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الديوان صاحبة مقدمة

يكون كما النثر يف يكون لذلك وهو والخيال، البالغة فن هو أو العلم، هو اللغة يف الشعر إن
وأقوى النفس، عىل روعًة وأشد بهاءً، أكثُر الغالب يف ألنه املنظوم؛ عىل أُطلق ولكنه النظم، يف
ألن املعاني؛ وحسن الخيال دقة يف املنثور جاراه وإن حتى املنثور، من العواطف يف تأثريًا
تُطِربها عادة والنفس املنثور، يف له وجود ال لفظيٍّا بهاءً يكسبانه وقافيته املنظوم وزن
الجذابة واملعاني الدقيق الخيال مع املحبوبة النغمات تلك اجتَمَعت فإذا املوسيقية، النغمات
وزن ال منثوٍر يف أنها لو املعاني وتلك الخيال ذلك نفس يُدِخله ال النفسرسوًرا عىل أَدَخَلت

قافية. وال له
املنثور كان نغماتها يف امُلطِربة البحور من يكن لم إن املنظوم وزن أن أعتقد لهذا
بحٍر من يأتي منظوٍم من أفضُل وطالقته سهولته يف املنثور أن شك وال منه، أفضَل
من فيها يظهر التي قافيتُه عليها تِخفُّ وال الشيقة، املوسيقية نغماتُه النفَس تُطِرب ال
وال له وزن ال منثوًرا الكالم يكون أن ا فإمَّ السليم، الذوق منه ينفر ما اللفظي التكلُّف
كان ولهذا منه؛ رانها يُنفِّ ال إليه النفوس يجذبان وقافيٍة بوزٍن منظوًما يكون أن ا وإمَّ قافية،
هذا فيها. تكلُّف ال التي والقوايف نغماتُها النفس عىل تِخفُّ التي البحور من أشعاري أغلب
والشكوى والرثاء والهجاء واملديح الفخر مثل عنها يخرج أن يجوز ال أغراٌض وللمنظوم
امُلقيَّدة العلوم تدوين إىل هذا عن خرج فإن بحقائق، يُقيَّد ال الذي الخيايل والوصف والغزل

مالك. ابن كألفيَّة وسخًفا سخريًة أصبح فقد وغريه، كالتاريِخ بحقائَق،
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شغلني ُمعلِّمٌة أنا بل له، ُمتفرِّغون وهم النظم أو الشعر يقولون ممن كغريي ولسُت
التعليم، لذلك أطلبها لحاجٍة إال شعًرا قلت وما الجميلة، الفنون من سواه عما التعليم حب
فقلَّما حبُّه؛ شَغَفني الذي البنات لتعليم الخري منه أروُم وكنُت ضياعه، عىل آسف ليشءٍ أو
التعليم ذلك أجل فمن شخًصا مدحُت فإذا إليه، اإلشارة من قصائدي من قصيدٌة تخلو

أشكو. أجله فمن الدهَر شكوُت وإذا أَمدُحه،
نتُها ضمَّ وقد مرص، يف البنات تعليم أدوار ألول تاريٍخ مجمل تكون قصائدي وتكاد
إذا أشعاري يف الثانيَة الظاهرَة تكون قد التي الوطنية الحركة يف كان مما عظيًما جزءًا

البنات. تعليم هي األوىل الظاهرة أن اعتربنا
الشعراء كدواويِن ليس — كذلك يه أُسمِّ أن يل جاز إن — أشعاري ديوان إن أقول: لهذا

مرص. يف النسائية والنهضة الوطنية للحركة إجمايل تاريٌخ هو بل خيال، كلُّه
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األول الباب

وطنية قصائد

مرص: أبطال

وأَك��ثَ��َرا ال��ع��ن��اد ف��ي َده��ُرك ل��جَّ ك��م وال��ُق��رى ال��م��دائ��ِن ف��خ��ر ي��ا م��ص��ُر ي��ا
ال��ثَّ��رى َج��وِف ف��ي ال��م��خ��ب��وء ل��ذك��اِئ��ه ب��ح��اج��ٍة َغ��دوِت آم��وٍن أُمَّ ي��ا
وأظ��ه��َرا أب��ان ب��م��ا ي��س��ت��ب��د أن لُ��ورُده��م ت��ج��اس��ر م��ا ح��يٍّ��ا ك��ان ل��و
ك��وث��َرا ِن��ي��ِل��ِك م��اءِ م��ن واس��ت��ع��ذب��وا خ��ي��ل��ه��م ي��وًم��ا َوِط��ئَ��ت��ِك وال ك��الَّ
ُم��دِب��َرا وولَّ��ى ط��اِغ��ي��ه��م الرت��اَع ُش��رًَّع��ا ُس��ي��وَف��ك ن��ظ��روا ل��و ف��رع��وُن
��َرا ُم��ش��هَّ أَب��َص��روك ل��و ب��ال��ه��م م��ا ُم��غ��َم��ًدا ال��ل��ف��ائ��ِف ط��يِّ ف��ي ه��اب��وَك
وأَض��َم��َرا أَك��نَّ م��م��ا ت��ج��زع��ي ال ف��اص��ب��ري ده��رك ش��أن ه��ذا ِم��ص��ُر ي��ا
ال��وَرى ِب��ح��ذِق��ِه��م س��اُدوا م��ن ويَ��ه��دُّ وي��ع��ت��دي ي��ج��ور اًرا غ��دَّ زال م��ا
وأَق��َدَرا ال��زم��اَن أق��وى م��ا ل��ل��ِه ل��ل��ع��ال ك��ي��ًدا بَ��ن��ي��ِك ال��زم��اُن س��َل��ب
َق��ي��َص��َرا أب��ادت وك��م ِم��ص��َر أه��ِل م��ن م��اج��ًدا ش��ه��ًم��ا األي��اُم أب��ل��ِت ك��م
َغ��َض��ن��ف��َرا م��ص��ر أب��ط��اِل م��ن وتَ��ُغ��وُل ق��س��وًة ِب��س��ي��ِف��ك ت��س��ط��و ك��م ده��ُر ي��ا
وتَ��ق��َه��َرا تَ��س��ت��ِب��د أن ش��أن��ه��ا م��ن الَّ��ت��ي ل��ي��ال��ي��ك ِب��ك��ام��ِل��ن��ا ط��اح��ت
ن��يِّ��َرا ه��الًال أخ��َف��ت وِب��ق��اس��ٍم وم��ح��م��ًدا ال��ِب��ل��ى ف��ي ف��ري��ًدا وَط��َوت
وأَم��َط��َرا ال��ث��ن��اءُ س��اق م��ا ك��لِّ ف��ي ق��دوًة وك��ان��ت ب��ب��اح��ث��ٍة راح��ت
أَدبَ��َرا ��ا ل��مَّ ال��ن��ي��ل رك��ُن ف��ان��ه��د ِج��ه��اِده ط��ول ب��ع��د ب��س��ع��ٍد وَه��َوت
س��طَّ��َرا م��ا وأه��ِل��ه��ا ِب��م��ص��َر وس��م��ا ب��ي��انُ��ه ال��ع��ق��وَل س��َل��ب وق��د وم��ض��ى
ال��ُم��ن��ِك��َرا ال��ُم��ِض��لَّ ح��ق��ائ��ُق��ه أع��ي��ت ِذك��ُره��م ت��ق��دَّم ب��م��ن م��ص��َر ف��ن��ب��وُغ
يُ��َرى م��ا أوض��ُح ال��م��ص��ريِّ وك��ف��اي��ُة وم��ج��ده��ا م��ص��ر ف��خ��ار أََوي��ن��ك��رون
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وأهلها: مرص

غ��بَ��ن��وِك م��ن ِإلف��ِك رَك��ن��ِت ح��ت��ى أه��ل��وِك َج��رَّه م��اذا م��ص��ر ي��ا
بَ��ن��وِك ال��ه��م��وم وادي ف��ي وي��ظ��ل وي��رت��ق��ي ل��ل��غ��ري��ب اإلق��ام��ُة ت��ح��ل��و
ال��ص��ع��ل��وِك ُس��م��ع��ُة ب��أرض��ِك وس��َم��ت خ��ام��ٌل ِغ��رٌّ أرج��اِك ف��ي س��اد ك��م
ظ��ل��م��وِك؟ ل��م��ع��ش��ٍر اب��ت��س��م��ِت ك��ي��ف ح��ك��ي��م��ٌة وأن��ت ف��رع��وٍن أم ي��ا
ق��َص��دوِك ِب��ع��ن��اِده��م م��ن ك��ان ال أه��ل��ه��ا وب��ه��ج��ة ال��دن��ي��ا ج��ن��ة ي��ا
وم��ل��وِك ُس��وق��ٍة م��ن ال��ُع��ال أص��ُل ك��لُّ��ه��م األف��اض��ل ال��ُغ��رُّ أب��ن��اؤك
ال��م��ت��روِك ِب��ح��س��ن��ه��ا ال��زم��اَن ه��ذا ف��أده��ش��وا ال��ف��ن��ون درس��وا م��ن خ��ي��ُر ه��م
ال��م��س��ب��وِك ص��ن��ع��ه��ا دق��ِة إت��ق��اَن م��ع��ان��ٌد ي��س��ت��ط��ي��ع ال آث��اُره��م
ح��س��دوِك ل��م��ا م��ح��اِس��نُ��ِك ل��وال َع��ن��وًة ف��اس��ت��ب��دُّوا ج��م��ال��ك ح��س��دوا
وادي��ِك ف��ي ال��خ��ي��َر ��ط��ون ي��ت��ل��قَّ ج��م��ُع��ه��م ت��ه��اَف��ت م��ا ن��والُ��ك ل��وال
ال��م��س��ل��وِك ِل��ط��ري��ِق��ه ت��ه��ت��دي ال أم��ٌة إن��ا ال��غ��رُب ع��ن��ا أي��ق��ول
َس��ل��ب��وِك أو ه��انُ��وِك وإن س��ادت أم��ٍة أوُل ف��أن��ت ال��ِع��داُة ك��ذَب
ش��ان��وِك ِب��إف��ِك��ه��م ال��ذي��ن يُ��خ��زي ب��ال��ذي ي��ش��ه��د إس��م��اع��ي��َل وزم��اُن
ش��ك��وِك ك��لَّ األذه��اِن ع��ن وم��ح��ا ك��ث��ي��َره��ا واس��ت��ق��لَّ ال��م��دارَس ف��ت��َح
يَ��ع��ل��وِك أن األَه��ل��ي��َن ع��ل��ى وأب��ى ِل��ف��ع��ِل��ه ال��ط��م��وُح ال��غ��رُب ف��ت��ح��رَّك
ال��م��ح��ب��وِك ب��م��ك��ره ال��غ��ري��ُب ه��ذا ال��ُع��ال ي��ح��رُم��ن��ا م��ص��ر ي��ا أوه��ك��ذا
رف��ع��وِك األُل��ى ب��إب��ع��اِد إال ق��راُره ي��َق��رَّ ف��ل��م ال��رُّق��يَّ ح��س��د
خ��ذل��وِك وإن م��ض��م��وٌن وال��ف��وز ك��ث��ي��رٌة ال��خ��ط��وب إن ت��ي��أس��ي ال
َض��ح��وِك ِل��ل��ُخ��ط��وِب وثَ��غ��ٍر ُع��ِرَف��ت ب��ح��ك��م��ٍة ال��زم��ان غ��ْدَر واس��ت��ق��ب��ل��ي

عبده: محمد اإلمام األستاذ املرحوم ذكرى

ُم��ن��ِش��ُد ال��ش��رق ف��ي دام م��ا م��آِث��َره��م وج��دِّدوا ال��ن��اب��ِه��ي��ن ث��ن��اء أع��ي��دوا
وس��دَّدوا ص��وَّب��وه س��ه��ٌم ط��اش وال َم��ج��ِده��م آي��اِت األي��اُم أب��ل��ِت ف��م��ا
م��ح��م��ُد ب��ال��َم��ك��ُرم��اِت ف��أَْوالُه��ٌم وَم��ج��َده��م ِم��ص��َر أب��ن��اءَ ت��ذك��روا وإن
ويَ��س��رُد ال��ُم��ف��ت��ِري��ن اف��ت��راءَ ي��ُردُّ وك��ات��ٌب وق��اٍض وأس��ت��اذٌ إم��اٌم
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َف��رَق��ُد الَح وال إش��ك��اٌل زال وال غ��ام��ٌض ب��اَن م��ا ِل��ل��ت��ف��س��ي��ِر ول��واله
ُد يَ��ت��ردَّ ع��ال��ٌم ف��ي��ن��ا ك��ان وال س��ائ��ل ض��ل ل��م��ا ِل��ل��ف��ت��وى ع��اش ول��و
ُم��ف��ِس��ُد ال��ِغ��واي��ة أب��اَح��ت��ه ك��الٌم وَس��رَُّه��م ظ��ال��ِم��ي��ن ن��اَف��س��وه وَك��ْم
وف��نَّ��ُدوا ال��ن��ب��ي ف��ض��َل ج��َح��دوا وك��م ه��داي��ًة ك��ال��ن��ب��ي إال ك��ان وم��ا
��ُد ال��ُم��َم��جَّ ال��ك��ري��ُم يُ��ن��س��ى أن ال��ع��اِر م��ن ف��إن��م��ا أت��اه م��ا تَ��ت��ن��اَس��وا ف��ال
وتُ��س��ِع��ُد ال��ب��الَد تُ��ح��ِي��ي ف��آراؤه ق��اس��ًم��ا ال��ب��ط��ول��ة ف��ي تَ��ت��نَ��اَس��وا وال
وأَوَع��ُدوا س��اخ��ِط��ي��ن ه��دَّدوه وق��د ج��م��وِع��ه��م ق��وُل يُ��ره��ب��ه ف��ل��م ج��ريءٌ
��ُد ونُ��م��جِّ ق��اس��ٍم ِذك��رى نُ��ك��رِّر ف��إن��ن��ا ال��رج��ال ج��م��ُع يَ��ن��َس��ه ف��إن
��ُد تَ��ت��وقَّ ُش��ع��ل��ًة إال ك��ان ف��م��ا ع��ه��ُده ط��ال وإن يُ��ن��س��ى ل��ن وك��ام��ُل
ُم��ف��رُد ال��ِك��ن��ان��ُة أَض��اَع��ت��ه ُه��م��اٌم ف��إن��ه ف��ري��ٍد ِذك��رى ت��ت��رك��وا وال
وُع��دِّدوا ي��وًم��ا ال��ك��تَّ��اُب ذُك��ر إذا يَ��راِع��ه��ا َوْق��ع غ��اب م��ا وب��اح��ث��ٌة
ال��ُم��خ��لَّ��ُد م��ص��ر َف��خ��ُر ي��ت��وارى وه��ل وَف��خ��ُره��ا ال��ب��الد أب��ن��اءُ أول��ئ��ك
وت��ش��ه��ُد تَ��ش��دو ال��ن��ي��ل رج��ال ب��ف��ض��ل ِف��ع��اَل��ه��م ف��إن ي��وًم��ا ذُك��روا إذا
ويَ��ص��َع��د يَ��ع��لُ��و ال��ن��ي��ل وادي اب��ن وه��ذا ِب��إف��ِك��ه��م ال��غ��اص��ب��ون ي��ق��ول ف��م��اذا

كامل: باشا مصطفى املرحوم ذكرى

نَ��ج��رُع ك��ي��ف األَس��ى ك��أس م��ن وت��ع��ل��م ��ُع نَ��ت��وجَّ ب��م��ا ت��دري ه��ل أَك��ام��ُل
وتَ��دف��ُع ع��ن��ا ال��ظ��ل��م تَ��ردُّ َل��ُق��م��َت ُم��ص��اب��ن��ا َوْق��ع ال��ي��وم ع��ِل��م��َت ل��و ب��ل��ى
وتَ��رَف��ُع ق��ه��ًرا ال��ن��ي��ل ب��الَد وت��ح��م��ي ِغ��م��اَره��ا ت��خ��وض األُول��ى ك��ع��ادِت��ك
وتَ��ردُع ال��غ��اص��ِب��ي��ن ك��ي��د وتَ��دف��ُع ُح��ق��وُق��ن��ا تُ��م��سَّ أن ِب��ن��ف��ٍس ��ي تُ��ض��حِّ
تَ��ص��ن��ُع ك��ي��ف أَم��ِره��ا ف��ي وتُ��رِش��ده��ا ��ه��ا ح��قَّ ال��ع��زي��زة ِم��ص��َر إل��ى تَ��ردُّ
وتَ��م��ن��ُع ال��ب��الِد ت��ق��س��ي��َم تُ��ح��رِّم ِب��ُح��ج��ٍة ال��ُم��ف��ت��ِري��ن ق��وَل وت��دح��ض
وش��نَّ��ع��وا ف��ي��ك ��اُل ال��ج��هَّ ط��َع��ن وَك��ْم أرض��ه ح��ب ع��لَّ��م��تَ��ن��ا َك��ْم ال��ن��ي��ل ف��ت��ى
تَ��ت��ض��ع��َض��ُع ال ال��ج��أش ق��ويَّ ف��ك��ن��َت َع��ن��وًة ان��ِخ��ذاَل��َك يُ��ري��دون وق��ام��وا
وأَق��ل��ُع��وا خ��وًف��ا األط��م��اِع ع��ن تَ��خ��لَّ��وا ل��ل��ِع��دى ُس��لَّ إن ال��ل��ه ك��س��ي��ِف وك��ن��َت
ويَ��ق��ط��ع ي��س��ط��و ال��م��وِت ب��ع��َد زال وم��ا ال��ثَّ��رى ف��ي ن��ص��َل��َك األي��اُم وارِت وم��ا
ف��يَ��ص��َرُع ال��ش��ب��اب أي��دي ب��ه ت��ص��وُل ن��ائ��يً��ا ك��ن��ت وإن م��س��ل��وٌل ف��س��ي��ف��ك
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تَ��زرُع ب��األم��س ُك��ن��َت ق��د ال��ذي ف��ذاك رج��الُ��ن��ا ال��ب��الد ُح��بِّ ف��ي ه��ام وإن
وض��يَّ��ع��وا ال��ِوف��اق ه��دُّوا ول��ك��نَّ��ه��م أرِض��ه ح��ب ف��ي ال��َم��ج��ِد ربِّ إث��ر ق��َف��وا
َم��ن��زُع ي��ح��اول ف��ي��م��ا ل��ه وُك��لٌّ ف��ان��بَ��َروا م��ص��ر ف��ي األغ��راُض ��بَ��ِت تَ��ش��عَّ
أَن��ف��ُع ال��َخ��ط��ِب ف��ي ال��ق��وِم ات��ح��اَد وإن ع��س��ي��رٌة ال��ُخ��ط��وَب إن ي��ًدا ف��ك��ون��وا
تَ��ت��ص��دَُّع��وا ال األب��ط��ال م��ك��اف��ح��َة وك��اِف��ح��وا ال��ُع��ن��ص��َري��ن ص��ف��وف ��وا وُض��مُّ
ف��تَ��خ��َض��ُع��وا ال��ع��ُدوِّ إف��ك تَ��س��َم��ع��وا وال أم��ٍة أَخ��ل��َص ال��ت��اِج ِل��ربِّ وك��ون��وا
��َم��ي��دَُع ال��سَّ ال��ُه��َم��اُم ك��ان ك��م��ا وك��ون��وا وث��اِب��روا ال��طِّ��الب ف��ي تَ��ت��راَخ��وا وال
ف��أَف��زُع��وا ال��ع��دو يَ��ردُّون وق��ام��وا ل��واِئ��ه ح��ول األق��واَم ج��م��َع ف��ك��م
وأَس��َرُع��وا ال��ب��الد نَ��ص��ِر إل��ى ف��َه��بُّ��وا ب��ي��اِن��ه ِس��ح��ُر ال��نُّ��واَم أَي��ق��َظ وك��م
َم��ط��م��ُع نُ��ح��اِول م��م��ا ف��ات��ن��ا وال َس��ع��يُ��ن��ا ض��ل م��ا ال��ِم��ق��داُم ��ر ُع��مِّ ول��و
ال��ُم��م��تَّ��ع ال��بَ��ي��اُن ذاك ل��يُ��ع��ِوُزن��ا إن��ن��ا ال��ِك��ن��ان��ِة وادي م��ص��ط��ف��ى ف��ي��ا
ف��تُ��ف��َزُع ال��ع��دو ص��وُت ب��ه��ا يُ��ه��ي��ب أُم��ًة وخ��لَّ��ف��َت ال��دن��ي��ا ع��ن َرَح��ل��َت
ودَُّع��وا م��ص��ر ف��ي وال��ِع��ز ال��ُع��ال َم��ن��اَر إن��م��ا ِب��ف��ق��ِدَك ف��رًدا ودَّع��وا وم��ا
ال��ُم��ق��نَّ��ُع ال��ري��اء ذاك غ��رَّن��ا وال ل��ح��ظ��ًة ت��وانَ��ي��َت م��ا ف��ي��ن��ا ُك��ن��َت ول��و
ال��ُم��ش��يَّ��ُع ال��َف��ق��ي��ُد وان��ي��ن��ا ل��ي��َت وي��ا َح��ش��ِرن��ا ي��وِم إل��ى ال��ب��اق��ي ل��ي��تَ��َك ف��ي��ا

أبنائها: عقوق من تغضب مرص

ِب��ال��دُّرِر ال��رح��م��ُن زانَ��ه��ا وروض��َة واألَث��ِر ال��ت��اري��خ ب��ه��ج��َة ي��ا ِم��ص��ُر ي��ا
ِب��ال��َخ��ط��ِر ال��ن��ي��ل وادي اب��َن يُ��ه��دِّدون ف��اح��تَ��َش��دوا األق��واَم ُح��س��نُ��ك ب��ن��ا أغ��رى
��رِر ِب��ال��ضَّ ج��اء َج��م��اٍل َدرُّ ل��ل��ه وأَس��َع��ده��م أه��ِل��ي��ن��ا ج��م��الُ��ك أَش��َق��ى
وال��ِغ��يَ��ِر ال��َه��مِّ ص��ن��وَف ِل��ع��اش��ِق��ي��ه��ا م��ح��اِس��نُ��ه��ا ج��رَّت َك��ْم ال��ِغ��ي��ُد وه��ك��ذا
ال��َق��َدِر ي��ُد خ��انَ��ت��ه��ا أَه��ِل��ِك ِل��غ��ي��ِر ذَه��بً��ا أَن��ب��تَ��ت ��ا ل��مَّ أرَض��ِك ل��ي��ت ي��ا
َوط��ِري ي��ا َح��ص��ب��اِك ِف��َدى ن��ف��س��ي َل��ِب��ع��ُت ط��ائ��ع��ًة ُخ��يِّ��رُت ول��و ع��ل��ي��ِك أَدُع��و
��ه��ِر وال��سَّ ال��ُح��بِّ م��ع��ان��ي ال��َغ��راِم ل��ف��َظ َج��ِه��َل��ت ال��ت��ي ع��لَّ��م��ِت ِف��رع��وَن أُمَّ ي��ا
َص��ق��ِر إل��ى روٍض م��ن تَ��ح��وَّل��ِت ح��ت��ى م��ع��ش��رن��ا ج��ر م��اذا ال��ُخ��ل��ِد ج��ن��َة ي��ا
وال��بَ��ص��ِر ��م��ِع ب��ال��سَّ ال��رض��ا نَ��ش��ِري ون��ح��ن غ��اض��ب��ًة ِزل��ِت َال ه��ْل ِف��داؤِك ن��ف��س��ي
َح��ض��ِر وم��ن بَ��دٍو م��ن ال��ك��وِن أَِه��لَّ��ة بَ��َرُح��وا م��ا ال��ن��ي��ل ف��رج��اُل تَ��غ��ض��ب��ي ال
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واف��ت��ِخ��ري ال��َف��اروِق ب��أب��ي ��ب��ي ف��َرحِّ س��يِّ��ُده��م ال��َم��ج��ِد نَ��ي��ِل نَ��ح��َو يَ��ق��وُده��م
ِب��ال��َق��م��ِر ال��َغ��رَّاءُ م��ن��اق��بُ��ه أَزَرت ب��ط��ُل إن��ه ف��ؤاٍد ِب��م��ل��ِك ت��ي��ه��ي
واش��تَ��ه��ِري َم��س��ع��اه م��ن ال��َم��ج��َد ف��اس��ت��ق��ِب��ل��ي ُم��ع��ت��زًم��ا وال��ِع��ل��م ال��ُع��ال ِل��ن��ش��ِر ي��س��ع��ى
ُم��ن��ه��ِم��ِر م��ن��ك ِب��ب��رٍّ تُ��ِق��رَّ ل��م إن َض��م��ائ��ُرن��ا ك��ان��ت ال ال��ت��اِج ص��اح��َب ي��ا
��يَ��ِر وال��سِّ األَن��ب��اءِ ُك��ت��ُب تُ��ح��ِص��ه��ا ل��م ف��ض��ائ��ل��ه��ا ج��لَّ��ت ِم��ن��نً��ا أول��ي��تَ��ن��ا
ب��ال��ظَّ��ف��ِر ال��ُك��ل َم��س��َع��ى ال��ل��ه ف��ك��لَّ��ل س��ادتُ��ن��ا ال��خ��ي��ِر ِف��ع��اَل وَش��اَط��َرت��َك

مرص: هوى

ال��ت��َع��بَ��ا ي��س��ت��ع��ذب ول��م م��ص��ر ِل��ِذك��ِر َط��ربَ��ا ي��ن��ت��ف��ض ل��م إذا ق��ل��ب��ي ك��ان ال
ل��ِع��بَ��ا وال ل��ه��ًوا ل��ه��ا َع��رف��ُت وال م��ح��اِس��ن��ه��ا ف��ي إال ال��ح��ب أَذُك��ِر ل��م
وان��ق��َل��بَ��ا ج��اَر م��ا إذا ال��زم��ان ع��ل��ى ع��ات��ب��ًة أص��ب��ح��ُت م��ا ِم��ص��ُر ي��ا ل��والِك
نَ��َص��بَ��ا وال ض��ع��ًف��ا أش��ت��ك��ي ال أَِك��دُّ س��اه��رًة ف��ي��ِك ال��ل��ي��ال��ي ط��وي��ُت وال
ونَ��بَ��ا ق��ادٍر ��ي ِب��ك��فَّ ال��ح��س��اُم َك��لَّ ف��َك��ْم ال��َخ��ئ��وُن ال��ده��ُر خ��ان��ك إن ع��اَر ال
وَص��بَ��ا ن��ش��ت��ه��ي م��ا إل��ى ال��زم��اُن م��ال وثَ��ب��وا إذا آس��اٌد رب��وع��ك وف��ي
ال��لَّ��َه��بَ��ا يُ��م��ِط��ر س��دي��د ب��رأٍي ل��ك��ن َخ��ص��َم��ه��م ال��ح��رب ِب��ن��اِر يَ��ض��ِرب��ون ال
األََربَ��ا تَ��س��ت��ب��ِع��دوا وال ِم��ص��َر نَ��ص��ِر ع��ن غ��َرٌض يُ��ل��ه��ي��ك��ُم ال ال��رأي ��دوا ف��وحِّ
ُم��ن��َش��ِع��بَ��ا ب��ات ش��ع��ٌب يُ��ف��ِل��ح ف��ل��ي��س ِن��ي��ِل��ك��ُم ح��ول وُق��وم��وا ال��ص��ف��وَف ��وا ُض��مُّ
رَغ��بَ��ا إع��الِئ��ه��ا وع��ن ع��ن��ه��ا ن��ام أو َم��ط��ال��ِب��ه��ا ف��ي م��ص��ًرا خ��ان م��ن ك��ان ال
َغ��َض��بَ��ا ِع��زٍة م��ن ل��ه��م وأَس��ت��ش��ي��ُط َغ��بَ��نُ��وا وإن وأه��ِل��ي��ه��ا م��ص��ر أُِح��ب
وُم��ك��تَ��َس��بَ��ا م��وروثً��ا ال��م��ج��َد ويَ��س��ل��ُب وب��ِه��م ال��ُع��ال رغ��م ب��ي يَ��ق��ُع��د وال��دَّه��ر
واألََدبَ��ا ال��ِع��ل��َم َغ��رس��ن��ا م��ا إذا إال أب��ًدا نَ��ب��ت��ِغ��ي م��ا إل��ى س��ب��ي��َل وال
ذََه��بَ��ا أو َح��لَّ إن آم��الُ��ن��ا ف��ف��ي��ه بَ��دًال ب��ه تَ��ب��ُغ��وا ال ال��ع��ل��م ��ع��وا ف��ش��جِّ
َغ��َل��بَ��ا وال ع��اِت��ي��ه��م ت��َق��دَّم وال ارت��َف��ُع��وا وال س��اُدوا م��ا ل��والُه وال��ق��وم
َوَه��بَ��ا أَج��ِل��ه م��ن ال��ذي ويَ��س��ت��ِق��لُّ ُم��ق��ت��ِدًرا يُ��ع��ل��ي��ِه م��ل��ًك��ا وَع��اِون��وا
َط��َل��بَ��ا وك��م َم��ج��ًدا ل��ن��ا أراَد وك��م ويَ��ن��ُش��ره م��س��روًرا ال��ع��ل��م ��ع يُ��ش��جِّ
وان��َس��َك��بَ��ا ل��ل��خ��ي��ِر واِرف��ه وان��ه��ال َط��ل��ع��تُ��ه ال��درِس َرَح��ب��اِت َزيَّ��نَ��ت ك��م
ال��نُّ��َوبَ��ا أج��ل��ه��ا م��ن نَ��ُس��وا م��ص��ر ِأله��ِل وج��وُه��ه��ُم ي��وًم��ا ب��دت إن َم��ع��ش��ٍر م��ن
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وال��َع��َربَ��ا ال��تُّ��رَك ف��س��اد ال��م��ل��وُك ع��ن��ه َع��ج��َزت ال��ذي ال��م��ج��َد ش��يَّ��د م��ن أب��ن��اء
نَ��َش��بَ��ا وال ج��اًه��ا ب��ه��ا يَ��ع��ِدل��ون ال ل��ه��ا ال��س��اه��رون ِم��ص��َر أَِه��لَّ��ُة ُه��ُم
َع��َج��بَ��ا ال ال��م��ج��د ف��ي َح��ذَْوه��م ح��ذا ف��إن س��اط��ع��ٌة األُْف��ق َك��ُش��م��وِس أع��م��ال��ه��م
َوثَ��بَ��ا ل��ل��ع��ال ض��ع��ي��ٌف دع��اه إذا ��تُ��ه ِه��مَّ األق��واَل ت��ع��رف ال أََغ��رُّ
نَ��َض��بَ��ا م��اؤه م��ا إذا ع��ل��ي��ه ي��خ��ش��ى ُم��ب��ت��ِدًرا ِل��ل��ع��ل��ِم ف��أت��ى َدَع��وتُ��ه
واألَدبَ��ا ��ع��ر ال��شِّ يَ��ِزي��ُن م��ا َف��ض��ِل��ه م��ن ف��ُدونَ��ك��ُم أَي��اِدي��ه َج��ِه��ل��ت��م ف��إن
ال��َك��ِذبَ��ا ي��س��ت��م��رئ ال��ذي ي��س��ود وال َغ��رٌض ل��ه م��ن إال ال��ف��ض��ل يُ��ن��ِك��ر ال
َع��َزبَ��ا ال��ذي تُ��دِن��ي َوح��َدتَ��ن��ا ل��ع��ل ِت��ه ُس��دَّ ح��ول وق��وم��وا ال��خ��الف خ��لُّ��وا
َص��ُع��بَ��ا م��ا ِب��ال��ع��ل��ِم ل��ن��ا يَ��ِل��ي��ُن ف��ق��د ع��زي��م��ت��ُك��م اس��َط��اَع��ت م��ا ال��ِع��ل��َم وس��اِع��دوا

االتحاد:

ال��ُم��راْد نَ��ي��ِل إل��ى ت��رق��ى بَ��اِالت��ح��اْد ال��ش��ع��وب إن
ال��ف��س��اْد َم��دع��اُة َف��ذاك َف وال��خ��ال ال��ت��ن��اُف��َر ف��َدُع��وا
ال��ب��الْد خ��ي��ر ف��إن��ه��ا ـ��َر ِم��ص��ـ رف��ِع ف��ي وت��ع��اَون��وا
واِالج��ت��ه��اْد وال��رق��يِّ ع��ة ��ن��ا وال��صِّ ال��ح��ض��ارة ب��ل��ُد
ال��َك��س��اْد َم��ه��د ف��أَص��بَ��َح��ت ال��غ��اب��ِري��ن َع��روَس ك��ان��ت
ال��ِع��ن��اِد غ��ري��زت��ه َده��ٌر أَب��ن��اِئ��ه��ا ع��ل��ى أَخ��نَ��ى
أب��اْد ف��ي��م��ا ِب��َده��اِئ��ه َم��ج��ِدِه��م م��اِض��َي ف��أب��اَد
يُ��ع��اْد م��ج��ٍد ف��ي ـ��ِل ال��نِّ��ي��ـ وادي أب��ن��اء ف��ت��ض��اف��روا
ال��رَّش��اْد ِم��ف��ت��اُح ف��ال��ع��ل��ُم ِب��ه��م��ٍة ال��ع��ل��وم وُخ��ذُوا
وَس��َداْد ِب��ع��ل��ٍم إال ن��اه��ًض��ا ش��ع��ٌب ك��ان م��ا
ال��ُم��راْد ال��َغ��رَض أخ��ط��أ م��ا َج��ه��لُ��ه ل��وال وال��ش��رُق
ال��ِع��ب��اْد ت��ع��ل��و وِب��َس��ع��ِي��ه��ا َع��واط��ًال ال��ن��س��اءَ تَ��رَك
َوَس��اْد ال��دن��ي��ا ف��ي َش��اَد م��ا ِف��ع��لُ��ه��ا ل��وال وال��َغ��رُب
ِب��ال��ِق��ي��اْد إِل��ي��ه��ا وارُم��وا ِم��ث��َل��ه ��ُدوه��ا ف��ت��ع��هَّ
ف��س��اد أو تُ��ص��ِل��ح��وه��ا إن ب��اه��ر ن��ج��اٌح ف��ِب��ه��ا
يُ��س��ت��ف��اْد َك��ن��ٍز َألََع��زُّ ِل��َش��ع��ب��ه��ا ال��نِّ��س��اءَ إن
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رياض: مرص

ال��ُم��ن��ت��َظ��ْر ال��ن��ع��ي��ُم ف��ي��ه��ا ج��ن��ٌة أن��ِت ِم��ص��ُر ي��ا
َرْر ال��دُّ م��ن وُدرٌَّة ُغ��رٌة أن��ِت ِل��ل��دَّه��ِر
وبَ��َص��ْر َس��م��ٍع ِل��ك��لِّ ِف��ت��ن��ٌة ُربَ��اِك وِف��ي
ُم��ق��ت��ِدْر َش��ه��ٍم ُك��لِّ م��ن ِف��ت��ي��ٌة م��ن��ا يُ��ع��ِل��ي��ِك
َخ��َط��ْر ال��دن��ي��ا ف��ي َح��لَّ إن ُج��نَّ��ٌة ِل��ِح��َم��اِك ُه��ْم

∗∗∗
وِه��َم��ْم م��ج��ٍد أَص��ح��اُب ُك��لُّ��ُه��م ِم��ص��َر أَب��ن��اءُ
وَك��رْم ع��الءٌ ي��وًم��ا ِف��ع��َل��ه��م ت��خ��طَّ��ى وَم��ا
وَش��َم��ْم إب��اءً إال ح��الُ��ه��م ي��وًم��ا ك��ان أو
َه��رْم ال��دن��ي��ا ف��ي دام م��ا َف��ض��لُ��ه��م يُ��ن��َس��ى ول��ي��س
َق��م��ْر ال��َع��ل��ي��ا َس��م��ا وف��ي نُ��ب��لُ��ه��ْم يَ��ت��واَرى أو

∗∗∗
األَُوْل َم��ج��َد َده��ِرن��ا م��ن نَ��ن��ْل م��ص��ر ب��ن��ي ف��اس��َع��وا
ال��َف��َش��ْل َم��دع��اُة ف��ال��ي��أُس َم��ل��ْل ِب��ُك��م يَ��ْق��ُع��َدْن ال
ال��َك��س��ْل ع��ن��ا ويَ��ذوُده ال��َع��م��ْل يُ��دِن��ي��ِه وال��َح��ظُّ
بَ��ط��ْل ِم��ق��داًم��ا دام م��ا ب��األم��ل يَ��ح��ظ��ى وال��َم��رءُ
ال��ظ��َف��ْر يَ��رت��ِك��ز وع��ل��ي��ه ال��دُّول َم��ف��خ��رُة وال��ِج��دُّ

ونيلها: مرص

ال��واص��ِف��ي��ن وص��ِف ف��وَق ج��وِّك ف��ص��ف��اءُ ل��ل��نَّ��اظ��ِري��ن ب��ه��ج��ة دوم��ي ِم��ص��ُر يَ��ا
ال��ش��ارِب��ي��ن ِش��ف��اءُ ف��ي��ه��ا وس��ب��ائ��ٍك وِع��ي��ن ب��ري��ح��اٍن ت��زه��و روض��ًة ي��ا

ال��س��ن��ون ت��م��ح��وه ل��ي��س َم��ج��ٍد وب��ه��اءِ
وَج��نَّ��ة اإلل��ه ش��اء ك��م��ا م��اء ِف��ت��ن��ة َح��وي��ِت ب��م��ا أن��ِت ِم��ص��ُر ي��ا
أَِس��نَّ��ة ت��روُم ع��م��ا تَ��ثْ��ِن��ه��ا أو ِم��ح��نَ��ة تَ��ُه��ْل��ه��ا ل��م ص��دٍق ورج��ال

ال��ع��ام��ِل��ي��ن ال��ِك��راِم ب��ن��و ال��ِك��راُم ف��ُه��ُم
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ال��راِج��ح��ْه األَُك��فِّ ف��ي إال ك��ن��ِت ه��ل ال��ف��ات��ح��ْه ال��ُم��ل��وِك أُمَّ ي��ا ِم��ص��ُر ي��ا
ال��ن��اج��ح��ْه ف��أن��ِت خ��ي��ًرا ف��ت��ف��اءل��ي راب��ح��ْه ال��ح��وادِث ع��ل��ى أن��ت وك��ذَاك

ال��ُم��خ��ل��ِص��ي��ن ج��زاء ي��ن��س��ى ال وال��ل��ُه
س��طَّ��رتُ��ه ط��ال��م��ا َم��ج��ِدك وث��ن��اءُ أَس��ك��ن��تُ��ه ال��َح��َش��ى ف��ي ح��بُّ��ك ِم��ص��ُر ي��ا
ن��ادي��تُ��ه ك��م ن��ج��واي ف��ي وال��ل��ه ��ل��تُ��ه أَمَّ م��ا وك��لُّ ال��ن��ع��ي��ُم ف��ي��ك

ت��ت��ط��لَّ��ب��ي��ن ب��م��ا ي��وًم��ا تَ��ظ��َف��ِري أن
ِع��زُّن��ا ُوروِدك ف��ي إال ك��اَن ه��ل ل��ن��ا يُ��رَج��ى م��ا أج��لُّ أن��ت ِن��ي��ُل ي��ا
وال��ُم��ن��ى ف��ي��ن��ا اآلم��اَل ��ق وتُ��ح��قِّ ال��َه��ن��ا أث��واَب األَرَض ف��تَ��ك��ُس��و ت��أت��ي

ُم��ِع��ي��ن أَق��وى ي��ا األيَّ��ام ع��ل��ى ف��اس��َل��م
ال��ِف��ت��ْن َش��رَّ ِب��م��ه��ج��ِت��ي ع��ن��ك وأذوُد وط��ْن ي��ا ال��ع��زي��زِة ب��ال��رُّوِح أَف��دي��َك
ال��زم��ْن ل��ن��ا وش��اء ش��ئ��ن��ا م��ا ِل��نَ��ُس��وَد ال��ِم��نَ��ْن ل��ن��ا يُ��ف��ي��َض أن أس��أُل وال��ل��َه

األَوَّلِ��ي��ن َم��ج��َد ال��َع��ْل��ي��اء ف��ي ونُ��ع��ي��َد

مرص: آمال

َف��َزْع ال��َع��ْل��ي��ا ع��ن يَ��ث��ن��ي��ِه ل��ي��س َوَل��ْع ق��د ِب��ال��م��ع��ال��ي ش��ع��بً��ا إن
ُخ��دَْع ذي ب��زم��اٍن يُ��ب��ال��ي ال ُم��ع��ت��ِص��ًم��ا َس��ع��يَ��ه س��يُ��وال��ي
َم��نَ��ْع م��ا ق��ري��ٍب ع��ن ف��س��يُ��ع��ط��ي ��نَ��ا ع��قَّ م��ه��م��ا ال��دَّه��َر ه��ذا إن
ِب��ال��ِب��دْع ت��أت��ي ال��ده��ر وص��روُف ِع��ب��رًة ال��ل��ي��ال��ي َك��رِّ ف��ي إنَّ
رَج��ْع أو ع��ن��ا ال��ده��ُر ت��ولَّ��ى م��ا ن��ه��ض��ِت��ن��ا ف��ي اآلم��ال ع��اِل��ج��وا
وَق��ْع أو ي��وًم��ا ال��ي��أِس ف��ي ه��وى إن ِب��ه َم��وث��وٌق ال��ش��ع��ِب ف��َم��م��اُت
ال��ُم��ن��دِف��ْع ال��ب��الءِ َك��رُّ ح��طَّ��ه��ا أُم��ٌة ت��رق��ى ب��ال��ت��ع��ل��ي��م إن
يَ��رت��ِف��ْع م��ص��ر ش��أَن ف��ي��ه��ا إن ج��ه��َدُك��م ُدوًرا ِل��ل��ِع��ل��م ف��اف��تَ��ح��وا
ج��َم��ْع وال��ُم��ل��ك ال��َم��ج��د َف��خ��ِر بَ��ي��َن ِب��َم��ن ال��ِع��ل��ِم نُ��ص��رِة ف��ي واق��تَ��ُدوا
ن��َف��ْع ش��اء إذا ِم��ق��داٌم وه��و َم��ج��َدُك��م يَ��ه��َوى ال��ت��اِج ربَّ إن
وَس��َط��ْع ه��الل ف��ي��ه��ا َس��م��ا م��ا ف��ض��لُ��ه ل��وال ال��ِع��ل��ِم وِدي��اُر
ط��َل��ْع ال��بَ��دُر إذا ال��بَ��ْدَر يُ��خ��ِج��ل َم��ِل��ًك��ا ال��م��ع��ال��ي م��ن��ه س��تَ��رى
ص��نَ��ْع ق��د م��ا ِف��ع��ِل��ه م��ن واذُك��روا ن��اِص��ُرُك��م إن��ه ف��ان��ُص��روه
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زَرْع ق��د ج��م��ي��ًال ك��م ف��س��لُ��وه يَ��ذُك��ره ال ال��م��ع��روَف يَ��زرُع
ال��خ��َل��ْع تُ��ولِ��ي��ه��ا ال��ِع��ل��م ِل��دي��اِر ٍة ُع��دَّ أَق��وى م��والَي ي��ا أن��َت
ال��ه��َل��ْع م��ا أت��اه��ا م��ن يَ��دري ل��ي��س َك��ع��ب��ًة ِل��ل��م��ع��ال��ي ف��ي��ن��ا ف��اب��َق

االقتصادية: الحركة

ال��ُم��راْد نَ��ي��ِل ع��ن ال��ي��أُس ثَ��ن��اِك ال ��داْد ال��شِّ ال��ف��راع��ي��ِن أُمَّ ي��ا م��ص��ر
ال��ِع��ن��اْد ط��ال وإن ن��ب��غ��ي م��ا َردِّ ع��ل��ى ي��ق��وى ال ال��ده��ر ه��ذا إن
أج��اْد م��ن م��ن��ه��ا ال��َم��ق��ص��وَد ي��ب��ل��غ ج��م��ٌة ال��م��ع��ال��ي أس��ب��اب إن
ال��ب��الْد ��ار وتُ��جَّ ال��َغ��رِب ص��ان��ع��و َخ��ي��َره��ا يَ��ج��ِب��ي ال��ن��ي��ِل وِب��الُد
واس��ت��ف��اٍد ع��ل��ًم��ا م��ن��ه يُ��ِف��دن��ا ل��م ج��اه��ٌل ُم��ربٍّ أو وط��ب��ي��ٌب
اص��ط��ي��اْد ي��ب��غ��ي م��درس��ًة وب��ن��ى َم��ص��ِرًف��ا ف��ي��ن��ا ش��اَد غ��ري��ٍب ك��م
وك��اْد ف��ي��ن��ا ال��ُم��ن��ى َط��يَّ نَ��َوى ب��ل بَ��ي��نَ��ن��ا ال��َم��ع��اِل��ي نَ��ش��َر يُ��ِرْد ل��م
وَش��اْد ي��ه��وى ال��ذي ال��َم��ج��َد ه��يَّ��أ َرح��َل��ه ِب��م��ص��ر أَل��َق��ى م��ن ك��لُّ
ال��ِع��ب��اْد ت��ح��ري��َر ب��ال��ق��وِل ي��ب��ت��غ��ي ج��ام��ٌد ف��ي��ه��ا ال��ن��ي��ِل وادي واب��ُن
االق��ِت��ص��اْد َه��ي��َج��ا ق��وِم ي��ا ف��ل��تَ��ُق��ْم ل��ه��ا تَ��ق��َوى ال ال��س��ي��ِف ح��رَب إن
وم��اْد خ��وٍف م��ن ال��غ��رُب ذاك ه��اج ِن��ي��رانُ��ه��ا ب��َدت إن ح��رٌب ِت��ل��َك
يُ��س��ت��ع��اْد ق��وٌل ال��ش��رَق يُ��ع��ل��ي ل��ي��س واع��َم��ل��وا ف��ي��ه��ا األق��واَل ف��ات��ُرك��وا
وَس��داْد ِع��ل��ٌم ال��ح��رب ت��ل��ك ع��ن��د نَ��ل��بَ��ُس��ه��ا ُع��دٍة أق��وى إن
ال��رش��اْد ذاك ف��ي إنَّ ف��اف��تَ��ح��وه��ا أُغ��ِل��َق��ت ف��ي��ن��ا ال��ع��ل��م وِدي��اُر
وزاْد ف��اَق م��ا ال��ِع��ل��م َخ��ي��َر إن ب��ه ن��ح��ي��ا ال��ذي ال��ِع��ل��َم ع��لِّ��م��وا
ال��ِق��ي��اْد ال��غ��رب ِل��ب��ن��ي وتَ��َرك��ن��ا ه��ادئٌ ط��وي��ٌل ن��وٌم َس��رَّن��ا
ازدي��اْد ف��ي وف��ن��وٍن ب��ع��ل��وٍم َرق��دِت��ه��ا م��ن األم��َة أَي��ِق��ظ��وا
ك��س��اْد ف��ي م��ن��ه ال��س��ادة وب��ن��و ُس��وق��ِت��ن��ا ف��ي ال��ت��ع��ل��ي��َم ن��ط��ل��ُب
اِالع��ت��ق��اْد ه��ذا ك��لُّ وَخ��ب��اٌل ن��اق��ٌص ِع��ل��ٌم ال��ق��وَم يُ��ع��ل��ي ل��ي��س
��واْد ال��سَّ وال��ب��اق��ي ال��س��ادُة رأُس��ه واح��ٌد ِج��س��ٌم األم��ُة إن��م��ا
ال��ف��س��اْد ب��ع��د م��ن ال��ج��س��ُم ذاك ط��اب ال��ُم��ن��ى ن��ال ف��إن ال��رأَس ف��اح��َف��ظ��وا
ال��رُّق��اْد أَخ��َف��ى م��ا ال��ن��ي��ِل ب��ن��اِت م��ن يُ��ظ��ِه��روا ح��ت��ى ال��ق��ادَة ع��لِّ��م��وا
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ِع��م��اْد ِل��ل��ب��ن��ِت ي��رَف��َع أن دون ن��اه��ٌض َش��ع��ٌب ال��ن��اِس ف��ي ارت��َق��ى م��ا
ال��ج��ه��اْد ه��ذا م��ن ن��رج��وه م��ا ك��لَّ ِرف��ع��ِت��ه��ا ف��ي إنَّ ف��ارَف��ع��وه��ا
ال��ب��الْد ح��ب إل��ى ال��ِب��ن��َت يُ��رِش��د م��ع��ه��ًدا ف��ي��ن��ا األه��ُل أق��اَم م��ا
وَس��اْد ال��دن��ي��ا ف��ي ��ع��ُب ال��شَّ ه��ذا َع��زَّ ب��ه��ا نَ��ح��ِف��ل إن ال��م��ج��ِد أص��ُل وه��ي
وِم��ه��اْد َح��ْزنً��ا ال��ن��ي��ِل وب��الِد ال��وط��ْن إع��الء ُح��بَّ ع��لِّ��م��وه��ا
اِالت��ح��اْد م��ع��ن��ى األب��ن��اءُ يَ��ع��رِف راق��يً��ا ع��ل��ًم��ا ال��غ��ادة ع��لِّ��م��وا

األمة: يف املرأة مكانة

َع��َل��َم��ا ن��كَّ��َس��ت م��ا ال��ت��ي أن��ِت ف��أن��ِت ظ��َل��َم��ا أو ال��دَّه��ُر ه��ذا ج��ار إن ِم��ص��ُر ي��ا
ال��َه��َرَم��ا ش��يَّ��د ق��د ال��ذي يُ��ن��َس��ى وك��ي��ف َم��ف��اِخ��ُره تُ��ن��َس��ى ال ِف��رع��وَن وَم��ج��د
ال��ِه��َم��َم��ا ف��اس��تَ��ن��ِه��ض��ي ن��اف��ذٌ وُح��ك��َم��ه س��اه��رٌة ال��ل��ه ع��ي��َن إن ت��ي��أس��ي ال
َك��رَم��ا تَ��ب��ِغ��ي��ن��ه م��ا يُ��ع��ط��ي��ِك َل��س��وَف س��ائ��م��ًة األَن��ع��اَم َخ��ل��َق ال��ذي إن
َح��رَم��ا أو ال��ده��ُر ج��اد ت��روم��ي��ن ف��ي��م��ا ج��ه��َده��ُم ي��أل��ون ال ال��ُغ��رُّ أب��ن��اؤك
األََل��َم��ا يَ��رُج��ون��ه ِل��م��ا يَ��س��ت��ع��ِذب��ون ف��ان��بَ��َع��ث��وا ال��ن��ي��ل وادي ُح��س��ُن ش��اَق��ه��م ق��د
��َق��َم��ا وال��سَّ ��ه��َد ال��سُّ ي��ش��ك��و ِل��ُح��ب��ِك غ��ًدا ِب��ع��اط��ف��ٍة يَ��ح��ِف��ل ل��م ��ل��ُد ال��صَّ وَق��ل��بُ��ن��ا
ق��َل��َم��ا َم��ب��ح��ٍث ف��ي أن��ام��لُ��ن��ا َرف��َع��ت وال ال��ح��ي��اة ف��ي��ن��ا ان��بَ��ع��ثَ��ت م��ا ل��والِك
ُم��ن��ص��ِرَم��ا ب��ات م��ج��ًدا يُ��ج��دِّد ِع��ل��ٌم يُ��ع��ِوُزه��ا ال��ن��ي��ِل ب��الَد إن ق��وِم ي��ا
وان��ه��َدَم��ا ن��رج��وه ال��ذي ال��ب��ن��اءُ م��ال َج��ِه��َل��ت إن ال��ش��ع��ب ُرق��يِّ أَص��ُل وال��ب��ن��ت
��يَ��َم��ا وال��شِّ األب��ن��اءِ ف��ي ال��َم��ج��َد تَ��غ��ِرَس أن وَك��َف��ى ب��ه��ا ِم��ص��ٌر تَ��ُس��د ف��ع��لِّ��م��وه��ا
وات��َه��َم��ا األف��الِك ف��ي ال��ش��م��َس أَن��َك��ر م��ن يُ��ن��ِك��ره ال��ق��وِم نُ��ف��وِس ف��ي ت��أث��ي��ُره��ا
اض��َط��رَم��ا ق��د َج��ي��ًش��ا اق��ت��َح��م��وا وال ِش��ع��ًرا أوائ��لُ��ُك��م ق��اَل��ت ل��م��ا ال��ف��ت��اُة ل��وال
ع��ُظ��َم��ا وإن تَ��ه��َوى ِل��م��ا ال��خ��ض��وِع م��َن بَ��واِدُره تَ��ح��م��ي��ُك��م ال��ب��أَس تَ��ح��س��بُ��وا ال
ع��َزَم��ا وم��ا ال��دن��ي��ا م��ن أراد ��ا ع��مَّ ص��ارُم��ه يَ��ن��ُب ل��م ال��ذي ال��َج��نَ��اُن ل��َه��ا
أُم��َم��ا ق��دََّم��ت ق��د وك��م أس��اءت ف��َك��م أَم��َرت م��ا ��ن��دي��ُد ال��صِّ ال��ب��ط��ُل يُ��ط��ي��ع��ه��ا
وان��ت��َظ��َم��ا ل��ل��خ��ي��ر رائ��ده��ا م��ال إن وَج��نَّ��تُ��ه س��اءت إن ال��ك��ون َج��َه��نَّ��ُم
ال��ذِّم��َم��ا ل��ن��ا ت��رع��ى ال م��ع��اه��َد إل��ى ع��بَ��ثً��ا ب��ه��ا نُ��ل��ق��ي ب��أن نَ��رض��ى ف��ك��ي��ف
��َم��َم��ا وال��شَّ ال��م��ج��َد ف��تَ��ن��س��ى ال��غ��روِر م��ن ُم��ن��ِش��ئُ��ه��ا ش��اء م��ا نَ��ف��ِس��ه��ا ف��ي تَ��بُ��ثُّ
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ف��َم��ا ال��ب��الد ح��ب ف��ي تُ��ح��رِّك ح��ت��ى ِرف��ع��تَ��ه ال��ن��ي��ل وادي ب��ن��َت ف��ع��لِّ��م��وا
ودَم��ا ُح��رًة ن��ف��ًس��ا ِل��ت��ف��ِدي��ِه ب��اع��ت ِع��ظ��َم��ا ِم��ق��داَره َع��رَف��ت أن��ه��ا ل��و
ع��ِل��َم��ا ل��و ��رِق ال��شَّ َف��خ��اُر ُرق��يِّ��ِه��نَّ وِف��ي ال��ن��س��اءِ إع��الءَ ��رُق ال��شَّ أَه��م��َل ق��د
ُم��ن��ع��ِدَم��ا ال��م��ب��روَر ال��ع��م��َل ف��َخ��لَّ��ُف��وا غ��اِص��ب��ِه��م َم��ي��ُن ِم��ص��َر أب��ن��اءَ وَغ��رَّ
ق��َدَم��ا ال��ُع��ال نَ��ي��ل ف��ي ن��ح��رِّك ف��ال وم��رت��ب��ة أل��ق��اٍب ح��س��ُن يَ��س��رُّن��ا
ال��نِّ��َع��َم��ا ال��ُج��رأة ربُّ يُ��ص��اِدف ف��ق��د م��ن��اك��ِب��ه��ا ف��ي واس��َع��وا ال��ُج��ب��ن تَ��ت��بَ��ع��وا ال
ال��نَّ��دَم��ا أف��رادن��ا ف��ي ال��ض��ع��ُف وخ��لَّ��ف م��ج��ُده��ُم ش��اء م��ا ب��أف��راده��م ن��الُ��وا
ف��َس��َم��ا ي��ب��ت��غ��ي ف��ي��م��ا ال��ش��ع��ُب أع��ان��ه أح��ٌد ال��ُع��ال نَ��ي��ِل إل��ى ف��ي��ه��م س��ار إن
ف��ان��ه��َزم��ا ال��لَّ��وِم ِب��س��ي��ِف ع��ل��ي��ه ِم��ْل��ن��ا رج��ٌل ل��ل��ُع��ال ف��ي��ن��ا س��ار إن ون��ح��ُن
ُم��ع��ت��ِص��َم��ا ب��ات ش��ع��ٌب يَ��ف��َش��ل ف��ل��ي��س واع��تَ��ِص��م��وا ال��م��ص��ريِّ ِب��م��ق��درِة ِث��ُق��وا
رَم��ى ال��غ��ري��ُب ذاك إن ِب��س��ه��َم��ي��ه ي��رم��ي يَ��ط��لُ��ب��ه��ا األع��م��ال ع��ل��ى ��ع��وه وَش��جِّ
غ��ِن��َم��ا ف��َق��د ال��راق��ي ال��ع��َم��ل س��اح��ة ف��ي غ��ِن��ُم��وا إن ب��األف��راد ال��ش��ع��ُب ف��إن��م��ا

التعليم: رجال حالة إىل إشارة وفيه ،١٩٢٥ سنة الهجري العام استقبال

ويُ��ق��َص��ُد ِم��ص��َر ِع��زِّ م��ن يُ��رت��َج��ى ب��م��ا ُم��وَف��ُد ع��لَّ��َك ال��ع��ام ِه��الُل أَط��لَّ
ُم��خ��لَّ��ُد ب��اٍق ال��ح��ق��ُد ذاك ط��يِّ وف��ي بَ��ُش��وَش��ه ال��ُم��ح��يَّ��ا ��اَم بَ��سَّ ت��ُك وال
ال��ُم��ؤبَّ��ُد ال��ق��دي��ُم ��رُّ ال��شَّ أم َل��ُه��نَّ ِغ��ب��َط��ٌة ف��ي��َك ه��ل ال��ن��ي��ِل ِل��بَ��ن��اِت أَِب��ْن
ويُ��وِق��ُد؟ ال��ع��ُدوُّ يُ��ذِك��ي��ه��ا ال��ن��اُر أِم ال��ُع��ال إل��ى ي��ه��دي ��اءُ ال��َوضَّ َوج��ُه��ك وه��ل
ف��يَ��س��َع��دوا ال��ب��الِد أب��ن��اءَ ِل��تُ��رِش��َد س��اِط��ًع��ا ج��ئ��َت ه��ل ال��ب��ْدِر ه��ذا َوج��َه وي��ا
وأف��س��دوا ظ��ل��ًم��ا ال��ن��ي��ِل ب��الَد أه��ان��وا األُل��ى غ��يَّ��َب م��ا ال��ض��وءُ ذاك ويُ��ظ��ِه��ر
وأَق��َع��ُدوا ال��ق��اس��ط��ون ب��ِن��ي��ه��ا أق��ام ب��ع��دم��ا ال��ك��ن��ان��َة يَ��ه��ِدي ه��ل ض��ي��اؤِك
ال��ُم��ج��دَُّد؟ َس��ن��اه ف��يُ��رِض��ي��ن��ا يُ��ِط��لُّ ُم��س��ال��ٍم وج��ُه ��اُح ال��وضَّ وج��ُه��ك وه��ل
وَف��رَق��ُد ال��ري��اض ف��ي ن��ج��وٌم ف��ف��ي��ه��ا ُح��س��نَ��ه تُ��ش��اِك��ل إذ ل��م��ص��ر يَ��ِم��ي��ُل
ُم��س��َه��ُد وَط��رُف��ك تُ��راِع��ي��ن��ا ف��ب��تَّ خ��دي��ع��ًة أَردَت ج��اس��وٌس أن��َت ب��ل��ى
ُم��س��ِع��ُد ال��ُم��ض��لِّ��ي��ن ِل��ل��ق��وِم ض��ي��اؤك ك��أن��م��ا ع��ام ك��ل ت��أت��ي ك��ذل��ك
وتَ��ح��ُس��ُد ِل��ذاَك أه��ِل��ي��ه��ا ف��تَ��ك��َره ج��اه��ًدا ب��دُر ي��ا ِم��ص��َر ت��ه��وى َل��ع��لَّ��َك
وأزبَ��دوا ال��ب��الد أه��ِل ع��ل��ى ف��أرَغ��وا ُح��س��نُ��ه��ا ِم��ص��َر م��ن األق��واَم تَ��يَّ��َم ك��م��ا
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ونَ��ص��َع��ُد ن��ع��لُ��و ��غ��ِط ال��ضَّ ب��ذاك ب��أن��ا َدَروا وم��ا ع��ن��ا ال��َم��ج��ِد س��ب��ي��َل وَس��دُّوا
ونُ��وَع��ُد نُ��ه��ان ُك��ن��ا م��ا ول��واله َج��رَُّه��م ج��م��الُ��ِك ال��دن��ي��ا ب��ه��ج��َة ف��ي��ا
ُم��ف��ِس��ُد ال��ل��ه��و م��ن أَه��ل��ي��ِك ش��اق ك��م��ا ف��أَق��ب��ل��وا ال��ج��م��اُل ذاك ش��اَق��ه��م أج��ْل
��ُد ال��ُم��ن��ضَّ ال��ص��ع��ي��ُد م��ن��ك ف��ي��ج��ذب��ه��م ِب��ف��ع��ِل��ه��م ي��ق��ت��دون بَ��ن��ي��ِك ل��ع��ل
وأَم��َج��ُد ال��غ��ان��ي��اِت أب��ه��ى ب��أنَّ��ِك وف��اتَ��ُه��م ال��ِح��س��ان ُح��بِّ ف��ي يَ��ه��ي��ُم��ون
َم��وِرُد ل��ألج��ان��ِب م��ن��ِك ط��اَب وق��د َع��ن��ُه��ُم ِن��ي��ل��ِك َع��ذَب ُص��ن��ِت ِل��ذِل��َك
ال��ُم��ط��رَُّد ال��غ��ري��ُب ي��ه��وى ب��م��ا وُج��دِت ُع��ق��وَق��ه��م رأي��ِت إذ ع��ل��ي��ه��م َض��نَ��ن��ِت
َم��ق��ِص��ُد ال��غ��ي َح��ل��ب��ِة ف��ي ب��ه��م أه��اَب ف��إن��ه��م م��ن��ه��م م��ص��ُر ي��ا ت��غ��ض��ب��ي ف��ال
ُد؟ ال��ت��ودُّ ذاك يُ��رض��ي��ِك ف��ه��ل غ��راًم��ا ق��ل��بُ��ه��ا ي��ع��رف ل��ي��س م��م��ن ال��ح��ب ل��ِك
ُد أَت��ردَّ وال أش��ك��و ال ال��ح��ب م��ن م��ص��ي��ب��ٌة دَه��ت��ن��ي إن ح��ت��ى أُِح��بُّ��ِك
ُدوا ون��دَّ ذُلِّ��ي األع��داءُ َق��َص��د وإن َح��ال وم��ا أَم��رَّ م��ا ف��ي��ِك ويَ��ع��ذُب
ُدوا وه��دَّ ِم��ص��َر أع��داءُ ب��ي ح��اط وق��د أرى أن ح��ي��ات��َي ف��ي ي��وٍم وأَس��َع��ُد
وأؤيِّ��د ال��ُع��ال ف��ي ِم��ص��ًرا أُس��اِع��ُد ل��ع��لَّ��ن��ي ِل��ل��ُع��ل��وِم ح��ي��ات��ي وق��ف��ُت
ُد يُ��ب��دِّ ِل��ده��ٍر ��اٍع ج��مَّ ب��أَوَّل أن��ا ف��م��ا ال��ح��ادث��اُت َخ��ذََل��ت��ن��ي ف��إن
ُد ال��ُم��ع��دَّ ال��ه��ن��اءُ ق��ل��ب��ي م��ن َح��لَّ وال غ��اي��ًة ال��َع��ي��ش م��ن ن��ف��س��ي َط��ل��بَ��ت وم��ا
يُ��ف��َق��ُد ال��َخ��ْط��ب ل��دى م��اٌل َض��رَّن��ي ف��م��ا ثَ��ري��ٌة تَ��رت��ِض��ي��ِه ال ب��م��ا وأرض��ى
وف��نَّ��دوا َل��وِم��ي ال��ُع��زَّال أَك��ثَ��ر وإن أذًى م��ن م��ص��ُر ي��ا يُ��رض��ي��ِك ب��م��ا س��أرض��ى
ُم��ف��َرُد ال��ك��ن��ان��ِة ب��إع��الء َش��غ��وٌف ُم��م��لَّ��ٌك ال��ب��الِد ح��بَّ يُ��ع��لِّ��ُم��ن��ي
وتَ��ن��ُش��ُد م��ص��ر ت��ه��واه ب��م��ا تَ��ج��وُد ًة ُع��دَّ ل��ل��نِّ��ي��ل ال��ف��اروِق أب��ا ي��ا ف��ِع��ش

حسني: السلطان املرحوم وفاة بعد ،١٩١٩ سنة الهجري العام

َج��م��اَال ال��دن��ي��ا ي��م��أل ِه��الٌل ت��َع��اَل��ى وإن ال��ُع��ل��وَّ ل��ه نَ��َودُّ
ات��ص��اَال ن��ه��وى ب��م��ا ن��ح��ظ��ى وأن خ��ي��ًرا ��اِح ال��وضَّ ِب��وج��ِه��ه نُ��ري��د
واع��ت��داَال يُ��م��نً��ا ن��رج��وه ب��م��ا ف��ي��ن��ا ي��ح��ل ال��ج��دي��د ال��ع��اُم ع��س��ى
تَ��واَل��ى نُ��َوٌب ع��ن��ه��ُم وتُ��ص��َرف ط��رٍّا األق��واِم ث��ائ��َر ف��يُ��س��ِك��ن
ال��وب��اَال ال��ح��رب م��ن ذاق��وا ف��ق��د ح��يٍّ ك��لُّ ل��ل��س��ك��ي��ن��ِة ويَ��رِج��ع
ال��َك��الَال ي��ش��ك��و ال��ق��وى ذو وأص��ب��ح ف��ي��ن��ا ال��ع��ي��ش ال��ف��ق��ي��ر م��ل وق��دَّ
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م��ج��اَال ال��ه��ي��ج��ا ع��ن وأق��ص��اه��م ب��الًدا أخ��ص��ب��ه��م ن��ح��ن س��ئ��م��ن��ا
ح��اَال ال��غ��ب��راء ع��ل��ى م��ن وأح��س��ن ل��ظ��اه��ا ِم��ن ت��ألَّ��م َم��ن وأَب��َع��د
ال��ِق��تَ��اَال ذاك ج��ي��ُش��ُه��م وك��ابَ��َد ع��ن��اه��ا َش��ِه��ُدوا األُل��ى بَ��ال ف��َم��ا
اب��ِت��ه��اَال نَ��دُع��و م��ا أَج��لُّ َألَن��َت ف��ي��ه ال��س��ل��م ي��ك��ون ع��اًم��ا ف��ي��ا
ف��اَال األع��واِم أح��س��ُن ف��إن��َك ج��أًش��ا األق��واُم ب��َك يَ��ه��َدأ ف��إن
ِم��ث��اَال ل��ه ال��ج��دي��ُد يُ��ح��ِي��ي ف��ق��د َش��ه��ٍم ِب��َف��ق��د ال��ق��دي��م ولَّ��ى وإن
ت��ع��اَل��ى ال��م��ول��ى ل��ن��ا ��ق��ه��ا يُ��ح��قِّ ب��ش��رى ل��ك��ن م��ص��َر ف��ت��ي��اِت وي��ا
َك��م��اَال اآلت��ي م��ن ن��رى وس��وف ال��ُم��ولِّ��ي ال��ع��ام ال��ِح��َج��ى أَح��يَ��ا ف��ق��د
اش��ت��ع��اَال ت��ش��ت��ع��ُل ِل��ل��ح��رِب ل��ًظ��ى ُخ��ط��ان��ا ال��َع��ل��ي��ا ع��ِن ع��اَق��ت ف��م��ا
وال��م��الَال ال��س��آم��َة نَ��ش��ُك ول��م وِج��دٍّ درٍس ف��ي ال��وق��َت ق��َط��ع��ن��ا
وق��اَال ق��ال��وا ب��م��ا نَ��ح��ِف��ل ف��ل��م ِس��ل��ًم��ا ال��ح��رب زم��ان ف��ي وك��ن��ا
وال��َج��الَال ال��ك��رام��َة ن��رى ف��س��وف ف��ي��ه ن��ح��ن م��ا ع��ل��ى دم��ن��ا وم��ا
واش��ت��غ��اَال ا ج��دٍّ ال��ف��ت��ي��اُت ل��ه��ا ب��نَ��ت��ه ب��م��ا ِم��ص��ُر ت��س��ود وس��وف
ال��رج��اَال ال��ن��ي��ل ِط��ف��ل��ُة وت��ه��ِدي ل��ج��ه��ٍل م��ات��ت أم��ٌة وت��ح��ي��ا
ِرح��اَال ب��ه��م ال��رخ��اءُ َح��طَّ وال ق��وٌم ال��ع��ل��م ِب��غ��ي��ِر س��ِع��َدت ف��م��ا
ض��الَال ت��أت��ي ب��م��ا ن��س��اؤُه��ُم أث��َق��َل��ت��ه��م رج��اٌل ارت��َف��َع��ت وَال
خ��ب��اَال؟! ُم��ض��ط��ِرٌب ال��ق��وم ون��ص��ُف ق��وٌم األف��الك إل��ى يَ��رَق��ى وه��ل
وم��اَال ع��زاِئ��م��ُه خ��اَرت ف��ق��د ي��وًم��ا ال��م��رء ن��ص��ُف ُش��لَّ م��ا إذا
نَ��واَال ِع��ش��تُ��م م��ا األي��ام م��ن ��وا تُ��رجُّ ف��ال ال��ن��س��اءُ ج��ِه��ل ف��إن
واس��تَ��ط��اَال ع��زٍّا ال��غ��رَب َل��ف��اَق ج��ه��ًال ��ره��نَّ ح��قَّ ال��ش��رُق ول��وال
ت��غ��اَل��ى ف��ي��م��ا ه��الُك��ه ف��ك��ان ظ��ل��ًم��ا إه��ان��ِت��ه��نَّ ف��ي ت��غ��ال��ى
ف��زاَال ج��ه��ال��تُ��ه��ا أزاَل��ت��ه ق��دي��ٍم م��ن ال��ُم��ؤثَّ��ُل ال��م��ج��ُد ل��ه
ف��َط��اَال أب��ن��ي��ًة ال��غ��رِب ِل��ذاك أتَ��ت��ه ب��م��ا ال��ن��س��اءُ وش��يَّ��دِت
ال��ِوص��اَال ال��َع��ل��ي��ا م��ن ِن��ل��تُ��م ف��ق��د ال��م��ع��ال��ي ط��رق ل��ن��ا س��ُه��َل��ت ف��إن
يُ��ن��اَال ول��ن ال��م��راُم ي��دن��و ف��ل��ن ت��ولَّ��ى ح��ظٍّ��ا ف��ان��دب��وا وإال
ف��س��اَال ال��َع��ل��ي��ا َم��ن��ب��َع ��ر وف��جَّ رَج��ون��ا ب��م��ا ال��ج��دي��د ال��ع��اُم أت��ى
ح��الَال س��ه��ًال ِورُده ف��أص��بَ��َح ف��ي��ن��ا ال��ِع��رف��اَن ح��رَّم��وا ق��د وك��م
ُم��ح��اَال ق��دًم��ا ُع��ل��وُّه��ا وك��ان ت��َس��ام��ت وق��د ال��ف��ت��اَة ن��رى وس��وف
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َدالَال ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ب��ه ت��ت��ي��ه وأَض��َح��ت َم��ق��ِص��ده��ا م��ص��ر ون��اَل��ت
اح��ت��م��اَال م��ص��ر ي��ا ه��واِك ِل��غ��ي��ِر أَق��وى ف��ل��س��ُت م��ص��ر ب��ح��ب ُش��ِغ��ف��ُت
ارت��ج��اَال ال��م��دِح ق��الئ��َد َل��ُق��ل��ُت وِع��يٌّ ي��م��ن��ع��ن��ي ال��ع��ج��ز ول��وال

النساء: تعليم

��ُر ال��ُم��ت��أخِّ ُخ��م��ول��ِه ب��ع��د ويَ��س��وُد وتَ��ظ��َف��ُر ال��ب��الد تَ��رت��ِف��ع ب��ال��ع��ل��م
��روا ف��ع��مَّ ال��ع��ل��وم ُدوِر إل��ى ع��َم��دوا نَ��ف��َع��ه��ا راُم��وا األَم��ِر والُة ف��إذا
وأَك��ثَ��روا ال��ن��ج��اُح م��ن��ه ل��ه��م يُ��رج��ى ب��ال��ذي ف��ي��ه��ا ال��ت��ع��ل��ي��م ��دوا وت��ع��هَّ
ف��يُ��ث��ِم��ر ال��ف��ت��اة تُ��وال��ي��ِه ِع��ل��ٌم أوط��ان��ن��ا ب��ه ت��ع��ل��و م��ا وَل��خ��ي��ُر
تُ��ب��ِص��ُر ��ا أُمٍّ ت��ك��ون ح��ي��ن وت��س��ود وت��رت��ق��ي ال��ف��ت��اة ب��ه ت��ع��زُّ ِع��ل��ٌم
األَك��ب��ُر ال��م��ل��ي��ُك ف��َع��ل ب��م��ا ف��ان��ع��م تَ��ع��ل��ي��ِم��ه��ا إل��ى س��ع��ى ال��م��ل��ي��ك ف��إذا
يُ��ؤث��ُر ف��ض��ٌل ف��ذاك ال��ب��ن��اِت يُ��ع��ل��ي ب��ال��ذي ال��ع��ن��اي��ة ُح��س��ن ل��ه واش��ُك��ر
تُ��زِه��ُر َم��ألى م��ن��ه��ن ِل��م��ع��اه��ٍد تَ��ش��ري��ِف��ه ف��ي ال��ت��رح��اِب ي��َد واب��ُس��ط
ُم��ق��ِف��ُر ق��اٌع ف��ال��ف��ض��ُل ه��َوت ف��إذا ف��ض��ي��ل��ٍة ك��لِّ ِع��م��اُد ال��ن��س��اء إن
��روا وُدمِّ ال��رج��ال خ��اب ه��َوت ف��إذا وع��ونُ��ه��م ال��رج��ال ي��ُد ال��ن��س��اء إن
ال��ُع��ن��ص��ُر وط��اب ط��اب��ت ارت��ق��ت ف��إذا ول��ي��ِده��ا َم��ي��َل تُ��ق��ي��م ال��ن��س��اء إن
يُ��ذَخ��ُر ذُخ��ٍر أَج��لُّ ف��ه��ي ب��ال��ِع��ل��م َع��ق��لُ��ه��ا َر تَ��ن��وَّ إذا ال��ن��س��اء إن
تُ��ن��َك��ُر ال وف��ض��ائ��ٍل ع��ف��ٍة م��ن ل��ه��ا يُ��رج��ى م��ا وت��ن��ال ال��ع��ال ت��رض��ى
وتَ��ف��َخ��ُر ب��ال��ن��س��اءِ وت��ع��ل��و أب��ًدا ن��س��ائ��ه��ا ب��غ��ي��ر أُم��ٌم ت��رت��ق��ي ال
يَ��ن��ظ��ُر الٍه وال��ش��رُق ال��س��ه��ا ف��وَق ب��ِه ط��ارت ق��د ال��غ��رِب ن��س��اءُ ه��ذي
��روا ت��ت��أخَّ وال ف��ي��ه��ا ت��ت��واَك��ل��وا ف��ال ش��ئ��ت��م إن ال��م��ج��د س��ب��ي��ل ه��ذي
يُ��ذك��ُر ش��أٌن ِل��ل��ف��تَ��ي��ات ص��ار إن ع��اج��ل ب��ف��وٍز ��رُك��م أُب��شِّ إن��ي
يَ��ن��ص��ُر ع��ونً��ا ال��ف��ت��ي��ات ل��م��ع��اه��د ف��ل��ي��ك��ن ع��زٍّا ل��ألوط��ان راَم م��ن
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الثاني الباب

احلوادثاهلامة قيلتيف قصائد
الوطنية احلركة يف

البلقان: حرب

داَم��ا ذل��ك أن ل��و ال��ُع��ال وع��ص��ِر س��الًم��ا ال��ف��ت��وح ع��ص��ر ع��ل��ى س��الًم��ا
ون��اَم��ا ال��ع��ُدوَّ ِل��ل��م��ج��ِد ف��أي��َق��َظ ِع��زُُّه زال ق��د اإلس��الم ع��ل��ى س��الًم��ا
ط��ع��اًم��ا ل��ل��ط��ام��ِع��ي��ن أرُض��ه��ا غ��َدت إن��ه��ا ال��ِخ��الف��ة دار ع��ل��ى س��الًم��ا
ِك��راًم��ا ذاك ق��ب��َل وك��ان��ت ِض��راٌب أذَلَّ��ه��ا ح��رٍب آس��اِد ع��ل��ى س��الًم��ا
وك��الًم��ا أُح��دوث��ًة َف��خ��رُك��م غ��َدا ات��ح��اُدُك��م أي��َن ق��وِم ي��ا ف��َش��ًال َك��َف��ى
ويَ��ت��اَم��ى ال��رَّدى يُ��ع��اِن��ي��ن ِن��س��اءً ف��س��اِع��دوا وق��وُم��وا ب��ال��م��اض��ي ال��ف��خ��َر َدُع��وا
ِع��ظ��اًم��ا ِص��رَن ال��ب��ؤس ِل��َف��رِط ج��ي��وًش��ا ف��س��اع��دوا وق��وم��وا ب��ال��م��اض��ي ال��َف��خ��َر دُع��وا
وِح��م��اًم��ا ال��ُع��ال رغ��م ع��ل��ى ه��وانً��ا وتُ��ذي��ُق��ه��ا ال��ِع��دا تُ��ح��اِص��ره��ا ج��ي��وًش��ا
األق��واَم��ا ِل��ل��ع��ط��ا ي��دع��و ه��بَّ ف��ق��د ُم��ح��م��ٍد األم��ي��ِر ذاك ِن��دا أج��ي��ب��وا
ِس��ه��اًم��ا ال��ن��ائ��ب��ات ف��ي ِزل��ت��م��ا ف��ال ج��ه��َده ي��أُل ل��م ع��ب��اُس ي��ا ش��ق��ي��ُق��ك
إم��اًم��ا ِل��م��ص��ر َح��ف��ٍص أب��ا ي��ا ف��ِع��ش وال��تُّ��ق��ى ال��ِب��رِّ ع��ل��ى ُع��م��ر وج��اراك��م��ا
أع��الًم��ا ل��ل��ُه��دى ف��ي��ه��م وتَ��ن��ش��ُر ج��اه��ًدا ق��وِم��َك ت��أي��ي��ِد ع��ل��ى تَ��ح��ضُّ
ق��اَم��ا ال��ِع��ن��اي��َة م��ن��ك رأى ��ا ف��ل��مَّ س��ق��ط��ات��ِه ف��ي ال��تُّ��رِك ج��ي��ُش ت��ع��ثَّ��ر
ف��ه��اَم��ا ال��ع��دو أره��ب��َت ك��أن��ك ه��اج��ًم��ا ال��ت��ق��ه��ُق��ر ب��ع��ِد م��ن وأص��بَ��َح
ح��راًم��ا ال��َم��ك��ُرم��اُت ع��ل��ي��ه وك��ان��ت َونَ��ى م��ن ك��ان ال األُم��راءِ ِن��دا أج��ي��ب��وا
اإلع��داَم��ا ك��اب��دوا ق��وًم��ا وي��ه��ُج��ر ب��ن��ع��م��ٍة ي��ع��ي��ش ُح��رٍّ ع��ل��ى ح��راًم��ا
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م��ن��اًم��ا ت��ذوُق ال وَج��رَح��ى ِب��ظ��لُ��م غ��ري��ق��ًة ال��دِّم��اء ف��ي ق��ت��َل��ى وي��ه��ُج��ر
نَ��ت��ع��اَم��ى أن ال��ع��ار ك��لَّ ال��ع��اَر أرى إن��ق��اِذه��م ف��ي ب��ال��م��ال تَ��ب��َخ��ل��وا ف��ال
وَم��الًم��ا ت��خ��اذٍُل َع��اَر ال��ن��اِس ل��َدى أَه��َل��ه ��ل يُ��ح��مِّ م��اٍل ف��ي َخ��ي��َر وال
م��ق��اًم��ا ال��ُم��ح��س��ِن��ي��ن ف��ي وأَرف��ُع��ه��م ي��ًدا أَج��َوُده��م اإلن��س��اِن ب��ن��ي وخ��ي��ُر

صدقي باشا وإسماعيل محمود باشا محمد وزمالئه، باشا سعد املرحوم عىل القبض
:١٩١٩ سنة يف الباسل، باشا وحمد

ويَ��ظ��ِل��ُم ال��ُم��س��ت��ِب��دُّ ف��ي��ِك ويَ��ج��وُر ن��ت��ألَّ��ُم وك��م نَ��ش��ُك��و ك��م ِم��ص��ُر ي��ا
ف��يَ��ع��ُظ��ُم ال��س��ك��وُت يُ��ط��غ��ي��ِه وال��ل��ؤم ِع��ن��اُده��م ف��زاَد ق��ي��ادتُ��ن��ا س��ُه��َل��ت
��م��وا وت��ج��هَّ وأف��س��دوا ِب��ال��ُم��ص��ل��ِح��ي��ن وط��وَّح��وا ال��ب��الِد ب��س��اداِت ذه��ب��وا
أع��ل��ُم ف��إنَّ��َك ف��أُْم��ره��ا م��ث��واَك ُق��ل��وبَ��ن��ا ف��إن تَ��ب��ُع��د إن س��ع��ُد ي��ا
��ُم ي��ت��َج��سَّ أب��ص��ارن��ا ف��ي ف��ُع��الك َع��ن��وًة م��ح��م��د ي��ا َش��خ��ُص��ك غ��اب أو
ُج��ثَّ��ُم أل��ٌف ال��ُع��رب��ان م��ن ف��ل��ه ب��اس��ٌل ه��م��اٌم ح��م��ٍد م��ن راح أو
ويَ��س��َل��ُم ذاك ب��ع��د ي��أت��ي ف��ل��س��وف أرج��ائ��ه��ا ع��ن إس��م��اع��ي��ل زال أو
وأن��ُج��ُم تُ��ض��يء أق��م��اٌر خ��ل��َف��ت��ه��ا ب��ه غ��رب��ت إن األُْف��ِق ُش��م��وُس أن��ت��م
وح��رَّم��وا ال��َم��ك��ُرم��اِت ��وا وع��قُّ زوًرا ت��ق��وَّل��وا ال��ذي��ن ال��ق��وُم ف��ْل��ي��س��ُق��ِط
ي��ت��ق��دَّم��وا ول��م ف��ي��ه��ا ف��ت��َق��ه��َق��روا ع��ايَ��ن��وا م��ا وه��اَل��ه��م ال��ح��روب دخ��ل��وا
وس��لَّ��م��وا ال��س��الح ط��رح��وا ف��ت��ي��ٍة ف��ي نَ��ب��َل��ه يُ��ج��رُِّب ُم��ح��اِرب��ه��م وأت��ى
ف��تُ��ه��َزُم ال��طِّ��ع��اُن يُ��روُِّع��ه��ا ُع��ْزٍل وف��ت��ي��ٍة ال��ن��س��اءِ م��ح��ارب��ُة ع��اٌر
ف��ي��ِه��ُم وال��ق��ن��اب��ل ال��م��داف��ِع ن��اَر ف��أَن��زلُ��وا ال��نِّ��ب��ال َوْق��ُع يَ��ك��ِف��ه��م ل��م
ال��َم��ط��َع��ُم ذاك ال��م��وت ف��ي ل��ه��م وح��ال ال��ِع��دى ِل��ن��ي��راِن ُص��دوَره��ُم ف��ت��ح��وا
يُ��س��ِق��ُم وَف��ق��ٌر نُ��ق��اس��ي��ِه ذلٌّ ك��لُّ��ه��ا ح��ي��اة م��ن أح��ل��ى وال��م��وُت
يَ��رَح��ُم ال ل��م��ن ��ي��ه��ا ب��ك��فَّ ت��ل��ِوي تَ��ش��ت��ِك��ي م��اَل��ت ال��دم ف��ي ط��ف��ل��ٍة َك��م
يَ��ع��َل��ُم ف��ي��م��ا ال��ح��ق ق��وَل ق��ال أن ِس��وى يَ��ج��ِن ل��م ذَلَّ ق��وٍم وع��زي��ِز
وال��ِم��ع��َص��ُم ��ه ك��فُّ ال��ق��ن��اب��ِل دوَن َص��دَره ي��ح��م��ي ك��ان ق��ت��ي��ٍل م��ن َك��م
ويَ��ح��ِط��ُم ال��ع��ُدوِّ ه��ام��اِت ف��ي��ُش��ق ل��ه س��ي��ٌف وال ي��ح��م��ي��ه ال��درُع ال
ويَ��ه��ج��ُم ال��نِّ��ب��ال ع��ل��ى يَ��ِك��رُّ ف��غ��دا تَ��ن��وش��ه وال��نِّ��ب��اُل أخ��وه وأت��ى
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تَ��ت��ق��س��م أوط��انَ��ه ي��رى أن م��ن ت��خ��لُّ��ًص��ا ال��ع��ُدو ِل��ي��ق��تُ��ل��ه ي��أت��ي
تُ��ه��َدُم ب��ال��َم��داف��ع ق��الًع��ا أض��َح��ت ك��أن��ه��ا ال��ع��ل��وِم ُدوَر ح��اَص��روا ك��م
ال��دَُّم ل��وَّثَ��ه ال��درِس ك��ت��اُب وب��ه��ا ي��م��ي��ن��ه ط��ار ِل��ل��ِع��ل��ِم ط��ال��ٍب ك��م
أَس��ُه��ُم ِع��داه��ا م��ن ف��ت��ن��اوَل��ت��ه��ا ��ه ِل��تَ��ُض��مَّ ��ه أمُّ ع��ل��ي��ه ك��بَّ��ت
ال��ُم��س��ِل��ُم أخ��وُه ي��ب��ك��ي��ِه ف��ان��ك��بَّ ِن��ب��اِل��ه��م َوْق��ع ب��ال��ق��ب��ط��ي ط��اح ك��م
تُ��ع��َدُم ذن��ٍب غ��ي��ِر م��ن أب��ن��اؤه غ��َدت وط��ٍن ع��ل��ى أَس��َف��ى ي��ا وي��ق��وُل
ويَ��ن��ِق��ُم ال��ع��ُدو يَ��ش��ت��دُّ ف��ع��الَم ت��ع��ان��ُق��وا وال��م��س��ل��م��ون أق��ب��اُط��ن��ا
يَ��ص��ِرُم ت��ف��اق��م إذا ال��ب��الء إن ف��َص��اب��روا ال��َوالءِ ع��ل��ى أُري��ق دمٌّ
أج��رم��وا م��ا وس��رَّه��م يَ��ت��ض��اَح��ك��ون أَق��ب��لُ��وا ال��م��ع��ارُك ان��ت��ه��ِت إذا ح��ت��ى
��ُم نَ��ت��وهَّ م��ا وب��ئ��س ال��ِخ��الُل ب��ئ��س إن��ص��اِف��ِه��م م��ن ذَك��ُروه م��ا ذاك ه��ل
يُ��ح��ِج��م��وا! أن وس��رَّه��م ِب��ال��ف��ات��ِك��ي��ن ل��ق��اِئ��ِه��م ع��ن��د اإلن��ص��اَف ح��بَّ��ذوا ك��م
وأَْألَُم ��اِري��اِت ال��ضَّ ال��وح��وِش أَض��َرى ف��إن��ه��م ال��ض��ع��ي��ف َص��ْدُر ب��دا وإذا
ال��َف��ُم وال ال��ل��ب��ي��ِب ق��ل��ُم يُ��ح��ِص��ه��ا ل��م ذُن��وبَ��ه��م ال��زم��اُن ع��دَّ إذا ق��وٌم
يُ��رق��ُم ع��اٍر أش��دُّ ِل��إلن��ج��ل��ي��ِز بَ��الِئ��ه��ا ويَ��وُم تُ��ن��َس��ى ل��ن دارك ج��ان
يُ��ج��رم��وا ل��م األُل��ى إن��ق��اذَ تَ��س��أَل��ه ربَّ��ه��ا تَ��ع��بُ��ُد ال��ن��اِر ِب��ج��وِف ق��ام��ت
وتَ��ع��ِص��ُم ال��ذُّن��وِب ع��ن ت��ع��لُ��و ع��ذراءَ ع��ي��ونِ��ه��م ت��ح��َت ال��ن��ي��راُن ب��ه��ا ط��اَح��ت
وت��ح��كَّ��م��وا َج��وَرُه��م وج��اروا ُظ��ل��ًم��ا دًم��ا س��ف��ُك��وا ك��م ال��ك��اب أرِض ووراءَ
تَ��ط��َع��ُم ال ونِ��س��اؤه��ا أَط��ف��الُ��ه��ا ال��َف��ال ج��وف إل��ى نُ��ِف��يَ��ت أُس��رٍة َك��ْم
يَ��رَح��ُم م��ن وال يَ��ح��نُ��و م��ن ك��ان ال ق��ل��ِب��ِه��م رح��م��ُة يُ��ق��ال ذاك ب��ع��د ه��ل

املوضوع: نفس يف

ال��ح��ادث��اِت ف��ي��ن��ا أَط��َم��ع��َت ل��ق��د ال��بُ��غ��اِة َع��وَن ي��ا ده��ُر ي��ا أال
اآلت��ي��اِت َك��رَّ نُ��ط��ي��ُق ف��ك��ي��َف ��ت تَ��ق��ضَّ أَع��واًم��ا ال��ظُّ��ل��َم َس��ِئ��م��ن��ا
وآِت��ي م��اٍض ف��ي م��ن��ه ونُ��ح��رَم ��ى ال��ُم��ص��فَّ ال��ذَّه��َب أرُض��ن��ا أتُ��خ��ِرج
ال��ن��ائ��ب��ات ن��زوَل ويَ��م��نَ��ح��ن��ا ِس��وان��ا ي��أخ��ذُه��ا األرِض ك��ن��وُز
ع��اِت��ي ال��ت��ام��ي��ز ب��ن��ي م��ن غ��ب��يٌّ ف��ي��ن��ا ال��ن��ب��ه��اءِ ن��خ��ب��َة ويَ��ح��ك��ُم
ال��خ��ال��ي��اِت ب��ال��رءوس تُ��دبَّ��ر وَح��زٌم ع��ِل��ٌم ِم��ل��ؤه��ا رءوٌس
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ال��َغ��داِة وف��ي ال��َع��ِش��يِّ ف��ي وذلٌّ وام��ت��ه��اٌن ف��ق��ٌر ال��َع��ي��ُش ف��ب��ئ��س
ال��ح��ي��اِة ع��ل��ى ال��م��م��اَت ��ل��ن��ا َل��ف��ضَّ ِك��راٌم ف��ي��ن��ا س��ادٌة ول��وال

الغاصبون:

واآلراءِ ال��ِع��ل��ِم ج��اُه وان��ه��دَّ ال��ِح��ج��ا وارت��َح��َل ال��َف��ض��ُل ف��راَح ح��لُّ��وا
َح��م��راءِ ِب��ُح��ل��ٍة ُم��ت��س��رِب��ِل��ي��ن ف��ان��ث��نَ��وا ال��ف��ض��ي��ل��ِة ج��ي��ِش ع��ل��ى ح��َم��ل��وا
ال��رائ��ي ِل��َع��ي��ِن ف��ظ��اِئ��ع��ه��م يُ��ب��دي ث��ي��اِب��ه��م ف��وق اإلن��ص��اِف دُم ه��ذا
ب��رداءِ َل��ونِ��ه��ا م��ن ��ح��وا ف��ت��وشَّ ق��ل��وب��ه��م أَض��َم��رت��ه��ا ح��ق��ٍد ن��ي��راُن
��رَّاءِ ال��سَّ َم��ع��ال��ُم ف��أي��ن ع��نَّ��ا روَض��ن��ا تَ��ح��ُج��ُب ال��ن��اِر أه��ُل دام م��ا
ال��طَّ��ائ��ي وب��خ��ُل ع��رق��وٍب ف��وف��اءُ ل��ه��م يُ��ن��س��ْب أو اإلن��ص��اَف يَ��دَّع��وا إن

:١٩٢٠ سنة يف استقال أن بعد الوزارة باشا عديل قبول

ُم��ؤيَّ��ًدا ق��ري��بً��ا ن��ص��ًرا وأن��ب��أَن��ا تَ��ع��دَّدا ق��د ال��ذي ال��ف��وُز ل��ك ه��ن��ي��ئً��ا
ُم��ؤكَّ��ًدا ع��ه��ًدا األي��ام ع��ل��ى أخ��ذن��ا ك��أن��ن��ا ح��ت��ى ال��ن��اس أرض��ى رج��وُع��ك
غ��ًدا ف��وزن��ا ف��ي اآلم��ال ف��ُع��لِّ��ق��ِت دائ��بً��ا ش��أن��ك ال��ع��ل��ي��اءِ إل��ى س��َع��ي��َت
ب��َدا ُم��ذ ال��ف��ض��ائ��ِل م��ع��روُف ف��ب��ي��تُ��ك ش��ه��ام��ًة األن��اَم ُس��ْدَت إن ل��َي أَِع��د
س��ؤُدًدا ف��زاَدك ال��س��ام��ي اس��ِم��َك ح��روُف ب��ه ُك��لِّ��َل��ت ال��ذي ال��ع��دل إل��ى َس��ع��ي��َت
ي��ًدا ل��ه وك��ن��َت ق��ل��بً��ا ل��ه ف��ك��ن��َت يَ��روُض��ه��ا ُح��س��ي��ٌن ال��َع��ل��ي��ا إل��ى وس��ار
َم��ق��ِص��ًدا ال��ي��وم ن��ب��لُ��غ أال يُ��ح��اِول َزم��انَ��ن��ا ف��إن ع��ونً��ا ل��ن��ا ف��ُدوَم��ا
َدا ي��ت��ردَّ أن ال��دَّه��ُر ي��س��ت��ط��ي��ع ف��ه��ل ق��اط��ًع��ا ال��س��ي��ف م��ن أم��ض��ى وع��زُم��ُك��م��ا
ًدا ُم��ج��دَّ ع��زٍّا ال��ن��ي��ِل ب��الَد ف��يُ��ول��ي تَ��واُض��ًع��ا ال��ع��ت��يُّ ال��دَّه��ُر يُ��ط��ي��ُع��ك��م��ا
وال��ُه��َدى ال��ُم��روءِة ُرك��ن��ا ف��إنَّ��ك��م��ا ِغ��ب��ط��ًة ال��ن��اُس ت��ن��ع��ِم ه��ن��ي��ئً��ا ف��ِع��ي��ش��ا

مالطة: يف وهو مرص عهد ويل امللكي السمو بصاحب باشا سعد املرحوم اعرتاف

وال��ِخ��ط��ابَ��ا ال��ن��ص��ي��ح��َة وأح��َس��ن��َت ال��ص��وابَ��ا ُق��ل��َت ق��د َس��ع��ُد ي��ا أَج��ْل
اض��ط��رابً��ا ع��ش��ائ��رن��ا ��ت ان��ش��قَّ ل��م��ا ق��ب��ًال ق��ل��َت ق��د ال��ذي ق��ل��َت ول��و
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وال��َع��ذابَ��ا ال��نِّ��ك��اي��َة ذُق��ن��ا وال اخ��ت��الٌف ب��ن��ه��ض��ت��ن��ا أَوَدى وال
��ع��ابَ��ا ال��صِّ ِم��ص��َر َه��وى ف��ي وخ��وُض��وا ف��ي��ن��ا اإلخ��الص َوح��دَة وا ف��َق��وُّ
ال��ع��ت��ابَ��ا َم��س��اِم��ع��ن��ا َس��ِئ��َم��ت ف��ق��د وق��ال��وا ق��ل��ن��ا ت��ت��ذكَّ��روا وال
ال��ُم��ص��ابَ��ا ال��وط��ن ع��ن ِب��َوح��دت��ن��ا نَ��رف��ْع األغ��راَض ع��ن��ك��م وخ��لُّ��وا
ص��ابً��ا ال��تَّ��ف��ري��ِق م��ن ذُق��ن��ا ف��َق��د َج��ه��ًرا ال��ت��اج ربِّ ح��ول وق��وم��وا
أن��ابَ��ا ع��ب��ٌد إذا ال��ج��ان��ي ع��ن وع��ف��ٌو ح��ل��ٌم ش��أنُ��ه م��ل��ي��ٌك
ِع��ق��ابً��ا أو ان��ت��ق��اًم��ا ي��رض��ى ف��ال ال��َم��ع��اِل��ي م��وف��ور ال��ق��ل��ِب رح��ي��ُم
ال��ُم��ذابَ��ا ��ه��َد ال��شَّ ع��ط��ف��ه م��ن رأى ُم��ن��اٍد بُ��ع��ٍد ع��ن ن��اداه إذا
أص��ابَ��ا س��ع��د ق��اَل��ه��ا ��ا ف��ل��مَّ ف��َخ��طَّ��ئ��ون��ا ان��ُص��روه ق��ل��ن��ا وك��م
ل��ط��ابَ��ا وادي��ن��ا أَس��ع��ف��َت ول��و ال��تَّ��ص��اف��ي س��ع��ُد ي��ا ��رَت أَخَّ ف��ك��م
ب��ابً��ا ال��رأي ِل��ُخ��ل��ِف وأوص��دن��ا رض��ي��ن��ا ف��ق��د ع��ل��ي��َك ل��وٌم وال
اإلِي��اب��ا تَ��ه��َوى ق��ل��وب��ن��ا ف��إن ُم��ف��دَّى م��ح��ب��وبً��ا ل��ل��ُق��ط��ر ف��ُع��د
ال��رِّق��ابَ��ا ب��ه َس��َم��ح��َت إن س��ت��م��ِل��ك ال��ت��م��اٌس ل��ن��ا ال��ب��الد َم��ِل��َك وي��ا
ال��ُم��س��ت��ج��ابَ��ا ال��زَّع��ي��َم ك��ان ف��ق��د س��ع��ًدا ال��م��ح��ب��وب ل��ش��ع��ِب��ك ف��ُردَّ

مالطة: يف وزمالئه باشا سعد املرحوم عن اإلفراج

وس��لَّ��َم��ا ال��ب��الِد أَب��ط��اَل وأن��َق��ذ وأَن��َع��َم��ا ال��ج��ف��اء ب��ع��د م��ن ال��ده��ُر ص��ف��ا
ب��ع��َدَم��ا ال��ِع��زِّ ذُرا ف��ي ف��اع��ِل��ي ِم��ص��ُر وي��ا َس��ال��ٌم َش��ع��بَ��َك أنَّ ف��اْه��ن��أ ِن��ي��ُل ف��ي��ا
ت��ت��ق��دََّم��ا أن ال��م��ي��م��وِن ِب��م��ق��دِم��َك ب��الَدن��ا ع��لَّ س��ع��ُد ي��ا س��ال��ًم��ا وأُب
م��ن��ك��َم��ا ال��ف��ض��ي��ل��ِة أغ��ص��اُن وتُ��وِرق م��ح��م��ٌد ف��ي��ن��ا ال��ع��دِل رك��َن ويَ��رَف��ع
وأع��َظ��َم��ا أع��ل��ى ال��بَ��در م��ك��ان م��ن غ��َدت ي��ٍد م��ن ال��ف��ض��ل ع��ل��ى م��ح��م��وٍد ِالب��ِن ف��ك��م
م��ع��َل��ًم��ا ال��ش��دائ��ِد ع��ن��د ب��ط��ًال ب��ه ب��الُده��ا ت��ح��ظ��ى ي��وم ِم��ص��َر ِع��زَّ ف��ي��ا
ت��ث��لَّ��َم��ا م��ا ش��أن��ه��ا م��ن أص��َل��ح��وا وق��د ِألرِض��ه��م ال��ن��اِزح��ون ي��ُع��ود وي��وم
ُم��ك��رًَّم��ا ال��ل��ي��ال��ي َج��وِر ع��ل��ى ج��ري��ئً��ا ُم��س��وًَّدا ش��ه��ًم��ا إس��م��اع��ي��ُل وي��رج��ع
��ًم��ا ُم��ن��عَّ ق��ويٍّ��ا ف��ي��ه��ا ح��م��ًدا نَ��رى ج��ن��ٌة ال��ب��واس��ل أرض ف��ي وتُ��زِه��ر
وتُ��ع��ظَّ��َم��ا ِب��ك��م ت��ح��ي��ا أن ج��دي��رون ف��إنَّ��ك��م ِم��ص��َر أب��ط��اَل ف��اس��َل��م��وا أال
وأَظ��َل��َم��ا ال��َم��ك��ُرم��ات ج��و وأُرِع��د ص��رُح��ه وان��َه��دَّ األم��ُن ف��زاَل ن��أي��ت��م
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أن��ُج��ًم��ا ال��ح��وادث رغ��م ع��ل��ى ف��ك��ن��ت��م ن��وِرُك��م إخ��ف��اءَ ال��ده��ِر اع��ت��داءُ أراد
َم��ا ت��ه��دَّ م��ا بُ��ن��ي��اِن��ن��ا م��ن تَ��ش��ي��دون أِه��لَّ��ًة اإلل��ُه ش��اء ك��م��ا ف��ع��ودوا

األوىل: املرة يف املرصي الوفد سفر

ال��ق��َدر تَ��ص��رُّف��ه ف��ي أَم��رَك وأط��اَع ف��ال��ظ��َف��ر ال��س��الم��ُة وف��ُد ي��ا ص��ِح��بَ��ت��َك
ال��خ��َط��ر ت��خ��ش��ى ال ال��نُّ��ب��الءُ ف��ِرج��ال��ك ت��رَه��ب��ُه��ُم ال ط��ل��ب��وك ل��م��ن س��اِف��ر
ال��م��س��ت��ِم��ر ال��رق��يِّ إل��ى ِب��م��ص��َر وان��ه��ض ف��ُق��م ن��ه��ض��ت��ن��ا ُه��م��اُم أن��ت َس��ع��ُد ي��ا
أََغ��ر ِم��ق��داٌم ال��ن��ي��ل وادي اب��َن أن ِل��ي��ع��ل��م��وا ال��غ��اص��ِب��ي��ن ب��الَد وادُخ��ل
ال��ِع��بَ��ر آي��اُت ال��م��أث��ور ف��ك��الُم��ك أن��ج��ًم��ا ب��ي��اِن��َك م��ن ع��ل��ي��ه��م وان��ثُ��ر
ِب��ال��ِغ��يَ��ر تُ��ب��ال��ي وال ت��س��ت��ك��ي��ُن ال ف��إن��ه��ا ال��ب��الد ح��اَل ل��ه��م واش��َرح
ال��ُم��ن��ت��َظ��ر ب��ال��َج��الءِ إال ي��رَض��ون ال س��يَّ��ان وِرج��ال��ه��ا ف��ِن��س��اؤه��ا
ن��َف��ر نَ��ج��دِت��ه��ا أه��ل م��ن ِل��ي��س��وَس��ه��ا ُم��راَده��ا ال��ب��الُد ت��ع��َط��ى أن وال��ع��دُل
ال��ب��َش��ر ِب��ح��زم��ِه��م س��اس��وا م��ن وأَج��لُّ ف��أح��س��ن��وا ال��ب��الد م��َل��ك��وا م��ن خ��ي��ُر ه��م
أَثَ��ر أب��ه��ى وخ��لَّ��ف��وا ال��ب��الد ف��ت��ح��وا ب��ِج��دِّه��م ال��ذي��ن ال��ف��راع��ن��َة ف��س��ِل
وال��ق��َم��ر ال��م��ج��رَّة س��اُدوا م��ن أب��ن��اء أن��ن��ا ع��ن��ا وف��ُد ي��ا خ��بِّ��ره��ُم
ب��ال��ِخ��يَ��ر أَدرى ف��أن��ت ال��ب��الد ح��قَّ ل��ن��ا تُ��ب��ق��ي ال��ت��ي ال��م��واث��ي��َق وخ��ِذ
ي��بَ��ر م��ن أوف��ى ف��أن��ت ال��ع��ه��ود ع��نَّ��ا تُ��ع��ط��ي��ِه��ُم أن ال��ق��وُم أراَد وإذا
أِش��ر ك��ذَّابً��ا وك��ان ال��ع��ه��ود خ��ان ال��ذي م��ن��ا ف��م��ا ل��ن��ا ال��وف��اء ُع��ِرَف
��َرر ال��ضَّ درء ف��ي ال��ت��ل��ف��ي��ِق إل��ى ت��رم��ي س��ي��اس��ًة ي��ع��رف��ون ال ُس��وَّاس��ن��ا

األوىل: املرة لندن يف تفاوض أن بعد أوروبا من باشا سعد املرحوم قدوم

وتَ��ع��ُظ��ُم م��ص��ر أرج��اءُ ب��ه تَ��ُس��وُد يَ��ق��َدُم رك��بُ��ك س��ع��ُد ي��ا ال��ُم��ن��ى ُق��دوَم
ُم��ظ��ِل��ٌم وال��ش��رق ال��غ��رب ب��الد ف��ض��اءت م��ن��ي��رٍة ش��م��وٍس ِب��وف��دِه��م رح��ل��َت
ف��أظ��َل��ُم��وا ِس��واُه��م ع��ن ت��ولَّ��ت ِب��ق��وٍم َض��وءُه��ا ح��ل إن ال��ل��ه ش��م��ُس ك��ذل��ك
وت��ن��َع��ُم ت��زه��و ال��رح��م��ن م��ن ِب��ن��ص��ٍر ُم��ؤيَّ��ًدا ال��ص��ب��اح ع��اد ك��م��ا وُع��دَت
أَن��ُج��ٌم ف��ي��ه تُ��َر ل��م ح��ت��ى وأظ��َل��م نَ��ح��ُس��ه ط��ال ك��م ال��بُ��ع��ِد ل��ي��ُل ف��ِل��لَّ��ه
ُم��ف��َع��ٌم ِب��ال��م��َس��رَّاِت ص��ب��ٌح ف��ذل��ك نَ��رى م��ا َص��حَّ إن ال��ن��ص��ٍر ُص��ب��ُح ول��ل��ِه
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وأَس��ُه��ُم ِن��ب��اٌل م��ن��ه راَع��ن��ا وك��م ِف��ع��لُ��ه س��اءَ َك��م ال��دَّه��ِر َج��وُر ول��ل��ه
ال��ت��ك��رُُّم ل��وال ال��رش��ُد ي��ض��ي��ع وك��اد ف��ان��ث��نَ��وا ال��ق��وم ف��ي ال��ُخ��ل��ِف بُ��ذوَر وبَ��ثَّ
ُم��س��ِل��ٌم س��اد وال ِق��ب��ط��يٌّ ف��اَز وال َس��ه��ُم��ه ط��اش م��ا ال��وف��ِد رج��اُل ول��وال
أع��َل��ُم ال��ك��ن��ان��ِة ب��أح��واِل ف��أن��ت وِح��ك��م��ٍة ِب��رف��ٍق ت��ب��َخ��ْل ال س��ع��ُد ف��ي��ا
أَح��َك��ُم ب��ال��رأي األخ��ذ إن ف��ش��اِوْره ُم��ج��رٌِّب خ��ب��ي��ٌر ع��دل��يٌّ ص��دي��ُق��َك
وأَس��َل��ُم ِل��ل��نَّ��ج��اِح أدن��ى ف��ذل��ك ُع��ه��وَده��م واح��ف��ظ ال��وف��ِد ب��رج��اِل وثِ��ْق
م��ن��ُه��ُم ال��غ��رب ف��ي ك��ان ق��د م��ا تَ��ن��َس وال ف��ارَع��ُه��م ال��ب��ؤس ف��ي ال��َه��مَّ ش��اَط��روَك ه��ُم
ت��ت��ألَّ��ُم��وا ول��م َه��وٌل يَ��ث��ِن��ك��م ف��ل��م ق��وم��ًة ال��ح��ق إل��ى ق��م��ت��م إذ تَ��ن��َس وال
وأَع��َظ��ُم أَق��وى ��ي��وان ال��صِّ م��ن ق��ل��وٌب تَ��ق��وُدك��م ُع��زًال ال��ه��ي��ج��اء ع��ل��ى ق��ِدم��تُ��م
وتَ��ح��ِط��ُم ال��ح��ادث��ات ت��َف��لُّ ن��ف��وٌس وج��ي��ُش��ُك��م ال��ي��ق��ي��ن ُح��س��ن س��الُح��ك��ُم
أَك��رُم ال��ج��ي��ِش ذل��َك م��ن ف��َوف��ُدك��ُم ج��ي��َش��ُه��م ال��ف��ت��ح ف��ي األق��واُم ك��رَّم ف��إن
َغ��رس��تُ��ُم ق��د م��ا ال��َع��ل��ي��اء ف��ي نَ��ج��ِن ول��م َس��ه��ُم��ُك��م ف��از م��ا ال��رأي ات��ح��اُد ول��وال
يَ��ه��ُج��ُم ال��ُم��ع��اِدي��ن ن��ار ع��ل��ى ك��ري��ٌم م��ن��ك��ُم س��ط��اَع م��ا ال��رأي ات��ح��اد ول��وال
��ُم ال��ُم��ط��هَّ ال��ح��روب ف��ي ِل��ق��اُه يَ��ه��اُب ُع��زَّل ك��ان م��ا ال��رأي ات��ح��اد ول��وال
وأَق��وُم ال��وح��ي��د ال��رأِي م��ن َألم��ض��ى رأيَ��ه��ا ال��ج��م��اع��ة ف��ي��ه ت��رى ورأٌي
أَح��َك��ُم ال��َخ��ط��ِب ف��ي ال��ق��وِم ات��ح��اَد وإن َع��س��ي��رٌة ال��خ��ط��وَب إن ي��ًدا ف��ك��ون��وا
ال��ُم��ع��لَّ��ُم ال��ك��ري��ُم إال ِم��ن��ك��ُم ف��م��ا ذخ��ي��رًة ِم��ص��َر أب��ط��اَل ل��ن��ا وُدوم��وا

باشا: سعد مع عودتها بعد املرصيني أم العصمة صاحبة استقبال

ِس��واْك م��رغ��وبً��ا ال��بُ��ل��دان ف��ي ل��ي��س َس��ن��اْك أَب��َه��ى م��ا ال��ن��ي��ل وادي إي��ِه
ثَ��راْك ت��ب��ٍر م��ن ال��رح��م��ُن َخ��َل��ق وَس��نً��ا ُح��س��نً��ا ك��ال��ِف��رَدوس أن��ت
َس��َم��اْك وراَق��ت��ه��ا ش��تَّ��ى أُم��ًم��ا ِب��ن��ا أَغ��رى ك��م ال��رائ��ُق ج��وُّك
ال��ه��َالْك ذُق��ن��ا م��ا ال��ق��وِم ق��ل��وِب ف��ي َوق��ُع��ه ل��وال ال��ُح��س��َن ه��ذا إن
َح��َالْك ف��اغ��ت��ال��وا ال��ن��ي��ِل ري��اِض م��ن زاه��ًرا ُح��س��نً��ا األق��واُم َح��س��َد
ِح��َم��اْك يَ��ح��ُم��وا ك��ي ال��رُّوَح يَ��ب��ذُل��ون ك��لُّ��ه��م أُس��وًدا ف��ي��ك ونَ��ُس��وا
ُم��ب��ت��َغ��اْك ي��ن��ال��وا ك��ي ط��َرح��وه َم��ن��ِص��ٌب ل��َه��اُه��م م��ا ُوزراءُ
��م��اْك ال��سِّ ِب��م��ع��ال��ي��َك يَ��ف��وُق��وا ك��ي م��ًع��ا وال��ُم��ل��َك ال��ث��روَة تَ��رُك��وا

29



موىس نبوية السيدة ديوان

َم��َالْك أو ت��اٍج غ��ي��ِر م��ن َم��ِل��ٍك ِس��وى م��ن��ه��م م��ا ال��وف��ِد ورج��اُل
ِن��داْك ال��ل��ي��ل ُدَج��ى ف��ي ل��بَّ��وا ح��ي��ن دي��ن��ي��ة ن��زع��ًة يُ��راُع��وا ل��م
اش��ِت��راْك َع��ل��يَ��اه��ا ال��ل��ي��ِل ك��ن��ج��وِم م��اج��ٌد ك��ري��ٌم ش��ه��ٌم ك��لُّ��ه��م
ِل��ذاْك َالن��ص��َدع��وا ال��غ��رب ِل��م��ل��وِك رك��ب��ِه ف��ي ب��َدى ل��و س��ع��ًدا إن
ُم��ن��اْك تُ��ع��َط��ى أن ك��ان وُم��ن��اُه ج��اه��ًدا ي��س��ع��ى األوط��اِن ف��ارَق
ُه��ن��اْك ال��دن��ي��ا آي��اتُ��ه أَدَه��َش��ت س��اح��ٍر ب��ي��اٍن م��ن س��ي��ًف��ا س��ل
ِرض��اْك نَ��ي��ِل ف��ي ال��ن��ف��س تُ��ِذلَّ أَْن َس��رََّه��ا ِع��زٍّ ذاُت أَده��َش��ت��ُه��م
راْك ال��دِّ ع��ن��د يُ��رت��َج��ى م��ث��ي��ٍل م��ن ل��ه��ا م��ص��ر ف��ي ل��ي��س س��ع��ٍد زوُج
َم��الْك أن��ِت ب��ل ال��ن��ي��ل ِل��ب��ن��اِت ب��ه��ج��ٌة َس��ع��ٍد زوج��َة ي��ا أن��ِت
ِف��َداْك ال��ده��ِر أذى م��ن وُج��ع��ل��ن��ا ك��ع��ب��ًة ل��ل��م��ع��ال��ي ف��ي��ن��ا ف��اب��ِق��ي

سيشل: يف باشا سعد املرحوم اعتقال

َج��َل��ْل ب��الءٌ ب��س��ع��ٍد وح��لَّ األَم��ْل وخ��اَب ال��رَّزاي��ا َدَه��ت��ن��ا
ال��ب��َط��ْل وك��ان ال��ُم��ف��دَّى وك��ان ال��ُع��ال ِرج��اَل ِب��س��ع��ٍد وُك��نَّ��ا
ال��دُّوْل ك��لَّ ف��أَدَه��ش ع��ظ��ي��ًم��ا ج��اَه��ُدوا األُل��ى ات��ح��اُد وك��ان
تَ��ن��ف��ِص��ْل ف��ال َص��خ��ٍر ك��أَج��زاءِ َض��ع��ِف��ن��ا ع��ل��ى ِب��ذاَك وك��ن��ا
ال��ُم��َق��ْل وأَع��َم��ى األَم��اِن��ي وأَق��َص��ى ال��ِح��َج��ا أَض��اَع خ��الٌف ف��َدبَّ
ال��َف��َش��ْل وَح��لَّ ت��راَخ��وا ب��ق��وٍم َس��َرى م��ا إذا خ��الٍف وك��لُّ
ال��َخ��َط��ْل ت��ب��غ��ي أس��اف��ُل ف��ُق��ل��ن��ا ال��ُه��دى تُ��ري��د رج��اٌل وق��ام��ت
أَس��ْل م��ن وال ل��دي��ن��ا ج��ي��وٌش ف��ال ض��ع��اٌف إن��ا ق��وِم ف��ي��ا
أََج��ْل وَرأٍي َرج��ي��ٍح ِب��ع��ق��ٍل س��ادٍة ِس��َوى َل��َدي��نَ��ا وَل��ي��َس
ال��زَّل��ْل أص��ُل ال��ت��َغ��ال��َي ف��إن تُ��ف��ِرط��وا وال ت��ت��غ��اَل��وا ف��ال
ال��َع��َم��ْل يُ��ج��ي��ُد ش��خ��ٍص ك��لُّ ف��م��ا ال��ِح��ج��ا ِأله��ِل ال��ط��ري��َق وأخ��لُ��وا
ال��م��ثَ��ْل ونِ��ع��َم ال��ك��الُم ف��ِن��ع��َم أرِض��ك��م ف��دا م��وتُ��وا تَ��ُق��ولُ��ون
ع��َق��ْل ِل��ش��ع��ٍب ف��ي��ِه خ��ي��َر ف��ال ط��ائ��ٍل ب��ال ق��وًال ول��ك��نَّ
األَج��ْل ِب��م��دِن��ي م��ج��ٍد ك��لُّ وال ال��ع��ال يُ��ن��ي��ًل م��وٍت ك��لُّ وم��ا
نَ��َزْل ق��د ب��ن��ا ِب��خ��ط��ٍب ��ب وَرحِّ تَ��ب��ت��ِئ��س ف��ال م��ه��ًال س��ع��ُد وي��ا
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يَ��ع��ت��ِدْل ف��ق��د ِم��ن��َك ع��ِه��دن��اُه ال��ذي ال��بَ��ي��اَن ع��ل��ي��ه وأَل��ِق
تَ��ن��ت��ِق��ْل أن ال��ح��اُل ت��ل��ب��ُث ف��ال ال��ُه��َدى رج��اَل ف��ي��ن��ا أن وثِ��ق
يُ��نَ��ْل ل��م م��ا ن��ب��ل��غ وِب��ال��رف��ِق ف��اتَ��ن��ا م��ا ��ب��ِر ب��ال��صَّ ون��أُخ��ذ

األحزاب: خالف

ِف��ي��نَ��ا ال��ذُّل َق��ب��وَل نَ��رض��ى وال نَ��ل��ي��نَ��ا ل��ن إن��ا م��ص��ُر ي��ا أَال
ُم��ت��ك��اِت��ف��ي��نَ��ا ِل��ل��ُم��ن��ى ونَ��س��ع��ى وق��ال��وا ق��ل��ن��ا م��ا ُك��لَّ س��ن��ن��س��ى
ال��س��اب��ِق��ي��نَ��ا ب��ق��اي��ا م��ن ُه��م��اٌم إال ال��ن��ي��ل وادي ب��أرِض ف��ل��ي��س
ُم��ت��ط��رِّف��ونَ��ا وال وس��ٌط ف��ال ص��م��ي��ٌم ِم��ص��ريٌّ ب��ن��ي��ِك وك��ل
ال��ُم��ح��ِس��نُ��ونَ��ا ال��ق��ائ��ل��وَن وم��نَّ��ا َق��ول ِب��غ��ي��ِر ال��ع��اِم��ل��ون ف��ِم��ن��ا
ل��ل��ق��ائ��ِل��ي��نَ��ا ب��ح��اج��ٍة ون��ح��ُن ِج��دٍّ ِل��رج��اِل ب��ح��اج��ٍة ون��ح��ن
ال��ُم��خ��ل��ِص��ي��نَ��ا ِج��ه��اَد نَ��ن��َس��ى وال َش��ه��ٍم ك��لِّ َم��ف��اخ��َر نَ��ن��َس��ى ف��ال
ال��غ��اِص��ب��ي��نَ��ا ُوج��وه ف��ي ف��ص��اُح��وا ِج��ه��اًرا َق��ام��وا األُل��ى نَ��ن��َس��ى وال
ال��ع��اَل��م��ي��نَ��ا؟ ب��ي��ن ِل��واِك ِل��َرف��ِع وِض��ي��ُم��وا ُح��ِب��س��وا وق��د أن��ن��س��اه��م
ُم��ج��ِم��ع��ونَ��ا والئ��ِك ع��ل��ى ون��ح��ن ان��ش��ق��اٌق ف��ي��ن��ا م��ا وال��ل��ه ف��ال
ُظ��ن��ونَ��ا أو ذل��َك ك��ان وح��رًص��ا ه��واِك ع��ل��ى ال��خ��الُف ك��ان وق��د
َم��ت��ي��نَ��ا ت��آلُ��ف��ن��ا ف��ي ق��ويٍّ��ا ه��ذا ب��ع��د ح��بُّ��ِك ي��ص��ي��ُر وس��وَف
ال��خ��اِس��ُرونَ��ا إال ي��غ��ش��اه ف��ال َق��ه��ًرا ال��ُخ��ل��ِف ب��اب ن��ُس��د وس��وف
ت��ع��ل��م��ونَ��ا ل��و أم��ٍة ألق��وى َخ��راٍب س��وى ال��خ��الُف ك��ان وه��ل
ال��ُم��ع��ت��ِدي��نَ��ا َده��اءُ ب��ه��م أح��اط ق��وٍم ب��أرِض ال��خ��الِف ب��اُل ف��م��ا
ُم��ت��خ��اذِل��ي��نَ��ا رج��الُ��ن��ا ي��ك��ون ه��ذا م��ث��ل ع��ص��ي��ٍب وق��ٍت أف��ي
ال��ُع��ي��ونَ��ا يُ��دِم��ي م��ا األح��ق��اِد م��ن ك��ف��انَ��ا ف��ق��د ل��ل��س��الِم ف��ُه��بُّ��وا
ال��ع��ام��ِل��ي��نَ��ا ع��وُن ف��ال��ل��ُه ي��ًدا وك��ون��وا م��ص��ريٍّ ك��لَّ ��وا وُض��مُّ
ال��ذاه��ِب��ي��نَ��ا ف��ي ري��ُح��ُك��م وت��ذه��ب تَ��ض��لُّ��وا ش��ع��بً��ا تَ��ت��ف��رَّق��وا وال
ال��ك��ائ��ِدي��نَ��ا ك��ي��ِد ك��لَّ ِل��يُ��ح��ِب��ط ك��ري��ٍم س��ل��ط��اٍن ح��ول وق��وم��وا
األَِم��ي��ن��ا ال��ُح��رَّ ُج��ن��َده وك��ون��وا ِح��م��اه واح��ُم��وا ع��رش��ه وص��ون��وا
ن��خ��ونَ��ا ف��ل��ن ُم��خ��ل��ِص��ي��ن رع��اي��ا إال إلس��م��اع��ي��ل ك��ن��ا ف��م��ا
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ل��ل��ط��ام��ِع��ي��نَ��ا ض��ع��ُف��ُك��م ف��يَ��ظ��ه��َر ب��ابً��ا ل��ل��ش��كِّ ت��ف��تَ��ح��وا ال أال
ال��ج��اه��ِل��ي��نَ��ا ِل��ق��وِل تُ��ص��ُغ��وا وال ف��ت��ج��نَّ��ب��وه��ا خ��ادٍع خ��دي��ع��ة

الحكم: األوىل املحمدية الوزارة تويلِّ

وأَزَه��َرا ف��ي��ن��ا ال��س��ع��ِد ُغ��ص��ُن وأورَق تَ��ك��رَّرا ق��د ال��ذي ب��ع��ِد م��ن ال��ده��ُر ص��ف��ا
ويَ��ف��َخ��َرا ب��ذاك ي��زه��و أن ف��ِل��ل��ن��ي��ِل أه��لُ��ه��ا ش��اء م��ا ال��ن��ي��ِل ب��الُد ون��ال��ت
وق��ي��َص��َرا ك��س��رى ُم��ل��ُك ع��ل��ي��ه ق��ل��ي��ٌل م��اج��ٌد ال��ري��اس��ة ك��رس��يَّ وَش��رَّف
ص��اغ��َرا ال��ده��ُر ج��اءه أم��ًرا ش��اء إذا ق��وِم��ه ِم��ق��داُم ال��ع��ل��ي��اءِ إل��ى س��ري��ٌع
ُم��ح��اِذَرا ال��زم��اِن َص��رُف ويُ��رِه��بُ��ه ك��ل��ي��ل��ًة ال��ح��ادث��اِت ي��ُردُّ ج��ريءٌ
وخ��اِط��َرا األن��ام ف��ي رأٍي وح��ك��م��َة وف��ط��ن��ًة ذك��اءً م��ح��م��وٍد ك��اب��ِن وه��ل
وَم��خ��ب��َرا م��رأى ال��ن��ي��ِل أه��ِل خ��ي��ُر ه��ُم أِع��زٌة ِم��ص��َر ح��ك��م ف��ي يُ��ع��اِون��ه
تَ��ع��ذََّرا ق��د م��ا األم��ِر ف��ي ل��ه��م وداَن ب��ح��ك��م��ٍة ال��ب��الَد س��اُس��وا م��ن خ��ي��ُر ه��ُم
ت��ت��أخ��َرا أن ال��ده��ِر اع��ت��داءُ أراد ب��ع��دم��ا ال��ك��ن��ان��ِة أرُض ب��ه��م س��تَ��رق��ى
وأَب��ص��َرا ال��ب��الء ذاَق ال��ذي ف��أن��ت تَ��رى ب��م��ا ن��ف��ًس��ا ال��ن��ي��ِل زع��ي��َم ي��ا ف��ِط��ب
وتَ��ن��ُش��َرا ال��ن��ع��ي��َم م��ص��َر ف��ي ِل��تَ��ب��ع��ث أب��يَّ��ًة ن��ف��ًس��ا ع��ذب��َت ال��ذي وأن��َت
تَ��رى ل��ن ال��ع��ي��ُن ِم��ث��لُ��ه ش��ب��اٍب ِب��ش��رِخ م��خ��اط��ًرا ال��ش��ق��اء ف��ي س��ع��ًدا وس��اع��دَت
ظ��اف��َرا ال��ك��ن��ان��ِة ش��ع��َب ت��رى أن ِس��وى غ��اي��ًة ِج��ه��ادَك م��ن ت��ب��غ��ي ك��ن��َت وم��ا
ج��َرى ب��م��ا ف��اه��ن��أ ال��َع��ل��ي��اء ل��ن��ا ودان��ت ك��لِّ��ه ب��ال��س��ؤِل ال��ي��وَم ظ��ِف��رن��ا ق��د وه��ا

عودة بعد الرشيف لألزهر األول فؤاد امللك له املغفور الجاللة صاحب حرضة زيارة
مالطة: من باشا سعد

األي��اُم ل��ه دانَ��ت ل��م��ن يُ��ه��َدى َس��الُم ال��م��ل��وِك خ��ي��َر ي��ا م��والَي
األوه��اُم وزال��ِت اض��م��ح��لَّ ح��ت��ى ج��ه��َل��ن��ا ت��ل��ق��ى ب��اإلح��س��ان ِزل��َت م��ا
اإلب��ه��اُم أَب��ع��َد م��ا ل��ه��م ودن��ا َض��الل��ه��م ب��ع��د ال��م��ع��ق��ول إل��ى رج��ع��وا
األق��الُم َم��دِح��َك ف��ي ف��ت��ن��اَف��َس��ت ال��دَّوا َع��رف م��ن خ��ي��َر ي��ا داوي��تَ��ه��م
ف��ن��اُم��وا ال��ض��ي��اءَ ج��َح��دوا ول��ط��ال��م��ا ف��آم��ن��وا ب��ال��م��ك��ُرم��اِت أي��ق��ظ��تَ��ه��م
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واإلق��داُم ال��نُّ��ب��ُل رأَوه ف��ي��م��ا وراَع��ه��م ُع��الك ف��أَن��ط��َق��ه��م َس��َك��ت��وا
وه��اُم��وا ال��م��ل��ي��ِك ِب��ه��وى ف��تَ��ع��لَّ��ق��وا وال��ن��َدى وال��َم��ه��اب��َة ال��ُم��روءَة ن��َظ��روا
اإلس��الُم ُم��ل��ِك��َك ِب��بَ��ه��ج��ِة ي��زه��و وه��ك��ذا ه��ات��ِف��ي��ن ِب��ع��رِش��َك ط��اُف��وا
ِق��واُم ول��ل��رُّق��ي ال��ُم��ع��ي��ُن ِن��ع��َم ولِ��ل��ِح��ج��ا ال��ع��م��اُد ل��ل��دي��ِن ف��ألَن��َت
��اُم ال��بَ��سَّ َوج��ِه��َك َم��ن��ظ��ُر وح��اله َط��رق��تَ��ه ح��ي��ن ِم��ص��َر أزه��َر ش��رَّف��َت
األَع��الُم ِل��ُس��روره��ا وت��م��اي��َل��ت ف��ي��ِه��ُم ال��ب��ه��ي��ِة ِب��َط��ل��ع��ِت��َك ف��ِرح��وا
واإلن��ع��اُم ال��ب��ي��ُض األي��ادي ف��َل��َك ال��ُع��ال ف��ي م��ه��ًال إس��م��اع��ي��َل ِش��ب��َل ي��ا
األَه��راُم ِب��ن��ظ��ي��ِره��ا ف��اَخ��َرت م��ا ال��ت��ي وال��ِم��نَ��ُن ال��ُغ��رُّ ال��ِخ��الل ول��َك
ال��ع��اُم وط��اب م��ع��اِه��ُده��ا ف��َزَه��ت ن��س��ائ��ن��ا ص��ْدَر ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ح��لَّ��ي��َت
ونِ��ظ��اُم َرون��ٌق ِب��ِب��رِّك ف��َل��ه��ا وُص��ن��تَ��ه��ا ال��ف��ت��اِة) (ت��رق��ي��َة أن��ش��أَت
وتُ��راُم ب��الِدن��ا ِل��خ��ي��ِر تُ��رَج��ى م��ن��ي��ع��ًة ال��م��ل��ي��ُك داَم م��ا س��ت��دوُم
ويُ��ق��اُم َف��خ��اِرن��ا َص��رُح ويُ��ش��اُد ونَ��رت��ِق��ي نَ��س��تَ��ن��ي��ُر َس��ع��ِي��ك ف��ِب��م��ث��ِل
أَج��س��اُم وك��لُّ��ه��م ال��ب��الُد ه��ذي ل��ه ت��ص��ب��و م��ا وُروُح ال��ف��ؤاُد أن��َت
األَق��واُم ب��ه إال ت��رت��ق��ي ال ف��إنَّ��ه ال��بَ��ن��اِت ِل��ت��ع��ل��ي��ِم ف��اس��َل��م

برلني: من فريد بك محمد املرحوم جثة عودة

ي��ع��ودا أن ف��ي��ه��ا ال��ق��ل��ُب وَودَّ ف��ري��ًدا ِم��ص��ٌر ت��يَّ��َم��ت َك��ْم أال
ال��ُج��م��وَدا ال��َوط��ُن يَ��ط��َرح ل��م إذا ُرب��اه��ا إل��ى ي��ع��ود ال ف��أق��س��َم
ت��ُس��وَدا ب��أن ال��زم��ان وس��اع��َده��ا اس��ت��ق��لَّ��ت إذا ال��ب��الد يَ��غ��َش��ى وأن
ال��ُق��ي��وَدا ف��ك ق��د ال��ش��ع��ب ب��أن ف��أٌل األوط��ان إل��ى ف��َع��وَدتُ��ه
ال��وُع��وَدا ال��م��وِت ل��دى يُ��خ��ِل��ف ف��ل��م ال��ُم��ف��دَّى ب��ال��ج��س��د ِم��ص��ُر ف��ِت��ي��ِه��ي
ال��ُع��ه��وَدا ل��ك ال��زم��اُن أدن��ى وق��د ال��ُم��ع��لَّ��ى ال��ن��ع��ُش ب��أرِض��ِك وَح��لَّ
ال��ُوف��وَدا ُج��ثَّ��ت��ِه اس��ت��ق��ب��اِل ع��ل��ى ��ي ف��ُح��ضِّ ال��م��اض��ي ف��خ��ُرِك ف��ري��ٌد
َع��ن��ي��َدا ج��بَّ��اًرا ال��ده��ُر وك��ان َغ��ي��ًظ��ا ال��ده��ر ف��اس��ت��ش��اَط أَح��بَّ��ِك
ج��دي��َدا ال��َع��ل��ي��ا م��ن أَب��َل��ى وك��م واألَم��ان��ي ال��م��آرَب َع��ك��َس ف��ك��م
ال��ح��دي��َدا أظ��اِف��ُره تَ��ف��ِري وأن ال��م��ع��ال��ي ذوي ي��ُغ��ول أن تَ��ع��وَّد
ال��َم��ج��ي��َدا نَ��ه��ض��ِت��ن��ا بَ��دَر وأَخ��َف��ى ع��ه��ًدا يَ��رَع ل��م م��ح��م��ًدا ف��غ��اَل
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ج��ل��ي��َدا ِم��ق��داًم��ا ال��ج��أش ق��وي ش��ه��ًم��ا م��ن��ه َع��ِل��م��ن��ا ك��م��ا وك��ان
ول��ي��َدا ط��ف��ًال ب��الده أح��ب ُم��َف��دَّى م��ف��ض��اٌل ل��ل��ه ف��ي��ا
ال��ُوج��ودا َم��ح��بَّ��ِت��ه��ا ف��ي ��ر وح��قَّ ِل��تَ��ح��ي��ا ع��م��ًدا م��ال��ه ف��أن��ف��ق
ال��نَّ��ض��ي��َدا رَّ ال��دُّ ك��الُم��ه وك��ان ُط��رٍّا األَق��واُم ف��أن��ص��َت وق��اَل
ال��س��دي��َدا ال��رأَي ب��ه��ا أَب��َدى وك��م ح��َم��اه��ا وك��م ال��ب��الَد ن��َف��َع ف��َك��م
يَ��زي��َدا وأن م��ص��ر ِع��زَّ ِل��يَ��ح��ف��َظ ال��م��خ��ازي َردِّ ف��ي ف��أَج��اَد س��َع��ى
وح��ي��َدا ف��ارَق��ن��ا ��ع��ِي ال��سَّ ِل��ذاَك ِث��م��اًرا نَ��ج��ِن��ي أن آن ��ا وَل��مَّ
َط��ري��َدا ع��ن��ه��ا ُم��ش��رًَّدا وم��ات ع��ن��ه��ا أق��ص��اه ب��الدِه ف��ُح��بُّ
ال��ش��دي��َدا ال��بَ��ط��َل أَرُض��ك وأَخ��َف��ت ال��رَّزاي��ا أَظ��ه��رِت ب��رل��ي��ُن ف��ي��ا
ي��ب��ي��َدا ول��ن ي��زول ل��ن ف��َف��خ��ُرك ِح��ي��نً��ا ال��ن��اس أع��ل��ى أرج��اِك َح��َوت
ُس��ج��وَدا أه��ل��ون��ا إل��ي��ك َل��ح��جَّ ف��ي��ِك ال��َم��ج��ِد ُرف��اُة ب��ِق��يَ��ت ول��و
ال��وع��ي��َدا نَ��خ��َش��ى ال ال��ص��ل��واِت ل��دى ق��ص��ًدا إل��ي��ِك ال��وج��وه وح��وَّْل��ن��ا
ب��ع��ي��َدا ع��ن��ه��ا ع��م��ي��ده��ا ب��ق��اءُ يَ��ُرق��ه��ا ل��م ال��ك��ن��ان��َة ول��ك��نَّ
ف��ري��َدا َم��ع��ال��ي��ِه ف��ي وح��ي��ًدا َش��ه��ًم��ا ال��غ��رُب ي��ُض��مَّ أن وض��نَّ��ت
ال��ع��ت��ي��َدا أم��ت��ه ذُخ��َر ِل��تَ��ب��َق��ى ال��ُم��ف��دَّى ال��بَ��ط��ِل ُج��ث��َة ف��أَدنَ��ت
ال��ت��ل��ي��َدا َم��ج��َدُه��م ك��ان ِل��ق��وٍم وف��خ��ٌر ال��ُم��ض��نَ��ى س��ل��وُة ف��ف��ي��ه��ا
ُق��ع��وَدا ك��ن��ت��م إذ ق��اَم ق��د ف��َك��م ج��م��ي��ًع��ا ُج��ثَّ��ت��ه ح��ول ف��ق��وم��وا
ال��م��زي��َدا وال��ف��ض��ِل ال��رح��م��اِت م��ن َربِّ��ي ح��بَ��اَك ال��ف��ق��ي��ُد ذاك وي��ا
َوُج��وَدا م��ع��روًف��ا أَس��َدي��َت ف��ك��م رغ��ًدا ال��ِف��رَدوس ج��ن��ة ف��ي ف��ِع��ش

تال: عمدة قضية يف القضاء حكم

ال��زَّم��اُن ي��م��ح��وه ل��ي��س وم��ج��ُدِك يُ��ه��اُن ال ش��ع��بُ��ِك ِم��ص��ُر ي��ا أج��ل
ام��ت��ح��اُن يُ��رِه��ب��ه ل��ي��س ج��ريءٍ َج��س��وٍر ِم��ق��داٍم ك��لُّ وف��ي��ِك
ف��ك��انُ��وا يَ��س��ُم��وا أن ال��ل��ه وش��اء ف��أع��َل��وا ب��نَ��وا ال��ذي��ن ال��ُغ��رِّ م��ن
يُ��داُن وال ال��زم��ان ل��ه يَ��دي��ًن ش��ع��ٍب غ��ي��ر «ت��وِت» أب��ن��اء وم��ا
ام��ت��ه��اُن ال��ح��ق ع��ن يُ��زح��ِزح��ه ض��ع��ي��ٌف م��ن��ه��م ف��م��ا «ت��ال» ك��أه��ل
ال��ب��ي��اُن ح��رب��ِه��م س��الَح وك��ان وع��اثُ��وا ب��َغ��وا ال��ذي��ن َص��دُّوا ف��ق��د
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ال��ج��ب��اُن وان��ه��زَم ال��ح��قُّ ف��ف��اَز وَج��دُّوا ��ك��ِه��م تَ��م��سُّ ف��ي أج��ادوا
َه��واُن وال يُ��ف��ي��د زج��ٌر ف��ال ِل��م��ص��ر َم��ح��ب��ت��ِه��م ف��ي ت��ف��انَ��وا
ال��رِّه��اُن ف��َل��ِك ع��ل��ي��اُه��ُم س��وى ف��خ��ًرا م��ص��ر ي��ا تُ��ن��ِج��ب��ي ل��م ف��إن
��ن��اُن ال��سِّ ِن��ع��َم دف��اع��ه��م وك��ان ذُع��ًرا ال��ُوزراءُ ف��ت��راَج��َع أبَ��وا
ال��طِّ��ع��اُن يَ��دح��َض��ه ل��ي��َس ب��ي��اٌن ال��َم��واِض��ي م��ن ال��ع��دوِّ ع��ل��ى أََش��دُّ
األم��اُن واخ��ت��لَّ ال��ظُّ��ل��م خ��ط��وُب ت��واَل��ت إذا ال��رج��اُل ن��ع��م ف��ي��ا
ال��ل��س��اُن َم��دي��ح��ك��م ع��ن ويَ��ق��ُص��ر َف��خ��ًرا ال��ن��ي��ل ب��الُد ب��ك��م تَ��ت��ي��ه
ال��م��راُن ِح��دَّتَ��ه��ا زاَن س��ي��وًف��ا ف��ُك��ن��ت��م ن��ض��اِل��ُك��ُم ف��ي أَج��دتُ��م
دان��وا ك��ي��ف ال��م��ن��اص��ِب ب��أه��داِب ي��تَ��ش��بَّ��ث��وَن األُل��ى ع��ِل��م ف��ه��ل
اس��ت��ه��ان��وا ِب��ُق��درتِ��ه ن��َف��ٍر ع��ل��ى ال��ُم��ف��دَّى ال��ش��ع��ُب ت��غ��لَّ��ب وك��ي��ف
م��ك��اُن ل��ُك��م ال��ب��الِد ك��آب��اءِ ف��أن��ت��م ت��وت��ن��خ أب��ن��اءَ أج��ْل
ال��َع��ن��اُن يَ��ح��ُج��ب��ه��ا ل��ي��س ب��دوًرا ت��ت��ألل��ئ��وَن ت��ال ف��ي َظ��ه��رتُ��م
أب��انُ��وا م��ت��ى ال��ش��ك��وَك يُ��زي��ل��ون ف��ج��لُّ��وا ِم��ق��َولُ��ه��م َج��لَّ م��داره
وخ��انُ��وا ظ��َل��م��وا األُل��ى يَ��ردُّوَن اس��تَ��ق��لُّ��وا ب��رأي��ِه��ُم وأع��ي��اٌن
وم��انُ��وا ك��ذَّب��وا األُل��ى َض��ع��ِف إل��ى م��نَّ��ا ض��لَّ م��ن ن��وُرُه��م ف��أرَش��د
اس��ت��ع��ان��وا ِب��ص��ب��ِره��ُم آلس��اٍد زئ��ي��ٌر بُ��ع��ٍد ع��ن ال��لُّ��ورَد وه��اَل
ال��ِع��ي��اُن ��ِع��َك ت��َس��مُّ م��ن وخ��ي��ٌر َج��ه��ًرا اآلس��اَد ِل��ي��ن��ُظ��ر ف��َخ��فَّ
يُ��ه��اُن وال ي��ه��ي��ُن ال ب��ج��أٍش ف��اس��ت��ق��بَ��لُ��وه ب��أرض��ِه��م وح��لَّ
ال��دخ��اُن يَ��س��ِب��ق��ه��ا ال��ن��اَر ب��أن يُ��خ��ِب��روه أن ي��ت��ردَّدوا ول��م
اس��ت��ك��ان��وا ُظ��ِل��م��وا إذا ء أِذالَّ م��ن��ُه��م ل��ي��س ال��ك��ن��ان��ِة ب��ن��ي وأنَّ
وزانُ��وا ال��َع��ل��ي��ا ب��ه ن��َس��ج��وا وق��د ��ى ال��ُم��رجَّ ات��ح��اَدُه��ُم أَب��َه��ى ف��م��ا
��م��اُن ال��ضَّ ِن��ع��َم ث��ب��اتَ��ُك��م يَ��ري��َن ِن��س��اءٌ تُ��ه��نِّ��ئ��ُك��م ِم��ص��ٍر ب��ن��ي
وع��انُ��وا ال��ُج��لَّ��ى واس��ت��ع��ِذب��وا أج��ْل أُس��وًدا ن��ض��اِل��ُك��ُم ف��ي ف��ُدوُم��وا
وه��انُ��وا ُخ��ذل��وا إذا ال��خ��ط��ُب ف��ه��ان ان��ت��َص��رتُ��م ق��د ��ع��ي��ِد ال��صَّ أع��ل��ى ف��ف��ي
تُ��ص��اُن ب��ل ال��ع��دال��ُة ب��ه تَ��ت��ي��ِه َع��دًال ال��س��ي��ف ح��دِّ م��ث��ل ب��ق��اٍض
وال��ج��ن��اُن ال��ُم��ح��لِّ��ق ال��ِف��ك��ُر ل��ك أَج��اُدوا وإن ال��ُق��ض��اِة خ��ي��َر ف��ي��ا
وك��انُ��وا األَع��ل��ى ال��س��يِّ��د ف��ُك��ن��َت ُظ��ل��ًم��ا رأَس��وَك األُل��ى ع��ل��ى ق��َض��ي��َت
ال��ع��ن��اُن َش��ك��ي��م��تَ��ه أوه��ى وال َش��ه��ٍم ف��ؤاد ال��رئ��ي��س م��َل��َك وم��ا
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منفاه: من شوقي بك أحمد املرحوم السعادة صاحب حرضة عودة

َس��ن��اْك ع��ن��ه��ا يَ��ِغ��ب ل��م م��ص��ًرا أن ك��ف��اْك ال��َع��ل��ي��ا ف��ي ال��َح��ض��رِة ش��اع��َر
ِس��واْك أح��ٌد َج��م��ِع��ه ف��ي ي��ُف��ز ل��م ال��ُع��ال م��ن��ث��ور إن ش��وق��ي إي��ِه
ه��ن��اْك أخ��رى ب��ق��ع��ًة ف��أض��اءت َض��وءُه��ا ع��ن��ا غ��اب ش��م��ٌس أن��َت
ُع��الْك ن��ال��ت إذ م��دري��ُد وازَدَه��ت وان��َزَوت ِم��ص��ٌر ال��بُ��ع��د ف��ي أَوح��َش��ت
يَ��داْك ُش��لَّ��ت ال ال��ش��رِق ِب��ع��الءِ ذكَّ��رتَ��ه��م ف��ق��د ع��ن��ا تَ��ِغ��ب إن
ال��َه��الْك ه تَ��والَّ ق��د َف��خ��اٍر م��ن ��َس��ه أَسَّ م��ا ��رِق ِل��ل��شَّ ن��ُس��وا ه��ل
ح��ي��ن��ذاْك وف��ن��وٍن ع��ل��وٍم م��ن أن��دل��ٍس ف��ي ك��ان م��ا نَ��ُس��وا ه��ل
رم��اْك ِب��ال��بَ��ي��ِن ال��ده��ُر ه��ذا ح��ي��ن ال��ُع��ال ِل��َم��دث��وِر ت��ذك��اًرا ك��ن��َت
ال��ِع��راْك ب��ع��ُض أظ��َه��ره��ا وُق��ًوى ال��ُع��ال ِم��ف��ت��اح ك��ان ب��الءٍ ك��م
ول��َه��اْك م��ص��ر بُ��ع��ِد م��ن ذُق��تَ��ه م��ا ال��ِغ��ي��ِد ح��بُّ أن��س��اك ي��ك��ن إن
ف��اْك ف��ي��ه ف��اف��ت��ح ال��ن��ي��ل ِب��ج��م��اِل ُم��غ��رًم��ا َص��بٍّ��ا أص��ب��ح��َت ف��ل��ق��د
ن��داْك يُ��ط��ِرب��ه��ا األوط��ان إن��م��ا ع��وَّدت��ن��ا ال��ذي رَّ ال��دُّ وان��ثُ��ر

وفيها ،١٩٢٥ سنة الزراعي املعرض يف املعارف بوزارة الخاص الجزء احرتاق
املعارف: رجال أخالق إىل إشارة

وَك��د ج��ه��ٍد ف��ي ال��ُع��م��ُر ف��ي��ه ض��اع ال��ذي ض��يَّ��ْع��ِت ال��ن��ي��راِن ص��دم��َة
ال��ج��َس��ْد يُ��ض��ن��ِي م��ا ال��ع��م��ر ل��ي��ال��ي م��ن َض��يَّ��َع��ت ق��د غ��ادًة رِح��م��ِت م��ا
ُج��ُدْد ب��آي��اٍت ال��ف��ن تُ��ت��ِح��ف ُم��ظ��ِل��ٍم ل��ي��ٍل ج��وِف ف��ي َس��ِه��َرت
ال��ح��َس��ْد ن��اُر م��ج��ه��وَده��ا ض��يَّ��ع��ت آي��ات��ه��ا اس��تَ��ك��َل��َم��ت م��ا ف��إذا
ف��ارتَ��َع��ْد تَ��س��َع��ى ال��ن��اُر أتَ��ت��ه ق��د ال��ذُّرا َم��رف��وُع ��ن��ِع ال��صُّ ن��ف��ي��ُس ك��م
ف��َس��َج��ْد َق��ه��ًرا ال��ن��ي��ران ق��وُة ف��نِّ��ه أع��ال��ي م��ن أن��َزَل��ت��ه
تُ��ِرْد إن وتُ��ف��ن��ي تُ��ح��ي��ي ق��وًة ل��ه��ا ال��ن��اُس س��َج��د وق��دي��ًم��ا
ال��ُم��س��ت��ِب��د أزي��ِز ف��ي ك��رَّت ي��وم َس��ط��وتِ��ه��ا م��ن ال��ف��نِّ َف��خ��ُر ذاَب
تَ��ُع��د ل��م ت��ولَّ��ت إن ط��ي��ب��اٍت ُظ��ل��ُم��ه��م يُ��رِدي ك��ي��ف ع��ل��َم��ت��ُه��م
ف��َس��د أو م��ن��ه��م خ��اَن م��ن ص��َدم��ت ل��ي��ت��ه��ا ع��زي��ٍز ف��ي ص��ادَم��ت��ن��ا
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ال��ب��َل��د ف��خ��َر ص��اَدَم��ت ق��د أن��ه��ا ص��دم��ت��ه��ا م��ن َق��طَّ��ان ي��ا ف��اب��ِك
ال��ك��َم��د ن��اِر م��ن ال��م��رءِ ِب��ق��ل��ب م��ا ب��ه��ا يُ��ط��ف��أ ق��د ال��ع��ي��ن ودم��وُع
ال��َج��َل��د وَه��ن م��ن ال��َخ��دِّ َل��ْط��َم إن ب��ه ال��َم��رءُ يُ��ؤَخ��ذ م��ا واج��تَ��ِن��ب
ن��َف��د ص��ب��ٌر إن ال��ُج��ب��ن��اءِ م��وِق��َف ل��ه��م نَ��رَض��ى ال ال��ن��ي��ِل ورج��اُل

فأصدر املعارف، وزارة وعارضت األخالقية الحالة يف تحقيق عمل الشاعرة طلبت
الشاعرة فقالت للحقيقة، إظهاًرا التحقيق بعمل أمره األول فؤاد امللك له املغفور جاللة

القصيدة: هذه

ال��ب��اق��يَ��ا ال��َف��خ��اَر ب��ال��َح��زِم وَغ��َرس��َت ال��م��اض��يَ��ا أَع��دَت َك��م ال��ك��ن��ان��ِة م��ِل��َك
ُم��ن��ادِي��ا ال��ب��الُد ت��ه��َوى ب��م��ا ي��أت��ي ف��إن��ه ِم��ص��َر ربَّ ِب��ع��ي��ِدك ف��اه��ن��أ
ال��ن��ائ��يَ��ا ال��َف��خ��اَر م��ولِ��ُده ف��أع��اد َربَّ��ه��ا ال��ِك��ن��ان��ُة ف��ي��ه رأت ع��ي��ٌد
ال��راج��يَ��ا وتُ��رِض��ي ف��ي��ن��ا ال��ُم��نَ��ى تُ��ح��ي��ي ب��ه��ا ي��أت��ي آي��ٌة ع��اٍم ك��لِّ ف��ي
ال��غ��اش��يَ��ا ال��ظ��الَم ال��دن��ي��ا ع��ن َك��ش��َف��ت أَق��بَ��َل��ت إن ال��ت��ي ال��ش��م��ُس ف��ك��أن��ه
ال��رائ��يَ��ا وس��رَّ رونَ��َق��ه��ا ف��أع��اَد ِب��خ��ي��رِه ال��ري��اَض أت��ى ك��ال��رب��ي��ِع أو
راويَ��ا ِل��ل��َم��ح��اس��ِن ِب��ِف��ع��ل��َك وك��َف��ى َم��س��رًَّة ِل��ألن��ام ب��ع��ي��ِدَك ف��ك��َف��ى
ع��ال��يَ��ا َم��ج��ًدا ك��َس��ب��وه ب��م��ا وب��نَ��وا ب��ح��ك��م��ٍة ال��ب��الَد س��اُس��وا م��ن َخ��ي��َر ي��ا
ح��ام��يَ��ا ح��قٍّ ل��ك��ل وك��ن��َت ُخ��ِذَل��ت ف��ض��ي��ل��ًة نَ��َص��رَت ف��ق��د أن��َت ل��ل��ه
ال��ط��اغ��يَ��ا ال��ظَّ��ل��وَم ب��ال��ع��دِل وَرَددَت أَه��ِل��ه َ َم��ل��ج��أ ف��ُك��ن��َت ال��َع��ف��اُف ِض��ي��َم
ب��ال��يَ��ا ال��رذي��ل��ِة ي��ُد َط��َوت��ُه ف��ض��ًال ُص��دوُره ال��ك��ري��ِم ب��األم��ر ونَ��ش��رَت
ال��ش��اف��يَ��ا ال��ِع��الَج م��ن��َك ف��َوَه��ب��تَ��ه ِع��لَّ��ًة ي��ش��ك��و ال��ن��ي��ِل ش��ع��َب ورأي��َت
ه��اويَ��ا أم��س��ى ال��ظُّ��ل��م ف��ي َه��َوت ف��إذا ش��أنُ��ه يَ��ع��لُ��و ب��األخ��الِق وال��ش��ع��ُب
ال��ف��ان��يَ��ا ال��ك��م��اَل َم��ن��اق��بُ��ه أَح��يَ��ت ج ُم��تَ��وَّ ُش��ك��ُر ال��دي��ِن ُح��م��اِة ف��َع��َل��ى
زاه��يَ��ا ف��أَش��رَق َرون��َق��ه��ا وأَع��اَد ال��بَ��ال ب��ع��د ردَّه��ا ال��ف��ض��ائ��ِل ع��ي��س��ى
واق��يَ��ا ال��رذي��ل��ِة م��ن ل��ه��نَّ ف��غ��َدا ربَّ��ات��ه��ا ف��ي تُ��ه��اُن ال��ع��ل��وَم ورأى
َدراريَ��ا ال��ث��ن��اءِ ِم��ن َع��ل��ي��َك نَ��ث��َرت أَول��ي��تَ��ه��ا م��ا ال��ح��س��ن��اءُ تَ��ع��ل��ُم ل��و
ح��ال��يَ��ا ال��يَ��راع��ُة ��ق��ه تُ��ن��مِّ م��م��ا َش��ع��ِره��ا َم��ف��ِرق َل��ك��اَن أَن��ص��َف��ت��ك أو
غ��ال��يَ��ا ال��م��ح��اس��ِن م��وف��وَر رِّ ِب��ال��دُّ يُ��ش��ت��َرى ذات��َك ب��م��دِح يُ��زان ت��اٌج

37



موىس نبوية السيدة ديوان

ال��ب��اديَ��ا ال��ج��م��اَل َم��ف��اِخ��ره��ا ف��اَق��ت ِب��ُح��س��ِن��ه ال��ف��ت��اة ��ل��ِت ت��َج��مَّ ف��إذا
ال��س��اريَ��ا م��ص��ر بَ��دَر إال ك��ن��َت ه��ل َع��ث��راِت��ه م��ن ال��م��ظ��ل��وِم ُم��ن��ِق��ذَ ي��ا
ال��داج��يَ��ا أَض��أَت وق��د يَ��ت��خ��بَّ��ط��ون ف��ان��ث��نَ��وا نُ��ورَك ال��ُج��ه��الءُ أَن��َك��ر ك��م
ال��ج��اف��يَ��ا وتَ��س��ت��ِم��ي��ُل األَب��يَّ تُ��رِض��ي ال��ت��ي ال��ُغ��رُّ أخ��الُق��ك وِس��َع��ت��ُه��ُم
واف��يَ��ا وع��ف��ًوا وإح��س��انً��ا نُ��ب��ًال إي��ذائ��ِه��م ع��ن تَ��ع��فُّ ال��ك��ري��ُم أن��ت
ه��اديَ��ا ب��دًرا ال��ش��كِّ ِأله��ِل واس��َط��ع ِع��زِّه��ا َم��ن��بَ��ُع ف��أن��َت ِل��م��ص��َر ف��اس��َل��م
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الثالث الباب

الزمان الشكوىمن يف

األخالقية: املدارس حالة من شكوى

وتُ��ت��ِع��ُب ال��ع��ام��ِل��ي��ن َع��زَم وت��َف��لُّ ت��تَ��ق��لَّ��ُب وَك��م تَ��ع��ُدو َك��م ده��ُر ي��ا
ط��يِّ��ُب َش��ه��ٌم ي��رض��اه ال ت��ب��غ��ي��ه ف��ال��ذي ذُلِّ��ي ت��ب��غ��ي��ه م��ا ك��ان إن
األغ��ل��ُب ال��ع��ُدوُّ ع��ن��ه��ا ص��دَّن��ي م��ا ٍة ش��دَّ م��ن ش��اَه��دتَ��ه��ا ك��م��ا ح��ال��ي
��ُب ي��ت��ع��قَّ ب��م��ا ع��ل��ًم��ا زادن��ي ب��ل م��َض��ى ف��ي��م��ا ح��ادٌث ع��زم��ي ف��لَّ م��ا
يَ��ص��ُع��ُب م��ا ال��ُع��ال م��ن ب��ل��غ��ُت إال واألَذى ال��ت��ع��نُّ��ت ف��ي ده��ري ازداَد م��ا
يَ��ع��ذُُب ال م��ا األل��ق��اب ف��ي دام م��ا وُرت��ب��ٌة ي��زول ل��ق��ٌب ض��رَّن��ي م��ا
وأَرَه��ُب ال��زم��ان م��ن أخ��اَف ك��ي��م��ا وال��ح��ل��ى ��م ال��ت��ن��عُّ أه��ل م��ن ك��ن��ُت م��ا
س��يَ��ذَه��ُب أق��ول م��اٌل ن��اَل��ن��ي أو ط��يِّ��ٌب ط��ع��اٌم ي��وًم��ا ل��ي ل��ذَّ م��ا
وأُت��ِع��ب��وا ف��ي��ه أُت��ِع��ب��ُت َم��ل��ب��ٍس م��ن ك��ابَ��دوا ف��ي��م��ا ال��ف��ق��ِر ك��أه��ِل ح��اِل��ي
أن��ُدُب ف��م��اذا أُف��رِّق��ه م��اٌل م��ض��ى ف��إن اس��ت��ط��ع��ُت م��ا ��َف ال��ت��ق��شُّ أَه��َوى
تَ��ن��ض��ُب وأُخ��رى ب��ه ت��ف��ي��ض ع��ي��ٌن واس��ٌع َك��ث��ي��ٌر ال��دن��ي��ا ف��ي ال��رزق
ت��ت��ط��لَّ��ُب م��ا ي��أِت ��ا ول��مَّ ُج��ب��نً��ا ت��َق��ه��َق��َرت يُ��ق��اَل أن إال ال��خ��وف م��ا
ط��يِّ��ُب َغ��رٌس وذاك ال��ك��م��اِل ب��ع��َد ال��رَّدى َوق��ِع م��ن ع��ل��ي��ِه أخ��اُف َغ��رِس��ي
وأَغ��َض��ُب أَبَ��شُّ ف��َل��ه ن��َم��ا ح��ت��ى ت��ق��وي��ِم��ه ف��ي ال��ل��ي��َل س��ِه��رُت َغ��رٌس
أَط��لُ��ُب م��ا وِع��زُّه��ا ال��ب��الِد ف��خ��ُر وإنَّ��م��ا ال��ث��راءَ أب��غ��ي ال ج��اه��دُت
َم��أرُب أُح��اِول م��م��ا ف��ات��ن��ي إن ف��ق��دانُ��ه أو ال��م��ال ع��ن��دي س��يَّ��ان
تَ��ل��َع��ُب أو ب��ه��ا األي��دي تَ��ع��ب��ُث ال ف��ض��ي��ل��ٍة ك��لَّ ال��ن��ي��ِل ِل��ب��ن��ِت أَرج��و
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ف��يَ��غ��ِل��ُب ال��رج��اِل ن��َزق ويُ��ع��ي��نُ��ه م��آرب��ي ال��خ��ئ��ون ال��ده��ُر ويُ��ح��اِرُب
ف��تَ��ط��َرُب ال��ف��س��اُد يُ��ع��ِج��بُ��ه��ا وال��ن��اُس َص��دَُّك��م م��اذا ال��ل��ه دي��ِن ع��ل��م��اءَ
تَ��ت��ع��ذَّب ��ة وِع��فَّ ي��م��وت ف��ض��ٌل ُع��ي��ونِ��ك��م ت��ح��ت ال��ع��ل��م دي��ار أَض��َح��ت
تَ��خ��رُب َدوًرا ِل��ل��ع��ل��ِم وت��رك��تُ��ُم ت��م��ث��ي��ِل��ن��ا ف��ي اإلص��الَح ح��اول��تُ��ُم
واك��تُ��ب��وا ب��ال��ن��ص��ي��ح��ة ��دوه��ا وت��ع��هَّ وج��وَه��ُك��م ال��ع��ل��وم ُدوِر إل��ى ولُّ��وا
وغ��يَّ��ب��وا ال��ك��م��اَل ف��َع��ل��وا ب��م��ا أخ��َف��وا ف��إن��ه��م ال��ُم��ف��ِس��دون يُ��ف��ي��ق ف��ع��س��ى
يُ��ن��َس��ُب ل��ك وِع��زُّه��ا ال��ب��الِد َف��خ��ُر ُم��ل��ُك��ه ال��ُم��ف��دَّى ال��م��ل��ُك أي��ه��ا ي��ا
تَ��ط��ل��ُب ف��ي��م��ا ل��إلص��الِح ت��رج��وك ف��إن��ه��ا ال��ع��ل��وِم ُدوِر ع��ل��ى ف��اع��ِط��ف

أيًضا: املوضوع يف

وتُ��ت��ِع��ُب ال��ُه��م��وُم تُ��واف��ي��ِك وب��اتَ��ت ال��ُم��ح��بَّ��ُب ال��م��ن��اُم واس��تَ��ع��ص��ى ال��ل��ي��ُل أت��ى
َم��أرُب ال��س��ي��اس��ة ب��اب ف��ي ل��ك وال ف��تَ��س��ه��ري ال��ُم��ج��وِن أه��ل م��ن أن��ِت وم��ا
يَ��ذه��ُب ال��ث��ل��ث وه��ا ث��ل��ث��اه ال��ل��ي��ل م��ن م��ض��ى وق��د ع��ن��ِك ال��ن��وم أط��اَر ف��م��اذا
ُغ��لَّ��ُب ال��ده��ر ع��ل��ى أق��واٌم وح��وَل��ِك ن��اع��ٌم وال��ع��ي��ُش ال��ده��ِر َج��وَر أت��خ��َش��ي��ن
وأَرَه��ُب ال��ش��ام��ِت��ي��ن ك��الم وأخ��ش��ى ع��رف��تُ��ه إن��ي ال��ده��َر أخ��اف ق��د ن��ع��م
وتَ��دأُب تَ��ش��َق��ى ال��ع��م��ر ِب��ط��وِل ف��ت��اٌة ال��َع��ن��ا م��ن تَ��س��ت��ف��ي��ُد م��اذا ي��ق��ول��ون
يَ��ت��ع��ذَُّب ب��ال��ُع��ال ق��ل��ٌب ك��ان ف��ال ُم��ن��ِج��ًدا ال��َف��ض��ِل م��ن تَ��ل��َق��ى وال تَ��ِج��دُّ
ت��ت��غ��يَّ��ُب ِج��س��ِم��ه��ا ب��ق��اي��ا وك��اَدت ت��ض��اءَل��ت ح��ت��ى ال��ِج��دِّ ف��ي أَس��رَف��ت وق��د
وتَ��ع��ِت��ُب ال��زم��ان ه��ذا ع��ل��ى ت��ل��وُم ل��ه��ا ف��م��ا ال��ُم��س��رِف��ي��ن ج��زاءُ وه��ذا
وتَ��ل��ع��ُب ت��ل��ه��و ال��ن��اس ك��ب��اق��ي وك��ان��ت ُه��م��وُم��ه��ا ل��زاَل��ت ه��ان��ت أن��ه��ا ول��و
وأَص��َع��ُب ال��زؤام ال��م��وِت م��ن أش��دُّ وإن��ه ال��ش��ام��ِت��ي��ن ك��الم ف��ه��ذا
أَت��ق��لَّ��ُب وال ُج��ب��نً��ا أَن��ث��ِن��ي ف��ال ع��زي��زٌة ال��زم��اُن ج��اَر وإن وإن��ي
وت��ألَّ��ب��وا أع��وانَ��ه��م ج��َم��ع��وا وإن وأه��ِل��ه ال��زم��اِن ح��رِب ف��ي س��أَص��ِب��ُر
ويَ��غ��ِل��ُب ال��ُم��ِح��قُّ يَ��ع��لُ��و م��ا وَس��رَع��اَن أَُص��دَّه��م ح��ت��ى ب��ال��ح��قِّ أُح��اِرب��ه��م
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أخرى: شكوى
غ��ب��يٍّ��ا م��غ��روًرا ال��ق��وم ويُ��ِج��لُّ ال��ذك��يَّ��ا يُ��ردي ك��م ال��ده��ُر ه��ذا س��اءَ
غ��يَّ��ا ال��رُّش��َد ي��ظ��نُّ��وا إن ف��اع��ذُروه��م ال��ث��ريَّ��ا َف��خ��ُر م��ا ال��ُع��م��ي��اُن ي��رى ال

ال��ع��ل��يَّ��ا يَ��ه��وى ال ال��ط��ب��ع ودن��يء
ت��ع��دَّى ف��ض��ٍل ع��ل��ى أو ل��ف��ت��اٍة ت��ص��دَّى ق��ال��وا أن ال��ش��ه��م ي��رض��ى ل��ي��س
ُم��س��ت��ِع��دا ِخ��دٍر ذات ف��يُ��ع��ادي َم��ج��دا ال��ب��ط��ِش س��وءَ ال��ِغ��رُّ وي��ظ��ن

س��م��ه��ريَّ��ا ظ��ل��ًم��ا ال��ع��ذراءُ ت��رى أن
ال��َه��وان م��ا ي��دري ل��ي��س وف��ؤاٌد يُ��زان ال رداءٌ م��ن��ه��ا رابَ��ه
ال��ِع��ي��ان وح��يَّ��ره ش��ه��ًم��ا رأى ق��د ال��ب��ي��ان ال��ق��ول ل��دى أع��ي��اه ثُ��مَّ

ع��ت��يَّ��ا ج��ب��اًرا ال��ظ��ل��م ف��ي ف��غ��دا
��رابَ��ا ال��ضِّ ي��دري ال ال��ح��رَب ف��أراد وع��ابَ��ا ِخ��ذالنً��ا ال��ج��ب��ن ف��ي رأى ق��د
ح��ج��ابَ��ا أَرَخ��ت م��ن ي��غ��ت��ال ف��ان��ثَ��نَ��ى يُ��ص��ابَ��ا أن ُه��م��اًم��ا الق��ى إن خ��اف

ال��َع��ِص��يَّ��ا أره��ب��َت ال��ن��اُس ي��ق��وَل ك��ي
وزاد ل��ب��ٍس ف��ي ال��َف��خ��ِر ك��لَّ أن ب��ال��ُم��راد ف��اه��ن��أ ال��ي��وم ن��ج��ح��َت ق��د
ال��ِق��ي��اد س��ه��ِل ن��اع��ٍم ودالٍل ازدي��اد ف��ي ب��ح��س��ٍن ال��ط��رَف م��تِّ��ع

ال��س��ويَّ��ا وال��ف��ع��َل ال��م��ع��روَف وات��رِك
يُ��ظ��َه��روه ل��م م��ا أظ��ه��رَت ف��ل��ق��د ش��يَّ��دوه ق��د م��ا ه��دَّم��َت ت��ك��ن إن
يُ��ن��ِف��ق��وه ل��م م��ا أن��ف��ق��َت ول��ذا ي��ط��ل��ب��وه ��ا ول��مَّ ال��م��دَح ت��ط��ل��ُب

م��ل��يَّ��ا تُ��ط��رى ك��ي ل��ل��ص��ح��اف��يِّ��ي��ن
ال��س��ي��ئ��اِت يُ��خ��ف��ي ال��لِّ��ي��ن وت��ظ��ن ب��ال��ص��الِة ي��وًم��ا ال��س��وء تُ��داري ه��ل
ال��ص��ال��ح��اِت ادع��اءُ يُ��خ��ف��ي��ه ل��ي��س وآِت��ي م��اٍض م��ن ت��ج��ن��ي��ه م��ا إن

ال��َف��ريَّ��ا وال��َق��وَل ال��بُ��ه��ت��اَن ف��ات��رك
ان��ت��ص��ارا ال��ظ��ل��م ألخ��ي ت��رض��ى ك��ي��ف ع��ارا ج��ئ��َت ع��ن��ه ذاد ق��د ل��م��ن ق��ل
َف��َخ��ارا ه��ذا م��ا ال��ق��ل��ب زك��يَّ ي��ا اض��ط��رارا وتُ��خ��ف��ي��ه ال��ح��قَّ تَ��ع��ل��م

ع��ب��ق��ريَّ��ا ُه��م��اًم��ا ع��ه��دن��اَك ق��د
ص��ائ��ب��اِت ب��س��ه��اٍم تُ��رم��ى ي��وم ال��ق��ض��اِة ن��ظ��ر م��ن ع��ل��ي��ك أخ��اُف ق��د
ال��ق��اط��ع��اِت أم��ض��ى ال��ص��دق وك��الُم وآِت��ي م��اض ف��ي ال��ق��ول وي��ط��ول

ال��ذك��يَّ��ا وال��ش��ه��م ال��ِم��ق��واَل يُ��خ��ِرس
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التعليم: من شكوى

ك��واَس��را ض��اري��اٍت وح��وٍش ب��أي��دي ج��واه��َرا ي��وًم��ا األق��داُر أل��ق��ِت إذا
وأف��خ��َرا أغ��ل��ى األرِض ح��ش��ي��ُش وص��ار َف��خ��اَره ال��ن��ف��ي��ُس رُّ ال��دُّ ف��َق��َد ف��َق��ْد
خ��اس��َرا الرت��دَّ ال��ف��ي��ح��اءِ ِب��خ��ط��ب��ت��ِه أت��ى ق��د س��ح��ب��اَن األع��ج��اُم ��ط وسَّ ول��و
وف��اج��َرا ِغ��رٍّا ال��ن��اس ك��لُّ ص��ار وق��د ف��اض��ٌل ال��ن��اِس ف��ي ال��ن��ب��َه ي��ن��اُل ف��ك��ي��ف
آِخ��َرا ط��ال م��ا ال��ع��م��ِر ل��ه��ذا ب��أن واع��ل��ِم��ي ن��ف��ُس ي��ا ال��ح��زَم تَ��ت��خ��طِّ��ي ف��ال
��َرى ال��سُّ يُ��ح��َم��د ف��ق��د ل��ألخ��رى ط��ري��ُق��ِك ه��ي ال��ت��ي ال��ف��ن��اء داُر ُك��دَِّرت وإن
ال��ُم��س��اِف��َرا تُ��غ��ري ال��رَّح��ِل َوض��ِع ح��الوُة غ��َدت م��ا ل��واله ال��س��ي��ِر م��ذاِق وُم��رُّ
س��اِه��َرا ف��ل��يُ��م��ِس األي��اَم َرق��َد وم��ن َح��ش��ُره ل��ي��لُ��ِك ث��م ي��وٌم ف��ُع��م��ُرِك
ك��واِش��َرا ُس��وًدا ال��ده��ر ِن��ي��اَب أََرت��ِك ال��ت��ي ط��ل��ب��تُ��ِك ال��ِع��ل��م نَ��ي��ل وغ��اي��ُة
ظ��اه��َرا ال��نُّ��ج��ُح وال م��رت��اًح��ا ف��ؤاُدِك ف��ال تَ��ت��م��ي��َم��ه��ا األي��اُم أَبَ��ِت وق��د
وف��اَخ��َرا ال��زم��اَن ب��اَه��ى أدٍب أخ��و ب��ه ال��ذي غ��ي��ر ال��ِع��ل��م ِب��دوِر رأي��ِت
ت��ظ��اُه��َرا إال ال��ِع��ل��م راج��ي ب��ح��اج��ِة يَ��ف��ي ال ال��درِس ف��ي ي��أت��ي��ِك م��ا وأك��ث��ُر
ظ��اِف��َرا وي��رت��دَّ أس��م��اًك��ا ِل��يُ��خ��رج ِش��ب��اَك��ه بَ��ح��ٍر وْس��ط ك��راٍم ف��ك��ن��ِت
وبَ��ع��ثَ��َرا ال��ت��راِب ف��ي ف��رم��اه ح��ًص��ى ص��ي��ِده أَغ��ل��َب ال��ج��ه��ِد ب��ع��د وأَخ��رَج
ن��اِدَرا ك��ان وإن ب��ال��م��رُج��و ِش��راُك��ِك تَ��ص��اُدًف��ا ت��ع��ل��ْق داوم��ِت إن َل��ع��ل��ِك
ال��ُم��ت��ع��ذَِّرا ال��ُم��ن��ى ِن��ل��ِت ُق��ِض��يَ��ت م��ت��ى ل��ح��اج��ٍة تُ��ب��غ��ِض��ي��َن ف��ي��م��ن ب��ق��اؤِك
وتَ��ب��ُش��َرا تَ��س��ت��ِق��رَّ ك��ي ل��ب��ن��ات��ه��ا ان��َق��َض��ت إذا ب��ال��رح��ي��ِل ن��ف��س��ي أُع��لِّ��ل
��َرا ال��ُم��ش��هَّ ال��ُم��ق��اَم ن��ف��س��ي ك��ِرَه��ت ل��ذا س��اءن��ي ال��ده��ر ب��ن��ي م��ن ظ��ل��وٍم وربَّ
ق��اِدَرا ش��م��ُت إن ال��ذُّلِّ ج��ن��اِح وَخ��ف��َض ال��ِغ��ن��ى ذي م��ح��اب��اَة ده��ِري وع��لَّ��َم��ن��ي
ق��اِص��َرا ال��ت��م��لُّ��ق ف��ي ب��اع��ي وع��ايَ��َن ف��ن��ه أه��ل م��ن ل��س��ُت رآن��ي ��ا ول��مَّ
غ��اِدَرا ال��ُح��ك��ِم ج��ائ��َر َح��ب��ل��ي وأَس��ل��َم يُ��ِذلَّ��ن��ي ح��ت��ى ال��ح��رَب ع��ل��يَّ أَث��اَر
يَ��َرى ال��ذي ال��خ��ئ��وُن ال��ده��ُر ف��ع��ل ول��و ع��رب��ي��ٌة ِع��زٌة ذُلِّ��ي ويَ��م��ن��ُع
ع��اِم��َرا ال��ِع��زِّ ذُرا ف��ي ب��ي��تً��ا ونَ��ه��ِدم ُرءوَس��ن��ا ل��ل��غ��ري��ب ذُالٍّ أَن��خ��ِف��ض
تَ��ك��بُّ��َرا نَ��ع��لُ��و األه��ل��ون س��نَ��ح وإن ال��ِع��َدى ل��ذي ع��زٍّا ال��ن��ف��س ِب��ذُل نَ��روم
ون��اِص��َرا ول��يٍّ��ا ِب��ال��ُح��س��ن��ى يُ��ك��ذِّب ال��ذي ت��ج��ع��ل��وا ال ال��ق��رآِن أُم��َة ف��ي��ا
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املنصورة: معلمات مدرسة إلغاء بعد
األَم��ِل خ��اِط��ر وُردِّي ال��ُم��ح��اَل وان��ِف��ي وال��ج��َزل ��ف��و ال��صَّ ف��ي تَ��ط��َم��ع��ي ال ن��ف��ُس ي��ا
َع��م��ِل وف��ي ك��دٍّ ف��ي ُع��م��رِك ض��اع م��ا ُم��وَل��ع��ًة ال��ظ��نِّ ِب��ُح��س��ِن ت��ك��ون��ي ل��م ل��و
ع��َط��ِل وم��ن ن��ص��ٍب م��ن نَ��ص��ي��بُ��ِك وه��ا م��ج��ت��ه��ٍد ك��ل ن��ص��ي��بً��ا ي��ن��اُل ق��ال��وا
ِب��ال��ك��َس��ِل اآلم��اُل ��ِت ت��مَّ ورب��م��ا يُ��س��ِع��ده ال��ن��اس ف��ي ام��رٍئ اج��ت��ه��اُد ل��ي��س
األج��ِل ُم��دَّة تُ��ق��َض��ى وِب��ال��ت��ع��لُّ��ل ثَ��م��ٍر ب��ال ال��دن��ي��ا ف��ي أزرُع ح��تَّ��اَم
ع��َج��ِل ع��ل��ى ُع��م��ري م��ن ال��ب��ع��ُض م��ض��ى وق��د َوط��ًرا ل��ي األع��م��اِل م��ن ق��ض��ي��ِت ه��الَّ
ل��ألوِل ال��ه��م أن أع��ل��ُم وَل��س��ُت أَوََّل��ه ِن��ل��ِت ح��ت��ى ال��س��ب��ِق ف��ي َس��ع��ي��ِت
األم��ِل خ��ي��ب��ُة ف��ي��ه ال��ده��ُر وه��ك��ذا ن��دًم��ا ل��ي ال��َك��دِّ ب��ع��د ال��ده��ُر ف��أع��ق��َب
ال��َج��ل��ِل ال��ح��ادِث ع��ن��د ال��ن��ص��ي��ح��ُة ف��ي��ه وَل��ه أُس��وٌة ل��ب��ي��ٍب ل��ك��لِّ ح��ال��ي
ِل��ل��ُم��ق��ِل ك��ال��نُّ��وِر ل��ه��ا ك��ن��ِت ِل��ل��ِع��ل��ِم ُدِع��يَ��ت إذا ف��ت��ي��اٍت ب��ي��ن ك��ن��ِت ق��د
َع��م��ِل��ي ف��م��ا آم��ال��ي ال��ده��ُر وخ��يَّ��ب تَ��َع��ٍب ِب��ال أَم��اِن��ي��ه��ا ِب��نَ��ي��ِل ف��اَزت
َك��ال��ك��س��ِل ال��َع��ل��ي��اءِ ف��ي ال��ِج��دُّ َل��دي��ِه��ُم ل��ه��م ذَك��اءَ ال ب��ق��وٍم بُ��ل��ي��ُت وق��د
ال��س��ف��ِل ال��َم��ع��ش��ِر ع��ن��د ك��ال��نَّ��ق��ِص وال��َف��ض��ُل َرَم��ٍد أخ��ي ع��ي��نَ��ي ف��ي ك��ال��ل��ي��ِل وال��ص��ب��ُح
األم��ِل ب��ارِق ف��ي ل��ذَّتُ��ه وال��َع��ي��ُش أََس��ًف��ا ف��وا آم��ال��ي ِل��ذل��َك م��اتَ��ت
ُم��خ��ت��ب��ِل األخ��الق س��اف��ِل ِب��أح��م��ٍق ِك��ن��ان��ِت��ه��ا م��ن ال��ل��ي��ال��ي َرَم��ت��ن��ي وق��د
يَ��ص��ِل ل��م اإلن��ص��اِف خ��ط��َة رأى ول��و ل��م��أرب��ه س��ع��يً��ا يُ��رِه��ُق��ن��ي ص��ال ك��م
ِب��ال��َوج��ِل يُ��رَم ل��م ق��ات��ًال َل��ه ف��ي��ا ب��ه واس��ت��ه��اَن رج��ائ��ي َق��ل��َب أص��اب
ال��َخ��ط��ِل ف��ي األق��واُم ت��ن��ص��ره وذاك ِب��ف��ع��ل��ِت��ه م��أخ��وذٌ ال��ق��وِم وُم��ج��رُم
ِب��ال��َف��ش��ِل ال��ه��ي��ج��اءِ س��اح��ِة م��ن َالرت��دَّ ن��اض��َل��ن��ي وال��ب��ره��اِن ب��ال��ف��ض��ي��ل��ِة ل��و
َع��م��ِل وال َف��ض��ٍل ب��ال ي��ش��اء ل��م��ن واِه��بُ��ه��ا وال��ده��ُر ِب��ُس��ل��ط��ِت��ه ل��ك��ن
تَ��رت��ح��ِل ت��أِت إن ع��اري��ٌة ف��ال��م��اُل ُم��ق��ت��ص��ًرا ال��م��اَل ِب��س��ل��ب��ي تَ��ح��س��ب��وه ال
ل��ي أف��ض��ُل ال��م��وَت ف��إن أنَ��ْل��ه ل��م إن َش��رٍف ع��ل��ى َم��وت��وٍر ث��أُر ِع��ن��َده ل��ي
ُم��ن��ت��ح��ِل ت��ك��ذي��ب ف��ي ��دِق ِب��ال��صِّ يَ��ُف��وه ث��ق��ٍة أخ��و ف��ي��ِك م��ا ِم��ص��ُر ي��ا ح��تَّ��اَم
ِب��ال��ِح��ي��ِل يَ��غ��ت��رُّ وال ال��ظَّ��ل��وِم ُظ��ل��ُم يُ��رِه��ب��ه��ا ل��ي��س ��ا ك��فٍّ ِل��ل��ح��قِّ ي��ُم��د
ال��ذل��ِل ع��ل��ى ي��ع��ُك��ف وإن ال��ق��ويِّ إل��ى ان��ح��ي��اُزه��ُم أه��اِل��ي��ك ِب��ج��ه��ِل ك��َف��ى
وُم��ن��ت��ق��ِل م��ن��ه��ا ُم��ن��ق��ل��ٍب ش��رَّ ي��ا ح��ائ��ل��ٍة ال��م��اء ك��ص��ف��ات أَخ��الُق��ه��م
ن��ح��ِل ع��ل��ى وأش��ك��اٍل اإلن��اءِ م��ن يَ��س��رق��ه��ا ب��األل��وان يُ��غ��ري��ك وال��م��اء
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كانت: كما وإعادتها املدرسة بإلغاء الخاص املجلس قرار إلغاء بعد

األََس��د ال��رأِي إل��ى أَرِش��دن��ا َربِّ ال��ُم��س��ت��ِب��د وخ��اب ال��ده��ُر ص��َف��ا ق��د
وال��نَّ��َك��د ب��ال��رَّزاي��ا ف��رَم��وك ال��ُع��ال إدراُك ِم��ص��ُر ي��ا س��اءَه��م
ويَ��ُرد ع��ن��ا ال��خ��ي��َر ي��ذوَد أن ط��ال��بً��ا ف��ي��ن��ا ال��م��غ��رور وس��َع��ى
وي��ُه��د ف��ي��ن��ا ال��ع��ل��ي��اءَ يَ��ه��ِدم ال��ذي ك��ان ال ال��ت��ع��ل��ي��ِم ه��اِدَم
ال��بَ��ل��ْد ه��ذا ف��ي ال��خ��ي��َر وبَ��ذرَت ُص��ن��تَ��ُه ه��الَّ ال��ن��ي��ِل غ��رُس أن��َت
وال��َح��َس��د ع��ن��ه ال��ِح��ق��ُد ول��ه��اك ال��ُع��ال ف��ع��ل ع��ن اإلع��ن��اُت ص��دَّك
ال��ع��َدد م��وف��ورو ال��ُغ��رُّ ف��بَ��ن��وُه واح��ٌد َف��رٌد ال��نِّ��ي��َل يَ��ُع��قَّ إن
ف��َق��َع��د ع��ن��ه��ا ال��ت��خ��ري��ُب ع��َج��ز ل��ل��ُع��ال ُدوًرا م��ص��ر ف��ي ب��نَ��وا ك��م
وَق��َص��د ث��ن��اءٍ م��ن خ��لَّ��ف��وه ال��ذي يُ��خ��ف��ي أن ��اُك األفَّ ح��اول
األََس��د إذالَل ال��ذئ��ُب يُ��ط��ي��ق ه��ل وان��ث��نَ��ى خ��ب��اٌل ه ف��تَ��والَّ
وَش��د َك��رَّ إذ ال��َف��يُّ��وم ذُرا ف��ي ص��اَدَف��ه��ا خ��ي��ب��ٌة ك��َف��اه م��ا
َوَق��د راَم ل��م��ا أخ��رى خ��ي��ب��ٌة تَ��تْ��ب��َع��ه��ا ك��ي ال��ث��أَر ف��أراَد
َس��نَ��د ال��دن��ي��ا ف��ي ال��َف��ض��ِل أله��ِل ُه��م واألُل��ى ال��م��ع��ال��ي أُمَّ ي��ا ِم��ص��ُر
ال��َوَل��د ك��ان ال األوط��اَن أَخ��ج��َل ال��ذي ه��ذا ِم��ن��ه��ُم بَ��ن��وِك َه��ل
َس��َج��د أو ص��لَّ��ى ال��ش��ي��ط��اُن ي��دخ��ُل ج��ن��ٍة ف��ي وه��ل ِف��رَدوٌس أن��ِت
ال��َج��َس��د َم��ل��س��اءُ ال��رق��ط��اءُ إن��م��ا ِل��ي��نُ��ه ِم��ن��ه ال��ن��اَس يَ��ُغ��ر ال
وَج��َح��د ظ��ل��ًم��ا ال��نِّ��ي��َل أس��اء ب��ل َح��دَّه تَ��ع��دَّى إذ يَ��ُس��ؤنِ��ي ل��م
ُف��ِق��د أو ولَّ��ى ال��ق��ص��ُد ف��أق��ول ُم��نً��ى أو ث��راءً أَب��ِغ��ي ال أن��ا
ال��َع��َم��د م��رف��وَع ِل��ل��ب��ن��ِت م��ع��ه��ًدا تَ��رى أن ن��ف��ِس��ي غ��اي��ُة إن��م��ا
وَرد أخ��ٍذ ف��ي ض��اع ع��اٍم ب��ع��د س��ال��ًم��ا أَراُه أن وك��َف��ان��ي
أََح��د ال��دن��ي��ا َع��ن��ا م��ن ي��خ��ل��و ل��ي��س الَق��ي��تُ��ه تَ��ع��ٌب يَ��ع��ب��ن��ي ل��م
َف��َس��د أم َده��ِري ط��اَب أُب��ال��ي ال تُ��ن��ِك��رن��ي ال واألي��اُم أن��ا
ف��َخ��َم��د ُظ��ل��ًم��ا ال��س��وءَ يَ��ب��غ��ي ك��ان ال��ذي أَج��َه��دَت ال��ت��ع��ل��ي��م َم��ع��ه��َد
وال��َج��َس��د م��ن��ي ال��روُح وف��َداك زاه��ًرا ف��اب��َق ال��ي��وَم َس��ِل��م��َت ق��د
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املوضوع: نفس يف

واس��ل��ِم��ي ال��نِّ��ي��ِل ِط��ف��ل��َة ِب��خ��ي��ٍر وُدوِم��ي ف��ان��َع��ِم��ي ن��ف��ُس ي��ا تَ��خ��َش��ي��ن م��ا زال ل��ق��د
واغ��نَ��م��ي ِم��ص��َر ف��ي ال��َف��خ��ِر ذي��وَل وُج��رِّي َس��ن��اؤه ي��زوَل ل��ن ِب��ِع��ل��ٍم وتِ��ي��ِه��ي
وت��َق��دَّم��ي ال��ُع��ال ف��ي ف��اس��َع��ي ب��الؤك م��ض��ى ل��ق��د ال��ب��ن��اِت ت��ع��ل��ي��ِم داَر وي��ا
تَ��ت��ه��دَّم��ي ل��ن ال��ل��ه ب��ح��م��ِد ف��أن��ِت َم��ِت��ي��نُ��ه ال��ِع��م��اد م��رف��وُع ِب��ن��اؤك
ال��ُم��ت��ألِّ��م ال��ح��اِس��د رغ��م وتَ��ب��َق��ي��َن ال��ُع��ال إل��ى اإلل��ه ش��اء م��ا س��تَ��رَق��ي��َن
ال��ت��ع��لُّ��ِم ب��غ��ي��ر ق��وٌم يَ��رت��ق��ي وه��ل وِغ��ب��ط��ٌة ل��ل��ب��الِد َس��ع��ٌد ب��ق��اؤك
وأَع��ظ��ِم م��ك��اٍن أس��م��ى ف��ي تَ��ح��لِّ��ي��ن رف��ي��ع��ًة أراِك أن م��رادي وُج��لُّ
أرت��م��ي ال��م��ال ع��ل��ى ال أس��ع��ى ال��م��ج��ِد إل��ى ف��إن��ن��ي ن��أي��ُت إن أُب��ال��ي ول��س��ُت
وَم��غ��ن��ِم��ي رب��ح��ي ك��لُّ ب��الدي وخ��ي��ُر وُرت��ب��ٌة ي��ض��ي��ع م��اٌل ض��رن��ي وم��ا
وال��ت��ق��دُِّم ال��ُع��ال أب��واَب ف��أف��ت��ح أَش��ي��ُده��ا ِألخ��رى داٍر ع��ن س��أرح��ُل
ِب��َض��ي��َغ��ِم تَ��س��تَ��ِب��د ف��ت��اٍة ِب��ع��زِم ش��اه��ًدا ال��ِع��ل��َم ال��م��ن��ص��ورِة ف��ي وأَت��ُرك
وَم��أث��ِم يُ��م��َح��ى ل��ي��س ب��ع��اٍر ف��ب��اءَ َف��خ��اُره��ا يُ��واَرى أن اع��ت��داءً أراَد
وب��ال��دِم ب��ال��ن��ف��وِس تُ��ف��دَّى ب��الًدا وال��ه��َوى ِل��ل��غ��واي��ِة ان��ص��ي��اًع��ا ��ي يُ��ض��حِّ
ف��ِم وال ب��أي��ٍد تَ��ج��ِن ل��م ف��تُ��ظ��َل��م ِل��غ��اي��ٍة ت��ض��ي��ع أق��واٍم م��ص��ال��ُح
ب��أَظ��ل��ِم ال��ظَّ��ل��وُم م��ن��ا يُ��ب��ت��َل��ى وأن ال��ُع��ال تُ��ن��ص��َر أن ال��ل��ه أم��ُر ش��اء ل��ذا

ال وهي محمد بك موىس املرحوم شقيقها الشاعرة فيها تخاطب الدهر، من شكوى
االبتدائية: الرابعة السنة يف تزال

ال��ج��م��ي��َال؟ ال��ص��ب��َر ب��ال��ثَّ��ن��ا ف��أذُك��ر ال��س��ب��ي��َال أِج��ُد ه��ل ال��م��ق��ص��وِد إل��ى
ال��ج��ل��ي��َال ال��َخ��ط��َب أه��ِل��ه م��ك��ائ��ُد أََرت��ن��ي وك��م ال��زم��اُن يُ��ع��اِدي��ن��ي
ال��ُخ��م��وَال ��ل��ُت ف��ضَّ ال��ل��ِه وأي��ُم ح��ت��ى ب��ال��م��ك��ر ��ت��ي ه��مَّ ويَ��ث��ِن��ي
َق��ت��ي��َال ال��بَ��ي��دا ع��ل��ى أب��ي ب��س��ي��ِف ط��ري��ًح��ا غ��َدا ال��زم��ان أب��ا وأن
��ل��ي��َال ال��سَّ أَش��َق��ى م��ا أب��ي��ِه ب��ث��أِر ِم��نِّ��ي يَ��ق��ت��صُّ س��ل��ي��لُ��ه ف��َق��ام
ُم��س��ت��ح��ي��َال َق��ص��ًدا ب��ذاك ف��أَمَّ ال��َم��ع��ال��ي ح��اج��ب��َة ال��ُح��ج��َب وظ��نَّ
ط��وي��َال ب��اًع��ا ال��ِغ��ط��ا ع��اَق وال ع��نِّ��ي ال��م��ج��َد ال��ِح��ج��اُب َح��َج��ب وم��ا
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أَُح��وَال أن ع��ن��ه��ا يَ��س��وُغ ف��ك��ي��ف ال��م��ع��ال��ي ث��دَي ص��غ��ي��رًة َرض��ع��ُت
ال��ُك��ه��وَال ف��اق م��ا ال��ده��َر َخ��ب��رُت ��ا ل��مَّ ع��رف��ُت ال��ش��ب��اِب س��نِّ وف��ي
ال��َق��ب��وَال ِم��ن��َك أَول��ي��تَ��ن��ي إذا أُب��ال��ي ف��ل��ن ع��نِّ��ي يَ��زَورَّ ف��إن
ُف��ل��وَال ت��ل��ق��ى ال ال��ل��ه َك��َس��ي��ِف ال��ل��ي��اِل��ي ل��دى أن��َت األخ ف��ِن��ع��َم
وُط��وَال ِع��ل��ًم��ا ِف��ع��َل��ه تُ��ض��اِه��ي ِك��دَت ال��ع��رش رب ك��ل��ي��ِم َس��م��يُّ
ال��دل��ي��َال ب��ه ك��ن��َت ال��ِع��ل��ِم وب��ح��ُر بَ��ح��ٍر ِب��خ��وِض ال��دل��ي��َل ك��ان ف��ق��د
ال��ج��م��ي��َال أَوَل��ت��ن��ا ي��َدي��ك وب��ي��ُض ف��ي��ِه��م ال��ب��ي��ض��اءَ ال��ي��َد أب��دى وق��د
ال��دخ��ي��َال تُ��ب��دي ف��إن��ه��ا َع��ص��اَك ال��ل��ي��ال��ي إل��ى أردَت إن ف��أَل��ِق
وق��ي��َال ق��اًال ح��دُّه��ا ويَ��ق��َط��ع ظ��ل��ًم��ا َص��ن��َع��ت��ه ك��لَّ��م��ا وتَ��ل��َق��ف
ُخ��م��وَال وال أردُت َك��س��ًال ف��م��ا ُخ��م��وٍل ع��ل��ى ال��ف��ت��اَة ت��لُ��ِم وال
تَ��ُط��وَال أن ي��وًم��ا ع��ل��يَّ ِس��واَي وه��ًم��ا وت��ظ��نَّ ِخ��ي��ف��ًة أَتُ��وِج��ُس
ال��ُع��ق��وَال ف��ي��ه َده��ُرن��ا يُ��ح��يِّ��ر ال��ل��ي��ال��ي م��ن رأي��ُت م��ا وِس��ح��ًرا
ح��ُج��وَال َل��ِب��َس��ت م��ن تَ��زَورُّ ب��ه يَ��وٌم ال��ش��كِّ ل��ق��ط��ِع وَم��وِع��ُدن��ا
تَ��ُص��وَال أن ذل��ك ع��ن��د وي��م��ك��ن ِج��د ل��ذاِت ال��م��ج��اُل وي��ت��س��ع
ال��َج��م��ي��َال ال��ح��س��َن ي��ف��ع��ل ُه��م��اًم��ا ِل��َق��ول��ي تَ��ص��دي��ًق��ا ش��ئ��َت إن وَس��ل
أق��وَال أن ي��وًم��ا أَح��ج��م��ُت وه��ل م��الًال م��ن��ي رأى ه��ل ِل��ت��ع��رَف
ك��ل��ي��َال ع��زم��ي ِب��ج��م��ِع��ه��ا وك��ان ع��ل��ي��ن��ا َدراِري��ه أَل��َق��ى وه��ل
وِق��ي��َال؟ ف��ع��ًال ف��وَق��ه��م أران��ي أن��اًس��ا ف��وق��ي أرى ف��ح��تَّ��اَم
ال��ج��م��ي��َال ال��ع��رِب َم��ن��ِط��َق أُغ��اِدر أنِّ��ي ال��نُّ��ب��ل ذا ي��ا يُ��رض��ي��َك وه��ل
وال��َم��س��وَال ال��ُم��س��وَل ِل��يُ��ع��ط��ون��ي ل��س��ان��ي ك��الِم��ه��ُم ف��ي وأُع��ِوُج
ال��ط��وي��َال ال��زم��ن َع��وَّدتَ��ن��ي ك��م��ا اع��ت��داًال إال َم��ن��ط��ِق��ي وي��أب��ى
أَط��وَال أن ال��ن��ه��اي��ة ف��ي ل��ع��ل��ي ج��ه��دي ك��ل س��أب��ذل ول��ك��ن��ي
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الديوان: صاحبة شقيق محمد بك موىس املرحوم مرثية

األَع��َل��ى؟ وال��م��ث��ُل ال��ِم��ق��داُم ه��و ُه��م��اٌم ولَّ��ى وق��د م��ن��َك أرج��و م��اذا ده��ُر أي��ا
اس��تُ��الَّ إذا ال��ُح��س��اِم ال��س��ي��ف م��ن وأم��ض��ى نَ��زاه��ًة ال��ُق��ض��اِة أق��وى م��ن ك��ان أخ��ي
ال��َم��ي��َال يَ��رَه��ب أو ال��َج��وَر م��ن��ه يَ��خ��َش ف��ل��م َع��ِه��دتُ��ه ِل��ل��ض��ع��ي��ِف ع��دٍل وق��س��ط��اس
ِط��ف��َال نَ��ش��أِت��ه ي��وم م��ن ب��ه��ا َش��غ��وٌف ال��ُع��ال نَ��ي��ِل��ه ف��ي اإلث��راء ي��رى أب��يٌّ
َه��ْزَال وال َع��ي��بً��ا ال��ع��ي��ن م��ن��ه تَ��َر ول��م ت��واُض��ًع��ا ال��ظُّ��ه��وَر يَ��رَض ف��ل��م ودي��ٌع
وال��َع��دَال ال��ِع��ل��َم أك��ف��اِن��ه ف��ي وأَخ��َف��ي��َت وال��ُع��ال وال��ح��زَم ال��ع��زَم م��ن��ه ف��واري��َت
بُ��خ��َال ِب��ف��ق��داِن��ه تَ��رض��ى ال ألَص��ب��ح��َت َع��رف��تَ��ه ل��و زاه��ًرا ش��ب��ابً��ا أََض��ع��َت
إالَّ وال ِذم��اًم��ا تَ��رَع��ى ال ِب��س��ي��َف��ي��ك ض��اربً��ا ده��ُر ي��ا أق��س��اَك م��ا ف��ِل��ل��ه
َح��م��َال ل��ه أُط��ي��ُق ال م��ا ��لُ��ن��ي تُ��ح��مِّ ظ��ال��ًم��ا ده��ُر ي��ا أَق��س��اَك م��ا ول��ل��ِه
َع��ذَال وال م��الًم��ا ت��خ��ش��ى ال ِب��ن��اَري��ن ض��ع��ي��ف��ًة ت��رم��ي أق��س��اَك م��ا ول��ل��ِه
ال��ذُّالَّ ِع��زَّت��ه��ا ب��ع��د ن��ف��س��ي وع��وَّدَت األَس��ى ج��رَّع��تَ��ن��ي أق��س��اَك م��ا ول��ل��ِه
ال��َح��وَال ب��ه ف��َق��دُت أَنِّ��ي ف��اتَ��ه��م وق��د ل��ه��ا ف��م��ا ك��ال��رج��اِل ك��ان��ت ي��ق��ول��ون
ثَ��ك��َل��ى ب��ه ِص��رُت ال��ده��ُر ط��واه ��ا ف��ل��مَّ ِب��ع��زم��ٍة ي��ص��وُل ل��ي��ثً��ا ب��ه وُك��ن��ُت
وال��نُّ��ب��َال ال��ُم��روءَة يُ��ول��ي��ن��ي ك��ان ف��ق��د َف��ق��ِده ب��ع��د ح��ال��ت��ي م��ن تَ��ع��ج��ب��وا ف��ال
ُف��ض��َل��ى ب��ه��ا ف��ك��ن��ُت األُول��ى إلخ��الِص��ه ف��أَع��اَرن��ي ُع��ال ُروَح��ا ل��ه وك��ان��ت
األَص��َال ف��ارَق ال��ذي ك��ال��َف��رِع وأَص��بَ��ح��ُت َم��واه��ب��ي َدف��ن��ُت دف��نَّ��اه ��ا ف��ل��مَّ
َف��ض��َال وال ح��ي��اًة م��ن��ه��ا ت��ب��ت��ُغ��وا ف��ال ُج��ث��ًة وخ��لَّ��ف ِب��روَح��ي��ه وراح
َع��ق��َال وال ع��ل��ي��ه ص��ب��ًرا ل��ي يُ��ب��ِق ف��ل��م ع��زائ��م��ي م��ن��ي ال��م��وُت ه��ذا ه��دَّ ل��ق��د



موىس نبوية السيدة ديوان

َق��وَال وال ج��م��ي��ًال ِف��ع��ًال أَس��ت��ِط��ع ف��ل��م ��ت��ي وه��مَّ ال��ِع��ظ��اِم ب��آم��ال��ي وط��اح
ل��ي��َال ُف��رق��ِت��ه أج��ل م��ن وأَس��ه��َده��ا تَ��َر ف��ل��ْم ال��ص��ب��اح ف��ي ع��ي��ن��ي وأَغ��َم��َض
ال��َه��وَال َم��دف��ِن��ه ح��ول م��ن ب��ه َش��ِه��دُت وف��اِت��ه ي��وُم ال��َح��ش��ِر ك��ي��وِم وك��ان
وال��َوي��َال ال��ه��مَّ أح��ش��ائ��َي ف��ي وتَ��ب��ع��ُث ال��ثَّ��رى ف��ي تَ��ذه��ُب اآلم��اَل ب��ه َش��ِه��دُت
أَْوَل��ى ب��ه َوْه��و ال��ك��وُن م��ن��ه ويُ��ح��رم وال��ِح��ج��ا ال��ع��ل��ُم ب��ك ي��ب��ق��ى ه��ل ق��ب��ُر ف��ي��ا
يَ��ب��َل��ى؟ ق��د ه��و أم ال��ث��غ��َر ذاك وتَ��ح��َف��ظ وط��ي��ِب��ه ب��ال��ح��دي��ِث م��ن��ه وتَ��ظ��َف��ر
أه��َال ب��ِق��يَ��ت ل��و ال��م��ج��د ِل��نَ��ش��ِر وك��ان��ت ت��ن��ط��وي ال��ُغ��رِّ آداِب��ه ع��ل��ى س��الٌم
أَح��َل��ى ب��ل ال��ُم��ك��رَُّر ��ه��ُد ال��شَّ ه��و وُخ��ل��ٍق وال��ُع��ال ال��ش��ه��ام��ة ت��ل��ك ع��ل��ى س��الٌم
ِف��ع��َال وال م��ق��اًال أُح��ِس��ن ف��ل��م َض��ل��ل��ُت ِل��بُ��ع��ِده ِع��ل��ٍم ِن��ب��راِس ع��ل��ى س��الٌم
َس��ه��َال ب��ه��ا ال��ُم��ش��ِك��الِت َص��ع��َب تُ��ص��يِّ��ر وِف��ط��ن��ٍة ال��ذَّك��اءِ ذاَك ع��ل��ى س��الٌم
َح��الَّ ل��و ال��ُم��ح��بَّ��ُب ال��م��وُت ح��ب��ذا وي��ا َف��ق��ِده بَ��ع��ِد م��ن األي��ام ع��ل��ى س��الٌم

البادية: باحثة املرحومة مرثية

إك��راُم؟ يُ��رت��َج��ى َف��ق��ِدِك بَ��ع��َد ه��ل األي��اُم ب��ه��ا َع��ب��ثَ��ت ُدرًة ي��ا
األع��واُم؟ َك��س��َره اس��ت��ط��اَع��ت ك��ي��ف يَ��راُع��ه��ا يُ��ه��اُب ب��اح��ث��ٍة خ��ي��َر ي��ا
ونِ��ظ��اُم ��ٌة ج��مَّ ِخ��الٌل م��ن��ه��ا زوَج��ه��ا يُ��رض��ي ك��ان زوٍج خ��ي��َر ي��ا
اإلِح��ك��اُم ل��ه��ا يُ��ع��َزى م��ن وأَع��زَّ ِف��ط��ن��ًة ال��م��ن��ازِل ربَّ��اِت خ��ي��َر ي��ا
األق��الُم ل��ه��ا دان��ت م��ن وأج��لَّ ب��م��ص��ِرن��ا ال��ن��اب��غ��اِت أُول��ى ك��ن��ِت ق��د
اآلالُم ف��ت��واَل��ِت ال��ورى َدَه��م ف��اج��ٍع َل أوَّ ك��ان ُرزؤِك وك��ذاك
وال��ه��اُم أب��ص��ارن��ا ل��ه��ا َخ��ش��َع��ت بَ��ع��ِده م��ن ب��ن��ا ح��لَّ��ت ن��ك��ب��ٍة ك��م
ال��ع��اُم وب��ئ��َس ب��ه ال��ب��ق��اءُ ِب��ئ��َس ُم��ص��ابَ��ه أش��دَّ م��ا َف��ق��ِدِك ع��اَم ي��ا
إل��ه��اُم ظ��نُّ��ه ِف��ك��ِرِك وِض��ي��اءُ ُص��روُف��ه تُ��ِك��نُّ ب��م��ا ع��ل��م��ِت ��ا ل��مَّ
اإلق��داُم وش��أنُ��ِك ع��ن��ه ِس��رِت ب��ل األَذى ت��خ��لَّ��ل��ه ع��ي��ًش��ا تَ��رت��ِض��ي ل��م
إب��ه��اُم وال ط��ي��ٌش ش��اب��ه��ا م��ا ب��م��ك��ان��ٍة ال��ذك��ا م��ن ك��ن��ِت وك��ذاَك
م��راُم ذاك نَ��ي��ِل ف��ي ف��ات��ه��ا م��ا ِب��ع��زي��م��ٍة ال��ُع��ال تَ��خ��يَّ��رِت ق��د ك��م
آث��اُم ك��لُّ��ه ال��م��ك��اِره ج��مِّ ب��م��وق��ٍف ال��ِح��م��اَم ت��خ��يُّ��رك وك��ذا
األق��واُم ب��ه��ا س��ارت ال��ت��ي ك��ن��ُت ف��ل��ي��تَ��ن��ي ال��م��م��اِت ف��ي َغ��ب��ط��تُ��ِك إن��ي
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اإلج��راُم دأب��ه ده��ٍر وع��ن��اَد ك��وارثً��ا رأي��ُت م��ا ق��ب��ل��ِك م��تُّ ل��و
ويُ��راُم ل��ن��ا يُ��رج��ى م��ا وِع��م��اد أُس��رت��ي َواح��ِد َف��ق��َد بَ��ع��َدِك ع��اي��ن��ُت
َح��راُم ال��ط��ي��ب��اِت وك��لُّ ُم��رٌّ بَ��ع��َده ع��ي��ش��ي ف��ُح��ل��و ال��ش��ق��ي��ُق ذَه��َب
اإلي��الُم ه��اَل��ه ق��ل��بً��ا وَج��رح��َت روَّع��تَ��ن��ي ك��م ال��م��ش��ئ��وَم ع��اَم��ه ي��ا
ف��تُ��ض��اُم األس��ى يُ��روِّع��ه��ا ثَ��ك��َل��ى أن��ا وه��ا ك��ال��رج��ال ق��ب��ل��َك ك��ن��ُت ق��د
ُرغ��اُم ال��ه��الِل ع��ل��ى ف��ي��َك وان��ه��اَل ال��ثَّ��رى ج��وِف ف��ي ال��ش��م��ِس َض��وءَ أَخ��ف��ي��َت
ظ��الُم ال��ض��ي��اء بَ��ع��ِد م��ن ف��ال��ك��وُن َه��وى بَ��دٌر ك��اله��م��ا وس��ار س��ارت
األَف��ه��اُم وح��اَرِت ال��ق��ل��وُب م��ن��ا َل��ه ف��ارت��اَع��ت ال��َع��ل��ي��اءَ ده��ى َخ��ط��ٌب
وه��اُم��وا ال��َم��ك��ُرم��ات ب��ح��ب ُش��ِغ��ف��وا األُل��ى خ��ط��ف ف��ي ال��ِم��ق��داِر ي��ُد تَ��س��َع��ى
وأق��اُم��وا ف��أق��َع��دوا األن��اَم س��بَ��ُق��وا ب��م��ن ت��ن��ك��ي��ًال األي��اُم ت��ت��س��اب��ُق
ِح��م��اُم ال��ُم��ص��ل��ِح��ي��ن َس��ع��ِي وج��زاءُ ال��ُع��ال نَ��ي��ل ف��ي ال��م��رءُ ي��س��ع��ى ف��َع��الَم
م��الُم ل��َدي��ه ي��ج��دي ال وال��ُح��زُن ح��ك��م��ًة ه��ذا ول��ي��س ي��ئ��س��ِت ق��ال��وا

املرصية: األمة زعيم املرحوم مرثية

َف��رَق��ُد ال��ل��ي��ل ُظ��ل��م��ِة ف��ي ويُ��ع��ِوزن��ا ال��ُم��س��وَُّد يَ��ن��أى ال��َخ��ط��ِب اش��ت��داِد أي��وَم
ويُ��ق��َص��د يُ��رَج��ى ال��َخ��ط��ِب ع��ن��د ك��ان وق��د ��ٌة ُم��ِل��مَّ وال��خ��ط��وُب س��ع��ٌد ويَ��رح��ُل
وُم��ب��َع��ُد داٍن ال��غ��رب ف��ي ت��ه��يَّ��بَ��ه��ا َرنَّ��ٍة بَ��ع��ِد م��ن ال��ص��وُت ذاك ويَ��س��ُك��ت
ال��ُم��ع��بَّ��د ال��ط��ري��ق أيُّ يُ��ه��ت��َدى ف��ال ُش��روق��ه��ا ع��ن��د ال��ش��رِق ش��م��ُس وتَ��ك��ِس��ف
ُم��ج��دد إال ب��ال��بَ��در َع��ه��ُدن��ا وم��ا بَ��دره��ا ال��ك��ن��ان��ِة أُف��ق ع��ن ويَ��رح��ُل
ُع��وَُّد ال��م��وِت َس��ف��رِة م��ن وه��ل تَ��ولَّ��ى ب��ع��َدم��ا ض��وءُك س��ع��ُد ي��ا ع��ائ��ٌد ف��ه��ل
ف��نُ��ردِّد ه��ات��ًف��ا َص��داه يَ��ِرنُّ َوق��ُع��ه زال ال ال��رن��اُن ص��وتُ��َك ب��ل��ى
م��ؤب��د ال��ق��ل��وب ف��ي ب��اٍق ف��ش��خ��ُص��ك م��اج��ًدا ال��م��ق��اب��ُر م��ن��ك غ��يَّ��بَ��ت وإن
ُس��ؤُدد ال��ش��ب��ي��ب��ة ن��ف��س ف��ي ِم��ن��ه س��رى ب��ع��َدم��ا ال��تُّ��رب ف��ي واَروه م��ا وَم��ج��ُدك
ُد ُم��س��دَّ ق��ويٌّ س��ه��ٌم وك��ل��ُه��ًم ِج��دُّه��ا َج��د إذا َس��ع��ٌد ف��ك��لُّ��ه��ُم
م��ؤيَّ��د َخ��ص��ٌم ال��م��وِت ب��ع��د م��ن��ه ل��ه��م م��ج��اه��ٍد ف��ق��ُد األع��داءَ يُ��ف��ِرح وه��ل
َم��ش��َه��ُد َم��وتِ��َك يَ��وِم ف��ي ه��دَّه��ا وإن ت��ُم��ْت ل��م س��ع��ُد ي��ا أن��َم��ت��َك ال��ت��ي وِم��ص��ُر
وَم��س��نَ��ُد ع��وٌن ال��م��وِت ب��ع��د م��ن��ك ل��ه��ا َم��ن��ي��ع��ًة ال��ع��ُدو رغ��م ع��ل��ى س��ت��ب��ق��ى
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م��وح��د ف��رُد اآلالِف ف��ي يُ��ؤثِّ��ر وه��ك��ذا م��ن��َك اإلق��داَم ت��ع��ل��م��ِت
��د تَ��ت��وقَّ ش��ع��ل��ًة م��ن��ه س��يُ��ط��ِف��ئ ط��َغ��ى وإن ال��دم��وِع س��ي��ُل ه��ل ذك��اؤَك
وتُ��رِش��ُد تَ��ه��ِدي ال��م��وِت ق��ب��ل ك��ن��َت ك��م��ا ل��ل��ُع��ال ال��ن��اس يُ��رِش��د م��ن��ي��ًرا س��ي��ب��ق��ى
ف��يُ��ح��َم��ُد يُ��رج��ى ك��ان ف��ري��ٍد ِب��ف��ق��ِد أم��ًة َه��دَّ ك��م ال��دَّه��َر ه��ذا ال��ل��ُه ل��ح��ا
ال��ت��ع��نُّ��ُد ال��رج��اِل ب��م��ج��ه��وِد وط��اَح ُص��روُف��ه م��ص��َر آم��اَل َض��يَّ��َع��ت وك��م
تُ��رَع��ُد ال��ن��وم م��ن ه��بَّ��ت وق��د ون��اَم ب��غ��ف��ل��ٍة وال��ب��الُد س��ع��ٌد ��ظ ت��ي��قَّ
ويُ��زِب��ُد يُ��رغ��ي ال��ُق��ط��ر وك��لُّ ت��ولَّ��ى ف��َخ��ص��ُم��ك��م م��ص��ر أع��داءَ تَ��ف��رح��وا ف��ال
ال��ت��ج��لُّ��ُد ال��م��ص��اب ه��ذا ف��ي َع��زَّ وإن ت��ج��لُّ��ًدا األب��ي ال��ش��ه��ِم زوج��َة وي��ا
��ُد ُم��ؤسَّ ال��ح��ادث��اِت ي��َف��ل وق��ل��ٌب ش��ه��ام��ٌة وف��ي��ه س��ع��ٌد يَ��ع��ِدِك أل��م
ال��ُم��خ��لَّ��ُد ث��ن��اُه س��ع��ٍد م��ن وي��ك��ف��ي��ِك ق��وي��ًة ال��رئ��ي��ُس ك��ان ك��م��ا ف��ك��ون��ي

املعارف: وزارة وكيل لطفي بك أمني محمد املرحوم مرثية

وأف��َس��َدا ف��ي��ن��ا اآلم��ال خ��يَّ��ب وك��م ُم��ف��رَدا ه��دَّ ك��م ال��دَّه��َر ه��ذا ال��ل��ه ل��ح��ا
َف��رق��َدا ال��ل��ي��ِل ف��ي األن��واءُ أَخ��ف��ِت ك��م��ا نُ��ج��وَم��ه��ا ف��يُ��خ��ِف��ي م��ص��ر ع��ل��ى يَ��ِك��رُّ
��َدا ال��ُم��م��جَّ ب��ال��ن��ف��وس ال��ُم��ف��دَّى ويُ��ردي وَق��س��وًة ظ��ل��ًم��ا ال��ن��ف��س أب��يَّ يُ��ع��ادي
س��يِّ��َدا ث��م س��ي��ًدا م��ن��ه��م ف��ي��خ��ط��ف ِب��ج��ي��ِش��ه ال��ن��ب��وغ أه��ل ع��ل��ى يَ��ص��وُل
وأَس��ع��َدا ال��ب��الد أَع��َل��ى ب��م��ن وط��اح��ت ن��اب��ٍه ك��لِّ ع��ل��ى ج��ارت ك��م ل��ي��ال��ي��ه
ُم��ؤيَّ��َدا رم��ًزا ال��م��ح��ب��وِب اس��م��ه ف��ي رأت ف��إن��ه��ا أم��ي��نً��ا خ��ان��ت إن َغ��رَو ف��ال
ف��يَ��س��َع��َدا ي��ع��ي��ش أن ِب��ل��ط��ف��ي ف��ض��نَّ��ت ب��ال��دِم م��ص��ر ي��ف��ت��دي أم��ي��نً��ا رأت��ه
وس��ؤُدَدا م��ج��ًدا ال��ن��ي��ِل ب��الَد ف��ي��ول��ي ج��اه��ًدا ال��ِع��ل��َم ي��رف��ُع ذك��يٍّ��ا رأت��ه
ت��ل��بَّ��َدا أنَّ��ى ال��ج��ه��ل َغ��م��اَم ف��ي��م��ح��و ص��اع��ًدا يَ��س��َط��ع ال��ص��ب��ِح َك��ش��م��ِس رأَت��ه
��َدا ُم��ح��مَّ أب��يٍّ��ا إال يَ��ن��ث��ن��ي وال َق��راُره يَ��َق��رُّ ال غ��ي��وًرا رأَت��ه
ف��يُ��ح��َم��َدا ي��ق��ول أن ي��ت��وان��ى وال ظ��ال��ًم��ا ي��خ��ش��ى ال ال��ج��أش ق��ويَّ رأتَ��ه
��َدا ُم��ج��سَّ ��ا ه��مٍّ ال��خ��ي��ر وج��ود ف��ي ي��رى ح��اس��ٍد ش��أن ب��ه م��ص��ر ع��ل��ى ف��ض��نَّ��ت
ُم��ج��رََّدا ص��ل��ًدا ك��ان س��ي��ٌف ف��ُح��طِّ��م ال��ُم��ن��ى ع��ل��ى ال��ن��ائ��ب��اُت ح��َس��َدت��ن��ا ن��ع��م
َدا ُم��س��دَّ س��ه��ًم��ا ك��ان ي��راٌع وط��اح س��م��اُع��ه ُح��ل��ًوا ك��ان ص��وت وأُس��ِك��ت
وم��س��ن��َدا ع��ونً��ا ال��ِع��ل��م ف��ق��ي��ِد ف��ي رأت أم��ًة ال��ح��وادُث ف��ي��ه َف��ج��َع��ت ل��َق��د
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َدا تَ��ب��دَّ ال��ن��اع��ي��ات ن��ع��ت��ه ��ا ف��ل��مَّ ��ًع��ا ُم��ج��مَّ ال��م��ك��رم��اِت ش��م��َل ف��ي��ه رأت
م��خ��لَّ��َدا ال��ع��ل��وم ف��ي ك��ن��ًزا وخ��لَّ��ف م��ض��ى ل��ق��د ال��ك��ري��ِم ال��ش��ه��ِم أُس��رَة ف��ي��ا
َدا م��ج��دَّ ال��ل��ي��ال��ي ك��رِّ ع��ل��ى وف��خ��ًرا ث��ن��اؤه يُ��ن��س��ى ل��ي��س ذك��ًرا وخ��لَّ��ف
وأَس��َه��َدا؟ ال��ف��ؤاَد أض��ن��ى ب��م��ا أُص��ب��ِت ب��ع��دم��ا ج��راِح��ِك م��ن ي��أس��و ذاك ف��ه��ل
ال��ت��ج��لُّ��َدا م��ن��ا ِل��ل��ُح��ك��م��اء ن��رض��ى وال ُم��ص��ابَ��ه َح��ِي��ي��ن��ا م��ا ن��ن��س��ى ل��س��ن��ا ب��ل��ى

االبتدائية: الثالثة السنة يف الديوان وصاحبة عبده محمد املرحوم األستاذ مرثية

ال��َع��دُل وارتَ��ح��َل ال��ِع��ل��ِم دي��اُر وأَق��َوت ال��َف��ض��ُل وان��ه��َدم ال��دي��ِن ُرك��ُن م��اَل ل��َق��د
ال��ث��ك��ُل ب��ع��ده م��ن ال��ك��وِن ن��ص��ي��َب ف��ك��ان ��ٍد ُم��ح��مَّ ن��ف��س ال��ِم��ق��داِر ي��ُد وغ��ال��ت
ال��س��ه��ُل وان��ط��ب��ق األرِض رواس��ي وم��ادت ِل��َف��ق��ِده ح��زنً��ا ال��ع��اف��ون ق��ض��ى ف��ه��الَّ
م��ث��ُل م��ن��ه��ُم ِع��ل��م��ه ف��ي ل��ه ف��ل��ي��س ُه��داِت��ن��ا ب��خ��ي��ِر ف��َدي��ن��اه وه��الَّ
ال��ذَّح��ُل ه ص��دَّ ح��اس��ٌد أو رم��ٍد أخ��و وج��لُّ��ه��م ق��وٍم وس��ط ِس��راًج��ا وك��ان
ال��َوب��ُل ه��ط��ل وإن ��ا ال��ص��مَّ ت��خ��ص��ب وه��ل ه��ب��وُط��ه ك��ان ��وَّان ال��صَّ ع��ل��ى وَغ��ي��ثً��ا
ال��َج��ه��ُل ن��ع��م��ت��ه ش��ك��ر ع��ن ب��ه��م ف��ج��اَر ِل��ل��ورى ال��ل��ه رح��م��َة إال ك��ان وم��ا
ال��نَّ��ص��ُل ِغ��م��ِده ف��ي وارت��دَّ ال��ع��َم��ى ف��أج��ل��ى ال��ِف��ك��ُر ج��رَّده ال��دي��ن ل��ن��ص��ِر وس��ي��ًف��ا
وال��َح��وُل ال��ب��اع نَ��ص��ِره ف��ي ل��ه وك��ان ج��اه��ًدا ال��دي��ن خ��دم��ة ف��ي ُع��م��ره ق��َض��ى
ال��نَّ��ي��ُل ف��اس��تَ��ت��ر ال��ده��ُر ط��واه أن إل��ى س��اع��يً��ا ال��م��ع��ارف نَ��ش��ِر ف��ي زال وم��ا
َق��ب��ُل م��ن ِش��ي��َم ي��ك��ن ل��م اج��ت��ه��اٍد ب��ُح��س��ِن ِف��ع��َل��ه ال��ِع��ل��ُم زيَّ��ن ت��ق��يٌّ ذك��يٌّ
ال��نَّ��ي��ُل ��وق��ة ول��ل��سُّ ع��ل��ٌم ف��ل��ألغ��ن��ي��ا م��آرب ف��ي��ه ال��ن��اس ل��ك��ل ك��ري��ٌم
ال��ش��م��ُل ف��ان��ص��دَع األح��ي��اءِ ع��ن وغ��اَب ح��ي��اَل��ه ال��م��ك��رم��اِت ش��م��ُل ��ع ت��ج��مَّ
ال��وي��ُل بَ��ع��ِدَك م��ن وال��ت��ف��س��ي��ر ول��ل��ف��ق��ه ل��وع��ٌة إث��رَك ِل��ل��ُع��رف راح��ًال ف��ي��ا
ال��ل��ي��ُل ان��ج��ل��ى ح��ت��ى ال��رُّش��ِد أه��ل وس��اع��دَت وأه��َل��ه ال��ض��الَل وج��اه��دَت س��ِه��رَت
ع��ق��ُل ل��ه م��ن ت��ح��ص��ي��ل��ه��ا ع��ن ض��ل ف��م��ا ح��ق��ي��ق��ٍة ك��لُّ ال��ش��م��س ك��ض��وءِ وب��انَ��ت
ال��َف��ص��ُل ف��ُه��و ال��ِم��را ج��دَّ إذا ب��ق��وٍل وف��ْص��َح��ه ال��ك��ت��اب آي��اِت وأظ��ه��رَت
ال��رُّس��ُل ق��ب��ل��ِك م��ن ب��اإلف��ك ُك��ذِّبَ��ت ف��ق��د وال��نُّ��ه��ى َف��ض��َل��َك ال��ج��ه��ال َج��َح��د ف��إن
ال��َك��ي��ُل يُ��ب��َخ��س ال ال��م��ب��رور ال��ع��م��ل م��ن بَ��ذل��تَ��ه ق��د ال��ذي إخ��الُف ال��خ��ل��د وف��ي
وال��َق��وُل ِف��ع��الُ��َك يُ��رض��ي��ه��م ك��ان ك��م��ا وأه��َل��ه��ا ال��م��ع��ال��ي س��اء ق��د ُم��ص��ابُ��ك
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ال��ه��وُل ب��ه��ا وزاد ال��دن��ي��ا ب��ن��ا ل��ض��اَق��ْت م��ع��ارف م��ن خ��لَّ��ف��تَ��ه ال��ذي ول��وال
ال��ظِّ��لُّ َرب��ع��َك ف��ي ال��م��وِت ق��ب��َل ك��ان ك��م��ا َم��ل��ج��أٍ خ��ي��ُر دوَّن��تَ��ه ال��ذي ف��ي ل��ن��ا
َرح��ُل؟ ل��ه يُ��ش��دُّ ال م��ق��ي��ٍم م��ن وه��ل ل��ل��َق��ض��ا ال��ش��ي��خ َم��ع��ش��َر ج��م��ي��ًال ف��ص��ب��ًرا

أيًضا: التعليم يف األخالق حالة إىل إشارة وفيها البادية، باحثة ذكرى

واس��تَ��تَ��ر م��ن��ه��ا ال��نُّ��ب��ل تَ��واَرى ��ا ل��مَّ َظ��َه��ر ب��ل ُع��اله��ا َم��ل��ٍك م��ن غ��اب م��ا
ال��َق��َدر ل��ه��ا ف��دان م��ب��اح��ث��ه��ا ��ا أمَّ وح��ك��ُم��ه ال��ق��ض��اءُ ب��ب��اح��ث��ة وه��وى
ك��ال��ق��َم��ر ي��وًم��ا ال��ع��ل��م أه��ُل ك��ان إن ال��ض��ح��ى ف��ي ت��س��ط��ع ال��ص��ب��ح ك��ش��م��س ك��ان��ت
ُم��س��ت��ِع��ر ِف��ك��ُر ال��ع��ل��ِم روَض وأن��ار ط��ف��ل��ًة ال��ك��ث��ي��رة م��واه��ب��ه��ا َظ��ه��َرت
ال��ب��َش��ر ع��ل��ى ال��ن��س��اءُ ��ل��ِت ُف��ضِّ وب��ذاك ِم��ث��لُ��ه��ا م��ص��ٍر أب��ن��اءِ ف��ي ك��ان م��ا
أَثَ��ر؟ ب��اح��ث��ٍة َف��ض��ِل م��ن ف��ي��ِه��ُم ه��ل ُع��ال ُم��ِل��ئ��وا وإن ��اه��ا أَِش��قَّ ه��اُك��ْم
َك��َف��ر وإن ال��ن��س��اءَ ج��ِه��ل ال��ذي يَ��ه��دي ذك��اؤه��ا ل��ك��ان ع��اش��ت أن��ه��ا ل��و
ُق��ِب��ر ق��د ف��ك��ٍر وض��وءِ األواِن ق��ب��ل ال��ض��ح��ى ف��ي ت��وارت ش��م��ٍس ع��ل��ى ل��َه��ِف��ي
ال��س��َه��ر ط��وُل ِب��ُح��س��ِن��ه��ا أََض��ر م��ق��ًال ف��أَت��َع��بَ��ت م��ص��ر ُح��ب ف��ي ج��اه��َدت ك��م
ال��َخ��َط��ر؟ ب��ن��ا أح��اط وق��د ن��ل��وذُ ف��ِب��م��ن َش��خ��َص��ه��ا ال��ح��وادِث ل��دى ن��ؤمُّ ك��ن��ا
وان��َق��بَ��ر ع��ه��ُدِك زال ��ا ل��مَّ ون��ُس��وِك نُ��ب��وَغ��ن��ا ال��رج��اُل َج��ح��َد ل��ق��د م��ل��ك
َرر ال��دُّ يُ��ل��ق��ي م��ن أج��لُّ ال��ن��س��اء أن ِل��ي��ع��ل��م��وا ال��ك��الم ع��ل��ى تَ��ق��دِري��ن ه��ل
ال��س��َم��ر ُح��ل��و ل��ه��اَل��ه��م ت��ت��س��ام��ِري��ن ن��اص��ٍف اب��ن��ة ي��ا س��ِم��ع��وك أن��ه��م ل��و
ال��ب��َص��ر ف��ق��د وإن ع��ن��ي��َده��م تَ��ه��دي أَس��ُط��را ب��ي��ان��ِك م��ن ف��ُخ��ط��ي ُق��وم��ي
وان��َدثَ��ر َق��ب��رِك ب��ج��وف ال��ك��م��اُل ُدف��ن ف��َق��د ولَّ��ى ال��ذي ال��ف��ض��َل ل��ن��ا ردِّي
وَف��ر َك��رٍّ ف��ي ن��رض��اه ال ف��ِس��واِك ِج��ن��س��ن��ا ك��رام��ِة ع��ن ن��داف��ُع ه��بِّ��ي
ال��ُم��ن��ت��َظ��ر ال��رُّق��يِّ م��ن ال��ن��س��اءَ ح��َرم ُس��ك��ونِ��ه ُط��وَل ف��إن ال��يَ��راَع ه��زِّي
ُم��ق��ت��ِدر وع��ق��ٍل ف��اص��ل��ٍة ِل��ي��راِع ب��ح��اج��ٍة م��ص��ر ف��إن ال��ي��راَع ُه��زِّي
ال��ُم��س��ت��ِم��ر ال��ن��ض��ال إل��ى ال��ن��س��اء تَ��دُع��و ف��ض��ي��ل��ٍة ك��ل ف��إن ال��ي��راَع ُه��زِّي
ف��ان��َف��َط��ر م��ن��ه ال��ق��ل��ب أص��اب��وا وب��م��ن ِب��ف��ق��ِده س��م��ع��ِت ف��ه��ل ال��َع��ف��اف ض��اَع
ال��ث��َم��ر م��ن��ه��ا ج��نَ��ى م��ن أوُل وألن��ِت َع��ن��وًة ف��ي��ن��ا ال��َم��ج��ِد غ��ص��وَن َق��ط��ع��وا
ال��َم��َط��ر يُ��ع��اِودن��ا ول��م ال��ض��ي��اءُ غ��اَب ري��اِض��ن��ا وغ��ي��َث ن��ه��ض��ِت��ن��ا ش��م��َس ي��ا
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وال��ِغ��يَ��ر ال��ح��وادِث َج��وُر ب��ه��ا وه��َوى ن��م��اِئ��ه��ا ب��ع��َد ال��ِع��ل��م ِري��اُض ف��ذََوت
واش��ت��ه��ر ص��ي��ت��ك ف��ذاع األن��ام يَ��ه��ِدي ه��ًدى إال ن��اص��ٍف اب��ن��َة ي��ا ك��ن��ِت ه��ل
خ��َط��ر م��ن ِل��ش��أن��ِك وم��ا ال��َخ��اف��َق��ي��ن ف��ي ُع��ال م��ن ِل��ذات��ِك ب��م��ا ال��رج��اُل َش��ِه��د
ظ��َف��ر وم��ن ل��ه��ن م��ج��ٍد م��ن ك��ان م��ا وأن��ك��روا ال��ن��س��اءَ غ��بَ��نُ��وا األل��ى وه��ُم
ال��َخ��ب��ر ص��دق ع��ل��ى ش��ه��ادتُ��ه دلَّ��ت ش��اه��ٌد ِب��ف��ض��ِل��ِك م��ن��ه��م أت��ى ف��إذا
َخ��َط��ر م��ن أف��ض��ُل ي��ب��ك��ون ال��ت��ي أن ص��راح��ًة ت��دل ج��م��وع��ُه��ُم ه��ِذي
يَ��ف��ت��ِخ��ر ِب��م��ث��ل��ِك ج��َدٍث إل��ى تُ��ه��َدى ت��ح��ي��ًة ال��ق��ل��وِب ك��لِّ م��ن ف��إل��ي��ِك

الرابعة السنة يف وهي الديوان صاحبة قالتها تيمور، هاتم عائشة املرحومة مرثية
االبتدائية:

نُ��ج��وُم؟ ال��ك��م��ال أُف��ِق ع��ن وت��غ��ي��ُب ُه��م��وم ل��ألن��ام ت��ب��دو ح��تَّ��اَم
ك��ري��ُم؟ ال��َف��ن��اءِ َس��ه��م ع��ن ويُ��ص��اب ال��ُع��ال ذوي ال��َم��ن��وُن ي��غ��ت��ال وإِالَم
تَ��ح��وُم ال��ك��رام َح��وِض ع��ل��ى إال أي��م��انَ��ه��ا غ��لَّ��َظ��ت ال��م��ن��يَّ��ة ِت��ل��َك
ال��م��ش��ئ��وُم رح��ي��لُ��ه��ا ال��ق��ل��وَب ف��َك��وى ��َل��ت وتَ��رحَّ َع��ص��ِره��ا ي��ت��ي��م��َة أخ��ذَت
وال��م��ن��ظ��وُم ال��َم��ن��ث��وُر ِب��ه ف��َغ��دا تُ��راب��ه��ا ف��وَق ال��ن��ث��ُر ال��دم��وَع س��ك��َب
م��ح��روُم ع��اط��ٌل م��ن��ه وال��ك��وُن ِب��ج��ي��ِده��ا ال��ب��دي��ُع م��ح��اس��نَ��ه أل��َق��ى
ع��ق��ي��ُم ال��ع��ال��ِم��ي��ن ق��وِل وك��ث��ي��ُر يُ��رت��َج��ى ال��ب��الغ��ة نَ��ش��ُر ف��ه��ل ُط��ِويَ��ت
ال��َم��ع��ص��وم وب��ق��اؤه��ا غ��َدت أح��ًدا ال��ُع��ال ال��م��وِت م��ن َع��ص��َم��ت ل��و أق��س��م��ُت
ونَ��روُم ب��ق��اءَه��ا ن��َودُّ ك��ن��ا وَق��د ب��ه��ا ال��ِح��م��اُم ف��تَ��ك ِع��ص��م��ًة ي��ا
ُرس��وُم واس��ت��وح��َش��ت��ك ال��ِح��ج��ى ذاَك ال��ثَّ��رى واَرى إذ ع��ل��ي��ِك ال��س��م��اءُ ب��ك��ِت
وُغ��ي��وُم س��ح��ائ��ٌب ال��م��م��اِت ي��وم ال��وَرى َع��ي��ن ع��ن ال��ش��م��س ض��ي��اءَ َح��ج��بَ��ت
ُك��ل��وُم ال��ج��م��ي��ِع ب��أف��ئ��دِة وثَ��وى َح��س��رًة ِل��ف��ق��ِدِك ال��دن��ي��ا واس��ودَّت
ونَ��ع��ي��ُم ج��ن��ٌة ف��ي��ه��ا ف��َج��زاِك وُخ��ل��َده��ا ال��س��الِم داَر ف��اس��تَ��ق��ب��ِل��ي
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التهاينواملديح يف

الورديان: معلمات مدرسة يف األول فؤاد امللك له املغفور الجاللة صاحب حرضة استقبال
وَح��ن��اُن تُ��رت��َج��ى ق��ل��ٍب ورح��م��ُة أم��اُن ال��زم��ان َج��وِر م��ن ف��ي��َك ل��ن��ا
م��ك��اُن ال��ن��ج��وِم َف��وَق وَل��ُه��م غ��َدوا ِب��ِج��دِِّه��م ال��ذي��ن ال��ق��وِم م��ن نَ��َش��أَت
وأب��ان��وا ال��ه��دى ن��وَر ل��ن��ا أَبَ��ن��َت َس��واط��ًع��ا ش��م��وًس��ا ك��ان��وا ك��م��ا وك��ن��َت
ِح��س��اُن ي��زده��ي��ن َف��خ��ٍر م��آث��ر ب��ي��نَ��ن��ا ك��ان م��ا ال��ش��ه��ُم أب��وك ول��وال
زم��اُن ب��ه��ن يَ��غ��ِدر ول��م ف��ُط��ل��ن م��ح��م��ٌد َص��رَح��ه��ن أع��ل��ى َم��آث��ُر
وأع��انُ��وا ل��ل��ُع��ال ن��ف��وًس��ا وأح��يَ��وا َم��ف��اخ��ًرا ف��اس��ت��زادوا ب��ن��وه وج��اء
وب��ي��اُن ن��اط��ٌق ع��ظ��اٍت ل��س��اُن ش��اه��ٌد ب��ال��ف��ض��ل ش��اُدوه ال��ذي وه��ذا
ِل��س��اُن ال��ف��ؤاِد غ��ي��ِر م��ن ك��ان وه��ل وخ��اط��ٌر ل��ل��س��اِن ف��ؤاٌد وأن��ت
ِك��ي��اُن ال��م��ك��رم��اِت ألص��ِل ف��ُه��ن ل��م��اج��ٍد ُج��ِم��ع��ن م��ا خ��الًال َج��م��ع��َت
وَج��ن��اُن ال��وغ��ى ف��ي َل��ي��ٍث ��ُة وه��مَّ وح��ك��م��ٌة ورأٌي وإخ��الٌص ِوف��اٌق
وِط��ع��اُن ل��ل��ِع��دى ِض��راٌب وأن��َت وَج��ن��ٌة ل��ل��ص��دي��ِق س��الٌم ف��أن��َت
تُ��زاُن ب��ال��ث��ن��اء ِب��رِّ وآي��اُت وِغ��ب��ط��ٌة س��رَت أي��َن ف��يُ��م��ٌن ت��س��ي��ُر
َض��م��اُن تُ��ض��اَم أن م��ن ل��ه��ا ف��أن��َت ش��أنَ��ه��ا تَ��رف��ُع ال��ع��ل��ِم دي��اَر وت��أت��ي
وِس��ن��اُن ق��اط��ٌع س��ي��ٌف وع��زُم��ك ج��اه��ًدا ِب��ال��ع��ل��ِم ال��ِب��ن��ِت ارت��ق��اءَ وت��رج��و
وتُ��ص��اُن ب��ه ت��ع��ل��و ب��م��ا ف��ق��م��َت ش��أِن��ه��ا َرف��ِع ف��ي ال��ش��ع��ِب ح��ي��اَة رأي��َت
ش��اُن ويُ��رف��ُع األَس��ن��ى بَ��م��ق��َدِم��ك ري��اُض��ن��ا ال��ذُّب��ول ب��ع��د م��ن س��تُ��زِه��ر
َه��واُن بَ��ِق��ي��َت م��ا ف��ي��ن��ا َح��لَّ ف��ال ِذم��اَرن��ا وتَ��ح��م��ي تَ��رع��ان��ا دم��َت وم��ا
وِع��ي��اُن ِم��س��م��ٌع وي��ح��ل��و ت��ب��اًع��ا ال��ُم��نَ��ى ِت��َك ِل��ُس��دَّ ت��س��ع��ى س��ال��ًم��ا ف��ِع��ش
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عرش ارتقائه بعد اإلسكندرية يف األول فؤاد امللك الجاللة صاحب حرضة استقبال
مرص:

ف��ؤاَدا بَ��ه��ج��ِت��ه ِل��نُ��وِر وك��ن��َت ف��زاَدا ُم��زدانً��ا ال��ثَّ��غ��َر ح��َل��ْل��َت
َس��واَدا ال��دن��ي��ا ِل��ُم��ق��ل��ة وك��ن��َت بَ��دًرا ال��م��ح��ب��وِب ِل��ش��ع��ِب��َك َظ��ه��رَت
اج��ت��ه��اَدا ت��أل��و ال ال��ق��ل��ب ق��ويَّ َش��ه��ًم��ا ال��ل��ه أراد ك��م��ا وك��ن��َت
ال��ب��َالَدا ش��رَّف��َت ي��وم َك��رك��ِب��َك َرك��بً��ا ق��طُّ ال��خ��الئ��ُق رأِت ف��م��ا
وع��اَدا إَرًم��ا أَن��س��اُه��ُم وم��ا ُح��س��نً��ا األب��ص��اَر ح��يَّ��ر م��ا رأَوا
ال��ِع��ب��اَدا ب��َه��ر ٍج ُم��ت��وَّ وع��زُّ ف��خ��ًرا ال��ُم��ل��ك ِع��زِّ ف��وق ج��الٌل
ع��اَدا بَ��ط��َل��ي��م��وَس زم��اَن ك��أن وُع��ج��ٍب ف��َرٍح م��ن ال��ث��غ��ُر ف��ت��اَه
تُ��س��اَدا أن ذل��ك ق��ب��ل وج��لَّ��ت ت��س��اَم��ت ع��اص��م��ًة ب��ذاك وس��اَد
ان��ق��ي��اَدا رك��ائ��ِب��َك ف��ي ل��س��ارت ع��ن��ه��ا س��رت ب��الٌد َق��دَرت ول��و
ال��ُم��راَدا يُ��ع��ط��ي وأن َح��ِظ��يَ��ت ك��م��ا ِس��واه��ا يَ��ح��ظ��ى أن ال��ل��ُه أراَد
يُ��ج��اَدا أن ل��و غ��ي��ره��ا ت��م��نَّ��ى ب��الًدا ي��ن��ِزل إن ال��غ��ي��ُث ف��أن��َت
ِم��ه��اَدا ص��اَرت ُص��روَح��ه��ا انَّ ل��َو ُط��رٍّا ال��ف��ت��ي��ات م��ع��اه��ُد تَ��ودُّ
تَ��ه��اَدى راك��ب��ه��ا ِل��س��م��وِّ أَتَ��ت ج��ي��اٌد ه��ام��ِت��ه��ا ف��وق ِل��ت��م��ِش��ي
أف��اَدا ب��م��ا ال��م��ل��ي��ُك وَش��رََّف��ه��ا ِب��س��ب��ٍق ف��ازت َم��ع��اه��ًدا َغ��بَ��ط��َن
ُم��ع��اَدا ال��ف��ان��ي م��ج��ُده��ا ف��يُ��ص��ب��َح ي��وًم��ا ت��رج��وه ب��م��ا تَ��ح��َظ��ى ف��ه��ل
ال��ِوداَدا أخ��َل��َص��ِت ف��ي��ك ق��ل��وٌب ف��اط��م��أنَّ��ت ق��ل��ٍب ب��ك��ل َح��َل��ل��َت
أراَدا م��ا رأِي��َك ب��ج��م��ي��ِل ي��نَ��ْل واب��ت��ه��اًج��ا ف��خ��ًرا ل��ل��ق��ط��ر ف��ُدم

به: ألم مرض من بالشفاء فؤاد امللك له املغفور الجاللة صاحب لحرضة تهنئة

ظ��َه��ر إن ف��ي��ن��ا اآلم��اَل ِل��يُ��ج��دِّد ال��ق��َم��ر غ��اب م��ث��ل��م��ا إال غ��اب م��ا
ن��َف��ر ال��دن��ي��ا ف��ي ب��اإلش��راق ه��ام م��ا َض��وئ��ه��ا ِل��ع��اش��ِق دام��ْت ل��و وال��ش��م��ُس
ال��ُم��س��ت��ِت��ر ال��ج��الُل ذاك ش��اَق��ه��ا ق��د ُق��ل��وبَ��ن��ا إن ال��ف��اروق أب��ا ف��اس��َط��ع
وال��ب��َص��ر ال��ع��زي��زِة ب��ال��روِح يَ��ف��دي��َك ف��إن��ه م��ل��ي��ُك ي��ا ِل��ش��ع��ِب��َك واظ��َه��ر
ال��ب��َش��ر وي��خ��ش��اه ال��دن��ي��ا ب��ه ت��ش��ق��ى م��ا ف��وق إن��ك م��رض��َت يُ��ق��ال ح��اش��ا
تَ��س��ت��ِت��ر وط��وًرا ل��ن��اظ��ره��ا ت��ب��دو ت��ارًة ك��ال��ك��واك��ِب إال أن��َت م��ا
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ال��َم��َق��ر ق��ل��وب��ِه��ُم ف��ف��ي اس��ت��تَ��رَت وإذا أم��ٍة ِق��ب��ل��ُة ف��أن��ت َظ��َه��رت ف��إذا
وال��ظَّ��َف��ر ربِّ��َك ت��أي��ي��ُد زان��ه��ا ق��د ف��ض��ائ��ٌل ال��ُق��ل��وِب ك��ل ف��ي وَض��َع��ت��َك
ال��خ��َط��ر ت��خ��ش��ى ال اإلق��ب��ال ف��ي ت��خ��ت��اُل ��ًم��ا ُم��ن��عَّ ت��راك أن ال��رع��ي��ِة ع��ي��ُد
ُع��َم��ر ِب��ع��دل��ِه��ُم أح��يَ��وا م��ن خ��ي��َر ي��ا أه��لُ��ه إن��ك ال��ف��وِز ب��ه��ذا ف��اه��نَ��أ
ال��م��َط��ر ه��طَّ��ال األزه��ار ع��ل��ى واف��ى م��ث��ل��م��ا واف��ى ال��بُ��رءِ ب��ي��وِم وان��َع��م
األََغ��ر ب��ال��وج��ه ال��بُ��ع��د ذاك بَ��ع��د م��ن أه��لُ��ه ي��ح��ظ��ى ال��ث��غ��ِر ح��ظِّ ُح��س��ن ي��ا
ال��ن��َظ��ر ت��س��ت��رع��ي اإلج��الل م��ن نُ��ِس��َج��ت ُح��لَّ��ة ف��ي ِل��ث��غ��رِه��م ال��م��ل��ي��ُك ي��ب��دو
ال��ُم��ن��ه��ِم��ر ِم��ص��َر غ��ي��ِث ب��ع��ودة ف��رًح��ا ظ��ه��وِره ع��ن��د األَق��واُم ف��يُ��ه��لِّ��ل
أَثَ��ر أب��ه��ى ِب��ف��ع��ل��ِه��م ال��م��ل��وك ي��ب��ق��ى ه��ك��ذا ال��ُم��ف��دَّى ال��ُم��ل��ك ص��اح��ب ي��ا
ُم��س��ت��ِم��ر ُرق��يٍّ ف��ي ال��َم��ع��اه��ِد ف��وق ف��أص��بَ��َح��ت ال��ف��ت��اة» «ت��رق��ي��ة س��اَع��دَت
ال��ُم��ق��ت��ِدر ال��ُم��ل��ي��ُك ف��ع��َل ال��ذي ب��ع��َض وج��وُده��ا ِل��ل��ع��ي��ون يُ��ظ��ه��ر س��ي��ظ��ل
ال��ثَّ��َم��ر م��رغ��وَب ال��ش��ك��ل ب��ه��يَّ ُغ��ص��نً��ا أن��بَ��تَ��ت ج��وِدَك ب��ح��ِر م��ن ق��ط��رٌة ه��ي
ش��َك��ر ق��د ش��ع��ٌب ي��رج��وه م��ا ب��أع��زِّ رَح��ب��ات��ه��ا ف��ي ال��ف��ت��ي��اُت ل��َك ي��دع��و
َرر ك��ال��دُّ ت��ب��دو ال��ن��ي��ل ربِّ أع��م��ال وه��ذه ال��ح��اس��دون ي��ق��ول م��اذا
ال��َك��َدر يُ��زاِي��ل��ه��ا أرض ف��ي ح��ل إن رب��ه م��ن رح��م��ًة إال ك��ان ه��ل
ض��َرر م��ن وتُ��ق��ِص��ي خ��ي��ٍر م��ن ت��أت��ي��ه م��ا ك��ل ف��ي ُم��ف��رٌد إن��ك م��والي
ال��َق��َدر َك��ِره وإن ج��ان��ب��ه وتُ��ع��زُّ ش��أن��ه تُ��ع��ِل��ي ال��ش��ع��ب ل��ه��ذا ف��اس��ل��م
ُص��َور ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي م��ن وج��م��ي��ُع ل��ه ن��ص��ب��و م��ا وك��لُّ ال��ف��ؤاُد أن��َت

األسكندرية ثغر مبارحته عند فؤاد امللك له املغفور الجاللة صاحب حرضة توديع
العامر: عابدين قرص يف النار شبَّت أن بعد

ال��س��َف��را ربُّ��ه ي��ن��وي ح��ي��ن ُك��س��را إن ال��ثَّ��غ��ِر ق��ل��َب إن
خ��َط��را إن ال��ُع��ج��ُب يَ��زدِه��ي��ه ِب��ط��ل��ع��ِت��ه م��ش��غ��وٌف ف��ه��و
ف��ان��ف��َط��را ال��ه��مُّ ف��ي��ه َح��لَّ ُف��رق��تَ��ه رام م��ا ف��إذا
ال��ب��َش��را يُ��ش��ِب��ه م��ث��ي��ٍل ع��ن ف��ض��ائ��لُ��ه ج��لَّ��ت س��يِّ��ٌد
ك��َف��را م��ن م��ص��ر ف��ي ف��اه��ت��دى ع��وارِف��ه ف��ي ت��غ��ال��ى ق��د
وال��ب��َص��را ال��س��م��َع م��ن��ه��ا راَع أم��ت��ه ق��ل��ِب ف��ي ُح��ب��ه
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ال��ظَّ��َف��را ُح��ك��م��ه ف��ي وي��رى يَ��ع��ش��ُق��ه ال��ن��ي��ِل وادي إِنَّ
ف��اس��تَ��ع��را ال��ش��وُق ف��ي��ه ه��بَّ ُف��رق��ت��ِه ط��وِل م��ن َق��ص��ُره
��َررا ال��ضَّ ل��ه ي��ب��غ��ي أت��ى ق��د ح��اس��ِده ن��اَر َح��ِس��ب��وه��ا
ال��ق��َم��را؟ ي��ك��ره م��ن ه��ن��ا ه��ل ق��ائ��لُ��ه��م ال��رأَي أص��اَب م��ا
ُع��م��را؟ ب��ي��ن��ن��ا يُ��ح��ي��ي وه��و يُ��ن��اِف��س��ه م��ن ل��دي��ن��ا ه��ل
ُم��ص��ط��بَ��را ال��بُ��ع��د ف��ي يُ��ِط��ق ل��م ش��َغ��ٍف م��ن ال��ُم��ل��ك ق��ص��ر إن
واش��تُ��ه��را ال��ت��اج ه��ذا ربُّ س��اح��تَ��ه َح��لَّ ُم��ذ س��م��ا ك��م
واف��تَ��َخ��را ف��از ب��ل��ق��اءٍ أس��ع��َف��ه ال��رح��م��ُن ف��إذا
َح��َض��را ق��د ال��ف��اروق رأى أَْن بَ��ه��ج��تَ��ه ال��ق��ص��ُر س��يُ��ع��ي��د
َخ��َط��را إْن األك��ب��اِد وع��ل��ى ِرح��ل��تُ��ه ال��ل��ه ف��ِب��ح��م��ِد

اإلسكندرية: بثغر جاللته استقبال

ب��اس��ِم ِب��ث��غ��ٍر واَف��ى ف��م��ل��ي��ُك��ن��ا دائ��ٍم ِب��ف��خ��ٍر َع��ج��بً��ا ِت��ْه ثَ��غ��ُر ي��ا
داه��ِم ل��ي��ٍل ظ��الَم ع��ن��ك ف��يُ��زي��ح ��ن��ا ال��سَّ م��وف��وَر ال��ص��ب��ح ك��ش��م��س ي��أت��ي
ك��ن��ائ��ِم ال��ش��ت��اء ل��دى ك��ن��َت ولِ��ذاَك ِب��وج��ِه��ه ال��م��ض��يء ال��ص��ي��ُف ف��ن��ه��اُرك
ال��ق��ادِم ب��ال��ه��ن��اءِ ف��ؤاَدك وام��أل ب��ك��ائ��ه��ا ط��ول ب��ع��د ع��ي��ونَ��ك ف��اف��تَ��ح
ال��ن��اظ��ِم اق��ت��داِر ف��وق ف��ج��اللُ��ه ُق��دوِم��ه ع��ن��د ال��ف��اروق أب��ا وان��ُظ��ر
ح��اك��ِم وأف��ض��ُل م��أم��وٍل وأج��لُّ خ��ي��ِره��ا وم��ن��ب��ُع ال��دن��ي��ا ب��ه��ج��ُة ه��و
ال��ص��ارِم ال��ص��ق��ي��ِل ب��ال��س��ي��ِف ص��ال إن ك��ف��وِزه ال��س��دي��د ب��ال��رأي ف��از ك��م
ال��دائ��ِم ال��ع��ظ��ي��م وال��م��ل��ك ب��ال��ع��زِّ ال��ُم��ن��ى ح��اط��ه��م األن��ج��اُل زانَ��ه ق��د
ال��راح��ِم م��ص��ر ربِّ أن��ام��َل وال��ثُ��ْم راف��ًال ي��خ��ط��و ج��اء ب��رك��ٍب ف��اه��ن��أ
ال��ع��اَل��ِم ه��ذا وَف��خ��َر ال��ك��م��اِل ع��وَن َش��خ��َص��ه يُ��ب��ق��ي ال��َع��رِش إل��َه واس��أل
ه��ائ��ِم َص��بٍّ ِب��دم��ِع ال��ِف��راق ع��ن��د ُح��رق��ًة ي��ب��ك��ي ال��ث��غ��َر إن م��والي
ال��ح��اِل��ِم ُح��ل��ِم ِم��ث��ل ب��َك ف��ُس��روُره ه��ن��اِئ��ه زم��اَن وِزد ع��ل��ي��ه ف��اع��ِط��ف
ال��ق��ات��ِم ��ب��اِب ب��ال��ضَّ يَ��ذَه��ب ف��ذك��اك وَج��وِّه ال��ش��ت��اءِ م��ن َخ��ِش��ي��َت وإذا
ك��ح��ات��ِم ال��َع��ط��اء ف��ي ُه��م��اٌم وب��ه��ا بَ��ل��دًة ��ى ال��ُم��رجَّ ال��َم��ط��ُر يَ��ن��ِزل ال
ح��ازٍم وأَك��ب��َر ِم��ق��داٍم وأَج��لَّ ال��ذُّرا َرِق��ي م��ن َخ��ي��َر ي��ا ل��ن��ا ف��اس��َل��م
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األول: فؤاد امللك له املغفور الجاللة صاحب حرضة جلوس بعيد تهنئة

��َم��ا ال��ُم��ج��سَّ ال��َف��َخ��ار ُم��ح��يَّ��اَك ف��ي ن��رى ُم��ن��ِع��َم��ا ِزل��َت ال ال��ف��اروق أب��ا ه��ن��ي��ئً��ا
ت��ه��دََّم��ا ق��د م��ا ب��ع��ِد م��ن ق��وائ��ُم��ه ف��اس��تَ��َوت ال��ِك��ن��ان��ِة ع��رش ع��ل��ى َج��ل��س��َت
ُس��لَّ��َم��ا ال��ِع��ز إل��ى ت��رق��ى أن تُ��ح��اِول ف��ب��اَدَرت ال��ح��ي��اُة ِم��ص��َر إل��ى وع��اَدت
ب��ع��دم��ا ال��رش��ُد أع��دائ��ه��ا إل��ى ف��ع��اد وق��ُع��ه ال��غ��رب أف��زع ب��ص��وٍت ون��ادت
ي��ت��ك��لَّ��َم��ا أن ال��ح��ق ربُّ اْس��َط��اع وال ق��ي��َده��ا األَْس��ر م��ن َف��كَّ��ت م��ا ول��والَك
ال��ُم��ن��ظِّ��َم��ا ال��ف��ؤاَد ه��ذا ف��ي ك��ن��َت ف��ق��د َس��ع��يَ��ه��م ال��َخ��ط��ِب ذل��ك ف��ي ح��ِم��دوا ف��إن
نُ��وََّم��ا وأَي��َق��ظ��َت أم��واتً��ا ف��أح��يَ��يْ��َت نَ��ف��ح��ًة ال��َج��مِّ إخ��الص��ك م��ن وأَرس��ل��َت
ت��ق��دََّم��ا؟ م��م��ا يُ��م��ن��اَك ك��َس��بَ��ت ب��م��ا ق��ان��ٌع أن��ت ه��ل ال��ن��ي��ل وادي َف��خ��َر ف��ي��ا
وأُف��ِح��َم��ا ال��زم��اُن أع��ي��ا وإن َح��وي��َت ب��ال��ذي ال��ف��خ��ر م��ن ت��رض��ى ال ع��ه��دن��اك
س��َم��ا ل��ه��ا وك��ن��َت ب��ح��ًرا ل��ه��ا ف��ك��ن��َت ب��ه��م��ٍة ال��ُع��ل��وم ُدور ع��ل��ى َع��َط��ف��َت
وأح��َك��َم��ا ��روَح ال��صُّ ل��ل��ع��ل��ِم ش��اد ف��ق��د ال��ُع��ال ف��ي َق��ب��َل��َك إس��م��اع��ي��َل ِف��ع��ُل ك��م��ا
وأن��ُج��َم��ا ت��ض��يء أق��م��اًرا وخ��لَّ��ف ق��وَم��ه ل��ل��م��ج��ِد ال��ل��ه أراد م��ا َه��َدى
ت��ك��رَُّم��ا ال��زم��اِن أب��ط��اِل خ��ي��َر وي��ا ش��ج��اع��ًة ال��ُه��م��اِم أش��ب��اِل َخ��ي��َر ف��ي��ا
أَق��َدَم��ا ال��ق��وَل أَس��َم��ع��تَ��ه إذا ف��ت��اَك إن��ه ِل��ل��ِك��ن��ان��ِة َص��ف��ًوا ال��ده��َر َس��ِل
تَ��ت��ح��كَّ��َم��ا أن ال��ق��وِم رق��اِب ف��ي ك��ف��ى ل��ه ف��ق��ل ال��ح��ي��اِة ت��ص��اري��َف س��ِئ��م��ن��ا
ُم��رَغ��َم��ا ك��ان وإن تَ��ه��َوى ب��ال��ذي ي��ُق��م ق��ائ��ٌد أن��ك ال��ه��ن��ديَّ ل��ه وه��زَّ
ال��ُم��ق��وَِّم��ا ال��س��دي��َد وال��رأَي ح��س��اَم��َك ن��ع��م��ًة ال��ف��ض��ائ��ِل ربَّ ي��ا ِن��ل��َت ف��َق��د
وأَح��َج��َم��ا خ��اف أَق��دم��َت م��ت��ى ج��ريء ح��ازٌم إن��ك ب��ال��س��ي��َف��ي��ن ف��ح��اِربْ��ه
ُم��ف��َع��َم��ا ب��ال��َم��س��رَّات آٍت ف��إن��ك ت��ح��ي��ًة ال��م��ل��ي��ك م��والي ع��ي��َد وي��ا
وأع��َظ��َم��ا ذروتَ��ي��ه��ا ف��أع��ل��ى ف��ؤاًدا ِش��ب��َل��ه��ا ال��ع��زي��زة م��ص��ُر رأت ف��ف��ي��ك
ِح��َم��ى ل��ه��ا وأن��َت س��ؤٌل ل��ه��ا ف��أن��َت ِع��زَّه��ا ال��ت��خ��اذُل ب��ع��د ت��رى وف��ي��ك
وَم��غ��نَ��َم��ا يُ��م��نً��ا ال��ت��اِج ربِّ ِم��ث��َل وك��ن ح��اف��ًال ب��ال��َم��س��رَّات ع��اٍم ك��لَّ ف��ُع��د

األول: فاروق امللك الجاللة صاحب حرضة بمولد تهنئة

يُ��ب��ِه��ُر وال��م��ج��ُد ال��م��ج��ُد ع��ل��ي��ه يَ��ل��وُح يُ��خ��ِب��ُر ب��ال��يُ��م��ِن ج��اء ِب��ن��ج��ٍل ه��ن��ي��ئً��ا
ويَ��ق��َه��ُر ال��ح��ادث��ات يُ��ِذلُّ ق��ويٌّ ال��ُع��ال ف��ي األري��ك��ة ربَّ ي��ا ن��ظ��ي��ُرك
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ون��ح��ذَُر ن��خ��اف م��ا ع��ن��ا يُ��ف��رِّق أَم��ِرن��ا ف��اروَق ال��رح��م��ن س��ي��ج��ع��ل��ه
يَ��ن��ُظ��ُر وال��ب��دُر ال��ظ��ل��م��اءُ تَ��ث��بُ��ُت وه��ل ِل��وج��ه��ِه ال��ق��اس��ي��اُت ال��ل��ي��ال��ي تَ��ل��ي��ُن
��ُر ُم��ب��شَّ ��ى ال��ُم��رجَّ ��ع��د ب��ال��سَّ ف��إن��ك ف��ارَع��ُه َج��دَِّك ُم��ل��ُك ه��ذا أف��اروُق
ُر ُم��ن��وَّ وج��ٌه ِب��ال��خ��ي��ِر ��رن��ا يُ��ب��شِّ إن��ن��ا ال��دَّه��ِر ح��ادَث ي��ا َع��ب��ثً��ا ك��َف��ى
ويُ��زِه��ُر يَ��زه��و ب��اإلق��ب��اِل زاَل ف��ال أم��ي��ِرن��ا وج��ُه ب��ال��خ��ي��ِر ��رن��ا يُ��ب��شِّ
وتَ��أُم��ُر تَ��ن��َه��ى ال��ن��ي��ِل وادي ع��رِش ع��ل��ى ُم��ن��ِع��ًم��ا األري��ك��ِة ربَّ ي��ا زل��َت وال

فوزية: األمرية امللكي السمو صاحبة حرضة بمولد تهنئة

ال��رع��ي��ِة ع��ي��ُن ال��م��ل��ِك ِب��ب��ن��ِت وق��رَّت وت��ج��لَّ��ِت ��ح��ى ال��ضُّ ش��م��ُس َس��ط��َع��ت ل��ق��د
وِغ��ب��ط��ِة ِب��ع��زٍّ َم��ق��رونً��ا وِب��ال��ف��وِز ب��ال��ُع��ال ��ر تُ��ب��شِّ ال��َح��ْس��ن��ا ف��ف��وزي��ُة
وِرف��ع��ِة م��ج��ٍد َرم��ُز َول��َدي��ُك��م ِك��َال ِب��أخ��ت��ِه وُف��زن��ا ب��ف��اروٍق َس��ِع��دن��ا
وِص��ح��ِة ُس��روٍر ف��ي األم��ان��ي ت��ن��اُل س��ال��ًم��ا ال��ت��اِج ص��اح��َب ي��ا ل��ه��م��ا ف��ِع��ْش

فائزة: األمرية امللكي السمو صاحبة حرضة بمولد تهنئة

ك��وَك��بَ��ا ِل��ل��ِع��ز ف��ي��ه رأَي��ن��ا ِب��وج��ٍه وَم��رح��بَ��ا أه��ًال ال��ت��اِج ربِّ ك��ري��م��َة
ف��أَس��َه��بَ��ا ال��م��ع��ال��ي نَ��ي��ِل ف��ي ف��از أٌب ب��ه أت��ى ِب��ن��ص��ٍر ف��زِت أف��ائ��زُة
أبَ��ا ف��ض��ائ��ِل��ن��ا م��ن ج��ل��ي��ٍل ل��ك��ل َح��ِس��ب��تُ��ه ح��ت��ى اإلح��س��اِن ف��ي زاد أٌب
ُم��ه��ذَّبَ��ا ن��س��ًال ال��َف��وِز ِب��ف��اءِ ��ى ف��س��مَّ اس��ِم��ه ع��ل��ى ��ى ال��ُم��رجَّ ال��ف��وَز ق��َص��ر أٌب
وَم��ذَه��بَ��ا َم��س��رى ال��ِع��زِّ س��م��اء ف��ي ت��رى م��ض��ي��ئ��ًة ت��واَل��ت أَق��م��اٍر ث��الث��ُة
وأَن��ج��بَ��ا ال��زم��اُن أَه��َدى م��ا َألف��ض��ُل إن��ه��م ال��َم��ج��ِد أب��ا ع��ي��نً��ا ب��ِه��م ف��َق��رَّ

الشاعرة مدرسة عىل أنعم أن بعد فؤاد امللك له املغفور الجاللة صاحب لحرضة مدح
املوحد: أسهم من بسهَمني

ُم��ف��َرُد ال��ف��ض��ِل ف��ي ال��ف��اروق أب��ا وأن��َت وأَح��م��ُد ع��ل��ي��َك أُث��ن��ي ثَ��ن��ا ب��أَيٍّ
ال��ت��ف��رُِّد ل��وال ال��ق��وَل أُج��ي��ُد وك��ن��ُت أَِج��ْد ول��م ال��َق��ري��ُض ف��اس��ت��ع��ص��ى تَ��ف��رَّدَت
ُم��س��َه��ُد وَج��ف��نُ��ك أه��ل��وه��ا ف��ي��رُق��د ج��اه��ًدا ال��ِك��ن��ان��ة ب��إع��الء ت��ق��وم
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وتُ��ج��دِّد داث��ًرا م��ج��ًدا س��تَ��ن��ش��ُر ب��أن��ه��ا ِع��ل��ًم��ا ال��ِع��ل��م دي��ار وتُ��ح��ي��ي
َم��ع��ه��ُد َم��غ��ن��اه ش��رَّف��َت إذ ف��اَز وك��م ُزرتَ��ه��ا ح��ي��َن أث��م��َرت ِع��ل��ٍم داِر ف��َك��م
ال��ُم��ؤيَّ��د َألن��َت ن��اِدي��ه��ا وش��رَّف وأه��َل��ه��ا ال��ع��ل��وَم أح��ي��ا َم��ِل��ًك��ا ف��ي��ا
وج��دَّدوا ال��َف��خ��ار س��اُدوا األل��ى وف��رُع ق��ائ��ٌم م��ص��ر ف��ي ال��ِع��ل��م ح��ي��اُة وأن��ت
��ُد ُم��ن��ضَّ ُدرٌّ ب��األص��داِف ِق��ي��َس وه��ل ف��اتَ��ه ال��م��ج��د م��ن ت��ب��غ��ي م��ا رام ف��م��ن
وتَ��ق��ِص��ُد تَ��رت��ج��ي��َك ل��ب��الٍد ف��ُدم أه��ِل��ه ذُخ��ُر ب��ل ال��ق��ط��ر رج��اءُ وأن��ت
وتُ��ب��ِع��ُد ع��ن��ه��ا ال��ج��ه��ِل ع��وادي ت��ُردُّ َم��ع��ارٍف َك��ن��َز ال��نِّ��ي��ِل ِل��ب��ن��اِت وُدْم

فؤاد: امللك جاللة له املغفور جلوس بعيد تهنئة

ال��نِّ��ي��ُل وي��ح��ل��و ب��ه ال��ب��الد ت��س��م��و م��أم��وُل خ��ي��ُره ع��ي��ُدَك م��والي
وال��ت��ه��ل��ي��ُل ال��ت��ك��ب��ي��ُر ��ن��ا ف��يَ��ع��مُّ َوق��ُع��ه ُح��ل��ٌو ال��ُم��زِن ك��َق��ط��ِر ي��أت��ي
دل��ي��ُل م��ص��ر إع��الء ع��ل��ى ي��وٌم أن��ه ال��م��ه��اب��ة ف��ي ع��ي��َدك وي��زي��ُد
وتَ��ُط��وُل أم��ث��ال��ه��ا ع��ل��ى ت��زه��و ف��ان��ثَ��نَ��ت األري��ك��ة أع��واد ش��رَّف��َت
وتُ��ِن��ي��ُل ط��يِّ��ه��ا ف��ي ال��ُع��ال ت��َه��ُب ِم��نَّ��ة ل��ك ك��م إس��م��اع��ي��َل ِش��ب��َل ي��ا
ويَ��ق��وُل أَول��ي��تَ��ن��ا ب��م��ا ي��ش��دو ك��م��الُ��ه��ا ل��ل��ع��ل��وم ُدوًرا ش��يَّ��دت
ال��تَّ��ض��ل��ي��ُل وال يُ��خ��ف��ي��ه��ا اإلف��ُك ال ِف��ع��الُ��ه��م ل��ل��م��ل��وك م��دٍح وَل��خ��ي��ُر
ق��ل��ي��ُل ُع��الَك ف��ي َم��دٍح ف��أج��لُّ ثَ��غ��ِرن��ا ف��ي أَث��م��َرت ِف��ع��الُ��ك َه��ِذي
ك��ف��ي��ُل ل��م��ص��ر يُ��رج��ى ب��م��ا رك��ٌن ف��إن��ه��ا ال��ف��ت��اِة ت��رق��ي��َة تَ��ن��َس ال
ال��َم��س��دوُل ِب��رُّه��ا يُ��ن��س��ب ف��إل��ي��َك ِذم��اَره��ا وُص��ن��َت نَ��ب��َع��تَ��ه��ا ي��َت روَّ
ُف��ل��وُل أراد ع��م��ا ع��اق��ه م��ا ب��ص��ارٍم ال��ع��ل��وم ُدوَر ف��ات��ًح��ا ي��ا
أَك��وُل ل��ل��ع��دو ُه��م��اٌم َم��ل��ٌك ن��اَل��ه ف��ت��ٍح خ��ي��ُر َف��ت��َح��َك أن ِث��ْق
ال��َم��س��ل��وُل ُح��س��اُم��َك ع��ل��ي��ِه وق��ض��ى ب��ن��ا أخ��ن��ى إذ ال��ج��ه��ل ج��ي��ش ش��تَّ��تَّ
ال��ِج��ي��ُل وط��اَب ال��دن��ي��ا ب��ه س��ِع��َدت ال��ذي إل��ى ال��ج��م��وع ق��اد ق��ائ��ًدا ي��ا
وال��ت��ن��زي��ُل ال��وح��ي ه��داه ق��ال��وا إن��ه��م ح��ت��ى ال��ش��ع��ب ب��ي��ن ألَّ��ف��َت
م��ث��ي��ُل ال��ج��ل��ي��ِل ل��ل��م��ل��ِك ل��ي��س أن ع��اي��ن��وا ل��م��ا ِب��ُع��الَك آم��ن��وا ق��د
وال��ت��ب��ج��ي��ُل ال��ت��ع��ظ��ي��ُم ل��ه َف��رٌد واح��ٌد إن��ك ال��ف��اروق أب��ا م��ه��ًال
وج��م��ي��ُل خ��ال��ٌد ف��ِذك��ُرَك واب��ش��ر ن��ع��م��ٍة م��ن أُوت��ي��تَ��ه ب��م��ا ف��اه��نَ��أ
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أيًضا: الجلوس بعيد تهنئة

وتَ��س��أَُل ِم��ص��ُر ت��رج��وه ال��ذي ِب��ُك��ل ُم��وَك��ٌل إن��ك ال��َع��رِش ارت��ق��اءِ أَِع��ي��َد
��ُل ال��ُم��ؤمَّ ِل��ل��ب��الِد ��ى ال��ُم��رجَّ ف��أن��َت ِب��َروض��ٍة ال��رب��ي��ُع َح��لَّ ك��م��ا َح��َل��ل��َت
��ُل ُم��ك��مَّ ال��َم��ك��ُرم��اِت ِب��ُح��بِّ َش��غ��وٌف ِص��ف��اتُ��ه تُ��َح��دُّ ال َش��ه��ٌم ب��ك س��م��ا
ُل يَ��ت��ح��وَّ وال يَ��غ��ُف��و ال ال��ح��ق إل��ى وأه��ِل��ه ال��زم��اِن رد ع��ل��ى ق��ويٌّ
��ُل ُم��ب��جَّ ك��ري��ٌم أَه��ِل��ي��ه��ا ب��راح��ة ُم��وَل��ٌع ال��ِك��ن��ان��ِة ب��إع��الءِ ُم��َع��ن��ى
َم��ن��ه��ُل م��ص��ر ف��ي ال��ع��ل��م ري��اض ِل��ك��لِّ ِألن��ه ف��ي��ن��ا ق��ام ل��م��ا ال��ع��ل��ُم زه��ا
ف��يَ��ه��ُط��ُل ال��غ��زي��ر ال��غ��ي��ث ويَ��ن��ِزل��ه��ا أُص��وَل��ه��ا ي��س��ق��ى ف��ال��ب��ح��ُر أَزه��َرت ف��إن
ف��يُ��ج��ِزُل يُ��ع��ط��ي ال��ع��ي��ُد ه��ذا ج��اء ف��ق��د ع��ي��ِده ي��وِم ف��ي اإلح��س��ان ع��ن س��لُ��وه��ا
يَ��ن��ِزُل ال��َغ��ي��ُث ب��دا ل��م��ا ُش��َج��ي��راتُ��ه أَثْ��م��َرت ف��ي��ك َم��ع��ه��ٍد م��ن ك��م ثَ��غ��ُر وي��ا
ال��ُم��ك��لَّ��ُل ذاك ب��اإلح��س��اِن يُ��ك��لَّ��ل وه��ك��ذا ك��لَّ��َل��ت��َك أي��اٍد م��ن وك��م
وَم��ع��ِق��ُل ب��ن��اءٌ يُ��ب��ن��ى م��ا َخ��ي��ِر ع��ل��ى وش��اده��ا ال��ف��ت��اة» «ت��رق��ي��ة ف��ي��ك ب��ن��ى
وتَ��ن��ق��ُل ال��ث��ن��اءِ آي��اِت د تُ��ردِّ م��ن��ي��ع��ًة ال��زم��ان َك��رِّ ع��ل��ى س��تَ��ب��َق��ى
��ُل تُ��ؤمِّ ف��ي��م��ا ال��رح��م��ن ويُ��رِش��ده��ا ال��ُع��ل��ى إل��ى ال��ب��ن��ات ب��ت��ع��ل��ي��م تَ��س��ي��ر
وتَ��ع��ِق��ُل م��ن��ا ال��ِع��ل��م ت��ح��ب ف��ت��اٌة َم��ل��ي��ِك��ه��ا م��دِح غ��ي��ر ف��ي نَ��ط��َق��ت ف��ال
وتُ��ق��ب��ُل ع��ل��ي��ِه تُ��ث��ِن��ي ��ب��ًة ُم��ح��جَّ ِع��ي��ِده م��وك��ِب غ��ي��ِر ف��ي َخ��رَج��ت وال
ُل ال��ُم��ط��وَّ ال��ث��ن��اءُ ف��ي��ه ل��ن��ا ف��ط��اَب ب��رُّه ِم��ص��َر ف��ي األَع��ن��اَق ق ط��وَّ ف��ق��د
وت��أُف��ُل ت��ب��دو ال��ش��م��ُس إال ك��ان وم��ا َخ��ي��ُره ال��ش��ع��ِب ع��ن ي��ب��ُع��د ف��َل��م وغ��اب
وَه��لِّ��ل��وا َج��ه��ًرا ال��ُم��ل��ِك ج��الل وح��يُّ��وا ِع��ي��ِده ي��وم ف��ي ال��ُق��ط��ِر رج��اَل ف��ق��وم��وا
��ُل ال��ُم��ك��مَّ ال��ه��الل ي��ب��دو ك��م��ا يَ��ِه��لُّ ُظ��ه��وِره ع��ن��د ال��ت��اِج ب��ربِّ وُط��وُف��وا
وأَف��ض��ُل ال��ع��ام��ِل��ي��ن ال��م��ل��وِك أَج��لُّ ف��إن��ه ُش��ك��ًرا ال��ف��اروِق أب��ا ��وا ووفُّ
وَم��وئِ��ُل ل��ل��ب��الد ث��م��ي��ٌن وك��ن��ٌز ٌة ُع��دَّ إن��ك ال��ت��اَج��ي��ن ص��اح��َب ف��ي��ا
ويَ��ك��ُف��ل ُع��اله ف��ي رب��ي وي��رع��اك ال��ُم��ن��ى تَ��خ��ِدم��َك ��اِد ال��ُق��صَّ َك��ع��ب��َة ف��ُدم

األول: فؤاد له املغفور الجاللة صاحب حرضة جلوس بعيد تهنئة

ال��ِه��َم��ْم وأَح��ي��ا ال��َم��ع��ال��ي ف��أرض��ى ح��ك��م ِب��َش��ه��ٍم ل��م��ص��ر ه��ن��ي��ئً��ا
ال��نِّ��َع��ْم وأَص��ُل ال��رع��اي��ا َل��ع��ي��ُد َع��رِش��ه��ا ذُرا ارتِ��ق��اُه ف��ي��وُم
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ال��َع��َل��ْم وه��زِّي ُع��اله وح��يِّ��ي ب��ه َف��خ��اًرا ِت��ي��ِه��ي م��ص��ر ف��ي��ا
َق��ل��ْم وأح��ي��ا درًس��ا زان ف��ك��م وأرب��ابَ��ه��ا ال��ع��ل��وَم يُ��ِح��بُّ
ظ��َل��م َزم��انً��ا ف��ي��َك ف��ع��ارض ح��ك��م��ه ف��ي ده��ُرَك ج��ار وك��م
ال��َك��ِل��ْم ق��ل��ي��ُل ال��ِف��ع��اِل ك��ث��ي��ُر ِم��ق��داُم��ه��ا ال��ك��ن��ان��ِة أَم��ي��ُر
ال��َك��رْم َع��ظ��ي��ُم ال��م��ع��ال��ي ك��ب��ي��ُر أت��ى م��ا ال��ُع��ال ل��داع��ي يُ��ج��ي��ب
أََش��ْم وأن��ٌف ق��ويٌّ وق��ل��ٌب ال��ظُّ��ب��ا ي��َف��لَّ رأٍي ُح��س��ُن ل��ه
واع��تَ��َص��ْم ال��وَغ��ى ل��ي��ِث ِب��ه��م��ِة نَ��ح��َوه س��ع��ى َخ��ي��ًرا رام إذا
ال��ق��َدْم ف��ي ال��ُع��ال م��ل��وُك أت��اه م��ا ُف��ق��َت ف��ق��د م��ه��ًال أم��والَي
األَُم��ْم ُع��الك م��ع��ن��ى وتَ��ع��ِرف وأب��ن��اؤه��ا م��ص��ر تُ��ِح��بُّ��ك
ال��َه��رْم ويَ��س��م��و م��ص��ر ِب��م��س��ع��اَك ت��ُف��ْز ُم��ع��ي��نً��ا ل��ل��م��ع��ال��ي ف��ُدْم

الورديان معلمات ملدرسة حسني السلطان له املغفور العظمة صاحب حرضة زيارة
:١٩١٩ سنة باإلسكندرية

دائ��ُم وِظ��لُّ��ك م��ق��ص��وٌد ن��ادي��ك ق��ائ��م خ��ي��ٍر ب��ك��ل ف��أن��َت اه��ن��أ
ظ��ال��ُم ده��ٌر ال��ض��ع��ف��اءِ ع��ل��ى أخ��ن��ى ك��لَّ��م��ا وتَ��ع��ِط��ف ال��ع��ان��ي ع��ل��ى تَ��ح��ن��و
ال��ن��اق��ُم إل��ي��ك وس��ع��ى س��ف��ه��اؤن��ا آم��نَ��ْت ح��ت��ى ب��اإلح��س��اِن ِزل��َت م��ا
ال��راح��ُم ال��ف��ؤاد ب��ه ي��ج��ود ِب��رٌّ ِت��ل��َوه ي��أت��ي ال��ِب��رَّ يُ��ن��ك��رون ه��ل
ح��ات��ُم ال��م��ك��ارُم تُ��ت��ل��ى إذ وَألن��َت ال��َوَرى ف��ي ع��دًال ك��ال��ع��م��َري��ن أص��ب��ح��َت
ف��اح��ُم ال��ج��وان��ِب ُم��ض��ط��ِرُم وال��ك��وُن َج��ن��ًة ِب��رَِّك ب��ب��ح��ر م��ص��َر ص��يَّ��رَت
ن��اع��ُم وب��الُ��َك رغ��ٍد ف��ي وال��ن��اُس بُ��ره��ًة ب��َك ُم��تِّ��َع��ت ل��و ب��الُ��ه��ا م��ا
ال��ع��ال��ُم وض��اع ب��ه ال��ح��س��اُم س��اد ال��ذي ال��زم��ن ف��ي ال��ِع��ل��م ُدوَر ش��يَّ��دَت
ق��ات��ُم نَ��ق��ٌع ت��رج��وه م��ا نَ��ي��ِل ع��ن يَ��ث��ِن��ه��ا ل��م ه��م��ٍة م��ن ب��ه��ا ف��ان��َع��م
ال��ص��ارُم ع��ن��ه��ا َك��لَّ آٌي ف��ُع��الك آي��ة ج��دودك َف��ع��َل��ت م��ا ك��ان إن
ق��ائ��ُم دل��ي��ٌل م��درس��ٍة ف��ِب��ُك��لِّ وُح��ط��تَ��ُه ال��ب��ن��اِت ت��ع��ل��ي��َم أَع��َل��ي��َت
ب��اس��ُم ث��غ��ٌر َم��غ��ن��اُه ف��ي ي��ل��ق��اك ي��ان��ًع��ا زاه��ًرا ي��َدي��ك ب��غ��رِس ف��اه��ن��أ
ن��اظ��ُم َف��ض��ل��ك تَ��ع��داِد ف��ي وأج��اد ُغ��ص��نُ��ه ت��م��اي��َل م��ا َم��ج��ُدَك وْل��يَ��ب��َق
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استقاللها: مرص نَيُل

ال��ُم��ف��دَّى أن��َت ف��أن��َت وح��م��ًدا ش��ك��ًرا م��والي
َع��ب��َدا ال��ده��ُر وأَص��بَ��َح ِم��ص��ُر ب��م��س��ع��اَك ف��ازت
وم��ج��َدا َف��خ��ًرا َك��ف��اَك َم��ه��ًال ال��ت��اِج ص��اح��َب ي��ا
ا وردَّ أخ��ذًا يُ��ري��ُد ل��س��اٍن ك��لَّ أَخ��رس��َت
َق��ص��َدا َس��ع��ِي��َك ِب��ُح��س��ِن ف��ن��ال��ت ِم��ص��َر ح��رَّرَت
ُج��ن��َدا ال��رأِي ف��ي ِل��م��ص��َر ك��ان��وا ال��ُغ��رُّ أع��وانُ��ك
ع��م��َدا ذل��ك إن��ك��اَر ِع��دان��ا تُ��ط��ي��ُق ف��ه��ل
وِح��ق��دا ��ا غ��مٍّ ال��م��وُت ف��ج��زاُه��م يَ��ف��ع��ل��وا إن
ُودا ��ع��َب ال��شَّ أَخ��ل��ص ق��د م��ل��ي��ٌك ه��ذا م��ص��ُر ي��ا
َف��رَدا م��ن��ه ��ِدي وَم��جِّ ب��ُع��اله ��ب��ي ف��رحِّ
ا ح��دَّ ل��ل��م��ك��ائ��ِد َض��ع رب��ي ي��رع��اك وأن��َت
يَ��ت��ع��دَّى أو يَ��ج��وُر ح��س��وٍد ل��س��اَن واق��َط��ع
ي��ت��ص��دَّى ل��ل��ُم��ن��ى م��ن ف��ان��بُ��ذ ش��ع��ُب ي��ا وأن��َت
أدَّى م��والك ف��إن ح��ق��وًق��ا ل��م��ص��ر أدِّ
وِع��ن��َدا ِش��ق��اًق��ا ودَْع ح��ري��ًص��ا أم��ي��نً��ا وك��ن
ا ُم��س��ت��ِع��دَّ ب��ه��ا ف��ان��َه��ض ش��ئ��ونً��ا إل��ي��َك أَل��َق��وا
ا ُم��ِج��دَّ ال��ن��ض��اِل إل��ى ف��ان��َش��ط ال��ُم��ف��اِوُض أن��ت
ا ُم��س��ت��ِب��دَّ ت��ُك��ن وال تَ��ن��َج��ْح أم��ورك َدبِّ��ر
َس��ع��َدا ُرم��َت إن ف��اح��ذَْره خ��راٌب ال��خ��الَف إن

األول: فؤاد امللك له املغفور الجاللة صاحب حرضة مدح

ال��رَّش��اِد َط��ري��ِق إل��ى ه��اِدي إن��ك َم��والَي
ن��اِد ك��ل ف��ي أَط��َروَك أن��اٍس ظ��نَّ ��ق��َت ح��قَّ
ال��ُم��ع��اِدي م��ص��ر َخ��ص��ِم م��ن اف��ت��راءٍ م��ح��َض َك��ذَّب��َت
ال��ع��ب��اِد َح��قَّ وُص��ن��َت ُم��ن��اه��ا م��ص��ر أَع��َط��ي��َت
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أي��اِدي؟ م��ن َف��وَق��ه أو ف��خ��ٌر ذل��ك ب��ع��د ه��ل
ف��ؤاد؟ م��ن ج��رى م��اذا َم��ه��ًال ال��تَّ��ي��ِم ب��ن��ي وي��ا
ال��ب��الِد وح��بِّ أَْول��ى ل��خ��ي��ٍر أَب��َغ��ض��تُ��م��وه
ع��اِدي ك��ل م��ن يَ��ف��ِدي��ه ل��ه��ذا ِم��ص��َر وش��ع��ُب
األع��ادي أَب��َغ��َض��ت��ه م��ا ل��م��ص��ر ه��واُه َل��وَال
ال��ع��ن��اِد ذا ف��ي وال��خ��ي��ُر ِع��ن��اًدا أََص��رَّ ق��ال��وا
َج��واِد َخ��ي��َر ل��ك��ان م��ص��ر بَ��ي��ِع ف��ي الن ل��و
ال��ف��س��اِد ف��ي ط��َغ��ى ق��ال��وا م��ل��ي��ًك��ا رِض��ي��ن��ا أئ��ن
وال��ِك��ي��اِد ِب��ظ��ل��م��ِه��م ج��م��ي��ًع��ا وأَرَه��ق��ون��ا
ال��ِع��م��اِد ِل��وض��ِع ج��اءوا َم��ل��ي��ًك��ا ك��ره��ن��ا وإن
ازدي��اِد؟ ف��ي ط��ام��ٍع م��ن م��ص��ر ت��خ��لُ��ُص ف��ك��ي��ف
ال��ُم��ن��اِدي ِم��ص��ر ِل��ش��ع��ِب م��ص��ر ص��وال��َح َخ��لُّ��وا
ال��ب��ع��اِد ب��ه��ذا ت��رَق��ى ب��الٍد ع��ن وْل��تَ��ب��ُع��دوا
وب��اِد ق��ري��ٌب يَ��رض��ى ال��ُم��ف��دَّى وب��ال��م��ل��ي��ِك
ال��ج��ه��اِد ف��ي ِل��ن��ص��ِره ه��بُّ��وا ال��نِّ��ي��ِل ب��ن��ي وي��ا
ال��ُم��راِد أَق��ص��ى وف��ي��ه ُم��ن��اُك��م ُع��اله ف��ف��ي

مدير وظيفة من نقله عند باشا شكري محمد املرحوم املعايل صاحب حرضة توديع
باالستئناف: مستشار وظيفة إىل املنصورة

وال��ُع��َال ال��ُم��روءة أرض��ي��َت ف��إنَّ��ك راح��َال ك��ن��َت إن ال��م��ي��م��ون ال��ط��ائ��ر ع��ل��ى
ف��اض��َال ال��ش��م��ائ��ل م��ح��م��وَد ال��ن��اِس إل��ى ُم��ح��بَّ��بً��ا وك��ن��َت تَ��ظ��ِل��م ول��م َح��ك��م��َت
ن��ازَال ك��ان أن اإلث��راءَ تَ��ب��َط��ر وال ال��ه��وى تَ��ت��ب��ُع ال ال��ن��ف��ِس أب��يَّ وك��ن��َت
ق��ائ��َال ك��ن��َت م��ا ال��ِع��ل��ِم ل��ي��ِل ون��ب��راُس ص��ان��ًع��ا ك��ن��َت م��ا ال��م��ج��د ع��ي��ِن وُق��رَُّة
��َال ت��ف��ضُّ إال اآلذاُن ت��س��م��ِع ول��م َم��ه��اب��ًة إال ال��ع��ي��ُن م��ن��ك تَ��َر ف��ل��م
ف��اِع��َال ك��ن��َت م��ا ال��ق��ط��ُر ه��ذا خ��ي��ٍر َل��ف��ي وإن��ه ال��ب��ن��اِت ب��ت��ع��ل��ي��م ُع��ِن��ي��َت
ت��ك��اُس��َال ال��رج��ال ف��أَرَه��ق��ن َج��ِه��ل��َن ن��س��اؤه إال ال��ش��رِق ق��ْدِر َح��طَّ ف��م��ا
ع��اِط��َال وأَص��ب��َح ب��اق��ي��َه��ا ��ل ف��ثَ��قَّ ن��ص��ف��ه��ا ُش��لَّ وق��د ت��رق��ى أم��ٌة وه��ل
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ون��ع��َم��َال ن��ُس��وَد ح��ت��ى ِل��ت��ع��ل��ي��ِم��ن��ا ب��ح��ك��م��ٍة ال��ص��روح ��س��َت أَسَّ َل��ذل��َك
ال��ت��ح��اُم��َال يُ��ب��ِدي ال��ده��ر ه��ذا زال وم��ا ت��م��اِم��ه��ا دون األي��ام نَ��َع��ِت ف��م��ا
َح��َال وم��ا أََم��رَّ م��ا نُ��ب��ال��ي ف��ل��س��ن��ا ُص��روَف��ه َع��َرْف��ن��ا غ��داًرا زال وم��ا
ت��م��ل��ُم��َال ال��ِف��راق ه��ذا ل��دى َل��ذُب��ن��ا ب��ح��ب��ه ُش��ِغ��ف��ن��ا ق��د رج��اءٌ ول��وال
ال��ف��ض��ائ��َال وب��ثُّ��وا ال��تَّ��ق��وى ع��ل��ى ��وا وح��ضُّ ف��أَح��َس��ن��وا ال��ب��الَد س��اس��وا م��ن َخ��ي��َر ف��ي��ا
ع��ادَال ال��ق��وِل ص��ادَق ُح��رٍّا س��ي��ل��ق��اك ف��إن��ه ال��ق��ض��اءُ ال��ي��وَم ب��ك ْ ِل��ي��ه��ن��أ
ف��اِص��َال ال��ح��ق��ائ��ِق نَ��ص��ِر إل��ى س��ري��ًع��ا َع��وي��ص��ٍة ل��ك��ل ف��كَّ��اًك��ا س��يَ��ل��ق��اك
ُم��ن��اِض��َال ع��ونً��ا ل��ل��ع��اِف��ي��ن ك��ن��َت ك��م��ا نَ��ص��ي��َره��م ال��ح��ق��وق م��ه��ض��وم��و س��ي��ل��ق��اك
ُم��ت��واِص��َال األََس��ى يُ��ذِك��ي��ه��ا ِل��بُ��ع��ِدَك ُق��ل��وبَ��ن��ا إن ال��ل��ه س��الِم ف��ي ف��ِس��ر

املنصورة، معلمات بمدرسة باشا الفقار ذو سعيد املعايل صاحب حرضة استقبال
باشا: شكري محمد املعايل صاحب حرضة السابق مديرها وتوديع

وال��ف��ض��ائ��ِل ب��ال��ُع��ال وس��ه��ًال وأه��ًال ��ل ال��ُم��ب��جَّ ال��ك��ري��ِم ذاَك ع��ل��ى س��الٌم
��ِل ُم��ك��مِّ ب��رأٍي تَ��ب��ِن��ي��ه وإن��ك َم��وِط��ٍن خ��ي��ِر ف��ي ال��ب��ن��ي��اَن ��س أَسَّ ل��ق��د
��ِل يُ��ؤمَّ ل��م م��ا م��ن��ه يُ��رج��ى وِم��ث��لُ��ك ب��نَ��ي��ِل��ه��ا س��ن��ح��ظ��ى آم��اٌل ف��ي��ك ل��ن��ا
ويَ��ع��م��ِل ال��ُخ��م��وِل ب��ع��د ِج��ن��ُس��ن��ا يَ��ُس��ْد ال��رض��ى ي��َد ال��ب��ن��اِت ل��ت��ع��ل��ي��ِم ف��ُم��دَّ

وهو املنصورة معلمات مدرسة يف الفقار ذو سعيد املعايل صاحب حرضة استقبال
ملديريتها: مدير

��دا ُم��س��هَّ ال��ظ��الم ف��ي َط��ْرًف��ا وغ��ادر وأب��َع��َدا ع��ن��ِك ال��ن��وَم أَط��اَر أََه��مٌّ
َدا ُم��ه��دَّ ب��ال��ب��الء َق��ل��بً��ا وأَق��ل��َق ِل��ض��ع��ِف��ه يَ��خ��ف��ى ك��اد ِج��س��ًم��ا وأن��ح��َل
ي��تَ��ب��دَّدا أن ال��َع��ل��ي��اء م��ن ِل��م��ص��َر تَ��ب��ت��ِغ��ي��ن��ه ال��ذي أج��ل م��ن ال��خ��وُف أِم
ال��ُه��َدى إل��ى م��ص��ر ردِّ ع��ن وع��اج��زٌة َض��ع��ي��ف��ٌة وأن��ِت أض��ن��اِك ِم��ص��َر ه��َوى
ع��َدا إذا ال��زم��ان ي��ردُّون رج��اًال وراءَه��ا إن األوط��ان ف��ي ال��ِف��ك��َر دِع��ي
ال��ُم��س��دَّدا األص��ي��َل ال��رأَي ي��رى ذك��يٌّ ُم��ف��كِّ��ر ُم��دي��ٌر يُ��دبِّ��ره��ا رج��اًال
ي��ت��ردَّدا أن يُ��رض��ي��ِه ال ال��خ��ي��ِر إل��ى ُم��ب��اِدٌر ال��َم��ك��ُرم��اِت ِب��ح��بِّ ش��غ��وٌف

66



واملديح التهاني يف

ُم��س��ِع��دا ج��اء ف��ق��د ع��ي��نً��ا ب��ه ف��َق��رِّي س��ع��ادٍة ف��أُل ال��م��ح��ب��وِب اس��م��ه ف��ي ل��ن��ا
وش��يَّ��دا ف��ي��ه��ا ال��ع��ل��م ُدوَر ��س وأَسَّ أَع��زَّه��ا س��ع��ي��ٌد أرٍض ف��ي ح��لَّ إذا
َغ��ًدا ِب��َم��ق��دِم��ه ن��رَق��ى أن ِب��دَْع ف��ال ع��ه��ِده ُق��رِب ع��ل��ى أح��ي��انً��ا ال��َغ��ي��َث ن��رى
وال��ن��َدى ال��ِب��رِّ م��ن يُ��ول��ي��ِه ب��ات ِل��َم��ا زاه��ًرا ال��ِع��ل��ُم ال��م��ن��ص��ورة ف��ي وي��ص��ب��ح
وس��ؤُدًدا ِع��زٍّا ال��ب��ن��ِت ارت��ق��اءِ ف��ي ي��رى ف��إن��ه ال��ب��ن��ات ت��ع��ل��ي��م س��يَ��ن��ُش��ر
ال��رََّدى ُح��ف��رِة إل��ى ج��ه��َل��ت إن وتَ��ن��ح��طُّ ال��ُع��ال إل��ى ب��ال��ب��ن��ي��َن ت��رَق��ى األُمَّ ي��رى
ُس��دى َج��ه��ِل��ه��ا م��ن ال��نِّ��ي��ل رج��اءُ وض��اع ب��ه��ا َس��ِع��َدت ق��د ال��ي��اب��ان أُم��ة ي��رى
تَ��ع��دَّدا زيٍّ إب��داع أو ال��ل��ه��ِو ع��ن َم��ه��َربً��ا ِب��ال��ع��ل��ِم ال��ب��ن��ت اش��ت��غ��اِل ف��ي يَ��َرى
��دا ف��م��هَّ ب��ع��ي��د م��ج��ٍد م��ن راَم وك��م م��ج��رٌِّب وه��و ال��رأي ه��ذا ك��لَّ ي��رى
تُ��ه��دَّدا ل��ن م��ح��روس��ٌة وب��ه��م ب��ه ف��إن��ه��ا م��ص��ر أج��ل م��ن تَ��س��َه��ِري ف��ال
ال��يَ��دا نَ��ذُك��ر أن اإلح��س��اِن واج��ب وم��ن ن��ف��وس��ن��ا ف��ي م��ا ب��ع��ُض ه��ذا أَم��والَي
ُم��خ��لَّ��ًدا ب��ال��ث��ن��اء وم��ج��ًدا س��ت��ن��م��و م��ح��ب��ًة ال��رب��وِع ب��ه��ات��ي��ك غ��رس��َت
م��ؤيَّ��ًدا ك��ري��ًم��ا ج��اءوا م��ا ��ون يَ��ؤمُّ ً َم��ل��ج��أ وال��ِع��ل��م ال��ح��اج��اِت ل��ذوي ف��ِع��ش

ناظًرا ليكون املنصورة من نقله عند الفقار ذو سعيد املعايل صاحب حرضة توديع
للمالية:

ف��ن��اظ��ًرا ب��ال��ذك��اء م��دي��ًرا ف��ك��ن��َت س��ائ��ًرا زل��َت م��ا وال��ع��ل��ي��اءِ ال��َم��ج��د إل��ى
ال��َم��ف��اِخ��را ت��ح��ب ��اٌل ف��عَّ ف��إن��ك م��ن��ص��ٍب أش��رف ُق��لِّ��دَت أن ِب��دَْع وال
ون��اِص��ًرا ع��ونً��ا ال��ع��ل��م ِل��ُدوِر وك��ن��َت وأَه��َل��ه ال��َف��س��اَد ف��أره��ق��َت َح��َل��ل��َت
خ��اِئ��ًرا ك��ان إذ ال��رك��َن ذاك ف��ث��بَّ��َت وق��اي��ًة ال��ب��ن��اِت ِل��ت��ع��ل��ي��ِم وك��ن��َت
وق��اِدًرا ق��ويٍّ��ا ج��اءوا إذ ال��ظُّ��ل��م ع��ل��ى ��ع��وا ت��ج��مَّ ال��ذي��ن ردِّ ع��ل��ى وك��ن��َت
ح��اض��ًرا ك��ن��ت إذ م��ن��ك وأق��وى أََش��د ن��ائ��يً��ا ك��ن��َت وإن ِم��ع��واٌن ف��ي��َك ل��ن��ا
غ��اِدًرا ث��ار إن ال��ده��َر ه��ذا ِب��س��ي��ِف��َك وح��اَربَ��ْت ال��ط��ال��ب��اُت َع��ِدَم��ت��َك ف��ال
ع��اط��ًرا ذك��ُرَك ب��األل��ب��اِب ويَ��خ��ُط��ر ال��ُع��ال ع��ل��ى ال��ت��ه��ان��ي تُ��واف��ي��َك وُدم��َت
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الدقهلية: إىل غريه ونقل البحرية إىل محمود باشا محمد دولة نقل

ال��ُم��خ��لَّ��دا ال��ثَّ��ن��اءَ ب��ال��َع��زِم تُ��ش��يِّ��د ��ًدا ُم��ح��مَّ األك��رِم��ي��َن اب��َن ي��ا ع��ِه��دن��اَك
ُع��دِّدا ال��ف��ض��ُل إذا ب��آالٍف تُ��َع��دُّ واح��ًدا ع��ِه��دن��اَك ِم��ق��داًم��ا ع��ِه��دن��اَك
ُم��س��وًَّدا َش��ه��ًم��ا ال��ي��وم ق��ب��ل ك��ن��َت ف��ق��د وال��ُع��ال ال��م��ج��َد ب��اس��ت��ح��ق��اِق��َك ن��ل��َت ف��إن
س��يِّ��ًدا ال��ط��ف��ول��ة ع��ه��د م��ن ك��ن��َت وق��د م��ك��ان��ًة ال��ب��ي��وت أع��ل��ى م��ن ال��ب��ي��ُت ل��َك
ُم��ف��َرًدا ن��ال َم��ن��ِص��بً��ا أُه��نِّ��ي ف��إنِّ��ي َم��ن��ِص��بً��ا ِن��ل��َت إذ ال��ق��وُم ه��نَّ��أت��َك ف��إن
غ��َدا إذ ال��ع��واِص��ِم ك��ل ع��ل��ى وتِ��ي��ِه��ي ف��اب��ش��ِري م��ج��ِدِك ي��وُم ه��ذا دم��ن��ه��وُر
وج��دَّدا ف��ي��ن��ا ال��م��ج��َد ل��ش��اَد ع��ِل��م��ن��ا ب��م��ث��ِل��ه ج��اَد ال��ده��َر ه��ذا أن ول��و
ُس��دى آم��ال��ن��ا ُج��لَّ ال��ل��ي��ال��ي ُص��روُف وَض��يَّ��َع��ت ال��ُم��راَد ن��ل��َت إذ ح��َس��دن��اَك

إلغاء املديرية مجلس قرر أن بعد باملنصورة السابق الخديوي سمو استقبال
ذلك: إىل إشارة وفيه الشاعرة، ترأسها كانت التي املعلمات مدرسة

ُم��ظ��ل��ٌم ل��ي��ٌل ب��األه��واِل ورم��اِك ُح��وٌَّم وال��ح��وادث ن��وُم��ِك ط��ار ق��د
يُ��ج��رُم ف��ي��م��ا ال��ده��ُر ع��ل��ي��ه وق��ض��ى ِدق��ًة ي��خ��ف��ى ك��اد ج��س��ًم��ا أب��ل��ي��ِت
ي��ت��ألَّ��ُم زم��اِن��ه ِل��َج��وِر ف��غ��دا ال��ُع��ال م��ح��س��ود ك��ان ق��ل��بً��ا أَت��ع��ب��ِت
ويَ��ظ��ِل��ُم ال��ِع��ن��اِد ف��ي ده��ُرِك وي��ِل��جُّ ونَ��ش��َره ال��ب��ن��اِت ت��ع��ل��ي��َم تَ��ب��ِغ��ي��ن
األرق��ُم وه��و ال��ب��ن��ي��اِن ذل��ك م��ن ش��يَّ��دِت��ه م��ا ك��ل ِل��ي��ه��ِدَم ي��س��ع��ى
أع��َل��ُم؟ م��ص��ر ب��ح��اِل ِم��ص��َر وع��زي��ُز وح��اِل��ه��ا ال��ب��ن��اِت ع��ل��ى تُ��ش��ف��ِق��ي��ن ه��ل
ال��ض��ي��َغ��ُم ذاك ال��ض��ع��ف��اءَ ويُ��س��اع��د م��ل��ي��ُك��ن��ا ال��ب��ن��ات ت��ع��ل��ي��َم س��يُ��ِج��ل
وي��ك��تُ��ُم ِل��ل��ك��راِم يُ��خ��بِّ��ئ ع��م��ا ف��ان��َه��ه ع��ب��ُدك ال��ده��َر إن م��والَي
وتُ��ك��رُم ت��س��ود أن��ص��اٌر ِل��ل��ع��دِل غ��َدا م��ا األري��ك��ِة ربَّ ي��ا ل��والَك
وس��لَّ��م��وا وال��م��س��ل��م��ون أق��ب��اُط��ن��ا اه��ت��َدى م��ا األري��ك��ة ربَّ ي��ا ل��والك
ال��لُّ��وَُّم تَ��واَرى وال ال��زم��اِن َص��رُف ص��اف��اه��م��ا م��ا ل��ل��ت��اَج��ي��ِن ل��والك
يُ��ع��َل��ُم ش��أٌن ل��ل��م��ص��ريِّ ك��ان م��ا م��ض��ى ق��د ف��ي��م��ا ال��ش��ه��ُم أب��وك ل��وال
أَح��َك��ُم رأيَ��َك ف��إن ال��ب��ن��ات ف��اْرَع ع��ن��اي��ًة ال��ب��ن��ي��َن ت��ع��ل��ي��َم أول��ي��َت
وت��ق��دَّم��وا وراءَه��م ال��ن��س��اءَ ت��رك��وا أن��ه��م إال ال��ش��رِق أه��َل َض��رَّ م��ا
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ف��ي��ِه��ُم ال��َع��ل��ي��َة م��ك��ان��تَ��ه��ا ج��ِه��لُ��وا ال��ت��ي ب��األُمِّ األب��ن��اءُ ف��ان��ح��طَّ��ت
��ُم ت��ت��وهَّ م��ا ش��رِّ ف��ي أب��ن��اءَه��ا ف��أَوَق��َع��ت ال��ح��ي��اِة ب��أح��واِل ج��ِه��َل��ت
وع��لَّ��م��وا ذاك األب��ن��اءُ ف��ت��ع��لَّ��م ��ب��ا ال��صِّ ع��ه��د م��ن ال��ج��ب��َن ع��وَّدوه��ا ق��د
ي��ت��ك��ل��م��وا إن وال��ب��ه��ت��اِن وال��غ��شِّ أع��م��ال��ِه��م ف��ي ل��ل��ع��اِر وت��س��اَرع��وا
ال��ُم��ن��ِع��ُم وأن��ت إص��الًح��ا ت��رج��وك أَع��ل��ي��تَ��ه��ا ال��ت��ي ��تُ��ك أُمَّ م��والَي
وتَ��س��َل��ُم ب��ِه��نَّ إال ت��رت��ق��ي ال ف��إن��ه��ا ال��ب��ن��اِت ب��ت��ع��ل��ي��ِم ف��أُم��ر
يُ��ل��ثَ��ُم رك��نً��ا ��اِد ل��ل��ُق��صَّ وْل��تَ��ب��َق ُم��خ��لَّ��ًدا ال��وج��ود ف��ي َم��ج��ُدَك وْل��يَ��ب��َق

العصمة صاحبة وهي الفقار، ذو باشا سعيد املعايل صاحب لحرضة بمولودة تهنئة
هانم: أنجي

وال��ح��َس��ِب ب��األص��ل ت��زده��ي ث��م��ي��ن��ًة ل��ؤل��ؤَة أَن��ج��ب��َت ق��د ال��م��ك��ارِم بَ��ح��َر
وال��رُّت��ِب ب��ال��َع��ل��ي��اء ل��ك ب��ش��ي��رًة أَرس��َل��ه��ا ال��ل��ه ف��إن ب��أن��ج��ي ف��اه��ن��أ

حسني: السلطان العظمة صاحب حرضة بشفاء تهنئة

رج��اء ال��واه��ي ِل��ُرك��ِن��ن��ا ف��أن��ت ال��ش��ف��اءُ ل��ك م��ل��ي��ُك ي��ا ه��ن��ي��ئً��ا
ه��ن��اء ال��دن��ي��ا ف��ي دام م��ا وِع��ْش ف��اس��َل��م ال��روُح م��ص��َر ل��ج��س��ِم وأن��ت
ال��ري��اءُ يُ��خ��ام��ره��ا ال ق��ل��وٌب م��ن��ا ف��َدت��َك ال��ب��الِد أَُس��ل��ط��اَن
ت��ش��اءُ ك��م��ا م��ص��ر م��ج��َد ِل��ت��رف��َع ن��وٍح ُع��م��َر ال��ُم��ه��ي��ِم��ُن وأع��ط��اك

عيد أن تصادف وقد األول، فاروق امللك الجاللة صاحب حرضة ميالد بعيد تهنئة
واحد: يوم يف ثالثة األعياد فأصبحت األضحى عيد أيام وأول جمعة يوم امليالد

ويَ��س��َع��ُد؟ ال��ب��الد آم��اَل يُ��ج��دِّد ُس��ؤُدد ُس��ع��وِدك م��ن ي��وٍم ك��ل أف��ي
ُم��ؤبَّ��د ده��ٌر ال��ش��ع��ِب ه��ذا ن��وم ع��ل��ى م��ض��ى وق��د ال��ش��ع��وَر ف��أَي��ق��ظ��َت ُولِ��دَت
َف��رَق��ٌد وال��ش��رُق ال��ن��ي��َل يُ��ض��يء والَح غ��يْ��َه��ٌب ف��ان��ج��اب ��اُح ال��وضَّ َوج��ُه��ك ب��دا
يُ��ح��َس��ُد وال��م��ج��ُد األع��داءُ ب��ه وض��اق��ت ُص��روُح��ه ط��ال��ت ال��َع��رَش َع��َل��وَت ول��م��ا
يُ��رِش��ُد الَح أي��ن��م��ا بَ��دٌر ووج��ُه��َك ب��أَْس��ره��ا ل��ل��ب��الد ع��ي��ٌد ف��ع��ي��ُدك
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وتَ��ق��ِص��ُد ت��س��ع��ى ال��ُم��ل��ِك ع��ي��د ي��وم إل��ى ف��أَق��بَ��َل��ت ف��ي��َك األع��ي��اُد ت��ن��اف��َس��ِت
وأَْم��ج��ُد ذك��ًرا أع��الُه��ن وع��ي��ُدك َع��ن��وًة ��ع��َن ت��ج��مَّ أع��ي��اٍد ث��الث��ُة
وت��ص��ع��ُد ت��ع��ل��و ال��ش��رق ِب��الُد ول��ك��ْن وح��َده��ا ِب��ع��ي��ِدَك ِم��ص��ٌر س��ِع��َدت وَم��ا
ُم��ج��دَّد ث��وٌب اإلج��الِل م��ن ع��ل��ي��ك ��ًال م��ك��مَّ اإلل��ه ش��اء ك��م��ا ُخ��ِل��ق��َت
ُم��ف��ِس��د وي��خ��ش��اك م��ح��روٌم ��ك ي��ؤمُّ َم��ف��اِخ��ر َك��ن��َز ال��ن��ي��ل ل��ب��الد ف��ِع��ش

قضاه صيف أول بعد للقاهرة امللك الجاللة صاحب حرضة ترشيف أول
باإلسكندرية:

َك��وك��بَ��ا ��ع��ِد ل��ل��سَّ ف��ي��ه َل��َم��ح��ن��ا ب��وج��ٍه وَم��رح��بَ��ا أه��ًال ال��ن��ي��ِل ب��الِد م��ل��ي��َك
وغ��يَّ��بَ��ا ال��ِب��ع��اُد أخ��ف��ى م��ا ف��أَظ��ه��رَت ِب��زه��ِره ال��رب��ي��ع ج��اء ك��م��ا ق��ِدم��َت
ال��ُم��ح��بَّ��بَ��ا ال��رج��اءَ ك��ان ب��دا ف��أنَّ��ى ض��ي��اِئ��ه ب��اج��ت��الءِ ُش��ِغ��ف��ن��ا م��ل��ي��ٌك
ُم��ع��ذَّبَ��ا ده��ًرا ظ��ل ش��ع��بً��ا ف��تُ��س��ِع��د ُم��ش��رًق��ا تَ��س��ط��ُع ال��نِّ��ي��ِل وادي ش��م��َس ف��ي��ا
وم��ذه��ب��ا َع��دًال ف��اروُق ي��ا ك��م��ث��ِل��َك َع��ه��ِده��ا ُط��ول ع��ل��ى ِم��ص��ر رأت ه��ل تُ��رى
َم��أَربَ��ا ال��َف��خ��ِر م��ن ن��ال��وا م��ا ب��م��ج��ِدَك ج��م��ي��ُع��ه��م ال��م��ل��وُك ِق��ي��َس ل��ئ��ن ي��م��ي��نً��ا
ُم��ق��رَّبَ��ا ال��ق��ل��وب ك��لِّ إل��ى ف��ك��ن��َت ِل��واح��ٍد ُج��ِم��ع��َن م��ا خ��الًال َج��م��ع��َت
ُم��ج��رِّبَ��ا ش��ي��ًخ��ا ك��ن��َت ل��و ك��م��ا ف��ُف��زَت ��بَ��ا ال��صِّ َم��ب��َدأ ف��ي ال��م��ل��ك ب��ع��بء وق��م��ت
ُم��ه��ذَّبَ��ا ال��خ��ط��وِب ص��دِّ ع��ل��ى ق��ويٍّ��ا ح��ازًم��ا ال��رأِي ث��اب��َت ت��ق��يٍّ��ا وك��ن��َت
ويُ��ره��بَ��ا يُ��ؤمَّ أن أَْول��ى وِم��ث��لُ��ك َل��وع��ٌة ولِ��ل��ده��ِر آم��اٌل ِل��راِج��ي��َك
وأق��ربَ��ا أدن��ى ل��إلح��س��ان ك��ن��َت وإن ص��ارٌم وب��أُس��َك م��وه��وٌب ف��خ��ي��ُرَك
أبَ��ا ك��ارث��ٍة ك��ل ف��ي ل��ه��ا تَ��راَك ً وَم��ل��ج��أ ذُخ��ًرا ال��ن��ي��ل ل��ب��الد ف��ِع��ْش

السعيد: امللكي الزفاف قصيدة

وت��ال��ُد ال��م��ع��ال��ي ف��ي ط��ري��ٌف ف��أن��ت ووال��ُد َج��دٌّ ال��َم��ج��َد ه��ذا ل��ك ب��ن��ى
وال��م��ح��ام��ُد ال��ُع��ال ف��ي��ه ُج��ِم��َع��ت ف��ق��د ِم��ث��َل��ه نَ��َر ل��م ف��اروُق ي��ا وَف��خ��ُرك
األم��اج��ُد إل��ي��ه ت��س��ع��ى ال��ذي ِب��ك��لِّ ��ب��ا ال��صِّ م��ب��دأ ف��ي ال��ع��رش إل��ه ح��ب��اك
وح��اس��ُد ب��اٍغ وان��ه��دَّ ق��وائ��م��ه ف��اس��ت��وت ال��ك��ن��ان��ِة ع��رِش ع��ل��ى ج��َل��س��َت
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واح��ُد ب��أن��ك ق��ال��ت إن َغ��ْرَو ف��ال ذُلِّ��ه��ا ب��ع��د م��ن ال��نِّ��ي��ل ب��الد وَع��زَّت
ال��م��س��اج��ُد م��ن��ك ت��ه��واُه ب��م��ا وف��ازت ِع��زِّه أي��اَم اإلس��الم ع��ل��ى َرَددَت
ال��ُم��ج��اه��ُد وأن��ت إال ُط��ِويَ��ت وق��د َم��ج��ِده أع��الَم اإلس��الُم نَ��ش��َر وم��ا
وس��اع��ُد ب��اٌع اإلس��الم ُع��ال ف��ي ل��ه ب��م��اج��ٍد ف��زِت ال��ش��رِق ب��الَد ه��ن��ي��ئً��ا
وف��اس��ُد ِغ��رٌّ ك��ال��ب��تَّ��ار وي��خ��ش��اه ��ٍد ُم��م��جَّ ش��ه��ٍم ك��لُّ نَ��داه ��ي يُ��رجِّ
وق��اص��ُد س��اٍع ي��رج��وه م��ن َخ��ي��َر وي��ا وَف��خ��َره��ا ال��م��ل��وك ت��اج ي��ا أف��اروُق
س��اه��ُد وَط��ْرُف��ك س��يَّ��ال ف��ِف��ك��ُرك ��ب��ا ال��صِّ روض��ة ف��ي ال��م��ج��د ش��ت��اَت ج��َم��ع��َت
م��اج��ُد ال��نِّ��ي��ل ب��ن��ي م��ن أَِب��يٌّ ن��َم��اه��ا أُس��رٍة خ��ي��ر م��ن ال��م��ج��د ب��ب��ن��ت وُف��زَت
ص��اع��ُد ال��ن��ج��م إل��ى ُم��ل��ٌك وب��ه��ا ب��ه ف��ازَده��ى ال��بَ��در إل��ى ��ت ُزفَّ ال��ض��ح��ى ف��ش��م��ُس
ش��اه��ُد ال��نِّ��ي��ل ع��ل��ى ت��اٌج يَ��ِزي��نُ��ه��م��ا وِب��ال��ت��ق��ى ب��ال��ك��م��ال ��ا ُزفَّ ع��روس��ان
ال��م��ق��اص��ُد ل��ل��ب��الِد ف��ت��دن��و يَ��ل��وُح ُم��م��لَّ��ك ل��خ��ي��ٍر ت��اٌج يَ��ِزي��نُ��ه��م��ا
خ��ال��ُد وِذك��ُرَك م��وف��وٌر َس��ن��اؤك م��م��ت��ًع��ا ُدم��َت ال��ُق��ط��َري��ن س��يِّ��د ف��ي��ا

أول وهي ١٩٠٣ سنة يف املعلمات دبلوم ناصف حفني ملك املرحومة بنيل تهنئة
نالتها: مرصية

ُم��ن��اه��ا ُك��لَّ ال��رأي ب��ح��زم ون��ال��ت ُع��اله��ا ت��م ب��ال��ِج��دِّ ل��م��ن ه��ن��ي��ئً��ا
ش��ذاه��ا وط��اب ِم��ص��ٌر ب��ه��ا ت��ب��اه��ت َزه��رٍة ل أَوَّ ال��ِع��ل��م ِب��روِض وك��ان��ت
َج��ن��اه��ا وق��ُت آَن اج��ت��ه��اٍد ث��م��اَر وِغ��ب��ط��ٍة ُس��روٍر ف��ي ف��اج��ِن��ي ال��ف��خ��ر ل��ِك
ه��واه��ا ال��َم��رام بُ��ع��د ع��ل��ى ف��ن��ال��ت َض��يْ��م��ه��ا األَب��يَّ��ة ال��ن��ف��ِس ع��ل��ى َح��م��ل��ِت
ش��ذاه��ا وط��اب ِم��ص��ٌر ب��ه��ا ت��ب��اه��ت َزه��رٍة ل أَوَّ ال��ِع��ل��م ِب��روِض وك��ن��ِت
َس��م��اه��ا اإلل��ه ش��اء ب��م��ا ف��أن��ِت أَن��ج��ًم��ا ِل��ل��ِع��ل��ِم ال��م��ج��د أه��ُل َع��دَّ ف��إن
ِغ��ذاه��ا ال��ع��ل��وم ك��ان ب��م��ن وأَك��ِرم ِط��ف��ل��ًة ال��َم��ع��ارف ب��أل��ب��اِن ُغ��ِذي��ِت
وح��اله��ا ال��ُع��ال م��زاي��اِك ف��زاَن ��ًع��ا ت��رفُّ ال��ُح��ل��يِّ ش��أِن ف��ي ت��ه��اَون��ِت
ُه��َداه��ا أراد م��ن تَ��ه��ِدي ي��م��ي��نُ��ِك وأوم��أت ال��م��ك��ُرم��اِت س��ب��ي��َل َس��ل��ك��ِت
ك��َف��اه��ا ب��ال��ك��م��ال ف��خ��ًرا ال��ن��ف��َس ك��َف��ى ال��ُع��ال إل��ى ال��غ��ان��ي��اِت ِذم��ام وُق��دِت
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بالشفاء: ملعلمة تهنئة

ال��َج��وزاءُ ل��ك واب��تَ��س��َم��ت ب��ش��ف��اِك ال��ع��ل��ي��اءُ وُس��رَِّت الَح ��ع��ُد ال��سِّ
وَع��ن��اءُ َخ��ي��ب��ٌة اع��ت��الل��ِك ع��ن��د َس��ن��ائ��ه��ا ُح��س��َن ش��ان «ال��س��ن��يَّ��ة» إن
وِض��ي��اءُ س��نً��ى ب��ه��ا يَ��ب��ُدونَّ ل��م ال��ع��ال ش��م��َس أرج��ائ��ه��ا ع��ن غ��ب��ِت ُم��ذ
ال��نُّ��ب��الءُ ِل��غ��ي��اب��ِك ف��تَ��ك��دََّرت رك��ابُ��ِك َح��لَّ ال��م��ح��س��وِد ب��األَق��ُص��ر
األرج��اءُ ِل��ُق��دوم��ِك وت��َزيَّ��نَ��ت ب��اس��ًم��ا س��ع��ي��ًدا غ��دا ��ع��ي��ُد ال��صَّ وب��ِك
ال��رَّم��ض��اءُ ِف��راُش��ه��ا ال��ه��م��وم وس��َط ِب��َم��ض��ج��ٍع ال��ع��ل��وِم ربَّ��اِت وت��رك��ِت
وبُ��ك��اءُ آس��ٍف ك��آب��ُة إال تُ��َر ف��ل��م االم��ت��ح��اَن ب��ع��َدِك وَح��َض��رن
ذك��اءُ ل��َدي��ه ي��ب��ق��ى ال وال��َه��مُّ ذَك��اءَن��ا ال��ه��م��وُم س��تَ��ر ف��ك��أن��م��ا
إع��ي��اءُ وال َك��س��ٌل ب��ه��ا ال أَْن ف��اع��َل��ِم��ي ال��زك��ي��ة ��َرِت ت��أخَّ ف��إذا
ال��ظ��ل��م��اءُ تُ��ِض��لُّ��ه��ا ال��ظ��ن��ون ب��ي��ن أص��بَ��َح��ت ف��ك��رِك ض��ي��اءُ غ��اَب ح��ي��ن ب��ل
اءُ ال��دَّ وَزال ال��َم��رُج��و ب��إي��اِب��ِك رج��ائ��ن��ا ُح��س��ُن ف��ع��اد ُع��دِت وال��ي��وَم
ال��ج��ه��الءُ أع��داؤِك ف��ت��ألَّ��َم��ت ال��ُع��ال َروِض ف��ي ال��َغ��ي��ث إي��اَب أُب��ِت
األح��ش��اءُ ِل��ن��ع��ل��ِك ت��ف��رش��نَّ ل��و ِب��أرِض��ه��ا َخ��ط��رِت وق��د ِم��ص��ُر وت��َودُّ
األض��واءُ وزان��ه��ا ال��ش��ه��ور ك��ل ع��ل��ى ش��ُرَف��ت ال��ت��ي ال��َق��ْدر ل��ي��ل��َة ي��ا
س��م��اءُ ف��أن��ت ق��ْدِرِه��ُم ِل��رف��ي��ِع م��ع��ارٍف بَ��ح��َر ال��ف��ض��ِل أه��ُل ك��ان إن
ال��خ��ض��راءُ ِب��ُق��رب��ِك َل��ُه��ن تَ��دنُ��و ف��وائ��ٍد َك��ن��َز ل��ل��ف��ت��ي��اِت ِزل��ِت ال

شكري: باشا محمود السعادة صاحب لحرضة مدح

وال��ج��وُد ال��نَّ��دى ط��ب��ُع��ه��م��ا وي��داَك م��ق��ص��وُد ال��ُع��ال ف��ي ب��ابُ��َك م��والَي
م��ش��ه��وُد نَ��ف��ُع��ه َع��زٍم وم��ض��اءِ ب��س��رع��ٍة ال��ض��ع��ي��ف نَ��ص��ِر إل��ى ت��س��ع��ى
وُس��ع��وُد ُم��نً��ى ب��ش��اش��تُ��ه َوج��ٌه ل��ه��م ب��َدا ال��س��ائ��ل��ون أت��اك وإذا
م��ح��م��وُد ب��دون��ه وأن��ت َل��غ��ٌو إن��ه م��دي��ح��ي م��ن ��ك يُ��ِه��مُّ م��اذا
ال��م��ع��ه��وُد وِف��ع��لُ��ه ال��ك��ري��ِم ن��س��ُب وه��ك��ذا ال��ج��م��ي��ل ل��ل��ش��ك��ِر ن��َس��ب��وَك
ال��م��وروُد بَ��ح��رن��ا إن��ك وأق��وُل واح��ٌد إن��ك ال��ن��اس ج��م��ي��ُع ق��ال��ت
وتَ��س��وُد ت��ف��وُق��ه وأن��ت إال م��اج��ًدا َق��ب��ل��َك ال��ش��ع��راءُ يَ��م��دِح ل��م
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َوُج��وُد ش��رََّف��ت��َك ص��دٍق آي��اُت زان��ه وح��زٌم وإق��داٌم نُ��ب��ٌل
ُع��وُد ويُ��وِرُق غ��رس��ن��اه نَ��ب��ٌت ِب��ه يَ��ِط��ْب ال��ب��ن��اِت ل��ت��ع��ل��ي��ِم ف��اس��ل��م

دوالر: بك عيل محمد العزة صاحب لحرضة بمولود تهنئة

ارت��ق��اءِ ع��َل��م ُق��دوُم��ه ف��ك��ان وال��َه��ن��اءِ ال��س��ع��ادِة بَ��دُر ب��دا
ون��اِئ��ي داٍن م��ن ال��ق��وُم وُس��رَّ ال��بَ��ه��اءِ ُح��ل��ُل َع��ه��َده تُ��ج��لِّ��ل

��ف��اءِ ال��صَّ َوج��َه ب��وج��ه��ه ك��أن
ن��راُه ال��َع��ل��ي��ا ف��ي أب��ي��ه ك��ِم��ث��ِل ب��راُه إذ ِل��ل��م��ه��ي��م��ِن ف��ش��ك��ًرا
ِع��داُه تُ��ن��ِك��ره ل��ي��س وف��ض��ٌل ث��ن��اُه يُ��ع��لِّ��م��ن��ا ِف��ع��ٌل ل��ه

ال��ف��ض��اءِ ِم��لء ك��م��اِل��ه وِذك��ُر
األَم��ان��ي ِل��ل��دن��ي��ا ف��ي��ه ب��ن��ج��ٍل ال��ت��ه��ان��ي أُه��دي��َك م��والَي ف��ي��ا
ال��زم��اِن ع��ي��َن ي��ا ش��يَّ��دَت ك��م��ا ال��َم��ب��ان��ي ِل��ل��َم��ج��د يَ��ِش��ي��د وس��وف

ال��س��م��اءِ أك��ن��اِف ف��وق َف��َخ��اُرك
ت��ش��اءُ م��ت��ى ل��ل��ِع��داِة وَق��ه��ُرك وال��ذك��اءُ ِف��ك��ُرك ع��ل��ي��ه يَ��ل��وُح
ال��َق��ض��اءُ يُ��خ��اِل��ف��ُه ال وَع��زٌم ج��اءوا ح��ي��ث ال��م��ودة ذوي ونَ��ص��ُر

ال��َع��الءِ ف��ي م��ح��م��د ي��ا وم��ج��ُدك
أع��َل��ى أَب��واه ال��ض��ح��ى ش��م��ِس وم��ن ُم��ع��لَّ��ى م��ن��س��وٌب ال��َج��دَّي��ِن م��َن
وق��وَال ِف��ع��ًال س��ي��ف��وُق��ه��م ك��م��ا أص��َال ال��ف��ض��ِل أه��َل ف��اَق ب��ذل��ك

ال��ظِّ��ب��اءِ ِس��وى ال��غ��زاِل بَ��ل��ُد وه��ل
ذك��يَّ��ا م��والًدا ال��ك��ون ف��ُس��رَّ ال��ع��ل��يَّ��ا أن��ج��ب��َت أن��َت ع��ل��يٌّ
ه��ن��يَّ��ا ع��ي��ًش��ا ال��ص��ف��ا ف��ي ف��ع��ي��ًش��ا َس��رم��ديَّ��ا َف��رُح��َك ص��ار ِب��ي��وس��َف

والءِ ف��ي ن��وٍح ُع��م��ر وَف��وًق��ا
وأَن��زَل��ت��ه األن��اُم ال��ق��م��ِر ع��ِن ف��اس��تَ��ح��س��نَ��ت��ه ب��وج��ِه��ه أه��لَّ
أرََّخ��ت��ه ُس��ع��وُدَك وَم��ول��ُده ش��رََّف��ت��ه ف��ض��ِل��َك روُح ِب��م��ه��ٍد

ال��َع��الءِ ش��م��ُس ت��زده��ي ِب��ي��وس��َف
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بك: زهدي األستاذ واملرحوم حمدي بك صالح الدكتور بزفاف تهنئة

بَ��ْدران ال��ُح��س��ِن ف��ي بَ��ه��ج��تَ��ه��ا زاَد ق��د ث��اِن��ي م��ن ال��ع��م��ر ف��ي ل��ه��ا م��ا ل��ي��ل��ًة ي��ا
ش��م��س��اِن اآلن ف��ي��ِك تَ��س��ط��ُع ف��ك��ي��ف م��ط��ل��ع��ه��ا وال��ص��ب��ح واح��دٌة ال��ش��م��ُس
َع��ي��ن��اِن ال��ُح��س��ِن ف��ي م��ث��َل��ه ت��رى أال ب��ارئ��ه ش��اء ح��س��نً��ا ل��ل��ن��اس أَظ��ه��رِت
إن��س��اِن ك��لِّ س��ج��اي��ا ع��ن م��ن��زه واه��ِب��ه س��ب��ح��ان ُخ��ل��ٌق وراءه
ال��ع��ري��س��اِن ب��ال��َع��ل��ي��ا ت��ف��رَّد ك��م��ا ل��ه م��ث��ي��ل ال ف��ض��ٌل ف��ِل��ل��ع��روَس��ي��ن
رض��واِن ُح��ور ف��أَري��ِه ل��ص��ال��ٍح ص��ال��ح��ًة أص��ب��ح��ِت ل��ق��د اع��ت��داُل وي��ا
ُم��زداِن رِّ ال��دُّ ِب��ف��ري��ِد وم��ن��ط��ٍق م��ط��ه��رٍة ب��أخ��الٍق وم��تِّ��ع��ي��ه
ب��ُش��ك��راِن ف��ق��اِب��ْل��ه ِس��واَك ع��ل��ى ب��ه��ا ال��زم��ان ض��نَّ ُدرًَّة ب��ه��ا واه��ن��أ
ال��َج��دي��داِن َم��رَّ م��ا ال��ع��ي��ش ِغ��ب��ط��ِة ف��ي ��م��ًة ُم��ن��عَّ ت��ب��ق��ى أن إل��َه��َك واس��أل
ب��م��ي��زاِن تُ��ش��َرى ُدرٌة ف��إن��ه��ا ُم��غ��ت��ِب��ًط��ا ُزه��ديُّ ي��ا ب��زوِج��َك وان��َع��ْم
ِص��ن��واِن اإلب��داِع ف��ي ه��م��ا ك��أن��م��ا ص��دي��ق��تُ��ه��ا إال ل��ه��ا ن��ظ��ي��َر وال
ال��ع��روس��اِن وْل��تَ��ح��َي أراداه ب��م��ا وص��اح��ب��ه ح��م��ديٍّ��ا ال��ل��ه ف��م��تَّ��ع

باإلسكندرية: الفتاة ترقية ملدرسة عمر الربنس السمو صاحب زيارة

ال��ح��اُل وط��اب م��ع��ال��ُم��ه��ا ف��زَه��ت دارن��ا ش��رَّف ال��م��ج��د ب��ربِّ أه��ًال
واإلق��ب��اُل ال��ِع��زُّ ف��ي��دن��و ي��دن��و وت��اِج��ِه��م ال��ُم��ح��س��ِن��ي��ن ب��خ��ي��ر أه��ًال
أب��ط��اُل وك��لُّ��ه��م ��م��اِك ال��سِّ ف��وق َم��ن��اَره��ا ل��م��ص��ر رف��ع��وا األُل��ى اب��َن ي��ا
��اُل ال��ف��عَّ ف��إن��ك ُع��راُه واف��ِص��م ب��الئ��ن��ا أص��ُل ال��ج��ه��َل أن تَ��ن��َس ال
واإله��م��اُل ال��ت��س��وي��ُف ب��ه��ا أَوَدى ف��إن��ه��ا ال��ف��ت��اِة ِل��ت��رق��ي��ِة وان��ُظ��ر
اإلج��الُل َم��ق��اَم��ه��ا وإن َص��ف��ٌو زم��ان��ه��ا ف��إن «ُع��م��ٌر» زاره��ا إن
ُم��ح��اُل إل��ي��ه ت��ص��ب��و م��ا وج��م��ي��ع أص��بَ��َح��ت ال��ع��ن��اي��ُة م��ن��ه ف��ات��ه��ا أو
األه��واُل ب��ه��ا ح��لَّ��ت إن ت��دع��وك ف��إن��ه��ا ال��م��ل��وِك اب��ن ي��ا ل��ه��ا ف��اس��َل��م
اآلم��اُل ب��ح��ي��ات��ِه ل��ه��ا ت��دن��و ُم��م��ت��ًع��ا (ال��م��ل��ي��ك) راع��ي��ه��ا وْل��ي��ب��َق
األف��ع��اُل ق��ولِ��ه ِح��ك��م��َة وتَ��زي��ُن م��ه��اب��ًة ال��م��ال��ِك��ي��ن ي��ف��وق (م��ل��ك)
األح��واُل ب��وج��وِده ��نَ��ت وت��ح��سَّ َق��راُره��ا ف��اس��ت��َق��ر األري��ك��ة َص��ِع��د
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وج��م��اُل س��نً��ا ��ت��ِه ِب��ه��مَّ ول��ه��ا أذًى ت��خ��َش��ى ف��ال راع��ي��ه��ا دام م��ا
تَ��خ��ت��اُل ال��ُع��ال ف��ي ب��م��ث��ل��ك ف��ازت رع��ي��ًة إن ال��ف��اروِق أب��ا ف��اس��ل��م

حال): (لسان املدرسة حديقة

ظ��ل��ي��ُل ال��س��م��اءِ َح��رِّ م��ن ف��ظ��لِّ��َي ال��َع��ن��ا م��ن تَ��س��ت��ِرح��ن إل��يَّ إل��يَّ
َع��ل��ي��ُل ف��ْه��َو َرقَّ ن��س��ي��ِم��ي ألن ص��ح��ًة ال��ج��س��ُم ي��ك��ت��س��ي ُغ��ص��ون��ي وت��ح��ت

حال): (لسان السبورة

ال��ه��ادي ك��ال��دل��ي��ِل ِف��ع��ل��ي وض��ي��اءُ َس��وادي األن��ام ف��ي َف��خ��ِري ع��اب م��ا
ِزن��ادي ِل��تَ��س��ت��ن��ي��َر ال��وج��وِه ب��ي��ُض س��اح��ت��ي تَ��ق��ِص��ُد ال��ِع��ل��م ف��ي ال��ت��ي وأن��ا
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السادس الباب

تلميذة قيلتوالشاعرة قصائد
السنية باملدرسة

غمر: ميت حريق

ال��رِّح��اَال ب��ي��نَ��ُه��ُم ال��بَ��ي��ُن وَح��طَّ وح��اَال ِع��زُّه��ُم ط��اح أُن��اٌس
اش��ت��ع��اَال ت��ش��ت��ع��ل ال��ق��وم ِب��داِر ن��اًرا ف��أث��ار ُح��س��اَم��ه وَس��لَّ
اغ��ت��ي��اَال ال��دُّور ق��اط��ِن��ي ف��غ��ال��ت ك��َف��اه��ا وم��ا ال��دي��ار ��رِت ف��دمَّ
ارت��ح��اَال نَ��وِت م��ه��ج��ٍة م��ن وك��م ودانَ��ت ذلَّ��ت ل��ه��ا ن��ف��ٍس ف��ك��م
ال��رج��اَال تَ��ن��َع��ى ط��ف��ل��ٍة م��ن وك��م ت��ولَّ��ى ط��ف��ًال ب��َك��ت أمٍّ وك��م
ف��زاَال َرونَ��ق��ه��ا ال��ده��ُر أزال ري��اًض��ا ك��ان��ت ال��ت��ي وأَرُض��ه��ُم
ال��َوب��اَال ذاق��وا ق��د ال��ن��ي��راِن م��ن أُن��اٍس ع��ل��ى ال��ِح��داد وأل��ب��س��ه��ا
ال��َج��م��اَال َم��ن��اك��ِب��ه��ا ع��ن وأل��َق��ت س��واًدا ُس��ن��دِس��ه��ا ب��ع��د ت��ردَّت
وال��ِع��ي��اَال ال��م��ن��ازَل ويَ��ن��دب��َن ُح��زنً��ا يَ��ل��ِط��م��َن ن��س��اؤه��ا ف��ق��ام
ت��واَل��ى وق��د ال��َم��ن��وَن ي��ذوق��ون ح��ي��اَرى ب��ه��ا رج��الُ��ه��نَّ وظ��ل
ال��نَّ��ك��اَال ت��ل��ق��ى ب��الِده وأه��ُل ع��ي��ٌش ال��ح��رِّ ِل��ن��ف��ِس ي��ح��ل��و ف��ه��ل
ال��رِّم��اَال تَ��ف��ت��ِرش ال��ق��وُم وت��ل��ك وي��رت��ِدي��ه ال��ح��ري��ر ويَ��ف��ت��ِرش
ت��ع��ال��ى؟ ال��م��ول��ى أوام��ُر وأي��ن ف��ي��ن��ا؟ اإلس��الم ك��رام��ُة ف��أي��ن
ال��ن��واَال ح��َج��ب ِح��ج��ابَ��ه��ا ك��أن ت��ولَّ��ت ل��ق��د ال��م��س��ل��م��ات؟ وأي��ن
ال��س��ؤاَال ت��ب��غ��ي ال ال��م��ال ِل��ب��ذِل وك��ان��ت ك��رًم��ا غ��ي��ُره��ا وج��ادت
ات��ص��اَال ب��ال��َع��ل��ي��ا أح��قُّ وُه��نَّ ت��وانَ��ت ال��الت��ي ف��ت��ي��اِت��ن��ا ف��ي��ا
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م��اَال أُم��ِه��رن م��ت��ى ل��ط��اِل��ب��ه��ا ال��م��ع��ال��ي تُ��ع��َط��ى ب��ه ي��وٌم أت��ى
ِف��ع��اَال ب��ه ك��ال��رج��ال وك��نَّ وال��ت��راِخ��ي ف��ي��ه ال��ع��ج��َز ف��َدع��َن
ِح��ج��اَال س��َدَل��ت وإن ال��َع��ل��ي��ا ع��ن ق��وٍم ف��ت��اَة ال��ِح��ج��اُل ع��اق ف��م��ا
ال��َك��م��اَال إال أخ��الُق��ه��ا أَبَ��ت م��ا إذا ي��ن��ق��ص��ه��ا ال��ت��أن��ي��ُث وال

املعاني: حروف حفظ

ال��ِع��ل��ُل تَ��ك��راِره��ا م��ن ب��ق��ل��ب��ي ح��لَّ��ت ت��ع��لُّ��م��ه��ا ف��ي ح��روًف��ا إل��ي��ك أش��ك��و
تَ��ن��ه��ِم��ُل ك��ال��س��ي��ِل أدم��ع��ي ب��دت إال أب��ًدا ك��رَّرتُ��ه��ا ف��م��ا م��ا وإذ إذن
األَم��ُل تَ��ذك��اِره��ا ل��دى وخ��اب إال َج��َل��ل ث��م وال��ك��اَف ب��ل��ى ذك��رُت وال
ال��َم��ل��ُل ح��ف��ظ��ه��ا ع��ن ��ت��ي ه��مَّ ث��نَ��ى ح��ت��ى أق��رؤه��ا ِب��تُّ وح��اش��ا وح��ت��ى ج��ي��ري
أَن��ت��ِق��ُل ال��م��أم��ول ال��ك��رم س��اح��ة ع��ن وال ال��ِع��ق��اب أَل��َق��ى ال ب��ذل��ك ع��لِّ��ي

وفائدته: الرصف

ص��رَف��ه ُرم��َت إذا ف��ع��ل ف��ي خ��يَ��ر وال َدرُّه َدرَّ ال ��رف ال��صَّ ُص��روف َدَه��ت��ن��ي
وص��رَف��ه ل��ديَّ م��ره��وبً��ا ال��ِف��ع��ل أرى وَص��رُف��ه ال��زم��ان يُ��خ��ش��ى أن��ه ك��م��ا
وأن��َف��ه ع��م��ًدا ال��ف��ع��ل ِذراع ك��س��رُت ف��إن��ن��ي ع��ي��نً��ا ل��ل��ف��ع��ل تَ��ك��ِس��روا ف��إن
ح��ت��َف��ه ي��ل��ق��ى ع��لَّ��ه دع��وه دع��وه ط��ب��ي��ب��ًة ف��ل��س��ت م��ع��ت��الٍّ ك��ان وإن

امُلهذَّبة: الفتاة وصف

ال��خ��ب��ِر م��ج��ه��ول��ة أَي��ن��َع��ت ك��زه��رٍة ��غ��ِر ال��صِّ ح��ال��َة تَ��ب��دَّى ال��ف��ت��اة إن
ال��َع��ط��ِر ال��َع��ن��ب��ر ِط��ي��ب ال��ك��ون إل��ى أه��َدت نَ��ب��ع��تُ��ه��ا ال��ع��ل��م ب��م��اء ت��غ��ذَّت ف��إن
ال��ث��َم��ِر أَح��س��ِن م��ن ث��م��ًرا وأَخ��رَج��ت ي��ان��ع��ًة اآلداب َروض��َة وزيَّ��نَ��ت
ال��ِك��بَ��ِر ف��ي ال��ج��ه��ل ع��ذاب ذاق��ت ِب��ال��ِع��ل��م ِص��َغ��ر ف��ي وه��ي ال��ت��ح��لِّ��ي ي��ُف��ت��ه��ا وإن
��وِر ِب��ال��صُّ ال��ن��اس ب��ي��ن ال��ت��ف��اض��ل ل��ي��س م��ن��ظ��ره��ا ُح��س��ُن ف��ت��اًة يَ��ُغ��رَّ ف��ال
ال��نَّ��ظ��ِر ��َة ِدقَّ ِص��ب��اه��ا ف��ي وأُل��ه��م��ت ش��م��ائ��ل��ه��ا ط��اب��ت ل��م��ن إال ال��ف��ض��ُل م��ا
��ه��ِر ب��ال��سَّ ف��ي��ه ن��اظ��َري��ه��ا ��َل��ت وَك��حَّ ل��بَّ��تَ��ه��ا ال��ع��ل��م ِب��ُح��ل��يِّ ف��َق��لَّ��َدت
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َرِر ال��دُّ م��ن أب��ه��ى تَ��رائ��ِب��ه��ا ع��ل��ى نُ��ِث��َرت إذا أل��ف��اٍظ ُح��س��ن وزانَ��ه��ا
ض��َرِر ب��ال نَ��ف��ٌع أع��م��اِل��ه��ا ف��ك��لُّ ع��ِل��َم��ت ال��ذي ال��ِع��ل��م بُ��رش��ده��ا وظ��ل

:١٩٠٣ سنة الجلوس بعيد أخرى تهنئة

ُع��وُده��ا واخ��َض��رَّ ع��ب��اُس ي��ا ِب��ع��ي��ِدك ُس��ع��وُده��ا ع��اد م��ص��ر ف��ي ال��ه��ن��ا ري��اُض
َس��ع��ُده��ا الح ق��د ال��م��ي��م��ون ب��ط��ال��ع��ِك أري��ك��ة ف��وَق ال��ي��وم ك��ه��ذا َج��ل��س��َت
م��ج��ُده��ا ب��ك وارت��ق��ى ال��ثُّ��ريَّ��ا وف��اق ب��ح��ك��م��ٍة ف��ي��ه��ا ال��ف��ض��ل روح ف��أَح��ي��ي��َت
ُوروُده��ا ع��ذبً��ا ال��ص��ف��و ع��ي��ن ف��ص��يَّ��رَت ��د ُم��س��هَّ ِب��ع��ي��نَ��ي تُ��راع��ي��ن��ا وِب��تَّ
ف��ؤاُده��ا ال��ن��ف��وس ك��لِّ م��ن وي��ف��دي��ك ُم��م��لَّ��ًك��ا ش��ه��ًم��ا ال��ت��اَج��ي��ن ذا زل��َت ف��ال
وِوداُده��ا ش��ُك��ره��ا م��ن��ه��ا ف��واف��اك س��يِّ��ٍد أك��رم ال��ُق��ط��ِر أه��ل م��ن��َك رأت
نَ��ح��دُّه��ا ال ال��ت��ي نُ��ع��م��اك يُ��ق��اِب��ل ب��ه نَ��ط��َق��ت إذ ال��ش��ك��ل ج��م��ي��ل ت��ظ��نُّ
ن��دُّه��ا ف��اح وال اب��تَ��س��َم��ت م��ا ول��واله ِل��غ��ي��ِث��ه��ا ِب��ش��ك��ٍر أرٌض ت��ف��ي وك��ي��ف
ب��الُده��ا وض��اءت ت��ي��ًه��ا ازَده��ت ب��م��ص��ر ال��ُع��ال ه��ام��ة ع��ل��ى ع��ب��اٌس الح إذا
ِع��م��اُده��ا ال��ك��م��اِل ربَّ ي��ا وإن��ك ربُّ��ه��ا إن��ك ال��ده��ر ف��ي��ك تُ��ن��اِف��ُس
وي��ُردُّه��ا ال��ح��ي��ا ف��يَ��ث��ِن��ي��ه��ا إل��ي��َك ُولَّ��ًع��ا لُ��ح��ت م��ا ال��ق��وم ق��ل��وُب ت��ط��ي��ر
ُم��راُده��ا ب��ق��اَك ف��ي إال ك��ان ف��ال ض��ي��اؤه��ا وأن��ت ع��ي��ٌن ال��ورى ك��أن
ُوف��وُده��ا ع��ل��ي��َك إال َوف��َدت وال ال��ُع��ال أول��و إل��ي��َك إال َرك��نَ��ت وال
وج��وُده��ا ذُراك ف��ي ألض��ح��ى ن��ج��وٌم ق��ْدِره ِل��رف��ع��ِة ش��خ��ًص��ا خ��ال��َط��ت ول��و
نُ��ج��وُده��ا تُ��روى م��ن��ه ع��ذٌب ف��بَ��ح��ُرك َغ��وَره��ا م��ص��ر م��ن ال��نِّ��ي��ل ن��ه��ُر أَرَوى وإن
َح��س��وُده��ا ال��ذك��اء َج��م��ِر ف��ي ألُح��ِرَق س��اك��بً��ا بَ��ح��ُر ي��ا يُ��م��ن��اك ع��ط��ا ول��وال
ِع��ق��ُده��ا وان��ح��لَّ ال��َه��مِّ ج��ي��وُش ف��زاَل��ت خ��ص��وب��ًة ال��رب��ي��ِع م��ث��ل ب��ه��ا َح��َل��ل��َت
نَ��ش��ي��ُده��ا ط��اب ال��بُ��ك��ُم ع��ايَ��نَ��ت��ه��ا إذا َم��ك��ارٌم ف��ي��ك األش��ع��اَر وع��لَّ��َم��ن��ي
ام��ت��داُده��ا نَ��داَك م��ن ِش��ع��ِري ف��أَب��ُح��ُر ن��ظ��م��تُ��ه��ا ب��ح��ٍر أي م��ن يَ��س��أل��وا ف��إن
أَم��دُّه��ا ثَ��ن��اك ف��ي ك��فٌّ ب��ذل��َك وغ��اي��ت��ي ِب��ال��َق��ري��ِض ع��ه��ٍد ح��دي��ث��ُة
وح��ي��ُده��ا أن��ت وال��َع��ل��ي��اءُ ُس��ط��وِرَي ف��أص��بَ��َح��ت ِس��واك ع��ن م��دي��ح��ي وُص��ن��ُت
وُع��وُده��ا األم��اِن��ي ف��ي أَع��ج��بَ��ت��ن��ا وال ُف��س��ح��ًة ��ي��ِق ال��ضِّ م��ن ُرم��نَ��ا م��ا ول��والك
يَ��ص��دُّه��ا ال��ح��ادث��اُت ص��اَدَف��ت��ه إذا ِب��ص��ارٍم ف��ي��ن��ا ال��ع��دِل ِل��واءَ َرَف��ع��َت

79



موىس نبوية السيدة ديوان

أُس��وُده��ا ودان��ت ع��واِص��ي��ه��ا ف��النَ��ت ح��ازًم��ا ب��ال��رأي ال��س��ودان ب��ن��ي وُس��س��َت
ِع��ي��ُده��ا وِع��ي��ُدك يُ��ع��ِل��ي��ه��ا ك��م��الُ��ك ع��ِزي��َزه��ا ت��راك ِم��ص��ٌر بَ��ِرَح��ت ف��ال

:١٩٠٤ سنة الخديوي بعيد تهنئة

وال��ج��اُه واإلق��ب��ال ��ع��ُد ال��سَّ ف��ْل��يَ��ه��ِن��َك تَ��ه��واُه أن��َت ف��ي��م��ا ع��ي��ُدك ع��اد ق��د
ثُ��ريَّ��اُه الح��ت ق��د ال��َم��س��رَّة وج��ُه وه��ا ص��اف��َح��ت��َك ال��ل��ي��ال��ي إن م��والي
ص��اف��اُه ال��ص��ف��و إن ب��ده��ِرَك وان��َع��م ث��بَّ��ت��ه ال��ل��ه إن ب��م��ل��ِك��َك ف��اه��نَ��أ
أق��ص��اُه ال��م��أم��وِل م��ن ب��ل��غ��تُ��م وق��د أن��ص��َف��ُك��م ال��ده��ر إن ِم��ص��َر ب��ن��ي وي��ا
ع��ل��ي��اُه ال��ح��ص��َر وف��اَق ال��َج��ن��اُن َك��لَّ َم��ح��اس��ِن��ه ع��ن ك��ري��ٍم َش��ه��ٍم ِب��ُح��ك��ِم
م��س��ع��اُه ال��م��ج��د ِل��غ��ي��ِر ال��ب��ص��ي��ر ع��ي��ُن نَ��ظ��َرت وال ال��َع��ل��ي��ا ع��ن ي��وًم��ا َ ي��ن��أ ل��م
َم��غ��زاُه ��ه��ِب ال��شُّ ف��َف��وَق ال��س��م��اءِ ت��ح��َت ق��اط��ب��ًة األرِض م��ل��وِك م��غ��زى ك��ان إن
ع��ق��ب��اُه ال��ف��وُز ك��ان ال��ح��ظُّ وس��اَع��د م��ِل��ُك راَم��ه ل��و م��ا ِل��ل��ُم��ل��ِك ي��روُم
أش��ب��اُه ال��ع��ب��اِس ِل��ل��م��ل��ِك ل��ي��س أَْن ��رٌة ُم��ط��هَّ أخ��الٌق ع��ن��ه ل��ن��ا تُ��روى
ي��رع��اُه وال��ل��ُه ب��ه ي��زه��و وال��ده��ر رع��يَّ��ِت��ه م��ن أنِّ��ي ال��ده��ر ع��ل��ى أزه��و
َم��ب��داُه ب��ال��ش��وق ام��رٍئ ك��ل زان إذ م��دائ��ُح��ه أَش��ع��اِري م��ب��ادئَ زان��ت
َف��ح��واُه ق��دَّم��ُت ل��م��ا ع��رف��ُت ول��و ف��أَش��رَح��ه ش��وٌق م��ا أع��رُف وَل��س��ُت
َم��ع��ن��اُه ال��ن��اس ف��ي يَ��ش��غ��لُ��ه��ا وال��ِع��ل��ُم غ��َدت ال��ِخ��م��اِر ف��َربَّ��ات وذاَك ل��ي م��ا
أَس��م��اُه ال��ع��ل��ي��اءِ َش��رِف م��ن ونِ��ل��َن نُ��ه��ى زم��اِن ف��ي ِع��ل��ٍم ربَّ��اِت أص��بَ��ح��َن
ِب��َع��ل��ي��اُه تَ��ظ��َف��ْر ف��ل��م ال��ُم��ل��وُك ع��ن��ه��ا َق��ص��َرت ط��ال��م��ا َم��ل��ي��ٍك م��ن ِب��ِه��م��ٍة
َج��دواُه ال��نِّ��ي��َل وح��اك��ى ِم��ص��َر أب��ن��اءُ ِب��ط��ل��ع��ِت��ه ف��اَزت ال��ذي ال��ُه��م��اُم ذاك
يُ��م��ن��اُه ال��ع��ل��م ل��راج��ي ال��َق��ب��ول ب��اب َف��ت��َح��ت ال��ذي ِخ��دي��وي��ن��ا س��ُم��وُّ ه��ذا
وح��يَّ��اُه ف��ي��ن��ا أف��ك��اِره ش��م��وُس َس��ط��َع��ت وق��د ب��ع��ب��اٍس ال��زم��اُن ب��اه��ي
أَوالُه ب��ال��ت��دب��ي��ِر ي��وس��ُف ك��ان م��ا ك��رًم��ا ذَكَّ��رتَ��ه��ا ل��ق��د ِم��ص��َر ع��زي��َز
أح��ي��اُه ال��ج��ه��ِل م��واِت م��ن ورأيُ��ك��م َع��دٍم م��ن ال��ُق��ط��َر أح��ي��ا ب��ال��ح��زِم ف��ذاَك
يَ��غ��ش��اُه ال��ص��ب��ِح ض��وءَ ال��ل��ي��ُل ب��ه ي��َرى ص��اح��بُ��ه أن��ت ِب��ع��ي��ٍد ف��ل��نَ��زُه��َونَّ
ِب��م��رآُه ي��ح��ظ��ى ك��ي ال��ل��ي��َل زاح��َم ق��د ب��ع��ودت��ِه ف��رٍح م��ن ال��ص��ب��ُح ك��أن��م��ا
اُه ح��دَّ األك��واِن ع��ن ال��ظ��الَم زاح َح��س��ٍد م��ن ال��ظ��ل��م��اء ع��ل��ى س��ي��ًف��ا وَس��لَّ
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ُه ح��الَّ ال��ق��وم ب��ي��ن ِذك��ِرَك وُح��س��ُن ن��ِض��ًرا ب��اس��ًم��ا ُص��ب��ًح��ا ال��ل��ي��ُل ف��أص��ب��ح
م��ع��ن��اُه وال��ع��ب��اس ال��ل��ف��ُظ إن��ه إذ ط��َربً��ا ن��ح��وه ل��ب��ي��ِب ك��لُّ ي��م��ي��ل
ل��والُه ال��ع��ي��ِش ب��ق��اءُ يُ��رج��ى ف��ل��ي��س ُم��ج��ِدب��ٌة واألي��اُم ال��روُض ك��أن��ه
أن��ش��اُه ال��م��ج��د ف��ي َج��دُّك��ُم ك��ان م��ا ُم��ذكِّ��رًة ف��ي��ه َم��ن��اق��بُ��ك��م ت��ب��دو
م��والُه ��ع��د وال��سَّ ��ه ك��فِّ ف��ي وال��ن��ص��ُر ص��اغ��رة ال��َع��ل��ي��اءُ ل��ه أم��ي��ًرا ف��ي��ا
وأَح��الُه ال��َح��ْس��نَ��ا ل��بَّ��ة ف��ي أب��ه��اه ف��م��ا ال��غ��ان��ي��اِت َص��در ب��ال��ِع��ل��م زيَّ��ن��َت
ال��ل��ُه َق��ْدَرَك ف��أع��ل��ى ع��ل��ي��ن��ا ب��ه َش��ُرف��وا ط��ال��َم��ا ك��رج��اٍل ص��يَّ��رت��ن��ا
أب��ه��اُه اإلخ��الِص خ��ال��ص م��ن ت��ه��دي��ك أََم��ٍة م��ن ال��ش��ك��ر ج��زي��ل ق��ِب��ل��َت ه��الَّ
ب��م��غ��ن��اُه ي��وًم��ا َرك��ائ��ب��ه��ا ح��لَّ��ت وال ال��َق��ري��ِض نَ��ظ��َم َع��رَف��ت م��ا ل��والَك
م��زاي��اُه ال��دن��ي��ا زانَ��ت م��ن َم��دِح ف��ي أُح��رُِّك��ه��ا أق��الٌم األن��ام��َل زاَن
م��رآُه ال��ع��ي��ُن ت��ه��وى رِّ ال��دُّ خ��ال��ِص م��ن م��دَح��ِت��ه ع��ن��د ِع��ق��ًدا ال��ِف��ك��ُر ل��ي وص��اغ
ُص��غ��ن��اُه ولِ��ل��ت��زي��ي��ِن ال��ح��ل��يُّ ي��خ��َف��ى وه��ل ض��ي��اُه م��ن ب��ش��يءٍ ض��نَ��ن��َت ف��م��ا
يُ��م��ن��اُه ت��ق��ب��ي��ل ف��ي ال��َف��خ��َر ف��ت��ك��س��َب يُ��س��ِع��ده��ا ب��اإلق��ب��ال م��والَي ل��ع��لَّ
تَ��ه��واُه أن��ت ف��ي��م��ا ع��ي��ُدك ع��اد ق��د م��ن��ش��دًة ق��ل��ُت م��ا ِن��َع��ٍم ف��ي ودام

مرص: نيل

وس��اَال ش��واط��ئ��ه ع��ل��ى وف��اَض ال��رح��اَال ب��ن��ا ح��طَّ ال��ن��ي��ُل م��ا إذا
َج��م��اَال ف��أل��ب��س��ه��ا ��ت��ِه ِب��ِف��ضَّ ��ى ُم��وشَّ ِج��ل��ب��ابً��ا م��ص��ر وأه��َدى
ال��رم��اَال ت��ل��ك نَ��ب��ِت��ه��ا ِب��س��ن��دِس ف��غ��طَّ��ت تُ��ب��اِري��ه أن أرادت
ح��اَال األح��ي��اءِ ف��ي ال��ض��ي��ُف ي��ط��ي��َب ح��ت��ى ال��م��ك��ن��وَن ُدرَّه��ا وأَب��َدت
ال��زُّالَال ب��ذل إذ ال��نِّ��ي��ل ِب��ش��ك��ِر وأَوم��ا ط��َرٍب م��ن ال��ُغ��ص��ُن وم��اَس
ح��الَال ح��س��نً��ا ط��يِّ��بً��ا ون��أك��ل ِت��ب��ًرا األرض ب��ط��ون م��ن ف��نُ��خ��ِرج
ال��س��ؤاَال يُ��ك��لِّ��ف��ن��ا ُع��س��ًرا وال َق��ح��ًط��ا األي��ام م��ن نَ��خ��ش��ى وال
زاَال ال��ظِّ��ل م��ا إذا َح��رٌّ وال ف��ي��ه��ا ال��َم��رءَ يَ��ض��رُّ بَ��رٌد وال
وال��ض��الَال ال��غ��واي��َة تُ��ط��ِع ول��م ف��ي��ه��ا أَح��س��ن��َت م��ا األرُض ف��ِن��ع��َم
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الديوان: صاحبة ألخي عتاب

س��اع��ًة ال��ب��ع��د ع��ل��ى ص��ب��ًرا يُ��ع��لِّ��م��ن��ي ع��ادًة بُ��غ��ِض��َي أع��ط��اَك ال��ذي ل��ع��ل
َوح��ش��ًة األُن��َس يَ��ت��رُك ع��ن��ه��ا وبُ��ع��ُدَك ُع��ي��ونِ��ه��ا نُ��وُر أن��ت ف��ت��اًة ه��ج��رَت
ق��ري��ب��ًة؟ ِم��ن��َك ل��س��ُت أران��ي وح��ت��ى َق��ط��ع��تَ��ن��ي ح��ت��ى األرح��اَم» «ِص��ل��وا ف��أي��ن
ج��ن��اي��ًة ج��ن��ي��ُت ِع��ل��ٍم ب��ال ك��أنِّ��ي أُخ��وَّت��ي واطَّ��رَح��ت ب��ع��دي وآخ��ي��َت
ورح��م��ًة ن��ف��ٍس ِط��ي��َب ب��ل أه��ل��ه ع��ل��ى ه��ك��ذا ع��م��راَن ب��ِن ف��ي َع��ِه��دن��ا إن وم��ا
ك��راه��ًة ع��ل��يَّ تَ��دُع��وه وإن��ك ك��اِه��ِل��ي ِب��ه��اروَن اش��ُدد ربَّ��ه دع��ا
ك��آب��ًة م��ن��ه ف��س��ئ��م��ُت ال��ج��ف��ا ط��ع��م نَ��واج��ِذي نَ��ب��ِت َق��ب��ِل م��ن وأَذَق��تَ��ن��ي
س��آم��ًة دام ح��ي��ُث م��ن أق��وام��ه م��لَّ��ه ُح��ل��ٌو وْه��و م��وس��ى وط��ع��اُم
ت��ح��ي��ًة ال��خ��ت��اِم ف��ي واق��بَ��ل تَ��ه��واُه ب��م��ا ت��ُف��ز ال��ط��ع��ام ب��ت��غ��ي��ي��ر ف��ان��َع��م
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السابع الباب

األلعاب يف

ب��األَُك��ْر ون��ل��َع��ُب ن��ج��ِري ��ج��ْر وال��شَّ ال��ح��دي��ق��ِة َوس��َط
ُم��س��ت��ِم��ر بَ��رٍد ي��وِم ف��ي َوج��َه��ن��ا نَ��غ��ِس��ل وك��ذاك
��ح��ْر ال��سَّ بَ��ع��ِد م��ن ال��ص��ب��ِح ف��ي َش��ع��َرن��ا ��ط نُ��م��شِّ وك��ذا
ال��َق��ذَْر ب��ال��م��اءِ ونُ��زي��ل ك��ذا األي��دي ونُ��ن��ظِّ��ف
ُم��ف��ت��َخ��ْر ن��ظ��ي��ًف��ا ث��وبً��ا ثَ��وبَ��ن��ا نَ��ل��بَ��س وك��ذاك
ُم��ع��ت��بَ��ْر ن��ع��ًال ل��ي��ك��ون نَ��ع��َل��ن��ا نُ��ن��ظِّ��ف وك��ذا
ض��َرْر ب��ه��ا ي��ح��لَّ ال ك��ي ك��ذا ت��ب��دو أََدواتُ��ن��ا
م��َط��ْر أو بَ��رٍد ي��وِم ف��ي ِل��درِس��ن��ا نَ��س��ي��ُر وك��ذا
ض��َج��ْر أو ه��مٍّ غ��ي��ِر م��ن ِل��ب��ي��ِت��ن��ا ن��ع��وُد وك��ذا
��ج��ْر وال��شَّ ال��ح��دي��ق��ِة َوس��َط ال��َم��َس��ا ف��ي نَ��ل��َع��ب وك��ذاَك

النمل: لعبة

ال��ل��ب��ي��ب ال��ش��ه��ُم ب��ه ي��رض��ى ع��ج��ي��ْب م��ب��دؤه ال��ن��م��ل
ال��غ��ري��ْب ال��ع��م��ِل ف��ي ويُ��ري��ك ال��دب��ي��ْب األرض ع��ل��ى يَ��م��ش��ي

ي��خ��ي��ْب ال رأٍي ب��ج��م��ي��ل
ال��س��ن��ْه ط��ول��ه ِل��م��ق��ام��ِه َل��يِّ��ن��ْه ب��ي��وتً��ا ي��ب��ن��ي
َح��َس��ن��ْه ص��ف��اٌت ول��ه األم��ك��ن��ْه ف��ي ُم��ت��ن��ق��ًال

ت��غ��ي��ْب وال ع��ن��ه ت��ن��أى ال
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األواني: بائعة

األوان��ي؟ ب��ائ��ع��َة ��وِق ال��سُّ ف��ي ت��وان��ي ب��ال ت��ع��رِف��ي��ن ه��ل
ك��لَّ��ه��ا األوان��ي تَ��ق��ن��ي ش��ك��َل��ه��ا أع��رُف ش��ك ال
األوان��ي ب��ائ��ع��َة ال��س��وق ف��ي ت��ع��ِرف��ان م��ن��ا ث��ن��ت��ان
األوان��ي ب��ائ��ع��ة يَ��ع��رف��َن واث��ن��ت��ان م��ن��ا ث��ن��ت��ان
األوان��ي ب��ائ��ع��ة ي��ع��رف��ن ث��م��ان��ي أض��ح��ى ب��ي��ن��ن��ا م��ن
األوان��ي ب��ائ��ع��ة ي��ع��رف��ن وث��م��ان��ي ث��م��ان م��ن��ا
األوان��ي ب��اع م��ن نَ��ع��ِرُف ت��وان��ي ب��ال ال��ج��م��ي��ع ن��ح��ن
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