




والغربة العلم ذكرىشهداء

تأليف
فؤاد سليمان فرج



والغربة العلم شهداء ذكرى

فؤاد سليمان فرج

هنداوي النارشمؤسسة
٢٦ / ١ / ٢٠١٧ بتاريخ ١٠٥٨٥٩٧٠ برقم املشهرة

املتحدة اململكة ،SL4 1DD وندسور، سرتيت، شييت هاوس، يورك
+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢ تليفون:

hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد
https://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

مؤلفه. آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما وأفكاره، املؤلف آراء عن مسئولة غري هنداوي مؤسسة إنَّ

سالم إيهاب الغالف: تصميم

٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ١١٢٧ ٥ الدويل: الرتقيم

.١٩٢٢ عام الكتاب هذا صدر
.٢٠١٥ عام هنداوي مؤسسة عن النسخة هذه صدرت

رخصة بموجب صة ُمَرخَّ الغالف وتصميم الكتاب هذا بتصميم الخاصة النرش حقوق جميع
العمل بنص الخاصة النرش حقوق جميع .٤٫٠ اإلصدار امُلصنَّف، نَْسُب اإلبداعي: املشاع

العامة. للملكية خاضعة األصيل



املحتويات

7 والغربة العلم شهداء ذكرى كتاب
9 تمهيد
31 الشهداء حياة تواريخ
113 الفاجعة وقوع بعد
115 بالشهداء املرصي الوفد عناية
141 الشهداء رثاء يف الشعراء مشاهري قصائد
153 الشهداء رثاء يف الُكتاب كلمات





والغربة العلم كتابذكرىشهداء

نوعه كتابمن أول

إلينا ورد حتى والغربة، العلم شهداء كتابنا عن العربية الصحف يف كلمتنا ننرش كدنا ما
تشف التي العديدة، الخطابات أوروبا يف العلم طلبة ومن واألقاليم املدن جهات سائر من
لفقد والحزن األىس من قلوبهم تكنه عما وتعرب الشهداء، لهؤالء والحب اإلخالص عن
عند والنمسا إيطاليا حدود بني القطار بصدمة العلم سبيل يف اْستُشهدوا الذين إخوانهم،
األثر هذا بوضع لقيامنا لنا تنشيًطا عملنا بتحبيذ مألى الرسائل هذه وكل «مونتبا». بلدة

سبيله. يف اْستُْشِهدوا الذين العلم لشهداء الخالد
هذا يف كابدناه وما الليل، وسهر القريحة، كدِّ من هنا الكريم القارئ يراه ما وإن
باملبدأ عمًال املفدى، الوطن خدمة واجب بجانب مذكوًرا شيئًا نظرنا يف نعده ال السبيل
سبيل يف الجهاد العامل غرض دام ما إخالص»، عىل ثناء وال واجب عىل شكر «ال الرشيف
تقديًسا علينا، بالثناء الخاصة رسائلهم نرش لعدم لحرضاتهم نعتذر وإنا الوطن. حب
عىل األدب محبي من لفاضلني كلمتني بذكر ونكتفي دستوًرا، ألنفسنا اتخذناه الذي للمبدأ

األدبي. والتشجيع العمل لهذا التحبيذ سبيل
معلمات بمدرسة املدرس املاجد، عبد أحمد الشيخ األستاذ حرضة إلينا أرسل فقد

األبيات: بهذه َصدَّره خطابًا ١٩٢٠ مايو ٢٣ يف اإلسكندرية،

خ��اق��اِن ب��ن ال��ف��ت��ح ج��م��ع��ه��ا ف��ي أش��ب��ه��ت وح��اف��ظ��ه��ا ال��ع��ل��ي��ا ش��ي��م ج��ام��ًع��ا ي��ا



والغربة العلم شهداء ذكرى

ه��ام��اِن أرض ف��ي ت��ج��م��ع��ه��ا وأن��ت أن��دل��س أرض ف��ي ج��ام��ع��ه��ا ف��ذاك
وت��ب��ي��اِن ُح��س��ٍن ف��ي ال��ب��در ك��أن��ه��ا واض��ح��ًة ال��ده��ر ف��ي (ق��الئ��ده) ج��اءت
وِع��ْق��ي��اِن يُ��ْه��َدى ج��وه��ر ب��ه ف��ك��م ق��الئ��ده م��ن ق��دًرا أن��ف��س «وال��ك��ن��ز»
«س��ل��ي��م��اِن» ع��ن ف��ي��ن��ا ال��ف��ض��ل ال��وارث «ف��رٌج» ص��اغ��ه ق��د ل��ن��ا ث��م��ي��ن» «ك��ن��ز
ب��َم��رج��اِن آلل��ي��ه أَش��ي��ن أن أو خ��رًزا م��ك��ن��ون��ه ف��ي أج��ع��ل ح��اش��اي

األزهر خريجي من الجيزاوي عيد إبراهيم عيل الشيخ األستاذ حرضة إلينا وبعث
:١٩٢٠ سنة مايو ٣١ بتاريخ بقنا والتاجر الرشيف

أم��ِة ف��رائ��ض ب��ل ف��رد ف��رائ��ض ول��ي��ت��ه��ا ال��واج��ب��ات ت��رع��ى ق��م��ت أج��ل
وال��م��ب��رِة ب��ال��ع��ال خ��ل��ي��ق وأن��ت ب��ه ال��ورى أول��ى أن��ت ف��خ��اًرا ف��ح��زت
ب��ه��م��ِة ي��ث��ن��ي ال��م��ي��م��ون ن��ي��ل��ه��ا وذا ش��ك��ره��ا ت��ه��دي��ك م��ص��ر وه��ذي وك��ي��ف
ن��ك��ب��ِة ك��ل ده��َرن��ا ب��ه أَِم��نَّ��ا ل��ن��ا «ف��رج» إن��ه ��ا ح��قٍّ ي��ق��والن
م��س��رِة ف��ي ف��ُدْم م��ك��روًه��ا ف��ؤادك رأى وال خ��ي��ًرا ال��ش��ب��ان ع��ن ُج��ِزي��َت

أيًضا: ومنه

أج��دُر ش��ك ال ال��ل��ه واي��م وأن��ت ر يُ��تَ��ص��وَّ م��ا ف��وق م��ك��انً��ا ب��ل��غ��ت
��ُروا يُ��ع��مَّ ال��ح��ي��اة ق��ي��د ع��ل��ى ه��م وم��ن ع��ظ��م��ائ��ن��ا س��ال��ف��ي ذك��رى وج��ددت
وي��ْؤث��ُر ال��ق��ل��وب ط��يِّ ف��ي ويُ��ح��ف��ظ ن��ِج��لُّ��ه ث��م��ي��نً��ا» «ك��ن��ًزا ل��ن��ا وض��ع��ت
��ُروا ي��وقَّ ن��اه��ض��ي��ن ب��م��ص��ر وأن ح��اذق أن��ك ل��ألق��وام وب��ره��ن��ت
ُروا ف��ن��وَّ ال��نَّ��يِّ��رات م��ح��ل وح��لُّ��وا وج��اه��دوا ال��ح��ي��اة ف��ي وت��س��اَم��ْوا ع��َل��ْوا
ون��ك��ب��ُر ن��س��ود ح��ت��ى ب��ن��ا ت��م��ر ع��ش��ي��ة أو ب��ك��رة إال ه��ي وم��ا
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متهيد

تمأل عامة، يقظة أعصابها تهز أن بعدها تلبث ال عميق، سبات من فرتات باألمم تمر
بعد نهضت املجيدة اليابان أمة فهذه الرقي. سبيل يف بها وتدفع وحياًة، نشاًطا جسمها
فأدهشت الصادقة، الوطنية حرارة من بلهب أبنائها همة جذوة واشتعلت خمودها، طول
ولم الرشق. أمم يف الغرب فراسة وغريت التجارية، ومنافستها وقوتها باستعدادها العالم
وحكيم العقالء رجالها من رجل غري الروح تلك جسدها يف وينفخ الهمة تلك فيها يبعث
الرشق أمم من أمة لكل أُِتيح لو الذي موتسهيتو، اإلمرباطور هو النبهاء حكمائها من

اليوم. عليه هو ما غري عىل العالم لكان مثله رجل
وأسلمها َرْمِسها من بولونيا بعث كما فأمًة، أمًة األمم هللا يبعث القرون خالل ويف
تقهر أن تريد التكوين بإعادة العهد وحديثة فتية وهي فقامت وصْولجانها، تاجها
الصادقة الوطنية من أبنائها نفوس يف ما بدافع إال ذلك وما روسيا، سوفيت حكومة

املحبوبة. لبالدهم املحض واإلخالص
اندفعت فقد املرصية، أمتنا العرشين القرن يف النهوض لها هللا أراد التي األمم ومن
بروح وأجدادها آبائها تراث إىل وتتطلع الحياة، بأناشيد ترتنم الحديثة، نهضتها سبيل يف
انتجاع من خريًا حياتها سبيل يف السلمي لجهادها عدة تجد ولم والهمة. اإلقدام ملؤها
متتبعًة أوروبا، يف منابعها إىل ترتى البعثات تلو البعثات وإرسال الصحيح، العلم موارد
رياض أزهرت الذي الكبري، باشا عيل محمد له املغفور العظيم ُمنِْهضمرص سنة ذلك يف
اإلرساليات عىل بسخاء وبذله وإقدامه، يقظته بفضل ثمارها وأينعت عرصه، يف التعليم
إليه يَُساق كان الذي املجاني اإلجباري التعليم وبفضل الغرب، إىل يوجهها كان التي
أثمرت وقد الحياة. طريق إىل بالدهم لريشد نوره من فيقبسون فج كل من مرص أبناء
إىل بُْحبُوحتها يف راتعًة مرص تزال ال التي والثروة واملنعة، القوة فكانت تلك مجهوداته



والغربة العلم شهداء ذكرى

أن سوى يشء يعوزها يكن ولم ومواردها. بمصنوعاتها غنيًة أيامه يف وصارت اليوم،
مقاليد إليهم ُسلِّمت عادوا ما إذا حتى وعلم، فن كل منهل من لريتشفوا بالطلبة تبعث

األمة. رقي عىل العوامل أشد من فكانوا األمور،
أنوار تفيض ملرصمدارس فكان النمو، طريق يف يسري يشء كل البالد يف ترى وكنت
وجيًشا شواطئها، يصون وأسطوًال جيشها، وعدة منسوجاتها تخرج ومعامل علومها،
صعوبة أن بيد واملرشعني، واملهندسني األطباء من حاجتها البالد يف فكان ذمارها، يحمي
به تتمتع بما القطر أنحاء سائر استمتاع لعدم سببًا كانت العهد ذلك يف املواصالت
عىل يفد يكن ولم التعليم، من ضئيل نصيب القبيل للوجه وكان واإلسكندرية. القاهرة
الرشيف األزهر إىل النيلية املراكب عىل يقبلون كانوا الذين الطلبة بعض غري منه القاهرة

عليها. قاًرصا كان التي الدينية العلوم من للتزود
باشا إسماعيل له املغفور عهد بعد ببطء تسري البالد يف العلمية الحالة وظلت
الذوات أبناء عىل وقًفا فيها التعليم كان التي األنجال مدرسة أسس الذي الخديو،

العذب. املورد ذلك من حرمانهم عىل الحرسة غري الفقراء ألبناء يكن ولم واألعيان،
بإرسال الذوات بعض ُعني أن لوال مريًعا انحطاًطا ذلك بعد التعليم حالة وانحطت
أخذت الوقت ذاك ومنذ ،١٩٠٨ عام حوايل بذلك االهتمام وتضاعف أوروبا، إىل أبنائهم
بأبنائهم، يبعثون الريفيني أعيان وأخذ البالد، أنحاء يف تشع الحديثة العلمية النهضة أنوار
العلمية اإلجازات بَحَملة مألى البالد أصبحت حتى بسخاء تعليمهم سبيل يف وينفقون
الذكاء مثال الغرب بالد يف مرص أبناء وكان والتفوق. النبوغ عىل الدالة والدبلومات
وجامعاتها. أوروبا كليات أساتذة ثناء عاطر حازوا حتى الفطري، واالستعداد والنشاط
نفوس يف ويبثون الخدمات، أجل ملرص يؤدون إلينا عادوا الذين أبناؤنا اليوم هم وها

الصحيح. والعلم النهوض روح ناشئتها
معامله، إخفاء عىل الحدثان يقَو لم الذي الذائع ومجده القديم تاريخه من للرشق إن
وتاريخ بذلك. الرشقيني أوىل مرص وأبناء وإعجابًا، ِتيًها برءوسهم يرفعون أهله يجعل ما
عىل الطوىل اليد أصحاب القدماء آباؤنا يكون أن وحسبنا الفخر، بصفحات مفعم مرص
املوتى جثث تحنيط عملية وهذه للواردين. عذبًا منهًال تكون أن بالدنا وحسب العلم،
وَكدِّها، القرائح إجهاد بعد حقيقتها عىل الوقوف عن الغرب علماء عجز فقد بذلك، تشهد
تقدمهم عىل يدل األكرب الهرم وهذا التحنيط. عنارص من كثرية مواد ببعض تعرفهم مع
املهارة عىل يدل وضعه ألن والهندسية، الفلكية العلوم من يستلزمه وما البناء، فن يف

واإلحكام. التفوق من عظيًما مبلًغا املرصي العقل وبلوغ العلم سعة وعىل الفائقة،
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تمهيد

أنس وقرص باألقرص والكرنك بالفيوم «البريانتا» قرص الهرم غري أيًضا وهناك
أوروبا، ويف مرص يف اآلثار دار تمأل التي الصنع الدقيقة والجعل والعاديات الوجود

وحضارتهم. أجدادنا مدنية عىل تدل وكلها
قوة عىل يدل ما األمم وقهر الفتوحات من للمرصيني كان بل فقط، ذلك يكن ولم
املرصية األساطيل ننىس وال عدتها، وإعداد وتدريبها بتنظيمها عنايتهم وحسن جيوشهم،
إىل األكرب رعمسيس عهد يف وصلت وقد الروم بحر ُعباب أيامهم يف تخوض كانت التي

الهندي. املحيط
اليونان فالسفة منها استقى وفلسفة، حكمة ينبوع القديم عهدها يف مرص وكانت
األولون، ومعلموها الفلسفة آباء — إنصاف وبغري — بذلك عليهم وأطلق وحكماؤهم،

وأجدر. بذلك منهم أحق املرصيون أساتذتهم وكان
حقوقها، لجميع حائزًة وكانت الرجال، احرتام موضع أيًضا املرصية املرأة وكانت
رقيها عىل يدل ومما واألمر. النهي لها وكان الحكم، َدْست عىل وتربعت األمر تولت وقد
مرص، من لوندرا إىل املوميات إحدى حمل إنجلرتا يف العاديات علماء أحد أن املدهش
تاريخ من عرف وقرأها جثتها مع املوضوعة الربدي أوراق عىل واطلع تابوتها فض وملا
املرصيني أن لنا يتبني هذا ومن الفطري». «صناع نقابة أعضاء من كانت أنها حياتها
وغري االجتماعية، الهيئة يف املرأة مركز تقديس ويف النقابات تأسيس يف الغربيني سبقوا

إليه. علمنا يصل لم مما ذلك
مجدنا وسنرد األولني، آبائنا سرية نعيد إنما العلم لتحصيل اليوم نهضتنا إزاء فنحن
الحياة شئون حبل وتركنا وتقاعدنا، تأخرنا به يودي وكاد صحائفه ُطِويت الذي القديم

غاربها. عىل
وقد والتبجيل، لالحرتام موضًعا وجعلها األمم إحياء يف العلم فضل يخفى وليس
واألساليب املدهشة العلمية املخرتعات تلك إىل املرصيني نظر الحديثة الحرب وجهت
األجواء يف تحلق كانت التي الطائرات تلك ومنها الغربيون، أظهرها التي العجيبة الفنية
األسماك، منها فتفر املاء جوف يف تسبح كانت التي والغائصات السماء، يف الطري وتروع
عىل تأتي كانت التي والدبابات الضخمة واملدافع الجبال، منها تخر كانت التي واملفرقعات
والكهرباء األصوات، بنقله العالم أدهش الذي الالسلكي والتليفون والتلغراف الحصون،
مدهشات من ذلك وغري والسيارات، الصدى، وحاكي زرها، إدارة بمجرد تيضء التي
طريقه، من حياتهم فالتمسوا العلم فضل بذلك املرصيون عرف وقد العرشين. القرن
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ميزة كان ما يطلبون فإنما اليوم طلبوه إن فهم الصافية. ملوارده بأبنائهم ووجهوا
وصل. الدرب عىل سار من وكل قبل، من ألجدادهم

العلم سبيل يف الهجرة (1)

سبيل يف والهجرة الجهاد عىل بذلك حث وقد بالصني»، ولو العلم «اطلبوا ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال
أهل مرحلة غاية فكانت طالبها، عىل الصني من أبعد الوقت ذلك يف يكن ولم العلم،

عنها. الجهالة قيود ورفع األمم حياة بخلق وتفرده العلم لجالل وذلك الدنيا،
قيمًة للعلم تعرف ال جاهلًة األخرية أيامنا من مىض فيما املرصية املرأة كانت وقد
ليعود العلم سبيل يف الهجرة مشقة يحمل أن عىل كبدها بفلذة تَِضنُّ فكانت معنًى، وال
يلبث أن يرسها كان وقد خموله، بعد ونبيًها جهله، بعد وعامًلا موته، بعد حيٍّا إليها
لها املرأة وكانت كبريًا. عامًلا إليها ليعود عنها يرتحل أن من وأمته أهله عىل عالًة بجانبها
وال الحياة، نور عنها يحجب كان عقلها عىل مخيًما كان الذي الظالم ألن ذلك، يف العذر
ال وأصبح أَِلَفه الظالم يف نشأ ومن بعينها. تره لم يشء عىل حكًما تصدر أن تستطيع

مثًال. بالخفاش وحسبك النور، وبني بينه يفرق
بفضل الوطن حب قلبها ومأل العلم، قيمة وعرفت املرأة تنبهت فقد اليوم أما
وتبحث القومية، وأمانيه وجهاده رأيه يف الرجل تشارك فأصبحت الحديثة، النهضة هذه
رجًال فيكون ويعود ليتعلم الغرب إىل ولدها توجيه إىل توصلها التي الطريقة وراء بنفسها
ويرضعنهم املنازل، يف أوالدهن يعلِّمن املرصيات أكثر ترى وأصبحَت وأمته. لبالده نافًعا
ويوجهن الجميلة، ملعانيه آذانهم ويفتحن الصغرية، قلوبهم وينبهن واملعرفة، العلم ثدي
املرأة، تعليم بربكة الرُّقي ُسلَّم تصعد األمة أخذت ولذلك سبيله، يف للهجرة بنفوسهم

وَمنََعتها. الشعوب حياة يف الجليل وأثره العلم قيمة األمة معرفة وبفضل
ليكونوا عقولهم، وتثقيف األبناء تعليم سبيل يف سواءً واملرأة الرجل أصبح واآلن
وما املباركة. يدها غرس من مرص تجنيها لذيذًة وثمرًة بالدهم مستقبل لتشييد أساًسا
البلد رأيت إذا تعجب فال ناحيته، من يعمل والرجل ناحيتها من تعمل املرأة دامت
غذاء والعلم روحه، والشباب جسم البالد فإن بأرجائها، تنمو والحياة بشبابها تزدهر

الروح. تلك
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العلمي الجهاد (2)

مستقبلهم. بأمر واهتمامهم العلم بطلب الشبان شغف املباركة الحديثة نهضتنا دالئل من
عىل مستقبلها تشيد أمة هي إنما سبيله يف وتجاهد قدره العلَم شبيبتُها تقدر التي واألمة

بناؤه. ينهار ال أساس
العلم، سبيل يف مجاهًدا األخرية األيام يف وطنه من يهاجر املرصي الشباب أخذ ولقد
علم كل يف سهم بكل ضاربًا العالم، أنحاء يف منبثٍّا باملتاعب، هازئًا املصاعب، مستسهًال
عاصمة كل ويف للتقدم. حبها وعىل الحرة للحياة األمة أهلية عىل مربهنًا وصناعة، وفن
الفنون أو الصناعة أو العلم من بيشء اشتهرت بلدة كل ويف وأمريكا أوروبا عواصم من
منرصًفا والبحث والتنقيب الدرس عىل منكبٍّا الجد ساعد عن مشمًرا مرصيٍّا شابٍّا تجد
القلم، غري يده يف سالح وال القتال ميدان يف جنديٍّا تَخالُه تكاد حتى للتحصيل، بكليته
باب والعلم العلم، غري غاية وال الجهالة، غري عدو وال والرغبة، املداد غري ذخرية وال
العلم قيمة تعرف ال التي واألمم مفقود، أمل كل عىل للحصول وعدة رشيفة، غاية لكل
واليوم املجيد األمس أمة املحبوبة، ألمتي الخالصة ونصيحتي الحياة. قيمة تعرف ال
املفقودة للصنائع تجعل وأن العلم سبيل يف وجهتها كل تجعل أن املنشود، والغد السعيد
ناحية كل من نهوضها عدة تستكمل حتى العلمي، جهادها من نصيبًا العالية والفنون
نصيبًا الراقية واألخالق العالية لآلداب تجعل وأن ضعف، يعتورها وال نقص يشوبها فال
الحي شبابنا من العلم سبيل يف املجاهدون يضاعف وأن االلتفات، وحسن العناية من
َلَها من وأما الذهبي. وقتهم من ثانية تفوتهم ال حتى جهودهم وقته عىل الحريص
الذي وزمنه يضيع الذي وقته يف هللا وحسبه منه براء فاألمة نفسه حظ إىل واستكان

يقول: حيث الوردي ابن أمية َدرُّ وهلل سدى، يذهب الذي وعمره ينفق

ب��دْل األه��ل ع��ن ت��ل��َق ف��اغ��ت��رْب ظ��اه��ر ع��ج��ٌز األوط��ان ُح��بُّ��ك
اك��ت��م��ْل ال��ب��در ب��ه ال��ب��در وُس��رى آس��نً��ا ي��ب��ق��ى ال��م��اء ف��ب��م��ك��ث
ال��ع��م��ْل إص��الح ال��ع��ل��م وج��م��ال ال��ع��دا إرغ��ام ال��ع��ل��م ازدي��اد ف��ي
ب��ذْل م��ا ي��ح��ق��ر ال��م��ط��ل��وب ي��ع��رف ف��م��ن ��ل��ه وح��صِّ ال��ن��وم ف��اه��ج��ر
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والغربة العلم شهداء ذكرى

والغربة العلم شهداء سفر (3)

ينضب ال للعلم مورٌد األملان بالد أن العامة الحرب نار خمدت أن بعد مرص شباب رأى
بالرسائل بعثت ثم هللا بسالمة منهم األوىل القافلة ووصلت إليها، الرحلة فأزمعوا معينه
املوارد تلك النتجاع الشبان فاستبق هنالك، العلم قيمة عىل املرصية األمة لتدل ترتى
الثغر من باإلبحار الثانية القافلة وهمت الهجرة، حقائب ون يَُزمُّ وأخذوا الصافيات
اآلباء قلوب من الصالحات بالدعوات مزودًة ١٩٢٠ سنة مارس منتصف يف اإلسكندري
وفلذات مرص أمانة تحمل «حلوان» الباخرة وأقلعت املفدَّى. الوطن باركها وقد واألمهات
هللا باسم تسري وهي الباخرة تداعب موجات إال سكون يف لهم إجالًال والبحر أكبادها،
واستقلت الساحل إىل العلم قافلة ونزلت تريستا، مدينة وصلت حتى ومرساها، مجريها
يف املرصيون الطلبة اجتمع وقد فينا. قاصدًة مارس ٢٦ الجمعة ليل منتصف بعد القطار
رءوسهم عىل وكانت القطار، يف الثالثة وهي خصيًصا لهم أُِعدَّت قد كانت واحدة مركبة
يكن ولم منعًشا، والنسيم صافيًا الجو وكان طالبًا. الثالثني نحو وعددهم الطرابيش،
الكبار اآلمال َجيََشان وغري الشهية، سمرهم أحاديث غري الليل ذلك سكون يف يُْسمع
تحيًة ليهديها األصوات تلك يحمل النسيم وكان القوية، ونفوسهم الفتية، صدورهم يف

العزيزة. مرص إىل عاطرًة
البهيجة، واملزارع الخرضاء الجبال بني ينساب القطار أخذ الصبح انبلج وملا
من تتخذ تكاد مرص قافلة وكانت املغردة. والطيور املتدفقة، والعيون امُلْعشبة، والوديان
الظافر الجندي يعود كما وطنها إىل لتعود منه، بغيتها إىل لتصل أجنحًة بالعلم شغفها

ولكن: القتال، ميدان من

ال��س��ف��ُن ت��ش��ت��ه��ي ال ب��م��ا ال��ري��اح ت��ج��ري ي��درك��ه ال��م��رء ي��ت��م��ن��ى م��ا ك��ل م��ا

األليمة الفاجعة (4)

وقفت فقد الحسبان، يف يكن لم ما حدث الجميلة الشباب وأحالم الواسعة اآلمال تلك بني
ثم معربًا، لتجتاز الجبل من مرتفًعا تصعد وهي السابعة الساعة عند القاطرة حركة
دقيقة إال هي وما الحناجر، يف القلوب ووقفت النفوس، لها انقبضت عنيفة رجة ارتجت
التي األمتعة فسقطت األليمة، الفاجعة ووقعت األزلية، اإلرادة ذ نفَّ قد القضاء كان حتى
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ت ورضَّ عظامهم مت وهشَّ وأكتافهم الطلبة رءوس عىل املركبة أرفف فوق مكدسًة كانت
سقفها، وخرَّ املركبة جدران وانطبقت أنفسهم، عن حتى وأذهلتهم الغضة أجسامهم
الرحلة تلك يف ابنه صحب أٍب من للنفوس آلم كان وما منجد. من وما يستنجدون فأخذوا
ولده يخاطب أن األخري بنَفسه يجود وهو استطاع األب ولكن بينهما، القضاء حال وقد
وقد الحياة، إىل منفذًا له وفتحت عزمه شدت كليمات ببضع مشجًعا العبد» الحميد «عبد
كلمات يتبادلون الطلبة وأخذ ولده. بسالمة موقنًا ربه رحمة إىل العبد» «إبراهيم ذهب
سائر من هوًال أشد ساعًة وكانت البعض، أرواح وفاضت البعض عىل وأُْغمى التشجيع

الساعات.
من كانت التي الجثث ويخرجون املركبة، بقايا يزيلون فأخذوا الناس أقبل ذلك عند
ومن شفاؤه، يُْرجى وجريح فيه رجاء ال ميت بني وهي والحياة، باألمل مملوءة ساعة
هللا عوَّض طالبًا، عرش اثني املستشهدين عدد وكان مرص، فيه أُِصيبت ممن أكثر سلم

خريًا! فيهم مرص
الفاجعة أسباب يصف النجاة، لهم ُقدِّرت الذين أحد العبد»، الحميد «عبد كتب وقد
فيال)، (نهر عىل (كوبريٍّا) جًرسا يجتاز ُصُعًدا، نفق من خارًجا قطارنا «كان فقال:
من مرتين كيلو نحو تبعد واملسافة آخر، نفق يف الدخول من اجتيازه بعد له بد وال
لتني محمَّ بضاعة مركبتَي صدم حتى الجرس يعرب القطار يكد فلم (مونتبا)، محطة
تزال وال االنحدار. بقوة النفق من وخرجتا (مونتبا) محطة من انحدرتا قد وكانتا خشبًا
ما رسقة يحاولون كانوا لصوًصا أن ويظنون مجهوًال، ا رسٍّ املحطة من انحدارهما مسألة
ملا القاطرة تعرب أن قبل الكوبري عىل التصادم حصل ولو أعلم. وهللا الخشب، من فيهما
الكوبري هذا وارتفاع الوادي، أسفل إىل وتدهور انقلب وكان الصدمة، احتمال عىل قوي
يُذْكر، برضر تصابا لم ملركبتنا السابقتني املركبتني أن الصدف غريب ومن مرتًا. خمسون
فقد بعدهما جاءت مركبتنا أن ومع املوت، من نجوا فيهما كانوا الذين املسافرين وأن
نصفهم عىل فيقيض املسافرين، عىل فيها ما وينحط جدرانها تتداعى أن نصيبها كان

تقريبًا.»
نكبًة كان الشهداء هؤالء يف مرص مصاب أن يف شك وال الفاجعة. ملخص هو هذا
الذي وألن الحرب، سبيل يف الجهاد من وأرشف أفضل العلم سبيل يف الجهاد ألن عظيمًة،
أشد والجهل خارجي، عدو مقاومة يف يجاهد ممن أعظم داخيل عدو مقاومة يف يجاهد
بمجاهدة إال الخارجي العدو دفع يمكن وال خارجي، عدو كل من األمم بنفوس فتًكا

15



والغربة العلم شهداء ذكرى

الحزن عم حتى الفاجعة خرب الربقية األسالك تحمل كادت ما ولذلك أوًال. الداخيل العدو
البعض، بعضهم يعزون الناس وأخذ موجعًة، آالًما النفوس مرسة وانقلبت األىس، وشاع
املجيدة اإليطالية األمة به قامت ما وصف عىل وسنأتي الحداد. شارات الشباب ولبس

الدهر. أبد مرص لها تذكرها التي واملواساة العطف من

الشهداء مناجاة (5)

لتخترب األيام بها تُنْزلها األمل، لذة تتخلل األلم من مفاجآت لألفراد كما الناهضة لألمم
والقوة األدبية الشجاعة من َطْوقهم يف وما إرادتهم، مبلغ عىل وتقف أبنائها عزيمة صدق
يكون التجربة تلك ويف الطارئة، الحوادث مكافحة يف الصرب عىل َجَلِدهم ومقدار النفسية،

واألخالق. الحياة من وموضعها والرقي العلم من مكانتها عىل األمة برهان
وتنشق جزًعا، املرائر له تنفطر تكاد عنيًفا، هزٍّا أعصابها فتهز باألمة النكبة وتنزل
الحية األمة ولكن لوعًة. القلوب وتمزَّق حرسًة، النفوس منه وتطري هلًعا، األكباد له
مثًال لكانت وإال األمر، اشتد مهما مظهرها هذا يكون لن جهادها يف الصادقة الناهضة
جهَدها وتعمل يهوِّنانها، وأناة بصرب املصائب تلقى وإنما والوهن، للضعف يُرضب
سبيلها يف امليض عىل يعينها ما منها وتستمد حياًة، الفاجعة ومن قوًة، النازلة من لتتخذ

الشعوب. وإكبار األمم إعجاب بني وثبات بشجاعة
من وجماعة أكبادها فلذات من رهط يف مرص تصاب أن اإللهية املشيئة قضت وقد
وارتدى نواحيها، األىس مأل وقد الحداد، شارات تحمل وهي تستقبلهم لها، الحياة طالب
خشوًعا نورها، وأطفأ إال ثغر يف بسمًة وجد فما الصامت الحزن وانطلق السواد، شبابها
بها وأشفقت تصاب، أن ملرص قدرت التي اإللهية لإلرادة وهيبًة وأملها، الفاجعة لجالل

الجميل. الصرب لها يكفل ما الرزانة من فألهمتها

الشهداء أبناءنا أي

مودتها. وأكسبتمونا اإلخاء، عاطفة تبادلنا األمم وجعلتم وأمواتًا، أحياءً مكانتنا رفعتم لقد
أيديكم. يف القدر فأذبلها النارضة اآلمال باقات تحملون ذهبتم إنكم

يكون ما أحوج مرص مستقبل سماء كانت كوكبًا عرش اثني بكم أطفأ املوت إن
… وقوًة إقداًما فيهم بفجيعتها وزادها ألوًفا، بموتهم الناهضة األمة يف أطلع ولكنه إليهم،
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الشهداء أبناءنا أي

يحقق أن هللا فأراد الخري للوطن تريدون وكنتم املوت، فلقيتم الحياة تريدون كنتم إنكم
وموتكم. حياتكم يف الخري ملرص فجعل نواياكم، صدق

خرج ما لوالكم املجيدة، الطليان أمة قلوب من مكانتنا عرفنا ما الشهداء أيها لوالكم
أعالمنا يحملون وهم أودين ساحة إىل ورجاًال، نساءً وُوْحدانًا، َزَرافات األمة تلك أبناء

ملرص. إكراًما جنازتكم ليشيعوا الجني الزهر بباقات ويمشون وأعالمهم،
ويعزون مرص بكرم ويرتنمون مرص مجد يذكرون الطليان خطباء وقف ما لوالكم

فيكم. مرص
فضليات حملت وال املحض، اإلخالص بأنهر صحفهم أعمدة فاضت ما لوالكم
قلوب تربط التي املتبادلة للصداقة عربونًا لجرحانا، تهديها األزاهر وأوانسهم سيداتهم

غربية. وتلك رشقية هذه كانت وإن األمتني،
أبوا الذين إخوانكم أظهرها التي النادرة األدبية الشجاعة تلك العالم رأى ما لوالكم
نفسه الطريق اخرتقوا أن إال إقدامهم عليهم وأبى الفاجعة، بعد الهجرة عن يتخلفوا أن

ينشد: حالهم ولسان والوطن، العلم يف حبٍّا

ال��ل��ي��ال��ي م��ن��ازل��ة أخ��ش��ى وال ج��ه��دي ال��ع��ل��م س��ب��ي��ل ف��ي س��أب��ذل
وال��م��ع��ال��ي وال��ث��ري��ا وإم��ا م��ج��ًدا وأص��ي��ب وال��ث��رى ف��إم��ا

وكلهم يسافروا أن أرواحهم، وأْشُطر قلوبهم حبات وهم ألبنائهم اآلباء سمح وقد
والولد. واملال النفس سالمة فوق الوطن سالمة بأن وإيمان اعتقاد

أبيها بكرة عىل األمة يرون وهم اليوم، الشهداء أيها وأمهاتكم آباؤكم يحمله فخر أي
العلمي املوكب الرهيب، املوكب وتعقد األىس، تشاركهم وصغري وكبري ووزير أمري من

شهدائه؟ ذكرى لتمجيد الشعب فيه يشرتك الذي املوكب التاريخي،
الشهداء! أيها بينكم ولًدا يل ليت يا

األخرية! مضاجعهم إىل هكذا فيُْحَملون والوطن، العلم سبيل يف يموتون للذين طوبى
اسًما عرش اثني تحمل النور من صفحة فيه سيكون الحديث مرص تاريخ إن
العلم. شهداء يا أسماؤكم هي وتلك الخلود، عالم يف لتتألق الفناء عالم من هوت لكواكب

17



والغربة العلم شهداء ذكرى

يحبونك كانوا الذين املجاهدين الشجعان الربرة أبنائك يف الناهضة األمة أيتها فعزاءً
الفراق. وَمَضاَضة الهجرة ومشقة الغربة، آالم تحملوا حياتك سبيل ويف لك، ويخلصون

املاضية. وعزيمتك النامية حياتك عىل األمم ليُشهدوا استُْشهدوا، سبيلك ويف
األجل، مباغتة جهادكم من ينقص ولن الواجب، أديتم فقد الشهداء، أيها أنتم أما
باألمال مملوءة وقلوبكم والوطن العلم سبيل يف هاجرتم أنكم وإكباًرا فخًرا وكفاكم

لوطنكم. واملحبة ألمتكم
األرض فيها، هللا بارك التي لألرض عدتم فقد الرحمة، ظالل تحت مطمئنني ناموا
من عليه عاهدتمونا ما نخِلف لن أننا عىل أرواحكم ولتشهد جنوبكم. فيها تسرتيح التي

الحصاد. يوم ويأتي الغرس مرحلة تنتهي حتى وإقدام بثبات السري متابعة
الروحية. حياتكم هناك لتحيْوا هللا بجوار مطمئنني فناموا

والوطن! العلم لشهداء طوبى

القومية الرابطة (6)

ن��رع��اه ب��ال��ح��ق ع��ل��ٌم يُ��ظ��ل��ن��ا ل��غ��ٌة ب��ن��ا ت��دن��و وط��ٌن ي��ض��م��ن��ا

جمع الذي القومي االرتباط من رائًعا مشهًدا املرصية النهضة تاريخ يف العالم شهد
السيئة، األغراض أَْزَجتها التنافر من صيف سحابة بعد قلبيهما ومزج األمة عنرصي
الشعب ينخدع ولن موداتها. القلوب إىل وعادت مرص سماء من انقشعت أن لبثت فما
يف ونرصته اتحاده، يف وقوته ارتباطه، يف حياته أن عرف ألنه أخرى، مرًة بالرساب

فيها. الحياة وشعار مرص نهضة آية وكانت كذلك فكان كلمته، اجتماع
راسخًة عقيدًة وجعله أبنائها، قلوب من االتحاد فتمكن األمة هذه تُبعث أن هللا وشاء
النيل أبيهما بيت ليبقي أخيه إىل األخ ورجع املوت، غري يفصمها ال ورابطًة األبد إىل

عامًرا. مرص وأمهما
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واإلس��الم ل��ألق��ب��اط وال��ن��ي��ل م��ل��ك��وت��ه ف��ي ال��ل��ه دي��ن وال��دي��ن

األديان يخلق لم هللا وأن املعاملة، الدين وأن روحية، عقيدة الدين أن الشعب علم
للجميع؛ الوطن وأن هلل، معبد الكنيسة وأن هلل، معبد املسجد وأن الناس، بني لتفرق
يشرتك عقيدًة الوطن دين وجعلوا باألفراد، خاصًة عقيدًة محمد عيىسودين دين فاتخذوا
املساواة وعىل الحب وعىل الفضائل عىل يحض والكنيسة املسجد ودين … الجميع فيها
االعتداء وعدم باملعروف الناس معاملة وعىل هللا عبادة يف اإلخالص وعىل الرذيلة نبذ وعىل

حقوقهم. عىل
واالقتصاد والنصيحة واالتحاد واإلقدام والشهامة والعمل للعلم يدعو الوطن ودين
ظهرت ولقد مجده. وتشييد شأنه لرفع والعمل للوطن الخري وحب الرشف عن والدفاع
العام، املصاب يف الواحد الوطن أبناء فاشرتك الشهداء، جنازة تشييع يوم الشعب رابطة
يكن ولم عليه. يدل خاص علم غري وأخيه األخ بني فيها يميز ال تتدفق املواكب وسارت
بعضهما يف مندمجني ساروا وقد والقساوسة، الشيوخ مظهر من النفوس يف أثًرا أشد

الشطرنج. رقعة كأنهما القومية والرابطة الوطنية للوحدة يرمزان البعض،
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القومية للرابطة الرمزية الصورة

فإنك املوت، ويف الحياة يف االتحاد رمز تجد الشهداء ملقابر الرمزية الصورة هذه ويف
ماثلة وأقباط مسلمني من عرش االثني الشهداء مقابر وتجد للكنيسة مجاوًرا املسجد تجد
تلك عىل الزهر من باقًة ليضع السماء من ملك هبط وقد بأسمائهم األلواح وعليها أمامك

الشهداء. عباده بها هللا اختص التي الشاملة اإللهية للرحمة رمز وهي املقابر،
ومرص اإلسكندرية يف الشهداء مواكب وصف الكتاب هذا دفتي بني القارئ وسيجد
أقيم وما منهم، كل حياة تاريخ من وَلمعة وصورهم، غمر، وميت ودمنهور وطنطا
ونَثََره الشعراء، فاجعتهم يف نََظَمه وما الصحف، عنهم كتبته وما الحفالت، من لرثائهم

العلمي. مرص لجهاد خالدة ذكرى بمثابة الصحائف هذه لتكون الكتَّاب؛

الشهري الحفار الفني األستاذ مرصلحرضة لنهضة الرمزي التمثال
أفندي مختار محمود الصيت ذائع

مرص. لنهضة الرمزي التمثال

أجدادنا ملفاخر إحياء وأيام قوية، نهضة أيام أيامنا تكون أن نفوسنا ليبهج وإنه
ألبي حفر قد أفندي مختار محمود املتفنن النابغة األستاذ وهذا الخالدة، الفنية وآثارهم
صفحات به نزين أن فراقنا املباركة، املرصية النهضة لهذه خالًدا رمًزا جعله تمثاًال الهول
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ا تامٍّ رمًزا ليكون األهرام إليه نضيف وأن النابغة ارنا حفَّ صورة إليه نضم وأن الكتاب
لخدمة مساعينا يكلل أن املسئول وهللا الحديثة. مرص ومفاخر القديمة مرص ملفاخر
سميع إنه أمورنا، من تعرس ما لنا وييرس اإلخالص يرزقنا وأن بالنجاح، املحبوب وطننا

مجيب.
فؤاد سليمان فرج
بمرص

حفلة رئيسرشف طوسون: عمر الجليل األمري السمو صاحب حرضة (7)
باإلسكندرية والغربة العلم شهداء جنازة تشييع

باشا. طوسون عمر الجليل األمري السمو صاحب حرضة
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ال��ق��دُر ج��ن��ده م��ن «ع��م��ر» ك��أن��م��ا ع��م��ُر» «ي��ا ق��ي��ل خ��ط��ٌب ن��اب أك��ل��م��ا
وال��ق��م��ُر ل��آلف��اق ال��ش��م��س ك��أن��ه «ع��م��ر» ل��ه ي��ب��دو دج��ا خ��ط��ب وك��ل
وال��ح��ض��ُر ال��ب��دو ي��دي��ه م��ن ف��ي��رت��وي ت��أم��ل��ه وال��م��دن ت��س��أل��ه ال��ب��دو
ال��س��وُر م��دح��ه ف��ي أُنْ��ِزل��ت آي��ات��ه ن��زل��ت إذ ال��ق��رآن زم��ن ف��ي ك��ان ل��و
ال��م��ط��ُر ك��ف��ه م��ن م��ث��ل��ه��ا ي��س��ق��ن��ا ل��م واك��ف��ة م��ن��ه ه��ب��ات ع��دم��ن��ا ف��ال

سليمان إبراهيم
اإلسكندرية معهد علماء أحد

مرصيٍّا، طالبًا عرش اثنا فيها اْستُشهد التي املحزنة األليمة الكارثة خرب الربق طريَّ عندما
جنازة لتشييع لجنة تشكيل وقررت العاملني املرصية األمة أفاضل من نخبة قامت
عمر الجليل السمو صاحب رعاية تحت اإلسكندرية، مدينة يف والغربة العلم شهداء
يحيى أحمد الوقور والشيخ املفضال السعادة صاحب حرضة وبرئاسة باشا، طوسون
حرضات وبعضوية وكيًال، الديب باشا محمود املفضال السعادة صاحب وحرضة باشا،
الناضوري، فهمي بك ومحمد الغرياني، باشا هللا عبد األماجد والعزة السعادة أصحاب
الخادم، بك ومصطفى مريس، بك والسيد الكلزه، بك ومحمد الحديني، بك العزيز وعبد
وسليمان السالم، عبد أحمد والدكتور أحمد، سيد بك وإبراهيم يوسف، بك ورمضان
حسن، بك ظيفل والدكتور زكي، بك وأحمد جميعي، أفندي الحليم وعبد أنطون، أفندي
وتنسيق تنظيم ألجل هيف؛ أبو أفندي وصادق طليمات، بك وسعيد غانم، بك وفهمي
الحديد سكة قطار صدمة حادثة يف نْي املتوفَّ املرصيني الطلبة والغربة العلم شهداء جنازة
يسعنا ال واألَْريَِحيَّة العالية الهمم هذه فإزاء «مونتبا». ببلدة والنمسا إيطاليا حدود بني
وخصوًصا العظيم، والثناء الجم الشكر اإلسكندرية لجنة أعضاء حرضات نسدي أن إال
الوقور الشيخ السعادة صاحب وحرضة طوسون، عمر الجليل األمري السمو صاحب
بالتفصيل. املباركة اللجنة هذه به قامت وما الجنازة تشييع وسنذكر باشا. يحيى أحمد
واملنن البيضاء األيادي من طوسون عمر الجليل األمري السمو لصاحب بما واعرتاًفا
املجيد. حياته تاريخ من ملحة عىل أتينا قد النيل؛ وادي سكان عىل الفيحاء واملآثر الغراء
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لألمري تاريخية فذلكة

املدح عن الواسعة وشهرته الذائع بصيته غني فهو األمري مدح اللمحة هذه من نقصد ال
ليكون والبالد لألمة ترجمته نكتب العالية وشمائله األمري بشيم اعرتاًفا ولكن واإلطراء،
الصحيح املجد طريق لها ييضء نرباٌس األعمال بجالئل الحافل حياته تاريخ من لها
الحسب مجد يف يرون للذين درس أكرب األمري ترجمة أن اعتقادنا ويف للخري. الخري ومحبة
تكسبهم َمنَْقبة كل عن غنًى واألجداد اآلباء عن املوروث املال ويف الفخر، كل والنسب

حميًدا. وذكًرا جديًدا مجًدا
نفسه، يف ما نعد لم وأننا ترجمته، من قصدنا األمري ليعرف املقدمة هذه بسطنا
هذه ذكر إىل بنا حدت التي الغاية من بصرية عىل القارئ وليكون غرضه، نتجاوز ولم

الرشيفة. السرية

األمري مولد

سبتمرب ٨ يف باإلسكندرية الكبري عيل محمد بن سعيد بن طوسون بن عمر األمري ُولِد
كفالة، خري ألبيه جدته فكفلته عمره من الرابعة السنة يف وهو والده وتويف ١٨٧٢م، سنة
وُخلًقا. َخلًقا الكمال عىل وشبَّ حسنًا نباتًا فنبت عناية، أجلَّ وإخوته هو برتبيته وُعنيت
ودرس سويرسا إىل فنزح الُحلُم، بلغ أن إىل والده قرص أساتذة عىل العلوم مبادئ ودرس
وفرنسا إنجلرتا إىل فرحل السياحة، إىل نفسه تاقت تخرج وملا مستفيضًة. دراسًة فيها
إىل قفل ثم وزراعي، وصناعي وعلمي اجتماعي تقدم من هنالك بما معتربًا مدقًقا، باحثًا
وهو عبقريٍّا. وأدبًا أملعيٍّا، وقلبًا ذكيًة، ونفًسا عاليًة همًة جنبيه بني حامًال املرصية الديار
مختلف يف ويشارك وكتابًة، قراءًة واإلنجليزية، والفرنسية، والعربية، الرتكية، اللغة يجيد
والوسامات الرتب من نال وقد معارفه، وسعة مداركه، سمو عىل تدل مشاركًة العلوم
إسماعيل، الخديو ابن باشا حسن األمري كريمات بإحدى واقرتن وأعالها. أسماها املرصية
لهم وتعليمه بتثقيفه وسعادتهم والبنات، البنني من والنجيبات النجباء منها هللا فرزقه
َعَالء. كواكب ويسطعون سماء نجوم سيطلعون بأنهم وتبرش طالعهم سعادة مع تتفق
الرياضة أندية جميع دائًما كانت فلذلك إليها، يؤدي ما وكل بالفروسية َوَلٌع ولألمري
منذ رئيسها فهو املرصية الديار يف السباق كمضامري رعايته، بجميل ملحوظًة البالد يف
أمهر من جعله والقنص بالصيد قديم َوَلٌع له كما لها، املنشطِّني أكرب ومن بعيد، أمد
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بفوائد ينطقان ونشاًطا، صحًة فيه الغريزي امليل هذا وراء من األمري واكتسب الرماة.
إىل هي بل الرشقيني، عامة يظن كما اللهو باب يف تدخل ال فهي لسان، بأفصح الرياضة
العلم ينبني وعليها الحياة، مالك والصحة الفوائد، بأجلِّ الصحة عىل لَعْودها أقرب الجد
السليم العقل أن كما أيام، يف السقيم عليه يقدر ال يوم يف الصحيح يعمله وما والعمل،

السليم. الجسم يف
شئونها ويدير دائرته زمام عىل ما يوًما يقبض أن عينيه نصب جعل أشده بلغ ومنذ
النظر ويُنْعم الواسعة، مزارعه يطوف آلخر وقت من وكان التمرن عىل فانكبَّ بنفسه،
إىل رجع إذا يُعنى كما العملية، وأصولها أرسارها عىل بالوقوف ويُعنى الفالحة، كتب يف
أصبح وقد بنفسه، أمره توىل أهليته كملت وملا واملالية، اإلدارية بالشئون دائرته ديوان

املالية. واملعامالت الزراعية العلوم عىل االطالع َسَعة يف بالبنان إليهم يشار ممن اآلن
باشا حسن األمري دائرة وهما الدوائر، أكرب من دائرتان بعُد إدارته إىل وُعِهدت
َغرْيًة شئونهما بإدارة فتربع إبراهيم، محمد األمري ودائرة هانم، خديجة األمرية وزوجه
ذلك عىل يأخذ أن وأبى الكريمة، أرسته أبناء من فيهما املستحقني مصالح عىل منه
نفسه فتأبى ماًال، مصالحهما ورعاية الدائرتني مزارع عىل الطواف كلفه وطاملا أجًرا،
سبيل يف وماله وقته من بالكثري يضحي فهو الخاص، حسابه عىل يكون أن إال الكريمة
والبعيد. القريب إىل النصيحة وإسداء الخري محبة يف شأنَه أرسته أعضاء بعض منافع
أقوى عىل ثابتًا املايل مركزها وغدا املبالغ، أفضل إدارته بحسن الثالث الدوائر بلغت وقد

رفيع. مقام يف جعلتها نهضًة عزيمته بها ونهضت الدعائم،
أو سآمة دون العمل عىل انكبابه من العجب أشد عجب األمري حياة عىل وقف ومن
الحافلة مكتبته يف والدرس القراءة عن ينقطع ال العظيمة الدوائر أعمال مع فهو ملل،
الكثري يخلو وال األقدمني، آثار عىل والوقوف التاريخ كتب باقتناء غرام وله بالنفائس،
شهر يخلو ال كما جمعية، رياسة أو الكتتاب دعوة أو هام شأن يف النظر من أيامه من
الجارية األعمال ملشارفة أسبوًعا األرياف يف يبقى وقد أكثر، أو مرًة ِضيَاعه إىل سفره من

إليه. املوكولتني الدائرتني وأرايض أراضيه يف
الخمر يكره وهو هللا، يغضب عما القويمة وتربيته السليمة بفطرته بعيد واألمري
اإلسالم ويُِجلُّ العقاب. أشد موظفيه من يرشبها أنه يعلم من ويعاقب شاربيها، ويكره
واإلخالص الصدق الناس من يعجبه راسخ. فيه واعتقاده عظيم، باهلل وإيمانه وأوامره،
محبتهم تعدل للمرصيني ومحبته ومناصبهم، جاههم يقربهم مما أكثر إليه ويقربهم
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من دوائره موظفي من وكثري ومسيحيهم. مسلمهم بني فرق ال سواء نظره يف وهم له،
سوريون وفيهم عنده، العالية املناصب وتولوا سامية مراكز بلغوا من وبينهم األقباط،
التفاته عىل املرصية األمة من له جزاء أكرب أن ويعترب أمياله، يف رشقي وهو وأجانب.
الحب ذلك هو لصالحها؛ مختلفة ظروف يف يظهرها التي وعنايته نحوها السامي
ما إظهار من تمكنها فرصة كل وعند ورواحه، غدوِّه يف لسموه يتجىل الذي الخالص
املحتشد الجمع يقف كان الكربى الوطنية املظاهرات أيام ويف املحبوب. لشخصه تكنه
وكذلك ويحييهم، سموه يطل حتى ينرصف وال داعيًا، له هاتًفا دائرته رشفات تحت

واحتفال. مشهد كل يف معه حالهم

ومرباته األمري بعضمآثر

سبيلنا وإنما العجالة، هذه يف العظيمة وأعماله األمري مربات نحيص أننا القارئ ينتظر ال
فكرمه عنا، غاب ما عليه ليقاس منها، حرضنا ما ونذكر إملاًعا بعضها إىل نُْلِمع أن ذلك يف
مادتها كانت إنما الطرابلسية فالحرب عنه؛ باإلفصاح تفي عبارة تحرضنا ال الواسع
بضعة حوزتهم عن الدفاع أهلها أمكن ملا ومربته وجاهه بمعونته يسعفها لم ولو ماله،
فيها أقر فقد طرابلس، حرب أثر عىل نارها شبت التي البلقان حرب وكذلك أشهر،
اللجان وألَّف حوله، ت والتفَّ األمة فلبَّته مرص يف اإلعانة لجنة ورأس وامللة، الدولة عني
املشاهد يف الرنانة الخطب ويخطب بنفسه األكفَّ يَْستَنِْدي وكان والبلدان، املديريات يف
الدولة إىل به يبعث وهو متدفًقا سيًال يديه بني النَُّضار فيجري واألعيان باألمراء الَحِفلة

تباًعا.
يف خصوًصا كثرية مواطن يف لها العظيمة مواقفه العثمانية الدولة عرفت ولقد
بل والرتب بالوسامات تكافئه أن وأرادت األحمر، الهالل جمعية ويف النازلتني هاتني

جزاء. الواجب عىل وليس الواجب غري أفعل لم إني وقال شاكًرا فأبى والواليات
بتفصيل سموه ترجمة عىل جئنا وقد الفياض. جوده بحر من قطرة اللمحة هذه
الثمني «الكنز كتابنا يف الغراء والخطب الرنانة القصائد من سموه يف قيل وما كاٍف واٍف
أدامه العاطر حياته بتاريخ الكتاب هذا من الثاني الجزء توجنا ألننا املرصيني»، لعظماء

الكريم. املرصي للشعب عضًدا الدهر مدى هللا
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والغربة العلم شهداء ذكرى

أج��ي��ال ب��ع��د أج��ي��ال��ن��ا ب��ه��ا ت��ب��اه��ي وع��زًة ث��م��ي��نً��ا ك��ن��ًزا ل��ن��ا ب��ِق��ي��َت

باشا يحيى أحمد الوقور السعادة صاحب حرضة ترجمة (8)

والغربة العلم لشهداء باإلسكندرية الجنازة تشييع رئيسحفلة

اإلسكندرية. أعيان من باشا يحيى أحمد السعادة صاحب

اإلنسانية. ملعاني الحية األمثلة هم الرجال عظماء
يف والتفاني العمل، يف والنبوغ الرأي، يف والسداد والتؤدة، والحكمة، فالشجاعة،
السامية املعاني وهذه اإلنسانية املعاني هذه كل أمته؛ ألبناء الخري وحب الوطن، خدمة
الرجال. عظماء يف باليد ونلمسها بالعني نبرصها نكاد حتى مجسمًة مكربًة نراها قد

صاحب حرضة شخص يف تتجىل الباهرة الصفات وتلك الرشيفة املعاني تلك
والغربة العلم شهداء جنازة تشييع حفلة رئيس باشا، يحيى أحمد الجليل السعادة
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تمهيد

من لكل صالحة أمثلة تكون أن يجب األمة عظماء من مثله فحياة اإلسكندرية. بمدينة
هذا صفحات نعطر الرجال هؤالء بفضل واعرتاًفا بنجاح. الحياة سبل يعرب أن يريد
عىل يقف أن أراد ومن املقام، يناسب ما حسب باإليجاز تواريخهم من بلمحة الكتاب
بالجزء املرصيني»، لعظماء الثمني «الكنز كتابنا يف يتصفحها أن فعليه أعمالهم جالئل

املطبوعات. عالم يف قريبًا هللا شاء إن سيظهر الذي الثاني

مولده

من ١٢٦٠ه، سنة محرم ٥ الجمعة يوم يف باشا يحيى أحمد الجليل الوطنية شيخ ُولِد
اإلسكندرية. مدينة يف املنيع والعز النبيل واألصل األثيل باملجد مشهورين رشيفني والدين
بمحكمة قاضيًا كان الذي يحيى مصطفى الحاج ابن يحيى محمد السيد ابن وهو
عن الفضل ورث وقد نزاهته. وجميل استقامته بحسن ومعروف الرشعية، اإلسكندرية
بالتقوى مشهورين السمحاء، الرشيعة حملة من جميًعا وكانوا جد، عن أبًا أسالفه

الغراء. والشمائل الفاضلة واألخالق والصالح
الكبري»، باشا عيل «محمد له املغفور أيام للرتسانة باشمهندًسا والده املرحوم وكان
كانت والتي أوروبا، إىل عيل محمد بها بعث كان التي األوىل اإلرسالية تالميذ من وهو
محمد السيد أحدهما اإلسكندرية من اثنني القطر، وجهاء أبناء من خمسة من مؤلفًة
فضًال الطليانية اللغة نه لقَّ قد الرتجمة صاحب والد وكان القاهرة. من وثالثة يحيى،
حيث فرنسا، يف الفرنسوية اللغة تعلم رسعة عىل ذلك فساعده االبتدائية، العلوم عن
كما — وطنه إىل عاد فلما «طولون»، مدينة يف بها البحرية العلوم تلقي نصيبه كان
درجة بلغ حتى فيها يَْرَقى يزل ولم بالرتسانة، أُْلِحق — ساملًة لصاحبها الوديعة تعود
وتغريت هللا رحمة إىل باشا» عيل «محمد املرحوم انتقل فلما الرتسانة، يف باشمهندس

بالتجارة. واشتغل تركها الرتسانة حالة

الدراسية حياته

النرص أبي محمد الشيخ بمكتب األولية العلوم باشا يحيى أحمد الرتجمة صاحب تلقى
علم وأتقن حسنًا، تجويًدا وجوَّده بتمامه القرآن املذكور شيخه عىل وحفظ باإلسكندرية،
تجارته محل يف والده املرحوم مع اشتغل عمره من عرشة الثانية بلغ فلما الحساب.
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والغربة العلم شهداء ذكرى

١٢٧٥ه سنة يف تجاريٍّا محالٍّ له ففتح والده واستنجبه التجاري، الحساب علم فأتقن
تجارة بمحل اشتغاله عىل يمِض ولم ذلك. شاكل وما واألصواف والحرائر األجواخ لتجارة
بمحل وانفرد إخوته عن الرتجمة صاحب فانفصل والده، وتويف سنوات تسع سوى والده

حدة. عىل تجارته

التجارية شهرته

وُعِرف عالقاته، دائرة واتسعت أعماله كثرت حدة عىل تجارته محل بإدارة اشتغل وملا
العملية، الحياة فروع سائر يف ونبغ والكفاءة. واملقدرة والنشاط باالستقامة الناس بني
يُنتدب فكان الحكومة، دوائر به وثقت حتى ثابت وَجنَان راجح بعقل عليه منَّ قد هللا ألن
ونحوها األمالك عوائد ومراجعة الحسبية واملجالس املختلطة باملحاكم املجالس لعضوية
التجارة اعتزل حتى كذلك زال وما الواسعة. التجارية أشغاله مبارشة عىل استمراره مع
العمومية، الشئون مبارشة عىل مثابًرا استمر ولكنه باملدينة، الواسعة ألمالكه وتفرغ
مواطنيه خدمة عىل واملقدرة العارضة وقوة الخربة من له ملا مواطنيه ثقة فيها فنال
ومجلس اإلسكندرية، بلدي بمجلس عضًوا انْتُِخب وقد الدهر. أمد التاريخ له يذكره بما
محمد الدولة لصاحب خلًفا الوثقى العروة لجمعية رئيًسا وانْتُِخب القوانني، شورى
أمني السعادة صاحبَي حرضتَي الكريمني نجليه برتبية االعتناء كل واعتنى باشا. سعيد
التي لألمة خدمة أكرب وهذه الحقانية، وزارة وكيل باشا يحيى الفتاح وعبد باشا يحيى
و«من واملعروف، الخري عمل يف أبيهما منوال عىل وينسجان بخدمتها سعادتهما يقوم

ظلم». فما أباه شابه
«الكنز كتابنا من الثاني الجزء يف بالتفصيل األعمال هذه الكريم القارئ يرى وقد

املجيد. حياته تاريخ من لألمة ذكرناها وجيزة ملحة وهذه املرصيني»، لعظماء الثمني

والغربة العلم شهداء جنازة تشييع بحفلة اهتمامه

العلم شهداء جنازة تشييع حفلة وترتيب بتنسيق الرتجمة صاحب حرضة اهتم وقد
املدينة أن لإلنسان يَُخيَّل كان حتى عظيًما، اهتماًما اإلسكندرية مدينة يف والغربة
املوكب وسار الربرة. األطهار الشهداء أولئك عىل الحداد ثوب البسة ومنازلها وشوارعها
السمو صاحب همة بفضل وذلك الطري، املشيعني رءوس عىل كأن واالحرتام التَِّجلَّة بني
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تمهيد

االحتفال. لجنة أعضاء وحرضات الرتجمة وصاحب باشا طوسون عمر الجليل األمري
املكان. هذا غري يف الجنازة هذه تشييع تفصيل وسرتى
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الشهداء حياة تواريخ

يف الحت التي كاألنجم وكانوا البهيج، كالفجر أو الزهر كأعمار الشهداء حياة كانت لقد
أولئك جاء وقد األبدية. ظلمات يف فهوت حولها ما فأضاءت تألألت أن إال هي وما سمائها،
اسرتدتهم ثم بيننا أقاموها التي القالئل األيام بتلك نواحيه ليعطِّروا العالم إىل الشهداء
العظيم. البعث يوم يف الحرش موقف بهم لتعطر مرص ثرى يف أجسادهم وتركت السماء
يف االجتهاد ناحية من فتُؤثر تُذكر حسنة من تخلو ال القصرية األعمار تلك أن بيد
من كل تاريخ من ملعة هنا نسوق ولهذا األخالق، مكارم ناحية ومن الدرس تحصيل
أيًضا وليكون املبارك، املرصي الشباب من عليه يطَّلع ملن صالًحا مثًال ليكون شهدائنا

الذاهبني. ألبنائنا خالًدا تذكاًرا

أسعد طلعت أحمد ترجمة (1)

مولده (1-1)

أغسطس ١١ يف الزقازيق بمدينة أسعد طلعت أحمد املرحوم الذكي الشاب ُولِد
وتُُويفِّ ِنيَّة. السَّ بالدائرة مأموًرا كان الذي أسعد بك محمد املرحوم نجل وهو ١٩٠٢م، سنة
القائمقام العزة صاحب عمه حرضة برتبيته ل فتكفَّ عرشة، الحادية سن يف وهو والده
بطلب وأشغفهم سنٍّا أكربهم الفقيد وكان الثالثة، وإخوته هو وتبناه أسعد بك أحمد
عليه اإلنفاق يف يقرص فلم النجابة فيه مربيه وتوسم الكبرية، اآلمال إىل والتطلع العلم

وتهذيبه. برتبيته والعناية



والغربة العلم شهداء ذكرى

القاهرة. من أسعد طلعت أحمد املرحوم

دراسته (2-1)

تالميذ سلك يف والده أدخله الدراسة مبادئ لتلقي تؤهله التي السن الفقيد بلغ عندما
حاز حتى بها لبث وقد والنشاط، والنجابة الفطنة مثال فكان األمريية، املحمدية املدرسة
إعجاب موضع فكان الثانوية، اإللهامية بمدرسة التحق ثم االبتدائية. الدراسة شهادة
الزاهر. باملستقبل له ويتنبئون العطف من شيئًا له يظهرون وكانوا واحرتامهم، أساتذتها
بأشقائه شفوًقا وكان العالية، العائلية واآلداب الطيبة األخالق من عظيم جانب عىل وكان
الهيئة يف مركز ذا يكون أن همه كل وكان مرسًة. نفوسهم يمأل بما عليهم اإلقبال شديد

بإخوته. العناية ومن وطنه خدمة من يمكِّنه االجتماعية
والتجارة املحاسبة بمدرسة االلتحاق يف رغب الكفاءة شهادة يف امتحانه وبعد
ُغلَّته يَنَْقع ما إىل العلم من يتوق كان ألنه بها دراسته إتمام نشاطه له يتح ولم املتوسطة،
إىل فانضم العذبة العلم موارد إىل التواقة بالعالء الشغوف باملجد الطموح نفسه ويشفي
يصل أن قبل فاستشهد األجل يسعفه ولم للدراسة، األملان عاصمة إىل املسافرين الطلبة
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يندبون إخوته ترك وقد ربيًعا، عرش سبعة من أكثر العمر من يبلغ يكن ولم بغيته إىل
عاش لو شابٍّا منه ويبكي مستقبله يندب ووطنه وذكاءه، نجابته يندب ومربيه شبابه،
األتقياء األبرار منازل وأنزله واسعًة رحمًة هللا فرحمه مخلًصا، ووطنيٍّا نافًعا رجًال لكان

خريًا! فيه ومربيه إخوته وعوَّض

البكري حسن عيل ترجمة (2)

مولده (1-2)

السابع اليوم يف البكري حسن عيل املرصية الشبيبة فقيد واإلقدام الهمة شهيد ُولِد
الوجيه العزة صاحب نجل وهو دمياط، بمدينة ١٨٩٩ سنة يوليو شهر من والعرشين
مهد يف ونشأ دمياط. مدينة تجار رس البكري بك نعمان املرحوم نجل البكري بك حسن
بيته برشف الالئقة الفاضلة واألخالق العالية العائلية باآلداب متحليًا والرفاهية، العز

الطاهر. ونسبه الكريم

دراسته (2-2)

حتى حياته سني من السابعة يبلغ كاد وما واملذاكرة، الدرس حب عىل الفقيد شب
يف جهًدا يألو ال فكان األمريية، دمياط مدرسة ثم األولية الكتبي مدرسة والده أدخله
االبتدائية الدراسة شهادة نال حتى املدريس الرتتيب يف عليهم والتفوق إخوانه مسابقة
باملدرسة فالتحق اإلسكندرية إىل سافر ثم الناجحني. أوائل يف وكان ١٩١٤م سنة
املعارف وزارة بأمر العامة الحرب أيام املدرسة تلك طالب انتقل ثم الثانوية، العباسية
مستمرٍّا ولبث ١٩١٦م، سنة الكفاءة شهادة عىل حصل ومنها الثانوية طنطا مدرسة إىل
يميل وكان ١٩١٩م. عام الثانوية الدراسة شهادة حاز حتى بها دراسته إتمام عىل
الطب بمدرسة لاللتحاق يوفق لم ولكنه اإلنسانية، ويالت ليخفف الطب علم تلقي إىل
مدرسة دخول عىل عول ولذلك فيها، الطالب قبول يف املتبعة االستثنائية للحالة املرصية

الطبية. العلوم لدراسة الطبيعي ميله بذلك مخالًفا الهندسة
الطب، بدراسة غرامه الفقيد عاود أوروبا بالد إىل السفر طريق هللا ل سهَّ وملا
عليه وُعِرض السفر عىل الطلبة تهافت األملان بالد يف العلم ربوع إىل للهجرة واهتاجه
وإعداد رغباته تحقيق إال والده يسْع فلم العلم طلب عىل أرص ولكنه بالتجارة االشتغال

ومتاع. مال من لرحلته يلزم ما
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دمياط. من البكري أفندي حسن عيل املرحوم

أن فخيش قالئل، بأيام سفره قبل عضال بمرض — هللا رحمه — أُِصيب وقد
وجالد العافية فتصنع لذلك، ذريعة مرضه من ويتخذ السفر عن بمنعه والده يتشبث
الذي طبيبه غري بمرضه يعلم ولم إرادته، وقوة عزيمته صدق عىل يدل بصرب مرضه

بمداواته. ويقوم يعوده كان
وما تريستا، ميما حلوان الباخرة واستقل وأصدقائه، أهله من ًعا مودَّ الفقيد وسافر
الذي النعي خرب جاء حتى سالمته عىل هللا حمد من األلسن وتنتهي وصوله نبأ يصل كاد

النفوس. وأذهل القلوب ع وروَّ اآلذان أصمَّ
باملنرية، األسيف والده منزل يف املأتم أُِقيم حتى القاهرة يف الخرب يُذَاع كاد وما
دمياط، محافظ رسمي بك محمود العزة صاحب وجاء تعزيته. إىل البلد عظماء وتوافد
الوفد لجنة وأنابت التعزية، مراسم لتقديم خصيًصا ووجهائها أعيانها من كبري وعدد
الوالد ذلك نفس عىل املصيبة وقع لتخفيف املحامي يوسف بك محمد األستاذ املركزية

املحزون.
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دمياط بمدينة الفقيد تأبني حفلة (3-2)

أن عليهم مواطنهم بحق وقياًما الفقيد عائلة ملصاب تخفيًفا دمياط مدينة أهايل رأى
أبريل ١٠ الجمعة يوم لذلك وحددوا املحافظ، سعادة برئاسة له عامة رثاء حفلة يقيموا
املسجد ُغصَّ حتى املرضوب املوعد يوايف كاد وما البدري، األستاذ بمسجد ١٩٢٠م سنة
عبد وسعادة املحافظ سعادة مقدمتهم يف وكان وتجارها، موظفيها وكبار البلد بأعيان
وكانت وغريهم، الرشعي القايض وفضيلة الترشيعية، الجمعية عضو العالييل بك السالم

املكان. صدر يف وموضوعًة مكربًة الفقيد صورة
الطري رءوسهم عىل كأن الجميع وكان الحكيم، الذكر آي بتالوة الحفلة واْفتُِتحت
إسماعيل أفندي محمد الذكي الطالب نهض ثم املوت. ورهبة الحزن لجالل الخشوع من
للعلم، ومحبتهم وإقدامهم الشبان أولئك همة عىل القول أفاضفيها كلمًة فألقى خفاجي،
املركزية، الوفد بلجنة والعضو املحامي يوسف بك محمد األستاذ تاله ثم عليهم. م وترحَّ
الشهداء. أبنائها يف مرص مصاب فداحة وأظهر الفقيد فيه أبَّن مؤثًرا خطابًا فارتجل
األديب الشاعر الكاتب تاله ثم منواله، عىل فنسج يوسف أفندي عزيز األديب بعده وقام

الشائقة: الخطبة هذه فألقى شوشة أفندي عباس

بكري حسن عيل املرحوم تأبني حفلة يف والكتَّاب الشعراء مراثي

ت��ِم��د ل��م ل��ألرض وم��ا ع��ه��دت ك��م��ا ق��ائ��م��ًة اآلن أراه��ا ل��ل��س��م��اء م��ا

النبأ ذلك امُلَهج، وأذاب امُلَقل أدمى الذي العظيم النبأ ذلك يأتهما ألم شعري، «ليت
العالم، أركان له اهتزت الذي النبأ ذلك املرائر، ومزق األكباد وفتَّت األفئدة، صدَّع الذي
اآلفلة وبدورها املنكدرة، ونجومها املنثرة، مرص كواكب نبأ األفالك، يف األفالك له وضجت
النارض الكنانة شباب زهر من تجمع الذي العرمرم الجيش ذلك نبأ التمام، ليايل يف
فإني جراًرا، جيًشا عددتهم إذا أغايل وال األبطال أولئك تجمع العلوم. مغاليق لها ليفتح
العزم، وعدتهم الحزم، وقائدهم اجتمعوا شخص. يف بأرسها أمًة منهم فرد كل أعد
بالدهم وخدمة العلم، تحصيل ثالثة: أمور ووجهتهم ساروا ثم بالدهم، حب وذخريتهم
ولكن طويل! علمت لو عمر والذكر األبد، إىل به يحيون ذكر تخليد ثم منه، لون يحصِّ بما
فبلغوا اآلية، أمامهم انعكست وهنا غرة، عىل أخذهم ثم سبيلهم، يف لهم ربض املنية جيش
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كانوا ما بلغوا أجلها، من خرجوا التي األوىل الغاية قبل ينشدونها التي األخرية الغاية
كل صفحات يف منقوشًة أصبحت التي اإلعظام وآيات الخالد الذكر من ألنفسهم يرجون
نقل من أرادوا ما يبلغوا ولم واألرض. السموات دامت ما السلف عن الخلف ينقلها فؤاد،
مرصهم وخلفوا لوعًة، ذلك من أنفسهم ويف فقضوا بها، وتحليتها بالدهم إىل العلوم دار
بعيدين أهليهم، عن بعيدين الجهاد ميدان يف وهم قضوا حرسة، ألف عليهم قلبها ويف
وهم الحياة لها يطلبون كانوا حتى وأحبوها حبتهم التي مرص وأمهم النيل أبيهم عن
تبلغوا حتى الشهداء، أيها أمهلتكم لو املنية عىل كان ماذا باهلل األخري! بالنفس يجودون
وال يَُرد، ال جاء إذا هللا وقضاء لكم ُقِيض هكذا ولكن أربها؟! بكم مرص وتبلغ أربكم

الكريمة. ونفوسكم الغض شبابكم هللا ذمة ففي أجلها، جاء إذا نفًسا هللا ر يؤخِّ
أخص أن هذا موقفي يف واجبي من أرى جمعاء األمة عنكم عزيت إذا وإني
الوسيم النَّبَْعة، الكريم الشاب ذلك عن مفردة بتعزية الدمياطيني، بقية مع عيل، أبا
«عيل املرحوم األخالق، الريض األعراق، الطيب األدب، الوافر النسب، العريق الطلعة،
بل عليهم، قارصة غري والفاجعة بهم، خاصًة ليست الرزيئة كانت وإن البكري»، حسن
بقلوب الخطوب ومالقاة الصرب إال لنا وليس فيها قلب كل أصابت قد األمة مصيبة هي
إال أعمارنا نضع وال مآربنا، لتحقيق سبيلنا يف مضيٍّا إال الكارثات تزدنا وال الصخر، من

الصالح. العمل من له ُخِلقنا فيما
العصماء: القصيدة بهذه أعقبها ثم

ث��ارا ق��رَّ إم��ا ال��ده��ر وغ��ول ق��ص��ارا ط��ال��ت م��ا األع��م��ار أرى
ع��ق��اَرا أو خ��الٍّ ال��م��وت ك��ئ��وس س��ت��س��ق��ى إال م��ه��ج��ة م��ن وم��ا
ت��ب��ارا غ��ده ف��ي ي��ول��ي��ك ف��ق��د ص��ف��ًوا م��ر ي��وٌم ي��غ��ررك ف��ال
ت��وارى إال ب��دا ن��ج��م وال ت��ردى إال ع��ال ط��ي��ر ف��م��ا
ن��ه��ارا أم أل��ي��ًال م��ن��ي��ت��ه ي��ل��ق��ى أي��ان ام��رؤ ي��دري وم��ا
ب��خ��اَرى أم س��ي��دف��ن ح��ل��ب وف��ي ف��ت��يٍّ��ا أم ي��ق��ض��ي س��وف وش��ي��ًخ��ا
واق��ت��س��ارا غ��دًرا ال��ده��ر ع��وادي ع��ل��ي��ه��م ع��دت ي��وم ال��غ��رب��اء س��ل��وا
أم��اَرا ل��م��ه��ل��ك��ه��م ع��ل��م��وا وه��ل ن��ذي��ٌر ب��م��ص��رع��ه��م أأن��ذره��م
ال��دي��اَرا ه��ج��روا م��ا ع��ل��م��وه ول��و ك��ال س��ي��ق��ول ك��ل��ك��م ل��ع��م��ري
ق��ط��اَرا أرض ع��ل��ى رك��ب��وا وال ُف��ل��ًك��ا األم��واه ع��ل��ى أْزَج��ْوا وال
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ال��ِع��ث��ارا ال��ده��ر م��ن أم��ن��وا وم��ا ه��م��وا ال��ع��ل��ي��اء إل��ى ه��م ول��ك��ن
ح��ي��اَرى ج��ه��ال��ت��ن��ا ف��ي وب��ت��ن��ا س��اروا ال��ع��ل��م ب��ن��ور ق��وم وك��م
ان��ت��ح��اَرا ب��ال��ج��ه��ل رض��اك رأي��ت إن��ي ال��ن��ي��ل اب��ن ي��ا ال��ج��ه��ل ف��خ��لِّ
ع��اَرا ل��ه��ن ال��رك��ون ك��ان ف��ق��د األم��ان��ي خ��دع إل��ى ت��رك��ن وال
يُ��ج��اَرى ال أم��ًرا رام م��ا إذا ف��ذٍّا ال��ن��ي��ل ه��ذا ب��اب��ن وع��ه��دي
ال��خ��ط��ارا ي��خ��ش��ى ال ال��م��ج��د وراج��ي ج��دُّوا ال��م��ج��د ن��ح��و ب��ن��ي��ه وأن
ال��غ��م��ارا ت��ل��ك ل��ل��ع��ال وخ��اض��وا ال��ف��ي��اف��ي ه��ذي ل��ل��ع��ال ف��ج��اب��وا
ص��غ��ارا ُزْغ��بً��ا وع��وج��ل��وا رج��ْوه ف��ي��م��ا ال��ح��ظ ج��دود ف��خ��ان��ه��م
ب��وارا إال ب��ه��ا ي��ل��ق��وا ف��ل��م ال��ل��ي��ال��ي ال��ق��ص��د ع��ن وص��دَّت��ه��م
ك��ب��ارا آم��اًال خ��ي��ب��ت ف��ق��د ال��ل��ي��ال��ي ص��رف ي��ا ال��ل��ه ل��ح��اك
اع��ت��م��ارا وال ق��ض��ْوه ��ا ح��جٍّ ف��م��ا ح��ج��وا ال��ع��ل��م دي��ار رك��بً��ا أي��ا
خ��س��ارا؟ أم ل��ق��ي��ت��م ق��د أرب��ًح��ا وع��اش��ق��ي��ه��ا ال��ع��ل��وم تُ��ْج��َر وي��ا
س��ارا ال��ن��ج��م ه��ام ف��وق وذك��ًرا ف��خ��ارا ن��ل��ت��م ل��ق��د أب��ي ل��ع��م��ر
ق��ف��ارا م��ن��ازل��ن��ا وخ��ل��ي��ت��م ن��زل��ت��م ق��د ال��م��آق��ي ف��ي وأن��ت��م
ذم��ارا ف��ي��ك��م ل��ه��ا ت��ح��ف��ظ ول��م م��ص��ًرا األي��ام خ��ان��ت وف��ي��ك��م
ص��ح��اَرى ع��ادت ج��ن��ات��ه وه��ا أج��اًج��ا ب��ع��دك��م ال��ن��ي��ل ف��ح��ال
اص��ط��ب��ارا ال��خ��ط��ب ع��ل��ى ن��س��ط��ع ول��م ع��زاءً ال��ب��ل��وى ع��ن ن��م��ل��ك ول��م
خ��ارا ال��ع��زم إن ذاك؟ وأن��ى ال��ت��أس��ي ب��ع��دك��م ح��اول��ُت وك��م
ث��اَرا ل��ألي��ام ل��ديَّ ك��أنَّ س��وءًا األي��ام ب��َي ت��رج��و وك��م
ن��اَرا وَص��ِل��ي��ت ��ة ب��ل��جَّ َغ��ِرق��ت وق��ل��ب��ي أج��ف��ان��ي ب��ي��ن وإن��ي
ن��ه��اَرا أَْع��َش��ى ب��ب��ل��وت��ي وك��دُت ال��ع��ش��اي��ا ال��ل��ي��ل دج��ا إن وتَ��ْع��َش��ى
واخ��ت��ي��اَرا ط��وًع��ا ال��ده��ر ط��وال رب��ي ال��ل��ه دع��وى غ��ي��ر ل��ي وم��ا
خ��ي��اَرا ال��دن��ي��ا م��ن ك��ن��ت��م ف��ق��د خ��ي��ر ك��ل ع��ن��ك��م م��ص��ر ي��ع��وض

الكليمة للقلوب بلسًما كانت كلمة فألقى الرشعي دمياط قايض فضيلة قام ثم
الشهداء أرواح فيه ناجى خطابًا فارتجل الشيال أفندي حامد األديب ونهض املوجعة،

املودة. عىل األمني الويف رثاء البكري صديقه فيه ورثى
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تفيض التي القصيدة هذه فألقى منيعم محمد محمد الشيخ األستاذ املرحوم وقام
حزنًا: وتسيل دموًعا،

م��ت��رَع��ا ال��ك��وارث م��ن ب��ات ف��ال��ق��ل��ب م��ض��ج��ًع��ا ال��ك��واك��ب ب��ي��ن ل��ه��م خ��طُّ��وا
ف��ت��ص��دَع��ا ج��م��ع��ه��م ف��ي ال��ردى ف��رم��ى ال��م��ن��ى ف��ي وال��م��ن��ي��ة ج��م��ي��ًع��ا خ��رج��وا
خ��ش��َع��ا ال��م��الئ��ك ت��زف��ه��م وأت��وا ت��زف��ه��م ال��ب��الد وأن��ص��ار راح��وا
م��روَع��ا ال��ج��الل ي��غ��ش��اه��ا وال��ي��وم ب��ج��م��ال��ه��م ف��ازده��ت ال��س��ف��ي��ن��ة رك��ب��وا
ش��رَع��ا ال��م��ن��ي��ة ِورد ع��ل��ى ف��غ��دوا وال��ع��ال ال��م��ع��ارف ِورد إل��ى ظ��ِم��ئ��وا
م��ص��رَع��ا ف��ك��ان��ت ح��ك��م��ت��ه��ا ي��ب��غ��ون ال��ت��ي األرض إل��ى ب��الده��م ه��ج��روا
م��رت��َع��ا؟! ل��ل��م��ن��ي��ة ف��ك��ان��وا ُص��ِدم��وا ل��ه��م ف��م��ا ال��ص��دام أس��د ب��ه��م ع��ه��دي
وأف��ظ��َع��ا! األل��ي��م ح��ادث��ه��ا وأج��لَّ خ��ط��وب��ه��ا أش��د م��ا ال��ك��ن��ان��ة وي��ح
م��ف��زََّع��ا؟! ب��ات واألف��ق ه��وت ح��ت��ى أق��م��اره��ا ده��ى م��ا ال��ك��ن��ان��ة وي��ح
ن��َع��ى؟! م��ن ال��ش��ب��ي��ب��ة ف��ن��ع��ى ذََوْت ح��ت��ى أزه��اره��ا ده��ى م��ا ال��ك��ن��ان��ة وي��ح
م��ض��ي��َع��ا ال��ح��ي��اة أم��ل ب��ه��م ف��غ��دا ف��ت��ي��ان��ه��ا ع��ل��ى ع��دا أج��لُّ خ��ط��ب
دَع��ا ف��ي��م��ن ال��ع��ال رب ف��دع��اه��م��و وج��الل��ه��ا ال��ع��ال ي��رج��ون خ��رج��وا
أج��م��َع��ا وال��ش��ه��ام��ة ال��ك��رام��ة ي��ح��وي ض��ي��ًق��ا ق��ب��ًرا ال��ي��وم ق��ب��ل خ��ل��ُت م��ا
ال��م��ْه��ي��َع��ا وس��نُّ��وا ال��ح��س��ن��ى إل��ى س��ب��ق��وا ف��ت��ي��ًة ح��ي��وا ال��ش��ه��داء م��ع��ش��ر ي��ا
ُم��ْش��َرَع��ا ف��ي��ن��ا ي��ن��ف��ك ال وال��م��وت ذك��رك��م ُخ��لِّ��د ال��ش��ه��داء م��ع��ش��ر ي��ا

القصيدة: هذه فألقى منصف إبراهيم الشيخ األستاذ وتبعه

ال��م��ص��ابَ��ا ي��وازي ص��ب��ًرا وأط��ل��ب ال��ش��ب��اب��ا وأن��ع��ي رف��اق��ي أُع��زِّي
ال��لُّ��َه��ابَ��ا وأزك��ى ف��ؤاد ب��ك��ل األس��ى أث��ار ش��دي��د م��ص��اب
خ��ابَ��ا! ال��ق��ول ذا ل��ي��ت وي��ا ـَ��ع��يُّ ـْ ال��ن�� ب��ه أت��ان��ا ي��وم ك��ان ف��ال
اغ��ت��رابَ��ا وم��ات اغ��ت��ي��اًال ـ��ب��اب ال��ْش��ـ وراح ال��ن��ع��يِّ ص��وت ت��ح��ق��ق
ص��ح��ابَ��ا ك��ان��وا ال��م��وت وف��ي ح��ي��اة ت��آخ��ْوا ق��وم ال��ل��ه رح��م��ة ف��ف��ي
ال��ك��ت��ابَ��ا وأدم��وا ال��ع��ل��وم ف��أب��ك��وا ق��ض��ْوا ال��ع��ل��وم ن��ي��ل ض��ح��ي��ة
اغ��ت��ص��ابَ��ا ي��خ��اف ق��ط��ر ل��خ��دم��ة ال��م��ع��ال��ي ن��ي��ل ي��رج��ون وك��ان��وا
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ال��ش��ه��ابَ��ا وت��ع��ل��و ال��ش��م��وس ت��ف��وق ط��ل��ع��ة ل��ه��م ك��ان��ت ب��دم��ي��اط
ل��ذابَ��ا رآه��م ال��ع��دو م��ا إذا ع��دًة ك��إخ��وان��ه��م وك��ان��وا
ال��ع��ت��ابَ��ا أردت م��ا إذ م��اللُ��ك ن��ف��ًع��ا ي��ج��دي وه��ل ع��ت��ابً��ا «أودي��ن»1
ال��ذََّه��ابَ��ا ي��ب��غ��ي ب��ب��رل��ي��ن ك��ري��ًم��ا وف��ًدا ت��رِع ول��م ي��دي��ك ن��ف��ض��ِت
ح��ج��ابَ��ا ع��ل��ي��ه وأرخ��ى ف��س��ي��ًح��ا ب��ه��ًوا ف��ي��ك ل��ه ال��ح��م��ام أق��ام
ال��ع��ذابَ��ا ي��ق��اِس ط��ري��ًح��ا ع��ل��ي��ًال أض��ح��ى ف��ي��ك ال��رََّدى ي��ن��ل��ه ل��م وم��ن
ص��ابَ��ا؟ ال��م��ع��ي��ش��ة ح��ل��و ف��ب��دَّل��ت ال��ب��الد رج��اء «أودي��ن» أَُج��بْ��ت
اح��ت��س��ابَ��ا أت��وه ع��ط��ف ح��س��ن ع��ل��ى يَ��ْه��َوى أله��ل��ي��ك ث��ن��اء ول��ك��ن
ال��ث��وابَ��ا ت��ح��وزوا ال��ع��ل��وم ن��وال واب��ت��غ��وا ت��ج��زع��وا ال م��ص��ر ب��ن��ي
ش��ب��ابَ��ا تَ��َولَّ��ْوا ق��وم ورح��م��ة ال��ع��ل��ي��ل ش��ف��اء ن��رج��و إل��ه��ي

اآلتية: القصيدة وتال األسمر أفندي محمد حرضة وقام

ج��ل��ْل م��ص��اب األس��ود وأب��ك��ى ن ال��ع��ي��و وأدم��ى ال��ق��ل��وب أذاب
ال��م��ق��ْل ودم��ع ال��ص��دور ب��ن��ار ء ال��ف��ض��ا وض��اق ال��ع��زاء وع��ز
األم��ْل ك��ب��ي��ر ق��ت��ي��ًال غ��ري��بً��ا ن��ح��ب��ه ف��ق��ض��ى م��ض��ى ش��ب��اب
ال��ق��ل��ْل م��ن��ه ت��ه��ت��ز ال��غ��رب م��ن ح��ادث ل��ن��ا ي��وم ك��ل أف��ي
األج��ْل ل��س��ل��ب ي��دي��ه ف��م��د ال��ح��م��ى ف��ي س��ل��ب��ه ع��ل��ى ص��ب��رن��ا
األوْل ال��رج��ال أن��ا ح��ن��ان��ي��ك ب��ن��ا رف��ًق��ا غ��رب ي��ا روي��دك
ال��ع��م��ْل ش��ب��اب ال��ب��الد وخ��ي��ر خ��ي��ره��ا ف��ي ال��ك��ن��ان��ة َف��َج��ْع��ت
ال��ثَّ��َك��ْل وت��ش��ك��و ت��ئ��ن ف��أم��س��ت أوالده��ا ب��ال��م��وت وأودي��ت
ال��ع��ل��ْل ف��ده��ت��ه��ا أم��ه��م إل��ى ال��ع��ال ط��ال��ب��ي��ن س��اف��روا ه��م��و
ن��زْل ب��ق��ب��ر وك��لٌّ ف��راح��وا م��س��ك��نً��ا ل��ه��م ال��ث��ري��ا ورام��وا
��َل��ْل ال��فَّ إال ال��ل��ه أب��ى ول��ك��ن آرائ��ه��م س��ي��ف ج��ردوا وه��م
وال��وج��ْل ال��م��ن��ى ي��ض��م وداًع��ا س��اف��روا ح��ي��ن��م��ا ن��ودع��ه��م

إيطالية. بلدة 1
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ان��ت��ق��ْل ال��ب��الد ذُْخ��ر وف��وق��ك آم��ال��ن��ا ع��ن��دك أح��ل��وان2
يُ��نَ��ْل ل��م م��ا ال��ع��ز م��ن ت��ن��ال��ي ل��ه��م ذل��وًال ك��ون��ي أح��ل��وان
اش��ت��ع��ْل م��ا ق��ل��ب��ه��م م��ن وح��س��ب��ك م��غ��ربً��ا ب��ه��م س��ي��ري أح��ل��وان
ال��ب��ل��ْل ف��ف��ي��ه ج��م��ر ��د ت��وقُّ ف��ك��ره��م م��ن ف��ح��س��ب��ك وإال
اف��ت��ع��ْل ل��م��ا ك��ف��ي��زوف ت��ث��ور أن��ف��اس��ه��م ع��ن��دك ش��ئ��ت وإن
ال��زل��ْل ب��ع��ض إي��اك وإي��اك ب��ه��م ال��خ��ض��م ُع��ب��اب وش��ِق��ي
ال��ج��ب��ْل ب��أع��ل��ى ك��ض��وءٍ وج��وه ال��دج��ى ب��ُج��نْ��ح م��ن��ه��م س��ي��ه��دي��ك
وال��َج��ذَْل ال��َج��َوى ب��ي��ن ال��م��اء ع��ل��ى ل��ه��ا ج��ن��اح ب��غ��ي��ر ف��ط��ارت
رح��ْل م��ن ي��ا ال��ل��ه ذم��ة ف��ف��ي ج��ث��م��ان��ه��ا غ��اب م��ا وس��رع��ان
َه��َط��ْل ع��ل��ي��ه��م ال��م��ن��ون وخ��ط��ب م��ض��ت ل��ي��اٍل إال ه��ي ف��م��ا
َع��َج��ْل ف��ي ل��ه��م ال��ِح��م��ام ف��ك��ان ر ال��ب��ح��ا م��وج غ��وائ��ل م��ن ن��ج��ْوا
ب��ط��ْل وك��لٌّ ش��ه��ي��د ف��ك��لٌّ م��ي��دان��ه��م ف��وق وه��م وم��ات��وا
األََس��ْل ان��زع��اج م��ن��ه ي��م��ِض ول��م م��ض��ى يَ��َراًع��ا م��ن��ه��م ال��ل��ه رع��ى
ال��ح��م��ْل ب��ب��رج ال��ه��الل رأي��ت ِط��رس��ه ع��ل��ى ي��وًم��ا س��ار إذا
زح��ْل وأب��ك��ى ال��ث��ري��ا أغ��اظ وب��ه��ا راح��ة ت��ص��رف��ه
ال��ُح��َل��ْل ب��َش��قِّ ال��ف��ؤاد تَ��ُش��قُّ وم رء أم غ��ي��ر راع��ن��ا وم��ا
ِح��يَ��ْل؟ م��ن ف��ه��ل ال��خ��س��وف ده��اه ه��وى ب��دًرا وت��ن��ش��د ت��ن��ادي
ف��ع��ْل؟ ق��د ب��م��ا ال��ِح��م��اُم أي��دري اب��ن��ه��ا ل��ف��ق��د تُ��َج��نُّ ت��ك��اد
أف��ْل إال األرض م��غ��رب إل��ى م��ش��رق م��ن ص��ار ك��وك��ب وم��ا
اك��ت��م��ْل غ��داَة ال��ُم��ح��اُق أت��اه َريْ��َع��انُ��ه ت��م ق��م��ٍر وك��م
اك��ت��ه��ْل؟ ف��ك��ي��ف ال��ص��غ��ي��ُر وش��اب ج��م��ع��اؤه��ا م��ص��ُر ل��ه��م ��ْت ف��ض��جَّ
َه��َم��ْل ودم��ع ل��ه��ي��ب وب��ي��ن ـ��ي��ن أن��ـ وب��ي��ن ص��راخ ف��ب��ي��ن

∗∗∗
َط��َل��ْل ف��ع��ادوا ص��روًح��ا وك��ان��وا ب��ش��ب��ان��ن��ا ج��ئ��ت أح��ل��واُن

حلوان. الباخرة يقصد 2
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ال��َج��ذَْل؟ وأي��ن ال��ن��ش��اط ف��أي��ن ن��وًَّم��ا ج��ث��ثً��ا ب��ه��م َق��َف��ل��ِت
اخ��ت��ب��ْل ال��ع��دوَّ رأي��ن��ا أن إل��ى د ال��ب��ال ف��ي ن��داؤه��ُم وأي��ن
ال��َم��ثَ��ْل ع��زي��ز ك��ن��ٌز وذل��ك ال��ث��رى ت��ح��ت ذل��ك ك��لُّ ثَ��َوى

دمياط
األسمر محمد
الحارضون وانرصف الكريم، القرآن بتالوة الحفلة وُخِتمت الخطباء. من الكثريون وتالهم
دمياط فقيد والد يُْلِهم أن هللا ويسألون العلم شهداء عىل الرحمة شآبيب يستمطرون

الصرب. جميل

دمياط مدينة يف الفقيد جنازة بتشييع االحتفال (4-2)

بدمياط، مشهوًدا يوًما ١٩٢٠ سنة أبريل شهر من والعرشين الثامن األربعاء يوم كان
وصلت فقد وغريها، الصليبية الحروب أيام الحوادث من بها مر ما كثرة مع مثله تَر لم
النعش وكان االسرتاحة، مكان إىل وُحِملت الظهر بعد الواحدة الساعة محطتها إىل الجثة
مغطٍّى وكان باإلسكندرية، الجثث تشييع عند عليه وضعت التي الزهر بأكاليل مجلًَّال

الحداد. بشارات وموسوًما املرصي، بالعلم
يف مرفوعة املنكَّسة واألعالم الحوانيت، مغلقة اليوم ذلك يف دمياط مدينة وكانت
عبد منزل حول الجماهري احتشدت حتى الظهر بعد الثالثة الساعة وافت وما مكان، كل
نُِقل قد الجثة تابوت كان الرابعة الساعة وعند الجنازة، منه تبتدئ الذي البكري بك هللا
تسمع تكن لم عميق صمت يف الرهيب املوكب وتحرك النيل، من الثاني الشاطئ إىل
هذا عىل يسري املوكب نظام وكان املشيعني. وزفرات املحزنة املوسيقى نغمات غري خالله
موسيقى – الخفراء – السواحل خفر جنود – البوليس عساكر – املوسيقى الرتتيب:
نعش – األمريية املدرسة تالميذ – والراهبات األمريية دمياط مدرستَي تلميذات – دمياط
– العلم طلبة – وعائلته الفقيد والد – بالسواري ومحاًطا األعناق عىل محموًال الفقيد
كبار – السلطان عظمة عن نائبًا املحافظ سعادة – الروحانيون والرؤساء الدين رجال
اإلسكندرية وفد – بدمياط الوفد لجنة عضو – الترشيعية الجمعية عضو – املوظفني
– األطباء – واملحامون القضاء رجال – البلدي املجلس أعضاء – املصالح رؤساء –
حده بالًغا الزحام وكان بأعالمها. النقابات – والتجار األعيان – ومعلموها املدارس نظار

والرجال. بالنساء ة غاصَّ والطرقات

41



والغربة العلم شهداء ذكرى

شارع – البحر شارع مخرتًقا بك هللا عبد منزل من الرتتيب: هذا عىل املشهد وسار
سوق شارع – الحدادين شارع – األعظم الشارع – البنات مدرسة شارع – الخمس
معدٌّ فخم رسادق هناك وكان الفقيد. عائلة مقربة إىل ومنه القرافة، شارع – الجبنة
فأبَّن املحامي يوسف بك محمد األستاذ وقف وهناك عليه، فانعطفوا املشيعني الستقبال

اإلسكندرية. وفد منهم واختص أرسته عن بالنيابة املشيعني وشكر الفقيد
العصماء القصيدة هذه فألقى العزبي عيل أفندي عيل األستاذ دمياط شاعر وقف ثم

وهي: العيون، وأبكى الدموع فاستمطر

ال��م��ق��ْل وأج��رى ال��ُك��بُ��ود أذاب َج��َل��ْل خ��ط��ب ال��ك��ن��ان��ة أص��اب
ف��ع��ْل ال��ب��راي��ا رب ش��اء وم��ا ق��اه��ٍر م��ح��ت��ِك��ٍم إرادة
يُ��ْح��تَ��َم��ْل ال ال��ش��ب��ي��ب��ة ف��خ��ط��ب ال��ن��ائ��ب��ات م��ن اح��ت��م��ل��ن��ا وم��ه��م��ا
األج��ْل رب��ي��ع ف��ي ذََوْت زه��ور إش��راق��ه��ا ع��ن��د خ��ب��ت ب��دور
ُق��ت��ْل ح��ت��ى ��ز ت��ح��فَّ وع��زٌم َك��بَ��ا ح��ت��ى ت��وثَّ��ب وح��زٌم
ك��ال��ظُّ��ل��ْل ُم��ْط��ِب��َق��ة ال��ش��ع��ب ع��ل��ى ال��دَُّج��ى ب��ل��ون ت��وال��ت غ��واٍش
يُ��َس��ْل وس��ي��ف ت��ِش��بُّ ون��ار ي��ِدبُّ وذلٌّ ي��ُه��بُّ ق��ض��اء
األذْل ال��َخ��ئُ��ون ال��ُع��روش وت��ح��وي األع��ز األم��ي��ن ال��س��ج��ون وتُ��ْؤِوي
يُ��َف��ْل ال ال��رََّدى ف��ج��ي��ش ث��ب��اتً��ا ال��ِع��دا ج��ي��وش ف��َل��ْل��ن��ا وم��ه��م��ا
ع��ج��ْل ف��ي ال��رََّدى ع��ل��ي��ه��ا أغ��ار أن��ف��ٍس ع��ل��ى ن��ف��س��ي ل��ه��َف ف��ي��ا
ال��ج��ب��ْل ب��ي��ن ال��ه��وُل ت��خ��طَّ��ف��ه��ا أوج��ٍه ع��ل��ى ن��ف��س��ي ل��ه��َف وي��ا
غ��ف��ْل م��ا ال��رَّدى َغ��َم��رات ل��دى م��ص��ره وع��ن ت��ردَّى ف��ه��ذا
ان��دم��ْل م��ص��ر ق��ي��ل م��ت��ى ول��ك��ن أل��ي��م ج��رح��ي ي��ردِّد وه��ذا
خ��ج��ْل م��ن ال��ثَّ��َرى وج��ه اح��م��رَّ ل��ه��ا أنَّ��ٌة وه��ن��ا ج��ث��ة ه��ن��ا

∗∗∗
ان��س��دْل م��ا إذا ال��ع��ي��ون يَ��ُروع ال��دج��ى إن ال��ك��ن��ان��ة ب��دور
ال��ع��ل��ْل وي��ه��ي��ج األس��ى ي��ه��ي��ج ال��ظ��الم ذاك ف��أق��ب��ل ح��ج��ب��ت��م
ع��دْل أم ال��ق��ض��ا ع��ل��ي��ن��ا وج��ار ه��دى أم األس��ى ال��ع��ق��ول أض��ل
ال��ع��م��ْل دل��ي��ل إال ال��ع��ل��م وم��ا ال��ع��ل��وم ِط��الب ف��ي ت��غ��رَّب��ت��م��و
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رح��ْل وج��س��م أق��ام ف��ق��ل��ب ب��أك��ب��ادن��ا وق��م��ت��م رح��ل��ت��م
األم��ْل م��ط��اي��ا م��ن ال��ردى ف��ك��ان ل��ل��ع��ال أم��ٌل ب��ك��م ول��جَّ
ك��ال��طَّ��ل��ْل ق��ائ��م ف��تً��ى ورب ك��ال��ح��س��ام ن��ائ��م ف��تً��ى وربَّ
ال��ِك��َل��ْل ب��ي��ن ال��ك��واع��ب وح��ت��ف ال��ِوَه��اد ب��ي��ن ��راغ��م ال��ضَّ وَح��تْ��ُف
واح��ت��ف��ْل ش��ع��ب��ك��م اع��ت��زَّ ب��ه��ا ال��ت��ي ب��ال��ح��ي��اة ل��ك��م ه��ن��ي��ئً��ا
اس��ت��ق��ْل ي��وم ال��م��الي��ي��ن ي��ض��مُّ م��وك��ب ف��ي س��ار ب��ه ك��أنِّ��ي
تُ��نَ��ْل ل��م ال��ت��ي ال��درج��ات م��ن ن��ل��ت��م��و وب��م��ا ب��ك��م َف��َخ��اًرا
ات��ص��ْل ب��ال��خ��ل��ود وِذك��رك��ُم اع��ت��ل��ى ل��ل��ن��ج��وم ف��م��ج��ُدك��ُم��و
ال��َم��ثَ��ْل ي��ض��رب��ون ب��أق��دام��ك��م أص��ب��ح��وا ف��أب��ط��ال��ه��ْم ه��ن��ي��ئً��ا
ال��ب��دْل ونِ��ع��َم ال��خ��ل��ود ح��ي��اة ال��ع��ل��وم ب��ح��ي��اة ْل��ت��م��و وب��دَّ
ال��ك��س��ْل ج��زاء ال��ش��ع��ور وم��وُت ال��ن��ش��اط ج��زاء ال��ح��ي��اة وه��ذي
ال��ب��ط��ْل ع��ق��ب��ى ال��ش��ه��ادة وت��ل��ك ال��م��ج��دِّ ع��ق��ب��ى ال��ك��رام��ة وت��ل��ك

∗∗∗
أََف��ْل ح��ت��ى ي��ش��رق ك��اد وم��ا أُْف��ِق��ه ف��ي الح ك��وك��بً��ا ف��ي��ا
ال��م��ع��ت��ق��ْل م��ن خ��ي��ٌر وَل��ل��رَّم��ُس ال��ن��ع��ي��م ج��مُّ ب��َرْم��ِس��ك ق��راًرا
اش��ت��م��ْل ال��ش��ه��ي��د ب��ح��س��ن م��الك ن��وره م��ن ب��ق��ب��رك ك��أن��ي
ب��ال��ُق��ب��ْل أف��واه��ن��ا ت��ح��ي��ي��ه ج��ب��ي��ن أو وج��ن��ة ب��ه ك��أن��ي
ن��زْل ق��ض��اءٌ ال��رءوس وأع��ل��ى َدَج��ى رث��اء ال��طُّ��روس أن��ار
م��رت��ج��ْل َم��ْدَم��ٌع ول��ك��ن��ه ت��ك��لَّ��ف��ت��ه ش��ع��ر ذاك وم��ا
ال��ح��ل��ْل خ��ي��ر ال��ح��س��ن َل��ِب��س وم��ن ال��ِخ��الل ال��ج��م��ي��ل وأن��ت « «ع��ل��يُّ
اش��ت��ع��ْل ح��ت��ى ال��َج��ْف��ن ف��ي ت��لَّ��ه��ب «م��دم��ٌع» ح��س��رًة ج��رى ع��ل��ي��ك
األج��ْل األَبَ��رِّ ف��ي ُرِزئَ��ت وق��د ن��ابَ��ه��ا ل��م��ا ثَ��ْك��ل��ى وِدم��ي��اُط
ال��زََّل��ْل اإلل��ُه وق��اه ش��ب��اٌب ب��ال��ص��ال��ح��ات ��ل ت��ج��مَّ ش��ب��اٌب

∗∗∗
م��ل��ْل أو َخ��َوٌر م��غ��بَّ��ت��ه األس��ى إن ال��ن��ي��ل ف��ت��ي��ة وي��ا
ج��ذْل؟ وس��ال��ت ش��ع��وًرا ف��اض��ت ال��ك��رام��ة ح��ي��اة ت��ب��ص��رون أال
أج��ْل ف��أن��ت��م ال��ن��ائ��ح��ات م��ع ب��أش��ج��ان��ك��م ت��ت��م��ادْوا ف��ال
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ُدَوْل ف��ال��ل��ي��ال��ي ت��ي��ئَ��س��وا وال َدنَ��ْت ف��األم��ان��ي ت��ِه��ن��وا وال
َه��َزْل أم ب��أح��داث��ه أََج��دَّ ال��زم��ان ب��ان��ق��الب ت��ع��ب��ئُ��وا وال
األق��ْل إال ال��ش��وط ف��ي ي��ب��َق ف��ل��م ل��ألم��ام َرَش��ٍد ع��ل��ى وس��ي��روا
أج��ْل ال��م��ع��ال��ي دع��اة ي��ا أج��ْل ب��ك��م أه��اب��وا م��ا إذا وق��ول��وا

فألقى بإسكندرية، الشهري املحامي العرارجي حسني أفندي محمد األستاذ وتاله
العيون. دموع وَكْفَكَفْت النفوس، آالم وهوَّنت األسماع اسرتعت كلمًة

يف أثرت بخطبة االحتفال فاختتم النحاس الحميد عبد الشيخ األستاذ بعده وقام
الفقيد. آلل تعزية خري وكانت السامعني

بعضهم يعزون وهم مساءً السابعة الساعة القرافة من املشيعون انرصف ثم
العامة. الكارثة هذه يف البعض

عمر الجليل األمري السمو صاحب لحرضة أحدهما تلغرافني الفقيد والد أرسل وقد
نصه: هذا باإلسكندرية، االحتفال لجنة رئيس باشا طوسون

الرشيفة عنايتكم عىل االمتنان شعائر سموكم إىل نرفع املحبوب الوطن بلسان
وبنيه. للوطن ذخًرا يبقيكم أن هللا ونسأل الشهداء، جنائز بتشييع

الشهداء أحد والد
بكري حسن

الوفد لجنة رئيس سليمان باشا محمود الوقور الشيخ السعادة لصاحب والثاني
نصه: وهذا املركزية،

شعور عىل الكريم شخصكم يف رئيسه ومعايل املرصي للوفد الحمد آيات أقدم
العلم شهداء جثث باستحضار وبنيه للوطن واالهتمام الرشيف التضامن

للمرصيني. مرص نرصاء زلتم ال جنائزهم. وتشييع

الشهداء أحد والد
بكري حسن
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چلبي أحمد حسني ترجمة (3)

مولده (1-3)

القاهرة. من چلبي أحمد أفندي حسني املرحوم

ميالدية ١٨٩٩ عام چلبي أحمد حسني املرحوم الوطن وفقيد العلم شهيد ُولِد
تاجر الكبري چلبي أحمد السيد نجل وهو بالقاهرة، الجمالية بقسم القزازين درب بحارة
يف وتهذيبهم أنجاله برتبية العناية شديد أحمد والسيد العائلة. وكبري بالرتبيعة الحرير
الدينية الفرائض تأدية عىل وتعويدهم نفوسهم يف واملروءة الفضيلة روح وبث الصغر
الدنيا، الحياة هذه يف اإلنسان نجاح أساس هللا تقوى بأن العتقاده صالحني، يشبوا حتى
موفًقا كان ومن دائًما، الخري لعمل موفًقا يكون أعماله جميع يف هللا اتقى إذا اإلنسان ألن

حياته. يف النجاح يصيب العباد صالح يف والسعي للخري
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دراسته (2-3)

ليتلقى التحضريية جعفر خان بمدرسة والده ألحقه عمره من السابعة الفقيد بلغ ملا
فنال األمريية القربية مدرسة أدخله ثم سنوات، ثالث فيها ولبث والقراءة الكتابة مبادئ

عرشة. الرابعة سن يف وهو االبتدائية الدراسة شهادة منها
الثانوية التني رأس بمدرسة الداخيل بالقسم والده أدخله عمره من السنة هذه ويف
يف وقدم املذاكرة. إىل وانرصافه الجتهاده مدعاًة القسم ذلك يف وجوده وكان باإلسكندرية،
الثانوية الشهادة المتحان تحضريه يف استمر ثم عليها، فحصل الكفاءة شهادة امتحان
املعروفة ١٩١٩م سنة مارس شهر اضطرابات تأديته وبني بينه فحالت لدخوله وقدم

بأسبابها. املدرسة من وُفِصل
الكتابة يجيد وكان اإلرادة، متني الهمة عايل سنه صغر عىل حسني املرحوم وكان
مستقيًما الدين بأوامر مستمسًكا وكان اليمنى، بيده يجيدها كما اليرسى بيده والرسم

لوطنه. محبٍّا خلقه يف كريًما وسريته سريه يف
السفر يف رغبته لوالده فأظهر املدرسة، من فصله العلم طلب عن عزمه يُثِْن لم ولهذا
إىل السفر عدة الفقيد وأعد طلبه، تلبية من ا بدٍّ الوالد يجد فلم الدراسة ملواصلة أوروبا إىل
التصادم حادثة يف أصابه ملا القدر فساقه العلم، طلب يف إليها املهاجرين مع األملان بالد
أمام العائلة مدفن إىل وُحِمل بالقاهرة جنازته ُشيِّعت وقد معه. الواسعة آماله وُقيضعىل
العظماء توافد وقد به. وُدِفن املجاورين بقرافة العفيفي بجوار املنويف األستاذ رضيح
أحمد بك إبراهيم العزة صاحب حرضة وأشقائه الحزين والده لتعزية والتجار والوجهاء
وزارة بهندسة چلبي السالم عبد أفندي محمد وحرضات األهلية، باملحاكم القايض چلبي
بالشكر األمة عطف فقابلوا الحربية؛ باملدرسة الطالب چلبي أحمد أفندي وعيل األوقاف،

واالمتنان.
الجميل! الصرب أرسته وألهم العزيز الفقيد هللا فرحم

واسوها ملن الفقيد أرسة شكر (3-3)

يف إياهم ملشاركتها األمة يشكرون وأشقاؤه الشهيد والد چلبي أحمد السيد كتب وقد
ليعوضوا األمة أبناء يف يبارك أن — تعاىل — هللا إىل الرضاعة أكف رافعني مصابهم،
الهتمامه الشكر مزيد العظيم اإليطايل للشعب يقدمون أنهم كما الخسارة. هذه عليها
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العناية من بذله ملا الشكر آيات املرصي للوفد ويقدمون جنازتهم، وتشييع الشهداء بأمر
بالنجاح. أعمالهم ويكلل رجاله يف يبارك أن القدير املوىل ويسألون الشهداء، رفات بنقل

سعيد شفيق ترجمة (4)
مولده (1-4)

الكربى. صهرجت من سعيد أفندي شفيق املرحوم

صهرجت ببلدة سعيد شفيق املرحوم واالستقامة الجد مثال النقي التَّقي الشاب ُولد
العرب شيخ املرحوم نجل وهو ١٨٩٥م، سنة ديسمرب شهر من السابع اليوم يف الكربى
الشاعر الكاتب وعميدها الناحية، بتلك املشهورة رشيف عائلة كبار من محمد سعيد
بوطنيته واملعروف الدقهلية مديرية بمجلس العضو رشيف بك هللا عبد العزة صاحب

العالية.3 وهمته

صحيفة الثمني» «الكنز كتابنا من األول الجزء يف عائلته حياة تاريخ من وفذلكة ترجمته عىل جئنا قد 3

.٤٨٦
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من مثًال سنه صغر عىل وكان الحسب. رشيف النسب، يف عريق بيت من الفقيد نشأ
والوقوف لالستطالع وحبه ذكاءه والده ورأى والوداعة، الحميدة واألخالق الفطنة أمثلة

القاهرة. إىل به فبعث للتعليم ميله فأدرك ببرصه يمر يشء كل حقيقة عىل

دراسته (2-4)

نال حتى بها ومكث معلموها، ذكائه آية فأكرب األمريية القربية مدرسة الفقيد ودخل
جميع يف زمالئه عىل ففاز الثانوية السعيدية باملدرسة التحق ثم االبتدائية، الشهادة

والبكالوريا. الكفاءة شهادتَي عىل حصل حتى الفصول
بمدرسة فالتحق املعضالت، من فيها ما وحل للرياضيات، مياًال الفقيد وكان
شغفه دفعه ثم الفائق، واحرتامهم أساتذتها تجلَّة موضع فكان السلطانية الهندسة
األملان، بالد إىل املهاجرة العلمية للقافلة االنضمام إىل الصحيح العلم أفاويق بارتضاع
يبلغ كان الذي محمد الوحيد وولده زوجه عن مغرتبًا والعزيمة الجد ساعد عن فشمر
الكريمة، عائلته من ًعا مودَّ — هللا رحمه — وسافر العام، نصف حينذاك العمر من
وكان القافلة، بتلك حلوان الباخرة وأقلعت بإقدامه. وإعجابها لهمته بإكبارها مزوًَّدا
حياًة الباخرة يملئون وكانوا وتبجيلهم، املسافرين إكرام موضع املرصيون الشبان أولئك
يودعون كانوا هذا بمظهرهم وكأنهم عشها إىل الحنني يف كالحمائم كانوا بل وسمًرا،
عىل األقدار حبل وترك الصدر انرشاح من التزود يف أيامهم من بقي ما ويقضون الحياة

غاربها.
حتى آثاره وترتسم أخباره عىل ف تتلهَّ فيها الفقيد عائلة كانت أيام إال هي وما
أجنحة وتحمل سالمته عىل هللا تحمد كادت وما «تريستا»، إىل سامًلا وصوله نبأ جاءها
بكاءً، وضحكها حزنًا رسورها فانقلب املفجع، الخرب جاء حتى إليه تحياتها النسيم
من فرع لفقد األسيفة وعائلته أشقائه لتعزية صهرجت عىل املجاورة البالد أهل وتوافد

العظيمة. الدوحة تلك
األمور، سفاسف إىل يميل وال املسكر، يتعاطى ال كان أنه الفقيد عن يؤثَر ومما
يوفقه بما ويمدهم واملساكني الفقراء عىل يعطف وكان الدينية، فرائضه يرتك ال وكان

إليه. هللا
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الفقيد بجنازة االحتفال (3-4)

يف مهيبًا احتفاًال بتشييعها فاْحتُِفل بنها، إىل اإلسكندرية احتفال بعد الفقيد جثة نُِقلت
ركبانًا فالجنود فاملوسيقى، أعالمهم، حاملني الصوفية الطرق رجال يتقدمه كبري موكب
الفقيد فنعش الراحل، بأخيهم لالحتفال الدراسة عطلوا الذين بنها مدارس فطلبة ومشاًة،
نائبًا املدير سعادة يتقدمهم واألعيان املوظفني كبار من فجمهور مرصي، علم يف ملفوًفا
وطنيني من املشيعني من فكثري الروحيون، فاآلباء األعالم، فالعلماء السلطان، عظمة عن
حوانيتها وكانت — املدينة شوارع مخرتًقا الرتتيب هذا عىل سائًرا املوكب وظل وأجانب.
مركبة إىل الجثة فنُِقلت الدلتا محطة إىل وصل حتى — عليها منكسًة واألعالم مغلقًة

املشيعني. من كثريون ورافقها صهرجت، إىل سافر بقطار أُْلِحقت

الكربى بصهرجت االحتفال (4-4)

اجتمعت قد األلوف كانت حتى صهرجت إىل الفقيد لجثة املقل القطار يصل كاد ما
موكب ُعِقد األخري مقرها إىل الجنازة تشييع موعد حان وملا واألعيان، العمد من هناك
ميت مدارس وتالميذ واملوظفون، والُقُسس، والعلماء، النور، كوم موسيقى يتقدمه كبري
حتى والعمد، البلدة أعيان يتبعه األعناق عىل محموًال الفقيد ونعش وصهرجت، غمر

اجتهاده. ثمرة من الوطن وحرمان شبابه عىل مأسوًفا الرتاب ُووِري
العزة صاحب أوفد قد سليمان باشا محمود السعادة صاحب الوقور الشيخ وكان
املرصي الوفد لجنة أعضاء وأحد الدقهلية مديرية بمجلس العضو النبي عبد بك محمود
بك هللا عبد العزة صاحب فاستقبله املرحوم، عائلة مقر الكربى صهرجت ناحية إىل
موفد أنه حرضته فأبلغهم وأقاربه، أصهاره وجميع الفقيد إخوة وحرضات رشيف
مرسلًة بليغًة ومأساًة بينات آيات عليهم تال ثم لتعزيتهم. املرصي الوفد عن بالنيابة
املوجعة وأفئدتهم املجروحة نفوسهم عىل فكانت الجليل، والشيخ الرحيم األب ذلك من
موزعًة وقوعها لوال التي النازلة تلك لوعات عنهم ثت ونفَّ الصدور فأثلجت شافيًا، مرهًما

احتمالها. لعزَّ األمة طبقات جميع عىل
الجميل! الصرب عائلته وألهم واسعًة، رحمًة الفقيد هللا فرحم
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الكربى بصهرجت الفقيد تأبني حفلة (5-4)

تخفت كادت وما الكربى» «صهرجت رأسه مسقط ثرى يف تَُوارى الشهيد جثة تكد لم
بني هندي بكري الشيخ الفاضل األستاذ وقف حتى الباكني، وحرسات النادبني زفرات
والتعزية، الرثاء من له هللا يرسَّ ما فيها استجمع مؤثرًة كلمًة فألقى املحتشدة الجموع

الحزن. بنار املشتعلة القلوب عىل وسالًما برًدا فكانت
الثانوية املدارس طلبة نجباء من حبيب، أفندي السعيد الفاضل األديب تاله ثم

قال: الشجون، وحركت الدموع أسالت التي الطيبة الكلمة هذه فألقى بالقاهرة،

تلك إىل الوثابة نفسك بك تنتهي كيف سمائه، من هوى كوكبًا يا شفيق، أي
أم شفيق يا راٍض أأنت سعتها؟ عىل مرص بك ضاقت أن بعد الضيقة الحفرة
روحك. أودعت ميقات إىل نومك، حدٍّ إىل فنمت؟ فاستسلمت املنون أرغمتك

كانت لو إيه، الصخور؟ والتحاف الغرباء افرتاش أيقنعك شفيق، أي
نومتك! نمت ملا الفداء تقبل املنون

وقبل يَنِْعه قبل ذََوى الذي شبابك عىل وارحمتاه شفيق، يا عليك وارحمتاه
ثمراته. تنضج أن

واعزاءً وذويك! وألهلك فقدتك، التي وألمك ثكلتك، التي لزوجك واعزاءً
جميًعا! لنا واعزاءً لصحبك!

واجمني! رأيتنا إن عتب فال عظيمة، والفاجعة جلل املصاب إن شفيق، أي
ونذير األبدي، حزننا رسول يا عزيمتك، وضحية همتك شهيد يا شفيق، أي

الالنهائي. تفجعنا
طفلك؟ لحق يتم وأي زوجك؟ جاء مصاب وأي أرستك؟ دهى خطب أي

قلباه! واحرَّ وامصيبتاه! شفيق! يا وارحمتاه
انهماًرا لهمرناها حزننا عن للتعبري تكفي الدموع كانت لو شفيق، يا
منا لرتى العالية روحك علينا فلرتفرف حزننا، دون ولكنها أنهاًرا ولسكبناها
قد زمالءك لرتى املكلومة، واألفئدة الدامية القلوب تلك لرتى الباكي، املفجوع
لفقدهم وإيذانًا شبابك وعىل عليك ًعا تفجُّ قربك عىل العربات ليذرفوا جاءوك
فأوردته األيام بروحه طاحت محبوب ورفيق ذكي أخ غري فقدوا وهل إياك،
فوافجعتاه؟! النيل، وادي غري بالد يف مرص، غري بالد يف بالده، غري بالد يف املنون
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يفجعني أخرى؟ مرًة تراه أن أتأمل أبيك؟ إىل تتشوق أََوَال شفيق، طفَل أي
بال ستعيش أنك يفجعني األبد، إىل تراه ال أنك يفجعني أباك، ُحِرمت تكون أن
بكاءً معك نبكي نحن وها أردت، ما فلتبك يتيًما! ستبقى أنك يفجعني أب،

مرٍّا.
ما أعز يف أُِصبت من يا األبوي، الحنان لذة ُحِرمت من يا شفيق، طفَل أي
تقر ما كل هو والًدا فقدت من يا بعد، قدًرا للحياة تقدر لم كنت وإن لديك
أبوك هللا ذمة ويف الطفل، أيها لوالدك فرحمًة املظلمة، الحياة هذه يف عينك به

وديعته. ويف

شقيقه نَْظَم ًعا وتفجُّ أًىس تسيل بليغًة قصيدًة فألقى ذلك بعد ونهض جلس ثم
الرشيف، باألزهر العايل بالقسم الطالب حبيب هللا عبد الشيخ الرقيق الوجداني الشاعر
القلوب. يف ويؤثر العواطف فيهز النفس أعماق من ينبعث الذي النائح الشعر من وهي

القصيدة: هي وهذه

اآلي��اِت وآي��ة ال��ش��ب��اب زي��ن وال��َع��َزَم��ات اآلم��ال ذم��ة ف��ي
ال��زََّه��راِت ع��ل��ى ق��اس��ي��ة وي��داه ال��رَّدى ي��دا ع��ل��ي��ه َع��َدْت م��ص��ر زه��ر ي��ا
ال��ثَّ��َم��َراِت ن��اض��ج وت��ث��م��ر ت��ن��م��و ت��ك��د ول��م ال��غ��ص��وَن يَ��ْه��تَ��ِص��ر ال��م��وت
ال��رََّم��يَ��اِت ن��اف��ذ ال��خ��الئ��ق ب��ي��ن وإن��ه ال��ش��ب��اب ع��ل��ى ال��ق��ض��اء ي��ع��دو
ال��َه��َض��ب��اِت ق��م��ة أع��ل��ى ف��ي��ص��ي��ب ع��ل م��ن ك��ال��ص��واع��ق ي��ن��زل وت��راه
ال��طَّ��َل��ع��اِت م��ش��ئ��وم��ة «م��ون��ت��ب��ا» ف��ي ال��ق��ض��ا ي��ل��ق��ون األق��دار س��اق��ت��ه��م
ب��ال��ع��ق��ب��اِت اآلم��ال ك��ت��ص��ادم ت��ص��ادم اح��ت��م��ال ف��ي ال��م��ن��ي��ة ن��ال��وا
��اِت ال��َه��مَّ م��س��رع ض��ح��ي��ة راح��وا ش��ب��اب��ه��م رب��ي��ع ف��ي ع��ل��ي��ه��م َل��َه��ِف��ي
ال��غ��اي��اِت ش��ري��ف��ة م��ص��ر» «ف��ل��ت��ح��َي ي��ق��ل��ه��م وال��ب��خ��ار «ب��م��ل��ن��ر» ص��اح��وا
ال��نَّ��َزَع��اِت س��ك��رة ف��ي وه��م ف��م��ه��م ذك��ره��ا ي��غ��ادر ول��م ل��م��ص��ر ه��ت��ف��وا
ال��ص��ف��ح��اِت ن��اص��ع ق��وي��ًم��ا ِس��ْف��ًرا ج��ه��اده��م ف��ض��ل ال��ت��اري��خ ف��ل��ي��ك��ت��ِب
ال��ح��س��راِت! م��ن س��ال��ت م��ا ول��ش��دَّ ح��س��رًة ال��ك��ن��ان��ة ب��ن��ي ن��ف��وس س��ال��ت
ال��ن��ف��ح��اِت ع��اط��ر م��ن��ه��ا ي��ش��ت��مُّ ي��ع��د ل��م ال��ح��دائ��ق ف��ي ط��ي��ٌر ف��ل��ي��ب��ِك
ال��ن��غ��م��اِت أط��ي��ب أض��ح��ى ف��ال��ح��زن ن��غ��م��ات��ه ف��ي ال��ح��زن س��ج��ع ول��ي��ح��ِك
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ال��ن��ظ��راِت ع��ن ف��ل��يُ��ْغ��م��ض وال��زَّه��ر األس��ى بَ��ْرُح ب��ه ف��ل��ي��ع��ب��ث وال��ن��ي��ل
ال��ظ��ل��م��اِت إل��ى ف��ل��ي��رج��ع وال��ن��ور ح��داده��ا ش��ع��ار ف��ل��ت��ل��ب��س واألرض
ال��نَّ��ِض��راِت أزه��اره ع��ل��ى وأًس��ى ذََوى وق��د ال��ش��ب��اب غ��ص��ن ع��ل��ى ح��زنً��ا

∗∗∗
ال��َع��بَ��َراِت َص��يِّ��ُب ج��م��ي��ًع��ا م��ن��ا ي��ج��وده «ش��ف��ي��ق» ي��ا ل��ق��ب��رك س��ق��يً��ا
ل��ل��رَّْوض��اِت ��ْح��ب ال��سُّ ِريَّ ب��ال��دم��ع ال��ث��رى أط��ب��اق ال��ي��وم ذووك ي��روي
ق��ط��راِت إل��ى م��ن��ه م��ت��ع��ط��ش وق��ل��ب��ه م��ص��ر ن��ي��ل ع��ن راح��ًال ي��ا
م��ي��ق��اِت إل��ى ك��ان��ت ل��ي��ت��ه��ا ي��ا ودي��ع��ًة ل��ل��ج��ه��اد روح��ك أس��ل��م��ت
ال��َوثَ��بَ��اِت آخ��ر ب��رغ��م��ك ج��اءت وث��ب��ًة ال��م��ع��ارف ط��ل��ب ف��ي ووث��ب��ت

وهناك فخم، رسادق أُِعدَّ حيث الفقيد عائلة دار إىل املقربة من املشيعون ورجع
نزلت السماء من رحمًة وكانت الصدور يف ملا شفاءً فكانت الحكيم الكتاب آيات تُِليت

علمه. يف وسبق هللا قضاه بما والرضا الصرب سبيل بها فسلكت القلوب عىل
حكمًة ضمنها شاملًة، كلمًة فألقى باإلسكندرية التني رأس مدرسة طلبة أحد ووقف

املحزونون. به يعزَّى ما خري من كانت ساميًة
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فألقى باإلسكندرية، الجنازات تشييع لجنة عن ونائبًا خطيبًا األساتذة أحد وقف ثم
الطيب. بالثناء ُقوِبلت مؤثرًة عبارًة

صاحب حرضة ونجل الفقيد، عم ابن رشيف أفندي محمد الفاضل األديب تاله ثم
الجليل والده نظم من عصماء قصيدة وألقى رشيف، بك هللا عبد الفصيح الشاعر العزة

حياته: يف هللا أمد بك هللا عبد قال بليًغا. تأثريًا النفوس يف أثَّرت

تُ��ري��ُق ل��ل��دم��اء ع��ي��ونً��ا وص��ون��وا أف��ي��ق��وا ال��م��ص��اب ج��لَّ وإن أف��ي��ق��وا
ويَ��ل��ي��ُق ل��ه��م يُ��ه��دى م��ا ب��أح��س��ن ش��ه��داءه ب��ل ال��ع��ل��م ض��ح��اي��ا وح��يُّ��وا
ت��ت��وُق ال��رج��اء ن��ي��ل إل��ى ن��ف��وًس��ا ال��ع��ال وه��ب ل��ل��ذي ه��ن��ي��ئً��ا وق��ول��وا
ويَ��ُروُق ُم��رُّه ي��وًم��ا س��يَ��ْع��ذُب ج��ه��اده ُم��رَّ ل��ل��ع��ل��م اس��ت��م��رءوا إذا
م��م��ش��وُق أن��ه إال ال��س��ي��ف ه��ي َع��َزَم��ات��ه ف��تً��ى إال م��ن��ه��م ف��م��ا
ي��س��وُق ال��ق��ض��اء إن أال ل��ع��م��ري ع��اص��م ش��يء ال ال��ل��ه ب��أم��ر وراح��وا
ورف��ي��ق أٌخ ل��آلس��ي ��ب��ر ف��َل��ل��صَّ ف��راُق��ه��م ال��م��ص��اب ذا م��ن ه��ال��ن��ا ف��إن
ال��ت��ف��وي��ُق ذا ال��ع��ل��ي��اء ذم��ة ف��ف��ي ُم��َف��وًَّق��ا ج��اء ال��رُّْزء س��ه��م ك��ان وإن
ح��ق��وُق ف��ي��ه ل��ل��ش��رق ل��ه��م ف��ق��ل��ن��ا ت��راث��ن��ا ض��م ال��غ��رب انَّ ل��و ت��م��ن��وا
م��خ��ل��وُق ج��س��م��ه��م م��ن��ه��ا ع��ن��اص��ر وتُ��ْغ��ِل��ه��م ت��رب م��ص��ر ف��ي ت��ك��رم��ه��م
وال��ت��ش��ري��ُق ال��ت��غ��ري��ب ل��ه��ا س��واء ب��ن��وره��ا ت��ع��م وأق��م��ار ب��دور
ش��روُق ال��غ��روب ق��ب��ل ل��ه��ا أض��اء أن��ج��ٌم ال��ل��ه ذم��ة ف��ي ف��ل��ت��غ��ب أال
ن��ع��ي��ُق ال��غ��ص��ون ف��وق ول��ه دن��ا اغ��ت��راب��ه��م ي��وم ال��بَ��يْ��ن غ��راب ك��أن
ي��ح��ي��ُق ال��ش��ب��اب غ��ي��ر ف��ي ك��ان أال ج��م��ة وال��م��ص��ائ��ب ن��ف��س��ي ل��ه��ف ف��ي��ا
وع��روُق دم ل��ذك��راه��م ي��ح��ن أَْك��بُ��ٍد وف��ل��ذة ب��ل أه��ل أه��لَّ��ة
وع��ري��ُق ث��اب��ٌت ك��لٌّ ك��ري��م��ان وأص��ول��ه ف��رع��ه غ��رس وم��ن��ب��ت
ط��ري��ُق ع��ن��ه ي��ل��وي��ه ال ال��ع��ل��م إل��ى ون��اه��ًض��ا ال��ك��ري��م ال��روح ُم��ْؤثِ��ر م��ض��ى
وش��ق��ي��ق ص��اح��ب ن��ص��وح وآب ال��رج��ا ي��دف��ع��ه ال��ل��ه ب��ع��ون وراح
وم��ذي��ُق ط��ائ��ش أن��ص��ح وق��ال ب��ن��ص��ح��ه��م ال��رج��ي��ح ال��ع��ق��ل ي��أب��ه ول��م
ش��ف��ي��ُق؟» «أم��ات ال��ث��ك��ل��ى: وزوج��ت��ه م��ص��اب��ه ي��وم األم ق��ل��ب ت��س��اءل
ل��ح��ق��ي��ُق إن��ه ن��اع ق��ال وق��د ه��ًدى إل��ى ي��ث��وب ال دم��ًع��ا وأرس��ل��ن
ش��ه��ي��ُق ك��ان ث��م ا خ��دٍّ وم��رَّْغ��ن ي��ض��م��ه غ��داة ق��ب��ر إل��ى وق��م��ن
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ي��ض��ي��ُق س��وف اآلم��ال ت��ل��ك��م ع��ل��ى إن��ه ي��ؤوي��ه ال��ق��ب��ر أه��ذا وق��ل��ن
ط��ل��ي��ُق وه��و ال��م��ش��ئ��وم ال��ط��ائ��ر ع��ل��ى ف��ؤاده ال��م��ص��اب ال��ق��ط��ر زه��رة أي��ا
وال��م��ن��ش��وُق ال��م��ن��س��وق ل��ه��ا ودان ب��ه��ائ��ه��ا ج��م��ال «أودي��ن��ي» ل أراق
ووري��ق ي��ان��ع اخ��ت��ي��ار وح��س��ن ب��خ��ب��رة يُ��ن��ال م��ا ي��داه��ا ف��ن��ال��ت
ُم��روُق ف��ي��ه ل��ي��س ول��ك��ن ب��س��ه��م م��ص��اب��ه��م ال��ك��ري��م ال��ل��ه ذم��ة ف��ف��ي
خ��ل��ي��ُق ال��ج��م��ي��ل ب��ال��ص��ب��ر وإن��ك ألم��ة ُرْزء ال��خ��ط��ب ه��ذا إن أال

وختم األمة مصاب هو الذي مصابه يف الفقيد لعائلة مشاركتهم للمشيعني شكر ثم
فسيح هللا أسكنهم األعزاء الشهداء عىل يرتحمون املشيعون وانرصف بذلك، التأبني موقف

خريًا. فيهم مرص وعوَّض جناته

واسوها ملن الفقيد أرسة شكر (6-4)

السمو صاحب إىل تلغراًفا سعيد شفيق املرحوم وأشقاء رشيف بك هللا عبد حرضة رفع
نصه: هذا باإلسكندرية، االحتفال لجنة رئيس طوسون عمر األمري

عنايتكم عىل االمتنان واجب سموكم إىل نرفع املقدس والواجب الشكر بلسان
ذخًرا سموكم تكأل أن َمَدانية الصَّ العناية ونسأل الشهداء، جنازة بتشييع

وبنيه. للوطن

ونصه: املركزية، الوفد لجنة رئيس سليمان باشا محمود لسعادة تلغراًفا بعثوا وقد

لالهتمام العظيم، شخصكم يف رئيسه ومعايل املرصي للوفد الشكر آيات نقدم
املرصية. األمة نرصاء زلتم ال جنائزهم. وتشييع العلم شهداء جثث باستحضار

سعيد شفيق الشهيد وأشقاء عم
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زويل إبراهيم محمد ترجمة (5)

مولده (1-5)

البحرية مديرية قاعدة دمنهور بمدينة زويل إبراهيم محمد الهمة فقيد النبيل الفتى ُولِد
مولوًدا رزقها إذا هللا فعاهدت أوالد ألمه يعيش ال وكان ِرسيَّني، أبوين من ١٨٩٣م عام
قرية إىل فحملته بعهدها، برَّت الفقيد وضعت وملا دمنهور، مدينة عن به ترتحل أن
وأصبح جسده عضالت ونمت وترعرع شبَّ حتى بها ولبثت الغربية بمديرية بسيون
صدره يف يجيش بهاجس سنه صغر عىل نفسه من وأحس األشياء، من حوله ما يدرك
بها، تلحقه مدرسة بالقرية يكن ولم نفسه، يف بما والدته فكاشف العلم تحصيل إىل
بإحدى وألحقته دمنهور، إىل به العودة من ا بدٍّ تجد لم به وعنايتها له محبتها مع وهي

الرشيفة. األماني هذه نفسه يف وأكربت األولية، املدارس

دراسته (2-5)

اإلنساني التعاون بمدرسة والتحق والرياضة، والكتابة القراءة مبادئ الفقيد أدرك
ميالدية. ١٩١٢ سنة االبتدائية الدراسة شهادة عىل وحصل ١٩٠٩م عام بدمنهور

الكوم بشبني الثانوية املشكورة املساعي مدرسة طلبة سلك يف انتظم السنة تلك ويف
الكفاءة. شهادة منها ونال

١٩١٥م، عام وذلك دراسته إلتمام اإلعدادية املدرسة وتخري القاهرة إىل جاء ثم
من آيًة دراسته أيام سائر يف وكان ١٩١٦م. عام الثانوية الدراسة شهادة عىل وحصل

الشباب. بهمم الخليق والنشاط املرصي الذكاء آيات
ثم سنوات، ثالث بها ومكث السلطانية الحقوق بمدرسة التحق ١٩١٧م عام ويف
من املهاجرين مع بها دراسته إلتمام األملان عاصمة إىل الهجرة عىل ذلك بعد أمره أجمع

همته. مرحلة دون األجل به وقف حتى مناهله، من العلم لريتشف مرص شباب
وكان املحيا، وطالقة الذكاء ووفرة األخالق رقة من جانب عىل هللا رحمه وكان
بطالوة لسماعه اجتذبك حديثًا أسمعك إذا الكتابة، يف األسلوب حسن باألدب شغوًفا
وال القول، يف الَهذَر إىل يميل ال أصدقائه من محرتًما عشريته من محبوبًا وكان تحديثه.
أجل لوطنه أدى لكان أمهله األجل أن ولو الدنايا، عن ويرتفع املروءة يحب من إال يألف

ترجعون. وإليه األمر له لحكمه مرد وال هللا قىض هكذا ولكن الخدمات،
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دمنهور. من زويل إبراهيم محمد املرحوم

الثانية الليلة ويف دمنهور، ببندر املأتم ليايل أُِقيمت وفاته خرب الربق طري وملا
واملنائر املواني بمصلحة املوظف حجاج، إبراهيم أفندي املعطي عبد حرضة ألقى منها

املؤثرة: البليغة الكلمة هذه باإلسكندرية،

ال��ت��ن��دِم ق��ب��ل ال��ن��ف��س َش��ف��ي��ُت ل��ك��ن��ت «م��رارًة» ب��ك��ي��ت م��ب��ك��اه��ا ق��ب��ل ول��و
ل��ل��م��ت��ق��دِم ال��ف��ض��ل ف��ق��ل��ت ب��ك��اه��ا ال��ب��ك��ا ب��ي ف��ه��ي��ج ق��ب��ل��ي ب��ك��ت ول��ك��ن
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الشهيد الفقيد أيها

الثكىل والدتك رجاء املهاجرة عن يُثِْنك ولم والوطن، العلم سبيل يف هاجرت
وتلهفها إليك، ورضاعتها توسلها يقعدك ولم الوجود، هذا يف أملها كل أنت التي
تفيض كانت التي دموعها وال بل لفقدك، وتفجعها لبعدك، وتوجعها عليك،
أن بك يهيب وطنك ورائكما ومن أنفاسها، لهب وتتطاير نفسها، أًىس منها
ردت بضاعتنا هذه وقل علينا، تنرشه به وعد الصحيح العلم طلب يف سافر

إلينا.
حب، كل فوق حبه بأن منك علًما نداءه، ولبيت السمع للوطن فأصخت
حالك ولسان وشيخوختها والدتك كرب ترحم ولم الكل، إسعاد إسعاده يف وأن

يقول:

ال��ع��ال م��ن ي��ن��ال ال م��ا أن��ْل ذري��ن��ي
ال��س��ه��ِل ف��ي وال��س��ه��ل ال��ص��ع��ب ف��ي ال��ع��ال ف��ص��ع��ب

رخ��ي��ص��ًة ال��م��ع��ال��ي إدراك ت��ري��دي��ن
ال��ن��ح��ِل إب��ر م��ن ال��ش��ه��د دون ب��د وال

وَشَمِمكم بهممكم يليق وداع أجمل منا ُودِّعتم وقد ورفاقك أنت سافرت
يليق وداًعا املفدى، الوطن لنرصة الجهاد إىل الطماحة للمجد الوثَّابة ونفوسكم
رضبتم ألنكم وعمًال، وأمًال وذمًة، وهمًة وحزًما عزًما اململوءة القلوب بتلك
سبيل يف والنفيس النفس وتضحية اإلقدام يف بليًغا مثًال هذه هجرتكم يف لنا
مصة املعارف ومن القشور العلوم من يرضكم لم أنكم ويف العزيز، الوطن
يشوبها ال مناهلها من صفًوا منابعها من عذبًة تَِرُدوها أن أردتم بل الَوَشل،

مكدر. يكدرها أو شائب
يف وأرسلتم غاليًا، الوطنية يف مثًال لنا رضبتم وقد ورفاقك أنت سافرت
بأن ناطًقا مثًال الغربية لألمم رضبتم بل ال، عاليًا، داويًا صوتها الخافقني
بنيل خليق وأنه الرقي رس ويدرك الحياة معنى يعرف وعمل جد رجل املرصي

الشهية. القومية األماني من نفسه له تصبو ما
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الربق أسالك دوت حتى ضحاها أو عشية إال هي وما وسافروا، سافرت
هلًعا، وارتجفت جزًعا أقصاها إىل أقصاها من البالد له فاهتزت املشئوم النبأ
املنية جاءت قد وأن العزاء، وجل الرجاء وخاب القضاء ُحمَّ قد أن فعلمنا
رصح وُقوِّض العلم هضبات من هضبة ُدكَّت قد أن علمنا األمنية، طريق من
من األزاهري وُهرصت املستقلة، هالتها من األهلة وهوت الشاهقة، رصوحه من
دونكم، الفجاج وُسدَّت عليكم السبل أخذت قد أن هنالك علمنا النضري، روضها
لرتكت األيام حوادث أنصفت ولو البنَْي. منكم واشتفى الَحنْي فيكم فاحتكم
مساكنه، تثري أو آمنه تذعر فال الفسيح، العلم فضاء يف محلًقا الرسب هذا

الخرب. حتى املبتدأ باب من بالعرب مألى األيام هي ولكن

ن��اِر ج��ذوة ال��م��اء ف��ي م��ت��ط��لِّ��ب ط��ب��اع��ه��ا ض��د األي��ام وم��ك��ل��ف
واألق��داِر األق��ذاء م��ن ص��ف��ًوا ت��ري��ده��ا وأن��ت ك��در ع��ل��ى ُط��ب��ع��ت

فائدة وأي ، ُجىلَّ فائدًة حياتكم يف وطنكم أفدتم لقد الشهداء! أيها فإيه
ذلكم مرصاعيه؟ عىل للنشء الصحيحة العلوم تحصيل باب فتحكم من أجل
يتجاوزون ال من املرصية الشبيبة من القليل إال يلُِجه كان ما الذي الباب
عهد جديًدا عهًدا لنا خلقتم كونكم من أعظم فائدة أي بل ا، عدٍّ اليدين أصابع
الناهضة شبيبتنا من املئات أثر يف املئات وهاهم العلم؟ سبيل يف املهاجرة
فداحة تُثنهم ولم الحية، للعلوم طلبًا الغربية البالد ويؤمون أثركم يقتفون
القلوب مغلقات يفتح من وإن الصعاب. كثرة من يلقونه ما أو املصاب هذا
الرقاب يخضع ممن وأثًرا ذكًرا وأبقى خطًرا أجل لهو والتهذيب التأديب بنور

السيوف. بحد
خفق وقد مرص وهاهي وأعم، أتم فائدًة باستشهادكم وطنكم وأفدتم
الحزن فيه تجىل مشهوًدا يوًما يومكم فكان لفجيعتكم، الرابعة للمرة قلبها
والحزن سكرى، والنفوس َعْربَى، واألعني حرَّى فاألكباد شديًدا، واألىس عميًقا
واألخالق الزهر الشمائل هذه فقدت وقد مرص عىل وحق ووتًرا. شفًعا ترتى،

الصدر. حشو النار وتجعل الصرب جيب تشق أن الغر
لإلنسان «والذكر تجلة بكل اليوم هذا لكم التاريخ سيذكر أكرب! هللا
سماءً: والسماء أرًضا األرض دامت ما خالًدا ذكركم وسيبقى ثان»، عمر
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كل العزاء هذا ويف أَْحيَاءٌ﴾. بَْل ۚ أَْمَواتًا ِهللا َسِبيِل ِيف ُقِتلُوا الَِّذيَن تَْحَسبَنَّ ﴿َوَال
يف كبدها فلذة فقدت الخصوص) (عىل والدة أو والد كل أصبح حتى العزاء
يوم األربعة بنيها استشهاد بلغها ملا الخنساء قول تقول املؤلم الحادث هذا
بقتلهم، رشفني الذي هلل «الحمد القتال: عىل لهم تحريضها بعد القادسية

رحمته.» مستقر يف معهم يجمعني أن ربي وأرجو
أن األعزاء الشهداء أبنائها عىل عطفها مبلغ هذا بأمة السادة أيها أخلْق

هللا. شاء إن قريبًا جمعاء العالم أمم بني وبمجدها بها الالئقة املنزلة تتبوأ
مقدمة يف تكون أن العزيز بشهيدها احتفالها مبلغ هذا بمديرية وأخلق

رشيفة. ونهضة مقدس وطني واجب بكل قياًما املديريات
غصن فهرص املوت عليهم عدا يوم األطهار األبرار شهدائنا عىل فسالم
هذا إىل جثثهم عادت يوم عليهم وسالم الرتاب. بُُدورهم ووارى الشباب، هذا
غربتها. يف له سطرت كما أوبتها يف الفخار أحرف له فسطَّرت األسيف، الوطن

بدمنهور االحتفال لجنة (3-5)

إبراهيم محمد املرحوم العلم شهيد جنازة بتشييع لالحتفال دمنهور بمدينة لجنة تشكلت
أصحاب حرضات وعضوية الحرفة بك كامل الوجيه العزة صاحب حرضة برئاسة زويل،
بك وإبراهيم نجاتي بك وعيل غزال بك وأحمد الوكيل بك ومحمد بلبع بك محمد العزة
سليمان والشيخ الوكيل أفندي وأحمد بلبع مريس والشيخ الكاتب هللا عبد والشيخ مظهر
١٩٢٠م سنة أبريل ٢٢ الخميس يوم اجتمعت وقد الزرقا. رفعت أفندي ومحمد بلبع
حرضات من مؤلفًة املوكب لرتتيب فرعية لجنة وانتخاب الجنازة بتشييع االحتفال وقررت
النبي، عبد أفندي وأحمد فهمي أفندي وحليم األنصاري أفندي وسعد نجاتي بك عيل

قيام. خري إليها ُعِهد بما فقامت
واألعيان الوجوه من كبري جمع استقبالها يف كان دمنهور إىل الجثة وصول يوم ويف
الجنازة تشييع موعد واىف وما البحرية، مدير السعادة صاحب يتقدمهم التجار وكبار
عىل والجالل الوقار يحفه املوكب وسار املشيعني، بألوف املحطة ساحة ت ُغصَّ حتى
مدارس – املوسيقى – والبيادة الدراجات راكبي من الكشافة فرقة اآلتي: النظام
ومحاط بالرياحني مجلل الفقيد نعش – واملعلمني والتعاون واألقباط والصناعة الزراعة
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الهيئات أعضاء – االحتفال لجنة أعضاء – الروحيون اآلباء – األعالم العلماء – بالفرسان
السلطان عظمة عن نائبًا املدير سعادة يتقدمهم الحكومة مصالح موظفو – النيابية
املصالح موظفو – والتجار األعيان – املاسونية املحافل – والنيابة القضاء رجال –
عىل سائًرا املوكب زال وما املشيعني. جمهور – بأعالمهم العمال نقابات أعضاء – األهلية
إىل الجثة فأُنِْزلت الفقيد عائلة مدفن إىل وصل حتى املدينة شوارع مخرتًقا الرتتيب هذا

األبدي. مضجعها
بك محمد حرضات من مؤلفًة الفقيد لتأبني لجنًة انتخبت قد االحتفال لجنة وكانت
النبي، عبد أفندي وأحمد العصار محمد الشيخ واألستاذ األنصاري أفندي وسعد بلبع
ذهب الذي مرص شباب عىل شديد بأسف الفاجعة تلك وذكروا الفقيد بتأبني فقاموا
املحبني النوابغ من األلوف إىل مرص فيه تحتاج الذي الوقت يف والقدر، القضاء ضحية
التأبني حفلة يوم واألدباء الشعراء من كثريون تالهم وقد الشهداء، هؤالء أمثال للعلم

املبادئ. ورشيف األخالق مكارم من عليه كان ما ورشحوا الفقيد مآثر فعددوا
األديب الشاعر لحرضة وهي القصيدة هذه التأبني يوم أُْلِقيت التي القصائد ومن

وهي: مكايد»، محجوب أفندي الجواد «عبد

ع��زري��ُل ب��ال��ورى ي��ف��ت��ك دام م��ا س��ب��ي��ل ال��خ��ل��ود إل��ى ل��ألن��ام م��ا
م��ق��ي��ُل ال��ت��راب غ��ي��ر وم��ا ُط��رٍّا ن��ح��ب��ن��ا ن��ق��ض��ي ث��م ف��ن��س��ع��ى ن��ح��ي��ا
وض��ئ��ي��ُل ت��اف��ٌه ده��رك ب��م��دي��د ق��ارن��ت��ه إن ط��ال م��ه��م��ا وال��ع��م��ر
ب��دي��ُل م��ن��ه ول��ي��س ال��ق��ض��اء ُح��مَّ إذا وأق��ص��ره أرذل��ه ِس��يَّ��اَن
وزم��ي��ُل م��خ��ادٌن ل��ل��ح��ي��اة ه��و ال��م��دى ط��ال وإن م��درك��ن��ا وال��م��وت
ق��ت��ي��ُل ل��ل��خ��ط��وب وآخ��ر أه��ًال ب��ف��راش��ه م��ودِّع ب��ي��ن ف��رق ال

∗∗∗
ت��خ��ب��ي��ُل؟ وق��ع��ه ف��ي ل��ك��م ن��ب��أ ن��م��ى ه��ل ال��ب��ح��ي��رة» «ح��اض��رة آل ي��ا
غ��ل��ي��ُل ي��بُ��لَّ ول��م ال��ع��ل��وم ص��رع��ى ق��ض��وا وق��د ال��ن��اب��ه��ي��ن م��ص��ر ن��شء ع��ن
ك��ل��ي��ُل وه��و ال��ط��رف ي��رد ب��ه��وى ال��ع��ال ي��روم��ون ب��الده��م ت��رك��وا
دخ��ي��ُل وه��و ال��ق��ط��ر داء ودواء رج��ائ��ن��ا م��ح��ط وه��م ال��ب��ح��ار رك��ب��وا
ك��ف��ي��ُل وال��دع��اء ب��خ��ي��ر ن��رج��و ك��م��ا وك��ل��ه��م «ن��پ��ل��ي» إل��ى وص��ل��وا
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ت��ع��دي��ُل ول��ل��ق��ض��ا ال��ع��ن��اء ب��ع��د رح��ي��ل��ه��م ج��واز أخ��ذوا ه��ذه م��ن
ت��ض��ل��ي��ُل وُودُّن��ا ن��ود ك��ن��ا ال��ذي ب��ال��يُ��م��ن «ت��ري��س��ت» إل��ى ج��اءوا
ب��خ��ي��ُل ع��ن��ه ب��اإلخ��ب��ار وال��ده��ر أق��داره��م ل��ه��م خ��ب��أت م��ا ن��دِر ل��م
رح��ي��ُل وآن ان��ف��ض��وا إذا ح��ت��ى ب��ه��ا ع��رج��وا م��ا ب��ع��د «ت��رس��ت��ا» ت��رك��وا
دل��ي��ُل إل��ي��ه ل��ه��م ف��ك��أن��ه ح��ت��ف��ه��م ل��م��وض��ع ب��ه��م ال��ق��ط��ار ق��ام
س��دي��ُل ال��م��م��ات س��ت��ر وع��ل��ي��ه��م خ��واف��ق وال��ق��ل��وب «أدي��ن��ي» ق��ص��دوا
إك��ل��ي��ُل ف��وق��ه��م ال��م��ن��ي��ة أن أوط��ان��ه��م زاي��ل��وا م��ذ ي��ع��ل��م��وا ل��م
ص��ق��ي��ُل ال��ح��م��ام س��ي��ف ل��ه��م وب��دا ب��س��ي��ره��م ال��ق��اط��رات ف��ي ل��ه��م ك��م��ن��ت
وب��ي��ُل ال��ن��ازح��ي��ن وخ��ط��ب إال دوى وم��ا ب��ال��ق��ط��ار ال��ت��ص��ادم ح��ل
خ��ل��ي��ُل ف��ي��ه ل��ي��س ب��ُص��ق��ع ص��رع��ى ك��ل��ه��م ال��ف��ج��ي��ع��ة ل��رج��ات خ��روا
ت��س��ي��ُل ب��ال��دم��اء أه��ل أك��ب��اد ح��ب��ات��ه ال��ذي ال��ع��ق��د ف��ت��ن��اث��ر
ت��أج��ي��ُل ل��ه��ا م��ا م��وت ض��رب��ات أن��ف��اس��ه��م أخ��م��دت ق��ت��ل��ى ب��ي��ن م��ا
أَِل��ي��ُل ال��ص��دور وف��ي م��ت��م��ل��م��ل��ي��ن ال��ثَّ��رى ع��ل��ى ُم��ْدَرج��ي��ن ج��رح��ى وف��ري��ق
ج��ل��ي��ُل ه��ن��اك َع��َل��م ودم��اؤه��م ب��دم��ع��ه��م ل��م��ص��ر دم��اءه��م م��زج��وا
ق��ت��ي��ُل ل��ل��ع��ل��وم ش��ه��ي��د م��ن��ه��م وه��الل��ه ج��رح��اه��ُم ف��ن��ج��وم��ه

∗∗∗
ال��ن��ي��ُل ث��م ال��ق��ط��ر وم��اج إال رف��ات��ه��م ن��ع��يُّ ي��أت��ي��ن��ا ك��اد م��ا
س��ب��ي��ُل إل��ي��ه وم��ا ال��ع��زاء ع��ز األس��ى ف��رط م��ن األه��رام وت��ح��رك
وع��وي��ُل ط��اف��ح دم��ع ف��ال��ق��ط��ر م��ه��راق��ة ع��ب��رة ع��ي��ن ك��ل م��ن
ت��ن��ك��ي��ُل ف��ع��ي��ش��ه��ا ال��س��ه��ام رام��ي وح��ي��ده��ا أص��اب ق��د ألمٍّ َوَل��ِه��ي
ج��م��ي��ُل ي��ع��ي��ن ص��ب��ر ال ع��ي��ن��اه ح��زن��ه ل��ش��دة اب��ي��ض��ت ق��د وأب
وب��ي��ُل وج��ده��ن ق��ل��وٌب ذاب��ت ع��ص��ى إذا وه��و ال��دم��ع ي��ت��ن��اوب��ان
ع��ل��ي��ُل وال��ف��ؤاد ت��ب��ق��ى ه��ي��ه��ات ال��ج��وى ع��ظ��م م��ن األج��س��ام ل��ه��ا ف��ذوت
ج��زي��ُل ف��ال��ث��واب ال��ك��وارث وق��ع وج��ال��دوا ال��ف��ق��ي��د آل ف��ت��ص��ب��روا
وذل��ي��ُل م��س��ال��م ال��زم��ان ح��ي��ث ل��ك��م أج��داد األي��ام أخ��ض��ع ق��د
س��ل��ي��ُل ل��م��رغ��م��ي��ه م��ص��ر اب��ن أن ع��ال��ًم��ا ي��ث��أر ال��ده��ر ق��ام وال��ي��وم
وك��ي��ُل ال��ص��ب��ور ل��ل��ع��ب��د ف��ال��ل��ه ف��اص��ب��روا س��ج��ال ال��دن��ي��ا ف��ي وال��ح��رب
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أث��ي��ُل وه��و ال��م��ج��د ي��رد ح��ت��ى رًض��ا ع��ن ال ال��دن��ا ع��ن راح��ل��ي��ن ي��ا
ل��ج��ل��ي��ُل ف��رزءُن��ا ال��ف��ري��د خ��ل��ف ف��ه��وي��ت��م��و ال��ف��ن��ا أي��دي ب��ك��م ل��ع��ب��ت
ت��م��ي��ُل ح��ي��ث األج��زاء ل��ه م��ال��ت ال��ردى أي��دي ب��ه ع��ب��ث��ت إن وال��ط��ود
ت��ن��ي��ُل س��وف ال��رض��وان ف��س��ح��ائ��ب ب��رم��س��ك��م ن��اع��م��ي��ن ج��م��ي��ًع��ا ن��ام��وا
ي��ن��ي��ُل وال��ج��ه��اد األرائ��ك ف��وق أري��ك��ة ال��خ��ل��ود ب��ج��ن��ات ل��ك��م
ق��ن��دي��ُل ل��ل��م��ن��ى ه��ي ف��س��ب��ي��ل��ك��م ن��ه��ج��ك��م س��ل��ك��ن��ا أن��ا ول��ت��ع��ل��م��وا
م��ث��ي��ُل ه��ن��اك ل��ه��ا ل��ي��س ش��م��اء ب��ه��م��ة ال��م��رام ل��ت��ح��ق��ي��ق ن��س��ع��ى
ك��ف��ي��ُل ب��ال��ج��زاء ه��و ق��ض��ْوا ف��إذا ال��ع��ال إل��ى ال��ط��ام��ح��ي��ن ح��س��ُب وال��ل��ه

القصيدة: هذه وألقى حسن محمد أفندي محمود املجيد الشاعر حرضة وتاله

ال��م��ب��رِم ال��ق��ض��اء ي��د م��ص��ر ف��ت��ي��ان ال��ُح��وَِّم ال��م��ن��اي��ا ب��أس��ي��اف َط��ع��ن��ت
م��ع��ل��ِم أغ��رٍّ ع��ل��ى أغ��رُّ ف��ه��َوْوا ال��ن��ه��ى ب��واك��ي��ر ع��ل��ى ال��ِح��م��ام وس��ط��ا
ال��م��ت��ح��ت��ِم؟ ال��ق��ض��ا م��ن أَويُ��ْع��ص��م��ون ع��اص��م م��ن ف��م��ا ب��ه��م ال��ق��ض��اء ول��وى
أق��ت��ِم أغ��ب��ر ب��ج��وف ب��ع��ُد وي��غ��ي��ب وت��ن��ق��ض��ي ت��م��ر أي��ام ل��ل��م��رء
ض��ي��غ��ِم ب��غ��اب��ة م��خ��ت��ب��ئً��ا ك��ن��ت أو ��ه��ا ال��سُّ ُج��زَت أو ال��ن��ج��م ب��ل��غ��ت ف��إذا
ال��ُم��ك��ِل��ِم ال��م��ص��ي��ب ب��ال��س��ه��م ف��رم��ت��ك ي��م��ي��ن��ه ك��ن��ت ح��ي��ث ل��ك ال��ردى م��د
ال��ع��ِم��ي ال��زم��ن إش��ارة ره��ن أف��أن��ت ت��ع��اديً��ا ك��ف��اك أم��ا ال��م��ن��ون أي��ُد
ال��َك��ِم��ي إق��دام ت��ل��وي��ن ال أق��دم��ت اق��دم��ي أن إل��ي��ِك أوح��ى أَوك��ل��م��ا
األَْرك��ِم ال��ب��ك��اء م��ق��ط��وع ووص��ل��ت وال��م��ن��ى األم��ان��ي أوص��ال وق��ط��ع��ت
األع��ظ��ِم ب��ال��م��ص��اب ت��ل��ق��ي وأخ��ذت ب��األذى «ال��ك��ن��ان��ة» ت��رم��ي��ن وش��رع��ت
أك��رِم؟ أروع أغ��رَّ ك��ل ت��ص��ط��اد ف��ان��ب��رت ال��ق��وارع أش��راك ون��ص��ب��ت

∗∗∗
َع��نْ��دِم ع��ص��ارة م��دم��ع��ه��ا وه��راق وأع��ول��ت «م��ص��ر» ال��خ��ط��ب ل��ه��ذا ه��ل��ع��ت
ت��ت��ب��رَِّم ول��م ي��ن��اق��ض��ه��ا ش��يء ع��ل��ى ت��ل��وي ال األح��زان ع��ل��ى ع��ك��ف��ت
اق��دِم��ي أال وي��ِك األش��ج��ان إل��ى أوح��ت «ص��خ��ره��ا» م��ص��رع ي��وم «َخ��نَ��اًس��ا» ف��اق��ت
ت��رن��ِم��ي ك��ي��ف ال��ي��وم س��أع��ل��م��نْ��ك ُوُك��نَ��ات��ه��ا ف��ي األط��ي��ار ع��ل��ى ن��ادت
ب��ال��دِم م��ش��وب ب��م��ن��ه��م��ر ي��ج��ري «ن��ي��ل��ه��ا» وأص��ب��ح ب��ه��ا ال��ض��ج��ي��ج وع��ال
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ال��م��أت��ِم ل��ه��ذا وادي��ه��ا وارت��جَّ رك��ن��ه��ا وزل��زل ج��ان��ب��ه��ا وان��ه��ار
ت��ت��ه��دِم ول��م ب��ه��ا ال��س��ن��ون م��ر ت��رى ك��م��ا وه��ي «األه��رام» وان��دك��ت
��ِم ال��ضَّ ع��ل��ى أك��ب ق��د وآخ��ر ح��زنً��ا وس��ادر ال��ع��ي��ون َم��ق��ذىُّ وال��ن��اس
ال��م��ف��ع��ِم األت��ىِّ ب��ت��ي��ار ت��ج��ري ف��دم��وع��ه��م ع��ل��ي��ه��م��و ال��ب��ك��اء غ��ل��ب
ال��م��غ��رِم ه��ذا وح��م��ل ال��م��ص��اب ه��ول ظ��ه��ره��م أن��ق��ض ال��زف��رات م��ت��ص��اع��دو
م��ض��رِم ب��وج��د ج��زًع��ا أن��ف��اس��ه��م وت��واص��ل��ت أًس��ى ن��ف��وس��ه��ُم س��ال��ت
ال��ج��ثَّ��ِم م��ص��ر أس��ود ال��م��ن��ون أي��دي ب��ه��ا خ��ط��ف��ت إذا «أودي��ن» ع��ل��ى ح��ن��ق��وا

∗∗∗
ت��ت��ح��ط��ِم��ي أن ال��ل��ه رب��ي ل��س��أل��ت ب��ن��ا ل��م��ا أس��ي��ت أن ل��وال «أودي��ن»
م��ت��ب��س��ِم ف��م ذو ال��م��ح��ي��ا ط��ل��ق ص��اح��ب ب��ك ق��ض��ْوا م��ن ف��ي ل��ي «أودي��ن»
��ِم م��ذَمَّ غ��ي��ر األخ��ط��ار ي��ت��ج��ش��م ح��ًج��ى ذو أروع أغ��ر ال��رداء ع��ف
يُ��ْق��دِم ال��م��خ��اوف ي��ل��َق م��ت��ى ج��ع��د ع��ام��ًدا إال األه��وال ي��رك��ب ال
ظ��ِم��ي أن��ا ي��ق��ول ج��اًم��ا أس��ق��ي��ت��ه ك��ل��م��ا ال��م��ع��ارف ب��ج��ام��ات ص��بٌّ
األن��ج��ِم م��ك��ان إال يُ��ْرِض��ه��ا ل��م ال��ع��ال ن��ي��ل إل��ى َص��بَ��ْت ال��ن��ف��وس وإذا
ب��ُم��ح��ج��ِم ل��ي��س ال��ب��ح��ر ت��خ��طَّ��ى ح��ت��ى ك��ئ��وس��ه��ا الرت��ش��اف ي��س��ع��ى زال م��ا
ال��ف��ِم م��ب��ت��س��م األه��وال ��م وت��ق��حَّ ج��م��ة وال��م��خ��اوف ال��م��خ��اوف خ��اض
ال��ُح��وَِّم األم��ان��ي ف��ي َل��َع��ْم��رك ط��م��ًع��ا م��اج��ًدا أروع األخ��ط��ار وت��ح��م��ل
ال��م��ت��ب��رِم ال��ف��ت��ى وال ب��ال��م��ل��ول ال ال��ُخ��ط��ا م��وص��ول ال��س��ي��ر ي��ِج��دُّ ب��ي��ن��ا
اح��ك��ِم «م��ح��م��د» ف��ي رب��ك وب��أم��ر َردى ي��ا س��ارع األق��دار ص��اح��ت إذ
ب��ال��م��غ��ن��ِم ل��ن��ا ي��رج��ع ول��م وط��ًرا ق��ض��ى وال م��ن��اه ي��ب��ل��غ ول��م ف��م��ض��ى

∗∗∗
م��ؤل��ِم��ي ب��ال��ق��وارع ِح��م��ام��ك أم��س��ى ال��ع��ال ط��ل��ب ف��ي األوط��ان ه��اج��ر ي��ا
ال��م��ظ��ل��ِم ال��غ��م��ام ق��ط��ع وت��س��رب��ل��ت ح��داده��ا ع��ل��ي��ك «دم��ن��ه��ور» ل��ب��س��ت
ال��َك��ِم��ي ق��ض��ى ال��ن��ع��يِّ ق��ول ف��أص��م��ه��ا ق��ض��ى ق��د َك��ِم��يُّ��ِك ل��ه��ا ال��ن��ع��يُّ ق��ال
ب��ال��م��أت��ِم أف��راح��ه��ا وت��ب��دل��ت األس��ى وح��ط��م��ه��ا ب��ه��ا ال��ش��ج��ون م��ش��ت
ال��ع��ل��ق��ِم م��رَّ ل��ن��واك وت��ج��رع��ت أن��ي��ن��ه��ا وزاد ج��زًع��ا وت��م��ل��م��ل��ت
ت��رت��ِم��ي م��ب��ك��ي��ات ق��رارة وردت وك��ل��م��ا ال��ع��زاء إل��ى ت��س��ت��ن��ي��م ال
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يُ��ْس��نَ��ِم ل��م ال��ذي ب��األغ��ل��ى ل��ف��دت��ك ت��ف��ت��دي ب��أن��ك ت��دري ان��ه��ا ول��و
ُم��ْخ��َزِم م��اض ب��ك��ل ع��ل��ي��ه أن��ح��ت ب��ال��ق��ن��ا ي��دف��ع ال��م��وت ه��ذا أن أو
ال��ه��زِم س��ن��ان وال ال��ف��داء ف��ي��ه��ا ب��ن��اف��ع ل��ي��س األق��دار ل��ك��ن��ه��ا
ف��اغ��ن��ِم أج��رك ال��دي��ان ض��اع��ف ل��ك وإن��م��ا ال��رج��اء خ��اب وق��د ف��اذه��ب
ت��س��ل��ِم��ي رب��ك ل��ل��ه واس��ت��س��ل��م��ي وت��ج��ل��دي ت��رف��ق��ي َق��ْدِك م��ص��ر» «ي��ا
وي��ن��ت��ِم��ي ال��ف��خ��ار يُ��ع��َزى ل��ه��م ُغ��رٌّ ف��ط��اح��ل ف��ف��ي��ك أب��ًدا ت��ج��زع��ي ال
ج��ثَّ��ِم ب��غ��اب��ك م��الي��ي��ن ف��َل��َك��ْم ه��اص��ًرا ل��ي��ثً��ا ع��ش��ر) (اث��ن��ي ت��ف��ق��دي إن
ت��س��ل��ِم ل��م أم س��ل��م��ت ال��ع��الء س��ب��ل واق��ت��ح��م ج��ه��دك اس��ع ال��ف��راع��ن��ة) ب��ن (ي��ا
��ِم ال��م��ت��ج��شِّ ل��ل��ف��ت��ى إال ال��ف��وز م��ا ال��ع��ال ن��ي��ل ف��ي األخ��ط��ار ��ِم وت��ج��شَّ
ال��م��ح��ك��ِم ال��ك��ت��اب ف��ي ُق��دِّر ال��م��وت ال��ردى ي��درك��ن��ي أخ��اف ت��ق��ول ع��ب��ثً��ا
األق��وِم ال��ط��ري��ق ف��ي ب��رج��ل��ك واض��رب تَ��ِن��ي وال أردت إذا ال��م��س��ي��ر ج��دَّ
وت��غ��ن��ِم ال��ك��ب��ار األم��ان��ي ت��ن��ِل ال��ع��ال ن��ح��و م��وف��ًق��ا ال��س��ب��ي��ل وخ��ذ
��ِم وت��ن��عَّ واغ��ت��ب��ط رب��ك ج��اَر ن��م اس��تُ��ش��ه��دوا ال��ذي��ن ال��غ��ر) واح��د (ي��ا
وس��لِّ��ِم ف��اْس��ع ال��ُح��وُر إل��ي��ك وس��ع��ت ف��ازدل��ف ل��ك أُْزل��ف��ت ال��ف��رادس ه��ذي

القصيدة: هذه النعيم» قطب «كامل الشيخ األستاذ وألقى

ص��ال��ي م��ص��ر ف��ي ب��ن��ارك ف��ك��لٌّ ال��ل��ي��ال��ي ن��ائ��ب��ات ي��ا روي��دك
ال��م��ن��ال ك��أس ذاق وم��ا ف��م��ات ال��م��ن��اي��ا ب��س��ه��م «ف��ري��ًدا» رم��ي��ت
ال��رج��ال خ��ي��ار م��ن��ا ت��خ��ون��ي��ن رح��م��ة م��ن ف��ي��ك وم��ا وع��دت
وال��م��ع��ال��ي ال��ن��ه��ى أه��ل ف��أَْص��َم��يْ��ِت ق��دي��ًم��ا َوتَ��َرتْ��ك ال��ع��ال ك��أن
ال��ل��ي��ال��ي ص��ف��و ف��ت��ع��ك��ر ه��وت ال��ع��ال س��م��اء م��ن ه��وت ب��دور
ال��رح��ال ب��ش��د ج��م��ي��ًع��ا ف��ه��ام��وا ع��ش��ق��وه��ا ل��ل��ع��ال غ��اي��ة رأوا
ت��ب��ال��ي ال��زم��ان ب��ري��ب ن��ف��وس ف��ي��ه��م��و وم��ا إل��ي��ه��ا ف��س��اروا
ي��ب��ال��ي ال ل��ه��ا وي��غ��دو ي��روح ال��ع��ال ن��ي��ل رام م��ن ك��ذل��ك
وص��ال أل��ذ ال��م��ع��ال��ي ووص��ل ب��ع��اد أذل ال��م��ع��ال��ي ف��بُ��ع��د
ب��ال��ن��ب��ال ق��ل��وب��ه��ُم وأص��م��ى ف��ان��ب��رى ه��م��ت��ه��م ال��ده��ر رأى
إي��ط��ال��ي» «ق��ط��ار ال��زم��ان وس��ه��م ُع��وٌد ال��ح��رب ف��ي ال��ك��ن��ان��ة ف��س��ه��م
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آِل غ��ي��ر ب��ال��ردى ون��اض��ل��ه��م ع��ب��وس ب��وج��ه ع��ل��ي��ه��م ف��ص��ال
ب��وال��ي ج��س��وًم��ا ه��ن��اك ف��ب��ات��وا ب��ه��م ال��م��ن��اي��ا غ��راب ف��ص��اح
ال��رم��ال ل��ب��ط��ون ال��ع��ال ظ��ه��ور م��ن ال��ده��ر ي��د أن��زل��ت��ه��م وق��د
ب��ح��ال وآنً��ا ب��ح��ال ت��ك��ون ف��آنً��ا ال��زم��ان دأب ك��ذل��ك
ال��م��ح��ال وق��وع ج��ه��ًال رام ف��ق��د ب��ح��اٍل ي��دوم أن ي��ش��ت��ه��ي ف��م��ن
ال��خ��وال��ي ال��ع��ص��ور ف��ي رأت ق��د وال ك��ه��ذا خ��ط��بً��ا ال��ع��ي��ن ت��رى إن ف��م��ا
وآل وص��ح��ٍب ش��ع��ٍب ب��ؤس وي��ا ب��ه أُِص��ي��ب��وا ي��وم ش��ؤم ف��ي��ا
االح��ت��م��ال ع��ل��ى ق��وي��ن��ا ع��ل��ي��ه��م وق��ًف��ا ك��ان خ��ط��ب��ه��م أن ول��و
ال��خ��ص��ال وج��م ال��م��زاي��ا ج��ل��ي��ل ب��ف��ق��دان��ه��م ف��ق��دن��ا ول��ك��ن
ال��ج��ب��ال ُش��مَّ ي��ط��اول وم��ج��ًدا ون��ب��ًال وع��ل��ًم��ا ذك��اءً ف��ق��دن��ا
ب��ب��ال م��ن��ا ال��ص��ف��و ي��خ��ط��ر ول��ن ل��ن��ا ق��ل��بً��ا ال��ِب��ش��ُر يَ��ْط��ُرَق ف��ل��ن
ال��خ��ب��ال ش��ب��اك ف��ي وأوق��ع��ه��ا ع��ق��وًال م��ن��ا ال��خ��ط��ب ط��ي��ر ل��ق��د
ح��اِل��ي ك��ان ل��ه��ا ِج��ي��ًدا وع��طَّ��ل أن��س ب��ع��د ال��ع��ال رب��ع وأوح��ش
ان��ه��م��ال ف��ي غ��َدا ال��ع��ي��ون ودم��ع ازدي��اد ف��ي غ��َدا ال��ق��ل��وب ل��ه��ي��ب
اع��ت��ق��ال ره��ي��ن ال��رج��اء وأم��س��ى ط��ل��ي��ًق��ا ح��رٍّا ال��ي��أس ب��ن��ا وأض��ح��ى
ل��ل��زوال غ��دوا أن ل��ل��ع��ال ي��د ص��اف��َح��تْ��ه��م ع��ن��دم��ا ت��ع��ج��ب��وا ف��ال
ال��ه��الل وج��ُه ويَ��ْس��َل��م ف��ت��خ��ف��ى ال��ب��دور ي��ص��ي��ب ال��ُم��ح��اق ف��إن
ال��رج��ال ب��ف��ق��د ن��ع��زَّى ج��م��ي��ًع��ا إن��ا م��ص��ر ب��ن��ي وص��ب��ًرا ع��زاءً
م��ث��ال أج��ل ك��ان��وا ول��ل��م��ج��د دل��ي��ل أت��م ك��ان��وا ال��ع��ل��م ع��ل��ى
وال��ك��م��ال ال��ع��ال ت��اج ف��ل��ل��ه ت��اج خ��ي��ر ال��ع��ال ل��ه��ام وك��ان��وا
ال��م��ح��ال ع��ي��ن ب��ج��دواه ك��أن��ي ب��ع��ده��م األس��ى ي��ج��دي وه��ي��ه��ات
ال��م��ن��ال ب��ع��ي��د ال��م��ك��ان ق��ري��ب أم��س��ى ح��ب��ي��ب��ك أردى ال��م��وت إذا
م��ب��ال��ي ف��غ��ي��ر ن��ط��ق��ت م��ا إذا ص��ام��تً��ا خ��ل��ت��ه زرت��ه وإن
ال��م��ق��ال ع��ي��يِّ ال��رُّق��اد ط��وي��ل ال��ش��ب��اب ل��ذاك وَرع��يً��ا ف��ُس��ق��يً��ا
ال��ل��ي��ال��ي ط��وال ال��ش��ب��اب ق��ب��ور ع��ل��ى ج��ودي ال��ل��ه رح��م��ة وي��ا
ال��ن��وال غ��ادي��ات ت��ب��ارك��ه��ا روض��ًة أس��ك��ن��ه��م��و رب وي��ا
ل��ل��س��ؤال ف��أت��وا دع��وت��ه��م��و م��ا إذا ل��ل��ص��واب ووف��ق��ه��م
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ال��م��آل ح��س��ن ��ل ي��ؤمَّ وم��ن��ك ال��ع��ط��اي��ا بُ��ُروق تُ��ش��اُم ف��م��ن��ك

أفندي إبراهيم لحرضة كلمًة نثبت وهنا زويل. إبراهيم محمد املرحوم ترجمة ذكرنا
ذكرناه مما أوىف ببيان الدراسية حياته عىل فيها جاء الدراسة، يف وزميله صديقه حقي
التحاق ألن واإلقدام، النشاط يف العايل والدرس العلم لطالب الفائدة من فيها ملا فأثبتناها
الدراسية حياته بتاريخ ابتدأ ألنه اآلن، املدريس للنظام خارًقا يعد باملدارس زويل املرحوم

الكلمة. هذه يف مفصًال ذلك الكريم القارئ وسريى سنة، عرشة أربع ابن وهو

حقي صديقه قال
وأكثرهم به األصدقاء ألصق كنت إذ برتجمته، زويل املرحوم أصدقاء أحق لعيل

إليه. وأقربهم عنده أعزهم كنت وربما له، صحبًة

لكثري تعرض قد بظروف ُمِلئت عاديًة قصريًة حياًة كانت وإن ذاتها يف زويل وحياة
الباحث نظر تسرتعي التي األمور من كثري من تخلو ال ذلك مع أنها إال الشبان، من
عظمته أسباب أول من له املرتَجم لجعلها العظمة له هيأ القدر كان إن والتي املدقق،

ونبوغه.
أمارات أو النبوغ عالمات من أنها عىل ال هنا ذكرها عن لنا مندوحة ال ولكن
عىل لها وكان خاص، بشكل حياته ميزت بسيطة عادية أمور أنها عىل ولكن العظمة،

األثر. بعض نفسه
تجارة محل يف يقم ولم نشأتهم ينشأ لم ولكنه التجار، أوالد من كان مثًال فزويل
يف ُوِجدت إذ للتعلم للمدرسة إرساله عىل أباه يحث كان بل ذلك، عىل أراده كما أبيه
يغار فكان يوم كل بكتبهم املدرسة» «أوالد يرى وكان العلم، إىل شديدة رغبة نفسه

الصبيان. كإخوانه يقرأ أن يمكنه حتى املدرسة إىل إرساله طلب يف وتشدد منهم،
عرشة الرابعة يف وهو بدمنهور االبتدائية املدرسة إىل والده وأرسله أراد، ما له وكان
عىل سنه كرب يكن فلم االبتدائية، املدارس من فيها الطلبة يتخرج سن وهي عمره من
والدرس الجد روح نفسه يف باعثًا كان بل للمدرسة، كراهته دواعي من الفرقة يف أقرانه

عليهم. يفوز حتى
يف يعقبها اآلباء ووفاة هللا. رحمة إىل أبوه تويف حتى قليًال إال باملدرسة يمكث ولم
العنان، مطلق أصبح بأنه الطفل لشعور تربيته يف وفساد الولد يف تَلٌف األحيان من كثري
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أخالقه تسوء وأن أبيه محل يف يقيم وال املدرسة من يهرب أن زويل استطاعة يف فكان
مضاعف. بجد مدرسته يف استمر بل يكن، لم ذلك من شيئًا ولكن

مدرسًة يجد فلم عمره، من عرشة الثامنة يف وهو االبتدائية الدراسة دور انقىض ثم
املشكورة املساعي مدرسة وقصد التعليم، عن ذلك يُثِْنه فلم سنه، لكرب تقبله أمرييًة ثانويًة
منها وأخذ تعارفنا حيث اإللهامية إىل تركها ثم الثانوية، دراسته فيها يتمم الكوم بشبني

ميالدية. ١٩١٧ سنة ذلك وكان األدبي القسم يف وكان البكالوريا،
أن يرون األدبي القسم يف الطلبة جميع وكان السلطانية، الحقوق مدرسة دخل ثم
كبريًة صورًة خياله يف يرسمها زويل وكان الحقوق، مدرسة إىل التوصل أقىصسعادتهم

اآلمال. أوسع فيها ويرى
طالب فكل الشديد، التهافت هذا الحقوق مدرسة عىل التهافت عيوبنا أكرب من ولعل
الدخول من أبعد إىل األمل به يذهب وال الحقوق غري بخاطره تجول ال األدبي القسم من
الحظ، سيئ بائًسا نفسه َحِسب فيها الدخول يستطع لم إذا حتى الحقوق، مدرسة يف
مضطرٍّا العليا املدارس من غريها يف أيامه وقىض آماله وُهدمت عينه يف نفسه صغرت بل

نفسه. من بدافع مدفوع غري
الحقوق مدرسة جدران ضمتهم الذين «السعداء» أولئك من كان زويل أن عىل
املدرسة عينه يف صغرت أن لبث ما ولكنه الذهبية، وأحالمهم الواسعة آمالهم لهم لتحقق
تصادف التي الصعوبات ورأى توهم، كما يجدها فلم هائًال عظيًما شيئًا يتخيلها كان إذ
محضة، أوهام وراء كاذبة شهرة هذه الحقوق شهرة أن وأدرك واملتخرجني، الطلبة
كثريًا أفكاره يف تغري فإنه وبالجملة بيشء، العليا املدارس من غريها عن تمتاز ال وأنها

تعجبه. ال املدرسة وأصبحت
عىل خوًفا وأكثرهم بصحته اعتناءً الناس أشد من — هللا رحمه — زويل وكان
به أن إليه ألقى األطباء بعض أن وهًما وزاده الوهم، كثري البنية، ضعيف كان إذ حياته،
أكله يف الصحية القواعد يراعي كان ولذا كثريًا، نفسه عىل يحاذر فأصبح القلب مرض
يجاري وال القهوة، يرشب وال يدخن ال وكان درسه، ومقدار ورياضته ونومه ورشبه
الدرس قليل كان ذلك أجل من عنهم، يبتعد كان بل يفعلون، مما يشء يف الطلبة إخوانه
درسه يف منه أضعف كان من الطلبة من أن ساءه ولكن فيه، فرسب االمتحان وجاء

املدرسون. ساعده لو أيًضا هو ينجح أن يمكن وكان ونجح
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من يشيده كان ما هدم وهكذا الحياة، يف الخيبة من بيشء الرسوب هذا بعد وشعر
فرقته إىل ورجع صابًرا تحمل بل عقبيه عىل ينكص لم ولكنه الحقوق، مدرسة يف اآلمال

للطالب. األلم دواعي أكرب من هذا كان وإن جديد من
بما يبوح يكن لم ألنه أحد بها يدري يكن لم اليأس من سلسلًة حياته أصبحت وهنا
الدراسة، فعطِّلت املايض مارس اضطرابات جاءت حتى باملدرسة ومكث نادًرا، إال يؤمله

بيشء. منها يستفد لم هباءً ضاعت قد عمره من سنني ثالث أن رأى وهكذا
التعليم من يائًسا معظمهم كان وربما الطلبة، عليه فتهافت أملانيا إىل الطريق ُفِتح ثم
يف يعرتضهم مما بالرغم أملانيا يقصدون بالدهم فهجروا زويل، الفقيد يأس مرص يف

عقبات. من الطريق
ولذا طويلني، ودرس تفكري بعد إال بعمل يقوم يكن لم بل مترسًعا زويل يكن ولم
وتوكل السفر عىل عزم منها استوثق إذا حتى سبقوه الذين رفقائه أخبار ينتظر لبث

املالية. والعلوم السيايس االقتصاد دراسة يريد وكان هللا، عىل
األحياء. من حظٍّا أسعد كان بذلك ولعله الطويلة، السفرة تلك سافر وكذلك

تكسف وكالشمس الربيع، ينقِض وملَّا تذبل كالوردة القصرية حياته انتهت وبذلك
النهار! ينتصف وملا

حلو العرشة لطيف كان الفقيد إن القول عن يل مندوحة وال ترجمته تنتهي وهكذا
التطرف بعض به يَُشاهد وكان األحيان، من كثري يف صائبة وآراء أفكار له وكان الحديث،

آرائه. يف
بعد له ذكرى كتابتها عىل نفيس عاهدت التي ترجمته من بواجبي اآلن قمت لعيل

هللا. رحمه وفاته
فقيد جنازة تشييع احتفال لجنة أعضاء حرضات همة والثناء بالشكر يذكر ومما
الوجيه العزة صاحب حرضة يرأسها كان التي زويل، إبراهيم أفندي محمد املرحوم العلم
عنوان تحت أسمائهم ذكر عىل أتينا الذين أعضائها حرضات وبقية الحرفة بك كامل
وأصحاب واألعيان والوجهاء والشعراء الخطباء وحرضات بدمنهور»، االحتفال «لجنة
ملا الشماء واألريحية العالية الهمة هذه فيهم نحيي وإنا البحرية. مديرية يف الحيثيات

سعيهم! لهم وشكر والثواب األجر هللا أثابهم الفقيد، نحو به قاموا

68



الشهداء حياة تواريخ

سبع أحمد الوهاب عبد ترجمة (6)

مولده (1-6)

١٨٩٦ سنة يوليو ١٠ يف سبع أحمد الوهاب عبد النبيل الشاب والغربة العلم شهيد ُولِد
البدوي أحمد الشيخ املرحوم نجل وهو دقهلية، أجا مركز أعمال من الغيط» «نوسا بقرية

ووجهائها. الناحية تلك أعيان أحد سبع
فكان الدينية، والتعاليم املعتقدات ويحرتم الفضيلة يقدس وسط يف الفقيد وشب
عن مبتعًدا بالصوم، مستمسًكا الصلوات أوقات عىل محافًظا نقيٍّا، تقيٍّا حياته طول
الطوية، سليم القلب، طيب األخالق كريم وكان … الدنيئة والشهوات الفارغة املالهي

الدراسة. يف وزمالئه أصدقائه بني ومحرتًما عائلته يف محبوبًا وكان النية، حسن

دراسته (2-6)

والكتابة، القراءة مبادئ فتلقى عمره من الرابعة سن يف وهو القرية مكتب الفقيد دخل
النجابة أسارير وجهه يف لوالده وتجلت الثامنة، سن يف وهو الكريم القرآن حفظ وأتم
سبع البدوي أحمد عرفان الشيخ أخيه صحبَة القاهرة إىل به فوجه الفطنة ومخايل
ولبث األمريية، القربية مدرسة فأدخله مدارسها، بإحدى ليلحقه الرشيف باألزهر الطالب
الثانوية اإللهامية املدرسة دخل ثم االبتدائية الدراسة شهادة عىل حصل حتى بها يتعلم
الشهادة امتحان وحاز الثانوية اإلعدادية املدرسة إىل انتقل ثم الكفاءة، شهادة منها ونال
وانرصافه الجتهاده الفصول من فصل يف دراسته مدة يتخلف ولم «البكالوريا»، الثانوية
وال الهذر يحب وال للعب يميل ال وكان الثمني، وقته عىل وحرصه بكليته الدرس إىل
تزري أو إحساسه تمس كلمة حياته طول أحد منه يسمع ولم السوء، إخوان يمايش
يرصفه الذي الوقت هو نفسه يَُرسُّ ما وخري للطالب وقت خري أن يرى وكان بكرامته،
ثواني عىل ويحاسب درسه يذاكر كتابه صفحات تقليب يف منهمًكا مكتبه عىل منكبٍّا
حياته يف ونجاحه الفقيد تقدم رس كان واملبادئ األخالق هذه ومن … بنفسه حياته

الدراسية.
املعلمني بمدرسة التحق بل الثانوية، الشهادة عىل حصوله عند الحد به يقف ولم
كان ألنه الحقوق علم يدرس أن رأى ذلك أثناء ويف سنتني، بها ولبث العليا السلطانية
بإحدى والتحق ذلك. عىل فأقروه أصدقائه بعض استشار وقد الحرة، لألعمال مياًال
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دقهلية. أجا مركز الغيط» «نوسا من سبع أحمد الوهاب عبد املرحوم

الحقوق مدرسة دخول من ليتمكن ١٩٢٠م سنة يناير يف الزراعة بوزارة الوظائف
الليلية. الفرنسوية

دراستهم إلتمام األملان بالد إىل للسفر يتأهبون ورفقته إخوانه من كثريين رأى ولكنه
ولكنه حقائبه، وَرَزم السفر أداة وأعد العلمية، أمانيه لتحقيق سانحًة الفرصة فوجد بها،
تأجيله يف ورغبته السفر يف تردده يُظهر وأخذ االنقباض عليه أهله الحظ سفره ساعة يف
تلك واطَّرح تشجع العلم يف حبٍّا ولكنه الخفي، بوجدانه الغيب صحائف يقرأ كان كأنه

وارتحل. أهله وودع املحيا َطْلَق وعاد الوهمية الخياالت
الكلمات: هذه فيها مخطوًطا ورقًة فوجد سفره بعد مكتبه أخوه ودخل

العزيزة! البالد أيتها يا مرص، يا الوداع الحياة! أيتها الوداع إخوتي! يا الوداع
العذب نيلك ومن اغتذيت، خرياتك ومن َدَرْجت، أديمك وعىل نشأت، ففيك
أضحي أن إذْن فواجبي استنشقت، هوائك ومن استظللت، وبسمائك استقيت،
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يا بحريتك إال حياة وال وجودك، سبيل يف ووجودي حياتك سبيل يف بحياتي
مرص.

ثم … تريستا إىل وصوله بسالمة يبرشها منه عائلته عىل خطاب ورد ذلك وبعد
الفاجعة خرب املشئوم الخرب لذلك كلها مرص فؤاد وخفق ذلك بعد قصرية فرتة مضت
التي اآلمال تلك هللا فرحم َشَعاًعا! نفوسهم وطارت الشباب ذلك صوت وصمت األليمة،

الطاهرة! القلوب تلك تملك كانت
لتعزية النبي عبد بك محمود العزة صاحب حرضة املركزية الوفد لجنة وانتدبت
وأعضاء رئيس سعادة تعزية وبلغهم دقهلية، أجا مركز الغيط» «نوسا ب الفقيد أرسة
حسن له وشكروا البليغ، لجرحهم شافيًا بلسًما فكانت املرصي للوفد املركزية اللجنة
ملا املركزية اللجنة وأعضاء رئيس سعادة إىل لتبليغها الشكر آيات لعزته ورفعوا سعيه

بالنجاح! سعيهم وكلل حياتهم يف هللا أمد الشهداء. نحو أبدوه

سليم الرحمن عبد محمود ترجمة (7)

مولده (1-7)

عثمان وكفر بزو ميت بقرية سليم الرحمن عبد محمود املرحوم والذكاء العلم شهيد ُولد
حرضة نجل وهو ١٨٩٦م، سنة سبتمرب ٢٥ يف دقهلية أجا مركز أعمال من سليمان
والديه أحضان يف نشأ وقد أجا. مركز أعيان من سليم عثمان أفندي الرحمن عبد الوجيه
والقراءة الكتابة مبادئ وتلقى بالفضيلة، شغوًفا الرسيرة طيب األخالق َدِمث فشبَّ
للدراسة القاهرة إىل عمره من الثامنة يف وهو فأرسله للعلم ميله والده رأى ثم بقريته،

مدارسها. يف

دراسته (2-7)

بجوار السلطانية لألوقاف التابعة الحسينية بمدرسة ١٩٠٥م عام الشاب الفقيد التحق
بها ومكث األمريية عيل محمد مدرسة دخل ثم كاملًة، سنًة فيها فلبث الحسيني املسجد

١٩١١م. عام االبتدائية الشهادة عىل حصل حتى
الكفاءة شهادة عىل فحصل الخديوية املدرسة طلبة سلك يف انتظم السنة تلك ويف
العلوم دراسة إىل نفسه وتاقت ١٩١٥م، عام الثانوية الشهادة وعىل ١٩١٣م عام
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دقهلية. أجا مركز من سليم الرحمن عبد محمود املرحوم

الثانوي بالقسم دراسته أثناء إليها ميله تجىل وقد بها، الشغف شديد وكان الهندسية
يف إلخفاقه ذلك من بغيته نيل يستطع لم ولكنه الهندسة بمدرسة لاللتحاق فنشط

بارصتيه. إحدى ضعف بمناسبة الطبي الكشف
السلطانية املعلمني بمدرسة فالتحق الدراسة، متابعة وبني بينه يَُحل لم ذلك ولكن
لسفره تمهيًدا الطبيعية العلوم تحصيل يف أثناءهما مجهوده كل عامنيرصف بها ومكث
سبيل وقطع ذلك خالل العامة الحرب قيام ولكن بكلياتها، الدراسة لتتميم أوروبا إىل

العلم. سبيل يف إليها الهجرة عن أوقفه أوروبا اد قصَّ عىل السفر
نفسه ليهيئ اإلفرنسية اللغة دراسة إىل وانرصف املعلمني مدرسة الفقيد وترك
االنتساب ومن تعلمها من قصري وقت يف تمكن وقد الفرنسوية، الحقوق مدرسة لدخول

املدرسة. تلك إىل
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بالقسم والتحق ففعل الدرس متابعة مع بالتوظف صحابته بعض عليه أشار ثم
مثال القصرية توظفه مدة يف وكان ١٩١٩م، سنة يوليه يف األشغال بوزارة امليكانيكي

العمل. يف والنشاط االستقامة
شغفه لنفسه عاد ميسوًرا أوروبا إىل االرتحال وأصبح أوزارها الحرب وضعت وملا
وطنه وبرح األملانية، الكليات بإحدى امليكانيكية العلوم لتلقي عدته فأعد بالهجرة، األول
الوطن إىل وعاد املحتوم القدر الطريق عليه فقطع حلوان، الباخرة عىل زمالئه مع العزيز
الناحية، تلك يف مثيل له يُشهد لم كبري احتفال يف بلدته إىل ونُِقل املبكيني، العائدين مع
وهمته العلمي جهاده مشكوًرا شبابه، عىل مبكيٍّا الكريمة عائلته بمدافن ُدِفن حيث

جناته! فسيح هللا أسكنه العالية،
الفقيد: رثاء يف الكلمة هذه فألقى الهندي محمد الشيخ وقف الرتاب مواراته وعند

ع��ذُر م��اؤه��ا يُ��ِف��ْض ل��م ل��ع��ي��ن ف��ل��ي��س األم��ر ول��يَ��ْف��َدِح ال��خ��ط��ب ف��ل��ي��ِج��لَّ ك��ذا

وأي تبكيك ال عني أي العلم، شهيد ويا األدب فقيد يا عليك أسًفا لتتفطر القلوب إن
وأشعلت عليك حرسات قلوبنا أذبت محمود يا إنك يرثيك؟ ال قلم وأي تندبك ال نفس

الحزن. بنريان أفئدتنا
تطول أن أرجو كنت وقد والشمم، الحياء وأرثي واملروءة، الفضيلة فيك أبكي

الطاهرة! وأخالقك الغض شبابك عىل فواأسفا أملك، ويتحقق حياتك،

ال��ب��دُر ي��ف��ت��ق��د ال��ظ��ل��م��اء ال��ل��ي��ل��ة وف��ي ب��ق��اءه ت��رج��و واآلم��ال ف��ق��دن��اه

مجهودك كل ورصفت الذكاء، وعنوان الفطنة، مثال العزيز الفقيد أيها كنت لقد
بثواب لتفوز وهاجرت باملصاعب، واستهنت وبالدك، أمتك يف حبٍّا العلوم تحصيل يف
وتحملت فيك، آمالها ولتحقق عليك، حقوقها ملرص ولتويف العلم، سبيل يف املهاجرين
أبرك فما مرص، تنفع رجًال لتعود والوطن األهل وفراق الشقة، وبعد املهاجرة، مشقة

محمود! يا بمرصك
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أمده، يطول وال حباله تنقطع ال وداًدا لك وداعنا يكون أن ي نرجِّ وكنا ودعناك لقد
ي وترجِّ الصالحات بالدعوات وتزودك حنانًا، وداعك يوم تخفق والديك وقلوب وارتحلت
يف ولقاؤك أبديٍّا وداعك يكون أن القدر شاء ولكن طيبًة، وحياًة سعيًدا مستقبًال لك
وما عنا! الصرب أبعد وما سلفت! وساعات ت تقضَّ أليام فواأسفاه مستحيًال، العالم هذا
وألهمنا برحمته، هللا تغمدك فيك! مصابها أكرب وما الخطب، احتمال عن قلوبنا أضعف

املصاب! وفداحة الحزن آالم يخفف ما فقدك عىل الصرب من ووالديك

م��ط��م��ُع ع��ي��ش ط��ي��ب ف��ي وال ك��ال م��ن��زع ال��ت��ص��ب��ر ق��وس ف��ي ي��ب��ق ل��م
ال��م��وج��ُع ال��ج��س��ي��م ال��رزء ه��و ه��ذا ال��م��ف��زع ال��ع��ظ��ي��م ال��خ��ط��ب ه��و ه��ذا
ت��ج��زُع ال��خ��الئ��ق ك��ل ع��ل��ى ح��ق ن��زول��ه ع��ن��د م��ن��ه ج��زع��ن��ا خ��ط��ب
األدم��ُع ال��غ��ي��وث ك��م��ن��ه��لِّ وج��رت ل��وع��ًة ذاب��ت األك��ب��اد ب��ه خ��ط��ب
ت��ف��ج��ُع دوًم��ا األي��ام وف��واج��ع ع��ي��ش��ن��ا م��وارد ت��ص��ف��و ل��ن��ا أنَّ��ى
واألض��ل��ُع ل��ه ِغ��م��د وق��ل��وب��ن��ا ال��ردى ك��ف ف��ي ُس��لَّ س��ي��ف وال��خ��ط��ب
ُع ن��روَّ إل��ي��ه ن��ص��ب��و م��ن ف��ب��خ��ط��ب ن��ف��وس��ن��ا خ��ط��وب ت��روِّْع��ن��ا ل��م إن
ال��ِم��ْص��َق��ُع ال��خ��ط��ي��ب ال��ف��ط��ن ال��م��ن��ش��ئ وال��ِح��ج��ا ل��ل��ف��ص��اح��ة روح م��ح��م��ود
ي��ت��زع��زُع ال األي��ام ل��ك��وارث راس��خ ك��ط��ود ق��ل��ب ذا ك��ان ق��د
ون��ه��رُع ال��ج��م��ي��ع آم��ال ك��ان إذ ب��م��ص��اب��ه ب��ع��ض��ن��ا ن��ع��زي إن��ا
ون��ودُع ح��ي��ات��ن��ا روح ك��ان إذ ح��زن��ن��ا ف��ي ب��ع��ض��ن��ا ن��ش��ارك إن��ا
األدم��ُع ال��ب��ك��اء ح��ق تُ��وِف��ه ل��م أدم��ع م��ن��ا ال��ن��ي��ل ت��ح��اك ل��م إن
األرف��ُع ال��م��ك��ان ف��ي��ه��ا ل��وداده ي��زل ول��م ال��ق��ل��وب م��ودت��ه س��ك��ن��ت
ت��دم��ُع ال ب��ال��ب��ك��ا ع��ي��ن ت��ب��ق ل��م أوط��ان��ه ف��ي ال��ب��رق ن��ع��اه ل��م��ا
ويُ��ودَُع ال��ت��راب ف��ي يُ��ْدف��ن ون��راه أف��ق��ه م��ن ه��وى ب��در ع��ل��ى أس��ف��ي
ي��ق��ط��ُع ال رب��ه م��ن ال��رض��ا غ��ي��ث ال��م��دى ط��ول ف��ق��ي��دن��ا ض��ري��ح ف��ع��ل��ى

ويوم مت، ويوم هاجرت، ويوم درست، ويوم ُولِدت، يوم محمود يا عليك فسالم
حيٍّا. تبعث

ولتسبح الشهداء، الربرة أبنائها عىل أرض أحسن فإنها مرص أرض يف هادئًا نم
آسفون. وملوتك ملحزونون، لفقدك وإنا تشاء. ما الخلود يف روحك
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واسوها ملن الفقيد أرسة شكر (3-7)

يقدم بأنه فيها يقول كلمًة دقهلية أجا بمركز سليم أفندي الرحمن عبد حرضة كتب
حسن من أبدوه ملا األعضاء وجميع املركزية اللجنة ورئيس الوفد لرئيس الخاص الشكر
النبي عبد بك محمود العزة صاحب حرضة بإيفادهم واملجاملة املؤازرة وجميل الرعاية

التعزية. ألداء األعضاء أحد

املنصورة احتفال (4-7)

عبد املرحومني الشهيدين بجنازة لالحتفال غريها من استعداًدا أقل املنصورة تكن لم
٢٩ األربعاء نهار ينتصف كاد فما سليم، الرحمن عبد ومحمود سبع أحمد الوهاب
وتباين درجاتهم اختالف عىل املنصورة مدينة سكان احتشد حتى ١٩٢٠م سنة أبريل
بشارات موسومًة املدينة أنحاء سائر يف األعالم نُكِّست وقد املحطة، ميدان يف جنسياتهم
حتى شابٍّا أو رجًال ترى تكاد فال الشعب وجوه عىل الحزن سمات وارتسمت الحداد،
وابتدأ الدمع. مرسل الطرف، خاشع الكل وكان عام، حزن يف املدينة أن وهلة ألول تدرك
اختالفها عىل املنصورة مدارس فطلبة البوليس، فرسان من بثُلَّة الجنازة موكب سري
من وباقات علمها تحمل مدرسة كل وكانت املعلمني، فمدرسة وصناعية، علمية من
املجلس فموسيقى السالح، منكيس فالحراس التجار، نقابة ثم الشهداء، وصور األزهار
فنعيش الزهر، أكاليل يحملون الطلبة فبعض املشاة، فالجنود بأنغامها، تعزف البلدي
الغضة، باألزهار ومجلََّلنْي مرصيني علمني يف ملفوفني وكانا الخفراء يحملهما الفقيدين
الروحيون، فاآلباء العلماء، الفضيلة أصحاب وخلفهما صاحبه، اسم منهما كل وعىل
فاملهندسون، فاألطباء، املحامون، فاألساتذة والنيابة، القضاء فرجال الدول، فقناصل
عن نائبًا الدقهلية مدير السعادة صاحب فحرضة الحكومة، فموظفو املاسون، فرجال
زراعية من اختالفها عىل فالنقابات العمال، فطوائف فالتجار، فاألعيان، السلطان، عظمة
جانبي عن ة املصطفَّ األلوف بني النظام هذا عىل املوكب وسار وتجارية. وصناعية
الدلتا محطة وبلغ الجبانة، فشارع القادر عبد فشارع إسماعيل شارع مخرتًقا الطريق
أُْلِحقت خاصة مركبة يف الجثتان ُوِضعت حيث الظهر بعد الثانية الساعة منتصف يف
عائلة لتعزية املركزية الوفد لجنة من ومندوبون املشيعني من غفري جم وسافر بالقطار،
بزو مليت توجهوا ثم سبع، أحمد الوهاب عبد بلدة أجا مركز الغيط» «نوسا ب الفقيدين

واسعة. رحمة هللا فرحمهما سليم، الرحمن عبد محمود بلدة سليمان عثمان وكفر
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كلمة (5-7)

األستاذ ألقاها التي باإلسكندرية املركزية الشهداء جنازة تشييع لجنة مندوب حرضة
املنصورةوهذا مديرية شهداء جثث لنقل مرافًقا كان الذي محمد الفتاح عبد الشيخ

نصها:

املحرتم زمييل وفضيلة اإلسكندرية مدينة أهايل من منتدبًا بصفتي السادة، أيها
الجثة تلكم ملرافقة به واملدرسني املعهد علماء من العسكري السالم عبد الشيخ
أقف التعزية؛ بواجب للقيام الكريمة، أرسته تقيم حيث هنا إىل الفقيد جثة
البالد، لخري العاملة الرءوس من رأًسا أرثي الرهيبة الساعة هذه يف أمامكم
أن إال فأبوا الجهل، من تنئ رأوها أمة لنرصة هاجروا الذين العلم فتيان وأندب
مجهودهم بفضل كنفهم يف سعيدًة األمة هذه وتعيش بالعلم سعداء يعيشوا

العظيم.
أبيًة، نفوًسا جواره يف نقيًة، أفكاًرا رحمته يف ناهًضا، شبابًا هللا ذمة يف

غاليًة. أرواًحا جنته يف عاليًة،
املصاب وإنما معدودة، أرس أو عائلة مصاب السادة أيها املصاب ليس
الثمني، كنزها يف مصابها الناهض، شبابها يف مصابها جمعاء، األمة مصاب
للزمن، أعدته الذي القاطع سالحها يف مصابها القوي، ساعدها يف مصابها
مرص بيوتات من بيت كل يف ترى لذلك ونرصته، الحق عن للدفاع وادخرته
الرشق فيهم تنازع لقد حتى متتالية، ورحمات له منها ودعوات قائًما مأتًما

والغرب:

ن��خ��اط��ب��ه؟ ب��ال��ع��زاء ذا ف��م��ن ع��ل��ي��ه��م م��أت��م وال��ش��رق ال��غ��رب ب��ي��ن ق��ام ل��ق��د

والتبجيل الحفاوة أنواع بكل اذكروهم بل السادة، أيها الشهداء تندبوا ال
هذا حسن لهم ذاكرة واألمة لتمجيدهم صفحاته فاتح فالتاريخ واإلعظام،
من الذي واملبدأ التضحية هذه اذكروا املخاطرة، هذه لهم ومقدمة الصنيع
عن العربات وتزاح قلوبكم عن الزفرات تخفَّ التضحية هذه كانت أجله
والرجاء فيهم لناه أمَّ الذي األمل نبكي فإنما اليوم بكيناهم إن ونحن عيونكم،
طالعك! أنحس وما حظك! أتعس ما مرص! يا إيه هجرتهم. من رجوناه الذي
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إىل بك والسري سعادتك يف للعمل وأخذ وأثمر فأينع نبت فيك نبت أَوكلما
ليطفئ سهامه عليه الدهر سلط الناهضة والشعوب الحية األمم مصافِّ حيث
الشباب هذا إىل أحوجك كان فما مرص، يا أنت تعيسة صوته؟! وليسكت نوره

وهنائك. حبك ضحية ذهب الذي الغض

ت��ع��ال��ى ع��الك ف��ي ال��ل��ه ح��س��ب��ن��ا وق��ال��وا ل��ي��س��ع��دوك ه��اج��روك

تعانق قد وها باالتحاد، السادة أيها ورفعتها البالد لسعادة العمل إن
جهاد رأيتم وقد السعادة، إىل أدنى أو قوسني قاب وأصبحنا والصليب الهالل
يف فسريوا يبىل، ال وشعاًرا قويٍّا وعامًال صحيًحا مثاًال فكان العلم يف الشهداء
مطمئنني آمنني ناموا الشهداء أيها وأنتم التفريق. واحذروا املحمود طريقهم

الدنيا. يف العاطر الذكر فلكم

ثان.) عمر لإلنسان (والذكر
لسائرون. هديكم عىل هللا شاء إن وإنا اآلخرة، يف واألجر

هداية محمود رمضان ترجمة (8)

مولده (1-8)

وهو ،١٩٠٠ سنة يناير ٦ يوم هداية محمود رمضان املرحوم والشباب العلم شهيد ُولد
قوي طفولته يف هللا رحمه وكان طنطا. مدينة أعيان من هداية محمود السيد الوجيه نجل
به فُعني العلم لتلقي استعداده والده ورأى والنشاط، للجد مياًال العاطفة رقيق الذاكرة

التفاته. موضع وجعله خاصًة عنايًة

دراسته (2-8)

ومسابقة املذاكرة همه فكان بطنطا، اإلسالمية الخريية الجمعية مدرسة الفقيد دخل
آخر إىل فصل من يتنقل زال وما واآلداب، باألخالق عليهم والتفوق الدرس يف إخوانه

الناجحني. أوائل يف وكان االبتدائية الدراسة شهادة حاز حتى
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ذكائه لفرط أساتذته إعجاب موضع فكان الثانوية طنطا بمدرسة والده وألحقه
قوية، وإرادة شديدة برغبة التعليم مناهل وارتشاف الدرس عىل باالنكباب شغفه وشدة

البكالوريا. ثم الكفاءة شهادتي منها نال وقد
مدرسة فتخري بها، االلتحاق يريد التي العالية املدرسة يف رأيه والده استطلع ثم
بها يلبث لم ولكنه العقل، وسعة الذكاء دالئل من وهي بالرياضيات، لشغفه الهندسة
إليها يرتحل أن فرأى تفتحت، قد كانت األملان بالد إىل السفر أبواب ألن واحدة سنة غري
بركة عىل وسافر الحرة، باألعمال ليشتغل ويعود واالقتصادية التجارية العلوم لدراسة
له يتمنى ووالده بجناحيه رأسه فوق يرفرف األمل وكان الشبان من املسافرين مع هللا
األجل باغتهم من بني الطريق يف حتفه لقي ولكنه للعلم، وحبه بنشاطه لثقته املنى كبار
املرحوم مع طنطا بمدينة بمشهده واْحتُِفل األعناق. عىل محموًال فعاد مرص، شباب من
فرحمٌة بطنطا، عائلته بمقربة وُدِفن املكان، هذا غري يف ذُِكر كما العبد أفندي إبراهيم

واسعة. رحمة عليه

طنطا. من هداية محمود أفندي رمضان املرحوم
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شهيد صديق عىل دمعة (3-8)

تحقق أن قبل منيتك فوافتك العلم لطلب نائية ديار إىل عني رحلت رمضان، صديقي أي
اإلخوان. بني تفرق ما لشدَّ لأليام! فواًها أمنيتك،

تضطرم ونفثًة عيني بني ترتقرق عربًة إال لنفيس أملك وال صديقي يا الساعة أرثيك
الجياد.» منها تختار الجواهر كفها عىل تفقد «التي املنايا عىل حنًقا

غاية كان بل راثيًا، عنك أكتب أن بخاطري يجول كان وما صديقي يا الساعة أرثيك
لوطنك ومؤديًا العلم إجازة حامًال بمقدمك احتفاءً التكريم عبارات لك أصوغ أن أربي

وإخالص. بصدق واجبك املفدى
وتبغض مستقالٍّ حرٍّا العمل إىل وتتوق الجسام، بآمالك تتغنى سمعتك طاملا يا
اعمل أن يل كلماتك آخر كانت ولقد مسيطر، عليك يسيطر لئالَّ الحكومة يف التوظف
ظهريًا. لبعض بعضنا يكون دراستي متمًما حني بعد أتيت ما إذا حتى محاميًا لتكون

هي فتلك حرًة حياًة ألحيا وسعي يف ما سأعمل الخري إىل الداعي الصديق أيها أجل
حييت، ما صديقي يا كلمتك سأذكر نفيس. إليها تطمح أمنية وأكرب حياتي، يف غايتي
وأنثره الجميل الزهر إليك أحمل حرٍّا فيه أعمل الذي اليوم ذلك شمس عيلَّ ترشق وعندما

اإلهاب. وغضاضة الشباب غضارة يف فقدك عىل وحرسًة أسًفا الطاهر َجَدِثك عىل
العزم، متوقد القلب، طيب الفؤاد، زكي كنت يحتذى: مثال خري حياتك يف كنت لقد
حريًصا يكن لم الدهر ولكن وقتك، عىل حريًصا املعرش، لطيف العمل، يف الرغبة صادق
من العلم اغرتاف إىل شوًقا تكون ما أكثر وأنت غربتك يف املحتوم األجل فوافاك عليك

مناهله. أعذب
حتى أمهلتك الشباب وريعان العمر زهرة يف وأنت عاجلتك التي املنون ليت أال
مرصمودًعا عن فارتحلت فؤادك، يف واختمرت صدرك يف جاشت طاملا التي أمنيتك تدرك
بها يحيط بما أنه غري الرشيفة، الغاية تلك سبيل يف والوطن والصحاب والسكن األهل

ومنية». أًىس جلبت أمنية «رب القائل: قول عليك لحق ومتاعب مصاعب من
عليكم األمة فيه لبست رهيبًا، الشهداء وإخوانك أنت بجنازتك االحتفال كان لقد
عىل ناطًقا دليًال وكان والشيوخ، وشبابها والنساء، رجالها فيه واشرتك الحداد شعائر
انتهاج عىل إلخوانكم مشجع ألكرب مرصعكم وإن الراقية. الحياة إىل وتطلعها حيويتها
شهدائها ذكرى إحياء حيال بواجبها األمة عناية فرط من رأوا ما رأوا أن بعد طريقكم
مجد البعيد، واألمل الخالد املجد سبيل يف أشالؤهم وتحطمت جسومهم تمزقت الذين
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عىل برهان ألسطع مرصعكم إن نعم الحب. له املخلصني الربرة بأبنائه يحيا الذي الوطن
والفخر. املجد إلحراز األخطار متن وركوبه الصحيحة العلمية الحياة يف املرصي رغبة

وطنكم يف له فكان املتحرض، العالم أنحاء جميع إىل مرصعكم نبأ الربق طريَّ لقد
أليم مصاب ومصابكم ال كيف أقصاها، إىل أقصاها من البالد اخرتقت مؤملة حزن رنة
خلَّفتموه الذي الخالد األثر ذلك هو وآالمنا أحزاننا خفف الذي ولكن جسيم؟ رزء ورزؤكم
ذلك ولوال العلم، سبيل يف غرباء استشهادكم وهو أال أجمع، العالم عنه وسمع بعدكم

منال. كل األىس منا لنال
رياض من روضة يف اجتمعتم إذا املنى، أعمار مثل يف الراحلون الشهداء أيها فيا
عنده من بروح يمدنا ربكم لنا ادعوا أشجارها من شجرة ظالل تحت تالقيتم أو الجنة

رشًدا. أمرنا من لنا ويهيئ قضيتنا إنجاح سبيل يف
دار الفناء دار فرتكت شهيًدا، تموت أن لك وقدَّر لجواره رمضان يا هللا اختارك لقد
يضنيها قلوبنا إال هي وما الصديق، يُرتك ما أسوأ عىل وتركتنا والدناءة، والخسة اللؤم

األىس. ويقلقها الحزن
الصدِّيقني من عليهم هللا أنعم الذين إخوانك جوار ويف الطاهرة، روحك هللا ذمة يف

املتقني. لعباده هللا أعدها التي بالجنة تنعم هنالك والصالحني، والشهداء
ويوم ُولِدت يوم عليك وسالم األتقياء، الربرة يف عليك سالم الشهداء، يف عليك سالم

حيٍّا. تبعث ويوم مت

املرصيني لعظماء الثمني الكنز تحرير مدير املحرتم الفاضل حرضة
وفاة بمناسبة كتبتها التي الكلمة طيَّه لحرضتكم فأرسل وبعد: وسالًما، تحيًة
يف نرشها رجاءً أودين؛ حادثة يف هداية» رمضان «محمد املرحوم صديقي

والوطن. العلم شهداء حياة تاريخ
إصدار يف بذلتموها التي الشماء الهمة تلك عىل الشكر كل أشكركم وإني
ِظْهريٍّا وراءهم الكتاب أهمله األدب عالم يف ا مهمٍّ فراًغا مأل الذي الثمني الكنز
عظمائها عدد الزدياد املسبب ألنه ونهوضها، األمم تقدم دواعي من أنه مع

رجاالتها. وكبار
همم فيها أستنهض السفور صفحات عىل كلمًة حني منذ كتبت ولقد
مرص، لعظماء تراجم بعمل للقيام خصيصة لجنة بإنشاء للقيام الكتاب
بقلمي ذلك عىل مستعينًا الكثريون أغفله الذي العمل هذا أهمية لهم وبينت
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من فرًدا وجدت وقد واليوم ساكنهم. تحرك فما سواه، أملك ال الذي الضعيف
عىل قيام خري الجليل العمل بهذا وحده يقوم الراقي املرصي الشعب أفراد
والتنويه بعمله، لإلشادة وسعي يف ما أبذل أن عيلَّ فحق املصاعب من فيه ما
الرساج هي التي العظماء حياة أهمية إىل األذهان وتنبيه مآثره وتعداد بفضله،
حققت قد العظيم هذا بعملك إنك الحياة. ظلمات يف الناس يهدي الذي املنري
وبقلمكم بعملكم إعجابي شدة إن تحقيقه. إىل نفيس تاقت طاملا آمايل من أمًال
األسلوب عن فضًال هذا وروية، وأناة ثاقب وفكر غزير علم عن ينطق الذي
مستقبًال لكم وأرجو بكم، أفخر أن إىل ليدعوني به؛ تكتبون الذي الرائع
املجد إىل التوَّاقة الناهضة مرص معونة بفضل عملكم يف عظيًما ونجاًحا سعيًدا
وأقدم شخصيٍّا ألراكم أحرض أن بودي كان وقد الراقية. الحياة إىل املتطلعة
فقد اآلن مشغول أني بما ولكن عملكم، من ورسوري شكري خالص لكم
إليكم. ركابي بوصول يسعدني لم الحظ أن بما كتابي لكم أرسل أن فضلت
اشرتاكي فرصة ألنتهز ١٩٢٠ سنة يوليو أوائل يف هللا شاء إن إليكم وسأحرض
مقدور يف يكون ما األدبية املساعدات من لحرضتكم وألقدم الثمني الكنز يف

هللا. ورحمة عليكم والسالم الضعيف. شخيص
بدر عيل
العمومية املعارف بوزارة موظف
١٩٢٠م سنة يونيه ١٣ يف القاهرة

الشهداء بتأبني الغربية مديرية ملجلس التابعة القرشية مدرسة ناظر احتفل ملا
افتتاحه بعد اآلتية القصيدة ألقى يزيد، وميت القرشية وأعيان وموظفي أدباء لذلك ودعا
الشهداء، أولئك عىل القلوب وفَطر العيون أبكى بما والتالميذ األدباء وتاله التأبني، حفلة

والغربة: العلم شهداء

ظ��ف��ر؟ أو أن��ج��اح ع��دت��م؟ ك��ي��ف ع��ب��ر وال��دن��ي��ا م��ص��ر أم��ان��ي ي��ا
األغ��ر؟ ال��زَّْخ��ر ف��ي ال��ق��وم أأص��ي��ب ل��ك��م ال��ل��ه غ��ف��ر ع��دت��م؟ ك��ي��ف
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ال��خ��ب��ر وق��ع م��ن ال��ن��ي��ل4 أج��ف��اف أب��ن��ائ��ه ف��ي ال��ن��ي��ل وأُري��ع
ال��ق��در؟ س��ه��م غ��ال��ه ل��ش��ب��اب األس��ى ف��رط م��ن ال��زرع وذب��ول
ال��ب��ص��ر)؟ (م��ك��ف��وف ال��دم��ع ي��ري��ق ه��ل ان��ت��اب��ه م��م��ا ال��ن��ي��ل م��اء ج��ف

∗∗∗
ص��ور ف��ي��ه نُ��كِّ��س��ت وك��ت��ابً��ا ن��ك��ب��ًة م��ص��ر آم��ال أص��ب��ح��ت
ال��خ��ط��ر رك��اب ال��ع��ل��م ض��ح��اي��ا ف��ي ب��ع��ض��ك��م ع��زُّوا األق��وام أي��ه��ا
ل��ل��وط��ر ن��ي��ًال ال��غ��رب ي��ج��وس��وا أن ل��ه��م ال��ع��ل��ي��ا ش��اءت ب��دور ف��ي
ال��م��ن��ت��ظ��ر ل��ل��رج��اء ب��اس��م��ات ب��ه��م وأم��ان��ي��ن��ا ف��ت��ول��وا
ال��س��ف��ر ع��رض ف��ي اآلم��ال ده��ا ق��د ب��م��ا ي��ن��ع��اه��م ب��ال��ب��رق وإذا
األث��ر» م��ش��ئ��وم ال��ش��رق رب��وع ف��ي وق��ع��ه��ا أم��س��ى ال��غ��رب ف��ي «ص��دم��ة
وش��رر وب��خ��ار ح��دي��د ف��ي ك��ام��ن م��وت األق��م��ار ع��اج��ل
ق��م��ر» ب��ع��د ق��م��ًرا «ف��ت��ه��اَوْوا دارات��ه��م ف��ي ال��م��ق��دور وم��ش��ى
ح��ذر م��ق��دوًرا ي��م��ن��ع ال راح ن��ازل ف��ي ال��ق��ض��ا ُح��مَّ وإذا
ُغ��َرر أب��ن��اء األوط��ان ذم��ة وف��ي وال��ع��ل��ي��ا ال��ل��ه س��ب��ي��ل ف��ي
ال��ِغ��يَ��ر ص��رف س��اءه��ا ل��ب��الد ال��وف��ا ش��اء م��ا ال��م��ج��د س��ب��ي��ل ف��ي
ف��ان��ت��ث��ر ل��ل��م��ع��ال��ي ِع��ق��ًدا ك��ان ن��اض��ٌر درٌّ ال��ن��ي��ل س��ب��ي��ل ف��ي

∗∗∗
ع��ش��ر» «اث��ن��ي ن��ع��ت ف��َألودي��ن «ف��تً��ى»5 ب��األم��س ب��رل��ي��ن ن��ع��ت إن
م��دَّخ��ر ف��ي��ه��م ل��ل��ع��رف��ان ك��ان دًم��ا أودي��ن أرض ت��ص��ون��ي أن
واع��ت��م��ر ي��وًم��ا ال��ع��ل��م غ��رب ح��ج إن ال��م��ص��ري ك��ع��ب��ة ف��ل��ت��ك��ون��ي
ت��ذر ل��م ل��ل��م��ع��ال��ي م��ص��ر أن ع��ل��ى ب��راه��ي��ن أودي��ن ف��ي��ك
ن��ف��ر ب��ع��د ن��ف��ًرا ل��ل��م��ع��ال��ي ف��ان��ب��رْوا ف��ي��ه��ا األب��واب أوص��دوا

لفوات العام هذا قطنًا نزرع أال خشيت املزارعني إن حتى ا، جدٍّ قليلة النيل مياه كانت الوقت هذا يف 4

موجودة. مياه دون املناوبات يف دورين أو دور
الوطنى. الحزب رئيس فريد بك محمد املرحوم هو 5
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ك��در ك��ل ن��ي��ل��ه ف��ي ن��ال��ه ول��و ال��ع��ل��م ي��ط��ل��ب ش��ع��بً��ا إن
ال��ب��ش��ر ب��ي��ن َص��ْول��ٌة ق��ري��ب ع��ن ل��ه تُ��رج��ى ن��اه��ض ش��ع��ب ل��ه��و

∗∗∗
ظ��ه��ر ل��و ح��ت��ى ال��ع��ل��م س��ب��ي��ل ف��ي ف��ت��ي��ة م��ن��ا ال��م��وت ي��خ��ش��ى ل��ي��س
ب��ال��ب��ص��ر ك��ل��م��ح ي��أت��ي إن��ه ال��ردى ي��أت��ي��ك ال��ص��دم��ة ف��ي ل��ي��س
ح��ف��ر أم َم��ِش��ي��د ب��رج ف��ي ك��ن��ت ان��ق��ض��ى ال��ع��م��ر إذا ي��أت��ي إن��ه
ش��ك��ر م��ن ي��ج��زي ال��ل��ه وك��ذاك أرزائ��ن��ا ف��ي ال��ل��ه ش��ك��رن��ا ق��د

القرشية
الذهب أبو سعيد

تالميذه: أحد ألقاها التي الكلمة هذه وقال

األل��م؟ ف��ي��ه��ا ف��س��رى راح��وا أي��ن أوالده��ا ع��ن ال��ع��ل��ي��اء س��ائ��ل��وا
أََل��ّمْ خ��ط��ب أزه��اره ذوى ق��د ن��اض��ًرا ش��ب��ابً��ا ت��ب��ك��ي إن��ه��ا
ل��ل��ه��م��م ض��ح��اي��ا م��ات��وا أن��ه��م واع��ل��م��ي ع��ن��ا م��ص��ر ي��ا خ��ف��ف��ي
ال��ه��رم رجَّ وق��ع��ه م��ص��اب ف��ي رب��ن��ا ش��ك��رن��ا أن��ا واذك��ري

∗∗∗
واب��ت��س��م إال ال��م��ح��زون ان��ت��ه��ى م��ا ش��ام��ًال ح��زنً��ا م��ص��ر ي��ا ف��اح��زن��ي
األم��م ب��ي��ن دائ��ًم��ا ح��اًال أق��دار ال��ـ م��رف��وع��ة أم��ًة س��ت��ك��ون��ي

الطلبة لرثاء بطنطا األحمدي بالجامع األوىل الحفلة (4-8)

حرض وقد األحمدي، الجامع يف أتذكر) ما (عىل ١٩٢٠ سنة مارس ٢٢ الجمعة يوم كانت
األستاذ فضيلة يتقدمهم مساءً الخامسة الساعة حوايل الجامع علماء كبار من غفري جم
أرواح عىل الجنازة صالة وصىل فضيلته فوقف املالكية، علماء شيخ طبل مريس الشيخ
السيد ومعه الجامع شيخ الظواهري الشيخ األستاذ فضيلة حرض الصالة وبعد الشهداء،
عبد الشيخ األستاذ فضيلة وقف ثم الكريم، بالقرآن الحفلة وافتتحت القصبي. حسني
زكي حرضة تاله ثم الحارضين، أبكت كلمات وألقى الجامع علماء أحد أحمد الجليل

83



والغربة العلم شهداء ذكرى

نفوس يف عظيم تأثري لها كان موجزة بكلمات القبطية الكنيسة واعظ قديس أفندي
ومطلعه: املكان هذا غري يف نرش بَزَجٍل السميع عبد محمد الشيخ تاله ثم السامعني،

ع��ج��ْب م��ل��ي��ان وراه وال��غ��ي��ب ال��ط��ل��ب ف��ي ي��س��ع��ى ال��ح��ي
ال��زم��اْن ع ي��ع��ت��ب ال��ل��ي م��ي��ن ع��ت��ب ع��ل��ي��ه م��ا دا وال��ده��ر

الرشيف. القرآن بتالوة ُفِتحت كما الحفلة وُخِتمت واألدباء، الخطباء من كثري وتاله

األحمدي الجامع يف الثانية الحفلة (5-8)

الوفد لجنة أقامتها وقد الشهداء جثث حضور عقب ١٩٢٠ سنة أبريل ١٢ يف كانت
الغربية مدير سعادة حرضها وقد مساءً، الثامنة الساعة يف ذلك وكان طنطا، يف املركزية
من كثري أمها وقد حسن)، باشا حافظ سعادة (املدير السلطان موالنا عظمة عن نائبًا
رئيس وكان والطلبة، البالد وأعيان واملحامني واألطباء والقضاة العلماء من املدعوين
فوقف الشيخ. بك أحمد حرضة وسكرتريها كامل، بك حسن الدكتور حرضة الحفلة
بك أحمد حرضة تاله ثم حسن، وقع لها كان موجزة بكلمات الحفلة وافتتح الدكتور
فيحاء، بقصيدة الغرابيل أفندي نجيب األستاذ تاله ثم االستحسان، نالت بخطابة الشيخ
ثم أبياتها، يف تحاورتا واحدًة قصيدًة فألقتا العجمي مريزا مدرسة من تلميذتان ثم
َشَغب وهنا جليلة، بقصيدة األقباط بمدرسة املدرس الخشن محمد الشيخ األستاذ تالهما
الخطباء مناداة يف وتأخريًا تقديًما عليه الحظوا ألنهم الشيخ بك أحمد بسعادة الناس
وشيخ الغربية مدير وسعادة كامل بك حسن الدكتور ومنهم الناس بعض وخرج فخرج
ألقى أن إىل واحد بعد واحًدا الخطباء واستمر بعُد، تْرَفضَّ لم الحفلة ولكن الجامع

ومطلعه: املكان، هذا غري يف نرش زجًال هذا السميع عبد الشيخ

ج��اْر وح��ك��م��ه ع��ل��ي��ك ح��ك��م ع��اي��ْب ده��رك م��ال م��ص��ر ي��ا
ال��ج��ب��اْر ل��ل��م��ول��ى واألم��ر ص��اي��ْب ك��ان ف��ي��ك وس��ه��م��ه

بسالم. الحفلة انتهت ثم
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بطنطا األحمدي بالجامع العلماء حفلة يف الطلبة رثاء (6-8)

زجل

ع��ج��ْب م��ل��ي��ان وراه وال��غ��ي��ب ال��ط��ل��ْب ف��ي ي��س��ع��ى ال��ح��ي
ال��زم��اْن ع ي��ع��ت��ب ال��ل��ي م��ي��ن ع��ت��ْب ع��ل��ي��ه م��ا دا وال��ده��ر

∗∗∗
ح��اْد ح��د ف��ي��ه وال م��ك��ت��وب ال��ع��ب��اْد ك��ل ع��ل��ى وال��م��وت
ب��ي��اْن ف��ي��ه��ا ش��يء وك��ل م��ع��اْد ل��ل��دن��ي��ا واآلخ��رة

∗∗∗
أم��ْل ل��ه ول��ك��ن م��ح��دود أج��ْل ل��ه واح��د وك��ل
ك��اْن ع��ل��م��ه ف��ي ان��ك��ت��ب وال��ل��ي ع��م��ْل ك��ان م��ا األم��ل ل��وال

∗∗∗
اح��ت��ج��اْب ف��ي ع��نُّ��ه وال��ع��ب��د ال��ك��ت��اْب ف��ي م��ك��ت��وب ال��ع��م��ر
زم��اْن م��ن م��ي��ت وه��و ح��س��اْب ب��ح��س��ب ي��وم وك��ل

∗∗∗
ف��رش��ت��ْه ع��ل��ى م��ات ال��ل��ي زي غ��رب��ت��ْه ف��ي ي��م��وت وال��ل��ي
ال��م��ي��داْن وس��ط م��ات ال��ل��ي زي م��ن��ي��ت��ْه ل��ه ت��ج��ي وال��ل��ي

∗∗∗
ح��ب��ي��ْب وال أه��ل ع��ن��ده وال غ��ري��ْب ي��م��وت ال��ل��ي ب��ق��ى ل��ك��ن
ال��م��الْن ال��ق��ل��ب وي��ق��ط��ع ل��ه��ي��ْب ع��ل��ي��ه ي��ب��ق��ى ال��ح��زن

∗∗∗
ال��ض��ل��وْع ف��ي ت��ف��ت��ت وال��ن��ار ال��دم��وْع ت��ل��ق��ى ك��دا ع��ل��ش��ان
ش��اْن ال��ق��ط��ر ف��ي ل��ه��م ش��ب��ان ال��ج��م��وْع م��ن م��ات��وا ال��ل��ي ع��ل��ى

∗∗∗
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ال��ع��ل��وْم ل��ط��ل��ب وات��وج��ه��وا ال��ل��زوْم وخ��دوا ال��رح��ي��ل ش��دوا
وح��اْن ق��رب األج��ل خ��ل��ى ي��ح��وْم ع��م��ال ال��ق��در أم��ا

∗∗∗
ال��ب��خ��اْر ف��ي��ه وق��ام وق��ع ال��ق��ط��اْر ف��ي ال��ت��ص��ادم ح��ص��ل
األم��اْن؟ ف��ي��ن م��ن��ص��ف��ي��ن ي��ا ط��اْر ال��ع��ق��ل خ��ل��ى ش��ي دا

∗∗∗
ال��ع��ظ��ي��ْم ال��ن��ي��ل زه��رة ي��ا ال��ك��ري��ْم ال��ل��ه ذم��ة ف��ي
م��ك��اْن ف��ي��ه��ا خ��د ح��د وال م��ق��ي��ْم ال��دن��ي��ا ف��ي ح��د م��ا

∗∗∗
وال��ث��واْب ال��ك��رام��ة ف��ي��ه ل��ل��ش��ب��اْب أح��س��ن وال��ص��ب��ر
ال��م��ي��زاْن ف��ي وي��ب��ق��ى ي��ظ��ه��ر ال��ح��س��اْب ع��ن��د ش��يء وك��ل

∗∗∗
ي��ح��ي��ْف ال��ل��ي م ال��ح��ق��وق ي��اخ��ذ ال��ل��ط��ي��ْف م��والن��ا وي��ب��ق��ى
ج��ب��اْن ف��ي��ه وال ش��ج��اع ف��ي��ه وال ض��ع��ي��ْف ف��ي��ه وال ق��وي ف��ي��ش م��ا

∗∗∗
رج��اْل ي��ن��ه��ب ي��وم وك��ل م��اْل ل��ل��ده��ر م��ا م��ص��ر ي��ا
خ��اْن؟ ل��ل��ده��ر م��ا م��ص��ر ي��ا ح��الْل ن��ه��ب��ك ش��اف ك��أن��ه

∗∗∗
ال��ح��ج��ْر ف��ي ي��ف��ت��ت ق��اس��ي خ��ب��ْر ف��ي��ك ي��وم ك��ل ف��ي
األواْن ي��ئ��ون ب��ق��ى ام��ت��ى ان��ك��س��ْر ال��ق��ل��ب دا م��ص��ر ي��ا

السميع عبد محمد
بطنطا اإلسالمية الخريية الجمعية بمدرسة مدرس
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الشهداء يف رثاءٌ أيًضا: وله

املذهب
ج��اْر وح��ك��م��ه ع��ل��ي��ك ح��ك��م ع��اي��ْب ده��رك م��ال م��ص��ر ي��ا
غ��داْر ط��ب��ع��ه م��ن وال��ده��ر ص��اي��ْب ك��ان ف��ي��ك وس��ه��م��ه

دور
ال��خ��طَّ��اْف ال��م��وت خ��ط��ف��ه��م أن��ج��ال��ْك ف��ي ع��ل��ي��ك ح��ك��م
وخ��طَّ��اف خ��ص��م األم��م م��ن ج��ال��ك إن ح��م��اي��ت��ك ك��ان��وا
اإلن��ص��اْف ح��ب وه��م��ه��م ورج��ال��ْك ح��ص��ون��ك ك��ان��وا
دوَّاْر ال��ن��اس ب��ي��ن وال��ده��ر ص��اح��ْب م��ال��ه��اش دي وال��دن��ي��ا

املذهب
األل��م��اْن ب��الد ف��ي ل��ل��ع��ل��م أوروب��ا ع��ل��ى وس��اف��روا ق��ام��وا
ال��ط��ل��ي��اْن ب��الد ف��ي وه��م ال��غ��رب��ْه ف��ي ق��ض��اه��م ج��اه��م
وأح��زاْن ه��م ال��ب��الد م��ال ض��رب��ة ال��ن��ي��ل ع ال��خ��ب��ر وج��ا
س��يَّ��اْر ال��ع��ال��م ع��ل��ى وال��م��وت غ��ال��ْب أم��ره ك��ت��ب وال��ل��ي

املذهب
وح��دْه ال��ل��ه ع��ن��د وال��ع��ل��م ب��ي��ق��ول��وا ت��ص��ادم ح��ص��ل
ع��ن��دْه م��ق��دار ل��ه ألن ي��ط��ول��و ح��د م��ا وال��ع��م��ر
ع��ن��دْه خ��ف��ي��ف ي��ب��ق��ى م��وت��ه ف��ي ت��ع��ول��و أه��ل ح��داه وال��ل��ي
ت��ي��اْر ع��ل��ي��ه ي��ب��ق��ى ال��دم��ع ص��اح��ب ف��ي��ش وال م��ات ال��ل��ي أم��ا

املذهب
ال��ب��اه��ْر ال��ب��اه��ي وس��ع��ده��ا األوط��اْن ع��ز ف��ي��ه ال��ع��ل��م
ط��اه��ْر م��ي��ت دا ال��غ��رب��ة ف��ي ك��م��اْن ال��ع��ل��م ف��ي ي��م��وت وال��ل��ي
ظ��اه��ْر ال��ن��اس ب��ي��ن وذك��ره ورض��واْن رح��م��ة ف��ي��ه وي��ب��ق��ى
األب��راْر ال��ش��ه��دا ف��ي وي��ب��ق��ى ب��ي��ح��ارْب م��ي��ت ال��ل��ي زي
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املذهب
م��ش��روْح ن��ي��ل��ن��ا ب��ك��م وك��ان ل��ل��ت��ه��ذي��ْب س��اف��رت��م ال��ل��ي ي��ا
وت��ن��وْح ت��ب��ك��ي ال��ب��الد ك��ل ت��ع��ذي��ْب ف��ي ص��ب��ح��ت م��ص��ر دي
ت��روْح؟ األرض ف��ي ال��ب��ح��ار ه��ي غ��ري��ْب األرض ف��ي ودف��ن��ك��م
ت��ذك��اْر ت��ب��ق��ول��ه��ا م��ا ع��ل��ش��ان واج��ْب ال��ع��ي��ن ف��ي دف��ن��ك��م دا

املذهب
ص��ب��ي��ْب دم ب��ت��ب��ك��ي وال��ع��ي��ن م��ح��زوْن ص��ار ع��ل��ي��ه��م ال��ن��ي��ل
ول��ه��ي��ْب ح��رق��ة ف��ي��ه وال��ك��ب��د م��ش��ح��وْن ب��األح��زان وال��ق��ل��ب
ح��ب��ي��ْب م��ص��ر م��ن ض��اع ك��ن��ش م��ا ح��ي��ك��وْن ال��ل��ي ن��دري ك��ن��ا ل��و
أح��ذاْر أب��ًدا ت��م��ن��ع��وش م��ا ي��ط��ال��ْب ل��م��ا ال��ق��ض��ا أم��ا

املذهب
م��اْت م��ن��ه��م واح��د ك��ن��ش م��ا ي��ف��دوْه ال��م��وت ش��ف��ن��ا ك��ن��ا ل��و
ال��راي��اْت م��ص��ر ف ون��كِّ��س��و دف��ن��وْه ي��ق��ول ح��د ك��ن��ش م��ا
األم��واْت ف��ي ي��ب��ق��ى ك��ن��ش م��ا ض��م��ن��وْه ب��األرواح وق��ال��وا
أع��ذاْر ل��وش وال ف��دا م��ال��وش ال��غ��اص��ْب ال��م��وت دا ل��ك��ن

املذهب
ال��م��ك��ويَّ��ْه م��ص��ر ك��ب��د ي��ا ال��ع��الْم ال��ل��ه ذم��ة ف��ي
م��رض��ي��ْه ح��رة ع��ي��ش��ة ف��ي وإك��راْم ع��ز ف��ي ال��ج��ن��ة ف��ي
ال��ح��ري��ْه ش��ه��ي��د و«ف��ري��د» األه��راْم ب��ط��ل «م��ص��ط��ف��ى» م��ع
وال��داْر األوط��ان ع��ن ب��ع��ي��د غ��اي��ْب زم��ن��ه ق��ض��ى ال��ل��ي

املذهب
األم��ْة ب��أوالد ��ب رحَّ األب��ط��اْل ق��ب��ر ي��ا ب��ال��ل��ه
ال��ه��م��ْة ويَّ��ا ال��ج��ه��اد ف��ي��ك ط��اْل ال��غ��ي��ب ول��ك��ن غ��اب��وا
وال��ذم��ْة ال��ش��ج��اع��ة ف��ي��ك واألع��م��اْل ال��م��روءة ف��ي��ك
واألف��ك��اْر ال��ن��ب��اه��ة ف��ي��ك وال��ك��ات��ْب ال��م��ح��رر ف��ي��ك
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املذهب
م��ل��ي��اْن ب��األح��زان وال��ق��ل��ب ن��ح��ي��ي��ْك ب��ال��ق��ل��ب ق��ب��ر ي��ا
واإلي��م��اْن ال��ف��ض��ي��ل��ة ن��ف��دي ن��ف��دي��ْك ب��ال��روح وك��ل��ن��ا
واإلح��س��اْن ال��ك��رام��ة ك��ل ت��ه��دي��ْك ال��ن��ي��ل ويَّ��ا وم��ص��ر
ال��ج��ب��اْر ل��ل��ه وال��م��ل��ك ذاه��ْب وك��ون َغ��رورة دن��ي��ا

نصالخطبة (7-8)

يف طنطا (بمدينة الغربية مديرية مجلس عضو الشيخ بك أحمد حرضة ألقاها التي
القطار حادثة يف بإيطاليا استشهدوا الذين العلم طلبة تأبني حفلة يف األحمدي، الجامع

املشئومة)

ال��دواء؟ أي��ن ف��أي��ن ذَْرًع��ا ِض��ْق��ُت ش��ف��اء ش��ك��وت إذا ل��ج��رح��ي م��ا
وال��ب��الء ت��ح��ت��ه ال��ك��رب ي��ن��ط��وي خ��ط��ب ال��ده��ر م��ن ل��ن��ا ي��وم ك��ل
ال��ف��ض��اء ع��ن��ه ي��ض��ي��ق وذا س��ه��ل ذاك اخ��ت��الف ذات ال��خ��ط��وب أن غ��ي��ر

السادة أيها

املرصية لألمة أقدم العظمى الفاجعة هذه يف نصيبها تحملت التي الغربية مديرية باسم
ذي إىل متوسًال الفادحة، املصيبة هذه عىل التعازي أجمل االحتفال لجنة شخص يف
وتحقيق كربتها بتفريج عليها يَُمنَّ مرصوأن مصائب خاتمة يجعلها أن والجربوت العزة

أمانيها.
برفات عنايته تلقاء املفدَّى وفدنا إىل القلوب أعماق من املنبعث الشكر جزيل وأقدم

الثكىل. حنني إليها يحن وطن إىل الغرب من وحملها أبنائنا
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بها وينهض يها يرقِّ فيما للجهاد عنها ارتحل ناهض شباب يف املرصية األمة أعزي
قول يردد منا وكل النظر وأتبعناه السفر عند ودَّعناه الذي الشباب ذلك وهدتها، من

القائل:

ل��ب��ع��ِض ال��س��الم ب��ع��ض م��ن أَْق��ر أرض��ن��ا ال��م��ي��م��م ال��رك��ب أي��ه��ا
ب��أرِض وم��ال��ك��ي��ه وف��ؤادي ب��أرض ع��ل��م��ت ك��م��ا ج��س��م��ي إن
غ��م��ِض ج��ف��ون��ي ع��ن ال��ب��ي��ن وط��وى ف��اف��ت��رق��ن��ا ب��ي��ن��ن��ا ال��ب��ي��ن ق��دِّر

السادة أيها

عن حزني فرط أقعدني إذا فاعذروني عظيم، جليل عليه والباعث رهيب موقفنا إن
عباده فوق القاهر جربوت إىل التسيار عصا فيه تُلَق لم إذا كهذا موقًفا فإن فيه، اإلفاضة

القدم. وتزلُّ السهم يطيش فقد مراده، إنفاذ عىل والقادر

السادة أيها

قابلنا ولنئ أعظم، أبنائنا يف مصابنا فإن عظيًما الحارضة أحوالنا يف كان وإن َخْطبًا إن
منا وأَْدَهت الصرب عنا أرهبت قد الكارثة هذه فإن وَجَلد، بصرب بنا مرت التي الحوادث

األىس. مكامن منا وأهاجت الجلد
عن فأخفته األقدار ُسُجف عليه خيَّمت أمًال نبكي فإنما املوقف هذا وقفنا ما فإذا

هللا. لقضاء رادَّ وال الفناء، عالم يف فأصبح القضاء عوامل به وعبثت األنظار،

السادة أيها

األبناء بررة لنؤبِّن اجتمعنا الشهداء. من مات من كل وما الشهداء، لتأبني اآلن اجتمعنا
للعلم ليشيدوا وراحوا النداء، فلبُّوا الوطن داعي دعاهم من لنرثي اجتمعنا اآلباء، وذخر

بناء. أمتن
غرباء، طريقهم يف واأسفاه فماتوا واألنواء، األعاصري تقاذفتهم من لنبكي اجتمعنا
لك «نحن والرجاء: اليأس بني يرددون وهم السماء إىل أرواحهم فاضت وقد بهم وكأني

الفداء.» مرص يا
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السادة أيها

بني وأرضم أكبادنا، جراح عىل املتجمدة الدماء بذلك فأسال أبناءنا إلينا الربق نعى
به. عالم هللا ما واألىس الوجد من جوانحنا

شفيق، وال رحيم من وال الطريق، قارعة عىل ماتوا أنهم وحرسًة لوعًة زادنا ومما
من كثريًا خفف الذي اإليطايل الشعب وعطف يشء، كل وسعت التي هللا رحمة إال اللهم

وأحزاننا. آالمنا
املرصي فالشعب الشعبني، بني واالرتباط املودة عرى توثيق إىل الداعي العطف ذلك
ويحفظ شكره، ووافر ممنونيته بعظيم مصحوبًة تحياته جزيل اإليطايل للشعب يقدم

األثر. وطيب الذكر جميل قلبه أعماق يف له
األطواد، روايس ويفتت الجبال شوامخ يدك ما والكوارث الحوادث من بنا مر لقد
أَمتْنا سالًحا والتضافر االتحاد ومن عزيمًة الَجَلد ومن قوًة الصرب من اتخذنا قد هذا ومع
حياة وال الحياة مع يأس ال فإنه الدهر كوارث عىل دائًما به نتغلب أن ونرجو اليأس، به

اليأس. مع
عن بنا يقعد أو اليأس حد عند الخطب ذلك بنا يقف أن يمكن ذلك بعد فهل
كلها أكبادنا وفلذات وأرواحنا دماءنا فإن كال، …؟ املعهودة طريقنا يف السري متابعة

للوطن. فداء
نائية األسف مع وهي مناهله، من العلم أبناؤه اغرتف إذا إال الوطن يُفتَدى ولن
أبنائنا، عزائم يوهن حصل ما أن وحاشا املصاعب، واستسهال بالتضحية إال تُدرك ال

ألجله. واملخاطرة العلم طلب يف السفر عن بهم ويقعد
وال يعتقدون الَفَخار باألكاليل بالدهم توجوا الذين مستقبلنا وزهرة شباننا فإن
أجل ولكل محدودة، موقوتة اآلجال أن إال … نافذة محالة ال كانت وإن األقدار أن شك

كتاب.

السادة أيها

استشهاد سبب كان وقد مسبباتها، إىل ترجع واألسباب سببًا، يشء لكل هللا جعل قد
السفر؟ ذلك عىل بعثهم الذي وما سفرهم، شهدائنا
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العرشين القرن يف ونحن — تزال ال األسف مع بالدهم أن السادة أيها إليه بعثهم
ذلك بها كان ولو النافعة، والصناعات الناجعة والكليات الجامعة املدارس من خاليًة —

الخطر. متن وركبوا السفر مشاقَّ أبناؤنا م تجشَّ ملا منه يشء أو كغريها
يزال ال املسكونة أقطار من ُقطًرا أن سمعتم أو قرأتم أو رأيتم هل عليكم فباهلل
هذا األمم؟ حياة أساس هما اللذين والتعليم الرتبية يف الخصوص وعىل غريه، عىل عالًة

يكون. أن أظن ال ما
وعذوبة تربتها خصب عىل — الحظ املنكودة مرص فإن هللا! أستغفر ال، ال، ولكن
يف فقريًة وحدها تزال ال — سكانها وكثرة ميزانيتها وضخامة أموالها ووفرة نيلها
إىل بهم فتقذف بأبنائها املخاطرة إىل الحاجة تضطرها تربيتها، يف ناقصًة مدارسها،

السفر. ذلك نتيجة املصيبة كانت وقد العذبة، مناهلها من العلوم الرتشاف الخارج
آخر؟ من سادتي يا الحال لهذا فهل

السادة أيها

ألبنائها املحبة مرص أن وقلوبكم قلبي ويدمي بل ويؤملكم، ويؤملني ويؤسفكم، يؤسفني
… كواكبها من كوكبًا عرش اثني فقد يف سببًا منها الرغم عىل هي كانت بشبانها الغنية
عن املسئولة هي فمرص علومهم، يتمموا أن بعد بنورهم لالستضاءة تعدهم كانت وقد

الجسيم. الخطب هذا
هالك سبب كنا وانحطاطنا تأخرنا أوجب بما ورضائنا أمورنا يف بتهاوننا إننا

مسئولون. إذن عنه ونحن علينا واقعة الحادث فمسئولية أبنائنا!

السادة أيها

العلم؟ من قسطنا عىل نحصل لم فلماذا العقل، كذلك مكان كل يف واحد العلم إن
وإنما العلم، طلب يف نقرص لم أننا لعرفوا عدلوا ولو والتقصري، بالجمود يتهموننا
بأجدادنا اقتداءً للكمال حبنا َدَفَعنا الحرمان هذا عن ورغًما ووسائله، أسبابه ُحِرمنا قد
أن لدينا برهان وأكرب عليه، للحصول بأرواحنا ونخاطر طلبه يف نهاجر أن العظام
ويروي ُغلَّتهم يشفي ما العلم موارد من بالدهم يف يجدوا لم حينما شبابنا من العطاش
موارد إىل متعطش بلد عن نازحني العلم غراس فيه أَيْنَع بلد شطر وجوههم ولَّْوا ظمأهم،
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آمل منهم وكل استعباده، ودوام وإذالله تأخره يف الرغبة يد مصابيحه أطفأت العرفان
هللا. أراده ملا رادَّ وال فكان ُقدِّر ولكن بنوره، يُْستَضاء وهاًجا رساًجا إليه يعود أن

القلوب طيات يف يشعل انطفاءها فإن نورها، يتم أن قبل املصابيح تلك أطفئت ولنئ
للعلم. تثأر ناًرا

السادة أيها

من به نعود أن يجب ما وخري منها، ويستفيد بالحوادث يتعظ أن العاقل عىل يجب
للعلم يُثْأر ولن للعلم الثأر عامل هو وقدره، قضائه عىل هلل االستسالم بعد هذا موقفنا
النفس وحمل والتضحية املال ببذل إال الجهالة تُْمحى وال الجهالة، محو عىل بالعمل إال
إليجاد أموالهم بذل اآلباء فعىل الجهل، من البالد إنقاذ سبيل يف بالخطر الرتحيب عىل
تيار يف يندفعوا أن األبناء وعىل غريهم، عند الحال هو كما بالدهم يف للعلم الكافية املعاهد
موتهم بعد أسماؤهم تُنْقش أو الفخار، بأكاليل ليُتَوَّجوا سبيله يف أوذوا مهما تحصيله
يد محوها عىل تقوى ال بحروف أمتهم أفراد قلوب عىل الجهل من بالدهم إنقاذ سبيل يف

الزمان.

السادة أيها

الحوادث من جديد عىل إال فيها ترشق تكاد ال الشمس فإن العجائب، بالد مرص إن ا حقٍّ
ال جديًدا درًسا وقت كل يف تعطينا أن نفسها عىل آلت وقد باأليام وكأني والكوارث،

الحياة. دبيب فينا دبَّ ما ننساه
يف غارقني مكثنا قد فإننا االنتقام، ذلك إىل يدعو ما األيام عىل نجِن لم وإن وإننا

وأياًما! سنني والتخاذل التواكل «مورفني» ب مخدرين أعواًما الغفلة بحار
ونسعى ُغلَّتنا يطفئ ما ونعمل غفلتنا من نهبَّ أن السادة أيها ذلك بعد لنا فهل
هللا شاء إن يكون أن أرجو ما ذلك الجهل؟ ِربْقة من ويحررها بالدنا ي يرقِّ ما لعمل

تعاىل.
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السادة أيها

اتحادنا بفضل عليه الحصول طاقتنا ويف قدرتنا يف إنه بل علينا بالصعب هذا ليس
األحرار عيشة ونعيش امُلْسَعدين حياة نحيا وبهذا وتضافرنا، تضامننا ورس ووئامنا

املستقلني.
باستسالمنا عليها جنينا التي الطاهرة النفوس تلك — السادة أيها — هللا ذمة ففي

وتواكلنا.
أضعناها. التي الكبار اآلمال تلك هللا وديعة ويف

لراجعون. إليه وإنا هلل وإنا واريناها. التي الكواكب تلك هللا رحمة ويف

العبد السيد أفندي إبراهيم ترجمة (9)

النملة. شربا من العبد السيد أفندي إبراهيم املرحوم

دائًما التاريخي واجبه يدعوه إذ األهمية، عظيمة الشأن خطرية املؤرخ مسئولية إن
هذا أبناء أثره يقتفي دستور ألنها منها والتثبت الحقائق وراء والتنقيب البحث إىل
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وبذلنا والغربة العلم شهداء تواريخ لوضع تصدينا قد أننا وبما املقبلة. واألجيال العرص
الصحف يف النرش بطريق وأصدقائهم أرسهم من تراجمهم عىل الحصول يف مجهودنا كل
عىل الحصول يف الجهد قصارى بذلنا الحظ ولسوء األخرى، الوسائل وبكافة السيارة
١٥ يف خطابًا أرسلنا وقد لذلك، نوفق فلم العبد السيد أفندي إبراهيم املرحوم ترجمة
بشربا الشهرية األرسة هذه أفراد أحد العبد بك سليمان حرضة إىل ١٩٢٠ سنة يوليو
١٤ يف ثالث خطاب وكذا ١٩٢٠ سنة يونيو ٢٧ تاريخه ثاٍن بخطاب وأردفناه النملة،
أمرنا له وبينَّا بفقيدهم الخاصة التفاصيل إرسال رضورة وأفهمناه ،١٩٢٠ سنة سبتمرب
ذهننا إىل ترسب وقد الرد، علينا فأبى دينار؛ وال بدرهم نكلفه أن دون الكتاب هذا من
أغسطس ١٩ تاريخه بخطاب إليه فبعثنا والده مآثر تخليد عىل عامل أكرب ابنه أن
رأينا وملا التحريرية؛ األمور يف املجاملة سبيل عىل ولو بالرد يتكرم فلم ،١٩٢٠ سنة
وذوو ابنه كان وإن العبد أفندي إبراهيم املرحوم عن كلمة نذكر أن من مندوحة ال أنه

فنقول: ذلك علينا أبوا قرابته
القطار حادثة يف ومات النملة، شربا بلدة يف العبد السيد أفندي إبراهيم املرحوم ُولِد
إلدخاله العبد أفندي الحميد عبد البنه مرافًقا وكان العلم، طلبة مع فيها استُشهد التي
حال قد العبد إبراهيم املرحوم أن النفس عىل تأثريًا أشد وكان أملانيا، كليات إحدى
ولده يخاطب أن األخري بنَفسه يجود وهو استطاع األب ولكن ابنه، وبني بينه القضاء
ربه رحمة إىل ذهب وقد الحياة، إىل منفذًا له وفتحت عزمه شدت كلمات ببضع مشجًعا
من أنه عنه محدثينا بعض أخربنا سنًة. وخمسني إحدى عن فمات ولده بسالمة موقنًا
هذه ويف واجتهاد، بجد والزراعية التجارية باألمور االشتغال يف عمره قىض عريقة عائلة
وكان مواطنيه، حاجات يسد حتى للتجارة بضائع يجلب أن يرغب كان األبدية السفرة

الخلد! جنة وأسكنه هللا رحمه الرسيرة. طاهر السرية نقي
اإلمضاءات، من مهمل وهو الجرائد إحدى يف منشوًرا التلغراف هذا عىل عثرنا وقد

نصه: وهذا

املحبوب الرئيس معايل وعطف عزائكم حسن املركزية: الوفد لجنة رئيس إىل
أفندي إبراهيم املرحوم بوفاة أحزاننا من كثريًا ف خفَّ الوفد أعضاء وحرضات

والنجاح. بالنرص الرشيف جهادكم وكلل لألوطان، ذخًرا هللا أبقاكم العبد.
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أفندي ورمضان العبد أفندي إبراهيم املرحومني بجنازة طنطا احتفال (1-9)
هداية

العيون يف ترتقرق والدموع عابسة فالوجوه طنطا، مدينة عىل مخيًما األحزان ظل أصبح
الكارثة. بتلك األىس يمزقها صدور من تتصاعد والزفرات مكلومة والقلوب

ينتظرون األهايل وكان بالسواد، مجلَّلًة مكان كل يف منكسًة األعالم ُرِفعت وقد
أفندي ورمضان العبد أفندي إبراهيم املرحومني جثتي بتشييع االحتفال ساعة بالخشوع
له أعدته الذي املكان يف املشيعني من فريق كل كان الرابعة الساعة منتصف ففي هداية،

االحتفال. لجنة
عظمة موالنا ِقبل من مندوبًا الغربية مدير سعادة أقبل الرابعة الساعة ويف
– العبايس امللجأ موسيقى اآلتي: الرتتيب عىل املحطة من الجنازة سري وبدأ السلطان،
الجامع طلبة – حسن أفندي عيل موسيقى – الكشافة فرقة – البياة البوليس من قوة
فاملدارس الثانوية، املدارس طلبة – األولية املعلمني مدرسة – العلمي واملعهد األحمدي
فمدرسة يوسف، أفندي حافظ فموسيقى اإلرسائييل، فاالتحاد الفرير، فمدرسة االبتدائية،
يحملهما املرصية باألعالم ملفوَفني الفقيدين فنعش والزهور، املباخر فَحَملة البنات،
فالرؤساء فالعلماء، الفقيدين، أهل ويتبعهما الثانوية، طنطا مدرسة طلبة من فريق
ونظار واألطباء فاملحامون فالقضاة، بطنطا، الوفد لجنة وأعضاء فرئيس الروحانيون،
فالجاليات اإلسكندرية، من فوفد الصحف، ورجال واملهندسون واملدرسون املدارس
عىل لوضعه الزهور من إكليًال قدمت التي اإليطالية الخريية الجمعية ومنها األجنبية
فنقابات فالتجار، التجارية، الغرفة وأعضاء فرئيس فاألعيان، الحكومة، فموظفو القرب،
فالخان، فالبورصة، املديرية، شارع إىل املحطة من الجنازة وسارت اختالفها. عىل العمال
فريق انفصل وبعدها األحمدي. الجامع يف الجنازة صالة أُِقيمت وهناك الجديدة، فالسكة
يتقدمهم النملة، شربا بلدته إىل العبد أفندي إبراهيم املرحوم جثة ملرافقة املشيعني من
بك وأحمد الغرابيل بك نجيب وحرضتا السلطان عظمة من مندوبًا ناشد بك الحليم عبد

املركزية. الوفد لجنة عن منتدبنَْي الشيخ
جثة واَرْوا حيث فالجبانة الصاغة شارع إىل الجديدة السكة من الجنازة استمرت ثم
واإلجالل، املهابة به تحف النظام بتمام يسري املوكب وكان الرتاب. هداية أفندي رمضان

الرهيب. املوقف لجالل احرتاًما مطرقون واملشيعون
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١٨٣٨ سنة شعبان ١٠ مساء التاسعة الساعة منتصف يف تأبني حفلة أُِقيمت وقد
بك وأحمد الغرابيل بك ونجيب كامل بك حسن الدكتور خطب حيث األحمدي، بالجامع
الحليم عبد عيل والشيخ الرازق عبد أفندي ومحمد القايض جالل بك وإبراهيم الشيخ
تغمد مراثيهم. بعض املكان هذا غري يف لحرضاتهم أثبتنا وقد وآخرون، اإلسكندرية من

والسلوان! الصرب املرصية األمة وألهم والرضوان، بالرحمة الشهداء هللا

أفندي حبيب الحميم صديقه بقلم هللا رزق فتحي فريد املرحوم حياة (10)
غربيال

الدراسية حياته (1-10)

طهطا. مركز من الدين» زين «الشيخ بلدة يف الفقيد ُولِد
من عرشة الحادية يف صار أن إىل بطهطا األقباط مدرسة دخل أشده فريد بلغ وملا
املدرسة من االبتدائية الدراسة شهادة عىل حصل حتى الدرس عىل منكبٍّا زال وما عمره،
فيها واستمر بالقاهرة الكربى األقباط بمدرسة التحق ثم ،١٩١٤ عام بطهطا اإلنجيلية
أثناء وكان السعيدية، باملدرسة التحق ذلك وبعد الكفاءة. شهادة عىل منها حصل حتى
البكالوريا يف نجاحه دون صحته ضعف حال لذلك الصداع ألم دائًما يشكو بها وجوده
النية عقد قد كان ألنه لالمتحان يتقدم لم ولكنه ١٩١٩ سنة الكرة فأعاد ،١٩١٨ سنة

السفر. عىل

السفر عىل عزمه (2-10)

فعزم املدارس، من كثري يف العمل وتعطل الطلبة بني االضطرابات كثرت ١٩١٩ سنة ويف
طامحًة نفسه كانت ما دون والدته فحالت دراسته، لتتميم الخارج إىل السفر عىل فريد
والنحيب، بالبكاء ذلك تقابل العلم لنيل الهجرة يف رغبته أمامها ذكر كلما فكانت فيه،
وهنا نفسها. به تطيب ثان ولد وال بأمرها يهتم بعل لها يكن فلم ذلك يف عليها غبار وال
الشبان، من قليل نفر يف إال اللهم وجودها يندر روح سامية، وطنية روح فريد يف تجلت
سأسافر أنني والدتي أمام ذكرت كلما عاملني، بني «أنا يقول: أصدقائه أحد إىل كتب
األخري النزع يف بي وإذا همتي، وتثبِّط عزمي تثني فتكاد حزنًا وتذوب تمرض للخارج
ونشاًطا. وقوًة وحياًة أمًال فأمتلئ الواجب إىل تناديني مرص العزيزة أمي صوت أسمع
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أن نفيس لطابت عليها حزنًا أنا وقضيت وفاتي عىل حرسًة قضت لو والدتي أن وعندي
قبل سمعت أو رأيت فهل الوطن، نحو للواجب تضحيًة خاطر طيب عن أرواحنا نقدم

تتنازعن؟» كما العوامل تتنازعه ثديني من رضع أمني ابن عن اليوم

طهطا. من هللا رزق فتحي أفندي فريد املرحوم

لنستعلم األمريكان املرَسلني أحد منزل إىل أصحبه أن يوم ذات مني طلب ثم
يشء عىل صديقنا يكن لم وملا فيها، املعيشة وتكاليف بأمريكا الدراسة أنظمة عن منه
القائم فريمني ف. جورج الدكتور جناب إىل الفور عىل أرشدنا الالزمة املعلومات من
وأثنى فريد من الفكرة وحبَّذ وفادتنا الرجل فأكرم السلطانية، الزراعية الجمعية بأعمال
تعشق يف فريًدا سبق قد بنفسه هو ألنه سيما وال العايل نصحه عىل ُمْستْطيَبًا ثناءً
املوضوع، يف Guscoa جامعة مخابرة عاتقه عىل الرجل أخذ ثم الجميل. الفن هذا
الجامعة فلبت املتحدة، أمريكا واليات جنوب يف أريزونا بوالية موجودة الجامعة وهذه
الالزمة البيانات لجميع شامًال ضخًما مجلًدا فريد إىل وأرسلت الدكتور طلب برسعة
فلما ومسكن. وملبس مأكل من املعيشة وتكاليف املختلفة الدراسة بأنظمة يختص فيما
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لفكرتني غريها عىل يفضلها وكان إليها، نفسه وصبَت الجامعة إىل بكليته مال عليه اطلع
جوهريتني:

القطنية بمحاصيلها مشهورة محضة زراعية بالد هي أمريكا من الجهة هذه أن األوىل:
يف الزراعة فن وكان املذكورة. الجامعة فيها أنشئت لهذا ذلك شاكل، وما والقمحية
والشعب الحكومة من خاص اهتمام إليه ويوجه بها، الدراسة فروع من األوىل املدرسة

السواء. عىل
متقاربًة كلتيهما يف الزراعة طرق مرصيجعل بمناخ الوالية تلك مناخ تشابه أن والثانية:

التماثل. تمام متماثلًة تكن لم إن
كان الذي الجميل الفن هذا ليتلقى أمريكا إىل السفر عىل فريد صمم السببني لهذين

ذلك. شابه وما والخرضة والرياحني بالزهور الطبيعة محب ولع به مولًعا
مدهشة درجة إىل الدوالر قيمة ارتفعت فقد فريد، وجه يف أخرى معضلة قامت وهنا
السفر، أجور تضاعفت ثم الواحد، للريال صاًغا غرًشا وثالثني اثنني حينذاك بلغت حتى
ينكص ولم فريد يحفل لم ذلك كل مع املحدود؟ الصغري إيراده أمام فريد يعمل فماذا

حاميًا. حزاًما جنبيه بني األمل َحَزم قد إذ الوراء، إىل
ترصيح عىل الحصول يف منفرًدا به يقوم أن شاب طاقة فوق جهًدا فريد بذل لقد

تقريبًا. شهور ثالثة جهاد بعد عليه حصل حتى للسفر

الفاصلة النقطة (3-10)

الحني! ذلك يف اإلنسان أحرج ما العظيم، االختيار نقطة فاصلة، نقطة إنسان كل حياة يف
لحظة أو دقيقة أو ساعة العصيب الظرف ذلك ففي وخياالته! أفكاره يف كربته أشد وما

الفاصلة. بكلمته وينطق النهائي قوله يقول أن عليه …
املوت، إىل أو الحياة إىل الشقاء، إىل أو السعادة إىل الضعف، إىل أو القوة فإىل وبعد،
إىل يدري ال حائًرا مبهوتًا — مقامه كان مهما — اإلنسان فيها يقف خطرية ألزمة إنها

الجنوب؟ إىل أم الشمال أإىل الغرب، إىل أم يتجه الرشق
التي السحاب، وراء من وتنظر الظلمات تخرتق التي الصمدانية القوة تلك أن غري
التي هي عينها القوة تلك ونار، محبة من أزلية بني العالم وتَْسُرب الناس أعمال ترقب
امرؤ َلَفَظ فما املردود، غري وأمرها املحرتم قضائها حيث إىل الحقري املخلوق هذا تحرك

لفريد. جرى ما وهذا ألمرها، إال امتثل وال إرادتها إال قال وال مشيئتها إال
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أمريكا إىل السفر عن عزمه تحول (4-10)

عن املحامي عزمي بك محمود ألقاها محارضة لسماع أيام بثالثة سفره قبل دعوته
األمر بادئ يف ظننتها جديدة نفسية بحالة املحارضة تلك من فريد خرج الديمقراطية،
رجيم شيطان من أم كريم َمَلك أمن أدري لست إليه، أوحي وحي هي فإذا وضعًفا تردًدا
األوىل يف املعيشة رخص ذلك عىل عزَّه وقد أمريكا، إىل ال أملانيا إىل مسريه دفة يحول أن
ذاك يف الشبان تدفق وكذلك خالب، بديع بشكل حينذاك الجرائد بعض تذيعه كانت الذي

هائًال. تدفًقا أملانيا عىل الحني
فكرتك هذه تكن لم ولكن واقتصاد، علم ومحبوب، نافع كله فريد، يا هذا كل جميل
هي كانت قوة وأية سفرك؟ قبل األخريين اليومني يف نفسيتك عىل طرأ الذي فما األوىل
وتبذير، إرساف وهنالك ووفًرا انتصاًرا هنا ألن ذلك يكن لم األسبق؟ عزمك عىل القاضية
يكن لم رفيق، وال رشيك ال وهنالك عديدين وأصدقاء كثريين إخوانًا هنا ألن ذلك يكن لم
حظك هو بل ذلك، من يشء يكن لم كال، نائية، بعيدة وتلك دانية قريبة هذه ألن ذلك

نحسك. يوم إىل تناديك املرة ونهايتك حتفك إىل يدعوك التعس

وفاته (5-10)

والعرشين الثامن اليوم يف حلوان الباخرة ظهر عىل إخوانه مع فريد وسافر كان، هكذا
بذا الربق جاءنا حتى أيام بضعة سفرهم عىل يمض ولم ،١٩٢٠ سنة يناير شهر من

قلباه. فواحرَّ القتىل، قائمة بني فريد باسم وإذا املشئوم، الخرب

أخالقه (6-10)

مع الضمري وحرية الفكري االستقالل من كثري يشء عىل فريد كان الفكري: االستقالل
فلم والده، وفاة إىل يرجع ذلك منشأ ولعل الشباب، طيش يشوبها ال العقل يف رجاحة
التجربة بني فحصل أعماله، كل يف محتذًى هو كان بل يشء يف يسريه أن ألحد يكن
أعماله، كل يف خطواته وأحكم وفؤاده عقله أزكى ما عىل االستقاللية والخربة االنفرادية
يروق ما واألصحاب املدارس من لنفسه يتخذ فكان املدرسية حياته يف ذلك أثر ظهر
حيث من فيها ُوِجد التي باملدارس التعليم نظام من تتألم نفسه كانت وطاملا نظره، يف
عىل الناشئة تربية يتعمدون الشأن أويل أن يعتقد وكان الطلبة، حرية عىل التضييق
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يف ميكانيكيٍّا تحريًكا الطلبة وتحريك الطوابري نظام بوضع لرؤسائهم األعمى االحرتام
املدرسة يف لهم التحية تأدية عىل وبإكراههم إرادتهم وبغري جدوى غري عىل واألكل الدرس
ببعض حدا ما والغطرسة العصيان من ويظهر ذلك يكره فريد فكان الطرقات، ويف

بالكرب. يتهمه أن املدرسني
استطاعته. جهد الحكومة دوائر يف التوظف ويمقت القهرية األنظمة يكره كان
أيَّما والنبات والزهور بالطبيعة يُْعجب فكان الجيزة، حقول يف مًعا نرتيض كنا ما وكثريًا
فن دراسة عىل صمم ولذاك حرٍّا، طليًقا الغيط يف وهو حريته عىل الفالح ويحسد إعجاب

لبغيته. إتماًما الزراعة

املعارشة اإلخالصيف

يف له وأخلص جوارحه بكل إليه مال صديًقا أحب فإذا معارشته، يف مخلًصا فريد كان
لروحه يسلم كان ما ورسعان صدره، إىل منفذ الرياء أو للتجمل ليس وعالنيته، رسه
وله، به والكل السواء عىل معارفه كل يحب فكان وده طلب من لكل تكلف بغري وفؤاده

الشمائل. وظريف َعة الدَّ من فريد عليه ُطِبع ملا ذلك

بالذات الثقة

من يستنكف ال كان عقله برجاحة وقوفه رغم ولكنه بنفسه، الثقة شديد فريد كان
نُِقل الحربية بوزارة موظًفا له صديًقا أن علم نجاحه. وراء سعيًا أموره كل يف املشورة
مرص، من يوًما وأربعني خمسة مسرية عىل السودان غرب جنوب يف الغزال بحر إىل
تلك إىل السفر إليه حبب الذي أن فأجابه السفر، عن االمتناع عىل يحضه إليه فبعث
موقع فريد عند الفكرة هذه فوقعت تقريبًا، الضعف سيبلغ مرتبه أن هو النائية الجهات
لن أنك لعرفت شديدًة بنفسك ثقتك كانت «لو يقول: إليه وكتب واالستهزاء، السخرية

شئت.» أنى مرتبك أضعاف كسب يف حيلًة تعدم

االقتصاد

القيام عن لالقتصاد ميله يُِعقه ولم موضعه، يف اليشء ويضع االقتصاد يحب فريد كان
خاطر. وطيب سخاء عن البذل يف كريًما املواقف من كثري يف لتََخاله حتى بالواجب،
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الحميم صديقه حرضة فريد قرب عىل ألقاها مرثية (7-10)
غربيال أفندي حبيب األديب الكاتب

لتحيي نومك من فريد يا فاستيقظ الهادئ مرقدك يف وأنت لنزورك جئنا قد ها فريد، أي
بحرارة نقبِّلهما أن علينا َحقَّ فقد الطاهرتني يديك إلينا وامدد قم إليك، القادمني إخوانك
فما العلوي، املقام ذلك يف روحك ولتبق عنا بعيًدا مكانك يف فكن ال، ال، ولكن ولهف.
ليلة يف إخواني، أي الظالم. من يقرتب أن للنور كان وما الدنس، تمس أن للطهارة كان

وجدته! فما طلبته واأسفاه ولكن فريًدا، طلبت عميق ُسبات يف الناس بينما البارحة
تقبل والزَّنْبَقة للنسيم تبسم الوردة وجدت هنالك الحقول، إىل خرج لقد يل قالوا

وجدته. فما طلبته فقد هو أما الشمس، شعاع
إىل فأرسعت الغدير، ضفة عىل التي األشجار ظالل يتفيأ فريًدا لعل نفيس يف قلت
هفيف سمعت هنالك أخيه، إىل األخ كحنني إليه حنني وبنفيس لقياه يف أمل وكيل هناك

شجنًا. تغني الطيور هدير وسمعت املياه، خرير وسمعت الريح
الوديان، إىل هابًطا التالل، فوق قافًزا الجبال، فوق ظافًرا صوتًا أسمع كأنني ياهلل!
فتشت عميق. سكون إىل الحركة واستحالت اختفى، قد أسمعه كنت الذي بالصوت وإذا

وجدته! فما طلبته واحزناه ولكن حزنًا، مآلنة ونفيس منكرس وقلبي فريد عىل
قائًال: عيلَّ يرد خافت بصوت وإذا هو؟ أين يعرف ومن فريد؟ ذهب أين ربي يا
التي السفينة اسأيل الحبيب، مستقر أين يعرف فهو األمل اسأيل املضطربة، النفس أيتها
القاسية الطبيعة اسأيل واستكبار، بعظمة يطل الذي الجبل اسأيل كالسهم، الُعباب تمخر
التعساء إخوته مع حبيبك سقط حيث التعس السهل ذلك اسأيل األرواح، عىل املتسلطة

ربها. إىل كالحمامة ترفرف الطاهرة روحه صِعدت حيث
املحبوب، صديقنا رفات جوفك يف تحملني إيطاليا شواطئ من القادمة السفينة أيتها
إخوته إىل وأبيه، أمه بيت إىل إليه، يحن كان الذي وطنه إىل هنا، إىل إلينا، به أرسعي
الرياح، أيتها واهدئي السحب، أيتها قفي السفينة، أيتها أنوارك أطفئي عليه. النائحني

راحته. يف نومه، يف سكونه، يف فريًدا ورافقي الطبيعة أيتها واسكني
الجفاء؟! بهذا تقابلني حتى جنيت ماذا منك! دنوت كلما تجفل فريد؟! يا لك ما
مسمعك تخرتق أال زفريي؟ تسمع أال جوابًا؟ تبدي ال فلم صوتي بُحَّ حتى ناديتك لقد
يا قلبي كرست لقد …؟ نفيس نبضات الناصع قلبك إىل تصل أال جزعي؟ كلمات الطاهر
قلبي واحرتق بالدموع، عيني وتبللت الرتاب إىل رأيس سقط لقد حتى عني، ببعدك فريد

اللوعة. بلهب
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الصبوح وجهك أين صدري؟ إىل وأدنيها بها ألمسك الطاهرة يدك أين اآلن؟ أنت أين
أبدية الفرح دائمة وردًة يشبه الذي الباسم ثغرك أين القمر؟ نور فيه يتألق الذي
الشباب؟ وقوة الخالص الحياء نور منهما يتألف اللتان الرباقتان عيناك أين االنرشاح؟
الصايف كالبلَّْور الالمع كالثلج الناصع قلبك أين شهًدا؟ يقطر الذي العذب منطقك أين
أين السماء؟ أبناء وطهارة املالئكة بَدَعة املشبهة الطاهرة روحك أين الشمس؟ كشعاع
كال، ثم كال، الرتاب؟ نواظرنا عن يخبئه األرض جوف يف أهو هذا؟ كل فريد يا ذهب
السماء طبقات أسمى لفي مكانك إن تُْقرب! أن للطهارة وحاشا يُْدَفن! أن للكمال فحاشا
عرشه، إىل ويدنيك إليه ليقربك صغريًا فأخذك منا أكثر أحبك الذي ربك يدي بني وكأنك

الجميلة. روحك عىل وسالم اآلن، أنت حيث عليك فسالم
هذا يف الضيقة، البقعة هذه يف فريد يا فهنا الرطب، وعودك الغصن، جسمك إن
الحزن برتنيمة ممتزًجا الريح هفيف صوت سوى صوت يُسمع ال حيث املوحش، املكان
حيث هنا املقدس. رضيحك فوق بأجنحتها ترفرف التي العصافري بعض ترددها واألىس
النفس فيمأل الدائم السكون يسود حيث هنا جليس، وال حبيب وال أنيس وال رشيك ال

وخشوًعا. رهبًة العواطف منه فتجُمد املوت ظل ويخيم وجالًال، هيبًة
وردة نودع الطاهرة، رفاتك فريد يا نودع الصامتة األرضحة هذه وسط يف هنا

كبريًة. ونفًسا عاليًا أمًال نودع اليانعة، الصباح
أمرَّه! وما األمل أحىل ما آه أمًال؟!

عنها ويذهب تذبل اآلخر ويف رحبًا، وتملؤها النفس تنعش التي الربيع زهرة فهو
جمالها.

ثم واملثابرة والصرب العزيمة روح اإلنسان يف تبعث التي الروحانية القوة تلك هو
الطريق. منتصف يف ترتكه

م وتجشُّ وبرٍّا بحًرا األسفار مشاق تحمل عىل اإلنسان يغري الذي الرساب ذلك هو
يروي ال ذاته يف منحل عنرص به وإذا واملصاعب، الكارثات ومواجهة وحرٍّا برًدا املخاطر

غليًال.
وحدتها رحمة تحت يرتكها ثم حينًا النفس يغمر الذي الشعري الجمال ذلك هو

وعذابها.
هو نعم، الظلمة. أم إىل مرسًعا ويهرول النور عن دائًما يبتعد الذي الظل ذلك هو

املوت. هو بل الحياة،
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هادئًا. نوًما فريد ينام أجله من الذي إخواني، يا األمل هو ذلك
ووطنك بالدك لفراق منديلك مع قلبك يخفق باكيًا حزينًا تركتنا البارحة أخي، أي
رأيته الذي الجمال كل إن روحك! وأعذب كلماتك أحىل وما إيلَّ كتبت البارحة املحبوب.
ينِسك لم ذلك كل حتفك، إىل طريقك يف بها تمتعت التي البديعة واملناظر سفرك يف
فمك من تقطر التي فريد يا الحالوة هذه فما غربتك، يف آالمك يخفف ولم إخوانك فراق

جبينك؟! فوق يتألق الذي الحياء هذا وما العذب؟!
من وهل القايس، املنظر هذا أمام خشوًعا املرة، الحقيقة هذه أمام وقوًفا صحبي، أي
ومحبوب؟! ونافع صغري شاب ضياع من للعواطف إيالًما وأكثر النفس عىل أشد منظر
يف اإلله قصد تُرى فما ونافع، القاسية؟! فعلته من املوت غرض تُرى فما صغري، نعم،
الشديدة؟! التصاريف هذه تكون أن عىس فما ومحبوب، الرهيب؟! الحكم هذا إصدار

األلم لنا فخلف العايل األمل ضحية راح لقد ذهبوا، من بني فريدنا ذهب لقد
السهل أيها وأنت املشئوم! النبأ ذلك فيها جاءنا التي تكن لم الساعة تلك ليت املستديم،
الظل عنك ولينقطع الجمال، عنك ليذهب األبرياء، وإخوته فقيدنا عليك سقط الذي
أوراق تتناثر كما الغض جسمه تناثر بطاحك وفوق الربيء، هذا هلك عليك إذ واملطر،

القاسية. الخريف ريح أمام األشجار
أَوليس املحبة؟ مقياس هو العواطف تأثر أليس نحب، ألننا ذلك ونبكي نحزن إننا
لعزيز؟ إال دمع يُسكب وهل وجوهرها؟ املحبة تلك روح عىل دليل هي التأثر ذلك روح

مًعا. االثنان يهلك لئال اآلخر منهما كل وليقبل بالحزن املحبة فلتتمسك إذْن
ِسِنيك يف لك كان رسوًرا فقدت عزيًزا، شيئًا فقدت نعم، شيئًا، فقدت لقد قلبي، يا

البكاء. سوى تأثريها يخفف وال الدموع، سوى يعوضها ال فادحة خسارة الغابرة،
أمام أقف أن تعودت لقد حالًكا؟! مكتئبًا لك ما فريد، يقطنه كان الذي املنزل أيها
بعد بها أمسك أعود لن التي اللطيفة اليد تلك منتظًرا العواطف مهتز القلب نابض بابك
عرشتي، عن النعاس ورغب النوم تركني لقد تعاستي! أكرب وما أشقاني ما آه! اليوم.

ربي. وأستغفر جرمي عىل ألحزن مخدعي إىل ليلة كل أهرب أراني أثيم وكمجرم
ظالم سوى بك أرى ال يل ما التعس؟ البيت أيها فيك يتألأل كان الذي النور ذلك أين
تعودنا التي الغرفة وخلت الَحَلك، اشتد لقد القمر، وىلَّ لقد النور، انطفأ لقد دامس؟!

واالنرشاح. الرسور من مًعا فيها بالجلوس
إىل بالشقاء، املشبع املكان هذا من خروًجا املؤملة، البقعة هذه من نفس يا خروًجا
فوق الطوال الساعات نقيض كنا حيث الفسيح الفضاء الفضا، إىل القرى، إىل الشوارع،
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نورك يف أنني غري مظلمة. أيًضا هذه الباسقة، األشجار ظالل وتحت الخرضاء الحشائش
فاقرتبت الحلك، وسط يف تلمع البياض ناصعة وردًة الزهور بني رأيت فريد يا الروحاني
لتمتص حياتي مصدر من وأدنيتها صدري فوق ووضعتها عودها، من واقتطفتها منها

روحي. ومن قلبي من الحياة
النمو استطاعت ما فإذا رضيحك، فوق ألضعها إليك بها جئت لقد فريد، يا هي ها
تموت. منك وبالقرب تذبل رأسك فوق ألنها أسعدها! فما ذبلت ما وإذا وأزهرت، نمت

رسوًرا، الفضاء وتمأل خريًا السماء لتبلغ وتفرح تغني الفضاء، يف تطري الحمامة
هذا وراءها تاركًة املنظور، غري العالم إىل الفضاء يف ليلة كل لتحلق إنها روحي كذلك
أجنحة عىل البحار متن فوق الجبال ُقنَّة عىل الرتابي الجسم هذا الفاني املحتقر الغشاء
مهرولًة أتت حيث من روحي تعود النهاية ويف نفيس تناجيك هنالك السحابة، إىل الرياح

إليه. عودتها منتظًرا اآلن جسمك هدوء هادئًا فتجده املحتقر، غشائها إىل برسعة
يتخللها ال طبيعية حالة يف وسنني وشهوًرا أياًما مًعا الحياة يف رسنا لقد فريد، أي
هذا بروح نشعر كنا ما أننا غري أيدينا! تماسكت وَلَكم الهادئني، والرد األخذ سوى
وتلك الجدل ذلك خالل يف لنرى كنا ما أننا غري كثرية! أبحاث يف تناقشنا وَلَكم التماسك،
من ورأي األلفاظ من لفظ كل يف الكامن الرس ذلك وجود إىل النظر يستلفت ما املناقشة
التعامل هذا خالل يف لنرى كنا ما أننا غري طويًال تعاملنا لقد الحجج، من وحجة اآلراء

املادة. وراء هو مما شيئًا الهادئة الساكنة أوقاتنا يف ونحن
طريقنا يف رابط باملوت وإذا وانرشاح، برسور أعمالنا متوجًة ونلعب نلهو كنا
الصارم بسيفه قطع لقد الخالئق، كل تخافه الذي الرهيب املوت ظل مجيئنا يرتصد
أو أراك أن أستطيع ال حيث عني بعيًدا فريد يا وحملك يربطنا، كان الذي الحياة حبل
كان كما الظالم يف ينتظرني املوت ظل ألن ما يوًما بك الحق أنني غري سبيلك، أتبع أن

الطاهرة. روحك ينتظر

بشعاعه وإذا رضيحك، عىل الفيض نوره سطع بالليل القمر، سطع قربك عىل أفريُد،
الطاهرتني. ذراعيك بني ويحل العذب، فمك ويقبل الجميلة، صورتك فوق يتألق املصايف
القمر بنور إذا الحشا، مجروح الفؤاد قلق الفكر مرتبك مضجعي يف فريد يا أنا وبينا
فطرح منفرد وحيد أنني وعرف وجودي، من تحقق حتى غرفتي شباك من يطل هذا
شقيٍّ إىل ساٍم محبٍّ من طاهرًة رسالًة صديقه، إىل صديق رسالة منك، رسالًة يدي بني
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كلماتها ألتهم وكدت بلهف ففضضتها فيض، ورق عىل نور من بحروف مكتوبًة بائٍس
عىل قابض والحزن محاجري ملء والدموع قرأتها ورباع، وثالث مثنى قرأتها التهاًما،
القمر هذا نور وينطفئ األرواح، مع األرواح نرتاسل، أن إىل وسأقرؤها قرأتها قلبي،
حاجة يف تكون ال أن إىل بل وبينك، بيني الرسل هي النورانية املالئكة وتصري املنظور

القمر. بشعاع الرتاسل إىل

بيننا، من الطهارة واختطف األرض من الفضيلة حمل ألنه املوت ألوم ال أنا إخواني، يا
وطهارته. فضائله من كثريًا فريد ترك وقد خرضاء دائًما مناقب والطهارة فللفضيلة
مع نتحدث أن اليوم بعد نعود فلن نحب من وبني بيننا فرَّق ألنه املوت ألوم ال إنني
للروح الروح مناجاة يمنع أن يستطيع من ولكن نراه، أن يمكن ال نعم، املنظور. شخصه
مني اقرتبي الفضاء، يف املنبسطة الروح أيتها فتعايل فيه؟ بعد ال فضاء يف يعيشان وهما
تعبريه عن اللفظ يعجز الذي بالحنني تشعرين لعلك نفيس إىل وادخيل قلبي باب واقرعي

السماء. إىل السماء حنني ألنه
فارق محب بمناجاة واحدًة ساعًة تتمتع التي العواطف وأنقى القلب أطهر ما آه!
والصفاء! الطهارة حيث إىل األعىل، العالم إىل الخيال، عالم إىل النفس تنتقل حني الحياة،
هو نعم، إخوانه. من واحد كل وقلب قلبي يف حي فهو يمت، لم فريدنا إن إخواني،
حيٍّا كان من يموت وهل الحسن، والخلق الهادئ التأثري من له كان بما نفوسهم يف حي

يموت. لن كال، القلوب؟ يف
إله أجنحة تحت جميًعا نحيا وهنالك إليه، ننتقل أن إىل فينا وسيحيا حي، إذْن فهو

شتاتهم. بعد األحباب يجمع الذي الحب إله هو واحد،
ذهب إذا حتى حينًا، تغيب بالورد يشء أشبه الذكرى فإن سيحيا، فريدنا إن نعم،
تزهر حينئذ الصافية الربيع أوقات وجاءت بزمهريره الخريف ومر القارس بربده الشتاء
زاهرًة أبًدا دائًما ستبقى الراحل صديقنا فذكرى العاطر، عبريها ويفوح جديد من الوردة

ذبول. أي يعرتيها أن دون زاهيًة
اليوم، بعد أراك لن إنني مني، رضيحك قرب عىل كثريًا عني البعيد صديقي أي
الليل جوف يف أراك أكمامه، يف الورد تداعب الحقول يف أراك خيايل، يف فريد يا أراك فقط
أراك العصفور، تغريد مع صوتك وأسمع القمر رؤية مع أراك والكواكب، النجوم بني

السماء. سكان وطهارة املالئكة بَدَعة وتداعبهم تالعبهم األحباب بني
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الهادئ. مضجعك يف وأنت هللا سالم عليك الكريم، الشهيد أيها
وهيبة بخشوع نقف رضيحك فأمام لحدك وأودعناك لرمسك واريناك وقد واآلن
رسعان ولكن الزهور بعض فوقك نضع نعم، كليمة. منكرسة وقلوب منكسة برءوس
الغضة حياتك ذبلت كما وجمالها رونقها عنها ويذهب الزهور هذه تذبل ما فريد يا

اليانع. شبابك وتوارى
ولييل نهاري لبكيتك إذْن دموع ينبوع وعيني ماء رأيس أن لو الراحل، صديقي أي
ولكن واألىس الحزن يذهب سوف حبيب، عىل قط دمعي يجمد فلم يلومني من وليس

يل. الباقي الخيال هذا يستمر وبها ومعها باقية املحبة
اإلله ظل يف ليْكُمل إال ذلك وما إبداره، قبل ينزوي والهالل أوانه قبل يذهب الشباب

العظيم.
الخليقة. كل تتجه وإليه النور يف يقيم الذي الواحد اإلله ذلك

املحبوب، الشقيق أيها انتظارنا يف كن إليك، متجهون ونحن فريد يا انتظارنا يف فكن
الويف. الِخلُّ أيها انتظارنا يف كن الكريم، الراحل أيها انتظارنا يف كن

أيها الوداع الضمائر، سويداء ُسْدت وقد األفئدة، ملكت من يا الوداَع الوداَع واآلن،
نلتقي. أن إىل الوداَع الوداَع الحميم، والصديق الصادق الشهم

يعقوب رزق املرحوم ترجمة (11)

مولده (1-11)

أغسطس شهر يف دمياط بمدينة يعقوب رزق املرحوم الهمة شهيد الذكي الشاب ُولِد
العناية شديد وكان بها، موظًفا والده وكان كريمني، أبوين من ميالدية ١٨٩٦ سنة
مدرسة أدخله حتى عمره من الخامسة يبلغ الفقيد كاد وما وتهذيبهم. أوالده برتبية
دور ابتدأ وهناك سعيد بور إىل والده نُِقل ثم والكتابة، القراءة مبادئ بها فتلقى األقباط

الفقيد. دراسة
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دمياط. من يعقوب أفندي رزق املرحوم

دراسته (2-11)

دمياط، إىل فنُِقل والده عاد ثم عامني، بها ومكث سعيد ببور األقباط مدرسة الفقيد دخل
األمريية عابدين فمدرسة أسوان مدرسة ثم األمريية بمدرستها الفقيد يُلحق أن وراقه
ألخرى مدرسة من التنقل كثرة تمنعه ولم االبتدائية. الشهادة منها نال حيث بالقاهرة

دراسته. مدة طول فرقته أول فكان والتقدم النشاط من
مدارس ألن الثانوية، التني رأس مدرسة والده فأدخله االبتدائية دراسته انتهت
يعرف ال نهار ليل الدرس عىل مثابًرا واجتهد فجد بالطالب، ت َغصَّ قد كانت القاهرة
املرض ولكن البكالوريا، حتى تأخري وال تواٍن بال سنوات األربع فأمىض طريًقا، للعب
الخديوية املدرسة إىل فانتقل االمتحان، عن فعاقه األخرية السنة يف مرامه دون حال
.١٩١٧ عام العلمي القسم يف البكالوريا شهادة منها وحاز األخرية السنة بها وأمىض

بمدرسة فالتحق يساعده لم ترتيبه أن إال الطب لدراسة نظره وجه نجاحه وبعد
فكان األخرية نهضتنا قامت وبعدها والثانية، األوىل السنة بها فأمىض البيطري الطب
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بعلومه يضحي ألن بالده حب دفعه غيوًرا وطنيٍّا بل الصفوف، مقدمة ويف باسًال جنديٍّا
نفسه قدم القتال، ميادين يف األبطال جهاد فجاهد العلم، عىل املقدس الواجب مقدًما
كل وتحوَّل واحدًة، دقيقًة الواجب هذا عن يفرت ولم عليها، اؤتُمن من خري فكان للخدمة

استقاللها. نالت مرص يرى أن همه
إياه مقنًعا إخوانه، مع السفر والده من طلب أوروبا إىل السفر أبواب ُفِتحت وملا
االقتداء عىل إخوانه حاثٍّا واإلنسان الحيوان طب بني ليجمع يجنيها التي العظمى بالفائدة
جمعاء. اإلنسانية بل حقيقيًة خدمًة بالده ليخدم البرشي الطب تلقن إىل أمله وصوَّب به،
عىل وهو منيته فالقى الحسبان، يف يكن لم ما له ويخبئ وراءه يجري كان القدر أن إال
املوت ض وغمَّ النسمات، بارئ إىل الزكية روحه وفاضت بأودين فاستشهد الجهاد أبواب
قبل املنشودة والحياة الواسع واألمل العال إىل اق الخفَّ قلبه وأوقف صوته وأسكت أجفانه
ترى أن قبل الكمام داخل الوردة تقيض كما وقىض واسعًة، خطوات فيها يخطو أن

األوىل. أيامه يف هالًال ذوى بل الشمس وحرارة النهار ضوء
محبٍّا وغيوًرا، ونشاًطا، صحًة مملوءًا شابٍّا القلب، طيب — هللا رحمه — كان
ملصائب يتألم اإلحساس رقيق الشعور عايل بالده، حب يف متفانيًا األخالق، كريم إلخوانه،
األعىل، ماك السِّ إىل إخوانه نظر يف رفعته التي الحادثة تلك له نذكر أن وكفى الغري.
يف آخر وشاب أفندي مرتي أخيه عىل ُقِبض ميخائيل أفندي قرياقص حضور يوم ففي
بغرامة أو شهًرا بحبسه العسكرية املحكمة فحكمت صربي، أفندي أحمد يدعى القاهرة
يده لخلو متأمًلا سجينًا وذاك طليًقا حرٍّا أخاه يرى أن نفسه عليه فأبت جنيهات، عرشة
ومر يملك ما بكل االكتتاب ج توَّ وقد التربع عىل إياهم حاثٍّا إخوانه بني فقام املال، من
جمع قالئل أيام ويف أنفسهم، به تجود ما اإلحسان أويل من جامًعا الحكومة دور عىل
وطني أنه سوى معرفة أدنى به له يكن لم وكان السجن، من الشاب وأخرج الالزم املال

مثله.
متأسفني، باكني اليوم نذكرك أن الكريم والراحل املحبوب الصديق أيها فيحزننا
ندافع ودرًعا املظلمة األيام هذه عبور عىل به نستعني أن نود كنا قمًرا فقدنا بفقدك وإننا
وقوة والعمل الجهاد عىل حيٍّا مثاًال الصديق أيها موتك يف وليكن املصائب. حلت إذا بها
ترى أن الطالع سوء عليها كتب التي األسيفة، األمة هذه شأن إعالء وراء والدأب العزيمة

جديًدا. حادثًا الدهر معاكسة من يوم كل يف
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الذي اإلقدام ذلك فيك نبكي والفتوة، النجابة منك نبكي فإننا البكاء لنا حق فإذا
األدبي املجد إىل وطموحها نفسك كد فيك ونندب الكمال، وبلوغ العلم طلب نحو صوَّبك
األخالق. وكرم والفضيلة الحي والشعور األخالق فيك ونبكي يعرضلك، قد بما مباٍل غري
أمته ليخدم يعيش أن يود كان أتعابه، ثمرة لريى يعيش أن يود وكان رزق مات
أن يود كان الدار، هذه عىل ترفرف الحرية أعالم يرى حتى يعيش أن يود كان وبالده،
لقضائه. مرد فال رزق يموت أن القدر شاء ولكن الحياة، يف عامًال إنسانًا ليكون يعيش

األبطال. الشهداء أيها عليكم سالم
محنتها ساعة يف وفقدتكم ثماركم، من تجني أن قبل ثَِكَلتكم أمة من عليكم سالم
وإخوانكم أهلكم قلوب يف وبعث رحمته، واسع عليكم وأسبغ جناته فسيح هللا أسكنكم …
مجيب. سميع إنه املصاب، هذا عىل والسلوى الثبات جميعها األمة وألهم والعزاء، الصرب

حلمي الحليم عبد املرحوم ترجمة (12)

مولده (1-12)

بقرية حلمي أفندي الحليم عبد املرحوم الشهيد العلمي والجهاد النشاط فقيد ُولِد
الحاج الوجيه حرضة نجل وهو ميالدية. ١٨٩٨ سنة رشقية حماد أبو أعمال من قطاوية
يحبذون الذين الرجال ومن الرشقية مديرية وجوه ومن قطاوية أعيان من حلمي محمود
أبناءهم يورثوا أن ويفضلون صحيحًة عرصيًة تربيًة وتربيتهم أبنائهم عىل اإلنفاق كثرة
الشبان أذكياء من أفندي علوي عيل الدكتور هو بأملانيا الفقيد غري نجل وله وأدبًا، علًما
أمثلًة ليكونوا العلم طلب يف يتسابقون الذين أوروبا يف مرص أبناء نجباء ومن املرصيني

واألمم. األوطان بني املرصية األمة وقدر الوطن قدر ولريفعوا وطنهم ألبناء عاليًة

الفقيد دراسة (2-12)

والقراءة الكتابة بمبادئ إملامه بعد بالقاهرة االبتدائية عيل محمد بمدرسة الفقيد التحق
إىل سافر االبتدائية الدراسة شهادة عىل حصل وعندما األولية، دروسه بها وأتم قريته يف
يدخل أن رأى ثم عامني، بها ولبث العباسية املدرسة طلبة سلك يف وانتظم اإلسكندرية
بذكائه يثق كان ألنه بذلك والده له فسمح بها دراسته ويتمم الثانوية طنطا مدرسة

له. مالئمًة يراها التي املدرسة تخري حق له فرتك الثقة، تمام ونشاطه
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بمدرسة يلتحق أن راقه ثم الثانوية الشهادة عىل وحصل جهده الفقيد أفرغ وقد
عاًما املدرسة بهذه مكث وقد البكالوريا، شهادة حائزي من األوىل املئة يف كان ألنه الطب

والدرس. للبحث ومحبته ميوله مع متمشيًا كامًال

رشقية. حماد أبو أعمال من قطاوية من حلمي أفندي الحليم عبد املرحوم

الطبية واالكتشافات الحديثة العلوم مهد إىل الرحال تَُشدُّ الطلبة قوافل رأى وملا
رغبته عىل الوالد فوافقه هناك شقيقه مع ليكون بالسفر له يأذن أن والده سأل بأملانيا،
حتفه لقي النمسوية اإليطالية الحدود عىل وهناك املرتحلني، الطلبة إخوانه مع وسافر
وبعد العزيز، وطنه مرص إىل َفُحِمل سنًة وعرشين اثنتني عمره وكان القطار حادثة يف
مثيل، له يسبق لم باحتفال بها ُدِفن حيث قريته إىل نُِقل اإلسكندرية يف جنازته تشييع
املرصي الوفد من مندوب وزاره والده، لتعزية واألعيان املوظفني وكبار العمد توافد وقد

الفادح. املصاب ذلك يف لتعزيته الوطني الحزب من ومندوب
والسلوان. الصرب عائلته وألهم واسعًة رحمًة الفقيد هللا فرحم
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هارون األديب الكاتب حرضة الحميم صديقهم الشهداء إخوانه ضمن رثاه وقد
املؤثرة: الكلمة بهذه بإنجلرتا، برمنجهام بجامعة طب طالب مصطفى، أفندي

الراحلني أصدقائي إىل

إخواني: أي … سعيد أفندي وشفيق بكري، حسن أفندي وعيل حلمي، أفندي الحليم عبد
حياتكم نضارة وذهبت غصنكم فذوى الشباب ريعان يف وأنتم املنون عاجلتكم

كالهالل. فكنتم

اإلب��داِر م��ظ��ن��ة ق��ب��ل ف��م��ح��اه أوان��ه ق��ب��ل ع��ل��ي��ه ال��خ��س��وف ع��ج��ل

ولقد والعمل، الجد مثال فكنتم سويٍّا املدرسية حياتنا من عظيًما شطًرا مضينا لقد
للحزن خلَّفتموه الذي لصديقكم والوفاء اإلخالص مثال فأصبحتم قلوبنا بني هللا ألف

واألىس.
فداهمتكم ذلك، غري هللا أراد ولكن دراستكم لتتميم تلحقوني أن مرصعىل يف تركتكم

مقضيٍّا. هللا أمر وكان املنون
ماضية بعزيمة أمانيكم عىل للحصول مجاهدين غربتكم يف أراكم أن تمنيت لطاملا
النائية. البالد هذه يف الرشق ذكاء مثال وأنتم أراكم أن تمنيت ولطاملا املعهود، وبجدكم
بالدنا شأن من لرتفعوا النيل وادي سماء يف ساطعًة بدوًرا أراكم أن تمنيت ولطاملا

ولكن: العزيزة،

ال��ج��ي��اد م��ن��ه��ا ي��خ��ت��ار ج��واه��ر ك��ف��ه ع��ل��ى ��اد ن��قَّ ال��م��وت

ديار يف بنفيس ألسلو وإني الحزين. فؤادي عىل عظيم وقع استشهادكم لخرب فكان
لتلكم إجالًال رأيس فأحني املايض أنباء الذاكرة عىل التاريخ فيعيد آونة كل بني غربتي

الحزين. قلبي أنات لتسمع حويل تحوم التي الطاهرة األرواح
الفدى. لكم كان لو أن يتمنى ممن الصبا رفاق يا عليكم فسالم

النعيم. جنات يف بكم يجمعه أن هللا يسأل مخلص من عليكم سالم
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بعد حدث ما عىل هنا ونأتي الكتاب. مقدمة يف األليمة الفاجعة وقوع كيفية يف أسهبنا
تخلفوا منهم القليل إال األملان عاصمة إىل طريقه الطلبة من َسِلم من تابع فقد وقوعها،
والنمسا أملانيا يف املرصيني الطلبة مسامع إىل الخرب وصل وملا املنكوبني، بأمر للعناية
نحو املقدس الوطني الواجب إليه يدعوهم بما للقيام منهم جماعًة انتدبوا وإيطاليا
وهم تسعة، وعددهم الجرحى مستشفاها إىل وُحِمل أودين إىل الجثث وُحِملت مواطنيهم،
عرشين نبيه وأحمد يوًما، أربعني عالٌج له وتقرر التونيس محمد محمود األفندية حرضات
ونرص يوًما، ثالثني عنايات الرازق وعبد يوًما، وعرشين خمسة إبراهيم وحسن يوًما،
عرشين عثمان توفيق ومحمد أيام، عرشة يوسف الرحمن عبد وحامد يوًما، ستني حسن
وكان يوًما. عرشين صقر محمد وعاصم يوًما، عرشين ثابت حامد الحميد وعبد يوًما،
يف جهده وبذل الحادث مكان إىل خف قد سعيد بك الحميد عبد العزة صاحب حرضة

الجميل. والثناء بالشكر له تذكر همًة وأبدى وطنه أبناء خدمة
وصديقة العواطف أمة الطليانية األمة الجميلة، الفنون أمة يف الحادث هذا أثر وقد
أفاضت وقد أنفسهم، املرصيني يف تأثريه عن يقل ال إنه قلت إذا أبالغ ال تأثريًا مرص،

األعزاء. أبنائها يف املرصية األمة تعزية ويف وصفه يف صحفهم
يبكني اإليطاليات واألوانس السيدات كانت بل الحد، هذا عند األمر يقف ولم
ومشاعرهن الرشيفة عواطفهن تدفعهن وكانت وأبناؤهن، إخوانهن كأنهم الشهداء
املستشفى عىل ويفدن النفيسة والتحف الحلوى وأنواع الغضة األزاهر فيجملن الجميلة
وما الشعور هذا أرق ما آالمهم، تخفيف يف األمهات مقام ويقمن الجرحى فيواسني

العواطف! هذه أسمى



والغربة العلم شهداء ذكرى

وطنها إىل ِلتُْحمل بها خاص مكان يف وأُبِْقيت للجثث التحنيط عملية أُْجِريت ولقد
أجسادها. إليها وترتاح ُجنُوبها فيها تطمنئ التي مضاجعها يف فرتقد مرص
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فقررت بأرسها، األمة مصاب املصاب أن باريس يف الوفد أعضاء األماثل حرضات رأى
املكباتي بك اللطيف عبد العزة صاحب وأوفدت مرص، إىل نفقتها عىل الشهداء تنقل أن
فأرسل زغلول باشا سعد الوفد رئيس املعايل صاحب وبادر إيطاليا، إىل خصيًصا
وأرسل عام، استحسان الوفد لعمل وكان جميل وقع لها فكان األمة إىل التعزية تلغرافات
اللجنة رئيس باشا سليمان محمود لسعادة التلغراف هذا باشا سعد املعايل صاحب

األمة: به يعزي املرصي للوفد املركزية

تلك إيطاليا أعمال من مونتبا محطة يف وقعت التي الفاجعة الحادثة إن
وأحزنت أفئدتنا آملت قد األعزاء أبنائنا من عرش اثنا فيها تُويفِّ التي الحادثة
عن وتعربوا مواطنينا، ولجميع ألرساتهم تعازينا تقدموا أن فنرجو نفوسنا،
الشبان هؤالء فقدان فإن املصاب، هذا عىل الحزن يف للجميع ومشاركتنا آالمنا
يعد وأمتهم لوطنهم أنفع ليكونوا دراستهم إلتمام مسافرين كانوا الذين

للبالد كربى خسارًة
زغلول سعد

إىل املركزية الوفد لجنة رئيس سليمان باشا محمود الوقور الشيخ سعادة وأرسل
نصه: اآلتي الخطاب شهدائنا أرس

ولكن عظيم، شبابها صفوة من نجيبًا عرش اثني باستشهاد مرص مصاب
اغرتب لقد الفخر. من تلك بموتتهم للوطن أحرزوا وما الصرب ثواب منه أعظم



والغربة العلم شهداء ذكرى

لها مفخرًة مرص إىل ذلك بعد يرجعوا أن عىل العلم تحصيل يف الشهداء هؤالء
لهم تمنتها التي الحياة عن أعجلهم قد القدر كان فإذا عاملًة، لها وقرًة شاملًة

باقيًا. فخًرا ولها عاليًا ذكًرا لهم سجلت موتًة ماتوا فقد بالدهم

املرصي. الوفد رئيس باشا زغلول سعد املعايل صاحب حرضة

الحزن من نصيبًا إخوانهم ألوىف الكربى القضية يف بالدفاع القائمني وإن
فتقبلوا لوطنهم. وذخًرا لهم مدًدا فيهم يرون كانوا الذين األعزاء أولئك عىل
أن املسئول وهللا جميًعا، الشهداء إخوانه وعن املرحوم نجلكم عن تعزيتنا
يتغمدهم وأن صربًا، املحزونة القلوب عىل ويفرغ خريًا منهم البالد يعوض

ورضوانه. برحمته
اإلمضاء
سليمان محمود
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مستشهديهم. تراجم يف سعادته إىل بها بعثوا التي الشهداء أرس برقيات ذكرنا وقد
املركزية اللجنة إىل أبريل أول يوم تلغراًفا أرسل فقد بذلك الرئيس معايل يكتِف ولم

فيه: يقول بالقاهرة

أن فوعدنا التصادم حادثة مسألة يف باريس يف إيطاليا سفري خابرنا ولقد
وعدد املوتى، أسماء بك مكباتي لنا أرسل وقد خاصًة. عنايًة باملصابني يُعنى
عىل مرص إىل الجثث نقل بأمر مشتغلون ونحن حسنة. وحالتهم ٩ الجرحى

يتم. بما علًما وسنحيطكم الوفد نفقات

وحصلوا املرصيني من معهم ومن بك سعيد الحميد وعبد بك املكباتي اجتمع وقد
غاية اإليطالية الحكومة ورجال أودين محافظ لهم وقدم الجثث، بنقل لهم الترصيح عىل

العظيمة. مهمتهم عليهم يرست التي والتسهيالت املساعدات من يمكن ما

الشهداء بنقل االحتفال (1)

جنازة لتشييع وطلبتها سكانها كل اجتمع فقد أودين، يف مشهوًدا أبريل ١٥ يوم كان
يتقدمه كان رهيبًا موكبًا وعقدوا التوابيت، بها فجلَّلوا الزهر أكاليل وحملوا الشهداء،
الطبي الضابط باجاردي ألسندرو والدكتور أودين محافظ ماري جيوزب القومنداتوري
األهايل وسار أودين. أعيان ومن اإليطاليني الصحفيني من وغريهما للحكومة التابع
وكانت السيدات، فضليات من كثري بينهم وكان أعالمهم، يحملون والطلبة واملوظفون
سافروا الذين الشهداء أهل من واألعيان املرصيني الطلبة أكتاف عىل محمولًة النعوش
وهناك الحديدية، السكة محطة وصل حتى النظام هذا عىل املوكب ومىش إيطاليا. إىل
املرصيني كبار أحد ووقف واإليطاليون. املرصيون الطلبة فتبادلها العواطف فاضت
العطف من أظهرتا ما عىل وحكومتها اإليطالية األمة فيه شكر مؤثًرا نفيًسا خطابًا فألقى
الشهداء يحمل القطار وسار ومرص. إليطاليا عظيم بهتاف خطابه فقوبل املرصيني، نحو
حلوان الباخرة جاءت حتى هناك الجثث وُوِضعت أبريل، ١٦ يوم فوصلها برندزي إىل

عليهم. حداًدا العلم منكسة وهى مرص إىل منه ٢٣ الجمعة يوم فحملتها
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ذلك أثناء األمة (2)

املدارس وأوقفت الحداد شارات الطلبة لبس وقد يكون، ما أشد عىل األمة حزن كان لقد
ورفعت القطر أنحاء جميع يف التأبني حفالت وأقامت عليهم، حداًدا دقائق بضع الدراسة
من جاء ما ذلك ومن لألمة، التعزية تلغرافات املرصيون الطلبة وأرسل منكسًة، األعالم

بمنشسرت: املرصيني الطلبة

الحديدية السكة حادثة يف الطلبة إخواننا فقد بخسارة قلوبنا أعماق من نشعر
املتوفني. أهل إىل القلبي عزاءنا ونقدم حزنها، األمة ونشاطر بإيطاليا،

يأتي: ما بلندن املرصي النادي وأرسل

أبريل ٢٩ يف لندن
الذين عرش االثني اإلخوان عىل الشديد حزنه عن بلندن املرصي النادي يعرب

أرساتهم. إىل خالًصا عزاءً يقدم والوطن، العلم سبيل يف ُقِتلوا
بلندن املرصي النادي

يف املرصيني حزن كان فقد وبالجملة ذلك. مثل بباريس املرصية الجمعية وأرسلت
حده. بالًغا الخارج ويف بالدهم

باإلسكندرية االحتفال لجنة (3)

رئيًسا، باشا يحيى أحمد والعزة السعادة أصحاب حرضات من باإلسكندرية لجنة تألفت
الناضوري، فهمي بك ومحمد الغرياني، باشا هللا وعبد وكيًال، الديب باشا ومحمود
الخادم، بك ومصطفى مريس، بك والسيد الكلزه، بك ومحمد الحديني، بك العزيز وعبد
وسليمان السالم، عبد أحمد والدكتور أحمد، سيد بك وإبراهيم يوسف، بك ورمضان
حسن، بك ظيفل والدكتور زكي، بك وأحمد جميعي، أفندي الحليم وعبد أنطون، أفندي
صاحب برعاية أعضاءً، هيف أبو أفندي وصادق طليمات، بك وسعيد غانم، بك وفهمي
الشهداء جنازة بتشييع االحتفال إعداد وقررت باشا، طوسون عمر الجليل األمري السمو

الجنازة. وصف يف يجيء الذي الرتتيب عىل
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اإلسكندرية إىل الباخرة وصول

السادسة الساعة عند اإلسكندرية ميناء إىل الشهداء جثث تقل التي حلوان الباخرة وصلت
منها فأُنِْزلت ،٥٠ والدقيقة السابعة الساعة ورست أبريل، ٢٧ الثالثاء يوم صبيحة من
لجنة أعضاء الوقت ذلك يف موجوًدا وكان بالجمرك، الشيالني مسجد يف وُوِضعت الجثث
باشا الخالق وعبد سعيد باشا إبراهيم والعزة السعادة أصحاب يتقدمهم املركزية الوفد
حفني بك وعيل الباسل بك الستار وعبد غايل بك وواصف بركات باشا هللا وفتح مدكور
عبد بك وحسنني النبي عبد بك ومحمود إسماعيل بك وأمني الغرابيل بك ونجيب محمود
يحيى أحمد يتقدمهم باإلسكندرية، االحتفال لجنة وأعضاء الجزار، بك وعلوي الغفار
عىل ُكِتب ثم بك، الخادم ومصطفى باشا الغرياني هللا وعبد باشا الديب ومحمود باشا

املرصي. بالعلم ولُفَّ صاحبه اسم تابوت كل
الشيخ السعادة صاحب برئاسة عضًوا عرش اثني انتدبت قد الوفد لجنة كانت وقد
غربيال بولص األب وانْتُِدب الجنازة، تشييع يف لالشرتاك سعيد باشا إبراهيم الوقور
اللطيف عبد العزة صاحب الوطني للحزب اإلدارية اللجنة وانتدبت الدين، رجال عن
النظام جريدة صاحب عيل أفندي السيد الفاضل الكاتب حرضة وانْتُِدب الصوفاني، بك
حافظ بك عيل العزة أصحاب حرضات املعارف وزير معايل وانتدب الصحافة، لتمثيل
ناظر بك وهدايت التني، رأس مدرسة ناظر السيد بك ومحمد العباسية، املدرسة ناظر
كل وأرسلت الوزارة، ليمثلوا األويل؛ التعليم مفتش الكيالني بك وعيل بك، محرم مدرسة
صحف واحتجبت النقابات، فعلت وكذلك االحتفال، يف يمثلها من مدرسة وكل مديرية
وجميع الكربى التجارية واملحالت البنوك وأُْغِلقت اختالفها، عىل يومئذ اإلسكندرية
بني ذلك يف فرق ال الحداد بشارة موسومًة منكسًة األعالم وُرِفعت املدينة، حوانيت
للمرصيني والحب املودة من يكون ما منتهى األجانب إخواننا أظهر فقد وأجنبي، وطني
مدينة نواحي من ناحية كل يف يبدأ كان الذي العام الحزن ويف املوكب يف باشرتاكهم

اإلسكندرية.
وأرسلت االحتفال، يف لالشرتاك حراسها من ١٠٠ انتداب املواني مصلحة وقررت
سعى وقد النعوش، حمل جميًعا ليتناوبوا رجالها من ١٠٠ السواحل خفر مصلحة
منازلهم رشفات اإلسكندريون أجر مرة أول وهذه مقاعد، عىل للحصول األهايل من ألوف

للمشاهدين.
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اإلسكندرية يف السلطان عظمة نائب

السعادة صاحب حرضة عنه األول فؤاد السلطان موالنا العظمة صاحب حرضة أناب وقد
كثريًا فاهتم الجنازة، تشييع يف ليسري اإلسكندرية محافظ باشا الرازق عبد حسن الجليل
صاحب رغائب ذ نفَّ وقد والثناء، الشكر بمداد لسعادته يذكر بما النظام تنسيق يف

ملكه. هللا أدام السلطان العظمة

امللك نائب تلغراف

األمري السمو صاحب عىل اللنبي اللورد فخامة من تلغراف ورد اليوم هذا صباح ويف
فيه: يقول طوسون، عمر

طوسون عمر األمري السمو صاحب حرضة
«بنتبا» مصاب يف نحبهم قضوا الذين املرصيني الشبان جنائز تشييع بمناسبة
يف عني لينوب باإلسكندرية القائد الضابط انتدبت وقد شعوري، خالص أقدم

الجنازة. حفلة

باإلسكندرية الرهيب املوكب

عىل يحافظ البوليس وكان الرهيب، املوكب تحرك حتى ونصف الثالثة الساعة وافت ما
ا. جدٍّ شديًدا الزحام وكان املوكب، بها يمر التي الطرق يف النظام

املرفوعة األعالم وبني املحزنة املوسيقى نغمات بني اآلتي النظام عىل املوكب وسار
فموسيقى – البوليس بموسيقى مبتدئًا الحداد بشارات املوسومة املحمولة والشارات
رزق الشهيدين فنعشا – الكشافة ففرق – الكشافة فموسيقى – طوسون عمر األمري
– املوقرون اإلكلريوس ورجال الشمامسة يتقدمهما هللا رزق فتحي وفريد يعقوب
األعالم والعلماء – اختالفها عىل الدينية واملعاهد املدارس فطلبة – الشهداء بقية فنعوش
باشا، طوسون عمر الجليل األمري السمو صاحب فحرضة – الروحيون فالرؤساء –
عظمة عن نائبًا اإلسكندرية محافظ الرازق عبد باشا حسن السعادة صاحب وحرضة
امللك نائب فخامة عن نائبًا اإلسكندرية يف الربيطانية القوات قائد وجناب السلطان،
وأعضاء – بالقاهرة املركزية الوفد لجنة وأعضاء – االحتفال لجنة وأعضاء فرئيس –
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– فاألطباء – املحاماة فرجال – القضاء فرجال – املصالح ورؤساء اإلسكندرية بلدية
البالد فوفود – املاسونية فاملحافل – األجنبية فالجاليات – فالصحفيون – فاملهندسون
– املصالح فموظفو – ومعلموها املدارس فنظار – فالتجار – اإلسكندرية فأعيان –
وبقية اختالفها، عىل فالنقابات – الخريية الجمعيات إدارات مجالس وأعضاء فرؤساء
السكة فشارع – الكراسة باب مخرتًقا الرتتيب هذا عىل سائًرا املوكب وظل املشيعني.
رشيف فشارع – عيل محمد فميدان – فرنسا فشارع – الكانتو سوق فشارع – الجديدة
وألقى القطار، يف التوابيت ُوِضعت وهناك مرص، محطة ثم مرص، محطة فشارع – باشا
صاحب إىل بها موجًها السلطان عظمة عن نائبًا بصفته اآلتية الجملة املحافظ سعادة

طوسون: عمر األمري السمو

يف لالشرتاك عنه أنابني الذي السلطان عظمة عن بالنيابة إني األمري، سمو يا
الكارثة لهذه بالنسبة التعزية وأقدم أحزاني، عظيم أبلغكم الجنازات تشييع

مجيب. سميع إنه خريًا، األمة يعوض أن هللا ونرجو الكربى.

األمري: سمو فأجاب

هللا أرجو وإني السلطان. لعظمة تشكراتي تبلغ أن أرجو املحافظ، سعادة يا
أيام املقبلة أيامها يجعل وأن املرصية، األمة أحزان آخر املصاب هذا يجعل أن

هللا. شاء إن العاجل القريب يف تتمناه ما يبلغها وأن رسور،

باإلسكندرية الجنازة لتشييع املنتدبني للوفد املركزية اللجنة أعضاء قصد ذلك وبعد
يحيى أحمد السعادة وصاحب باشا، طوسون عمر الجليل األمري السمو صاحب رساي إىل

االحتفال. بأمر عنايتها عىل اإلسكندرية لجنة يشكر باشا
الرئيسية الحكومة ومصالح البلدي للمجلس اإلسكندرية محافظ سعادة وأرسل
وطلب العظيم املوكب ذلك يف رؤسائها وسري العلم شهداء جنازة يف اشرتاكها عىل شكره

ييل: ما نرش الصحف إىل

جميل من أبدته ما عىل الثغر يف األجنبية الجاليات يشكر اإلسكندرية محافظ
زهرة من عرشطالبًا اثني يف بها نزل الذي املصاب يف املرصية األمة عىل العطف
والطوائف املعاهد وطلبة املدارس وطلبة الكشافة لفرق يشكر كما شبيبتها،
الجنازة. موكب يف والرتتيب النظام حفظ من نفسها عىل أخذته ما املختلفة
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ومع االزدحام شدة مع فإنه االحتفال، هذا مميزات من اإلعجاب الذكر يستحق ومما
الجماهري وانرصفت مكدِّر حادث يحدث لم فإنه فيه ألًفا وخمسني املئتني نحو اشرتاك
الوفود الوطني الحزب وأرسل الحوادث. من يخلو ال االزدحام هذا مثل أن مع سكون، يف
األستاذ برئاسة األفاضل بعض دمياط إىل فأوفد عائالتهم، لتعزية الشهداء بلدان إىل
عبد عيل الشيخ فضيلة برئاسة وفًدا طنطا وإىل املحامي، العرارجي حسني أفندي محمد
العضو املغازي عيل السيد حرضتي دمنهور وإىل السكندري، املعهد علماء أحد العليم
وفًدا أجا بمركز الغيط نوسا وإىل الصوفاني، أفندي وأحمد البحرية، مديرية بمجلس

اإلسكندرية. معهد علماء أحد العسكري السالم عبد الشيخ األستاذ حرضة برئاسة

الشهداء قطار

وأُنِْزلت زويل، إبراهيم محمد الشهيد جثة أُنِْزلت حيث بدمنهور الشهداء قطار وقف
عبد جثتا وأُنِْزلت طنطا، يف هدايت أفندي ورمضان العبد أفندي إبراهيم املرحومني جثة
املنصورة، إىل ليحملها بها سليم الرحمن عبد أفندي ومحمود سبع أحمد أفندي الوهاب
حيث القاهرة إىل سريه القطار وتابع ببنها، سعيد أفندي شفيق املرحوم جثة وأُنِْزلت
الحتفال استعداًدا منه الجثث وأُنِْزلت أبريل، ٢٨ األربعاء ليلة منتصف بعد وصلها

العظيم. القاهرة

املشهود اليوم (4)

الشهداء بجنازة العاصمة احتفال

،١٩٢٠ سنة أبريل ٢٩ األربعاء يوم من وجالًال روعًة أشد يوًما املرصية العاصمة تشهد لم
منكسًة األعالم وُرِفعت والبنوك والحوانيت املتاجر أُْغِلقت حتى النهار ينتصف كاد فما
الشهداء، األربعة جنازة لتشييع الحديد باب إىل العاصمة سكان وُهرع الدور، عىل
ميممًة والجمعيات النقابات وأعضاء وطالبها املدارس وتالميذ الكشافة فرق وخرجت
موضع فيه بينت متقنًا كروكيٍّا رسًما أعدت قد املركزية الوفد لجنة وكانت االحتفال، مكان
مائتا ُصفَّ وقد املشيعني، وكبار العظماء لجلوس املحطة فناء يف جماعة كل انتظار
يوسف األمري السمو صاحب األمراء: من املحطة داخل يف وكان كافيًة. تكن ولم مقعد
املعايل وأصحاب باشا، رشدي حسني الوزير الدولة وصاحب داود، إسماعيل واألمري كمال
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وجعفر باشا فتحي وإبراهيم باشا صدقي وإسماعيل باشا ثروت الخالق عبد الوزراء
باشا شكري محمد السعادة وأصحاب باشا، سابا ويوسف باشا حشمت وأحمد باشا ويل
محمود الوقور الشيخ وسعادة العظام، الضباط من كبري وعدد باشا، حسنني وإسماعيل
حنا، بك ومرقص باشا، سامي وأمني سعيد، باشا إبراهيم الجليل والشيخ باشا، سليمان
باشا، فهمي الرحيم عبد واللواء باشا، مدكور الخالق وعبد غايل، بطرس بك وواصف
ومحمد النحاس، بك ومصطفى الباسل، بك الستار وعبد ثابت، بك محجوب واألستاذ
سكرتري فهمي بك الرحمن وعبد النور، عبد بك وفخري لهيطة، بك وعيل محمود، بك
الوطني، الحزب وكيل كامل فهمي بك وعيل املوكب، بتنظيم والقائم املركزية الوفد لجنة

املحامي. عيل زكي بك ومحمد صدقي، بك إسماعيل والدكتور
املرصية الديار مفتي بخيت محمد الشيخ الفضيلة صاحب حرضة العلماء: من وكان
الطرق، مشايخ ومعه البكري الحميد عبد السيد السعادة وصاحب العلماء، كبار وهيئة
من وثالثة اإلرسائيليني، الدين رجال من وثالثة القسس، كبار ومعه البطريركية ووكيل
ونائب الفرير، مدارس ورؤساء الزهر، من إكليًال يحمل وفد ومعهم األرمن، اإلكلريوس
املعايل صاحب وكان الهاشمية. الحكومة ومعتمد إيطاليا، معتمد ونائب فرنسا، معتمد
حكمدار بك رسل وجناب اليوم، املالية وزير باشا، فخري محمود العاصمة محافظ

املشيعني. جمهور راحة سبيل يف الجهد يبذالن البوليس
حرضلتشييع قد اإلسكندرية محافظ الرازق عبد باشا حسن السعادة صاحب وكان
بك السالم عبد العزة أصحاب حرضات من مؤلف وفد به يحيط وكان القاهرة، يف الجنازة
توتونجي بك وبشري الفروني بك وسالم الناضوري بك وفهمي رساج بك ومحمد رجب
املراكيش، أفندي وعمر يونس بك ورمضان بدير بك ومحمد برتو جميل بك ومصطفى

تجارها. وكبار اإلسكندرية أعيان من وغريهم

العاصمة يف السلطان عظمة نائب

السعادة صاحب حرضة عنه األول فؤاد السلطان موالنا العظمة صاحب حرضة أناب وقد
تشييع يف للسري السلطاني القرص يف الياوران كبري باشا كامل شحاتة الفريق املفضال
وقد والثناء، بالشكر لسعادته يُذَْكر بما النظام تنسيق يف عظيًما اهتماًما فاهتم الجنازة،
عرش هللا كأل الشهداء، أولئك نحو يلزم ما تأدية يف السلطان العظمة صاحب رغبة نفذ

الصمدانية. العناية بعني عظمته
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اللنبي اللورد فخامة مندوب

تشييع احتفال يف ِقبله من مندوبًا ليكون موريس الكابتن اللنبي اللورد فخامة أناب وقد
بالقاهرة. الجنازة

من ضابطني بالعاصمة الربيطانية القوات قائد كونجريف الجنرال جناب وأوفد
الجنرال جناب الربيطانيني املوظفني من الحارضين بني وكان ليمثاله، الضباط كبار
املعارف وزارة مستشار باترسون واملسرت الداخلية، وزارة مستشار باشا كاليتون
عموم مدير أنتوني واملسرت املحروسة، قسم قومندان باشا هربرت والجنرال العمومية،
واملسرت املرصية، للخارجية العام املدير جريج املسرت وجناب األمريية، األمالك مصلحة

املعارف. بوزارة العام املراقب براون
وشبانًا ونساءً رجاًال العاصمة خرجت حتى الظهر بعد الثانية الساعة وافت وما

شهدائها. أرواح األربع هذه يف وتحيي أبنائها، من أربعة جثث تستقبل
عنه يقرص الذي املبكي الرهيب املوكب ذلك يف ماثلًة العاصمة كانت لقد أجل
ما فوق وجاللته وفخامته روعته من املوكب هذا وكان الطرف، مداه يبلغ وال الوصف
مرور طريق يف إال ناحية كل من املدينة حركة ووقفت السري تعذر وقد الخيال. يتمثله

اليوم. ذلك من وحزنًا بكاءً أشد العاصمة أَر ولم املوكب،
موضًعا تجد ال بحيث مزدحًما القلعة إىل الحديد باب من املشهد طريق وكان
رجالهن مشاركة يستطعن لم اللواتي بالعقائل مألى املنازل رشفات وكانت للوقوف،
وتصاعدت دموعهن سالت وقد الحداد، مالبس مرتديات الرشفات يف فوقفن وإخوانهن
يف لنا مشاركًة الطريق طول عىل أعالمهم نكسوا قد النزالء إخواننا وكان زفراتهن،

العامة. مصيبتنا
األحداث موسيقى تتقدمه العاصمة محطة من املوكب تحرك الرابعة الساعة ويف
السلطانية الكشافة ففرق اللون، سماوية ثيابًا يلبسون أفرادها وكان محزنًة، ألحانًا عازفًة
اإللهامية، الكشافة ففرقة السعادة، مدرسة فكشافة منكس، وعلمها موسيقاها تتقدمها
فكشافة األهلية، فالكشافة النيل، وادي فكشافة اإليرانية، الخريية املدرسة فكشافة
فمتطوعو األرمن، فكشافة الجمالية، فكشافة املستقبل، كشافة ففرقة التوفيق، مدارس

الخاص. علمها تحمل فرقة كل وكانت اإلسعاف، جمعية
الجالية من ففريق الحربية، املدرسة فطلبة البوليس، مدرسة طلبة هؤالء وييل
بالشكر صنيعهم املرصي الجمهور قابل وقد اإليطايل، والعلم الرسمية وهيئتها اإليطالية
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فاإلعدادية فالعباسية، فالسعدية، فالتوفيقية، الخديوية، املدرسة طلبة وتالهم واالمتنان،
فمدارس الكربى، فاألقباط فالهياتم، فالرشاد، النيل، وادي فمدرسة واالبتدائية، الثانوية
فمدرسة كامل، مصطفى فكلية اإليرانية، الخريية فاملدرسة اإلسالمية، الخريية الجمعية
األهلية فاملدرسة السلطانية، فاملدرسة الوطني، فاالتحاد األهلية، فالكلية التوفيق، ثمرة
الصناعية مرص فورشة الجميلة، الفنون فمدرسة الثانوية، الحديد باب فمدرسة املرصية،
الليلية، الفرنسوية املدرسة يف املرصيون فالطلبة اإللهامية، الصنائع فورشة األمريية،
فمدرسة النارصية فاملدرسة الوفاء، صدق فمدرسة الثانوية، األمريكان مدرسة فطلبة
الفنون فمدرسة الجيزة، فمدرسة األمريية، املحمدية فاملدرسة عابدين، فمدرسة العقادين،
فطلبة املتوسطة، والتجارة املحاسبة مدرسة خريجي نادي فأعضاء املرصية، والزخارف
األزهر فطلبة الزراعية، مشتهر مدرسة فطلبة املتوسطة، والتجارة املحاسبة مدرسة
املعلمني فمدرسة اإلرسائيلية، إليانس فمدرسة القبطية، اإلكلرييكية فاملدرسة الرشيف،
طلبة من فوفد الجيزة، مديرية ملجلس التابعة املعلمني فمدرسة القاهرة، يف األولية
فمدرسة الرشعي، القضاء فمدرسة العلوم، دار مدرسة فطلبة سويف، بني مدرسة
فطلبة وخريجوها، العليا التجارة مدرسة فطلبة األمريية، السلطانية والصنائع الفنون
الحقوق مدرسة فطلبة املرصية، الجامعة يف الحقوق فطلبة فالحقوق، الهندسة، مدرسة
السلطانية. الطب فمدرسة العليا، املعلمني فمدرسة العليا، الزراعة فمدرسة الفرنسية،

الزهر. وباقات الشهداء وصور منكًسا علمها تحمل مدرسة كل وكانت
صاحب حرضة يتقدمهم وكان األكرب، املرصي الوطني املحفل أعضاء الطلبة وتال
وزارة فموظفو املاسون، علم حامل وأمامه بك راغب إدريس األعظم األستاذ العطوفة
فموظفو املحزنة، بنغماتها تعزف املوسيقى تصحبه الجيزة من فوفد العمومية، املعارف
موظفي فنادي الفني، املتحف فنادي الذهبي، النرس نادي فأعضاء املرصي، التلغراف
يحملون اللبنانية الجمعيات من فوفود املعارف، فنادي الحربية، وزارة فموظفو الربيد،
اتحاد فجمعية لبنان، أَْرز تمثل خرضاء شجرة وسطه يف أبيض وهو الجديد لبنان علم
الجديدة، املرأة جمعية فتلميذات األبيض، النجم نادي أعضاء ويليهم املسيحيني، الشبان
البيطري. الطب فطلبة األوقاف، لوزارة التابع األيتام ملجأ فموسيقى القساوسة، فاآلباء
املرحومني فنعشا يعقوب، ورزق طلعت أحمد املرحومني نعشا كلها الجموع هذه وييل
بيضاء لطيفة أكاليل وأمامهما املرصية، الراية يف ملفوفني چلبي وحسني هللا رزق فريد
والتجار واألعيان والكرباء العظماء من فاملشيعون الرجال، من كثريين أيدي عىل محمولة
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القرص يف الياوران كبري باشا كامل شحاتة الفريق السعادة صاحب حرضة يتقدمهم
من فمندوب امللك، نائب فخامة من فمندوب السلطان، عظمة ِقبل من موفًدا السلطاني
ملك أنجال أحد هللا عبد األمري سمو من وآخر املرصي، القطر يف الربيطانية القوات قائد
فحرضة الحقانية، وزارة عن نائبًا باشا شكري محمد السعادة صاحب فحرضة الحجاز،
فحرضات العمومية، املعارف وزارة عن نائبًا باشا حسنني إسماعيل السعادة صاحب
صدقي وإسماعيل باشا ويل وجعفر باشا رشدي حسني والسعادة واملعايل الدولة أصحاب
السري والجنرال باشا، سابا ويوسف باشا حشمت وأحمد باشا ثروت الخالق وعبد باشا
ومحمود العمومية، املعارف وزارة مستشار برتسون رجنالد واملسرت كاليتون، جيلربت
محوًطا املركزية الوفد لجنة رئيس باشا سليمان محمود الجليل فالشيخ باشا، فخري

أسماؤهم. تحرضنا ال ممن فآخرون األماثل، لجنته بأعضاء
األمالك، مصلحة فموظفو املالية، وزارة موظفو كله العظيم الجمع هذا وييل
فموظفو الحالقني، نقابة فأعضاء األمريية، املطبعة فموظفو امللكية، نزع فموظفو
السكك مصلحة فموظفو اليدوية، الصنائع عمال نقابة فأعضاء األمريية، الورش مصلحة
والجوهرية، الصاغة فتجار الصحة، مصلحة فموظفو الزراعة، وزارة فموظفو الحديدية،
سائر فأعضاء وملحقاته، النسيج عمال نقابة فأعضاء العمال، تضامن جمعية فأعضاء
من فأَْرتَال الجديدة، ومرص القاهرة يف الرتام نقابة أعضاء جملتهم ومن األخرى، النقابات
واألوانس العقائل كرائم تقل الحداد بشارات املطوَّقة بالرايات مجللًة واملركبات السيارات

عليه. العامة إطباق لتمنع للموكب ساقًة ُجِعلت البوليس فرسان من فثُلَّة الوطنيات،
تكاد حتى موًجا باملشيعني يموج وكان املؤثر النظام هذا عىل املوكب سار وقد
يتحرك املوكب وكان فوقه، عائمًة سفنًا الشهداء وتوابيت زخاًرا بحًرا الجماهري تحسب
ناحية، كل من النائحات أصوات غري تسمع ال وكنت التزاحم، لشدة واحدة كتلة كأنه

التأثر. من السيدات بعض عىل أُْغمي وقد
نوبار، فشارع الحديد، باب ميدان القاهرة محطة من سريه عند املوكب واخرتق
الصالة أُِقيمت حيث قيسون فجامع عيل، محمد فشارع األوبرا، فميدان كامل، فشارع
سار األول أقسام، أربعة إىل املوكب انقسم ثم چلبي. وحسني طلعت أحمد املرحومني عىل
فمرص زينب، فالسيدة الجماميز، فدرب الجديدة، الحلمية مخرتًقا يعقوب رزق باملرحوم
من موفًدا ثابت بك محجوب األستاذ يرافقه وكان الخليج، بفم مينا مار دير إىل القديمة

االحتفال. لجنة
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شارع مخرتًقا باملحمدي رويس أنبا دير إىل هللا رزق فريد باملرحوم سار والثاني
فشارع النزهة، فشارع فالحسنية، الجيوش، فأمري فالغورية، فالسكرية، الخيامية،

اللجنة. من موفَدين إسماعيل بك وعيل ويل باشا جعفر معايل يرافقه وكان عباس،
القلعة، فميدان عيل، محمد شارع مخرتًقا طلعت أحمد باملرحوم سار والثالث

النحاس. بك ومصطفى لهيطة بك عيل يرافقه وكان اإلمام، فشارع
مدكور الخالق عبد محمد سعادة يرافقه وكان املجاورين، قرافة إىل ذهب والرابع

باشا.
ساعات ثالث نحو استغرقت أنها األوبرا ميدان يف الجنازة مرور أثناء لُوحظ وقد

والضواحي. القاهرة يف الرتام قطر سري أثنائها يف تعطل
وقد واملراثي، والربيدية التلغرافية الرسائل من ألوف الصحف إدارات عىل وورد
األمري السمو صاحب حرضة برعاية األوبرا بدار تأبني حفلة إلقامة لجنة تألفت كانت
باشا سليمان محمود والعزة السعادة أصحاب حرضات من مؤلفًة باشا، طوسون عمر
فهمي الرحمن وعبد باشا سامي وأمني باشا مدكور الخالق وعبد باشا سعيد وإبراهيم
الرافعي وأمني بك عفيفي حافظ والدكتور بك الباسل الستار وعبد بك غايل وواصف بك

بركات. أفندي وداود بك
يف التأبني حفالت أقامت األمة أن بيد نعلمه، ال ألمر أُوِقفت االحتفال موعد دنا وملا
وسريد العامة، املجتمعات ويف والثانوية العالية القاهرة مدارس ويف القطر مدن سائر

موضعه. يف ذلك تفصيل

الجنازة مشيعي عدد (5)

نسمة، ألف أربعمائة يبلغ املشيعني عدد أن معنا الشهداء جنازة شهدوا الذين بعض قدر
ذلك. عن يقلون ال كانوا وقد

ولكن جسيًما، وخطبنا عظيًما فيكم مصابنا كان لقد الشهداء! أيها هللا ذمة ففي
بها ضاق وإن أيًضا هذه ستتحمل وثبات بصرب الكوارث تتحمل أن اعتادت التي األمة

األعزاء. الشهداء أيها هللا ذمة ففي والجزع. الدمع وغالبها الصرب ذَْرع
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الشهداء بتأبني قنا مدينة احتفال (6)

وأدبائها قنا أعيان من مئات اجتمع مساءً ٨ الساعة ١٩٢٠ مايو ٨ السبت مساء يف
وكان بقنا، الوطنية» «الشبيبة جمعية من دعوة عىل بناءً «العتيق» املسجد يف وموظفيها
الخطابة منصة وكانت منكسة، رشفاته عىل واألعالم والرياحني، بالزهور مجلًال املسجد
والصليب الهالل بني يجمع الذي االتحاد علم وكان الحداد، وشارات بالزهور محاطًة
هذا رغم املستقبل يف وحياًة أمًال العنرصين من املجتمعني قلوب ويمأل عليها يرفرف
من إطار عليها للشهداء جامعة صورة الخطابة منصة بجوار وكان الرهيب، املوقف

والريحان. الزهر
وكان الحكيم الذكر آيات بتالوة ونصف الثامنة الساعة عند الحفلة واْفتُِتحت

عميًقا. والسكوت ا عامٍّ والحزن مخيًما واألسف باديًا الخشوع
مجلس سكرتري محمود أفندي محمد األديب وقف حتى تالوته يختم املقرئ كاد وما
الشيخ األستاذ دعا ثم االفتتاح. كلمة فارتجل للحفلة، رئيًسا انْتُِخب قد وكان قنا، مديرية
تحوم التي واآلمال القديم مرص مجد بذكر فيها ألمَّ كلمة فألقى اإلدفاوي إسماعيل عيل
التي وآثاره َدَرَست التي معامله إحياء يف هللا بعناية املحروسني ورفقائهم الشهداء حول
عيل الشيخ الشاعر األستاذ بعده دعا ثم الشهداء. تأبني يف مؤثرًة كلمًة وألقى ت، عفَّ
فألقى القبيل، بالوجه التجار وكبار الرشيف األزهر خريجي من الجيزاوي عيد إبراهيم
منها األخري الشطر ضمن وقد الشجون، وحركت الدموع أسالت التي القصيدة هذه
الطرفني، محبوكة فجاءت وختامها القصيدة مطلع وجعله الشهداء لوفاة محكًما تاريًخا

وهي:

ع��ال��ي��اِت أن��ف��س م��ن ل��ك ف��ي��ا ل��ل��م��ك��رم��ات م��ح��ب��ي��ن ط��وي��ت��م
م��ن��ت��ث��راِت ال��ت��رب ف��ي دراري��ه وت��وارت آم��ال��ن��ا ع��ق��د ه��وى
ال��دام��ي��اِت أك��ب��اده��ا ت��ف��ت��ت خ��ط��وب ل��م��ص��ر ي��وم ك��ل أف��ي
م��س��رع��اِت ب��َك��ْل��َك��ِل��ه��ا وج��اءت ف��ج ك��ل م��ن ال��ح��وادث ده��ت��ه��ا
ال��دارس��اِت م��ع��ال��م��ه��ا رج��وع ورام��ت ب��ن��ت��ه ب��ص��رح أب��ادت
ال��ح��ي��اِة ف��ي ي��س��ت��ب��ق��وا ال��غ��رب إل��ى أب��ن��ائ��ه��ا ن��خ��ب��ة ق��ام ف��ق��د
ال��م��م��اِت ن��داء ع��ل��م��وه وم��ا ال��م��ع��ال��ي ن��داء ال��ن��داء ول��ب��وا
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ن��ب��اِت وخ��ي��ر ال��ك��م��ال م��ث��ال غ��وال��ي ك��ن��وز ع��وال��ي ن��ف��وس
ال��ض��اري��اِت األُْس��د م��ن َه��ُص��ور ده��اه��م ح��ت��ى ال��غ��رب وص��ل��وا ف��م��ا

ومنها:

ال��ن��يِّ��راِت ب��أف��الك��ن��ا ت��ول��ى ع��ب��وًس��ا ي��وًم��ا ال��ل��ه رع��ى ال أال
ب��ال��زََّف��راِت ال��ك��ن��ان��ة ف��ؤاد ف��أدم��ى ح��ل ب��أودي��ن م��ص��اب
ب��ال��ح��س��راِت ي��غ��رِّدن ف��ص��رن أس��اه ال��ك��ائ��ن��ات ف��ي ع��م وق��د
أس��اِة! م��ن ل��ه��ُم ف��ي��ا ب��ع��وه��م ت��ا وم��ن روم��ا أه��ل ف��اذك��روا أال
ع��ب��راِت م��ح��اج��ره��م وف��اض��ت ج��الل أي ال��ن��ي��ل ب��ن��ي أج��لُّ��وا
ال��زه��راِت ن��اث��ري َم��َه��ل ع��ل��ى س��ك��وتً��ا خ��اش��ع��ي��ن س��روا وي��وم
ال��ب��اك��ي��اِت م��ن دم��ع ول��ؤل��ؤ خ��ف��وق ق��ل��ب غ��ي��ر ت��رى ف��ل��س��ت
ث��ق��اِت أي ق��ب��ل ع��رف��ن��اك��م ش��ع��ب خ��ي��ر ي��ا ط��ل��ي��ان ال��ش��ك��ر ل��ك

ومنها:

ب��اق��ي��اِت ت��زل ل��م م��آث��رك��م ال��م��ع��ال��ي غ��رام ش��ه��داء وي��ا
ال��ش��رف��اِت ه��ام��ة ع��ل��ى واس��م��ع��وا دي��س ال��ف��را ب��أع��ل��ى ال��ج��ن��ان ف��ِرُدوا
األم��ن��ي��اِت ع��ن ي��س��أالك��م ل��ك��ي ف��ري��د م��ص��ط��ف��ى ج��اءك��م وإن
ال��ع��ق��ب��اِت ذل��ل��وا وش��ك ع��ل��ى س��اه��ري��ن ت��رك��ن��اه��م ف��ق��ول��وا
ال��دع��واِت م��س��ت��م��َط��ر م��ص��ر وم��ن س��الم أل��ف ال��ن��ي��ل م��ن ع��ل��ي��ك��م
ال��رح��م��اِت ص��يِّ��ب ب��م��ن��ت��ه إل��ه��ي ع��ل��ي��ك��م يَ��ْه��م��ي زال وال
ل��ل��م��ك��رم��اِت م��ح��ب��ي��ن ط��وي��ت��م ي��ؤرخ وه��و ال��م��ج��د نُ��ع��ي م��ا إذا

١٢٣٨ سنة
[٧٦١ = للمكرماِت ،١١٢ = محبني ،٤٦٥ = [طويتم

ويل بمدرسة املدرس اململوك محمد مصطفى الشيخ الشاعر األستاذ بعده نهض ثم
مطلعها: غراء، قصيدًة وألقى فوقف العلوم دار مدرسة خريجي ومن بقنا العهد
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وادي��َه��ا ث��غ��ر ع��ن ن��أى م��ا ل��ي��ت��ه ي��ا ي��ح��م��ي��ه��ا ك��ان ش��ب��ابً��ا ال��ب��الد ت��ب��ك��ي

ومنها:

م��راس��ي��َه��ا؟ أل��ق��ت ق��د م��ص��ر إل��ى ف��ه��ل ت��ع��اك��س��ن��ا دوًم��ا غ��دت ل��ل��خ��ط��وب م��ا
م��ع��ال��ي��َه��ا! م��ن ح��ص��ي��نً��ا رك��نً��ا ي��ه��دُّ ف��ق��ده��م ك��ان م��ا ع��ل��ى م��ص��ر واثُ��ك��ل
أع��ادي��َه��ا م��ن أم ح��زب��ه��ا م��ن أك��ن��ت ش��ب��ي��ب��ت��ه��ا ع��ن ط��رًف��ا ده��ر ي��ا ف��غ��ضَّ
أم��ان��ي��َه��ا م��ن ت��ح��ظ��ى م��ص��رك ل��ع��ل ت��ن��ش��ده ب��ت ف��ي��م��ا ش��ع��ب ي��ا وُج��ْد
م��ج��اري��َه��ا ف��ي ت��ج��ري ال��م��ق��ادي��ر ف��ه��ي ج��زًع��ا ل��ه ت��ظ��ه��ر ال ال��ده��ر ع��ل��ى واص��ب��ر

السلطانية، الهندسة بمدرسة الطالب الرحمن عبد أفندي مصطفى األديب تاله ثم
املحرزي محمد الشيخ بعده ووقف الزفرات، دت وصعَّ األسماع اسرتعت كلمًة فألقى
وشجاعتهم الشهداء أولئك مآثر فيها أبان كلمًة فارتجل األمريكان بمدرسة املدرس

الشباب. سن يف وهم النادر وإقدامهم األدبية
يف اشرتاكهم عىل والحارضين الخطباء فشكر الحفلة رئيس حرضة وقف ثم ومن
آي بتالوة الحفلة وُخِتمت الرضوان، سماء من الرحمة لهم واستمطر الشهداء تأبني
عىل صدقًة للفقراء فوزعتها الصدقات أعدت قد املحتفلة الجمعية وكانت الحكيم، الذكر

بسالم. املحتفلون وانفض الشهداء، أرواح
باألزهر العايل بالقسم الطالب متويل الحليم عبد الشيخ الفاضل األستاذ وكان

مطلعها: الحفلة، يف لتُْلقى غراء قصيدًة أعد قد الرشيف

ف��ي��ِك ح��بٍّ��ا م��ص��ر ي��ا ه��اج��روا م��ن ب��ن��ي��ك م��وت ال��ق��ل��ب أدم��ى م��ص��ر ي��ا

الشهداء بتأبني حمادة كوم احتفال (7)

حمادة كوم مركز أعيان أقام الوطن أرض إىل العلم شهداء حمل من األول اليوم يف
شهداء بتأبني احتفاًال وذلك للخطابة منرب فيه وُوِضع املقاعد فيه ت ُصفَّ فخًما، رسادًقا
عىل الناس فيها يشرتك التي العامة املصائب من مصيبتهم كانت الذين والوطن العلم

مشاربهم. وتباين مراتبهم اختالف
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يتقدمهم نسمة آالف الثالثة نحو الرسادق أمَّ حتى للحفلة املحددة الساعة وافت وما
كانوا الذين املجاهدين الشبان أولئك ذكرى لتخليد املدارس ومعلمو واألعيان العمد
عىل مستقبلها رصح وتشييد ورفعتها ملجدها ويعملون الخالدة بالدهم بعظمة يؤمنون

األيام. عواصف تهدها وال الحوادث تزعزعها ال والعرفان العلم من قوية دعامة
يف وكان الرثاء، كلمات وإلقاء الخطابة منرب اعتالء يف الخطباء تعاقب ثم ومن
الذي حمادة كوم وفد يف كان الذي عمار الهادي عبد محمد البحريي الشاعر مقدمتهم
هذه وألقى وقف فقد اإلسكندرية، يف الشهداء جنازة لتشييع والوجهاء األعيان مع سافر

املؤثرة: النثرية الكلمة

السادة أيها
بشبابهم ضحوا مخلصني شبان بذكرى لنحتفل إال اليوم هذا يف اجتمعنا ما

الوطن. وخدمة العلم سبيل يف الغايل
يف القضاء أَذْبَلها وزهور فأََفَلت، العلم سماء يف تتألأل كانت بأنجم نحتفل

مرص. رياض
لكان القدر استمهله ولو الدنيا الحياة هذه فارق شباب بذكرى نحتفل
ساعاتها يف الذكاء لذلك األمة أحوج كان وما الحظ، املنكودة البالد لهذه عدًة
الحرية من ونصيبها الحياة يف بحقها تطالب وهي العصيبة وأوقاتها الرهيبة

التام! واالستقالل
والحياة الوثابة، والهمة املشتعل، والذكاء الناهض، الشباب بمثال نحتفل

النامية.
فت. فتقصَّ الدهر يد بها عصفت شباب غصون بذكرى اليوم نحتفل
ثمراته واقتطاف العذبة، العلم مناهل لورود فارقونا من بذكرى نحتفل
وليبعثوا والرفعة الرشف لبالدهم حاملني ليعودوا الحافلة، رياضه من الجنية
فقطع األمجاد، واألجداد الصالح السلف إياه أورثهم الذي الوطني مجدها

واأسفاه! األنوف، وأرغم الحتوف موارد وأوردهم الطريق عليهم القضاء
الطليانية األمة بهم احتفلت أن بعد الشهداء ذكرى بإحياء اليوم نحتفل
وأوىف األمة تلك أكرم فما مرص، أبناء عىل وعطًفا ملرص منها وفاءً بالدها يف

الشعب! ذلك
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يف الطوىل اليد الصحيح، الوطني الجهاد مثال املرصي، للوفد كان ولقد
فيهم، األمة ملصاب تخفيًفا بهم والعناية نفقته عىل مرص إىل رفاتهم حمل
املقدس. الوطني بالواجب إال الوفد قام وما املرزوءة، آبائهم لقلوب وتعزيًة

حساب بغري الجنة سيدخلون الذين الشهداء وهم ذكرهم بإحياء نحتفل
جواره يسكنهم أن النسمات بارئ وأراد والوطن، العلم سبيل يف هاجروا ألنهم

راجعون»! إليه وإنا هلل «وإنا هللا! جوار الجوار ونعم إليه، فأخذهم
األهل تركت التي العالية النفوس هذه الغض، الشباب هذا هللا رحم أال

الوطن. رفعة وراء للسعي العمر مقتبل يف وهي واألصدقاء

منها: العصماء، قصيدته أنشد ثم

أف��نُ��وا وال ض��ل��وا وال ال خ��دم��ة ف��ي وه��ن��وا وم��ا م��ص��ر إل��ى ق��ادم��ي��ن ي��ا
ال��وط��ُن ي��أس��ف وف��ي��ك��م ال��ب��الد ح��ق ع��رف��وا ف��ت��ي��ة ي��ا ب��ك��ي��ن��اك��م��و إن��ا
م��ح��ُن ك��ل��ه ده��ر س��ح��اب��ة ع��ن��ك��م ف��ان��ق��ش��ع��ت ال��ع��ل��م ش��ه��داء ق��ض��ي��ت��م��و
م��ح��نُ��وا ق��د ال��ع��ل��م رج��ال ب��ع��ق��ول ي��س��ري ب��ك��م ال��ن��ع��ي واف��ى إذ ع��ق��ل��ي ض��ل��ل��ت
ال��ف��ط��ُن ق��ول��ي م��ن ل��ه��ا ل��ح��ارت إذْن ب��ه��ا أب��وح ل��و ه��م��وم وس��اي��رت��ن��ي
ال��ش��ج��ُن أح��ش��ائ��ن��ا ف��ي ه��اج ن��ع��ي��ه م��ن ب��ن��ع��ي��ك��م��و واف��ى ل��ق��د ب��رق وي��ح ي��ا
ال��ح��زُن! أس��ك��ن أو األس��ى ف��ي��ه��ا ح��لَّ أو إْربً��ا أس��الك��ه ق��ط��ع��ت ل��ي��ت��ن��ي ي��ا

وألقى خطاب، عيل محمد الشيخ املجيد والشاعر األديب األستاذ حرضة تاله وقد
األبيات: هذه

س��الَم��ا وج��دوا وم��ا «أودي��ن» ب م��راًم��ا ن��ال��وا وم��ا ن��ح��بً��ا ق��ض��وا
ك��راَم��ا ق��وًم��ا ال��ث��رى ف��ي وأم��س��وا ص��رع��ى ال��ع��ل��م س��ب��ي��ل ف��ي وول��وا
رغ��اَم��ا ف��أس��ك��ن��ه��م ب��رف��ع��ت��ه��ا ح��بٍّ��ا األوط��ان خ��دم��ة أرادوا
ي��راَم��ا ل��ن ش��دي��د ب��أس أول��ي وج��اوزوه��ا ال��ب��ح��ار رك��ب��وا وق��د
ع��ظ��اَم��ا أوروب��ا ب��ر ت��وخ��ْوا لُ��يُ��وثً��ا م��ن��ه��ا ن��ج��ْوا أن ول��م��ا
ق��واَم��ا ب��ق��ط��ره��م��ا وج��دوا وم��ا ال��م��ن��اي��ا س��ي��ف س��ام��ه��م ه��ن��ال��ك
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املرحوم بدار والوطن العلم لشهداء الكربى التأبني حفلة (8)
عاصم بك إسماعيل األستاذ

شهداء يف املصاب أن عاصم بك إسماعيل املرحوم األستاذ حرم هانم فاطمة السيدة رأت
األرس وكريمات العقائل رشيفات عىل الدعوى رقاع فوزعت بأجمعها، األمة مصاب العلم
العلم بجانبها أُِقيم للخطابة منصًة وأقامت املقاعد فيها ت فصفَّ دارها، بهو لهن وأعدت
الشهداء صورة البهو صدر يف وكان الحداد، بشارة وموسوًما منكًسا املحبوب املرصي

بالزهور. مكلًال واحد إطار يف عرش االثني
بمالبسهن املكان من ناحية يف البنات مدرسة تلميذات من تلميذًة عرشة اثنتا ووقفت
واملكان جالًال الحفلة يزدن وكن املطوَّقة كالحمائم فكن السوداء، وأَوِشحتهن البيضاء

وخشوًعا. رهبًة
من بالفضليات املكان غص حتى الحفلة الفتتاح املرضوبة الساعة وافت وما
رحبها، عىل الدار بهن ضاقت حتى وخطيباتها وأديباتها وكربائها مرص وزراء عقيالت
بمستقبل األمل بنور املرشقة وجوههن يعلو الحزن وكان الحداد، ثياب البسات وكن
املدعوَّات تقابل الدار ربة وكانت جاللهن، عىل ووقاًرا وقارهن عىل جالًال فيزدن بالدهن
السيدة حرضة قامت الحكيم الذكر بآي الحفلة افتتاح وبعد التعزية. بكلمات ويقابلنها

الكلمة: هذه وألقت عاصم هانم فاطمة

أوجه الطاهرة أرواحكم وإىل العلم، سماء من هوت أنجًما يا رثائي أقدم إليكم
حباته انتثرت الجوهر من ِعقًدا يا حزني أبث إليكم القلوب، حبات يا مقايل
وعليكم به. تتحىل أن توشك مرص أمكم وكانت الوجود، طيات بني ُفِقدت ثم
نستنشق أن نود وكنا مرص، من ُجِمعت الزهر من باقة يا الغزير الدمع أسكب
جميل مع الغربة بالد يف فهناك نريد، ما بني الدهر حال ولكن العطر شذاها
هناك بالدماء، تدرجوا الغربة بالد يف هناك الحديد، يهرص كما ُهِرصت رونقها
ومعكن العزاء. نقدم مرص يا فإليك شهداء، غرباء ماتوا مرص أمهم عن بعيًدا
هذا عىل انتحبن النرضة، الوجوه هذه ابكني البكاء، يحق الرشق نساء يا
وكلهم فائزين، ساملني برجوعهم آمال وكلنا متضافرين ذهبوا الغض، الشباب
الدهر خيب وقد وبهم بنا فإذا العاملني، العلم رجال إىل بانضمامهم آمال
آبائهم! عىل أشفقت هالَّ شبابهم! رحمت هالَّ دهر! يا لك فتبٍّا وآمالهم، آمالنا
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القلوب خئون! غادر من لك فتبٍّا ذاك، وال هذا ال أمهاتهم! بقلوب ت ترأفَّ وهالَّ
اضمحلت وآمال هوت أقمار ملحزونون، لفقدهم وإنا تدمع والعيون تتوجع
التي الرسوم هذه غري منها يبَق ولم أُْطِفئت وأنوار ُهِرص وشباب ُقِربت وعلوم

قتَّال! يأس من له فيا اآلمال منهم اضمحلت تجيب، ال
فأرواحهم نعم، نعم، كالمي؟! يسمعون فهل أمامي صورهم أرى إني
فقدت، من عىل األحزان أليفة يا روحي يا مهًال فمهًال، بأرواحنا، ممتزجة بيننا

وأفيقي. أحزانك يف تسرتسيل ال
املوت، املوت! بالء ألتحمل الصرب عيلَّ تلقي أن إليك أتوسل إني اللهم

مقل! من وأدمى قلوب من مزَّق كم أصعبه! ما املوت! ويالهول املوت،
الحزن كأني شاعرة أني لدرجة أحزاني يف اسرتسلت قد أراني سيداتي،
تحته، طائل ال الحزن أن حرضاتكن وعلم علمي مع هذا اآلن، بينكن املجسم
شبابنا، عزائم تهبط أن مخافة أحزاننا يف نسرتسل ال أن علينا الواجب بل

الشاعر: قول أعيننا نصب ولنجعل

ف��ع��وُل ال��ك��رام ي��رض��ي ب��م��ا ق��ئ��ول س��ي��د ق��ام س��ي��د م��ن��ا م��ات إذا

وتقديركن السامي لشعوركن احرتامي مع السيدات، حرضات يا وإني
تستعيد أن قاربت قد الرشقية املرأة أن يرسني قدرها حق الجليلة األعمال
النافذة والكلمة املعىلَّ القدح لها العهد ذاك يف كانت إذ ورفعتها، مجدها سابق
رجالنا مساعدة مع هذا فبتعاضدنا الرجال، مصاف بني الراجحة والفكرة
ألبنائنا ُعِمل ما كل من وأسمى أجل عندي هو اقرتاًحا أقرتح أن أريد العاملني
مبلغ لجمع وسيدات رجال من موقرة هيئة تقوم أن أريد أنني وهو الشهداء،
ليكونوا النهاية حتى العلم يتلقون طالبًا عرش اثني إلرسال يكفي املال من
جميع نظر يف ونكون غربت، التي أقمارنا عن عوًضا املستقبل يف لنا شموًسا

شهدائنا. ذكرى لتخليد تذكار بأحسن قمنا قد الغربية األمم
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قرصت أنا إذا الزكية الطاهرة األرواح أيتها يا العذر أستميحكم وإني هذا
سيقوم النعيم فردوس يف الخلد جنة يف البقاء دار يف فهناك اآلن، رثائكم يف
من له فكم النابغني، تكريم يف كعادته وأعظم أجل هو بما البيت هذا رب لكم

البقاء! له من فسبحان ورحتم راح ولكنه بيضاء! أياٍد

املدرسة حسن لبيبة اآلنسة فقامت كلماتهن، إللقاء الخطيبات ذلك بعد دعت ثم
املؤثرة: الشائقة املرثية هذه وألقت عباس، بمدرسة

سيداتي

ال��ج��ي��اد م��ن��ه��ا ي��خ��ت��ار ج��واه��ر ك��ف��ه ع��ل��ى ��اد ن��قَّ وال��م��وت

األهرام، أركان وتزعزعت مرص، جوانب وتصدعت العلم، فؤاد اندمل لقد
األحزان براكني انفجرت ثم الصاعقة، زلزال أهوال من الفراعنة رفات وأُزعجت
وساد الخطب عم حتى نفوسهم وأصابت النيل، وادي آل عىل قذائفها فتطايرت
وهنائك. رفعتك أجل من قضت فتية عىل عرباتك واسكبي مرص، يا ابِك األىس.
يؤهلك الذي القسط العلم من تأخذي ولم حضارتك، مهد يف تزالني ال إنك قيل
إليك ليعودوا فغادروك أبنائك عىل ذلك فعز الراقية، األمم صف يف تقفي ألن
ذهبوا انزوائك، ركن من بك ويخرجون الغربة تلك عنك يصدون عاملني رجاًال
وأغالل الرق أصفاد من مفككًة فريونك إليك يعودون سوف أن آمالهم وكل
ذهبوا وحريتك، وحياتك السمك بالهتاف منك يتزودون وهم ذهبوا االستعباد،
ولكن اجة، الوهَّ املرصي الذكاء شعلة تضيئها وقلوب العلم بحب تهيم بصدور
يف أظلمت حتى الشعلة تلك وأطفأ اآلمال تلك عىل فقىض القضاء عاجلهم

مرص! يا بلواك أعظم فما وجهك!
التعلم من بحرمانهم السلطة قضت من السيدات أيتها أولئك بني من كان
ذلك بحب هياًما منهم رأت أنها سوى ذلك يف لهم جرم دون معاهدهم يف
تُرى ولكن املؤثَّل، آبائهم مجد به يستعيدون الذي العلم حب يف وتفانيًا الوطن
تعلًقا زادهم بل شيئًا، عزمهم من ذلك يَثِْن لم الحرمان؟ نتيجة كانت ماذا
مرص يفجع أن إال القدر أبى ولكن غريها، إىل بالدهم فغادروا العال بأذيال
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عىل سالم وألف الغض، الشباب ذلك هللا ذمة ففي أبنائها، أعز من وهم فيهم
ثكلتيهم كنت وإن ألنك قليًال عنك فخففي مرص يا وأنت العالية، األرواح تلك
مفخرة ولهم لك سجلوا حتى يستشهدوا لم فهم أبنائك، صفوة من ُعدُّوا فقد
النفوس ورخص واإلقدام والعزم الشهامة منها نتعلم آية علينا وأنزلوا عظمى

خدمتك. أمام
ماء يا وأنت الشهداء. أولئك عىل الرحمات فاستمطروا العلم، آل يا وأنتم
عليهم أغدق الراحمني، خري يا وأنت ثراهم. عىل وسالًما برًدا فانزل النيل،
يف العوض خري لها واجعل وصربًا عزاءً الثكىل مرص وهب ورضوانك، رحماتك

العاملني! أبنائها

هذه: كلمتها فألقت السنية، املدرسة خريجة محمد بسيمة اآلنسة وقفت ثم

سيداتي

ن��س��ي��اُن ال��ده��ر ط��ول م��ع ل��ه��ا وم��ا ت��ق��دم��ه��ا م��ا أن��س��ت ال��م��ص��ي��ب��ة ت��ل��ك

منه وترتج املسامع، له تتصدع مصاب جلل، والخطب عميم، املصاب
زلزل مصاب الخامدة، الهموم وألهب الجامدة، الدموع أذاب مصاب األضالع،

األكباد. وأقرح األرض
يخىش ال يتهكم؟! شبابه ومن يتحكم، أمرك يف للقضاء ما مرص! يا إيه
ظلم رصيع هذا بنا: التمثيل عن فيكف املحزن وأنيننا الحارة زفراتنا الدهر

وآمال. أمنية ضحية أو وأمان، وطنية رصيع وذلك وعدوان،
للنوازل مرسًحا والرفعة واملدنية الرتف بعد أصبحت لقد مرص، أي
مخطوفة، لحياتك العاملني وأرواح قصرية، فيك املصلحني آجال والكارثات،
أودت بلية أكرب وهللا وتلك لفقدانهم، والتأيس ذكراهم إال هؤالء بعد لنا يبق ولم
هذا عىل صربًا فصربًا وأخطرها، الغايات أجلِّ من هي لغاية تعمل أمة براحة

الرُّْزء!
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سيداتي

سبيل يف قىض شبابًا النيل نساء فيها تندب مأساة إال اليوم االجتماع هذا ما
األوطان نرصة سبيل قىضيف مقصد، وأجمل غاية أرشف سبيل قىضيف العلم،
وخلَّفت النعيم إىل ربها فارقت أرواح هللا ذمة ففي والديار. األهل عن بعيًدا
ال جروًحا القلوب ويف أبًدا تنطفئ وال نارها تستقر آالًما النفوس يف بعدها
نرصة يف النارض الشباب هذا عىل آمالها علَّقت قد كانت نفوًسا خلَّفت تندمل،

البالد: وعز األوطان

ل��ب��خ��ي��ُل ب��م��ث��ل��ه��م ال��زم��ان إن ب��م��ث��ل��ه��م ال��زم��ان ي��أت��ي أن ه��ي��ه��ات

فأقبلت الجهاد، ميدان يف وهي الحياة هذه من خلصت أرواح هللا ذمة يف
املنادين: أصوات مقبلة وهي تسمع طاهرًة تقيًة الباقي العالم عىل

َفاْدُخِيل * ْرِضيًَّة مَّ َراِضيًَة َربِِّك إَِىلٰ اْرِجِعي * اْلُمْطَمِئنَُّة النَّْفُس أَيَّتَُها ﴿يَا
َجنَِّتي﴾. َواْدُخِيل * ِعبَاِدي ِيف

مؤثرًة مرثاًة فألقت العموري، عيل ثريا الفاضلة اآلنسة حرضة بعدها قامت ثم
يأتي: ما منها نقتطف

السيدات أيتها
يف وطنهم عن اغرتبوا الذين الشبان هؤالء بموت كربى فاجعًة ُفِجعنا لقد
لم املوت ولكن التالد، وعزه القديم مجده ذلك بعد يعيدوا لكي العلم سبيل
لهم تمنتها التي الحياة تلك بني من فاختطفهم باملرصاد لهم كان بل يمهلهم

باقيًا. وفخًرا عاليًا ذكًرا لهم سجلت موتًة وماتوا بالدهم
الشهداء هؤالء عىل وأًىس حزنًا تفطَّري قلوب ويا دًما، أمطري عيون فيا
مأربًا يبلغوا أن قبل أظفارها فيهم أنشبت بل القضاء أيدي تمهلهم لم الذين

مطلبًا. ينالوا أو
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مثل ويف دة، متصعِّ وزفرات مرتددة حرسات أجلهم من القلوب ويف فذهبوا
األمر. عُظم قد الخطب هذا

الطيبة: الكلمة هذه فألقت محمد أمينة األديبة الدكتورة ونهضت

الفضليات السيدات أيتها

حتى لجيده حليًة كانت غضة زهرات يُنبت الَخْصب النيل وادي كاد ما
النيل وادي بهجة قبل من كان ما وأصبح األزاهري، تلك جمال املقادير يد جنت
ومنهًال العلم من ماءً تتطلب الزهرات تلك كانت األىس، ومصدر الحزن مبعث
ماتت الزؤام. موتها العذب املنهل ويف ظمأها، املاء ذلك يف فوجدت العرفان، من
والحياة كذلك ذلك يكون ال وكيف بالدها، وحياة حياتها وراء تسعى وهي
والخري اإلصالح سبيل يف يعلمه وما العلم من اإلنسان يجنيه ما إال ليست

البرش؟ سائر وفائدة

ب��ف��ؤاِدي ش��وك��ه��ا وأورق ف��ذََوت ب��ه ت��ح��ي��ا ب��م��ا ش��رق��ت وأزاه��ر

التي املصائب أجل من سال الذي دمعها تكفكف بأن تُهمُّ مرص كانت
ينترش بدأ [الذي] الجديد الفجر إن إذ يتم، لم رسورها ولكن قديًما دهمتها
يف ضحكًة كانوا الذين مات الدامس. الظالم وجلَّله فجأًة انطفأ األمل نور منه
وقبلهم النجباء شبانها مات اليأس، ظالم يف مرشًقا وأمًال الحزينة مرص فم
قلب إن ِقيل لقد وغريهما، أوطانه عن بعيًدا وفريد شبابه ريعان يف كامل مات
دنشواي، وكارثة كامل مصطفى موت حادثتني: جراء من إال ينبض لم مرص
لديها، يشء أعز يف املوت دهمها إذ الثالثة، للمرة مرص قلب نبض فقد اليوم أما
عقبًة اليوم التعسة مرص تجتاز نجبائها. وخالصة أوالدها خرية يف دهمها
سبيل يف لتحمل قواتها وكل أوالدها جميع إىل حاجة يف وهي كئوًدا، سياسيًة
جعل وإنما وتجاهد تدأب يرتكها أن يشأ لم القدر ولكن املنشودة، آمالها نيل
عن يرصفها أن يريد كأنه أمل بعد أمًال ويطفئ عامل بعد عامًال منها يخطف
ال مرص شأن إعالء سبيل يف تذهب جثة كل فإن ذلك! هيهات ولكن عزمها،
جثة كل إن مأربها. نيل سبيل يف واعرتاًفا بمطالبهم تمسًكا إال املرصيني تزيد
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سبيل يف املجاهدة تذكار مرصي، لكل تذكاًرا ستظل الشهداء أولئك جثث من
من يجد دام ما واجبه عن مرصي يغفل أن وهيهات واملرصيني، مرص سعادة
بناه ما يضيع أو شهداءه يحقر ال املرصي إن ومنبًها. مذكًرا الشهداء أولئك
مرص يلهم أن هللا من أطلب وإنني الطاهرة. الزكية بدمائهم املجاهدون أولئك

الجلل. املصاب هذا عن الصرب جميل واملرصيني

يأتي: ما منها نقتطف مؤثرًة كلمًة بالعباسية فردوس السيدة وألقت

املحرتمات السيدات أيتها
أن بي حدت وعاطفًة استفزني شعوًرا ولكن اآلن قبل الخطابة منصة علوت
شهداء عىل والحزن األىس من فؤادي به امتأل عما ألعرب خطيبًة بينكن أقوم
الشعر مَلكة وتعاىل سبحانه يهبني أن أتمنى كنت العزيزات: سيداتي العلم.
هؤالء رثاء من حقه املقام هذا أويف حتى النثر يف ادًة وقَّ قريحًة ويلهمني

واالرتقاء. املدنية سبيل يف واْستُشهدوا العلم ضحية ذهبوا الذين األبطال
يلتهب يكاد كليم وفؤاد يتمزق، يكاد منفطر بقلب اآلن أتكلم إني نعم،
نعم؛ املجيد. العلم سبيل يف نحبهم قضوا الذين البواسل هؤالء عىل وولًها حزنًا
قصفت الذين الشجعان لهؤالء مرثيًة دمعي بدل بدمي أسطر أن أود كنت
الذي الراقي العلم منهل من يرتشفوا أن قبل الرطب شبابهم غصن املنون يد
تزال ال أرواحهم ولكن أجسامهم همدت نعم، لهم! فطوبى بأنفسهم فدوه
أثرهم إن فوهللا دمائنا، يف مندمجًة مبادئهم وترسي رءوسنا فوق ترفرف

باٍق. وذكرهم لخالد
الرثاء، يف الحق من لهم ما األبطال هؤالء أويف أن عن لعاجزة إني سيداتي،
فما والعلم، الغربة شهداء نحو عواطفي به اشتدت ما ألظهر إال قمت ما فإني
إني حيث فمعذرًة، والتكريم التمجيد من حقهم إيفائهم يف التقصري من يقع
األىس عبارات أكرر إني وها املجال. هذا يف درايًة وأكثر منكن علًما أوسع لست

األبد. إىل قلوبنا عىل منطبعًة ذكراهم ولتحَي أبنائنا، عىل والحزن

ق��راِر ب��دار ال��دن��ي��ا ه��ذه م��ا ج��اري ال��ب��ري��ة ف��ي ال��م��ن��ي��ة ح��ك��م
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األخ��ب��اِر م��ن خ��ب��ًرا يُ��رى ح��ت��ى م��خ��ب��ًرا ف��ي��ه��ا اإلن��س��ان يُ��رى ب��ي��ن��ا

املرثاة: هذه وألقت عيل، منضورة األديبة اآلنسة بعدها وقامت

قلب يحتملها ال ا جدٍّ عظيمة الشهداء هؤالء بموت فاجعتنا إن السيدات، أيتها
بدموعها السماء بكت فقد مرص، ثمار من تغذى أو النيل ماء من رشب مرصي
األىس من القلب يف ما فأهاجت املحزنة، بنغماتها الطيور وَشَجت الحارة

الشجن. من املهجة يف ما وحركت
واحد بخطب داهمهم قوًما داهم إذا الدهر بأن العادة جرت السيدات، أيها
متعددة بخطوب داهمها أن الدهر من حظها فكان مرص أما احتماله، يمكن
الدهر رمانا قبل: مما أعظم وُرْزء جديدة فاجعة يوم كل ففي مختلفة، وأرزاء
من وضعناه ما ولكن كثريًا، عليه فحزنَّا فريد بك محمد املرحوم بموت أوًال
بموت ثانيًا ورمانا كثريًا، القلب عن خفف العاملني األبطال من غريه يف األمل
أعيننا يف الجو فأَْقتَم الغيور، الوطني الرجل هذا عاصم بك إسماعيل املرحوم
يدعنا واحدة لحظة عنا يغفل ولم كله هذا نكبتنا. وعظمت همومنا وزادت
من هاجروا الذين الشهداء هؤالء بموت رمانا فقد وكربنا، همنا فيها نفرج
القديم املجد من له كان ما للوطن ويعيدوا مناهله من العلم ليستقوا بالدهم
أهلهم وألهم الجنة وأسكنهم لهم هللا فغفر باملرصاد، لهم كان املوت وكأنما

قريب. سميع إنه والعزاء، الصرب
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بك شوقي أحمد الشعراء أمري رثاء

ال��ع��اِل��ي ال��م��ث��ل م��ن أب��ق��ى م��ا ول��ل��م��ج��د ال��غ��ال��ي ال��دم ذاك ال��ل��ه س��ب��ي��ل ف��ي أال
ألج��ي��اِل ودن��ي��ا ألق��وام ح��ي��اة ورائ��ه��ا م��ن ه��م��ة ال��م��ن��اي��ا وب��ع��ض
وآم��اِل ش��ب��اب م��ن ال��م��ص��ف��ى ك��ري��م دم ع��ل��ى ب��ال��دم��وع ج��ودا أع��ي��ن��يَّ
ق��تَّ��اِل ال��ده��ر غ��رب��ة م��ن ح��ادث إل��ى ال��نَّ��وى غ��رب��ة م��ن األح��داث ب��ه ت��ن��اه��ت
س��ل��س��اِل ال��م��الئ��ك َغ��ْس��ل م��ن ب��أب��ي��ض م��ش��ع��ش��ًع��ا ُك��َم��يْ��تً��ا أُْرج��وان��يٍّ��ا ج��رى
وإظ��الِل ع��ي��ون م��ن رف��ي��ًف��ا ف��ع��ادت ش��ه��ي��ده ال��ح��دي��د ب��ق��ض��ب��ان والذ
ال��ت��اِل��ي ال��ع��ال��م وف��ي ال��خ��ال��ي ال��ع��ص��ر وف��ي وه��ام��ًدا ال��ح��ي��اة ف��ي ع��ل��ي��ه س��الم

∗∗∗
وأوص��اِل ال��ت��راب ف��ي ه��اٍم ري��اح��ي��ن واس��ق��ي��ا ال��غ��رب ُرب��ى ف��ي ق��وم��ا خ��ل��ي��ل��يَّ
وت��رح��اِل ال��ب��الد ف��ي ِح��لٍّ ب��ي��ن ذوت ال��ص��ب��ا م��ن ال��راوي��ات ال��ن��اع��م��ات م��ن
ِم��ث��ق��اِل «ال��ك��ن��ان��ة» ب وأمٌّ ه��ل��وع أٍب ع��ل��ى ف��م��ال ال��ن��اع��ي ل��ن��ا ن��ع��اه��ا
ِم��رق��اِل وال��ب��ح��ر ال��ب��ر ف��ي ب��م��ض��ط��َرب م��ل��ي��ك��ه ي��ع��دو ال��ش��رق ن��ح��و ال��غ��رب ط��وى
ق��وَّاِل غ��ي��ر ��َج��ا ال��شَّ ال��ق��ل��ب ع��ل��ى ويُ��ل��ق��ي ه��ام��س غ��ي��ر األس��ى ال��ن��ف��س إل��ى يُ��ِس��رُّ
خ��اِل م��ن��زل وم��ن ع��ط��ل ه��ال��ٍة ف��م��ن أه��ل��ٌة ل��ل��دي��ار ف��ن��ع��اه��م س��رى
أش��ب��اِل وم��أت��م أق��م��ار م��ن��اح��ة وأرض��ه ب��ال��ش��اط��ئ��ي��ن ال��ح��م��ى س��م��اء

∗∗∗
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وأث��ق��اِل ح��دي��د م��ن ول��ك��ن ب��س��اًط��ا أع��اذه��ا ق��د أن ال��ري��ح ت��دري وأده��ام
ال��غ��اِل��ي وب��ال��م��رج��ل ب��ذراع��ي��ه رم��ى ك��ل��م��ا ال��ح��ض��ر ف��ي ال��س��ب��ق ج��ي��اد ي��ري��ك
أه��واِل رك��اب األخ��ط��ار ع��ل��ى غ��داة غ��اب��ة أش��ب��ال ال��ف��ت��ي��ان م��ن ي��ق��ل
ذي��اِل ال��م��ق��ادي��ر ده��م م��ن ب��آخ��ر ف��ان��ث��ن��ى «أودي��ن» دون ال��ع��وادي ث��ن��ت��ه
ُم��ن��ج��اِل ال��نَّ��ْق��ع م��ن داٍج ف��ي َك��ِم��يَّ��ان ال��ت��ق��ى ك��م��ا ال��دخ��ان ت��ح��ت اع��ت��ن��ق��ا ق��د
م��ن��ه��اِل ال��زه��ر م��ن غ��ض ن��اع��م ع��ل��ى وب��أس��ه ال��ح��دي��د ي��رم��ي م��ن ف��س��ب��ح��ان
آج��اِل ث��ن��ي��ات م��ن ال��م��ن��اي��ا ط��ل��وع ط��ال��ًع��ا ب��ال��ف��ج��ر ال��س��اري��ن ي��أخ��ذ وم��ن
��اِل ق��فَّ غ��ي��ر ي��ن��وون��ه س��ف��ر إل��ى ه��م��ه ل��ل��ن��اس األس��ف��ار ي��ج��ع��ل وم��ن

∗∗∗
اآلِل وص��اي��ة ف��ي ي��ت��ي��ًم��ا أق��ام رف��ات��ه��م ت��رك��ت��م ل��و ن��اق��ل��ي��ه��م ف��ي��ا
ن��زَّاِل ال��ح��ق ع��ل��ى أم��ص��ار ل��ن��زَّاع م��ض��ج��ع وك��اف��ور ل��دي غ��ري��بً��ا وب��ي��ن
وأم��ث��اِل؟ ع��ل��ي��ه��م أت��راب وض��ج��ة وال��ح��م��ى األه��ل رن��ة ع��ط��ف��ت��ك��م ف��ه��ل
ال��غ��ال��ِي ت��رب��ه��ا م��ن ب��ال��ب��ع��ث ظ��ف��روا ل��ق��د ب��أرض��ه��ا ي��م��وت��وا أن م��ص��ًرا ف��ات ل��ئ��ن
ب��أش��غ��اِل ال��م��ح��ب��س��ي��ن ره��ن اع��ت��ل إذا ق��ي��ام��ة ه��واه��ا ع��ن ش��غ��ل��ت��ه��م وم��ا
ال��ب��اِل ك��اس��ف م��ظ��ل��ًم��ا ش��ف��اًه��ا ت��ل��ق��ى ل��م��ش��رق ال��ش��م��وس ال��غ��رب م��ن ح��م��ل��ت��م
ب��آص��ال ض��ح��اه��ا ت��وص��ل ول��م م��داه��ا ت��ن��ل ول��م ص��ب��اه��ا ت��ب��ل��غ ل��م ع��واث��ر
ال��ت��ال��ي ع��ل��ى ال��م��ص��ل��ي ي��ع��ل ل��م م��ص��اح��ف ك��أن��ه��م ف��ن��ع��ش��ا ن��ع��ش��ا ب��ه��م ي��ط��اف
إس��راِل م��ن��اك��ب ف��ي م��وس��ى ك��ت��اب��وت زك��ي��ًة ت��ت��رى األع��ن��اق ف��ي ت��واب��ي��ت
ت��م��ث��اِل ال��ن��ي��ل راي��ة م��ن ه��الل��ي��ة ش��ف��ق��ي��ة ح��ل��ة ف��ي ��ف��ًة م��ل��فَّ
وإج��الِل خ��ش��وع ف��ي إال ت��ل��ق ف��ل��م وف��ده��ا وال��م��وت ال��ع��ل��م ج��الل أظ��ل
م��ح��الِل ال��ح��ق ج��ي��رة م��ن م��ن��زل إل��ى وب��اط��ل غ��رور م��ن داًرا ت��ف��ارق
م��خ��ت��اِل أع��ط��اف «ح��ل��وان» ب��ه��ا وه��زت ح��ل��ي��ًة ال��ب��ح��ر ع��ل��ى رف��ت ج��ل��ب��ة ف��ي��ا
ال��ح��اِل��ي ب��ال��م��وك��ب ال��ث��غ��ر اب��ت��س��ام وب��ي��ن ب��ال��ض��ح��ى ال��ع��واص��م إي��م��اض ب��ي��ن ج��رت
وال��ن��اِل ال��ط��ول ذي إس��م��اع��ي��ل ع��ه��د ع��ل��ى م��ث��ل��ه��ا يُ��ر ل��م ال��س��ب��ق ب��اغ��ي ك��ث��ي��رة
ب��اِل ع��ل��ى ي��ك��ن ل��م ال��م��ن��اي��ا وت��ل��ك ي��ق��ع ل��م ال��وه��م ف��ي ال��خ��ط��ب ه��ذا ال��ل��ه! ل��ك
وال��خ��اِل ال��ح��داث��ة أذي��ال ج��ر وإن واب��ن��ه ال��م��وت أخ��و ن��ف��س ذي ك��ل ب��ل��ى
ال��س��اِل��ي ع��ي��ش��ة ع��ي��ش��ه ع��ج��ي��ب ول��ك��ن ال��ص��ب��ا أخ��و ي��م��وت أن ع��ج��ي��بً��ا ول��ي��س
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م��غ��ت��اِل ال��ده��ر ح��ادث م��ن ب��م��ع��ت��رض ره��ي��ن��ة م��ش��ي��ب أو ش��ب��اب وك��ل
ج��واِل أق��در م��ت��ن ت��رك��ب ال��م��ج��د إل��ى ال��ص��ب��ا ف��ارك��ب ال��ع��ال خ��ي��ل م��ن ال��ش��ي��ب وم��ا
وال��م��اِل ب��ال��ن��ف��س ال��ب��خ��ل س��ن ال��ش��ي��ب إذا ل��ل��ف��ت��ى وال��ج��ود ال��ب��أس ال��ش��ب��اب ي��س��ن
ب��إج��م��اِل إال األق��دار ت��ذك��روا وال ع��زاءك��م ال��ك��ري��م ال��ن��ي��ل ن��ش��أ وي��ا
م��ح��ت��اِل ت��ل��ط��ف أو ق��ال ت��أف��ف ي��رده ال ال��ذي ال��ح��ق ه��و ف��ه��ذا
ب��خ��ذاِل خ��ان��ت األع��الم إذا ول��ي��س ت��ح��ت��ه ف��ال��ف��وز ال��ع��ل��م ل��واء ع��ل��ي��ك��م
آِل وال م��ل��وم ال م��س��اع وص��ول ب��آخ��ر ف��اخ��ل��ف��وه ص��ف م��ال إذا
ج��ه��اِل أن��ص��اف ال��س��ب��ق ي��ح��رزون وال ع��ن��ده��م ع��ل��م ال ال��ف��ت��ي��ان ي��ص��ل��ح وال
ال��ب��اِل��ي ك��ال��َح��َش��ِف ال��ك��ي��ل ج��زاف ب��ي��انً��ا ت��زودا م��ا إذا زاد ل��ه��م ول��ي��س
ال��ح��اِل؟ م��ع��ض��ل أو األم��ر ل��ج��ل��ي��ل ف��م��ن ح��ادث وق��ع م��ن ال��ف��ت��ي��ان ج��زع إذا
اآلِل ُم��َه��ج أو ال��ح��واري��ي��ن ن��ف��وس ت��ع��ان��ه ل��م ال��ف��دا ف��ي م��ع��اٍن ول��وال
أب��ط��اِل ب��أي��ام أب��ط��ال ت��رن��م ب��ي��ن��ك��م ال��م��ص��ارع ب��ه��ات��ي��ك ف��غ��نُّ��وا
ال��خ��اِل��ي األب��د ف��ي ال��س��ب��ع ال��ض��روب��ات ع��ل��ى ت��ك��ب��روا ال��ذي��ن ال��ق��وم ب��ن��ي أل��س��ت��م
خ��اِل أو ال��ق��ب��ائ��ل ف��ي ل��ع��م رج��ع��ت��م ورب��م��ا ا ج��دٍّ ف��رع��ون إل��ى رددت��م

إبراهيم حافظ بك محمد مرصالكبري شاعر قصيدة

ص��ب��ر ل��م��ف��ج��وع األج��ر إن��م��ا اس��ت��ع��ر م��ا ت��ط��ف��ئ ال��ص��ب��ر ع��ل��م��ون��ا
األث��ر م��ش��ئ��وم ال��ش��رق رب��وع ف��ي وق��ع��ه��ا أم��س��ى ال��غ��رب ف��ي ص��دم��ة
ال��م��ؤت��م��ر ق��رار ي��زل��زل��ه��ا ل��م أن��ف��ًس��ا م��ص��ر أرض ف��ي زل��زل��ت
وأم��ر ب��أده��ى األرض س��اك��ن ع��ل��ى ب��ال��ن��ج��م ال��ن��ج��م اص��ط��دام م��ا
ال��زه��ر ط��اق��ات أج��م��ل ف��ج��ن��ى ال��ن��ه��ى ب��واك��ي��ر ال��م��وت ق��ط��ف
ق��م��ر ب��ع��د ق��م��ًرا ف��ت��ه��اَوْوا أق��م��ارن��ا ع��ل��ى ال��م��وت وع��دا
ع��ش��ر االث��ن��ا ق��ض��ى ال��ل��ه ذم��ة وف��ي وال��ع��ل��م ال��ن��ي��ل س��ب��ي��ل ف��ي
ال��غ��ي��ر؟ ص��رف م��ن ال��غ��رب م��س��ار ف��ي ن��اب��ك��م م��اذا ال��ش��رق ب��دور أي
وال��ب��ص��ر م��ن��ا ال��س��م��ع وأص��م ال��م��ن��ى أوص��ال ق��ط��ع ن��ب��أ
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وك��ر! وال��ط��ي��ر األع��ف��ر ك��ن��س ح��ره��ا م��ن زف��رة ب��م��ص��ر ك��م
ال��ظ��ه��ر م��ف��ق��ود ال��ل��ب م��س��ت��ط��ي��ر ق��ل��ب��ه داٍم أس��وان أب ك��م
ال��خ��ب��ر وق��ع م��ن ال��ن��ظ��رة س��ادر ب��ه ح��ل ل��م��ا ال��وج��ه س��اه��م
ف��ع��ق��ر! ب��ن��ار ال��ثُّ��ك��ل ع��ض��ه��ا وال��ه��ة وال��دة ب��ه��ا ك��م
ال��ش��ج��ر س��ك��ان األش��ج��ان ع��ل��م ال��دج��ى أذي��ال ت��ح��ت نَ��ْوح ذات
واص��ط��خ��ر ط��ي��ر ص��ف��ق ك��ل��م��ا م��ؤن��س��ه��ا ع��ن األط��ي��ار ت��س��أل
ظ��ه��ر أو ن��ج��م ر غ��وَّ ك��ل��م��ا واح��ده��ا ع��ن األن��ج��م ت��س��أل
ال��ق��در ك��ف م��ن أف��ل��ت أن��ه ي��ن��ب��ئ��ه��ا ل��م��ن ال��ع��م��ر ت��ه��ب
ح��ف��ر! م��ن��ه ل��ه��ا م��ا وب��الء ح��ادث ي��وم ك��ل م��ص��ر وي��ح
م��دخ��ر ب��ن��ي��ه��ا م��ن ت��راث ف��ي خ��ط��ب��ه��ا إال ت��ل��ق��اه م��ا ه��ان
ال��ك��ب��ر إح��دى ن��ق��ل��ت��ه��م إن��م��ا ن��ق��ل��ه��م ف��ي م��ج��ده��م ظ��ل��م��ت��م ق��د
ال��م��س��ت��ق��ر ك��ان ال��غ��رب ت��راب ف��ي أم ال��ش��رق ت��راب ف��ي ف��س��واء
ف��نُ��َس��ر؟ ش��ب��ًرا ال��ع��ل��م رب��وع ف��ي ل��ن��ا ي��وم ن��رى أن أأب��ي��ت��م
ال��س��ي��ر ل��ك��تَّ��اب م��ن��ا ش��اه��ًدا ب��ي��ن��ه��م ت��ق��ي��م��وا أن أض��ن��ن��ت��م
وادَّك��ر ث��راه ح��يَّ��ا ن��اش��ئ ي��م��م��ه ك��ل��م��ا وم��زاًرا
ف��اف��ت��خ��ر؟ ب��م��ص��ر ال��غ��رب ف��ي ق��ام ك��ل��م��ا م��ص��ر الب��ن ودل��ي��ًال
ال��ص��ور! ب��ي��ن م��ع��ج��زة ص��ورة أرض��ه��م ف��ي ل��ن��ا م��ألت ك��م
وازده��ر ع��ل��ي��ه��ا ال��ع��ل��م أش��رق خ��ل��ت ق��د ال��ع��ص��ور رم��ز ف��م��ن
م��ن��ت��ظ��ر ل��رج��اء رم��ز خ��ي��ر ب��ه��ا ال��ي��وم أق��واس��ن��ا ف��اج��ع��ل��وا

∗∗∗
ال��غ��رر أي��ادي��ك م��ن ب��ص��ن��ي��ع األس��ى خ��ف��ف��ت ال��ط��ل��ي��ان أم��ة
ان��ت��ث��ر وادي��ك ف��وق ب��ي��ن��ن��ا م��ن زاه��يً��ا ع��ق��ًدا ك��ف��اك ج��م��ع��ت
ال��ن��ظ��ر م��خ��ف��وض األح��زان ب��ادي م��ف��ض��ل ام��رئ ك��ل وس��ع��ى
ال��ح��ف��ر ت��ل��ك روض��ت ب��دم��وع أف��الذن��ا أف��الذك��م وب��ك��ت
األب��ر ال��خ��ل ي��ص��ن��ع��ه م��ا ف��وق ل��ك��م ال��ل��ه أح��س��ن وص��ن��ع��ت��م
ال��درر ف��أرخ��ص��ن��ا «م��س��ي��ن��ا» ي��وم رح��م��ة م��ن ل��ك��م ب��ك��ي��ن��ا ق��د
ش��ك��ر م��ن أول��ى ال��روم��ان وب��ن��و ص��ن��ع��ن��ا وش��ك��رت��م ف��ح��ف��ظ��ت��م
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∗∗∗
ال��س��ور ت��وَّج��ن ال��ل��ه ب��س��م��الت أش��ب��ه��ت��م��وا ال��ع��ال ع��ن��اوي��ن أي
ال��س��ف��ر أخ��ط��ار ال��م��ج��د خ��ط��ي��ر ع��ن ب��ك��م ت��ق��ع��د ال ال��ن��ي��ل ش��ب��اب أي
وال��ح��ذر ع��ن��ه اإلح��ج��ام ي��ط��رح ال��ع��ال أس��ب��اب ي��ع��ش��ق م��ن إن
ال��ب��ش��ر أط��واق ت��ح��م��ل م��ا ف��وق ��م��ك��م ج��شَّ ول��و ال��ع��ل��م ف��اط��ل��ب��وا
تَ��ِق��ر ال وح��ي��اة م��وت ب��ي��ن ق��ائ��م ج��ه��اد ع��ه��د ف��ي ن��ح��ن

القصيدة: بهذه املرصي الحليم عبد املعروف الشاعر حرضة ورثاهم

وف��اء؟ ع��ي��ون ي��ا ل��ن��ف��س وم��ن��ك ال��رَّدى م��ن ق��ل��وب ي��ا م��ج��ن أف��ي��ك
داء ب��ال��م��ن��ي��ة ي��ن��وه ول��م��ا ف��ج��أًة ال��م��وت ط��ال��ع��وا م��ن ع��ل��ى س��الم
ه��ب��اء ف��أت��ت ال��وادي ع��ل��ى نُ��ِث��رت ت��ض��وع��ت م��ص��ر زه��ر م��ن ب��اق��ًة ف��ي��ا
وذك��اء ف��ط��ن��ة م��ن��ه��ا ع��ب��ي��ران ال��رب��ى ج��ان��ب م��ن ف��اح ورود وب��ق��ي��ا
ق��ض��اء األص��دق��اء ق��ب��ل ال��ل��ه م��ن س��ي��ض��ي��ف��ك��م أن ن��در ل��م ن��ودع��ك��م
ب��ك��اءُ ذاك ق��ب��ل ف��أج��دى ع��ي��ونً��ا ل��ش��ف��ع��ت األم��ه��ات ع��ل��م��ت��ه ول��و
ش��ه��داء ت��رج��ون��ه��م م��ن ي��ق��ول��ون ال��م��ن��ى ن��واح��ي��ك��م��و م��ن ن��رج��و ح��ي��ن أف��ي
ظ��م��اء؟ ال��ن��م��ي��ر ورد ت��رت��ج��ى ك��م��ا ب��وال��يً��ا ع��ظ��اًم��ا ن��رج��وك��م ون��ص��ب��ح
س��م��اءُ ت��دخ��ره ل��م م��ا ال��دم��ع م��ن دون��ه��ا ل��ن��ط��رح ح��م��ل��ن��اه��ا ل��و ب��ن��ا
م��ض��اءُ ال��س��ه��ام أدى وم��ا ه��وي��ن س��ه��ام��ه��ا ن��ري��ش آم��ال ك��ن��ان��ة
ي��ش��اءُ ل��ي��س وال��ل��ه ألغ��راض��ه��م م��س��ي��ئ��ة م��ن��ه��م ال��رام��ون ي��ص��وب��ه��ا
وض��ي��اءُ أع��ي��ن م��ن��ك��م وه��ي��ه��ات ب��ض��وئ��ه��ا ال��ع��ي��ون ع��ن��ا ت��ف��دي��ك��م��و
غ��رب��اءُ ب��ع��دك��م ب��م��ص��ر ون��ح��ن ت��ت��غ��رب��وا ل��م م��ص��ر ع��ن وإن��ك��م
دم��اءُ؟ وه��ي ال��ح��ن��اء رأى م��ن ف��ه��ل أك��ف��ه��ا خ��ض��ب��ت��م س��اح��ات ع��رائ��س
ش��ف��اءُ ال��ع��ل��ي��ل وج��ه ع��ل��ى ي��رف ك��أن��م��ا ع��ل��ي��ن��ا َخ��َزام��اه��ا ت��ِرف
ورج��اءُ؟ ل��ن��ا ع��ي��ش ال��ث��رى وت��ح��ت وم��ن��ي��ة ل��ن��ا ي��أس ال��ث��رى أف��وق
دواءُ! ال��ت��ال��ي��ات ب��ال��خ��ط��وب ل��ه��ا م��ص��ي��ب��ة روع��ت��ك ذا ك��م م��ص��ر ف��ي��ا
رث��اءُ ف��ي��ك وه��و إال ش��ع��ر وال ج��ن��ازة ف��ي��ك وه��و إالِّ رك��ب أال
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م��س��اءُ؟ ف��ي��ك وه��و إال ص��ب��ح وال ص��واع��ق ف��ي��ك وه��و إال رع��د وال
ك��رم��اءُ أن��ن��ا ظ��ن��ي وأك��ب��ر دون��ه ال��ص��خ��ر ي��ج��زع م��ا ع��ل��ى ص��ب��رن��ا
ب��الءُ ف��ي��ه ال��ح��ب ب��أن وع��ل��ًم��ا ل��ذات��ه ط��وًع��ا ال��ل��ه ل��ح��ك��م وع��دن��ا
ف��ن��اءُ ك��ان ال��ح��ي ي��ك��ون وح��ي��ث م��ن��ي��ة ك��ان��ت ال��ع��م��ر ي��ك��ون وح��ي��ث
س��واءُ م��ن��ه وال��خ��وف ال��ف��ت��ى ف��م��وت خ��ي��ف��ًة ال��ل��ه رح��م��ة م��ن ت��ق��ن��ط��وا ف��ال
ال��ش��ع��راءُ دون��ه��ا ت��ع��ي��ي ك��وارث ف��إن��ه��ا ب��ال��ق��ص��ور ت��أخ��ذون��ا وال

بالقاهرة الشهداء مشيعي إىل

بقوله: (املدرس) أفندي يوسف سيد األديب الشاعر حرضة ورثاهم

األرب��َع��ا ال��ش��م��وس ت��ل��ك واح��م��ل��وا خ��ش��ع��ا وس��ي��روا ال��دم��ع ان��ث��روا
أب��دَع��ا! م��ا ش��ذًا أَُح��يْ��اله��ا م��ا ل��ن��ا أزه��اًرا ال��ت��رب ف��ي واغ��رس��وا
م��ودَع��ا ش��ع��بً��ا ال��ت��اب��وت ف��ي إن ت��اب��وت��ه��ا ف��ي اآلم��ال وأودع��وا
ن��س��م��َع��ا أن ف��ي ال��م��وت ف��ج��الل ت��ج��وال��ه ف��ي ل��ل��م��وت وأن��ص��ت��وا
ط��لَّ��َع��ا ن��ج��وًم��ا األرض ض��م��ت ع��ن��دم��ا ج��م��ًع��ا األض��واء خ��ب��ت
األرب��َع��ا ي��وم ال��ي��وم ي��ال��ه��وِل أرج��ائ��ن��ا ف��ي ال��ج��و واك��ف��ه��رَّ
دَع��ا ال��ش��ع��ب إذا رب ف��اس��ت��ج��ب م��وج��ع ب��اك ال��ش��ع��ب إن رب
ف��ج��َع��ا م��ن ت��ض��ح��ي��ًة وك��ف��ى ح��رًة ح��ي��اًة م��ص��ر وأن��ل
ت��ه��ج��َع��ا أن أب��ت ق��د ب��ن��ف��وس وه��ن��ا ب��م��ال ال��ع��ل��م يُ��ش��ت��رى
م��َع��ا ال��خ��ل��د إل��ى س��اروا إن��ه��م ل��ه��م ت��ذك��ار م��ص��ر ف��ي ف��ل��ي��ق��م

بقوله: الزين أحمد الشيخ البليغ الشاعر حرضة ورثاهم

ف��ي��ك��ذُب؟ ظ��ن��ه ي��ح��س��ن وال��م��رء ي��ت��ق��ل��ب ب��أه��ل��ه ال��زم��ان أك��ذا
ال��ُخ��لَّ��ُب ال��ب��ري��ق ذاك وي��روق��ه��ا ِض��لَّ��ًة األم��ان��ي ت��خ��دع��ه��ا وال��ن��ف��س
ي��ع��ت��ُب! ال ال��ذي ال��زم��ن وي��ع��ات��ب ن��ف��س��ه ي��خ��دع اإلن��س��ان أك��ذَب م��ا
��ُب! ل��م��ع��قِّ وإن��ه ج��ان��ب��ي��ه ع��ن وص��ح��اب��ه أه��ل��ه م��ص��ارع وي��رى
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ي��ق��رُب؟! ي��وم ك��ل ح��م��ام��ي وأرى وط��ول��ه��ا ب��ال��ح��ي��اة أأم��زح ع��ج��بً��ا!
ت��ع��ذُُب؟ ال ل��ل��ردى ب��ك��أس ن��ه��ل��وا ��ب��ا ال��صِّ وأت��راب ع��ي��ش��ي ل��ي وي��ط��ي��ب
م��ح��ب��ُب ال��وف��اء غ��ر إن وال��م��وت ب��ه��ا ش��رب��وا ال��ت��ي ال��ك��أس إل��ى ش��وًق��ا
أط��ي��ُب ف��م��وت��ك ب��ه ت��ط��ي��ب ح��ال ت��ج��د ول��م ال��ح��ي��اة ت��ن��ك��رت وإذا
يُ��ن��دُب ص��ري��ع أن��ي ل��و وودت ل��ب��ث��تُ��ه��ا اث��ن��ت��ي��ن ب��ع��د م��ن ع��ش��رون
ي��ج��دُب؟ وداد م��خ��ص��ب��ة واألرض ع��ي��ون��ه��م ي��ِق��رُّ ق��وم ف��ي أأع��ي��ش
ت��خ��ص��ُب ال أخ��الق��ه��م م��ع��ش��ر ف��ي ال��ح��ي��ا ن��زل وال أرض أخ��ص��ب��ت ال
ف��تُ��غ��يَّ��ُب أخ��الق��ه��م وت��س��وءه��ا ع��ل��ي��ه��م ب��ال��ض��ي��اء ت��ش��رق ال��ش��م��س
ف��ت��غ��رُب ال��ظ��ن��ون ف��ت��ك��ذب��ه��ا ص��ل��ح��وا أن��ه��م وت��ح��س��ب ث��ان��ي��ًة وت��ع��ود
ت��ق��طِّ��ُب ع��ل��م��ت ل��و م��ن��ه ف��ال��ب��ش��ر ي��رى م��م��ا س��اخ��ًرا ي��ض��ح��ك وال��زه��ر
ت��خ��ض��ُب ب��ال��م��آث��م وت��ص��ب��ح ت��م��س��ي ي��د ت��ق��ط��ف��ه ح��ي��ن ي��ذب��ل وت��راه
ي��غ��ض��ُب «درون» ق��ال م��م��ا وال��ق��رد ل��ه��م أص��ل ب��أن��ه��ا ال��ق��رود وص��م��وا
ف��ي��ط��رُب؟ ال��ج��ه��ول ي��ج��رع��ه ك��در ص��ف��وه��ا ح��ي��اة ف��ي أؤم��ل م��اذا
م��ع��ذَُّب ال��ص��ف��اء ط��ل��ب م��ن ل��ك��نَّ م��ع��ذبً��ا ال��ح��ي��اة ع��رف ال��ذي ل��ي��س
ال��ُق��لَّ��ُب ال��زم��ان ص��ح��ائ��ف��ه��ا ي��ط��وي آم��ال��ن��ا ف��ه��ذه ال��ع��زاء رد
أُب! ��ده��ا ي��ص��عِّ وزف��رات أمٌّ ف��ي��ض��ه ت��رس��ل ك��ال��س��ح��ب م��دم��ع ك��م
م��ن��ك��ُب وض��ع��ض��ع ب��دره��م��ا ب��وداع وط��ي��ب��ه��ا ال��ح��ي��اة أن��س ودع��ا ق��د
ي��ت��ص��ب��ُب دًم��ا ش��ئ��ون��ه��م��ا ف��ج��رت ت��ع��لَّ��ة ال��ظ��الم ج��ن��ح ف��ي ذك��راه
أغ��ل��ُب؟ ق��ض��اء ع��ن��ا ع��اق��ه أم أس��ف��اره م��ن أآب ي��ت��س��اءالن
ال��م��ت��أوُب؟ خ��ي��ال��ه أل��مَّ أم��ا األس��ى أط��راف ع��ل��ي��ه ي��ت��ج��اذب��ان
ال��م��ع��زُب؟ س��ن��اه��ا أخ��ف��ا ل��ك��واك��ب أًس��ى أق��ط��ع��ه ك��ي ب��ق��ل��ب��ي ل��ي م��ن
ت��ت��ش��ع��ُب ل��وع��ة ع��ل��ي��ه��م أم��س��ت ل��ي ت��ك��ون األن��ام أف��ئ��دة أن ول��و
ت��وه��ُب ف��ي��ه��ا ال��م��وت ل��غ��ي��ر ل��ي��س��ت [ألم��ي��ن��ة] وإن��ه��ا ال��ح��ي��اة رام��وا
غ��ي��ه��ُب ع��ل��ي��ه��م ب��ه��ا اس��ت��ط��ال ف��ق��د أظ��ل��م��ت إن س��راج��ه��ا ل��م��ص��ر ك��ان��وا
وي��ص��وُب إل��ي��ه��م ال��زم��ان ص��رف س��ه��م��ه ي��س��دد أم��س��ى وس��ه��ام��ه��ا
ال��م��ت��غ��رُب? ��رى ال��سُّ ُح��ِم��َد ب��ه��ا أرض ب��ه��م ض��اق��ت ف��ه��ل دي��اره��م ه��ج��روا
ي��ح��ج��ُب ع��ن��ا األس��رار م��ن س��رٍّا ف��ع��ل��م��وا ال��ع��ل��وم ط��ل��ب أن��آه��م��و
ك��وك��ُب ال��غ��ي��اه��ب ج��لَّ��ى خ��ب��ا م��ن��ا ك��وك��ب م��ا إذا إن��ا ت��ي��أس��وا ال
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املعلمات بمدرسة املدرس املاجد عبد أحمد الشيخ الفاضل األديب ورثاهم
القصيدة: بهذه باإلسكندرية

وال��واِدي ال��ن��ي��ل ف��ي ال ال��م��م��ال��ك ب��ي��ن أك��ب��ادي ق��ط��ع��ت ق��د ح��س��ب��ك م��وت ي��ا
وإرش��اِد؟ غ��يٍّ ذوي ب��ي��ن ت��م��ي��ز ال ل��ك ف��م��ا رح��ي��ل��ه��م ك��ان ل��ل��ع��ل��م
وإب��ع��اِد؟ ن��أْي ذا ت��رح��م ل��س��ت أم وغ��رب��ت��ه��م ش��ب��اب��ه��م رح��م��ت ه��الَّ
وأط��واِد س��ه��ل م��ن ال��ك��ن��ان��ة أرض ل��ص��دم��ت��ه��م ف��ت��زل��زل��ت ص��دم��ت��ه��م
ألوالِد ي��رث��ي ب��ي��ن��ه��م��ا وال��ن��ي��ل ن��ائ��ح��ة واأله��رام ال��م��ق��ط��م ب��ك��ى
ال��ب��اِدي ح��زن��ه��ا م��ن أل��م وع��اده��ا زه��رت��ه��ا ف��ق��دان م��دارس��ن��ا ب��ك��ت
إم��داِد ذات دوم��ي ال��ع��ي��ن دم��ع��ة ي��ا ان��س��ج��م��ا ط��الب��ه��ا ع��ل��ى ال��ع��ل��وم دم��ع
رواِدي ه��ام ت��روي ال��ج��ن��ائ��ز ف��وق س��ائ��رًة ال��ج��و ف��ي س��ح��بً��ا وك��وِّن��ي
ال��ع��اِدي ال��س��ائ��ق ل��ض��ح��اي��ا ورح��م��ًة وال��وط��ن ال��ع��ل��م ش��ه��داء ل��ك��م س��ق��يً��ا
إس��ع��اِد إح��راز ع��ن ال��ع��زائ��م ت��ل��ك ق��ص��رت م��ا ال��م��ن��ون م��ف��اج��أة ل��وال
ال��ه��اِدي أج��ره ت��ولَّ��ى ف��ي��ه��ا وم��ات ل��ي��ح��رزه��ا ال��ع��ل��ي��ا إل��ى ي��ه��اج��ر وم��ن
ح��س��اِدي ب��ال��م��وت ي��ش��م��ت��ن ف��ال ع��ن��ا ف��ض��ائ��ل��ك��م ن��أت ف��م��ا ب��ع��دت��م ل��ئ��ن
وإف��س��اِد غ��در م��ن ع��ه��ودك ف��اح��ف��ظ ل��ه زوال ال م��ل��ك ال��ف��ض��ائ��ل إن
ل��م��ي��ع��اِد وإي��ف��اء ال��ع��ه��ود ح��ف��ظ ي��ع��ززه ح��ق م��ن أث��ب��ت ش��يء ال

∗∗∗
إج��ه��اِد وق��ت ف��ه��ذا ال��م��ن��ام ت��ب��غ��ي ف��ال ال��ن��ائ��ب��ات َوَق��ذَتْ��ك ق��د م��ص��ر ي��ا
ال��واِدي ف��ي ال��ت��ع��ل��ي��م ل��ت��رق��ي��ة واس��َع��ْى ق��ارع��ة م��س��ت��ك ف��ق��د ال��م��ن��ام دع��ى
آم��اِد س��ب��اق ص��دم��ة ف��ي م��ات م��ا أج��م��ع��ه ال��ت��ع��ل��ي��م ق��ط��رن��ا ف��ي ك��ان ل��و
ك��ال��ع��اِدي ال��ت��ع��ل��ي��م ن��دع أن ه��ي��ه��ات م��وق��ظ��ة ل��إلن��س��ان ال��ح��وادث إن
ال��غ��اِدي ال��رائ��ح ال��ب��الء ل��ه��ذا ص��ب��ًرا آون��ة ك��ل ب��م��ص��ر وَف��ْج��ع خ��ط��ب
ال��واِدي أن��ة وارح��م ب��ص��ب��رك ف��ام��ن��ن ح��اج��ت��ن��ا ال��ص��ب��ر إن ال��ص��ب��ر م��ل��ه��م ي��ا
ألم��ج��اِد ال��ثَّ��ْك��ل��ى ك��ن��ان��ت��ك ع��ل��ى م��ن��س��ب��ًال ال��س��ت��ر خ��ل��ي ال��س��ت��ر م��س��ب��ل ي��ا
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منها: بقصيدة العقاد محمود عباس األخالقي الشاعر حرضة ورثاهم

ال��ث��اِن��ي؟ ال��ل��ق��اء أم ال��وداع ه��ذا ال��رك��ب��اِن وأك��رم ال��وف��ود خ��ي��ر
ال��ع��ي��اِن؟ وق��رت ال��ف��راق ب��ع��د ب��ع��ودك��م ال��غ��ل��ي��ل ش��ف��ي ف��ه��ل ع��دت��م
ب��داِن؟ ل��ي��س «أودي��ن» ف��ي ك��ان م��ا دن��ا ف��ه��ل ال��ش��ت��ي��ت ال��ش��م��ل وت��ج��م��ع
ال��ُق��طَّ��اِن ل��وص��ل��ة ال��م��آب غ��ي��ر م��آب��ك��م إن ال��ُق��طَّ��ان وال��ه��ف��َة

مطلعها: بقصيدة املازني أفندي القادر عبد ورثاهم

ال��زه��ِر آن��ق م��ن زه��ور ف��ي��ك ذب��ل��ت ل��ق��د آم��ال��ن��ا ب��س��ت��ان

ومنها:

م��س��ت��ط��ِر األف��ق ف��ي ح��س��ن بُ��رد ف��ي م��غ��رب��ه��ا ص��وب ال��ش��م��س م��ال��ت ق��د
وم��ف��ت��خ��ِر ل��ه��ا َزيْ��ن أف��واف ل��ب��س��ت وق��د ب��ت��ودي��ع��ن��ا ��ت ه��مَّ
ال��ص��غ��ِر ل��دى ِل��َدات��ه��ا م��ع��ه��د ع��ال��م��ن��ا ك��أن ال��ه��وي��ن��ى ت��ن��أى
ال��ق��دِر؟ ط��ب��ل��ة دق ع��ل��ى ي��خ��ط��و ان��ح��درت م��ت��ى ل��ن��ا ج��م��ع وأي

منها: بقصيدة، املعروف الشاعر أفندي رامي أحمد حرضة ورثاهم

ال��م��ع��اِد ل��ي��وم ع��ودة وال ال��ع��ل��م ط��ل��ب ف��ي ال��راح��ل��ون أي��ه��ا
ال��ب��ع��اِد ب��ع��د ل��ل��ق��اء ف��رح��ًة وارت��ق��ب��ن��ا ال��نَّ��َوى ع��ل��ى ص��ب��رن��ا ق��د
م��ي��ع��اِد ع��ل��ى ك��ن��ت��م ك��أن ت ال��م��و إل��ى ك��ان ب��ال��وداع ف��إذا

منها: بقصيدة، خليل أحمدي مهدي الشيخ الفاضل األستاذ حرضة ورثاهم

ال��ذاه��ِب ك��أم��س درج��وا ف��ت��ي��ة ف��ي خ��ائ��ب رج��اء ف��ي ت��ع��ثَّ��ر أم��ل
ال��واج��ِب م��ص��ر ص��در ف��ي آالم��ه��ا إن��م��ا ك��ان��ت «أودي��ن» ب ص��دم��ة ه��ي
س��ح��ائ��ِب! س��ق��ي األرض أدي��م ف��س��ق��ى ج��رى ال��زاك��ي ال��دم ع��ل��ى وال��ه��ف��ت��اه
ل��ل��ش��ارِب! وارٍد ل��م��اء ف��اع��ج��ب غ��زي��رة ال��دم��اء ت��س��ت��ب��ق ل��ل��ت��رب
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القصيدة: بهذه نظيم رمزي أفندي محمود الوجداني الشاعر ورثاهم

ت��ه��اوْت ق��د أْف��ق��ه��ا م��ن ون��ج��وًم��ا ت��م ق��ب��ل ت��غ��ي��ب��ت ب��دوًرا ي��ا
م��ال��ْت ح��ي��ن ت��ق��ص��ف��ت ول��ك��ن ل��ل��ع��ل��م ال��م��ج��ل��د ه��زه��ا ق��د وغ��ص��ونً��ا
ف��م��ات��ْت ال��ط��ري��ق ف��ي ال��م��وت وق��ف ول��ك��ن��ه ال��م��ع��ال��ي ت��ط��ل��ب رح��ل��ت
ل��س��ال��ْت ل��م��ص��ر ع��دت أن��ه��ا ل��وال ه��ي ب��أن��ف��س رف��ًق��ا إي��ه
اس��ت��ح��ال��ْت؟ م��ا ال��س��م��اء ت��ح��ت ح��ال أي م��ن��ه��م ال��ن��ي��ل ش��ب��ي��ب��ة وع��زاء
زال��ْت ق��د ت��ك��ن وإن ح��ي��اًة ت��ى ال��م��و أن��ف��س ت��م��ل��ئ��وا أن أردت��م إن
ف��دال��ْت ال��ش��ب��اب ش��اده��ا دول��ة م��ن ف��م��ا ش��ي��دوه��ا ال��ن��ي��ل دول��ة

القصيدة: بهذه خاكي توفيق أفندي محمد ورثاهم

ال��نَّ��َق��ا غ��ض أخ��ج��ل��ت ل��غ��ص��ون ان��دف��ع��ا دم��اء م��ن ع��ي��ن��ي دم��ع
م��رت��َق��ى ات��خ��ذن��ا م��ا ب��س��واه��ا ال��ع��ال دوح أص��ل��ه��ا وف��روع
م��ورَق��ا ف��ي��ه��ا ك��ان ي��ال��غ��ص��ن ه��ص��رت غ��دًرا األق��دار ب��ي��د
أغ��دَق��ا ق��د م��ا ال��ع��ل��م م��ي��اه م��ن راش��ق��ًة ق��ط��ره��ا ف��ي ل��ب��ث��ت
رون��َق��ا م��ن��ه��ا ال��زه��ر ت��زي��د ك��ي ال��رب��ى ت��ل��ك ��ة آمَّ ب��ارح��ت��ه
ال��م��ل��ت��َق��ى؟ ق��ب��ل ال��ع��ل��م س��ب��ي��ل ف��ي ص��دم��ة م��ن ح��ط��م��ت ق��د ل��ه��ا م��ا
م��ف��رَق��ا! ف��ي��ه ال��ده��ر ح��ادث��ات ش��ي��ب��ت ق��د ن��ب��أ م��ن ل��ه ي��ا
ال��ش��َق��ا؟ ك��ان ه��ل ال��ق��ط��ر ب��ش��ب��اب م��ت��ئ��ًدا م��ش��ى ل��و ق��ط��اًرا ي��ا
دف��ق��ا ط��اه��رات ودم��اءً أم��ًال م��ن��ا األم��س أض��اع ق��د
أرش��َق��ا ق��د ل��ل��ق��ض��ا س��ه��ًم��ا إن أب��ًدا ذا ي��ا ال��ق��ط��َر «أُدي��ن» ال
أط��رَق��ا ص��داه م��ن رأس ك��ل ف��ادح خ��ط��ب ال��خ��ط��ب ه��ذا إن
ص��ِع��َق��ا م��ن��ه��ا ال��رش��د م��وس��ى خ��ر دك��ة م��ن��ه ال��ص��ب��ر ط��ود ُدكَّ
أح��دَق��ا ع��م��ا ال��ق��ط��ر ��ى ل��ت��أسَّ واح��د ش��خ��ص ب��ال��خ��ط��ب ق��ض��ى ل��و
غ��رَق��ا م��ن��ا ال��ج��ث��م��ان غ��رق ع��ودت��ه��م ال��ب��ك��ا ف��رط ح��ب��ا ل��و
ل��ح��َق��ا م��ن��ه ال��وْه��ُن أل��مَّ ق��د ال��ذي إن ت��خ��ل ال أيُّ��ه��ذا
ط��رَق��ا إل��ي��ن��ا ال��ي��أس يُ��رى ال ع��زم��ًة ص��دق��ن��ا ق��د ق��وم ن��ح��ن
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أش��رَق��ا ف��ي��ن��ا ال��ع��ل��م ف��ه��الل أََف��َل��ت ن��ج��وٌم م��ن��ا ت��ك��ن إن
ال��م��ل��ت��َق��ى ال��ص��ال��ح��ي��ن ودي��ار ق��ض��وا ق��د م��ن ي��ا ال��خ��ل��د ج��ن��ان ف��ي
ال��ب��َق��ا ط��ال ع��م��ره��م ف��ي ن��ج��ْوا ق��د ل��ألول��ى ج��راًح��ا ال��ل��ه ��د ض��مَّ
م��ن��ب��ث��َق��ا ل��ل��ذرى ل��ن��راه ال��ع��ال ن��ب��ت ج��ده��م م��ن ون��م��ا
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الشهداء رثاء الُكتابيف كلامت

برلني. نزيل جاويش العزيز عبد الشيخ األستاذ القدير الكاتب كلمة

محزون دمعة
يكاد ال ما التأثري من مارس ٢٩ االثنني يوم يف بنا هبط الذي للنبأ كان لقد
بالدنا بها فقدت التي الكربى الصدمة تلك بنبأ فوجئنا وصفه، القلم يستطيع

شبابها. خرية من عرش اثني العزيزة
منا فأبكت إيضاح، وال تفصيل دون التلغرافية الرشكات بذلك فجاءتنا
من فأمكنتنا علينا، هللا ألقاها الصرب من بقية لوال القلوب وخلعت العيون
من أمر وتدبري الجرحى إسعاف سبيل يف عمله نستطيع أن عىس فيما التفكر
بالسفر اإلذن عىل الحصول اإلخوان بعض استطاع ولقد الشهداء، من فقدنا
فقد السطور هذه كاتب أما اليوم. ذلك بكرة يف الخرب عىل الطالعهم فينا إىل
من إخواني لبعض بسيطًة جراحيًة عمليًة ألشهد املستشفيات أحد يف كنت
اليوم، ذلك ظهر من الثانية الساعة كانت حتى منزيل إىل أعد فلم الطلبة،
وهنالك الغد، إىل الصرب سوى يسعني فلم معطَّلًة املصالح سائر كانت إذ
الصباح استغرقت التي التدابري تلك للسفر، الالزمة التدابري اتخاذ استأنفت
بدار كنا حينما ولكن تمت، قد التدابري أن معي واثنان أنا نظن وكنا برمته،
إىل السفر إرجاء إىل اضطرنا ما األسباب من رأينا الشيكوسلوفاكية قنصل
فلم اليوم، ذلك يف للسفر إكسربيس ثمة يكن لم وأنه سيما ال التايل؛ اليوم
وصول األمر علينا ن هوَّ ولكن الرضورة، به قضت الذي االنتظار سوى يسعنا
ال البسابورتات من معنا ما أن من علمنا ما ثم فينا، إىل سبقونا الذين إخواننا



والغربة العلم شهداء ذكرى

إنجاز يف سعينا الثالث اليوم يف ولكننا اإليطالية، الحدود يف الدخول لنا يبيح
القطار أمر يف الظهر بَُعيْد نفكر نحن وبينا فينا، إىل للسفر الالزمة املساعي
بها نزلت التي البعثة جملة من هما وإذا إيلَّ وفدا بشابني إذ للرحيل والتأهب
كان بما فأخرباني الفظيعة، الحادثة عيلَّ يقصان فأخذا املوجعة، الفاجعة تلك
يف الشهداء عرش االثني ودفن تريستا إىل نفر ثمانية وهم الجرحى إعادة من
هنالك مضاجعهم وُعلِّمت الفتوغرافية صورهم أُِخذت أن بعد الحادثة، مكان
أن وقرروا فينا بالفعل قدموا قد الحادثة تلك من الناجني الباقني وأن بأرقام،

القادمة. الفئات أول الزائران هذان فكان زمرًة، زمرًة برلني يقدموا
سيما ال وأحزاني آالمي ضاعف ما الكارثة تلك أمر من عيلَّ ا َقصَّ نعم
هذه ت أمَّ التي العلمية البعثات خرية كانوا باألمس ضحايانا أن علمت إذ بعد
األسماء بسائر ذاك إذ يزوداني أن الزائران هذان يستطع لم الحرب. بعد البالد
تتألف وكانت الجاري)، أبريل ٣) باألمس قدمت التي الزمرة ولكن والنعوت،
أسماء منها فعلمت اليوم ذلك من الظهر بَُعيد منزيل إىل وفدت ثالثة، من
نفس يف وكان أحدهم عيلَّ قصها التي الكارثة وتفاصيل والجرحى الشهداء
ذهب الذي الوفد من تلغراف اآلن بي اتصل وقد تقريبًا، تحطمت التي العربة
لهم اتُّخذت الشهداء وأن حسنة، حالة يف الجرحى أن يفيد الحادثة مكان إىل

الحزين. وطنهم إىل بعُد إلرسالهم التحنيطية الوسائل
وأبر شبابه خرية من طائفة يف بالتعزية العزيز وطني إىل أتقدم وهنا
ولكن جفاء، وال ِقًىل يف يفارقوه ولم لهو وال لعب يف يهجروه لم أبنائه
نرصته، عىل مواهبهم وسائر تفديته عىل وأرواحهم خدمته عىل حياتهم وقفوا
له ليتزودوا إال بمنظره االكتحال أعينهم حرموا وال سبيله يف إال فارقوه فما
استقالله حماة ليكونوا إليه ينقلبوا ثم النافعة، والفنون الصالحة باألعمال
بالشهداء رحمته الطاهرة األرواح تلك هللا فرحم شعبه. وزينة مجده ودعائم

األخيار. واملجاهدين األبرار
أصابكم فيما عزاءً فحسبكم قرابتهم، وذوي الشهداء أولئك آباء أنتم أما
ليست فكارثتهم انتحبتم، كما وانتحب أملتم كما أَِلَم برمته القطر أن فيهم
بما لألمة برزوا ثم جدرانها بني وشبُّوا فيها نبتوا التي بيتًا عرش االثني مصاب
مليونًا عرش أربعة مصاب ولكنه أخالقها، ومكارم شيمها نبيل من زودتهم
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يرتقب الذي النيل وادي ومصاب العزيزة أمتنا جسم منهم يتألف البرش من
التي األَْرزاء من وينتشله السالمة ساحل إىل بيديه سيأخذ من النجباء بنيه من
العظيم. العيل باهلل إال قوة وال حول وال جميل، فصرب غمارها. يخوض يزال ال

أبريل ٣ يف برلني
جاويش العزيز عبد

عنرب أفندي صادق البليغ الكاتب لحرضة مرص، شهداء أي (1)
األخبار بجريدة املحرر

املنايا. عليها َعَدْت التي األماني وتلك آالًما، حالت التي اآلمال تلك عىل
دارتها. إىل ُحملت ثم هالتها غري يف َهَوْت التي األهلَّة تلك عىل

عفاء. يلحقها وال فناء عليها يلم ال حياًة ذلك بموتهم َحيَْوا الذين أولئك عىل
الِعثار. بهم َلجَّ ثم آمالهم وراء همتهم بهم رمت الذين أولئك عىل

إليها أُدخلوا ثم اآلمل قلبه احتواها وقد مرص عن منهم كل رحل الذين أولئك عىل
الثاكل. قلبها ليحويهم

إال القدر وأبى وشبابًا، ونرضًة ُمنًى يتدفقون ديارهم من خرجوا الذين أولئك عىل
خالدًة. الدهر عىل وِفَكًرا هامدًة أجساًما إليها يعودوا أن

يقضوا أن قبل من نحبهم فقضْوا أمانيهم من مناياهم أعجلتهم الذين أولئك عىل
وسالُمها. مرص تحيُة أََربهم العال من

ورود إىل نزعًة ولكن سالني، وال قالني ال دياركم عن رحلتم لقد مرص، شهداء أي
وأوىف همًة كنتم ما أعىل فانبعثتم الديار تلك إىل بكم صوَّبت شائبة كل من صفًوا العلم
ُمنْزل السبيل عليكم ملك حتى األوىل املرحلة تقطعون تكادوا فلم ذمًة، للمجد عهدتم ما
كل إىل نَعْوا مرص إىل النعاة نعاكم فلما قراراتها، عن وُمِحيلها داراتها غري يف الكواكب

صربها. جميل نفس
فإنكم تعتزُّون، به وكنتم تَْعتَُزون إليه الذي الوطن هذا خطب خطبكم كان لقد
َلَرتى عليني من املطلَّة أرواحكم وإن لوصله، إال عنه فصلتم وال ألجله إال عنه رحلتم ما
أظله وقد للنيل وتجتيل سواده عليه الوادي هذا وتشهد مأتًما استحالت وقد اليوم مرص

بكم. حل مما وإشفاًقا عليكم جزًعا حداده
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بمخيالتكم مر ما آخر كان طيفها ولعل شبابكم، عليها خلعتم لقد مرص، شهداء أي
بها التعلق خفقة قلوبكم خفقات آخر كان وربما أفواهكم، لفظته ما آخر كان واسمها
تقيم أن أحياء املواكب لكم تقيم أن القدر عاقها وقد اليوم بها فحريٌّ لها، والتوجع

شهداء. املآتم عليكم
ذخر لها وأنتم زايلتموها فقد منها، خرجتم كما ال دخلتموها إذ بالدكم بكتكم لقد
وتدعوكم نداءً لها تجيبون فال بكم تهب أن عليها وَلَعزيز فخر، لها وأنتم إليها ورجعتم

نداءً. لها تسمعون فال
فأذبل القضاء عليكم عدا يوم عليكم وسالم بالدكم، عن رحلتم يوم عليكم فسالم
الوطن هذا جثتكم بلغت يوم عليكم وسالم الفتي، األمل وأذوى الجني الزهر منكم
صربًا فيكم املحزونني قلوب عىل ويفرغ برحماته يتغمدكم أن املسئول وهللا األسيف،

جميًال.

الغربة ضحايا (2)

من عدد فيه مات الذي ع املروِّ النبأ لذلك حزنًا العربات وانهمرت جزًعا القلوب اهتزت
خسارة أن شك وال آخرون. فيه وُجرح للعلم طلبًا أوروبا إىل النازحني املرصيني الطلبة
أفراًدا بهم تفقد لم فإنها العام، واألسف الشديد الحزن يستوجب مما أبنائها بفقد األمة
عىل الخري من ترجوه كانت ما فقدت بل فقط، مجموعها من عاملني وأعضاء منها
من فقدت وطنهم، إىل لنقلها تطوعوا التي الغالية العلمية الكنوز تلك فقدت أيديهم،
إليه تتوق ما أرشف هي أمنية لتحقيق املشاق من يتجشمه بما يعبأ لم فريًقا أبنائها

عزيز. بكل سبيله يف يضحى ما وأمجد النفوس
إذا فإنك تردد، بال النفوس أجله من تضحي ما منها مقدسة واجبة أمة كل أبناء عىل
لرأيتهم والحديثة القديمة الحروب يف بحياتهم ضحوا الذين الشبان من املاليني إىل نظرت
عن الدفاع يف بواجبهم قياًما رحب بصدر املوت ويقابلون القتال ميادين إىل يُْهرعون
عنها، بالدفاع وحمايتها اإلنسانية محبة تقيض مقدسة عالية ملبادئ انتصاًرا أو كيانهم
وشهامتهم بشَمَمهم ففخرها املجاهدون أولئك إليها ينتمي التي األوطان الحزن عم ولنئ
أبناء من املاليني رأينا األرضية الكرة سطح عىل بنظرة ألقينا ولنئ األيام. ممر عىل مخلَّد
بعلم، أو بمال لعودة إما وأرساتهم، أوطانهم عن بعيدين وجهها عىل منترشين أمة كل
يوم كل يف منهم يموت وكم العالم، من املختلفة األنحاء يف دولتهم سلطان لتوطيد أو

حادث! بغري أو بحادث
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بهم تحطمت منهم ألوٍف وكم البواخر! بهم غرقت الناس من ألوف من وكم
القوا األلوف من وكم أفريقيا؟ مجاهل يف الحميات بهم فتكت ألوف من وكم الطيارات!
عن مواطنيهم عزم يُثِْن لم ذلك كل وكم! وكم والجغرافية! العلمية االكتشافات يف حتفهم

للحياة: طبيعية نتيجة املوت فإن األسمى، الغرض تحقيق عىل الدأب

واح��ُد وال��م��وت األس��ب��اب ت��ن��وع��ت ب��غ��ي��ره م��ات ب��ال��س��ي��ف ي��م��ت ل��م وم��ن

خارج أبنائها من أحًدا رأينا ملا الراقية األمم نظر يف حساب والقدر للقضاء كان فلو
وقوعه! من ذلك يمنع أن وهيهات بيته، خارج رأيناه ملا بل موطنه،

املقدور من فكان مطلب! من به وأنعم العلم، طلب يف األمة من الفريق ذلك سافر
تنفطر محزن حادث فيه. أرواحهم بعضهم فقد الذي املنتظر غري الحادث ذلك يقع أن
وال بابه يف الفريد بالحادث ليس ولكنه أجله، من بأرسها األمة األسف ويعم القلوب له
بالذي هو وال شجاعتهم، يف ويضِعف العلم مناهل ورود عىل شبابنا عزم من يقل بالذي
وبني أبنائهم بني حاجًزا منها فيقيم األبوي الحنوِّ عواطف واألمهات األباء نفوس يف يثري
محرًكا منه يتخذوا بأن أوىل هم بل وألنفسهم، وللدنيا لوطنهم نافعني رجاًال يكونوا أن

وأقدسها. الغايات أرشف سبيل يف املجاهد الصف ذلك عىل طرأ الذي النقص سد إىل
بتكريمهم خدمتها سبيل يف ماتوا الذين حيال واجبها ستعمل األمة أن شك وال
رجاًال أنجبوا الذين وآلبائهم لها فخر فهم ستبكيهم كانت وإن وهي ذكراهم، وتخليد

والعال. العلم إىل طريقهم يف املنية صادفتهم
متألم

النظام تحرير رئيس عيل أفندي لسيد وذكراه، املوت جالل (3)

مزودين بالدهم إىل عودتهم يوم األعزاء شهداءنا ألحيي اإلسكندرية إىل أيمم أن أود كنت
وجهادهم الحياة بمعرتك كفاحهم يف عليها ويعتمدوا بها يستعدوا أن أرادوا التي بالعدة

وُسْؤدده. بحريته هاموا وطن وسعادة مجدها قوا تعشَّ أمة لخري
يوم يف الثغر ذلك أقصد أن — القاسية إلرادته راد وال — املحتوم القدر أراد ولكن
يانعًة القريب يف نراها أن نرجو كنا زهرًة ألودع الحداد ثوب فيه لُبس مكفهرٍّ عبوس
ما كل هي َحرَّى دمعًة الطاهرة الشهداء تربة فوق وألسكب الزاهر، مرص شباب من

القاهر. املوت أمام الصدوع قلب يستطيع
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كنا الذي الصالح النبت فهم جسيمة، بفقدهم وخسارتنا عظيم فيهم رزءنا إن ا حقٍّ
جالل ولوال الطيبة، ثمارها ويجتني الوارفة ظاللها األمة تتفيأ دوحًة يصبح أن نرجو
رحيم. كريم رب عند األخري منزلهم يف بمطاورتهم إال وداعهم من رضينا ملا وذكراه املوت
أبناءها وتدعو الخالدة الحياة تنشد شبابها ورشخ نهضتها عنفوان يف ومرص أَما
حيال لنقف العربات ونمسك الدمع نكفكف فإنا الجليل، العظيم شخصها يف التفاني إىل
نهضتها لسمو الالئق القدر مرصالحديث تاريخ يف أثره يقدر من موقف الجسيم الخطب
يف فأثبتوا واستقاللهم، بحريتهم جهادهم يف بيشء املرصيون يضن ولم مراميها. ونيل
أخريًا املؤلم الحادث جاء وقد بالدهم، لتحيا بأنفسهم استهانتهم الوطنية حركتهم مبدأ
بلوغ لوطنهم تكفل التي العدة منه لهم ليكون الصحيح العلم يف بالرغبة لهم فشهد

أمانيه. وتحقيق آماله
العلم إىل شبابها ويتشوق باألرواح، فيفدونها حريتها إىل أبناؤها يصبو التي واألمة
النفساني الرقي من بلغت قد أمة تكون إنما مزارها بعد عىل العذبة مناهله إىل فيحجون

واملذلة. الضعف مواطن عن بها ينأى مبلًغا
لبالدهم يستقبلون فإنهم متوجعني محزونني شهداءهم اليوم املرصيون ودع فإن

اآلمال. ودنوِّ املآل بحسن يبرش جديًدا عهًدا

األديب الكاتب لحرضة العلم، شهداء ذكرى لتحيا (4)
أفندي نظيم رمزي محمود

ال��م��ن��ي��ة؟ ال��ط��ري��ق ف��ي الق��ي��ت ك��ي��ف يُ��رج��ى ل��ل��ن��ي��ل ك��ان ق��د ش��ب��ابً��ا ي��ا
ال��زك��ي��ة؟ ال��دم��اء ت��ل��ك س��ال��ت ك��ي��ف ب��ن��ي��ن��ا ع��ن ب��رب��ك��م خ��بِّ��رون��ا
ال��رزي��ة أش��د ب��ك��م ُرِزئْ��ن��ا ق��د ال��م��آق��ي ع��ن��ا ال��ُم��ْغ��ِم��ض��ون أي��ه��ا
ال��ع��ل��م��ي��ة ح��ي��ات��ن��ا ت��رت��ج��ي��ك��م وك��ان��ت ال��س��م��اء إل��ى ع��رج��ت��م ق��د

جفونهم، املوت وأغمض الزكية، أرواحهم فاضت الذين الشهداء إىل العلم، رسل إىل
واملجد الواسعة، اآلمال عىل تخفق كانت التي قلوبهم دقات وأوقف أصواتهم، وأسكت

العالية. والحياة املنشود،
عن وضاقت األبد، إىل ناموا الذين إىل والقدر، بالقضاء دماؤهم سالت الذين إىل

السماء. يف سعًة فالتمسوا األرض نفوسهم سعة
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الذين إخواننا إىل بزوغها، بعد وأََفَلت عليائها، من هوت التي الزاهرة األنجم إىل
املتشحة املنتحبة املرزوءة مرص تقدم الشباب، ورشخ الصبا اتِّقاد يف الرَّدى باغتهم
املشتعل. فؤادها من املنبعثة والحرسات الحرَّى، بالزفرات ملفوفًة تحيًة الحداد بأثواب
والحياة، النور بالد من العلم لطلب أوفدتهم الذين رسلها ويا أملها، ويا مرص، رجاء فيا
نستقبلكم أن يحزننا املتعطشة، نفوسكم تشتفي أن قبل إلينا ترجعوا أن ليحزننا إنا
ثغوركم من الحياة نور أُْطِفئ وقد باسمني، تقابلونا ال وأن مرزوئني، متحرسين باكني

الذكاء. أشعة منها تنبعث كانت التي وعيونكم البسامة
فال ونناجيكم تنطقون فال نحدثكم وأن الحداد بأثواب نستقبلكم أن يحزننا

تجيبون.
يخرج كما العلم إىل وخرجت املجد، تنشد راحت التي النفوس تلك عىل فسالم
يبايل ال الكفاح إىل يخرج الذي الجندي وإن أال امليدان، يف فاستشهدت الباسل الجندي
فراحت العلم إىل هجرتها يف فاضت التي األرواح عىل سالم انترص، أم ُجرح أم ُقتل

شهيدًة.
إرسال وبني بيننا يحول ال القدر أن واعلموا أال مرص، شباب يف الخلود عىل سالم
فلتطمنئ املحبوب، وطنكم يف حبٍّا لها تسعون كنتم التي الغاية إىل بعضها تلو الرسل
الشهداء أيها ناموا يقظتها. بعد تنام ال فمرص مضاجعها، يف جنوبكم ولرتتاح نفوسكم،
األبد: إىل ذكراكم فلتحَي العلم شهداء أنتم املجيد، وموتكم الرشيف جهادكم يف بُورك

م��رت��ه��ُن ال��ح��ي ب��ال��ش��ب��اب ف��م��ج��دن��ا ه��ج��رت��ه��م ي��وم ش��ب��اب م��ن��ا م��ات إن
ال��وط��ُن؟ ي��ب��ك��ي��ك��م ال ك��ي��ف ال��م��ن��ى إل��ى ي��ص��ل��وا أن ق��ب��ل رف��اتً��ا ع��ائ��دي��ن ي��ا
وال��ش��ج��ُن ال��وج��د دع��اه��ا دم��وًع��ا إال ل��م��ق��دم��ك��م ن��ع��دد ول��م ع��دت��م ال��ي��وم
وال��ك��ف��ُن األزه��ار ح��ظ��ك��م وك��ان ع��ودت��ك��م ي��وم ح��زنً��ا ك��ان وح��ظ��ن��ا

نظيم رمزي محمود
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بربلني هندسة طالب الصعيدي أحمد أفندي حسن لألديب كلمة (5)

أوروبا يف النازلني أجمع املرصيني قلوب أصاب ما نَصف أْن — الحق وايم — نقدر ال إنا
لربلني املرصي القطر من النازحني الطلبة إخوانهم أصاب ملا حزنهم مقدار وال الوسطى
وقت يف أظهروها التي الرشيفة العواطف مقدار وال جامعاتها، أشهر يف العلوم لتلقي
املستقبل لرجال الخالدة صفحاته يف يسجله للتاريخ نرتكه ذلك كل فإن والضيق، الشدة

العاملني.
الطلبة إخواننا ألحد شقيًقا تنعي مارس ٢٦ تاريخها فينا من برقية رسالة وردت
النعى لهذا فكان فينا. إىل طريقه يف وهو الحديدية السكك يف عادية غري حادثة يف تويف
واألىس الحزن أمارات وجوههم عىل وظهرت جميًعا الطلبة نفوس يف مؤلم شديد وقع
وال لها اندمال ال التي آالمه وخففوا أحزانه صديقهم فشاطروا العظيم، املصاب لهذا
أرسع ولكن جراحنا، وتندمل أحزاننا من نستفيق حتى أمهلنا القدر وليت بعدها، بُْرء
نتمالك فلم فينا، إىل طريقهم يف وهم املرصيني الطلبة من طالبًا عرش اثني نعي يف
بمظهر وظهرنا العزائم شددنا ولكن الرُّْزء، وفداحة املصاب لهول البكاء من أنفسنا
الدكتور ووكيلها العناني الدكتور بربلني املرصية الجمعية رئيس من كل فأرسع الرجال،
للقيام ويانه إىل مساءً برلني من بالسفر إسماعيل أفندي حسن وسكرتريها الرشبيني
تذرف بعيون فودعناهم الحوادث، هذه أمثال يف املرصية والشهامة املروءة تقتضيه بما
الطاهرة األرواح هذه عىل وحرسات أًىس مفعمة وقلوب الناهض مرص شباب عىل الدمع
جنة ويف أرواحهم مرص مستقبل سبيل يف العلم، ضحية راحت التي الزكية والنفوس

والرضوان. الرحمة شآبيب أجداثهم وأمطر جميًعا هللا رحمهم مثواهم، الخلد
قَضْوا ملستقبلها يعملون رجًال عرش اثني لضياع األسيفة ملرص بالعزاء نتقدم واآلن
وذويهم. الشهداء وأهل الناهض مرص لشباب الجميل العزاء وكذا أعمالهم، يتمموا ولم

أج��ِل��ي؟ م��ن ح��وال��يَّ ي��ب��ك��ي تُ��رى ي��ا ف��م��ن أه��ل��ي وع��ن دي��اري ع��ن ب��ع��ي��ًدا أم��وت
ي��س��ل��ي؟ أو ي��م��رِّض ع��ن��دي ص��اح��ب وال ش��ب��ي��ب��ت��ي رب��وع ف��ي ب��ع��ي��ًدا أم��وت
ح��ب��ل��ي ال��رَّدى س��ي��ف دن��ي��اي ع��ن وي��ق��ط��ع ص��اغ��ًرا ال��م��وت إل��ى ح��ت��ف��ي س��ي��ق��ت��ادن��ي

هلل وإنا مثواهم! الفردوس وجعل ثراهم هللا طيب الشهداء، إخواننا حال لسان هذا
راجعون. إليه وإنا
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املعروف واألديب الفاضل الكاتب لحرضة رثاء، كلمة (6)
أفندي شكري بسيم

ت��رى م��ا ع��ل��ى ال��زم��ان وي��ب��ق��ى آب��اؤن��ا زال ك��م��ا نَ��ُزول
يُ��رى ون��ج��م ي��غ��ور ون��ج��م ي��ك��ر ول��ي��ل ي��م��ر ن��ه��ار

املعري العالء أبو
الشهادتني مع الناهضلفظوا شبابنا من عرششابٍّا اثني الناعي فيه نعى يوم فجر كان ال

الفتية». مرص لتحيا «نموت كلمتي
املكلومة. أفئدتنا وداهمت املنون فيه داهمهم قمطرير عبوس يوم كان ال

اتحدتم كما املوت يف اتحدتم لقد فيهم. وأمانينا آمالنا عنا فيه غربت يوم كان ال
الدرس هذا فعلمتمونا االتحاد ومبدؤكم متكاتفني املروعة الصدمة تلك فتلقيتم الحياة يف

البكاء. ويف العزاء يف فاتحدنا النبأ بهذا الكسرية قلوبنا ُصدمت حني
خرجتم وقد باكيات، نائحات الخدور ربات وخرجت الزلزال وزلزل املقطم تصدَّع
حدباء آلة عىل تسعون وجئتم رءوم أمة آمال معكم وحملتم الحياة، ميدان يف للجهاد
«االتحاد»، مبدأ عىل الثرى توسدتم وقد لجنب جنبًا تتهادون جئتم املحتوم، القدر جريمة

املقابر. إىل تُشيَّعون فيها رأيناكم التي الساعة تلك كانت ال
طلب عن نحيد ال أنا لنقسم النيل إىل وذهبنا أمانينا، معكم وأودعنا الثرى أودعناكم
بالنيل فإذا الحادثات، وعاديات القدر رصوف من القينا مهما الغربة، مطارح يف العلم
يرتطم ِجنَّة، به كمن َجَريَانه يف انساب ثم البهيم الليل بسواد ح توشَّ وقد ويُزبد يُرغي

املفئود. البائس مشية هادئًا مىش َكلَّ ما إذا حتى بصخره
والعزاء. الصرب واألمة اآلل وعوَّض الرحمة شآبيب قبوركم هللا أمطر

بُْقطر أفندي أبادير لحرضة كلمة (7)

عرش اثني فيه فإن مرصي، بلد أودين إن يقول وقلبي إيطايل بلد أودين إن يقولون
الهول. أبي أبناء قلوب من مليونًا

ربوع يف أودين عن أفتش أنا واآلن وجدتها، فما النيل ضفاف عىل أودين عن فتشت
أودين؟» أين أودين؟ «أين إيطاليا
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أستطيع ال ألنني واركعي وإجالًال، خشوًعا اركعي قدمي، يا فاركعي أودين هي هذه
الصافية، دمائهم قطرات سالت هناك شهدائنا. مرصع املكان هذا من مقربة عىل الوقوف
الرهيبة الساعة تلك يف أنه الهول أبي أذني يف يهمس الريح سمعت وهناك واحرستاه!
سالم قائًال: يردده الصدى سمع حتى يتضاءل كاد وما الفضا مأل صوتًا سمع املشئومة

ملرص. فداء قلوبنا مرص، عىل
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