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مقدمة

ما الطهطاوي رافع مبلغرفاعة تبيَّنُت امُلتعاِقبة، أدوارها يف الوطنية الحركة أرَّخُت عندما
نفوس يف الوطنية الروح وإذكاء وبعثها، لها التمهيد يف عميق أثر من الوطني للشعر
أن إىل توَّاق وأنا يومئٍذ ومن القومي، مرص تاريخ يف الهامة الحوادث وتسجيل املواطنني،
الشعر من قرائحهم به جادت ما معظم يجمع ُمنفِرًدا، ِسفًرا الوطنية لشعراء ص أُخصِّ
الوطنية. قصائدهم فيها أنشئوا التي املناسبات وذكر بشخصياتهم، التعريف مع الوطني،
قصائد الوطنية الحركة تاريخ سلسلة من أخرجته ما ن أُضمِّ أن أرجو كنت ولقد
هذا أن وجدت ولكنني املناسبات، شتَّى يف بعضها أقتبس بأن فعًال وُعنيُت الشعراء، أولئك
يف الوطني الشعور غرس يف مساهمتهم مبلغ وإبراز بفضلهم، للتنويه يكفي ال االقتباس
وبأشعارهم كتابخاصبهم إلخراج يوًما أتفرغ نفيسأن فواعدت امُلتعاِقبة، نفوساألجيال

بوعدي. أُويفِّ ذا أنا وها الوطنية،
ونحو الشعراء أولئك نحو واجبًا أُؤدِّي الكتاب، هذا بإخراج أني ألشعر وإني
لها واهتزت قصائدهم، يف الوطنية وحي استلهموا الذين فالشعراء ذاتها؛ الوطنية الحركة
الحركة مع وتجاَوبوا والخيال، والفن الشعر عالم يف الوطن نداء إىل واستجابوا مشاعرهم،
يف لهم وترجمانًا ملواطنيهم، وتوجيه إلهام ومصدر لعرصهم، صادقة مرآة وكانوا الوطنية،
وإن وثنائه، الوطن بتقدير جميًعا خليقون هؤالء وأهدافهم؛ وأحاسيسهم وآالمهم، آمالهم

واحد. سجل يف قصائدهم تُجَمع أن لهم التقدير عالمات أبسط من
من بَمَدد الوطنية الروح تغذية إىل أقصد بل فحسب، لهم تقديًرا أقصد ال أني عىل
الوطنية، باألناشيد أبنائها نفوس تُغذِّي أن األمم إليه تعمد مما كان وإذا وإلهامهم، شعرهم
ِشيبًا ونساءً، رجاًال جميًعا، املواطنني ُمتناَول يف ونجعله الوطني الشعر نُشيع أن بنا فأجدر
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وإيمانًا، النفوسوطنية تمأل التي الُغر القصائد تلك نستذكر أن إىل حاجة يف فكلنا وشبانًا،
فلعلها الوطني، الواجب أداء يف والتفاني واإلخالصوالشجاعة الصدق فضائل وتغرسفيها
يف العليا بامُلثل ُمستمِسكني ُمتناِبذين، وال ُمتواِنني غري األمام، إىل دائًما السري إىل تدفعنا

القومية. حياتنا
وتاريخه لألدب عماد أنها جانب إىل — الوطنية وقصائدهم الشعراء هؤالء حياة إن
َغرو وال رها، وتطوُّ بعثها عنارص من وعنرص الوطنية الحركة تاريخ من قطعة هي —
امُلواِطن تكوين يف يُنَكر ال الذي األثر له الوطني واألدب األدب، دوحة من فرع فالشعر
إىل والتطلع الخيال، سماء يف التحليق من الشاعر نفس يف يطبع بما والشعر الصالح،
بالحرية تتمسك أن باألمة يهيب إذ ويُغذِّيها؛ ويبعثها الوطنية للنهضات د يُمهِّ العليا، امُلثل
االستعمار عىل الثورة إليها ويُحبِّب يم، الضَّ وإباء الذل، من النفور عىل ويستحثها والكرامة،
الحركة نارصوا فكم عميم؛ فضل الناحية هذه يف مرصلهم يف الوطنية وشعراء واالستبداد،
الهامة، حوادثها لوا وسجَّ شعرهم، وروائع بقصائدهم وغذَوها عهودها، مختلف يف الوطنية
استرصخوا وكم القديم، َمجده ويستعيد ينهض أن به وأهابوا الشعب، بمفاخر وأشادوا
روائع من كثريًا وإن به، حاقت التي املظالم من له وتنتصف لنرصته، تهبَّ أن اإلنسانية
الشباب وكان الوطنية، للحركة معالم كانت الشعراء أولئك قرائح بها جادت التي األدب
والتضحية. واإلقدام واإلخالص الوطنية روح نفوسه يف فتُذكي قلب، ظهر عن يحفظها

وستُحرِّكها املواطنني نفوس يف املشاعر حرََّكت قد الشعر من بيت أو قصيدة من وكم
رغم أنه كيف املارسلييز؟ نشيد إىل ترى ألست األعوام. عليها تقادمت مهما الدوام، عىل
الجهاد روح نفوسهم يف ويُثري الفرنسيني شعور يُلِهب يزال ال وضعه عىل العهد تقاُدم

والوطنية. الفنية قدسيته له ويقدِّرون والفداء،
الشعراء أولئك فضل لنا يُِربز ما واحد كتاب يف الوطني الشعر عيون جمع يف ولعل
بذلك ولعلنا والعصور، العهود تعاقب عىل يتجدد معنوي بغذاء الوطنية الروح إمدادهم يف
السابقني للُمجاِهدين األمم وفاء أجمل وما لذكرياتهم، وتقديًرا لفضلهم، عرفانًا أكثر نكون
وال الحارض، الجيل وليدة ليست الوطنية فالحركة َغرو وال امليادين، مختلف يف بنيها، من
وما جيل، بعد جيًال املواطنون يتوارثها التي امُلتواِصلة الجهود ثمرة هي بل عليه، وقف هي
ُمقِفرة البناء، رخوة تكون بذلك ألنها واحد؛ بجيل مولدها ُحدِّد إذا الوطنية الروح أضعف
املايض، مجد بني تجمع التي فهي الذُّرى، العالية األساس، الوطيدة الوطنية أما املعالم،

املستقبل. وأمل الحارض، وجهاد
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مقدمة

أسمى النفوس إىل لتُوحي وإنها للروح، وغذاءً للقلب، سلوى الشعر قيثارة يف إن
الوطنية! ألحان للناس تُغرِّد حينما القيثارة هذه أجمل وما اإلنسانية، معاني

أنرش أن يل يطيب وكم الكتاب، هذا إخراج ألهمتني التي هي والخواطر املعاني هذه
يف بعضهم، أسماء تُنسينا بل شعرهم، تُنسينا الزمان أحداث تكاد لشعراء صفحات فيه
حاجة يف واألدب تُمحى، ال الوطنية بعث يف وآثارهم يُنىس، أن يصح ال فضلهم أن حني
ذاتها يف هي األشعار وهذه وكيانه، الرفيع األدب عماد ا حقٍّ فإنها أشعارهم؛ استذكار إىل

طبقاته. مختلف يف الشعب أفراد بني الوطنية الثقافة لنرش سبيل

نبدأ؟ أين من

الوطني؟ الشعر تاريخ نبدأ أين من الكتاب: خطوط أرسم أن قبل نفيس ساءلت لقد
يف صداها لها وكان ووعيناها وسمعناها وحافظ شوقي قصائد قرأنا أن يوم من أنبدؤه
الوطني، الشعر تاريخ اجتزأنا قد نكون البداية هذه نُحدِّد إذ إننا الوطنية؟ مشاعرنا إحياء
شوقي يرضاه وال واإلنصاف، الحق يُِقره ال ما وهذا وحافظ، شوقي سبقت مرحلة وأغفلنا

الوطنية. شعراء بني الذروة وبلوغهما كعبهما علو عىل وحافظ،
وحافظ. شوقي عىل سابقة بداية عن إذن فلنبحث

وتساءلت: الحديثة، الوطنية الحركة بداية يف بحثت كامل مصطفى أرَّخُت عندما إنني
بداية لها أن أم لها؟ تأريًخا تأريخه فيكون كامل مصطفى بظهور الحركة هذه تبدأ هل
عىل البواعث من هو له تتلمذي وكان كامل ملصطفى تلميذ أنني وعىل ظهوره؟ سبقت
اإلنصاف من وجدت قد فإني عنه، كتابي مقدمة يف ذلك إىل نوَّهُت كما لتاريخه، إخراجي
مبدأ اعتباره يصح حدٍّ عند ألقف كامل؛ عرصمصطفى تقدمت التي األدوار عن أبحث أن
— الحديث مرص تاريخ يف — بدايتها أن إىل البحث بي وانتهى الحديثة. القومية الحركة
عرص هو أدوارها من دور أول وأن عرش، التاسع وأوائل عرش الثامن القرن أواخر إىل ترجع
من عندي الفكرة َرت تطوَّ ثَم ومن مرص؛ يف الفرنسية الحملة اعرتضت التي األهلية املقاومة
هذا سلسلة أخرجت األساس هذا وعىل القومية، للحركة تأريخ إىل كامل ملصطفى تأريخ

التاريخ.
إىل بدايته يف فرجعت املنهج، هذا سلوك إىل أميل الوطني الشعر تأريخ يف وأراني
املرصي، الشعر تدخل بدأت قد — الحديث بمعناها — الوطنية روح أن ووجدت املايض،
التاسع القرن أوائل منذ وجاللها جمالها من عليه وتُضفي وبهائها، حياتها من فيه وتبعث
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نرجع أن يجب العهد هذا فإىل الطهطاوي، رافع رفاعة هو النهضة لهذه رائد وأول عرش،
وظهور الوطنية الحركة ظهور بني التقارب يبدو وهكذا مرص، يف الوطني الشعر ظهور

الحديث. تاريخنا يف الوطني الشعر
وقتنا إىل بعده من الوطني الشعر ر تطوُّ ولندرس الطهطاوي، رافع برفاعة إذن فلنبدأ

الحارض.
تأريخهم، من فاتني عما أعتذر أن الوطنية، بشعراء التنويه صدد يف يل ويطيب
يف الوطنية النزعة عليه تغلب َمن الوطنية شاعر ِمن أقصد فإني عنهم؛ الحديث وأعوزني
يكون أن يعدو ال فاألمر املمتازين، بعضالشعراء عن أتحدث أن فاتني قد كان فإذا شعره،
وهذا الفيَّاض، شعرهم بحر يف مغموًرا يل بدا قد الوطني شعرهم يكون وأن تقديريٍّا، رأيًا
التقديري رأيي أن يل عذًرا وحسبي واألدب، الشعر عالم يف منزلتهم من بداهًة يغضُّ ال
ولم عديدة، سنني عليها عكفت ُمستفيضة، دراسات نتيجة كان الوطنية شعراء تخريُّ يف
دواوين عىل وال املناسبات، مختلف يف الوطني الشعر من ذاكرتي وعته ما عىل أقترص
عام، بعد عاًما واملجالت، الصحف مجاميع يف الوطني الشعر أستقيص ذهبت بل الشعراء،
بعضها الوطنية، أشعار من مجموعة لديَّ اكتملت بحيث الزمان، من قرن نصف قرابة
فاتني شاعر إىل الكريم القارئ نبَّهني فإذا ذلك ومع ديوان، أو كتاب يف قبل من يُنَرش لم
الطبعة النقصيف هذا لتداُرك االستعداد أتم عىل فإني الوطنية، شعراء ضمن عنه، الحديث
وليس الناحية، هذه يف مني بدا نقص أي أستكمل أن ا حقٍّ أود ألني الكتاب؛ من التالية

الوطني. الشعر من بيت كل بل قصيدة كل كتابي يف ل أُسجِّ أن من نفيس إىل أحب
وتعميمه وإذاعته الوطني األدب نرش عىل يُعني ما الدراسة هذه يف يكون أن أسأل وهللاَ

وأخريًا. أوًال هلل والحمد املواطنني، بني
الرافعي الرحمن عبد
١٩٥٤ سنة يونيو
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الطهطاوي رافع رفاعة

١٨٠١–١٨٧٣

القرآن، قرأ فقريَين، أبَوين من عادية، نشأة نشأ الصعيد، أقىص من صميم، مرصيٌّ
غريه، دخله كما األزهر ودخل عرصه، يف العلم طلبة عامة يتلقاها كما الدينية العلوم ى وتلقَّ
وتسامت عليهم، بالسبق وتفرَّد األقران، بذَّ ولكنه الكثريون، صار كما علمائه من وصار
ُمتوثِّبة، وروًحا عالية، نفًسا جنبَيه بني يحمل كان أنه ذلك املراتب؛ ُعليا إىل شخصيته
أسباب له تهيَّأت وبَنيه، للوطن وإخالًصا بالعلم، وشغًفا ا، حادٍّ وذكاءً ماضية، وعزيمة
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من األوىل العلمية البعثة صحب ثم العرص، ذلك يف األزهر علوم فاستوىف والنبوغ، الِجد
األوروبية، الثقافة نسيم واسرتوح باريس، يف العلم معاهد إىل وارتحل عيل، محمد بعثات
واستمسك بشخصيته، احتفظ لكنه بصريته، ونفذت َمداركه، واتسعت معارفه، فزادت
ُمهذَّب الثقافة، كامل وطنه إىل ورجع أحسنها، الغربية املدنية من فأخذ وقوميته؛ بدينه
من مرص خدمة اعتزم وقد عاد الوجدان، سليم العقيدة، صحيح العزيمة، مايض الفؤاد،
وترجمة، تأليًفا العلمية بالنهضة واضطلع بعهده، ووىفَّ بوعده، فربَّ والتعليم؛ العلم طريق
علماء خرية من جيل يَديه عىل وتخرَّج وُمعرَّباته، بمؤلفاته البالد فمأل وتربية، وتعليًما
واألذهان، البصائر به ويُنري البالد، أرجاء به يُيضء والعرفان العلم مصباح وحمل مرص،
عيل، محمد عرص يف واألدبية العلمية الزعامة إليه وانتهت سنة، وأربعني نيًفا يحمله وظل

الطهطاوي.1 رافع رفاعة هو ذلك إسماعيل، عهد إىل زعامته وامتدت
الذكاء مخايل عليه وبدت ١٨٠١م/١٢١٦ه، سنة جرجا بمديرية طهطا يف ُولِد
حتى سنوات بضع به عليه يمِض ولم ،١٨١٧ سنة األزهر ودخل صباه، منذ والنباهة
الحادية يف وهو ودرَّس وألَّف وصنَّف سنتنَي، فيه التدريس وتوىل العلماء، طبقة من صار
عهد جاء وملا املرصي، الجيش آاليات أحد يف وإماًما واعًظا ُعنيِّ ثم سنه، من والعرشين
األوىل البعثة أعضاء ضمن عيل محمد اختاره أن التوفيق حسن من كان العلمية البعثات
وعلومها أوروبا ثقافة األزهرية ثقافته إىل فجمع ١٨٢٦؛ سنة فرنسا إىل سافرت التي
الغربية. الحضارة ضوء عىل األدبية روحه وازدهرت الكثري، اليشء منها فاقتبس وآدابها،
سنة األلسن مدرسة وأنشأ التعليم، يف مناصب عدة توىل ١٨٣١ سنة مرص إىل عاد وملا
نظارتها يتوىل رفاعة وكان مرص، يف والحقوق اآلداب بكلية تكون ما أشبه وكانت ،١٨٣٦
املناصب يف ل وتنقَّ مرص، يف الثقافة لنرش معهد أكرب فكانت الطلبة؛ عىل دروسه فيها ويُلقي
واآلداب العلوم يف وُمعرَّباته ُمصنَّفاته آلخر حني من ويُخِرج يُؤلِّف يفتأ ال وكان العلمية،

2.١٨٧٣ سنة الوفاة أدركته أن إىل
كان عرش، التاسع القرن من األول النصف يف واألدب العلم لنهضة رائد أول وهو
من اها تلقَّ أظفاره، نعومة منذ الوطنية نفسه أُرشبَت عرصه، إىل بالقياس رقيًقا شاعًرا
استثار وقد وخلوصنيته. السليمة، فطرته ومن اإليمان)، من الوطن (وحب الصادق إيمانه

عيل). محمد عرص الثالث: (الجزء القومية» «الحركة كتابنا يف ترجمته عن 1

عيل). محمد عرص الثالث: (الجزء القومية» الحركة «تاريخ كتاب يف تفصيًال ترجمته راجع 2
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الطهطاوي رافع رفاعة

فجادت الحساسة؛ نفسه يف لة امُلتأصِّ العميقة الوطنية عاطفته فرنسا إىل مرص عن رحيله
بمفاخره، واإلشادة وأهله، الوطن إىل الحنني عن فيها عربَّ بقصيدة باريس يف وهو قريحته

مطلعها: يف قال

َول��ه��اِن ُم��غ��َرٍم ش��ي��م��َة ف��أب��اح ال��ب��اِن غ��ص��ون ع��ل��ى ال��ح��م��اُم ن��اح

وقال: محاسنها وذكر بمرص التغني إىل وانتقل

واإلح��س��اِن ب��ال��ح��س��ن ُزيِّ��ن��وا ق��د س��ادًة ف��ي��ه��ا إن ل��ع��م��ري ه��ذا
ال��ح��س��ن��اِن ال��ش��اه��د أن ف��إل��ي��ك ف��خ��اره��ا ع��ل��ي��ك ال��خ��اف��ي أي��ه��ا ي��ا
دواِن ل��ل��ف��ائ��زي��ن وق��ط��وف��ه��ا َل��َج��ن��ٌة م��ص��ر ب��أن ح��ل��ف��ُت ول��ئ��ن
أي��م��ان��ي ف��ي ال��ب��ر ك��لَّ َألب��رُّ ش��راب��ه ال��ش��ه��ي ك��وث��ره��ا وال��ن��ي��ل

مختلفة. مناسبات يف قالها وطنية ومنظومات قصائد وله
العواطف أكرم من نفسه يف يجيش عما تُعربِّ تجدها اآلتية القصيدة إىل فانظر
يف حتى تتمىش الوطنية فالروح وطنية.» أيًضا «وقلت بقوله: هو قدَّمها وقد وأنبلها،

قال: لقصائده، تقديمه

ف��ِط��ِن ك��ل ِح��ل��ي��ة ال��وط��ِن ُح��بُّ ص��اِح ي��ا

∗∗∗
اإلي��م��اِن ُش��َع��ب م��ن األوط��اِن َم��ح��ب��ة
م��ؤم��ِن ك��ل آي��ة األدي��اِن أف��خ��ر ف��ي

∗∗∗
ل��ل��ن��ف��وِس ت��ل��ذ ال��رءوِس َم��س��اق��ط
ح��َزِن وك��لَّ ع��ن��ا بُ��وِس ك��ل تُ��ذِه��ب

∗∗∗
َم��ح��ت��ِد وأزه��ى ل��ن��ا َم��ول��ِد أب��ه��ى وم��ص��ر
ل��ل��ب��دِن أو ل��ل��روح وم��ع��ه��ِد وَم��رب��ٍع
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∗∗∗
ال��ت��م��ائ��ُم ب��ه��ا ِن��ي��َط��ت ال��ع��زائ��ُم ب��ه��ا ُش��دَّت
ال��ع��ل��ِن ف��ي أو ال��س��ر ف��ي تُ��الئ��ُم ل��ط��ب��ع��ن��ا

∗∗∗
ال��ب��الِد ع��ل��ى ُع��ل��ي��ا أي��اِد َل��ه��ا م��ص��ُر
دي��دن��ي إال ال��م��ج��د م��ا يُ��ن��ادي وف��خ��ره��ا

∗∗∗
اح��ت��ب��ْس ع��ن��ه وم��ا ن��وًرا اق��ت��ب��ْس م��ص��ر م��ن ال��ك��ون
ويُ��ن��َش��ُر س��ادة ع��ن يُ��ؤثَ��ُر ق��دي��ٌم ف��خ��ٌر
ت��ج��ت��ن��ي ال��ع��ق��ول م��ن��ه��ا تُ��ن��ثَ��ُر َم��ج��د زه��ور

∗∗∗
ال��رف��اه��ي��ه وم��ع��دن زاه��ي��ه ن��ع��ي��م دار
ال��م��دِن ل��ك��ل ِق��دًم��ا ون��اه��ي��ه آم��رة

∗∗∗
ظ��اه��ره س��واه��ا ع��ل��ى ال��ق��اه��ره م��ص��ر ق��وة
َح��س��ِن ب��ِذك��ٍر ��ت ُخ��صَّ زاه��ره وب��ال��ع��م��ار

∗∗∗
ُم��ح��اُل يُ��ث��ِن��ه��م ل��م رج��اُل أب��ن��اؤه��ا
ح��دي��ُد وق��ل��ب��ه ص��ن��دي��ُد وُج��ن��ُده��م
ك��ف��ِن ف��ي ُم��دَرج ب��ل ط��ري��ُد وخ��ص��م��ه

واملال: بالنفس الوطن افتداء إىل يدعو أخرى قصيدة من وقال

نُ��ح��كِّ��ُم��ُه ال��ن��ف��س ف��ي ب��رًض��ا ن��خ��دُم��ُه ال��م��وط��ن وع��زي��ز
ال��وط��ِن ش��رف ف��ي م��ب��ذول دُم��ُه ك��ذا ال��م��ص��ري م��اُل

14



الطهطاوي رافع رفاعة

ذخ��ائ��ره��ا ب��خ��ي��ر وال��ن��ف��س ب��ن��اظ��ره��ا ال��ع��ي��ن ت��ف��دي��ه
ث��م��ِن أع��ل��ى ال��ع��ل��ي��ا ِب��ِش��را ن��ظ��ائ��ره��ا ن��ي��ل ف��ي تُ��ه��دى

بمفاخره: ويشيد املرصي الجيش يصف وقال

ال��ف��ه��م��ا يُ��ع��ِج��ز ع��ج��ي��بً��ا ن��ظ��م��ا ج��ن��دن��ا نُ��ن��ظِّ��م
يُ��ن��اِض��ل��ن��ا؟ ي��ق��وى ف��م��ن ال��خ��ص��م��ا تُ��رِع��ب ب��أُس��ٍد

∗∗∗
ال��ُع��دُد ن��ظ��ام��ه��ا ك��م��ال َع��دُد ل��ه��ا م��ا رج��اٌل
ع��ام��ل��ن��ا ال��رم��ح س��ن��ان وال��زرُد ال��درع ُح��اله��ا

∗∗∗
ُش��ب��ٌه ب��ه��ا م��ا ك��رائ��م َش��ب��ٌه ل��خ��ي��ول��ن��ا وه��ل
أص��ائ��ل��ن��ا؟ ت��خ��ف��ى وه��ل ُم��ن��ت��ِب��ٌه ال��ك��ل إل��ي��ه��ا

∗∗∗
ش��اُن ال��لِّ��ق��ا ع��ن��د ل��ه��م ُف��رس��اُن ال��ج��ي��ش ف��ي ل��ن��ا
ص��واه��ل��ن��ا ب��ه ت��ه��ي��م ع��ن��واُن ال��ه��ي��ج��اء وف��ي

∗∗∗
َوْق��را ال��ِع��دى أُذُن س��َق��ت و«ال��ش��ق��را» ال��م��ي��دان ف��ه��ا
يُ��راِس��ل��ن��ا ي��ب��غ��ي ف��م��ن ال��ص��ق��را نُ��رِس��ل ك��أن��ا

∗∗∗
ف��ي��ه��ا ف��ي ال��ح��ت��ف وُح��ك��م ف��ي��ه��ا ال��ق��ض��ا َم��داف��ع��ن��ا
َم��ع��ام��ل��ن��ا» ب��ه ت��ج��ود وج��اف��ي��ه��ا «وأه��ونُ��ه��ا

∗∗∗
وت��ح��س��ي��ُن وت��ن��ظ��ي��م ت��ح��ص��ي��ُن ال��م��دن ف��ي ل��ن��ا
َم��ع��اق��ل��ن��ا َم��ن��ي��ع��اٌت وت��م��ك��ي��ُن وت��أي��ي��د
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قد رفاعة أن شك وال املرصي، الجيش وصف يف قيل ما خري َلمن األبيات وهذه
تصويًرا فيه عاش الذي العرص ر يُصوِّ فهو عهده؛ يف الجيش مفاخر من شعره استلهم
ملن يُخيَّل فنية لوحة تكون أن لتُشِبه قصيدته وإن إغراق، وال فيه مبالغة ال صحيًحا،
أعالم بها تحفُّ الحرب، ميادين إىل تسري املرصي الجيش كتائب فيها يلمح أنه إليها ينظر
األخطار وتُجاِبه واإلقدام، الشجاعة ملؤها بقلوٍب القتال، غمار تخوض والظَفر، النرص
يشهد لم ولو َمعاملنا». به «تجود وامَلدافع بالسالح زة ُمجهَّ الجنان، ثابتة اإليمان، قوية
وهكذا الشعر، بهذا قريحته جادت ملا العرص، ذلك يف املرصي الجيش مفاخر رفاعة
الحياة ر ويُصوِّ به، تُحيط التي والبيئة فيه، يعيش الذي بالعرص واألديب الشاعر يتأثر
السياسية الحياة مشاهد فيها تنطبع مرآة أو عرصه، من قطعة هو فكأنما عهده، عىل

واألخالقية. الفكرية الحالة ومظاهر واالجتماعية،
يُخاِطب أخرى قصيدة يف رفاعة قول من املرصي الجيش عظمة أيًضا لتلمح وإنك

الجنود: فيها

األُس��وُد وال��ق��ادة ال��ج��ن��وُد أي��ه��ا ي��ا
ال��َم��دم��ِع ه��ام��ي ي��ع��ود ح��س��وُد ��ك��م أمَّ إْن
ت��ئ��وُب ب��ن��ص��رك��م ح��روُب ل��ُك��م ف��ك��م
َم��ع��م��ِع اق��ت��ح��اُم وال ُخ��ط��وُب تَ��ث��ِن��ك��م ل��م

∗∗∗
ب��غ��ى َم��ن ه��زم��ت��م وك��م وغ��ى ِم��ن ش��ه��دت��م وك��م
يُ��ص��َرُع ِح��م��اك��م ع��ل��ى وط��غ��ى ت��ع��دَّى ف��م��ن

فإن (املارسلييز)؛ الحرية نشيد تعريبه يف الحرية إىل امُلتطلِّعة الوطنية روحه وتتجىل
رفاعة إعجاب شك وال استثار قد النشيد فهذا إليها، ُمحبَّب هو ما إىل إال تميل ال النفس
يف الفدائية الوطنية العواطف من احتواه ما وإظهار تعريبه، إىل نفسه مالت حتى رافع،

قشيبة. عربية ُحلة
نسبيٍّا تقدًما فيه وجدت منه طرًفا نقلنا الذي رافع رفاعة شعر يف تأملت وإذا
والخشاب والعطار كالشرباوي سبقته، التي القديمة املدرسة شعراء بأسلوب قارنته إذا
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البارودي، لواءها حمل التي الحديثة الشعر دولة إىل االنتقال دور شعره ويَُعد وغريهم،
وحافظ. وشوقي، صربي، وإسماعيل

الرابعة، أو الثالثة، املرتبة يف َلجاء مثًال، شوقي شعر جانب إىل وضعناه إذا إننا ا حقٍّ
دور يف وآدابها العربية اللغة كانت عرص يف نشأ رافع رفاعة أن ننىس أال يجب ولكن

يُنَكر. ال فضل واألدب الشعر نهضة عىل فله واضمحاللها، رها تأخُّ
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إىل الوطنية، املعاني من خلًوا الطهطاوي رافع رفاعة وفاة بعد مرص يف الشعر ظل
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روح وقصائده خطبه يف انطبعت شاعرها، أيًضا وهو العرابية، الثورة خطيب هو
الثورة. وروح قة، امُلتدفِّ الوطنية

وظهرت الالمع، الذكاء مخايل صباه منذ عليه وبدت باإلسكندرية، ١٨٤٥ سنة ُولِد
وميل الروح، يف خفة مع الخطابية، والقدرة والزجل، والشعر الكتابة يف الرتسل يف مواهبه

الزمان. بأحداث واستخفاف وإقدام، وجرأة الفكاهة، إىل
تتأجج نفسه كانت إذ بطبعه؛ إليها انضم ،١٨٨١ أوائل العرابية الثورة ظهرت وملا
الثورة خطيب فصار الخطابية، مواهبه وتجلَّت واملجد، الحرية إىل وتتطلع وطنية،

العرابية.
السوداني األالي سافر ملا أنه الوطني شعره عن الحديث صدد يف عنه يُذَكر ومما
دمياط، إىل القاهرة من الثورة زعماء أحد حلمي العال عبد األمرياالي يقوده كان الذي
محطة يف الجموع فاحتشدت مشهوًدا، يوًما سفره كان ،١٨٨١ سنة أكتوبر أوائل يف
هللا وعبد والبارودي عرابي امُلودِّعني بني من وكان سفره، حني األالي لتحية العاصمة
بقوله بدأها فياضة، حماسية خطبة وألقى الحاشد الجمع هذا وسط النديم فوقف نديم،

الجيش: رجال ُمخاِطبًا

وُفرسانَها! البالد حماَة
مقدار عرف والنوازل الحوادث مرصمن عىل تواىل ما وعِلم التواريخ قرأ من
الحسنات. من التاريخ صفحات يف لكم ُكِتب وما الرشف من إليه وصلتم ما

ويقول: ويُناجيكم يُناديكم أصبح العزيز وطنكم وهذا قال: أن إىل

رح��ي��ُم ال��زم��ان ط��ول ب��ك��م ف��إن��ي ع��ظ��ي��ُم وه��و األم��ر يُ��َرد إل��ي��ك��م
ن��ع��ي��ُم؟ ل��ل��دي��ار ي��أت��ي أي��ن ف��م��ن ول��ل��ردى ل��ل��خ��ط��وب ت��ك��ون��وا ل��م إذا
وح��م��ي��ُم ص��اح��ٌب ع��ن��ه ��ر ت��أخَّ زم��ان��ه يُ��ن��اِزل ل��م إن ال��ف��ت��ى وإن
ن��س��ي��ُم ال��ب��ي��وت ب��ي��ن تُ��ق��لِّ��ب��ه ُم��خ��يَّ��ٍم ن��ح��و ال��خ��ي��ل ع��ن��ان ف��ُردوا
ق��وي��ُم ال��ج��ه��ات أط��راف ف��م��ش��دود وج��ه��ة ك��ل م��ن األط��راف ل��ه وُش��دوا
ح��ري��ُم ال��ي��َدي��ن ل��م��غ��ل��ول ف��ل��ي��س وط��أة أرض ف��ُك��ن س��ي��ًف��ا ت��ك��ن ل��م إذا

«مات يقال: أن النوازل عند الجهادية اسم به خ يُؤرَّ ما وأحسن بقوله: خطبته وختم
األوطان!» حفظ يف باملوت «رضينا الجميع: فنادى األوطان!» شهيد
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وكانت الكبري، التل يف ثم الدوار كفر يف عرابي النديم الزم العرابية الحرب شبَّت وملا
املرصي. الجيش معسكر يف تصدر «الطائف»، مجلته

نادر وفاء عىل فربهن محنتها، يف للثورة ُمخِلًصا ظل الهزيمة، وقعت أن وبعد
إىل التعرف عن وعجزت باعتقالهم، الحكومة أمَرت ممن وكان عميقة، أصيلة ووطنية
وأعيا أعوام، تسعة نحو وجواسيسها عيونها عن ُمختفيًا وظل عليه، والقبض مقره

إليه. تهتِد لم ولكنها عنه، يُرِشد ملن جنيه ألف وجعلت أمُره، الحكومَة
وفخًرا وإيمانًا تفيضوطنية قصيدة يف اختفائه أثناء الشدائد من لقيه ما وصف وقد

قال: قصائده. ُغَرر من وهي وشجاعة،

ِل��ي��ن��ا ال��ق��ل��ب ي��روم أو بَ��ل��ي��ن��ا بُ��ل��ي��ن��ا ق��ل��ن��ا إذا أت��ح��س��ب��ن��ا
ُده��ي��ن��ا أنَّ��ا خ��ام��ل ف��ي��ح��س��ب ال��دواه��ي ن��ق��ت��ح��م ل��ل��م��ج��د ن��ع��م
ق��ري��ن��ا ل��ه��ا ال��ع��ري��ن ل��ي��ث ت��رى خ��ط��وٌب ف��ت��ق��ه��رن��ا تُ��ن��اِوش��ن��ا
ُه��دي��ن��ا ه��دن��ت��ه��ا ق��ب��ل أن��اس إن��ا ��ل��م وال��سِّ ح��رب��ه��ا س��واءٌ

قال: أن إىل

ُش��ف��ي��ن��ا َخ��ط��ٍب إل��ى ُع��دن��ا ف��إن م��ِرض��ن��ا ص��اف��ان��ا ال��ده��ر م��ا إذا
ي��ق��ي��ن��ا ِزدن��ا ال��ب��ال زاد ف��إن ي��ق��ي��ن��ا َج��ل��د ع��ل��ى ِج��ل��د ل��ن��ا
ب��ال��راج��ل��ي��ن��ا ف��رس��ان��ه ل��ه تُ��ف��دَّى م��ك��روه ك��ل أِل��ف��ن��ا
ع��ي��ي��ن��ا م��ا ص��ح��اح ول��ك��ن��ا م��ن��ا ي��ل��ق��اه م��ا ال��َخ��ط��َب ف��أع��ي��ا

∗∗∗
ِص��ل��ي��ن��ا أو ِص��ل��ن��ا ال��ص��ل��ب ب��أن��ا ع��رف��ن��ا ف��ق��د خ��ط��وب ي��ا س��ل��ي��ن��ا
س��ي��ن��ا ط��ور أع��ل��ى ال��ي��وم ن��زل��ت وق��ول��ي: ع��ات��ق��ن��ا ف��وق وق��رِّي
ره��ي��ن��ا ال��دن��ي��ا ال ال��روح ع��ل��ي��ه وض��ع��ن��ا دي��ن ل��ل��ع��ال ع��ل��ي��ن��ا
َم��دي��ن��ا؟ ك��در ب��ال ت��ل��ق��ى وه��ل س��رور ف��ي ره��ي��ن يُ��م��س��ي ف��ه��ل
ح��ن��ي��ن��ا ي��ن��ظ��رن��ا ح��ي��ن ف��يُ��ظ��ِه��ر أَج��بْ��ن��ا ن��ادان��ا ال��م��ج��د م��ا إذا
ال��ح��زي��ن��ا ويُ��ن��س��ي��ن��ا ال��ب��اك��ي ع��ن ال��ت��غ��ن��ي ف��يُ��ل��ه��ي��ن��ا يُ��غ��نِّ��ي��ن��ا
رزي��ن��ا ق��ل��بً��ا ال��ق��ض��ا ي��ل��ق��ى ن��ع��م ُرزئ��ن��ا إذا ال��س��اخ��ط��ي��ن ول��س��ن��ا
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رض��ي��ن��ا ل��ن��ا اإلل��ه ي��رض��ى ب��م��ا ق��وم ال��ن��اس ع��داد ف��ي ف��إن��ا
نَ��ه��ي��ن��ا أن نُ��ه��ي��ن��ا ول��ك��ن��ا ح��لُ��ْم��ن��ا ب��ن��ا ال��زم��ان ط��اش إذا

قال: أن إىل

ف��ط��ي��ن��ا م��ن��ص��ت��ه��ا ف��ي ت��رك��ن��ا ف��إن��ا «َم��ن��اب��رن��ا» ع��ن��ا س��ل��وا
ف��اص��ب��ح��ي��ن��ا ب��ص��ح��ن��ك ُه��ب��ي أال ه��ذرت��م إذا ت��ق��ول ل��ح��ك��م��ت��ن��ا
ال��ُم��ع��وزي��ن��ا ن��ح��و ال��بَ��ر ي��س��وق س��رٌّ اآلب��اء م��ن ف��ي��ن��ا َس��َرى
ال��زائ��ري��ن��ا ن��َف��ْح��ن��ا م��ت��ن��ا وإن س��ائ��ل��ي��ن��ا م��نَ��ْح��ن��ا ِع��ش��ن��ا ف��إن

من هللا اه فنجَّ اعتقاله يريدون فيه كان الذي باملنزل الجند إحاطة يصف وقال
رشهم:

ُم��ع��ي��ن��ا أل��ق��ى وال تُ��ط��اِردن��ي وال��ب��الي��ا م��ص��ر ي��وم أأن��س��ى
ال��س��م��ي��ن��ا وال��ح��ب��ر ال��ش��ه��م أخ��اف ك��ري��ه ي��وم ف��ي ال��َغ��وث ف��ك��ن��َت1
ُه��ج��ي��ن��ا! َم��غ��رب��ه ج��اء ف��ل��م��ا ش��م��س إش��راق ف��ي ف��ي��ه ُم��ِدح��ن��ا
ُف��ج��ي��ن��ا ك��ن��ا وق��د ع��ل��م ب��ال ع��م��ًرا ال��ج��ن��د ه��ج��وم أن��س��ى وه��ل
ال��ب��اح��ث��ي��ن��ا أي��دي ب��ي��ن وِص��رن��ا ب��اب ك��ل وس��دوا ب��ي أح��اط��وا
ك��م��ي��ن��ا وض��ع��وا ك��م ال��ب��ي��ت وخ��ل��ف ب��ج��ن��د م��م��ل��وءًا ال��س��ط��ح وك��ان
ال��ط��ال��ب��ي��ن��ا ف��خ��اخ م��ن ق��ري��بً��ا ص��ي��ًدا وك��ان ال��وح��ي��د ف��أدرك��ت
َم��ك��ي��ن��ا ح��ي��رت��ه ب��ع��د رآه م��ك��ان إل��ى ال��ن��دي��م وأرش��دَت
ن��اظ��ري��ن��ا ل��ل��ع��س��اك��ر وك��ن��ا ع��ي��ن ك��ل ع��ن��ا ال��ل��ه وأع��م��ى
َم��ت��ي��ن��ا م��ن��ه ه��اويً��ا يُ��ح��طِّ��م ع��ل��و ف��ي��ه س��ط��ح ف��وق وِص��رن��ا
ي��م��ي��ن��ا أو ش��م��اًال أن��ظ��ر ول��م ط��م��ار م��ن وث��وب��ي أره��ب ف��ل��م
ُح��م��ي��ن��ا ال��ب��ل��وى م��ن ب��س��ط��وت��ه ُم��ج��ي��ًرا ل��ن��ا ك��ن��َت ال��غ��ي��ظ وي��وم
ال��ق��اص��دي��ن��ا ك��لُّ ال��ع��ي��ن أم��ام ي��ران��ا س��ت��ر ب��ال ك��ن��ا ف��ق��د

النَّسب. رشيف والنديم السالم، عليه الرسول إىل ه ُموجَّ التالية األبيات ويف هنا الخطاب 1
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نديم هللا عبد

ال��س��ف��ي��ن��ا ج��ئ��ن��ا أو ال��خ��ي��ل رك��بْ��ن��ا ج��ه��اًرا خ��وف ب��ال ِس��رن��ا وك��م
دف��ي��ن��ا داءً ط��يِّ��ه ف��ي أرى ع��ظ��ي��م َخ��ط��ب ف��ي اآلن وإن��ي
ل��ل��ح��اك��م��ي��ن��ا وص��ف��ن��ا أرادوا س��وء ق��وم ع��ن ُم��خ��ِب��ر أت��ان��ا
ُرم��ي��ن��ا ق��د ب��ال��وش��اي��ة وق��ال��وا ج��م��ي��ًع��ا أح��ب��اب��ي ��ر ال��ضُّ وخ��اف
خ��دي��ن��ا أو ص��دي��ًق��ا تُ��خ��ِب��ر وال ت��واٍن ب��ال ب��ال��رح��ي��ل ��ل ف��ع��جِّ
ال��ب��دي��ن��ا يُ��وه��ي م��ا األه��وال م��ن ده��اه ن��ج��ًال أب��ي ي��ا ف��أدِرك
ال��ش��ام��ت��ي��ن��ا ان��ش��راح ِخ��ف��ت ن��ع��م األع��ادي وال ال��م��ن��ون ِخ��ف��ت ف��م��ا

∗∗∗
ُدع��ي��ن��ا م��ن��زل��ه ن��ح��و ل��ِخ��ل ث��ب��ات ي��ص��ح��ب��ن��ي ال��ل��ي��َل ف��ِس��رُت
ظ��اه��ري��ن��ا ك��ن��ا ح��ي��ن يُ��واف��ي ق��ب��ًال ك��ان خ��ل��ي��ل وراَف��ق��ن��ي
ُم��ن��كَّ��ري��ن��ا ب��ال��ث��ي��اب وك��ن��ا خ��وف ب��غ��ي��ر ال��ق��ط��ار وأدرك��ن��ا
ال��ُم��ب��ِل��س��ي��ن��ا ع��ي��ون ت��َرن��ا ف��ل��م ف��ض��ًال ال��ح��ف��ظ س��ت��ر ال��ل��ه وأل��ق��ى
س��ال��م��ي��ن��ا أوص��ل��تْ��ن��ا ب��خ��ي��ل ُق��دوم��ي ُم��ن��ت��ِظ��ًرا ال��ِخ��ل وك��ان
ال��ُم��ن��ِق��ذي��ن��ا» خ��ي��ر ال��رح��م��َن ي��رى ع��ب��ًدا ال��ي��أس ب��ع��د ال��ل��ه ��ى «ون��جَّ

يبدو وهكذا الثورة، إبان شعره من واألسلوب الروح يف أقوى الشعر هذا لرتى وإنك
صقلت الشدائد وأن وبالغة، وصالبة وحيوية، قوة زادته بل منه، تنَل لم الهزيمة أن
املحنة ِسِني يف النديم فاحتفظ النار، لهب يف جواهرها وتُجَىل املعادن تُصَقل كما مواهبه
وامِلَحن، الشدائد وكذلك األيام، عىل وصمود ثابت، وعزم صادق، إيمان من هللا حباه بما
نراها الضعيفة، النفوس يف والجزع اليأس تبعث فبينما الناس؛ نفوس يف أثرها يختلف
شعر جاء هنا ومن وإيمانًا، وشجاعة وصربًا، ثباتًا الكبرية النفوس تزيد العكس عىل

انتصارها. أوج يف منه أقوى الثورة هزيمة بعد النديم
جهاده يف استمر الذي العرابيني الزعماء بني الوحيد الزعيم هو النديم أن الحق ويف
بأن جديرة كربى ميزة لعمري وتلك االحتالل، عهد يف مرص عن ونضاله اإلنجليز ضد
وقرََّرت ١٨٩١ سنة مكانه إىل الحكومة اهتدت وقد والخلود، املجد من بهالة اسمه تُحيط
بالعودة له ص ورخَّ عنه عفا الثاني عباس الخديو عهد أوائل ويف القطر، خارج إىل نفيه
التي الوطنية روحه فيها فتجلَّت ،١٨٩٢ سنة «األستاذ» مجلة وأنشأ إليها، فعاد مرص، إىل
ل فتدخَّ وصنائعهم، اإلنجليز عليه أحفظ مما الشدائد؛ منها تنَل ولم الهزيمة تُضِعفها لم
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،١٨٩٣ سنة صحيفته تعطيل إىل فاضطر ثانية، مرص من بإبعاده وأمر كرومر، اللورد
قال: (١٨٩٣ سنة يونيو ١٣ (يف منها صدر عدد آخر يف ُمؤثًِّرا وداًعا ُقراءه وودَّع

يراه بما يتلذذ والعاقل النوائب، وُمصاَدمة األهوال مُلصابَرة إال الرجال ُخلَقت ما
أعنُي يف وكدًرا صعوبة املبدأ كان وإن والجالل، العظمة من تاريخه فصول يف

قائًال: إخواني أودع فإني هذا وعىل الظواهر؛ عند الواقفني

إل��ي��ك��ُم وال��خ��ل��ود ل��ق��اك��م أُِح��ب أن��ن��ي ي��ع��ل��م وال��ل��ه أُودِّع��ك��م
ع��ل��ي��ك��ُم! ف��ال��س��الم ت��ب��دَّت َدواٍع وإن��م��ا ال��رح��ي��ل ك��ان ِق��ًل��ى ع��ن وم��ا

يف جنازته وُشيِّعت ،١٨٩٦ سنة تُويف حيث اآلستانة إىل منفاه يف املطاف به وانتهى
األفغاني، الدين جمال السيد يتقدمهم والكرباء، العلماء من كثري فيه مىش َمهيب احتفال

هناك. وُدِفن

وال��ك��ف��ِن! ال��ل��ح��د غ��ري��ب ص��ار وال��ي��وم دي��اره��ُم ف��ي غ��ري��بً��ا ك��ان ب��األم��س
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١٨٤٠–١٩٠٤

دولة يف األعالم وباكورة قاطبة، امُلحَدثني الشعراء إمام هو البارودي سامي محمود
فبعث امُلتقدِّمني، الشعراء فحول نظمه يف وجارى به نهض من وأول الحديث، الشعر

الخمود. طول بعد مرقدها من الشعرية النهضة



الوطنية شعراء

املرصي، الجيش يف املدفعية ضباط من حسني بك حسن ابن وهو ،١٨٤٠ سنة ُولِد
إيتاي إىل نسبة البارودي وُسمي عيل، محمد عهد يف الكشاف أحد الجركيس هللا عبد وحفيد

االلتزام. عهد يف لها ُملتِزًما البارودي مراد األمري أجداده أحد كان التي البارود
بغيط والده رساي يف خصوصيني أساتذة أيدي عىل اه تلقَّ ما أول العلم ى تلقَّ وقد
عمره من عرشة الثانية بلغ وملا البارودي، برساي واملعروفة الخلق) باب من (القريبة العدة
املرصي، الجيش بخدمة والتحق ،١٨٥٥ سنة منها ج وتخرَّ الحربية، املدرسة يف انتظم
إذ ١٨٦٦؛ سنة كريد ثورة يف الحروب غمار وخاض أمرياالي، رتبة بلغ حتى يرتقى وأخذ
مواقع يف الثوار عىل وانترص الثورة تلك إلخماد مرص أنفذته الذي الجيش يف ضابًطا كان

عدة.
تركيا لنجدة جيًشا مرص أنفذت ١٨٧٧ سنة والروسيا تركيا بني الحرب شبَّت وملا
الشعرية، مواهبه املعارك وصقَلت حسنًا، بالءً الحرب يف وأبىل ضباطه، من البارودي كان
حني للعاصمة محافًظا وكان للرشقية، مديًرا وُعنيِّ اللواء، رتبة إىل ُرِقي مرص إىل عاد وملا
فيها فاختاره توفيق، الخديو عهد أوائل يف ١٨٧٩ سنة الثانية وزارته باشا رشيف ألَّف
امُلشار زعمائها من وكان العرابية، الثورة حوادث يف واشرتك واألوقاف، للمعارف وزيًرا
زمالئه مع ونُفي الهزيمة، كانت ثم ،١٨٨٢ سنة الثورة وزارة رئاسة وتوىلَّ بالبنان، إليهم
النفي عليه وأسبغ عاًما، عرش وسبعة نيًفا منفاه يف وظل (رسنديب)، سيالن جزيرة إىل

والبطولة.1 التضحية سمات

الوطن إىل الحنني

بالناس، صلتهم انقطعت إذ وحزن؛ ألم حياة منفاهم يف العرابية الثورة زعماء حياة كانت
ولم وُمواطنيهم، أهليهم وبني بينهم قة الشُّ وبعدت الوطن، أرض عن اغرتابهم وطال
البارودي قريحة وجادت الغالب)، مع (والناس أحد عليهم يعطف ولم أحد، لهم يكرتث
وبلغت البالغة، يف آية يَُعد مما فراقه، عىل والحزن الوطن، إىل الحنني يف ُمؤثِّر بشعر

والجالل. العظمة ذروة منفاه يف الشعرية سليقته

اإلنجليزي». واالحتالل العرابية، «الثورة كتابنا يف تفصيًال ترجمته راجع 1
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الوطن: أرض عن الرحيل يصف قال

س��نِّ��ي م��ن ال��لُّ��ب��ان��ة أق��ِض ول��م ف��ِش��ب��ُت م��نِّ��ي ال��َم��ه��ا ع��ي��ون أب��ق��ت م��ا ال��بَ��ي��ن م��ح��ا
غ��ب��ِن م��ن ال��ده��ر ف��ي أل��ق��اه م��ا ش��دَّ أال وغ��رب��ة واش��ت��ي��اق وي��أس ع��ن��اء

قال: أن إىل

ك��ال��م��زِن ال��ت��رائ��ب ف��وق َم��دام��ع��ن��ا وأس��ب��َل��ت ل��ل��وداع وق��ف��ن��ا ول��م��ا
يُ��غ��ِن ف��ل��م ي��ث��وب أن ِح��ل��م��ي ون��ادي��ُت ف��ب��زَّن��ي ي��ع��ود أن ب��ص��ب��ري أه��ب��ُت
ال��س��ف��ِن أج��ن��ح��ُة ال��ح��ي خ��ط��وط ع��ن ب��ن��ا أق��ل��َع��ت ث��م خ��ط��وة إال ه��ي وم��ا
دج��ِن ف��ي ال��دم��ع غ��زرة م��ن ُم��ق��ل��ٍة وك��م ل��ًظ��ى ف��ي ال��ش��وق زف��رة م��ن م��ه��ج��ٍة ف��ك��م
ال��ح��زِن م��ن أق��ض��ي ك��دت ده��ت��ن��ي ف��ل��م��ا ه��ذه ق��ب��ل ال��ن��وى ج��رَّب��ت ك��ن��ت وم��ا
أف��ِن ع��ل��ى ي��ح��وم ال رأي ال��ح��زم إل��ى وردَّن��ي ح��ل��م��ي راج��ع��ت ول��ك��ن��ن��ي
س��نِّ��ي ف��ائ��ٍت ع��ل��ى ن��ف��س��ي ق��رع��ت ل��م��ا ع��واط��ل وش��ي��ب ب��ن��ي��ات ول��وال

الشدائد عىل الصرب

بشجاعة النفي آالم واحتمل النفس، وعلو مم، الشَّ من العالية صفاته منفاه يف وتجلَّت
السامية. املعاني بهذه يفيض شعر ذلك يف وله وإيمان، وصرب وإباء،

(سيالن): رسنديب يف وهو قال

وال��ح��َرُب؟ ال��وي��ل ف��م��اذا ف��ي��ه أص��ب��ح��ت ب��م��ا ع��ل��يَّ ت��ق��ض��ي ِزل��ة أق��ت��رف ل��م
وأغ��ت��رُب؟ ظ��ل��ًم��ا ب��ه أُدان ذن��ٌب وط��ن��ي وع��ن دي��ن��ي ع��ن دف��اع��َي ف��ه��ل
ُم��ح��ت��ِس��ُب ال��ل��ه ف��ي ص��اب��ر ف��إن��ن��ي َم��ن��دم��ة ال��ُح��س��اد ب��َي ي��ظ��ن ف��ال
ُم��ك��ت��َس��ُب ف��ه��و م��ن��ي ال��ح��وادث أي��دي س��ل��بَ��ت ب��م��ا أع��ب��أ ف��ل��م م��ج��ًدا أث��ري��ُت
ال��ن��َش��ُب2 ال��خ��ام��ل ب��ِذك��ر ي��ش��ي��د وال ع��ال��ي��ة وه��ي ن��ف��ًس��ا ال��ب��ؤس ي��خ��ف��ض ال

والعقار. املال النشب: 2
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أمالكه: ُمصاَدرة إىل ُمشريًا وقال

م��اط��ل��ي ي��َدي م��ن ب��ح��ق��ي ل��ي ُخ��ذ ال��ب��اط��ِل ع��ل��ى ال��ح��ق ن��اص��ر ي��ا
ن��اط��ِل3 ب��ال ال��ح��ر ك��س��ب��َي م��ن ي��دي ح��وت��ه ع��م��ا أخ��َرج��ن��ي
ال��ق��اط��ِل4 ك��ال��ص��ارم رون��ق ذي م��ن��ط��ق س��وى ذن��ب م��ا غ��ي��ر م��ن
ال��ع��اط��ِل» ح��ل��ي��ة رب��ي ف��ف��ض��ل ث��روت��ي م��ن ُج��رِّدت أك��ن «ف��إن

والخطوب: امِلَحن يف والصمود الظلم مقاومة يف أخرى قصيدة من وقال

َم��ج��ُدُه ض��اع إذا ي��أس��ف ف��ال ع��ل��ي��ه س��َط��ت إن ال��ج��ور ي��د ي��دف��ع ل��م ال��م��رء إذا
ُه ي��ؤدُّ ِح��م��ام م��ن ع��ل��ي��ه أض��ر ح��ي��ات��ه ك��ان��ت ال��م��وت خ��وف ذل وَم��ن
ح��م��ُدُه ال��م��ح��اف��ل ف��ي ويُ��ت��ل��ى يُ��س��يء ظ��ال��ًم��ا ال��ع��ي��ن رؤي��ة داءٍ وأق��تَ��ُل
ُه؟ يَ��ع��دُّ ب��ي��وم ال��دن��ي��ا ف��ي أي��ف��رح خ��ام��ًال ال��ده��ر ف��ي ال��م��رء ي��ع��ي��ش ع��الَم
ش��دُُّه ال��ح��ق��ي��ق��َة ي��ح��م��ي ب��ط��ًال ب��ه��ا ي��ع��ش ل��م ال��م��رء إذا ال��دن��ي��ا ع��ل��ى َع��ف��اءٌ

املعنى: هذا يف وقال

ت��ب��را «ت��ك��رور» آب��اَر وف��ي��ض��ي ـ��ب» «س��رن��دي��ـ ج��ب��اَل ل��ؤل��ًؤا أم��ط��ري
ق��ب��را أع��دم ل��س��ت م��ت وإذا ق��وتً��ا أع��دم ل��س��ت ِع��ش��ت إن أن��ا
ك��ف��را ال��م��ذل��ة ت��رى ُح��ر ن��ف��س ون��ف��س��ي ال��م��ل��وك ه��م��ة ��ت��ي ِه��مَّ

الشدائد: عىل والصرب الوطن إىل الحنني يف قوله ومن

م��ع��ي نُ��وح��ي األي��ك ب��ن��ات وي��ا دًم��ا س��ي��ل��ي ال��َق��ط��ر دم��وع ف��ي��ا
م��رب��ع��ي ع��ل��ى ب��ريَّ��اك ُم��رِّي ال��غ��ض��ا «وادي» ن��س��م��ة ي��ا وأن��ت
واس��ج��ع��ي ط��ربً��ا غ��نِّ��ي ب��ال��ل��ه ال��ُم��ن��ح��ن��ى ع��ص��ف��ورة ي��ا وأن��ت

القليل. اليشء الناطل: 3
القاطع. القاطل: 4
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ت��ه��ج��ع��ي ف��ال ال��دم��ع ب��ذم��ة ت��ف��ي ل��م إذا ع��ي��ن ي��ا وأن��ت
ي��ط��ل��ِع ف��ل��م ال��ص��ب��ح ب��ه��ا ض��ل ُس��دف��ة ف��ي ال��ن��ج��م أرع��ى أب��ي��ت

∗∗∗
َم��رج��ِع؟ م��ن األوط��ان إل��ى ه��ل أم غ��اي��ة م��ن األش��واق إل��ى ف��ه��ل
َم��ق��ط��ِع م��ن ل��ل��م��ح��ن��ة ب��د ال م��ض��ى م��ا ع��ل��ى ق��ل��ُب ي��ا ت��أَس ال

يرىمرص أن يتمنى

مرص: يرى أن يتمنى منفاه يف وقال

ب��ال��ق��اِع5 ال��رم��ل ب��رد ف��وق وض��ج��ع��ٌة م��ح��ن��ي��ة م��اء م��ن ج��رع��ٌة ح��ب��ذا ي��ا
وأج��راِع6 ِم��ي��ٍث م��ن األزاه��ر ريَّ��ا ح��م��َل��ت ق��د ال��خ��ل��د ك��ش��م��ي��م ون��س��م��ٌة
وأش��ي��اع��ي؟ ق��وم��ي م��ن ودَي ب��أه��ل ُم��ج��ت��ِم��ًع��ا ال��ح��ي ب��ذاك أران��ي ه��ل ي��ا

املعنى: هذا يف وقال

��ُد ُه��جَّ وال��َخ��ِل��ي��ون ال��ل��ي��ال��ي ط��وال س��اه��ًرا «س��رن��دي��ب» ف��ي ح��زي��نً��ا أب��ي��ت
ت��ت��وق��ُد ش��ع��ل��ٌة ق��ل��ب��ي ب��ي��ن ن��َزت ن��س��م��ة «ح��ل��وان» ن��ح��و م��ن خ��ط��َرت إذا
وي��س��ع��د! ي��ش��ق��ى ال��ده��ر ف��ي ام��رئ وك��ل وداده��م ُرزئ��ُت وإخ��واٌن ش��ب��اٌب

الوطن: إىل يتشوق منفاه يف قالها املعنى هذا يف له قصيدة ومن

وإي��راِق7 ح��زن أخ��ا ع��ل��ي��ًال ي��ش��ف��ي راق��ي أو ال��ح��ب ل��داء ط��ب��ي��ٍب م��ن ه��ل
ال��ب��اق��ي ع��ل��ى ف��اس��ت��ول��ى ال��بَ��ي��ن ج��رى ح��ت��ى رم��ًق��ا م��ه��ج��ت��ي م��ن ال��ه��وى أب��ق��ى ك��ان ق��د

األرض. من انحنى ما املحنية: 5
اللينة. األرض ميثاء جمع امليث: 6

راٍق. فهو عوَّذه أي يرقيه؛ رقاه من فاعل اسم الراقي: 7
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يقول: وفيها

إغ��داِق8 ذات س��م��اءٌ ع��َدت��ك وال ب��ائ��ق��ة ��تْ��ك م��سَّ ال ال��ن��ي��ل روض��ة ي��ا
ب��رَّاِق ال��وش��ي ع��ب��ق��ري س��ن��دس م��ن ُح��َل��ل ف��ي األوراق م��ن ب��رح��ِت وال
��اِق دفَّ ب��ال��م��اء ج��دول ع��ل��ى ي��س��ري َع��ِب��ٌق ج��وه��ا م��ن ن��س��ٌم ح��ب��ذا ي��ا
وأع��راق��ي آداب��ي وَم��ن��ب��ت ق��وم��ي وِح��َم��ى ج��ي��رت��ي وم��أوى ج��ي��ادي َم��رع��ى
إم��الِق ث��وب ف��ي ب��ه��ا أع��ي��ش أن��ي ويُ��ع��ِج��ب��ن��ي بُ��ع��ٍد ع��ل��ى إل��ي��ه��ا أص��ب��و
وإش��ف��اق��ي ودي ل��ه��م ك��راًم��ا أه��ًال ب��ه��ا ت��رك��ُت ق��د دي��اًرا أن��س��ى وك��ي��ف

∗∗∗
وم��ي��ث��اق��ي ع��ه��دي ع��ل��ى ُم��ق��ي��م أن��ي رح��م��ي ذوي ب��لِّ��غ ��ب��ا9 ال��صَّ ب��ري��َد ف��ي��ا
س��اِق ع��ل��ى س��اٍق م��ن ف��داؤك ن��ف��س��ي ف��نَ��ن ع��ل��ى ي��ب��ك��ي ط��ائ��ًرا ي��ا وأن��َت
س��اِق ع��ل��ى ت��ن��ه��ض ل��م وال��ح��رُب ب��م��ص��ر ُم��ج��ت��ِم��ع وال��ش��م��ل م��ض��ى م��ا أذك��رتَ��ن��ي

منفاه: يف أيضا وقال

ال��ب��ال��ي؟ ال��لِّ��م��ة س��واُد ي��ع��ود وه��ل ال��خ��ال��ي ع��ص��رَي م��ن ��ب��ا ال��صِّ ع��ل��يَّ ُردوا
ب��ل��ب��ال��ي ه��اج إال ال��ف��ك��ر ص��ف��ح��ة ف��ي م��خ��اي��ل��ه الح��ت م��ا ال��ع��ي��ش م��ن م��اٍض
إق��ب��اِل ب��ع��د ص��دٌّ ال��ظ��ل��م وأق��ب��ح ث��ق��ة ق��ب��ل��ه غ��در ال��م��ص��ائ��ب أده��ى

∗∗∗
ب��ال��م��اِل ال��ذل ق��ب��ول ع��ن أِع��نَّ��ت��ي م��ل��َك��ت ح��ري��ٍة س��وى ف��يَّ ع��ي��ب ال
خ��تَّ��اِل غ��ي��ر ول��س��ان��ي م��أم��ون��ة وي��دي ُح��رة ون��ف��س��ي س��ل��ي��م ق��ل��ب��ي
ت��ال��ي وال ل��ي��ال��ي��ه م��ن س��اب��ق ف��ي س��ي��رت��ه أح��م��دُت ف��م��ا ده��ري ب��ل��وُت
وإم��ح��اِل خ��ص��ب م��ن ط��ع��َم��ي��ه وذق��ت وَم��ع��س��رة ي��س��ر م��ن ش��ط��َري��ه ح��ل��ب��ُت
ال��خ��اِل ص��ادق ح��ر ص��ح��اب��ة إال أط��ل��ب��ه ال��ده��ر ف��ي أَرٌب ل��ي ي��ب��َق ل��م

تجاوَزتك. ال أي عدتك: وال والبلية. الداهية البائقة: 8
معروفة. ريح بالفتح: الصبا 9
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ُم��ح��ت��اِل؟ ك��ل أع��ي��ا ال��ده��ر ف��ي وال��ص��دق وط��ر م��ن أب��غ��ي��ه م��ا أُدِرك وأي��ن

∗∗∗
ل��ي ف��ي��رع��ى ِخ��ل وال ال��ح��دي��ث ف��ض��ل أُج��اِذب��ه إل��ٌف ل��ي «س��رن��دي��ب» ف��ي ال
ال��ع��ال��ي ال��َم��رب��أ ف��وق ال��ق��ط��ام��يِّ م��ث��ل ش��اه��ق��ة رأس ف��ي ُم��ن��ف��ِرًدا أِب��ي��ُت
آم��ال��ي ��اش ن��قَّ ي��رس��م��ه��ا ال��ذه��ن ف��ي ص��ور س��وى أُب��ِص��ر ل��م ��تُّ ت��ل��فَّ إذا

∗∗∗
وإغ��ف��ال��ي وس��م��ي م��ن ك��ان م��ا ب��ص��دق ل��ي ت��ش��ه��د واألي��ام أج��زع ع��الَم
ب��أع��م��ال��ي يُ��زري م��ا ف��ي��ه ب��ص��ي��رت��ي ل��م��ح��ت ف��م��ا آث��اري ف��ه��رس راج��ع��ُت
وأم��ث��ال��ي ف��ي��ه��م ِح��َك��م��ي س��َرت وق��د ب��ادرت��ي ف��ض��ل ق��وم��ي يُ��ن��ِك��ر ف��ك��ي��ف
وال��خ��اِل ال��ع��م ك��ري��م غ��دوُت وإن ب��ه ال��ف��خ��ار ف��ي وح��س��ب��ي ق��ول��ي اب��ن أن��ا
ك��ال��خ��اِل األي��ام وج��ن��ة ف��ي ت��ل��وح ��ل��ة ُم��ف��صَّ آي��ات ال��ش��ع��ر م��ن ول��ي
ق��وَّاِل ك��ل ب��س��ن��اه��ا وي��ه��ت��دي ل��وع��ت��ه ال��م��ح��زون ال��ف��اق��د ل��ه��ا ي��ن��س��ى
ت��م��ث��ال��ي خ��ط ف��ق��ول��ي ص��ف��ح��تَ��ي��ه ف��ي رة ُم��ص��وَّ ن��ف��س��ي ت��ج��د ل��ق��ول��ي ف��ان��ظ��ر
ك��ال��ص��اِل ال��ن��ب��ع ف��ل��ي��س األن��ام ب��ي��ن ُم��ش��اَك��ل��ة ال��دن��ي��ا ف��ي ت��غ��رَّنْ��ك وال
أوص��اِل ذات ع��ظ��ام م��ن ُم��ركَّ��ب ش��ب��ٌح ع��ق��ل��ه ل��وال آدم اب��ن إن

مرص: إىل يتشوق له قصيدة ومن

ف��ق��دي ِخ��ف��ت��م��ا إن «ال��م��ق��ي��اس» إل��ى ف��م��ي��ال ق��ات��ل��ي ش��ك ال ال��ش��وق ه��ذا خ��ل��ي��ل��يَّ
وج��دي م��ن وب��رئ��َي س��َق��م��ي م��ن ش��ف��ائ��َي ال��ه��وى أن��ب��َت ال��ذي «ال��وادي» ذل��ك ف��ف��ي

املعنى: هذا يف وقال

«ب��ك��ن��دى»10 أق��ام َم��ن «م��ص��ر» م��ن أي��ن ول��ك��ن ال��دي��ار إل��ى ش��وق��ي ط��ال
ال��ِف��رن��ِد واه��ت��زاز ال��س��ي��ف رون��ق ف��يُ��ب��دي ي��ج��ري ح��ي��ن «ال��ن��ي��ل» ح��ب��ذا

(رسنديب). سيالن جزيرة يف صغرية مدينة كندى: 10
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ال��ِف��رن��ِد وش��ي ي��س��ح��ب��ن ك��ال��ع��ذارى ح��اف��تَ��ي��ه ف��ي ال��غ��ص��ون ت��ن��ث��ن��ي
وب��ن��ِد ع��ق��د ك��ل م��ن أب��ه��ى ه��ي ع��ق��وًدا ال��غ��م��ام ي��د ق��لَّ��َدت��ه��ا
ق��ن��ِد س��الف��ة ب��ه ت��س��ق��ي وه��ي ع��ل��ي��ه ال��ح��م��ام ت��ه��ت��ف ال ك��ي��ف
ب��زن��ِد ال��ف��ؤاد ف��ي ال��ش��وق ق��دح ل��ع��ي��ن��ي ن��ف��س��ي َرت��ه ص��وَّ ك��ل��م��ا

والولد األهل إىل الحنني

الوسطى: ابنته املنام يف رأى وقد منفاه يف وقال

ال��خ��واط��ُر تُ��ري��ه م��ا إال ال��ط��ي��ف وم��ا زائ��ٌر «س��م��ي��رة» م��ن ط��ي��ٌف ت��أوَّب11
ح��ائ��ُر ب��األف��ق وال��ن��ج��م ب��أرواق��ه ض��ارٌب وال��ل��ي��ل ال��ظ��ل��م��اء ُس��دف��ة12 ط��وى
زاخ��ُر ال��ج��ن��وب��يِّ ال��ب��ح��ر م��ن ُم��ح��ي��ط ودون��ه أل��مَّ ط��ي��ٍف م��ن ل��ك ف��ي��ا
وزاج��ُر ح��اٍد ال��ش��وق ن��زَوات س��وى ل��ه وم��ا َوج��ًدا األرض إل��يَّ ت��خ��طَّ��ى
ال��دي��اج��ُر ع��ل��يَّ ط��ال��ت ول��و أق��ام ول��ي��ت��ه وس��ار ي��ل��ب��ث ول��م أل��مَّ
تُ��خ��اِط��ُر ال ب��ه ج��ادت ب��م��ن وع��ه��دي ُم��خ��اِط��ًرا ال��ظ��الم أه��واَل ��ل ت��ح��مَّ
ال��س��ت��ائ��ُر ص��ف��ح��تَ��ي��ه��ا ع��ن ت��ن��ح��س��ر ول��م ��رى وال��سُّ ال��ل��ي��ل م��ا ت��دِر ل��م «خ��م��اس��ي��ة»13
ال��ض��م��ائ��ر! ع��ل��ي��ه ��ت ال��ت��فَّ م��ا ق��رَب وي��ا أِح��بَّ��ت��ي وب��ي��ن ب��ي��ن��ي م��ا بُ��ع��َد ف��ي��ا
ط��ائ��ُر ال��ب��س��ي��ط��ة ف��وق ل��ي ط��ار ل��م��ا ح��ي��ات��ه��ا وه��ي ال��ن��ف��س أم��ان��ي ول��وال
ص��ائ��ُر» ال��ل��ه إل��ى ي��وًم��ا ام��رئ ف��ك��ل ب��ي��ن��ن��ا ف��رَّق��ن األي��ام ت��ك��ن «ف��إن

قال: أن إىل

أُح��اِذُر م��م��ا أرج��وه ل��م��ا وص��ل��ُت ف��ل��رب��م��ا ب��ي األع��داء ي��ش��م��ت ف��ال
ال��ع��واث��ُر ال��ج��دوُد ب��ال��م��رء وت��ن��ه��ض اع��وج��اج��ه ب��ع��د األم��ر ي��س��ت��ق��ي��م ف��ق��د
ك��اش��ُر وال��َخ��ط��ُب ال��ظ��ن وج��ه ويُ��ش��ِرق ال��ُم��ن��ى ب��ه ت��ح��ي��ا ال��ل��ه ف��ي أم��ل ول��ي

ليًال. أتى أي تأوب: 11
السرت. السدفة: 12

سنوات. خمس بنت أي 13
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خ��اس��ُر» ف��ه��و ده��ره م��ن يُ��ح��اِذره ال��ذي ف��ي ال��ل��ه إل��ى ي��رك��ن ل��م ال��م��رء «إذا
ن��اص��ُر ال��ح��ق م��ع��رض ف��ي ل��ه ف��ل��ي��س أص��اب��ه م��ا ع��ل��ى ي��ص��ب��ر ل��م ه��و وإن
ن��اف��ُر ال��لُّ��ب ط��ائ��ش إال ه��و ف��م��ا وُم��ره ال��زم��ان ح��ل��و ي��ذُق ل��م وم��ن
ال��م��ق��ادُر ع��ارَض��ت��ن��ي إن ل��ي ذن��ب وال ُم��س��ت��ِق��ره م��ن ال��ع��ز ِط��الُب ع��ل��يَّ

قال: أن إىل

وح��اض��ُر ب��اٍد األه��ل ف��ي ت��ق��اَس��م��ه��ا رزي��ة َف��ل14 أص��ب��ح��ت ق��د ك��ن��ُت ف��إن
ال��دوائ��ُر ع��ل��ي��ه دارت س��ي��ٍد وك��م َش��ب��ات��ه ال��زم��ان ف��لَّ ب��ط��ٍل ف��ك��م
ال��س��رائ��ُر ال��ح��ق��ود ب��َع��وراء وتَ��ن��زو15 ل��ن��اظ��ر ي��وًم��ا ال��ح��ق ي��ب��ي��ن ف��س��وف
ن��اص��ُر» ش��اء َم��ن وال��ل��ه غ��ي��اب��ت��ه��ا ت��ن��ج��ل��ي ث��م غ��م��رة إال ه��ي «وم��ا
ال��ح��ن��اج��ُر ال��ق��ل��وب ب��أف��الذ ت��رام��ت ب��ع��دم��ا ال��ح��ب��س ظ��ل��م��ة ف��ي ح��اط��ن��ي ف��ق��د

∗∗∗
ال��م��رائ��ُر ف��ي��ه��ا تَ��ن��ف��تُّ غ��اي��ة إل��ى ف��إن��ن��ا ع��ل��ي��ن��ا ال��دن��ي��ا بَ��ن��ي ف��ه��م��ًال
ال��م��آزُر ف��ي��ه��ا ال��س��اق��ي��ن ف��ل��ك��ة ع��ل��ى وت��ل��ت��وي بُ��ه��ًرا16 األن��ف��اس ب��ه��ا ت��ط��ول
ع��اث��ُر وال��زوُر ال��زور ك��ع��ب وي��س��ُف��ل واض��ح وال��ح��قُّ ال��ح��ق ي��ع��ل��و ه��ن��ال��ك
آخ��ُر وي��ت��ل��وه إال أول ف��م��ا ك��ل��ه األم��ر ي��ن��ت��ه��ي ق��ل��ي��ٍل وع��م��ا

األهرام بعظمة يُشيد

بعظمتها: ويُشيد «األهرام» يصف قال

ت��دري ت��ك��ن ل��م م��ا غ��ي��ب ت��دري ل��ع��ل��ك م��ص��ِر «ه��رَم��ي» ع��ن ال��ف��ي��ح��اء «ال��ج��ي��زة» س��ل
ال��ده��ِر ص��ول��ة ي��غ��ل��ب��ا أن ع��َج��ٍب وم��ن ع��ن��ه��م��ا ال��ده��ر ص��ول��ة ردَّا ب��ن��اءان
ب��ال��ف��خ��ِر ال��ب��ري��ة ب��ي��ن ل��ب��ان��ي��ه��م��ا ل��ي��ش��ه��دا ال��خ��ط��وب رغ��م ع��ل��ى أق��ام��ا

ُمنهِزم. أي فل: 14

طمح. قلبه؛ به نزا يقال: تطمح، تنزو: 15
اللسان. يف اإلعياء من األنفاس تتابع بالضم: بهًرا 16
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وال��ف��ك��ِر ال��ع��ي��ن أع��ج��وب��ة وه��م��ا خ��َل��ت وأع��ُص��ٍر ب��ادت ال��ده��ر ف��ي أُم��ٍم ف��ك��م
ال��ح��ش��ِر إل��ى تُ��ت��ل��ى ت��ن��ف��ك ال أس��اط��ي��ر ع��ل��ي��ه��م��ا ال��ع��ق��ول آلث��ار ت��ل��وح
س��ط��ِر ف��ي ال��خ��الئ��ق م��ج��م��وع ألب��ص��رَت س��ره��ا م��ك��ن��ون اس��ت��ط��ل��ع��َت ل��و رم��وز
وال��خ��ب��ِر ال��ت��أم��ل ع��ن��د يُ��دان��ي��ه��م��ا ك��ائ��ن ه��و أو ك��ان ب��ن��اء م��ن ف��م��ا

بقوله: وختمها

ال��ن��ه��ِر ع��ل��ى ال��ُم��ِط��ل ال��ب��رج ذل��ك إل��ى ت��ح��ي��ت��ي أدِّي ال��ف��ج��ر ن��س��م��ات ف��ي��ا
ال��َق��ط��ِر م��ن ب��ال��ن��ث��ار ع��ل��ي��ه��ا ف��ُص��وب��ي ب��ال��ِح��م��ى ُج��زِت إن ال��ب��رق ل��م��ع��ات وي��ا
وال��ش��ذِر17 ال��ق��الئ��د ب��رب��ات ال ب��ه��ا ُم��ت��يَّ��م ف��ؤاد م��ن س��الم ع��ل��ي��ه��ا
ش��ع��ري م��ن واألواب��د ال��دراري خ��ل��وَد خ��وال��د وه��ي ال��ده��ر ف��ي ب��رَح��ت وال

القتال شعر

وصربه شجاعته مبلغ منها ويبدو خاضها، التي املعارك إحدى وصف يف له قصيدة ومن
القتال: أهوال عىل

ال��ح��رُب ق��ط��ب��ه��ا ع��ل��ى ت��ه��وى ك��م��ا ودارت ال��ق��ن��ا واش��ت��ب��ك ال��ق��وم ت��داع��ى ول��م��ا
ال��ض��رُب وال��ت��ه��ب ال��خ��ي��ل ص��دور وم��اج��ت ال��ردى م��ن ال��ف��رار ل��ل��ن��اس وُزيِّ��ن
ش��رُب ل��ه��ا يُ��ف��ي��ق ال ب��ك��أس ُس��ق��ي��ن��ا ك��أن��ن��ا ال��ف��ض��اء األرض ب��ن��ا ودارت
ال��َخ��ط��ُب ب��َي أل��مَّ إن ص��ب��ور وإن��ي س��م��اؤه��ا ت��ج��لَّ��ت ح��ت��ى ل��ه��ا ص��ب��رُت

إسماعيل عهد يف الفساد

قومه وينصح إسماعيل، عهد يف الحكام وظلم الُحكم سوء يصف قصيدة من وقال
شعره من وهي العقبى، تسوء أن قبل شئونهم بإصالح واملبادرة بحقوقهم باملطالبة

الرائع: الوطني السيايس

ث��ك��ِل ع��ل��ى ب��ؤٍس م��ن ال��ن��ف��س ع��ل��ى أده��ى ط��ائ��ف��ة ال��س��وء رج��ال م��ن ب��ه ق��ام��ت

اللؤلؤ. صغار الشذر: 17
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م��ل��ِل م��ن ال��دي��وان وي��ل��ف��ظ��ه ب��غ��ًض��ا ي��دف��ع��ه ال��دس��ت ي��ك��اد وغ��د ك��ل م��ن
خ��ل��ِل ف��ي ظ��ل ح��ت��ى ال��م��ل��ك ق��واع��د واض��ط��رب��ت ال��ع��ز ب��ع��د م��ص��ر ب��ه��م ذلَّ��ت

قال: أن إىل

ال��ع��ج��ِل م��ع ف��ال��دن��ي��ا ال��ري��ث ش��ك��ال��ة وان��ت��ِزع��وا ال��غ��وث ق��ب��ل األم��ر ف��ب��اِدروا
وُم��خ��ت��ِت��ِل س��ه��ًم��ا ُم��ن��ت��ِزع ل��ك��ل غ��رًض��ا أص��ب��ح��ت ب��ح��ق��وق وط��اِل��ب��وا
ال��ح��ل��ِل م��ن ض��اٍف ف��ي ال��ع��دل وي��رف��ل ض��اح��ي��ة األم��ن س��م��اء ت��ع��ود ح��ت��ى

والدستور الجيش

الجيش: وتقوية الشورى إىل يدعو توفيق الخديو عهد أوائل يف وقال

ال��س��ؤدِد ث��م��ار ب��ه��م��ا ج��ن��ى إال أم��ة ل��ق��ائ��د اج��ت��م��ع��ا م��ا أم��ران
ب��م��رص��ِد ل��ل��ع��دو وج��ن��د «ش��ورى» ب��ي��ن��ه��ُم ف��ي��م��ا األم��ر ي��ك��ون «ج��م��ٌع»

بالدسائس يندد

حوله: تُحاك كانت التي الدسائس من فيها يشكو قصيدة من وقال

أج��م��ع��وا م��ا وأج��م��ع��وا ع��ل��يَّ ح��زبً��ا ف��ت��ألَّ��ب��وا َح��ِم��ي��ت��ي ع��ل��يَّ ن��ق��م��وا
��ع��وا ت��وسَّ ال��َم��الم إل��ى ي��م��ي��ل س��م��ًع��ا ص��ادف��وا ف��ل��م��ا ب��ِف��ري��ت��ه��م وس��َع��وا
ف��ي��ق��ط��ُع ال��ُم��ض��اء ي��غ��ل��ب��ه وال��س��ي��ف م��اج��د ح��م��ي��ة س��وى ف��يَّ ع��ي��ب ال

الذل ويستنكر االعتدال، عىل يحث

املعنى: هذا يف قال

ب��ال��ق��س��ِر ال��ل��ي��ن ي��د ت��دف��ع وال ل��دوًدا ت��ك��ن ف��ال س��ع��ي��ًدا ت��ح��ي��ا أن ش��ئ��َت إذا
ال��ُم��ث��ري ع��ل��ى ي��ب��رُّ ش��ه��ًم��ا ب��ه ل��ق��ي��َت ف��ل��رب��م��ا ف��اق��ة ذا ت��ح��ت��ق��ر وال
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ي��ب��ري18 وال ي��ري��ش ال غ��ن��ي وُرب ح��ك��م��ة ال��ق��ل��ب ي��م��أل ف��ق��ي��ر ف��ُرب
��ف��ر19 ل��ل��صُّ ال��ت��زل��ف ي��ب��غ��ي ق��ان��ًع��ا وال ��ه��ا ال��سُّ إل��ى ُم��ش��رئ��بٍّ��ا ال وس��ًط��ا وُك��ن
وال��ك��ب��ِر ال��ت��واض��ع ب��ي��ن ب��م��ن��زل��ٍة ت��ك��اف��أت م��ا ال��ف��ت��ى أخ��الق ف��أح��م��د
ال��ف��ق��ر م��ن ش��ر ال��ذل ف��ي ال��غ��ن��ى ف��إن ال��غ��ن��ى ط��ل��ب ف��ي ب��ال��ذل ت��ع��ت��رف وال

الوطن إىل العودة

بقصيدته مرص فاستقبل منفاه، يف عينَيه نور فقد أن بعد ١٩٠٠ سنة الوطن إىل عاد وقد
مطلعها: التي

��ح��ُر؟ ال��سِّ ه��ي ع��ي��ونً��ا ف��ي��ه��ا أرى ف��إن��ي م��ص��ر ه��ذه أم ال��ع��ي��ن َم��رأى أب��اب��ُل
ع��ص��ُر وذا ال��م��ع��ج��زات ع��ص��ر ف��ذل��ك م��رة ال��س��ح��ر أب��ط��ل م��وس��ى ي��ُك ف��إن

قال: أن إىل

ح��م��ُر ُم��ع��ت��َرك ك��ل ف��ي م��واق��ع��ه��ا ص��ول��ة ��ي��َم ال��ضَّ ل��َي ت��أب��ى ام��رؤ وإن��ي
ذع��ُر س��اح��ت��ي إل��ى ي��أوي وال ع��ظ��ي��م ي��س��ت��ف��زن��ي ال ال��ح��دث��ان ع��ل��ى أب��يٌّ

الحوادث عربة

جثم أن بعد البالد لحالة توجًعا تفيض املنفى من عودته بعد قالها له قصيدة ومن
أوج يف كان حني إسماعيل أيام الجزيرة بقرص مر عندما تذكَّر وقد صدرها، عىل االحتالل
يف أثرها لها كان التي أخطاءه وتذكَّر وخرسان، خلع من أمره إليه انتهى وما سلطانه،
من وهي وُمذكًِّرا، ُمعتِربًا القصيدة هذه ونظم عهده، عىل يرتحم فلم لالحتالل، التمهيد

قال: واالعتبار، العظة يف الشعر آيات
وال��ت��ب��ُع! ال��م��ت��ب��وع ذه��ب ق��د ه��ي��ه��ات ي��زُع؟ م��ن ال��م��ل��ك س��ري��ر ع��ن ب��ال��ِح��م��ى ه��ل

يرض. وال ينفع ال أي 18
الذهب. فر: والصُّ امُلتذلِّل. السائل هنا: القانع 19
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البارودي سامي محمود

ال��ط��م��ُع؟ ب��ه ي��دن��و أو ال��خ��وف ب��ه ي��ن��أى أح��ًدا ت��رى ه��ل ف��ان��ظ��ر «ال��ج��زي��رة» ه��ذي
م��رت��ب��ُع ال��ع��ز ل��وف��د م��ن��ه��ا ل��ل��م��ل��ك م��ن��زل��ة ق��ب��ُل وك��ان��ت خ��الءً أض��ح��ت
ي��س��ت��م��ُع ن��ادي��ت إذا س��م��ي��ع وال ن��ب��أ ع��ن ال��ق��ول ي��رد ُم��ج��ي��ب ف��ال
ت��ن��ص��دُع ال��ن��اس ق��ل��وب ك��ادت ب��األم��ر ص��دع��وا إذا أم��الك م��ن��ازل ك��ان��ت
وق��ع��وا أوك��اره��ا م��ن ال��ح��وادث ط��ي��ر ن��ه��ض��ت إذا ح��ت��ى ح��ق��ب��ة ب��ه��ا ع��اث��وا
رف��ع��وا وال ش��ادوا م��ا ال��ح��وادث ي��د ف��غ��رت م��ا م��ق��دار ع��ل��م��وا أن��ه��م ل��و
ال��ش��ي��ُع ع��ن��ه��م وت��خ��لَّ��ت س��بً��ا أي��دي ف��ان��ش��ع��ب��وا األي��ام رح��ا ع��ل��ي��ه��م دارت
ن��ف��ع��وا وال ض��روا ف��م��ا ال��ع��دو ك��ي��د ب��ه��ا ي��س��ت��دف��ع��ون ع��ص��ٌب ل��ه��م ك��ان��ت

∗∗∗
ال��ش��رُع؟ وال��خ��ط��ي��ة ال��م��ن��اص��ل أي��ن ب��ل ال��ج��ح��اف��ل أي��ن ب��ل ال��م��ع��اق��ل أي��ن
ي��ق��ُع م��ا ش��ر م��ن ي��ق��ي أو أح��داث��ه ع��ص��ف��ت إن ال��ده��ر ك��ي��د ي��دف��ع ش��يء ال
وال��ج��م��ُع» األع��ي��اد ت��ع��ط��ل��ت وال ل��ف��رق��ت��ه��م ال��دن��ي��ا ب��ك��ت ف��م��ا «زال��وا
ل��م��ُع ال��ورى ب��ي��ن ص��ف��وه وإن��م��ا ك��در ذا ي��ن��ف��ك ال ك��ال��ب��ح��ر وال��ده��ر
ط��م��ُع وال ح��رص أخ��الَق��ه ش��اب م��ا ع��واق��ب��ه ف��ي ف��ك��ر ل��ل��م��رء ك��ان ل��و
ي��ن��خ��دُع ال��ع��ي��ش ب��غ��رور ي��زل ل��م م��ن ح��دث م��ن ال��غ��ي��ب ف��ي م��ا يُ��دِرك وك��ي��ف
خ��دُع ل��ه��ا وأي��ام ت��م��ر ـ��م��ار وأع��ـ ت��س��ر وآم��ال ي��غ��ر ده��ر
ي��دُع وم��ا ي��أت��ي م��ا ي��ع��ل��م ول��ي��س ب��ه ت��ض��ر ق��د ألم��ور ال��ف��ت��ى ي��س��ع��ى

∗∗∗
ُم��ن��خ��ِدُع ب��األي��ام ف��إن��ك م��ه��ًال ص��ل��ف م��ن ال��ُم��زَور ال��س��ادر أي��ه��ا ي��ا
ي��ن��ت��ف��ُع ب��اإلي��م��ان ق��ل��ب��ك ل��ع��ل ل��ه ُخ��ل��َق��ت ف��ي��م��ا وخ��ذ ي��ري��ب م��ا دع
ي��ن��خ��ل��ُع رث م��ا إذا ث��وب وك��ل ت��خ��ل��ع��ه س��وف ل��ث��وب ال��ح��ي��اة إن

بالصفوة إال يجتمع ال الناس، عن عزلة يف املنفى من عودته بعد البارودي وظل
ال مجًدا فخلَّف ،١٩٠٤ سنة وفاته كانت أن إىل لعهده، والحافظني األدباء من املختارة

الزمان. عىل يبىل
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١٨٥٤–١٩٢٣

إبان يف االحتالل عهد أدرك رسيرته، وحسن بفطرته وطنيٌّ وسليقته، بطبعه شاعر
يف وتُخلِّدها الوطنية، معاني د وتُمجِّ االستعمار، تُجاِهد شاعريته، فتحرَّكت وسطوته، قوته
والذوق امُلرَهف اإلحساس وفيض الصايف القلب نبع من تغاريد تكون أن تُشِبه ُغر قصائد

الرفيع.



الوطنية شعراء

تجود ما نرش يف ُمحتاًطا شعره، يف ُمقالٍّ الوجدان، عميق ُمجيًدا، رقيًقا شاعًرا كان
بعد وثانيهم الحديث، العرص شعراء من األوىل الطبقة أعالم من َعلًما كان قريحته، به

البارودي.
بمدرستَي ثم ،١٨٦٦ سنة املبتديان بمدرسة والتحق القاهرة، بمدينة ١٨٥٤ سنة ولد
املرصية بالبعثة أُلِحق ثم ،١٨٧٤ سنة بمرص دراسته وأتم (الحقوق)، واإلدارة التجهيزية
إىل عاد وملا ،١٨٧٨ سنة «إكس» كلية من الحقوق يف الليسانس شهادة ونال فرنسا، إىل
،١٨٩٩ سنة (العدل) الحقانية لوزارة وكيًال ُعنيِّ حتى القضائية باملناصب التحق مرص

.١٩٠٧ سنة يف الخدمة واعتزل
وكانت حياته، طول وتزدهر تنمو وظلَّت أظفاره، نعومة منذ الشعرية مواهبه ظهرت

فخاره. وموضع مجده عنوان ووطنيته شاعريته
وحافظ شوقي زمالؤه بذلك له واعرتف الشعراء»، «شيخ بونه يُلقِّ ُمعاِرصوه كان
رثائه: يف قوله من لزعامته شوقي تقدير لتلمح وإنك وغريهم، ونسيم املطلب وعبد ومطران

خ��ص��اِف1 غ��ب��ار ع��ل��ى ال��م��ه��ار ن��ه��ج ن��اش��ئً��ا غ��ب��ارك ف��ي أم��َرُح أي��اَم
ق��واِف م��ج��ال أو ف��ض��ل م��ض��م��ار ف��ي تُ��رام ك��ي��ف ال��غ��اي��ات أت��ع��لَّ��م

أيًضا: رثائه يف حافظ قول ومن

وازدَه��ْر زه��ا ف��ي��ه��ا ون��ادي��ه داره ف��ي أغ��ش��اه ك��ن��ت ل��ق��د
ال��وت��ْر ن��ب��و يُ��ِح��س ل��ط��ي��ف م��س��م��ع ع��ل��ى ش��ع��ري وأع��رض

مآسيه، عىل الحزين والشجو للوطن، الخالص الحب روح القومي شعره يف تتجىل
مواطنيه، شعور عن القصائد بأرقِّ عربَّ ولقد واإلباء، والشمم والكرامة، بالعزة واالستمساك

وآالمهم. آمالهم عن وترجم
إىل يوًما يذهب ولم قط، إنجليزيٍّا يُزر لم حياته عاش الجذور، عميقة وطنيته كانت
العهد، ذلك يف والعظماء الكرباء مقصد األسف مع كانت أنها حني يف الربيطانية، الوكالة
فاستعصم لالحتالل، امُلناِرصين صف إىل ليكسبه زيارته إىل كرومر اللورد استماله وطاملا

العرب. يف مشهور فرس وخصاف: مهرة. جمع املهار: 1
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رئاسة تُفيدني وماذا قال: للوزارة، رئيًسا اليوم كنت فعلت لو لعلك له قيل وملا وأبى،
الجاه؟2 وأصدقاء املطامع ذوي وإرضاء ضمريي إغضاب غري الوزارة

ولم األوىل، الساعة منذ جهاده يف أيَّده كامل، مصطفى للزعيم صدوًقا صديًقا كان
تواله. منصب أي يف إياه منارصته يكتم يكن

بها يُلقي أن كامل مصطفى وأراد ،١٨٩٦–١٨٩٩ سنة لإلسكندرية محافًظا كان
الذي االجتماع إقامة يمنع أن الحكومة إليه فأوعزت الكربى، الوطنية ُخطبه من خطبة
ما الحكومة عىل صربي فأبى والنظام، األمن عىل املحافظة بحجة الخطبة، إللقاء أُِعد
وألقى والنظام، األمن عن مسئول بأنه الحكومة وصاَرح االجتماع، بإقامة ص ورخَّ أرادت،

خطبته. كامل مصطفى
مودته عىل ظل ١٨٩٩ سنة نوفمرب يف (العدل) الحقانية لوزارة وكيًال ُعنيِّ وملا
ليزور لها امُلقاِبلة اللواء بدار ج ويُعرِّ الوزارة من يخرج األيام غالب يف وكان ملصطفى،
له بصداقته املجاهرة من منصبه يمنعه ولم الطويل، الوقت معه ويقيض اللواء صاحب
االتصال عواقب يخشون وغريهم املوظفني من الكرباء كان الذي الوقت يف إياه ومنارصته

يقول: إذ صربي إلسماعيل رثائه يف شوقي يُشري ذلك وإىل به،

وط��واِف؟ ب��ت��م��س��ح ُم��تِّ��ع��وا ه��ل ب��ي��ن��ه��م ت��خ��طَّ��ر وق��د ال��ش��ب��اب وي��َح
��اِف وقَّ ل��ث��اب��ت «ال��ل��واء» ن��ك��س «ل��وائ��ه��م» ورب ق��دوت��ه��م ع��اش ل��و
واألش��راِف ال��ح��ك��م أله��ل ج��َرٌب وداده ح��ي��ن ال��ود س��ق��اه ف��ل��َك��م

الدستور إىل دعوته

وتمجيًدا كامل، مصطفى سياسة مع انسجاًما صربي إسماعيل شعر يف لتجد وإنك
واالستقالل. للحرية جهادها يف لألمة وُمناَرصة للوطنية،

١٩٠٨ سنة جلوسه عيد يوم الثاني حلمي عباس الخديو إىل هها وجَّ قصيدة يف قال
الدستور: إىل يدعو

َف��ي��ل��ُق ال��ح��وادث ُظ��َل��م ف��ي م��ن��ه ب��ك يُ��ِح��ط «ال��ش��ورى» ب ال��رأي س��ه��ام س��دِّد
يُ��غ��َل��ُق أم��ام��ك ب��اب م��ن ش��ئ��ت م��ا ب��ه واف��ت��ح ب��ه واض��رب ب��ه واس��ب��ق

ص٣٢. صربي إسماعيل لديوان مقدمته يف الزين أحمد األستاذ الواقعة هذه ذكر 2
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دنشواي حادثة

أصدره الذي والعفو فيها، اإلنجليز فظائع ويصف دنشواي، حادثة ر يُصوِّ فيها وقال
مسجونيها: عن الخديو

أخ��رُق ق��ض��اءً وق��ض��ى أه��ل��ه��ا ف��ي ال��ه��وى ح��َك��م ق��ري��ٍة ع��ث��رَة وأَق��ل��َت
ُق3 ُم��ط��وَّ ه��ن��اك ج��اَوب��ه رنَّ أو ب��ه م��م��ا ب��ائ��س ف��ي��ه��ا أنَّ إن
ي��ت��ق��وا؟ أن ع��اق��ه��م م��ا وق��ض��ات��ه��م4 ج��ن��وا؟ م��اذا ل��ُج��ن��ات��ه��م وارح��م��ت��ا
ل��ق��وا م��ا س��م��ع ك��ل ويُ��ؤذي ف��ي��ه��ا رأوا م��ا ع��ي��ن ك��ل يُ��ق��ذي زال م��ا
ت��ت��أل��ُق ص��ح��ي��ف��ة ط��يَّ ل��ل��ن��اس آي��ة ح��ك��م��ك ف��ج��اء ح��ك��م��َت ح��ت��ى
وتُ��ح��لِّ��ُق ال��رض��ا م��الئ��ك��ُة زم��ًرا ن��ص��ه��ا ك��ات��ب ح��ول تُ��رف��ِرف ن��زل��ت
ويُ��ش��رِّق ال��ورى ف��ي يُ��غ��رِّب ش��ك��ًرا ب��ع��ض��ه��ا س��الم��ة ع��ل��ى م��ص��ر ش��ك��َرت��ك
وت��رم��ُق5 أج��ل أم��ر إل��ى ت��رم��ي ت��َزل ول��م ال��ج��م��ي��ل ال��ص��ف��ح ل��ك ذك��َرت
وت��خ��ف��ُق ال��ق��ل��وب ف��ت��رت��اع تُ��ت��ل��ى ص��ح��ي��ف��ة ذاك «دن��ش��اواي» ق��ان��ون
ي��ت��رق��رُق؟ ن��ص��وص��ه��ا ح��ول وال��م��وت خ��اط��ر وي��ه��دأ ص��ف��و يُ��رت��ج��ى ه��ل
يُ��رَه��ُق وآخ��ر يُ��ردى ب��ُم��ع��ذَّب أواه��ٌل ال��ن��ي��ام ال��ق��وم وَم��ض��اج��ع
ي��ب��رُق ال��ُم��ه��نَّ��د ج��ارح��ه��ا دام م��ا ك��ام��ًال ش��ف��اءً ال��ج��رح��ى ت��ب��ل��غ ل��ن
أل��ي��ُق وال��م��ك��ارم أج��م��ل ف��ال��ح��ل��م س��ي��ف��ه واك��س��ر ال��ع��ن��ف ب��غ��ي��ر ف��اح��ك��م

كامل ملصطفى رثاؤه

(يوم األخري مرقده إىل جثمانه وشيَّع شديًدا، جزًعا كامل مصطفى لوفاة جزع وقد
البيت يُلقي يَكد ولم وداعه، يف قصيدته يُلقي قربه عىل ووقف ،(١٩٠٨ سنة فرباير ١١

وهو: منها األول

ن��اع��ي��ا ب��األم��س ق��م��َت إذ ال��ُق��وى ه��َددَت داع��ي��ا وي��ح��ك م��ص��ر ف��ي األس��ى أداع��ي

السجني. ق: املطوَّ 3
عليهم. حكمت التي املخصوصة املحكمة قضاة أي قضاتهم: 4

الدستور. يريد 5
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ألقاها وقد القصيدة، يُتِم أن يستطع ولم واإلعياء، الشديد التأثر عليه ظهر حتى
به، وإعجابه لصداقته، وإخالصه له حبه مبلغ عىل القصيدة هذه وتدل تأبينه، حفلة يف
كل وكأن واأللم، الحزن عن التعبري ورقة الرثاء، بالغة يف آية فجاءت عليه؛ حزنه وشدة

قال: الحميم. صديقه عىل الصديق عني تذرفها وفاء دمعة فيها بيت

واع��ي��ا ك��ن��ت ل��و ال��ب��اك��ي��ن ف��ي ويُ��رض��ي��ك ُم��واف��ي��ا خ��الٍّ أرض��اك م��ن أن��ا أج��ل
ص��اف��ي��ا وال��ود ال��ح��ب م��ن��ه ذق��ت ك��م��ا ي��َزل ل��م ال��ع��ذب ال��َم��ورد ذاك وق��ل��ب��َي
ن��ائ��ي��ا ال��ُم��ه��دَّد ال��ح��وض ع��ن رآك ك��ل��م��ا ال��ح��زن ي��ع��ت��اده أن��ه س��وى
دام��ي��ا ف��ي��رج��ع ي��ه��وى م��ا ب��ع��ض إل��ى م��ش��ى إذا ال��خ��ط��وب ب��ع��ض ف��ي وي��ع��ث��ر
خ��ال��ي��ا ال��ه��م الع��ج م��ن ب��ه م��ح��الٍّ ي��ج��د ل��م ال��م��س��رات س��رب رام��ه وإن
ت��ع��ازي��ا ب��ه��ن ي��رض��ى أن ف��ؤادَي وأق��ِن��ع��ا ب��ال��ت��ع��ازي ع��لِّ��الن��ي أال
ب��ي��ا ب��ك��م��ا وم��ا ش��أن��ي ف��ش��أن��ك��م��ا وال��بُ��ك��ا ال��ن��وح ع��ل��ى أع��ي��ن��ان��ي وإال
واف��ي��ا وال��م��رء ال��ِب��ر دم��وع أُِح��ب أن��ن��ي غ��ي��ر ت��ب��ك��ي��ا أن ن��اف��ع��ي وم��ا

∗∗∗
ال��ل��ي��ال��ي��ا؟ ي��ن��ام أن ي��رض��ى أم��ث��ل��ك رابَ��ن��ا ن��وم��ك ت��ال��ل��ه «م��ص��ط��ف��ى» أي��ا
ع��ال��ي��ا رأي��ك ال��ح��ي خ��ط��ي��ب ي��ا وُق��ل أط��رق��وا ح��ول��ك ال��ق��وم ف��إن ت��ك��لَّ��م
ف��ان��ي��ا ال��م��ن��اب��ر أع��واد ت��خ��ال��ك وه��ج��رة ص��م��ت ط��ول م��ن أوش��ك��ت ل��ق��د
داوي��ا ال��ص��وت ذل��ك م��ن تُ��ع��لِّ��ل��ه��ا ب��ق��ي��ة ف��ي��ه��ا أن ل��وال وت��ب��ك��ي��ك
األع��ادي��ا؟ أِم��ن��َت ق��د أم ُم��ح��اَل��ف��ٌة وال��ك��رى ج��ف��نَ��ي��ك ب��ي��ن م��ا أِل��َف��ت ف��ه��ل

∗∗∗
ه��ادي��ا ال��ق��ط��ب ك��وك��ب ال��دي��اج��ي وس��اري س��الح��ه ال��ك��م��ي ف��ق��داَن ف��ق��دن��اك
ه��ام��ي��ا ال��دم��ع ن��س��ت��ب��ط��ئ ال��ح��ي��ا6 س��ق��اه��ا ال��ث��رى ف��ي رف��ات��ك ب��ات��ت وق��د وب��ت��ن��ا
األم��ان��ي��ا ب��ك��ي��ن��ا إذ ب��ك��ي��ن��ا ك��ري��ٌم ع��ن��دن��ا أم��ان��ي��ك م��ن ت��راث ول��وال
م��ع��ان��ي��ا ف��خ��ر ك��ل م��ن ص��ح��ائ��ف��ه ��نَ��ت ت��ض��مَّ ال��ك��ت��اب ط��يَّ ال��ردى ط��واك

املطر. 6
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ي��م��ان��ي��ا ق��وم ��اك س��مَّ إذا غ��ِض��بْ��ن��ا ألص��ول��ه��ا ان��ت��م��ت ال��ب��ي��ض إذا م��ض��اءٌ
داج��ي��ا ال��ل��ون ف��اح��م ل��ي��ًال األف��ق ع��ل��ى ض��ارب وال��ي��أس ال��ي��أس يُ��ج��لِّ��ي ورأٌي
ال��ت��ق��اض��ي��ا نُ��ج��ي��د ح��ت��ى ذك��رن��اه��م��ا ب��ي��ن��ن��ا ت��ُك ول��م ت��ق��اَض��ي��ن��ا م��ا إذا
ال��ُم��داوي��ا ال��ط��ب��ي��ب تُ��ع��ِي ف��ل��م ق��ن��ع��ت ُم��س��اِج��ل ك��ل أع��ي��ي��َت إذ ف��ل��ي��ت��ك
غ��ال��ي��ا ال��ل��ه ي��ع��ل��م ق��ل��بً��ا ال��ح��ب��ر م��ع تُ��ِف��ض ل��م م��ص��ر ع��ن ن��اض��ل��َت إذ ول��ي��ت��ك

∗∗∗
راج��ي��ا ك��ان ال��ذي ال��ف��خ��ر ف��ب��ك��ى س��ًدى وح��ذق��ه ال��ط��ب��ي��ب إخ��الص ض��اع ل��ق��د
ب��ادي��ا «ب��ق��راط» ف��ض��ل ف��ي��ه��ا ال��ن��اس ت��رى ف��رص��ة ال��ع��ق��اق��ي��ر ت��ل��ك ت��ن��ت��ه��ز ول��م
م��اض��ي��ا ال��ح��ق م��ض��ى ف��ي��م��ا ت��ق��لَّ��ده ُم��غ��َم��ًدا ال��ت��رب ف��ي ب��ات س��ي��ًف��ا نُ��ح��يِّ��ي��ك

الحرب لجرحى مواساته

وشجاعة. أمًال القلوب يمأل حمايس شعر له كان ولقد
الحرب: جرحى مواساته عىل يشكره طوسون عمر األمري ُمخاِطبًا له قصيدة من قال

ك��ش��روا أح��داث��ه ع��ن ال��ده��ر ي��ك��ِش��ر إن وًغ��ى أس��وِد م��ن ج��رح��ى ��دَت ت��ع��هَّ وك��م
ج��بَ��روا ح��وض��ه��م ف��ي ث��ل��م��ة رأوا إذا ش��م��م إل��ى م��ص��ر ب��ن��ي م��ن ُم��س��ت��ن��ِج��ًدا
ح��ذُر أي��م��ان��ك��م ب��ه ت��ج��ود أن م��ن وج��ل ف��ي و«ال��ن��ي��ل» ه��ام��يً��ا ُم��س��ت��ه��ي��ًم��ا

العنرصين بني الوحدة

األمة: عنَرصي بني الوطنية الوحدة إىل داعيًا وقال

ُم��وَج��ِع م��س��ل��م ع��ن األس��ى ت��روي ق��ب��ط��يَّ��ة ال��ي��وم ف��ي��ك ع��ي��ن��يَّ
ال��م��ش��رِع ال��ط��يِّ��ب ال��ك��ت��اب ع��ن ال��وف��ا وآي ال��ِب��ر وي��أخ��ذ

إىل يدعو ١٩١١ سنة واألقباط املسلمني بني الخالف اشتد حني له قصيدة ومن
الوطنية: الوحدة

أع��داءِ م��ن م��ص��ر ألب��ن��اء ـ��ر م��ص��ـ ف��ي ل��ي��س ص��ي��اح��ك��م م��ن ��ف��وا خ��فِّ
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ب��اإلخ��اءِ ي��أم��راِن��ن��ا أح��م��د أخ��ي��ه ودي��ن ف��ي��ك��م ع��ي��س��ى دي��ن
ال��ش��ق��اءِ دواع��ي ب��ت��ف��ري��ق��ن��ا م��ت ق��ا إذا إال ون��ح��ن أن��ت��م م��ص��ر
ل��ل��غ��رب��اءِ! ف��م��ص��ر وإال ـ��ن��ا ت��م��اَس��ك��ـ��ـ م��ا إذا ل��ن��ا م��ل��ٌك م��ص��ر

االحتالل بصنائع تنديده

وكان وزارته سقطت حني فهمي مصطفى بسياسة يُندِّد ١٩٠٨ سنة نوفمرب يف وقال
له: خاضًعا لالحتالل ُمواليًا

وي��س��ل��ُم س��ق��وط م��ن ي��أم��ْن م��ك��ان��ك ي��ك��ن وم��ن س��ق��ط��َت ق��ال��وا ل��ه��م ع��ج��ب��ُت
يُ��ح��رَِّم ل��م م��ا ال��ذل خ��وف وح��رَّم��َت ب��ال��ث��رى ن��ف��س��ك أل��ص��ق��ت ام��رؤ ف��أن��ت
ت��ت��ح��ط��ِم7 ول��م تُ��ص��دَع ل��م ال��ص��خ��ر ع��ل��ى زج��اج��ة أن��ت ح��ي��ث م��ن أس��ق��ط��وا ف��ل��و

النفس وعزة اإلباء يف

ين: بامُلتكربِّ والزراية النفس، وعزة اإلباء يف قوله ومن

ن��س��ي��ُت إن��ي أن��ت؟ م��ن ل��ي: ُق��ل وي��َك ع��ل��ي��ن��ا ال��ُم��ِدل ال��ت��ائ��ه8 أي��ه��ا
رض��ي��ُت م��ا دارك��م ن��ح��و ف��وق��ه ألخ��ط��و درٍّا ال��ط��ري��ق ف��رش��َت ل��و
ح��ي��ي��ُت! م��ا ت��زاورا وف��الن ف��الن يُ��ق��ال أن م��ن أغ��ن��ى أن��ا

بالكرامة: االستمساك يف وقال

وال��ك��رام��ِة ب��ال��م��ل��ح تُ��ؤَدم خ��ب��ز رغ��ي��ف م��ن َل��ك��س��رٌة
وال��م��الم��ِة ب��ال��ش��ه��د يُ��خ��تَ��م ط��ع��ام م��ن ال��ُح��ر إل��ى أش��ه��ى

ذلك من زجاجة أسقطوا لو بحيث منها، السقوط يُؤلِمه ال دانية منزلة يف كان فهمي مصطفى أن أي 7
تنكرس! لم امُلنخِفض املكان

التاء. بكرس التِّيه من امُلتكربِّ التائه: 8
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الزوجات تعدد يستنكر

الزوجات: تعدد يذم وقال

ال��ه��اوي��ه ف��ي ظ��ال��ًم��ا ن��ف��س��ك أل��ق��ي��َت ات��ئ��ْد أال ب��اث��ن��ت��ي��ن ج ت��زوَّ م��ن ي��ا
ال��ث��ان��ي��ه! أخ��ذت م��ا ت��ع��دل ك��ن��ت ل��و ب��م��م��ك��ن ال��ض��رتَ��ي��ن ب��ي��ن ال��ع��دل م��ا

والحرية التوحيد

النغم يف تُشِبهه أنها إال شعًرا تكن لم وإن بليغة كلمات والحرية التوحيد تمجيد يف وله
قال: البليغ. املنثور الشعر من وهي األثر، وقوة والرنني

واملرأة. واملبدأ، هللا، ثالثة: يف التوحيد أُِحب
ثالثة: يف الحرية وأحب

زوجها، ظل يف املرأة حرية
الوطن، راية تحت الرجل وحرية

هللا. ظل يف الوطن وحرية

واالستعمار بالظلم تنديده

«الدواة»: يُخاِطب له قصيدة يف قال

ال��ج��اه��ل��ي��ن��ا ب��أج��ه��ل ن��ح��س ي��وَم اس��ت��ع��ان��ا وال��ظ��الم ال��ظُّ��ل��م وإذا
ال��ظ��ال��م��ي��ن��ا ق��س��م��ة ف��ي ف��اج��ع��ل��ي��ه م��داًدا ال��ش��رور م��ن واس��ت��َم��دا

قال: أن إىل

ت��ك��وي��ن��ا خ��ي��ان��ة م��ن ُك��وِّن��ت س��وء ن��ق��ط��ة ف��ي��ك ك��ان وإذا
األض��ع��ف��ي��ن��ا!» ح��رم��ة ال��س��ي��اس��ات ف��ي اس��ت��ب��اح��وا ال��ذي��ن ق��س��ط «ف��اج��ع��ل��ي��ه��ا
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باملستعمرين تنديده

من فعلتها يف بما ويُندِّد ١٩١١ سنة (ليبيا) طرابلس عىل عدوانها إيطاليا عىل ينعى قال
واملواثيق: العهود ونقض الغدر

ال��ط��ل��ي��اِن! أم��َة ال��ل��ه راق��ب��ي وال��ع��دواِن ال��ج��ف��اء ه��ذا ب��ع��َض
ال��ط��غ��ي��اِن غ��ارب وت��س��نَّ��م��ِت وج��ه��ًال غ��دًرا ال��ف��ض��اء م��ألِت ق��د
ال��ن��ي��راِن م��ش��ب��وب��ة ب��ح��رب ـ��س ط��راب��ل��ـ ت��رم��ي ال��س��ف��ي��ن وب��ع��ث��ت
ال��ج��ي��راِن وذم��ة ج��ه��اًرا ـ��د وال��ع��ه��ـ وال��م��واث��ي��ق ال��ب��ح��ر ت��خ��رق
األض��غ��اِن9 دن��اءة م��ن َس��ِل��م��وا ل��ق��وم ق��وم أض��غ��ان س��يَّ��َرت��ه��ا
ل��ألوط��اِن ل��ل��ث��أر ��وا ه��مُّ ـ��ق��وم ال��ـ أن ��م ت��وهَّ ت��ج��ري رآه��ا م��ن
ال��ح��ب��ش��اِن10 ِح��َم��ى إل��ى ج��ي��ًش��ا ـ��ط��ول األس��ـ ح��م��ل م��ا األس��ط��ول وربِّ ال
م��ي��داِن ف��ي م��رتَ��ي��ن يُ��ف��َض��ح��وا أن م��ن أح��رص ال��ط��ل��ي��ان ق��وم إن

األجنبية االمتيازات

لألوروبيني، الرشقية الدول منَحتها التي األجنبية االمتيازات إىل يُشري القصيدة هذه يف وقال
الدول: هذه عىل للعدوان وسيلة واتخذوها والعقوق، بالغدر فقابلوها

إح��س��اِن؟ م��ن ك��ان م��ا ��وا ف��ع��قُّ م ال��ق��و أب��ط��ر ل��ص��ن��ِع��ه��م م��ا وي��َح��ه��م
ع��واِن؟ ال��وج��وه ي��ش��وي ل��ظ��اه��ا ٍب ح��ر ع��ن ال��س��ل��م ��ض ت��م��خَّ ول��م��اذا
ال��ك��ف��راِن م��ن��ب��ت م��ن ك��نَّ م��ذ ك��نَّ أي��ٍد ش��رِّ ف��ي بُ��ِذرن ق��د م��ن��ٌح
ال��روم��اِن! ب��ن��ي م��ن ال��ب��ه��ال��ي��ل ـ��ر ع��ص��ـ ف��ي ال��م��روءات ف��ل��ت��ُك ه��ك��ذا

الحرب. هذه يف عليهم امُلعتدى وهم العرب األضغان دناءة من سلموا بالذين يريد 9
١٨٩٦ سنة املشهورة عدوة معركة يف األحباش أمام الطليان هزيمة إىل يليه والذي البيت بهذا يُشري 10

املعركة. هذه يف بثأرهم األخذ عن بالسكوت هم ويُعريِّ
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االستقالل سياج القوة

أمم ويُحذِّر االستعمار، مطامع وصد الذمار عن للدفاع بالقوة التسلح إىل يدعو فيها وقال
والصداقة: الود ستار تحت الرش وتبييتها وعدوانها االستعمارية الدول غدر من الرشق

ل��إلن��س��اِن اإلن��س��ان أع��د م��ا وه��ذا ب��ب��ع��ض ب��ع��ض��ن��ا ي��ث��ْق ال
وال��م��راِن11 ال��س��ي��وف ظ��الل ف��ي ف��س��لِّ��م ال��غ��ري��ب ع��ل��ى تُ��س��لِّ��م إن
وال��ع��رف��اِن12 اآلداب زم��ان ف��ي ص��راًع��ا ال��ع��ن��اق أص��ب��ح رب��م��ا

مرص بعظمة التغني

عىل الحديثة مرص ويستحث ومفاخرها، مرص بعظمة فيها يتغنى خالدة قصيدة وله
روح فيهم ويبعث قومه يُخاِطب مرص فرعون لسان عىل ١٩٠٩ سنة قالها مجدها، إحياء

قال: الدولة. مجد لبناء العمل

وان��ي ال��ع��ال ت��ح��ص��ي��ل ي��وم ون��ى إذا أع��وان��ي األع��وان وال ق��وم��ي ال��ق��وم ال

قال: أن إىل

ل��ك��س��الِن» يُ��خ��َل��ق ل��م ال��ع��ذب ف��م��اؤه ع��م��ًال ت��ع��م��ل��وا ل��م إن «ال��ن��ي��ل» ت��ق��رب��وا «ال
ل��ظ��م��آِن ريٍّ��ا غ��ي��ره ف��اط��ل��ب��وا أو م��ورده دون ا ك��دٍّ ال��م��ج��رة ِرُدوا
إلن��س��اِن ف��خ��ًرا ب��ع��دك��م ت��ت��رك��وا ال ق��ب��ل��ك��ُم األج��ي��ال ب��نَ��ت ك��م��ا واب��ن��وا
إم��ك��اِن وج��ه ع��ن ل��ك��م يُ��م��ي��ط ح��ت��ى اس��ت��ح��ال��ت��ه ف��ي ُم��س��ت��ح��ي��ًال ت��ت��رك��وا ال
وش��ج��ع��اِن أب��ط��ال م��ن��اك��ب ع��ل��ى ق��ائ��ل��ه��ا ع��رش م��ن ه��ب��َط��ت م��ق��ال��ة
وص��واِن ص��خ��ر م��ن ال��م��ق��ط��م ف��ي م��ا ل��ه��ا ودان ذع��ر م��ن األرض ل��ه��ا م��ادت

املسلحة. القوة أي الرماح؛ باملران يريد 11
املدنية عرص يف العهود ونقض الغدر من عليه تنطوي وما األوروبية بالدول يتهكم البيت هذا يف 12

واآلداب. والعلوم
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وإذع��ان إع��ج��اب ب��ي��ن أم��ام��ه ح��ائ��رة األج��ي��ال ت��ق��ف م��ا ي��ب��ن��ون
ع��ي��ن��اِن ال��ك��ون ف��ي ن��ظ��ائ��ره ع��ل��ى ف��ت��َح��ت وال ف��ك��ر ي��ل��د ل��م م��ا ك��ل م��ن
«س��ل��ي��م��اِن» م��ن ب��أم��ر ت��ط��ي��ر ِج��نٍّ��ا ع��م��ل إل��ى ط��اروا إذا ويُ��ش��ِب��ه��ون

∗∗∗
ك��ي��واِن ف��وق ب��روًج��ا ال��ص��خ��ور م��ن ُم��ت��ِخ��ذًا ال��ف��ن ح��يِّ ت��ل��ك، «أه��رام��ه��م»
وإي��واِن ص��رح م��ن يُ��ض��ع��ِض��ع ب��م��ا س��اخ��رة وه��ي ع��ل��ي��ه��ا ده��ر م��ر ق��د
ن��ه��الِن أرك��ان م��ن ال��ن��م��ل ي��أخ��ذ م��ا س��وى وال��ن��ه��ار م��ن��ه��ا ال��ل��ي��ل ي��أخ��ذ ل��م
ال��ف��ان��ي خ��لَّ��د م��ا إل��ى اش��ت��ي��اًق��ا ت��س��ع��ى ق��اط��ب��ة األرض وف��ود إل��ي��ه��ا ج��اءت
ب��ن��ي��اِن ك��ل م��ن ب��ن��ي��ان��ه��ا وغ��ض ض��خ��ام��تُ��ه��ا م��وج��ود ك��ل ��َرت ف��ص��غَّ
وإع��الِن س��ر ف��ي ال��ق��وم ع��ل��ى يُ��ث��ن��ي ُم��ع��ت��ِرًف��ا ال��ق��وم ف��ض��ل م��ن��ك��ر وع��اد
إم��ع��اِن أه��ل س��ب��ق، أه��ل ب��أن��ه��م ش��اه��دة األم��ص��ار ف��ي ال��ه��ي��اك��ل ت��ل��ك
ب��ب��ره��اِن األخ��رى ق��ام��ت ه��ي��ك��ل ف��ي ح��ج��ٌر ش��اه��ًدا ع��ل��ي��ه��م أق��ام إذا
ث��ان��ي ع��ال��م م��ن ُص��ُح��ف أم��ام��ه��ا خ��اش��ع��ة واألق��وام ه��َي ك��أن��م��ا
ج��دراِن ح��ول دارت ال��رم��ز ن��ص��ي��ح��ة ص��ور أث��ن��ائ��ه��ا ف��ي ال��ع��ي��َن ت��س��ت��ق��ب��ل
وال��ج��اِن اإلن��س ص��م ع يُ��روِّ ص��ًدى ل��ه ل��ك��ان ص��وتً��ا أُع��ط��يَ��ت أن��ه��ا ل��و

بقوله: وختمها

وس��ل��ط��اِن م��ل��ك ذي ك��ل ��روا وص��غَّ س��ي��رت��ه��م ال��ص��خ��ر ف��ي ��ل��وا س��جَّ األُل��ى أي��ن
وأك��ف��اِن أخ��ب��ار ط��يَّ وأُدِرج��وا دول آث��اره��م ع��ل��ى وب��ادت ب��ادوا
وأزم��اِن أح��ج��ار ب��ي��ن م��ا ال��ك��ون ف��ي ُم��خ��لَّ��دة ح��ربً��ا ب��ع��ده��م وخ��لَّ��ف��وا
ال��ج��ان��ي ال��ج��اه��ل ذاك ال��ع��ل��م ع��ل��ي��ه��م وس��ًط��ا م��ج��ده��م ب��ق��اي��ا ع��ن وُزح��ِزح��وا
وأع��ي��اِن آث��ار أك��رم ج��الل ُم��ق��ت��ِح��ًم��ا األس��ت��ار ه��ت��ك ل��ه وي��ل
ب��م��ي��زاِن ي��وًم��ا ُوِزن��ا ه��م��ا إذا ج��ه��ال��ت��ه ف��ي م��ن��ه أرج��ح َل��ل��ج��ه��ل
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منفاه يف شوقي إىل

األوىل العاملية الحرب مرصخالل من شوقي نُفي وحينما شوقي، مع صميم ود عىل وكان
من بيتنَي ١٩١٧ سنة باألندلس منفاه من إليه أرسل قد شوقي وكان به، صلته عىل ظل

فيهما: قال مشهورة،13 له قصيدة

م��آق��ي��ن��ا14 م��ن وي��ه��م��ي ال��ه��دوء ب��ع��د ج��وان��ح��ن��ا ع��ن ي��رم��ي ال��ب��رق س��اري ي��ا
ب��اك��ي��ن��ا! األرض ف��خ��َض��بْ��ن��ا ال��بُ��ك��ا ه��اج دًم��ا ال��س��م��اء دم��ع ف��ي ت��رق��رق ل��م��ا

األبيات: بهذه صربي فأجابه

ح��ي��ن��ا دائ��ه��ا ع��ن ذه��َل��ت أض��ل��ٍع ف��ي ش��َج��ٍن م��ن ن��بَّ��ه��َت ك��م ال��ب��رق وام��ض ي��ا
ال��ُم��ِح��ب��ي��ن��ا أم��ر ب��ي��ن��ه��م��ا ح��ار ق��د ُم��َه��ج ف��ي وال��ن��ار ُم��َق��ل، ف��ي ف��ال��م��اء
ب��اك��ي��ن��ا ال��ح��ي ف��ي دًم��ا ي��ب��ك��ي ب��ات م��ا س��ل��ف��ت ل��ن��ا أي��ام ت��ذكُّ��ر ل��وال
ف��ي��ن��ا ال��ن��وى ف��ع��ل وي��ح��ك��م وش��اه��دوا ع��دم��ت��ك��ُم ال ع��ودوا ودَي آل ي��ا
ب��وادي��ن��ا15 ه��بِّ��ي أن��دل��س أزه��اُر س��َح��ًرا أذي��اَل��ه��ا ض��م��َخ��ت ن��س��م��ة ي��ا

وأصدقائه، لوطنه وفيٍّا أبيٍّا عيوًفا، صادًقا الُخلق، كريم صربي إسماعيل عاش وقد
األخالق هذه عىل وظل والخيالء، الزهو عن بعيًدا للحق، ُمحبٍّا رصيًحا بكرامته، ُمعتزٍّا
الشعر من كنوًزا وخلَّف طويل، مرض بعد ١٩٢٣ سنة مارس ٢١ يف تُويف أن إىل الفاضلة

والخلود. املجد من هالة اسمه عىل أضَفت النفسية، والفضائل والوطنية،

شوقي. عن الحديث يف ذكرها سريد 13

ُمشتَق املطر من الربق به يهمي ما أن وتخيَّل جوانحه نار من اشتعاله اقتبس قد الربق أن شوقي يريد 14
دموعه. من

عليه تهبَّ أن ويُناجيها شوقي جوفها يف ويعيش أزهاره عطََّرتها التي األندلس نسمة صربي يُخاِطب 15
مرص. يف
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١٨٧٠–١٩٣٢

الشعرية النهضة لواء حمال فلقد وحافظ؛ شوقي لسان عىل ذروته الوطني الشعر بلغ
والرشق مرص يف وقعت التي الكربى للحوادث وكان بالوطنية، وتغنَّيا الحديث، العرص يف
الشعر بعيون الوطنية الحركة تغذية يف وفضله أثره له كان وكالهما شعرهما، يف صداها
يف ربهما جوار إىل وانتقال واحد، جيل يف وغرَّدا واحد، عرص يف نجمهما سطع الوطني،
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الرفيق يف شوقي به لحق حتى أشهر ثالثة حافظ وفاة عىل تمِض ولم ،(١٩٣٢) واحد عام
األعىل.

ولم الديمقراطية، والروح يتفق يعد لم األمري ولقب الشعراء، أمري شوقي ي ُسمِّ
د يُمجَّ أن من أكرب شوقي أن إىل هذا محرتمة، منزلة صاحبها عىل تُضفي اإلمارة تعد
تتفق أيًضا تعد لم األمة لغري السيادة كلمة إن الشعراء»؟ «سيد يه نُسمِّ فهل اللقب، بهذا
عرصه، شعراء أقدر ريب وال إنه الشعراء»؟ «زعيم يه نُسمِّ فهل الديمقراطية، واألوضاع
الزعامة لواء له عقدوا فلقد وُمعاِرصيه؛ أنداده من أحد الشعر زعامة يف يُناِزعه يكن ولم
من الشعراء أقطاب وجمع ١٩٢٧ سنة بمرص له أُقيَم الذي املهرجان يف عليها وبايعوه

بقوله: حافظ صنوه فيه وخاطبه العربي العالم

م��ع��ي ب��اي��َع��ت ق��د ال��ش��ع��ر وف��ود وه��ذي ُم��ب��اِي��ًع��ا أت��ي��ُت ق��د ال��ق��واف��ي أم��ي��َر

له لقب وخري بمكانته، والتنويه به للتعريف يكفي ال الشعراء» «زعيم لقب أن عىل
األكرب». الوطنية «شاعر الكتاب هذا يف يه نُسمِّ وأن األكرب» العربية «شاعر ى يُسمَّ أن

ودخل النظامية، املدارس يف وتعلَّم 1١٨٧٠ سنة أكتوبر ١٦ يف شوقي أحمد ُولِد
لدارسة فرنسا إىل سافر ١٨٧٧ سنة ويف االحتالل، عهد أوائل يف (الحقوق)، اإلدارة مدرسة

.١٨٩٣ سنة دراسته وأتم واألدب، الحقوق
عصف كيف وعرف ف، ُمثقَّ ُمهذَّب شابٌّ وهو اإلنجليزي االحتالل شوقي أدرك
منذ والزمته معه وُولَدت ُخلَقت قد الشعرية عبقريته كانت وإذ البالد، باستقالل االحتالل
ورسوًخا ًجا توهُّ وزاده بالفطرة، نفسه يف تولَّد الذي الوطني بشعوره اقرتنت فقد ِصباه،
ملرص وكان بوطنيته، شاعريته فامتزجت البالد، صدر عىل يجثم األجنبي االحتالل رؤيته
ويُلِهمه قصائده يف هه يُوجِّ للوطن حبه وظل شعره، يف عميق وأثر بعيد صًدى وآالمها

عليه. والحنو له التغريد
عباس الخديو لدى مكانته وعَلت الخديوية، املعية بديوان مرص إىل عودته منذ التحق
بالقرص، صلته من كثريًا تتأثر لم الوطنية روحه لكن األمري»، «شاعر ي ُسمِّ حتى الثاني
يُناوئه، واالحتالل االحتالل، يُناوئ بالعرش عهده أول يف كان عباس الخديو أن إىل هذا

بباريس. الحقوق كلية من الفقيد نالها التي الليسانس شهادة يف الثابت التاريخ عن 1
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إال اللهم شوقي، شعر يف كبري أثر التحول لهذا يكن لم االستعمار، ملهادنة جنح إذا حتى
نفسه يف الوطنية روح ل تأصُّ أن عىل واالحتالل، األمة بني املشبوبة الحرب يف وقتية هدأة
فبقي لها؛ تنكُّره يف ثم الوطنية، الحركة عن انرصافه يف عباس الخديو يُجاري ال جعله

الصايف. الوطنية منبع من ينهل شعره
سنة ديسمرب يف العرش عن عباس الخديو خلع بعد القرص يف منصبه عن وانفصل
الشعر سماء يف وتحليًقا وإنتاًجا، قوة الحرية فزادته الحكومي؛ املنصب من وتحرَّر ١٩١٤
وتركت نفيه قرََّرت إذ الربيطانية؛ العسكرية السلطة الضطهاد واستُهدف والخيال، والفن
ثم للوطن، عهده عىل وبقي «األندلس»، إسبانيا فاختار إليه، يُنفى الذي البلد اختيار له
شاعرها مرص فاستقبلت الثورة، غليان يف والبالد ،١٩٢٠ سنة فرباير يف منفاه من عاد

رائًعا. حافًال استقباًال امُللَهم
والتعمق األفق، وسعة الشعرية، املوسيقى وروعة البيان، بقوة شوقي شعر ويمتاز
امُلتقدِّمني، الشعراء فحول جارى ولقد وحديثها، قديمها التاريخية، الحوادث استيعاب يف
شعراء عن اقتبسه بما العربي الشعر يف التجديد بعض وجدَّد قصائده، من كثري يف وبزَّهم
من عودته بعد وخاصة بعيًدا شوًطا التجديد يف وسار األوروبية، الثقافة وعن الغرب،
والجمال، واملوسيقى الفن من عظيًما مبلًغا بلغت شعرية مرسحيات عدة وضع إذ املنفى؛
تُويف أن إىل ويُبِدع، ويشدو يُنِتج وظل وغريهما، وعنرتة، ليىل، ومجنون كليوباترا، كمرصع

.١٩٣٢ سنة أكتوبر ١٤ يف

شوقي شعر يف الوطنية

وأوسعهم مادة الشعراء أغزر وهو لهيبها، ويتأجج الوطنية، نور يسطع شوقي قصائد يف
وشيًخا، وكهًال شابٍّا حياته، طول الوطنية روح يستلهم ظل ولقد الناحية، هذه من إنتاًجا
إىل ذلك مرجع يكون وقد شبابه، يف منه أقوى كان شيخوخته يف الوطني شعره إن بل
نفيه إىل ثم أسلفنا، كما حلمي، عباس الخديو خلع بعد بالقرص االتصال من تجرُّده
بأبدع وجاد شاعريته، الوطن عن البعد فأثار األوىل، العاملية الحرب أوائل يف مرص من
أيًضا ذلك ومرجع التقديس، درجة إىل بها والهيام لها وحبه مرص إىل الحنني يف قصائده
قوية وظلت الزمن، منها ينَل ولم السن، تُضِعفها فلم نفسه، يف الشعر عبقرية ل تأصُّ إىل

ونشاًطا. حيوية تتدفق
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أو الظروف صنع من وليست واإللهام، الفطرة فيض هي شوقي شعر يف والوطنية
رائعة. عميقة جارفة، قوية جاءت ولذلك التكلف؛

املنعقد الدويل الرشقي املؤتمر يف قالها التي وهي ديوانه يف له قصيدة أول يف فتأمل
ومطلعها: ١٨٩٤ عام جنيف بمدينة

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

من قبس أنها تقرؤها وأنت وتُِحس التاريخي، الشعر أو املالحم شعر يف آية تجدها
أبياتها عدد بلغ وقد النيل»، وادي يف الحوادث «كبار ل ناطق سجل فهي الوطنية؛ نور
مرص تاريخ بديًعا اذًا أخَّ عرًضا فيها عرض بيت)، ومائتَي (تسعني قليًال إال بيت ثالثمائة
كبواتها، يف عليها وحنا مفاخرها، د ومجَّ بعظمتها أشاد نظمها، عام إىل العصور أقدم من

عليها. اعتدى من كل عىل السخط واستنزل
مرص: عظمة عن قوله إىل فانظر

ب��ن��اءُ ال��زم��ان ف��ي م��ص��َر ي��ُج��ز ل��م ف��غ��ال��ى ف��ش��اد ب��ن��ى ل��ب��اٍن ُق��ل
ال��س��م��اءُ تُ��ن��ال وأن ��ا ُش��مٍّ ـ��ب��ال األج��ـ2 تُ��ن��َق��ل أن ال��م��م��ك��ن��ات ف��ي ل��ي��س

مرص، عن وارتدادها إخفاقها ل سجَّ الفرنسية الحملة إىل الحوادث رسد يف انتهى وملا
قال:

ِظ��م��اءُ ال��ن��س��ور ق��وُم��ه ح��ول��ه ن��ه��بً��ا األرض ي��ن��ه��ب ال��ن��س��ر3 وأت��ى
وال��س��م��اءُ ال��ث��رى ع��رُض��ه��ا دول��ًة ع��ل��ي��ه ي��ش��ي��د أن ال��ن��ي��ل ي��ش��ت��ه��ي
األق��وي��اءُ ال��ق��ي��اص��ر ورآه��ا ال��ل��ي��ال��ي ف��ي ب��ه��ا روم��ٌة ح��لُ��َم��ت
ال��ع��ل��م��اءُ س��ودانَ��ه��ا وت��رام��ت ت��ت��وال��ى ُرس��لُ��ه��م م��ص��َر ف��أت��ت
األن��ب��اءُ روم��َة م��ن َألتَ��ت��ه��م روم��ا ال��َف��رن��س��ي��س اس��ت��ش��ه��د ول��و

جبل. جمع األجبال: 2
نابليون. يقصد 3
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ال��وب��اءُ وأنَّ��ا ��ه��ا س��مُّ أن��ن��ا ت��ولَّ��ت ق��د دول��ة ك��ل ع��ل��َم��ت
ال��ك��ب��راءُ ُق��واده ولَّ��ت ـ��ي��ون ن��اب��ل��ـ وال��م��م��ال��ِك ال��ع��ص��ر ق��اه��ُر
ال��ع��ل��ي��اءُ أن��اَس��ه��ا أط��اَش��ت ـ��ُل ق��ب��ـ وم��ن ط��ي��ًش��ا وراح ط��ي��ًش��ا ج��اء

سكوت بأنه نابليون تُواِجه وهي األهرام سكوت اآلتينَي البيتنَي يف يصور كيف وانظر
قال: معاركه. ختام يف بالهزيمة له تتنبأ وكأنها واالستهزاء، السخرية

اس��ت��ه��زاءُ س��ك��وت��ه��ا ل��ك��ن ـ��راُم األه��ـ ع��يَّ��ره��ا ي��وَم ع��ن��ه س��ك��تَ��ت
ال��ل��واءُ؟ أي��ن ال��ج��ي��وش ف��أي��ن ل��و» «وات��ر ت��ل��ك أن إل��ي��ه تُ��وح��ي ف��ْه��َي

قال: مرص عىل نكبة بأنها السويس قناة عن يُعربِّ كيف وتأمل

اإلل��ت��ق��اء ذل��ك ك��ان وال ن��ا ك��ا ف��ال َك��رًه��ا ال��زاخ��َري��ن ج��م��ع4
س��وداءُ م��ن��ه��م��ا ال��ُق��ط��ر ح��ص��ة ل��ل��ب��راي��ا أب��ي��ٍض ع��ن��د أح��م��ٌر

الرابعة يف وهو نظمها ولقد واإلبداع، اإلجادة يف الغرار هذا عىل كلها والقصيدة
ومن الشعرية، عبقريته من يقتبس فهو الشعر، يف منهجه فيها رسم وكأنما والعرشين،

قصائده. شتى يف االمتزاج هذا الزمه وقد مًعا، الوطنية روحه

كامل ومصطفى شوقي

ومن االحتالل؛ ملقاومة هبَّت التي الوطنية النهضة جانب إىل مرص يف الشعر نهضة سارت
صًدى تلقى الوطنية دعوته وكانت عرصه، بشعراء كامل مصطفى الزعيم صلة جاءت هنا
مثلما مجده سماء يف يتألق لم الشعر بأن القول يمكن بحيث الُغر، قصائدهم يف وتأييًدا

فريد. ومحمد كامل مصطفى عهد يف تألق

والبحر املتوسط األبيض البحر بالزاخَرين ويريد القناة، امتياز دلسبس منح الذي سعيد إىل هنا اإلشارة 4
األحمر.
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التجاوب هذا يف وزاد شوقي، وشعر كامل مصطفى دعوة بني التجاوب ظهر وقد
َغرو وال إعجاب، أيما بصاحبه ُمعَجب وكالهما ملصطفى، حميًما صديًقا كان شوقي أن
والبيان، الشعر دولة يف وذلك والجهاد، الوطنية ميدان يف هذا رهان؛ وفرسا صنوان، فهما
وغرسها الوطنية بالروح تعهده يف إياه ومشاركته ملصطفى بصداقته يعتز شوقي وكان
يقول إذ ١٩٢٥ سنة مصطفى ذكرى عن قصيدته يف يُشري ذلك وإىل الجيل، نفوس يف

الفقيد: ُمخاِطبًا فيها

ون��ام��ا؟ ُم��ع��لِّ��م��ه��م ع��ن س��ه��رن��ا ج��ي��ًال ال��ج��ي��ل ه��ذا ق��ب��ل أتَ��ذُك��ر
وال��ل��ج��ام��ا5 ال��ق��ي��ص��ري��ة ش��ك��ي��َم إل��ي��ه��م ��ْض��ن��ا ب��غَّ ال��ح��ق ِم��ه��اُر
ج��ام��ا ي��ديَّ ب��ي��ن ال��ش��ع��ر وك��ان ب��ج��اٍم يَ��س��ق��ي��ه��م ك��ان «ل��واؤَك»
ال��خ��ت��ام��ا ُم��ع��تَّ��ق��ه��ا ع��ن ف��َض��ْض��ن��ا رح��ي��ًق��ا اس��ت��بَ��ق��وا ال��وط��ن��ي��ة م��ن

األرض يسقي الغاب، القاف يف الصايف «الغدير بأنه شوقي يصف مصطفى وكان
يقول ذلك ويف «اللواء»، يف مكان أسمى لقصائده ص يُخصِّ وكان الناظرون»، يُبِرصه وال

الخالدة: مرثاته يف شوقي

م��ك��ان��ي ال��ن��يِّ��َري��ن ف��وق وتُ��ِج��ل ب��ق��ص��ائ��دي ال��ورى ف��ي ت��ه��ت��ف ك��ن��َت ق��د

دنو أحس إذ يرثيه أن مصطفى إليه فطلب األخري، مرضه فراش عىل وهو وزاره
شوقي: يقول ذلك ويف أجله؛

وَج��ن��ان��ي وس��رائ��ري أدم��ع��ي م��ن ف��ه��اك��ه ال��رث��اء ت��س��أل��ن��ي وج��ع��ل��َت

قصائده. من كثري يف شوقي وشعر كامل مصطفى دعوة بني االنسجام ويبدو

االحتالل بطش ولجامها: القيرصية بشكيم واملراد الشباب. هنا: باملهار واملراد مهر، جمع مهار: 5

وجربوته.
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كرومر اللورد وداع يف شوقي قصيدة

االستقالة إىل اضطر حني ١٩٠٧ سنة كرومر اللورد وداع يف املشهورة قصيدته ذلك فمن
قال: االحتالل. عىل والنقمة الوطنية الروح أبياتها ففي دنشواي؛ حادثة أثر عىل

ال��ن��ي��ال ي��س��وس ف��رع��وٌن أن��ت أم إس��م��اع��ي��ال ع��ه��د أم أي��اُم��ك��م
م��س��ئ��وال؟ وال أب��ًدا س��ائ��ًال ال ب��أم��ره م��ص��ر أرض ف��ي ح��اك��ٌم أم
س��ب��ي��ال؟ ال��ق��ل��وب إل��ى ات��خ��ذت ه��الَّ ب��ب��أس��ه ال��رق��اب رقَّ م��ال��ًك��ا ي��ا
رح��ي��ال ال��ع��ي��اء ال��داءُ ف��ك��أن��ك ��َدت ت��ش��هَّ ال��ب��الد ع��ن رح��ل��َت ل��م��ا
م��ث��ي��ال6 يُ��ص��ي��ُب ال ل��ع��م��رك أدٌب إه��ان��ًة ال��وداع ي��وَم أوس��ع��تَ��ن��ا

قال: أن إىل

ت��ح��وي��ال ت��رى ال وح��اًال ت��ب��ق��ى وذل��ة ي��دوم ��ا رقٍّ أن��ذرتَ��ن��ا
وال��ت��ب��دي��ال؟ ال��ت��غ��ي��ي��ر ي��م��ل��ك ال ق��درًة دون��ك ال��ل��ه أن أح��س��ب��َت
ل��ت��دوال ال��ق��وى تُ��ن��اِزع��ه دوٌل ت��ك��ن ول��م ال��م��ل��وك ف��ي ي��ح��ك��م ال��ل��ه
ق��ب��ي��ال ال��ع��ال��م��ي��ن ب��ي��ن وأع��ز س��ط��وة أع��ظ��م ك��ان ق��ب��ل��ك ف��رع��وُن

∗∗∗
اإلن��ج��ي��ال ع��ه��وده��ا ن��ظ��ن ك��ن��ا ح��ك��وم��ٌة ال��وع��وَد أخ��ل��َف��ت ال��ي��وم
دخ��وال ك��ال��س��الل ف��ك��ان��ت م��ص��ًرا وش��رع��ه ال��وداد ُح��ك��م ع��ل��ى دخ��َل��ت
ال��م��أم��وال اس��ت��ق��الل��ه��ا وأض��اع��ت رك��ن��ه��ا وه��دَّت م��ع��ال��م��ه��ا ه��دم��ت

وقال:

ظ��ل��ي��ال ال��ب��الد ف��ي ال��ح��ض��ارة ِظ��ل ل��ل��ورى ق��ب��ل��ك إس��م��اع��ي��ل م��دَّ ق��د
ب��خ��ي��ال ُع��دَّ ال��ي��وم تُ��ن��ِف��ق��ون م��ا إل��ى س��رف وف��ي ج��ود ف��ي ِق��ي��َس إن

فيها وأهان له تكريًما األوبرا بدار االحتالل صنائع أقامها التي الحفلة يف كرومر اللورد خطبة إىل يُشري 6
املرصيني.
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ق��ت��ي��ال ب��دن��ش��واي ص��رع��َت ف��ل��َك��م م��رة «ال��م��ف��ت��َش» ص��رع ق��د ك��ان أو
ذي��وال ف��ي��ه أن��ب��تَّ م��ا ب��ع��د م��ن أي��ام��ه ف��ي ال��ك��رب��اج ت��ذك��ر ال

دنشواي ذكرى يف قصيدته

سبيل يف حادثتها، عىل عام مرور بعد دنشواي»، «ذكرى عن أيًضا ١٩٠٧ سنة وقصيدته
املأساة. لهذه ُمؤثِّر وصف وفيها سجنائها، عن العفو طلب

قال:

األي��اُم ُرب��وع��ِك ب��أُن��س ذه��ب��ت س��الُم ُرب��اِك ع��ل��ى دن��ش��واَي ي��ا
ن��ظ��اُم ال��ش��ت��ي��ت ل��ل��ش��م��ل ه��ي��ه��ات ت��ف��رَّق��وا ال��ب��الد ف��ي ُح��ك��م��ِك7 ش��ه��داءُ
ال��ع��اُم ال��ق��ي��ود ف��ي ع��ل��ي��ه��م وم��ض��ى أه��لَّ��ة ال��ل��ح��ود ف��ي ع��ل��ي��ه��م م��رَّت
األي��ت��اُم؟ أص��ب��ح ح��ال وب��أي رج��ال��ه��ا ب��ع��د ف��ي��ِك األرام��ل ك��ي��ف
وظ��الُم وح��ش��ة ال��ب��ش��اش��ة ب��ع��د وان��ت��ابَ��ه��ا أق��ف��َرت ب��ي��تً��ا ع��ش��رون
وِح��م��اُم؟ َم��ن��ي��ة ال��ب��روج ف��ي أم ح��م��ائ��م ال��ب��روج ف��ي ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا
األح��ك��اُم! ��ذ تُ��ن��فَّ ك��ي��ف ل��ع��رف��َت «ك��روم��ر» ع��ه��د أدرك��َت ل��و «ن��ي��روُن»

∗∗∗
ي��ن��اُم ل��ي��س ال��ن��ي��ل ب��وادي ش��ع��بً��ا وروِّع��ي دن��ش��واَي ح��م��ائ��َم نُ��وِح��ي
األح��الُم ف��راش��ه وب��ي��ن س��َح��ًرا ب��ي��ن��ه ح��ال��ت األح��ي��اء ن��ام��ت إن
األق��داُم ه��ول��ه ل��ش��دة ��ت ض��جَّ ال��ذي ال��ي��وم ي��ت��م��ث��ل ��ٌع ُم��ت��وجِّ
ق��ي��اُم وال��ج��ن��ود ��دات ُم��ت��وحِّ أرب��ع وال��َم��ش��ان��ق ي��ع��م��ل ال��س��وط
وع��ظ��اُم ح��ول��ه ج��ل��وٌد ت��دم��ى ن��اظ��ٌر ال��ف��ظ��ائ��ع إل��ى وال��م��س��ت��ش��ار8
ِزح��اُم األس��ي��ف ال��م��أل م��ن ج��زًع��ا َم��ِح��ل��ة وك��ل ن��اح��ي��ة ك��ل ف��ي
ُرغ��اُم ال��ث��اك��الت وج��وه وع��ل��ى ك��آب��ة ال��ث��اك��ل��ي��ن وج��وه وع��ل��ى

دنشواي. قضية يف املخصوصة املحكمة حكم أي 7
الُحكم. تنفيذ عىل يُِرشف وكان الداخلية وزارة مستشار متشل الكبتن يريد 8
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كامل ملصطفى رثاؤه

مرثاة أكرب تَُعد التي الخالدة بقصيدته شوقي رثاه ١٩٠٨ سنة كامل مصطفى تُويف وملا
حكمة فيها تجلَّت بينات بآيات واأللم بالحزن شعوره فيها ترجم العربي، األدب تاريخ يف
وفاة عقب ١٩٠٨ سنة فرباير ٢٣ يوم نَُرشت وقد البيان، وروعة الوطنية وقوة الشعر
وحفظناها األمة، أحزان وجدََّدت عميًقا، تأثريًا النفوس يف فأثََّرت يوًما، عرش بثالثة الزعيم
الفادح، الرزء يف جميًعا شعورنا عن َت عربَّ ألنها قلب؛ ظهر عن وقتئٍذ الشباب وحفظها

مطلعها: يف قال الخالد، الوطني الشعر من قطعة ألنها كاملة ننرشها

وال��دان��ي م��أت��م ف��ي ق��اص��ي��ه��م��ا ي��ن��ت��ح��ب��اِن ع��ل��ي��ك ال��م��ش��رق��اِن
رض��واِن وم��ن خ��ل��د م��ن ال��ل��ه ف��ي ُم��ج��اِه��د أج��ر اإلس��الم خ��ادم ي��ا
ال��ح��َرم��اِن ع وُروِّ ال��زائ��ري��ن ف��ي األس��ى م��ش��ى ال��ح��ج��از إل��ى نُ��ع��ي��َت ل��م��ا
وال��ق��ض��ب��اِن األع��الم م��ن��ك��وس��ة رب��اه��م��ا ح��ي��ال ال��ك��ب��رى9 ال��س��ك��ة
وال��س��ل��ط��اِن وال��م��خ��ت��ار ال��ل��ه ف��ي خ��دم��ًة ال��ش��دائ��د ع��ن��د ت��ألُ��ه��ا ل��م
ال��رن��اِن ب��ص��وت��ك ال��م��ح��ف��َل��ي��ن ف��ي ف��ازت��ا وال��م��دي��ن��ة م��ك��ة ل��ي��ت ي��ا
س��ح��ب��اِن10 وم��ن ق��س م��ن غ��اب م��ا وي��س��م��ع��وا ذاك ي��وَم األواخ��ر ل��ي��رى
ال��ف��ان��ي؟ ال��وج��ود م��ن ل��ق��ي��َت م��اذا راح��ل أك��رم وأن��ت ال��ت��راب ج��اَر

بحياته: أودى الذي مرضه عن وقال

ل��ل��ج��ان��ي11 ك��رام��ًة ع��ل��ي��ه ه��ذا ج��ن��ى م��ن أُع��اِت��ب وال ِص��ب��اك أب��ك��ي
ب��ال��س��رط��ان؟ م��ت ه��ل أم ب��ال��ق��ل��ب أم ق��ض��ي��َت ��الل أِب��ال��سُّ ي��ت��س��اءل��ون
وال��ع��رف��اِن واإلق��دام وال��ِج��د ب��ال��ِح��ج��ا م��وت��ك أن ي��ش��ه��د ال��ل��ه

الحجاز. حديد سكة يريد 9
العرب. خطباء أبلغ من خطيبان وسحبان قس 10

مرص. سبيل يف وشبابه بحياته ى ضحَّ أنه أي كامل؛ مصطفى إىل إشارة الجاني 11
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الفقيد: بأخالق يُشيد وقال

ال��ب��ان��ي ف��أن��ت ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي ق��ائ��م رك��ن ل��ألخ��الق ك��ان إن
أم��ان��ي وف��ي��ه آم��ال ف��ي��ه ه��ل ال��ث��رى ف��ي ف��ؤادك ع��ن ف��تِّ��ش ب��ال��ل��ه
ال��وج��داِن م��يِّ��ِت ح��ي وَل��ُرب ال��َم��دى ع��ل��ى ال��ُم��ق��ي��م ال��ح��ي وج��دانُ��ك

الحياة: فلسفة يف وقال

ع��ن��اِن ل��غ��ي��ر ي��ج��ري وُم��ض��لَّ��ل ل��غ��اي��ة ال��ح��ي��اة ف��ي ج��اٍر ال��ن��اس
ل��ج��ب��اِن تُ��تَ��ح ل��م ال��م��رات��ب ُع��ل��ي��ا ب��ه��يِّ��ن ول��ي��س ال��دن��ي��ا ف��ي وال��خ��ل��د
إي��م��اِن وال دي��ن ع��ل��ى م��ات��وا ل��م��ا ج��ب��ن��وا ق��د ال��ل��ه ُرس��َل ان ف��ل��و
ك��ال��ع��ن��واِن» األخ��الق ل��ه��ا ُج��ع��َل��ت ص��ح��ي��ف��ة ال��رف��ي��ع وال��ش��رف «ال��م��ج��د
األق��راِن ت��ق��اص��َر يُ��ري��ك ِق��ص��ٌر ب��ذل��ة ال��ح��ي��اة ط��ول م��ن وأَح��بُّ
وث��وان��ي» دق��ائ��ق ال��ح��ي��اة إن ل��ه ق��ائ��ل��ٌة ال��م��رء ق��ل��ب ��اُت «دقَّ
ث��ان��ي» ع��م��ر ل��إلن��س��ان ف��ال��ذِّك��ر ِذك��ره��ا م��وت��ك ب��ع��د ل��ن��ف��س��ك «ف��ارف��ع
خ��س��راِن وم��ن رب��ح م��ن ش��اء م��ا ش��ئ��ون��ه��ا وج��م ال��دن��ي��ا ف��ي ل��ل��م��رء
ال��س��ل��واِن ل��ُم��ؤثِ��ر ال��َم��ض��ي��ق وه��ي ُم��ت��ط��لِّ��ع ل��راغ��ب ال��ق��ض��اء ف��ه��َي

∗∗∗
ال��ه��ان��ي وه��و ال��رح��م��اء ل��ه ي��ش��ق��ى رائ��ٌح ال��ش��ق��اوة ف��ي غ��اٍد ال��ن��اس
األش��ج��اِن م��ن ش��َج��ٌن ط��ي��ه��ا ف��ي ل��ذة إال ي��ل��َق ل��م ��م وُم��ن��عَّ
س��ي��اِن وب��ؤس��ه��ا ال��ح��ي��اة نُ��ع��م��ى وب��ؤس��ه��ا ال��ح��ي��اة نُ��ع��م��ى ع��ل��ى ف��اص��ب��ر

الزعيم: ُمخاِطبًا وقال

واإلع��الِن واإلس��رار ـ��خ��ط��رات وال��ـ وال��رَّوح��ات ال��غ��دوات ط��اه��َر ي��ا
وِس��ن��اِن؟ ُم��ه��نَّ��د ب��غ��ي��ر غ��اٍز ف��ات��ح ال��م��دائ��ن ف��ي ق��ب��ل��ك ق��ام ه��ل
ال��ع��م��راِن دع��ائ��م ال��ع��ل��وم أن وع��ن��ده ال��ش��ري��ف ال��ع��ل��م إل��ى ي��دع��و
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الجنازة: وصف يف وقال

ال��ف��ت��ي��اِن ف��ت��ى ع��ل��ى ال��ه��الُل َج��َزع ُم��ن��كَّ��ًس��ا ال��ب��الد َع��ل��م ف��ي ��وك ل��فُّ
ق��ان��ي12 ب��دم��ع ي��ب��ك��ي ل��ك��ن��م��ا ري��ب��ة م��ن وال خ��ج��ل م��ن اح��م��رَّ م��ا
ال��ق��م��راِن ن��ع��ش��ك ف��ي ف��ك��أن��م��ا ��ن��ا ال��سَّ وف��ي ��ن��اء ال��سَّ ف��ي ن��ع��ش��ك يُ��زُج��ون
ح��ن��اِن وب��ي��ن بُ��ًك��ى ب��ي��ن ي��خ��ت��ال «ك��رب��ال» ب «ال��ح��س��ي��ن» ن��ع��ش وك��أن��ه
إح��س��اِن وم��ن ُع��رف م��ن ض��م م��ا وب��ره ال��ك��ري��م ال��ل��ه ذم��ة ف��ي
ي��ل��ت��ق��ي��اِن ال��م��ص��دوق وج��الل��ك ح��ق��ي��ق��ة وه��و ال��م��وت ج��الل وم��ش��ى

∗∗∗
غ��وان��ي ال��َه��ت��ون ب��ال��دم��ع وب��َك��ت��ك ع��ق��ائ��ٌل ال��ج��ي��وَب ل��م��ن��ظ��رك ��ت ش��قَّ
وب��ي��اِن ل��خ��ط��ب��ة يُ��ن��ِص��ت��ون إذ ك��ع��ه��ده��م خ��اش��ع��ون ح��ول��ك وال��َخ��ل��ق
ل��س��اِن ب��أي أم ال��م��ن��اب��ُر ب��ع��ُد تُ��رت��ق��ى ق��ل��ب ب��أي ي��ت��س��اءل��ون
األوط��اِن ج��وان��ح ب��ي��ن دف��ن��وك ه��ي��ك��ًال تُ��ص��وَّر أوط��انً��ا ان ف��ل��و
واألج��ف��اِن األس��م��اع ف��ي ح��م��ل��وك م��ي��ت ال��ج��وارح ف��ي يُ��ح��َم��ل ك��ان أو
األك��ف��اِن أح��س��ن ل��ب��س��َت ك��َف��ٌن وال��ُع��ل��ى ال��ف��ض��ائ��ل ُغ��ر م��ن ِص��ي��َغ أو
ال��ق��رآِن ف��ي ُرث��ي��َت ب��ع��ُد ت��أِت ل��م ب��ق��ي��ة ال��ح��ك��ي��م ل��ل��ذك��ر ك��ان أو

األخري: مرضه يف الفقيد يصف وقال

ال��ج��ث��م��اِن م��ع��ال��م م��لء وال��داء ُم��ح��ِدق ب��ك وال��ردى ن��ظ��رتُ��ك ول��ق��د
دوان��ي ال��رح��ي��ل وس��اع��ات ق��ِن��ٌط ُم��ض��لَّ��ل وال��ط��ب��ي��ب وي��ط��غ��ى ي��ب��غ��ي
وتُ��ع��ان��ي ك��ت��َم��ه تُ��ع��اِل��ج دم��ٌع أم��اَل��ه��ا ع��ن��ك ال��ُع��واد ون��واظ��ر
ت��رت��ج��ف��اِن ال��ق��رط��اس ف��ي وي��داك ج��م��ة وال��م��ش��اغ��ل وت��ك��ت��ب تُ��م��ل��ي
ك��ي��ان��ي ال��س��ق��ام ه��دَّ ال��ذي وأن��ا ع��ائ��دي ك��أن��ك ح��ت��ى ل��ي ف��ه��َش��ش��َت
ال��ش��ج��ع��اِن َم��ص��ارع ك��ي��ف وع��رف��ُت ��رى ال��شَّ آس��اد ت��م��وت ك��ي��ف ورأي��ُت
ي��داِن ب��دكِّ��ه��ن ل��ل��م��ن��ون م��ا ع��زائ��ًم��ا ال��خ��ي��ال ذاك ف��ي ووج��دُت

أحمر. قاني: 12
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∗∗∗
وَج��ن��ان��ي» وس��رائ��ري أدم��ع��ي م��ن ف��ه��اك��ه ال��رث��اء ت��س��أل��ن��ي «وج��ع��ل��َت
األزم��اِن ي��ت��ي��م��ة ف��ي��ك ل��ن��ظ��م��ُت ل��خ��اط��ري ��ج��ون ال��شُّ ُم��غ��اَل��ب��ة ل��وال
ال��دوراِن م��ن س��ي��رت��ه��ا ف��ت��ع��ود ه��وت إذا ال��ش��م��وس أرث��ي ال��ذي وأن��ا

∗∗∗
م��ك��ان��ي ال��ن��ي��رات ف��وق وتُ��ِج��ل ب��ق��ص��ائ��دي ال��ورى ف��ي ت��ه��ت��ف ك��ن��َت ق��د
إم��ك��ان��ي وخ��ان��ن��ي ال��ق��ري��ُض ف��ي��ك ��ن��ي ف��ع��قَّ ِب��ن��َت ي��وَم ده��ان��ي م��اذا
اإلن��س��اُن غ��اي��ة ال��م��ن��ي��ة إن ب��م��ي��ت ش��م��ات ف��ال ع��ل��ي��ك ه��وِّن
أن��وش��رواِن ك��س��رى ع��ل��ى ع��زَّت بُ��لِّ��غ��تَ��ه��ا ب��م��ي��ت��ة ل��ل��ح��س��ود م��ن
ال��ش��ان��ي؟ اس��ت��راح أم اس��ت��رح��ت ف��ه��ل وح��ْرب��ه��ا ال��ح��ي��اة َح��َرب م��ن ُع��وف��ي��َت

مرص: عىل مصطفى فضل يذكر القصيدة ختام يف وقال

ب��أم��اِن ف��ن��ْم م��ص��ٍر ث��رى ه��ذا غ��رام��ه��ا ش��ه��ي��َد وي��ا م��ص��ر ص��بَّ ي��ا
وال��ول��داِن ال��ح��ور ش��ب��اب وال��ب��س غ��ال��يً��ا ش��ب��اب��ك م��ص��ر ع��ل��ى اخ��ل��ع
ال��ب��ل��داِن ع��ل��ى ب��ه ت��ت��ي��ه م��ج��ًدا ت��رت��دي ش��ب��اب��ك م��ن م��ص��ًرا ف��ل��ع��ل
ال��ه��رم��اِن ت��ح��رَّك ال��ُم��ض��اء ب��ع��ض ع��َزم��ات��ه م��ن ب��ال��ه��رَم��ي��ن ان ف��ل��و
ال��ش��ب��اِن ف��ي ت��ك��ون ال��ح��ي��اة ك��ي��ف وال��ُق��رى ال��م��دائ��ن ش��ب��ان ع��لَّ��م��َت
ح��ان��ي ع��ظ��ام��ك ع��ل��ى أب��رُّ ق��ب��ٌر وص��ع��ي��ده��ا ري��ف��ه��ا األس��ي��ف��ة م��ص��ر
ال��َم��َل��ك��اِن س��ؤال��ه ي��ه��اب َم��ل��ٌك ط��ه��ارٌة ال��ت��راب ف��ي أن��ك أق��س��م��ُت

الحق شهيد

وفاته. بعد مصطفى يذكر يفتأ ال شوقي وكان
الحق»، «شهيد بعنوان ذكراه ملناسبة ١٩٢٥ سنة نظمها التي قصيدته ذلك فمن
ذكرى إىل ذلك من انتقل ثم وتناحر، وتشاحن انقسام من البالد أصاب ما فيها تناَول

مطلعها: يف قال التمجيد، من حقه اه فوفَّ كامل، مصطفى

ع��الم��ا؟ ال��ك��ب��رى ال��ض��ج��ة وه��ذي إالم��ا؟ ب��ي��ن��ك��م��و ال��ُخ��ل��ف إالَم
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وال��خ��ص��ام��ا؟ ال��ع��داوة وتُ��ب��دون ل��ب��ع��ض ب��ع��ض��ك��ُم ي��ك��ي��د وف��ي��َم
دام��ا ال��س��ودان وال ح��اٍل ع��ل��ى اس��ت��ق��رت م��ص��ر ال ال��ف��وز؟ وأي��ن

قال: أن إىل

ك��رام��ا» وال ُم��ص��ِل��ح��ي��ن ن��ُك ف��ل��م ح��زب ب��ع��د ح��زبً��ا األم��َر «َولِ��ي��ن��ا
واالن��ت��ق��ام��ا ال��ج��زاء ن��ع��ُد ول��م وَع��زال ت��ول��ي��ًة ال��ُح��ك��م ج��ع��ل��ن��ا
اس��ت��ق��ام��ا ف��م��ا ال��ن��ف��وس ب��أه��واء إل��ي��ن��ا خ��ال ح��ي��ن األم��ر وُس��س��ن��ا

الفقيد: مناقب ذاكًرا وقال

ال��ي��ت��ام��ى ف��ي��ه��ا ُض��يِّ��ع��ت ب��أرض ي��ت��ي��ًم��ا تَ��ره ُق��م ال��ح��ق ش��ه��ي��َد
أق��ام��ا13 ف��م��ا ال��ق��ل��وب ع��ل��ى وم��رَّ غ��ري��بً��ا ب��ه��ا ال��ش��ف��اه ع��ل��ى أق��ام
ال��س��ق��ام��ا ال��وط��ن ب��م��ه��ج��ة ك��أن ب��خ��ي��ر ن��ف��ٌس تَ��ِب��ت ف��ل��م س��ق��م��َت
األن��ام��ا وان��ت��ظ��م األرض ف��غ��طَّ��ى ت��ه��ادى إذ ن��ع��ش��ك م��ث��ل أَر ول��م
زم��ام��ا وح��وى م��روءة وض��مَّ ِدي��نً��ا وأق��لَّ ه��م��ًة ��ل ت��ح��مَّ
ت��م��ام��ا ق��م��ًرا ح��ي��ال��ه��ا ط��ل��ع��َت ل��م��ا ال��ع��ش��ري��ن ف��ي أن��س��اك وم��ا
ت��ع��ام��ى وم��ن أح��بَّ م��ن ب��ع��ي��نَ��ي وتُ��رم��ى ال��ن��ادي ف��ي إل��ي��ك يُ��ش��ار
ال��س��ن��ام��ا َع��ال ع��ك��اظ ف��ي ه��و إذا ��ا» «ق��سٍّ ك��ن��ت ال��م��ن��اب��ر ج��ئ��َت إذا
اب��ت��س��ام��ا ت��ن��ط��ق��ه ح��ي��ن وأل��ط��ف اه��ت��زاًزا ل��ل��ح��ق أل��ذُّ وأن��ت
ال��ل��ث��ام��ا ي��ت��خ��ذ ل��ي��س ص��راًح��ا وج��ًه��ا ال��ح��ق أدي��م م��ن وت��ح��م��ل

∗∗∗
ون��ام��ا؟ ُم��ع��لِّ��م��ه��م ع��ن س��ه��رن��ا ج��ي��ًال ال��ج��ي��ل ه��ذا ق��ب��ل أتَ��ذُك��ر
وال��ل��ج��ام��ا ال��ق��ي��ص��ري��ة ش��ك��ي��َم إل��ي��ه��م ��ْض��ن��ا ب��غَّ ال��ح��ق ِم��ه��اُر
ج��ام��ا ي��ديَّ ب��ي��ن ال��ش��ع��ر وك��ان ب��ج��اٍم يَ��س��ق��ي��ه��م ك��ان ل��واؤك
ال��خ��ت��ام��ا ُم��ع��تَّ��ق��ه��ا ع��ن ف��َض��ْض��ن��ا رح��ي��ًق��ا اس��ت��بَ��ق��وا ال��وط��ن��ي��ة م��ن

القلوب. يف يستقر وال األفواه به تنطق الحق أن أي 13
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ُم��دام��ا وزك��ا ق��رارة ب��ك��ل أص��وًال ف��زك��ا َك��رم��ه��ا غ��رس��ن��ا
ال��رج��ام��ا14 ح��رََّك��ت ال��ص��ور ك��ن��ف��خ ص��وت ن��ب��رات ع��ل��ى ج��م��ع��ت��ه��ُم
ل��ل��نَّ��دام��ى15 وس��اغ��ت ب��َس��ورت��ه��ا األع��ادي غ��ص ال��ت��ي ال��ُخ��ط��ب ل��ك
ب��غ��ام��ا16 ح��الوت��ه��ا ف��ي وك��ان��ت زئ��ي��ًرا م��رارت��ه��ا ف��ي ف��ك��ان��ت

∗∗∗
م��ن��ام��ا» أو خ��راف��َة م��ن ح��دي��ثً��ا وك��ان��ت اع��ت��دل��ك ال��وط��ن��ي��ة «ب��َك
ِدع��ام��ا» ل��ه��ا «ال��ج��الء» وص��يَّ��رَت م��ن��ه��ا األوط��ان ق��ض��ي��ة «ب��ن��ي��َت

قال: ١٩٢٦ سنة ذكراه يف قصيدة وله

ال��س��يَ��ْر م��ن وح��ي��اٌة أثَ��ْر ل��ه م��ن ي��ُم��ت ل��م
��ف��ْر ال��سَّ غ��اي��ة ب��ع��َدت وإن غ��ائ��بً��ا أدع��ه
وال��ق��م��ْر17 ال��ش��م��س آب��ت ك��ل��م��ا ال��ف��ض��ل آي��ب
ال��ُح��ف��ْر م��ن أت��ان��ا ق��د ��م ُم��ت��مِّ ن��ور ُرب
وال��َخ��ب��ْر ال��ُخ��ب��ر م��يِّ��َت م��ش��ى م��ن ال��ْم��ي��ت إن��م��ا
ي��ض��ْر ل��م م��ات وإذا يُ��ِف��د ل��م ع��اش إذا م��ن
ث��م��ْر وال ظ��لٌّ م��ن��ه وال��غ��ن��ى ال��ج��اه ف��ي ل��ي��س
ال��ُق��ص��ْر ذلَّ��ت إذا ر ال��ق��ص��و ف��ي ال��ع��ز ق��بُ��َح

∗∗∗
اف��ت��َق��ْر «م��ص��ط��ف��ى» وإل��ى ذائ��ٌد ال��ح��قَّ أع��َوَز
ال��ذك��ْر ال��ص��ارم ه��بَّ��َة ِح��ي��اض��ه وت��م��نَّ��ت
ال��خ��ط��ْر ي��رك��ب وال��ذي ال��ُم��دى يُ��ن��ِف��ذ ال��ذي

القبور. الرجام: 14
واألصدقاء. األنصار بهم واملراد نديم جمع والندامى: والشدة. الحدة السورة: 15

الغيل. صوت البغام: 16
القمر. وعاد الشمس آبت كلما ذكراه وتتجدد فضل للفقيد يعود أي 17
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وال��ح��ج��ْر» اآلس واض��ع ع��ظِّ��م��وا ال��ق��وم «أي��ه��ا
ال��ُك��بَ��ْر آي��ة م��ن ه��َي ال��ت��ي ال��ُخ��ط��ب��ة اذك��روا
ُم��ح��ت��َض��ْر ت��ح��ت م��ن��ب��ًرا ق��ب��ل��ه��ا ال��ن��اس ي��َر ل��م
ال��ظ��َف��ْر إل��ى ي��م��ش��ي وه��و ل��واءه أن��س��ى ل��س��ُت
زم��ْر إث��ُره��ا ُزَم��ًرا ت��ح��تَ��ه ال��ن��اَس ح��َش��ر
��م��ْر18 وال��سُّ ال��ب��ي��ض ت��رى ال ح��ول��ه ال��ح��ق وت��رى
ال��ص��َوْر ف��ي ال��روح ن��ف��خ غ��دا أو راح ك��ل��م��ا

∗∗∗
��غ��ْر ال��صِّ ف��ي ال��روح ل��ذة ال��ص��ب��ا ف��ي ال��ن��ْف��س أخ��ا ي��ا
ب��ُم��دَخ��ْر يُ��ق��وَّم ل��م ذخ��رتُ��ه وخ��ل��ي��ًال
ال��َق��دْر ُف��ج��اءات��ه ف��ي وب��ي��ن��ه ب��ي��ن��ي ح��اَل
ك��َدْر ص��ف��َوه��ا ي��ُش��ب ل��م م��ودًة أج��زي ك��ي��ف
ك��ثُ��ْر أو ال��ش��أن ف��ي َق��ل أق��ول��ه دم��ع غ��ي��ر
وال��ذَِّك��ْر ب��ال��خ��ي��االت ُم��ع��لَّ��ل وف��ؤاٍد
��م��ْر وال��سَّ األح��ادي��ث ف��ي س��اع��ة ع��ن��ك ي��نَ��م ل��م
ال��ص��خ��ْر م��ل��م��وم��ة م��ث��ل ك��ت��ل��ة ال��ق��وم ت��َر ُق��م
ش��ط��ْر ال��ذي واإلخ��اء ال��ه��وى أُل��ف��ة ج��دَّدوا
أث��ْر ألس��ب��اب��ه أو ب��ي��ن��ه��م ل��ل��ُخ��ل��ف ل��ي��س
ال��ِغ��يَ��ْر م��ن غ��ادي��ات روائ��ٌح ألَّ��َف��ت��ه��م
ال��َخ��دْر19 م��ن وأف��اق��وا ُم��ن��وَّم م��ن وَص��ح��وا
وط��ْر غ��ي��ره ل��ه��م م��ا ح��ق��ه��م ن��ح��و أق��ب��ل��وا
اإلب��ْر دون��ه��ا ش��رع��وا خ��ل��ي��ة ج��ع��ل��وه
ل��م��ؤت��م��ْر وت��داع��وا ب��خ��ط��ة وت��واَص��وا

الرماح. والسمر: السيوف. البيض: 18
الكسل. الخدر: 19
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ال��ف��َك��ْر ف��ي ي��ت��الَق��ون ال��ن��ه��ى أُول��ي وق��ص��ارى
خ��ط��ْر وم��ن ج��الل م��ن ب��م��وق��ف آذن��ون��ا
زأْر آج��ام��ه دون ع��ن��ده ال��ل��ي��ث ن��س��م��ع
ت��ن��ت��ظ��ْر ب��ال��ب��اب م��ص��ر ن��ديِّ��ه��م20 ف��ي ل��ه��م ق��ل

وفريد شوقي

الوطنية الحركة زعامة فريد توىلَّ وعندما بمصطفى، كصلته بفريد شوقي صلة تكن لم
الثاني عباس الخديو بني «الوفاق» سياسة كانت األول، الزعيم وفاة بعد ،١٩٠٨ سنة
شوقي صلة ومع الوطنية، للحركة عباس وتنكَّر قواعدها، ثبتت قد الربيطاني واملعتمد
له، قصيدة أي يف بسوء له يتعرض لم فإنه وفريد، الخديو بني الجفاء واشتداد بالقرص

للوطنية. الوفاء نعم منه هذا وكان
أقطاب أحد لطفي بك لعمر رثائه من له وتأييده الوطني للحزب شوقي حب وبدا
قال بديعة قصيدة رثائه يف ١٩١١ سنة نظم فقد مرص، يف التعاون س وُمؤسِّ الحزب هذا

مطلعها: يف

ال��ق��م��ْر؟ َم��ث��وى األرض ك��ان��ت م��ت��ى ع��م��ْر نُ��س��ائ��ْل ب��ال��ق��ب��ور ِق��ُف��وا

يقول: وفيها

األَغ��ْر21 ال��ن��ديُّ ع��ل��ي��ك وي��ب��ك��ي ع��ل��ي��َك ت��ب��ك��ي ال��ُغ��ر «ِن��ق��اب��ات��ك»
أث��ْر م��ن ل��ه ل��ي��س ع��ش��ي��ة س��نَّ��ه َم��ن ال��ت��ع��اون وي��ب��ك��ي
ال��وط��ْر ش��ري��ف ال��َم��رام ش��ري��ف ت��خ��يَّ��رتَ��ه «ح��زٌب» وي��ب��ك��ي��ك
ال��ث��م��ْر ف��ك��ان��وا غ��رس��َت وأن��ت ع��لَّ��م��تَ��ه��م أن��ت األُل��ى وي��ب��ك��ي

الربملان. يريد 20
رئيسه. لطفي عمر وكان العليا، املدارس نادي 21
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لفريد رثاؤه

للزعيم تقديره فيها ظهر شعره، عيون من بقصيدة رثاه ١٩١٩ سنة فريد تُويف وملا
قال: الشهيد.

ح��ادي22 وال��م��وت ال��رك��اب ت��ت��وال��ى غ��ادي ال��م��ن��ي��ة ع��ل��ى ح��ي ك��ل
ب��ادي23 ي��ب��َق ول��م ح��اض��ر ي��ُدم ل��م ف��ق��رنً��ا ق��رنً��ا األول��ون ذه��ب
وأي��ادي؟ م��آث��ر ب��اق��ي غ��ي��ر ع��ن��ه��م وت��س��م��ع م��ن��ه��ُم تَ��رى ه��ل

∗∗∗
وج��ي��اِد م��الع��ب م��ن وط��َوت ص��ول��ج��انً��ا رَم��ت ك��م األرض ك��رة
األج��س��اِد ع��ل��ى ال��رح��ا دوران ص��ف��ح��تَ��ي��ه��ا ع��ل��ى ال��ذي وال��ُغ��ب��ار
ال��م��ع��اِد َم��ن��ار أو ال��ح��ق َع��َل��م ي��ب��دو ال��ف��ق��ر ج��ان��ب م��ن ق��ب��ر ك��ل
وادي ك��ل م��ن ال��رح��ال وَم��ح��ط َف��ج ك��ل م��ن ال��رك��اب وزم��ام
��اِد ال��ح��صَّ ك��ِم��ن��ج��ل ��ى وتُ��ن��حَّ ن��ض��ًج��ا ت��ط��ل��ع ح��ي��ث ال��ش��م��س ت��ط��ل��ع

قال: أن إىل

وع��ت��اِد؟ ذخ��ي��رة م��ن ت��ح��ت��ه��ا م��اذا ال��م��وت ح��ق��ي��ب��ة أس��أل��تُ��م
واع��ت��ق��اِد» ن��ي��ة وح��واريَّ ص��ف��وف إم��اَم ط��ي��ه��ا ف��ي «إن
ال��رش��اِد داَر ب��ال��ش��ه��ي��د وح��َده��ا ل��ج��اءت ال��زم��ام ل��ه��ا ت��رك��ت��م ل��و
ب��س��واِد ت��ج��لَّ��َل��ت ق��د ح��اس��ًرا «م��ص��ًرا» ال��ج��م��ع ف��ي ت��َرون ه��ل ان��ظ��روا
األص��ف��اِد ف��ي ت��راه أن راع��ه��ا وك��ه��ًال غ��الًم��ا أح��راره��ا ت��اُج
ُس��ه��اِد ِن��ض��َو ال��ح��ق��وق س��ب��ي��ل ف��ي ِس��ف��ار ِن��ض��َو ال��ت��راب ��دوه وسِّ
وال��طِّ��راِد وال��ن��دى ل��ل��ح��ش��د ك��ان رم��ًح��ا ال��ق��ي��ام��ة إل��ى وارِك��زوه
األغ��م��اِد ف��ي ب��ال��ق��رار يَ��ِدن ل��م َع��ض��بً��ا ال��ص��ف��ائ��ح ف��ي وأِق��رُّوه

سريها. يف فتنشط للقافلة يُغنِّي الذي هو الحادي 22
البادية. ساكن والبادي الحرض، ساكن الحارض 23
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منفاه: يف موته إىل ُمشريًا وقال

ع��وادي ��ت وك��فَّ م��ح��ن��ة وان��ت��ه��ت بَ��ي��ٌن ال��ي��وَم أق��ص��َر ال��دار ن��ازَح
وأع��ادي أص��ادٍق م��ن وش��ف��ى وت��رج��و ت��خ��اف م��ا ال��م��وت وك��ف��ى
ال��ب��ع��اِد ُق��ص��ارى أو ال��ق��رب غ��اي��ة ال��م��ن��اي��ا ف��إن ن��أى أو دن��ا م��ن
رق��اِد م��ن ت��ؤب ال ال��ع��م��ر واف��ِق��د بً��ا ت��أوُّ ش��ئ��ت ح��ي��ث ال��ع��م��ر م��ع ِس��ر
ُم��ع��اِد ال��ح��دي��ث م��ن ق��دي��م ف��ي زع��ُم��وه ال��ذي ال ال��ح��ق ذل��ك
��ع��اِد ال��صِّ ص��دور ف��ي وم��ع��ن��اه س ال��ن��ا أل��ُس��ن ع��ل��ى ل��ف��ُظ��ه وج��رى
ال��ج��ه��اِد ب��اس��م ال��ق��ت��ال ك��ت��ح��لِّ��ي ول��ك��ن ال��ق��ويُّ ب��ه ي��ت��ح��ل��ى

∗∗∗
ال��ع��ب��اِد ح��ق��وق ع��ل��ى وق��ي��اًم��ا ع��دًال أح��س��َن ك��ال��ت��راب ت��رى ه��ل
ب��ال��زُّه��اِد ال��م��ل��وك وح��ل ـ��َف��ى ��ع��ـ ال��ضَّ ع��ل��ى ف��ي��ه األق��وي��اء ن��زل
األح��ق��اِد م��ن م��غ��س��ول��ة س��ل ال��رُّ ك��ق��ل��وب ن��ق��ي��ة ص��ف��ح��ات

∗∗∗
األج��ن��اِد ف��ي ال��ل��واء ذاك ِس��رَّ وان��ظ��ر س��ري��رك م��ن اس��ط��ع��ت إن ُق��م
وات��ح��اِد أُل��ف��ة بُ��ن��ي��ان غ��ي��ر ع��ل��ي��ه��م ُم��وٍف وأن��ت ت��راه��م ه��ل
اس��ت��ع��داِد ع��ل��ى ش��ره أو ه��ر ال��د ل��خ��ي��ر وق��وم ُه��يِّ��ئ��ت أم��ٌة
ن��اِد ك��ل ف��ي ال��رث��اء وت��ص��وغ ِخ��در ك��ل ف��ي ع��ل��ي��ك ت��ب��ك��ي م��ص��ر
ال��ِح��داِد س��واد ف��ي ال��ِب��ر ُغ��رة م��ن��ه��ا ل��راَع��ك ت��أم��ل��تَ��ه��ا ل��و
ال��ب��الِد س��ب��ي��ل ف��ي م��ات رج��ٌل تُ��ع��زَّى ال��ب��الد ب��ه م��ا ُم��ن��ت��ه��ى
األوالِد ف��ي ال��ج��ريء ل��ل��ن��ج��ي��ب إال ال��ثُّ��ك��ل ت��ح��م��ل ال أم��ه��ات
اآلح��اد؟» ل��واح��د ث��اٍن أي ف��ري��د ث��ان��ي وأي��ن «ک«ف��ري��د»
ال��ج��واِد ال��رئ��ي��س واب��ِن وب��َل��ون��ا ع��ِل��ْم��ن��ا ف��ي��م��ا ال��ج��واِد ال��رئ��ي��ِس
ع��ادي ال��ه��م م��ن ع��ائ��ٌد ج��س��َم��ه وأب��ل��ى ال��ح��ق��وُق م��اَل��ه أك��َل��ت
ال��ُع��واِد ف��ي ال��ف��ؤاد وخ��ف��ُق ح ال��رُّو رق��ة ال��ض��ن��ى ذل��ك ف��ي ل��ك
واألك��ب��اِد ال��ق��ل��وب ف��ي وط��ئَ��ت ح��ت��ى ف��راَش��ك تَ��ِص��ل ل��م ع��ل��ٌة
ال��ف��س��اِد غ��ي��ر ع��ل��ي��ه وت��أب��ى ـ��ب��ر ال��ص��ـ يُ��الئ��م��ه��ا ق��رح��ة ص��ادف��ت
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ض��م��اِد ش��ر ف��ك��ان ف��ي��ه��ا ل��ك ِض��م��اًدا ي��ك��ون أن ال��ده��ر وَع��د
رم��اِد ف��ي ن��اف��ٌح «ف��ب��ق��راط»24 ـ��م ال��ج��س��ـ ع��ن ��س تُ��ن��فِّ ل��م ال��روح وإذا

ذكراه يف قصيدته

يف قيل ما وأروع شعره أبلغ من وهي الخامسة، ذكراه يف قصيدة نظم ١٩٢٤ سنة ويف
قال: وتضحياته. ووطنيته فريد تمجيد

ب��ع��ي��ُد وه��و األم��س خ��ي��ال ونُ��دن��ي ونُ��ع��ي��ُد ع��ه��دك��م ذك��رى نُ��ج��دِّد
رش��ي��ُد ي��س��ي��ر أو غ��اٍو ع��ل��ي��ه��ن ي��ه��ت��دي ب��ص��ائ��ُر ال��م��اض��ي ف��ي ول��ل��ن��اس
ي��س��وُد ك��ي��ف ال��ح��يُّ ف��ي��ه��ا ت��ح��يَّ��ر ث��ن��اؤه ب��أرٍض ي��ك��ُرم ل��م ال��م��يْ��ت إذا
ج��دي��ُد ال��ح��ق��وق ف��ي ي��ُف��ت��ن��ا ل��م وإن ق��دي��م��ه ن��رع��ى ال��ح��ق ق��ض��اة ون��ح��ن
وط��ي��ُد ال��ب��ن��اء ف��ي أس��اس وأن��ت��م دع��ائ��م ال��ب��ن��اء ف��ي أنَّ��ا ون��ع��ل��م
ف��ري��ُد» ف��ي��ه أن��ت ال��ض��ح��اي��ا م��ج��ال وإن��م��ا ك��ث��ي��ٌر ض��ح��اي��ان��ا «ف��ري��ٌد
م��زي��ُد» ف��ي��ه ق��اس��ي��َت م��ا ف��وق وال غ��اي��ة ال��ح��ق ف��ي ك��اب��دَت م��ا خ��ل��َف «ف��م��ا
ش��ري��ُد ال��ب��الد ب��آف��اق وأن��ت ب��ائ��س ف��ي��ه��ن أن��ت ع��ش��ًرا ت��غ��رَّب��َت
ع��ت��ي��ُد وه��و ال��داء ت��ح��ت وت��رزح ب��غ��ي��ره��ا وت��ع��رى ب��ب��ل��دان ت��ج��وع
وت��ل��ي��ُد» ب��ه ت��ب��خ��ل ل��م ال��م��ال م��ن ط��ارٌف وال��ح��قِّ ال��ل��ه س��ب��ي��ل ف��ي «أال
ي��ج��وُد» وه��و ال��م��ح��ض��ور ج��َزع إذا ص��اب��ًرا ب��ال��ن��ف��س ال��م��ال ب��ع��د «وُج��ودك

∗∗∗
ون��ش��ي��ُد ال��ع��ال ن��ب��ن��ي س��رِّه ع��ل��ى خ��ال��ًص��ا ال��ح��ق م��ن ت��م��ث��اًال زل��ت ف��ال
وي��ذوُد دون��ه يُ��ح��ام��ي وك��ي��ف ال��ِح��َم��ى ه��وى ك��ي��ف ال��ح��ي ن��شءَ يُ��ع��لِّ��م

للوطن وتقديسه حبه

طرًفا اقتبسنا وقد ديوانه، يف تراه مما قصائده، معظم يف يتمىش للوطن شوقي حب إن
يجعلها مما والعبادة؛ التقديس درجة للوطن حبه فيها بلغ أبيات ذلك فوق وله منها،

الطب. أبو هو بقراط 24
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املواطنني نفوس يف وتبعث واألجيال، السنني تعاقب عىل واألمثال، الِحَكم َمرسى تسري
فيه. والفناء للوطن العميق اإلخالص روح

منفاه: من مرص إىل عودته بعد ١٩٢٠ سنة كقوله

ال��ش��ب��اب��ا ب��ك ل��ق��ي��ت ق��د ك��أن��َي ي��أس ب��ع��د ل��ق��ي��تُ��ك وط��ن��ي وي��ا
ال��ُم��ج��اب��ا26 ال��َح��ت��م أُق��اِب��ل ع��ل��ي��ه دي��ن��ي ل��ك��ن��َت ُدع��ي��ُت25 أن��ي ول��و
وال��َم��ت��اب��ا ال��ش��ه��ادَة ُف��ه��ُت إذا وج��ه��ي ال��ب��ي��ت ق��ب��ل إل��ي��ك أُدي��ُر

الكعبة قبل الوطن إىل وجهه ويُدير الدين عىل الوطن شوقي يُقدِّم األبيات هذه ففي
ربه. يلقى عندما

الشباب: ُمخاِطبًا ١٩٢٤ سنة وقوله

م��ع��ب��ودا ك��وج��ه��ه ت��ج��ع��ل��وه أن ربَّ��ك��م يُ��غ��ِض��ب ل��ي��س ال��ك��ن��ان��ة وج��ُه
ه��ج��ودا ف��اع��ب��دوه ف��رغ��ت��م وإذا وج��وه��ك��م ال��دروس ف��ي إل��ي��ه ولُّ��وا
َم��ج��ي��دا ال��ن��ج��وم ك��أوط��ان ب��ل��ًدا ح��ب��اك��ُم ال��ب��الَد ق��َس��م ال��ذي إن
ُم��ه��ودا وال��ف��ن��ون ل��ل��ع��ب��ق��ري��ة — ك��ل��ه��ا لُ��ح��وٌد وال��دن��ي��ا — ك��ان ق��د

منفاه: يف وهو وقوله

ن��ف��س��ي» ال��خ��ل��د ف��ي إل��ي��ه ن��ازع��ت��ن��ي ع��ن��ه ب��ال��خ��ل��د ُش��غ��ل��ُت ل��و «وط��ن��ي

وتنزع الوطن إىل تهفو نفسه لبقيت وسكنها، الخلد بجنة الوطن عن شغل لو أنه أي
الفرنيس: االستعمار من دمشق نكبة يف ١٩٢٦ سنة قصيدته من وقوله إليه.

ُم��س��ت��َح��قُّ وَدي��ٌن س��ل��َف��ت ي��ٌد ُح��ر ك��ل دم ف��ي ول��ألوط��ان
تُ��دقُّ ُم��ض��رَّج��ة ي��د ب��ك��ل ب��اب ال��ح��م��راء ول��ل��ح��ري��ة

املوت. إىل دعيت أي 25
املوت. هو املجابا الحتم 26
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وقوله:

دي��ن؟ ل��ألح��رار األوط��ان وه��وى ح��رة أل��ي��س��ت ت��ل��وم��اه��ا ال

:١٩٠٤ سنة وقال

ن��ام��ي ال��ق��ل��ب ص��م��ي��م ف��ي وح��ب��ك ق��ل��ب��ي أع��م��اق م��ن م��ص��ر أح��ب��ك

قال: أشعاره كعبة جعلها أن ملرص حبه وبلغ

وس��ل��س��اَل��ه��ا َج��ن��اه��ا ت��غ��ذَّى ال��ب��ط��اح ه��ذا َل��ِغ��رِّي��د وإن��ي
ق��اَل��ه��ا ُم��ع��لَّ��ق��ة وك��ل أش��ع��اره ك��ع��ب��ة م��ص��َر ت��رى

١٩١٩ سنة ثورة

:١٩١٩ ثورة د يُمجِّ الحمراء» «الحرية بعنوان له قصيدة من قال

يُ��ن��َظ��ِم ل��م م��ا ل��ألج��ي��ال َل��ن��ظ��م��ُت ن��ه��اره ش��ه��دُت ل��و ال��ب��ط��ول��ة ي��وُم
ال��ُم��ل��َه��ِم ال��ع��ب��ق��ري ال��خ��ي��ال ب��اع ج��م��الُ��ه��ا وف��ات ح��ق��ي��ق��ت��ه ُغ��ب��نَ��ت
ج��ه��ن��ِم ع��ذاب م��ن ح��اٌل وال��ن��ف��ي ع��ق��ب��ان��ه أو ال��ن��ف��ي ع��وادي ل��وال
ال��ُم��س��ت��س��ِل��ِم ص��ورة ف��ي��ه��ا م��ثَّ��ل��ُت ص��ورًة27 ال��ح��وادث أل��وان َل��ج��م��ع��ُت
ي��ك��ظ��ِم ل��م ُم��ت��غ��يِّ��ًظ��ا وح��ك��ي��تُ��ه غ��ي��ظ��ه ك��اظ��َم ال��ن��ي��ل ف��ي��ه��ا وح��ك��ي��ُت
وُم��ع��لِّ��ِم ��ف ب��ُم��ث��قَّ وط��ن��ي��ٌة ف��غ��ام��رت ال��غ��م��ار إل��ى ال��ب��الَد دَع��ت
ت��ح��ت��م��ي ال ج��الل��ه ج��ل ب��س��واه وأق��س��م��ت ال��ع��ت��ي��د ال��ح��ام��ي ع��ل��ى ث��ارت

∗∗∗
ب��ال��دِم أدي��م��ك ص��ب��َغ��ت ح��ري��ٌة ج��م��ال��ه��ا ل��وَن ك��َس��ت��ك ال��ن��ض��ال ي��وَم

الثورة. شبَّت حني منفاه يف كان أنه إىل يُشري 27
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بالجالء تعلقه

التي الوطنية فيض من ريب وال وهذا به، وإيمانه بالجالء، تعلقه مبلغ شعره يف ويبدو
شعره. منها يستلهم

قضية يف عليهم الحكم بعد عنهم أُفِرج الذين الشباب يُخاِطب ١٩٢٤ سنة يف قال
الكربى: املؤامرة

ع��م��ودا ال��ُم��ب��ي��ن ال��ح��ق ع��ل��ى ق��ام��ت م��ن��ه��ُم ال��ق��ض��ي��َة28 ال��ل��ُه بَ��ن��ى ��ا ل��مَّ
ال��ج��ودا ال��ح��ي��اة إل��ى ي��ت��ج��اوزون وأوَش��ك��وا ال��ش��ب��اب ب��أي��ام ج��ادوا
زه��ي��دا ال��ج��ه��اد أج��ر ي��ط��ل��ب��وا ل��م َم��ث��وب��ًة ال��ج��ه��اد ع��ل��ى «ال��ج��الء» ط��ل��ب��وا
ع��ي��دا» ال��ك��ن��ان��ة ��ي��ه تُ��س��مِّ ي��وٌم وي��وم��ه ال��ج��الء دون م��ا «وال��ل��ِه
ق��ي��ودا؟ ل��ل��ب��الد يُ��ح��طِّ��م ذا م��ن ق��ي��ده تُ��ح��طِّ��م ي��ًدا ال��س��ج��ي��ن وَج��د

النيل وادي وحدة

االعتداء حادث استنكار يف له قصيدة من النيل وادي وحدة عن ١٩٢٤ سنة يوليو يف وقال
اغتياله: محاولة من ونجاته زغلول سعد املرحوم عىل

س��ودانُ��ه��ا م��ص��ر م��ن ويُ��ب��تَ��ر ال��ق��ن��اة تُ��َق��د أن ن��رت��ض��ي ول��ن
وخ��ل��ج��انُ��ه��ا ال��ري��اض ع��ي��ون وس��ودان��ه��ا ال��ري��اض، ف��م��ص��ر
وش��ري��انُ��ه��ا ال��ح��ي��اة َوري��د ول��ك��ن��ه م��اًال ه��و وم��ا
إن��س��انُ��ه��ا ال��ع��ي��َن ��م ت��مَّ ك��م��ا ي��ن��اب��ي��ُع��ه م��ص��َر ��م تُ��ت��مِّ
وج��ي��رانُ��ه��ا م��ص��ر ع��ش��ي��رة ع��ذبُ��ه ج��رى م��ن��ذ وأه��ل��وه

الوطنية. القضية يقصد 28
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ملنر مرشوع

طياته يف ويحمل ١٩٢٠ سنة سعد–ملنر مفاوضات إليه انتهت الذي املعاهدة مرشوع هو
تُويف فلما هيف، أبو الحميد عبد الدكتور املرحوم عارضوه ممن وكان الحماية، عنارص

قال: وأيَّدها. املعارضة هذه إىل فيها أشار قصيدة يف شوقي رثاه ١٩٢٦ سنة

ب��ي��ض��اءَ ي��ًدا ن��ذك��ره��ا ل��ل��ح��ق َغ��ض��ب��ة ه��ي��ف الب��ن ك��ان��ت ب��األم��س
وس��م��اءَ ل��ه��ا أرًض��ا ��زت وت��ح��فَّ «م��ل��ن��ر» رس��ال��ة إل��ى ال��ب��الد م��ش��ت
29 ع��رج��اءَ ذم��ة ع��ل��ي��ه أع��ل��م ل��م ال��ح��ق زواي��ا ف��ي أع��رَج ف��ل��م��ح��ُت
األع��ض��اءَ وح��لَّ��ت ل��س��ُم��وِّه��ن أخ��الق��ه ع��ن ال��ع��اه��ات ارت��دَّت
30 ال��رق��ط��اءَ ف��أخ��رج ال��ح��واة س��ب��ق س��م��ه ي��ن��ف��ث «ال��ت��ق��ري��ر» رأى ل��م��ا
ري��اءَ ال��س��ت��ور ل��ه��ا ي��ت��ل��م��س��ون وراءه��ا وال��رج��ال ال��ح��م��اي��َة ه��ت��ك

فرباير ٢٨ ترصيح

31:١٩٢٢ سنة فرباير ٢٨ ترصيح عن وقال

ح��دي��دا وك��نَّ ذه��ب م��ن ِص��رن ق��د ق��ي��وده��ا أن «ال��ت��ص��ري��ح» م��ن رب��َح��ت
ع��دي��دا «ال��ض��ف��اف» وع��ل��ى ت��ن��ج��ل��ي ال ُع��دة «ال��م��ن��اب��ع»32 ع��ل��ى ت��َرون أوم��ا
م��دي��دا ال��ج��ه��اد ن��َف��س واس��ت��أن��ف��وا ال��م��دى ُخ��ذوا ال��س��ع��ي��د ال��ن��ي��ل ف��ت��ي��ة ي��ا

صناعية. ساق عىل يميش وكان ساقه فيه بُرتَت بمرض هيف أبو املرحوم أُصيَب 29
الحية. الرقطاء: 30

مرص عىل الحماية بانتهاء فيه وأقرَّت ١٩٢٢ سنة فرباير ٢٨ يف بريطانيا أعلنَته الذي الترصيح هو 31

تأمني (١) وهي: االستقالل بجوهر تعصف أربعة أمور بتويل فيه واحتفظت باستقاللها وباالعرتاف
مرص يف األجنبية املصالح حماية (٣) مرص. عن الدفاع (٢) مرص. يف الربيطانية اإلمرباطورية مواصالت

السودان. (٤) األقليات. وحماية
السويس. قناة ضفاف والضفاف جنوًدا، أي وُعدة بالسودان، النيل منابع 32
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االستعمار ويُهاِجم التضحية إىل يدعو

والتضحية: الَجَلد إىل يدعو قال

ب��ف��ع��اِل��ِه ق��ول��ه يُ��ؤيِّ��د ح��ت��ى ق��ول��ه ف��ي ب��ص��ادق ل��ي��س وال��م��رء
آم��اِل��ِه إل��ى دًم��ا ال��ِغ��م��ار خ��اَض ك��ب��ي��رًة ال��ح��ي��اة راَم إن وال��ش��ع��ب

الفرنيس: االستعمار من دمشق نكبة يف ١٩٢٦ سنة قصيدته ومن

33 يَ��ش��قُّ ب��م��ا ال��ول��ي س��م��ع ع��ل��ى ت��واَل��ت أن��ب��اءٌ ال��ل��ُه َل��ح��اه��ا
بَ��رُق اآلف��اق إل��ى ويُ��ج��ِم��ل��ه��ا ب��ري��د ال��دن��ي��ا إل��ى ��ل��ه��ا يُ��ف��صِّ
تَ��ِرقُّ ال ك��ال��ح��ج��ارة ق��ل��وٌب أالن��وا وإن ول��ل��ُم��س��ت��ع��ِم��ري��ن
وُح��م��ُق ص��َل��ٌف ب��ه ح��رب أخ��و ف��رن��س��ا ورم��ى ب��ط��ي��ش��ه رم��اك
��وا وش��قُّ خ��رج��وا ع��ص��اب��ٌة ي��ق��ول ح��ق ُط��الب ج��اءه م��ا إذا
وح��قُّ ن��ور أن��ه وت��ع��ل��م ف��رن��س��ا ت��ع��رف��ه ال��ث��وار دُم

قال: أن إىل

َش��رُق ال��ه��م ف��ي ك��لُّ��ن��ا ول��ك��ن داًرا ُم��خ��ت��ِل��ف��ون ون��ح��ن ن��ص��ح��ُت
ونُ��ط��ُق ُم��خ��ت��ِل��ف غ��ي��ر ب��ي��ان ب��الد اخ��ت��ل��ف��ت إذا وي��ج��م��ع��ن��ا
ف��اش��ق��وا ال��ده��ر ن��ع��ي��م رم��ت��م ف��إن ح��ي��اة أو م��وت ب��ي��ن وق��ف��ت��م
« ُم��س��ت��َح��قُّ وَدي��ٌن س��ل��َف��ت ي��ٌد ح��ر ك��ل دم ف��ي «ول��ألوط��ان
ويَ��س��ُق��وا؟ يُ��س��َق��وا ل��م األح��رار إذا ب��ال��م��ن��اي��ا وي��ش��رب ي��س��ق��ي وم��ن
ي��ح��قُّ وال ال��ح��ق��وق يُ��دن��ي وال ك��ال��ض��ح��اي��ا ال��م��م��ال��َك ي��ب��ن��ي وال
وع��ت��ُق ل��ه��ُم ِف��ًدى األس��رى وف��ي ح��ي��اة ألج��ي��ال ال��ق��ت��ل��ى ف��ف��ي
يُ��دقُّ ُم��ض��رَّج��ة ي��د ب��ك��ل ب��اٌب ال��ح��م��راء ول��ل��ح��ري��ة

والصديق. امُلِحب أي الوىل 33
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الوطن عىل يشفق

تتحقق حتى عيد ال أن ويقول مرص عىل يُشِفق الفطر عيد استقبال يف له قصيدة من
أهدافها:

إش��ف��اِق وم��ن َوج��د م��ن وب��ك��ي��ُت ال��م��ال ع��ي��د ف��ي ع��ل��ي��ك أَس��ف��ُت وط��ن��ي
األخ��الِق م��ن راوي��ة ��اء ش��مَّ ب��أم��ة أراك ح��ت��ى ل��ي ع��ي��َد ال
خ��الِق34 ب��غ��ي��ر َخ��َل��ف ف��ي وب��ق��ي��ُت ألم��ره��م ال��ج��ام��ع��ون ال��ك��رام ذه��ب
راق��ي؟ ال��ح��ض��ارة ف��ي ش��ع��ٌب وي��ق��اُل خ��اذًال ل��ب��ع��ض ب��ع��ُض��ه��م أي��ظ��لُّ
ش��ق��اِق دع��اة ب��ه��ا ال��ُه��داة ج��ع��ل ال��ُق��رى إش��ق��اء ال��ل��ه أراد وإذا

األخالق إىل يدعو

األخالق أن يف األزلية الحكمة فيه تتجىل الشعر من ديوان هو األخالق عن املشهور بيته إن
واملجد: العظمة إىل وسبيلها األمم حياة أساس هي

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

موضع. غري يف الرائع املعنى هذا أكَّد وقد
قال:

وع��وي��ال م��أت��ًم��ا ع��ل��ي��ه��م ف��أِق��م أخ��الق��ه��م ف��ي ال��ق��وم أُص��ي��َب وإذا

وقال:

أُه��ِب ف��ي األخ��الق م��ن ي��ك��ون��وا ح��ت��ى ُع��دت��ه��م ك��ل ل��ق��وم ال��س��الح وم��ا

الخري. من الوافر النصيب الخالق: 34
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أيًضا: وقال

رك��ُن ل��ل��ع��ز وراءه��ا ف��ل��ي��س واب��ن��وا ال��م��ل��ك ُخ��طُّ��وا األخ��الق ع��ل��ى

وقوله:

ك��ال��ع��ن��واِن األخ��الق ل��ه��ا ُج��ع��َل��ت ص��ح��ي��ف��ٌة ال��رف��ي��ُع وال��ش��رُف ال��م��ج��ُد

وقوله:

أُسِّ َوه��ُي ف��إن��ه ُخ��ل��ٍق َوه��ُي ق��وم بُ��ن��ي��اَن أص��اب م��ا وإذا

وقوله:

ت��ذه��ُب ح��ي��ن أم��ره��م ع��ن��ه��م وي��ذه��ب ص��الح��ه��م ي��ب��ق��ى ب��األخ��الق ال��ن��اس ك��ذا

وقوله:

ق��ي��اُم ال��ش��ع��وب أخ��الق ع��ث��رات م��ن ول��ي��س ال��س��ي��وف م��ن يُ��ق��ام ول��ق��د

الربدة»: «نهج قصيدته ومن

ت��س��ت��ِق��ِم ب��األخ��الق ال��ن��ف��س ف��ق��وِّم َم��رج��ع��ه ل��ألخ��الق أم��رك ص��الح
وخ��ِم م��رت��ع ف��ي ش��ره��ا م��ن وال��ن��ف��س ع��اف��ي��ة خ��ي��ر ف��ي خ��ي��ره��ا م��ن وال��ن��ف��س

وقوله:

تُ��ه��اب��ا أن أج��دُر وَل��ألخ��الُق َم��ه��ي��ب��ا ف��ي��ه��ا ج��ن��ابُ��ه��م وك��ان
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:١٩٢٠ سنة له قصيدة من املعنى هذا يف وقال

خ��راب��ا ك��ان��ت أخ��الق��ه��م إذا ق��وم ب��ن��ي��اُن ب��ع��ام��ٍر ول��ي��س

وقوله:

تُ��َص��ِب ل��م األخ��الق إذا ب��ق��ات��الت ب��ه��ا ال��رج��ال يُ��رَم��ى إذ ال��م��ص��ائ��ب وال

الوطنية الوحدة إىل يدعو

:١٩١٠ سنة غايل بطرس رثاء يف له قصيدة من

األح��الم��ا ح��كَّ��م��وا ق��وًم��ا أن ل��و ل��ن��اظ��ر ك��ال��ص��ب��اح أب��ل��ج ال��ح��ق
َم��رام��ا ت��روم واح��دًة ل��ألرض أم��ة إال وال��ِق��ب��َط أَع��ه��دتَ��ن��ا
اإلس��الم��ا ألج��ل��ن��ا ��رون ويُ��وقِّ ألج��ل��ه��م ال��م��س��ي��ح ت��ع��ال��ي��م نُ��ع��ِل��ي
األق��وام��ا ��د وحَّ رب��ك ش��اء ل��و ج��الل��ه ج��ل ل��ل��ديَّ��ان ال��دي��ن
األوه��ام��ا وان��ب��ذوا ال��ح��ق��ي��ق��ة وخ��ذوا ج��رى م��ا ف��اق��ض��وا ال��رش��د ب��اَن ق��وِم ي��ا
األي��ام��ا نُ��ع��اِل��ج ُم��ت��ق��اِب��ل��ي��ن رب��وع��ن��ا وت��ل��ك رب��وع��ك��ُم ه��ذي
وع��ظ��ام��ا ج��م��اج��ًم��ا ُم��ت��ج��اِوِري��ن ق��ب��ورن��ا وت��ل��ك ق��ب��ورك��ُم ه��ذي
ك��رام��ا ال��ِج��وار ي��ق��ض��ي ك��م��ا ع��ي��ش��وا ح��ق��ه��م وواج��ب ال��م��وت��ى ف��ِب��ح��رم��ة

:١٩١٠ سنة املعنى هذا يف له أخرى قصيدة من وقال

ن��واح��ي��ا ��ق��اق ال��شِّ أس��ب��اب ون��ن��ب��ذ وع��ه��ده ال��ج��ف��اء ن��ط��وي ع��س��ى ت��ع��اَل��وا
م��غ��ان��ي��ا ل��ك��لٍّ ك��ان��ت وب��ي��ن��ه��م��ا ل��ح��دن��ا ث��م َم��ه��َدن��ا «م��ص��ٌر» ت��ُك أل��م
ج��اري��ا ال��ن��ي��ل ت��ع��ب��د و«ط��ه» و«م��وس��ى» م��ري��م» ب��ن «ال��م��س��ي��ح ق��ب��ل م��ن ت��ُك أل��م
ووادي��ا ض��ف��اًف��ا ف��َدي��ن��اه وه��الَّ ال��ه��وى ح��ب��ه ع��ل��ى ت��س��اَق��ي��ن��ا ف��ه��الَّ
ب��اق��ي��ا زال م��ا ال��خ��ي��ر ال��م��س��ل��م��ي��ن وف��ي ورح��م��ة ود أه��ل م��ن��ك��م زال وم��ا
ف��اش��ي��ا ال��ن��اس ف��ي ال��ق��ت��ل ع��رف��ن��ا ف��ِق��دًم��ا «ب��ط��رس» ق��ت��ُل ذم��ة ع��ن يَ��ث��ن��ك��م ف��ال
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االتحاد يف القوة

ن��ب��اِح ب��ع��ض ك��ان ت��ف��رَّق ف��إذا ��ًع��ا ُم��ج��مَّ ال��زئ��ي��ر م��ن ال��ش��ع��وب ص��وت

والجهاد العلم عىل الشباب يستحث

:١٩٢٤ سنة نظمها قصيدة يف الشباب ُمخاِطبًا قال

ب��ال��ف��داءِ وأع��ِزْز أك��ِرْم ل��ك��ُم ال��ف��دى َوابْ��ن��اي ال��غ��د ش��ب��اب ي��ا
ال��س��ع��داءِ ال��ف��ري��ق ف��ي أراك��م أن ع��س��ى ال��ع��ي��ش ل��ي ال��ل��ه ي��م��د ه��ل
ذُك��اءِ ف��وق ع��رش��ك��ُم وأرى ��ه��ا ال��سُّ ف��وق ت��اج��ك��ُم وأرى
و«م��ن��اءِ» «خ��وف��و» ع��ه��د ف��ي ع��زه��ا اس��ت��رج��ع��ت م��ص��ر ق��ال رآك��م م��ن
ل��ل��ع��ف��اءِ ج��م��ي��ًع��ا ال��ن��اس ب��ن��ى م��ا إذا ت��ب��ن��ي م��ا ل��ل��خ��ل��د أم��ة
ب��ال��ق��ض��اءِ أول��ى ال��ب��ر وح��ق��وق وب��ك��م إل��ي��ك��م م��ص��ر إن��م��ا
األم��ن��اءِ خ��ي��ر ال��ل��ه ي��م��ي��ن ف��ي وم��س��ت��ق��ب��ل��ك��م ح��ر ع��ص��رك��م
ال��ش��ع��راءِ خ��ي��ال م��ن إالَّ ه��و ف��م��ا ال��ده��ر ح��طَّ��ن��ا ت��ق��ول��و ال
ال��رداءِ ح��س��ن��اء ال��م��ج��د ف��ي ظ��ه��رت ج��ه��ل��ه��ا ف��ي أم��ًة ع��ل��م��ت��م ه��ل
اإلن��اءِ ل��ون م��ن ال��س��ائ��ل إن��م��ا ظ��اه��ره��ا م��ن األم��ة ب��اط��ن
ال��ح��ك��م��اءِ ع��ن��د ال��ح��ك��م��ة واط��ل��ب��وا أع��الم��ه ع��ل��ى ال��ع��ل��م ف��خ��ذوا
ف��ص��ح��اءِ» م��ن ج��اءك��م ب��ف��ص��ي��ٍح واح��ت��ف��ظ��وا ت��اري��خ��ك��م «واق��رءوا
ال��وض��اءِ ال��وح��ي أع��ُص��ر ف��ي وح��ي��ه أل��ُس��ن��ه��م ع��ل��ى ال��ل��ه أن��زل
ل��ل��ض��ع��ف��اءِ ن��ض��رت��ه��ا ُخ��ل��َق��ت ف��م��ا ب��س��ل��ط��ان ال��دن��ي��ا واح��ك��م��وا
ال��س��م��اءِ!» ف��ي ف��اط��ل��ب��وه ض��اق��ت ه��ي ف��إن األرض ع��ل��ى ال��م��ج��د «واط��ل��ب��وا

الذات إنكار إىل يدعو

:١٩٢٤ سنة قالها قصيدة يف الشباب ُمخاِطبًا وقال

ق��ص��ي��دا ال��زم��ان ِج��ي��د ع��ل��ى ت��ب��ق��ى ت��ح��ي��ة ل��ل��ش��ب��اب أت��ن��ظ��م ق��ال��وا
ع��ق��ودا ال��ث��ن��اء أزي��ده��ُم أن م��ن م��آث��ر ع��ق��د أت��م ال��ش��ب��اب ق��ل��ت
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م��ع��ق��ودا ه��ام��ات��ه��م ع��ل��ى ت��اًج��ا وق��بَّ��ل��ت ال��ب��الُد ج��ه��وَده��م ق��ب��َل��ت
م��ج��ه��ودا أوط��ان��ه��م ع��ل��ى م��نُّ��وا وال ح��ن��اج��ره��م م��دوا ف��م��ا خ��رج��وا
م��ش��ي��دا» ال��ب��ن��اء رف��ع م��ا ب��ع��د م��ن ت��واض��ًع��ا ال��ع��ي��ون ع��ن األس��اس «خ��ف��ي

وعظاته حكمه

التاريخ بِعَرب هم ويُبرصِّ مواطنيه بها يُخاِطب والعظات الِحَكم شوقي شعر يف تنساب
منه. طرًفا نذكر مما الحوادث، وعظات

الخالدين جالل

الخلود: جالل إال يبقى وال زوال إىل وأنه امللوك جالل عن قال

ال��خ��ال��دي��ن��ا ج��الل ي��م��ض��ي وال وت��م��ض��ي أي��اٌم ال��م��ل��ك ج��الل

الصالح للعمل الخلود

الصالح: للعمل وأنه الخلود عن ١٩٢٣ سنة وقال

ال��ن��اِب��ِه وب��ال��ف��ع��ال ال��رج��ال خ��لُ��َد ف��ب��ال��ُع��ل��ى ي��م��وت أال س��رَّه َم��ن
آداِب��ِه ع��ل��ى ال��دن��ي��ا واس��ت��ول��ت آث��اره ال��ث��رى ح��از م��ن م��ات م��ا
أن��س��اِب��ِه م��ن ال��ن��اس يُ��ِح��ل وب��م��ا وب��ج��اه��ه ب��م��ال��ه ل��ل��ُم��ِدل ُق��ل
ُغ��يَّ��اِب��ِه ع��ن ال��ج��ف��ن م��لء وي��ن��ام ��اره ُح��ضَّ ع��ن ي��ُص��د األدي��م ه��ذا
ل��خ��راِب��ِه ��ًرا ُم��ع��مِّ دي��ب��اج��تَ��ي��ه ًدا ُم��ج��دِّ ع��ل��ي��ه ي��م��ش��ي ف��تً��ى إال

امللك أساس العدل

العدل: يف وقال

األج��ي��اال ويُ��ن��ِق��ذ ال��زم��ان يُ��ف��ن��ي ث��اب��ت أسٌّ ال��دوالت ف��ي وال��ع��دل
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الحياة فلسفة

كامل: مصطفى رثاء يف قصيدته من وقال

وث��وان��ي دق��ائ��ق ال��ح��ي��اة إن ل��ه ق��ائ��ل��ة ال��م��رء ق��ل��ب ��اُت دقَّ

آمون: عنخ توت كنوز مكتشف كارنارفون ذكرى يف قوله ومن

ك��ت��اِب��ِه ب��َط��يِّ َره��ٌن ام��رئ ك��ل أس��ب��اب��ه وف��ي أع��ي��ا35 م��ا ال��م��وت ف��ي
أذن��اِب��ِه م��ن ف��ال��ط��ب ي��نَ��م ل��م أو ن��اف��ع ط��ب ف��ك��ل ع��ن��ك ن��ام إن

األثرية: اكتشافاته يف كارنارفون بفضل ُمنوًِّها قال أن إىل

م��ح��راِب��ِه ف��ي ال��ت��اري��خ إل��ى وح��ب��ا ��ه ف��ف��ضَّ ال��زم��ان َخ��ت��م إل��ى أْف��َض��ى
وش��راِب��ِه ط��ع��ام��ه ب��ي��ن ف��رع��وَن أت��ى ح��ت��ى ال��ق��ه��ق��رى ال��ق��روَن وط��وى

اإلسالمية املدن أمهات من وكانت أدرنة، سقطت حني واالعتبار العظة يف قوله ومن
:١٩١٢ سنة البلغار وغلبها مقدونية يف

واإلس��الُم ع��ن��ك ال��خ��الف��ة ه��وت س��الُم ع��ل��ي��ك أن��دل��س أخ��ت ي��ا

الرتك: بسياسة يُندِّد قال أن إىل

دواُم ال��س��ي��وف ع��ل��ى ل��ل��ب��ن��اءُ م��ا ي��ُدم ف��ل��م ال��ب��ن��اءَ ال��س��ي��ف ع��ل��ى رف��ع��وا
ودع��اُم ح��ائ��ط ف��ي��ه وال��ع��دل ��ه أُسُّ ال��م��ع��ارُف م��ا ال��م��م��ال��ك أب��ق��ى
زؤاُم» وه��و ال��م��وَت يُ��خ��ف��ي ك��ال��زه��ر أم��ة ت��م��لَّ��ك إذا ال��غ��رور «إن

أجله. ينتهي حتى الحياة يف باٍق أي كتابه بطي ورهن حقيقته، إدراك عن أعجز ما أي أعيا ما 35

80



األكرب الوطنية شاعر شوقي أحمد

للضعيف حق ال

لم ألنها مرص مع اإلنجليز صلف إىل ُمشريًا لوزان مؤتمر انعقاد أثناء ١٩٢٣ سنة وقال
حقها: به تسرتد ما القوة من لها يكن

ُم��وِص��دي��ن��ا؟ ع��ن��ا ال��ب��اب وص��دوا وت��اه��وا ص��ل��ف��وا أن��ه��م أت��ع��ل��م
ول��ي��ن��ا ع��ط��ًف��ا ع��ن��ده��م وج��دن��ا س��ي��ًف��ا ه��ن��اك ن��ج��رُّ ك��ن��ا ول��و
ق��ض��ي��ن��ا م��ا «ال��ك��ن��ان��ة» وح��اج��ات ع��ن��ا ب��األم��ر «ك��رزن» س��ي��ق��ض��ي

املعنى: هذا يف وقال

األم��ث��ِل ل��ل��ب��ي��ب ـ��رب تُ��ض��ـ واألم��ث��اُل ط��ي��ُر ي��ا
ألع��زِل ت��ك��ون أال ع��ادات��ه��ا م��ن ُدن��ي��اك

للُمستِبدين ال للشعوب، الحكم

إىل ويدعوهم الشعوب قوة إىل امللوك يُنبِّه ديوانه يف له قصيدة أول يف ١٨٩٤ سنة قال
حكمها: عىل النزول

ُم��ض��اءُ وف��ي��ه��ا ث��ورة ف��ل��ه��ا رض��اه��ا ف��اب��ِغ ال��ن��ف��وس م��ل��ك��َت إن
ال��ع��ق��الءُ؟ ال��خ��الئ��ق ف��ك��ي��ف ـ��ر األس��ـ م��ن ل��ل��وث��وب ال��وح��ش ي��س��ك��ن
ال��ض��ع��ف��اءُ يُ��ؤيَّ��د ل��ن وأن ن س��ي��س��ودو أن ال��ظ��ال��م��ون ي��ح��س��ب
أه��واءُ م��ث��ل��ه��م ول��ل��ده��ر روا ج��ا م��ث��ل��م��ا ج��وائ��ر وال��ل��ي��ال��ي

الفرد: حكم وزوال الشعوب بحكم يُبرشِّ ١٩٢٢ سنة وقال

ال��ُم��ت��ج��بِّ��ري��ن��ا دول��ة ودال��ت ولَّ��ى ف��رع��ون ي��ا ال��ف��رد زم��ان
ن��ازل��ي��ن��ا ال��رع��ي��ة ح��ك��م ع��ل��ى أرض ب��ك��ل ال��رع��اة وأص��ب��ح��ت
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بامُلستبِدين: يُندِّد ١٩٢٣ سنة وقال

وث��اِب��ِه36 وف��وق ت��اَج��ي��ه ت��ح��ت ال ن��اووس��ه ف��ي يُ��ط��اق ال��ُم��س��ت��ِب��د
ِق��راِب��ِه37 خ��ل��ف ال��ش��رُّ ن��ام ك��ال��س��ي��ف ق��ب��ره ف��ي ش��ره يُ��ؤَم��ن وال��ف��رد

:١٩٢٥ سنة آمون عنخ توت يُخاِطب املعنى هذا يف وقال

ي��م��ي��ْن م��ن أزي��دك وال م ال��ع��ظ��ا يُ��ح��ي��ي ب��م��ن ق��س��ًم��ا
ُم��ب��ي��ْن ف��ت��ح أو أم��س ب��ك إي��ا َس��ف��ر م��ن ك��ان ل��و
يَ��دي��ْن ال ب��ال��ج��ب��اب��ر ـ��ل��ك ج��ي��ـ غ��ي��ر ج��ي��ًال ل��رأي��ت
ال��ح��اك��م��ي��ْن38 وردُّوا ن��ص��ب��وا ق��د م��ح��ك��وم��ي��ن ورأي��ت
اآلخ��ري��ْن ف��ي وس��ب��ي��ل��ه ون��ظ��م��ه ال��زم��ان ُروح
ال��ل��ع��ي��ْن» ال��ف��رد م��ن ف��رغ��ا وأه��ل��ه ال��زم��ان «إن
س��اج��دي��ْن ل��ك ف��ت��ي��ة أو م��ش��اي��ًخ��ا رأي��ت ف��إذا
ُم��ت��خ��لِّ��ف��ي��ْن رك��ب��ه ع��ن ت��ج��ده��ُم ال��زم��اَن الِق
األول��ي��ْن ف��ي وع��ق��ولُ��ه��م م��ول��ًدا األواخ��ر ف��ي ه��م

يُخدَع قد الشعب

«ديون»:39 يُخاِطب «حابي» لسان عىل كليوباترة» «مرصع مرسحية يف قال

إل��ي��ه يُ��وح��ون ك��ي��ف دي��وُن ال��ش��ع��ب اس��َم��ع
ق��ات��َل��يْ��ه ب��ح��ي��اتَ��ي ُه��ت��اًف��ا ال��ج��وَّ م��أل
ع��ل��ي��ه ال��زُّور وان��ط��ل��ى ف��ي��ه ال��ب��ه��ت��ان أثَّ��ر
أُذنَ��ي��ه ف��ي ع��ق��ل��ه بَ��بَّ��غ��اء م��ن ل��ه ي��ا

الرسير. والوثاب: القرب. الناووس: 36
ِغمده. السيف: قراب 37

الحاكمني. وعزلوا ولوا أي وردوا؛ نصبوا 38
كليوبرة. قرص مكتبة أمناء من وكالهما الرواية أشخاص من وديون حابى 39
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السليمة الدستورية الحياة

الدستور: عن قال

رم��ال��ه ع��داد أق��واٌم ال��م��ل��ك ف��ي ب��واح��د يُ��س��اس أن ال��ح��ك��وم��ة ش��ر

«األزهر»: عن له قصيدة من ١٩٢٤ سنة وقال

وأن��ض��را ال��ري��اض م��ن أه��شَّ ك��ن��ًف��ا ظ��الل��ه ت��ح��ت ال��دس��ت��ور وت��ف��يَّ��ئ��وا
وَم��ت��ج��را» ل��ل��ن��ف��وس دن��ي��ا وَم��ج��رَّ ب��ي��ن��ك��م وُخ��ل��ًف��ا ه��ًوى ت��ج��ع��ل��وه «ال
ُم��ض��َم��را ال��س��ي��اس��ة خ��دع م��ن ك��ان م��ا ف��أظ��ه��رت األم��ور ص��رََّح��ت ال��ي��وم
إن��ج��ل��ت��را ج��ن��وده��ا وراء ون��رى ي��ًدا ن��ب��ق��ى أن ال��رأي وج��ه ك��ان ق��د
يُ��ك��َس��را ل��ن واح��د ب��ص��ف ج��ئ��ن��ا ك��ث��ي��رًة ب��ال��ص��ف��وف أت��ت��ن��ا ف��إذا

الجهاد: عيد يف له قصيدة من ١٩٢٦ سنة وقال

وال��ف��الح��ا ال��س��الم��ة ف��ي��ه ن��رى ح��ي��اة ل��ن��ا وه��و وب��ال��دس��ت��ور
ُم��س��ت��م��اح��ا نَ��ي��ًال ن��أخ��ذه ول��م ال��غ��وال��ي ال��ُم��َه��ج ع��ل��ى أخ��ذن��اه
ج��ن��اح��ا ن��اب��ت��ة ك��ل دم وم��ن رواق��ا دم��ع م��ن ف��ي��ه ب��نَ��ي��ن��ا

السليمة: الدستورية الحياة عن ١٩٢٧ سنة وقال

آت��ي��ا ك��ان م��ا األح��داث م��ن وه��ان م��ض��ى ال��ذي ه��ان ال��دس��ت��ور س��ِل��م إذا
وال��ت��ن��اس��ي��ا َص��ْف��ح��ن��ا ع��ل��ي��ه س��َدْل��ن��ا ألج��ل��ه ل��ل��ي��ال��ي ذن��ب ك��ل أال

وائتلفت السنة تلك من فرباير ١٩ يوم الوطني املؤتمر اجتمع حينما ١٩٢٦ سنة وقال
الصفوف: توحيد بعد عودته ملناسبة الدستور يُحيِّي األحزاب، فيه

واألوض��اِح األع��الم ُم��ت��ظ��اِه��ر ض��اح��ي ال��ُم��ب��اَرك ال��وادي ع��ل��ى ص��رٌح40

الدستور. يريد 40
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س��م��اِح رح��اب ف��ي ف��ض��ل س��اح��ات ��ل ُم��ف��صَّ ك��ال��ع��ت��ي��ق ال��ج��الل��ة ض��اف��ي
ص��ب��اِح ع��م��ود ح��ائ��ط��ه وك��أن ض��ًح��ى م��ن رواق رف��َرف��ه وك��أن
ج��ن��اِح خ��ل��ف ال��س��ل��ط��ان وم��راش��د ب��ه اس��ت��ذرى41 ج��ن��اٍح خ��ل��ف ال��ح��ق
وأض��اِح ف��ًدى م��ن ل��ل��ه��ي��اك��ل م��ا ل��ه ال��ق��ان��ي، ال��ح��ري��ة ه��ي��ك��ل ه��و
��اِح ال��س��حَّ وص��وب��ه��ا ال��ن��ب��ال ت��ح��ت ال��وغ��ى ف��ي ال��خ��ن��ادق تُ��ب��ن��ى ك��م��ا يُ��ب��ن��ى
«ص��الِح»42 ح��ول ال��ش��رك ان��ه��ي��ار م��ث��ل ِع��راص��ه ح��ول االس��ت��ب��داد ي��ن��ه��ار
واألش��ب��اِح األص��ن��ام ُم��ت��ح��طِّ��م ل��وج��ه��ه األم��ور ط��اغ��وت وي��ك��بُّ

∗∗∗
ب��األرواِح ال��ش��ه��داء ب��ن��ى م��ا ه��و أو ب��ال��راح��ات األع��زاُل ب��ن��ى م��ا ه��و
اإلص��ب��اِح أح��م��ر ال��ك��واك��ب َورِد ق��ات��م ي��وم ب��ك��ل «م��ص��ر» أخ��ذَت��ه
ِش��ح��اِح غ��ي��ر ب��األرم��اق وال��ش��ي��ب ش��ب��ابُ��ه��ا ب��ال��ح��ي��اة س��م��اًح��ا ه��بَّ��ت
س��الِح ب��غ��ي��ر ال��ش��اك��ي ل��ل��ظ��اف��ر وان��ب��َرت ال��دوارع ال��خ��ي��ل إل��ى وم��َش��ت
ب��ن��ج��اِح آم��ال��ه��ا ان��ث��نَ��ت إال أم��ٌة ت��ِق��ف��ه��ا ل��م ح��ق وق��ف��اُت
األف��راِح ح��ائ��ط ال��م��آت��م ج��ع��ل��وا ُم��ل��ك��ه��م ح��ق��ي��ق��ة ب��نَ��وا ال��ش��ع��وب وإذا

الصفوف: توحيد يف قال أن إىل

األدواِح َم��ن��اك��ب ال��رب��ي��ع ه��زَّ ن��ب��اتَ��ه ت��ه��زُّ ال��وادي إل��ى ب��ش��رى
ِب��ط��اِح ب��ك��ل ُغ��رت��ه��ا وت��س��ي��ل ال��رُّب��ى ع��ل��ى ال��ُح��ج��ول ��ح��ة ُم��ل��مَّ ت��س��ري
ت��الِح ب��ع��د األق��الم وت��ص��اَف��ت ت��ص��دُّع ب��ع��د األح��زاُب ال��ت��اَم��ت
ال��م��اح��ي ال��وداد ال��ض��غ��ن ع��ل��ى وم��ش��ى ال��ه��وى أذي��ال األح��ق��اد ع��ل��ى ُس��ح��بَ��ت
واألق��داح األوت��اد ع��ل��ى س��َم��ٌر ك��أن��ه��ا ال��ع��ت��اب أح��ادي��ث وج��َرت
ال��راِح واش��ت��ب��اك ال��ت��ع��ان��ق غ��ي��ر ت��رى ال ال��م��ج��ام��ع ف��ي ب��َط��رف��ك ت��رم��ي

استظل. استذرى: 41
ملكة. اسم صالح: 42
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:١٩٢٥ عام الدستور تعطيل يصف قال أن إىل

ال��م��ف��ت��اِح ع��ل��ى أي��ٍد وت��ك��ال��بَ��ت ج��ن��وده غ��ي��ُر ال��ح��ق ح��ص��َن اح��ت��لَّ
ال��نُّ��زَّاِح ل��ُك��م��ات��ه��ا واس��ت��وح��ش��ت ثُ��ُك��ن��ات��ه أب��ط��ال��ه��ا ع��ل��ى ��ت ض��جَّ
وال��رُّوَّاِح ال��غ��ادي��ن م��ن وخ��ال ُع��وده وع��طِّ��ل أرائ��ك��ه ُه��ج��َرت
ص��الِح وس��م��ِت ش��رٍف م��ن ك��ال��غ��ار ف��زاده ال��ع��ن��ك��ب��وت ن��س��ُج وع��اله

الشباب: ينصح وقال

��اِح ب��ال��نُّ��صَّ ي��ض��ي��ق ال��ش��ب��اب ذرُع واق��ت��ِص��د ص��دق م��ق��ال ل��ل��ب��ن��ي��ن ُق��ل
ري��اِح وع��ص��ف أن��واء ق��ص��ف ف��ي ن��ش��أت��ُم ال��ع��ص��ي��ب ال��ي��وم ب��ن��و أن��ت��م
ال��م��ج��ت��اِح وس��ي��ل��ه��ا ال��ح��ادث��ات ف��ي ص��خ��رًة ال��ُم��ؤلِّ��ف ال��وط��ن ورأي��ت��م
َوق��اِح ون��ه��ِي ُم��ف��ت��اٍت أم��ر م��ن ج��ن��ى وم��ا ال��ص��ف��وف ص��دع وش��ه��دت��ُم
نُ��ب��اِح ب��ع��َض ك��ان ت��ف��رَّق ف��إذا ��ًع��ا ُم��ج��مَّ ال��زئ��ي��ر م��ن ال��ش��ع��وب ص��وت
ق��راِح غ��ي��ر اإلح��س��ان م��ن رنَ��ًق��ا س��َق��ت��ك��ُم ث��م األي��ام أظ��َم��ت��ك��م
ال��م��نَّ��اِح س��ج��ي��ة ع��ل��ي��ه ظ��ه��رت ُم��ت��ك��لِّ��ف م��ن ال��خ��ي��ر ُم��ن��ح��َت وإذا
س��راِح ط��ري��ق وال ال��ح��ب��ال ف��ي ال ج��ن��اح��ه ال��َم��ه��ي��ض م��ث��ل ت��رك��تُ��ك��ُم
األوض��اِح م��ح��اس��ن ال��ق��ي��ود وك��س��ا ق��الئ��د ُزه��ر األغ��الل ص��يَّ��ر م��ن
ك��ف��اِح واض��ط��راُد اج��ت��ه��اد ط��وُل َم��ن��ال��ه��ا دون ت��ب��غ��ون ال��ت��ي إن
ف��الِح ك��ل س��ب��ي��ل األن��اة إن ط��وي��ل��ة ب��األن��اة إل��ي��ه��ا س��ي��روا
ِح ال��م��الَّ ��ُف ُم��ث��قِّ ��راع ال��شِّ إن دس��ت��ورك��م ع��ن ال��ُم��ل��ك ب��ن��اء وخ��ذوا

االئتالف: برملان اجتمع حني ١٩٢٦ سنة له قصيدة ومن

واإلك��ب��اُر ل��ل��دس��ت��ور وال��ع��ز ح��رة وال��ك��ن��ان��ة أب��ل��ج ال��ح��ق
ج��بَّ��اُر ب��ه ي��ط��غ��ى وال ف��ي��ه ُم��س��لَّ��ط ي��ع��ي��ث ال ش��ورى األم��ر
األس��ح��اُر واخ��ض��لَّ��ت آص��ال��ه ��رت نُ��ضِّ ال��ظ��ل��ي��ل��ة ال��ش��ورى م��ن ع��ه��ٌد
ث��م��اُر ال��ح��ي��اة ف��ي ج��ه��د ول��ك��ل ج��ه��وده��ا ث��م��ار ب��ه��ا ال��ب��الد ت��ج��ن��ي
ف��ث��اروا ال��س��الح ي��ج��دوا ل��م وب��ن��ي��ن ب��س��الح��ه��م م��ش��وا آب��اء بُ��ن��ي��ان
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ج��داُر وال��س��ج��ون ال��م��ش��ان��ق وم��ن ح��ائ��ط ال��ُم��درَّج ال��ت��ل م��ن ف��ي��ه
األح��راُر ب��ال��واج��ب أو ب��ال��ح��ق وت��ق��يَّ��َدت ب��ال��ه��وى ال��ت��ق��ي��د أبَ��ت
َص��غ��اُر م��ص��ر س��ل��ط��اُن وال ف��ي��ه غ��ن��ي��م��ة م��ص��ر م��اُل ال م��ج��ل��س ف��ي
ش��ع��اُر ال��ص��الح غ��ي��ر وال ف��ي��ه م��ن��ه��ج ال��م��راش��د س��وى ل��ل��رج��ال م��ا
ال��داُر وت��ط��م��ئ��ن ت��ق��ر ح��ت��ى ُزل��زَل��ت دار ك��أه��ل ي��ت��ع��اون��ون
واإلع��ص��اُر ال��ف��ل��ك دون وال��ري��ح وف��ل��ك��ه��ا األم��ور ب��ال��رف��ق يُ��ج��رون
ِع��ث��اُر ب��ال��ج��م��اح ال��ُم��ج��دِّد وم��ع س��الم��ة ب��األن��اة ال��ُم��ج��دِّد وم��ع

الرشفاء األكفاء انتخاب إىل يدعو

مطلعها: يف قال ١٩٢٢ سنة له قصيدة ومن

ط��ل��ب��ا ي��ألُ��ه ل��م م��ن ب��ال��ح��ق وف��از ت��ع��ب��ا ل��م��ن ال��ك��ب��رى ال��راح��ة أُع��دَّت

الربملانية: االنتخابات إىل ُمشريًا قال أن إىل

وال��ُخ��ُش��ب��ا األح��ج��ار ف��وق��ه��ا تُ��ج��ِل��س��وا ال أرائ��ُك��ه��ا ��ت ُص��فَّ ق��د ال��ن��ي��اب��ة دار
وال��ُح��ُق��ب��ا األي��ام ل��ل��َع��ِق��ب ت��ب��ن��ون َم��ج��ل��س��ك��م ت��ب��ن��ون إذ ق��وم ي��ا ال��ي��وَم

«األزهر»: عن ١٩٢٤ سنة قصيدته ومن

وال��ذُّرى ال��ذوائ��ُب ال��دَرج ف��ي ف��ل��ي��رَق درج��ات��ه��ا ُه��يِّ��ئ��ت ال��ن��ي��اب��ة دار
��رى ال��شَّ ع��ل��ى أُغ��ي��َر إذا وال��ذائ��دون ال��ِح��َم��ى إل��ى أُس��يءَ إذا ال��ص��ارخ��ون
تَ��ب��خ��تُ��را ال��ق��ي��ود ذه��ب ف��ي ي��م��ش��ون األُل��ى وال ال��ع��اج��زون ال��ج��اه��ل��ون ال

الوطنية ُروَّاد

الصوفاني: اللطيف عبد املرحوم رثاء يف له قصيدة من ١٩٢٥ سنة قال

وال��رِّم��اءْ ال��م��ح��ام��اة َس��نُّ��وا س��ه��ام ف��ئ��ة م��ن أل��س��َت
وال��ف��داءْ ال��ذِّب��َح أع��ظ��م م��ا ��ى ض��حَّ ب��ال��ش��ب��اب َف��ت��اُه��ُم
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ظ��م��اءْ أوط��ان��ه��م غ��ي��ر ف��ي ج��ي��اًع��ا أب��ط��ال��ه��م وم��ات
وال��ث��راءْ ال��ُح��ك��م ألدرك��وا دن��ي��ا م��ت��اع أرادوا ول��و
ب��ن��اءْ أرك��انَ��ه��ا ت��أُل ل��م ق��ام��ت م��ن��ذ ال��ح��ق ق��ض��ي��ة
أق��وي��اءْ ال��ح��ق م��ن ج��ي��ًال وت��ب��ن��ي م��ص��ط��ف��ى ع��ل��ى ت��ح��ذو
س��واءْ ب��يِّ��نً��ا ك��دي��ن��ه��م دي��نً��ا ل��ل��ش��ب��اب ش��َرع��ت��ُم
«ال��ج��الءْ» ت��ع��ال��ي��م��ه رأَس ج��ع��ل��ت��م ب��ه أت��ي��ت��م ل��م��ا
وال��ل��واءْ ال��ج��م��ع ف��ك��ن��ت��م ِس��رت��م ث��م م��ص��ر ج��م��ع��ت��ُم
والءْ أح��ب��اب��ه��ا وغ��ي��ر م��ص��ر ل��غ��ي��ر ع��رف��ت��م وم��ا
ح��ذاءْ ل��ه ن��ف��ض��ت��م وال رأًس��ا ل��ل��ع��م��ي��د ت��م��س��ح��وا ل��م

الرافعي: أمني فيها يرثي قصيدة من وقال

أص��ي��ال رأيً��ا ال��ُغ��ل��و ي��ك��ون ق��د َه��بُ��وه ق��ل��ُت ال��رأي ف��ي غ��اٍل ق��ي��ل
ع��ق��وال ال��ُغ��ل��و ب��ن��ى وق��دي��ًم��ا ن��ف��وًس��ا ال��ُغ��ل��و ب��ن��ى وق��دي��ًم��ا
ون��زي��ال واديً��ا ال��ن��ي��ل أي��ق��ظ��وا ره��ط ب��ق��ي��ة ب��ه ف��ق��دن��ا ق��د
س��ه��وال وك��ال��رق��ي��م ح��زونً��ا ـ��ف ك��ال��ك��ه��ـ ب��األم��س وك��ان ح��رَّك��وه
ف��ت��ي��ال ال��ح��ق��وق ف��ي م��ص��ر ت��ُخ��ن ل��م ح��ت��ى أدَّي��ت ال��ح��ق��وق أم��ي��ن ي��ا
ن��ي��ال ال��م��ب��ارك ن��ي��ل��ه��ا ع��ل��ى ال��ح��ق م��ن م��ص��ر زدَت اس��ط��ع��َت ول��و
م��ش��غ��وال ع��ل��ي��ه��م��ا ُم��ك��بٍّ��ا ـ��ك درَج��ي��ـ ب��ي��ن ق��اب��ًع��ا أن��س��اك ل��س��ُت
ض��ئ��ي��ال ُخ��ل��َق��ت وم��ا ض��ئ��ي��ًال ك ف��خ��ال��و ال��خ��ش��وع ف��ي ت��واَري��ت ق��د
ال��ظ��ل��ي��ال «ال��ل��واء» س��ائ��ل أو ـ��اق ��ـ ال��خ��فَّ و«ال��َع��ل��م» ع��ن��ك «ال��ش��ع��ب» س��ائ��ل
اإلن��ج��ي��ال رتَّ��ل ك��ال��ح��واري ل��ح��نً��ا «ال��ق��ض��ي��ة» ف��ي ال��ن��اس تُ��ن��ِش��د
ال��رع��ي��ال تُ��ق��ي��م أو ال��ص��ف تَ��ِزن ت��ت��أخ��ر ل��م ال��ج��ه��اد ف��ي م��اض��يً��ا
ق��ب��ي��ال م��ض��ي��َت أم ال��ح��ق ح��وذة ت��ح��م��ي وح��دك م��ض��ي��َت تُ��ب��ال��ي م��ا
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االقتصادية النهضة إىل يدعو

رأس يف االكتتاب إىل يدعو مرص بنك بإنشاء االحتفال يف له قصيدة من ١٩٢٠ سنة قال
األمم: نهضة يف املال بفضل ويُنوِّه البنك، مال

ب��إج��م��اِل أدال��وه��ا رج��اًال واذُك��ر ال��م��اِل دول��ة وان��ظ��ر ب��ال��م��م��ال��ك ِق��ف

قال: أن إىل

ال��م��اِل م��ن خ��ذه��ا أو ال��ع��ل��م م��ن خ��ذه��ا ُم��ج��ت��ِه��ًدا ال��ُم��ل��ك ل��م��ع��ال��ي ط��ال��بً��ا ي��ا
وإق��الِل» ج��ه��ل ع��ل��ى ُم��ل��ك يُ��ب��َن ل��م م��ل��ك��ه��ُم ال��ن��اس ي��ب��ن��ي وال��م��ال «ب��ال��ع��ل��م
��اِل بُ��خَّ غ��ي��ر س��راًع��ا ال��دع��اء ي��د بُ��س��َط��ت إذا ع��ه��دن��اك��م م��ص��ر س��راة
اآلِل ع��ل��ى ت��ل��ووا ال ال��م��اء إل��ى ف��ام��ض��وا ل��ك��م األم��ور ب��ي��ن م��ن ال��ص��دق ت��ب��يَّ��ن
ق��تَّ��اِل األح��الم م��ن زه��ر وب��ي��ن ب��ك��م ال��تُّ��ره��ات ب��ي��ن ال��ده��ر ي��ذه��ب ال
ب��م��ث��ق��اِل وم��ث��ق��اًال ل��رأي رأيً��ا واح��ت��ِش��دوا ال��م��ال وه��ات��وا ال��رج��ال ه��ات��وا
ال��ع��ال��ي ب��ي��ت��ه��ا ق��ري��ش ب��ن��اء ف��اب��ن��وا ب��ي��ن��ك��ُم ال��دريُّ ال��ح��ج��ر ه��و ه��ذا
ب��آم��اِل م��ص��ر ع��ل��ى ت��ب��خ��ل��ون ه��ل ط��م��ح��ت ط��ال��م��ا إل��ي��ه��ا م��ص��ر آم��ال
وإق��ب��اِل ح��ظ م��ن ال��ل��ه ه��يَّ��أ م��ا واغ��ت��ِن��م��وا ال��ل��ه ب��رك��ات ع��ل��ى ف��اب��ن��وا

أخرى: قصيدة يف وقال

م��اِل ب��غ��ي��ر ُم��ل��ك يُ��ب��َن ل��م وال��رج��اِل ب��ال��م��ال ال��ُم��ل��ك

النسوية النهضة يُحِيي

من حافل جمع يف ١٩٢٤ سنة القصيدة هذه ألقى املرأة، لنهضة ونصريًا ُمؤيًِّدا كان
مجدها تُجدِّد «مرص ديوانه يف عنوانها وجعل األزبكية، حديقة بمرسح املرصيات السيدات

قال: امُلتجدِّدات». بنسائها

ال��خ��يِّ��راِت ال��ِح��س��ان ح��يِّ ال��ن��يِّ��راِت ه��ذي ح��يِّ ُق��م
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��راِت43 ال��ُم��ت��خ��فِّ ل��ل��ُخ��رَّد ه��ي��ب��ًة َج��ب��ي��ن��ك واخ��ِف��ض
ال��ص��الِة م��ح��راب وزي��ن ل وال��ِح��ج��ا ال��َم��ق��اص��ر َزي��ن
األم��ه��اِت؟ ق��َدرَت ف��ه��ل ت األم��ه��ا م��ق��ام ه��ذا
ُم��ح��َك��م��اِت ال��ف��واص��ل غ��ي��ر ت��ُق��ل وال ف��ي��ه ت��ل��ُغ44 ال
ال��ف��ت��اِة م��ص��َر ع��ل��ى خ��ط��بً��ا ت��ك��ن ف��ال خ��ط��ب��َت وإذا
ال��ُم��ت��ه��تِّ��ك��اِت ال��ه��وى أَُم��م ال ال��ي��اب��اَن ل��ه��ا اذُك��ر
ال��تُّ��ره��اِت أُخ��يَّ ي��ا رة ال��ح��ض��ا م��ن ل��ق��ي��َت م��اذا
ع��اِت ال��ش��رق��ي ع��ل��ى ُع��س��ر م��ن ال��رِّق غ��ي��ر ت��ل��َق ل��م

∗∗∗
ال��ث��ق��اِة ال��س��َل��ف وس��ي��رة ـ��ث وب��ال��ح��دي��ـ ب��ال��ك��ت��اب خ��ذ
ال��ح��ي��اِة نُ��ُظ��م وات��ِب��ع ـ��ق��ة ال��خ��ل��ي��ـ ُس��ن��ن إل��ى وارج��ع
ال��م��ؤم��ن��اِت» ح��ق��وق يُ��ن��ِق��ص ل��م ال��ل��ه رس��ول «ه��ذا
��ه��اِت ال��ُم��ت��ف��قِّ ل��ن��س��ائ��ه ش��ري��ع��ة ك��ان ال��ع��ل��م
األخ��َري��اِت وال��ش��ئ��ون س��ة وال��س��ي��ا ال��ت��ج��ارة ُرض��َن
ال��زاخ��راِت ال��ع��ل��وم لُ��ُج��ج ب��ن��ات��ه ع��ل��م��َت ول��ق��د
ب��ال��رُّواِة وت��ه��زأ ن��ي��ا ال��دُّ ت��م��أل س��ك��ي��ن��ة45 ك��ان��ت
ال��ب��يِّ��ن��اِت ال��ك��ت��اب آي ��َرت وف��سَّ ال��ح��دي��ث رَوت
ال��م��س��ل��م��اِت» م��ك��ان ع��ن ـ��ط��ق ت��ن��ـ اإلس��الم «وح��ض��ارة
ال��ُم��ت��أدِّب��اِت وم��ن��زل ت ال��ع��ال��م��ا دار ب��غ��داد
ال��ن��اب��غ��اِت ال��ج��واري46 أم أَم��ي��ة ت��ح��ت ودم��ش��ق
ال��ش��اع��راِت ال��ه��ات��ف��ات ـ��ن ن��َم��ي��ـ أن��دل��س وري��اض
ال��غ��ان��ي��اِت ات��ح��اد ك��ي��ف ل��ي��ن��ظ��روا ال��رج��ال ادُع

الحياء. هو والخَفر املستحييات، رات: وامُلتخفِّ العذارى. الخرد: 43
باطًال. تُقل ال تلغ: ال 44

عنهما. ريضهللا الحسني بنت سكينة 45

الفتيات. 46
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ُم��ت��ع��اِون��اِت أس��ب��اب��ه ف��ي أخ��ذن ك��ي��ف وال��ن��ف��ع
ذاِت ُح��ب أو ت��ف��اخ��ًرا ل ال��رِّج��ا ن��دى رأَي��ن ل��م��ا
ُم��ض��يَّ��ع��اِت وال��ف��ن��ون ئ��ع ال��ص��ن��ا ع��ن��ده��م ورأَي��ن
ال��ُم��ه��َم��الِت» ال��ش��ئ��ون م��ن ء األغ��ن��ي��ا ع��ن��د «وال��ب��ر
��ق��اِت ُم��وفَّ ل��ل��ن��ج��اح ث��ر ال��م��آ ي��ب��ن��ي��َن أق��ب��ل��َن
ال��ص��ال��ح��اِت ف��ي ه��ًوى ـ��وادي ال��ـ ع��ق��ائ��ل ل��ل��ص��ال��ح��ات
ال��ن��ب��اِت خ��ي��ر ط��اع��ات��ه ف��ي أن��ب��ت��ه��نَّ ال��ل��ه
وال��ص��ف��اِت ال��م��ن��اق��ب َزَه��ر أت��ى م��ا أط��ي��َب ف��أتَ��ي��ن
ال��ُم��ح��ِس��ن��اِت ح��ضَّ ِزدن ـ��ى ح��ت��ـ أح��َس��نَّ أن ي��ك��ِف ل��م
راب��ح��اِت ُم��س��اِوم��ات ب ال��ث��وا س��وق ف��ي ي��م��ش��ي��ن
ال��ب��ائ��س��اِت ذك��رَن وم��ا ت ال��س��ائ��ال ذل ي��ل��ب��س��َن
��الِت ال��ُم��ت��ج��مِّ ع��ل��ى س��ت��ر وم��اؤه��ا ف��ُوج��وه��ه��ن
ال��ُم��ت��ج��دِّداِت» ب��ن��س��ائ��ه��ا م��ج��ده��ا تُ��ج��دِّد «م��ص��ر
ال��َم��م��اِت ش��ب��ح ك��أن��ه د ال��ج��م��و م��ن ال��ن��اف��رات
ال��ُم��وم��ي��اِت وب��ي��ن ف��رٌق َج��وام��ًدا ب��ي��ن��ه��ن ه��ل
ال��ح��اض��ن��اِت خ��ي��ر ُك��نَّ ـ��ة ال��ق��ض��ي��ـ ل��ن��ا ح��ض��نَّ ل��م��ا
ال��ط��اه��راِت ب��ل��ب��اب��ه��نَّ م��ه��ده��ا ف��ي غ��ذَّي��ن��ه��ا
ُم��ع��َل��م��اِت47 ال��ك��ري��ه��ة إل��ى ـ��ن ال��ُم��ْع��َل��م��ي��ـ ف��ي��ه��ا وس��بَ��ق��َن
وال��ث��ب��اِت ال��ش��ج��اع��ة روح م��ن ال��ف��ت��ي��ان ف��ي ي��ن��ُف��ث��َن
ال��ق��ن��اِة م��ع��ان��ق��ة أو ـ��د ال��ُم��ه��نَّ��ـ ت��ق��ب��ي��ل ي��ه��َوي��َن
ُم��ح��رَّم��اِت ال��رج��ال ُق��بَ��ل ال��ك��رى ف��ي ح��ت��ى وي��َري��َن

الصحافة يُحِيي
الصحفيني: نقابة أقاَمته احتفاٍل يف له قصيدة من ١٩٢٠ سنة قال

ال��ص��ُح��ْف ال��زم��ان ه��ذا وآي��ة آي��ة م��ض��ى زم��ان ل��ك��ل

لبطولتهم. الحرب يف عالمة لهم الفرسان الالم: بفتح امُلعَلمون 47

90



األكرب الوطنية شاعر شوقي أحمد

ال��ج��نَ��ْف48 وح��رب ال��ح��ق��وق وك��ه��ف ال��ع��ب��اد ون��ب��ض ال��ب��الد ل��س��ان
ال��س��َدْف ف��ي��ه��ا م��زَّق ال��ع��ل��م إذا ال��ب��الد ف��ي ال��ض��ح��ى َم��س��ي��ر ت��س��ي��ر
األِل��ْف ي��خ��طُّ ال م��ن ك��ث��ي��رِة أم��ة ف��ي تُ��ع��لِّ��م وت��م��ش��ي

∗∗∗
واخ��ت��ل��ْف ب��ك��م ف��ي��ه��ا ال��رزق ن��ب��ا إذا ص��ب��ًرا ال��ص��ح��ف ف��ت��ي��ة ف��ي��ا
ال��ت��َرْف وغ��ي��ر ال��ث��راء وغ��ي��ر ال��ظ��ه��ور غ��ي��ُر ال��س��ع��ادة ف��إن
ي��ك��ت��ن��ْف ل��م ب��ال��ل��ؤم ه��و إذا ال��ض��م��ي��ر ن��واح��ي ف��ي ول��ك��ن��ه��ا
ال��ت��َح��ْف أس��ن��ى ال��خ��ط م��ن ��ى ت��ل��قَّ ن��ال��ه ف��م��ن ال��ن��ب��وغ وُروم��وا

∗∗∗
ال��س��َل��ْف ب��الء ح��ِم��دن��ا وأم��س ال��ن��ض��ال ف��ي ب��الءك��ُم ح��ِم��دن��ا
ع��َرْف ف��ي��م��ا ال��ف��ض��ل ع��رف ف��م��ا ل��ل��س��اب��ق��ي��ن ال��ف��ض��ل ن��س��ي وم��ن
ب��ال��ُغ��َرْف س��م��ا األس��اس م��ا إذا ال��ب��ن��اء ص��الح إل��ي��ه��م أل��ي��س

الوطنية يخذل بمن يُندِّد

الصناعية عيل محمد مدرسة تأسيس حفلة يف باشا رياض مصطفى خطب ١٩٠٤ سنة يف
الربيطاني. االحتالل امتدح كما كرومر اللورد فيها امتدح خطبة باإلسكندرية

شوقي وكان املواطنون، واستنكرها العام الرأي سخط الخطبة هذه أثارت وقد
قال: وصاحبها. الخطبة باستنكار الناطق الشعر صوت

ب��ال��م��الِم أن��ال��ك أن ب��رغ��م��ي ال��ك��راِم م��ن ال��س��اب��ق��ي��ن ك��ب��ي��َر
وال��م��ق��اِم ف��وق��ك ال��ح��ق رأي��ت ول��ك��ن زع��م��وا م��ا ف��وق م��ق��ام��ك

قال: أن إىل
ال��ج��س��اِم ب��ال��نِّ��ع��م غ��م��روك وه��م وح��م��ًدا ال��ق��وم49  إط��راءً غ��م��رَت

والظلم. الجور 48
املحتلني. يريد 49
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ال��رُّغ��اِم ف��ي أص��ب��ح ال��ي��وم ف��ك��ي��ف ال��ث��ري��ا ف��ي أن��ف��ك ب��األم��س رأوا
ال��ع��ظ��اِم» م��ص��ائ��ب��ن��ا إل��ى أُض��ي��َف خ��ط��ي��بً��ا ال َخ��ط��بً��ا ف��ك��ن��ت «خ��ط��ب��ت
دام��ي» أح��س��س��ت ل��و م��ن��ه وج��رح��ك أت��اه وم��ا ب��االح��ت��الل «ل��ه��ج��ت
ال��ح��رام؟ م��ن ال��ح��الل ل��ع��رف��ان ع��ق��ًال ال��س��ب��ع��ون ل��ك ت��رك��ت وه��ل

بقايضدنشواي يُندِّد

يف الجائر الحكم ذلك أصدروا الذين دنشواي محكمة قضاة أحد زغلول فتحي أحمد كان
له وأُقيَمت (العدل)، الحقانية لوزارة وكيًال ذلك بعد ي ُرقِّ وقد ،١٩٠٦ سنة املأساة تلك
هذه ُمغَلق ظرف يف وأرسل الدعوة، فرفض شوقي إليها ُدعي شربد فندق يف تكريم حفلة

وبامُلحتِفلني: به بامُلحتِفل تنديده عن تعبري أبلغ فيها عربَّ التي األبيات

ث��م��ي��ِن ل��ل��وك��ي��ل ش��يء ب��ت��ق��دي��م وه��م��م��ت��ُم أم��رك��م ج��م��ع��ت��م م��ا إذا
س��ج��ي��ِن وق��ي��د م��ج��ل��ود وس��روال ج��ري��رة ب��غ��ي��ر م��ش��ن��وق ح��ب��ل خ��ذوا
ب��ي��م��ي��ِن خ��طَّ��ه ُح��ك��م ال��ش��ع��ر م��ن ف��ح��س��ب��ه ع��ل��ي��ه ش��ع��ري ت��ع��رض��وا وال
ح��زي��ِن دن��ش��واي ف��ي م��أل ع��ل��ى اق��رءوا ب��ل «ش��ب��رد» ف��ي ت��ق��رءوه وال

الوطن إىل الحنني

السلطة بأمر نفيه كان وقد باألندلس، منفاه يف به وتعلُّقه للوطن شوقي حب زاد
عن بعيًدا منفاه يف وبقي ،١٩١٥ سنة األوىل العاملية الحرب خالل الربيطانية العسكرية
النفي واستثار فراقه، عىل الحزن بلوعة شعوًرا فازداد قليًال، إال أعوام خمسة نحو الوطن

الوطن. إىل بالحنني يشدو فانطلق نارها، الغربة َجت وأجَّ نفسه، يف الكامنة الوطنية
يُعاِرض ١٩١٩ سنة نظمها الني الخالدة القصيدة تلك األندلسية، سينيته منه حسبك

مطلعها: يف قال البحرتي، سينية فيها

أُن��س��ي وأي��ام ��ب��ا ال��صِّ ل��ي اذك��را يُ��ن��س��ي وال��ل��ي��ل ال��ن��ه��ار اخ��ت��الف
��ي ال��ُم��ؤسِّ ال��زم��اُن ُج��رَح��ه أس��ا أو ع��ن��ه��ا ال��ق��ل��ب س��ال ه��ل «م��ص��ر» وَس��ال
��ي تُ��ق��سِّ ال��ل��ي��ال��ي ف��ي وال��ع��ه��د رقَّ ع��ل��ي��ه ال��ل��ي��ال��ي م��رَّت ك��ل��م��ا
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قال: أن إىل

وح��ب��ِس ب��م��ن��ع ُم��وَل��ًع��ا ل��ه م��ا ب��خ��ي��ل أب��وك م��ا ال��ي��م50 اب��ن��ة ي��ا
ج��ن��ِس؟» ك��ل م��ن ل��ل��ط��ي��ر ح��الٌل ح ال��دَّو ب��الب��ل��ه ع��ل��ى «أح��راٌم
رج��ِس»51 ال��م��ذاه��ب م��ن خ��ب��ي��ث ف��ي إال ب��األه��ل أح��ق دار «ك��ل
وأرس��ي س��ي��ري ال��دم��وع ف��ي ب��ه��م��ا ِش��راع وق��ل��ب��ي ِم��رج��ل ن��َف��س��ي
و«م��ك��ِس» «رم��ل» ب��ي��ن «ال��ث��غ��ر» ي��د ِك وم��ج��را «ال��َف��ن��ار» وج��ه��ك واج��ع��ل��ي
ن��ف��س��ي» ال��خ��ل��د ف��ي إل��ي��ه ن��ازع��ت��ن��ي ع��ن��ه ب��ال��خ��ل��د ُش��غ��ل��ُت ل��و «وط��ن��ي
��ي ح��سِّ ي��خ��ُل ول��م س��اع��ة ش��خ��ص��ه ج��ف��ون��ي ع��ن ي��غ��ب ل��م ال��ل��ه ش��ِه��د

شوقي. نظم ما أروع من والقصيدة
زيدون. ابن نونية يُعاِرضفيها منفاه يف نظمها رائعة أخرى قصيدة املعنى هذا يف وله

قال:

ل��وادي��ن��ا؟52 ن��أس��ى أم ل��وادي��ك ن��ش��ج��ى ع��وادي��ن��ا أش��ب��اٌه «ال��طَّ��ل��ح» ن��ائ��ح ي��ا
ح��واش��ي��ن��ا! ف��ي ج��ال��ت ج��ن��اح��ك ��ت ق��صَّ ي��ًدا أن غ��ي��ر ع��ل��ي��ن��ا ت��ق��صُّ م��اذا
ن��ادي��ن��ا غ��ي��ر وظ��الٍّ ال��غ��ري��ب؛ أخ��ا س��ام��رن��ا غ��ي��ر أي��ًك��ا ال��بَ��ي��ن53 ب��ن��ا رم��ى

قال: األندلس، بكاء إىل الحزين الطائر خطاب من انتقل ثم
رواب��ي��ن��ا54 م��ن رف��ي��ًف��ا ح��َل��ْل��ن��ا وإن ب��أن��دل��س أي��ٍك ن��ازح��ي ل��ن��ا! آًه��ا
يَ��ث��ن��ي��ن��ا واإلج��الُل ب��ال��دم��ع ن��ج��ي��ش ل��ه ال��وف��اء رس��م ع��ل��ى وَق��ْف��ن��ا رس��ٌم

السفينة. يقصد 50
واإلعراب آرائهم عن التعبري من ويمنعهم وينفيهم الوطنيني يضطهد الذي االستعمار مذهب يقصد 51

آمالهم. عن
وغربته. لوعته يف به شبيًها ويتمثله الوادي هذا حمام يُخاِطب إشبيلية، بضاحية باألندلس واٍد الطلح: 52

ومصائبه. الدهر عوادي أي وعوادينا
امللتف. الكثري الشجر واأليك: البعد. البني: 53

الخصيب. الرفيف: 54
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مرص: إىل الحنني يف قال أن إىل

ت��س��ق��ي��ن��ا ب��ال��ك��اف��ور ال��خ��ل��د م��ن ع��ي��ٌن ِم��َق��ة55 ع��ل��ى أغ��َض��ت وإن «م��ص��ر» ل��ك��ن
رواق��ي��ن��ا56 ق��ام��ت ح��اف��ات��ه��ا وح��ول ت��م��ائ��م��ن��ا رفَّ��ت ج��وان��ب��ه��ا ع��ل��ى
أم��ان��ي��ن��ا ف��ي��ه��ا أن��َس��ت وأربُ��ٌع م��آرب��ن��ا ف��ي��ه��ا م��رَح��ت م��الع��ٌب
أوال��ي��ن��ا م��ن ل��ج��دود وم��غ��رٌب أواخ��رن��ا م��ن ل��س��ع��وٍد وم��ط��ل��ٌع
يُ��غ��ادي��ن��ا وري��ح��اٍن م��ص��ر ِب��ر م��ن يُ��راِوح��ن��ا َروٍح م��ن ن��خ��ُل ف��ل��م ب��نَّ��ا57
تُ��ل��ق��ي��ن��ا58 ال��ي��م ف��ي ذه��بَ��ت وب��اس��م��ه ت��ك��ُف��ل��ن��ا ال��ل��ه اس��م ع��ل��ى م��وس��ى ك��أم
ل��ب��ادي��ن��ا وأك��واٌب ل��ح��اض��ري��ن ف��اك��ه��ٌة اإلح��س��ان ذي ك��ال��َك��ْرم وم��ص��ر

∗∗∗
م��آق��ي��ن��ا ع��ن وي��ه��م��ي ال��ه��دوء ب��ع��د ج��وان��ح��ن��ا ع��ن ي��رم��ي ال��ب��رق س��ارَي ي��ا
ب��اك��ي��ن��ا األرض ف��خ��َض��بْ��ن��ا ال��بُّ��ك��ا ه��اج دًم��ا ال��س��م��اء دم��ع ف��ي ت��رق��رق ل��م��ا

مواطنيه: يُخاِطب قال أن إىل

ال��دِّي��ن��ا ه��و ال��ص��اف��ي وودَّه��م ُدن��ي��ا غ��ي��ره��ُم ود وَج��ْدن��ا ال��ذي��ن إل��ى
تَ��ن��اج��ي��ن��ا ف��ي ه��واه��م َم��ص��ون وم��ن ض��م��ائ��رن��ا م��ن ع��ل��ي��ه��م ن��غ��ار م��ن ي��ا
ب��أي��دي��ن��ا ي��أخ��ذ ف��ل��م ال��ن��ائ��ب��ات ف��ي خ��واط��رن��ا ف��ي إل��ي��ك��م ال��ح��ن��ي��ن ن��اب

مرص: بعظمة منفاه يف يُشيد قال أن إىل

وادي��ن��ا م��ث��ل ع��رًش��ا ال��ض��خ��م م��ل��ك��ه��ا ف��ي ص��ع��دت وال م��ي��زانً��ا ال��ش��م��س ت��ن��زل ل��م
ال��م��ي��ام��ي��ن��ا؟ ال��ُغ��ر آب��اءه��ا ع��ل��ي��ه ورأت ح��اف��ات��ه ع��ل��ى تُ��ؤلَّ��ْه أل��م

املحبة. املقة: 55
للسحر. درءًا الصبي به يُرقى ما وهي راقية جمع الرواقي: 56

بُعدنا. أي بنا: 57
يكفله. أن هللا وسألت صبيٍّا اليم يف ألقته حني السالم عليه موىس بأم نفيه إىل اضطرت مرصحني شبَّه 58

94



األكرب الوطنية شاعر شوقي أحمد

«ف��راع��ي��ن��ا» ِدنَّ��اه��ا «ال��ق��ي��اص��ر» ق��ب��ل ج��ب��ل وم��ن س��ه��ل م��ن األرض وه��ذه
ب��ان��ي��ن��ا آث��ار ع��ل��ى إال األرض ف��ي ح��ج��ر ع��ل��ى ب��اٍن ح��ج��ًرا ي��ض��ع ول��م
ف��ان��ي��ن��ا بُ��ن��ي��ان ال ال��ده��ر ي��د ب��ه ن��ه��َض��ت ح��ائ��ٌط م��ص��ر «أه��رام» ك��أن

منفاه: من إليها وتشوقه مرص تحية يف قال أن إىل

ت��ص��اب��ي��ن��ا م��ن ذي��ول ف��ي ��ب��ا ال��صِّ م��رُّ ط��يَّ��ب��ه��ا وال��م��ي��الد األب��وة أرُض
ق��واف��ي��ن��ا ال��َم��ج��رى ُم��س��ل��َس��ل��ة ُغ��رٍّا م��واق��ف��ن��ا ف��ي��ه��ا ��ل��ة ُم��ح��جَّ ك��ان��ت
اله��ي��ن��ا األح��الم ِس��نَ��ة م��ن وث��اب الع��ب��ن��ا األي��ام ك��رِة م��ن ف��آب
آم��ي��ن��ا ال��ده��ر ف��ق��ال ن��غ��صَّ ب��أن ف��دَع��ت ص��اف��يً��ا ل��ل��ي��ال��ي ن��دع ول��م
ِغ��س��ل��ي��ن��ا59 وال��ب��ح��ر وًغ��ى ن��اَر وال��بَ��ر ص��اع��ق��ًة ال��ج��و ل��ُخ��ْض��ن��ا اس��ت��ط��ع��ن��ا ل��و
وب��اك��ي��ن��ا ال��واف��ي ن��س��ي إذا ف��ي��ه��ا ذاك��رن��ا ح��ق ن��ق��ض��ي م��ص��ر إل��ى س��ع��يً��ا

عودته: ُقبَيل يت تُوفِّ وقد بحلوان والدته يذكر وقال

ال��ُم��ؤدِّي��ن��ا خ��ي��ر م��ن ال��ودائ��ع خ��ي��ر ن��ط��ل��ب��ه ال��ل��ه ع��ن��د «ح��ل��وان» ب ك��ن��ٌز
ن��واح��ي��ن��ا م��ن إال ال��ش��وق ي��أِت��ه ل��م َغ��ي��ب��تَ��ن��ا ع��ن��ه ع��زي��ز ك��ل غ��اب ل��و
ش��اج��ي��ن��ا ��ي��ن األُمَّ ه��وى أي ن��دِر ل��م ش��ج��نً��ا ل��ه أو ل��م��ص��ر ح��َم��ل��ن��ا إذا

وساكنيها: بمرص يهتف منفاه يف ١٩١٧ سنة أيًضا وقال

ُم��ق��ي��م��ي��ن��ا غ��ب��ن��ا وإن ال��وف��اء ع��ه��د ع��ل��ى ن��زال ال إن��ا م��ص��ر س��اك��ن��ي ي��ا
ص��ادي��ن��ا60 أح��ش��اء ب��ه ن��ب��لُّ ش��ي��ئً��ا ن��ي��ل��ك��ُم م��اء م��ن ل��ن��ا ب��ع��ث��ت��م ه��الَّ
أم��ان��ي��ن��ا» ع��ن إال ال��ن��ي��ل أب��ع��د م��ا آِس��ن��ة ال��ن��ي��ل ب��ع��د ال��م��ن��اه��ل «ك��ل

الصديد. الغسلني: 59

الظمآن. الصادي: 60
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حافظ فأجابه إبراهيم حافظ وصنوه صديقه إىل األبيات بهذه شوقي بعثت وقد
اآلتية: باألبيات

وي��س��ق��ي��ن��ا م��ص��ر ُرب��ا وي��س��ق��ي ص��اٍد ب��ل��ب��ل��ه أن ي��دري ل��ل��ن��ي��ل ع��ج��ب��ت
ل��ي��ن��ا ع��ي��ش��ه��م م��ن ب��ع��دك��م ارت��ض��وا وال م��ورده ل��ألص��ح��اب ط��اب م��ا ت��ال��ل��ه
ُم��ق��ي��م��ي��ن��ا ك��ن��ا وإن ن��أَي��ن��ا وق��د ش��اط��ئ��ه ف��ارق��ت وإن ع��ن��ه َ ت��ن��أ ل��م

مرص بعظمة يُشيد

قصائده وتفيض بمفاخرها، ويُشيد بعظمتها يتغنى فكان مشاعره مرص حب ملك لقد
السامي. املعنى بهذا

الطائَرين بها يُحيِّي ١٩١٤ سنة نظمها قصيدة من والهرم والنيل مرص تحية يف قال
العريش طريق عن طائرتهما متن عىل مرص إىل قدومهما حني وكمال سالم العثمانيَّني

وسيناء:

وال��ح��َرم��ا س��ي��ن��اء م��ن ال��س��ف��َح وع��ظِّ��م وال��ه��رم��ا ال��ن��ي��َل ح��يِّ ال��ري��ح راك��ب ي��ا
ِق��َم��م��ا أط��واده م��ن أث��ب��ت ف��ك��ان ب��ه ال��زم��ان م��رَّ أث��ٍر ع��ل��ى وِق��ف
ُم��ن��ف��ِط��م��ا ال��ط��ه��ِر وع��ي��س��ى رض��ي��ًع��ا م��وس��ى ح��م��ل��ت ال��ت��ي األرض ف��ي ج��ن��اح��ك واخ��ف��ض
وال��ق��ل��م��ا ال��س��ي��ف ل��ل��ع��ب��اد وب��يَّ��نَ��ت خ��ال��دة األج��ي��ال ح��ك��م��ة وأخ��رَج��ت
ُم��ح��ت��ِش��م��ا ال��ده��ر ع��ل��ي��ه وي��م��ش��ي ب��ه خ��اش��ع��ًة ال��ري��ح تُ��ِل��م ف��ض��اءٌ ه��ذا

الهول: أبي يف له قصيدة من وقال

ال��ُع��ُم��ْر أق��ص��ى األرض ف��ي وبُ��لِّ��غ��َت ال��ُع��ُص��ْر ع��ل��ي��ك ط��ال ال��ه��ول أب��ا
��َغ��ْر ال��صِّ ح��دَّ ج��اوزت أن��ت وال ش��بَّ ال��ده��ر ال ال��ده��ر61 ِل��َدة ف��ي��ا
ال��س��َح��ْر وَج��وب األص��ي��ل ِل��َط��ي ال��رم��ال م��ت��ن رك��وب��ك إالَم

توأمان. والدهر فكأنه وقرينه الدهر أخا أي 61
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ال��س��َف��ْر؟ غ��ب��ار تُ��ل��ق��ي ف��أي��ان ال��ق��رون ف��ي ُم��ن��ت��ِق��ًال تُ��س��اِف��ر
ال��ُم��ن��ت��َظ��ْر؟62 ال��م��وع��د ف��ي ت��زوالن ال��ج��ب��ال وب��ي��ن ع��ه��د أب��ي��ن��ك
ال��ُع��ُص��ْر» س��م��ي��ر األوان ن��ج��يُّ ال��زم��ان ن��دي��م أن��ت ال��ه��ول «أب��ا
األثَ��ْر» ج��ل��ي��ل ال��ب��ن��اء رف��ي��ع األوَّل��ي��ن ف��ي ال��ح��ض��ارة «ظ��ل��ي��َل

بقوله: وختمها

ال��ح��َج��ْر» ح��ت��ى ف��ي��ه م��ا ت��ح��رَُّك ال��زم��ان ه��ذا ال��ه��ول أب��ا «ت��ح��رَّْك

:١٩٢٢ سنة له قصيدة من األهرام عن وقال

ن��اِد أو م��ج��ل��س بُ��ن��ات��ك م��ن ه��ل ون��اِد ال��ج��الل أه��رام ن��اِج ِق��ف
األوالِد َم��ف��زع األب��وة إن ع��ي��ون��ه��م ب��ي��ن ف��ي��ه ون��ف��زع ن��ش��ك��و
ب��ق��ي��اِد ل��ل��ه��وى ُم��ل��ٍق ك��لِّ م��ن ب��ت��راث��ه��م ال��ه��وى ع��ب��ث ون��ب��ثُّ��ه��م
األض��داِد63 ت��ف��رَُّق ال��ب��الء وق��ت ف��ي األخ��وان ت��ف��رَّق ك��ي��ف ونُ��ب��ي��ن
ع��ادي ال��ض��ع��ي��ف��ة ال��ن��ف��س ع��ل��ى ب��اٍغ ن��ف��َس��ه ال��ح��ق��ي��ق��ة ف��ي ال��ُم��غ��اِل��ط إن

∗∗∗
وش��ادي ب��م��ك��ان��ه��ن ه��ات��ف م��ن م��ق��ال��ة ال��ث��الث64 ل��ألع��اج��ي��ب ُق��ل
األوت��اِد ع��ل��ى وال ال��ج��الل ه��ذا ال��ص��ف��ا ع��ل��ى رأي��ُت ف��م��ا أن��ت ل��ل��ه
ال��ُع��ب��اِد روح��ان��ي��ة وع��ل��ي��ك ق��دس��ي��ة روع��ة ك��ال��م��ع��اب��د ل��ك
ب��ع��م��اِد أخ��الق��ه��م م��ن وُرف��ع��ِت ب��ق��واع��د أح��الم��ه��م م��ن ��س��ِت أُسِّ
اآلب��اِد م��ن ع��ه��ًدا ل��ه��ا أخ��ذت ال��ت��ي واألي��دي األح��ج��ار ق��بِّ��ل ُق��م
اآلراِد65 وَم��س��ق��ط ال��ش��م��وس َم��ه��د إن��ه��ا ال��ك��ن��ان��ة م��ن ال��ن��ب��وغ وخ��ذ

القيامة. يوم 62
الوحدة بسببه وتصدعت وأنصارهما وعديل سعد بني ١٩٢١ سنة حدث الذي االنقسام إىل يُشري 63

الوطنية.
الثالثة. األهرام يريد 64

الشمس. ارتفاع وقت الضحى؛ رأد يريد رأد، جمع اآلراد: 65
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نابليون»: قرب «عىل قصيدته من األهرام بعظمة يُشيد وقال

ال��ف��ات��ح��ي��ْن وزه��َو ��ي��د66 ال��صِّ خ��ي��ل��ة واطَّ��ِرح واخ��ش��ع األه��رام إل��ى ُق��م
ال��ق��روْن وم��ح��راب ال��ده��ر َح��َرم إل��ى ت��م��ش��ي إن��م��ا ��ْل وت��م��هَّ
ال��م��س��ل��م��ي��ْن ع��ن��د ال��طُّ��ه��ر ك��ال��ح��ط��ي��م أو ال��ق��ب��ط ع��ن��د ك��ال��ص��خ��رة ه��و
ال��خ��اط��ب��ي��ْن ح��ظَّ ق��ب��ل��ك ي��ك��ن ل��م ح��ج��ر م��ن م��ن��ب��ًرا وت��س��نَّ��ْم
ح��اش��ري��ْن األوال��ي ف��ي واب��ع��ث ل��ك ي��س��م��ع��وا ت��ولَّ��ت أج��ي��اًال وادُع
األرب��ع��ي��ْن ب��ال��ق��رون أح��اط��ت ق��د أرب��ًع��ا67 ك��ل��م��ات وأِع��ده��ا
ال��ف��ات��ح��وْن ع��ن��ه��ا ��ر ق��صَّ غ��اي��ة م��ًع��ا وال��ج��ي��ش ال��ده��ر ع��رض��ت ق��د
ي��ع��ت��ب��روْن؟ ف��ه��ل ال��ع��ه��د ب��ُع��د وإن أول��ى ب��ه��ا ق��وم��ي ع��ظ��ٌة

الوجود قرصأنس

الفيضان، وقت النيل يغمره وكيف بأسوان الوجود» «أنس قرص عن ١٩١٠ سنة وقال
وكان األسبق، املتحدة الواليات رئيس روزفلت تيودور الكولونل فيها يُخاِطب قصيدة من

القصيدة: بهذه شوقي عليه فرد املرصيني قدر من فيها ينتقص خطبة ألقى قد

��ا ت��ن��ق��ضَّ أن ت��ري��د ك��ال��ثُّ��ري��ا داًرا «ب��أس��وان» ال��ُم��ن��ت��ح��ي أي��ه��ا
��ا غ��ضَّ ال��ده��ر آي��ة م��ن تُ��ح��اِول ال واخ��ش��ع ال��ط��رف واخ��ِف��ض ال��ن��ع��ل اخ��ل��ع
ب��ع��ض��ا ال��ذع��ر م��ن ب��ع��ض��ه��ا ُم��م��ِس��ًك��ا غ��رق��ى ال��ي��م ف��ي «ال��ق��ص��ور» ب��ت��ل��ك ِق��ف
��ا ب��ضَّ وأب��َدي��ن ب��ه س��اب��ح��اٍت ��ا ب��ضٍّ ال��م��اء ف��ي أخ��َف��ي��ن ك��ع��ذارى
نَ��ْه��ض��ا ال��ك��واك��ب ع��ل��ى ُم��ش��ِرف��ات وك��ان��ت ال��زوال ع��ل��ى ُم��ش��ِرف��ات
��ا غ��ضَّ زال م��ا ال��ف��ن��ون وش��ب��اب وش��ابَ��ت ال��زم��ان ح��ول��ه��ا م��ن ش��اَب
ف��رض��ا ال��ق��وم ع��ل��ى إت��ق��ان��ه ك��ان وف��ن ال��ع��ق��ول تُ��دِه��ش ص��ن��ع��ٌة

امللوك. 66
«إن القتال: عىل يستحثهم ١٧٩٨ سنة األهرام معركة ُقبَيل لجنوده نابليون قالها التي الكلمة إىل يُشري 67

األهرام.» هذه ِقَمم فوق من إليكم تنظر قرنًا أربعني
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يُ��ق��ض��ى وال��ح��ق ال��دم��وع ف��س��ك��ب��ُت ت��ق��ض��ي68 وْه��ي ن��ظ��رتُ��ه��ا ق��ص��وًرا ي��ا
��ا» ف��ضَّ ك��ت��ابَ��ك ال��ِب��ل��ى س��اَم ك��ي��ف ك��ت��اب م��ص��ر وم��ج��د س��ط��ر «أن��ت
ِع��رض��ا» ص��ان ق��وم��ه م��ج��د ي��ص��ن م��ن م��ص��ر ب��ت��اري��خ ال��ُم��ح��ت��ف��ي «وأن��ا

مرص عظمة يذكر آمون عنخ توت كنوز اكتشاف بعد ١٩٢٣ سنة يناير يف وقال
الخالدة:

ال��غ��اب��ري��ن��ا ال��ق��رون أح��ادي��ث خ��بِّ��ري��ن��ا «ي��وش��ع»69 أخ��ت ي��ا ِق��ف��ي
أج��م��ع��ي��ن��ا ال��ق��ب��ائ��ل ن��س��ب وم��ن ط��رٍّا األخ��ب��ار روى م��ن ف��م��ث��ل��ك

املجد: من العظيم الشأو بلغوا وكيف املرصيني قدماء بحضارة يُشيد قال أن إىل

«أث��ي��ن��ا» ق��ب��َس��ت أن��واره��م وم��ن «روم��ا» األرض ف��ي ب��َم��ن��اره��م م��َش��ت
��ب��ي��ن��ا ُم��ح��جَّ ال��م��ل��وك» «وادي ع��ل��ى أق��ام��وا ب��ال��وادي ال��ده��ر م��ل��وك
ُم��ن��ِط��ق��ي��ن��ا؟ ل��ل��ح��ج��ارة أل��ي��س��وا ف��ي��ه��م ال��س��ح��ر ك��ان ال��ل��ه ت��ع��ال��ى
ُم��خ��لَّ��دي��ن��ا اآلب��دات وراء وراح��وا ي��ب��ق��ى م��ا ي��ب��ن��ون غ��َدوا
ال��م��ت��ي��ن��ا وال��خ��ل��ق اإلت��ق��ان ل��ه��ا أع��دُّوا ل��م��أث��رة ع��م��دوا إذا
ال��ج��اه��ل��ي��ن��ا ش��ف��اه م��ن وتُ��ؤَخ��ذ ��ى تُ��ل��قَّ م��رت��ب��ة ال��خ��ل��د ول��ي��س
ب��ق��ي��ن��ا م��ص��ادُره��ا ذه��بَ��ت إذا ك��ب��ار ِه��َم��م ُم��ن��ت��ه��ى ول��ك��ن
وال��ف��ن��ون��ا» ال��ص��ن��ائ��ع ف��ي��ن��ت��ظ��م ي��س��ري ح��ي��ن ال��ع��ب��ق��ري��ة «وس��رُّ
ال��ح��اك��م��ي��ن��ا» خ��ي��ر ال��ت��اري��خ إل��ى ت��ن��اَه��ت إذا ال��رج��ال «وآث��اُر
ط��ن��ي��ن��ا م��س��ام��ع��ه��ا ف��ي وت��رُك��ك ث��ن��اءً ال��دن��ي��ا ف��م م��ن وأخ��ذُك

آمون: عنخ توت ُمخاِطبًا وقال

ف��ي��ن��ا ظ��ه��رَت وي��وَم ب��وادي��ه��ا ال��م��ن��اي��ا وارت��ك ي��وم س��الٌم
ال��ع��ال��م��ي��ن��ا ف��ي ج��الل��ة ع��ل��ي��ك ع��ي��س��ى خ��روج ال��ق��ب��ور م��ن خ��رج��ت

تفنى. أي تقيض: 68
للشمس. الخطاب 69
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ورأى قرنًا أربعني بعد بُعث قد تخيَّله وقد آمون عنخ توت عن له أخرى قصيدة ومن
أروع من والقصيدة قربه، إىل العودة وآثر رآه ملا فحزن البالد صدر عىل جاثًما االحتالل
مطلعها يف قال الوطنية، املعاني ويف مرص بأمجاد اإلشادة يف شوقي قريحة به جادت ما

آمون: عنخ توت ُمخاِطبًا

ِغ��م��ده��ا ف��اص��دع ع��ن��ك ض��اق��ت األرض وع��َده��ا واس��ِب��ق «ال��س��اع��ة» س��اِب��ق ُق��م
واس��ت��ِردَّه��ا ال��ن��ي��ل أص��ول واف��ت��ح ونَ��ج��َده��ا غ��وَره��ا رم��اًح��ا وام��أل
وم��ده��ا َج��زره��ا إل��ي��ن��ا واص��رف وِع��دَّه��ا70 وع��ذب��ه��ا ل��ه��ا ش��الَّ

قال: أن إىل

ع��ن��ده��ا ف��أل��ف��ى ال��دار أت��ى ح��ت��ى ع��دَّه��ا ق��رنً��ا أرب��ع��ي��ن س��اَف��ر
«ه��ن��ده��ا»71 ت��ح��م��ي ال��ه��ن��دي م��س��ل��ول��ة ول��ورَده��ا وج��ي��ش��ه��ا إن��ج��ل��ت��را
ب��ن��ده��ا72 «ال��ق��ن��اة» دون وركَّ��َزت س��ده��ا ت��ب��ن��ي «ال��س��ودان» ع��ل��ى ق��ام��ت

∗∗∗
تَ��ده��َده��ا73 م��ا ال��ق��ب��ر ج��دار ل��ي��ت أش��ده��ا م��ا وال��ح��س��رة ف��ق��ال
م��اده��ا «ب��ن��ت��ئ��ور»74 ي��ا ن��بِّ��ن��ي ق��م رق��ده��ا تُ��ف��اِرق ل��م ع��ي��ن��ي ول��ي��ت

∗∗∗
رش��ده��ا ال��زك��ي ال��دم وأث��ب��ت أُش��ده��ا ب��ل��َغ��ت ال��ف��ت��اة م��ص��ر
وش��دَّه��ا إرخ��اءه��ا وج��رَّبَ��ت وح��ده��ا ال��ح��ب��ال ع��ل��ى ول��ع��ب��ت

∗∗∗

الجاري. املاء العد: 70
الهند. أي وهندها: السيف. الهندي: 71

العلم. البند: 72
انقض. تدهده: 73

قديم. مرصي شاعر بنتئور: 74
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ت��س��دَّه��ا وال ��ب��ل ال��سُّ ل��ه��ا واف��ت��ح وُش��ده��ا ي��ده��ا ق��وِّ رب ي��ا
ُح��دَّه��ا األم��ور ص��غ��ي��رات وع��ن ب��ع��ده��ا م��ا خ��ط��وة ل��ك��ل وِق��س
ج��ه��ده��ا ال��ض��ح��اي��ا ع��ل��ى تُ��ِض��ع وال ج��ده��ا ال��ش��ئ��ون ِج��د إل��ى واص��رف
ُوْل��ده��ا ال��رءوم األم ع��ل��ى واج��م��ع ح��ق��ده��ا واك��س��ر األن��ف��س ه��وى واك��ب��ح

امللوك وادي

اكتُشَفت أن بعد عرصه وحضارة آمون عنخ توت يذكر املعنى هذا ١٩٢٥يف سنة وقال
امللوك»: «وادي يف كنوزه

ال��س��ن��وْن 75 ال��دنِّ ع��ل��ى وأت��ت ال��ق��روْن «ال��ك��ن��ز» ع��ل��ى درج��ت
«أم��وْن»76 م��ن ال��زواه��ر واب��ن «رٍع» م��ن ال��ث��واق��ب اب��ن ي��ا
وال��ب��ط��وْن ال��ق��ب��ائ��ل ب��ذَّ ال��ض��ح��ى ف��ي ع��ري��ق ن��س��ٌب
ال��ُم��غ��َرق��وْن ال��ق��ض��اء َغ��م��ِر م��ن ي��ئ��وب ك��ي��ف أرأي��ت
ال��ط��ح��وْن ال��زم��ن رح��ا ع��ل��ى ن ال��ق��رو آث��ار وت��دول
ت��ت��ف��ردوْن ب��ه ُخ��ل��ًق��ا ل��ك��م ب��ن��ى ال��خ��ل��ود ح��بُّ
��روْن ال��ُم��ت��أخِّ وال ب��ه ن ال��ُم��ت��ق��دِّم��و ي��أخ��ذ ل��م
ت��ع��م��ل��وْن ف��ي��م��ا إح��س��ان ال��ـ إل��ى ت��س��اب��ق��ت��م ح��ت��ى
ال��ش��ئ��وْن م��ن ال��ح��ق��ي��ر وال ـ��ل ال��ج��ل��ي��ـ ف��ي ت��ت��رك��وه ل��م
ي��ك��وْن؟ م��ت��ى األخ��ي��ر ـ��ي��وم ال��ـ ل��ن��ا ف��ُق��ل ال��ق��ي��ام ه��ذا
خ��ال��دوْن وأن��ت��م ف��اٍن زائ��ل غ��اي��ة ال��ب��ع��ث
ت��س��ب��ق��وْن؟ ال��ق��ي��ام��َة أت��رى ع��ادات��ك��م م��ن ال��س��ب��ق
ال��ُم��ح��ِس��ن��وْن وال��ب��ن��اة رة ال��ح��ض��ا أس��اط��ي��ن أن��ت��م
ال��ُم��ت��ق��وْن ال��خ��ل��وَد يُ��ج��زى وإن��م��ا ال��ُم��ت��ِق��ن��ون

الخمر. باطية الدن: 75
القديمة. مرص آلهة من وأمون رع 76
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بالنيل يتغنى

يف وأبدع وأهله، للوادي الحياة ر فصوَّ بالنيل، فيها يتغنى الرائعة القصيدة هذه نظم
القصيدة وهي ومفاخرهم، املرصيني قدماء إىل انتقل ثم وجالله، وجماله روعته وصف

وجماًال: بهاءً فتزيدها كلثوم أم تُغنِّيها التي

تُ��غ��ِدُق ال��م��دائ��ن ف��ي ك��ف وب��أي ت��ت��دف��ُق ال��ق��رى ف��ي ع��ه��د أي م��ن
ت��ت��رق��رُق ج��داوًال ال��ج��ن��ان ع��ل��ي��ا م��ن ��رت ُف��جِّ أم ن��زل��َت ال��س��م��اء وم��ن
وتَ��ف��ه��ُق ت��ف��ي��ض ط��وف��ان أي أم م��زن��ة ب��أي��ة أم ع��ي��ن وب��أي
ي��خ��ل��ُق ال ج��دي��ُده��ا ل��ل��ض��ف��تَ��ي��ن بُ��ردة ن��اس��ج أن��ت نَ��وٍل وب��أي
اإلس��ت��ب��رُق77 اخ��َض��وَض��ر ح��ض��رت ف��إذا ف��ارق��ت��ه��ا إذا دي��ب��اًج��ا ت��س��ودُّ
��ُق78 ُدفَّ ال��ش��ه��ي��ة ��ُرق ال��شُّ وح��ي��اض��ك ُم��ت��َرٌع م��ه��ُدك ع��ل��ي��ك ال��ده��ور أت��ت
يَ��ن��ف��ُق79 ِخ��وان��ك وال ب��ال��واردي��ن ض��ائ��ق إن��اؤك ال وتُ��ط��ِع��م ت��س��ق��ي
ال��ُم��غ��َرُق ف��ي��ح��ي��ا تُ��غ��ِرق��ه��ا واألرض ع��س��ج��ًدا ف��يُ��س��بَ��ك ت��س��ك��ب��ه وال��م��اء
��ُق وُم��ح��قِّ ع��ل��م��ه��ا ف��ي ُم��ت��خ��بِّ��ط وي��س��ت��وي ال��ع��ق��ول م��ن��اب��ُع��ك تُ��ع��ي��ي

قال: أن إىل

ويَ��رزُق ي��ق��وُت م��ن يُ��َؤلَّ��ه ال ل��م م��روءة دي��ن ف��ي��ك األوائ��ل دي��ُن
تُ��خ��َل��ُق األل��وه��ة م��رت��ب��ة ل��س��واك ت��ك��ن ل��م يُ��َؤلَّ��ه م��خ��ل��وًق��ا أن ل��و
وت��ع��لُّ��ُق خ��ش��ي��ة ال��ع��ب��ادة إن ع��ب��ادة وال��وق��ار ل��ك ال��ه��وى ج��ع��ل��وا
يُ��ل��َح��ُق ال م��دُّه ال��م��ش��ارع ع��ذب زاخ��ر ب��ال��م��ك��ارم ب��ب��ح��ر دان��وا
وي��ص��دُق ال��وف��اء َس��نَ��ن ع��ل��ى ي��ج��ري ووع��وده ب��ع��ه��وده ُم��ت��ق��يِّ��د
ت��ت��دف��ُق ع��م��ي��م��ًة راح��تَ��ي��ك م��ن ك��ري��م��ًة ال��ح��ي��اة ال��وادي ي��ت��ق��بَّ��ل

الحرير. ثوب واإلستربق: الديباج 77
الغرقى. ق: الُرشُ 78

يقل. أو يفنى ينفق: 79
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«عروس كانت وكيف املرصيني قدماء عند النيل وفاء مهرجان يصف قال أن إىل
عام: كل له قربانًا تُقدَّم النيل»

ويُ��ع��َش��ُق ال��ج��م��ال يُ��ب��غ��ى ك��م��ا يُ��ب��غ��ى رغ��ي��ب��ة ال��غ��ان��ي��ات ع��ن��د وال��م��ج��د
ويَ��ح��َم��ُق80 يَ��ل��بُّ م��ا ال��ع��ق��ائ��د وم��ن ع��ق��ي��دة ف��ه��ي ب��ه��نَّ زوَّج��وك إن
ت��ل��ص��ُق ب��ال��ه��داي��ة دي��ن ك��ل ف��ي ض��ل��ة ل��وال اإلي��م��ان أج��م��ل م��ا
ُق وت��ش��وُّ ه��ًوى وي��دف��ع��ه��ا دي��ن ي��ح��ث��ه��ا ال��م��ل��وك م��ل��ك إل��ى ��ت ُزفَّ
وتُ��ح��ِدُق81 ب��ال��ع��روس ��ُح ت��م��سَّ ِت��رٌب م��ك��ان��ه��ا ع��ل��ي��ك ح��س��َدت ول��رب��م��ا
��ُق وُم��ص��فِّ ُم��زغ��ِرد ب��ال��ش��اط��ئَ��ي��ن ُف��ل��َك��ه��ا ي��ح��دو ال��ف��ل��ك ف��ي َم��ج��ل��وة
ال��َم��ش��رُق ف��ي��ه واخ��ت��ال أع��ط��اَف��ه��ا ب��ه ال��دن��ي��ا ه��زَّت م��ه��رج��اٍن ف��ي
ال��زورُق ال��س��ف��ي��ن ع��ل��ى ب��ه��نَّ ي��ج��ري وب��ن��اتُ��ه ل��وائ��ه ت��ح��ت ف��رع��وُن
األس��ب��ُق ال��ق��ض��اء ل��غ��اي��ت��ه وج��رى ال��َم��دى م��واك��ب��ه��ا ب��ل��َغ��ت إذا ح��ت��ى
يَ��ب��رُق ص��ل��ٌت وه��و ال��َم��ن��ي��ة س��ي��ُف ج��الل��ًة ال��ِم��ه��رج��ان س��م��اءَ وك��س��ا
وح��دَّق��وا ال��ج��م��وع ب��ال��وادي وان��ث��ال س��ف��ي��ن��ة ك��ل ال��ي��م ف��ي ��تَ��ت وت��ل��فَّ
ش��يِّ��ُق ح��واه��ا ش��يِّ��ق��ًة وأت��ت��ك ون��ف��ي��س��ه��ا ب��ن��ف��س��ه��ا إل��ي��ك أل��ق��ت
يُ��ن��َف��ُق؟ ش��يءٌ ه��ذي��ن م��ن أأع��ز وح��ي��ات��ه��ا ح��ي��اءه��ا ع��ل��ي��ك خ��ل��َع��ت
أل��ي��ُق ال��ض��ح��ي��ة ب��اب ف��ي ف��ال��روح ال��ِف��دى وات��ف��ق ال��ح��بُّ ت��ن��اه��ى وإذا

والوادي: ملرص والحضارة الحياة مصدر وأنه النيل يذكر قال أن إىل

ُم��خ��لَّ��ُق82 ع��ل��ي��ك ح��َس��ٌن ون��ب��ات��ه��ا ث��اب��ت ص��ع��ي��دك ف��ي ال��ح��ض��ارة أص��ل
ال��ُم��ش��ِف��ُق ال��ح��ف��يُّ م��ن��ك ف��أظ��لَّ��ه��ا ت��رع��رت ث��م ال��م��ه��د ف��ك��ن��َت ُول��َدت
ُم��ن��بَّ��ُق83 ال��ك��ري��م وال��ب��ردي ال��ص��خ��ر ف��ي م��أث��وُره��ا ح��ك��م��ًة دي��اَرك م��ألت

لبيبًا. يصري أي يلب: 80
فالنة. ِترب هذه يقال: املؤنث، يف تستعمل ما وأكثر أتراب الجمع اإلنسان، مع ُولِد من الِرتب: 81

ُمتطيِّب. ُمخلَّق: 82

ُمصطف. منبق: 83
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ُق وُم��ش��رِّ ُم��غ��رِّب ل��ه��ن ي��س��ع��ى ال��ذُّرى ب��اذخ��ة ال��ع��ل��م ب��ي��وت وب��ن��ت
ويَ��ش��ه��ُق84 ي��ط��ول أخ��الق وب��ن��اءَ ف��ض��ائ��ًال ف��ك��ان دي��نً��ا واس��ت��ح��دث��ت
تُ��ف��تَ��ُق ب��أخ��رى ريَّ��اه ك��ال��م��س��ك ب��ع��ده دي��ن ل��ك��ل ال��س��ب��ي��ل َم��َه��د
ُم��خ��ِل��ُق ل��ل��م��روءة ه��و م��ا ويَ��ع��اف ص��ال��ًح��ا وي��رف��ع ب��ر إل��ى ي��دع��و

ختامها: يف وقال

أخ��ل��ُق أح��رى «ال��ت��وراة» وب��ِم��دح��ة «ال��ه��دى» ن��ع��ت م��ا ب��ط��ي��ب أن��ت ن��ي��ل ي��ا
��ُق85 ُم��رهَّ ال��ده��ور م��ر ع��ل��ى ك��ن��ٌف ح��ازه��م خ��ل��ٌق ال��ح��م��َد يُ��ه��دى وإل��ي��ك
ال��ُم��ه��َرُق86 خ��دره��ن ع��رائ��س خ��وٌد ال��نُّ��ه��ى م��ص��ون��ات م��ن تُ��ج��ل��ى وع��ل��ي��ك
ُم��رق��َرُق ح��بَ��رات��ه��ن ف��ي وال��ط��ي��ب ُم��ن��ظَّ��م ل��بَّ��ات��ه��ن ف��ي ال��در
ت��م��لُّ��ُق ف��ي��ه ل��ي��س ح��بٌّ أم��اله ت��ك��لُّ��ف ف��ي��ه ل��ي��س م��دح ف��ي��ك ل��ي

بأبدع وخلوده وحارضه وماضيه وجالله عظمته يف النيل يُوَصف لم أنه الحق ويف
القصيدة. هذه يف شوقي وصفه مما

النيل نشيد

قال: واملواطنون الشباب به يتغنى جميًال نشيًدا ووضع

األخ��ض��ْر ش��اط��ئ��ه وال��ج��ن��ة ال��ك��وث��ْر ه��و ال��ع��ذُب ال��ن��ي��ل
أن��ض��ْر وم��ا ال��خ��ل��د أب��ه��ى م��ا وال��َم��ن��ظ��ْر ال��ص��ف��ح��ة ريَّ��ان

∗∗∗
غ��رس��وا وم��ا ال��ن��اس ال��س��اق��ي ال��ق��دُس ال��ف��يَّ��اض ال��ب��ح��ر

ارتفع. الجبل؛ شهق من يشهق: 84
واألضياف. الناس غشيان كثري املرهق: 85

الصحيفة. املهرق: 86

104



األكرب الوطنية شاعر شوقي أحمد

األن��وْر ب��ال��ق��ط��ن وال��ُم��ن��ِع��م ل��ب��س��وا ل��م��ا ال��ِم��ن��وال وه��و

∗∗∗
َم��رع��ى م��ن ال��وادي يُ��خ��ِل ل��م ش��رع��ا ل��ه اإلح��س��ان ج��ع��ل
يُ��ب��ذَر وه��ن��ا يُ��ج��ن��ى وه��ن��ا زرع��ا ي��ت��ل��و زرًع��ا ف��ت��رى

∗∗∗
ووق��اِر ف��ي��ه ألن��اة ب��ج��اري ل��ي��س ويُ��رى ج��اٍر
ي��زأْر ف��ت��ح��س��ب��ه وي��ض��جُّ ُم��ن��ه��اِر ك��ت��لٍّ ي��ن��ص��بُّ

∗∗∗
وبُ��ح��ي��رت��ه َم��ن��ب��ع��ه م��ن ك��ج��ي��رت��ه ال��ل��ون ح��ب��ش��يُّ
وك��ال��ع��ن��ب��ْر ك��ال��م��س��ك ل��ونً��ا ب��ُس��م��رت��ه ال��ش��طَّ��ي��ن ص��ب��َغ

الوطني النشيد

األغاني لرتقية العام هذا يف أُلِّفت التي اللجنة أقرَّته وطنيٍّا نشيًدا وضع ١٩٢٠ سنة ويف
قال: الوطنية

ه��يَّ��ا ل��ل��م��ل��ك ��دوا م��هِّ ف��ه��يَّ��ا ت��ه��يَّ��ا م��ك��ان��ك��م��و م��ص��ر ب��ن��ي
م��ل��يَّ��ا أول��ك��م ت��اج ت��ُك أل��م ح��ل��يَّ��ا ل��ه ال��ن��ه��ار ش��م��س خ��ذوا

∗∗∗
رك��ُن ل��ل��ع��ز وراءه��ا ف��ل��ي��س واب��ن��وا ال��م��ل��ك ُخ��طُّ��وا األخ��الق ع��ل��ى
ش��ه��يَّ��ا ي��ج��ري ال��ذي وك��وث��ره��ا ع��دُن ال��ن��ي��ل ب��وادي ل��ك��م أل��ي��س

∗∗∗
ن��ف��ت��دي��ه ال��ع��ري��ض��ة وب��ال��دن��ي��ا نَ��ق��ي��ه ب��أن��ف��س��ن��ا وط��ٌن ل��ن��ا
ش��يَّ��ا نُ��ع��ِط ل��م ك��أن ب��ذل��ن��اه��ا ف��ي��ه األرواح ِس��ي��َل��ت م��ا إذا

∗∗∗
األم��ان��ا أخ��ذ ِح��دث��ان��ه وم��ن ال��زم��ان��ا ص��ح��ب ال��ذي ال��ه��رم ل��ن��ا
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ال��رِق��يَّ��ا األم��م ع��لَّ��م��وا أوائ��ل ن��م��ان��ا ال��ع��ال��ي ��ن��ا ال��سَّ ب��ن��و ون��ح��ن

∗∗∗
ذُخ��را ل��ل��ت��اري��خ آل ف��ل��م��ا وف��خ��را ع��زٍّا ع��ه��ده��م ت��ط��اَول
ال��ع��ِل��يَّ��ا م��ظ��ه��ره��ا ال��ح��ق ج��ع��ل��ن��ا أخ��رى ال��م��ج��د ف��ي ن��ش��أة ن��ش��أن��ا

∗∗∗
ال��ه��الِل م��ع ال��ص��ل��ي��ب وألَّ��ف��ن��ا ال��ج��الِل ذي م��ل��ة م��ص��ر ج��ع��ل��ن��ا
ال��س��م��ه��ريَّ��ا ال��س��م��ه��ريُّ ي��ش��د ع��وال��ي م��ن ك��ص��فٍّ وأق��ب��ل��ن��ا

∗∗∗
ب��ن��ي��ن��ا إل��ى ب��ال��ت��م��ام ون��ع��ه��د ُم��ح��ِس��ن��ي��ن��ا ال��ب��ن��اي��ة ع��ل��ى ن��ق��وم
ح��يَّ��ا ال��َم��ف��ديُّ وج��ه��ك وي��ب��ق��ى ح��ي��ي��ن��ا ك��م��ا م��ص��ر ف��داِك ن��م��وت

الكشافة نشيد

ح��ادي ل��ن��ا ال��روُح ج��ب��ري��ُل ال��وادي ف��ي ال��ك��ش��اف��ة ن��ح��ن
ال��وط��ِن ب��ي��د ُخ��ذ وب��م��وس��ى وال��ه��ادي ب��ع��ي��س��ى ربِّ ي��ا

∗∗∗
وُم��ن��ي��ت��ه��ا ال��دار وم��ن��اة وِص��ب��ي��ت��ه��ا م��ص��ر ك��ش��اف��ة
ال��ُم��دِن أف��راح وط��الئ��ع وح��ل��ي��ت��ه��ا األرض وج��م��ال

∗∗∗
وال��ُخ��ل��ُق ال��خ��ال��ق ي��رض��ى م��ا ون��س��ت��ب��ُق ال��خ��ي��ر ن��ب��ت��در
ال��ِم��ح��ِن ف��ي وث��وًق��ا ون��زي��د ن��ث��ُق وخ��ال��ق��ه��ا ب��ال��ن��ف��س

∗∗∗
ش��ي��اط��ي��ن��ا ال��ص��خ��ر ون��ج��وب ري��اح��ي��ن��ا ن��ِرفُّ ال��س��ه��ل ف��ي
ال��م��رِن ال��ج��س��م ف��ي وال��ه��م��ة وت��ب��ن��ي��ن��ا األب��دان ن��ب��ن��ي

∗∗∗
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ن��ج��ت��ه��ُد ال��خ��ال��ق ول��وج��ه اع��ت��ق��دوا وم��ا ال��خ��ل��ق ونُ��خ��لِّ��ي
ال��زم��ُن ج��رَح َم��ن ونُ��داوي ُوج��دوا أنَّ��ى ال��ج��رح��ى ن��أس��وا

∗∗∗
ال��ُح��رِم م��سِّ ع��ن وال��ع��ف��ة وال��ك��رِم ن��ش��أن��ا ال��ص��دق ف��ي
ال��ح��ِص��ِن ال��غ��ي��د ع��ن وال��ذود ه��ِرِم أو ط��ف��ل ورع��اي��ة

∗∗∗
ال��وه��ِج ال��س��اط��ع��ة وال��ن��ار ال��ل��ج��ِج ف��ي ال��ص��ارخ ونُ��واف��ي
ث��م��ِن م��ن ب��ال��واج��ب وك��ف��ى ال��ُم��ه��ِج ث��م��ن ن��س��أل��ه ال

∗∗∗
ال��م��َددا ألب��وت��ن��ا واب��ذل ع��ددا ف��ك��ثِّ��رن��ا ربِّ
ال��وط��ِن ب��ي��د وخ��ذ ربِّ ي��ا رش��دا ول��ن��ا ل��ه��م ه��يِّ��ئ

الشباب نشيد

م��اض��ي��ن��ا م��ح��اس��ن ونُ��ع��ي��د ب��أي��دي��ن��ا ن��س��ود ال��ي��وم
ويَ��ف��دي��ن��ا ن��ف��دي��ه وط��ٌن ب��أي��دي��ن��ا ال��ع��زَّ ون��ش��ي��ُد

∗∗∗
نُ��ش��يِّ��ده ال��ل��ه وب��ع��ي��ن نُ��ؤيِّ��ده ب��ال��ح��ق وط��ٌن
وم��س��اع��ي��ن��ا ب��م��آث��رن��ا ونُ��زيِّ��ن��ه ��ن��ه ونُ��ح��سِّ

∗∗∗
وم��ن��ب��ره ال��ده��ر وس��ري��ر وع��ن��ص��ره ال��ت��اري��خ س��رُّ
ري��اح��ي��ن��ا اآلب��اء وك��ف��ى وك��وث��ره ال��خ��ل��د وِج��ن��ان

∗∗∗
��اج��ا وهَّ ع��رًش��ا وض��ح��اه��ا ت��اج��ا ل��ه ال��ش��م��س ن��ت��خ��ذ
أوال��ي��ن��ا ك��ان وك��ذل��ك أب��راج��ا ��ؤدد ال��سُّ وس��م��اء
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∗∗∗
وال��ه��رُم ي��ل��ح��ظ وال��ك��رن��ك واألم��ُم ي��راك��م ال��َع��ص��ر
يَ��ب��ن��ي��ن��ا األول ك��ب��ن��اء ِه��م��ُم أال األوط��ان أب��ن��ي

∗∗∗
ول��ل��َع��ل��ي��ا ال��م��ج��د ألث��ي��ل س��ع��ي��ا س��ع��يً��ا أب��ًدا س��ع��يً��ا
ال��دن��ي��ا ه��ي م��ص��ر ول��ن��ج��ع��ل ال��دن��ي��ا ه��ي م��ص��ر ول��ن��ج��ع��ل

ألحان جميًعا بالضاد والناطقني للمواطنني ويُغرِّد بالوطنية يتغنى شوقي وظل
شعره وظل ،١٩٣٢ سنة الوفاة أدركته حتى اإلنسانية معاني أسمى ويُسِمعهم الحرية

والخلود. والحرية للحكمة رمًزا الدوام عىل وسيظل وفاته بعد
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١٨٧٢–١٩٣٢

أسلفنا كما بالزعامة شوقي عنه تميَّز ولنئ الشعر، دولة إحياء يف شوقي ِصنو هو
حني يف شعبية، كانت وحياته نشأته بأن عنه يمتاز حافًظا فإن شوقي، عن الحديث يف
ومشاعره، الشعب روح إىل أقرب حافظ فكان أرستقراطية؛ وحياته شوقي نشأة كانت
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التعبري يف أبلغ لذلك فكان بلهيبها، واكتوى فيها، شاركه التي آالمه تصوير عىل وأقدر
يُِحس كان ألنه شوقي؛ عبارات من معانيها إدراك إىل وأقرب أسهل عباراته وكانت عنها،

وقارئيه. فيه ُمثقَّ مجموع يف الشعب يُخاِطب أنه قويٍّا إحساًسا
إبراهيم أبوه كان تركية، أرسة من وأم مرصي أب من ١٨٧٢ سنة إبراهيم حافظ ُولِد
الرابعة يف وحافظ وتُويفِّ حافظ، ُولِد حيث ديروط قناطر عىل يُِرشف مهندًسا فهمي أفندي
التي املتوسطة الطبقات عيشة كنفه يف وعاش نيازي، أفندي محمد خاله فكفله عمره، من
الطبقات تُعانيه بما صباه منذ حافظ فأحس اليسار، إىل منها الضيق إىل أقرب كانت
األمني الصادق الرتجمان كان الشعرية مواهبه ظهرت وملا حال، ورقة جهد من الشعبية

الطبقات. لهذه
خاله مع وانتقل يُتِمه، لم ولكنه الثانوي، التعليم من وجزءًا االبتدائي التعليم ى تلقَّ
واتجهت التعليم، متابعة عن وقتًا حافظ وانقطع بها، تنظيم مهندس وكان طنطا، إىل

والشعر. األدب إىل نفسه
نفسه من يجد لم إذ فيها؛ يستمر لم ولكنه بطنطا، باملحاماة وجيًزا وقتًا واشتغل
التقيد إىل يميل يكن لم وهو املتواصل العمل عىل دأب من تقتضيه كانت ملا إليها ميًال

واألغصان. األشجار مختلف بني ُمغرًِّدا ينطلق كالطري كان بل الدأب هذا بمثل
يف يستثري مما العسكرية الحياة كانت إذ بالجيش؛ ضابًطا يكون أن يف فكَّر ولقد
فالتحق العسكرية، نشأته يف البارودي يُقلِّد أن أراد لعله أو والخيال، الشعر روح نفسه
وكان ثاٍن، مالزم برتبة ضابًطا ١٨٩١ سنة منها وتخرَّج بالقاهرة، الحربية باملدرسة
رسدار كتشنر اللورد بقيادة السودان حملة يف وانتظم تقريبًا، العرشين سن يف ذاك إذ
نفسه عافت السودان بحكم اإلنجليز بانفراد الحملة انتهت وملا وقتئٍذ، املرصي الجيش
مجالس وغيش مرص، إىل وعاد طلبه وأُجيَب املعاش، إىل إحالته فالتمس ربوعه، يف البقاء
له وعرف شاعريته، فتألََّقت وأدبه، شعره من فيها وأفاض والعلماء، واألدباء الشعراء
يحفظ ما عليه يُِدر ال الشعر كان وإذ والشعر، األدب عالم يف ومكانته فضله معارصوه
رئيًسا ١٩١١ سنة يف املعارف وزير حشمت أحمد عيَّنه فقد املادية الوجهة من مكانته
املعاش إىل أُحيَل إذ ١٩٣٢ سنة فرباير إىل بها وظل املرصية، الكتب دار يف األدبي للقسم

.١٩٣٢ سنة يوليو ٢١ يوم وتُويفِّ القانونية، السن لبلوغه
عمره، من عرشة السادسة يف وهو الشعرية مواهبه ظهرت بطبعه، شاعًرا حافظ كان
وحي كانت بل بها، انتظم التي املدارس يف تعلَّمها وال أديب، أو ُمعلِّم عن ها يتلقَّ لم
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باملطالعات نفسه ويأخذ امُلبكِّرة، السن هذه يف وهو الشعر يقول فكان والسليقة، اإللهام
يف محاكاتهم إىل الرغبة به واشتدت امُلتقدِّمني، الشعراء فحول قصائد ويحفظ الشعرية
أولئك الزمن مع وبذَّ رغبته، تحقيق عىل وساعدته الشعرية سليقته فواتته الشعر، جيد

واألدب. الشعر عالم يف الذروة وبلغ الشعراء،
والروح األسلوب، وطالوة الديباجة، وإرشاق البالغة، بقوة شعره يف يمتاز وحافظ

رثائه: يف قال إذ شوقي أنصفه ولقد الخطابية،
1 ال��ب��ل��غ��اءِ م��ن ن��ج��َل��ت َم��ن وإم��ام م��ج��ده��ا وح��ارس ال��ف��ص��ح��ى ح��اف��ظ ي��ا
ال��ق��دم��اءِ أم��ان��ة ح��م��ي��ت ح��ت��ى وف��ض��ل��ه ب��ال��ق��دي��م ت��ه��ت��ف زل��َت م��ا
األب��ن��اءِ م��ن أج��ي��اًال وت��رك��ت خ��ال��ًدا ب��ي��انً��ا ال��دن��ي��ا ف��ي خ��لَّ��ف��َت
ج��زاءِ وح��س��ن إن��ص��اف ل��ل��ده��ر ي��َزل ول��م ال��زم��ان س��ي��ذك��رك وغ��ًدا

مراء بال كان فقد واملجد؛ العظمة من هالة حافظ شعر عىل الوطنية أضَفت
بمرص وتغنى وآالمه، مآسيه يف له ُمواٍس وخري وآماله، أحاسيسه يف للشعب ترجمان خري
هناك، اإلنجليز غدر ومشاهدته سنني، عدة السودان يف بقاءه ولعل الُغر، قصائده يف والنيل
واستمساًكا االستعمار عىل سخًطا زاده قد االستعمارية، أغراضهم تحقيق يف وتدابريهم
بحق ي ُسمِّ حتى املناسبات شتى يف شعره يف املواهب هذه وتجلَّت النيل، وادي بوحدة
يدعو يفتأ ال كان واألخالق، واالجتماع الوطنية شاعر ذلك جانب إىل وهو النيل»، «شاعر
الصحيح، الجهاد قوام األخالق يرى إذ للحرية؛ جهادهم يف باألخالق التمسك إىل قومه
الرصيح. بالحق ومجابهتهم وطنه لبني مخاطبته يف التقريع حد األخالق إىل دعوته وبلغت
من واقتبس ِكَرب، عىل الفرنسية تعلَّم قد أنه إال رشقية ثقافته كانت وإن وحافظ
الشعر محاكاة عىل وأملعيته ذكاؤه وساعده يقتبسه، أن استطاع ما الفرنسية اآلداب

يقول: ذلك ويف شعره، يف التجديد إىل يميل وكان أحيانًا، الغربي

ال��ُم��ح��اِل دع��اة ب��ه��ا ق��يَّ��َدت��ن��ا ق��ي��وًدا ت��ُف��ك أن ش��ع��ر ي��ا آن
ال��ش��م��اِل ري��ح ن��ش��م ودع��ون��ا ع��ن��ا ال��ك��م��ائ��م ه��ذه ف��ارف��ع��وا

ولدت. أي نجلت: 1
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واقتباس التجديد إىل املواطن من كثري يف بشعره يرتفع أن يف حافظ نجح ولقد
النفوس إىل حبَّباه موسيقيٍّا ورنينًا طالوة شعره فزاد الحديثة، واألساليب واألفكار املعاني

والتغاريد. باألغاني أشبه قصائده بعض وجعال

حافظ شعر يف الوطنية

يف الوطنية الحركة وجدت ولقد حافظ، شعر يف نورها ويتألق الوطنية الروح تتجىل
االحتالل. عىل والثورة الجهاد، يف والصمود الحماسة منها تستمد قوة البديعة قصائده

شغاف عليه يملك للوطن حبه وكان الوطني، الكفاح من ينضب ال َمعينًا شعره كان
من بقوله امُللتِهبة العاطفة هذه عن عربَّ ولقد واستقالله، حريته عن الذود ويُلِهمه قلبه،

:١٩٠٠ سنة له قصيدة

ُم��رت��ِق��ِب ل��ل��ه ُم��رت��ِه��ب ل��غ��ي��ر م��وارده ت��ح��ل��و ال ال��ن��ي��ل أرى م��ت��ى
ال��رط��ِب ب��ال��ل��ؤل��ؤ ل��ه��ا ج��ف��ون��ي ج��ادت ذُك��َرت إذا ح��ال ف��ي م��ص��ُر غ��دت ف��ق��د
وال��ه��رِب2 ال��م��وت ب��ي��ن ت��ردَّد ق��رٌم ب��ه��ا أل��مَّ م��ا ذك��رى ع��ن��د ك��أن��ن��ي
ت��ِط��ِب ل��م ال��ن��ف��س ف��إن س��ك��تُّ وإن ُم��ت��َك��أ ال��س��ج��ن ف��ق��اُع ن��ط��ق��ُت إذا
ال��ذه��ِب؟! م��ن أرض ع��ل��ى ن��م��ش��ي ون��ح��ن ورائ��ح��ن��ا غ��ادي��ن��ا ال��ف��ق��َر أي��ش��ت��ك��ي

:١٩٠٩ سنة له قصيدة يف وقوله

يُ��راُم أم��ٌل دون��ه��ا ل��َي وم��ا م��ص��ر ل��غ��ي��ر أرق��ُت م��ا ل��ع��م��رك
ال��ع��ظ��اُم ال��ف��راع��ن��ة ب��ه��ا ت��ص��ول ك��ان��ت أي��ام ج��الل��ه��ا ذك��رُت
غ��الُم ل��ه��ا ال��زم��اُن وأي��اَم رج��ال ب��ه��ا ال��رج��اُل وأي��اَم

:١٩١٠ سنة له قصيدة من وقوله

ال��ُع��ش��اِق ك��ث��ي��رة م��ص��ر ح��ب ف��ي وي��الق��ي ع��اش��ٌق يُ��ك��اِب��د ذا ك��م

الشجاع. الرجل أي القرم: 2
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األط��واِق3 ع��ن خ��رج��ت ق��د م��ص��ُر ي��ا ص��ب��اب��ة ه��واِك ف��ي ألح��م��ل إن��ي
راق��ي ش��ع��ٌب ح��م��اك ك��ري��َم ي��ح��م��ي ط��ل��ي��ق��ًة أراِك م��ت��ى ع��ل��ي��ِك ل��ه��ف��ي
واإلن��ف��اِق ي��َدي��ِك ب��ي��ن ب��ال��ب��ذل ُم��ت��يَّ��م ال��خ��الل ب��م��ح��م��ود ك��ِل��ٌف

الحرية»: «ملجأ يف نظمها ١٩١٩ سنة له قصيدة من وقوله

ن��ظ��ف��را ح��ت��ى ال��ح��زم ب��رك��وب األذى دف��ع ع��ل��ى ف��ت��ع��اَه��دن��ا
تُ��زدرى ال ق��وًة ف��غ��َدون��ا ب��ي��ن��ن��ا ب��ص��ب��ر وت��واَص��ي��ن��ا
ال��ُع��را4 ُم��ن��َف��ك ال��ي��وم ق��ب��ل ك��ان ص��ال��ًح��ا ش��ع��بً��ا م��ص��ر ف��ي أن��ش��َرت
ال��ك��رى5 س��رَح أج��ف��ان��ه ع��ن ذاد ح��ب��ه��ا ف��ي ه��ائ��م ُم��ِح��ب ك��م
ال��ذُّرى6 ف��وق م��ج��ده��ا ي��ش��ي��دوا أن أق��س��م��وا وك��ه��وٍل وش��ب��اٍب

كامل ومصطفى حافظ
وصلته صداقته رغم بجهاده، ُمعَجبًا له صديًقا وكان كامل، مصطفى حافظ عاَرص
الجزء ظهر وعندما وأدبه، بشعره اإلعجاب شديد مصطفى وكان السياسيني، بخصومه
لشاعر تقديره عظم عىل يدل تقريًظا «اللواء»7 يف قرَّظه ١٩٠١ سنة ديوانه من األول

هيجو. لفيكتور «البؤساء» كتاب عرَّب حني ١٩٠٣ سنة عليه الثناء يف وأسهب النيل،

كامل مصطفى مدرسة حفلة يف حافظ قصيدة
سنة نوفمرب ٢٩ يوم ألقاها التي قصيدته يف وجهاده بمصطفى حافظ إعجاب ويبدو
مطلعها: يف قال مصطفى، خطبة عىل تعليًقا كامل مصطفى مدرسة احتفال يف ١٩٠٦

ج��دَّدا م��ا ال��ن��ف��س ف��ي ف��ج��دَّد ال��ن��دى ك��َق��ط��ر ح��دي��ثً��ا8 س��ِم��ع��ن��ا

والطاقة. الجهد أي طوق؛ جمع األطواق: 3
أحيت. أنرشت: 4
النوم. الكرى: 5

املرتفع. املكان وهي ذروة، جمع الذرى: 6
.١٩٠١ سنة أكتوبر ٩ عدد 7

الحفلة. يف كامل مصطفى خطبة يقصد 8
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ُم��رِق��دا آلالم��ن��ا وأم��س��ى ُم��ن��ِع��ًش��ا آلم��ال��ن��ا وأض��ح��ى

الفقيد: إىل امُلحبَّبة الدعوة وهي والحياة األمل روح النفوس يف يستثري وقال

غ��دا ف��راِق��ب ولَّ��ى ال��ي��وُم إذا ت��ج��زع��ْن ال ش��رُق ي��ا ف��َدي��ن��اَك
ال��ص��دى ك��رج��ع س��راًع��ا وولَّ��ت م��ح��ن��ة أع��ق��بَ��ت م��ح��ن��ة ف��ك��م
ال��ُم��دى9 ك��ح��ز ق��ي��ًال ك��ان وإن ال��ع��داة ِق��ي��ُل يُ��ب��ئ��س��نَّ��ك ف��ال
ُم��س��ت��رِف��دا10 ال��غ��رب ل��ك وي��م��ش��ي ال��ع��ل��وم ك��ن��وز ف��ي��ك أتُ��ودَع
ُم��س��ت��رِش��دا ال��غ��رب ل��ك وي��أت��ي األن��ب��ي��اء أرض��ك ف��ي وتُ��ب��َع��ث
ت��رُق��دا؟ ب��أن ال��ل��ي��ال��ي ط��وال ال��ض��الل ق��ض��اة ع��ل��ي��ك وت��ق��ض��ي
أيِّ��دا11 ب��ه��ا ال��ض��ع��ي��ف ف��أض��ح��ى ب��ال��ع��ل��وم س��م��ا ب��ع��ه��ٍد أت��ش��ق��ى
ال��َم��ق��ص��دا12 ج��ري��ه م��ن وأدرك ِس��ره ��ه��ا ال��سُّ ب��زَّ ش��اء إذا
وال��ف��رق��دا13 ال��َم��ج��رة ف��ن��اج��ى ال��ن��ج��وم إل��ي��ه أدن��ى ش��اء وإن
��دا ُس��جَّ ألق��دام��ه ف��خ��رَّت ال��ج��ب��ال ُش��م زع��زع ش��اء وإن
س��دى ف��ي��ه��ا ت��ح��َي ل��م ع��وال��م ذرة ف��ي ش��اه��د ش��اء وإن
ُم��ن��ِش��دا14 ب��ه ال��ج��م��اُد وي��غ��دو ال��ري��اح ف��ي��ه ��ر تُ��س��خَّ زم��اٌن
ال��ه��دى وس��ر ال��وج��ود ب��م��ع��ن��ى ل��ل��ع��ارف��ي��ن ال��ط��ب��ي��ع��ة وت��ع��ن��و
ُم��س��ِع��دا15 ل��ه ال��ب��خ��ار وق��ام ال��ح��دي��د أج��اب أه��اب��وا م��ا إذا
ال��َم��دى ت��ط��وي ال��س��ل��ك ع��ل��ى ب��روٌق ال��ك��ه��رب��اء م��ن إل��ي��ه��م وط��ارت

∗∗∗

السكني. وهي مدية، جمع بالضم: املدى 9
العطاء. وهو الرفد، يطلب أي ُمسرتِفدا: 10

القوة. بمعنى األيد من القوي، الياء: بتشديد األيِّد 11
للناس. وأظهره رسه ها السُّ من سلب العلم ذو شاء إذا أي املعروف. الكوكب ها: والسُّ سلبه. بزه: 12

السماء. يف نجوم والفرقد: املجرة 13
والفونوغراف. الطريان إىل يُشري 14

ُمعينًا. أي مسعدا: 15
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ن��ج��ُم��دا؟ وأن ن��س��ت��ك��ي��ن ب��أن وذاك ه��ذا ب��ع��د م��ن أي��ج��م��ُل
ال��َم��وردا16 ف��اس��ت��ِب��ق��وا ال��ن��ه��َج ل��ن��ا ��َدت م��هَّ ق��د ��ف��ر» «ال��صُّ أم��ة وه��ا

الشباب: ُمخاِطبًا فيها وقال

ي��دا وك��ون��وا م��ص��ر خ��ي��ر ع��ل��ى اع��م��ل��وا ال��ن��اش��ئ��ون أي��ه��ا ف��ي��ا
ال��ِف��دا ل��م��ص��ر ت��ك��ون رج��اًال ال��غ��ي��وب17 ذوات ف��ي��ك��م س��ت��ظ��ه��ر
ال��نِّ��دا؟» يُ��ل��بِّ��ي ن��ادت ه��ي إذا م��ن��ك��م م��ن ش��ع��رَي ل��ي��ت «ف��ي��ا

كامل: مصطفى ُمخاِطبًا ختامها يف وقال

ال��ِع��دى ك��ث��ي��ر األي��ادي ك��ث��ي��ر ف��تً��ى م��ن «م��ص��ط��ف��ى» ي��ا ال��ل��ه ل��ك
تُ��ح��َم��دا ب��أن ال��خ��ل��ي��ق ف��أن��ت ال��رج��ال ب��ي��ن ح��م��دتُ��ك م��ا إذا
ُخ��لِّ��دا م��ا يُ��خ��لَّ��د ث��ن��اءً ال��زم��ان س��ج��ل ع��ل��ي��ك س��يُ��ح��ص��ي
يُ��ح��َص��دا» أن ل��ل��زرع آن إذا أب��ن��اؤن��ا ب��اس��م��ك «وي��ه��ت��ف

يُِقر حافًظا تجد منها األخري البيت يف وتأمل حافظ، شعر أبلغ من والقصيدة
عندما الفضل هذا له األمة تعرف بأن الجدير وأنه الوطنية، للحركة امُلوِجد بأنه ملصطفى
سعد زعامة ظهور وبعد الفقيد وفاة بعد الرأي هذا عىل ظل وقد الحركة، هذه ثمار تجني
ديسمرب يف فريد محمد للمرحوم رثائه يف به وجهر ،١٩١٩ سنة الوطنية للحركة زغلول

فريد: روح ُمناِجيًا قال إذ ،١٩١٩ سنة

ال��ص��م��ْد ال��ف��رد ال��دائ��م ج��وار ف��ي الق��ي��ت��ه إن ال��ن��ي��ل»18 «ص��بِّ ل ُق��ل
األم��ْد ط��ال وإن ت��ل��ق��ى م��ا رغ��م ق��ص��ده��ا ع��ن تَ��ن��ي ال م��ص��ًرا إن
ال��ب��ل��ْد ه��ذا ف��ي ال��ب��ان��ي��ن» «أول إل��ى ال��ب��ش��رى أح��م��ل ع��ن��ه��ا ج��ئ��ُت
ح��ص��ْد وال��ش��ع��ُب ال��ح��ب ب��ذرَت ق��د ِغ��ب��ط��ة ف��ي ون��ْم واه��ن��أ ف��اس��ت��ِرح

اليابان. أي الصفر: أمة 16
الغيب. عالم يف التي األقدار أي الغيوب: ذوات 17

كامل. مصطفى يريد 18
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وبأنه الوطنية، الحركة رصح يف البانني أول بأنه ملصطفى أيًضا هنا يعرتف فحافظ
تأييد هو ١٩١٩ سنة حافظ ورأي بذر، ما ثمار وجنى حصد الشعب وأن الحب بذر

.١٩٠٦ سنة لرأيه وتوكيد

دنشواي حادثة يف حافظ قصيدة

بعد أي — ١٩٠٦ سنة يوليو ٢ يف فنرش حافظ، شعر يف صداها دنشواي19 حادثة لقيت
بسياسة فيها ندَّد الحادثة؛ عن املشهورة قصيدته — أيام بخمسة فيها الحكم صدور
عام بعد إال الحادثة عن قصيدته يُقل لم شوقي إن إذ بعام؛ شوقي بها وسبق االحتالل،

وقوعها. من
املحتلني: ُمخاِطبًا قصيدته مطلع يف حافظ قال

وال��ودادا؟! َوالءن��ا ن��س��ي��ت��م ه��ل ف��ي��ن��ا! ب��األم��ر ال��ق��ائ��م��ون أي��ه��ا
ال��ب��الدا وُج��وب��وا ص��ي��دك��م واب��ت��غ��وا ه��ن��ي��ئ��ا ون��ام��وا ج��ي��ش��ك��م ��ض��وا خ��فِّ
ال��ع��ب��ادا ف��ص��ي��دوا ال��رُّب��ا ت��ل��ك ب��ي��ن َط��وق20 ذات أع��وَزت��ك��ُم وإذا
األج��ي��ادا21 أط��واق��ن��ا تُ��غ��اِدر ل��م س��واء وال��َح��م��ام ن��ح��ن إن��م��ا
ال��رش��ادا ض��ل��ل��ن��ا إِذا أرِش��دون��ا ول��ك��ن ال��ع��ق��وق ِب��ن��ا ت��ظ��ن��وا ال
ص��ادا22 ح��ي��ن ن��ف��س��ه ال��ش��م��س ص��ادت ب��ق��ت��ي��ل أم��ة م��ن تُ��ِق��ي��دوا ال

والتنفيذ: املحاكمة وفظائع الحادثة يصف وقال

واش��ت��دادا ق��س��وًة ض��ع��َف��ي��ه ض��ع��َف وج��ئ��ت��م ب��أم��ر ُج��ه��ال��ن��ا ج��اء
ك��ي��ادا؟ أم أردت��ُم أق��ص��اًص��ا ب��ع��ف��و ض��ن��ن��ت��م إن ال��ق��ت��ل أح��ِس��ن��وا

الوطنية». الحركة باعث كامل «مصطفى كتاب يف تفصيلها راجع 19

الحمامة. أي طوق: ذات 20

ِجيد. جمع األعناق، واألجياد: واالستعباد. األرس سالسل هنا األطواق 21
بالقتيل: القاتل الحاكم وأقاد بول. الكابتن وهو شمس، برضبة مات أنه ثبت بقتيل األمة تأخذوا ال أي 22

قوًدا. به قتله أي
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ج��م��ادا؟ أم أص��ب��ت��ُم أن��ف��وًس��ا ب��ع��ف��و ض��ن��ن��ت��م إن ال��ق��ت��ل أح��ِس��ن��وا

∗∗∗
ع��ادا؟ «ن��ي��رون» ع��ه��د أم ع��ادت ـ��ت��ي��ش» ال��ت��ف��ـ «م��ح��ك��م��ة أت��ل��ك ش��ع��ري ل��ي��ت
ال��ق��ي��ادا؟ إل��ي��ه أل��ق��ى ض��ع��ي��ف م��ن ��ي ال��ت��ش��فِّ ال��ق��ويِّ م��ن ي��ح��ل��و ك��ي��ف
أن��دادا ل��غ��ي��ظ��ك��م ول��س��ن��ا ـ��ظ ال��غ��ي��ـ ع��ن ت��ش��فُّ ُم��ث��ل��ٌة إن��ه��ا
ال��ج��وادا ال��ج��واُد يُ��ك��ِرم إن��م��ا ك��ن��ت��م ح��ي��ث ب��أرض��ن��ا أك��ِرم��ون��ا
ت��م��ادى م��ه��م��ا ال��س��ك��ون ع��ل��َم��ت��ن��ا خ��م��س ب��ع��د ِح��ج��ة ع��ش��ري��ن إن
تُ��ع��ادى أن وأش��ف��َق��ت رم��اه��ا َم��ن تُ��ع��ادي أن أك��ب��َرت ال��ن��ي��ل أم��ة
ت��ت��ه��ادى ح��س��رة ب��ع��د ح��س��رة وإال ك��الم إال ف��ي��ه��ا ل��ي��س

القضية: يف العمومي امُلدعي ُمخاِطبًا وقال

ال��م��رادا ب��ل��غ��َت ف��ق��د ه��ذا ب��ع��ض م��ه��ًال ال��ع��م��وم��ي23 ال��م��دع��ي أي��ه��ا
اإلس��ع��ادا ل��ن��ج��ل��ك وض��م��نَّ��ا ب��م��ص��ر ال��ق��ض��اء ل��ك ض��م��نَّ��ا ق��د
ال��ف��ؤادا ش��ف��ي��َت ف��ق��د «م��ص��ر» ع��ه��د ف��اذك��ر ل��ل��ح��ك��م ج��ل��س��َت م��ا ف��إذا
ج��ادا24 ح��ي��ث ال��ح��ي��ا ج��ادِك وال ـ��ر» «م��ص��ـ ي��ا ن��واح��ي��ِك ف��ي ال��ن��ي��ل ج��رى ال
ق��ت��ادا ش��وًك��ا ع��ل��ي��ِك ف��أض��ح��ى ـ��ر» «م��ص��ـ ي��ا ال��ن��ب��ت ذل��ك أن��ب��تِّ أن��ِت
واألك��ب��ادا ال��ق��ل��وب ف��أدم��ى ـ��س ب��األم��ـ ق��ام ن��اع��ًق��ا أن��ب��تِّ أن��ت

∗∗∗
وش��ادا ال��زم��ان غ��ف��ل��ة ف��ي س��اَد َم��ن وي��ا ال��ق��ض��اء ِم��درة ي��ا إي��ِه
ال��ح��دادا ي��َدي��ك ع��ل��ى ل��ب��س��ن��ا ق��د أنَّ��ا ت��ن��َس ف��ال دن��ا ج��الَّ أن��َت

الفظيعة الحادثة لتلك تصوير وفيها حافظ، قال ما أروع من ترى كما والقصيدة
حمل وقد االحتالل، نظر يف املرصي هوان ومبلغ الربيطاني الظلم مبلغ أظهرت التي

الهلباوي. إبراهيم 23
املطر. الحيا: 24
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عىل حمل كما أركانه، لها اهتزت حمالت الظلم هذا عىل القوي الالذع بأسلوبه حافظ
إىل صادقة دعوة الحملة هذه فكانت الظلم؛ هذا استفحال أسباب من كان الذي الضعف

االحتالل. محاربة يف والقوة النهوض بأسباب واألخذ الضعف اطراح

دنشواي حادثة بعد كرومر اللورد استقبال يف قصيدته

١٩٠٦ سنة أكتوبر يف قالها له قصيدة يف دنشواي حادثة يف االحتالل فظائع يصف وعاد
والطَّْول الَحْول صاحب وكان إجازته، من الربيطاني املعتمد كرومر اللورد عودة ملناسبة

البالد. يف وقتئٍذ

ال��م��غ��رُب وض��جَّ ل��ه ِري��َع ف��ال��ش��رق ح��دي��ث��ن��ا أت��اك ه��ل ال��دُّب��ارة»25 «ق��ص��َر
أت��ع��تَّ��ُب إن��ن��ي ال��ت��ح��ي��ة ب��ع��د وم��رح��بً��ا ال��ك��ري��م ب��س��اك��ن��ك أه��ًال
��ُب ت��ت��ل��هَّ أح��ش��اؤن��ا ل��ه��ا ب��اتَ��ت رس��ال��ة ع��ن��ك األس��الك ل��ن��ا ن��ق��َل��ت

قال: أن إىل

أرح��ُب26 ص��درك ف��إن ال��ح��م��ام ي��وم ه��ال��ه ع��م��ا ال��ن��ي��ل ص��در ض��اق إن
تُ��ن��َس��ُب27 ��ب ال��ت��ع��صُّ م��ع��ن��ى إل��ى أم��َس��ت ب��أنَّ��ة ال��ح��زي��ن ب��اح أَوك��لَّ��م��ا
ال��م��ذه��ُب وض��اق ب��ه��ا ال��رج��اء ض��اق ب��أم��ة ال��دول��تَ��ي��ن ع��م��ي��َد ِرف��ًق��ا
ت��ت��ع��ذُب والئ��ه��ا ب��غ��ي��ر ل��ي��س��ت ب��أم��ة ال��دول��تَ��ي��ن ع��م��ي��َد ِرف��ًق��ا
ت��ع��ص��ب��وا ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن ال ل��ل��ق��وت ف��ل��ع��ل��ه��م ص��يَّ��ادك��م أره��ق��وا إن
ي��غ��ص��ُب م��ن ع��ل��ى ب��م��ه��ج��ت��ه وس��خ��ا ب��ق��وت��ه ال��ف��ق��ي��ر ض��نَّ ول��رب��م��ا
ال��َم��ه��رُب وع��زَّ ب��ن��ا ال��ق��ض��اء ل��ع��َب غ��ائ��ب ع��ن��ا وأن��ت «دن��ش��واي» ف��ي
وص��وَّب��وا ص��ي��ده��نَّ ف��ي ف��ت��س��اب��ق��وا ب��دي��ل��ة ال��ح��م��ام م��ن ال��ن��ف��وس ح��س��ب��وا

الربيطاني. املعتمد دار يريد 25
دنشواي. حادثة يف الحمام صيد يوم أي الحمام: يوم 26

دنشواي. حادثة سبب هو الديني التعصب أن من كرومر اللورد زعم ما إىل يُشري 27
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يُ��ن��َك��ب��وا! ل��م أم��ره��م ح��اض��ر ك��ن��َت ل��و ب��ع��ده��م ال��م��ن��ازل وأق��ف��رت نُ��ِك��ب��وا
ت��ت��أه��ُب وح��ب��ال��ه��م وِس��ي��اط��ه��م ب��م��رص��د وال��ق��اس��ط��ون28 خ��لَّ��ي��تَ��ه��م
ي��ت��ه��يَّ��ب��وا ول��م ُش��ِن��ق��وا م��ن ب��ح��ب��ال ل��ت��ع��ل��ق��وا م��نَّ��ي��تَ��ه��م ول��و ُج��ِل��دوا
��ب��وا29 ورحَّ ال��ج��ال��دي��ن ِس��ي��اط ِب��ل��ظ��ى ��ل��وا ألهَّ ال��خ��ي��ار ُم��ِن��ح��وا ول��و ُش��ِن��ق��وا
يَ��ع��ذُُب ال وط��ع��م��ه ال��ش��ف��اه ب��ي��ن وك��أُس��ه ال��م��م��ات ع��ل��ى ي��ت��ح��اس��دون
ي��ت��رق��ُب آج��ٌل وه��ذا ي��رن��و ��ر ُم��ت��ن��مِّ ع��اج��ٌل ه��ذا َم��وت��اِن؛
وُم��ح��زُِّب وُم��ن��اِج��ز وُم��ع��اِج��ز ب��رج��ال��ه ُم��ك��اِث��ر وال��م��س��ت��ش��ار30
ي��ت��ص��ب��ُب رك��اب��ه ح��ول وال��دم��ع ��ًم��ا ُم��ت��ب��سِّ أن��ح��ائ��ه��ا ف��ي ي��خ��ت��ال
وي��ط��ل��ُب ال��ع��م��ي��د ي��رج��و م��ا خ��ي��ر ه��و خ��ام��ًس��ا ف��أرَدوا ب��أرب��ع��ة ط��اح��وا
ال��ط��يِّ��ُب ال��ث��ن��اء ب��َم��غ��رس��ه��ا يُ��ج��ن��ى أن��ُف��س ف��ي غ��رس��ه يُ��ح��اِول ح��بٌّ
أخ��ص��ُب ع��دل��ك ف��إن ل��ل��م��س��ت��ش��ار أرواح��ن��ا ت��ِك��ل وال ش��ئ��َت ك��ي��ف ك��ن
وي��ط��رُب ال��ق��ض��اء ل��ه ي��ه��شُّ رف��ًق��ا ال��ق��ض��ا ول��َي إذا «بُ��ن��د»31 ع��ل��ى وأِف��ض

االحتالل شكوىمرصمن يف قصيدته

:١٩٠٧ سنة يناير يف قالها

ُم��ن��ظَّ��م��ا ظ��ل��ًم��ا ب��ات ح��ت��ى ح��واش��ي��ه ف��ُه��ذِّب��ت ف��وض��ى ال��ظ��ل��م ف��ي��ن��ا ك��ان ل��ق��د
��م��ا ُم��ن��عَّ ح��رٍّا ال��م��ص��ريُّ أص��ب��ح وأن ال��ث��رى أخ��َص��َب أْن ال��ي��وم ع��ل��ي��ن��ا 32 ت��ُم��نُّ

الظاملون. القاسطون: 28
ومرحبًا. أهًال قالوا أي ورحبوا: أهلوا 29

عاجزت من ومعاجز: الحكم. تنفيذ عىل يُِرشف وكان الداخلية، وزارة مستشار متشل الكابتن يريد 30

يتوىل وبعضهم الشنق يتوىل فبعضهم وأحزابه أعوانه جمع أي وحزَّب: عاجًزا. يجعله بما أتيت إذا الرجل
الجلد.

حادثة يف املتهمني حاكمت التي املخصوصة املحكمة قضاة وأحد االستئناف محكمة وكيل بوند املسرت 31
االنتقام إىل وميله نيته سوء عىل أسئلته ت ونمَّ املحاكمة، هذه يف لألسئلة َه امُلوجِّ القاَيض وكان دنشواي،

والتشفي.
الربيطاني. املعتمد يُخاِطب 32
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وآَل��م��ا أن��ك��ى ال��م��نَّ رأي��ت ف��إن��ي وس��خ��رًة َج��ل��ًدا «إس��م��اع��ي��ل» ع��ه��د أِع��د
دم��ا وأرخ��ص��تُ��ُم ط��ي��نً��ا ف��أغ��ل��ي��ت��ُم وذلِّ��ن��ا ال��ج��م��اد ع��ز ع��ل��ى ع��م��ل��ت��م
��م��ا ال��سَّ ج��اده��ا وال ن��ب��تً��ا أط��ل��َع��ت ف��ال أه��ل��ه��ا وأج��دب أرٌض أخ��ص��بَ��ت إذا
دره��م��ا أَْل��ف��اه ل��ل��س��وق رب��ه ب��ه م��ش��ى إذا ح��ت��ى ال��دن��ي��ار إل��ى ن��ه��شُّ
َم��غ��ن��م��ا — ال��ف��ق��ر م��ن ت��ع��ص��م ول��م م��ت��اًع��ا تُ��ِف��د ل��م — ال��م��ال وف��رة ف��ي ت��ح��س��ب��وا ف��ال
وخ��يَّ��م��ا33 ال��غ��الء ح��لَّ إذا ق��ل��ي��ٌل — وارٌف وال��خ��ف��ُض — ال��م��ال ك��ث��ي��ر ف��إن

كرومر اللورد استقالة يف قصيدته

ُم��ن��ِش��دا ك��ن��ت إن ال��ت��اري��خ ت��ك��ذب ف��ال وال��ه��دى ال��ص��دق م��وط��ن ه��ذا ال��ش��ع��ر ف��ت��ى
وال��ِع��دى ال��ُم��ِح��ب��ي��ن ب��ت��ش��ي��ي��ع ح��ق��ي��ٌق وإن��ه ال��ع��م��ي��د ت��ودي��ع ح��ان ل��ق��د
ُم��زِب��دا ك��ان ال��ذي ال��ب��ح��ر ل��ن��ا وش��يِّ��ع ش��ام��ًخ��ا ك��ان ال��ذي ال��ط��ود ل��ن��ا ف��ودِّع

قال: أن إىل

م��ع��ه��دا «ل��ورد» ي��ا ل��ل��ت��ع��ل��ي��م تُ��ب��ِق ول��م وال��ِح��ج��ا ب��ال��ع��ل��م أزري��َت ق��د يُ��ن��ادي��ك
��دا ت��ع��مُّ ال��ع��ق��ول م��ص��ر ف��ي وأج��دب��َت ��ًدا ت��ع��مُّ ال��ب��الَد أخ��ص��ب��َت وأن��ك
ال��ردى34 إل��ى س��ب��ي��ٌل أو ع��ل��ي��ن��ا ق��ض��اءٌ وإن��ه ال��ل��غ��ات أم ع��ل��ى ق��ض��ي��َت
ت��م��رَّدا ح��ت��ى «ال��س��ودان» ب زل��ت ف��م��ا راي��ة ظ��ل ف��ي وال��ُق��ط��ران وواف��ي��َت
س��دى ب��أط��م��اع��ك��م َم��س��اع��ي��ن��ا وض��اع��ت ب��ع��ده ع» «ُم��ص��وَّ ط��اح��ت ك��م��ا ف��ط��اح
«ال��م��ؤي��دا»35 ح��ج��ب��َت ح��ت��ى ت��س��ت��ِق��ْل ول��م ظ��ل��م��ات��ه ع��ن ال��ص��ح��ف ض��ي��اء ح��ج��ب��َت
��دا ُم��ج��سَّ ف��ي��ه��ا ال��ط��ب��ع َج��ف��اء رأَي��ن��ا م��غ��ام��ًزا ال��وداع ت��ق��ري��ر وأودع��َت
«أح��م��دا» ال��ق��ب��ر ف��ي أغ��ض��ب��َت إن َل��ن��غ��ض��ُب وإن��ن��ا ال��ن��ب��ي دي��ن ب��ه��ا غ��م��زَت

شيئًا. تُغني ال األسعار غالء مع املال كثرة أن يريد العيش. سعة الخفض: 33
أكثر يف العلوم دراسة وجعل العربية، للغة االحتالل محاربة إىل يُشري العربية. اللغة أي اللغات: أم 34

اإلنجليزية. باللغة املدارس
السودان. دخول من منعته أي املؤيد: حجبت 35
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∗∗∗
ت��ج��دَّدا؟ ق��د ش��ام��خ ب��ن��اء وأي ب��ع��ه��دك��م ال��ن��اب��غ��ون أي��ن يُ��ن��ادي��ك
َع��س��ج��دا س��ال ل��ك��م ع��ه��د م��ن ب��أج��دب ض��يِّ��ق وال��ع��ي��ُش «إس��م��اع��ي��ل» ع��ه��د ف��م��ا
ص��دى ألص��وات��ن��ا ت��س��م��ع ل��م ال��ص��م م��ن ه��ي��ئ��ة ال��وزارة ولَّ��ي��َت يُ��ن��ادي��ك
أوردا األم��ر أص��در م��ا إذا أب��يٍّ ف��تً��ى م��ن ال��ت��ش��اور ع��ن��د ب��ه��ا ف��ل��ي��س
��دا؟ ُم��م��هَّ ال��س��ب��ي��ل ك��ان إن ال��ق��ص��د ع��ن ب��ن��ا ول��وى ص��دَّن��ا م��اذا ب��رب��ك
ُم��س��دَّدا س��ه��ًم��ا ك��ان ول��ك��ن س��دي��ًدا ي��ك��ن ل��م ك��ت��اب��ك ف��ي ب��رأي أش��رَت
س��رم��دا وال��ذل ال��وي��ل ع��ل��ي��ن��ا ت��ج��ر م��ك��ان��ة ال��غ��ري��ب إع��ط��اء وح��اول��َت
ُم��س��وَّدا36 ال��غ��ري��ب ذاك ب��ه��ا ي��ب��ي��ُت ب��ن��دوة ت��ش��ق��ى ي��وَم م��ص��ٍر وي��ل ف��ي��ا

∗∗∗
ال��َم��دى ال��ف��ط��ن��ة م��ن ن��ب��ل��غ ل��م ح��ي��ن ع��ل��ى ض��ي��اع��ن��ا ُس��ِل��ب��ن��ا أنَّ��ا ي��ك��ِف��ن��ا أل��م
��دا وُرقَّ ج��اه��ل��ي��ن وك��ن��ا خ��ب��ي��ر ُم��م��اِرس ك��ل ال��ع��ي��ش ف��ي وزاَح��َم��ن��ا
تَ��ص��يَّ��دا م��ن ب��ه يُ��ل��ق��ي َش��رٍك س��وى ب��ل��دة ك��ل ف��ي ال��س��وُد ال��ش��رك��اُت وم��ا

جورست السري استقبال يف قصيدته

دنشواي، حادثة أثر عىل ١٩٠٧ سنة أبريل يف منصبه من أُقيَل أو كرومر اللورد استقال
شكوى عن فيها عربَّ بقصيدة حافظ فاستقبله جورست، إلدون السري منصبه يف وخلفه

والسخرية: التهكم أسلوب يف فيها قال وآثامه، االحتالل من مرص

ال��وروِد إل��ى — ال��ُم��ص��ِل��ح��ي��ن ب��ع��ه��د — ظ��ِم��ئ��ن��ا ف��ق��د ال��رج��اء أذي��ق��ون��ا
ال��وج��وِد م��ع��ن��ى — وج��ودك��م ب��ف��ض��ل — ج��ِه��ل��ن��ا ف��ق��د ب��ال��وج��ود وُم��نُّ��وا
ج��ه��ي��ِد!37 ج��ه��د ف��ي ال��ن��اس ف��إن ت��لُ��م��ن��ا ف��ال ال��ص��ي��اح اع��َل��ول��ى إذا

ُمختِلط. ترشيعي مجلس إنشاء يف كرومر اللورد مرشوع إىل يُشري 36
عال. أي اعلوىل: 37
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ال��م��زي��ِد! م��ن ال��ُم��ش��ِف��ق��ي��ن ص��ي��اح ي��ع��ل��و وال��ظ��ل��م األذى ق��در ع��ل��ى
ص��دي��ِد38 ع��ل��ى ان��دم��ل��َن ق��د وك��نَّ ن��غ��ًرا ن��َغ��رَن ال��ن��ف��وس ف��ي ِج��راٌح
ال��ج��ل��ي��ِد ال��ق��ل��ب س��رائ��ر ه��ت��ك��َن ج��دي��د أًس��ى ه��اَج��ه��نَّ م��ا إذا

قال: أن إىل

ش��دي��ِد رك��ن وال ي��ط��ول��ك��ُم ب��ج��اٍه نُ��ط��اِول��ك��م ج��ئ��ن��ا ف��م��ا
ال��ع��ه��وِد ن��ق��ُض ب��أه��ل��ه أض��رَّ ب��ح��ق نُ��ط��اِل��ب��ك��م ول��ك��ن��ا

الوطنية: للحركة والحياة اليقظة مبعث كانت وكيف دنشواي حادثة ذكر إىل وعاد

وال��ك��ن��وِد39 ال��ع��وارف ب��ك��ف��ران ظ��ل��ًم��ا ال��ت��ق��ري��ر ص��اح��ب رم��ان��ا
م��ج��ي��ِد ب��ق��رآن ج��ئ��ن��ا ول��و ن��داءً ل��ن��ا يُ��ج��ي��ب ال وأق��َس��م
األب��ي��ِد أب��د ع��ل��ي��ه��ُم ي��دوم ب��اح��ت��الل م��ص��ر أه��َل ��ر وب��شَّ
ال��ص��دوِد ب��ُم��ن��َه��لِّ ��ده ت��ع��هَّ ج��ف��اءً ل��ك��م ال��ن��ف��وس ف��ي وأن��ب��ت
ش��ه��وِد40 ب��أرب��ع��ٍة وزكَّ��اه��ا َم��داه��ا ب��ل��غ��ت وح��ش��ًة ف��أث��م��ر
ال��رُّق��وِد41 ال��ق��وم ه��اج��ع وأي��ق��ظ ح��ي��اة أورثَ��ن��ا ال��ش��م��س ق��ت��ي��ل
ِج��ي��ِد ك��ل ب��ال��س��الس��ل ق يُ��ط��وِّ ف��ي��ن��ا دام ق��د «ك��روم��ًرا» ف��َل��ي��َت
ش��ه��ي��ِد وم��ق��ت��وٍل ب��م��ج��ل��ود آٍن ب��ع��د آنً��ا «م��ص��ر» ويُ��ت��ِح��ف
ج��دي��ِد م��ن ال��ع��وال��م ف��ي ونُ��ب��َع��ث ع��ن��ا األك��ف��ان ه��ذه ل��ي��ن��زع

التأم. واندمل: دمه. سال الجرح: نغر 38
كرومر. اللورد هو التقرير صاحب 39

أربعة. وهم دنشواي قضية يف أُعِدموا من األربعة بالشهود يريد 40
يريد الشمس. برضبة دنشواي حادثة يف مات الذي اإلنجليزي الضابط بول الكابتن هو الشمس قتيل 41

بالحرية. للمطالبة يثورون جعلهم القتيل هذا بسبب التنكيل من الناس أصاب ما أن
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كامل ملصطفى رثاؤه

عىل حافظ وقف كامل مصطفى جنازة مرص شيَّعت حني ١٩٠٨ سنة فرباير ١١ يوم يف
قال: رثائه يف الرائعة قصيدته وأنشد قربه

ج��اث��ي��ا ض��ي��َف��ك وال��َق وه��لِّ��ل ف��ك��بِّ��ر أم��ة آم��اُل ال��ض��ي��ُف ه��ذا ق��ب��ُر أي��ا
ذاوي��ا ال��ع��م��ر زه��رة ف��ي ال��ُع��ال ش��ه��ي��د م��ص��ط��ف��ى ف��ي��ك ن��رى أن ع��ل��ي��ن��ا ع��زي��ٌز
ش��اف��ي��ا42 ال��ح��زن ج��وى م��ن ال��ت��أس��ي ل��ك��ان وح��ده ف��ق��دن��اه أن��ا ل��و ق��ب��ر أي��ا
ث��ان��ي��ا ال��ده��ر ب��ه ي��أت��ي أن وه��ي��ه��ات ب��ف��ق��ده ش��يء ك��ل ف��ق��دن��ا ول��ك��ن
ه��ي��ا! ه��ا وي��َح��ك وال��رأي؟ ال��ِح��ج��ا وأي��ن وال��وف��ا ال��م��روءة أي��ن س��ائ��ل��ي ف��ي��ا
ع��ال��ي��ا ك��ان ال��ذي ال��ص��وت أُس��ِك��ت ف��ق��د ص��ائ��ح ك��ل ف��ل��ي��أم��ن��وا ل��ه��م43 ه��ن��ي��ئً��ا
ال��ب��وال��ي��ا ال��ن��ف��وس ف��اس��ت��ح��ي��ا ال��م��ج��د إل��ى وس��اَق��ه ال��ش��ع��ور أح��ي��ا ال��ذي وم��ات

∗∗∗
ال��م��راث��ي��ا ف��ي��ك ال��ي��وَم أُج��ي��د وإن��ي أُِج��د ف��ل��م ح��يٍّ��ا ك��ن��َت ل��م��ا م��دح��تُ��ك
ب��اك��ي��ا ال��ش��ع��ب ل��ذا م��ا وإال وف��ي��ك ش��ام��ًال ال��ح��زن ل��ذا م��ا وإال ع��ل��ي��ك44
ُم��داوي��ا ال��ن��ف��وس داء م��ن ف��ي��ه ل��م��ا ي��رى وال ل��ل��ن��ف��وس ال��ُم��داوي ي��م��وت
غ��اف��ي��ا وأم��س��ي��َت ح��زنً��ا ف��أس��ه��دتَ��ن��ا س��اه��ًدا45 ك��ن��ت ح��ي��ن��م��ا ن��ي��اًم��ا وك��ن��ا
داوي��ا ب��األم��س ك��ان ق��د ك��م��ا ي��رنُّ ب��ي��ن��ن��ا ص��وت��ك زال ال ال��ُع��ال ش��ه��ي��َد
ب��ان��ي��ا ك��ن��ُت م��ا ب��ال��ل��ه ت��ه��دم��وا ف��ال أق��م��تُ��ه ب��ن��اءٌ ه��ذا ب��ن��ا: يُ��ه��ي��ُب
خ��ال��ي��ا ب��ات ق��د ال��ح��ي وأن ق��ض��ي��ُت أن��ن��ي ال��ن��اَس تُ��ش��ِع��روا ال ب��ن��ا: ي��ص��ي��ح
األع��ادي��ا تَ��س��رُّوا ال رج��اًال وك��ون��وا ت��ف��رَّق��وا أال ب��ال��ل��ه يُ��ن��اِش��دن��ا
ب��ال��ي��ا ك��ن��ت وإن ع��ن��ي تُ��ش��اِرف��ك��م46 ُم��ِط��ل��ة ال��م��ق��ام ه��ذا م��ن ف��ُروح��َي

الصرب. بمعنى التأيس: 42
اإلنجليز. يريد 43

الحزن. عليك أي عليك: 44

ساهًرا. ساهًدا: 45

علو. من إليكم تنظر أي تشارفكم: 46
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ال��دواه��ي��ا ال��خ��الف ف��ي ع��ل��ي��ك��م أخ��اف ف��إن��ن��ي ب��ال��خ��الف تُ��ح��ِزن��وه��ا ف��ال

∗∗∗
ه��ان��ي��ا أن��ت ف��نَ��ْم ُدم��ن��ا م��ا ال��ع��ه��د ع��ل��ى إن��ن��ا ال��خ��ي��ر إل��ى ال��داع��ي أي��ه��ا أج��ْل
ن��ائ��ي��ا ك��ن��َت وإن م��س��م��وع وص��وت��ك م��اث��ل وط��ي��ُف��ك م��ح��ف��وظ ب��ن��اؤك
ب��اك��ي��ا ال��م��واط��ن ب��ع��ض ف��ي ال��ب��أس أخ��و يُ��رى أن وتُ��ن��ِك��ر ت��ب��ك��ي ال ع��ِه��ْدن��اك
رواس��ي��ا ج��ب��اًال ت��ه��وى ك��م��ا ت��ران��ا غ��ٍد وف��ي ال��ب��ك��اء ال��ي��وم ل��ن��ا ��ص ف��رخِّ
ج��اري��ا ن��ي��ُل ي��ا ك��ن��َت ال أح��م��ًرا دًم��ا وف��ات��ه ب��ع��د ت��ج��ِر ل��م إن ِن��ي��ُل ف��ي��ا
ب��اق��ي��ا ان��ح��الل��ك زال ال ال��ح��ش��ر إل��ى ع��ه��ده ذك��ر ت��ح��ف��ظ��ي ل��م إن «م��ص��ر» وي��ا
ه��اوي��ا غ��اَر ق��د ال��س��ع��د ن��ج��م أن ِث��ق��وا ُم��ص��اب��ك��م ج��ه��ل��ت��م إن «م��ص��ر» أه��ل وي��ا

∗∗∗
زواه��ي��ا س��اط��ع��ات ال��ل��ي��ال��ي ب��ِج��ي��د ُدرة ث��الث��ون ب��ل ع��اًم��ا47 ث��الث��ون
ُم��غ��ازي��ا ج��ي��ًش��ا ك��ن��َت ب��ل ُم��ف��َرًدا ف��تً��ى ت��ك��ن ل��م أن��ك ال��ت��اري��خ ف��ي س��ت��ش��ه��د

األربعني حفلة يف قصيدته

قال: األربعني، حفلة يف ألقاها أخرى قصيدة مصطفى رثاء يف وله

أش��ع��اري ب��ي��ن��ه��م أن��ثُ��ر وأت��ي��ُت األزه��اِر48 ن��وادَي ع��ل��ي��ك ن��ث��روا
داري؟ ال��ح��زي��ن��ة ب��ال��ُم��َه��ج أن��َت ه��ل ال��ع��ال ُط��الب وَزي��َن ال��ش��ب��اِب َزي��َن
وإس��اِر َم��ذلَّ��ة ع��ي��ش وال��ع��ي��ش ب��م��رص��د وال��ح��ادث��اُت غ��ادرتَ��ن��ا
ب��داِر ال��ص��ائ��ح��ون: وص��اَح ع��اٍد ع��دا إذا إل��ي��ك أح��وَج��ن��ا ك��ان م��ا
واألب��ص��اِر ال��س��م��ع ان��ت��ظ��ار ط��ال ال��نُّ��ه��ى؟ ب َخ��الَّ وأي��ن ال��خ��ط��ي��ب أي��ن
ال��م��غ��وار؟ أب��ا ي��ا أص��اب��ك م��اذا ُم��ن��اديً��ا تُ��ج��ي��ب ال ل��ك م��ا ب��ال��ل��ه
ال��ق��ه��اِر ال��واح��د ب��ِدي��ِن ج��ه��ًال «ك��روم��ر» ي��م��ي��ُن خ��طَّ��ت م��ا وام��ُح ُق��م

عمره. من والثالثني الرابعة يف تُويف ألنه تقريبي رقم وهو الفقيد عمر إىل إشارة 47
بالندى. امُلبلَّلة الرطبة أي األزهار: نوادي 48
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ِب��ع��ث��اِر رج��اؤه��ا وه��مَّ ��ت ه��مَّ ك��ل��م��ا ل��ل��ك��ن��ان��ة ت��غ��ض��ُب ك��ن��َت ق��د
ل��ل��م��خ��ت��اِر»49 «ال��ف��اروق َغ��ض��ب��َة أو وك��ت��اب��ه ل��رب��ه ال��ت��ق��يِّ غ��ض��َب
ن��اِر ش��ع��ل��ُة وأن��ت ع��ل��ي��ك ص��ب��ًرا يُ��ِط��ق ف��ل��م َم��داك ع��ن ج��س��م��ك ض��اق ق��د
األخ��ط��اِر ج��الئ��ل ي��ه��دُّ ع��زٌم وه��دَّه ال��ج��ه��اُد ذاك ب��ه أودى
ال��خ��طَّ��اِر50 ب��ال��ق��ن��ا ال��ف��وارس ل��ع��ب ف��أع��ج��زت ب��ال��ي��راع ي��م��ي��ن��ك ل��ع��بَ��ت
ال��م��ض��م��اِر ف��ي وأن��َت ال��ق��ض��اءُ ف��ج��رى ش��أوه��ا ت��ب��غ��ي ل��ل��ع��ل��ي��اء وج��ري��َت
األق��داِر؟ غ��وائ��ل إل��ي��ه ب��دَرت ُم��ه��نَّ��ًدا ال��رج��اءُ ه��زَّ أَوك��لَّ��م��ا

∗∗∗
ق��راري51 ف��ق��رَّ م��وك��ب��ه وش��ه��دُت نَ��ع��ي��ه ل��ي��ل��َة ع��ل��يَّ ال��ق��راُر ع��زَّ
ب��ب��خ��اِر وط��ائ��ٌر ب��ال��ك��ه��رب��اء ف��ط��ائ��ٌر ال��ن��ع��اُة ف��ي��ه وت��س��ابَ��ق��ت
األق��داِر م��رات��ب م��ن��ه وع��ل��م��ُت وف��ات��ه ي��وَم ال��ح��ش��ر ي��وَم ش��اه��دُت
اإلك��ب��اِر وواج��ب ال��والء ح��قَّ رج��ال��ه��ا ال��ش��ع��وُب ت��ف��ي ك��ي��ف ورأي��ُت
ال��س��يَّ��اِر «ل��وائ��ك» ت��ح��ت ي��م��ش��ون ��ع ُخ��شَّ ن��ع��ش��ك ح��ول أل��ًف��ا ت��س��ع��ون
أس��ط��اِر ع��ل��ى أس��ط��اًرا ل��ل��ح��زن ال��ث��رى وج��ه ع��ل��ى ب��أدم��ع��ه��م خ��طُّ��وا
ال��زُّوَّاِر ب��ك��ع��ب��ة ال��ح��ج��ي��ج رك��ُب ك��أن��ه��م ال��ض��ج��ي��َج يُ��وال��ون آنً��ا
ل��ق��اري يُ��ن��ِص��ت��ون ال��ُم��ص��لَّ��ى ع��ن��د خ��ش��وع��ه��م ل��ف��رط آنً��ا وت��خ��الُ��ه��م
اس��ت��ن��ث��اِر وال ك��َل��ح52 ب��ال ت��ج��ري ف��دم��وع��ه��م ع��ل��ي��ه��ُم ال��خ��ش��وع غ��ل��ب
وَش��راِر داف��ق س��ي��ل ب��ي��ن م��ا وزف��ي��ره��م دم��وع��ه��م ت��ح��ت ك��ن��ُت ق��د
ال��ت��ي��اِر ��ق ُم��ت��دفِّ ف��ي��ص��دُّن��ي ف��أن��ث��ن��ي ال��ل��ه��ي��ب ف��ي��أخ��ذن��ي أس��ع��ى
وب��خ��اِر م��راج��ٍل ب��ي��ن ل��ق��ض��ي��ُت ب��ظ��الل��ه أو ب��ال��ن��ع��ش ألُ��ذ ل��م ل��و

∗∗∗

والسالم. الصالة عليه النبي واملختار: الخطاب. بن عمر الفاروق: 49
الرماح. القنا: 50

الجنازة. موكب يف للفقيد األمة وفاء شهد أن بعد نفسه استقرت أي 51
عبوس. بال بطبيعتها الدموع تجري أي العبوس. الكلح: 52
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األس��ت��اِر ح��رائ��َر ع��ل��ي��ك ه��ت��َك��ت ال��ردى ب��ك ط��اَف ي��وَم خ��دٍر ذاِت ك��م
األخ��ب��اِر م��ن خ��ب��ًرا ال ال��ن��ع��ش ف��ي م��ح��م��ول��ة أم��ة تُ��ودِّع س��ف��َرت
ب��خ��م��اِر53 ت��لُ��ذ ف��ل��م ال��ِخ��م��ار وج��ه ف��م��زََّق��ت ال��ن��اظ��ري��ن ع��ي��ون أم��نَ��ت
واألك��داِر األح��زان م��ن ِس��ت��ٌر وب��ي��ن��ه��ا ال��ع��ي��ون ب��ي��ن م��ا ق��ام ق��د

∗∗∗
ش��ع��اِر خ��ي��ر ف��ك��ان ال��وداد م��ن��ك أص��ف��ي��تَ��ه ال��ذي ال��َع��ل��م ف��ي أُدِرج��َت
األس��راِر م��ن ِس��رٌّ ط��يِّ��ه ف��ي ك��اله��م��ا ال��رءوس ف��وق م��ن َع��َل��م��ان54
ه��اري ش��ف��ي��ٍر ع��ل��ى ي��ت��ع��ان��ق��ان ف��أم��َس��ي��ا ال��ف��راق داع��ي ن��اداه��م��ا
م��زاِر وبُ��ع��ِد ُم��روِّع��ة ل��ن��ًوى ب��ك��ى وال ال��ُم��ح��ب ج��زع م��ا ت��ال��ل��ه
أُواِر55 وح��رِّ أًس��ى َح��رِّ ب��ي��ن م��ا ت��رك��تَ��ه ي��وم ع��ل��ي��ك «ال��ه��الل» ج��زع
ف��خ��اِر ي��وَم ع��ن��ه يُ��ن��اِض��ل رج��ًال ُم��ت��خ��يِّ��ًرا ُم��ت��ح��يِّ��ًرا ��تً��ا ُم��ت��ل��فِّ
األع��م��اِر ب��أط��وِل تُ��ق��اس ب��اتَ��ت ف��اخ��َرت ب��ك ال��ت��ي ال��ث��الث��ي��ن إن
األب��راِر ص��ح��ائ��ِف م��ث��ل ب��ي��ض��اء ص��ح��ائ��ف ب��ض��َع ال��ت��اري��خ إل��ى ��ت ض��مَّ
ِم��ع��ط��اِر56 روض��ة ��ل ُم��ح��صَّ وس��َع��ت ع��ط��ري��ة ب��ن��ق��ط��ة ش��بَّ��ه��تُ��ه��نَّ
اآلث��اِر وُم��ق��ت��ف��ي ال��وص��ول راج��ي ح��ذَوه��ا ي��ح��ذو ك��ال��َم��ش��ق خ��لَّ��ف��تَ��ه��ا
وق��ف��اِر َم��ج��اه��ٍل ب��ي��ن س��ار ل��و َم��ن��ائ��ر 57 وُه��نَّ ال��س��اري ع��ل��ى م��اذا

∗∗∗
ال��ج��بَّ��اِر58 ل��ذل��ك وق��ف��ت ح��ت��ى وع��رًة ال��م��واق��ف ت��خ��ت��ار م��ازل��َت
واألن��ه��اِر األوت��اد ذو ف��رع��ون59 ب��ن��اءه أج��اد ق��د س��وًرا وه��دم��َت

الحجاب. الخمار: 53
الوطن. علم والثاني الوطنية، علم فهو الفقيد بالَعلَمني: يريد 54

الفقيد. إىل التعطش أي والتعطش؛ الظمأ واألوار: الحزن. األىس: 55
والرياحني. األزهار الكثرية هي املعطار: الروضة 56

األعالم. هذه بنور اهتدى إذا والقفار املجاهل يف الساري عىل ماذا أي عاًما: الثالثني إىل إشارة هن 57

كرومر. اللورد 58
بفرعون. كرومر شبَّه 59
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أخ��ي��اِر أِج��ل��ة «ال��ب��رل��م��ان» ف��ي وم��ش��اي��خ ش��ك��ات��ن��ا ب��ي��ن ووص��ل��َت
وِض��راِر أذًى م��ن ال��ك��ن��ان��ة ف��ي م��ا ف��أب��ص��روا ال��ع��ي��ون ع��ن ال��غ��ط��اء ك��ش��ف��وا
ال��ث��رث��اِر ول��ه��ج��َة ال��َم��غ��ي��ِظ ح��نَ��َق ت��ب��يَّ��ن��وا ح��ي��ن «ال��ل��ورد» ك��الم ن��ب��ذوا
األس��ف��اِر ال األص��ف��ار رت��ب��ة ف��ي رَم��وه��م��ا ب��ُم��ج��لَّ��َدي��ن60 ورم��اه��ُم

∗∗∗
ض��اري غ��اٍب ل��ي��ِث م��واق��َف ك��ان��ت إن��ه��ا ال��م��واق��ف ت��ل��ك ع��ل��ى واًه��ا
َح��ذاِر ال��ُم��ري��ب: ق��وُل ع��زم��ه م��ن ث��ن��ى وال ال��وع��ي��د ع��ن��ه��ا يَ��ل��ِوه ل��م
ِج��واِر ب��خ��ي��ِر وان��َع��م غ��ب��ط��ٍة ف��ي ب��ه ونَ��م ال��ج��دي��د ب��م��ن��زل��ك ف��اه��ن��أ
أوط��اِر م��ن ل��ألوط��ان ��ي��َت ض��حَّ م��ا ج��زاءَ ال��ك��ب��ي��ر األج��ر واس��ت��ق��ِب��ل
ال��داِر ع��ق��ب��ى ونِ��ع��َم م��ن��زَل��ي��ك61 ف��ي بُ��لِّ��غ��تَ��ه م��ا ونِ��ع��َم ال��ج��زاء ِن��ع��َم

للفقيد األوىل الذكرى يف قصيدته

األوىل، ذكراه بإحياء االحتفال يف ١٩٠٩ سنة فرباير ١١ يوم قربه عند ثالثة قصيدة وله
قال: العربي، الشعر روائع أبلغ من وهي

ال��ذم��ُم ب��ه تُ��ق��ض��ى م��ا ه��ن��ال��ك واق��ض��وا واس��ت��ِل��م��وا62 ال��ق��ب��ر ه��ذا ب��أرك��ان ُط��وف��وا
وال��ه��م��ُم األق��دار ب��آم��ال��ه ض��اق��ت ب��ارئ��ه ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ج��ن��اٌن ه��ن��ا
األم��ُم ض��وءه تُ��ح��يِّ��ي ف��ج��ٌر ال��ش��رق ف��ي ب��ي��ن��ه��م��ا الح وب��ن��اٌن ف��ٌم ه��ن��ا
وال��ِح��ك��ُم األم��ث��ال ب��ه ت��س��ي��ر ن��ث��ًرا ن��ثَ��را ط��ال��م��ا وب��ن��اٌن ف��ٌم ه��ن��ا
ي��ن��ه��دُم ل��ي��س رك��نً��ا ال��ح��ق ل��ط��ال��ب ع��زائ��م��ه ش��ادت ال��ذي 63 ال��ك��م��يُّ ه��ن��ا
ع��ل��م��وا ال��ذي ال��ش��ه��م ه��ن��ا ال��ذِّم��اِر ح��ام��ي ه��ن��ا ال��ل��واء ربُّ ه��ن��ا ال��ش��ه��ي��د ه��ن��ا

كرومر. للورد الحديثة مرص كتاب باملجلدين: يريد 60
واآلخرة. الدنيا أي 61

بيده. ملسه أو قبَّله القرب: استَلم 62
الشجاع. 63
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∗∗∗
س��ق��ُم وال ه��مٌّ ال ال��ن��وُم ل��يَ��ه��ِن��ك ب��َم��ض��َج��ع��ه ال��ه��ان��ي ال��ن��ائ��م أي��ه��ا ي��ا
وال��ق��ل��ُم وال��ق��رط��اس ال��م��ن��اب��ر ع��ن��ك ن��ازل��ة ك��ل ف��ي تُ��س��ائ��ل��ن��ا ب��ات��ت
ُم��ض��ط��ِرُم ال��ق��ل��ب ذك��يُّ أب��يٌّ إال ي��ش��غ��ل��ه ل��ي��س ف��راًغ��ا ف��ي��ن��ا ت��رك��َت
أم��ُم آم��ال��ه ع��َم��ٌم آث��اره ل��غ��اي��ت��ه س��بَّ��اق ال��ن��وم64 ��ر ُم��ن��فَّ

∗∗∗
وال��ِع��ظ��ُم اإلك��ب��ار ب��ه��ا ي��ح��فُّ روًح��ا ي��ك��ذب��ن��ي ل��ي��س وف��ؤادي أرى إن��ي
وي��ب��ت��س��ُم يُ��ح��يِّ��ي��ن��ا ُم��ح��يٍّ��ا أرى م��َل��ًك��ا أرى ن��وًرا أرى ج��الًال أرى
ال��ع��َل��ُم ال��ُم��ف��َرد ه��ذا ال��ن��ي��ل ف��ت��ى ه��ذا أع��رف��ه ال��وج��ه ه��ذا أك��ب��ر ال��ل��ه
ال��ك��ِل��ُم تُ��س��ِع��د65 ل��م إذا ال��ق��ل��وب م��ن ت��ح��ي��ت��ه وح��يُّ��وه ال��ع��ي��ون ��وا ُغ��ضُّ
ال��ق��س��ُم» ب��ه ي��ح��ل��و م��وق��ف ف��ي ف��ن��ح��ن م��ب��ادئ��ه ع��ن ت��ذودوا أن «وأق��ِس��م��وا

∗∗∗
ال��ع��َدُم غ��ال��ك ول��م��ا س��ك��ن��َت ل��م��ا أن��ف��س��ه��م ح��رَّك��َت األُل��ى ن��ح��ن ل��بَّ��ي��ك
ون��ح��ت��ك��ُم ون��س��ت��ع��دي66 ون��س��ت��م��د م��واق��ف��ن��ا ع��ن ح��س��ابً��ا نُ��ؤدِّي ج��ئ��ن��ا
األل��ُم ص��وتَ��ن��ا وأع��ل��ى ال��ج��ف��اة67 ع��س��ُف أن��ط��َق��ن��ا ث��م ف��س��ك��ت��ن��ا اس��ك��ت��وا ق��ي��ل
ُم��ت��َه��ُم ال��ح��اَل��ي��ن ع��ل��ى ال��ض��ع��ي��ف إن ج��ل��ًال ن��طَّ��ل��ب ول��م��ا اتُّ��ه��م��ن��ا ق��د
ه��ُم ال��ظ��ال��م��ي��ن أن ي��ع��ل��م وال��ل��ه أن��ف��س��ه��م ب��ال��ح��ق ظ��ل��م��وا ل��ق��د ق��ال��وا
ع��َم��ُم ف��ت��ن��ٌة ت��ن��اَدوا: ن��ط��ق��ن��ا وإن ع��ادت��ه��م ت��ل��ك تَ��ن��اَج��وا: س��ك��ت��ن��ا إذا

∗∗∗
ال��نِّ��ق��ُم ت��ن��ت��اب��ن��ا وآون��ًة آنً��ا ي��ح��زب��ن��ا68 واألم��ُر ب��ن��ا ع��اٌم م��رَّ ق��د

د. ُمسهَّ أي النوم: ر ُمنفَّ 64

أعانه. أسعده: 65
نستنرص. ونستعدي: املدد. نطلب نستمد: 66

الجناة. املحتلني بالجفاة يريد 67
عليه. اشتد األمر: حزبه 68
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ال��ف��ِه��ُم ال��ح��اذق ف��ي��ه ح��اَر ق��د وال��ع��ي��ش َك��َل��ب69 ف��ي وال��ده��ر ش��دة ف��ي ف��ال��ن��اس
يُ��ح��ت��َرُم ل��ي��س وع��ه��ٌد ج��دي��د ل��وٌن آون��ة ك��لَّ ف��ي��ن��ا ول��ل��س��ي��اس��ة
ف��َح��ُم ال��ُم��ص��ط��ِل��ي ل��م��س ع��ن��د ب��ه إذا َم��الم��س��ه تُ��خ��ش��ى َج��م��ره��ا ن��رى ب��ي��ن��ا
وال��ص��َم��ُم ال��ِك��ب��ُر ي��زده��ي��ه��ا وت��ارًة ل��ت��خ��دع��ن��ا ط��وًرا ألص��وات��ن��ا تُ��ص��ِغ��ي
وَه��ُم أس��ت��اُره��ا ُم��ص��اَل��ب��ٍة إل��ى خ��دٌع أس��ت��اُره��ا ُم��اليَ��ن��ٍة ف��م��ن

∗∗∗
ع��َل��ُم ل��ه��ا يُ��ط��وى ال ال��ك��ن��ان��ة إن ع��ي��ون��ه��ُم ق��رَّت ال ي��ري��دون؟70 م��اذا
َق��دُم أرض��ه��ا ف��ي — ح��ول��ه��ا71 ع��ل��ى — ل��ه��ا رس��خ��ت ف��م��ا ف��ي��ه��ا رغ��بَ��ت أم��ٍة ك��م
ت��ع��ت��ص��ُم م��ن��ه ب��ح��ب��ال ال��ت��ي وه��ي ت��ارَك��ه��ا ال��ب��ي��ت ربُّ ربُّ��ك ك��ان م��ا
األم��ُم ت��ش��ه��د وح��ت��ى ن��س��ود ح��ت��ى ت��ع��ه��ده ك��ن��ت م��ا ع��ل��ى إن��ا ل��بَّ��ي��ك
ال��ه��رُم ذل��ك اخ��ت��ي��اًال وي��س��ت��ط��ي��ل وردوا َم��ن خ��ي��ُر أنَّ��ا ال��ن��ي��ل ف��ي��ع��ل��َم

قال: أن إىل

ن��ق��م��وا أو األع��داءُ رض��َي وث��اب��روا: ط��ري��ق��ت��ه ف��ي س��ي��روا ال��ن��شء أي��ه��ا ي��ا
ال��س��أُم ج��ازه72 ل��و «ك��ام��ل» وك��لُّ��ك��م س��ي��رت��ه س��ار ل��و «م��ص��ط��ف��ى» ف��ك��لُّ��ك��م
وي��ق��ت��ح��ُم ��اًم��ا ب��سَّ ال��َخ��ط��َب ي��س��ت��ق��ب��ل وِك��ًال73 وال ي��وًم��ا وان��يً��ا ال ك��ان ق��د
يَ��ُم74 ال��دِّ ج��اَدك ب��ج��واٍب ل��ن��ا ف��ُج��د ظ��م��أ ع��ل��ى ج��ئ��ن��ا ق��د ق��ب��ر ي��ا وأن��ت
��يَ��ُم؟ وال��شِّ — ال��ل��ه رع��اك — ال��خ��الُل أي��ن ن��ض��رت��ه أودع��َت ال��ذي ال��ش��ب��اب أي��ن
ال��ِق��َدُم؟ رس��َم��ه��ا ��ى وع��فَّ ف��ي��ك ق��ب��ُر ي��ا ُط��ويَ��ت ل��ن��ا ب��آم��ال ص��ن��ع��َت وم��ا

الشدة. الكلب: 69
املحتلني. يريد 70
القوة. الحول: 71

جاَوزه. أي جازه: 72

غريه. إىل األمر يكل الذي العاجز الوكل: 73
السحاب. ديمة جمع الديم: 74
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تَ��ِج��ُم؟75 نُ��وديَ��ت م��ا إذا ل��ل��ق��ب��ور م��ا ج��وان��ح��ن��ا؟ م��ن يُ��روِّي ج��واٌب أال
ُم��ل��ت��ئ��ُم وال��ش��م��ل ي��ق��ظ��ة ف��ي ف��ن��ح��ن ت��ع��ب م��ن ع��ان��ي��َت م��ا ي��ك��ف��ي��ك أن��ت نَ��م
ُم��رت��َس��ُم األك��ب��اد ف��ي ش��خ��ص��ك وذاك يُ��ظ��لِّ��ل��ن��ا ��اٌق خ��فَّ «ل��واؤك» ه��ذا

الهجري العام تحية
توىلَّ الجديد، الهجري بالعام كبريًا احتفاًال هجرية) ١٩٠٩ (١٣٢٧ سنة يف الشباب أعد
العربي التمثيل بدار أُقيَم رائًعا احتفاًال وكان العليا، املدارس نادي برعاية تنظيمه الطلبة
بك أحمد برئاسة (١٩٠٩ سنة يناير ١٣٢٦ (٢٢ سنة الحجة ذي غاية الجمعة مساء

مطلعها: يف قال الجديد. العام تحية يف املشهورة قصيدته حافظ فيه وألقى لطفي،

ف��ك��بَّ��روا ال��م��س��ل��م��ون رآه ه��الٌل ت��ن��ظ��ُر وال��خ��ل��ُق األك��وان ع��ل��ى أط��لَّ
ت��ت��ك��رُر أن��ه��ا ح��س��نً��ا ال��ده��ر ع��ل��ى ح��س��نَ��ه��ا زاَد ص��ورٍة ف��ي ل��ه��م ت��ج��لَّ��ى
��ُر ُم��ب��شِّ وال��ن��اظ��َري��ن وُغ��رت��ه وج��ب��ي��ن��ه وج��ه��ه م��ن ��ره��م وب��شَّ
ُم��س��ِف��ُر وال��س��ع��د ال��ت��اري��خ ج تُ��وِّ ب��ه ��ًال ُم��ح��جَّ أغ��رَّ ي��وًم��ا76 وأذك��َره��م
ع��س��ك��ُر ال��ل��ه ق��وة م��ن ب��ه يَ��ُح��ف ال��ه��دى إل��ى داٍع خ��ي��ُر ف��ي��ه وه��اَج��ر
وت��خ��ف��ُر ُخ��ط��اه ت��رع��ى م��الئ��ك��ٌة وراءه وت��س��ع��ى ج��ب��ري��ل يُ��م��اش��ي��ه
��ُر ال��ُم��ط��هَّ ال��ك��ت��اب وب��يُ��م��ن��اه ه��ًدى س��اط��ٌع ال��ل��ه م��ن ب��ره��اٌن ب��يُ��س��راه
ت��ت��ف��ج��ُر أن��واره «ي��ث��رٍب»77 وف��ي رك��بُ��ه «م��ك��ة» أب��واب ع��ل��ى ف��ك��ان
وتُ��س��طَّ��ُر ل��ه آث��اٌر د تُ��ع��دَّ ُم��ب��اَرًك��ا ال��ش��ه��ور م��ي��م��وَن ال��ع��ام م��ض��ى
وي��ك��دُر ي��ص��ف��و ال��ده��ر ف��ط��ب��ُع ه��نَ��اٍت ل��ه ي��ذك��روا ف��إن م��ذم��وم غ��ي��َر م��ض��ى
ف��ان��ظ��روا ال��م��الي��ي��ن أح��ي��ا ل��ق��د ُم��ج��ي��ب: أج��اب��ه��م ب��األل��وف أودى ق��ي��ل وإن
تُ��غ��َف��ُر» ف��اإلس��اءُة ع��ل��ي��ه��ا ف��أرب��ى ب��إس��اءة ام��رٍئ إح��س��اُن ق��ي��س «إذا
أع��ُص��ُر ال��ن��وم ف��ي ال��ك��ه��ف ك��أه��ل ع��ل��ي��ه��م أت��ت وق��د ال��ن��ائ��م��ون أق��ام ف��ف��ي��ه

الكالم. عن سكت يِجُم: وجَم 75

املدينة. إىل مكة من والسالم الصالة عليه الرسول هجرة يوم يريد 76
املنورة. املدينة 77
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ُم��ع��طِّ��ُر وِذك��ٌر ب��اٍق أث��ٌر ل��ه ب��ق��ع��ة ك��ل ف��ي اإلس��الم ع��ال��م وف��ي

عىل عرَّج امُلنِرصم، العام طوال اإلسالمية األقطار مختلف يف الحوادث رسد أن وبعد
تمجيدها يف واألدب الشعر ترجمان وكان تحية أحسن فحيَّاها مرص يف الوطنية الحركة

قال: وتأييدها،

ت��ت��س��ع��ُر غ��ي��رٍة م��ن ُم��ب��اَرك��ٌة ج��دي��دة روٌح م��ص��ر ف��ي س��َرت وف��ي��ه
«ك��روم��ُر»78 ل��وال اإلي��راء ع��ن ت��ج��اف��ت أن��ه��ا ��م��ُت ت��وهَّ ح��ت��ى زم��نً��ا خ��بَ��ت
ت��زف��ُر وه��ي إخ��م��اده��ا إل��ى س��ب��ي��ًال ي��رى أن وه��ي��ه��ات ف��أوراه��ا ت��ص��دَّى
تَ��س��ه��ُر م��ص��ر ع��ل��ى أي��ق��اٌظ م��ص��ر ف��ف��ي وان��ق��ض��ى ن��ي��ُل ي��ا ال��ت��ن��وي��م زم��ن م��ض��ى
ي��ت��خ��دُر أع��ص��اب��ن��ا ف��ي ف��أص��ب��ح ًرا ُم��خ��دِّ ال��ده��اء «م��رف��ي��ن» ك��ان وق��د
نُ��ع��ذَُر؟ ك��ي��ف ن��ي��ل��ه��ا ع��ن ع��زائ��م��ن��ا ونَ��ت ف��إن ال��ح��ي��اة ب��ح��اج��ات ش��ع��رن��ا
ت��س��ح��ُر ال��ع��ز ذرا ف��ي إال ال��ع��ي��ش م��ن ن��ف��وس��ن��ا وب��ات��ت وأح��س��س��ن��ا ش��ع��رن��ا
ُم��ت��ج��بِّ��ُر» وال ��ار ق��هَّ ال��م��وت إل��ى ي��ردَّه��ا ل��ن أم��ًة أح��ي��ا ال��ل��ه «إذا

بقوله: الشباب وحيَّا

��ُر يُ��ع��مِّ وش��ع��ٍب ت��ب��ن��ي ق��ادٍة إل��ى ب��ح��اج��ة إن��ا ال��م��أم��ول ال��غ��د رج��اَل
يُ��ذكِّ��ُر وداٍع ي��دع��و ُم��ص��ِل��ٍح إل��ى ب��ح��اج��ة إن��ا ال��م��أم��ول ال��غ��د رج��اَل
يُ��ق��رِّر وع��ل��ٍم ي��دري ع��ال��ٍم إل��ى ب��ح��اج��ة إن��ا ال��م��أم��ول ال��غ��د رج��اَل
تُ��ح��رُِّر وك��فٍّ تُ��م��ل��ي ح��ك��م��ٍة إل��ى ب��ح��اج��ة إن��ا ال��م��أم��ول ال��غ��د رج��اَل
��روا وش��مِّ ف��ي��ن��ا ال��ن��ق��ص ف��ُس��دُّوا إل��ي��ك��م ب��ح��اج��ة إن��ا ال��م��أم��ول ال��غ��د رج��اَل
أغ��ب��ُر وال��ع��ي��ُش األم��س م��رور ي��م��ر غ��ًدا ت��ت��رك��وا ال ال��م��أم��ول ال��غ��د رج��اَل
ت��ت��ذك��روا أن ب��ال��ل��ه تُ��ن��اِش��دك��م ب��الدك��م إن ال��م��أم��ول ال��غ��د رج��اَل
ُم��ق��ِف��ُر ف��ال��روُض ال��ع��ل��م روِض ت��ع��ه��ُد أج��لُّ��ه��ا ل��ل��ب��الد ح��ق��وٌق ع��ل��ي��ك��م

الحني ذلك يف الربيطاني املعتمد هو وكرومر إشعالها. النار: وإيراء تباعدت. وتجافت: خمدت. خبت: 78

لالحتالل. الكراهية روح أشعلت قد كرومر فظائع أن يريد وقتئٍذ. مرص يف امُلطَلق والحاكم
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يُ��ف��كِّ��ُر» ورأًس��ا م��ج��ًدا ت��ب��ت��ن��ي ي��ًدا ل��ك��م ت��رى أن أوط��ان��ك��م ُم��ن��ى «ُق��ص��ارى
وت��ح��رَّروا أوط��ان��ك��م ِح��م��ى وُص��ون��وا أع��زة ع��ام��ل��ي��ن رج��اًال ف��ُك��ون��وا

قال: بالدستور، املطالبة حركة عىل وعرَّج

ت��ت��ض��ج��روا وال ي��أس ع��ل��ى ت��ب��ي��ت��وا وال ت��س��ك��ن��وا ال «ال��دس��ت��ور» ط��ال��ب��ي وي��ا
ي��ت��خ��ط��ُر أب��واب��ك��م ع��ل��ى أراه ف��إن��ن��ي ال��م��ك��ان ص��در ل��ه أِع��دوا
روا ت��ه��وَّ يُ��ق��ال أن ع��ل��ي��ك��م أخ��اف ف��إن��ن��ي ص��وابً��ا إال ت��ن��ط��ق��وا وال
��ُر» ُم��ق��صِّ ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي ن��ال��ه وال أه��ل��ه ع��ن��ه ي��نَ��م ل��م ح��قٌّ ض��اع «ف��م��ا
ن��ظ��ف��ُر ش��ك ال اآلث��ار ع��ل��ى ون��ح��ن ب��س��ؤل��ه��م79 ع��دًال األت��راك ظ��ف��ر ل��ق��د
ُر ُم��ق��دَّ ال��ج��دي��د ال��ع��ام ل��ن��ا ون��ح��ن ُم��ق��دَّر ال��ق��دي��م ال��ع��ام ل��ه��م ه��ُم

وكان الحارضين، من البالغة والحماسة واإلعجاب بالتصفيق القصيدة ُقوبَلت وقد
كاملة. الزمان من ساعة إلقائه يف ولبث اذًا، أخَّ رائًعا إلقاؤه

الهجرية السنة رأس بعيد فخًما احتفاًال أيًضا الشباب أقام ١٩١٠ سنة يناير ١٢ ويف
أبلغ من قصيدة حافظ فيه فألقى الدين، عماد بشارع باسك» «البيلوت بمرسح ١٣٢٨

الجديد: العام هالل يُحيِّي مطلعها يف قال شعره،

ي��ت��ح��ق��ق��ا أن ال��ل��َه س��أل��ُت أم��ٌل وأش��رق��ا س��ن��اك ب��دا ح��ي��ن ف��ي��ك ل��ي

قال: كوارث، من فيه مرص أصاب وما مىض الذي العام ذكر ثم

أخ��رق��ا ال��م��ن��ازل م��ش��ئ��وَم ك��أخ��ي��ك ت��ك��ن وال ب��ال��س��ع��ود ع��ل��ي��ن��ا أش��ِرق

واالضطهاد: الضغط من أصابها ما ويذكر الصحافة حرية ينعى قال أن إىل

أره��ق��ا ح��ت��ى ال��س��ود ب��ال��ن��ازالت ِج��رَم��ه ال��ك��ن��ان��ة أرض ع��ل��ى ورم��ى

.١٩٠٨ عام تركيا يف الدستور إعالن يريد 79
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َألورق��ا ع��ل��ي��ه أب��ق��ت انَّ��ه��ا ول��َو رج��ائ��ن��ا ِغ��راَس َم��ن��اج��لُ��ه ح��ص��َدت
ُم��ط��َل��ق��ا ال��رع��ي��ة ب��ي��ن ال��ه��وى وم��ش��ى ع��ن��وًة «ال��ص��ح��اف��ة» ف��ي��ه ف��ت��ق��يَّ��دت
ال��ش��ق��ا80 ب��ه��ا ل��ت��مَّ ��ت ت��مَّ انَّ��ه��ا ول��َو خ��دي��ع��ًة «ال��ق��ن��اة» ف��ي يُ��س��اِوم وأت��ى
ت��ن��ِط��ق��ا وأال ف��ي��ه��ا وم��ا م��ص��ٌر وتُ��ش��ت��رى تُ��ب��اع أن ال��ب��ل��ي��ة إن
وأط��ب��ق��ا ال��ب��الء ن��زل إذا ص��ح��ٌف آالم��ن��ا ع��ل��ى تُ��واس��ي��ن��ا ك��ان��ت
وت��ش��رق��ا ت��غ��صَّ ح��ت��ى أًس��ى ع��ن��ا ب��َك��ت ف��اس��ت��ع��ص��ى ال��دم��ع دع��وُت ف��إذا
ال��لِّ��ق��ا ي��وم وس��واب��ًق��ا81 ب��ه��ا ن��رم��ي أس��ه��ًم��ا ال��ش��دائ��د ي��وم ل��ن��ا ك��ان��ت
ت��زه��ق��ا أن وأوش��ك��ت ال��ه��م��وم ف��ي��ه��ا غ��َل��ت إذا ل��ل��ن��ف��وس ِص��م��اًم��ا ك��ان��ت
َل��ت��م��زَّق��ا األس��ى م��ن ال��ص��م��ام ل��وال 82 واج��ٍد ح��رٍّ ص��دِر ع��ن ��َس��ت ن��فَّ ك��م
أح��دق��ا وم��اذا ب��ه��ا أل��مَّ م��اذا ج��ازًع��ا ال��ص��ح��اف��ة ع��ل��ى أن��وح ل��ي م��ا
أص��ع��ق��ا ف��ك��ان��ت ص��واع��ق��ه��ا أِم��ن��وا أن��ه��م وَظ��ن��وا ح��واش��يَ��ه��ا َق��ص��وا
أح��ذق��ا ف��ك��ان��ت ع��زائ��م��ه��ا يَ��ث��ن��ي ب��م��ا ل��ه��ا ي��ك��ي��د ب��ح��اذق��ه��م83 وأتَ��وا

واستقاللها: مجدها مرص إىل لريدوا يعملوا أن بهم ويهيب الشباب يُخاِطب وقال

أخ��ل��ق��ا ق��د ال��ذي ال��ع��ه��د ج��دَّدت��ُم وم��رح��بً��ا ال��ب��الد ب��ن��اب��ت��ة أه��ًال
ارت��ق��ى ث��م ه��وى م��غ��ل��وٍب ف��َل��ُرب م��ج��دك��م ت��س��ت��ردوا أن ت��ي��ئ��س��وا ال
ف��ت��س��لَّ��ق��ا ال��ع��ال إل��ى ال��رج��اء خ��ي��ط أف��الك��ه��ا م��ن اآلم��ال ل��ه م��دَّت
ال��ُم��رت��ق��ى ص��ع��ب ال��م��ج��د رأي��ت إن��ي ع��ظ��ي��م��ة ك��ل ل��ل��م��ج��د ��م��وا ف��ت��ج��شَّ
وت��ع��لَّ��ق��ا آم��ال��ه إل��ى س��ب��بً��ا خ��ي��وَط��ه��ا ح��اَك ال��ش��م��س وص��ل راَم م��ن

∗∗∗

العمومية الجمعية ورفضته ١٩٠٩ سنة أواخر يف ظهر وقد السويس، قناة امتياز مد مرشوع إىل يُشري 80
.١٩١٠ سنة أبريل يف

الجهاد. يف عدة لنا كانت أي الخيل؛ صفات من السوابق: 81
الحزين. الواجد: 82

غايل بطرس ال جميًعا الوزراء يتحملها ذلك تبعة أن الحق ولكن الوزارة، رئيس غايل بطرس يريد 83

وحده.
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يُ��س��بَ��ق��ا» أن ده��ُره ت��ق��لَّ��ب م��ه��م��ا ال��ورى س��بَّ��اق ال��ن��ي��ل اب��ن ع��ل��ى «ع��اٌر
ف��ت��ف��رَّق��ا؟ ب��ج��م��ع��ن��ا ال��ش��ق��اق ل��ع��ب ش��م��ل��ه��م ��ع ت��ج��مَّ ق��ال��وا أَوك��لُّ��م��ا
��ق��ا وت��دفَّ ع��ل��ي��ك��م أف��اض ف��ل��َك��م ن��ي��ل��ك��م وُح��وط��وا ُح��ج��ًج��ا ��ق��وا ف��ت��دفَّ
وت��أنَّ��ق��ا84 س��ل��ب��ن��ا ف��ي ف��ت��أن��ق��وا وص��رِف��ه ب��ال��زم��ان ع��ل��ي��ن��ا ح��م��ل��وا
ال��َم��ش��رق��ا85 ت��ه��زوا ل��م إن وي��ل��ك��م ي��ا ب��أس��ه��م ف��ه��اب��ت َم��غ��ارب��ه��ا ه��زُّوا
ُم��غ��َل��ق��ا ل��ل��س��ع��ادة ب��ابً��ا يُ��ب��ِق ل��م ال��ُع��ال م��ف��ت��اح ف��ال��ع��ل��ُم ف��ت��ع��لَّ��م��وا
يُ��تَّ��ق��ى» أرض ب��ك��ل ال��ق��ويَّ إن ق��واك��م ك��ل م��ن��ه اس��ت��ِم��دوا «ث��م
خ��ن��دق��ا ح��ذاٍر م��ن وخ��ط��وا س��وًرا ي��ق��ظ��ة م��ن ح��وض��ك��م ح��واَل��ي واب��ن��وا
َم��زل��ق��ا ح��رف ك��ل ف��ي ل��ك��م خ��بَ��ئ��وا ف��إن��ه��م وس��دِّدوه ال��ك��الم وِزن��وا
وح��لَّ��ق��ا ال��ه��الُك ب��ه أط��اف وع��ٌر ط��ري��ق��ك��م ف��إن ح��ذر ع��ل��ى وام��ش��وا
َم��وب��ق��ا86 ف��جٍّ ب��ك��لِّ ل��ل��س��ال��ك��ي��ن وأرص��دوا ال��ف��خ��اخ ف��ي��ه ل��ك��م ن��ص��ب��وا
ي��ط��رق��ا»87 أال ال��م��وت ك��ل وال��م��وت وط��روق��ه غ��ش��ي��ان��ه ف��ي «ال��م��وُت
وال��رُّق��ى ب��ال��ع��زائ��م ��ل��وه��ا وت��ع��جَّ ك��ث��ي��رة ال��ح��ي��اة ف��رَص ف��ت��ح��يَّ��ن��وا
تُ��خ��َل��ق��ا» أن خ��ل��ي��ق��ة ال��ح��ي��اة ف��رص ف��إن��م��ا ق��ادري��ن ف��اخ��ل��ق��وه��ا «أو

السويس قناة مسألة

بحياة تتصل كربى مسألٌة العاَم الرأَي شغلت ١٩١٠ سنة وأوائل ١٩٠٩ سنة أواخر يف
السويس قناة لرشكة املمنوح االمتياز مد مرشوع وهي والسياسية، االقتصادية البالد
بوقفه وطالبت واحتجاجها األمة سخط املرشوع هذا أثار وقد أخرى، عاًما أربعني

فيه. البت قبل العمومية» «الجمعية عىل وبعرضه

فيه. بالغ أي األمر: وتأنَّق ونوائبه. الزمان بأحداث املحتلون حاربَنا أي 84
هذه ملرص يجعلوا أن إىل املرصيني ويدعو الغرب، دول يف سلطانهم مدوا أنهم أي اإلنجليز. إىل يُشري 85

الرشق. يف املكانة
الهالك. املوبق: الطريق. الفج: 86

أكرب. موتًا االستسالم يف فإن موت اإلقدام يف كان إذا أي 87
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١٩٠٩ سنة نوفمرب يف فنظم حافظ، نفس يف الشعر روح الهامة املسألة هذه حرَّكت
وأيَّد البالد، إليها وصلت التي السيئة الحالة فيها وصف القومي، شعره بليغ من قصيدة

مطلعها: يف قال وآمالها، آالمها عن تعبري أصدق وعربَّ مطالبها، يف الوطنية الحركة

ه��ي��اُم88 أم ن��وَم��ك ذاَد أه��مٌّ ت��ن��اُم ف��م��ت��ى ال��دُّج��ى ن��َص��ل ل��ق��د

قال: أن إىل

ال��ِف��ط��اُم أره��َق��ه ال��ط��ف��ل ب��ك��اءُ م��ص��ر أدي��ِب ب��األدي��ِب أي��ج��م��ل
تُ��ض��اُم ال��ب��اغ��ي ي��د ف��ي وم��ص��ٌر م��ص��ر ِذك��ر ع��ن ال��ه��وى وي��ص��رف��ه
ِض��راُم ل��ه ال��ض��ل��وع ب��ي��ن ه��ًوى ب��ي م��ا ك��ان إن ي��راع��ت��ي ع��دم��ُت
ال��ج��س��اُم ال��َخ��ط��ُب ش��ب��اب��َي وغ��اَل رأس��ي وش��اَب وال��غ��رام أن��ا وم��ا
األن��اُم89 ج��ه��ل ال��ذي ف��ع��لَّ��م��ن��ي «ل��ب��ي��ًدا» ربَّ��ى ال��ذي وربَّ��ان��ي
يُ��راُم أم��ٌل دون��ه��ا ل��َي وم��ا م��ص��ر ل��غ��ي��ر أرق��ُت م��ا ل��ع��م��رك
ال��ع��ظ��اُم ال��ف��راع��ن��ة ب��ه��ا ت��ص��ول ك��ان��ت أي��ام ج��الل��ه��ا ذك��رُت
غ��الُم ل��ه��ا ال��زم��ان وأي��اَم رج��اٌل ب��ه��ا ال��رج��اُل وأي��اَم
أُالُم؟ ف��ه��ل ف��ي��ه م��ص��ر وب��ات��ت ف��ي��ه��ا ب��ات م��ا َم��ض��ج��ع��ي ف��أق��ل��ق

قال: واالنقسام، والتخاذل التواكل يدع أن بالشعب وأهاب

ُع��ق��اُم90 داءٌ ع��ظ��َم��ه ��خ ت��م��خَّ ال��ع��وادي ب��َم��دَرج��ة ش��ع��بً��ا أرى
ع��اُم ب��ال��ب��أس��اء ع��ل��ي��ه أط��لَّ ع��اٌم ب��ال��ب��أس��اء م��رَّ م��ا إذا

الليل. ظالم الدجى: 88
أولها: التي املعلقة صاحب العربي الشاعر هو لبيد: 89

فرسومها محلها الديار عفت

مخه. أخرج إذا العظم: وتمخخ النوائب. والعوادي: الطريق. املدرجة: 90
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ال��زح��اُم91 ذاك رزَق��ه ت��خ��طَّ��ف ح��ت��ى ف��ي��ه ال��ت��واك��ل داء س��رى
ال��ُج��ذاُم ال��ط��ب ع��ل��ى اس��ت��ع��ص��ى ك��م��ا م��ن��ا ال��ح��ك��م��اء ع��ل��ى اس��ت��ع��ص��ى ق��د
ان��ق��س��اُم» َم��ن��ش��ؤه ال��ش��ع��ب وم��وت ت��واٍن َم��ن��ش��ؤه ال��ف��رد «ه��الك
وئ��اُم وال ه��ن��اك س��ع��ٌي ف��ال وان��ق��س��م��ن��ا ونَ��ي��ن��ا ق��د وإن��ا
ال��ُم��ق��اُم ف��ي��ه��ا ل��غ��ي��رن��ا وط��اب م��ص��ر أرض ف��ي ُم��ق��ام��ن��ا ف��س��اءَ
ن��ي��اُم وأك��ث��رن��ا م��ذاه��ب��ن��ا ع��ل��ي��ن��ا ُم��ل��َك��ت إذا ع��ج��ٌب ف��ال

الحياة روح يبث أن القوانني شورى ملجلس رئيًسا وكان كامل حسني األمري وناجى
بوعود يثقوا أال وناشدهم العمومية، والجمعية الشورى مجلس نفوس يف والتضامن

قال: االحتالل،

ن��ام��وا ال��ح��ق ِط��الب ع��ن رج��اًال ف��ن��بِّ��ه ل��ن��ا أن��ت ح��س��ي��ُن» «ح��س��ي��ُن.
ال��ُح��س��اُم ِن��ع��َم ب��ك��ف��ه ف��أن��ت ع��ونً��ا أخ��ي��ك الب��ن — ب��أب��ي��ك — وك��ن
ال��خ��ص��اُم وب��ه��ا ب��ن��ا أودى ف��ق��د وئ��اًم��ا ال��ش��ورى ق��اع��ة ف��ي أِف��ض
ال��ص��داُم يُ��روِّع��ه ال ف��م��ث��ل��ك األع��ادي م��ص��ادم��ة وع��لِّ��م��ه��م
ك��راُم ف��إن��ه��ُم ق��لُّ��وا وإن ق��وم ل��دي��ك ال��ي��م��ي��ن» «ح��زب ف��ف��ي
ان��ه��زاُم ل��ه��ا ي��ط��ي��ب ال ُك��م��اٌة أُس��ٌد ل��دي��ك ال��ش��م��ال» «ح��زب وف��ي
اغ��ت��ن��اُم وال��ف��رص ال��ن��ه��زات م��ن ي��ُف��ت��ك��م وال ل��ل��ب��الد ف��ُك��ون��وا
ان��ض��م��اُم ص��ف��وف��ه��م ف��ي ول��ك��ن ع��ل��ي��ن��ا ب��م��ع��ج��زة س��ادوا ف��م��ا
َج��ه��اُم»92 س��اس��ت��ه��م س��ح��اَب ف��إن ي��وًم��ا ال��ق��وم ب��وع��د ت��ث��ق��وا «ف��ال
ِذم��اُم93 ل��ه��م ل��ي��س ��وَّاس ال��سُّ أرى ف��إن��ي الن��وا إذا وخ��اف��وه��م
اب��ت��س��اُم م��ن��ه س��راتَ��ن��ا وغ��رَّ ل��ح��ان��ا ع��ل��ى «ال��ع��م��ي��د» ض��ح��ك ف��ك��م

للمرصيني. األجانب مزاحمة أي 91
فيه. ماء ال الذي الجهام: السحاب 92

والعهد. الذمة الذمام: 93
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قال: القناة، امتياز مد بمرشوع وندَّد بالدستور ونادى

اع��ت��زاُم ال��ع��ل��َم ي��ن��ص��ر ل��م إذا وح��ي��ًدا يُ��م��ِس��ك��ن��ا ال��ع��ل��ُم ول��ي��س
ِق��واُم أب��ًدا ل��ح��ي��ات��ه��ا ف��م��ا م��ص��ًرا «ال��دس��ت��وُر» يُ��دِرك ل��م وإن
زؤاُم م��وٌت إن��ه وق��ال��وا: ع��ذبً��ا ال��ن��ي��ل م��اء ِورَد ح��َم��ون��ا
ال��ح��راُم ل��ه��ا ح��لَّ «ال��ش��رك��ات» س��وى ع��َق��ْل��ن��ا إذا ال��زؤام ال��م��وت وم��ا
«ال��ت��راُم» وأول��ه��ا ب��ث��روت��ن��ا ف��راح��ت ب��غ��ف��ل��ت��ن��ا س��ع��دت ل��ق��د

∗∗∗
ال��لِّ��ث��اُم وان��ح��س��ر «ال��ت��ام��ي��ز» ب��ن��و اح��ت��واه��ا إذا «ال��ق��ن��اة» وي��ل ف��ي��ا
ال��ح��ط��اُم ع��زَّ وق��د ب��أي��دي��ن��ا ُح��ط��اًم��ا ال��دن��ي��ا م��ن ب��ق��يَ��ت ل��ق��د
ال��زم��اُم! ُق��ط��ع إذا ف��واَل��ه��ف��ي ِزم��اًم��ا ج��ع��ل��ن��اه��ا ك��ن��ا وق��د

∗∗∗
س��الُم؟ أم ج��راب��ك ف��ي أح��رٌب أدري ل��س��ت ال��دب��ارة» «ق��ص��ر ف��ي��ا
أم��اُم؟ ب��ن��ا يُ��راد أم ف��ن��ق��ض��ي وراءٌ ب��ن��ا يُ��راد ه��ل أِج��بْ��ن��ا
وال��س��ه��اُم ن��ب��ال��ك ط��اش��ت ل��ق��د ع��ن��ا إل��ي��ك ال��ي��م��ي��ن» «ح��زب وي��ا
ال��س��الُم ن��ج��دت��ك أب��ن��اء وم��ن م��ن��ا ع��ل��ي��ك ال��ش��م��ال» «ح��زب وي��ا

الجمعية عىل املرشوع عرض إىل العام الرأي ضغط تحت الوزارة اضطرت وقد
املرشوع. حبط وبذلك رفضه، قررت التي العمومية

روزفلت بالكولونل تنديده

عن مرص إىل املتحدة الواليات لجمهورية األسبق الرئيس روزفلت تيودور الكولونل جاء
االحتالل فيها د مجَّ سياسية خطبة بالخرطوم وألقى ،١٩١٠ مارس يف السودان طريق
املرصية بالجامعة ألقى القاهرة إىل وصل وملا لحكمه، الخضوع إىل ودعا الربيطاني،
العام، الرأي احتجاج خطبتاه أثارت وقد بالخرطوم، خطبته من وطأة أشد أخرى خطبة
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إطرائه عىل فيها المه عصماء قصيدة ونظم روزفلت، عىل سخطها يف األمَة حافظ وشاَرك
قال: بالقاهرة، الثانية خطبته إلقاء ُقبَيل نرشها االحتالل،

ال��م��أث��وِر ب��ق��ول��ك م��ص��ٍر س��م��َع ش��نِّ��ف ال��ج��دي��دة ال��دن��ي��ا خ��ط��ي��َب أْي
ل��ل��ت��ح��ري��ِر األس��ي��ر ش��وق ف��ل��ت» «روْز ي��ا ل��ق��ول��ك ش��وق��ه��ا إن��م��ا
ال��ت��ع��ب��ي��ِر ح��ري��َة م��ص��ٍر أه��َل وع��لِّ��م ال��رئ��ي��س أي��ه��ا غ��ًدا ِق��ف
ال��ده��وِر ب��م��ع��ج��زاِت وج��ئ��ت��م س ال��ن��ا ع��ل��ى س��دتُ��م ك��ي��ف ال��ن��اَس َواْخ��ِب��ر
ال��ع��ص��وِر رق��اِب ع��ل��ى ودس��ت��م ء وال��م��ا ال��ري��ح أِع��نَّ��ة وم��َل��ك��تُ��م
ش��ك��وِر ع��ب��ٍد ِذك��َر ال��ل��ه ِن��َع��م واذك��ر ال��ع��ل��م م��آث��ر وع��دِّد ِق��ف
«ال��دس��ت��وِر» ن��ع��م��ة ت��ن��َس ف��ال ـ��رى ال��ك��ب��ـ أن��ع��م��ه ذك��رت م��ا وإذا

∗∗∗
ال��ن��ك��ي��ِر ذاك ب��ع��َد ال��ق��وم94 خ��ط��ة تُ��ط��ري ل��ك م��ا ال��ض��ع��ي��ف ن��ص��ي��ر ي��ا
س��وِر أل��ُف دون��ه��م م��ن ح��م��اك��م ف��ي أق��م��ت��م ب��ل ج��واره��م تُ��ط��ي��ق��وا ل��م
ال��ب��ح��وِر وراءَ آم��نً��ا ن��ائ��يً��ا ع��ل��ي��ه��م وتُ��ث��ن��ي تُ��ط��ري��ه��ُم أن��ت
ال��ث��غ��وِر ت��خ��وِم ع��ل��ى ك��ان��وا ي��وم إل��ي��ه��م ت��دع��و أك��ن��َت ش��ع��ري ل��ي��ت
ال��ص��دوِر ف��ي ُم��س��ت��ح��ِك��ًم��ا وداءً ك» «ن��ي��وي��ور ب��ع��ي��ن ق��ذًى ك��ان��وا ي��وم
ه��ص��وِر95 ل��ي��ٍث ك��لُّ ال��غ��ي��ل م��ن ه ف��ل��بَّ��ا «واش��ن��ج��ت��ون» ن��ادى ي��وم
ب��ال��ن��وِر م��ج��دك��م ت��اري��خ ه��ر ال��د ص��ف��ح��ات ع��ل��ى ��ل��ت��ُم س��جَّ ي��وم
ال��ق��ب��وِر غ��ب��اَر ع��ن��ك��ُم ون��ف��ض��ت��م ُوث��وبً��ا ال��ح��ي��اة إل��ى ووث��ب��ت��م
ل��ل��م��ع��م��وِر ح��ل��ي��ت��ان ه��م��ا ن ص��ن��وا 96 وال��م��س��ي��س��ب��يُّ ال��ن��ي��ل إن��م��ا
ال��م��أس��وِر ذل��ِة ف��ي وه��ذا ٍق ب��إط��ال ه��ذا ف��از أن وع��ج��ي��ٌب
ك��ب��ي��ِر ب��أج��ٍر ت��ُف��ز م��ص��ر97 ه��ج��ر إل��ي��ه��م ح��بِّ��ب ال��ض��ع��ي��ف ن��ص��ي��َر ي��ا
ال��م��ه��ج��وِر ال��ُم��ت��يَّ��ِم ِذك��ُر ـ��ريِّ ال��م��ص��ـ وع��ل��ى ي��ه��ج��روا أن ف��ع��ل��ي��ه��م

اإلنجليز. يقصد 94
األسد. موضع الغيل: 95

بأمريكا. املشهور النهر هو 96

عنها. الجالء أي 97
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فريد ملحمد رثاؤه

حفلة يف الجهوري بصوته ألقاها شعره، ُغَرر من قصيدة فريد محمد رثاء يف حافظ نظم
فهزَّت ،(١٩١٩ سنة ديسمرب ١٩) لوفاته األربعني يوم الوطني الحزب أقامها التي التأبني
الراحل، للزعيم البالغ والتقدير الرائعة املعاني من حوته ملا واملواطنني السامعني مشاعر

قال:

األَس��ْد وال��رأي ال��ع��زم��ة ذو م��ات ِل��غ��ْد؟ َم��ن ف��ي��ه ن��ح��ن ِل��ي��وٍم َم��ن
األح��ْد»98 «ي��وم إل��ى ال��وج��د وم��ش��ى وأًس��ى ح��زٌن «ال��ج��م��ع��ة» ب ح��لَّ
ج��َم��ْد دم��ٍع ع��ل��ى س��ال��ت ل��وع��ًة ق��رط��اس��ه ع��ل��ى ِش��ع��ري وب��دا

∗∗∗
ن��ف��ْد ال��دم��ع إذا ل��ي ِم��داًدا ُك��ن األس��ى ج��لَّ ل��ق��د ال��ن��ي��ل أي��ه��ا
ن��ك��ْد ف��ال��ع��ي��ُش ل��ل��طَّ��ل تَ��ب��ِس��م��ي وال ال��رَّوض زه��رَة ي��ا واذبُ��ل��ي
ح��دْد99 ف��ال��ش��دُو ��دِو ب��ال��شَّ ت��ب��ت��ه��ج َوال َط��ي��ُر أي��ا ال��نَّ��وَح وال��َزم
��ن��ْد وال��سَّ وف��ت��اه��ا م��ص��ٍر رك��ُن وان��ط��وى «ف��ري��د» ولَّ��ى ف��ل��ق��د

∗∗∗
خ��ل��ْد ِذك��ٌر ل��ه م��ن ي��ب��ل��ى ل��ي��س ال��ِب��ل��ى ت��خ��َش ال اآلث��ار خ��ال��َد
األس��ْد ب��رَج ال��ض��ح��ى ش��م��س ن��زل��ت َس��م��تُ��ه��ا ف��ن��ادى «ب��رل��ي��ن» زرَت
األب��ْد100 أق��م��ار ال��غ��رب ف��ي ت��خ��ت��ف��ي وك��ذا ف��ي��ه��ا ش��م��س��ك واخ��ت��ف��ت

∗∗∗
َج��ْد ال��َخ��ط��ُب م��ا إذا ال��ن��ي��ل س��ل��وة وي��ا وال��ق��ب��ر ال��دار غ��ري��َب ي��ا
وخ��م��ْد وه��نً��ا ض��اء وش��ه��ابً��ا ال��رَّدى ح��دَّي��ه ف��لَّ وُح��س��اًم��ا
ال��ص��م��ْد ال��ف��رد ال��دائ��م ج��وار ف��ي الق��ي��ت��ه إن ال��ن��ي��ل»101 «ص��ب ل ُق��ل

واملسيحيني. املسلمني عن واألحد الجمعة بيوَمي كنَّى 98

يُرتَكب. أن يحل ال الذي الحرام الحدد: 99
.١٩١٩ سنة نوفمرب ١٥ يوم برلني يف الفقيد وفاة كانت 100

كامل. مصطفى يريد 101
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األم��ْد ط��ال وإن ت��ل��ق��ى م��ا رغ��م ق��ص��ده��ا ع��ن ت��ن��ي ال م��ص��ًرا إن
ال��ب��ل��ْد ه��ذا ف��ي ال��ب��ان��ي��ن»102 «أول إل��ى ال��ب��ش��رى أح��م��ل ع��ن��ه��ا ج��ئ��ت
ح��ص��ْد103 وال��ش��ع��ُب ال��ح��بَّ ب��ذرَت ق��د غ��ب��ط��ة ف��ي ون��م واه��ن��أ ف��اس��ت��ِرح

∗∗∗
وال��ول��ْد وه��واُه وق��واه أم��وال��ه ع��ل��ى ال��ن��ي��َل آث��ر
ال��رَغ��ْد ال��ع��ي��ش م��ن أح��ل��ى ِش��ق��وٍة ف��ي وه��و ل��م��ص��ٍر ال��خ��ي��ر ي��ط��ل��ب
اب��ت��ع��ْد ع��ن��ه ق��ارب��ه ك��ل��م��ا م��أربً��ا ي��ب��غ��ي األرض ف��ي ض��ارٌب
َج��ْد104 َم��ج��راه ع��ن ح��اد ِج��دٍّ ُرب ده��ُره ت��ج��نَّ��ى أن ي��ِع��ب��ه ل��م
وص��م��ْد إل��ي��ه��ا ش��دَّ ف��رص��ٌة ب��َدت إن ح��ت��ى ال��ع��زم ي��س��ت��ج��مُّ
وج��ْد» ج��د «َم��ن ��ي��راه ه��جِّ وه��و ُم��نً��ى ع��ن ع��ن��انً��ا يَ��ث��ن��ي ال ف��ه��و
ال��ح��س��ْد ع��ي��ن تُ��ن��ِك��ره��ا إن��م��ا أُن��ك��َرت م��ا إذا ف��أي��ادي��ه

∗∗∗
ال��م��دْد ف��ي��ه يُ��ع��ِوزه��ا م��وط��ٍن ف��ي وه��ي «ف��ري��ًدا» م��ص��ر ف��ق��دت
رص��َد وال��م��وُت ال��م��ي��دان ل��ه��وَّة ف��ي وه��ي «ف��ري��ًدا» م��ص��ر ف��ق��دت
ورْد أخ��ٍذ ف��ي واألي��ام وه��ي ُح��وًَّال105 خ��ب��ي��ًرا م��ن��ه ف��ق��دت
ي��ك��ْد ل��م ح��يٍّ��ا ال��ن��ي��ل رب��وع ف��ي ب��ه ال��ده��ر يُ��م��ِت��ع��ه��ا ي��ك��د ل��م
ات��ح��ْد ك��ي��ف ع��ي��نُ��ه م��ص��ٍر ش��ع��َب ف��ت��رى ق��ل��ي��ًال ع��اش ل��ي��ت��ه
وأش��ْد ح��زنً��ا أب��ل��غ إن��ه ل��ل��ث��رى ف��وي��ًح��ا ب��ل م��ص��ٍر وي��َح
ال��ج��س��ْد106 ذيَّ��اك ف��ي��ه يُ��وارى ل��و أه��ل��ه وت��م��نَّ��ى ت��م��نَّ��ى ك��م

∗∗∗

كامل. مصطفى يريد 102
.١٩١٩ سنة ثورة قيام إىل يُشري 103

الحظ. أخطأه اجتهاٍد ُرب واملعنى: الحظ. و(بالفتح) االجتهاد، (بالكرس) الجد: 104
األمور. بتحويل البصري الحاذق الحول: 105

يونيو يف مرص إىل نُقل وقد برلني، يف ثوى الفقيد جثمان أن إىل سبقه الذي والبيت البيت هذا يف يُشري 106
.١٩٢٠ سنة
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وس��ج��ْد؟ ص��لَّ��ى ال��ق��ب��ر ذاك ف��وق ام��رٌؤ «ب��ب��رل��ي��ن» ه��ل ن��ف��س��ي ل��ه��َف
أح��ْد؟ خ��طَّ أح��ج��اره ع��ل��ى ه��ل تُ��ربَ��ه ف��روَّت ع��ي��ٌن ب��ك��ت ه��ل
رق��ْد! ث��م أي��ق��ظ��ه��ا أم��ٍة ه��وى ف��ي ش��ه��ي��ٍد ق��ب��ُر ه��ن��ا ه��ا

١٩١٩ سنة ثورة

يوم بها ُقمَن للسيدات مظاهرة أول عن نظمها قصيدة يف ١٩١٩ سنة ثورة حافظ حيَّا
ارتكبوه وما السابقة املظاهرات حيال اإلنجليز عسف عىل احتجاًجا ١٩١٩ مارس ١٦
املتظاهرات السيدات شعور حافظ د مجَّ وقد والتنكيل، القتل فظائع من املتظاهرين مع

قال: حياَلهن، اإلنجليز الجنود مسلك عىل الذعة حملة قصيدته يف وحمل وشجاعتهن،

ج��م��َع��ه��نَّ��ْه أرق��ُب وُرح��ُت ـ��َن يَ��ح��ت��ِج��ج��ـ ال��غ��وان��ي خ��رج
ش��ع��اَره��نَّ��ْه ال��ث��ي��اب س��ود م��ن ت��ِخ��ذَن ب��ه��نَّ ف��إذا
ال��دُّج��نَّ��ة107 وَس��ط ف��ي ي��س��ط��ع��َن ك��واك��ٍب م��ث��ل ف��ط��ل��ع��َن
ق��ص��ُده��نَّ��ْه «س��ع��د» وداُر ـ��ق ال��ط��ري��ـ ي��ج��ت��زَن وأخ��ذَن
ش��ع��وره��نَّ��ْه أب��نَّ وق��د ر ال��وق��ا ك��ن��ف ف��ي ي��م��ش��ي��ن
األِع��نَّ��ة ُم��ط��َل��ق��ة وال��خ��ي��ُل ُم��ق��ِب��ل ب��ج��ي��ٍش وإذا
ل��ن��ح��وره��نَّ��ْه ُص��وِّب��ت ق��د س��ي��وُف��ه��ا ال��ج��ن��ود وإذا
واألس��نَّ��ة وال��ص��وارم دق وال��ب��ن��ا ال��َم��داف��ع وإذا
ح��ول��ه��نَّ��ْه ن��ط��اًق��ا ض��ربَ��ت ق��د وال��ف��رس��ان وال��خ��ي��ل
س��الح��ه��نَّ��ْه ال��ن��ه��ار ذاك ف��ي وال��ري��ح��ان وال��ورد
األج��نَّ��ة ل��ه��ا ت��ش��ي��ب ع��اٍت س��ا ال��ج��ي��ش��ان ف��ت��ط��اَح��ن
ُم��نَّ��ة108 ل��ه��ن ل��ي��س ـ��س��وان وال��ن��ـ ال��ن��س��وان ف��ت��ض��ع��ض��ع
ق��ص��وره��نَّ��ْه ن��ح��و ال��ش��م��ل ت ُم��ش��تَّ��ت��ا ان��ه��زم��َن ث��م

∗∗∗

الظالم. الدجنة: 107
القوة. املنة: 108
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وب��ك��س��ره��نَّ��ْه! ب��ن��ص��ره ُر ال��ف��خ��و ال��ج��ي��ش ف��ل��ي��ه��ن��أ
ب��ي��ن��ه��نَّ��ْه ال��ب��راق��ع ل��ب��س��وا ق��د «األل��م��ان» ف��ك��أن��م��ا
ي��ق��وده��نَّ��ه ب��م��ص��ر ـ��ت��ِف��يً��ا ُم��خ��ـ «ه��ن��ِدن��بُ��رج»109 ب وأت��وا
ك��ي��ده��نَّ��ْه! م��ن وأش��ف��ق��وا ب��أس��ه��نَّ خ��اف��وا ف��ل��ذاك

ثورة يف املرأة بطولة إىل فيها وأملع الجديدة، املرأة جمعية بها حيَّا قصيدة وأنشأ
قال: ،١٩١٩ سنة

ع��ِط��راِت أس��ط��ٍر ف��ي ُم��ع��طَّ��رة ت��ح��ي��ة أل��ف ال��ن��ي��ل يُ��ه��دي إل��ي��ك��نَّ
وال��ح��س��ن��اِت ال��ِب��ر أه��ل ب��إط��راء ُم��وكِّ��ل��ي110 أع��م��ال��ك��ن ع��ل��ى ويُ��ث��ن��ي
ُم��غ��ت��ِب��ط��اِت ال��ف��ت��ح ي��وم وج��ئ��ت��نَّ ُم��ب��اَرًك��ا األس��اَس ب��األم��س أق��م��ت��نَّ
وال��ب��رك��اِت ال��خ��ي��رات ف��ي ف��ِزدت��نَّ ص��ن��ي��ُع��ُه ال��رج��اَل يُ��ع��ي��ي م��ا ص��ن��ع��ت��نَّ

∗∗∗
ال��ح��ج��راِت ف��ي ال��ع��م��ر ق��ض��ي��َن ن��س��اءٌ ع��اط��ٌل ال��ش��رق ف��ي ال��ن��اس ن��ص��ف ي��ق��ول��ون:
ال��ث��م��راِت دان��َي غ��رًس��ا وي��غ��رس��َن ل��ل��نُّ��ه��ى ي��ع��م��ل��َن ال��ن��ي��ل ب��ن��ات وه��ذي
ب��ال��ُم��ُه��ج��اِت ال��م��وُت س��ال ح��ي��ن ل��ن��ا ق��دوة ُك��ن��ت��نَّ ال��س��وداء ��ن��ة ال��سَّ وف��ي
ُم��ع��ت��ِص��م��اِت ب��اإلي��م��ان وُك��ن��ت��نَّ ��ًج��ا ُم��دجَّ ال��خ��م��ي��س وج��ه ف��ي وق��ف��ت��نَّ
ال��ط��رق��اِت ف��ي ال��رَّش��اُش ال��م��دف��ع وال ُم��ص��َل��تً��ا وال��س��ي��ُف ال��رم��ُح ه��اَل��ك��نَّ وم��ا
ث��ب��اِت أه��َل ال��م��وت غ��م��رات ع��ل��ى ف��أص��ب��ح��وا ال��رج��ال م��ن��ك��ن ت��ع��لَّ��َم

نفسها عن مرصتتحدث

نيات سفرت حني عديل-كريزون، مفاوضات قطع أثر عىل ١٩٢١ سنة قالها غرَّاء قصيدة
وهي إليها أشار ثم وعظمتها، مرص بمجد فيها أشاد وقد مرص، عىل العدوان يف اإلنجليز
املثل إىل مجدها تليد من ينظروا أن بهم ويهيب األيام، غدرات عىل الربَرة ببَنِيها تستنجد

األوىل. العاليمة الحرب يف الشهري األملاني القائد هندنربج، املارشال 109
عليهن. ثناءه إبالغهن يف عنه أنابه قد النيل أي موكيل: 110
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الخطاب أجرى وقد يبلغوه، حتى كامًال بالحق التمسك عىل ويتعاونوا ليحتذوه، األعىل
عنوان وكان الجميع، فوق هي إذ لصوتها؛ الجميع ليُنِصت مرص لسان عىل القصيدة يف

الجميع»: فوق «مرص نُرشت حني القصيدة

وح��دي ال��م��ج��د ق��واع��َد أب��ن��ي ك��ي��ف ج��م��ي��ًع��ا ي��ن��ظ��رون ال��خ��ل��ُق وق��ف
ال��ت��ح��دِّي ع��ن��د ال��ك��الم ك��َف��ون��ي ـ��ر ال��ده��ـ س��ال��ف ف��ي األه��رام وبُ��ن��اة
ِع��ق��دي ف��رائ��ُد وُدرَّات��ه ق ��ر ال��شَّ َم��ف��رق111 ف��ي ال��َع��الء ت��اج أن��ا
ع��ن��دي؟ م��ن��ه ي��ك��ن ول��م ج��م��اًال َس ال��ن��ا ب��ه��ر ق��د ال��غ��رب ف��ي ش��يءٍ أيُّ
ك��ال��ف��رن��ِد112 م��ص��ق��ول��ٌة وس��م��ائ��ي ف��راٌت ون��ه��ري ِت��ب��ٌر ف��تُ��راب��ي
َرن��ِد113 ع��ن��د ُم��دنَّ��ر َزه��ر ع��ن��د َك��ْرم ع��ن��د ج��دوٌل ِس��رُت أي��ن��م��ا
وُم��رِد114 ال��ع��ي��ون م��لءِ ك��ه��وٍل م��ن َل��س��ادوا أن��ص��ف��وُه��م ل��و ورج��ال��ي
ق��ص��ِد ك��لِّ ف��ي ال��ذك��اء م��ع��ج��زات ألَب��َدوا م��ج��اًال ل��ه��م أص��اب��وا ل��و
ب��ع��دي ال��رأَس ي��رف��ع ال��ش��رَق ت��رى ال م��م��ات��ي اإلل��ه ق��دَّر إن أن��ا

∗∗∗
ج��ن��دي ال��ل��ه ع��ن��اي��ُة ق��دي��ٍم م��ن س��ل��ي��ًم��ا وراَح راٍم رم��ان��ي م��ا
ال��ت��م��دِّي ع��ق��ب��ى وت��ل��ك زال��ت ث��م وج��اَرت ع��ل��يَّ دول��ٌة ب��َغ��ت ك��م
ق��دِّي115 وق��طَّ��ع��ُت ال��ِع��دى ُرق��ب��ى رغ��َم ق��ي��ودي ك��س��رُت ُح��رٌة إن��ن��ي

∗∗∗
ُوْل��دي م��آث��ر أن��ك��روا م��ا م��ث��َل ق��وم��ي َم��ف��اخ��ر أن��ك��روا ل��م��ن ُق��ل
ُج��ه��دي؟116 ب��ع��َض ف��َري��ت��ُم ي��وًم��ا ـ��ب��ر األك��ـ ال��ه��رم ��ة ب��ِق��مَّ وق��ف��ت��م ه��ل

الرأس. وسط املفرق: 111
السيف. والفرند: العذب. الفرات: 112

الرائحة. طيب شجر والرند: املتأللئ. امُلِرشق أو األلوان، مختلف أي املدنر: 113
الشاب. وهو أمرد، جمع مرد: 114

جلد. من يَُقد القيد، القد: 115
فرأيتم. أي فريتم: 116
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ال��ُم��ت��ح��دِّي؟ ص��ن��ع��ة َط��وَق أع��ج��زت ال��ل��وات��ي ال��ن��ق��وش ت��ل��ك رأي��ت��م ه��ل
ع��ه��ِد ط��وُل ل��ونَ��ه��ا م��سَّ وم��ا ـ��د ال��ع��ه��ـ ِق��َدم م��ن ال��ن��ه��ار ل��ون ح��اَل
بَ��ردي؟ ط��يَّ م��خ��ب��وءٍة ع��ل��وٍم م��ن ع��ن��دي ك��ان م��ا أس��راَر ف��ه��م��تُ��م ه��ل
ِن��دِّي وأع��ج��َز ال��ِب��ل��ى وأب��ل��ى ـ��َر ال��ده��ـ غ��ل��ب ق��د ال��ت��ح��ن��ي��ط ف��نُّ ذاك

∗∗∗
ع��ق��ِد أوُل ك��ان «م��ص��ر» ف��ف��ي ن ف��رع��و ع��ه��د م��ن ال��ع��ه��وَد ع��ق��دُت ق��د
وَم��ج��دي؟ أُوَل��ي��ات��ي م��ث��ل ل��ه َم��ن ع��ري��ٌق األُوَل��ي��ات ف��ي م��ج��دي إن
ح��دِّ ك��لِّ ف��ي األص��ول ع��نِّ��ي م��ان ال��رُّو أخ��ذ ق��د «ال��ت��ش��ري��ع» أمُّ أن��ا
رص��دي ف��أح��ك��م��ُت ال��دُّج��ى س��م��اء ف��ي أض��اءت م��ن��ذ ال��ن��ج��وم ورص��دُت
«ن��ج��ِد» ع��ه��ِد أو ال��ي��ون��ان ع��ه��د ق��ب��ل رب��وع��ي ف��وق «ب��ن��ت��ئ��ور»117 وش��دا
رش��دي؟ ال��ي��وم أب��ل��غ ل��م ِم��راٍس ف��ي ح��ي��ات��ي ط��وي��ت وق��د أتُ��ران��ي
رغ��ِد؟ ال��لَّ��ون أخ��ض��ر ال��ظ��لِّ وارِف ب��َع��ي��ٍش م��نِّ��ي أح��قُّ ش��ع��ٍب أيُّ

∗∗∗
ِوردي؟ يُ��ك��دَّر وأن ص��ف��ًوا ـ��م��اء ال��ـ ي��ِرُدون أن��ه��م ال��ع��دِل أِم��ن
أُس��دي؟ تُ��ق��يَّ��د وأن م��ن��ه��م أُس��د ال��ـ يُ��ط��ِل��ق��ون أن��ه��م ال��ح��قِّ أِم��ن
ع��ب��ِد»118 ك��لُّ ه��وانَ��ه يُ��ع��ان��ي م��ا أُع��ان��ي ق��ل��ي��ًال إال ق��رٍن «ن��ص��ُف
ش��دِّ أيَّ ال��ُع��ال إل��ى ف��ش��دُّوا ئ��ي أب��ن��ا ف��أرش��َد ل��ي ال��ل��ه ن��ظ��ر
ه��ن��دي» أب��ي��َض ك��لِّ م��ن أم��ض��ى ِن يَّ��ا ال��دَّ ق��وى م��ن ق��وٌة ال��ح��قُّ «إن��م��ا

الشدائد: أمام والصرب والصمود التضحية تمجيد يف وقال

وع��دي ال��ي��وم ف��أن��ِج��زوا رج��ال��ي م��ن أب��يٍّ ب��ك��لِّ ال��ُع��ال وع��دُت ق��د

وشعراء اليونان شعراء قبل أي إلخ؛ اليونان عهد وقبل مرصي، وهو التاريخ عَرفه شاعٍر أقدُم بنتئور: 117

العرب.
الربيطاني. االحتالل عهد يقصد 118
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ون��ق��ِد119 ُع��روٍض م��ن ال��م��ه��َر ُ تَ��ش��ن��أ ع��روٌس ف��ه��ي ب��ال��رُّوح أم��ِه��روه��ا
ودِّي ال��َم��ج��رة ف��ي ال��ن��ج��ُم ي��خ��ط��َب ح��ت��ى ال��ع��ز َم��ن��اه��ل ب��ي وِردوا
يُ��ج��دي» ل��ي��س وح��َده ف��ال��ع��ل��م ـ��الق واألخ��ـ ال��ِع��ل��م ع��ل��ى دول��ت��ي «وارَف��ع��وا
َم��س��دِّ م��ن ل��ه ف��م��ا ق��وًم��ا َرق ف��ا إن ف��ال��ص��ب��ُر ب��ال��ص��ب��ِر وت��واَص��وا
وع��دِّ اخ��ت��راٍع ع��ن وأغ��ن��ى َم ال��ق��و ن��ص��َر وح��َده ال��ص��ب��ر ُخ��لُ��ق
ُرب��ِد غ��ي��ِر وأوُج��ٍه ص��اب��رات ب��نُ��ف��وٍس ال��وغ��ى َح��وم��ة ش��ِه��دوا
األَش��دِّ ال��ق��ويِّ ع��ل��ى وأن��َح��ى ِب ال��ح��ر ف��ي ال��ع��ل��م آي��َة ال��ص��ب��ُر ف��م��ح��ا

االنقسام: من غمرة يف وقتئٍذ البالد وكانت قاق، الشِّ ونبذ الكلمة توحيد إىل يدعو وقال

ب��ُس��ه��ِد ف��ي��ك��م األط��م��اُع ك��ح��َل��ت��ه��ا راص��داٍت أع��ي��نً��ا ال��غ��رب ف��ي إن
بُ��ع��ِد ك��لَّ ش��ع��اُع��ه وي��ط��وي ُك��م خ��ف��اي��ا يُ��ري��ه��ا ِم��ج��ه��ٌر ف��وَق��ه��ا
وك��دِّ وَس��ع��ٍي ال��ُع��را رثِّ غ��ي��ِر وئ��اٍم م��ن ب��ُج��ن��ٍة ف��ات��ق��وه��ا
َع��م��ِد» غ��ي��ر ع��ل��ى ه��ف��ا ه��اٍف ُرب م��ن��ك��م ك��ان َم��ن ه��نَ��اِت ع��ن «واص��َف��ح��وا
تُ��ردي ال��رأي وع��ث��رُة ف��ي��ه راء اآل ت��ع��ثُ��ر م��وق��ًف��ا ن��ج��ت��از ن��ح��ن
يُ��ع��دي ��ل ك��ال��سُّ وال��ُخ��ْل��ف خ��الٍف م��ن ع��وانً��ا ح��ربً��ا األه��واءَ ونُ��ِع��ي��ر
ويُ��ب��دي» ف��ي��ه��ا ال��ج��ه��وُل ف��يُ��ع��ي��د ج��ان��بَ��ي��ه ع��ل��ى ال��ف��وض��ى «ونُ��ِث��ي��ر
ِج��دِّي ج��دَّ ق��د ال��ق��ويُّ وي��ق��ول ن��ظ��اٌم ال أن ال��غ��ويُّ وي��ظ��نُّ
ال��ُم��س��ت��ِع��دِّ ب��ع��زم��ة ج��ان��بَ��ي��ه وارُم��وا ال��ح��زم َوق��ف��َة ف��ي��ه ف��ِق��ف��وا
وَوج��ِد ُس��ه��ٍد ب��ي��ن ق��ط��ع��ن��اه ق��د ط��وي��ل ل��ي��ٍل ف��ج��ِر ع��ن��د إن��ن��ا
وم��دِّ ج��زٍر ب��ي��ن واألم��ان��يُّ ف��ي��ه األه��اوي��ل120 ُس��وُد غ��م��َرت��ن��ا
ال��ُم��س��ت��َردِّ ل��ع��ه��دَي رم��ٌز وه��و َألٍي ب��ع��د ض��ي��اؤه وتَ��ج��لَّ��ى
ل��ل��ُم��ِج��دِّ م��خ��ط��وب��ٌة ف��ال��َم��ع��ال��ي وِج��دُّوا ال��س��ب��ي��ل ق��ص��َد ف��اس��ت��ِب��ي��ن��وا

تكره. تشنأ: 119
أهوال. جمع األهاويل: 120
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امُلقيَّد االستقالل

:١٩٢٢ سنة فرباير ٢٨ ترصيح أُعِلن عندما قالها

تَ��م��زُح؟ أم األي��اُم أج��دَّت خ��ب��رٍة ع��ل��ى أدري ال أص��ب��ح��ُت
َم��س��َرُح؟ ب��ن��ا ه��ي ل��الَّ ذاك أم ن��ج��ت��ازه ل��ل��ِج��د أم��وق��ٌف
ف��أس��ت��روُح ��ك ال��شَّ ح��ال��ِك ف��ي ل��م��ع��ًة الس��ت��ق��الل��ن��ا أل��َم��ُح
أل��َم��ُح م��ا أُن��ِك��ر ف��أن��ثَ��ن��ي آث��اره��ا ال��ظُّ��ل��م��ة وت��ط��ِم��س
ص��رَّح��وا! أو ب��ال��ق��ص��د ��ح��وا ل��مَّ إن أم��ره��م ف��ي األف��ه��ام ح��اَرت ق��د
ت��ب��رح��وا ل��م ب��األم��س م��ك��انَ��ك��م إن��ك��م ت��ع��ج��ل��وا ال ف��ق��ائ��ٌل
وال��َم��ط��م��ُح ال��غ��اي��ُة وراءه��ا خ��ط��وًة ب��ه��ا أوِس��ع وق��ائ��ٌل
ف��اف��َرح��وا اس��ت��ق��اللُ��ك��م ه��و ه��ذا ق��ول��ه: ف��ي أس��رَف وق��ائ��ٌل
ت��رب��ح��وا ع��ه��دك��م ف��ي واس��ت��وثِ��ق��وا ع��اِه��دوا ي��ُق��ل ال��ع��ق��ل ت��س��أل��وا إن
أف��ِس��ح��وا» وال��ِح��ج��ا ف��ي��ه��ا ل��ل��رأي ل��نُ��وَّاب��ك��م داًرا ��س��وا «وأسِّ
تُ��ج��َرُح ع��زت��ه��ا ت��رى أال م��ي��ث��اق��ه��ا األم��ة ول��ت��ذُك��ر
وال��ُم��ص��ِل��ُح» ال��ُم��خ��ِل��ص ف��م��ن��ه��م أب��ن��اِئ��ه��ا ص��ف��وَة «وت��ن��ت��ِخ��ْب
يُ��رِف��ح��وا121 أو األص��وات يُ��س��ِك��ت��وا أن أم��ره��ا أُول��و ال��ل��ه ول��ي��ت��ِق
تُ��ف��ِل��ح��وا أع��داءك��م وص��اِب��روا ح��اِذروا ي��ُق��ل ال��ق��ل��ب ت��س��أل��وا أو
يَ��س��ج��ُح122 ال ف��ال��ق��ي��د أي��ديَ��ك��م تُ��س��ِل��م��وا ف��ال ق��ي��ًدا أرى إن��ي
أف��َدُح ب��ه ل��ي��ٍن ع��ل��ى ف��ه��و ل��ُك��م ح��ري��ٍر م��ن ه��يَّ��ئ��وه إن
نَ��م��ت��ُح؟ ب��ئ��رن��ا م��ن ل��غ��ي��رن��ا — غ��اي��ة ل��ه وال��ص��ب��ُر — ح��تَّ��اَم
ن��م��ن��ُح؟ م��ا «م��ص��َر» إال ن��م��ن��ح — َم��ش��ف��وه��ة123 واألم��وال — ح��تَّ��اَم
يَ��م��ل��ُح؟ ال ب��األح��رار وذاك غ��ي��ُرن��ا أم��َرن��ا يُ��م��ض��ي ح��تَّ��اَم

لألحرار. َمنفى ١٩١٩ سنة ثورة منذ وكانت «رفح»، إىل النفي من املواطنني تأمني يريد 121
ويسهل. يلني 122

ُمضيَّعة. ُمستنَفدة أي 123
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واالنقسام: الُفرقة ويستنكر والوئام الوحدة إىل يدعو وعاد

أص��ب��ح��وا وق��د أم��َس��وا وق��د ظ��نٍّ��ا ب��ع��ض��ه��م ف��ي ال��ن��اس ب��ع��ض أس��اءَ
ت��س��ن��ُح ل��ه��م ك��ان��ت وم��ا ف��ي��ن��ا نُ��ه��زًة أع��داؤن��ا ف��ان��ت��ه��َزت
أرَج��ُح إج��م��اُع��ك��م ف��إن��م��ا تُ��ج��ِم��ع��وا أن ال��رأي ك��لُّ ف��ال��رأُي
يَ��ن��ط��ُح ص��خ��رٍة ف��ي ف��إن��ه َص��دِع��ك��م ف��ي ي��ط��م��ع م��ن وك��لُّ
تُ��ف��َض��ح��وا أن اآلراء ق��ادة م��ن ب��ي��ن��ك��م اس��ت��ك��ث��رت��ُم إذا أخ��ش��ى
ال��َم��ن��َج��ُح ال��ق��ل��ة ف��ي ف��إن��م��ا ف��ي��ه��ُم اس��ط��ع��ت��ُم م��ا ف��ل��تَ��ق��ص��دوا

والجهاد التضحية عىل املواطنني يستحث

التضحية يف األمثال فيها رضب اليابان» «غادة عن رائعة قصيدة ١٩٠٤ سنة حافظ نظم
شبَّت التي الحرب يف بشجاعتها وأشاد اليابان من وطنية غادة لسان عىل وجعلها والجهاد،
الجرحى، تُوايس القتال ميادين إىل ُمتطوِّعة ذهبت إذ ١٩٠٤؛ عام والروسيا بالدها بني

قال: حقهم، وترعى

أب��ى وال��ده��ُر ال��ع��زُم م��ن��ي ص��حَّ نَ��ب��ا124 ال��س��ي��ف إذا ك��ي��ف ت��لُ��م ال
ط��ل��ب��ا ف��ي��م��ا ال��ت��وف��ي��ق أخ��ط��أ س��ع��ي��ه ف��ي ُم��ب��ِص��ر س��اٍع ُرب
ال��س��ب��ب��ا ف��ي��ه ال��ع��ل��ي��اء ك��ان��ت إذا يَ��ب��ل��ون��ي ب��ال��َخ��ط��ب م��رح��بً��ا
ُخ��لَّ��ب��ا125 إال ب��رَق��ك أرى ال ف��اب��ِس��م��ي أو اع��بَ��س��ي دن��ي��ا ي��ا إي��ِه

قال: أن إىل

وه��ب��ا م��ا ل��ه��ا ال��ل��ه وه��َب غ��ادًة زم��ان��ي ف��ي أه��وى ك��ن��ت
ال��نَّ��ب��ا ذاك ي��ا ال��ل��ه رع��اك ال ً ن��ب��أ ي��وٍم ذاَت ل��ي ح��م��َل��ت
َح��ب��ا األف��ق ف��ي األف��ق وه��الُل ف��تً��ى وال��ل��ي��ل ت��خ��ط��ر وأن��ت

وارتد. كلَّ السيف: نبا 124
ويُخِلفهم. مطره الناس ينتظر الذي الخلب: الربق 125
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وال��َح��بَ��ب��ا ب��ه ال��درَّ ن��ظ��َم ب��اس��ٍم ب��ث��غ��ٍر ل��ي ق��ال��ت ث��م
ُم��ن��َق��ل��ب��ا126 ب��ع��ده ل��ي أرى ال ع��اج��ٍل ب��رح��ي��ٍل ن��بَّ��ئ��ون��ي
وه��ب��ا م��ا ل��ه أق��ض��ي ع��لَّ��ن��ي أغ��ت��دي127 أن م��وط��ن��ي ودع��ان��ي
يُ��غ��َل��ب��ا؟ أال ال��دُّب أي��ظ��ن ِج��ل��ده ون��ف��ري ال��دُّب128 ن��ذب��ح

∗∗∗
ال��ظِّ��ب��ا؟ ال��ح��رب ف��ي ت��ص��ن��ع م��ا َوي��ِك! م��ه��ج��ت��ي ت��ف��ري واآلالم ق��ل��ت
َم��ل��ع��ب��ا أو ب��ه َم��ل��ًه��ى ي��ب��ت��غ��ي َم��س��رًح��ا ل��ظ��ب��ٍي ع��ه��دن��اه��ا م��ا
تُ��س��ت��ب��ى ع��ق��وًال أو ب��ال��ت��م��ن��ي تُ��ش��ت��رى ن��ف��وًس��ا ال��ح��رب ل��ي��س��ت
��ب��ا129 ك��ال��شَّ ف��ي��ه��ا ال��ل��ح��ظ ظ��ن��نَ��ت أم ُع��دَّت��ه��ا م��ن ال��ق��دَّ أح��س��ب��ِت
ال��ِخ��ب��ا130 ال��ب��ان ظ��ب��ي��ة ي��ا وال��َزم��ي ي��ع��رف��ه��ا ل��ل��ذي ف��َدِع��ي��ه��ا

∗∗∗
أغ��ل��ب��ا َل��ي��ثً��ا ال��ظ��ب��َي وأَرت��ن��ي راع��ن��ي ب��ص��وٍت ف��أج��ابَ��ت��ن��ي
أش��َرب��ا؟ أال ت��دع��ون��َي ك��ي��ف ال��رَّدى ِورَد اس��ت��ع��ذب��وا ق��وم��ي إن
ال��َع��ط��ب��ا أذوَق أو ُم��رادي ع��ن أن��ث��ن��ي ال ي��اب��ان��ي��ٌة أن��ا
ال��ظُّ��ب��ا ت��ق��ل��ي��ب ��اَي ك��فَّ ت��س��ت��ط��ع ول��م ال��رم��َي أُح��ِس��ن ل��م إن أن��ا
نُ��ِك��ب��ا ُم��ن ال��وغ��ى ف��ي وأُواس��ي ح��ق��ه��م وأق��ض��ي ال��ج��رح��ى أخ��دم
وأب��ا ��ا أمٍّ األوط��ان ن��رى أن ع��لَّ��م��ن��ا ق��د «ال��م��ي��ك��اُد» ه��ك��ذا
ال��َم��غ��رب��ا ف��ه��زَّ ال��ش��رق أن��ه��ض أن��ه م��ن��ه ي��ك��ف��ي��ك َم��ل��ٌك
ت��دأَب��ا أن ل��ل��ُع��ال ودع��اه��ا َم��رق��ده��ا م��ن األم��ة ب��ع��ث
َم��أرب��ا ش��يء ك��ل م��ن وق��َض��ت ش��أَوه ت��ب��غ��ي ل��ل��َم��ج��د ف��س��َم��ت

العودة. املنقلب: 126
عنه. للدفاع ُمبكِّرة أُباِدر أي أغتدي: 127

لروسيا. رمز الدب: 128
السيف. حد وهي شباه، جمع الشبا: 129

البيت. والخبا: الظبا. تألفه لنٌي شجر البان: 130
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الكلمة توحيد إىل ويدعو الِهَمم، يستنهض

املواطنني: يُخاِطب ١٩٢٣ سنة له قصيدة من قال

ب��ن��ج��اِح ت��ظ��َف��روا ال��ج��م��اع��ة ب��ع��ص��ا ف��اض��ِرب��وا ال��ج��م��اع��ة م��ع اإلل��ه وي��د
ال��م��ص��ب��اِح131 ح��ام��َل — أب��َل��ُج وال��ص��ب��ُح — وك��ذِّب��وا ع��ام��ل��ي��ن رج��اًال ُك��ون��وا
األش��ب��اِح أن��ك��ُر ال��ت��خ��اذل ش��ب��ُح ف��إن��م��ا األم��ور ف��ي ال��ت��خ��اذل وَدع��وا
وتَ��الح��ي132 ب��ي��ن��ن��ا خ��الٍف ب��س��وى ال��َم��دى ب��ن��ا ال��ش��ق��اء ب��ل��غ م��ا وال��ل��ِه

∗∗∗
ِل��م��راِح133 ت��ُع��د وال ال��ج��دود َم��ج��َد واس��ت��ِع��د ح��رٌّ ف��أن��ت م��ص��ر اب��ن ي��ا ُق��م
وك��ف��اِح ت��ن��اُح��ٍر داُر دن��ي��اك ف��ه��ذه ال��ح��ي��اة ف��ي وك��اِف��ح ��ر ش��مِّ
ب��اإلل��ح��اِح اإلل��ح��اح ع��ل��ى واض��ِرب ت��ُه��ن ال َخ��ط��ٌب ع��ل��ي��ك أل��حَّ وإذا
ال��س��بَّ��اِح ري��اض��ُة ال��ب��ح��ار خ��وُض م��وُج��ه��ا ت��الَط��م وإن ال��ح��ي��اة وُخ��ض
رم��اِح غ��اُب يَ��ل��وي��ك ال ال��بَ��ر ف��ي ب��وارٍج ن��اُر تَ��ث��ن��ي��ك ال ال��ب��ح��ر ف��ي
اِح ال��ك��دَّ ط��ب��ي��ع��ُة ال��ش��ع��وب ب��ي��ن ب��ه س��َم��ت ك��ي��ف ال��غ��رب��يِّ إل��ى وان��ظ��ر

قال: أن إىل

ط��م��اِح ذاِت غ��ي��ِر ب��ع��ي��ٍن ي��رن��و راك��ٌد ال��ك��ن��ان��ة ف��ي ال��ك��ن��ان��ة واب��ن
��اِح ال��ل��مَّ ك��ال��خ��اط��ف وذك��اؤه ذك��اءه ع��ل��م��َت ك��م��ا ي��س��ت��غ��ل ال
األن��واِح م��ع ال��ب��ؤس��ى ف��ادح ف��ي ت��نُ��ح وال ال��زم��ان ش��ك��وى ودَع ف��ان��َه��ض
األرب��اِح ُح��ب��ال��ُة ال��ذك��اء إن ِع��زًة م��ال��ك ب��رأس ل��م��ص��ر وارب��ح
َق��راِح غ��ي��َر ال��م��اء وردَت ف��ل��َك��م ��ًم��ا ُم��ن��عَّ ال��ُق��راح ال��م��اء م��ن واش��رب

رجل. عن يبحث مصباًحا النهار رابعة يف يحمل كان الذي ديوجنس الفيلسوف إىل اإلشارة 131
التخاصم. التالحي: 132

واللهو. املرح بأسباب األخذ بمراح: يريد 133
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اإلنجليز ِخداع من سعًدا يُحذِّر

اغتياله، محاولة من بنجاحه تهنئته يف له قصيدة من زغلول سعد يُخاِطب ١٩٢٤ سنة قال
الوطنية: القضية يف الربيطانية الحكومة ملفاوضة لندن إىل السفَر ُمعتِزًما ذاك إذ وكان

م��ع��س��وُل أن��ه ل��ك ب��دا م��ه��م��ا م��اءه واح��ذر «ال��ت��ام��ي��َز» ت��ق��رب ال
م��ص��ق��وُل ُم��ذوٌَّب ف��ي��ه وال��خ��ت��ل134 م��ائ��ه ب��أص��ف��ى م��م��زوٌج ال��ك��ي��د
غ��ل��ي��ُل135 ال��ف��ؤاد وف��ي م��ن��ه ع��اد ق��د م��اءه ق��ب��ل��ك «س��ع��د» ي��ا وارٍد ك��م
وف��ص��وُل ب��ه رواي��ات ول��ه��م زم��ان��ه��م ِع��ن��ان م��ل��ك��وا ق��د ال��ق��وم
م��خ��ب��وُل ف��أس��ي��ُره��م ال��نُّ��ه��ى ق��ن��ص��وا ب��ه��ا أل��َق��وا إذا أح��اب��ي��ٌل136 ول��ه��م
م��ع��ق��وُل ب��أن��ه يُ��ق��ال م��ع��نً��ى ع��ن��ده��م ال��م��ع��اج��م ف��ي ل��ف��ٍظ ول��ك��لِّ
نُ��ص��وُل ال��خ��ض��اِب ك��اذب��ِة ول��ك��ل ص��ب��اُغ��ه��ا وح��ال س��ي��اس��ت��ه��م ن��ص��َل��ت137
ال��ت��ح��ل��ي��ُل وع��ن��دك رك��ب��وه م��ا وركَّ��ب��وا ال��دواء ع��ق��اق��ي��ر ج��م��ع��وا

لوجه وجًها واإلنجليز حافظ

وتظاَهروا الدستورية، الحياة إلغاء يف الرجعية العنارص مع اإلنجليز ساَهم ١٩٣٢ سنة يف
رائعة بقصائد حافظ هاَجمهم وقد ُمدبِّروها، أنهم مع املحنة، هذه يف الحياد عىل بأنهم
وطعن الكاذب، حيادهم عن الستار فيها وكشف وعدوانهم، بغيَهم عليهم فيها نعى
التي الخالدة الوطنية قصائده ذكرى عليهم بحمالته وأعاد عامة، االستعمار سياسة عىل
ومحمد كامل مصطفى عهد يف االحتالَل ومهاجمته الوطنية الحركة تمجيد يف نظمها

فريد.

الخداع. الختل: 134
العطش. شدة الغليل: 135

املصايد. األحابيل: 136
ل. تحوَّ وحال: الحقيقي. لونها إىل الكاذب لونها من وخرجت انكشفت نصلت: 137
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أعلنوها، التي «الحياد» بسياسة ًدا ُمندِّ اإلنجليز ُمخاِطبًا ١٩٣٢ سنة مارس يف قال
لألمة: وعودهم وإخالفهم ظلَمهم عليهم ناعيًا

ِذم��اُم138 ال��ش��ع��وب ب��ي��ن ل��ك��م ف��ك��ان ُم��ل��ك��ك��م آس��اس األخ��الق ع��ل��ى ب��ن��ي��تُ��م
س��ق��اُم ودبَّ ض��ع��ف ب��ه��ا وح��لَّ ق��رن��ه��ا139 ش��اب ق��د األخ��الق أرى ل��ي ف��م��ا
دواُم ال��ظ��ال��م��ي��ن ل��ُم��ل��ك ف��ل��ي��س ن��ه��ض��ة ب��ع��د َع��ث��رًة ع��ل��ي��ك��م أخ��اف
خ��ص��اُم اآلم��ن��ي��ن ب��ي��ن ق��ام ل��م��ا ع��ه��وده رع��ي��ت��م ل��و وداًدا أض��ع��ت��م
وئ��اُم؟ ال��ن��اغ��رات140 ال��ج��روح وب��ع��د ع��ه��َده ال��ل��ه رع��ى ال «ح��ي��اٍد» أَبَ��ع��َد
َم��الُم ال��ح��ي��اة ب��اغ��ي ع��ل��ى ف��ل��ي��س م��وتُ��ن��ا ال��تَّ��ف��اه��م ُح��س��ن ف��ي ك��ان إذا

املعنى: هذا يف وقال

س��يَّ��اِن وُم��ص��اب��ن��ا ف��ُم��ص��ابُ��ك��م «ح��ي��ادك��م» ب��ع��د األخ��الق تَ��ذك��روا ال
��ع��ب��اِن ال��شَّ ف��ت��ألَّ��م أخ��الق��ن��ا ل��تُ��ح��اِرب��وا أخ��الق��ك��م ح��اَرب��ت��ُم

الكاذب»: «الحياد عن وقال

ال��غ��اص��ِب ن��ق��َض ال��ع��ه��د َت ن��ق��ض��ـ ق��د ال��دُّب��ارة ق��ص��َر
ال��ص��اح��ِب ودَّ وأبَ��ن��َت أض��م��رتَ��ه م��ا أخ��َف��ي��َت
ال��ك��اذِب «ال��ح��ي��اد» م��ن س ل��ل��نُّ��ف��و أَرَوح ال��ح��رب

بحياد ًدا ُمندِّ وقتئٍذ، الربيطاني السامي املندوب لورين بريس السري ُمخاِطبًا وقال
امُلصطنَع: اإلنجليز

ال��ع��ال��م��ي��ن��ا؟ ب��ؤس ال��ب��طَّ ت��ص��ي��د «ك��ي��اد»141 إل��ى ال��ط��ري��ق ف��ي ت��َر أل��ْم

والحرمة. الحق هنا: الذمام 138
عر. الشَّ من الذؤابة القرن: 139

الداميات. الناغرات: 140
الطيور. لصيد إليها يذهب الربيطاني السامي املندوب كان بالرشقية فاقوس بمركز بركة 141
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أن��ي��ن��ا؟ ت��س��م��ع أل��م ال��ب��ل��وى؟ م��ن ت��ج��ري ال��ن��اس دم��وع ت��ل��م��ح أل��ْم
أم��ي��ن��ا؟ م��ن��دوبً��ا ب��ع��ث��وك وق��د ع��نَّ��ا «ال��ت��ام��ي��ز» ب��ن��ي تُ��خ��ِب��ر أل��ْم
ي��ق��ي��ن��ا» ف��ي��ك��م ظ��نُّ��ن��ا وأص��ب��ح ل��م��ًس��ا ال��غ��در ل��م��س��ن��ا ق��د «ب��أن��ا
ُم��ح��اِي��دي��ن��ا ال��خ��ف��اء ب��رح وق��د ف��ل��س��ت��م ن��واي��اك��م ع��ن ك��َش��ْف��ن��ا
ص��اب��ري��ن��ا ال��ُج��لَّ��ى142ك��راًم��ا ل��دى م��نَّ��ا ف��ت��َرون أم��رن��ا س��ن��ج��م��ع
ال��ق��اس��ط��ي��ن��ا143 ورغ��م ب��ن��ا تُ��ط��ي��ف ال��ع��وادي رغ��م ح��ق��ن��ا ون��أخ��ذ
ارع��ي��ن��ا ال��دَّ يُ��ع��ي��ي ال��ن��ي��ران م��ن ن��ط��اًق��ا ق��ادت��ن��ا َح��وَل ض��رب��ت��م
��دي��ن��ا ُم��ص��فَّ ب��األُس��ود ول��ك��ن ظ��ف��رت��م ق��د ال��م��روءة رغ��م ع��ل��ى
ال��ُم��ب��ي��ن��ا؟ ال��ح��قَّ ن��اَزل م��ا إذا ن��ف��ًع��ا األس��ط��ول يُ��ج��دي��ك��م ف��ه��ل

:«١٩٣٢ سنة «أبريل املعنى هذا يف وقال

امُلحاِيدين إىل

ال��ُم��ب��ي��ْن؟ ال��ح��ق َم��ن��ه��ج ع��ن ح��ائ��ٌد أم أُم��ح��اِي��ٌد
��ج��ي��ْن ُم��دجَّ ب��ُم��درَّع��ي��ن أع��زًال ش��ع��بً��ا ن��اَزل��َت
ال��ظ��ال��م��ي��ْن! ع��ق��ب��ى وب��ئ��َس ـ��ن ال��ظ��ال��م��ي��ـ ع��ق��ب��ى وأِم��ن��َت
ال��ي��ائ��س��ي��ْن ال��ج��ازع��ي��ن ـ��ن��ا ف��ل��س��ـ م��نَّ��ا تُ��ِص��ب م��ه��م��ا
ن��س��ت��ع��ي��ْن وب��ال��ع��ق��ي��دة ء ال��س��م��ا ب��ج��بَّ��ار إن��ا
ال��غ��اص��ب��ي��ْن» ِح��راب ـ��زل��ه��ا ت��زل��ـ ال ال��ع��ق��ي��دة «إن
ال��ع��ال��م��ي��ْن ل��رب َل��غ��ٌد ي��وَم��ك��م م��ل��ك��ت��م ف��ل��ئ��ْن
ب��ال��غ��اش��م��ي��ْن؟ وف��ت��َك��ه ن ال��زم��ا ص��رَف أأِم��ن��ت��ُم

∗∗∗
ال��ُم��س��ت��ك��ي��ْن ال��ض��ع��ي��ف ك��ي��ُد ه��دَّه ق��ويٍّ م��ن ك��م

الشديدة. النازلة : الُجىلَّ 142
الظاملون. القاسطون: 143
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ال��س��ج��ي��ْن؟144 ذيَّ��اك ب��األم��س ذاق��ه م��ا ت��َروا أَول��ْم
س��ن��ي��ْن ال��دن��ي��ا خ دوَّ َم��ن ق��ض��ى ه��ي��ل��ي��ن» «س��ن��ت ف��ي
ال��ق��ري��ْن ُم��ن��ق��ِط��َع ال��ك��ون ف��ي غ��ارات��ه ف��ي ك��ان َم��ن
ي��ل��ي��ن ال ص��ل��بً��ا وك��ان ب ال��خ��ط��و أالنَ��ت��ه أم��س��ى
ب��ال��ُم��ت��ِق��ي��ْن؟ ل��س��ت��ُم أم م��ص��ي��ره أَوت��تَّ��ق��ون

∗∗∗
��ري��ْن ُم��ب��شِّ وك��ي��ِد ل��ن��ا ـ��ن ُم��ح��اِي��دي��ـ ب��َك��ي��ِد ِض��ق��ن��ا
ال��ب��ن��ي��ْن م��نَّ��ا وت��خ��طَّ��ف��وا ال��ه��دى دي��ن ع��ل��ى ث��اروا
ال��ع��ري��ْن ذاك أُس��ده م��ن خ��ال وق��د ال��ع��ري��ن داُس��وا
ال��م��س��ل��م��ي��ْن دي��ن ال��ح��ق ـ��ن دي��ـ إنَّ ��ر، ال��ُم��ب��شِّ خ��س��ر
ال��ُم��ع��ت��ِدي��ْن ش��روَر ف��ي��ه وك��ا ح��ام��ي��ه ال��ل��ه

لوجه وجًها واإلنجليز نحن

أيًضا: وقال

س��الُم؟ ال��دم��اء ب��ع��د وه��ل ت��ج��رى دم��اءن��ا ش��ه��دت ه��ل ل��ل��م��ح��اي��د ُق��ل
ل��ث��اُم ال��خ��ص��ام ع��ل��ى ال��ح��ي��اد أن ل��ن��ا وب��دا ل��ك��م م��ودت��ن��ا ُس��ف��َك��ت
ص��م��اُم ك��ربَ��ه��نَّ ��س يُ��ن��فِّ ح��ت��ى يُ��تَّ��ق��ى ال ش��رُّه��ا ال��م��راج��ل إن
أح��الُم ف��وداُدك��م ب��ودادك��م ن��ف��س��ه يُ��م��نِّ��ي م��ن ف��ي��ن��ا ي��ب��َق ل��م
ونُ��ض��اُم؟ أرض��ن��ا ف��ي ب��ك��م ن��ش��ق��ى أن��ن��ا وال��م��روءة ال��س��ي��اس��ِة أِم��ن
ك��راُم» ون��ح��ن ن��ح��ي��ا أو س��ن��م��وت ص��ف��وف��ن��ا ل��ل��ج��ه��اد ج��َم��ْع��ن��ا «إن��ا

هيلني. سنت جزيرة يف سجينًا أسريًا مات وقد نابليون، 144
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يف قيل ما أبلغ من وهي اإلنجليز»، «إىل عنوان تحت ١٩٣٢ سنة أبريل يف وقال
عظَمت: مهما الشدائد أمام والصمود الغاشمة القوة تحدي

ال��ن��س��ي��م��ا واح��رم��ون��ا ال��ن��ج��م واط��ِم��س��وا ع��ن��ا ال��ض��وءَ واح��ج��ب��وا ال��ن��ي��َل ح��وِّل��وا
ُرج��وم��ا أردت��م إن ال��ج��و وام��ل��ئ��وا س��ف��ي��نً��ا أردت��م إن ال��ب��ح��ر وام��ل��ئ��وا
األدي��م��ا145 يَ��ف��ري ��وط ب��ال��سَّ «ك��ون��س��ت��ب��ًال» ِش��ب��ر ك��ل ف��ي ل��ل��ع��س��ف وأق��ي��م��وا
رم��ي��م��ا» ع��ظ��ًم��ا ال��تُّ��رب ف��ي ت��َرون��ا أو م��ص��ر ع��ه��د ع��ن ن��ح��ول ل��ن «إن��ن��ا

∗∗∗
ج��س��ي��م��ا َخ��ط��بً��ا ب��األم��س وك��ف��اك��م وح��م��اك��م ُم��ل��ك��ك��م ص��اَن ع��اص��ٌف
ع��ظ��ي��م��ا ش��أًوا ال��ش��رق ف��ي وب��ل��غ��ت��م ف��ف��زت��م ال��ع��دوُّ «أرم��ادَة»146 غ��اَل
ذم��ي��م��ا ع��ه��ًدا ال��ن��ي��ل ف��ي وت��رك��ت��م وب��َغ��ي��ت��م ُه��نَ��ي��ه��ًة، ف��ع��َدل��تُ��م
ال��ح��م��ي��م��ا147 ال��ح��م��ي��َم ي��س��ق��ي ا وودٍّ ُل ال��ع��د ل��ه يُ��ق��ال ظ��ل��ًم��ا ف��ش��ِه��ْدن��ا
وخ��ي��م��ا! أم��س��ى ال��م��ص��ي��ر رأي��ت ق��د إن��ي ال��ع��واص��ف غ��ض��ب��َة ف��اتَّ��ق��وا

:«١٩٣٢ سنة «أبريل أيًضا وقال

ال��ح��ي��اِد؟ ث��م��ُن أرض��اك��ُم أَم��ا ��وا تَ��ك��فُّ ول��م ال��ح��ي��اُد ط��اَل ل��ق��د
ال��ع��ب��اِد؟ ف��ي ال��ت��ح��كُّ��م ه��ذا ف��م��ا م��نَّ��ا ت��ب��غ��ون م��ا ك��لَّ أخ��ذت��م
ال��رَّم��اِد ذرُّ ك��اله��م��ا ف��ك��ان ول��ي��نً��ا م��ن��ك��م ش��دًة ب��َل��ون��ا
وال��ُم��ع��ادي ال��ُم��س��اِل��م يُ��غ��ِن ف��ل��م زم��انً��ا وع��اَدي��ت��م وس��اَل��م��ت��م
ال��ج��ه��اِد غ��ي��ُر أم��ام��ن��ا ول��ي��س ال��تَّ��ج��ن��ي غ��ي��ُر وراءك��م ف��ل��ي��س

الجلد. يشق أي األديم: يفري 145
مهاجمة وبني بينه حالت بعاصفٍة عرش السادس يف تحطَّم الذي اإلسباني األسطول هي األرمادة: 146

وعدًدا. قوة دونه كان الذي اإلنجليزي األسطول
الحرارة. الشديد الرشاب الثاني: والحميم الصديق. األول: الحميم 147
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الَجالء يف اإلنجليز وُعود

ذلك من أكتوبر يف سيكون اإلنجليز جالء أن زعم فرنيس بكاتب يُندِّد ١٩٣٢ سنة يف وقال
العام:

ك��ال��َم��ح��ش��ِر اإلب��ه��ام ف��ي أص��ب��ح ال��ذي ال��َج��الء ي��وم ح��دَّدوا ك��م
ألك��ت��وب��ِر» «أب��ري��ل ك��ذب��ة ج��ه��ل��ه��م م��ن ال��ط��ي��ش ق��وم وس��نَّ

باشا وصدقي حافظ

يُنَرش لم قصيدة من وقتئٍذ الوزارة رئيس باشا صدقي بسياسة يُندِّد ١٩٣٢ سنة يف وقال
اليسري: النزر إال منها

يُ��ض��اُم ح��م��اه ف��ي ال��ك��ن��ان��ة واب��ُن وع��اُم ي��اس��ع��اُد ع��اٌم م��رَّ ق��د
ُح��ك��اُم ون��ص��ُف��ه��م ال��ب��الد ي��ج��ب��ي ف��ن��ص��ُف��ه��م ال��ع��ب��اد ع��ل��ى ال��ب��الءَ َص��بُّ��وا
ُم»148 «ع��الَّ ج��ب��ى وم��ا ال��وزي��ر «ص��دق��ي» ج��ن��ى م��ا ال��دب��ارة» «ق��ص��ر إل��ى أش��ك��و

باشا: صدقي ُمخاَطبة يف ومنها

وال��ح��اخ��اُم ��ي��س وال��ق��سِّ ال��ش��ي��ُخ ِم��ح��راب��ه ف��ي ال��ل��َه ع��ل��ي��ك ودع��ا
اآلالُم ن��ف��َس��ه وت��ن��س��ف غ��ص��ًص��ا ل��ي��ذوَق��ه��ا ض��م��ي��َره أَح��ِي الُه��مَّ

الفداء إىل ويدعو االستعمار يُكاِفح

أُمم يستحث العرب، عىل إيطاليا اعتَدت حني (١٩١١-١٩١٢ (سنة طرابلس حرب يف قال
الحرية: سبيل يف التضحية د ويُمجِّ االستعمار، وتُكاِفح تنهض أن الرشق

ت��ن��ام��ا! أن واح��ذَر ش��رُق ي��ا ف��اس��ت��ِف��ق ال��لِّ��ث��ام��ا ال��َغ��رب ع��ن أل��ق��ى ط��م��ٌع

األموال من يجبونه كانوا ما إىل يُشري باشا. صدقي ألَّفه الذي الشعب حزب وكيل باشا، عالم محمد 148

الشعب. لحزب إعانًة
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��الم��ا ال��سَّ ال��ش��رق ف��ي ي��س��ك��ن م��ن ك��لِّ إل��ى ال��ش��م��س أي��ت��ه��ا واح��ِم��ل��ي
ك��رام��ا ِم��تْ��ن��ا ق��د ال��ح��ق س��ب��ي��ل ف��ي أن��ن��ا ال��تَّ��ن��ادي149 ي��وَم واش��ه��دي
وح��رام��ا ح��الًال ال��َق��ت��ل��ى دم م��ن ان��ت��َش��ت ح��ي��ن ب��ن��ا األرض م��اَدت
ال��ُح��س��ام��ا َدراري��ن��ا م��ن ف��أَع��لُّ��وا150 أب��ط��ال��ن��ا ع��ن ال��طَّ��ل��ي��اُن ع��ج��ز
ب��ال��ي��ت��ام��ى ط��اح��وا ال��ِخ��در، ِب��ذَوات م��ثَّ��ل��وا ق��ت��ل��وه��م، ك��بَّ��ل��وه��م،
ُغ��الم��ا يُ��ب��ُق��وا ول��م ط��ف��ًال، ي��رح��م��وا ول��م وال��زَّم��ن��ى،151 األش��ي��اخ ذب��ح��وا
اح��ت��رام��ا ال��َع��ه��د ف��ي «اله��اُي» ح��رََّم��ت م��ا ك��لَّ اس��ت��ح��لُّ��وا ال��دُّوَر، أح��َرق��وا
ع��الم��ا؟ ال��ق��وم ب��اَرك ف��َس��لُ��وه: أع��م��ال��ه��م ف��ي ال��م��ط��راُن ب��اَرك
س��الم��ا؟ األرض ع��ل��ى يُ��ل��ق��ي آم��ًرا إن��ج��ي��ل��ه��م ج��اءه��م أِب��َه��ذا
ال��ظ��الم��ا ��رق ال��شَّ أف��ق ع��ن وَج��َل��وا ل��ن��ا ال��غ��رب ن��يَّ��ة ع��ن ك��ش��ف��وا
ال��ت��ه��ام��ا ال��ش��رق تَ��ل��تَ��ه��م أق��س��َم��ت دٍم م��ن س��ط��وًرا ف��ق��رأن��اه��ا

بقوله: قصيدته وختم

ق��ام��ا ال��ج��دَّ ف��إن ال��ي��وم تَ��ق��ن��ط��ي وال ال��ش��رق أُم��َم ف��اط��َم��ئ��نِّ��ي
تُ��ض��ام��ا» أن وت��أب��ى ال��م��ج��َد، ت��ع��ش��ُق أف��ئ��دًة أض��الع��ن��ا ف��ي «إن

للشورى تمجيده

الخطاب: بن عمر املؤمنني أمري سرية يف أنشأها التي املشهورة عمريته يف قال

ُم��ِح��ب��ي��ه��ا ع��ن خ��ي��ًرا ربُّ��ك ج��زاك وح��ارس��ه��ا ��ورى ال��شُّ راي��َة راف��ًع��ا ي��ا
تُ��ع��ان��ي��ه��ا آالٌم ول��ل��َم��ن��يَّ��ة دول��ت��ه��ا152 ت��أي��ي��د ع��ن ال��نَّ��زع يُ��ل��ِه��ك ل��م
وت��ن��ب��ي��ه��ا إن��ذاًرا ال��ج��م��اع��ة إل��ى ي��ح��م��ل��ه ل��ل��ِم��ق��داد أم��رك أن��َس ل��م

القيامة. يوم 149
سقوا. أي أعلوا: 150

العاهات. ذوو الزمنى: 151
الشورى. دولة أي دولتها: 152
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ه��وادي��ه��ا ف��ي واض��ِرب ال��س��ي��ف ف��ج��رِّد ُش��ع��بً��ا رأيُ��ه��ا ث��الٍث153 ب��ع��د ظ��لَّ إْن
م��رام��ي��ه��ا ع��ن ُم��رٍّا ال��َم��ن��يَّ��ة ط��ع��ُم ي��ص��رف��ه��ا ل��ي��س ن��ف��ٍس ل��ق��وَِّة ف��اع��ج��ب
ويُ��ع��ِل��ي��ه��ا يَ��ب��ن��ي��ه��ا ع��اَش م��ا ف��ع��اش ب��َم��وض��ع��ه��ا ��ورى ال��شُّ بَ��ن��ي ع��م��ي��ُد َدرى
ُم��س��ت��ِب��دِّي��ه��ا تُ��غ��ري ال��ح��ك��وم��ة إنَّ ح��ك��وم��ت��ه ف��ي ب��رأٍي اس��ت��ب��دَّ وم��ا
يُ��ش��ق��ي��ه��ا! ال��ف��رد ورأُي ال��خ��الف رغ��م ب��ه ال��ب��الُد تَ��ش��ق��ى ال ال��ج��م��اع��ة رأُي

الكفاح يف االستمرار

الكفاح: يف االستمرار إىل يدعو ١٩٢٤ سنة قال
ويُ��ِدي��ُل154 ب��ي��ن��ن��ا يَ��ق��ض��ي وال��ل��ه نَ��ن��ي وال ل��ل��خ��الص س��ن��ع��م��ل إن��ا
ُف��ل��وُل وه��ي ال��ل��ي��ُل ع��ل��ي��ه��ا وأت��ى ج��الل��ه��ا ال��ص��ب��اُح َش��ِه��د دول��ٍة ك��م
ُط��ل��وُل وه��ي ال��ش��م��س ع��ل��ي��ه��ا ط��ل��َع��ت ال��دُّج��ى ف��ي زاه��راٍت ق��وٍم وق��ص��وِر

∗∗∗
َق��ب��وُل155 ع��ل��ي��ه خ��ط��َرت ق��د ك��ال��رَّوض ت��ح��ي��ًة ال��ك��رام ال��نَّ��شءُ ي��أي��ه��ا
ُف��ض��وُل ال��رئ��ي��س156 ب��ع��د ل��ك��م َم��دح��ي وُح��م��ات��ه��ا وَزي��نَ��ه��ا م��ص��َر َزه��َر ي��ا
ذُب��وُل إل��ي��ه يُ��ن��َظ��ر ل��م وال��ورُد ��ب��ا ال��صِّ َورِد ف��ي ب��ال��ن��ف��س ل��ه��ا ُج��دتُ��م
م��ط��ل��وُل ع��َرص��ات��ه��ا ع��ل��ى َدُم��ه وُم��ج��اه��ٍد ُدونَ��ه��ا س��ج��ي��ٍن م��ن ك��م
م��أم��وُل ف��ك��لُّ��ك��م ال��ب��الد أم��ل ��ق��وا وح��قِّ ال��رئ��ي��س س��نَ��ِن ع��ل��ى ِس��ي��روا
وُط��ول��وا157 ��ل��وه وح��جِّ ف��اس��ت��ق��ِب��ل��وه غ��ٌد أوف��ى وق��د غ��ٍد رج��اُل أن��ت��م

للمواطنني تقريعه
عىل فيها ينعى قصيدة ١٩٠٤ وله أحيانًا، التقريع حد النهوض عىل املواطنني حثه وبلغ
الرأي لها ثاَر شخصية قضية ملناسبة نظمها وقد االجتماعية، عيوبهم بعَض مواطنيه

األعناق. والهوادي: لياٍل. ثالث بعد أي ثالث: بعد 153
عليهم. لنا الدولة يجعل أي يديل: 154

با. الصَّ ريح القبول: 155
زغلول. سعد هنا يقصد 156

واعتزوا. افخروا أي وطولوا: أبيض: يوًما اجعلوه أي حجلوه: 157
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عبد السيد بكريمة يوسف عيل الشيخ املرحوم املؤيد صاحب ج تزوَّ إذ ُموِجب؛ بغري العام
بحجة الزواج عقد فسخ طالبًا الرشعية املحكمة أمام دعوى هذا فرفع السادات، الخالق
نظره بوجهة القضاء وأخذ ي، امُلدعِّ جانب إىل العام الرأي وانحاز النسب، يف الكفاءة عدم

حافظ: قال االجتماعية، الهيئة يف يوسف عيل الشيخ مكانة علو رغم
تَ��ع��ت��ب��ي ف��ال ال��ب��ي��ان وِع��ف��ُت تَ��ع��َج��ب��ي ف��ال ال��ي��راَع ح��َط��م��ُت
ال��ط��يِّ��ِب ب��ال��ب��ل��د أن��ت وال األدي��ب دار م��ص��ُر ي��ا أن��ِت ف��م��ا
ي��ك��ت��ِب ول��م ال��ي��راَع أق��اَل ك��ات��ٍب م��ن م��ص��ر ي��ا ف��ي��ك وك��م
ب��ي ض��اق م��ا م��ن��ك ب��ي ض��اق ف��ق��د ��ك��وت ال��سُّ ل��ه��ذا ت��ع��ذِل��ي��ن��ي ف��ال
��ب��ي؟ ال��صَّ ولِ��ع��ُب ال��ج��م��اد س��ك��وُت «ال��وف��اق»158 ي��وَم م��ن��ِك أَيُ��ع��ِج��ب��ن��ي
تَ��غ��ض��ِب ول��م ال��ح��ق��وق ل��َس��ل��ِب ق��ب��ل��ن��ا م��ن ال��ن��اُس غ��ض��ب وك��م

∗∗∗
تَ��ل��َع��ب��ي ف��ال ب��م��ص��ر ُم��ِج��د ال��غ��ري��ب إن ال��ع��ص��ر أن��اب��ت��َة
األج��ن��ب��ي م��ن ش��رٌّ وَل��ل��نَّ��شءُ ل��ن��ا خ��ي��ٌر ال��نَّ��شءِ ف��ي ي��ق��ول��ون:
األِب؟ َم��ث��َوى ال��م��س��اج��د وب��ي��ن ال��ب��ن��ي��ن َم��ث��َوى «األزب��ك��ي��ة» أف��ي
ال��ط��يِّ��ِب»159 «أب��و ف��ي��ه��ا ق��ال ك��م��ا ال��ُم��ض��ِح��ك��ات» م��ن ب��م��ص��ر ذا «وك��م
َم��ل��ع��ِب ف��ي ال��لَّ��ه��و م��ن ون��ح��ن 160 يُ��م��رُّ وَع��ي��ٌش ت��م��رُّ أم��وٌر
األَج��رِب م��ن ��ل��ي��م ال��سَّ ِف��راَر ال��ص��ال��ح��ات م��ن ي��ف��رُّ وش��ع��ٌب
األق��رِب ع��ل��ى ت��ش��نُّ وأخ��رى ال��ذب��اب ط��ن��ي��َن ت��ط��نُّ وص��ح��ٌف
األَرح��ِب ظ��لِّ��ه إل��ى وي��دع��و األم��ي��ر ب��ق��ص��ر ي��ل��وذ وه��ذا
األع��ذِب ِورِده ف��ي ويُ��ط��ِن��ب ��ف��ي��ر ال��سَّ ب��َق��ص��ر ي��ل��وذ وه��ذا

الربيطاني االحتالل فرنسا أقرَّت وبمقتضاه ١٩٠٤ سنة وبريطانيا فرنسا بني ُعِقد الذي االتفاق يقصد 158
ملرص.

املتنبي: الطيب أبي قول إىل يُشري 159

كالبُكا ضحٌك ولكنه امُلضِحكات من بمرص ذا وكم
مرٍّا. يصري أي يمر: عيش 160

158
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َم��أرِب وال ق��ص��ٍد غ��ي��ِر ع��ل��ى ��ائ��ح��ي��ن ال��صَّ م��ع يَ��ص��ي��ح وه��ذا

∗∗∗
األش��ع��ب��ي ال��ط��م��ع ب��ه��ا رم��اه غ��م��رٍة ف��ي «ال��م��ؤي��د» وق��ال��وا:
ال��نَّ��ب��ي! ب��ِب��ن��ِت ج��ن��ونً��ا ف��ُج��نَّ ال��ُك��ه��وِل ب��س��نِّ ال��غ��رام دع��اه
«يَ��ث��رِب»161 ف��ي ال��َق��ب��ر ل��ه��ا وض��ج وال��ح��اِم��لُ��وه ال��ع��رش ل��ه��ا ف��ض��جَّ
ال��َم��ش��رِب ف��ي ت��ل��وَّن وق��ال��وا: ب��إس��ق��اط��ه رج��اٌل ون��ادى
األح��ُق��ِب م��ع تَ��دور أل��وًف��ا ال��س��ي��ئ��ات م��ن ع��ل��ي��ه وع��دُّوا
األن��ج��ِب ال��نَّ��س��ب ع��ل��ى أغ��ار ال��رس��ول ب��بَ��ي��ت َل��ص��ي��ٌق وق��ال��وا
ال��َم��ض��رِب م��ن أَح��دَّ ب��ُح��ك��ٍم ق��ول��ه��م خ��ط��وٍة» «أب��و وزكَّ��ى
ال��ص��يِّ��ِب؟ ك��ال��م��ط��ر تَ��س��اَق��ُط داره ع��ل��ى ل��ل��تَّ��ه��ان��ي ف��م��ا
َم��وك��ِب؟ ف��ي ال��ب��ش��ائ��َر ت��زفُّ ب��اب��ه ع��ل��ى ل��ل��وف��ود وم��ا
األب��ي؟ ب��ص��در ي��ل��ي��ق وس��اًم��ا إل��ي��ه أس��َدى ل��ل��خ��ل��ي��ف��ة وم��ا

∗∗∗
واألخ��َط��ِب ال��ُم��ف��وَّه َج��ن��اُن َوص��ف��ه��ا ع��ن ض��اَق أم��ًة ف��ي��ا
ال��ُم��ذِن��ِب؟ م��ع ال��ب��ريءُ ويَ��ص��ل��ى ب��ي��ن��ن��ا م��ا ال��ح��ق��ي��ق��ة ت��ض��ي��ع
ال��غ��ب��ي ال��ج��ه��ول ف��ي��ن��ا ويُ��ك��َرم ال��ح��ك��ي��م اإلم��ام ف��ي��ن��ا ويُ��ه��َض��م

∗∗∗
ل��ل��َم��غ��رِب ال��ش��رق ط��أط��أ وإن ال��َودود َس��الُم م��نِّ��ي ال��ش��رق ع��ل��ى
ال��ُم��خ��ِص��ِب ال��زم��ن ف��ي ف��أَج��َدب ال��زم��ان ِب��َج��دِب خ��ص��بً��ا ك��ان ل��ق��د

االجتماعي شعره
شوقي، من غوًرا وأعمق مادًة أغزُر الناحية هذه من فهو باالجتماعيات؛ حافظ شعر يزخر
والحرمان، األلم من تُعانيه ما وعانى الشعبية، بالطبقات اتصاًال أكثر كان فقد َغرو وال

املنورة. للمدينة قديم اسم 161
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التي قصيدته يف نفسه عن بحق يقول ذلك ويف وآالمها، ألحوالها تصويًرا أدقَّ فصار
األطفال: رعاية جمعية حفلة يف ١٩١١ سنة األوبرا بدار أنشدها

ال��ن��ظ��اِم ب��دي��ِع ق��ال��ٍب ف��ي ُص��بَّ ش��ع��ًرا ألُن��ِش��د َم��وق��ف��ي أَق��ف ل��م
دام��ي وال��ق��ل��ُب ال��ه��م��وم ك��ئ��وس م��ن نَ��ش��وى وال��ن��ف��س ف��ي��ه ق��م��ُت إن��م��ا
ال��ِح��م��اِم»162 ش��رُب ق��ذَاه ُش��رب��ي ُدوَن ع��ي��ًش��ا وك��اب��دُت األس��ى ط��ع��م «ذُق��ت
ال��ِج��س��اِم ال��خ��ط��وب ف��ي ��ل��ُت وت��ن��قَّ زم��انً��ا ��ق��اء ال��شَّ ف��ي ف��ت��ق��لَّ��ب��ُت
ِع��ظ��ام��ى ف��ي ن��اخ��ًرا ال��ح��زن وم��ش��ى ف��ؤادي ف��ي ث��اق��بً��ا ال��ه��مُّ وم��ش��ى
ع��اِم ك��لِّ ف��ي ال��ب��ائ��س��ي��ن ع��ل��ى َس ال��ن��ا أس��ت��ع��ِط��ف وق��ف��ُت ف��ل��ه��ذا

غمر ميت حريق منكوبي عىل عطفه

عدة فيها ُمشتِعلة النار وبقيت غمر، ميت مدينة يف ع ُمروِّ حريق ١٩٠٢شب سنة يف
الخري أهل تسابَق النكبة ولِِعظم كثريون، الحريق يف ومات دورها من كثريًا َرت فدمَّ أيام،
أنشأ ذلك ويف أصابهم، ما بأنباء الصحف أعمدة وفاضت وإسعافهم، املنكوبني إعانة يف

قال: ضحاياها، عىل والعطف الكارثة هذه وصف يف املشهورة قصيدته حافظ

وال��َع��ذارى؟ ن��س��اؤه��م ب��اتَ��ت ك��ي��ف وال��ن��ه��ارا ع��ن��ه��ُم ال��لَّ��ي��ل س��اِئ��ل��وا
ن��ارا؟ ال��ق��وم م��ع اص��ط��ل��ى وك��ي��ف األُم ف��َق��َد رض��ي��ع��ه��م أَم��س��ى ك��ي��ف
ت��ت��ج��ارى؟ وأس��ق��ٍف ي��ت��داع��ى ِج��داٍر ت��ح��َت ال��ع��ج��وز ط��اح ك��ي��ف
األق��دارا واح��ُج��ب ال��َك��رب ف��اك��ش��ف ع��ل��ي��ه��م أَن��ح��ى ال��ق��ض��اء إنَّ َربِّ
ان��ه��م��ارا ي��س��ي��ل أن ال��غ��ي��ث وُم��ر أذاه��ا ت��ُك��فَّ أن ال��ن��اَر وُم��ر
األُوارا163 ت��ش��ك��و ف��ه��ي ال��نَّ��ار ه��ذه يُ��روي ال��ُف��ل��ك ص��اح��ب ط��وف��ان أي��ن
َش��رارا وال��س��م��اء األرض ت��م��أل ف��ب��ات��ت ال��دَّي��اج��ي ف��ح��م��َة أش��ع��َل��ت
ي��س��ارا يَ��ج��ري وال��ب��ؤُس وَرَم��ت��ه��م ي��م��ي��نً��ا يَ��ج��ري وال��ن��ح��ُس غ��ِش��يَ��ت��ه��م

املوت. الِحمام: 162
والعطش. الحرارة شدة األوار: 163
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ق��ارا ك��َس��ت��ه��نَّ وق��د غ��ارت ث��م ِب��ي��ٌض ال��ق��وم وأوج��ُه ف��أغ��ارت
وال��ِك��ب��ارا ص��غ��اَره��م تُ��غ��اِدر ل��م اس��ت��ق��لَّ��ت ��ا ف��ل��مَّ دوَره��م أك��َل��ت
ال��ِف��رارا ي��ط��ل��ب��ون ال��م��وت ح��ذََر ُع��راًة ال��دي��ار م��ن أخ��رَج��ت��ه��م
ال��ن��ه��ارا ي��ل��ب��س��ون ال��ص��ب��ح أق��ب��ل م��ا إذا ح��ت��ى ال��ظ��الم ي��ل��ب��س��ون
ال��ُغ��ب��ارا ت��ُرد ع��ن��ه��ُم وال وال��َح��ر ال��بَ��رَد تَ��ق��ي��ه��م ال ُح��ل��ة

∗∗∗
اف��ت��خ��ارا ل��ل��ذُّي��ول ـ��ي164ي��ج��رُّون ال��َوش��ـ ُح��َل��ل ف��ي ال��رَّاف��ل��ون أيُّ��ه��ا
وان��ك��س��ارا ِذل��ًة ي��ت��واَرون ِج��ي��اًع��ا ق��وًم��ا ال��ع��راء ف��وق إن
ال��ع��ث��ارا يُ��ق��ي��ل أن م��ن ك��ري��ًم��ا ـ��ن ��ج��ـ ال��سِّ ي��م��ن��ع ال ال��س��ج��ي��ن165 أيُّ��ه��ذا
ال��ن��ص��ارى أَج��رَت ك��م��ا وأِج��ره��م ِزده��ا ش��ئ��َت وإن ل��ه��م ب��أل��ف ُم��ر

∗∗∗
اب��ت��ه��ارا وال��ف��ؤاد ال��ع��ي��ن م��أل ُع��رًس��ا166 م��ص��ر ف��ي ب��األم��س ش��ِه��ْدن��ا ق��د
نُ��ض��ارا يَ��ج��ري ال��ف��ن��اء ذاك أن ح��ِس��بْ��ن��ا ح��ت��ى ال��نُّ��ض��اُر ف��ي��ه س��اَل
ف��ت��وارى ُح��س��نُ��ه ال��ص��ب��َح أخ��ج��ل ب��َل��ي��ٍل ��م��ون ال��ُم��ن��عَّ ف��ي��ه ب��اَت
ال��وق��ارا ي��خ��ل��ع��ون ال��ك��أس يَ��د ف��ي وط��وًرا َط��وًرا ال��س��روَر يَ��ك��ت��س��ون
وال��ِب��ح��ارا ض��ج��ًة ال��بَ��ر م��أل ص��ي��اًح��ا َغ��م��ٍر» «م��ي��ت ف��ي وس��ِم��ْع��ن��ا

∗∗∗
ال��دِّي��ارا ي��ب��ك��ي وذاك ي��ت��غ��نَّ��ى ف��ه��ذا ال��ح��ظ��وظ؛ ��م ق��سَّ م��ن ج��لَّ
وي��س��ارا! وُع��س��رة وُس��ع��وًدا ن��ح��ًس��ا ض��مَّ ق��د ال��ده��ر ف��ي ل��ي��ٍل ُرب

امُلزرَكشة. الثياب الويش: حلل 164

املعروفة. املربات وصاحب املشهور املحسن باشا املنشاوي أحمد يقصد 165
أعظم من وكان ١٩٠٢ سنة «باشا» فهمي عيل كريمة من فاضل حيدر «األمري» زواج عرس يقصد 166

املهرجانات.
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الكفاح سبيل الجامعة

املرصية: الجامعة مرشوع معاضدة إىل يدعو ١٩٠٨ سنة يف له قصيدة من وقال

ال��َع��َرب��ا167 ف��ي��ك��م ي��ن��ش��ر ال��ع��ل��م ت��ن��ش��روا إن واألدب��ا ال��ع��ل��م أَح��ي��وا ال��ل��ُه ح��يَّ��اك��م
وأب��ا ال��ُع��ال ل��ُط��الب ��ا أمٍّ ت��ك��ون ب��ج��ام��ع��ة إال ل��ك��م ح��ي��اة وال
وال��َغ��َل��ب��ا ال��ع��ز وت��ب��ن��ي ال��م��ع��ال��ي م��ن ش��اه��ق��ة ك��ل وت��ب��ن��ي ال��رج��ال ت��ب��ن��ي
ال��ذه��ب��ا أُص��ِغ��ر ف��إن��ي ال��نُّ��ض��ار ض��ع��وا ل��ك��م أق��ول ال أَس��اًس��ا ال��ق��ل��وب ض��ع��وا
��ب��ب��ا168 ال��سَّ أع��رف ف��إن��ي ال��ع��دوِّ ِق��ي��َل وَدع��وا ل��ه��ا س��وًرا ب��أك��ب��ادك��م واب��ن��وا
َغ��َض��ب��ا169 ب��ه وي��رم��ي��ك��م ال��ع��م��ي��د ذاك يُ��زوِّق��ه م��ا ق��رأت��م إن ت��ق��ن��ط��وا ال
اك��ت��س��ب��ا170 ب��ال��ذي س��يُ��ج��زى ح��يٍّ ف��ك��لُّ ح��ص��ائ��ده تُ��غ��ن��ي ال ي��وَم وراِق��ب��وا
��ُه��ب��ا ال��شُّ ي��ن��ط��ح بُ��رًج��ا ال��ح��ق ع��ل��ى ف��اب��ن��وا ُم��ش��يَّ��دًة أب��راًج��ا اإلف��ك ع��ل��ى ب��ن��ى
خ��َط��ب��ا أو ق��ال أنَّ��ى ال��م��ف��نِّ��د ق��ول يُ��ق��وِّض��ه ال ب��ف��ع��ٍل وج��اِوب��وه
ال��طَّ��َل��ب��ا أج��ِم��ل��وا ول��ك��ن وط��اِل��ب��وه��م أب��ًدا ي��ه��ج��ع��وا ل��ن إن��ه��م ت��ه��َج��ع��وا ال

بقوله: وختمها

اك��ت��تَ��ب��ا ل��لَّ��ذي ط��وب��ى ال��م��ج��اه��د أج��ُر ف��ل��ُك��م أوط��ان��ك��م ف��ي ال��ل��ه تُ��ق��ِرض��وا إن

األطفال رعاية

يِصف األطفال رعاية جمعية أقامته احتفاٍل يف اآلتية القصيدة ١٩١٠ سنة أبريل يف وألقى
الجمعية: مستشفى يف واإلسعاف الرعاية لقيت وكيف حامل فقرية أم بؤس

ِح��ي��ال��ي ب��ال��َع��راء ف��ت��اٌة ب��ل ال، خ��ي��اِل؟ ط��ي��ُف ذاك أم أَرى ش��ب��ًح��ا

العرب. َمجد فيكم يُبَعث أي 167
الجامعة. إنشاء سبيل يف العقبات من الربيطاني املعتمد يُقيمه كان ما إىل يُشري 168
الجامعة. إنشاء سبيل يف العقبات من الربيطاني املعتمد يقيمه كان ما إىل يُشري 169
الجامعة. مرشوع عن العزائم به ليَثني يقوله ما أي العميد؛ حصائد أي حصائد: 170
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وال��ي م��ن ل��ه��ا وم��ا ه��ن��اك راٍع ل��ه��ا ف��م��ا ال��خ��ط��وب ب��َم��درج��ة أم��َس��ت
ِط��واِل ذَك��ي��ن171 ب��أنَّ��ات ن��اًرا ل��ي��ل��ه��ا ف��ح��م��ة تُ��ع��ي��د ت��ك��اد ح��س��رى
ل��ي؟ م��ا ال��وج��ي��ع��َة أُش��اِط��ره��ا ل��ي م��ا ب��ه��ا؟ خ��ط��ب��ي وم��ا ع��َج��بً��ا، َخ��ط��بُ��ه��ا، م��ا
ن��ب��اِل إث��َر ع��َط��ف��َن ال��نِّ��ب��ال َوق��ع ِم��س��َم��ع��ي ف��ي وَل��ص��وتُ��ه��ا دانَ��ي��ت��ه��ا
األط��الِل م��ن َط��ل��ٍل ع��ل��ى رس��ٌم ك��أن��ه��ا وه��َي أن��ِت؟ م��ن وس��أل��تُ��ه��ا:
ل��ي��ال��ي م��ن��ذ ال��غ��م��ض ط��ع��م ت��دِر ل��م ح��اِم��ٌل وق��ال��ت: ج��َزًع��ا ف��ت��م��ل��م��َل��ت
وال��خ��اِل ��ه��ا ب��ع��مِّ ال��ِح��م��اُم وم��ض��ى ��ه��ا أمُّ وم��ات��ت وال��ُده��ا م��ات ق��د

∗∗∗
ال��ه��طَّ��اِل ب��دم��ع��ه��ا ال��ب��ك��اء وج��رى ل��س��ان��ه��ا ال��ح��ي��اء ح��ب��َس ه��ن��ا وإل��ى
أم��ث��ال��ي» أم��ث��ال��ه��ا ع��ل��ى ي��ح��ن��و وإن��م��ا ال��ف��ت��اة تُ��خ��ف��ي م��ا «ف��ع��ِل��م��ُت
ت��م��ث��اِل إل��ى ي��رن��و ه��ي��ك��ٍل ف��ي ع��اب��ٌد ك��أن��َي أن��ظ��ُره��ا ووق��ف��ُت
األث��ق��اِل ف��وادُح ب��َزوال��ه��نَّ ��َل��ت ت��ك��فَّ ال��ج��م��ال آي��اِت ورأي��ُت
ب��ُه��زاِل األس��ى روَّع��ه��ا ه��ي��ف��اء ك��ق��اَم��ٍة ال��ن��ف��وس ف��ي أف��َع��ُل ش��يء ال
ك��اآلِل172 ف��أص��ب��َح��ت ال��ن��ه��ار ش��م��س ب��َدت إذا تُ��ري��ك ك��ان��ت غ��ادٍة أو

∗∗∗
ب��ال��ي173 َش��نٌّ وي��س��ي��ر ق��ب��ره م��ن م��يِّ��ت أيَ��ن��ه��ض ق��ال��ت ان��َه��ض��ي ق��ل��ُت
ِخ��الِل ُع��وَد ح��م��ل��ُت ح��ي��ن ��ل��ت ُح��مِّ وك��أن��ن��ي ع��ظ��م��ه��ا ه��ي��ك��ل ف��ح��م��ل��ُت
األط��ف��اِل» رع��اي��ة «دار ب��ال��ل��ي��ل ��ًم��ا م��ت��ي��مِّ ال��ُخ��ط��ا أن��ت��ه��ب وط��ِف��ق��ُت
ب��َزواِل174 وُم��ؤِذن ال��ح��ي��اة ب��اَب ف��ط��اِرٌق ب��ائ��َس��ي��ن؛ وأح��م��ل أم��ش��ي
واإلع��واِل175 اإلش��ف��اق م��ن ل��ه��م��ا ث��ال��ث أن��ا وك��أن��م��ا أب��ك��ي��ه��م��ا

واشتعلن. دن توقَّ أي ذكني: 171

الرساب. اآلل: 172
البالية. الَخَلق القربة الشن: 173

أمه. بالزوال باملؤذن ويريد الجنني. الحياة: باب طارق 174

البكاء. اإلعوال: 175
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∗∗∗
ل��س��ؤاِل ��بً��ا م��ت��رقِّ وال أح��ًدا م��ت��ه��يِّ��بً��ا ال ال��دار ب��اب وط��رق��ُت
ُم��ب��ال��ي غ��ي��ر ال��دار رب ط��ْرَق أو أس��ف��اره م��ن آَب ال��ُم��س��اف��ر ط��ْرَق
ِع��ج��اِل ُم��دِل��ج��ي��ن َم��رض��ى ��اُت دقَّ اف��ت��ح��وا أَال ت��ص��ي��ح: ب��أص��واٍت وإذا
ال��ح��اِل ف��ي ت��ط��وََّع��ت ال��ج��م��ي��ل ُص��ن��ع ُع��وِّدت ط��اه��راٍت ب��أي��ٍد وإذا
ل��ل��م��اِل ال ال��ل��ه ل��وج��ه ب��ع��ًض��ا ب��ع��ض��ه��ا ال��َم��ب��رَّة ف��ي تُ��س��اِب��ق ج��اءت
وتُ��وال��ي ط��ف��ل��ه��ا ت��ك��أل ك��األم ح��ام��ٌل أن��ا م��ا ب��ال��رِّف��ق ف��ت��ن��اوَل��ت
ع��ال��ي م��ك��ان ف��ي ال��وس��ائ��د ف��وق ب��ه��ا وإذا ��ر ُم��ش��مِّ ال��ط��ب��ي��ب وإذا
اآلِل ك��ب��ع��ِض ض��ي��ف��ت��ه��م ب��س��ري��ر وط��وَّف��وا ال��دواء ب��أن��واع ج��اءوا
ال��ق��تَّ��اِل دائ��ه��ا َم��ك��م��ن وي��ُرود خ��اف��تً��ا ن��ب��ًض��ا ي��ج��سُّ ال��ط��ب��ي��ب وج��ث��ا
ِن��م��اِل؟ دب��ي��ب أم ق��ل��ب ��ات دقَّ ق��ل��ب��ه��ا ل��يَ��ب��ل��و176 دن��ا ح��ي��ن ي��دِر ل��م

∗∗∗
ال��ب��اِل رِض��يَّ ُم��ن��ش��ِرًح��ا وخ��رج��ُت أه��ل��ه��ا ف��ي وت��رك��ت��ه��ا ودَّع��تُ��ه��ا
األع��م��اِل وص��ال��ح ل��ل��ب��اق��ي��ات ت��ج��رَّدوا ال��ذي��ن ش��ك��ر ع��ن وع��ج��زُت
ال��ع��ال��ي وال��ش��ع��ور ال��م��روءة ت��ل��ك اس��م��ه��ا ع��ن ب��ال��س��ؤال يُ��خ��ِج��ل��وه��ا ل��م
اإلذالِل ع��ن ب��ح��ام��ل��ه��ا ت��ن��ب��و ص��ن��ي��ع��ة األن��ام ف��ي ال��ص��ن��ائ��ع خ��ي��ر
ن��واِل خ��ي��ر ف��ذاك ال��وج��وه م��اءُ ل��ه يُ��ه��َرق ول��م أت��ى ال��ن��وال وإذا
ال��بُ��خ��اِل ف��ي يُ��َع��د — ال��ج��واد وه��و — ف��إن��ه ال��س��ؤال ب��ع��د م��ن ج��اد م��ن

∗∗∗
األح��واِل س��يِّ��ئ ال��وج��ي��ع��ة ج��م ب��ائ��س م��ن ف��َك��م درُّه��م ل��ل��ه
إق��الِل إل��ى ُس��ق��ٍم إل��ى ُع��رٍي إل��ى ج��وع ف��م��ن ال��دن��ي��ا ب��ه ت��رم��ي
خ��ال��ي وَج��ي��ب ُم��روَّع��ة ن��ف��س واج��ف وق��ل��ب ��دة ُم��س��هَّ ع��ي��ٌن
األس��م��اِل ِت��ل��ُك��م ف��ي ك��اس��يً��ا أم ي��رى أُع��ري��ان��ا ن��اظ��ُره ي��دِر ل��م

يخترب. أي يبلو: 176
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غ��رب��اِل م��ن يُ��ِط��ل ال��خ��روق خ��ل��ف ث��وب��ه ف��ي ج��س��م��ه ن��اح��ل ف��ك��أن
ال��ُم��غ��ت��اِل ف��ري��س��ة ت��ل��ك َح��ر ي��ا ب��أع��زٍل ظ��ف��رَت ق��د ف��اح��ِم��ل بَ��رد ي��ا
وال��ي م��روءة ي��ا ��ي ِرقِّ ن��ف��س ي��ا ت��ف��طَّ��ري ق��ل��وب ي��ا ��ي ُس��حِّ ع��ي��ن ي��ا
اآلج��اِل ل��خ��اط��ف ال��م��ج��ال وخ��ال ش��ق��اؤه ع��ل��ي��ه َل��ق��ض��ى ل��واله��م
األح��م��اِل ث��ق��ي��ل��ة ال��ف��ق��ي��ر ن��ف��س ع��ل��ى وق��ًف��ا ال��ردى ك��ان ل��واله��م

∗∗∗
واألوج��اِل177 األوج��اع م��ن َس��ه��روا األُل��ى ع��ل��ى ال��س��اه��ري��ن درُّ ل��ل��ه
واألج��ي��اِل األدي��ان م��دن��ي��ة ب��ه ج��اءت م��ا ب��خ��ي��ر ال��ق��ائ��م��ي��ن
واإلم��ح��اِل178 ال��ب��ؤس أه��ل ورب��ي��ع وُح��م��ات��ه وك��ه��ف��ه ال��ي��ت��ي��م أه��ل

∗∗∗
اإله��م��اِل ع��واق��ب ت��ج��ه��ل��ون ال ف��إن��ك��م ال��ص��ال��ح��ات ف��ي تُ��ه��ِم��ل��وا ال
��اِل ف��عَّ ل��ق��ائ��ٍل — ت��ع��ل��م��ون ال — ح��اج��ة ف��ي ف��ق��راءك��م أرى إن��ي
ال��نَّ��اِل179 ل��ل��ج��واد س��ب��ٍق م��ي��دان أم��ام��ك��م ف��ه��ي ال��خ��ي��رات ف��ت��س��ابَ��ق��وا
األم��ث��اِل َع��ش��رة اإلث��اب��ة ي��وم إح��س��ان��ه��م ع��ل��ى ل��ه��م وال��ُم��ح��ِس��ن��ون
م��ك��ي��اِل وع��ن وزن وع��ن ع��دٍّ ع��ن ي��ج��لُّ ال��ُم��ح��ِس��ن��ي��ن َرب وج��زاء

البؤساء: عىل العطف إىل يدعو ١٩١١ سنة يف وقال

ال��ك��راِم ح��ي��اض ع��ن ال��ش��ر ي��دف��ع ُس��وٌر ال��م��ع��ذَّب ال��ب��ائ��س دع��وُة
ال��لِّ��ئ��اِم رق��اب ع��ل��ى وس��ي��ٌف ـ��ي ال��ب��غ��ـ وذي ال��ب��خ��ي��ل ع��ل��ى ح��رٌب وه��ي
ال��س��ق��اِم ع��ادي��ات م��ن وح��م��ان��ي ِع��رض��ي ص��ان ق��د ال��ك��ري��م ه��ذا إن
وط��ع��اِم وب��درة ب��ك��س��اء وح��ب��ان��ي وع��اَل��ن��ي ط��ف��ل��ي ع��ال
ال��ق��ي��اِم خ��ي��ر ال��ل��ه ف��ي وق��ام��وا س ال��ب��ؤ ذوي أغ��اث��وا َم��ع��ش��ٍر م��ن وه��و

املخاوف. األوجال: 177
الجدب. اإلمحال: 178

العطاء. وهو النائل الكثري والنال: الكريم. الجواد: 179
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ظ��ام��ي ك��لُّ ��ه ي��ؤمُّ ِورٍد خ��ي��ر ف��ك��ان��ت داًرا ل��ل��ِب��ر وأق��ام��وا
ال��س��الِم دار ل��ل��ب��ائ��س��ات ف��ه��ي ح��ن��انً��ا وف��اض��ت رح��م��ة ُم��ِل��ئ��ت

والزكاة: اإلحسان يف قال أن إىل

واإلن��ع��اِم ال��زك��اة ب��ف��ض��ل ت ال��م��و م��ن ال��ج��واد ال��ُم��ن��ِع��م ن��ج��ا ق��د
ال��م��ق��اِم ذاك ج��الُل م��نَّ��ا ـ��ُف��س األن��ـ م��أل وق��د ب��ه��ا ف��أَط��ْف��ن��ا
ال��ب��س��اِم ث��غ��ره��ا ف��ي ت��ج��لَّ��ى إذ ت��ج��لَّ��ى ال��وف��اء ث��غ��ر وش��ِه��دن��ا
ال��ه��م��اِم ذاك ش��خ��ص ف��ي تَ��بَ��دَّى وال��ِب��ـ��ر ال��م��روءة ش��خ��ص ورأَي��ن��ا
ال��ص��ي��اِم ق��ب��ل ال��ص��الة، ق��ب��ل ال��ل��ه س��ب��ي��ُل ال��زك��اة أن وع��ِل��ْم��ن��ا
اإلس��الِم ف��ي األرك��ان رك��ن ف��ه��ي ب��ِذك��ر ال��ك��ت��اب ف��ي ال��ل��ه ��ه��ا خ��صَّ
ِق��واِم خ��ي��ر ال��ش��ع��وب ل��ح��ي��اة وظ��لَّ��ت ال��ي��ق��ي��ن َ َم��ب��دأ ب��دأَت
ال��ُح��ط��اِم اق��ت��ن��اء ع��ل��ى وأه��وى ـ��ي��ا ال��دُّن��ـ ج��م��ع َم��ن ب��ال��زك��اة وف��ى ل��و
واآلث��اِم ال��ش��رور ل��رك��وب ت��ص��دَّى أو ُم��ع��ِدٌم ال��ج��وَع ش��ك��ا م��ا
ِذم��اِم أو ب��ِش��رع��ة يُ��ب��ال��ي ال ش��ري��ًدا ط��ري��ًدا رأس��ه راك��بً��ا
ال��ح��س��اِم ب��ح��دِّ ق��وتَ��ه آخ��ذًا ف��ي��ه ال��ل��ه وص��ي��ة ع��ن س��ائ��ًال

الحرية ملجأ

األيتام يربُّوا أن باألثرياء يهيب وفيها الحرية، ملجأ تحية يف ١٩١٩ سنة له قصيدة ومن
إىل التطلع من النفوس يف الثورة أحدثته وما ١٩١٩ سنة األمة يقظة إىل ويُشري والفقراء،

العليا. امُلثل

نُ��ن��َش��را180 أن ل��ن��ا ال��ل��ه ق��دَّر ف��ق��د ال��ب��ش��رى ل��ك ال��ط��ف��ل أي��ه��ا
تُ��ق��بَ��را أن س��ب��ح��ان��ه وأب��ى ُح��رة ح��ي��اًة ال��ل��ه َق��دَّر
ع��را181 َخ��ط��ٌب إذا ع��ي��ن��اك ت��ب��ِك وال ُع��ريً��ا وال ج��وًع��ا ت��َخ��ف ال

ونعبث. نحيا أي ننرش: 180
ونزل. ألمَّ عرا: 181
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يُ��ك��َس��را ل��ن خ��اط��ٌر ت��أوي ح��ي��ث َم��ل��ج��ئ��ه ف��ي ال��ِب��ر ع��ن��د ل��ك
أن��ض��را ع��ي��ًش��ا أت��راب��ك ب��ي��ن وت��رى ح��دبً��ا ف��ي��ه ت��ل��َق��ى ح��ي��ث

∗∗∗
واس��ت��غ��َف��را آث��ام��ه ع��ن ت��اب ف��ق��د ب��ُم��ث��ري��ن��ا ظ��نٍّ��ا تُ��ِس��ئ ال
ي��ظ��ه��را أن — ع��ارف��ًة182 أت��ى إن — ه��م��ه وأق��ص��ى ب��األم��س ك��ان
يُ��ش��َك��را أن ف��ي ي��رغ��ب ال وه��و ش��ع��ب��ه يُ��واس��ي ال��ي��وَم ف��غ��دا
ج��رى وم��ق��داٌر ��ت ع��مَّ م��ح��ن��ٌة ب��ه ال��ِب��ر ع��اط��ف��َة ن��بَّ��َه��ت
نُ��ق��َه��را أن ع��ل��ى وأراَدت��ن��ا واح��د ص��ع��ي��د ف��ي ج��م��َع��ت��ن��ا
ن��ظ��ف��را ح��ت��ى ال��َح��زم ب��رك��وب األذى َدف��ع ع��ل��ى ف��ت��ع��اَه��دن��ا
تُ��زدرى ال ق��وة ف��غ��َدون��ا ب��ي��ن��ن��ا ب��ص��ب��ٍر وت��واَص��ي��ن��ا
ال��ُع��را ُم��ن��ف��كَّ ال��ي��وم ق��ب��ل ك��ان ص��ال��ًح��ا ش��ع��بً��ا م��ص��ر ف��ي أن��ش��َرت183
ال��َك��رى َس��رَح أج��ف��ان��ه ع��ن ذاَد ح��ب��ه��ا ف��ي ه��ائ��م ُم��ِح��ب ك��م
ال��ذُّرى ف��وق َم��ج��ده��ا يَ��ش��ي��دوا أن أق��س��م��وا وك��ه��ول وش��ب��اٍب

∗∗∗
ي��رى م��ا ك��لٌّ ي��ع��م��ل أن آَن وق��ت��ه ه��ذا ال��ِج��د رج��ال ي��ا
ال��ُق��رى ل��ُزراع ن��ق��اب��اٍت أو َم��ص��ن��ًع��ا أو َم��ص��رًف��ا أو ً َم��ل��ج��أ
��را ق��صَّ أو َم��ق��درة ذو وه��و ون��ى م��ن م��ن��ك��م أع��ذر ال أن��ا
ُم��س��ت��م��ِط��را ل��ه ل��ألي��دي ج��ئ��ت ال��ذي ال��ُح��ر ب��ال��َم��ل��ج��أ ف��اب��دءوا
ال��َف��را َج��وف ف��ي ال��ص��ي��د ك��ل أن واع��ل��م��وا ف��ي��ه األي��ت��ام واك��ف��ل��وا
ُم��ع��ِس��را؟ ي��ت��ي��ًم��ا م��ح��روًم��ا ب��ات م��ن ت��ك��ف��ُل أَال ال��ُم��ث��ري! أي��ه��ا
ن��يِّ��را ب��دًرا أط��ل��ع��َت رب��م��ا أن��ب��تَّ��ه ل��و يُ��دري��ك م��ا أن��َت
ال��م��ن��ب��را ويَ��رق��ى ال��ق��ول يُ��ح��ِك��م آخ��ًرا «س��ع��ًدا» أط��ل��ع��َت رب��م��ا
«األزه��را» وزان ال��دي��ن ح��م��ى َم��ن «ع��ب��ده» م��ن��ه أط��ل��ع��ت رب��م��ا

واملعروف. العطية العارفة: 182
أحبت. أي أنرشت: 183
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ال��ورى ب��ي��ن ن��اب��ًه��ا «ش��وق��ي» م��ث��ل ش��اع��ًرا م��ن��ه أط��ل��ع��ت رب��م��ا
��رى184 ال��شَّ أُس��ِد ع��ل��ى ال��ِغ��ي��ل ي��دخ��ل ف��ارًس��ا م��ن��ه أط��ل��ع��ت رب��م��ا
ج��وه��را َل��ك��ان��ت خ��ص��بً��ا َم��ن��ب��تً��ا رَع��ت ل��و ن��ف��وًس��ا ال��ب��ؤس ط��وى ك��م
ال��ثَّ��رى أَط��ب��اق ت��ح��ت ف��ت��واَرت م��وه��ب��ة ع��ل��ى ال��ُع��دم ق��ض��ى ك��م

∗∗∗
يُ��ؤَج��را أن َرب��ه م��ن ح��س��بُ��ه ض��ائ��ًع��ا ي��ت��ي��ًم��ا أح��ي��ا م��ن ك��لُّ
اش��ت��رى ب��دن��ي��اه ألُخ��راه َم��ن أم��ره ع��ق��ب��ى تُ��ح��َم��د إن��م��ا

الُعميان إعانة جمعية

العميان: إعانة جمعية أقامته احتفاٍل يف ١٩١٦ سنة يف وقال

ال��ت��ق��دي��ِس ُم��س��ت��وِج��ب ح��قٌّ ـ��ص��ار األب��ـ ذوي ع��ن��د ال��ض��ري��ر ح��ق إن
ب��أن��ي��ِس ع��ن��ه��م��ا اع��ت��اض إذا ـ��ه ع��ي��ن��ي��ـ ن��وَر ف��ق��دانُ��ه يَ��ِض��ره ل��م
ال��ن��ف��وِس أُن��س ف��ال��ع��ل��م ب��ع��ل��م ـ��ش ال��ع��ي��ـ أظ��ل��م إذا ن��ف��س��ه آِن��س��وا
دروِس م��ن ي��س��ت��ف��ي��ده م��ا ف��وق يُ��ِف��دك��م ال��ف��الح إل��ى ��ه��وه وجِّ
ال��طُّ��روِس ف��ي ُم��ب��رًِّزا «ط��ه» م��ث��ل ع��ب��ق��ريٍّ��ا ي��ُك��ن ن��ق��ص��ه أك��م��ل��وا
ع��ب��وِس ل��ي��وٍم يُ��رج��ى وض��ري��ٍر يُ��ج��ارى ال أك��م��ٍه م��ن رأَي��ن��ا ك��م
ال��ش��م��وِس وب��ي��ن َوثْ��ب��ات��ه ب��ي��ن ح��ج��اًزا ال��ع��ي��ون آف��ة ت��ِق��ف ل��م
ال��م��ح��س��وِس إل��ى وج��دان��ه َه��دي ف��ح��داه ق��ائ��ًدا ال��ِح��س ع��ِدم
ب��ال��ن��ف��ي��ِس وج��اءن��ا ك��ث��ي��ٍر ع��ن أغ��ن��ى ت��ع��لَّ��م إذا ه��ذا م��ث��ل
ال��رءوِس ب��ت��ل��ك ال��نُّ��ه��ى ِج��وار ف��ي ح��الَّ وال��ِح��ف��ظ ال��ذك��اء أن ذاك
ال��رئ��ي��ِس وش��ك��ر أع��ض��ائ��ك��م ش��ك��ر وب��ص��ي��ٍر أك��م��ٍه ك��لِّ ف��ع��ل��ى

املثل. بآسادها يَُرضب الفرات جانب مأسدة والرشى: األسود. إليه تأوي امللتف الكثري الشجر الغيل: 184
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واألخالق والعلم املال

نفسها»: عن تتحدث «مرص قصيدته من مرص، باسم ١٩٢١ سنة قال

يُ��ج��دي ل��ي��س وح��ده ف��ال��ع��ل��م ـ��الق واألخ��ـ ال��ع��ل��م ع��ل��ى دول��ت��ي وارف��ع��وا

الحث يف النيل] شاعر إبراهيم حافظ فصل [انظر له قصيدة يف ١٩١٠ سنة وقال
ببورسعيد: البنات مدرسة إعانة عىل

ال��ُع��ش��اِق ك��ث��ي��رة م��ص��ر ح��ب ف��ي ويُ��الق��ي ع��اش��ق يُ��ك��اِب��د ذا ك��م
األط��واِق ع��ن خ��رَج��ت ق��د م��ص��ر ي��ا ص��ب��اب��ة ه��واِك ف��ي َألح��م��ل إن��ي
راق��ي ش��ع��ٌب ِح��م��اك ك��ري��َم ي��ح��م��ي ط��ل��ي��ق��ًة أراك م��ت��ى ع��ل��ي��ِك َل��ه��ِف��ي
واإلن��ف��اق ي��َدي��ك ب��ي��ن ب��ال��ب��ذل ُم��ت��يَّ��م ال��ِخ��الل ب��م��ح��م��ود ك��ِل��ٌف
وت��الق��ي ب��أوب��ة ال��غ��ري��ب ط��َرَب ك��ري��م��ًة ال��ِخ��الل ل��تُ��ط��ِرب��ن��ي إن��ي
ال��ُم��ش��ت��اِق ِه��زَة ال��ش��م��ائ��ل ب��ي��ن وال��ن��دى ال��م��روءة ذك��رى وت��ه��زُّن��ي

∗∗∗
األرزاِق ��م ُم��ق��سِّ اص��ط��ف��اك ف��ق��د م��ح��م��ودة خ��ل��ي��ق��ًة ُرِزق��َت ف��إذا
األخ��الِق م��ك��ارم وذاك ع��ل��م وذا م��ال ح��ظُّ��ه ه��ذا ف��ال��ن��اس
اإلم��الِق185 ن��ه��اي��َة ك��ان ب��ال��ع��ل��م ��نً��ا ُم��ح��صَّ ت��دَّخ��ره ل��م إن وال��م��ال
اإلخ��ف��اِق َم��ط��ي��َة ك��ان تُ��ع��ِل��ي��ه ش��م��ائ��ٌل ت��ك��ت��ن��ف��ه ل��م إن وال��ع��ل��م
ب��َخ��الِق186 َرب��ه ج يُ��ت��وَّ ل��م م��ا وح��ده ي��ن��ف��ع ال��ع��ل��م ت��ح��س��ب��نَّ ال

املجتمع عىل املرأة فضل

املجتمع: يف املرأة بفضل يُنوِّه القصيدة هذه يف وقال

اإلخ��ف��اِق ذل��ك ع��ل��ة ال��ش��رق ف��ي ف��إن��ه��ا ال��ن��س��اء ب��ت��رب��ي��ة ل��ي َم��ن

الفقر. اإلمالق: 185
والصالح. الخري من النصيب الخالق: 186
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األع��راِق»187 ط��يِّ��ب ش��ع��بً��ا أع��ددَت أع��َددتَ��ه��ا إذا م��درس��ٌة «األم
إي��راِق أيَّ��م��ا أورَق ب��ال��رِّي ال��َح��ي��ا188 ��ده ت��ع��هَّ إن َروٌض األم
اآلف��اِق َم��دى م��آث��ُره��م ش��غ��ل��ت األُل��ى األس��ات��ذة أس��ت��اذ األم

∗∗∗
األس��واِق ف��ي ي��ُج��ل��َن ال��رج��ال ب��ي��ن س��واف��ًرا ال��ن��س��اء دُع��وا أق��ول ال أن��ا
واق��ي م��ن وال ِرق��ب��تَ��ه ي��ح��ذرَن وازع ِم��ن ال أَردَن ح��ي��ث ي��دُرج��َن
األح��داِق ن��واع��س واج��ب��ات ع��ن ل��واه��يً��ا ال��رج��ال أف��ع��ال ي��ف��ع��ل��ن
وال��ِم��زراِق189 ال��س��ي��ف َرب ك��ُش��ئ��وِن ك��ث��ي��رة ش��ئ��ون��ه��ن ُدوره��ن ف��ي
واإلره��اِق وال��ت��ض��ي��ي��ق ال��َح��ج��ب ف��ي تُ��س��ِرف��وا أن أدع��وك��ُم وال ك��ال
األح��ق��اِق ف��ي تُ��ص��ان ال��ض��ي��اع خ��وَف وج��واه��ًرا ُح��ًل��ى ن��س��اؤك��ُم ل��ي��س��ت
وِط��ب��اِق َم��خ��ادٍع ب��ي��ن ال��دُّور ف��ي يُ��ق��ت��ن��ى أث��اثً��ا ن��س��اؤك��م ل��ي��س��ت
ب��واق��ي ال��ج��م��ود ع��ل��ى وه��نَّ دَوًال أدواره��ا ف��ي األزم��ان ت��ت��ش��ك��ل
واإلط��الِق ال��ت��ق��ي��ي��د ف��ي ف��ال��ش��ر وأن��ِص��ف��وا ال��ح��ال��تَ��ي��ن ف��ي ��ط��وا ف��ت��وسَّ
وث��اِق خ��ي��ر ل��ه��نَّ ال��َم��وق��َف��ي��ن ف��ي إن��ه��ا ال��ف��ض��ي��ل��ة ع��ل��ى ال��ب��ن��ات ربُّ��وا
ال��ب��اق��ي ال��ح��ي��اء وع��ل��ى ال��ه��دى ن��وَر ب��ن��ات��ك��م ت��س��ت��ب��ي��ن أن وع��ل��ي��ك��م

والفضائل املناصب

البارودي: سامي ملحمود رثائه يف قوله من

وت��خ��ل��ي��ِد ِذك��ر ف��ي ال��م��واه��ب غ��ي��ر وت��ول��ي��ة ع��زل ف��ي ال��م��ن��اص��ب إن

من وكنوًزا الوطنية من ذخريًة والرشق ملرص خلَّف أن بعد ١٩٣٢ سنة حافظ ومات
الزمان. مر عىل تنفد وال تفنى ال واألخالق والحكمة الشعر

ِعرق. الواحد األصول، األعراق: 187
املطر. الحيا: 188

الرمح. املزراق: 189
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١٨٧٢–١٩٤٩

الزمان، من قرن ونصف نيًفا الشعر، يف التجديد لواء حمل والعروبة، الحرية شاعر
والخيال. والبالغة والفن الشعر عالم يف الذروة وبلغ



الوطنية شعراء

سمَح الحرية إىل نزَّاًعا ونشأ بلبنان، الشهرية املدن إحدى بعلبك يف ١٨٧٢ سنة ُولِد
بكرامته، معتزٍّا وإباء، َشَمم يف وديًعا للخري، محبٍّا السرية، صفيَّ الخلق، كريم النفس،

الصغائر. عن عيوًفا
باريس إىل فارتحل والفكر، الرأي حرية عىل يضغط بجوٍّ صباه منذ صدًرا ضاق
شاعريته كانت وإذ الغربية، اآلداب َمناهل من ارتوى وهناك وعلومه، دراسته فيها م يُتمِّ
شعره، يف التجديد إىل الفرنيس األدب بتأثري نفسه اتجهت فقد وسليقته، فطرته وليدة

األوروبية. واملعاني واألساليب العربية البالغة بني فجمع
املختار. موطنه بل الثاني، موطنه واتخذها مرص، إىل هاَجر ثم

الثالثة ثالث وهو وسماءها، وأرضها نيلها ق وتعشَّ أكنافها، يف وغرَّد لها، أخلص
ومطران. وحافظ شوقي الحديث؛ العرص يف الشعر زعامة إليهم وانتهت مًعا عاشوا الذين
سبيلها، يف والجهاد عنها، والذود تمجيدها يف الرائعة القصائد نظَم الحرية حبُّ ألهمه

الخالدين. أعالمها من فكان
وأدبه. شعره ويف أخالقه ويف شخصه يف إنسانًا كان

والوطنية. الحرية أجواء يف ويحلِّق الكمال، يَنُشد شعره يف كان
بيوبيله االحتفال يف نفسه عن يقول ذلك ويف العليا، امُلثل من شعره يستلهم كان

:١٩٤٨ سنة الذهبي

ال��خ��ط��ي��ُر ال��َم��راُم ط��وق��َي ف��ع��دا خ��ط��ي��ُر م��راٌم ل��ي ال��ش��ع��ر ف��ي ك��ان
ال��ف��ق��ي��ُر ال��غ��ن��يَّ ي��س��أل ك��م��ا ـ��َي ال��وح��ـ أس��أل��ه ال��وج��ود ف��ي ه��ائ��م
ص��غ��ي��ُر ُم��س��ت��ف��ي��ٌد ال��ف��ن ف��ي أن��ا ن��ف��س��ي أُك��ِب��ر ول��س��ت أك��بَ��رون��ي
ال��ص��دوُر ت��ض��ي��ق أن ال��ف��ض��ُل ي��ك��ره ب��أخ��ي��ه ش��اع��ر ص��دُر يَ��ِض��ق ال
وال��ب��دوُر ش��م��وُس��ه��ا تُ��ح��ص��ى ل��ي��س ف��ي��ه��ا ��ل��َت ت��أمَّ ل��و وال��س��م��وات
ب��دوُر وف��ي��ه ح��يِّ��ز ف��ل��ه ن��ج��ًم��ا ويُ��ص��ِب��ح ي��ع��ل��و ِج��رم ك��ل
األث��ي��ُر ي��ض��ي��ق وم��ا ربَ��واٌت وت��خ��ف��ى ت��ل��وح ال��ت��ي وال��ن��ج��وم

عاش واألريحية، واإليثار الخالص والود الصافية والنفس العالية الروح وبهذه
والكمال. الخري لهم وينُشد ويُِحبونه، يُِحبهم ُمعاِرصيه؛ من محبوبًا

حوادثها ل وسجَّ والرشقية، املرصية النهضة مراحل العذب الوطني شعره يف أرَّخ وقد
جيل. بعد جيًال الوطنية الروح بقصائده وغذَّى وأشخاصها، لرجالها وترجم ووقائعها،
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من اقتباسه إىل هذا التعبري، وبالغة التصوير وجمال الخيال بسعة شعره يمتاز
بني فجمع العربية، اللغة آداب من تمكُّنه منها وتمكَّن درسها التي الفرنسية اللغة آداب
وسار العربي، الشعر يف التجديد مدرسة زعيم وهو األوروبية، والثقافة العربية الثقافة

وُمريدوه. تالميذه نهجه عىل
الطبعة مقدمة يف بقوله شعره، يف التجديد منهج عن ه وأَرقَّ تعبري أبلغ عربَّ وقد

قال: ١٩٤٨ سنة لديوانه الثانية

يف نظمتُه والخيال، والحقيقة الحياة شعر هو شعوري، كل وفيه شعري، هذا
وُممسيًا، ُمصِبًحا نظمتُه لرزقي، العمل عن فيها تخلَّيُت التي اآلونة مختلف
بقوافيه وسجلت وأحالمي، زفراتي فيه وقيدُت ُعرشائي، مع وُمتحدثًا ُمنفرًدا

واستيفاء. دقة يف وبيئتي زماني أحداث
واستيحاء فيها، التفريط وعدم اللغة، بأصول االحتفاظ يف السابقني أُتاِبع
كما العرص، اقتضاه ملا ُمجاراًة البيان مذاهب يف وأتوسع الصحيحة، الفطرة
أُدِخل أن فهي بي، تجيش كانت التي الكربى األمنية أما قبيل. من العرب فعل
بأن الجامدين إقناع أستطيع وأن يُنَكر، ال بحيث العربي شعرنا يف جديد كل
لتُجاري الكفاية رضوب ففيها خدمتها؛ حق وُخِدمت ُحِفظت إذا اللغات أم لغتنا
الفنون، أغراض من والجالئل الدقائق عن التعبري يف وحديثة قديمة لغة كل
«ديوان أجزاء من يليه وما الثاني الجزء هذا عىل امُلطِلعون يرى أن َألرجو وإني

لدعواي. مصداًقا الخليل»

التجديد: يف بنزعته يُشيد حافظ وصديقه ِصنوه عنه وقال

التقييد، قيود وصدَّعوا التقليد أفق من خرجوا الذين أولئك طليعة يف هو
للقصصوتصوير فيه وأفسحوا األعجمي، للخيال العربي الشعر صدر وأوسعوا
الغارة فيه شن جديًدا فتًحا بذلك ففتح التاريخ، وقائع برسد وطوَّفوا الحوادث،

والتمسيك. الحفاظ أهل عىل

ألفريد ليايل ترجم فقد وعرَّب؛ املرسح لهذا كتب بما العربي املرسح أركان من وكان
وسينا «السيد» مرسحيات لكورنيل ترجم كما هيجو، لفكتور هرناني ورواية موسيه، دي

البندقية. وتاجر وعطيل، ومكبث، هاملت، شكسبري؛ روايات وترجم وبوليكت،
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العربية النهضة

العربية: الشعوب نهضة يُحيي ١٩٠٨ سنة قال

ُع��الِك ال��خ��اف��َق��ي��ن ف��ي ف��اس��ت��أِن��ف��ي دع��اِك ال��ج��دي��د ال��ع��ه��د إل��ى داٍع
ون��م��اِك؟ ن��َم��ي��ِت��ه ال��َف��خ��ار أي أُم��ن��ا ه��ي ال��ت��ي ال��ع��رب أم��ة ي��ا
ه��واِك ال��ق��ل��وب ف��ي م��نَّ��ا وه��واك أح��داث��ه وت��ن��ق��ض��ي ال��زم��ان ي��م��ض��ي
ال��ف��تَّ��اِك ب��ال��ص��ارم ال ب��ال��رأي أح��س��اب��ن��ا ف��ي ال��ده��َر نُ��ق��اض��ي إن��ا
ِم��الِك خ��ي��ُر األق��وام ِل��س��ع��ادة ف��إن��ه ال��وف��اء ِش��ي��م��ت��ن��ا وِم��الُك
ِف��داِك ال��ف��داء ي��وَم أش��ب��اُح��ن��ا أرواُح��ن��ا آالُم��ن��ا، آم��الُ��ن��ا
ِذك��راِك ال��ورى ف��ي نُ��زكِّ��ي وب��ه َم��ج��دن��ا م��ن ان��ط��وى م��ا ن��ن��ش��ر ب��ال��ع��ل��م

كامل ومصطفى مطران

لدعوته ُمؤيًدا كان العمر، طول داما وودٌّ صداقٌة كامل مصطفى الزعيم وبني بينه كان
مبلغ ويبدو وفاته، بعد لها وفيٍّا وظل مصطفى، حياة يف عنها داَفع لرسالته، نصريًا
لوفاته، األربعني حفلة يف ١٩٠٨ سنة أنشدها التي قصيدته يف لعبقريته وتقديره به إعجابه
من قصيدة ذاتها يف تَُعد التي الكلمة بهذه األوىل طبعته يف وصدَّرها ديوانه يف نرشها وقد
كامل، باشا مصطفى األوحد، وبطله املفرد، رُجله يف الرشق «ُمصاب قال: املنظوم، النثر
ودعوات نفحاتك، من نفحات برثائك أختتمه الذي الديوان هذا يف إن العزيزة! الروح أيتها
امُلجاهد ووداع الحميم، لألخ امُلخِلص األخ تحية بالتكريم املدفون هيكلك فإىل دعائك، من

العظيم.» للقائد ع املتطوِّ
قال: اإلخاء» وحق الوطن «حق القصيدة عنوان وجعل

«م��ص��ط��ف��ى» ي��ا ج��واره ب��ِط��ي��ب ف��ان��ع��م وش��رَّف��ا اإلل��ُه م��ك��ان��تَ��ك أع��ل��ى
أس��ل��ف��ا م��ا واج��ٌد وك��لٌّ خ��ي��ًرا أس��ل��ف��تَ��ه م��ا ب��أج��ِر ُف��زَت ال��ي��وَم
ال��ص��ف��ا ب��ُم��ق��ت��بَ��ل ال��م��اض��ي األس��ى وم��ن ب��خ��ال��د ال��وج��ود ف��ان��ي ِم��ن وُج��زي��َت

∗∗∗
ف��يُ��وص��ف��ا ال��ج��الَل ذاك واص��ًف��ا ب��ك ل��ه وم��ن ال��زم��ان ف��ي ب��ي��وم��ك أع��ِظ��ْم
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وُع��كَّ��ف��ا ال��س��ري��ر ف��ي ح��ول��ك ح��اِف��ي��ن أق��ب��ل��وا ال��َم��الئ��ك م��ن ال��وف��ود ح��ي��ث
ُم��وِج��ف��ا ال��دراري ب��ك ي��ج��وز ِس��ربً��ا وارت��ق��وا األش��ع��ة ع��ل��ى ��ل��وك وت��ح��مَّ
��ف��ا ت��أسُّ ع��ل��ي��ك م��ائ��دة واألرض ��ًم��ا م��ن��عَّ ال��خ��ل��ود ف��ي ِوردك ف��وردَت
ذُرَّف��ا ال��م��دام��َع ب��ه ال��رج��اُل ي��ذْرو م��ش��ه��د ف��ي أم��ٌة ق��ب��ل��ك تُ��ل��َف ل��م
َم��ص��رف��ا ال��َم��س��ال��ك م��ن ال��رح��ي��ُب ب��ه��م ض��ائ��ًق��ا ال��ج��ن��ازة ح��ول ِم��ن ي��م��ش��ون
أن��ح��ف��ا أو ن��اح��ل ب��َط��ي��ٍف س��اروا وإن��م��ا ال��وق��ار م��ن ُم��ت��ث��اِق��ل��ي��ن
ُم��رف��ِرف��ا ال��ل��واء ي��ظ��لِّ��ل��ه ُف��ل��ٌك ف��وَق��ه ن��ع��ُش��ك األح��ي��اء م��ن ب��ح��ٌر
تُ��ق��ت��ف��ى ال رف��ع��ة م��ن آث��اُره ال��ذي ال��ع��َل��م آث��اره ف��ي ي��ب��ك��ون

∗∗∗
أغ��دف��ا ِس��ت��ًرا األب��ص��ار ع��ل��ى ُم��ل��ٍق واألس��ى ح��اس��راٍت ال��خ��وادُر س��َع��ت
ال��ص��ف��ا ُص��م ب��َروع��ه أالَن َخ��ط��ٌب ف��إن��ه ي��َخ��ل��َن ول��م س��ف��رَن ول��ئ��ن
ُم��ت��ك��ف��ِك��ف��ا خ��ان��ه��م إن دم��ع��ه��م م��ن ب��ث��أره��م ال��ش��ي��وخ إل��ى ال��ش��ب��اب ف��ِزع
��ف��ا ف��ت��وقَّ ب��ه��م ف��تً��ى ال��ف��ق��ي��د ب��ع��د ال��ُع��ال داع��ي دع��ا أن ال��غ��ض��اض��ة وم��ن
وف��ى َم��ن وأوف��ى وال��ى َم��ن خ��ي��ر ه��و ل��م��س��ل��م وال��ي��ه��ود ال��ن��ص��ارى ج��زع
��ف��ا ال��م��ت��ك��شِّ ال��ع��ارض ذاك ل��يُ��زي��ل ع��ارض خ��الٍف ف��ي ��ى ال��م��رجَّ ب��َك��وا
ُم��خ��ِل��ف��ا ف��ي��ه��م ول��س��ت م��ض��ي��َت ل��م��ا وح��زن��ه��م ال��م��س��ل��م��ي��ن ُرزء واش��ت��د

∗∗∗
م��ص��ح��ف��ا؟ وي��ن��ش��ر ص��وتً��ا ل��ه��م يُ��ع��ل��ي خ��ط��ي��ب��ه��م وب��ع��َد ك��ات��ب��ه��م ب��ع��َد َم��ن
م��زيَّ��ف��ا؟ ال��ن��اق��دي��ن ن��ق��د وي��ردُّ ال��ِع��دى تُ��َه��م ِم��ن اإلس��الَم يُ��ب��رئ م��ن
ج��ف��ا م��ن ال��ت��ن��اك��ر ي��ل��ُد م��ا ويُ��زي��ل ف��ض��ل��ه ج��اه��ل��ي��ه ألع��يُ��ن يُ��ب��دي
األش��راف��ا ال��م��ق��ام ل��ه تُ��ع��ي��د ِه��م��ًم��ا ل��َم��ج��ده ال��غ��ض��اب غ��ض��ب م��ن ويُ��ث��ي��ر
َم��ع��ط��ف��ا َخ��ط��ٍب ل��ك��ل ت��ه��زُّ ُس��م��ًرا ح��ول��ه ج��ن��دك أع��الم م��ن ل��ك��ن
��ف��ا ال��م��ت��ع��سِّ خ��ص��م��ه ع��ن��ه ل��ي��ذود ان��ب��رى ب��ه ي��دي��ن ال ح��رٍّا ول��ع��ل
ُم��ت��ف��ل��ِس��ف��ا ال��ه��دى ت��ج��اوزَت ف��ل��ق��د ج��م��وَده ع��ل��ي��ه ال��ن��اع��ي أي��ه��ا ِق��ف
تُ��ك��َس��ف��ا؟ أن ل��ه��ا َم��ن��ق��ص��ًة أي��ك��ون ه��ن��ي��ه��ًة ال��ك��س��وُف ال��ش��م��َس ي��ع��ت��ِر إن
يُ��ك��َش��ف��ا أن إل��ى أش��ع��ت��ه��ا يَ��ث��ن��ي ح��ائ��ل ت��ع��رُّض س��وى ال��ك��س��وف وه��ل
��ف��ا وم��ث��قِّ ورادًع��ا ل��ل��ع��ال��م��ي��ن ه��اديً��ا إال األدي��ان ت��ن��زل ل��م
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ف��أخ��ل��ف��ا ع��ن��ه األق��وام ��ر ق��صَّ أن ب��ه��ا وم��ا ال��ف��الح ع��ل��ى ح��يَّ ب��ش��ع��اِر
ان��ت��ف��ى وال اس��ت��ح��ال ف��م��ا خ��اَل��ف��وه أن إص��الَح��ه��م م��وج��ٍب أم��ٍر وب��ك��لِّ
ُم��س��لَّ��ف��ا ال��رُّق��ي ه��ذا ب��ه ف��َل��ن��ا ب��اه��ر ع��ه��ٌد ل��إلس��الم ك��ان ق��د
ُم��س��ت��أنَ��ف��ا ع��وده ال��س��م��اح��ة وُم��نَ��ى وح��ض��ارة إن��ارًة ال��ب��الد م��أل
ي��ت��خ��ل��ف��ا أن ال��ش��ر ك��ل وال��ش��ر ُم��ق��ب��ًال ف��ي��ه ال��خ��ي��ر ك��ل ف��ال��خ��ي��ر
وي��ض��ع��ف��ا ي��ه��ي��ن أو ال��ع��ن��اص��ر ب��ي��ن ب��ال��ق��وى ال��ت��ك��اف��ؤ إل��ى ال��ب��ق��اء ي��دع��و
وأت��ل��ف��ا ع��مَّ يُ��ت��الَف ول��م س��َق��ٌم ب��ب��ع��ض��ه أل��مَّ إن ج��س��ٌم وال��خ��ل��ق
ش��ف��ا ل��ه��ا وه��ي اإلس��الم ب��س��الم��ة دائ��ه��ا ُم��زِم��ن ب��ع��د ال��ب��ري��ة ب��ش��رى
وُم��ن��ِص��ف��ا ب��ال��ح��ي��اة خ��ب��ي��ًرا أرَض��ت ج��ائ��ًرا ال��س��الم��ة ت��ل��ك أغ��ض��بَ��ت إن
ُم��رِج��ف��ا؟ تُ��ب��ال��ي ه��ل اإلب��ان��ة ح��ق وأبَ��ن��تَ��ه ب��ن��ص��ره ن��ه��ض��َت م��ن ي��ا
ُم��ش��ِرف��ا م��ن��ه��ا ال��ك��ون أن��ار ح��ت��ى م��ن��اَره تُ��ق��ي��م م��ص��ر ف��ي زل��َت م��ا

∗∗∗
ه��ف��ا ق��د ح��ن��ي��ن م��ن ت��راب��ك وأرى اس��م��ه��ا ل��ك ذك��رُت ق��د ال��ع��زي��زُة م��ص��ُر
ت��ه��ت��ف��ا أن ُم��وِش��ك ب��ك وك��أن��ن��ي ِم��ن��ب��ًرا أص��ب��ح ب��ال��ق��ب��ر وك��أن��ن��ي
ب��أح��ص��ف��ا ت��ع��زَّ ول��م م��ن��ك ب��أع��زَّ نُ��ج��ب��ائ��ه��ا م��ن ت��ح��َظ ل��م ال��ت��ي م��ص��ُر
وم��ع��نِّ��ف��ا ُم��الي��نً��ا ال��ح��ال��تَ��ي��ن ف��ي ن��ف��َع��ه��ا إال ت��ب��ِغ ل��م ال��ت��ي م��ص��ر
م��س��ت��ن��َزف��ا ج��اريً��ا دم��ع��ك ب��ص��ب��ي��ب ِج��راح��ه��ا ي��داك غ��َس��َل��ت ال��ت��ي م��ص��ر
م��س��ت��ه��ِدف��ا ل��ُرم��ات��ه��ا ًرا م��ت��ص��دِّ ُع��دات��ه��ا ل��دَّ ك��اف��ح��َت ال��ت��ي م��ص��ُر
ال��م��ج��ِح��ف��ا ال��ُم��ِغ��ي��ر ل��ت��ك��ف��يَ��ه��ا وُم��نً��ى م��ن��اق��بً��ا ال��ج��ي��وش ُس��ق��َت ال��ت��ي م��ص��ر
��ف��ا» وت��ع��فُّ ن��زاه��ًة ال��ف��داء ب��ل��غ ال��ذي ال��ح��ب أح��ب��ب��تَ��ه��ا ال��ت��ي «م��ص��ر
ل��ي��ؤلَّ��ف��ا» ي��ُك��ن ل��م م��ا ش��م��ل��ه��ا م��ن م��ؤلِّ��ًف��ا اب��ت��غ��ي��َت ك��م��ا م��ض��ي��َت «ح��ت��ى
ف��يُ��س��ِع��ف��ا رداك يُ��ض��اِف��ره��ا ل��م ل��و دون��ه��ا خ��الل��ك أع��يَ��ت أم��ن��ي��ٌة
ُم��س��ت��ن��ِص��ف��ا ب��ن��ف��س��ه ي��ع��زُّ ش��ع��ٌب ب��ه��ا َل��ن��م��ا ��م��ت ُق��سِّ ل��و ال��ت��ي وه��ي

∗∗∗
م��ت��ص��لِّ��ف��ا وال ش��ِك��ًس��ا ال ب��ال��ح��ق ك��ري��ه��ة ي��وم م��ن��ك َ أج��رأ ك��ان َم��ن
وم��ص��رِّف��ا م��دبِّ��ًرا ال��ح��ك��ي��م يُ��ع��ي��ي ل��م��ا ت��ص��ري��ًف��ا م��ن��ك أق��دَر ك��ان َم��ن
وال��ُم��س��ت��ظ��َرف��ا ال��ط��ب��ع َم��ه��ي��َب ف��ي��ه ج��ام��ًع��ا ُخ��ل��ًق��ا م��ن��ك أط��ه��َر ك��ان م��ن
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ُم��ل��ِح��ف��ا ف��ت��ب��ت��غ��ي��ه ال��ب��الَد يُ��ج��دي ال��ذي ف��ي إال م��ن��ك أزه��د ك��ان م��ن
ُم��س��ِرف��ا ل��غ��ي��رك وِم��ع��ط��اءً ت��ه��وى ل��م��ا م��نَّ��اًع��ا م��ن��ك أس��م��ع ك��ان م��ن
ُم��خ��ِل��ف��ا تُ��ع��اِه��د وال ت��ق��وُل م��م��ا ��ًال م��ت��ن��صِّ ال م��ن��ك أص��دق ك��ان م��ن

∗∗∗
وال��وف��ا ال��م��روءة ح��م��ى ال��ل��واء ع��ال��ي ال��نُّ��ه��ى ه��ادي ��ب��ا ال��صِّ ف��خ��ر ع��ل��ى َل��ه��ف��ي
ص��ف��ص��ف��ا ق��اًع��ا َم��ع��ال��م��ه��نَّ أغ��َدت وال��ُع��ال ال��ف��ض��ائ��ل ت��ل��ك ن��ع��ى َم��ن ي��ا
وأرج��ف��ا ال��ن��ع��يُّ ك��ذَب ورج��ائ��ه وف��ائ��ه ش��ه��ي��د ي��ا ��ك وح��قِّ ال ال
ع��ف��ا ق��د ويُ��ص��ِب��ح ب��ه ال��وج��ود ُم��ِل��ئ وق��د يُ��م��س��ي ال��ذي ب��ال��رج��ل أن��ت م��ا
وأش��ع��ف��ا أش��د أو ج��ه��ادك ف��ي ب��ك ك��ع��ه��دن��ا ت��زال وال أراك إن��ي
م��ط��وِّف��ا ال��ب��الد ف��ي ت��ض��رب م��ص��ر ع��ن ذائ��ًدا ال��ع��زائ��م ت��ل��ك ع��ل��ى ث��اِب��ر
ال��م��ت��خ��لِّ��ف��ا وت��دف��ع ال��ط��ري��ق ِن��ض��و ب��ه��ا تُ��ح��ي��ي ال��ت��ي ص��ح��ائ��ف��ك أص��ِدر
ف��ت��ج��رف��ا ت��ط��مَّ أن وتُ��وِش��ك ِه��م��ًم��ا دواف��ٌق وه��ي األن��ه��ار ب��ه��ا ت��ج��ري
َم��ع��زف��ا ح��رف ك��لُّ ي��ع��زف وي��ك��اد ن��واط��ًق��ا ت��ه��بُّ أس��ُط��ره��ا وت��ك��اد
وت��ل��طَّ��ف��ا ذك��ا وق��د ال��ن��س��ي��م ف��ه��و م��ت��ح��بِّ��بً��ا ال��ِح��م��ى ع��ل��ى ح��ن��وَت ف��إذا
��ف��ا وت��خ��فَّ رس��وم��ه��ا ال��م��داُد ن��ق��َش ��ف��ت خ��فَّ م��م��ا األل��ف��اظ وك��أن��م��ا
تُ��ك��َش��ف��ا ل��ئ��الَّ ت��ح��ل��ي��ة وت��ع��اُف أرواُح��ه��ا أث��واب��ه��ا م��ن تُ��س��ت��ام
وم��ش��نِّ��ف��ا م��روًِّع��ا ال��ن��ف��وس ت��ل��ك وام��ت��ِل��ك ال��م��ج��ام��ع ف��ي ل��ل��خ��ط��اب��ة ق��م
ل��ن��ع��رف��ا ال��ح��ي��اة وع��رِّف��ن��ا ذك��رى وال��ق��رى ال��م��م��ال��ك م��ن ال��ق��دي��م أِع��د
م��ت��خ��وِّف��ا ن��رى وال ن��ب��ي��َت ح��ت��ى ض��ع��ف��ن��ا وق��اِت��ل ع��زائ��م��ن��ا ش��دِّد
أح��ُرف��ا ف��ي��ه��ا ال��ش��ه��ب وت��ه��وي ش��رًرا ل��ف��ُظ��ه��ا يَ��رم��ي اآلي��ات ه��ذه م��ا
م��ف��وَّف��ا ل��ي��س ال��ت��ف��وي��ف ذل��ك م��ا ��ًع��ا م��رصَّ ل��ي��س ال��ت��رص��ي��ع ذل��ك م��ا
ط��ف��ا وال��َم��غ��زى ع��ن��ه رواس��َب ه��ب��ط��ت أط��ل��َق��ت م��ا إذا ب��أه��ج��ي��ة وح��ٌي
م��ت��خ��طَّ��ف��ا أو اإلش��راق م��ت��م��اِه��ل ن��وُره��ا وي��ه��دي ح��رارتُ��ه��ا تُ��ح��ي��ي
م��وِق��ف��ا ال��م��ن��ص��ة م��ن ال��ق��ض��اء وَق��ف وإن��م��ا ال��خ��ط��ي��ب أن��ت م��ا ت��ال��ل��ه
م��ص��رَّف��ا ال��زم��ان أم��ُر وك��أم��ِره م��واع��ًظ��ا ال��ص��روف ت��ق��ُع ن��ط��ِق��ه ع��ن

∗∗∗
م��س��ت��ط��َرف��ا م��ض��ى ُح��ل��ٌم ل��ك��ن��ه ي��َزل ل��م ذل��ك ك��لُّ ل��و ح��ب��ذا ي��ا
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وت��ش��وُّف��ا ت��ش��وًق��ا ��ب��ي��ن ُم��ت��ل��هِّ ��ه ن��ح��جُّ ث��راك ل��دى ن��ح��ن واآلن
يُ��ك��ت��ف��ى ال��م��ح��ام��د أل��ف��اظ وب��أي ��ه ح��قَّ ث��ن��اُؤك ي��وَف��ى وه��ل نُ��ث��ن��ي
��ف��ا وم��ص��فَّ ��ًق��ا م��ن��سَّ ال��رث��اءَ ف��ي��ك ن��ظ��ُم��ن��ا ش��ب��اب��ك م��ن يُ��ع��ي��ض��ك م��اذا
وُم��زخ��َرف��ا ��ًع��ا م��رصَّ ال��ك��الم ص��وُغ ال��ِح��م��ى ج��وه��رة وك��ن��ت م��ن��ك ويُ��ع��ي��ض

∗∗∗
��ف��ا وت��ل��هُّ ت��ح��رًُّق��ا م��ص��ر ك��ب��ك��اءِ بُ��ع��ده أب��ك��ي ال��ُخ��ل��ص��اء أخ��ل��ص ي��ا
ف��أش��رف��ا ال��ح��ج��اب ع��ن��ه ال��ج��وى ك��ش��ف وق��د ي��رع��ان��ا الَح م��ث��الُ��ك ه��ذا
ُم��ط��َرف��ا ال��ط��ه��ارة ن��اس��ج��ُة وك��َس��ت��ه ل��ه ت��اًج��ا ب��رس��م��ه ال��ه��الل ج��اد
م��ت��ط��رِّف��ا ال��ه��دى آم��ال ح��ق��ق��َت ب��ت��ط��رُّف ع��دات��ه رم��اه م��ن ي��ا
م��ت��ك��لَّ��ف��ا» وال ف��ي��ه م��ف��ت��ًرى ال ال��ه��وى ف��ل��ي��ُك��ن ل��ألوط��ان «ك��ه��واِك
ي��ص��دف��ا أن ع��ن م��ج��راه ف��ي وي��ج��لُّ ن��ام��يً��ا ال��م��ط��ال��ب ق��در ع��ل��ى ي��ج��ري
وَم��أل��ف��ا يُ��ِع��ز ِح��ًم��ى ال��ف��ت��اَة م��ص��َر ب��ف��ض��ل��ه ال��ش��ت��ات م��ص��ر م��ن أن��ش��أَت
أك��ل��ف��ا وب��ال��ع��ظ��ائ��م ل��ل��ص��ال��ح��ات ي��ًدا أن��دى أم��ة ف��ي��ه��ا أح��دث��ت
يُ��ع��َرف��ا أن ق��دره��م م��ن وك��ف��اه��ُم ق��دره��م ح��ق��ي��ق��ة أه��ل��ي��ه��ا ع��رَّف��َت
ص��ف��ا أو ده��ر س��اء م��راُم��ك ف��ُه��ُم أرواح��ه��م خ��ام��َرت روح��ك ن��ف��ح��اُت
يُ��ن��َس��ف��ا أن ال��نُّ��ه��ى ��ن��ه وأمَّ ع��ل��ًم��ا أج��زاؤه ت��س��ان��َدت أش��مُّ ح��ص��ٌن
ع��ف��ا وق��د رج��وَت ك��م��ا م��ص��ر ذن��َب ب��ك م��ح��ا ق��د ربَّ��ك إن رق��ادك ف��ارُق��د

إبراهيم، حافظ وفاة عىل عام مرور ملناسبة ألقاها عصماء قصيدة ١٩٣٣ سنة يف وله
امُلرتِجم املطبوع الشاعر وجعلته حافًظا، كوَّنت التي القومية للنهضة رائًعا وصًفا نها ضمَّ
دها تعهَّ وكيف كامل، مصطفى غرس هي النهضة هذه أن وكيف وآالمها، آمالها عن

فيها: قال استقرارها، بها تم التي اآلية كانت وبموته مات، أن إىل بجهاده

ال��س��واِد1 ض��م��ي��ُر ال��ه��دى ل��دع��اة ف��ي��ه��ا ��ظ ت��ي��قَّ ح��ال��ٌة ط��رأْت
وارب��داِد ��م ت��ج��هُّ م��ن ن��ف��س��ه ف��ي م��ا ب��ثَّ وق��د «ح��اف��ظ» ف��إذا

الجمهور. يريد 1
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الرت��ي��اِد ال��َم��دى واس��ع أف��ٌق ف��ي��ه��ا ال��ج��الئ��ِل ل��ل��ُم��ن��ى وب��دا
ل��ل��ج��ه��اِد «م��ص��ط��ف��ى» ه��بَّ وق��د ـ��ه ك��ت��ج��لِّ��ي��ـ ن��ب��وُغ��ه ت��ج��لَّ��ى م��ا
ال��ُم��ن��ادي ب��ص��وت ق��ب��َل��ه نَ��ب��ا2 َم��ن ف��ل��بَّ��ى ال��ع��ظ��ي��م ال��ف��ت��ى ن��ادى ي��وم
ال��رم��اِد ت��ح��ت ك��ال��ن��ار ك��م��ي��نً��ا ن ك��ا ال��ذي ال��ش��ع��ور ذل��ك وورى3
ال��م��ج��واِد ل��ل��ش��اع��ر رج��اءٌ ـ��ي4 ال��دَُّج��وج��ـ ال��ق��ن��وط ب��ع��د ف��ت��أتَّ��ى
ال��س��واِد ذاك ط��يِّ م��ن ون��ور ر ن��ا ف��ان��ب��ج��س��ت ال��س��واَد م��ن��ه م��سَّ
االص��ف��اِد م��ن م��ف��ت��كَّ��ة م��ص��ُر وث��بَ��ت��ه��ا وث��ب��ًة ال��ده��ُر أك��ب��َر
اآلس��اِد َم��راب��ض ف��ي ُرع��ب��ه ف��أل��ق��ى ه��زي��ًم��ا6 غ��دا 5 وثُ��غ��اءٌ
االس��ت��ب��داِد ق��روُن ط��َوت��ه��ا ـ��ث ح��ي��ـ م��ن ال��ش��ج��اع��ة أخ��رج ال��ذي م��ا
اإلف��س��اِد غ��ي��اه��ِب م��ن ت��زده��ي ف��الح��ت ال��ص��الح ُغ��رة وَج��ال
َع��ت��اِد م��ن ح��ق��ه��ا غ��ي��ر ل��ه��ا م��ا ض��ي��م أب��ي��ة أم��ٌة ف��إذا
ال��ل��داِد ف��ي أس��رف��ا ي��ن ع��دوَّ ٍن آ ف��ي تُ��ن��اِف��ح ف��ج��أًة ن��ه��َض��ت
األط��واِد ف��ي ال��راس��ي��ات تُ��ق��ِل��ع ح��ت��ى ال��َم��راس��َي أل��ق��ى أج��ن��ب��يٍّ��ا
اإلخ��الِد ت��ق��ادُم ع��ل��ي��ه ـ��َب ال��ش��ع��ـ ط��ب��ع ك��أن��م��ا وه��وانً��ا
ال��َم��ب��ادي ت��ل��ك َره��ن وال��خ��وات��ي��م ف��ي��ه��ا ��ر ال��م��ق��صِّ يُ��ع��ذَر ح��ل��ب��ٌة
آم��اِد؟ م��ن ُع��وِّدوه م��ا ك��ي��ف ي��س��ي��ًرا ب��ق��وم م��ا ت��غ��ي��ي��ُر ل��ي��س
األن��ج��اِد ال��ط��ل��ي��ع��ة ل��ق��ل��وب ح��ل��ي��ًف��ا ك��ان اإلي��م��ان أن غ��ي��ر
ال��م��راِد ب��ع��ي��د م��ن ب��اغ��ي��ن غ��ي��ر اب��ت��غ��وه م��ا ع��ل��ى ب��ه ف��اس��ت��ع��ان��وا

قال: أن إىل

ارت��داِد ِغ��بَّ ال��ش��وط ف��ي وارت��داد ع��ن��ي��ف وث��ٍب إث��ر ف��ي وث��ٍب ب��ع��د

وتباعد. تجاىف نبا: 2
ناره. خرجت الزند: ورى 3

املظلم. 4
واملعز. الشاة صوت الثغاء: 5

الرعد. صوت الهزيم، 6
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ال��رش��اِد وج��ُه ال��س��ي��ر ف��ي ع��ل��ي��ه��ا ث7 وال��تَ��ا ال��ت��ردُد األم��َة س��اَور
ال��ش��داِد ال��خ��ط��وب ُم��ل��ت��ق��ى ف��ي دة ال��ق��ا ج��َل��د ع��ن ي��وم��ذاك ت��َس��ل ال
ازدي��اِد ف��ي وع��زُم��ه��م ك��ف��اًح��ا إال أبَ��وا ال��ص��ع��اب ازدادت ك��ل��م��ا
ل��ن��ف��اِد أن��ه��ا ُم��ب��ال��ي��ن ـ��ر غ��ي��ـ ال��ق��وى وف��وق ال��ق��وى ي��ب��ذل��ون
ال��ع��وادي ِص��راع ف��ي ال��ن��ف��س ع��ن ـً��ا س�� ن��ف��ـ أط��ي��ب��ه��م « األب��رُّ و«ال��زع��ي��ُم
ال��ُم��ع��ت��اِد خ��وارق م��ن ح��دٌث إال ال��ي��أس م��ن ش��ع��بً��ا ��ي يُ��ن��جِّ ه��ل
ف��ادي أول ك��ن��َت أن ف��داءٌ َك��ر يُ��ذ إن ب��ح��س��ب��ك م��ص��ط��ف��ى م��ص��ط��ف��ى
االس��ت��ش��ه��اِد ب��ذاك ق��وًم��ا ـ��ي��ي��َت أح��ـ أن ِل��يَ��ه��ن��ئ��ك م��ص��ط��ف��ى م��ص��ط��ف��ى
واألخ��الِد8 ال��ق��ل��وب ف��ي ب��ع��ده م��ا ل��ه ج��دي��د روٌح ف��ي��ه��م دب
اآلب��اِد ع��ل��ى ف��ي��ه��م م��ق��ي��ٌم ح وال��رُّو ب��ع��دك ال��ح��ادث��ات ت��ن��ق��ض��ي
ال��م��ع��اِد ي��وم ج��الل م��ن ل��م��ح��ًة ي��ري��ه��م ف��ي��ه ُش��يِّ��ع��َت ي��وٌم ك��اد
األع��داِد ق��وة وه��و ب��ي��ن��ه��م ف��ي��م��ا ب��ال��ت��ع��ارف ع��ن��ه ص��دروا
األع��ادي يُ��دِرك��وه أن تَ��ح��ام��ى ك��م س��رٍّا ف��ي��ه ل��ب��أس��ه��م واس��ت��ش��ف��وا
ل��ل��ذي��اِد ف��ت��يَّ��ة ص��ف��وٍف ف��ي ه��بَّ��ت ال��ف��ت��ي��ة م��ص��ر ه��ذه
ال��م��ق��اِد س��ه��ل غ��ي��ر ال��ج��أش راب��ط ج��ي��ًال م��ن��ه ُم��خ��ِل��ًف��ا م��ات رج��ٌل
واإلخ��م��اِد ال��خ��م��ود ط��ول ب��ع��د ون��ار ال��ح��ف��اظ م��ن ن��ور ع��ه��د
واإلص��ع��اِد ل��ل��ع��روج ُس��ل��ًم��ا ف��ي��ه ال��ش��ع��ر ع��ب��ق��ري��ُة تَ��خ��ذَت
م��راِد ك��ل ال��ع��ل��ي��اء م��ن��ه زاد أوًج��ا ال��ح��ظ م��ن «ح��اف��ًظ��ا» أب��ل��َغ��ت

كامل مصطفى تمثال عن الستار إزاحة

تمثاله عن الستار إزاحة ملناسبة نظمها كامل مصطفى عن قصيدة ١٩٤٠ سنة يف وله
قال: ،١٩١٤ سنة من كامل» مصطفى «مدرسة يف حبيًسا ظل أن بعد

ال��ت��م��ث��اِل؟ ف��ت��ن��ة م��ن خ��ش��وا م��اذا ال��رئ��ب��اِل ص��ول��ة ب��م��وت��ك أِم��ن��وا

والتبس. اختلط األمر: عليه التاث 7
العقول. األخالد: 8
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غ��وال��ي ودم��وع��ه��ن أًس��ى ف��اض��ت َم��ش��وق��ة إل��ي��ه ُم��َق��ل ع��ن ح��ب��س��وه
ج��ال��ي بَ��ن��ي��ه��ا أوف��ى م��ن وج��الء م��راده��م غ��ي��ر م��ص��ر أرادت ح��ت��ى
االس��ت��ق��الِل؟ ي��وم ع��ن��ه��م وتُ��ذاَد ج��اه��ًدا ق��وم��ك اس��ت��ق��الَل أتُ��ه��ي��ئ
ت��ال��ي ب��دء ول��ك��ل ب��دئ��ه��ا ف��ي ت��وب��ة ه��ي ب��ل ال��ش��يء ب��ع��ض أُن��ص��ف��َت
ع��ال��ي وج��دك ص��ل��ًف��ا ادع��ى ف��ي��م��ا ع��اث��ر غ��ي��رك وج��دُّ ت��ئ��وب ف��ل��ق��د
واإلج��الِل ب��اإلك��رام ت��ل��ق��اك ح��رة وال��ك��ن��ان��ة َع��ودك ُح��س��ن ي��ا
رج��اِل وص��ي��د ف��ت��ي��اٍن ُغ��رِّ م��ن ي��ح��ت��ف��ي ب��ك ال��ذي ال��ح��ش��د أي��روع��ك
واألش��ب��اِل اآلس��اد ه��ذه ف��ي ج��دي��دة ال��ح��ي��اة م��ن ب��ث��ث��َت م��اذا
ُم��ح��اِل رج��اءَ ي��ح��س��ب��ه وس��واك رج��وتُ��ه ال��ع��زي��ز ل��م��وط��ن��ك ب��ع��ٌث
ن��واِل ب��ع��ي��ِد ل��م��ط��ل��وٍب س��رٌف وب��ذلُ��ه ب��ال��ش��ب��اب ف��ي��ه خ��اط��رُت

∗∗∗
ط��واِل ِج��دُّ ف��ه��ن إل��ي��ك ش��وق��ي اش��ت��ف��ى وم��ا س��ن��وُن ولَّ��ت م��ص��ط��ف��ى! أْي
زوال��ي ال��ق��ض��اء ي��َش��أ ول��م زال��وا رف��ق��ة أك��رم ب��ع��د ب��ق��ائ��ي ع��ج��ٌب
أم��ث��ال��ي ب��األس��ى ح��يٍّ ف��أح��قُّ ص��ف��وه��ا وك��ان��وا ال��دن��ي��ا ص��ف��وة ه��م
ل��ي يُ��رث��ى ف��إن��م��ا ال��رث��اء وج��ب ف��إن ق��ل��ب��ي ف��ي ال��َغ��ور ب��ع��ي��د ح��زٌن
ح��ي��ال��ي ال��زم��ان م��لء وش��خ��وص��ه��م أس��م��اؤه��م وه��ذه أق��ول م��اذا
وش��م��ال��ي ت��ارة ي��م��ي��ن��ي وإل��ى ن��اظ��ري أو م��س��م��ع��ي ف��ي ت��ع��ت��ادن��ي
ب��آل��ي ول��س��ت ح��ادث��ة ك��ل ف��ي وأص��ون��ه ع��ه��ده��م َألح��ف��ظ إن��ي
ويُ��وال��ي ح��ق��ه��م م��ن ال��ِح��م��ى ي��ق��ض��ي ب��م��ا ف��رًح��ا ح��س��ه��م ح��س��َي وك��أن
األح��واِل ب��ت��ع��اق��ِب ًدا م��ت��ج��دِّ أل��ف��ي��ت��ه ج��نً��ى َم��غ��ارس��ه��م ف��ي ك��م
وص��اِل ش��ب��ي��ه ب��ه��ا ال��ف��راق ي��غ��دو وق��د َم��آث��ره��م أت��اَح��ت��ه��ا س��ل��وى
األح��واِل ب��ت��ح��وِل ي��ن��ق��ض��ي ال وال��ف��دى ال��ع��ب��ق��ري��ة َم��ج��د وك��ذاك

∗∗∗
ب��ك��م��اِل ام��رؤ ي��ت��ص��ف ك��ان ل��و ك��ام��ًال إال ك��ن��ت م��ا م��ص��ط��ف��ى أْي
واأله��واِل ف��ي��ه ال��م��ك��اره غ��ي��ر ون��ع��ي��م��ه ��ب��ا ال��صِّ م��ن ل��ق��ي��ت م��اذا
واآلص��اِل ال��غ��دوات ف��ي ع��انَ��ي��ت م��ا ال��ع��ي��نَ��ي��ن ش��ه��ادة ش��ه��دت إن��ي
ل��ي��ال��ي وس��ه��د أي��ام ج��ه��د م��ن ال��ق��وى يُ��ف��ن��ي ب��م��ا ت��س��خ��و م��ت��ط��وًِّع��ا
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س��ؤاِل ُم��ج��ي��ب ب��ه��م أه��ب��ت ف��ي��م��ن ي��ك��ن ول��م ال��ج��س��ام ب��األم��ر ق��م��ُت إذ
وُم��وال��ي ُم��س��ِع��د م��ن ن��م��ا زم��نً��ا ال��ُم��ن��ى إغ��راء دون ال��ت��ورع ح��ال
اآلِل رف��ي��ف ل��ه ي��َرون ل��ك��ن م��ط��م��ع ووع��دك ظ��م��أ ف��ي وال��ق��وم
ت��رح��اِل أو م��ن��ك ِح��لٍّ ك��ل ف��ي ق��ن��وط��ه��م ال��س��ب��ي��َل وي��ع��ت��رض ت��س��ع��ى
ب��ب��ال��ي ال��ح��ب��وط ن��ظ��ر إل��ى تُ��ل��ق��ي وم��ا ج��وان��ب��ه ف��ي ت��ض��رب ف��ت��ظ��ل
ُم��ب��اِل غ��ي��ِر وب��الءُ ي��ن��ث��ن��ي ال ��م م��ص��مِّ م��ض��اءُ ت��ب��غ��ي م��ا دون ل��ك
ال��م��ت��ع��ال��ي رب��ك آي��ُة دع��واك وص��دَّق��ت ال��ي��ق��ي��ن وض��ح إذا ح��ت��ى
ال��ُم��غ��ت��ال��ي دائ��ك ب��ع��ق��ب��ى م��ص��ر ع��دى ع��ل��ى ت��ك��ون م��ا أظ��ه��ر ف��ث��وي��َت

∗∗∗
ال��زل��زاِل ه��زُة م��ن��ه��ا ب��أش��د ت��ك��ن ول��م ال��ب��الد َم��ن��ي��ت��ك ه��زَّت
اآلِل ع��زي��َز ُرزئ��وا وق��د آٌل ك��أن��ه��م ع��ل��ي��ك ج��زع م��ن ف��ال��ق��وم
وَم��ع��ال��ي َم��ط��ال��ب ال��ح��ي��اة أن ف��أي��ق��ن��وا ال��ح��ج��اب ل��ه��م األس��ى ك��ش��ف
اآلج��اِل َم��دى ب��ه��ا يُ��س��ت��ط��ال ال م��ه��ان��ة ال��خ��ن��وع أن وت��ب��يَّ��ن��وا
ال��ح��اِل ت��ل��ك دواَم م��ت��ض��اِف��ري��ن أبَ��وا ل��م��ا ب��الئ��ه��م ُح��س��ن ل��ل��ه
واألوج��اِل األح��ق��اد م��ن ب��رئَ��ت م��ص��دوق��ة ب��ع��زي��م��ة وت��وثَّ��ب��وا
االس��ت��ب��س��اِل ض��روَب م��س��ت��ب��ِس��ل��ي��ن دون��ه وال��م��ن��اي��ا ح��وًض��ا يَ��ِردون
خ��ال��ي ي��وم إح��س��ان ي��وم��ه ف��ي ح��س��ن��ه ي��ج��ل��و ال��ف��ت��ح أُت��ي��َح ح��ت��ى
ال��غ��ال��ي ال��ش��ب��اب ب��دم ��بً��ا م��ت��خ��ضِّ ع��ن��وان��ه ف��ي وه��و اس��م��ك ب��دا ف��ت��ٌح
س��ال��ي ه��و وال س��ال��ي��ه أن��ت ال ال��ذي ل��ل��ب��ل��د ال��ح��ب ش��دي��د إي��ًه��ا
ال��م��ت��الل��ي ك��ال��ك��وك��ب أف��ق��ه ف��ي ط��ال��ًع��ا ��ن��ي��ة ال��سَّ ب��أوب��ت��ك أب��ِه��ْج
م��ج��ال��ي ال��م��ت��أل��ق��ات ول��زه��ره��ا ال��م��دى س��ح��ي��ق��ات آف��اق ل��ل��ذِّك��ر
آلل��ي ف��ت��ل��ك ع��نَّ��ا ن��أت وإذا ع��وال��م ف��ت��ل��ك م��نَّ��ا دن��ت ف��إذا
م��ج��اِل ك��ل األف��ك��ار ف��ي وت��ج��ول ي��ن��ق��ض��ي ال م��ا األده��ار م��ن ت��ط��وي
زي��ال ل��غ��ي��ر ب��ه ح��ل��ل��َت ب��رٍج م��ن ال��ي��وم ط��اَل��َع��ت��ن��ا وج��ه��ك أن��وار
ب��االس��ت��ق��ب��اِل ُم��ت��ِص��ل ف��ال��ح��ال ع��ي��ون��ه��ا ب��ي��ن م��ص��ر أث��ب��تَ��ت��ه��ا ق��د
األج��ي��اِل ع��ل��ى م��ح��ب��ت��ه ف��رَض��ت ال��ف��دى ف��ي م��آث��ر ل��ذي ال��ث��واب ن��ع��م

∗∗∗
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واألغ��الِل األص��ف��اد ف��ي ع��انَ��ت��ه ال��ذي غ��ي��ر وع��ه��ده��ا م��ص��ر ِف��ت��ي��ان
ل��آلم��اِل اآلالم وُم��ذلِّ��ل ي��أس��ه��ا م��ن ح��ي��ات��ه��ا ُم��دي��ل ح��يُّ��وا
االس��ت��ه��الِل ف��ي ث��ورت��ه��ا وخ��ط��ي��ب ب��ه��ا األول��ى ال��ي��ق��ظ��ة زع��ي��م ح��يُّ��وا
وج��م��اِل روع��ة ذي ُم��ل��ت��ًق��ى ف��ي وف��وده��ا وت��ل��ك َم��واك��ب��ه��ا ه��ذي
ال��م��ثَّ��ال ص��ن��ع��ة تُ��دان��ي ال م��ا وم��ث��ال��ه ن��ه��وض��ه��ا ب��رم��ز ح��ف��ل��ت
ال��م��اِل ف��ض��ول ذرائ��ع��ه��ا إال ت��ك��ن ول��م ب��نَ��ت��ه ُم��ه��ٌج ل��ك��ن��ه��ا
وال��ي ل ت��ط��وُّ أو ج��اٍب م��ك��َس ي��ُك ل��م ال��م��ال ذاك أن ف��خ��ًرا وك��ف��اه
وخ��ي��اِل ح��ق��ي��ق��ة ب��ي��ن ف��ي��روع أص��ل��ه م��ع��ن��ى وف��ي��ه ي��ل��وح رس��ٌم
ب��ب��ال��ي ل��ي��س األي��ام ع��ل��ى أث��ًرا ل��َع��ي��ن��ه ف��ص��اغ ل��ه ال��ح��دي��د الن
م��ق��اِل ف��ص��ي��ِح م��ن وأك��ف��ى أوف��ى ِع��ب��رة م��ن س��ك��وت��ه ب��ل��ي��غ ف��ي ك��م
ِن��ض��اِل وك��لِّ ن��ازل��ة ك��ل ف��ي ق��وم��ه ِم��درَه وي��ظ��ل خ��ال��د ه��و

١٩١٠ سنة بربوكسل الوطني املؤتمر يف للمجاهدين تحيته

مرصلحضور عن اغرتبوا الذين األحرار الوطنيني فيها ناجى قصيدًة ١٩١٠ سنة يف ونظم
سنة سبتمرب يف بروكسل بمدينة فريد محمد املرحوم برئاسة ُعِقد الذي الوطني املؤتمر

وقال: ،١٩١٠

ن��ه��اِر9 ب��دي��ِع ع��ن ت��خ��لَّ��ف ش��ف��ٌق األده��اِر م��ن��اك��ب ف��وق أتُ��راه
ن��ض��اِر10 ب��ري��ُق م��ن��ه��ا ال��ذُّرى ف��وق ي��َزل ول��م ��ف��وح ال��سُّ م��ن��ه��ا دَج��ت ح��ق��ٌب
األس��ح��اِر؟ م��ن س��َح��ر ف��ي ف��ت��ع��ود آي��ة م��ن أَم��ا ال��م��اض��ي م��غ��رب ي��ا
األب��ص��اِر أول��ي ي��ا ف��ت��ب��يَّ��ن��وه غ��ي��ب��ه م��ن ُم��ق��ِب��ل ص��ب��اٌح ه��ذا
س��ت��اِر وراءِ م��ن ت��ألَّ��ق ض��وءًا أف��ق��ه ن��واص��ي ع��ل��ى ال��ع��ي��ون ت��ج��د

الشمس عن املتخلف النور أي بالشفق؛ عنها ويُعربِّ الدهر عىل باقية وأنها القديم املجد ذكرى إىل يُشري 9
غروبها. بعد

التأخر عهود أن أي الذهب. والنضار: الشئ. أعىل ذورة؛ جمع والذرى؛ أظلم. ودجا: السنون. الحقب: 10
غربت. التي الشمس نور الذرى فوق يزال ال ذلك ومع البالد، عىل ُمخيًما ظالًما تركت قد
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وَف��خ��اِر11 ُع��ًال م��ن ال��ب��ق��ي��ة ش��ف��ق وإزاءَه ل��ك��م ب��دا ال��رج��اء س��َح��ر
ال��م��ق��داِر12 أن��ام��ُل ل��م��ص��ر ت��اًج��ا ت��ص��وغ��ه أغ��رَّ َح��ل��ٍي م��ن ��ان ش��قَّ
األع��ص��اِر س��ال��ِف ف��ي أم��ه��ا ع��ن م��خ��لَّ��ًف��ا ال��ف��ت��اة س��ت��ل��ب��س��ه ت��اٌج
األخ��ي��اِر رج��ال��ه��ا َم��ج��د آي��ات وُش��ع��اع��ه آي��ات��ه م��ن وي��ك��ون

∗∗∗
وص��غ��اِر13 ذل��ة م��ن وج��الل��ه��ا ل��ِع��زه��ا ال��وات��ري��ن م��ص��ر نُ��ج��ب��اءَ
غ��م��اِر خ��وِض ب��ع��د إال ف��وز ال رج��ائ��ك��م دون ال��ض��ي��م غ��م��ار ُخ��وض��وا
ال��داِر س��ع��ُد ش��اء م��ا ل��ه ف��اش��َق��وا ل��ه ت��ش��َق��وا أن ال��دار س��ع��ُد ش��اء م��ا
ف��ب��داِر م��ث��ل��ه��ا ف��ي ُش��ق��ٌة14 ال ه��ج��رٌة ف��ه��ذي ت��رح��اٌل ش��قَّ إن
ب��ب��واِر ُم��ؤِذنً��ا ال��ت��ق��اع��س ك��ان ف��ط��ال��م��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ت��ت��م��وا ِس��ي��روا
ال��ك��رَّاِر15 ال��راك��ب ذل��ول إال ح��ارنً��ا ت��ش��اَك��س أو وادَع ال��لُّ��ج م��ا
ق��ط��اِر16 ون��ه��ُب ُخ��ًط��ى س��ل��ي��ب إال ِب��ج��ائ��ب أغ��ار أو أن��ج��د ال��بَ��ر م��ا

∗∗∗
األن��واِر م��ط��ال��ِع ك��لَّ ال��غ��رب ف��ي ل��ب��الدك��م اس��ت��ط��ِل��ع��وا ال��ن��ج��اة رك��َب
األق��ط��اِر ف��ي ص��داه ي��رنَّ ح��ت��ى ص��وت��ك��م ب��ع��ال��ي م��ن��اب��ره ُه��زوا
األم��ص��اِر ف��ي م��ص��ر أش��ع��ة أن��ت��م ج��ه��اده ُرس��ل ��ل��م ال��سِّ ج��ن��ود أن��ت��م
ال��ن��اِر ب��ثُّ وال��ن��وُر ح��زن��ه��ا ع��ن ��اف��ًة ش��فَّ ح��زم��ه��ا أش��ع��ة أن��ت��م
ع��اِر م��ن ب��ه��ا وم��ا ال��ح��ي��اة ح��ق م��ص��رك��م وت��ح��ي��ا ت��ح��يَ��وا أن ت��رج��ون
األوط��اِر وأش��رَف ال��ه��نَ��ات أس��م��ى ُم��ب��ت��ًغ��ى ف��ي ت��غ��ربً��ا ت��س��أم��ون ال

القديم. للمجد الساطعة الذكرى وأمامه األمل فجر ينجيل أي 11
أن يريد القدر، هو واملقدار الكريمة. الحجارة أو املعدنيات، مصوغ من يصنع ما ُحِيل: وجمعه الَحيل، 12

ملرص. تاج ي كِشقَّ يتقابالن للمستقبل املأمول واملجد املايض مجد
وضيم. ذلة من أصابها مما ملرص ليثأروا ذاهبون بأنهم ويصفهم وأعضاءه، املؤتمر ركب يُخاِطب 13

البعيد. السفر قة: الشُّ 14
يروضها. الذي للفارس الذلول كالركوبة إال صعب أو سهل إن البحر ليس أي أمواجه: البحر لج 15

املسافر. الجائب: 16
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∗∗∗
ال��ق��ه��اِر» ال��واح��ِد ُح��ك��ِم غ��ي��ر ف��ي ص��ال��ٌح ت��ف��رُّد ال ش��ورى «ال��ُح��ك��م
ودي��اِر ب��ٍة غ��الَّ ل��ع��ش��ي��رٍة ودي��اُره��ا ع��ش��ي��رٌة ت��س��ت��رقُّ ال
ج��واِر وغ��ص��ِب م��ع��رف��ة نُ��ك��ر ف��ي ب��ك��ائ��ن ف��ل��ي��س يُ��ق��َص��د إن ال��ع��دل
واإلس��راِر اإلع��الِن م��ت��ن��اِق��ٍض م��وط��ن ف��ي ش��م��ُس��ه ت��ك��م��د ال��رأي
واإلدب��اِر اإلق��ب��ال م��ت��ع��اِرِض م��ج��م��ع ف��ي ُس��ب��ل��ه تُ��ف��َق��د ال��خ��ي��ر

∗∗∗
ش��ع��اِر خ��ي��ُر وه��ي ال��م��ط��ال��ُب ه��ذي ش��ع��ارك��م ت��ك��ون أن ع��ل��ي��ك��م م��اذا
األن��ظ��اِر ط��ام��ِح��ي ال��ح��ق��ي��ق��ة غ��ي��ر إل��ى ل��س��ت��م دٍم ��اك��ي ب��س��فَّ ل��س��ت��م
األح��راِر ��بَّ��ق ال��سُّ ال��ش��ع��وب ب��ي��ن م��رام��ك��م واألق��ل غ��الة ل��س��ت��م
األخ��ط��اِر17 ذوي م��ن ي��َخ��ل��ك��م ل��م م��ن م��ن��ك��ُم ذل��ك خ��ال غ��الًة ل��س��ت��م
األح��راِر َم��ط��ال��ِب أح��قَّ إال م��ط��ل��ب م��ن ت��ب��غ��ون��ه ال��ذي ل��ي��س
واإلض��م��اِر ال��ت��ف��ك��ي��ر ف��ت��رة ف��ي ش��اك��يً��ا ع��ب��ًدا م��ص��ر ف��ي ي��خ��ل ل��م م��ن
ال��تَّ��زآِر18 ف��ج��اءُة ع��ل��ي��ه وث��بَ��ت م��ع��ه��د ف��ي آم��ٍن ب��س��اٍر أج��ِزْع

∗∗∗
اإلك��ب��اِر ب��غ��اي��ة ال��ح��ق��ي��ق وه��و م��رام��ك��م ك��ب��ي��ُر َل��يُ��ع��ج��ب��ن��ي إن��ي
ب��ص��غ��اِر ن��ف��وُس��ه��م ال��ع��ظ��ي��ُم ل��ي��س ص��غ��ارك��م ب��س��نِّ ل��ل��ُم��زري وأق��ول
األن��ص��اِر»19 م��ن ف��ي��ه��ا م��ن وج��م��ي��ُع إن��ك��م ال��ك��ن��ان��ة أرض «أُم��ه��اج��ري
ال��ج��اِر ال��ع��زي��ز ل��ل��ب��ل��د ب��ال��ح��ق واس��ت��ن��ِص��ف��وا ل��ل��ه��دى دع��اًة ام��ض��وا
ال��ُم��ت��واري ن��ه��اِره ش��م��ِس ب��رج��وِع أع��دائ��ه ع��ل��ى ل��ه ال��ش��ه��ود ك��ون��وا

واألقدار. الكفايات ذوي من لستم أنكم ظن من ذلك م توهَّ كما غالة لستم أي 17
بالحركة فوجئوا اإلنجليز أن يريد األسد. زئري والتزآر: فجأه. مصدر والفجاءة: جزًعا. أشد ما أي أجزع: 18

األسد. بزئري الساري يفاجأ كما العهد، ذلك يف الوطنية
صدر يف واألنصار باملهاجرين لهم تشبيًها األنصار، مرص وسكان املهاجرين، املؤتمر أعضاء يُسمي 19

اإلسالم.
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الكفاح يف الثبات

الصحف: عىل املطبوعات قانون وسلََّطت لألحرار الحكومة اضطهاد زاد ملا وقال

ف��ح��رَّا ح��رٍّا أح��راره��ا واق��ت��ل��وا وب��رَّا ب��ح��ًرا أخ��ي��اره��ا ش��رِّدوا
ش��رَّا ال��ش��ر وي��ب��ق��ى ال��ده��ر آخ��َر ص��ال��ًح��ا ي��ب��ق��ى ال��ص��ال��ح إن��م��ا
ص��خ��را؟ ت��ن��ق��ش أن األي��دَي ي��م��ن��ع ت��ك��س��ي��ره��ا ه��ل األق��الم ��روا ك��سِّ
ب��ح��را؟ ت��رك��ب أن األق��دام ي��م��ن��ع ت��ق��ط��ي��ع��ه��ا ه��ل األي��دَي ق��طِّ��ع��وا
ش��زرا ت��ن��ظ��ر أن األع��يُ��ن ي��م��ن��ع ت��ح��ط��ي��م��ه��ا ه��ل األق��دام ح��طِّ��م��وا
زف��را؟ ت��ص��ع��د أن األن��ف��اس ي��م��ن��ع إط��ف��اؤه��ا ه��ل األع��يُ��ن أط��ِف��ئ��وا
ف��ش��ك��را! م��ن��ك��م َم��ن��ج��ات��ن��ا وب��ه ج��ه��دك��م ه��ذا األن��ف��اس أخ��ِم��دوا

األبيات نرشه أثر عىل مرص من بالنفي الحكومة َدته توعَّ حني املعنى هذا يف وقال
السابقة:

وس��رج��ي ��ب��ة م��ؤهَّ ف��َرس��ي ��ى أُرجَّ وال أخ��اف ال أن��ا
لُ��جِّ ب��ط��ُن ف��ال��م��ط��ي��ة بَ��ر م��ت��ُن ب��َي ن��ب��ا ف��إذا
ن��ه��ج��ي ال��ن��ه��ج وه��ذا ق��وٌل ل��ي ال��ح��ق غ��ي��ر ق��ول ال
ف��ل��ِج20 ط��ري��ق ل��ديَّ ك��ان��ا م��ا واإلي��ع��اد ال��وع��د

الهجرية السنة رأس يُحيي

شباب فيها خاَطب ،١٣٢٩ الهجري العام بها حيَّا عصماء قصيدة ١٩١١ سنة ونظم
واألغراض الجليلة، املعاني من الكريم الرسول هجرة يف بما االعتبار إىل ودعاهم مرص

قال: والرشق، مرص يف الحياة لبعث جهودهم يُضاِعفوا أن بهم وأهاب السامية،

ال��م��واع��ي��ِد ب��ت��ح��ق��ي��ِق ال��ب��ش��ي��ر ح��يُّ��وا ال��ع��ي��د ط��ال��َع ف��ح��يُّ��وا ال��ه��الل ه��لَّ

الظفر. الفلج: 20
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م��ح��دوِد غ��ي��َر م��ع��نً��ى ال��ل��ه ل��ح��ك��م��ة ب��ه ال��ع��ق��ول ت��س��ت��ج��ل��ي ال��رم��ز أي��ه��ا ي��ا
م��ول��وِد األق��م��ار م��ن ل��ب��ك��ٍر ُح��س��ن رائ��ع��ن��ا وه��و ه��ذا ُح��س��ن��ك ك��أن
ت��ج��دي��ِد» ك��ل ف��ي َروع��ت��ه��ا ت��ج��دي��ُد وأع��ج��بُ��ه��ا آي��اٌت ال��خ��ل��ق ف��ي «ل��ل��ه

∗∗∗
م��ن��اج��ي��ِد21 أح��راًرا ُم��ِج��ي��ب��ي��ن س��وى ب��دع��وت��ك��م أدع��و وم��ا م��ص��ر ِف��ت��ي��اَن
م��ج��ح��وِد غ��ي��ِر ل��ف��ض��ٍل ��ل��ي��ن م��ؤمِّ أدب وم��ن ع��ل��ٍم م��ن األه��لَّ��ة س��وى
م��ق��ص��وِد22 م��ن��ه ب��م��غ��ًزى ال��ع��ام��ل��ي��ن ب��ه ال��م��ق��ت��دي��ن ش��ع��ار ال��ُم��س��ت��ِس��ر
وم��ج��ه��وِد ب��م��س��ع��اة ال��ت��م��ام أن يُ��ن��بِّ��ئ��ن��ا ال��دن��ي��ا م��ب��دأ م��ن زال م��ا
ب��م��ن��ش��وِد ُف��زت��م ف��ق��د ال��ك��م��ال إل��ى س��ي��رت��ه ال��غ��اي��ات إل��ى ت��س��ي��روا ف��إن

∗∗∗
ب��ت��أب��ي��ِد األول��ى ح��وادث��ك أول��ى ل��ن��ا تُ��ع��ي��د وع��ٍد ع��ل��ى ج��ئ��َت ع��ي��ُد ي��ا
ت��ب��ع��ي��ِد ك��لَّ يُ��ن��اف��ي ل��ط��ي��ٌف م��ع��نً��ى ب��ي��ن��ه��م��ا ال��ت��ق��ري��ب ف��ي «ع��ي��َدي��ن» ك��ن��َت ب��ل
ل��ت��ع��ي��ي��ِد ي��وًم��ا ب��ادئً��ا ت��ُك��ن ول��م ب��ه ال��م��ؤم��ن��ون يُ��َس��ر ي��وًم��ا ُرِددَت

∗∗∗
وت��ن��ك��ي��ِد وت��غ��ري��ٍب األم��ي��َن يُ��ش��ق��ي ن��َص��ٍب ب��ال تُ��ن��ه��ى ال ال��ل��ه رس��ال��ُة
أُخ��دوِد ب��ط��َن وأض��ح��ى م��ن��ه��ا الن��دكَّ ج��ب��ل ع��ل��ى ح��لَّ��ت ل��و ال��ل��ه رس��ال��ة
ُج��ل��م��وِد ك��لُّ ف��ي��ه وان��ه��ال وج��فَّ ل��ًظ��ى َل��ش��بَّ ب��ح��ٌر ��ل��ه��ا ت��ح��مَّ ول��و
وت��س��ه��ي��ِد م��ن��ه��ا أل��ٍم ف��ي وب��ات ب��ه��ا ��ف��ي ال��صَّ ن��اء إذا ب��دًع��ا ف��ل��ي��س
م��ك��ب��وِد أح��زاُن ج��وان��ح��ه وف��ي وط��ن وع��ن أه��ل ع��ن ��ل ال��ت��رحُّ ي��ن��وي
م��وع��وِد م��ن��ه ألم��ٍر اإلل��ه أم��ُر ت��داَرك��ه أن ل��وال ي��م��ك��ث ي��ك��اد

∗∗∗
ت��ش��ري��ِد ك��لَّ ت��اب��ع��ي��ه وش��رَّدوا خ��َط��ًال إي��ذائ��ه ف��ي ال��ق��وم غ��ال ف��إذ

النجدة. إىل السباقون الشجعان املناجيد: 21
أقله. إال مطلعة يف يبُد لم الذي القمر أي املسترت؛ املسترس: 22
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ال��ص��ن��ادي��ِد ال��ره��ط س��وى يُ��ِج��ب��ه ف��ل��م ل��ه��ج��رت��ه إزم��اًع��ا ال��م��وال��ي��ن دع��ا
َص��ي��خ��وِد23 ت��ي��ه��اءَ ف��ي ال��ح��زن يُ��غ��اِم��ر ي��ص��ح��ب��ه ��دي��ُق وال��صِّ ال��ب��دء ه��و م��ض��ى
م��ش��ه��وِد األده��ار ع��ل��ى أغ��رَّ ل��ي��ٍل ف��ي «ال��م��دي��ن��ة» َش��ط��ر وج��ه��ه م��ولِّ��يً��ا
م��ج��ه��وِد ن��وَم ص��ف��اه ب��ي��ن ون��ام ِح��ًم��ى األم��ي��ُن ال��غ��اَر ات��خ��ذ إذا ح��ت��ى
ت��ه��دي��ِد24 ش��رَّ ه��دَّدوه األُل��ى م��ن ُم��ن��س��ِدل ال��غ��ار ب��ب��اب وش��ٌي ح��م��اه
م��ن��ج��وِد غ��ي��َر وي��ب��ك��ي أف��ع��ى تُ��ؤذي��ه س��َه��ر ف��ي ��دي��ُق وال��صِّ َل��ل��ع��ق��ي��دة ي��ا
م��ه��دوِد» غ��ي��ُر ح��ص��ٌن ف��ه��ى ال��ُق��رى ُم��ف��ن��ي وزل��زَل��ه��ا ��ت ص��حَّ إن ال��ع��ق��ي��دة «إن
م��رص��وِد غ��ي��ِر َم��س��ًرى ك��ل ف��ي س��اري��ن ف��ت��َل��وا اس��ت��أخ��روا ال��ذي��ن ��ح��اب ال��صِّ أم��ا
ال��م��ط��اري��ِد25 األع��زاء ك��ه��ؤالء اف��ت��خ��روا إذا ك��س��رى أو ق��ي��ص��ر ج��ن��د م��ا
م��ع��ه��وِد غ��ي��ِر ل��ش��أٍن رؤي��ا ف��رس��ان ش��اِه��ده��م وال��ن��ج��ُم ال��دُّج��ى ف��ي ك��أن��ه��م
ال��ب��ي��ِد م��ه��ج��ِة ف��ي س��َرت خ��ي��ٍر آم��اُل ك��اِش��ف��ه��م ال��ص��ب��ح وض��ي��اءُ ك��أن��ه��م
ال��ُق��وِد ال��ُم��ه��ري��ة ع��ل��ى ال��ظِّ��الل ف��وق أس��نَّ��ت��ه��م ��ت ش��عَّ م��ا ال��ل��ه ح��ي��ط��ة ف��ي

∗∗∗
م��ح��م��وِد ال��ل��ه س��ب��ي��ل ف��ي ل��َم��أرٍب ب��ه��ج��رت��ه ع��ان��ى م��ا «م��ح��م��د» ع��ان��ى
وت��أي��ي��ِد ب��ت��م��ك��ي��ن ي��ع��ود ح��ت��ى ��م��ه��ا ت��ج��شَّ ح��رٍب وك��م َغ��زاٍة وك��م
ُف��وِدي» ب��ه��ا ف��ادى وَم��ن ال��ح��ي��اة ق��در ع��ل��ى وال��ج��ه��اد ج��ه��اٌد ال��ح��ي��اة «ك��ذا
ت��ح��دي��ِد ره��ِن ب��ع��م��ٍر ل��الح��ت��ف��اظ س��َف��ٍه ع��ن ال��م��رء ك��ف��اُح ال��ك��ف��اح أدن��ى
ِرع��دي��ِد ك��لُّ ��ا ش��قٍّ األرض ف��ي وْل��ي��ب��ِغ ُم��ق��ت��َح��م ك��ل َط��ل��ًق��ا ال��ع��ي��ش ل��ي��غ��ن��م
م��ل��ح��وِد غ��ي��ِر ب��ِذك��ٍر ال��ف��ن��اء ع��دا م��ط��ل��بُ��ه ال��م��ح��ت��وم األج��َل ع��دا وم��ن

∗∗∗
ت��ردي��ِد ص��وُت ف��ي��ك��م ص��وت��َي ل��ك��نَّ يُ��ن��بِّ��ئ��ك��م ِم��ث��ل��ي وم��ا ع��ل��م��ت��م ل��ق��د
ل��ت��خ��ل��ي��ِد أع��دَّت��ه��ا ص��ال��ح��اٍت م��ن ��ت��ه ألمَّ ال��ه��ادي ه��ج��رُة أث��م��َرت م��ا

الحر. شديد وصيخود: السالك. فيها يتيه أرٌض التيهاء: 23
للرسول. بني امُلتعقِّ فضلَّل ببابه العنكبوت نسج ما إىل إشارة 24

الحرب. يف الطِّراد فرسان املطاريد: 25

188



الحرية شاعر مطران خليل

ب��ت��س��وي��ِد ف��ي��ه��ا خ��لُ��َق��ت26 م��ا ط��وال ب��أج��م��ع��ه��ا ال��دن��ي��ا ع��ل��ى وس��وََّدت��ه��ا
ت��وط��ي��ِد ك��لَّ ب��اٍد َم��س��رِح ك��لِّ ف��ي تُ��وطِّ��ده أش��ي��اٌع ��رك ول��ل��شِّ ب��دا
م��ع��ب��وِد ش��ك��ِل ف��ي ل��ه��م ك��ع��ب��ٍد إال خ��ال��ق��ه��م ي��رَض��ون ال وال��ج��اه��ل��ي��ون
ال��ج��الم��ي��ِد27 ب��ع��َض أو ال��م��ع��ادن ب��ع��َض ص��ن��اع��ت��ه��م م��ن ع��ل��ي��ه��م م��ؤلِّ��ه��ون
ك��األم��ال��ي��ِد28 ِل��دان ب��ط��ٍش ث��ق��اُل ِح��ًج��ى ُغ��ر ��ي��م ال��ضَّ أُب��اة م��س��ت��ك��ِب��رون
وت��ب��دي��ِد ت��ش��ت��ي��ٍت م��ن��ازَل إال ت��ف��رُّق��ه��م ف��ي م��ن��ه��م ال��رأي ي��ن��زل ال
ع��ب��ادي��ِد ُع��ف��ٍر ف��ي ِص��ي��َح ك��م��ا إال أواب��ده��م م��ن دع��اءٌ ي��ض��مُّ وال
م��ع��ق��وِد األه��واء ع��ل��ى ل��واء ل��ذي ع��ق��دوا م��ا غ��ي��ر ُح��ك��ًم��ا يُ��ط��ي��ق��ون وال

∗∗∗
��ي��ِد ال��صِّ ال��ق��ادة ُم��ِذل ع��زٍم وأيِّ ث��ق��ة ع��ن ال��ج��ه��ل ُم��ب��ي��د ح��ل��ٍم ب��أيِّ
األم��اج��ي��ِد ال��ُغ��ر م��ن ج��م��ي��ًع��ا ش��م��ًال ��ت��ه أمَّ األم��يُّ ال��ف��ت��ى ذاك أع��اد
ب��ت��أك��ي��ِد يُ��ب��غ��ى إذ ال��ح��ق آي��ة ب��ل ع��َج��ٍب ف��ي ال��ف��رق��ان ت��ال��ي��ُة َل��ت��ل��ك
ب��ت��وح��ي��ِد إش��راٍك ب��ع��د وأخ��ذُه��م م��ع��ش��ره��م ت��وح��ي��د راَض��ه��م��ا؛ ص��ع��ب��ان
وال��ه��وِد ل��ل��م��س��ي��ح��ي��ي��ن ب��ع��ه��ده ل��دع��وت��ه ت��م��ه��ي��ًدا األرض ف��ي وزاد
ج��وِد وع��ن ع��دل ع��ن ال��ل��ه ش��اءه م��ا ب��ه ي��ت��مُّ ب��ال��ش��ورى ال��ُح��ك��م وب��دئ��ه
ب��ت��ف��ن��ي��ِد أَول��ى يُ��ف��نِّ��ده ف��م��ن أيَّ��ده واإلج��م��اع ال��ح��ق ه��و ه��ذا

∗∗∗
م��ج��دوِد غ��ي��ُر ش��ع��ٌب ق��ي��ل: م��ا وب��ئ��س دي��ن��ك��م ال��ِج��د إن «م��ص��ر» ُم��س��ل��م��ي أْي
ب��م��ردوِد ولَّ��ى إذا ل��ي��س وال��ع��ام ع��اج��ل��ة واألع��وام ال��ت��ق��اع��س ط��ال
ُس��ودي ��ت��ي أمَّ ي��ا ق��ائ��ل: يُ��ف��ي��ده��ا ف��م��ا ال��ب��الد يُ��ج��ِدي ع��م��ل إل��ى ُه��بُّ��وا
م��ودوِد غ��ي��َر ق��وٌم ال��ع��دَل رأى وإن ودُّك��م ال��ع��دل ف��ودُّ وح��زًم��ا س��ع��يً��ا
ت��ش��دي��ِد أخ��ذَ ن��ب��ي��ٍه ُخ��ل��ٍق ب��ك��لِّ وخ��ذوا وان��ب��غ��وا ع��ل��م ك��لَّ ت��ع��لَّ��م��وا

استحقت. خلقت: 26

الصخور. الجالميد: 27
اللني. وهو لدن، جمع لدان: 28
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ب��ت��ص��ف��ي��ِد أق��داًم��ا تُ��ب��ال��ون وم��ا ت��ن��ط��ل��ق��وا ال��ت��ص��ف��ي��د29 م��ن ال��ع��ق��ول ف��كُّ��وا

∗∗∗
ب��م��ف��ئ��وِد»30 ��ت ص��حَّ وق��د ل��ي��س ف��ال��ش��رق س��الم��ت��ه��ا تُ��دِرك ف��إن ال��ف��ؤاد ««م��ص��ر»
يُ��ودي وم��ا يُ��ض��ن��ي ب��م��ا ال��م��ت��اع س��وى ع��م��ل ب��ال ال��دن��ي��ا م��ن ن��ص��ف ال��ش��رق
وت��ع��دي��ِد ال��م��اض��ي إل��ى ال��ت��ف��اٍت س��وى ِه��َم��م م��ن ب��ال��ش��رق وم��ا ي��رق��ى وال��غ��رب
م��ع��دوِد غ��ي��ُر وش��ط��ٌر يُ��َع��د ش��ط��ٌر ب��ه أش��لَّ ج��س��ٍم م��ن ال��ح��ض��ارة ت��ش��ك��و

∗∗∗
م��ف��ق��وِد ال��ع��ه��د ق��دي��م َم��ج��ٍد ل��ب��ع��ِث ج��َل��ٌل واج��ٌب ع��ل��ي��ك��م «م��ص��ر» أب��ن��اء
ال��ِج��ي��ِد م��رف��وع��َة ب��ك��م «م��ص��ر» ول��تُ��زَه ب��ك��م ال��م��ق��ام م��رف��وَع ال��ش��رق ف��ل��ي��رج��ع
ب��ت��م��ج��ي��ِد وال��ذِّك��رى ال��ف��ع��ل ح��ق��ي��ق��ة وأربُ��ُع��ن��ا ي��أت��ي إذ ال��ده��ر أج��م��ل م��ا
ل��م��ح��س��وِد ك��ي��ًدا ك��ائ��د ح��اس��ٍد م��ن خ��ل��ص��ا ق��د ِم��ع��وان��ان وال��غ��رب وال��ش��رق
وت��ع��ب��ي��ِد ت��ق��ي��ي��د ك��لِّ م��ن ُح��ران ع��م��ل وف��ي ع��ل��م ف��ي ب��رَّان ص��ن��وان
ب��ت��س��دي��ِد ال��ث��ان��ي ت��داَرك��ه إال ب��ع��ُض��ه��م��ا ال��خ��ي��َر ف��ي��ه يُ��خ��ط��ئ ِف��ع��َل ال
م��وج��وِد ك��لَّ ب��ن��ف��ٍع ي��ع��مُّ ل��م��ا اس��ت��ب��اق��ه��م��ا ف��ي إال خ��ص��وم��ة وال
ال��ع��وِد ن��اض��ِر ن��اٍم ك��لَّ َروض��ك��م م��ن ل��ه��ا األن��ام ي��رج��و ال��ت��ي ال��ث��م��ار ه��ذى
م��رِّي��ِد31 ال��ح��ق ع��دوِّ ك��لِّ زع��َم دع م��ًع��ا ل��ل��خ��اف��َق��ي��ن ب��ل وال��ش��رق ل��م��ص��ر

∗∗∗
ب��م��س��ع��وِد م��ن��ح��وٌس ت��ب��دَّل ف��ق��د ع��اَم��ك��م ال��ل��ه ب��رك��ات ع��ل��ى ُج��وزوا
ب��ت��ه��دي��ِد يُ��وَه��ى وال ب��ح��س��ن��ى يُ��ن��ف��ى ف��م��ا ال��ن��ف��وس م��لءُ أب��ًدا رج��اؤك��م
م��م��دوِد غ��ي��ِر ل��وق��ٍت ال��ت��م��ام ب��ش��رى ل��ك��م ال��ه��الل ه��ذا وف��ي ال��ف��الح ب��دا
ال��س��وِد ال��دُّج��ى ِت زالَّ ال��ن��ور ب��خ��ات��م م��ح��ا ال��س��م��اء ِط��رِس ف��ي ال��ب��در ن��رى غ��ًدا

التقييد. التصفيد: 29
فؤاده. املصاب املفئود: 30

الخبيث. مريد: 31
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طرابلس حرب إىل األطباء بعثة يُحيي

املجاهدين ملعاونة ليبيا إىل ارتحلوا الذين املرصيني األطباء بعثة يُحيي ١٩١١ سنة وقال
اإليطايل: العدوان قاَوموا الذين العرب

ب��ال��ن��اِس ال��ِب��ر وأج��ر ال��ج��ه��اد أج��ر واغ��ت��ِن��م��وا ال��ل��ه ب��رك��ات ع��ل��ى ِس��ي��روا
ال��ق��اس��ي ال��ص��ارم وج��رح ال��رص��اص ص��دع يُ��ع��ِم��ل��ه وال��رف��ُق ِم��ب��ض��ُع��ك��م ل��يَ��ش��ِف
وأض��راِس أن��ي��اب ب��ي��ن ال��ردى غ��وُل تَ��ل��وك��ه��ُم أب��ط��ال ُش��وس32 ع��ل��ى َل��ه��ف��ي
أف��راِس ف��وَق غ��ي��اًض��ا ال��ع��ي��ون ت��رى م��ا أب��ه��ج ل��ل��ح��رب رِك��ب��وا وق��د ك��ان��وا
ال��ب��اِس ش��ع��ل��ُة وت��خ��ب��و ال��ج��ف��اف ن��دى ن��ض��ارتُ��ه��م ت��ن��دى ع��ثَ��روا ق��د وال��ي��وم
إي��ن��اِس إخ��واَن اس��ت��وح��ش��وا ه��م وإن ت��أس��ي��ة إخ��واَن ش��َك��وا إن ل��ه��م ُك��ون��وا
أك��ي��اِس33 دف��َع ع��ن��ه��م ال��م��وت وداِف��ع��وا أع��زَّت��ه ال��ب��اك��ي ال��وط��ن ع��ل��ى ُردوا
إح��س��اِس ك��لِّ ف��ي وآالم��ه��م م��ن��ا ج��ارح��ة ك��ل ف��ي أس��ق��ام��ه��م ف��إن
أن��ف��اِس ت��ردي��َد ي��ذك��ره��ا وال��َخ��ل��ق ي��ش��ك��ره��ا وال��ح��ق َم��س��ع��ات��ك��م ل��ل��ه
وال��ي��اِس ال��ض��ي��م ف��وق م��رات��ب ب��ه��ا وس��َم��ت أرواُح��ك��م ط��ُه��َرت َم��ب��رٌة
ب��اِس وم��ن ض��ر م��ن تُ��الق��ون ق��د م��ا ب��أن��ف��س��ك��م يُ��ل��ِم��م ال ال��م��ص��اع��ب ُخ��وض��وا
ن��ب��راِس خ��ي��ُر ال��دي��اج��ي اع��ت��ك��ار وف��ي ه��ًدى ال��ن��ه��ار رأَد ل��ك��م ال��ه��الل ه��ذا
وال��راِس ال��ق��ل��ب ل��ج��راح َل��بَ��ل��س��ًم��ا ب��رح��م��ت��ه ال��ن��ادي ظ��لِّ��ه ف��ي وإن
وُس��واِس ُق��واد م��ط��ام��َع ص��رع��ى ه��َووا أب��ري��اءَ داُووا ال��خ��ي��ر ع��ص��ب��َة أْي
آٍس34 ف��ي اإلن��س��يَّ ال��م��َل��َك ر َل��ص��وَّ م��َل��ًك��ا ام��رٍئ ج��س��ِم ف��ي ال��ل��ه ر ص��وَّ ل��و

وطني عتب
تردد: موقف يف مرص أحرار عىل يعتب ١٩٢٠ سنة وقال

ف��ي��ه��ا؟35 ت��ع��ت��سُّ ال��ذئ��اب ل��ت��ل��ك م��ا وب��ن��ي��ه��ا ُح��م��ات��ه��ا ت��ك��ون��وا إن

الجريء. الشجاع وهو أشوس، جمع شوس: 32

الفهم. يُحِسن الذي الفطن وهو كيس، جمع أكياس: 33
للجروح. ُمداٍو أي آس: 34

ليًال. تطرق تعتس: 35
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م��اض��ي��ه��ا؟ ف��ي اإلب��اء ذاك ب��ع��د ع��ت��ي��ًدا ت��ه��ون أن أف��ت��رَض��ون
ُم��ش��ت��ري��ه��ا؟» ف��م��ن ب��خ��س��ًة ص��ف��ق��ًة ع��ل��ي��ك��م تُ��ب��اع أوط��ان��ك��م «ت��ل��ك

فريد ملحمد رثاؤه

قال: ،١٩١٩ سنة فريد محمد الشهيد الزعيم رثاء يف رائعة قصيدة ونظم

ال��ت��ذك��اِر ال��خ��ال��ُد ال��ش��ه��ي��د أن��ت األده��ار ع��ل��ى ت��ب��ع��د ال أف��ري��ُد
داِر م��ن وُف��ديَ��ت م��ص��ر ف��دَّي��ت ب��ال��غ��ن��ى ب��ال��رف��اه��ة ب��ال��دم ب��األه��ل
ص��غ��اِر ب��ع��د ل��ت��ع��زَّ ت��ح��ري��ره��ا إل��ى ال��َم��س��ع��ى دائ��َب ن��ف��س��ك ح��رَّرَت
اإلدب��اِر ف��ي وال��ده��ر م��س��ت��ب��ِس��ًال إق��ب��ال��ه ف��ي وال��ده��ر م��س��ت��رِس��ًال
واإلس��راِر اإلع��الن ُم��ت��واِف��ق ت��ق��ل��ق��ل��وا ال��راس��خ��ون م��ا إذا ث��ب��تً��ا
واإلع��س��اِر اإلي��س��ار ف��ي ووَف��ي��َت ع��اه��دت��ه ال��ذي ب��ال��ع��ه��د ف��ب��َررَت
ب��األس��ح��اِر اآلص��ال م��وص��ول��َة ُق��رب��ة إال ال��ع��م��ر ذاك ك��ان م��ا
ب��األع��م��اِر ال��ُج��ود ي��ك��ون ح��ت��ى ح��ق��ه يُ��وف��ى ل��ي��س م��ا ال��ُم��ن��ى وم��ن

ومصطفى: فريد

اإلب��داِر وف��ي م��س��ت��ه��لِّ��ه��م��ا ف��ي ورف��ي��َق��ه م��ص��ط��ف��ى َألذُك��ر إن��ي
ُم��ب��اري خ��ي��ُر ألخ��ي��ه وك��اله��م��ا ك��اله��م��ا م��ص��ر إع��ت��اَق ��يً��ا م��ت��وخِّ
اآلث��اِر ل��ُم��ق��ت��ف��ي ال��ن��ج��اح ُس��ب��ل م��ذلِّ��ًال ال��غ��داَة ي��س��ع��ى وك��اله��م��ا
األخ��ط��اِر ع��ن ش��غ��ل ف��ي ذاك إذ ُم��خ��اِط��ر ك��لِّ ح��ي��اَل م��ص��ر وك��أن
اإلظ��ه��اِر أذى ت��خ��ش��ى ل��ك��ن��ه��ا ط��ل��ي��ق��ة ال��ح��ي��اة ح��ب ق��ل��ب��ه��ا ف��ي
ال��واري ال��زن��اَد اق��ت��دح ك��م��ا ف��يُ��رى يُ��ج��ت��ل��ى ف��آنً��ا آنً��ا وض��م��ي��ره��ا
األي��س��اِر م��ن ك��ان��ا وم��ا ث��ق��ة ب��ث��ه��ا وب��ثَّ��ا ح��ق��ي��ق��ت��ه��ا ع��رف��ا
وج��ه��اِر خ��ف��ي��ة ف��ي م��ص��دوق��ة ِب��ِن��ي��ة ُم��ت��آِزَري��ن ي��ل��ب��ث��ا ل��م
ال��ن��اِر ق��ب��ل ال��ن��ور ذك��اء ف��ذك��ا إي��م��ان��ه��ا أي��ق��ظ��ا م��ا إذا ح��ت��ى
ج��واِر خ��ي��َر ورام ال��ج��وار ه��ذا م��ص��ط��ف��ى ف��اَرق ي��وَم أس��اه��ا أب��َدت
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الوطني: للحزب رئيًسا فريد

األن��ص��اِر م��ن األوف��ى ب��األن��َزه م��ق��ام��ه ع��بء ف��ِن��ي��َط ال��رئ��ي��س ذه��ب
ال��م��ض��م��اِر ف��ي ج��اراك َم��ن وس��ب��َق��ت أدرك��تَ��ه ق��د ال��ش��أو ه��ذا أف��ري��د
ال��م��دراِر ال��ع��ارض ص��وَب واس��ت��س��ِق ق��دَّم��تَ��ه ال��ذي أض��ع��اَف ف��ت��ق��اَض
ب��االس��ت��ي��زاِر ف��اظ��َف��ر رف��ع��ًة أو ت��ش��ت��ه��ي م��ا أِص��ب ج��اًه��ا ت��ل��ت��م��س إن
األع��ذاِر غ��رائ��َب ي��ت��ح��م��ل��ون األُل��ى ِم��ن ع��ل��م��ت ق��د ي��ق��بَ��ل وال��ش��رق
ِب��ح��اِر م��ت��وَن ُم��ق��ت��ع��ٍد أم��ُن م��ا ل��ه ت��أم��ن ال ال��ب��ح��ر ِش��ب��ُه ال��ش��ع��ب
ح��ذاِر ح��ي��ن والت ت��س��ت��ف��ي��ق ق��د غ��د م��ن ل��م��ث��ل��ك ح��ذًرا وي��ا ف��غ��ًدا
ب��االس��ت��ن��ك��اِر ُع��رف م��ن ُك��وِف��ئ��ت ورب��م��ا أم��س ع��ب��دوك األُل��ى ي��س��ل��و
اإلق��ت��اِر م��رارِة ك��لَّ وت��ذوق م��ل��ي��ئ��ه��ا وك��ن��ت ي��ٍد ص��ف��َر ف��ت��ب��ي��ُت
وض��راِر ب��ش��ق��وة اب��تُ��ل��ي��ت وإن س��ال��ًم��ا إال ال��ع��رض أب��ي��َت ل��ك��ن
اإلخ��ف��اِر داع��َي تُ��ل��ب��َي أن ل��ك أب��ى وق��د ال��والء إال ت��ع��ت��ق��د ل��م
ال��دي��ن��اِر أو ال��ُم��زَج��ى ب��ال��م��ن��ص��ب خ��ادع ي��س��ت��م��ي��ل��ك أن ع��ن وس��م��وَت
االس��ت��ئ��ث��اِر» وف��وق ال��وف��اء ع��ن��د ك��ع��ه��ده ال��ق��وي��م م��ب��دؤك «ف��ظ��ل��ل��َت
ب��االس��ت��م��راِر إي��م��ان ورس��وخ ب��ِم��راس��ه ع��زي��م��ة ص��دَق ت��زداد
ال��غ��داِر ب��ُم��ق��ل��ِة إل��ي��ك ي��رن��و ��ًدا م��ت��رصِّ س��اه��ًرا ت��ب��ال��ي إن م��ا
األط��ه��اِر ع��ل��ى ج��نَّ��اء وال��ب��غ��ي ب��اغ��يً��ا ذن��ب ل��غ��ي��ر ع��ل��ي��ك ي��ج��ن��ي
األوزاِر م��ن ف��ض��ائ��ل��ه ُع��دَّت ج��اَره ي��وًم��ا ال��س��وء ج��اُر ك��ان م��ن

السجن: يف فريد

األح��راِر َم��ع��اه��ُد ال��س��ج��ون إن ب��س��ج��ن��ه م��ررَت إذا ل��ل��رئ��ي��س ُق��ل
األف��ك��اِر» ُم��ط��َل��ُق اع��ت��ق��ال��ك أن ث��اب��ت ورأي��ك ط��وًع��ا «واف��ي��تَ��ه
ال��س��اري س��ب��ي��ُل ب��ه تُ��ض��اء ن��وًرا راف��ع ف��ك��رك ف��إن ي��ح��ج��ب��وك إن
م��ن��اِر ض��وءُ ذُراه ف��وق ف��ي��ل��وح ش��ام��ًخ��ا ط��وًدا ال��ظ��ل��م��ات ت��ح��ج��ب ك��م
ال��ُم��ت��واري وج��ه��ك ف��ي ه��ًدى ون��رى ح��ك��م��ة س��ك��وت��ك م��ن َل��ن��س��م��ع إن��ا
واألب��ص��اِر األس��م��اع ع��ن غ��ن��يَ��ت ل��م��رام��ه��ا ت��ج��رََّدت ال��ن��ف��وس وإذا
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ِس��راِر ب��ع��د ال��تِّ��م ب��أن ع��ل��م ع��ل��ى ت��أس��ى وه��ل ت��أس��ى أن ح��اش��اك
وخ��ي��اِر رًض��ا ع��ن ال��ت��ف��رد ل��زم��وا ب��ه زم��ٌن ان��ت��ابَ��ه��م األن��ب��ي��اء
األط��م��اِر الب��س��ي ال��َم��ع��اي��ش ش��ِظ��ف��ي ب��ه��ا واح��ت��ب��س��وا ال��خ��ل��وات إل��ى ل��ج��ئ��وا
األخ��ط��اِر ع��ل��ى دع��وت��ه��م ل��ق��ي��ام ق��ل��وب��ه��م ُم��روِّض��ي��ن ُم��س��ت��ج��ِم��ع��ي��ن
اإلزه��اِر ف��ي ك��ال��ش��م��س ال��ه��دى ب��ع��ث��وا ب��ه��ا أم��س��وا ال��ت��ي ال��غ��ي��اب��ات وم��ن
ال��ن��اِر اص��ط��ع��اِق ف��ي ال��م��ه��ي��م��ن َك��ِل��م س��ام��ًع��ا س��ي��ن��ا ط��ور ف��ي ُم��وِح��ًش��ا َس��ل
األن��واِر م��ن راٍق ب��ه ي��س��م��و ال��ط��وى م��ن ي��ك��اد ج��ل��ج��ل��ة ط��ي��ف َس��ل
ال��غ��اِر ف��ي ص��رع��ات��ه ع��ن ال��غ��ار ف��ي رب��ه يُ��ل��ب��ي ب��ح��ًرا خ��ال��يً��ا َس��ل
ب��االس��ت��ئ��س��اِر ح��رَّره��ا ل��ل��ن��ف��س ُم��روِّض وُرب اك��ت��م��ل��وا ب��ال��ع��زل��ة
ال��م��ق��داِر ي��ُد ��ص��ه��م تُ��م��حِّ أن م��ن ال��ُم��ن��ى إل��ى ب��ال��دع��اة أب��ل��غ ش��يء ال

املنفى: طريق يف فريد

واإلح��ص��اِر ال��ِج��ي��ِد غ��لِّ ف��وق م��ا ج��اءه ح��ت��ى ك��ان م��ا ي��ك��ِف��ه ل��م
ل��ل��ش��اري» ص��ف��ق��ة وأغ��ل��ى أع��ل��ى ع��ق��وب��ة ت��ل��ك ال��س��ج��ن ب��ع��د «ال��ن��ف��ي
ج��داِر» ب��غ��ي��ِر س��ج��ن إل��ى ش��رًف��ا ج��داره ال��ق��ري��ب ال��س��ج��ن ب��ه��ا «ي��س��م��و
ال��ج��اري ال��ق��ض��اء ل��يُ��دِرك��ه إال ح��ك��م��ه ع��ل��ي��ه ال��ج��اري ي��ت��رك ال
ب��ب��خ��اِر ُس��يِّ��رت ال��َم��دائ��ن إح��دى ك��أن��ه��ا ت��س��ت��ق��ل ال��س��ف��ائ��ن أيُّ
االس��ت��ع��ب��اِر وش��ي��َك ال��ف��ؤاد دام��ي ورف��اق��ه أه��ل��ه ع��ن ب��ه��ا ي��ن��أى
األج��ح��اِر أم��ي��ن��ُة وال��زاح��ف��ات ب��م��ث��ل��ه األم��ي��ن ال��ب��ل��د ذُرا ي��ن��ب��و
أك��داِر وم��ن ُغ��َص��ص م��ن ف��ي��ه م��ا ال��ح��ش��ى وف��ي ال��وداع ح��ي��ن ��تً��ا م��ت��ل��فِّ
وأُواِر ب��ه َم��س��غ��ب��ة ل��ش��ف��اء ي��رى م��م��ا يً��ا م��ت��روِّ م��ت��ش��بِّ��ًع��ا
ال��زخ��اِر ب��األزرق أع��ط��اف��ه��ا ُم��ن��ِط��ق��ت ال��ش��واط��ئ ُص��ف��ر إل��ى ي��رن��و
ال��س��ح��اِر وج��م��ال��ه ال��ِح��م��ى أُنْ��س إل��ى ش��وق م��ن ال��بَ��ي��ن ق��ب��ل وي��ذوب
ال��م��ع��ط��اِر ال��ج��ن��ة ت��ل��ك ِط��ي��ب م��ن ب��ف��ض��ول��ه ��ب��ا ال��صَّ ت��أت��ي م��ا ي��س��ت��اف
األط��ي��اِر لُ��غ��ى إل��ى األن��ي��س ل��غ��َة ج��ام��ًع��ا ال��م��واط��ن ل��ح��ن وب��س��م��ع��ه
ق��راِر ب��غ��ي��ِر ال��دن��ي��ا ف��ي س��ي��ه��ي��م ال��ردى ق��ب��ل م��ش��رًَّدا ع��ل��ي��ه ل��ه��ف��ي
َم��زاِر ك��لَّ وي��زور ق��وم��ه ف��ي ��م ُم��ي��مَّ ك��لَّ ي��ؤم م��ص��ر أج��ل م��ن

194



الحرية شاعر مطران خليل

ال��س��يَّ��اِر؟ ل��ل��ك��وك��ب ب��س��ك��ي��ن��ٍة وَم��ن وث��ٍب م��ن ف��ي��ه ي��س��ك��ن ي��وَم ال
واألس��ف��اِر ال��رح��الت ف��ي أن��َض��ت��ه آالُم��ه��ا م��وص��ول��ٍة غ��رب��ٍة ف��ي
ال��ك��رَّاِر ال��ِم��ح��َرب ش��ك��اة إال ل��ه��ا ي��ش��ك��و ال ال��ص��دم��ات ت��ن��ت��اب��ه
ل��ل��ص��بَّ��اِر ال��ف��وُز ال��ع��ال��م��ي��ن، ف��ي ل��ج��ازع ل��ي��س ال��ف��وز ب��أن ث��ق��ة
وق��اِر ب��س��ت��ِر وي��س��ت��ره��ا ع��زٍّا ب��ه��ا ي��ل��وي ال ال��ف��اق��ات ��ه وت��ع��ضُّ
اإلق��ص��اِر إل��ى وَج��ًال ي��ج��ن��ح��وا أن ب��ف��ض��ل��ه��م ال��ُم��ت��ط��وِّل��ي��ن ع��ل��ى ح��رًص��ا

مرضه: يف فريد

األخ��داِر ض��رورُة األس��وَد تُ��ردي ع��ذاب��ه ح��د ال��ح��د ه��ذا ك��ان م��ا
ب��ب��واِر أن��ذَرت ال��ج��وان��ح ب��ي��ن ص��ول��ة ف��ري��ٍد ع��ل��ى ال��ش��ق��اء ص��ال
ق��ص��اِر غ��ي��َر ع��ل��ي��ه ُع��دن وال��ي��وم م��ج��ه��وده ع��ل��ى ل��ي��ال��ي��ه ق��ص��َرت
ب��ب��ه��اِر؟ واك��ت��س��ى ال��ن��ض��ارة خ��ل��ع ت��ورُّد ب��ع��د ال��وج��ه ذاك ب��ال م��ا
م��ن��ه��اِر؟ ب��ه ج��رٍف ف��ي ك��ال��رس��م ال��ض��ن��ى م��ن ب��ات ال��وج��ه ذاك ب��ال م��ا
ِع��ث��اِر؟ ك��لَّ ت ال��ع��الَّ ب��ه ع��ث��َرت م��ض��ائ��ه ب��ع��د ال��ع��زم ذاك ب��ال م��ا
االس��ت��ق��راِر؟ ه��دآُت ت��ن��ت��اب��ه خ��ف��وق��ه ب��ع��د ال��ق��ل��ب ذاك ب��ال م��ا
ع��ق��اِر ط��ع��َم ال��ع��م��ر ف��ي ي��ذُق ل��م م��ن ن��زع��ه ف��ي َس��ك��رة يُ��ع��اِل��ج أم��س��ى
خ��س��اِر ُم��ض��يَّ ب��ه��ا ال��زم��ان ي��م��ض��ي دق��ي��ق��ة أض��اع َل��م��ا اس��ت��ط��اع ول��و
ع��واري ردَّ تُ��َرد وال��م��وه��ب��ات ب��الده ح��ق أع��ط��اه ب��م��ا وفَّ��ى
ع��اري؟ وال��ُم��ق��لِّ��د خ��اٍل وال��ب��ي��ت ُح��ل��يُّ��ه أت��ل��ك ه��ذا أم��ك��ان��ه
واإلي��س��اِر؟ ال��ج��اه ج��مَّ ك��ان م��ن ح��ي��ات��ه ال��ش��ق��اء ف��ي ي��خ��ت��م أك��ذاك
األش��ع��اِر؟ ق��الئ��ِد ك��لُّ ع��ان��اه ال��ذي ب��ع��د ح��ق��ه م��ن ت��ف��ي م��اذا
األس��ط��اِر ف��ي ن��ت��ل��وه ال��ذي غ��ي��ر ق��وم��ه ش��اري ي��ب��ل��وه ال��ذي إن

وفاته: عظة

األم��ص��اِر ف��ي وذاَع ال��ن��ع��يُّ ذاك وأه��ل��ه��ا م��ص��َر ف��راَع ال��رئ��ي��س م��ات
ال��ج��ب��اِر وال ب��ال��ع��ات��ي ك��ان م��ا ال��ذي ال��ع��ظ��ام��يُّ ال��ع��ص��ام��يُّ م��ات
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الختام: تحية

ودي��اِر ف��دَّي��تَ��ه��ا ل��ع��ش��ي��رٍة ال��ف��دى يُ��ه��يِّ��ئ��ه م��ا ه��ذا أف��ري��د
األخ��ي��اِر ب��م��ث��وب��ِة ش��ك��ره��ا م��ن وُف��ز راض��ي��ة ع��ن��ك م��ص��ًرا إن نَ��م
ل��ل��ب��اري م��ش��ي��ئ��ًة ف��ي��ك آن��س��ت ب��أن��ن��ي ف��ان��ت��ه��ي��ت أج��زع أوش��ك��ُت

الشهداء تحية

الوطنية: الحركة شهداء أرواح لتحية ١٩٢٤ سنة أُقيَمت حفلٍة يف قال

الشهداء أرواح إىل

وت��ع��ظ��ي��م��ا ت��خ��ل��ي��ًدا ال��ش��أَو ب��ل��غ��ت��م وت��س��ل��ي��م��ا ال��ق��ت��ل��ى أي��ه��ا ت��ح��ي��ًة
ت��ق��دي��م��ا» ال��ُق��رب��ان إغ��الئ��ه ب��م��ث��ل وط��نً��ا وال ال ربٍّ��ا ال��م��رء ي��ع��ب��د «ال
م��ث��ل��وم��ا36 ال��ص��ب��ر ِف��رن��َد ي��ردُّ أذًى ��لُ��ك��م ت��ح��مُّ ق��ل��ت��م م��ا وص��دَّق ُق��ل��ت��م
م��ظ��ل��وًم��ا ال��ش��ع��ب وان��ت��ص��اُف غ��اص��ٍب م��ن ب��ه ال��ب��الد إن��ق��اذ ك��ان إن ال��م��وت م��ا
ت��ح��ط��ي��م��ا ال��ع��زم وي��أب��ى ف��ت��ص��ب��رون بُ��غ��ي��ت��ك��م دون م��ن��ك��م ال��ع��ظ��ُم يُ��ح��طَّ��م
ت��س��ل��ي��م��ا اإلي��م��ان واِه��ن��و ال��ِع��دى إل��ى يُ��س��لِّ��م��ه��ا أن وخ��وًف��ا «م��ص��ر» ب ِب��رٍّا
ِس��ي��م��ا م��ا ف��ي��ه يُ��ب��ال��ي ال وم��ن ح��ق ع��ل��ى ي��م��وت م��ن إال ال��ش��ه��ادة ل��ي��س
ِري��م��ا إن ال��ُخ��ط��اب ع��ل��ى ع��زي��ز َم��ج��ٌد ِع��وًض��ا ح��س��ب��ك��م ك��راًم��ا رف��اًق��ا ام��ض��وا
م��رق��وم��ا ب��ال��تِّ��ب��ر اس��م��ه يُ��دي��م ِذك��ٌر أم��ت��ه ِع��ز ب��ص��ب��اُه ل��ل��ُم��ش��ت��ري
ت��ق��وي��م��ا ال��ع��م��ر ف��وق ال��ف��خ��ر م��ن ِق��س��ٌط َم��رت��ع��ه��ا ب��ال��ق��ب��ر اس��ت��ب��دل��ت ول��ل��ت��ي
وم��رح��وم��ا م��رئ��وًم��ا ال��ده��ر ع��ل��ى ي��ب��ق��ى ف��ُك��لُّ��ك��ُم ت��ن��س��اك��م م��ص��ر ت��ح��س��ب��وا ال
ت��ن��س��ي��م��ا األرواح ب��ه��ا ت��أت��ي ت��ظ��لُّ ن��َس��ٌم أرواح��ك��م م��ن ال��م��راب��ع وف��ي

السيف. حد الفرند: 36
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االعتقال من أُطِلقوا للذين تحية

االعتقال: من عنهم أُفِرج من ُمخاِطبًا القصيدة هذه يف وقال

م��غ��م��وم��ا ك��ان ق��ل��ب ك��لِّ وُم��ب��ه��ج��ي م��ح��اب��س��ه��م م��ن ك��راًم��ا خ��ارج��ي��ن ي��ا
م��ه��زوم��ا ال��بُ��ط��ُل وب��اء ان��ط��َوي��ن ث��م ِق��َدم م��ن ب��األص��ف��اد ال��ح��ق ُك��بِّ��ل ك��م
ت��خ��ي��ي��م��ا ال��ذل ف��ي��ه��ا ي��خ��يِّ��م «م��ص��ٌر» ن��ه��ض��ت��ه��ا ق��ب��ل ق��َض��ت��ه ده��ٍر س��وءَ ي��ا
وت��ح��ري��م��ا ت��ح��ل��ي��ًال األم��ر وي��ل��ت��وي ب��ه��ا ال��ذئ��اب َع��ي��ث م��ن ال��ل��ي��ث ق��وى تَ��ِه��ي
إق��ل��ي��م��ا ل��ل��خ��ف��ض إق��ل��ي��م��ه��ا ظ��ن َم��ن ي��ش��رِّف��ه��ا رأٍي إل��ى ع��اد ف��ال��ي��وَم
ال��م��ق��اح��ي��م��ا األِش��داء ع��ن��ه��ا ت��ذود ص��الب��ت��ك��م ف��ي��ه��ا ق��وة ع��ل��ى دلَّ��ت
ِض��ي��م��ا رأي��ه ف��ي م��ن��ك��ُم م��ن ب��األم��س ��ل��ه ت��ح��مَّ ض��ي��ٍم ِم��ن ال��ش��ك��ر يُ��ج��زئ ه��ل
ت��أث��ي��م��ا وب��األب��رار ب��األب��ري��اء ن��زَل��ت ُم��ث��ل��ٍة م��ن وك��م أثَّ��م��وك��م ق��د
وت��ع��ل��ي��م��ا دي��نً��ا ل��ل��ِح��م��ى ال��ه��وى ِص��دَق َج��ع��لُ��ك��ُم ف��ي��ه ع��اق��ب��وك��م م��ا وب��ع��ض
م��ح��ك��وم��ا تَ��رَع��ون وال تُ��راِق��ب��ون ض��م��ائ��رك��م أوح��ت م��ا دون ح��اك��ًم��ا ال

∗∗∗
م��زع��وم��ا ال��ف��وز ف��ل��ي��س ال��م��رام م��ن ل��ك��م ال��ق��ص��يَّ أدن��ى ب��م��ا ظ��ف��رت��م ل��ق��د
ت��ق��وي��م��ا؟ واإلق��دام ب��ال��ص��ب��ر ب��نُ��وه ي��ق��وِّم��ه ال زم��اٌن اس��ت��ق��ام ه��ل
وت��ك��ل��ي��م��ا؟37 ت��ق��ت��ي��ًال يُ��ب��ال��ون وه��م ج��ُدروا ب��ه��ا ق��وٌم ح��ري��ًة ن��ال أو

∗∗∗
م��ن��ظ��وم��ا ال��دُّر ك��ع��ق��ِد وس��يِّ��دات م��ن��زل��ًة ال��ُغ��ر ك��ال��ن��ج��وم س��ادًة ي��ا
ال��م��ق��ادي��م��ا ال��ص��ن��ادي��د تُ��ه��نِّ��ئ��ون وح��ف��ل��ت��ك��م ه��ذا إلق��ب��ال��ك��م ح��م��ًدا
م��ه��دوم��ا ك��ان ط��راًف��ا38 «م��ص��ر» ل��ع��زِّ ف��ب��نَ��وا واج��ب ع��ن ونَ��وا م��ا األُل��ى ِم��ن
م��ك��ت��وم��ا ظ��لَّ ج��م��ي��ٍل م��ن ل��ه��م ف��ك��م أث��ٌر ف��ض��ل��ه��م م��ن ب��دا إن أول��ئ��ك��م
وت��ك��ري��م��ا ح��بٍّ��ا ب��ه��ُم ون��ح��ت��ف��ي نُ��ج��لُّ��ه��ُم وأب��راٌر «م��ص��ُر» ف��ل��تَ��ح��َي

التجريح. التكليم: 37
البيت. الطراف: 38
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الرافعي ألمني رثاؤه

ديسمرب ٢٩ يف ربه جوار إىل انتقل الذي الرافعي أمني املرحوم رثاء يف له قصيدة ومن
تأبينه: حفلة يف القصيدة هذه أُلِقيت وقد ،١٩٢٧ سنة

األث��م��اِن م��ن ب��األغ��ل��ى وش��َري��َت ال��ف��ان��ي ب��ال��ُح��ط��ام ال��م��خ��لَّ��د ب��اع��وا
واألوط��اِن ل��ل��ه ب��ت��م��ام��ه��ا أدَّي��ت��ه��ا أم��ان��ٌة ال��ح��ي��اة ت��ل��ك
واإلي��م��اِن ب��ال��ص��ب��ر وخ��ت��ام��ه��ا ب��دُؤه��ا أُخ��ِل��ص واإلي��م��ان ب��ال��ص��ب��ر
دوان��ي وال��ق��ط��وف تُ��غ��ري وال��روض ��ب��ا ال��صِّ م��ن��ذ ل��ذات��ه��ا ع��ن أع��رض��َت
أم��ان��ي ش��ت��ي��ُت وح��دتَ��ه��ا يُ��وِه ل��م أم��ن��ي��ة دون��ه��ا م��ن ��يً��ا م��ت��وخِّ
وه��واِن ذل��ة م��ن تُ��ف��ت��دى أو غ��ي��ره��ا ل��ك ه��وى وال ال��ب��الَد ت��ه��وى
َج��ن��اِن ث��ب��َت وظ��ل��ل��َت ُم��ن��ة م��ن ب��ه��ا ب��م��ا ال��ص��روف تُ��ن��اِزع��ك ظ��لَّ��ت
ب��س��ن��اِن وال ق��رض��اب ب��َش��ب��اِة يُ��َرق ول��م ال��زك��يَّ دم��ك ُم��س��ت��ن��زًف��ا
اآلِن ب��ع��د اآلن ف��ي ُم��ن��ت��اب��ًة ص��ول��ًة ت��ع��ُق��ب ل��ل��ده��ر ص��ول��ة ف��ي
وتُ��ع��ان��ي دون��ه ت��ل��ق��ى ك��ن��ت م��ا وان��ق��ض��ى رأي��ك ش��ه��ي��َد ق��ض��ي��َت ح��ت��ى
ِم��ذع��اِن ُم��م��اذٍق39 ك��لَّ وت��س��رُّ أي��ام��ه ت��س��وءه األب��يِّ وي��َح
األل��واِن ب��ك��اذِب ال��طِّ��الء إال ب��ه وم��ا ال��رج��ال ف��ي ي��ق��دَّم م��م��ن
ب��اإلرن��اِن؟40 ل��ن��واك أص��داؤه��ا ت��ج��اَوب��ت ح��ي��ن «ال��ف��س��ط��اط» ده��ى م��اذا
األج��ف��اِن َح م��ق��رَّ ال��ص��ب��اح وب��دا ل��ي��لُ��ه��ا ال��م��خ��بَّ��أ ال��ق��َدر ع��ن وج��ال

∗∗∗
ال��ش��ج��ع��اِن َم��ص��ارُع ك��ي��ف وال��ص��دِق ال��ِف��دى م��ج��االت ف��ي أران��ا َخ��ط��ٌب
ب��ال��ُغ��دراِن وف��اض ال��ع��ي��ون أج��رى ال��ذي ال��دم��ع م��ن ش��َرٍق ف��ي ف��ال��ش��رق

∗∗∗
ال��ف��ت��ي��اِن ف��ت��ى ذك��رى ع��اَدت��ه��ُم ك��ل��م��ا ق��وم��ك ي��ب��ك��ي��ك «م��ص��ط��ف��ى» أْي

مخلص. غري أي مماذق: 39

الصوت. رفع اإلرنان: 40
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ال��ف��رس��اِن ل��ط��ل��ي��ع��ِة وط��ل��ي��ع��ًة ل��واءه ف��ك��ن��َت دع��ا ال��وف��اء ي��وم
ال��م��ي��داِن ف��ي ه��َوي��َت ب��ح��ي��ث ي��ه��وي خ��ام��ٌس والت��ك م��ن ش��ه��ي��ٌد ه��ذا
ره��اِن خ��ي��َل إل��ي��ه ي��ت��راك��ض��ون َم��غ��ن��م ُ أس��وأ وال��م��وُت َل��ك��أن��ه��م
ُق��ن��ي��اِن وم��ن ج��اٍه م��ن ع��زَّ م��ا وأرخ��ص��وا ب��ذل��َت ك��م��ا ال��ن��ف��وس ب��ذل��وا
ال��ع��ن��واِن ت��ت��م��ُة ال��رف��اق ف��اس��م ال��ِف��دى ع��ن��وان وأن��ت ذُك��رَت ف��إذا

فاضت حتى التغريد عن ينقطع وال الحرية، ألحان بشعره يُغرِّد مطران خليل وظل
.١٩٤٩ سنة يونيو ٣٠ مساء الكريمة روحه
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١٨٧١–١٩٤٥

شوقي صف يف يضعونه الجيل أدباء كان واألخالق، الوطنية شعراء من ُملَهم، شاعر
ويطيب األربعة هؤالء بشعر يتغنى صربي إسماعيل الشعراء شيخ وكان ومطران، وحافظ
للفن وتذوقه العاطفة، بحرارة الشعرية مكانته جانب إىل محرم وامتاز عنهم، التحدث له



الوطنية شعراء

بمبادئه حياته طول واستمساكه الفلسفية، العميقة وتأمالته إيمانه، وقوة والجمال،
يف أو قصيدة يف يوًما عنها ينحرف لم املبادئ، هذه عىل وقًفا كله شعره فكان الوطنية؛
أعىل مثًال ا حقٍّ فكان والرضاء، الرساء يف لها وفيٍّا عليها ُمقيًما ظل الشعر، من بيت أي
صفحات عىل به ويُشيد وبشعره، به يُعَجب كامل مصطفى وكان والوطنية، الشعر يف
ولذكراه، له ووفائه به صلته عىل محرم أحمد وبقي البحرية»، «نابغة ويُسميه «اللواء»،

.١٩٤٥ سنة يونيو ١٣ يف هللا توفاه أن إىل الوطنية ملبادئ وفيٍّا ظل كما
يف يقول التي وُمعلَّقته ُمبكِّرة، سن يف وهو الشعر قال وسليقته، بفطرته شاعًرا كان

مطلعها:

ال��م��ع��ال��ُم م��ن��ك ب��ال��ج��زع درَس��ت وإن ال��غ��م��ائ��ُم ع��َدت��ِك ال س��ل��م��ى م��ن��ازل

عمره. من عرشة السادسة يف وهو نظمها قد

شعره يف وطنيته

ديوانه من األول الجزء أصدر حني تتجىل ما أكثر الشعر ألهَمته التي الوطنية روحه تتجىل
النيل»، «هدية الكتاب عنوان يف اإلهداء كلمة وكتب «النيل»، إىل أهداه فقد ،١٩٠٨ سنة

قال: النيل، ُمخاِطبًا األصيلة وطنيته عن يُرتِجم الذي البيت بهذا وأعقبها

ي��وَه��ُب م��ا أف��ض��ُل وذل��ك ال��ع��ت��ي��د ال��ق��ري��ض ُم��ل��ك وه��ب��تُ��ك

النيل: إىل ديوانه إهداء يف استوحاه الذي املعنى يرشح ديوانه مقدمة يف وقال

ذوي من شاءوا من إىل مؤلَّفاتهم يُهدوا أن عىل والشعراء الُكتاب أكثر جرى لقد
بأكظام اآلخذ الكساد هذا وسط بهم واالنتفاع ملؤازرتهم تعرًضا والجاه؛ الثروة
نفيس إىل وبرئت املواقف، تلك عن بشعري انرصفت ولكنني بالدنا، يف األدب
وما مضطربي، وضيق َمسلكي، وعورة من أعلم ما عىل األسباب، بهذه آخذ أن
من وأدع آتي ما وترصيف نفيس، سياسة يف سنتي عىل جاريًا إال ذلك يف كنت
أُهدي أن آثرُت وال صِفي، صديق أو حِفي، أٍخ بغرِي استظهرت فما الحياة، أمور
هذه عيلَّ وأفاض الحياة، نعمة وهبني الذي األب ذلك «النيل»، غري إىل ديواني

والصالت. امِلنَح
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األُب» وأن��ت األم��ي��ر وأن��ت وال��ح��ي��اة ال��ه��وى أن��ت ن��ي��ُل «ف��ي��ا
األط��ي��ُب» األص��دق األخ وأن��ت ال��وف��ي ال��ص��دي��ق أن��ت ن��ي��ل «وي��ا
وال��م��غ��رُب ال��ش��رق ب��ه ف��ي��زه��ى أق��ت��ف��ي ال��ذي ال��ق��ري��ض وأن��ت
ت��خ��ص��ُب ل��ه��ا س��ن��ن��َت ف��م��م��ا ال��ع��ق��ول ه��ذه ال��خ��ص��َب أه��ب ف��إن
ال��ُم��ط��ِرُب ص��وت��ي ال ف��ص��وت��ك ال��ن��ف��وس ه��ذه أط��رب��ت أن��ا وإن
ال��ج��وَُّب ف��ت��س��ت��ب��ق وت��ج��ري ال��رائ��ع��ات ف��ت��ن��دف��ق ت��س��ي��ل

قال: أن إىل

ال��ُم��ذه��ُب األدب ف��ات��ن��ي ف��م��ا ال��م��س��ت��ف��اض ال��ذه��ب ف��ات��ن��ي ل��ئ��ن
ي��وه��ُب م��ا أف��ض��ل وذل��ك ال��ع��ت��ي��د ال��ق��ري��ض ُم��ل��ك وه��ب��تُ��ك

.١٩٢٠ سنة ديوانه من الثاني الجزء ظهر وقد

الوطنية دعوة

مجدها: استعادة عىل والعمل لبالدهم اإلخالص إىل مواطنيه يدعو قال

ن��داؤه اآلم��ن��ي��ن ف��راَع ون��ادى دع��اؤه ال��س��اك��ن��ي��ن ف��أث��ار دع��ا
ق��ض��اؤه ي��ح��ي��ن إن م��ا أرٍب وذو ان��ق��ض��اؤه ي��ح��مُّ إن م��ا وَص��ٍب أخ��و
ع��ن��اؤه؟ ي��زول ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت ف��ي��ا م��ب��رِّح ع��ن��اءٌ م��ص��ر ب��ن��ي م��ن ب��ه
ب��ك��اؤه َل��ط��ال م��ص��ر ع��ل��ى ب��ك��اءٌ غ��ل��ي��َل��ه ي��ش��ف��ي ك��ان ل��و إن��ه أَم��ا
وق��اؤه ف��يُ��رج��ى واٍق وال ف��ي��ح��م��ي ح��م��ي��ة ذو ال األق��وام ��م��ه��ا ت��ق��سَّ
وس��م��اؤه» أرض��ه ع��ل��ي��ن��ا ع��زي��ز أه��ل��ه ن��ح��ن م��وط��ن إال م��ص��ر «وم��ا

تُحاِربه: أن باألمة ويَهيب البغيض االحتالل يستنكر قال أن إىل

ث��واؤه يُ��م��لُّ ال ث��اٍو ُرب وي��ا ث��واءه��م م��ل��َل��نْ��ا أق��واٌم ف��ي��ه ث��وى
إب��اؤه؟» ض��اع أي��ن ش��ع��ري ل��ي��ت ف��ي��ا ل��غ��اص��ب ي��ذل أن ي��أب��ى ك��ان «ل��ق��د
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اح��ت��م��اؤه ك��ان ال��ده��ر ص��روف م��ن ب��ه��م أع��زة رج��ال ي��رع��اه ك��ان ل��ق��د
م��ض��اؤه يُ��ردُّ م��ا ع��زٍم ب��ص��ارِم ذم��اره ف��ص��ان��وا ع��ن��ه ن��اض��ل��وا ه��ُم

∗∗∗
ورض��اؤه س��خ��ط��ه س��واءً ف��ل��ي��س ع��ل��ي��ك��ُم تُ��س��ِخ��ط��وه ال وط��ن��ي ب��ن��ي
وب��الؤه ي��ج��ت��اح��ك��م ب��الؤك��ُم إن��ه ال��ت��خ��اذل خ��لُّ��وا وط��ن��ي ب��ن��ى
دع��اؤه ال��س��اك��ن��ي��ن ف��أث��ار دع��ا ح��م��ي��ة ذي أٍخ م��ن ع��ل��ي��ك��م س��الٌم

الوطنية لواء

سبيله: يف والتضحية حوله االلتفاف إىل ويدعو الوطنية لواء د يُمجِّ وقال

م��درَِّب م��اٍض ك��لُّ ج��ان��بَ��ي��ه ح��م��ى ُم��ح��بَّ��ِب ل��واءٍ م��ن ن��ف��س��ي ف��داؤك
وُم��ذبِّ��ِب ذائ��د م��ن ج��ح��اج��ح��ٌة1 ح��ول��ه ال��ت��ف أن��ص��اَره دع��ا م��ا إذا
أش��ط��ِب وق��ُع ل��ه ص��رَّاًرا ي��ص��رِّف م��س��دَّد ل��ل��ص��واب ق��ئ��ول ف��م��ن��ه��م
م��ؤنَّ��ِب غ��ي��َر ال��م��غ��وار ل��ه وي��ع��ن��و ُم��ع��ذَّل غ��ي��ر ال��ج��ب��ار ل��ه ي��دي��ن
م��ث��وِِّب داٍع ك��لُّ ن��داه ي��ل��ب��ي م��اج��ٌد ل��ل��م��ك��ارم ف��ع��وٌل وم��ن��ه��م
ُه��يَّ��ِب غ��ي��َر أع��دائ��ه��ا ع��ل��ى وص��ال��وا ل��واءه��ا ل��ل��دي��ار ص��ان��وا ال��ص��ح��ب ه��ُم
م��ق��طَّ��ِب ع��ب��وٍس ع��ن أب��دت ال��ح��رب إذا ال��ردى إل��ى ال��دارع��ي��ن ك��رَّ ي��ك��رُّون
ُخ��يَّ��ِب غ��ي��َر ف��ان��ث��نَ��وا س��ال��ب��ي��ه ع��ل��ى ف��أج��ل��ب��وا ت��داَع��وا ��ا ح��قٍّ ط��ل��ب��وا إذا

قال: أن إىل

وأش��ي��ِب ش��ب��اب ذي م��ن وذادتُ��ه��ا ح��م��اتُ��ه��ا إال األوط��اَن م��ن��ع وم��ا
َع��َص��ب��ص��ِب ي��وٍم ك��لِّ ف��ي وُع��دَّت��ه��ا ح��ادث ك��ل ف��ي ال��م��رج��وُّ ذخ��ُره��ا ه��ُم
وُغ��يَّ��ِب ش��ه��ود م��ن ف��ي��ه��م وبُ��وِرك وف��ت��ي��ة ك��ه��ول م��ن ع��ل��ي��ه��م س��الٌم

املكارم. يف امُلساِرع السيد جحجاح؛ جمع جحاجحة: 1
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الرشق كبوة

مجده: سالف إليه ليُعيدوا أهله يسترصخ الرشق» «كبوة عنوان تحت وقال

غ��ف��وت��ه؟ ف��ي ه��و م��ت��ى وح��ت��ى ك��ب��وت��ه م��ن ال��ش��رق ي��ن��ه��ض م��ت��ى
ح��ل��ب��ت��ه ف��ي وه��و ب��راك��ب��ه ال��ج��واد ي��ك��ب��و وك��ذل��ك ك��ب��ا
ك��رب��ت��ه ف��ي ال��ي��أس ت��م��لَّ��ك��ه ك��رب��ة ذو ن��ام ك��م��ا ون��ام
وث��ب��ت��ه ف��ي ك��ال��ل��ي��ث ك��ان وق��د ال��ح��راك يُ��ط��ي��ق م��ا ع��زُم��ه َوَه��ى
غ��ف��ل��ت��ه ف��ي وه��و ك��الك��َل��ه��ا ال��خ��ط��وب ع��وادي ع��ل��ي��ه ت��ج��رُّ
ع��زَّت��ه م��ن ك��ان م��ا س��وال��ُب َم��ج��ده م��ن ك��ان م��ا ن��واه��ُب

قال: أن إىل

ع��ودت��ه! إل��ى ن��ف��س��ي ش��وق وي��ا م��ض��ى ل��م��ج��ٍد ق��ل��ب��ي ل��ه��ف ف��ي��ا
ن��ك��ب��ت��ه ف��ي ظ��ل إن ال��ش��رق ع��ل��ى األول��ي��ن آب��ائ��ن��ا ل��ه��ف وي��ا
ن��ض��رت��ه إل��ى ال��ن��ف��وس ت��تُ��وق أري��ض ك��روٍض غ��ادروه ه��ُم
ح��رم��ت��ه» م��ن ض��اع م��ا ن��رَع ول��م ل��ل��ع��ادي��ات ت��رك��ن��اه «ون��ح��ن
ب��ه��ج��ت��ه م��ن ك��ان م��ا وأف��نَ��ي��َن ُح��س��ن��ه م��ن ك��ان م��ا ف��أذَه��ب��َن

∗∗∗
خ��ط��ب��ت��ه ف��ي ف��يُ��س��ِه��ب خ��ط��ي��ٌب ال��ق��ب��ور أه��ل ال��ق��وَل يُ��س��ِم��ع ف��ه��ل
رق��دت��ه م��ن ال��ش��رق ده��ى م��ا ك��ف��ى ال��رق��اد؟ ه��ذا ف��ي��م يُ��ن��ادي��ه��ُم
ض��ي��ع��ت��ه ف��ي ال��م��ث��ال��ب وك��ل َم��ج��ده ب��ع��دك��ُم ض��اع ل��ق��د
ن��ج��دت��ه ع��ن ال��ي��وم ت��ق��ع��دوا ف��ال ن��ج��دة ذوو رج��ال وأن��ت��م

بعثمرص إىل يدعو

املجد: هذا الستعادة النهوض إىل مواطنيه ويدعو الغابر مرص مجد يذكر وقال

ال��س��ْف��ُر أي��ه��ا ن��ب��ِك��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا ف��ُع��وج��وا ال��ده��ُر غ��يَّ��ره��ا ال��ق��وم دي��ار أه��ذي
ع��ص��ُر ب��ع��ده م��ن ك��رَّ ع��ص��ٌر م��رَّ إذا وك��رُّه��ا ال��ع��ص��ور م��رُّ آيَ��ه��ا م��ح��ا
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ال��ق��ف��ر؟ ال��ُم��ع��طَّ��ل��ة ال��دار ت��ن��ط��ق وه��ل ق��ط��ي��ن��ه��ا اس��ت��ق��لَّ أي��ن نُ��س��اِئ��ل��ه��ا
ال��ح��م��ُر األدم��ُع ش��ي��ب��ه م��ن ال��بُّ��ك��ا ِل��ُط��ول ��ب��ت خ��ضَّ ث��م��ان��ي��ن ذي م��ن ت��رى وك��ائ��ْن
ال��غ��دُر» خ��الئ��ق��ه م��ن ده��ر ح��وادث َم��ج��ده ب��س��ال��ِف أوَدت وط��نً��ا «ب��ك��ى
ال��ن��ص��ُر ل��ه��ا أُت��ي��َح ح��ت��ى ب��رح��ت ف��م��ا وش��م��أل ج��ن��وب م��ن ع��ل��ي��ه أغ��ارت

∗∗∗
م��ص��ُر؟ ل��ق��ي��ت ال��ذي م��ا م��ص��ر وي��َح ف��ي��ا ب��ن��ا ش��ق��يَ��ت ال��ت��ي م��ص��ر إن��ه��ا أال
ف��خ��ُر وال ل��دي��ه��م ع��زٌّ ف��ال ب��نُ��وه��ا ي��س��ت��ع��ي��ده م��ا ال��ُق��دم��وُس2 ع��زُّه��ا م��ض��ى
ال��ف��ج��ُر! ط��ل��ع ف��ق��د ه��بُّ��وا ف��دي��ت��ك��ُم رق��اده��م ف��ط��ال ع��ن��ه��ا رق��دوا ه��ُم

١٨٨٢ سنة سبتمرب ١٤ ذكرى

:١٨٨٢ سنة سبتمرب ١٤ يوم القاهرة اإلنجليز احتالل ذكرى عن وقال

وتُ��ق��ِب��ُل ت��م��ض��ي أن��ت م��ا ع��ل��ى وأن��ت ون��ع��ذُل ال��ن��ح��وس ي��وم ي��ا ن��ل��وم��ك
ت��ح��ف��ُل ال��ج��دي��دان ك��رَّ م��ا أن��ت وال ن��رع��وي ال��ل��وم ع��ن ع��ش��ن��ا م��ا ن��ح��ن ف��ال

قال: أن إىل

تَ��ت��م��ل��م��ُل أوش��َك��ت رج��ال ن��ف��وس ال��ُم��ن��ى ت��ِع��د ب��م��ا ت��أت��ي أن ل��ع��ل��ك
يُ��ح��َم��ُل ل��ي��س م��ا األوط��ان ض��يَّ��ع��وا ب��م��ا األذى م��ن ��ل��ون��ا ح��مَّ ق��وًم��ا ال��ل��ه ل��ح��ى
ف��تُ��خ��ذَُل ان��ت��ص��اًرا ت��ب��غ��ي ب��رح��ت وم��ا ح��ري��م��ه��ا ف��اس��تُ��ب��ي��َح خ��ذل��وه��ا ه��ُم

االحتالل يُهاِجم

للعهود نقضهم اإلنجليز وعىل وعدوانه، بغيه االحتالل عىل ينعى ١٩٠٢ سنة وقال
واملواثيق:

وال��ح��كَّ��اُم األح��ك��ام ه��ك��ذا م��ا ون��ظ��اُم ش��رع��ٌة ي��وم ك��ل ف��ي

القديم. القدموس: 2
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واألس��ق��اُم األدواء ت��ن��ت��اب��ه��ا م��ري��ض��ة وال��دي��اُر ع��اًم��ا ع��ش��رون
األوه��اُم دائ��ه��ا ف��ي ف��ت��ن��وََّع��ت دواءه��ا ال��م��ت��ط��بِّ��ب��ون ي��ع��رف ل��م
اآلالُم تُ��ذي��ب��ه ال��ع��ل��ي��ل ت��رك ال��ذي ال��داء َل��ت��ع��َل��م األُس��اة إن
ع��ق��اُم وه��و ال��داء ي��ع��ود ح��ت��ى ع��ل��ي��َل��ه ال��ط��ب��ي��ُب غ��شَّ ول��رب��م��ا
ويُ��راُم؟ ع��زُّه��ا يُ��رج��ى ك��ي��ف أم أدوائ��ه��ا م��ن ل��م��ص��ر ال��ش��ف��اء ك��ي��ف
ن��ي��اُم ال��م��ه��ي��ب َزج��ر ع��ل��ى ع��ن��ه��ا وأه��لُ��ه��ا ع��ل��م��َت ك��م��ا وال��ُم��ص��ِل��ح��ون

بريطانيا: ُمخاِطبًا قال أن إىل

األع��الُم ت��ح��ت��ه تُ��ن��كَّ��س ع��َل��ًم��ا أوط��ان��ن��ا ع��ل��ى رف��َع��ت دول��ًة ي��ا
إب��راُم؟ ل��ِم��وث��ٍق م��ن��ِك ك��ان إن أب��رم��ِت��ه��ا ال��ت��ي ال��م��واث��ي��ق أي��ن
ح��راُم ال��ع��ه��ود ن��ق��ُض ه��ذه، ي��ا ف��ن��ق��ض��ِت��ه��ا ب��ع��ه��ودن��ا ت��ح��ف��ل��ي ل��م
األع��واُم ب��ع��ده��ا وت��ذه��ب ت��أت��ي وه��ك��ذا ك��َف��ت��ِك م��ا ع��اًم��ا ع��ش��رون
ُم��ق��اُم م��ن��ِك ال��ج��ه��ل ل��وال ل��ي��ط��ول ي��ُك��ن ول��م أن��ِت وأن��ِت ال��ُم��ق��ام ط��ال

للجهاد: تهبَّ أن باألمة يَهيب وقال

األح��الُم ب��ك أودت ف��ق��د ُه��بِّ��ي أج��ف��انَ��ه��ا ال��ك��رى خ��اط أم��ًة ي��ا
ويُ��ض��اُم غ��اف��ًال يُ��ظ��َل��م وال��م��رءُ راق��ٌد ال��م��ح��ارَم ي��ح��م��ي ف��م��ا ُه��بِّ��ي
ق��ي��اُم م��س��ت��ي��ق��ظ��ون ال��ِح��م��ى ح��ول وال��ِع��دى رق��ادك يُ��غ��ن��ي ف��م��ا ه��بِّ��ي
األي��اُم أي��دي��ه��م س��تُ��ن��ي��ل��ه��ا ب��ق��ي��ٌة وثَ��م ن��ف��ائ��س��ه غ��ن��م��وا

∗∗∗
واإلك��راُم؟» ال��ِب��ر م��ن��ه وي��دوم ��ه ن��ع��قُّ ك��ي��ف ال��ن��ي��ل ل��ه��ذا «ع��ج��ب��ا
أُواُم ال��ن��ف��وس ب��ه��ات��ي��ك أودى ص��ن��ي��ع��ن��ا ب��س��وء ي��ج��زي��ن��ا ك��ان ل��و
األرح��اُم أم��ث��ال��ه ل��دى تُ��رع��ى ت��َزل ول��م ال��ج��دود َرح��ُم ل��ك��ن��ه��ا

∗∗∗
ويُ��س��اُم ن��ص��ح��ك��م يُ��ك��لَّ��ف أب��ًدا ش��اع��ر ن��ص��ي��ح��َة خ��ذوا م��ص��ر آَل ي��ا
ال��ض��رغ��اُم ذل��ك وع��ن��ه��ا ع��ن��ك��م ب��غ��اف��ل ف��ل��ي��س ع��ن��ه��ا ت��غ��ف��ل��وا ال
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واس��ت��س��الُم» األوط��ان ع��ن ن��وٌم ك��اله��م��ا ب��ال��ش��ع��وب ي��ذه��ب «ش��ي��ئ��ان
س��الُم ال��دي��ار وع��ل��ى ف��ع��ل��ي��ه��ُم ق��ي��ام ل��ل��راق��دي��ن يَ��ِح��ن إال

مرص سبيل يف والتضحية البذل إىل يدعو

باإلسكندرية: الصناعية عيل محمد مدرسة إنشاء ملناسبة ١٩٠٤ سنة نظمها له قصيدة من

ذوي��ه��ا غ��ي��ُر اآلم��اَل ويُ��ن��ي��ل��ه��ا بَ��ن��ي��ه��ا غ��ي��ُر األوط��اَن يُ��س��ِع��د م��ن
ي��ح��م��ي��ه��ا ال ث��م ال��ع��وادي ن��ه��َب أوط��ان��ه ي��رى ب��م��ن ال��ك��ري��م ل��ي��س
يُ��ش��ق��ي��ه��ا ب��ق��ع��وده ال��ذي وه��و ش��ق��ائ��ه��ا ان��ق��ض��اء ب��ن��ج��دت��ه ت��رج��و
يُ��ؤذي��ه��ا ال��ذي وه��و ن��ف��س��ه��ا ع��ن األذى دف��َع ب��ه ج��اه��دًة وت��ودُّ
ي��ب��غ��ي��ه��ا؟ ال��ذي يُ��خ��ط��ئ��ه��ا ف��ع��الَم ق��وي��م��ة ل��ل��ك��رام ال��م��ك��ارم ُس��ب��ُل
أي��دي��ه��ا ح��بَ��ت ب��م��ا ال��ك��رام ف��خ��ر وإن��م��ا ال��م��ت��ف��اخ��ري��ن أك��ث��َر م��ا
ي��ح��وي��ه��ا أك��روم��ٍة س��وى ش��ي��ئً��ا ب��ه ي��ب��غ��ي ال ال��م��اَل ال��ك��ري��ُم ي��ح��وي
وبَ��ن��ي��ه��ا ال��ف��ت��ى أوط��ان ن��ال م��ا وخ��ي��ره ك��ان ح��ي��ث يُ��ح��َم��د وال��ج��ود
ي��ف��دي��ه��ا» ب��ن��ف��س��ه ت��راه ح��ت��ى أوط��انَ��ه ام��رٌؤ أرض��ى «وَل��ق��لَّ��م��ه��ا

∗∗∗
ي��ع��ن��ي��ه��ا ال��ذي ي��ك��ف��ي ف��تً��ى إال ��ه��ا ح��قَّ يُ��ؤدِّي وم��ا م��ص��ر آل ي��ا
يُ��رض��ي��ه��ا» وال يُ��واس��ي��ه��ا ال م��ن أب��ن��ائ��ه��ا م��ن ك��ان ال أم��ك��م «ه��ي
ي��ج��زي��ه��ا؟» ص��ن��ي��ع��ه��ا ب��ح��س��ن م��ن��ك��م ف��تً��ى ف��ه��ل ال��ج��زي��ل ال��خ��ي��ر «وه��بَ��ت��ك��م
ي��ث��ن��ي��ه��ا؟ ف��م��ن ع��ج��ل ع��ل��ى دلَّ��ت ح��ق��ب��ًة ب��ال��ص��ن��ائ��ع ل��ع��م��ري س��ع��َدت
ي��ب��ن��ي��ه��ا َم��ن ال��خ��ي��َر ي��ج��زي ف��ال��ل��ه تُ��ب��ت��ن��ى داٍر خ��ي��ُر ال��ص��ن��ائ��ع دار

واأللقاب الرتب ويستهجن امللوك، يف يطعن

سنة ونرشها القصيدة هذه نظم أنه عرفت وإذا وامللوك»، «الرشف بعنوان له قصيدة من
واأللقاب، الرتب عىل حمل وطني شاعر أول أنه َلرأيت ديوانه، من األول الجزء يف ١٩٠٨
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عجلة الخالدة القصيدة بهذه فسبق والشجاعة، القوة بهذه وامللوك امللكية هاَجم من وأول
قال: الزمان، من قرن بنصف الحوادث

ُش��رف��اءُ!» أن��ه��م وي��زع��م ش��رًف��ا ع��ن��ده��م يُ��ح��اِول وم��ن ال��م��ل��وك «ك��ذَب
اس��ت��ع��الءُ وال ل��ُم��ح��ِرزه��ا ف��خ��ٌر ب��ه��ا وم��ا ت��غ��رُّ وأل��ق��اٌب ُرت��ٌب
األم��راءُ ُس��ع��ات��ه��ا ب��ش��رِّ تُ��م��ن��ي خ��دع��ة ه��ي وت��ارًة تُ��ب��اع آنً��ا
وش��ق��اءُ أًس��ى ج��لَّ��ل��ه��ا ح��ي��ث م��ن ب��نَ��ي��ل��ه��ا ال��غ��ب��ي ن��ع��َم رت��ب��ٍة ك��م
وال��خ��ي��الءُ» ال��زه��و م��ن��ه ط��ال م��ا وه��وان��ه��ا ذُل��ه��ا ي��ع��ل��م ك��ان «ل��و
ه��راءُ وال��م��ق��ال ال��م��س��اوئ ج��مُّ وف��ع��لُ��ه ك��ان ح��ي��ث ال��ك��رام��ة ي��ل��ق��ى
وال��ج��ه��الءُ األغ��رار ي��ص��ن��ع م��ا وب��اط��ٌل وال��غ��رور ال��ج��ه��ال��ة ت��ل��ك

∗∗∗
ال��غ��ب��راءُ» ب��ح��م��ل��ه��ا ت��ن��وء ُج��لَّ��ى ب��ن��ك��ب��ة ال��ش��ع��وب رم��ى ال��م��ل��وك «ذن��ُب
س��ن��اءُ» ال��س��ن��اء وال ال��م��ل��وك أي��دي ب��ه ع��ب��ثَ��ت ب��ع��دم��ا م��ج��ٌد ال��َم��ج��د «ال
واأله��واءُ» األوه��ام ش��اءت م��ا وأح��دث��وا ال��ص��م��ي��م ال��ش��رف ع��ن «م��ال��وا
األش��ي��اءُ» وراب��ت ال��رج��ال ِق��ي��ُم ف��أش��ك��ل��ت ال��ك��رام ع��ل��ى ال��ط��غ��ام «رف��ع��وا
ال��ح��ك��م��اءُ» وط��اش��ت ال��ه��داة غ��َوت ال��ه��دى ُس��ب��ل ت��ن��كَّ��بَ��ت ال��رع��اة «وإذا
ال��داءُ؟ يُ��ب��لَّ أن ��ل يُ��ؤمَّ ف��ِب��م��ن ب��دائ��ه ال��ع��ل��ي��َل رم��ى ال��ط��ب��ي��ب وإذا

∗∗∗
ال��ظ��ل��م��اءُ وض��اءت ال��ص��خ��ور ُص��مُّ ألورَق��ت ال��م��ل��وَك ال��ش��رُف ج��اَور ل��و
وال��ف��ق��راءُ» ال��ض��ع��ف��اء ب��ه��ا ي��ش��ق��ى وغ��ل��ظ��ٌة ب��ال��ب��ريء ي��ب��رِّح «ظ��ل��ٌم
ه��ب��اءُ وال��وف��اء وه��ٌم وال��ع��دل ب��ي��ن��ه��م ال��م��ح��ارم م��ن��ت��َه��ُك ال��ح��ق
ال��م��اءُ! أق��ام م��ا ال��س��ف��ي��ن��ة ت��ب��ق��ى وإن��م��ا ال��دم��اء ع��ل��ى ال��ع��روش رف��ع��وا

كامل مصطفى يرثي

كامل: مصطفى رثاء يف له قصيدة من ١٩٠٨ سنة قال

األه��واِل ع��ل��ى م��وطَّ��ن��ًة ن��ف��ًس��ا م��ج��ِه��ًدا ال��م��ص��اع��ب ت��ق��ت��ح��م ِزل��َت م��ا
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إج��الِل أيَّ��م��ا يُ��ج��لُّ��ك ش��ع��بً��ا ُم��ج��اِم��ل غ��ي��َر ال��م��وت ط��واك ح��ت��ى
األث��ق��اِل ف��ادِح م��ن ��ل��ت��ه��ا ح��مَّ ب��ال��ذي ن��ف��س��ك وق��ت��ل��ت أح��ي��ي��تَ��ه
ال��ُم��غ��ت��اِل أذى ت��ك��ف��ي��ن��ا وب��ق��ي��ت ف��رح��م��ت��ه��ا ن��ف��وس��ن��ا رح��م��َت ه��ال

بقوله: وختمها

ب��زواِل آذنَ��ت ن��ف��وًس��ا ت��ش��ف��ي ف��وق��ف��ٌة ال��ف��راق ُح��مَّ ق��د ك��ان إن
خ��ي��اِل غ��ي��ُر ال��ح��دب��اء ب��ه س��ارت ل��راح��ل ال��ن��ف��وس ج��زع م��ا ه��ي��ه��ات
ب��اآلج��اِل األدواء م��ح��ت��وم��ة رواي��ة ع��ل��م��ت ك��م��ا ف��ال��ح��ي��اة ِس��ر

عباس الخديو ويلوم الصحافة، حرية عن يُداِفع

ه يُوجِّ وفيها الصحافة، حرية تقييدها الحكومة عىل ينعى ١٩٠٩ سنة له قصيدة من قال
لألمة: خذالنه يف الثاني عباس الخديو إىل اللوم

األف��ه��ام��ا! وان��زع��وا ال��ص��ح��ائ��ف واط��ُووا األق��الم��ا وح��طِّ��م��وا ال��م��داد ُص��ب��وا
ن��ي��ام��ا م��زم��ل��ي��ن ال��ح��ي��اة واق��ض��وا ث��ن��ي��ة ك��ل ال��وج��دان ع��ل��ى وخ��ذوا
ون��ام��ا ال��خ��ئ��ون خ��ادم��ه��ا ش��اء م��ا ال��ِع��دى ع��ن��ت ِم��ن ت��ذوق ال��ب��الد ودع��وا

∗∗∗
واإلرغ��ام��ا اإلع��ن��ات ن��ش��ت��ك��ي أو ل��ُم��ؤلِ��م ن��ئ��نَّ أن نُ��م��نَ��ع ال��ي��وم
واآلالم��ا األوص��اب ي��م��ن��ع��وا أو م��ن��ه��م ال��ش��ك��اي��ة ن��دع ال وال��ل��ِه
ض��رام��ا؟ ال��ق��ل��وب ف��ي ن��ك��ت��م ك��ي��ف أم واألذى اإلس��اءة ع��ل��ى ال��ق��رار ك��ي��ف
اس��ت��س��الم��ا؟ أو م��س��ك��ن��ًة ف��نُ��ط��ي��ق أذل��ة ن��ع��ي��ش أن رض��ي��ن��ا وم��ت��ى

ويلومه: الثاني عباس الخديو يُخاِطب قال أن إىل

س��الم��ا؟ ال��غ��زاة ح��رب أف��أص��ب��َح��ت ص��ف��وف��ن��ا ف��اع��ت��زل��ت ل��ك ب��دا م��اذا
األع��الم��ا وي��رف��ع ال��س��ي��وف يُ��ن��ض��ي ق��ائ��م وج��ي��ش��ك دائ��رة ال��ح��رب
األق��وام��ا وت��ش��ت��ك��ي ال��ح��م��اة ت��دع��و ك��ع��ه��ده��ا وم��ص��ر ُم��ض��ط��ِرب وال��ُم��ل��ك
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ذم��ام��ا3 ي��خ��ف��رون ال ف��ُح��م��ات��ه��ا ب��ف��اع��ل ول��س��ت خ��اذل��ه��ا ك��ن��ت إن
ظ��الم��ا ال��ض��ي��اء ان��ق��ل��ب وم��ا ��ا س��مٍّ ن��ي��ل��ه��ا ت��ح��وَّل وم��ا م��ص��ر أت��خ��ون
ال��ه��دام��ا ص��رح��ه يُ��ؤي��س ب��ال��ب��أس م��ؤي��ًدا األش��مَّ ال��ش��رف ل��ه��ا ن��ب��غ��ي
اس��ت��ح��ك��ام��ا ح��ب��ه��ا ص��ادق ون��زي��د ح��وض��ه��ا ون��م��ن��ع راي��ت��ه��ا ونُ��ِع��ز
األوغ��ام��ا ي��س��ت��ض��رم األذى أن وأه��ل��ه��ا ال��ب��الد ف��ي رأي��ك ع��ب��اُس
واآلث��ام��ا ال��ح��س��ن��ات ل��ن��ا يُ��ح��ص��ي م��ؤرِّخ ف��ال��زم��ان ع��س��ف ك��ان إن

∗∗∗
أُوام��ا؟ ت��س��ت��ط��ي��ر ن��ف��وًس��ا ن��ش��ف��ي م��ت��ى وط��ن��ي، أم��ت��ي، ك��ت��اب��ي، ق��ل��م��ي،

الرشق بملوك يُندِّد

ضياع ملناسبة الرشق بملوك فيها يُندِّد الزائل» «امللك بعنوان ١٩١٢ سنة له قصيدة من
حماية تحت بالده وضع فيها قِبل التي املعاهدة الحفيظ عبد السلطان توقيع بعد مراكش

فرنسا:

زاال! ُم��ل��ٍك وق��دي��ُم ه��وى ع��رٌش زل��زاال وُزل��ِزل��ت ال��ع��روش ه��َوت
إج��ف��اال وأج��ف��ل��ت ال��ن��ع��يُّ ف��ي��ه��ا م��ش��ى إذ ال��َم��ش��ارق ل��َم��ص��رع��ه ِري��َع��ت
اس��ت��ئ��ص��اال ع��زَّه ال��ج��وائ��ح أي��دي واس��ت��أص��ل��ت ح��ي��ات��ه ال��ُم��غ��ي��ُر س��ل��ب
اض��م��ح��الال» أع��اره��ا اض��م��ح��لَّ ف��إذا اس��ت��ق��الل��ه��ا ن��ج��ا م��ا ال��م��م��ال��ُك «ت��ن��ج��و
ال��م��غ��ت��اال» وط��اوع ال��ُم��غ��ي��َر أرض��ى ل��ه؟ وم��ا ده��اه م��ا «ال��خ��ل��ي��ف��ة» «أي��ن

∗∗∗
واإله��م��اال ال��ت��ف��ري��ط واس��ت��ش��ع��ر ُح��م��ات��ه ع��ن��ه ن��ام ش��ع��ٌب ق��ام م��ا
اإلذالال» وت��أل��ف ال��ه��وان ت��رض��ى أم��ة تُ��ص��اِف��ح أن ال��ع��ن��اي��ة «ت��أب��ى

∗∗∗
أم��ث��اال ل��ج��الل��ه وي��ُع��ده��م ق��ري��ن��ه��م ي��ك��ون أن ي��أن��ف ك��ان ق��د

املجاهدين. أبناءها بحماتها يقصد 3
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وخ��ب��اال َم��ذل��ة م��ن��ه واع��ت��اض ُم��ل��ك��ه ف��ض��يَّ��ع ب��ه ال��ُغ��روُر ل��ع��ب
ال��ج��ه��اال وط��اَوع ال��غ��واَة ت��ب��ع ب��ام��رئ ش��رٍّا ال��ل��ه أراد وإذا

∗∗∗
ال��ج��ري��اال؟ وي��ع��ش��ق ال��ِق��ي��ان ي��ه��وى وآخ��ر ال��ب��الد يُ��ع��ط��ي أخ��ل��ي��ف��ٌة
وف��ع��اال س��ي��رًة «ال��خ��الئ��ف» ب��ئ��س ج��اه��ل وص��ب��وة م��ف��ت��ون أُغ��روُر

األوىل العاملية الحرب مرصإبان يف اإلنجليز فظائع

األوىل: العاملية الحرب إبان مرص يف اإلنجليز بفظائع يُندِّد ١٩١٨ سنة له قصيدة من

م��خ��ت��اال ُم��ع��َج��بً��ا ال��ج��م��اه��ي��ر ف��ي ي��ت��م��ش��ى ظ��اف��ًرا ال��ج��ن��د أي��ه��ا
واألب��ط��اال ال��رج��ال تُ��ن��ادي ـ��ر م��ص��ـ واس��ت��ص��رخ��ت ال��ح��م��اة غ��اب ي��وم
واألط��ف��اال؟ ال��ن��س��اء ق��ت��ل��ت أم ُغ��ل��بً��ا4 ال��ح��رب ف��ي ال��ك��م��اة أق��ت��ل��َت
«ال��ُج��ه��اال» وع��لِّ��م��ي م��ن��ا روق» ال��ف��ا «دول��ة ي��ا «ال��ظ��ال��م��ي��ن» أن��ِص��ف��ي
واآلج��اال ال��ن��ف��وس وُص��ون��ي ـ��ه��ا نُ��ع��ان��ي��ـ ال��ح��ي��اة ك��ي��ف ع��لِّ��م��ي��ن��ا
األه��واال» ظ��ل��ك ف��ي ول��ِق��ي��ن��ا َع��ِي��ي��ن��ا ق��د إن��ن��ا ال��ف��ت��ك ��ف��ي «خ��فِّ
ون��ك��اال ع��ق��وب��ة واج��ع��ل��ي��ه��ا ع��ن��ا «ال��ُم��ح��بَّ��ب» ظ��ل��ك اق��ب��ض��ي

االحتالل: بغدر يُندِّد قال أن إىل

ح��اال ال��ده��ر ع��ل��ى ل��ك��م رض��ي��ن��ا م��ا ش��ي��ئً��ا ال��خ��ي��ر م��ن ل��ك��م ذَك��ْرن��ا م��ا
اع��ت��داال وج��دن��ا وال ع��دًال ف��ي��ه رأي��ن��ا م��ا ظ��ال��ًم��ا ال��ُح��ك��م ن��ذُك��ر
اس��ت��ق��الال» وال ح��ري��ة ف��ي��ه ع��رف��ن��ا م��ا س��ي��ئً��ا ال��ع��ه��د «ن��ذُك��ر
ال��رح��اال وُش��دوا ع��ه��دك��م ف��اذك��روا ج��م��ي��ًع��ا وال��ب��الء ال��ش��ر ن��ذُك��ر
وال��ج��الال» «ِع��زه ال��ص��دق ب��ِح��ل��ى وح��لُّ��وا ب��ال��وف��اء «ال��ت��اج» ��ع��وا رصِّ
س��اال ك��ي��ف ف��وق��ه م��ن وان��ظ��روه ع��ل��ي��ه ال��ض��ع��ي��ف دم تُ��ري��ق��وا ال

أغلب. جمع غلبًا: 4
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واب��ت��ذاال م��ه��ان��ة ف��ي��ن��ا زاد أبَ��ي��ت��م إن إن��ك��م ال��ت��اج أك��ِرم��وا
اح��ت��الال يُ��دع��ى ال��ح��س��اب ي��وم أن ف��ح��ِس��بْ��ن��ا اح��ت��الل��ك��م ع��ه��د ط��ال

العاقبة: بسوء اإلنجليز ُمنذًرا قال أن إىل

وال��رع��اال5 ج��ن��وده يُ��زج��ي ح��ي��ن ن��ج��اة أو َم��ه��رب ال��ل��ه م��ن ه��ل
وال��دح��اال6 ن��زال��ه ويُ��ري��ك��م ع��ل��ي��ك��م وال��ب��ح��ار ال��بَ��ر ي��أخ��ذ
ال��وب��اال! ف��ذوق��وا ي��وم��ك��م ج��اءك��م تُ��ن��ِك��روه��ا ف��ال األذى ع��ق��ب��ى ت��ل��ك

١٩١٩ سنة ثورة يف اإلنجليز فظائع

القتل من ارتكبوه وما الثورة، إخماد يف اإلنجليز بفظائع يُندِّد ١٩١٩ سنة له قصيدة ومن
باألبرياء: والتنكيل

َش��ع��اع��ا! ال��ن��ف��وس ت��دع ن��ك��ب��ٍة م��ن ل��ه��ا وي��ا ال��ب��ري��ُد ح��م��ل م��ا س��وءَ ي��ا
س��راع��ا ال��م��ن��ون إل��ى ي��س��ت��رس��ل��ون ت��ت��ابَ��ع��وا ال��ذي��ن ذن��ُب م��ا ربِّ ي��ا
ص��راع��ا ال��ع��دوَّ س��أل��وا وم��ا ص��رع��ى ل��غ��ارة ال��س��ي��وف ح��م��ل��وا وم��ا ج��رح��ى
األس��م��اع��ا ب��ت��ائ��ه��ا ال��ن��داء ع��ن��د ي��ق��رع��وا أن ف��ُع��وِج��ل��وا «ال��ح��ي��اة» ق��ال��وا
ف��ارت��اع��ا! رآه��ُم ث��م ف��ارت��اب ج��م��وع��ه��م أص��اب م��ا نُ��بِّ��ئ «ع��زري��ل»
األض��الع��ا وي��ق��ص��م ال��ق��ل��وب يُ��دم��ي وم��ش��ه��د ال��ع��ي��ون ع��ل��ى ي��ش��ق َم��رأًى
ق��ن��اع��ا ال��ح��ي��اء م��ن ع��ل��ي��ه أل��ق��ى ب��وج��ه��ه ف��ي��ه ال��ظ��ل��م أط��لَّ ل��م��ا
اس��ت��ف��ظ��اع��ا ط��رف��ه ت��راَج��ع ح��ت��ى رن��ا ف��م��ا ال��رح��ي��م» «ن��ي��رون ب ودع��ا
ورب��اع��ا م��ق��اب��ًرا «ال��م��ص��ل��ح��ي��ن» ل ف��ك��بَّ��رت «دن��ش��واي» ل ال��م��ص��اب وص��ف��وا
وط��ب��اع��ا خ��الئ��ًق��ا أب��رَّ ك��ان��وا ب��ه��م ن��ك��بَ��ت األُل��ى أن واس��ت��ي��ق��ن��ت

∗∗∗

الخيل. جماعة الرعال: 5
االمتناع. الدحال: 6
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ال��ُم��س��ط��اع��ا ج��اَوز أه��ل��ك وُم��ص��اب ف��ادح ال��م��م��ال��ك ف��ي َخ��ط��بُ��ك م��ص��ر ي��ا
ت��ب��اع��ا ال��زم��ان نُ��َوب وتُ��ص��ي��ب��ه��م ُم��ض��اَع��ًف��ا ال��ب��الء يَ��روع��ه��م ق��وٌم
ف��ت��داع��ى رك��نَ��ه ال��ح��وادث ه��وُج زل��زل��ت ح��ت��ى ال��ص��ب��ر ب��ُح��س��ن الذوا
األوج��اع��ا ت��ح��م��ل م��م��ا وت��م��ور ت��ص��ط��ل��ي م��م��ا ت��ف��ور ال��ق��ل��وب ح��م��ل��وا
األط��م��اع��ا م��ن��ه��م ع ي��روِّ َخ��ط��ٌب ب��ه��م رم��ى ال��ح��ي��اة ط��م��ع ه��اَج��ه��م إن
س��ب��اع��ا ف��ك��نَّ ال��وادي خ��ال ح��م��ٌر ل��ه��م ن��ف��َرت ن��ه��ض��ًة أرادوا وإذا

∗∗∗
دف��اع��ا يُ��ط��ي��ق ال ش��ع��بً��ا ي��رم��ون ��روا وت��ن��مَّ ب��ري��ئ��ًة ال��دم��اء س��ف��ك��وا
ج��ي��اع��ا ال��ب��ي��وت ف��ي ص��رع��ى ون��ظ��ل ُق��وت��ن��ا ن��ب��ذل ن��ح��ن إذ ي��ذُك��روا ل��م
ق��راع��ا ال��ع��دو ي��أل��و ل��م��ن ع��دًال األذى ك��ان ورب��م��ا ال��ج��زاء ب��ئ��س
خ��داع��ا يُ��ظ��ه��رون وق��وٌم ورًض��ا م��ودة يُ��ض��ِم��رون ف��ق��وٌم ج��اءوا
ض��ي��اع��ا ال��ع��ال��م��ي��ن ح��ق��وق وم��َض��ت ح��اَل��ي��ه��م��ا ف��ي ال��ح��زب��ان ف��ت��ك��اف��أ

والشجاعة: واإلقدام واألرواح بامُلَهج حقوقه عن يذود أن بالشعب يهيب قال أن إىل

وم��ت��اع��ا» ت��ج��ارة ال��ب��الد وي��رى ح��ق��ه ي��ت��رك ال��ش��ع��ُب ي��س��ت��ق��لُّ «ال
ن��زاع��ا ي��ري��د ف��ال م��ن��ه وي��ه��ال ت��ش��دًدا يُ��ط��ي��ق ف��ال ال��ع��دوَّ ي��خ��ش��ى
وم��ص��اع��ا ش��ج��اع��ة ال��ع��دو تُ��ع��ي��ي م��ق��دام��ٍة ألم��ٍة ال��ح��ي��اة إن
وق��الع��ا م��ع��اق��ًال م��ن��ه وتُ��ق��ي��م ج��ح��اف��ًال ال��ح��ف��اظ م��ن إل��ي��ه تُ��زج��ي
اإلج��م��اع��ا خ��ذالن��ه ع��ل��ى ع��ق��دت ت��ف��رًق��ا ال��ح��ادث��ات ف��ي ش��اَم��ه��ا إن
ذراع��ا ال��ده��اة ب��ه��ا ي��ض��ي��ق ِه��م��ًم��ا أره��ق��ت ال��ه��ض��ي��م��ة ب��ه��ا أراد وإذا

∗∗∗
ش��ج��اع��ا ال��ح��ي��اة ل��ه��ا ي��ري��د ش��ع��بً��ا ل��ه��ا وَه��ْب م��ص��ر ت��ولَّ م��ص��ر ربَّ ي��ا
ب��اع��ا!» م��ا م��ًع��ا ال��دن��ي��ا ب��م��م��ال��ك ب��الده ي��ب��ي��ع أن ي��وًم��ا ِس��ي��م «ل��و
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فريًدا يرثي

فريد: محمد يرثي ١٩١٩ سنة له قصيدة من

ت��رح��ِم! ل��م إن ل��ل��ش��ه��داء ال��ل��ه ب��ال��دِم ت��ع��ب��ث ك��ي��ف ال��ك��ن��ان��ة أت��رى
ال��ُم��غ��رِم وج��ِد وط��وُل ال��م��ح��ب ت��ل��ُف ع��ن��ده��ا ال��ص��ب��اب��ة ف��ي ال��م��رات��ب أدن��ى
ال��ُم��ت��ب��رِم وم��ط��م��ُع ال��م��ل��ول أم��ل دون��ه��ا ف��ي��ك��ذب ت��ح��ي��ت��ه��ا تُ��زج��ي
ال��ُم��ن��ع��ِم وح��قَّ ل��ه��ا ال��والء ع��ه��د ي��ُص��ن ف��ل��م «م��ص��ر» ق��ت��َل��ت��ه ام��رٌؤ ض��ل
وال��م��س��ل��ِم ن��ص��ران��يِّ��ه��ا ق��ل��ِب ف��ي ح��بُّ��ه��ا ال��دم م��ع ي��ج��ري م��ع��ش��وق��ٌة
ع��رم��رِم ل��ل��ف��ت��وح ب��ج��ي��ش ف��رَم��ت ب��ه ورَم��ت م��ج��اه��ًدا «م��ص��ر» ب��ع��ثَ��ت��ه
ال��م��ع��ل��ِم ال��ك��م��يِّ راي��اِت وي��ه��ز ك��ت��ي��ب��ة ك��ل ي��ه��دُّ ال��غ��م��ار خ��اض
ال��ُم��ت��ه��دِم ش��ع��ب��ه ج��ان��ب ويُ��ق��ي��م ح��ق��ه ي��ط��ل��ب ل��ل��ه ُم��ت��ج��رًدا
ت��ح��ت��م��ي ب��ال��ق��ي��اص��ر األرائ��ك وإذا ت��ت��ق��ي ب��األرائ��ك ال��ق��ي��اص��ر ف��إذا
ل��ُم��ج��رِم ق��رار وال ال��ق��رار ي��ب��غ��ي ج��ازع وك��لٌّ ف��زع ب��ه ك��لٌّ

قال: أن إىل

ف��اغ��ن��ِم» ج��ه��ادك ف��ي رب��ك أرَض��ي��َت رف��ي��ق��ه ب��ع��د ال��ش��ه��داء س��ي��د «ي��ا
ي��خ��ت��ِم ل��م ح��ج��ٍة ك��ب��ادِئ إال ي��م��ت ف��ل��م ال��ج��ه��اد ب��دأ ال��ذي ل��ي��س
ُم��ح��ج��ِم وآخ��َر م��اٍض م��ن ض��دان وع��زه��ا ال��ح��ي��اة ش��رف ف��ي وال��ن��اس
ال��ُم��ت��ه��ج��ِم ال��م��ط��ل��ِب غ��راَم ت��ن��ف��ي ه��م��ام��ة ال��رج��ال ُرزق م��ا وأج��لُّ
ال��ُم��ت��ج��ش��ِم م��رك��ُب ال��م��ن��ي��ة أن وع��ن��ده��ا ال��َم��خ��وف ال��ص��ع��ب ت��ت��ج��ش��م
ال��ُم��ع��دِم ب��ال��غ��ري��ب ظ��ل��ًم��ا وص��ف��وك وم��ال��ه��ا وال��ش��ع��وب ال��م��م��ال��ك م��أوى
ب��ِدره��ِم ال��ع��ال��م��ي��ن ك��ن��وز ِق��ي��َس��ت ُق��دِّرت إن ث��روة ي��ق��ي��ن��ك م��ن ل��ك
م��ن��ج��ِم أف��ض��ُل ال��وج��دان ذي وي��ق��ي��ُن ث��روة أع��ظ��ُم اإلي��م��ان ذي إي��م��اُن
وزم��زِم ال��ح��ط��ي��م ب��ي��ن م��ا وارت��جَّ ��د م��وحِّ ك��لُّ ف��ض��ج ال��ن��ع��اة ض��ج
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قال: ثم

ت��ن��ق��م��ي ل��م إن م��اض��ي��ك م��ن وب��رئ��ت األذى م��ن رض��ي��ِت م��ا ح��س��بُ��ك م��ص��ر ي��ا
ال��ن��وَِّم وال��ش��ع��وب ال��م��ض��اج��ع ب��ي��ن ب��اع��دت ال��م��م��ال��ك رَم��ت ال��ت��ي إن
��م��ي وت��رسَّ آث��اره��ا ع��ل��ى ف��ام��ش��ي ح��ث��ي��ث��ة ب��ال��ش��ع��وب ت��رك��ض األرض
ال��ُم��ت��وه��ِم وش��ي��م��ُة ال��م��ري��ب ُخ��ل��ُق ف��إن��ه يُ��ح��لَّ ل��م ق��ي��دك ك��ان إن
وال��ل��وَِّم ال��ِع��دى م��راق��ب��ُة إال ب��ن��ا وم��ا ت��ل��ك غ��ي��ر ب��ك ف��م��ا ِس��ي��ري

∗∗∗
��ِم وت��ن��عَّ ف��اغ��ت��ِب��ط ج��ارك ال��ل��ه ب��الئ��ه ح��ق ن��ق��ِض ل��م ن��ازًح��ا ي��ا
أض��خ��ِم أغ��ل��َب ب��ك��لِّ ال��ه��م��وم ن��ل��ق��ى إن��ن��ا ف��ؤادك ع��ن ه��م��وم��ك وان��ف��ض
ال��ُم��ؤل��ِم ال��ُم��ه��مِّ م��ن «م��ص��ر» ل��ف��داء ب��أس��ره��ا وال��ن��ف��وس ال��م��ن��اك��َب إن
ُم��ح��ت��ِم ع��ل��ي��ك ح��ق م��ن وق��ض��ي��ت ح��رم��ة م��ن أله��ل��ه��ا ح��ف��ظ��ت م��اذا
ف��س��لِّ��ِم ع��ل��ي��ك م��س��لِّ��م��ة ودَع��ت ف��ح��يِّ��ه��ا ال��ب��ع��اد ع��ل��ى «م��ص��ر» ح��يَّ��ت��ك
ي��خ��دِم ل��م م��ن ال��ذِّك��ر س��وءَ وك��َف��ي��ت خ��دام��ه��ا ف��ي ال��ص��ن��ع ُح��س��ن ج��اَوزَت
ب��س��لَّ��ِم ال��س��م��اءَ ن��ال إذا إال س��ع��ي��ه ي��ن��ال��ك ل��ن ال��ُم��ض��لِّ��ل ك��ذب
يُ��ق��س��ِم ل��م وإن ُم��ؤت��َم��ن وال��ُح��ر ُم��ش��ِب��ه ج��ه��ادك ف��ي ل��ك م��ا أق��س��م��ُت
م��غ��رِم آخ��َر ال��ن��ف��س ج��ع��ل��ت ح��ت��ى دائ��بً��ا ال��م��غ��ارم ف��ي تُ��س��ِرف ِزل��ت م��ا
يُ��ث��َل��ِم ل��م ال��وغ��ى ف��ي األس��نَّ��ة ول��وى ال��ظ��ب��ا ق��ط��ع ب��ع��دم��ا ال��ق��واض��ب أي
ف��م��ي ف��ي ال��ك��ن��ان��ة ص��وت م��ن ردَّدُت وإن��م��ا ال��رث��اء ف��ي ص��وت��ي ردَّدُت
«م��ح��رِم» ش��ع��َر إل��ي��ك ال��ج��ن��ان ح��وُر وأزل��ف��ت ال��ع��ل��يِّ ال��م��أل ف��ي ح��يَّ��ت��ك
تُ��ن��َظ��ِم ل��م وت��ح��ي��ٌة ال��ُم��ن��ى ِع��َدة ت��ق��ِض��ه��ا ل��م راح��ٍل ألوب��ِة أس��ف��ي

فريد ذكرى

فريد: محمد ذكرى يف ١٩٢٢ سنة وقال

ألق��واِم ح��ي��اة ال��ذك��رى ه��ذه ف��ف��ي م��ق��داِم ك��لَّ ق��وم��ن��ا م��ن ف��اذك��روا أال
وأع��الِم ه��داة م��ن ال��ل��ي��ال��َي وص��رف ال��ِب��ل��ى ع��ل��ى ال��خ��ال��دون إال ال��ن��اس وم��ا
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وإع��داِم ت��س��ت��ط��اع م��ا ف��اق��ٍة ع��ل��ى ان��ط��وت ل��واله��م اإلج��ي��ال ث��روة ه��ُم
أي��اِم ب��ع��د ِذك��ره ح��يٍّ ك��لُّ ط��وى ي��وم��ه ب��ع��د ل��م��ا ي��ع��م��ل ل��م ال��م��رء إذا

∗∗∗
أع��واِم ث��الث��َة األق��ص��ى ال��م��ن��زل إل��ى ط��وى وإن ال��ُم��ق��ي��م ال��ح��ي ع��ل��ى س��الٌم
ال��ط��ام��ي ط��وف��انُ��ه األق��م��اَر ط��وى م��ا إذا ال��ردى لُ��ج��ة ع��ل��ى ال��ط��اف��ي ال��ك��وك��ب ع��ل��ى

∗∗∗
وإق��داِم ش��دي��د ب��أس أُول��ي وُك��ون��وا ال��وغ��ى واب��ت��ِذروا األب��ط��ال ف��اذك��روا أال
ض��رغ��اِم ك��لِّ م��ن ال��وث��ب ي��س��ت��ج��ي��ش ل��م��ا وراءه��ا وإن األُول��ى ال��وث��ب��ة ه��ي

ذكراه: يف له قصيدة من ١٩٢٥ سنة وقال

ش��يِّ��ِق ل��ش��ع��ٍب ال��م��ج��َد وِص��ف��وا ال��م��ش��رِق أله��ِل ال��ذك��رى ج��دِّدوا
ي��تَّ��ق��ي ��ى ت��ن��حَّ ال��وج��د ل��وع��ة ب��ه ��ت ل��جَّ ف��إن ال��م��ج��د ي��ع��ش��ق
ال��م��ص��دِق ح��رَّ ال��م��وق��ف ن��اب��َه ��ه ح��قَّ ي��ق��ض��ي ك��ي��ف ع��لِّ��م��وه
يُ��ص��ع��ِق ال��م��ن��اي��ا ف��ي��ه��ا ي��َه��ب م��ن ودًم��ا ن��اًرا ��ب��ل ال��سُّ وأُروه
إس��ت��ب��رِق م��ن ��ب��ل ال��سُّ َل��ي��ظ��نُّ إن��ه ع��ن��ه األوه��ام م��زِّق��وا

قال: أن إىل

ال��م��ن��ط��ِق ع��ذُب م��ن��ك َل��ش��ف��اه ن��اَج��ي��ت��ه ل��و ال��ن��ي��ل» «ش��ه��ي��د ي��ا
ال��رون��ِق ال��ك��س��رويُّ وال��م��ق��ام ال��م��رت��م��ي ال��ب��ع��ي��د ال��ص��وت ش��اَق��ه
ال��م��أزِق ف��ي ��ن��ا ال��سَّ ��اح وضَّ غ��ي��ر ص��م��ص��ام��ه ي��رى أن وش��ج��اه
ت��ل��ت��ق��ي ص��وٍب ك��لِّ م��ن وارت��م��ت ال��َم��دى ت��س��ت��ق��ص��ي األح��داث ج��اَش��ت

سنة (نوفمرب وقتئٍذ القائم الحكم وبمساوئ األحزاب بانقسام يُندِّد قال أن إىل
والرساي: الرجعية حكم (١٩٢٥

ُم��ق��ل��ِق وه��مٍّ ت��رج��اٍف غ��ي��َر ع��ن��ده��ا م��اذا األح��زاَب س��اِئ��ل
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أخ��رِق وح��ك��ٍم ف��وض��ى دول��ٍة س��وى ال��ي��وم ت��رى ه��ل ��ل وت��أمَّ
يُ��رزِق ل��م م��ا ال��ظ��ل��م ف��ن��ون م��ن ُرزق��وا رج��اٌل «ن��ي��رون» ف��ات
ي��ل��ح��ِق ل��م ش��أَوه��م ي��ت��ع��اط��ى «ه��ام��ان��ه» أو «ف��رع��ون» ج��رى ل��و
ال��ُم��وث��ِق ب��ال��س��ج��ي��ن واس��ت��ب��دوا ن��اع��ًم��ا ط��ف��ًال ال��دس��ت��ور س��ج��ن��وا
يُ��ط��ل��ِق ل��م إذا ال��ش��ع��ب بُ��وِرك وال ال��وادي ع��ل��ى «ال��ن��ي��ل» ج��رى ال

∗∗∗
ي��س��ت��ق��ي ع��ل��ي��ه��ا «ال��ن��ي��ل» ع��ك��ف ال��ت��ي ل��ل��ن��ف��س «ال��ن��ي��ل» ذك��رى ت��ل��ك
ُم��ش��رِق س��ن��اءٍ م��ن ي��ف��اع ف��ي ع��ذب��ة ح��ي��اة م��ن ع��ي��ٌن ه��ي
ال��ف��ي��ل��ِق ف��ي وِس��ر ال��ن��ق��ع ف��ال��بَ��س أب��ط��ال��ه��ا إل��ى م��ص��ر ف��زَع��ت
م��وث��ِق أو ص��ادق ل��ذم��ام غ��ض��ب��ة م��ن أَم��ا ال��ق��وَم س��اِئ��ل
األص��دِق األب��ر ال��ع��ه��د أول��و ه��م األُل��ى ف��ي إال ال��ن��ج��دة أرى ال
ال��ُم��ع��رِق ال��ص��م��ي��م ف��ي م��ن��ه��ا ن��ح��ن أم��ة ون��ح��م��ي ال��ل��ه ن��ن��ص��ر
ال��ُم��ف��ل��ِق ال��ع��ب��ق��ري وب��ي��ان آالئ��ه��ا م��ن ال��م��ق��دام ه��م��ُة

١٩٢٥ سنة السياسية الحالة

خلًفا مرص يف لربيطانيا ساميٍّا) (مندوبًا معتمًدا لويد جورج اللود عنيَّ ١٩٢٥ سنة يف
أكتوبر يف مرص إىل الجديد املعتمد حرض وقد منصبه، من استقال الذي أللنبي للمارشال
االستعمارية، السياسة مغبة ويُحذِّره فيها يُخاِطبه قصيدًة محرم أحمد فنظم ،١٩٢٥ سنة
يف تقع أال باألمة ويهيب والسداد، اإلخالص سبيل وتنكبهم الزعماء بانقسام يُندِّد وفيها

قال: الجهاد، يف تصمد وأن ومناوراته، االستعمار ك َرشَ

ج��دي��ُد؟ ل��ه��ا ال��رم��اة ع��ن��د وه��ل «ال��ع��م��ي��ُد» ح��م��ل م��ا م��ص��ر أت��س��أل
ال��وئ��ي��ُد ال��ش��ع��ُب وق��َع��ه وج��رَّب ق��دًم��ا ع��رَف��ت��ه ال��ذي ال��س��ه��م ه��و
ت��س��ت��زي��ُد ال��رم��ي��ة ت��َزل ول��م ُم��ع��ي��د وط��غ��ى ُم��ب��دئ ت��م��رَّد
ال��ه��ن��وُد خ��ض��ع إن ع��ل��ي��ك ي��ش��ق ش��ع��بً��ا ب��م��ص��ر إن ال��ه��ن��د» «م��س��ي��َح
ت��ري��ُد م��ا ال��ُم��س��اوم ع��رف وال ت��ب��غ��ي أي��ن ال��ُم��س��اِل��م ن��ظ��ر ف��م��ا
ال��رش��ي��ُد» ال��ش��ع��ُب ب��غ��ي��ره ي��دي��ن َل��ِدي��نً��ا ل��ه��م إن ال��زع��م��اء «دع
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ي��ك��ي��ُد م��ن «ال��ك��ن��ان��ة» ب��ه��ا ي��ك��ي��د دع��وى ف��ه��ي ال��زع��ام��ة ذك��روا إذا
ي��س��ت��ف��ي��ُد ال��زع��ام��ة ي��ب��غ��ي ب��م��ن أُص��ي��بَ��ت إذا ال��ب��الد ت��ب��ق��ى وال
وال��رع��ود؟» ال��ص��واع��ق ه��ذي وم��ا ش��ت��ى «األح��زاب» ت��ت��أل��ب «ل��م��ن
ال��ش��ه��ي��ُد» ال��وط��ُن أي��دي��ه��م ع��ل��ى ص��ري��ًع��ا ف��ه��وى ل��ل��وغ��ى «ت��داَع��وا
ع��ي��ُد األق��وام ل��دى ف��م��أت��م��ه إل��ي��ه��م تُ��زج��ى أس��البُ��ه م��َض��ت
ي��س��وُد ش��ع��ٌب ت��رى م��ا ف��أع��وُز أن��اس ف��ي ال��ت��خ��اذُل س��اد إذا

قال: أن إىل

ت��ب��ي��ُد وال ال��غ��اص��ب��ون ي��ب��ي��د أرًض��ا ن��زل��َت «ال��غ��اص��ب��ي��ن» ع��م��ي��َد
ي��ذوُد م��ن ج��ن��ودك ق��ه��رت إذا ع��ن��ه��ا ال��ق��ه��ار ال��واح��د ي��ذود
ال��ش��دي��ُد ال��ب��ط��ش «ك��روم��ر» ل وإذ أرادوا م��ا ل��ق��وم��ك إذ أت��ذُك��ر
ت��ص��ي��ُد م��ا ال��ح��م��ائ��م ِس��رب وم��ن م��ن��ا ف��ت��ص��ي��د ج��ن��وده ت��ط��وف
ت��م��ي��ُد ب��أه��ل��ي��ه��ا ج��وان��ب��ه��ا ك��ادت وك��ي��ف «دن��ش��واي» أت��ذك��ر
َم��ح��ي��ُد وال ال��ع��ذاب غ��ي��ر إل��ى س��ب��ي��ل وال ال��ع��ذاب م��ن ت��ض��ج

منصبه: من االستقالة عىل مرص أكرَهته وكيف كرومر طغيان إىل ُمشريًا قال أن إىل

ال��س��دي��ُد ال��رأي «ك��روم��ر» ورأُي ح��ق ك��ل م��ظ��ه��ُر ال��ج��ن��د س��ي��وُف
ال��وع��ي��ُد7 م��ق��ال��ت��ه ف��ي وي��ه��در ف��ي��ط��غ��ى نُ��ع��اِت��ب��ه إذ أت��ذُك��ر
ال��ك��ب��وُد واش��ت��َف��ت ف��زال ع��ل��ي��ه ��ت أل��حَّ ب��ق��ارع��ٍة أخ��ذن��اه
وال��ح��دي��ُد أج��م��ع ال��ص��خ��ر وذاب ي��ه��وي ف��ان��ق��ضَّ رك��نَ��ه ص��دع��ن��ا
َم��ش��ي��ُد ص��رٌح ل��ألذى وُزل��ِزل ع��اٍل ال��ع��دوان م��ن ج��ب��ٌل ه��وى
ال��ق��ع��وُد ال��ق��وم اس��ت��س��ل��م م��ا إذا م��ص��ر ب��ح��ق ال��ق��ائ��م��ون ون��ح��ن
ص��دوُد ل��ه��م ك��ان األب��ط��ال إذا ال��م��ن��اي��ا ع��ل��ى ال��ُم��ق��ِب��ل��ون ون��ح��ن
ن��ج��وُد ب��أن��ف��س��ن��ا ول��ك��ن��ا ال��ع��وادي ع��َدت إن ب��م��ص��ر ن��ض��نُّ

االحتالل. ببقاء املرصيني فيها د توعَّ وقد مرص عن رحيله ُقبَيل ١٩٠٧ سنة خطبته إىل يُشري 7
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«لُ��ِوي��ُد» أو «ك��روم��ر» ي��ب��غ��ي ف��م��ا وال��ع��ه��ود ال��م��ص��ون��ة ال��ذِّم��م ه��ي

∗∗∗
ع��ب��ي��ُد أو ل��ق��وم��ك ج��الوذة أنَّ��ا نُ��ب��ئ��َت ه��ل «ال��س��ك��س��ون» أخ��ا
ُم��س��ت��ق��ي��ُد ال��ه��ض��ي��م��ة ي��ب��غ��ي ل��م��ن ف��ي��ن��ا ف��ل��ي��س ع��ل��ي��ك ك��ذب��وا ل��ق��د
«ال��وف��وُد» ل��ك ت��ق��ول م��ا ع��واق��ب ف��اح��ذر إل��ي��ك «ال��وف��ود» س��ع��ت إذا
ج��م��وُد أو ج��ب��ٌن ب��ال��ش��ع��ب وم��ا م��ص��ر أم��ِر ب��م��ال��ِك أح��د ف��م��ا
ال��ق��ي��وُد وتُ��ح��ت��ق��ر ب��ه��ا تُ��ذمُّ دن��ي��ا وت��ل��ك ال��ق��ي��ود دن��ي��ا م��َض��ت
ال��ج��دوُد ول��ل��ن��ي��ل ل��ن��ا وص��ان ق��دًم��ا اآلب��اء ح��م��ى م��ا ح��َم��ي��ن��ا
ال��خ��ل��وُد م��ع��دن��ه��ا اآلث��ار م��ن وب��اق��ي��ات تُ��ب��اع م��ا ب��الٌد

الوطنية يف بالرتاخي ويُندِّد السياسة، اليقظة إىل يدعو

السيايس»: «الشعر يف له قصيدة من ١٩٢٧ سنة قال

األق��واال ونُ��ك��ِث��ر ال��ف��ع��اَل ن��أب��ى غ��ف��الت��ن��ا ف��ي ون��ح��ن ال��ش��ع��وب ت��س��ع��ى
واآلم��اال األوه��ام ن��رك��ب أن وش��أنُ��ن��ا ال��ع��اص��ف��ات م��ت��ون رِك��ب��وا

∗∗∗
أرس��اال أج��داث��ه��ا م��ن ت��ن��س��اب م��ع��اده��ا ل��ي��وِم ال��م��وت��ى ب��اع��َث ي��ا
ط��واال س��ن��ي��ن ف��ث��َوت غ��ف��التُ��ه��ا ب��ه��ا أودت ألم��ٍة ال��ح��ي��اة أِع��د
وم��اال ال��ط��ري��ق وض��ِح ع��ن زاغ م��ن ل��ي��ه��ت��دي ال��ن��ج��اة ُس��ب��َل ل��ه��ا وأِض��ئ
األوج��اال ��ه��ا ووقِّ األم��ان م��ن��ك ��ه��ا ول��قِّ ب��ال��ص��ال��ح��ات وت��ولَّ��ه��ا
األغ��الال وت��ص��دع ال��ق��ي��ود تُ��وه��ي ب��ق��وة ل��دن��ك م��ن ع��ل��ي��ه��ا وام��نُ��ن
وش��م��اال ي��م��ن��ًة ت��ف��رَّق ف��ل��ق��د ف��ض��اض��ن��ا اإلخ��اء ص��دق ع��ل��ى واج��م��ع
األوص��اال وم��زَّق ال��ق��ل��وب ص��دع ت��ب��اغ��ٌض ال��ش��ع��وب ب��ي��ن ب��ن��ا أودى
اس��ت��ف��ح��اال دائ��ن��ا ُم��ع��ِض��ل وي��زي��د ظ��ه��ورن��ا ب��ي��ن ال��ن��ك��ب��ات ت��س��ت��ف��ح��ل
واآلج��اال األق��دار وي��ص��رِّف وح��ده ال��م��م��ال��ك ف��ي ي��ح��ك��م ال��ل��ه
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الشعب إىل

الشعب: إىل الخطاب ُموجًها املعنى هذا يف ١٩٢٧ سنة وقال

ي��ت��ه��يَّ��ُب م��ن األق��وام ف��ي اع��ت��ز م��ا ُم��ت��ه��ي��بً��ا ت��ُك��ن ال ب��ن��ف��س��ك ادف��ع
ي��ت��ن��ك��ُب وال ي��ل��وي ف��ال ي��م��ض��ي ل��ُم��غ��اِم��ر وع��زه��ا ال��ح��ي��اة ش��رف
م��أرُب ذل��ك غ��ي��َر ح��ي��ات��ك ف��ي ل��ك ي��ُك��ن وال ال��ح��ي��اة ألم��ت��ك اش��رع

∗∗∗
وأُع��ج��ُب أُِدل ال��غ��ال��ي ب��ط��رازه ال��ذي ال��ش��رف وح��ب��ه��ا ال��ح��ي��اة م��ص��ر
ُم��ن��ج��ُب أن��ا وم��ن آب��ائ��ي وس��راة ألم��ت��ي ي��داي م��ل��َك��ت وم��ا ن��ف��س��ي
ال��ط��ي��ُب ال��ت��راُث وال��دك ب��ع��د ل��ك وإن��ه��ا ل��ل��ب��الد إن��ك أب��ن��يَّ
يُ��ن��َدُب ذل��ك ل��م��ث��ل ال��ك��ري��م إن ل��ن��ص��ره��ا نُ��دب��َت إن إزارك ��ر ش��مِّ
تُ��ن��َس��ُب ال��م��واط��ن أي إل��ى ف��ان��ظ��ر وب��الده ق��وم��ه إال ال��م��رء م��ا
ي��ت��ع��ص��ُب ل��ق��وم��ه ال��ك��ري��م إن م��ع��رَّة ل��ل��رج��ال ال��ت��ع��ص��ب ل��ي��س
ُم��ؤدُب ال��ص��ال��ح��ات ال��خ��الل وم��ن زاج��ٌر ال��ع��ش��ي��رة ش��رف م��ن ل��ل��م��رء

التاريخ حكم

يُ��ش��ج��ُب ال ق��ض��اءه وأن ح��قٌّ ح��س��اب��ه أن ال��ت��اري��خ أن��ُع��ِم ِم��ن
ويُ��ن��ص��ُب ال��ح��ق��وق م��ي��زان ف��يُ��ق��ام ع��دل��ه راي��ة ت��ح��ت ال��خ��الئ��ق ت��ق��ف
��ُب وم��ع��صَّ ج م��ت��وَّ ف��ي��ه ف��يُ��داس ج��م��وع��ه ت��ج��ي��ش ج��ل��ٍل م��وق��ٍف ف��ي
م��ه��رُب ل��ج��ي��ٍل وم��ا م��ن��ه ي��ح��م��ي��ه م��وئ��ٌل ل��ع��ص��ٍر ف��م��ا ال��زم��ان م��ل��ك

النيل يُخاِطب

َم��ش��رُب ي��خ��ون��ك ل��م��ن ال��زع��اف ل��ي��ت ق��الئ��ل ف��ي��ك وال��ُم��وُف��ون ن��ي��ل ي��ا
وي��غ��ض��ُب ي��غ��ار م��ن ال��ح��ق��ي��ق��َة ي��ح��م��ي وإن��م��ا غ��ض��ب��َت ف��م��ا ال��وف��اء ُق��ِت��ل
تُ��وه��ُب ح��ي��اٍة م��ن ح��ك��م��ك غ��ي��ر ف��ي ل��ق��ات��ل ول��ي��س ل��ه ال��ح��ي��اة ت��ه��ُب
ي��ت��ش��ع��ُب ال��ه��وى وال م��ن��ه ت��ن��ش��ق ال��ُق��وى ال ال��ك��ن��ان��ة ف��ي ب��ش��ع��ٍب ل��ي َم��ن
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ي��ت��أل��ُب أع��دائ��ه ع��ل��ى ج��ي��ش ك��أن��ه ال��ح��ي��اة ي��ب��غ��ي م��ت��ألِّ��ٌب
وت��ذه��ُب ب��ال��رج��ال ال��م��م��ال��ك ت��ب��ق��ى ف��إن��م��ا ال��ع��ام��ل��ون ال��رج��ال أي��ن

الشهيدة فلسطني الجحيم: يف يعذَّب وطٌن

فلسطني: مأساة عن ١٩٣٨ سنة نظمها قصيدٍة من

وث��وَّب��ا أه��اَب داٍع م��ن ل��بَّ��ي��ك وم��رح��بً��ا ال��ج��ه��اد» «وط��ن ي��ا ل��بَّ��ي��ك
ن��ل��ع��ب��ا أن وص��رف��ه ال��زم��ان ِج��د أب��ى وإذ ال��ب��الء ب��ل��غ إذ ل��بَّ��ي��ك
ال��رُّب��ى «ف��ل��س��ط��ي��ن» م��ن ��ب يُ��خ��ضَّ أن م��ن م��ك��ان��ة أع��زَّ دَم��ه ي��رى ذا م��ن
وتُ��ن��ك��ب��ا تُ��ص��اب أن ع��ل��ي��ن��ا أع��ِزْز وأم��ٌة ال��ج��ح��ي��م ف��ي ي��ع��ذَّب وط��ٌن
��ب��ا وت��ل��هَّ أش��ج��ان��ه��ا م��ن ش��بَّ م��ا أح��ش��ائ��ن��ا وف��ي ال��ح��رَّى ب��ق��ل��وب��ن��ا
وأص��ع��ب��ا أش��دَّ ن��ل��ق��ى ال��ذي وأرى ب��ه��ا م��ا ال��م��ب��رِّح األل��م م��ن وب��ن��ا
األق��رب��ا ال��ذِّم��ام إلخ��وت��ن��ا ن��رع��ى األس��ى ون��دَّرع ال��ب��ل��وى ن��ت��ج��رع
ل��ي��ش��رب��ا» ال��دم��اء ف��ي م��ن��ا س��ي��خ��وض ل��ح��م��ه��م آِك��ل أن َل��ن��ع��َل��م «إن��ا
ط��يِّ��ب��ا ح��رثً��ا ف��ك��ان ��دوه وت��ع��هَّ ح��رث��ه��م ال��ع��روب��ة ع��ن ال��ك��ف��اح ج��ع��ل��وا
ُم��ج��ِدب��ا َألص��ب��ح ال��ج��اري ال��دم ل��وال م��خ��ص��ب ف��ي دًم��ا زرع��وا م��ا ي��س��ق��ون
ُم��ط��ِرب��ا؟ أن��ي��نً��ا ال��دن��ي��ا ف��ي أرأي��ت ج��راح��ه��م أن��ي��ن م��ن ي��ط��رب «ال��ب��ي��ت»

فلسطني: مأساة مسئولية وأمريكا بريطانيا ساسة ل يحمِّ وقال

وال��م��رك��ب��ا س��ب��ي��َل��ه ال��دم��اء ج��ع��ُل ُم��راُده ال��س��الم زع��م ال��ذي إن
ي��ك��ذب��ا أن ع��ادات��ه ف��ِم��ن ك��ذبً��ا وأه��َل��ه ال��زم��اَن غ��م��ر ق��د ك��ان إن
يُ��س��َك��ب��ا أن ل��م��ث��ل��ه��ا ال��ح��ي��اءُ ي��أب��ى غ��زي��رة ال��دم��وع س��ك��ب إذ أرأي��ت
م��ع��ذَّب��ا ال��ض��ع��ي��ف ت��رك ال��ذي وه��و يُ��ِري��ق��ه��ا ال��ض��ع��ي��ف ب��اس��م م��ت��ص��نِّ��ٌع
ال��ُم��ذن��ب��ا يُ��ح��اِب ول��م ال��ب��ريءَ رح��َم أن��ه ل��و نُ��س��ك��ه أص��دَق ك��ان م��ا
��ب��ا؟» ُم��خ��ضَّ ب��ال��دم��اء ع��دًال أرأي��ت ص��ل��وات��ه ف��ي ال��ع��دل ب��ِذك��ر «ي��ه��ذي
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فلسطني: لنجدة تهبَّ أن العربية باألمم يهيب وقال

أع��ق��ب��ا؟ وم��اذا اس��ت��ع��ص��ى ب��ال��ه م��ا ُج��رح��ه��ا أَس��ي��ت��م ه��ل ال��ع��روب��ة ُرس��َل
ال��غ��يَّ��ب��ا األُس��اة ت��دع��و أف��واه��ه وت��ف��تَّ��ح��ت ع��ه��ده ت��ق��اَدم ُج��رٌح
ج��رَّب��ا م��ا أُس��ات��ك��م ش��ي��خ ط��بِّ م��ن ل��ه ف��ات��ِخ��ذوا ال��ُج��رح أُس��اة أن��ت��م
أب��ى؟ َم��ن م��ن��ك��م ي��ري��د ف��أي��ن ف��ي��ك��م ِع��ل��م��ه وخ��لَّ��ف ل��ك��م ال��دواء وص��َف

∗∗∗
ُوثَّ��ب��ا س��راًع��ا م��ط��ال��ب��ك��م وخ��ذوا ف��غ��اِم��روا ب��ال��ض��ع��اف ل��س��ت��م ق��وُم ي��ا
وألَّ��ب��ا ف��ي��ه اإلي��م��ان ��ع ج��مَّ م��ا دي��ن��ك��م م��ن ق��وًة ك��ف��اك��م أف��م��ا
ال��ِم��ق��ن��ب��ا وي��س��ت��ح��ث ال��خ��م��ي��س يُ��زج��ي «خ��ال��ًدا» يُ��ري��ن��ي َم��ن ي��ع��رب» «آل ي��ا
ي��ذه��ب��ا ل��ن ف��إن��ه ال��ق��دي��ُم ذه��ب ي��ُق��ل وال ف��ل��يَ��ُك��ن��ه م��ن��ك��م ش��اء َم��ن
ن��ب��ا وال ال��م��ض��اءَ ف��ق��د م��ا وال��س��ي��ف م��ج��دَّد وال��زم��ان ب��اٍق ال��س��رُّ

∗∗∗
ُخ��يَّ��ب��ا ال��ج��ه��ال��ة ذوي ظ��ن��ون ردَّت أم��ة م��ح��ارم ع��ن ال��م��ظ��ال��م ُردوا
وت��وَه��ب��ا» تُ��ب��اَع أن ي��ط��م��ع ك��ان َم��ن ��ه��ا ح��قَّ ال��ع��روب��ة أوط��اَن يُ��ع��ِط «ل��م

الفالح عىل يُشِفق

وتحرَّكت القرى ببعض مر وقد ،١٩٤٠ سنة عابسة» «رحلة بعنوان له قصيدة ومن
قال: الفالح، عىل إشفاًقا شاعريته

إره��اِق وم��ن ع��ن��ت م��ن ذاق م��ا ك��ف��ى أَم��ا م��ص��ر ف��الح ع��ل��ى َويْ��ل��ي
إم��الِق وف��ي ف��ق��ر ف��ي وي��ع��ي��ش ب��م��ال��ه ال��ُم��ت��َرف��ي��ن أل��وف يُ��غ��ن��ي
األرزاِق؟ ت��ف��اوُت ي��ك��ون أك��ذا ل��خ��ل��ق��ه ال��س��ب��ي��ل ش��رع م��ن س��ب��ح��ان
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١٨٨٠–١٩٣٨

املعاني ق وتدفُّ األسلوب بجذالة يمتاز الوطني، الشعر أعالم من ُمبِدع، شاعٌر
شوقي شعر عن ديباجة وحسَن رواءً شعره يقلُّ ال قصائده، يف الوطنية واألحاسيس

محرم. وأحمد وحافظ



الوطنية شعراء

يف وهو األدبية مواهبه وتجلَّت الوطنية، مبادئ صباه منذ واعتنق ،١٨٨٠ سنة ُولِد
عليها وأضَفت الُغر، قصائده يف ت وتمشَّ الشاعرية، بروحه الوطنية فامتزجت ُمبكِّرة، سن

القلوب. بمجامع يأخذ موسيقيٍّا رنينًا لها وجعلت وبهاءً، ورونًقا جماًال
الذي ديوانه ديباجة يف له وسجَّ اللقب، بهذا هو واعتز الوطني»، الحزب «شاعر ُسمي
الحزب زعيم فريد محمد املرحوم إىل وأهداه ،١٩١٠ وسنة ١٩٠٨ سنة جزأين يف ظهر

اإلهداء: كلمة يف قال ذاك، إذ الوطني

رئييساملحبوب
الحتوائه سعادتكم؛ إىل ديواني من الثاني الجزء بإهداء أترشف فإني بعد، أما
وقد ميالدية، و١٩١٠ ١٩٠٩ سنتَي بني ما نظمتُها التي الوطنية القصائد عىل
هي كما ديباجتها ُمبقيًا بنرشها، لت تفضَّ التي الصحف عىل نقلها يف اعتمدت
نظمت الذي الحادث وصُف األيام َمدى عىل القارئ ذهن عن يغرب ال حتى

بسببه. القصيدة
التي املرصية األمة إىل أهديته فكأني سعادتكم إىل ديواني أهديت إذا وإني

ر. املوقَّ حزبكم يُمثِّلها

نسيم أحمد
الوطني الحزب شاعر

محرم، أحمد وأوَّلهم الوطني، الحزب شعراء من األوىل الطبقة ثاني نسيم ويَُعد
تبدأ وجميعهم ييل، فيما عنه سنتحدث الذي الكاشف أحمد املعارصين الثالثة وثالث

«أحمد». ب أسماؤهم
الشعراء شيخ صربي إسماعيل قول من الشعر عالم يف املمتازة نسيم مكانة وتبدو

:١٩٠٨ سنة ديوانه من األول الجزء تقريظ يف

ال��ع��ق��وُل ف��ي��ه��ا ت��ح��ار ب��اه��راٌت م��ع��اٍن «ن��س��ي��ُم» ي��ا ال��ش��ع��ر ف��ي ل��ك
ج��م��ي��ُل ُم��ح��يٍّ��ا ال��نُّ��ه��ى أه��ل ـ��ه��ام أف��ـ ع��ل��ى م��ن��ه يُ��ِط��ل ب��ي��ٍت ك��لُّ
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قال: رقيَقني، آخَرين ببيتنَي أيًضا صربي قرَّظه ١٩١٠ سنة الثاني الجزء ظهر وملا

األزه��اُر ه��ذه م��ن��ه نُ��ِث��رت «ن��س��ي��م» ه��زَّ ال��روض ف��ي غ��ص��ٍن أيُّ
األش��ع��اُر ب��ه تُ��زه��ى ب��ب��ي��اٍن وأه��ًال ال��ج��ن��يُّ ش��ع��ره ح��ب��ذا

بالخديو عالقته قطع يف كامل مصطفى يؤيد

عالقته بقطع الثاني عباس الخديو إىل كتابه بمناسبة كامل مصطفى مخاطبًا نسيم قال
:١٩٠٤ سنة به

َج��ن��ان��ا أوق��ُره��م ال��م��رء ف��أن��ت ال��ع��ن��ان��ا ت��ل��وي ال ال��ش��رق خ��ط��ي��َب
ل��س��ان��ا ن��ط��ق��وا إذا وأذل��ق��ه��م ي��راًع��ا ك��ت��ب��وا إذا وأم��ض��اه��م
زم��ان��ا ب��ِم��درِه��ه��ا اف��ت��خ��رت ق��د ب��الد ع��ن ده��ًرا داف��ع��ت ل��ق��د
َج��ن��ان��ا ف��ي��ه��ا َم��ن أش��د وك��ن��ت م��ص��ر ل��ق��وم ال��ع��الء ُرم��َت وك��م
وال��ه��وان��ا ال��م��ذل��ة ع��اف ك��م��ا ال��ل��ي��ال��ي أرزاء ع��اَف ب��ق��ل��ٍب

∗∗∗
ُم��دان��ا ب��ه��ا ي��ك��ون ال ف��ع��اًال ت��ن��وي وأن��ت األم��ي��ر وج��ان��ب��َت
ف��ه��ان��ا أخ��ن��ى ط��ارٍئ م��ن وك��م ف��ه��ان��ت ص��ع��بَ��ت ُف��رق��ٍة م��ن وك��م
وام��ت��ن��ان��ا ش��ك��ًرا ال��ق��وم يَ��زدك ث��ب��اتً��ا وازدد م��ص��ط��ف��ى ف��ِزدن��ا
ال��ب��ي��ان��ا يُ��ه��دى َم��ن خ��ي��ر وج��دت��ك ول��ك��ن ل��ج��ائ��زة ال م��دح��تُ��ك
ح��س��ان��ا أخ��الًق��ا ف��ي��ك وي��م��دح يُ��ط��ري ظ��ل م��ا ش��اع��ٍر ه��دي��ُة
ف��آن��ا آنً��ا ق��ص��ائ��دي ت��ُزرك ��ى ال��م��رجَّ س��اَع��ده ل��ل��ش��رق ف��ك��ن

الربيطاني املعتمد يُهاِجم

التي خطبته بعد مرص عن رحيله ملناسبة كرومر اللورد مخاطبًا ١٩٠٧ سنة قوله ومن
واإلسالم: املرصيني فيها هاجم

م��س��ن��وِن؟ م��ن��ك ب��س��ه��م إل��ي��ه ت��رم��ي غ��رٍض م��ن اإلس��الم ف��ي ل��ك ه��ل ل��ورد ي��ا
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ال��دي��ِن ع��ل��ى ت��ن��ح��ى أن ت��ج��رأَت ح��ت��ى أرَض��ه��ُم ف��ارق��ت وم��ا ق��وم��ي ه��ج��وَت
ب��م��أم��وِن م��ص��ر ع��ل��ى ف��ي��ن��ا ول��س��ت تُ��ص��ِل��ح��ن��ا ال��م��رء ل��س��ت أن��ك رأي��ُت
م��ح��زوِن م��ن��ك ب��ق��ل��ب اإلل��ه إل��ى ص��ارخ��ٌة ل��ل��ت��ق��ري��ر وه��ي غ��ادرت��ه��ا
وغ��س��ل��ي��ِن ��وم ب��زقُّ ع��ل��ي��ك ت��ه��م��ي ب��داج��ن��ة إال ال��ح��ي��ا رم��اك ف��ال

لحالته ويحزن الرشق د يُمجِّ

لحالتهما: ويحزن ومرص الرشق د يُمجِّ قال

ن��وائ��ب��ْه أق��ع��دت��ه ح��ت��ى ه��مَّ وم��ا ج��ان��ب��ه ف��ان��ه��ار ال��ش��رق رواس��ي ت��داع��ت
يُ��ح��ارب��ْه ال��زم��ان أن ي��ك��ِف��ه��م ول��م ج��ان��ب ك��ل م��ن األع��داء تُ��ح��اِرب��ه
ق��واض��ب��ه ال��ن��اص��ي��ات ف��وق وت��ره��ف ش��ف��رات��ه ه��ام��ات��ه ع��ل��ى ت��ح��دُّ
وم��ن��اق��ب��ه م��ش��ه��ورة م��آث��ره أم��ة ك��ل ف��ي ال��ش��رق أن وح��س��ب��ك
وس��ب��اِس��ب��ه ب��ط��ح��اؤه ب��ه ف��م��اج��ت ألرض��ه ال��ف��ات��ح��ون م��ن��ه ت��خ��رَّج
ك��واك��ب��ه ت��غ��ي��ب ال َم��ع��اٍل وأف��َق م��ط��ل��ًع��ا ال��م��ض��ي��ئ��ة ل��ل��ش��م��س ك��ان وك��م

قال: أن إىل

وأج��ان��ب��ه أب��ن��اؤه ِغ��رٍة ع��ل��ى ب��ه ع��ب��ثَ��ت م��وط��ٌن إال ال��ش��رق وم��ا
س��ح��ائ��ب��ه ب��ال��لُّ��َج��ي��ن ع��ل��ي��ه وت��ه��م��ي ب��أرض��ه ال��ن��ض��ار ي��ج��ري ِح��ًم��ى أض��اع��وا

عيل محمد أرسة يُهاِجم

سلطانها: إبان يف وهي عيل محمد أرسة ويُهاِجم مرص يُخاِطب ١٩٠٨ سنة وقال

واج��بُ��ْه ال��ح��ق م��ا ال��م��ج��د ب��ل��وغ ف��ي ق��َض��وا األُل��ى ال��ف��راع��ن��ة أرض ي��ا رثَ��ي��تُ��ك
غ��اص��بُ��ه» غ��ي��رك واب��ن إال ب��ات ف��م��ا م��م��نَّ��ًع��ا ع��زٍّا ال��ع��ل��م ب��ف��ض��ل «ورث��ِت
ك��اس��بُ��ه» ال��غ��رب م��ن م��اٍل ف��ي خ��ي��ر وال َربُّ��ه ال��غ��رب م��ن ع��رٍش ف��ي خ��ي��ر «وال
ص��اح��ب��ه ع��زَّ س��ؤدٌد إال ال��ع��ل��م وال م��ذل��ة إال ال��ج��ه��ل ف��ي ف��م��ا أف��ي��ق��ي
غ��ي��اه��ب��ه ت��ج��ل��و ال��ش��م��س ط��ل��وع ف��ع��ن��د ان��س��دال��ه ب��ع��د ال��ش��رق ظ��الم أن��ي��ري
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خ��ال��ب��ه ان��خ��ذال��ك ب��رِق م��ن ِش��ي��َم إذا م��رة ال��ل��ه رح��م��ة م��ن ت��ق��ن��ط��ي وال
ك��ات��ب��ه! أن��ا م��ا خ��ي��َر ف��ي��ه��ا ألك��ت��ب ب��ن��ف��س��ه��ا ت��س��ود أن ب��الدي وددُت

الجهاد إىل األمة يدعو

واستقاللها: حقوقها عن والذود الجهاد إىل األمة يدعو ١٩٠٨ سنة قوله ومن

غ��اِب ض��راغ��ِم أو ك��م��اة دف��اَع ب��الدن��ا ع��ن ج��ه��دن��ا نُ��داِف��ع ه��ل��مَّ
ب��ذئ��اِب خ��ي��س��ه ي��وًم��ا اح��تُ��لَّ إذا َس��ورة ت��ع��ُروه ال��رِّئ��ب��ال ك��ذل��ك��م
وع��ذاِب» أذًى م��ن ص��ن��وًف��ا يُ��س��ام ه��يِّ��نً��ا ع��اش اس��ت��ق��الل��ه ف��ق��َد «وم��ن
ُع��ب��اِب ك��لَّ اإلق��دام م��ن ونُ��ف��ِرق ال��ُع��ال إل��ى ال��ص��ع��اب غ��م��ر ن��ُخ��ض ه��ل��مَّ
غ��ي��اِب ب��ع��د ال��م��ج��د ش��م��س وتُ��ش��رق ن��ج��م��ه م��ال ال��ذي ال��ج��د ي��س��ع��د ع��س��ى
م��ص��اِب ك��لِّ ع��ن��د ع��ن��ا يُ��داِف��ع ل��م��ج��ل��س أه��ًال ك��ال��ي��ون��ان ن��ُك أل��م
َج��ن��اِب اخ��ض��راَر م��ن��ه��ن وأخ��ص��َب ال��ِح��ج��ا ف��ي وال��ص��رب ك��ال��ب��ل��غ��ار ن��ُك أل��م
ِط��الِب أليِّ ت��ه��م��م ول��م ل��دأٍب ت��ق��م ل��م م��م��ال��َك م��ن أرق��ى ن��ُك أل��م
ن��ق��اِب ك��لَّ ال��ع��رف��ان ع��ن أم��اط��ت أم��ة ل أوَّ ال��ن��ي��ل ب��الد أل��ي��س��ت
ص��ع��اِب ودكُّ أوع��اٍر وت��ذل��ي��ُل وه��م��ة وف��ض��ل وأخ��الق ع��ل��وم

املرصيني: عىل كرومر مطاعن يُفنِّد وقال

ُع��ق��اِب وظ��ف��ِر س��رح��ان ب��ن��اج��ِذ ي��ن��وش��ن��ا ال��ع��م��ي��د ذيَّ��اك ف��ح��تَّ��اَم
ك��ت��اِب ب��ن��ش��ِر يُ��ن��اوي��ن��ا وط��وًرا ك��اش��ح ب��ت��ق��ري��ر يُ��ع��ادي��ن��ا ف��ط��وًرا
وض��راِب ل��ه ط��ع��ن م��ن ��ض وخ��فَّ ب��م��ث��ل��ه ال��دل��ي��ل ردَّ ل��ي��ت��ه وي��ا
س��ب��اِب ل��غ��ي��ِر ي��ل��ج��أ ل��م ال��ب��ط��ش ل��دى خ��ص��م��ه ق��ه��ر ع��ن ال��م��ق��ه��ور ع��ج��ز إذا

كامل مصطفى يرثي

بيتًا: ستني عىل تزيد قصيدٍة من كامل مصطفى رثاء يف ١٩٠٨ سنة وقال

ن��اِر؟ م��ن ال��ق��ل��ب ف��ي ب��م��ا اك��ت��ف��ي��ت ه��ل ج��اري وال ه��اٍم ال دم��ع��ك ب��اُل م��ا
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وأك��داِر أح��زان ل��واع��ج ف��ي��ه��ا واس��ت��ت��رت ع��ي��نَ��ي��ك م��ن دم��وع��ك ��ت خ��فَّ
وأق��داِر ت��ج��ري أق��ض��ي��ٍة ب��ي��ن م��ا س��اه��م��ة ال��م��رء ون��ف��س ال��ص��واب ض��اع

∗∗∗
وأوك��اِر ب��أف��ن��ان ه��دأت وال س��ك��ن م��ن ق��رَّب��ت ال ال��بَ��ي��ن ط��ائ��َر ي��ا
وأوط��اِر ألوط��ان ال��رج��اء ي��وم ��ل��ه ن��ؤمِّ ك��ن��ا ف��تً��ى خ��ي��ر ن��ع��ي��َت
ال��ض��اري ال��ض��ي��غ��م ع��ي��ن ع��ن��ه غ��َف��ت ف��ق��د م��ه��ان��ت��ه ش��اءت م��ا ال��ذئ��ب ف��ل��ي��م��رح
وال��ع��اِر ال��ذل ب��دار أق��ام��وا ح��ت��ى أذلَّ��ه��ُم أع��داءً ال��ل��ه أيَّ��د ال

∗∗∗
ب��دي��ن��اِر م��ث��ق��ال ك��ل ل��ه��م َف��ِب��ع ج��زع ف��ي ال��ن��اس إن ال��ص��ب��ر ب��ائ��َع ي��ا
وت��س��ي��اِر دأٍب ع��ص��ا ع��ل��ي��ه أل��ق��ى ق��َدٌر خ��ان��ه ح��ت��ى ي��دأب زال م��ا

فيها: الجموع واحتشاد الجنازة يصف وقال

أص��ف��اِر م��ن��ه ب��أك��فٍّ ي��رج��ع��وا أن أع��يُ��ن��ه��م ف��وق ح��ام��ل��ي��ه ع��ل��ى أع��ِزْز
وإك��ب��اِر ب��إج��الل ال��ُه��َوي��ن��ى ي��م��ش��ي َم��ل��ٌك زانَ��ه ع��رٌش ال��ن��ع��ش ك��أن��م��ا
��اِر زخَّ اآلذيِّ م��ض��ط��رِب أم��واُج م��ائ��ج��ًة ال��ن��ع��ش ح��ول ال��ن��اس ك��أن��م��ا
ب��م��ق��داِر يُ��ح��ص��ى ال ال��ق��ط��ر ك��ص��يِّ��ِب ع��دد ب��ه��م أوف��ى م��ا ي��ع��دُّون ف��ل��و
اِر ه��دَّ ال��ص��وت أج��شَّ رع��ٍد ه��زي��ُم ه��ل��ع م��ن ال��ب��اك��ي��ن َل��ج��ُب ك��أن��م��ا
وس��يَّ��اِر ف��ي��ه��ا ث��اب��ت م��ن ب��ال��ن��اس ط��رائ��ق��ه��ا س��دَّت ق��د األرض ك��أن��م��ا

رثائه: يف ١٩٠٨ سنة له أخرى قصيدة ومن

األوص��اال وق��طَّ��ع ال��ق��ل��وب أص��م��ى وزاال م��ص��ر أرض ع��ن ن��أى أم��ٌل
ِف��ع��اال ال��ش��ري��ف ك��ن��ت ك��م��ا ف��ي��ن��ا ��ًدا م��ح��سَّ وك��ن��ت ع��ن��ا ن��ائ��بً��ا ي��ا
ون��ص��اال ل��ه��ا ُق��ض��بً��ا ب��ق��ل��وب��ن��ا ف��أن��ش��ب��ت ال��م��ن��ون ي��د إل��ي��ك م��دَّت
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قال: أن إىل

م��ث��اال ال��وف��اء ص��دق ف��ي ل��ن��ك��ون خ��ال��ًدا ف��ض��ل��ك ِذك��ر س��نُ��ب��ق��ي إن��ا
م��ق��اال ي��ق��ول َم��ن وأص��دق ع��ن��ا ل��س��ان��ه ي��ذود َم��ن أف��ض��ل ك��ن��ت ق��د
وج��الال ب��ي��ن��ه م��ج��ًدا ض��م ق��د ُم��وح��ًش��ا ل��ك ال��ح��ي��ا ش��ؤب��وُب ف��ل��ي��س��ِق

جهاده يف فريًدا يؤيد

جهاده: يف له مؤيًدا الوطني الحزب رئيس فريد محمد ُمخاطبًا ١٩٠٨ سنة قال

ك��ت��ب��ا م��ا ال��س��ي��َف ي��ح��ك��ي يَ��راع��ك ه��ذا غ��ل��ب��ا ق��د ال��ح��ق إن ب��رأي��ك اج��ه��ز
ك��ذب��ا ف��ق��د ص��ب��ًح��ا ال��دُّج��ى ي��ظ��ن وم��ن ب��ص��ائ��ره��م زاغ��ت ق��د ال��م��ض��ل��ي��ن أرى
غ��ض��ب��ا إذا م��غ��رور ي��ه��زك وال ��ه��ِم ب��ذمِّ ت��ح��ف��ل ال ط��ري��ق��ك ف��ي ِس��ر
ُرت��بً��ا إح��س��ان��ه��م م��ن ��ل ت��ؤمِّ وال ن��ش��بً��ا م��ن��ه��م اف��ت��ق��اًرا ت��رج��و أن��ت ال
ه��رب��ا ال��وغ��ى ف��ي وك��لٌّ ت��راه��م ح��ت��ى ت��خ��ذل��ه��م ال��ق��وم ب��ي��ن ب��ال��ح��ق ِزل��َت ال
ال��ع��ج��ب��ا ع��ن��ه��م واك��ت��ب يَ��راع��ك واس��ل��ل َم��ض��ارب��ه��م واف��ل��ل ك��ت��ائ��ب��ه��م ف��اه��زم

فهمي مصطفى بوزارة يُندِّد

موالية وكانت سقوطها، إثر عىل فهمي مصطفى بوزارة يُندِّد ١٩٠٨ سنة نوفمرب يف وقال
لالحتالل:

ال��ط��ل��ِل؟ م��ن أع��ف��ى دارٍس ع��ل��ى ب��ات��ت وال��ف��ش��ِل ال��ض��ع��ف ذات ل��ل��وزارة م��ا
ج��ل��ِل ح��ادٍث أو ن��ائ��ب��ة ك��ل ف��ي غ��اي��ت��ه��ا ب��ال��وه��ن ب��ل��َغ��ت وزارٌة
رج��ِل ع��ل��ى م��أس��وف غ��ي��ر وودَّع��ت أح��د ع��ل��ى م��ب��ك��يٍّ غ��ي��َر ��َل��ت ت��رحَّ
ي��ُزِل ل��م ال��ت��اري��خ ف��ي ب��ع��ُد ف��ِذك��ره م��ن��ص��ب��ه زال أو ال��ف��ت��ى َم��ج��د زال إن
األُوِل أي��ام��ك ف��ي ج��م��ودك إل��ى راج��ع��ة غ��ي��َر ِب��ي��ن��ي ��م ال��صُّ ه��ي��ئ��ة ي��ا
ِق��ب��ِل م��ن األي��ام ص��ول��ة ع��ل��ى وال ص��ال��ح��ة ال��خ��ي��ر ف��ي ل��ه��ا م��ا وزارٌة
ع��م��ِل» وال ق��ل��ب وال ل��س��ان ب��ال ق��ائ��م��ة ال��ق��وم ب��ي��ن ت��م��اث��ي��َل «ك��ان��ت
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عباس بالخديو يندِّد

بني وِحيَل الوطنية، للحركة الثاني عباس الخديو تنكَّر حني ١٩٠٨ سنة ديسمرب يف وقال
بالدستور: ملطالبته موكبه من واالقرتاب الشعب جموع

خ��ط��ي��ُر م��ص��ر ف��ي ح��لَّ وأم��ٌر ن��ص��ي��ُر أب��ًدا ل��ه��ا م��ا خ��ط��وٌب
ال��ق��ب��وُر ت��ف��تَّ��ح��ت ل��و ف��خ��ي��ٌر ي��وًم��ا ال��ش��ع��ب ح��ي��اة ُك��رَه��ت ل��ئ��ن

∗∗∗
ت��زوُر وال تُ��زار ال ب��أن��ك رض��ي��ن��ا ق��د األري��ك��ة ربَّ أي��ا
ال��ش��ع��وُر؟ ذيَّ��اك يُ��رض��ي��ك أال ج��ه��ًرا ال��دس��ت��ور ن��ط��ل��ب وَه��بْ��ن��ا
ص��ب��وُر؟ ال��ب��ل��وى ع��ل��ى ش��ع��ٌب ل��ه أدرى وأن��ت ال��م��ل��وك ف��ي أغ��ي��ُرك
ال��م��ص��ي��ُر؟ ب��ن��ا ي��س��وء أن أرادوا ن��اٌس ال��ب��ه��ت��ان ف��ي خ��دَع��ت��ك ف��ه��ل
ال��خ��ب��ي��ُر» ع��واق��ب��ه��ا م��ن وي��ب��ك��ي م��ن��ه��ا ال��س��ف��ه��اء ي��ض��ح��ك «أم��وٌر

الهجرية السنة رأس يف الوطنية د يمجِّ

الحزب لجنة أقامته الذي ١٣٢٧ الهجرية السنة رأس بعيد االحتفال يف ١٩٠٩ سنة وقال
فريًدا: ويُخاِطب الوطنية د يمجِّ الشعب، بمدرسة ببوالق الفرعية الوطني

واألوزاُر اآلث��ام ش��اءت ق��د م��ث��ل��م��ا ال��ت��ع��ص��ب ف��ي م��ثَّ��ل��ون��ا ق��د
واإلض��راُر ال��ك��ي��د إال م��ص��ر ف��ي ل��ه��م م��ا ح��ت��ى اب��ت��دع��وه ق��د ك��ذٌب
م��ن��اُر ال��ق��دي��م ال��ح��ق م��ن��ه��ج ف��ي ل��ن��ا وب��دا ال��ه��دى م��ن ال��ض��الل ب��اَن
ف��خ��اُر ال��ث��ب��ات إن ت��ج��زع��ي ال ال��ِع��دى ك��ي��د ع��ل��ى ث��ب��تَ��ت أم��ًة ي��ا
ن��خ��ت��اُر» م��ا ال��ع��ل��ي��اء م��ن نُ��م��نَ��ح ت��ن��ي وال «ال��ج��الء» ط��ل��ب إل��ى «ِس��ي��ري
األن��ص��اُر أول��ئ��ك ل��دي��ك ُج��م��َع��ت ب��ع��دم��ا ب��الدك ت��خ��ذل ال أف��ري��ُد
ش��ن��اُر ال��ُم��ق��ِدم��ي��ن ث��ب��ات ف��ي م��ا ت��ح��ج��م��ي ال ل��ه��ا ُق��ل ال��ش��ب��ي��ب��ة ه��ذي
ج��راُر ج��ح��ف��ٌل م��ن��ه��م ول��دي��ك ص��وارم ال��ك��ات��ب��ي��ن ي��راِع م��ن ل��ك
ال��ق��ه��اُر» ال��واح��د ع��ن��ك وي��ذود س��م��وم��ه��ا س��ه��م إل��ي��ك ال��ع��داة «ت��رم��ي
أط��واُر ال��ه��وى ش��اء ك��م��ا ف��ل��ه��م ح��س��اب��ه��م ل��ي��وم ش��اءوا ك��م��ا دع��ه��م
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وال��م��خ��ت��اُر ال��رح��م��ن ب��ه ي��رض��ى ُم��داف��ع خ��ي��َر اخ��ت��رن��اك ق��د إن��ا

الذي باالحتفال ١٣٢٩ الهجرية السنة تحية يف أخرى قصيدة ألقى ١٩١١ سنة ويف
حرضه وقد ،١٩١١ سنة يناير أول يوَم العربي التمثيل بدار املناسبة لهذه الطلبة أقامه
من الوطنية الحركة أصاب ما إىل قصيدته مطلع يف الشاعر وأشار فريد، محمد املرحوم

قال: السابق، العام يف اضطهاد

ف��اال ل��ل��س��ع��د ِش��م��تُ��ه ف��إن��ي ال��ه��الال ف��اس��ت��ج��ل��وا ال��ع��ام ت��ج��لَّ��ى
ال��ك��م��اال ُرِزق ك��م��ا ُرزَق��ت وق��د ب��الدي ع��زَّت م��ت��ى س��أُط��ري��ه
ال��ج��الال ذاك ل��ه��ا وأرج��ع��ن��ا ب��م��ص��ر ق��م��ن��ا م��ت��ى وأم��دح��ه
ن��ك��اال ح��ال��ت��ه��م ال��ده��ر ي��زي��د وس��اك��ن��وه��ا وال��ب��الد ف��أم��ا
م��ق��اال ف��ي��ه ق��ائ��ل أن��ا وال ق��ري��ًض��ا ف��ي��ه ب��ن��اظ��م ف��ل��س��ت

∗∗∗
ب��اال؟ األع��وام ل��ن��ا ت��ن��ع��م ول��م خ��ي��ًرا األع��وام نُ��ط��اِل��ب إالَم
ُح��ب��ال��ى غ��َدت ال��زم��ان ب��أرزاء ل��ي��اٍل م��ن��ه��ا وت��ن��ق��ض��ي ت��م��ر
خ��ب��اال ت��خ��ب��ل��ه��ا ال��ده��ر ص��روف ك��ادت اإلس��الم م��م��ال��ك وت��ل��ك
ح��اال» أش��د ال��ب��الء م��ن ون��ح��ن ع��ن��ا ب��ال��ذِّك��ر أخ��ص��ه��ا «ف��ل��س��ت

∗∗∗
وال��رج��اال ال��غ��وان��ي ب��ه رَم��ي��ت س��ه��م ب��ئ��س ��ى ت��ق��ضَّ ع��اًم��ا أي��ا
ِن��زاال ك��ان��ت ب��ل ق��ل��ت ن��زاًع��ا ك��ان��ت ال��ع��ام ص��روف ه��ل ف��ق��ال��وا
ن��ب��اال ج��وان��ب��ه ف��ي ل��ك��ان��ت ف��ؤاًدا ب��ه��ا رش��ق��َت ل��و ه��م��وٌم
اح��ت��م��اال ل��ه نُ��ط��ي��ق ال ث��ق��ي��ًال ع��ب��ئً��ا ل��ل��ض��ي��م ��ل��ت��ن��ا ح��مَّ ل��ق��د
ث��ك��ال��ى ق��وٌم ك��ل��ن��ا ك��أن��ا ح��ت��ى ال��ق��وم دم��ع أج��ري��ت وق��د
ال��ح��الال ال��ذِّك��ر ل��ك ُص��غ��ن��ا ل��م��ا ع��ام ك��ل أح��م��د1 ِذك��ر ول��وال

والسالم. الصالة عليه الرسول يقصد 1

233



الوطنية شعراء

الجهاد امليضيف

ان��ف��ص��اال أواص��ل��ه��ا ع��ن ورام��ت ب��م��ص��ر اف��ت��رق��ت ق��د ِف��رًق��ا أرى
ال��ض��الال أِل��ف��وا أن ب��ع��د وث��اب��وا زي��غ ب��ع��د م��ن أخ��ل��ص��وا أن��اٌس
م��آال ع��واق��ب��ه��م ف��ي ف��س��اءوا ج��ه��اًرا ارت��دوا ق��د وأق��واٌم
ال��وب��اال م��ن��ه ذق��ت��ُم وإال ُغ��ل��وٍّا ك��ف��ى ال��ن��اك��ص��ون وق��ال
ش��م��اال وال ل��ل��ف��ع��ال ي��م��ي��نً��ا ي��م��دوا ل��م ال��م��ك��ارم ف��ي خ��الئ��ق
اع��ت��داال وال��ج��ب��ن ال��خ��زي ��وا ف��س��مُّ ب��اءوا ب��ال��خ��زي ع��ص��ب��ة أول��ئ��ك

الشباب: يُخاِطب وقال

م��ث��اال ب��ع��ده��ُم ل��ل��ن��شء غ��َدوا ن��شء وخ��ي��َر ال��ب��الد أن��اب��ت��َة
ان��خ��ذاال ف��ت��ن��خ��ذل��وا ال��ُق��رب��ى ُع��رى ت��ف��لُّ��وا وال ب��اإلخ��اء ع��ل��ي��ك��م
ال��ن��ض��اال» ع��ن��ه تُ��ح��ِس��ن��وا ل��م إذا ال��م��ف��دَّى ال��وط��ُن ح��ظَّ��ه «س��ي��ن��دب
وال��ك��الال ال��س��آم��ة ت��ش��ك��و وال ص��غ��اًرا ع��ل��وم��ك��ُم ف��ي ف��ج��دُّوا
ال��م��ح��اال راَم ف��ق��د ع��ل��م ب��ال وال��دراري ال��ك��واك��ب راَم ف��م��ن
ال��ق��ت��اال» ب��رب��ك��م ت��ن��س��وا ف��ال ي��وًم��ا ال��ن��ي��ل رج��ال ِص��رت��م «وإن
ج��داال ال��ح��س��ن��ى واج��ع��ل��وا ح��ص��ي��ف ب��رأي اس��ط��ع��ت��م م��ا ع��ن��ه وذودوا
ي��زاال ول��ن ال��خ��ط��وب رغ��م ع��ل��ى ك��ف��ي��ًال ل��ك��م ال��رئ��ي��س2 زال وم��ا
ات��ص��اال ال��ود ع��روة ت��زي��دوا ع��ون خ��ي��َر ل��ألج��ان��ب وُك��ون��وا
وق��اال ق��ي��ًال ع��ن��ك��ُم م��ح��وت��م ب��خ��ي��ر وإي��اه��م ع��ش��ت��م إذا
ت��غ��ال��ى ق��ص��ي��دت��ه ف��ي ن��س��ي��م ي��ق��ول��وا: أن خ��ي��ف��َة أوج��زت ل��ق��د

تهمة يف الستجوابه استدعته قد العامة النيابة وكانت االحتفال، حاًرضا وكان فريد، محمد الزعيم يريد 2
يناير ٢٣ يف ظلًما املحكمة عليه وقضت فعًال ُحوِكم وقد الجنايات، محكمة إىل أحالته ثم باطلة، صحيفة

أشهر. ستة بالحبس ١٩١١ سنة
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الدستور سبيل يف الجهاد

الجهاد: ميدان يف والثبات االتحاد وعىل الدستور طلب عىل األمة يستحث وقال

ب��دِم م��خ��ض��وب��ًة ال��ظُّ��ب��ا ش��ف��ار ع��ن��ك��م رج��ع��ت ول��و ال��ُق��رب��ى ُع��رى ت��ف��كُّ��وا ف��ال
ن��دِم وِم��ن ذل ِم��ن ال��س��ن ف��ت��ق��رع��وا ف��رص��ت��ه ال��دس��ت��ور م��ن تُ��ض��ي��ع��وا وال
ال��س��أِم ف��ي ال��ذل ف��اح��ت��م��ال ت��س��أم��وا أو م��س��ك��ن��ة ال��ي��أس ف��ان��ت��ه��اء ت��ي��ئ��س��وا إن
م��ل��ت��ئ��ِم غ��ي��ُر وش��ع��ٌب ن��ي��ام ق��وٌم دان��ي��ة وه��ي ال��م��ع��ان��ي ق��ط ن��ال م��ا
ش��م��ِم ذوي ك��ن��ت��م إذا ال��ه��وان م��ع نُ��ك��اِب��ده ع��ي��ٍش م��ن ال��م��وت ل��ن��ا خ��ي��ٌر

كامل مصطفى ذكرى

وقد كامل، مصطفى وفاة عىل األول العام مرور ذكرى يف ١٩٠٩ سنة فرباير يف وقال
أن قبل الوطني الحزب وأعضاء فريد محمد يَدي بني اللواء دار يف القصيدة هذه ألقى

باملسري: الذكرى موكب يتحرك

م��ح��تَّ��ُم ف��ال��ق��ض��اء ب��ن��ف��س��ك رف��ًق��ا ت��س��ج��ُم ب��ال��م��دام��ع ع��ي��ن��ك ب��ال م��ا
ف��يُ��ؤل��ُم ي��ث��ور ج��رًح��ا ال��ح��ش��ا ب��ي��ن ع��وُده��ا ف��ج��دَّد ال��ذك��رى ع��ادت ق��د
أق��ت��ُم أس��ود وه��و أق��ب��ل ك��ال��ل��ي��ل ق��ات��ًم��ا ي��وًم��ا ك��ن��ت ك��ام��ل ي��وَم ي��ا
ال��ُم��ت��ه��ج��ُم وج��ه��ه��ا أن��ذر ب��ال��ن��ح��س ال��ت��ي ط��الئ��ع��ك ك��ان��ت ال ي��وم ي��ا

فريد: محمد ُمخاطبًا بقوله وختمها

ي��ن��ظ��ُم م��دح��ك ل��ع��ق��ود ش��اع��ر م��ن ت��ح��ي��ة األك��رم��ي��ن اب��ن ي��ا أف��ري��ُد
وس��لَّ��م��وا ال��والء ي��د إل��ي��ك م��دُّوا م��ع��اش��ٌر ال��س��الَم يُ��ق��رئ��ك أف��ري��ُد
اس��ت��ع��ظ��م��وا م��ا أص��غ��َرت ق��د ب��ع��زي��م��ٍة ذم��اره��م وُص��ن��َت ب��ي��ض��ت��ه��م ��ن��ت ح��صَّ
األح��زُم األج��لُّ ب��ي��ن��ه��م أن��ت إذ رئ��ي��س��ه��م ن��ح��و ال��ح��زم م��ط��اي��ا رك��ب��وا
ِم��خ��ذُم ال��م��واق��ف ب��ع��ض ف��ي ف��ال��رأي ج��م��ة م��واق��َف ف��ي ب��رأي��ك ف��اض��رب
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سلطانه إبان يف االحتالل يُهاِجم

ويستنهض بعهوده نكثه ويفضح االحتالل عىل فيها يحمل قصيدٍة من ١٩٠٩ سنة قال
والتأييد، العون يَد امُلكاِفحة مرص إىل لتمد اإلنسانية يسترصخ بدأها وقد للجهاد، الِهَمم

الوطني: الشعر عيون من وهي

األل��ِم م��ن أنَّ��ت أم��ٍة ف��ي ال��ل��َه األم��ِم ف��ي ال��ع��دل ل��واءَ ن��اش��ري��ن ي��ا
ل��ل��ديَ��ِم ال��روض ش��ك��َر ال��ت��ح��دث ع��ن��د ن��ش��ك��ره��ا ب��ي��ض��اء ي��ًدا إل��ي��ن��ا ُم��دوا
وُم��ح��ت��ك��ِم3 م��ن��ه��م ُم��غ��ت��ِص��ب ب��ي��ن م��ا ج��ب��اب��رة ب��أق��وام ُم��ن��ي��ن��ا إن��ا
وُم��ج��ت��رِم م��ن��ا ُم��ت��َه��م ب��ي��ن م��ا أم��ام��ه��ُم َل��س��اق��ون��ا اس��ت��ط��اع��وا ل��و
وال��ق��َس��ِم ال��ع��ه��د ف��ي ب��ه ي��م��وِّه��ون ش��رف أي��م��ان��ه��م وف��ي إل��ي��ن��ا ج��اءوا
ُم��ن��ه��دِم غ��ي��ِر م��ج��ٍد رك��َن ل��ك��م ن��ب��ن��ي ب��الدك��ُم ج��ئ��ن��ا إن��ن��ا ل��ن��ا ق��ال��وا
وال��وه��ِم ال��بُ��ط��ل س��ج��وُف ال��ع��ق��ول ع��ل��ى وان��س��دل��ت األع��ص��اب ت��خ��دََّرت ح��ت��ى
ل��ل��ِه��م��ِم اإلخ��م��اد س��وى ي��ق��ص��دون ال وه��م ال��دع��اء ه��ذا ع��ل��ى ي��زال��وا ول��م
ال��ف��ِه��ِم ال��ح��اذِق ف��ه��ُم ال��ح��اَل وأدرك ج��وارح��ن��ا م��ن��ا ان��ت��ب��َه��ت إذا ح��ت��ى
ال��ش��ِب��ِم ال��ب��ارِد ح��كُّ ال��ن��ار إل��ى أدَّى وُربَّ��ت��م��ا ف��أذَك��وه��ا ال��ق��ل��وب ح��كُّ��وا
ال��ذم��ِم ف��ي ال��ن��ك��ث ل��دي��ن��ا اس��ت��ب��اح��وا ك��م��ا ذم��ٌم وال تُ��رع��ى ل��ه��م ع��ه��ود ف��ال
ب��غ��ي��ه��ِم ج��م��ر ح��ش��اه��ا ف��ي ��ج��وا وأجَّ ت��ع��نُّ��ت��ه��م م��ن س��وًط��ا م��ص��ر ع��ل��ى ص��بُّ��وا
نُ��ل��ِم ل��م ال��ض��ي��م ب��دف��ع ه��َم��ْم��ن��ا ف��إن زم��ن م��ن ال��ض��ي��م ب��ه��ذا أح��رج��ون��ا ه��م

∗∗∗
غ��ش��ِم وم��ن ظ��ل��م م��ن ال��ق��وم أح��رج م��ا ح��س��بُ��ك��ُم ال��ن��ي��ل ب��أم��ر ق��ائ��م��ي��ن ي��ا
ت��ن��ِم ول��م ت��غ��ف��ل ل��م ال��ش��ع��ب م��ن ع��ي��نً��ا ل��ن��ا إن ال��ع��ي��ن ق��ري��ري ه��ن��ي��ئً��ا ن��ام��وا

نفسه: عىل االعتماد إىل الشعب يدعو فيها وقال

َح��ك��ِم» ُم��س��ت��ن��ِص��ٍف م��ن غ��ي��رك ف��ل��ي��س َح��ك��ًم��ا ك��ن ال��ن��ي��ل وادي ش��ع��َب ي��ا «وأن��َت

املحتلني. يريد 3

236



نسيم أحمد

ي��ق��ِم ل��م ب��ع��ُد ج��دٍّ ح��ل��ي��ف��ُة ع��ن��ه��ا وارت��ح��ل��ت م��ص��ر ف��ي ح��ك��َم��ت أم��ٍة ك��م
ال��ع��ج��ِم أم��َة َس��ل أو ال��ده��ر ع��ل��ى ي��ب��ق��ى أث��ًرا ل��ن��ا أب��ق��ت ه��ل ال��روم أم��ة َس��ل
وال��ه��رِم ال��ن��ي��ل ل��س��ان ع��ن��ه��ا يُ��ن��ب��ي��ك م��أث��رة م��ص��ر ف��ي ي��ت��رك��وا ول��م م��َض��وا
ِق��دِم م��ن ال��ن��ي��ل وادي ح��االت وت��ل��ك زم��ن م��ن ال��ُق��ط��ر ه��ذا ع��ج��ائ��ب ه��ذي

العَلم جريدة يُحيي

كامل، مصطفى املرحوم ورثة بعض بني «اللواء» ملكية عىل خالف ١٩١٠ سنة يف قام
الوطني، الحزب صحيفة وكانت اللواء، عىل قضائي حارس وُعنيِّ القضاء، أمام أمره ُطِرح
هذا فريد محمد املرحوم فرفض سيايته، وتوجيه تحريره يف يتدخل أن الحارس وأراد
٧ يوم ظهورها وابتدأ الوطني، الحزب حال لسان وجعلها «العَلم» جريدة وأنشأ التدخل،

قال: بديعة، بقصيدة نسيم فحيَّاها ،١٩١٠ سنة مارس

س��ع��ي��ُد ط��ال��ع��ه إن ي��م��ي��نً��ا ال��ج��دي��ُد «ال��ع��َل��م» ف��ل��ي��خ��ف��ق أال
ب��ن��وُد خ��ف��َق��ت م��ا ال��ل��ه س��الم م��ن��ي ع��ل��ي��ك ال��ب��الد ع��َل��م أي��ا
وال��ك��ب��وُد ال��ج��وان��ُح وم��ع��ق��لُ��ك ب��ن��اءٌ م��ع��ق��لُ��ه��ا األع��الم أرى
وال��ع��م��ي��ُد4 ال��وزارة ت��ن��وي ب��م��ا ع��ن��ي األق��وام خ��بِّ��ر ِب��ربِّ��ك
س��وُد واألي��اُم ال��ش��ب��ه��ات م��ن ش��كٌّ وب��األب��ص��ار ل��ن��ا رف��ع��َت
وال��س��ع��وُد ��ن ال��ت��ي��مُّ اه ت��ح��دَّ ف��أٍل ب��ك��لِّ ل��دن��ك م��ن ف��ج��ئ��ن��ا
ال��ف��ري��ُد» ال��ع��َل��ُم وربِّ��ك ف��أن��ت ش��ت��ى األع��الم ن��رى ك��ن��ا «وإن

∗∗∗
ع��ب��ي��ُد ن��ف��ٌر ع��ن��ده ك��أن��ا اح��ت��الًال أرى ال��ب��الد «ع��َل��م» أي��ا
وال��وع��ي��ُد ال��ت��ع��س��ف ب��ه أض��رَّ ش��ع��ب ون��ح��ن ال��ج��ف��اء ع��ل��ى أص��رَّ
ال��خ��م��وُد ��َج��ه��ا ت��أجُّ يُ��دِرك ف��ل��م ش��بَّ��ت ال��ق��ل��ب ف��ي ج��ذوة م��ن وك��م
رك��وُد» ل��ه��ا ال��ع��اس��ف��ي��ن ف��ري��ُح ع��س��ف ك��ل أث��ي��روا ل��ه��ُم «ف��ُق��ل

بريطانيا. معتمد جورست الدون والعميد: سعيد. محمد وزارة 4
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ال��وع��وُد؟ ه��ات��ي��ك م��ن��ه وت��ص��دق ع��ن��ا ال��ن��ي��ل اح��ت��الل ي��ن��أى م��ت��ى
ال��ص��دوُد؟ ن��ف��ع ف��ه��ل رام��وا ك��م��ا وص��دُّوا ش��اءوا ب��م��ا ف��ي��ن��ا ق��َض��وا
ح��دوُد ع��ق��ل��وا إذا ول��ل��ب��اغ��ي ف��ج��اروا أُوت��وا ب��م��ا ف��ِرح��وا ل��ق��د
ال��ع��دي��ُد يُ��ح��ص��ي��ه��ا ل��ي��س ع��ل��ي��ه��م تُ��ح��ص��ى ي��وم ال��م��ك��اي��د ف��ي ض��روب
«ال��ه��ن��ود»» ب��ظ��ل��م��ه��م ش��ق��ي��ت ك��م��ا م��ص��ر أله��ل ال��ش��ق��اء ودُّوا «وك��م
ال��ُم��ع��ي��ُد» إع��ادت��ه��ا ع��ن وي��ص��دف م��ن��ه��ا ال��ت��اري��خ ي��ف��زع «م��ك��اي��د

∗∗∗
م��ري��ُد «ط��اغ��ي��ٌة» إل��ي��ه ي��ه��مُّ ان��ت��ق��اًم��ا أخ��ش��ى ال ال��ح��قَّ أق��ول
وال��ق��ي��وُد؟ ال��س��الس��ل ل��ه تُ��ش��دُّ رف��ًق��ا ف��ق��ال ال��َم��ض��ي��م أنَّ أإْن
ش��ه��ي��ُد ي��وم��ئ��ٍذ ال��ل��ه ف��إن ي��وًم��ا ال��س��وء ح��ب��ال م��دُّوا إذا

∗∗∗
وال��ن��ج��وُد ال��ت��ه��ائ��م تُ��ردِّده ش��ع��ًرا إل��ي��ك ال��ب��الد «ع��َل��م» أي��ا
ق��ص��ي��ُد ل��ه��ا ي��ق��ال درٍر وم��ن ج��م��ان م��ن ن��ظ��م��ي ع��ق��د ودون��ك
ي��ري��ُد» م��ا إال ال��ل��ه «وي��أب��ى ن��ك��اًال ب��ن��ا ال��ش��ام��ت��ون ي��ري��د
ش��دي��ُد ب��أٌس ب��ي��ن��ه��م ل��ك ي��ُك��ن ي��م��ض��ي ال��ح��ق م��ث��ل ال��ح��ق ف��ي ف��ُك��ن
ي��زي��دوا أو ال��غ��واي��ة ف��ي ي��ض��ل��وا ع��ل��م ب��ع��د ه��واه��م ت��ت��بَ��ع وال
رش��ي��ُد رج��ٌل ب��ي��ن��ه��م م��ن وال رش��اد ف��ي��ه��م ب��ن��اف��ع ف��ل��ي��س

سجنه يف فريد محمد الزعيم إىل

الجرائم حبَّذ أنه بتهمة الجنايات محكمة أمام فريد محمد الزعيم ُحوِكم ١٩١١ سنة يف
عيل األستاذ نظمها قصائد ن تضمَّ الذي «وطنيتي» لكتاب مقدمة كتب إذ الحكومة وأهان
أن وقبل الكتاب محتويات عىل يطَّلع أن دون الزعيم كتبها املقدمة هذه أن ومع الغاياتي،
يوليو، شهر يف إال الكتاب يظهر ولم مايو يف أوروبا إىل الزعيم سافر ثم وضعه، املؤلف يُتِم
عليه أقامت فقد ذلك ومع العقوبات، قانون من نص أي تحت يقع ما املقدمة يف وليس
واضطهاد أنصاره وتهديد إرهابه محاكمته من الغرض وكان العمومية، الدعوى النيابة
هذه يف أشهر ستة بالحبس ١٩١١ سنة يناير ٢٣ يف عليه ُحِكم وقد الوطنية، الحركة

صدوره. يوم الحكم فيه ذ ونُفِّ الباطلة، التهمة
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سجنه» يف الرئيس «إىل بعنوان الوطني الشعر روائع من قصيدة نسيم أحمد فنظم
قال: تعبري، أصدق بإزائه العام الشعور عن وعربَّ تحية، أبلغ فيها حيَّاه

أش��ه��ِر س��ت��َة ال��م��ق��دور ع��ل��ى ف��اص��ب��ر ِر ب��م��ق��دَّ ي��ُك��ن ل��م س��ج��ن��ك ل��ي��َت ي��ا
تُ��ق��بَ��ِر ��ا ل��مَّ وأن��ت ال��رث��اء ب��ع��ض ِخ��ل��تُ��ه ح��ت��ى ال��ش��ه��ر رزء ج��لَّ ق��د
األح��م��ِر ال��ش��واظ م��ث��ل َل��ج��ع��ل��ت��ه وح��ك��م��ه��م ال��ح��اك��م��ي��ن اح��ت��رام ل��وال
ُم��ق��ص��ِر5 غ��ي��َر ك��ن��َت أم أُم��ق��ص��ًرا ت��َس��ل ل��م ح��ت��ى ق��ل��َت ف��ي��م��ا أق��ص��رَت
ب��األش��ه��ِر أو ال��م��ش��ه��ور ب��ال��ِم��دره تُ��َع��ن ف��ل��م ال��دف��اع أق��ي��ال وت��رك��َت
أص��غ��ِر أو ال��ث��رى ي��ط��أ أك��ب��ٍر م��ن ووج��ُده��م ال��ع��ال��م��ي��ن ع��ط��ُف ي��ك��ف��ي��ك
و«ال��م��ش��ع��ِر» «ال��ص��ف��ا» أرض وت��زل��زت و«ي��ث��رب» «ال��ب��ق��ي��ع» م��اد ل��ق��د ح��ت��ى
وال��م��ف��خ��ِر وال��ع��ال ال��م��ح��ام��د رب ل��م��ح��م��د «م��ح��م��د» ق��ل��ُب وال��تَ��اع

∗∗∗
ال��ِم��ن��ب��ِر ف��ي واق��ف أن��ك ف��ظ��ن��ن��ُت واق��ًف��ا ات��ه��ام��ك ف��ي ن��ظ��رت��ك إن��ي
ال��ُم��ت��س��ع��ِر ال��ل��ظ��ى ب��ي��ن ِل��َه��واك��م��ا إن��ن��ي ب��الدي أو ش��ع��ب��ي ل��ت��ق��ول
يُ��ذع��ِر ل��م َم��ن ج��ل��وَس ��ب��اك ال��شِّ خ��ل��ف م��س��ت��ب��ِس��ًال ج��ال��ًس��ا رأي��ت��ك ول��ق��د
ق��س��وِر ُ أج��رأ وأن��ت ال��ع��ري��ُن ف��ه��ي َم��ع��ان��يً��ا ال��ش��ب��اك ه��ذا ف��ي ف��رأي��ُت
أوف��ِر ب��ق��دٍر ب��ي��ن��ه��ُم ت��ع��ت��ز ثُ��ل��ة ف��ي م��اش��يً��ا ل��م��ح��تُ��ك ول��ق��د
ال��ع��س��ك��ِر ب��ي��ن ي��خ��ت��ال «ج��وه��ر» أم «خ��ال��د» ر ال��ُم��س��وَّ ه��ذا ه��ل ف��س��أل��ت

∗∗∗
ي��ش��ع��ِر ل��م األس��ى ب��س��وى ش��اع��ٍر م��ن ت��ح��ي��ة األك��رم��ي��ن اب��ن ي��ا أف��ري��ُد
وان��ح��ِر إل��ي��ه��م م��ك��اي��ده��م ف��اردد ب��ش��رِّه��م ن��اَوءوك ق��وٌم م��ص��ر ف��ي
يُ��ذك��ِر؟ ل��م إن اإلن��س��ان ق��ي��م��ة م��ا وأه��ل��ه��ا ال��ب��الد ح��ب ف��ي ذَك��روك
األص��ف��ِر» ب��ال��ن��ض��اِر ل��ع��بً��ا ل��ل��ع��ب��َت ب��ض��م��ي��ره��م ت��اج��روا م��م��ن ك��ن��َت «ل��و

منه إيمانًا عنه للدفاع بمحامني استعانته وعدم املحكمة أسئلة عىل جوابه يف الفقيد إيجاز إىل يُشري 5

املحاكمة. شكل اتخذت التي للمؤامرة وتحديًا التهمة ببطالن
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ال��م��ش��ت��ري» ن��ج��م ال��ع��ل��ي��اء ف��ي َل��ش��أوَت م��رات��بً��ا ي��ط��ل��ب��ون م��م��ن ك��ن��َت «أو
ن��يِّ��ِر أو ذات��ه ف��ي ُم��ظ��ل��ٍم م��ن وُف��تَّ��ه��ا ال��س��م��اء أج��رام وس��ب��ق��ت

∗∗∗
ال��ُم��ت��ن��م��ِر ل��ل��ط��ارئ ُم��س��ت��ج��ِم��ًع��ا ض��ي��غ��ًم��ا ال��ن��وائ��ب ف��ي ُك��ن أ«م��ح��م��ٌد»
غ��ض��ن��ف��ِر؟ ال��ذراع م��ف��ت��ول ف��ض��ل م��ا ج��ازًع��ا ال��ف��وادح م��ن أن��ت ب��تَّ إن
ال��ُم��ت��ن��وِر ال��ط��ارق س��ب��ي��ل ت��ه��دي ُم��ش��رًق��ا س��ج��ن��ك ب��ي��ن ل��ع��ل��ك أش��ِرق
ال��ك��وث��ِر» ه��ذا ورود ُم��ن��اه وغ��دا ال��ُع��ال ي��ن��ت��ج��ع ب��ات ب��ع��دك «ف��ال��ش��ع��ب
ال��ع��ن��ص��ِر زاك��ي األص��ل ك��ري��م م��ن ب��ك وم��رح��بً��ا ال��ع��ظ��ي��م ب��س��ؤددك أن��ِع��م
ِر ُم��ك��دَّ ب��ال��ه��م��وم ب��ع��ي��ش ج��اءت ح��ال��ة «أح��م��د» اب��ن ي��ا ع��ل��ي��ن��ا أع��ِزز

∗∗∗
ك��ن��ه��وِر ال��س��م��اء ف��ي غ��ي��ٍم ظ��ل��م��اُت ن��وَره ��ب يُ��ح��جِّ ب��ذٌر ف��ك��أن��ه
َم��ح��ج��ِر ف��ي م��خ��ب��وءة دم��ع��ة أو زاخ��ر ف��ي م��ك��ن��ون��ة درٍة أو
تُ��س��تَ��ِر ل��م إذا ن��ف��ح��ت��ه��ا وض��ي��اع ذب��ول��ه��ا ِخ��ي��َف ف��ي��ح��اء زه��رة أو
وال��ِع��ث��ي��ِر ال��ق��ذى م��ن ع��ل��ي��ه ح��ذًرا ج��ف��ون��ه ع��ل��ي��ه غ��م��َض��ت ن��اظ��ٍر أو
ال��م��ض��َم��ِر ال��ق��ض��اء م��ك��ن��ون ب��ع��ض أو ��ب ُم��ح��جَّ ال��ك��ائ��ن��ات س��ر أن��ت أو

قال: أن إىل

األك��دِر ال��زم��ان م��ن ب��ال��ف��ادح��ات ُم��ب��ت��ًل��ى أول أن��ت م��ا أم��ح��م��ٌد
وم��دبِّ��ِر م��ف��كِّ��ر وخ��ي��ر رأيً��ا ال��ورى يُ��س��دي م��ن خ��ي��ر ع��ه��دت��ك إن��ي
األب��ت��ِر ك��ال��ُح��س��ام ع��زٍم ف��ل��ُرب ص��ادًق��ا ع��زًم��ا األه��وال ل��دى ف��اش��ه��ر
��ِر م��ي��سَّ غ��ي��ر وذاك ل��ل��ص��ال��ح��ات ��ر م��ي��سَّ ذاك اث��ن��ان إال ال��ن��اس م��ا
��ِر م��س��خَّ ال��وج��ود ف��ي ش��يء ك��ل م��ن ع��ل��م��ه أران��ا ف��ق��د اإلل��ه ج��لَّ
م��ظ��ه��ِر ب��أك��م��ِل م��آث��ره وب��دت رون��ق ب��أك��م��ل َم��راح��م��ه ب��ان��ت
ب��ال��م��ت��أخ��ِر ِذك��راك ع��ن ك��ن��ُت م��ا دف��ي��ن��ه أص��اب وم��ا ال��ف��ؤاد ل��وال
ال��ُم��ك��ث��ِر األدي��ب ش��ع��ر ع��ل��ى أربَ��ت ق��ص��ي��دة ص��غ��ُت ال��داء م��راس ل��وال

∗∗∗
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ف��اغ��ف��ِر ع��ف��وك ج��ل إال رم��ت م��ا ف��إن��ن��ي ال��م��خ��ل��ص��ي��ن رئ��ي��َس ع��ف��ًوا
«ال��ب��ح��ت��ري» ع��ل��ي��ه��ا ي��ح��س��دن��ي ب��ات ق��د خ��ري��دة ال��ق��ري��ض ف��ي أزج��ي ج��ئ��ُت ق��د
ال��ع��ن��ب��ِر أري��ِج ع��ن وط��وًرا َورٍد ش��ذا ع��ن ط��وًرا ف��ي��ح��اء ع��ط��ري��ة
يُ��ح��َص��ِر ل��م خ��ي��ال��ه ال��ب��ي��ان ج��م ُم��ب��ِدع ل��ك ص��اغ��ه��ا م��ع��اٍن ف��ي��ه��ا
أذف��ِر م��س��ٍك ب��ن��ف��ِح ت��ض��وع ح��ت��ى ن��ف��ح��ة خ��الل��ك م��ن ع��ل��ي��ه��ا ف��اخ��ل��ع
وت��ش��ت��ري ال��رواة ب��ه��ا ت��ب��ي��ع زه��ٌر آلل��ئ ال��خ��اف��َق��ي��ن م��لء ف��ي��ك ل��ي
وق��ي��ص��ِر ال��م��ل��وك ف��ي ك��س��رى وس��الم ت��ح��ي��ة ح��ي��ي��ت م��ا م��ن��ي ف��ع��ل��ي��ك

الوطنية الوحدة يُحيي

واألقباط: املسلمني بني والتآخي الوطنية الوحدة يُحيي ١٩١٩ سنة قال

اإلس��الِم وش��رع��ُة ال��م��س��ي��ح دي��ن ��ه��م ض��مَّ وم��س��ل��م��وه��ا م��ص��ر أق��ب��اط
ق��ي��اِم خ��ي��َر ب��م��ص��ر وال��ق��ائ��م��ون وال��تُّ��ق��ى ال��ط��ه��ارة ع��ل��ى ال��ن��اش��ئ��ون
وُع��راِم ب��ش��دة ال��زم��ان ج��اء ك��ل��م��ا ال��س��ك��ي��ن��ة إل��ى وال��خ��ال��دون
ووئ��اِم م��ح��ب��ة غ��ي��ر ت��ب��ِغ ل��م أم��ة أنَّ��ا وب��ان ال��خ��ف��اء ب��رح
ب��س��الِم وت��ن��ت��ه��ي ال��س��الم تُ��وح��ي ب��غ��ب��ط��ة ن��ع��ي��ش أن َل��ن��رج��و إنَّ��ا

فريًدا يرثي

فريد: محمد رثاء يف قصيدة من ١٩١٩ سنة قال

ال��ِع��ب��ْر! وم��ن��ه ال��ع��ظ��ات وم��ن��ه ال��ُك��بَ��ر ب��إح��دى ال��زم��ان رم��ان��ا
وال��ق��َدْر ب��ه��ا ال��ق��ض��اء رم��اه ح��وم��ة ف��ي تُ��ص��اِرع ش��ه��ي��ٌد
ال��ق��م��ر ف��َق��دَن ال��ن��ج��وم ك��ِس��رِب أم��ة ب��ع��ده م��ن وخ��لَّ��ف
ال��س��ف��ر ع��ن��اء م��ن ي��س��ت��ِرح ول��م ل��ل��ِب��ل��ى س��اف��رت ج��ث��ة أت��ى
ص��در ِم��ن ل��ه م��ا ال��ردى وِورُد ال��ردى ح��ي��اض أورَدت��ه ُم��نً��ى
ال��ِك��بَ��ر م��س ع��ن��د ي��ج��ُف��ه��ا ول��م ��ب��ا ال��صِّ ش��رخ ع��ن��د ت��ع��لَّ��ق��ه��ا
ال��ث��م��ر اج��ت��ن��اء إال ي��ب��َق ول��م غ��رُس��ه روض��ه��ا ف��ي وأي��ن��ع
ال��وط��ر؟ أق��ص��ى ال��ع��ي��ش م��ن ف��ن��ال ال��م��دى أق��ص��ى ع��اش ام��رٍئ وأيُّ
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قال: أن إىل

وادَّك��ر وع��ى ل��ح��يٍّ وط��وب��ى ال��ُع��ل��ى ن��َع��ت��ه ل��م��ي��ٍت ه��ن��ي��ئً��ا
ب��ذر م��ا ك��ف��ه ح��ص��دت ف��ق��د ن��ال��ه��ا ُم��نً��ى ف��ري��د وح��س��ُب
ال��س��ه��ر ط��وِل ب��ع��د وأط��ب��ق��ه��ا أج��ف��ان��ه ال��م��وت أغ��م��ض ف��تً��ى
ال��ب��در وأس��دى ال��ح��ق��وق ف��أدَّى م��ال��ه ق��وم��ه ع��ل��ى أف��اض
اف��ت��ق��ر إل��ي��ه ض��ري��ك ل��ك��ل ع��ائ��ل ال��ج��دا ن��ج��اِد ط��وي��ُل
ادخ��ر م��ا ن��ف��س��ه ع��ل��ى ف��ه��ان ن��ف��س��ه ع��ل��ى ع��اًرا ال��ح��رص رأى
��يَ��ر ال��سِّ وت��ب��ق��ى ي��ف��ن��ى ال��م��ال ي��رى ال��ن��دى ب��ع��ق��ب��ى ب��ص��ي��ًرا وك��ان
ي��ذر م��ا ال ال��ق��ب��ر ن��زل إذا ِذك��ره ل��ل��ف��ت��ى م��ا وأخ��ل��د
��َور ال��سُّ ك��آِي ِف��ص��اح ب��آٍي ال��ث��رى ف��ي ن��اط��ق ص��ام��ٍت وك��م
وان��ت��ش��ر ل��ه ص��ي��ٌت ش��اع ك��م��ن خ��ام��ل ِذك��ره ال��ذي ول��ي��س
م��س��ت��َط��ر ال��ُع��ل��ى ص��ف��ح��ات ع��ل��ى اس��ُم��ه أغ��رُّ ب��م��ي��ٍت ول��ي��س
ن��ث��ر ج��م��ٍع ف��وق َم��ن وأس��ل��س ِم��ن��ط��ي��ق��ه��ا ال��م��ن��اب��ر خ��ط��ي��ب
ع��ث��ر أو ك��ب��ا ج��واد م��ن ف��ك��م ب��م��ض��م��اره ي��وًم��ا ي��ك��ُب ف��إن
ض��م��ر ح��ت��ى ال��ف��ج��ائ��ع ف��ي��اف��ي َع��دِوه ف��ي ي��ن��ه��ب زال وم��ا
ل��ل��ِف��َق��ر ك��اس��رة ك��وارث ب��أع��ن��ات��ه��ا دَه��ت��ه وح��ت��ى

بقوله: وختمها

األث��ر ح��م��ي��د «ف��ري��د» وأودى ش��رخ��ه ف��ي راح «ك��ام��ًال» أرى
«ع��م��ر»» وولَّ��ى م��ات ب��ك��ر» «أب��و م��ن��ه��م��ا خ��َل��ت ب��الٍد «زع��ي��م��ا
دث��ر م��ج��ٍد ل��ت��ج��دي��ِد ت��ن��ادت أم��ة ع��ن��ه��م��ا ال��ُع��ال ع��زاء
اس��ت��ع��ر ح��ت��ى ��د ت��وقَّ ب��ع��زٍّ آم��ال��ه ن��ح��و س��ع��ى وش��ع��ٌب
ان��ت��ص��ر إال ب��ال��ح��ق ت��ش��بَّ��ث واه��ن ال��ق��وى ض��ع��ي��ف م��ن وم��ا
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األخبار جريدة يُحيي

األخبار: جريدة إصداره ملناسبة الرافعي أمني املرحوم يُحيي ١٩٢٠ سنة قال

األش��ع��اِر م��ن آلل��ئُ��ه��ا ِص��ي��َغ��ت ق��الدة ب��ن��ظ��م أس��ِع��ف��ن��ي وح��ُي ي��ا
واآلث��اِر ال��ُغ��ر ال��س��ج��اي��ا خ��ي��ر ل��ه وم��ن ال��راف��ع��ي» «أم��ي��ن ه��ذا
واإلس��راِر اإلع��الن ف��ي ل��ل��نِّ��ي��ل ُم��خ��ِل��ص أص��دق َألن��ت « «راف��ع��يُّ ي��ا
ال��ج��بَّ��اِر وص��ول��َة ال��ق��وي ب��ط��ش ب��ه��ا وذُد ال��م��خ��ل��ص��ي��ن ي��راع ج��رِّد
األخ��ب��اِر َآلف��ُة «ال��رواة» إن آف��ات��ه��ا م��ن «األخ��ب��ار» ع��ل��ى واح��ذر
األح��راِر ص��ح��ي��ف��َة ي��داه م��ل��ك��ت ب��ك��ات��ب ال��ب��الد ه��نَّ��أُت ال��ي��وم

التآخي إىل ويدعو باالنقسام يُندِّد

االنقسام بهذا يُندِّد وأنصارهما، وعديل سعد بني االنقسام اشتد حني ١٩٢١ سنة وقال
الصفوف: توحيد إىل ويدعو

وال��ه��م��ِم ال��ع��زم م��واض��ي تُ��ف��لُّ ب��ه��ا َع��م��ٌم ف��ت��ن��ٌة ف��ق��ل��ن��ا ان��ق��س��م��ن��ا ق��ال��وا
أك��ِم وم��ن س��ه��ل م��ن ال��م��س��ال��ك ش��ت��ى ط��رًف��ا راك��ب ج��ي��ٍش غ��ي��َر ن��ُك��ن ول��م
م��ه��ت��َض��ِم غ��ي��ِر ب��ح��قٍّ ال��زم��ان ع��ل��ى ُم��ن��ع��ق��ًدا ال��ف��وز ل��واء ي��رفَّ ح��ت��ى
ُم��ن��ق��س��ِم غ��ي��ِر ل��ش��ع��ٍب ال��ف��َالح أن يُ��ن��ب��ئ��ن��ا وال��ت��اري��خ نُ��ق��َس��م وك��ي��ف
ن��دِم وم��ن ح��زن م��ن ال��س��ن ف��ت��ق��رع��وا ش��م��ل��ك��م ع��ق��د ت��ح��لُّ��وا أن ف��ح��اِذروا
ي��ن��ه��زِم اإلخ��الل يَ��ع��ُره إن ف��ال��ج��ي��ش ص��ف��وف��ك��ُم م��ن اس��ت��ط��ع��ت��م م��ا ون��ظِّ��م��وا
وال��ك��رِم ال��م��ج��د ب��زوغ ك��ان ف��م��ن��ه ع��ج��بً��ا إرث��ك��م ع��ن أُح��دِّث��ك��م وال

∗∗∗
وال��ك��ِل��ِم ب��األل��ف��اظ ال��م��ج��د يُ��دَرك ال ُم��ن��َج��زة ب��األع��م��ال يُ��دَرك وال��م��ج��د
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١٨٧٨–١٩٤٨

مركز بالد من بالقرشية ١٨٧٨ سنة ُولِد الوطنية، شعراء من األول الرعيل من
املرصي الجيش ضباط من وجدُّه الكاشف، الفقار ذو املرحوم ابن وهو غربية، السنطة
والده منزل يف األولية علومه ى تلقَّ عيل، محمد عهد يف املعارك غمار خاضوا الذين



الوطنية شعراء

إىل عاد ثم دراسته، استوىف حتى بطنطا االبتدائية األقباط بمدرسة التحق ثم بالقرشية،
له طبيعة الشعر وكان واألدب، الشعر إىل صباه مند نفسه ومالت فيها، وأقام بلدته
يدرسها املتقدِّمني الشعراء ودواوين األدب كتب عىل وأكبَّ املطالعة عىل فعكف وسليقة،
املعاني يف الشعر نظم إىل نفسه واتجهت والبالغة، األسلوب يف فحاكاهم ويستوعبها،
من اللون هذا عىل حياته ووقف الرفيع، الطراز من وطني بشعٍر قريحته فجادت الوطنية،
نفسه: عن يقول ذلك ويف «القرشية»، بلدته يف ُمعتكًفا أبيٍّا، عيوًفا عمره وعاش الشعر،

وس��ك��ون��ا وح��دة أط��ل��ب وب��دوُت زاه��ًدا ال��م��دائ��ن ت��ح��اش��ي��ُت ول��ق��د
خ��دي��ن��ا وال��ق��ري��َض ك��أًس��ا وال��ذِّك��ر َم��أن��ًس��ا ال��ط��ب��ي��ع��ة غ��ي��َر أرت��ض��ي ال

أحاسيسه عن تعبري أبلغ فيها وعربَّ املناسبات، مختلف يف نظمها عصماء قصائد وله
والوطنية، األدب سماء يف شعره وتألَّق حياته، طول ملبادئه وفيٍّا وظل الوطنية، ومشاعره

املجال. هذا يف الذروة وبلغ

السودان اتفاقية

انتصار أثر عىل ١٨٩٩ سنة إمضائها عىل مرص أُكِرهت التي السودان اتفاقية عن قال
السودان: يف املرصي الجيش

ال��ع��ن��اءِ؟ ط��وِل ب��ع��د ال��ن��ص��ر م��ن ه ج��نَ��ي��ن��ا ق��د ال��ذي وم��ا ان��ت��ص��رن��ا
ج��زاءِ ش��رُّ ال��وف��اق ه��ذا إن ج��زاءً «ال��وف��اق» س��وى ج��نَ��ي��ن��ا م��ا
ك��ال��ه��ب��اءِ» ف��ح��ظُّ��ه م��ن��اٍل ف��ي ق��ويٍّ��ا ال��ض��ع��ي��ف ش��اَرك «وإذا

املعركة يف الجندي

األش��رُف ال��م��ق��ام ق��ل��ب��ي ف��ي ل��ك ال��دائ��م ال��ح��ب��ي��ب أن��ت وط��ن��ي
م��تَّ��ص��ُف ب��ه أن��ي س��رَّن��ي الزم ط��ب��ٌع ب��ك وغ��رام��ي

∗∗∗
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ُم��ق��ت��دِر ث��اب��ٍت ب��رج��اءٍ م��ج��ت��ه��ًدا دائ��بً��ا أس��ع��ى ل��ك
س��ه��ري ت��م��ادى أو ل��ي��ل��ي ط��ال أب��ًدا ط��ري��ق��ي ف��ي أُب��ال��ي ال

∗∗∗
يُ��ط��اْق ال ب��س��وءٍ ال��ده��ر ��ك م��سَّ إذا ب��ال��روح أف��دي��ك وط��ن��ي
ال��رق��اْق وال��ب��ي��ض ب��ال��ن��ي��ران ع��ن��ك األذى دف��ع ف��ي ال��ل��ذة وأرى

∗∗∗
وف��اءْ م��ن��ك رأت ك��م ب��ن��ف��وٍس األن��ه��ر أب��رَّ ن��ي��ل ي��ا ُدم��َت
ورخ��اءْ ه��ن��اءً ال��وادي ُم��ه��دَي ال��ك��وث��ر ش��ب��ي��ه ي��ا ت��ج��ري ُدم��َت

∗∗∗
اتَّ��ح��دا ال��ل��ذَي��ن ُق��ط��َري��ك ب��ي��ن ال��ج��ن��ود م��ي��دان ص��ح��راء ي��ا دم��ت
وال��س��ؤددا ل��ن��ا ال��ن��ص��ر ي��ض��م��ن وس��ود ب��ي��ٍض م��ن ل��ل��ب��أس ُم��ظ��ه��ًرا

١٩٠٧ سنة كرومر اللورد يف قصيدته

ندَّد بقصيدٍة الكاشف شيَّعه دنشواي، حادثة أثر عىل مرص عن كرومر اللورد رحل ملا
قال: وجربوته، بطغيانه فيها

ال��ق��لَّ��ُب ال��زم��اُن ص��ح��ي��ف��تَ��ك وط��وى األغ��ل��ُب ال��ق��ض��اءُ ع��زائ��َم��ك أع��ي��ا
ال��م��ت��وثِّ��ُب ويُ��ق��اَط��ع غ��اي��ات��ه ف��ي ال��س��بَّ��اق يُ��ف��اج��أ ك��ي��ف أرأي��ت
وت��ح��ج��ُب اع��ت��زم��ت م��ا تُ��خ��ف��ي ل��ل��ق��وم ُم��خ��ِل��ص زخ��ارف ف��ي ت��ب��دو ول��ب��ث��َت
وال��م��خ��ل��ُب ف��ي��ه��م ون��ابُ��ك إال ��ت��وا ي��ت��ل��فَّ ف��ل��م ح��ي��نً��ا غ��اف��ل��تَ��ه��م

منصبه: عن بإقصائه املرصيون فرح وكيف دنشواي حادثة وذكر

«ي��ث��رُب» واس��ت��ع��اذت «م��ك��ة» أرك��ان ل��ه اه��ت��زت ب��ال��ذي ع��ه��دك وخ��ت��م��ت
األرح��ُب ال��ف��ض��اء ب��ه ي��ض��ي��ق ��ا ه��مٍّ ح��ام��ٌل ش��ع��ٌب ال��ص��ع��داءَ ��س وت��ن��فَّ
ال��م��ك��س��ُب ه��ذا وب��ئ��س ال��ج��ف��اء إال راح��ل ع��ن��ا وأن��ت ك��س��ب��َت م��اذا
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اإلنجليز يُنِذر

العاقبة: سوء ويُنذرهم اإلنجليز يُخاِطب وقال

ال��روم��اِن؟ ُم��ن��ت��ه��ى ذك��رت��م ه��الَّ اس��ت��ع��م��اره��م ف��ي ال��روم��ان ق��لَّ��دت��م
ال��ُم��ت��وان��ي ال��ُم��ت��م��ادي أدرك ك��م غ��ًدا وس��ؤدُدن��ا س��ؤدُدك��م ال��ي��وم
ال��ح��االِن وح��ال��ت ال��زم��ان دار إذا ل��ن��ذُك��رك��م ف��ي��ن��ا رح��م��اك��م
وال��ض��ي��ف��اِن ال��ج��ي��ران ُع��دَة ال ُع��دة بَ��ن��ي��ن��ا م��ن َل��ن��رج��و إن��ا

فهمي مصطفى بوزارة يُندِّد

إىل بغيضة وكانت االستقالة، إىل فهمي مصطفى وزارة يدعو ١٩٠٨ سنة أبريل يف قال
الشعب:

ف��ن��ج��زُع؟1 ويُ��ق��ض��ى ف��ن��رج��وه ي��ع��ي��ش ن��اب��ًغ��ا ال��ن��ي��ل ي��ش��ه��د ي��وٍم ك��لِّ أف��ي
َم��ف��زُع ال��م��ي��ت م��أت��م ف��ي ل��ك��م ول��ي��س م��ظ��ه��ٌر ال��ح��ي م��وس��م ف��ي ل��ك��م ول��ي��س
وت��ض��رُع2 ت��ش��ك��و وه��ي ش��ع��رت��م ف��ه��الَّ ُم��ك��ثَ��ك��م ال��ك��راس��يُّ ت��ل��ك س��ئ��م��ت ل��ق��د
وت��خ��ض��ع��وا؟ ت��ذلُّ��وا أن إال األم��ر م��ن يُ��ن��ي��ل��ك��م ال م��ن��ص��بً��ا اع��ت��زل��ت��م وه��الَّ
وأش��ن��ُع ع��ل��ي��ن��ا ال��ع��ادي م��ن أض��رُّ وأن��ت��ُم ت��م��وت��وا أن ع��ل��ي��ك��م أخ��اف
وي��رف��ع��وا م��ص��ر أب��ن��اء ويُ��ك��ِب��رك��م ع��ن��ك��ُم ال��ن��ي��ل ي��ع��ف��َو أن ش��ئ��ت��م ف��إن
ي��ت��زع��زع��وا ل��م ال��ج��ب��ار أرع��د إذا أله��ل��ه��ا ال��ب��الد وزارات ف��خ��لُّ��وا
ال��م��ش��يَّ��ُع3 ال��ش��ه��ي��ُد ذاك وم��رح��م��ٍة ك��رام��ة م��ن رأى م��ا َل��رأي��ت��م إذن

.١٩٠٨ سنة فرباير يف تُويف وقد كامل مصطفى إىل يُشري 1
سنة نوفمرب إىل ١٨٩٥ سنة نوفمرب من عاًما عرش ثالثة الحكم تتوىل فهمي مصطفى وزارة مكثت 2

الربيطاني. لالحتالل وتسليًما خضوًعا عهدها وكان ،١٩٠٨
كامل. مصطفى إىل يُشري 3
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ويمدحه الفالح د يمجِّ

املرصي»: «الفالح يمدح وقال

م��ص��را ف��الُح أح��بَّ��ت��ي ف��خ��ي��ُر ح��ب��ي��بً��ا ال��دن��ي��ا ف��ي اس��ت��ب��ق��ي��ُت إذا
أج��را! اإلج��ح��اف س��وى ي��ل��ق��ى وال ث��راه ال��وادي ي��م��أل ك��ري��ٌم
َألث��رى ت��ع��ٍب ع��ل��ى يُ��ج��زى ول��و اف��ت��ق��اًرا ش��ك��ا أراه م��ا ف��ق��ي��ٌر
ِت��ب��را ال��خ��ص��ب ث��راه م��ن وي��خ��رج ع��ن��دي األرض ي��ش��قُّ ف��م��ح��راٌث
ُم��ش��م��خ��رَّا وح��ص��نً��ا ج��ي��ًش��ا ب��ه الق��ى ال��ج��ن��دي ي��د ف��ي ك��س��ي��ٍف

كامل بمصطفى ِصلتُه

يف صداها وتعاليمه الزعيم لدعوة وكان كامل، ملصطفى ونصريًا صديًقا الكاشف كان
ما وكثريًا النابغة»، العربية «شاعر ويُسميه به ويُعَجب يقدِّره مصطفى وكان قصائده،

رفيع. شعري قالٍب يف ويصوغها ومعانيها كامل مصطفى كلمات يردِّد هو كان
بالشعر: الخطابة صلة عن قال

األش��ع��ارا ه��ذه ال��خ��ط��اب��ة ت��ل��ك م��ن ف��إن ال��ع��ال��م��ي��ن ه��ززُت ول��ئ��ن

مرصيٍّا»: أكون أن لوددت مرصيٍّا أكن لم «لو كامل مصطفى كلمة يردِّد وقال

إن��س��اُن! م��ص��ر ف��ي أن��ن��ي ل��و وددت م��ل��ًك��ا غ��ي��ره ف��ي أو ال��خ��ل��د ف��ي ك��ن��ُت ل��و

اليأس: محاربة يف وقال

ال��ح��ي��اة؟ م��ع ال��ق��ن��وط م��ع��ن��ي وم��ا ح��يٌّ وأن��ت ال��ق��ن��وط م��ع��ن��ى وم��ا

االستقالل: قيمة يف وقال

ج��ن��اِت» أص��بَ��ح��َن وإن ل��دي��ه ق��ف��ٌر ص��اح��ب��ه��ا اس��ت��ق��الِل ب��ال ال��ب��الد «إن
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فيها: قال بيت، مائة نحو بلغت رائعٍة بمرثيٍة الكاشف رثاه الزعيم مات وملا

ث��م��ارا ال��ب��الد ف��ي ل��غ��رس��ك تُ��دِرك ل��م ال��ي��وم رح��ل��ت وق��د ع��ل��ي��ك َل��ه��ف��ي

الرشق: يف بها القيام الزعيم يعتزم كان التي الرحلة إىل يُشري قال أن إىل

ال��م��ك��ث��ارا ال��م��س��ت��رِس��ل وخ��ط��ي��ب��ه��ا ض��ي��ف��ه��ا «ي��ث��رب» الَق��ت��ك وم��ا َل��ه��ف��ي
ح��ي��ارى ل��م��ص��ر إخ��وانً��ا ال��ه��ن��د ف��ي ُم��ت��ف��ق��ًدا تَ��ِس��ر ول��م ع��ل��ي��ك ل��ه��ف��ي
وع��م��ارا ح��ض��ارة ال��ب��الد ي��ه��ُب م��ا ال��ي��اب��ان م��ن ت��ن��ق��ل ول��م ل��ه��ف��ي
ك��ب��ارا ل��م��ص��ر أع��وانً��ا ق��رَّب��ت ُق��دِّرت ل��و ه��ج��رة ُم��زِم��ع ك��ن��ت ق��د
اآلث��ارا ت��ت��بَّ��ع م��ه��ض��وم��ة وأم��ة ال��س��اب��ق��ي��ن ب��ي��ن وج��م��ع��ت

إغضاب خشية الزعيم جنازة تشييع عن تخلُّفهم وقتئٍذ مرص وزراء عىل يستنكر ثم
قال: اإلنجليز،

إك��ب��ارا ح��ول��ه ال��م��الئ��ك م��َش��ت م��ش��ه��ٍد ع��ن ت��خ��لَّ��ف��وا ال��ذي��ن وي��ل
وح��ذارا؟ ت��ه��يُّ��بً��ا ي��س��ك��ن��ون أم وت��ك��بُّ��ًرا ��ًع��ا ت��رفُّ يُ��ع��ِرض��ون ه��ل

قال: الجنازة، تشييع يوم األمة احتشاد يصف ثم

ال��ج��رارا ج��ي��ش��ك ف��ان��ظ��ر ـ��ج��رَّار ال��ـ ج��ي��ش��ك ه��ذا األب��ط��ال ق��ائ��د ي��ا
م��ض��م��ارا ل��ه��م أرب ف��ي ��ب��ت رحَّ وك��م ��ه��ُم ض��مَّ ال��ح��ش��ر ك��ي��وِم ي��وٌم
وأُس��ارى أوط��ان��ه��م ف��ي غ��رب��اء وه��م ب��َك��ي��تَ��ه��م ف��ل��ق��د ب��َك��وا ف��ل��ئ��ن
ف��خ��ارا ال��ن��ج��وم ف��وق أص��ع��دتَ��ه��م ف��ق��د رءوس��ه��ُم ع��ل��ى ي��ح��م��ل��وك أو

بقوله: مرثيته وختم

واألح��ج��ارا وال��ن��ب��ت وص��ع��ي��ده��ا ونِ��ي��ل��ه��ا ُع��الك ع��ل��ى م��ص��ر أش��ه��دُت
وال��ت��ذك��ارا ال��ت��م��ث��ال ل��ك م��ن��ه��ا ل��ش��يَّ��دوا ال��ن��ف��وس ق��ط��ع ت��َس��ل ل��م ل��و
اس��ت��م��رارا م��ن��ه��اج��ه ع��ل��ى ت��ج��ري أم��ٌة ُم��ن��اه ورثَ��ت َم��ن م��ات م��ا
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الثاني عباس الخديو ويُعاِتب الوفاق، سياسة عىل يحمل

الجو عىل تُسيِطر وإنجلرتا الثاني عباس الخديو بني الوفاق سياسة كانت ١٩٠٩ سنة يف
هذه مظاهر وبدت الوطنية، الحركة محاربة السياسة هذه هدف وكان مرص، يف السيايس

وسياسته. لالحتالل ومنارصته الشعبي للكفاح الخديو تنكُّر يف السياسة
ويُخاِطب الوفاق، سياسة عىل فيها يحمل ١٩٠٩ سنة القصيدة هذه الكاشف نظم
أبلغ من وهي اإلنجليز، وعود إىل االستنامة مغبَة ويحذِّره ويُعاِتبه الثاني عباس الخديو

وأقواها: قصائده

وع��دوك��ا م��ا ق��ض��اءُ ف��ي��ه ك��ان ل��و وم��رح��بً��ا ب��ال��وف��اق وس��ه��ًال أه��ًال
ودُّوك��ا ك��م��ا ت��ودَّه��ُم أن ل��ك ف��واج��ٌب «ال��ج��الء» ُم��ش��ت��رَط ك��ن��َت إن
ال��م��ف��ك��وك��ا ال��م��وث��ق ذا يُ��ع��ِل��ن��وا أن م��ن ال��ب��غ��ض��اء يُ��ع��ِل��ن��وا أن ل��ن��ا خ��ي��ر
ح��رب��وك��ا؟ وم��ا ب��ه��ا ح��اَرب��وك ك��م ش��ب��ه��ة ع��ن��ا ل��ت��ردَّ ح��اس��ن��تَ��ه��م
ال��م��ه��ت��وك��ا س��رَّه ال��ُم��خ��ات��ل ك��ت��م ل��ك��ن��ه ت��رى م��ا ُح��بٍّ��ا ك��ان م��ا
ال��م��أف��وك��ا؟ اآلِف��ك ف��ك��ان ح��ر ُم��ه��ذَّب ب��ك��ل وش��ى ك��ي��ف أرأي��ت
ي��ش��ك��وك��ا غ��ٍد وف��ي ال��وف��اء غ��ي��ر ب��ن��ا وم��ا إل��ي��ك ي��ش��ك��ون��ا ال��ي��وَم
ي��س��ت��ص��ف��ي��ك��ا ف��ق��ام ال��ِم��راس ه��ذا ووع��ي��ده أوه��ام��ه ع��ل��ى أع��ي��ا

∗∗∗
ن��رج��وك��ا وأن��ن��ا نُ��ِح��س أنَّ��ا ي��س��وءه��م غ��اص��ب��ي��ن ف��ي ت��رى م��اذا
ُم��ض��ط��ِه��دي��ك��ا؟ ع��دوان م��ض��ى ف��ي��م��ا ت��َخ��ف ول��م ال��ُم��خ��ِل��ص��ي��ن ش��ك��وى أت��خ��اف
ح��ج��ب��وك��ا ب��أن ان��ت��ق��م��وا وم��ا ن��ظ��ٍر ذي ل��ك��ل ال��ق��ي��ود ج��ع��ل��وا ل��ي��ت��ه��م ي��ا
رائ��ي��ك��ا؟ ٍق ُم��ش��وِّ غ��ي��َر ك��ان أم م��ش��اغ��بً��ا ال��س��الَم ُم��س��ِم��ع��ك ك��ان ه��ل
ص��دق��وك��ا؟ وه��ل ي��وًم��ا ال��ورى ص��دق��وا ف��ه��ل اب��ت��َل��ي��ن��اه��م وإي��اك إن��ا
ن��ص��ح��وك��ا إذا تُ��ص��دِّق��ه��م أال ن��ص��ح��ه��م ات��ه��م��ن��ا وق��د ب��ه��م أَول��ى

∗∗∗
أِم��ن��وك��ا إذا َل��ن��خ��ش��اه��م إن��ا ي��س��ت��أس��دوا أن ق��ب��ل ِم��راس��ك أِره��م
م��س��ف��وك��ا» دًم��ا وال ي��ص��ول ج��ن��ًدا ن��رى وال «ال��ج��الء» ي��وم ح��ب��ذا «ي��ا
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كتشنر اللورد يُخاِطب

الصَلف عنه معروًفا وكان مرص، يف لربيطانيا معتمًدا كتشنر اللورد ُعنيِّ ١٩١١ سنة يف
مطلعها: يف قال وإباءً، وشمًما تفيضوطنية رائعٍة بقصيدٍة الكاشف فاستقبله والغطرسة،

إدراك��ا ل��غ��اي��ٍة ك��لَّ��ف��وك إن ُخ��ط��اك��ا ال��ط��ري��ق ل��ت��م��ت��ح��ن م��ه��ًال
اإلش��راك��ا ي��ق��ب��ل ال ُم��ت��ف��رٌد وم��ال��ك4 يُ��ض��ام ال ش��ع��ٌب م��ص��ر ف��ي
ب��ُق��واك��ا م��ه��دوم��ٌة أه��راُم��ه��ا وال ي��وًم��ا ِن��ي��ل��ه��ا ح��اب��س أن��ت م��ا
َم��رم��اك��ا َم��دى م��ن أب��ع��د وال��ده��ر س��ط��وة ج��ي��وش��ك م��ن أك��ب��ر ال��ل��ه

قال: أن إىل

وح��راك��ا؟ ص��ي��ح��ًة ال��ض��واري دون ح��اول��وا ه��م إذا ال��ج��رح��ى يُ��ذِن��ب ه��ل
ال��ف��تَّ��اك��ا ال��ض��ي��غ��م ول��س��َت ك��ن��ا ك��م��ا راع��ي��ه غ��اَب ق��ط��ي��ًع��ا ل��س��ن��ا
ن��ج��واك��ا ُم��ن��ت��ه��ى ي��ع��ل��م ف��ال��ل��ه ُم��ت��ج��ه��ًم��ا أو ال��وج��ه َط��ل��َق ك��ن��ت إن
ص��ب��اك��ا ع��ن��ف��وان ف��ي أس��ل��ف��تَ��ه م��ا غ��ي��ُر َم��ش��ي��ب��ك ف��ي ش��أن��ك ول��ع��ل

قال: أن إىل

أع��ط��اك��ا م��ا ب��ع��ض بَ��ن��ي��ه تُ��ع��ِط��ي ع��س��ى ن��ع��م��ت��ه ال��ن��ي��ل ل��وادي واذُك��ر
األف��الك��ا واص��ِع��د ع��زم��ك ش��اء م��ا ف��اف��ت��ِت��ح ال��ك��ن��ان��ة ت��ج��اَوزت ف��إذا
وع��راك��ا م��ط��ام��ًع��ا ل��ل��ُم��س��ت��زي��د وم��واق��ع ذرائ��ٌع م��ص��ر غ��ي��ر ف��ي
رض��اك��ا رج��اء م��ن وأج��م��ل أَول��ى ف��ص��ب��ُره��م األُب��اة ع��ل��ى غ��ض��ب��ت ول��ئ��ن
ي��داك��ا ت��ن��ال م��ا ل��ك يُ��س��ِل��م��وا ل��م ه��ُم إذا ال��ح��ري��ص ع��ذر ل��ه��م ف��اع��رف

باالشرتاكية يبرشِّ
(١٩١٩ سنة (مايو فرساي يف الصلح معاهدة توقيع وبعد األوىل العاملية الحرب أعقاب يف
السياسية املعاني شتى فيها تناَول عصماء قصيدة الكاشف نظم والحلفاء، أملانيا بني

والوطنية.

سيادتها. يف إرشاًكا تقبل وال السلطات مصدر فهي األمة؛ باملالك يقصد لعله 4
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باالشرتاكية: يبرشِّ قوله فمن

ال��ُم��ج��ارون��ا وج��اراه��ا ال��ش��ع��وب ش��ت��ى ش��م��ل��ت إذا ال��ُع��ق��ب��ى ل��الش��ت��راك��ي��ة
ل��ل��ك��ث��ي��ري��ن��ا م��ل��ٌك األق��ل��ون وال ل��ألق��لِّ��ي��ن��ا م��ل��ٌك ال��ك��ث��ي��رون ف��ال
ي��ج��وع��ون��ا وآالًف��ا ب��ال��ُم��غ��ن��ي��ات خ��زائ��نُ��ه م��ألى واح��ًدا ن��رى وال
ال��ُم��س��ت��ظ��ل��ي��ن��ا ق��ل��وب إل��ي��ه��ا ت��ه��ف��و ُم��ح��ت��ك��م رأس ف��ي درة ن��رى وال

ملرص وتنكُّرهم اإلنجليز بغدر يندِّد

الحرب: تلك يف عاونَتهم أن بعد ملرص وتنكُّرهم اإلنجليز بغدر يندِّد القصيدة هذه يف وقال

وم��ظ��ن��ون��ا م��ن��ه��ا م��ن��ت��َظ��ًرا ك��ان م��ا س��وى ال��ع��وان ال��ح��رب م��ن ن��ائ��ل��ي��ن ي��ا
ن��اج��ي��ن��ا؟ غ��ي��ر رف��اًق��ا ت��ذُك��رون ال ل��ك��ُم وم��ا رزاي��اه��ا م��ن ن��َج��وتُ��ُم
ل��ي��ن��ا5 أط��واده��ا ل��ك��ُم وذلَّ��ل��وا م��رح��ل��ة ك��ل ف��ي ل��ك��م ال��ح��دي��د َم��دوا
س��اق��ي��ن��ا ب��األردن ال��ن��ي��َل وأل��ِح��ق��وا ه��دف ع��ل��ى ألع��ادي��ك��م وراِب��ط��وا
ال��ُم��ِح��ب��ون��ا األح��بَّ��اء إل��ي��ن��ا وه��م ألج��ل��ك��ُم ق��وم ع��ل��ى ع��ت��ب��ن��ا وك��م
��ي��ن��ا م��ض��حِّ ف��ب��ذل��ن��اه ح��ري��ًة دم ب��غ��ي��ر ق��وٌم ي��نَ��ل ل��م وق��ل��ت��ُم
ف��ل��س��ط��ي��ن��ا ف��ي ع��داك��م م��ن��ه ن��ال م��ا ج��ن��دك��ُم ع��ص��ر ف��ي دم��ن��ا م��ن ون��ال
ال��ب��ري��ئ��ي��ن��ا؟ خ��ط��ي��ئ��ات ت��زال ال أم ب��ه األب��ري��اء خ��ط��اي��ا غ��س��ل��ت��م ف��ه��ل
وال��ط��ي��ن��ا؟ ال��م��اء ع��ل��ي��ه وتُ��ؤثِ��رون م��اث��ل��ك��م ب��اإلن��س��ان أت��س��ت��ه��ي��ن��ون
ال��ُم��س��ت��ِغ��ل��ون��ا؟ األُج��راء أيُ��رِه��ق م��زرع��ًة وال��س��ودان م��ص��ر ِح��م��ى ه��بُ��وا
ت��س��ع��ون��ا األرض ف��ي ِزل��ت��ُم وم��ا ح��يٍّ��ا وص��اح��ب��ك��م م��ي��تً��ا خ��ص��م��ك��م وِرث��ت��ُم

∗∗∗
ح��ي��ن��ا إط��الق��ه��ا ف��ي م��ص��ر ف��ج��رِّب��وا زم��نً��ا ت��ق��ي��ي��ده��ا ف��ي م��ص��ر ج��رَّب��ت��ُم
ت��خ��اف��ون��ا؟ م��ص��ر ع��ل��ى ش��يء ف��أي أم��ت��ك��م ن��ال ف��ي��م��ا م��ص��ر أم��ن��ت��ُم

العاملية الحرب أثناء العريش إىل سيناء يف الحديدية السكك مد يف املرصيني العمال تسخري إىل يُشري 5

األوىل.
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س��اه��ي��ن��ا ال��ه��ن��د أض��ع��ن��ا ال��س��ب��ي��ل ض��اع ف��إن ال��س��ب��ي��ل ل��ل��ه��ن��د م��ص��ُر وق��ل��ت��ُم
س��راح��ي��ن��ا6 م��ألى أو ش��واه��ي��ن م��ألى ُس��ب��ٍل م��ن م��ص��ر إال ال��ه��ن��د إل��ى أَم��ا
م��أم��ون��ا ال��ه��ن��د س��ب��ي��ل ي��زال وال وج��ي��رت��ه أه��ل��وه ال��ه��ن��َد ي��ه��دِّد
أم��ان��ي��ن��ا ي��وًم��ا ت��ض��رُّك��ُم ف��م��ا أم��ان��ي��ن��ا وأع��َط��ون��ا س��وان��ا خ��اف��وا
ي��ث��ورون��ا ج��م��اع��ات م��ن ل��ه خ��ي��ٌر ب��ه ي��ب��رُّ م��ل��ٍك ل��ذي ف��رًدا وإن
وال��ص��ي��ن��ا7 ال��ه��ن��د م��ص��ر م��س��ائ��ل ه��زَّت وق��د ت��س��أل��ون ل��م��ص��ٍر ش��يء أي ع��ن
ُم��ج��ي��ب��ي��ن��ا ال��ص��رع��ى م��ن وت��ط��ل��ب��ون ج��ن��دك��ُم ال��ن��اس ي��دع��و وال��ن��ار ب��ال��س��ي��ف
وال��ب��راه��ي��ن��ا م��ص��ر أدل��ة ت��َروا ج��دًال واط��ل��ب��وا ع��ن��ا ال��س��الس��ل ض��ُع��وا
راض��ي��ن��ا غ��ي��ر أب��اٌة م��ص��ر وأه��ل دوٌل دع��واك��ُم ق��ِب��َل��ت ورب��م��ا
يُ��ب��ال��ون��ا ال س��واه��م ق��وًم��ا أخ��اف غ��اي��ت��ه��م األل��م��ان ح��َرم ال��ذي ل��ي��ت
م��س��اك��ي��ن��ا أق��واًم��ا وي��ح��رس ي��رع��ى وغ��نً��ى ق��وة ق��وًم��ا زاد َم��ن ول��ي��ت
ت��ض��نُّ��ون��ا؟ ع��اٍن ع��ل��ى وب��ال��ك��الم دم��اءك��ُم ل��م��ظ��ل��وٍم أت��س��ف��ك��ون
ُم��وف��ي��ن��ا؟ ل��ل��ب��ل��ج��ي��ك ال��ع��ه��د رع��ي��ت��م ك��م��ا ل��م��ص��ر ب��م��ي��ث��اق وف��ي��ت��م وه��ل
ُم��ع��ادي��ن��ا ك��ان��وا أو ُم��وال��ي��ن ك��ان��وا ع��زتُ��ه��م األح��رار م��ن أع��ج��ب��ت��ك��م ك��م
«وش��ن��ط��ون��ا»8 وأك��ب��رت��م ذك��رت��م ك��م��ا غ��رًض��ا ل��ن��ا وأك��ب��رت��م ذك��رت��م ف��ه��ل
ع��ال��ي��ن��ا األب��ط��ال ال��ح��دُث وأن��ج��َب ع��ال��ي��ة األح��داَث ال��ب��ط��ُل أن��ج��ب ك��م
م��ؤدُّون��ا؟ أن��ت��م ف��ه��ل األداء وق��ُت وأت��ى ع��ن��دك��م ده��ر أم��ان��َة ك��ن��ا
م��ق��رُّون��ا؟ أن��ت��م ف��ه��ل م��ص��ر ب��ح��ق م��ن��ت��ص��ف ك��لُّ ل��م��ص��ٍر أق��رَّ وق��د
م��ص��رِّي��ن��ا؟ أص��ب��ح��ت��م ال��م��آرب أي ف��ع��ل��ى اس��ت��ق��الل��ه��ا ع��ل��ى أص��رَّت وق��د

الذئاب. الرساحني: 6
سنة ثورة أسباب عن البحث بدعوى ملرت بلجنة املعروفة اللجنة الربيطانية الحكومة تأليف إىل يُشري 7

األسباب. هذه ملالفاة والوسائل ١٩١٩
وقد اإلنجليز، حارب الذي األمريكي الوطني الجيش رأس عىل وكان أمريكا، محرِّر واشنطون جورج 8

األمريكان. بظفر الحرب انتهت أن بعد ١٧٨٣ سنة املتحدة الواليات باستقالل بريطانيا اعرتفت
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بريطانيا مع التحالف من قومه يحذِّر

بني التحالف فكرة من قومه يحذِّر «١٩١٩ سنة أواخر يف نظمها «التي القصيدة هذه ويف
قال: وبريطانيا، مرص

وُم��ع��ط��ون��ا؟ ب��م��ق��دار آخ��ذون أم ط��ل��ب��ت م��ا ك��لَّ ل��م��ص��ٍر أَواه��ب��ون
��ون��ا؟ تُ��س��مُّ ف��ي��م��ا الح��ق��ه��ا اس��م ف��م��ا ح��م��اي��ت��ك��م ال��وادي ع��ن رف��ع��ت��م وإن
ال��ُم��س��اوي��ن��ا؟ ب��ض��م��ان��ات ل��ن��ا ف��م��ن «م��ح��ال��ف��ًة» م��ن��ه��ا ب��دًال ت��َروا وإن
ت��س��ت��زي��دون��ا وأن��ت��م ال��ش��ري��ك ح��ق وع��ن ال��ح��ل��ي��ف ح��ق ع��ن َل��ن��ع��ج��ز إن��ا
ش��اه��ي��ن��ا ال��ع��ص��ف��وُر ج��اور ك��م��ا إال وِش��رك��ت��ه األق��وى م��ج��اورة وم��ا
س��الط��ي��ن��ا أو م��ل��وًك��ا م��ص��ر والة ودع��وا ل��ك��م أن��داًدا م��ص��ر ب��ن��ي ادع��وا
ال��ُم��ش��ي��ري��ن��ا ت��ك��ال��ي��ف ع��ن تُ��غ��ن��ي��ه��ُم ت��ج��اربُ��ه��م ألك��َف��اءٍ وغ��اِدروه��ا
وغ��س��ل��ي��ن��ا ُم��ه��ًال ِن��ي��ل��ه��ا ج��رى وإن م��ن��اب��ت��ه��ا ش��اك��ت وإن م��ص��َر يَ��ْف��دون
م��خ��زون��ا ال��س��د وراء أق��ام وإن ُم��ن��ص��رًف��ا ال��ب��ي��داء ف��ي ��ق ت��دفَّ وإن
وف��ادي��ن��ا ن��رج��و ك��م��ا ف��ف��ادي��ات ح��رائ��ره��ا تُ��ب��اري��ه��م م��ص��ر أح��رار

والطغيان باالستعمار يندِّد

التي الطاحنة الحرب مسئولية لهما ويحمِّ والطغيان باالستعمار يندِّد القصيدة هذه ويف
قال: بنارها، الشعوب اكتوت

ُم��م��ض��ي��ن��ا غ��ي��ر ق��وٌم ع��ن��ه ن��أى وق��د ب��ه ي��ع��ب��ث��ون ق��وٌم ال��ص��ل��ح ع��ل��ى أم��ض��ى
م��ح��زون��ا أَس��واَن ب��ع��ض��ه��م ي��َزل ول��م ب��ع��ُض��ه��ُم ال��ي��وم ال��ص��ع��داءَ ��س ت��ن��فَّ
ث��م��ان��ون��ا ي��ت��ل��وه��ا ال��ث��م��ان��َي ت��ل��ك ش��ه��دت ك��ال��ت��ي ح��ربً��ا ال��ده��ر ي��ع��رف ه��ل
ال��م��ط��ي��ع��ي��ن��ا األذالء ال��ع��ب��اد ع��ل��ى ب��ه��ا ال��م��ل��وك ي��ع��ت��زُّ ه��ي ص��ن��اع��ٌة
ال��م��داوي��ن��ا ��وُد ال��سُّ ط��ب��ائ��ُع��ه��ا أع��يَ��ت دول ف��ي ال��م��وروَث ال��م��رَض ك��ان��ت أم
وال��ق��راب��ي��ن��ا ال��ض��ح��اي��ا وأغ��ل��ى أذك��ى وم��ا األن��ام آث��ام أك��ب��ر ك��ان م��ا
ال��م��س��ت��ب��دِّي��ن��ا» ال��ط��غ��اة ال��م��ل��وك ع��ن أس��ألُ��ه��ا وال��ت��ي��ج��ان األس��رَّة «أي��ن
ال��م��ي��ادي��ن��ا ت��ل��ك دًم��ا ال��م��ال��ئ��ي��ن دوره��ُم األش��الء ع��ل��ى ال��راف��ع��ي��ن
ال��ُم��س��ت��ِغ��ل��ون��ا؟ ه��ذا ت��ذكَّ��ر ف��ه��ل غ��ي��ره��ُم أس��الب ُم��ل��ِك��ه��م ع��ل��ى ج��نَ��ت

255



الوطنية شعراء

قال: أن إىل

ول��س��ون��ا؟9 آراء ص��ن��ع��ت م��ا وأي��ن ج��ب��اب��رٌة «ول��س��وٍن» ل��ع��س��ك��ِر دان��ت
يَ��ه��ي��م��ون��ا أغ��رى ب��ال��ذي وه��م ع��ن��ه��م ون��أى ب��اس��ت��ق��الل��ه��م ال��ب��ري��ة أغ��رى

الحق ِسناد القوة

م��ق��رون��ا ب��ال��ب��أس ط��ل��بً��ا ي��ج��د ل��م إن س��ن��ًدا ف��اق��ٌد ع��ص��ر ك��ل ف��ي وال��ح��ق
م��غ��ب��ون��ا ال��م��غ��ل��وب األع��زل ان��ث��ن��ى إذا ج��ان��بُ��ه ال��م��ره��وب ه��و ال��س��الح ف��ذو

بَنيها مرصيف أمل

بقوله: الرائعة القصيدة هذه وختم

دي��ن��ا وال دن��ي��ا غ��ده ف��ي ي��ل��َق ل��م م��وض��ع��ه ال��ع��م��ران ف��ي ال��ي��وم ي��َر ل��م م��ن
وال��م��وازي��ن��ا ف��ي��ه��ا ال��م��ك��اي��ي��ل نُ��وِف��ي م��واط��ن��ن��ا ن��رع��ى ب��أن أَول��ى ون��ح��ن

للقوة الحق لوزان: مؤتمر

فقال الرشقية، الشعوب مطالب يخذل بأنه لوزان مؤتمر عن األنباء ترامت ١٩٢٣ سنة يف
االستعمار: مكافحة يف والتعاون القوة إىل يدعوها الكاشف

ال��ُخ��ط��ُب ت��ف��ع��ل ال م��ا ال��ب��أس ي��ف��ع��ل ق��د ل��ك��م ف��ه��و ال��ل��ي��ن ب��ع��د ال��ب��أس إل��ى ُع��ودوا
ُم��غ��ت��ِرُب» ال��غ��رب ف��ي ُم��ن��ق��ِل��ب وال��ح��ق م��ع��اق��ل��ه ف��ي إال ل��ل��ش��رق ح��ق «ال
ُم��ض��ط��َرُب ل��وزان س��وى ف��ي ودون��ه خ��ص��ُم��ك��ُم «ل��وزان» ف��ي ال��ح��ك��َم ي��م��ل��ك ه��ل
وال��ن��َوُب ال��ه��ول ي��ب��ت��غ��ي��ه م��ا ودون ألم��ت��ه ب��ال��ُم��وف��ي «ك��رزون» ك��ان م��ا

واألبيات البيت هذا يف الشاعر يُشري األمريكية. املتحدة الواليات لجمهورية األسبق الرئيس ولسون: 9

تنكَّر وكيف وحلفائها بريطانيا جانب إىل الحرب أمريكا دخول حني أعلنها التي ولسون مبادئ إىل التالية
الحلفاء. انتصار بعد لها

256



الكاشف أحمد

قال: أن إىل

وال��ل��ه��ُب ف��ي��ه ع��ل��ي��ه��ا ال��ح��دي��د ي��ق��ض��ي دوٍل ع��ل��ى ي��وم م��ن َألُش��ِف��ق إن��ي
ي��ن��ت��ح��ُب واإلس��الم أس��وان ف��ال��ش��رق ت��ذك��رًة واإلس��الم ال��ش��رق م��م��ال��َك
م��غ��ت��َص��ُب و«ال��ق��دس» م��ن��ت��َه��ب وال��ب��ي��ت ب��ي��ن��ك��ُم وال��م��ي��ث��اق األم��ان��ة أي��ن
س��ك��ب��وا» ال��ذي ال��دم��ع ال ال��ح��ر ال��دم م��ن ب��ذل��وا م��ا م��ق��دار ع��ل��ى ال��رج��ال «م��ج��ُد
ي��ج��ُب ال��ذي ب��ع��ُض ل��ه ال��ن��ف��وس ب��ذُل ش��رف وع��ن ال��غ��ال��ي ال��وط��ن ع��ن ذُودوا
ال��ش��ه��ُب أو ح��رٍّا ت��ح��م��ل��ه ف��األرض ط��ي��ب��ة ال��ع��ز ح��ي��اة أراد وم��ن

∗∗∗
وي��رت��ق��ُب ال��ع��ق��ب��ى ي��ن��ت��ظ��ر ال��غ��رب ف��ي س��ن��د ب��ال ج��وَّابً��ا ال��ش��رق واف��َد ي��ا
ال��ن��ج��ُب ال��ف��ت��ي��ة ف��روق ف��ي خ��طَّ��ه م��ا ج��ول��ت��ه ب��ع��د ق��ب��ي��ل ك��ل م��ص��ي��ر
ل��ع��ب��وا أو ال��ق��وُم ج��دَّ األم��ر س��ائ��ر ف��ي غ��ًدا ال��ق��ض��اء ب��ع��د ل��ه��م ال��خ��ط��اب ف��ص��ل
واألرُب األب��رار أم��ل وأن��ه ل��ه؟ ال��ع��ام��ل��ون وأي��ن ال��س��الم أي��ن
رج��ُب ب��ه ي��أت��ي م��ا ي��ع��ل��م ول��ي��س غ��اي��ت��ه ال��غ��ي��ب وراء ي��م��د ك��لٌّ

١٩٢٢ مارسسنة ١٥ عيد عىل يتندر

تاريخه جعلوا الذي االستقالل عيد عىل يتندر ١٩٢٣ سنة مارس يف له قصيدة من قال
ترصيح صدور أثر عىل مرص استقالل فؤاد امللك أعلن حيث ١٩٢٢ سنة مارس ١٥ يوم

:١٩٢٢ سنة فرباير ٢٨

ح��ق��ي��ق��ة؟ أم خ��ي��اٌل ل��ه ـ��َت أن��ـ االس��ت��ق��الل ع��ي��َد ي��ا
ال��وث��ي��ق��ة؟ ت��ل��ك ف��ي خ��طُّ��وه م��ا ل��ل��رِّق أم ل��ل��ع��ت��ق
ال��غ��ري��ق��ة؟ وت��ح��ت��ف��ل ـ��م��أى ال��ظَّ��ـ ت��ح��ت��ف��ي أب��م��ه��رج��اٍن
ط��ري��َق��ْه10 س��دُّوا ب��ع��دم��ا م��ن م��رام��ه��ا م��ص��ر وت��ن��ال

أهدافها. لتحقيق جهادها يف مرص أمام العقبات وضعوا الذين اإلنجليز إىل يُشري 10
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ال��س��ل��ي��ق��ة وت��أب��اه��ا ل��ه��ا ت ال��ص��ال��ح��ا ي��ت��ك��ل��ف��ون11
ط��ل��ي��ق��ة ل��ي��س��ت ف��م��ن��ه��ُم د ال��ب��ال أم��س أط��ل��ق��وا إن
ال��ح��دي��ق��ة ج��ن��ى ل��ل��غ��ري��ب ـ��ك��ن ول��ـ أض��َح��ت وح��دي��ق��ة
ب��ال��ش��ق��ي��ق��ة12 ال��ش��ق��ي��ق��ة ق��ت��ل ب��ِن��ي��ل��ه��ا اس��ت��ب��دَّ وإن

∗∗∗
م��ش��وق��ة ال��وادي ح��ري��ة إل��ى أك��ب��اد ح��رَّ وا
أُري��َق��ْه أن ف��ي ال��رض��ا أج��ُد ل��ه��ا َدم��ي زك��يُّ ه��ذا

∗∗∗
ع��م��ي��ق��ة؟ ه��اوي��ٍة أم��ام ـ��َر م��ص��ـ زع��م��اءَ أت��خ��اذٌل
رف��ي��ق��ْه؟ ي��ؤذي ال��ذي ج��ل ب��ال��ر أح��ق ال��ع��ق��اب أي
ال��دق��ي��ق��ة خ��دع��ت��ه ب��ع��د ـ��ب��س ي��ع��ـ ل��م��ص��ر ال��غ��ري��ُم ع��اد
ف��ري��ق��ْه ج��م��ي��ع��ك��م ك��ن��ت��م ع��ن��ده اف��ت��رق��ت��م ف��إن

واجباتهم أداء إىل النواب ويدعو اإلنجليز نوايا من يحذِّر

األول، الربملان فيه اجتمع الذي اليوم وهو ١٩٢٤ سنة مارس ١٥ يوم له قصيدة من وقال
األغلبية: وزارة رئاسة يتوىل زغلول سعد وكان

األم��ْم ف��ي ل��ن��دوت��ك��م ورع��يً��ا وال��ع��َل��ْم ح��ص��ن��ك��م ع��ل��ى س��الًم��ا
ال��م��زدَح��ْم ذل��ك ع��ل��ى س��الًم��ا ال��م��ل��ت��ق��ى ذل��ك ع��ل��ى س��الًم��ا

قال: أن إىل

ك��ت��ْم م��ا س��رائ��ره م��ن ل��ك��م ُم��ع��ل��ٍن ُم��س��ت��وث��ٍق أم��ان��ُة

اإلنجليز. إىل أيًضا هنا اإلشارة 11
والسودان. مرص 12
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واح��ت��ش��م األذى ب��ع��د ��ل ت��ج��مَّ ال��م��ل��ت��وي غ��ري��م��ك��م13 وه��ذا
ف��اب��ت��س��م ف��ات��نً��ا وع��اوده��ا ع��اب��ًس��ا ب��غ��اي��ات��ه ت��ولَّ��ى
ال��ت��زم م��ا ي��ل��زم��ك��م م��رام��ي��ه م��ن��ت��ًه��ى إل��ى أم أج��ٍل إل��ى
ال��ن��َس��م ه��ذا ب��ع��د ب��ع��اص��ف��ٍة ي��رت��م��ي أم األْف��ق ي��ن��ج��ل��ي وه��ل
َالن��ح��س��م زم��ٍن م��ن ال��ح��ق ف��ي ع ال��ن��زا ُع��ق��ب��ى ي��ع��رف ك��ان ول��و

املواطنني: بني القلوب وصفاء التآخي إىل يدعو وقال

ظ��ل��م ف��ري��ٌق ي��ق��ال ول��ي��س ه��ف��ا ف��ري��ٌق ي��ق��اُل ول��ي��س
أج��م ب��ي��ٍت ك��لُّ ي��ك��ن ل��م إن ـ��م ال��ن��ع��ي��ـ ه��ذا م��ص��ر ع��ل��ى ي��ض��ي��ع
ي��ن��م14 ل��م ال��ذي ال��ُم��س��ت��ِع��د إل��ى ال��ُم��ط��م��ئ��ن ب��اآلم��ن أن��ا وم��ا
اق��ت��ح��م ال��م��س��ل��َك��ي��ن َم��ل��َك وم��ن ال��م��س��ل��َك��ي��ن ف��ي ال��َم��راب��ط أع��دَّ
ال��غ��ن��م؟ ث��وَب ال��ذئ��ب ل��ب��س وإن ع��ادات��ه ال��ذئ��ُب ي��ت��رك وه��ل

∗∗∗
ف��ان��ه��زم غ��ي��ره ب��ه ت��ع��دَّى ب��ال��ذي م��رج��ف وداه��ي��ة
ال��ن��َغ��م ه��ذا ال��ن��اس أِل��ف ف��ق��د ح��ج��ًة ق��ال��ه ال��ذي ول��ي��س
اص��ط��دم ال��ن��ف��وس ب��ِم��راس َم��ن ب ال��رق��ا اغ��ت��ص��اب ي��س��ت��ط��ي��ع وه��ل
وال��ش��َم��م إب��ائ��ك��ُم ُص��ن��َع ع ال��ق��ال ب��ال��م��غ��ي��ر ص��ن��ع��ت وم��ا
ُم��ع��ت��َص��م ص��ب��رك��م وح��س��بُ��ك��ُم ُع��دًة ش��م��ل��ك��م وح��س��بُ��ك��ُم
وان��ت��َق��م» ح��اق��ٌد اش��ت��ه��ى م��ا إذا ق��ادر م��ن ال��ع��ف��و أح��س��َن «وم��ا

∗∗∗
��يَ��م ال��شِّ ك��ري��ُم ف��ي��ه��ا وي��ل��ب��ث ج��بَّ��اُره��ا األرض ع��ن س��ي��ج��ل��و
ال��ه��م��م أله��ل إال ُم��ل��َك وال ال��م��ص��ل��ح��ي��ن ل��س��وى دول��ة وال

االحتالل. يقصد 13
اإلنجليز. يريد 14
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الحزبية عيوب

الخصام: نبذ إىل ويدعو األحزاب، بني التناحر اشتد حني له قصيدة من ١٩٢٥ سنة وقال

ذن��وب��ا أع��دُّ أم أم��ام��َي ت��دور ح��وادثً��ا أع��دُّ أدري وم��ا وق��ف��ُت
ن��ص��ي��ب��ا» ال��ج��ه��اد أج��ر م��ن أرُج ول��م األس��ى م��ن ن��ص��ي��بً��ا ق��وم��ي ع��ن ��ل��ت «ت��ح��مَّ
ق��ري��ب��ا ل��ألم��تَ��ي��ن ف��رًج��ا أرى ع��لَّ��ن��ي ال��م��ق��ادي��ر غ��ي��ب ف��ي وأم��ع��ن��ُت
خ��ص��ي��ب��ا» ال��رج��ال ُخ��ل��ُق ي��ك��ن ل��م إذا أرض��ه��ا خ��ص��ُب أم��ًة ب��ُم��غ��ٍن «ول��ي��س

∗∗∗
وس��ل��ي��ب��ا س��ال��بً��ا إال أَر ف��ل��م وق��ادًة ج��ن��ًدا ال��ي��وَم ق��وم��ي ت��ن��اَزع
وض��روب��ا؟» ب��ي��ن��ه��م ص��ن��وًف��ا ت��وال��ت م��ن��اف��ًع��ا أم أرى أح��زاب «م��ب��ادئ
ح��روب��ا ال��ب��الد أب��ن��اء ب��ي��ن أرى أَزل ول��م ال��ع��ال��م��ي��ن ح��روب ��ت ت��ق��ضَّ
ج��ن��وب��ا واس��ت��ط��ال ش��م��اًال ف��ص��ال غ��ري��ب��ه��م اس��ت��ع��ان ق��وم��ي ع��ل��ى ب��ق��وم��ي
وح��س��ي��ب��ا ن��اف��ذًا يُ��ط��ي��ع��وا ل��م إذا ح��ازًم��ا األم��ر ب��ال��ُم��ن��ِف��ذ ل��ه��ُم ف��م��ن
ط��ب��ي��ب��ا ال��ع��ل��ي��ل ي��ل��ق��ى ك��م��ا ِرف��اًق��ا وال��ن��وى ال��ق��ط��ي��ع��ة ب��ع��د ي��رده��ُم

قريتي

ويُؤثِرها «القرشية» بلدته يف حياته فيها ر يصوِّ ،١٩٣٦ سنة العنوان بهذا نظمها قصيدٌة
قال: املدن، حياة عىل

آم��ال��ي ك��لُّ ح��ول��ي اآلل وُم��ل��ت��ق��ى اآلِل س��ائ��َر ح��ول��ي ال��ع��ي��د ف��ي ج��م��ع��ت
وال��خ��اِل ال��ع��م غ��ي��َر ل��ل��ق��وم ول��س��ت ول��د ف��ي��ه��ُم ل��ي وم��ا دَع��ون��ي أبً��ا
وأج��ي��اِل ش��ت��ى أم��ٍم ع��ل��ى م��ن��ه��م ُم��ط��ِل��ع ال��دار ف��ي وه��ُم ك��أن��ن��ي

الريف: يف اإلقامة إيثاره يف قال أن إىل

وخ��تَّ��اِل الٍه وال ال��رج��ال م��ن ب��ط��اغ��ي��ة أش��ق��ى ال ال��ري��ف ف��ي أق��م��ُت
س��ل��س��اِل ف��ي��ه وم��اء م��ل��ك��ت ف��ي��م��ا وف��اك��ه��ة ب��ق��ٍل م��ن ب��ال��رط��ب وِع��ش��ُت
وأش��غ��ال��ي ه��م��ي ن��اح��ي��ٍة ب��ك��لِّ ول��ي ال��ع��ال��م��ي��ن اع��ت��زال ف��ي��ه��ا أَط��ل��ُت
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ج��ه��اِل غ��ي��ِر رج��اٍل م��ن أل��َق��ه��ا ل��م ع��اط��ف��ًة ال��ج��ه��ال ِع��ش��رة ف��ي ل��ق��ي��ت

١٩٣٦ سنة مفاوضات من قومه يحذِّر

وأسفرت مرصوبريطانيا بني وقتئٍذ جارية كانت التي باملفاوضات القصيدة هذه يف وعرَّج
قال: املفاوضات، هذه َمغبة من قومه فحذَّر ،١٩٣٦ سنة معاهدة عن

ب��ال��ي وف��ي ذه��ن��ي ف��ي ه��ي دخ��ائ��ًال م��تَّ��ق��يً��ا ل��ل��خ��ص��م ب��ي��ن��ه��م أَزل ول��م
وأدغ��اِل ج��الم��ي��د أم��ام م��ن��ه وه��ُم ن��يَّ��ات��ه ُرْس��ل��ه��م ع��ل��ى أخ��ش��ى
وأل��واِن ب��أش��ك��ال ف��ي��ه��ا ي��دور س��ي��اس��ت��ه ك��ان��ت ك��م��ا ت��زال وم��ا
رئ��ب��اِل أن��ي��اِب م��ن ال��ص��ي��د م��وض��ع ال ل��ه��ُم ع��ن��ده أرج��و ال��ن��د وم��وض��ع
ب��أه��واِل أه��واٌل تُ��داَف��ع ك��م��ا ف��رٌج ِض��ي��ق��ه��م م��ن ل��ه��م ي��ك��ون وق��د

يف الوفاة أدركته أن إىل ومبادئه، لشعره وفيٍّا وعزلته، قريته يف الكاشف وظل
.١٩٤٨ سنة مايو ٢٩
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١٨٧٠–١٩٣١

سنة ُولِد املطلب، عبد محمد الصميم، الوطني واملجاهد البليغ، البدوي الشاعر هو
قبيلة ساللة من مرصيَّني عربيَّني ألبَوين جرجا مديرية ُقرى من «باصونة» ببلدة ١٨٧٠
إىل ابنه فأرسل ًها، متفقِّ صالًحا رجًال والده وكان العرب، جزيرة قبائل إحدى جهينة
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أربع بها ومكث العلوم» «دار إىل انتقل ثم سنني، سبع نحو العلم فيه ى وتلقَّ األزهر
مدرًِّسا واختري الحكومة، مدارس يف التدريس وتوىلَّ أديبًا، عامًلا منها وتخرَّج سنوات،
شعره واكتمل علمه، ونضج العلوم»، «دار يف مدرًِّسا ثم الرشعي»، «القضاء بمدرسة
١٩١٩ سنة ثورة شبَّت وملا بالبنان، إليهم يُشار الذين الشعراء فطاحل من فصار وأدبه،
األدب يف حجة وكان الُغر، بقصائده حوادثها وخلَّد وجهاده، وأدبه بشعره فيها ساَهم
الشعرية مكانته يف وبلغ األسلوب، وروعة والجزالة البالغة بني يجمع وشعره واللغة،
أشعاره معظم يف تتجىل اقة الدفَّ الوطنية الروح وكانت املتقدمني، الشعراء فطاحل منزلة
من مجتِمًعا ديوانًا يكون أن ذاته يف يصلح ضخم إنتاج الناحية هذه يف وله وقصائده،

.١٩٣١ سنة الوفاة أدرَكته أن إىل الشعري إنتاجه عىل ظل وقد الوطني، الشعر

الوطنية روحه

ما ١٩١٩ سنة ثورة يف وخاصة الجهاد يف ومساهمته الوطنية لروحه وصف أحسن إن
الوطني»: «جهاده عن يقول إذ الهراوي؛ محمد الشاعر وزميله صديَقه رثائه يف قاله

ال��ِج��دِّ ول��ل��ح��ادث ل��ل��ُج��لَّ��ى ف��إن��ك وأج��ل��بَ��ت خ��ط��وٌب ج��دَّت وإن ف��ذاك
ك��ال��رع��ِد «ال��م��وزريَّ��ات» وص��وت وت��م��ض��ى ُم��ح��ِدق ��ج ال��م��دجَّ وال��ج��ن��ُد تُ��خ��اِط��ر
وت��س��ت��ع��دي ع��ل��ي��ه ال��ع��ادي ع��ل��ى وت��ع��دو ال��ِح��م��ى ع��ل��ى ال��ع��ي��ون وت��س��ت��ب��ك��ي ف��ت��ب��ك��ي
وق��ِد م��ن ق��وم��ك آن��اُف ح��ِم��يَ��ت وق��د وت��ن��ث��ن��ي ت��س��ت��ش��ي��ر ح��ت��ى وت��خ��ط��ب
ُج��ن��ِد ف��ي ال��ح��م��ي��ة ف��رط م��ن ون��ف��س��ك ُم��ح��ِدًق��ا ك��ان ال��ذي ال��ج��ن��ُد ه��اَل��ك وم��ا
ي��ف��دي َم��ن ك��ذل��ك ال��ع��ان��ي ال��وط��ن إل��ى ف��دي��ًة ال��ك��ري��م��ة ال��ن��ف��س ع��ن ن��زل��ت

األوىل العاملية الحرب مرصأثناء

١٩١٤–١٩١٨
اإلنجليز عىل وينعى األوىل، العاملية الحرب أثناء مرص عانَته ما يصف له قصيدة من قال
السلطة بفظائع ويندِّد ،١٩١٤ سنة ديسمرب يف الحماية وإعالنهم وعدوانهم بَغيَهم

الحرب: ِسِني يف الربيطانية العسكرية
ال��م��ت��م��لِّ��ِق ال��خ��ائ��ن ل��غ��ي��ر يُ��ش��بُّ ج��ح��ي��ُم��ه��ا ن��اًرا ال��ن��ي��ل ري��اض وع��ادت
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ُم��رَه��ِق1 وال��س��وط ب��األص��ف��اد وآخ��ر ح��ت��ُف��ه ال��غ��ي��اب��ات ب��ي��ن س��يِّ��د ف��ك��م
ال��م��ت��م��زِِّق ج��ل��ده م��ن دٍم ن��ج��ي��َع ج��س��م��ه ب��ن��اع��م ال��نُّ��ع��م��ى أدم��ع ت��رى
ُم��ط��ِب��ِق أغ��ب��َر ج��وِف ف��ي ال��ك��رى ط��ري��َد وظ��ل��م��ة ظ��ل��م ب��ي��ن ال��ل��ي��ال��ي ��ي ي��ق��ضِّ
ال��ُم��ت��رق��ِرِق ب��ال��م��دم��ع ال��دج��ى س��واد ب��ي��ت��ه ج��ارة ال��ح��زن نَ��ِج��ي وتُ��م��س��ي
َم��ن��ط��ِق غ��ي��ِر م��ن ب��ال��ع��ي��ن ي��ك��لِّ��م��ه��ا ت��م��ائ��م ذو أب��ص��روا ل��و ح��ج��ره��ا وف��ي
ُم��ش��ِف��ِق ع��ط��َف وال ت��ل��ق��ى راح��ًم��ا ف��ال ت��رى م��ا ه��ول م��ن ال��خ��در ف��ي ف��زع��ت إذا
وَرون��ِق ج��الل م��ن ف��ي��ه��ا ك��ان وم��ا أن��ي��س��ه��ا م��ن أوح��ش��ت ع��زٍّ ودارِة
ال��م��ف��رِِّق ال��زم��ان ح��ك��م ع��ل��ى وب��ان��وا م��وع��د غ��ي��ر ع��ل��ى أه��ل��وه��ا ��ل ت��ح��مَّ
ال��ت��ف��رِق» وش��ِك ق��ب��ل ودِّع��ون��ا «ق��ف��وا ُش��ُرف��ات��ه��ا م��ن ال��ح��ال ل��س��ان يُ��ن��ادي
ُم��ح��نَ��ِق أج��ف��اَن ال��غ��ادي��ن ف��ي ي��ق��لِّ��ب ش��ام��ت م��وق��َف ال��ت��ودي��ُع يُ��ن��ِس��ه��ا ول��م
أح��م��ِق أرع��َن ُظ��ل��ِم م��ن ب��ال��ن��وى ن��َج��وا وإن��م��ا ث��واءٌ ف��ي��ه��ا م��لَّ��ه��م وم��ا
م��أزِق ش��رِّ إل��ى إال ق��اده��م وم��ا ق��وُم��ه ال��ج��ي��ش2 ق��ائ��َد ف��ي��ن��ا يُ��ن��ادي��ه
��ِق ب��م��وفَّ ح��ك��م��ه ف��ي ظ��ال��م وم��ا م��وفَّ��ق غ��ي��َر ب��األح��ك��ام ��ف ت��ع��سَّ
وريِّ��ِق3 ع��ن��ف��وان ف��ي ��ب��ا ال��صِّ زه��اه��ا ف��ت��ي��ًة ال��م��وت إل��ى م��ص��ٍر م��ن س��اَق ف��ك��م
ُم��ن��ِع��ِق4 ك��لِّ م��ن ل��آلج��ال ال��ق��ه��ر ي��ُد ��ه��ا ت��ل��فُّ ال��ن��ع��ام ك��آج��ال ج��م��وٌع
وت��ن��ت��ق��ي5 ال��ش��ب��اب أب��ن��اء ت��خ��يَّ��ر وص��ع��ي��ده��ا َغ��وره��ا ف��ي ُع��َص��ب ل��ه
م��ربِّ��ِق6 ح��ب��اُل أو َع��ص��يٍّ ل��غ��ي��ر م��ق��يِّ��ٍد ح��ج��وُل إق��ل��ي��م ك��ل ف��ف��ي
ِق م��ع��وِّ ك��ل ب��ال��ت��ن��ك��ي��ل ي��ه��دِّد ُم��ع��ِج��ل س��وُط م��ن��ه��ُم واٍد ك��لِّ وف��ي
��ِق7 م��رمِّ ع��ي��ٍش ج��ه��ُد ش��اءوا ح��ي��ث إل��ى س��اق��ه وال��س��ي��ف ال��س��وط ي��ُس��ق��ه ل��م وم��ن

واملنفى. السجون بالغيابات يريد 1
االحتالل. جيش قائد يريد 2

الشباب. أول الريق: 3
زجرها. إذا غنمه الراعي نعَق ِمن واملنعق: القطيع. أي آجال: 4

تتخري. أي وتخري: البحري. الوجه بالغور يريد 5
شد. أي وربق: القيود. الحجول: 6

رمًقا. ويُمِسك جوًعا يشبع من املرمق: 7

265



الوطنية شعراء

الحماية إعالن يوم

:١٩١٤ سنة ديسمرب يف الحماية إعالن عن وقال

ِق8 م��ئ��وَّ ب��ال��خ��ط��وب ن��ح��ٍس ي��وِم ض��ح��ى ل��ي��ل��ه أغ��ط��ش ال��ُق��ط��َري��ن ع��ل��ى ب��الءٌ
أورِق9 م��ص��ر ع��ل��ى ي��وم م��ن ل��ك ف��ي��ا ش��م��ُس��ه «ال��ح��م��اي��ة» إع��الن ي��وَم دَج��ت
ي��ت��خ��لَّ��ِق ل��م ال��غ��ي��ب ب��ط��ون ف��ي ق��ض��ى ف��ل��ي��ت��ه ال��ل��ي��ال��ي س��ود ل��ق��َح��ت ب��ه
ِق10 ال��م��ؤرَّ ال��س��ل��ي��م ل��ي��ل ع��ل��ى وب��ت��ن��ا ب��األس��ى ال��م��دلَّ��ه ي��وم ب��ه ق��َض��ي��ن��ا
ال��ت��ف��رِق ي��وِم ال��ج��م��ع ي��وم ل��ع��ي��َدي��ن َس��َرات��ه��ا «م��ك��س��وي��ل»11 ي��دع��و ع��ش��ي��َة
ي��ل��ت��ق��ي ب��ال��خ��ط��ب وال��َخ��ط��ب ف��ن��ن��ُش��ده ج��ان��ًف��ا12 ش��اء م��ن ال��ن��ي��ل ع��رَش ي��ب��وِّئ
ال��م��ت��ألِّ��ِق» ال��ع��ارض ه��ذا غ��ي��اب��ة ت��ن��ج��ل��ي ع��مَّ ت��ن��ظ��ري ح��ت��ى «روي��دِك
يُ��ب��ِرِق ال��ه��ول ل��ه يُ��رِع��د م��ت��ى ك��م��يٍّ م��درَّب ك��لُّ ال��ن��ي��ل ع��رش دون ف��م��ن
وَم��ف��رِق ه��اٍم ب��ي��ن ال��م��ن��اي��ا ل��ب��وس س��ي��ف��ه َغ��رب ال��ردى ب��أس��ب��اب ب��ص��ي��ر
يُ��ص��َع��ِق ال��م��وت ط��ائ��ُف م��ن��ه��ا ي��دُن م��ت��ى ِم��ج��نَّ��ة13 ف��ي ب��أس��ه م��ن ن��ف��س��ه ث��َوت

واملواثيق نقضالعهود

واملواثيق: للعهود نقضهم عليهم وينعى اإلنجليز يُهاِجم وقال

وَم��وث��ِق األن��ام ب��ي��ن ل��ن��ا ب��ع��ه��ٍد وَف��وا ه��ل «ل��ن��دن» أع��الَج ب��ن��ا ف��س��اِئ��ل
ُم��ت��ق��ي ت��ق��يَّ��ة أو ح��اٍم ح��م��ي��ُة ع��ن��ده��ا م��ص��ر ع��ن يُ��غ��ِن ل��م ف��ت��ن��ٍة ل��دى
ي��ح��رَِّق ل��م ب��نَّ��اؤه��ا ب��ل��ًدا وال أم��ي��ن��ًة أرًض��ا تُ��ب��ِق ل��م َع��م��ًم��ا ج��رت

املشقة. له حمَّ أي أوَّقه: يقال: ق، أوَّ فعلُه مفعول اسم ومئوق أظلمه. ليله: أغطش 8
بالخطوب. ُمغربٌّ أنه يريد الرماد؛ إىل لونه الذي األورق: 9

الذاهل. املدلَّه: 10
الحماية. إعالن حني الربيطانية القوات قائد مكسويل: الجنرال 11

ظامًلا. أي جانًفا: 12

الرتس. املجنة: 13
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ِق14 ال��م��ت��ع��زِّ ال��م��س��ت��ك��ِب��ر ص��َل��ِف س��وى م��ن��ه��ُم م��ص��ر ت��رى ال ع��اًم��ا ث��الث��ي��ن
َغ��ي��دِق15 ال��ع��ي��ش م��ن ُم��خ��ض��رٍّ ط��ي��ِب وال راح��ة ب��رَق تَ��ِش��م ل��م ع��اًم��ا ث��الث��ي��ن
ِم��ت��أَِق16 ب��ال��ح��وادث زم��ان وه��ول وح��س��رة ي��أس ب��ي��ن ع��اًم��ا ث��الث��ي��ن
أب��ل��ِق ال��ب��ؤس م��ن ع��ام إل��ى ت��ف��يء أب��ق��ًع��ا ال��ج��ور م��ن «ع��اًم��ا» ودَّع��ت إذا
ُم��غ��ِرِق ال��م��ك��اي��د ف��ي غ��اٍر س��ف��اه��ُة ت��س��وم��ه��ا ب��ال��ه��وان ع��اًم��ا ث��الث��ي��ن
ي��ح��ن��ِق ال��ق��وان��ي��َن ن��ذكِّ��ره م��ا م��ت��ى ب��ي��ن��ن��ا ال��ق��وان��ي��ن ف��وق ن��ف��س��ه ي��رى
��ِق ي��وفَّ ل��م ح��ك��م��ه ف��ي ال��ه��وى ل��غ��ي��ر ب��ال��ه��وى ال��ي��وم ح��رَّم م��ا غ��ًدا يُ��ب��ي��ح
أح��م��ِق ال��ح��ك��وم��ة ف��ي أع��م��ى وت��دب��ي��ر خ��اط��ل وإم��رة ج��بَّ��ار إاله��ة
أح��ذِق ب��ال��ن��ك��اي��ة م��ن��ه ألع��ل��م ف��أم��ُرن��ا ع��م��ي��ًدا ش��َك��ون��اه��م م��ا إذا
ال��تَّ��ق��ي» ب��ه وي��ش��ق��ى أش��ق��اه��ا ويُ��س��ِع��د ج��اه��ًال وي��رف��ع خ��وَّانً��ا «ي��ق��رِّب
ي��ت��رف��ِق ول��م ي��ع��دل ل��م ال��ن��ه��ج ع��ل��ى ب��ع��ده ذاك أت��ى ه��ذا م��ض��ى م��ا إذا

التعليم إفساد

الصدد: هذا يف دنلوب به قام الذي املشئوم والدَّور التعليَم إفسادهم يذكر وقال

ِق ل��ل��م��ت��ذوِّ ال��ع��رف��ان م��ن ذَواًق��ا ي��دع ل��م ل��َم «دن��ل��وب��ه��م»17 َس��ل وب��ال��ع��ل��م
ِق18 م��دوَّ ب��ش��ع��ٍب ت��ن��ك��ي��ًال ال��ل��ه ي��ُد ل��ح��ك��م��ة ح��َش��َدت��ه ف��ي��ن��ا ال��ج��ه��ل ه��و
ح��ب��لَّ��ِق19 َف��دٍم ك��لُّ ع��ن��ه��ا ت��ط��ايَ��ر ب��الده أص��اب��ت ��ى ُح��مٍّ ب��ه َرَم��ت��ن��ا
ِق ال��م��ت��م��رِّ ل��ل��س��ارب ع��ج��بً��ا ف��ي��ا م��ن��ه��ُم ت��م��رَّق ف��ي��م��ن ب��ن��ا ف��ح��لَّ
م��دنِّ��ِق ك��لُّ ال��س��وم ف��ي َألرخ��ص��ه م��ق��اَم��ه م��ص��ر غ��ي��ر ف��ي وزن��وا ول��و

الُخلق. الَعِرس املتعزق: 14
الناعم. الرخص الغيدق: 15

مملوء. أي متأق: 16

يف التعليم انحطاط عن األول واملسئول املعارف لوزارة مستشاًرا ثم ا عامٍّ سكرتريًا وكان دنلوب املسرت 17
االحتالل. عهد

املهزول. املدوق: 18
القصري. الصغري والحبلق: األحمق. الفدم: 19
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ِق م��ف��وَّ س��ه��ٍم ك��لَّ ف��ي��ه��ا ي��س��دِّد ق��ات��ًال ال��م��ع��ارف ف��ي داءً ف��أص��ب��ح
ض��يِّ��ِق ال��ج��ه��ل م��ن ل��ح��ٍد ف��ي ��ي��ه ب��ك��فَّ ث��َوت ال��ت��ي ال��ع��ق��ول ت��ل��ك ع��ل��ى ف��واًه��ا
ِق ال��م��ت��ش��وِّ ال��وال��ه دم��َع ال��ع��ل��م ع��ل��ى ح��س��رًة ال��ن��ي��ل ي��س��ك��ب ع��اًم��ا ث��الث��ي��ن
م��ت��ريِّ��ِق ب��ي��دائ��ه��ا ف��ي اآلل م��ن الم��ع غ��ي��َر ع��ذب��ه م��ن وردوا وم��ا
ل��ل��م��ت��أنِّ��ِق ب��األن��وار ت��ألألُ روض��ة ب��ال��ع��ل��م م��ص��ر ك��ان��ت ول��واله
ت��س��م��ِق ال��ن��ج��م ه��اُم��ه��ا ت��س��اَم��ق م��ا م��ت��ى رف��ي��ع��ًة ال��م��ب��ان��ي ت��ل��ك م��ا أ«دن��ل��وب»
ِق م��زوَّ ب��األرج��وان ف��َدٍن ع��ل��ى وق��ب��ة رت��اٌج ي��ع��ل��و أن ال��ع��ل��م وم��ا
ي��ن��ف��ِق ��وط ال��شَّ ب��ه ي��ب��ُع��د إن ال��َع��ي��ر20 أم غ��اي��ًة ق��وم��ك أرض��ي��َت ه��ل أ«دن��ل��وب»

١٩١٩ سنة ثورة

اإلنجليز وفظائع واملرصيات املرصيني جهاد فيها أرَّخ ١٩١٩ سنة ثورة يف غرَّاء قصائد وله
الثورة. قمع يف

مرصومجدها حضارة

مرص بحضارة يُشيد النريوز بعيد االحتفال يف ١٩١٩ سنة أنشدها له قصيدة من قال
العالم: عىل وفضلها وَمجدها

م��رُّوا إذا ال��ع��ال��م��ي��ن م��ل��وك ت��خ��رُّ ب��اب��ه ع��ن��د ال��ذي ال��ب��ي��ت اب��ن��ة ي��ا ف��ال
م��ص��ُر أم��ه أو ال��ن��ي��ل أب��وه ك��الن��ا ن��ن��ت��م��ي ي��وم ال��ُع��ال ف��ي إنَّ��ا روي��دِك
ال��ده��ُر واع��ت��م��ل األح��ق��اب ت��ن��اس��َل��ت ظ��ل��ه ت��ح��ت ال��ذي ال��َم��ج��د ذروة ل��ن��ا
ِذك��ُر ف��م��ه��ا ف��ي ف��ه��ي ال��ل��ي��ال��ي ح��دي��ُث ق��دي��َم��ه��ا ي��ت��ل��و األه��رام آي��ة ل��ن��ا
ع��ص��ُر ب��ه��ا ت��اله ع��ص��ٌر خ��ال م��ا إذا َم��ن��اق��بً��ا ال��وج��ود ل��وَح ب��ه��ا م��ألن��ا
ال��ص��خ��ُر ي��ن��ط��ق ب��ه��ا آي��اٌت ال��ده��ر ع��ل��ى ج��ب��ال��ن��ا ف��ي آث��ارن��ا م��ن ول��ل��ع��ل��م
ال��زه��ُر واألن��ج��م األف��الُك ت��اج��ه ع��ل��ى ن��ظَّ��م��ت أروَع ك��لُّ م��ن��ا ول��ل��ُم��ل��ك

ويموت. يهلك وينفق: الحمار. العري: 20
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ال��ب��ح��ُر ل��ص��ول��ت��ه��ا ي��س��ت��ح��ي��ي ال��ب��ح��ر ع��ل��ى ُش��رًَّع��ا األس��اط��ي��ل س��اق ال��ذي وم��نَّ��ا
نُ��ك��ُر ُم��ل��ك��ه ع��ل��ى «ب��رم��س��ي��س» ف��ل��ي��س و«ك��ف��رًع��ا» و«خ��وف��و» «م��ي��ن��ا» ج��ه��ل��وا إذا
ب��رُّ ش��اه��ٌد أن��ك��روا م��ا ع��ل��ى «م��وس��ى» ف ب��ي��ن��ن��ا ي��ع��ق��وب» «اب��ن ُم��ل��ك أن��ك��روا وإن
ال��َق��ف��ُر وال��ب��ل��د األم��ص��ار ت��ع��م��ر ب��ه��ا م��دن��ي��ة م��ن األرض ف��ي م��ا ك��لُّ ل��ن��ا

∗∗∗
وال��َح��ص��ُر ال��ع��دُّ دون��ه��ا يَ��ع��ي��ا ال��ن��اس ع��ل��ى ن��ع��م��ة أه��َل ج��زى م��ا م��ص��ًرا ال��ل��ه ج��زى
وع��ُر وال يُ��ض��يء ال س��ه��ٌل ثَ��م ف��م��ا ش��م��س��ه��ا» «ع��ي��ُن ظ��ل��م��ٍة م��ن ك��ش��َف��ت ف��ك��م
ال��غ��دُر ش��ي��م��تُ��ه وال��ده��ر ذم��ًة ل��ن��ا رَع��وا ل��و ال��م��ع��لِّ��م ح��قُّ ال��ورى ف��ي ل��ن��ا
ب��زُّوا ب��ه��ا ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي ح��ك��م��ٍة إل��ى ُه��دات��ه��م أنَّ��ا ال��ي��ون��ان يُ��ن��ِك��ر ف��ه��ل
ال��ف��خ��ر ل��ه��م س��م��ا م��ن��ه��ا ورث��وا ب��م��ا أن��ع��ًم��ا ل��ل��ن��ي��ل ال��روم��ان ن��س��ي وه��ل
وال��ش��ك��ُر ال��ح��م��د ب��ه ي��غ��ن��ى م��ا ال��ف��ض��ل م��ن أم��ة ك��لَّ أورث��وا ق��د األُل��ى ف��ن��ح��ن
نَ��ش��ُر ل��ه��ا ال��زم��ان ط��ي ف��ي م��ك��ارم ب��ن��ا س��َم��ت ب��ال��ج��دي��د ق��وٌم اع��ت��زَّ إذا

العنَرصين بني الوحدة

األمة: عنَرصي بني بالوحدة يُشيد وقال

ال��نَّ��س��ُر ي��ق��ع دون��ه��ا ع��زٍّ م��ن��ازَل وأح��م��د ع��ي��س��ى آداب ع��ل��ى ب��نَ��ي��ن��ا
وال��ذك��ُر ب��ال��ح��ق اإلن��ج��ي��ل ي��ؤيِّ��ده��ا أم��ٌة وال��ذِّك��ر اإلن��ج��ي��ل ع��ل��ى ف��ن��ح��ن
ال��غ��رُّ وال��ُح��َج��ج اآلي��ات ت��ؤيِّ��ده ق��ائ��م وال��ح��ق م��ص��ر ف��ي م��ا ك��ل ل��ن��ا
ج��رُّوا م��ا ب��ال��س��ع��اي��ة ق��وم ج��رَّ وإن بَ��ي��ن��ن��ا ت��ف��ري��ق ال��ده��ر ي��س��ت��ط��ي��ع ف��ل��ن
ال��ك��ف��ُر» ه��و ال��ب��الد ِخ��ذالن ول��ك��ن م��ؤم��ن ه��و ب��ه دي��ٍن ع��ل��ى «ك��الن��ا
ع��م��رو أو م��رق��س س��يَّ��ان ل��ن��ج��دت��ه��ا اب��نُ��ه��ا ن��ه��ض اب��نَ��ه��ا م��ص��ُر دع��ت م��ا إذا
ِذك��ُر ل��ه��ا ال��م��س��ل��م��ي��ن ص��ل��وات وف��ي ُق��رب��ًة ال��ه��ي��اك��ل ف��ي م��ص��ٍر ِذك��َر ت��رى
ال��ض��رُّ وح��َدت��ن��ا م��سَّ أو َق��دٌم ب��ن��ا ت��زل��زل��ت أنَّ��ا ال��ن��اس ي��ح��س��ب��نَّ ف��ال
ه��ج��ُر وال ج��ف��اءٌ ال والءٍ ح��ل��ي��َف��ي وم��وس��م ع��ي��د ك��ل ف��ي ت��َرن��ا أل��م
ال��ِب��ش��ُر ب��ه وي��زه��و ب��ال��ب��ش��رى ي��ه��لِّ��ل ُم��ف��ِط��ر ف��ال��ك��ل ال��ف��ط��ر ع��ي��د ك��ان إذا
ال��ق��ط��ُر وان��ت��ع��ش األف��راح ب��ه ع��ل��ي��ه��م ت��زاح��َم��ت ي��وٌم ب��ال��ن��ي��روز ج��اء وإن
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ال��ف��ج��ُر وان��ب��ل��ج ال��ح��ق م��ن��اُر ت��ج��لَّ��ى ال��ُم��ن��ى أه��َل��ك ِع��د ال��ن��ي��ل أه��ل ع��ي��َد ف��ي��ا
ال��ش��ع��ُر: ول��يَ��ق��ُل األف��راح ع��ل��ى ب��م��ص��ر ُم��ق��ِب��ًال ال��س��ع��ادة ب��ش��ع��بَ��ي��ك وص��اِف��ح
ال��ن��ص��ُر ي��ق��ُدم��ه��ا اآلم��ال ب��ن��ا وس��ارت غ��اي��ة غ��ي��ر ع��ل��ى أم��ان��ي��ن��ا ت��الَق��ت

١٩١٩ سنة األمة ثورة

:١٩١٩ سنة برنتانيا مرسح يف السيدات لعقائل حفلة يف أنشدها أخرى قصيدة ومن

ال��ع��ادي��اِت21 م��ن ��ن��ا أمُّ س��ل��َم��ت ح��ي��ات��ي أم��ي ف��داءُ أم��ي م��ص��ُر
ال��ح��ي��اِة ريَّ��ا ب��ِط��ي��ب روِّح��ي��ن��ا ُه��بِّ��ي م��ص��ر ف��ي ال��ح��ي��اة ري��اح ي��ا
ص��ادي��اِت22 ن��ي��ل��ه��ا ف��وق أن��ُف��ًس��ا ُج��ودي م��ص��ر ف��ي ال��ح��ي��اة س��م��اء ي��ا
وال��ُم��وِج��ع��اِت؟ اآلالم ص��ن��وف ـ��ر ال��ده��ـ ��ل��ه��ا ح��مَّ األم��ص��ار ألمِّ م��ا
ال��خ��ال��ي��اِت ع��ص��وره ف��ي زي��ن��ًة ك��ان��ت ي��وم ل��ه��ا ذم��ًة رع��ى م��ا
ال��ب��اق��ي��اِت ص��ال��ح��ات��ه��ا أن��ك��رت ل��ي��اٍل م��ص��ر ق��دي��َم ت��ن��اَس��ت إن
ال��م��ع��ج��زاِت ف��ي ع��دُّوه ِل��بَ��ن��ي��ه��ا ح��دي��ث ح��دي��ٍث ع��ن ف��اس��أل��وه��ن
وُس��ب��اِت غ��ف��ل��ة ف��ي وك��ان��ت ـ��ُر م��ص��ـ ص��َح��ت ِق��ي��ل ي��وَم ال��ن��اُس ده��َش
ُم��دِب��راِت ج��م��وُع��ه��ا ف��ت��ولَّ��ت ِش��داٌد وه��ي ال��خ��ط��وَب ل��ق��ي��ن��ا إذ
ال��غ��اي��اِت ل��غ��اي��ِة ف��م��َض��ي��ن��ا ذَل��وًال ال��زم��ان م��ت��ن ورِك��ب��ن��ا
ال��ن��ظ��راِت ث��اق��ب��ي ال��ع��زم ص��ادق��ي ش��ب��ابً��ا ت��ح��دو ب��ال��ح��زم ِش��ي��ب ب��ي��ن

الثورة يف املرأة دور

الثورة: يف املرأة بدور يُشيد وقال

وال��غ��رف��اِت ال��ق��ص��ور ت��ل��ك ب��ي��ن م��ص��ر داع��َي س��م��ع��َن وغ��واٍن
رام��ي��اِت ب��ال��ردى بَ��ن��ي��ه��نَّ ف��ي ال��ل��ي��ال��ي ح��ادث��ات أف��زَع��ت��ه��نَّ

والنوائب. األحداث العاديات: 21
عطىش. صاديات: 22
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ُم��خ��ت��ِدراِت23 ال��ب��دوَر ف��ي��ه��ا ك��نَّ خ��دور وراء م��ن ف��ت��راَم��ي��َن
ال��ح��س��راِت ش��دة م��ن ح��اس��راٍت س��ف��ور أه��ل ول��س��َن س��اف��راٍت
دام��ي��اِت ب��ح��ب��ه ق��ل��وٍب ف��ي ع��ه��ًدا ل��ل��ن��ي��ل ال��وف��اء وك��ت��ب��َن
ال��م��ؤم��ن��اِت س��ن��َة ي��ع��طِّ��ل��ن أو ِدي��نً��ا ي��ض��يِّ��ع��ن ال وت��واَص��ي��ن
وال��ُم��ن��ِج��ب��اِت األن��ج��اب ب��ن��ات ي��ا ج��م��ي��ًال س��ع��يُ��ك��نَّ ل��ل��ه إي��ِه
ال��ج��اه��الِت ُزم��رِة ف��ي ج��ه��ًال ـ��ي��ل ال��نِّ��ـ ب��ن��ات ع��دُّوا ي��وم ال��ن��ي��ل ظ��ل��م��وا
ُم��ح��ت��ِج��ب��اِت ال��ِع��رف��ان ون��ور ـ��م ال��ع��ل��ـ ع��ن ب��ال��ِح��ج��اب زع��م��وه��ن
وال��ظ��ل��م��اِت اآلف��اق وراء ـ��ل ال��ل��ي��ـ ي��ح��ج��ب��ه��ا ك��ال��ش��م��ِس م��ص��ر ب��ن��ُت
ال��ن��يِّ��راِت ب��دوره��ا ف��ي س��اط��ع ون��ور ض��ي��اءٌ أف��ق��ه��ا ف��ي وه��ي
وال��ح��ج��راِت األس��ت��ار وراء م��ن ع��ن��ه ال��َع��رُف ي��ن��ُف��ذ ال��م��س��ك ه��ي أو
ال��َم��ك��رم��اِت ف��ي أب��اه ي��ق��ف��و ك��ي��ف ط��ف��ًال ال��م��رء ي��ك��بُ��ر ك��ي��ف ع��رف��ت
واألن��اِة ب��ال��تُّ��ق��ى ف��ت��ولَّ��ت��ه ف��ي��ه ال��م��ح��ام��د َم��ن��ب��َت أب��ص��َرت
واألم��ه��اِت اآلب��اء ك��رام ع��ن وِرث��ت��ه ال��ذي ال��م��ج��د وغ��ذَت��ه
ال��خ��ال��داِت آث��اره ف��ي خ��ال��ٌد ذخ��ٌر ل��ل��ن��ي��ل أن��ِت ال��ن��ي��ل اب��ن��ة ي��ا

مرص وثبة

مرص: وثبة يصف ١٩٢٠ سنة له قصيدة ومن

��ع��ُر! ال��شِّ ف��ل��ي��ك��ت��ب األي��ام ع��ل��ى وأم��ل��ى ال��ده��ُر ف��ل��ي��س��م��ع ال��ن��ي��ل وادي ت��ك��لَّ��م
م��ص��ُر24 ص��َح��ت يُ��ق��ال أن ال��ل��ي��ال��ي وح��س��ب زاج��ًرا ال��ن��ي��ل نَ��ه��م��ُة ال��ع��وادي ف��ح��س��ُب
ال��ص��ب��ُر ب��ص��اح��ب��ه أذرى رب��م��ا وي��ا واألن��ى25 ال��ص��ب��ُر ب��ه��ا أزرى ب��ع��دم��ا ص��َح��ت
ال��زأُر ي��ع��ق��ب��ه ال��لَّ��ي��ث ص��م��ت ول��ك��نَّ م��ه��ان��ًة األب��ي ص��ب��ُر م��ا ل��ع��م��ُرك
ال��غ��رُّ َم��ن��اق��ب��ن��ا ف��ي��ن��ا زه��َدت وال ال��ُع��ال ع��ن ونَ��ي��ن��ا أنَّ��ا ت��ح��س��ب��وا ف��ال

خدورهن. يف مسترتات مختدرات: 23

الصوت. النهمة: 24
األناة. األنى: 25
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ذك��ُر وال ال��ده��ور ب��ي��ن ع��َل��م ل��ن��ا ان��ط��وى وال ج��ي��ل ش��م��ُس أن��ك��َرت��ن��ا وال
ن��ك��ُر ع��رف��انُ��ه��م ال��غ��ي��ب ب��ط��ون ف��ي وه��م «وأع��ص��ٌر» ق��روٌن ش��اب��ت م��ن ال��ن��اس وف��ي
س��ط��ُر ل��وح��ه��ا ف��ي وال��ن��ي��ُل م��ق��دَّس��ة أزل��ي��ٌة آي��ة إال م��ص��ر وه��ل
ال��ن��ض��ُر وال��زَه��ُر ال��ش��مُّ ال��ج��ب��ال ون��ح��ن وج��ودن��ا ح��ول األج��ي��ال ت��ف��لَّ��ق��ت
وال��ف��خ��ُر ال��م��ح��ام��د ت��ع��ل��و ب��ح��اض��رن��ا ف��إن��م��ا ف��خ��اًرا م��اض��ي��ن��ا ك��ان ل��ئ��ن
ال��ف��ج��ُر ل��ي��ل��ه ع��ن وان��ش��قَّ م��ض��اربُ��ه ت��غ��لَّ��ل��ت ح��ت��ى ال��ده��ر ل��َري��ب وق��ف��ن��ا
ال��ق��ب��ُر! ب��ه ي��ك��ون م��ا أول��ى ال��ذل وذو أذل��ًة ن��ع��ي��ش أن ع��ل��ي��ن��ا ح��راٌم

الثورة قمع يف اإلنجليز فظائع

ببعض طريقهم يف وفتكوا ١٩١٩ سنة الثورة قمع يف اإلنجليز عدوان اشتد حني وقال
والبدرشني: كالعزيزية الُقرى

س��ؤاال ي��ردُّ م��ف��ج��وًع��ا أن ل��و ح��اال ل��ك األس��ى ب��ال م��ا م��ص��ُر ي��ا
َوص��اال ب��ال��خ��ط��وب ع��ل��ي��ه��م وع��دا أح��داث��ه ف��ي ب��ن��يَّ ال��زم��اُن ظ��ل��م
م��ج��اال؟ م��ص��ر أرج��اء ف��ي ��ل��م ل��ل��سِّ ت��َروا أل��م ال��س��الم ع��َل��َم ن��اش��ري ي��ا
أرس��اال؟ ب��ه��ا رس��ائ��ل��ك��م س��ارت ال��ت��ي األم��م ح��ري��ُة م��ا ال��ع��دل؟ م��ا
األه��واال؟ ن��ك��اِب��د ب��م��ص��ر أنَّ��ا درى ه��ل ول��س��ن أي��ن «ول��ُس��ن»26 ع��ه��د م��ا
اس��ت��ق��الال؟ ب��أرض��ه ي��ري��د ش��ع��ٌب يُ��ب��ت��ل��ى أن ع��ن��ده ال��ع��دال��ِة أم��َن
تَ��ع��ال��ى؟ ب��ال��ش��ك��اة ص��وتً��ا م��ص��َر ع��ن تُ��ب��ل��غ��وا أن ل��ك��م ه��ل «ول��س��ن» س��ف��راءَ
إج��ف��اال ل��وق��ع��ه��ا ال��زم��ان ط��ار أح��الف��ك��م م��ن ال��ن��ي��ل أه��ل ص��رخ��اُت
ظ��الال ال��س��الم م��ن ي��ت��ف��ي��ئ��ون ب��ح��ب��وح��ة ف��ي األرض ش��ع��وب أض��ح��ت
َس��ل��س��اال رح��ي��ِق��ه وش��رِب ص��ف��ًوا ب��ِورده ال��ع��ال��م��ي��ن أح��قُّ وه��ُم
ِع��ج��اال ُم��س��ِرع��ي��ن ال��م��ن��اي��ا ِش��َرع27 ف��ت��واَردوا ال��ردى ِس��ي��م��وا ل��ك��ن��ه��م

عند أعلنها التي املشهورة مبادئه بعهده ويريد األمريكية. املتحدة للواليات األسبق الرئيس ويلسن: 26

واستقاللها. الشعوب حرية احرتام وأساسها األوىل العاملية الحرب أمريكا دخول
امَلورد. وهي رشعة جمع رشع: 27
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اآلم��اال وخ��ادع��وا ع��ل��ي��ه ـ��ت��م��دوا اع��ـ وط��ال��م��ا اإلن��ج��ل��ي��ز ب��ُح��ك��م تَ��ِع��س��وا
ون��ك��اال ِن��ك��اي��ًة م��ص��ر أرض ف��ي أوغ��ل��وا ال��ح��ض��ارة أب��ن��اء ب��ال م��ا
األوص��اال وم��زَّق ال��س��ت��ور ه��ت��َك ق��اه��ر وث��ب��َة ال��ق��ط��َري��ن ع��ل��ى وث��ب��وا
وِح��ب��اال ح��ب��ائ��ًال ال��خ��داَع ن��ص��ب غ��ادٍر َم��ن��زَل ال��ن��ي��ل ب��أرض ن��زل��وا
ُم��ح��ت��اال ُم��رائ��يً��ا ال��ُم��س��وح ل��ِب��س ف��اج��ٍر ح��ل��ف��َة األرض أله��ل ح��ل��ف��وا
��اال ال��ج��هَّ أه��ل��ه م��ن وي��ع��لِّ��م��وا ف��وق��ه ال��ح��ض��ارة ظ��ل ي��ب��س��ط��وا أن
واإلذالال ��ي��م ال��ضَّ بَ��ن��ي��ه س��ام��وا أم��ره ��ة أزمَّ م��ل��ك��وا إذا ح��ت��ى
أن��ف��اال ث��م��رات��ه��ا ل��ه��م ُخ��ِل��ق��ت ك��أن��م��ا م��ص��ر ث��م��رات واس��ت��ن��زف��وا
ت��ت��الال ال��ورى ف��ي ال��ع��دال��ة ش��م��س وأش��رق��ت ال��خ��داع وج��ه ب��دا ف��إذا
ال��ُم��غ��ت��اال ال��غ��ادَر ت��ع��اُف ُخ��ِل��ق��ت أم��ة ِل��غ��ي��ل��ة نَ��َغ��ض��وا28رءوس��ه��ُم

الثورة يف املرصيات شجاعة

اإلنجليز: مقاومة يف املرصيات النساء شجاعة يصف القصيدة هذه يف وقال

اس��ت��ق��ب��اال ل��ل��ردى ُم��س��ت��ق��ب��الٍت ال��ظُّ��ب��ا م��ع ي��رت��م��ي��ن ال��ع��ق��ائ��ل ت��ل��ك
إج��الال وت��ن��ح��ن��ي ح��ول��ه��ن م��ن م��ه��اب��ًة ال��ب��الد بَ��ن��ي ع��ي��ون تُ��غ��ض��ي
ُم��ج��ت��اال ُم��ت��وث��بً��ا ال��ظ��ب��ا ِب��ي��َض بً��ا م��ص��وِّ ن��ح��وه��ن ل��ن��دن اب��ن وأرى
األن��ج��اال ف��ت��ك��ات��ك م��ن يَ��ف��دي��ن ع��ق��ائ��ٌل إن��ه��نَّ ال��ل��ك��ي��ع��ة29 اب��ن ي��ا
ق��ت��اال يُ��ِردَن ال ��ا ح��قٍّ ي��س��أل��َن ع��ق��ائ��ٌل إن��ه��نَّ ال��ل��ك��ي��ع��ة اب��ن ي��ا
ِن��زاال دَع��ون وال أب��ي��ك ل��بَ��ن��ي ص��وارًم��ا ح��َم��ل��َن م��ا ال��ل��ك��ي��ع��ة اب��ن ي��ا
األن��ذاال وك��ن��ت��م ال��ك��رام ك��ان��وا ت��ق��اَرع��ت األص��ول إذا أب��ن��اؤه��ن
ف��أم��اال خ��زيُ��ه��ا ال��ُم��ق��ط��َم ص��دع ال��ت��ي ُس��بَّ��ت��ك ت��ل��ك ال��ل��ك��ي��ع��ة اب��ن ي��ا
أس��داال ف��وق��ه��ا يُ��رخ��ي وال��ل��ي��ُل م��ف��ج��وع��ة ل��ق��ري��ة َرح��م��ت��اه وا
ون��ك��اال وق��ي��ع��ًة ال��ظ��الم ت��ح��ت أله��ل��ه��ا ال��ق��ض��اءُ خ��بَ��أ م��ح��زون��ٍة

وهزُّوها. حرَّكوها رءوسهم: نغضوا 28
اللئيمة. اللكيعة: 29
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ال��ُم��غ��ت��اال ع��ف��اف��ه��ا ال��ِح��ج��اب ف��ب��ك��ى َع��ف��اف��ه��ا ال��بُ��غ��اة غ��اَل غ��ادٍة م��ن
ج��اال ال��ح��ظ��ي��رة ف��ي ك��ل��ب ص��ي��ح��ات ب��ل��بِّ��ه��ا ط��ار ال��خ��در ف��ي وم��ص��ون��ة
خ��ي��اال؟ ت��م��رُّ أح��الٌم ت��ل��ك أم ب��م��ض��ج��ع��ي أح��اط ج��نٌّ أرى؟ م��اذا
م��ق��اال ل��ه��نَّ أع��ي ول��س��ت م��ع��نً��ى ل��ه��ا أدري ال ال��ج��َل��ب��اُت؟ ه��ذه م��ا
ِط��واال ال��ن��خ��ي��ل ك��أع��ج��از ت��دن��و ِج��ن��ة30 وه��ذي ن��ائ��م��ة ل��س��ت أن��ا
زاال ال��ح��واف��ر وق��ع م��ن وال��ب��ي��ت ن��ائ��ًم��ا؟ ع��ل��يٍّ ألب��ي م��ا وي��اله!
ال ال ال ت��ت��ك��ل��م��ي؟ ال أمُّ ي��ا خ��ائ��ٌف أن��ا ال، أب��اك، ن��اِد أع��ل��يُّ
األط��ف��اال ت��ق��تِّ��ل «ال��ب��درش��ي��ن» ب رأي��ت��ه��ا اإلن��ج��ل��ي��ز ج��ن��ود ه��ذي
ج��الال ال��ح��رام ال��ن��ف��س ي��رى ع��اٍت ف��ات��ٍك ص��ي��ح��َة ال��ب��ي��ت ب��ص��ح��ن ص��اح��وا
اس��ت��ح��الال ن��ه��ب��ه اس��ت��ح��ل��وا وق��د ب��ي��ن��ه��م يُ��ن��َه��ب ال��ب��ي��ت م��ت��اع ف��إذا
وع��ي��اال ن��س��وًة ��ن ت��ض��مَّ ق��ب��ًرا أص��ب��ح��ت ب��ال��ق��ن��اب��ل داٍر ول��ُربَّ
اإلع��واال وتُ��ك��ِث��ر ع��ل��ي��ه ت��ب��ك��ي ِص��ب��ي��ٌة ه��ن��ال��ك ب��ه تُ��ح��ي��ط وأٍب
ش��اال31 ال��ق��ش��اع��م م��ع ال��س��م��اء ج��و ف��ي ف��ه��و ال��ق��ن��اب��ل ب��ه تَ��ش��ول ُظ��ل��ًم��ا
وض��الال س��ف��اه��ًة م��ص��ر إره��اق ��دوا ت��ع��مَّ اإلن��ج��ل��ي��ز إن ربِّ ي��ا
ِس��ج��اال ال��دم��وع تُ��ذري َع��ب��رٍة ف��ي ض��ع��ي��ُف��ه��ا اس��ت��ج��اَر ب��ك م��ص��ُر ربِّ ي��ا
َوب��اال ع��ل��ي��ه ع��واق��ب��ه واج��ع��ل ب��ه م��ك��روا م��ا س��وءَ ع��دوَّك ف��أِذق

١٩١٩ بباريسسنة الصلح مؤتمر يُخاِطب

يذُكر ،١٩١٩ سنة أوائل يف مرة ألول زغلول سعد اعتُقل حني أنشأها له قصيدة ومن
مرص: َمطالب إهماله يف الصلح مؤتمر ويُعاِتب الثورة

يُ��ط��ل��ى م��ص��َر ث��رى ب��ه ِج��س��اًدا32 ض األر ع��ل��ى ت��ج��ري ال��ش��ب��اب دم��اء ي��ا
أه��ال؟ ل��ل��ع��دل ال��س��الم أه��ل ب��ي��ن م��ص��ر أه��ل ت��رى ال ل��ب��اري��س م��ا

جن. جنة: 30

النسور. والقشاعم: تعلو. تشول: 31
الزعفران. (بالكرس): الجساد 32
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وَم��ول��ى ال��ب��ع��وث م��ن ن��ص��ي��ر ـ��ِح ال��ص��ل��ـ ب��م��ؤت��م��ر ل��ه ش��ع��ب ك��لُّ
ُرس��ال؟ ال��ن��ي��ل ج��ان��ب م��ن ��ى ت��ل��قَّ أو ك��ت��اٌب أت��اه ف��ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت
تُ��ج��ل��ى وال��ش��م��س ال��ن��ه��ار ب��ي��اض ف��ي اخ��ت��الًس��ا نُ��راد أن��ن��ا درى أو
أع��ل��ى ال��رع��د زم��ازم33 م��ن ح��ول��ك��م م��ص��ر ض��ج��ُة ال��م��ل��وك س��ف��راءَ
أج��ل��ى ه��ي أو ك��ال��ص��ب��اح ُح��ج��ًة ش��ك��اة ف��ي إل��ي��ك��ُم رف��ع��ن��ا ك��م
ن��ص��ال ال��ِغ��م��د ف��ي ي��ردُّ ج��وابً��ا ـ��م��ع ن��س��ـ ف��ل��م ال��ب��الغ وس��أل��ن��اك��م
يَ��ب��ل��ى ل��ي��س ع��ل��ي��ك��ُم َدي��ٌن ه��ي وع��ه��وًدا ذم��ة ل��ل��ن��ي��ل إن
َس��ي��ال ال��ق��وم ب��ن��ادُق أه��رَق��ت��ه��ا ال��ل��وات��ي ال��دم��اء ت��ل��ك ح��َق��ن��تُ��م ل��و
س��ه��ال ك��ان ال��ردى ِورُده��ا أن��ُف��ًس��ا ت��ص��ون��وا أن ع��ل��ي��ك��ُم س��ه��ًال ك��ان

الثورة إخماد يف اإلنجليز بفظائع يندِّد

قمع بريطانيا إليه عهدت الذي أللنبي املارشال إىل حديثه ًها موجِّ القصيدة هذه يف وقال
الثورة:

أدالَّ ع��ل��ي��ن��ا م��ن ال��ل��ُه ق��ات��َل ع��ل��ي��ن��ا ال��ُم��ِدل ال��ق��ائ��د أي��ه��ا
أول��ى «ب��ل��ج��ي��ك»34 ب��أرض ه��ذا ك��ان وُع��ج��ٌب م��ص��ر أه��ل ب��ي��ن ص��ل��ٌف
ه��زال ع��اد ِج��دُّه��ا ج��دَّ ف��إذا ه��زل م��واط��ن ف��ي ج��دَّ ص��ل��ٌف
ق��ب��ال وال��س��ي��ف ل��ل��ح��روب ت��ُك��ن ل��م ب��الٌد م��ص��ر أن ال��ن��اس ع��ِل��م
وح��م��ال ه��زٍّا ال��س��ي��وف زي��ُن وه��ي ال��م��واض��ي35 ح��م��ل األي��اُم م��ن��َع��ت��ه��ا
ُع��زال؟ ال��ده��ر ح��وادث ت��رك��ت��ه��م أن��اس ب��ي��ن ال��ك��ب��ري��اء ف��ل��َم
وس��الَّ ش��ي��ًم��ا36 األم��ان ب��دار ـ��َف ال��س��ي��ـ ح��يَّ��ر ال��ذي ال��ق��ائ��د أي��ه��ا
خ��ي��ال ل��ل��ح��رب تُ��ج��ِر ل��م ب��الٍد ـ��ِر غ��ي��ـ ف��ي ت��خ��ت��ال ك��ي��ف ال��خ��ي��ل ع��لِّ��م

املدوِّي. البعيد الصوت وهي زمزمة، جمع الزمازم: 33
األوىل. العاملية الحرب إبان بلجيكا يف األملاني الزحف أمام الحلفاء هزيمة إىل يُشري 34

السيوف. املوايض: 35
السيف. إغماد الشيم: 36
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أط��الَّ أو ف��وق��ه ال��م��وت أش��رف ي��وٌم ال��َم��خ��ي��ل��َة37 ي��ح��م��د إن��م��ا
تُ��ب��ل��ى وب��ال��دن��ي��ة ل��دي��ك��م ر ��ا ِس��ِن��مَّ ج��زاء تُ��ج��زى ل��م��ص��ٍر م��ا
ون��ه��ال ع��الٍّ ال��م��ن��ون ح��ي��اض م��ن ُس��ِق��ي��ت��م ب��نُ��وه��ا ل��وال وأراك��م
َس��ه��ال ف��ل��س��ط��ي��ن م��ن ال��وع��َر ُج��ب��تُ��م بَ��ن��ي��ن��ا ب��غ��ي��ر ه��ل ال��ش��ام س��ائ��ل��وا
ح��ب��ال ل��ل��ف��وز ال��ع��راق ب��الد ف��ي م��ص��ر أب��ن��اء ب��غ��ي��ر م��ددتُ��م أو
ف��ض��ال ال��ُع��ج��م تُ��ن��ِك��ر ال ع��ل��ي��ك��م ـ��ل ال��ف��ض��ـ ت��ع��رف وأت��ن��ه��ا38 م��ص��ر إب��ُل
تُ��ِغ��ال» أن غ��ي��رًة األرض ح��رَّم ب��ن��وه س��ي��ل��ق��ى م��ا ال��ن��ي��ل درى «ل��و
ح��م��ال ب��ال��ع��بء ون��اء ع��ن��ه م��ي��ز» «ال��ت��ا ع��ج��ز ب��م��ا م��ن��ه ظ��ف��رت��م ك��م
وك��ي��ال39 وزنً��ا ال��ج��اري��ات ت��ف��ض��خ ح��ب��وٌب إل��ي��ه تُ��ج��ب��ى ع��اٍم ك��لَّ
أه��الَّ ع��اٍم ك��لَّ ال��ق��ط��ن ب��ه��ا ـ��ك��م يُ��واف��ي��ـ ن��ض��اٍر م��ن وق��ن��اط��ي��ر
األق��الَّ ال��ق��ل��ي��ل م��ن��ه��ا وَف��ي��ت��م م��ا ش��ك��ًرا أردت��م��وه��نَّ ل��و ِن��ع��ٌم
ج��ه��ال ال��ف��ض��ُل يُ��ن��َك��ر ق��د ت��ق��ول��وا إن ص��ن��ي��ًع��ا ف��ي��ه��ا ل��م��ص��ر ج��ه��ل��ت��م م��ا
ح��وال ب��ع��ُد ج��اوزت م��ا ِه��ب��اٍت م��ن م��ن��ح��ت��ك��م م��ا ل��م��ص��ر أن��ِس��ي��تُ��م
وق��ت��ال وب��اءً ال��وغ��ى ف��ي ب��ه��م ُت ال��م��و ي��ف��ت��ُك أب��ن��اءه��ا ن��س��ي��ت��م أم

بقوله: وختمها

ض��الَّ ذل��ك غ��ي��ر ظ��ن وَم��ن ـ��ه��ا أله��ل��ي��ـ م��ص��ُر اإلن��ج��ل��ي��ز م��ع��ش��َر
ي��س��ت��ق��ال أن ب��ال��ن��ي��ل وج��دي��ٌر اس��ت��ق��ل��ت م��ص��ُر اإلن��ج��ل��ي��ز م��ع��ش��َر

الكفاح يف باالستمرار ويُنادي أيًضا الصلح مؤتمر يُخاِطب
يف باالستمرار ويُنِذر بباريس، الصلح مؤتمر يُخاِطب ١٩١٩ سنة له أخرى قصيدة ومن

مرص: َمطالب تَُجب لم إذا الكفاح
يُ��ث��ن��ي م��ن أب��ل��غ ال��ن��ي��ل ف��ض��ي��ُف ل��دي��ك ك��رام��ة ل��ض��ي��ٍف ك��ان��ت إن أب��اري��س

الِكْرب. املخيلة: 37
… البهائم والعجم: الحمري. األتن: 38

وكثرتها. لثقلها تكرسها وتفضخها: السفن. الجاريات: 39
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تُ��دن��ي م��ن أك��رم ال��ن��ي��ل ف��أه��ل ع��ل��ي��ِك واف��ًدا ال��ع��دال��ة تُ��دن��ي إن أب��اري��س
ق��رِن إل��ى ق��رنً��ا ال��ت��اري��خ ت��ن��اَق��ل��ه��ا ي��ٍد م��ن ع��ن��دِك ل��ل��ن��ي��ل ك��م أب��اري��س
ال��غ��ب��ِن ص��ف��ق��َة «وف��َده» تَ��س��وم��وا وأال أه��ل��ه ح��ق ت��ع��رف��وا أن ُش��ك��ِره��ا وِم��ن
ال��ح��ق��ِن ع��ل��ى ق��ادرون وأن��ت��م ح��راٌم دٌم ل��ه يُ��راق أن ع��ل��ي��ك��م ح��راٌم
ي��ك��ن��ي وال ال��ش��ك��اة رف��ع ف��ي يُ��ص��رِّح ُم��س��ِم��ع دع��وة ال��غ��رب أم��راء ف��ي��ا
يُ��ض��ن��ي وم��ا يَ��ش��ي��ن م��م��ا ج��رح��وا وم��ا دي��ارن��ا ف��ي ج��رى ع��م��ا ِح��ل��َف��ك��م س��لُ��وا
تُ��ف��ن��ي وذي ت��روع ه��ذي ُم��ؤج��ج��ًة ص��ري��خ��ه��ا ي��ع��ل��و ال��غ��ارات ه��ذه وم��ا
دف��ِن ب��ال ال��ت��راب ف��وق م��ص��رَّع��ًة ب��ل��دة ك��ل ف��ي األج��س��اد ه��ذه وم��ا
ال��َخ��زِن ع��ل��ى يُ��رب��ي ال��ث��غ��ر ف��ي دٌم ف��ثَ��م أه��ل��ه دم م��ن ال��خ��زَّان ط��ف��ح إذا
ال��غ��ص��ِن؟ ن��اض��رَة م��ص��ر ف��ي ب��ال��ه��ا ف��م��ا ع��وده��ا ج��فَّ ب��ي��ن��ك��م ف��ي��م��ا ال��ح��رب ن��رى
ن��ج��ِن ول��م نُ��ح��اِرب ل��م ال��دن��اي��ا نُ��س��ام ل��ن��ا ف��م��ا ج��نَ��ي��ن��ا ذن��ٍب م��ا غ��ي��ِر ع��ل��ى
وال��س��ج��ِن ال��َم��ذل��ة دار إل��ى أس��ي��ًرا ب��أرض��ه يُ��س��اق ش��ع��ٌب ع��ج��بً��ا ف��ي��ا

∗∗∗
ال��لُّ��دِن40 ��ف��ة ب��ال��ُم��ث��قَّ م��زَّق��ون��ا ول��و ح��ق��ه ال��ن��ي��ل ي��ت��رَك ل��ن ال��ورى م��ل��وَك
ال��دُّك��ِن41 ب��ال��م��ق��ذَّف��ة ط��ح��ن��وه ول��و ح��ق��ه ال��ن��ي��ل ي��ت��رك ل��ن ال��ورى م��ل��وَك
ال��ظ��نِّ خ��ي��ب��ُة ب��ه��م ق��ص��اران��ا ف��ك��ان��ت ح��ق��ب��ًة ال��ده��ر م��ن خ��ي��ًرا ب��ه��م ظ��نَّ��ن��ا
وال��ج��ب��ِن ب��ال��م��ه��ان��ة رَم��ون��ا أن إل��ى ع��ل��ي��ه��ُم األن��ام وأش��ه��دن��ا ص��ب��رن��ا
ال��دج��ِن ح��ال��ك��َة ال��س��ود ال��ل��ي��ال��ي ط��واَل خ��َل��ت س��ب��ع��ٌة ب��ع��ده��ا ع��اًم��ا ث��الث��ي��ن
ال��ُم��زِن ض��اح��ِك ع��ل��ى ح��ت��ى ال��رض��ا ن��ق��م��ُت ت��ح��ت��ه��ا ال��ن��ي��ل يُ��ن��ِش��د ب��أس ع��واص��ُف
ب��ال��م��نِّ ال��ن��اس يُ��رِه��ق��وا ل��م ل��ي��ت��ه��م وي��ا آج��نً��ا ال��ع��ي��ش م��ن م��رٍّا ب��ه��ا س��َق��ون��ا
نُ��ث��ن��ي ب��م��ا ع��ل��ي��ه��ا نُ��ث��ن��ي أب��ًدا ل��ك��م ف��ِم��نَّ��ة م��ص��ر أب��ن��اء تُ��ن��ِص��ف��وا ف��إن
ش��أِن ع��ل��ى يُ��ق��اس ال ش��أٌن ول��ل��ده��ر ك��ري��ه��ًة ع��ل��ي��ه��م رَددن��اه��ا وإال

املقوَّمة. الرماح اللدن باملثقفة يريد 40
السواد. إىل ترضب ما والدكن: والقنابل. الرصاص باملقذفة يريد 41
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فريد ملحمد رثاؤه

الثورة إبان يف مرص وكانت — (١٩١٩ (نوفمرب منفاه يف فريد محمد الزعيم نعي جاء وملا
قال: وبالغة، وطنيًة تفيض مؤثِّرٍة بقصيدٍة رثاه —

ي��أن��ُف ال��دم��َع ُس��م��تُ��ه إن ب��ه وع��ه��دي ي��ن��زُف ب��ات ل��ه م��ا ع��ي��ن��ي ج��ف��َن س��لُ��وا
ف��ت��ذرُف ال��ج��م��ود ال��ع��ي��ن ع��ل��ى وي��ع��دو ب��األس��ى ال��ن��ف��س ي��م��ل��ك ه��مٍّ ُربَّ وي��ا
ُوكَّ��ُف42 وال��غ��م��ائ��م ن��وٌح ال��ط��ي��ر ب��ه��ا أنَّ��ة م��ص��ر وف��ي دم��ع��ي! م��ا أن��ا! وم��ا
تُ��ع��َرُف ال��دار وال م��أم��ول ال��َع��ود ف��ال داَره ال��بَ��ي��ُن ح ط��وَّ غ��ري��بً��ا ب��َك��ي��َن

∗∗∗
يُ��ج��ِن��ُف43 ال��ح��رِّ ع��ل��ى ده��ٌر ول��ك��ن��ه ب��ه ف��ن��بَ��ت اب��ن��ه��ا م��ص��ر أن��ك��َرت وم��ا
ال��م��ت��ش��وُِّف ي��س��ت��ش��رف م��ا ط��ول ف��ي��ا ق��راُره��ا ال��م��ع��اد ب��ع��د غ��رب��ًة ث��وى
ال��م��ت��ص��يِّ��ُف44 ِم��رب��اع��ه إل��ى ف��ي��أوي ت��ن��ط��وي ال��بَ��ي��ن ُش��ق��ة ح��ِس��ب��ن��ا وك��نَّ��ا
ي��خ��ط��ُف ال��ح��وادث ل��ي��ل ف��ي ��ل��م ال��سِّ م��ن ب��ارٍق ل��م��ُع ال��م��ل��ت��ق��ى ف��ي وأط��م��َع��ن��ا
ي��ت��خ��لَّ��ف ال��ردى ح��ت��َم وال ب��ن��اءٍ ع��ن��ده��ا ال��ن��أي ي��ن��ت��ه��ي س��ل��ًم��ا ن��َر ف��ل��م

∗∗∗
��ُف ي��ت��وقَّ وال ي��أن��ى ال ف��ودَّع ل��ل��ن��وى ُم��ن��ادي��ه ن��ادى َم��ن ب��ع��ي��نَ��يَّ
ف��ت��ن��ط��ُف ال��ق��ل��وب تُ��دم��ي ُح��َرٌق ل��ه��ا ق��ل��بَ��ه ت��ي��اَس��رَن آالًم��ا يُ��داِف��ع
ي��ن��ش��ُف ال��ب��ح��ر ت��ح��ت��ه م��ن ل��ه��ا ي��ك��اد زف��رٌة ال��ن��ي��َل ده��ى م��م��ا ق��ل��ب��ه ف��ف��ي
ت��ت��ك��ف��ك��ُف ف��ال ِك��ب��ًرا يُ��ك��ف��ِك��ف��ه��ا َع��ب��رة ال��بَ��ي��ن ل��وع��ة م��ن ع��ي��ن��ه وف��ي
وأج��ن��ف��وا ع��ل��ي��ه ج��ه��ًال أه��لُ��ه ق��س��ا ال��ذي ال��ب��ل��د ع��ل��ى ُع��ت��ب��ى ن��ف��س��ه وف��ي
ي��ع��نِّ��ُف أو ج��ارم ع��ل��ي��ه��ا يُ��ع��نِّ��ي ج��ن��اي��ة ع��ن ال م��ص��ر ي��ا ب��ن��ا ب��رم��ِت
ت��ع��ص��ُف وال��ح��وادث أل��وى ال��ده��ر إذ ب��الئ��ن��ا ُح��س��َن م��ص��ر ت��ن��اَس��ت وك��ي��ف

بمائها. ُمرَسالت وكف: 42

وعدا. جار أجنف: 43
املصطاف. واملتصيف: الربيع. يف ينبت املكان املرباع: 44
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وتُ��ن��ِص��ُف ال��ع��ت��اب ي��وم ت��ؤيِّ��دن��ا ش��ه��وُده��ا ف��ي��ك أمُّ ي��ا م��واق��ف��ن��ا
ف��ي��رأُف ع��ل��ي��ه يُ��ق��س��ى ح��َدب ب��ذي ق��وم��ه��ا ِف��ع��ل أن��ك��َرت ن��ف��ًس��ا روي��دك
��ُف ي��ت��ع��سَّ أح��ك��ام��ه ف��ي ال��ده��ر ه��و وإن��م��ا ل��ق��ي��ُت م��ا ق��وم��ي رغ��م ع��ل��ى

∗∗∗
أت��ك��ل��ُف وم��ا أل��ق��ى م��ا ول��ل��ن��ي��ل أب��ي ب��ن��ي وداًع��ا ق��وم��ي ع��ل��ى س��الٌم
وم��وق��ُف ب��م��ص��ر ي��وٌم ف��ي��ج��م��ع��ن��ا ال��ُم��ن��ى تُ��س��ِع��د ه��ل ال��ت��ودي��ع م��وق��َف وي��ا
أت��خ��وَُّف أس��ب��اب��ه��ا م��ن ل��َي وم��ا رواص��ًدا ي��ك��نَّ أن ال��م��ن��اي��ا أخ��اف
ت��زح��ُف ال��م��وت إل��ى ب��ي ال��م��ط��اي��ا ب��أن ب��وارًح��ا ج��َري��َن ط��ي��ٌر ت��ح��دِّث��ن��ي
وت��رس��ُف اإلس��ار ف��ي ت��ح��ب��و ب��الدَي ت��َزل ول��م ال��م��ن��اي��ا ِورُد وي��ح��زن��ن��ي
ي��ح��ل��ُف ح��ي��ن ي��م��ت��ري ال َم��ن أل��يَّ��َة45 وس��م��اؤه��ا أرض��ه��ا ع��ل��ي��ن��ا ح��راٌم
ُم��ن��ِص��ُف ال��ن��ي��َل يُ��ن��ِص��ف أو ال��ردى ف��إم��ا أق��ل��ع��ي َم��ج��راِك ال��ل��ه ب��اس��م ُف��ل��ُك وي��ا
ُم��س��َج��ُف46 ال��غ��ي��ب م��ن س��ت��ٌر ��ب��ه وح��جَّ وال��ث��رى ال��ب��ح��ر ط��وى أن إال ك��ان ف��م��ا
وَص��ف��ص��ُف47 ج��ب��ال دي��اري��ن��ا وب��ي��ن وأش��ه��ٌر ل��ي��اٍل ت��الق��ي��ن��ا ف��دون

∗∗∗
ي��ك��ل��ُف ال��ده��ُر ��ه��ا ه��مِّ ِم��ن ��ٍة ه��مَّ ع��ل��ى رح��ل��ه ال��غ��رب ب��ن��ي ف��ي أل��ق��ى ه��ن��ال��ك
ت��ح��رُف «األل��ب»48 ع��ل��ى ص��بَّ��ت إذا ع��واٍد ص��ف��اِت��ه تُ��ه��دِّ ال ال��م��رام��َي ب��ع��ي��د
ال��م��ق��ذَُّف ال��ه��ص��ور ال��ل��ي��ث ب��ه��ا ج��دي��ٌر ه��م��ٌة ال��ي��أس زاخ��ر ف��ي ت��ق��ذَّف��ه
ف��ي��ض��ع��ُف» ل��ب��أٍس ي��ع��ن��و أو ال��ح��ق س��وى ق��وًة ال��ح��ق أخ��و ي��خ��ش��ى أن «وه��ي��ه��ات
وم��أل��ٌف م��راٌد ل��ل��ع��ان��ي ال��غ��رب وف��ي ع��ات��بً��ا ب��ال��ن��ي��ل ال��غ��رب ب��الد ف��ي ث��وى
ت��ص��رُف ال��ب��أس ش��دة م��ن وأن��ي��اب��ه��ا غ��واش��ًم��ا ال��ل��ي��ال��ي أح��داث ي��ص��رِّف
ي��ت��ل��ف��ُف ب��ه أس��م��ال ال��ق��رِّ ع��ل��ى ل��ب��اُس��ه «ج��ن��ي��ف» ف��ي ت��راه ف��َط��وًرا

القسم. األلية: 45
أرسله. السرت: أسجف 46
الفالة. الصفصف: 47

املشهورة. األلب جبال 48
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��ُف ي��ت��أفَّ وال ي��ش��ك��و ال ت��ج��لَّ��د ��ه ك��فُّ دن��ي��اه ذات م��ن ص��ف��َرت إذا
ال��م��ط��نَّ��ُف ال��ب��ن��اء ي��ب��ك��ي��ه م��ص��ر وف��ي ع��م��اُده وط��يءٍ ب��ي��ٍت إل��ى وي��أوي
ون��ش��رُف ال��َف��خ��ار ه��اَم ن��ع��ت��ل��ي ب��ه��م أن��ج��ٌم ال��ن��ي��ل ِف��ت��ي��ة م��ن وي��ك��ن��ف��ه
ُم��رَه��ِف غ��راري��ن ذو م��اٍض ال��ب��أس ع��ل��ى ف��َع��ل��َه��ٌم49 ن��اٌر ل��ل��ب��أس اح��ت��دم��ت إذا
وت��ع��زُف ال��ِق��ي��ان ت��ل��ه��و ب��ِذك��ره��ُم ف��إن��م��ا ال��ق��دي��م ال��م��ج��د ذُِك��ر وإن
وِخ��ن��دُف50 َم��ع��دٌّ ل��ُع��ل��ي��اه��ا ن��َم��ت��ه��م ج��دوِده��م ل��ُدن��ي��ا ق��وٌم ان��ت��م��ى م��ا إذا
ُه��تَّ��ُف ال��ف��خ��ر م��ن ُورٌق َم��ن��اق��بَ��ه��م ��ع��ت رجَّ ف��رع��ون أب��ن��اء ذك��روا وإن

∗∗∗
يُ��ن��ِص��ُف ل��ل��ح��ر وال��ُح��ر ق��وم��ه ُم��ن��ى أم��ة ك��ل م��ن األح��رار ُم��س��ِم��ع ف��ي��ا
ي��ه��ت��ُف ب��اس��م��ك ق��ام ن��اٍع ال��غ��رب م��ن وأه��َل��ه ف��ي��ك «ال��ف��س��ط��اَط» ف��ج��ع ل��ق��د
وأرج��ف��وا ب��ال��ُم��وِج��ع��ات رس��ائ��ل��ه��م ت��ت��ابَ��ع��ت ي��وَم ف��ي��ك ف��ج��ع��ون��ا ل��ق��د
ُم��دنَ��ُف ب��ب��رل��ي��ن ال��ب��ل��وى ُف��رِش ع��ل��ى غ��ري��ب��ه��ا ف��ي��ه ق��ال ي��وٍم وي��َح ف��ي��ا
وط��وَّف��وا ال��س��ري��ر ب��أك��ن��اف وق��ام��وا ��ًع��ا ُخ��شَّ األط��ب��اء ج��اء إذ ب��روح��َي
وت��رج��ُف ق��ل��وب م��ن��ه��م ل��ه وت��ب��ك��ي ��ر م��ب��شِّ م��ن��ه��م ب��ال��ق��ول ي��ع��لِّ��ل��ه
ي��ت��ج��وُف داؤه ُم��ض��نً��ى ال��م��وت م��ن ن��ج��ا وه��ل ال��ع��ض��ال ال��داءُ ت��ج��وَّف��ه
ت��خ��ط��ُف ل��ل��ن��ف��س ب��االس��ت��س��ق��اء ك��ئ��وًس��ا ب��أرض��ن��ا «ف��ري��د» يُ��س��ق��ى أن ال��ل��ه ق��ض��ى
يُ��ص��َرُف ل��ي��س وال��ردى بَ��ن��ي��ه��ا ع��ل��ي��ك ال��ردى ي��غ��ل��ب أن «ب��رل��ي��ن» ع��ل��ى ي��ع��ز
وأس��رف��وا ال��ف��داء ف��ي غ��ال��وا م��ص��ر ب��ن��و ف��داءَه ي��س��ت��ط��ي��ع ل��و أط��ب��اءَه
ت��ط��رَّف��وا أو ت��ال��د م��ن ج��م��ع��وا ب��م��ا ق��وم��ه ي��ف��دِّي��ه ل��و ع��ل��ي��ه ق��ل��ي��ٌل
وال��ت��ل��ه��ُف ب��ع��ده م��ن األس��ى ب��راه��ا أم��ًة ف��ي��ه س��ال��م��ت ال��ل��ي��ال��َي ف��ل��ي��َت
ي��ُف��وا ف��ل��م م��ص��ر ع��ه��َد ق��وٌم خ��ان إذا ب��ع��ه��ده��ا ال��وف��ي ب��رَّ ل��ه ع��رف��ن��ا
وزخ��رُف م��ت��اٌع ع��ن��ه��ا ب��ه��م وم��اَل م��ال��ه ب��ع��د ن��ف��س��ه ع��ل��ي��ه��ا أف��اض
زف��زُف51 ال��غ��در م��ن ري��ٌح ب��ه��ا َل��راح��ت ب��ه��ا ن��َج��وا م��ؤم��ن��ون رج��اٌل ول��وال

الشديد. الضخم العلهم: 49
والرشف. النسب يف عريقة أصولهم أن يريد العرب. من حيَّان وخندف: معد 50

دوام. يف الهبوب شديدة زفزف: 51
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الوحدة إىل ويدعو واالنقسام، بالفرقة يندِّد

األمة وانقسمت وعديل، سعد بني الخالف وقام ١٩٢١ سنة الوفد يف االنشقاق حدث وحني
قال الصفوف، توحيد إىل ويدعو واالنقسام، بالُفرقة فيها يندِّد قصيدًة نظم لذلك، تبًعا

فيها:

واألخ��ي��اِف؟52 ت ال��ع��الَّ ب��ن��ي ِص��رن��ا ل��ن��ا ف��م��ا اإلخ��اء أش��ق��اء ك��نَّ��ا
ِف واألالَّ ال��خ��ل��ط��اء زي��ن��ة وك��نَّ��ا م��ث��ًال إخ��اؤن��ا ك��ان ب��األم��س
ص��اف��ي ن��م��ي��ٌر وم��ش��رع��ن��ا ق��ص��ٌد س��ب��ي��لُ��ن��ا ال��م��ش��رَق��ي��ن إم��اَم ك��ن��ا
واإلي��ج��اِف اإلي��ض��اع ف��ي ل��ل��ح��ق ط��ري��ق��ن��ا ال��ح��ي��اة ع��ل��ى ي��ت��رس��م��ون
واألس��الِف اآلب��اء م��ن��ه��ج ع��ن َرك��ِب��ن��ا ه��وادي ج��ارت ب��ن��ا ف��إذا
اإلت��الِف ي��ُد أي��دي��ن��ا َغ��رس ف��ي وأع��م��ل��ت ال��خ��ط��وُب ب��وح��دت��ن��ا ع��ب��ثَ��ت
وُم��ن��اف��ي ُم��واف��ٍق ث��وِب ث��وبَ��ي��ن ف��ي ل��ل��ش��ر ب��ي��ن��ن��ا ي��ح��ج��ل وال��خ��ص��م
واإلرج��اِف وال��ت��ف��ري��ق ب��ال��ك��ي��د ب��ي��ن��ن��ا ال��ع��داوة يُ��غ��ري ��ٌر م��ت��ن��مِّ
ب��خ��اف��ي؟ ل��ي��س واألم��ر أب��ي ل��بَ��ن��ي ِع��ب��رة م��ن م��ض��ى ق��د ف��ي��م��ا أَول��ي��س
��اِف53 ال��رجَّ ��ة لُ��جَّ إل��ي��ن��ا ت��ط��وي ال��ردى نُ��ذَر ي��س��م��ع��وا أو ي��َروا أَول��م
األج��الِف54 ل��ه��ج��ِة ف��ي ب��ه م��ي��ن��ا ت��ر وت��ل��ك ب��ع��ي��د م��ن ح ت��ل��وِّ ه��ذي
اإلن��ص��اِف ع��ن ج��ن��ًف��ا ف��ت��زاَورت ك��ي��ده��م َم��ظ��اه��َر ص��ح��اف��ت��ه��م ج��ع��ل��وا
اآلالِف ع��ل��ى ب��ه��ا ي��زي��د ص��وًرا أل��وان��ه��ا ف��ي ال��ح��ق ي��ض��ي��ع ص��ح��ٌف
اس��ت��ئ��ن��اِف ب��ال ن��ؤيِّ��ده ُح��ك��ٌم ال��ه��وى ش��اء م��ا ك��ل ف��ي��ه��ا ال��ح��ق
وت��ن��اف��ي ب��ي��ن��ن��ا ُخ��ل��ٍف ذات م��ن ج��رى ق��د م��ا ك��ف��ى ق��وم��ي ف��ل��ي��ع��ت��ب��ر
ال��ج��اف��ي ال��زم��ان م��ن أص��اب ج��اٌم ف��ح��س��بُ��ه��ا ال��ق��ل��وَب ت��ل��ك تُ��وِج��ع��وا ال
ش��اف��ي ال��م��ب��رِّح ال��داء ذل��ك م��ن ب��ه��ا ف��ه��ل ال��خ��الف ف��ي ك��وام��ُل ع��ش��ٌر

شتى. وآباؤهم واحدة هم أمُّ الذين واألخياف: الرضة. وهي َعلة، جمع العالت: 52
الضطرابه. به ي ُسمِّ البحر؛ الرجاف: 53

الجايف. الرجل وهو جلف، جمع األجالف: 54
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ُزع��اِف ب��ال��خ��ط��وب م��ر ك��ل م��ن م��رنَّ��ق ك��ل األي��ام م��ن ش��ربَ��ت
ب��غ��اف��ي ل��ي��س ف��ال��ده��ر وت��ن��بَّ��ه��وا ال��ه��دى إل��ى ال��ق��ل��وب ُردوا أب��ي أبَ��ن��ي
خ��الِف ب��غ��ي��ِر ه��ذا أخ��و ه��ذا ب��ع��ض��ن��ا وال��ح��ك��وم��ة م��ن��ا ال��وف��د
ك��اف��ي ع ال��م��روَّ ل��ل��ش��ع��ب ف��ال��ل��ه أب��ى وَم��ن ال��ب��وار غ��اي��ت��ه وال��ش��ر
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١٨٩٢ سنة ولد

شادي. أبو زكي أحمد الدكتور املفكِّر، الحر واألديب املجدِّد، الشاعر هو



الوطنية شعراء

محمد املرحوم وأبوه الوطنية، يف عريقة أرسة من بالقاهرة، ١٨٩٢ سنة ُولِد
جاهدوا وممن املحاماة عالم يف الرفيعة املكانة نالوا الذين املحامني كبار أحد شادي أبو
وكان الشاعرات، األديبات السيدات من نجيب أمينة السيدة ووالدته الوطنية، الحركة يف
كامل. مصطفى للمرحوم ونصريًا وصديًقا وطنيٍّا أديبًا نجيب1 مصطفى املرحوم أخوها
الشعرية مواهبه وظهرت املرصية، املدارس يف الثانوية ثم االبتدائية دراسته أتم
ودخل الوطنية، يف كامل مصطفى تالميذ من وكان الدراسة، من املرحلة هذه يف واألدبية
دراساته يف االستمرار عن والعلمية الطبية الدراسات ترصفه ولم بالقاهرة، الطب كلية
وشعره املبكِّرة، السن هذه يف وهو نظمه عىل وأقبل وتذوَّقه، الشعر فأحب األدبية؛
القديمة، األساليب عىل والخروج والتجديد الحرية إىل وينزع الوطنية د يمجِّ ُممِتع، رقيق
يف ق وتعمَّ إنجلرتا، يف الطبية دراسته وأكمل السنني، تعاُقب عىل الطابع بهذا واحتفظ
يف بالتجديد تعلًقا وازداد العربية، لآلداب قبُل من دراسته جانب إىل اإلنجليزية اآلداب
للبكرتولوجيا أستاذًا وصار الحكومة مناصب يف ل تنقَّ مرص إىل عاد وملا والشعر، األدب
بها. الحكومي باملستشفى البكرتولوجي للمعمل ومديًرا اإلسكندرية بجامعة الطب بكلية
نفسه: عن يقول ذلك ويف وإيمانه، وعقيدته إلهامه عن شعره يف يصُدر يزال وال كان

ِد ال��م��ردَّ وَل��ح��ن��ي وإح��س��اس��ي وِع��ش��ق��ي ُم��ه��ج��ت��ي إي��م��ان غ��ي��ر ش��ع��رَي ك��ان وه��ل

الفكر يف الحرية إىل والدعوة القديم عىل الثورة إىل ترمي مها، تزعَّ أدبيًة مدرسًة ن وكوَّ
األدبية، الشعرية «أبولو» مجلة ى تُسمَّ أدبية مجلة املدرسة لهذه وكان والفن، واألدب
واألدباء، الشعراء من الجديد ألنصار وكانت ،١٩٣٢ سنة القاهرة يف شادي أبو أصدرها
نحو استمرت وقد العربي، العالم يف ظهرت التي الوحيدة الشعرية املجلة تكون وتكاد

احتجبت. ثم سنوات ثالث
وأنداده، رؤسائه من وأذًى عنتًا واألدبية الحكومية حياته يف شادي أبو صادف وقد
وهاجر مرص، من الهجرة فاعتزم املناوأة؛ رضوب لشتى الحرة نزعته أجل من واستُهدف
عظيًما، ترحيبًا والعلمية األدبية الدوائر به بَت رحَّ وهناك ،١٩٤٦ سنة يف نيويورك إىل فعًال
ونفحات وشعره، أدبه ثمار أمريكا يف واألفرنجية العربية واملجالت الصحف يف ينرش وأخذ

نجيب. سليمان األستاذ األديب والد 1
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نيويورك يف س وأسَّ األسبوع، يف مرتنَي أمريكا» «صوت من يُذيع أخذ كما وأفكاره، آرائه
األمريكية الحكومة َرته وقدَّ أبولو»، «جمعية ِغرار عىل األدبية الشعرية مينرفا» «رابطة
العربي لألدب أستاذًا وانتُخب الجديد، العالم يف الثقافية واملؤسسات واملعاهد والجامعات
شادي أبو ويَُعد مرص، بها تفخر بجدارٍة اليوم إىل يتواله وهو بنيويورك، آسيا بمعهد
دائُم الجديد العالم إىل هجرته رغم وهو الحديثة، والفكرية األدبية النهضة رواد من رائًدا
املمتازين وتالميذه مريديه وبواسطة مرص، ويف أمريكا يف الصحافة بواسطة بوطنه الصلة

ويكتب. يقول بما وإيمانه بالحرية وتعلُّقه التقدمية روحه من اقتبسوا الذين
ويُشيد إليها ويحنُّ عنها ويُناِضل مرص يذُكر يفتأ ال ومحارضاته أحاديثه يف وهو
العالم يف ملرص أدبي سفري خري غربته يف وهو وتاريخها، وُكتابها وأدبائها وبعلمائها بها

الجديد.
الفن سماء يف وحلَّق واالبتكار، التجديد َمنحى فيها نحا الشعر من دواوين عدة وله

الفكري. والسمو والخيال
،١٩١٠ سنة نظمه من ومختارات دواوينه أول وهو الفجر» «أنداء ديوان منها نذُكر
،١٩٢٤ سنة ظهر وقد الباكي» و«الشفق الشباب، شعر من ُصَور وهو ورنني» و«أنني
العباب» و«فوق الربيع» و«أطياف ،١٩٣١ سنة نُِرش وقد وظالل» و«أشعة و«الينبوع»،

.١٩٤٢ سنة ظهر وقد الراعي» و«عودة ،١٩٣٥ سنة ُطِبع وقد
معظم ويضم ،١٩٤٩ سنة نيويورك يف ظهر وقد السماء» «من دواوينه آخر ومن

.١٩٤٩ إىل ١٩٤١ سنة من شعره
واملرسحيات. والقصص واملؤلَّفات الكتب من أخرجه ما عدا هذا

كامل ملصطفى رثاؤه

يرثي الثانوية، باملدرسة طالبًا يزال ال وكان ،١٩٠٨ سنة فرباير يف له قصيدة من قال
كامل: مصطفى

س��ال��ي��ه��ا ك��ان ش��ع��ب ب��أح��زان داٍج أف��ٍق ف��ي ال��ي��أس ط��ي��ر ح��لَّ��ق م��ص��ُر ي��ا
يُ��ج��ل��ي��ه��ا م��ن��ه ف��ك��ر ن��ب��راس ك��ان ق��د ه��م��ٌم ب��ع��ده ف��م��ات��ت ال��رئ��ي��س م��ات
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قال: أن إىل

ح��ام��ي��ه��ا ف��ي��ه وارت ال��ق��ب��ر إل��ى ح��ت��ى َم��دارك��ه��ا أح��ي��ا أم��ة ب��ه س��ارت
ي��ف��دي��ه��ا ال��ش��ع��ب ه��ذا ال��ن��ف��س وتِ��ل��ُك��م ت��أت��ي��ه��ا ال��ده��ر ص��روف انَّ ل��َو ودَّت
ي��ه��دي��ه��ا م��ات م��ن وم��ا ال��ف��ق��ي��د ع��ل��ى أًس��ى ل��ل��ِح��داد ث��وبً��ا ي��ل��ب��س وال��ك��ل
يُ��م��ل��ي��ه��ا ال��ح��س ص��دُق ك��ان ع��ب��ارٌة ُك��ِت��ب��ت ف��وق��ه��ا م��ن ن��ك��س��ت أب��ص��اره��ا
أم��ان��ي��ه��ا ت��ع��دو ت��َزل ل��م ل��روح��ه ت��ذُك��ره ال��ع��م��ر م��رور ال��ف��ت��اة م��ص��ر

رشيد َمفخرة

معركة لذكرى تمجيًدا نظمها بيتًا، وستني نيف من وطنية قصيدة ١٩٢٥ سنة يف وله
أبطال فيها وفاز واإلنجليز، املرصيني بني ١٨٠٧ سنة مارس ٣١ يوم وقعت التي رشيد
وقابلوه له فصمدوا احتاللها، يريد مدينتهم عىل زحف الذي الربيطاني الجيش عىل رشيد
املدينة عن وارتد وهزموه، عنها صدوه حتى مدينتهم عن الدفاع يف واستبسلوا الشوارع يف
ا حقٍّ املعركة هذه وكانت 2 أسريًا، و١٢٠ جريًحا و٢٥٠ قتيًال ١٧٠ املعركة يف فقد أن بعد
«الحماد»، يف وقعت التي الثانية باملعركة قصيدته يف أيًضا شادي أبو أشاد لرشيد، مفخرة

الربيطاني. الجيش بهزيمة كذلك وانتهت
قال:

ب��اِل غ��ي��ِر ه��واه��م م��ن وب��ن��ف��ٍح ال��ج��الل ب��أح��ادي��ث روِّح��ي��ن��ا
ب��رج��اِل رج��اٍل ف��خ��ِر ُم��ن��ت��ه��ى ل��ه��م نُ��زج��ي أن «م��ص��ُر» ي��ا واس��م��ح��ي
ب��ح��اِل تُ��غ��ذِّي��ن��ا م��ن��ه��م س��ي��رًة ن��ُح��ْز ل��م إن ق��دَرن��ا ع��رف��ن��ا م��ا
ال��خ��ي��اِل م��اض��ي م��ن ال��م��ج��د آت��ي إنَّ غ��ال��ٍب آلٍت وب��آم��اٍل
ال��م��آِل غ��ال��ي إل��ى ي��ه��دي ُم��رش��ٍد ب��ال م��اض��ي��ه ظ��نَّ َم��ن خ��اط��ئٌ
ال��ف��ع��اِل تَ��ذك��اُر ف��ي��ه ��ى وت��ب��قَّ م��ض��ى ج��ه��ٍد ب��ال ش��ع��ٌب ن��م��ا م��ا
غ��ال��ي ك��لَّ وس��ن��ي��ٍن س��ن��ي��ٍن ف��ي ب��نَ��ت وأع��م��ال أح��الٌم ه��ي

عيل». محمد عرص الثالث، الجزء القومية الحركة «تاريخ، كتابنا رشيد معركة تفصيل يف راجع 2
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ون��واِل وك��ف��اح ب��أن��اة ال��ُع��ال ف��ي��ه ُولِ��دت م��ه��ٌد ه��و
ال��ل��ي��ال��ي ط��وِل ع��ل��ى ج��اءت إن��م��ا الع��ٍب ج��ي��ٍل ط��ف��رَة ت��ج��ئ ل��م
ال��م��ع��ال��ي وأخ��الِق ب��م��راع��اٍة ص��ان��ه��ا ق��د ك��اب��ٍر ع��ن ك��اب��ٌر

املستعِمرين: الغزاة جيش صدوا الذين رشيد أبطال ذكرى ُمحييًا قال أن إىل

ل��ُم��ح��اِل! ب��ل��وٍغ ع��ن ذك��رى ت��ل��ك ذك��راه��ُم م��ن «م��ص��ر» روِّح��ي��ن��ا
ج��ب��اِل! م��ن أق��س��ى ُق��م��َن ب��ص��ع��اٍب ع��زُم��ه��م أودى ك��ي��ف ب��لِّ��غ��ي��ن��ا
ال��ض��الِل! وال��ح��رب ال��ق��وة ع��ال��ُم أك��ب��َره��ا ق��وًة ه��زُّوا ك��ي��ف
ال��رم��اِل! ت��ل��ك ع��ن ال��ع��ز دف��اع ف��ي دم��ه��م ل��ل��رم��ال ��وا ض��حَّ ك��ي��ف
ال��ق��ت��اِل! اِت م��ع��دَّ أق��وى ن��ح��وه��م ص��وَّب��ت ج��ن��وٍد م��ن أف��نَ��وا ك��ي��ف
ال��خ��الِل؟! ��اءَ وضَّ ال��ُم��ل��ك وأق��ام��وا واج��ب ف��ي اس��ت��ب��س��ل��وا ك��ي��ف ك��ي��ف

∗∗∗
ال��م��ث��اِل م��ع��دوِم ال��ُج��ه��د ل��ع��ظ��ي��ِم خ��ال��د ح��يٌّ ال��ذك��ُر «رش��ي��د» ي��ا
ال��زُّالِل «ال��ن��ي��ل» ل ال��م��اض��ي��ن ُح��رم��َة رس��م��ه ف��ي ن��اط��ٌق ث��غ��ٌر أن��ت

قال: أن إىل

ال��س��ؤاِل ق��ب��ل َخ��ص��َم��ه��م ف��ت��ح��دَّوا ُش��ب��ان��ه��ا ل��ه��ا أذك��ى م��ا م��ث��َل
وت��الِل ي��رق��ب��ون ربَ��واٍت ع��ل��ى ف��ي��ك ن��ش��ُره��م ك��ال��ج��راد
َم��الِل ف��ي وض��اع��ت إال ث��ق��ٌة ب��ه��م م��ا ج��اءوا ال��ع��ادون ف��إذا
خ��ي��اِل!3 ف��ي خ��ي��اًال ف��ارت��دَّت ع��ن��ك ن��ش��وٍة ف��ي ف��رق��ت��ه��م وأتَ��ت
وع��ق��اِل إلس��اٍر وض��ح��اي��ا ه��رب��وا وح��ي��ارى ق��ت��ل��ى ب��ي��ن
ب��ب��اِل4 ج��ال��ت ت��ك��ن ل��م وَع��واٍد ل��ِج��ٍب خ��م��ي��ٍس ف��ي ج��اءوا ث��م

رشيد. معركة يقصد 3
بني الثانية املعركة فيها وقعت وقد وإدكو، النيل بني رشيد جنوبيَّ تقع التي «الحماد» معركة يقصد 4

الجيش فيها وُهِزم رشيد، معركة من وأقوى أشد وكانت ،١٨٠٧ سنة أبريل ٢١ يوم واملرصيني اإلنجليز
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ون��ك��اِل! وع��ق��اب ل��ح��س��اب رؤي��ت��ه��ا ك��َف��ت م��ت��اري��ٍس م��ن
ُم��واِل! وإم��داٍد ال��وج��ه أس��وِد َم��دف��ٍع ب��اغ��ي ب��ي��ن وع��دي��د
ب��ال��ع��وال��ي! دف��ًع��ا ال��ح��ص��ر ف��دف��ع��ت ه��ائ��ًال ح��ص��اًرا إال وأبَ��وا
م��اِل ق��ب��ل وإب��اءٍ ش��م��وخ م��ن ل��ه��م ك��ان م��ا ك��ل وغ��ن��م��ت
ارت��ح��اِل! ي��وِم م��ن ال��ُخ��س��ِر ي��وم ب��ئ��س ض��ائ��ع ج��اٍن رح��ل��َة رح��ل��وا

∗∗∗
خ��ب��اِل أو ُغ��ل��وٍّ أو ب��خ��وف ال أم��ٌة ت��ح��ي��ا ب��ال��ب��أس ه��ك��ذا
ال��ه��الِل أب��ن��اءُ اإلص��ب��اَح ي��ع��دم ال ال��ح��س��ن��اء ب��ال��وح��دة ه��ك��ذا
يُ��ن��اِل ال ش��ع��ٌب ال��ح��ق م��ج��اِل ف��ي «ان��ج��ل��ت��را» ي��ت��ح��دى ش��ع��بً��ا إن
ب��اك��ت��م��اِل أول��ى اآلب��اءُ أح��س��ن م��ا م��ث��ل ي��ن��ش��دون وب��ن��ي��ن
ونِ��زاِل ووف��اء ث��ب��ات ف��ي أف��راده��ا م��ن األم��ة إن��م��ا

قال: أن إىل

ال��م��ق��اِل ُم��ش��ج��ى ف��ي األم��س «ن��اف��ري��ن» ذاك��ًرا ف��ي��ك��م ُق��م��ُت ق��وم��ي إي��ِه
ك��ال��آلل��ي ��ت ش��عَّ ال��ت��اري��ِخ ُدرَة ذاك��ٌر َط��روٌب ال��ي��وم وأن��ا
وح��اِل غ��اٍل م��ن ال��ت��اري��ُخ ي��ح��ف��ظ م��ا ع��ن��واُن ك��ل��ت��اه��م��ا ف��َل��ن��ا
س��ال��ي؟ وه��و أض��ح��ى ث��م ع��ظ��ات م��ن ��ن��ا ل��قَّ م��ا درى م��ص��ريٍّ أيُّ
ال��خ��ص��اِل؟ ه��ات��ي��ك ج��م��َع ت��ك��رِّم ل��م ح��رٍة خ��ص��اٍل م��ن ج��م��ٍع أيُّ
وَم��وال��ي؟ ع��ب��ي��د أنَّ��ا ي��دَّع��ي وس��نً��ى ج��الل ف��ي ش��ع��ٍب أيُّ
ح��اِل ك��لِّ ف��ي ق��ص��ده ب��ل ح��ظ��ه أم��تُ��ه ل��ه ف��رٌد ك��لُّ��ن��ا
الن��ح��الِل ب��ُع��الن��ا ي��ؤدِّي م��ا — ب��ن��ا ط��ال أم ه��ان — ُس��ب��اٌت ال
ان��ت��ق��اِل َدوُر أو ل��لَّ��ه��و ف��ت��رٌة ب��ن��ا ت��م��ض��ي أن ال��م��ج��د ِط��الِب ف��ي
ال��ظ��الِل! ت��ح��ت رق��َدت أُس��وٍد ك��م م��ي��ت��ًة ال��رق��اَد ظ��نَّ َم��ن خ��اب

يف املرصية الديار عن اإلنجليز وجالء الربيطانية الحملة بفشل انتهت ساحقة، هزيمة أيًضا الربيطاني
.١٨٠٧ سنة سبتمرب
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∗∗∗
ل��ل��م��ج��اِل! وه��يَّ��ا ال��ل��ه��و ِس��ن��ة ف��ان��ف��ض��وا ق��وم��ي ال��ج��ه��ِد َرج��ُع آن
اش��ت��غ��اِل أع��اج��ي��َب ال��ح��رُب ص��ارت ق��د ال��س��ي��ف ق��ب��ل ال��ع��ل��م ب��س��الح
ك��ف��ع��اِل م��ن��ه ال��َم��دف��ع ي��ب��ل��غ ال ال��ق��ط��ن ن��س��ي��ج م��ن خ��ي��ٍط ُرب
ل��ل��ج��داِل ول��ي��س��ت وال��ص��ن��اع��ات ق��وٌة ال��ف��ن��ون ف��ي��ه ع��ال��ٌم
واش��ت��م��اِل وان��ت��ف��اع الق��ت��ص��اد ي��ن��ق��ض��ي ال ُم��س��ت��ت��بَ��ٌع ع��م��ٌل

∗∗∗
اب��ت��ه��ال��ي؟ أس��م��ى ب��ه��ا ق��ل��ب��ي م��ن ل��ِك دع��وٌة ُدع��ائ��ي أح��ل��ى ��ت��ي! أمَّ

لفريد رثاؤه

فريد: محمد رثاء يف له قصيدة من ١٩١٩ سنة قال

ال��ع��ن��ي��ُد ال��م��رُض ك��ب��َده يُ��ف��تِّ��ت ف��ي��ه��ا ح��ل ��ن ع��مَّ «ب��رل��ي��ن» س��لُ��وا
وال��ج��ه��وُد ال��َم��س��اع��ي ب��ه ت��ت��م ع��م��ًرا األي��ام ي��س��ت��وه��ب م��ض��ى
ج��دي��ُد ع��م��ٌر ل��ه يُ��ك��تَ��ب ول��م ط��ب��ي��ٌب ب��ِع��ل��ت��ه ي��ذه��ب ف��ل��م
ي��زي��ُد ع��لَّ��ت��ه ت��ب��ري��ِح ع��ل��ى م��ص��ر وح��بُّ ال��س��ري��ر ع��ل��ى وخ��رَّ
ب��ع��ي��ُد أح��بَّ��ت��ه ع��ن غ��ري��ب ك��ه��ٌل وأن��ت ع��ل��ي��ك ل��ه��ف��ي ف��ي��ا
ودوُد زوٌج وال أخ��ٌت وال أمٌّ م��ث��واك ت��رى ف��ال ت��م��وت
ول��ي��ُد ط��ف��ٌل وال ب��دم��ع��ت��ه ش��ق��ي��ٌق أٌخ ث��راك ي��روي وال

كفاح الحياة

وجهاد: كفاح وكأنها الحياة يصف الجريح» «املجاهد عن له قصيدة من ١٩٣٣ سنة قال

وال��َخ��ط��ِب ال��م��ع��ارك ن��ح��و ال��ف��ت��ى ت��ش��وق وال��ُم��ن��ى ال��م��ع��ارك ال��دن��ي��ا م��ن ش��ه��دُت
ال��ح��رِب إل��ى ي��ح��نُّ ك��م ول��ك��ن ي��ئ��نُّ ��ٍد م��ض��مَّ ج��ري��ٍح ك��ج��ن��ديٍّ ف��ِص��رُت
ال��ص��ع��ِب وال��م��وق��ف ال��ه��ي��ج��اء س��اح��ة إل��ى ُوث��وب��ه ف��ي ال��ِح��ج��ا ُح��ك��م م��ن وي��ه��رب
دأب��ي وم��ن س��الح��ي م��ن أُل��ِق��ي وه��ي��ه��ات دائ��ًم��ا وأُوِذي��ت ج��راح��ات��ي ت��وال��ت
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الفساد مجاهدة إىل الشعب يدعو

:١٩٤٢ سنة الراعي» «عودة ديوانه يف له قصيدة من وقال

ال��م��م��ات ه��و ف��ال��خ��ن��وع ق��ك ح��ق��و وان��ش��د ُق��م ش��ع��ب ي��ا
ال��م��وات» ال��زع��ام��ات ـ��ك��وى ال��ش��ـ وع��ل��ة ال��غ��ري��ب «ت��ش��ك��و
َش��ي ب��ك��ل ال��ف��س��اد دب وق��د ال��ف��وض��ى ��ت ع��مَّ ق��د
ح��ي أيُّ ل��ك ي��ف��ي ول��ن تُ��ع��دَّ ف��ل��ن س��ك��ن��ت ف��إذا

∗∗∗
ك��ال��ع��ب��ي��د ال��ض��ح��اي��ا م��ن ـ��ن ت��ك��ـ أن ت��ق��ب��ل دم��ت م��ا
ال��ق��ي��ود أل��واَن أس��ي��اد وال��ـ ال��ُق��وَّام س��ي��س��وُم��ك

∗∗∗
ال��س��خ��ي ب��ال��ب��ر ـ��ُغ��رب��اء ال��ـ تُ��ط��اِل��ب ك��ي��ف ش��ع��ُب ي��ا
وغ��ي ن��ه��ب وف��ي ب��اة م��ح��ا ف��ي ُم��ل��َك��ك وتُ��ط��ي��ق

∗∗∗
ال��ح��ق��وق ف��ي ال��ت��ه��اون أِل��ف َم��ن ال��ح��قَّ يُ��ع��ط��ى ه��ي��ه��ات
ال��م��روق َع��ي��ُن وغ��ي��ره ـ��ح ال��ص��ح��ي��ـ ال��ع��دل ه��و ه��ذا

∗∗∗
ال��ف��س��اد وإل��ى ال��ه��وى إل��ى ـ��ك ب��ائ��ع��ي��ـ وح��اِك��م ان��ه��ض
ال��ج��م��اد ح��ت��ى ب��ذلِّ��ه س يُ��ق��ا ال ذل��ي��ًال ُم��ت أو

يودِّعمرص

ارتحلت؟»: «لَم عنوانها له قصيدة يف هجرته أسباب ويذكر مرص يودِّع وقال

ق��رِن ن��ص��َف ب��س��ي��رت��ي أُِج��ب��ه��م ل��م ك��أن��ي ارت��ح��ل��ت؟ ل��م س��أل��ون��ي
أغ��نِّ��ي م��ا ل��م��ج��ده��م أغ��نِّ��ي ك��ي ال��ب��ا ش��ع��رَي م��ن ب��ال��ط��ل��ي��ق ش��اديً��ا
دج��ِن وس��ِط ف��ي ال��ش��ع��اع ك��ك��ف��اح ك��ف��اح ف��ي ل��ع��زِّه��م وح��ي��ات��ي
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ف��نِّ ك��لِّ ف��ي ال��س��م��اء ك��ن��ج��وم ا وع��دٍّ ن��وًع��ا تُ��َح��د ل��ن ُم��ث��ٌل
ال��ت��ج��نِّ��ي ح��ظ��ي وك��ل م��راًرا س وب��ال��ب��ؤ ب��ال��ع��ذاب وت��ب��لَّ��غ��ُت
ي��س��ع��ن��ي ل��م أن��ه أو ل��ع��ص��ري ن��ي ب��إح��س��ا ال��ُم��س��يء وح��دي وك��أن��ي
غ��ب��ِن م��ح��ُض ب��ق��اؤه وج��وٍد ف��ي وج��ودي أُع��ان��ي أن��ي ك��ف��اه��م م��ا
م��نِّ وس��َط ألج��ل��ه��م ب��ن��ه��اري ل��ي��ل��ي أُواِص��ل أن��ي ك��ف��اه��م م��ا
ويُ��ف��ن��ي ��ي ي��ض��حِّ م��ن ع��زَّ ح��ي��ن��م��ا ب��روح��ي ��ي أض��حِّ أن��ي ك��ف��اه��م م��ا
وأم��ن��ي ح��ق��وق��ي ن��س��ي��ان��ه��م ف��وق ن��ف��س��ي ت��ن��اس��ي��ت أن��ي ك��ف��اه��م م��ا
دنِّ أس��ِر ف��ي ك��ال��راح ي��ش��ق��ى ئ��د ال��را ذل��ك ل��ه��م أن��ي ك��ف��اه��م م��ا
وأب��ن��ي وي��ه��دم��ون ج��زاءً ل��ي ش��ق��ائ��ي ارت��ض��ي��ت أن��ي ك��ف��اه��م م��ا
ِس��ن��ي ح��ق رَع��وا وم��ا ب��ع��ق��وق��ي ف��ن��اَدوا وه��ذا ه��ذا ك��ف��اه��م م��ا
وب��ي��ن��ي ش��ع��ب��ي وب��ي��ن ل��ف��ك��ري ـ��ي��ا ال��ع��ل��ـ ال��م��ث��ال��ي��ة ب��ي��ن ح��ال��وا ث��م
ل��ذه��ن��ي َط��ل��ٌق ال��ه��واء ح��ي��ث ـ��رار األح��ـ تُ��ح��ت��َرم ح��ي��ث ��ل��ت ف��ت��رحَّ
ع��ن��ي ق��ط ُغ��يِّ��ب��ت م��ا ل��ب��الدي اغ��ت��راب��ي رغ��م ال��وف��يَّ وأظ��لُّ

الباكي القلب

قائًال: الوطن فيها يُناجي ١٩٤٨ عام ميالده عيد يف نظمها له قصيدة ومن

ل��والِك ُع��وِق��ب��ت وال ال��ِج��ن��ان أزك��ى ُح��َرق��ي ف��ي ف��ارق��ت م��ا ل��والك م��ص��ر ي��ا
وأه��واِك ُق��رب��ي ف��ي ال��م��ق��ادي��ر ب��ه س��م��ح��ت م��ا أض��ع��اف غ��رب��ت��ي ف��ي أه��واِك
أل��ق��اِك ي��وم ف��ع��ي��دي ال��غ��ري��ب أن��ا َم��ب��اه��ج��ه ف��ي ع��ي��د ع��ن��دَي ال��ع��ي��د م��ا
وأش��راِك ألغ��الل أع��ود أن ال ش��م��ل��ت ح��ري��ٍة وف��ي س��الم ع��ل��ى
ب��ُدن��ي��اِك ض��ي��م م��ن ف��ؤادَي ع��ل��ى ت��ح��رُّره ف��ي أح��ن��ى ح��ول��ي ال��ث��ل��ج
��اِك وأفَّ ل��م��أف��ون ال��ج��ب��اه ذل ف��رض��وا إذا أي��ام��ي أس��ع��د وال��ن��ف��ي
ب��اك��ي ق��ل��ب��ه ف��ي م��ا ك��لُّ وض��اح��ٍك ُم��غ��ت��ِرب ُح��ك��ِم ف��ي ُم��ق��ت��ِرب ُرب ي��ا
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الوطن إىل الحنني

غربته: يف به وتعلُّقه الوطن إىل حنينه يصف قال

وح��دت��ي ف��ي م��ع��ذَّب ون��ف��ي ع��اٍن أم��ت��ي ع��ن م��غ��رَّب ن��ف��ُي نَ��ف��ي��ان
ب��ن��ع��م��ت��ي ال��ن��ع��ي��م أل��ق��ى ف��ال ح��دٌّ ل��ه��ا م��ا ش��ت��ى األف��راح وح��ي��ال��ي
ُح��ري��ت��ي ب��ه وط��ن ف��ي ك��اف��ح��ُت وإن��م��ا ف��ررُت وم��ا ف��ررَت ق��ال��وا
ألم��ت��ي ش��ق��ي��ُت وك��م ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن ال��ه��دى أم��ث��ال ب��ال��ح��رم��ان وض��رب��ُت
ث��ورت��ي ف��ي ب��م��ب��ادئ��ي ب��ت��م��س��ك��ي ع��ن��اي��ت��ي ق��دَر ب��األش��ك��ال أُع��َن ل��م
ُم��ه��ج��ت��ي م��ن إع��زازه��ا ف��ي وح��رق��ُت ب��الده أذلَّ ل��م��ن ال��ب��خ��وَر ح��رَق
ش��ي��خ��وخ��ت��ي وف��ي س��ق��م��ي ف��ي وأظ��لُّ ل��ه��ا ق��رب��انً��ا ع��ان��ي��ُت م��ا وج��ع��ل��ُت
غ��ي��رت��ي» وغ��اي��ة وإخ��الص��ي ج��ه��دي ق��دره ف��ي ُم��ن��ص��ًف��ا رِض��ي��ت��ك «وط��ن��ي!

إىلمرص يتشوق

:١٩٥٠ سنة نيويورك يف لتكريمه أُِقيمت حفلٍة يف له قصيدة ومن

ج��نَّ��اِن ن��وِم ف��ي ُض��يِّ��ع��ت ل��َج��ن��ٍة ول��ًظ��ى ل��وع��ة وق��ل��ب��ي م��ص��ر ت��رك��ُت
ال��ج��ان��ي ح��ب��ه��ا ف��ي وه��ب��ت وم��ا ن��ف��س��ي م��ل��ك��ت م��ا ك��لُّ — أب��اح��ت ل��و — ل��ه��ا ف��ًدى
ل��ه��ف��اِن أش��ج��اِن ف��ي ال��م��ق��ادي��ر ب��ه ح��ك��م��ت م��ا غ��ي��ُر وِب��ودي ت��رك��ت��ه��ا
ن��ي��ران��ي ف��ات��ت��ه إن ال��ص��وَر وأن��ف��خ أُش��اِرف��ه��ا ب��ع��ٍد ع��ل��ى ع��لِّ��ي وق��ل��ُت
ب��إن��س��اِن» ك��ان��ا م��ذ وال��ن��ي��ل ال��ح��ب ألج��ل��ه��م��ا ال��دن��ي��ا ُخ��لِّ��دت «اث��ن��ان

بأبنائه الوطن

السليمة: الوطنية مظاهر من وأنه الرجال بأقدار املواطنني اعرتاف يف قال

ض��ع��ِف ك��لِّ ع��ن نُ��زِّه��وا ل��ب��ع��ٍض ب��ع��ض ح��ق��وق ال��رج��ال ع��رَف إذا
ب��أل��ِف م��ع��دوًدا ال��ف��رد وي��غ��دو وت��س��م��و ب��ه��م ال��ب��الد ف��ت��ن��ت��ظ��م
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تأمالت

الظنون»: «أقىص بعنوان له قصيدة يف قوله ومن

ال��ع��دُم؟ وم��ا ال��ب��اق��ي ال��ج��وه��ر م��ا ال��ف��ك��ر م��ا وَم��ن��ش��ؤه��ا؟ ال��دن��ي��ا ه��ذه م��ا ال��َخ��ل��ُق م��ا
واألل��ُم وال��ش��ك ال��ردى س��ي��ب��ق��ى ك��م��ا ب��اق��ي��ٌة ل��ألح��ق��اب ه��ي م��س��ائ��ٌل
وال��َع��ل��ُم ال��ده��م��اء ي��س��ت��وي وق��د وه��ٌم وأي��س��ره وه��ٌم ل��ه��ا ف��رض أج��لُّ

والعروبة الوطنية
وعروبته: وطنيته عن فيها يعربِّ له قصيدة ومن

ال��ع��اب��ُد ال��وف��يُّ ��ده ي��وحِّ دي��ٌن م��لَّ��ت��ي وال��ك��ن��ان��ة ال��ع��روب��ة إن
ال��م��اج��ُد وال��ش��ع��ور ح��ن��ي��ن��َي ول��ك��م ج��وارح��ي وك��ل روح��ي ف��ِل��َم��وط��ن��ي
ال��ص��ائ��ُد رم��اه ص��ي��ٌد ف��ج��م��ي��ع��ن��ا ��ًع��ا م��ج��مِّ ال��ع��ت��ي��د ال��نَّ��س��ب ل��ن��ا ي��ك��ف��ي

الحرية نداء
القتال: معركة يف االحتالل ضد جهاده د ويمجِّ الشعب يُناجي ١٩٥١ سنة له قصيدة ومن

ق��اه��را» ال��ب��ط��ول��ة وط��ن وي��ا ح��رٍّا ث��ائ��را ال��ك��ن��ان��ة ش��ع��ب ي��ا «بُ��وِرك��ت
َم��ش��اع��را ي��ذوب ق��ل��ٍب وم��ن داٍم خ��اط��ٍر م��ن ت��ح��ي��ت��ي إل��ي��ك أُزج��ي
وذخ��ائ��را ن��ف��ائ��ًس��ا ال��ح��ي��اة ج��ع��ل م��ا ب��غ��ي��ِر ي��ب��وح وال ال��ن��ف��اق ي��أب��ى
ال��ه��اج��را يُ��َظ��ن م��ه��ج��وٍر ول��ُرب وح��ده ال��م��ق��رَّب ه��و ال��ص��دي��ق ل��ي��س
وُم��ن��اص��را» ُم��ك��اف��ًح��ا ك��ن��ت أي��ن ل��ك ف��ُم��ه��ج��ت��ي ال��ع��ت��اة غ��يَّ��ب��ن��ي ك��ان «إن
ذاك��را ل��ك ُم��وال��يً��ا األذاة، ش��ر أذق وإن ال��ط��غ��اة م��س��اَوم��ة آب��ى
ال��ب��ات��را! ال��س��الح ب��ن��ا اإلب��اء خ��ل��ق ف��رب��م��ا ال��س��الح يُ��ع��ِوزن��ا ك��ان إن

∗∗∗
س��اخ��را وال��ت��ق��دم ال��ح��ض��ارة ِب��اس��م ش��ره يُ��م��ِع��ن ل��الس��ت��ع��م��ار وح��ٌش
دائ��را ال��ه��واج��س ب��ع��ض أو ل��ل��ن��اس ن��ف��اي��ة ال��ع��ق��ول ح��ِس��ب وك��أن��م��ا
ك��اف��را؟ أرع��ن يَ��ص��ي��ح ال��رص��اص ح��ي��ن آث��ام��ه م��ن ال��ِم��ذي��اع يُ��ص��ِل��ح ه��ل
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َم��ن��اب��را؟ ال��ِج��راح واع��ت��ل��ت ل��ل��ن��ار ب��أل��ُس��ن خ��َط��ب��ن ق��د ال��ف��ظ��ائ��ع ح��ي��ن
وس��رائ��را؟ ل��ل��ورى ب��ص��ائ��ر س��بَّ��ت ب��ه��ا يُ��دل��ي ال��ت��ي األس��اط��ي��ر ح��ي��ن
ع��ام��را؟ ت��م��ثِّ��ل ال ال��ي��ت��ام��ى م��ث��ل ح��ول��ه ص��ارخ��ات ال��خ��رائ��ب ح��ي��ن

∗∗∗
آخ��را؟ ذن��بً��ا يُ��َع��د ف��ك��ي��ف ف��ي��ه أوًال ذن��بً��ا ال��ظ��ن ُح��س��ن ك��ان إن
خ��س��ائ��را أذاه ِم��ن وع��ان��ى ع��ان��ى ال��ذي ل��ل��وط��ن اإلج��رام غ��اي��ة ه��و
ص��اب��را ي��خ��ادع أو يُ��خ��اِدع ل��ف��تً��ى ص��ف��ح��ه ال��م��ف��دَّى ال��وط��ن ي��م��ن��ح ل��ن
ج��ائ��را؟ إال االس��ت��ع��م��ار ك��ان ه��ل خ��الص��ه ب��ع��ض ب��االس��ت��ع��م��ار وي��رى
وُم��ش��اِورا» ُم��ف��اِوًض��ا ي��ح��ذروه أن ن��ش��أن��ا ع��لَّ��م ال��ت��غ��ري��ر م��ن «ق��رٌن
م��اك��را ال��م��ظ��اه��ر ف��ي ت��ق��لَّ��ب م��ه��م��ا ع��دوُّك��م ف��ذاك وط��ن��ي! بَ��ن��ي ح��ذًرا
ال��زاج��را ي��ك��ون م��ا ال��ق��ط��ي��ع��ة ف��م��ن وح��ده��ا ال��ق��ط��ي��ع��ة س��وى ت��م��ن��ح��وه ال
ب��اه��را! ب��ع��ثً��ا ف��ي��ه ��ل ن��ؤمِّ وع��ٌد ل��ي��وم��ك��م ال��خ��الص ب��ه ي��ك��ون م��ا أو
وح��ن��اج��را! ض��ج��ة ال ��ال��ة ف��عَّ وح��دة وُك��ون��وا وط��ن��ي بَ��ن��ي ح��ذًرا
َم��خ��اط��را ت��ك��ون ق��د ال��س��الم��ة إن ه��يِّ��نً��ا م��ج��اًال س��الم��ت��ك��م ل��ي��س��ت
ح��رائ��را «ال��ق��ن��اة» ف��ي ال��ض��ح��اي��ا ذه��ب��وا ل��ألُل��ى — ح��زن��ت��م م��ه��م��ا — ت��أس��ف��وا ال
ذواك��را ت��دوم ألح��ق��اٍب ت��ب��ق��ى وص��ي��ة ال��ن��ج��ي��ع م��ن األدي��م ح��م��ل
وَم��ف��اخ��را روع��ًة ت��ألأل م��ه��م��ا وف��ض��ل��ه��م ب��ال��ج��دود ال��ت��غ��ن��َي خ��لُّ��وا
ش��اع��را أو غ��اف��يً��ا ل��يُ��ل��ِه��م إال ذك��ره ع��ن ب��ذات��ه ال��غ��ن��يُّ ف��ه��و
ح��اض��را ت��م��ثِّ��ل م��ا ال��ح��ق��ي��ق��ة إن ح��اض��ر ل��م��ن��ع��ِة ب��أس��ب��اب وخ��ذوا
ال��ع��اب��را ت��ج��ع��ل��وه ال ب��ث��ب��ات��ك��م إع��ج��ازك��م ف��ي ال��ش��ه��داء م��ن ُك��ون��وا
َم��ع��اذرا! يُ��ط��ي��ق ال ال��ت��ف��وق إن ت��ه��اُون ع��ن��د ال��ي��وم ب��ع��د ع��ذَر ال

خلعه قبل فاروًقا يُهاِجم

— ١٩٥١ سنة أبريل عدد — حلب يف تصدَّر التي «الشهباء» مجلة يف نرشها له قصيدة ومن
قال: الوطني، شعره بليغ من وهي بالكركدن، ويشبِّهه بعام، خلعه قبل فاروًقا فيها يُهاِجم

نَ��رِدِه ف��ي األم��ة دم وم��ن ك��دِّه وم��ن ال��ش��ع��ب دم��ع��ة م��ن
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َح��دِّه م��ن ت��م��ل��ك ل��ي��ت��ه��ا ي��ا ص��ف��وه��ا ع��ل��ى ال��ح��د م��م��لَّ��ك
َم��ه��ده ف��ي ال��ُم��ص��ِل��ح ل��ي��خ��ن��ق ِح��ب��االت��ه ال��دي��ن ي��ج��ع��ل ك��م
وج��ده ف��ي ي��رش��ف ف��ٌم إال ��ه ع��ضَّ وم��ا ال��ن��ح��س ��ه��ا ع��ضَّ ق��د
َرن��ده ف��ي األم��ة وي��س��رق رج��س��ه ف��ي األم��ة غ ي��م��رِّ
بُ��ع��ده وف��ي ال��ج��ان��ي ُق��رب��ه ف��ي وب��أوش��اب��ه ب��ه ع��ان��ت
ص��ي��ده ف��ي ك��ال��ص��ائ��د ال��ل��ه��و، ف��ي ُم��س��ت��غ��ِرًق��ا ي��م��زح ُم��ن��ت��ِف��ًخ��ا،
ق��دِّه م��ن يُ��س��َخ��ر ق��ب��ح��ه ف��ي ي��زده��ي ال��ذي ك��ال��ك��رك��دنِّ
رش��ده م��ن ت��ه��زأ ك��م��ن إال ُق��ب��ل��ة غ��ان��ي��ٌة تُ��ع��ِط��ه ل��م
ن��ق��ده م��دى وم��غ��زاه��ا إال ح��ل��وة ن��ك��ت��ة ب��ادل��ت��ه أو

∗∗∗
ق��ص��ده؟ م��ن ال��ف��اج��ر ت��م��كِّ��ن ض��الالتُ��ك��م ق��وُم ي��ا ح��تَّ��اَم
ح��ق��ده ف��ي ال��غ��اش��م ف��أص��ب��ح ال��ه��دى م��ث��ال ��ي��ه ن��رجِّ ك��ن��ا
ح��م��ده م��ن ال��ُم��ب��َدل ف��أص��ب��ح ال��ُع��ال أغ��ان��ي ن��غ��نِّ��ي��ه ك��ن��ا
زه��ده وف��ي ال��ع��ال��ي روح��ه ف��ي ب��أرواح��ن��ا ن��ف��دِّي��ه ك��ن��ا
وع��ده؟ ف��ي ال��خ��ادع ال��ش��ارد م��اج��نً��ا ف��تً��ى أض��ح��ى ب��ال��ه م��ا
م��ج��ده م��ن وال��خ��س��ة ح��تَّ��اَم؟ َم��ج��دك��م؟ م��ن ي��س��ت��ه��زئ ح��تَّ��اَم
ج��ن��ده م��ن وال��س��وق��ُة ح��تَّ��اَم؟ غ��يِّ��ه؟ ف��ي ي��س��ت��رس��ل ح��تَّ��ام
َع��ب��ِده م��ن أه��ون ب��ل ح��تَّ��اَم؟ ص��اغ��ٌر؟ ل��ه أع��الك��م ح��تَّ��اَم
ل��ح��ده ف��ي ال��م��يِّ��ت ي��ع��ق��ل ل��و ال��ث��رى دف��ي��ن دون أع��ق��ل��ك��م

١٩٥٢ سنة يوليو ٢٣ ثورة يُحيي

:١٩٥٢ سنة ثورة ُمحييًا له قصيدة من ١٩٥٢ سنة وقال

ح��ب��ي��ب��ا ال��ق��ل��وب ك��ل وف��ي س��م��ًح��ا م��ح��رًَّرا ال��ع��زي��ز وط��ن��ي ي��ا ب��ورك��ت
ال��ت��رح��ي��ب��ا ب��ش��ع��ري أزي��د ح��ت��ى دم��ي م��ن ش��ع��رَي ك��ت��ب��ت أس��ت��ط��ي��ع ل��و
ط��ي��ب��ا ال��م��ن��وَّر ب��ال��ش��ع��ر وب��ع��ث��ت خ��م��ي��ل��ة ك��ل س��أل��ت أس��ت��ط��ي��ع ل��و
ق��ري��ب��ا أع��ز ق��رب��انً��ا ل��ي��ك��ون ع��اش��ق أن��ا م��ا زَف��ف��ُت أس��ت��ط��ي��ع ل��و
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ن��س��ي��ب��ا ال��غ��روب ل��ه��ف وم��ن ك��ن��ًزا ال��ض��ح��ى ض��ح��ك ِم��ن ب��ع��ث��ت أس��ت��ط��ي��ع ل��و
ع��ج��ي��ب��ا ال��خ��ل��ود ف��ي ت��ك��رَّر ع��م��ًرا ُم��ك��اف��ٍح ك��لَّ وه��ب��ت أس��ت��ط��ي��ع ل��و
ووج��ي��ب��ا رأت أح��الًم��ا ل��ت��ق��صَّ م��ض��ت أع��واًم��ا أَع��دُت أس��ت��ط��ي��ع ل��و
ال��ت��ع��ذي��ب��ا إي��ث��ارَي ف��ي ��ل��ت ُح��مِّ ال��ذي أض��ع��اف ب��ذل��ُت أس��ت��ط��ي��ع ل��و
ت��ط��ي��ي��ب��ا ورَش��ش��تُ��ه��ا ب��م��دام��ع��ي ُدورك��م س��اح��ة غ��س��ل��ت أس��ت��ط��ي��ع ل��و
ق��ش��ي��ب��ا ال��ش��ب��اب ف��ي أرف��ل ورج��ع��ت ش��ي��خ��وخ��ت��ي م��ن ه��رب��ت أس��ت��ط��ي��ع ل��و

امَللكية بإلغاء يُنادي

امللكية: إلغاء إىل يدعو ١٩٢٥ سنة أكتوبر يف له قصيدة من

أذاه��ا م��ن ش��ِب��ع��ن��ا إن��ا ن��ع��م��ًة دع��اه��ا َم��ن وان��ب��ذوا اق��ط��ع��وه��ا
ج��ن��اه��ا ي��ج��ن��ي م��ا ب��ئ��س َج��ن��اه��ا ع��ن ل��ن��ا ق��ال��وا ال��ذي ف��ي ُخ��ِدع��ن��ا ق��د
ت��ن��اه��ى بَ��غ��ٍي ف��ي ال��ع��ص��َر5 وأم��ات س��ل��ف��ت ق��رونً��ا أح��ي��ا أث��ٌر
وج��اه��ا إص��الًح��ا األم��س أح��ي��ا ك��ان ال��ذي ال��ُح��ل��م ل��ي��ت��ه «أح��ي��ا» ق��ل��ُت
إل��ه��ا ي��ع��دُّوه ك��ي زوَّق��وه��ا س��ل��ف��ت ش��روًرا أح��ي��ا إن��م��ا
ف��ت��اه��ا6 ال��ذل ف��ي ال��ش��ع��ب يُ��ِض��ل��وا أن واس��ت��س��ه��ل��وا ح��ق��ب��ة خ��دع��ون��ا
ت��ب��اه��ى ف��ي��م��ن ه��وى َم��ن ف��رأي��ن��ا ص��ادق ب��ح��ٍب ت��غ��نَّ��ي��ن��ا ك��م
س��واه��ا دع��وى ال األح��راَر أن��َم��ت ال��ت��ي األم ه��ي ال��ش��ع��ب س��ل��ط��ُة

املرصية الجمهورية يُحيي
إعالنها:7 بعد املرصية الجمهورية يُحيي ١٩٥٣ سنة يونيو ١٩ يف له قصيدة من وقال

رائ��ًدا أص��ب��ح ل��ل��ج��م��ه��ور ال��ُح��ك��م إذا
وال��ظُّ��ل��م��ا ال��ع��اَر ب��ه ي��ل��ق��ى أن ال��ح��ق أب��ى

الحارض. العرص أي 5
. فضلَّ أي فتاه: 6

.١٩٥٣ سنة يونيو ١٨ يوم مرص يف الجمهورية أُعِلنت 7
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ح��اذري ال��م��ب��اَرك «ال��ن��ي��ل» أم��ة ف��ي��ا
��ي��م��ا ال��ضَّ ت��خ��لُ��ق��ي أن — تَ��ه��َوي��ن م��ا ن��ل��ِت وق��د —

َم��ظ��ه��ر أي ف��ي ال��ت��ف��ري��ق ت��ق��ب��ل��ي وال
ال��رَّج��م��ا ي��س��ت��أه��ل ال��ت��ف��ري��ق ي��ق��ب��ل ف��م��ن

∗∗∗
ع��ق��ي��دة ي��ص��ي��ر وه��ٍم م��ن أُع��ي��ذُك

ال��وه��م��ا ب��إع��زازه��ا ه��ان��ت أم��ٍة ف��ك��م
«م��ح��م��ًدا»9 وال��زع��ي��م «ج��م��اًال»8 أُع��ي��ذُ

األس��م��ى َم��ط��ل��ب��ك ح��دِّ م��ن ب��ِح��ذق��ه��م��ا
َع��ن��وة ح��ظَّ��ك ق��ب��ُل م��ن ان��ت��زع��ا ق��د

األع��م��ى ك��ال��ط��ائ��ش وال��ده��ر ب��رح��ا وم��ا
ص��اغ��ًرا ف��ردَّاه واس��ت��ع��ل��ى ت��ج��بَّ��ر

��ى ب��ال��ُح��مَّ س��ك��ران ك��ال��م��ح��م��وم ك��ان وق��د
ط��ل��ي��ق��ٌة ال��ج��دي��د ب��ال��ع��ه��د أن��ِت وه��ا

��ا ��مَّ ال��شُّ ن��ه��ض��ت��ك أع��الَم وُم��ن��ِج��ي��ٌة
خ��م��ي��ل��ٌة ث��راك ِم��ن ش��ب��ر ك��ل ف��ف��ي

َق��ض��م��ا ت��غ��ت��ال��ه ال��وي��الت ك��ان��ت وق��د
ٌ م��ل��ج��أ رب��وع��ك ِم��ن رك��ن ك��ل وف��ي

تُ��ح��م��ى أو ال��م��واه��ب خ��ي��ُر ب��ه ت��ل��وذ

∗∗∗
ُح��رة ب��ال��ن��واج��ذ ��ي ُع��ضِّ «م��ص��ر» ف��ي��ا

ال��ي��وم��ا واغ��ت��ن��م��ي ال��ي��وَم ك��س��ب��ِت م��ا ع��ل��ى
ُع��ًال ال��ُم��رت��ج��ى ل��ل��غ��د أع��دِّي وه��ي��ا

��ا ت��مَّ م��ا ك��لَّ ل��ه��ا ب��إع��ج��اٍز ت��ب��زُّ

النارص. عبد جمال 8

نجيب. محمد 9
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وه��م��ة وع��ل��ًم��ا وت��ن��ظ��ي��ًم��ا إخ��اءً
��ا ��مَّ ال��صُّ أو ال��غ��اف��ل��ي��ن ت��ه��ز وف��نٍّ��ا

ب��ع��دم��ا ال��يُ��ت��م الع��ج م��ن ت��ش��ت��ك��ي وال
ال��يُ��ت��م��ا دم��ك م��ن ال��ن��ص��ر ب��ه��ذا أزل��ِت

غ��ن��م��ِت��ه ق��د م��ا ال��م��ج��د س��ب��ي��ل ف��ي أال
ُغ��ن��م��ا ال��ورى ل��ك��ل أض��ح��ى ق��د ه��و وه��ا

ال��ه��دى أُم��ث��ول��ة ل��ألق��وام ف��إنَّ��ك
ق��وم��ا وال ي��س��ت��ف��ي��ق ش��ع��بً��ا خ��صَّ وم��ا

∗∗∗
أم��ًة يُ��ن��ِص��ف ح��ي��ن رب��ي ت��ب��اَرك

وال��ن��وم��ا وال��ي��أَس ال��ع��ي��ش ذل��ي��َل ت��ع��اُف
زَه��ت وق��د ال��ِب��ع��اد ِم��ث��ل��ي ع��ل��ى ع��زي��ٌز

��ل��م��ا ال��سَّ ت��س��ت��ق��ب��ل ال��زه��راء م��ن��ائ��رك
م��ؤرِّق ح��ن��اٌن ق��ل��ب��ي وف��ي ع��زي��ٌز

��ا األمَّ م��ف��ارق��ت��ي — رغ��م��ي ع��ل��ى — وح��س��ب��ي
ت��ه��ان��ئ��ي أُزج��ي ال��ي��وم ه��ذا ج��ئ��ت إذا

يُ��دم��ى إذ ت��ه��لَّ��ل م��ح��روٍم ق��ل��ِب ف��م��ن
ع��ج��ي��ب��ٌة ن��ف��ٌس ال��ح��ر ن��ف��س ول��ك��ن

ُغ��رم��ا ت��ُك��ن م��ه��م��ا األض��داد ع��ل��ى ت��ع��ي��ش

إليها مرصويحنُّ يذُكر

إليها: ويحن مرص يذكر أخرى قصيدة من وقال

دم��وع��ه��ا ب��ع��ُض ت��أبَ��ون ال��ذي َدم��ع��ي ُول��وع��ه��ا ل��ف��رط روح��ي ت��ن��ه��روا ال
رب��وع��ه��ا ص��م��ي��م ف��ي أح��ي��ا وأظ��لُّ رب��وع��ه��ا دون األح��داث ب��َي أل��َق��ت
رب��ي��ع��ه��ا ح��ول ال��ُغ��دران ون��واف��ح ال��رُّب��ى ب��أن��ف��اس ح��ول��ي ال��رُّؤى ت��ث��ُب
ك��م��ن��وع��ه��ا ُوه��وب��ه��ا وال��ذك��ري��ات ب��األس��ى ف��أُش��ِرق ال��ذك��رى وت��ه��زُّن��ي
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∗∗∗
ل��ج��م��وع��ه��ا وح��رق��ت��ي ال��س��ل��وِّ م��ع��ن��ى درى وم��ا س��َل��وت أن��ي واه��ٍم ك��م
وزروع��ه��ا ل��س��م��ائ��ه��ا ك��بُ��ك��ائ��ه ح��ص��ب��اءه��ا ب��ك��ى ال��واف��ي ال��ف��ت��ى إن��ي
ب��ول��وع��ه��ا وت��راق��ص��ت ب��ح��ن��ان��ه��ا ت��ألألت وال��ج��م��ال ال��ص��ب��اح��ة دن��ي��ا
وخ��ض��وع��ه��ا ع��ب��ادت��ي ب��ي��ن ش��ت��ان ع��ب��ادة أح��بَّ ل��ه��ا ال��خ��ض��وع أج��د

∗∗∗
ط��ل��وع��ه��ا ِغ��بَّ وال��ش��م��س ال��ن��دى غ��ي��ر أزه��اره��ا ع��ن ط��ردت أس��ت��ط��ي��ع ل��و
دروع��ه��ا أب��رَّ أض��الع��ي وج��ع��ل��ت ت��ج��ن��يً��ا أغ��ار م��م��ا وح��َم��ي��ت��ه��ا
ه��ج��وع��ه��ا ب��ع��د ك��ال��ش��م��س ع��زم��ه��ا ف��ي وج��ع��ل��ت��ه��ا ن��وم��ه��ا م��ن وب��ع��ث��ت��ه��ا
ورف��ي��ع��ه��ا وض��ي��ع��ه��ا ب��ي��ن س��يَّ��ان وَم��ف��اخ��ر ل��ع��ظ��ائ��م وأثَ��رت��ه��ا

∗∗∗
ب��ج��م��ي��ع��ه��ا ف��خ��ي��ُره��ا ال��خ��ي��ار م��ن��ه��ا أش��ت��ه��ي ال ج��ن��ٌة ال��ح��ب��ي��ب��ة م��ص��ر
ب��ص��ن��ي��ع��ه��ا وت��ص��وَّرت ب��ح��ي��ات��ه��ا ت��م��ثَّ��ل��ت ك��ي��ف اإلع��زاز ل��ه��ا أه��وى
ب��دي��ع��ه��ا ُح��ل��م ع��ل��يَّ أف��اء ف��ل��ق��د ب��غ��رب��ت��ي ال��زم��ان ع��اَق��ب��ن��ي ك��ان إن
ن��زوع��ه��ا ط��ي��وف ع��ي��ن��ي ج��نَ��ت ف��ل��ق��د س��ن��ائ��ه��ا ش��ع��اع ع��ي��ن��ي ت��نَ��ل ل��م أو
ص��دوع��ه��ا أش��د ح��ي��رت��ه��ا وال��ن��ف��س ت��ن��ت��ه��ي ال ح��ي��رٍة ف��ي وت��رك��ن��ن��ي
ورك��وع��ه��ا ح��ب��ه��ا ف��ي وت��ب��تَّ��ل��ت ب��وه��م��ه��ا ال��ج��م��ال ب��م��ح��راب رك��َع��ت
رج��وع��ه��ا! ي��وم وال��ت��ق��ب��ي��ل وال��دم��ع أل��ح��ان��ه��ا ف��ي األح��الم وأذاب��ت
دم��وع��ه��ا ب��ع��ض ت��أبَ��ون ال��ذي دم��ع��ي ُول��وع��ه��ا ل��ف��رط روح��ي ت��ن��ه��روا ال

الشهداء ذكرى

الشهداء»: «ذكرى يف وقال

األف��واِف م��ن ل��ه��ا ال��ش��م��وس أَل��ُق ال��واف��ي ال��زم��ان ي��ردِّده��ا ذك��رى
ش��غ��اِف ك��لَّ ب��آل ال��ب��ط��ول��ة ع��م��ر وع��م��ُره��ا ال��س��ن��ي��ن م��ر ع��ل��ى ��ت ش��عَّ
ال��ض��اف��ي ال��خ��ل��ود إل��ى يُ��ح��ِج��م��ون َم��ن داف��ًع��ا ال��ف��وارس ب��نُ��ه��ى ُم��ت��غ��ل��ِغ��ًال
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ال��واف��ي ال��ح��ن��ان نُ��ق��رئ��ه��ا وال��ي��وم ل��ج��الل��ه��ا َص��الت��ن��ا ي��وم ال��ي��وم
ال��رف��اِف ش��ع��وِره��ا ب��ُح��رِّ ع��ب��َق��ت ت��رب��ًة ن��ق��بِّ��ل ن��ج��ث��و ال��ث��رى وع��ل��ى
ب��خ��اف��ي األب��يِّ ع��ل��ى ول��ي��س ش��ه��م ُم��س��ت��ل��ِه��ٍم ع��ل��ى ب��ال��خ��اف��ي ك��ان م��ا

∗∗∗
واألط��ي��اِف ال��ن��ور ف��ي ون��ش��ي��م��ه��ا ق��دره��ا ن��ع��رف األح��رار بَ��ن��ي إن��ا
ص��اف��ي ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة ن��ب��ع وب��ك��ل ش��ام��خ ل��ل��ع��ظ��ائ��م م��ع��نً��ى وب��ك��لِّ
ال��ُم��ت��الف��ي ال��ردى رغ��م ع��ل��ى س��م��ًح��ا ن��اص��ًع��ا ي��ب��ق��ى ال��ح��ق غ��ي��ر َم��ج��د ال

∗∗∗
ال��ش��ف��اِف ون��وره��ا ال��ن��ج��وم م��ث��ل دم��اؤه��م وت��ل��ك م��ق��اب��ره��م ه��ذي
اآلن��اِف ع��ن رغ��ًم��ا ل��ه��ا س��ج��دوا ورب��م��ا ال��ط��غ��اة يُ��دِرك��ه��ا ه��ي��ه��ات
اإلن��ص��اِف! ب��غ��ض��ب��ِة ال��ع��ظ��ام، ت��ل��ك ُق��ض��اتُ��ه��م ل��ل��ح��س��اب، ي��وم س��ي��ج��يء

∗∗∗
ال��ك��اف��ي ال��ج��الل ل��ك وال��ت��ض��ح��ي��ات ح��رة ُدوم��ي األح��رار أم��ة ي��ا
األل��ط��اِف ف��ي وش��اع األث��ي��ر ه��ذا ذك��ره��م ��خ ض��مَّ ال��ش��ه��داء وب��ح��س��ب��ك
ه��ت��اف��ي ال��ع��ان��ي��ات ال��ش��ع��وب ُم��َه��ج ع��ن��ده ت��ه��ت��ف ال��ي��وم ك��ه��ذا ي��وٌم
اآلالِف! وث��ب��ُة وت��زأر ح��ل��م��ي ب��ه ح��ل��م��ت ال��ت��ي ال��دن��ي��ا وتُ��ِع��زه

بالثورة ويُنادي االستعمار يُهاِجم

ملناسبة ١٩٢٥ سنة نظمها عليه، بالثورة ويُنادي االستعمار فيها يُهاِجم به قصيدٍة ومن
مطلعها: يف قال تونس، يف واالستعمار الحرية بني الرصاع

ج��بَّ��ارا! ي��ُك��ن وإن ت��ره��ب��وه ال ج��ه��ارا ال��ع��ت��ي ال��ظ��ل��م ع��ل��ى ثُ��وروا
ال��ن��ارا خ��اض ح��ي��ن ال��ع��ظ��ائ��م ط��ل��ب ُم��ج��اِه��د ل��غ��ي��ر تُ��خ��َل��ق ل��م ال��ن��ار
ق��ه��ارا رائ��ًع��ا ي��خ��لَّ��ص ح��ت��ى ب��ش��ع��ل��ة ال��ي��ق��ي��ن َص��ه��ر م��ن ب��د ال
ي��ت��وارى وأن ي��ه��وي أن ب��د ال ح��ول��ك��م م��ن م��دويٍّ��ا ال��رص��اص خ��لُّ��وا
ف��ب��ارا ال��دخ��ي��ل ب��ه أس��فَّ ُح��ك��ٌم ي��ُدم ل��م ل��ل��ن��ه��اي��ة ال��ب��داي��ة ه��ذي
ال��ج��بَّ��ارا ت��ص��ف��ع ال��ج��زائ��ر س��ن��رى غ��ٍد وف��ي ع��ل��ي��ه ث��ارت م��رَّاك��ٌش
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∗∗∗
اس��ت��ع��م��ارا؟ أت��ق��دِّس وث��ق��اف��ة، وأروم��ة ن��خ��وة ال��ع��روب��ة أم��ُم
ع��ارا وال��م��ك��ارم ال��ك��رام��ة ي��ل��ق��ى ب��ط��ب��ع��ه وال��خ��س��ي��س وض��ل��وا خ��س��ئ��وا
م��رارا ال��ص��م��وت ف��ي ت��ح��دَّث لُ��س��ٌن ح��ول��ه��م ال��ض��ح��اي��ا وم��ن وي��ل��ه��م ي��ا

∗∗∗
ت��ك��رارا روَّع��ن��ن��ا ل��ج��رائ��م آخ��ر أو ب��أوٍل ل��ي��س «ف��رح��ات»10
ووق��ارا ُح��ًل��ى ل��ب��س��ت انَّ��ه��ا ول��َو ُس��ب��ة إال االس��ت��ع��م��ار ك��ان م��ا
ال��ن��ارا يُ��الِع��ب��ون ال��ذي��ن ع��ق��ب��ى ن��س��وا ك��أْن ال��م��س��ت��ع��ِم��رون ب��ه ي��ل��ه��و
واآلث��ارا األده��ار واس��ت��ن��ط��ق��وا ف��ي��ُض��ه» ال��ج��زي��ل��ة ال��نِّ��ع��م «ه��و ق��ال��وا:
وش��رارا ح��َوت وآالًم��ا ودًم��ا ع��ب��رًة وف��اض��ت م��ن��ه��م ف��ت��ض��اح��ك��ت

قال: أن إىل

أع��م��ارا ل��ه��م ف��ق��دوا ف��ق��د أب��ًدا خ��ض��وع��ه��ا ال��م��س��ت��ع��ِم��رون ق��دَّر إن
ارا ه��دَّ غ��ي��ره��ا يُ��س��َم��ع ح��ي��ن ف��ي ث��وائ��ر ال��س��اك��ن��ات ال��ش��ع��وب وم��ن
األح��رارا وت��خ��ل��ق ال��دم��اء ت��ل��ك ب��ه��م ت��ج��ري َم��ن ال��ذلَّ ي��س��ت��ط��ي��ع ل��ن

الفرنسيون. اغتاله الذي التونيس العمايل الزَّعيم 10
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١٨٨٧–١٩٢٢

دخل االبتدائية دراسته أتم أن وبعد ،١٨٨٧ سنة مايو يف ُولِد الضباط، الشعراء من
ضابًطا وأُلِحق عمره، من عرشة التاسعة يف ١٩٠٦ سنة منها ج وتخرَّ الحربية املدرسة

كسال. يف املشاة من عرشة السادسة باألورطة



الوطنية شعراء

والحرية. بالوطنية التغني يف رقيقة بقصائد فجاد صباه؛ منذ والحرية الشعر ق تعشَّ
يف وفاته حني وكان ،١٩٢٢ يوليو يف تُويف أن إىل به ويتغنى بالشعر يغرِّد وظل

النفوس. يف أليم وقٌع لوفاته فكان الشباب؛ ريعان
رثائه: يف بقوله إبراهيم حافظ عنها عربَّ ممتازة، مكانة الشعر يف له كانت

ال��م��ق��اب��ِر ُس��ك��ن��ى « «م��ص��ريُّ ي��ا وآث��رت ق��ب��ل��ن��ا ال��س��ي��ر ف��ي أس��رع��ت ق��د ال��ل��ه ل��ك
ال��ن��واظ��ِر ق��ب��ل ل��ألذه��ان ت��ف��تَّ��ح زه��رًة ال��ش��ع��ر ف��ت��ى ي��ا ف��ي��ن��ا ك��ن��َت وق��د
َم��ف��اخ��ِر ِم��ن ال��ِب��ل��ى ق��ب��ل ن��س��َج��ت ف��ك��م ال��ِب��ل��ى ف��ي األن��ام��ل ت��ل��ك ع��ل��ى ف��ل��ه��ف��ي
ش��اع��ِر غ��ي��ُر س��اق��ه��ا ال��ق��واف��ي ووي��ح ن��ِج��يِّ��ه��ا ق��ب��ل ل��ألش��ع��ار وي��َح وي��ا
ال��م��س��اف��ِر زاُد ِن��ع��َم ل��ع��م��ري وذاك م��خ��لَّ��ًدا ذك��ًرا دن��ي��اك م��ن ت��زوَّدَت

أجزاء. ثالثة من شعر ديوان وللمرصي

األمل فجر

:١٩٠٩ سنة نظمها له قصيدٍة من

س��ال��بُ��ْه ال��ده��ر م��ا ال��ل��ُه ع��ل��ي��ن��ا وردَّ ج��ان��ب��ه واخ��ض��لَّ ال��ي��ْم��ن ع��ه��د ت��رع��رع
نُ��ح��اِرب��ه ن��زال م��ا زم��اٌن وج��اء ح��رب��ه ف��ري��س��ة ك��ن��ا زم��ٌن م��ض��ى
يُ��غ��اِل��ب��ه أل��ٌف ق��ام إال ال��ش��رق م��ن ُم��ج��اه��ًدا ال��َع��ص��يُّ ال��ده��ر ي��غ��ل��ب ف��ل��م
ط��ال��ب��ه أن��ت م��ا ب��ال��ل��ه ل��ه��ا ف��ع��دِّد أن��ف��ٌس ب��ن��ف��س��ك ج��اش��ت ق��د ش��رُق ف��ي��ا
تُ��ط��اِل��ب��ه ل��ل��ق��ض��اء ��ت ت��م��شَّ وإم��ا ط��ل��ي��ب��ة ُم��ن��اه��ا م��ن أص��اب��ت ف��إم��ا
ك��ات��ب��ه أن��ت م��ا ال��ي��وم م��َح��ون��ا وإم��ا ج��زاءن��ا اح��ت��س��ب��ت إم��ا ل��ه ت��ق��ول
س��اك��ب��ه ال��َم��ج��رة م��اء م��ن وروَّاك أن��ف��س خ��ي��ر ي��ا ال��ل��ه ع��ن��ي ج��زاك��نَّ
ح��اج��ب��ه ال��ف��وَز ل��ه��ا أب��دى ف��وزه��ا ع��ل��ى ت��ض��ام��ن��ت ال��ط��اه��رات ال��ن��ف��وس م��ا إذا

فريد: محمد الزعيم ُمخاِطبًا قال أن إىل

ن��وادب��ه ت��رن إن ح��ت��ى ال��ب��أس ع��ن ع��زم��ًة ل��ك ال��ك��رى يَ��ل��ِو ال «م��ح��م��د»
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ث��اق��ب��ه ال��درَّ ن��ظ��م ح��ت��ى ال��ِج��د ع��ن ت��ِم��ل ول��م ال��ب��الد ب��أن��ب��اء ن��ه��زت
وك��ت��ائ��ب��ه ب��دا ح��ف��ص أب��و ف��ق��ال��وا ع��اب��ًس��ا ال��ص��ب��ح ب��اس��ِم ف��ي ب��ه��م ط��ل��ع��ت
وك��ات��ب��ه ال��رس��ول يُ��م��ل��ي م��ا وأك��ت��ب ال��ه��دى إل��ى ت��دع��و ال��ي��وم وأن��ت ك��أن��ي
نُ��ض��اِرب��ه نُ��ط��ي��ق ال م��ن ب��ه وض��ارب ص��ارًم��ا ال��ي��راع��ة ت��ل��ك َش��ب��ا ف��ج��رِّد
س��وارب��ه ال��ح��ري��ص ال��ج��ف��ن م��ن وف��رَّت ج��وان��ًح��ا ال��ه��م��وم م��ن��ا روَّع��ت ل��ق��د

الكتابة: ُمخاطبًا قال ثم

ج��وان��ب��ه ن��َم��ت��ِك واٍد ع��ل��ى أط��لِّ��ي ن��ج��م��ه��ا غ��ار ق��د ال��ش��رق ف��ي غ��ادة ف��ي��ا
َم��ش��ارب��ه وت��ص��ف��و ت��ش��دو ب��الب��لُ��ه ال��ُع��ال ف��ي ال��ظ��ل وارَف روًض��ا ك��ان ل��ق��د
ك��ات��ب��ه وي��ن��ه��ال ن��واح��ي��ه ت��رام��ى ع��وص��ًف��ا ال��ري��اح ت��ذروه ف��أص��ب��ح
تُ��ج��اِوب��ه ك��األُس��ود رج��اًال ف��أل��ف��ى ح��ي��ال��ه ال��ص��الح داع��ي دع��ا أن إل��ى
رغ��ائ��ب��ه ��ت وت��مَّ إال رغ��ب��ة إل��ى ام��رٌؤ ي��دع��وه��م ل��ي��س أن��اًس��ا دع��وُت

مرص بعظمة ويُشيد الوجود قرصأنس يصف

رح��ل��وا ل��ألُل��ى وق��ل��ب��ي إل��ي��ك ع��ي��ن��ي ال��ط��ل��ُل أي��ه��ا دم��وع��ي ع��ل��ي��ك وق��ٌف
ال��ُم��ق��ُل تُ��رَس��ل ال��ب��وال��ي ال��ط��ل��ول وف��ي ه��ام��ي��ة ُس��ق��ي��اك ف��ي ب��ال��ع��ي��ن أرس��ل��ت
األُوُل ُدورن��ا ك��ان��ت أي��ن ع��ي��ون��ن��ا ع��رف��ت ل��م��ا أط��الل ب��ق��ي��ة ل��وال
األج��ُل أق��ص��ان��َي أو ال��ش��وق أدن��اه��م ب��ه��م ط��اح ال��بُ��ع��د ح��ي��ن األِح��ب��ة ل��ي��ت
ال��ِح��ي��ُل ب��ه ض��اق��ت ف��ق��د ال��ب��ك��اء غ��ي��ر إل��ى ف��ت��اك أرِش��د ب��ال��ه��وى ع��ال��ًم��ا ي��ا
ج��ل��ُل َخ��ط��بُ��ه وك��الن��ا أب��ك��ه��ا أن وت��ع��ذل��ن��ي م��ث��ل��ي دوره��م ع��ل��ى ت��ب��ك��ي
ط��ل��ُل ب��ع��ده��م ك��الن��ا ع��ل��ي��ك ه��وِّن ج��ان��بُ��ه ال��ُم��زورُّ ال��ط��ل��ل أي��ه��ا ي��ا
ُم��ق��ت��بَ��ُل وال��م��وج ُم��ض��ط��ِرب وال��ي��مُّ ب��ه ح��راك ال رس��ًم��ا ب��ال��ي��م وق��ف��َت
ال��ُق��ب��ُل تُ��ح��َم��د ف��ي��ه ك��ال��رك��ن وأن��ت س��اري��ة ال��ف��ردوس ج��ن��ة م��ن ريَّ��اك
َم��ل��ُل ب��ه��ا ي��ب��دو ال ال��طَّ��ل��ق وج��ه��ك ف��ي ك��ام��ن��ة ال��ده��ر وآُي م��لَّ ال��ده��ر
ع��م��ل��وا وم��ن ق��ال��وا م��ن ب��ي��ن م��ا ش��ت��ان ف��ي��ا ال��ع��ال��م��ي��ن س��ر ف��ي��ه��ن ق��رأت
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بقوله: وختمها

ُم��ق��ت��بَ��ُل وال��ذِّك��ر ُم��رت��ِح��ل ال��م��رء «أن��س» ي��ا ِش��دَت ف��ي��م��ا يُ��ج��اري��ك ف��م��ن

السجن من خروجه بعد جاويش العزيز عبد الشيخ يكرِّم

خروجه ملناسبة جاويش العزيز عبد الشيخ تكريم حفلة يف ١٩٠٩ سنة له قصيدة من
سنة أغسطس يف عليه بها ُحِكم التي أشهر) (ثالثة الحبس مدة استيفائه بعد السجن من

دنشواي»: «ذكرى يف له مقالة عن ١٩٠٩

ل��ل��ُم��س��ت��ج��ي��ر ج��ائ��ر م��ن ب��ه��ا وم��ا ال��س��ج��ون ت��ص��ف
ال��ق��ب��ور س��ك��ان ب��ي��ن ـ��س��ك ن��ف��ـ ت��خ��ال ك��ن��ت أي��ام
األس��ي��ر ال��ع��ان��ي ت��ق��لُّ��َب ش ال��ف��را ف��وق ُم��ت��ق��ل��بً��ا
ال��َم��زور ذاك ع��ل��ى ي��ح��ن��و زائ��ر رؤي��ة وت��ودُّ
ال��ض��م��ي��ر س��ج��ن م��ن وخ��ف��َت ل ال��خ��ي��ا س��ج��ن م��ن ِخ��ف��َت م��ا
األم��ور ه��ائ��ل��ة ت��ه��ون ـ��ز ال��ع��زي��ـ ال��وط��ن ج��ان��ب ف��ي

النيل أُسود
:١٣٢٧ سنة الهجرية السنة برأس االحتفال يف ١٩٠٩ سنة قالها قصيدٍة من

ال��س��وداِن؟ ف��ي م��ص��ر أط��م��َع��ت��ه��م ه��ل آك��ل ُط��ع��م��َة ال��س��ودان أرى ل��ي م��ا
ال��ج��ي��ش��اِن ال��ت��ق��ى ح��ي��ن ال��ِع��دى ب��َدم ت��ض��رَّج��وا ي��وم ال��ن��ي��ل أُس��ود أنَ��ُس��وا
األف��ن��اِن ع��ل��ى ِش��ي��َدت أوك��اره��م ك��أن��ه��ا ال��ح��ص��ون إل��ى م��ت��س��اِب��ق��ي��ن
م��خ��ت��ِص��م��اِن م��ش��ت��ِرك��ان ال��ح��رب ف��ي ك��أن��ه��م ال��ع��ادي��ات م��ت��ق��اِس��م��ي��ن

الشعب صوت
بالدستور: ويُطاِلبه الثاني عباس الخديو يُخاِطب له قصيدة من

إح��س��ان��ا ال��دس��ت��ور ج��ان��ب ف��ي ن��رُج ل��م ش��ان��ا وال م��اًال ال ال��ودي��ع��ة ُرد
غ��ف��ران��ا ن��س��أل��ك ول��م ال��رج��اء م��ن ي��ًدا إل��ي��ك ن��ب��س��ط ل��م والؤك ل��وال
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الحرية يُناجي

:١٩١٠ سنة الحرية مناجاة يف له قصيدة من

رج��ِل م��ن ��ي��ر ال��سَّ ُق��بَ��ي��ل ت��ودِّع ول��م ال��ُم��ق��ِل ع��ن ف��ان��ج��اب��ت ال��بَ��ي��ن ل��ه��ا ح��ال
ح��ِف��ِل م��ن��زٍل ف��ي ب��ه��ا ��ل ي��ؤهَّ ول��م ب��ل��د ف��ي ال��ق��وم يُ��ِض��ف��ه��ا ل��م ك��أن��م��ا

قال: أن إىل

ن��ف��ٌر إن��ن��ا ع��ل��ي��ن��ا أط��لِّ��ي ُع��ودي
ن��ح��ِل ل��م ع��ن��ك ف��إن��ا ع��ن��ا ِح��ل��ِت إن

ب��ص��َرت إذا ح��ت��ى غ��يَّ��رن��ا ال��ده��ر
دخ��ِل ع��ل��ى م��ن��ا غ��َدت ال��دي��ار ب��ن��ا

ن��اض��رة م��ن��ك ع��ه��وًدا ع��ل��ي��ن��ا ردِّي
ي��ؤِل ل��م ث��م ت��ولَّ��ى ع��ه��ٍد ُربَّ ي��ا

ف��ان��ق��رض��ت ال��ده��ر وك��ان وك��ن��ِت ك��ن��ا
َع��ج��ِل ع��ل��ى وت��ولَّ��ي��ن��ا أي��ام��ن��ا

ث��اوي��ًة ال��ن��ي��ل وادى غ��ي��ر ف��ي أص��ب��ح��ت
ال��ح��م��ِل ف��ي ال��ش��م��س غ��ي��ُر ال��ح��وت ف��ي وال��ش��م��س

ِف��ت��نً��ا يُ��ِث��ر ل��م ي��راًع��ا أي��س��ج��ن��ون
ُم��ن��ع��ِق��ِل1 غ��ي��َر ل��س��انً��ا وي��ع��ق��ل��ون

املواطنني: ُمخاطبًا بقوله وختمها

ال��ِح��ي��ِل م��ن ف��ي��ه يُ��رى ال��ب��ك��اء ك��ان زم��ٌن وان��ق��ض��ى ن��ه��وٍض زم��اُن أت��ى
ال��دُّوِل َم��ط��م��َح أض��ح��ت ال��ك��ن��ان��ة إن ك��ن��ان��ت��ه ف��ي ي��وًم��ا ال��ل��ه ف��راِق��ب��وا

الصحافة. حرية تقييد إىل يُشري 1
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والشباب احلرية فهميشاعر عزيز

١٩٠٩–١٩٥٢

والجهاد. الوطنية وأبطال واألدب، الحرية أعالم من فهمي، عزيز الدكتور هو
النواب مجلس رئيس فهمي السالم عبد األستاذ نجل وهو بطنطا، ١٩٠٩ سنة ُولِد

الوطنية. الحركة يف املجاهدين ومن السابق
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بطنطا، الثانوية املدرسة يف ثم االبتدائية املدرسة يف والثانوية االبتدائية علومه ى تلقَّ
البكالوريا. شهادة منها نال حيث الثانوية الجيزة مدرسة إىل انتقل ثم

والشعر، واألدب الحرية نحو ميوله الثانوي التعليم يتلقى كان أن منذ عليه وبَدت
وأشعاره. آراءه فيها ينرش كان أدبية مجلة الثانوية الجيزة مدرسة يف وهو وأنشأ

الحقوق كلية يف الحقوق دراسة بني وجمع بالقاهرة، العايل التعليم إىل وانتقل
يف والحقوق ،١٩٣٢ سنة اآلداب ليسانس فنال اآلداب، كلية إىل باالنتساب األدب ودراسة
بني العربي الشعر يف املقارنة يف اآلداب كلية إىل قدَّمها التي رسالته وكانت ،١٩٣٣ سنة

العبايس. والعرص األموي العرص
،١٩٣٣ سنة باريس إىل فسافر واآلداب، العلوم من االستزادة إىل َطموًحا وكان
موضوع وكان القانون، يف الدكتوراه عىل ١٩٣٨ سنة منها وحصل بجامعتها والتحق
مرصي من رسالة أول وكانت مونرتو»، ومعاهدة مرص يف األجنبية «االمتيازات رسالته
األدب. يف الدكتوراه عىل للحصول بالسوربون نفسه الوقت يف والتحق املعاهدة، هذه عن
مملوءًا ١٩٤٢ سنة مرص إىل فعاد باريس، يف وهو الثانية العاملية الحرب شبَّت وقد

واألدبية. العلمية دراساته ُمستكِمًال وتضحية، وطنية
بالقيود صدًرا ضاق ثم قصريًا، وقتًا امُلختِلطة باملحاكم نيابة وكيل َمنصب وشغل
والصحافة، باملحاماة واشتغل الحر، والجهاد الحر، العمل ُمؤثًِرا فاستقال الحكومية،
االستعمار ومكافحة الحرية، سبيل يف الجهاد عىل وجنانه، وقلبه ولسانه، قلَمه ووَقف

والفساد. والطغيان
وقوة األسلوب، وسالسة العبارة بالغة بني يجمع مفوًَّها، وخطيبًا شاعًرا، أديبًا كان
صفحات عىل ولسانه بقلمه الحرية عن يُداِفع كان األدبية، والشجاعة املادة، وغزارة التفكري

الربملان. ُقبة وتحت القضاء، ساحات ويف املنابر، فوق وبلسانه الجرائد،
عىل التحريض أو امَللكية، الذات يف العيب بتهمة مرة غري معه ق وُحقِّ اعتُقل وقد
الرأي، جرائم يف امُلتَهمني وعن الحرية عن يُداِفع املحاماة يف وكان بالنظام، اإلخالل

التعسفية. واإلجراءات السيايس والقلم الطغيان ويُهاِجم
دار يف صفحته فكانت بالقاهرة، الجمالية دائرة عن نائبًا ١٩٥٠ سنة الربملان دخل
ًحا مرشَّ انتُخب أنه وعىل الوطني، الكفاح يف قضاها التي حياته صفحات أقوى النيابة
املعارضة يستحق فيما وعاَرضها الوفدية، الحكومة بسياسة يتقيَّد لم فإنه الوفد، من
وُمناِضل كخطيب الربملانية مواهبه وظهرت فة، املرشِّ املواقف ذلك يف وله فاتها، ترصُّ من
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املشهودة املواقف وله مناسبة، كل يف الحرية عن يُناِضل كان الرفيع، الطراز من برملاني
الدولة؛ مجلس لنظام املعدِّل القانون ومعارضة السيايس، االشتباه نظام معارضة يف
املجلس سلطات من لالنتقاص الربملان إىل الوفدية الحكومة قدَّمته الذي القانون وهو
،١٩٥١ سنة الصحافة حرية تقييد مرشوعات ُمعاِرًضا ُمجلِجًال صوته ودوَّى واستقالله،
وبلغت العام، الرأي يف عظيم استحسان وصدى كبري دويٌّ املرشوعات لهذه ملعارضته وكان
من بسحبها انتهت حتى املرشوعات لهذه معارضته يف ذروتها والربملانية الوطنية مكانته

والوطنية. السياسة حياته يف للفقيد انتصار أعظم النتيجة هذه فكانت الربملان،
يف ١٩٣٦ سنة معاهدة إلغاء عقب واإلنجليز الفدائيني بني القنال معركة شبَّت وملا
القوات ضد املقاومة حركات يف وساهم القنال، منطقة إىل سافر ،١٩٥١ سنة أكتوبر

والتضحية. البذل غاية منه ذلك فكان مرة، غري للقتل واستُهدف الربيطانية
كان إذ أليمة؛ مأساة بل فاجعة، حادثة يف ١٩٥٢ سنة مايو أول يوم وفاته وكانت
القضايا، إحدى يف محكمتها أمام ليرتافع اليوم ذلك صبيحة يف الفشن إىل السفر يعتزم
مايو أول من ابتداءً ت تغريَّ قد كانت السفر مواعيد ولكن بالقطار، السفر ينوي وكان
الصباح، قطار يُدِرك فلم للسفر، الجديد املوعد يعرف أن فاته وقد الصيف، لحلول
قبل لها وقع الزراعي الطريق يف تسري هي وفيما الفشن، قاصًدا رِكبها سيارًة فاستأجر
الرتعة يف بها وهوى عقب عىل رأًسا قَلبها فجائي، حادٌث كيلومرتات ببضعة العياط
بوفاته فقدوا إذ وبنيه؛ للوطن فجيعة وفاته وكانت غريًقا، الفقيد فمات للطريق، املحاذية

األحرار. املجاهدين بني صادًقا مجاهًدا
السياسية الحياة يف يرى كان أساسشخصيته، وعقيدته حزبيته، فوق وطنيته كانت
فال والوطن، هللا وجه إال يقصد وال نفًعا، وال َمغنًما لنفسه منها يبتغي ال يؤديها، رسالًة

عظيًما. حزنًا لوفاته األمة حزنت أن َغْرو

اسلميمرص

مرص»: «اسلمي بعنوان ١٩٣١ سنة له قصيدة من هللا رحمه قال

وُم��ع��ي��ْن ن��ص��ي��ًرا ال��ل��ه ح��س��بُ��ِك ال��ق��رون م��رِّ ع��ل��ى م��ص��ر اس��ل��م��ي
ال��ع��ري��ن أش��ب��ال ب��ع��ض وه��ذا د ال��خ��ل��و م��ه��د ي��ا أن��ت تُ��ض��ام��ي ل��ن
ال��م��ن��ون ذاق ول��و ال��ب��ذل س��اع��ة يَ��ِه��ن ال م��ص��ر ل��ي��اله ت��ك��ن َم��ن

311



الوطنية شعراء

قال: أن إىل

وأُف��ون واف��ت��ئ��ات ب��غ��ي ع��ه��د م��ض��ى ع��ه��ًدا ي��ا ال��ل��ه رع��اك ال
وال��ص��اب��رون ل��ه��ا ال��ص��ب��ر ج��زع ب��ه��ا ل��ل��ن��اس ع��ه��د ال م��ح��ن��ٌة
ون��رون ك��س��رى ع��ه��د وأع��ادت م��ًع��ا وال��ن��س��ل ب��ال��ح��رث ع��ص��َف��ت
ال��م��ن��ون ح��دَّي��ه ب��ي��ن ذُق��ن��ا ه��بَّ ُك��لَّ��م��ا بَ��ت��وًك��ا س��ي��ًف��ا ون��َض��ت
ال��ُم��ن��ِص��ف��ي��ن ع��ن��د ال��رف��ق ف��ي م��ث��ٌل ب��ه��ا ِق��ي��َس��ت إن ال��ح��ج��اج دول��ة

دين لألحرار األوطان وهوى

التضحية: تمجيد يف قال أن إىل

ال��ُم��خ��ِل��ص��ي��ن أج��َر ال��ل��ه يُ��ض��ي��ع ال ض��ح��ي��ت��ُم م��ا ال��ل��ه ي��م��ي��ن ف��ي
ض��ن��ي��ن ُم��س��ت��ب��ٍق ك��لُّ ورض��اء ِح��ًج��ا ع��ن ��ي ي��ض��حِّ م��ص��ر ه��وى ف��ي
وه��ج��ي��ن أص��ي��ٌل ال��خ��ي��َر ض��يَّ��ع إن ال��ل��ه ع��ن��د ال��ُع��رف يَ��ض��ي��ع ل��ن
ودي��ن إي��م��ان ال��ل��ه ع��ن��د وه��و ووف��ا ج��وٌد ال��ن��اس ع��ن��د ه��و
وال��م��ن��ون ع��ن��ه��ا ال��ت��اري��َخ س��ِل ٍر َك��ن��ا ش��تَّ��ى ال��ه��وى ول��ب��ان��ات
دي��ن ل��ألح��رار األوط��ان وه��وى م��ت��ع��ٌة ب��ق��ي��س ل��ي��ل��ى ف��ه��وى
دي��ون؟ م��ن ع��ل��ي��ن��ا م��ا ق��س��ط��ن��ا ه��ل ف��ان��ظ��روا ج��م��ي��ًع��ا ل��ي��الن��ا ه��ي
ال��س��ن��ي��ن؟ م��رِّ ع��ل��ى ت��م��نَّ��ت��ه م��ا ال��ُم��ن��ى أف��ان��ي��ن م��ن ج��م��ع��ن��ا ه��ل
ال��ج��ب��ي��ن ��اء وضَّ ف��ي��ه م��ص��ر ف��ج��َر أرى ي��وٍم إل��ى أح��ي��ا ل��ي��ت��ن��ي
ح��زون أم ث��راه��ا م��ن س��ه��وب1 ف��ي ب��ع��ده أِع��ظ��ام��ي أُب��ال��ي ال
ال��ش��ط��ون2 أم��ان��ي��ك م��ن ن��ق��رِّب ل��م إذا م��ص��ر ي��ا ال��ن��ي��ل س��ق��اِك ال
ال��ع��ال��م��ي��ن ب��ِل��واك ون��غ��يِّ��ر غ��اب��ًرا س��ل��ي��بً��ا َم��ج��ًدا ونُ��ِع��د

الصلبة. األرض وهي حزن، جمع والحزون: املستوية. األرايض (كالسهول): السهوب 1
البعيد. الشطون: 2
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يخىشاملوت ال

للقاء يستعد فكان الحياة، ربيع يف سيموت وأنه العمر به يطول بأال يتنبَّأ هللا رحمه كان
الخلود. وينشد يخشاه، وال يهابه وال املوت،

املوت»: «لحن بعنوان ١٩٣٣ سنة له قصيدة من املعنى هذا يف قال

ال��م��ن��ون؟ ع��ن��د أو ال��ك��ون ه��ذا س��رُّ ال��ن��ج��وم ع��ن��د ه��ل ال��ع��رَّاف أي��ه��ا
ال��ظ��ن��ون ب��ي ��ت ول��جَّ وال��ل��ه ِح��رُت تُ��ن��ِب��ن��ي ل��م م��ا ع��ل��ُم��ك ك��اذٌب
األول��ي��ن ج��ه��ل ف��وق وج��ه��ْل��ن��ا ق��ب��ل��ن��ا أن��اٌس ال��س��رَّ ج��ه��َل
و«أم��ون» ع��اٍد ق��ب��ِل م��ن أم��ٌم ب��ه ن��اءت وق��د ال��ع��بء ح��م��ل��وا
دج��ون: ذي ب��ل��ي��ٍل ال��س��اري ح��ي��رة ح��ائ��ًرا ن��ف��س��ي س��اءل��ت ول��َك��م
ح��ي��ن؟ ب��ع��د م��ص��ي��ري م��ا ج��ه��ادي؟ م��ا أن��ا؟ م��ن س��ب��ي��ل��ي؟ م��ا وج��ودي؟ م��ا

∗∗∗
ش��ط��ون3 واٍد ي��ج��م��ع��ن��ي وغ��ًدا ن��ًوى ج��دَّ ل��ق��د أم��ي بَ��ن��ي ي��ا
وال��ي��ق��ي��ن ت��ج��لَّ��ى ال��ح��ق ذل��ك ��ب��ا ال��صِّ ش��رخ ف��ي م��ات ت��ق��ول��وا ال
ال��م��ن��ون م��ح��ت��وَم ال��دم��ُع ي��ردَّ ل��ن ف��ارَع��ووا ب��ك��ان��ي َم��ن ِم��ن��ي ل��ي��س

∗∗∗
س��ج��ي��ن ع��ص��ف��وٌر األص��ف��اَد ف��ارق ف��ق��د ع��اش! ل��ي��ت��ه ت��ق��ول��وا ال
وق��رون4 ع��ق��اب ف��ي س��ل��س��ب��ي��ٌل ال��ق��ط��ا ش��اق ك��م��ا ال��ُخ��ل��د ش��اَق��ن��ي

الكف! قارئ يا

الكف»: قارئ «يا بعنوان له قصيدة من ١٩٤٤ سنة املعنى هذا يف وقال

ال��خ��ب��ُر ي��ص��ُدق ل��م إذا ع��ل��ي��ك وال ال��ق��َدُر؟ أض��م��ر م��اذا ال��ك��ف ق��ارئ ي��ا

البعيد. الشطون: 3
الجبل. من القطعة قرن؛ جمع وقرون: وعر. الجبل يف طريق عقبة؛ جمع العقاب: 4

313



الوطنية شعراء

ع��م��ُر اْو ع��م��ٌرو وج��دي زي��ًدا وَه��بْ��ه ع��ن��ت��رًة َه��بْ��ه ب��اس��م��ي؟ اه��ت��م��ام��ك وم��ا
واألث��ر؟ ال��خ��ط ع��ل��ي��ه ي��دل م��اذا أس��ط��ره��ا ب��ي��ن ف��اق��رأ ب��ال��ك��ف ع��ل��ي��ك

∗∗∗
ُم��ن��ب��ِت��ُر؟ ال��ح��د أن ال��ن��ح��س وآي��ة ُم��ت��ِص��ل ال��خ��ط أن ال��يُ��م��ن أَط��اِل��ع
ُغ��رُر؟ ح��ول��ه��ا وتُ��خ��ف��ي ك��وش��ٍم ت��ب��دو ث��م��ان��ي��ة ج��ن��ب��ي ع��ل��ى ��ي��ات5 ال��شِّ وم��ا

∗∗∗
ي��ن��ت��ظ��ُر وال��ش��ر ك��ب��ارح��ة ع��ن��دي ف��س��ان��ح��ٌة ت��ج��ف��ل ال ال��ف��أل ع��ن خ��بِّ��ر
وال��ك��بَ��ُر؟ ال��ه��مُّ ع��ل��يَّ ف��ي��ه يُ��ل��حُّ أج��ٍل إل��ى ع��م��ري ف��ي ال��ل��ه أن��س��أ ه��ل
وُم��ح��ت��ِض��ُر ن��اءٍ ك��أق��رب��ه��ا ع��ن��دي وأب��َع��ُده��ا آم��ال��ي؟ أُب��لَّ��غ وه��ل
ال��ظ��ف��ُر؟ ي��ع��ق��ب ف��م��اذا ارت��وي��ت إذا ظ��م��أ ع��ل��ى ب��آم��ال��ي ظ��ف��رُت َه��بْ��ن��ي
ح��ج��ُر أغ��واُره��ا ه��اوي��ة ج��وف ف��ي وح��ًص��ى َح��رًة ح��زنً��ا ��د أُوسَّ وه��ل
ال��ح��ض��ُر وال ي��وًم��ا ع��بَّ��ده��ا ال��ب��ي��ُد ال ب��راك��ب��ه��ا ت��ن��ب��و ق��ذًَف��ا7 ه��وج��ًال6 أم
م��ط��ُر ب��ه��ا ي��ع��َل��ق ول��م ال��س��واق��ي إال ح��ش��ائ��َش��ه��ا ت��ك��أل ل��م ج��رداء ق��ف��راء
ت��س��ت��ع��ُر أيَّ��ان ب��ه��ا وأُش��وى ح��يٍّ��ا ف��تُ��ط��ِع��م��ن��ي ح��ول��ي م��ن ال��ن��ار تُ��ق��َدح أم
ال��س��ف��ُر؟»8 ن��ادان��َي إذا ال��رح��ي��ل ي��وم ُم��ن��ق��َل��ب��ي ال��ِح��ي��ت��ان م��س��ب��ح ف��ي أن «أم

∗∗∗
ال��ه��ذُر ه��و — ت��دري ل��و — ب��ال��غ��ي��ب ف��ال��رج��م ُم��ب��ت��ِدع غ��ي��َر واه��رف ل��ك ب��دا م��ا ُق��ل
ي��دَّث��ُر ح��ي��ن ل��م��يْ��ٍت خ��ي��ار وال واح��دة واألك��ف��ان ك��ال��ل��ح��د ال��ل��ح��د
ُم��ف��ت��ِق��ُر األم��وال إل��ى ال��غ��ن��ي إن أم��ل أن��ه ل��وال ك��ال��ُع��دم وال��م��ال
ال��ك��دُر» ي��ح��دث ال��ل��ي��ال��ي ص��ف��و «وع��ن��د ط��ارئ��ة اإلن��س��ان ع��ل��ى ح��ال وال��س��ع��د

العالمة. شية؛ جمع الشيات: 5
بها. علم ال البعيدة املفازة الهوجل: 6

البعيد. القذف: 7
.١٩٥٢ سنة غريًقا هللا رحمه تُويف وقد غرًقا، بموته يتنبَّأ كان البيت هذا يف كأنه 8
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ال��ن��ذُُر ل��ه��ا تُ��وف��ى َم��ن ال��ح��ي ع��رَّاف��ُة ص��دق��ت م��ا األق��دار ف��ي ال��ت��ش��اب��ه ل��وال

الشورى

:١٩٤٣ سنة له قصيدة من وقال

ال��ق��ص��ُد ع��ن��ده ي��س��ت��وي ص��راٌط وه��ذا واض��ح أب��ل��ُج ال��ح��ق ه��ذا م��ص��َر بَ��ن��ي
ح��دُّ ل��ه��ا ف��ل��ي��س ال��ف��وض��ى ش��ئ��ت��م وإن ُح��ك��م��ه��ا ف��ذل��ك ال��ش��ورى ش��ئ��ت��م إذا
ع��ب��ُد» وال َم��س��وٌد ال��دن��ي��ا ف��ي ي��ب��َق ول��م ب��أم��ره��م ال��ح��اك��م��ي��ن زم��ان «ت��ولَّ��ى
ال��ف��رُد» س��ل��ط��ان��ه ب��ال��دس��ت��ور وبُ��دِّل ع��ه��ده ع��اد ال ال��ف��رد زم��ان «ت��ولَّ��ى

الضمري

:١٩٤٤ سنة له قصيدة من الضمري يصف وقال

ادَّك��ْر ت��ن��َس أو ن��اداك ت��نَ��م إن ال��س��ه��ْر ط��ول م��ن َوْس��ن��ان ص��اح��ٌب
ع��ذَْر أو ت��ج��نَّ��ى أم��ان��ي��ك م��ن س��ك��رة ف��ي غ��اف��ل��ت��ه ُك��لَّ��م��ا
ث��أر إث��ٍم إل��ى ُع��دَت وإذا ع��ف��ا وزٍر ع��ن ��رت ك��فَّ ف��إذا
تُ��ِس��ر م��ا ي��دري ك��تَّ��م��َت م��ا وه��و ك��ن��ه��ه ف��ت��دري م��ل��م��وًس��ا ل��ي��س
ال��ب��ص��ر ل��م��ح ف��ي ي��س��ت��ي��ق��ظ ث��م س��اع��ة ف��يُ��غ��ض��ي وتُ��واري��ه
وِف��َك��ر ش��ع��ور م��ن ت��راثً��ا ب��ل خ��ال��ًص��ا ش��ع��وًرا أو ع��ق��ًال ل��ي��س
م��دََّخ��ر ق��دي��م إح��س��اس وه��و ُم��ل��ِه��م أو ب��اط��ن ع��ق��ل ف��ه��و
ه��ص��ر ق��د م��م��ا ��ه��د ال��شُّ واس��ت��س��غ��ت ت��ري��اق��ه م��ن ال��ص��اَب ج��رع��ت ك��م
م��ن��ت��ِص��ر أو ط��ارٌد وغ��ري��ٌم آب��ٌق ط��ري��ٌد ال��ده��َر أن��ت��م��ا
ال��َم��ف��ر؟ ف��أيَّ��ان ح��ت��ًم��ا م��وع��ًدا ُم��رج��ئً��ا أح��ص��ى ولَّ��ي��ت أي��ن��م��ا

∗∗∗
ان��ت��ش��ر ال��ظ��ل إذا ك��ال��ظ��ل ف��ه��و إم��ًع��ا أو ش��اح��بً��ا ي��ت��راءى
ي��أت��م��ر ض��ع��ي��ٌف أح��ي��انً��ا وه��و ت��ارة ع��ن��ي��ٌف ج��ب��اٌر وه��و
ان��ه��م��ر ال��س��ي��ل إذا ك��ال��س��ي��ل وه��و ص��رص��ر وري��ح إع��ص��ار وه��و
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ان��ح��س��ر ال��م��وج إذا ك��ال��م��وج وه��و ط��غ��ى ال��ب��ح��ر إذا ك��ال��ب��ح��ر وه��و
ب��ت��ر ال��س��ي��ف إذا ك��ال��س��ي��ف وه��و رم��ى ال��س��ه��م إذا ك��ال��س��ه��م وه��و
ال��ُم��زدَج��ر وه��و اآلم��ر وه��و ط��يِّ��ٌع وع��اٍص ن��اٍه آم��ٌر
ال��ح��ذر ف��ي وب��اِل��غ ��ب��ه��ا ف��ت��رقَّ س��اع��ة إال ال��ع��م��ر ي��ن��ام ال
ك��ال��ُم��ح��ت��ِض��ر أو ك��ال��م��خ��م��ور ُع��دت غ��اف��ًال ع��ن��ه��ا ن��م��َت إن س��اع��ًة
واس��ت��ِع��ر وت��ج��لَّ��د وت��رفَّ��ق ت��نَ��م ال أو نَ��م ال��س��اه��ر أي��ه��ا
ف��اع��ت��ِذر أنَ��ب��ن��ا ن��ح��ن وإذا ِوزرن��ا ف��ع��َل��ي��ن��ا ج��نَ��ي��ن��ا إن

يردِّد وصوتي ومرصتُناديهم

األجانب: سجن يف ُمعتَقل وهو ١٩٤٦ سنة يونيو يف وقال

ال��م��ج��رُد ال��ح��س��اُم ال��غ��م��َد ي��س��ك��ن وق��د أوَح��ُد ال��ي��وم أن��ك ع��زاءً ك��ف��اك
ت��ج��لُّ��ُد ف��ي��ه ال��ح��زن ع��ن��ك ويُ��ذِه��ب ُم��وِح��ش وال��ل��ي��ل ال��س��ج��ن ع��ذاب ي��ه��ون
��ُد م��ص��فَّ وه��و ال��ص��وت م��ن��ه ويُ��رَه��ب ع��ري��ن��ه ال��َم��ن��ي��ع ال��ل��ي��ث يُ��ؤَس��ر وق��د
أش��ه��ُد» ِزل��ُت وم��ا أدع��وه��م ِزل��ُت وم��ا ال��ِح��م��ى ع��ن ي��ذودوا أن ب��ق��وم��ي «أَه��ب��ُت
ُد ت��ه��دِّ وط��وًرا ط��وًرا ب��ه��م تُ��ل��مُّ زواح��ف وال��خ��ط��وب ب��ق��وم��ي أه��ب��ت
ُد» ي��ردِّ وص��وت��ي تُ��ن��ادي��ه��م وم��ص��ر أَزل ول��م ص��وت��ي بُ��ح ح��ت��ى «وأن��ذرت

لفاديها نفيسقربانًا نذرت

:١٩٤٦ سنة األجانب سجن يف وهو نَظمها أخرى قصيدٍة ومن

راع��ي��ه��ا أرض ف��ي غ��اص��ب��ه��ا وع��اث أه��ل��ي��ه��ا ع��دوان م��ن ال��ل��ه إل��ى ش��َك��ت
يُ��رِدي��ه��ا ال��ص��ب��ر ب��ق��اي��ا ل��وال ي��ك��اد يُ��ص��ارع��ه��ا ي��أٍس م��ن ق��ل��ب��اه ح��رَّ وا
م��اض��ي��ه��ا ن��س��ي��ان ع��ل��ى ن��ف��س��ي وُرض��ُت ب��ح��اض��ره��ا ع��ل��ًم��ا غ��ده��ا م��ن ف��زع��ت
س��ال��ي��ه��ا ع��دوان وم��ن م��ن��ه��ا ف��ش��اب ش��ب��ي��ب��ت��ه ف��ي ع��ل��ي��ه��ا ق��ل��ب��ي وق��ف��ت
ل��ف��ادي��ه��ا ق��رب��انً��ا ن��ف��س��َي ن��ذرت أم��ل ب��ال ال��م��اض��ي م��ن أف��ق��ت ل��م��ا

∗∗∗
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أب��ك��ي��ه��ا ِك��دُت ح��ت��ى ال��دم��ع وع��زَّن��ي َم��واج��ع��ه��ا ف��ه��اَج��ت��ن��ي م��ص��ر ذك��رت
يُ��غ��ري��ه��ا ال��ل��وم ف��إن ل��وم��ي ع��ن��ك دع ك��ب��دي ع��ل��ى ال��ج��ان��ي وأن��ا الئ��م��ي ي��ا
��ي��ه��ا ي��رجِّ ألوط��اٍر ي��غ��نِّ��ي وق��د وه��ًوى س��ام��ًرا ل��يُ��ش��ج��ي ي��غ��نِّ��ي ك��لٌّ
م��ذاك��ي��ه��ا م��ن ج��وادي زع��م��ت وال وط��ٌر وال ف��ي��ه��ا س��ام��ر ل��ي ول��ي��س
ف��أح��ك��ي��ه��ا ص��دري ب��ه��ا ي��ض��ي��ق ح��ت��ى أك��تِّ��م��ه��ا آالم��ي ه��ي وإن��م��ا

∗∗∗
َم��غ��ان��ي��ه��ا ف��ي أس��ي��ًرا ق��ل��ب��ي وب��ات وط��نً��ا ب��ه��ا أع��دل ف��ل��م ع��ن��ه��ا ن��زح��ت
ب��وادي��ه��ا م��س��ح��وًرا األرض ف��ي وِه��م��ُت م��ف��ات��ن��ه��ا ع��ن إال ش��ع��رَي وُص��ن��ُت
م��ج��ال��ي��ه��ا راق��ت ك��م��ا وص��ف��ي وراق ج��داول��ه��ا رق��ت ك��م��ا ش��ع��ري ورقَّ
م��راع��ي��ه��ا ف��ي غ��زاًال ذك��رت إال ج��ؤذُره ف��ي��ه ك��ن��اًس��ا رأي��ت وم��ا

∗∗∗
ت��دان��ي��ه��ا وأح��ي��ان��ي ال��ل��ق��اء ع��ن��د أم��ل��ي ل��ي ُرد إل��ي��ه��ا ُرِددُت ل��م��ا
م��وان��ي��ه��ا أُول��ى م��ن ال��س��ف��ي��ن��ة ب��َي واق��ت��رب��ت ال��ي��م إل��ي��ه��ا ط��وي��ت وق��د
ن��واح��ي��ه��ا م��ن ري��ًح��ا ��م ت��ن��سَّ وق��د ت��وثُّ��ب��ه م��ن ق��ل��ب��ي ي��ط��ف��ر ف��ك��اد
ض��واح��ي��ه��ا ف��ي دم��ع��ي أن��ث��ر ف��ُرح��ُت ات��أدت ع��ن��دم��ا دم��وًع��ا ق��ل��ب��ي وح��ال
رواب��ي��ه��ا م��ن رف��ي��ًق��ا ح��َل��ل��ُت ل��م��ا ل��ن��ع��م��ت��ه ع��رف��انً��ا ل��ل��ه س��ج��دت
س��واق��ي��ه��ا! م��ن ن��اًرا أُص��ِل��ي��ت وك��ي��ف س��ق��ًرا ع��ن��ده��ا ح��ي��ات��ي ح��ال��ت ف��ك��ي��ف

∗∗∗
أع��ادي��ه��ا! م��ن ف��آًه��ا ال��رم��اة أي��دي واخ��ت��ل��ف��ت ال��ده��ر ص��روف ع��ل��ي��ه��ا ج��ارت
يُ��ص��م��ي��ه��ا ال��رح��م��ن ي��د ل��وال وك��اد ف��ش��تَّ��ت��ه��ا م��س��م��وًم��ا ال��س��ه��م ل��ه��ا راش��وا
آس��ي��ه��ا ع��دوان م��ن َل��ل��ج��ري��م��ة ي��ا َم��ق��ات��ل��ه��ا ف��ي ج��راًح��ا وأث��خ��ن��وه��ا

قال: أن إىل

يُ��غ��ري��ه��ا «ال��وع��د» ل��ع��ل ال��ج��الء ق��ب��ل غ��اص��ب��ه��ا يُ��ل��ق��ي��ه ش��َرٍك م��ن ف��زع��ُت
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يُ��م��ل��ي��ه��ا ال��ِح��ل��ف» و«ش��رط ال��ق��ي��ود م��ن ب��س��ل��س��ل��ة ُش��دَّت9 إذا ال��ج��الء وم��ا
يُ��ض��ِن��ي��ه��ا وال��ص��ب��ر ص��اب��رة وم��ص��ر س��ادرة واألح��زاب ال��رأي ��ب ت��ش��عَّ
ن��اه��ي��ه��ا وال��ق��ي��د آم��ره��ا وال��ق��ي��د ي��ك��بِّ��ل��ه��ا أس��ٍر م��ن ت��ن��ه��ض وك��ي��ف

زمانًا بكم أهبت وطني بني

منهم وقعت التي الدامية االعتداءات أثر عىل باإلنجليز يندِّد ١٩٤٦ سنة نوفمرب يف وقال
والتضحية: البذل إىل املواطنني ويدعو واإلسكندرية، القاهرة يف

وال��ِح��راب��ا األس��نَّ��ة ش��رع وم��ن ال��ع��ذاب��ا ه��ذا س��ام��ه��ا10 َم��ن س��لُ��وا
ال��ع��ق��اب��ا ف��رض ش��ري��ع��ٍة ب��أيِّ ي��داه ت��بَّ��ت ده��ا ج��الَّ س��ل��وا
وال��ص��واب��ا ال��َم��ح��ج��ة ل��ه ي��رد ض��م��ي��ر أو ع��ق��ٌل ي��ن��ه��اه أم��ا
يُ��ع��اب��ا أن ب��ال��م��س��وَّد وأول��ى م��س��ت��ِب��دٌّ ي��ع��اتَ��ب أن ض��الٌل
ت��غ��اب��ى إذا ع��ل��ي��ه ت��ح��زن ف��ال أه��ل غ��ي��ُر يُ��خ��اَط��ب أن وج��ه��ٌل
س��راب��ا ظ��م��أٍ ع��ل��ى ويُ��وِرده��ا وح��م��ًق��ا ص��ل��ًف��ا خ��ده ��ر ي��ص��عِّ
ح��س��اب��ا ل��ع��اق��ب��ٍة ي��ح��س��ب ول��م ت��ج��نَّ��ى وك��م إل��ي��ه أس��َدت وك��م
ص��اب��ا؟ ال��ن��ص��ر ك��أس م��ص��ر ت��ج��رَّع ع��دل وب��أي ج��ري��رة ب��أي
ذب��اب��ا غ��ل��ب��وا م��ا م��ص��ر ول��وال ف��الة غ��ِن��م��وا م��ا م��ص��ر ول��وال

∗∗∗
واإلي��اب��ا ال��س��الم��ة غ��ِن��م��وا وق��د ب��ع��بء ن��ه��ض��وا ه��ل «دن��ك��رك» س��ل��وا
رك��اب��ا ل��ه��م ال��ن��ع��ام ت��ِخ��ذوا وه��ل ط��اروا ك��ي��ف ع��ن��ه��م «ال��ص��ح��راء» س��ل��وا
ال��س��ح��اب��ا ال��َع��ْدو م��ع س��ب��ق��وا وق��د ب��أرض ث��ب��ت��وا ه��ل «ال��ع��ل��م��ي��ن» س��ل��وا
غ��ض��اب��ا أُس��ًدا ت��ب��دل��وا وك��ي��ف ان��ك��س��ار ب��ع��د ت��ع��اَظ��م��وا ف��ك��ي��ف
اإله��اب��ا ال��ك��ف��ن م��ن ن��س��ج��وا وه��ل ص��ب��ًح��ا وأَدوه ه��ل «ال��م��ي��ث��اق»11 س��ل��وا

مرص. إىل هنا اإلشارة 9
اإلنجليز. يقصد 10

املتحدة. األمم ميثاق 11
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ِخ��ض��اب��ا س��واع��ده��م ع��ل��ى وس��ال ِك��ذابً��ا ف��م��ه��م ع��ل��ى ج��رى وك��ي��ف
اغ��ت��ص��اب��ا ع��ن��ده��م ال��ح��ق ف��أض��ح��ى ب��ش��رع ش��رًع��ا اس��ت��ب��دل��وا وك��ي��ف
ن��اب��ا وت��م��دُّ ص��ن��ي��ع��ه ج��زاءَ ك��ري��ًم��ا األف��ع��ى ت��ل��دغ ك��ذل��ك
ال��ذئ��اب��ا غ��ل��ب وَم��ن وذؤب��اٌن آوى واب��ن رق��ٌط ال��ن��اس وب��ي��ن

قال: أن إىل

ِع��ذاب��ا ح��م��ل��ن��اه��ا ن��ك��أت إذا ِج��راح م��ن ف��َدي��ت��ك وط��ن��ي وي��ا
وال��ُم��ص��اب��ا ال��ف��ج��ي��ع��ة يُ��ش��اِط��ره ج��ري��ٍح س��وى ال��ج��ري��َح ي��أس��و وه��ل
ال��س��غ��اب��ا ال��س��ب��ع ب��ب��ط��ش��ه ي��روع ال��م��ن��اي��ا وَرد َق��ْس��ور م��ن وك��م
ال��ع��راب��ا ح��م��ى ال��ج��ي��اد س��ام وإن ف��رَّت ال��خ��ي��ل ع��ل��ي��ه ك��رَّت إذا
ت��راب��ا وزك��ا روض��ًة وأي��ن��ع ِم��س��ًك��ا ف��ف��اح ث��راك دم��ه روى
ال��رح��اب��ا واج��ت��اح ال��ن��ي��ل ف��ض��جَّ ش��ه��ي��ًدا ث��وى «ال��ج��ن��وب» ف��ي وآخ��ر
خ��راب��ا ن��ف��وس��ه��ُم أض��ح��ت وم��ن وال��م��ط��اي��ا ال��خ��وارج ال��ل��ه ل��ح��ى
وال��رق��اب��ا ال��ُم��راِف��ق ال��ِح��ل��ف م��ع أح��لُّ��وا إذا ال��ج��الء ك��ان وال
ال��ث��واب��ا واس��ت��ب��ق��وا ال��رض��وان إل��ى ف��داءً ذه��ب��وا ل��ألُل��ى وط��وب��ى

∗∗∗
ه��اب��ا ق��ي��ل ص��وت��َي بُ��ح ف��ل��م��ا زم��انً��ا ب��ك��م أَه��ب��ُت وط��ن��ي بَ��ن��ي
ج��واب��ا ع��ن��ك��م ال��ص��دى ألس��م��ع��ه ن��ط��ق��ن��ا ك��م��ا ال��ج��م��اد ن��ط��ق ول��و
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الغايايت عيل

أن منذ كامل مصطفى مبادئ اعتنق القدامى، املجاهدين ومن الوطنية شعراء من
من وصار ،١٩٠٧ سنة أكتوبر ٢٢ يف باإلسكندرية ألقاها التي الكربى خطبته إىل استمع

السنني. طوال لعهده الحافظني األوفياء وأنصاره تالميذه



الوطنية شعراء

امُلتعاِقبة الوطني الحزب صحف يف وعمل صباه، منذ الصحافة أرسة إىل انضم
ديواٍن يف جمعها وقد وإخالًصا، وطنيًة تفيض قصائد فنظم الشعر، إىل نفسه واتجهت
والثانية فريد، محمد بقلم إحداهما مقدمتان؛ وله «وطنيتي» بعنوان ١٩١٠ سنة أصدره
فقد الشاعر؛ حياة مجرى يف أثََّرت قضيٌة الديوان لهذا وكان جاويش، العزيز عبد بقلم
وقتئٍذ الحكومة تها عدَّ الديوان هذا من قصائد عىل وُحوِكم العمومية الدعوى عليه أُقيَمت
واالزدراء الحكومة كراهية عىل وتحريًضا الثاني) عباس (الخديو األمر ويل ذات يف عيبًا
أغسطس يف القاهرة جنايات محكمة من عليه وُحِكم (السياسية)، للجرائم وتحبيذًا بها،
قد محاكمته قبل كان إذ غيبته؛ يف عليه الحكم صدر وقد سنة، بالحبس ١٩١٠ سنة
جريدة ١٩٢٢ سنة بها وأصدر «جنيف»، يف أقام حيث سويرسا إىل ثم اآلستانة، إىل ارتحل
عامة، الرشق وقضايا مرص قضية عن الدفاع عىل وقًفا وجعلها بالفرنسية، الرشق» «منرب
«منرب صحيفته إصدار فيها واستأنف ١٩٣٧ سنة مرص إىل عاد حتى منفاه يف وظل
إسالمية رشقية وطنية صحيفة وهي — حياته يف هللا مد — اليوم حتى بالعربية الرشق»
واالستقالل الحرية عن وتُناِضل العروبة، وقضايا الوطنية القضية عن تُداِفع أخالقية،

جمعاء. الرشقية للشعوب

حياته يف مصطفى إىل

عقب كامل مصطفى إىل وقدَّمها ١٩٠٧ سنة نظمها قصيدٌة الوطني شعره أول من
الفقيد: ُمخاِطبًا فيها قال باإلسكندرية، خطبته

رج��اال دع��وَت إن ج��ن��دك ف��ال��ق��وم م��ق��اال أَردَت إن ب��ق��ول��ك اص��دع
آم��اال آالم��ه��ا ب��ه ف��ت��رى ��ه ت��ؤمُّ ِح��م��اك س��وى م��ص��ر ت��دِر ل��م
ك��الال م��ن��ه األع��داء تُ��دِرك ال ب��ص��ارٍم ال��ع��زي��ز ال��وط��ن ع��ل��ى أق��ِب��ل

بقوله: وختمها

االس��ت��ق��الال ُخ��ط��اك وراء ت��رج��و ال��ت��ي أم��ت��ك إن��ه��اض ع��ل��ى ف��ادأب

322



الغاياتي عيل

ربه يناجي وطٌن

العنوان: بهذا له قصيدة من قال

ال��ب��أس��اءُ ب��أه��ل��ه��ا وح��اق��ت ـ��م ال��ظ��ل��ـ أره��ق��ه��ا ال��ب��الد إن ربِّ
األرزاءُ ب��ح��ل��م��ه��ا وأودت ـ��د ال��وج��ـ أح��رج��ه��ا ال��ص��دور إن ربِّ
دم��اءُ م��ص��ر ح��ي��اَة تُ��ج��اري ال ح��ت��ى ال��ن��ي��ل ب��ل��ط��ف��ك ف��ت��داَرْك

١٩١٠ سنة أجلها من ُحوِكم قصائد

الوطنية»: «طيف بعنوان له قصيد من

ذم��ام��ا ح��قٍّ ف��ي ل��ل��ش��ع��ب ي��ح��ف��ظ��وا ول��م األم��ر م��َل��ك��وا وُع��َداٍة
َم��رام��ا م��ن��ه��م ال��ِع��دى رام ك��ل��م��ا ي��س��ج��دوا أن أق��س��م��وا ووالٍة
ف��ق��ام��ا ال��ص��در م��دى ال��ص��ب��ر ج��اَوز إن ال��م��ص��ري ي��ص��ن��ع م��اذا ربِّ
م��ق��ام��ا ل��ل��ع��دل ال��ي��وم ب��ع��د ن��دِر ول��م م��ص��ر ف��ي ال��ظ��ل��م ي��وم ط��ال
ال��خ��ص��ام��ا ن��دري ال ��ل��م ال��سِّ ع��رف��ن��ا م��ذ أم��ة أنَّ��ا ال��م��ح��ت��ل ي��رى ه��ل
ان��ت��ق��ام��ا ن��ب��غ��ي وال ال��خ��س��ف ن��ح��م��ل أن��ن��ا ف��ي��ن��ا ال��ظ��ال��م ي��رى أو
دام��ا ث��م ظ��ل��وٌم ال��ع��س��َف س��ام��ه��ا أم��ة م��ن ف��م��ا زوًرا زع��م��وا
ال��ِح��م��ام��ا ي��خ��ش��ى ال ال��م��ج��د س��ب��ي��ل ف��ي ن��اه��ض ل��ش��ع��ب ال��ن��ص��ر ُك��ِت��ب

الثاني: عباس بالخديو يندِّد له قصيدة ومن

ِع��ت��اب��ا ذاك ب��ع��د م��نَّ��ا ت��خ��َش ف��ال ب��ي��ن��ن��ا ال��ع��ه��د آخ��ر ه��ذا أع��بَّ��اُس
ِع��ق��اب��ا ال��ح��ي��اة ُرم��ن��ا إذا ن��ن��ال أذل��ة ن��ك��ون أن ف��ي��ن��ا أيُ��رض��ي��ك
ِغ��ض��اب��ا ن��ك��ون أن ع��ل��ي��ن��ا ق��ض��ي��َت ك��ل��م��ا ف��ي��ك آم��ال��ن��ا م��ن ون��ي��ئ��س
ع��ذاب��ا «ال��وف��اق» ب��ع��د وأص��َل��ي��ت��ن��ا وأه��ل��ه��ا ال��ب��الد أع��داء وأرض��ي��ت
خ��ط��اب��ا ل��ل��ظ��ال��م��ي��ن ت��س��ت��م��ع وال ال��َم��دى ت��ب��ل��غ ال ع��ب��اُس ي��ا روي��دك
ِح��راب��ا ال��س��الم أق��الم ل ت��ح��وِّ م��ك��ي��دة إال «ج��ورس��ت» ي��ب��ت��غ��ي ف��م��ا
خ��راب��ا ل��ل��ب��الد ت��ج��ن��ي ب��س��ه��م��ك رم��ي��ة ال��ق��ول ح��ري��ة رم��ى ق��د وه��ا
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الوزارة يُهاِجم

وقتئٍذ: الُحكم تتوىل كانت التي غايل بطرس وزارة يُهاِجم القصيدة هذه يف وقال

م��رام��ا ت��روم م��م��ا ب��ل��غ��ت وال ن��ق��م��ة ال��وزارة ال��ل��ه أم��ط��ر أَال
أث��ام��ا ذاك دون س��ت��ل��ق��ى ول��ك��ن ب��إث��م��ه��ا ع��ل��ي��ن��ا ت��ق��ض��ي أن تُ��ح��اِول
ف��ق��ام��ا اآلث��م��ي��ن ال��ح��اك��م��ي��ن ي��د ب��ي��ن��ن��ا أق��ام��ت��ه اٍع خ��دَّ وزارُة

جلسات حضور عن امتناعها أثر عىل الوزارة بهذه يندِّد له أخرى قصيدٍة ومن
األعضاء: مناقشات من فراًرا القوانني شورى مجلس

ال��ن��واِب ص��ورَة ه��ج��رت��م ح��ت��ى ن��ابَ��ك��م م��اذا ال��وزراء أي��ه��ا ي��ا

قال: أن إىل

األب��واِب إل��ى ف��زًع��ا وه��رع��ت��ُم ه��ول��ه��ا م��ن أق��دام��ك��م ف��ت��زل��زل��ت
ح��س��اِب ع��ن��َد اإلف��الس م��ن خ��ي��ٌر ألن��ه ال��َم��ع��ي��ب ال��ه��رب ورِض��ي��ت��م
ج��واِب ب��ي��اَن ُس��ئ��ل��ت إن ت��دِر ل��م وزارة يُ��ق��ال أن ع��ل��ي��ك��م ع��اٌر

:١٩١٠ سنة له أخرى قصيدة ومن

ال��ظ��ل��م��اِت ه��ذه غ��ي��َر ي��رى ال س��ار وال��ش��ع��ب ال��ب��الد ل��ي��ل ط��ال
ال��ح��ي��اِة ب��ع��َد ال��ح��ي��اة ب��ض��ي��اء أودت ال��م��ظ��ال��م م��ن ظ��ل��م��اٌت
ال��ق��ض��اِة خ��ص��اَم ي��ش��ت��ك��ي ف��ِل��َم��ن خ��ص��وم وال��ق��ض��اة ال��ش��ع��ب ي��ش��ت��ك��ي

سنة مرة ألول عليه ُحِكم عندما جاويش العزيز عبد الشيخ يُخاِطب له قصيدٍة ومن
«وطنيتي»: ديوانه يف ونرشها ،١٩٠٩

األك��رُم ن��ع��َم وأن��ت ـ��م ال��ك��ري��ـ ال��س��ج��ن س��اك��ن ي��ا
��ُم وت��ن��عُّ رف��ع��ٌة إال ل��ل��ش��رف��اء ال��س��ج��ن م��ا
ُم��ج��رُم ه��و ُم��ج��رًم��ا ل��ك يَ��خ��ا وم��ن ال��ب��ريء أن��ت
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بإخراج ولعيل الوطني، الشعر استقصاء يف الجهد وسعني وما الذاكرة وَعته ما هذا
اعتذاري أكرِّر ِزلُت وال سنوات، عدة منذ خاطري يف تجول كانت أمنيًة ق أحقِّ الكتاب هذا
يف النقص هذا َلُمتدارٌك وإني الوطني، الشعر من تدوينه فاتني قد يكون أن عىس عما

هللا. شاء إن القريب املستقبل
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