٌة ال��ل��ي��ِل ت��ح��َت ه��ي ف��ب��ي��نَ��م��ا
ال��س��اع��ي إل��ى ُق��وم��وا أَال ف��ص��اح��ت بُ��ع��ٍد ع��ل��ى ال��ظ��الِم ف��ي ي��س��ع��ى ال��ذئ��ُب ل��ه��ا بَ��دا
ِم��ق��الع��ي أي��ن ِك��الب��ي أي��ن ي��ق��وُل ُم��ن��ذِع��ًرا ال��َم��رع��يِّ ال��ِح��م��ى راع��ي ف��ق��اَم
ال��ق��اع ف��ي ال��ظَّ��ب��ِي ان��س��ي��اَب ف��ي��ه ف��ان��س��اَب َف��َرٍق م��ن األرِض وج��ُه ب��ال��ذئ��ِب وض��اَق
ال��ب��اع ط��ائ��َل وف��يٍّ��ا وك��ان ُح��رٍّا أب��ي ك��ان َل��ل��ف��خ��ِر ي��ا األُمُّ ف��ق��ال��ِت
ال��رَّاع��ي ع��ل��ى أط��ف��ال��ي ُح��بِّ م��ن س��ه��رُت س��ِه��َرت أغ��ن��ام��ه��ا ع��ل��ى ال��رُّع��اُة إذا

والفأر والقط الكلب

ال��ِح��ص��اِر أض��يَ��ِق ف��ي ُم��ع��ذَّبً��ا ال��ِج��داِر ع��ل��ى ال��ِق��طَّ رأى ف��أٌر
ال��م��وع��ودة ل��ل��وث��ب��ِة ُم��س��ت��ج��ِم��ًع��ا ال��م��ع��ه��ودة ح��ال��ِت��ه ف��ي وال��ك��ل��ُب
��ة ال��ُغ��صَّ ه��ذي ال��ِق��طَّ أك��ِف��ي وق��ال ال��ُف��رص��ة اغ��ت��ن��اَم ال��ف��أُر ف��ح��اوَل
ال��ِج��ي��راِن م��ن وألص��ح��اب��ي ل��ي ب��األم��اِن ي��ك��ت��ُب ل��ع��ل��ه
ع��ي��نَ��ي��ِه م��ن ال��ت��راَب وم��كَّ��ن ي��َدي��ِه ع��ل��ى ل��ل��ك��ل��ِب ف��س��اَر
ِب��داِر ع��ل��ى ال��ِق��طُّ ون��زَل ال��ِج��داِر ع��ن ال��راع��ي ف��اش��ت��غ��َل
ك��ري��م��ة ل��ه��ا ف��ري��س��ٍة وف��ي ولِ��ي��م��ة ف��ي يَ��ْف��ك��ُر ُم��ب��ت��ِه��ًج��ا
��الم��ة ال��سَّ ف��ي��ذُك��ُر ي��ذُك��ره��ا ع��الم��ة ِل��َخ��ط��ِب��ه ي��ج��ع��لُ��ه��ا

828



الحكايات

َه��ن��اءِ ف��ي ال��ِق��طُّ ع��اَش وق��ال األث��ن��اءِ ف��ي ال��ف��أُر ذاَك ف��ج��اءَ
ال��َخ��الِص س��بَ��َب م��ن��ه��ا ك��ان م��ا إخ��الص��ي م��ن ال��ش��دِة ف��ي رأي��َت
إح��س��ان��ا ِل��َم��ع��ش��ري ب��ه ف��ام��نُ��ْن األم��ان��ا أط��ل��ُب أت��ي��ُت وق��د
س��الم��ة وق��بْ��َل��ه��ا غ��ن��ي��م��ٌة ك��رام��ة ه��ذه ��ا ح��قٍّ ف��ق��ال
وال��ول��ي��م��ة ال��َخ��ط��ِب ف��أُر أن��ك ��ي��م��ة ال��شِّ ك��ري��َم ي��ا ف��خ��ًرا يَ��ك��ف��ي��ك
وال��رغ��ي��ِف ب��ال��ِم��ل��ِح ي��أك��لُ��ه ��ع��ي��ِف ال��ضَّ ع��ل��ى ال��ح��اِل ف��ي وان��َق��ضَّ
ض��اع��ا» ي��وًم��ا األع��داءَ ح��ِف��َظ «َم��ن ش��اع��ا ق��وًال ال��م��ق��اِم ف��ي ف��ق��ل��ُت

والهدهد سليمان

ب��ِذلَّ��ة ُس��ل��ي��م��اَن ِب ب��ا ف��ي ال��ُه��ده��ُد وق��َف
ُم��ِم��لَّ��ة ص��ارت ِع��ي��َش��ت��ي ل��ي ُك��ن م��والَي ي��ا ق��ال
ُغ��لَّ��ة ال��ص��در ف��ي أح��دثَ��ت بُ��رٍّ َح��بَّ��ِة م��ن م��تُّ
ِدج��ل��ة أم��واُه وال ـ��ه��ا تُ��رِوي��ـ ال��نِّ��ي��ِل ِم��ي��اُه ال
ِق��ت��ل��ة ش��رَّ ق��تَ��ل��تَ��ن��ي ق��ل��ي��ًال دام��ت وإذا
ح��ْوَل��ْه ك��ان َم��ن إل��ى ل��ي ال��ع��ا ال��س��يِّ��ُد ف��أش��ار
َف��ْع��ل��ة ال��ل��ؤِم ف��ي وأت��ى ذن��بً��ا ال��ُه��ده��ُد َج��نَ��ى ق��د
تَ��ِع��لَّ��ة ال��ش��ك��وى وذي ِر ��د ال��صَّ ف��ي اإلث��ِم ن��اُر ت��ل��ك
ن��م��ل��ة ب��ي��ِت م��ن ُس��ِرَق��ت إال ال��َح��بَّ��َة أرى م��ا
ِع��لَّ��ة غ��ي��ِر م��ن ي��ش��ت��ك��ي َص��دًرا ل��ل��ظ��ال��ِم إن

والطاووس سليمان

س��ل��ي��م��ان��ا ي��وًم��ا أت��ى ط��اووًس��ا ب��أن س��م��ع��ُت
وأردان��ا أذي��اًال ـ��ِر ال��طَّ��ي��ـ وْف��ِد دوَن يُ��ج��رُِّر
أح��ي��ان��ا ال��رِّي��َش ويُ��خ��ِف��ي ط��وًرا ري��َش��ه ويُ��ظ��ِه��ُر
آن��ا أوانَ��ه��ا أظ��نُّ م��س��أل��ٌة ل��ديَّ ف��ق��ال
م��والن��ا أع��ت��اِب ع��ل��ى أع��رُض��ه��ا ج��ئ��ُت ق��د وه��ا
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ُم��ْزدان��ا واألن��واِر ِر ب��األزه��ا ال��رَّوَض أل��س��ُت
وأل��وان��ا أش��ك��اًال ِف ال��ظَّ��ْر آَي أس��ت��وِف أل��ْم
ُس��ل��ط��ان��ا ال��ط��ي��ِر ِل��َج��م��ِع ب��ب��اِب��ك��ُم أُص��ِب��ْح أل��ْم
أوث��ان��ا ال��ُغ��رُّ وق��وم��ي أب��ق��ى أن ي��ل��ي��ُق ف��ك��ي��ف
ِح��رم��ان��ا م��ن��ه ن��ص��ي��ب��ي أم��س��ى ق��د ال��ص��وِت ف��ُح��ْس��ُن
آذان��ا أس��ك��رُت وال أف��ئ��دًة ت��يَّ��م��ُت ف��م��ا
أش��ج��ان��ا ��بَّ ال��صَّ ي��زي��ُد أح��َق��ُره��ا ال��ط��ي��ُر وه��ذي
ِع��ي��دان��ا ه��زَّ م��ا إذا ل��ه ال��م��ل��وُك وت��ه��ت��زُّ

∗∗∗
ك��ان��ا ال��ذي ك��ان ل��ق��د ُس��ل��ي��م��اٌن ل��ه ف��ق��ال
ش��ان��ا ص��ن��ي��ُع��ه وج��لَّ ال��ب��اري ِح��ك��م��ُة ت��ع��ال��ت
ُك��ْف��ران��ا ال��ل��ِه نُ��ْع��م��ى ُر م��غ��رو ي��ا ��رَت ص��غَّ ل��ق��د
وُط��غ��ي��ان��ا ِك��بْ��را ب��ه ت��ح��ِف��ْل ل��م ال��ط��ي��ِر وُم��ل��ُك
إن��س��ان��ا ك��لَّ��م��َت ل��م��ا ص��وٍت ذا أص��ب��ح��َت ف��ل��و

والخنفساء الغصن

ال��ُم��ن��ف��ِرْد ال��واح��ُد ج��لَّ ي��ق��ول ن��اع��ٌم ُغ��ُص��ٌن ب��َروٍض ك��ان
ُع��ِه��ْد م��ا ال��ورى ف��ي ُح��ْس��ن��ي وِم��ث��ُل ق��ام��ت��ي َظ��رِف��ه��ا ف��ي ف��ق��ام��ت��ي
ال��َك��ِب��د ب��َج��ن��ِب ي��م��ش��ي ون��ج��لُ��ه��ا ت��ن��ث��ن��ي «ُخ��ن��ُف��س��ٌة» ف��أق��ب��ل��ْت
ُوِج��د ق��د ت��ط��لُ��بُ��ه ال��ذي إن ال��بَ��ه��ا ري��اِض َزي��َن ي��ا ت��ق��ول
تَ��ِل��د أُمٌّ ال��ع��اَل��ِم ف��ي داَم م��ا ت��ف��تَ��خ��ْر وال ابْ��ِن��ي ِل��َق��دِّ ف��ان��ُظ��ر

وابنُها ة الُقربَّ

��ج��رة ال��شَّ ب��أع��ل��ى اب��نَ��ه��ا تُ��ط��يِّ��ُر ُق��بَّ��رة ال��ري��اِض ب��ع��ِض ف��ي رأي��ُت
ال��َه��شِّ ال��َج��ن��اِح ع��ل��ى ت��ع��ت��م��ْد ال ال��ُع��شِّ ج��م��اَل ي��ا ت��ق��ول وْه��ي
��ع��وِد ال��صُّ ف��ي أف��ع��ُل ك��م��ا واف��ع��ل ع��وِد ب��ج��ن��ِب ع��وٍد ع��ل��ى وِق��ْف
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َزَم��ْن ن��ق��ل��ٍة ل��ك��لِّ وج��َع��ل��ْت َف��نَ��ْن إل��ى َف��نَ��ٍن م��ن ف��ان��ت��ق��ل��ْت
ال��ه��واءِ ِث��َق��َل يَ��َم��لُّ ف��ال األث��ن��اءِ ف��ي ال��َف��رُخ ي��س��ت��ري��َح ك��ي
��ط��ارة ال��شَّ يُ��ظ��ِه��ُر أراد ��ا ل��مَّ اإلش��ارة خ��اَل��َف ق��د ل��ك��نَّ��ه
ف��وق��ع��ا َج��ن��اُح��ه ف��خ��انَ��ه ارت��ف��ع��ا ح��ت��ى ال��ف��ض��اء ف��ي وط��ار
ُم��ن��اُه ال��ُع��ال م��ن ي��نَ��ل ول��م ُرك��ب��ت��اُه ال��ح��اِل ف��ي ف��ان��ك��س��َرت
ُم��ه��نَّ��ا ُع��م��ِره ط��وَل وع��اش ت��م��نَّ��ى م��ا ن��اَل ت��أنَّ��ى ول��و
ف��ْوتُ��ُه ال��ُم��س��ت��ع��ِج��ِل��ي��ن وغ��اي��ُة وق��تُ��ُه ال��ح��ي��اة ف��ي ش��يءٍ ل��ك��لِّ

النعجتان

ت��رع��ي��اِن ال��غ��ي��ِط ف��ي وك��ان��ت��ا نَ��ع��ج��ت��اِن ال��ن��اِس ِل��ب��ع��ِض ك��ان
ب��ادي��ة ال��ُه��زاِل م��ن ِع��ظ��اُم��ه��ا وال��ث��ان��ي��ة س��م��ي��ن��ٌة إح��داه��م��ا
ال��ثَّ��َم��ْن ذاُت ب��أن��ه��ا وق��ولِ��ه��م ��َم��ْن ب��ال��سِّ تُ��ب��اه��ي األُول��ى ف��ك��ان��ِت
األب��ص��ارا ت��س��ت��وق��ُف وأن��ه��ا ِم��ق��دارا ل��ه��ا أن وتَ��دَّع��ي
اإلذالِل َم��رارَة ح��ام��ل��ًة اإلدالِل ع��ل��ى األُخ��ُت ف��ت��ص��ب��ُر
ال��ق��وِم دوَن ال��ن��ع��ج��َة وق��ل��َب ي��وِم ذاَت ال��ج��زَّاُر أت��ى ح��ت��ى
ف��ي��ه��ا ال��ن��ف��ي��َس ال��ك��ي��َس ون��َق��َد أش��ت��ري��ه��ا ل��ل��م��ال��ِك ف��ق��ال
ب��خ��ِت��ه��ا ص��الِح ف��ي ت��ش��كُّ وْه��ي ألُخ��ِت��ه��ا ف��وِره��ا م��ن ف��ان��ط��ل��ق��ْت
��ك��ي��ِن ال��سِّ ح��اِم��َل ت��ع��رف��ي��َن ه��ل خ��بِّ��ِري��ن��ي أُخ��ت��اُه ي��ا ت��ق��وُل
ال��ثَّ��َم��ْن ذاَت ي��ا ال��ج��زَّاَر وك��لِّ��ِم��ي وال��زََّم��ن وُه��زال��ي َدِع��ي��ن��ي ق��ال��ت
ص��ب��ُره��ا إال ال��ن��ع��ج��ِة أَدُب م��ا وُم��رُّه��ا ُح��ل��ُوه��ا ح��اٍل ل��ك��لِّ

والحيوانات السفينة

ال��ُم��ِع��ي��ن��ة ال��ُق��درُة وح��رََّك��ت��ه��ا ��ف��ي��ن��ة ال��سَّ ن��وٌح أت��مَّ ��ا ل��مَّ
ك��ال��ِج��ب��اِل ال��م��وُج ت��ع��ال��ى ف��م��ا ِب��ب��اِل َج��رى ال م��ا ب��ه��ا َج��رى
ال��ف��اِر ب��أي��دي ال��ِق��طُّ وأخ��ذ ال��ح��م��اِر م��ع ال��لَّ��ي��ُث م��ش��ى ح��ت��ى
ال��نَّ��ك��ي��ِر ب��ص��وتِ��ه ُم��وت��ِن��ًس��ا ال��ِخ��ن��زي��ِر إل��ى ال��ف��ي��ُل واس��ت��م��َع
ال��ذئ��ِب ن��اَب ال��خ��روُف وق��بَّ��ل ال��ك��ل��ِب ب��ج��ن��ِب ال��ِه��رُّ وج��ل��س
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األكَّ��اِل ع��ل��ى ال��ن��م��ُل واج��ت��م��َع ال��غ��زاِل ع��ل��ى ال��ب��اُز وع��ط��َف
األرن��ِب ُح��بُّ ِع��رِس اب��َن وت��يَّ��َم ال��ث��ع��ل��ِب ُص��وَف ال��ف��رخ��ُة وف��لَّ��ِت
األع��ادي ف��ي األح��ب��اُب وظ��ه��َر األح��ق��اِد س��واب��ُق ف��ذه��بَ��ت
ال��وج��وِد ب��َع��ودِة وأي��ق��ن��وا ال��ُج��ودي ب��َس��ف��ِح ح��طُّ��وا إذا ح��ت��ى
ال��ق��دي��م��ة ل��ل��ح��ال��ِة ورَج��ع��وا ��ي��م��ة ال��شِّ تَ��ق��ت��ض��ي��ه م��ا إل��ى ع��ادوا
ال��َخ��َط��ْر ع��مَّ أو ال��م��ح��ذوُر ش��ِم��َل إن ال��بَ��َش��ْر أح��واَل ذل��ك ع��ل��ى ف��ِق��ْس
ال��ع��ادي ال��زم��ان ع��ل��ى ك��ل��ه��م إذ ِج��ه��اِد ف��ي ال��ع��اَل��َم ت��رى ب��يْ��ن��ا

السفينة يف القرد

ال��ن��ب��ي ن��وِح ع��ل��ى ال��ق��رِد ك��َك��ِذِب ال��َم��رك��ِب ف��ي ج��رى م��م��ا يَ��تَّ��ف��ْق ل��م
ل��ل��َم��زِح ِخ��ف��ِت��ه م��ن ف��اش��ت��اَق ��ط��ِح ال��سَّ ب��أق��ص��ى ك��ان ف��إن��ه
ه��الك��ي ف��ي ت��ِج��دُّ ِل��َم��وج��ٍة واألس��م��اِك َل��ل��ط��ي��ِر ي��ا وص��اَح:
م��س��رورا اله��يً��ا ف��وج��َدت��ه ال��ن��س��ورا ل��ه ال��ن��ب��ي ف��ب��ع��َث
ن��وُح ي��ا َم��رك��بُ��ن��ا ثُ��ِق��بَ��ت ق��د ي��ص��ي��ُح ث��ان��ي��ًة أت��ى ث��م
َخ��َط��ْر ال��ِق��رُد رأى ك��م��ا ي��َروا ف��ل��م َح��َض��ْر م��ن ك��لَّ ال��ن��ب��يُّ ف��أرس��ل
ال��َم��رك��ُب ال��ِم��ي��اِه ع��ل��ى ب��ه ج��ادت يَ��ل��ع��ُب ي��وًم��ا ��ف��ي��ُه ال��سَّ وب��ي��ن��م��ا
ن��وُح ي��ا ه��ال��ٌك إن��ي ي��ق��ول يَ��ن��وُح ال��دُّج��ى ف��ي ف��س��ِم��ع��وه
وال��س��م��اءِ األرِض ب��ي��ن وِص��رُت ال��م��اءِ ف��ي ح��م��اق��ت��ي م��ن س��ق��ط��ُت
وق��اح��ة ه��ذه ��ا ح��قٍّ وق��ي��َل ِص��ي��اَح��ْه أح��ٌد ْق يُ��ص��دِّ ف��ل��م
َص��َدْق إن ال��ك��ذوُب يُ��ل��ف��ى م��ا أك��ذُب َس��بَ��ْق َم��ن ال��م��ق��اِم ه��ذا ف��ي ق��ال ق��د
ن��ب��ي يُ��ع��ِف��ي وال ال��ل��َه يَ��ت��رُك ال ال��ك��ِذِب ِب��داءِ َم��م��نُ��وٍّا ك��ان م��ن

السفينة يف —والنملة السالم —عليه نُوح

ال��ح��ي��واِن َم��ع��اش��َر إل��ي��ه ف��دع��ا ق��وَم��ُه يُ��ب��اِس��َط أن ن��وٌح َودَّ ق��د
ب��م��ك��ان ال��نُّ��ه��ى م��ن ي��ك��وُن م��ن��ه��م ق��ائ��ٌد ال��س��ف��ي��ن��َة يَ��ِل��َي أن وأش��ار
ال��ش��ان ال��ف��خ��ي��ُم ال��ف��ي��ُل وت��ع��رََّض ج��اللُ��ُه ال��رف��ي��ُع ال��لَّ��ي��ُث َم ف��ت��ق��دَّ
األذق��ان إل��ى ل��ه��ي��ب��ِت��ه خ��رُّوا وك��لُّ��ه��م ��ب��اِع ال��سِّ ب��اق��ي وت��الُه��م��ا
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واإلم��ك��ان ال��ع��زِّ ب��ط��وِل ودَع��وا ب��ال��ه��دى ال��ُم��ؤيَّ��َد ح��يُّ��وا إذا ح��ت��ى
األردان ب��ج��ان��ِب ه��ن��اك ك��ان��ت ن��م��ل��ٌة ن��وٍح ل��ِخ��ط��اِب س��بَ��َق��ت��ه��ُم
ال��َم��ي��دان ف��ارُس ي��ق��ي��نً��ا وأن��ا ف��ارٌس أرض��ى ال��ل��ِه ن��ب��يَّ ق��ال��ت
وأم��ان ع��ص��م��ٍة ف��ي وأق��وُده��ا أه��َل��ه��ا وأح��م��ي ��تَ��ه��ا ِدفَّ س��أُدي��ُر
ك��اإلن��س��ان وأن��ِت ال��ح��ي��اُة ل��ِه��َي س��ف��ي��ن��ت��ي إن وق��ال ال��ن��ب��يُّ ض��ِح��َك
ال��ث��ان��ي ف��ي��ه��ا وال��غ��ي��ُر ٌل أوَّ ه��و ع��ن��ده وال��ع��ظ��ائ��ِم ال��ف��ض��ائ��ِل ك��لُّ
يَ��دان ال��زم��اِن أش��غ��اِل ب��أق��لِّ ل��ه وم��ا ال��زم��اَن س��اَس ل��و وي��ودُّ

السفينة يف الدُّب

ع��نِّ��ي ال��ع��ج��ي��َب ح��دي��ثَ��ه ف��اس��م��ْع ال��ظ��نِّ ب��س��وءِ م��ع��روٌف ال��دُّبُّ
ال��ظ��ن��ي��ن��ة ال��ع��ي��ش��ِة دواَم م��لَّ ال��س��ف��ي��ن��ة ف��ي ال��ُم��ْك��َث اس��ت��ط��ال ��ا ل��مَّ
ق��راري ب��ه ش��كَّ ال وال��م��اءُ ان��ت��ظ��اري ف��ي ال��م��وَت إن وق��ال
ج��ب��ال ال��ف��ض��اءِ ف��ي أن ف��ظ��نَّ َع��ال بُ��ع��ٍد ع��ل��ى َم��وًج��ا رأى ث��م
ب��ال��وص��وِل أْح��َظ ل��م أو وص��ل��ُت ال��ن��زوِل م��ن ب��د ال ف��ق��ال
ان��ت��ظ��اُرْه وال ل��ل��م��وِت ال��س��ع��ُي اخ��ت��ب��اُرْه بَ��ه أدَّ م��ن ق��ال ق��د
ه��ي��اِج ف��ي ال��ري��اِح م��ع وْه��ي األم��واِج إل��ى ال��ن��ف��َس ف��أس��ل��َم
ورَس��ْخ ال��ق��راِر ع��ل��ى َرس��ا ث��م ف��ان��ت��َف��ْخ م��ن��ه��ا ال��ت��ع��ي��ُس ف��ش��ِرَب
ال��س��م��اءُ ب��أم��ِره وأق��ل��َع��ت ال��م��اءُ ِغ��ي��َض س��اع��تَ��ي��ن وب��ع��َد
ال��َغ��َرْق ف��ي ب��ط��ي��ئً��ا ال��م��وُت ج��اءه إذ ال��رََّم��ْق ب��ع��ُض ص��اح��ِب��ن��ا ف��ي وك��ان
ُس��ع��وِد وف��ي خ��ي��ٍر ف��ي وال��رَّك��ُب ال��ُج��ودي ف��وَق ال��م��رك��َب ف��ل��م��َح
ال��رئ��ي��ِس ب��ال��ن��ب��ي ظ��نِّ��ي أس��أُت ال��ت��ع��ي��ِس َل��َج��دَِّي ي��ا ف��ق��ال
ف��ع��ل��ُت ف��ع��ل��وا ق��د وِم��ث��َل��م��ا ام��ت��ث��ل��ُت ل��و ض��رَّن��ي ك��ان م��ا

السفينة يف الثعلب

وال��س��م��ي��ن��ة ال��س��م��ي��َن ف��ع��َرف ال��س��ف��ي��ن��ة ف��ي ج��اَل ال��ُح��َص��ي��ِن أب��و
زاال ق��دي��ًم��ا ك��ان م��ا وإن اس��ت��ح��اال ح��اَل��ه إن ي��ق��ول
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ال��ث��ع��ال��ِب ع��ل��ى ال��ل��ِه غ��ض��ِب م��ن ال��م��ص��ائ��ِب م��ن ح��لَّ م��ا ِل��َك��وِن
ال��ش��ك��وِك م��ن ي��ب��ق��ى ع��س��ى ِل��َم��ا ل��ل��دي��وِك األي��م��اَن ويُ��غ��ِل��ُظ
يُ��رض��ي ش��يءٍ ك��لَّ م��ن��ه ي��َروَن األرِض ف��ي ن��زل��وا إن ب��أن��ه��م
وال��س��م��ي��ن��ة ال��س��م��ي��ن م��ع م��ش��ى ال��س��ف��ي��ن��ة ت��رك��وا ف��ل��م��ا ق��ي��ل
رف��ي��ق��ا ح��ْوَل��ه م��ن��ه��م يُ��ب��ِق ل��م ال��ط��ري��ق��ا ن��َص��ف��وا م��ا إذا ح��ت��ى
يَ��م��ي��ن��ي ح��ن��ثَ��ت إن َع��َج��ٌب ال ال��دِّي��ِن َع��دي��ُم ق��ال��وا إذ وق��ال
ل��ل��رخ��اءِ ال��ش��دِة ف��ي ن��ع��م��ُل ال��دَّه��اءِ بَ��ن��ي ن��ح��ن ف��إن��م��ا
ال��س��ف��ي��ن��ة ُص��ح��ب��ُة م��ن��ه تَ��ك��ف��ي��َك دي��نَ��ْه يَ��ب��ي��َع أن ت��خ��اف وم��ن

السفينة يف والذئب الليث

ال��َم��ودة َص��ف��ا ال��ذئ��ِب م��ن رأى ال��ش��دة ذي ف��ي ال��ل��ي��َث إن يُ��ق��ال
وَع��ْزل��ي والي��ت��ي ح��ال��تَ��ي ف��ي َم��ح��لِّ��ي ل��ي ص��اَن م��ن ي��ا ف��ق��ال
ال��ج��اِه ق��دي��ُم ف��ي��ه��ا ل��ي وع��اد ال��ل��ِه ب��إذِن ل��ألرض ُع��ْدُت إن
ال��والِة واِل��َي ت��ك��وُن ث��م ش��اِة وأل��َف ِع��ج��َل��ي��ن أُع��ط��ي��َك
وال��ك��الِب ال��رع��اِة وق��اِه��َر ال��ذِّئ��اِب ف��ي ال��لِّ��واءِ وص��اِح��َب
ال��س��الم��ة ع��ل��ى األرَض وَوِط��ئَ ال��ك��رام��ة ��ِت ت��مَّ م��ا إذا ح��ت��ى
األم��ِر م��اض��ي ال��نَّ��ه��ي ُم��ط��اُع وْه��و ش��ه��ِر ب��ع��َد ال��ذئ��ُب إل��ي��ه س��ع��ى
وَع��رُض��ُه ال��َف��ال ُط��وُل ل��ه وم��ن أرُض��ُه تُ��داُس ال م��ن ي��ا ف��ق��ال
ال��ك��ري��ِم ال��َم��وع��ِد أواُن وذا ال��ت��ك��ري��ِم م��ن ِن��ل��َت م��ا ِن��ل��َت ق��د
اس��ُم��ك��ا وم��ا ف��تً��ى ي��ا ت��ك��وُن ف��َم��ن زع��ُم��ك��ا وس��اءَ ت��ج��رَّأَت ق��ال
س��اب��ق��ا ال��والِة وال��ي ف��إن��ن��ي ص��اِدق��ا ظ��نِّ��ي ك��ان إن أج��ابَ��ه

السفينة يف واألرنب الثعلب

ُم��ذِن��ُب إن��ي م��والَي ي��ا ف��ق��ال ث��ع��ل��ُب ي��وًم��ا ال��ل��ِه ن��ب��يَّ أت��ى
أت��وُب ش��اف��ًع��ا وج��دُت وإن ال��ذُّن��وُب ص��ح��ي��ف��ت��ي س��وََّدت ق��د
ذل��ي��ال ج��اءه ق��د ِل��ت��ائ��ٍب ال��ج��ل��ي��ال ع��ْف��َوه إل��ه��ي ف��اس��أْل
خ��ي��را وع��م��ل��ُت ش��رٍّا ع��ِم��ل��ُت ��يْ��را ال��سَّ أس��أُت وإن وإن��ن��ي
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ويَ��ل��ع��ُب م��ن��زل��ي ت��ح��َت ي��رت��ُع أرن��ُب ي��وٍم ذاَت أت��ان��ي ف��ق��د
ذل��ك��ا م��ْع ت��رك��تُ��ه ل��ك��نَّ��ن��ي ُه��ن��ال��ك��ا ُم��راِق��ٌب ي��ُك��ن ول��م
َم��س��اءة ي��دي م��ن يَ��ِص��ْل��ه ف��ل��م ال��دَّن��اءة اف��ت��راِس��ه ف��ي ِع��ف��ُت إذ
ال��ث��ع��ل��ُب ه��ن��اك يُ��ب��ِدي م��ا يَ��س��م��ُع األرن��ُب ذاك ال��م��ج��ل��ِس ف��ي وك��ان
خ��ب��ي��ُث ي��ا ال��زُّه��ُد ذاك ك��ان ق��د ال��ح��دي��ُث ان��ق��ط��َع ��ا ل��مَّ ف��ق��ال
ال��ف��الِة ف��ي أل��َق��ت��ك تُ��خ��م��ٍة م��ن وال��ح��ي��اِة ال��م��وِت ب��ي��َن وأن��ت

السفينة ِعرسيف وِبنت األرنب

ال��َم��رك��ِب ف��ي وض��ِع��ه��ا ي��وُم وح��لَّ األران��ِب ِن��س��ا إح��دى ح��َم��َل��ت ق��د
َع��ن��ائ��ه��ا ف��ي ال��ف��ت��اُة وب��ي��ن��م��ا ب��ك��ائ��ه��ا م��ن ال��رُّك��اُب ف��ق��ِل��َق
ب��ن��ف��س��ي ج��اَرت��ي أَف��ِدي ت��ق��وُل ِع��رِس بَ��ن��اِت م��ن ع��ج��وٌز ج��اءت
«دايَ��ة» ق��دي��ًم��ا ك��ن��ُت ألن��ن��ي ال��غ��اي��ة ل��ه��ذي أُْرَج��ى ال��ت��ي أن��ا
ال��زي��ارة األُل��ف��ِة ب��ع��َد ف��إن ج��ارة ي��ا ال األرن��ُب ف��ق��ال��ِت
ج��ن��س��ي م��ن داي��ًة أري��ُد إن��ي ِع��رِس ب��ب��ن��اِت وث��وٌق ل��ي م��ا

السفينة يف الحمار

��م��وا وتَ��رحَّ ِل��َف��ق��ِده ال��رِّف��اُق ف��ب��ك��ى ال��دُّج��ى ف��ي ال��س��ف��ي��ن��ة م��ن ال��ِح��م��اُر س��ق��ط
ت��ت��ق��دَُّم َم��وج��ٌة ال��س��ف��ي��ن��ِة ن��ح��َو ب��ه أتَ��ت ال��ن��ه��اُر ط��ل��ع إذا ح��ت��ى
يُ��ه��َض��ُم ال ألن��ه أب��ت��ل��ْع��ه ل��م س��ال��ًم��ا أت��ان��ي ك��م��ا ُخ��ذوه ق��ال��ت

—والحمامة السالم —عليه سليمان

ح��م��ام��ة َم��ج��ال��ِس��ه ف��ي ُب يُ��َق��رِّ داووٍد اب��ُن ك��ان
واس��ت��ق��ام��ة ِص��دًق��ا ش��اءَ ق��د ِم��ث��َل��م��ا ُع��م��ًرا خ��دَم��ت��ه
َس��الَم��ْه تُ��ب��لِّ��ُغ��ه��م ي��وًم��ا ��اِل��ِه ُع��مَّ إل��ى ف��م��َض��ت
ال��ك��رام��ة ف��ي��ه��ا ل��ه��ا ُك��ِت��بَ��ت َج��ن��اِح��ه��ا ت��ح��َت وال��ُك��تْ��ُب
َم��راَم��ْه رس��ائ��ِل��ه م��ن ـ��رُف تَ��ع��ـ ال��ح��م��ق��اءُ ف��أرادِت
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ِب��َرام��ة8 خ��ل��ي��ف��ِت��ه إل��ى َن وك��ا ألوَّلِ��ه��ا ع��م��َدت
ل��ل��ح��م��ام��ة ب��ت��اٍج ِم��َل��ه ع��ا ف��ي��ه ي��أم��ُر ف��رأتْ��ه
اإلق��ام��ة وف��ي ال��رح��ي��ِل ف��ي ي��َة ال��رِّع��ا ��وه��ا وفُّ وي��ق��ول
ِت��ه��ام��ة9 ف��ي ِري��اًض��ا تُ��ع��َط��ى ب��أن ال��ث��ان��ي ف��ي ويُ��ش��ي��ُر
ِخ��ت��اَم��ْه ��ت ف��ضَّ أن تَ��س��ت��ْح��ِي ول��م ِل��ث��ال��ِث��ه��ا وأتَ��ت
ال��زع��ام��ة ال��ط��ي��ِر ع��ل��ى ل��ه��ا َن ت��ك��و أن ي��أم��ُر ف��رأتْ��ه
ال��ن��دام��ة تُ��ج��ِدي ال َه��ي��ه��اَت ت��ن��دًُّم��ا ل��ذاك ف��ب��َك��ت
ال��س��الم��ة َربِّ ي��ا ت��ق��ول ـ��َي وْه��ـ ال��ل��ِه ن��ب��يَّ وأتَ��ت
ال��يَ��م��ام��ة10 أرِض ف��ي م��والَي ي��ا ال��ُك��تْ��َب ف��ق��دُت ق��ال��ت
أم��اَم��ْه ي��دف��ُع��ن��ي ال��ب��اُز ن��ي أت��ا ��ا ل��مَّ ِل��تَ��س��رُّع��ي
ال��ق��ي��ام��ة ل��ه ت��ق��وُم ك��ادت ال��ذي ِج��ئ��ِت ب��ل ف��أج��اَب
ال��ك��رام��ة خ��انَ��ت��ه خ��اَن م��ن ع��ق��وب��ًة ك��ف��اِك ل��ك��ن

فدع والضِّ األسد

ال��م��ج��م��ِع ل��دى ال��ذن��ِب ل��ذي واش��ف��ع ق��درٍة م��ن أُع��ط��ي��َت ِب��م��ا ان��ف��ع
تَ��ش��ف��ِع ول��م ت��ن��ف��ع ل��م أن��َت إن ف��تً��ى ي��ا ل��ل��ُع��ال ت��س��م��و ك��ي��ف إذ
وِع ف��اس��م��ع ال��ف��ض��ِل أه��َل يُ��ع��ِج��ُب ص��ادٌق ٌ ن��ب��أ ل��ه��ذا ع��ن��دي
��ف��دِع ب��ال��ضِّ ال��م��ج��ل��ِس ف��ي ف��ج��يءَ ع��رِش��ِه ع��ل��ى ال��ل��ي��ُث اس��ت��وى ق��ال��وا
ال��ِم��س��م��ِع ع��اِل��َي آذَت ب��األم��ِس ال��ت��ي ه��ذي ��ل��ط��اِن ل��ل��سُّ وق��ي��ل
ت��دَّع��ي م��ا ال��م��اءِ ف��ي وت��دَّع��ي ِع��لَّ��ٍة ب��ال ال��ده��َر تُ��ن��ق��ِن��ُق
األرب��ِع م��ن نُ��ع��لِّ��ْق��ه��ا وُم��ْر ذن��ِب��ه��ا ف��ي األم��ُر إل��ي��ك ف��ان��ظ��ر
األَرف��ِع ال��ش��رِف ذا ي��ا وق��ال ال��ُع��ال وزي��ُر ال��ف��ي��ُل ف��ن��ه��َض
��ف��دِع ب��ال��ضِّ ال��ل��ي��ِث ج��اُه ض��اَق إن ِع��زِِّه وف��ي ال��ُم��ل��ِك ف��ي خ��ي��َر ال
ب��ُم��س��ت��ن��َق��ِع ج��اد أن وزاد ل��ه��ا أم��انً��ا ال��ل��ي��ُث ف��ك��ت��َب

أمكنة. واليمامة: وتهامة رامة 8

أمكنة. واليمامة: وتهامة رامة 9

أمكنة. واليمامة: وتهامة رامة 10
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الزاهدة النملة

ل��ل��س��ع��ادة يَ��ه��دي��ه وق��ائ��ٌد ِع��ب��ادة ع��ي��ِش��ه ف��ي ال��ف��ت��ى س��ع��ُي
ال��َع��وُن ِن��ْع��َم ��اِع��ي��َن ل��ل��سَّ وال��ل��ُه ال��ك��وُن ي��ق��وُم ب��ال��س��ع��ِي ألن
غ��اي��ة ال��َم��ق��اِم ه��ذا ف��ي تُ��َع��دُّ ح��ك��اي��ة ف��ه��ذه ت��ش��أ ف��إن
ال��ب��ط��ال��ة ل��ذََّة ي��وًم��ا ت��ْس��ُل ل��م ِت��نْ��ب��ال��ة ن��م��ل��ٌة ب��أرٍض ك��ان��ت
وال��ت��ص��وُِّف ب��ال��زه��ِد وات��ص��َف��ت ��ِف ب��ال��ت��ق��شُّ ال��ن��م��ل ف��ي واش��ت��ه��َرت
ال��ص��الُة تَ��م��ل��ُؤه ال ف��ال��ب��ط��ُن يَ��ق��ت��اُت م��ن ال��ل��ي��َل ي��ق��وُم ل��ك��ن
ال��دأُب ع��ل��ي��ه��ا َش��قَّ ونَ��م��ل��ت��ي ال��َح��بُّ إل��ي��ه ي��س��ع��ى ال وال��ن��م��ُل
ب��ال��ب��ي��وِت ت��ط��وُف وج��ع��ل��ْت ال��ق��وِت ال��ت��م��اِس إل��ى ف��خ��رَج��ت
ال��ول��يَّ��ة ل��ذي ب��ال��ق��وِت تُ��ن��ِع��ُم ن��ق��يَّ��ة ن��م��ل��ٍة م��ن ه��ل ت��ق��وُل
أُس��بِّ��ِح ل��م ل��ي��ل��تَ��ي��ن وُم��ن��ذ ِح ال��ُم��ب��رِّ ب��ال��طَّ��وى ع��ِي��ي��ُت ل��ق��د
ل��ل��ص��رص��اِر ال��ن��م��ل��ُة ت��ت��رِك ل��م َل��ل��ع��اِر ي��ا ال��ج��اراُت ف��ص��اَح��ِت
ل��ل��س��ؤاِل ال��ك��فَّ م��َدْدن��ا م��ت��ى ال��ح��اِل ه��ذي ِم��ث��َل رِض��ي��ن��ا م��ت��ى
��ة ال��ِه��مَّ ب��ُع��ل��وِّ اش��ت��ه��اٍر ذاُت ��ة أُمَّ ال��وج��وِد َع��ي��ِن ف��ي ون��ح��ن
ِن��م��اُل أن��ه��ا ل��و ب��ع��ِض��ه ع��ن ال��ِج��م��اُل ي��ص��ِب��ُر ال م��ا ن��ح��ِم��ُل
َج��واُب ل��س��ائ��ٍل ع��ن��دن��ا م��ا ال��ص��واُب ق��ولُ��ه م��ن ي��ُق��ل أل��ْم
ت��ص��وم��ي أن ال��زُّه��ِد ك��م��اَل ن��رى ��وِم ال��شُّ ع��ج��وَز ي��ا ف��إنَّ��ا ف��ام��ض��ي

والصياد اليمامة

ُم��س��ت��ِت��رة ��ه��ا ُع��شِّ ف��ي آِم��ن��ًة ��ج��رة ال��شَّ ب��أع��ل��ى ك��ان��ت ي��م��ام��ٌة
َح��ْوِم أيَّ ال��رَّوِض ح��ْوَل وح��اَم ي��وِم ذاَت ال��ص��يَّ��اُد ف��أق��ب��َل
َم��الَّ ح��ي��َن ب��ال��رح��ي��ِل وه��مَّ ِظ��الَّ ف��ي��ه ل��ل��ط��ي��ِر ي��ِج��ْد ف��ل��م
دواءُ ل��ه م��ا داءٌ وال��ُح��م��ُق ال��ح��م��ق��اءُ ��ه��ا ُع��شِّ م��ن ف��ب��َرَزت
ت��ب��ح��ُث َع��مَّ اإلن��س��اُن أيُّ��ه��ا ي��ا س��يَ��ح��دُث ب��ال��ذي ج��ه��ًال ت��ق��ول
ال��م��وِت س��ْه��َم س��دََّد ون��ح��َوه ال��ص��وِت ص��وَب ال��ص��يَّ��اُد ف��ال��تَ��ف��َت
��ك��ي��ِن ال��سِّ ق��ب��ض��ِة ف��ي ووق��َع��ت ال��َم��ك��ي��ِن ع��رِش��ه��ا م��ن ف��س��ق��َط��ت
َم��ن��ط��ق��ي» م��ل��ك��ُت ل��و ن��ف��س��ي «م��ل��ك��ُت ��ِق ُم��ح��قِّ ع��ارٍف ق��وَل ت��ق��ول
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والحمامة الكلب

ب��ال��ك��رام��ة ل��ل��ج��ن��َس��ي��ن ت��ش��ه��ُد ال��ح��م��ام��ة م��َع ال��ك��ل��ِب ح��ك��اي��ُة
ال��نَّ��وِم ف��ي غ��ارًق��ا ال��رِّي��اِض ب��ي��َن ي��وِم ذاَت ال��ك��ل��ُب ك��ان يُ��ق��اُل
ال��ش��ي��ط��اُن ك��أن��ه ُم��ن��ت��ِف��ًخ��ا ال��ث��ع��ب��اُن ورائ��ه م��ن ف��ج��اء
ل��ل��ِم��س��ك��ي��ِن ال��َورق��اءُ ��ِت ف��رقَّ ب��األم��ي��ِن يَ��غ��ِدَر أن وه��مَّ
ف��ه��بَّ��ا ن��ق��رًة ون��َق��َرت��ه ال��ك��ل��ب��ا تُ��ِغ��ي��ُث ت��وٍّا ون��زل��ْت
ل��ل��ح��م��ام��ة ال��ج��م��ي��َل وح��ِف��َظ ال��س��الم��ة ع��ل��ى ال��ل��َه ف��ح��ِم��َد
ل��ل��بُ��س��ت��اِن ال��م��ال��ُك أت��ى ث��م ال��زم��اِن م��ن م��رَّ م��ا م��رَّ إذ
أن��ذَرْه ق��د ك��م��ا ال��ط��ي��َر ل��يُ��ن��ِذَر ال��ش��ج��رة ل��ت��ل��ك ال��ك��ل��ُب ف��س��بَ��َق
ال��ح��م��ام��ة ح��دي��ثَ��ه ف��ف��ِه��َم��ت ع��الم��ة ل��ه ال��نَّ��ب��َح واتَّ��َخ��ذ
ال��رَّص��اِص ط��ائ��ِر م��ن ف��س��ِل��َم��ت ل��ل��خ��الِص ال��ح��اِل ف��ي وأق��ل��ع��ْت
يُ��َع��ْن يُ��ِع��ْن وم��ن ب��ال��ن��اِس ال��ن��اُس ال��ِف��َط��ْن أه��َل ي��ا ال��م��ع��روُف ه��و ه��ذا

والببَّغاء الكلب

اإلص��غ��اءُ نُ��ْط��َق��ه��ا ي��وًم��ا م��لَّ م��ا بَ��بَّ��غ��اءُ ال��ن��اِس ل��ب��ع��ِض ك��ان
ي��ه��واه��ا ب��ي��ِت��ه ف��ي م��ن وك��لُّ م��واله��ا ل��دى ال��َق��دِر رف��ي��ع��ُة
ال��غ��ال��ي ه��ذا وج��وُد أرَخ��َص��ه ع��ال��ي ك��ل��ٌب ال��م��ن��زِل ف��ي وك��ان
ُم��رِخ��ُص ل��ب��ع��ٍض ب��ع��ُض��ه وال��ف��ض��ُل يَ��ن��ق��ُص ب��ال��ك��ث��ي��ِر ال��ق��ل��ي��ُل ك��ذا
ن��اِر ف��ي بُ��غ��ِض��ه��ا م��ن وق��ل��بُ��ه ِغ��راِر ع��ل��ى ي��وًم��ا ف��ج��اءه��ا
وال��س��روِر األُن��ِس ح��ي��اَة وي��ا ال��ط��ي��وِر م��ل��ي��ك��َة ي��ا وق��ال
ال��َع��ذْب��ا ال��ل��س��اَن أَري��ِت��ن��ي إال أص��ب��ى ق��د ال��ذي نُ��ط��ِق��ِك ب��ُح��س��ِن
ُس��كَّ��ِر م��ن أن��ه س��م��ع��ُت ��ا ل��مَّ ال��ت��ف��كُّ��ِر ف��ي ِح��رُت ق��د ألن��ن��ي
ف��ش��انَ��ه��ا ِب��ن��اِب��ه ��ه ف��ع��ضَّ ل��س��انَ��ه��ا ط��ي��ِش��ه��ا م��ن ف��أخ��رَج��ت
ف��ص��ي��ُح ألن��ه ق��َط��ع��تُ��ه ي��ص��ي��ُح َف��وِره م��ن م��ض��ى ث��م
ب��ال��ح��س��د ِق��ْدًم��ا ��وه س��مَّ ال��ذي غ��ي��َر يُ��َع��د ث��أٍر م��ن ع��ن��دَي ل��ه��ا وم��ا
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والَجمل الحمار

َم��َل��ْل ال��رِّقِّ م��ن ي��وًم��ا ن��اَل��ه��م��ا وَج��َم��ْل ِح��م��اٌر ل��ب��ع��ِض��ه��م ك��ان
ال��بَ��ي��داءِ إل��ى م��ًع��ا وان��َط��ل��ق��ا ال��ظَّ��ل��م��اءِ بَ��ش��ائ��َر ف��ان��ت��َظ��را
ال��زك��يَّ��ة ري��َح��ه��ا ويَ��ن��َش��ق��اِن ال��ُح��رِّيَّ��ة ط��ل��ع��َة يَ��ج��ت��ِل��ي��اِن
وُع��ش��ِب��ه��ا ب��م��اِئ��ه��ا وارت��َض��ي��ا ب��ه��ا ال��ُع��ْم��َر يَ��ق��ض��ي��ا أن ف��ات��َف��ق��ا
ل��ل��ب��ع��ي��ِر ال��ِح��م��اُر ال��ت��ف��َت ال��َم��س��ي��ِر م��ن ل��ي��ل��ٍة وب��ع��َد
ع��ق��ي��ُم ك��لُّ��ه ف��َم��ْش��ي��ي ف��ِق��ْف ع��ظ��ي��ُم أخ��ي ي��ا ك��رٌب وق��ال
ال��َم��ط��ل��ِب ج��ل��ي��َل ب��ي ت��ن��اُل ع��س��ى وأب��ي ��ي أُمِّ ِف��داَك َس��ْل ف��ق��ال
ه��ن��ا ال��ُح��رَّ ص��اح��بَ��َك ان��ت��ِظ��ر أو ال��ُم��ن��ى إلدراِك م��ع��ي ان��ط��ِل��ق ق��ال:
ِم��ق��ودي ف��ي��ه ت��رك��ُت ألن��ن��ي ل��ل��ب��ل��ِد َع��ودة م��ن ل��ي ب��د ال
تُ��ق��يَّ��دا! ك��ي ُخ��ِل��ق��َت ف��إن��م��ا ال��َوتِ��دا أخ��اَك وال��َزْم ِس��ْر ف��ق��ال

اءة الوضَّ والدُّودُة الَقزِّ دودُة

�واءِ األض� وُدودِة ع��ن��دي ال��َق��زِّ ِل��ُدودِة
األذك��ي��اءِ َم��س��ام��ُع تَ��ش��ت��ِه��ي��ه��ا ح��ك��اي��ٌة
ال��ظَّ��ل��م��اءِ ف��ي تُ��ِن��ي��ُر ه��ذي ت��ل��ك رأْت ��ا ل��مَّ
��ي��اءِ ال��ضِّ ذاُت ت��ع��ي��ُش وق��ال��ت إل��ي��ه��ا س��َع��ت
وف��ائ��ي ال��ش��ه��ي��ُر أن��ا ن��ف��ع��ي ��ُل ال��م��ؤمَّ أن��ا
ف��ن��ائ��ي ف��ي��ه رض��ي��ُت ح��ت��ى ال��ن��ف��ُع ل��َي ح��ال
��اءِ ال��وضَّ ب��وج��ِه��ِك ِألْح��َظ��ى أتَ��ي��ُت وق��د
وإخ��ائ��ي َم��ودَّت��ي ف��ي ال��ثَّ��رى ل��نُ��وِر ف��ه��ل
ح��ي��اءِ ب��غ��ي��ِر وج��ًه��ا ع��ل��ي��ن��ا ع��َرض��ِت ق��ال��ت
��ن��اءِ وال��سَّ ��ن��ا ال��سَّ ذاَت تُ��دان��ي ح��ت��ى أن��ِت م��ن
َع��الئ��ي ال��رف��ي��ُع أن��ا ج��م��ال��ي ال��ب��دي��ُع أن��ا
ال��س��م��اءِ ب��دُر أي��ن ب��ل م��نِّ��ي ال��ك��واك��ُب أي��ن
أَْك��ف��ائ��ي م��ن ل��س��ِت إذ ع��ن��دي ودَّ ف��ال ف��ام��ض��ي
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ح��س��ن��اءِ م��ْع ح��س��ن��اءُ م��رَّت ذل��ك وع��ن��د
وال��بَ��ه��اءِ ُح��س��ِن��ه ف��ي ث��وب��ي ل��ل��ِه ت��ق��ول
ال��غ��رَّاءِ ل��ل��دودِة أي��اٍد م��ن ع��ن��دن��ا ك��م
ل��ل��ح��م��ق��اءِ ت��ق��ول ذي ف��أتَ��ت ان��ث��نَ��ت ث��م
ال��َق��ع��س��اءِ ُرت��ب��ت��ي ف��ي ش��كٌّ اآلن ع��ن��دِك ه��ل
ث��ن��ائ��ي س��م��ع��ِت وق��د ص��ن��ي��ع��ي رأي��ِت وق��د
ض��ي��ائ��ي ال��ث��ن��اءَ إن ض��ي��اءٌ ف��ي��ك ك��ان إن
ب��ال��ب��ق��اءِ م��ؤيَّ��ٌد ل��ض��ي��اءٌ وإن��ه

والثعلب الَجمل

يُ��ح��َم��ُل ال م��ا ال��م��ال��ُك ��ل��ه ح��مَّ َج��َم��ُل ال��دُّروِب ب��ع��ِض ع��ل��ى ك��ان
ب��ق��ائ��ي ي��ُط��ل ل��م ه��ذا ط��ال إن وال��ش��ق��اءِ َل��ل��نَّ��ح��ِس ي��ا ف��ق��ال
ق��ت��ل��ي يُ��ري��د م��والي أظ��نُّ ِح��م��ل��ي ِم��ث��َل ال��ج��ب��اُل ت��ح��ِم��ِل ل��م
ك��الِم��ْه م��ن ال��ق��ص��َد ن��اَل وك��ان أم��اِم��ْه م��ن ال��ث��ع��ل��ُب ف��ج��اءه
ال��ِج��م��اِل ف��ي ال��ب��اِع ط��وي��َل وي��ا األح��م��اِل أخ��ا ي��ا م��ه��ًال ف��ق��ال
ب��اال م��ن��ك أت��َع��ُب ألن��ن��ي ح��اال أخ��ي��َك م��ن خ��ي��ٌر ف��أن��َت
ال��م��س��ف��وِك دم��ه��ا ع��ن ت��س��ألُ��ن��ي دي��ِك أل��َف ام��َي ُق��دَّ ك��أن
ذَنَ��ب��ي ج��اذبَ��ت��ن��ي ن��ه��ض��ُت إذا أرن��ِب أل��ِف أل��َف َخ��ل��ف��ي ك��أن
أف��راِخ��ه��ا ف��ي ب��ال��ف��ت��ِك ف��ج��ع��تُ��ه��ا ُم��ن��اِخ��ه��ا ف��ي ج��ئ��ُت أُمٍّ وُربَّ
ش��ك��واه��ا ع��ل��ى ال��َع��ي��َن وأف��ت��ُح بُ��ك��اه��ا َم��رق��دي م��ن ي��ب��ع��ثُ��ن��ي
ال��ِج��م��اِل ��ِة ألُمَّ وُق��ل ف��اص��ِب��ْر األح��م��اِل خ��اف��َي ع��رف��َت وق��د
��دُر ال��صَّ يُ��ع��ان��ي م��ا إال ال��ِح��م��ُل م��ا ال��ظ��ه��ُر يَ��َم��لُّ م��ا ب��ِح��م��ٍل ل��ي��س

واألتان الغزالة

األس��ن��اِن ف��ي ال��َف��ط��ي��َم تُ��ق��بِّ��ُل أت��اِن ع��ل��ى م��رَّت غ��زال��ٌة
ال��َح��ش��ا ف��ي ح��َم��ل��تْ��ه ل��و ِب��ودِّه��ا ال��رَّش��ا اب��نُ��ه��ا ال��ظَّ��ب��ي��ِة خ��ل��َف وك��ان
ال��ح��م��اِر ب��اب��ِن��ه��ا األت��اِن ِف��ع��َل ��غ��اِر ال��صِّ ب��س��يِّ��ِد ف��ف��ع��ل��ْت
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ف��ِم��ِه ِم��لءُ ��ح��ُك وال��ضِّ وج��اءه��ا ��ِه أُمِّ ن��ح��َو ال��ح��م��اُر ف��أس��رع
اب��نَ��ه��ا ��ِت اس��ت��خ��فَّ ال��غ��زال��ُة ح��ت��ى ده��ا ق��د م��اذا ��اه أُمَّ ي��ا ي��ص��ي��ُح

انخدع الذي الثعلب

ث��ع��ل��ُب ب��ي��ا ُم��ح��ت��اًال يَ��ْدع��وَن ال��ُق��رى أه��َل ال��ث��ع��ل��ُب س��ِم��َع ق��د
تُ��ط��َل��ُب وال تُ��ؤت��ى ال ال��ف��خ��ِر ف��ي غ��اي��ٌة ه��ذه ��ا ح��قٍّ ف��ق��ال
يُ��ض��َرُب َم��ث��ًال ف��ي��ه��م أص��ب��ح��ُت ال��ورى ح��ت��ى ِم��ث��ِل��َي ال��نُّ��ه��ى ف��ي م��ن
اس��ت��غ��َرب��وا ال��ذي ف��وَق أُِري��ه��ُم زائ��ًرا واف��ي��تُ��ه��م ل��و َض��رَّ م��ا
األرن��ب أو ال��دِّي��َك يَ��ح��ض��ُره��ا زي��ن��ًة ل��ي يُ��ح��يُ��ون ل��ع��لَّ��ه��م
يَ��خ��ُط��ب ب��ي��ن��ه��م ف��ي��م��ا وق��ام وح��يَّ��اه��ُم ال��ق��وَم وق��َص��َد
يَ��ل��ع��ب ب��ه ال��ك��ل��َب وأُع��ط��َي أُذِْن��ِه م��ن ال��زائ��ُر ف��أُِخ��ذَ
ال��ث��ع��ل��ب يَ��ن��خ��دُع رب��م��ا إذ ِح��ي��ل��ٍة ِب��ِذي ي��وًم��ا تَ��ِث��ق ف��ال

والحمار ثُعالة

ِح��م��اُر ال��ض��واح��ي م��ن ي��وًم��ا ثُ��ع��ال��َة أت��ى
ال��ج��اُر ونِ��ْع��َم ��ا ح��قٍّ ج��اري ك��ن��َت إن وق��ال
ُم��ح��ت��اُر ُم��ف��كِّ��ٌر ك��ئ��ي��ٌب ف��إن��ي ل��ي ُق��ل
ال��ِك��ب��اُر وس��اَر ِس��ْرن��ا ��ا ل��مَّ األم��ِس َم��وك��ِب ف��ي
ع��اُر ب��ذل��ك ف��ه��ل أرًض��ا م��والي ط��رح��ُت
ِح��م��اُر ي��ا ال ف��ق��ال ع��ظ��ي��ًم��ا أت��ي��ُت وه��ل

والجواد البغل

َم��س��رَّة ُم��م��ت��ل��ئٌ وق��ل��بُ��ه َم��رَّة ذاَت ال��ج��واَد أت��ى بَ��غ��ٌل
َم��ح��لِّ��ي ل��ي ت��ع��رَف أن وآَن ِخ��لِّ��ي ي��ا ب��دا ق��د ف��ض��ل��ي ف��ق��ال
ص��اح��ب��ي ت��ح��َت رق��ص��َي م��ن ت��ع��َج��ُب ب��ج��ان��ب��ي م��اش��يً��ا أم��ِس ك��ن��َت إذ
ال��ج��واُد ذا ال��م��ل��وِك م��ن ل��َم��ن ال��ِع��ب��اُد ق��ال��ِت ح��ت��ى أخ��ت��اُل
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دالِل��ِه م��ن ب��ال��م��ع��ه��وِد وق��ال َم��ق��اِل��ِه م��ن ال��ِح��ص��اُن ف��َض��ِح��َك
ال��ِم��ه��م��اِز ن��ق��رَة س��م��ع��ُت ل��ك��ن ال��غ��ازي ت��ح��َت ال��ب��غ��ِل رق��َص أَر ل��م

والقط الفأرة

َف��ت��اه��ا ل��ه��ا يَ��ن��ع��ى ش��ق��ي��ُق��ه��ا أت��اه��ا ف��أرًة أن س��ِم��ع��ُت
أخ��ت��ي اب��ِن ع��ل��ى ال��ِق��طَّ س��لَّ��ط م��ن بَ��خ��ت��ي نُ��ح��وِس م��ن ل��ي ي��ا ي��ص��ي��ُح
األت��راب��ا ل��ل��م��أت��ِم وج��َم��َع��ت ال��تُّ��راب��ا ��ِت وع��ضَّ ف��َول��ول��ْت
ال��ح��ي��اِة ف��ي ب��ع��َدَك ل��ي خ��ي��َر ال ل��ذَّات��ي ان��ق��َض��ت ال��ي��وَم وق��ال��ِت
ال��ُم��رِّ ال��ع��ذاِب ذا م��ن يُ��ري��ُح��ن��ي ال��ِه��رِّ ذاك ِم��ث��ِل ب��ِه��رٍّ ل��ي م��ن
تُ��ِع��ي��ُد وم��ا تُ��ب��ِدي م��ا يَ��س��م��ُع ت��ري��ُد ال��ذي ب��ال��ُق��رِب وك��ان
ل��بَّ��اك ق��د دَع��وِت ال��ذي إن بُ��ْش��راِك ي��ا ي��ق��ول ف��ج��اءه��ا
ال��ج��ارة ب��بَ��ي��ِت م��ن��ه واع��ت��ص��َم��ت ال��ف��ارة رأتْ��ه ��ا ل��مَّ ف��ف��ِزَع��ت
يَ��ب��ك��ي��ِه ف��َم��ن اب��ن��ي ب��ع��َد ِم��تُّ إن ��ف��ي��ِه ل��ل��سَّ ت��ق��ول وأش��رف��ْت

والذئب والتَّيس والخروف الغزال

ال��ظَّ��ري��ُف إن��ه ك��لٌّ وق��ال وال��خ��روُف ال��غ��زاُل تَ��ن��اَزَع
ذق��نَ��ُه أط��اَل م��ن ع��ق��ًال أع��ط��اه أنَّ��ُه ف��ظ��نَّ��ا ال��تَّ��ي��َس ف��رأي��ا
ال��َم��ال ف��ي اع��ت��ب��اٌر ل��ه َح��َك��ٍم ع��ن ال��َف��ال يُ��ف��تِّ��َش أن ف��ك��لَّ��ف��اه
��ْه ُم��س��ت��ح��قَّ ال��ح��قِّ يُ��ع��ِط��ي ع��س��اُه ��ة قَّ ب��ال��دِّ َدع��واُه��م��ا ف��ي ي��ن��ظ��ُر
اإلخ��واِن ب��ِث��ق��ِة ُم��ف��ت��ِخ��ًرا تَ��وان��ي ب��ال ل��ل��ب��ح��ِث ف��س��اَر
ال��ع��ش��ي��رة ف��ي ال��تَّ��ي��ِس ش��أَن ت��رف��ُع ك��ب��ي��رة ن��ظ��رٌة ع��ن��دي ي��ق��ول
األع��داءِ م��ن ج��اءَ م��ا ��دِق ب��ال��صِّ ال��ثَّ��ن��اءِ أج��َدَر أن وذاَك
ت��ك��ذي��ب��ا ل��ه ي��س��ت��ط��ي��ع��اِن ال ال��ذِّي��ب��ا دع��وُت إذا وإن��ن��ي
ب��اال ل��ل��خ��روِف يُ��ل��ِق��ي ول��ي��س ال��غ��زاال يَ��ع��رُف ال ل��ك��ونِ��ه
ب��ل��ح��ي��ت��ي وُخ��ذ م��ع��ي ف��ِس��ْر أن��َت ِط��ل��بَ��ت��ي ف��ق��ال ال��ذِّي��َب أت��ى ث��م
وال��خ��روِف ال��ظَّ��ب��ِي ب��ي��ن ف��ق��اَم ال��م��ع��روِف ل��ل��م��وض��ع وق��اَده
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ب��األظ��اف��ِر ال��ظَّ��ب��يَ��ي��ِن َق ف��م��زَّ ال��ظ��اه��ِر ح��ْس��َب أح��ك��ُم ال وق��ال
ذق��ن��ك��ا غ��ي��ُر ال��َخ��ص��َم��ي��ن ق��تَ��َل م��ا ِل��ش��أِن��ك��ا ان��ط��ل��ْق ل��ل��تَّ��ي��ِس وق��ال

والديك واألرنب الثعلب

ال��ث��ع��ل��ب��ا يَ��ُس��بُّ ال��دِّي��َك رأى ��ا ل��مَّ األرن��ب��ا أن األخ��ب��اِر أع��َج��ِب م��ن
اإلم��ك��اِن ال ب��ال��م��ك��اِن ي��غ��ل��ُب أم��اِن ف��ي ال��ِج��داِر ع��ل��ى وْه��و
ال��س��اخ��را يُ��ط��ي��ُق ��ع��ِف ال��ضَّ م��ن أم��س��ى ال��م��اك��را ب��أن ال��ظ��نُّ داَخ��ل��ُه
��ِل ُم��غ��فَّ م��ن األرِض ف��ي م��ا ِع��داَد ِل األوَّ ِم��ث��َل يَ��ل��ع��ُن ف��ج��اءه
ب��ال��خ��روِف ال��ذِّي��ِب أخ��ي��ه ع��ْص��َف ب��ال��ض��ع��ي��ِف ال��ث��ع��ل��ُب ف��ع��َص��َف
ال��دي��ِك ف��ي َخ��ي��ب��ت��ي ع��ن ت��س��ل��ي��ٌة ال��م��س��ف��وِك َدِم��َك ف��ي ل��ي وق��ال
ف��ص��ي��ِح ع��ارٍف ق��وَل وق��ال ال��ذب��ي��ِح إل��ى ال��دي��ُك ف��ال��ت��ف��َت
م��ك��انُ��ْه يُ��ن��ِط��ُق��ه م��ن ال��ن��اِس ف��ي ل��س��انُ��ْه ي��ن��ف��ُع��ه ك��لُّ��ن��ا م��ا

الذئب وأم الثعلب

َع��ْظ��م��ة ال��زَّوِر ف��ي ف��ج��َرْت يَ��ت��غ��دَّى ذئ��ٌب ك��ان
ج��س��َم��ْه ال��روح ف��ي ف��ج��َع��ْت ح��ت��ى ��وَم ال��صَّ أل��زَم��ت��ه
��ْه أُمَّ ف��ي��ه ويُ��ع��زِّي ي��ب��ك��ي ال��ث��ع��ل��ُب ف��أت��ى
��ة ُغ��مَّ ِب��ِك ��ا م��مَّ ب��َي ص��دي��ق��ي أُمَّ ي��ا ق��ال
رح��م��ة األُمِّ ص��ب��َر إن ج��م��ي��ًال ص��ب��ًرا ف��اص��ِب��ري
ِح��ك��م��ة ق��ل��َت ق��د م��ا ك��لُّ أُخ��ت��ي اب��َن ي��ا ف��أج��اب��ت
ب��َع��ْظ��م��ة م��اَت ق��ولُ��ه��م ول��ك��ن ال��غ��ال��ي ب��َي م��ا
ب��تُ��ْخ��م��ة م��ح��س��وًدا م��اَت أخ��ي��ِه ِم��ث��َل ل��ي��تَ��ه
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األطفال ديوان

وثقافة. أدبًا لألطفال لتكون نظمها السهل، الشعر من مجموعة

والنظافة الِهرَّة

ح��ل��ي��ف��ة ل��ل��ب��ي��ِت وْه��ي أل��ي��ف��ة ِج��دُّ ِه��رَّت��ي
ال��ظ��ري��ف��ة ال��ب��ي��ِت ُدْم��ي��ُة ت��ت��ح��رَّْك ل��م م��ا ه��ي
وِص��ي��ف��ة ال��ب��ي��ِت ف��ي ِزي��َد وراح��ت ج��اءت ف��إذا
��ق��ي��ف��ة وال��سَّ م��ن��ه فَّ ال��رَّ ��ي تُ��ن��قِّ ال��ف��اُر ُش��ْغ��لُ��ه��ا
ش��ري��ف��ة ب��أوراٍد ـ��َر وال��ع��ص��ـ ال��ظ��ه��َر وت��ق��وُم
ق��ط��ي��ف��ة ف��رٍو ِس��وى ـ��ِل��ْك ت��م��ـ ل��م األث��واِب وم��ن
ال��ُم��ِط��ي��ف��ة ال��ب��راغ��ي��َث َوى آ أو اس��ت��وس��َخ ك��ل��م��ا
ل��ط��ي��ف��ة ب��أس��ال��ي��َب وك��َوت��ُه غ��َس��ل��تْ��ه
وظ��ي��ف��ة وال��م��اءِ ِم ��ا ك��ال��ح��مَّ ه��و م��ا ��َدت وحَّ
ِل��ي��ف��ة وال��ش��ارَب ب��وَن ��ا ال��صَّ ري��ق��تَ��ه��ا ص��يَّ��َرت
ِج��ي��ف��ة ب��األن��ِف وال ـ��ِن ال��ع��ي��ـ ع��ل��ى تَ��ُم��رَّنَّ ال
ن��ظ��ي��َف��ْه ال��ث��وِب ح��َس��َن تُ��الَق��ى أن وت��ع��وَّْد
ال��ص��ح��ي��ف��ة ُع��ن��واُن ـ��س��ان اإلن��ـ ع��ل��ى ال��ث��وُب إن��م��ا



الشوقيات

الَجدَّة
أب��ي م��ن ع��ل��يَّ أْح��نَ��ى ب��ي تَ��رأُف ٌة َج��دَّ ل��ي
َم��ذه��ب��ي ف��ي��ه ت��ذه��ُب س��رَّن��ي ش��يءٍ وك��لُّ
تَ��غ��ض��ِب ل��م ك��لُّ��ه��م ع��ل��يَّ األه��ُل غ��ِض��َب إن
ال��م��ؤدِِّب ِم��ش��ي��َة إل��يَّ ي��وًم��ا أب��ي م��ش��ى
يَ��ض��رِب ل��م وإن ـ��رِب ب��ال��ض��ـ ه��دَّد ق��د َغ��ض��ب��اَن
َم��ه��رِب م��ن َج��دَّت��ي ـ��َر غ��ي��ـ م��ن��ه ل��ي أَِج��د ف��ل��م
وأخ��ت��ب��ي ب��ه��ا أن��ج��و خ��ل��َف��ه��ا ف��ج��َع��ل��تْ��ن��ي
ال��ُم��ؤنِّ��ِب ب��َل��ه��ج��ِة ألب��ي ت��ق��وُل وْه��ي
ال��ُم��ع��ذَِّب ال��ول��ِد ـ��ذا ِل��ه��ـ وي��ٌح ل��ه وي��ٌح
ص��ب��ي أن��ت إذ ي��ص��ن��ُع م��ا ت��ص��ن��ُع ت��ُك��ن أل��ْم

الوطن
َف��نَ��ْن ع��ل��ى ح��لَّ��ت��ا ِز ال��ِح��ج��ا ف��ي ُع��ص��ف��ورت��اِن
ح��َس��ْن وال نَ��ٍد ال ِض ال��رِّي��ا م��ن خ��اِم��ٍل ف��ي
ال��ُغ��ُص��ْن ع��ل��ى َس��ح��ًرا ِن تَ��ن��تَ��ِج��ي��ا ُه��م��ا ب��ي��ن��ا
ال��يَ��َم��ْن م��ن َس��رى ري��ٌح أي��ِك��ه��م��ا ع��ل��ى َم��رَّ
ُم��م��ت��َه��ْن ِوع��اءٍ ف��ي ِن ُدرَّت��ا وق��ال ح��يَّ��ا
َع��َدْن1 ظ��لِّ وف��ي ـ��ع��اءَ َص��ن��ـ ح��ْوَل رأي��ُت ل��ق��د
يَ��َزْن2 ِذي م��ن بَ��ق��يَّ��ٌة ك��أن��ه��ا خ��م��ائ��ًال
ول��بَ��ْن ُش��ْه��ٌد وال��م��اءُ ُس��كَّ��ٌر ف��ي��ه��ا ال��َح��بُّ
اف��تَ��تَ��ْن إال ب��ه��ا ي��س��م��ْع ول��م ال��ط��ي��ُر ي��َره��ا ل��م
ال��زَم��ْن م��ن س��اع��ٍة ف��ي ن��أِت��ه��ا ارك��ب��ان��ي ه��يَّ��ا
ال��َف��ِط��ْن م��ن��ه��نَّ وال��ط��ي��ُر إح��داه��م��ا ل��ه ق��ال��ت
��َك��ْن ال��سَّ م��ا ع��َرف��َت م��ا ـ��ل ��ب��ي��ـ ال��سَّ اب��ُن أن��َت ري��ُح ي��ا
ال��َوَط��ْن يَ��ع��ِدُل ش��يءَ ال ال��ي��م��ن ال��ُخ��ل��ِد َج��نَّ��َة َه��ْب

اليمن. بالد من وعدن: صنعاء 1

القديم. التاريخ يف اليمن ملوك ألقاب من يزن: ذو 2
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بالحيوان الرفق

َح��قُّ ع��ل��ي��َك ل��ه َخ��ْل��ُق ال��ح��ي��واُن
ق��بْ��َل��ك��ا ول��ل��ِع��ب��اِد ل��ك��ا ال��ل��ُه ��ره س��خَّ
األط��ف��اِل وُم��رض��ُع األث��ق��اِل َح��ُم��ول��ُة
ال��زِّراع��ة وخ��اِدُم ال��ج��م��اع��ة وُم��ط��ِع��ُم
يُ��رَه��ق��ا وأال ب��ه يُ��رَف��ق��ا أن ��ه ح��قِّ م��ن
ُج��ِرْح إذا وداِوه يَ��س��ت��ِرْح َدْع��ه َك��لَّ إن
ِج��واِرك��ا ف��ي يَ��ْظ��َم أو داِرك��ا ف��ي يَ��ُج��ْع وال
يُ��ِب��ي��ُن ف��ال ي��ش��ك��و ِم��س��ك��ي��ُن ب��ه��ي��م��ٌة
ُدم��وُع ل��ه وم��ا م��ق��ط��وُع ل��س��انُ��ه

األُمُّ

ال��َول��دا ِس��واِك يَ��خ��لُ��ْق ل��م ل��ق��ل��ُت ال��تُّ��ق��ى ل��وال
األس��دا ك��ان ش��ئ��ِت إن أو ال��َع��ي��َر ك��ان ش��ئ��ِت إن
َرش��دا ُرْش��ًدا ت��ب��ِغ أو َغ��وى غ��يٍّ��ا تُ��ِرْد وإن
َص��دى ��وِت ل��ل��صَّ وْه��و ـ��ه ف��ي��ـ ال��ص��وُت أن��ِت وال��ب��ي��ُت
ف��َق��لَّ��دا ل��ه ق��ي��َل ق��ف��ٍص ف��ي ك��ال��بَ��بَّ��غ��ا
ال��يَ��دا ��ك��ِل ال��شَّ ف��ي ط��اَوع ق��ْد ال��لَّ��ْدِن وك��ال��ق��ض��ي��ِب
ت��ع��وَّدا م��ا وال��م��رءُ ع��وَّدِت��ِه م��ا ي��أخ��ذُ

الُغراب ولد

��ِق ُم��زقَّ ال��ُغ��راِب َوَل��ِد م��ن ال��وك��ِر ف��ي ��ٍد وُم��م��هَّ
ُم��ت��ن��طِّ��ِق3 ُم��ت��أزٍِّر ُم��ت��ق��لِّ��ٍس ك��ُرَوي��ِه��ٍب

كالرهبان. والنِّطاق، واإلزار القلنسوة يلبس الذي واملتنطِّق: واملتأزِّر واملتقلِّس صغري. راهب رويهب: 3
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وال��َم��ف��ِرِق َج��ن��اِح��ه ِد َس��وا ع��ل��ى ال��رَّم��اَد ل��ِب��َس
تُ��ح��َرِق ل��م بَ��ق��يَّ��ًة ِد ال��رَّم��ا ف��ي غ��ادَر ك��ال��ف��ْح��ِم
ب��ِق��ي م��ا واألظ��اف��ُر ٌس ورأ ِم��ن��ق��اٌر ثُ��ل��ث��اُه
وال��َم��ن��ط��ِق ال��ِح��ج��ا م��ن ال��ُخ��ل��وِّ ع��ل��ى ال��دِّم��اِغ ض��خ��ُم
ل��ِق��ي م��ا ال��بَ��ل��يَّ��ِة م��ن ـ��ُر ال��ص��غ��ي��ـ ل��ِق��َي ��ِه أُمِّ م��ن
وت��تَّ��ق��ي ��ه��اُت األُمَّ ُد تَ��ذُو م��ا ع��ل��ي��ه ج��ل��بَ��ت
تُ��خ��َل��ِق ل��م ُق��ًوى ف��ي��ه ��َم��ت ف��ت��وهَّ ب��ه ُف��ِت��نَ��ت
وح��لِّ��ِق ال��ِك��ب��اُر وث��َب ك��م��ا ف��ِث��ْب ك��ِب��رَت ق��ال��ت
تَ��س��ت��وثِ��ِق ول��م تَ��ح��رْص ل��م ال��ج��وِّ ف��ي ب��ه ورَم��ت
ُم��م��زَِّق ش��رَّ ال��داِر ءِ ِف��ن��ا ف��ي ف��ُم��زِّق َف��َه��وى
وت��رت��ق��ي4 ال��ف��ض��اءِ ف��ي ُد تُ��ردَّ ق��اق��اٍت وس��ِم��ع��ُت
وت��ل��ت��ق��ي ال��س��م��اء ف��ي ُق تَ��ف��رَّ ِغ��رب��انً��ا ورأي��ُت
��ِق ال��نُّ��عَّ ال��ص��ارخ��اِت ف��ي ��ِه أُمِّ َرنَّ��َة وع��رف��ُت
ُم��ش��ِف��ِق َم��ق��ال��َة ل��ه��ا ـ��ُت ف��ق��ل��ـ ف��ال��ت��ف��تَ��ت ف��أش��رُت
تُ��ط��ِل��ق��ي ل��م َج��ن��اَح��ه ـ��ِت ام��تَ��ح��ن��ـ ول��ِو أط��ل��ق��ِت��ه
��ق��ي تَ��ت��رفَّ ل��م ع��ل��ي��ِك ِك واِل��دا ��َق تَ��رفَّ وك��م��ا

النِّيل

األخ��َض��ْر ش��اط��ئُ��ه وال��َج��نَّ��ُة ال��ك��وث��ْر ه��و ال��َع��ذُْب ال��نِّ��ي��ُل
أن��َض��ْر وم��ا ال��ُخ��ل��َد أبْ��َه��ى م��ا وال��َم��ن��ظ��ْر ��ف��ح��ِة ال��صَّ ريَّ��اُن
غ��َرس��وا وم��ا ال��ن��اَس ال��س��اق��ي ال��ُق��ْدُس ال��ف��يَّ��اُض ال��ب��ح��ُر
األن��َوْر ب��ال��ق��ط��ِن وال��ُم��ن��ِع��ُم ل��ِب��س��وا ِل��م��ا ال��ِم��ن��واُل وه��و
َم��ْرع��ى م��ن ال��وادَي يُ��ْخ��ِل ل��م َش��ْرع��ا ل��ه اإلح��س��اَن ج��ع��َل
يُ��ب��ذَْر وه��ن��ا يُ��ج��ن��ى وه��ن��ا َزْرع��ا ي��ت��ل��و زرًع��ا ف��ت��َرى

الغربان. نعيق القاقات: 4
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ووق��اِر ف��ي��ه ألن��اٍة ب��ج��اِر ل��ي��س ويُ��رى ج��اٍر
يَ��زأْر ف��تَ��ح��س��بُ��ه ويَ��ِض��جُّ ُم��ن��ه��اِر ك��تَ��لٍّ يَ��ن��ص��بُّ
وبُ��َح��ي��رتِ��ِه َم��ن��ب��ِع��ه م��ن ك��ِج��ي��رتِ��ِه ال��لَّ��وِن ح��ب��ش��يُّ
وك��ال��َع��ن��ب��ْر ك��ال��ِم��س��ِك ل��ونً��ا ب��ُس��ْم��رتِ��ِه ال��ش��طَّ��ي��ِن ص��بَ��َغ

املدرسة

ع��نِّ��ي تَ��ِم��ْل ال ك��أُمٍّ اج��َع��ل��ن��ي ال��م��درس��ُة أن��ا
��ج��ِن ال��سِّ إل��ى ال��ب��ي��ِت م��ن ك��م��أخ��وٍذ ت��ف��َزْع وال
ال��ُغ��ص��ِن ف��ي ال��ط��ي��ُر وأن��َت ص��يَّ��اٍد وْج��ُه ك��أن��ي
م��نِّ��ي ف��غ��ًدا وإال ال��ي��وَم ل��ك ب��د وال
ت��س��ت��غ��ن��ي ع��نِّ��َي إذن ال��ع��ق��ِل ع��ن اس��ت��غ��ِن أو
ل��ل��ذِّه��ِن ال��ِم��ف��ت��اُح أن��ا ل��ل��ِف��ْك��ِر ال��ِم��ص��ب��اُح أن��ا
ال��يُ��ْم��ِن ع��ل��ى ادخ��ْل ت��ع��اَل ال��م��ج��ِد إل��ى ال��ب��اُب أن��ا
َص��ح��ن��ي م��ن ت��ش��بَ��ُع وال َح��وش��ي ف��ي تَ��رت��ُع غ��ًدا
��نِّ ال��سِّ ف��ي يُ��دان��ونَ��َك ب��إخ��واٍن وأل��ق��اَك
ُح��س��ن��ي وي��ا َش��وق��ي وي��ا ِف��ك��ري ب��ي��ا تُ��ن��اِدي��ه��م
ِب��اب��ِن ل��ه��م أن��ت وم��ا أَح��بُّ��وَك وآب��اءٍ

مرص نشيد

ه��يَّ��ا ل��ل��ُم��ل��ِك ��دوا م��هِّ ف��ه��يَّ��ا تَ��ه��يَّ��ا َم��ك��انُ��ك��ُم ِم��ص��ٍر بَ��ن��ي
َم��ِل��يَّ��ا أوَّلِ��ك��م ت��اَج ت��ُك أل��ْم ُح��ِل��يَّ��ا ل��ه ال��ن��ه��اِر ش��م��َس ُخ��ذوا
ُرك��ُن ل��ل��ِع��زِّ وراءه��ا ف��ل��ي��َس واب��نُ��وا ال��ُم��ل��َك ُخ��طُّ��وا األخ��الِق ع��ل��ى
ش��ه��يَّ��ا ي��ج��ري ال��ذي وك��وث��ُره��ا َع��دُن ال��نِّ��ي��ل ِب��وادي ل��ك��م أل��ي��س
نَ��ف��ت��دي��ِه ال��ع��ري��ض��ِة وب��ال��دن��ي��ا نَ��ق��ي��ِه ب��أن��ُف��ِس��ن��ا وط��ٌن ل��ن��ا
ش��يَّ��ا نُ��ع��ِط ل��م ك��أن ب��ذْل��ن��اه��ا ف��ي��ِه األرواُح ِس��ي��َل��ِت م��ا إذا
األم��ان��ا أخ��ذ َح��َدث��اِن��ه وم��ن ال��زم��ان��ا ص��ِح��َب ال��ذي ال��َه��َرُم ل��ن��ا
ال��رُِّق��يَّ��ا األَُم��َم ع��لَّ��م��وا أوائ��ُل ن��م��ان��ا ال��ع��ال��ي ��ن��ا ال��سَّ ب��ن��و ون��ح��ن
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ذُْخ��را ل��ل��ت��اري��ِخ آل ��ا ف��ل��مَّ وف��خ��را ِع��زٍّا ع��ُه��دُه��م ت��ط��اَوَل
ال��َع��ِل��يَّ��ا َم��ظ��ه��َره��ا ال��ح��قَّ ج��َع��ْل��ن��ا أخ��رى ال��م��ج��ِد ف��ي ن��ش��أًة ن��ش��أن��ا
ال��ِه��الِل ع��ل��ى ال��ص��ل��ي��َب وألَّ��ْف��ن��ا ال��َج��الِل ذي ِم��لَّ��َة ِم��ص��َر ج��َع��ْل��ن��ا
��ْم��ه��ريَّ��ا ال��سَّ ��ْم��ه��ريُّ ال��سَّ ي��ش��دُّ َع��واِل م��ن ك��ص��فٍّ وأق��بَ��ْل��ن��ا
ال��س��الُم ج��وان��ِب��ه ع��ل��ى ي��رفُّ يُ��راُم ال ِع��زٍّا ِل��م��ص��َر ن��روُم
ش��ق��يَّ��ا ب��ن��ا ال��نَّ��زي��َل تَ��ِج��َد ف��ل��ن ِك��راُم ِج��ي��راٌن ف��ي��ه وي��ن��ع��ُم
ب��ن��ي��ن��ا إل��ى ب��ال��تَّ��م��اِم ون��ع��ه��ُد ُم��ح��ِس��ن��ي��ن��ا ال��ِب��ن��اي��ِة ع��ل��ى ن��ق��وُم
ح��يَّ��ا ال��َم��ف��ديُّ وج��ُه��ِك ويَ��ب��ق��ى َح��ِي��ي��ن��ا ك��م��ا ِم��ص��ُر ن��م��وُت إل��ي��ِك

الكشافة نشيد

ح��ادي ل��ن��ا ال��روُح ج��ب��ري��ُل ال��وادي ف��ي ��اف��ُة ال��ك��شَّ ن��ح��ن
ال��وط��ِن ب��يَ��ِد ُخ��ذ وب��م��وس��ى وال��ه��ادي ب��ع��ي��س��ى َربِّ ي��ا
وُم��ن��ي��تُ��ه��ا ال��داِر وَم��ن��اُة وِص��ب��يَ��تُ��ه��ا ِم��ص��َر ��اف��ُة ك��شَّ
ال��ُم��ُدِن أف��راِح وط��الئ��ُع وِح��ل��ي��تُ��ه��ا األرِض وج��م��اُل
وال��َخ��ل��ُق ال��خ��ال��ُق يَ��رض��ى م��ا ونَ��س��ت��ِب��ُق ال��خ��ي��َر نَ��ب��ت��دُر
ال��ِم��َح��ِن ف��ي ُوث��وًق��ا ونَ��زي��ُد ن��ِث��ُق وخ��اِل��ِق��ه��ا ب��ال��ن��ف��ِس
ش��ي��اط��ي��ن��ا ��خ��َر ال��صَّ ون��ج��وُب ري��اح��ي��ن��ا ن��رفُّ ��ه��ِل ال��سَّ ف��ي
ال��َم��ِرِن ال��ج��س��ِم ف��ي ��ُة وال��ِه��مَّ وت��ب��ن��ي��ن��ا األب��داَن ن��ب��ن��ي
ن��ج��ت��ه��ُد ال��خ��ال��ِق ول��َوج��ِه اع��ت��ق��دوا وم��ا ال��َخ��ل��َق ونُ��خ��لِّ��ي
ال��زََّم��ُن ج��َرَح م��ن ونُ��داوي ُوِج��ُدوا أنَّ��ى ال��َج��ْرح��ى ن��أس��و
ال��ُح��َرِم م��سِّ ع��ن ��ِة وال��ِع��فَّ وال��َك��َرِم ن��ش��أن��ا ��دِق ال��صِّ ف��ي
ال��ُح��ُص��ِن ال��ِغ��ي��ِد ع��ن وال��ذوِد َه��ِرِم أو ط��ف��ٍل ورع��اي��ِة
ال��َوَه��ِج ال��س��اط��ع��ِة وال��ن��اِر ال��لُّ��َج��ِج ف��ي ال��ص��ارَخ ونُ��واف��ي
ث��م��ِن م��ن ب��ال��واج��ِب وك��ف��ى ال��ُم��َه��ِج ث��م��َن ن��س��ألُ��ه ال
ال��َم��َددا ألُب��وَّتِ��ن��ا واب��ذُل ع��َددا ف��ك��ثِّ��ْرن��ا َربِّ ي��ا
ال��وط��ِن ِب��يَ��ِد وُخ��ذ َربِّ ي��ا َرَش��دا ول��ن��ا ل��ه��ُم ه��يِّ��ئ
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يف وهو إليه أنفذها صلة إىل ويشري الفطر، بعيد توفيق الخديو يهنِّئ ِصباه يف وقال
بأوروبا: الدراسة

َس��م��اك��ا بَ��ْدَر ال��َع��ل��ي��اءِ ف��ي وأَج��لَّ ِح��م��اك��ا أَع��زَّ م��ا األِع��زَِّة ق��ْص��َر
ف��بَ��ن��اك��ا ُرك��ِن��ه ب��اِن��ي أأُِع��ي��َد ب��ي��تُ��ه��ا ال��ُم��ق��دَُّس ال��ع��رُب ت��ت��س��اءُل
وذاك��ا ال��ج��الِل ف��ي ه��ذا ِس��يَّ��اِن ال��ُه��دى تَ��ل��ت��م��ُس ت��أَت��ي��َك إذ وت��ق��ول
أص��ف��اك��ا م��ا ال��ب��ح��َري��ن َم��ج��م��َع ي��ا ب��ل أب��ه��اَك م��ا ال��ق��م��َري��ن ُم��ل��ت��ق��ى ي��ا
َم��غ��ن��اك��ا ع��ل��ى دارت ه��ال��ٍة ف��ي وال��ُع��ال وال��ج��الل��َة األم��ان��َة إن
ث��راك��ا ال��ن��يِّ��راُت ع��ل��ي��ه��ا ح��َس��َدت ال��ت��ي ال��َق��َدِم ث��رى ف��ي إال ال��ِع��زُّ م��ا
ِس��واك��ا يُ��َع��دُّ م��ن ل��إلم��ارِة م��ا آب��اِئ��ِه م��ن األُم��راءِ س��اِدَس ي��ا
أب��اك��ا1 ال��ك��ت��اب ف��ي ت��ذُك��ُر وال��ُع��رُب ال��وَغ��ى ف��ي َج��دِّك ِب��اس��ِم ُ ت��ق��رأ ال��تُّ��رُك
األف��الك��ا ت��س��ك��َن أن ��َع��ت َل��ت��رفَّ ِل��ع��ق��ِدِه ال��نُّ��ج��وُم ان��ت��َم��ِت ل��ِو نَ��َس��ٌب
نَ��ج��الك��ا بَ��ن��ي��ه��ُم وف��اَت ف��ض��ًال ُم��ل��وَك��ُه ُف��تَّ ال��ع��ص��ِر ع��زي��َز ش��رًف��ا
ِغ��ن��اك��ا ش��رُط ال��ُم��ل��ِك ف��ي ب��ه ي��ج��ري ال��ذي وَك��وث��ُره��ا ال��دن��ي��ا َج��نَّ��ُة ل��ك
ِل��واك��ا ت��ح��َت ال��ب��ح��َري��ن َم��ج��م��ِع ف��ي َم��ن��ي��ع��ًة وال��ثُّ��غ��وُر ال��م��دائ��ُن ول��ك
َم��س��ع��اك��ا ��ًق��ا ُم��وفَّ ال��ن��ب��يِّ ِب��اس��ِم م��ؤيَّ��ًدا ف��ي��ه ال��ل��َه رع��ي��َت ُم��ل��ٌك

«إسماعيل». بن توفيق هو 1



الشوقيات

نُ��ه��اك��ا َرش��ي��ِد ع��ل��ى ال��س��ب��ي��ِل م��وَن م��أ ال��ع��ب��اِس أب��ا ي��ا أم��ًرا ف��أق��م��َت
ُق��واك��ا أش��دَّ ف��م��ا ال��ج��ب��اُل وِه��َي ل��ه ت��ُه��ن ال��ج��ب��اِل ع��ل��ى يَ��ع��رض��وُه إن
إدراك��ا ل��ُك��ن��ِه��ه��ا ت��س��ت��ط��ي��ع ال ك��ِل��ي��ل��ًة ال��ع��ق��وُل ت��ق��ُف ب��س��ي��اس��ٍة
ُخ��ط��اك��ا ال��رج��اُل ف��ي��ه��ا يَ��ق��ت��ف��ي ل��ك ت��وف��ي��ق��ي��ٍة ال��ح��ك��ِم ف��ي وب��ح��ك��م��ٍة
بُ��ْش��راك��ا َس��ن��ا ع��ن أس��َف��ر ِم��ص��َر ف��ي ُس��ع��وِدِه ُص��ب��ُح ال��ف��ط��ِر ع��ي��ُد َم��والَي
َع��ل��ي��اك��ا ع��ل��ى تُ��ج��ل��ى وأش��ائ��ًرا ب��ش��ائ��ًرا ف��ي��ه اآلم��اَل ف��اس��ت��ق��ب��ِل
َه��ن��اك��ا ف��ي��ه ك��ان م��ا ف��َه��ن��اؤه ُم��ِن��ي��رًة ال��زم��اِن أع��ي��اَد وت��ل��قَّ
بَ��ق��اك��ا ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ِع��ي��ُد ع��ي��ٌد ك��لُّ��ه��ا ال��س��ع��ي��دُة ال��ُغ��رُّ أي��اُم��َك
ُش��وراك��ا وْل��تَ��ِع��ْش ُج��ن��ُدَك وْل��يَ��ح��َي دي��وانُ��ُه وْل��يَ��ُدْم ب��ي��تُ��َك ف��ْل��يَ��ب��َق
ِرض��اك��ا ُس��ع��وِد م��ن ع��ي��ٍد أل��ِف ف��ي أن��ن��ي ي��وٍم ك��لَّ ب��ك وْل��يَ��ه��ِن��ن��ي
ُع��الك��ا ص��ف��اِت ف��ي ه��ام��ت ع��ذراءَ إل��ي��ك��ه��ا األري��ُب ال��م��ِل��ُك أي��ه��ا ي��ا
يُ��م��ن��اك��ا م��ن ال��م��وروِد ِل��ن��ظ��ي��ِره ِن��س��ب��ًة أب��ي��َض ال��ب��ح��َر إل��ي��َك ف��ط��َوت
نُ��ع��م��اك��ا ج��دي��دًة ع��ل��يَّ ق��ِدَم��ت ب��ع��دم��ا ل��ب��اِب��ك ع��ي��ٍد ع��ل��ى ق��ِدَم��ت
ي��داك��ا ب��اِالرت��ج��اِل ثَ��ن��اَي س��بَ��َق��ت َرِويَّ��ت��ي نَ��داَك ج��اَدت أَوك��ل��م��ا
ف��ه��اك��ا! األدي��َب ال��م��ِل��َك يُ��ط��ِرُب م��ا تُ��ِرْد ف��إن ال��ث��ن��اءِ ع��ن ال��غ��ن��يُّ أن��َت

قرصامُلنتَزه

الجناب من بدعوة الشائقة معامله رؤية بعد باإلسكندرية العامر املنتزه قرص يصف وقال
١٨٩٥م: سنة العايل

وَج��نَّ��اِت��ِه ب��ال��ل��ِه آم��ن��ُت ل��ل��ُم��ج��ت��ل��ي ال��ع��بَّ��اِس ُم��ن��تَ��زُه
ول��ذَّاِت��ِه ال��ع��ي��ِش ط��اِل��َب ي��ا غ��ي��ِرِه ف��ي ل��ي��س ف��ي��ه ال��ع��ي��ُش
َم��ش��ي��داِت��ِه ِك��س��رى ي��ودُّه��ا ال��ذُّرا ب��اذخ��اُت ع��زٍّ ق��ص��وُر
ِب��ذرواِت��ِه ال��ن��ج��ِم ُم��ح��يِّ��ِر ال��ث��رى ت��ح��ت األص��ِل راس��ي ك��لِّ م��ن
ِل��َل��بَّ��اِت��ِه أط��واًق��ا ف��ِب��ت��َن س��الل��ي��ُم��ُه ال��ب��ح��ِر ع��ل��ى دارت
��اِت��ِه لُ��جَّ ِم��ث��َل ��ق��اٌت ُم��ن��مَّ ب��ه م��ائ��ج��اٌت ُم��ن��ت��ِظ��م��اٌت
ق��ي��م��اِت��ِه ال��ج��وه��َر تُ��ن��اِزُع ل��ك��ن��ه��ا ال��ن��دِر ال��رخ��اِم م��ن
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وِج��نَّ��اِت��ِه س��ل��ي��م��اَن تُ��ن��ِس��ي أن��ه��ا ِس��وى اإلن��ِس ع��م��ِل م��ن
س��اح��اِت��ِه دوَن م��اث��الٌت ري وال��ج��وا أب��واِب��ه ف��ي وال��ري��ُح
غ��اب��اِت��ِه ال��بُ��س��ف��وِر ع��ل��ى ي��أت��ي ظ��لِّ��ه��ا ف��ي س��اَر م��ن وغ��ابُ��ه
غ��اي��اِت��ِه ع��ن��د وه��ذا واٍف ف��ذا تُ��ب��اِه��ي وال��ع��رِض ب��ال��ط��وِل
َس��ب��ي��ك��اِت��ِه ال��ظ��لُّ يُ��ص��دِّئُ ُم��ذَه��ٌب ��ح��ى ب��ال��ضُّ ح��اٍل وال��رَّم��ُل
بُ��َح��ي��راِت��ِه2 «َل��َم��ْرتِ��ي��َن» أن��َس��ت ُح��ل��وًة ت��ُك��ن ل��م ل��و وتُ��رع��ٌة
ل��ح��يَّ��اِت��ِه ال��وص��ِف ف��ي تُ��ب��ِق ل��م ال��ث��رى ح��ي��اَة ثَ��م ت��ُك��ن ل��م أو
ُف��ْرض��اِت��ِه ف��اَق أرٍض ِل��س��اُن ج��اءَُه ل��َم��ن ال��ب��ح��ِر ف��ِم وف��ي
ج��م��اع��اِت��ِه ال��وح��ُش ويَ��ج��م��ُع ب��أك��ن��اِف��ِه ال��ط��ي��ُر تَ��ن��ح��ش��ُد
ِن��ه��اي��اِت��ِه ال��ج��رِي م��ن أَرت ج��َرت إن َوْح��ش��يَّ��ٍة َم��ع��ٍز م��ن
أس��ي��راِت��ِه أْس��ِر ف��ي ��وُر وال��سُّ ت��ح��ِت��ه��ا م��ن ف��ال��ن��ج��ُم وث��بَ��ت أو
وأب��ي��اِت��ِه ال��رَّم��ِل ف��ي تَ��ن��ب��ُت أُح��ص��يَ��ت إن ك��ال��نَّ��م��ِل وأرن��ٌب
ِح��ب��االِت��ِه أْل��َق��ى ق��ي��ص��ٌر م��ا إذا وي��ع��ل��و ��ي��ُد ال��صَّ ب��ه��ا يَ��ع��ل��و
َل��ْوع��اِت��ِه ل��ل��ع��اش��ِق تَ��ه��ي��ُج ِك��ن��اس��اِت��ه��ا ف��ي ِظ��ب��اءٍ وم��ن
بُ��ي��وت��اِت��ِه ف��ي وتُ��ح��َم��ى تَ��ح��ِم��ي ع��راق��يَّ��ٌة ال��ح��يِّ ف��ي وال��خ��ي��ُل
أوق��اِت��ِه ِم��ث��ُل ��الٌت ُم��ح��جَّ ال��َورى ع��زي��ِز ك��أي��اِم ُغ��رٌّ

بأوروبا: سياحتهما من نجَليه بقدوم توفيق الخديو يهنِّئ وقال

إن��س��اُن ال��ده��ِر ل��َع��ي��ِن وأن��ت إال إن��س��اُن َع��ل��ي��اَك ع��ل��ى يُ��ث��ن��ي ب��اَت م��ا
وإح��س��ان ُح��س��ٌن وأده��َش��ه إال أم��ٍل ذو واف��اَك إذ تَ��ه��لَّ��ل��َت وم��ا
وإي��م��ان أم��ٌن ِظ��لُّ��ه��ا ف��إن��م��ا ق��اِص��ُده��ا ال��م��س��ع��وُد س��اح��تُ��َك ل��ل��ه
أرك��ان ل��إلس��الم ب��ك ت��ق��وََّم��ت َل��َك��م ال��ح��ن��ي��ُف ال��دِّي��ُن ب��ك تَ��ب��اه��ى ل��ئ��ن
ُس��ل��ي��م��ان وال��ت��ق��وى ال��ع��دِل ف��ي ف��أن��ت تُ��دبِّ��ُرُه ُم��ل��ٍك ف��ي ال��ل��َه تُ��راِق��ُب
وِع��رف��ان إق��ب��اٌل ال��ُم��ل��ِك ل��ِرف��ع��ِة يُ��ه��يِّ��ئُ��ه��م أن��ج��اًال ال��ل��ُه ل��ك أنْ��َج��ى

مرات. العربية إىل تُرجَمت وقد ذائعة، «البحرية» عن وقصيدته العظيم، فرنسا شاعر المرتني: 2
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وإم��ك��ان ش��اءوا ك��م��ا م��ك��اٌن ل��ه��م رك��ائ��بُ��ه��م ح��لَّ��ت أي��نَ��م��ا أِع��زٌَّة
وأوط��ان أوط��اٌر ُم��ل��ِك��ك ع��زِّ ف��ي ِص��َغ��ٍر ف��ي ال��ع��ل��ِم ِط��الِب ع��ن تَ��ث��ِن��ه��م ل��م
ِض��ي��ف��ان األرِض ل��م��ل��وِك ألن��ه��م تُ��س��اِي��َره��م أن إال ال��س��ع��ادُة ت��أب��ى
ش��ان ال��ورى ب��ي��ن ل��ه��م��ا ُم��ع��ظَّ��ٌم بَ��ل��غ��ا م��ا ال��م��ج��ِد ف��ي ب��َل��غ��ا ق��د ن��ج��الِن
وأل��م��ان ُروٌس َس��ب��ِق��ه��م��ا ب��ف��ض��ِل ش��ِه��َدت أن ال��ف��خ��ِر س��ب��ي��ِل ف��ي ي��ك��ف��ي��ه��م��ا
يَ��ق��ظ��ان ب��ال��م��ج��ِد َك��ِل��ٌف ِك��اله��م��ا َق��دَره��م��ا ال��َع��ل��ي��اءُ تَ��ع��ِرُف ُه��م��ا ُه��م��ا
ويَ��زدان يَ��زه��و ب��ه��م��ا َم��وك��ٍب ف��ي ط��ل��ع��ا ُه��م��ا ي��وًم��ا إذا ال��َف��ْرق��داِن م��ا
ِخ��ذالن أي��دي��َك ع��ل��ى إال ال��نَّ��ص��ُر أم��َره��ُم ال��ل��ِه ب��ع��َد ال��ن��اِس ك��اِف��َي ي��ا
ُخ��س��ران ال��ب��اِب ه��ذا غ��ي��ِر م��ن ال��رب��ُح ك��رًم��ا وال��نَّ��دى ال��م��ع��ال��ي ُم��ِن��ي��َل وي��ا
َح��ي��ران ال��ُم��ل��ِك ج��الِل ف��ي ف��ع��ق��لُ��ه َم��ع��ذرٌة ب��ال��ب��اِب ل��ف��تً��ى ه��ل م��والَي
ُع��ن��وان اإلق��ب��اِل ع��ل��ى ف��ْه��و ِرض��اك ُم��ل��ت��ِم��ًس��ا اإلخ��الِص ق��دِم ع��ل��ى س��ع��ى
َريَّ��ان ف��ي��ه رج��ائ��ي ُغ��ْص��َن ألن نَ��ِض��ًرا ل��ل��ن��دى َروًض��ا َج��ن��ابَ��َك أرى
إن��س��ان َع��ل��ي��اَك ع��ل��ى يُ��ث��ِن��ي ب��اَت م��ا ُم��ب��ت��ِه��ًج��ا ب��األن��ج��اِل ُم��ل��ُك��َك زاَل ال

الكريمات: إحدى بوالدة عباس للخديو مهنِّئًا وقال

يُ��ه��نِّ��ي��ه��ا أم ِش��ع��ري يُ��ه��نِّ��ي��ك ف��ه��ل ب��اري��ه��ا أع��ط��اَك إذ ال��ب��ِريَّ��َة أع��ط��ى
داع��ي��ه��ا ف��ْه��و ِل��تَ��ه��ن��ا ي��وًم��ا دع��اَك ف��َم��ن أن��ت وْه��ي ف��اه��ن��أ ال��ب��ِريَّ��ُة أن��ت
ودان��ي��ه��ا ق��اِص��ي��ه��ا ال��خ��الئ��ِق ع��ي��ُد ب��ي��ن��ه��م��ا األرِض وع��ي��ُد ال��س��م��اءِ ع��ي��ُد
راِج��ي��ه��ا اآلم��اَل ب��ه��ا ي��رج��و وي��وَم َم��ول��ِده��ا ي��وَم ف��ي��ه��ا ال��ل��ُه ف��ب��اَرَك
َدراري��ه��ا ال��دن��ي��ا زان��ِت ك��ه��ال��ٍة ِص��ب��ي��تُ��ه��ا ال��ع��رِش ح��ْوَل تُ��ش��ِرُق وي��وَم
أي��ادي��ه��ا3 تَ��تْ��رى وأن ت��ك��فَّ أال وَع��َدت ج��اَم��ل��ْت ��ا ل��مَّ ال��ع��ن��اي��َة إن
ِل��َرائ��ي��ه��ا ��ت ه��شَّ ل��و ال��ف��راق��ِد م��ن ت��ح��َس��بُ��ُه األن��ج��اِل م��ن ع��اٍل ب��ك��لِّ
ع��ال��ي��ه��ا ��اِت ال��ذِّمَّ أب��ل��ِج وال��ٍد ع��ن ب��ه ال��ج��دوِد أْوَف��ى ع��ن ب��ال��ع��ه��ِد ي��ق��وُم
َم��وال��ي��ه��ا م��ن األع��ال��ي ��راِة ال��سَّ ع��ن وص��اح��ِب��ه��ا م��ص��ٍر ع��ن ال��م��ج��َد وي��أخ��ذُ

تتواتر. بمعنى هنا الشاعر استعملها وقد متتابعة، متواترة ترتى: 3
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با الصِّ شعر من

َم��ع��ال��ي��ه��ا ت��اَج��ي ع��ل��ى وال��ق��اب��ض��ي��ن ُس��ؤدِده��ا ك��رس��يِّ ع��ل��ى ال��ن��اه��ض��ي��ن
وس��اق��ي��ه��ا وُح��م��يَّ��اه��ا وك��أس��ه��ا ب��ه��ا ال��ح��ف��يِّ ال��نِّ��ي��ل ع��ل��ى وال��س��اه��ري��ن
ت��ه��ان��ي��ه��ا تُ��ه��دي وأن رزق��َت ب��م��ا بَ��ش��ائ��َره��ا تُ��ب��دي أن ل��ل��ن��ف��ِس م��والي
ف��ي��ه��ا وم��ا ال��دن��ي��ا ب��ل ال��ثُّ��ريَّ��ا ب��ل م��ن��زل��ًة ال��َج��وزاءُ ب��ل ق��دًرا ال��ش��م��ُس
ح��ام��ي��ه��ا ق��لَّ أو ح��ازٌم ُم��دبِّ��ٌر أْع��َوزه��ا األوط��اُن إذا ال��ب��ن��ي��َن أُمُّ
ن��ادي��ه��ا اُم ُخ��دَّ ال��م��ال وأن ع��ب��ٌد ل��ه��ا ال��زم��ان أن ِس��وى اإلن��اِث م��ن
��ي��ه��ا أُس��مِّ ال ل��ي م��ا ال��ف��ض��ي��ل��ُة ف��ْه��ي وبَ��ض��ع��تُ��ُه ع��ب��اٍس س��رُّ وأن��ه��ا
ل��ي��ال��ي��ه��ا ش��اءت م��ا األرُض وتُ��ش��ِرُق ب��ه ال��س��الَم ال��ع��ص��ُر ي��س��ت��ق��ب��ُل أَغ��رُّ
وغ��ال��ي��ه��ا ع��ال��ي��ه��ا ال��َم��ف��اخ��ِر م��ن ل��ه ال��ج��ال��س��ي��ن ب��ي��ن األري��ك��ِة ع��ال��ي
تَ��ن��اج��ي��ه��ا م��ن ُم��راٍد ك��لُّ وأن��ت ِط��ل��ب��تُ��ه��ا أن��ت ل��ن��ف��وٍس ِع��ش ع��ب��اُس
ك��اف��ي��ه��ا وْه��و وع��ًدا أص��َدُق وال��ل��ُه ل��يَ��ص��ُدَق��ه��ا وت��دع��وه ال��رج��اءَ تُ��ب��دي

العالء أبي وبني بيني

ال��ُح��ك��م��اءَ ل��ه��ا أس��ت��رع��ي ال��ِب��رِّ ف��ي ق��ض��يَّ��ٌة ال��ع��الءِ أب��ي وب��ي��ن ب��ي��ن��ي
ن��ع��م��اءَ أب��ي م��ن ال��ِج��ن��اي��َة وأرى ِج��ن��اي��ًة4 أب��ي��ه نُ��ْع��م��ى رأى ق��د ه��و

امُلتيَّم دواء

وا ال��دَّ يَ��ِج��َد أن ق��ب��ِل م��ن داِوِه ال��ُم��ت��يَّ��َم داِو
«ال��ه��وا»5 ب��ت��ب��ِدي��ِل ق��ال��وا ك��لَّ��ه��م ال��نَّ��واص��َح إن

املعري: العالء أبي قول إىل يشري 4

أحد عىل جنيُت وما عيلَّ أبي جناه هذا

يُنِجب. ولم يتزوج لم العالء وأبو
غريه، معنًى ويُوهم معنًى فيقصد البديعيني، عند اإليهام طريقة عىل «الهوا» كلمة الشاعر يستعمل 5

واملحبة. العشق بمعنى الهوى غري الهواء) (مقصور والهوا
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ال��نَّ��وى وُط��وِل وال��ه��ج��ِر ل��ل��ص��دِّ َص��بِّ��ك��م ع��ل��ى ب��ابً��ا ف��ت��ح��تُ��ُم
«ال��ه��وا»6 وم��رَّ ال��ب��اُب ُف��ِت��َح ق��د َس��ال م��ا إذا تَ��ل��وُم��وه ف��ال

لصديق: ُمهداة صورٍة عىل وكتب

وال��ِج��ه��اُت ن��ح��َوك ال��ظِّ��لُّ وس��اَر َش��خ��ص��ي وأت��اَك ُص��ورت��ي ل��َك س��َع��ت
ال��ُم��ل��َح��ق��اُت ت��س��ع��ى األص��ُل وح��ي��ث أص��ٌل وْه��ي ع��ن��دك ال��رُّوَح ألن
ح��ي��اُة ل��ه��ا ال��َق��ب��وِل م��ن أل��ي��س ُروٍح غ��ي��ِر م��ن ص��ورًة وَه��بْ��ه��ا

غريه، معنًى ويُوهم معنًى فيقصد البديعيني، عند اإليهام طريقة عىل «الهوا» كلمة الشاعر يستعمل 6

واملحبة. العشق بمعنى الهوى غري الهواء) (مقصور والهوا
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حمجوبيات

بينهما وكان الود، من متينة صلٌة ثابت محجوب والدكتور الشاعر بني (كان
الفكاهة.) شعر من بعُد ننرشه ببعضما الشاعر إىل أوحت ومداعبات مسامرات

واألُوتُوُمبيل َمْكُسويني بنْيَ

الثورة، أيام يف القاهرة أحياء من شاء ما به يرتاد ِحصاٌن ثابت محجوب للدكتور (كان
انتحر مشهور أيرلندي بطل اسم وهو «مكسويني»، حصانه ون يُسمُّ أصدقاؤه وكان

به.) العناية وعدم وجوعه الحصان هزال عن بذلك يُكنُون جوًعا؛
يداعب القصيدة هذه الشاعر فنظم سيارة، محجوب الدكتور به استبدل (وقد

١٩٢٤م). سنة يف القصيدة هذه نَُرشت وقد حصانه، ويعزِّي الدكتور

وال��ج��ارة ال��ج��اِر ح��دي��ُث س��يَّ��ارة ال��خ��طِّ ف��ي ل��ك��م
��ارة»1 «ط��مَّ ال��ُق��ن��ُص��ُل ب��ه��ا يُ��ن��بِّ��ي��َك «أُوف��ْرالنْ��ُد»
ج��بَّ��ارة2 ��واِق ال��سَّ ع��ل��ى «ش��اْرل��وَت» ك��س��يَّ��ارِة
ُم��ن��ه��ارة ال��ج��ن��بَ��ي��ِن ع��ل��ى م��ال��ت ح��رَّك��ه��ا إذا

واشنطون. يف املرصية باملفوضية إماًما كان طمارة: الشيخ 1
املشهور. الهزيل املمثل شابلن شاريل يعني 2



الشوقيات

ت��ارة وْح��َده��ا وت��م��ش��ي أح��ي��انً��ا تَ��ح��رُن وق��د
ف��وَّارة «ال��ِب��ن��زي��ِن» م��ن َع��ي��ٌن تُ��ش��ِب��ُع��ه��ا وال
ال��ف��ارة ب��ه ع��ام��ت وإن ال��زَّي��ِت م��ن تَ��ْرَوى وال
ال��ح��ارة م��ن الح��ت إذا ذُع��ٍر ف��ي ال��ش��ارَع ت��رى
ط��يَّ��ارة يَ��ل��َق��ون ك��م��ا ��وَن ي��ض��جُّ وِص��ب��ي��انً��ا
��ارة ُزمَّ ال��ُم��ؤَخ��ِر وف��ي ب��وٌق َم��ق��دِم��ه��ا وف��ي
ُم��خ��ت��ارة ت��رج��ُع وق��د ش��اءت م��ت��ى ت��م��ش��ي ف��ق��د
داَرْه ي��ج��ع��َل��ه��ا أن ِق ال��س��وَّا ع��ل��ى ال��ل��ُه ق��ض��ى
زاَرْه م��ا ال��ل��ي��َل ويَ��ل��ق��ى ف��ي��ه��ا ي��وَم��ه ��ي يُ��ق��ضِّ

∗∗∗
ارة غ��دَّ ال��ن��اِس ك��ُدن��ي��ا َم��ك��ِس��ي» «ي��ا ال��خ��ي��ِل أُدن��ي��ا
إدب��اَرْه اإلق��ب��اِل م��ن ال��ده��ُر ب��دَّل��ك ل��ق��د
ص��بَّ��ارة ال��ُح��رِّ ف��ن��ف��ُس ال��خ��ي��ِل ف��ت��ى ي��ا ف��ص��ب��ًرا
��ارة ب��ف��خَّ ع��ن��ك َس��ال «َم��ح��ج��وبً��ا» أن أح��قٌّ
��ارة ن��عَّ «أُوف��ْرالنْ��َد» ب ال��ُح��رَّ األبْ��َل��َق وب��اَع
آث��اَرْه َر ق��دَّ وال ال��ف��ض��َل ل��ه ي��ع��رْف ول��م
ل��تَ��خ��ت��اَرْه ك��ن��َت وم��ا ��ل��َح ال��شَّ ل��ك اخ��ت��اَر ق��د
أَخ��ب��اَرْه يُ��ن��ِب��ي��َك ع��س��ى ��ل��ُح ال��شَّ ه��و م��ا ف��َس��ْل��ه
��ارة3 وال��شَّ ال��رَّوِع ي��وَم ـ��َة ال��رَّايَ��ـ تَ��ح��ِم��ِل ل��م ك��أن
ال��غ��ارة ع��ل��ى ت��ح��ِم��ْل ول��م ال��ه��وِل إل��ى تَ��رك��ْب ول��م
ن��ظَّ��ارة ��ب��ي��ِة ال��صِّ م��ن َج��ْرح��ى ع��ل��ى تَ��ع��ِط��ْف ول��م
ارة ب��غ��دَّ وَم��ق��ل��وٌب ��اٍش ب��َرشَّ ف��م��ض��روٌب
ب��اَرْه وال «م��ح��ج��وبً��ا» ـ��َت ك��لَّ��ف��ـ م��ا وال��ل��ه وال
نَ��وَّارة ت��ع��ِرُف وال تَ��دِري��ِه ال��ِب��رس��ي��ُم ف��ال

١٩١٩م. سنة املرصية الثورة إبان يف إياه مالزمته إىل يشري 3
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محجوبيات

��اَرْه ُس��مَّ ن��اَدم��َت إذا «ُص��ل��ٍت»4 ع��ل��ى تَ��ْرَوى وق��د
ِم��ع��ق��ارة اإلف��ري��ِز ع��ل��ى َخ��وٍد م��ن تَ��س��َك��ُر وق��د
ِق��ي��ث��ارة َرنَّ��ِة م��ن ـ��ِل ال��ل��ي��ـ اب��َن ي��ا ت��ش��بَ��ُع وق��د
س��يَّ��ارة «ي��وس��َف» إل��ى س��اَق ال��ذي ال��ل��ُه ع��س��ى
ك��بَّ��ارة األرِض ف��ي ل��ه ُدن��ي��ا خ��ل��َف��ه��م ف��ك��ان��ت
ه��وَّارة5 واب��َن ك��ري��ًم��ا َه��وَّاًرا ل��ك ي��ه��يِّ��ئُ
دوَّارة األرَض وإن ج��وَّاٌل ال��ح��ظَّ ف��إن

َمْكسويني

املرصية، الثورة أيام محجوب الدكتور حصان مكسويني يف قيَلت أخرى مداعبة (وهذه
األهرام.) وجريدة اللواء بار يرتاد الدكتور كان حني

خ��ادُم أن��َت م��ن ال��نُّ��ط��ُس األس��اُة وت��ف��دي ��الِدُم ال��صَّ ال��ج��ي��اُد َم��ك��ُس ي��ا تُ��ف��دِّي��ك
تُ��س��اِل��ُم ح��ي��َن أن��ت س��ي��ن��ا اب��ِن وت��ح��َت ع��ن��ت��ٌر ف��وَق��َك ح��ارب��َت إن ك��أن��ك
ال��ب��ه��ائ��ُم تُ��ج��َزى ف��ي��ه ي��وٌم ج��اء إذا ِم��ث��لُ��ه��ا ل��ي��س ال��ت��ي ال��ت��م��اث��ي��َل س��تُ��ج��َزى
ال��دراه��ُم وُه��نَّ دي��ن��اٌر وإن��ك ك��واك��ٌب وال��ج��ي��اُد ش��م��ُس ف��ِإن��ك
ق��ائ��ُم ل��ك ال��لِّ��وا» «ب��اِر ف��ي وآخ��ُر ��ٌب ُم��ن��صَّ ال��ب��رل��م��اِن ِب��س��اِح م��ث��اٌل
نَ��واغ��ُم6 ع��ل��ي��ه داووٍد «م��زام��ي��ُر» ب��ث��ال��ٍث إال «األه��راُم» ت��ظ��ف��ُر وال
ق��ات��ُم أن��ت وال ُم��س��َودٌّ أن��ت وم��ا ه��ازًال َم��ك��ُس ي��ا ��وداَن ال��سُّ ت��دَّع��ي وك��م
ال��ع��ظ��ائ��ُم ��ل��تْ��ه ع��جَّ َم��ِش��ي��ٌب ول��ك��ن ُش��ه��ب��ٌة ال��ع��ي��ُن تُ��ب��ِص��ُر م��م��ا ب��َك وم��ا
ال��ق��وائ��ُم وش��اب نَ��واص��ي��ه��ا وش��اب��ت ُم��ت��ونُ��ه��ا ش��اب��ت ال��تُّ��رِك خ��ي��ُل ك��أن��ك
وال��م��الح��ُم م��ش��ه��ورٌة وق��ائ��ُع��ه��ا ع��ص��ي��ب��ٍة ش��ه��دَت أي��اٍم ُربَّ ف��ي��ا

ونزالئها. القاهرة سكان من الصفوة يرتاده كان القاهرة يف عام مرشب 4

مرص. صعيد تستوطن بطن ومنها بالكرم، بنوها يشتهر عربية قبيلة هوارة: 5

العهد. لذلك األهرام رئيس بركات داوود عليه املأسوف يعني نحسبه 6
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ذخرية

جنيه ألَفي إىل فيها يشري وهو الثورة، أيام يف نظمها — تكمل لم — أخرى مداعبٌة (وهذه
سعيد.) باشا حسن بنك يف عليها وحرص اكتنزها قد محجوب الدكتور كان

ال��دِّره��ُم إال ال��ي��وَم ـ��َب َط��ب��ي��ـ ال ِس��ي��ن��ا الب��ن ُق��ل
َم��ره��ُم ل��ل��ِج��راح��ِة ـ��َل��َك وق��ب��ـ ب��ق��راٍط ق��ب��َل ه��و
وُح��وَُّم دائ��روَن ـ��ه ع��ل��ي��ـ ك��ان��وا ُم��ذ وال��ن��اُس
وت��ع��ُظ��ُم ال��ع��ي��وِن ف��ي ف��ُل األس��ا ت��ع��ل��و وب��ِس��ح��ِره
وَم��ح��َرُم يُ��َم��سُّ ال ـ��ٌف وْق��ـ األل��ف��اِن تُ��رى ه��ل ي��ا
ق��يِّ��ُم ال��ق��ي��ام��ِة ح��ت��ى ع��ل��ي��ه��م��ا ��ع��ي��ِد» «ال��سَّ ب��ن��ُك
تُ��خ��َص��ُم «ِح��وال��َة» وال ِك ال��بُ��ن��و ف��ي ي��ظ��ه��ُر «ِش��ي��َك» ال
ي��ت��ك��رَُّم ف��ال ـ��ق��اُه ي��ل��ـ الق��ي��َت م��ن وأَع��فُّ
… … … … … …

محجوب براغيث

دم��ي م��ن ط��ِع��َم��ت م��ا أن��َس ول��م أن��َس��ه��ا ل��م َم��ح��ج��وِب بَ��راغ��ي��ُث
واألع��ُظ��ِم ال��ل��ح��ِم ف��ي وت��ن��ُف��ذُ َج��ْورب��ي َخ��راط��ي��ُم��ه��ا ت��ش��قُّ
أُح��َج��ِم ف��ل��م ال��خ��ري��ُف ف��ج��اءَ اح��تَ��ج��م��ُت راح ال��ص��ي��ُف إذا وك��ن��ُت
��لَّ��ِم ف��ال��سُّ ال��ع��ي��ادِة ف��ب��اِب ال��ط��ري��ِق ف��وَق ��ي��ِف ب��ال��ضَّ ��ُب تُ��رحِّ
��م��ِس��ِم ب��ال��سِّ األرُض ��ِت ُرشَّ ك��م��ا َج��وق��ًة َج��وق��ًة ان��ت��ش��َرت ق��د
األس��ح��ِم وال��َع��َل��ِق ال��ِج��ل��ِد ع��ل��ى ال��ِح��داِد ال��َم��واس��ي رْق��َص وت��رق��ُص
ال��َم��وس��ِم أل��وي��َة وت��رف��ُع ��ت��اءِ ال��شِّ ق��ب��َل تَ��ط��ل��ُع ب��واك��ي��ُر
ال��بَ��ل��غ��ِم ف��ي ال��ب��راغ��ي��َث رأي��َت ب��ل��غ��ًم��ا رم��ى س��ي��ن��ا» «اب��ُن م��ا إذا
ال��َف��ِم وح��وَل ش��اربَ��ي��ِه وف��ي ال��رئ��ي��ِس7 «ب��ي��ب��ا» ح��ول وتُ��ب��ِص��ُره��ا
ال��َم��ط��َع��ِم ط��ل��ِب ف��ي ��وِس ال��سُّ م��ع أس��ن��اِن��ِه ح��ف��ائ��ِر وب��ي��َن

«البيبا». يف التدخني إليه الحبيبة األشياء ومن نفسه، محجوب الدكتور عن كناية والرئيس: سينا ابن 7
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