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البيان أمري ديوان تصدير

ديوان ظهور بقرب مطران، بك خليل األستاذ األدباء؛ وشيخ العربية األقطار شاعر علم ملا
كلمة له يضع أن أحب أرسالن، شكيب األمري العطوفة صاحب صباه، وعشري صديقه

هللا: حفظه — األستاذ قال الديوان، صدر يف نُثِبتها التي التصدير

الذي النعت هذا بعد صاحبه تسمية إىل أنا حاجة أيفَّ البيان. أمري ديوان هذا
العربية؟! األمة يف اإلجماُع به نعتَه

من وباعث القديم، الود من داٍع النفس ويف الكلمة بهذه أصدِّره أن يل أُتيح
اغتباطي أبرئ وال بها. مغتبًطا السانحة الفرصة فانتهزت واإلكبار؛ اإلعجاب
الصديق حظ أضعاف التصدير بهذا الفخر من حظِّي فإن لألثرة؛ فيه أثٍر من

الكريم.
يْعُد وملَّا به فاشتهر الشعر، بنَظم األدبية حياته أرسالن شكيب األمري بدأ
شعره أوائل به جمع ديوانًا الوقت ذلك يف طبع وقد عمره، من عرشة السابعة
بني يُرام ال مقاٍم إىل حثيثًا يرقى ناظمه أنَّ مطالعوه م فتوسَّ «الباكورة»، اه وسمَّ
كل ظنُّوه ما فيه لصدق الرفيع الفن بذاك معنيٍّا األمري ظل ولو العربية. شعراء

الصدق.
البعيد للرجل إغراءً أشد هي التي الضخام الشئون من آخر شأنًا أن غري
والرضب الخيال، مسابح يف الهيام عن وشيًكا رصفه العلياء؛ مطالب يف املطمح

الحقيقة. معرتك يف واأليام الحوادث منازلة إىل األنيقة آفاقه يف
األمري آثر مستقبله املرء بها يواجه التي بل السُّ من األول املفرتق هذا ففي
السيل جلجلة أحيانًا مجلجًال الصايف، الينبوع تدفق متدفًقا فيه ومىض ل، الرتسُّ



أرسالن شكيب األمري ديوان

قراء يُتحف سنة وأربعني خمس منذ — هللا حفظه — زال وما الشعاب. الكثري
هًدى، أنوارها من يقتبسون قيِّمة، بكتٍب ومغاربها األرض مشارق يف العربية
إىل رشًدا؛ أمرهم من لهم يهيئ ما فيها املنبثَّة اآلراء مختلف من يفيدون أو
العقول يغذي ما ويجتنون وأزهارها، أغراسها محاسن يجتلون متنوعة رسائل
الدورية املجالت تنرشها ومقاالت فصول إىل ثمارها؛ أطايب من القلوب ويفكه
يف وله إال الربهة تلك أيام من يوم ينقيض فما قطر؛ كل يف اليومية والصحف
تفرغت ولو أنهارها. بها تزخر فرائد أو صفحاتها، بها تُزهي قالئد منها كلٍّ
مسائل من هللا يشاء فيما قرائحها، فيَّاضة عديُدها، َجمٌّ األقالم، َحَملة من طائفة
تلك من كتب ما لكتابة واألخالق؛ التاريخ ومباحث واألدب، واالجتماع السياسة
الفرد. العَلم ذلك به أتى بما مجتمعًة تأتي أن عليها لتعذَّر واملقاالت؛ الفصول
منذ تبيَّنوا قد شكيب األمري آثار — تتبعُت كما — تتبَّعوا الذين أن عىل
الذروة ه فأحالَّ جميًعا، ونثره شعره بها امتاز التي املزيَّة رس األوىل الساعة

ومتأخرين. متقدمني من املربزين األفذاذ بني حلها التي الرفيعة املنيعة
جمع إنه قلت: إذا أتغاىل وال أمره. أول من اللغة ملَك أنه هو الرس ذلك
من ورواه بُلغائها، أساليب من صدره يف استظهره ما بَْلَه صدره، يف معجمها
يرى كان العربية فصح من املوارد تلك وروده أثناء ويف شعرائها. فحول روائع
كيف ويتبني الحديثة، واملصطلحات القديمة املصطلحات بني االنطباق وجوه
الجديدة املعاني عليها ليفرِّعوا األصول من إليهم وصل فيما املتقدمون ف ترصَّ
عىل البالغة مقتىض ينابذ ولم القول، سالمة يناِف لم ًفا ترصُّ بها تعلَّق التي

العهود. د وتعدُّ األحوال ل تحوُّ
واسع وأفاضمن األسباب، تلك لديه وتوافرت الخصال، هذه له اتَّسقت فلما
الحديثة، املبتدعات مزكونات من آٍن بعد آنًا الخربة أكسبته ما عىل بالعربية علمه
غري عَدل بنيحيسومعنوي؛ جلَّ، وما منها دقَّ ما العرصية، األحوال ومقتضيات
من الصميم عن املأخوذة األساليب الخالصمن باملحض األول تشبُّثه عن مبطئ
واالنسجام السالسة بطابع مطبوع وهو إال مكتوب ذلك بعد له يَُر ولم القديم،
أولئك كل مجتمًعا الرتاكيب، ورصانة املفردات رشف الحرصعىل مع والغزارة،

شكيب. األمري طابع يف
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الشعر يف رامها قد ولو ل. الرتسُّ يف العبقري هذا غري يدركها لم غايٌة تلك
املقلَّ يكون أن الشعر يف لنفسه ريض قد كان إذا أنه غري قدَّمت؛ كما ألدركها

املجيد. املكثر بأنه لني املرتسِّ بني انفرد أنه يف ة مشاحَّ فال امُلجيد،
األدب يف زاخًرا بحًرا ليجد شكيب األمري صنيع إىل جملًة ينظر َمن وإن

جانب. كل يف منه املنثورة لئ لآلَّ شقائق إال فيه املنظومة اللؤلؤات ليست
مطران خليل
١٩٣٦ مايو ٢٥ القاهرة
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مة مقدِّ

الرحيم الرحمن هللا بسم

أَْخَطأْنَا﴾ أَْو نَِسينَا إِْن تَُؤاِخذْنَا َال ﴿َربَّنَا

وكهًال وشابٍّا، حدثًا روحي فيه تتجىل الكرب، أيام إىل الصغر أيام من شعري ديواُن هذا
الحياة. أدوار جميع يف بعًضا بعضها يشبه تزل لم روٌح أنها القارئ منه ويعرف وشيًخا،
أتعلَّق براعٍة إثبات وال بها، أُفاخر فصاحٍة إظهار الديوان هذا نرش من غريض يكن لم
سيما ال قالها؟ ذا َمن يقال: شوارد تسيري وال إرسالها، ى أتوخَّ كلماٍت حشد وال بأسبابها،
ولكني لآلخرة. التذكُّر ويقوى املفاخرة، يف التفكُّر فيها يضُعف التي السنَّ بلغُت وقد

ثالث: لخصاٍل الديوان هذا جمع قصدت
يُنسب أن الدنيا هذه من انرصايف بعِد فأخىشمن لناجله؛ كالولد لقائله، الشعر أن إحداها:
لم ما الفكر ِقداح من إليه ويعَزى يَنُْجله، لم ما بخاطري الناس ويُلحق أقله، لم ما إيلَّ
وفاتي؟! بعد الحال تكون فكيف حياتي، أثناء يف جمٌّ األماثيل هذه من يل وقع فلقد يُِجله؛
أن يجوز أنه وكما مفقوًدا. يصبح ذاك إذ والثَّبَت بعيًدا، صار قد يكون حينئٍذ والشاهد
ملكي يف الناس يختلف وأن سواي، إىل كالمي يُنَسب أن أيًضا يجوز أُقْله لم ما إيلَّ يُنَسب
الحياة يف نفسه عن مسئول واملرء — ألمري األصلح فرأيت دعواي؛ من أهملت قد بما له
يصري أن قبل لذلك يحتاط وأن نفسه، عن الحقائق يُثبت بأن وُمطالب الرحيل، وبعد
يُنَسب أالَّ يف أجتهد وأن أشعاري، من يدي يف ُوجد ما أجمع أن — املهيل الرمل تحت

آثاري. غري إيلَّ يُنسب وال غريي، إىل أثري
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وبعضها مشهورة، تاريخية بوقائع متعلٌق القصائد هذه بعض أن الثانية: الخصلة
اعتدل َمن فيها يتميز التاريخ من حصٌة فنُرشها مأثورة؛ سياسية ملبادئ متضمٌن
أحسن م املجسَّ الخيال وهو الشعر يزل فلم اهتدى؛ ن ممَّ ضلَّ َمن ويُعرف اعتدى، ن عمَّ
من وكم املواثق. أثبَت والقافية الوزن من تأخذ التاريخية الوقائع تزل ولم للحقائق، قيٍد
التواريخ، تخلِّده لم رجٍل من وكم املنشدين! أقوال يف املؤرخون نشدها تاريخية واقعة

الخالدين! من الشعر وجعله
ومن الرتاب، إىل الحرسات عليهم ترافقني وإخوان، وأتراب أصدقاء يل كان أنه الثالثة:
أحمد الشيخ مثل نُوَّاره؛ من وقطفت بآثاره، عَرفته ولكني بوجهه، أْعرفه لم َمن األعالم
من رثيتهم الذين فأما الكاتب؛ الشاعر فكري باشا هللا وعبد الجوائب، صاحب فارس
بك ومحمد فكري، باشا وأمني سامي، باشا ومحمود فكري، باشا هللا عبد فهم: أصحابي
بك وأحمد شاويش، العزيز عبد والشيخ تيمور، باشا وأحمد األسعد، بك وكامل فريد،
وغريهم نسيب، وأخي بنونة، السالم عبد والحاج الشيبي، القادر عبد والشيخ شوقي،
الروض يأخذ ما زمن كلُّ منه يأخذ عبريًا ذكرهم وكان الدهر، جبني يف غرَّة كانوا ن ممَّ
وريحانه؛ بَروحه آخرتهم يف وحيَّاهم ورضوانه، عفوه سجال عليهم هللا أفرغ الزهر، من
طيِّ بعد أنرش وأن فراقهم، من أجده الذي الوجَد الزكية أرواحهم أبثَّ أن أحببت فقد
وأديت الوفاء، حقوق بعض يتهم وفَّ فأكون أخالقهم، محاسن من أعرف ما أجسادهم

شفاء. للنفس فيه ما األمانة من إليهم
ديوان يف شعري أوائل بريوت يف طبعت العمر من عرشة السابعة يف كنت وقد هذا
فلم األخرية، املدة هذه يف فراجعته نوادر، نسٌخ إال منه بقي يكن ولم «الباكورة»، سميته
املشيب، من أشعر الشباب رأيت قد بل عيلَّ، يُقيَّد أن من أصغر وال إيلَّ، يُنسب أن دون أجده
ما أكثَر هذا بديواني ألحقت ولذلك الغريض؛ العهد يف جاء ما القريض أحسن ووجدت
وما َقُدم ما وجمع العمر، حاشيتَي الديوان هذا نظم قد بحيث الباكورة، يف نرشته كنت
وأسلم وأصيل بفضله، ويسددني بلطفه، يتداركني أن أسأل وهللا الفكر. نتائج من حدث
هلل والحمد املرسلني، عىل وسالم سبله، ألقوم الهادي رسله، وسيد أنبيائه خاتم محمد عىل

العاملني. رب

أرسالن شكيب
١٣٥٤ سنة األول ربيع ١٢ جنيف
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السامية املراسالت

رئيس البارودي، باشا سامي محمود وقته؛ يف الشعراء أمري وبني بيني دار ما بها أُريد
كانت وقد العرابية، الحادثة إثر عىل بسيالن منفاه يف كان ا َلمَّ وذلك سابًقا، مرص نُظَّار
مرص؛ من األدبية الزهور مجلة طلب إىل فاضُطررت املراسالت، بعضهذه عندي من ُفقدت
إىل بها بعثت كنت ميمية قصيدة عدا ما كلها عليها عثرت وهكذا نرشتها؛ قد كانت ألنها
سامي محمود جواب وأما الهواء. أُبدل كنت حيث طربية من ١٩٠٢ سنة سامي محمود
مجلة يف ُوجدت التي باملراسالت اآلن ولنبدأ أوراقي. بني وجدته فقد القصيدة هذه عىل
مطران، بك خليل القطرين شاعر بها َصدَّرها التي املقدمة ننرش بأن بأس وال الزهور،

الديوان: هذا صاحب عن قوله وهو

عرضت فإذا الوعورة، يستسهل حتى الجزالة، يحب اللفظ، بدويُّ املعنى، حرضيُّ
البهاء ساطعة الريَّا، شديدة مليَّة نديَّة زهراٌت فتلك لفظه، لها وأالن رقة له

الجبل. كزهرات
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وجاء له،1 ديوان نرش يف الفتيان أبكر وكان الشعر، يف طفولته منذ نبغ
آية. وقته يف ديوانه

أُوتيَه ما فيه فحبس الرتسل، إىل وانرصف الشعر ترك أن يلبث لم أنه غري
املرتسلني. إمام مذهبي يف اآلن فهو العبقرية، من

ينثر، كما ينظم فينظم، الطوارئ من أو النفس من داٍع يدعوه قد أنه عىل
نثره. من أثًرا اآلخر عهده يف يحمل نظمه لكن تعب، غري الفكر فياض

مطران خليل

الزهور قالت

شخصية معرفة غري للباروديعىل بأبيات وثانيًا أوًال بعضكتاباته يف األمريشكيب استشهد
قال: اآلتية، باملقطوعة األمري إىل باشا سامي محمود فكتب سابقة،

أت��ك��لَّ��ِم ول��م أه��م��ْس ل��م وأم��س��ك��ُت ��بً��ا وم��ع��قِّ ب��ادئً��ا ب��ذك��ري أش��دَت
م��ق��دم��ي ت��ه��يَّ��ب��ُت ل��ك��ن ب��ه ح��ب��ان��ي ام��رٍئ ع��ل��ى ب��ال��وداد ض��نٍّ��ا ذاك وم��ا
ال��م��ن��م��ن��ِم ب��ال��ث��ن��اءِ إال ألن��ط��َق أُك��ن ف��ل��م ال��ج��زاءُ ح��قَّ وق��د ��ا ف��أمَّ
��ِم ت��وسُّ ب��ع��د ال��ش��م��س ض��وء وأُن��ِك��ر ُم��س��ت��ق��رِّه ع��ن ال��ف��ض��َل أذوُد ف��ك��ي��ف
��ِم ال��ت��وهُّ ق��ن��اَع ع��ن��ي س��رى ب��ق��وٍل وِرش��تَ��ن��ي ب��اس��م��ي ن��وَّه��ت ال��ذي وأن��َت
ل��ل��م��ت��ق��دِم ف��ال��ف��ض��ل ب��ُح��لَّ��ت��ه��ا ف��اش��ت��ِم��ْل ال��ف��ض��ي��ل��ة ف��ي دون��ي ال��س��ب��ُق ل��ك
ف��م��ي ال��ُع��ال ب��م��دِح س��دَّاه��ا ال��نَّ��ظ��ِم م��ن ح��ب��ي��رة ال��ك��راِم ي��اب��ن ودون��َك��ه��ا

األمري: فأجابه

ُم��ح��تَّ��ِم ُع��الك م��ن ح��قٍّ ل��ت��ق��دي��ر ُم��ن��م��ن��ِم ب��ش��ك��ٍر ع��اٍن م��ن ال��ل��ه ل��َك

«الباكورة» ب ى امُلَسمَّ ديواني من األول الجزء ونرشت سنة، ١٤ ابن وأنا الجرائد يف املطبوع الشعر نظمت 1
هذه يف الفكرة هذه يل عنَّت أن إىل لنرشه وال شعري لجمع أهتم لم الوقت ذاك ومذ سنة، ١٧ ابن وأنا

املقدمة. يف أوردتُها التي لألسباب األيام
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ل��ُم��ن��ع��ِم ج��م��ي��ٍل أو ف��ض��ٍل ت��ذكُّ��َر ي��ًدا ي��رى أض��ح��ى ال��ن��ف��ِس أب��يِّ وش��ه��ٍم
وأك��رِم خ��الًال أع��ل��ى ع��ل��ى ف��دلَّ ق��ولِ��ه ت��ذكُّ��ر م��ن��ي ك��رًم��ا رأى
م��س��ل��ِم ك��ل ع��ل��ى ف��رًض��ا ذك��َرُه رأى ن��ف��ِس��ِه ق��دَر ف��اض��ٌل ي��دري ك��ان ول��و
ف��ِم��ي ش��ع��ره ف��ي ش��قَّ ق��د ال��ذي َل��َع��م��ِري ب��م��ث��ِل��ِه؟ م��ث��ل��ي ت��ن��وي��ِه ِم��ن أَي��ع��َج��ُب
أع��ج��ِم ك��ل ال��ورى ف��ي ث��ق��ف��يٍّ��ا ي��رى ف��ب��ف��ض��ِل��ِه أع��ج��ٍم م��ن يَ��ُك��ن وم��ه��م��ا
ال��م��ت��رنِّ��ِم؟ ل��ل��ط��ائ��ر ي��ٍد ف��أيُّ ب��واب��ٍل ال��ري��اَض ال��غ��ي��ُث م��ط��َر إذا
ال��م��ت��ي��ِم؟ ال��ع��م��ي��ِد ف��ض��ل ف��م��ا ب��وج��ٍه ص��ب��اح��ة ب��ال��ع��م��ي��ِد ت��ص��بَّ��ت م��ا إذا
َع��ِم��ي؟ ط��ْرُف��ُه َم��ن غ��ي��ُر ُح��س��نً��ا وي��ن��ِك��ُر ل��ئ��ام��ٌة إال اإلح��س��اَن يُ��ن��ِك��ر وه��ل
ي��ت��ك��تَّ��ِم؟ ل��م ال��ش��م��ِس ض��وءُ ج��اءَ وق��د َم��ِزيَّ��ٍة أدن��ى ال��ش��م��ِس ش��ه��وِد ف��ي وه��ل
��ِم ب��ال��ت��وهُّ أه��ِل��ِه م��ن تَ��ي��أَس��ْن وال تُ��ه��َم��ًة ل��ده��ِرَك تُ��ك��ِث��ر ال روي��َدَك
ل��وَِّم ل��وم��ُة ال��ح��قِّ ف��ي ل��ت��أخ��ذَُه ي��ُك��ْن ول��م ال��ج��م��ي��َل ي��دري َم��ن زاَل ف��َم��ا
ِم ال��ت��ق��دُّ ص��دُر ال��ع��ل��ي��اءِ ف��ي ل��غ��ي��رَك يَ��ُك��ن ل��م ال��ده��ُر أن��ص��َف ل��و ال��ذي وأن��َت
م��ن��ظَّ��ِم ث��ن��اك ف��ي ك��ع��ق��ٍد ف��ج��اءت وَط��ِري��ِف��ه��ا ِت��ْل��ِده��ا م��ن ال��ُع��ال ج��م��ع��َت
وم��خ��ذِم ي��راع ف��ي ق��ط��ب وأن��ك وم��خ��ذم ي��راٍع إم��ا خ��طَّ��ت��ي غ��دت
ال��دِم م��ع ال��م��داد إرع��اف ال��م��ج��د إل��ى أح��س��ن��ت ��ك ك��فِّ م��ث��ل ��ا ك��فٍّ أَر ول��م
ي��ن��ت��م��ي ال��م��ج��د إل��ى س��اٍم م��ح��ت��ٍد إل��ى ��ه ب��ك��فِّ ال��ق��دي��ر ج��م��َع ج��م��ْع��تَ��ه��م��ا
ب��س��لَّ��ِم ال��ن��يِّ��رات ل��ب��ل��غ��َت إذَْن ي��س��ت��ح��ق��ه م��ا ال��م��رء ي��رق��ى ك��ان ول��و
وم��س��ل��ِم ال��ن��واس��ي ع��ه��د م��ن ألف��ص��ح أع��دت��ه��ا ال��ك��رام اب��ن يَ��ا ال��ذي وأن��ت
وأع��ُظ��ِم رف��اٍت م��ن ن��ث��ًرا ألع��ظ��م م��ص��ي��ره ب��ع��د ال��ش��ع��ر َم��يْ��ت وأن��ش��رَت
م��ت��ق��دم وال ال ف��ي��ه ي��دان��ي��ك ��ر م��ت��أخِّ م��ن ال��ن��اس ف��ي م��ا وأش��ه��ُد:
وُم��ت��ه��م ح��يٍّ ك��ل م��ن ب��ُم��ن��ِج��ده��م ج��م��ل��ة ت��ع��رض ال��ده��ر ش��ع��راء ول��و
م��ت��م��م غ��ي��ر ت��م��ام أب��ي وخ��ْل��ق بُ��ح��ت��را م��ن��ك ال��ب��ح��ت��ري ش��خ��ص ألب��ص��رت
م��وس��م ك��ل ب��ل ال��ش��ع��ر ع��ك��اظ وأنْ��س��ت ن��أت ال��ت��ي اآلن��س��اُت اآلب��داُت ل��ك
ن��وَّم غ��ي��ر ُش��رٌَّد م��ن��ه��ا ح��ظ��وظ��ك وخ��ال��ف��ت ال��رواة ج��ف��ن أس��ه��رت َل��َك��ْم
م��ض��رم ن��ار ب��ه��ا وج��دي م��ن أرِو ول��م ب��دي��ع��ه��ا ف��أروى ط��ف��ًال ب��ه��ا ش��غ��ف��ت
ل��ل��م��ت��ك��ل��م ب��ال��ق��ول ال��ه��وى ف��ي��س��ري ص��ب��اب��ًة أح��نُّ أن��ي ع��ج��ٌب وال
ِم��ي��س��م ن��ار ع��ل��ى م��ن��ي ج��ان��ًح��ا ط��وى ك��أن��ه وْج��د ف��ي��ك ي��وٍم ك��لِّ أف��ي
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م��س��لِّ��م ع��ل��ي��ك م��ن��ه��ا ص��بً��ا م��ن ف��ك��م ت��ح��ي��ة ك��ل ال��ه��ن��د ري��ح ��ل أح��مِّ
َوأْح��ِج��م أَْق��ِدْم ب��ي��ن: م��ا ت��ردُّده��ا وع��اق��ن��ي ن��ف��س��ي ح��دَّث��ت ط��ال��م��ا وق��د
ُم��ق��ِس��ِم أل��يَّ��َة ال��زه��را وب��ال��روض��ِة وزم��زم ال��ح��ط��ي��م ب��ي��ن ب��م��ا ح��ل��ف��ت
م��ف��ع��م ال��ط��ع��ن م��ن ح��وض ف��ي وخ��وض��َي ال��ق��ن��ا م��ش��ت��ج��ر دوس ع��ن��دي ألل��ف��ي��ت
ال��م��ع��ظَّ��م ال��م��ق��ام ذاك م��ن وأه��ون ه��ي��ب��ًة ال��م��واق��ف ف��ي ب��ق��ل��ب��ي أَق��لَّ
َض��يْ��غ��م؟ ب��لُ��ق��ي��ان ال��ب��ازي ي��ط��م��ع ف��ه��ل أش��ه��ٌب ان��ق��ضَّ ق��د ب��اٍز2 أن��ن��ي وه��ْب
أح��ت��م��ي ب��تُّ ب��ه م��ن��ه ذا أن��ا ف��ه��ا س��ات��ًرا م��والي ع��ف��و م��ن ل��ي ول��ك��نَّ
أش��أم ط��ائ��ر ال��زج��ر ع��ل��ي��ك وط��ال خ��ائ��نً��ا ال��ده��ر ي��ُك إن س��ام��ي أم��ح��م��ود
ال��ت��ن��ع��م ح��ظُّ ب��ال��ُم��ك��ث ال��ش��ق��ا وح��ظُّ وأن��ُع��ًم��ا ب��ؤًس��ا األي��ام زال��ت ف��م��ا
ع��ل��ق��م م��رارة م��ن إال ال��ش��ه��ُد ل��ك ح��ال وال ورٌد ط��اب م��ا ال��ص��دى ول��وال
م��ظ��ل��م ذي��ل ف��ي ال��س��ع��د ص��ب��ُح وي��ن��ص��اح ي��ن��ج��ل��ي وال��ه��مُّ األق��دار تُ��ع��ت��ب3 ع��س��ى
وُم��ل��ِح��م ث��ن��اك ف��ي ُم��س��ٍد ح��ب��ي��رة ت��ه��ان��ئً��ا ال��م��ق��اِم ذاك ف��ي وأُه��دي��ك

القصيدة: بهذه شكيب األمري إىل باشا سامي محمود كتب ثم

ب��إن��ش��اد ق��ول��ي م��ن ال��ح��يَّ وب��اك��ري ال��وادي ع��ص��ف��ورَة ي��ا ال��رس��ال��ة أدِّي
وارت��ادي لُ��ب��ن��اَن ف��ي ال��خ��م��ائ��ل ب��ي��ن وان��ط��ل��ق��ي ال��ح��رَّاس ِس��نَ��َة ��ب��ي ت��رقَّ
ال��ن��ادي ك��وك��ِب ش��ِك��ي��ٍب ِع��ط��ف ت��ه��زُّ ش��ائ��ق��ًة م��ن��ِك ودٍّ نَ��ْغ��م��َة ل��ع��لَّ
��اِد ب��ال��ضَّ ال��ن��ط��َق أج��ادوا ق��وٍم ل��س��ان ب��َم��نْ��ِط��ِق��ِه أح��ي��ا ال��ذي ال��ه��م��اُم ه��و
اِد ش��دَّ واب��َن ع��م��ًرا ال��ك��ري��ه��ِة وف��ي م��ن��ت��ديً��ا األخ��الِق أح��ن��َف ب��ه تَ��ْل��ق��ى
وأح��ق��اِد ِغ��ل م��ن ال��ص��ح��ي��ف��ِة خ��ال��ي ن��س��ٌب أن��ه وح��س��ب��ي وداًدا أخ��ي
ب��اِد وم��ن ق��اٍر م��ن ال��ن��اُس ب��ف��ض��ل��ه َش��ِه��َدْت م��ن��ط��ٍق م��ن أدبً��ا أف��ادن��ي
ص��اِد م��ن األرِض ف��ي يَ��دَْع ل��م ب��م��ث��ل��ه َه��َم��ى ال��س��ح��اَب أن ل��و ال��ش��ري��ع��ة ع��ذْب
��اِدي ال��شَّ نَ��ْغ��م��ِة ع��ن م��س��َم��ِع��ي ب��ُح��س��ن��ه��ا م��ل��َك��ْت ن��ش��وٌة م��ن��ه ب��ق��ل��ب��َي س��َرْت

مصححه. ا.ه. «الباب». ک أنه والثانية «القايض»، ک منقوص أنه أشهرهما لغتان، فيه 2

أرضاه. أي عتبه؛ أزال أعتبه: 3
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ب��أس��داِد ع��ي��ن��ي ع��ل��ى ت��ُس��دُّ ك��ادت ع��ادي��ٌة م��ن��ك ع��دتْ��ِن��ي ال��ك��راِم اب��َن ي��ا
ال��ع��اِدي ال��س��اب��ِق ج��رَي ال��ش��ك��ر َح��ْل��ب��ِة ف��ي ل��ج��رى ب��ه م��ا ف��ل��وال أخ��اك ف��اْع��ِذْر
أج��ي��اِد ح��ل��ُي ص��غ��ي��ر وه��و ف��ال��دُّرُّ َص��ُغ��رْت وإن م��ن��ي تُ��ح��ف��ًة وه��اَك��ه��ا

شكيب: األمري فأجابه

وأك��ب��اِد أض��الٍع ف��وق ��رى ال��سُّ أن ال��ح��ادي ب��ه��ا ي��ح��دو إذ ال��ِع��ي��ُس ت��ع��ل��ُم ه��ل
وأج��س��اِد أرواٍح ب��ي��ن ال��نَّ��َوى أن ع��ال��م��ٌة ال��رَّْك��ِب ذاك ظ��ع��ائ��ُن وه��ل
وإي��س��اد5 ت��أوي��ب4 ن��ض��ُو إث��ره��م ف��ي بَ��يْ��ِن��ِه��ُم م��ن��ذ ف��ف��ؤادي ��ل��وا ت��ح��مَّ
ب��م��رت��اِد أح��رى درى ل��و وح��ج��بُ��ُه ق��اص��ي��ٍة ك��ل ف��ي م��ن��زل��ه��م ي��رت��اُد
ب��أن��ج��اِد أغ��واٍر ل��فِّ ع��ن أغ��ن��اَك ج��اِئ��بُ��ُه أن��ت ل��و م��ا ال��ج��وان��ِح ب��ي��ن
ب��ال��ب��اِد ل��ي��س م��وس��ى ت��ي��ه ج��ن��ب��ه��ا ف��ي ب��ادي��ة ال��ك��فِّ ك��ش��ط��ر ال��ف��ؤاِد وف��ي
إن��ش��ادي! أب��ع��دت م��ا ش��دَّ ي��ا ال��ه��ن��د ف��ي وأُن��ِش��ده��م أح��ب��اب��ي أَن��ُش��ُد ِب��تُّ ك��م
أش��ه��ادي ال��غ��ي��ب ف��ي ك��أن��ه��ُم ق��ول��ي ُم��س��ِم��َع��ه��م ك��ن��ُت ض��م��ي��ري أن��اج��ي ول��و
وأزب��اِد أم��واٍج دون ه��ًوى ف��ِل��ي م��ن��زُع��ُه ال��ِع��ي��ِس م��رام��ي دون ك��ان َم��ن
ال��ه��ادي ال��ق��ائ��ف ن��ع��م وج��دَي ف��إنَّ ُس��ًرى ال��ح��ب��ي��ب ض��لَّ إن ال��خ��ض��ارِم دون
ب��ال��نَّ��ادي ال��ص��در س��واه أح��لَّ َل��َم��ا َدَرى ال��زم��ان أنَّ ل��و ب��أروَع ه��ًوى
إس��ن��اِد ض��ع��ِف م��ن ي��ش��ت��ك��ي ال ال��م��ج��د ف��ي ن��س��ٌب أع��راِق��ِه ف��ي األَُروم��ِة س��ام��ي
ال��وادي ص��خ��رة ال��ل��ي��ال��ي ش��د وع��ن��د ش��م��اِئ��لُ��ُه ال��وادي ش��م��أَِل م��ن أرقُّ
ألرص��اِد ف��ي��ه اف��ت��ق��روا ال��ع��ال إل��ى َش��أَْوه��ُم ال��ن��اس ي��ق��ي��س ل��و م��ع��ش��ٍر م��ن
وآم��اِد أح��ق��اٍب وزر ب��ه يُ��م��ح��ى ع��وض ف��ائ��ٍت م��ن ردُّه ل��ن��ا َم��ن ي��ا
أغ��م��اِد َط��يُّ ي��وًم��ا ال��س��ي��َف زرى وال دًج��ى ال��ن��ج��وَم ض��رَّ ف��م��ا يَ��ح��ج��ب��وَك إن
��اِدي ال��صَّ ف��م ف��ي ش��ربً��ا ال��م��اءِ ف��أع��ذُب م��وِع��ُدُه ال��س��ع��د ن��ْج��ز ط��ال إن ب��أَس ال
أح��ق��اِد س��ؤر م��ن ك��أُس��ه��ا ص��َف��ْت وق��د َض��ِغ��ي��نَ��تُ��ه��ا ُس��لَّ��ت ق��د ل��ي��ال��ي��ك ع��س��ى

النهار. سري 4

الليل. رسى 5
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أرسالن شكيب األمري ديوان

أض��داِد ح��االت ي��رت��دي ق��د ف��ال��ده��ر ي��ك��دره��ا ال س��ل��ًم��ا ال��ده��ُر واس��ت��أن��ف
ب��إس��ع��اِد ي��ح��ظ��ى أن م��ث��ل��ك الَق م��ا ف��ض��ِل��ه��م ق��دَر ق��وٌم يُ��س��ع��د ك��ان ل��و

سيالن: جزيرة من األمري إىل سامي محمود وكتب

ي��ق��ط��ِع ل��م َم��ن ح��ب��َل ب��ح��ب��ل��ك وِص��ِل��ي األج��رع م��ه��اَة ي��ا ال��ت��ح��ي��ة ُردِّي
األض��لُ��ِع ذاك��ي ف��ه��و ال��ص��ب��اب��ة ن��اُر ب��ه ع��ِل��ق��ت ب��م��ت��يَّ��ٍم ��ق��ي وت��رفَّ
��ِع ال��لُّ��مَّ ال��ب��روق م��ع إل��ي��ِك ش��وًق��ا ال��ه��وى ي��ح��م��ل��ه ي��ك��اد ال��ف��ؤاد ط��رب
ي��ج��زِع ل��م إذا ل��ص��ب��وتِ��ِه ��ا ح��قٍّ ي��رى وال ال��ع��زاء إل��ى ي��س��ت��ن��ي��م ال
األدم��ِع ُح��ْم��ر ال��خ��د ف��ي ع��ن��وان��ه��ا رس��ال��ة إل��ي��ك ج��وان��ُح��ُه ض��م��ن��ت6
ت��س��م��ع��ي؟ ل��م ب��ن��ج��وٍة ع��ن��ه ك��ن��ِت إن ض��م��ي��ُره أج��نَّ ب��م��ا ي��ب��وح ف��م��ت��ى
َم��ط��ل��ِع م��ن ب��ل��ي��ل��ه��ا ل��ل��ص��ب��اح م��ا غ��رب��ٍة دي��اج��ر ف��ي ب��ع��دِك أص��ب��ح��ُت
��ِع ال��م��ت��وجِّ ق��ل��ب��َي ب��أنَّ��ِة إالَّ ط��ارٌق ل��رح��ل��ي ف��ي��ه��ا ي��ه��ت��دي ال
تُ��دف��ِع ل��م ره��ي��ن��ًة ال��ن��ج��وِم ع��ن��د ل��ي ك��أنَّ ال��س��م��اء ف��ي ال��ك��واك��َب أرع��ى
ُم��ت��َرع غ��دي��ر ف��ي ت��ردَّد ح��ب��ٌب ك��أنَّ��ه��ا ال��س��م��اء ف��ي تَ��ألَّ��ُق ُزه��ر
م��ش��رِع ج��وان��ب ع��ل��ى ع��ك��ف��ن ِب��ي��ٌض ح��م��ائ��ٌم ال��م��ج��رِّ ح��ول وك��أن��ه��ا
��ِع ُم��رصَّ ب��ال��ُج��م��اِن ُق��رٍط ح��ل��ق��اُت ك��أن��ه��ا ال��س��م��اء ف��ي ال��ث��ري��ا وت��رى
بَ��ل��ق��ِع ب��أرٍض 7 أدح��يٍّ ج��وف ف��ي ن��ع��ام��ة ك��بَ��ي��ض ن��اص��ع��ة ب��ي��ض��اء
م��ص��ن��ع س��م��اوة ف��ي ب��ال��ك��ه��رب��اءة ن��وره��ا ��د تَ��وقَّ أَك��ٌر وك��أن��ه��ا
ال��م��ت��ل��ف��ِع ك��ال��راه��ب م��س��ِح��ِه ف��ي ق��ائ��ٌم ال��ح��م��ي��ِة م��ره��وُب وال��ل��ي��ُل
ِع م��درَّ ب��ال��لُّ��َج��ي��ِن ح��اٍم ن��س��ل م��ن ك��ب��اس��ٍل ب��ال��نَّ��يِّ��راِت م��ت��وش��ٌح
ب��إص��ب��ِع ال��ه��الل م��ن ل��ه��ن ف��َوَح��ى أم��ره ع��ن ت��خ��لَّ��ف��ت ال��ن��ج��وَم َح��ِس��َب
األت��ل��ِع ال��ُك��َم��ي��ت8 ش��ادخ��ة م��ث��ل ع��ن ان��ج��ل��ى ح��ت��ى ف��ج��َرُه أرُق��ُب زل��ت م��ا

مصححه. وكتبه الضم. من ت ضمَّ ولعلها األصل يف كذا 6

النعام. بيض محل 7

الُغرَّة. والشادخة: الطويل، واألتلع: سواد، حمرته خالط ما الخيل من الكميت 8
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ُم��ول��ِع َص��بٍّ ب��ل��س��ان ال��ه��وى ت��ِص��ف ح��م��ام��ٌة األراك ف��وق وت��رنَّ��ح��ت
تُ��س��َم��ِع ل��م ب��دع��ٌة ال��ح��م��ائ��م ِش��يَ��م م��ن وت��ل��ك رأت��ه وم��ا ال��ه��دي��ل9 ت��دع��و
َم��رتَ��ِع أو م��ج��ث��م م��ن ت��ش��ت��ه��ي م��ا ص��ادف��ت ��ت أمَّ ح��ي��ث ال��م��س��ال��ك ريَّ��ا
م��ن��ب��ِع ق��رارة وردت ه��وت وإذا أي��ك��ٍة م��ظ��لَّ��ة س��ك��ن��ت ع��ل��ت ف��إذا
ي��دَِّع ل��م ص��ادق ت��ح��ف��ة ل��ش��ك��ي��ب ف��ج��ع��ل��ت��ه��ا ق��ص��ي��دة ع��ل��يَّ أْم��ل��ْت
األروِع ال��ُه��م��ام م��دح ��ن��تُ��ه��ا ض��مَّ وإن��م��ا ال��ح��م��ام أه��ازي��ج م��ن ه��ي
األرف��ِع ��م��اك ال��سِّ ح��دَّ م��ش��ك��ات��ه ب��ه ب��ل��َغ��ْت ال��ذي ال��ش��ه��م ذل��ك ه��و
َم��ْج��م��ِع وف��ارس أن��دي��ة وخ��ط��ي��ب ش��ارٍد وُع��ق��ل��ة داج��ي��ٍة ن��ب��راس
األط��وِع ب��ال��ج��ري��ر11 «ج��ري��ًرا» وث��ن��ى ب��اس��م��ه10 «ج��رول» أع��ضَّ ال��ب��ي��ان ص��دق
«ي��وش��ِع» ب��آي��ة خ��اط��ره ج��اء ب��ل آي��ة ال��م��ق��نَّ��ع» «ب��در ي��ت��خ��ذْ ل��م
«األص��م��ع��ي» ع��ص��ر ل��ألي��ام وأع��اد ُه��ُم��وِدِه ب��ع��د ال��ش��ع��ر رم��ي��م أح��ي��ا
م��وق��ِع أح��س��ن األس��رار وب��ح��ج��رة نَ��ْغ��م��ٍة أط��رب ال��س��م��ع ف��ي ل��ه��ا ك��ِل��ٌم
ِع ال��م��ت��ض��وِّ ب��ال��ع��ن��ب��ر أن��ف��اُس��ه ف��ت��أرَّج��ت ال��ن��دى خ��ام��ره ك��ال��زه��ر
ال��م��ص��ق��ِع ال��خ��ط��ي��ب ذه��ن ب��ل��ب��ان��ه��ا وي��غ��ت��ذي األل��دُّ ال��َخ��ص��م ل��ه��ا ي��ع��ن��و
ُم��م��رِع ب��واٍد م��راس��يَ��ه أل��ق��ى ��ه��ا أَمَّ َم��ن ال��ت��ي األدب ن��ج��ع��ة ه��ي
م��س��م��ع��ي ول��ذَّت ق��ل��ب��ي ص��دى وروت خ��اط��ري وأح��ي��ت ن��ف��س��ي ه��وى م��ل��ك��ت
ِع ال��م��ت��ف��رِّ ب��أي��ك��ه��ا إل��ي��ك ت��ح��ن��و ب��ن��ع��م��ٍة ب��رح��َت وال ش��ك��ي��ب ف��اس��ل��م
ُرِع��ي م��ا أف��ض��ل وال��ب��ر أول��ي��ت��ه��ا ل��ِم��نَّ��ٍة ب��ال��ث��ن��اء أج��دُر ف��ألن��ت
ُم��ض��يَّ��ِع غ��ي��ر ف��ه��و ع��ه��دي ورع��ي��ت م��ف��لَّ��ل غ��ي��ر ف��ه��و ح��دي أره��ف��َت
��ِع ال��م��ت��دفِّ ب��س��ي��ل��ه ال��ب��ح��ار غ��م��ر ج��دوًال ب��ح��رك ف��ي��ض م��ن ل��ي وب��ث��ق��ت
ت��ق��ل��ِع ل��م دالءه��ا ال��س��ح��اب ِه��ي��ُم ب��ه أل��ق��ت ف��ل��و م��وارُدُه َع��ذُبَ��ْت
وم��ق��نَّ��ِع ٍج ُم��ت��وَّ ك��لِّ ل��ج��ب��ي��ن ُغ��رًَّة ف��ص��ارت ف��رائ��ده وزه��ت
ال��ُم��ب��دِع ب��ال��م��ق��ال ال��ب��راع��ة أه��ل ل��ه َش��ِه��َدْت ال��ذي ال��ن��ظ��م ذل��ك ه��و

أيًضا. الحمام ذكر هو والهديل الحمام، صوت 9

الحطيئة. لقب وهو الحجارة، ذات األرض الجرول: 10
البعري. حبل 11
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ي��دَّع��ي ال��ف��وارس» «ع��ن��ت��رة وس��م��ع��ُت خ��اط��بً��ا إي��اٍد» «أخ��ا م��ن��ه أب��ص��رُت
يَ��ه��َج��ِع ل��م ح��ال��م ال��ع��ج��ائ��ب وم��ن ج��ن��ة خ��م��ائ��ل ف��ي أن��ي وَح��َل��م��ُت
ل��تُ��بَّ��ِع ال��م��ن��ار ع��ن ال��ع��ي��وَن ص��رف ك��رام��ٍة م��ن��اَر ب��ه رف��ع��َت ف��ض��ٌل
م��ن��زع��ي؟ م��ن غ��اي��ًة أق��رب وال��ن��ج��م أول��ي��ت��ن��ي م��ا ب��ش��ك��ر أق��وم ف��م��ت��ى
َم��ق��ن��ِع م��ن أج��د ف��ل��م ال��م��ق��ال رزُت ف��إن��ن��ي ال��ث��ن��اء ق��ُص��ر إذا ف��اع��ِذْر
أَم��َرِع وع��ي��ٍش ع��اف��ي��ٍة وَح��ب��ي��ر س��ع��ادٍة وش��اء ف��ي تَ��رُف��ُل زل��ت ال

األمري: فأجابه

األُدم��ع ذرُف ب��س��واك ل��ي وي��ح��ل األض��ل��ِع ب��ي��ن ه��واِك ي��ح��لُّ أَتُ��رى
م��دَِّع أوَّل ل��ل��ت��وح��ي��د وأك��ون ال��ه��وى ِدي��ن ف��ي ف��ي��ِك أُش��رك وأِب��ي��ت
األم��ن��ِع ال��م��ح��لِّ ف��ي س��ج��ون��ك م��ن ه��ي ص��ب��وٌة ل��غ��ي��رِك ب��ي ت��ش��رد وت��ظ��ل
م��وزِع غ��ي��ر ب��ال��ح��م��ل َوَه��ى ق��ل��بً��ا م��وزًع��ا ال��ح��س��ان روض ف��ي وأس��ي��م
م��ط��م��ِع ط��رف��ة ل��س��واك ن��ح��وه م��ا أب��واب��ه ت��خ��تَّ��م��ت ع��ل��ي��ك ق��ل��ب
األرب��ِع ت��ل��ك غ��ي��ر م��ن ج��اءن��ي أن ش��َغ��اَف��ه ال��ن��س��ي��م ع��ن ط��وي��ت إن��ي
ال��م��ط��ل��ِع ذاك ل��ب��در ال��ح��ن��ي��ن إال ُح��ج��ب��ه ال��ع��واط��ف ك��ل ع��ن وح��ج��ب��ت
ال��م��ت��وج��ِع أنَّ��ة إال وم��ن��ع��ت ه��وادًة ال��غ��رام ف��ي إال وأب��ح��ت
م��س��م��ع��ي م��ن ن��اظ��ري ل��ي��غ��ض��ب ح��ت��ى ج��وارح��ي ه��واك ف��ي تَ��غ��اي��ُر أض��ح��ت
��ِع ال��ل��مَّ ال��ب��روِق َش��يْ��َم ول��و ل��م��ًح��ا ن��اظ��ًرا ل��غ��ي��رك ط��رف��ي م��ن وأغ��ار
بُ��رق��ِع ف��ي س��ع��ت ول��و وج��ن��ت��ي��ك ع��ن ل��ع��ابَ��ه��ا ذُْدت ال��ش��م��َس اس��ت��ط��ع��ُت ول��و
ِع م��ت��ورِّ راه��ب م��ه��ج��ة س��ر م��ن خ��اط��ٍر م��ن ل��ه��اج��ٍس أغ��ار ول��ق��د
ب��اإلص��ب��ِع ال ب��األف��ك��ار وي��ش��ي��ر ق��ل��ب��ه ب��أع��م��ق ول��و إل��ي��ك ي��م��ش��ي
ِع ودرَّ ح��اس��ري��ن خ��درك ح��ول م��ن وف��ت��ي��ة ب��ال��ك��م��ال ُح��س��ن��ك درَّع��ت
األج��رِع12 ُع��ف��ر أم��ث��ال ذلَّ��ٍة م��ن ع��ن��ده��ا ال��ض��راغ��م ت��ذَُر ك��لَّ��ٍة ف��ي
ِع ال��ش��رَّ وال��رم��اح ال��ش��ري��ع��ة َخ��ْف��ر ودونَ��ُه ال��وص��ال ف��ي ل��ل��م��ط��ام��ع م��ا

بياض. ُحمرتَه يعلو الذي واألعفر شيئًا، يُنبت ال املستوي الرمل األجرع: 12
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ُم��ق��نَّ��ِع14 ك��ل ش��ف��ار أج��ف��ان��ه��ن ل��ه ه��ج��رت ل��م��ق��نَّ��ٍع13 ال��ف��دا ن��ف��س��ي
ي��ع��ي إذ ال��م��ت��ي��م خ��اط��ره وي��رد ح��ج��رات��ه ع��ن األوه��ام ت��ت��ه��اف��ت
م��ش��يَّ��ِع15 ال��وج��ي��ب ب��م��م��ت��ن��ع م��ن��ي ��ه أَمَّ َم��ن ع��ل��ى إال ال��ح��م��ى ذاك
ال��م��ص��ن��ع ق��ل��ب ب��األق��دام وح��ل��ل��ت ض��م��ي��ره س��رَّ ب��األق��دام أك��ن��ه��ُت
م��ع��ي! ق��ل��ب��ي ب��ل��ى َع��ض��ٍد، ب��ال ف��رًدا وردتُ��ه��ا ال��ظ��الم ت��ح��ت زورٌة ه��ي
ب��أت��ل��ِع ال��غ��زال ذاك م��ن وع��ل��ق��ت ل��ن��يِّ��ر ال��ه��الل ذاك م��ن ف��ن��ظ��رت
م��ك��رِع م��ن ب��ع��ده ي��ع��ذُب ل��ي��س م��ا وع��لِّ��ه��ا ال��ش��ف��اه ن��ه��ل ف��ي وأس��غ��ت
ِع م��روَّ ف��ؤاَد ح��لَّ��ت وه��ل��ة أو خ��اط��ٍر ف��ي َخ��ْط��رٌة ك��أنَّ��ا ِب��ت��ن��ا
��ِع وُه��جَّ غ��اف��ل��ي��ن م��ن وُح��َم��ات��ه��ا ح��بِّ��ه��ا ه��اِج��َع ب��األغ��زاِل ن��بَّ��ه��ت
م��ت��رِع ب��ك��أٍس إال ال��ه��وى ي��ح��ُل ول��م ده��ًق��ا ال��ه��وى ك��أس وس��ق��ي��ت��ه��ا
َم��ن��زِع م��ن ل��زي��ادة خ��ال ق��وس ك��أن��ن��ا ال��ع��ن��اق م��ن م��ت��م��لِّ��يَ��ي��ن
ُم��ش��ع��َش��ِع غ��ي��ر ي��ط��ي��ب ل��ي��س وال��راُح ال��ج��وى أح��وال ح��دي��ث غ��ري��ب أروي
م��ق��طَّ��ِع أيَّ ال��ق��ل��ب أع��اد ل��ك��ن ��ل م��وصَّ أيَّ ال��ش��م��ل أع��اد وص��ٌل
م��وض��ِع م��ن يُ��ش��ب ل��م ال��ت��الزم ط��ول وع��ف��اف��ن��ا ال��ه��وى ص��رف ع��اط��ي��ت��ه��ا
ل��ل��م��ض��ج��ِع م��ن��ط��ٌق ي��وج��د ك��ان ل��و ك��م��ال��ن��ا تَ��ِن��ثُّ م��ض��اج��ع��ن��ا ك��ان��ت
أض��وِع ب��م��س��ٍك س��رى ال��ن��س��ي��م أرُج ب��س��رِّه ي��ن��مُّ م��ا ي��ك��ت��ُم وال��ل��ي��ل
ِع16 ُم��ض��رَّ س��م��اء م��ن ت��ن��اث��َر ُدرٌّ ك��أنَّ��ه��ا ال��س��م��اء ف��ي ال��م��ج��رَّة وت��رى
األس��ف��ِع َف��ود وش��اب ذُك��اءَ ل��ل��ق��ا ش��وق��ه��ا ال��دُُّج��نَّ��ة ش��قَّ إذا ح��ت��ى
األم��زِع18 ال��ن��ع��اِم َم��ْص��َع17 ب��ف��راره��ا ت��ت��اب��ع��ت ال��ن��ج��وم أس��راب ورأي��ت
ي��وش��ع! آي��ة ع��ك��س ف��ي ل��ن��ا ت��أت��ي آلي��ٍة ب��ذاك أح��وَج��ن��ا ك��ان م��ا

القناع. ذات أي 13
الحديد. بيضة عليه الذي 14

الشجاع. القلب 15
رضوع. ذات أي 16

خفيًفا. َمرَّ 17

مزع. من املرسع، 18
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ُم��ض��ل��ِع ع��بءٍ ت��ح��ت م��ن ال��َك��َرى دون وت��رك��ت��ه��ا س��اع��دي ع��ن��ه��ا زح��زح��ُت
أف��زِع ل��م م��ق��ام��ت��ي ال��س��ي��وف أه��ل درى ول��و ب��ال��س��ي��وف أع��ث��ر وط��ل��ع��ُت
َم��ج��م��ِع ف��ي اغ��ت��َدْوا إذا س��واي ف��خ��ٌر ل��ه��م وم��ا ال��ك��م��اُة م��ه��ج��ت��َي أي��غ��وُل
ال��م��ت��ش��ي��ِع؟ ي��د ع��ل��ى ال��ح��س��ي��ُن يُ��رَدى وه��ل ف��ارَس��ه��ا ال��خ��ي��ُل ت��خ��وُن وتُ��رى
ال��م��ص��رِع؟ ثَ��ْغ��ِر أن��ي��اب وت��ض��اح��ك��ت ال��وغ��ى ع��ب��س إذا م��ث��ل��ي ل��ه��م َم��ن أو
األص��ل��ِع ش��ب��ُه وال��س��ي��ُف ب��ذوائ��ٍب وت��ج��اذب��ت ال��ق��ن��ا ُس��ْم��ُر وت��ش��اج��رت
ُم��وِض��ِع؟19 ب��ال��م��ك��ارم س��ي��ٍر ب��وق��وف ل��ه��م ف��م��ن ال��س��اب��ق��ي��َن ب��ذذُت ول��ق��د
األرف��ِع س��ام��ي» «م��ح��م��ود م��ن ـ��ق��ري��ُظ ال��تَّ��ـ وج��اءن��ي ال��ف��خ��ار س��ام��ي م��ن وب��ل��غ��ُت
األب��ت��ِع األغ��ر َح��ْل��ب��ت��ه م��ق��داِم أه��ِل��ِه واح��ِد ال��ده��ر ه��ذا ِخ��ن��ِذي��ِذ20
��ِع م��ق��فَّ ب��ن��ان ف��ي ��ع» «ال��م��ق��فَّ يُ��ث��ن��ى م��ث��ل��ه��ا ع��ن ال��ت��ي ال��ُف��ص��ح ال��ق��ائ��ِل
«األص��م��ع��ي» ل��س��ان ق��ص��ائ��ده إال روى ل��م��ا ال��ق��دي��م ال��ع��ص��ر ف��ي ج��اءَ ل��و
األض��رِع ل��ل��ذل��ي��ِل األِع��زَِّة أخ��ذَ وح��ازه��ا ال��ك��الِم م��م��ل��ك��َة ق��اد ق��د
األخ��دِع21 م��س��ت��ق��ي��م ي��ذل��ل ح��ت��ى ل��ف��تَ��ًة ي��ك ف��ل��م ق��وٌل ي��ع��ِص��ِه إن
ط��يِّ��ِع ع��اٍص ب��ي��ن م��ن��ُه ف��ألن��ت ل��ل��ُم��ح��تَ��ذي ع��ص��يُّ��ه ال��ب��ي��ان س��ه��ل
ك��ال��م��ت��ص��نِّ��ِع ج��اء ال��رك��اك��ِة ن��ح��و ه��ف��ا ف��ل��و ال��ل��غ��ات ع��ل��ي��ا ل��ه ُخ��ل��ق��ْت
ب��م��وق��ِع ه��ب��ط��َن ف��ك��رت��ه َس��ام��ي��َن إذا ح��ت��ى ُح��وًَّم��ا ال��م��ع��ان��ي ت��غ��دو
يُ��ب��دِع ل��م إن األي��ام ع��ل��ى ِب��ْدًع��ا ي��رى ح��ت��ى ق��ائ��ًال يُ��ب��دع زال م��ا
َم��رت��ِع أم��ج��د ل��ل��ح��م��د ف��ِخ��َاللُ��ُه ب��ال��ث��ن��ا ال��خ��الئ��ق أرض أج��دبَ��ْت إن
ال��م��ه��ي��ِع ال��ُم��ِض��يء ع��ل��ى ال��ُم��ِض��يِّ ربُّ ف��إن��ه ال��ش��ع��اب ف��ي ق��وم ح��ار أو
ب��أذُرِع؟ يُ��ق��اس ي��وًم��ا أص��ب��ٍع م��ن ت��رى وه��ل ال��ق��ري��ض ي��ط��ارح��ن��ي أض��ح��ى
م��ت��ص��دِع خ��اش��ٍع وه��ي��ب��َة خ��ج��ًال ف��أذاب��ن��ي ق��ص��ي��دًة إل��يَّ أم��ل��ى
س��م��ي��ذِع22 ال��ن��ديِّ ف��ي ب��أزه��َر إال ي��ن��ت��م��وا ل��م األَُل��ى ال��غ��ط��ارف��ة ي��اب��ن

أرسع. أوضع: 19
الجواد. والرجل البهمة، والشجاع الحليم، والسيد امُلفوَّه، والخطيب امُلْفِلق، الشاعر 20

وشدة. عتوٍّ ذو أي األخدع؛ شديد رجل يقال: العنق، صفحة يف ِعرق 21

األكناف. املوطَّأ الكريم السيد 22
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ت��س��ِط��ِع ل��م ال��ض��ح��ى ش��م��َس ق��ابَ��ل��ت إن ب��ح��ض��رٍة ع��ل��يَّ يُ��ْرتَ��ْج إن غ��رَو ال
م��ت��ع��تَ��ِع غ��ي��ر ق��ال م��ا ب��اب��ه��ا ف��ي ق��ائ��ٌم ال��ف��ص��اح��ِة س��ح��ب��اَن انَّ ف��ل��َو
ال��ِم��ص��َق��ِع ال��خ��ط��ي��ِب ب��ع��ارض��ِة وزَرى ه��ي��ب��ًة ال��خ��واط��َر بَ��ه��ر م��ا ف��ه��ن��اك
��ِع ال��خ��ضَّ ال��ج��واري م��ن وال��م��ن��ش��آت23 وص��ائ��ٌف ح��م��اَك ف��ي ال��ع��ق��ائ��ل ك��لُّ
األم��َرِع ل��ل��زم��اِن ع��ي��َش��ك وأع��اد ن��ع��م��ٍة س��اب��َغ ال��ل��ه رع��اك ف��اس��ل��م
أق��نَ��ِع ل��م م��ق��ل��ت��ي أس��ود أم��ل��ي��ُت ف��ل��و ح��قٍّ ع��ن ��رُت ق��صَّ إذا واع��ِذْر

الزهور. مختارات عن النقل انتهى

كان حيث أرسالن، املصطفى أمني األمري عمي ابن عند طربية يف شاتيًا ١٩٠٨ سنة وكنت
بحر من ميمية قصيدة مرص يف باشا سامي محمود إىل فأرسلت البلدة، تلك يف قائمقام
القصيدة موضوع فكان كرائمه، إحدى فقد قد وكان أوراقي، بني من ُفقدت الخفيف

أبيات: بعض منها أتذكَّر وإني والتسلية، التعزية

َداِم ق��ل��ب��ك ل��ج��رح ق��ل��ٍب ك��لُّ َف��رًدا ال��ف��ج��ي��ع��ِة ف��ي ك��ن��َت تَ��َخ��ْل ال

املديح: يف ومنها

األف��ه��اِم دول��ِة ص��دَر ت��زل ل��م ُح��ك��م رَآس��ِة ع��ن أزالُ��وَك إن

وغورها: طربية وصف القصيدة هذه من أتذكَّره ومما

ال��ُم��َداِم ك��أس ي��دي��ر ك��س��اٍق ِر ال��َغ��و ع��ل��ى يَ��ج��ري األْرُدنِّ ض��ف��اِف ف��ي
وب��ش��اِم زه��ره م��ن ِع��راٍر ف��ي أض��اءت ل��ل��رب��ي��ع وت��ب��اش��ي��ر

األدب. يف اإلنشاء ملعنى هنا نُقلت وقد السفن، هي املنشآت الجواري ألن بديعي؛ استخدام 23
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ومنها:

ال��ن��ظ��اِم ب��دي��ع ح��اف��ٍظ وع��ل��ى وش��وق��ي ال��خ��ل��ي��ل ع��ل��ى وس��الم��ي
ال��َق��تَ��اِم وِش��بْ��ِه ��ه��ى ال��سُّ ب��ض��ئ��ي��ل ع��ل��ي��ه��ا ق��ِدم��ُت ال��ت��ي ال��ث��ري��ا

القصيدة: بهذه سامي باشا محمود فأجابني

ال��َح��م��اِم ُوْرُق تُ��ِج��بْ��ك ب��اس��م��ي وادُع ال��ش��آم ب��وادي ال��ه��وى َم��غ��نَ��ى َح��يِّ
واآلك��اِم ال��س��ه��وِل ت��ل��ك ب��ي��ن ح��ن��ي��ن��ي ب��ط��ول ي��ع��رف��ن��ن��ي ُه��نَّ
ُه��ي��اِم��ي م��ن ح��ال م��ا وت��ن��اق��ل��ن ب��ش��دِوي ه��ت��ف��َن ط��ال��م��ا ف��ل��ق��د
اآلراِم م��الع��َب أت��ق��رَّى ع��ل��ي��ًال ك��ال��ن��س��ي��م ِس��ْرُت وَل��َك��ْم
ال��غ��راِم أي��دي ال��دم��وع ب��خ��ي��وط ن��س��َج��تْ��ُه ال��ض��ن��ى م��ن ش��ع��اٍر ف��ي
ال��خ��ي��اِم ت��ل��ك خ��الل م��ن ب��اس��ًم��ا ث��غ��ًرا ِخ��ل��ُت ب��ارًق��ا ِش��ْم��ُت ك��ل��م��ا
ب��األوه��اِم ال��ح��ل��ي��َم وي��ُغ��رُّ ي��ق��ي��نً��ا ال��ِخ��الَج ي��ج��ع��ل وال��ه��وى
ك��األح��الِم ت��زول ال ص��وٌر ق��ل��ب��ي ب��م��رآة ل��ه��ا خ��ط��راٌت
أي��ام��ي م��ن ك��ان م��ا أذك��رت��ن��ي إال ال��َم��ِخ��ي��َل��ِة ع��ل��ى ت��ج��لَّ��ت م��ا
ك��ال��ُم��داِم ب��ي��ن��ن��ا ن��ت��ع��اط��اه ح��دي��ثً��ا وأب��ق��ى خ��ال ع��ص��ٌر ذاك
أم��ام��ي الح ال��خ��ي��ال ِس��ت��َر ع��ن��ه ف��ك��ري ب��ن��ان��ُة زح��زَح��ْت ك��لَّ��م��ا
س��الم��ي ع��ب��ي��َر ال��ِح��م��ى ذاك أه��ل ب��لِّ��ْغ ف��دي��ت��ك ��ب��ا ال��صَّ ن��س��ي��َم ي��ا
َس��َق��ام��ي وط��وَل ب��ه��م وْج��دي ف��رَط واذُك��ْر ال��زي��ارة ح��قَّ ع��ن��ي واق��ِض
ب��ِل��َم��اِم أُف��ْز ل��م إن ك��ت��اٍب أو ُودٍّ ب��ذُك��َرة م��ن��ه��م راٍض أن��ا
ِخ��َط��ام��ي ل��ل��ع��اذل��ي��ن وأذلُّ��وا ف��ؤادي ح��ري��َم ال��ه��وى أب��اح��وا ه��م
ط��اِم أخ��ض��َر لُ��جِّ م��ن ق��ذف��اٌت ال��ت��الق��ي ودون أت��م��نَّ��اه��م
ب��ال��لُّ��غ��اِم وت��رت��م��ي ه��ي��اٍج م��ن تَ��راَغ��ى24 ك��ال��ف��ح��ول ال��م��وج ص��ائ��ل
واألع��الِم ال��ب��ن��ود خ��اف��ق��اِت تَ��َه��اَدى ك��ال��ج��ب��ال ��ْف��َن ال��سُّ وت��رى

التائني إحدى وُحذفت هناك، من وواحد هنا من واحد رغى إذا كالفحول صيالها يف أمواجه ترتاغى أي 24
للتخفيف.
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وال��رُّغ��اِم ��ه��ا ال��سُّ ب��ي��ن ق��ض��اء ف��ي أخ��رى وت��ه��ب��ط ت��ارًة ت��ع��ت��ل��ي
ب��ل��ج��اِم ج��م��اُح��ه��ا يُ��ث��نَ��ى ل��ي��س ول��ك��ن ج��ام��ح��اٌت ك��ال��دُّه��م ه��ي
وق��ي��اِم ُركَّ��ٍع ب��ي��ن ��ًع��ا ُخ��شَّ ف��ي��ه��ا ال��ق��وم ت��رى أرج��وح��ٍة ك��لُّ
داِم األن��ِف وراع��ُف ِل��يَ��دي��ِه ف��ه��اٍو ُدواٍر م��ن يُ��ف��ي��ق��ون ال
َس��واِم وال��ع��ي��وُن ال��م��وِت َح��ذََر ه��واٍف ف��ال��ق��ل��وب ي��س��ت��غ��ي��ث��ون
ِم ال��ع��الَّ ال��م��ه��ي��م��ن ل��ج��الل ب��دع��اءٍ ي��ح��ُدونَ��ُه وع��اءٍ ف��ي
ال��ن��ع��اِم م��ث��ل ال��م��ط��يِّ خ��وُض ف��ي��ه ت��رام��ى ب��رٌّ ي��ل��ي��ه ب��ح��ٌر ذاك
ال��ش��آِم ب��أرض ال��ه��وى إِس��اِر ف��ي وق��ل��ب��ي ث��اٍو ب��م��ص��ر ف��س��وادي
األن��اِم غ��ذاءُ ال��ُم��ن��ى وخ��داع ت��أب��ى َوْه��ي ب��ال��ُم��ن��ى ال��ن��ف��س أخ��دع
م��راِم م��ن ف��ات��ن��ي م��ا ب��ش��ك��ي��ٍب ف��أل��َق��ى ال��زم��اُن ي��س��م��ُح ف��م��ت��ى
األك��م��اِم ف��ي ك��ال��نُّ��ور ع��ب��ق��اٍت خ��الًال م��ن��ه ل��ب��س��ت ِخ��لٌّ ه��و
ال��ذم��اِم َرع��ُي ال��ن��اس ف��ي وق��ل��ي��ٌل ب��ع��ه��ٍد يَ��خ��ي��ُس ال ال��ود ص��ادُق
األج��س��اِم ال األرواِح ب��ن��س��ي��م ال��ت��الق��ي ق��ب��ل اآلداُب ج��م��ع��ت��ن��ا
األرح��اِم ذوو ال��ُق��رب��ى ب��ح��ن��ان ي��نَ��ْل��ُه ل��م م��ا ب��ال��ُودِّ وب��ل��غ��ن��ا
ُم��ق��اِم ب��دار ال��ه��وى الت��ص��ال ف��إنَّ��ا ب��أرٍض ن��ك��ن ل��م ف��ل��ئ��ن
ب��دواِم ي��ق��ت��رن ل��م ل��ق��اءٍ م��ن ع��ه��ًدا أص��دق ال��ن��ف��وِس وائ��ت��الُف
ِل��ثَ��اِم وراء م��ن ال��غ��ي��ب ت��درك رأٍي بَ��داه��ُة ل��ه أل��م��ع��يٌّ
ال��غ��م��اِم إث��ر األزه��ار ب��ض��م��ي��ر ن��س��م��اٌت وش��ت ك��م��ا وق��ري��ٌض
ال��م��ن��اِم ف��ي ح��ظ��ه��ا ك��ان ف��ك��رًة م��نِّ��ي ف��أي��ق��ظ ِش��ع��ره ه��زَّن��ي
ثُ��م��اِم ع��ود ي��رِو ل��م ب��ي��س��ي��ٍر ��ْت ف��بَ��ضَّ َألٍْي ب��ع��د ال��ق��وَل ُس��م��تُ��َه��ا
ج��م��اِم ع��ن غ��نً��ى ف��ي��ه ثَ��ْم��ٍد ُربَّ م��ن��ه��ا ��ر ت��ي��سَّ ب��م��ا م��ن��ي ف��ارَض
ال��ك��الِم ُوْس��ُع ل��ض��اَق واش��ت��ي��اق��ي ودادي ش��رَح أردت انِّ��ي ول��َو
واإلب��راِم ل��ل��ن��ق��ِض م��س��اٍغ م��ن ف��ي��ه��ا ل��ي��س ف��ط��رًة أه��واك أن��ا
ش��م��اِم م��ن ق��واع��ًدا أرس��ى ك��ان دواٍع ذا ي��ك��ن ل��م ال��ح��ب وإذا
ب��وس��اِم ُم��ق��لَّ��ًدا م��ن��ه ُرْح��ُت ُودٍّ ُح��س��ِن ع��ل��ى ش��ك��ري ف��ت��ق��بَّ��ْل
اإلن��ع��اِم ب��زي��ن��ِة ي��ت��ب��اه��ى غ��ي��ري ك��ان إذا ب��ه أت��ب��اه��ى
ن��اِم أص��ل��ك ِط��ي��ِب م��ن ف��رٍع ف��وق ُح��اله��ا يَ��ِرفُّ ن��ع��م��ٍة ف��ي دم��َت
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أدبيٍة وُمفاكهاٍت شعريٍة، ُمساجالٍت يف

من به بعثت سنة، عرشة سبع ابن ذاك إذ وأنا بالباكورة، ى امُلسمَّ ديواني طبعت ا َلمَّ
وكان عبده، محمد الشيخ اإلمام األستاذ بإشارة فكري، باشا هللا عبد املرحوم إىل بريوت
منها أذكر وإنما جيًدا، أتذكَّرها ُعدت ما بأبيات ُمصدَّر مني كتاٍب مع وذلك بريوت؛ يف

ييل: ما اآلن

ب��ح��ر ك��ل ل��ؤل��ؤ أن��ف��دت ل��ق��د ك��ف��ًؤا ُم��ه��ِدي��ك م��ن ُرم��َت م��ا إذا
ش��ط��ر؟ ك��ل م��ن��ه ال��رع��ب ي��ذي��ب ش��ع��ر ن��ْزر ع��ن��دك ي��ق��وم ف��ك��ي��ف

ومنها:

وخ��ص��ر ق��دٍّ ف��ي ال��نَّ��ْظ��م وِع��ْف��ُت ورم��ح س��ي��ف ف��ي ال��ق��ول ج��ع��ل��ُت
ح��ر ن��ف��س ف��داؤك ن��ف��ٌس ول��ي ال��م��ع��ال��ي غ��رر ع��اش��ق ف��إن��ي
ف��ك��ري» ال��ل��ه «ع��ب��د ب��م��دح ي��ك��ون ك��الم ف��ي ي��وًم��ا ف��ك��رُت إذا



أرسالن شكيب األمري ديوان

الفكرية»: «اآلثار يف وهي ييل، بما ذلك عىل فأجابني

وِك��بْ��ر ِك��بَ��ٍر ال ��اق ال��ع��شَّ ع��ل��ى وِح��بْ��ر ِح��بَ��ٍر ف��ي ت��خ��ت��ال أت��ت
ع��ذري أق��ام ال��ع��ذار ف��ي م��ش��ي��ٌب يَ��ُرْع��ه��ا ل��م ال��ش��ب��ي��ب��ة ��م��ة م��ن��عَّ
ِس��ح��ر ن��ف��ث��ات ن��ظ��م��ه��ا ب��دائ��ع ت��ري��ن��ي َس��َح��ر ع��ل��ى ن��ح��وي س��ع��ت
ب��أس��ري م��ب��ت��ه��ًج��ا ال��ق��ل��ب أس��ي��ر ه��واه��ا ف��ي ص��يَّ��َرتْ��ن��ي أن إل��ى
ِب��س��ري م��ع��ل��ن��ًة لُ��ب��ن��ان ش��ذى ت��ه��دي ب��ي��روت ُربَ��ى م��ن ل��ي س��رْت
وُخ��بْ��ر َخ��بَ��ٍر م��ن ال��ع��ه��د ق��ري��ب خ��ب��ي��ًرا أل��َف��ْت وق��د ت��خ��بِّ��رن��ي
ِب��رِّ وك��م��ال م��ب��رة ع��ه��دت م��ا ع��ل��ى ب��ه��ا ه��واي ذوي ب��أن
ق��ط��ر م��ن��ه��لُّ ال��ح��ي��ا ول��ب��ن��ان ع��ن��ي ب��ي��روت ُرب��ى ح��يَّ��ا أال
ب��ت��ب��ر أرض��ي��ه��ا تُ��رب وي��م��زج ُدرٍّا األرج��اء ي��م��أل ب��َدرٍّ
ُم��ر غ��ي��ر ف��ي��ه��ا َم��ر زم��انً��ا وح��يَّ��ا ربِّ��ي ب��ه��ا َم��ن وح��يَّ��ا
ع��ط��ر ب��ن��ف��ح ت��ض��وع ب��ريَّ��اه��ا أت��ت��ن��ي واف��دٍة ح��يَّ وح��يَّ��ا
ق��در َع��ِل��يِّ ب��ال��وداد ح��ريٍّ س��ريٍّ م��ن ب��ال��ت��ح��ي��ة وس��رَّت
ط��ه��ر ورض��ي��ع ص��ي��ان��ٍة ون��س��ل ع��زٍّ ورب��ي��ب ك��رام��ٍة س��ل��ي��ل
ف��خ��ر أث��الت م��ن األص��ل أث��ي��ل م��ج��د ع��ود م��ن ن��ج��اب��ٍة وف��رع
ال��ِه��َزب��ِر األس��ِد ق��وم��ه ذُؤاب��ة أرس��الن1 س��الل��ة م��ن ك��م��يٍّ
م��ه��ر خ��ي��ر ِص��ب��اه ل��ه��ا ف��ك��ان إل��ي��ه��ا وص��بَ��ا ال��ع��ال خ��ط��ب ف��تً��ى
أم��ر م��ق��ب��ول ال��ص��ب��ا س��وى ل��ه��ن ش��ف��ي��ع ف��ال ال��ح��س��ان خ��ط��ب وم��ن
ل��ُخ��ْس��ر م��ج��ت��ن��بً��ا ال��م��ج��د ب��ك��س��ب م��ه��ٍد ع��ه��د م��ن ق��ل��ب��ه ت��ع��لَّ��ق
َوف��ر2 ل��ِط��َالِب ال ال��ش��ع��ر ون��ظ��ِم وال��م��ع��ان��ي ب��ال��م��ع��ال��ي وأول��ع
ث��غ��ر خ��م��ر م��ن ل��ُص��ب��اب��ة3 وال خ��د ورد ف��ي ل��َص��ب��اب��ة وال
ل��ع��م��رو أم��ًرا م��س��ت��ب��ط��نً��ا وال ل��دع��ٍد وع��ًدا م��س��ت��ب��ط��ئً��ا وال

العجم. مثل العرب بها يسمي صار لفظة وهي األسد، وهو أرسالن معنى إىل يشري 1
بًا. تكسُّ ال تأدبًا الشعر عانى أي 2

املاء. من البقية وبالضم الشوق، بالفتح الصبابة 3
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وِس��ر ت��ب��دو وح��ك��م��ٍة يَ��ِع��نُّ م��ع��نً��ى ش��رود الق��ت��ن��اص ول��ك��ن
ع��م��ر ش��ب��اب وش��رخ ِص��بً��ا ل��ع��ه��د ب��ع��ي��ٍب ل��ع��ٌب ف��م��ا ي��ل��ع��ب وإن
أم��ر َس��ْف��َس��اف ال��ص��ب��ا رغ��م ع��ل��ى ال��ع��وال��ي ال��ه��م��م ت��أن��ف ول��ك��ن
ُه��ج��ر4 م��ق��ال ك��ل َه��ج��ر وت��وج��ب إِم��ر ف��ي��ه أم��ر ق��رب ت��ح��رِّم

لثغر محافًظا كان يوم صربي باشا إسماعيل املرحوم املشهور للشاعر وكتبت
سنة: ٤٠ منذ وهذا اإلسكندرية،

َوَالك��ا ح��ن��ي��ن ع��ن أص��ب��و ه��ي��ه��اَت وَالَك��ا ال��ع��ذول ق��ال م��ا ع��ن��ك دع
س��واك��ا ال��ح��ب��ي��ب ك��ان إذا أس��ل��و وإن��م��ا ال��س��ل��وَّ اخ��ت��اَر ل��ك ق��ال��وا
ف��داك��ا ت��ك��ون أن ُروح��ي ون��ع��ي��ُم م��ف��ارق��ي غ��ي��ر ف��ذاك ه��واك أم��ا
ل��ق��اك��ا ألج��ل دن��ًف��ا َل��ًق��ا ج��س��م��ي غ��ادرت ق��د ل��وع��ة ي��وٍم ك��ل ف��ي
ذك��راك��ا ش��ذى أو ش��خ��ص��ك تَ��ذك��ار س��وى ل��ه��ا ه��ن��اء ال ن��ف��ٍس وح��ن��ي��ن
م��ث��واك��ا ب��ه��ا ج��ه��ة م��ن م��رَّ ق��د ل��ع��ل��ه ال��ن��س��ي��م ل��ت��ع��ت��ن��ق ت��ه��ف��و
َم��رآك��ا إل��ى أج��ن��ح��ة ُك��نَّ ل��و ج��وان��ح��ي ال��غ��رام ف��رط م��ن وت��ود
ه��ن��اك��ا س��واك م��ل��ٌك ف��ال ع��ن��ه ج��ال ف��م��ا ال��ف��ؤاد ف��ي ح��ب��ك ح��لَّ ق��د
ب��ه��واك��ا ت��ت��يَّ��م��وا رأي��ُت ق��د م��ا رأَْوا ول��و ف��ي��ك ال��ع��ذَّال وي��ل��وم��ن��ي
��اك��ا نُ��سَّ اغ��ت��َدوا م��ا ال��ش��م��ائ��ل ت��ل��ك ق��ت��رات��ه��م ف��ي ��اك ال��نُّ��سَّ رأى ل��و ب��ل
وراك��ا َس��َف��ْرَت ل��و ف��ي��ه��ا ال��ب��در ط��ل��ع��ًة ال��ُم��ح��يَّ��ا م��ن��ك ي��ك��ف��ي��ِه��ُم
رك��اك��ا ال��ح��س��ان ع��ل��ى ال��ق��ل��وِب ع��ق��د بَ��َرا َوَم��ْن ال��ِح��س��ان َ بَ��َرأ ِب��َم��ْن ق��س��ًم��ا
ح��ي��اك��ا ع��ن��د وأم��وت م��ت��ب��ذًِّال ب��ط��ل��ع��ة ت��ج��ود أن ألح��ي��ا إن��ي
أخ��اك��ا أص��ب��ت ف��ق��د أُِص��ب��ك ل��م إن ال��دُّج��ى غ��س��ِق ف��ي ال��ب��در أرع��ى وأب��ي��ت
م��داك��ا بُ��ع��ُد ال��ت��ع��ذي��ب ف��ي زاد ب��ل ب��ص��ب��وت��ي م��ال ال��ب��ع��د ت��ح��س��ب��نَّ ال
ن��واك��ا ُم��رَّ ذاق ق��د ال��ذي إال ال��نَّ��وى وال ال��ب��ع��اَد ي��دري ال وال��ل��ِه
ع��راك��ا5 ال��س��م��اء ف��ي ال��م��ج��رَّة تَ��ِرُد ن��ج��م��ه��ا أرُق��ب ح��ي��ران ل��ي��ل��ٍة ك��م

الكالم. من القبيح وبالضم هجر، مصدر بالفتح والهجر املنكر، وبالكرس الشأن، بالفتح األمر 4
جميًعا. أوردها العراك»: إبله «أورد يقال 5
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دراك��ا ال��ص��ف��ي��ح ف��ي ت��ه��اوى ب��ات��ت ال��دُّج��ى رقَّ إذا ح��ت��ى أح��ي��ي��تُ��ه��ا
ش��ب��اك��ا ل��ص��ي��ده��نَّ ال��ص��ب��اُح ن��ص��َب ك��أن��م��ا اآلب��دات ن��ف��ور ذع��رت
أت��اك��ا؟ ال��ص��ب��اح إذا ت��ف��ر ال ك��ي َم��ْرِب��ط ع��ن��دك ��ه��ب ل��ل��شُّ أَم��ا ل��ي��ل��ي:
أح��ي��اك��ا َم��ن أح��ي��ي��ت ف��ل��ط��ال��م��ا ش��اه��ًدا ال��م��واق��ف ف��ي وح��ق��ك ل��ي ك��ن
ب��ذاك��ا َظ��الُم ي��ا أع��ل��م وَألَن��ت وت��ح��دَّث��وا ج��م��ل��ًة ال��س��ري��رة ج��ه��ل��وا
ه��الك��ا ي��خ��اف أن ال��ع��ج��ائ��ب أُول��ى ي��زل ل��م األح��ب��ة بُ��ع��د ي��ذُْق ل��م َم��ن
اإلم��س��اك��ا ي��ع��رف ال َه��َم��ى غ��ي��ٌث ب��ه ح��لُّ��وا وال��ذي األح��ب��َة ف��س��ق��ى
وأراك��ا أي��ك��ًة األح��ب��ة وادي ف��ي وه��زَّ ال��ع��ه��اد ع��ه��وده��م وس��ق��ى
م��الك��ا ال��وداد ح��ف��ظ ل��ه��م أض��ح��ى ع��ص��ب��ة ع��ن��ي ال��ن��ي��ل ب��وادي ورع��ى
ه��واك��ا ِط��ي��ب ن��ي��ل ي��ا وال ك��ال ل��ق��ائ��ه��م ب��أُن��ِس أي��ام��ي أن��َس ال
ح��م��اك��ا ح��ول ال��َح��ْوم ونِ��ع��َم زاٍه م��ت��رب��ٍع م��ن وادي��ك ح��ب��ذا ي��ا
��اك��ا ال��ض��حَّ ث��غ��َرك إس��ك��ن��دري��ة ال��ـ ب��ه أض��ح��ت س��ي��ًدا ب��أرض��ك ورع��ى
إدراك��ا ال��م��دى ع��ن ق��ص��رُت ع��ن��ه ب��الغ��ة أف��ض��ُت م��ا ل��ع��م��ري ش��ه��م
ح��ج��اك��ا ِم��لءَ ج��اء ال��ح��ق��ي��ق��ة ل��ت��رى أت��ي��ت��ُه ال��ج��ه��ات ك��ل م��ن ك��ال��ب��ح��ر
أوالك��ا ب��ل ك والَّ َم��ن س��ب��ح��ان ل��ه ف��ق��ل ب��ال��ك��م��ال ��ح ت��وشَّ واٍل
ِف��َك��اك��ا ت��ري��د ال ول��ك��ن ف��ي��ه��ا ف��ُق��يِّ��دت ال��ق��ل��وَب م��ح��ب��ت��ه أََس��َرْت
ي��داك��ا ب��ال��ن��ج��وم ت��ظ��ف��ر ه��ي��ه��ات ف��ض��ل��ه غ��اي��ة م��ث��َل ل��ل��م��ط��اوِل ق��ل
واألم��الك��ا ف��ي��ه ال��م��الئ��ك ي��ل��ق��ى ووق��اره ل��ط��ف��ه ف��ي يَ��ْرَع��ه َم��ن
ل��س��واك��ا ف��ض��ل��ًة ف��ي��ه��ا واس��ت��ب��ِق ال��ع��ال ط��رق ف��ي اس��م��اع��ي��ُل أي��ا م��ه��ًال
س��راك��ا ال��م��ري��ب ل��ي��ل ف��ي وأض��لَّ ل��ل��ث��ن��ا ف��ع��ال��ك أه��دى م��ا ل��ل��ه
رداك��ا ف��ض��ل ب��ظ��لِّ ي��س��ت��ظ��ل أن م��ن��اص��بً��ا ُع��الك م��ن ال��ُم��زاح��م ح��س��ب
ب��ن��ه��اك��ا ح��ظ��ه��ا ن��ه��اي��ة ب��ل��غ��ت ب��ه��ج��ًة اإلس��ك��ن��دري��ة ب��ك ت��اه��ت
ه��داك��ا م��ث��ل ال��غ��ر ال��م��ن��ار ت��ل��ك َدَرْت وال ال��والة ف��ي م��ث��ل��ك ت��دِر ل��م
ع��الك��ا ب��ب��اب خ��ج��ٍل ع��ل��ى وق��ف��ْت ق��ص��ي��دًة ال��ق��ري��ِض َم��ِل��ك ي��ا وإل��ي��ك
رض��اك��ا ب��نَ��ي��ل ط��ام��ع��ة ل��خ��م ف��ي ع��ري��ق��ٌة وه��ي اس��م��اع��ي��ل ع��ل��ى ق��دم��ت

نزلت العامة، الحرب أيام يف حوران عن مبعوثًا اآلستانة إىل سورية من ذاهب أنا بينما
املقيم مرص أعيان كبار من راسم بك محمد األمثل الشهم سعادة عىل طرسوس يف ضيًفا
الفتاة وُضويقت القطني، معمله يف تشتغل حسناء فتاة عىل حادثة حصلت وكانت هناك،
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التعرض من امتعضومنع الخرب بلغه فلما بالواقع، يعلم ال إليه املشار والبك جمالها، ألجل
املداعبة: سبيل عىل فقلت هناك، وجودي وصادف العاشق، سطوة من مأمن يف وجعلها لها

ع��روس��ه��ا وه��ي األرج��اء ب��ه��ا وزه��ت ش��م��وس��ه��ا ع��ل��يَّ ط��ل��ع��ت إذ أق��س��م��ُت
ط��رس��وس��ه��ا ب��ل��دة ف��أج��م��ل وب��ه��ا م��ح��ل��ه��ا ال��ج��م��ال ف��ي م��ح��لٍّ أع��ل��ى
ج��ل��ي��س��ه��ا ف��ه��و ال��ع��رش رب أح��ظ��اه واح��ًدا إال ال��ع��ش��اق أح��س��ِد ل��م
وُك��ئُ��وس��ه��ا ل��ح��اظ��ه��ا ف��ي��ه س��يَّ��ان م��رن��ًح��ا ال��ح��ل��ي��م ي��دع م��ج��ل��ٍس ف��ي
ون��ف��ي��س��ه��ا ن��ف��س��ه��ا ال��م��ح��يَّ��ا ذاك ف��دت إال م��ه��ج��ٌة رأت��ه��ا إن م��ا
وش��وس��ه��ا ال��رج��ال ُغ��ْل��ب ل��ه��ا ت��ع��ن��و رام��ة ري��م��ة وه��ي ال��ع��ج��ائ��ب وم��ن
خ��م��ي��س��ه��ا ال��ج��ي��وش م��ن ي��س��ت��ب��ي��ه ال َض��ي��غ��ٍم م��ن س��بَ��ت ول��َك��م ُج��ْؤذر ه��ي
ض��روس��ه��ا األس��وَد ت��ص��ط��ل��م ن��ك��ب��اءُ ُظ��ب��يَّ��ة ب��ع��ُد وه��ي ع��ل��ي��ه��ا ج��ارت
وبُ��وس��ه��ا ال��ح��ادث��ات ن��ع��ي��ُم خ��ب��بً��ا ُظ��ف��ره��ا ن��ع��وم��ة ُم��ذْ ع��ل��ي��ه��ا ف��ع��دا
ن��ام��وس��ه��ا ق��ص��ره��ا ب��ي��ٍت ك��س��ر ف��ي رأي��ت��ه��ا ال��ع��ال��ي��ات ال��ق��ص��ور ب��ع��د
َل��ب��وس��ه��ا ال��زم��ان ف��ي ح��ال ول��ك��ل ص��ان��ع ح��ل��ة ال��ج��مِّ ال��ث��راء ب��ع��د
ي��ق��ي��س��ه��ا ب��ال��ح��ري��ر ه��و ال��ذي َظ��َل��م أن��ام��ٍل ِب��ي��ُض ال��َغ��ْزل ف��ي ل��ه��ا ت��م��ض��ي
م��ل��م��وس��ه��ا انَّ��ه ل��و ودَّ وال��خ��ز ب��ك��ف��ه��ا ب��ال��دَِّم��ْق��س ي��ه��زأ ال��ق��ط��ن
ط��روس��ه��ا ت��ض��ي��ق ق��ط��ٌع م��ت��ح��رًك��ا ب��ه ول��ن��ا ش��غ��ل��ه��ا أص��ب��ح ال��غ��زل ف��ي
ي��ئ��ي��س��ه��ا وه��و ال��م��ل��ك رب ف��ي��ع��ود ل��ب��ن��ي��ه��ُم ن��ظ��ي��َره��ا ال��م��ل��وُك ي��رج��و
ق��س��ي��س��ه��ا ب��ي ي��ؤمُّ ي��ك��اد ح��ت��ى ألج��ل��ه��ا وال��ص��ل��ي��َب ع��ي��س��ى أح��ب��ب��ُت
ن��اق��وُس��ه��ا س��م��َع��ُه يُ��ط��ِرب ك��ان م��ا ال��ذي ال��ت��م��ي��م��يَّ ال��ش��ي��خ وأخ��ال��ف
ت��ق��دي��س��ه��ا آَدُه م��ا ح��س��ن��ه��ا م��ع وع��ف��اف��ه��ا وج��ه��ه��ا ش��اَه��د ك��ان ل��و
ي��دوس��ه��ا ب��ال��ِع��َداة أن��ور ب��ط��ش��ات ب��ذات��ه��ا ال��ض��ع��ي��ُف وه��ي ب��ن��ا ب��ط��ش��ت
َع��ب��وس��ه��ا ال��وج��وه م��ن ي��ض��يء أب��ًدا ذك��ره ف��ي ال��ذي ال��ب��ط��ل ذل��ك ه��و
ي��ب��ي��س��ه��ا ال��ب��س��ي��ط ع��مَّ م��ا ب��ع��د م��ن ��را نُ��ضَّ خ��ض��ًرا اآلم��ال ب��ه ع��ادت
ن��ح��وس��ه��ا ال��دي��ار ع��ن ت��غ��ي��ب ف��ب��ه��ا م��وص��ول��ة س��ع��وده اإلل��ه أب��ق��ى
رءوس��ه��ا ُع��اله ب��ذَُرى م��خ��ف��وض��ة أذل��ًة ال��ك��اش��ح��ي��ن ك��ل وأراه
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بك خليل الكبري األديب إيلَّ فبعث الشام، إىل وصلت القصيدة هذه صورة وكانت
املداعبة: سبيل عىل التالية باألبيات دمشق رساة من بك مردم

ح��س��ي��س��ه��ا ف��ي��ه ع��اد ق��ل��ب��ك ول��ن��ار رس��ي��س��ه��ا ه��اج م��ن��ك ل��ل��ص��ب��اب��ِة م��ا
ول��م��ي��س��ه��ا ُس��ع��اُده��ا ت��س��ت��ب��ي��ه ال وال��دُّم��ى واألوان��س ب��ق��ل��ب��ك ع��ه��دي
ش��م��وس��ه��ا األرب��ع��ي��ن ب��ع��د ِري��ض ه��ل ي��اف��ًع��ا ن��ف��ُس��ك ال��ت��ه��ي��ام ع��ن ش��م��س��ت
رءوس��ه��ا ال��رج��ال م��ن ل��دي��ه تُ��ح��نَ��ى َم��ن ق��ل��َب ت��م��لَّ��ُك ف��ات��ن��ة ل��ل��ه
وك��ئُ��وس��ه��ا أق��داُح��ه��ا ف��ع��ل��ه ع��ن ��رت ق��صَّ م��ا أل��ح��اُظ��ه��ا ب��ه ف��ع��ل��ت
ج��ل��ي��س��ه��ا؟ وأن��ت ع��ي��ن��ي��ه��ا ت��أث��ي��ر م��ن ذاك ه��ل ب��ق��ول��ه، ُس��ح��رت َم��ن ي��ا
ن��اق��وس��ه��ا ق��ارًع��ا ف��ؤادك وَش��َج��ا ألج��ل��ه��ا ال��ص��ل��ي��ب أح��ب��ب��ت ك��ن��ت إن
َغ��ُم��وس��ه��ا يُ��ردُّ ال ح��ق وي��م��ي��ن ص��ادٍق ح��ل��ف��َة واإلن��ج��ي��ل وال��روح
ج��رج��ي��س��ه��ا ن��اظ��ري ف��ي وازده��ى ق��س وُم��ْر ي��وح��ن��ا ب��ذك��ر ل��ه��ج��ت إن��ي
ق��دي��س��ه��ا ق��ال��ه ق��د م��ا وح��ف��ظ��ت وي��وس��ٍف ال��ب��ت��وِل ت��ك��ري��س وش��ري��ت
ق��س��ي��س��ه��ا ب��ي ألمَّ ك��اد» دون «م��ن م��ح��م��د دي��ن ح��ب ول��وال ه��ذا
م��ح��س��وس��ه��ا م��وه��وَم��ه��ا ك��أْن ح��ت��ى ح��س��نَ��ه��ا ل��وص��ف��ك ن��ف��س��ي ب��ه��ا ه��ام��ت

املفاكهة: باب من أيًضا وهو ييل، بما فأجبته

ش��م��وس��ه��ا وزال ن��ف��س��ي ل��ه��ا ري��ض��ت ش��م��وُس��ه��ا ع��ل��يَّ ط��ل��ع��ت م��ذ وال��ل��ه
خ��ن��وس��ه��ا وال��ب��دوَر ال��ك��واك��َب وع��را أن��واره��ا ع��ل��ت ط��ل��ع��ت م��ا وال��ش��م��س
ش��ري��س��ه��ا والن روح��ي ل��ه��ا خ��ض��ع��ت ل��ح��ظ��ة ال��م��ت��ي��م ق��ل��ب��ي ع��ل��ى أل��ق��ت
رئ��ي��س��ه��ا ال��ع��ل��و رأس ل��ه��ا وح��ن��ى رق��ي��ق��ه��ا ف��ص��ار ل��ه��ا ال��ف��ؤاد رقَّ
ن��ف��وس��ه��ا ت��ذوب أس��رى ل��ه��ا ع��ادت ُغ��زات��ه��ا أن غ��ي��ر األس��ي��رَة تُ��دع��ى
ح��ب��ي��س��ه��ا وه��و ال��ح��ب��س ربُّ ص��ار أن يَ��ُط��ل ف��ل��م ال��س��ج��ون ف��ي غ��يَّ��ب��وه��ا ق��د
ط��اُووس��ه��ا ل��م��ع��ان��ه ف��ي م��ن��ه ه��ي ص��ي��ان��ة ذي��ل م��ن��ه ت��ج��رِّر خ��ل��ص��ت
ت��ج��وس��ه��ا ال��ق��ل��وب ب��أودي��ة س��ال��ت أج��ن��اده س��رت إذا ال��ج��م��ال وك��ذا
وت��روس��ه��ا م��ف��اص��ل��ي دروع وَه��نَ��ت ِل��َح��اظ��ه��ا س��ه��ام ن��ح��وي ص��وَّب��ت م��ذ
ج��ال��ي��ن��وس��ه��ا ال��ط��بَّ ي��ض��ل ف��ي��ه��ا ن��ظ��رٌة ال��ج��وان��ح ب��ي��ن ل��ه��ا ن��ف��ذت
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وخ��ي��س��ه��ا األس��ود ب��ه ت��ض��ي��ق أس��ًدا ب��ن��ان��ه��ا ض��ع��ي��ف ف��ي ت��ق��لِّ��ب ب��ات��ت
م��غ��ن��اط��ي��س��ه��ا ال��ص��وَّان ي��ج��ذب ب��ل أم��ام��ه��ا ب��ال��ث��ب��ات أط��م��ع ه��ي��ه��اَت
ج��ل��وس��ه��ا؟ ك��ان ال��ح��س��ن ع��رش ف��وق م��ذ ع��ب��ي��ده��ا ب��م��ل��ك ي��ع��ارض��ه��ا ذا َم��ن
ن��س��ي��س��ه��ا ال��ف��ص��ال ب��ل��غ ول��و ُروٌح ب��ه ت��ح��ي��ا م��ن��ظ��ًرا م��ن��ه��ا ش��اه��دُت
ق��ام��وس��ه��ا ب��م��ث��ل��ه��ا ي��ع��زُّ درًرا ث��غ��ره��ا م��ب��اس��م م��ن ن��ظ��ًم��ا وس��رق��ُت
وي��س��وس��ه��ا ك��ري��م��ة ك��ل وي��روض ف��ي��ح��ائ��ه ف��ي ي��ت��ي��ه ل��ل��خ��ل��ي��ل ُق��ل
ج��اس��وس��ه��ا م��ح��ط��ة ب��ك��ل ول��ه س��ب��ت��ه��ا6 ع��ش��ي��ة َم��رج��ت��ه��ا وي��رود
وك��ن��ي��س��ه��ا7 ج��وب��ر تُ��ج��ب��ى وإل��ي��ه ك��ن��س��ه��ا ف��ي ظ��ب��ائ��ه��ا ع��ف��ر وي��ص��ي��د
م��ب��خ��وس��ه��ا؟ أق��س��ام��ه ف��ي وس��واك م��ف��رًدا ��ك خ��صَّ ال��ح��ب ش��ط��ر أظ��ن��ن��ت
ن��ق��ري��س��ه��ا وح��ده ذل��ك و«أدي��ب»8 «خ��ل��ي��ل��ه��ا» غ��ي��ر ال��رك��ب ف��ي م��ا وح��س��ب��ت
وت��ي��وس��ه��ا؟ غ��زالن��ه��ا ت��س��ت��وي أن أي��ن��ب��غ��ي األرب��ع��ي��ن ق��ط��ع��ُت أَوإِن
وط��ي��س��ه��ا ي��ف��ور إذ ال��ف��وارس ن��ع��م رج��ال��ه��ا األرب��ع��ي��ن ع��ل��م��ت أَوَم��ا
دروس��ه��ا ت��ع��اد أَُص��يْ��ب��ي��ة ل��ي��س��وا األَُل��ى األس��ات��ذة ال��ج��ه��اب��ذة وه��م
ِع��رِّي��س��ه��ا9 ��ه��ا ض��مَّ ال��ض��راغ��م م��ث��ل أع��راس��ه��ا ��ت��ه��م��و ض��مَّ إذا وه��م��و
أن��ي��س��ه��ا؟ ال��وج��وه م��ن ي��ج��ت��ذب��ه ل��م َم��ن وأك��ون ش��اع��ًرا م��ث��ل��ي أي��ك��ون
م��ك��وس��ه��ا ال��ق��ل��وب ك��ل م��ن ت��أت��ي��ه م��َح��كَّ��ًم��ا ال��ج��م��ال س��ل��ط��ان زال م��ا

الشام أعيان عيون من الكبري الشاعر بك مردم خليل سعادة ١٣٣٤ سنة يل وبعث
اآلتية: بالقصيدة فأجبته أجيزه أن فيها مني يلتمس الطويل، بحر من رائية قصيدة

تُ��دَرى وال تَ��دري ال��ن��ف��س ف��ي وع��اط��ف��ًة تُ��ق��را ال ال��ك��ون ص��ف��ح��ة ف��ي ج��م��ل��ًة أرى
ج��م��را ذك��ت ال��ي��ق��ي��ن ب��رد ت��خ��لَّ��ل��ه��ا ك��لَّ��م��ا األض��ال��ع ب��أح��ن��اء ون��اًرا

السبت. عرص للنزهة املرجة إىل الناس خروج هي عادة دمشق يف 6

لليهود كنيس جوبر ويف فيها، للنزهة يدعونا كان بساتني فيها بك، لخليل الغوطة قرى من قرية جوبر 7

ا. جدٍّ قديم
إخواننا. من خريِّ أديب، الحاج 8

األسد. مأوى والعرِّيسة: العرِّيس 9
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ال��ك��ف��را ب��إي��م��ان��ه ي��رض��ى ال ك��ان ِل��َم��ْن ُه��ًدى ل��ك��نَّ��ه��ا األح��ش��اء ف��ي ال��ن��ار ه��ي
ُح��ْم��را أل��وي��ًة األم��الك ع��ل��ى وه��زُّوا ق��ب��ل��ن��ا األئ��م��ُة س��ار ض��وئ��ه��ا ع��ل��ى
بُ��ص��رى م��ن األي��ان��ق ب��أع��ن��اق ي��ض��يء ون��وره��ا ب��ال��ح��ج��از ش��اه��دوه��ا وك��م
ص��خ��را أم ال��ج��وان��ح ب��ي��ن ح��وى أق��ل��بً��ا ب��ص��ي��رة ذو درى م��ا س��ن��اه��ا ول��وال
إِث��را وال ق��ص��ص��ن��ا ع��ن��ه��ا أث��ًرا وال س��ي��رة ال��روح ع��ن ت��ع��رف ل��م ول��واله
ت��ت��رى آث��اره��ا األك��وان ع��ل��ى ول��ك��ن وم��ك��ان��ه��ا ُك��نْ��ه��ه��ا ع��ن��ه��ا غ��اب ل��ق��د
س��رَّا أودع��ه��ا ال��ل��ه أن ي��خ��بِّ��ر َم��ظ��ه��ٌر ال��ب��ري��ة ف��ي آٍن ك��ل ل��ه��ا
ال��ك��ب��رى اآلي��ة ال��ه��وى س��رُّ إن��م��ا أج��ْل آي��ة ف��ي��ه م��ا ك��ل َخ��ْل��ٌق ي��ق��ول��ون
إِس��را ب��ال وَس��ْري س��ل��ك ب��ال وب��رق َك��ب��ا ب��ال وَع��ْرف ع��ود ب��ال ُدَخ��ان
ال��ح��ص��را ت��ق��ب��ل ال أش��ي��اءَ ج��وان��ب��ه ل��دى يَ��ِج��ْد ال��ب��ع��ي��د ف��ي ��ْل ي��ت��أمَّ َف��َم��ْن
ال��ب��ح��را أع��ي��ن��ه ب��ي��ن م��ن ع��ن��ده��ا يَ��ُخ��ض ي��س��ي��ل��ه��ا دم��وع ف��ي ي��ت��روَّ َوَم��ْن
وال��ن��ث��را ال��ن��ظ��م رب��ه��ا ف��ي��ه��ا ي��داول ص��ح��ائ��ًف��ا ال��وج��ود ط��رس ع��ل��ى رأي��ت
ن��ك��را م��خ��لَّ��ف��ة ع��رًف��ا م��ؤلَّ��ف��ة ق��ًل��ى م��ش��تَّ��ت��ة ح��بٍّ��ا م��ن��ظَّ��م��ة
ال��درَّا وأص��ب��ح��ت س��م��ًط��ا ألش��ك��ال��ه��ا ال��ه��وى أص��ب��ح ق��د األرواح م��ن ج��ن��ود
ُم��غ��رى ب��أش��رف��ه��ا ح��بٍّ��ا ف��أش��رف��ه��ا م��ذاه��ب ال��ق��ل��وب ص��ب��اب��ات ف��ي ل��ه��ا
ال��ع��ذرا ص��ح��ب ق��د ال��ع��ذريُّ ال��ه��وى ه��ن��اك م��ردم ب��ن ب��ال��خ��ل��ي��ل ق��ل��ب��ي ه��ام ك��م��ا
ق��درا وأك��ب��ره��م س��نٍّ��ا ألح��دث��ه��م وإن��ه ب��ي��تً��ا ال��ش��ام س��راة أج��لُّ
ف��ج��را وأص��دق��ه��م ن��ج��ًرا وأك��رم��ه��م ي��ًدا وأط��ول��ه��م ذرًع��ا وأرح��ب��ه��م
خ��ب��را ق��ط��ره ف��ي األش��ي��اخ س��ب��ق ف��تً��ى ن��ظ��ي��ره رأي��ت م��ا إِن��ي وأق��س��م
ال��زه��را ن��س��ب��ت��ه م��ج��د ع��ديٍّ��ا ف��ع��مَّ ِن��ج��اره10 ف��ي ال��م��ص��ط��ف��ى ن��ور وألأل
ال��ب��درا يُ��ق��ِب��س أن ال��ن��ج��م ل��ض��ئ��ي��ل وه��ل إج��ازت��ي ي��ب��غ��ي م��ن��ه ق��ص��ي��د أت��ان��ي
��ب��را ال��شِّ ي��ع��ِدل أن ل��ل��ِف��تْ��ر وه��ل ع��ل��ي��ه َش��أوه ب��ان َم��ن ال��م��رء ي��ج��ي��ز وك��ي��ف
ال��ش��ع��رى أم ج��اد ب��ال��ش��ع��ر ه��ل أش��ك��ك ن��ش��ي��ده ع��ن��د ك��دت ب��ش��ع��ٍر وج��اد
ال��تِّ��ب��را ذيَّ��ال��ك ال��تُّ��رب ه��ذا ي��س��اج��ل ت��رى وه��ل ال��ق��ري��ض ُح��رَّ ي��س��اج��ل��ن��ي
ال��ع��م��را ل��ه يُ��رِب��ي وال��ل��ه ب��ت��وف��ي��ق��ه ال��دُّع��ا خ��ال��ص م��ث��َل��ه م��ث��ل��ي إج��ازة

املشهورين. السادة حمزة آل من بك خليل والدة أن إىل أشري الحسب، بالكرس النِّجار 10
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ال��ش��ه��را ش��ه��د َم��ن ال��ب��در ��ى ي��رجَّ ك��ذاك م��ف��رًدا ال��ي��وم م��ذ ف��ي��ه أرى وإن��ي
ب��درا ش��ِه��ُدوا َم��ن س��ي��م��اء ب��ه ش��ه��دت ال��ت��ق��ى وف��ي ب��دًرا ال��ح��س��ن ف��ي ب��ه ش��ه��دت

شعره: أوائل من وهي هذه، فهي بك، مردم بك خليل قصيدة أما

ال��ج��م��را يُ��ش��ب��ه ال��ح��ش��ا ف��ي ب��ش��يءٍ أح��سُّ
ال��ذك��رى؟ ل��َي ه��يَّ��ج��ت��ه غ��راٌم أه��ذا

م��ض��ج��ًع��ا ي��الئ��م ال وج��ن��ب��ي أب��ي��ُت
ي��ك��رى ال وط��رف��ي ي��رق��ى ال ودم��ع��ي

ل��م��س��م��ع��ي ال��غ��رام ي��وح��ي ل��م��ا أص��ي��خ
أخ��رى وأن��ظ��م��ه ط��وًرا ف��أن��ث��ره

ون��ع��وم��ة خ��ال ق��ل��بً��ا ال��دُّم��ى أَأُخ��ت
ن��ح��را أو ك��ق��ل��ب��ي ط��رًف��ا ال��ظ��ب��ا وأخ��ت

ل��ك��م م��ن��زل��ًة ال��ح��ب ف��وق أت��دري��ن
ال��ه��ج��را ل��ي ج��رَّ ف��ال��ح��ب ت��ق��رِّب��ن��ي

خ��اط��ر أول أن��ت ه��ب��وب��ي ف��ع��ن��د
أك��رى إذا أن��ت — وال��ل��ِه — وآخ��ره

تَ��ِع��لَّ��ًة األص��م ال��ص��خ��ر ع��ل��ى أم��رُّ
ال��ص��خ��را يُ��ش��ب��ه ق��ل��بُ��ه��ا إذ ف��أل��ث��ُم��ه

ع��وده ال��ح��بُّ ي��ع��ج��م ��ن م��مَّ ك��ن��ت وم��ا
ق��س��را ل��ه��ا ال��ح��ل��ي��م ي��ص��ب��و ول��ك��نَّ��م��ا

لُ��بَّ��ه» ال��خ��م��ُر ت��أس��ر ��ن م��مَّ أن��ا «وم��ا
خ��م��را ن��واظ��ره��ا ف��ي س��ق��ت��ن��ي ول��ك��ن

رق��ًة ب��ال��ه��ج��ر ال��ص��ب ك��ش��ع��ر ف��ت��ور
ال��م��غ��َرى ال��ش��ج��ى ش��ع��ور أو وج��ًدا ه��ام إذا

َم��ن ب��ي��ن ال��ش��ع��ر م��ن ش��يء ل��ي ك��ان ف��ل��و
ال��ش��ع��را ع��رَّف��ت��ه��ا ال��ش��ع��ر أول��ي��اء ُه��ُم

إن��ن��ي ب��ال��ش��ع��ر ال��ش��ع��ر أم��ي��َر أِج��ْزن��ي
وع��را م��س��ل��ًك��ا ب��ه أس��ل��ك ل��م أران��ي
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زوى ب��ع��دم��ا ُح��س��ن��ه ع��ل��ي��ه رددَت
م��خ��ض��رَّا ب��ك غ��ص��ن��ه ف��أض��ح��ى ق��رونً��ا

وم��س��ل��م ال��ن��واس��ي ع��ص��ر ل��ن��ا أع��ْدَت
ع��ص��را ب��ه ال��ق��ري��ض ع��ص��ر ي��ا ف��ب��ورك��ت

ش��ي��خ��ن��ا ال��م��ع��رَّة ش��ي��خ م��ب��ِل��ٌغ ف��م��ن
رَّا ال��دُّ ن��ظ��م��وا األُل��ى وال��ط��ائ��ي وأح��م��د

ال��رض��ى م��ع ال��ب��ح��ت��ري ال��ق��ري��ض وش��ي��خ
ف��خ��را ألع��ُص��ره��م ك��ان��وا م��ن وم��ه��ي��ار

ب��ش��خ��ص��ه ج��م��ي��ًع��ا رأي��ن��اه��م ب��أنَّ��ا
ق��رَّا ل��ق��د ف��ال��ق��ري��ض ع��ي��ونً��ا ف��ق��رُّوا

∗∗∗
ان��ت��ه��ت وال��ق��ل��م ال��س��ي��ف أم��ي��ر إل��ي��ك

ش��ك��را ل��ذا ف��اع��م��ل��نَّ ك��لٍّ رئ��اس��ة
ص��ي��ان��ة ت��ل��وذ ال��ع��ل��ي��ا ب��أك��ن��اِف��َك

أح��رى ص��ون��ه��ا ف��ي — وال��رح��م��ِن — ك��ن��ت ل��ق��د
ب��ه اج��ت��م��ع��ت ق��د ش��ه��م م��ن ال��ل��ه ل��ك

ال��ح��ص��را ت��ج��اوزت ق��د خ��ص��ال ك��رام
وم��ن��ع��ة وح��زم» وإق��دام «ع��ف��اف

ح��س��رى ال��ع��ال ع��ي��ن ردَّ ت��س��ام��ى وم��ج��د
خ��ري��دة زف��ف��ت ال��ع��ال��ي ظ��ل��ك إل��ى

م��ه��را أب��ت��غ��ي م��ن��ك��ُم ش��ع��ر إج��ازة

أدبية» فكاهة «استحالت سياسية حادثة (1)

دمشق، يف َعِيل ُكْرد أفندي محمد مة العالَّ باألستاذ واٍش َوَىش الحميد عبد السلطان أيام ويف
من يومئٍذ حفُظها يَُعدُّ أوراق بعض عىل وعثر منزله فكبس باشا، ناظم الوايل فأرسل
يف فذهبت الغوطة، يف وتوارى فرَّ عيل الكرد وأن بالقصة أخربني َمن فجاء الجرائم،
األستاذ وأبلغت املسألة، هذه عن النظر غضَّ حتى وأعدت وأبديت باشا، ناظم إىل الحال
الجزائري طاهر الشيخ الكبري واألستاذ هو جاء وبعدها داره، إىل فعاد آمنًا، يعود أن
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ببعض أداعبه فرصت عيل الكرد عن األزمة هذه تفريج من به قمت ما عىل ليشكراني
فأكملتها قصيدة، إكمالها واقرتح طاهر الشيخ لها فطرب املوضوع، يف ارتجالية أبيات

عيل: الكرد األستاذ تأليف الشام خطط كتاب يف وهي ناٍد، كل يف وانترشت يوم، ثاني

األل��م س��م��ي��ر ال��م��ع��ال��ي ِط��الب يَ��نَ��ْم ل��م ال��دج��ى ف��ي ِل��َم��ْن ُق��ْل أال
ال��ِح��ك��م أرَّق��ت��ه ال��ذي ف��دون ال��ه��وى دواع��ي أرَّق��ت��ه َوَم��ْن
ال��ق��ل��م ش��ري��د ال��ك��ت��اب ط��ري��د ف��تً��ى ت��خ��بَّ��ا ال��زواي��ا ف��ي ف��ك��م
ال��ع��دم ال��وج��ود ذا ع��ل��ى وي��ه��وي ال��ي��راع ك��ش��ق َض��ي��ًق��ا األرض ي��رى
��رم ال��ضَّ ف��ي ال��َغ��َض��ا ج��م��ر م��ث��ل ع��ل��ى ل��ي��ل��ٍة م��ن ب��ج��س��ري��ن11 ذا وك��م
ال��غ��ن��م ه��ن��اك ي��رع��ى ب��ات ول��و ن��دح��ة ب��ه��ا األدي��ب ت��م��نَّ��ى
ان��ك��ت��م األدي��ب ب��ص��در ك��ِس��رٍّ ال��ظ��الم ُج��نْ��ح ت��ح��ت س��روة وك��م
ن��س��م م��ا إذا ال��ن��س��ي��م وي��خ��ش��ى ال��غ��ص��ون ح��رك��ات ب��ه��ا ي��خ��اف
وال��نَّ��غ��م ص��وت��ه��ا ف��ي ت��ؤرِّْق��ه أي��ك��ٍة ف��ي ورق��اءُ تَ��ْش��ُد وإن
اتَّ��س��م ب��ال��ن��ج��وم ال��س��م��ا أدي��م إذا ي��رع��ى ل��ل��ن��ج��م ب��ات وك��م
ان��ح��ط��م ال��ص��ب��اح ع��م��ود ي��ظ��ن غ��دا ح��ت��ى ال��ل��ي��ل ب��ه وط��ال
أم��م ع��ن م��س��ك��ه إل��ى ل��تَ��ه��دي ال��ن��ج��وم أنَّ خ��ال ذُع��ره وم��ن
ه��ج��م ق��د ن��ح��وه ��م��ه ت��وهَّ رام��ًح��ا ب��دا ��م��اك ال��سِّ م��ا إذا
ال��ظُّ��َل��م ل��وال ال��ظ��ْل��م أم��ك��ن وق��د ال��ن��ج��ا ي��ت��مَّ ل��م ال��دج��ى ول��وال
ال��َع��َل��م ي��خ��ف��ى ب��ال��س��ه��ول��ة ف��م��ا َخ��َف��تْ��ه12 إذْ ال��ق��رى َدرُّ ول��ل��ه
واع��ت��ص��م أوى ق��د ب��ه��ا دي��اٌر واألش��ع��ري13 زب��دي��ن ف��ِج��س��ري��ن
ُم��تَّ��ه��م م��ن ب��ال��م��ل��ي��ح��ة وك��م ال��خ��ف��ا رام ال��م��ل��ي��ح��ة14 ون��ح��و
وال��ك��رم ال��وف��ا م��ن��ه��ا وآواه غ��دره أه��ل��ه��ا أب��ى دي��اٌر

ملك. بها عيل للكرد الغوطة يف قرية 11

أخفاه. مثل خفاه 12

قرى. أسماء 13
الحكومة. بمناوأة متهًما وكان — هللا رحمه — اإلنكليزي الوهاب عبد منها كان أيًضا قرية 14
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��ق��م وال��سَّ ال��ج��وى ي��ع��ان��ي ط��ري��ًدا ألح��وال��ه ��وا رقُّ ش��ك وال
ال��ف��ح��م أغ��ل��ى ال��ع��ش��يَّ��ات وب��رد األرب��ع��ي��ن ف��ي ك��ان��ون ل��ي��ال��ي
ال��دِّيَ��م وت��ح��ت ال��س��واق��ي ف��ف��وق وم��اء س��م��اء ث��راه��ا ب��أرٍض
ي��ق��ت��ح��م ل��م الح ف��ل��و ودق ال��خ��ي��ال م��ث��ل ص��ار وق��د ي��ج��ول
ال��َع��نَ��م ك��ل��ون ال��م��آق��ي وت��ح��ت ال��ب��ه��ار ك��ل��ون ال��خ��دود وف��وق
ان��ه��زم؟ وأي��ن ت��ول��ى وأنَّ��ى وب��ح��ث س��ؤال ي��وم ك��ل وف��ي
ع��م��م وق��ي��ٌل ق��اٌل ب��ج��لَّ��ق ب��ي��تَ��ُه ك��ب��س��ه��م ف��ي ك��ان وق��د
ب��ال��ن��ع��م ال��ص��ف��ا15 ُع��ْرب ك��غ��ارات غ��ارة ك��ت��ب��ه ع��ل��ى ف��ك��ان��ت
ج��رم ق��د ب��م��ا س��يُ��ج��َزى وق��ال��وا رودس إل��ى س��يُ��ن��ف��ى وق��ال��وا
ال��ق��دم ت��س��ت��ري��ح ال ب��م��رق��اه أده��م س��ي��ح��ِم��لُ��ُه وق��ال��وا
ح��ك��م ع��ل��ي��ه ب��ض��رب وب��ع��ض ق��ض��ى ع��ل��ي��ه ب��س��ج��ن وب��ع��ض
ان��ص��رم ال��رج��اء وم��ن��ه ف��غ��اث ع��ب��رًة غ��دا ع��ِل��يٍّ وُك��رد
ال��ه��م��م ب��ق��در ال��ه��م��وم ف��إن ال��خ��ط��وب ت��ح��زنَ��نْ��ك ال ك��رُد ف��ي��ا
ب��ال��ن��ق��م يُ��ب��ت��ل��ى أن ��ع ت��وقَّ ن ال��ب��ي��ا ي��ت��ع��اط��ى أن رام َوَم��ْن
وك��م ل��ب��ي��ٍب م��ن أدرك��ت وك��م ح��رِّي��ف��ة ال��ق��ول ح��رف��ة ف��ذي
ك��َل��م ل��ق��ل��ب ك��الٍم م��ن وك��م ن��ك��ب��ة أع��ق��ب��ت ك��تْ��ب��ة وك��م
ال��ق��س��م م��ن��ه ال��ك��آب��ة ف��إن ه��ًوى أب��دى ب��ال��ك��ت��اب��ة وم��ن
ِل��م��م م��ن ش��يَّ��ب��ت م��ح��ن��ة ف��ك��م م��ح��ن��ٍة ع��ل��ى ص��ب��ًرا ك��رد ف��ي��ا
دم ي��ب��ك��ي��ن ال��م��ع��ان��ي ع��ي��ون ل��ه��ا ورق��اٍت ع��ل��ى وص��ب��ًرا
ق��دم م��ن أخ��ي ي��ا ج��ام��ًع��ا ل��ه��ا غ��دوت زه��ر ل��ب��اق��ات وواًه��ا
ف��ن��م َع��رف ف��اح أن غ��ْرو ف��ال ج��م��ع��ه��ا ف��ي ت��س��ه��ر أزاه��ر
األك��م ع��رار ي��ف��وق وط��ي��ب ذك��ي ب��ن��ش��ٍر إال ن��مَّ وم��ا
ذم ح��اول��ت ح��ي��ن ال��ث��ن��ا ن��ش��رت ع��ل��ي ب��ك��رد ل��واٍش ف��ق��ول��وا
خ��دم ق��د ط��ال��م��ا ل��دول��ت��ه ص��ادٍق س��وى ك��رد ك��ان ف��م��ا
ال��لَّ��م��م ص��غ��ار ف��ي ول��و تُ��ع��دُّ ري��ب��ة ع��ن��ده وج��دوا وم��ا

بالنهب. مشهورون الصفا عرب 15
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األم��م رآه ق��د م��ا ال��ن��ور م��ن ب��أف��واه��ه��م ي��ط��ف��ئ��ون ف��ه��ل
نُ��ه��ت��ض��م وال نُ��س��ت��ض��ام ف��م��ا ش��ام��ن��ا ف��ي ن��اظ��م دام وم��ا
م��ن��ت��ظ��م ل��ن��ا ش��م��ٌل ك��ان ل��م��ا ن��اظ��م م��ن ال��ع��ن��اي��ة ول��وال
ال��غ��م��م وج��لَّ��ى ال��وش��اة وردَّ ق ال��ن��ف��ا أه��ل دس��ائ��س وق��ان��ا
ال��ن��ع��م ع��ه��اد ع��ل��ي��ه��ا ي��ص��وب ع��ه��ده ف��ي ال��ش��ام أض��ح��ت وق��د
ال��ح��رم ب��ب��اب األم��ان وُح��قَّ م��أم��ٍن ف��ي ال��زور م��ن وب��ات��ت

عىل السنويس الرشيف أحمد السيد األكرب املجاهد صديقي مرسني يف وأطلعني
قائًال فعارضتها — عنهما هللا ريض — املهدي محمد السيد عمه يف قيلت همزية، قصيدة

والقافية: البحر من

ال��س��ن��اء إل��ي��ه ي��ن��ت��ه��ي س��ي��ٌد ال��ث��ن��اء ع��ل��ي��ه ي��ن��ت��ه��ي تُ��رى ه��ل
اإلن��ش��اء أخ��ب��اره وي��وفِّ��ي ��ا ح��قٍّ ال��ب��الغ��ة ل��ه وت��ؤدِّي
ال��ش��ع��راء أت��ى ب��ال��ش��ع��رى ول��و ُه م��ع��ن��ا ص��ورة ال��ق��ري��ض وي��ج��لِّ��ي
األس��م��اء ت��ج��لَّ��ت ق��د ُم��ذ ـ��دي ال��م��ه��ـ أن��ه وص��ف��ه م��ن ك��ف��ان��ا ق��د
يُ��س��ت��ض��اء ب��ن��وره س��راًج��ا ب وال��غ��ر ال��ش��رق ف��ي ك��ان ق��د ق��ط��ٍب ن��ج��ُل
األن��ب��اء س��ارت ع��ن��ه ال��ذي ال��س��ن��وس��ي اب��ن ال��ش��ري��ع��ة ب��ح��ر ه��و
إِح��ي��اء ق��تْ��ل��ه وال��ع��ل��م ـ��ت��ل��ه ي��ق��ـ ول��م ع��ل��ًم��ا ال��ع��ل��وم ف��ي ي��دْع ل��م
واألول��ي��اء ال��ع��اِل��م��ون ب��ه ف��ائ��ت��مَّ وال��والي��ة ال��ع��ل��م ج��م��ع
ألالء ال��ورى ع��ل��ى وك��لٌّ ٍر ن��و ع��ل��ى ن��وًرا ل��دي��ه اس��ت��ف��اض��ا
وال��ع��ن��اء أص��ل��ه ال��ل��ي��ل س��ه��ُر ع��ل��ًم��ا ال��لَّ��ُدنِّ��يُّ ال��ع��ل��م الق��ى ف��ي��ه
ووع��اء آل��ة ف��ال��ع��ل��م ل��ح ال��ص��ا ال��ع��م��ل س��وى ف��ي ال��ع��ل��م ي��رى ال
ال��ب��ن��اء م��ن��ه ق��ام ال��ف��ع��ل ع��ل��ى ال��س��ن��وس��يَّ ال��ط��ري��ق ت��رى ف��ل��ه��ذا
اك��ت��ف��اء ب��ال��ك��الم ل��ي��س وأن ال��س��ن��وس��يِّ م��ري��د ه��دى ف��ع��ًال ب��ات
واألع��ض��اء ال��ع��ق��ول ت��ت��ب��ارى ف��ي��ه��م ل��ذل��ك ع��ام��ل ك��ل��ه��م
ال��ق��رَّاء ب��ه ��ت ح��فَّ ع��ل��ٍم َح��بْ��ُر ح��رث س��ك��ة ب��ال��ك��ف ت��ولَّ��ى ك��م
االق��ت��داء ب��ه ال��ذي ال��رس��ول ـ��ِر ل��ل��خ��ي��ـ ال��م��ع��لِّ��م ُس��نَّ��ة ح��ق��ق��وا
األرج��اء ب��ه ض��اءت رش��ًدا ـ��رب وال��م��غ��ـ ال��ش��م��س م��ط��ل��ع ب��ي��ن م��ا ب��ثَّ
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اإلح��ص��اء ح��ص��ره��ا ي��س��ط��ي��ع ل��ي��س ون��ج��ٍد غ��وٍر ك��ل ف��ي وزواي��ا
ال��ب��ي��ض��اء16 ال��ب��ن��ي��ة ح��ي��ث ـ��ض��ِر األخ��ـ ال��ج��ب��ل ف��ي ب��ال��ب��ن��اء وب��دا
ال��رض��اء ع��ل��ي��ه راف��ٍع س��ي��دي ال��ص��ح��اب��ي ال��ج��ل��ي��ل ال��س��ي��د ذرى ف��ي
ال��ظ��ل��م��اء ب��ه ض��اءت ب��دًرا ـ��ديُّ ال��م��ه��ـ ال��س��ي��د ذل��ك الح ق��د ح��ي��ث
واألب��ن��اء اآلب��اء تُ��ح��اك��ى ق��د ل��ع��م��ري أص��ٍل أليِّ ف��رع أيُّ
ال��ع��الء أب��ي��ه م��ن ف��اق، ول��ئ��ن ع��ل��وٍّا أوف��ى ج��اء اإلب��ُن ب��ل ال
ال��رواء وال��س��ح��اُب ب��ال��ح��ق دُع ال��ص��ا وال��س��ي��د ال��م��ه��ديُّ ال��ه��م��اُم
ال��زه��راء ش��خ��ص��ه م��ن ب��أب��ه��ى ـ��ج��ب ت��ن��ـ ل��م ال��ل��ون ن��اص��ع ال��وج��ه أزه��ر
ال��ح��ي��اء وج��اَل ال��ه��دى ف��ي��ه الَح ال��ُم��ح��يَّ��ا م��س��ت��دي��ُر ال��ط��رف أك��ح��ُل
س��م��راء ش��ام��ة خ��دَّي��ِه ـ��م��ِن أي��ـ وف��ي وال��ث��ن��اء ال��خ��دِّ أب��ي��ُض
��اء وضَّ ك��وك��ٌب ق��ل��ت: ب��ل��ت��ُه ق��ا إذا ال��ج��ب��ي��ن ص��ل��ُت أروع��يٌّ
ف��ت��الء وأذرٌع م��ن��ك��ب��اُه ع��ري��ض ق��ويٌّ ُه ق��دُّ رب��ع��ة
ف��ل��ج��اء ث��غ��ره ف��ي وال��ث��ن��اي��ا ُدرٍّا ع��ن��ه ب��اس��ٌم ال��ث��غ��ر واس��ُع
س��م��ح��اء س��ب��ط��ة ب��ال��ج��ود ـ��ن��ة ال��ش��ث��ـ أي��دي��ه ل��ك��نَّ ك��فٍّ َش��ثْ��ن
��اء ش��مَّ ه��م��ة األن��ِف ش��م��م م��ْع ك��ذا أن��ٍف أش��مُّ ه��اش��م��يٌّ
وْط��ف��اء ح��واج��ب زيَّ��ن��ت��ه��ا ع��ي��وٍن ف��ي ك��م��ال��ه ي��ت��ج��لَّ��ى
إغ��ض��اء ل��ح��ُظ��ُه ذاك َم��ْع وْه��و وج��الًال ه��ي��ب��ًة ال��ع��ي��َن ي��م��أل
س��ي��م��اء ول��ل��ه��دى ��ا ح��قٍّ ـ��ديُّ ال��م��ه��ـ ه��و ه��ذا ي��ق��ول: رآه َم��ن
اع��ت��داء م��ن��ه ف��ل��ي��س أب��اُه ـ��ِب��ْه ي��ش��ـ َوَم��ْن ب��ال��ن��ب��يِّ ال��ن��اِس أش��ب��ُه
االه��ت��داء ��ه��ا ف��ع��مَّ ج��م��ي��ًع��ا ـ��ِن ال��س��وادي��ـ ب��الد ف��ي ال��دي��َن ن��ش��َر
ال��ح��م��راء وب��رق��ة أُج��ي��رت ِب ال��غ��ر ط��راب��ل��س وب��أس��ي��اف��ه
س��وداء ح��روب��ه��م رج��اٌل ءِ ال��س��وي��دا ف��ي أْن ال��ط��ل��ي��ان ي��دري س��وف
ش��اءُ ال��م��ح��اري��ب ع��ن��د ول��ك��ن ـ��ُب م��ح��اري��ـ أُْس��ٌد ال��طِّ��ع��ان م��ج��ال ف��ي
س��واء ف��ي��ه��م ف��ال��ق��وَّت��ان ـ��ح��ف وال��ُم��ْص��ـ ب��ال��س��ي��ف اإلس��الم ي��ن��ص��رون
��ل��ح��اء ال��صُّ ه��ُم ل��ه ع��ب��اًدا ال��ل��ه أورث ال��ت��ي األرض ي��ع��م��رون

األنصاري. رويفع سيدي مقام وبقربها املهدي، السيد ُولد وفيها بالبيضاء، اة امُلَسمَّ الرباعصة زاوية 16
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غ��نَّ��اء ح��دي��ق��ة م��ن��ُه ـ��ت��زَّ اه��ـ إال األرض م��ن ق��ف��ًرا ي��ح��لُّ��وا ل��م
وال��ن��م��اء ع��م��رانُ��ه��ا ي��ن��ط��ْق ـ��رة17 وال��ك��ف��ـ وال��ج��غ��اب��ي��ب ال��ق��رَو ف��اس��أل
ال��ص��ح��راء ت��ل��ك��ُم ب��ال��س��ن��وس��يِّ ع��اش��ت ك��ي��ف ك��ل��ه��ا ال��واح واس��أل
أغ��ب��ي��اء خ��وف��ه��م ف��ي ه��م وم��ا ال��س��ن��وس��يِّ م��ث��ل اإلف��رن��ج ي��خ��ش��ى ل��ي��س
األع��داء ف��ض��ل��ه ف��أش��ه��اد ـ��ِه م��رام��ي��ـ وبُ��ع��َد ق��دره ع��رف��وا
ال��ك��ب��ري��اء أن��ف��ه��ا ِم��ْلء دول��ة رع��بً��ا ت��رج��ف س��ط��اه م��ن غ��دت ك��م
االن��ح��ن��اء ��ه ش��فَّ ك��ان أن ب��ع��د س��ويٍّ��ا ص��ل��بً��ا اإلس��الم أزر رد
وال��ق��دم��اء األس��الف ع��ل��ي��ه َن ك��ا ك��م��ا ��ا غ��ضٍّ اإلس��الم وأع��اد
م��راء ف��ي��ه ل��ي��س ال��ح��ق ذل��ك خ��ل��ٍق إلرش��اد م��ث��ل��ُه ي��ُق��ْم ل��م

باشا توفيق الخديوي لسمو مدحتي

من والعرشين الواحدة يف وكنت مرص، إىل رحلتي كانت سورية من فيها خرجت مرة أول
وتلك عبده، محمد الشيخ اإلمام أستاذنا مالزم وأنا شهرين من أكثر بالقاهرة وأقمت العمر،
زغلول أفندي سعد املرحوم بيت يف عابدين قرص من بالقرب تجتمع كانت التي الحلقة
اإلسكندرية، عىل ومررت اآلستانة قاصًدا مرص برحت ثم مرص، زعيم بعُد فيما صار الذي
باشا توفيق محمد يومئٍذ الخديوي الجناب أكرمني حيث التني رأس رساي إىل وذهبت
خروجي عند سلَّمتها بل بحرضته، أقرأها لم لكنني لسموِّه قصيدًة هيَّأُت وكنت بمقابلته،
وكان املرصية، الوقائع جريدة يف املعيَّة نرشتها التايل اليوم ففي السنيَّة؛ املعيَّة لرجال منها
وليست جميًال. تقريًظا فوقها فكتب سلمان، الكريم عبد الشيخ املرحوم الوقائع محرِّر
التالية: األبيات منها أتذكَّر وإنما تها، برمَّ القصيدة ألنقل يدي تحت اآلن الوقائع جريدة

ب��م��ص��ع��د ال��س��م��اء أس��ب��اب أْرَق إذن ُم��س��ع��دي ك��ن��ت إن ال��ي��وم: ل��نُ��ط��ق��ي أق��ول
م��ن��ش��د ش��ع��ر ف��ي األف��ق ِش��ع��َرى ت��ن��زِّل ف��رائ��ًدا ال��ن��ف��ي��س ال��ق��ول م��ن وأن��ِظ��ْم
ال��م��ن��ض��د ال��ق��ري��ض س��ل��ك ف��ي ال��ش��ك��ر م��ن ��ه��ا ح��قَّ ال��م��ك��ارم أُوِف ل��م أن��ا إذا

السنوسية. السادة كلها عمرها وقد الجغبوب، ومثلها الكفرة، ومثلها الصحراء، يف واحة القرو: 17
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َم��ح��ت��دي ط��اب وال آب��ائ��ي ع��زَّ وال م��ه��ج��ة ب��ال��م��ك��ارم ل��ي ش��غ��ف��ت ف��ال
م��ح��م��د ال��ع��زي��ز ل��ق��ي��ا ب��ه��ا أن��ال م��ك��ان��ة م��ن رت��ب��ٌة ب��ي ب��ل��غ��ت وال
ال��ت��ش��ه��د ب��ع��د ق��ي��ل ك��الٍم أل��ذُّ م��ح��م��ٍد وذك��ُر ع��ل��ي��اه، وأذك��ر
ي��ح��م��د ل��ل��س��ي��ر ال��ت��وف��ي��ق َل��ِق��َي َوَم��ْن ل��ق��ائ��ه ع��ن��د ال��ده��ر َح��ِم��ْدُت ع��زي��ز
ب��ال��ي��د ال��ن��ج��م ت��ل��م��س ن��ف��ٌس ال��ب��ع��د ع��ل��ى ��ه ك��فِّ ل��ت��ق��ب��ي��ل ح��نَّ��ت أن َغ��ْرَو وال
ج��ل��م��د ق��ل��ب ف��ي ال��ش��وق تُ��ذْك��ي َل��َع��م��رك ط��ل��ع��ًة ال��رق��ائ��ق رب ل��ه وش��اق��ت

ومنها:

ال��م��ت��أود ال��ب��ان��ة ك��غ��ص��ن ت��م��ي��س غ��ادة ال��م��ل��ك غ��رة ي��ا ف��دون��ك��ه��ا
م��ف��نَّ��د غ��ي��ر ال��ق��ول ب��ص��دق أب��وء م��دائ��ح��ي ال��ع��زي��ز أُه��دي إذا وإن��ي
تُ��ب��ع��د ل��ل��وص��ل تُ��دن م��ا غ��اي��ًة ي��ج��ْد غ��اي��ًة ُك��نْ��ه��ك إدراك م��ن رام َوَم��ْن
م��ق��ص��دي ال��ق��ص��ائ��د ن��ظ��م وال ب��ش��ع��ري غ��اي��ة إدراك ح��اول��ت ف��م��ا وإال

للشعراء: تقليًدا الشباب عبث من ويل

س��ان��ُح��ه م��ر ك��ل��م��ا إل��ي��ه ف��أه��ف��و ش��م��ائ��ًال م��ن��ه ال��دوِّ غ��زال ف��ي أرى
وج��وان��ح��ه خ��اط��ري ف��ي َم��َع��اط��ُف��ُه ف��ت��ن��ث��ن��ي ال��ع��ذي��ب ق��ض��ب��ان وت��خ��ط��ر
وأص��اف��ح��ه أج��ل��ه م��ن أع��ان��ق��ه أراك��ٍة غ��ص��ن ك��ل ل��م��رأى أك��اد
م��الم��ح��ه ع��ل��ي��ه م��ن��ه ب��دت ق��د ألْن ��ه ت��مِّ ل��ي��ل��ة ال��ب��در ن��ور وأع��ش��ق
س��ائ��ح��ه ال��ف��ك��ر ذاه��ب ل��ع��م��ري ف��أن��ت ال��ه��وى م��س��ك��ت��ك ش��فَّ ع��ذول��ي: ي��ق��ول
الئ��ح��ه ال��وج��ه ذل��ك م��ن ل��ي الح إذا ح��ب��ه ُس��بْ��ل ف��ي ال��رش��د ج��م��ي��ع ف��ق��ل��ت:
م��ص��ال��ح��ه ض��اع��ت ال��غ��زالن ع��ل��ق َوَم��ْن أغ��ي��ٍد ح��ب ف��ي ال��ع��م��ر أض��ع��ت وق��ال��وا:
م��ف��ات��ح��ه ت��ن��وء ك��ن��ز ح��بُّ��ه ب��م��ن أض��ع��تُ��ُه م��ا ح��ب��ذا ي��ا ل��ه��م: ف��ق��ل��ت
م��س��ارح��ه ال��ف��ؤاد ف��ي ظ��ب��ي ل��م��ه��ج��ة وح��اج��ر س��ل��ع ب��ي��ن ظ��ب��ي ك��ل ف��دا
م��س��ام��ح��ه ف��إن��ي ي��ؤرِّْق��ن��ي وم��ه��م��ا م��ذاق��ه ف��َع��ذٌْب ي��ع��ذِّبْ��ن��ي وم��ه��م��ا
س��اف��ح��ه أن��ا ال��ذي ال��دم��ع أق��دس وم��ا س��اه��ر أن��ا ال��ذي ال��ل��ي��ل أس��ع��د وم��ا
ص��ائ��ح��ه ل��ل��ش��ي��ب َف��ْوَديْ��ك ف��ي ص��اح وق��د ال��ه��وى ف��م��ا األرب��ع��ي��ن ق��ط��ع��ت وق��ال��وا:
ق��ارح��ه ال��ج��ري ف��ي ط��ال ع��م��ا َل��ت��ع��ج��ز زك��ت وإن ال��م��ه��ار أن ي��ع��ل��م��وا ول��م
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وص��ف��ائ��ح��ه راح��ت��ي ف��ي ص��ح��ائ��ف��ه وه��ذه ال��غ��رام س��ل��ط��ان أن��ا ب��ل��ى
ش��ارُح��ه ودم��ع��َي ُم��م��ل��ي��ه ف��ق��ل��ب��َي م��غ��رم ط��ال��ع ال��ح��ب ك��ت��اب ف��ي إذا
ج��وارح��ه ت��غ��ي��ب أن ال��ُم��ع��نَّ��ى وش��رط ح��ب��ي��ب��ه ب��ذك��ر م��ت��ب��وًال ال��ص��بُّ أن��ا
وف��وات��ح��ه ذك��ره َم��ْع ت��ح��يَّ��ات��ه ت��داخ��ل��ت ال��ص��الة رام إذا خ��ل��يٌّ

اآلتية: باألبيات فأجبتهم الفتح، جريدة يف امُلْفِلقني الشعراء بعض وامتدحني

ال��ن��ف��ح ع��ل��ى ال��ذك��ي ال��روض يُ��م��دح ك��م��ا م��دح��ت��ه��م ب��أن��ي ق��وم��ي يُ��ق��رِّظ��ن��ي
ال��م��ن��ح ع��ارف��ة ل��ل��ح��ق ب��م��ع��رف��ت��ي رأَْوا ل��م��ا أن��ص��ف��ون��ي ق��د أن��ه��م ول��و
��ْدح ب��ال��صَّ ي��ه��ت��ف ال��ط��ي��ر ل��دي��ه��ا ي��ك��اد ل��ه��م ش��اه��ًدا آث��اره��م ل��رأوا إذَْن
ب��ال��َج��ْرح ال��ش��ه��ادة ت��وه��ي ص��ل��ة وال ع��الق��ة م��ن م��ا ش��اه��ْدُت ب��م��ا ش��ه��دُت
َس��ْم��ح ُخ��ل��ق إل��ى ت��ع��ط��و ب��ه��رت إذا أن��ه��ا ال��ف��ص��اح��ة ش��أن م��ن ول��ك��نَّ
وال��ن��ض��ح ل��ل��رم��ي ال��دي��ن م��ن��ادي ون��ادى ال��وغ��ى ح��َم��َس إذ ال��ل��ه ن��ض��اه��ا س��ي��وف
ال��ب��رح م��ن ال��ص��دور ت��ش��ف��ي ب��رح��ت ف��م��ا ِق��َراع��ه��ا ال��ض��الل ج��ي��ش ف��ي ت��واص��ل
ال��ص��ب��ح م��ن أض��وا ال��ل��ي��ل ف��ك��ان س��ن��اه��ا م��ظ��ل��ٍم ال��ل��ي��ل م��ن ِق��ْط��ع ف��ي ت��ألأل
وال��ط��رح ب��ال��ض��رب ال��ش��ر ج��م��وع وف��لُّ��وا ه��وادٌة ال��غ��واة ف��ي ت��أخ��ذَنْ��ُك��م ف��ال
ب��ال��َق��رح ي��ن��ك��أ ال��ق��رح ف��ع��اد ��وا ول��جُّ ج��ه��رة وال��ع��رض ال��دي��ن ف��ي خ��وَّض��وا ل��ق��د
ب��ال��ش��ق��ح ي��ؤك��ل وال��ج��وز ال��ع��ص��ا، وغ��ي��ر ل��دائ��ه��م ح��س��م ال��ك��س��ر ب��غ��ي��ر ف��ل��ي��س
ال��ص��ف��ح م��م��ت��ن��ع ال��ش��رك إال ال��َع��ف��و إل��ى م��ص��ي��ره��ا ال��ع��ال��م��ي��ن ذن��وب وك��ل
ال��ف��ت��ح م��ن ال��ق��ري��ب ال��ف��ت��ح وي��ؤت��ي��ك��م ك��ت��اب��ه ت��ن��ص��رون َم��ن س��ي��ن��ص��رك��م

هذه عليها قدمت وقد ،٢٥٨ عدد الفتح جريدة يف املنشورة السينية األبيات هذه ويل
الجملة:

إبداًعا: هللا زاده النجمي، املفلق الشاعر إىل
هذه كل برغم الشعر خاطر بي فهاجت السينية، أبياتك — األخ أيها — قرأت
وهللا اآلتية، باألبيات القريحة وسالت القلم فأخذت العوادي، وهذه الشواده
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بأحسن آتي ونمقت أطرقت إذا أخالني ال أني إال دقائق، بضع وليدة أنها يشهد
تها: عالَّ عىل فُخذها منها،

ال��ُع��رس ف��ي ال��ح��س��ن��اء ال��غ��ادة ك��أن��ه��ا ق��اف��ي��ة ال��ن��ج��م��يِّ م��ن أده��ش��ت��ن��ا م��ا
ال��دُُّع��س ال��ذُّبَّ��ل ك��ع��وب اطِّ��راد ع��ل��ى م��س��ل��س��ل��ًة ج��اءت ق��د س��واب��ق ل��ه��ا
وِق��س ب��ه ت��ض��ن��ن وال وال��ب��ح��ت��ريِّ وره��ط��ه��م��ا ��اٍر وب��شَّ ح��ب��ي��ٍب ف��ي ق��ل
ال��ن��َف��س ذل��ك م��ن أم ال��ن��ف��س ت��ل��ك��م م��ن ب��أي��ه��م��ا إع��ج��اب��ي أف��رق ه��ي��ه��ات
ب��ال��ُج��ل��س ال��ح��ان ب��ن��ت ت��س��اف��ر ك��م��ا س��ائ��ح��ة األل��ب��اب ت��س��ك��ر ب��ه ش��ع��ٌر
��ِل��س ال��سَّ ن��س��ج��ه م��ن أم ال��ج��زل س��ب��ك��ه م��ن ن��ش��وت��ه ال��ول��ه��ان ال��س��ام��ع ي��ع��رف ال
م��ل��ت��ب��س غ��ي��ر يُ��دَرى ال��ش��ط��ر أول م��ن م��وق��ع��ه ت��ح��ك��ي��م ف��ي ال��ع��ذب َرِويُّ��ه
ت��ف��ت��رس ال��ك��رِّ م��ج��ال ف��ي تَ��ن��ص��ِل��ت إن ط��ائ��ف��ة ال��ح��ق ح��زب ال��ل��ه ي��ح��رم ال
ال��غ��َل��س م��ن ��ا م��ش��ت��قٍّ ال��ف��ج��ر ي��ب��رح ل��م ف��رج ع��ن ي��ن��ج��اب أن ل��ل��ظ��ل��م آن ق��د

عزيز مولود تاريخ

الشهم هناك وكان بسويرسة، مورتز سان جبل يف مسيحية ١٩٢٠ سنة أوائل يف وكنت
حسن عيل محمد األمري وصهره املرصيني، أعيان عيون من باشا عزت عزيز املفضال
التأريخ له فنظمت حسن»، «عزت اه َسمَّ مولود لألمري فُولد املرصية، امللكية العائلة من

اآلتي:

ال��زم��ن ب��اب��ه س��ام��ي ي��خ��دم وب��ات ب��ه��ج��ت��ه ال��ل��ه أدام ل��ل��ع��زي��ز ق��ل
وال��م��ن��ن اآلالء ت��الزم��ك زال��ت وال اإلل��ه م��نَّ ب��ه ب��س��ب��ٍط اه��ن��أ
غ��ص��ن ج��اءه ن��ض��ي��ٍر ب��غ��ص��ٍن أن��ِع��م وال��ده ال��ش��ه��م األم��ي��ر وْل��يَ��ه��ن��أَنَّ
األذن ت��س��م��ع م��م��ا ال��ع��ي��ن وق��رت ب��م��ول��ده ال��ب��ش��رى ت��ط��اي��رت ل��م��ا
ال��ح��س��ن وج��ه��ه ت��ج��ل��ى ق��د ب��ع��زة ب��ه وق��ال ت��أري��ًخ��ا م��ح��بُّ��ك أه��دى
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أعيان من ناجي بك حنفي املرحوم صديقنا نجل ناجي بك محمد لزفاف تاريخ
مرص:

ك��ف��ى م��ا ع��ي��ن��ي ب��س��واد ك��ات��ب��ت��ه أن��ن��ي ل��و ال��ذي ال��ح��ن��ف��ي أي��ه��ا ي��ا
ال��وف��ا أرب��اب س��ل��ط��ان ي��ا ل��ث��ن��اك واج��بً��ا أوفِّ��ي أن أق��در ه��ي��ه��ات
م��رف��رف��ا ع��ل��يَّ أخ ق��ل��ب ب��ح��ش��اك ي��زل ول��م ال��ب��الد ف��ي أض��رب زل��ت م��ا
وأل��ط��ف��ا! أل��ذ م��ا ال��ب��ش��ارة، ت��ل��ك م��ح��م��د ب��ع��ق��د ال��ب��ش��رى ل��ي أه��دي��ت
ال��م��ص��ط��ف��ى س��م��يِّ ع��ل��ى ال��زف��اف ذاك ج��رى ف��ي��ه��ا ل��ي��ل��ة م��ن ب��ه��ا أس��ع��د
ي��وص��ف��ا أن م��ن أج��لُّ ال��ب��ع��اد ب��ع��د ل��ه ش��وق��ي ال��ذي ال��خ��لُّ أي��ه��ا ي��ا
وب��ال��رِّف��ا ب��ال��ب��ن��ي��ن ن��ج��ل��ك ل��زف��اف ش��اع��ًرا ال��م��ؤرخ ال��ي��وم ل��ك ي��دع��و

[٣٢٠ = وبالرِّفا ،١٤٥ = بالبنني ،١٠٣ = نجلك ،١٩٨ = لزفاف ،٥٧٢ = [شاعًرا

بوسنة يف عالم جواب

العلماء مجلس أعضاء من الهرسكي قتش مسيحو أفندي شاكر الفاضل حرضة إىل وكتبت
منه: كتاب جواب يف وذلك بوسنة، برساي

ال��م��ن��اي��ر ت��ل��ك وان��ج��ل��ت ـ��ن��ا ب��وس��ـ ب��أرض ح��ل��ل��ُت ل��م��ا
ع��ام��ر ب��اإلس��الم ب��ات ـ��ع رب��ـ َوْس��ط أن��ي أي��ق��ن��ت
ال��س��رائ��ر ب��ه ت��س��ت��ب��ي��ن م��ا أل��ط��اف��ك��م م��ن ول��ق��ي��ت
زائ��ر أيُّ ل��ع��م��ري م��ن��ك��م ن��ل��ت��ه ق��د م��ا ن��ال م��ا
أف��اخ��ر وأن أردت إذا ـ��َه أت��ي��ـ ب��أن ال��ح��ق��ي��ق ف��أن��ا
ال��ج��م��اه��ر ب��ه ت��ح��فُّ ض��ي��ًف��ا إق��ام��ت��ي ط��ول ك��ن��ت ق��د
ظ��اه��ر ال��ش��م��س م��ث��ل ع��ل��يَّ ه ال��وج��و ع��ل��ى ال��ح��ن��وَّ أل��ق��ى
ال��ض��م��ائ��ر ع��ن��وان ل��ن��ع��م ل ال��رج��ا م��ن ال��وج��وه إن
س��اف��ر َوْه��و ي��ن��ظ��ر أق��ب��ل��ت ك��ي��ف��م��ا وج��ه��ك ورأي��ت
ال��ن��واظ��ر ت��ؤك��ده غ��دت َد ال��ف��ؤا ح��ل إن وال��ع��ط��ف
ل��ش��اك��ر أب��ًدا وش��اك��ر ح��ي��ي��ت م��ا م��ح��ب��ك ف��أن��ا
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الحكيم األملان شاعر ذكرى

تُكتب أن املعتاد الدفرت يل وقدموا األكرب، أملانيا شاعر «غوتة» بيت فرانكفورت يف زرت وملا
األخري: البيت تضمني مع ارتجاًال اآلتية األبيات كتبت الزائرين، أسماء فيه

ق��اص��د ك��ع��ب��ة ل��ل��ش��ع��راء ك��ان إذ زرت��ه «غ��وت��ة» ب��ي��ت ه��ذا ق��ي��ل: م��ذ
ف��رائ��د ع��ق��د ال��ده��ر ل��ج��ي��د م��ن��ه ق��ب��ي��ِل��ِه ع��ن��د ال��ش��ع��ر أم��ي��ر ه��ذا
س��اج��د م��ن ع��ت��ب��ات��ه رأت وَل��َك��ْم ب��اب��ه ف��ي ق��ري��ح��ت��ي رأس ط��أط��أت
واح��د أم��ة اآلداب ف��ي ف��ال��ن��اس وع��ش��ي��رت��ي أم��ت��ي م��ن ي��ك��ن ل��م إن
ال��وال��د م��ق��ام أق��م��ن��اه أدب ب��ي��ن��ن��ا ي��ؤلِّ��ف ن��س��ب، ف��ات��ن��ا أو

الذي هوروفيتس، املسترشق األستاذ البلدية استدعت فرانكفورت من ذهبت أن وبعد
الكميت لديوان األملاني إىل ترجمة وله الهند، يف عليكر كلية يف نفسها العربية يدرس كان
بمقدمة لها ومهد أملانيا، جرائد يف الرتجمة ونرش األبيات هذه فرتجم وغريه، أتذكر فيما

الغرب. لشاعر الرشق شاعر إكرام هذا وقال: الزائد، باإلطراء فيها جاء

األكرب واإلسالم العرب جيوش وقائد سيفهللاورسولِه قرب زيارة

منذ وذلك حمص، مدينة يف — عنه هللا ريض — الوليد بن خالد سيدنا مقام زرت وملا
البيتني: هذين املقام حائط عىل كتبت فأكثر، سنة ثالثني

واح��د ش��كَّ ال ال��ل��ه ب��أن دل��ي��ٌل ال��ث��رى غ��م��دك ف��ي ال��ل��ه س��ي��َف م��غ��ي��ب��ك
خ��ال��د َك إالَّ األق��وام ف��ي ك��ان ل��م��ا ف��ت��وح��ه خ��لَّ��دت��ه ف��ذٍّا أن ف��ل��و

الشعراء كبار تكريم حفالت يف أُنشد ما

الشاعر إبراهيم؛ لحافظ تكريمية بحفلة مرص أدباء بعض قام سنة ثالثني من نحٍو منذ
أبيات بعض إرسال عيلَّ يقرتحون سورية إىل مرص من اإلخوان بعض يل وكتب املشهور،
وكان السوريني، يحب أنه حافظ محاسن من يل ذكروا ما جملة ومن الحفل، يف لتُقرأ
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ما منها أميل أنا وإنما اآلن، نسختها عندي ليست أبياتًا فأرسلت األضحى؛ عيد قبيل ذلك
وهو: أتذكَّره

ِب��ُق��ْع��ُدد18 ي��رون��ي ل��م َدع��ون��ي ف��ل��م��ا ن��داءه��م أج��ي��ب أن دَع��ون��ي وره��ٍط
ال��م��ه��نَّ��د اه��ت��زاز م��ن��ي ت��َروا إل��ي��ك��م ألج��ي��ب��ه��م ب��ي ال��داع��ي��ن أإخ��وانَ��ن��ا
ال��م��ش��يَّ��د ال��ع��ت��ي��ق ب��ال��ب��ي��ت وأق��س��م��ت وزم��زم ال��ح��ط��ي��م ب��ي��ن ب��م��ا ح��ل��ف��ُت
��د وس��جَّ رك��وع م��ن ت��راه��م ـ��ل��ي��ال��ي ال��ـ ب��ه��ذه ال��ع��اك��ف��ي��ن وب��ال��ط��ائ��ف��ي��ن19
م��ح��م��د ب��ال��ن��ب��ي ن��وًرا ت��ألأل وم��رق��ًدا ل��ل��خ��ل��ي��ل م��ث��ًوى ��ون ي��ؤمُّ
ال��م��م��دَّد ال��ح��دي��د ق��ض��ب��ان ف��وق وم��ن ض��ام��ٍر ك��ل ع��ل��ى وُرك��ب��انً��ا م��ش��اًة
ب��م��س��ن��د ال��ب��خ��اري ش��رط ع��ل��ى ي��ج��يء غ��دا وق��د ل��ي��ٌن ال��ح��ج ح��دي��ث ف��ي ف��م��ا
وم��ع��ب��د20 ل��ل��س��ري��ج أغ��اٍن ع��ه��ود «ح��اف��ظ» ق��ري��ح��ة أح��ي��ت ل��ق��د ل��ع��م��ري
ال��ت��ودد؟ ش��ط��ر ال��ش��ام ولَّ��ى ي��ُك أل��م ذك��ره ال��ش��ام ع��ن ش��يِّ��د ل��ي ي��ق��ول��ون
وم��ح��ت��دي أص��ل��ي ذاك ُط��رٍّا ال��ُع��رب ع��ن ب��ص��ال��ح ع��ل��ي��ه أُث��ن��ي ل��ه��م ف��ق��ل��ت
م��ت��ب��غ��دد وال م��ص��ري وال ب��ش��ام��ي ن��ط��ُق��ُه ال��ض��اَد بَ��يَّ��ن ع��رب��يٌّ وم��ا

لحافظ: خطابًا ومنها

ي��ق��ت��دي ال��س��ج��ي��ة ب��م��ح��م��ود وم��ث��ل��ي ش��ه��ادة «س��ام��ي»21 أوالك ق��د وق��ب��ل��َي
أح��م��د22 ب��ع��د م��ن ال��ش��ع��ر أم��ي��ر وأن��ت م��داف��ع غ��ي��ر ال��ن��ث��ر إم��ام ف��أن��ت

الجبان. القعدد: 18
ذلك عىل استشهد وأنه جوازه، عباس ابن عن بعضهم ونقل تعاىل، هللا بغري الَقَسم جواز يف اختُلف 19

الحجر. سورة يف يَْعَمُهوَن﴾ َسْكَرتِِهْم َلِفي َُّهْم إِن ﴿َلَعْمُرَك تعاىل: بقوله
األغاني. صاحب ترجمهما مشهوران مغنيان ومعبد: رسيج ابن 20

الحفلة. تلك يف حافًظا قرَّظ الذي البارودي سامي باشا محمود أي 21
لشوقي. ثاٍن أنه يفهم شاء َوَمْن املتنبي، بعد الشعراء أمري هو حافًظا أن يفهم شاء َمن 22
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اآلتية، باألبيات الحفلة إىل فأرسلت املطران، بك خليل القطرين لشاعر حفلة وأقيمت
:١٩١٢ سنة وذلك

ك��ي��وان ب��س��م��ائ��ه م��ا ف��وق ه��و م��ك��ان ال��ق��ل��وب م��ن خ��ل��ي��ل ي��ا ل��ك
ن خ��الَّ ال��نُّ��ه��ى أرب��اب ك��ل ل��ك ك��أنَّ��م��ا ع��ل��ي��ك أح��ٌد ي��خ��ت��ل��ف ل��م
ل��س��ان ع��ارف��ي��ك أل��س��ن وج��م��ي��ع خ��اط��ر والئ��ك ف��ي ال��خ��واط��ر ك��لُّ
واإلع��الن ال��س��ر ع��ل��ي��ك َش��َرٌع وإن��م��ا س��واك ف��ي ال��ت��ك��ل��ف وي��رى
ش��ن��آن وال بُ��غ��ض ال ـ��وط��ن��ي ال��ـ أن��ك ال��ع��ن��اص��ر ب��ي��ن م��ا ي��ك��ف��ي��ك
ف��تَّ��ان س��اح��ر ��ك ب��ك��فِّ ق��ل��م ال��وال ع��ل��ى ال��ق��ل��وب ج��م��َع ل��ه ع��ج��بً��ا
األوط��ان ب��ه نُ��ص��رت م��ا َألَع��زُّ ف��إن��ه ل��ل��ن��ض��ال ت��ج��رَّد وإذا
وس��ن��ان ص��ارم ي��دي��ِه ف��ي م��ن ب��ال��ِع��دى ف��ت��ك��ك ش��أَو ي��ب��ل��غ ه��ي��ه��ات
ِح��س��ان ف��ي��ك األخ��الق أِن ��ا ج��مٍّ أُوت��ي��تَ��ه ال��ذي األدب زيَّ��ن ق��د
ُخ��وَّان إخ��وان��ه وزم��ان��ن��ا أخ ع��ن ت��خ��لَّ��ف م��ا ط��ب��ع ووف��اء
ج��م��ان م��ن��ك اآلذان وف��ي غ��رٌّ ق��الئ��ٌد م��ن��ك األج��ي��اد ف��ي ت��ال��ل��ه
ذب��ي��ان ل��ه��ا ب��ن��اب��غ��ة ي��وًم��ا ع��ل��ت ل��م��ا ال��ق��ري��ض ع��ص��ر ف��ي ج��ئ��ت ل��و
ال��م��ي��زان ب��ه ع��ال ع��ن��ك خ��ف م��ذ ف��ت��ى ف��ك��م ُم��وازن��وك ع��داك ول��ئ��ن
ال��م��ط��ران ف��إن��ك ع��ك��اظ ب��ح��ذا ف��ص��اح��ة ق��س��وس ال��دن��ي��ا ك��ان��ت أو

أمري شوقي ألحمد أُقيم الذي املهرجان إىل أمريكا من بها بعثت التي القصيدة
وكان املطران، خليل القطرين شاعر املحفل يف وتالها مسيحية، ١٩٢٧ سنة الشعراء

نيويورك: إىل وصويل قبل البحر يف القصيدة هذه نظمي

أداءه��ا ل��ت��ق��ت��ض��ي��ك ال��ح��ق��وق إنَّ ن��داءَه��ا اس��ت��ط��ع��ت م��ا ال��ق��ري��ح��َة ن��اِد
م��اءَه��ا ��ر ي��ف��جِّ م��ا أح��م��د إع��ج��از م��ن ف��إن ال��ج��م��وُد م��ن��ه��ا ي��ن��ل م��ه��م��ا
ج��الءَه��ا ي��ع��ي��د م��ا ع��ن��دك ف��ال��ي��وم ب��أف��ق��ه��ا ال��غ��ي��وم ت��راك��م��ت م��ه��م��ا
وس��واءه��ا ن��ه��ج��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا س��دَّت ن��وائ��ٍب ب��ك��رِّ ع��ن��ه��ا ت��ع��ت��ذر ال
وس��خ��اءه��ا َدرَّه��ا ال��ع��واط��ف ه��وُج َم��َرت إذا ال��س��ح��اب َه��َم��ت م��ا ف��أه��مُّ
م��ض��اءه��ا ب��ال��ص��ق��ال ال��ص��وارم تُ��رب��ى وإن��م��ا ال��زن��اَد ي��س��ت��وري وال��ح��كُّ
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ُخ��يَ��الءَه��ا ع��ْدُوه��ا يُ��ظ��ه��ر وال��خ��ي��ل م��ت��ان��ًة ب��ال��ث��ق��اِف ي��ك��س��ب وال��رم��ح
أن��واءه��ا ك��اف��ًال ش��وق��ي دام م��ا ب��َوْدِق��ه��ا تَ��ض��نَّ أن ال��ق��رائ��ح ح��اش��ا
ب��ق��اءه��ا ال��زم��ان ع��ل��ى ال��ن��ب��وُغ َض��م��َن ك��ل��م��ات��ه ال��ذي ال��ف��ذ ال��ش��اع��ر
ف��داءه��ا ث��ق��ي��َف م��ع ه��وازن وغ��دت وائ��ٍل أوائ��َل ف��ص��اح��ت��ه أن��س��ت
ب��ه��اءه��ا ال��ك��ائ��ن��ات ج��م��ي��ع ت��وت��ي ق��ص��ي��دًة ي��زفُّ ك��ائ��ن��ة ك��ل ف��ي
ش��اءه��ا ِب��ك��ر ك��لَّ م��ن��ه��ا ف��أص��اب ل��ه م��ل��ًك��ا ك��ل��ه��ا ال��م��ع��ان��ي غ��دت
ف��ن��اءه��ا ال��زم��ان ي��ن��ت��ظ��ر ه��ي��ه��ات م��ط��ارًف��ا ال��ي��ع��رب��يَّ ال��ل��س��ان وك��س��ا
وس��م��اءه��ا أرض��ه��ا ت��ط��ب��ق ذك��رى ت��ك��ري��م��ه م��ن األوط��ان س��ت��خ��لِّ��د
وم��س��اءه��ا ص��ب��اح��ه��ا ع��ل��ي��ه ص��لَّ��ت ق��دره األع��ارب ل��غ��ة أن��ص��ف��ت ل��و
ِش��ف��اءه��ا ال��ص��دوُر ب��م��ق��ت��ل��ه��ا ب��ل��غ��ت ش��واك��ًال23 أص��اب م��وض��وع ك��ل م��ن
ع��ل��ي��اءه��ا ح��اس��ًدا «غ��وت��ة» وي��ب��ي��ت أم��ث��ال��ه��ا ع��ل��ى «ش��ك��س��ب��ي��ر» ي��ب��ك��ي
ُغ��َل��واءه��ا خ��ف��ف��ت ش��وق��ي أدرك��ن ع��ن��ده��م ال��ف��ص��اح��ة آل��ه��ة انَّ ول��َو
��اءه��ا غ��مَّ ع��ن��ده��ا ال��م��ش��ارق ت��ج��ل��و نَ��بَ��رات��ه ال��ذي ال��ش��رق ص��نَّ��اج��ة
وب��ك��اءه��ا س��روره��ا ي��ث��ي��ر َوتَ��ٌر ي��راع��ِه ح��روف م��ن ح��رف ك��ل ف��ي
أص��داءه��ا ش��ع��ُره ��ع ورجَّ إال م��ل��م��ة ب��أس ب��اإلس��الم ح��ل م��ا
ودواءه��ا داءه��ا وي��ذك��ر وص��ًف��ا ه��ول��ه��ا وي��وس��ع ف��ظ��اع��ت��ه��ا يُ��ب��دي
إح��ي��اءه��ا24 ال��ب��ل��ى م��ن أراد ُص��وًرا ب��الده ل��ب��ع��ِث ق��ص��ائ��ده ك��ان��ت
ش��ع��راءه��ا ُس��وَّاُس��ه��ا ي��ك��ن ل��م إن ��ًة أُمَّ ت��ع��زز ال ال��ل��ي��ال��ي وأرى
إن��ش��اءه��ا إن��ش��اُده��ا غ��دا أُم��ًم��ا ص��ف��ح��ات��ه ف��ي ال��ت��اري��خ أث��ب��ت ك��م
أس��م��اءه��ا أف��ع��الُ��ه��ا ت��ص��ط��ح��ب ل��م ق��ب��ي��ل��ٌة ال��ح��ي��اة ف��ي ل��َع��م��ري ض��لَّ��ت
وح��داءه��ا ن��ش��ي��ده��ا َس��م��ع��ت إال ج��م��وع��ه��ا ب��ج��م��ع ت��ب��دا ال وال��ُع��ْرب
س��ي��م��اءه��ا ح��ام��ًال أح��م��د25 روح ف��ي ل��ن��ا واف��ى ش��اع��ًرا ب��أح��م��د أك��ِرم

خارصتها. أي الرمية؛ شاكلة أصاب يقال: 23
هللا: رحمه — رثائه يف املعنى هذا كررت 24

زعقانه يف إرسافيل ُصور هي كأنها الحياة روح به بعثت
املتنبي. الحسني بن أحمد 25
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وع��ن��اءه��ا ه��م��وم��ه��ا ي��زي��ل ف��رًح��ا ُم��ه��ج��ت��ي ف��ت��م��ألُ ق��ص��ائ��ده أت��ل��و
وس��ن��اءه��ا ث��ن��اءه��ا األن��ام دون ل��ي ف��ك��أنَّ ب��ه��ا م��ف��ت��خ��ًرا وأَظ��لُّ
إن��م��اءه��ا ع��ه��وده��ا ع��ه��اُد26 وفَّ��ى وام��ٍق م��ودة ن��ف��س��ي ل��ه ن��َخ��ل��ت
ص��ف��اءه��ا27 ال��س��م��اء م��اء م��ن وت��م��زُّ أص��ل��ه��ا م��ت��ان��ة ل��خ��ٍم إل��ى ن��ع��زو
ب��ن��اءه��ا ال��ه��ن��ات ت��وه��ي وال ك��ال ث��ل��َم��ًة ال��ن��م��ائ��م م��ن��ه��ا ت��رت��ج��ي ال
ك��ف��اءه��ا ي��ج��يء أن ي��ع��ج��ز وأراه ب��م��ودت��ي ي��ف��ي أن ش��ع��ري ن��اش��دت
ع��ف��اءه��ا ال��ري��اح ت��ق��اض��ت��ه��ا ِدَم��ٌن ك��أن��ه ب��ال��ق��ري��ض ع��ه��دي ص��ار ق��د
رض��اءه��ا ال��ن��ف��وس ت��ج��د أن وال��ش��ع��ر ب��ه أرض��ى ال��ذي ي��أت��ي ف��ال أدع��و
أح��ن��اءه��ا ن��اِف��ًج��ا ال��ك��ن��ائ��ن م��ن��ه��ا ن��اث��ًال ال��ض��م��ائ��ر رس��م م��ا وال��ش��ع��ر
ه��بَ��اءه��ا ب��األك��ف ت��ل��م��س ف��ت��ك��اد ُم��ثَّ��ًال ال��م��ع��ان��ي ت��رك م��ا وال��ش��ع��ر
ق��اءه��ا؟ ذا َم��ن ي��ق��ال: ح��ي��ث ال��ش��ع��ر م��ا ق��ال��ه��ا؟ ذا َم��ن ي��ق��ال: ح��ي��ث وال��ش��ع��ر
أه��واءه��ا ال��ع��ال م��ن ع��ل��يَّ ت��م��ل��ي ت��أت��ل��ي م��ا م��رَّة ن��ف��ٌس وه��ن��اك
وث��ن��اءه��ا ث��الث��ه��ا ع��ل��يَّ نَ��ِك��رت أوًَّال ال��ع��ج��اج��ة ف��ي ت��ج��دن��ي ل��م إن
وراءه��ا ال��س��ب��اق ب��ات ب��ري��اس��ٍة ال��ورى ع��ل��ى ال��س��ب��اق ش��وق��ي ي��ا وفَّ��رت
ِح��ذاءه��ا ت��ح��وم ال األم��ان��ي ح��ت��ى غ��اي��ات��ه��ا ع��ن األع��ن��اق ت��ت��ق��ط��ع
ِح��ب��اءه��ا ون��ل��ت ح��ب��وت��ه��ا28 وع��ق��دت ح��ق��ه��ا ال��ري��اس��ة أع��ط��ي��ت ت��ال��ل��ه
أش��ي��اءه��ا ع��ب��ق��ر ج��ن��ة وبَ��زْزت29 ك��ل��ه��م ال��ع��ب��ق��ري��ة أه��ل وب��ذذت
ورش��اءه��ا دل��وه��ا ع��ن��ي أل��ق��ي��َت ق��ِل��ي��بَ��ه��ا ن��زح��ت ق��د رأي��ت��ك ل��م��ا
ووالءه��ا ل��واءه��ا إل��ي��ك أل��ق��ت ال��ت��ي ال��ش��ع��ر إم��ارة ب��ع��رش ف��اس��ع��د
وض��ي��اءه��ا ع��ي��ن��ه��ا ق��رَّة زل��َت ال ع��رب��ي��ة ألم��ة واب��َق وت��ه��نَّ

. الوسميِّ مطر أول العهاد 26
رشفه. املاء: ومزَّ السماء، ماء وآل لخم وهي إليها، ننتمي التي القبيلة إىل إشارة 27

ثوب. أو عمامة من املرء به يحتبي ما 28

سلبه. (بالزاي): وبزه غلبه، (بالذال): بذَّه 29
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البستاني30 هللا عبد الشيخ مة العالَّ اللغوي ألستاذنا سنة الخمسني عيد حفلة وأقيمت
برلني: من بها وبعثت القصيدة هذه فنظمت بريوت، يف وذلك ذكره، طاب

وتُ��ن��ظ��م��ا س��م��ًط��ا األع��ن��اق ف��ي وتُ��س��ل��ك وتُ��ع��ظ��م��ا تُ��ج��لَّ أن األي��ادي أح��قُّ
وم��وس��م��ا ع��ي��ًدا األح��ق��اب ل��ه��ا وت��س��ن��ي وك��س��وًة َح��ْل��يً��ا األي��ام وت��ل��ب��س��ه��ا
ُم��ظ��ل��م��ا ال��ج��ه��ل م��ن ل��ي��ًال ل��ُم��دَّرٍع ع��ص��ره��م م��ص��اب��ي��ح ك��ان��وا األَُل��ى أي��ادي
ُم��ق��وَّم��ا ن��ه��ًج��ا ال��ع��ي��ش ف��ي ب��ه��م ف��س��اروا م��ح��ج��ة ل��ل��ح��ائ��ري��ن أوض��ح��وا وم��ن
م��ت��رج��م��ا ف��راُه ع��م��ا أت��ى وك��لٌّ ج��ه��وده��ا ق��ي��س��ت األع��الم إذا ل��ع��م��ري
��م��ا م��رقَّ ح��س��ابً��ا ع��ص��ام��يٍّ ل��ك��ل ف��ق��ي��دوا ال��ك��ات��ب��ون ال��ك��رام وج��اء
وع��لَّ��م��ا ��ى ورقَّ ربَّ��ى م��ن م��ث��ل ل��ه ع��ال��م ال��ش��رق ف��ي ال��ل��ه ع��ب��د م��ث��ل ف��م��ن
وأن��ج��م��ا ال��ب��الد ب��آف��اق ب��دوًرا وت��راه��م ال��ح��ص��ى ع��دُّ ت��الم��ي��ذه
ط��م��ى إذا ك��ف��ٌو ل��ل��ب��ح��ر وم��ن ف��ع��جَّ ع��ل��م��ه ع��ي��ل��م األرج��اء ع��ل��ى أف��اض
ُم��ب��ه��م��ا وي��وض��ح م��ن��آًدا ي��ق��وِّم ح��ج��ة خ��م��س��ي��ن ال��ُع��ْرب ل��س��ان وب��ثَّ
ع��رم��رم��ا ج��ي��ًش��ا ل��لَّ��ح��ن ب��ه��ا ف��ف��لَّ دم��اغ��ه ِق��راب م��ن س��ي��وًف��ا وس��ل
م��ك��رَّم��ا ع��زي��ًزا ي��غ��دو ب��أن ف��أج��در ن��ف��س��ه ال��ع��ل��م خ��دم��ة ف��ي ي��ب��ت��ذل وم��ن
وت��ق��دَّم��ا م��ض��ى م��ن ع��ن��ه��ا ��ر ي��ق��صِّ ذروة ال��ن��ح��و ف��ي ال��ت��ح��ق��ي��ق ذرى م��ن رق��ى
أع��ج��م��ا اب��ن س��ي��ب��وي��ه ل��ع��م��ري ل��ع��اد وره��ط��ه س��ي��ب��وي��ه الق��ى ك��ان ف��ل��و
م��غ��ن��م��ا ت��ُك ل��م ال��ت��ف��اح ورائ��ح��ة ��ب��ا م��رجَّ ال��ك��ت��اب ذيَّ��اك ي��ك ول��م
ح��ص��رم��ا ال��ع��ي��ِن ال��ج��اح��ظ ب��ع��ي��ن ل��ف��تَّ م��ج��ي��ئ��ه ال��ق��دي��م ال��ع��ص��ر ف��ي ك��ان ول��و
م��ن��ه��م��ا ال��ف��راس��ة ت��ل��ك ب��رئ��ت وق��د ف��ارس واب��ن ال��ف��ارس��ي م��ع��ه وأص��ب��ح
ت��ألُّ��م��ا يُ��ج��ن ج��نِّ��يٍّ اب��ن وك��اد غ��ل��ة ال��م��ب��رِّد ب��أح��ش��اء ل��ب��ات��ت
ال��س��م��ا إل��ى ط��ار ال��ي��وم ق��ب��ل ك��ان ول��و ج��ن��اُح��ه َم��ه��ي��ًض��ا ع��ص��ف��وٍر اب��ن وص��ار

الشيخ األديب سأله بيومني وفاته وقبل سنوات، بضع منذ شيخنا البستاني هللا عبد األستاذ وفاة كانت 30

األمري إيلَّ تالميذي أحب فأجابه: إليك؟ أحب تالميذك أيُّ له: قوله منها أسئلة بعض الدين تقي خليل
الغربة، طول مع ينَسني لم وهو قوله: ننقل وإنما هنا، نقلها إىل حاجة ال أشياء ذكر ثم أرسالن. شكيب

العربية. اللغة لخدمتي سنة الخمسني عيد بمناسبة أرسلها التي القصيدة تلك وأرسل
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��م��ا ال��ت��وهُّ ي��ف��وق م��ا ع��اله م��ن رأوا م��رًة ال��ف��رائ��د ف��ي ن��اظ��روه ول��و
ُم��ث��لَّ��م��ا ال��ج��وه��ريِّ ص��ح��اح وآب م��ج��ده ق��لَّ ق��د ال��م��ج��د م��ع��ه وأص��ب��ح
ب��ان��ِت��م��ا31 زم��خ��ش��ر م��ن��ه اف��ت��خ��رت وم��ا ب��ذَّه ج��اراُه ال��ل��ه ج��اُر ك��ان ول��و
م��ت��يَّ��م��ا م��س��ت��ه��اًم��ا ف��ي��ه��ا ت��ولَّ��ه ب��ال��ذي ال��ع��روب��ة م��ن��ه َس��ِع��دت ل��ق��د
وال��دم��ا ال��ل��ح��م خ��ال��ط ش��وٍق ع��زائ��م يَ��ْع��ُرٍب أم��ة ن��ص��ر ف��ي ل��ه وث��ارت
��م��ا ُم��ق��سَّ ف��ش��ل��ًوا ش��ل��ًوا ب��ه��م ف��ي��رم��ي ع��دات��ه��ا ي��ق��دُّ س��ي��ًف��ا ع��م��ره ق��ض��ى
ال��ع��م��ى ُرزق م��ن األن��وار ي��ن��ك��ر وق��د س��اط��ع ك��ل أن��واره��ا م��ن ي��ب��لِّ��ج
ُم��خ��ي��م��ا ك��ان ال��ج��ه��ل ح��ج��اب ع��ل��ي��ه غ��ام��ٍض ك��ل أس��راره��ا ع��ن وي��ك��ش��ف
ُم��ل��ج��م��ا ه وخ��الَّ إال ل��م��ن��ق��ص��ٍة ف��رق��ة ش��ع��وب��يُّ ي��وٍم ف��ي ع��نَّ ف��م��ا
رم��ى إذا ل��ع��م��ري يُ��ص��م��ي ال��ذي ب��رم��ي ل��ه ان��ب��رى إال ال��ق��رن ق��رن الح وم��ا
م��ج��ث��م��ا ال��س��م��اك��ي��ن ف��وق ل��ه ��ت ل��ن��صَّ ج��ه��اِده وف��اءَ ال��ف��ص��ح��ى ش��اءت ف��ل��و
ال��ظ��م��ا م��ع��روف��ه ذك��ر م��ن ي��ن��ق��ع��وا ب��أن َم��ِع��ي��ن��ه م��ن ارت��َوْوا م��ث��ل��ي ل��ألَُل��ى َف��َم��ْن
م��ذم��م��ا ع��ه��ًدا ن��رع��اه م��ا ي��ُك ول��م وم��نَّ��ة ع��ل��ي��ن��ا ف��ض��ًال ل��ه ع��رف��ن��ا
ون��م��ن��م��ا ُم��ع��ٍي ج��ه��د م��ن��ه��ا ��ق ف��ن��مَّ ب��ض��اع��ة ��ى ت��ل��قَّ َم��ن إال أن��ا وم��ا
��م��ا م��س��هَّ ب��رًدا دبَّ��ج��ت ال��ورى ي��ران��ي ع��ن��دم��ا 32 ل��ل��ق��س��ام��يِّ إال ال��ف��ض��ل وم��ا
وأن��ع��م��ا ج��اد ك��ان ق��د م��ا وت��ق��ل��ي��د ص��وت��ه م��رج��وع ب��ع��ض إال ه��و وم��ا
ال��ح��م��ى ش��رَّف م��ن ف��ي��ك ن��ح��يِّ��ي ج��م��ي��ًع��ا إن��ن��ا األس��ات��ي��ذ أس��ت��اذ ح��ن��ان��ي��ك
م��س��لِّ��م��ا أت��اك إال س��ط��ح��ه��ا ع��ل��ى ُم��ع��رب ي��ب��َق ل��م ال��ُع��ْرب أن��ص��ف��ت��ك ول��و
ي��ت��ك��ل��م��ا أن ال��ص��خ��ر ف��ي��ه ألوش��ك ش��ك��ره ��ي��ك ي��وفِّ ل��ب��ن��ان ك��ان ول��و
ُم��ح��ت��م��ا ��ا ح��قٍّ نُ��وِف ل��م ب��ك��ث��رت��ه ع��ال��ج رم��ل غ��دا ل��و ث��ن��اءً ت��ق��بَّ��ْل
وت��س��ل��م��ا ت��ع��ي��ش أن ُم��ن��اه ق��ص��ارى وام��ٍق م��ي��س��ور ال��ط��رف ب��غ��ضِّ وق��اب��ل

مصححه. إليها. بانتمائه زمخرش بلدة افتخرت وما أي: 31
طيِّه. عىل فتنكرس األوىل الطيَّة الثياب يطوي الذي 32
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الرافعي بك الحميد عبد حفلة قصيدة

الرافعي الحميد عبد السيد املرحوم الكبري للشاعر سنة الخمسني بعيد الشام أدباء واحتفل
مسيحية، ١٩٢٩ سنة وذلك برلني، يف وكنت يشء، إرسال عيلَّ فاقرتحوا الشام، طرابلس يف

الشورى: جريدة يف ونُرشت الحفل يف وتُليت األبيات، بهذه طرابلس إىل فبعثت

واألُن��س��ا اإلن��س ك��رام ت��ب��غ��ي ك��ن��ت إن ط��راب��ل��س��ا ت��ع��دو أن ال��ش��رق ف��ي إي��اك
ق��دس��ا ال��ن��ه��ى ألرب��اب وج��اور أم��نً��ا ح��رًم��ا ال��ه��دى ��اد ل��ق��صَّ م��ن��ه��ا وُح��جَّ
ح��ب��س��ا غ��ي��ره��ا ع��ن م��ا ال��خ��ص��ائ��ص م��ن ب��رح��م��ت��ه ال��ب��اري ج��اده��ا م��دي��ن��ة
ُج��لُ��س��ا ش��ط��ه ف��ي أب��ح��ًرا أه��ل��ه��ا م��ن ج��م��ع��ت ب��ل ��اج ال��ع��جَّ ب��ح��ره��ا ي��ك��ِف��ه��ا ل��م
ي��ب��س��ا م��ا ك��ل ع��ن��ه��ا ��ر ي��ق��صِّ م��ص��ًرا ط��راب��ل��س ب��ات��ت ب��ه��ُم أك��ارٌم
ال��خ��رس��ا ي��س��ت��ن��ط��ق م��ا ال��م��آث��ر م��ن ل��ه��م ال��ذي��ن ب��ال��راف��ع��يِّ��ي��ن ن��اه��ي��ك
رأس��ا م��ا األع��داء م��ن وال��خ��اف��ض��ي��ن أرف��ع��ه��ا األع��الم م��ن ال��راف��ع��ي��ن
َدرس��ا م��ا ال��ع��ل��م دروس م��ن وج��ددوا أج��م��ع��ه��ا ال��م��ج��د تَ��َل��ع��ات رع��وا ل��ق��د
َق��َع��س��ا م��ا ال��ع��ل��ي��اء وم��ن ث��م��اره ق��رب��ت م��ا ال��ف��ض��ل أي��ادي م��ن وآث��روا
اق��ت��ب��س��ا ن��وره م��ن ال��ذي ي��ض��لَّ ول��ن ج��دِّه��ُم ال��ف��اروق أث��ر ع��ل��ى س��اروا
ح��رس��ا ال��م��ص��ط��ف��ى ل��ش��رع أُق��ي��م��ت ��ا ص��فٍّ ض��رائ��ب��ه��ا ف��ي ال��م��واض��ي ال��س��ي��وف م��ث��ل
ُم��ل��ت��م��س��ا اإلذن ي��روم ال��ح��م��ي��د ع��ب��د ف��ِم��ن ال��ك��م��ال ي��ب��غ��ي أدب ذي وك��لُّ
ان��ب��ج��س��ا م��ا ال��ه��طَّ��ال ال��ع��ارض تُ��ع��ارض ق��ري��ح��ت��ه ج��اءت ل��و ال��ف��ذُّ ال��ش��اع��ر
ُش��ُم��س��ا غ��ي��ره ع��ن ام��ت��ن��ع��ت وط��ال��م��ا خ��اط��ره ق��ي��َد ال��م��ع��ان��ي ع��ذارى ت��غ��دو
ال��نَّ��ف��س��ا ذل��ك ن��ل��ق��ى ال��ن��ف��س ت��ل��ك��م م��ن ع��ج��ب وال ص��اٍف ك��ل��ه َم��ع��ِدٍن م��ن
ن��ب��س��ا م��ا ال��ك��ن��ديُّ ع��ص��ره ف��ي ج��اء ل��و م��ج��م��لُ��ُه ال��ق��ول وخ��ي��ر أق��ول إن��ي
وُك��س��ا ع��ي��ده م��ن ُح��ل��ل ف��ي ت��خ��ت��ال ح��اف��ل��ة ال��ف��ي��ح��اء ط��راب��ل��س ه��ذي
م��س��ا ص��ب��اَح ال��ف��ص��ح��ى ال��ل��غ��ة خ��دم��ة ف��ي ��زه��ا ت��ن��جَّ ق��د ح��وًال ل��خ��م��س��ي��ن ع��ي��د
ال��ُع��رس��ا ذل��ك ف��ي��ه أش��اه��د وأن وط��ن��ي أرى أن��ي غ��رب��ت��ي أب��ت وق��د
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والكرباء واألدباء العلماء مراثي يف

الشدياق. فارس أحمد الشيخ اإلنشاء ميدان وفارس اللغة إمام رثاء
أزال ال كنت الشدياق فارس أحمد الشيخ اإلنشاء ميدان وفارس اللغة إمام تُويفِّ ملا
— بيننا قديمة صداقة عن فضًال بأسلوبه، معجبًا وكنت العمر، من عرشة السابعة يف
عليه وُصيل بريوت، إىل اآلستانة من بتجاليده جاءوا فلما الشدياق، آل وبني — األرسالنيني
تُذكر لم يل مرثية ومنها الوقت، لشعراء متعددة مراٍث عليه تُليت الكبري العمري الجامع يف
فارس أحمد وفاة قبل ُطبعت قد كانت الباكورة ألن بالباكورة؛ ى امُلَسمَّ األول ديواني يف
يف السنة هذه عليها عثرت أن إىل املرثية هذه أوراقي بني من ُفقدت وقد — هللا رحمه —
هذه: وهي فارس، أحمد ترجمة تتضمن الشدياق فيليب الدكتور الفاضل نرشها رسالة

ال��رَّوام��س1 ع��ص��ُف ب��ال��م��ج��د ل��ه��ا ل��ي��اٍل ال��دوام��ِس ب��ال��خ��ط��وب ع��ل��ي��ن��ا ت��م��ادت
ال��م��ع��اط��س ُش��مُّ ال��ده��ر رج��ال َل��ِن��ْع��م وإن��ه��م ل��ل��زم��ان رج��اًال وأْص��َم��ت
ال��م��دارس وج��وه اس��ودَّت ق��د ُوج��وًم��ا أن��ه ال��ي��وم ذا ال��ل��ه ع��ب��اد ��ا أح��قٍّ
ف��ارس» «أح��م��د ال��ي��وم ع��ن��ه غ��اب َل��ُدن خ��ال��يً��ا ال��ب��الغ��ة م��ض��م��ار وأص��ب��ح

اآلثار. تدفن التي الرياح 1
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م��م��ارس ِق��رن ك��ل ف��ي��ه��ا ��ع ت��ج��مَّ َح��ْل��ب��ٍة ك��ل ف��ي ال��س��بَّ��اق ال��ف��ارس ه��و
ال��م��داِع��س ال��ب��ي��ان ف��رس��ان وأب��تَ��ُع2 ب��راع��ة ره��ان ف��ي ُم��َج��لٍّ أج��لُّ
ل��ن��اب��س م��ق��اًال ي��ت��رك ل��م ق��ال وإن ل��ف��ارٍس َم��ص��اًال ي��ت��رك ل��م ص��ال إذا
ق��اب��س ك��ل ��ه��ا أَمَّ ن��اًرا وأوق��د ح��ائ��ر ك��ل ه��اديً��ا م��ن��اًرا أق��ام
ف��ه��ارس غ��ي��ر األي��ام آلث��اره ت��ك��ن ول��م ال��زم��ان م��لء ذك��ره غ��دا
ال��ط��وام��س ال��رس��وم ه��ات��ي��ك ع��ف��و ع��ل��ى ش��واه��ًق��ا ق��ص��وًرا ل��ل��ف��ص��ح��ى وش��يَّ��د
ال��م��ج��ال��س ط��راز ك��ان��ت ب��إن��ش��ائ��ه ال��ت��ي ج��وائ��ب��ه3 ال��دن��ي��ا ج��اب��ت ل��ق��د
م��ائ��س ع��ط��ف ع��ن ال��ع��ص��ر وت��ث��ن��ى ب��ه��ا س��اف��ر وج��ه ع��ن ال��ش��رق ن��ور ت��ب��لَّ��ج
ال��م��الب��س أب��ه��ى وال��دي��ب��اج ال��وش��ي م��ن ب��ي��ان��ه��ا ي��ك��س��و ك��ان ل��ف��ص��ول ف��م��ن
ال��ح��ن��ادس ل��ي��َل ال��ص��ب��ح م��ح��و ال��ش��ك ُدج��ى ب��ن��وره��ا ي��م��ح��و ك��ان ف��ض��ل وآي��ات
ب��ف��ارس ال��س��روج ي��ع��ل��و َم��ن ك��ل وال ال��ع��ال أدرك ال��ع��ال رام َم��ن ك��ل ف��م��ا

صاحب وشقيق بك فخري إبراهيم املرحوم نجل بك محمود املرحوم أرثي وقلت
بك: نامي أحمد السمو

م��ح��م��ود ع��ل��ى دًم��ا ف��ألُب��ك��ي��نْ��ك ج��م��ود ذات ك��ن��ت م��ه��م��ا ع��ي��ن ي��ا
ال��ج��ود ف��ي ك��ف��ه ع��ن ت��روي��ن��ه��ا س��ح��ائ��بً��ا ال��دم��وع م��ن وَألُم��ط��رنْ��ك
ف��زي��دي ال��ض��ل��وع ن��ار وي��ا ذوب��ي األس��ى ن��ار ف��م��ن ك��ب��دي ي��ا وألن��ت
ح��دي��د ب��ك��ل تُ��ل��وي4 ق��د ف��ال��ن��ار ت��ك��ن ف��إن ال��ح��دي��َد ق��ل��ُب ي��ا ك��ن��ت م��ا
ال��ج��ل��م��ود ق��س��وة ف��ي��ه ك��ان ل��و ن��اظ��ر دم��ع��ة م��ح��م��ود ف��ي أَتَ��ع��زُّ
ودود ك��ل ق��ل��ب م��س��رة وغ��دا ق��رَّة ال��ن��واظ��ر م��أل م��ا ب��ع��د م��ن
ال��دود ُط��ع��م ي��ع��ود ال��ش��ب��اب ش��رَخ ج��ب��ي��ن��ه م��ث��ل أن أح��س��ب ك��ن��ت م��ا
خ��م��ود ك��فُّ ال��ي��وم ع��ل��ي��ه��ا ت��ع��دو ذه��ن��ه ُش��ع��ل��ة أن آم��ل ك��ن��ت م��ا

القوي. األبتع: الفارس 2
أحسن وكانت اآلستانة، يف تصدر كانت التي جريدته فارس أحمد ى َسمَّ وبها الطارئة، األخبار الجوائب: 3

وقتها. يف عربية جريدة
ذهب. به: ألوى 4
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األُم��ل��ود ش��ب��اب��ه ب��غ��ص��ن ت��ودي ال��ردى ن��ك��ب��اء أن آم��ل ك��ن��ت م��ا
ش��ه��ود ول��م��ح ب��ارق��ة إي��م��اض نُ��ب��ل��ه أم��ائ��ر م��ن ن��ف��ٍس وب��ك��ل
ال��ِغ��ي��د وص��ال ف��ي ي��س��ه��ر وال��غ��ي��ر ح��ق��ائ��ٍق وص��ال ف��ي ال��ل��ي��ال��َي س��ه��ر
وت��ل��ي��د ط��ارٍف ب��م��ج��م��ع إال ال��ع��ال ح��س��ب وال زه��و غ��رَّه م��ا
ال��م��ن��ض��ود ال��ل��ؤل��ؤ ع��ق��د ال��خ��ود ف��ي ك��أن��ه��ا ال��خ��الل زه��ر ب��ه ن��ظ��م��ت
ش��ه��ي��د غ��ي��ر وال��ع��ش��ري��ن ال��س��ت ف��ي َش��أُْوه وه��ذا ي��م��ض��ي َم��ن ك��ان م��ا
ال��ع��ن��ق��ود5 ح��الوة ق��ب��ل وال��ق��ط��ف ال��ص��ب��ا ش��رخ ف��ي ال��ق��ص��ف م��ث��ُل راع م��ا
ال��ع��ي��د ي��وم ال��ف��ردوس وف��ي ف��ي��ن��ا م��أت��ًم��ا داٍر ك��ل ف��ي غ��دا ي��وم
ال��س��ود ال��ل��ي��ال��ي ض��ي��ا ي��ك��ون ول��ق��د غ��اس��ق دج��نَّ��ة ب��ه ال��ن��ه��ار ل��ب��س
ال��م��ودي ال��ِح��م��ام م��ن أش��ق ح��اًال األس��ى م��ن ذوي��ه ف��ي وخ��لَّ��ف ولَّ��ى
ال��م��ف��ق��ود ال ل��ل��م��وج��ود ف��ال��م��وت ن��اظ��ٌر ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة ي��ن��ظ��ر ك��ان ل��و
ال��م��وع��ود ب��ي��وم��ه راح ذاك إذ ح��س��رًة ي��وم ب��ك��ل ي��م��وت ه��ذا
وك��ب��ود ج��وان��ح ب��ي��ن دف��ن��وك ب��األُل��ى رف��ًق��ا ال��م��ح��م��ود أي��ه��ا ي��ا
ال��م��ورود ال��م��ورد ن��ح��و ف��س��ب��ق��ت ال��ع��ال ح��وض إل��ى س��بَّ��اًق��ا ك��ن��ت ق��د
ب��ري��د خ��ي��ل ف��وق ال��ن��ب��اه��ة أه��ل وإن��م��ا س��ائ��رون رك��ٌب وال��ك��ل
ال��م��ول��ود ب��ف��رح��ة ال��ف��ق��ي��د ش��ج��و وف��ى ف��ق��د ال��ك��ري��م ب��وال��دك رف��ًق��ا
ب��م��دي��د ال��ب��ك��ا ب��ح��ر م��ن ي��م��ت��اح ج��ف��ن��ه ب��اٍك ك��ل ب��ع��دك غ��ادرت
وق��ود ذات ال��ن��ار ف��ي ح��زن��ن��ا م��ن وت��رك��ت��ن��ا ج��ن��ٍة ق��اص��َد وم��ض��ي��ت
م��ف��ي��د غ��ي��ر ال��ح��زن وأن ف��رٌض أن��ه ل��وال ال��ص��ب��ر ف��ي��ك ع��زَّ ق��د
ل��ج��ن��ود م��وق��ًف��ا ��َة ث��مَّ أنَّ ل��و ك��ري��ه��ة م��ق��ام ف��ي ت��ف��دي ك��ن��ت ق��د
ب��ب��ع��ي��د ق��ادٍم م��ن وم��ا نَ��ْزٌر ب��ي��ن��ن��ا وال��م��س��اف��ة ح��ت��ٌم ال��م��وت
وري��د ح��ب��ل م��ث��ل م��ن��ه وال��م��وت م��ط��م��ع أب��ع��د اإلن��س��ان ي��ت��خ��ي��ل
زه��ي��د غ��ي��ر األق��وام أن��ص��ف ل��و ح��ي��ات��ن��ا ال��ه��م��وم م��ن ت��س��ت��ح��ق ال
ب��رش��ي��د وال ب��م��ه��ديٍّ رأيً��ا ل��ف��اج��ع ال��دم��وع ��اح س��فَّ ك��ان م��ا

آن أنه يريد عنقوده. حال قد والدك أبوه: مات آخر لعامي أمامي يقول كان عاميٍّ قوِل من هذا أخذُت 5
موته. أوان
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ق��ي��ود ب��ب��ع��ض م��رت��ب��ط وال��ع��ق��ل ب��ه م��ح��ك��وم ال��ط��ب��ع ح��ق ل��ك��ن
ال��م��ف��ئ��ود س��ل��وة أح��م��د ف��ب��ق��اء ب��ع��ده ص��ب��ًرا ال��م��ح��م��ود ث��اك��ل ي��ا
ب��ال��م��ه��دود ل��ي��س ب��اٍق ف��ال��رك��ن أث��ك��ل��ت��ه ب��ال��ذي خ��ط��ب��ك ج��لَّ إن
خ��ل��ود ل��دار ع��اج��ل��ة وف��راق ت��ح��ي��ة ال��ف��ق��ي��د ع��ل��ى اإلل��ه وم��ن
وال��ت��وح��ي��د ال��ع��دل ف��ي ف��ع��زاؤه ال��ف��ت��ى ع��ل��ى ال��خ��ط��وب ت��ع��اظ��م��ت م��ه��م��ا

وعزَّيت فرثيتها لنا، صديًقا وكان لبنان، جبل مترصف باشا نعوم والدة وتوفيت
سنة: أربعني من أكثر عليها مىض وقد التالية، بالقصيدة ابنها

ش��ارِد؟ بَ��يْ��ِن��ك م��ن��ذ غ��م��ٍض ت��ألُّ��ف س��اه��ِد ال��ل��ي��ل س��اه��ر ل��ج��ف��ٍن ه��ل أال
ال��ج��الم��د؟ ُص��مُّ ف��اض م��ا دون��ه��ا وم��ن غ��ي��ض��ه��ا ��ل ي��ؤمَّ أن ل��ش��ئ��وٍن وه��ل
ال��م��ت��ص��اع��د؟ ال��زف��رة ل��غ��ام ب��غ��ي��ر ش��ف��اؤه ��ى يُ��رجَّ أن ل��ف��ؤاٍد وه��ل
ال��م��واق��د؟ ن��ار ج��ن��ب��ي��ه ف��ي ال��وج��د م��ن ذك��ت وق��د س��ل��وٍّ م��ن ل��ش��ج��يٍّ وه��ل
األس��اود رق��ش أن��ي��اب م��ن ح��ش��اي��اه ل��ي��ِل��ِه أس��اود دب��ت إذا ت��ب��ي��ت
ل��ل��ف��راق��د؟ ص��ح��ب��ة إال ال��ود م��ن ال��دج��ى َم��ه��م��ِه ف��ي ال��ن��ج��م ل��رع��اة وه��ل
ب��ال��م��ق��اود ل��ألس��ى ق��ل��وٌب وأل��ق��ت ع��ن��ان��ُه ط��ل��ًق��ا ال��دم��ع س��ي��ل ت��ح��دَّر
ال��ج��وام��د ف��ي آث��ارُه وذي ي��ش��فُّ م��ه��ل��ه��ٌل ق��ل��ٌب ال��ده��َر ي��ق��اوي وك��ي��ف
ب��ائ��د غ��ي��ر ب��ِه ب��اٍق ف��م��ا ل��دي��ه ره��ائ��ٌن وال��ب��واق��ي ال��خ��وال��ي أب��اد
وس��اع��د ب��ك��فٍّ ي��رم��ى وم��ا ي��ص��اب ي��ك��ن ول��م ي��ص��بْ��ه ل��م ق��ل��بً��ا يُ��ب��ِق ول��م
وواج��د ب��اٍك ب��ي��ن إال ال��ن��اس وم��ا م��ص��ائ��ٍب غ��ي��ر ال��ع��م��ر ف��ي ف��م��ا ��ْل ت��أمَّ
وزاه��د ف��ي��ل��س��وف م��ن ب��أس��ره��ُم ألص��ب��ح��وا األم��ور ال��ن��اس س��ب��ر ول��و
ن��اق��د ع��ن��د أع��م��ارن��ا َج��ل��َم��ْي6 س��وى ت��ع��اق��ب��ا ال��ل��ذان ال��ج��دي��دان ول��ي��س
ب��ق��ائ��د ل��ل��ف��ن��اء إال ال��ل��ي��ل وال ال��ورى ع��ل��ى ي��ن��مُّ م��ا إال ال��ي��وم وم��ا
ح��دائ��د غ��ي��ر األس��ي��اف ت��ل��ك��م وم��ا م��ف��رٍق ك��ل ف��ي األس��ي��اف ��ل��ت��ُه أهَّ
ال��ق��واع��د راس��ي ك��ل م��ن��ه ل��زح��زح ب��ي��ذب��ٍل أن��اخ ل��و ل��ع��م��ري وخ��ط��ٍب

املقراض. محركة الَجَلم: 6
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ل��ل��ش��دائ��د م��رص��د ج��ي��ش ال��ص��ب��ر م��ن ُه ف��ص��دَّ ال��وزي��ر ب��أك��ن��اف أن��اخ
وال��م��ح��ام��د ال��ت��ق��ى ع��ض��د ف��ي ف��تَّ وق��د وح��ده ب��ذل��ك م��رزوءًا ك��ان وم��ا
م��س��اع��د م��ن خ��ال ق��د ي��ت��ي��ٍم م��ص��اُب ف��م��ص��اب��ه��ا ب��رٍَّة ب��أمٍّ أُص��ي��ب��ت
ال��م��ع��اه��د أرَض ال��وس��م��يُّ أظ��م��أ إذا ب��ذك��ره��ا ال��ع��ه��اُد يُ��س��ت��س��ق��ى ك��ان وق��د
ل��ع��اب��د ي��ج��وز إِص��ًرا اح��ت��م��ل��ت وال ك��دورة ص��ف��اه��ا م��ن يُ��رنَّ��ق ل��م م��ض��ت
زوائ��د دون ذاك ك��ف��اه��ا س��واك ح��س��ن��ات��ه��ا م��ن وال��ل��ه ي��ك��ن ل��م ول��و
ل��واح��د ف��ض��ل ك��ل ��ت ض��مَّ ت��ُك وإن ب��واح��ٍد َح��َوت��ه ق��د ف��ض��ٌل ي��ُك ول��م
ال��م��ق��اص��د أس��ن��ى م��واله م��ن َل��َع��م��رك ب��ال��ٍغ ع��ث��م��ان ره��ط م��ن ل��م��س��ت��وزٍر
ل��م��اه��د ت��ذل ال ش��ع��ف��ات ل��ه ش��ام��ٍخ خ��ط��ة ل��ب��ن��ان م��ن ت��ول��ي��ت
ل��وال��د ول��ي��ٍد م��ن أع��ن��ى أع��اَدتْ��ه ش��رع��ًة ح��ك��م��ك ع��دل م��ن ف��أن��ه��ج��ت��ه
ال��م��وارد أص��ف��ى ي��ش��ن��وك م��ن ب��إق��رار ون��زاه��ٍة ع��ف��ٍة م��ن وأوَرْدت��ه
م��ائ��د ك��ل أغ��ص��ان��ه م��ن ل��ح��يَّ��اك ش��ك��ره ي��ب��ثَّ��ك أن ك��لَّ��ف��وه ف��ل��و
راق��د ج��ف��ن م��ن ال��ن��وم م��ح��ل ح��ل��ل��ت ب��ات��ب��اع��ه��ا ال��ت��ي ال��ع��ظ��م��ى ال��ي��ق��ظ��ة ل��ك
واف��د ب��ك ن��ح��وه س��رور م��ن ف��ك��م األس��ى ي��ش��اط��رك ل��ب��ن��ان ك��ان ف��إن
ذائ��د س��ل��ي��ل��ك ع��ن ج��م��ي��ل م��ن وك��م ص��ال��ح ل��ك م��وق��ف م��ن ف��ك��م تَ��َع��زَّ
ق��اص��د ك��ل ع��ل��ى يُ��ع��ي��ى م��ا ال��ق��ص��د م��ن ك��ل��ه��ا أم��ورك ف��ي ت��أت��ي رأي��ن��اك
ب��خ��ال��د ل��ي��س ال��م��رء أن وي��ع��ل��م ب��خ��ل��ق��ه اإلل��َه ي��خ��ش��ى ام��رٍئ ف��ع��ال
ال��ح��واس��د ب��ي��ن ال��ش��م��س تُ��ل��ق��ى م��راق��َي راق��يً��ا ال��س��وء م��ن م��ح��روًس��ا زل��ت ف��ال
ال��م��ج��اه��د ال��ب��الد س��ل��ط��ان ل��خ��دم��ة ًدا ُم��س��دَّ ال��ش��ئ��ون ك��ل ف��ي زل��ت وال
ل��م��ع��ان��د ش��ًج��ا أو ل��ص��دي��ق رًج��ا ت��زل وال أردت م��ا م��ن��ه م��ق��ام��ك
ق��ص��ائ��دي م��ن آف��اق��ه��ا ف��ي وأَْس��يَ��ُر ��يَ��ا ال��ضِّ م��ن أس��رى ال��غ��ب��راء ف��ي وذك��رك

عيد يوم وفاته وكانت مرص، يف كنت الشهري فكري باشا هللا عبد املرحوم تُويفِّ عندما
مراسلة وبينه بيني سبقت وكانت اإلمام، لألستاذ ويفٌّ صديٌق وهو ،١٣٠٧ سنة األضحى
أيًضا فقدتها ولكني املؤيد، جريدة نرشتها بقصيدة فرثيته الديوان، هذا يف ذُكرت شعرية

هذه: وهي الفكرية، اآلثار كتاب يف وجدتها ثم أوراقي، بني من

ال��غ��واش��م ال��ل��ي��ال��ي ب��ط��ِش ُم��ن��ت��ه��ى أرى ال��ع��ظ��ائ��م ال��خ��ط��وب ف��ي ه��ذا م��ث��ل إل��ى
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ب��ع��ال��م؟ ب��الءً أو ب��ع��ل��ٍم م��ص��ابً��ا ن��ع��دُّه خ��ط��ٌب ال��خ��ْط��ب ه��ذا ب��ع��د وه��ل
ال��م��آت��م ُس��ود آالم ُخ��ت��م��ت ب��ه وم��أت��م أن��س��ى، ف��ات ق��د ِل��م��ا م��ص��اٌب
ال��ع��وال��م م��وت ال��ع��ل��م رج��ال ف��م��وت ُرْزُؤه ع��م ف��اج��ًع��ا ف��ي��ه غ��رَو وال
ق��ات��م ال��ج��ه��ل م��ن ل��ي��ٍل ف��ي ال��ن��اس َدَج��ى أُط��ف��ئ��ت ه��ي إذا ال��دن��ي��ا ف��ي م��ص��اب��ي��ح
ه��ائ��م ال��م��ج��اه��ل ف��ي س��اٍر ك��ل ب��ه��ا ي��ه��ت��دي ال��ب��ري��ة ف��ي ُرش��ٍد وأع��الُم
ال��م��ت��ق��ادم ع��ه��ده��ا م��ن ال��ُع��ال ب��ن��ك��ب أُول��ع��ت ل��ع��م��ري ال��دن��ي��ا ول��ك��ن��ه��ا
ح��ازم ك��لُّ ص��ف��َوه��ا ��ي يُ��رجِّ ول��ي��س ع��ن��ده��ا ب��ال��م��اء ال��ن��ار ال��ت��ه��اب ��ى يُ��رجَّ
ال��م��ك��ارم؟ َط��وُد وان��دك ال��ُع��ال ش��ه��اب خ��ب��ا ق��د ال��ي��وم ذا ال��ل��ه ع��ب��اد ��ا أح��قٍّ
ث��ال��م وال��ِب��ي��ض ال��خ��ط ل��ُس��م��ر ب��خ��ْط��ٍب ��ع��ت ُف��جِّ وال��م��ع��ان��ي ال��م��ع��ال��ي وأن
ال��غ��م��ائ��م؟ س��حَّ ال��ف��ض��ل وج��ن��ات ع��ل��ى ش��ئُ��ون��ه��ا س��ال��ت ال��ع��ل��م ل��ش��ئ��ون وم��ا
داه��م أي داه��ٍم خ��ط��ٍب ب��ف��اج��ئ س��ي��ًدا ل��ل��ف��ض��ل ك��ان ق��د َم��ن م��ات أج��ل
ال��ت��م��ائ��م نَ��وِط م��ن��ذ ال��م��ع��ال��ي ل��نَ��ي��ل س��ع��ى ال��ذي ف��ك��ري ال��ل��ه ع��ب��د ال��ي��وم ق��ض��ى
دائ��م ال��ق��ي��ام��ة ي��وم إل��ى ب��ح��زن ب��ع��ده وال��ص��ح��ف األق��الم وخ��ل��ف��ت
ب��ال��ع��الق��م ��ص��ت ن��غِّ ق��د ول��ذَّات��ه ي��وم��ه ك��ان وق��د أض��ًح��ى ب��ه وأض��ح��ى
ب��واس��م غ��ي��ر ال��ن��ع��ي ذا وغ��ادره��ا ب��واس��ًم��ا ف��ي��ه ك��نَّ ث��غ��وٌر وب��ات��ت
ن��ائ��م ك��ل غ��ف��ل��ٍة م��ن ل��ص��ح��ا إذن وق��ُع��ُه ال��م��س��ام��ع م��لء س��رى ن��ع��يٌّ
ال��خ��ض��ارم ال��ب��ح��ار غ��ي��ض ف��ل��ي��ك��ن ك��ذا ال��ث��رى ف��ي ال��ك��واك��ب غ��ور ف��ل��ي��ك��ن ك��ذا
ق��ائ��م ك��ل أق��ع��دت ح��ت��ى ال��ن��اس نُ��ه��ى ب��س��م��اع��ه��ا أس��ك��رت م��ج��د م��ص��ي��ب��ة
وال��م��ع��اص��م ال��ُع��ال أج��ي��اد وح��ل��ي��َة ع��ص��رن��ا غ��رََّة ك��ان أم��ي��ًرا ف��ق��دن��ا
رائ��م ن��ف��ُس ارتَ��َج��ْت م��ا أع��ال األم��ر م��ن راق��يً��ا وال��ن��ث��ر ال��ن��ظ��م أم��ي��ر ف��ق��دن��ا
ال��ن��س��ائ��م م��ر وال��ل��ط��ف س��الس��تَ��ُه أع��اره��ا ق��د ل��ه ألق��وال ف��واًه��ا
األع��اج��م ط��راز ب��ت��ف��وي��ٍف ك��س��اه��ا أع��ارب ص��ح��اح أل��ف��اظ ��ة ورقَّ
ال��ن��ع��ائ��م ش��رود ف��ي م��ع��اٍن وص��ي��د ب��ه��ج��ة ال��روض ي��خ��ج��ل م��ب��اٍن ن��ظ��ام
آلدم��ي ي��وًم��ا وال��م��ع��روف ال��خ��ي��ر س��وى زم��ان��ه��ا ف��ي اب��ت��غ��ت م��ا روح م��ح��اس��ن
ال��م��آث��م ب��اب أي��ن م��ن ع��رف��ت وال م��ورًدا ال��ش��ه��ام��ة غ��ي��ر وردت وال
ال��ك��م��ائ��م زه��ر َع��ْرف م��ن��ه��ا ع ت��ض��وَّ ن��واض��ٌر ال��ري��اض أم��ث��ال خ��الئ��ق
ال��ص��وارم ِش��ف��ار م��ن رأيً��ا وأق��ط��َع ربُّ��ه��ا ال��ن��ار س��ن��ا م��ن أذك��ى ك��ان وق��د
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ال��م��راغ��م ُش��مُّ ل��ل��ع��ل��م ب��م��ص��رع��ه وذُلِّ��ل��ت ال��رغ��ام ت��ح��ت ث��وى ف��ل��م��ا
ال��ح��م��ائ��م نَ��ْوح ك��ي��ف ال��م��ع��ال��ي ع��ل��ي��ه وأع��ل��م��ت ال��م��ك��رم��ات ع��ي��وُن ب��َك��تْ��ه
ال��ع��زائ��م ع��ق��ود ان��ح��لَّ��ْت وق��د ب��ه ال��ق��وى أوه��ن م��ث��ل��ه خ��ط��بً��ا أَر ول��م
الئ��م ل��وم��ة ال��ح��زن ف��ي س��ام��ًع��ا وال م��دم��ع در زاخ��ًرا ال س��أن��ُدبُ��ه
ال��ع��ي��ال��م آلل��ي م��ن أغ��ل��ى ق��الئ��د ل��ف��ظ��ه ن��ف��ائ��س م��ن ع��ن��دي أُن��َس وال
ال��م��ح��ارم ع��داد ف��ي ع��ن��دي وأص��ب��ح ك��ره��ت��ه ح��ت��ى ال��ش��ع��ر م��ل��ل��ت وك��ن��ت
الزم ض��رب��َة ال��ي��وم ع��ن��دي ف��أص��ب��ح ب��رث��ائ��ه أوص��اف��ه ق��ض��ت أن إل��ى
ن��اظ��م م��ه��ج��ة ف��ي��ه ول��ن��ط��ق��ي أُع��ْد ن��اظ��ًم��ا ق��ب��ُل أك��ن ل��م إن أن��ن��ي ع��ل��ى
ال��س��واج��م ال��دم��وع درُّ نَ��ْوِح��ِه وم��ن وال��ث��ن��ا ال��م��ح��ام��د درُّ وص��ِف��ِه ف��م��ن
ن��اع��م ال��خ��ل��د م��ن ع��ي��ش إل��ى دع��اه ال��ذي ال��م��ل��ك إل��ى ع��نَّ��ا راح��ًال أي��ا
ال��ق��ش��اع��م ع��م��ر ال��م��خ��ل��وق ��ر ع��مَّ ول��و ك��ل��ه��م ال��خ��ل��ق غ��اي��ة ه��ذي َل��َع��م��رك
ال��م��راح��م ُس��ْح��ُب م��ث��واك ث��رى وج��ادت وراح��ة َروح ك��ل إل��ه��ي ح��ب��اك
واج��م ق��ل��ب ب��ه��ا يُ��ؤَس��ى وت��ع��زي��ة س��ل��وًة ال��ي��وم ن��ج��ل��ك ف��ي ل��ن��ا وإنَّ
ال��خ��وات��م ح��س��ن ال��ع��رش رب ون��س��أل م��ؤي��ًدا األم��ي��ن ال��ش��ه��ُم ل��ن��ا ي��دوم

فكري باشا هللا عبد املرحوم مة العالَّ نجل فكري بك أمني املرحوم صديقي رثيت ثم
يموت): ال الذي الحي (فسبحان ١٣١٦ه سنة وفاته وكانت القصيدة، بهذه

ت��ت��ق��طَّ��ع��ا أن آن ع��زٍّ وآم��اُل ��ا ودعَّ ي��وم ودَّع��ت م��ج��ٍد ب��ق��ي��ُة
م��ع��ا م��ن��يَّ��ت��ه ف��ي ش��ط��ًرا ال��ش��رق م��ن وأدم��ج��ت إال األي��ام ت��ن��َع��ُه ول��م
ُم��ق��ل��ع��ا ل��ي��س ُم��ْزن��ه��ا أن ل��ن��ا ي��ل��وح م��ص��ائ��بً��ا ال��زم��ان نَ��ْوء ج��ادن��ا ل��ق��د
م��ص��رع��ا7 وال��ف��رَد ال��ج��م��َع ل��ع��م��ري ��ى ف��ل��قَّ ب��وج��وه��ه ال��ردى س��اق َم��ن وس��ب��ح��ان
ت��ت��ن��وع��ا أن األرزاء أج��در ف��م��ا غ��ارًة ال��ق��وم ف��ي ال��ن��ح��س ج��ي��ش ش��نَّ إذا
م��وض��ع��ا ل��ل��ع��ذر ي��رت��اد ال س��اء إذا ده��رن��ا أح��س��ب ال��ي��وم ح��ت��ى ك��ن��ت وم��ا
م��رج��ع��ا وع��طَّ��ل م��ع��نً��ى م��ن وأف��س��د غ��اي��ة ك��ل م��ن غ��ال م��ا ي��ك��ِف��ِه أل��م

السودان. عىل اإلنجليز استوىل الوقت ذلك يف 7
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وأوس��ع��ا ال��م��راث��ي م��ج��االت وراخ��ا ف��س��دَّه��ا ال��رج��اء أرج��اء وض��يَّ��ق
أج��دع��ا ب��م��ارن ال��ع��ل��ي��ا وت��ن��ق��ل��ب األس��ى وْل��ي��ف��َدِح ال��خ��ط��ب َف��ْل��ي��ج��لَّ ك��ذا
وي��ف��ج��ع��ا ي��ص��ي��ب أن ف��ي��ه��م ش��اء إذا ش��أَوُه ل��ل��ن��اس ال��ده��ر ويُ��ج��لِّ��ي أج��ل
ن��ع��ى َم��ن ده��ُرك وْل��ي��ن��َع ف��ائ��ٍت ع��ل��ى َع��بْ��رت��ي ال��ن��وادب ت��م��ري ف��ال ح��ل��ف��ت
ال��م��ش��يَّ��ع��ا األم��ي��َن أودى م��ن ك��ان إذا ل��ف��اج��ٍع أُس��ت��ط��ار إن م��ا ف��ه��ي��ه��ات
وأج��زع��ا أن��وح أب��غ��ي ف��ت��ى ف��إن��ي ُرج��ل��ة ال��ص��ب��ر ف��ي ق��ي��ل إن أح��بَّ��ت��ن��ا
م��دم��ع��ا ت��أُل ال ال��ي��وم: ل��ط��رف��ي وق��ل��ت ص��ب��رًة ال��ت��ص��بُّ��ر ف��ض��ل ل��ك��م ت��رك��ت
يُ��ش��ع��ش��ع��ا أن زي��ن��ه ش��راٍب ف��ك��ل س��اق��يً��ا ب��ال��دم ال��دم��ع ك��ئُ��وس وش��ع��ش��ع
ُم��ت��رع��ا ك��اس��ك أش��ت��فَّ ل��م أن��ا إذا خ��ي��ان��ًة األم��ي��ن ن��ح��و وأع��ت��دُّه��ا
بَ��ل��ق��ع��ا ال��ودِّ أخ��ي م��ن ق��ل��ب��ي ك��ان وم��ا ض��ائ��ًع��ا ل��ألع��زَّة ودِّي ك��ان ف��م��ا
ت��ص��دُّع��ا م��ال��ت ال��ش��مُّ اح��ت��م��َل��تْ��ه��ا ل��و أم��ان��ًة ال��ض��ل��وع ب��ي��ن ل��ه ح��م��ل��ت
َم��ش��رع��ا ُرْق��َن ص��ف��وه ال��ل��ي��ال��ي أع��ار انَّ��ه ل��َو إخ��اءً م��ن��ي وأص��ف��ي��ت��ه
رع��ى َم��ن م��ث��ل��َي األف��ق ن��ج��وم وق��ب��ل��ي ص��اح��بً��ا ال��بُ��ع��د ع��ل��ى أرع��اه زل��ت وم��ا
م��ط��ل��ع��ا ال��ك��واك��ب ت��ل��ك زه��رت ف��ال ب��دره غ��رَّب ال��تُّ��رب ه��ذا ي��ُك ف��إن
��ع��ا لُ��مَّ ب��األم��س ك��نَّ أم��اٍن بُ��روق خ��ب��ت وق��د ال��ب��روق ت��ل��ك ل��م��ع��ت وال
وي��س��ط��ع��ا ي��ض��يء أن م��ن��ي��ر ل��ك��ل ح��اج��ٌب ال��م��خ��يِّ��م ال��خ��ط��ب دج��ى ف��ي أم��ا
ألروع��ا إال ال��ن��اُس يُ��راُع ول��ي��س ُرْزُؤُه ال��ب��ري��َة راَع َم��ن ال��ي��وم ق��ض��ى
أج��م��ع��ا ال��َم��ص��اِرَع ك��ان ول��ك��ن��ه واح��د م��ص��رع ال��م��وت ف��ي��ه ي��أِت ول��م
ال��م��م��نَّ��ع��ا وال��ذم��اَم ال��م��ب��ادي وص��دَق وال��م��ض��ا وال��ح��زم وال��ع��ل��م ال��ِح��َج��ى أص��اب
م��ض��ج��ع��ا م��ع��ه ث��وت إال خ��ط��ة وال س��ج��يَّ��ة ال��َم��ْك��ُرَم��ات ف��ي ب��ق��ي��ت وم��ا
��ع��ا م��ش��فَّ ال��خ��ص��ال ف��ري��داُت ك��ف��تْ��ه ش��ف��اع��ة ال��م��ن��ون ع��ن��د ن��ف��ع��ت ف��ل��و
م��ط��م��ع��ا ال��خ��ل��د ف��ي أن ل��و وخ��لَّ��ده ال��ث��ن��ا ط��يِّ��ُب ح��وب��ائ��ه ع��ن وداف��ع
وأرف��ع��ا ي��ل��َق��ى ل��ي��س م��ن��ه وأن��ف��َس ال��رُّش��ى ي��ق��ب��ل ال ال��م��وت داع��ي ول��ك��نَّ
أس��رع��ا ك��ان أو ال��ط��رف ك��رج��ع ف��ك��ان ف��ج��أة ال��غ��در س��اع��د ع��ن ت��ص��يَّ��ده
ت��زع��زع��ا إال ل��ل��ع��ل��ي��اء ُرك��ن ف��ال ُزل��زل��ت ش��اع إذ األق��ط��ار ل��ه م��ص��اٌب
ت��ط��وَّع��ا إال م��ن��ه ع��اٍص ي��ب��َق ف��ل��م ج��ام��د ك��ل م��ن ال��دم��ع إب��اء أذلَّ
م��وِق��ع��ا أق��رب ال��خ��ل��ق ق��ل��وب م��ن وال غ��ارة أب��ع��د األرزاء ف��ي أَر ول��م
ت��ص��نُّ��ع��ا إال ال��ص��در زف��راِت وال َع��ب��رٍة م��ال��ُك ال��ن��اس ف��ي ال ع��ش��ي��َة
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َم��ن��ب��ع��ا ال��َك��ْرم ل��ه ي��وًم��ا ي��ك��ن ل��م ب��م��ا وإن��م��ا س��ك��رى ال��ن��اس آب ع��ش��ي��َة
م��ض��يَّ��ع��ا إال ل��ل��م��ح��زون ح��ْزم وال ُم��س��ك��ًة ال��ف��ج��ي��ع��ُة تُ��ب��ِق ل��م ع��ش��ي��َة
ب��ي��وش��ع��ا ت��رد ال ح��ت��ى ال��ش��م��س ل��ه��ا وأظ��ل��م��ت ش��م��ًس��ا ال��ن��اس وارى ع��ش��ي��َة
م��وزَّع��ا ن��ه��بً��ا ع��اد إال ق��ل��ب ف��ال ال��ردى ف��اج��أه ال��م��ج��د أم��ي��ن وق��ي��ل
أص��ب��ع��ا ت��ج��اور ب��ات��ت َش��َف��ٍة وك��م ب��أخ��ت��ه��ا ت��دقُّ أض��ح��ت ي��د م��ن ف��ك��م
ت��ض��ع��ض��ع��ا إال ال��ش��ام ف��ي ج��ب��ٌل ف��ال ف��ق��َده أُش��ِع��ر ال��ن��ي��ل وادي ي��ُك ف��إن
��ع��ا ت��وسُّ ك��راٌم؛ ق��وٍم: ع��ن ق��ي��ل إذا ��ٌر م��ق��صِّ ال��ك��ري��ِم ل��ف��ُظ ب��ه ك��ري��م
ل��ي��ن��ف��ع��ا ج��اء ال��ل��ح��د ح��ت��ى ال��م��ه��د م��ن ك��أن��ه م��ح��ًض��ا ال��خ��ي��ر ط��ري��ق ��ى ت��وخَّ
م��م��رع��ا ال��روض دون��ه��ا ِخ��َالل وُح��س��ن أب��يَّ��ٌة ون��ف��ٌس س��ه��ٌل خ��ل��ٌق ل��ه
(؟) وأب��رع��ا ال��ك��ت��اب أوت��ي م��ن ألك��ت��ب والئ��ه��ا ف��ي راج��ع ص��دق وأق��الم
وف��رَّع��ا إال األص��ُل ذا ي��ِغ��ب ل��م ب��أن ��ًال م��ؤمَّ ك��ان ال��ل��ه ع��ب��د ب��ع��د وم��ن
ت��ت��بُّ��ع��ا ال��ك��راُم ل��ت��ن��ق��اد زم��ان أص��ل��ه ال��ف��رع أت��ب��ع ح��ت��ى زال ف��م��ا
وأوج��ع��ا أن��ك��ى ال��ده��م��اء ال��ل��ي��ل��ة وف��ي م��وج��ًع��ا ل��ل��ن��اس ال��ب��در ف��ق��د زال وم��ا
ال��م��ت��ض��وِّع��ا ذك��َرُه ال��ل��ي��ال��ي ك��روُر ط��وى ف��م��ا ال��م��ن��ون أي��دي ت��ط��ِوِه ف��إن
أن��ص��ع��ا ال��ذك��ر أب��ي��ض م��ن ل��ه ف��إن ن��واص��ًع��ا ب��ي��ًض��ا األك��ف��ان ت��ك��ن وإن
وأوض��ع��ا أغ��ذَّ م��اٍض ف��ت��ى م��س��ي��ر إن��ه َس��ي��رك ال��ل��ه ذم��ام ف��ي أال
ف��أه��رع��ا ال��زح��ام خ��اف ن��َك��ٍظ8 ع��ل��ى ن��اه��ل ك��أن��ك ح��وٍض إل��ى س��ب��ق��َت
أدرع��ا ال��ش��ه��ادة أل��ف��اظ وح��س��ب��ك م��ت��ه��يِّ��بً��ا ال ال��م��وت ق��رن ون��ازل��ت
وت��س��م��ع��ا أق��ول أن ق��ل��ب��ي ل��ه��ف وي��ا م��ض��ى ف��ق��د ال��ج��واب راج��ي ال أن��ادي��ك
وي��ه��ج��ع��ا ي��ن��ام أن ت��م��ن��ى وَط��ْرًف��ا ب��اس��ًم��ا بُ��ع��دك ب��ع��د ث��غ��ًرا أخ��ل��ف��ت
��ع��ا س��جَّ رث��ائ��ك ف��ي إال نُ��ح��َن ل��م��ا ثَ��َوى َم��ن ي��ع��ل��م��ن األي��ك س��اك��ن��ات ول��و
أربُ��ع��ا وأوح��ش ��ي��ه��ا ي��رقِّ م��ن إل��ى غ��دت م��ا أح��وَج ل��ألوط��ان رج��ون��اك
وت��خ��دع��ا ت��غ��رَّ أن إال ت��َر ول��م ال��وف��ا ن��ع��ل��م ول��م ال��دن��ي��ا ت��س��م��ح ف��ل��م
وي��ن��زع��ا ي��م��ال أن وي��ه��وى يُ��ش��دُّ ل��ف��ن��ائ��ه��ا ال��ت��ي ال��دار ه��ذه وم��ا
ي��ت��م��تَّ��ع��ا؟ أن اإلن��س��ان ع��س��ى ف��م��اذا ل��ح��ف��رة م��أًوى ث��م ق��ل��ي��ل م��ت��اع

العجلة. محركة، النَكظ: 8
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بريوت يف كبري محفٍل يف وتلوتها اليازجي، إبراهيم الشيخ مة العالَّ اللغوي أرثي وقلت
١٣٢٤ه/١٩٠٦م: سنة وفاته وكانت شوقي، بسبب وبينه بيني وقعت التي الوحشة بعد

وال��ق��َدِر ال��ل��ه ل��ق��ض��اء ي��ن��ح��ن��ي أن ال��خ��ط��ر10 م��س��ت��ك��ِم��ل ف��تً��ى ك��لِّ ُق��ص��ار9
وال��ِع��بَ��ِر ال��ع��ي��ن َع��بَ��رات ف��ي ب��ال��خ��ل��ق ج��رى ك��ي��ف ال��ده��ر ص��رف ي��ق��اب��ل وأن
ال��ص��ور س��وى ف��رق ب��ي��ن��ه��م��ا ف��ل��ي��س ش��رًع��ا11 ع��ي��ن��ه م��ع غ��ي��ره ي��رى وأن
ال��ب��ش��ر س��ائ��ر ع��ق��ل��ن��ا ل��و ن��ع��ى إال ب��م��ف��رده ح��يٍّ��ا ن��اع��يً��ا أرى ف��م��ا
ال��ع��م��ر ف��س��ح��ة ه��ذي ف��ه��ي ألوٍل آِخ��رن��ا ت��ش��ي��ي��ع س��وى ال��ح��ي��اة ل��ي��س
م��ق��ت��در أخ��ذ ي��ل��ي��ه ت��رٍك ف��ُربَّ م��وارده��ا ف��ي ال��م��ن��اي��ا تُ��ِغ��بَّ وإن
األَُخ��ر أي��ام��ه��ا ع��ل��ى أُح��ي��ل ف��ق��د م��ص��ارع��ه��ا ف��ي ب��ي��وٍم س��ام��َح��تْ��ُه َم��ن
ال��س��م��ر ل��ي��الت��ه أو ال��ب��ي��ض أي��ام��ه ع��ن ال��م��ض��ارب ف��تَّ��اك ال��ده��ر ي��ب��رح ل��م
َغ��َرر ع��ل��ى دن��ي��ا م��ن ك��ان ِل��َم��ْن رش��ًدا وج��زا واع��ًظ��ا ال��م��ن��اي��ا ب��ري��ب ك��ف��ى
م��ن��ت��ث��ر ك��ل م��ن��ه��م ال��م��وت ��ع وج��مَّ َح��يَ��ْوا ح��ي��ن األه��واء ف��ي ال��ن��اس ت��خ��ال��َف
ك��در ب��ال ص��ف��ًوا َل��ص��ف��ا درى ول��و ش��ان��ئ��ه ك��ي��د ب��ب��ع��ٍض ي��ل��جُّ وق��د
وال��ظُّ��ف��ر ال��م��وت ن��اب ب��ي��ن وأن��ه ظ��ف��ًرا أع��دائ��ه ف��ي ي��ح��اول وق��د
وال��وتَ��ر12 ال��وتْ��ر ع��زم ال��م��وت ف��أذه��ب ِت��رة ذي ك��فُّ ض��غ��ن ق��وَس وتَّ��رت ك��م
ب��ال��م��ط��ر األرض غ��ب��ار ي��زول ك��م��ا وض��ر م��ن ب��ال��ق��ل��ب م��ا ي��غ��س��ل وال��دم��ع
م��ن��ح��ص��ر غ��ي��ر دم��ع ب��ح��ر ك��ِع��ل��م��ه ل��ه ل��ك��ان دم��ٌع ال��ي��ازج��ي أن��ص��ف ل��و
ال��ش��رر ��اح��ة ل��فَّ ج��ًوى م��ن ألص��ب��ح��ت م��ص��رع��ه إب��راه��ي��م ن��ار درت ل��و أو
ح��ض��ر وم��ن ب��دٍو م��ن ال��وق��ت ب��أك��تَ��ِب ب��م��ه��ج��ت��ه أودى ح��ي��ن��م��ا ال��ردى أودى
ال��ح��َص��ر13 م��ن ي��ش��ف��ي ال��ذي ال��ب��ي��ان وذي ت��ب��ص��ره ال��ع��م��ُي ت��ك��اد ال��ض��ي��اء ب��ذي

والغاية. الجهد القصار: 9
القدر. ارتفاع هنا الخطر 10

سواء. 11

القوس. من السهم مجرى وهي وترة، جمع فهي محركة، الوتر وأما الثأر، وبالكرس بالفتح الوتر 12
«الضياء». اسمها أخرى مجلة ثم «البيان»، اسمها مجلة مرص يف أصدر 13
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ال��ُغ��رِر ��اح��ُة وضَّ دول��ٌة ب��ه ل��ه غ��دت ال��ب��ي��ان ري��ح خ��م��دت م��ا ب��ع��د م��ن
ِق��َص��ر وال ط��وٍل م��ن ي��ش��ُك ل��م ك��ال��ع��دل ق��ل��ًق��ا رص��ف��ه��ا ف��ي ت��رى ال ع��ب��ارة
ق��َدر ع��ل��ى ال��م��ع��ن��ى ج��اءت ك��أن��م��ا ب��دل ل��ه ف��ي��ه��ا م��وض��ًع��ا ت��ل��ت��ق��ي ال
ُم��َض��ر ع��ن ج��اء ك��الم ك��ل ب��ك��اء ل��ه وُح��قَّ ال��ف��ص��ح��ى ال��ل��غ��ة ل��ه ب��ك��ت
م��ن��ك��س��ر غ��ي��ر م��ن��ه��ا ب��ع��دك ول��ي��س غ��رب��ت��ه األق��الُم ش��ك��ِت راح��ًال ي��ا
تُ��ِن��ر ول��م ت��س��ف��ر ل��م ل��والك ب��ال��ح��ق واردة ال��ع��ص��ر ب��ل��غ��اء ف��ي ن��ه��ج��َت
ال��ب��ص��ر ف��اق��د إال ال��ش��م��س ي��ن��ك��ر ال س��رف وال ظ��ل��م ال ��ك ح��قَّ إل��ي��ك
ال��ش��ج��ر ُم��ث��م��ر إال يُ��رَج��م ف��ل��ي��س ب��ب��ادرة ��اد ن��قَّ ي��ؤاخ��ذْك وإن
ال��ق��م��ر ف��ي ال��ح��س��ن م��ع��ن��ى ي��س��ل��ب ول��ي��س ك��ل��ٍف م��ن ال��ب��در ف��ي ال��ذي ي��ع��اب وق��د
��ح��ر ال��سَّ ف��ي ك��ال��ن��ف��ح أو ل��ف��ظ��ك ك��س��ح��ر ��ت��ه��ا ب��رقَّ ت��ح��ي��ات م��ن��ي إل��ي��ك
األث��ر خ��ال��د ل��ك��ن ال��ح��ش��اش��ة م��اض��ي رج��ل م��ن ال��ل��ه س��الم ع��ل��ي��ك ف��اذه��ب

وأمري الربيطاني االحتالل مرصقبل نُظَّار رئيس باشا سامي محمود للمرحوم رثائي
١٣٢٣ه/١٩٠٤م: سنة تُويفِّ وقته، يف الشعراء

ال��ذم��م��ا؟ ن��ح��ف��ظ أن ع��ه��دن��ا أه��ك��ذا َدم��ا ت��ب��ك��ي��ان أََألْيً��ا ن��اظ��َريَّ ي��ا
ل��م��ا أن��ص��ف��ت��م��اه ل��م��ا ال��ص��دي��ق ع��ل��ى يَ��ِق��ًق��ا م��ن��ك��م��ا س��واٍد ك��لُّ ص��ار ل��و
وال��ن��ع��م��ا ال��ن��ف��س أم��ان��ي وِخ��ل��ت��م��اه��ا ل��رؤي��ت��ه ش��وًق��ا ذُب��تُ��م��ا وط��ال��م��ا
ال��ظُّ��َل��م��ا ب��ع��ده م��ن ف��اك��ت��ح��ال ال��ق��رب ف��ي أم��ل ع��ن��ده��ا م��ا ن��ًوى ش��طَّ��ت ف��اآلن
َح��ك��م��ا ب��ي��ن��ن��ا م��ا ال��ه��وى ق��اض��ي أق��ام إذا ال��دف��اع ف��ي ل��ق��ل��ب��ي أق��ول م��اذا
ال��ن��َدم��ا ت��س��ت��ص��ح��ب ال��ث��رى ت��ح��ت ت��ظ��لُّ ب��اق��ي��ًة ال��ق��ل��ب ف��ي ح��س��رًة ��ه��ا وي��لُ��مِّ
ال��رََّخ��َم��ا ِب��ئ��زان��ه��ا م��ن ت��ب��دَّل��ُت وال ل��ه��ا ص��ب��رت م��ا يُ��م��ٍن ط��ي��َر ل��ي أنَّ ل��و
ال��رُّس��م��ا ال��ص��ف��وِة ل��غ��ي��ر ح��ث��ث��ُت وال ع��ادي��ة األح��ب��اب ع��ن ع��دان��ي وال
أَم��م��ا دارن��ا م��ن داره��ا غ��دت وق��د وم��ق��دم��ه��ا م��ص��ٍر ع��ن ت��خ��ل��ف��ت وال
َض��رم��ا ن��اف��خ ك��أن��ي ف��أس��ت��زي��د ب��ه ال��ل��ه��ي��ب أط��ف��ي ك��ي ب��ال��دم��ع أل��وذ
��ب��م��ا ال��شَّ ح��ره��ا ي��ت��ل��و ال��م��دام��ع إن ب��أس��خ��ِن��ِه أس��خ��و ب��أن ح��قٌّ اآلن
أل��م��ا ف��ق��ُدُه ب��ران��ي خ��ل��ي��ًال وح��دي ب��ه ف��ق��دت ق��د ل��خ��ط��ٍب ب��ك��ائ��ي وم��ا
أُم��م��ا غ��ي��ره��م م��ن ب��ل ال��م��ش��ارق أه��َل ب��م��ص��رع��ه ال��ُم��ب��ك��ي ع��ل��ى ب��ك��ائ��ي ل��ك��ن
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وال��ق��ل��م��ا ال��س��ي��ف ص��اح��بَ��يْ��ه: م��ن��اح��تَ��ْي ل��ح��ق��ت م��ا ال��ورق��اء ب��ه س��ب��ق��ُت ول��و
أُط��م��ا ظ��ل��ه ف��ي م��رت��ق��يً��ا وال��ف��ض��ل ُح��ل��ًال ك��ف��ه م��ن م��ك��ت��س��يً��ا وال��م��ج��َد
ه��رم��ا ت��ه ع��الَّ ع��ل��ى ال��ك��ري��م ف��ات وم��ا زه��ي��ر أع��ي��ا م��ا أدرك وال��ش��ع��َر
رم��م��ا14 أط��ن��اب��ه وغ��دت أوت��اده ف��ان��ح��ط��م��ت ال��ف��ض��ل ب��خ��ب��اء ه��وى خ��ط��ٌب
النْ��ثَ��َل��م��ا ال��س��ع��د ب��ك��فِّ ال��زم��ان ح��دَّ ب��ه ض��ربْ��ت ل��و س��ي��ٌف ب��م��ح��م��ود ن��ب��ا
ان��ه��دم��ا ال��ش��اه��ق ف��ي أو ان��ق��ضَّ ال��ش��ارق ف��ي ف��ق��ل ال��ج��م��اد ُص��مَّ أرج��ف��ت م��ص��ي��ب��ة
أِث��م��ا م��ا ال��ده��ر ه��ذا ف��ذُّ ب��أن��ه رج��ل ب��ه آل��ى ل��و ال��وق��ت ن��ت��ي��ج��ة
ق��دم��ا ال��س��ه��ى ه��ام ع��ل��ى ألوط��أت��ه م��ق��اس��م��ه��ا ف��ي ال��ل��ي��ال��ي أن��ص��ف��ت��ه ل��و
ُح��ِرم��ا وال إِره��اًق��ا ال��ده��ُر س��ام��ه م��ا ب��دًال ح��ظ��ه م��ن ف��ض��ل��ه ي��ك��ن ل��م ل��و
اتُّ��ه��م��ا وم��ا ال��ب��ي��ض��ا ال��ح��ج��ة ب��ه ن��ج��ت ي��د األم��ور ت��ل��ك ف��ي ل��ل��ح��ق ك��ان أو
ِح��َم��ى ع��زي��ز إال ل��ه��ا ��ي يُ��رجِّ وال ��ت��ه أُمَّ خ��ي��ر إال ي��أم��ل ك��ان م��ا
رم��ى س��واه رم��ٍي ع��ل��ى م��ل��وٍم ف��ك��م رم��يَّ��ت��ه ع��ن س��ه��ٌم ط��اش ي��ك��ن ف��إن
ن��ظ��م��ا15 َم��ن ب��ع��ض ع��ق��ًدا ح��لَّ ورب��م��ا ل��ه ال��ج��اه��ل��ي��ن ب��ح��م��ل أم��ٌر س��اء ك��م
ال��ل��ج��م��ا ي��ح��ف��ظ خ��ي��ل راك��ب ك��ل م��ا ت��ع��وَّده َم��ن إال األم��ر يُ��ح��س��ن ال
َوه��م��ا أن��ه دل��ي��ٌل ال��ح��ب��وط وال ل��ت��زك��ي��ة ك��اٍف ال��ف��ت��ى ن��ج��اح وم��ا
رح��م��ا وال��ن��ه��ى ال��رزاي��ا ب��ي��ن ك��أن ل��زام��ه��م��ا م��ح��ت��وم وال��ن��ق��ص وال��ف��ض��ل
اه��تُ��ض��م��ا ب��م��ا ن��ق��ٌص ق��دَره ع��را وال س��نً��ى غ��ي��ر ال��ح��ك س��ام��ي ج��وه��ر زاد م��ا
واألك��م��ا ال��م��ج��د ت��ل��ع��ات رع��ى ��ن م��مَّ أس��ًدا م��ث��ل��ه ن��اوى ال��ده��ر وق��لَّ��م��ا
ال��س��أم��ا وده ي��دري ل��ي��س وص��اح��ب ع��وًج��ا خ��ل��ق��ه ف��ي ت��رى ال م��ه��ذب
وس��م��ا رس��ا م��ا ل��ع��م��ري وف��ص��ًال أص��ًال ل��ه ف��ض��مَّ ال��ع��ال��ي ال��ن��س��ب ي��ك��ِف��ه ل��م
ق��ُدم��ا َم��ن َج��دَّ َم��ن ف��ش��أى أت��ى ح��ت��ى م��زع��ج��ة األن��ظ��ار ف��ي األوائ��ل ك��ان
ون��م��ا زك��ا م��ع��ان��ي��ه ب��غ��ي��ث إال أدبً��ا ع��ص��رن��ا ف��ي ن��اب��ٍت م��ن ول��ي��س
ِق��َس��م��ا ح��ائ��ز م��ع��ه ال��م��ول��د وال ال ال��م��خ��ض��رم ذاك وال ال��ج��اه��ل��ي م��ا

بالضم. ويجوز أوله بكرس 14
جميًعا يحسنوا لم األمر هذا ِكرب تولوا الذين ولكن ملثلها، مسرتاًدا والحركة صحيًحا كان املبدأ إن أي 15

العمل.
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ظ��م��ا ي��ب��لَّ ك��ي رش��ف��ات ك��أس��ه م��ن م��ل��ت��م��س ال��ش��ع��ر ف��ي ن��اب��غ��ة وك��ل
زع��م��ا ب��م��ا ي��زع��م ل��م ك��ن��دة16 ح��ك��ي��م وع��اص��ره ال��م��اض��ي ال��زم��ن ف��ي ج��اء ل��و
م��ع��ت��ص��م��ا اإلن��ش��اد ع��ن ح��ب��ي��ب ع��يَّ ت��ق��دَّم��ه ق��د ع��ص��ًرا أدرك ك��ان أو
َح��َرم��ا ص��ي��ده��ا ع��ن ل��ه ب��ي��ٌت ف��ل��ي��س ق��ص��ائ��ده ف��ي َش��روٍد ك��ل ي��ص��ط��اد
ال��ب��َك��م��ا ت��ؤثِ��ر ع��ل��ي��ه��ا ت��ك��اد ح��ت��ى أم��ت��نَ��ه��ا األق��وال ف��ص��اح��تُ��ه أوه��ت
َع��ِل��م��ا وم��ن ج��ه��ٍل أخ��و ت��س��اوى ح��ت��ى راج��ل��ه��ا ال��ج��ري ف��ي ف��ارس��ه��ا وردَّ
ي��ت��م��ا إن��ه ل��ش��وق��ي وق��ول��وا م��ع��ه ق��اط��ب��ًة واآلداب ال��ش��ع��ر ل��ن��ا ف��ان��ع��وا
َده��م��ا؟ داه��ٌم ��ا إمَّ ل��ل��وق��ائ��ع م��ن أو ل��ل��ص��ن��ائ��ع17 َم��ن أو ل��ل��ب��دائ��ع َم��ن
ال��ُغ��َرم��ا؟ ع��ن ي��ق��ض��ي��ه��ا ل��ل��م��غ��ارم َم��ن أو ل��ل��م��ك��ارم َم��ن أو ل��ل��ص��وارم َم��ن
ان��ف��ص��م��ا ع��ق��ده��ا أض��ح��ى ال��م��ح��اس��ن ت��ل��ك ت��ش��ب��ه��ه��ا؟ ل��ل��ك��ت��ب َم��ن ل��ل��ك��ت��ائ��ِب َم��ن
ال��َع��َدم��ا ن��ح��ب��ه ف��ي وأوردت��ه��ا إال م��ح��م��دًة أب��ق��ي��َت م��ا م��ح��م��ود ي��وم ي��ا
ُح��لُ��م��ا؟ ب��ه��ا ال��ع��ل��ي��ا أم��ل ت��رى ه��ل أو ي��ج��دده��ا آٍت ف��ه��ل ال��خ��الل ت��ل��ك
ش��ي��م��ا ال��ن��دى ه��ذا م��ن أألَُم ف��ال��ده��ر ل��ه��ا ي��ت��اح ش��ه��م ي��س��ع��ده��ا ه��ي��ه��ات
م��ل��ت��ئ��م��ا ال��ج��رح ه��ذا ت��ب��ص��ُر ول��س��َت ث��ن��ا دل��ي��ُل م��ح��م��وٍد ب��ع��د ي��ه��ت��دي ل��ن
س��ِل��م��ا ق��د اآلن ح��ت��ى ك��ي��ف ل��م��ث��ل��ه ع��ج��ب��ي ف��وت��ه، م��ن ع��ج��ب��ي م��ا وال��ل��ه
وال��ك��رم��ا؟! ال��ج��ود ه��ذا ال��ده��ر ع��لَّ��م َم��ن ب��ه: ال��زم��ان ج��اد إذ ق��ل��ُت وط��ال��م��ا
ع��ق��م��ا أم��ث��ال��ه��ا ع��ن ال��ده��ر وب��ي��ض��ة ُع��ط��ًال ب��ع��ده��ا أض��ح��ى ال��ش��رق ح��ل��ي��ة ي��ا
ال��ن��َق��م��ا ص��ادف ح��رٍّ أول ف��ل��س��َت م��ع��ارك��ًة ال��دن��ي��ا ت��ألُ��َك ل��م ك��ان إن
ظ��ل��م��ا ف��ق��د ُظ��ل��م م��ن ل��ك ع��زا وم��ن خ��ل��ص��ت ن��يَّ��ًة ب��الءٌ م��ن��ك ش��اب م��ا
ان��ه��زم��ا أن خ��زيً��ا ي��ن��ل ل��م وق��ائ��ٍد خ��ي��ب��ت��ه م��س��ع��اه ت��ِع��ب ل��م ق��اص��ٍد ك��م
ج��رم��ا ب��ال��ذي س��ع��ي��ٌد ج��اٍن ورب ب��ه��ا ال��ب��الء ي��ل��ق��ى ي��د ُم��س��دي وربَّ
َح��ُزم��ا18 ب��ال��ذي َغ��ْم��ًرا ك��ان م��ن أل��ح��ق��ن س��ف��ائ��ن��ه��ا أج��رت إن ال��ت��ق��ادي��ر إنَّ

وقيل إليها فنُسب املتنبي، فيها ولد الكوفة يف محلَّة وكندة النبوة، ادَّعى ما عرصه يف املتنبي جاء لو أي 16
جهة من فاملتنبي الكندي، والفيلسوف الكندي القيس امرؤ منها التي القبيلة كندة من وليس الكندي،

كهالن. من العشرية سعد بن جعفي وهو جعفي، القبيلة
الصنائع. والجمع اإلحسان، الصنيعة: 17

حازًما. صار وسطه: بضم وحزم الجاهل، أوله: بفتح الغمر 18
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��َم��م��ا وال��شَّ ال��ض��ي��م إب��اء إال ت��ج��رَّ ف��ل��م ث��ن��اك يُ��بْ��َخ��ْس وال ت��ب��َع��دنَّ ال
َرح��م��ا وم��ن ال��راث��ي ل��ن��ا أن��ت ل��ك��ن��َت ك��م��ًدا ب��ن��ا م��ا ت��دري ك��ن��ت ل��و وال��ل��ه
��َق��َم��ا وال��سَّ ال��ه��م إل��ي��ه ��ي ي��زجِّ َك��َم��ْن ن��ك��ٍد ف��ي ال��دي��م��اس ج��اور ال��ذي ل��ي��س
ان��ص��رم��ا م��ا ال��ح��ب��ل خ��ي��ر ك��ان أح��ب��ول��ة أج��م��ع��ه ال��م��رء ح��ي��اة ح��ب��ل ك��ان إن
م��ن��س��ج��م��ا ال��م��زن دم��ع ب��تُ��رب��ك ه��م��ى م��ا ال��م��ه��ي��م��ن ت��ح��ي��ات ع��ل��ي��ك ف��اذه��ب
ع��ُظ��م��ا ول��و ُرزءٍ م��ن يُ��ج��زع ف��ل��ي��س أج��م��ع��ه��ا األرزاءُ ب��م��ص��رع��ك ه��ان��ت

سنة أملانيا يف املتوىف الوطني الحزب رئيس فريد بك محمد املرحوم أرثي وقلت
١٣٣٨ه/١٩١٩م:

ف��ري��دا ال��ب��الد ف��ي ف��ذٍّا ف��ق��ض��ي��َت ف��ري��ًدا ال��رج��ال ف��ي ف��ذٍّا ع��ش��َت ق��د
ش��ه��ي��دا ال��ج��ه��ات ك��ل م��ن ف��غ��دوت م��غ��رَّبً��ا م��تَّ ث��م ع��م��رك ج��اه��دت
م��ن��ش��ودا م��ط��ل��بً��ا ذل��ك غ��ي��ر م��ا أله��ل��ه��ا م��ص��ر ح��ف��ظ ح��ي��ات��ك ك��ان��ت
ش��ري��دا ال��غ��روب ف��ي ون��ص��ًف��ا ع��ل��ًم��ا أرج��ائ��ه��ا ف��ي ال��ع��م��ر ن��ص��ف ج��اه��دت
وت��ل��ي��دا ط��ارًف��ا ف��ي��ه��ا وب��ذل��ت ��ه��ا ح��قَّ األم��ان��ة ��ي��ت وفَّ ل��ل��ه
ك��ب��ودا ذوي��ك م��ن ت��ح��رق أودي��ت ب��ه��ا ك��ب��ًدا19 ح��س��رات��ه��ا ف��ي وأذب��ت
ج��ه��ي��دا ه��ن��اك ج��ه��ًدا وال وس��ًع��ا وأه��ل��ه��ا م��ص��ر ح��ب ف��ي ت��دَّخ��ر ل��م
َم��ش��ي��دا ��دي��ر ك��ال��سَّ وق��ص��ًرا وط��نً��ا ألج��ل��ه��ا ت��رك��ت أن ع��ن��دك َع��زَّ م��ا
وول��ي��دا وَع��يِّ��ًال ُص��رف��ت ع��ن��ه��ا أُوِرث��ت��ه��ا ون��ف��ائ��ًس��ا ول��ذائ��ذًا
رش��ي��دا وص��ار م��ن��ظ��ره ف��ُح��ِرم��ت ال��ن��وى ب��ك وط��ال ط��ف��ًال غ��ادرت��ه
ُس��ودا ل��ي��ال��َي ل��ه��ا س��ه��رت ب��ي��ًض��ا م��آث��ًرا ت��رك��ت ق��د م��ص��ر ل��خ��الص
ع��م��ي��دا20 غ��دوت ِل��ِف��تْ��ي��ت��ه��ا ف��ل��ذا ب��ح��ب��ه��ا وال��ع��م��ي��د ال��م��ت��ي��م ك��ن��ت
م��ح��س��ودا ي��زل ل��م ف��ريَّ��ك21 ي��ف��ري َم��ن وك��ل وع��ان��دوك خ��طَّ��ئُ��وك ك��م

الكبد. بمرض — هللا رحمه — تُويفِّ ألنه 19

القوم. سيد هو الثاني والعميد العشق، ه هدَّ الذي هو األول العميد 20
عمله. يف بالعجب أتى الياء: بتشديد الفريَّ فرى 21
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وس��ج��ودا ركَّ��ًع��ا ل��دي��ه��ا خ��رُّوا ح��ق��ائ��ًق��ا ال��س��ن��ون ��ض��ت ت��م��خَّ ح��ت��ى
ب��ع��ي��دا ن��ظ��رت م��ذ ت��ن��ظ��ر ك��ن��ت ب��ل م��ت��ه��وًرا ت��ك��ن ل��م ب��أن��ك ع��ل��م��وا
ت��أي��ي��دا م��ؤيَّ��دا اإلل��ه ِن��َع��م م��ن وت��ل��ك ف��ان��ق��ل��ب��ت ل��رأي��ك ع��م��دوا
وف��ودا ت��س��ت��ح��ث ص��ن��ع��ك ل��ن��ظ��ي��ر ك��ل��ه��ا وم��ص��ر إال ت��ح��ت��ض��ر ل��م
ال��م��ع��ق��ودا ل��واءك ال��ج��م��ي��ع ح��فَّ ع��ن��دم��ا ع��ي��ون��ك ق��رَّت م��ا ف��َل��ش��د
م��ش��دودا ب��ب��ع��ض��ه��ا ال��ب��ري��م22 م��ث��ل ب��ع��ض��ه��ا ال��ع��زي��زة م��ص��ر إل��ى ف��ان��ظ��ر
م��ب��ي��دا ال��زُّؤام ال��م��وَت وال خ��ط��ًرا ه��يَّ��اب��ة ال ال��ت��ح��ري��ر إل��ى ت��م��ش��ي
َم��ص��ي��دا ال��ح��م��ام ع��ن األن��ام ص��ار وإن��م��ا دن��ش��واَي ج��م��ي��ًع��ا ص��ارت
ع��ب��ي��دا ت��ك��ون أن م��ص��ٍر أح��راَر ط��غ��ى، ول��و ال��ق��ويُّ ج��ار ول��و ح��اش��ا،
وج��ن��ودا ق��وًة أع��ظ��م ف��ال��ح��ق ب��ج��ن��ده��م ال��غ��ال��ب��ون اس��ت��ع��ز م��ه��م��ا
وق��ي��ودا س��الس��ًال ي��ح��م��ل��ون ال أب��ن��اؤه ال��ذي ال��زم��ن أق��ب��ل ق��د
ع��ت��ي��دا ب��ال��خ��الص ت��أذَّن ي��وٌم إن��ه ي��ق��ي��ن��ك ع��ل��ى ف��ري��د ي��ا ن��م
ال��م��ل��ح��ودا ش��خ��ص��ك ��م ت��ؤمِّ م��ص��ر ع��ن��ده ق��ري��ب ف��رج م��ن ب��د ال
ال��م��وع��ودا ي��وم��ك وش��اه��د ُق��م أْن ال��ث��رى إل��ى ب��ال��خ��الص ��رون��ك وي��ب��شِّ
م��ش��ه��ودا م��ث��ل��ه��ا ق��ب��رك وي��ظ��ل ث��اب��تً��ا ذك��رك األه��رام م��ع ي��ب��ق��ى
ع��ي��دا ��ع ال��م��ف��جِّ م��أت��م��ك وي��ع��ود ق��رَّة ال��م��دام��ع ت��ن��ق��ل��ب وه��ن��اك

املرحوم نا عمِّ ابن إىل به وبعثنا ،١٩١٩ سنة مارس ١٨ يف جنيف يف نظمناه رثاء
رجع أن بعد وذلك نجيبًا، وكان ُملحم ولده بوفاة علمنا لدى أرسالن مجيد توفيق األمري

األناضول: يف منفاه من

وت��ص��رَّم��ا م��ض��ى ق��د ع��ن��اءً وت��ن��س��ى وت��غ��ن��م��ا ت��ع��ود أن أرج��و ك��ن��ت ل��ق��د
ق��دَّم��ا األم��ُس م��ا ال��ي��وُم وي��م��ح��و ع��ل��ي��ك ت��ح��ام��ل��ت ��ا ع��مَّ األي��ام وت��ع��ت��ذر
ُم��ظ��ل��م��ا وي��وم��َي أي��اًم��ا ل��ي��ال��يَّ ت��ارًك��ا م��ص��اب��ك إال راع��ن��ي ف��م��ا
وأس��ه��م��ا ن��ب��اًال الق��ى م��ا آلل��م وإن��ه ف��ؤادي ��اه ت��ل��قَّ وس��ه��م

املربوم. الحبل 22
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ُم��ل��ح��م��ا ت��ذك��ر ال��م��وت ح��ت��ى ف��ت��ف��ت��أ «ُم��ل��ح��م» ب أُص��ب��َت ح��ت��ى ت��زل ل��م أج��ل
وال��دم��ا ال��دم��ع م��ف��ق��ودك ع��ل��ى يُ��ب��كَّ��ى ف��ك��ل��ن��ا ُط��رٍّا ت��ش��اط��رن��اه م��ص��اب
وأع��ظ��م��ا أده��ى ال��ب��ي��ن ف��ج��اء ل��ع��م��ري ال��ن��وى ح��ادث ق��ب��ل��ه ع��ظ��ي��ًم��ا رأي��ن��ا
م��أت��م��ا ال��ُع��رس م��ن اع��ت��ْض��نَ��ا ح��س��رت��ا ف��وا ب��زف��اف��ه ف��رح��ة ��ي ن��رجِّ وك��ن��ا
ي��ت��رن��م��ا أن ش��اء ق��د ال��ذي ون��اح م��راث��يً��ا ال��ت��ه��ان��ي ت��ل��ك ب��ه وص��ارت
وأح��ل��م��ا ال��رج��ال ع��ق��ل ف��ي ك��ان ف��ق��د ف��ت��ى ب��أع��وام��ه إال ي��ك��ن ل��م ف��تً��ى
ع��ل��ق��م��ا ك��ان م��ا ال��ط��ب��ع ب��ش��ه��د وح��لَّ��ى ب��الءه ال��ج��م��ي��ل ب��ال��ص��ب��ر ت��ق��بَّ��ل
ت��ه��دَّم��ا23 ط��وًدا ح��لَّ ل��و م��ا ل��ع��م��ري م��راه��ق وه��و ب��ل��واه م��ن ��ل ت��ح��مَّ
وت��ألُّ��م��ا ح��س��رة ف��ي��ه ل��ن��زداد أت��ى ق��د ال��ع��ق��ل م��ن ف��ي��ه ال��ذي ك��أن
م��ح��رَّم��ا؟ ي��ك��ون ال س��رور وأي ل��م��ث��ل��ه ي��ذوب ال ف��ؤاد ف��أي
��م��ا ت��ق��سَّ ع��ل��ي��ن��ا ح��زن ول��ك��ن��ه واح��ًدا ال��خ��ط��ب ف��ي أن��ت م��ا ِث��ق أت��وف��ي��ق
م��ك��لَّ��م��ا ال��ف��ؤاد م��ج��روح ل��ك غ��َدا ف��ك��ل��ن��ا ال��ف��ؤاد م��ج��روح ك��ن��َت وإن
ت��وأم��ا ون��ظ��م��ي ن��ث��ري غ��َدا ل��ذاك أخ��طُّ��ه ط��رس ف��وق دم��ع��ي ت��ن��اث��ر
��م��ا م��ج��سَّ ال��دي��ار بُ��ع��د ع��ل��ى خ��ي��اًال وداع��ه ع��ن��د م��ب��ك��اك ل��ي ي��خ��يَّ��ل
م��ن��ك��م��ا ح ت��روَّ م��ن ش��ع��ري ل��ي��ت ف��ي��ا ف��ق��ده ت��ذك��ر ال��ع��م��ر وب��ق��ي��ت م��ض��ى
م��ت��ب��س��م��ا ض��اح��ًك��ا اض��ح��ك ل��ه: ل��ق��ل��ت ال��ردى ع��ل��ى يُ��ه��نَّ��ا ال��م��اض��ي ول��و م��ض��ى
وت��ك��رم��ا تُ��ع��زَّ أن ل��ع��م��ري ب��أه��ٍل ع��ن��دن��ا ال��ع��زي��زة ال��دار ه��ذه ف��م��ا
م��ت��يَّ��م��ا ف��ؤاًدا تُ��ب��ق��ي ال ح��ق��ائ��ق ل��ه��م ب��دت األم��ور ال��ن��اس س��ب��ر إذا
وت��ن��دُّم��ا ح��س��رة ع��ل��ي��ه ي��ع��ود أص��اب��ه ب��خ��ي��ر ف��ي��ه��ا ف��ِرٍح ف��ك��م
م��غ��رم��ا ب��ع��ُد م��ن ع��اد ق��وم وم��غ��ن��م ن��ق��م��ة ف��ت��رج��ع ت��ب��دو ن��ع��م��ة وك��م
ال��ُم��ح��تَّ��م��ا؟ ال��ق��ض��اء ذاك ب��ه��ا ت��ص��دُّ ح��ي��ل��ة ثَ��مَّ ه��ل ال��ع��م ي��اب��ن ع��زاءك
وح��كَّ��م��ا ال��م��ص��اب ع��ن��د ��ه ح��سِّ ع��ل��ى وال��ح��ج��ى ال��ع��ق��ل غ��لَّ��ب ق��د َم��ن وم��ث��ل��ك
وت��س��ل��م��ا ج��ان��ب��ي��ك ف��ي ي��س��ل��م��وا ب��أن ب��ق��وا األل��ى ب��ن��ي��ك ف��ي إل��ه��ي رج��وت
وأن��ج��م��ا ال��ب��الد ف��ي ب��دوًرا وي��غ��دوا ق��رَّة ع��ي��ون��ك م��رآه��م وي��م��أل

هللا. رحمه — الكبار بصرب له وتحمَّ رأسه، يف أصابه أليم مرض إىل إشارة 23
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إىل هللاُ اه توفَّ حلمي، عباس الخديوي جناب نجل القادر عبد األمري للمرحوم رثاء
سويرسة من مونرتو يف حينئٍذ وكنَّا برلني، يف وذلك ،١٩١٩ سنة أبريل ٢٠ يف رحمته
األمري عم عيل محمد األمري جناب نفسه الفندق يف وكان باالس، مونرتو فندق يف نازلني

اآلتية: باألبيات فعزَّيناه الفقيد،

ول��ه��ي��ب��ي؟ ح��رق��ت��ي أط��ف��ي ش��ئ��ت إذا م��ج��ي��ب��ي غ��دوت ه��ل دم��ع��ي أس��ائ��ل24
ب��ه��ب��وب آذن��ت ال��رزاي��ا وري��ح ص��ي��ب ال��ن��ار ع��ل��ى ي��ق��وى أن وه��ي��ه��ات
ن��ح��ي��ب��ي ط��ول ال��ص��خ��ر يُ��ب��ك��ي ب��ات ل��ق��د ف��إن��ه ص��خ��ًرا ال��خ��ن��س��اء ب��ك��ت ل��ئ��ن
ب��ع��ج��ي��ب األس��ى ف��ي م��ث��ل��ي ذوب وم��ا ل��وع��ًة ذُب��َت ف��ق��د ص��ب��ًرا ل��ي: ي��ق��ول��ون
م��ذي��ب ل��ل��ح��دي��د َش��رار م��ن ف��ك��م ي��ك��ن وإن ح��دي��ٍد م��ن ق��ل��ب��ي أأح��س��ب
ب��م��ص��ي��ب ج��ازع م��ص��اٌب ف��ل��ي��س م��ض��وا ِب��َم��ْن ت��أسَّ م��ه��ًال أال وق��ال��وا
خ��ط��وب ِك��الم25 م��ع خ��ط��ي��ب ك��الم م��غ��ن��يً��ا ل��ي��س واألس��ى ذرون��ي ف��ق��ل��ت
ح��ب��ي��ب ب��ع��د وال��س��ل��وان ال��ل��ه��و ع��ن وال��وف��ا ال��م��ح��ب��ة ف��ي م��ق��ام��ي أُِج��لُّ
ق��ل��وب ب��غ��ي��ر أج��س��اٌم ت��ل��ك أال ح��ب��ي��ب��ه ي��س��ل��و ب��ات ُم��ح��بٍّ وُربَّ
ص��ب��ي��ب؟ ك��ل األج��ف��ان م��ن يُ��س��ي��ل ح��ادث ل��ل��م��ن��ي��ة ي��وم ك��ل أف��ي
ب��ض��ري��ب ل��ه��ا ي��أت��ي أن ال��ده��ر أب��ى ب��ض��رب��ٍة ال��م��ن��ون ري��ب ��َدن��ا ت��ع��مَّ
ل��ب��ي��ب ك��ل آم��ال ب��ه تُ��ن��اط غ��دت إذ ال��ي��وم ال��ق��ادر» «ع��ب��د ب أُص��ب��ن��ا
غ��روب26 م��ت��رع��ات ال��م��آق��ي ج��م��ي��ُع غ��روب��ه ل��وْق��ع ب��ات��ت ك��وك��بً��ا ه��وى
ل��م��غ��ي��ب َم��ش��رق م��ن ال��م��دى ق��ري��ب غ��دا وإن ��ا ِت��مٍّ ك��ال��ب��در ك��وك��بً��ا ه��وى
رط��ي��ب؟ ال��ت��راب ف��ي غ��ص��ٍن أي ع��ل��ى م��ح��رق ال��ج��وان��ح ف��ي وج��د أيُّ ف��ق��ل
م��ش��ي��ب أه��ل اإلدراك ف��ي ج��از ل��ق��د ِح��ج��ة ع��ش��رة س��ت ي��ج��اوز ل��م ل��ئ��ن

الفعل األول الوجه وعىل سأل، من فاعل اسم يكون أن ويجوز أسأل، بمعنى أُساِئل يكون أن يجوز 24

منصوب. املنادى االسم الثاني الوجه وعىل مرفوع، املضارع
الجرح. وهو َكْلم جمع أولها بكرس الثانية كالم 25

وهو غرب، جمع الثانية: والغروب غربه، من كفكفت تقول: الحدة، ومعناه غرب جمع األوىل: الغروب 26
ينقطع. وال يسقي العني يف عرق هو أو الدمع
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أدي��ب27 ك��ل ي��خ��ت��ال ب��أم��ث��ال��ه��ا نَ��ِع��يِّ��ه ق��ب��ي��ل ك��ت��بً��ا ل��ه ق��رأت
ن��ج��ي��ب؟ ح��ي��اة ال��دن��ي��ا ت��ؤث��ر وه��ل أف��ول��ه إال األي��ام ن��ك��د أب��ى
خ��ص��ي��ب ك��ل ال��ن��ي��ل ب��وادي وأم��س��ى ج��دوده أح��ي��ا ع��اش ل��و ال��ذي وك��ان
غ��ري��ب ال��ب��الد ف��ي ن��اءٍ م��ن��يَّ��ة ق��ض��ى وق��د م��ص��ر ع��رش ن��م��اه ع��زي��ٌز
وق��ري��ب ع��ن��ه��ُم ق��اٍص ك��ل ع��ل��ى ف��ض��ل��ه��م األع��اظ��م ال��ع��ل��وي��ي��ن م��ن
ع��ص��ي��ب ل��ل��زم��ان ي��وم ك��ل وف��ي م��أزق ك��ل ف��ي اإلس��الم ��ي��ه��ُم ي��رجِّ
ب��ن��ص��ي��ب أح��زان��ه��م م��ن ن��ش��اط��ر ك��ل��ه��ا ال��ك��وارث ف��ي أنَّ��ا ال��ع��دل ق��ض��ى
وش��ع��وب ل��ه��م أق��وام ل��ن��ص��رة وس��ي��ل��ًة ال��ب��ق��اء ط��ول ل��ه��م س��أل��ت
ورق��ي��ب ك��اش��ح ع��دوٍّ وَك��بْ��ت ِم��لَّ��ة وع��زة أوط��ان ورف��ع��ة

سنة وفاته وكانت وقته، يف بريوت أعيان عني بيهم مختار أحمد املرحوم أرثي وقلت
:١٩٢٠

األق��دار ت��ص��ب��ر م��ث��ل��ك نَ��ي��ل ع��ن ال��م��خ��ت��ار ال��ج��وه��ر وأن��ت ه��الَّ
ش��ع��ار ال��س��ب��اق ل��ك ال��َع��الء وإل��ى م��ت��أخ��ًرا ال��ُع��ال دار ع��ن وت��ك��ون
م��ض��م��ار ال��ب��ق��ا إل��ى ال��ف��ن��اء وك��ذا ب��ع��ده��ا م��ا إل��ى ال��دن��ي��ا ف��ي س��اب��ق��ت
م��ن��ار ب��راح��ت��ي��ك ه��نَّ ال��ي��وم م��آث��ًرا ال��ف��ع��ال غ��رر م��ن أب��ق��ي��ت
أس��ح��ار ك��ل��ه��ا رب��ك ع��ن��د ه��ي ل��ي��ال��يً��ا ال��ح��ي��اة ظ��ل��م م��ن وت��رك��ت
ن��ه��ار م��ن��ك ال��ع��اَم ي��س��اوي ف��ل��ق��د ط��وي��ل��ة ال��ح��ي��اة ت��ل��ك ت��ك��ن إِالَّ
أع��م��ار وح��ده ف��ع��م��رك ب��ك��ًرا ع��ب��ط��ًة28 األح��ب��ة ودَّع��ت ك��ن��ت أو
وق��ار ال��م��ش��ي��ب دون م��ن وع��ل��ي��ه ك��ه��ول��ة م��ن��ك ال��غ��ض ال��ش��ب��اب ف��ي ك��م
واألوط��ار األوط��ان ل��ك ـ��ت��اج��ت اح��ـ م��ا أش��د ال��رح��ي��ل اخ��ت��رت م��ا س��رع��ان
ون��ف��ار ج��ف��وة ل��ق��ل��ن��ا أج��ٌل وأن��ه وف��اك ن��دري ن��ك��ن ل��م ل��و
ِب��دار األم��ور ف��ي وش��أن��ك ف��وًرا داع��يً��ا ال��م��الئ��ك م��أل ِم��ن ل��بَّ��ي��ت

هللا. رحمه الفقيد الشاب من كتب بعض يل قرأ عيل محمد األمري عمه كان 27

ِعلة. بدون صحيًحا شابٍّا أخذه املوت: أعبطه 28
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ال��ج��ار ون��ع��م ت��ج��اوره��م ي��وٌم وش��اق��ه��م ب��ال��ج��ن��ان أج��در وج��دوك
ي��غ��ار ب��ع��ض��ه��ن وال��ض��رائ��ر ب��ك ن��ف��اس��ًة ال��س��م��اء األرض م��ن غ��ارت
أن��ه��ار ودم��ع��ه��ا ن��واك ت��ب��ك��ي َغ��ب��راؤن��ا ل��ذا ال��َخ��ض��را؛ ب��ك ف��ازت
ث��ار ل��ل��م��ن��ي��ة م��ج��ٍد ف��ب��ك��ل م��اج��ًدا ب��ف��ق��دك نُ��رزا أن غ��رو ال
ك��ب��ار ال��ك��ب��ار ف��أغ��راض ه��دًف��ا م��ع��رًض��ا ده��رك ل��س��ه��م ت��ك��ون أن أو
ي��ن��ه��ار وج��ان��بً��ا ي��ض��ي��ع ج��م��ًع��ا ب��ل غ��اب ق��د س��ي��ًدا خ��ْط��ب��ك ك��ان م��ا
س��اروا أو س��روا إن ه��دي��ك ي��ه��دون م��ع��ش��ٍر ق��ب��ل��ة األوط��ان ف��ي ك��ن��ت ق��د
ح��اروا س��ب��ي��ل��ك ض��ل��وا وإن رش��دوا أم��ام��ه��م أب��ص��روك م��ا إذا ك��ان��وا
ي��ش��ار ب��ال��ب��ن��ان إل��ي��ه ع��ل��ًم��ا أي��ام��ه ف��ي أب��ي��ك م��ك��ان ذك��روا
أس��رار أله��ل��ه��م ال��ب��ن��ي��ن إن ج��اوزت��ه ب��ل أب��ي��ك ح��ذو ف��ح��ذوت
أخ��ب��ار م��ض��ت إذا ال��رج��ال أن َع��اِل��ًم��ا م��ج��دك ب��ت��ل��ي��د ت��ج��ت��زئ ل��م
يُ��ع��ار ل��ي��س وال��ف��ض��ل أن��ج��اده��ا ط��ال��ًع��ا ب��ن��ف��س��ك ل��ل��ع��ل��ي��ا ف��ن��ه��ض��ت
ون��زار يَ��ع��ُرٌب ل��ض��وئ��ك ت��ع��ش��و م��ن��ارًة ال��ك��رام ال��ع��رب ف��ي أم��س��ي��ت
ق��ص��ار ال��ك��رام ب��ي��ع��ان ع��ن��ه��ن وم��ك��ارم م��ش��ب��وب��ة ب��ع��زائ��م
األش��ع��ار تُ��س��تَ��ط��رف ب��ن��ظ��ي��ره��ا ف��ري��دة األن��ام ف��ي خ��الل��ك ك��ان��ت
اآلث��ار وق��ال��ت ال��ل��س��ان س��ك��ت ورب��م��ا ف��ي��ك ال��م��دَّاح ي��ق��ص��ر ل��م
ي��ط��ار ل��ي��س ذراه ب��ُرْك��ن ج��أٌش ت��ح��ت��ه��ا ي��رب��ض ال��ق��ع��س��اء ال��ه��م��ة
ص��غ��ار ال��ح��ادث��ات ك��ب��ار أب��ًدا ع��ن��ده ش��ه��ٍم ب��ق��ل��ب ال��خ��ط��وب ت��ل��ق��ى
ج��رَّار ج��ح��ف��ل ال��ح��ق��ي��ق��ة ف��ي ه��و واح��ًدا م��ص��اب��ك ف��ي ب��الدك ُح��رم��ت
ق��ف��ار ال��رب��وع ت��ل��ك ف��ك��أن��م��ا خ��ل��ت ق��د ب��ع��دك األرج��اء أت��خ��يَّ��ل
دي��ار ال��دي��ار وال ال��ض��ري��ح ره��ن ب��رم��ل��ه غ��دوت إذ ث��غ��ر ال��ث��غ��ر ال
ب��وار وه��و ع��اد ب��ق��رب��ك أَم��ل��ي أن��ه أم��ي��ن أب��ا ع��ل��يَّ أع��زز
َع��َرار29 ال��ع��ش��يِّ ذيَّ��اك ب��ع��د م��ا ب��ه وإذ أراك أن أرج��و ك��ن��ت ق��د

الشاعر: قول إىل إشارة 29

عرار من العشية بعد فما نجد عرار شميم من تمتَّْع
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األب��ص��ار ت��رى وال ال��ف��ؤاد وي��رى ن��واظ��ري ن��ص��ب ال��بُ��ع��د ط��ول ك��ن��ت ق��د
��ار ُس��مَّ ك��ل��ه��ا ال��م��س��اوف رغ��م ك��أن��ن��ا 30 ال��ن��ج��يَّ أط��ارح��ك أب��ًدا
ال��ت��ذك��ار ش��خ��ص��ك وم��ثَّ��ل إال خ��اط��ر س��ان��ح ب��ي��روت ع��ن م��رَّ م��ا
يُ��دار ال��ق��ط��وب وع��ل��ى ال��رح��ى ق��ْط��ب ب��أرض��ه��ا وأن��ت ك��ذا ت��ك��ون أَوال
ن��ث��ار وال��دم��وع ن��ظ��ًم��ا أرث��ي��ك إن��ن��ي أم��ي��ٍن أب��ا ع��ل��يَّ أع��ِزْز
غ��رار32 وال��رق��اد غ��زار ب��ه��م��ا ف��أدم��ع��ي ب��م��ق��ل��ت��يَّ ال��ب��ك��اء َس��ِدَك31
ح��وار33 وَف��ِن��ي��ق��ه��ن ال��م��ن��ى ت��ل��ك ت��زل ول��م م��ض��ي��ت ب��أن ع��ل��يَّ أع��زز
ح��رار وال��ق��ل��وب وتُ��وم��ض ت��خ��ب��و ��ًع��ا لُ��مَّ ب��وارق ش��ائ��م��ٌة وال��ن��اس
األق��م��ار تُ��ن��ش��د ال��ح��ن��ادس ول��دى م��أزق ح��زة ك��ل ي��ت��ذك��رون��ك
م��درار دي��م��ة ي��م��ي��ن��ك ون��دى ف��ي��ص��ل ال��ح��وادث ف��ي رأي��ك س��ي��ف إذ
وش��ف��ار أس��نَّ��ة ال��ع��ق��ول وم��ن وم��ع��اق��ل م��ع��اص��م ال��ق��ل��وب وم��ن
أح��رار وأن��ك��م ال��ب��الد ح��قَّ ت��ذك��روا ل��ل��رف��اق: ع��ه��دك ك��ان ق��د
غ��ب��ار ع��ل��ي��ه م��ا ص��ري��ًح��ا م��ل��ًك��ا أله��ل��ه��ا ت��ك��ون ب��أن ال��ب��الد ح��ق
األوك��ار وه��ذه ال��ط��ي��ور ن��ح��ن ل��ن��ا خ��ال��ص��ة األرض ف��ي أوط��ان��ن��ا
أن��ص��ار ف��ألح��م��ٍد ال��ث��رى ت��ح��ت أح��م��د ي��ا تَ��ِغ��ْب ف��إن ت��ب��ع��دنَّ ال
اِإلس��ف��ار وق��ب��ل��ه ال��ص��ب��اح ي��ب��دو وإن��م��ا ال��خ��الص ت��ب��اش��ي��ر الح��ت
ن��ار ج��لَّ��ق ج��ن��ان ال��ج��ن��ان ت��ل��ك غ��ن��ائ��ًم��ا ال��ب��الد ح��س��ب��وا األُل��ى ض��لَّ
ت��ي��ار ودج��ل��ة ال��ف��رات م��ج��رى ودج��ل��ة ال��ف��رات إل��ى وال��ط��ام��ح��ون
دي��ن��ار ع��ن��دن��ا ل��ل��ص��ي��ارف م��ا ص��ي��ارف ره��ط ال��ق��دس وال��ب��ائ��ع��ون
إع��ص��ار ري��َح��ه��م ف��الق��ى أُم��ًم��ا آب��اؤه��م ب��الدن��ا أَمَّ ك��ان ق��د
اس��ت��ح��ق��ار ل��م��ق��ام��ن��ا غ��رَّه��م م��ا م��اض��يً��ا ال��ح��وادث م��ن ي��ذك��رون ل��و
آص��ار وب��ي��ن��ه��م ال��زم��ان ب��ي��ن ك��أن��م��ا ال��زم��ان أم��ن��وا ل��ك��ن��ه��م

واحد. والنجوى النجي 30
لِزمه. به: َسِدَك 31

النوم. قليل 32

يُفطم. أن إىل يولد مذ الناقة ولد والحَوار يُركب، ال امُلكَرم الجمل أمري: وزان الَفِنيق 33
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ت��ك��رار ل��ه��ا وم��ا تُ��ع��اد ل��ي��س��ت خ��ل��ت وق��د ال��ع��ص��ور ت��ل��ك ��م��وا وت��وهَّ
وع��ث��ار ن��ه��ض��ٌة ق��وٍم ول��ك��ل ح��س��اب��ه��م أص��اب م��ا وربِّ��ك ك��الَّ
ال��ق��ه��ار ال��واح��د إال دام م��ا ت��ق��لُّ��بً��ا ال��زم��ان ه��و ال��زم��ان إن

لوزان من أرسلتها جاويش، العزيز عبد الشيخ األشهر واألستاذ األبرِّ لألخ مرثيتي
:١٣٤٧ سنة — هللا رحمه — لوفاته األربعني حفلة يف وتُليت مرص، إىل

رح��ي��ال ال��ع��زي��ز ع��ب��د ي��ا ش��ئ��ت م��ذ ج��ل��ي��ًال ال��خ��ط��وب ف��ي ب��ع��دك تُ��ب��ِق ل��م
وال��ط��وال ع��رض��ه ��ت وع��مَّ ��ت ط��مَّ م��ن��اح��ة أيَّ ل��إلس��الم خ��لَّ��ف��ت
وأص��ي��ال ب��ك��رًة ي��ت��ذك��رون��ك م��ن��ب��ٌر ف��ي��ه��ا ن��صَّ أرض ك��ل ف��ي
س��ب��ي��ال ل��ل��م��راء ت��ت��رك ل��ي��س ل��ك م��ش��ه��ورة م��واق��ًف��ا ي��ت��ذك��رون
وح��ج��وال ح��ًل��ى رنَّ��ت وم��ع��ال��يً��ا ح��دي��ث��ه��ا ال��خ��اف��ق��ي��ن ف��ي وم��آث��ًرا
ت��م��ث��ي��ال ُم��ثِّ��ل��ت ح��ي��ات��ك إال ي��ص��ف��ون��ه��ا وال��ت��ي ال��ع��ب��ق��ري��ة م��ا
ون��ص��وال أس��نَّ��ة ال��ح��ادث��ات ف��ي م��ض��ى ي��ب��در إن ��اد ال��وقَّ ال��خ��اط��ر
س��ي��وال م��ن��ه اإلب��داع ي��ت��دف��ق غ��دا ي��ه��در إن ال��ف��يَّ��اض وال��م��ن��ط��ق
ش��م��وال وال��ش��ارب��ي��ن ق��ل��ت��ه م��ا وَع��وا وق��د ال��س��ام��ع��ي��ك ب��ي��ن ف��رَق ال
ص��ل��ي��ال ب��راح��ت��ي��ك ال��ص��ري��ر ب��ات ي��راع��ة ال��ط��روس ع��ل��ى ج��ررت وإذا
ل��ي��ص��وال ك��ف��ه ف��ي أن��ه��ا ل��و ق��ائ��د أك��ب��ر َودَّ ال��ي��راع��ة ت��ل��ك
ت��رت��ي��ال ف��ص��ول��ه��ا وي��رتِّ��ل��ون أص��دائ��ه��ا ع��ن اآلف��اق ت��ت��ج��اوب
ال��م��أم��وال ي��ب��ل��غ ش��أوك َدْرك م��ن ُع��ًال أَخ��و ال��ع��زي��ز ع��ب��د ي��ا ه��ي��ه��ات
ال��م��ع��س��وال خ��ل��ق��ك ي��ع��ل��م ل��ي��س َم��ن ال��ح��ي��ا وال ال��ك��ري��م ال��خ��ل��ق ي��ع��ل��م ل��م
ط��وي��ال ي��ص��ط��ح��ب��ك ل��م ف��تً��ى ب��ش��ًرا ت��ج��س��م��ت ك��ي��ف اآلداب ي��ع��ل��م ل��م
ت��ك��م��ي��ال ��ًال ُم��ك��مَّ ت��ك��ون أالَّ أب��ى ق��د خ��ل��ق��ك ع��ن��د رب��ك ف��ك��أن
ال��م��س��ل��وال ال��ص��ارم غ��دوت خ��ْط��ٌب ع��را ف��إن ال��ن��س��ي��م م��ن أرقَّ ت��غ��دو
غ��ي��ال ي��ف��ارق أس��ًدا ت��رى ع��اٍد ع��دا ف��إن ال��ودي��ع ال��ح��َم��ل ن��ع��م��ة ف��ي
وال��ن��ي��ال زئ��ي��ُرُه ال��ف��رات م��أل أح��م��د ألم��ة ي��زأْر م��ت��ى أس��ٌد
ال��م��ف��ت��وال ذراع��ه وم��دَّ إال ذل��ة ع��ل��ي��ه��ا ي��ب��ص��ر ل��م ش��ي��ح��ان
ذل��ي��ال ي��ع��ي��ش ال ح��ت��ى وال��ح��ب��س وال��ن��وى وال��ن��وائ��ب ال��م��ص��ائ��ب رض��َي
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ف��ت��ي��ال ُغ��ضَّ اإلس��الم إذا ي��ع��ف��و وال ُط��رٍّا ن��ح��وه ال��ج��رائ��َر ي��ع��ف��و
م��ج��ف��وال34 م��غ��رَّب��ا ال��ح��ي��اة ف��ق��ض��ى ق��وم��ه ع��ن ن��ص��ي��ب��ه ال��ج��ه��اد ج��ع��ل
م��أك��وال ح��ق��ه��م ي��ب��ص��ر دام م��ا أب��ص��اره ف��ي األخ��ط��ار ت��ع��ُظ��م ال
ف��ح��وال ال��رج��ال ت��م��ل��ُؤُه ه��ي��ه��ات ه��ائ��ًال ف��راًغ��ا أب��ق��ى راح��ًال ي��ا
م��ه��ي��ال ال��ت��راب ف��ي أُغ��رَّب ح��ت��ى راع��يً��ا ع��ه��دك أن��ف��كُّ ال آل��ي��ُت
م��وص��وال وَم��دم��ًع��ا ال��ص��م��ي��م دام��ي ُم��ق��طَّ��ًع��ا ع��ل��ي��ك ق��ل��بً��ا ل��ي غ��ادرت
م��س��ئ��وال س��ائ��ًال ي��ج��ري ف��ان��ب��اع ج��وان��ح��ي ي��ج��ي��ب أن دم��ع��ي وس��أل��ُت
ال��م��س��ج��وال35 ف��ض��ل��ك أن��س��ى ك��ن��ت إن وع��ت��رت��ي وال��َديَّ ل��ع��م��ري أن��س��ى
ع��ل��ي��ال أك��ون أن ع��ل��ي��ًال ت��غ��دو وإذ ن��ف��س��ي ك��م��ا ب��ي بَ��رٌّ أن��ت إذ
األول��ى ال��ح��ي��اة ف��ي ك��أنَّ��ا أخ��رى ال��ـ ف��ي ال��ش��م��ل اج��ت��م��اع إل��ى أح��نُّ إن��ي
خ��ل��ي��ال؟ أع��دُّ َم��ن ب��ع��دك أت��رك��ت ُق��ْل ال��خ��الن وص��ف��وة ال��وف��اء ربَّ
ف��ي��ج��ي��ال؟ ي��اس��ًرا م��ث��ل��ك أت��رك��ت ال��ُع��ال ف��ي ال��ُم��ع��لَّ��ى ال��ِق��دح ص��اح��ب ي��ا
ف��ل��وال ب��ال��ج��الد ي��ك��س��ب وال��س��ي��ف ك��ل��وم��ه��ا ال��ح��ادث��ات ع��ل��ي��ك أب��ق��ت
ن��زوال ال��س��م��اك إل��ى ال��ص��ع��ود ت��ج��د ج��ب��ارة ه��م��ٌة وج��ودك ��ت ش��فَّ
ق��ل��ي��ال ال��ب��ق��اء ص��ار ق��د ه��ي��ه��ات واف��ًرا وأب��ق��ى ت��م��ض��ي أن أت��ظ��ن
م��ت��ب��وال م��ت��ي��ًم��ا ال��ع��زي��ز» «ع��ب��د م��ض��ى ق��د ب��ح��ب��ك ال��م��ول��ى أي��ه��ا ي��ا
ن��زي��ال ُع��الك ل��دى ربِّ واج��ع��ل��ه ال��رض��ى غ��ي��ث ال��ث��رى ذاك ع��ل��ى أم��ط��ْر
ج��م��ي��ال ال��م��ع��اد دار ف��ي ف��أَِث��بْ��ه ح��ي��اتَ��ه ال��ج��م��ي��ل ��ال ف��عَّ ك��ان ق��د

األبيات هذه فارتجلت بها، أُعجبت جاويش للشيخ شوقي مرثية عىل اطَّلعت ا َوَلمَّ
الشورى: جريدة يف نُرشت وقد

ف��ري��د ي��ت��ي��ٍم ف��ك��ل ج��م��ي��ًع��ا ب��أش��ع��اره ش��وق��ي ت��ف��وَّق
ج��دي��د ط��ري��ف ب��ك��ل ت��ع��ود أرج��اءه��ا ت��ج��ت��از دم��ت وم��ا

نفره. جفله: 34

صبَّه. املاء: سجل 35
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ال��ق��ص��ي��د ب��ي��ت ذل��ك إن أال ب��ي��ت ك��ل ل��دى ال��ه��ت��اف ت��وال��ى
ال��وج��ود ف��أن��ُس غ��نَّ��ى ه��و وإن ال��م��ع��اد ف��زاُد أب��ك��ى ه��و إذا
ال��خ��ل��ود ب��ل��وح س��ج��ل ل��ه��ن ال��ل��وات��ي ش��وق��ي ق��ص��ائ��ُد ول��ك��ْن
ال��ش��ه��ي��د ال��ع��زي��ز ال��ع��زي��ز: ب��ع��ب��د ق��ال��ه��ا ل��م��رث��ي��ٍة ف��داءٌ
ن��دي��د ل��ه��ذا ه��ذا ف��أص��ب��ح ال��ف��ق��ي��د ج��الل ال��رث��اء أع��ار
ال��م��زي��د ع��ل��ي��ه م��ح��ال ب��ش��أٍو م��ب��ي��نً��ا ه��ذا ق��ب��ل م��ن ك��ان وق��د
ال��ف��ق��ي��د أم��ان��ي ال��م��ن��اي��ا ت��ك��ون ش��وق��ي أق��وال إلِح��راز ت��ك��اد

حاتم النواب، مجلس يف بريوت ومبعوث عاملة، جبل أعيان عني صديقي ورثيت
سنة — هللا رحمه — وفاته وكانت الصغري، عيل آل رئيس األسعد، بك كامل عرصه،

:١٣٤٣

ال��ع��رب��ا ب��ع��دك ي��س��لِّ��ي َم��ن ك��ام��ل ي��ا َح��َربَ��ا وا ال��ش��رق رك��ُن ل��ف��ق��ِدَك ه��وى
وال��ح��ق��ب��ا ال��ده��َر ف��يُ��ف��ن��ي َرداك إال ِش��رَّت��ه��ا ال��ده��ُر يُ��ف��ن��ي ال��م��ص��ائ��ب ك��ل
وث��ب��ا إن ل��ل��خ��ْط��ب ي��ن��ب��ري َم��ن ف��ال��ي��وم ت��ذلِّ��ل��ه��ا ل��ل��ُج��لَّ��ى ��ي��ك نُ��رجِّ ك��ن��ا
وال��ُخ��ط��ب��ا ال��ق��ول تُ��س��دي ال��خ��ْط��ب ف��ي وال��ن��اس ص��ادق��ًة ب��األف��ع��ال ال��ن��وازَل ت��ل��ق��ى
ُص��لُ��ب��ا أك��ب��اُدن��ا وغ��دت ب��ع��ده��ا م��ن ه��يِّ��ن��ًة األرزاءَ م��ص��ي��ب��تُ��ك ردَّت
��ب��ب��ا ال��صَّ ب��ع��دك ت��ب��غ��ي ال��م��دام��ِع م��ن س��ائ��ل��ًة اآلم��اُق ت��دَِّخ��ر ه��ي��ه��ات
ك��س��ب��ا ال��ذي اإلس��م ال��ك��رم ف��ي ن��ال م��ا زم��ٍن ف��ي ال��ط��ائ��يِّ ح��ات��م َم��ْع ك��ن��ت ل��و
وال��ك��ذب��ا ال��ص��دق م��ن��ه ن��ع��ل��م ه��ي��ه��ات ون��ائ��ل��ه م��ش��ه��ود ب��ال��ع��ي��ن ن��داك
ص��ُع��ب��ا م��ا ال��ع��ل��ي��اء وم��ن ل��ق��اص��ٍد أس��م��َح��ه��ا األخ��الق م��ن ت��ه��وى ك��ن��ت ق��د
زع��ب��ا ق��د وال��س��ي��ل م��ن��ص��ل��تً��ا ك��ال��س��ي��ف ل��م��ك��رم��ة س��بَّ��اًق��ا َدرُّك ل��ل��ه
وال��ه��ض��ب��ا ال��ع��ز ش��ع��ف��ات وأوط��ن��ت ع��ام��ل��ة أك��ن��اف س��ك��ن��ت أم��ة ي��ا
ون��ب��ا ن��أى ق��د أن ن��ب��ا أت��ان��ا ف��ق��د خ��ب��ٌر ك��ام��ٍل ع��ن ق��وَم��ن��ا ع��ن��دك��م ه��ل
��ُح��ب��ا ال��سُّ ت��س��ت��ب��ط��ئُ��وا إن ال��غ��ي��ث وال��خ��ال��ف ب��ك��م ال��زم��ان ي��دُج إِن ال��رأي ال��الم��ع
أب��ا ف��ي��ه راء36 ي��ت��ي��ًم��ا م��ن��ه��م ك��ان َم��ن ُزَم��ٌر م��ن��ك��ُم ع��ل��ي��ه ع��ي��اًال ك��ان��ت

هاتها. لك يقل لم نفسك راء بك ومنه: رأى، مثل راء 36
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َع��َج��ب��ا وال ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ُع��ْج��بً��ا ت��ت��ي��ه ع��ام��ل��ك��م أرج��اء ب��ك��ام��ل��ك��م ك��ان��ت
ان��ت��س��ب��ا يَ��ع��ُرب ف��ي ام��رٍئ ك��ل رك��ن ب��ل ل��ه��م ق��ل��ت ال��ن��ص��ار ب��ن��ي ع��م��ي��د ق��ال��وا
وان��ت��ح��ب��ا ال��ص��خ��ر ف��ي��ه��ا رقَّ ال��ب��ك��ا م��ن ع��ام��ل��ة أف��ن��اءُ ��ه ح��قَّ أن��ص��ف��ت ل��و
واح��ت��ج��ب��ا ال��رم��س ظ��الَم ال��ُم��َح��يَّ��ا ذاك ث��وى ك��ي��ف األوص��اف ك��ام��ل ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
ن��ض��ب��ا ق��د األم��واج ذي ال��ب��ح��ر ع��ل��ى ل��ه��ف��ي م��ط��ال��ع��ه غ��اب��ت ق��د ال��ب��در ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
ال��ن��وب��ا ب��ه اس��ت��ك��ف��ت ط��ال��م��ا ط��وائ��ف تُ��ح��َرم��ه ال��غ��ط��ري��ف ال��س��ي��د ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
وه��ب��ا ِل��َم��ْن األع��ل��ى ال��م��ثَ��ل ال��ورى ب��ه ف��ق��دت ال��ذي ال��ف��ذِّ ال��ك��ام��ل ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
واألدب��ا وال��ص��دق ال��وف��ا إال ت��ل��َق ل��م ت��ص��ح��ب��ه ال��ده��ر ق��ض��ي��َت ل��و ال��ذي ع��ل��ى
ك��ت��ب��ا َم��ن س��ب��ح��ان ق��ائ��ًال وت��ن��ث��ن��ي ش��ي��م��ت��ه آي��ات وج��ه��ه ع��ل��ى ت��ق��را
ن��س��ب��ا إخ��وت��ي ع��ل��ي��ه أَع��زُّ وال ل��ن��ائ��ب��ٍة أَْزِري ب��ه أُش��دُّ أٌخ
وال��رُّق��ب��ا ال��ُح��س��اد أرى س��واه م��ن إذ ث��ق��ًة أًخ��ا م��ن��ه أرى ي��وم ك��ل ف��ي
ال��ل��ه��ب��ا أش��واق��َي م��ن وأُط��ف��ئ ي��وًم��ا ب��ط��ل��ع��ت��ه أح��ظ��ى أن آم��ل ك��ن��ت ك��م
ص��ب��ا ري��ح ��اح ال��وضَّ وج��ه��ه إل��ى أح��دو ك��ل��ًف��ا غ��رب��ت��ي ف��ي أذك��ره ك��ن��ت ك��م
ح��ط��ب��ا ب��ه آم��ال��ي ن��اض��ر أل��ف��ي��ت م��ن��ت��َظ��ر غ��ي��ر نَ��ِع��يٌّ أت��ان��ي ح��ت��ى
ه��ب��ا وال��ح��ي��اَة أم��ان��ي ال��م��ن��اي��ا ِخ��ْل��ت ب��ه��ا ب��ُص��رت ل��م��ا ج��م��ل��ًة ��ه��ا َويْ��لُ��مِّ
ه��رب��ا ال��ذي ال��ن��وم أُدرك وأن خ��دِّي ع��ل��ى ال��ه��ت��ون ال��دم��ع أم��س��ك ب��أن ل��ي َم��ن
نُ��ك��ب��ا ق��د ال��م��ح��ب��وب ال��وط��ن ب��ه خ��ط��ٌب خ��ْط��ب��ُك��ُم األم��ج��اد األس��ع��د ب��ن��ي م��ه��ًال
ط��ن��ب��ا ض��ارب أو م��َدًرا س��اك��ٍن م��ن أج��م��ع��ه��ا ال��ع��رب��اء ال��ع��رب ل��ه ت��ب��ك��ي
وج��ب��ا م��ا ب��ع��ض ق��ض��ي��ن��ا م��ا م��ن��اح��ة ش��ارق��ة ك��ل ع��ل��ي��ه ع��ق��دن��ا ول��و
م��ن��س��ك��ب��ا ل��ل��دم��ع ع��ارٌض وال ح��زن ب��ه ي��ح��ي��ك ال ح��ت��ٌم ال��م��وت ل��ك��ن��م��ا
ذه��ب��ا ِب��َم��ْن ي��ع��زِّي��ن��ي َم��ن ت��رى ف��ي��ا ب��م��وع��ظ��ت��ي أع��زِّي��ك��م أن��ي زع��م��ت
ش��رب��ا ال��ذي ال��ك��أس ش��ارُب وك��ل��ن��ا ق��اف��ل��ٍة رك��ُب ُط��رٍّا ن��ح��ن وإن��م��ا
وُرب��ى ح��ول��ه ب��ق��اٌع م��ن��ه��ا ت��خ��ض��لُّ غ��ادي��ة ك��لَّ ث��راه أم��ط��ْر رب ي��ا
َح��ِدب��ا ربَّ��ن��ا ع��ل��ي��ه ك��ري��ًم��ا ف��ك��ن م��ن��ق��ب��ًة األخ��الق ك��رم آت��ي��تَ��ه

:١٣٤٦ سنة اآلخرة جمادى ١٠ يف املتوىف نسيب، أخي للمرحوم رثائي

وإج��ف��ال��ي ذع��ري ب��ه��ا ت��ن��اه��ى رؤي��ا ل��ي أب��دى ال��ط��ي��ف س��اري ك��ان ق��د ن��س��ي��ب
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وإق��ب��ال37 إدب��ار ب��ي��ن م��ا أم��واج ب��ال��ـ أش��ب��ه األف��واج دارن��ا ف��ي رأي��ُت
ب��ال ذي ك��ل ح��ي��ات��ي م��ن م��س��ت��ق��ب��ًال ق��ل��ًق��ا ك��اس��ٌف م��ن��ي وال��ب��ال ف��ق��م��ت
وأوج��ال��ي خ��وف��ي ��ق��ت ح��قَّ م��ص��ي��ب��ة ب��ه��ا أذن��ت إال س��اع��ة م��ض��ت وم��ا
وأوص��ال��ي أس��الك��ي ي��ق��طِّ��ع ن��ب��ا ن��اق��ل��ة ال��ب��رق س��ل��وك ع��ل��يَّ غ��دت
ه��طَّ��ال ك��ل م��ن��ه��ا ال��م��دام��ع وذي ت��ب��رق��ه��ا38 اإلخ��وان ال��ت��ي ال��ت��ع��ازي ت��ل��ك
وأوه��ال��ي أله��وال��ي ��ى أرجَّ وم��ن أخ��ي ف��ق��دت ق��د ب��أن��ي ��ا ح��قٍّ أي��ق��ن��ت
تَ��ْس��آل��ي ب��ع��ُد م��ج��ي��بً��ا ول��س��َت ع��ن��ي م��غ��ت��رب ال��ي��وم ب��ع��د أن��ك أي��ق��ن��ت
أث��ق��ال��ي ت��ح��ت م��ن رازٌح وأن��ن��ي ب��ي ي��ن��ه��ض أزَر ال أن ذاك إذ ش��ع��رت
ال��خ��ال��ي رب��َع��ه��ا ج��م��ي��ًع��ا ص��ارت واألرض ب��ه��ا أن��ي��س ال ف��الة ف��ي ك��أن��ن��ي
ب��آم��ال��ي آالم��ي ت��ب��دَّل ع��ي��ٍش ف��ي بُ��ع��دك ب��ع��د م��ن غ��ادرتَ��ن��ي ن��س��ي��ُب
وإع��وال��ي ح��زن��ي ول��ي ال��ش��ق��اء، ع��ل��ى ُط��ب��ع��ت ال��ت��ي ال��دار م��ن ال��خ��الص ل��ك
وت��رح��ال��ي ِح��لِّ��ي ب��ي ت��ط��اول ول��و ل��ه��ف��ي وا أل��ق��اك أن أط��م��ع ك��ن��ت ق��د
اآلل ف��ي ال��ظ��م��آن أم��ل ح��س��رت��ى وا أم��ل��ي ل��ي رد ق��د ن��ب��ا أت��ان��ي ح��ت��ى
س��يَّ��ال ال��ل��ي��ل ط��واَل ب��دم��ٍع إال أم��ل م��ن ال��ن��ع��ي ذاك ب��ع��د ل��ي ي��ب��َق ل��م
إذالل أيَّ ف��ان��ظ��ر وال��م��وت ب��ال��ب��ع��د وت��ًوى ن��ًوى م��ض��ن��ى غ��رب��ت��ي ف��ي أب��ك��ي��ك
ع��اِل وم��ن داٍن م��ن ب��ك��ائ��َي ت��ب��ك��ي ُم��ج��ِم��َع��ًة ال��ن��اس أالق��ي ح��ي��ن أب��ك��ي��ك
ال��ح��ال ش��اه��د إال ي��زكِّ��ي��ك ف��م��ا م��ع��رف��ت��ي ك��ن��ت ق��د م��ن ي��ع��رف��ون��ك ه��م
م��ال وال ِع��رض ع��ل��ى تُ��ِغ��ي��ر وال أح��د ع��ل��ى ت��ب��غ��ي وال ت��ع��دو ك��ن��ت م��ا
ق��اِل وع��ن ق��ي��ٍل ع��ن ال��ن��اس أب��ع��د ي��ا ب��م��ن��ق��ص��ٍة ي��وًم��ا ً ام��رأ ذك��رت وال
م��خ��ت��ال س��ي��ر ي��وًم��ا ِس��رت وال ك��ال ع��م��ل وال ق��ول ف��ي ال��ِك��ب��ر ت��ع��رف ل��م
إج��الل ث��وب م��ن��ه ت��ل��ب��س وأن��ت تَ��ك��لَّ��ُف��ه ال ُخ��ل��ٌق ال��ت��واض��ع ف��ي��ك
واآلل ال��ن��ف��س ف��ي ث��ق��ة ع��ل��ى إال م��ت��ض��ًع��ا ال��ن��اس ل��ج��م��ي��ع ت��ك��ن ول��م
وع��ذَّال ��اد ب��ح��سَّ اش��ت��غ��ل��ت وم��ا ت��ح��س��ده��ا األق��وام ال��ت��ي ال��م��زاي��ا ل��ك
��ال وع��مَّ ل��ح��كَّ��ام ل��ع��م��ري ت��ح��ت��ْج ل��م ن��ظ��ي��رك ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ن��اس ك��ان��ت ل��و

بليلة. نعيه جاءني أن قبل الرؤيا هذه رأيت 37

هللا. رحمه باشا زكي أحمد العروبة شيخ من هي جاءتني برقية أول 38
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وإب��ج��ال39 ب��أل��ق��اب ت��ب��ال��ي وال م��ح��م��دة األع��م��ال ف��ي ت��ن��ش��د ك��ن��ت م��ا
وال��م��ال ال��ج��اه ل��غ��ي��ر ال��ج��م��ي��ل ع��ل��ى ُط��ب��ع��ت ال��ت��ي ال��ن��ف��س ع��اط��ف��ة ت��ل��ك ب��ل
ال��ص��ال��ي ن��اره وتُ��ع��ي��ي غ��ب��ار أدن��ى ل��ه يُ��ش��ق ال ف��ذٍّا ال��ش��ع��ر ف��ي وك��ن��ت
وال��ض��ال ال��ش��ي��ح أه��ل ال��ش��ع��ر ن��واب��غ ن��ظ��ائ��ره��ا أع��ي��ت ال��ت��ي ال��ق��واف��ي ل��ك
أذي��ال ف��ض��ل ال��ق��واف��ي ج��ري��ر ع��ل��ى ب��ه��ا ج��ررت ق��د ل��ع��م��ري َش��روٍد م��ن ك��م
أط��الل روَّاد ب��ادي��ة ل��ف��ظ ف��ي ��ت��ه��م رقَّ األك��ي��اس ال��ح��ض��ر م��ن ل��ه��ا
إدالل ك��ل ف��ح��ل ك��ل ع��ل��ى ل��ه��ا م��ن��زل��ًة ال��ع��رب��اء ال��ل��غ��ة ف��ي أدرك��ت
أوش��ال س��يْ��ح وس��اح��وا ب��ح��ًرا ه��درت ب��ه��م ُوزن��ت ل��و ق��وٌم ال��ش��ع��َر ي��دَّع��ي ك��م
ُج��ه��ال ع��ن��د ِع��يٍّ��ا ال��ص��م��ت ويُ��ح��س��ب ت��واض��ع��ه��م ف��ي ��ا ح��قٍّ ال��ن��اس ي��ف��ق��د ق��د
ال��ح��ال��ي40 ال��ع��اط��ل وب��ذَّ ال��م��ج��لَّ��ى ش��أو ع��ل��ى ال��س��ك��ي��ت ب��ان ب��ه م��ج��ال وك��م
أغ��ف��ال غ��ي��ر ف��ي��ه ال��ح��ق��ائ��ق إن ب��ه ت��ض��ي��ع ل��ن ده��ٌر ��ك ح��قَّ ي��ع��ط��ي��ك
��ال بُ��خَّ غ��ي��ر ث��ن��اءً يُ��ت��ب��ع��وك ل��م وح��اِض��ُرُه ن��اٍد ف��ي ذْك��ُرك م��رَّ م��ا
ال��غ��ال��ي ال��م��ن��دل َع��ْرُف ع ت��ض��وَّ ك��م��ا س��ائ��رة ال��ن��اس ف��ي ب��اق��ي��ٌة ذك��راك
زيَّ��ال غ��ي��ر ف��ح��زن��ي ال��زم��ان م��ع زائ��ل��ة األح��زان ك��ان��ت ط��ال��م��ا إن
آج��ال ب��ي��ن ودان��ت ال��غ��روب إل��ى دل��ف��ت ق��د ال��ع��م��ر ش��م��س ح��ي��ن أت��ى ج��رح
وآص��ال��ي أس��ح��اري م��ر ع��ل��ى ق��ل��ب��ي ف��ي ت��س��ف��ع ت��ن��ف��ك ال ال��ب��ي��ن ول��وع��ة
ن��زَّال41 ال��غ��رب ب��أق��ص��ى غ��ري��ب بُ��ك��ا ع��ل��ى واب��ِك ال��س��م��ع أل��ِق ل��ب��ن��ان غ��رب ي��ا
ال��س��ال��ي ب��ه��ا ي��س��ل��و م��ه��ل��ٌة ب��ق��ى وم��ا أم��ٍل م��ن ال��ج��رح ان��دم��ال ف��ي ي��ع��د ف��ل��م

— هللا رحمه — تيمور باشا أحمد مة العالَّ اللغوي والوجاهة؛ العلم لفقيد رثائي
:١٣٤٩ سنة وفاته وكانت

س��اِه��ُره ال��ل��ي��ِل س��اه��ُد وط��ْرف��ي ُم��الل42 وأُس��اوره ال��دج��ى ط��ول ي��س��اورن��ي

به. فرح إذا اليشء: أبجله 39
الفضل. بحقيقة الناس لجهل أي 40

اآلن. أسكنها التي أوروبا الثانية: والغرب أرستنا، تسكنها التي الناحية لبنان: غرب 41

الوجع. أو املرض من التغلب بالضم: 42
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ب��ش��ائ��ره؟ إل��يَّ ت��ل��ق��ى م��ت��ى وق��ل��ت: ال��ردى ح��بَّ��ذا ي��ا ن��ادي��ت ال��تُّ��ق��ى ول��وال
خ��اط��ره ال��ح��ق��ي��ق��ة ع��ل��م ف��ي ت��وغ��ل ل��ع��اق��ٍل إِْرٌب ب��ال��ع��ي��ش م��ا َل��َع��م��رك
وت��ب��اك��ره ك��رب��ه��ا ف��ي ت��راوح��ه م��ح��ن��ٍة وت��رداُد آالٍم ت��س��ل��ُس��ُل
آخ��ره ف��ال��م��وت ال��س��ج��ن ط��وال وب��ع��د أع��زَّة وف��ْق��د آم��ال وخ��ي��ب��ة
زائ��ره ال��م��وت ي��ع��رف ال م��ٍأل إل��ى ُج��ْزت��ه��ا أن��ك ت��ي��م��ور ي��ا ل��ي��ْه��ِن��َك
غ��ام��ره ه��و ال��ذي ال��ه��ول ف��ي ي��ف��ك��ر ق��ط��ي��ن��ه��ا ي��زال ال داًرا وف��ارق��ت
ص��ائ��ره أن��ت ال��ذي أم��ان��ي��ك ف��أق��ص��ى ف��اض��ٍل ق��س��م��َة ال��دار ُع��ق��ب��ى ت��ك ف��إن
ت��غ��ادره َم��ن إل��ى ص��ارت ول��ك��ن��ه��ا ال��رِّث��ا داع��ي��ة ال��خ��ْط��ب ذا ف��ي ت��خ��طَّ��ت��ك
ي��ص��اب��ره م��ا م��ن��ه��ُم ك��لٌّ ي��ص��اب��ر ت��رك��ت��ه��م ال��ذي��ن يُ��رثَ��ى ب��أن ج��دي��ر
ح��ف��ائ��ره ع��ل��ي��ه ��ت ُض��مَّ ق��د وأح��م��د أح��م��د؟ أي��ن ب��ع��ُض��ه��م: ب��ع��ًض��ا يُ��س��اِئ��ل
ن��اض��ره؟ ال��وج��ه ذل��ك م��ن ل��ه��م وأنَّ��ى ب��ع��ده ال��خ��الئ��ق ت��ل��ك ل��ه��م ف��أنَّ��ى
أع��اص��ره خ��ط��ٍب أي م��ن ع��ص��ف��ت إذا وال��نُّ��ه��ى ال��س��ك��ي��ن��ة ت��ل��ك ل��ه��م وأنَّ��ى
ن��ادره ال��خ��ل��ق م��ف��رد ف��ذٌّ وأح��م��د ألح��م��د ِن��دٍّا ال��ع��ص��ر ذا ف��ي ي��ري��دون
م��ح��اج��ره ال��س��ي��ول م��ث��ل ع��ن ��ُق تَ��دفَّ ف��ك��لُّ��ه��م ال��ث��اك��الت ن��وح ي��ن��وح��ون
م��ف��اق��ره ب��ادي��اٍت ض��ئ��ي��ًال ي��ظ��ل س��ي��ٍد ك��لُّ ج��ن��ب��ه ف��ي س��ي��ٍد ع��ل��ى
ص��غ��ائ��ره ال��وج��ود ه��ذا م��ن ت��ع��دَّت��ه ب��ش��ري��ة ص��ورٍة ف��ي م��َل��ك ع��ل��ى
م��ج��ام��ره ش��بَّ��ت ال��م��س��ك َف��ت��ي��ُت ت��ق��ول ح��دي��ث��ه ن��اٍد أيِّ ف��ي ج��رى م��ا إذا
م��ن��اب��ره ت��ب��ك��ي واإلس��الم ل��م��ن��ع��اه أُف��ُق��ه يُ��ظ��ل��م ال��ش��رق ب��أن ح��ريٌّ
س��ت��ائ��ره ل��ل��ك��م��ال وتُ��رخ��ى ع��ل��ي��ه ك��ل��ه��ا ال��ف��ض��ائ��ل راي��ات وتُ��ن��ك��س
واع��ره؟ وي��س��ه��ل ع��اص��ي��ه ويُ��س��ل��س ح��ج��ب��ه ت��ن��ش��قُّ ل��ل��ع��ل��م ب��ع��ده َف��َم��ْن
م��آث��ره؟ ال��خ��اف��ق��ي��ن ف��ي��ه��ا وت��م��أل ِذَم��اره��ا ي��ص��ون ال��ف��ص��ح��ى ول��ل��غ��ة
وذخ��ائ��ره أع��الق��ه ك��ت��ب��ه��ا وم��ن وس��ه��اده ُح��س��ن��ه��ا ف��ي ص��ب��اب��ات��ه
وأزاه��ره روض��ه ف��اله��ا وَج��ْوب وَص��ب��وح��ه َغ��ب��ق��ه ج��ن��اه��ا وذوق
م��ع��اش��ره ف��ن ك��ل م��ن وُش��رَّده��ا أوان��س ل��دي��ه ط��رٍّا أواب��ده��ا
ع��واث��ره43 أُق��ي��ل��ت م��ا ح��ت��ًم��ا ول��واله ب��ه ه��وى م��م��ا ال��ُع��ْرب ل��س��ان أق��ام

منظور. البن العرب لسان عىل باشا تيمور استدراكات إىل إشارة 43
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ي��ن��اظ��ره ب��ك��فءٍ م��ن��ظ��ور اب��ن ل��دي��ه ي��ك��ن ل��م ال��م��ؤل��ف ع��ص��ر ف��ي ك��ان ول��و
ج��واه��ره ال��ج��وه��ري ع��ه��د ف��وق غ��ل��ت م��ص��ح��ًح��ا ال��ص��ح��اح واف��ى أن��ه ول��و
م��ع��اص��ره ال��خ��ل��ي��ل أن ل��و ال��ع��ي��ن ع��ن ج��م��ل��ة غ��اب ق��د ال��ع��ي��ن ك��ت��اب وك��ان
زاخ��ُره ك��ال��رُّق��ارق45 إال ك��ان وم��ا ط��م��ا م��ا ��ج44 ل��جَّ ال��ق��ام��وس ف��ي ك��ان ول��و
ض��اف��ره ه��و ال��ذي ال��ت��اج م��ن ل��ح��لَّ ب��ع��ص��ره ع��اش ال��ت��اج46 رب أن ول��و
زاه��ره ي��زه��ر ل��ي��س ُم��ل��ًق��ى ه ل��خ��الَّ ب��ن��ق��ده ي��وًم��ا ال��م��ص��ب��اح47 ش��م��ل ول��و
ي��ج��اوره َم��ن ب��ه��ا إْن م��ا وط��ائ��ل��ة غ��ب��اره ي��ش��قُّ َم��ن ف��ي��ه ل��ي��س م��ًدى
دوائ��ره ال��ن��ب��وغ ذاك ع��ل��ى ودارت ك��ل��ه��ا ال��ف��ض��ائ��ل ت��ل��ك ُغ��يِّ��ب��ت ف��ق��د
ب��وادره ت��ج��ف أالَّ ح��ًرى وك��ان ال��ُع��ال إل��ى ص��اٍب ك��ل ي��ب��كِّ��ي وب��ات
أواص��ره م��ح��ك��م��ات ع��ق��د والؤك م��ه��ج��ة ك��ل ف��ف��ي ت��ب��ع��د ال أأح��م��د
ض��م��ائ��ره ش��خ��ٍص ك��ل م��ن اح��ت��وت ع��ل��ي��ك م��ت��م��ث��ًال ت��زل ل��م ع��ن��ا ب��ن��ت ل��ئ��ن
س��اف��ره ال��وج��ه ُم��ش��رق ف��ي��ه��ا م��ك��ان��ك أه��ل��ه��ا أن��ت ال��ت��ي ال��دار إل��ى دخ��ل��َت
ن��اص��ره أي��دي��ه ن��ْس��ج م��ن َزَرٌد ل��ه ام��رٍئ ع��ل��ى ال��ح��س��اب ه��ول م��ن ب��أس وال
م��اط��ره س��حَّ م��ا ال��غ��ي��ُث ث��راك وج��اد ب��ارٌق الح م��ا ال��ل��ه س��الم ع��ل��ي��ك
ذاك��ره ال��ح��ق ي��ذك��ر م��ا ي��ؤدون��ه الزم ث��ن��ائ��ك م��ن َدي��ن ال��ن��اس ع��ل��ى

وعني الحرام، البيت سدنة كبري الشيبي القادر عبد الشيخ املرحوم صديقي ورثيت
املكرمة: مكة أعيان

ال��ع��ي��ان؟ س��وى ال��م��غ��ي��ب ك��ان وه��ل س��الن��ي بُ��ع��دي ع��ل��ى ه��ل س��الن��ي
ت��وان؟ ب��ال ع��ل��يَّ رس��ائ��ل��ه ت��وال��ت إال ف��ارق��ت��ه وه��ل
ث��ان ال��ع��ه��د ف��ي ل��ه وم��ا ع��ه��دت ف��ي��م��ا األم��ث��اِل ن��ادر ص��دي��ق
ي��دان م��ك��رم��ة ك��ل ف��ي ل��ه ق��ري��ش ب��ه ت��ع��زُّ وغ��ط��ري��ف

ته. لجَّ يف خاض البحر: يف ج لجَّ 44
األول. بضم وهو البحر، يف الرقيق املاء 45
القاموس. رشح يف العروس تاج أي: 46

اللغة. يف املشهور املعجم 47
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واألدان��ي ل��ألق��اص��ي وج��ادوا وش��ادوا س��ادوا األُل��ى ال��ن��ف��ر م��ن
ش��ان��ي ك��ل يُ��ك��ذب ش��أن ل��ه ع��ب��دري أروع ال��م��ج��د ع��ري��ق
ال��م��دان؟ ع��ب��د أو ال��دار ك��ع��ب��د أص��ل ي��ن��م��ي��ه َم��ن ي��ك��ون وك��ي��ف
وال��م��ث��ان��ي ب��ال��م��ث��ال��ث ت��س��ج��ل ب��أم��ر م��ض��ط��ل��ع ي��ك��ون وك��ي��ف
ال��زم��ان ط��ول ب��ي��ت��ه س��دان��ة ��ا ح��قٍّ ل��ل��ش��ي��ب��يِّ ال��ل��ه أق��رَّ
أم��ان ف��ي ش��ي��ب��ة آل ورت��ب��ة ع��ل��ي��ه��ا َوَم��ْن ال��ب��الد ت��غ��ي��رت
ِح��س��ان ب��أخ��الٍق ت��م��يُّ��َزه��م أُورث��وه م��ا إل��ى ��وا ض��مُّ وق��د
ب��ال��ب��ن��ان ُع��اله إل��ى يُ��ش��ار م��ن��ه��م ال��وق��ت ه��ذا ع��م��ي��د وك��ان
ال��ي��م��ان��ي ك��ال��س��ي��ف ال��ع��ل��ي��اء إل��ى م��ض��اء أخ��ا ال��ح��ج��از ب��ه ي��ه��زُّ
ك��ال��س��ن��ان ال��ت��ي��اٌع ق��ل��ب��ي وج��ا49 48 وجٍّ أرض ف��ي ف��ارق��ت��ه وإذ
ي��ران��ي وال أراه ل��ن ب��أن��ي وداع��ي ل��دى ش��ع��رت ق��د ك��أن��ي
ال��م��دم��ع��ان واس��ت��ه��لَّ ض��ل��وع��ي أذك��ى م��ن��ع��اه ج��اءن��ي ول��م��ا
وك��األم��ان��ي ك��األم��ان م��ج��ال��س ذك��رى األح��ش��اء ت��س��ف��ع وب��ات��ت
وال��ث��وان��ي ال��دق��ائ��ق م��ر ع��ل��ى وف��اه ي��رع��ان��ي ك��ان زم��انً��ا
ال��ح��ن��ان ج��مِّ أٍخ م��ن إل��ي��ك��م ح��ن��ي��ٌن ل��ي ش��ي��ب��َة آل ي��ا أال
ب��ي��ان��ي ب��ه ي��ق��وم ال م��ق��اٌم ع��ن��دي ال��ش��ي��ب��يِّ ال��ق��ادر ل��ع��ب��د
ش��ج��ان��ي ق��د س��ه��م م��ن��ه ش��ج��اك��م ح��زنً��ا ال��خ��ْط��ب ب��ه��ذا أش��اط��رك��م
ال��َج��ن��ان ج��رح آس��يً��ا ع��زاءً أرج��و ال��ل��ه50 ب��ع��ب��د ول��ك��ن��ي
ال��ج��ن��ان غ��رف ف��ي م��واله ل��دى نُ��زل ك��ري��م ل��ل��ف��ق��ي��د وأس��أل
ف��اِن اإلِن��س��يُّ ال��ع��ال��م وه��ذا ب��اٍق ال��ق��دس��ي ال��ع��ال��م ه��ن��اك

بعدها. أَره ولم هناك له وداعي وكان الطائف، هي وج 48

للوزن. هنا ف وُخفِّ كان. موضع أي يف ونحوه بالسكني رضبه بالهمزة: وجأه 49

الشيبي. هللا عبد الشيخ األستاذ الوجيه وهو الفقيد، الشيخ ولد 50
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رحمه — الشعراء أمري شوقي، بك أحمد الحميم، والويل القديم، لألخ مرثيتي هذه
١٣٥١ه/١٩٣٢م: سنة تُويفِّ وقد — هللا

م��م��ات��ه ب��ن��دِب يُ��ع��ج��زه��م وال��ي��وم ح��ي��ات��ه ط��وَل ال��ش��ع��راءَ أع��ج��ز ق��د
ل��غ��ات��ه ب��م��ث��ل ل��ي��رث��ي��ه ك��ف��ٌؤ م��ن��ه��ُم ال��ب��ري��ِة ف��ي ي��وج��د ه��ي��ه��ات
راي��ات��ه م��ن ال��ظ��ل ف��ي ف��رس��ان��ه��م م��س��ت��نَّ��ًة ل��ج��ي��ش��ه��م األم��ي��َر ك��ان
غ��اي��ات��ه ع��ن 51 ال��خ��بِّ ف��ي ��روا ق��صَّ ق��د أن��ه��م ال��ع��ب��ق��ري��ة أه��َل ع��اب م��ا
ل��ه��ات��ه ف��تْ��ِق م��ن��ذ أج��م��َع ال��ش��رق ف��ي ُم��داَف��ٍع غ��ي��ر ال��ش��ع��ر أم��ي��ر ه��ذا
آي��ات��ه ع��ن ال��وح��ي ذاك الن��ش��قَّ م��ح��م��د وح��ي ب��ع��د وح��ٌي ك��ان ل��و
روات��ه ب��ع��ض وال��ده��ر ن��ف��ح��ات��ه ف��ي وال��زه��ر ن��ف��ث��ات��ه ف��ي ال��س��ح��ر
ن��ب��رات��ه ع��ل��ى رق��َص��ت ب��ه��ا غ��نَّ��ى ف��ك��ي��ف��م��ا ال��ق��ل��وب ل��ن��غ��م��ت��ه ��ت رقَّ
ل��ش��ات��ه ال��غ��الم ق��ود ف��ي��ق��وده��ا م��ق��ادة ش��م��س ال��ُع��ص��م ال��م��ع��ان��ي ت��غ��دو
ِس��ح��ات��ه52 ن��ظ��ي��ر ��ت رقَّ أغ��راض��ه م��ن ال��ص��م��اء ال��ص��خ��رة أراد وإذا
ب��ح��ص��ات��ه ص��م��ي��م��ه��ا أص��اب إال ن��ظ��م��ه ف��ي ح��ك��م��ة ش��ارد رام م��ا
ن��ظ��رات��ه م��ن ال��ش��م��س ع��ل��ي��ه��ا يُ��ل��ق��ي ك��أن��م��ا األم��ور ل��ه اإلل��ه ج��لَّ��ى
دوات��ه ط��رز غ��ي��ر م��ن خ��ل��ت ُح��ل��ًال ب��ي��ان��ه ن��س��ي��ج م��ن ال��ط��ب��ي��ع��ة ف��ك��س��ا
م��رآت��ه ف��ي وه��ي ال��ط��ب��ي��ع��ة غ��ي��ر ل��ه��ا ن��ظ��رت��ه ق��ب��ل ال��ط��ب��ي��ع��ة ف��ت��رى
وص��ف��ات��ه ب��ذات��ه ي��ض��يء وه��ن��ا ب��ذات��ه ال��ع��ي��ون ف��ي يُ��ش��رق وال��ح��س��ن
َص��ف��ات��ه ق��رَع ال��نُّ��ظ��راء تُ��ح��س��ن ل��م ب��ن��ب��وغ��ه ال��ذي ال��ش��ع��ر ه��و ه��ذا
ع��ت��ب��ات��ه ع��ن األق��دام ت��ت��ق��اص��ر ع��م��اده رف��ي��ع ف��ي ب��ي��ٍت ك��ل م��ن
ن��س��م��ات��ه ف��ي وال��ص��ب��ح ق��س��م��ات��ه، ف��ي وال��ب��در ل��م��ع��ات��ه، ف��ي ك��ال��در
ح��ل��ب��ات��ه ف��ي ل��ل��س��بَّ��اق وأِل��ف��ت آح��اده ع��ن ال��ش��ع��َر روي��ت ول��ق��د
نُ��وَّارات��ه خ��ي��ر م��ن��ه وق��ط��ف��ت وص��ب��اب��ت��ي ص��ب��وت��ي ف��ي��ه وق��ض��ي��ت
بُ��َزاِت��ه ُش��ه��ب اآلف��اق ف��ي وأط��رت ف��ح��ول��ه بُ��زل ال��م��ي��دان ف��ي وأثَ��رُت

مصححه. ا.ه. فيه. األخذ أرسع طلب باب من األمر، يف خب ويقال: العدو، من رضب والخبب الخب 51
القرطاس. من أُخذ ما وهي السحأة، تخفيف السحاة: 52
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ل��ق��ن��ات��ه ق��ن��ات��ه ي��ه��ز ِق��رنً��ا ع��ص��ره ف��ي ي��دْع ل��م «ش��وق��ي» ف��رأي��ت
وع��ظ��ات��ه أم��ث��ال��ه ف��ي وال��ف��ذُّ ون��واح��ه أم��داح��ه ف��ي ال��ف��رد
ش��وق��يَّ��ات��ه؟ ن��ظ��ي��ر ال��غ��رام ل��غ��ُة دَرْت ف��ه��ل ل��ل��غ��رام ت��ع��رَّض وإذا
وَم��ه��ات��ه ك��ظ��ب��ي��ه ال��ن��س��ي��ب ف��ي أو وح��ن��ي��ن��ه ك��وج��ده ال��ه��ي��ام ف��ي م��ا
ك��اس��ات��ه إل��ى ح��ب��بً��ا ك��اس��ات��ه م��ن أض��اف ب��ال��ش��راب ي��ع��ب��ث ب��ات أو
ب��ان��ات��ه م��ع م��س��ت��م��ع��ي��ه أع��ط��اف ت��ش��اب��ه��ت ال��ع��ذي��ب ذك��رى ف��ي خ��اض أو
ن��ب��ات��ه وش��َي ب��ال��ت��ح��ب��ي��ر أن��س��اك وروض��ه ب��ال��رب��ي��ع ت��ح��دَّث وإذا
ش��ف��رات��ه ع��ل��ى س��ال��ت ال��ع��دى ِخ��ل��ت ص��ارًم��ا ال��وق��ائ��ع وص��ف ف��ي س��لَّ أو
ش��رف��ات��ه م��ن ع��ل��ي��ه يُ��ن��اف ش��رف وال م��ك��ان��ت��ه ت��ع��ل��و رت��ب��ٌة ال
أث��الت��ه م��ن ال��ن��ح��ت ي��ف��ي��د م��اذا أواب��ًدا ال��س��ائ��رات ال��ق��واف��ي ن��َح��َت
وَم��ن��ات��ه الت��ه ع��ب��ادة وم��ح��ا ب��أس��ره��م ال��ق��ري��ض آل��ه��َة ب��ذَّ ق��د
ش��ع��ف��ات��ه م��ن ال��رأس ي��ح��ل ج��ب��ًال ي��ط��ل��ع��وا أن ن��ج��ي��ب��ة ك��ل يُ��ن��ض��ون
أب��ي��ات��ه م��ن ي��روون ال��ق��ل��ى رغ��م ل��ف��ض��ل��ه ب��ح��اس��دي��ن م��ررت ول��َك��م
س��م��رات��ه ف��ي ال��نَّ��د ش��وق��ي أش��ع��ار م��ج��ل��س م��ن وك��م ي��ع��ِدل��ه ِن��دَّ ال
ج��ه��ات��ه ج��م��ي��ع م��ن ال��ت��م��ثُّ��ل ح��قَّ ب��ش��ع��ره ال��ح��دي��ث ال��ع��ص��ر ي��ت��م��ث��ل
ص��ف��ح��ات��ه ف��ي ال��ت��اري��خ ع��ن ت��غ��ن��ي ب��ج��م��ل��ة ي��س��ت��ق��ل ب��ي��ٍت ول��ُربَّ
ح��س��ن��ات��ه م��ن ي��غ��ِم��ْط��ه ول��م ك��ال ب��م��س��اوئ ع��ص��ره م��ن ي��ف��ت��ت��ن ل��م
وُع��دات��ه ِص��ح��اب��ه ب��ي��ن ف��رق ال أح��ك��ام��ه ف��ي اإلن��ص��اف الزم ق��د
َس��َروات��ه ف��ي ك��ان ال��ح��داث��ة م��ن��ذ ف��إن��ه ال��ج��ه��اد ع��ن س��أل��ت وإذا
وثَ��ب��ات��ه وثْ��ب��ات��ه ف��ي وال��ل��ي��ث وم��ض��ائ��ه أوض��ائ��ه ف��ي ك��ال��س��ي��ف
ش��ك��ات��ه ل��س��ان ب��ه��ا وك��ان إال م��ص��ي��ب��ٍة َح��يْ��ُف ب��اإلس��الم ح��لَّ م��ا
َع��ثَ��َرات��ه م��ن ال��وق��ت ط��ول ويُ��ِق��ي��ُل ُس��ب��ل��ه وي��وض��ح ح��ق��ائ��ق��ه ي��ح��م��ي
ِب��ُف��رات��ه أُج��اج��ه��ا ي��زي��ل ق��وًال ��ٍة م��ل��مَّ ك��ل غ��م��رات ع��ل��ى يُ��ل��ق��ي
ل��ي��الت��ه ع��ن ال��ف��ج��ر ت��ش��ق غ��رًرا ُش��رًَّدا ق��ص��ائ��د ي��رس��ل��ه��ا وي��ظ��ل
ُس��ب��ات��ه ث��ق��ل اإلس��الم ع��ن س��رَّى ال��ذي ال��ص��وت ه��ي ق��ص��ائ��ده ك��ان��ت
زع��ق��ات��ه ف��ي إِس��راف��ي��َل ص��ور ه��ي ك��أن��ه��ا ال��ح��ي��اة روح ب��ه ب��ع��ث��ت
ص��ه��وات��ه ع��ن ال��ش��رق ه��ذا ح��طَّ ق��د ال��ذي اء ب��ال��دَّ ال��ن��اِس أدرى ك��ان ق��د
وص��ات��ه رأس األخ��الق ت��رى ف��ل��ذا اض��م��ح��الل��ه��ا ف��ي األخ��الق ه��و داء
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وف��ات��ه ل��ي��وم ن��ش��أت��ه ي��وم م��ن ن��ض��ال��ه ال��ق��دي��م ال��ش��رق ع��ن وفَّ��ى
ت��رك��ات��ه ع��ن ي��ذود األب��يِّ ش��أن وِب��لُ��بِّ��ه ب��ق��ل��ب��ه ع��ن��ه ذاد ق��د
ِت��رات��ه ألخ��ذ وي��ح��ف��زه م��ن��ه ت��راث��ه اس��ت��الب ي��ح��ذِّره م��اٍض
آف��ات��ه ف��ي ال��غ��رب وص��ف وأج��اد أوص��اِف��ِه ف��ي ال��ش��رق م��ن��ار أع��ل��ى
ن��ج��ات��ه ألج��ل ب��ه��ا ال��ن��ج��اء ي��م��ش��ي ال��ت��ي ب��ال��طُّ��رق ال��ش��رق��يِّ إل��ى ووَح��ى
رع��ات��ه م��ك��ان ح��لُّ��وا ق��د ب��ال��واد ع��واديً��ا ال��ذئ��اب م��ك��اف��ح��ة أْم��ل��ى
ووط��ات��ه ب��ن��ج��ده وال��ج��ائ��ش��ي��ن وب��ب��رِّه ب��ب��ح��ره ال��ج��ائ��س��ي��ن
ِب��نَ��وات��ه ل��ت��م��ره واآلك��ل��ي��ن ول��ض��رع��ه ل��زرع��ه وال��غ��اص��ب��ي��ن
ك��ل��م��ات��ه ف��ي ال��ح��ق ال��ح��ي��اة ت��ج��د أم��ة وتُ��ح��ي��ي ت��ح��ي��ا أش��ع��اره
ب��ُس��ك��ات��ه ال��ق��ض��ا ن��زل أن ق��ب��ل م��ن ب��دائ��ًع��ا ال��زم��ان م��أل راح��ًال ي��ا
ِت��ل��ع��ات��ه ف��ي ال��ف��ك��ر ج��ي��اد ت��رع��ى ب��أن ت��رض��ى ش��اع��ًرا ب��ع��دك أت��رك��ت
ُح��م��ات��ه خ��ي��ر ال��ش��رق وي��رث��ي أب��ًدا ج��ن��وده خ��ي��ر اإلس��الم ب��ك ي��ب��ك��ي
زف��رات��ه م��ن ال��ش��طَّ��ي��ن ع��ل��ى يُ��ل��ق��ي أح��زان��ه م��ن ال��ن��ي��ل وادي وك��أن
رنَّ��ات��ه ف��ي ي��ذي��ب ع��ل��ي��ك ن��دٌب ل��ه��ا ال��ف��ص��ح��ى ال��ع��رب��ي��ة ون��وادب
ج��م��رات��ه ع��ل��ى م��ض��ط��ج��ٍع ك��ل م��ن ت��رك��ت��ه��م ك��ي��ف اإلخ��وان إل��ى ان��ظ��ر
ُف��دات��ه ع��زم ال��م��يْ��َت ي��ح��ي��ي ك��ان ل��و ب��روح��ه ف��داك أٍخ ل��ح��ال ان��ظ��ر
َع��بَ��رات��ه م��ن ال��س��خ��َن يُ��ج��ري واآلن ع��ي��ن��ه ق��رَّة ال��ع��م��ر ط��ول ك��ن��ت ق��د
ق��ه��وات��ه م��ن ن��م��زُّ اإلخ��اء ه��ذا ف��ي ون��ح��ن األرب��ع��ون ال��س��ن��ون م��ض��ت
ع��ذب��ات��ه م��ن ال��رط��ب ن��ه��زُّ ع��ه��د ع��ل��ى وت��رع��ان��ي بُ��ع��ٍد ع��ن أرع��اك
ح��رم��ات��ه م��ن ال��م��وت زاد وال��ي��وم ح��ي��ات��ن��ا م��دي��د رع��ي��ن��اه ع��ه��د
رث��ات��ه ب��ي��ن ال��ي��وم غ��دوُت َم��ن ي��ا راث��يً��ا ل��ي تُ��رى أن أط��م��ع ك��ن��ت ق��د
ده��ش��ات��ه م��ن ال��ي��وم األم��ان ف��ل��ن��ا وق��وع��ه ق��ب��ل رداك ن��خ��اف ك��ن��ا
ب��غ��دات��ه س��روره وك��ان نَ��وًح��ا م��س��اؤه ي��ك��ون ق��د ل��ع��ي��ش ت��بٍّ��ا
وف��وات��ه ب��ق��ائ��ه ب��ي��ن ف��رق ال ب��ه يُ��ب��ل��ى ل��م��ا ي��ن��ظ��ر إن وال��م��رء
ح��س��رات��ه م��ن ي��ذوب وه��و ك��ال��ح��ي ح��ش��رات��ه ف��ي ي��ذوب وه��و ف��ال��م��يْ��ت
ل��ذات��ه ال��ج��م��ي��ل ص��ن��ع َم��ن ك��ل ه��م ��اره��ا ُع��مَّ ال��ت��ي ال��داَر ل��ك ن��رج��و
ه��ب��ات��ه ض��روب تُ��ح��َص��ى ال وال��ل��ه ن��ع��ي��م��ه ث��وب ال��ل��ه ع��ل��ي��ك ي��ض��ف��ي
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ن��غ��م��ات��ه ف��ي ال��ن��اس وي��س��ل��ي ي��ش��ج��ي ص��ادًح��ا َه��َزاًرا ال��دن��ي��ا ف��ي ك��ن��ت ق��د
ج��نَّ��ات��ه ف��ي ال��م��ح��ك��ي وال��ط��ائ��ر س��اج��ًع��ا ربِّ��ك ب��ج��الل ُك��ْن ف��اآلن

تطوان، أعيان عيون من بنونة، السالم عبد الحاج الذكر، الطيب صديقي أرثي وقلُت
شعر آخر وهذا ،١٣٥٣ السنة هذه من شوال ٣ يف ربه رحمة إىل املنتقل كله، املغرب بل
عددها يف تطوان يف الصادرة «الحياة» جريدة أرادت وقد الديوان. هذا نرش تاريخ إىل يل
بالكلمات تتلطف أن ١٩٣٥ سنة فرباير ٧ املوافق ،١٣٥٣ سنة القعدة ذي ٣ يف املؤرخ

القصيدة: إثبات قبل اآلتية

أخيه عىل أٍخ لوعة
ح وروَّ رضيحه هللا نوَّر بنونة، السالم عبد الحاج املرحوم املغرب ملفخرة رثاء

روحه.
القضية يخدم ابتدأ اإلسالمي، العالم يف الساعة رجل أرسالن؛ شكيب األمري
والغرب الرشق يف صوته رفع عربي زعيم أول وهو عاًما، خمسني منذ اإلسالمية
املغاربة يحب الخافَقني، صوته صدى فبلغ املهددة، املغربية قوميتنا عن مدافًعا
هذه وليست مكني، وإخالص متني حب روابط برجالهم وتربطه ا، جمٍّ حبٍّا
النبيلة عواطفه عن منبئة رة مصغَّ صورة إال اليوم للقرَّاء نقدِّمها التي القصيدة

واملوت. الحياة يف وقادتها أمتنا نحو
الحياة

أع��وان��ي خ��ي��ر م��ن َع��ِه��دت��ك��م��ا إن��ي أح��زان��ي ن��ار اك��ف��ي��ان��ي م��دم��ع��يَّ ي��ا
وت��ه��ت��ان ب��تَ��ْس��َك��اٍب ت��ط��ف��ئ��اه��ا أن ل��ك��م��ا ف��ه��ل ق��ل��ب��ي ف��ي ت��أج��ُج ن��ار
وتَ��ْح��ن��ان��ي وج��دي ل��ه ي��وٍم ف��أي ث��اك��ل��ٍة رن��ات ل��ي ال��ي��وم ي��ك ل��م إن
وح��رَّان ح��ي��ران ب��ي��ن م��وزًَّع��ا ك��ًرى ب��ط��ي��ف أح��ظ��ى ال ال��ل��ي��ال��َي أق��ض��ي
نَ��دم��ان��ي53 ال��ل��ي��ل ن��ج��وم غ��ي��ر ول��ي��س م��غ��ت��ب��ق ال��دم��ع ك��ئُ��وس ب��غ��ي��ر ل��ي م��ا

جمًعا. يكون وقد «املنادم»، أوله بفتح 53
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ريَّ��ان غ��ي��ر وط��رًف��ا ح��ب��ي��ٍب ع��ل��ى م��تَّ��ق��د غ��ي��ر ق��ل��بً��ا ال��م��روءة ت��أب��ى
ن��ي خ��الَّ ف��ق��ُد ق��ل��ب��ي يُ��ْص��ِم54 ل��م ك��ان إن ص��ه��وت��ه��ا م��ت��ن ال��م��ع��ال��ي بَ��وَّأتْ��ن��ي ال
ب��ن��ي��ان دكَّ ذوي��ه رءوس ع��ل��ى م��ن��ي��ت��ُه ت��أت��ي أٍخ ك��لُّ ول��ي��س
وأوط��ان ألوط��ار ��ى ال��م��رجَّ ك��ن��ت َل��ُدن ال��س��الم» «ع��ب��د ي��ا ف��ق��دن��اك إن��ا
وأرك��ان ألس��اط��ي��ن ال��ورى م��ن ل��ج��أت أم��ة إْن ل��ه��ا رك��نً��ا وك��ن��ت
وب��ره��ان ع��ل��م ع��ن ال��ف��ص��ل وال��ق��ائ��ل ي��س��اب��ق��ه َم��ن يُ��ع��ي��ي ال��خ��ص��ل55 ال��ب��اه��ر
م��رن��ان ال��ت��ف��ك��ي��ر م��ن ق��وس ك��ل ع��ن ك��ن��ائ��ن��ه م��ن ُم��راٍش ب��ك��ل ي��رم��ي
إن��س��ان س��ل��ك ف��ي ن��اظ��م��ه��ا س��ب��ح��ان ل��ه��ا ن��ق��ول ش��ت��ى م��ح��ام��ده ك��ان��ت
وإع��الن س��رٍّ ف��ي ال��ود ون��اص��ح ك��دٍر وف��ي ص��ف��ٍو ف��ي ال��خ��ل��ق م��ه��ذب
ب��ِإق��ران56 ألق��راٍن أق��رَّت وم��ا ق��ع��س��ت ذروة س��نَّ��م��ت��ُه م��ن��اق��ٌب
ال��دان��ي إل��ى ال��ع��ال��ي ت��ق��رن وه��م��ة أغ��م��َض��ه ال��غ��ي��ب ت��س��ت��ش��ف ب��ص��ي��رٌة
س��يَّ��ان وال��ع��ي��ش ُس��بْ��ل��ه��ا ف��ي ال��م��وت ص��ارخ��ٌة57 اإلس��الم ه��وى ف��ي ل��ه ك��ان��ت
ألغ��ص��ان أن��داءٍ َم��ْلءَ ع��روَق��ُه م��ال��ئ��ٌة ال��ع��رب��اء ال��ع��رب وع��زَّة
ب��خ��وَّان إخ��واٌن ت��ش��ابَ��ه إذا ث��ق��ٍة ع��ل��ى أرج��وه ك��ن��ت ال��ذي أخ��ي
وأض��غ��ان ب��أح��ق��اد ي��ب��ال��ي وال م��ل��ل ب��ال ي��م��ض��ي إِذ ال��م��ج��د إِل��ى ي��م��ض��ي
ب��ال��ث��ان��ي ال��س��ب��ق ف��ي ي��رت��ض��ي وال ث��اٍن ي��ق��ص��ده��ا ع��ل��ي��اءَ ع��ن يَ��ث��ن��ي��ه ك��ان م��ا
ن��ق��ي��ض��ان ال��دن��ي��ا ف��ي ��ْل��م وال��سِّ ف��ال��م��ج��د أس��ُه��َم��ه��ا األع��داءُ ن��ح��وه ص��وَّب��ت إن
وع��دوان ب��غ��ٍي م��ن ه��اج ب��م��ا ِق��س��ه ش��رف ف��ي ال��م��رء ش��أَو ت��ع��ل��م ش��ئ��ت إن
ع��م��ي��ان غ��ي��ر ل��ق��وٍم ال��ت��ج��ل��ي إال آب��ي��ة ال��ش��م��س م��ث��ل ال��ح��ق��ي��ق��ة إن
س��ك��ران غ��ي��ر ب��ن��ي��ه م��ن ت��رى ف��ال ل��م��ص��رع��ه األق��ص��ى ال��م��غ��رب ت��ت��ع��ت��ع
ت��ط��وان وس��ط ف��ي وغ��دت ��ع��ت ت��ج��مَّ ُم��َه��ٍج م��ن ال��غ��رب ف��ي م��ا ك��ل ك��أن��م��ا
وي��ل��ق��ان��ي وأل��ق��اه ع��م��ر م��دي��د م��ع��اص��رًة ن��ح��ي��ا أن آم��ل ك��ن��ت ق��د

يراه. وهو فقتله رماه الصيد: أصمى 54
غلب. أي خصله؛ فالن أحرز يقال: النضال، يف عليه يخاطر الذي والخطر الغرض، إصابة الخصل: 55

أطاقه. له: أقرن 56
كالعافية. الفاعلة عىل مصدر اإلغاثة، الصارخة: 57
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وي��رع��ان��ي وأرع��اه ب��ن��ج��وى ن��ف��س��ي ان��ف��ردت ك��ل��م��ا َج��ن��ان��ي ف��ي ل��ه أدع��و
ُح��س��ب��ان��ي ض��د ال��ل��ي��ال��ي أرتْ��ن��ي وك��م آم��ل��ه ك��ن��ت ق��د م��ا ال��بَ��يْ��ُن ف��خ��يَّ��ب
وج��دان ت��ه��م��ام ب��م��ق��داره وخ��ذ ن��ع��م م��ن ت��ش��ت��اق م��ا ح��ي��ات��ك ف��ي خ��ذ
أج��ف��ان ق��رُح ي��وًم��ا ف��ه��ي ُق��رَّة م��ن زم��ٍن ف��ي ع��ي��ن��اك ص��ادف��ت ف��م��ا واع��ل��م
ُم��رَّان58 وق��ع وح��اك��ت أم��رَّت إال ع��ذب��ت ل��ح��ظ��ٌة زم��ان��ي م��ن ل��ي تَ��ْح��ُل ل��م
وأَش��ج��ان��ي59 أش��ج��ان��ي ��ن ت��ض��مَّ إال ب��ه أل��ذُّ ح��ظ ل��ي ��ر ت��وفَّ وال
ص��ن��وان وال��غ��رب ن��دب��ه ف��ي ف��ال��ش��رق أج��م��ع��ه اإلس��الم َف��َج��َع راح��ًال ي��ا
وإي��م��ان ب��إس��الم ال��ف��ج��اج ت��م��ال ح��م��يَّ��ت��ه ك��ان��ت ب��ط��ًال وم��س��ل��ًم��ا
ال��ف��ان��ي م��ن ال��ب��اق��ي أم��س��ت��ب��دل ف��اب��ش��ر ُع��ًال س��م��اء ال��دن��ي��ا ه��ذه م��ن بُ��دِّل��ت
ب��ج��ي��ران األع��ل��ى ال��م��أل م��ن ف��اس��ع��د ب��ج��ي��رت��ه��ا ال��دن��ي��ا دارك ف��ي ش��ق��ي��ت
وَريْ��ح��ان َرْوٍح ف��ي ال��رُّوح م��م��ت��ع ج��ن��ت��ه أف��ي��اء ف��ي رب��ك أث��واك
ح��نَّ��ان60 ال��ه��دب دان��ي أوط��ف ب��ك��ل س��اك��ن��ه أن��ت ض��ري��ٍح ت��رب وج��اد
س��ل��وان خ��ي��ر ه��ذا ، ال��ُغ��رَّ خ��الل��ك ول��ٍد م��ن أن��ج��ب��ت َم��ن ال��ل��ه وأورث
أف��ن��ان ف��وق ح��م��ام ون��اح ش��م��س ط��ل��ع��ت م��ا ال��ل��ه س��الم ع��ل��ي��ك ف��اذه��ب
ل��ح��دث��ان ض��ع��ف��ي ع��ل��ى أْس��ت��ط��ار أن ب��ه ف��ج��ع��ُت م��دف��ونً��ا ب��ع��دك ي��ق��لُّ

ُمرانة. واحدها اللدنة، الصلبة الرماح أوله: بضم 58
شجاه. مثل أحزنه، أشجاه: 59

صوت. له الذي والحنَّان الذيل، بمعنى والهدب األوطف، ومنه ذيولها، تدلَّت السحابة: وطفِت 60
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العثمانية السياسة وشئون السلطانية، املدائح يف

للحرضة أقدِّمها أكن ولم الحميد، عبد السلطان بها أمدح كنت سلطانية قصائد عدة يل
فمن األمة، لوحدة وتأييًدا الخالفة ملقام تعظيًما الجرائد؛ يف أنرشها كنت وإنما السلطانية،
يف يزال ال ما منها ممليًا تراني ولذلك الساعة؛ هذه حتى عليه أعثر لم ما القصائد هذه

اتفق. كيفما خاطري
سنة، وأربعني ثالٍث من أي ١٣١٠ه/١٨٩٢م؛ سنة اآلستانة يف نظمتها قصيدة منها

ييل: ما منها أحفظ أزال ال

وت��ب��ي��ن غ��اي��ة ل��م��دح��ك ت��دن��و ي��ب��ي��ن ال��ب��ي��ان ف��ي ل��ش��أٍو إن م��ا
وال��ت��ب��ي��ي��ن ل��دي��ه ال��ب��ي��ان أع��ي��ا م��ث��ل��ه ح��اول 1 ال��ح��دق��يُّ ل��و ش��أو
وال��دي��ن ب��ه ال��دن��ي��ا يَّ��ن ت��زَّ خ��ل��ي��ف��ٍة ح��ق ال��ش��ك��ر ح��ق إي��ت��اء

كتبه. أشهر من والتبيني البيان وكتاب الجاحظ، به املراد 1
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ومنها:

ي��ق��ي��ن األم��ور ف��ي م��ن��ه��ا ال��ظ��ن ��ادة وقَّ ب��ف��ك��رة األم��ور ت��غ��ش��ى
وح��ص��ون م��ع��اق��ٌل ال��ع��ق��ول إن ال��ظ��ب��ى م��ق��ارع��ة ص��دَّت ط��ال��م��ا ي��ا

ومنها:

ي��ك��ون ت��ري��د وم��ا ُم��ن��اك تُ��ع��َط��ى ت��زل وال ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��َر ف��اس��ل��م
وال��ت��م��ك��ي��ن ال��ن��ص��ر م��ت��ك��ن��ف��اه��ا ع��ث��م��ان��ي��ة غ��رَّاء دول��ة ف��ي

سنة، أربعني إىل يرجع عهدها وأظن سورية، يف نظمتها بائية أخرى قصيدة ومنها
التالية: األبيات حافظتي يف منها بقي وقد

وال��ع��رب ال��ت��رك ��ت��ي��ن: األُمَّ ب��ن��ق��ط��ة وال��ُه��ض��ب األم��واج م��ع��تَ��َرك ب��ي��ن ق��ف
ُق��ط��ب إل��ى ق��ْط��ب م��ن األرض وم��رج��ع وم��رك��زه��ا ال��دن��ي��ا س��ل��ط��ن��ة ب��دار
ك��ث��ب ع��ن ال��ب��ح��ري��ن م��رج ق��د وح��ي��ث ربُّ��ه��م��ا ال��ب��رَّي��ن ف��رق ق��د ب��ح��ي��ث
ال��ُق��ُش��ب أث��واب��ه ف��ي ال��غ��رب ب��ص��ن��وه ُق��ْدم��ت��ه أزي��اء ف��ي ال��ش��رق وق��اب��ل
ال��ش��ن��ب م��ن أح��ل��ى ب��وس��ف��وره ل��ط��ف م��ن ل��ه ق��ام ال��ل��ه ح��م��اه ال��ث��غ��ور ث��غ��ر
ال��ط��ل��ب ف��ي ع��ث��م��ان ب��ن��ي ن��ح��و ي��ج��دُّ م��رت��ق��بً��ا ق��س��ط��ن��ط��ي��ن ع��ه��د م��ن زال م��ا
ال��رح��ب2 ف��ي أي��وب أب��ي ع��ن��د ن��زل��ن ل��ه��ا ك��ف��اء ال ج��ي��وٌش أت��ت��ه ح��ت��ى
ل��ل��س��ح��ب ال��ق��رن��ي��ن ن��اط��ح إس��ك��ن��دٌر ل��ه ي��ذلُّ ق��رنً��ا أرض��ه م��ن ��رن س��خَّ

السلطان: ذكر يف ومنها

ال��ح��ط��ب ��ال��ة ح��مَّ ال��ع��دى ج��ي��وش ل��ه َل��ه��ٍب أب��ي ع��ص��ٍر ف��ي ال��خ��الف��ة ح��از
وال��خ��ش��ب ال��ن��ار ب��ي��ن ي��ف��رِّق رأي ل��ه ال��س��ع��ي��ر ب��ع��د م��ن ال��ن��ار ف��أط��ف��أ

مزار وهناك — باشا قاسم — القسطنطيني الخليج عىل وقعت إستانبول فتح يوم الحرب أكثر إن 2
عنه. هللا ريض — األنصاري أيوب أبي
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بعدة األوليني القصيدتني عهد عن يتأخر عهدها املؤيد يف نرشتها قصيدة ومنها
ييل: ما منها وأذكر سنوات،

ل��ق��اط��ب ِم��زاًج��ا ق��ط��ب��ي��ه��ا وغ��ادر ب��م��غ��ارب ل��ف��ه��ا أرض م��ش��ارق
ال��س��اله��ب وق��ع ي��ع��َي ل��م أرض��ه��ا ِك��ال ع��ن��ده��ا وال��ن��ج��د ال��غ��ور ب��ي��ن وج��ان��س
ح��اس��ب أن��ام��ل ��ت ُض��مَّ م��ا م��ث��ل إل��ى ف��ص��ارت��ا ال��ف��رج��ت��ي��ن ب��ي��ن وض��يَّ��ق
الع��ب أك��رة ال��غ��ب��راء ك��رة ل��ه ك��أن��م��ا ال��ع��دوت��ي��ن ب��ي��ن وق��رَّب
ال��م��ض��ارب رق��اق ع��ن ال��م��ع��ال��ي س��ب��ان وراويً��ا دان ال��ه��ن��د ش��ع��ار م��روَّى
ج��ان��ب ك��ل م��ن اآلف��اق ع��ل��ى أط��ل ن��ص��ره ع��زَّ ق��د اإلس��الم م��ن ل��واء
ال��ك��واك��ب ب��ي��ن ان��دقَّ ح��ت��ى زال ل��م��ا أث��ي��ره��ا ط��ال األرض انَّ ل��َو ل��واء
ال��ذوائ��ب إح��دى غ��ي��ر م��ن��ه ك��ان ل��م��ا ذوائ��بً��ا أرخ��ى ال��ش��م��س ق��رن أن ول��و
غ��ارب ك��ل ع��ل��ى ك��لٌّ م��ف��اخ��ره��م خ��الئ��ف ال��ن��ب��ي ب��ع��د ت��داول��ه
ي��ق��ارب ل��م أو ال��ن��ج��م روق وق��ارب ب��ال��س��ه��ى ال��ت��ح��ك��ك ط��ال ل��ئ��ن ل��ع��م��ري
ط��ال��ب ن��ح��و م��ط��ل��ب م��ن��ه��ا دان وال ع��ص��ب��ٌة ع��ث��م��ان أح��س��اَب ط��اول��ت ل��م��ا
ت��ص��اح��ب3 ل��م أن��ه��ا إال األزد ه��ي م��ح��م��ٍد ب��ن��ص��ر ع��ث��م��ان آل أرى
ال��ك��واذب ال��م��س��اع��ي ُخ��ل��ف ع��ن خ��ل��يُّ��ون ي��ح��م��ل��ون��ه ال��ذي ب��األم��ر َم��ل��يُّ��ون
ث��واق��ب ل��ل��ن��ح��ور رم��اٍح ب��ُش��ه��ِب داج��يً��ا ال��ن��ق��ع م��ن ل��ي��ًال روا ن��وَّ ل��ق��د
خ��اط��ب ك��ل ع��ل��ى أع��ي��ت ري��اض��ت��ه��ا ع��ق��ي��ل��ة م��ل��ك ك��ل م��ن ف��رع��وا وق��د
ل��ل��م��ن��اق��ب ج��م��ع��ه��م م��ن��ه وأح��س��ن زاخ��ري��ه��م��ا م��ع ال��ب��ري��ن ج��م��ع��وا ل��ق��د

السلطان: ذكر يف ومنها

خ��ائ��ب ح��ل��ة ال��ل��ه ب��إذن ت��ردَّى م��ري��ده وف��اًرا ل��ع��ث��م��اٍن ح��ف��ظ��ت
ال��م��ذاه��ب وح��س��ن ال��غ��رَّا خ��واط��رك واق��ت��ض��ت ش��ئ��ت م��ا ��ن��ت ح��صَّ ب��ل ��ن��ت وح��سَّ
وق��واض��ب ل��ه ب��ق��ض��ب��اٍن ت��م��دُّ ت��زل ف��ل��م ال��ح��دي��د ه��ذا ل��ه س��ردت

الصحابة. زمن يدركوا لم أنهم إال والخزرج كاألوس هم ملسو هيلع هللا ىلص محمد نرص يف عثمان آل إن أي 3
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ت��ح��ارب ل��م إن ال��س��ل��م ف��ي وق��ض��ب��ان��ه ل��ه��ا تُ��نْ��تَ��َدْب إِن ال��ح��رب ف��ي ق��واض��ب��ه
ب��ج��اذب تُ��دل��ى ال��دوالت م��ن وك��لٌّ ت��ع��ق��ًال إال ال��ح��رب ن��ار ِع��ْف��ت وم��ا
م��خ��ال��ب؟ ب��غ��ي��ر ال��ب��ازي ي��ن��ه��ض وه��ل ل��ق��رب��ه��ا اح��ت��ف��اًزا إال ع��ف��ت��ه��ا وم��ا
وغ��اِض��ب ن��ف��ًس��ا ِط��ب��ت م��ا إذا ف��س��ال��ْم ع��دة أع��ددت األم��ري��ن م��ن ل��ك��لٍّ
ش��اح��ب وج��ث��م��ان َش��ي��ح��ان ق��ل��ب ل��ه��ا ب��ُم��ق��ل��ٍة األن��ام ن��ام وق��د س��ه��رت

وآخرها:

وواج��ب��ي ووت��ري ف��رض��ي ذا وم��دح��ك وم��ذه��ب��ي وع��رف��ي ش��رع��ي ذا ف��ح��بُّ��ك

املؤمنني، أمري ضيف وكان اآلستانة، إىل ذهب عندما بك شوقي املرحوم ونظم
اآلتية: القصيدة

ال��دوام ف��داك ُدْم ع��ث��م��ان ف��رع واإلس��الم ال��م��س��ل��م��ون رض��ي
واإلك��رام ال��ث��ن��اء م��ن��ك ل��ك ث��ن��اء ع��الك ع��ل��ى ن��ح��ص��ي ك��ي��ف
ك��الم ف��ي��ه��ا ل��ي��س ال��ش��م��س أن��ه��ا إال ال��ش��م��س ف��ي ال��ع��ب��اد ك��الم ه��ل
األن��ام ي��ت��ي��ُه ب��أح��ادي��ث��ه ول��ك��ن أع��ل��ى اإلم��ام وم��ك��ان
وإم��ام خ��ل��ي��ف��ة ف��ي��ه أن��ت زم��اٌن ج��لَّ ال��ح��م��ي��د» «ع��ب��د إي��ه
األق��وام ي��رى ول��ن م��ج��ًدا ـ��وام األق��ـ ت��ب��ت��ن��ي ال��ذي ذا م��ث��ل رأت م��ا
أع��وام ت��ع��ي��ده��ا وم��ئ��ات ع��ام أل��ف رك��ن��ه��ا ش��اد دول��ة
ي��ق��ام وم��ث��ل��ه��ن ث��م��اٍن ف��ي يُ��ب��ن��ى ع��ث��م��ان ع��ه��د م��ن وأس��اس
األف��ه��ام ت��ن��ال��ه��ا أن دون��ه��ا ال��ت��ج��ل��ي ه��ذا ك��ل ح��ال ح��ك��م��ة
ت��ن��ام؟ ال ال��ت��ي ال��م��ق��ل��ة ذو ـ��اس ال��نَّ��ـ ف��ي ه��ل ال��ن��اس ع��ن��ده��ا ال��ن��اس ي��س��أل
إل��ه��ام؟ وف��ع��ل��ه ك��ري��م ـ��ٌي وح��ـ ق��ولُ��ه َم��ن ب��ع��ُد ال��ن��اس م��ن أم
إع��ظ��ام ج��ازه م��ا ع��ظ��ي��ًم��ا ي��ا وه��ذا ه��ذا أن��ت ال��خ��ل��ق ص��دَق
ج��س��ام وأم��ٌر بُ��س��ط4 وي��م��ي��ٌن ك��ب��ي��ر وم��ل��ك ب��اذخ ش��رف

مبسوطة. بالضم: بسط يمني 4
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وس��الم وع��ص��م��ٌة ل��ل��ب��راي��ا ظ��لٌّ أن��ك بَ��يْ��د أن��ت «ع��َم��ٌر»
واألي��ت��ام ال��ب��ائ��س��ون ج تُ��وِّ ح��ت��ى ب��ال��خ��الف��ة ت��ت��وج��َت م��ا
وال��غ��م��ام وال��ج��ن��ى وال��ظ��ل ـ��ب��ش��ر ال��ـ وواف��ى وال��ن��م��اء ال��خ��ص��ب وس��رى
غ��رام وب��ال��ع��ف��اة ح��س��ن ف��ي��ه ج��ب��ي��ن م��ن��ك ال��ه��الل ��ى وت��ل��قَّ
األي��ام ب��ه ح��يَّ��ت��ه��ُم ي��وم وع��ل��ي��ه ع��ل��ي��ه��ُم ف��س��الٌم
تُ��رام ال ال��ت��ي ال��ذروة ف��ي ـ��ي��اك ع��ل��ـ م��ن ع��ث��م��ان م��ل��ك ال��م��ل��ك» و«ب��دا
ال��ف��خ��ام وال��والة ال��ع��ص��ر وب��ن��و إل��ي��ه وال��م��ل��وك ال��ع��رش ي��ه��رع
دوام ال��زم��ان م��ع ل��ح��ال م��ا ض��دٌّ ث��م ح��ال��ة ال��ده��ر ه��ك��ذا
اآلج��ام ظ��الل��ه��ا وم��س��رى ـ��د األُْس��ـ رع��ي��ت��ه ال��ذي وألن��ت
وال��خ��ي��ام وال��رُّب��ى ول��ب��ن��ان ه وأه��ل��و وال��ع��راق ال��تُّ��رك ��ة أمَّ
وال��وئ��ام وس��ط��ه ��ل��م ال��سِّ أن��ك ل��وال ل��يُ��ن��َظ��م ي��ك��ن ل��م ع��ال��م
األق��الم ت��ه��ذي��ب��ه ��ت أت��مَّ م وال��ي��و ال��ده��ر ف��ي ال��س��ي��وف ه��ذَّب��ت��ه
وق��ي��ام ال��ه��وى م��ع وق��ع��ود تُ��ج��لَّ��ى ل��ن س��ك��رة أي��ق��ول��ون
وال��م��دام ع��ن��ده ال��ك��أس ت��ش��رف ص��ح��ًوا ل��ل��م��ه��ل��ه��ل ل��ي��ذوق��ن
األق��س��ام ُح��م��ات��ه م��ن وأت��ت ي��دي��ه ي��دي��ك ف��ي ال��ش��رق وض��ع
ال��م��ق��ام ي��ري��د ال��ذي وال��والء األي��ادي ت��ري��د ال��ذي ب��ال��والء
األح��الم أول��ئ��ك م��ن ب��رئ��ت ح��س��ود أو خ��ائ��ن أو غ��اٍو غ��ي��ر
ورغ��ام ح��ًص��ى م��ل��ؤه��ا ال��ث��رى ف��ي ع��ي��ون ت��ش��ي��د ل��م��ا ت��ه��دى ك��ي��ف
ال��ظ��الم ي��زول أن ف��ي ف��ع��م��اه��ا ط��وي��ًال ال��ظ��الم ع��ان��ت ُم��َق��ل
ت��ض��ام ال أن��ه��ا ال��ض��ي��م ل��ت��رى ح��ت��ى ال��ض��ي��م ف��ي ال��ن��ف��وس ت��ع��ي��ش ق��د
اإلس��الم إن��ه ال��ب��اَب ولِ��ُج��وا إل��ي��ن��ا ع��ودوا ال��ن��اف��رون أي��ه��ا
ال��س��ه��ام ال��س��ه��اَم ت��دف��ع ال ي��وم س��ه��م ال��ده��ر وف��ي أن��ت��م غ��رٌض
ح��رام ال��ن��ي��ام ع��ل��ى وال��م��ع��ال��ي ال��م��ع��ال��ي ت��ط��ل��ب��ون ث��م ن��م��ت��ُم
األح��الم ال��م��ن��يَّ��َة ت��س��ي��غ ق��د ُح��ل��ًم��ا ك��ان م��ا ال��رج��ال ع��ي��ش ش��ر
أع��ج��ام ون��اس��ه ي��ض��ح��ى ث��م أن��دل��س��يٍّ��ا ال��زم��ان وي��ب��ي��ت

∗∗∗
م��رام ال��ن��ف��وس وف��ي ف��س��ع��ي��ن��ا م��نَّ��ا ب��اب��ك ه��ز ال��ب��اب ع��ال��ي
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اس��ت��الم ال��ج��الل ذي ب��ال��رك��ن ـ��اس ل��ل��نَّ��ـ ك��م��ا ف��اس��ت��ل��م��ن��ا وت��ج��لَّ��ي��ت
ال��ح��س��ام ال��ح��س��اَم ي��ن��ص��ر م��ث��ل��م��ا ل��م��ص��ر ن��ص��ًرا اإلم��ام ن��س��ت��م��ي��ح
اس��ت��ع��ص��ام ال��ح��م��ى ح��ام��َي ي��ا ب��ك أدرى ب��ال��ح��ب وأن��ت ف��ل��م��ص��ر
ال��ع��الم ي��ش��ه��د أن وك��ف��اه��ا ب��ه��ذا ل��ل��ن��ف��وس ال��ل��ه ي��ش��ه��د
م ظ��الَّ أح��راره ده��ٍر ج��ور ت��ش��ك��و ال��خ��ل��ي��ف��ة ال��س��ي��د وإل��ى
ال��ج��ه��ام؟ ع��اله��ا ال��ق��رى رأي��ت ه��ل ك��ب��اًرا وع��وًدا ل��ن��ا وع��دوه��ا
واألج��س��ام األرواح ت��م��ل أن ي��ح��م��ي ال��داء ي��ك ول��م ف��م��ل��ل��ن��ا
ق��ي��ام ل��ل��ب��الد ف��ب��ال��ت��اج ج ت��ا ف��ه��ل ن��ق��وم أن ال��ق��ي��د ي��م��ن��ع
األه��رام إن��ه��ا ال��ص��وت وارف��ع م��ص��ر ه��ي إن��ه��ا ال��ص��وت ف��ارف��ع
زم��ام أرت��ك ب��ال��ذي ف��ل��ه��ا راٍع خ��ي��ر ت��زل ول��م م��ص��ًرا وارَع
ال��خ��دام وف��ائ��ك ف��ي ف��ل��ي��ق��م آٍت أن��ت م��ا ال��وف��اء ج��ه��د إن
وغ��الم ت��اب��ع ال��س��ع��د ول��ه ع��ب��ٌد ال��ده��ر ل��ه ِب��َم��ْن ول��ي��ص��ول��وا
ع��ظ��ام ت��ولَّ��وا ال��ت��ي واألم��ور رف��ي��ع ��وا ت��ل��قَّ ال��ذي ف��ال��ل��واء
ك��رام ال��زم��ان وف��ي ك��ث��ي��ر ٌر أن��ص��ا ف��ل��ل��ح��ق ��ه ح��قَّ يُ��ِرد َم��ن
وان��ت��ق��ام ه��بَّ��ة ف��ل��ل��ح��ق غ��ي ل��ل��ب��ا ال��ح��ق ن��وم��ة ت��روق��نَّ ال
ال��ع��ظ��ام أس��ب��ابُ��ه��ن َل��َم��ن��اي��ا ُم��نَ��اه��ا، وال��ع��ظ��اُم ل��ل��وح��ش، إن
ال��ن��ظ��ام ه��ذا ال��ن��ج��وم ف��ي��ب��اه��ي ق��ب��ول ه��ل ��ه��ا ل��ل��سُّ ال��ض��اِد راف��َع
واب��ت��س��ام ت��ح��ي��ة ف��ي��ه ف��ه��ي ح��بٍّ��ا ل��ك ف��م��ي ف��ي ال��ض��اد ق��ام��ت
م��س��ت��ه��ام ب��ل��ط��ف��ه��ا ص��بٌّ أن��ا ل��خ��الًال ال��ه��دى «ي��ل��دز» ف��ي إن
أع��الم ل��ه ب��دت ك��م��اٍل ف��ي أق��لَّ��ت ب��در ل��خ��ي��ر ت��ج��لَّ��ت ق��د
ال��ت��م��ام أيُّ��َه��ذا ال��ب��در وال��زم دوًم��ا ال��ب��در أي��ه��ا ال��ت��مَّ ف��ال��زِم

اآلتية: بالقصيدة فعارضته

اإلح��ك��ام؟ آي��ات��ه ب��ي��اٌن أم اإلل��ه��ام؟ أق��وال��ه ل��س��اٌن ه��ل
اإلم��ام؟ ال��ث��ن��اء ح��ق وي��وفِّ��ي ال��م��ع��ان��ي ش��أو األل��ف��اظ ف��ت��ب��اري
اإلك��رام ال��ب��ري��ة ف��ح��فَّ ض األر خ��الف��ت��ه ش��رف��ت ال��ذي
إق��ام ل��ل��ص��الة دام م��ث��ل��م��ا ع��ل��ي��ه ال��ث��ن��اء ل��ه��ج��ة وغ��دت
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األوه��ام خ��ي��ال��ه ع��ن ودن��ت ع��ن��ه ال��ب��الغ��ة ن��ه��ض��ة ق��ع��دت
األف��ه��ام دون��ه م��ن ت��ه��اوت ال��ع��زِّ أط��ل��س م��ن ال��ص��ف��ي��ح ف��ي ق��ع��س

∗∗∗
تُ��رام ال ال��ت��ي ال��ذروة ف��ي ر األف��ك��ا ف��ات��ح ع��ل��ى وص��ف��ه إن��م��ا
ك��ه��ام ف��ي��ه ل��ل��ج��ري ط��رف ك��ل ك��ل��ي��ل ع��ن��ه ل��ل��ف��ك��ر ط��رف ك��ل
ال��ك��الم ي��خ��ف��ى ال��ف��ع��ال وع��ن��د ـ��ف ال��وص��ـ ي��ف��ض��ح َم��ن دون ال��وص��ف ق��ص��ر
األرق��ام وال��ح��ج��ة ا ع��دٍّ ـ��ات ال��ري��اض��يَّ��ـ وال��ش��ه��ود ال��ش��ع��ر ي��ن��ب��ذ
غ��م��ام ي��دي��ه م��ن س��حَّ ك��م��ا ال ي��راع ث��ن��اه ف��ي س��ال م��ا إن
ال��ض��رغ��ام إن��ه ال��ق��ول م��ن ـ��س ال��ن��ف��ـ ف��ي أوق��ع ال��ض��رغ��ام وف��ع��ال

∗∗∗
ال��دوام ل��ب��اس��ه��ن ال��ب��راي��ا ف��ي ت��ت��رى ص��ن��ائ��ُع ل��ه ي��وٍم ك��ل
ان��س��ج��ام ع��ل��ي��ه��ا ل��ه غ��ي��ث ـ��راء ال��غ��ب��ـ ي��ك��ف��ل م��ث��ل��م��ا ال��ن��اس ت��ك��ف��ل
ح��م��ام ل��ع��م��ري م��دح��ه ف��ي ف��ه��ي ون��داه ج��وُدُه ال��خ��ل��َق ق ط��وَّ
ال��ب��غ��ام ف��ي��ه ال��ص��دَّاح ف��ي��ت��ل��و ـ��ش وال��وح��ـ ال��ط��ي��ر ت��ن��ط��ق أن وج��دي��ر

∗∗∗
ال��ك��رام ك��ان أخ��ب��ار م��ن خ��ب��ًرا وأم��س��ى ال��م��ل��وك ع��ن��ده ن��س��خ��ت
ال��ع��ظ��ام ال��رج��ال ع��ن��ده ِص��ب��ي��ٌة ع��ظ��ي��ًم��ا ال��زم��ان م��ث��ل��ه رأى م��ا
ال��س��ن��ام ال��م��ل��وك م��ع��ش��ر م��ن ه��و ف��رًدا ال��خ��الف��ة ض��ئ��ض��ئ م��ن ج��اء
واألح��الم وال��م��ك��رم��ات ـ��س��اب واألح��ـ ال��م��ج��د وك��ف��ى ع��ث��م��ان ف��رع

∗∗∗
إل��زام ِم��ْري��ة دون ب��ه��ا ـ��ق ال��خ��ل��ـ ع��ل��ى ال��زم��ان ح��ج��ة دول��ة
أي��ت��ام ب��دون��ه��ا ُط��رٍّا ـ��رق ال��م��ش��ـ ف��ب��ن��و غ��ي��ره��ا ل��ل��ش��رق ل��ي��س
واألق��الم ال��رم��اح ال��وش��ي��ج ـ��ه ي��ع��ل��ي��ـ ال��ع��ز س��رادق أق��ام��ت ق��د
وال��ظ��الم ع��ن��ده��ا ال��ظ��ل��م يُ��دِب��ر م��ن��ي��ًرا ال��ه��الل راي��ة ف��وق��ه
واآلرام ال��ذئ��اب وت��رع��ى ـ��ِد األُْس��ـ م��ع ال��ن��ق��اد ت��ح��ت��ه��ا ي��ن��ض��وي

∗∗∗
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ذام م��دح��ك دون م��ن م��دٍح ك��لُّ م��ج��د غ��ي��رك ل��ي��س ع��ث��م��ان م��ج��د
ال��رغ��ام ال��م��ل��وك أع��ط��س وَل��َك��ْم ع��زي��ٍز ب��أن��ف ش��ام��ًخ��ا ت��زل ل��م
واإلس��الم ال��م��س��ل��م��ون ح��ول��ه��ا وض��ع��ًف��ا ُه��زاًال دول��ٌة ت��رى ال
وغ��الم ل��ه ت��اب��ع ده��ره ع��ص��ٍر خ��ل��ي��ف��ُة رأس��ه��ا وع��ل��ى
ازدح��ام ل��ل��ج��ب��اه ع��ل��ي��ه��ن ٍب ب��أب��وا ل��دي��ه ق��ائ��ًم��ا ي��زل ل��م
وال��ه��ام ال��ط��ل��ى ت��ي��ج��ان��ه��ا ت��ح��ت وت��ع��ن��و ال��م��ل��وك ت��ه��ط��ع ح��ي��ث��م��ا
واألق��دام ال��رءوس وت��س��وَّى ف��ي��ه ال��ن��واظ��ر ت��خ��ش��ع م��وق��ف
وال��م��ق��ام ع��ن��ده ال��ب��ي��ت م��ث��ل م��ت��ي��نً��ا ��ا أُسٍّ ع��ث��م��ان ح��ب��اه ق��د
األع��وام م��ئ��اِت��َه��ا وت��خ��طَّ��ت م��ك��ي��ن َوْه��و ال��زم��ان ق��رن ش��اب
ال��س��ه��ام م��ن��ه ت��ن��ال ال ف��ل��ذا ال��ل��ي��ال��ي س��ه��ام آل��ًف��ا وغ��دا

∗∗∗
��ام ب��سَّ ع��بَّ��اس��ه ف��ي��ه أن��ت زم��انً��ا إن ال��ح��م��ي��د» «ع��ب��د إي��ه
أوام إل��ي��ك ل��ه م��ص��ًرا وارِو وأيِّ��د ال��ع��زي��ز ن��ص��رك أَْولِ��ِه
واألق��وام ال��خ��اف��ق��ي��ن أم��ُم ح��ي��ارى ال��ع��ي��وَن ن��ح��وك أش��خ��َص��ْت
وال��ه��ي��ام دون��ه��ا ال��ع��ش��ق يُ��ح��رم ِخ��َالل م��ن��ك ال��ق��ل��وب وت��ص��بَّ��ى
ح��س��ام ال��ش��م��ال وف��ي ك��ت��اٌب ـ��ن��ى ال��ي��م��ـ وف��ي ي��رت��ج��ي��ك ال��ع��ص��ر أق��ب��ل
واألع��الم ال��ع��ل��وم ت��وءم��ي��ن ف��ي��ه��ا ص��ار ال��ت��ي ال��دول��ة ح��ب��ذا
ال��زم��ام ي��دي��ك وف��ي ج��م��ي��ًع��ا ـ��ر األم��ـ ل��ك ح��م��اك ف��ي ال��ش��رق ذا ه��و
رم��ام وه��ي اآلم��ال وت��ح��ي��ي ح ال��رو ب��ه��ا ت��ث��وب ه��زة ه��زَّه
اح��ت��ش��ام ال��ل��ي��ال��ي ه��ذه َم��ْع ـ��ف��ع ي��ن��ـ ف��م��ا ل��ل��خ��ط��وب ال��ح��د أره��ف
اآلج��ام رج��ال��ن��ا وم��أوى ب��ال��ل��ه م��آس��د أرض��ن��ا ت��زل ل��م

∗∗∗
األح��الم خ��الل��ه أزع��ج��ت��ه ن��وم ب��ع��د ه��بَّ��ًة ل��ل��ش��رق إن
ال��ُم��دام ال��خ��م��ار ي��ب��ع��ث ك��م��ا س ال��ن��ا ف��ي ال��ح��م��يَّ��ة ت��ب��ع��ث ه��بَّ��ة
األص��ن��ام؟ ب��ه ت��ح��ي��ا روٌح ءك ج��ا ه��ل ال��ش��رق ع��ن��ده��ا ال��غ��رب ي��س��أل
رك��ام ف��ي��ه��ا ل��ل��ب��خ��ار ويُ��رى ش��ع��اًع��ا ف��ي��ه��ا ال��ك��ه��رب��اء ت��رس��ل
س��الم وه��ي ال��ن��ي��ران ف��ت��ع��ود أرض ك��ل ف��ي ال��ن��ي��ران وت��ش��ب
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ِض��َرام ال��ص��دوَر ي��وق��د ح��ي��ث��م��ا ب��س��ل��م ال��ص��دور ت��ث��ل��ج إن��م��ا

∗∗∗
األن��ام ع��ن��ك ب��ال��ع��ي��د يُ��ه��نَّ��ا أن وأول��ى ه��ن��ي��ئً��ا ال��ه��دى إم��ام ي��ا
ال��ذم��ام ع��ل��يَّ ق��ض��ى م��م��ا ف��ه��و ث��ن��اءً ع��الك ع��ل��ى أح��اول إْن
ال��ق��الم6 ال��ح��دائ��ق ورد رض ع��ا ف��م��ا ال��ق��ري��ض5 ف��ت��ى أع��ارض أو
اإلح��ج��ام ي��ث��ِن��ِه ل��م ب��ع��زم ـ��ق ال��س��ب��ـ م��ن ف��ي��ه رض��ي��ت م��ج��ال ذا
ال��ن��ظ��ام ال��ق��ري��ض م��ن ع��ف��ًوا ج��اء س��م��ًط��ا وص��ف��ك ب��دع ك��ان وإذا

∗∗∗
األي��ام ام��ه خ��دَّ ي��وم ه��و ت��ج��لَّ��ى ال��ج��ل��وس ب��ه ي��وًم��ا إن
م��الم ع��ل��ي��ه ي��تَّ��ِج��ه ف��ل��م ج��رَّ م��ا ك��ل ع��ن ف��ي��ه ال��ده��ر ��ر ك��فَّ
ِل��م��ام7 إل��ي��ن��ا ف��اخ��ت��الف��ات��ه��ا ال��ل��ي��ال��ي ل��ط��ارق��ات خ��ت��ًم��ا ج��اء

∗∗∗
ال��خ��ت��ام م��ن��ه ط��اب ب��م��ع��ال��ي��ك ع��ص��ر أَوال��ي��ه ع��ل��ى ي��ل��ح��ى ل��ي��س

املشئومة، البلقانية الحرب بعد وتوابعها أدرنة مدينة العثمانية الدولة اسرتجعت وملا
رجوعهم عىل الديار تلك أهل لتهنئة العرب رجاالت من أدرنة إىل وفًدا الدولة أرسلت
العربي الوفد أعضاء جملة من وكنُت خطب، وقيلت احتفاالت فجرت الدولة، حضن إىل
العربية الجرائد أكثر نرشتها قصيدة العثماني الجيش ضباط أمام فتلوت املذكور،

التالية: األبيات منها أحفظ أزال وال والرتكية،

م��ت��ه��دِّم��ا خ��وض��ه ي��رض��ى ل��ي��س َوَم��ْن ال��ح��م��ى ي��م��ن��ع َم��ن ك��ل ِل��ِح��م��ان��ا ِف��ًدا

شوقي. 5

املعري: قال القاقيل، م: القالَّ 6

رنده عىل بالطيب يثِن لم مه وقالَّ نجد غضا لوال

األحايني. يف أي ملاًما؛ إال تزورنا ما يقولون: ملة، جمع 7
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ونَ��س��ل��م��ا ن��ع��ي��ش أن إال ال��م��وت وم��ا أع��زًة ن��م��وت أن إال ال��ع��ي��ش ف��م��ا
ُس��لَّ��م��ا ل��ل��س��ل��م ال��ب��تَّ��ار ال��ص��ارم س��وى أج��د ف��ل��م ال��زم��ان ص��رف ف��ي ت��أم��ل��ُت
م��غ��ن��م��ا ال��س��الم��ة ي��ع��ت��دُّ ��ر ت��أخَّ ال��ذي م��ن س��الٍم ع��ن أن��أى أَر ول��م
ب��ال��دِّم��ا أح��م��ر وه��و إال اب��ي��ضَّ وم��ا دائ��ًم��ا أب��ي��ض ال��س��ي��ف وج��ه ي��ق��ول��ون:
أح��زم��ا ب��ال��ش��ر ال��ش��ر دف��ع زال ف��م��ا ح��ازًم��ا ب��ال��رأي ال��ش��ر دف��ع ي��ك ف��إن
م��ت��رج��م��ا ال��ح��س��ام ف��ي��ه��ا ي��ج��ئ ل��م إذا ق��ض��ي��ٍة ك��لَّ ال��غ��رب أه��ل ت��ج��اه��َل
ال��ع��م��ى م��ن أع��م��ى األل��ب��اِب َع��َم��ُه أال ب��أع��ي��ن ي��ن��ظ��رون ق��وم وك��اب��ر
وم��ع��ص��م��ا س��وًرا ع��ث��م��ان ب��ن��ي ل��دار غ��دت َوَم��ْن ال��ح��ص��ون أم ي��ا «أدرن��ة»
وأك��رم��ا أع��زَّ م��ا ع��ل��ي��ن��ا ��ا وأُمٍّ ب��أه��ل��ه أب��رَّ م��ا رب��ًع��ا ف��دي��ن��اك
أرح��م��ا ال��ب��س��ي��ط��ة أه��ل م��ن ب��أه��ل��ك ن��زل ف��ل��م ط��واًال أح��ق��ابً��ا ع��م��رن��اك
ج��ه��ن��م��ا ال��ج��ن��ان ت��ل��ك إل��ى أع��ادوا ب��زع��م��ه��م ال��م��ص��ل��ح��ون أت��اك ف��ل��م��ا
م��زع��م��ا ال��ض��الل��ة وادي ف��ي وأك��ث��رت ع��اديً��ا أس��رف��ت «ل��ف��ردي��ن��ان»8 ق��ل أال
نُ��وَّم��ا ت��ك��ي��دون ع��م��ا غ��َدوا رج��اًال وغ��ي��ل��ًة غ��دًرا واألح��الف وه��اج��م��ت
ُم��ح��تَّ��م��ا ف��ي��ه��م ال��ل��ه ق��ض��اء ف��ك��ان ت��ش��اج��ٌر ب��ب��ع��ٍض ب��ع��ًض��ا ل��ه��ا رج��اًال
أس��ه��م��ا ان��ق��ضَّ م��ن��ه��م��ا ك��لٌّ ل��س��ه��م��ي��ن وم��ن��ه��م��و م��ن��ك��م ال��م��ل��ُك ه��ذا ت��ع��رَّض
ت��ك��لَّ��م��ا ال��راج��ع��وه��ا9 ع��اد ي��وم ب��ه��ا أل��س��ن ل��ل��ص��خ��ر ك��ان ل��و «أدرن��ت��ن��ا»
وح��م��ح��م��ا إال ع��اد ج��واٍد م��ن وم��ا ب��ال��ب��ك��ا وأج��ه��ش إال ف��ت��ى م��ن ف��م��ا
م��ف��ع��م��ا ك��ال��س��ي��ل ال��ِع��رض ح��م��اة َم��ك��رُّ دم��ع��ه��ا وك��ف��ك��ف إال غ��ادٌة وال
م��ت��رن��م��ا س��اج��ع ع��ل��ي��ه وق��ام ب��ه��ج��ة وأورق إال م��ن��ب��ٌر وال
م��ري��م��ا ب��ن ع��ي��س��ى ال��ف��ردوس ف��ي وه��نَّ��اه ض��ري��ح��ه ف��ي ال��م��ص��ط��ف��ى ع��ي��ون وق��رَّت

ومنها:

ع��رم��رم��ا ال��خ��م��ي��س ج��اء وق��د ف��ه��ال ش��واغ��ًرا ث��غ��وًرا م��ن��ا ��ل��ت��م��و ت��ع��جَّ

البلغار. ملك 8

أرجعه. مثل ردَّه، رَجَعه: 9
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خ��يَّ��م��ا ح��ي��ث ن��ص��ره م��ع��ه ي��خ��ي��م رأي��ت��ه ��ت ص��حَّ ال��ن��ي��ات إذا خ��م��ي��س
ط��م��ى وق��د ال��م��ح��ي��ط ال��ب��ح��ر ع��ن وح��دِّث رس��ت وق��د ال��ج��ب��ال أه��اض��ي��ب ��ْل ت��أمَّ
غ��ش��م��ش��م��ا ال��ض��ل��وع ت��ح��ت م��ا م��ش��يِّ��ع ع��زة10 ب��غ��رة ن��واح��ي��ه ت��ض��يء
ت��ب��س��م��ا ءَام ال��زُّ ال��م��وت ع��ب��س إذا غ��ض��ن��ف��ر ك��ل األب��ط��ال م��ن ي��ل��ي��ه
وأن��ج��م��ا ب��دوًرا ال��ن��ادي أُف��ق وف��ي وض��ي��اغ��ًم��ا ال��وغ��ى ف��ي ل��ي��وثً��ا ت��راه��م
ت��وءم��ا ن��زح��ف األت��راك وإخ��وان��ن��ا ال��وغ��ى إل��ى أنَّ��ا ال��ب��ل��غ��ار م��ب��ل��ُغ ف��م��ن
ت��ق��دم��ا ي��ب��ت��غ��ون إل��ي��ه��م ع��ل��ي��ه��م إِخ��وة وال��ت��رك ال��ُع��ْرب ج��م��ي��ع وأنَّ��ا
ت��ت��ق��س��م��ا ل��ن ب��ي��ض��اء ح��ن��ي��ف��ي��ة أم��ًة وال��ت��رك ال��ُع��ْرُب ي��زال ول��ي��س
م��ت��ي��م��ا ع��ل��ي��ه��ا ده��ًرا ف��ؤادك��م��و ي��زل ف��ال س��ع��اد ب��ان��ت ل��ه��م وق��ول��وا
ل��وَّم��ا ي��ص��ي��ح��ون م��ن��ا األُل��ي وأن��ف أن��ف��ك��م رغ��م ع��ث��م��ان��ي��ًة س��ت��ل��ب��ث
ف��م��ا أب��ًدا ش��أن��ه��ا ف��ي ت��ف��ت��ح��وا وال م��ط��م��ع أدرن��ة ف��ي يُ��ط��م��َع��نْ��ك��م ف��ال
زم��زم��ا أش��ب��َه ال��ي��وم ال��م��ري��ج وم��اء م��ك��ة ِت��ل��َو ع��ن��دن��ا ص��ارت أدرن��ة

ومنها:

أْدَه��م��ا وج��ه ف��ي َغ��رَّاء ك��ش��ادخ��ة ُخ��ط��وب��ن��ا ف��ي أت��ى ي��وم م��ن ل��ك ف��ي��ا
ال��س��م��ا م��الئ��ك��ة ُط��رٍّا ت��ض��اح��ك��ه��م ف��أص��ب��ح��ت ت��ب��ك��ي ال��س��ي��ف ب��ق��اي��ا وك��ان��ت
وأن��ُع��م��ا بُ��ؤَس��ى األي��ام زال��ت وم��ا وُغ��م��ًة س��روًرا ال��دن��ي��ا زال��ت وم��ا
وم��وس��م��ا ع��ي��ًدا اإلس��الم ع��ل��ى ي��ع��ود أدرن��ة ي��وم ب��ع��د ي��وم ك��ل ع��س��ى
ال��م��ق��دَّم��ا ال��ع��زاء ذاك م��ح��ا ه��ن��اءً ن��رى ب��أن ع��س��ي��ٌر ال��م��ول��ى ع��ل��ى ول��ي��س

جميع الوقت ذلك يف الفرح وعمَّ العثماني، الدستور الحميد عبد السلطان أعلن وملا
ال َمن مذهب فيها ذاهبًا القصيدة هذه فيه فتلوت بريوت، يف كبري اجتماع حصل األمة

الخالفة: مقام عىل يغار َوَمْن بالفوىض، مقرونة الحرية تكون أن يريد

ال��ك��ب��رى ب��ال��ن��ع��م��ة ال��ع��رش رب ج��اد ل��ق��د ب��ش��رى ح��ْس��ب��ك��ُم ع��ث��م��ان ب��ن��ي ي��ا أال

الجيش. قائد األرنأوطي باشا عزت أحمد 10
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ق��ه��را دون��ك��م ق��ض��وا ق��د رج��ال ع��ل��ي��ه��ا ال��ت��ي ب��ال��غ��اي��ة ال��ي��وم ذا ُف��زت��ُم وق��د
ال��يُ��س��را ُع��س��ره م��ع ال��ل��ه ب��ع��ُث ��ق ت��ح��قَّ ال��م��ن��ى ُش��رَّد ب��غ��ت��ًة ع��ل��ي��ك��م أط��لَّ��ت
ال��ق��ب��را س��ك��ن َم��ن ال��ديَّ��ان ي��ن��ش��ر ك��م��ا دون��ه��ا ح��ال ق��د ال��ي��أس وح��ج��اب أت��ت
ال��وزرا ي��ح��ت��ق��ب ال��ظ��ن وب��ع��ض م��ض��ي��ن��ا وق��ل��ت��ُم ظ��ن��وٍن م��ن أس��أت��م ق��د وك��م
ذك��رى ل��ك��م وت��غ��دو ُرح��م��ى ل��ك��م ل��ت��ض��ح��ى ح��ال��ك��م ال��ل��ه ب��دَّل وع��ٍد غ��ي��ر ف��ع��ن
وال��ض��را ال��ن��ف��ع ي��م��ل��ك س��واه ول��ي��س غ��ي��ره ربَّ ال ال��ل��ه أن وي��ع��ل��م
ِس��تْ��را ع��ن��اي��ت��ه م��ن ع��ل��ي��ه ف��أل��ق��ى ع��ث��رات��ه م��ن ال��ش��رق ت��الف��ي أراد
ال��غ��را ال��دول��ة ف��ي ال��دس��ت��ور ع��ل��ى ق��ي��اًم��ا ظ��ل��ه ال��خ��ل��ي��ف��ة م��والن��ا وأل��ه��م
ِت��ب��را ص��يَّ��ره ال��ت��رب ن��ح��و م��ال إذا ن��اظ��ر ب��إك��س��ي��ر رم��ًق��ا ت��دارك��ه��ا
تُ��ش��رى غ��ي��رك��م ع��ن��د ب��ن��ف��وٍس غ��دت ج��دي��دًة ح��ي��اًة ب��ن��ع��م��اه ف��ن��ل��ت��م
ت��ف��رى ه��ام��ات��ه��م ب��ال��س��ي��ف وج��ي��ران��ك��م ب��ل��ط��ف��ه ن��ل��ت��م��وه��ا وب��رًدا س��الًم��ا
األس��رى أرخ��ص وم��ا ال��ق��ت��ل��ى أك��ث��ر ف��م��ا غ��ي��ره أرض وف��ي إش��ف��اًق��ا ظ��نَّ ب��ُك��ْم
ُع��س��را ويُ��ره��ق��ن��ا ض��ي��ًم��ا ب��ن��ا ي��ري��د م��ث��ل��ه األب��وة ب��رَّ أبً��ا وح��اش��ا
ال��ح��ص��را ت��ق��ب��ل ال واإلس��الم ال��ش��رق ع��ل��ى ع��وارف ي��وٍم ك��ل ف��ي ل��ه إم��ام
ال��ع��ص��را وح��ده آرائ��ه ف��ي ي��ك��اف��ح ي��زل ف��ل��م ب��ال��خ��ط��وب ع��ص��ٌر ��اه ت��ل��قَّ
َق��ْس��را ي��ق��ت��اده��ا ب��ال��ت��دب��ي��ر وأص��ب��ح ف��أس��ل��س��ت ال��ن��ائ��ب��ات ع��ن��اد أذلَّ
ال��ق��ط��را ح��ك��ت ق��د األق��ط��ار ف��ي س��ح��ائ��ب ح��ادٍث ك��ل ف��ي ال��ج��مِّ ن��داُه م��ن ل��ن��ا
ال��زه��را11 أب��ي ط��ه ش��بَّ��اك أم��ًم��ا غ��دا ب��ه ال��ذي ال��ط��ري��ق إال ي��ك��ن ل��م ول��و
واألج��را ال��م��ؤث��ل ال��ف��خ��ر ي��ب��ل��غ وأن ث��ن��ائ��ه ف��ي ك��اف��يً��ا ل��ع��م��ري ل��ك��ان
ح��رَّى ك��ب��ٍد م��ن ال��م��اءِ وْق��َع ال��خ��ل��ق ع��ل��ى وْق��ع��ه��ا ج��اء ال��ت��ي ب��ال��ن��ع��م��ى م��نَّ ل��ق��د
ال��س��م��را أيَّ��ام��ه��ا ال��ب��ي��ض ب��ال��ل��ي��ال��ي ب��ه ب��ل��ح��ظ��ة أزال��ت ع��ث��م��ان وأم��ة
ال��خ��م��را ت��ع��رف ول��م َس��ك��رى غ��دت ق��د ب��ه��ا أم��ٍة م��س��ام��ع ف��ي ب��ش��رى ل��ك ف��ي��ا
��رَّا ال��سَّ م��ن ال��دم��وع ُس��ْح��ُب ل��ه ف��س��ال��ت ج��اءن��ا ال��ب��رق ب��ه أم��ٍر م��ن ل��ك وي��ا
ال��ُع��م��را ي��ع��ِدل ب��ه ��ْرن��ا تَ��ب��شَّ وي��وٍم أظ��لَّ��ن��ا س��ع��ي��ٍد وق��ٍت م��ن ل��ك وي��ا
ال��ص��ب��را أح��س��ن��وا ق��د ال��ب��أس��اء ت��ل��ك��م ل��دى األَُل��ى إخ��وانَ��ن��ا ال��ن��ع��م��اء ع��ل��ى ف��ش��ك��ًرا

الحجاز. حديد سكة 11
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ش��ك��را ص��داق��ت��ك��م م��ن ع��ل��ي��ه��ا وأدَّوا ق��ْدره��ا ال��م��ك��ارم ه��ذي ق��دِّروا أال
َع��ب��را ل��ه ت��م��ل��ك��ون ال ش��اط��ٍئ ع��ل��ى وُك��ن��ت��ُم ص��اب��ري��ن وق��ف��ت��م ق��د ف��ك��م
م��رَّا م��ا ُم��رِّ م��ن ال��ي��وم ح��ل��و ع��اض ف��ق��د م��ض��ى ال��ذي ال��زم��ان ذاك ت��ذك��روا وال
ال��َف��ج��را َش��ِه��َد َم��ن ال��ظ��ل��م��اءَ ن��س��َي ف��ق��د غ��اس��ق ب��ال��م��ح��ب��ي��ن ل��ي��ٌل ط��ال ل��ق��د
ال��ش��ه��را َش��ِه��د َم��ن ال��ص��وم ف��رض ف��ات ف��م��ا ج��رى ال��ذي ب��ع��د ال��ت��ق��ص��ي��ر ف��ي ع��ذَر وال
ف��خ��را ِن��ْس��ب��تُ��ه��ا ع��ث��م��ان إل��ى ك��َف��تْ��ه��ا ب��أَن��ُف��ٍس ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر وف��دُّوا
ت��ت��رى ه��ام��ك��م ع��ل��ى أي��ادي��ه وق��ب��ًال ب��ج��وده ج��دي��د دوٌر ل��ك��م س��ي��غ��دو
ال��خ��ض��را ش��ب��ي��ب��ت��ه ف��ي ع��ْدًوا ج��اء ف��ق��د ب��ح��ك��م��ة ال��ج��دي��د ال��ع��ص��ر ل��ن��ا ��ْوا ت��ل��قَّ
األم��را ت��ح��ِم��ِل إْن ب��األم��ر» «وش��اوره��ُم ب��م��ق��ت��ض��ى ع��ل��ي��ك��م ب��ال��ش��ورى َم��نَّ ل��ق��د

القصيدة: فقدت وقد العثماني، الدستور إعالن وقت نظمتها قصيدة من األبيات وهذه

ال��ذِّك��ُر ت��ن��ف��ع ع��س��اه��ا ال��ِخ��َط��اب ذاك ج��رى ح��ي��ن ال��خ��طَّ��اب َم��ثَ��ل ت��ذكَّ��روا
ت��ذروا ف��ال ب��ي اع��وج��اًج��ا ت��رون إذا رع��ي��ت��ه ي��دع��و م��ن��ب��ًرا ارت��ق��ى إذ
ع��م��ر ي��ا ب��األس��ي��اف أق��م��ن��اه إذَْن ِع��َوًج��ا ن��رى أنَّ��ا ل��و وال��ل��ه ف��ق��ي��ل
وال��س��م��ر ال��ب��ي��ض م��ن��ي ت��ق��وَّم ب��ات��ت ي��دك��م ع��ل��ى إذ رب��ي أح��م��ُد ف��ق��ال

عىل إيطاليا هجوم ألول األخرض الجبل يف الجهاد ساحة من القصيدة هذه وكتبت
الغرب: طرابلس

س��ك��ون��ه��ا غ��ي��ر اآلالم ح��رَّك ف��م��ا َظ��ع��ون��ه��ا12 ب��ح��ثِّ أم��ي ب��ن��ي س��راًع��ا
م��ت��ون��ه��ا ف��وق ال��رك��ب ص��دور وش��رح ِخ��ف��اف��ه��ا ت��ح��ت ال��خ��ط��ب ف��رُي زال وم��ا
ه��دون��ه��ا ب��ط��ول إال ُح��رب��ت13 وال دي��ارن��ا ع��َدْون م��ا ال��م��ع��ال��ي ل��ع��م��ر
ف��ت��ون��ه��ا14 م��ن ك��اب��دت ف��ي��م��ا األص��ل س��وى ف��ت��وره��ا م��ن آث��َرْت ق��د م��ا ك��ان وال

عليه. يُحَمل البعري أوله: بفتح الظَّعون 12

سكونها. بفرط إال ملكها ُسلبت ما أي: 13
الفتنة. يف الوقوع 14
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ح��زون��ه��ا ب��ارت��ق��اء إال م��ج��َد وال ال��ع��ال إل��ى ال��ص��ع��اِب م��وروَد ي��ع��اف��ون
ب��ج��ون��ه��ا ال��ل��ي��ال��ي ل��ك��رَّات ج��زوًع��ا ي��ك��ن ف��ال ب��ي��ًض��ا األي��ام يُ��رِد ف��م��ن
ب��ط��ون��ه��ا15 ف��ي م��ا ف��رس��ان ب��أص��الب��ن��ا ث��وت وق��د ال��ص��اف��ن��ات ظ��ه��ور رك��ب��ن��ا
وش��ئ��ون��ه��ا آب��ائ��ن��ا إل��ى رج��ع��ن��ا ف��إن��ن��ا ال��ف��الة ل��ه��ادي��ن��ا وق��ل��ن��ا
وط��ي��ن��ه��ا؟ األوال��ي م��اء م��ن ن��ُك أل��م وم��غ��ربً��ا ش��رًق��ا ال��ب��ي��داء ش��ق��ق ط��َوْوا
ه��ج��ي��ن��ه��ا م��دَّ ال��ص��ح��راء ب��ش��اح��ط��ة م��رك��ب ب��ال��ك��ه��رب��اءة ش��أى16 إن وم��ا
ب��س��ف��ي��ن��ه��ا ل��ه��م ت��ل��ق��ى ال م��ه��اِم��ُه ف��ع��ن��دن��ا ال��ب��ح��ار ال��ق��وم ي��ق��ط��ع ف��إن
ودي��ن��ه��ا ال��م��س��ل��م��ي��ن ل��ُدن��ي��ا غ��ض��اب ع��ص��اب��ة أنَّ��ا غ��ي��ر ش��يء غ��ي��ر ع��ل��ى
وت��ي��ن��ه��ا ق��ط��ِع ع��زم ف��ي ِل��بَ��ًدا17 غ��َدْوا ب��أم��ٍة ح��ي��ًف��ا ال��ص��ب��ر ح��دود ت��ع��دَّوا
ض��غ��ون��ه��ا س��لَّ األع��الج م��ن ون��ب��غ��ي أن��ف��ًس��ا ن��غ��ال��ُط ب��ت��ن��ا ط��ال��م��ا وق��د
م��ب��ي��ن��ه��ا ن��ص ب��األع��ذار ��ر وق��صَّ دون��ه ُح��ج��ب ال ال��ع��زم ت��ج��لَّ��ى أن إل��ى
رك��ون��ه��ا ف��ي أم��ع��ن��ت ص��دق ب��أم��ة م��راده��م ف��ي م��س��ت��ع��ج��م م��ن ي��ب��َق ول��م
ب��رن��ي��ن��ه��ا أق��الم��ن��ا م��ن ألَف��َص��ُح ف��إن��ه��ا ب��ال��س��ي��وف ع��ل��ي��ك��م ف��ق��ل��ن��ا
خ��ئُ��ون��ه��ا ردع ال��ب��ي��ض18 ذم��ام ف��ع��ن��د ع��ه��ودن��ا ب��ي��ض األع��داء ي��خ��ف��ر ف��إن
ل��ح��ي��ن��ه��ا ال��غ��زاة ف��ي اق��ت��ح��م��ت��ن��ا وم��ا م��ق��ام��ن��ا م��ن أص��غ��رت ق��د م��ا ش��دَّ أال
ق��رون��ه��ا ع��ال��ي��ات ع��َل��ْون��ا وأنَّ��ا ب��الئ��ن��ا م��ن م��ض��ى م��ا س��ري��ًع��ا ت��ن��اس��ت
وح��ج��ون��ه��ا19 ال��ص��ف��ا ب��ي��ن ي��ك��ن ل��م ك��أن وأص��ب��ح��ت م��ال��ت ال��ش��رق ع��روش وظ��نَّ��ت

أوالدها. فرسان أوالدنا أي: 15
سبق. شأى: 16

ِلبًَدا﴾. َعَليِْه يَُكونُوَن ﴿َكاُدوا الجن: سورة يف تعاىل قوله ومنه ببعض، بعضهم ولصق اجتمعوا أي: 17
السيوف. هي الثانية البيض 18

الجرهمي: قول أصله مرضوبًا مثًال أصبح 19

سامُر بمكة يَسُمْر ولم أنيٌس الصفا إىل الحجون بني يكن لم كأن

األعىش: قال البيت، ناحية الحاء بفتح بمكة، مكان والحجون

زمزم ماء من الرشب حق لك وال الصفا وال الحجون أهل من أنت فال
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ظ��ن��ون��ه��ا م��ن ق��دَّم��ت ق��د م��ا خ��اب أال ف��أوج��ف��ت واف��ى ال��ث��أر زم��ان وأن
ب��ُك��ُم��ون��ه��ا ت��ن��ط��ِف��ئْ ل��م ون��ي��ران��ه ب��أه��ل��ه ��ا20 غ��ضٍّ اإلس��الم ي��زل ف��ل��م
م��ع��ي��ن��ه��ا ن��ض��وب م��ن يُ��خ��ش��ى ف��ه��ي��ه��ات ط��ب��اع��ه��ا م��اءَ ال��ق��رآن رق��رق وم��ا
ب��ل��ي��ن��ه��ا ه��ونً��ا ال��س��م��راء ال��ص��ع��دة ف��م��ا ل��ي��ن��ن��ا ب��ظ��اه��ر ق��وٌم ي��غ��ت��ِرْر ف��ال
ل��ذق��ون��ه��ا أب��ط��ال��ه��م ل��ه ت��ِخ��رُّ غ��ض��ن��ف��ر ك��ل ع��ث��م��ان ب��ن��ي م��ن ل��ن��ا
ع��ري��ن��ه��ا ف��ي أُس��َده��ا ص��رع��ن��ا وق��ب��ًال س��خ��ال��ه��ا ن��ح��رن��ا أن ن��ب��اه��ي ف��ل��س��ن��ا
ق��ي��ون��ه��ا أي��دي ال��ش��ح��ذ ف��ي م��ه��َرْت وإن ج��ن��وده��ا أي��دي ب��ال��س��ي��ف اض��ط��ل��ع��ت ف��م��ا
وك��ون��ه��ا21 ف��ي ع��كَّ��ًف��ا ُورًق��ا ال��ذع��ر م��ن ت��خ��ال��ه��ا ال��ب��ح��ار س��ي��ف ف��ي ج��ح��اف��ل
ن��ون��ه��ا م��ف��اغ��ر22 ف��ي ��ت زجَّ ال��ل��ج م��ن ت��م��دُّه��ا ال��م��ن��ش��آت ال��ج��واري ول��وال
ب��س��ج��ون��ه��ا ع��ن��دن��ا أودع��ت��ه��ا ل��ق��د ل��ح��ص��ارن��ا روم��ة ج��رَّدت��ه��ا ل��ئ��ن
ب��دف��ي��ن��ه��ا ب��ط��ح��اؤه��ا ب��ه��ا ت��ض��ي��ق ل��ج��ي��وش��ه��ا وق��ع��ٌة ي��وٍم ك��ل وف��ي
ب��ج��ن��ون��ه��ا ج��ب��ن��ه��ا ف��ي��ه��ا ت��خ��ال��ط وض��ي��ع��ة23 ج��نَ��تْ��ه م��م��ا ط��ع��م��ت ل��ق��د
ي��ق��ي��ن��ه��ا ب��ث��ل��ج واف��ت��ه��ا ال��ُع��ْرب إذ ش��ك��وك��ه��ا ن��ار ال��ح��رب اس��ت��وق��دت��ه��ا ق��د
ل��زب��ون��ه��ا24 ف��اس��ت��ب��ِس��لُ��وا ن��زاري��ة ح��م��ل��ة ال��ُع��رب أي��ه��ا ي��ا ف��دون��ك��م��و
وض��ي��ن��ه��ا25 رخ��و غ��ي��ر ال��م��ط��اي��ا س��روج يُ��ِم��ل ف��ل��م ا ش��دٍّ ال��م��ل��ك ذم��ار وص��ون��وا
غ��ص��ون��ه��ا ع��ن م��ن ال��دَّوِح ث��م��ار س��ق��وط إل��ي��ك��م��و ت��ه��ف��و ال��ط��ل��ي��ان ُط��َل��ى وه��ذي
ب��دون��ه��ا ل��ع��م��ري ن��رض��ى ال وب��رق��ة ص��ح��اب��ه��ا أنَّ��ا أط��راب��ل��س س��ت��ع��ل��م
ض��ن��ي��ن��ه��ا ع��ن��د األع��الق ك��خ��ال��ص��ة ت��راب��ه��ا م��ن ع��ن��دن��ا ذراٍع وك��ل
ع��ي��ون��ه��ا ن��ور ال��ده��ر ط��ول م��ح��م��د ألم��ٍة ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��َر س��ل��م��َت
أم��ي��ن��ه��ا ع��ه��د ب��ال��رف��ق ل��ه��ا وت��رع��ى أم��ي��ره��ا ح��ك��م ال��ح��ق ف��ي ب��ه��ا ت��ق��ي��م

النارض. الطري الغض: 20
وهو فسكون، بفتح َوْكن جمع والوكون: الخرضة، إىل لونها يرضب الحمامة، وهي ورقاء جمع الُورق: 21

الطائر. مأوى
الحوت. والنون: الفم، فتحة أي الفم؛ مغفر واسع ويقال: مفغر، جمع املفاغر: 22

الحطيطة. الوضيعة: 23
الكثرة. من بعًضا بعضها يدفع 24

الرسج. حزام 25
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ح��ص��ون��ه��ا وُش��م ك��راس��ي��ه��ا س��ط��اك ع��ص��ب��ٌة ح��ول��ك ال��ش��رق أم��راء وم��ن
دج��ون��ه��ا داج��ي��ات ف��ي ب��ه ي��ض��اء وال��ذي ال��خ��الف��ة ع��ض��د ي��ا أع��بَّ��اس
ي��م��ي��ن��ه��ا ف��ي ي��زل ��ا ل��مَّ وق��ائ��ُم��ه ِع��َدات��ه��ا ف��ي ع��ام��ًال ن��ص��ٍر س��ي��ف وي��ا
ِل��ُم��ع��ي��ن��ه��ا اه��ت��دت م��ن��ك ب��ص��اح��ب��ه��ا م��ح��م��ٍد م��ن َرْوع��ه��ا ف��ي اع��ت��ص��م��ت إذا
ج��ب��ي��ن��ه��ا ن��ور ��ام ب��سَّ ب��ع��ب��اس��ه��ا ي��زل ف��ل��م ال��ح��ادث��ات ج��ه��م��تْ��ه��ا26 وإن
ب��ط��ن��ي��ن��ه��ا بُ��ل��غ��ة ل��ذب��اٍب ف��م��ا ش��ك��ره أوالك اإلس��الم ع��ال��م إذا
ح��ن��ي��ن��ه��ا ف��رُط ال��ب��ع��د ف��ي ي��ق��طِّ��ع��ه��ا غ��ائ��ب م��ه��ج��ة ن��ادي��ك إل��ى ت��ح��نُّ
ي��م��ي��ن��ه��ا ب��ب��رِّ ي��رض��ى م��ن ف��م��ث��ل��ك ل��ق��ب��ي��ل��ه��ا ن��ج��دًة آل��ت ت��ك ف��إن
ب��م��ك��ي��ن��ه��ا أوط��ان��ه��ا م��ن أم��اك��ن ن��ب��ت ل��م��ا ال��واج��ب��ات ال��ح��ق��وق ول��وال
ب��ق��ري��ن��ه��ا وص��ل��ه��ا ب��اٍغ ك��ل وم��ا ك��ث��ي��رة ال��م��ع��ال��ي ف��ي ال��دع��اوى ت��ظ��ل
س��م��ي��ن��ه��ا م��ن غ��ثُّ��ه��ا يُ��درى ه��ن��ال��ك ف��اص��ل وال��س��ي��ف ال��ج��م��ع��ي��ن م��ل��ت��ق��ى إل��ى
ب��ف��ن��ون��ه��ا ال��ع��دى ال��ب��ؤس��ى ت��س��وم��ه��م إِخ��وة ال��غ��رب ج��ان��ب ف��ي ل��ن��ا ه��ن��اك
م��ص��ون��ه��ا ب��ذل ال��خ��ط��ب ف��ي م��دام��ع��ه��م ت��ع��وَّدت م��ا األُل��ى ن��ح��ن ل��ه��ا ب��ك��ي��ن��ا
ه��ون��ه��ا ب��ع��د م��ن ال��ع��زَّ ن��رج��و ف��ه��ي��ه��ات أه��ل��ن��ا ض��ي��ِم ع��ل��ى ق��اررن��ا ن��ح��ن ف��إن
دي��ون��ه��ا ب��ع��ض األرح��ام ع��ل��ى ق��ض��اء ص��ف��وف��ه��ا ف��ي وق��ف��ة َدي��نً��ا ال��ن��ف��س ت��رى
وش��ج��ون��ه��ا أف��راح��ه��ا ل��دى س��واه��ا ودج��ل��ة ال��س��ع��ي��د وال��ن��ي��ل ال��ش��ام ف��م��ا
م��ن��ون��ه��ا ح��وض ب��ال��ن��ف��س أرد ول��م��ا ل��ظ��ال��ٍم ال��م��ق��اد أع��ط��ي ال ووال��ل��ه
ج��ف��ون��ه��ا27 ِم��لءَ ال��ع��ي��ن ت��ن��ام ف��ك��ي��ف ��ًدا ُس��هَّ ب��ب��رق��ة إِخ��وان��ي ب��ات إذا

١٣٣٠ سنة األول ربيع أول درنة ظاهر يف منصور عني مخيم عن

. مكفهرٍّ بوجٍه استقبله جهمه: 26

يقول: فهو الصليبيون، فتحها يوم للقدس رثائه يف لألبيوردي أصله تضمني األخري الشطر هذا 27

نائم كل أيقظت هفواٍت عىل جفونها ملء العني تنام وكيف
القشاعم بطون أو املذاكي ظهور مقيلهم رصعى بالشام وإخواننا

يكن ولم الخفيفة، الزالت بمعنى غالبًا تُستعمل الهفوات فإن «جفوات»، تصحيف هنا «الهفوات» ولعل
القبيل. هذا من للشام بغداد إهمال
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الطرابلسيني إخوانهم بمساعدة املرصيني واندفاع الغرب، طرابلس حرب أول ويف
ذلك ويف والجرحى، املجاهدين إىل ثمنها يعود أشياء لرشاء خريية سوق القاهرة يف أقيمت
إحداها ثالث قصائد وتُليت األيوبي»، الدين «صالح رواية بمرص األوبرا يف مثَّلوا الوقت
لشاعر قصيدة والثالثة «شوقي»، للمرحوم قصيدة والثانية بنفيس، تلوتها يل قصيدة
يزال ال ما منها فأمليت أوراقي، بني من قصيدتي فقدت وقد مطران». «خليل القطرين

وهو: بخاطري عالًقا

ه��ائ��م؟ ُغ��لَّ��ة ف��ي��ه يُ��روى ال��غ��رب28 ع��ن ل��ق��ادٍم ح��دي��ث م��ن ل��دي��ه��م ه��ل س��ال:
ال��ن��س��ائ��م؟ ل��ط��اف ف��ي ال��م��ع��ال��ي س��م��ان م��ق��ام��ه ك��ري��م ع��ن وردت��ه��م وه��ل
ال��ص��وارم؟ ب��روق م��ن��ه��ا ل��ه��م ف��الح��ت م��وه��نً��ا29 ب��رق��ة ن��ح��و م��ن ن��ظ��روا وه��ل
ش��ائ��م َط��ْرف م��ن ال��دم��ع س��ح��ب ف��ت��ن��ش��ئ وق��س��ط��ٌل ظ��الٌم ل��ي��ل��ي ف��ي ت��ألَّ��ق
ال��ح��الق��م ب��م��لء ت��س��اَق��وه��ا ك��ئُ��وًس��ا ال��ردى م��ن ت��م��لَّ��وا إخ��واٍن م��واط��ن
ال��م��ك��ارم أول��ى ك��ان ق��وم ك��ل ل��دى دف��اع��ه��ا إنَّ األوط��ان ع��ن دف��اًع��ا
ق��ات��م ل��ي��ل ف��ي ال��ل��ص دب��ي��ب ف��ج��اء م��ه��اج��ًم��ا ال��ع��دو ف��ي��ه��ا ت��ه��يَّ��ب��ه��م
األراق��م؟ ل��ي��ُن اإلن��س��اَن ي��خ��دع وه��ل إِه��اب��ه م��ن إِق��ب��ال��ه ف��ي ول��يَّ��ن
ال��ض��راغ��م ال��ل��ي��وث أك��ف��اء ال��ع��رب م��ن روم��ة زع��ان��ف ك��ان��ت وم��ا ف��ث��اروا
ال��غ��م��اغ��م رع��ود ف��ي ال��م��واض��ي ب��روق ب��دت ك��ل��م��ا ه��م ال��م��وت س��ق��اة ونِ��ع��َم
ه��اش��م ون��ب��ع��ة ق��ح��ط��اٍن أروم��ة ن��م��ت��ه��م��و ق��وم ك��ل م��ن��ه��م وح��س��ب��ك
ال��م��راح��م ج��ذع األم��الك م��ن وه��زُّوا ع��دوَّه��م ي��س��ت��ن��ص��ف��ون وق��ف��وا وك��م
ال��ت��راج��م ص��دق ال��ب��ت��ار ال��ص��ارم ل��دى ت��ط��لَّ��ب��وا ال��دل��ي��ِل ع��ْج��َز رأوا ف��ل��م��ا
ح��ال��م أح��الَم اآلن م��ث��ل ال��ع��ه��د وال ق��اض��يً��ا ك��ال��ي��وم ال��س��ي��ف م��ث��ل ي��ُك ف��ل��م
ن��ائ��م ج��ف��ن ع��ن م��ن��ه ال��دواه��ي ع��ي��ون ت��ن��بَّ��ه��ت إال ال��س��ي��ف ن��وم ط��ال وم��ا
ال��ج��م��اج��م غ��وال��ي ح��ف��اف��ي��ه��ا ت��ب��اع ُم��َق��ام��ة ل��ل��م��ن��اي��ا س��وٌق ي أخ��الَّ
ال��م��غ��ان��م ب��اق��ي��ات ف��ي��ه��ا ت��ن��ال��ون ورح��م��ٍة ب��رٍّ س��وق ف��ي ل��ك��م��و ف��ه��ل

الري. يستلزم الذي الدلو والغرب املغربي الوطن هو الذي الغرب بني تورية فيه 28

بعده. ما أو الليل نصف الوهن: 29
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ل��ص��ائ��م وق��وتً��ا ل��م��ج��روٍح وض��م��ًدا ل��ص��ارخ ون��ص��ًرا ل��م��ظ��ل��وم غ��ي��اثً��ا
داه��م ال��ش��كِّ م��ن ل��ي��ٍل ف��ي ح��ار ل��م��ن ه��اديً��ا ال��ي��وم األح��م��ر ب��ال��ه��الل ك��ف��ى
ال��م��ت��الط��م ال��ع��ي��ل��م َك��لُ��جِّ ج��داه��ا ط��م��ى ال��ذي ال��م��ح��س��ن��ي��ن30 ب��أم وأك��ِرْم
ال��خ��ض��ارم ال��ب��ح��ور ن��ح��و ن��س��ب ل��ه��ا ج��ان��ٍب ك��ل ف��م��ن «إل��ه��ام��ي» س��ل��ي��ل��ة
ال��م��آزم ان��ف��راج ق��رب ي��أم��ل��وا ب��أن ه��ب��ات��ه��ا أم��ط��رت��ه��م ب��ق��وٍم وأج��در
وم��ع��اص��م ل��ه��ا ب��أع��ض��اٍد يُ��ف��ت ي��م��ي��ن��ه��ا ع��ن أن��ت��م ب��الًدا وح��اش��ا
ب��ال��ب��راج��م ال ب��ال��ق��ل��ب ت��ص��اف��ح��ك��م داره��ا بُ��ع��د ع��ل��ى ش��وًق��ا ت��خ��يَّ��ل��ت��ه��ا
ال��غ��م��ائ��م س��واد م��ن ال��م��ن��اي��ا ب��ُح��م��ر وأُم��ط��روا وب��ح��ًرا ب��رٍّا ح��وص��روا ل��ق��د
ل��ص��ارم��ي ُع��دت ال��خ��ْط��ب ت��ع��ال��ى ف��ل��م��ا ي��راع��ت��ي ح��د أره��ف��ت ط��ال��م��ا وق��د
األع��اج��م ع��ادي��ات ع��ن��ه��ا ن��ك��اف��ح ع��رب��ي��ٍة أم��ٍة م��ن إن��ن��ا أج��ل
آدم��ي ك��ل ع��ل��ى ف��رًض��ا م��ؤاس��ات��ه��م رأوا ح��ق��ه��م ف��ي األق��وام أن��ص��ف ول��و

يوسف الدين «صالح رواية تمثيل اآلستانة يف جرى بسنة العامة الحرب وقبل
جميل الكبري لألستاذ قصيدة منها قصائد، تُليت التمثيل وقبل العربية، باللغة األيوبي»
فارس الكبري لألستاذ قصيدة ومنها يومئٍذ، بغداد مبعوث العراقي؛ الزهاوي بك صدقي
قرَّاءِ ملويص وإني يل. القصيدة هذه ومنها يومئٍذ، الشام مبعوث السوري؛ الخوري بك
الرشقية؛ البالد مصري عىل الكالم فيها التي منها األخرية األبيات يف بالتأمل الديوان هذا

قيل: ما كل تم كيف ليتأملوا

م��ح��اف��ل��ه اب��ت��ه��اًج��ا ب��ذك��راه ت��م��ي��د ب��س��ي��ٍد ال��ق��دي��م ال��ش��رق اف��ت��خ��ر إذا
وي��س��اج��ل��ه خ��ص��م��ه ك��لٌّ ي��م��ات��ن أت��ى وق��د ال��ف��خ��ار م��وازي��ن ونُ��ص��ت
يُ��ع��ادل��ه ذا وم��ن أع��ادي��ه رءوس ل��ذك��ره ت��ع��ن��و ال��دي��ن ك��ص��الح ف��َم��ن
ش��م��ائ��ل��ه ال��ش��م��ول أف��ع��اَل وت��ف��ع��ل والؤه ال��ق��ل��وِب أع��م��اَق ي��خ��ال��ط
َم��اِح��لُ��ه الخ��ض��رَّ ال��َم��ْح��ل س��ن��وات ل��دى ب��اس��م��ه نُ��ودي ال��ح��ي ف��ي ل��و وأق��س��م
وق��ات��ل��ه ال��ع��دو ب��إذالل ك��ف��ي��ل ك��اله��م��ا وس��ل��م ح��رٍب ع��اِم��َال ل��ه

الجرحى. ملساعدة عظيًما بذًال بذلت وكانت السابق، الخديوي والدة 30
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ي��ج��ام��ل��ه خ��ص��م ع��ن��ق ف��ي وِم��نَّ��ت��ه م��س��اور ق��رن ع��ن��ق ف��ي م��ه��نَّ��ده
ش��ام��ل��ه ه��و ال��ذي ك��ال��ع��ف��و س��ج��اي��اه زك��ت ال��ذي األب��يَّ ال��ح��رَّ ق��ت��َل وم��ا
ع��ام��ل��ه م��لَّ ول��و ح��ل��م م��ن م��لَّ وال ك��ري��ه��ٍة ع��ن ع��ض��بُ��ه ي��وًم��ا َك��لَّ وم��ا
ف��واض��ل��ه ج��ان��ب��ي��ه��ا وتُ��ن��دي دم��اءً س��ي��وف��ه ت��ن��دى ال��وق��ت ط��وال ت��ظ��ل
أرام��ل��ه31 ن��داه م��ن وع��اش��ت ق��ت��ي��ًال ب��ح��رب��ه ت��ردَّى ق��د ع��دوٍّ م��ن ف��ك��م
ن��ائ��ل��ه ي��خ��ط��ئ ل��ي��س ح��اٍل ك��ل وف��ي م��رة م��رام��ي��ه تُ��خ��ط��ي ق��د ال��ح��رب وف��ي
س��ائ��ل��ه ال��دم��ع س��ائ��ل ي��وًم��ا يُ��ل��َف ول��م دم��وع��ه ال��ع��داة ب��ؤس ع��ل��ى ت��ف��ي��ض
ك��اف��ل��ه ف��ه��و ب��ائ��س م��ن ي��ك��ن ف��م��ه��م��ا ج��م��ل��ة أه��ال��ي��ه ك��ان��وا ال��ورى ك��أن
ع��وائ��ل��ه ال��ع��ال��م��ي��ن ك��ل أن رأى ف��ه��م��ه ال��ن��اس ف��ي اإلن��س��ان ف��ه��م وم��ن
ت��زاي��ل��ه ال م��ح��ض��ة ص��دٍق س��ج��ي��ة دأب��ه ال��ت��م��دن ك��ان م��ن ك��ذل��ك
م��ف��اع��ل��ه ك��ذَّب��ت��ه��ا ق��د َم��ق��اولُ��ه ي��دَّع��ي ال��ت��م��دَن ب��ات ك��م��ن ول��ي��س
ف��ض��ائ��ل��ه32 ال��ت��الف��ي ف��ي ب��ه��رت��ه��م وإن ال��ُع��ال ي��وس��ف م��ن ال��غ��رب أه��ُل ت��ع��لَّ��َم
ي��ق��اب��ل��ه ��ا ص��فٍّ ال��غ��رب ك��ل ح��ي��ن ع��ل��ى غ��زات��ه ف��ي آث��اره ع��ن ال��ش��رق س��ل��وا
وراج��ل��ه ال��ن��زال رام وف��ارس��ه وق��ض��ي��ض��ه ق��ض��ه ط��رٍّا ال��غ��رب م��ش��ى
ص��ائ��ل��ه ص��ال إن األرض ف��ي أم��ًة غ��دا وح��ده وال��ف��رن��س��ي��س33 أل��وف م��ئ��ات
وي��م��اث��ل��ه َط��ول��ه ف��ي ي��ؤازره م��وق��ف ك��ل ف��ي ال��ل��ي��ث ق��ل��ب وري��ك��ارد34
ع��اه��ل��ه35 األرض أب��ع��د م��ن ب��ه ي��س��ي��ر ع��رم��رم ج��ي��ٌش األل��م��ان أم��ة وم��ن
ج��ح��اف��ل��ه إل��ي��ن��ا ت��زح��ف ول��م س��واه��ا ق��ي��ص��ر ثَ��مَّ وم��ا ال��ك��ب��رى األم��م ه��م
م��وائ��ل��ه ت��م��ي��ل ج��م��ًع��ا ب��ه��م ف��تً��ى وح��ده أي��وب ن��ج��ل م��ن ف��ص��ادم��ه��م
ُم��ن��ازل��ه ي��ض��ام أم��س��ى ول��ك��ن��ه ن��زي��ل��ه ي��ض��ام ال وف��اء ح��ل��ي��ف

وكساهم، وأطعمهم عليهم منَّ أرسى اإلفرنج ثقف ملا ثم األطفال، تشيب بحرب املقدس بيت فتح نعم؛ 31
ذلك. شيمي تأبى ولكن القدس، دخلتم يوم باملسلمني فعلتموه ما بكم أفعل أن أقدر كنت لهم: وقال

الدهر. أبد أوروبا أخجل هذا بعمله الدين صالح إن قالوا املنصفني أوروبا مؤرخي من كثري 32

فرنسة. ملك أوغست فيليب 33

اإلنجليز. ملك األسد قلب ريكارد 34

أملانيا. عاهل بربروس فريدريك اإلمرباطور 35
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خ��اذل��ه ف��ال��ل��ه ال��ل��ه غ��ي��ر ي��رُج وم��ن ب��غ��ي��ره ل��ي��س��ت ب��ال��ل��ه ث��ق��ة ل��ه
ف��اع��ل��ه36 ه��و م��ا ال��ي��وم إل��ه��ي ل��ي��ف��ع��ْل ج��م��وع��ه��م ال��ج��ب��ال تُ��ع��ِي��ي وق��د وق��ال
ص��واه��ل��ه37 ت��ه��د ك��ي��س��اٍن ت��ل وم��ن ع��دوُّه ب��ع��ك��ا ك��رَّات ��ع ت��ج��مَّ
م��ش��اع��ل��ه أوق��دت��ه��ا ح��رب ن��ار خ��ب��ت ك��لَّ��م��ا ح��ول��ي��ن ال��ج��م��ع��ان وي��ص��ط��دم
م��آك��ل��ه ب��دَّدت��ه ك��ع��ص��ف ف��ع��ادوا ج��ي��وش��ه��م ُش��م ال��ش��ام ب��رج��ال ذرا
م��ع��اق��ل��ه ال��ك��ت��اب آي س��وى ول��ي��س��ت ك��ل��ه��ا ال��م��ع��اق��ل ه��ات��ي��ك ��ر وَس��خَّ
ح��ام��ل��ه ُع��زِّز ال��ح��ق ل��واء غ��داة ع��ق��ب��ق��بً��ا ي��وًم��ا ح��ط��ي��ن38 ف��ي ع��ن��ه وس��ْل
ح��الئ��ل��ه ع��ل��ي��ه ت��ب��ك��ي إذ وأرن��اط39 أس��ي��ره وه��و اإلف��رن��ج م��ل��ك وع��ن
ط��وائ��ل��ه واس��ت��ط��ال��ت ع��ل��ي��ه أغ��ار ال��ذي م��ن األص��ي��ل ال��ش��رق ان��ت��ص��ف ه��ن��ا
م��راج��ل��ه ت��غ��ل��ي ال��غ��رب إل��ي��ه��ا ��ى ت��م��شَّ ألم��ة ح��ص��نً��ا ال��ش��ام م��ث��ل ك��ان ف��ه��ل
س��اح��ل��ه ال��ت��وغ��ل ق��ب��ل ل��ي��ع��رف��ه ف��إن��ه ال��ش��ري��ف ال��ش��ام ق��ص��د وم��ن
م��ن��اه��ل��ه ب��ال��زح��ام أح��ي��ط��ت ب��ع��ص��ر ل��ح��ظ��ًة ال��ح��زم ت��ت��رك ال وط��ن��ي ف��ي��ا
ب��اط��ل��ه ال��ح��قَّ ي��ش��ب��ه ل��ك��الم وال ل��م��ك��ي��دة ت��س��ت��ِن��م ال ي��ق��ًظ��ا وك��ن
ح��ب��ائ��ل��ه ��ت��ي��ن األمَّ ل��ص��ي��د ول��ك��ن م��ص��وَّب ق��ي��ل األت��راك ع��ل��ى وك��ي��د
أوائ��ل��ه نَ��َم��تْ��ُه ق��د أخ��ي��ٍر ف��ك��لُّ ح��دي��ث��ه ت��ع��َل��ْم األم��ر ق��دي��م ت��ذكَّ��ْر
غ��ائ��ل��ه ه��و ال��ذي األم��ر غ��ال��ك ل��ق��د ف��إن��ه أخ��اك ال��ج��لَّ��ى غ��ال��ت إذا
م��ن��ازل��ه ع��ل��ي��ه تُ��غ��ش��ى أن ع��اف ل��م��ن وس��ي��ل��ٌة اإلت��ح��اد ب��غ��ي��ر ف��ل��ي��س��ت
آم��ل��ه ه��و َم��ن ال��ع��زَّ ل��دي��ه��ا ي��ن��ال م��ظ��ل��ة ال��ه��الل غ��ي��ر ل��ن��ا ول��ي��س
ن��س��ائ��ل��ه َم��ن ع��ن��دن��ا ول��ك��ن ل��ه��ان غ��ي��رن��ا خ��ْط��ُب ع��ب��رًة ي��ِف��دن��ا ل��م ول��و

طالئعهم وصلت قد إليه زاحفون ألف ٢٠٠ بأن عكا عىل الصليبيني يقاتل وهو الشمال من الكتب أتته 36
هللا. عىل توكله شدة من عزم له يهْن فلم كيليكية، إىل

الدين. صالح مخيم فيهما كان عكا من الرشق إىل العياضية وتل كيسان تل 37
وامللك ألًفا، ٥٠ وقيل إفرنجي ألف ٣٠ وأرس الفاصلة، الوقعة يف الدين انترصصالح وفيها طربية، عند 38

األمراء. وجميع غوي اإلفرنجي
توىل أرسه يف وقع فلما بيده، ليقتلنه الدين صالح فنذر ملسو هيلع هللا ىلص، النبي قذف كان الذي الكرك برنس أرناط 39

بيده. قتله
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واص��ل��ه40 ف��ال��ص��ب��ح ال��ل��ي��ل اس��ت��ط��ال وم��ه��م��ا ��ه��م أغ��شُّ ال أن��ن��ي ق��وم��ي س��ي��ع��ل��م

مشاهدة ألجل لطربية التابعة حطني قرية إىل ذهبت ١٣٢٠ سنة طربية يف كنت وملا
— يوسف الدين صالح السلطان بني الشهرية حطني معركة رحى فيه دارت الذي املوقع
ولوبيا حطني شاهدت أن وبعد الصليبيني؛ وبني — خريًا اإلسالم عن وجزاه هللا رحمه
وسائر ورفاقه الصليبيني ملك ولديه الظفر بعد السلطان عندها جلس التي حطني وقرون
ثم املقتطف. مجلة يف ذاك إذ ونرشتها اآلتية، القصيدة نظمت أرسى اإلفرنجي الجيش
األستاذ، وعلَّق حطني، وقعة ذكرى بمناسبة «الفتح» جريدة نرشها أعادت سنتني من إنه
عن هنا ننقلها فنحن تفاسري، بعض عليها الخطيب الدين محب السيد الُكتَّاب، كتيبة ليث

الخطيب: األستاذ علَّقه ما عىل زيادًة التفسري من شيئًا ونضم الفتح،

ي��ن��ف��ج��ر41 األردنُّ ب��ح��ي��ث واٍد ال��ن��ظ��ر ي��س��رح ف��ي��ه م��ا أح��س��ُن
م��ن��ح��ص��ر42 ب��ي��ن��ه��ن م��ا ف��ال��غ��ور ش��غ��ف م��ن ال��ن��ج��ود ع��ل��ي��ه غ��ارت
ال��َخ��َف��ر43 ش��أن��ه ال��ح��س��ن ك��ذل��ك ت��خ��ف��ره ال��ج��ان��ب��ي��ن ع��ل��ى ق��ام��ت
وال��ك��بَ��ر44 ب��ات ال��ك��بْ��ر ل��ه ش��ي��خ ل��دى ال��ش��م��ال ف��ي ال��ج��ري م��ب��ت��دئُ

ينخدعوا. أن من حذَّرناهم وإنما قومنا، غششنا ما أننا وظهر الصبح، وجاء الليل انتهى وقد نعم، 40
«الحاصباني» من ويتكون الشمال، يف الشيخ جبل سفوح من ينبع — الرشيعة نهر ويسمى — األردن 41
«الريموك» نهر إليه وينضم الغور، ووادي طربية وبحرية الحولة بحرية ويخرتق و«اللدان»، و«بانياس»
األرض وطول األردن. رشقي عن فلسطني تنفصل وبه امليت، البحر يف ينصبُّ ثم و«حسبان»، و«الزرقا»
كيلومرتًا، ١٧٠ مصبه إىل منبعه ومن كيلومرتات، ١٠٤ امليت البحر إىل طربية بحرية من بها يمر التي

كيلومرت. ٤٠٠ بمنعرجاته مجراه وطول
نابلس. وبني بينها طربية جنوب يف بيسان غور هو 42

الحياء. فهي الثانية الخفر أما تحرسه، أي تخفره: 43
بالثلوج متوجة قمته ألن الشيخ جبل وُسمي سفوحه. من األردن ينبع الذي الشيخ جبل إىل إشارة 44

البحر. سطح عن ٢٨٣٩ وارتفاعه جنوبًا دمشق من كيلومرتًا ٥٠ عىل الجبل وهذا وشتاءً، صيًفا
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يُ��ح��ت��ض��ر45 ك��ال��ب��ح��ار وال ب��ح��ر ل��دى ال��ج��ن��وب ف��ي ال��م��وت إل��ى ه��اٍو
ي��ن��ت��ظ��ُر؟ ب��ات ال��م��وت س��وى ف��ه��ل ��تَ��ُه ل��مَّ ال��ب��ي��اض ي��ع��مُّ وم��ن

∗∗∗
ُدَرُر ح��ص��ب��اؤه م��اء م��ع��ي��ن ج��رى ل��دي��ك ك��م ه��ون��ي��ن46 ش��رق ي��ا
ي��ن��ح��در48 ب��ان��ي��اس م��ن وال��ش��ط��ر ي��س��ل��س��ل��ه ال��ق��اض��ي47 ت��لُّ ال��ش��ط��ُر
ي��ص��ط��ب��ر49 ل��ي��س ال��ج��ري ف��ي ي��ش��ت��د إث��ره��م��ا ب��ات وال��ح��اص��ب��ان��ي
ال��خ��ض��ُر ح��ول��ه م��رج وي��زده��ي ِب��رك��ت��ه األردن م��ن��ه��ا ي��م��أل
��ُم��ُر50 وال��سَّ ت��م ال��خ��طُّ ك��أن��م��ا م��ش��ت��ب��ٌك ال��ي��راع َوِش��ي��ُج ح��ي��ث
ال��ش��ج��ر ق��م��ح��ه س��وق ك��أن��م��ا م��ع��ج��زة ال��ن��ب��ات ن��م��وُّ ح��ي��ث
ق��ت��ر51 وال دون��ه م��ن ِك��نَّ ال ك��ث��ب ع��ن ي��زال إن م��ا وال��ص��ي��د
ال��ص��َغ��ُر ت��ق��لَّ��ه أن ب��ه��ا ض��اق ب��س��اح��ت��ه��ا ي��ِرم52 ل��م ب��ح��ي��رة
ُش��ُط��ر53 ن��وى ب��ه ت��رام��ت ل��ق��د ث��ال��ث��ة ورام أخ��رى ��م ي��مَّ
ال��ج��س��ر54 دون��ه خ��اض ورب��م��ا م��ع��ب��ره ال��ب��ن��ات ج��س��ر ��ن أمَّ
ت��زده��ر م��ن��ه ال��ب��ط��ي��ح��اء أرض غ��دت ه��ن��اك م��ن ف��اض إذا ح��ت��ى

ينصبُّ كيف املرء يعجب وقد لوط»، «بحرية ويسمى األردن، نهر فيه ينصبُّ الذي امليت البحر إىل يشري 45
ما عىل طن ماليني ستة يوم كل ينابيعها من يتبخر أنه ذلك ورس تفيض، وال صغرية بحرية يف األردن

املياه. من الكمية هذه بمثل يوميٍّا البحرية يغذي األردن ونهر يقال،
الحولة. غور من الغرب إىل الذي الجبل هو هونني جبل 46

الرشيعة. منابع من منبع 47

الرشيعة. من اآلخر القسم عندها ينبع الشيخ جبل كعب يف قديمة مدينة بانياس 48
شماًال الشيخ وجبل رشًقا، والجوالن غربًا عامل جبل بني وأماكن مياه أسماء قبله والبيتني البيت هذا يف 49

وأجملها. األرض بقاع أخصب من بقعة وهي جنوبًا، الحولة وبحرية
القوة. غاية يف العضاه من شجر فضم: بفتح والسمر الخطِّية، الرماح فيه تُباع البحرين يف مكان الخط 50

الصائد. ناموس وهي قرتة، جمع والقرت: السرت، الكن: 51
الحولة. بركة وهي لصغرها بها يتوقف لم أي 52

بعيدة. بضمتني: شطر نوى 53
جسور. جمع الثانية والجرس يعقوب، بنات جرس األوىل الجرس 54
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ي��ن��ف��غ��ر ال��ب��ح��ر ف��ي م��ن��ه��ا وب��ات م��ن��اك��ب��ه��ا م��اؤه ع��ل��ت، أرٌض
بَ��ط��ُر ب��ه وم��ا ي��ع��دو وظ��ل َق��ط��م55 ب��ه وم��ا ي��رغ��ي أق��ب��ل
َس��ك��ُر ب��غ��ت��ًة ه ت��والَّ ب��ه اخ��ت��ل��ط��ت م��ي��اه��ه م��ا إذا ح��ت��ى
ال��ن��ه��ر ي��غ��رق ال��ب��ح��ر وف��ي م��ي��تً��ا ب��ه ب��ات ال��ح��ي��اة ت��ل��ك ب��ع��د م��ن

∗∗∗
أث��ر56 رح��ب��ه��ا م��ن ش��ب��ر ك��ل ف��ي ش��واط��ئ��ه ال��ذي ال��ج��ل��ي��ل ب��ح��ر
ال��ن��ض��ر ري��ق��ه م��ن��ه وراق��ه م��ورده ال��م��س��ي��ح دم��اءَ غ��ذا
ال��ك��بَ��ر آي��ات��ه ت��ج��لَّ��ى ك��ان��ت وأرب��ع��ه أم��واج��ه وب��ي��ن
تُ��دَّك��ر ف��ي��ه ن��ب��يِّ��ي��ن وك��م ِس��يَ��ر م��ن ل��ل��ك��ات��ب��ي��ن ف��ي��ه ك��م
ُزَم��ر وع��ظ��ه ح��ول م��ن وال��ن��اس وص��ف��وت��ه ح��واريُّ��ه ع��ي��س��ى
م��ن��ت��ش��ر ال��ش��راع وذاك ه��ًدى اتَّ��ب��ع��وا ل��ه األُل��ى وال��ص��ائ��دون
ك��ف��روا وم��ن آم��ن��وا ب��ه��ا وم��ن ع��ج��ائ��ب��ه��ا م��ع ن��اح��وم وك��ف��ر
م��ن��ت��ث��ر وال��طِّ��ي��ب م��ن��ه��ا م��ري��م ن��ش��أت ال��ت��ي ال��ق��ري��ة وال��م��ج��دل
وال��ف��ق��ر ال��ب��ي��ان م��ع��ه وال��ف��ق��ر ُدم��ج��ت57 ق��د األف��راح ف��ي��ه وال��زه��د
م��ش��ت��ه��ر ال��م��ي��اه ف��وق وال��م��ش��ي ك��س��رت��ه األل��وف ت��ق��ري وال��خ��ب��ز
ب��ك��ر ن��ح��وه��ا ع��زري��ل وال��ب��ك��ر ن��ائ��م��ة ال��ف��ت��اة ه��ذي وال��ق��ول
غ��ب��روا ق��د ال��رك��اب أن وظ��ن ع��اص��ف��ة ب��ال��س��ف��ي��ن ن��بَ��ْت وك��م
ج��أروا وم��ا اس��ت��ص��رخ��وا م��ا ب��ع��د م��ن م��ض��ط��رب وه��و ال��ب��ح��ر ف��س��ك��ن
وال��دُّس��ر األل��واح ح��م��ل��ت��ه م��ن ون��ج��ا ل��ه ب��إي��م��اءة س��ج��ا58

طربية: بحرية عن املتنبي قول إىل إشارة وهو اللحم، اشتهاء القطم: 55

قطم بها وما فيها تهدر مزبدة الفحول مثل واملوج

النارصة تتوسطها الجليل، أرض تسمى حيفا إىل منها املمتدة واألرض طربية، بحرية هو الجليل بحر 56

النصارى. إليها ونُسب فيها، عيىس سيدنا ُولد التي
فيه. دخل اليشء: يف ُدمج 57

عليه — عيىس سيدنا معجزات هنا رسدنا وقد َسَجى﴾. إِذَا ﴿َواللَّيِْل تعاىل: قوله ومنه سكن، سجا: 58

اإلنجيل. يف هي حسبما — السالم
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ال��ِف��َك��ر ح��ارت ال��ف��ك��ر ��ر ت��ب��حَّ ل��و ال��ب��ح��ي��رة ه��ذه ض��ف��تَ��ي ف��ي
ال��ق��در م��وج��ه��ا ف��وق رم��ى وك��م ج��وان��ب��ه��ا ف��ي ال��ده��ر خ��ب��أ ك��م
ال��خ��زر م��ا ث��م ال��ه��ن��د م��ا ال��روم م��ا ن��ت��ائ��ج��ه��ا م��ن ال��س��ب��ع األب��ح��ر م��ا
ُغ��زر وأدم��ع ص��دق م��رك��ع ب��س��اح��ت��ه��ا ل��ه��م م��وس��ى وق��وم
وم��غ��ت��ف��ر م��ق��دس وأرض��ه��ا ح��م��دت م��واق��ف ط��ب��ري��ا ف��ي
َزبَ��روا ب��ه��ا آرائ��ه��م وُج��لَّ س��ك��ن��وا ق��د ال��ت��ل��م��ود رج��ال ب��ه��ا
ال��خ��ض��ر ه��ن��ا ه��ا م��رَّ وك��م م��وس��ى ق��ف��ا ال��ب��الد ذي ف��ي ن��ب��يٍّ وك��م
ع��ب��روا آب��اؤه��م ع��ل��ي��ه ن��ه��ر ع��ب��ٍر م��ن األردن ف��ي م��ا ي��ك��ف��ي��ك
ت��طَّ��ه��ر األن��ام ي��دي��ه ب��ي��ن ش��واط��ئ��ه ع��ل��ى ي��ح��ي��ى59 وأن
يُ��ع��ت��ب��ر ال��ف��رات م��ا دج��ل��ة م��ا ج��وان��ب��ه ف��ي ال��ن��ي��ل م��ا ال��ق��ن��ج م��ا
ال��ُع��ف��ر ال��ج��آذُر ف��ي��ه ت��س��رح م��ن��ب��س��ط ال��ب��ح��ري��ن ب��ي��ن وال��غ��ور
ال��ِم��يَ��ُر ف��اض��ت ف��ل��س��ط��ي��ن ع��ل��ى ع��م��ًال ال��ورى أي��دي ط��ب��ق��ت��ه ل��و
ي��ن��ح��س��ر ي��ك��اد إن م��ا واآلن ش��رًع��ا غ��اب��ًرا وال��م��اء ك��ان ق��د
غ��رر ك��ل��ه��ا ال��ح��س��ن م��ن وه��ي ع��ج��ب ش��أن��ه��ا ك��ل ب��ح��ي��رة
ق��م��ر60 ن��ه��اره��ا ف��ي ك��أن��ه��ا واص��ف��ه��ا ال��ك��ن��دي در ل��ل��ه
��َدر61 ال��سِّ ُدوره��ا ت��ح��فُّ واآلن دورت��ه��ا ال��ج��ن��ان ت��ح��فُّ ك��ان��ت
األُط��ُر62 ت��ح��ِك��ه ل��م نَ��وٍر إط��ار ل��ه��ا ال��س��ف��وح م��ن نُ��وٍر م��رآة

األردن. بماء يعمد كان املعمدان، يوحنا النصارى يسميه الذي هو يحيى 59
البحرية: هذه وصف يف املتنبي قال 60

ُظَلم جنانها من به ت حفَّ قمر نهارها يف كأنها

جمع ففتح: بكرس َدر والسِّ ْدر. السِّ شجر من كثري حولها وإنما جنان، اليوم البحرية هذه حول ليس 61
سدرة.

يقول: املتنبي 62

األدم غشاؤها عنها جرَّد مطوَّقة كماويٍَّة فهي

أحيطت وقد مائها، بصفاء نور مرآة البحرية إن أي بفتحها؛ نور وإطار النون بضم نور مرآة وقويل
الزهر. من بإطار
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زه��ر أن��ج��ٌم ف��ي��ه وف��ل��ك��ه��ا ف��ل��ك ص��ف��ائ��ه��ا ف��ي ك��أن��ه��ا
ش��ع��روا وال أن��ش��دوا ف��م��ا ي��وًم��ا م��ح��اس��ن��ه��ا رأوا ب��ق��وم أج��ِم��ْد
ص��در ل��ه ج��ن��وب��يِّ��ه��ا وف��ي وارده��ا األردن ال��ش��م��ال ع��ن��د
أَُخ��ر63 ش��رائ��ٌع ت��ل��ت��ه��ا وق��د ظ��ه��رت م��ي��اه��ه��ا م��ن ش��ري��ع��ة
ف��س��روا ت��ورات��ه��م م��وس��ى وق��وم ش��ري��ع��ت��ه ه��ن��ا ع��ي��س��ى ع��لَّ��م
ُم��َض��ر ن��َم��ْت ال��ذي دي��ن أع��الم ُرف��ع��ت ق��د ال��ص��ل��ي��ب ح��روب وف��ي

∗∗∗
ي��ن��ك��س��ر ك��ان م��ا ش��أنً��ا إف��رن��ج ال��ـ م��ن ح��ط��ط��ت ك��م ح��ط��ي��ن ي��وم ي��ا
ُق��َدُر ب��ردِّه��م ل��ش��رٍق ي��ك��ن ف��ل��م ك��ال��ج��راد ال��غ��رب م��ن َه��بُّ��وا
ح��ض��ر وال ب��دٌو ع��ل��ي��ه��م ي��ع��َص ول��م وال��ب��الد ال��ق��دس واس��ت��ف��ت��ح��وا
وم��ع��ت��م��ر ف��ي��ه ُم��ل��بٍّ دع��ا وك��م ال��ح��رام ال��م��س��ج��د وه��ددوا
ال��ح��ج��ر أص��اب��ن��ا م��م��ا ورقَّ دًم��ا ف��ي��ه ال��م��ي��زاب ي��ب��ك��ي وك��اد
ال��ذع��ر ب��ه��ا ��ه��م ع��مَّ ق��د ده��م��اء داه��ي��ة ال��م��س��ل��م��ي��ن ون��اب��ت
خ��ور أص��اب��ه ع��زم وك��ل ش��ل��ٌل أص��اب��ه��ا ك��فٍّ ف��ك��ل
ج��زر64 ل��ل��ظ��ب��ى وه��ي ف��رس��ان��ه ان��ق��ل��ب��ت ن��اواه��م ج��م��ع وك��ل
م��در65 وال ل��ن��ا م��دٌن ت��ب��َق ل��م أُخ��ذت ول��و ج��لَّ��ق وح��وص��رت
ال��خ��ط��ر ب��الده ب��اق��ي وح��فَّ ُح��ص��رت ق��د اإلس��الم دار وق��ي��ل
ال��ح��ذر ل��ه��ا ن��اف��ًع��ا ي��ك��ن ول��م رع��ب��ه��م ال��ق��ل��وب م��لء زال م��ا
وزر ل��ه ش��ي��رك��و67 م��ن وك��ان ف��ن��ازل��ه��م زن��ك��ي66 ت��ولَّ��ى ح��ت��ى
ي��أت��زر ب��ال��ع��دل م��ل��ك ال��دي��ن68 ر ن��و والي��ة ف��ي ال��ن��ص��ر ط��ل��ي��ع��ة

أخر. وأنهر حوران رشيعة له ويقال: الريموك، نهر األردن أي الرشيعة؛ إىل ينحدر 63
قشعم. نرس وكل السباع جزر قال: تأكله، الذي اللحم السباع: جزر 64

عنها. وعجزوا الصليبيون وحارصها دمشق، جلق: 65

الدين. نور امللك والد زنكي الدين عماد هو 66

الدين. صالح السلطان عم الدين أسد مروان بن شاذي بن شريكوه الحارث أبو 67
زنكي. الدين نور هو الصليبيني بقهر بدأ اإلسالم ملوك من الذي أي 68
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ال��س��ي��ر س��ارت وال��ع��دل ال��ف��ت��ح ف��ي ب��خ��ط��ت��ه م��اه��ٌد م��ج��اه��ٌد
ع��م��ر ه��دي��ه م��ث��ل وي��رت��ض��ي س��ي��رت��ه ال��ن��ب��ي ع��ي��ن تُ��ق��ر
ُس��ُرر س��روج��ه إال ول��ي��س خ��َل��ًف��ا ج��اءه أي��وب69 اب��ن ث��م
ت��ف��ت��خ��ر وه��ي م��ص��ر ب��ي��وس��ف ف��ان��ق��ل��ب��ت ال��م��ع��ز70 دار ��د م��هَّ
ال��غ��م��ر وان��ج��اب��ت رق��ي��ب ي��ب��َق ول��م األم��ور ل��ه اس��ت��ق��ام��ت ل��م��ا
وت��روا ال��ذي ال��دي��ن ث��أر ي��ط��ل��ب ل��ج��ب ل��ه ج��ح��ف��ل ف��ي أق��ب��ل
ب��ت��ر وِب��ي��ض��ه��م ص��ع��اٍد ُس��م��ر ع��ش��ق��وا إذا ُس��ْم��ره��م ب��ف��ت��ي��ٍة
زج��روا71 م��ا ال��خ��ي��ول ج��رد وغ��ي��ر ع��رف��وا م��ا ال��ن��ح��ور ط��ع��ان غ��ي��ر
ك��ش��روا ن��اج��ذ ك��ل ع��ن إل��ي��ه إذ ال��ب��ح��ي��رة ش��اط��ئ ف��ي أن��اخ
واش��ت��ج��روا72 ل��وب��ي��اء م��ن ال��س��ه��ل ف��ي ل��ص��دم��ه��م أرض��ه م��ن ف��ق��ام

∗∗∗
س��ق��ر ك��أن��ه��ا ح��ت��ى ـ��ه��ي��ج��اء ال��ـ وال��ت��ظ��ت ال��ج��م��ع��ان ت��الق��ى ي��وم
ال��ظ��ف��ر ان��ح��راف��ه ره��ن ـ��م��ي��زان ال��ـ وان��ت��ص��ب ال��ج��م��ع��ان ت��الق��ى ي��وم
م��خ��ت��ص��ر وال��ب��راز ت��واق��ف��ا وًغ��ى ط��ول ب��ع��د وال��غ��رب ال��ش��رق
ال��ُع��ص��ر ي��وم��ه ب��ع��د م��ن ن��زال ب��ي��ن��ه��م��ا وال��ن��زال ث��الث��ًة
ال��م��ط��ر73 دون��ه م��ن ن��ب��ًال ال��دي��ن ح ص��ال ج��ي��ش ق��س��يُّ ف��أم��ط��رت��ه��م
ح��ف��ر دون��ه م��ن س��ت��رت��ه��م ل��و ع��ارض��ه��م أب��ص��روه وق��د ودوا
ُج��در ال��ق��ن��ا ل��ه��ا ح��ص��ون ُش��م ث��ب��ت��وا وق��د ق��وم��ن��ا ك��أن��م��ا
ت��ه��ت��ص��ر ل��ل��غ��ص��ون زع��ازع وث��ب��وا وق��د ق��وم��ن��ا ك��أن��م��ا

شاذي. بن أيوب بن يوسف الدين صالح السلطان هو 69

امُلعزية. القاهرة أي 70
املعري: قول إىل إشارة 71

والعكر الشاء زجر الناس تعرف إذ عرفوا ما الخيل زجر غري األُىل يابن

حطني. وقبيل طربية غربي قرية لوبياء: 72
النهار. ذلك األفق سد النشاب 73
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ت��خ��ت��م��ر ال��ع��ن��ق��ود ب��غ��ي��ر ك��أًس��ا ط��ع��ِن��ه��م ُس��الف م��ن ال��ع��دا ذاق
ص��ب��روا ص��ب��ره��م ف��وق م��ن وال��ن��اس ح��س��ب��وا م��ا غ��ي��ر األم��ر ب��دا ل��م��ا
ت��ذر ال��ذي ف��وق م��ن��ه��ا ت��أخ��ذ ظ��ه��وره��م ي��وس��ف ظ��ب��ى ولَّ��وا
ُح��ُم��ر74 ك��أن��ه��م ال��م��ن��اي��ا ح��ْم��ر ن��ظ��روا وق��د أج��ف��ل��وا ض��ي��اغ��م
ال��غ��رر غ��ي��ره م��ث��ل غ��رَّه م��ا ف��وارس��ه م��ع ��ص75 ال��ق��مَّ وأدب��ر
ق��ب��روا م��ن ن��ش��ر األرض ذي ع��ادُة ب��ه وح��ي��ط ن��ج��ا أن ع��ج��ب ال
دب��ر76 وال ض��ل��ع ي��ف��ده��م ف��ل��م ن��ج��ا ط��ال��ب��ي��ن ل��ح��ط��ي��ن م��ال��وا
أُِس��روا م��ن ض��م��ن ال��م��ل��ك77 وأص��ب��ح ه��زي��م��ت��ه��م ع��ن ال��س��ب��ت وأس��ف��ر
م��ن��ق��ع��ر وه��و ال��ن��خ��ل ك��أن��ه ن��ائ��م��ه��م ال��ص��ع��ي��د ذاك وف��وق
دث��ر ه��ي��اك��ل إال ي��ب��َق ل��م ق��س��اوره��م م��ن وال��ه��ي��ك��ل��ي��ون78
ال��ن��م��ر دون��ه ال��ل��ي��ث وإن��م��ا خ��ذل��وا وإن س��اع��ة ي��ج��ب��ن��وا ل��م
زور79 م��زاره ع��ن ل��ه��م ك��ذا ش��ع��ب��وا ق��د ش��ع��ي��ب م��ن ح��ض��رة ف��ي
ب��ص��ر ل��ه��م ن��اك��ًس��ا رق��اب��ه��م، خ��ض��ًع��ا ي��وس��ف ن��ح��و ف��أزل��ف��وا
ُح��ِش��روا ك��أن��ه��م س��ك��ارى ق��وًم��ا وت��ح��س��ب��ه��م ذل��ة ت��ره��ق��ه��م
م��ؤت��ِم��ر ل��ل��ب��ر أم��ٍر ب��ك��ل م��م��ل��ك��ة ص��الُح ع��ص��ٍر ي��وس��ف
ال��زه��ر وال��خ��الئ��ق ح��ي��اؤه دم��اءه��م م��س��ت��ح��ي��يً��ا أص��ب��ح
م��ق��ت��در وه��و ع��فَّ إذ وع��فَّ م��ص��رع��ه��م اإلب��اء ع��ل��ي��ه أب��ى
وال��وع��ر ض��اق ال��س��ه��ل ب��ن��ك��ث��ه َم��ن وأخ��رج ��ه��م ع��مَّ ب��ه ع��ف��ًوا
ال��نُّ��ذر80 ب��ه ت��ِح��ْك ل��م ط��ال��م��ا إذ ب��ي��ٍد ن��ذره ب��أرن��اط وف��ى

الوحش. حمار جمع الثانية: والحمر أحمر، جمع األوىل: الحمر 74
القتال. نهاية قبل فارًسا بسبعني يومئٍذ فر طرابلس، كونت القمص: 75

فرار. وال ميل ال يفدهم لم أي 76
القدس. ملك غوي امللك 77

الصليبية. الحروب يف عظيم بدور وقاموا خاص، نظام لهم وكان «التامبليه»، لهم يقال كان الذين هم 78

حطني. بجوار الخيارة اسمها قرية يف شعيب قرب 79

بيده الدين صالح قتله وإنما األردن، رشق يف والشوبك الكرك ملك وكان الصليبيني، فرعون كان أرناط 80
الجرائم. عظيم الغدر كثري وكان ملسو هيلع هللا ىلص، النبي بحق لسانه أطال ألنه
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أن��ت��ص��ر81 ل��ل��ن��ب��ي ذا أن��ا ه��ا ب��ص��ارم��ه ت��لَّ��ه إذ وق��ال
ال��ذك��ر ه��و ص��ارًم��ا م��خ��ض��وب��ة م��ه��ج��ت��ه ال��ت��ه��ل��ي��ل ب��ي��ن أزوَج
ي��ب��ت��در ب��ال��ح��س��ام أن ش��كَّ م��ا م��رت��ج��ف وه��و ال��م��ل��ك ف��أص��ب��ح
أق��ت��ف��ر ال��ب��رن��س إثْ��َر ف��ق��ال م��ن��ع��ف��ًرا82 ال��ب��رن��س ج��س��م أب��ص��ر
ض��رر83 ي��ص��ي��ب��ه ل��ن أن ��ر بُ��شِّ إذ س��اع��ة م��ن��ه ال��روع ف��أف��رخ
ال��ع��ور ال��ع��م��ى م��ع م��ل��ًك��ا وج��لَّ ب��رًدى م��وق��ن ب��األس��ر ع��وق��ب

∗∗∗
ظ��ه��روا م��ذ ح��ط��ي��ن َق��ْرنَ��ي وق��ع��ة غ��دت ل��ل��ف��رن��ج ال��ظ��ه��ر ق��اص��م��ة
خ��ب��ر ب��ع��ده��ا م��ن ف��ت��ح وك��ل م��ب��ت��دأ ح��ط��ي��ن ع��ل��ي��ا ك��أن
أُث��ر ل��ه خ��ل��ق��ه م��ن وال��ل��ه ب��ه��ا ي��ف��وز أن أي��وب اب��ن ح��ظ
األج��ر ل��ه م��ك��ت��وب��ة ال��ل��وح ف��ي غ��دت ال��ن��داء ل��بَّ��ى ج��ي��ش وح��ظ
س��ه��روا إذ األن��ام أن��ام��وا وق��د ت��ع��ب��وا إذ األق��وام أراح��وا ق��وم
ع��ث��روا أه��ل��ه ك��ان م��ا ب��ع��د م��ن ص��ع��دت ق��د اإلس��الم ج��دود ب��ه��م
ال��ق��ط��ر84 ك��أن��ه ق��ط��ر ك��ل ف��ي س��رى ش��ذاه ذك��ر ش��اذي والب��ن
ج��م��روا85 أم��ة ك��ل م��ن وال��ق��وم م��ن��ف��رًدا ال��ف��رن��ج ب��وج��ه ق��ام
وال��ص��خ��ر داَن ال��ق��دس وأص��ب��ح أك��ث��ره��ا ال��ب��الد اس��ت��رد ح��ت��ى
ث��غ��ر ث��غ��ورن��ا إذ م��ن��ي��ع��ة ت��ع��ص��م��ه��م ال��ح��ص��ون م��ئ��ات ك��ان��ت

قلعة يف وحبسهم الُحجاج أرس أن إىل ينكث، مرة وكل مراًرا أرناط الربنس استتاب الدين صالح كان 81

فلما وقع، إذا عنه يعفو بأالَّ الدين صالح املسلمون فاستحلف يخلصكم. محمًدا ادعوا لهم: وقال الكرك
بيده. وقتله ملحمد، منك أقتص أنا الدين: صالح له قال حطني يف وقع

غ. تمرَّ الرتاب: يف انعفر 82
روعه، الدين صالح فسكَّن فارتجف، إليه سيصل الدور أن اعتقد أرناط مرصع غوي امللك رأى عندما 83

وغدره. نكثه لكثرة نذره نذٌر بعد إال أرناط قتل ما بأنه وأخربه
به. يتبخر العود 84

أن والحال ومرص، الفراتية والجزيرة الشام برجال الدين صالح إال الصليبيني وجه يف يكن لم 85

الحروب. تلك يف املسلمني عىل لبًدا كانوا وغريهم والطليان واألملان واإلنجليز الفرنسيس
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خ��م��ر86 ن��ح��وه��م ي��م��ِش ل��م ب��ال��س��ي��ف ع��رَّت��ه��م أم��اط ح��ص��ٍن ك��ل م��ن
َص��َور ل��ه��ا ب��ه ط��رٍف وك��ل م��ع��اق��ل��ه��ا ف��ي ُص��ور واس��ت��ع��ص��م��ت
ك��ث��روا87 وق��د ف��لَّ��ه��م وَف��ل��ِت��ه ب��رأف��ت��ه ��ه��م ع��مَّ م��ا ف��رط م��ن
وم��ع��ت��ص��ر م��ل��ج��أ ل��ه��م ف��ه��ي ب��ع��ق��وت��ه��ا ك��ل��ه��م ف��ام��ت��ن��ع��وا
ال��ب��ش��ر ه��ف��ا م��ا خ��ي��ر ف��إن��ه ب��ط��ٌل وال��وف��ا ب��ال��ح��ل��م ِع��ي��ب إْن
ال��ِق��ص��ر ب��اَع��ه ش��ان ي��ك��ن ل��م إن رج��ل ف��ي األن��اة ط��وُل ش��اَن م��ا
ال��ش��رر ه ح��دَّ م��اء ف��ي ك��ال��س��ي��ف ج��َل��ٍد وف��ي ��ٍة رقَّ ف��ي ك��ان ق��د
ك��در ش��اب��ه��ا م��ا ح��ل��ٍم غ��م��رة وَه��ٌل ش��اب��ه��ا م��ا ب��أٍس ج��م��رة
ض��ج��روا ق��د ال��ج��ان��ب��ي��ن ف��ي وال��ك��ل ض��ج��ًرا ال��وغ��ى م��ن ي��دري ك��ان م��ا
ال��ع��س��ر ��ه ه��مَّ ك��ان م��ن ه��ان م��ا أج��م��ع��ه ال��ع��وار ي��م��ي��ط ح��ت��ى
اإلبَ��ر دون��ه ال��ش��ه��د ك��ذل��ك ع��ن��ا ب��ع��د اإلس��الم دار ��ن أمَّ
ح��ور ب��ه ن��اظ��ٌر وال ث��غ��ٌر م��م��ل��ك��ة ث��غ��ور ع��ن يُ��ل��ِه��ِه ل��م
َع��ِط��ر88 ب��الده��م ف��ي ذك��ره أن ل��ه ال��ع��دو ح��رم��ة م��ن وك��ان
نُ��خ��ر أَع��ُظ��ٌم وه��و ب��ب��اب��ه واق��ف��ًة ال��م��ل��وك89 ع��ظ��ام ت��غ��دو
م��ع��ت��ج��ر90 ال��ت��ي��ج��ان ب��أع��ل��ى رأٌس ب��ت��رب��ت��ه ح��اس��ًرا وي��ن��ح��ن��ي
ي��س��ت��ت��ر ل��ي��س ك��ال��ش��م��س وال��ح��ق ل��خ��ص��م��ه��م م��ن��ه��م ش��ه��ادة
ِغ��يَ��ر ع��دت ول��و ي��ب��ق��ى وال��ذك��ر ص��اح��ب��ه ب��ع��د م��ن ي��ح��ي��ا وال��ف��ض��ل
وال��س��م��ر! ال��ح��دي��ث إال ي��ب��َق ل��م وذا ذاك ك��ل ب��ع��د م��ن ون��ح��ن

متواريًا. أي محركة؛ الخمر إليه مىش 86

وكثرت صور يف فتجمعوا بالعفو، حبه من الصليبيني أرسى من ألوف عرشات عن الدين صالح عفا 87

عكا، إىل منها فزحفوا عادوا ثم البالد، أكثر اسرتد كان أنه مع أخذها عىل يقدر ال فأصبح جموعهم،
أَْفَلته. مثل وَفَلته الثالثة، الصليبية وهي سنتني استمرت حرب بعد وأخذوها

باإلجالل. ذكره مقرونًا إال أوروبا جميع يف الدين صالح يُذكر ال 88

دخل وملا عليه، تاًجا ووضعه دمشق، يف ملرقده أملانيا عاهل الثاني ويلهم القيرص زيارة إىل إشارة 89
وتعظيًما. حرمًة القرب أمام وانحنى رأسه، عن حاًرسا دخل الدين صالح مقام إىل اإلمرباطور

مجراها. هنا التاج أجرينا ولكنَّا للعمامة، االعتجار أصل 90
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األندلس ذكرى

:١٩٣٠ سنة األندلس إىل سياحتي يف قرطبة مسجد شاهدت ملَّا نظمتها

ال��ت��ذك��ر ُح��م��يَّ��ا م��ن ِده��اق ب��ك��أٍس ف��ب��كِّ��ر ال��ص��ب��وح ش��ئ��ت إن ال��ل��ه ل��ك
ي��ن��ش��ر ال��م��يْ��ت ع��ل��ى تُ��نْ��ش��ْد إن ق��ص��ائ��َد خ��ل��ت ال��ت��ي ال��ل��ي��ال��ي ذك��رى ع��ل��ى وَغ��نِّ
��ر ال��ت��ح��سُّ ف��رُط ال��ص��در أُواَر وي��ش��ف��ي ِل��ف��ج��ي��ع��ة ول��و ال��ذك��رى تُ��ع��ج��ب ف��ق��د
��ع��ر ال��م��ت��سِّ األس��ى َح��رُّ ال��ورى ألف��ن��ى وراءه��ا وال��م��آق��ي ال��م��راث��ي ول��وال
ُم��ض��م��ر إث��ارة أو م��اٍض ب��ت��ذك��ار ال��ج��وى م��ن ال��رج��ال لُ��ب��ان��ات ��ت ت��ق��ضَّ
ب��م��دب��ر ي��ف��ك��ر ل��م م��ن وم��س��ت��ق��ب��ل م��ق��ب��ل ل��ن��ش��أة يُ��رج��ى ال َل��َع��م��رك
م��ت��أخ��ر ع��ل��ى ت��ج��دي��ًدا ي��ك��رر م��ت��ق��دم س��وى ال��دن��ي��ا ه��ذه وم��ا
��ر ال��م��ت��ب��صِّ ال��راش��د ع��ق��ل وتُ��ذه��ب ذاه��ب ع��ق��ل ف��ي ال��رش��د ت��ردَّ أدره��ا
م��ق��ف��ر ال��ذك��ر ه��وى م��ن ق��ل��ٍب م��ن��ازل ع��ه��اده ي��ص��وب ع��ه��ًدا ل��ن��ا وتُ��ح��ي��ي

∗∗∗
ُم��خ��ب��ر ك��ت��ُب م��ث��ل��ه��ا ع��ن ح��دَّث��ت وال أخ��ت��ه��ا ال��ده��ر ي��ع��رف ل��م وك��ائ��ن��ٍة
م��ف��ت��ر أح��ادي��ث أو خ��ي��اًال ي��ظ��ن ح��دي��ث��ه��ا غ��ري��ب ي��ق��را ال��ذي ي��ك��اد
أع��ص��ر ُج��مَّ ب��ه��ا س��ادت ب��أن��دل��ٍس ع��رب��ي��ة أم��ة ك��ان��ت ي��ق��ول��ون
��ر ُم��م��صَّ وم��ص��ٍر ف��خ��ٍم ب��ل��ٍد ف��ك��م ب��ه��م أن��دل��ٍس أق��ط��ار ع��م��رت وق��د
م��ن��وَّر وزه��ر رغ��د وف��اك��ه��ٍة م��ط��بَّ��ٍق وح��رث خ��ض��ر أرب��ع وك��م
م��دبَّ��ر وأم��ر ف��ح��ل س��ائ��س وك��م م��درَّب وج��ن��د ق��رم ق��ائ��د وك��م
وي��ش��ت��ري ال��م��ن��اي��ا ب��أس��واق ي��ب��ي��ع رأي��ت��ه ن��ق��ٌع ث��ار إن ب��ط��ل وك��م
م��ح��رَّر وق��وٍل وت��ح��ق��ي��ٍق ودرٍس وح��ك��م��ٍة ورأٍي ِع��ل��ٍم م��ن ش��ئ��ت وم��ا
م��وف��ر وَوف��ٍر ق��ع��س��ا ع��زة وف��ي م��ؤثَّ��ٍل وم��ج��ٍد ج��مٍّ ش��م��ٍم إل��ى
م��ح��ش��ر ي��وم ف��ي األرض ت��خ��ي��ل ج��م��وٌع ويَ��ع��ُرب ِن��زار م��ن ف��ي��ه��ا ك��ان ن��ع��م
م��ع��ط��ر ذك��ٍر غ��ي��ر رك��ز ك��ل ل��ه��م وان��ق��ض��ى ب��األم��س ت��غ��َن ل��م ك��أن ف��راح��ت
ويُ��س��ه��ر ه��ن��اك ي��س��م��ر ول��م أن��ي��ٌس ال��ص��ف��ا إل��ى ال��َح��ج��ون ب��ي��ن ي��ك��ن ل��م ك��أن
ي��ذع��ر ال��ده��ر ع��ل��ى ت��ح��م��ل إن ج��ح��اف��ل ل��ن��ا أن��دل��ٍس أرض ف��ي ت��ك��ن ل��م ك��أن
ال��ت��ص��در؟ ب��ع��د ال��خ��س��ف ب��ه��ذا رم��اه��ا ال��ذي وم��ا ع��ل��ي��ه��ا أخ��ن��ى ال��ذي ف��م��اذا
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ال��م��ت��بِّ��ر91 ال��خ��الف غ��ي��ر ِع��ل��ة ل��ه��ا ي��ج��د ل��م ال��ب��ص��ي��رة ال��م��رء أع��م��ل إذا
وب��رب��ر93 ُع��ْرب ب��ي��ن وه��ذا م��ق��ي��م ويَ��ع��رٍب92 ق��ي��ٍس ب��ي��ن ه��ذا خ��الف��ان
ح��ْم��ي��ر غ��ط��اري��ف م��ْع ق��ي��ٍس ص��ن��ادي��د ال��ت��ق��ت إذا ح��رب ش��ر ي��ح��ك��ي ش��رَّ وال

∗∗∗
وي��ج��ت��ري ع��ل��ي��ه��م ي��ع��ص��ي م��غ��رب وال م��ش��رق ي��ُك ل��م ال��ُخ��ل��ف ل��وال َل��َع��م��رك
ص��رص��ر ري��َح ت��ك��ن ل��م ول��ك��ن ف��س��ادت ري��ُح��ُه��م ال��غ��رب ش��ق��ة ف��ي ع��ص��ف��ت ل��ق��د
ي��م��ت��ري ل��ي��س ع��ل��ي��ائ��ه��ا ف��ي ال��خ��ص��م ت��رى م��دن��ي��ة أرض��ه��ا ف��ي أثَّ��ل��وا ف��ق��د
ي��ع��م��ر ب��ال��س��وي��ة ي��ت��م��س��ك وم��ن ب��ع��دل��ه��م ال��ع��ال��م��ي��ن ج��م��ي��ع وس��وَّوا
ب��م��ن��ك��ر ال��ك��ت��اب أه��ل ع��ام��ل��وا وال م��س��ل��م94 غ��ي��َر دي��ن��ه ف��ي ع��ارض��وا وال
وي��ف��ت��ري95 ي��ج��وس أق��وام ع��ق��ائ��د ع��ل��ى ت��ف��ت��ي��ش��ه��م دي��وان ن��ص��ب��وا وال
ب��ال��ت��س��تُّ��ر دي��ن��ه م��ع ص��ل��ة ع��ل��ى إن��ه ق��ي��ل م��ن ب��ال��ن��ار أح��رق��وا وال
��ر وال��ت��ح��ضُّ ل��ل��ُع��ال ق��وي��ًم��ا م��ث��اًال أص��ب��ح��ت ال��م��م��ال��ك ه��ات��ي��ك ب��ذل��ك
ب��أح��م��ر ال��ج��ه��اد ف��ي ص��ب��غ��وه وك��م ب��الده��م ث��غ��ر ال��رون96 ن��ه��ر ص��ار وق��د
أب��ت��ر ك��ل ن��رب��ون��ة98 ع��ل��ى وس��ل��وا ق��رق��ش��ن��ة97 ذرى ف��ي ِل��واه��م وش��كُّ��وا
غ��ض��ن��ف��ر ك��ل ال��روم��ان م��ن��ه��م ب��ل��ى األُل��ى ال��ج��الل��ق��ة99 ص��ي��د ل��ه��م ودان��ت

تَتِْبريًا﴾. َعَلْوا َما ُوا ﴿َولِيُتَربِّ تعاىل: قوله ومنه ر، ودمَّ أهلك : تربَّ 91
كلها. منها يستفيد العدو وكان تنقطع، تكن لم واليمنية امُلرضية بني الحروب 92

الفريقني بني قرطبة فتنة جاءت ثم األندلس، شمايل ذهاب يف السبب كانت والرببر العرب بني فتنة أول 93
االنهيار. مبدأ هي فكانت

الوجه عىل الدينية حريتهم واليهود للنصارى تركوا سلطانهم أيام األندلس مسلمي أن اإلفرنج يعرتف 94
األكمل.

وكانوا التنرص، عىل أُكرهوا الذين املسلمني عىل الكاثوليكية الكنيسة نصبته الذي التفتيش ديوان 95

إسالمه. عىل الباطن يف باقيًا كان أنه فيه اشتُِبه من يحرقون
مرسيلية. عند وينصبُّ فرنسة ويشق سويرسة من يخرج الذي النهر 96

سنة. ٤٨ العرب عليها استوىل فرنسة جنوبي يف محصنة مدينة 97

فرنسة. جنوبي يف قوتهم مركز وكانت أربونة، نربونة يسمون العرب 98
إسبانية. شمايل يف جليقية أهل 99
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م��ع��ور ث��غ��رة ال��ج��رم��ان أوَط��ئُ��وا وال زح��ف��ه��م وج��ه ف��ي ال��ب��ش��ك��ن��س100 ي��ق��ف ول��م
ال��م��ق��دَّر ال��ب��الط ي��وم ف��ي ��ص وُم��حِّ ِح��م��ام��ه 101 ال��غ��اف��ق��يُّ الق��ى ي��ك وإن
وت��ن��ب��ري ل��ل��ف��رن��ج ده��ًرا ت��ع��رض ج��ي��وش��ه��م ذاك ب��ع��د م��ن ل��ب��ث��ت ف��ق��د
ع��ب��ق��ر ج��نُّ أم ال��خ��ي��ل ف��وق ال��ُع��رب ه��م غ��زوات��ه��م ش��اه��دوا ق��د األُل��ى ي��ق��ول
م��ظ��ف��ر ُظ��ف��ر أيَّ ف��ي��ه��م ف��أن��ش��ب م��ش��رًَّدا ج��اء ح��ي��ن ق��ري��ش102 وص��ق��ر
ج��ع��ف��ر وال��د ال��م��ن��ص��ور أج��ف��ل ل��ه��ا إم��ارًة ال��ق��واص��ي ب��ه��ات��ي��ك وش��اد
م��خ��در ك��ل م��ن��ه��م ع��ري��ن أس��ود وخ��الئ��ًق��ا س��َم��ْوا أم��الًك��ا وخ��لَّ��ف
م��ف��خ��ر ُح��لَّ��ة اإلس��الم أم��ة ك��س��ا ع��اه��ًال ال��ف��ذ ال��ن��اص��ر103 ب��اإلم��ام ك��ف��ى
ق��ي��ص��ر104 وف��ُد ب��اب��ه ع��ال��ي وي��ق��ص��د ك��ف��ه ال��ف��رن��ج��ة أم��الك تُ��ق��بِّ��ل
م��ظ��َه��ر أروع اإلس��الم ظ��ه��ر ب��ه رون��ق ل��ل��خ��الف��ة ت��ج��لَّ��ى غ��داة
��ر م��ش��هَّ أغ��رَّ ي��وٍم م��ن ل��ك ف��ي��ا ج��م��وع��ه��ا ت��م��ي��د ال��زه��را ب��ه��ا وأض��ح��ت
م��ن��ذر ال��ج��م��اع��ة105 ق��اض��ي س��وى ف��ع��ي��وا ف��ص��اح��ة ربِّ ك��لُّ ف��ي��ه ت��ل��ع��ث��م
يُ��ن��ص��ر ال��ل��ه ي��س��ت��ن��ص��ر وم��ن ت��اله، ال��ذي ال��َح��َك��م ال��م��س��ت��ن��ص��ر106 ت��ه��م��ل وال
أزور ل��ح��ظ��ة ال��زوراء وس��ارق��ت ال��ُع��ال ق��رط��ب��ة اإلس��الم ق��ب��ة غ��دت
ال��ت��ب��خ��ت��ر ذي��ل ب��غ��داد ع��ل��ى وج��رُّوا أم��ي��ة ف��ي��ه��ا ال��ع��ب��اس ب��ن��ي وب��ارى
ال��م��ه��در ال��ِخ��َض��م أم��واج ت��الط��م م��ث��ل��م��ا ي��زخ��ر ال��ع��م��ران ب��ه��ا وك��ان
ال��ت��ص��ور ف��وق ف��وق م��ن ب��ق��رط��ب��ٍة ال��ذي ال��ج��ام��ع ال��م��س��ج��د رأي��ت ول��م��ا
ف��اه��م��ري دورك ال��ي��وم ل��ع��ي��ن��ي: وق��ل��ت ن��واج��ذي ب��ك��ل ك��ف��ي ع��ل��ى ع��ض��ض��ت
أب��ح��ر ل��جَّ ��اره ع��مَّ ب��ه ي��ح��اك��ي ب��وق��ت��ه ال��ع��ب��اب ال��ط��ام��ي ال��ج��ام��ع ه��و
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م��ح��ض��ري ع��ن��ي غ��اب ح��ت��ى ب��ف��ك��ري س��ائ��ًح��ا األس��اط��ي��ن ب��ي��ن ب��ه ظ��ل��ل��ت
م��ص��در ك��ل م��ن ال��ن��ح��ل دويِّ ن��ظ��ي��ر خ��الل��ه يُ��ت��ل��ى وال��ذك��ر ت��خ��ي��ل��ت��ه
م��ك��بِّ��ر م��ن وك��م ص��لَّ��ى رب��ه إل��ى م��ه��لِّ��ل م��ن ه��ن��ا ك��م خ��ل��ي��ل��ي ت��أم��ْل
وع��ن��ب��ر ع��وٍد أرط��ال أُوق��دت وك��م م��ص��اب��ح أل��وف ف��ي��ه أزه��رت وك��م
م��ن��ب��ر ف��وق م��ن ب��ال��س��ج��ع خ��اط��ب وك��م َح��ْل��ق��ٍة َوْس��ط ف��ي ب��ال��س��ب��ع ق��ارئ وك��م
م��ح��ج��ر م��دام��ع ي��م��ري107 واع��ظ وك��م درس��ه ال��ج��م��ع ع��ل��ى يُ��ل��ق��ي ع��ال��م وك��م
��ر م��ع��فَّ ج��ب��ي��ٍن ع��ن ي��ج��ث��و ك��ان ه��ن��ا خ��ل��ي��ف��ة م��ن وك��م ض��خ��م م��ل��ك وك��م
أغ��ب��ر108 أش��ع��ث ث��وب ف��ي ه��ن��ا وي��ب��دو ج��ي��وش��ه ال��م��غ��ربَ��ي��ن ف��ج��اَج ت��س��د
وأك��ث��ر ب��أل��ٍف تُ��ح��ص��ى ق��د أس��اط��ي��ن ت��ن��ج��ل��ي ك��ال��ع��رائ��س ��ْل ت��أمَّ خ��ل��ي��ِل��ي
ال��م��ف��كِّ��ر ال��ح��ن��ي��ف ق��ل��ُب ل��ه��ا ي��ذوب م��واث��ل ال��ج��م��اد ص��مِّ م��ن أس��اط��ي��ن
��ر م��ش��جَّ ج��م��اٍد م��ن ��ت نُ��صَّ ح��دائ��ق ك��أن��ه��ا ق��ائ��م��ات ص��ف��وًف��ا ت��راه��ا
م��ت��خ��يَّ��ر م��ق��ط��ٍع م��ن ن��س��ب ل��ه��ا ي��ت��ي��م��ة ف��ك��ل األس��ن��ى109 ال��َع��َم��د م��ن
وم��رم��ر 110 ف��ل��زٍّ م��ن ش��ت��ى م��ع��ادن أم��ي��ة ق��روم ت��ح��رِّي��ه��ا أج��ادت
ال��م��ع��ص��ف��ر ب��ال��ح��دي��د ت��ه��زا ال��ف��ري ل��دى وأص��ب��ح��ت ال��ف��ئُ��وس زرق دون��ه��ا ن��ب��ْت
ع��ن��ت��ر ص��ول��َة ��نَّ��اُع ال��صُّ ب��ه��ا ف��ص��ال��ت ق��ي��اده��ا أل��ق��ت ال��ف��ن ل��ف��ض��ل ول��ك��ن
س��كَّ��ر ق��وال��ب أو ج��ب��ٍن م��ق��اط��ع ان��ث��ن��ت إذ ��الد ال��صِّ ال��ص��م ه��ي ف��ب��ي��ن��ا
ج��وه��ر ق��الئ��د ف��ي ُدرٍّ أك��ال��ي��ل رءوس��ه��ا ف��وق ل��ل��ت��خ��ري��م ع��رائ��س
ال��م��ح��بَّ��ر ال��ط��راز م��ث��ل ف��ي ال��ص��خ��ر م��ن ي��ن��س��رح ط��رف��ك ال��م��ح��راب إل��ى ��ه وَوجِّ
أش��ه��ر م��ن��ذ ص��نَّ��اع��ه��ا ف��ات��ه��ا ك��أْن وزه��وه��ا ال��ن��ق��وش ب��ه��ات��ي��ك وح��دِّق
وأزه��ر ال��ن��ج��وم زه��ر م��ن ب��أل��م��ع ش��ع��اع��ه��ا ي��ب��دو ال��ع��ل��ي��اء وب��ال��ق��ب��ة
وت��زدري ل��ل��ث��ري��ا ت��ح��دَّى ل��ظ��لَّ��ت ت��ع��رَّض��ت س��م��اه��ا ف��ي ال��ث��ري��ا انَّ ل��َو
ف��ان��ظ��ر دونَ��ك ال��ش��م��س ن��وِر أج��اح��َد ح��ق��ه��م ال��ُع��رب ي��ب��خ��س ل��خ��ص��ٍم أق��ول

استدرَّه. الرضع: مرى 107

تعاىل. هلل منه تواضًعا َخِلق بثوب املسجد إىل يأتي قد النارص الخليفة كان 108

الجمع. اسم محركة وَعَمد بضمتني، ُعُمد وجمعه به، يُعمد ما العماد: 109
األرض. لجواهر جامع اسم هو وقيل الحجارة، هو آخره بتشديد الفلز 110
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وم��وع��ر س��ه��ل ك��ل ف��ي وي��ن��ش��ده��ا ق��وم��ه م��آث��ر ي��ب��غ��ي س��ائ��ًح��ا وي��ا
��ر م��خ��صَّ ِع��ْط��ٍف ك��ل ل��دي��ه��ا ي��م��ي��ل ب��دائ��ع غ��ي��ر ت��ل��ق��اك ف��ال ت��ط��وَّْف
ُج��ؤذَر111 ل��واح��ظ ع��ن ي��رن��و ال��ل��ي��ث ل��ه��ا روائ��ع غ��ي��ر ت��ل��ق��اك ف��ال ت��ط��لَّ��ْع
ال��م��دور113 ح��ص��ن ال��ط��ور ب��راس وه��ذا ن��ائ��يً��ا ال��س��رادق112 ف��ح��ص ف��م��ا خ��ل��ي��ل��ي
ال��م��ت��ب��ع��ث��ر ال��دارس ال��س��رور115 وق��ص��ر وم��ؤن��س ل��ل��م��ن��ي��ف114 رس��وم وه��ذي
وتَ��ْدم��ر ب��ع��ل��ب��ك َع��ل��يَ��ا ي��ط��اول وأن��ه ال��دم��ش��ق116 ق��ص��ر ه��ن��ا وك��ان
ب��ك��وث��ر ال��ك��ب��ي��ر ال��وادي م��ن ت��م��د ج��ن��ة ش��ك ال ال��م��ن��ص��ور117 وزاه��رة
م��وت��ر ق��وس ك��ل ع��ن��ه ي��ج��اوبْ��َك ع��ام��ر اب��ن ن��ج��ل ال��م��ن��ص��ور ع��ن وَس��اِئ��ْل
م��ؤزَّر ب��ن��ص��ٍر ُط��رٍّا ب��ه��ا وآَض غ��زوًة وخ��م��س��ي��ن س��تٍّ��ا ال��ع��دى ف��ي غ��زا
أب��ه��ر119 ك��ل أم��ث��ال��ه ع��ن ت��ق��طَّ��ع ف��إن��ه ب��ال��ب��ه��ور118 وَع��رِّج خ��ل��ي��ِل��ي
ال��م��س��ور ض��م��ن ال��ت��خ��ط��ي��ط ف��ي وت��دخ��ل ش��ق��ن��دة120 ��ى تُ��س��مَّ ك��ان��ت ال��ت��ي وه��ذي
ال��م��ت��ف��ج��ر ب��ال��دم ث��راه��ا وروَّى ج��رى ال��ذي ال��ع��راك ذاك ج��رى وف��ي��ه��ا
ن��ت��ف��ط��ر ل��ن��ا تُ��ذك��ر إن م��ص��ائ��ب وك��ل��ه��ا وال��ي��م��ان��ي ق��ي��ٍس وق��ائ��ع
ال��م��ق��ن��ط��ر ال��ط��وي��ل ال��ج��س��ر ع��ل��ى وع��رِّج ب��ه��ا وِس��ْح ال��ك��ب��ي��ر ال��وادي ض��ف��ة وُزْر
ت��ت��غ��ي��ر ل��م أم��ِس ت��رك��وه��ا ك��أْن ت��زل ل��م ال��ش��ه��ي��رة ال��ط��واح��ي��ن وه��ذي
م��ق��ص��ر َم��ش��ي��د ت��ع��ل��م ل��م وع��ل��ي��اء م��ش��ي��د ق��ص��ور ع��ن��ه��ا ن��ب��ا ق��ص��وٌر
أخ��ض��ر ك��ل ع��ل��ى ت��ج��ري وأق��ن��ي��ة ن��ض��ارًة ال��ِج��نَ��ان ت��ح��ك��ي وأف��ن��ي��ة
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وت��س��ك��ر ت��ه��ز تُ��ذك��ر إن م��ق��اص��ُف ودون��ه��ا تُ��ع��دُّ ال ح��ص��وٍن وُش��م
ال��م��ؤث��ر ق��دُر ب��اآلث��ار ويُ��ع��رف وق��رائ��ح ل��ه��م دلَّ��ت ه��م��م ع��ل��ى
ال��م��ش��ط��ر ب��اإلِن��ق��س��ام غ��رام��ه��ُم ك��ل��ه��ا ال��م��ح��اس��ن ت��ل��ك ع��ل��ى ف��أخ��ن��ى
م��ث��م��ر ك��ل أع��م��ال��ه��م م��ن ح وص��وَّ ن��اف��ٍع ك��ل أوض��اع��ه��م م��ن ال��ُخ��ل��ف م��ح��ا
م��وت��ر ن��ق��م��ة ت��ح��ت ذلٍّ ع��ي��ش س��وى ب��ي��ن��ه��م ت��ق��اُط��ع م��ن ي��س��ت��ف��ي��دوا ول��م
ال��ت��ح��دُّر ع��ن��د ك��ال��م��اء ل��ه��ا ت��داَع��ْوا ل��ث��ورة ب��ص��ي��ٍص أدن��ى آن��س��وا إذا
ال��م��دم��ر ��ق��اق ب��ال��شِّ ��ا ح��قٍّ أض��اع��وه ب��ح��زم��ه��م ش��يَّ��دوه ق��د ال��ذي ف��ك��ل
وأس��ط��ر ح��روف م��ن ف��ك��ٍر م��م��ال��ك س��وى ل��ن��ا ال��دي��ار ه��ذي ف��ي ي��ب��َق ول��م
ع��س��ك��ر زح��ف ت��اري��َخ��ه��ا س��ال��ٌب وال ك��ت��ائ��ب ع��ل��ي��ه��ا ت��ق��وى ال م��م��ال��ك
وم��ع��ش��ر ق��ب��ي��ل ف��ي م��ن��ه��ا ف��إنِّ��َي َخ��َل��وا وإن ق��وم��ي آث��ار ح��ض��رت إذا
م��ق��ب��ر ك��ل م��ن األرواح ت��خ��اط��ب��ن��ي ك��أن��م��ا ب��الدي ف��ي أن��ي وأش��ع��ر
وم��زب��ر ط��رس وص��ف ف��ي ح��ق��ي��ق��ت��ه أرى أُك��ن ل��م م��ا ب��ال��ع��ي��ِن أرى وأن��ي
وم��زج��ر وع��ٍظ خ��ي��ر ع��ل��ي��ن��ا ي��ع��ود ب��واُرن��ا م��ن��ه ك��ان ق��د ال��ذي ل��ع��ل

مبعوثي من شخًصا عرش بضعة من مؤلَّف تركي وفد جاء العامة الحرب أثناء ويف
االتحاد عالقات إحكام ألجل سورية إىل وذلك وُكتَّابهم، األتراك أدباء ومن األمة، مجلس
فأقيمت العرب، أثارت التي األعمال من باشا جمال به قام ما وتاليف والرتك، العرب بني
تحسني ذاك إذ الشام وايل علينا واقرتح وغريها، والقدس والشام حلب يف كثرية حفالت لهم
قصيدة فنظمنا دمشق. يف لهم أدَّبوها التي العظيمة املأدبة يف تُتىل أبياتًا ننظم أن بك
منها يزال وال أوراقنا، بني من املفقودة القصائد جملة من أيًضا وهي الجمع، يف تلوناها

التالية: األبيات خاطرنا يف

ال��ع��ذب ال��س��ل��س��ل ذات ج��ي��رون121 ب��أرض وال��ع��ذب األغ��ص��ان ُم��ش��ت��ب��ك ب��ي��ن ق��ف
ك��ث��ب ع��ن ��ي��د ال��صَّ ح��ي��ث ال��ب��از ب��ُج��ؤج��ؤ ج��رى ال��َم��ع��ي��ن ح��ف��اف��ي��ه��ا ف��ي ب��رب��وٍة
ال��ط��رب ِه��زَّة ع��ل��ي��ه ال��ك��ري��م إن ط��ربً��ا ي��ن��ث��ن��وا أن ب��س��اك��ن��ه��ا واه��ت��ْف

البلدة. عىل يُطلق وقد دمشق، أبواب من باب 121
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ومنها:

ال��ع��رب��ي ال��م��ص��ط��ف��ى َع��تَ��بَ��ات وف��ي أه��ًال ل��ه��م ي��ق��ال األق��ص��ى ال��م��س��ج��د س��اح��ة ف��ي
ح��ل��ب إل��ى م��ص��ٍر م��ن ب��ال��ك��ف ��ق��ن ص��فَّ ق��اط��ب��ًة ال��ش��ام دي��ار أن��ص��ف��ت��ه��م ل��و

العثمانيني: األتراك خطاب يف ومنها

ال��َغ��َض��ب ط��اع��ة ف��ي ال ال��َع��ْق��ل ط��اع��ة ف��ي ل��ط��يَّ��ت��ه ي��س��ع��ى م��ن ح��ب أح��ب��ك��م
ِح��َق��ب م��ن واإلس��الم ال��دي��ن خ��دم��ة ف��ي م��واق��ف��ك��م ي��دري م��ن ح��بَّ أح��ب��ك��م
م��غ��ت��رب ك��ل ب��ن��ي��ه��ا م��ن آوي��ت��م��و ق��د ال��خ��الف��ة أم��ر ت��ق��ل��دت��م��و وم��ذ
ش��ط��ب ذي ال��ح��د ره��ي��ب س��ي��ف ب��ك��ل ح��ي��اط��ت��ه��ا ف��ي َل��َع��ْم��ري ض��رب��ت��م ل��ق��د
ال��رُّط��ب م��ن ال��ب��ال��ي ال��َح��َش��ف ي��ع��رف ال ف��ض��ائ��ل��ك��م ف��ي ي��م��اري ِغ��رٍّ ف��ك��ل
م��ن��ق��ض��ب غ��ي��ر ع��ه��ٌد ال��ده��ر ع��ل��ى م��ع��ك��م ف��ل��ن��ا ب��ي��ن��ن��ا ه��نَ��ات م��ن ي��ك��ن م��ه��م��ا
ال��ن��س��ب وح��دُة ج��م��َع��تْ��نَ��ا ت��ك��ن ل��م إن ن��س��بً��ا ب��ي��ن��ن��ا ف��ي��م��ا ال��ش��ه��ادة122 ك��ف��ى
وأب��ي ال��ورى ف��ي أص��ل��ي ق��ح��ط��ان أن��َس ل��م وأن��ا م��لَّ��ت��ي ح��ام��ي ب��ع��ث��م��اَن م��ج��دي

املبارك: بزفافه املغرب أعيان عيون ألحد تهنئة ويل

ب��ح��ف��اف��ه ال��رض��ى م��الئ��ك��ة ح��لَّ��ت ال��ذي ب��ال��ف��رح ال��ع��ب��اس أب��ا اه��ن��أ
أع��ط��اف��ه م��ن ال��س��ع��د ف��ي��ه وي��ه��زُّ ذي��ل��ه ي��س��ح��ب ال��ت��وف��ي��ق ب��ه ف��رٌح
أس��داف��ه م��ن ال��ه��مِّ ل��ي��ل ل��يُ��ن��ي��ر ه��الل��ه األن��اُم ارت��ق��َب ط��ال��م��ا ي��ا
أَخ��الف��ه م��ن ويُ��راد ن��خ��ب��ة ه��و ن��اض��ر غ��ص��ٍن ث��م��رات ع��ل��ى ح��رًص��ا
س��الف��ه ب��ح��س��و ق��ل��وب��ه��م ط��رب��ت ال��ذي ال��ن��ب��أ واف��اه��م ق��د ف��اآلن
إن��ص��اف��ه إل��ى ن��ج��ن��ح إن ال��ده��ر ف��ي ن��ظ��ي��ُرُه ي��ق��لُّ ف��تً��ى ه��داء ه��ذا
ب��ع��ف��اف��ه ش��ب��ابَ��ُه وزان ش��رًخ��ا أي��ام��ه ت��زل ول��م ال��ش��ي��وخ ب��ذَّ
أع��راف��ه ذَُرى إل��ى رق��اه ح��ت��ى ق��ل��ب��ه ي��ش��غ��ل ال��م��ج��د ح��ب زال م��ا

هللا. إال إله ال كلمة أي 122
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أوص��اف��ه م��ن ب��ال��ف��ض��ل م��ح��ب��وٌَّة انَّ��ه��ا َل��َو وال��م��ل��وك ال��م��الئ��ك ت��ه��وى
َش��َغ��اف��ه ص��م��ي��م خ��دم��ت��ه��ا وأح��لَّ ع��ن��ائ��ه ك��ل األوط��ان أق��ط��ع ق��د
أك��ن��اف��ه ف��ي اإلس��الم ي��ت��أل��ق ال��ذي األق��ص��ى ال��م��غ��رب ق��ط��ر ن��ادي��ت
أس��الف��ه ع��ن ل��ل��م��ت��روك ي��ح��ي��ون ف��ت��ي��ان��ه ال��ذي ال��ق��ط��ر أي��ه��ا ي��ا
أص��داف��ه م��ن ال��درُّ اس��ت��ب��ان ح��ت��ى ال��ق��وى م��ن تُ��ِك��نُّ ب��م��ا ن��ه��ض��ت ��ا ح��قٍّ
وط��راف��ه ت��الده ب��ي��ن ب��ال��ن��ظ��م ت��ع��ي��ده ال��ق��دي��م ل��ل��م��ج��د وع��م��دت
أل��ط��اف��ه ف��ي ال��ل��ه ص��ن��ع س��ر ه��و م��ه��ذب ك��ل غ��رَّاء ب��ع��ص��اب��ة
زف��اف��ه ب��ي��وم م��ب��ت��ه��ج ال��ك��ون ب��س��ي��د ول��ت��ه��نَّ أرخ ف��ل��ت��ح��ي

زفافه ،٥٨ = بيوم ،٤٥٠ = مبتهج ،١٠٧ = الكون ،٧٦ = بسيد ،٤٩١ = [ولتهنَّ
[١٧٣ =

١٣٥٥

الباكورة

سنة وذلك نظمنا، الباكورة نرش من لنا سبق ما الديوان هذا مقدمة يف ذكرنا األمري: قال
الرابعة يف كنا أيام أي ١٨٨٧؛ سنة إىل ١٨٨٤ سنة من شعرنا لبكائر جامعة ،١٨٨٧
ألنها كلها الباكورة لنرش لزوًما نجد ولم العمر، من عرشة السابعة يف رصنا أن إىل عرشة
وعدة قصائد عدة منها ننتخب أن أحببنا منها الباقية النسخ لندور نظًرا ولكننا مطبوعة،

هذه: وهي مقاطيع،

الباكورة إهداء

تاج ودرَّة الحكماء عقد واسطة الكامل الفيلسوف العامل العالم لحرضة
تعاىل. هللا أيده — املرصي عبده محمد الشيخ األكرب األستاذ البلغاء،

ب��واك��ري س��واك ي��َدْي ب��ي��ن أل��ق��ي��ت ش��اع��ِر خ��اط��َر ال��ف��ض��ل م��ث��ُل ه��اج ل��و
ع��اذري س��ل��وت��ك إذا ال��ك��م��ال ك��ان ع��اذًال ف��ض��ل��ك ب��م��ث��ل وج��دت ل��و أو
ل��ل��خ��اط��ِر م��ن��ه��ٍل أع��ذب وغ��دوت ب��أس��رِه ال��ق��ري��ض ع��ل��ى س��ط��وت ل��ك��ن
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وب��واص��ِر ب��ص��ائ��ٍر ب��ي��ن وس��م��وت وم��ش��اه��ٍد م��دارٍك ب��ي��ن ف��زه��وت
ب��اه��ر خ��ل��ٍق ك��ل ن��ف��ٍس ب��أع��ز ح��وى َم��ن وم��ث��ل��ك ت��س��م��و ال ك��ي��ف أو
ال��ب��ات��ر ب��ال��ح��س��ام ي��ه��زأ ال��خ��ط��ب ف��ي غ��دا ق��ل��ٍم، ع��ل��ى ع��م��ٍل ع��ل��ى ع��ل��ٌم
ال��ع��اط��ر ب��ال��ث��ن��اءِ ال��ب��ري��ة ك��ل م��ن األف��واه ت��س��ت��ن��ط��ق وف��ض��ائ��ل
آلخ��ر ال��ب��ح��ار م��ث��ل ي��ن��ت��ه��ي ال ال��ذي وال��ب��ح��ر ال��ع��ل��م��اء م��ة ع��الَّ
وض��م��ائ��ر ق��رائ��ٍح ري��اض أض��ح��ت أوص��اُف��ُه ال��ذي ال��َع��َل��م أي��ه��ا ي��ا
وح��اض��ر األن��ام ف��ي ب��اٍد ك��ل م��ن ف��ردُه ب��أن��ك ل��ن��ا ال��زم��ان َش��ِه��د
خ��ن��اص��ر خ��ي��ُر ال��ف��ض��ل ف��ي ت��ق��دي��م��ه ع��ل��ى ع��ق��دت ال��ذي ال��ع��ص��ر أوح��د ي��ا
وم��آث��ر ف��ض��ائ��ٍل رق��ي��ق وأن��ا رق��ائ��ق��ي إل��ي��ك أُه��دي أن غ��رَو ال
ن��اظ��ر ق��رَُّة ل��ل��م��رء ب��ه م��م��ا خ��اط��ٍر ت��أثُّ��ر س��وى ال��ق��ري��ض ل��ي��س
وم��ب��اش��ر م��س��بِّ��ٍب ب��ي��ن ل��ل��ش��ع��ر ب��واع��ٌث ف��ي��ه وه��ي ال��م��ح��اس��ن ت��م��س��ي
ب��واس��ر غ��ي��َر ال��ده��ر وج��وُه الح��ت ل��م��ا ل��واله��ا األي��ام ع��ل��ى غ��رر
وم��ع��اص��ر س��ال��ٍف م��ن ب��رح��ي��ق��ه��ا ن��ش��وٍة ص��رع��ى ال��ش��ع��راءُ ت��ب��رِح ل��م
ش��اك��ر م��ق��ول ب��ك��ل األح��قَّ ك��ن��َت م��رًة ذات��ك م��ث��ل ف��ي ان��ج��ل��ت ف��إذا
ال��زاخ��ر ال��ع��ب��اب ل��ج��ج ع��ل��ى ي��زري وم��ع��ارٍف ب��ع��وارٍف غ��دا م��ن ي��ا
ج��واه��ري أق��ول ال ل��ك��ن ب��ح��ر ي��ا ق��ري��ح��ت��ي ع��ق��ي��ق م��ن ب��ع��ًض��ا أه��دي��ك
ع��ام��ر ب��ال��م��ح��اس��ن ب��ي��ت ك��ل م��ن ج��م��ي��ع��ه��ا ول��ي��س إح��س��ان أب��ي��ات
زاف��ر ع��رٍف ك��ل ع��ن ال��ص��ب��ا ن��مَّ وب��ن��ش��ره��ا ��ب��ا ال��صِّ ص��وب ج��اده��ا ق��د
س��اه��ر ب��ل��ي��ٍل ي��وٍم م��ن ج��اش م��ا واص��ٍل ع��ْم��ٍر أط��وار م��ع��ي درج��ت
ال��ع��اش��ر ف��ي أع��وام��ه م��ن ك��ن��ت م��ذ ف��ج��رِه ص��ادق ق��ب��ل ب��اك��رت��ن��ي ق��د
ل��ه��اص��ر ي��م��ي��ل ال ال��ص��ب��اب��ة غ��ص��ن إذ ف��ش��ع��رت ال��ه��وى ق��ل��ب��ي إل��ى أوح��ت
وأزاه��ر خ��م��ائ��ٍل ب��ي��ن وم��ش��ي��ت وم��ف��اخ��ٍر ك��م��ائ��ٍل ب��ي��ن ف��م��ض��ي��ت
ف��اخ��ر أو ن��ظ��م��ه��ا ف��ي م��ع��ج��ٍب م��ن وم��ا ُع��ْج��بً��ا وال ف��خ��ًرا ذا ق��ل��ت م��ا
ال��ح��اض��ر ل��ن��ي��ل ط��وًرا خ��ط��ت ف��ل��ك��م ب��ه��ا م��أم��وٍر غ��ي��ر ل��ت��رف��ق ل��ك��ن
ن��اف��ر رويٍّ أو ل��ف��ٍظ ُس��خ��ف م��ن ه��ذَّب��تُ��ه��ا ف��ك��م ع��ف��ًوا ت��أت��ن��ي إن
ي��اس��ر ��ْي ب��ك��فَّ ب��دت ال��ق��داح ق��ل��َق ح��ك��ت وك��م ال��ن��زاع ب��ع��د م��كَّ��ن��ت��ه��ا
م��ح��اج��ري م��لءَ ت��غ��ُد ل��م وإن ح��س��ب��ي ل��ه��ا ت��رب��ي��ت��ي ب��ع��د م��ن أت��ت ح��ت��ى
ب��ال��خ��اس��ِر أك��ن ف��ل��م إل��ي��ك ُرف��ع��ت ب��م��ا ُح��س��ن م��ن خ��س��رت��ه م��ا ع��وَّض��ت
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ق��واص��ر ث��ن��اك ف��ي ف��ك��ر وب��ن��ات ن��اظ��ٍم ي��ت��ام��ى ع��ل��ى ال��وص��يَّ ف��ُك��ن
ص��اغ��ر م��ن ه��ديَّ��ًة ال��ك��ب��ي��ُر َق��ِب��ل وط��ال��م��ا ت��ل��ي��ق ك��ي ال أه��دي��ت��ه��ا
ب��ق��ادر ل��ي��س ف��اق م��ا ع��ل��ى م��ث��ل��ي وإن��م��ا إل��ي��ك يُ��ه��دى م��ا دون ه��ي

الداعي
أرسالن شكيب

العمر: من عرشة السادسة يف وكنت الحكمة، مدرسة محفل يف وأنشدتها وقلت،

ت��ص��رَّم��ا ع��ن��ه ال��ج��ه��ل ظ��الُم ب��َرب��ٍع وان��ع��م��ا رغ��ًدا ال��ع��ل��م ب��ص��ب��اح ِع��َم��ا
م��ه��زَّم��ا ف��ش��ي��ئً��ا ش��ي��ئً��ا ف��غ��ادره ن��ح��س��ه ل��ي��ل ف��ي ال��س��ع��د ص��ب��ح ان��ص��اح ق��د
ت��ل��وَّم��ا م��ا إذا ل��ؤٌم ف��ال إل��ي��ه ب��ع��ودِه ع��دًوا ال��ع��ل��م إل��ي��ه وث��اب
م��ظ��ل��م��ا ق��ب��ُل أف��ق��ه زاه��ي ك��ان وق��د زاه��ًرا ال��ي��وم أف��ق��ه داج��ي ف��أص��ب��ح
ال��ح��م��ى ف��ي ال��ب��وارج ع��ص��ف م��ن ح ت��ص��وَّ أن ب��ع��د ال��ي��وم روض��ه ذاوي وأي��ن��ع
��م��ا ت��ب��سُّ ف��ي��ه ال��ع��ل��م ل��ث��غ��ور رأى أن بُ��َع��يْ��َد م��ن��ه ال��س��ع��د ِع��ط��ف ت��رنَّ��ح
ح��وَّم��ا ال��م��ع��ارف ط��ي��ر ف��وق��ه��ا رأت ع��ن��دم��ا ت��خ��ط��ر ال��ع��ز غ��ص��ون وب��ات��ت
م��ن��م��ن��م��ا ال��ن��س��اءِ ث��وب ف��ي ف��ي��رف��ل ب��ه��اؤه ُردَّ ال��ش��رق إن َل��َع��م��رك
��م��ا م��ذمَّ ال��غ��ي��اب ك��ان إذا ع��ل��ي��ه أح��م��د وال��َع��ود ال��ف��ض��ل إل��ي��ه وع��اد
م��ت��س��نِّ��م��ا ال��ُع��ال أع��الَم ال��ده��ر م��دى ي��زل ل��م ال��ش��رق ذل��ك إالَّ ال��ش��رق وم��ا
ف��ت��ث��لَّ��م��ا ب��ره��ة إالَّ ت��م��ِض ف��ل��م ص��رُف��ُه ال��ده��ر م��ن ي��وًم��ا ن��اب��ه ف��إن
أس��ُه��م��ا ل��ل��ح��ظ ت��س��ل��ب��ه ل��م ف��ه��ي��ه��ات س��ه��اَم��ُه ال��ل��ي��ال��ي ده��ُم تُ��ِط��ْش وإم��ا
ف��ع��تَّ��م��ا ��ا ج��مٍّ ال��رَّْج��َع إل��ي��ه ��ى ت��وخَّ ف��إن��م��ا غ��ي��ٌث ل��ل��ف��ض��ل ف��ات��ه وإن
وأن��ُع��م��ا ب��وس��ى ي��ل��َق ل��م ال��ورى ف��أيُّ ب��س��ط��ٍة ب��ع��د م��ن األح��داث ت��ع��ُره وإن
أن��ُج��م��ا أط��ل��ع ال��ف��ض��ل ف��ي ط��ال��م��ا ف��ق��د أُْف��ق��ه ال��ج��ه��ُل س��وَّد ي��وًم��ا ي��ُك وإن
ال��س��م��ا ك��ب��د ف��ي لُ��ح��َن ض��ي��اءٍ ن��ج��وم ب��ض��ي��ائ��ه��ا أخ��ج��ل��ت َع��ل��وٍم ن��ج��وم
ط��م��ى ال��ذي ال��ك��ي��ان ب��ح��ر ف��ي ��ل ت��وغَّ ب��ارٍج ك��لُّ س��ي��ره ف��ي اه��ت��دى ب��ه��نَّ
ت��ن��دم��ا ي��وًم��ا ال��ج��ود ه��ذا م��ث��ل ع��ل��ى وع��لَّ��ُه ال��زم��ان ج��اَد ب��ه��م رج��اٌل
وُج��ره��م��ا ع��اًدا ن��ال ��ا ع��مَّ ف��أذه��ل ش��أن��ه يُ��ح��ي��ون ال��ش��رق ف��ي أق��ام��ه��ُم
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��م��ا ُم��ج��سَّ ف��ي��ه��م ال��رُّش��د ل��ع��م��ري رأي��ن��ا األُل��ى وال��ع��ص��ب��ة األخ��ي��ار ال��م��ألُ ه��م
ت��ظ��لَّ��م��ا أث��ق��ل��وه ف��ل��م��ا ف��ج��اءُوا م��ج��ي��ئ��ه��م ق��ب��ل ال��ف��ج��ر م��ن��ه ت��ظ��لَّ��م
م��خ��ط��م��ا ل��ل��ف��ض��ل ب��ال��ن��ي��ل أرع��ف��وا وك��م م��خ��ذًم��ا ل��ل��م��ج��د ب��ال��ج��د أره��ف��وا ل��َك��م
م��رغ��م��ا ل��ل��ده��ر ب��ال��ح��زم ��روا ع��فَّ وك��م ال��ورى ع��ن ال��ص��روف وج��ه ص��رف��وا وك��م
ع��رم��رم��ا ب��ح��ًرا األرزاءِ م��ن ف��ف��لُّ��وا ص��ارًم��ا أب��ي��ض اآلراء م��ن وس��لُّ��وا
أس��ح��م��ا ك��ان أن ب��ع��د ال��م��ع��ال��ي م��ح��يَّ��ا ج��ل��وا وق��د ال��م��ك��رم��ات ق��ن��اع أم��اط��وا
أق��وم��ا ل��ل��م��آث��ر س��ب��ي��ًال وخ��لَّ��وا ش��رق��ه��م أف��ق ف��ي ال��رش��د م��ن��ار وأع��ل��وا
ن��م��ا وق��د ال��م��ع��ان��ي ن��ب��ت ب��ه��ا ف��ط��ال ال��م��ال ف��ي ال��م��ع��ارف ي��ن��اب��ي��ع وأج��َروا
ُس��لَّ��م��ا ال��ن��ج��ح إل��ى أض��ح��ت ُس��ب��ًال ل��ه��ا وأوض��ح��وا ل��ل��ف��ن��ون أص��وًال وش��ادوا
ان��ت��م��ى ق��د ال��م��ع��ال��ي أص��ل ج��ده��م إل��ى وم��ع��ش��ًرا ق��وًم��ا ال��ش��رق رج��ال ف��ن��ع��م
ش��ي��ظ��م��ا أج��رد أج��ري��ت ك��م��ا س��ب��اًق��ا ال��م��دى أول ف��ي ال��ف��ض��ل ره��ان ف��ي ج��َروا
��م��ا ت��ق��حُّ ال��ت��وق��ي خ��ال��وا ف��ق��د ِخ��ط��اًرا ج��ه��اده��م ف��ي دون��ه��ا م��ن ي��ره��ب��وا ول��م
م��غ��ن��م��ا ل��نُ��درك إال ي��ف��ع��ل��وا ول��م ال��ورى ف��ي ال��ح��ض��ارة رك��ن ��س��وا أسَّ ف��ه��م
م��ق��دم��ا ال��ع��ل��وم ن��ف��ع ع��رَّف��وا وه��م أوًال ال��م��ع��ارف س��رَّ أك��ن��ه��وا وه��م
م��ت��خ��رِّم��ا ال��ردى داع��ي وأوف��اُه��م ق��ض��اءَُه ف��ي��ه��م ال��ل��ه أح��لَّ ف��ل��م��ا
م��رت��م��ى أب��ع��د ��اء ال��ش��مَّ ��ة ال��ه��مَّ م��ن رَم��وا أن ب��ع��د م��ن ال��بَ��يْ��ن أي��ادي ط��وت��ه��م
وأق��ت��م��ا وق��تً��ا ال��ش��رق وج��ه وأظ��ل��م غ��ي��اره��م ع��ن��د ال��ش��رق ض��ي��اء ف��غ��ار
وأب��رم��ا ال��م��ع��ي��د ال��م��ب��دي ح��ك��م ك��م��ا ال��ُع��ال م��ع ال��ع��ل��وم ال��ُع��رب إل��ى ودال��ت
��م��ا ال��م��ص��مِّ ال��ج��واد ال��ج��ري ب��ذا ف��ك��ان ال��ع��ال ط��ل��ب ف��ي ال��س��ع��ي رْك��ب وأوج��ف
��م��ا ال��م��ع��مَّ األت��مَّ ال��خ��ي��ر ون��وَّل��ُه م��س��ال��ًم��ا ال��زم��اِن ص��رُف ف��ه��ادن��ه
م��غ��رم��ا ت��ح��ِو ول��م م��ج��ًدا ت��ن��ل ل��م ك��أن ع��زه��ا ب��ع��د م��ن ال��ش��رق ب��الد وب��ات��ت
واك��ت��م��ى ال��ج��وان��ب ت��ل��ك ع��ن ��ب ت��ح��جَّ أن ب��ع��د ال��ع��ص��ر ط��ال��ُع ت��ج��لَّ��ى أن إل��ى
ن��وَّم��ا ت��ق��اع��س��ن ق��د ق��ب��ًال ال��ع��ل��م ع��ن ال��ت��ي ال��ه��م��م إش��راق��ه ل��دى ف��ث��اب��ت
أل��زم��ا ك��ان ق��د ل��ألل��ب��اب ف��ذل��ك ظ��اه��ر ب��ال��ف��ض��ل ال��ع��ل��م ح��ق ال��ع��ل��م ع��ن
وت��ج��رَّم��ا ط��غ��ى ق��د زم��ان ج��م��اح وذلَّ��ل��ت ق��ب��ًال ك��ان م��ا ع��ل��ى ��ت وع��فَّ
م��ح��رَّم��ا ال��ف��الح ك��ان ف��م��ا ل��دي��ه م��ح��لَّ��ًال أض��ح��ى ال��ش��رق خ��س��ف ي��ُك ف��إن
ال��ت��ق��دم��ا ال��م��ع��ال��ي ت��ل��ك ف��ي ال��س��ع��ي إل��ى ع��ل��ي��ك��ُم إن األوط��اِن ب��ن��ي ي��ا أال
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ت��ك��رَّم��ا ب��ال��ك��رام ي��ت��ش��ب��ه ف��م��ن وت��ش��ب��ه��وا ل��ه��ا ف��اس��ع��وا ب��ه��ا ع��ل��ي��ك��م
��م��ا ت��ي��مَّ ب��أرٍض م��اءً ي��ج��ْد ل��م وم��ن ط��وَق��ُه ف��ل��ي��س��َع أي��دي��ه ق��ص��رت وم��ن
ال��ع��م��ى م��ن خ��ي��ٌر ال��ع��ي��ن اع��وراَر ف��إنَّ واب��ٌل ب��ان إن ب��ال��ط��ل ن��ك��ت��ف��ي وق��د
م��غ��رم��ا ال��ك��ل ع��ل��ى ا ج��دٍّ نَ��يْ��َل��ُه ن��رى ف��إن��ن��ا ال��ش��ري��ف ال��ع��ل��م س��ي��م��ا وال
م��س��ت��م��ى ح��از ب��ع��َدن��ا َم��ن م��آث��َرن��ا واق��ت��ف��ى ال��م��آث��ر س��نُّ��وا م��ن ن��ح��ن أم��ا
ب��ال��دِّم��ا ي��رع��ف ال��س��ي��ف ح��دُّ ح��ي��ن ع��ل��ى ب��ق��ط��رن��ا ال��ع��ل��وم أع��الم نُ��ع��ِل أل��م
م��ع��زم��ا ال��م��ج��د ع��ن ن��ق��ص��ر ل��م ل��ي��ال��ي ال��ُع��ال ف��ي األوَّل��ي��ة أه��ل ن��ُك أل��م
وت��ح��ك��م��ا ح��ي��ف��ن��ا ��ى ت��وخَّ زم��ان ف��أزال��ن��ا أه��ل��ه��ا ك��ن��ا ن��ح��ن ب��ل��ى
م��ع��ج��م��ا ال��ده��ر م��ن أب��َدْوا م��ا ال��ف��ض��ل م��ن ق��درن��ا ي��درون ال��غ��رب أه��ل زال وم��ا
وس��لَّ��م��ا ع��ل��ي��ن��ا ص��لَّ��ى م��ن��ب��ٍر ع��ل��ى خ��ط��ي��بُ��ه��م ف��ي��ه��م األف��ض��اَل ي��ذك��ر م��ت��ى
��م��ا ال��م��رقَّ ال��رداء ال��ف��ض��ل م��ن ج��ررن��ا وط��ال��م��ا ع��ري��ن��ا ق��د ت��ح��س��ب��ون��ا ف��ال
ُم��ع��ل��م��ا ال��م��ج��د م��ط��رف ع��ل��ي��ن��ا ف��ج��رُّوا ف��ه��ذَّب��وا ال��ع��ل��وم ع��ن��ا أث��روا وه��م
ف��أش��ك��م��ا س��رَّ ال��ع��ل��م أنَّ ج��رم ف��ال وت��ن��اف��س��وا ب��ي��ن��ه��م ب��ع��ل��ٍم ت��ب��اَرْوا
م��ت��رِج��م��ا ع��ن��ه ال��ح��ال ل��س��اُن ي��ظ��ل م��ن��زًال ال��ع��ز ب��اذخ م��ن ب��ل��غ��وا وق��د
َع��نْ��َدَم��ا س��ال دًم��ا م��ن��ه��ا ص��اح��ب��ي ب��ك��ى ص��الح��ه��م ح��ال ال��ش��رق��يُّ ن��ظ��ر إذا
م��ه��وِّم��ا؟ أراك ش��رق��ي ي��ا وح��تَّ��ام غ��اف��ًال ت��ل��ب��ث ح��تَّ��ام وط��ن��ي ف��ي��ا
ُم��ل��ج��م��ا؟ ل��ي��س ع��ل��م��ه م��ن س��اب��ٍح ع��ل��ى س��ائ��ًح��ا األرض ف��ي ب��ال��غ��رب��ي ت��دِر أل��م
��م��ا ال��م��ت��س��جِّ ال��ع��ارض ي��ف��وق ��ا ل��ِم��مَّ ج��داءَُه إنَّ ال��ع��ل��م درُّ ف��ل��ل��ه
ُم��ع��ِدم��ا وق��لَّ��د ف��ق��ر م��ن ع��ال وك��م ص��اغ��ًرا وأيَّ��د ف��خ��ر م��ن ن��ال ل��َك��ْم
أب��ك��م��ا وأن��ط��َق غ��يٍّ م��ن ف��لَّ وك��م ح��ب��ة وأط��ل��ق ِع��يٍّ م��ن ح��لَّ وك��م
ل��ي��ع��ص��م��ا ش��يء ال��ع��ل��م غ��ي��ر ي��ُك ف��ل��م ب��ه��دي��ه ي��ظ��ه��ر ب��ال��ع��ل��م ي��ع��ت��ص��م ف��م��ن
ُم��ع��لِّ��م��ا ال��م��ب��ي��ن ب��ال��ح��قِّ وح��س��ب��ك ش��ب��ه��ٌة ف��ي��ه م��ا ال��ح��ق ه��ذا ال��ع��ل��م إذا
م��ت��ح��تِّ��م��ا أم��ره ي��الق��ي ل��س��وف ف��إن��ه ش��أنً��ا ال��ع��ل��م دون ع��زَّ وم��ن
وت��وءَم��ا ده��ًرا ال��ع��زَّ ي��ل��ق��ى ال��ع��ل��م وذو وم��ف��رًدا ح��ي��نً��ا ال��ع��ز ي��ل��ق��ى ال��س��ي��ف ف��ذو
وص��ي��ل��م��ا ي��راًع��ا ��اه ك��فَّ س��ت��ق��رن ف��إن��م��ا ال��ي��راع أخ��ط��ار ن��ال وم��ن
أح��ج��م��ا ال��ع��ل��م َح��ْل��ب��ة ف��ي ل��م��ن وس��ح��ًق��ا ج��رى ق��د ال��ع��ل��م َح��ْل��ب��ة ف��ي ل��م��ن ف��س��ع��ًدا
ُم��ت��ي��م��ا ك��ان ب��ال��ع��ل��م َم��ن ت��س��وَّد وإن��م��ا ال��ع��ل��وم ي��ه��وى م��ن ذلَّ وم��ا
ُم��خ��يِّ��م��ا ال��دراري ف��وق م��ن ف��ط��نَّ��ب م��ق��رَُّه ال��ح��ض��ي��ض ك��ان ب��ال��ذي س��م��ا
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ف��م��ا وص��ف��ه ف��ي ال��ك��ون ك��ل ك��ان ول��و ج��دائ��ه وص��َف ال��م��ن��ط��ي��ُق ي��ب��ل��غ ف��م��ا
��م��ا ال��ُم��ي��مَّ م��ن��ه ال��ع��ص��ر ب��يُ��م��ن ت��ن��ال��وا ب��ه ت��ظ��ف��روا ك��ي ال��ع��زم م��ط��اي��ا ف��ح��ثُّ��وا
أع��ص��م��ا روق ع��ل��ى ب��ات��ت أن��ه��ا ول��و أع��زَّه��ا ون��ل��ت��م إال م��ن��ي��ٌة ف��ال
��م��ا ت��ج��شُّ ال��ن��ف��وس ه��ْل��َك إلح��رازه ف��غ��ي��رك��م ال��ن��ف��ي��س ف��ي��ه ت��ب��ذل��وا ل��ئ��ن
��م��ا م��رجَّ ح��دي��ثً��ا ال ع��ن��ه��م ن��خ��بِّ��ر أص��ول��ك��م إال وال��ل��ه غ��ي��رك��م وم��ا
م��ث��ل��م��ا األم��ر ف��ي أَع��َل��يْ��ن غ��دوا أن إل��ى ج��دودك��م َه��ْدَي ال��ح��ق ف��ي ه��دوا وق��وٌم
وأع��ج��م��ا ع��ل��ٍج أل��ق��اب ف��ي��ه��م ل��ن��ا ن��ك��اي��ة وأق��ص��ى س��ادوا ق��د أول��ئ��ك
��م��ا م��ع��مَّ ف��ي��ن��ا ك��ان ق��د ط��ال��م��ا ف��ي��ا م��ت��وًَّج��ا ف��ي��ه��م ب��ات م��ا إذا ب��ع��ل��م
أع��ُظ��م��ا ص��ار ل��ل��ذي ت��راث وإم��ا ب��م��ع��اص��ٍر ق��دوٌة ل��ع��م��ري ف��إم��ا
ف��ن��س��أم��ا ال��م��ب��ادي أص��ل ف��ي ت��غ��ي��ر ع��وارٌض وه��ي األح��وال ن��ح��س��ب وال
م��خ��رم��ا ي��ق��اب��ل ال ق��راٍر ف��أي ج��ه��ادن��ا س��ب��ي��ل ف��ي ن��ص��ب��ن��ا وإم��ا
وأل��ه��م��ا ف��ي��ن��ا ال��رح��م��ن ش��ف��ع ب��م��ا ن��ح��وُه ال��م��وص��ل ال��درب أش��رع وق��د
��م��ا ُم��رمَّ ال��ب��الِد رثُّ ب��ه��م ل��ي��غ��دو ول��وج��ه ع��ن ف��ت��ي��ان��ن��ا ص��دف��ت ف��ال
ت��ش��رم��ا ق��د ب��ع��دم��ا غ��ط��اه وي��رف��ي ات��س��اع��ه ب��ع��د ال��ش��رق ف��ت��ق وي��رت��ق
وت��ع��لَّ��م��ا ح��ك��م��ة م��ن ن��ال��ه ب��م��ا رأس��ه م��س��ق��ط زان م��ن ال��ف��ت��ى ف��إن
ت��خ��تَّ��م��ا ب��ال��ع��ق��ي��ق َم��ن ال��ف��ت��ى ول��ي��س ي��ن��ث��ن��ي ال��ف��ض��ل ب��ردة ف��ي ال��ذي ف��ذاك
وت��ن��ظَّ��م��ا أم��رن��ا ف��ي��ه ت��رتَّ��ب ب��ق��ط��رن��ا ال��رج��ال ش��م��ل ي��ن��ت��ظ��م ف��إن
م��ح��ك��م��ا ال��ق��وم ف��ي ال��ود أم��ر ك��ان إذا أه��ل��ه ح��س��ن ف��ي ال��ص��ق��ع ن��ج��اح ألن
��م��ا م��ت��ق��سِّ خ��ي��رُه م��ن��ه��م ال��ك��ل ع��ل��ى ف��اغ��ت��دى ال��ج��س��م ف��ي األع��ض��اء ك��م��ا وك��ان��وا
م��ح��زم��ا ال��ت��ض��اف��ر ع��ق��د م��ن ش��دَّ إذا ان��ح��الل��ه ب��ع��د ال��ق��وم أزر ف��ي��ش��ت��دُّ
أح��زم��ا ك��ان ق��د ال��ج��ه��ل ف��ات��ب��اع إذَْن ت��ض��اف��ٍر ب��دون ع��ل��ًم��ا ن��ب��ت��غ��ي إذا
م��ن��س��م��ا ل��ل��وطء ال��ده��ر ي��ع��دم��نَّ ف��ال م��ت��خ��لِّ��ف ق��وم��ه ع��ن ام��رٍئ وك��ل
ت��ألَّ��م��ا ال��ج��م��ي��ع ت��ل��ق��ى أن��م��ل ل��ه ت��أل��م��ت إن واح��ٍد ك��ج��س��م ف��ك��ون��وا
��م��ا ت��ه��ضَّ إِم��ا ال��ده��ر ذا ع��ل��ى وت��ق��َوْوا ع��ص��ت إذا ��ع��اب ال��صِّ ب��ت��ذل��ي��ل ت��ف��وزوا
ت��وس��م��ا م��ا ع��ص��رن��ا م��ن ��ت��ك��م ب��ه��مَّ وتُ��ح��ق��ق��وا ال��م��ن��ى ب��أع��الق وت��ح��ظ��وا
��م��ا ت��أجَّ ع��ل��ي��ك��م ق��ب��ل م��ن ك��ان وق��د ف��ن��ون��ه ع��ن ض��اح��ًك��ا واف��ى ال��ع��ص��ر ه��و
��م��ا وت��ح��شَّ ه��ي��ب��ًة م��ن��ه ف��أط��رق س��ائ��ٌد ال��ن��اس ف��ي ال��ج��ه��ل وه��ذا ت��ب��دَّى
ض��ي��غ��م��ا ورنَّ��ح ع��ش��ق أخ��ا ف��ه��زَّ ب��دائ��ًع��ا ي��ن��شُّ ال��دن��ي��ا ع��ل��ى وراَح
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م��ك��ل��م��ا ف��ي��ه��ا ال��خ��س��ف ع��رض وي��ص��ب��ح أرض��ن��ا ت��زَّان ��ار ال��ح��ضَّ م��ع��ش��َر ب��ُك��ْم
ُم��ب��َه��م��ا ل��ي��س ل��م��ا ذك��رى ول��ك��ن��ه��ا م��م��اث��ل��ي م��ن تُ��رَش��دوا أن ع��ن ت��ج��لُّ��ون
ال��م��ع��ظ��م��ا ال��ح��م��ي��د ع��ب��د ال��ورى أم��ي��َر ادَّع��ى إذا وع��زٍّا ف��خ��ًرا ع��ص��رك��م ك��ف��ى
ت��ه��دَّم��ا ق��د م��ج��ده م��ن م��ا وت��ج��دي��د ش��رق��ن��ا رون��ق اس��ت��رج��اع ف��ي ل��ي��ج��ه��د
م��ق��وَّم��ا ال��ع��ب��اد أم��ر م��ن ان��آد ل��م��ا ق��ائ��ًم��ا ال��خ��الف��ة ع��ص��ر ف��ي زال ف��ال
م��خ��تَّ��م��ا ب��ال��دع��اءِ ج��م��ي��ًال ث��ن��اءً ب��ع��دل��ه ال��خ��اف��ق��ان ع��ل��ي��ه ي��ن��ثُّ

نفسها: السنة يف السلطانية املدرسة امتحان حضور عند ذلك مثل يف وقلت

م��واس��ُم ل��ه��نَّ الح��ت ق��د ال��ب��در ع��ل��ى ال��م��واس��ُم ه��ذي ال��ع��ل��م ب��أُْف��ق ب��دوٌر
ب��واس��م َوْه��ي ال��س��ع��د ث��غ��ور وت��ب��دو ق��ري��رًة ال��ف��الح ع��ي��ن ب��ه��ا ل��ت��غ��دو
غ��ان��م ه��و م��ا ال��ف��ض��ل ف��ي��ه��ا وي��ع��رف ك��اس��ٌب ه��و م��ا ال��ع��ل��م ف��ي��ه��ا ي��ق��دِّر
ال��ع��زائ��م ب��اش��رت��ه ��ا ع��مَّ وت��س��ف��ر ال��ُع��ال ف��ي ال��ج��ه��د ح��اول ق��د م��ا ف��ت��ن��ت��ج
ح��واك��م ب��ال��س��ب��اق ق��ض��اٌة ول��ك��ن أم��ي��ن��ة ال��ِف��َع��ال ص��دق ع��ل��ى ش��ه��وٌر
وراغ��م ل��دي��ه��ا م��رغ��وٌم ي��م��يَّ��ز وال��ن��ه��ى ال��ن��ب��اه��ة أق��ران م��ض��ام��ي��ر
ال��ق��وادم خ��ل��ف��ه��نَّ ال��خ��واف��ي وح��ت��ى س��اب��ق ل��ل��ق��رب ال��ب��ع��د ح��ت��ى ال��ج��د ه��و
ال��ص��رائ��م ع��ل��ي��ه ��ت ال��ت��فَّ ق��د ص��ري��ًم��ا ال��رج��ا ن��ي��ل��ه ف��ي ك��ان م��ا ت��رى وح��ت��ى
م��ق��اوم إال األه��واَل ي��ط��رد وه��ل م��ج��اه��ٌد إال اآلم��ال ي��ب��ل��غ وه��ل
ال��م��خ��ارم ت��ع��ن��و ال��ن��ف��س اخ��ت��رام ودون غ��اي��ٌة تُ��درك ال��ج��ه��د غ��اي دون وه��ل
ي��ص��ادم ال م��ن ال��ق��رن ي��زي��ل وك��ي��ف ي��م��ت��ط��ي ل��ي��س م��ن ال��وص��ل ��ي ي��رجِّ وك��ي��ف
ال��خ��ض��ارم ال��آلل��ي ُغ��رَّان ل��ت��خ��رج ل��ج��ٍة ق��ص��ر ال��ف��ت��ى غ��وص م��ن ب��د وال
ن��ائ��م وه��و ج��ازُه م��ن الح��ٌق وَم��ن ق��اع��د وه��و ف��ات��ه م��ن م��درٌك وَم��ن
ال��ص��وارم أغ��م��اده��نَّ الزم��ت إذا ص��ف��وف��ه ت��ع��بَّ��ى ج��ي��ش م��ن ال��ن��ف��ع وم��ا
ي��الئ��م ��ا ع��مَّ ال��ص��دُّ ي��س��وغ ول��ي��س واج��ٌب ل��ل��نَّ��ج��ح ال��ج��ه��د ت��م��ام ف��إن
رث��ائ��م ع��ل��ي��ه م��ن��ه غ��دت ل��ع��ل��م ص��اح��ٌب ال��م��رء ف��ي ال��ع��ق��ل ال��م��س��م��ي وإن
الزم ه��و م��ا ال��م��ل��زوم ي��ت��رك وال خ��لَّ��ُه ي��ص��اح��ب أن ب��خ��لٍّ ف��أج��ِدر
ه��ائ��م ب��اإلل��ف واإلل��ف س��ل��وٍة ب��ال ص��ب��وة ب��ال��ع��ل��م ال��ع��م��ر ط��ول ول��ل��ع��ق��ل
ال��ل��وائ��م ل��دي��ه ت��ع��ي��ى ب��ص��اح��ب��ه م��ت��ي��ًم��ا ك��لٌّ ي��ن��ف��ك ال أل��ي��ف��ان
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ع��ال��م وه��و ع��اق��ٌل م��ن��ه ف��أف��ض��ل ع��ال��ٌم ال��ن��اس أف��ض��َل ��ا ح��قٍّ ُع��دَّ ف��إن
ال��ع��وال��م ت��س��ود م��ا أس��ن��ى ف��ب��ال��ع��ل��م ع��زة ال��ع��ل��م ذا دون م��ن أم��ك��ن��ت وإن
األع��اج��م ل��ذاك وه��اب��ت��ه��م ف��ذلَّ��ت ق��ب��ل��ن��ا األع��ارب ب��ال��ع��ل��م ع��زَّ ك��م��ا
ال��ع��م��ائ��م إال ت��ي��ج��ان وال تُ��َع��دُّ م��ل��وك��ه��م إال أم��الك ال ل��ي��ال��ي
ض��ب��ارم إال ال��ق��وم ف��ي وم��ا وس��ادوا ت��ق��دَّم��وا رج��اٌل م��ن��ه��م ت��ق��دََّم��ن��ا
وال��م��الح��م غ��ارات��ه��م ال��ورى وش��غ��ل ع��ل��وم��ه��م ع��ن ت��ل��ه��ه��م ل��م م��ض��وا رج��اٌل
وال��ت��ه��ائ��م أن��ج��اده��ا ب��أق��ط��ارن��ا وأزه��رت ال��دي��ار ت��ل��ك أش��رق��ت ل��ه��م
م��ت��الط��م ح��ول��ه��ا ال��ع��وادي وم��وج ب��ال��ع��ن��ا ال��م��ع��ارف درَّ اس��ت��خ��رج��وا ق��د
م��ع��ال��م ال��ع��ل��وم آلث��ار وم��ن��ه��م ص��وائ��ٌف ال��ع��دوِّ ب��آث��ار ف��م��ن��م
م��غ��ارم ال��ح��ال��ت��ي��ن ف��ي م��ك��ارم��ه��م ك��أن��م��ا ف��ت��ًح��ا األم��ري��ن أوس��ع��وا ل��ق��د
ال��ق��ش��اع��م ال��ن��زال ف��ي ع��ل��ي��ه��م وأث��ن��ت ري��اض��ه��م ف��وق ال��ط��ي��ر ره��ام ف��غ��نَّ��ت
وال��ع��واص��م أم��ص��اره��م ب��أي��دي��ه��ُم ف��أص��ب��ح��ت أم��ٍر ك��ل ف��ي ال��ع��دى وس��ادوا
األراق��م ال��ت��راب ب��ط��َن س��ك��ن��ت ك��م��ا ال��ث��رى ع��ل��ى ه��ؤالء م��ن��ه��م وأص��ب��ح
وط��الس��م رًق��ى ف��ي��ه��م ِل��ه��ي��ب��ت��ه��م ك��أنَّ��م��ا ح��ت��ى ال��ُع��رِب أم��ر ي��خ��اف��ون
ال��غ��م��ائ��م ت��ج��ود ال م��ا ف��ج��اده��ُم م��ج��ده��م ع��ل��ة ال��ع��ل��م إال ي��ُك ول��م
ال��م��ن��اس��م ت��ط��أْه ع��ن��ه يُ��ف��تَ��تَ��ْن وم��ن م��َع��زًَّزا يُ��م��ِس ب��ال��ع��ل��م ي��ع��ت��ص��م ف��َم��ن
ي��س��اه��م ال��ع��ب��اد ف��ي ن��ج��اٍح ب��ك��ل رأي��ت��ه ال��زم��ان ��ل��َت ت��أمَّ م��ا إذا
م��ح��ارم األن��ام ج��ه��االت ف��ك��ل ف��ري��ض��ة ف��ي��ن��ا ال��ع��ل��م ك��س��ب ُع��دَّ ف��إن
ال��م��ت��ق��ادم ج��ي��ل��ن��ا ف��ي��ه س��اد إذا ب��ت��رك��ه ذالٍّ ال��ي��وم ذا ن��رت��ض��ي وه��ل
م��آث��م ال��ق��ص��ور ح��قِّ ف��ي م��آث��ر ب��ُج��ُدودن��ا ل��ن��ا ك��ان��ت ل��ق��د ل��ع��م��ري
وال��م��ن��اج��م ام��ن��ا ق��دَّ ط��رائ��ُق��ه��م م��ج��ده��م آث��ار ن��ق��ت��صَّ أن غ��رو ف��ال
ج��رائ��م ال��زم��ان ج��ن��ب ف��ي ال��ف��ض��ل س��وى ل��ن��ا وم��ا ف��وٍز ك��ل ��ي ن��رجِّ ال ولِ��ْم
م��زاع��م ف��ي��ه ل��ي��س أم��ٍر م��ج��رَُّب وذا ن��ِج��ْد ن��ِج��دَّ إن أنَّ��ا ون��ع��ل��م
ح��ازم ال��نَّ��ي��َل ذا ال��ج��دِّ دون وي��أم��ل ب��دون��ه ال��ف��الح نَ��ي��ل يُ��رى وك��ي��ف
ي��زاح��م ال م��ن ال��م��اء ِورَد وي��ع��دم ُه ُم��ِع��دَّ ف��ي��ه ال��ق��وت ي��ف��وت ب��ع��ص��ٍر
ال��ش��ك��ائ��م ال��ص��دور ف��ي ج��ي��وًش��ا وزادت ل��ل��ُع��ال ال��خ��واط��ر ك��ل ن��ه��ض��ت وق��د
ح��ائ��م ال��ذه��ن ط��ائ��ر وع��ل��ي��ه ل��ه ح��ائ��م ال��ف��ك��ر ن��اه��ُل ف��خ��اٍر ف��ك��ل
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ق��ادم ف��ال��ن��ص��ر ال��ل��ه وب��ح��ول ب��ذا واج��ٌب ف��ال��ج��ه��د األوط��ان ب��ن��ي ف��ع��زًم��ا
دع��ائ��م ف��ي��ن��ا ال��ف��ض��ل ل��ه��ذا وق��ام��ت ذرائ��ًع��ا ف��ي��ن��ا ال��رح��م��ن ق��يَّ��ض ف��ق��د
وال��م��ع��اص��م أج��ي��اده��ا م��ق��لَّ��دة ب��ه أي��ام��ن��ا ال��م��ش��ه��ور ه��و وي��وٍم
ال��ن��ع��ائ��م إل��ي��ه َج��ْف��ٍل م��ن وت��س��ك��ن ظ��م��ا ع��ن ال��رك��ب ي��س��ت��وق��ف م��ش��ه��ٍد ل��دى
م��ق��اس��م ف��ي��ه��م ال��م��ج��د ص��ن��وف ك��رام ج��ان��ٍب ك��ل م��ن ال��ح��م��َد ف��ي��ه ت��ن��اه��ب
ال��م��ك��ارم أص��ح��اب��ه��نَّ إل��ى وع��ادت أله��ل��ه األص��ي��ل ال��ف��ض��ل رج��ع ب��ه��م
ال��ح��م��ائ��م إال ب��األي��ك س��اج��ع وه��ل رج��ال��ُه إال ب��األم��ر ن��اج��ح وه��ل
ال��ض��راغ��م إال اآلج��اَم ت��س��ك��ن وه��ل ع��م��ي��ُده إال ال��ف��ض��ل ي��ت��ح��رى وه��ل
س��اج��م ال��ف��ض��ل ع��ارض وع��ل��ي��ه ب��ه��ا ن��اض��ٍر ل��ل��م��ع��ارف ل��روٍض ف��س��ق��يً��ا
ج��اِث��م123 ال��ق��ول ف��ي ال��م��ح��ك��يُّ ال��ط��ائ��ر ب��ه وإن��م��ا ش��دٌو ال��ع��ل��م ف��ي ألط��ي��اره
دائ��م ال��خ��ل��ي��ف��ة ع��رِف ع��ل��ى ث��ن��اءٌ م��ع��ارٍف َع��ْرف األرض ف��ي ل��ه ي��ض��وع
ف��ال��ع��ظ��ائ��م ُش��غ��ل��ه وأم��ا ف��ن��ف��ٌع م��رام��ه أم��ا ال��س��ل��ط��ان ع��ل��ى س��الٌم
ف��ل��ه��اذم ع��زم��ه وأم��ا ف��غ��ي��ٌث ج��داؤه أم��ا ع��ث��م��ان ب��ن��ي س��ل��ي��ل
األن��اس��م ال��ع��دوت��ي��ن ف��ي ل��ه ودان��ت وم��غ��رٌب ش��رق ال��ب��رَّان ل��ه أط��اع
ص��وارُم أنَّ��ه��ن إال ص��رائ��م ال��ُع��ال ف��ي ال��خ��الف��ة أع��ب��اء ب��ي��ن ل��ه
ق��واص��م ل��ل��ظ��ه��ور خ��ط��وب ع��ل��ي��ه ت��ظ��اه��رت ب��ع��د ال��ع��رش أم��ور أق��ام
وي��ه��اج��م ت��ارًة ع��ن��ه ي��داف��ع ق��ي��اِم��ه ح��ق ال��م��ل��ك ب��أم��ر وق��ام
ث��ال��م وه��و ال��وغ��ى دار إل��ى وج��از ان��ث��الم��ه��ا ب��ع��د ال��م��ل��ك ث��غ��ور ف��س��دَّ
م��راح��م ال��ع��ب��اد ك��ل ل��ه ��ت وع��مَّ ال��ورى ف��ي ال��ع��دال��ة إج��راء وأح��ك��م
ح��اس��م ل��ل��خ��ْط��ب وه��و ن��راه وي��وًم��ا ق��اس��ٌم ل��ل��رزق وه��و ت��راه ف��ي��وًم��ا
وظ��ال��م ظ��ل��ي��ٌم ع��ث��م��اٍن أرض وف��ي ال��ك��رى ل��ه ي��ط��ي��ب ال ج��ف��نً��ا ��د ي��س��هَّ
م��ت��راك��م َوْدق��ه ع��ل��ي��ن��ا وغ��ي��ثً��ا م��ت��ك��ام��ٌل ن��ورُه ب��دًرا زال ف��ال
س��ال��م ه��و إذ اإلس��الم وي��غ��ت��ب��ط ع��ه��ُده ال��خ��الف��ة ع��زَّ ل��ن��ا ي��ع��ي��د
ال��خ��وات��م ب��ال��دُّع��اء ف��ي��ه وت��ع��ط��ر ش��ك��ِره م��ط��ال��ع ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ت��ض��يءُ

املدرسة. تلك يف مدرًسا عبده محمد الشيخ كان 123
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الزمان: أشكو وقلت

م��ع��ذَُّب إال األي��ام ص��اح��ب وم��ا ت��ع��ت��ب ال��ده��ر ع��ل��ى أم ت��ش��ك��و ال��ده��ر م��ن
ي��ع��ت��ُب ي��ع��ت��ُب دن��ي��اُه ف��ي ب��ات إذا أًس��ى ب��ال ش��ج��يٌّ ق��اٍض ب��ال ش��ك��يٌّ
م��ذه��ُب ال��ب��س��ي��ط��ة ف��ي ع��ن��ه ض��اق م��ت��ى م��ذه��ب ك��ل ص��دره ف��ي األس��ى ي��الق��ي
ي��ل��ع��ُب وال��ده��ر ال��م��وت ع��ذاب ي��ق��اس��ي م��ق��ل��ٌب ال��زم��ان ك��ف ف��ي ال��م��رء ه��و
وال��ت��ج��نُّ��ب ح��رص��ه ع��ن��ه يُ��غ��ِن ف��ل��م م��ص��ائ��ٍب ح��ل��ي��ف ال��دن��ي��ا ف��ي ت��ولَّ��د
ت��ص��ح��ب أن��ت ال��ذي ت��ش��ن��ا ب��أن ل��خ��س��ٌف وإن��ه ال��ع��داة وه��ي ي��ص��اح��ب��ه��ا
ت��غ��ل��ب ل��ي��س ن��ك��ب��ٍة م��ن ف��أس��ُه��ُم��ه ح��ظ��وظ��ُه ع��زٍّ ك��ل م��ن ن��ق��ص��ت إذا
ي��ط��ل��ُب ه��و م��ن ع��ن��د ده��ٍر وم��ط��ل��وب ط��ارد ك��فِّ ف��ي ب��ات ل��ي��اٍل ط��ري��د
م��غ��يَّ��ُب ال��ض��ري��ح ب��ط��ن ف��ي ه��و إذا وج��ه��ة ك��ل م��ن ال��خ��س��ف ي��س��اُم ف��بَ��يْ��ن��ا
ي��ن��ع��ُب زال م��ا ال��بَ��يْ��ِن غ��راب وف��ي��ِك ك��رب��ٌة ح��ي��ات��ك دن��ي��ا ي��ا ف��ل��ل��ه
أرح��ب ف��ي��ك وال ره��ب��ان م��ن��ك ف��ال ق��درٍة م��ح��ض ف��ي ال��غ��شِّ م��ح��ض رأي��ت��ك
أرح��ب ف��ن��ائ��ِك م��ن ف��ص��دري ل��دي��ك م��ذاه��ب��ي ع��ل��يَّ ض��اق��ت وإن وإن��ي
أع��ج��ب وح��الُ��ك ح��ال��ي م��ن وأع��ج��ب ع��ج��ائ��بً��ا وص��ب��ري ن��ك��دي م��ن ب��ك أرى
أت��ه��يَّ��ب ال��ذي األم��ر ذل��ك م��ض��ى أح��ب��ت��ي بُ��ع��د م��ث��ل ض��ي��ٌم ف��ي��ك ف��ه��ل
وأن��ح��ب أب��ك��ي ك��ن��ت م��ا يُ��ْج��ِدن��ي ف��ل��م ل��ي��ال��يً��ا وان��ت��ح��ب��ت ع��ل��ي��ه ب��ك��ي��ت
وت��غ��رب ت��ض��يء ط��وًرا ال��س��م��ا ن��ج��وم م��س��ام��ًرا ق��ض��ي��ت م��ن��ه��ا ل��ي��ل��ٍة ف��ك��م
ون��ن��دب ن��ش��ك��و ال��ل��ي��ل ط��ول ش��ج��يَّ��ي��ن ال��دج��ى ف��ي ت��ن��دب ال��ورق��اء ج��ان��ب إل��ى
ص��يِّ��ب ع��ي��ن��يَّ م��اء م��ن وي��ط��ف��ئ��ه��ا ب��ت��رائ��ب��ي األس��ى ش��رارات ت��ش��بُّ
وي��ن��ض��ب ي��ج��فُّ إذ ط��رف��ي وأزج��ر ص��ب��اب��ت��ي خ��م��ود أب��غ��ي ال ك��ن��ت وق��د
ط��يِّ��ب وال��ل��ِه ال��دم��ع ورد وع��ن��دي ل��ي ي��ل��ذ ب��رٌد ال��ش��وق ح��رُّ ب��ص��دري
وأط��رب أش��ج��ي ال��ن��وح ص��وت غ��ي��ر ع��ل��ى وإن��ن��ي ال��س��رور أه��وى أن ال��ل��ه أب��ى
ي��ع��ذُب ل��ي��س ال��ن��وى ب��ع��د ف��ه��ل ب��وج��دي ال��ن��وى ذا ق��ب��ل ل��ي ال��ت��ع��ذي��ب ع��ذُب ل��ئ��ن
ي��ت��ن��ك��ب ن��ك��ب��ت��ي ع��ن غ��ف��ل��ٍة ل��دى م��رًة ال��ده��ر أرى ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت ف��ي��ا
م��ش��رب وي��ن��س��اغ ط��ع��ٌم ل��ي ف��ي��ح��ل��َو س��رائ��ر ي��وًم��ا م��ن��ه ل��ت��ص��ف��و أل��ي��س��ت
أغ��ض��ب أن��ا م��ث��ل��م��ا م��ن��ي وت��غ��ض��ب وق��ي��ع��ة م��ن��ي األي��ام ت��ح��ف��ظ أم��ا
وأك��ذب ب��ردٍّ ت��س��ع��ى ل��ي��ت��ه��ا أال ك��اذب غ��ي��ر ن��ك��ده��ا وص��ف��ي ط��ال ف��ق��د
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ال��ت��أتُّ��ب م��ن��ه��ا اإلن��س��ان ي��ن��ف��ع وال س��ه��ام��ه��ا م��ص��م��ي��ات م��ن ل��ه��ا ف��ت��بٍّ��ا
ف��ُخ��لَّ��ب م��ن��ه��ا ال��ب��رق وأم��ا ف��ص��دٌق خ��ط��وب��ه��ا ص��اع��ق��ات ��ا أمَّ ال��دُّج��ن ه��ي
وي��ؤن��ب ِش��ع��ره ف��ي ي��ع��نِّ��ف��ه��ا ح��ق��ب��ًة أح��م��د ال��ك��ن��دي124 ق��ب��ل��ن��ا ق��ض��ى
وأك��ت��ب ع��ل��يَّ تُ��ْم��ل��ي أش��أ ل��م وإن وص��ف��ه��ا ش��ئ��ُت إذا ال��دن��ي��ا أن��ه��ا ع��ل��ى
ِم��خ��ل��ُب ال��ي��وم إل��ى م��ن��ه��ا ن��اش��ن��ي ف��ك��م ص��ب��وٍة غ��ي��ر تُ��ْح��ي��ن��ي ل��م وإن وإن��ي
م��ح��بَّ��ُب وه��و ال��ص��ب��ر ع��وَّدت��ن��ي ل��ق��د ح��داث��ت��ي م��ذ إن��ه��ا إذ س��أش��ك��ره��ا
م��َؤدِّب ال��ح��ادث��ات ك��م��ث��ل ول��ي��س وأدَّب��ت ال��ح��ادث��ات ��ذت��ن��ي ن��جَّ وق��د
أص��ل��ب ف��ع��ودي ع��ودي ع��ج��م��ت وق��د ش��دة ت��م��ارس م��ن��ي ول��ك��ن��ه��ا
وأن��ج��ب أش��دُّ الق��ت م��ن ول��ك��نَّ وب��راع��ٍة ش��دٍة م��ن ع��دم��ت وم��ا
م��ه��رب َل��َع��م��رك م��ن��ه��ا ي��ك��ن ل��م إذا ل��ص��اب��ٍر ف��ي��ه��ا ن��ف��ع ال ول��ك��ن��ه
ي��رس��ب ال��ق��ع��ر ف��ي ال��دُّر ن��ف��ي��س وف��ي��ه ج��ي��ف��ٌة ت��ع��ل��وُه ل��ل��ب��ح��ر ُم��ح��اك��ي��ة
ي��ت��ك��س��ب م��ن ال��ك��س��َب ف��ي��ه��ا ويُ��ح��َرم ي��س��ت��ح��ق��ه م��ن ال��ح��ظَّ ف��ي��ه��ا ف��ي��ع��دم
ي��ص��وِّب ال م��ن ب��ال��س��ه��م ب��ه��ا ويُ��ش��وى ي��روم��ه ال م��ن ب��ال��ج��دِّ ب��ه��ا وي��ح��ظ��ى
م��أرب ال��ب��ري��ة ف��ي ل��ح��رٍّ ف��ل��ي��س س��ائ��ًدا ال��ك��ل ع��ل��ى ي��ص��ب��ح ل��م ال��ح��ق إذا
م��ه��ذَّب ح��رٌّ ب��ال��ع��ي��ش ي��رت��ض��ي ف��م��ا ن��ص��ي��ره ال��م��ب��ي��ن ال��ح��قُّ ع��دم وإن
��ب ن��ت��ع��صَّ م��ا س��اء س��واه ف��ف��ي��م��ا ع��ص��ب��ة ال��خ��ي��ر ع��ل��ى ف��ي��ن��ا ت��ك��ن ل��م وإن
يُ��ن��ه��ب ك��ال��م��ال ال��ح��ق ف��ي��ه��ا ك��ان إذا ات��س��اع��ه��ا ل��ل��ك��ري��م ب��م��غ��ٍن ف��ل��ي��س
ويُ��ح��ج��ب أم��ٍر ب��ع��ض ف��ي وأُظ��ه��َره ألق��ي��م��ه ��ت��ي ه��مَّ أن��ض��ي ب��تُّ ل��َك��م
غ��ي��ه��ب ج��نَّ غ��ي��ه��ٌب ع��ن��ه زال إذا س��ت��ائ��ٍر ت��ح��ت ل��ألب��ص��ار زال ف��م��ا
وأح��س��ب ذاك م��ث��ل م��ن أن��ا أَج��لُّ م��آرب ع��ن ال ق��ل��ت ق��د م��ا ق��ل��ت ف��ق��د
ك��وك��ب الح ك��وك��ب م��ن��ه��م غ��اب إذا ه��ُم ه��ُم ال��ذي��ن ال��ق��وم م��ن وإن��ي
ي��ع��ُرب ال��ش��ي��خ أن��س��ل م��م��ن ال��ش��مِّ ع��ل��ى ج��دوده��م ت��س��ام��ت ق��د ال��م��ع��ال��ي ع��ت��اق
م��ط��نَّ��ب ال��س��م��اك ف��وق م��ن��زل ل��ه ع��رق��ه��ا ال��م��ج��د أق��ع��س ف��ي ن��س��ب��ٌة ل��ه��م
ال��م��ذرَّب وال��م��ش��رف��يُّ ال��لُّ��ه��ى وب��ذل وال��ِح��َج��ى ال��ف��ص��اح��ة ف��ي��ه��ا وأص��ح��اب��ه��م
ت��ض��رب ب��ال��ِب��ي��ض ال��ه��ام��ات إذا ل��ي��وث ��م��ت ُع��مِّ ب��ال��ِب��ي��ض ال��ه��ام��ات إذا ب��دور
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ت��ج��دب ال��ق��وم ف��ي األع��وام إذا غ��ي��وث ج��ران��ه��ا أل��ق��ت األرزاءُ إذا ب��ح��ور
ال��م��ك��ع��ب األص��مُّ دار إذ ف��ي��اص��ل وت��ارًة ب��ال��ب��ي��ان ح��ق ف��ي��اص��ل
م��ن��ك��ب ال��ش��م��س م��ن��ك��ب م��ن��ه ي��زاح��م وض��وُح��ُه ال��ش��م��وَس ي��ح��ك��ي ح��َس��ب ل��ه��م
وتُ��ن��َس��ب ال��م��ك��رم��ات َل��تُ��ع��َزى إل��ي��ه��م ف��إن��ه��ا إل��ي��ه��م م��ن��س��وبً��ا ك��ن��ت ف��إن
أب وال أمٌّ ي��غ��ن��ي��ه ال َل��َع��م��رك وال��ُع��ال ل��ل��م��ج��د ال��م��رء ان��ت��س��اب ف��دون
أوج��ب م��ن��ه��نَّ ل��ي��س ح��ق��وق ع��ل��يَّ ت��زل ف��ل��م ال��زم��ان ف��ي ح��يٍّ��ا دم��ت ف��م��ا
م��غ��رب ع��ن��ق��اء ال��ح��ال ذي ف��ي ال��ب��ع��د م��ن ودون��ه��ا ك��ب��اٍر ب��أش��ي��اءٍ أه��مُّ
أق��رب أن��ا ك��ل��م��ا ع��ن��ي وي��ب��ع��د س��اك��ٌن أن��ا ك��ل��م��ا ي��دن��و ال��ف��ت��ح أرى
ُق��لَّ��ب ال��ح��وادث ت��ل��ك م��ن ال��ق��ل��ب ه��و ح��ائ��ًرا ال��ع��وارض ق��ل��ب��ي غ��ادَرْت وق��د
وت��ن��ش��ب ال��ل��ط��ي��ف ال��ق��ل��ب ف��ي ت��ؤثِّ��ر وك��ل��ه��ا ك��ث��اًرا أن��واًع��ا ت��وارد

بأصحابه: مفتخًرا املعنوي بالُحسن متغزًال وقلت

األغ��ص��ان ب��م��ع��اط��ف ��ب��ا ال��صَّ م��يْ��َل ال��ن��ش��وان ب��ع��واط��ف ��ب��ا ال��صِّ م��ال
ال��ح��نَّ��ان ألب��رَق ال��ح��ن��ي��ن وب��دا ال��لِّ��وى ن��ح��و ع��ن��ان��ه ال��غ��رام ول��وى
ورع��ان وم��ط��ال��ٍع وم��ت��ال��ٍع ��ٍة أع��قَّ ب��ي��ن ب��ال��ق��ل��ب ال��ه��وى وه��وى
وم��غ��ان م��ع��ال��ٍم ب��ي��ن ن��ج��د ف��ي ال��ت��ي م��ع��اه��ده��ا م��ن ي��راوح ف��غ��دا
ال��ب��ان س��ف��وح ال��ج��رع��ا م��ن��زل م��ن وي��ن��ت��ح��ي ال��ش��ع��اب م��ن ال��ل��ص��اب ي��أت��ي
األش��ج��ان م��ن ش��ج��ٌن ل��ه ي��ب��دو ث��ن��ي��ٍة وك��ل م��ن��ع��ط��ف ك��ل ف��ي
إع��الن وف��ي س��رٍّ ف��ي ف��رع��اه ال��ه��وى ف��ي ت��ه��تَّ��ك ل��ق��د ال��م��ح��ب وي��ح
ال��ك��ث��ب��ان م��ض��ارب ال��ض��ل��وع ت��اد ب��أو وب��ن��ى ب��ط��رف��ه ال��ع��ق��ي��ق أج��رى
ال��خ��رص��ان أس��نَّ��ة ت��ح��ت ل��ل��ُح��س��ن ب��ه ف��م��ض��ى ال��ه��وى ب��ه أل��مَّ ص��بٌّ
ال��ف��ت��ي��ان ع��زَّة ال��ص��ب��اب��ة إن ل��ي ف��ق��ال ال��م��ص��ي��ر س��وءَ أن��ذرت��ه
ب��ث��ان ال��ع��ن��ان ل��ذا ول��س��ت أل��وي ال ف��ِه��ْم��ُت ال��ع��ن��ان ل��ل��ق��ل��ب أط��ل��ق��ت
ب��م��ك��ان ال��ظُّ��ب��ى ح��ي��ث إل��ى ح��بٍّ��ا ال��ظِّ��ب��ا ب��م��ه��ج��ت��ه ع��دت ع��ل��ي��ه ل��ه��ف��ي
دوان وال��رم��اح ال��ب��ي��ارق ت��ح��ت زواح��ف وال��ص��ف��وف ال��ب��وارق ب��ي��ن
ال��ش��ج��ع��ان س��واع��د ي��ط��ي��ح ض��رب ودون��ه��ا ال��خ��ي��ام ف��ي ال��م��ح��اس��ن ط��ل��ب
ال��ن��س��ي��ان ح��ي��ز ف��ي ال��ردى ج��ع��ل ف��تً��ى ف��ي ت��ح��كَّ��م ن��ج��د ه��وى وإذا
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∗∗∗
أم��ان ط��ري��ق ف��ي إل��ي��ه��ا ي��س��ع��ى أم��ن��ي��ة ل��ع��اش��ق ل��ي��س ه��ي��ه��ات
ال��خ��ف��ق��ان ف��ي ال��ق��ل��ب م��ع��ه��ا ي��زداد ال��ل��م��ى م��ع��س��ول دون ال��ع��واس��ل وإذا
ال��ق��ان��ي ال��ن��ج��ي��ع ل��ه��ا س��ال ل��ل��ح��ب ت��ع��رَّض��ت ال��ق��ان��ي��اُت ال��خ��دوُد وإذا
ال��غ��زالن ك��وان��س أم��ام ص��رع��ى ال��ح��م��ى ف��ي ت��ردَّت وق��د األس��ود وإذا
ال��ن��ع��م��ان ش��ق��ائ��ق ل��ع��ز ذلَّ��ت ق��د ال��ن��ع��م��ان ك��ت��ائ��ب رج��اُل وإذا
ال��غ��س��ان��ي األه��ي��ف رق��ي��ق أم��س��ى ق��د ال��غ��س��ان األي��ه��م األع��ز وإذا
األذه��ان ث��واق��ب ذك��اء أخ��ب��ت ورب��م��ا ال��ع��ق��ول ب��ه��ا ت��ط��ي��ش ح��اٌل
دن��ان خ��م��ِر ص��ري��ُع أص��ي��ب م��م��ا ك��أن��ه األح��وذيَّ ف��ؤاد تُ��ع��ي��ي
ال��ُع��ق��ب��ان ع��زة ي��داه ح��ازت ول��و ب��ط��ل ب��أس��ه��ا ي��ق��اوم إن م��ا
ال��ره��ب��ان م��ن��اس��ك ت��ع��ز ع��ن��ه��ا ت��ك��ن ول��م ال��ع��ظ��ام م��ق��اص��ي��ر ت��غ��ش��ى
ب��ال��ب��ره��ان ف��ات��ت��ه م��ا ـ��وج��دان ب��ال��ـ ال��ق��ل��ب ع��دي��م ف��ات��ت ف��إن ��ت ع��مَّ
إث��ن��ان ب��ش��ع��وره ي��خ��ت��ل��ف ل��م ح��ب��ه ب��ُع��ذرة أودى م��ا ل��ك��نَّ
ب��األش��ط��ان ُج��ذب��ن ال��دِّالء م��ث��ل أق��ب��ل��ت ال��م��ح��اس��ن ع��ل��ى ال��ق��ل��وب وت��رى
ل��ألع��ط��ان ال��نُّ��ج��ب ح��ن��ي��ن ي��ح��ك��ي ح��ن��ي��ن��ه��ا ال��ح��ب��ي��ب وص��ل إل��ى وت��رى
ال��ع��ي��ن��ان ب��ه م��رت م��ا ب��ج��م��ي��ع ت��أثُّ��ر ول��ل��ف��ؤاد ال��خ��الف ك��ي��ف
ال��رب��ان��ي ال��ع��اَل��م ذاك ن��ور م��ن ب��دا وق��د ال��ج��م��ال أه��وى ال ك��ي��ف أو
ل��ألع��ي��ان س��ن��اه م��ث��ل الح م��ا ال��ذي ال��ن��ور ال��الم��ع ال��وج��ود ع��ي��ن
ب��ال��ف��رق��ان ال��م��ب��ع��وث وال��ص��ادق ال��ه��دى م��ص��ب��اح اإلك��ل��ي��ل ال��ع��اق��ب
ال��ث��ق��الن ت��ش��رَّف ال��وج��ود ك��ن��ف ح��ل��ه ف��ي م��ن ال��م��ح��م��ود أح��م��د ه��و
ق��دم��ان ب��ه س��ارت م��ن خ��ي��ر ه��و ال��م��ج��ت��بَ��ى ط��ه أن ي��ش��ه��د ف��ال��ل��ه
ال��م��ي��دان ب��أول ال��س��ب��اق ح��ازوا َم��ن ال��م��ع��راج ص��اح��ب ص��ح��اب��ة واذك��ر
ال��ق��رآن ش��ري��ع��ة وال��ن��اش��ري��ن ال��ه��دى إل��ى ال��ع��ام��ل��ي��ن ال��راش��دي��ن
اإلي��م��ان وف��ت��ي��ة ال��ش��ري��ف ـ��رع ��ـ ال��شَّ وش��ي��ع��ة ال��ح��ن��ي��ف ال��دي��ن ع��ص��ب��ة ه��م
ال��ك��ف��ران إل��ى رج��ع��وا األَُل��ى ي��ه��دي ان��ب��رى ب��ص��دره��م ب��ك��ٍر أب��ا ت��ل��ق��ى
أرك��ان ع��ل��ى ��ت��ه ب��ه��مَّ أق��ص��ى ال��ـ ال��م��س��ج��د ي��ق��ي��م ح��ف��ٍص أب��ا وت��رى
ال��ب��ل��دان ش��واس��ع ق��ب��ض��ت��ي��ه ف��ي غ��دت وق��د ب��ال��ج��ي��وش ال��م��م��ال��ك ي��رم��ي
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غ��م��دان ف��ي «س��ي��َف» ال��ب��ري��ة أن��س��ى ب��ص��ارٍم ال��ع��ظ��ام ال��ق��ي��اص��رة ض��رب
اإلي��وان م��ن ك��س��رى ل��ه وَخ��ال أن��وف��ه��م ُش��مُّ ب��ال��رغ��م ل��ه ف��ع��ن��ت
إذع��ان أيَّ��م��ا ل��ع��م��ٍرو م��ص��ٌر وأذع��ن��ت س��ع��َد س��ي��ُف ف��ارَس وأب��اد
ي��ل��ت��ق��ي��ان وال��ج��ي��ش��ان ب��ال��ن��ص��ر دي��ن��ه ذادة ع��الءَ اإلل��ه وق��ض��ى
ب��ِج��ران ال��ورى ف��ي م��ل��ٍق وال��ح��ق أط��ن��اب��ه ض��ارٌب ف��ي��ه��م ف��ال��َه��ْدُي
ال��ب��ه��ت��ان م��واق��ف يُ��ِزلُّ ع��م��ا ري��ح��ه ب��ال��م��م��ال��ك ت��ع��ص��ف وال��دي��ن
ُج��م��ان ع��ق��َد ال��ده��ر ب��ِج��ي��د أب��ًدا أع��م��ال��ه��م أص��ب��ح��ت ق��وم ب��ج��ه��اد
ِط��َع��ان ك��ل ل��ي��ل ر ي��ن��وِّ ف��ج��ٌر س��ي��ف��ه ص��ف��ح��ة ال��ح��س��ن��ي��ن أب��و ف��ي��ه��م
م��ع��ان ب��ح��ر األك��وان ب��ح��ق��ائ��ق وف��ؤاده ع��ري��ن��ه ل��ي��ث ك��ان ق��د
َج��نَ��ان ك��ل ِن��يَ��اط درك��ه��نَّ ع��ن ت��ق��طَّ��ع��ت ال��ع��ل��وم ف��ي م��ن��ازل واف��ى
واألع��وان األن��ص��ار م��ن غ��رٍّا س��ادًة ال��ص��ح��اب��ة ت��ل��ك ح��َوت ف��ل��َك��م
األب��دان خ��دم��ة ع��ن وت��ج��ان��ف��وا ع��ن��ائ��ه��م ُج��لَّ األرواح إل��ى ص��رف��وا
األوث��ان ه��وادَي ال��ع��ب��اد ب��ي��ن ق��طَّ��ع��ت ب��ال��ه��داي��ة ح��قٍّ أس��ي��اف
أوان ب��ك��ل م��ج��ده��ُم ل��ث��ب��وت ��د م��وحِّ ل��ك��ل ب��ه��م ال��ف��خ��ار ح��قَّ
وال��ع��رف��ان ال��ع��ل��م ل��ح��قِّ ت��ه��دي ب��رش��ده��م ال��ع��ق��ول ف��ت��وح��ات ف��اذك��ر
ل��س��ان وك��ل ن��اح��ي��ة ك��ل م��ن ال��ورى ف��ي ال��م��م��ال��ك ف��ت��ح ل��ه��م واذك��ر
ال��ف��رس��ان ك��واك��ب ع��ل��ي��ه ط��ل��ع��ت وم��غ��رٍب ال��ن��ك��ال ذاق م��ش��رٍق م��ن
ال��س��ل��ط��ان أول��ي ف��ي ال��م��ع��اط��س ُش��مُّ اه��ت��دى ب��ه��ا ل��ل��ع��ال��م��ي��ن ق��دوة ه��م
م��روان ب��ن��ي م��ن ال��خ��الئ��ف ب��ع��د م��ن ال��ع��ب��اس ب��ن��ي م��ن ال��خ��الف��ة أه��ل
ال��ب��ي��ران ش��اه��ق ت��خ��طَّ��وا أخ��رى وم��ن ج��ه��ٍة م��ن ال��ص��ي��ن ج��دار ب��ل��غ��وا
ال��س��ودان ف��ي األص��داء وت��ج��اوب س��ي��وف��ه��م وْق��َع ف��روَق ح��ذاءَ وت��رى
وه��ن��دس��ت��ان آون��ًة ال��س��ن��د ف��ي ب��زح��ف��ه��م ي��وغ��ل��ون وال��غ��زن��وي��ُة
ال��ت��ي��ج��ان ذوي ف��ي ُظ��ب��اه��م أم��ض��ى ح��كَّ��م��وا ال��ج��زي��رة ف��ي أم��ي��ة وب��ن��و
ال��م��رَّان ع��واس��ل ال��م��ع��ت��دي��ن ف��ي أع��م��ل��وا ل��م��ا أي��وب ب��ن��ي وان��ظ��ر
ه��وان ك��ل ح��طِّ��ي��ن ف��ي ب��ال��ق��وم ب��ط��ش��ه أن��زل ال��ل��ه دي��ن وص��الح
ل��ألذق��ان األع��داء ل��ه خ��رَّت ب��م��غ��رٍب ت��اش��ف��ي��ن ي��وس��ف ول��واء
ال��ع��ث��م��ان��ي ال��ص��ي��ل��م ض��رب أص��وات وإث��ره��م ال��ع��ظ��ام ال��س��الج��ق��ة ث��م
ال��غ��رَّان ال��م��ع��ش��ر ال��ق��روم وي��ر ال��م��غ��ا ال��م��س��اع��ي��ر ال��ص��ن��ادي��د س��ي��ف
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ال��رَّن��ان ص��ل��ي��ل��ه ب��رع��ب ن��ي��ا ال��دُّ م��ال إال وًغ��ى ف��ي ي��ن��ض��ى ك��ان م��ا
أرخ��ان ع��ل��ى ف��اع��ط��ف ل��زي��ادٍة تَ��ِم��ل وإن ال��ق��دي��م ع��ث��م��ان ع��ن��ه س��ل
ب��ع��ران ك��ل��ه��ا األع��ادي ق��ادا ب��غ��رب��ه وب��اي��زي��د م��راد وان��ظ��ر
ال��روم��ان ج��رث��وم��ة ع��ل��ى أخ��ن��ى م��ح��م��ًدا األع��زَّ ال��ف��ت��ح أب��ا وارم��ق
وال��ب��ح��ران ال��ب��رَّان وت��ق��اب��ل ت��ص��ادم��ا وال��ج��ان��ب��ان م��أزٍق ف��ي
األرس��ان ع��ل��ى ف��ام��ت��ن��ع��ت ـ��ف��رس��ان ال��ـ ف��ردَّه��ا ال��ب��ح��ار ب��اش��رت وال��خ��ي��ل
ال��ن��ي��ران أل��س��ن وت��ن��ط��ق َط��وًرا رواك��ًع��ا ال��رءوس ف��ي ت��خ��ط��ب وال��ِب��ي��ض
ال��ع��ان��ي م��ث��ل ل��ي��دي��ه واس��ت��س��ل��م��ت ألم��ره ال��ب��الد ت��ص��اغ��رت ح��ت��ى
ال��َح��َرم��ان ب��ه م��ح��م��يٍّ��ا ال��ش��رق ف��ي أي��ال��ة ك��ل ربُّ س��ل��ي��ٌم وغ��دا
ال��دوران ف��ي األف��الك ل��ه خ��ض��ع��ت ب��ف��ي��ل��ق ال��زم��ان س��ل��ي��م��اُن وأت��ى
ث��ه��الن وم��ن أُح��د م��ن ت��ب��ِق ل��م م��ي��دة ال��ب��س��ي��ط��ة ل��ه��ي��ب��ت��ه م��ادت
ع��وان ال��ع��داة ف��ي ح��رب ك��ل م��ن وق��ائ��ًع��ا ال��زم��ان ع��زائ��م��ه وس��ع��ت
ال��ع��ص��ران ل��ن��ا أب��رزه��ا األرض ف��ي ق��ب��ي��ل��ة ك��لُّ ع��ث��م��ان ب��ن��ي ت��ف��دي
وال��ع��ص��ي��ان ال��ب��غ��ي أه��ل ك��ف ف��ي ط��رائ��ق وال��ب��الد ال��خ��الف��ة ح��م��ل��وا
األردان ض��واف��ي ت��ج��ر ت��ي��ًه��ا أط��راف��ه��ا ل��ه��م ص��ارت وق��د ف��غ��دت
وال��س��رح��ان ال��ش��اة اس��ت��واء ك��ي��ف ل��ن��ا أب��دى ال��ذي ال��ع��دل ب��ه��ا ول��ه��م
األج��ف��ان إل��ى غ��راره��ُم ردوا ال��ورى ف��ي��ه ��ن��وا أمَّ م��ا إذا ح��قٌّ
وت��وان ت��ق��اع��ٍد ب��ع��د ف��ل��ن��ه��ِد وب��ه��دي��ه��م ف��ل��ن��ف��ت��خ��ر ف��ب��م��ث��ل��ه��م
اإلم��ع��ان ب��أق��ص��ر ال��م��راء ت��ج��ل��و ع��ب��رة األف��اض��ل م��ن ال��س��ال��ف��ي��ن ف��ي
ال��غ��ف��الن خ��اط��ر ي��ن��بِّ��ه داٍع ل��ن��ا ب��رازخ��ه��م م��ن ي��وٍم ك��ل ف��ي
األج��ن��ان ف��ي األج��ن��ان ِن��دا ي��وًم��ا ال��ورى ف��ي أح��ي��ا ون��ح��ن ن��ج��ي��ب أَوال
ب��آن ت��خ��صَّ ل��م ال��ع��وارض ف��ه��ي وط��ب��اع��ه ب��زم��ان��ن��ا ن��ع��ت��ذر إن
ال��م��ل��وان ي��ت��ع��اق��ب م��ا ب��ي��ن م��ا ف��واع��ًال ت��زال ال ال��م��ب��ادئ إن
ال��ح��رم��ان ع��ل��ة ذل��ك وب��دون ��ل ت��وسُّ ال��ح��ص��ول إل��ى ي��ك��ون ف��ي��ه��ا
ن��ق��ص��ان وم��ن زي��ٍد م��ن ب��ال��ن��اس أح��وال��ه ع��ل��ى ب��ه��ا ال��زم��ان ي��غ��دو
ت��ف��ان ب��ح��ال أوق��ع��ه��ا ش��اء م��ا إذا ل��ح��االٍت ي��ع��ن��و ال وال��ع��ق��ل
اإلم��ك��ان غ��اي��ة ال��م��ح��ص��ل ع��ن��د ت��ك��ن ل��م ال��ش��ج��اع��ة ت��ح��ص��ل��ت وإذا
ال��ث��ان��ي ال��م��ح��ل وه��ي أوٌل ه��و ال��م��ن��ى ن��ي��ل ف��ي ف��ال��رأي ف��ل��ن��ع��م��َل��ْن؛
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بالسلف: مفتخًرا وقلت

ع��واذل��ي ت��ق��ول م��ا ن��ص��ح��ي وأْض��ي��ع م��ق��ات��ل��ي ت��ص��اب م��ا ع��ذاب��ي أق��لُّ
ب��الب��ل��ي ت��ه��ي��ج م��ا ح��ال��ي وأه��دأ ج��وان��ح��ي تُ��ِك��نُّ م��ا ن��اري وأس��ع��ُر
ش��م��ائ��ل��ي ال��ن��س��ي��م م��رِّ م��ن وت��ط��رب ب��ارٌق الح ك��ل��م��ا دم��وع��ي ت��ف��ي��ض
األص��ائ��ل ع��ن��د ال��ب��ان َع��ذَب��ات ع��ل��ى ش��دت إن ال��ح��م��ائ��م ل��ت��ش��ج��ون��ي وإن��ي
ال��خ��م��ائ��ل غ��ي��ر ي��ع��رف��ن ال ن��واع��م ال��ن��وى ع��ل��ى ي��نُ��ح��َن ب��ال��ش��ك��وى س��واج��ع
ال��رواح��ل ��بَ��اء ال��صَّ ألي��ام وأب��ك��ي خ��ل��ت ال��ت��ي ال��ص��ف��اء أوق��ات ي��ب��كِّ��ي��ن
وه��ام��ل ه��اٍم ال��ذي��ل ط��وي��ل ب��دم��ٍع ال��ل��ق��ا أن��دب أزل ل��م ل��ص��بٌّ وإن��ي
ال��م��زاي��ل ال��خ��ل��ي��ط ه��ج��ر ع��ل��ى وس��ه��دي وأه��ل��ه ال��وص��ال ع��ه��د إل��ى ح��ن��ي��ن��ي
م��ن��اه��ل��ي ال��غ��رام إع��ن��ات ق وروَّ م��ه��ج��ت��ي ال��ح��ب ��ث رمَّ ق��د ول��ك��ن��ه
ن��ازل ال��ص��ب��اب��ة ُح��ك��م ع��ل��ى وق��ل��ب ن��ازع ال��ح��ب إل��ى ط��ب��ٍع ف��ي ت��ف��ردُت
ال��م��ط��اف��ل ه��دي ال��رم��ل ف��ي ويُ��ع��ج��ب��ن��ي ال��ح��م��ى ف��ي ال��ق��ص��ائ��ر ه��م��س ف��يُ��ط��رب��ن��ي
ال��ن��واح��ل ال��خ��ص��ور ربَّ��ات وأع��ش��ق ال��ل��م��ى م��ع��س��ول��ة ال��ع��ي��ن ِل��َح��اظ وأه��وى
س��ائ��ل غ��ي��ر ال��ص��ب��ا ب��ذخ ف��ي وأم��رح ع��اب��ئ غ��ي��ر ال��ه��وى غ��ي ف��ي وأخ��ت��ال
م��ف��اص��ل��ي ف��ي ال��دم��ا م��ج��رى ال��دم��ى وح��ب ال��ح��م��ى ه��وى ج��ن��ان��ي ف��ي ل��ي��ج��ري وإن��ي
ق��ات��ل��ي ح��ب��ك ال��ج��رع��اء غ��ادة وي��ا ف��اِت��ن��ي ُح��س��ن��ك ال��ك��ث��ب��ان ظ��ب��ي��ة ف��ي��ا
ب��اب��ل��ي س��ح��رك األل��ح��اظ ه��ذه وي��ا ط��اِع��ن��ي رم��ح��ك األع��ط��اف ه��ذه وي��ا
ط��ائ��ل غ��ي��ر ع��ل��ى ب��ت��ع��ن��ي��ف��ي أط��ْل��ت ب��وازع��ي ف��ل��س��ت أق��ِص��ر ع��اذل��ي وي��ا
ال��م��ن��ازل ب��ي��ن ت��ب��ك��ي��ه م��ا وأَق��ِس��م ن��وم��ه��ا ألج��ل��ك ع��ي��ن��ي ع��ن س��أم��ن��ع
ال��غ��الئ��ل ف��ض��ول ش��وط��ي ف��ي أُج��رِّر م��ت��ه��ت��ًك��ا ال��ه��وى ب��م��ض��م��ار وأج��ري
م��م��اث��ل م��ن ل��ي ل��ي��س ح��ت��ى وأك��َل��ف م��ع��ادل م��ن ل��ي ل��ي��س ح��ت��ى ألع��ش��ق
ال��ع��ق��ائ��ل م��ه��ر ال��ع��ق��ل ه��ذا وأج��ع��ل وال��م��ه��ى ل��ل��غ��ي��د ال��ق��ل��ب ه��ذا وأره��ن
ح��الح��ل ك��ل ش��أن إال ال��وج��د وم��ا م��ه��ذب ك��ل خ��ل��ق إال ال��ح��ب وم��ا
ال��غ��وائ��ل م��ج��ال ف��ي إال ال��وص��ل وم��ا ع��ري��ن��ة ك��ل دون إال ال��ح��س��ن وم��ا
ع��اس��ل دون ع��اس��ل ق��وام وك��ل ذاب��ل ع��ن��د ذاب��ٍل ط��رف ك��ل إذَْن
رواح��ل��ي ي��وم ك��ل إل��ي��ه��ا وأُن��ض��ي ع��رص��ة ك��ل ف��ي ال��خ��ي��ل ج��ي��اد ت��ُج��ول
ح��م��ائ��ل��ي ف��ي��ه��ا ع��لَّ��ق��ت ط��ال��م��ا ل��ق��د ك��ل��ة ك��ل ع��ن ال��ه��ن��د س��ي��وف وت��ح��م��ي

142



الرابع القسم

م��خ��ات��ل غ��ي��ر ال��ح��ي دي��ار وأغ��ش��ى م��وارب غ��ي��ر ال��رب��ع خ��ي��ام أزور
ال��ح��وائ��ل ح��ئُ��ول ع��ن ق��دًرا ي��ج��لُّ��ون س��ع��وا إذا ال��ذي��ن ال��ش��ع��ب م��ن وإن��ي
ال��َم��ق��اول ق��ب��ل األم��ر ف��ي م��ف��اع��ي��ل��ه��م وق��وة ح��زًم��ا ب��األم��س ت��ره��م أل��م
آج��ل غ��ي��ر ي��أبَ��ون��ه ع��اج��ٌل وم��ا ع��اج��ل غ��ي��ر ي��رج��ون��ه آج��ٌل ف��م��ا
ُم��ن��ازل ك��ل أق��دام زل��زل��وا وق��د ُم��ع��ارض ك��ل آم��ال خ��يَّ��ب��وا ل��ق��د
ع��ي��اط��ل وُص��ف��ٍر أص��ال��ي��ٍت وِب��ي��ٍض ذواب��ل وُس��م��ٍر س��راح��ي��ب ب��ُش��ق��ٍر
ب��ال��ج��ح��اف��ل أق��ط��اره��ا ع��ل��ى أط��لُّ��وا وم��غ��ربً��ا ش��رًق��ا ال��ن��اس ب��الد غ��داة
ال��ق��س��اط��ل غ��ب��ار م��ن ��ا ُش��مٍّ س��واه��ن وش��يَّ��دوا ف��ي��ه��ا األج��ب��ال دك��دك��وا ل��ق��د
ب��ال��ج��داول ال ب��األن��ه��ار ال��دم م��ن وم��رق��بً��ا س��ه��ًال األرض��ي��ن ت��رب��ة س��َق��وا
ون��اع��ل ح��اٍف ك��ل م��ن ف��رائ��ص��ه��م وأرق��ص��وا ال��ك��اش��ح��ي��ن ق��ل��وب أط��اروا
ال��م��ع��اق��ل رءوس م��ن ن��زَّل��وه��م وق��د ع��دات��ه��م رءوس ب��ط��ًش��ا س��ح��ق��وا وق��د
ع��ام��ل ك��ل ع��ام��ًال ف��ي��ه��م زال وم��ا ع��ام��ل ك��ل ب��اخ��ًع��ا م��ن��ه��م زال ف��م��ا
ل��ج��ائ��ل م��ج��اًال ف��ي��ه��ا ي��َدُع��وا ف��ل��م ب��الده��م أق��ص��ى ب��ال��س��ي��ف ول��وا أن إل��ى
األي��اط��ل ق��ب ال��خ��ي��ل ع��ت��اق وق��ادوا ص��وارًم��ا س��لُّ��وا األرض ف��ي َم��ن خ��ي��ر ف��ه��م
وب��اط��ل ح��ق ب��ي��ن ح��دٍّ خ��ي��ر وه��م ال��ق��ن��ا إل��ى ال��ي��راع ��وا ض��مُّ م��ن خ��ي��ر وه��م
ال��م��راج��ل غ��ل��ي ال��ح��رب ت��غ��ل��ي ح��ي��ن ع��ل��ى ال��ورى ف��ي ال��ح��ق��ي��ق��يَّ ال��ع��ل��م ن��ش��روا ل��ق��د
ال��ص��واه��ل م��ت��ون م��ن ع��زٍّ م��ن��اب��ر ع��ل��ى م��ن ب��ال��ح��ق األرض ف��ي خ��ط��ب��وا وق��د
ال��ج��الئ��ل ب��ال��م��ك��ُرَم��ات س��ف��اس��ف��ه��م وق��اب��ل��وا ال��ش��ع��وب س��ف��اه��ات أزال��وا
وال��ف��ض��ائ��ل ال��ت��ق��ى أس ع��ل��ى أق��ي��م��ت ح��ض��ارة ال��رس��وم ت��ل��ك ع��ل��ى وش��ادوا
ق��اح��ل ك��لُّ م��م��رًع��ا ل��دي��ه��م وأض��ح��ى غ��ام��ر ك��ل ع��ام��ًرا م��ن��ه��م ف��أص��ب��ح
ال��ص��ي��اق��ل ف��ن��ون زادت م��دن��ه��م وف��ي ب��أرض��ه��م ال��وش��ي��ج ن��ب��ت ون��م��ا زه��ا
ال��ق��ب��ائ��ل خ��ي��ر األرض ف��ي ف��ه��م وإال ب��م��ث��ل��ه��م ف��ج��ئ��ن��ي آب��ائ��ي أول��ئ��ك
ون��ائ��ل وح��زم وإق��دام ع��ف��اف م��ن��اق��ٍب ج��م��ع راق ل��دي��ه��م رج��ال
األواف��ل ال��ب��دور ت��ل��ك ع��ل��ى ن��ح��ي��ب��ي أواف��ل ال��زم��ان ب��آف��اق ب��دور
ال��دوائ��ل وال��ل��ي��ال��ي ال��دواه��ي ُع��تُ��وُّ ع��ل��ي��ه��ُم م��رَّ ث��م زم��انً��ا أق��ام��وا
ال��ق��الئ��ل ب��ال��ل��ي��ال��ي ُع��اله��م ل��ي��ال��ي ت��ك��ن ول��م ب��ال��ع��الء ق��ض��وه زم��انً��ا
األوائ��ل ب��ن��اء ن��ب��ن��ي ل��ي��ت��ن��ا أال ق��وم��ن��ا أوائ��ل ك��ان��ت ق��د ك��ذل��ك
م��اث��ل ك��لُّ دارًس��ا م��ن��ه��ا ف��أص��ب��ح الع��ت��ب��ارن��ا غ��ادروا رس��وًم��ا ونُ��ح��ي��ي
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ب��ال��ف��واض��ل ال��ورى ك��ل ع��ل��ى وج��ادوا ب��ع��ق��ول��ه��م ال��غ��ن��ى ح��ازوا م��ن ن��ح��ن أَم��ا
ال��م��ع��اض��ل دي��اج��ي ج��اٍل ال��ح��ج��ى ب��ن��ور م��ج��رب ن��دب ك��ل م��ن��ا ك��ان وق��د
م��ج��اه��ل دل��ي��ل آراءٍ م��وف��ق راش��د ال��ِح��ج��ر م��ش��ب��ع ه��م��ام وك��ل
ل��ق��ائ��ل م��ج��اًال ي��ت��رك ل��م ق��ال إذا م��ن َوْه��و ك��ال��غ��زال��ي إم��ام وك��ل
ب��م��راح��ل خ��ل��ف��ه أرس��ط��و وخ��لَّ��ى ج��رى ال��ذي ك��ال��رئ��ي��س ح��ك��ي��م وك��ل
األوائ��ل ن��د وك��ال��رازيِّ ه��داه ع��ل��ى وم��ن رش��ٍد ك��اب��ن أري��ب وك��ل
داخ��ل125 ب��ع��د ن��اص��ر م��ن��ا وب��ال��غ��رب وق��وم��ه ك��ال��رش��ي��د م��ن��ا ف��ب��ال��ش��رق
وع��ادل126 ال��ص��الح آث��ار م��ص��ر وف��ي وج��لَّ��ق ال��ف��رات وادي ف��ي ت��ن��َس وال
ُم��ط��اول دون ال��ب��رَّي��ن ب��ق��ب��ض��ت��ه ج��اع��ل م��ح��م��د127 م��ن��ه��م س��ادة وال
وال��ق��ن��اب��ل ال��ق��ن��ا ب��ي��ن ال��ع��ن��ا زوال ف��إن��م��ا األم��ور ن��دري إذا ل��ع��م��ري
وال��م��ن��اص��ل ال��َم��ن��ى دون ال��ُم��ن��ى ون��ي��ل دوام��يً��ا ال��ع��وال��ي ف��وق ال��ُع��ال وغ��ر
ب��ال��ك��الك��ل ده��ره��ا ع��ل��ي��ه��ا أن��اخ أم��ة ك��ل ف��ي ال��ح��رب ن��داء ل��ِن��ع��َم
غ��اف��ل ك��ل ت��ه��وي��م��ه م��ن وي��وق��ظ م��ي��ت ك��ل أك��ف��ان��ه م��ن ل��ي��ن��ش��ر
ذاه��ل ك��لُّ ف��ل��ي��ذك��َرْن ن��ش��اه��ده م��ج��دًدا ي��زال ال أم��ر ف��ذل��ك
ال��ف��واص��ل راف��دات وال��ق��واف��ي ب��ن��ا واس��ع ف��ال��ب��ح��ر ال��ن��ث��ر ع��ن��ه ض��اق إذا

هللا: رحمه — األفغاني الدين جمال السيد إىل وكتبت

ال��َم��الم ال��ج��م��ال ه��وى ع��ن ص��دَّه واإلس��الُم اإلس��الم ج��م��ال ي��ا
ح��رام ع��ل��ي��ه ال��ف��ت��ى ف��ح��ي��اة وإال ال��ح��ي��اة ف��ي أن��ت م��ث��ل��م��ا
أوه��ام ن��رى م��ا ك��ل دون��ه م��ج��د األرض ف��ي ي��ص��حَّ إن ه��ك��ذا
األي��ام دون��ه م��ن وم��ض��اء م��ث��ًوى ال��ك��واك��ب دون��ه��ا ه��م��ٌم
األع��الم ت��دك��دك ت��ب��دَّى ل��و ع��زًم��ا ال��م��ص��اع��ب ع��ل��ى ق��اذف��ات

الداخل. الرحمن عبد جده بعد األموي النارص الرحمن عبد 125

العادل. بامللك امللقب زنكي الدين نور وقبله أيوب بن يوسف الدين صالح 126

العثماني. الفاتح محمد 127
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ال��ك��الم ي��دل ع��س��ى ف��م��اذا ض األر رج��ل ي��ا ح��وي��ت ه��ذا م��ث��ل
ذم��ام ع��ل��ي��ك ل��ه ح��م��ٍد ك��ل ح��ت��ى ال��م��ح��ام��د ت��ح��رز ت��زل ل��م
ل��ه��ام أن��ت ال��ج��ن��ان اق��ت��دار ف��ي ول��ك��ن ش��م��ل��ت ف��ي��م��ا ف��رد أن��ت
ال��غ��م��ام ي��داه َم��ن ج��ود ف��ي ـ��الك األف��ـ ع��زة ف��ي األم��الك ن��ف��س ل��ك
وال��ظ��الم م��ن��ه��م��ا ال��ظ��ل��م أدب��ر وس��ي��ٌم ووج��ٌه س��اٍم ط��ب��ٌع ل��ك
أع��الم ال��ُع��ال ف��وق وع��ل��وم ط��رٍّا ال��ح��ق��ائ��ق م��لء ورم��وز
ض��رام ف��ي��ه��ا ك��ال��ن��ار وذك��اء ان��س��ك��اب م��ن��ه ك��ال��غ��ي��ث وي��راع
وال��غ��رام ن��ح��وه��ا ال��ش��وق ه��زَّه ل��ج��م��اد أُوح��ي��ت ل��و وم��ع��اٍن
إل��ه��ام إن��ه��ا ش��ك ال ق��ي��ل أن إل��ى ح��ص��اة ذي ك��ل ح��ي��رت
ال��س��الم ع��ل��ي��ك ال��دن��ي��ا ج��م��ال ي��ا وأوف��ى ال��ج��م��ال ح��وى ه��ذا ك��ل
آث��ام ع��م��ره س��اع��ات ك��ل ح��ذًوا ف��ض��ل��ك ي��ْح��ذُ ل��م ح��ي ك��ل
س��ام ال آدم ب��ع��ل��ي��اك ـ��خ��ر ول��ي��ف��ـ ال��ك��واك��ب ب��ك ف��ل��ت��ط��اِول
اه��ت��ض��ام م��ن��ا ال��ن��ف��وس ف��ل��ح��قِّ وإال إل��ي��ه ت��دع��و م��ا ونُ��ِج��ب
اآلن��ام ت��خ��ل��ق ل��ي��س ط��ل��ًف��ا ع��ل��ي��ه��ا ال��ف��الح ق��ص��د ن��ف��س ك��ل
ت��ض��ام ال وق��وة ه��م��ي ف��وق ه��ذا ق��ول��ك ن��ف��س ي��ا وق��ب��ي��ح
األق��دام ع��ل��ي��ه��م وع��ل��ي��ه��ا أم��وًرا ال��ع��ب��اد ف��ي ال��ل��ه أب��دع
ق��ي��ام ون��ح��ن ذا م��ث��ل ل��ن��ق��ل ول��ك��ن وك��ي��ل م��ن ال��ل��ه ح��س��ب��ن��ا
ن��ي��ام ون��ح��ن ال��ُع��ال ن��ن��ال ال ووه��اد ُربً��ى ال��ُع��ال ن��ي��ل دون
ع��ص��ام إال ع��ص��ام ي��س��وِّد ل��م ول��ك��ن س��وان��ا م��ن ال��م��ج��د ن��ط��ل��ب
نُ��س��ام وخ��س��ًف��ا ك��ن��ا ي��وم أي ع��ج��ي��ب ب��ك��ل أت��ى زم��انً��ا ي��ا
تُ��الم ل��س��ت أن��ت إذ وت��ح��كَّ��م غ��ري��بً��ا زم��ان ي��ا ش��ئ��ت ب��م��ا ِج��ئْ
وص��ام��وا ع��ل��ي��ه أف��ط��روا ب��ع��دم��ا ت��رك��وه أص��ح��اب��ه أم��ًرا إن
دام��وا ل��و م��غ��يِّ��ًرا إل��ه��ي ن ك��ا وم��ا ج��ع��ل��ت م��ث��ل��م��ا ف��غ��َدوا
ال��ك��ظ��ام ض��اق وال��ل��ه ع��ل��ي��ه��م ـ��ن ��ـ م��مَّ ام��رؤ إن��ي اإلس��الم ج��م��ال ي��ا
إي��الم ب��م��يِّ��ت ل��ج��رٍح م��ا ع��ل��ي��ن��ا ال��زم��ان يُ��ج��ِه��ز ع��ب��ثً��ا
األف��ه��ام ش��لَّ��ت ق��د ل��ك��ن ـ��رة ال��ع��ب��ـ م��ن ي��وًم��ا ال��زم��ان ي��خ��ل��و ل��ي��س
ال��ع��ق��ام ل��ع��م��ري ��ه��ا م��سَّ ق��د ـ��ام األيَّ��ـ أم��ث��ال��ه��ا ف��ص��ال ع��ن ح��ال��ة
رم��ام وه��ي ال��ح��ب��ال وص��ل ي��ن ال��دِّ ج��م��ال ي��ا س��ي��دي ي��ا يُ��رج��ى م��ن��ك
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إل��زام ل��غ��ي��ره��م ح��قٍّ ـ��ة ��ـ ح��جَّ دي��ن��ه��م ف��ي ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن أن��ت
أي��ت��ام ال��ورى ف��ي ل��والك ن��ح��ن ع��ل��ي��ن��ا اس��ت��ط��ع��ت م��ا ال��ن��ف��س ع��طِّ��ف
غ��الم وال��زم��ان أن��ت س��ي��ٌد األم��ان��ي ت��ن��ال أن ف��ي ش��ك��ك��ن��ا م��ا
اإلع��ظ��ام128 ��ك ح��فَّ ال��ي��وم ول��ة ال��دَّ ب��ص��ن��ي��ع إذ ل��ل��ف��رس ع��ج��ب��ن��ا م��ا
ت��م��ام ب��در ال��م��ش��رق��ي��ن ف��ي أن��ت واب��ه��ر م��ح��م��د ي��ا ال��ي��وم اظ��ه��ر
ي��رام م��م��ا ي��رام ال م��ا ك��ل واج��ع��ل ال��ع��وائ��ق ع��ل��ى وت��غ��لَّ��ب
ال��ص��م��ص��ام ي��ق��ط��ع ل��ي��س ال��ذي ـ��ر ال��ده��ـ ف��ي ال��م��س��دد رأيُ��ك ق��اط��ٌع
األق��الم وح��ده��ا وت��ن��س��اب ـ��ًوا ع��ف��ـ م��ن��ت��ظ��ًم��ا ال��ق��ري��ض ي��أت��ي ف��ي��ك
ال��ض��رغ��ام ف��إن��ن��ي ال��ق��واف��ي ـ��ذ خ��ن��اذي��ـ ت��ج��ت��ن��ب��ه إن م��ج��ال ذا
م��س��ت��ه��ام ب��ه أن��ا ج��م��اًال ي��ا ق��ب��وًال زف��ف��ت م��ا ال��ي��وم ف��ام��ه��ر
خ��ت��ام اف��ت��ت��اًح��ا واص��ل م��ا ـ��الص ب��اإلخ��ـ ع��زك ب��اب ال��ده��ر خ��دم

عبده: محمد الشيخ اإلمام األستاذ إىل بها وكتبت وقلت،

وي��ره��ق ال��ف��ؤاد ي��ب��ل��ي م��ا ول��ل��ع��ي��ن وت��أرق ال��ع��ي��ون ت��ه��م��ي م��ا ل��ق��ل��ب��ي
ي��ع��ش��ق ف��ن��ون��ك ي��دري َم��ن ول��ك��نَّ ق��ل��ب��ه ال��ع��ش��ق ي��ره��ق م��م��ن ك��ن��ت وم��ا
أش��ي��ق ي��راع��ك ل��ك��ن ل��ذا ف��ي��ه��وى ل��ح��ظ��ه ال��س��ه��م ي��رش��ق م��م��ن ك��ن��ت وم��ا
ي��ف��وِّق ق��ب��ل ب��ال��ن��ب��ل ل��ي��ن��ض��ح��ه��ا وإن��ه ال��ق��ل��وب ك��ل ب��ه أص��ب��ت
م��ط��ل��ق ف��ض��ل��ك م��ي��دان ف��ي أس��ي��رك وإن��م��ا ه��واك أس��رى ال��ورى ت��رك��ت
وم��ع��ت��ق رق��ي��ق ح��ق ل��ه��م ف��أن��ت رق��ة ال��ط��ب��ع م��ن ��ت��ه��م اس��ت��رقَّ ل��دي��ك
ال��ت��أن��ق ذاك وال��ل��ه وت��يَّ��م��ه��ا ق��ل��وب��ه��م ال��م��ع��ان��ي ب��ه��ات��ي��ك ج��ذب��ت
ي��ن��س��ق ال��رط��ب ال��ل��ؤل��ؤ م��ث��ل م��ن��ك غ��دا ج��م��اع��ة ف��ي أل��ق��ي��ت��ه إذا ك��الم
ت��ت��أل��ق أرج��ائ��ه ع��ل��ى ت��ك��اد م��س��ح��ة اإلل��ه��ي ال��ن��ور م��ن ع��ل��ي��ه
ت��غ��َدق ال��م��ع��ارف روض ع��ل��ى ت��ظ��ل ح��ك��م��ة وأع��ي��ن أل��ط��اف م��ن��اه��ل
ي��س��م��ق ال��ف��ص��اح��ة ن��ب��ت ع��ل��ى وري��ًق��ا ن��اض��ًرا ال��ب��الغ��ة غ��ص��ن ب��ه��ا ي��ب��ي��ت

الدين. نارص الشاه فيها ينكبه أن قبل إيران إىل ذهابه أول يف هذا كان 128
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ي��ت��رق��رق ال��ح��ي��ا م��اء ب��ه م��ح��يٍّ��ا م��ح��م��د اإلم��ام وج��ه ع��ل��ى س��الم
م��ف��رق ل��ل��م��ع��ارف م��ن��ه ج ت��ت��وَّ م��ح��م��د َدرُّ ال��ب��ح��ر ُدرُّ ول��ل��ه
وأن��ط��ق إل��يَّ ت��وح��ي أش��أ ل��م وإن وص��ف��ه��ا ش��ئ��ُت إذا ال��غ��رَّا وأخ��الق��ه
م��ح��ق��ق ح��ك��ي��م ل��غ��اي��ات س��ب��وق ف��ائ��ز وال��ن��ق��ل ال��ع��ق��ل ب��خ��ص��ل إم��ام
ُس��بَّ��ق ه��ن ح��ل��ي��ة م��داه ح��واَل��ْي ��رت ق��صَّ ال��ف��ض��ل َح��ْل��ب��ة ف��ي ان��ب��رى م��ا إذا
وُم��زه��ق ُم��رٍد ول��ل��ب��ط��الن ظ��ه��ي��ر م��ظ��ه��ر ل��ل��ح��ق ب��ال��ح��ق ال��ورى خ��ط��ي��ب
وي��م��ح��ق يُ��م��ح��ى ل��ي��س ض��الل ف��أي ف��اص��ًال ال��م��ن��اب��ر ف��وق م��ن ق��ام إذا
ت��ورق ل��ي��س إذ ل��ألع��واد وت��ع��ج��ب خ��ط��اب��ه اس��ت��م��اع ع��ن��د ال��ورى ت��م��ي��د
ي��م��زق ل��ي��س ب��ات ش��م��ل ول��ل��ف��ك��ر ص��ادًع��ا ال��ح��ن��ي��ف��ي ب��ال��ح��ق ق��ام ف��م��ا
ُم��ه��َرق ه��و م��ه��رٍق ف��ي إذا ب��ت��ب��ر م��داده ي��زري ال��م��ش��ه��ور ال��ق��ل��م ل��ه
وي��رزق ي��ش��اء م��ا ي��ع��ط��ي ورب��ك ع��ب��ده م��ح��م��د ف��ي م��وًل��ى ع��ج��ائ��ب
أل��ي��ق أن��ت ب��ه��ا إال ال��ورى ب��ه��ذا ف��ض��ي��ل��ة م��ن ه��ل م��والي ي��ا ال��ل��ه ل��ك

ومنها:

ي��خ��ف��ق ب��ات دون��ه ق��ل��بً��ا أس��كِّ��ن واج��ب ف��ع��ل ل��دى أن��ي أم��ٍل وف��ي
ال��م��وفَّ��ق ال��س��ع��ي��د ف��ه��و ت��ش��رِّف��ه ل��ف��ظ��ًة ك��الم��ك م��ن م��ث��ل��ي ن��ال إذا

املسمى تأليفه وأقرظ الخرضاء، تونس صاحب باشا عيل الكبري األمري أمدح وقلت
التكليف: أصول يف التعريف بمناهج

م��س��ل��ول وه��و ذك��اء اب��ن ب��ص��ارم م��ق��ت��ول ال��ل��ي��ل وع��ن��ق ب��ال��لِّ��ص��اب ع��ج

ومنها:

س��راب��ي��ل ال��ن��ع��م��ى م��ن ع��ل��ي��ه��ا ت��ض��ف��و وغ��دت ك��ل��ه ذا ع��ل��ى س��ع��اد ب��ات��ت
م��ث��اق��ي��ل ال��ري��ا م��ن ع��ل��ي��ه��ا راح��ت غ��ل��ًس��ا خ��دره��ا ف��ي ال��ص��ب��ا ت��م��رُّ إذا
م��ح��ل��ول ال��ص��در وش��اح وم��ن��ه��ا ق��ام��ت ط��ل��ع��ت ال��ض��ح��ى ش��م��س إذا ح��ت��ى ك��ذاك
م��ح��م��ول ال��ك��ث��ب��ان ع��ل��ى ق��ض��ي��ب ع��ل��ى ق��م��ر ف��م��ا ت��ح��يِّ��ي��ن��ا س��ع��اٌد ق��ام��ت
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ت��ن��وي��ل م��ن��ه��نَّ ل��م��ل��تَ��ِم��ٍس وم��ا م��ث��ل ل��ه��ا يُ��ل��َف��ى م��ا م��ح��اس��ن ج��لَّ��ت
ت��م��ث��ي��ل ص��اِح ي��ا ق��ول��ن��ا وإن��م��ا ن��ش��بِّ��ه��ه��ا ك��ي وغ��ص��ن ب��در ن��ق��ول
وال��غ��ول ال��ع��ن��ق��اء أم��ث��ال��ه��ا ف��دون ط��م��ع ل��ه��ا م��ث��ٍل ف��ي ي��غ��رَّنْ��َك ف��ال
م��ت��ب��ول» ال��ي��وم ف��ق��ل��ب��ي س��ع��اد «ب��ان��ت اج��ت��ذب��ت ال��ذي ال��ق��ل��ب ش��غ��ف إذا ح��ت��ى
م��غ��ل��ول ال��ع��ي��س ت��ب��اع ي��ط��ي��ق وه��ل م��درج��ه��ا ي��ق��ت��ص ك��ي ال��ج��ه��د ي��ح��اول
زه��ل��ول رق��ط��اء م��ت��ن��ه��ا ع��ن ت��زل ن��اح��ي��ة ك��ل ف��ي ال��ف��ال ج��وز ت��ج��وب
ال��رع��اب��ي��ل ال��ث��وب غ��ودر ك��م��ا ج��ذبً��ا م��خ��اط��م��ه��ا خ��لَّ��ت ب��ال��ب��رى م��رث��وم��ة
م��ط��ل��ول ب��ال��ج��زع ط��ل��ل ع��ل��ى م��ن��ه��ا دم��ي إنَّ ب��ال��ج��زع ط��ل��ٍل ع��ل��ى ف��اع��ط��ف
م��ع��زول وال��ه��م م��ن��ه��زم وال��خ��ط��ب م��ع��ه��ا م��ض��ت أوق��اٍت غ��ر ل��ن��ا ك��ان��ت
ع��ق��اب��ي��ل اه��ت��اج��ت وب��ي ش��ج��ي��ُت إال أذك��ره��ا ِب��تُّ م��ا ال��ت��ي ال��ل��ي��ال��ي ت��ل��ك
م��أه��ول األُن��س وَرب��ع غ��ض وال��ع��ي��ش م��ق��ت��ب��ل وال��ع��م��ر ب��ه��ا ن��ه��ي��م ك��ن��ا
م��ك��ح��ول ال��ط��رف غ��ض��ي��ض أغ��نُّ إال ب��ه ل��ي��س اآلرام م��ن واٍد ك��ل ف��ي
م��ط��اف��ي��ل أط��ف��اًال ك��نَّ م��ا ب��ع��د م��ن ب��ن��ا وه��نَّ ع��ادت ف��ق��د ال��ل��ي��ال��ي أم��ا
ت��ب��دي��ل األرض ف��ي ل��ه ش��يء وك��ل ج��زًع��ا ب��ه��ا وب��دْل��نَ��ا س��ع��اد ولَّ��ت
األب��اط��ي��ل إال زخ��ارف��ه��ا ف��م��ا زخ��رف��ه��ا دن��ي��اك م��ن ي��غ��رَّنْ��ك ف��ال
األض��ال��ي��ل ح��وال��ي��ن��ا م��ن ��ق��ت ت��دفَّ ق��د ت��ض��ل��ل وادي ع��ل��ى ن��زل��ن��ا إنَّ��ا
وم��ح��ب��ول ن��اٍج ب��ه م��ن��ه��م وال��ن��اس َش��َرًك��ا ل��ل��ورى ي��وٍم ك��ل ف��ي ي��م��د
م��وص��ول ب��ال��خ��ي��رات م��س��ع��اه ف��ح��ب��ل م��ب��ت��ع��ًدا ال��غ��ي ط��ري��ق ع��ن س��ع��ى ف��م��ن
م��ث��ل��ول ال��ك��ف��ر ف��ع��رش ف��ل��ي��ع��ل��م��نَّ ض��الل��ت��ه ف��ي ع��م��ًدا ت��ه��اف��َت وم��ن
ج��ي��ل ق��ب��ل��ه ج��ي��ل وأُه��ِل��ك ق��دًم��ا ل��ك��ف��رِه��ُم ق��وم م��ن ال��ل��ه زل��زل ك��م
زح��ل��ي��ل ال��ب��ط��ل إن ال��ب��ط��ل ل��ت��زه��ق ح��ام��ي��ة ل��ل��رح��م��ن ت��ب��رح ف��ل��ي��س
م��ف��ل��ول ال��ب��غ��ي ف��ح��دُّ رب��ي األرض ف��ي ج��رَّده ال��س��ي��ف إال ت��ون��س ب��اي ه��ل
ت��ذل��ي��ل واإلل��ح��اد ول��ل��ت��ع��س��ف واس��ط��ة ال��ن��اس ب��ي��ن ل��ل��رش��د ف��ال��ي��وم
ال��ق��ي��ل ق��ي��ل��ه وَق��ي��ٍل ال��ج��ن��اب ف��خ��م م��ط��ال��ع��ه م��ي��م��ون أب��ل��َج ب��ك��ف
ط��ول ب��اع��ه ف��ي م��ن وأط��ول ط��وًال س��ع��ة ذرع��ه ف��ي َم��ن أوس��ع أش��د
م��ش��غ��ول ال��ل��ه وب��ح��ب ف��ؤاده م��تَّ��ق��د ال��ح��دس ب��ح��س��ن ع��زم م��ش��ب��وب
ال��ع��واق��ي��ل ال��س��اري ه��دي��ة ان��ت��ح��ت إذا م��ن��ت��ه��ًج��ا ب��ال��ت��س��دي��د ال��ق��ص��د ي��الح��ق
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ت��ع��وي��ل ال��ك��ش��ف ف��ي غ��ي��ره ع��ل��ى ف��م��ا م��ع��ت��ك��ًرا ال��خ��ط��ب ج��ن��ح ت��غ��ض��ف إذا
األك��ال��ي��ل ت��ع��ن��و ع��م��ام��ت��ه ل��دى م��ح��ت��ده ال��غ��ر ال��م��ؤم��ن��ي��ن م��ع��ش��ر م��ن

ومنها:

ع��زري��ل ال��ح��رب غ��داة ص��دي��ق ل��ه م��ل��ت��ث��ٍم ك��ل م��ن ل��ج��ٍب ب��ف��ي��ل��ق
وت��ه��ل��ي��ل ت��ك��ب��ي��ر ال��ن��ق��َع ع��ال إذا ب��ص��ه��وت��ه ال��ع��ادي ي��ق��ذف م��ق��ذف
ت��ح��ص��ي��ل ال��م��ج��د ف��ي م��ح��ص��ول��ه ل��م��ث��ل ف��ه��ل ال��زم��ان ب��اي ُع��ال ه��ذي ل��ل��ه
ُح��ول ��اده ح��سَّ م��ن ال��س��خ��ط وأع��ي��ن ق��اص��رة ال��ده��ر ك��فُّ ع��ل��ي��اه م��ث��ل ع��ن
ال��ع��راق��ي��ل ال��ح��ال ف��ي وت��ن��ج��اب إال ه��م��ت��ه ع��ض��ب ل��روٍع ي��ن��ض��ى ف��ل��ي��س
ال��غ��راب��ي��ل ال��م��اءَ ي��م��س��ك ك��م��ا إال م��واه��ب��ه ع��اٍف ع��ن ي��م��س��ك ول��ي��س

ومنها:

وم��ن��ق��ول ف��م��ع��م��ول ش��ت��اٍت ع��ل��ى م��ح��رزة ال��ص��در ذاك ط��ي ح��ق��ائ��ق
وت��ف��ص��ي��ل ف��ت��ج��م��ي��ل اف��ت��راٍق ع��ل��ى م��ف��رَّدٌة ت��آل��ي��ٌف ب��ه��نَّ ت��زه��و
وت��ع��ل��ي��ل ح��ك��م س��ال��َك��ه��ا ي��دل واض��ح��ة ل��ل��ت��ع��ري��ف م��ن��اه��ج م��ن��ه��ا
األق��اوي��ل ف��ي��ه��ا ك��ثُ��رت وإن ع��وًص��ا م��س��أل��ة ك��لَّ خ��ط��اٍب ب��ف��ص��ل ت��ج��ل��و
وت��ب��ج��ي��ل م��دح وص��ف��ه م��ن ف��أي��ن س��ي��دن��ا ف��ض��ل ه��ذا أك��ب��ر ال��ل��ه
م��م��ط��ول ال��ش��ك��ر وَدي��ن ف��ي��ع��ج��زون ث��ن��ا َدي��ن إي��ف��اه ال��ورى ج��م��ي��ع ي��ب��غ��ي
ب��ه��ال��ي��ل إال س��ادت��ي أي��ا أن��ت��م ف��م��ا ال��ح��س��ي��ن ن��ج��ل ح��س��ٍن أب��ا م��ه��ًال
ال��ن��ي��ل أغ��واره��ا ف��ي ي��زع��ب ول��ي��س م��م��رع��ة ال��خ��ض��راء ت��ون��س ب��ك��م ت��زه��و
م��ع��ذول ال��وص��ف ف��ي ع��ن��ك��ُم ��ٌر م��ق��صِّ ف��ه��ل ال��ح��س��ي��ن أه��ل ش��رًف��ا ك��ف��اك��ُم
م��ق��ب��ول ال��ب��اي ع��ن��د ع��ذرَي ل��ع��ل أم��ٍل ع��ل��ى ب��ت��ق��ص��ي��ري ع��ل��ي��ك��م أُث��ن��ي
م��ج��دول َوْه��و إال ال��ق��رن ي��ت��رك ال ب��ط��ًال ف��ارًس��ا129 ف��ي��ك��م أع��ارض وق��د

أولها: قصيدة تونس بايات أحد يف له الشدياق، فارس أحمد 129

مسدول الليل وسرت سعاد زارت
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ت��ظ��ل��ي��ل األرض ف��ي ل��ن��ع��م��ت��ه ل��ك��ن م��م��ال��ك��ه ف��ي ت��ق��اص��ى م��ل��ي��ًك��ا ف��ي��ا
م��ش��م��ول ال��ن��ور ذاك ل��ط��ف م��ن ف��ال��ش��رق م��ن��ب��ل��ًج��ا ال��غ��رب ب��أُْف��ق ب��دًرا ك��ن��ت إن
ت��ن��ك��ي��ل ول��ألع��داء ال��رزاي��ا م��ن م��ع��ت��ص��م ل��ألح��الف وع��زك ف��اس��ل��م
م��س��ئ��ول ب��ال��ت��وف��ي��ق وال��ل��ه ب��ال��ح��ق م��ع��ت��ص��ًم��ا ال��ب��ي��ض��اء ال��ح��ن��ي��ف��يَّ��ة وارَع

باألضحى: أهنِّيه عبده محمد الشيخ األستاذ يف وقلت

ُه ن��دُّ ال��ده��َر م��ن��ه��م��ا ك��الٍّ ي��ع��اود وض��دُّه ال��ن��ه��ار ذا إال ال��ده��ر ه��ل
وت��ح��دُّه ب��ه ت��ب��دا وت��اب��ع��تَ��ُه اب��ت��درتَ��ُه ال��ج��ه��ات أي ف��م��ن ي��دور
ي��س��ت��ج��دُّه ث��نً��ا ف��ي��ه ي��ن��ل ل��م إذا ال��ف��ت��ى ع��ل��ى ي��م��ر ي��وٍم ف��ي خ��ي��ر وال
م��ج��ده ف��ي��ظ��ه��ر م��واله ف��ض��ل ع��ل��ى ش��ه��ادة إال ال��م��رء ح��ي��اة ف��ل��ي��س��ت
ن��ك��ُده ف��ي��ه م��ا اخ��ت��ار اإلل��ه ف��إن رب��ه ت��م��ج��ي��د ي��خ��ت��ار ال ك��ان إذا
خ��ل��ده ال��س��ع��ادة دار وف��ي م��ق��ام ث��ن��اؤه ال��ف��ن��اء دار ف��ف��ي وإال
َوأْده ح��ل ح��ي��ث��م��ا ع��ن��دي ح��لَّ ل��ق��د م��ي��تً��ا ال��روح س��وى م��ا ف��ي غ��دا وح��يٍّ
وع��دُّه س��واءٌ ف��ي��ه��ا ف��ِإغ��ف��ال��ه ن��ف��ع��ه ال��ج��م��اع��ة ي��ؤت��ي ال ك��ان وم��ن
ح��م��ده ال��م��رء ف��ي ال��ع��م��ر ح��قَّ ول��ك��نَّ َع��يْ��ش��ه ال��م��رء ف��ي ال��ع��م��ر ل��ي��س َل��َع��م��رك
ف��ق��ده ي��ح��ُس��ُن ل��ي��س ش��يء إلح��راز ف��اق��ًدا ب��ات م��ا إج��ه��اد ب��ه ف��أح��ج��ى
رغ��ده ال��ح��م��د ع��ن ب��م��غ��ن��ي��ه ول��ي��س ش��ك��ره ال��م��ع��ي��ش��ة رغ��د ع��ن ف��ي��غ��ن��ي��ه
ف��رن��ده وغ��اب ب��م��ع��دوم ول��ي��س ن��ص��ل��ه غ��اب وق��د م��ع��دوٌم ال��س��ي��ف ك��ذا
ُم��ع��ده ف��ه��و ال��َج��د إال ال��ج��د وم��ا وراءه ف��ه��و ال��ج��د إال ال��ح��م��د وم��ا
وج��ه��ده ع��ن��اه إال ق��دره وه��ل ف��ع��ال��ه إال اإلن��س��ان ق��ي��م��ة وه��ل
ن��ده ض��اع م��ا ال��ع��ود اش��ت��ع��ال ول��وال ذك��ره ذاع م��ا ال��م��رء اش��ت��غ��ال ول��وال
س��ه��ده ب��ط��رف��ك ك��ح��ل م��ن وأح��س��ن ش��غ��ل��ه��ا ب��ك��ف��ك خ��ض��ٍب م��ن ف��أج��م��ل
ِورده ال��ع��ز م��ورد م��م��ن ك��ن��ت إذا م��وت��ه��ا ب��ن��ف��س��ك ذلٍّ م��ن وأص��ل��ح
ل��ح��ده ال��ُح��ر ع��ل��ى س��ه��ل ف��ك��م وإال أرى ال��ت��ي ال��ح��ي��اة ت��ل��ك ف��ل��ت��ك��ن ك��ذا
ت��وده ال م��ا األي��ام م��ن أود وإن��م��ا ك��ث��ي��ًرا خ��ل��ًق��ا ب��ه��ا أودُّ
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ومنها:

ع��ب��ده م��ح��م��د ي��س��ع��د أن غ��رو ف��ال آن��ًف��ا ب��ن��ع��م��اه ال��م��ول��ى آث��ر ل��ق��د
س��ع��ده ال��ف��ض��ي��ل��ة ل��ك��نَّ ال��ن��ج��م ه��و س��م��اؤه ال��م��ع��ال��ي ل��ك��نَّ ال��ب��در ه��و
غ��م��ده ال��م��ك��ارم ل��ك��نَّ ال��س��ي��ف ه��و غ��اب��ه ال��م��ح��ام��د ل��ك��نَّ ال��ل��ي��ث ه��و
َم��دُّه ال��ك��م��ائ��ل ك��ل إل��ى ول��ك��ن َج��ْزره ال��ن��ق��ائ��ص ك��ل ع��ن ال��ب��ح��ر ه��و
زن��ده ي��ق��دح ج��ئ��ت ع��ل��م أي ف��ف��ي ج��م��ي��ع��ه��ا ال��ع��ل��وم ب��أش��ت��ات م��ح��ي��ط
رش��ده ال��ي��وم أق��ل��ع أم��ر وم��وض��ح ن��زع��ه وس��ط ف��ي ص��ار روح م��ج��دد
زه��ده س��واه��ن ف��ي��م��ا ع��ب��رة غ��دا ج��واه��ر إال ت��ل��ه��ي��ه ف��ال ح��ك��ي��م
ج��ن��ده وال��ك��ت��ب األق��الم ف��أع��الم��ه ب��أس��ره ال��ك��الم س��ل��ط��ان ظ��ل ل��ق��د
ف��ي��ق��دُّه ب��ه ال��ع��ادي ع��ل��ى ي��ص��ول م��ه��ن��د ب��ك��ل ي��زري ق��ل��م ل��ه
وج��رده ال��س��ب��اق ق��بُّ دون��ه��ا ك��ب��ت م��آث��ر ال��م��ك��ُرَم��ات ره��ان ف��ي ل��ه
ب��رده ال��م��ح��اس��ن ك��ل م��ن وف��وَّف ك��ل��ه��ا ال��م��ح��ام��د ب��أث��واب ت��ردَّى
ص��دُّه ال��ك��رام��ة ي��ؤذي م��ا ك��ل وع��ن ص��ب��اؤه ال��ث��ن��اء ي��س��ن��ي م��ا ك��ل إل��ى
أس��ت��م��ده ل��ه م��دح��ي ف��ي ف��أص��ب��ح��ت م��ع��ي��ن��ه ال��ب��ي��ان ف��ي ورودي َم��ن أي��ا
ف��رده أن��ك ال��ع��ص��ر ه��ذا وي��ف��خ��ر ن��ْج��ل��ه��ا أن��ك م��ص��ُر ال��ب��راي��ا تُ��ب��اه��ي
ن��ش��ده ي��ح��ُس��ُن ال��ف��ك��ر دق��ي��ق وف��ي��ك ن��ش��ي��ده ي��ح��ل��و ال��ش��ع��ر رق��ي��ق ل��دي��ك
ي��م��دُّه ال��م��ح��ي��ط ال��ب��ح��ر ي��ك��ن وإن ال��ث��ن��ا ل��دى ف��ي��ك ال��م��رء م��داد وي��ف��ن��ى
ع��ه��ده ي��ج��دد ال��ع��ل��ي��ا م��ع وف��ي��ه��ا ف��ض��ل��ه ال��م��واس��م ت��ب��دي َم��ن وم��ث��ل��ك
ُش��ك��ده ل��ك دائ��ًم��ا س��ع��ي��ًدا ع��ل��ي��ك ع��ائ��ًدا زال وال األض��ح��ى ف��ه��نَّ��أك
ب��رده ي��ن��زل ال��وق��اد ق��ل��ب��ك وف��ي س��الم��ه ي��ص��ب ال��م��ول��ى م��ن ع��ل��ي��ك

ساعتها: بنت وهي بريوت، يف بزفافه عبده محمد للشيخ تهنئة ويل

ف��ي��ه ال��ق��وى ك��ل ُج��م��ع��ت ت��ك��ن وإن ق��واف��ي��ه ف��ي م��ث��ل��ي ي��ح��اول م��اذا
م��دح��ي��ه رأي أص��وِّب ل��م ال��ع��ال م��ن م��ك��ان��ت��ه ل��ي الح��ت ح��ي��ن َم��ن م��دح م��ن
ج��واري��ه م��ن ال��ب��راي��ا ف��ي ك��أن��ه��ا ص��اغ��رة َوْه��ي ل��دي��ه ال��م��ع��ان��ي ت��ع��ن��و
َم��واط��ي��ه ت��رق��ى ف��ال وت��ن��ت��ح��ي��ه ه��اِم��ه��ُم ف��وق ف��ت��س��م��و س��واه ت��أت��ي
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وتُ��غ��ل��ي��ه تُ��ع��ل��ي��ه ال��ف��ض��ائ��ل غ��رُّ ب��ه ت��ح��فُّ ب��ات��ت ال��ذي ال��م��ق��ام ربُّ
ع��وادي��ه م��ن وال��ع��وادي دون��ه م��ن م��وان��ع��ه م��ن وال��ل��ي��ال��ي ح��ازه ق��د
ه��وادي��ه م��ن ق��ط��ًع��ا ت��م��كَّ��ن إال ص��ارم��ه��ا ال��خ��ْط��ب ف��ي ان��ت��ض��ى م��ا ب��ف��ك��رة
ي��ه ي��روِّ رم��ٌح وال ح��س��ام وال ب��ه��ا ل��ل��زم��ان ج��م��اح ك��ل أذلَّ
ي��غ��ن��ي��ه وال��ل��ه غ��دا ال��ج��ي��وش ع��ن م��ب��ادئ��ه ��ت ص��حَّ إذ ال��ف��ك��ر وإن��م��ا
ح��واش��ي��ه ف��ي ف��ج��ر ك��ل ع��ن ال��روع ف��ي م��ن��ب��ل��ج م��ن��ه رأي ك��ل ال��ذي ف��ه��و
ك��دان��ي��ه ق��اص��ي��ه ال��ق��ص��د وي��ب��ل��غ ك��ظ��اه��ره خ��اف��ي��ه األم��ر ي��ك��ش��ف م��ن
دي��اج��ي��ه ع��ن ص��ب��ًح��ا وأس��ف��ر إال ل��ب��ك م��ط��ل��ب ف��ي ع��ل��م��ه ج��ال إن م��ا
ت��راق��ي��ه م��ن��ه ب��ل��غ��ت م��ا ب��ع��د م��ن م��ن��ع��ش��ه��ا ال��دي��ن ه��ذا روَح م��ج��دٌد
ح��ال��ي��ه ب��ال��ف��خ��ر ِج��ي��ده م��ق��ل��د وح��ال��ي��ه م��اض��ي��ه ده��رك م��ن��ه م��ن
ي��ح��ي��ي��ه ل��ل��دي��ن م��ب��دأ ع��ل��ى إال ي��ف��ارق��ه��ا أال ن��ف��س��ه ع��ل��ى آل��ى
م��س��اع��ي��ه ع��ن ف��اس��أل وال��غ��رَب وال��ش��رَق ه��م��ت��ه ش��أو ع��ن ال��ع��ال ن��ج��وم ف��س��ل
ي��س��اوي��ه؟ ذا م��ن ي��س��اوره ذا م��ن ي��س��اج��ل��ه ذا م��ن أُق��ْل إن أخ��ت��ش��ي ال
م��اض��ي��ه ال��ح��د ص��ق��ي��ل ح��س��ام ع��ل��ى يُ��ظ��ه��ره ك��ال��ع��ض��ب ق��ل��ًم��ا ي��ن��ت��ض��ي إذ
آلل��ي��ه ت��زري وذي ي��زري ال��ب��ح��ر ذا وق��ائ��ل��ه��ا ت��غ��دو َك��ِل��ًم��ا ي��ُق��ْل إن أو
ب��اري��ه ج��لَّ ج��م��ي��ًع��ا ون��اَدْوا إال غ��رًرا ق��ول��ه م��ن ال��ورى ت��ت��ل��و ف��ل��ي��س
أم��ال��ي��ه آم��ال��ي وب��لَّ��غ��ت��ن��َي ف��وائ��ده رغ��ب��اه ف��ؤادَي ن��ال��ت
ُح��بِّ��ي��ه ال��ن��اس ب��ي��ن ت��ع��ادل ك��ان��ت ح��ك��م��ت��ه وص��ف ف��ي م��ق��درت��ي ل��ي��ت ي��ا
ف��ي��ه ف��ط��رت��ي م��ن أْه��يَ��م��ه��م ب��تُّ إذ ق��اط��ب��ة األرض أه��ل أش��َع��َر ف��ك��ن��ت
أن��وي��ه ال��ف��ع��ل أن م��ق��ال��ة ع��ل��ى م��ع��ت��م��د ذاك َم��ْع ذا دون ل��ك��ن��ن��ي
ل��ي��ك��ف��ي��ه ش��ي��ئً��ا ال��ورى ف��ي ي��خ��ْل ول��م م��ط��ام��ع��ه تُ��ح��ص��ى ت��ك��ن ل��م ام��رؤ إن��ي
أم��ان��ي��ه ص��رع��ى م��أث��رة ك��ل م��ن م��ب��ل��غ��ه دون ف��أم��س��ت رآه ح��ت��ى
أران��ي��ه ح��ت��ى ن��اظ��ري ع��ن أرَض ل��م َم��ن م��ح��م��د س��وَّى وال��ذي وإن��ه
م��ع��ان��ي��ه ع��ن ي��روي ال��ل��ب اب��ت��دا إذا ب��ه ال��ق��ل��وب ف��خ��ر ال��ذي ال��ه��م��ام ف��ه��و
ِب��وادي��ه ح��رٌّ ف��ال أف��اض إذا َم��ن��ط��ق��ه ال��خ��ل��ق ق��ل��وَب ال��م��س��ت��رقُّ
أه��ل��ي��ه غ��ي��ر ت��أب��ى ال��ُح��ر وش��ي��م��ة رش��د ع��ن ال��ت��أه��ي��ل ط��ال��ب غ��دا وق��د
م��س��ت��ح��ق��ي��ه رب��ي ال��ف��ض��ل ي��م��ن��ح إذ ��ره��ا م��وفَّ ال��ن��ع��م��ى م��ن رب��ي آت��اه
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س��ام��ي��ه ال��ش��ان رف��ي��ع ع��ي��ش ب��خ��ف��ض وأس��ع��ده إن��ج��اب أن��ج��ال أراه
ي��ق��ض��ي��ه اإلس��الم ح��رم ع��ن ب��ال��ذود ل��م��لَّ��ت��ه ذخ��ًرا ع��م��ره ف��ي وم��د
ت��ه��ان��ي��ه ف��ي ارت��ج��اًال أن��ط��ق��ت��ن��ي ق��د أن��ع��م��ه غ��رَّان ال��ورى ف��ي ال��ذي ف��ه��و

تاريخ

وال��ول��د ل��ل��رف��ا ق��ري��نً��ا ًف��ا زف��ا ل��م��والن��ا ال��ل��ه ب��ارك
األس��د ب��ب��رج ال��ش��م��س ح��ل��ت ق��ائ��ًال أرخ ال��ي��وم ف��ي��ه ج��ئ��ت

عرشة الرابعة يف كنت يوم نظمي من وهي لبنان، مترصف باشا واصا لحرم رثاء ويل
العمر: من

ع��واذل��ه ج��ارت ال��ع��ي��ن وب��اك��ي ب��ع��ذل ت��ح��اول��ه ف��ي��م��ا ال��ص��ب��ح ن��ب��ذ أت��ن��ك��ر
ه��واط��ل��ه ال��رواب��ي خ��ض��ر دب��ج��ت إذا م��ن��ِك��ًرا وي��ح��ك ال��دم��ع ان��ص��ب��اب وت��ح��ج��و
آم��ل��ه أن��ت م��ا ال��ع��ن��ق��اء م��ن ف��أن��أى واتَّ��ئ��د — ال��ل��ه ع��م��رك — ف��أق��ص��ر ف��أرِوْد
س��اح��ل��ه األرض م��ح��ور ب��ح��ر ل��ت��ج��ف��ي��ف ك��ع��ام��د ل��دم��ع��ي ت��ج��ف��ي��ًف��ا ت��ح��اول
آك��ل��ه وه��و ال��ص��ال ي��ط��ف��ي س��ق��ر ل��ظ��ى أت��ى م��ن م��ث��ل ب��ال��ح��ش��ا ن��اٍر وإط��ف��اءَ
م��ن��اه��ل��ه ل��ديَّ ط��اب��ت ف��ق��د ش��ج��يٍّ��ا ل��ألس��ى ِك��ْل��ن��ي ال��ح��زن ف��ي الئ��م��ي أي��ا
ق��ائ��ل��ه أن��ت ل��م��ا إص��غ��ائ��ي ف��ه��ي��ه��ات أَِص��خ ل��م ح��ي��ث ت��ع��ت��بَ��ْن أو ت��ت��ع��بَ��ْن وال
ع��اق��ل��ه أن��ت ب��ال��ذي ف��اع��ذل��نِّ��ي أال ه��م��ه ت��ج��ه��ل ظ��ْل��ت ق��د ب��م��ا ع��ذل��ت
ج��اه��لُ��ه األم��َر ي��س��ت��ص��غ��ر ول��ك��ن��م��ا تَ��لُ��م ل��م ال��رزي��ئ��ة م��ا ت��دري ك��ن��ت ول��و
غ��وائ��ل��ه ي��وًم��ا ت��دري��ه ت��ك��ن ل��م ب��م��ا ش��دائ��د ف��ي��ه ل��ل��م��وت ب��دت م��ص��اب
ف��اع��ل��ه ه��و م��ا ي��دِر ل��م ال��ردى ك��أن م��ذه��ب ك��ل ال��ردى ال��ي��وم ذه��ب ب��ه
ج��الئ��ل��ه ال��زم��ان ذا م��ن ب��ه��ا ت��م��ي��د ف��ض��ي��ل��ة ش��م��س ال��م��ج��د ب��أف��ق أزال
وع��ق��ائ��ل��ه ال��ع��ال م��ات م��ث��ل��ه��ا ع��ل��ى ال��ُع��ال ب��ه��ا أص��ي��ب ق��د ص��ون ع��ق��ي��ل��ة
ع��اط��ل��ه ال��ده��ر م��ن ده��ًرا ب��ه��ا ت��ح��ل��ى ب��ع��دم��ا ال��ده��ر ذا ِج��ي��د خ��س��ًف��ا ت��ع��طَّ��ل
ك��م��ائ��ل��ه تُ��ع��دُّ ال ش��خ��ص ب��ن��ع��م��اه م��م��ت��ًع��ا ال��ل��ه إل��ى م��ن��ه��ا ف��م��ض��ى م��ض��ت
ن��ائ��ل��ه ال��ب��رَّ ي��ف��ع��م ث��ن��اءٍ ل��ح��س��ن ن��وادب ح��ي ك��ل ف��ي ل��ه��ا ف��ق��ام��ت
ق��ب��ائ��ل��ه ب��ك��ت��ه م��م��ا دًم��ا ُرب��اه ��ب��ت ت��خ��ضَّ األغ��رَّ ل��ب��ن��ان إن أال
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م��ع��اق��ل��ه ت��م��ي��د م��م��ا دم��ادم��ه ص��ع��ق��ات��ه ف��ي ال��طُّ��ور دكُّ ت��م��ثَّ��ل
ح��ام��ل��ه وال��دم��ع ك��ال��ُف��ل��ك ن��ع��ش��ه��ا ب��ه��ا س��رى وق��د ال��ث��الث��ا ي��وم أم��ص��رع��ه��ا
أص��ائ��ل��ه ض��ح��اه س��اوت ق��د ف��ي��ه ب��م��ا ش��رارة ك��ل ال��ن��اس ف��ي��ه ��د ت��ص��عَّ
س��ادل��ه ال��م��ه��ي��م��ُن ال��ع��ف��و م��ن غ��ط��اء ف��وق��ه ال��ح��ازم��ي��ة ف��ي ق��ب��ره��ا ف��ي��ا
واب��ل��ه ف��وق��ك ي��ن��ه��لُّ ال��ح��ي��ا وظ��ل غ��دوة ك��ل ال��رض��ى ش��آب��ي��ب س��ق��ت��ك
راح��ل��ه ال��ح��ي ذل��ك م��ن ح��ب��ذا وي��ا ل��ل��ب��ق��ا ال��م��وت ع��ال��م م��ن أراح��ل��ة
ي��ن��اض��ل��ه ال��س��ن��ي��ن ال��س��ب��ع م��دى ب��داءٍ ق��ض��ي��ت��ه ق��د ال��ذي ب��ال��ص��ب��ر ال��ل��ه ل��ك
ك��اح��ل��ه ال��ل��ي��ل ح��ال��ك ط��رٍف ش��أن ف��م��ا م��أل��ًف��ا ال��ن��اب��غ��ي��ة ال��ل��ي��ال��ي تَ��ِخ��ذت
وأوائ��ل��ه ي��ت س��وِّ ق��د أواخ��ره ع��ن��ده��ا ال��داء أص��ب��ح ح��ت��ى وت��ص��ب��ر
أن��ام��ل��ه ي��داه ُم��دَّت م��ذ ت��دَم ول��م الخ��ت��ط��اف��ه��ا ان��ب��رى ك��ي��ف ال��ردى ف��وي��ح
وع��وام��ل��ه أس��ي��اف��ه وَف��ْت وزي��ر ح��م��ى م��ن ال��ب��أس ي��ره��ب ال ت��خ��رَّم��ه��ا
م��ن��اص��ل��ه ال��وزي��َر ت��غ��ِن ول��م ت��س��ام��ت ب��س��ال��ة ل��ل��وزي��ر ي��ت��ه��يَّ��ب ف��ل��م
ت��ن��ازل��ه ل��ل��ِح��م��ام ال��س��راي��ا ف��أي��ن ت��ن��ج��ل��ي ل��ب��ن��ان ف��وق ال��س��راي��ا أق��ام
ج��ح��اف��ل��ه ال��م��ص��اب درء ع��ل��ى ف��ت��ي��ًال ت��ف��ي��ده ل��ي��س ال��ل��ه ل��ع��م��ر أص��ي��ب
م��م��اث��ل��ه إال ال��ض��رغ��اَم واث��َب ف��م��ا م��ع��ظَّ��م ُم��ص��اٍب م��ن ف��ي��ه غ��رو وال
ن��وازل��ه ع��ل��ي��ه ه��ان��ت ب��أن ألح��رى ب��ف��ض��ل��ه ال��زم��ان ج��لَّ ال��ذي وإنَّ
ي��ع��ادل��ه ف��ل��ي��س ي��خ��ش��اه ال��ده��ر ب��ل ب��أس��ه ال��ده��ر م��ن ي��خ��ش��ى أن ج��لَّ ل��ق��د
ش��وام��ل��ه ب��اإلل��ت��ف��ات ش��م��ائ��ل��ه ف��إن��م��ا ال��ث��ن��اء ق��لَّ إذا وزي��ر
خ��م��ائ��ل��ه ت��ض��وع م��ا ب��أذك��ى ي��ض��وع ذك��ره أنَّ ب��ه ل��ل��ب��ن��اٍن ه��ن��ي��ئً��ا
وت��واص��ل��ه ال��م��دى ط��ول ال��ث��ن��ا ت��واص��ي أي��اديً��ا واص��ى ح��ي��ث واص��ا ت��واله
ه��ائ��ل��ه ال��خ��ط��ب ف��ي ي��ع��ي��ن��ك ال ف��إن��ك األس��ى ب��اع��ث ت��ِط��ع ال ط��رٍّا ف��دن��ي��اك
ح��م��ائ��ل��ه اإلل��ه أْم��َر غ��دت ح��س��اٌم ال��ق��ض��ا ي��د ص��لَّ��ت��ت��ه ق��د ال��ذي وإن
ح��ب��ائ��ل��ه ل��إلق��ت��ن��اص ن��ص��ب��ت إذا ح��ي��ل��ة ت��ن��ج��ي��ك ال��ل��ه ق��ض��اء ف��ي ف��ه��ل
وس��ائ��ل��ه ي��روم ف��ي��م��ا ب��ه ي��ص��حُّ وس��ائ��ل��ه م��ب��ت��غ��ي��ه ش��أن ك��ل وه��ل
ي��ش��اك��ل��ه ل��ي��س ال��م��وت ه��ذا ول��ك��نَّ ع��ن��وة ب��ال��س��ي��ف ال��ع��دوان ذا ف��ج��دل��ت
م��ق��ات��ل��ه م��ق��ص��دات ع��م��ي��م ق��ض��اء ف��إن��ه ن��ف��ًس��ا ال��م��ك��روه ع��ل��ى ف��ع��ط��ف
ك��اه��ل��ه ذاك إذ ال��رأي ح��زم أن ع��ل��ى ن��ك��ب��ة ألث��ق��ال ي��ع��ن��و ال ف��م��ث��ل��ك
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أواه��ل��ه ��ى تُ��رجَّ ك��ان��ت م��ا ف��وائ��ف ان��ت��ض��ت ��ت��ه ه��مَّ ل��ب��ن��ان ف��ي وم��ث��ل��ك
ت��زاي��ل��ه ال غ��دت ب��آالءٍ خ��ف��وًق��ا ه��ض��اب��ه ف��وق ال��ع��دل ل��واء ن��ش��رت
واب��ل��ه ي��خ��ض��رُّ ف��ي��ه ج��وًدا دم��ت ك��م��ا ال��ورى تُ��س��ع��د وال��يً��ا ع��ل��ي��ه ف��دم��ت

بزفافه: تهنئة ذلك بعد ويل

ال��ن��ض��ر س��ف��ِح��ه َم��ج��ل��ى ال��ي��وم ل��ن��ا وص��ف أِدِر ال��ح��م��ى ت��ذك��ار راح ل��ن��ا أِدر
ب��ال��دُّرر ت��زدان دراريَّ��ه��ا ت��رى س��م��اوت��ه وان��ظ��ر س��ن��اوت��ه وارم��ق
األك��ر ن��اث��ر ن��ور أس��اط��ي��ن ع��ل��ى ص��اع��دة األُْف��ق ف��ي ال��س��ن��ا ق��ب��اب ت��رى
ال��ُح��بُ��ر م��ن ث��وٍب ف��ي ي��رف��ل وب��ات ب��ه��ا ت��اه ل��ب��ن��ان ل��ي��ل��ًة ب��ه��ا أن��ِع��م
ال��ُع��ص��ر س��ال��ف ف��ي ب��ه��ا ظ��نٍّ ب��ع��د م��ن ب��ط��ل��ع��ت��ه��ا ب��أه��ل��ي��ه ال��زم��ان ج��اد
ك��ب��ر ع��ن ال��ي��وم ذا ��ض��ه��ا ت��م��خَّ ح��ت��ى ح��ام��ل��ه��ا ال��ب��دء م��ن��ذ ك��ان ك��أن��م��ا
وال��زه��ر ال��زه��ر ب��ي��ن ف��ت��زه��ر نَ��ْوٌر وس��اح��ت��ه��ا ن��وٌر ق��بَّ��ت��ه��ا يَ��زي��ن
ت��ُدر ل��م األرض وك��أن ب��ي��وم��ه��ا م��ت��ص��ًال ام��ت��د ض��ي��اه��ا ك��أن ح��ت��ى
وم��ن��ت��ث��ر م��ن��ه��ا م��ن��ت��ظ��ٍم ب��ي��ن م��ا زي��ن��ت��ه��ا أن��وار ك��م��ل��ت م��ش��اه��ٌد
م��در م��ن ي��ح��وي��ه ب��م��ا ي��م��ي��س وأن ط��رب م��ن ي��ه��ت��ز أن ل��ب��ن��ان ي��ك��اد
وم��ح��ت��ض��ر ب��اٍد م��ن أه��ل��ي��ه ج��م��ي��ع م��س��رَّت��ه ال��ع��ل��ي��ا ال��ب��ه��ج��ة ب��ذي ��ت ع��مَّ
ع��ط��ر ض��ائ��ع ب��أري��ج أرج��اؤه ل��ن��ا ال��وزي��ر ال��م��ول��ى ث��ن��ا م��ن ت��أرَّج��ت
وزر م��ن أل��ف��ي��ت ده��رن��ا ع��ل��ى م��ن��ه وزر م��ن ش��ئ��ت م��ا ال��ذي ال��وزي��ر ه��و
وري ال��زم��ان زن��د ف��م��ا ال��ع��ب��اد إل��ى م��ن��ص��رًف��ا ال��خ��ي��ر م��ن��ه دام م��ا أق��س��م��ت
ح��ذر ع��ل��ى ن��ب��ق��ى وم��ا ن��ح��ن ف��اآلن ��ت��ه ه��مَّ ق��ب��ل ده��ًرا ن��ح��اذر ك��ن��ا
م��ن��ك��س��ر غ��ي��ر أض��ح��ى ال��ش��م��س ع��ن ط��رٌف م��ن��ك��س��ًرا ��اح ال��وضَّ م��ج��ده ع��ن ي��رت��د
ك��ال��ُغ��ُدر ال��ن��اس ج��م��ي��ع س��واه ب��ح��ٌر ق��اط��ب��ة األق��ط��ار ع��ل��ى ي��ن��ي��ر ب��در
ال��ذك��ر ال��ص��ارم م��ض��اء وي��م��ض��ي ي��رى ل��ح��ك��م��ت��ه ال��ُج��لَّ��ى ت��ب��خ��ع م��ه��ذب
ال��ب��ش��ر ف��ي اإلرش��اد راي��ة وراف��ع ش��رف��ت ال��ت��ي ال��ع��دل س��ن��ة م��ؤي��د
ح��ج��ر م��ن ال��رط��ب ال��ب��ن��ان إال ول��ي��س واع��ت��م��رت اآلم��ال ب��ك��ع��ب��ت��ه ط��اف��ت
ص��در ب��ال ورد ول��ك��ن��ه ت��ت��رى واردة اآلن��ام م��ك��ارم��ه إل��ى
ع��م��ر ع��ن ال��غ��رَّاء أح��ك��ام��ه وع��دل س��م��اح��ت��ه م��ع��ن��ى ع��ن ت��ح��دث ب��ات��ت
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وال��ِغ��يَ��ر ال��رُّزءِ ك��ف ك��فَّ ك��م��ا ج��وًدا ب��ن��ا ال��م��ك��رم��ات أي��دي ف��أيَّ��د أب��دى
وال��ب��ص��ر األرض س��م��ع ب��ي��ن ب��ه��ا رم��ى ف��ق��د ال��ع��ب��اد ت��ج��ت��اح ال��رزي��ئ��ة أي��ن
وال��غ��رر األح��ج��ال م��ع��ل��وم��ة غ��رَّاء م��أث��رة ك��ل م��ك��ان ب��ك��ل ل��ه
م��ن��ه��م��ر ال��وط��ف��اء م��ن ب��غ��ي��ٍث أزرى م��واه��ب��ه ال��ع��اف��ي ع��ل��ى أف��اض إذا
ال��ب��ت��ر ال��ص��ي��ل��م وغ��رب ال��وش��ي��ج ق��رى ي��ده م��ن م��ل ب��ط��ع��اٍن س��ط��ا وإن
وال��ب��ك��ر اآلص��ال ف��ي ال��رع��ي��ة ت��دع��و وس��ل��ط��ت��ه ع��ل��ي��اه ل��ت��أي��ي��د م��ن ي��ا
ال��ن��ض��ر األخ��ض��ر ب��ال��زم��ان ص��روف��ه��ا وان��ك��ش��ف��ت األي��ام غ��ص��ة ان��ق��ض��ت ب��ك
وم��ب��ت��ك��ر ف��ي��ه��ا رائ��ح ع��ل��ى س��ح��بً��ا ت��رس��ل��ه��ا ل��ب��ن��ان ع��ل��ى األي��ادي ل��ك
ص��ع��ر م��ن ق��وَّم��ت وك��م ف��ي��ه ل��م��م��ت ش��ع��ث وك��م ص��دًع��ا ل��ه رأب��ت ل��َك��م
ب��ال��م��ط��ر األرض ج��دي��ب يُ��س��ق��ى ك��ذاك دع��ة وم��ن رغ��د م��ن ال��غ��ي��ث س��ق��ي��ت��ه
ال��ش��ع��ر ف��ي ال��ش��ي��ب وض��وح ب��ع��د وش��بَّ ن��ض��ًرا ع��ي��ش��ه ذويٍّ ب��ع��د ف��ع��اد
م��ه��ت��ص��ر خ��ي��ر أم��س��ى ول��ب��ن��ان إال ه��ن��ا غ��ص��ن ال��ن��اس ب��ي��ن م��اس ت��رى إن م��ا
أث��ر م��ن ش��يَّ��دت وم��ا ح��م��اك ع��ل��ى ن��ع��م م��ن واص��ي��ت م��ا أع��دِّد ل��ي م��ا
وال��ح��ص��ر ال��ِع��يِّ ذا ف��ي م��ث��ل��َي ل��س��ان ي��ح��ص��ره ل��ي��س ب��ح��ًرا ف��ض��ل��ك ف��م��ث��ل
ال��ع��م��ر م��دى وال��نُّ��ع��م��ى ال��ع��ز م��ق��ارن ب��ه ت��زال ال ه��داءٍ ب��س��ع��د ف��اه��ن��أ
وال��ق��م��ر ال��ش��م��س ق��ران ت��ج��ل��ى ف��ق��ل ج��م��ل ت��اري��خ��ه ف��ي ال��ي��وم ل��ن��ا ت��زه��و

أوائل من أيًضا وهي بزفافه، تهنئة بريوت أعيان من بيهم أفندي حسن للمرحوم ويل
شعري:

ش��روده��ا يُ��س��ت��م��ال ال��ق��واف��ي وف��ي��ك وف��وده��ا ت��س��ت��ح��ث ال��ت��ه��ان��ي إل��ي��ك
ون��ج��وده��ا أق��ب��ال��ه��ا اس��ت��ص��ب��ح��ت إذا ه��ي��ن��ة م��ع��ان��ي��ك ف��ي��ه��ا وتُ��س��ل��ك��ن��ا

ومنها:

وب��روده��ا ال��ُع��ال س��راب��ي��ل ع��ل��ي��ه��ا خ��ل��ي��ق��ة ك��ل ف��ي��ك ع��زم��ي ت��ع��ات��ب
ن��ش��ي��ده��ا ع��ل��يَّ ي��وم ف��ي ل��ي��وج��ب زم��ان��ه ق��ب��ل ال��ش��ع��ر ق��رض��ت ك��أن��ي
ت��ري��ده��ا م��ا خ��ط��ة ن��ف��س��ي أك��لِّ��ف ال��ث��ن��ا ع��ن ص��م��ت��ي اع��ت��م��ت م��ا إذا وك��ن��ت

156



الرابع القسم

وع��م��ي��ده��ا ص��بُّ��ه��ا م��دي��ًح��ا ف��إن��ي وص��اح��بً��ا ع��م��ي��ًدا ل��ل��ح��س��ن��ى ك��ن��ت ف��إن
ج��ي��ده��ا وازدان ال��ع��ل��ي��اء ب��ك ت��ح��لَّ��ت ف��ط��ال��م��ا ف��ي��ك ال��م��دح ع��ق��د ص��ي��غ وإن
ك��ب��وده��ا إل��ي��ه ح��رَّى ال��ُع��ال ت��ظ��ل م��ن��ه��ل ال��ش��ه��ام��ة م��اء م��ن ك��أن��ك
وروده��ا ب��ال��ش��م��ول ي��زري ش��م��ائ��ل ب��ل��ط��ف��ه��ا ال��ج��م��ي��ع م��ن��ك ش��م��ل��ت ل��ق��د
ص��ل��وده��ا ي��دي��ك ف��ي ن��اًرا ف��ت��ق��دح ال��ُع��ال م��ن ب��ال��ُم��ع��لَّ��ى ح��ظٍّ��ا ف��زَت وق��د
ح��س��وده��ا وه��و ال��ب��در ال��ع��ن��ان ب��أف��ق ي��زل ف��ل��م ال��م��ع��ال��ي ُش��مِّ ع��ل��ى ح��ص��ل��ت
غ��ي��ده��ا ب��ح��س��ن��ك تُ��ف��ت��ن إن غ��رو ف��ال ص��ب��ت ق��د ن��ح��وك وه��ي إل��ي��ه��ا ص��ب��وت
ن��ض��ي��ده��ا ال��ن��ض��ي��د ب��ال��دُّر يُ��زِر وإن وس��ب��ق��ت��ه��ا ك��ل��ه��ا ال��ق��واف��ي غ��ل��ب��ت
ي��ئُ��وده��ا ال��ص��ع��اب وق��ع وال ع��ي��اءً ت��رى ال ال��ع��زي��م��ة م��ق��دام ��ة ب��ه��مَّ
وي��ج��وده��ا ال��ث��ن��ا غ��ي��ث ب��ه��ا ي��ص��وب ي��ن��ي م��ا ال��ن��ق��ي��ب��ة م��ي��م��ون وأخ��الق
رب��وده��ا ي��وًم��ا ال��دج��ن ت��ح��ت س��اغ ل��م��ا ج��ب��ي��ن��ه ض��وء ال��ش��م��س أع��ار ل��و ف��تً��ى
وق��وده��ا ال��ص��ب��اح ن��ور م��ن اح��ت��ي��ج ل��م��ا ج��ن��ان��ه ن��وُر ال��ظ��ل��م��اءَ البَ��س ول��و
ج��ل��وده��ا ال��ج��س��وم س��ق��َم اح��ت��م��ل��ت ل��م��ا ب��ل��ط��ف��ه ال��ح��ي��اة ال��ل��ه م��زج ول��و
ج��وده��ا يُ��ج��ح��د ل��ي��س ن��ف��ح��ات ل��ه ت��زل ف��ل��م ب��ال��م��ك��رم��ات ك��ل��ًف��ا ن��ش��ا
ب��ع��ي��ده��ا ال��م��غ��ازي ه��ات��ي��ك ف��أق��رب ��ه ه��مِّ م��ن��ازع ال��ق��ص��وى ال��غ��اي��ة إل��ى
ك��ئُ��وده��ا يُ��رام ال ع��ق��ب��اٍت ع��ل��ى ن��ف��س��ه األروع��ي��ة ذات ت��ول��ي��ه
ول��ي��ده��ا ي��ن��ادى ال م��ع��ض��الٍت ل��دى ح��زم��ه ال��م��غ��ال��ق أس��ت��ار ي��ه��تِّ��ك
ورش��ي��ده��ا م��ه��ديُّ��ه��ا ل��ه��م ف��م��ن��ه ال��ورى ف��ي ع��واب��س ده��ٌم اع��ت��رض��ت إذا
ي��ص��ي��ده��ا ص��وب ك��ل م��ن ف��م��ب��ت��دٌر ت��خ��ال��ه ال��م��ع��ان��ي س��ب��ل م��ل��ت��ق��ى ع��ل��ى
ق��ي��وده��ا ال��ق��ل��وب ف��ي ت��ت��رى م��ك��ارم ال��ورى م��ن ال��ق��ل��وب ك��ل ل��ه أم��ال��ت
أس��وده��ا إال األغ��ي��اَل ت��أل��ف وه��ل رب��ي��ب��ه وه��و اإلف��ض��ال أِل��ف ل��ق��د
س��ع��وده��ا ال��ب��روج ف��ي ت��ت��الق��ى ك��م��ا ج��دوده ال��س��ع��ود زه��ر ب��ه والق��ت
ه��ج��وده��ا ي��طَّ��ب��ي��ه��ا م��ا ب��ب��اص��رة وال��وال ال��م��ودة ي��رع��ى م��ن ال��ل��ه رع��ى
ي��س��ت��زي��ده��ا ي��زل ل��م ش��أن ب��رف��ع��ة ل��غ��ي��ره ح��س��نً��ا يُ��ب��ِق ل��م ح��س��نً��ا أي��ا
ت��ل��ي��ده��ا ال��غ��ن��اءَ أوالَك ك��ان إذا ال��ُع��ال ط��ارف ت��ارًك��ا ال م��خ��وًال وي��ا
ص��دوده��ا ي��ط��اق ال ِع��ي��ن وح��ق��ك وإن��ه��ا ال��ِح��س��ان م��ع��ان��ي��ك ع��ش��ق��ن��ا
خ��دوده��ا ال��ش��ق��ي��َق وال��ل��ِه وت��ف��ض��ح ث��غ��وره��ا األق��ح��وان ث��غ��َر تُ��ض��اح��ك
ُم��ج��ي��ده��ا ال��م��ع��ان��ي م��ط��ب��وع وأن��ك رب��ه��ا أن��ك األق��الم ب��ك ت��ب��اه��ت
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ومنها:

ج��دوده��ا ال��س��م��اء م��اء إل��ى ت��ن��اه��ت غ��ادة ال��ع��راق��يِّ ال��ش��ع��ر م��ن ف��خ��ذه��ا
ع��ه��وده��ا إال ن��ادي��ك إل��ى ح��داه��ا ي��ك��ن ول��م ب��ال��ث��ن��اء ع��ه��ٍد غ��ي��ر ع��ل��ى
وق��ع��وده��ا إق��دام��ه��ا تَ��ج��اذب��ه��ا ه��م��ة م��دح��ك ن��ح��و أن��ق��ذت��ه��ا وق��د
س��ع��ي��ده��ا وأن��ت ال��دن��ي��ا ل��ك ودام��ت زه��ا ال��ذي ب��ال��زف��اف ف��اه��ن��أ ال��ُح��س��ن أخ��ا
رغ��ي��ده��ا ال��ح��ي��اة ه��ذي م��ن ق��ري��ن��ك م��م��تَّ��ًع��ا ال��ق��ران ه��ذا ب��ه��ن��ا وُدم
خ��ل��وده��ا ��ى يُ��رجَّ ن��ف��ٌس ل��و وُخ��لِّ��دت أله��ل��ه ف��خ��ًرا ال��ده��ر ب��ق��اء ب��ق��ي��َت
ع��م��وده��ا الح اإلص��ب��اح ط��ل��ع��ة وم��ا ش��ارق ذرَّ م��ا ال��ش��رق ب��در زل��ت وال

أفذاذ من وكان العهد، لذلك بريوت قايض بك رامز نجل بك جمال عىل ثناء ويل
والنزاهة: العدل يف القضاة

ك��م��اال ال��ق��ل��وب ي��م��أل م��ن غ��ي��ر ج��م��اًال ال��ع��ي��ون ي��م��أل م��ن ل��ي��س
ال��غ��زاال ه��واه ف��ي ال��ل��ي��ث تَ��ِخ��ذ ق��د ال��ذي ال��ه��ي��ام ذو ال��ع��ش��ق وأخ��و
وص��اال ل��غ��ي��ره��ن أرج��و ل��س��ت خ��ص��اًال م��ن��ه ع��ش��ق��ت ج��م��اًال ي��ا
ال��ه��الال رأي��ت إذا ب��ك��م��ال وي��ق��ي��ن��ي رف��ع��ًة ال��ل��ه زادك
ال��م��ح��اال م��ن��ه��ا ال��م��دي��ح ي��ت��م��ن��ى م��ع��اٍن ج��م��ال ي��ا ف��ي��ك ُج��م��ع��ت
ال��ج��ب��اال اس��ت��خ��فَّ إال ي��وًم��ا ـ��ه ��ـ ُوجِّ م��ا ال��ع��زم ذل��ك ف��ي��ك أوم��ا
ال��ف��ع��اال األن��ام ف��ي ال��ق��وُل س��ب��ق م��ا إذا ف��ع��ٌل م��ن��ك ال��ق��وَل ي��س��ب��ق
أم��ث��اال ل��ذات��ه ي��رون��ا أن ط��رٍّا األم��اث��ل ��ر ق��صَّ م��ن ي��اب��ن
ح��اال ال��ده��ر ُه ِن��دَّ يُ��ب��ِد ل��م ـ��الق اإلط��ـ ع��ل��ى ع��دًال ال��زم��ان ق��ط��ب ن��ْج��ل
ال��م��ج��اال ه��ذا أط��ي��ق إن م��ا أن��ا ف��ي��ه أن��ت ل��م��ا وص��ًف��ا أب��غ��ي ل��س��ت
آل��ى ب��اس��م��ك ت��راه ص��دي��ًق��ا ال��ودِّ م��ن م��ح��ْض��َت م��ا ش��ك��ر وال ال
ت��ع��ال��ى م��ن ف��ل��ي��ع��ل��وْن ال��م��ع��ال��ي ذي وذك��اء ��ة ورقَّ م��ك��رم��ات
ال ف��ال وإال ه��ك��ذا ه��ك��ذا ع��ن��ه��ا ي��ن��ش��د ي��ظ��ل وزم��ان
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الشهباء: حلب يف الكاثوليك مدرسة مدير عون أفندي أيوب صديقي إىل وكتبت

وأج��م��ُح؟ ال��ص��دود ع��ن��ه��ا وي��ص��دن��ي وأج��ن��ُح ال��ق��دود ت��ج��ذب��ن��ي ح��تَّ��ام
تُ��س��ف��ح ال��م��ع��اه��د س��ف��ح ع��ل��ى أب��ًدا وأدم��ع��ي ال��ح��س��ان س��وق وي��ه��ي��ج��ن��ي
ت��ن��زح ل��ي��س��ت ال��دم��ع ع��ي��ن وع��ه��دت ش��ئ��ون��ه��ا ف��ي��ض ب��ع��د دم��وع��ي غ��اض��ت
ي��ب��رح ال دائ��م وبَ��رٍح ي��ك��وي ص��ب��اب��ة ل��ذع ب��ي��ن ف��ي��م��ا وب��ق��ي��ت
ت��ص��ب��ح م��ا ب��أم��ث��ٍل ول��ي��س ص��ب��ًح��ا ت��ن��ج��ل��ي أن آم��ًال ال��ل��ي��ال��ي أُح��ي��ي
أوض��ح ل��ع��ي��ن��ي ي��وم��ي ف��ي ف��ال��ه��ج��ر ال��ن��وى ل��ذي ال��ظ��الم ي��وح��ش��ن��ي ك��ان إن
ي��س��م��ح ق��د ب��زورٍة ال��ح��ب��ي��ب ط��ي��ف ف��ل��رب��م��ا ال��ك��رى إل��ى أت��وق ول��ق��د
ي��س��ن��ح م��ا ال��ك��رى ف��ي ف��ح��س��ب��ي وص��ل��ى م��ح��رًِّم��ا ال��غ��زال ذاك ي��ك��ن ف��ل��ئ��ن
ت��ص��دح م��م��ا األي��ك وراق��ي ن��وًح��ا ب��ه��ا ت��ج��زع��ن��ي ب��ال��ج��ْزع ل��ي��ل��ة ي��ا
واألب��ط��ح ال��م��ن��ح��ن��ى وك��ان ك��ن��ا ب��ي��ِن��ه��ا ل��ي��ال��َي ت��ذكِّ��رن��ي ب��ات��ت
وت��م��رح ال��ق��ل��وب ب��ح��ب��ات ت��م��ش��ي س��وان��ًح��ا ال��ظ��ب��اء ه��ات��ي��ك ب��ي��ن م��ا
ت��ت��رن��ح ال��ن��ق��ا ك��ب��ان��ات ت��ي��ًه��ا ب��دت إذا ال��ع��ق��ول ب��ه��ا ت��ت��ي��ه ب��ات��ت
ت��ط��م��ح وال��ن��واظ��ر ي��ع��ق��ل ف��ال��ع��ق��ل ان��ب��رى إذا أغ��نَّ م��يَّ��اس ك��ل م��ن
ي��ج��رح إذ م��ه��ج��ت��ي ي��ج��رح ظ��ل ق��د وإن��م��ا ال��ن��ه��ار ف��ي وي��ج��رح ي��ل��ه��و
��ح م��رشَّ ال��زم��ان ط��ول ل��ع��ذاب��ه أن��ن��ي وي��ح��س��ب ي��ع��ذب��ن��ي م��ن ي��ا
��ح م��ص��فَّ ب��ال��ح��دي��د ول��ك��ن ق��ل��ب ف��ع��ن��ده ي��رقُّ وال ع��ل��يَّ ي��س��ط��و
ح م��ل��وَّ ب��ال��ف��راق ول��ك��ن ق��ي��س أن��ا ف��ه��ا ال��غ��رام ذا ف��ي دلَّ��ه��ت��ن��ي
ي��ت��ص��وح؟ غ��ص��ون��ه ورط��ب ي��ذوي ال��ص��ب��ا ك��اد وق��د ت��ه��ج��رن��ي ف��إالَم
ي��ش��رح ب��ف��ارس اس��م��ي م��ع��ن��ى ب��ال��ص��ب��ر ي��ك��ن وإن ال��ص��ب��ور أي��وب ك��ن��ت م��ا
ت��ط��ف��ح ب��األروع��ي��ة أخ��الق��ه ال��ت��ي ��يَ��م ال��شِّ ال��ب��اه��ر ال��س��م��يُّ ذاك
تُ��رج��ح ال ح��س��ي��ب��ة ال��وج��وه غ��رُّ أخ��الق��ه ال��ذي ال��ع��ق��ل ال��م��ش��ب��ع
م��ف��ت��ح ع��اله م��ن خ��ل��ٍق ك��ل ف��ي ل��ث��ن��ائ��ه ال��ذي ال��ف��ض��ل ال��واس��ع
ت��ص��رح ع��ل��ي��ه ي��ط��وى م��ا ح��س��ن ع��ن آث��اره ال��ذي ال��ج��ي��ب ال��ن��اص��ح
ي��م��دح ال ب��وف��ائ��ه ت��م��دي��ح��ه وإن��م��ا ب��ال��وف��اء ع��ل��ي��ه ي��ث��ن��ي
ي��ت��ف��ت��ح ال��ث��ن��ا ع��ن��د وك��الم��ه ف��ؤاده ل��ل��وداد ت��ف��تَّ��ح ح��ر
أف��ي��ح م��غ��نً��ى ب��ال��ود ف��ف��ؤاده ال��وال ال��خ��ل��ق ف��ي ض��اق إن ال��ذي ف��ه��و
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ي��ت��زح��زح ال ال��ع��ه��د ف��ي ال��ذي ف��ه��و أرض��ن��ا ع��ن رْك��ب��ه ت��زح��زح وإذا
ي��ن��ف��ح م��س��ك ب��ك��ل ال��ل��ب��ي��ب ق��ل��م ف��إن��ه ال��م��زار ش��طَّ إن غ��رو ال
األق��رح ال��ج��واد ي��ج��ري ك��م��ا ي��ج��ري ق��ري��ض��ه ره��ان ف��ي ال��ق��ري��ح��ة س��ْم��ح
ي��ت��ب��ط��ح ال��ج��وا ب��ط��ن ف��ي ك��ال��س��ي��ل ي��راع��ه ال��ط��روس ف��ي ي��رع��ف ت��ل��ق��اه
��ح م��وشَّ ال��زم��ان ص��در ب��ه��ا ُدرًرا وي��ج��ت��ن��ي ال��ف��ن��ون ل��ج��ج ف��ي وي��خ��وض
م��ْس��رح ل��ع��ي��ٍن ف��ي��ه��ا م��ا ك��ل إذ س��ط��وره ب��ي��ن ال��ع��ل��م ِج��ن��ان ت��زه��و
أف��ص��ح م��دح ك��ل م��ن ول��ع��ل��ه��ا م��ق��ام��ه ع��ل��وِّ ع��ن ت��ت��رج��م غ��رر
م��ك��لَّ��ح ال��زم��ان وج��ه وب��ب��ع��ده ب��بُ��ع��ده ال��زم��ان س��م��ح ص��اح��بً��ا ي��ا
ي��م��ن��ح م��ا ال��ورى ف��ي يُ��ب��ع��د ف��ال��ده��ر ع��زي��زه وأن��ت ت��ب��ع��د إن ب��دَع ال
أف��س��ح ف��ؤادي ف��ي م��ح��ل��ك ل��ك��ن م��ن��زل أف��س��ح ال��ش��ه��ب��اء ف��ي أُث��وي��ت

نظمي: أوائل من وهي األعزَّة، ألحد رثاءٍ يف وقلت

ال��م��ض��اء إال ل��م��ب��رٍم ف��ل��ي��س ال��ق��ض��اء يُ��ص��ِدره��ا األح��ك��ام ه��ي
ان��ت��ض��اء ال��خ��ل��ق ع��ل��ى ل��ه أُت��ي��ح م��ه��م��ا ال��م��وت ح��س��ام ي��ن��ب��و وال
األن��ب��ي��اء ح��ت��ى ال��ن��اس وم��ات ال��ب��راي��ا ك��ل ال��ردى ع��مَّ ل��ق��د
ل��واء والي��ت��ه��ا م��ن ع��ل��ي��ن��ا ل��ل��م��ن��اي��ا رع��اي��ا وأص��ب��ح��ن��ا
وم��اء ط��ي��ن خ��ل��ق��ن��ا وع��ن��ص��ر زوال غ��اي��ت��ن��ا ال��خ��ل��ق أل��س��ن��ا
واب��ت��داء خ��ت��م ب��ال��وي��ل ل��ه��ا ح��ي��اة وذوي م��راح��ٍل وس��ف��ر
ال��ب��ك��اء ال��رَّْم��س إل��ى وي��ص��ح��ب��ن��ا ُول��دن��ا م��ت��ى ال��ب��ك��اء إل��ى نُ��ه��لُّ
ب��راءُ م��ن��ا ال��ب��ق��ا إن أال ب��ق��اء ال��دن��ي��ا ب��ذي ن��رج��و وال
ال��ِف��ن��اء ه��ي ل��ل��َف��ن��اء ب��دن��ي��ا م��رٍّا ال��ط��ي��ف ك��ان��س��ي��اب ح��ي��اة
س��واء وأق��ص��ره��ا ف��أط��ول��ه��ا خ��ف��وتً��ا ن��ه��اي��ت��ه��ا ك��ان��ت إذا
داء َوْه��و ال��س��ع��ادة ب��ه ي��خ��ال ع��زٍّ ورُد م��ن��ه��ا ال��م��رءَ ي��غ��رُّ
ري��اء ف��ي��ه��ا وم��ا ال��دن��ي��ا ك��ذا ِع��ذابً��ا ت��ب��دو ع��ل��ق��ٍم م��وارد
ان��ت��ش��اء خ��م��رت��ه��ا ص��رف م��ن ل��ن��ا ك��أس ك��لَّ ف��ي��ن��ا ال��ده��ر ي��دي��ر
ال��ظِّ��م��اء األس��ل دون��ه ��ر ت��ق��صِّ ب��ب��ط��ش األرزا م��ن ويُ��ره��ق��ن��ا
ال��ه��ب��اء ن��ث��ر م��ث��ل��م��ا ف��ي��ص��ب��ح ش��م��ل ك��لَّ ال��ب��ري��ة ف��ي ي��م��زِّق
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ال��ع��ف��اء ب��أي��دي��ه ف��ي��ش��م��ل��ه رك��ن ك��ل ل��ل��م��ع��ال��ي وي��ه��دم
ه��ن��اء ل��ه��م ي��س��ت��ت��بَّ ب��أالَّ ب��ن��ي��ه��ا م��ن ال��ل��ي��ال��ي ق��ض��ت ك��ذا
اع��ت��داء م��ن��ه��ا أوالده��ا ع��ل��ى أم أي ال��ب��ري��ة ف��ي َل��َع��م��رك
اع��ت��ن��اء ل��ه��ا ب��ه��ن م��ا أواص��ر ل��دي��ه��ا ل��ض��اه��دة ع��ج��بً��ا ف��وا
نُ��س��اء ب��م��ا تُ��س��رَّ أن ي��م��ي��نً��ا ق��ْدًم��ا ال��ل��ه رع��اه��ا آل��ت ل��ق��د
ال��ع��الء ال��وج��َه ي��ل��طِّ��م ع��ل��ي��ه ف��ض��ل ف��ق��ي��د ب��ك��ل ��ُع��ن��ا ت��ف��جِّ
رداء ش��رٍف م��ن ع��ل��ي��ه وك��ان ال��م��ع��ال��ي ب��ه ت��ت��ي��ه ك��ان��ت ل��ق��د
وال��رج��اء ال��م��ك��ارم تُ��ن��ع��ى ب��ه ن��ع��يً��ا ال��م��ن��ع��يُّ أي��ه��ا روي��دك
ال��ف��داء ص��ح ل��و ال��ن��اس ف��داك ل��ع��م��ري م��ه��ًال م��ت��رح��ًال وي��ا
دواء ل��ه ل��ي��س ال��م��وت دويُّ ل��ك��ْن اآلس��ون ِح��م��ام��ك وردَّ
ال��ن��داءُ ي��ن��ف��ع��ه��ا ل��ي��س ول��ك��ن ت��ب��ك��ي َوْه��ي ال��ف��ض��ائ��ل ت��ن��ادي��ك
دم��اء ل��ه��ا ت��ج��فَّ ل��م ب��ع��ي��ٍن دم��ع ش��ئ��ون ع��ل��ي��ك ��ت ج��فَّ وك��م
ال��ب��ق��اء ول��ه نَ��ْدبُ��ه ��ي ت��وفِّ ع��ن��ي اإلف��ض��ال ُم��ب��ل��ُغ م��ن أال
وال��والء ال��ص��داق��ة ت��ب��غ��ي ك��ذا ل��وم ع��ل��ي��ه ف��ل��ي��س ي��ج��زع ف��إن
ال��ث��ن��اء ك��ف��ل ح��ي��ات��ه ب��ن��ش��ر ف��ق��ي��د ع��ل��ى ف��ذاك ي��ص��ب��ر وإن
ت��ش��اء م��ا ال��س��م��اح��ة ت��ص��رِّف��ه ك��ان��ت ال��ُخ��ْل��ق س��م��ُح أب��رُّ أغ��رُّ
ال��ص��ف��اء م��ن��اط��ق��ه ب��ه وش��د وش��اًح��ا ال��ت��ق��وى م��دَّت ع��ل��ي��ه
ال��ح��ي��اء م��ن��ه ال��ح��ي��ا ي��ع��رو ف��ك��م ي��دي��ه ن��دى ال��ع��ف��اة أمَّ إذا
اق��ت��داء ش��ي��م��ت��ه ب��س��ن��يِّ ل��ه ح��ر وك��ل ال��خ��الل غ��رر ح��وى
وال��س��خ��اء ال��ط��الق��ة وت��ن��دب��ه وال��م��ع��ال��ي ال��م��ف��اخ��ر ف��ت��ب��ك��ي��ه
ال��ك��ب��اء ض��اع ك��م��ا وال ي��ض��وع ط��رٍّا ال��ق��وم ف��ي ث��ن��اؤه وظ��ل
ال��س��م��اء م��راق��ي��ه��ا ف��أث��وت��ه ا م��ج��دٍّ ال��دن��ي��ا ف��ارق ي��ك ف��إن
واح��ت��ف��اء اح��ت��ف��ال ب��ه ي��ك��ون وف��ي��ه��ا أب��ًدا ب��ال��ل��ق��ا ل��ي��ن��ع��م
ال��ع��زاء ع��ز وإن ع��زاءك��ُم م��ه��ًال األن��ج��اب أن��ج��ال��ه ف��ي��ا
ب��ه��اء الب��س��ه ب��رد ج��م��ي��ٍل ب��ص��ب��ٍر ح��بٍّ��ا أزي��دك��م ول��س��ت
ب��الء ل��ك��م ال��ب��الء ف��ي ول��ك��ن ق��ل��وبً��ا ل��ك��م ال��ب��الء راَع وال
ث��واء ل��ه ال��ن��ع��ي��م ف��ي ل��ي��خ��لُ��د دن��ي��ا ف��ات م��ن ع��ل��ى ي��ب��ك��ي وال
ال��ع��ط��اء س��حَّ ط��ال��م��ا ف��م��ن��ه ث��راه ب��اك��ْر ال��ح��ي��ا ص��وب ف��ي��ا
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ال��ل��ق��اء ب��ي��ن��ه��م��ا ب��ح��ري��ن ع��ل��ى ت��ع��ثُ��ْر ال��ب��ح��ر ب��ق��رب ج��دثً��ا وُزر
وال��وف��اء ال��م��روءُة وُغ��يِّ��ب��ت ش��ه��ًم��ا األق��وام َغ��يَّ��ب ه��ن��ال��ك
ال��رث��اء ب��ه ي��ق��وم أن م��ق��ام��ك ف��ح��اش��ا اذه��ب ال��ف��ق��ي��د ذاك وي��ا
م��س��اء أو ي��وم��ك م��ن��ذ ص��ب��اح ت��وال��ى م��ا رب��ك س��الم ع��ل��ي��ك
ان��ت��ه��اء ل��ه ال��ج��زي��ل ف��ب��األج��ر اب��ت��داء ل��ه ال��ص��الح ك��ان وم��ن

عون: أفندي أيوب الذكر الطيب صديقي مجيبًا وكتبت

ت��ت��ع��طَّ��ْر ب��ردن��ه��ا وال��ض��واح��ي ت��ب��خ��ت��ْر ج��اءت ال��وش��اح ِل��ذات م��ا
ف��يُ��ن��ش��ر ب��ال��دن��وِّ وت��الف��ي��ه ف��ي��ردى ب��ال��رن��وِّ ال��ص��بَّ ت��ق��ت��ل
ك��وث��ر ل��ل��م��راش��ف وال��ث��غ��ر ـ��ع��ي��ن، ل��ل��ـ ج��ن��ة خ��دوده��ا ف��ي غ��ادٌة
ت��ف��ت��ر ح��ي��ن م��ب��س��ًم��ا ال��ب��رق ت��ف��ض��ح ت��ب��دو ح��ي��ن ط��ل��ع��ة ال��ب��در تُ��خ��ج��ل
أب��ت��ر ك��ل ِل��َح��اظ��ه��ا م��ن وان��ت��ض��ت رم��ح ك��لَّ ق��وام��ه��ا م��ن ج��رَّدت
أك��ب��ر ال��ل��ه م��س��ل��م��ون ي��ا ص��اح روح ل��ح��دَّي��ه أس��ل��م��ت ك��ل��م��ا
أس��م��ر ب��ع��د ب��أب��ي��ٍض ح��ارب��ت��ن��ا إال ل��ع��م��رَي رن��ت أو ان��ث��ن��ت م��ا
��ر ت��ن��صَّ إال ال��ح��ن��ي��ف رآه��ا م��ا أُح��لَّ��ت ال��ن��ف��وس ِب��ي��ع��َة دم��ي��ٌة
أس��ف��ر ال��ش��م��س س��ن��ا م��ن��ه��ا ف��ل��ه��ذا وض��ح��اه��ا ج��ب��ه��ة ع��ن ت��ت��ج��ل��ى
وان��ح��ْر َص��لِّ م��ث��ل��ه ع��ن ث��غ��ر ذات م��ن��ي��ر ت��اله��ا إذا وج��ه ذات
م��ح��ج��ر م��ن ك��م��ق��ل��ة ه��وان��ا م��ن ف��أق��ام��ت ه��ج��رٍة ب��ع��د وص��ل��ت
ب��ج��ع��ف��ر ال��رش��ي��د ف��ت��ك��ة ف��ت��ك��ت ائ��ت��ل��ف��ن��ا م��ا إذا ح��ت��ى آن��س��ت��ن��ا
م��ص��دَّر م��ن ل��ه م��ا ال��ح��ب وارد ق��ت��ٌل ق��ي��ل م��ث��ل��م��ا ال��ح��ب إن��م��ا
أح��م��ر م��وت ال��خ��دود ح��م��ر أن ون��دري ال��ح��س��ان ن��ع��ش��ق ل��ن��ا م��ا
��ر ال��نُّ��فَّ ال��ظ��ب��اء ورا ي��س��ع��ى َوْه��و واٍد ك��ل ف��ي ي��ه��ي��م ق��ل��ب��ي وي��ح
أح��ور أدع��ج ك��ل ت��ح��ت أف��ل��ج أح��وى أل��ع��س ب��ك��ل ت��س��ت��ب��ي��ه

ومنها:

م��ن��ب��ر ك��ل ل��ه داع��يً��ا غ��دا ال��ح��ب دول��ة ف��ي ل��ل��ق��ل��وب م��ال��ك
ق��ي��ص��ر ف��ع��ل ال��ه��وى ب��ام��رئ ف��ع��ل��ه ول��ك��ن ل��ح��ًظ��ا ال��م��ل��وك ك��س��رى ه��و
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وت��ج��بَّ��ر ط��غ��ى ق��د ك��ان وإن ا، ال��َغ��رَّ دول��تَ��ه اإلل��ُه أزاَل ال
م��ؤزر ن��ص��ًرا ال��ف��ت��ك ف��ي ن��ص��رت��ه��ا م��ع��اٍن رع��اي��ا ظ��ل��ه��ا ف��ي إن
ب��ع��ن��ب��ر ال��ج��الد ذا ري��ح ف��ت��ق��ت أن إل��ى ق��ل��ب ك��ل ال��ث��غ��ر ج��اَل��َد
ب��ع��س��ك��ر ن��ف��س ك��ل ال��ح��بُّ وغ��زا ب��ن��ار ص��در ك��ل ال��وج��ُد ورم��ى
ال��م��ع��ص��ف��ر ال��ح��دي��د أُل��ب��س ول��و ر ال��ص��د ف��ي ي��ن��ف��ذ ال��ع��ي��ون س��ه��م إنَّ
م��س��ع��ر ك��ل ق��ذال��ه وي��ول��ي ع��زم ك��ل ي��ه��ي ع��ن��ده م��وط��ن
أص��ب��ر أن��ت ب��ل ح��اش��اك ل��ع��م��ري ر ال��ص��د ج��ع��ب��ة م��ن ف��ي��ه ال��ص��ب��ر ي��ن��ف��د
م��ظ��ه��ر ل��ل��ع��ج��ائ��ب ظ��ل ال��ذي ـ��ل ال��م��ث��ـ ن��ادر ي��ا ال��ذك��اء ع��ج��ي��ب ي��ا
ج��وه��ر ك��ل��ك األق��دار أب��رزت��ك ال��ل��ي��ال��ي ك��ن��وز م��ن وال��ل��ه أن��ت
��ر ُح��سَّ م��ج��ال��ك ف��ي ن��ح��ن إذ ة ال��ع��دَّ ك��ام��ل ي��ا ُع��الك ن��ح��ك��ي ك��ي��ف
أع��ف��ر130 س��اق ف��ي ال��خ��ل��خ��ال ص��وت ـ��رب ي��ط��ـ م��ا أح��س��ن م��ن��ك ال��ش��ع��ر ي��ط��رب
يُ��ذك��ر ل��ي��س ف��غ��ي��ره ي��وًم��ا ُع��دَّ م��ا إذا أدي��ٍب م��ن ال��ل��ه ل��ك ي��ا
��ر وم��ك��فَّ أم��ي��ٍل ب��ي��ن م��ا ف��رق س��واه وب��ي��ن ال��ذك��ا ف��ي ب��ي��ن��ه
س��ر وك��م ك��روب��ي س��رى ك��م ت��َس��ْل ال ك��ت��اب خ��ل��ي��ل��ي ي��ا م��ن��ك ج��اءن��ي
أذف��ر م��س��ك ف��ت��ي��ق م��ن��ه ض��اع ح��ت��ى ف��ؤادَي اش��ت��اق��ه ط��ال��م��ا
أش��َع��ر ال��ق��وم أك��تَ��َب ال��ي��وم أص��ب��ح ح��ت��ى ال��ع��ق��د ف��ري��دة ي��ا ك��ف��ى م��ا
ت��خ��در ال��م��دارك ب��ه��ا ب��م��ع��اٍن س��بَ��تْ��ن��ي خ��دٍر ف��ت��اة ف��ي ت��رى م��ا
ُم��ح��بَّ��ر وش��ٌي وه��و ص��ن��ع��اءَ ص��ن��ع أزرى ال��ف��ص��اح��ة م��ن ب��ط��راٍز
ي��س��ت��ك��ث��ر ال م��ن��ك ال��در ذا م��ث��ل ال��غ��وال��ي ال��آلل��ي م��ع��دن ي��ا أن��ت
وأم��ه��ر أذك��ى أن��ت ت��ال��ل��ه ذاك وف��ض��ل��ي ب��ي��ان��ي ع��ل��ى ت��ث��ن��ي ج��ئ��ت
وأن��ك��ر ب��ال��خ��الف ق��ال م��ن ـ��ب��ات إث��ـ ف��ي ال��ش��ه��ادة م��ن��ك ك��ف��ت��ن��ي ق��د
أب��ت��ر وه��و ش��ان��ئ��ي ُردَّ ق��د ـ��ع��ال األف��ـ ص��ادق ي��ا اإلل��ه وب��ع��ون
ل��تُ��س��تَّ��ر ض��ح��وٍة ش��م��س ت��ك��ن ل��م ب��غ��ًض��ا ف��ض��ل��َي س��ت��ر رام ل��م��ن ق��ل
األص��ع��ر ال��ع��زي��ز ع��ارض ��رت ع��فَّ م��ج��ال ف��ي ط��ع��ن��ة ك��ل ل��ي إن
ر وس��ن��وَّ َألْم��ٍة ال��ع��زم وم��ن ودالص ُج��ن��ة ال��ح��زم م��ن ل��ي

أعفرا.» ساق يف الخلخال يُطرب «كما العراقي: التميمي صالح قول إىل إشارة 130
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م��غ��ف��ر ال��ع��ز م��ن ه��ام��ت��ي وع��ل��ى ح��س��ام ال��م��ض��اء م��ن ��ي وب��ك��فِّ
��ر م��ظ��فَّ ل��ي��ث ُظ��ف��ر ت��ح��ت واق��ًع��ا إالَّ ال��س��وء ب��ي ي��ري��د م��ن ت��رى ال
وأن��دْر أط��اح ال��ل��ق��ا ي��وم ـ��ذر أن��ـ إذا ال��ن��ذور ي��ف��ي م��ن��ذريٌّ
غ��ض��ن��ف��ر إال ال��ص��ب��ور ي��ك��ون ال ل��ع��م��ري ص��ب��ور ل��ي��ث اس��م��ى ف��ي ق��ي��ل
أب��ص��ر ِخ��لِّ��ك ح��ال ُك��ن��ه ف��ي أن��ت ف��ريٍّ��ا ش��ي��ئً��ا ي��ق��ول م��م��ن ل��س��ت
ل��م��ع��ش��ر م��ج��ي��ًرا ل��ي ق��ل��ت وك��م��ا م��ع��ي��نً��ا ل��ل��ض��ع��ي��ف ك��ن��ت ول��َك��م
ق��س��ور ِل��ب��دة ت��ح��ت ي��س��ت��ظ��لُّ��ون ف��م��ن��ي اس��ت��ج��اروا ب��َي ي��ك��ون��وا إن
��ر ��مَّ ال��ضُّ ال��ج��ي��اد م��ن س��ب��وٍح ء َش��ه��ب��ا م��ت��ن ع��ل��ى ن��أى ص��دي��ًق��ا ي��ا
أش��ه��ر َف��ْه��و ف��ض��ل��ه ذك��ر أَُرْم أو أش��ه��ى َف��ْه��و ذك��ره ت��رك أَُرْم إن
أج��در وال��م��دائ��ح ب��ال��ذك��ر ف��ه��و أج��دى ب��ال��س��ع��ي ك��ان م��ن ول��ع��م��ري
وأغ��زر أوف��ى ع��ل��ي��ك ع��ت��ب��ي ج��مُّ ول��ك��ن ج��مٌّ إل��ي��ك ش��وق��ي إن
ال��م��ك��رر ��الف ال��سُّ يُ��ح��ت��س��ى م��ث��ل��م��ا ت��ت��رى ت��ط��ل��ع األص��ح��اب ُك��تْ��ب أي��ن
تُ��خ��ف��ر ال��ع��م��َر ب��ي��ن��ن��ا م��ا ع��ه��ود ن��ت ك��ا م��ا ه��ي��ه��ات ال��ع��ه��ود؟ ن��س��ي��ت ه��ل
ي��ت��ع��ثَّ��ر ب��ذي��ل��ه ولَّ��ى ه��ر وال��دَّ س��اب��ًق��ا ع��ي��ش��ن��ا ال��ل��ه رع��ى ي��ا
م��ر إذا ل��ي��ًال ال��م��ن��ام ك��خ��ي��ال س��ري��ًع��ا ��ت ت��ق��ضَّ أي��ام��ن��ا ت��ل��ك
أخ��ض��ر ال��ص��ب��اب��ة غ��ص��ن وه��ص��رن��ا ده��اًق��ا ال��س��رور ك��أس رش��ف��ن��ا ك��م
األزه��ر ط��ه ب��ج��اه ش��م��ٍل خ��ي��ر ق��ري��ٍب ع��ن ب��ك��م ل��ي ال��ل��ه ج��م��ع

الفقهاء: األعيان ألحد اآلتي الرثاء عيلَّ واقُرتح

ال��ب��ال ص��دع رج��ال��ه��ا أيَّ وس��أل��ت ال��ُع��ال ت��ل��ك ب��ه ُف��ج��ع��ت م��ن أع��ل��م��ت
ث��كَّ��ال ن��وًح��ا ب��ال��ن��دب وت��ن��اوح��ت ل��ف��ق��ده ال��س��واد ث��وب اك��ت��س��ت ح��ت��ى
وُزل��زال أم��ي��ل ح��ت��ى ال��ردى غ��اَل ش��ي��وخ��ه أي ل��ب��ن��ان م��ن وع��رف��ت
م��ح��ف��ال ال��م��آث��ر ذوي ص��در ك��ان ق��د وَم��ن ف��ض��ًال ق��وم��ه أس��ب��ق ك��ان م��ن
م��ن��ه��ال ف��ي��ه ال��ق��ص��د وك��ان ش��رًع��ا أع��م��ال��ه ف��ي ال��ق��ص��د ن��ب��ل ك��ان م��ن
م��ق��ت��ال وأف��ت��ك م��خ��ت��رٍط ك��ف ف��ي ص��ارٍم م��ن ��ًة ه��مَّ أم��ض��ى ك��ان م��ن
ال��ج��ح��ف��ال ال��ح��دي��د م��ن ي��ف��لُّ أم��س��ى ج��ح��ف��ل ف��ي ع��زم��ات��ه ف��ي ك��ان م��ن
ال��ذبَّ��ال ال��رم��اح م��ط��اع��نُ��ه��ا ت��زري ح��زم��ة ف��ي ال��ن��ه��ى ح��زم ف��ي ك��ان م��ن
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ف��ت��أث��ال م��ج��ده وب��رَّز ش��رًف��ا ف��اع��ت��ل��ى ال��م��آث��ر إل��ى ال��رج��ال س��ب��ق
ف��ي��ص��ال إال ي��رت��دُّ ال ال��ف��ق��ه ف��ي ورأي��ه ب��ال��س��داد زم��انً��ا وق��ض��ى
األع��زال ��م��اك ال��سِّ ب��ل��غ وق��د إال ي��ع��ت��زل ل��م إذ ال��م��ج��د ح��ق��وَق وق��ض��ى
ال��ط��ال ف��ي روات��ع م��درج��ه وس��ي��وف ُس��نَّ��ٌة ف��ي��ن��ا وال��م��وت ق��ض��ى ح��ت��ى
م��ن��زال ال��خ��الئ��ق ب��ي��ن ي��ك��ن ل��م ل��و ب��م��وت��ه ال��ق��ض��اء ع��ل��ى ال��ق��ض��اء ج��ار
ال��ِب��ال أي��دي س��وح��ه ت��ن��س��ف ل��ب��ن��ان ف��ي ال��ش��رع رس��وم أح��ي��ا ال��ذي ف��ه��و
م��س��ت��ق��ب��ال زم��ان��ه أه��ل ف��ج��ن��اه ال��م��ن��ى غ��رَس م��ض��ى م��ا ف��ي ال��ذي وه��و
م��وكَّ��ال ب��ال��ف��الح م��ن��ه��ا ك��ان ق��د ك��أن��م��ا ال��ب��الد ف��واض��ل��ه ��ت ع��مَّ
ال��م��ال وام��ت��أل ال��ع��ل��م م��غ��ان��ي ح��ف��ل��ت وب��ف��ض��ل��ه ب��ذك��ره، ال��زم��ان رنَّ
م��ع��ق��ال ال��ح��ص��اف��ة ب��ن��ت وث��ب��ات��ه ع��ق��ل��ه م��ن ال��ذي ال��ع��ق��ل راج��ح ه��و
م��ق��َوال س��ن��اٍن م��ن أذل��ق ك��ان ق��د ال��ذي ال��لَّ��س��ن ال��ب��يِّ��ن ال��ب��ي��ان رب
م��ج��دَّال ال��خ��ص��ي��م ت��رك أف��واج��ه ت��داف��ع��ت ال��ج��دال إذا ال��ذراع رح��ب
��ال ُم��ؤمِّ ي��ردُّ وال م��ن��ه ي��م��ت��اح ��ال ت��ف��ضُّ ال��س��م��اح ف��ي ي��ق��ص��ر ك��ان م��ا
م��ع��طَّ��ال ال��م��ك��رم��ات وج��ي��ُد ي��ب��ك��ي ب��ع��ده م��ن ال��ق��ض��ا ب��ات ق��اض��يً��ا ي��ا
يُ��ص��ط��ل��ى ال ب��ن��اره وك��ان ف��ض��ًال غ��ب��اره يُ��ش��قُّ ال ده��ًرا ع��اش م��ن
ال��وال ��اَح وضَّ ال��داري��ن ف��ي ف��ول��ي��ت ال��ب��ق��ا إل��ى ال��ف��ن��اء دار ع��ن ولَّ��ي��ت
األوال األخ��ي��ُر ي��تَّ��ب��ع ل��ل��م��وت ب��م��ه��ي��ٍع س��ائ��رون رك��ٌب وال��ن��اس
ُم��رس��ال م��ج��اًزا ه��ذي ك��ون��ت م��ذ ح��ق��ي��ق��ة وت��ل��ك ل��ألخ��رى ي��س��َع��ْون
ك��ل��ك��ال ي��وم ك��ل ع��ل��ي��ه ت��ل��ق��ي ت��ن��ق��ض��ي م��ا ك��وارٍث ره��ن وال��م��رء
��ال م��ت��س��هِّ ل��ه��ات��ه م��ض��ي��َق وج��دت م��ض��ت ف��إذا ج��س��م��ه ت��م��أل وال��ن��ف��س
ن��زَّال ال��م��ن��ي��ة ح��ك��م ع��ل��ى ب��ت��ن��ا ف��ك��ل��ن��ا ال��ل��ب��ي��َب ال��دن��ي��ا ت��خ��دع ال
م��ع��ل��ال ال��ن��ع��ي��م ث��م��ر ب��ه��ا ت��ج��ن��ي ت��ح��ي��ة اإلل��ه م��ن ع��ل��ي��ك ف��اذه��ب
ُه��طَّ��ال ��ت س��حَّ م��ث��واك ث��رى ب��ل��غ��ت إذا ح��ت��ى ال��س��م��ا ف��ي ال��س��ح��ائ��ب تُ��ح��َدى

برضوانه: هللا ده تغمَّ الشهري اليايف الدين محيي اإلمام الشيخ مة العالَّ أرثي وقلُت

م��ص��ائ��ره ص��ارت ل��ل��دي��ن إن��ه أم��ا دوائ��ره دارت ال��ده��ر ع��ل��ي��ن��ا ��ا أح��قٍّ
ك��ب��ائ��ره تُ��ع��دُّ ال وك��ان��ت ب��خ��ط��ٍب ري��بُ��ُه ال��ي��وم ذا اإلس��الم ع��ل��ى ف��ش��دَّ
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داه��ره وه��و غ��دا إال ف��تً��ى ال ب��أن ب��اس��م��ه ُح ال��م��ص��رَّ ال��ده��ر إن��ه أال
ب��وائ��ره إال وال��ل��ه ب��وات��رُه وم��ا م��ج��رَّدة ف��ي��ن��ا ب��وات��ره
ت��ح��اذره م��م��ا م��ن��ج��اَة ال ت��ن��ادي��ك ف��ت��ك��ة ال��ب��ِريَّ��ة ف��ي ي��وم ك��ل ل��ه��ا
وأس��اوره ح��ول��ه م��ن ق��س��اوره ال��ردى ت��خ��طَّ��ف��ه ض��خ��ٌم م��ل��ٌك ف��ك��م
م��ق��اص��ره وَق��ت��ُه م��ا أردى وق��ي��ص��َر ب��ط��ش��ه ح��دَّ ك��اس��ًرا ك��س��رى ت��خ��رَّم
ي��س��اوره ِق��رن ك��ل ويُ��ل��ق��ي ب��ب��أٍس ��ُه ي��ؤمُّ ع��زٍّ ك��ل يُ��ف��ن��ي زال وم��ا
أوام��ره واف��ت ال��ق��ه��ار ال��واح��د إذا ال��ق��ض��ا م��ب��رَم داف��ٌع ذا َم��ن ال��م��وت ه��و
ق��اه��ره ب��ال��م��وت وه��و إال ح��ي وال ل��وج��ه��ه ال��وج��وه ت��ع��ن��و م��ن ف��س��ب��ح��ان
وي��ج��اوره ُق��دس��ه م��ن ي��ق��رِّب��ه ج��ن��اب��ه ن��ح��و ال��دي��ن م��ح��ي��ي ال��ي��وم دع��ا
ب��ش��ائ��ره ال��ج��ن��ان ف��ي ل��ك��ن ت��ع��ازي��ه ال��ورى ف��ف��ي ح��يٍّ ك��ل ف��ي ن��ع��ي��ه س��رى
م��ح��اج��ره تَ��دَم��ى وال��ف��ق��ه ف��ق��ده ع��ل��ى ش��ئ��ون��ه��ا ت��ج��ري ال��دي��ن ش��ئ��ون وب��ات��ت
ع��واذره إال ال��ح��زن ف��ي ع��واذل��ه ف��م��ا دًم��ا ع��ل��ي��ه ي��ب��ك��ي ام��رٍئ وك��ل
ن��اظ��ره أظ��ل��م وال��ي��وم م��ش��ارُق��ُه أق��ت��م��ت ال��ي��وم ذا ل��ل��ش��رق م��ا َل��َع��م��رك
م��اط��ره يُ��ق��ِل��ع ل��ي��س ط��رٌف ول��ل��ش��رع ن��اره تُ��ط��ف��أ ل��ي��س وج��ٌد ول��ل��دي��ن
م��ن��اب��ره ت��ب��ك��ي ف��اإلس��الم ال��ي��وِم ب��ذا ع��رم��رم خ��ط��ٌب اإلس��الم ب��ن��ي أص��اب
م��آث��ره ال��خ��اف��ق��ي��ن ِط��الع وك��ان��ت م��ش��يَّ��ًدا رك��نً��ا ال��ش��ي��خ ف��ي��ه ك��ان ل��ق��د
وح��اض��ره ال��زم��ان ب��ادي ب��ه وس��ار ذك��ره ال��ب��ري��ة آف��اق ف��ط��بَّ��ق
ج��واه��ره ال��ج��م��ي��ع ب��أع��ن��اق وب��ح��ٌر ع��ل��وم��ه ال��ج��م��ي��ع ب��أف��واه إم��اٌم
س��اِف��ره ال��وج��ه ُم��ش��رق ط��ب��ٍع م��ه��ذُب ع��اب��ٌد ال��ذك��ر ط��ي��ُب خ��ل��ٍق ُم��ب��ارك
ذخ��ائ��ره ج��لَّ��ت األق��ط��اِب ب��أم��ث��ال��ه ال��ذي ال��ص��ال��ح ال��س��ال��ف ذاك ب��ق��ي��ة
س��رائ��ره ح��ك��ت��ه��ا غ��رٌّ ِس��يَ��ر ل��ه وت��ط��ه��رت أس��راره ارت��ف��ع��ت ق��د
م��ن��اي��ره ب��ال��ض��ي��اء ال��ب��راي��ا ت��ع��مُّ ال��ه��دى َع��ل��م أي��ام��ه ف��ي وأص��ب��ح
ع��ام��ره وان��ه��دَّ ال��ف��ض��ل ع��م��اد وخ��ر وف��ات��ه ي��وم ال��ع��ل��م ب��ي��وت ت��داع��ت
م��رائ��ره ده��اه م��م��ا ان��ت��ك��ث��ت إذ وج��ه��ه ي��ل��ط��م ال��ف��ق��ه ع��ل��ي��ه وراح
م��غ��اف��ره ت��ف��ري وال��ع��زم ق��ض��ى أن إل��ى دروع��ه ت��ف��ن��ى ال��ص��ب��ر أن أدِر ول��م
م��ح��اب��ره راٍث ك��ل م��ن ن��زف��ت ك��م��ا دم��وع��ه ب��اٍك ك��ل م��ن ف��رغ��ت ف��ق��د
ك��واث��ره ت��ج��ري ال��خ��ل��د ف��ي ع��ي��ش��ه ب��ه��ا ال��ت��ي إل��ى ال��ف��ن��اء دار ع��ن ��ل ت��رحَّ
زاخ��ره ال��ف��ي��ض زاع��ب ب��ح��ر وُغ��يِّ��ض ش��ام��ٌخ ال��م��ج��د ب��اذُخ ط��وٌد ُدكَّ ف��ق��د
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ب��اه��ره ال��ن��ور ث��اق��ب ب��در وُغ��يِّ��ب ب��ات��ر ال��ح��د ص��ارم س��ي��ٌف وأُغ��م��د
ع��اط��ره ال��َع��ْرف س��اط��ع ل��ح��ٌد ف��ذل��ك ت��رب��ه ��ن ت��ض��مَّ ق��ب��ر ع��ل��ى س��الم
وي��ب��اك��ره رج��ع��ه ف��ي ي��راوح��ه ال��ح��ي��ا ب��رح وال ال��وط��ف��ا ت��رب��ه س��ق��ت
ع��اب��ره ب��د ال ال��خ��ل��ق ج��م��ي��ع وج��س��ٌر ن��ه��ج��ه ع��مَّ م��س��ل��ك إال ال��م��وت وم��ا
آخ��ره ف��ال��م��وت ال��م��ي��الُد ب��دؤه وَم��ن م��ي��ت واب��ن م��ي��ت إال ال��م��رء وم��ا

األدباء: أحد إىل وكتبُت

ك��ج��ب��ان��ه ال��ه��وى ب��ط��ُل ب��ه��ا ح��رٌب وب��اِن��ِه ال��ع��ق��ي��ق غ��زالن ب��ي��ن م��ا
رع��ان��ه ف��وق ب��ال��ج��زع وع��ج��اج��ه��ا س��ع��ي��ره��ا ب��ال��ح��ض��ي��ض ت��ض��رَّم ح��رب

ومنها:

غ��دران��ه ع��ل��ى تُ��رب��ي ف��دم��اؤه��م وأوغ��ل��ت ال��ع��ق��ي��ق ب��ع��ش��اق ع��ب��ث��ت
غ��زالن��ه ل��ق��ا ح��ت��ًف��ا ف��أب��اده��م أُُس��وده ل��ق��اء ب��أًس��ا ي��ره��ب��وا ل��م
رك��ب��ان��ه ف��ي ال��ف��ي��ح��اء ب��ع��راص��ه��ا وس��ائ��ًرا ال��رب��وع ت��ل��ك زائ��ًرا ي��ا
ع��ق��ي��ان��ه َم��ْع ال��دم��ع ع��ق��ي��ق واس��ف��ح ف��أش��ِرَف��ْن ال��ع��ق��ي��ق س��ف��ح ت��ن��زَل��ْن إن
ع��ان��ه ذل��ك ف��ب��ع��د رض��ي��ت ف��إذا ب��ف��ري��ق��ه ال��ه��وى ص��ن��ع وت��أم��َل��ْن
وح��س��ان��ه ال��ح��م��ى ح��ب ع��ل��ى أب��ًدا وط��ام��ه ال��ف��ؤاد خ��ل��ق م��ن س��ب��ح��ان
ع��ب��دان��ه م��ن األرض م��ل��وك أس��م��ى غ��دت ح��ت��ى ال��ه��وى س��ل��ط��ان وأع��ز
ل��ع��ن��ان��ه م��ال��ًك��ا ب��األل��م��ع��ي��ة غ��دا ل��م��ن ال��ق��ري��ض رق ك��م��ا ��ا رقٍّ
��ان��ه َح��سَّ ع��ن ال��ن��ظ��م ح��دي��ث ي��روي ال��ذي ال��ن��دب ال��م��ت��ف��ن��ن ال��ش��اع��ر

ومنها:

زم��ان��ه ب��دي��ع ب��ب��ق��ع��ت��ن��ا يُ��م��س��ي أن ب��د ال ال��ذي ال��ف��ض��ل أب��و ه��ذا
إي��وان��ه م��ن ال��ص��در ف��ح��لَّ زم��نً��ا ب��ل��ي��ل��ه ال��ن��ه��ار ان��ص��اح وم��ا واف��ى
ح��ان��ه ُس��الف��ة س��ل��ف��وا م��ن ع��ص��ر م��ن وي��ح��ت��س��ي ال��ف��ن��ون ب��أن��واع ي��ل��ه��و
أش��ج��ان��ه ع��ن ال��م��رء ي��س��ل��ي ن��ظ��ًم��ا ي��ج��ي��ده��ا ال��ك��الم ف��ي ال��رق��ائ��ق ول��ه

167



أرسالن شكيب األمري ديوان

ت��ه��ت��ان��ه ف��ي ال��ُم��زن ب��ص��وب ت��زري س��يَّ��ال��ٌة ق��ري��ح��ٌة أب��رزت��ه ق��د
ك��ع��ي��ان��ه س��م��اع��ه ف��ل��ي��س م��ه��ًال م��ع��ج��بً��ا ال��ب��دائ��ع ع��ن��ه س��ام��ًع��ا ي��ا
ل��ب��ن��ان��ه م��ن ال��س��ف��ح ب��ذاك وان��زل ف��أش��م��َل��ْن ال��ع��زي��ز ال��وط��ن ف��ي س��رَت إن
أف��ن��ان��ه م��ن ال��خ��ي��ر ث��م��ار تُ��ج��ن��ى ح��س��ن��ات��ه ف��ي ك��ال��روض م��ع��ل��م ف��ي
ل��ش��ان��ه َع��ِج��ب��ت َم��ن م��آث��ر وان��ظ��ر ف��ن��ائ��ه ب��رح��ب س��ع��ة ع��ل��ى ف��ان��زل

ومجلة الجنة جريدة صاحب البستاني أفندي سليم العزيز الذكر الطيب أرثي وقلُت
سنة: ١٥ ابن وكنت ١٨٨٥ سنة وفاته وكانت الجنان،

ب��ج��ي��اده ف��ت��ك��ه وأك��ث��ر أب��ًدا ب��ط��راده ف��ارس أف��ت��ُك ال��ده��ر
ن��ج��اده وط��ول ص��ارم��ه ب��م��ض��اء ي��ن��ت��ف��ع ل��م ال��ف��ت��ى ق��ص��د ف��إن ي��خ��ن��ى

ومنها:

إي��ج��اده؟ م��ن ال��ن��ف��ع ف��م��اذا ق��س��ًرا ال��ع��ن��ا ب��ع��د ال��م��ن��ى ال��م��رء ع��ل��ى ي��س��ط��و
أج��داده ع��ن ال��م��وت ذا س��وى ش��ي��ئً��ا ي��رث ل��م م��ن ي��رى وق��د ال��ف��ن��اء ي��رث
ف��ؤاده ذك��اء وال ال��ح��م��ام ع��ن��د ش��ب��اب��ه غ��ض ب��ال��م��رء ي��ش��ف��َع��ْن ال
س��ع��اده ب��ي��ن ال��ب��ي��ن ك��ل ك��ان ق��د ول��ي��ت��م��ا ال��ج��م��ي��ع ي��خ��ت��رم ال��ب��ي��ن
ب��س��واده م��ت��ش��ائ��ًم��ا ك��ف��ى وب��ه غ��راب��ِه ن��ع��اب ال��دن��ي��ا ك��ف��ى ب��ي��ٌن
ق��ت��اده ش��وك أه��ن��اه م��ض��ج��ع ف��ي م��ت��ق��ل��ب وخ��ل��ه ال��ح��ب��ي��ب يُ��ردي
إي��راده وف��ي أب��ًدا إص��داره ف��ي ال��ُغ��ب��ر ب��ال��ن��ائ��ب��ات م��ت��ع��رًض��ا
اس��ت��ب��داده ف��ي ال��ده��ر م��ع��ن��ى ف��ي��ه إذ ب��ي��ن��ن��ا ال��م��ف��رِّق ال��ب��ي��ن أي��ه��ا ي��ا
أف��راده ع��ل��ى بَ��ق��ٍي ذا ب��ال��ح��زم يُ��رى أن م��ن ش��ي��م��ًة أن��زق ال��ده��ر
ب��م��ع��اده ال��ورى ب��ي��ن ال��ف��ت��ى ش��رف غ��دا ح��ت��ى ب��ه��م ي��ف��ج��ع��ن��ا زال م��ا
ل��ب��الده رزي��ئ��ة ال��س��ل��ي��م م��ث��ل ب��ه م��خ��ت��رًم��ا ب��ات ع��ي��ٌش ف��ل��ب��ئ��س
ب��ع��اده ب��ع��د األي��ام ول��ب��ئ��س��ت ب��ع��ده وم��ج��د إف��ض��ال ول��ب��ئ��س
ج��م��اده ق��ل��ُب ف��ي��ه ت��ف��طَّ��ر ح��ت��ى ف��ق��ده ف��اج��ع ال��ق��ط��ر ه��ذا ه��زَّ م��ن
أط��واده ذرى ال��ط��ام��ي األس��ى س��ي��ل ب��ال��ًغ��ا ��ع ال��ت��ف��جُّ ال��ص��ب��ر ع��ل��ى وس��ط��ا
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آب��اده إل��ى ي��ح��ي��ي��ه��ا ال��ده��ر م��ا ب��ع��ده م��ن آم��ال��ن��ا ��ي��ت وتُ��وفِّ
إزب��اده ف��ي ك��ال��ب��ح��ر وج��دائ��ه ب��ع��ل��وم��ه ال��ذي ال��ش��ه��م األروع
إس��ع��اده ف��ي ال��ح��س��ن��ات وال��ب��اه��ر م��ق��ام��ه ال��رف��ي��ع ال��ص��ي��ت ال��ط��ائ��ر
م��راده ش��أو ي��رج��وه م��ن ال��خ��ط��ب ف��ي م��ب��ل��ًغ��ا ل��ل��رج��اء ب��ابً��ا ك��ان م��ن
ل��م��ه��اده ب��اس��ًط��ا ��ا ح��قٍّ ك��ان ق��د ال��ذي ال��ع��ل��م ل��خ��دم��ة ال��ح��ي��اة وق��ف
ب��ح��داده ح��داده ات��ص��ال إال أب��ى أَج��ٍل ف��ي أب��ي��ه131 بُ��َع��ي��د ف��ق��ض��ى
وت��الده ب��ط��ري��ف��ه وق��وام��ه��ا ل��ل��ُع��ال رك��نً��ا وك��ان ع��ل��ي��ه أس��ًف��ا
��اده ُح��سَّ م��ن األف��الك وك��واك��ب ال��س��ه��ى ي��ذر م��ج��ده ب��اه��ر أي��ام
ج��ه��اده ح��ق ال��ع��ل��م ف��ي وم��ج��اه��ًدا ج��اه��ًدا إال ت��ل��ق��اه ال أي��ام
أع��واده ذرى ع��ج��ب م��ن ت��ه��ت��ز خ��اط��بً��ا ال��م��ن��اب��ر ص��ع��د إن أي��ام
إرواده ع��ل��ى ي��ن��دم ل��م س��ار م��ن إن��م��ا روي��دك ع��ن��ا راح��ًال ي��ا
ع��ب��اده ب��ي��ن ال��ل��ه ق��ض��اء وت��رى غ��ادرت��ه��م م��ن ح��ال ل��ت��ب��ص��ر م��ه��ًال
ت��ع��داده ع��ل��ى ن��وَّاًح��ا وأق��ام س��م��ي��ره ال��س��ه��اد تَ��ِخ��ذ م��ن ك��ل م��ن
م��داده س��واد ع��ي��ن��ي��ه ذوب م��ن ج��اع��ًال ال��م��راث��ي ن��ظ��م م��ن ك��ل م��ن
ن��ف��اده ق��ب��ل األي��ام ت��ن��ت��ه��ي ب��ل ن��اف��ًدا ال ال��ورى ف��ي ذك��رك غ��ادرت
زاده أك��ث��ر ل��ل��رح��م��ن وال��ش��ك��ر ق��ض��ى ق��د م��ن ي��ا م��والك إل��ى ف��اذه��ب

األدباء: أحد مجاوبًا وقلت

خ��ف��ق��ا م��ا ال��ق��ل��ب م��ن��ي س��رَّ م��ا وخ��ي��ُر أرَق��ا م��ا ال��ط��رف م��ن��ي ن��ال م��ا أخ��فُّ
ال��درق��ا ت��خ��رق ب��س��ه��اٍم أص��اب��ن��ي ن��ًوى َج��ور ال��ده��ر ذا ك��ادن��ي م��ا ون��ْزر
رف��ق��ا ف��م��ا ب��ي ال��ت��ن��ائ��ي رك��ب وج��دَّ ف��م��اط��ل��ن��ي م��ش��ت��اًق��ا ب��ال��وص��ل ط��م��ع��ت
ال��طُّ��رق��ا دون��َي م��ن ل��ه��ا وس��دَّ إال ق��ص��دت ُم��ن��ي��ة ف��ؤادي م��ن دن��ت إن م��ا
ع��ل��ق��ا وال��ذي ف��ؤادي ب��ي��ن ي��ح��وَل ب��أن ال��خ��ئُ��ون ال��ده��ر ح��لَّ��ف ك��أن��م��ا
رم��ق��ا ب��ع��ده م��ن ل��ي خ��لَّ��ف ك��ي��ف أن ي��ع��نِّ��ت��ن��ي ف��ي��م��ا ص��رُف��ُه وراب��ن��ي

املعارف. ودائرة املحيط محيط صاحب البستاني بطرس مة العالَّ أبوه 131
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ق��ل��ق��ا تُ��ج��ِدن��ي ل��م س��اج��ع��ة وأي يُ��ذك��رن��ي ل��ي��س ن��س��ي��م أي ل��ل��ه
ن��ق��ا غ��ص��َن ال��ف��ج��ر ن��س��م��ات م��يَّ��ل��ت م��ا ن��وازع��ه ل��ج��ت وق��د ق��ل��ب��ي ي��م��ي��ل
ن��ط��ق��ا م��ا غ��ي��ر م��ن��ه أع��رف ول��س��ت م��ودت��ه ف��ي ل��ي م��خ��ل��ًص��ا غ��ائ��بً��ا ي��ا
ص��دق��ا ودِّه ف��ي م��ن أف��ض��ل ألن��ت خ��ل��ًق��ا س��م��ا خ��لٍّ م��ن َدرُّك ف��درَّ
س��ب��ق��ا ل��م��ن ي��خ��ف��ى ال وال��ف��ض��ل إل��يَّ س��ب��ق��ت ل��ه آث��اًرا ال��ق��الئ��د ت��ف��دي
ال��ش��ف��ق��ا ق��ب��ل��ه ل��ك��ن ال��ص��ب��ح أرى إن��ي ص��اح��ب��ه��ا ق��ب��ل م��ن أََره��ا إن غ��رو ال
ال��م��ل��ق��ا ت��ع��رف ال م��ح��ض��ت م��ودة م��ح��ام��ده ُص��غ��رى ص��اح��ب م��ن ل��ل��ه
ع��ب��ق��ا ال��ث��ن��ا روُض أخ��الق��ه ش��ري��ف ف��ف��ي ال��ث��ن��اء م��ن��ه ب��دا إن م��ه��ذب
وال��ع��ن��ق��ا ال��ص��در م��ن��ي ف��ق��لَّ��د ي��وًم��ا ط��رائ��ف��ه م��ن ق��ري��ًض��ا إل��يَّ أه��دى
م��ن��دف��ق��ا وال��غ��ي��ث م��ن��ب��ث��ًق��ا وال��ص��ب��ح م��ن��ت��س��ًق��ا وال��در م��ت��س��ًق��ا ك��ال��ب��در
م��ن��غ��ل��ق��ا ال��ب��اب ه��ذا ك��ان م��ا ب��ع��د م��ن م��ف��ت��ت��ًح��ا ج��اء اخ��ت��راع ل��ك��ل ش��ع��ر
وُرق��ى س��ره ت��خ��ف��ي ط��الس��م ب��ال ف��ت��ن��ت��ه ب��ال��ق��وم ل��ع��ب��ت ل��ق��د س��ح��ر
م��رق��ا إذ ال��س��ه��م م��ث��ل ف��ي��ه م��ض��ى ن��ظ��ٍم إل��ى ت��س��ت��ج��ده إن ش��اع��ر م��ن ج��ازي��ك
ال��ره��ق��ى ت��رك��ض ال��م��ع��ان��ي ف��ي ج��ي��اده غ��دت ال��ب��ي��ان م��ض��ام��ي��ر ف��ي ان��ب��رى إذا
م��س��ت��رق��ا ج��اء م��ا إذا وي��س��ت��رقُّ ب��ه ي��س��ت��رقَّ ح��ت��ى ال��ن��ظ��م ف��ي ي��رقُّ
م��ذق��ا وم��ا ن��ك��ثً��ا درى م��ا ف��تً��ى م��ن��ي ت��رى ال��وداد م��ن��ي خ��اط��بً��ا ي��ا ل��ب��ي��ك
ال��ح��دق��ا م��س��م��ع��ي ف��ل��ي��ف��اخ��ر ب��واص��ري ن��ظ��رت وم��ا أُذْن��ي س��م��َع��ْت ط��ال��م��ا ق��د
ورق��ا وال ع��وًدا أِص��ْب ل��م ل��ك��ن��ن��ي ث��م��ًرا ن��اظ��ر ف��إن��ي ع��رف��ت ف��إن
ات��ف��ق��ا ق��د ده��ًرا ُم��ن��اص��ب��ت��ي ع��ل��ى ه��م��ا وال��ف��راق ح��ظ��ي ال��ل��ه ق��ات��َل ي��ا
ن��ع��ق��ا؟ ق��د ال��بَ��ي��ن غ��راب وف��ي��ه��ا ت��زل ول��م ال��ص��الح ال��دن��ي��ا م��ن ��ي أرجِّ ف��ه��ل
ش��ق��ا ك��ل ال��ه��م��ات ذو ��ل ت��ح��مَّ ول��و ط��اق��ت��ه ال��ده��ر ع��رك ال��م��رء ع��ل��ى ل��ك��ن
ن��ف��ق��ا132 ف��اتَّ��خ��ذ إل��ي��ه ج��ن��ح��ت ف��إن ص��اح��ب��ه ع��زم ي��ث��ن��ي ال��س��الم��ة ح��ب

للطغرائي: بيتني شطَري من مأخوذ ن مضمَّ بيت هذا 132

بالكسل املرءَ ويغري املعايل عن صاحبه عزم يُثني السالمة حب
فاعتزل الجو يف سلًما أو األرض يف نفًقا فاتخذ إليه جنحت فإن
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املطران الذكر الطيب مة العالَّ يف — نظمي أوائل من وهي — املدرسة يف وأنا وقلُت
بها: درست التي الحكمة مدرسة مؤسس الدبس يوسف

ع��اط��ُر ث��ن��ا أم س��رى وع��ط��ٌر ب��اه��ُر س��نً��ا أم ب��دا أب��دٌر
ال��س��اف��ر وج��ه��ه ب��ه��ا ت��زاه��ى ح��ت��ى ال��ع��ي��د غ��رة ان��ب��ل��ج��ت أم
ذاف��ر ب��ه ال��ع��ط��اي��ا أري��ج م��دٍح ن��واف��ج ف��ي��ه وف��تَّ��ق
ال��ظ��اه��ر ِب��ش��ُرُه ال��ورى ه��م��وم ج��ال يُ��م��ٍن ع��ي��د ب��ه ف��أن��ِع��م
ال��داب��ر أم��س��ه ي��ع��نِّ��ت��ه م��ا ن��ع��م��اه ال��ي��وم وأن��س��اه��م
ج��ائ��ر خ��ل��ق��ه ف��ي ال��ده��ر وال ض��اج��رون ده��ره��م ف��ي ال��خ��ل��ق ف��ال
داه��ر أن��ه ع��ن ت��غ��اف��ل أم ال��ع��ي��د ف��ي ال��ده��ر غ��ف��ل ف��ه��ل
ال��ن��اظ��ر ب��ه��ا وق��رَّ ج��م��ي��ًع��ا ال��ن��ف��وس ب��ه��نَّ ط��اب��ت م��آث��ُر
ج��اب��ر ل��ه��ا م��ا ك��س��رة ل��دى ب��ه��ا ال��ه��م��وم ج��ي��ش ت��ب��دد
ن��اص��ر ل��ه ال��س��ع��ود وس��ع��د ال��ورى س��رور ع��ل��ي��ه أغ��ار
ب��ات��ر ب��ه��ج��ة س��وى ول��ي��س ع��ام��ل ه��زة س��وى ول��ي��س
ض��ام��ر م��ن��ة س��وى ول��ي��س س��اب��ح ن��ع��م��ة س��وى ول��ي��س
ال��ف��اج��ر ال��زم��ن ��دن��ا ت��وعَّ ال��ذي األك��ول ال��ن��ك��ال ف��أي��ن
غ��اب��ر ل��ه وي��س��ط��و ب��اله س��ال��ف ع��ل��ى ي��أت��ي ك��ان إذا
ح��اض��ر ل��ه وي��ع��ن��و ج��ن��اه ال��ذي ع��ل��ي��ه ي��أت��ي ص��ار ف��ق��د
ال��ق��اه��ر ال��ح��ادث ن��اص��ب ل��ئ��ن ال��ع��وال��ي وب��ي��ض وال��م��ع��ال��ي أال
ح��اذر ح��ادث م��ن ال��ذِّم��ر إذا ي��ح��ذرون ب��م��ن ول��س��ن��ا ف��ل��س��ن��ا
ف��اخ��ر ال��ورى ف��ي ف��م��ا ف��خ��رن��ا إذا ل��ق��وم وإنَّ��ا وإنَّ��ا
ال��ط��اه��ر ال��س��ي��د ب��ن��ا ح��ب��اه ب��م��ا ي��وم ك��ل ال��م��ال ن��ب��اه��ي
آث��ر ل��ه��ا ِع��ضٍّ م��ع��ارف ن��ائ��ل ل��ه��ا ب��ح��ٍر ع��وارف
ش��اك��ر ل��ه��ا ح��رٍّ ف��واض��ل م��ادح ل��ه��ا ب��رٍّ ف��ض��ائ��ل
آخ��ر ل��ه م��ا ال��ذي ن��داه م��ن ت��ن��وِّل ال��ب��راي��ا ت��ظ��ل
ال��س��ائ��ر ال��م��ث��ل م��دائ��ح��ه ال��م��ع��ت��ف��ي غ��ب��ط��ة م��ن��ائ��ح��ه
ك��اف��ر ب��ن��ع��م��ائ��ه ول��ي��س ج��اح��د ألف��ض��ال��ه ف��ل��ي��س
واف��ر ط��ول��ه ال��ل��ه��ى ط��وي��ل ك��ام��ل ق��ول��ه ال��ن��ه��ى م��دي��د
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ق��اص��ر ث��ن��ا ك��ل أن ع��ل��ى ال��ورى ك��ل ب��ت��م��دي��ح ح��ق��ي��ق
ال��خ��اط��ر خ��ان��ن��ي أن ظ��ل ف��م��ا خ��اط��ري ل��ه أن��ض��ي ب��تُّ ف��ك��م
ال��ش��اع��ر ال��ِم��ْدَره أن��ن��ي ع��ل��ى ع��اج��ًزا وص��ف��ه ع��ن زل��ت وم��ا
ال��ع��ام��ر ال��وط��ن ب��ك ي��ن��ار م��س��ت��م��س��ًك��ا ب��ال��خ��ي��ر دم��َت أال
ال��زاه��ر ال��ف��رق��د ل��ك ي��غ��ار ال��س��ع��ود ج��دي��د ال��ج��دود س��ع��ي��د

املدرسة: يف وأنا فيه وقلُت

ال��ش��ع��اُب؟ ب��ه ت��ض��لُّ ج��ب��ل ع��ل��ى ال��ق��ب��اُب ه��ات��ي��ك م��يُّ ي��ا ل��م��ن
ال��رب��اب؟ ب��ط��ل��ع��ت��ه��ا ج��ادت ف��ه��ل ب��رًق��ا م��يُّ ي��ا خ��الل��ه��ا أش��ي��م
ال��م��الب ج��وان��ب��ه��ا ف��ي وي��س��ط��ع ف��ي��ه��ا األن��وار ت��س��ط��ع ق��ب��اب
ك��ع��اب م��رت ك��ل��م��ا ع ي��ض��وِّ َع��رًف��ا ف��ن��ش��ي��ُت اس��ت��ن��ك��ه��تُ��ه��ا ق��د
ال��ُق��ب��اب ال��ب��ي��ض م��ن وي��ح��رس��ه��ا ال��ع��وال��ي س��م��ر ع��ل��ى ع��ال ت��ق��وم
ال��ج��ع��اب ح��َوِت م��ا ف��وق س��ه��اًم��ا ح��م��اه��ا ع��ل��ى ل��ل��م��ط��لِّ وت��رم��ي
وال��رق��اب ت��خ��ض��ع ال��ق��وم ق��ل��وب ذوي��ه��ا وُظ��ب��ى ل��ِظ��ب��ائ��ه��ا غ��دت
ال��ع��ق��اب ب��م��ن��ع��ت��ه��ا ُوِص��ف��ت ك��م��ا ح��يٍّ��ا أب��ي��ك ح��ي ن��ع��م ل��ع��م��ري
غ��اب أح��ذره��ن ال��ب��ر ك��أُْس��د ن��زاٍر م��ن ألم��ك وأب��ن��اء
ال��ع��راب ال��خ��ي��ل ت��ح��ت��ه��ا س��واب��ح ش��دٍّا األرواح ت��س��ب��ق ك��م��اة
ال��رح��اب ب��ه��ا ت��م��ي��د وغ��ارات ص��ادق��ات م��واط��ن غ��رر ل��ه��م
ال��ت��ه��اب ل��ه��ا ال��ق��ت��ال ون��ي��ران ح��ربً��ا ال��غ��م��رات ف��ت��اه��م ي��خ��وض
اإلي��اب ال��ب��ط��ل غ��ن��ي��م��ة ول��ي��س ص��دق ب��ع��د ب��ال��غ��ن��ي��م��ة وي��رج��ع
ال��غ��ي��اب ي��غ��ي��ب��ه أو ف��ي��ن��ك��ا َخ��َط��اٌر ي��ج��ه��ض��ه ول��ي��س ي��ط��ول
ِع��ذاب ل��م��ورده ع��واق��ب��ه ل��ك��ن األم��ر ب��دء ع��ذاب ي��ذوق
ال��م��س��ت��ط��اب ال��ل��ذي��ذ ي��ع��اق��ب��ه م��رٍّ ف��ك��ل األم��ور ت��ق��اب��ل��ت
ص��اب ي��ش��ع��رك ل��م ال��ع��ذُب ول��وال ب��ع��ذب ت��ش��ع��ر ل��م ال��م��رُّ ول��وال
ِع��ق��اب ف��ل��ه��ا س��ه��ول��ة وك��ل س��ه��ول ف��ل��ه��ا ص��ع��وب��ة وك��ل
ج��واب ل��ه ال��خ��ط��اب ق��ي��ل: ل��م��ا ن��ق��ي��ض ط��رف��ا ي��ك��ن ل��م ل��و أَم��ا
ال��ص��واب م��ب��دئ��ه غ��ب ي��ق��ارن ت��راه م��ن ش��روع ذي وأف��ض��ل
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ال��طِّ��الب أع��ج��زه األم��ر وج��وه ي��ق��اب��ل ول��م ال��ص��واب ط��ل��ب وم��ن
ي��ع��اب ف��ال ي��ج��دُّ م��ا ب��أح��س��ن ن��ح��اه وق��د ال��ص��واب َع��ِدم وم��ن
ال��ع��ب��اب ض��م م��ا ال��در ف��إن رب��ح ب��ق��ص��د ال��ع��ب��اب خ��اض وم��ن
ال��ق��راب األج��ل ظ��نَّ��ه ي��ك��ذِّب ط��وي��ًال م��ًدى ال��ح��ي��اة ح��س��ب وم��ن
ال��ِخ��ض��اب ص��ب��وت��ه ي��ع��ي��د ف��ل��ي��س ي��وًم��ا ال��م��رء ش��ب��اب ولَّ��ى إذا
ال��ش��ب��اب ذه��ب وإن��م��ا ت��ق��ول ي��وًم��ا ي��ع��ود ال��ش��ب��اب ل��ي��ت أال
ال��ش��راب أو ال��س��م��اع ال��ع��م��ل ع��ن ش��ب��اٍب ف��ي ف��ؤادك ي��ش��غ��ل ف��ال
اك��ت��س��اب ال��ع��م��َل ي��ع��ق��ُب ل��م ول��و ف��راٌغ ع��م��ٍل ع��ن يُ��ق��ع��ْدك وال
ال��ِق��راب ي��خ��ب��ؤه ط��ال م��ا إذا ي��ص��دا ال��ه��ن��د ط��ب��ع ال��س��ي��ف ف��إن
ال��خ��راب ال��ج��س��ِد ه��ي��ك��َل ت��ول��ى س��ك��ون��ا ي��ل��زم إن ال��م��رء وإن
ن��ص��اب ل��ل��ع��ل��ي��ا ال��ش��غ��ل ب��أن ال��م��ع��ال��ي ع��رف م��ن ك��ل س��ي��ع��ل��م
ارت��ي��اب ف��ي��ه إج��رائ��ه ل��دى ف��ع��ي��ب أم��ٌر ط��وق��ه ف��ي وَم��ن
اج��ت��ن��اب ب��ه ي��ل��ي��ق م��ا ف��أل��ي��ق ك��فءٍ غ��ي��ر ألم��ٍر أض��ح��ى وم��ن
وال��س��ح��اب؟ ي��وس��ف ك��ف ت��ب��ارى ل��م��ا ��ْح��َب ال��سُّ أص��اب م��ا ت��ر أل��م
وال��ش��ه��اب ي��وس��ف وج��ه ت��راءى ل��م��ا ��ْه��ب ال��شُّ أص��اب م��ا ت��ر ول��م
ح��س��اب وال ذاك ال��ل��ه ف��ف��ض��ل ف��وًق��ا ن��ال م��ا إذا ع��ج��ٌب ف��ال
ج��ن��اب ال��ح��س��ن��ى م��ن ب��ه وع��زَّ س��وق ال��ع��ل��ي��اء م��ن راج��ت ب��ه
ال��ح��ج��اب رف��ع ش��ب��ه��ٍة ع��ن ب��ه ��ا ل��مَّ ال��ع��ل��م ِزن��اد زه��رت وق��د
ال��س��راب ل��م��ع ك��م��ا أم��ان��يٍّ��ا وك��ان��ت رغ��ائ��ب��ن��ا ن��ل��ن��ا وق��د
ال��ذب��اب ال��س��ي��ف م��ن ي��غ��دو ب��م��ا ف��ض��ًال األف��راد ع��ص��ب��ة م��ن غ��دا
ِص��ح��اب ل��ه ل��ي��س ال��س��بَّ��اق ه��و ي��وًم��ا ال��ع��ل��ي��اءَ ان��ت��ح��ى إذا ي��ظ��لُّ
ال��رك��اب وغ��نَّ��اه��ا ن��ك��ٍظ ع��ل��ى ال��ب��وادي م��دائ��ح��ه ج��اب��ت ل��ق��د
ض��ب��اب ب��ه��ج��ت��ه ل��ش��م��س ول��ي��س م��غ��ي��ٌب ش��ه��رتِ��ِه ل��ب��دِر ف��ل��ي��س
ان��ت��ه��اب م��ن��ه��ا ال��ث��ن��ا ألن��واع م��دًح��ا ُرم��َت إن خ��الل��ه ك��أن
ع��ت��اب ل��ي ب��ي��ت ب��ك��ل ي��ق��وم ق��ص��وري ف��م��ن ال��وف��اءَ ب��ه أروم
ال��ح��راب م��ن��اط��ق��ن��ا ك��ان��ت ول��و ف��ي��ه ال��بُ��ل��غ��اءِ م��ن��اط��ق ت��ك��ل
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ومنها:

ك��ع��اب ل��ه��ا ال��س��م��اك ه��اِم ع��ل��ى ت��ع��ال��ت م��درس��ة ش��يَّ��دت ل��ق��د
اج��ت��ي��اب ل��س��اح��ت��ك ي��ب��ل��غ��ه��م ول��ًدا األص��ق��اع م��ن ب��ه��ا ن��ظ��م��ت
اغ��ت��راب ي��ع��نِّ��ف��ه ف��م��ا إل��ي��ك وال��دي��ه َل��َع��م��رك ي��ت��رك وم��ن
ذه��اب ل��ب��ه��ج��ت��ه م��ا ول��ك��ن ع��ي��ٍد م��رور ب��ال��س��الم ل��يُ��ه��ِن��ك
اج��ت��ذاب ل��ه ل��ل��س��ع��ود وع��ي��ش��ك ت��زه��و األع��ي��اد ب��ك زال��ت وال
غ��ي��اب ي��درك��ه ل��ي��س وب��دًرا م��س��ت��م��رٍّا غ��ي��ثً��ا ل��ل��غ��وث ف��ُدْم

سنة: ١٦ ابن وكنُت ١٨٨٦ سنة ختام يف الحكمة ملدرسة وداًعا وقلُت

أس��ي��ره��ا وق��ل��ب��ي ع��ن��ه��ا غ��ًدا أس��ي��ُر ن��ظ��ي��ره��ا ع��زَّ وال��ل��ه م��ف��ارق��ٌة
م��ه��وره��ا ت��غ��ل��و ال��ح��رِّ ن��ف��س ول��ك��نَّ ُم��ك��رٍه غ��ي��ر ل��ه��ا ق��ل��ب��ي ع��ن ت��خ��لَّ��ي��ت
م��روره��ا ن��ف��س��ي ع��ن��د ع��ن��ه يُ��غ��ِن ف��ل��م ل��م��دة ه��واه��ا ف��ي ف��ؤادي ره��ن��ت
ن��ذوره��ا ع��ن��ي ت��وِف ل��م ي��د وع��ن��دي ع��الق��ة ع��ن��دي ل��ل��ع��ل��ق ت��رى ف��ل��ي��س��ت
أج��وره��ا تُ��زاد رأي��ي ف��ي ص��ن��ائ��ُع ف��إن��ه��ا س��م��ح��ت م��ا ن��ف��ًال ك��ان وإن
ن��زي��ره��ا خ��ط��ي��ًرا ي��م��س��ي ح��ق��ه ع��ل��ى زي��ادة ف��ض��ل ال��ف��ض��ل رأي��ت ف��إن��ي
ك��ث��ي��ره��ا ال��م��ك��رم��ات ق��ل��ي��ل ل��ع��م��ري ورب��م��ا ق��ل��ي��ٍل م��ن ال��م��زاي��ا وإن
أث��ي��ره��ا ع��ن��ي اآلث��ار أح��م��د ف��ال م��ج��ده��ا ال��ن��ف��س ع��ل��ى أوث��ر ل��م ك��ن��ُت ف��إن
ي��ض��ي��ره��ا م��ا ن��ف��س��ه ��ل ي��ح��مِّ ل��م إذا وض��ده ال��ك��ري��م ب��ي��ن م��ا ال��ف��رق وم��ا
ح��روره��ا ال��ل��ي��ال��ي ف��ي ل��ف��ح��ت��ه إذا ي��م��س��ه ل��ض��رٍّ ي��ل��وي َم��ن ال��ح��رُّ وم��ا
ي��س��ت��ط��ي��ره��ا إذ ال��ف��ح��ل ف��ؤاد يُ��ط��ي��ر ن��ص��ل��ة ول��ل��رَّوع ي��ق��وى م��ن ول��ك��نَّ
م��ري��ره��ا م��س��ت��م��رٍّا ع��ل��ي��ه ت��ظ��ل م��رَّة ال��م��رِّ ع��ل��ى ي��ط��وي م��ن ول��ك��نَّ
ش��ه��ي��ره��ا َوْه��و ال��س��ي��ف ح��د م��ث��ل ل��ه ع��زي��م��ة وت��غ��دو ي��غ��دو م��ن ول��ك��نَّ
س��ت��وره��ا تُ��زاح ال خ��ط��وب ع��ل��ي��ه ع��دت إذا ال��س��ت��ور ي��ف��ري م��ن ول��ك��نَّ
ص��دوره��ا ال��م��ذاك��ي ج��رد م��ن وت��غ��ش��اه م��ج��ال��س ص��دور ي��غ��ش��ى م��ن ول��ك��نَّ
ض��ب��وره��ا ال��م��ن��اي��ا أج��وال وس��ط وف��ي ص��ب��وره��ا ال��رزاي��ا ع��ن��د ف��تً��ى ول��ك��ن
س��ع��ي��ره��ا ي��وًم��ا يَ��ْخ��ُب ل��م ب��ه��ا أج��ي��ش ش��ك��ي��م��ة أن ال��م��ج��د س��ب��ي��ل ف��ي أال
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ش��ه��وره��ا ال��رج��ال ك��أع��وام ل��ي م��ض��ت وق��د أش��ط��ره ال��ده��ر ح��ل��ب��ت وإن��ي
ن��وره��ا ال��ح��ف��ي��ظ��ة ن��ح��و ي��ه��دن��ي ول��م م��ن��ه��ل��ي ال��ش��ه��ام��ة م��اء ي��ك��ن ل��م إذا
أم��ي��ره��ا ال��ق��واف��ي ص��اغ وال أخ��اه��ا ع��ق��ي��ل��ة ل��ل��م��ك��رم��ات واف��ق��ت ف��ال
ب��ح��وره��ا ال��م��غ��اض ت��خ��ش��ى ف��ال غ��زاًرا أن��ه��ًرا ل��ل��ق��ري��ح��ة ف��ي��ه��ا ��ر ي��ف��جِّ
س��م��ي��ره��ا ي��خ��ي��ب ال ف��ض��ل ذات ع��ل��ى م��ت��خ��رِّج أن��ه إال ذاك وم��ا
خ��ف��ي��ره��ا وه��و اإلرش��اد ب��ه��ا أق��ام م��ع��اق��ل ف��ي��ه��ا ل��ل��ف��ض��ل م��م��ن��ع��ة
ق��ص��وره��ا ال��س��م��اك ت��ع��ل��و ��ع��ة م��رفَّ ح��ك��م��ة ف��وق أرك��ان��ه��ا م��ؤس��س��ة
ث��غ��وره��ا األق��اح م��ث��ل ع��ن وت��ض��ح��ك خ��ص��وره��ا ال��ن��ج��اح ب��أع��ط��اف ت��م��ي��ل
س��ف��وره��ا ت��مَّ ال��ج��ه��ل ل��ي��ال��ي ف��ي إذا ال��دُّج��ى ف��ي ال��ك��واك��ب زه��و وال وت��زه��و
ذروره��ا ش��م��س ك��ل م��ن وي��ح��س��ده��ا ت��م��ام��ه ب��در ك��ل م��ن ل��ه��ا ي��ق��رُّ

ومنها:

ش��ك��وره��ا ف��إن��ي ع��دَّت إذا وك��ل ن��ع��م��ٍة ف��وق ن��ع��م��ًة خ��وَّل��ت��ن��ي ف��ق��د
س��ري��ره��ا ال��س��رور م��ه��َد وأوط��أَِن��ي ح��ب��ي��ره��ا ال��ح��ب��ور ن��س��ج ف��أل��ب��س��ن��ي
أس��ت��ع��ي��ره��ا وال أواله��ا ال��ط��ب��ع م��ن خ��الئ��ق��ي ف��ج��اءت ح��ل��م��ي رش��ح��ت ل��ق��د
دوره��ا األس��اور دور ب��ن��ا ي��دور ح��ول��ن��ا ال��م��ه��ارق ه��ات��ي��ك ل��ي��ال��ي
س��ط��وره��ا ب��ال��ظ��الم أش��ب��ه��ت��ه��ا وإن ط��روس��ه��ا ب��ي��اض ت��ح��ك��ي غ��دت ل��ذاك
ص��ري��ره��ا ال��م��ش��رف��ي ص��ل��ي��ل ي��ه��ي��ن ال��ت��ي أق��الم��ن��ا س��م��ر وم��ج��رى م��ج��رٌّ
غ��روره��ا ي��دري ل��ي��س ل��ك��ن ال��غ��ر ه��ي ف��إن��ه��ا ال��ل��ي��ال��ي ت��ل��ك ح��ب��ذا أال
خ��م��وره��ا تُ��ح��رَّم ل��م ك��ئُ��وس ورش��ف ب��ه أُف��ْز ل��م ك��أن أن��ًس��ا ب��ه��ا ق��ض��ي��ت
غ��دي��ره��ا ال��ن��ع��ي��م م��اء وأوردن��ي ج��رى ال��ت��ي ال��ري��اض أن��َس ال أن��َس ف��م��ا
ع��ش��ي��ره��ا ك��ري��ٌم م��ن��ي ص��ح��ب��ة وال ب��رب��ع��ه��ا ق��ض��ي��ت أوق��اتً��ا أن��َس وال
ع��ذي��ره��ا م��ن��ي وه��و م��ن��ه��ا ع��ذي��رَي ف��إن��ه ال��ق��ض��اءُ ب��ال��ب��ع��د ي��ق��ِض ف��إن
ك��روره��ا ك��ان ع��ي��ن��يَّ ك��رى ن��ظ��ي��ر وك��أن��م��ا م��ه��ج��ت��ي ��ت ف��أَم��ضَّ م��ض��ت
زف��ي��ره��ا ت��س��ام��ى ق��د ب��ن��ف��ٍس وج��وًم��ا ش��ه��دت��ه ق��د ال��ذي م��ن��ي ت��ن��ك��رْن ف��ال
ص��خ��وره��ا ُدكَّ��ت األج��ب��ال ُق��ن��ِن ع��ل��ى ج��ع��ل��ت��ه ل��و م��ا األح��ش��اء ج��وى م��ن ف��ب��ي
ف��أُث��ي��ره��ا إرج��اع��ه��ا ف��ي وأج��ه��د ف��تُ��ث��ي��رن��ي زف��رة م��ن��ي ��د ت��ص��عَّ
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ف��ت��وره��ا ن��اًرا ش��بَّ ع��ي��وٍن ف��ربَّ ب��ل��وع��ت��ي ال��ف��ت��ور أظ��ه��رت ك��ن��ت ف��إن
ض��م��ي��ره��ا ك��ال��ن��ه��ار ن��ف��ًس��ا وأرض��ي��ت ال��ص��ب��ا ب��ه ق��ض��ي��ت ق��د م��غ��نً��ى أودِّع
ب��دوره��ا ت��م��اًم��ا أن��واًرا وآن��س��ت ِع��ْل��يَ��ة ودارس��ت أع��الًم��ا وم��ارس��ت
ن��ح��وره��ا ت��ح��لَّ��ت م��ن��ه��م ف��ت��ي��ة وك��م درُُّه ب��ج��ي��دي ف��ض��ل ل��ه��م ع��ل��يَّ
ن��ذي��ره��ا ال��م��ن��ذريَّ ن��ج��ارى ف��إنَّ ع��ه��وده��م س��ل��وِّ م��ن ن��ف��س��ي ت��ح��اش��ي��ت
ق��ص��وره��ا ل��ع��م��ري يُ��ْدرى ال األص��ل م��ن م��آث��ر وق��ام��ت إالَّ ��رت ق��صَّ ف��م��ا
س��دي��ره��ا ع��ن��ه��ا غ��اب م��ا س��درت وإن ش��أن��ه��ا ال��خ��ورن��ق ع��ه��د ف��ذكَّ��ره��ا
ع��ص��وره��ا خ��ل��وٍّا ط��ال��ت وإن ي��ذرَّى ف��خ��اره��ا ج��دي��د أج��داد م��آث��ر
أخ��ي��ره��ا أج��اد ح��ت��ى ب��ع��ص��ب��ت��ه��م ألوَّل ف��ض��ٌل ت��م م��ا أن��ه ع��ل��ى

املدرسة: شعر من وهو وقلُت،

ب��ال��ح��ق��ائ��ق غ��زالن��ه م��ن ت��غ��زَّل��ت وب��ارق ال��ع��ذي��ب ب��ي��ن أَم��ع��ل��م��ه��ا
س��اب��ق ل��ل��م��آث��ر إم��ام ب��ك��ل آلُ��ُه ��ل ت��رحَّ ق��د رب��ًع��ا ف��دي��ت��ك
وال��م��ن��اط��ق ل��ل��ن��ه��ى زي��نً��ا ك��ان ل��ق��د ب��ع��دم��ا ال��م��ن��ازل م��ن��ه وخ��َل��ت ع��ف��ا
ال��ب��وائ��ق ع��ادي��ات ع��ل��ي��ه أن��اخ��ت م��ع��اق��ل م��ن ح��وى م��ا وأق��وى وأق��وى
واس��ق ل��ل��ف��وائ��د ك��ت��اب ب��ك��ل زاه��ًرا ك��ان إذ ال��خ��ص��ب ب��ع��د وأج��دب
ال��دق��ائ��ق وال��م��ع��ان��ي ال��م��ع��ال��ي ري��اض ف��إن��ه��ا ال��رب��وع ت��ل��ك ع��ل��ى س��الم
ال��س��رادق خ��الل م��ن س��ن��اه��ا ي��ض��يء ع��ق��ائ��ًال ال��خ��ي��ام ت��ل��ك ح��وت ق��د ل��َك��م
ال��رواش��ق ب��ت��ل��ك ال��ب��اري ب��ارك أال ج��ف��ون��ه��ا ق��س��يِّ ع��ن ق��ل��ب��ي رواش��ق
ص��ادق ك��ل ص��ادق ب��ي��اٍن ب��س��ح��ر رن��ت ح��ي��ث��م��ا أل��ح��اظ��ه��ا ل��ن��ا ت��ب��ي��ح
ش��ائ��ق ك��ل وم��ن وال��م��ع��ن��ى ال��ل��ف��ظ م��ن رائ��ق ك��ل ف��م��ن س��ك��رى خ��ط��رت وإن
ال��م��ش��ارق ب��أس��ن��ى م��ح��يَّ��اه��ا ه��الل ف��روع��ه��ا ل��ي��ل ت��ح��ت م��ن أط��ل��ع��ت ل��ق��د
م��ه��ارق ب��ي��اض ف��ي م��داٍد س��واد س��وى ه��م��ا م��ا ع��ن��ده��ا وب��در ف��ل��ي��ٌل
ال��ش��ق��ائ��ق زه��و ال��ف��ض��ل ري��اض ف��ي زه��ت ف��إن��ه��ا ال��ث��ن��اي��ا ه��ات��ي��ك ب��روح��ي
ب��ال��ع��وائ��ق ل��ه أن��ت��م م��ا ال��ح��ب ع��ل��ى وي��َح��ُك��م ال��ن��اس أي��ه��ا ي��ا أت��ل��ح��ون��ن��ي
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نظمي: أوائل من وهو أيًضا، ويل

ال��س��ن��اء أث��ن��اء أق��م��ت ف��أن��ت ال��ث��ن��اءِ أس��ن��اء أق��م��ت ع��ل��ي��ك
ال��رج��اء م��يْ��ت ل��ي أح��ي��ي��ت وق��د ف��رًض��ا ث��ن��اك ح��ق ع��ل��يَّ ج��ع��ل��ت
وم��اء ن��ار م��ن ال��س��ي��ف ك��ط��ب��ع ل��ط��ًف��ا وت��س��ي��ل ف��ط��ن��ًة ��ُد ت��وقَّ
ال��م��ض��اء ف��ي ك��ال��م��ه��ن��د وع��زم��ك رض��وى ب��رع��ان راج��ح وح��ل��م��ك
ال��ك��ب��اء َع��ْرف ف��ائ��ق وذك��رك ال��دراري ف��وق ظ��اه��ر وم��ج��دك
ون��اء داٍن م��ن ال��ق��وم ف��داك ول��ك��ن وح��دي ال أن��ت ب��روح��ي
دم��ائ��ي م��ع ح��ب��ك س��ري��ان ت��رى ع��روق��ي ف��ي ي��وًم��ا ف��ت��ش��ت إذا
اح��ت��ف��ائ��ي م��ن��زل��ك ع��ن��د ألُس��ن��ي م��ن��ي م��والي ي��ا ت��ك��ون ف��أي��ن
ب��ك��ائ��ي م��ن أع��ي��ذك ع��ي��ن��ي وف��ي غ��ل��ي��ل��ي م��ن أع��ي��ذك ق��ل��ب��ي ف��ف��ي
ال��ت��ن��ائ��ي ب��ال��ح��ب أدن��اك وق��د ال��ت��دان��ي ب��ال��ق��در أن��آك ل��ق��د
ال��ط��الء م��ج��رى أص��ب��ح��ت ط��ب��اع��ك ح��ت��ى ل��ل��ف��ض��ل ِه��زَّة ل��ك أرى
وراء م��خ��ت��ب��ٍر أب��ص��ار ع��ل��ى ت��خ��ف��ى ك��دت ح��ت��ى ل��ط��ف��ت أراك
ك��ال��ه��واء ال��ظ��واه��ر والم��س��ت س��رٍّ م��ث��ل ال��ض��م��ائ��ر ف��الب��س��ت

عرشة: الرابعة يف وكنت يل، استُخرجت فوتوغرافية صورة أول تحت وكتبت

ف��اع��ُل خ��ال��ٍد م��ن أن��ت ب��م��ا ب��ت��ص��وي��ره��ا ف��اب��دأ ون��ف��س��ك
ال��زائ��ُل ال��زائ��َل يُ��خ��ِل��د وال رس��ِم��ِه َم��ْع ال��ج��س��م م��ض��ى وإالَّ

اإلسالم لحجة رثائي

اإلمام مة العالَّ صاحبها إرشاف تحت املنار، بمطبعة الديوان هذا طبع مبارشين كنا وبينما
السيد هذا بفقد كله اإلسالمي العاَلم أُصيب إذ رضا، رشيد محمد السيد اإلسالم ة حجَّ
فأنا — روحه هللا قدَّس — مصابه عظمة اإلسالم ينىس وال القرون تتعاقب الذي اإلمام
حرستاه وا له، رثاء بقصيدة مالحظته، تحت تُطبع كانت التي القصائد، بهذه ُملِحق

وهي: بعده، من الجميل الصرب علينا يُفرغ وهللا عليه!

ب��أس��ك��وب أس��ك��وبً��ا ��ْح��ب ال��سُّ وع��ارض��ي ب��ال��م��ي��ازي��ب دم��وع��ي ي��ا ت��ح��دَّري
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م��ش��ب��وب ال��ق��ل��ب ص��م��ي��م ف��ي م��ارج ع��ن ب��ه��ا األُوار ل��جَّ ك��ب��ًدا وأدرك��ي
ب��ي ت��ل��وي ده��ي��اء داه��ي��ة وأي ت��رم��ض��ن��ي ب��ع��ُد ال��رزاي��ا أي ه��ي��ه��ات
ذوب��ي م��ه��ج��ت��ي ي��ا أو ان��ف��ضَّ ع��م��رَي ي��ا ل��ه أق��ول أن م��ل��يٍّ خ��ط��ب وأي
وت��ه��ذي��ب��ي ل��ت��ع��ل��ي��م��ي ن��ش��دُت وم��ن أم��ل��ي م��ن��ت��ه��ى ف��ي��ه ك��ان ال��ذي م��ض��ى
وت��أوي��ب��ي إس��آدي ل��ل��ق��ي��اه وم��ن راح��ل��ت��ي ش��دُّ ع��ن��ه األخ��ذ ع��ن وَم��ن
وت��غ��ري��ب��ي ت��ش��ري��دي ط��ول ي��ك��ف��ن��ي ل��م ب��م��ص��رع��ه ال��دن��ي��ا خ��ل��ت أن ش��ع��رت
وت��ع��ذي��ب��ي ب��ث��ي ب��ثَّ��ه أرى وم��ن ح��زن��ي ف��ي ال��ي��وم ب��ع��د أن��اج��ي��ه ف��م��ن
غ��راب��ي��ب ب��ل��ي��الت ال��ش��ه��اب ذاك خ��ب��ا ح��ي��ن اإلس��الم ح��ج��ة ع��ل��ى واًه��ا
م��ن��خ��وب غ��ي��ر ق��ل��بً��ا ت��ص��ادف ف��ال ه��وى ح��ي��ن األع��الم ع��َل��م ع��ل��ى واًه��ا
ك��األه��اض��ي��ب م��ن��ه َف��ْه��َي ش��أوه ع��ن دان��ي��ة ال��ع��ل��م ج��ب��ال وك��ل ه��وى
ب��األع��اج��ي��ب أت��ان��ا ف��نٍّ أي ف��ي ي��راع��ت��ه أج��رى إن ك��ان ال��ذي أي��ن
م��رع��وب ج��ل��د م��ن��ه ن��ل��ب��س ن��ظ��ل ن��ح��اذره ك��ن��ا ال��ذي ال��م��ص��اب ه��ذا
م��رءوب غ��ي��ر ص��دًع��ا ح��س��ب��ن��اه وك��م ع��وض ذي غ��ي��ر ف��ق��ًدا رزن��اه ق��ب��ُل م��ن
م��ره��وب ق��ب��ُل م��ن ح��ادث ع��ل��ى إال م��ن��اح��ت��ه ت��ع��ق��د ل��م ح��لَّ إذا ح��ت��ى
ال��ش��ن��اخ��ي��ب أع��ل��ى ف��ي األئ��م��ة ب��ي��ن م��ك��ان��ت��ه ك��ان��ت ال��ذي اإلم��ام ق��ض��ى
ال��ج��الب��ي��ب س��ود ف��ي ي��رف��ل ل��ب��ات ث��وى ي��وم اإلس��الم أن��ص��ف��ه ك��ان ل��و
وم��ك��س��وب م��ن��س��وب ب��ي��ن م��ا وال��ج��م��ع ع��م��ل وف��ي ع��ل��م ف��ي ال��م��ق��دَّم ك��ان
ال��ت��ع��اش��ي��ب ن��وَّار ن��ف��ح��ة تُ��ذك��ي��ه س��رى ال��ن��س��ي��م أم��ث��ال ش��م��ائ��ل ل��ه
ال��ح��وب ع��ن ي��ن��أى أن ال��ع��ف��و وي��ك��ره ح��س��ك ع��ل��ى ي��ل��وي ال ال��س��ج��ي��ة َس��ْم��ح
ال��ط��ي��ب س��وى ش��ي��ئً��ا س��رُّه وع��ى وال س��ري��رت��ه ي��وٍم ف��ي ال��ح��ق��د ت��ع��رف ل��م
م��س��ح��وب اآلث��ام ع��ل��ى ذي��ل ب��ف��ض��ل ك��ش��ح��وا وق��د أع��ادي��ه ��ى ت��ل��قَّ ق��د ك��م
ال��م��ص��اع��ي��ب ك��ال��بُ��زل أص��ب��ح ب��ال��دي��ن ع��ب��ث��وا إذا ح��ت��ى َح��َم��ًال ي��ل��َق��ْون��ه
ب��ال��ت��الب��ي��ب م��ن��ه س��ي��أخ��ذ إال خ��ِص��م وال ي��دري ه��دن��ة ال ه��ن��اك
م��ق��روب غ��ي��ر وس��ي��ٍف ال��ل��ق��اء ل��دى ن��ك��ل ذي غ��ي��ر ب��ف��ح��ل أع��ِظ��م ه��ن��اك
م��ك��ب��وب غ��ي��ر ق��رنً��ا ي��ع��رف ف��ل��ي��س وق��ائ��ع��ه ف��ي ع��ل��يٍّ ص��ول ي��ص��ول
وت��ل��ق��ي��ب ن��ع��ت م��ن ال��رغ��م ع��ل��ى م��ع��ه��ا ص��ل��ة ذا ل��ي��س م��ن ع��ب��ق��ر ع��ل��ى ع��دا
ب��األك��اذي��ب ل��ي��س��ت وال��ع��ب��ق��ري��ة رض��ا رش��ي��د ف��ي وص��ف ف��ال��ع��ب��ق��ري��ة
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ال��م��ن��اس��ي��ب ال��ط��ي��ر إل��ى ال��رُّه��ام ق��ي��س رض��ا رش��ي��د َم��ْع ف��ض��ٍل ص��اح��ب ك��ل ِق��س
ال��م��ح��اري��ب أق��واس وت��خ��ض��ع ل��ه��ا ب��وط��أت��ه إع��ج��ابً��ا ال��م��ن��اب��ر ت��س��م��و
األس��ال��ي��ب أح��ل��ى ف��ي ال��ب��راه��ي��ن ت��ل��ك وأل��ه��م��ه ع��ل��ًم��ا زاده م��ن س��ب��ح��ان
م��ض��روب ال��ع��ه��د ف��ي َم��ثَ��ٍل ع��ل��ى ��ا ح��قٍّ ب��ش��ه��رت��ه أرب��ى ال��ذي ال��وف��اء رب
ال��ذي��ب ش��ي��م��ة ف��ي��ه ال��ج��م ع��ل��ى س��ادت زم��ن ف��ي اإلخ��وان ع��ل��ى ب��غ��يً��ا ي��دِر ل��م
ال��ت��ج��اري��ب ل��جِّ ف��ي ال��ق��وم س��ف��ائ��ن ب��ه ت��ن��ار ك��ان��ت ال��ذي ال��م��ن��ار ل��ه
األص��اح��ي��ب ت��س��ي��ار ال��ع��ق��ل م��ع ت��م��ش��ي أش��رع��ة ال��ش��رع أص��ول م��ن م��ق��لَّ��ة
م��ح��ج��وب غ��ي��ر ب��ش��ع��اع ي��ه��دي��ه��م م��ع��ت��َص��ًرا ال��ح��ق ل��ح��زب ال��م��ن��ار ك��ان
وم��ح��زوب م��ن��ه��ا ح��ازب ف��ي ش��ه��ب��اء ح��ج��ت��ه��ا اإلس��الم م��ل��ة ب��ه غ��دت
ب��األن��اب��ي��ب ال��ع��وال��ي اط��راد م��ث��ل ن��س��ق ع��ل��ى ت��أت��ي أج��زائ��ه ج��م��ي��ع
ي��ع��ق��وب ن��ف��س ف��ي ح��اج��ة ت��رى ف��ال ب��ه��ا ال��ج��م��ي��ع ي��رض��ى ال��ت��ي ال��ف��ت��اوى ف��ي��ه
ال��م��ط��اري��ب س��م��ع ف��ي ال��س��ري��ج��ي ل��ح��ن ل��ق��ارئ��ه��ا ي��ص��غ��ي م��ن ب��آذان ت��ج��ري
م��رق��وب غ��ي��ر ه��الل ف��ي��ه ول��ي��س م��ق��ت��ب��س غ��ي��ر ض��ي��اء ب��ال��م��ن��ار م��ا
وت��ك��ت��ي��ب ح��ش��د ف��ي ال��ك��ت��ائ��ب ف��وق غ��دا ال��م��ن��ار غ��ي��ر ل��ه ك��ت��اب وك��م
ب��ش��ؤب��وب ش��ؤب��وبً��ا ي��رس��ل ك��ال��غ��ي��ث ب��ه��ا ي��ج��ود ت��آل��ي��ٌف ع��ام ك��ل ف��ي
ب��ت��ق��ري��ب م��ن��ه��ا ط��ام��ًع��ا ت��رى ول��ن ب��ه��ا ي��س��ت��ق��لُّ م��ن ت��رى ل��ن م��واق��ٌف

∗∗∗
م��ص��ب��وب ال��خ��دي��ن ص��ف��ح��ة ع��ل��ى ق��اٍن دم ب��ك��ل م��ب��ك��يٍّ��ا رب��ك ن��ح��و س��ر
وت��ث��وي��ب ب��رٍّ م��ن ب��ق��س��ط��ك وُف��ْز ع��م��ل م��ن ق��دَّم��ت ب��م��ا ل��دي��ه وان��ع��م
وت��غ��ري��ب ب��ت��ش��ري��ٍق ال��ب��الد ي��م��ال ي��ن��ي ل��ي��س ال��ط��ي��ب ك��ن��ف��ح ث��ن��اءً وات��رك
م��غ��ل��وب غ��ي��ر ع��ن��دي ح��زن��ك ل��ك��ن ب��ص��ب��ره��ُم أق��واٌم ال��ح��زَن ي��غ��ل��ب ق��د
م��ح��ب��وب غ��ي��ر ع��ي��ش ب��ق��ي��ة إال ب��ق��ي��ْت وم��ا ال��دن��ي��ا ف��ي دم��ُت م��ا أب��ك��ي��ك
وت��ت��ري��ب ل��ح��ٍد إل��ى أص��ي��ر ح��ت��ى ب��ه أخ��ي��س أن ف��آب��ى ع��ه��ٌد َم��ْع��ك ل��ي

األسيف
أرسالن شكيب
١٣٥٤ سنة اآلخرة جمادى ٢٤ جنيف
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