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املؤلف ُمقدمة

الجارم عيل بقلم

الرحيم الرحمن هللا بسم

عىل الكالم يف أسهب أن أريد ال فإني وبعد وأنبيائه، رسله جميع عىل والصالة هلل، الحمد
الباحثون طرقه املبحث هذا ألن ذلك فيه؛ الروحانية ومبعث وخصائصه. الشعر معنى
إطالة العيِّ ومن والحرص، العيِّ عىل دليل أول إطالتهم فكانت فيه وأطالوا فأخفقوا. كثريًا

التمتام. تاء وتكرار الكالم،
يحيط وكيف الباء، وضلت األلف، فعجزت باأللفاظ. روحانيته يحدُّوا أن أرادوا

النور؟ ج توهُّ املادة ظلمة تكشف وكيف املحدود؟ بغري املحدود
االستحالة. باب يف وأدخلها تأتيًا، األمور أبعد من الجسمي اإلحساس آثار رشح إن
أو السكر طعم له ترشح أن متعنت سائٌل سألك ثم ملًحا، أو سكًرا ذقت أنك لو أرأيت
حاسة يفقد إنسان بدهك ثم نرجًسا، أو ورًدا شممت لو أرأيت مستطيًعا؟ أكنت امللح،
له تجد أن عىل قادًرا أكنت به. شعرت الذي األثر ذلك ودقة وضوح يف له تبني أن الشم

املعنى؟ وجدت إن اللفظ
العقول؟ إحساس يف فكيف األجسام، إحساس يف الحال وتلك الشأن. هذا كان فإذا
همت إذا تكون فكيف األجسام، يف الجامدة املادة أثر وصف عن عاجزة األلفاظ كانت وإذا

واألرواح؟ النفوس يف النورانية الروح أثر بوصف
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يرشح أن اإلعجاز»، و«دالئل البالغة» «أرسار كتابيه يف الجرجاني القاهر عبد حاول
وطاملا وأخفق، فأخفق الشواهد من ساق ما بعض يف البالغة رضوب من نفسه بهر ما
السحر مواطن إىل الوصول ويحاول ويسفل، ويعلو ويكدح، يكد وهو إليه مبتسًما نظرُت
أوداجه، ينفخ والغيظ يوفق، فال بنفسه يجول ما لرشح اللفظ ويتلمس يستطيع، فال
ظبي اصطياد إىل يدعو كأنما الصيحة، إثر الصيحة يرسل لفظه. نربات يف تسمعه واأللم
يعمل لم اإللحاح وشدة الصياح طول بعد هو ثم طائر، أجنحة إىل التوثب إىل أو نافر،

شيئًا! القارئ كف يف يرتك ولم شيئًا،
أن وال سحره، خاتم تفض أن تستطيع ال ولكنك له، وتطرب للبحرتي، تهتزُّ إنك

خاقان: بن الفتح يف يقول حني نفسك يف جرسه صدى غريك نفس إىل تنقل

داخ��لُ��ه أن��ا ال��ذي ال��ب��اب ع��ن رج��اٌل ��رت أُخِّ اإلذن س��اح��َة َح��َض��رن��ا ول��م��ا
أَُق��اب��ل��ه ح��ي��ن ال��ت��مِّ ب��در أق��اب��ل م��ه��اب��ٍة ذي إل��ى ق��رٍب م��ن ف��أف��َض��ي��ُت
ق��ائ��لُ��ه أن��ا ال��ذي ال��ق��وَل تُ��ن��ازع��ن��ي ه��ي��ب��ٌة ج��ن��ان��ي ف��اع��تَ��اق��ت ف��س��ل��م��ُت

ويف موضعها، يف الكلمة وضع ويف التصوير، إبداع ويف النظم، اختيار يف السحر
ذلك؟ إبانة إىل السبيل أين ولكن والنغم، الجرس

األلوان ومعنى الفن، رسَّ يفهمون ممن وكن ماهر، ملصور بديعة صورة أمام قف
— تفعل ولن — فعلت فإن فيها، النبوغ آيات لصديق ارشح ثم وتشاكلها، وامتزاجها

الخيال. وتصوير البيان، رس إفشاء عىل فتجرأ
أذينة: بن عروة بقول قديًما يلهجون والناس

ل��َه��ا ه��ًوى ُخ��ِل��ْق��َت ك��م��ا ه��واك ُخ��ل��ق��ت م��لَّ��ه��ا ُف��ؤاَدَك زع��م��ت ال��ت��ي إنَّ
وأج��لَّ��ه��ا ��ه��ا ف��أدقَّ ب��ل��ب��اق��ٍة ف��ص��اغ��َه��ا ال��نَّ��ع��ي��م ب��اك��ره��ا ب��ي��ض��اءُ
وأَق��لَّ��ه��ا! ل��نَ��ا أك��ث��َره��ا ك��ان م��ا ل��ص��اح��ب��ي: ف��ُق��ل��ت ت��ح��يَّ��ت��ه��ا م��ن��ع��ت
ل��ع��لَّ��ه��ا ف��ُق��ل��ُت: ِرْق��ب��ت��ه��ا ب��ع��ض ف��ي م��ع��ذورٌة ل��ع��ل��ه��ا وق��ال: ف��دن��ا
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حاجة؟ ألك له: فقال هللا، عبيد بن بعروة نزل املخزومي السائب أبا إن ويقولون:
بلغ فلما األبيات، فأنشده ينشدها، سمعته أنك بلغني أذينة، بن لعروة أبيات نعم، قال

قوله:

ل��ع��لَّ��ه��ا ف��ق��ل��ُت: ِرْق��بَ��ت��ه��ا ب��ع��ض ف��ي م��ع��ذورٌة ل��ع��لَّ��ه��ا وق��ال: ف��دن��ا

يقول: الذي ال العهد، الصادق الصبابة، الدائم وهللا هذا وقال: طرب

وأرغ��ُب أض��نُّ ب��ي ف��أه��ل��ي ع��نِّ��ي، رْغ��بَ��ًة ي��م��نَ��ُع��ون��ك أه��لُ��َك ك��ان إن

لحسن األبيات هذه لصاحب يُغفر أن ألرجو وإني طوره! األعرابي هذا عدا لقد
بهذه ألخلط كنت ما وهللا، ال فقال: الطعام عروة عرض ثم لها، العذر وطلب بها، الظن

الليل! حتى طعاًما األبيات
نفسه، نواحي املخزومي عىل ملك الذي الشعور يفهم الذي هو وحده األديب إن

يومه. طول بطعام يفسدها أن يرد لم التي الفنيَّة واللذة
تجد اإلنس، وشياطني العرب، مردة من وكان ناشب بن سعد قول إىل انظر ثم

الشاعر: ذوق إال يدركها وال الشعر، إال يصورها ال وبطولة وجزالة فخامة

ج��اِن��ب��ا ال��َع��َواق��ب ِذك��ر ع��ن ون��كَّ��ب ع��زَم��ُه ع��ي��نَ��ي��ِه ب��ي��ن أل��ق��ى ه��مَّ إذا
ص��اِح��ب��ا ال��س��ي��ف ق��اِئ��َم إالَّ يَ��رض ول��م ن��ف��ِس��ِه َغ��يْ��َر َرأي��ه ف��ي يَ��س��تَ��ِش��ْر ول��م

نواس: أبي قول اللسان ويعقل الجنان، يملك الذي الرائع التصوير ومن

��اق��ي وال��سَّ ال��م��س��ق��يُّ ف��ان��ت��َش��ى ال��ك��َرى ك��أس ب��ي��ن��ُه��م األَْك��َوار ع��َل��ى ت��س��اَق��وا رك��ٌب
ب��أع��نَ��اق تُ��ْخ��ل��ق ل��م ال��م��ن��اك��ب ع��ل��ى واض��ُع��ه��ا وال��ن��وُم أرؤس��ه��م ك��أنَّ
أَش��واِق ب��ع��د إل��ي��ُك��م أن��اُخ��و ح��تَّ��ى ل��راح��ل��ٍة ع��ق��ًدا يَ��ْق��َط��ع��وا ف��ل��م س��اُروا
ُم��ْش��ت��اق أوص��اَل َح��َم��ل��ت م��ش��ت��اق��ٍة ن��اج��يَ��ٍة ال��طَّ��رف��ي��ن ج��ائ��ل��ة ُك��لِّ م��ن

شعره. ويعيب نواس، أبي عىل يطعن كان األعرابي زياد بن محمد إن قالوا:
األبيات أحدهم فأنشده مجلس، نواس أبي شعر رواة مع فجمعه ويستلينه، ويضعفه
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عيل أبي شعره وتعيب تذمه للذي فقال: وكتبها، األبيات؟ هذه ملن فقال: السابقة،
أبًدا. لذلك أعود ال فوهللا عيلَّ، اكتم قال: الحكمي،

التصوير، من يروغ إعجابًا النفس يف يبعث الذي وعبثه نواس أبي لهو أردت وإذا
يقول: حني إليه فاستمع والتعبري، الوصف من تفر ونشوًة

ال��ث��م��ي��نَ��ا ال��ثَّ��ن��اء نُ��ع��ط��ك واْس��ِق��نَ��ا ب��ل��ي��نَ��ا ك��ي��َف ب��ال��طُّ��ل��ول غ��نِّ��نَ��ا
ي��ُك��ون��ا أن م��خ��يَّ��ر ي��ت��م��نَّ��ى ش��يءٍ ك��لُّ ك��أنَّ��ه��ا ُس��الف م��ن
ال��ُع��يُ��ونَ��ا يُ��ب��ي��ُح م��ا ال��ك��فَّ ي��م��ن��ُع ف��ه��ب��اءٌ اج��ت��ل��ي��نَ��َه��ا م��ا ف��إذا
الق��تُ��ِن��ي��ن��ا ي��ٍد ف��ي ��ع��ن ت��ج��مَّ ل��و آلٍل ع��ن ف��اس��ت��ْض��َح��َك��ت ��ت ُش��جَّ ثُ��م
أَي��دي��ن��ا بُ��ُروُج��ه��ا دائ��راٌت، ن��ج��وٌم ك��أنَّ��ه��ن ك��ؤوس ف��ي
ِف��ي��نَ��ا ي��غ��ُربْ��ن َغ��َرب��ن م��ا ف��إذَا ع��ل��ي��نَ��ا ��ق��اة ال��سُّ م��ع ط��ال��ع��اٌت

الجثث. ترشيح ح يرشَّ وال الذوق، يدركه فن هذا
تصويرها، نفسك ويبهر لتأثريها، وجدانك ويهتز جمالها، يروعك التي األبيات ومن

الريض: الرشيف قول

نَ��ْه��ُب ال��ب��َل��ى ب��ي��د وط��لُ��ولُ��ه��ا دي��اِرِه��م َع��َل��ى َم��َررُت ول��ق��د
ال��ق��ْل��ُب ��َت ت��ل��فَّ ال��طُّ��لُ��ول ع��نِّ��ي خ��ِف��يَ��ت ف��ُم��ذ ع��ي��ِن��ي ��تَ��ت ف��ت��ل��فَّ

اإلحاطة عن األلفاظ وعجز وروحانيته، الشعر جمال لطف يف نقول أن أردنا ولو
الجادة، عن القلم وحاد الكالم، حبل لطال سحره، مكنون عن اللثام وإماطة برسه،
ورنينه، وجرسه نظمه يف الشعر جمال إن قصرية: جملة يف نقول أن نستطيع ولكنا
صورة أروع يف املعنى يربز ترتيبًا األلفاظ هذه ترتيب ويف وتجانسها. ألفاظه انتفاء ويف
ومرة إخباًرا، يكون فمرة به. ويلبَق باملعنى يليق الذي األسلوب اختيار ويف وأبدعها،
ذلك كل تعجبًا. يكون ومرة نفيًا، يكون ومرة استنكاًرا، يكون ومرة استفهاًما، يكون

الصميم. العربي األسلوب عىل املحافظة مع يكون
الخيال يف ثم رائعة. جديدة صورة يف القديم من توليدها أو وابتكارها املعاني يف ثم
يف ثم إليها، والتمهيد القافية إحكام يف ثم فيه. العربي الذوق والتزام تصويره وحسن
من شتَّى فنون يف القصيدة يف التنقل يف ثم القصيد، موضوع يالئم الذي البحر انتقاء
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مع وانسياقه ظله، وخفة الشاعر روح يف ثم الشعرية، الوحدة عىل املحافظة مع القول
الشعور. مواطن ملس وتعمده الطبع.

وإنما اللفظي. التزويق ورضوب والتشبيه باملجاز دائًما الشعر جمال يكون وال
أي ويف كان. صورة أي عىل القلب إىل والوصول النفس، إىل للنفاذ استعداده يف جماله
ال الذي ومحله تسامى. ال التي منزلته الجاهيل الشعر لبعض كان ما وألمر يكون، ثوب
وأنواع الحيل بنفائس املتأخرون أثقله حينما يلهث رصيًعا الشعر هوى ما وألمر ينازع.

الحلل.
وتأثري الشعر فيها قيل التي الحال تأثري بني بالشعر له برص ال من يخلط وقد
عاطفة إىل يتجه ألنه واستحسانهم؛ الجماهري تصفيق الشاعر نال ما وكثريًا نفسه، الشعر
عن بعيد موضوع يف الشعراء بعض يلجأ ما وكثريًا اإلثارة، سهلة االلتهاب رسيعة فيهم
االستحسان لصيحات استجداءً نفوسهم يثري ما ذكر إىل االستطراد إىل العامة عاطفة

اإلعادة. وطلب
شأن بالفن. االلتصاق يريدون ممن للفن إفساد وهذا منه، باهلل نعوذ أدبيٌّ دجل هذا
األلوان من باإلكثار العامة دريهمات إىل يعمدون الذين املصورين صغار شأن هؤالء

قتًال. الرفيع الفن وقتل االنسجام، ضاع وإن الرباقة، الزاهية
والتدريب، بالدرس ينال أن من وأبعدها التعلم، عىل أعىصالفنون الشعر كان وربما
معنوية وحاسة يشاء، ملن يمنحها وهبة يشاء، من قلب يف هللا يضعه شعاع هو إنما
بيانًا فيرتجمونه الناس، من كثري يحسه ال ما بها يحسون عباده من نفر خلق يف يزيدها

مبينًا. وقوًال ساحًرا،
الفانية املادة إىل ينقل األرواح، وعالم األجسام عالم بني معبدة طريق والشعر
الغموم، غيوم يبدد قدسيٍّا، نوًرا الحياة ظلمات إىل ويرسل الخالدة، الروح نفحات

الحائر. لألمل السبيل ويكشف
التفاعيل، فراغ تمأل التي الكلمات وال وحدها، القافية وال وحده، الوزن الشعر فليس
ألفاظه بني له وجد روحانيٍّ ضوء من بيت كل وراء ما الشعر وإنما ولطفت، عذبت وإن

الستار. طرف دونه البيت زحزح سماويٍّ سحر ومن منفذًا،
يكون أن وإما يكون، أال وإما فنٍّا، يكون أن إما كلها، الفنون شأن الشعر وشأن
إما فهو ورديء. ومتوسط جيد العقول منتجات كبقية فيه فليس يكون، أال وإما شعًرا،
حد إىل نزلت إذا ولكنها متفاوتة، الجودة إن نعم شعًرا، يكون أال وإما جيًدا، يكون أن
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من املذنب القائد يجرد كما كالًما، وأصبح مقوماته، وسلب مميزاته، الشعر فقد التوسط
جنديٍّا. فيصبح وألقابه رتبه

أريد ولكني الغور، بعيدة النواحي، فياحة الشعر وبحور يطول، الشعر يف والكالم
نرشها، طويًال أرجأت أن بعد أشعاري، مجموعة املثقفني وجمهرة لألدباء أقدم أن هنا
يف حظها لتنال إبرازها يف أصدقائي من كثري عيل ألحَّ أن وبعد جمعها، يف كثريًا وأهملت

األدب. سوق
آياتها إىل تضيف أن أو ا، صفٍّ العربية بناء يف تزيد أن األشعار هذه استطاعت فإذا
وحمدت املنى، بلغت فقد وعرًفا، طيبًا شذًا معانيها مسكّي من تذيع أن أو حرًفا. البينات
أداءً فيه أن أشعر عمًال يدي بني قدمت أن نفيس وسكنت كله، التوفيق ونلت الرسى،
حياتي، بذلت التي الكريمة املرصية للناشئة صالًحا غذاءً فيه وأن وأمتي، لغتي لحق

وأريد. تريد الذي األوج إىل وإنهاضها تثقيفها، يف منها بقي ما وأبذل
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عام العصماء القصيدة بهذه الشاعر قريحة جادت الكريم النبوي املولد ذكرى يف
١٩٤٨م.

1 َم��اءُ ال��ت��نُ��وف��ِة ص��خ��ِر م��ن ��َر وُف��جِّ ذُك��اءُ ال��ظ��الِم ُس��ح��ِب ع��ل��ى أط��لَّ��ت
وال��ج��ه��الءُ ال��ج��ه��ُل وراَح ت��ولَّ��ى، زم��انَ��ه��ا أنَّ األوث��اُن وُخ��بِّ��رت
ُدَع��اءُ إل��ي��ه إالَّ يَ��رت��ف��ْع ول��م ج��ب��ه��ٌة ال��ع��رِش ل��ذي إالَّ س��ج��دت ف��م��ا
وُزَه��اءُ ب��ه إش��راٌق ف��ل��ألرِض ال��ُه��دى م��ول��ِد ع��ن ال��ص��ب��ِح ث��غ��ُر ��م ت��ب��سَّ
2 ُرَواءُ ال��ج��دي��د ال��دي��ِن م��ن ع��ل��ي��ه��ا ج��دي��ب��ة وه��ي ال��ص��ح��راءُ ب��ه وع��ادت
س��م��اءُ َح��َوتْ��ه م��ا ال��م��ح��يّ��ا وض��يءِ ب��ك��وك��ٍب ال��س��م��اءَ األرُض ون��اف��س��ت
َف��ض��اءُ ال��ع��ق��وِل أج��واء ك��لِّ وف��ي ه��ال��ة ب��ال��ل��ه واإلي��م��اُن ال��ح��ق ل��ه
وَع��م��اءُ ح��ولِ��ه م��ن ع��ًم��ى ف��زال ظ��الَم��ه��ا يُ��زي��ح ال��دن��ي��ا ف��ي ت��ألَّ��ق
َوراءُ واألم��اُم زم��اٌن ع��ل��ي��ه��م م��ض��ى وق��د ال��َح��ي��اة ال��ُع��ْرب إل��ى ورّد
َخ��ف��اءُ ال��ع��ي��ون ت��ج��ل��و م��ا ف��أظ��ه��ر دون��ه��م وال��ن��اس األح��َداَث ط��وى ح��ج��اٌب
3 وُح��داءُ ل��ه��م إب��ٌل وأْق��ن��ع��ه��م ح��ول��ه��م ال��ح��ض��ارِة ص��رَح أم��ٌم ب��ن��ت
ِك��ف��اءُ ل��ل��ب��ك��ي��ِم بَ��ك��ي��ٍم وك��ل ب��م��ث��ل��ه��ا ه��ام��ت األح��ج��اِر م��ن ُع��ق��وٌل
ُس��ج��ن��اءُ أرض��ه��م ب��وادي ف��ي وه��ْم ص��ول��ًة وال��ف��رِس ل��ل��روم��اِن ك��ان ف��ك��م
وَغ��ب��اءُ أْج��َوٌف وِك��ب��ٌر ج��ح��ي��ًم��ا، أَواره��ا ي��ش��بُّ وأح��ق��اٌد ِع��َراٌك
ُق��ت��الءُ أْج��ِل��ه��ا م��ن وس��ادات��ه��م ن��اق��ًة ي��ح��م��ل��وَن ال��ق��وِم ألم��ِر ع��َج��ب��ُت
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∗∗∗
ِن��داءُ م��ن��ُه ال��ص��ح��راء ف��ي وج��ل��ج��َل م��ح��م��ٍد ن��وُر ال��ص��ح��راء ُدج��ى ف��ي ب��دا
4 ح��َراءُ وت��اه ثَ��ْوٌر ب��ه وع��زَّ م��ك��ٍة أب��اِط��ُح ازدان��ت ب��ه ن��ب��يٌّ
5 وال��زُّع��م��اءُ األص��ن��اُم ل��ه��ا أك��بَّ ب��دع��وٍة األص��غ��ريْ��ن ج��ريءَ يُ��ن��ادى
يَ��ش��اءُ ك��ي��ف األم��َر ي��ول��ي األم��ُر ل��ه ش��أن��ه ج��لَّ واح��ٍد ل��ربٍّ دع��اه��م
ووَف��اءُ ش��ام��ٌل ورف��ٌق َس��م��اٌح وال��ُه��دى ال��ن��وِر م��ن دي��ٍن إل��ى دع��اه��م
َس��واءُ ال��ع��ال��م��ي��َن إل��ه أم��اَم وأن��ه��م ال��ف��خ��اِر ن��ب��ِذ إل��ى دع��اه��م
6 وال��ف��ق��راءُ ال��ف��ق��ُر ف��ط��اَح ِك��راًم��ا، ِب��ُع��ف��ات��ه��م ي��ن��ه��ض��وا أن إل��ى دع��اه��م
ال��بُ��ص��راءُ يُ��ب��ص��ر م��ا ب��ص��ي��رتُ��ه ت��رى ك��ي ال��ق��ل��َب ي��ف��ت��ح��وا أن إل��ى دع��اه��م
ِش��ف��اءُ ال��ص��دوِر ألدواء وف��ي��ه وح��ك��م��ًة ن��وًرا ال��ق��رآِن إل��ى دع��اه��م
وِدم��اءُ ح��ول��ه ن��ف��وٌس ت��س��ي��ُل ط��اغ��يً��ا ال��ش��رَك ي��ه��زم��وا أن إل��ى دع��اه��م
ب��ن��اءُ وال��ط��م��وُح أسٌّ ال��ع��دُل ل��ه راس��ًخ��ا ال��م��ل��َك ي��ب��تَ��نُ��وا أن إل��ى دع��اه��م
ُش��ف��ع��اءُ ق��وِم��ه م��ن ل��ه ول��ي��س ن��ف��س��ه ص��ن��ع ال��ف��ت��ى أنَّ إل��ى دع��اه��م
ُخ��ي��الءُ وال ِك��ب��ٌر ال م��س��ام��ي��َح، ُع��ن��وًة األرَض ي��م��ل��ك��وا أن إل��ى دع��اه��م
7 ُش��ه��داءُ ال��وَغ��ى اْش��ت��دَّ إذا ك��م��اٌة غ��ض��اِف��ٌر َم��ع��دٍّ ُع��ل��يَ��ا م��ن ف��ل��بّ��اه
ُرح��م��اءُ أم��رِه��م ف��ي ب��ي��ن��ه��م وه��م ب��م��ث��ل��ه��م ال��ج��ه��اُد ب��اه��ى م��ا اء أش��دَّ
أس��اءوا ل��ل��م��س��ت��ج��ي��ِر َم��رًَّة وم��ا ت��ح��طَّ��م��ت ح��ت��ى األس��ي��اِف إل��ى أس��اءوا
َج��زاءُ ال��خ��ل��ود إالَّ ل��ه��م ول��ي��س ��ه��م أك��فِّ ف��ي أرواَح��ُه��ْم ح��م��ل��وا وق��د
8 َش��اءُ ه��ي وال أن��ع��اٌم ه��ي ف��م��ا ح��ك��ُم��ه��م الن ��ٍة أمَّ ف��ي أح��ك��م��وا إذا
9 ُرَع��اءُ ال��ب��الد ب��آف��اق ُح��م��اٌة رع��اءَه��ا أنَّ ال��ص��ح��راء ت��ع��ل��م ف��ه��ل
َف��ق��ه��اءُ أَح��َك��ام��ه��م أرس��ل��وا وإن َس��اس��ٌة ال��ح��ك��َم زاول��وا إن وأن��ه��ُم
10 ِرَواءُ ف��ال��ظ��ام��ئ��ون م��ط��ه��رًة، نُ��غ��ب��ًة ال��دي��ن م��ن��ه��ل م��ن ش��رب��وا ل��ق��د
ِض��ي��اءُ ال��وج��ود ف��ي ظ��الٍم ف��ك��ل ُش��ع��اع��ًة ط��ه ن��وِر م��ن ل��م��ح��وا وق��د
11 وَص��ف��اءُ ُح��رٍَّة ن��ف��ٍس س��م��اح��ة ن��ج��اره ��ى ال��م��ص��فَّ ال��طُّ��ه��ِر م��ن ن��ب��يٌّ
12 َع��ن��اءُ ال��م��ع��ض��الِت ف��ي ��ُه َم��سَّ وال ُع��ودُه الَن م��ا ال��ألواء ع��ل��ى وص��ب��ٌر
َه��ب��اءُ ال��ه��ب��اء ت��ح��ت ال��ذي وك��ل ب��ع��وض��ة ج��ن��اح ال��دن��ي��ا ل��ه وزه��ٌد
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َم��َض��اءُ وه��و ال��م��ي��داِن ف��ي وت��ل��ق��اُه وخ��ش��ي��ًة نُ��س��ًك��ا ال��م��ح��راب ل��دى ت��راه
ال��بُ��ل��َغ��اءُ س��م��َع��ه��ا أل��ق��ت َق��ال وإن ل��ص��ائ��ٍل َم��ص��اًال ي��ت��رك ل��م ص��اَل إذا
13 رداءُ ع��ل��ي��ه ال��ُف��ص��ح��ى ح��ل��ل وم��ن روُح��ه ال��م��ه��ي��م��ن ال��ل��ه م��ن ك��الٌم
14 ال��ُح��ك��م��اءُ ُط��رَق��ه وض��لَّ��ت ع��ل��ي��ه��ا، ف��ال��ت��وى ال��م��ق��اوي��ُل أرادت��ه ك��الٌم
َوبَ��اءُ ال��ك��الم م��ث��ل أل��ُف ل��ه ي��ك��ن وإن ال��ُم��ب��ي��ن ال��س��ح��ُر ه��و ك��الٌم
ال��ُع��ل��م��اءُ م��رم��اِه��َم��ا ع��ن ت��ض��اءَل وح��ك��م��ٌة ع��ل��ٌم األم��يِّ م��ن ع��ج��ي��ٌب
15 إم��اءُ س��اَر أي��َن ال��ل��ي��ال��ي وُده��م ع��ب��ده ف��ال��ك��ون ال��رح��م��ن! يَ��ص��ط��ِف وم��ن

∗∗∗
ِظ��َم��اءُ ي��دي��ك م��ن ل��ف��ي��ٍض ون��ح��ن ال��ص��َدى األن��ف��َس ح��رَّق ق��د ال��ه��دى ن��ب��يُّ
َداءُ ُ وي��ب��رأ ُج��رٌح ب��ه��ا يُ��َل��مُّ ه��اش��م��ي��ًة ن��ف��َح��ًة ع��ل��ي��ن��ا أِف��ْض��ه��ا
َرج��اءُ ِح��م��اَك إالَّ ل��ن��ا ول��ي��س وس��ي��ل��ٌة ِرَض��اك إالَّ ل��ن��ا ف��ل��ي��س
ُغ��رب��اءُ س��اح��اِت��ه ف��ي ن��ح��ُن وم��ا س��ام��ًق��ا ال��ع��روب��ِة م��ج��ِد إل��ى ح��ن��ن��ا
ِل��واءُ ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي ط��اَل��ه وم��ا ب��ق��وم��ه يُ��زه��ى ال��ُع��رِب ل��واء زم��ان
وق��ض��اء ن��اِف��ذٌ ح��ك��ٌم ال��ده��ر وف��ي دول��ٌة ال��م��م��ال��ِك ف��وق ل��ن��ا زم��ان
بَ��الءُ أل��مَّ أو َخ��ط��ٌب َج��ار إذا س��ب��ي��َل��نَ��ا ل��ل��رش��اد ه��ي��ئ رب ف��ي��ا
إن��اءُ اإلن��اء ي��ح��وي ب��م��ا وف��اَض ج��ارًف��ا ال��س��ي��ُل ط��غ��ى إن وه��ديً��ا ون��ص��ًرا
ال��بُ��َس��الءُ أج��ن��اُدَك ح��ول��ه��ا ف��م��ن ف��اح��م��ه��ا ال��ُع��رِب راي��ة ه��ذي ن��ن��اج��ي��َك
ِرَم��اءُ أخ��لَّ أو س��ه��ٌم ط��اَش ف��م��ا رم��ي��ه��ا س��ّددت أن��ت ب��ك��فٍّ رم��يْ��ن��ا
16 بَ��َق��اءُ األق��وي��اء ل��غ��ي��ِر ف��ل��ي��س َق��وًَّة م��ن��ك ال��م��ص��ط��َف��ى ب��ح��ق أَِع��ْرنَ��ا
17 ِوق��اءُ ال��ح��ادث��اِت ق��ت��اِم ف��ي ل��ن��ا إنَّ��ه��ا ل��ْط��ِف��ك درَع ع��ل��ي��ن��ا وأس��ب��ْغ

∗∗∗
َح��ي��اءُ س��اق��ه��ن ش��ع��ٍر م��واك��ُب م��واك��ب��ي س��ارت ال��زه��راء أب��ا إل��ي��ك
18 ��ع��راءُ ال��شُّ وص��ف��ه��ا أدن��ى ُدون َك��بَ��ا ل��م��ح��ًة ر يُ��ص��وِّ أْن ل��م��ث��ل��ي وأنَّ��ى
ِل��ق��اءُ ال��ق��ب��وِل ح��ظ م��ن ب��ُق��دِس��ك ل��ه��ا ف��ه��ل ال��م��ح��بِّ ج��ه��ُد ول��ك��ن��ه��ا
19 وإب��اءُ ِع��زٌَّة م��نِّ��ي وص��ان��ت��ه ص��ان��ن��ي ل��ب��ي��ت��َك يُ��ن��م��ى ن��س��ٌب ول��ي
ث��ن��اء20 ع��ل��ي��َك ال��دن��ي��ا ع��طَّ��ر وم��ا ش��اِرٌق ذَرَّ م��ا ال��ل��ِه س��الُم ع��ل��ي��ك
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مرص

العربي الطبي املؤتمر افتتاح يف املرصية بالجامعة املحارضات بقاعة الشاعر أنشدها
١٩٣٩م. سنة يناير من ٣٠ يف الثاني

زي��ِدي ث��مَّ أردِت��ه م��ا ف��اب��لُ��غ��ي ال��ُخ��لُ��وِد م��ع��ن��ى ف��ي��ِك ال��ل��ه َر ص��وَّ
ال��وج��ود َوَواُو ال��ُع��َال وَع��يْ��ُن ض، األْر ف��ي ال��ل��ِه َج��نَّ��ُة ِم��ْص��ُر ي��ا أن��ِت
تَ��ِل��ي��ِد وبَ��يْ��َن ال��َوَرى يَ��تَ��َح��دَّي َط��ِري��ٍف بَ��يْ��َن ال��َم��ْج��َديْ��ِن أمُّ أن��ِت
ج��دي��ِد! ُح��ْس��ُن ع��ل��ي��ه وق��دي��ٍم ق��دي��ٍم نُ��بْ��ُل ع��ل��ي��ه ج��دي��ٍد ك��م
ال��ول��ي��ِد ِب��َط��ْوِق ي��ل��ه��و ِط��ف��ٌل وه��و َف��ت��اًة ال��َع��ِت��يُّ ال��ده��ُر رآك ق��د
األُْم��لُ��وِد1 ال��رَّيْ��َح��انَ��ِة ك��ُغ��ْص��ِن ـ��ِت زل��ـ َوَم��ا ال��زم��اُن َح��ْولِ��ِك م��ن ش��اَب
اْل��ُخ��ُدوِد ف��وَق اْل��َح��ن��اِن ودم��ُع ـ��ْن، اْل��ُح��س��ـ ف��م ف��ي بَ��ْس��م��ٌة ِم��ْص��ُر ي��ا أن��ِت
ِل��ْل��ُوُروِد2 ِع��زٌَّة ال��ش��وك وف��ي ُك، ��ْو ال��شَّ َح��ْوَل��َه��ا َوْرَدٌة ال��َق��ْف��ِر ف��ي أن��ِت
بَ��ُروِد3 وبَ��يْ��َن ال��لَّ��َم��ى َع��ذِْب بَ��يْ��َن ث��ُغ��وٍر ِط��ي��َب ِم��نْ��ِك ال��ب��ح��ُر يَ��ْل��ِث��ُم
ال��وُُع��وِد ض��اِح��ك��اِت م��ن وأَْزَه��ى ـ��ِب اْل��ُح��ب��ـ ِم��َن أْح��َل��ى أن��ِت ال��ِن��ي��ل ابْ��نَ��َة يَ��ا
اْل��ُج��ْل��م��وِد4 ق��س��اوِة م��ن ِل��ي��نُ��ُه وأْوَه��ى ِت��ب��ًرا ف��ي��ك ال��ن��ي��ُل نَ��ثَ��َر
��ُج��وِد ب��ال��سُّ م��ائ��ِه ُق��ْدِس��يِّ ن��ح��و أش��اُروا َح��تَّ��ى األوَّلِ��ي��َن َف��تَ��َن
ب��ُع��ُق��وِد5 ال��رُّبَ��ا م��ن ِج��ي��ٍد ك��لَّ َوَح��لَّ��ى ث��وبً��ا ل��ل��رِّيَ��اِض َوَوَش��ى
ال��وروِد َع��ذُْب ال��ق��ل��وِب ِل��ِظ��م��اءِ َوِوْرٌد ، أُمٌّ ل��الِج��ئ��ي��َن أن��ِت

∗∗∗
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َوُخ��م��وِد ُظ��ْل��َم��ٍة ف��ي غ��ري��ٌق ُن َوال��َك��ْو ل��ل��نَّ��اِس، ��َراَج ال��سِّ َح��َم��ْل��ِت َق��ْد
َم��ج��ي��ِد ب��ع��ه��ٍد ال��ُع��َال َق��َرن��تْ��ُه َم��ج��ي��ٍد ع��ه��ٍد غ��ي��َر ف��ي��ك نَ��رى ال
ب��ُج��ُه��وِد ت��َش��بَّ��ه��ْت وص��خ��وٍر ُص��ُخ��وٍر ِف��ي ت��م��ثَّ��َل��ْت وُج��ه��وٍد
��ُع��وِد6 ال��صُّ ُدوَن اْل��َج��ن��اِح ذات َع��اَق وَش��أٌْو ��َم��اءَ، ال��سَّ يَ��بْ��َه��ُر ِع��َظ��ٌم
ال��ُع��ُه��وِد َس��اِل��َف��اِت بَ��يْ��َن َل��َم��َع��ْت نُ��َض��اٍر ِم��ْن َص��ْف��َح��ٌة ِم��ْص��ُر ي��ا أن��ِت
ال��م��ْش��ُه��وِد؟7 ال��م��ْوِك��ب ف��ي ُم��ش��اٌة ـ��ِه َح��َواَل��ي��ـ وال��ُك��َم��اُة َرْم��ِس��ي��ُس أَيْ��َن
ِب��بُ��نُ��وِد8 وه��ِذِه ِب��ج��ن��وٍد، َف��ه��ِذي وال��س��َم��اءَ، األرَض َم��َألَ
ال��نَّ��ش��ي��ِد إثْ��َر ال��نَّ��ش��ي��َد وت��ت��ل��و ـ��ِر ب��ال��نَّ��ص��ـ ت��ِه��ت��ُف ��اِن ال��ُك��هَّ وُج��م��وُع
وَُع��وِد9 ُدفٍّ ب��ي��ن ُوي��ح��يّ��ي��ن اْخ��ِت��ي��اًال يَ��ِم��ْس��َن ال��واِدي وب��ن��اُت
ب��ال��ع��ق��وِد؟10 ُم��َج��اه��ٍد أَْوَف��ى م، واإلْق��دا ال��ُع��ُروب��ة ف��ت��ى َع��ْم��ٌرو أي��ن
��ن��ِدي��ِد11 ب��ال��صِّ ��ن��دي��َد ال��صِّ وي��رِم��ي ـ��ِف، ��ي��ـ ب��ال��سَّ ��ي��َف ال��سَّ يُ��َح��طِّ��ُم َش��ّم��ريٌّ
ُج��ن��وِد ف��ي رْت ُص��وِّ ال��َع��ْزِم ُق��وََّة إالَّ ال��زَّْح��ف ل��َدى َج��يْ��ُش��ه ي��ك��ن َل��ْم
ال��َع��ِدي��ِد اْل��ِخ��َض��مِّ ف��ي ال��رُّْع��ِب ِرْع��َدَة وبَ��ثَّ��ْت اْل��ُح��ص��ون دكَّ��ت ِق��لَّ��ٌة
ال��ح��دي��ِد ِل��ق��اءَ يَ��ْرَه��ب��وا ول��م ُه يَ��خ��اُف��و َل��ْم أنَّ��ه��م ال��م��وُت ذُِع��َر
��ه��ي��ِد ال��شَّ أَْج��َر ف��ي��س��ت��ع��ج��ل��ون ِب اْل��َح��ْر س��اح��ِة ف��ي ال��ِف��ْرَدْوَس ي��ن��ظ��رون
أَْس��وِد ِب��َع��ْزم ل��ل��رََّدى َوَم��َض��ْوا نُ��ُس��وٍر ب��ري��ِش ل��ل��ُع��َال َص��ِع��ُدوا
ال��َم��ْم��دوِد12 ِظ��لِّ��ه��ا ف��ي ُم��ق��ي��ًم��ا َل ال��َع��ْد تَ��رى ال��رِّم��اَح ركَّ��ُزوا أَيْ��ن��َم��ا
ال��تَّ��وح��ي��ِد َس��َم��اَح��ِة م��ن نَ��ْض��رٌة َع��َل��يْ��ِه أَْري��ِح��يٍّ��ا، ال��ُم��ْل��َك وت��َرى
ال��ُغ��ُم��وِد ف��ي ض��اح��ًك��ا ال��س��ي��َف وتَ��رى ل��ُوثُ��وٍب ع��اِب��ًس��ا ال��ع��زَم وت��َرى
س��دي��ِد13 َس��ِويٍّ َم��نْ��َه��ٍج ع��ل��ى ِدي��ِن ال��د ب��ُه��َدى ي��ل��ت��ِق��ي ال��ِع��ْل��َم وت��رى
ال��ع��ب��ي��ِد ُح��ْك��َم ي��ح��ك��م��وه ول��م ـ��ٍب َش��ع��ـ إل��ى يُ��س��ي��ئ��وا ل��م األرَض م��ل��ُك��وا
ب��ال��ج��ُدود؟ ُم��ف��اخ��ٌر تَ��َص��دَّى إن ُج��دودي ِم��ثْ��ُل َوأي��َن ُج��ُدوِدي، ُه��ْم

∗∗∗
وال��ُه��نُ��وِد ف��ارٍس وآداِب َن يُ��ونَ��ا ل��ِح��ْك��ِم��ة َص��ْدَرُه��م َف��َس��ُح��وا
ال��م��س��ت��ف��ي��ِد ل��ل��نَّ��اِه��ِل ِوْرًدا ِم ال��رُّو ع��ل��وَم ب��ال��تَّ��رَج��م��اِت وأص��اروا
ال��ُم��ُه��وِد ف��ي ��ٌع ُرضَّ وال��ث��ق��اف��اُت ُغ��َالٌم وال��زم��اُن ال��طِّ��بَّ َح��ذَق��وا
وال��تَّ��ع��ق��ي��ِد ال��بَ��ُخ��وِر وَح��ْرق ـ��ِر ��ح��ـ ب��ال��سِّ تُ��ع��اِل��ُج ال��دن��ي��ا َوُش��ع��وُب
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ن��دي��د؟14 م��ن ص��اع��ٍد الب��ن تَ��َرى أو م��ث��ي��ٍل؟ م��ن ُق��رٍَّة الب��ن ت��رى َه��ْل
ال��م��ْس��تَ��ِزي��ِد15 ل��ح��اج��ِة َم��ِزي��ًدا ـ��ِب ال��طِّ��ب��ـ ف��ي يُ��بْ��ِق ل��م ال��ِك��نْ��ِديُّ وال��ط��ب��ي��ُب
وال��تَّ��ْج��ِدي��ِد؟16 ال��نُّ��ُه��وِض ُدع��اُة ـ��ٍر ُزه��ـ بَ��نُ��و أي��ن ، ال��رَّازيُّ أي��ن أي��ن
ال��َم��دي��ِد؟17 م��داه ع��ن ال��َوْه��ُم َع��َج��َز نَ��ف��ي��ٍس ك��اب��ِن وأي��َن ِس��ي��ن��ا، واب��ُن

∗∗∗
َوِب��ي��ِد ال��ح��ي��اة م��ن ِق��َف��اٍر ف��ي ك��ان��ت ��ْخ��ِر. ال��صَّ م��ن ��ٌة أُمَّ ه��ذه
اْل��َه��ِب��ي��ِد18 ِل��َح��بِّ ش��وًق��ا وتَ��ْه��ُف��و ِع ال��ُج��و م��ن وال��دَُّع��اَع ال��َق��دَّ ت��أُك��ُل
ال��َوئ��ي��ِد19 إثْ��َر ال��َوئ��ي��َد وت��ُدسُّ ج��ْه��ًال َش��ْع��واءَ ال��ح��روَب َوتُ��ِث��ي��ُر
��وِد ال��سُّ ال��لَّ��يَ��اِل��ي ص��ف��ح��َة ف��َط��َوى ِف��ي��َه��ا ب��ال��نُّ��بُ��وَِّة ال��ن��وُر نَ��ب��َع
ال��َوع��ي��ِد ُم��ك��َف��ِه��رَّ ال��وْع��ِد بَ��اِس��َم َع��ْدًال ال��م��م��ال��َك ي��م��ألُ وم��َض��ى
ال��ُق��يُ��وِد َص��َل��ي��ِل ع��ن ون��ّح��اه ال��دُّْه��ِم َس��َالِس��ل��ِه م��ن ال��ع��ق��َل أَْط��َل��َق
بَ��ِع��ي��د20 ب��َم��ْرَم��ى ال��ُم��نَ��ى َط��ْوَق ف��ات أَْوًج��ا ال��تَّ��آِل��ي��ف ف��ي ِم��ْص��ُر بَ��ل��َغ��ْت
ف��ِري��ِد؟21 وِس��ْف��ٍر ت��اري��خ��ُه َزان ك��ت��اٍب م��ن َك��ْم ال��ف��اِط��م��يَّ ف��اس��أل
ال��رُُّك��وِد22 ُع��ص��وِر ف��ي ال��ِع��ْل��ِم َم��ْوئِ��َل ك��ان��وا وال��م��م��ال��ي��ُك ��الِح��يُّ وال��صَّ
ل��ُش��ُه��وِد ب��ح��اَج��ٍة ُه��ْم وَم��ا ـ��ِد. ال��م��ج��ـ َع��َل��ى ُش��ُه��وًدا آث��اُرُه��ْم ت��ل��ك

∗∗∗
ال��َق��ص��ي��ِد23 التِّ��ئ��اد أرت��اُح أن��ا َق��ِل��ي��ًال ال��َق��ِص��ي��ُد أيّ��ه��ا ائ��ِت��ْد
ب��ال��تَّ��ْغ��ِري��ِد24 اْل��َخ��اِف��َق��يْ��ِن َف��اْم��أل ِم��ْص��ٍر نَ��ْه��َض��َة ذك��رَت م��ا وإذا
ال��تَّ��ْم��ِج��ي��ِد ف��ي ش��ئ��َت م��ا واْص��َع��ْد ع��ي��َل» «إْس��َم��ا َج��دَّ ��ًدا ُم��ح��مَّ ��ْد َم��جِّ ث��م
َش��دي��ِد25 ال��ُخ��ُط��وِب م��ن وَع��ْص��ٍف ـ��ِم ال��ظُّ��ل��ـ م��ن َظ��الٍم ِف��ي وال��نَّ��اُس َج��اء
ِج��ي��ِد26 ك��لِّ ف��ي ل��ل��ُغ��لِّ وِس��َم��اٌت َوج��ٍه ك��ل ف��ي ِل��ل��ذُّلِّ َح��َس��راٌت
ُس��ُم��وِد27 ف��ي وأْق��بَ��لُ��وا ذُُه��وٍل. ف��ي ف��ق��ام��وا ع��ن��ه��م ال��ِغ��َط��اءَ َف��أَزاََح
ال��َم��ْع��ُق��وِد ِل��َواِئ��ِه م��ن ِح��ًم��ى ف��ي َف��َس��اُروا ال��ح��ي��اِة إل��ى َوَه��َداُه��ْم
ُوف��وِد! بَ��ْع��َد ل��ل��ش��رِق َوُوُف��وٍد بُ��ُع��وٍث بَ��ْع��َد ل��ل��َغ��ْرِب بُ��ُع��وٍث َك��ْم
ُع��وِد28 ُك��لَّ َدْوِح��ِه م��ن وَروَّى ـ��ِب، ال��ِخ��ص��ـ ُم��ْل��ِك��ِه ثَ��َرى ف��ي ال��ط��بَّ َغ��َرَس
اْل��ُج��وِد29 ِث��َم��اُل ال��ُم��نَ��ى ذُُخ��ر ِع��ي��ُل» «إِْس��َم��ا ُد ال��م��ج��دِّ بَ��ْع��َدُه وأَتَ��ى
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وُخ��لُ��وِد! َرْح��م��ٍة م��ن ن��ع��ي��ٍم ف��ي «ُف��َؤاٍد» ِذك��َرى ت��ع��ي��ُش و«ُف��َؤاٌد»
ب��ال��َم��ْرُدوِد30 ك��اَن م��ا َوِح��َج��اُه نَ��َداُه َل��ْوَال ِل��ِم��ْص��َر َم��ْج��ًدا َردَّ
َم��ِش��ي��ِد ِب��نَ��اءٍ إل��ى ل��ل��م��ع��ال��ي، َم��ِش��ي��ٌد ب��ن��اءٌ َل��ُه ي��ْوٍم ك��لُّ
ال��َم��ْح��ُم��وِد َس��ْع��ِي��ه م��ن ب��ِج��نَ��اٍح إالَّ ال��نَّ��ْج��ِم ��َة ِق��مَّ ال��ِط��بُّ اْع��تَ��َل��ى م��ا
وُم��ِع��ي��ِد!31 ُم��ح��اِض��ٍر ِم��ْن َف��َك��ْم ـ��ِب، ال��ِط��ب��ـ ف��ي ب��اْل��َج��َه��اِب��ِذ ِم��ص��ر َس��ِع��َدْت
َك��اْل��َع��ِم��ي��د؟32 أْو َك��ال��رَّئِ��ي��س َم��ْن ح، اْل��َج��رَّا ال��ح��س��ن أب��و َرأِْس��ِه��ْم َوَع��َل��ى
��ي��ِد33 ال��صِّ األُبَ��اِة وأْش��بَ��ال��ه ِق ��ْر ال��شَّ أَُم��ِم م��ن ال��َواِف��ُدوَن أيُّ��َه��ا
ُك��بُ��ود34 م��ْن وَك��م ُح��بُّ��ُك��ْم، ��َه��ا َش��فَّ ق��ل��وٍب ِم��ن ِب��َه��ا َك��ْم ِم��ص��َر، اْه��ِب��ُط��وا
ِع��ي��د35 يَ��ْوِم إَل��ى ال��ُم��نَ��ى َق��َرنَ��تْ��ُه ِع��ي��ٍد يَ��ْوَم ُق��ْرِب��ُك��ُم ف��ي َرأَيْ��نَ��ا َق��ْد
ُح��ُدود م��ن بَ��يْ��نَ��نَ��ا اْل��ُح��بِّ ف��ي َل��يْ��َس وأْه��ٌل ب��الٌد ل��ك��م ِم��ص��ًرا إنَّ
نُ��ُج��وِد36 م��ن َوال بَ��يْ��نَ��نَ��ا َف��رََّق��ْت ِوَه��اٍد م��ن ف��م��ا ال��ُف��ْص��َح��ى َج��َم��ع��تْ��نَ��ا
��ُدوِد ال��سُّ َش��اِم��َخ��اِت ويَ��ْج��تَ��اُز ـ��ُس، ��م��ـ ال��شَّ تَ��ِص��ُل ال َح��يْ��ُث ال��ح��بُّ يَ��ِص��ُل

∗∗∗
ب��ال��رُُّق��وِد َع��ْه��ُدُه َط��اَل َف��َق��ْد ـ��ُر، ال��نِّ��س��ـ يَ��ن��َه��َض أْن آَن ال��ُع��ْرِب ��ُة أُمَّ
وُس��وِدي ال��ِع��نَ��اِن َف��ْض��َل َوُم��دِّي ال��نَّ��ْج��ِم، أُذُِن ف��ي ب��اْل��ج��ن��اِح ��ِق��ي َص��فِّ
تُ��ِع��ي��ِدي أَْن ال��ُم��نَ��ى ِت َودَّ ف��ك��م نْ��يَ��ا ال��دُّ زانَ��ْت َح��َض��ارًة وأِع��ي��ِدي
َوتُ��ري��ِدي َس��بَّ��اَق��ًة تَ��ْم��ِض��ي ثُ��م َوتَ��ْم��ِض��ي تُ��ِري��ِدي أَْن ال��َم��ْج��ُد إنَّ��َم��ا
َج��ل��ي��ِد37 ��َف��اِة ك��ال��صَّ ال��َع��ْزِم راِس��ِخ َع��بْ��َق��ِريٍّ ِس��َوى ال��ُع��َال يَ��نَ��اُل ال

∗∗∗
ال��م��ْف��ُق��وِد38 ِف��ْرَدْوِس��َه��ا وِذْك��َرى ـ��َر، ِم��ص��ـ ِف��ي ال��ُع��ُروبَ��ِة ع��ْه��د أََع��ْدنَ��ا َق��ْد
َس��ِع��ي��ِد39 أََغ��رَّ َم��اٍض ِب��َم��ل��ي��ٍك َس��ِع��ي��ًدا أَغ��رَّ َع��ْص��ًرا َوبَ��دأْنَ��ا
وال��تَّ��س��دي��ِد40 ال��َم��ض��اءِ َع��َل��ِويَّ وَع��ْزًم��ا رأيً��ا ال��ش��ب��اُب َح��بَ��اه َق��ْد
«ال��رَِّش��ي��ِد»41 ُع��ُه��وَد ِب��ِه َف��ذََك��ْرنَ��ا َرِش��ي��ًدا أَْري��ح��يٍّ��ا ب��األَْم��ِر ق��ام
َوح��ي��ِد ال��ق��ل��وب م��َن َم��ك��اٍن ِف��ي َوِح��ي��ٌد َوْه��َو «ال��َف��اُروِق» ُح��بَّ إنَّ
َوال��تَّ��أِْي��ي��ِد ب��ال��نَّ��ْص��ِر َض��اِرَع��اٌت َدَع��َواٌت ك��لُّ��َه��ا اْل��ُع��ْرِب أَْل��ُس��ُن
َوِط��ي��ِد َص��ْخ��ٍر َف��ْوَق ال��رَّأس َراِف��ع َع��ِزي��ًزا ُم��ْل��ًك��ا ��م��اء ال��سَّ ِف��ي أَبْ��َص��ُروا
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اْل��َح��ِم��ي��ِد ال��َع��ِزي��ِز َربِّ��ه ُه��َدى ِم��ْن َج��َالًال يَ��ِف��ي��ُض َع��اِه��ًال َوَرأْوا
َرِغ��ي��ِد اْل��َح��يَ��اِة ِم��َن ن��ع��ي��ٍم ِف��ي ذُْخ��ًرا َوال��ُع��ُروبَ��ِة ِل��ْل��ُم��ْل��ِك َع��اَش

هوامش

اللني. الناعم الغصن األملود: الرائحة. طيب نبت وهو الريحان واحدة الريحانة: (1)
وتكتنفها. بمرص تحيط التي الصحاري هنا: بالقفر املراد (2)

البحار. عىل تقع التي املدن هي أيًضا والثغور الفم، وهو ثغر جمع الثغور: (3)
البارد. الربود: الشفتني. سمرة اللمى:

الصخر. الجلمود: (4)
األرض. من املرتفع وهي ربوة جمع الربا: بالنقوش. زينه الثوب: وىش (5)

الغاية. الشأو: الغلبة. البهر: (6)
الجماعة. املوكب: السالح. البس أو الشجاع كمّي. جمع الكماة: (7)

الكبري. العلم البند ببنود: (8)
به. يرضب الذي دف: (9)

واإلقدام بالشجاعة ويصفه العاص، بن عمرو العظيم الفاتح إىل الشاعر يشري (10)
بالعهود. والوفاء

الشجاع. السيد الصنديد: مجرب. األمر يف ماض شمرّي: (11)
اإلقامة. عن كناية وهذا األرض. يف أثبته الرمح: ركز (12)

قويم. سوّي: الواضح. الطريق املنهج: (13)
هو قرة» «وابن بهم. مفاخًرا العرب من الطب أعالم بعض الشاعر ذكر (14)
بابن ويعرف هللا هبة هو صاعد» «وابن املقتدر أطباء من وكان قرة. بن ثابت بن سنان

أبقراط. بعد مثله يكن ولم قالوا: هللا، ألمر املقتفي أيام يف كان التلميذ.
نبيل. ثري بيت من الكندي إسحاق بن يعقوب يوسف أبو هو الكندي: (15)
بالطب عامًلا مرتجًما وكان للهجرة. الثاني القرن أوخر يف ولد العرب. بفيلسوف ويلقب

واملعتصم. باملأمون واتصل واملنطق. والحساب والفلسفة
سنة تويف الكيمياوي الطبيب الرازي زكريا بن محمد بكر أبو هو الرازي: (16)
وأطباء. علماء كلهم بيت أهل زهر» «وبنو مجلًدا. ثالثني يف األقطاب كتاب ألف ٣١١ه.

بكر. أبو ابنه ثم مروان أبو ابنه ثم زهر بن العالء أبو أشهرهم
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درس بخارى. من قرية يف ولد سينا. بن الحسن عيل أبو هو سينا: ابن (17)
سنة تويف همذان. يف الدولة لشمس الوزارة وتقلد مبكًرا. نضًجا ونضج والطب الفلسفة
مجلد مائة يف الشامل كتاب صاحب القريش الحزم أبي بن عيل هو نفيس: وابن ٤٢٨ه.

أندليس. وهو
الهبيد: منه. يختبز أسود برية شجرة حب الدعاع: الصغرية. الشاة جلد القّد: (18)

الحنظل.
حية. دفنها بنته. وأد الوئيد: (19)

والعلو. الرفعة هنا وهو الهبوط ضد األوج: (20)
الكتاب. السفر: (21)

هذا يف وهو ببغداد، العلمية النهضة تراجع عصور الركود: امللجأ. املوئل: (22)
يف املماليك وزمن الدين صالح زمن والعلماء العلوم ملجأ كانت مرص أن يذكر البيت

بغداد. يف النهضة انحطاط عصور
وتأن. تمهل ائتد: (23)

واملغرب. املرشق الخافقني: (24)
الخطب: وعاصف. عاصفة فهي اشتدت الريح عصفت الخطوب: من عصف (25)

خطوب. وجمعه الشديد األمر
وأمثالهم. األرسى رقاب يف يوضع حديد من طوق وهو األغالل، واحد الغل: (26)

تكربًا. الرأس رفع سمود: (27)
مرص. يف للطب مدرسة أنشأ من أول عيل محمد إن يقول: (28)

قومه. بأمر يقوم الذي الغياث الثِّمال: (29)
السديد. والعقل والتدبر الرأي هنا واملراد العقل الحجا: والكرم. الجود الندى: (30)

جهابذ. والجمع الخبري. النقاد الجهبذ: (31)
باشا إبراهيم عيل الدكتور الجراحني أستاذ بالذكر يخص البيت هذا يف وهو (32)

الطب. كلية عميد
والصغار. الذل يأنف الذي وهو أبي، جمع األباة: (33)

وأنحلها. هزلها ُحبُّكم: ها شفَّ (34)
املؤتمر افتتاح كان عيد: يوم إىل اإلنسان. يتمناه ما وهي منية جمع املنى: (35)

بعرفات. الحجاج وقوف يوم
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األرض وهو نجد جمع والنجود: املنفخضة. األرض وهو وهد جمع الوهاد: (36)
املرتفعة.

الضخم. الصلد الحجر الصفاة: (37)
املفقود، بالفردوس ويريد الجنة أسماء من وهو البستان األصل يف الفردوس: (38)

ازدهارها. أيام يف وحضارة مجد من للعربية كان ما
يشء. كل من األبيض األغر: (39)

إىل نسبة علوي: واإلصابة. الرمي صدق التسديد: عوض. بغري أعطاه حباه: (40)
عيل. محمد جده

العبايس الخليفة الرشيد هارون هو والرشيد: الكريم. الخلق السهل األريحي: (41)
أيامه. يف واألدب والعلم اإلسالم زها العظيم،
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َالم السَّ َيوُم

سنة مايو أوائل يف الثانية العاملية الحرب انتهاء إعالن صباح يف القصيدة هذه نرشت
١٩٤٥م.

ِع��ي��دا1 ل��ل��ن��اِس ص��ب��اُح ي��ا وائ��ت��ِل��ْق وس��ع��ي��ًدا ب��اس��ًم��ا ال��ش��رَق داِع��ِب
ج��دي��ًدا2 ل��ح��نً��ا ال��ُغ��ُض��وِن ِل��بَ��نَ��اِت ْر ف��ص��وِّ ال��طُّ��ي��ور ل��ح��نَ��ه��ا نَ��ِس��يَ��ْت
وُس��وًدا3 ُغ��بْ��ًرا ال��ف��ض��اءَ تَ��ُس��دُّ ـ��ٌش َخ��ف��اف��ي��ـ ال��ري��اِض ع��ن ف��زَّع��تْ��ه��ا
يَ��ب��ي��دا وأالَّ ال��دن��ي��ا ت��ب��ي��َد أن ْت ف��ودَّ ال��ظ��الِم ُم��وِح��َش أِل��َف��ْت
ت��غ��ري��دا4 أع��ط��اَف��ه وُه��زِّي ن، ل��ل��ك��و ال��س��ْل��ِم ح��م��ام��َة ي��ا ف��اس��َج��ع��ي
ن��ش��ي��دا5 ال��ثَّ��ك��اَل��ى نَ��ْوُح وأض��ح��ى ـ��ُر، ال��ِب��ش��ـ ب��ه��ا ط��اح ف��ال��دم��وُع غ��رِّدي
وال��ت��ردي��دا؟6 ال��ت��رت��ي��َل أَس��َم��ْع��ِت ل��ُح��ونً��ا ال��س��م��اء ف��ي إنَّ واس��َم��ع��ي!
ت��ح��م��ي��دا7 أن��ف��اُس��ن��ا ��ع��ت��ه رجَّ َص��وٌت ل��ل��م��الئ��ِك اه��ت��زَّ ك��لَّ��م��ا
ال��وج��ودا ال��وج��وِد إل��ى أع��ادْت ِض، واألر ال��س��م��اواِت ف��ي ال��ن��ص��ر رنَّ��ُة
ول��ي��دا! ال��زم��اَن رأى َم��ْن ف��ي��ا ه، ش��ه��ْدن��ا ث��اٍن ل��ل��زم��ان َم��ْولِ��ٌد

∗∗∗
ِع��ْرب��ي��دا8 ُم��ن��اِج��ًزا ع��ن��ي��ًف��ا َل ص��ا أْن ب��ع��د ِغ��ْم��َده ال��س��ي��ُف س��ك��ن
ُش��ه��ودا9 ال��س��م��اء يَ��ِد ف��ي ب��ق��ي��ْت دم��اءٌ إال األص��ي��ِل اح��م��راُر م��ا
ع��ب��ي��دا ت��خ��اُف وال إل��ًه��ا، ـ��ش��ى ت��خ��ـ ال ال��ص��واع��َق ت��رم��ي ط��ائ��راٌت
وئ��ي��دا10 َخ��ْل��ف��ِه��نَّ م��ن ف��رّف��ْت ـ��َل ِع��ْزري��ـ خ��واف��َق ��رى ال��سُّ ف��ي أج��ه��دْت
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ح��ص��ي��دا ش��يءٍ ك��لَّ ف��ي��ه ت��رك��ْت م��ك��اٍن ب��أْف��ِق ح��لَّ��َق��ْت ك��لَّ��م��ا
ب��ع��ي��دا11 وال��س��داَد ال��رأُْي ف��غ��دا ق��ري��ٍب م��ن َع��زي��َف��ه��ا س��ِم��ْع��ن��ا ك��م
وال��ِرْع��دي��دا12 ال��ش��ج��اَع ويُ��ص��ي��ُب َل��ظ��اه��ا وال��غ��َالم ال��ش��ي��َخ ي��ل��َف��ُح
ال��وح��ي��دا!13 ف��ت��اه��ا ب��ك��ْت وأمٍّ ـ��ا، أم��ـ ب��ك��ى ال��رج��اِم ب��ي��ن وح��ي��ٍد ك��م
ُس��ج��ودا14 ُدوَره��نَّ اْل��َخ��ْس��ُف ت��رك أْم��نً��ا ك��ال��م��ح��اري��ِب ُك��نَّ ُم��ُدٌن
لُ��ح��ودا15 َزْه��وِه��نَّ ب��ع��د أص��ب��ح��ْت أُنْ��ٍس م��الع��َب ك��ان��ت وُق��ص��وٌر

∗∗∗
وُج��ودا!16 ُط��ْه��ًرا ال��غ��م��اِم َك��ق��ط��ِر ٍت زك��يَّ��ا دم��اءٍ َع��َل��ى ن��ف��س��ي َل��ْه��ف
ال��ح��دي��دا17 ال��ح��دي��ُد َح��طَّ��م ب��ع��دم��ا نُ��ض��اًرا س��ي��ٍف ك��لِّ َخ��دِّ م��ن ِس��ْل��َن
وُع��ودا! َزْه��ًرا ال��ِف��ْرَدْوِس َع��ذَب��اٍت ت��ح��دَّى ش��ب��اٍب َع��َل��ى ن��ف��ِس��ي َل��ه��َف
بَ��دي��دا!18 ال��ري��اح ف��ي ف��ت��ل��ق��اه ـ��ِش ب��ال��ج��ي��ـ ت��ع��ِص��ُف وال��ن��اُر ن��ف��س��ي َل��ه��َف
ال��َم��زي��دا19 تُ��ري��ُد ص��اح��ْت َف��ْوٌج ـ��ِق��َي أُل��ـ ك��لَّ��م��ا َج��ه��نّ��ًم��ا ذكَّ��رتْ��ن��ا
َص��ُه��ودا20 ب��اْل��ح��م��ي��م ج��اَش إذا ـ��ر وك��ال��ب��ح��ـ ��ْت، ت��م��شَّ إْن ك��ال��ب��راك��ي��ن
ُخ��م��ودا؟21 اس��ت��ط��ارْت إذا ل��ن��اٍر ج��و يَ��ْر َف��َم��ْن ن��اًرا ك��ان ال��م��اءُ وإذا
ُه��م��ودا22 ال��م��س��اءَ ل��ت��س��ت��ق��ب��َل ِت ال��م��و ع��ل��ى ص��ب��اًح��ا ت��ل��تَ��ق��ي أَُم��ٌم
ُح��ش��ودا ت��ل��ق��ى ل��ل��َه��ْوِل وُح��ش��وٌد ف��ري��ًق��ا ي��ل��ق��ى ل��ل��ف��ت��ك وف��ري��ٌق
ُج��ه��ودا! ك��ان اْل��َج��وِّ ف��ي ورَم��اٍد ع��ق��وًال ك��ان األرِض ف��ي ُح��ط��اٍم ك��م
تَ��ع��ودا ل��ن أَم��س��ه��ا م��ث��َل ذه��ب��ْت وَش��ب��اٍب ونَ��ْش��ٍوة وأم��اٍن
اْل��ُخ��دودا؟ ال��ت��راُب ��َر ع��فَّ ف��ه��ل ِد، ال��َخ��ْد ف��ي زل��ن م��ا ال��ح��س��اِن ُق��بُ��الُت
وع��ي��دا؟23 اْل��خ��ض��ي��ِب ال��ثَّ��رى ف��ي أغ��دْت ع��راه��ا م��اذا ال��غ��راِم ووع��وُد
ال��ُك��ب��ودا!24 ت��ُف��تُّ أنَّ��ٍة، وك��م ٍل، َه��ْو وك��م دم��اءٍ، وك��م ُدم��وٍع، ك��م
أري��دا ع��ل��ي��ه��ا ب��َم��ْن وَش��رٌّ ِض، األر ف��ي ال��ل��ِه ل��ع��ن��ُة ال��ح��رُب إنَّ��م��ا
ت��ْف��ن��ي��دا25 ق��ول��ه��م ك��ان وم��ا ـ��ُل، َق��ب��ـ م��ن ال��م��الئ��ُك رأى م��ا َق��ْت َص��دَّ
وال��ت��ردي��دا26 ال��ِم��راءَ َف��َخ��لِّ ـ��ُل ال��ع��ق��ـ دونَ��ه��ا ح��ك��م��ًة ل��ل��ه إنَّ
وُج��م��ودا؟ وظ��ل��م��ًة ف��س��اًدا ـ��ِن، ال��ط��ي��ـ ُع��نْ��ِص��ر م��ن ون��ح��ن ن��ص��ف��و ك��ي��ف

∗∗∗
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اْل��ُح��ق��ودا؟ ال��م��م��اِت ق��ب��َل م��ح��وت��م ل��و ف��م��اذا ب��اْل��ُح��ق��وِد ال��م��وُت ذََه��َب
ل��ت��س��ودا! أه��َل��ه��ا وت��ج��ت��اُح ـ��ي��ا، ت��ح��ـ ك��ي األرَض ��ُر ت��دمِّ ش��ه��واٌت
س��ع��ي��دا! ال��ُق��ب��وَر ي��م��ِل��َك ل��ك��ي ـ��ي��ا، ب��ال��دن��ـ ي��ع��ِص��ُف ب��ال��ُم��ْل��ِك وج��ن��وٌن
َم��ِري��دا!27 ال��ن��س��اء َدَم وي��ح��س��و نً��ا، ش��ي��ط��ا ال��ن��اِب أْع��َص��َل ال��ط��ف��َل ي��ذب��ح
ُص��ع��ودا! ال��س��م��اء إل��ى ل��ي��ب��غ��ي ًج��ا؛ أَبْ��را ال��ن��اِس َج��م��اج��َم ويُ��َس��وِّي
أس��ودا! ك��ان��ت ال��رج��اَل ف��ل��ي��َت ِت، ب��ال��ُق��و ت��ق��نَ��ُع األُس��وَد رأي��ن��ا ق��د

∗∗∗
ج��ن��ودا! ول��ل��َدم��اِر َع��تَ��اًدا، ـ��ِك ل��ل��َف��ت��ـ دبّ��ر ك��ي��ف ال��ع��ل��ُم، ُق��ِت��َل
ُع��ن��ق��ودا! أص��لُ��ه��ا ك��ان وإْن ـ��َم واإلث��ـ ال��ش��رَّ تَ��نْ��ُش��ُر ك��ال��خ��م��ر ف��ه��و
ت��ه��دي��دا28 ال��َورى ي��م��ألُ خ��ل��َف��ه��ا ت��واَرى ث��م ال��م��ه��ل��ك��اِت أب��دَع
ت��م��ي��دا29 أْن َك��يْ��ِده أف��ان��ي��ِن ِم��ْن ��ْت وَخ��فَّ ذُْع��ًرا ال��راس��ي��اُت م��ادِت
اْل��ُح��دودا30 َم��داه��ا إل��ى ي��وًم��ا ـ��ت��اَز ي��ج��ـ أن ت��رُج��ُف ال��ن��ج��وم وق��ل��وُب
ب��ل��ي��دا31 َف��ْدًم��ا ال��ب��ن��اَن ف��َع��ضَّ ـ��َس إب��ل��ي��ـ ع��ق��ِل ع��ل��ى ع��ّزْت ُم��ْح��َدث��اٌت
ال��َوري��دا32 م��ن��ه��ا ي��ُح��زُّ وث��اٍن َض، األر ي��ن��ِس��ُف م��ك��اِن��ه ف��ي ع��اِل��ٌم
وش��ه��ي��دا ق��ات��ًال ال��ن��اُس أص��ب��ح ده��اه��ا؟ م��اذا ل��ل��ح��ي��اِة! َح��ْس��َرت��ا

∗∗∗
م��م��دودا؟ ب��ه ِظ��الٍّ وأض��ح��ى ن، ال��ك��و إل��ى ال��س��الُم ع��اد أص��ح��ي��ٌح
َم��ج��ي��دا! ص��ب��اًح��ا ِب��ْش��َرُه ف��ي��ا ـ��ر، ب��ال��ن��ص��ـ ي��ص��َدُح األْج��راِس ورن��ي��ُن
ال��ق��ص��ي��دا! ل��َش��ْدِوه��ّن ف��أَض��ْف��ن��ا ِزْدن��ا ث��م ق��ل��وبُ��ن��ا س��ايَ��َرتْ��ه��ا
وِج��ي��دا33 ِع��ْط��ًف��ا ال��ح��س��اَن وُه��زِّي َق، إس��ح��ا ت��ران��ي��َم َردِّدي َردِّدي
وُج��ل��ودا34 ج��م��اج��ًم��ا وك��ان��وا َس، ال��ن��ا بَ��َع��َث ق��د ال��ح��ي��اِة ُص��وُر أن��ِت
ال��ش��دي��دا وال��ع��ذاَب وال��َويْ��َل ـ��ذاِر اإلن��ـ ��ارَة َص��فَّ ب��األْم��ِس س��ِئ��ْم��ن��ا ق��د
م��دي��دا ال��ط��روَب ل��ح��نَ��ك واب��َع��ِث��ي ط��وي��ًال ال��ح��ن��وَن ص��وت��ِك ردِّدي
ت��م��ج��ي��دا وب��اس��ِم��ه ث��ن��اءً، ب��ال��ل��ه ال��ش��رِق م��آِذَن ي��ا واه��ِت��ف��ي
َوق��ودا35 إل��ي��ك ش��وَق��ن��ا واج��َع��ل��ي ُزْه��ًرا ال��م��ص��اب��ي��ُح أي��ه��ا واس��َط��ع��ي
َش��ري��دا36 ال��ط��ري��ِق ح��ائ��َر أم��ًال وك��ان��ت واط��م��أنَّ��ْت ال��ن��ف��ُس ق��رَِّت

33



الجارم عيل ديوان

∗∗∗
ال��وُع��ودا؟ ال��ل��ي��ال��ي ت��ص��ُدُق وه��ل ـ��ِر ال��ن��ص��ـ م��ن س��ن��ج��ن��ي م��اذا ش��ع��ري ل��ي��ت
وُع��ه��ودا؟37 م��واِث��ًق��ا أو ُح��ْل��ًم��ا، ك��ان��ت ال��روائ��ُع» «األرب��ُع وه��ل
َم��ُس��ودا؟ أو تَ��رى س��يِّ��ًدا ف��ال ِل، ل��ل��ع��د ال��م��م��ال��ُك ان��ق��ادِت وه��ل
ال��ُق��ي��ودا؟ ال��ح��روِب ل��َظ��ى وأذابَ��ْت ��ا ح��قٍّ ب��ال��س��ل��ِم ص��ار ال��ح��قُّ وه��ل
ال��م��ف��ق��ودا؟ ِف��ْرَدْوَس��ه��ا وتُ��ن��اج��ي ح��م��اه��ا ت��س��ت��ردُّ ال��ُع��ْرُب وه��ل
ت��ل��ي��دا؟ م��ج��ًدا ب��األم��ِس يُ��ْح��ي��ي ج��اء ط��ري��ًف��ا م��ج��ًدا ال��س��الِم ف��ي َوت��رى
ال��ن��دي��دا ال��ن��دي��ُد يُ��ْس��ِع��ُف وق��د ُق، ال��طَّ��ْو ي��ب��ذُُل م��ا ف��وق م��ص��ُر ب��ذَل��ْت
ط��ري��دا38 ي��ْع��دو «ُروم��ي��ُل» وولَّ��ى ـ��ُر، ال��ن��ص��ـ َل��َم��َع َص��ْح��راِئ��ه��ا ف��ي��اِف��ي ف��ي
ال��ورودا ي��ف��وُق ض��اح��ًك��ا أم��ًال تُ��ن��اغ��ي ال��وروَد ت��ن��ثُ��ُر إذْ ف��ه��ي
تُ��ري��دا! أْن َوْح��ده��ا ال��ن��ي��ِل ب��اب��ن��ِة وأَْج��ِدْر ت��ري��ُد، ب��ل ال، ت��رج��و، وه��ي
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سنة أغسطس من ٢٣ يف باشا» زغلول «سعد زعيمها بموت املرصية األمة فجعت
لرثائه والشعراء األدباء فانربى القطر، أرجاء جميع شمل عام حزن ملوته فكان ١٩٢٧م،
الصادقة، العزيمة فيه وندبوا وعظمته، ببطولته واإلشادة فضائله، وتعداد مآثره وذكر

الكاملة. الرجولة صفات وأكرم واإلباء، والعزة العالية، والهمة

ال��رِّئْ��ب��اِل1 َع��ِري��ن��َة ال��ِح��َم��اُم َدَخ��َل َس��ال��ي ُف��ؤاُدَك َوال غ��اَض، ال��دَّم��ُع َال
ِن��َض��ال2 ُط��وِل بَ��ْع��َد ال��ِك��نَ��ان��َة َرَف��ع ��ٍة أُمَّ ف��ارَس ال��َم��يْ��داِن ف��ي َوأَص��اَب
ِس��َج��ال3 غ��ي��ُر ال��دُّْه��ِم ال��ُخ��ُط��وِب َح��ْرُب ف��أْق��َص��َدْت اْل��خ��ط��وِب أْح��داُث َرَش��َق��تْ��ه
ال��ُم��ْح��تَ��ال4 َوِح��ي��َل��ُة اْل��ج��ِريءِ، َح��ْوُل أََم��اَم��ه��ا يَ��ِط��ي��ُح أَْس��ِل��َح��ٌة ِل��ْل��َم��وِت
األَْج��يَ��ال5 آي��ُة ال��ُم��خ��لَّ��ُد َس��ْع��ُد ِج��ي��ِل��ه ف��ي آي��ة َس��ْع��ٌد َك��اَن م��ا
ِرَج��اِل َح��ِدي��َث ال��دُّنْ��ي��ا ف��ي َس��ي��َظ��لُّ َوِذْك��ُرُه ال��رِّج��اِل أَح��اِدي��ُث ت��ْف��نَ��ى
اآلص��ال6 وتَ��ع��اُق��ُب ��َح��ى ال��ضُّ َك��رُّ يَ��ُح��ثُّ��ه ��َم��اء ال��سَّ ك��ِم��ْص��بَ��اِح َس��اٍر

∗∗∗
َق��ذَاِل7 ك��لِّ ف��وَق يَ��ْل��َم��ُع ��يْ��ُف وال��سَّ ِالْس��ت��ق��الِل��ه��ا ت��ُه��بُّ م��ص��َر أرأيْ��َت
ِرم��ال َك��ِث��ي��ِب ع��ل��ى ال��رِّي��اِح ُه��وُج َج��رْت َك��َم��ا ب��ال��ُق��ل��وب ي��ع��ص��ُف وال��ذُّع��ُر
تَ��َوال��ي وال��ُه��ُم��وُم َح��يْ��َرى وال��نَّ��ْف��ُس ِم��ِري��َض��ٌة ��م��اءُ وال��سَّ تَ��ْرُج��ُف، واألرُض
َخ��بَ��ال ثَ��ْوَب ال��ح��ْزُن َك��َس��اه��ا ُص��َوٌر ك��أنَّ��ُه��ْم ال��َم��نُ��وِن َص��ْم��ِت ف��ي وال��ن��اُس
ال��ُم��ْغ��ت��ال8 وِش��رََّة ال��ع��ي��ون، َرص��َد ِل��يَ��تَّ��ق��وا َف��ِب��اْل��ُع��ي��ون َح��دَّثُ��وَك إْن
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وََع��وال��ي9 أَنْ��ُص��ٍل م��ن أَْج��ن��اُده، وَح��ْوَل��ه اْل��ُج��م��وِع ف��ي يَ��ْخ��ُط��ر وال��م��وُت
اْل��ِج��ْريَ��اِل10 ُس��الَف��ُة ��ب��اِب ال��شَّ ُم��َه��ُج ك��أنَّ��م��ا ��بَ��اِب ال��شَّ ُم��َه��ِج م��ن ري��اَن
أَْه��وال11 ِم��ْن ع��ل��ي��ه أََل��حَّ ��ا ِم��مَّ َط��ائ��ٍر َج��نَ��اَح��ْي َع��َل��ى ِم��ْص��َر وَج��نَ��اُن
ال��َه��طَّ��ال12 ُش��ُؤونِ��ه��ا ب��م��اءِ َغ��ِرَق��ْت ب��نَ��َواظ��ٍر أب��ن��اِئ��ه��ا إل��ى ت��ْرنُ��و
األْش��بَ��ال ح��م��اي��ُة ال��لُّ��ي��وِث غ��َض��ُب زئ��ي��رُه! م��ص��َر َه��زَّ ب��َص��ْوٍت وإذَا
واألْوص��ال13 األط��راِف م��ن��ح��لَّ��َة ��ًة أمَّ ��ع َج��مَّ ال��ح��ْش��ِر ك��ُص��وِر ص��ْوٌت
ب��س��ؤال أَْل��ُس��ٌن ��ت وه��مَّ أُذٌن، ب��ع��َده��ا وأْص��َغ��ت َع��يْ��ٌن، ف��ت��َط��لَّ��ع��ْت
��ال؟14 ال��َع��سَّ وع��اِم��ُل ال��َق��نَ��اِة ص��دُر ك��أنَّ��ه ط��ال ��ع��َش��اُع ال��شَّ ذل��ك َم��ْن
ال��ع��ال��ي؟ ال��نِّ��داءِ ذُو ال��ُم��َزْم��ِج��ُر أََس��ُد ال��ـ وذل��ك ال��َوثُ��وُب؟ ال��نَّ��ِم��ُر ذل��ك َم��ْن
ُم��ب��ال��ي؟ غ��ي��َر ي��س��ي��ُر اإلل��ِه َق��َدُر ك��أَنَّ��ه ��ف��وَف ال��صُّ اْخ��تَ��رَق ال��ذي وَم��ْن
وك��م��اِل15 نُ��ًه��ى م��ن اْل��بَ��ِريَّ��ِة ف��ي م��ا أْح��رٍف ثَ��الث��ة م��ْن وح��س��بُ��َك س��ْع��ٌد،
ال��َف��ع��ال16 ��ُة وه��مَّ ال��ك��ري��ِم، ص��بْ��ُر ِس��الُح��ه��ا م��ص��َر، َح��ْول ال��ك��ت��ائ��َب َك��تَ��ب
ونِ��زال17 ك��ري��ه��ٍة ل��ي��ْوِم ُط��ِب��َع��ْت َم��ْص��ق��ول��ٌة إرادٌة ��ي��وِف ال��سُّ وِم��َن
ونِ��بَ��ال18 أِس��نَّ��ٍة ب��َوْق��ِع تُ��ْزِري َس��ْع��ديَّ��ٌة ِح��ْك��م��ٌة ��واِب��غ ال��سَّ وِم��ن
اآلم��ال19 ض��اح��ِك ال��َع��ِزي��م��ِة َج��ْه��ِم ُم��َص��اب��ٍر ك��لِّ ف��ؤاُد اْل��ح��ص��وِن وِم��ن
ويُ��غ��ال��ي ِب��اْس��م��ه يَ��ه��ت��ُف ��ع��ُب وال��شَّ ُم��ؤزًَّرا ال��ُم��ِب��ي��ِن ال��نَّ��ص��ِر إل��ى َف��م��َض��ى
االْس��ِت��ْق��َالِل َوِع��ّز اْل��ح��يَ��اِة َم��ْع��نَ��ى َف��أَْدَرُك��وا اْل��َح��ي��اِة إَل��ى ��بَ��اَب ال��شَّ َوَه��َدى
ِب��ُم��ح��ال20 ��َه��ا ال��سُّ نَ��يْ��ُل وال أَم��ًال، ِب��خ��اِذٍل اْل��َع��ِس��ي��ُر َال يُ��غ��بِّ��ُر، َوَج��َرى
«ب��َالل»21 أذَاُن َدْع��َوتَ��ُه وَك��أَنَّ «َخ��اِل��ٌد» اْل��ُم��َه��يْ��ِم��ن َس��يْ��ُف ف��َك��أَنَّ��ه
األَْوَج��ال22 َزَع��اِزُع ِم��ْص��َر ُح��بِّ ف��ي ب��ه َل��ِع��بَ��ْت َوَال نَ��ْف��ٌي، َراَع��ُه َم��ا
اآلل23 َوِم��ي��َض أَْو اْل��ُح��بَ��اِح��ِب، نَ��اَر َط��ِري��َق��ه َم��ألَْن َوَق��ْد اْل��ُح��تُ��وَف َويَ��رى
َم��ج��اِل ُك��لُّ يَ��ِض��ي��ُق ِح��ي��َن َويَ��ُج��وُل ُق��وًَّة ��َداِئ��ِد ال��شَّ َع��ْص��ِف ف��ي ي��زَداُد
إْش��َع��اِل إَل��ى إْش��َع��اًال َألََض��ْف��َت نَ��كَّ��ْس��تَ��ه��ا َل��ْو اْل��َح��ْم��َراء ��ْع��َل��ِة َك��ال��شُّ
َك��اْألَْط��َالل َف��ُع��ْدَن اْل��ُح��ُص��وَن َدكَّ َط��ِري��ق��ه َس��دَّ أَْح��َك��ْم��َت إْن ��يْ��ُل َوال��سَّ
��ال24 َف��صَّ ِب��َص��اِرٍم ال��لَّ��ِه��ي��ُب َل��وَال ه َح��دُّ يَ��ُك َل��ْم ��اُل اْل��َف��صَّ ��اِرُم َوال��صَّ

∗∗∗
ُم��َوال��ي ُك��لِّ إْج��َالِل ِم��ْن نَ��اَل َم��ا ُخ��َص��َم��اِئ��ِه ِم��ْن نَ��اَل َش��ِري��ٌف َخ��ْص��ٌم
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اْألَنْ��ذَاِل! ُخ��ُص��وَم��ُة اْل��بَ��َالءِ َش��رُّ ط��اه��ًرا ��ِري��َرِة ال��سَّ ��اَح َوضَّ َع��رُف��وُه
اْألَْص��َالِل25 َك��َف��اِت��ِك تَ��ِدبَّ أَْن َال ُم��ْص��ِح��ًرا تُ��نَ��اِض��َل أْن ��َج��اَع��َة ال��شَّ إنَّ

∗∗∗
َم��َق��اِل26 َوِص��ْدِق َس��ْم��ٍت ِف��ي ِل��ْل��َق��ْول انْ��بَ��َرى َح��يْ��َدَرُة ُق��ْل��َت: يَ��ْخ��ُط��ُب َق��اَم إْن
ِص��َق��اِل27 َوُح��ْس��ُن تَ��نْ��ِس��ي��ٍق، َوبَ��ِدي��ُع بَ��ِدي��َه��ٍة َونُ��وُر َع��اِرَض��ٍة، إْع��َج��اُز
َغ��َوال��ي! ك��اْس��ِم��ِه��نَّ اْل��بَ��َالَغ��ِة ُدَرُر َج��َواِه��ًرا اْل��َك��َالِم آِي ِم��ْن يَ��ْح��تَ��اُر
ِب��م��َط��ال28 َوَف��اءَُه ال��لُّ��َغ��اِت أُمُّ َج��َزْت َوَال اْل��بَ��يَ��اِن، ُح��رُّ ��ُه َع��قَّ م��ا
َش��َم��ال29 ِب��ري��ِح نُ��ِف��َح��ْت َق��ْد َص��ْه��بَ��اءُ ِب��ِه��ْم َل��ِع��بَ��ْت َك��أنَّ��َم��ا ��اِم��ُع��وَن َوال��سَّ
ِب��ال��زْل��َزاِل األَْرَض َوَدكَّ ُح��َم��ًم��ا، َرَم��ى (بُ��ْرَك��انً��ا) َرأَيْ��َت أُِث��ي��َر َف��إذَا
نَ��َزال ال��رَِّج��اَل يَ��ْدُع��و ُم��تَ��َوثِّ��بً��ا َع��ِري��نُ��ه ِدي��َس َك��ال��لَّ��يْ��ث ��ًرا ُم��تَ��نَ��مِّ
َونِ��َض��اِل30 َم��ْس��نُ��ونَ��ٍة إَل��ى َح��اَل��ْت َرأَيْ��تَ��َه��ا ال��لِّ��ثَ��اَم َح��َدَر إذَا َك��ِل��ٌم
ك��ذُبَ��ال!31 ِع��نْ��َدَه��ا ��َواِع��ِق ال��صَّ نَ��اُر ِع��نْ��َدَه��ا ��َواِع��ِق ال��صَّ نَ��اَر ت��ذُْك��ُروا َال

∗∗∗
��ْل��َس��ال32 ال��سَّ م��ن أَْح��َل��ى َوَش��َم��اِئ��ٌل ��َرْت ُط��هِّ اْل��َم��َالِئ��ِك َك��أَنْ��َف��اِس نَ��ْف��ٌس
اْألَْق��يَ��ال33 وَِع��زَُّة اْل��ُم��ل��وِك َش��َم��ُم يَ��ِزي��نُ��ه ِف��ي��ِه ��اِك ال��نُّ��سَّ َوتَ��واُض��ُع
ِظ��َالل34 َوبَ��يْ��َن أَْم��َواٍه بَ��يْ��َن َم��ا َع��ِب��ي��ُرُه َس��اَر َك��ال��زَّْه��ِر َوَخ��َالِئ��ٌق
ِب��َك��الل35 ل��ه َش��َع��َرْت َل��َم��ا «أُُح��ًدا» ��َل��ْت ُح��مِّ َل��ْو َج��بَّ��اَرٌة وََع��ِزي��م��ٌة
َواإلْق��بَ��ال36 اْإلِْدبَ��اِر ف��ي َواْل��َح��ْزُم ال��ِح��َج��ا يَ��ْك��َل��ُؤَه��ا ال��ل��ه ِف��ي َوَش��َج��اَع��ٌة
اْألَْج��بَ��ال َم��َع اْه��تَ��زْت َل��َم��ا ذُْع��ٍر ِم��ْن األَْج��بَ��اُل ُه��زَِّت َل��ْو وََع��ِق��يْ��َدٌة

∗∗∗
��اِل37 ال��بُ��خَّ م��َن ِب��ِه ال��زََّم��اُن َك��اَن ِم��ْدَرٍه ِف��ي ُع��وِج��َل��ْت ال��نِّ��يَ��ابَ��ِة َداُر
أَْم��ثَ��ال38 ِب��َال َف��ْرًدا َدْه��ِرِه ِف��ي َغ��َدا أَْن ��ا َل��مَّ األَْم��ثَ��اُل ِب��ِه ُض��ِربَ��ْت
ِج��َداِل39 ُك��لُّ َوَل��جَّ اْل��ِخ��َالِف لُ��َج��ُج ِب��َه��ا ��ْت َع��جَّ إذَا َف��يْ��َص��َل��َه��ا َك��اَن َق��ْد
ِم��ثْ��َق��ال40 إَل��ى ِم��ثْ��َق��اًال ال��نَّ��ْق��ِد ف��ي َص��يْ��َرٌف يُ��َواِزُن َك��َم��ا اْل��َك��َالَم يَ��ِزُن
أَْس��َدال41 ِب��َال َف��بَ��َدْت ال��دَُّج��ى َص��دََع أَْس��َدالُ��َه��ا أْظ��َل��َم��ْت اْل��ح��ِق��ي��َق��ُة وإذَا
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ُم��َغ��ال��ي42 َوَط��يْ��ِش ِرْع��ِدي��ٍد َوْه��ِن ِم��ْن وَص��انَ��ه اْل��وَف��اِق َع��َل��ى اْل��ُق��لُ��وَب َج��َم��َع
ِب��ُزَالل43 نَ��م��ي��ُرُه ال��نُّ��ُف��وَس وَش��َف��ى نَ��بْ��ُع��ُه ��ر ت��َف��جَّ َح��تَّ��ى يَ��نْ��تَ��ِق��ْل َل��ْم
ِل؟44 َح��الَّ ِم��ْن ال��ل��ِه ِل��َع��ْق��ِد أَتَ��َرى — َج��َاللُ��ُه َج��لَّ — ُع��َراُه اإلَل��ُه َع��َق��َد

∗∗∗
ال��َق��تَّ��ال!45 داِئ��ه ِم��ْن ُم��تَ��َف��زًِّزا ِف��َراِش��ِه َرْه��ُن َوْه��َو َع��َل��يْ��ِه َل��ْه��ِف��ي
ِص��يَ��ال!46 ُط��وِل بَ��ْع��ِد ِم��ْن أَْظ��َف��اُرُه أُْغ��ِم��َدْت ال��ِك��نَ��انَ��ِة َل��يْ��ِث َع��َل��ى َل��ْه��ف��ي
ب��ُع��َض��ال47 أَْدَواِئ��ه��ا ِم��ْن َوَرَم��تْ��ُه َدْه��ِرِه َواِح��َد ال��دَّْه��ِر بَ��نَ��اُت َق��نَ��َص��ْت
ال��تَّ��ْس��آل َك��ِث��ي��رِة ال��دُُّم��وِع ُغ��ْزِر ِب��أَْع��يُ��ٍن اْل��َع��اِئ��ُدوَن إَل��يْ��ِه يَ��ْرنُ��و
اإلْع��َوال48 َم��َخ��اَف��َة ُم��تَ��َراِج��ِع��ي��َن، ال��ُم��نَ��ى لُ��َم��ُع تَ��ُس��وُق��ُه��ْم ُم��تَ��َق��دِِّم��ي��َن،
اآلَج��ال! ِن��َه��اي��ُة اْل��ح��ي��اِة ُج��ْه��ُد وِط��بِّ��ه��ا ب��اْل��َح��يَ��اِة يَ��ْس��َخ��ُر َواْل��َم��ْوُت
بَ��ْل��بَ��اِل49 وف��ي ذُْع��ٍر ف��ي وال��نَّ��اُس َل��ه؟ م��ا َس��ْع��د؟ َك��يْ��َف يَ��ْس��أَُل: ��ْع��ُب وال��شَّ
أَْرَس��ال50 ِف��ي تَ��ِس��ي��ُر اْل��َح��ِج��ي��ج ُزَم��ُر َك��أَنَّ��ُه��ْم اْل��َك��ِري��ِم ِل��ْل��بَ��يْ��ِت يَ��ْف��ُدون
ال��ُم��تَ��َع��ال��ي! ب��َق��بْ��َض��ِة ال��رَّئ��ي��ِس نَ��ْف��ُس وإنَّ��م��ا ال��رَّئِ��ي��َس، ب��ال��نَّ��ْف��ِس يَ��ْف��ُدون
واإلِْج��َم��ال!51 ل��ِإلْح��َس��اِن ال��نَّ��اِس ف��ي بَ��ِق��يَّ��ٌة تَ��َزاُل وال اْل��َج��ِم��ي��َل، َع��َرُف��وا
ِب��اْل��َم��اِل ال يَ��ْش��ِري��ِه، ِب��ف��َع��اِل��ِه ف��إنَّ��م��ا ال��ثَّ��ن��اء ُح��ْس��َن يَ��ْش��تَ��ِري َم��ْن

∗∗∗
ِث��َم��ال!52 ِب��َغ��يْ��ِر أَْض��َح��ْت ��ٌة أُمَّ ِه��َي إنَّ��م��ا َح��نَ��انَ��َك! ال��نَّ��اِع��ي! يَ��أَيُّ��ه��ا
األَْق��َوال؟53 ع��ن بَ��َالَغ��تُ��ه��ا تُ��ْغ��ِن��ي َروَْع��ٌة ولِ��ل��رَّزي��ئَ��ِة تَ��ُق��ول م��اذا
اإلْج��َم��ال54 ِم��ن ب��اِرق��ٌة تَ��ْك��ِف��ي��ِه َواِح��ٍد ِف��ي ��ًة أُمَّ يَ��ْرثِ��ي َك��ان َم��ْن
وَآلل��ي55 َف��راِئ��ٌد ِف��ي��ه َف��ال��دَّْم��ُع َف��ِري��ُدُه ع��ل��ي��ِه أَبَ��ى اْل��بَ��يَ��اُن وإذا

∗∗∗
واإلْرَق��اِل56 ال��َوْخ��ِد ب��ي��ن تَ��ْخ��تَ��اُل ب��ه ُع��ْج��بً��ا نَ��ْع��ِش��ِه َم��ط��يَّ��ُة َس��اَرْت
َوَج��َالل57 َه��يْ��بَ��ٍة ِم��ْن َوبَ��ِق��يَّ��ٌة َس��ِك��ي��نَ��ٌة — اْل��َك��ل��ي��ِم َك��تَ��ابُ��وِت — ِف��ي��ه��ا
األَْع��َزاِل ِق��ي��اَدُة ال��زَّع��ي��م َف��ْخ��ُر إنَّ��م��ا ال��َم��َداِف��ِع َع��َل��ى تَ��ْح��ِم��ل��وه ال
ال��تَّ��ْرَح��ال َع��ِش��يَّ��َة يَ��ْح��ِم��لُ��وُه أَْن َغ��َزَواِت��ِه ِف��ي َح��َم��لُ��وه ِب��َم��ْن أَْج��ِدْر
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األَْع��َم��ال58 َوَج��َالِئ��ل اْل��ُه��َدى َس��نَ��ُن َف��إنَّ��ُه ال��زَّع��ي��ِم، َس��نَ��ِن َع��َل��ى ِس��ي��ُروا
ِم��ثَ��اِل َخ��يْ��َر ��اِري��َن ال��سَّ ِل��ل��ِف��تْ��يَ��ِة َوِج��َه��اِدِه أَْخ��َالِق��ِه ِم��ْن َخ��طَّ َق��ْد
أَنْ��َج��ال59 ِم��ْن ال��زُّْه��ِر ال��نُّ��ُج��وِم َع��َدَد ِب��ُك��ْم َل��ُه َف��إنَّ يَ��نْ��ُج��ْل َل��ْم َك��اَن إِْن
َوَم��َالل َق��اِت��ٍل ِب��يَ��أٍس أَُم��ٌم َق��بْ��َل��ُك��ْم أُِب��ي��َدْت َف��َل��َك��ْم تَ��يْ��أَُس��وا، َال
األبْ��َط��اِل! ِس��ي��َرِة ِف��ي َوَح��ي��اتُ��ه��ا أَبْ��َط��اِل��ه��ا ف��ي تُ��َص��اُب ��ُع��وَب ال��شُّ إِنَّ
األَْط��ف��ال ��ُة َوِق��صَّ ال��ُم��ْس��تَ��بْ��ِس��ِل��ي��َن، َوأُْس��َوُة ل��ل��ع��ام��ل��ي��َن، ُق��ْدَوٌة ِه��َي
االْس��ِت��ْق��بَ��ال60 َوَم��ْج��ُد اْل��ِج��ه��اد َم��ْه��ُد َوَق��بْ��ُرُه ال��َم��َم��اِت، ف��ي َح��يَ��اٌة َس��ْع��ٌد
ب��َزَوال َح��ي��اتُ��ُه تُ��َم��سُّ أالَّ ِل��َق��ْوِم��ِه اْل��َح��يَ��اَة َوَه��َب ِب��َم��ْن أَْح��َرى

هوامش

األسد. مأوى الرئبال: عرينة املوت. الحمام: وذهب. جف غاض: (1)
السهام. جعبة الكنانة: مرص. الكنانة: (2)

لم أقصدت: ويصيب. املكاره من ينزل ما الخطوب: أحداث رمته. رشقته: (3)
لهؤالء. ومرة لهؤالء مرة تكون، التي السجال: الحرب السود. الدهم: املقتل. تخطئ

القوة. الحول: عليها. يقوى وال لها يثبت ال يطيح: (4)
املعجزة. اآلية: (5)

يغريه يحثه: الشمس. السماء: مصباح ساكن. وال خامد غري متوثب سار: (6)
املغرب. إىل العرص بعد ما وهو أصيل، جمع اآلصال: مروره. الضحى: كر ويستنهضه.

عامة. الرأس ويريد الرأس، مؤخر القذال: (7)
الرش. (بالكرس): الرشة لهم. مراقبتهم رصدهم: الجواسيس الثانية: العيون (8)
الرماح. العوايل: السيف. به ويريد نصل، جمع األنصل: مزهوٍّا. يميش يخطر: (9)
العرص، قبل وسال تحلب ما سالفتها: الخمر، الجريال: الدماء. هنا املهج: (10)

الخمر. أفضل وهو
فزًعا اضطرابه عن كناية طائر جناحي عىل الجنان ووجود القلب، الجنان: (11)

شدة. يف وتتابع دام ألح: ا. وهمٍّ
املنهمر. املتتابع الهطال: الدموع. عروق الشؤون: النظر. تديم ترنو: (12)
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بصور يشري القيامة. يوم يريد الجمع، الحرش: فيه. ينفخ القرن الصور: (13)
وصل الواحد: األطراف، األوصال: وِر﴾. الصُّ ِيف يُنَفُخ ﴿َويَْوَم تعاىل: قوله إىل الحرش

أهليها. بني رابطة ال أي واألوصال: األطراف منحلة وبالضم). (بالكرس
السنان. ييل ما وهو معظمها صدرها: الرمح. القناة: الطويل. الشعشاع: (14)

صدره. عامله: الخطار، الرمح العسل:
القبيح. عن تنهى ألنها كذلك؛ سميت (بالضم). نهية الواحدة: العقول، النهى: (15)

الجيوش. جمع الكتائب: كتب (16)
والطعان. القتال النزال: الشدة. الكريهة: وعملت. صبغت طبعت: (17)

سعد الراحل الزعيم إىل نسبة سعدية: سابغة. الواحدة: الدروع، السوابغ: (18)
نصل وهو سنان جمع األسنة: لها. تأبه وال تباليها ال أي: إلخ. … بوقع تزرى زغلول.

نبل. الواحد: السهام. النبال: الرمح.
عبوس عابسها. العزيمة: جهم فيه. ويغلبه الصرب يف غريه يبز الذي املصابر: (19)
أمنيته بنجاح وثقًة رجاءً مملوء أي اآلمال: ضاحك وصالبتها. قوتها عىل دليل العزيمة

وأمله.
والياء): (باأللف السها السري. يف الرسعة عن كناية وهذا الغبار، يثري يغرب: (20)
والحصول إدراكه البعيد اليشء يف املثل به يرضب الصغرى. نعش بنات من صغري كوكب

عليه.
الصحابي املخزومي الوليد بن خالد هو خالد: تعاىل. هللا أسماء من املهيمن: (21)
هللا سيف أبىل: ما وكثرة الكفار عىل وبأسه لقوته ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سماه وقد املعروف،
بالل هو بالل: الخطاب. بن عمر خالفة يف وفاته وكانت الشاعر. يشري هذا وإىل املسلول.

ملسو هيلع هللا ىلص. الرسول مؤذن رباح بن
يعصف وما املخاوف شدائد أي: األوجال، زعازع أخافه. وال أفزعه ما راعه: ما (22)

ويزعزعها. باألفئدة منها
ضعيفة ناًرا إال يوقد ال كان بخيل رجل اسم الحباحب: املهالك. الحتوف: (23)
شعاع له بالليل يطري ذباب أيًضا: الحباحب املثل. ناره بضعف فرضبوا الضيفان، مخافة
يف يرى الذي اآلل: نار. كأنه ذنبه يف يرى ملا الحباحب جعلوا وربما كالرساج، ذنبه يف

وبريقه. ملعانه وميضه: ماء. كأنه النهار طريف الصحراء
القاطع. السيف الفصال: الصارم (24)
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الحية. وهي (بالكرس) صل جمع األصالل: ظاهًرا. بارًزا أي: مصحًرا، (25)
وجهه هللا كرم — طالب أبي بن عيل املؤمنني أمري لقب وهو األسد، حيدرة: (26)
معروف وهو حيدرة. أمي سمتني الذي أنا ذلك: يف ويقول الراشدين الخلفاء رابع —
حسن يف أي سمت: يف البالغة). (نهج كتاب يف مجموعة وخطبه القول، يف بالفصاحة

ووقار. هيئة
األخاذ بالواضح واإلتيان األلفاظ صقل الصقال: واللسان. البيان العارضة: (27)

منها.
العربية. اللغة اللغات: أم ونقيه. خالصه البيان: حر وخانه. عليه امتنع عقه: (28)
من كان الذي املرصي للمؤتمر رئاسته إىل بذلك ويشري بنرصتها. لها وفاءه أي وفاءه:
باللغة كان وقد اللغات)، عدا (ما العربية باللغة املرصية املدارس يف التعليم جعل همه

الوفاء. وعدم التسويف املطال: اإلنجليزية.
عليها هبت أي شمال: بريح نفحت للونها. بذلك سميت الخمر، الصهباء: (29)

كذلك. كانت إذا وتجود تسوغ والخمر برودة، فأكسبتها الباردة، الشمال ريح
ويريد موضعه. عن أزاله حدره: العمامة. فضل من الفم عىل كان ما اللثام: (30)
وبالنصال: الرماح، باملسنونة: ويريد تحولت. حالت: للخطابة. استعداده للثام: بحدره

السيوف.
إال يشء عىل تمر ال السماء من تسقط نار وهي صاعقة جمع الصواعق: (31)

املصباح. فتيلة وهي ذبالة جمع الذبال: أحرقته.
الطباع. الشمائل: والتسبيح، بالصالة تمتزج ألنها طاهرة؛ املالئكة أنفاس (32)

العذب. املاء السلسال: (بالكرس). شمال الواحد:
واألنفة. اإلباء الشمم: املتقشف. املتزهد العابد وهو ناسك جمع النساك: (33)

الرئيس. وهو قيل، جمع األقيال:
املياه. األمواه: طيبة. ريح من عنه ينبعث ما الزهر: عبري (34)

واإلعياء. التعب الكالل: به. عرفت غزوة عنده كانت معروف، جبل أحد: (35)
شدته يف أي واإلقبال: اإلدبار ويف العقل. الحجا: ويرعاها. يحفظها يكلؤها: (36)

ورخائه.
عنهم. واملتكلم القوم زعيم املدره: مدرها. يف املوت دهمها أي عوجلت: (37)

(الثانية): وأمثال السائر. القول وهو (بالتحريك) مثل جمع (األوىل): األمثال (38)
والنظري. الشبيه وهو بالتحريك): أو أوله (بكرس مثل جمع
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لج وثارت. اشتدت عجبت: رأيه. بثاقب األمور يف يفصل القايض الفيصل: (39)
ماؤه. يشتد حيث معظمه وهي البحر. بلجج له تشبيًها وهاج قوي الخالف:

اف. الرصَّ الصريف: (40)
وراءها. ما فتحجب ترخى الستور األسدال: (41)

ووقاه. حفظه صانه: أديانهم. اختالف عىل مرص أبناء بني االتحاد الوفاق: (42)

التقدير. يف والشطط الرأي يف الخرق الطيش: الجبان. الرعديد: والخور. الضعف الوهن:

الري. يف الناجع املاء النمري: الوفاق. عىل يعود فيه والضمري املاء. عني النبع: (43)
الصايف. العذب البارد املاء الزالل:

إىل إىل يعود عراه يف والضمري زره. أخت الثوب من وهي عروة. جمع العرا: (44)
الوفاق.
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قوته. وانحالل سطوته وضعف فتوره مظاهر من الليث يف األظفار إغماد (46)

املوت. به ويريد
الشفاء. عىل منها املستعيص األدواء: من العضال نائباته. الدهر: بنات (47)
العائدين. يصف صوت. مع البكاء األعوال: الرجاء. بارقات املنى: ملع (48)

وأحزان. وساوس من يعرتيها وما النفس هم البلبال: (49)
كل من الجماعة وهو (بالتحريك). رسل جمع األرسال: الجماعات. الزمر: (50)

يشء.
الصنع. يف اإلحسان اإلجمال: (51)

قومه. بأمر يقوم الذي الغياث الشمال: (52)
احتمالها. عىل قوة ال املصيبة الرزيئة: (53)
االختصار. اإلجمال: الومضة. البارقة: (54)

فريدة. الواحدة: النفيسة. الجواهر والفرائد: ونادرة. عزيزة البيان: فريد (55)
مطية. النعش جعل ظهرها. وهو مطاها. يعتىل أي: تمتطى. الدابة املطية: (56)

خطو. سعة فيهما السري من رضبان واإلرقال: الوخد
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تَْحِملُُه َهاُروَن َوآُل ُموَىسٰ آُل تََرَك ا مَّ مِّ َوبَِقيٌَّة رَّبُِّكْم ن مِّ َسِكينٌَة ِفيِه التَّابُوُت يَأِْتيَُكُم أَن

اْلَمَالِئَكُة﴾.
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الرشق بطل إبراهيم

عىل نقشت لوحة عن الستار وإزاحة باشا، إبراهيم وفاة عىل عام مائة مرور بمناسبة
١٩٤٨م. عام بالقاهرة األوبرا بميدان املقام تمثاله قاعدة

ال��رَك��ائ��ِب؟1 َح��ثُّ ف��ي��َم وإالَّ وَع��ْزٌم! ال��ك��ت��ائ��ِب؟ ِص��راُع م��ا وإالَّ ُط��م��وٌح!
ك��اذِب أوه��اُم ف��ال��م��ج��ُد يَ��ًة، ُم��َدوِّ َص��ي��ح��ًة وراءََك ي��ت��رك ل��م ال��م��ج��د إذا
ال��َغ��ي��اه��ِب2 ظ��الِم ف��ي ال��ف��ي��اف��ِي ظ��الَم ِب��ع��زم��ِه ال��ع��ب��ق��ري ال��ه��م��اُم ي��َخ��وُض
َغ��ال��ِب َك��فِّ ف��ي األرواُح تُ��داع��ب��ه��ا راي��ٌة ال��ع��ي��ُن ل��ه ت��ه��ف��و م��ا وأْرَوُع
ب��غ��ائ��ِب! ل��ي��َس اآلف��اِق ف��ي يُ��ح��لِّ��ق وذك��رُه غ��اَب األرِض ف��ي بَ��ط��ٍل وك��م
ال��ك��واك��ِب3 ب��ي��َن ال��ت��اري��ُخ وي��ك��تُ��ب��ه ِل��داِت��ِه ب��ي��َن ال��م��ي��الُد يُ��دوِّنُ��ه
ب��غ��ارِب4 ال��س��م��اءِ أع��ن��اَن تُ��ط��اول م��ج��ادًة ل��م��ص��ر أب��ق��ى م��ن َم��اَت وم��ا
ال��ق��واض��ِب5 ف��ي ح��س��رًة س��ن��اُه ألض��َح��ى َق��واض��ٌب رأَتْ��ه ل��و ب��ع��زٍم ح��َم��اَه��ا
ب��ح��اص��ِب6 ال��س��م��اءَ األرُض وأم��ط��رت ال��وَغ��ى ح��م��ي إن إب��راه��ي��م م��ث��ل وم��ن
ب��س��ح��ائ��ِب7 ت��ل��ت��ق��ي ُع��َج��اج وُس��ْح��ٌب َص��واع��ًق��ا ل��ل��ح��تُ��وِف ت��ل��ق��ى َص��واِع��ُق
ال��ث��واق��ِب8 ال��ن��ج��وِم آذاَن وت��ث��ق��ب ه��زي��َم��ه��ا ال��رع��وَد تُ��ن��س��ي وزم��زم��ٌة
ب��ال��ع��ج��ائ��ِب9 ح��دث��ت��ُك��ْم م��َع��اق��لُ��ه��ا ت��ك��لَّ��م��ْت إن إنَّ��ه��ا «ع��ك��ا» ع��ن��ه س��لُ��وا
ال��م��غ��ارِب10 نَ��ح��و ال��ط��رِف ح��س��ي��َر ل��ف��ر ��ح��ى ال��ضُّ م��ش��ِرَق رَم��ى ل��و ب��ج��ي��ٍش رم��اَه��ا
ال��ع��واق��ِب11 س��رَّ ب��اإلل��َه��ام وي��ع��رف رأي��ه ال��ش��ك ي��ع��رف ال ف��ت��ى رم��اَه��ا
َخ��اط��ِب12 َك��فُّ ب��ه��ا تَ��ْظ��َف��ْر ل��م وع��ذراءُ ق��ائ��ٍد ع��زُم راَض��ه��ا م��ا م��م��ن��ع��ٌة
ال��ن��واِدِب13 َص��ّك ال��وج��ه ي��ُص��ك وآَب ن��دوبَ��ُه يُ��داوي «ب��ن��وب��ارٌت» أت��اَه��ا
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َخ��ائ��ِب14 ِخ��زي ف��ي ال��ذَّي��َل يَ��ُج��ر ف��ع��اَد واث��ٍق ت��ي��ه ف��ي ال��ذَّي��َل ي��ُج��ر أت��اَه��ا
ال��ث��ع��ال��ِب؟15 أي��ِدي ال��ع��ن��ُق��وِد م��ن وأيْ��َن اْش��ت��َه��ى م��ا وال��ك��رم ال��ع��ن��ق��وِد وف��ي رآَه��ا
ب��ال��ح��واج��ِب! أس��واُرَه��ا غ��م��َزْت وك��م أن��ف��ه��ا! ف��وَق إْص��ب��ٍع ِم��ْن وَض��ع��ت وك��م
ع��ات��ِب16 ن��ظ��رَة األق��دار ع��ل��ى ويُ��ْل��ِق��ي ج��ب��ان��ًة ي��ف��رُّ ال��دنْ��ي��ا ف��ات��َح رأت
الع��ِب17 لُ��ع��ب��ة ف��اآلط��ام ان��ق��ضَّ إذا ك��وك��ٌب ال��رْوِع ف��ي إب��راه��ي��م ول��ك��نَّ

∗∗∗
ال��م��َخ��ال��ِب18 ُح��ْم��َر واألل��م��اُن ال��ت��رِك ب��نُ��و ح��ول��ه��ا ق��اَم ال��ت��ي «ن��ص��ي��ب��ي��ن» وي��وم
الزِب19 ض��رب��ة ل��ل��ن��ص��ِر ول��ك��نَّ��ه��ا ف��ي��ص��ٍل ب��ض��رب��ِة م��ص��ٍر ف��ت��ى َع��الَه��ا
ج��ان��ِب20 ك��لِّ م��ن ال��ش��رِّ ذَئ��اُب وص��اح��ت ع��رُش��ه وارتَ��ج ال��ب��وس��ف��وُر ل��ه��ا ف��ري��َع
س��ال��ِب21 وج��ه ف��ي ال��م��س��ل��وُب ي��ق��َف وأن راي��ٌة ل��ل��ش��رِق ت��خ��تَ��ال أن ال��غ��رُب أب��ى
ب��غ��اص��ِب؟22 ل��ي��َس ال��غ��رِب ف��ي وم��غ��ت��الُ��ه َغ��اِص��بً��ا ل��ل��ش��رق ال��ش��رِق س��ل��ي��ُل أيُ��ْدَع��ى
ال��ع��ق��ارِب؟23 س��م��وم أو األَف��اِع��ي ل��ع��اب ن��ف��ث��اِت��َه��ا م��ن أيَ��ن ِح��ْق��ٍد س��ي��اس��ُة

∗∗∗
ال��ك��ت��ائ��ِب ن��َض��اَل تَ��ْع��ِرف ل��م ال��ك��ي��ِد م��ن ك��ت��اِئ��بً��ا الق��ى إلب��راه��ي��م ح��نَ��انً��ا
م��ح��ارِب غ��ي��ر ب��ال��س��ي��ف ول��ك��نَّ��ه ُم��ح��اِرٌب ب��ال��ده��اء ب��ج��ي��ٍش غ��ُزوه
ال��م��ن��اق��ِب24 ت��ل��ك ص��ف��و م��ن ُروا ك��دَّ وال ص��ل��ي��ب��ًة ق��ن��اًة م��ن��ه ل��يَّ��نُ��وا ف��م��ا

∗∗∗
َط��ال��ِب25 ل��ع��زَِّة م��ط��ل��وٌب ه��اَن وَك��ْم ج��ه��اَدُه ال��ق��ب��ل��ت��يْ��ِن ل��ح��ام��ِي ع��رف��ن��ا
ل��ش��ارِب26 يُ��ن��اُل ال َس��َرابً��ا وك��ان��ت ِزَم��اَم��ه��ا إب��اءٍ ف��ي أل��ق��ت ال��ُع��ْرُب ل��ه
ب��ال��م��ن��اك��ِب27 ال��ُع��َال رك��ب ف��ي تُ��زاح��م ع��رب��ي��ٍة دول��ٍة ف��ي ��دَه��ا ف��وحَّ
ال��س��ب��اس��ب؟28 َوَراء م��ن ��ي تُ��رجِّ وم��اذا ت��ري��ُده؟ م��اذَا ب��ال��ج��ي��ش ِق��ْف ي��ق��ول��ون:
ن��ج��ائ��ِب��ي29 ت��س��ري ال��ُع��ْرُب ت��س��ي��ُر وح��ي��ث أن��ت��ه��ي «ال��ض��اُد» ت��ن��ت��ه��ي أَْن إل��ى ف��ق��اَل:
ال��رغ��ائ��ِب30 واق��ت��ن��اءِ ال��م��َع��ال��ي ل��ك��س��ب ش��ع��ِب��ه��ا ب��ب��اع��ِث م��ص��ر ُزه��ي��ت ل��ق��د
ك��ات��ِب31 أص��َدُق وال��ت��اري��ُخ َخ��واِل��َد، م��ح��م��ٍد الب��ن ال��ت��اري��ُخ ك��ت��َب وَك��ْم
ال��م��َط��ال��ِب32 َج��مَّ ال��ع��زِم م��ن��ال ب��ع��ي��د م��م��ل��ٌك ب��ن��ي��ه م��ن م��ص��ًرا ص��اَن وَك��ْم
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ال��م��ن��اس��ِب33 ج��الل ف��ي َج��الًال تَ��ِزي��ُد م��ل��ِك��ه وع��زَُّة «ف��اروٍق» ش��م��ائ��ُل

هوامش

الفرسان. الركائب: حض. حث: الجيوش. الكتائب: (1)
الجهول. ظلمة الغياهب: ظالم املوحشة. الصحراء ظلمة الفيايف: ظالم (2)

نظائره. لداته: يسجله. يدونه: (3)
الطويل املقصود بغارب: السماء. آفاق السماء: أعنان تليًدا. مجًدا مجادة: (4)

الشامخ.
ضوءه. سناه: األغصان. املمتدة األشجار قواضب: (5)

الحصباء. تثري الشديدة الريح بحاصب: القتال. اشتد الوغى: حمي (6)
بالدخان مليئة عجاج: املوت. الحتوف: السماء. من عليهم تسقط نار صواعق: (7)

والغبار.
املضيئة. الثواقب: صوتها. هزيمها: الرعد. صوت وزمزمة: (8)

حصونها. معاقلها: باشا. إبراهيم فتحها وقد عكا مدينة عكا: (9)
الغرب. جهة يف أي املغارب: ملهوًفا. النظر كليل الطرف: حسري (10)

إليه يؤول ما العواقب: رس الروح. يف يلقى ما اإللهام: والظن. الريبة الشك: (11)
اليشء. آخر

القواد. عىل استعصت راضها: ما قبله. القواد عىل الفتح ممنوعة ممنعة: (12)
ندوبه: عليه. فاستعصت فتحها أراد حينما بونابرت نابليون يقصد بونابرت: (13)
امليت. عىل الباكيات النساء النوادب: وجهه. يلطم الوجه: يصك عاد. آب: الجراح. أثر

مطلبه. ينل ولم وهوان ذل يف خائب: خزي يف تكرب. تيه: (14)
الثعلب قصة إىل يشري العنب. شجر الكرم: العنب. عناقيد واحد العنقود: (15)

الشهرية. والعنب
الئم. عاتب: خوًفا. جبانة: بونابرت. نابليون املقصود الدنيا: فاتح (16)

بعض. عىل بعضها تتكرس األمواج املرتفع السيل اآلطام: القتال. الروع: (17)
أيديهم صبغت املخالب: حمر باشا. إبراهيم فيها انترص معركة نصيبني: (18)

الدماء. لون وهو األحمر باللون
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قوية برضبة فيصل: برضبة باشا. إبراهيم مرص: فتى عليها. استوىل عالها: (19)
ثابت. الزب: إتقان. يف مسددة

ملكه. اهتز عرشه: ارتج تركيا. عن كناية البوسفور: واهتز. خاف لها: ريع (20)
سالب: املرسوق. املسلوب: الغربية. أوروبا دول عن كناية الغرب: رفض. أبى: (21)

املختلس.
ظلًما. لليشء آخذًا غاصبًا: باشا. إبراهيم واملقصود الرشق ابن الرشق: سليل (22)

خدعة. قاتله مغتاله:
فيه. من الشخص ينفثه ما نفثاتها: (23)

الحسنة. الصفات املناقب: يلني. ال شديًدا رمًحا صليبة: قناة لينًا. جعلوه لينوا: (24)

األقىص. واملسجد الحرام املسجد واملقصود باشا إبراهيم لقب القبلتني: حامي (25)
يف ماء أنه عىل النهار منتصف يف يرى ما رسابًا: قيادتها. زمامها: عزة. إباء: (26)

بماء. وليس الصحراء
والكتف. العضد عظم املناكب: (27)

املفازة. أو املستوية األرض السباسب: تأمل. ترجي: (28)
الجيش. يركبها التي الركائب نجائبي: العربية. اللغة أي: الضاد لغة «الضاد»: (29)

املرغوب. اليشء الرغائب: افتخرت. زهيت: (30)
البقاء. الدائمة خوالد: باشا. عيل محمد «محمد»: (31)

كثري. جم: العزيمة. قوي العزم: منال بعيد (32)

مرص. ملوك آخر فاروق: الصفات. شمائل: (33)
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واَحلْرُب اُحلبُّ

١٩١٦م سنة

ِك؟ إِالَّ َم��ِل��ي��َح��ٍة ُك��ّل وَس��َل��ْوُت اْل��َف��تَّ��اِك ب��ل��ْح��ِظ��ِك ُف��ِت��نْ��ُت ل��ي م��ا
يُ��ْم��نَ��اك ف��ي وُه��َداَي َوَم��ض��لَّ��ِت��ي َص��بَ��اب��ت��ي ِزم��اَم َم��َل��َك��ْت َق��ْد يُ��ْس��َراِك
ب��اك��ي َش��ْيءٍ َف��ُك��ل َه��َج��ْرِت، وإذَا ب��اِس��ٌم َش��ْيءٍ َف��ُك��لُّ َوَص��ْل��ِت، َف��ِإذَا
َع��يْ��نَ��اِك! ُج��ُح��وَدُه تَ��ْس��تَ��ِط��ي��ُع ال َع��َرْف��تُ��ُه َوْج��نَ��تَ��يْ��ِك ف��ي َدِم��ي َه��ذَا
َم��ثْ��َواِك َج��َوان��ِح��ي بَ��يْ��َن َل��َج��َع��ْل��ُت َوَل��ِه��ي��بَ��ُه اْل��َه��َوى َح��رَّ أََخ��ْف ل��م ل��و
ف��اِك تُ��َق��بِّ��َل أَْن اْل��ُم��َداَم��ِة َك��أَْس َف��ج��نِّ��ِب��ي اْل��ُك��ؤوِس م��َن أَغ��اُر إنِّ��ي
ل��َم��اِك1 ُح��ْل��َو ذُْق��ِت ��ا َل��مَّ ذُْق��ِت ق��د وإنَّ��َم��ا ��الُف ال��سُّ َع��ذَُب م��ا َخ��َدَع��تْ��ِك
ِع��ْط��َف��اِك2 ِب��ِف��ْع��ِل��َه��ا األَنَ��اَم َس��َح��َر نَ��ْش��َوٌة َدَالِل��ِك أَْو َش��بَ��اِب��ِك ِم��ْن َل��ِك

∗∗∗
َف��تَ��اِك؟ َه��َج��ْرِت ��ا َل��مَّ َج��نَ��ى م��اذا ِل��تُ��ِل��ي��نَ��ه��ا ل��ه��ا َخ��ِل��ي��ل��تُ��ه��ا ق��اَل��ْت
أَْغ��ن��اِك! وم��ا أَْغ��نَ��اُه َك��اَن م��ا ِم��ثْ��َل��َه��ا ِب��َع��يْ��ِن��ِك الَق��ْت نَ��ْظ��َرٌة ِه��َي
األَْش��َراِك ف��ي وع��اَد ِم��نْ��ُه َف��َف��َرْرِت َالِه��يً��ا ِل��َص��يْ��ِدِك أْرَس��َل��َه��ا َك��اَن ق��د
يَ��َراِك؟ ِح��ي��َن اْل��َق��ْوَل يَ��ْس��تَ��ط��ي��ُع ال َل��ُه َف��َم��ا اْل��َح��ِدي��ِث َل��ِب��َق ِب��ه َع��ْه��ِدي
إيَّ��اِك ب��ُح��بِّ��ِه ال��ح��ي��اَة َع��َرَف َف��ِإنَّ��ُه َع��َل��يْ��ِه، تَ��ْق��ِض��ي أَْن إيَّ��اِك
��اِك ال��نُّ��سَّ ��ُت تَ��َزمُّ ِف��ي��ِه وال��زُّْه��ُد َم��ْرُدوَدٌة َوِدي��َع��ٌة ��بَ��اَب ال��شَّ إنَّ
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األْش��َواِك ِس��َوى يَ��بْ��َق��ى َوال يَ��ْم��ِض��ي، َف��إنَّ��ُه اْل��ح��ي��اِة، َوْرَد ��ِم��ي َف��تَ��َش��مَّ
ِل��ِس��واِك َح��ِدي��ثَ��ه��ا ك��أَنَّ َح��تَّ��ى ُم��ِج��ي��بَ��ٍة َغ��يْ��َر َوَم��َش��يْ��ِت تُ��نْ��ِص��ت��ي، ل��م
أَْق��س��اِك! وم��ا أَْع��َط��َف��َه��ا، ك��اَن م��ا بُ��ك��اءَه��ا َرِح��ْم��ِت ف��م��ا ، َع��َل��يَّ َوبَ��َك��ْت

∗∗∗
أََخ��اِك3 ال��َس��م��اءِ َق��َم��َر َم��ذُْع��وَرًة وس��اءََل��ْت ال��نَّ��يِّ��َراُت َع��َل��يَّ َع��َط��َف��ْت
ش��اك��ي َل��وَع��َة األْك��واِن ف��ي ويَ��بُ��ثُّ ويَ��ْغ��تَ��ِدي يَ��ُروُح َش��بَ��ًح��ا نَ��رى ق��اَل��ْت:
ف��ك��اِك ِب��َغ��يْ��ِر َم��أُْس��وٍر وَزِف��ي��ُر َس��ْه��َم��ُه يُ��َع��اِل��ُج َم��ْج��ُروٍح أنَّ��اُت
ذاِك��ي4 َوَق��ْل��ٌب ��َدٌة، ُم��َس��هَّ َع��يْ��ٌن ��ٍد ُم��َوسَّ َغ��يْ��َر ال��لَّ��يْ��ِل َس��واَد يَ��ْق��ِض��ي
ح��راِك ِب��َغ��يْ��ِر ِج��ْس��ًم��ا أْل��َف��يْ��تَ��ُه نَ��ْص��َل��ُه َج��رََّد ال��ص��بْ��ُح م��ا إِذا َح��تَّ��ى
األَْف��الِك ِم��َن نَ��ْه��ِوي ِل��َش��ب��اِب��ِه، وَرْح��َم��ًة َع��َل��يْ��ِه، أًس��ى ن��ك��اُد إنَّ��ا
وِع��راِك5 تَ��ش��اُك��ٍس َغ��يْ��ُر األَْرِض ف��ي أم��اَم��ن��ا وَل��يْ��َس َق��اِب��ي��ٍل َع��ْه��ِد ِم��ْن
َف��تَّ��اِك ِب��ُرْم��ِح��ِه يَ��ُص��وُل وَف��تً��ى ِب��َق��دِّه��ا تَ��ُص��ول َف��اِت��ك��ٍة بَ��يْ��َن م��ا

∗∗∗
َك��َف��اِك!6 ال��دِّم��اء ِت��ْل��َك ِم��ْن وَك��َف��اِك ف��أْس��ِئ��ري َرِوي��ِت َق��ْد َويْ��َح��ِك أْرُض ي��ا
وبَ��واك��ي7 ونَ��واِدٌب َوثَ��َواِك��ٌل َم��أْت��ٌم ُربُ��وِع��ِك ِم��ْن َربْ��ٍع ُك��لِّ ف��ي
ويَ��داِك! إث��ِم��ِه��ْم ِم��ْن يَ��ِدي بَ��ِرئَ��ْت وَدبَّ��ُروا ِف��ي��ك اْل��ِع��ْل��م أْه��ُل ق��اَم ق��د
ِل��َرداِك8 ��ه��ا أَم��ضَّ يَ��تَ��خ��يَّ��ُروَن ف��انْ��بَ��َرْوا اْل��َع��نَ��اِص��ِر ِس��رَّ ك��اَش��ف��ت��ه��ْم
واإلْه��الِك9 وال��تَّ��ْدِم��ي��ر ِل��ْل��َف��تْ��ِك ِس��ه��اِم��ه��ا َوُك��لَّ ك��نَ��انَ��تَ��ُه��ْم، نَ��ثَ��ُروا
األس��َم��اِك!10 ل��م��س��اِب��ِح وت��َس��رَّبُ��وا أْوك��اِره��ا ف��ي اْل��ِع��ْق��ب��اِن َع��َل��ى َدَخ��لُ��وا
ِب��ذُراِك؟11 َم��ْع��ِق��ٌل ُه��ن��اِل��َك َه��ْل أَْم َم��أَْم��ٌن؟ تُ��ُخ��وِم��ِك ف��ي َه��ْل ��ل��ي، َف��تَ��أَمَّ
ثُ��راك12 أَِدي��ِم ِم��ْن وأَك��َرُم أَْوَف��ى َم��ْرَك��ٍب أَْص��َع��ُب وذَاَك ال��ل��يُ��وِث َظ��ْه��ُر
َط��َواك!13 ��م��اءَ ال��سَّ يَ��ْط��ِوي َم��ْن أَنَّ أو ��رْت وُس��جِّ َع��َل��يْ��ِك َط��غ��ْت اْل��ِب��ح��اَر َل��يْ��َت

∗∗∗
َدراك!14 ال��َس��م��اء َربَّ ي��ا َف��َدراِك دم��اِئ��ِه َغ��يْ��ُر اْإلِنْ��س��اِن ف��ي يَ��بْ��َق ل��م
َم��س��اك15 ِب��َغ��يْ��ر ق��اَم��ْت إذا ق��اَم��ْت نَ��َزع��اتُ��ه��ا تَ��َف��رََّق��ْت ال��نُّ��ُف��وُس وإذا
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والَحْرُب الُحبُّ

األَْم��الِك16 َش��َم��اِئ��ِل َخ��يْ��ُر واْل��َح��ْزُم ِل��ُح��ْك��ِم��ه َف��ِزْع��َت م��ا أَْظ��َل��ُم ��يْ��ُف وال��سَّ
��ّف��اِك17 ال��سُّ ِج��نَ��ايَ��ُة ال��دم��اء وِم��َن َوع��داَل��ٌة ط��ه��اَرٌة ال��دم��اء وِم��َن
األَْدَراك ِألَْس��ف��ِل اْل��َح��ي��اُة َه��َوِت َه��َوى ف��إْن اْل��َح��ي��اِة ِم��ي��زاُن واْل��ِع��ْل��ُم

هوامش

اللمى الخمر. السالف: نافية. وما املدامة عىل يعود مسترت ضمري خدع فاعل (1)
نفسها. الشفة واملراد الشفة. باطن يف مستحسنة سمرة الالم: مثلثة

الجانب. العطف: الخلق. جميع األنام: وجذب. استمال سحر: السكر. النشوة: (2)
املضيئة. النجوم النريات: (3)

موسد غري ومعنى املخدة. أو املتكأ الوساد: عليه. يتكئ جعله الوساد: وسده (4)
متوقد. مشتعل ذاٍك: ساهرة. مؤرقة مسهدة: فراش. عىل يستقر ال قلق أنه

هللا إىل منهما كل قرب — السالم عليه — آدم ابنا وهابيل: قابيل الزمان. العهد: (5)
القرآن يف وقصتهما وقتله. أخيه عىل فحنق قابيل من يتقل ولم هابيل من فتقبل قربانًا
القتال. العراك: والشقاق. االختالف التشاكس: .٢٧–٣١ اآليات املائدة: سورة الكريم:

أسأر: والفضلة. البقية والسؤر: ريٍّا. يروي املاء: من روى رحمة. كلمة ويح: (6)
بقية. رشبه بعد اإلناء يف أبقى

التي املرأة وهي ثاكل جمع الثواكل: املناحة. املأتم: القوم. ومحلة املنزل الربع: (7)
محاسنه. تعدد أي: امليت تندب التي املرأة وهي نادبة جمع النوادب: ولدها. فقدت

له. تجرَّد لليشء: انربى وصفاتها. خواصها برسها واملراد األصول. العنارص: (8)
الختيار يكون إنما الكنانة ونثر السهام. فيها توضع الجلد من جعبة الكنانة: (9)

اإلهالك. التدمري: غفلة. عىل والقتل البطش الفتك: تأثريًا. وأعظمها السهام أصلب
عش وهو وكر جمع األوكار: الطري. جوارح من وهو عقاب جمع العقبان: (10)

األرض. يف البيت أو الحجر وهو الرسب يف الدخول الترسب: الطائر.
جمع الذرا: امللجأ. املعقل: تخم. مفردها وحدودها األرض معالم التخوم: (11)

أعاله. يشء كل من وهي ذروة
الندي. الرتاب الثرى: األرض. ظهر األديم: األسد. وهو ليث جمع الليوث: (12)

الحد، جاوزت حتى مياهه وزادت وارتفعت أمواجه هاجت البحر: طغى (13)
يشري والشاعر وغليانها. اضطرابها زيد سجرت: إغراقها. األرض عىل البحار وطغيان
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ِجلِّ السِّ َكَطيِّ َماءَ السَّ نَْطِوي ﴿يَْوَم الكريمة القرآنية اآلية إىل البيت هذا من الثاني بالشطر
األنبياء). سورة :١٠٤) َفاِعِلنَي﴾ ُكنَّا إِنَّا َعَليْنَا وَْعًدا نُِّعيُدُه َخْلٍق َل أَوَّ بََدأْنَا َكَما ِلْلُكتُِب

أدرك. دراك: النفس. بقية الذماء: (14)
الحائل هنا به ويراد املاء، يمسك املوضع املساك: وامليول. املذاهب النزعات: (15)

املبيدة. واألطباع الرشيرة امليول وجه يف يقف الذي
فيه واألخذ األمر ضبط الحزم: الخوف. وهو الفزع عند إليه لجأ إليه: فزع (16)
جمع األمالك: شمال. مفردها والطباع، األخالق الشمائل: أتقنه. رأيه فالن وحزم بالثقة.

ملك.
أراقه. بمعنى الدم سفك من فاعل اسم سافك. جمع السفاك: (17)
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رشيد

فيها يشيد ١٩٤١م عام القصيدة هذه فأنشأ طويلة، فرتة رشيد بلده عن الشاعر غاب
استئصاله: عىل أهلها ويحث فيها، الفيل داء النتشار ويتألم القديم، وبمجدها بجمالها

ا1 وص��دَّ ِم��ط��اًال ح��س��بُ��ن��ا َح��ْس��بُ��ن��ا َع��ْه��ًدا ل��ل��ح��بِّ رش��ي��ُد ي��ا ج��دِّدي
َرْغ��دا2 األس��اري��ر َط��ْل��َق وع��يْ��ًش��ا ًم��ا، أح��ال ال��س��ح��ِر م��دي��ن��َة ي��ا ج��دِّدي
وي��ن��َدى3 ي��ِرفُّ ال��رب��ا زه��ر م��ث��ل ش��ب��اٍب م��ن م��ض��ْت ل��م��ح��ًة ج��دِّدي
وُس��ه��دا4 َع��ن��اءً غ��دْت ح��تَّ��ى ـ��َش��يْ��ُب، ال��ش��ـ ع��ل��ي��ه��ا أغ��ار َص��ْح��وًة واب��ع��ث��ي
ا بُ��دَّ ال��ع��ي��ِش م��ن ن��ِج��ْد ل��م إذا ض��ي، ال��م��ا َج��نَّ��ِة ف��ي ن��ع��ي��ُش وت��ع��اَل��ْي
ع��ق��دا5 ال��ده��ر س��ال��ِف ِج��ي��ِد ف��ي ك��نَّ ع��ْق��ٌد ل��ل��ده��ِر ك��ان ل��و ِذْك��ري��اٌت،
ا6 َردَّ ل��ل��ُح��ْل��ِم ن��س��ت��ط��ي��ُع وُس��ًدى وص��ٍل ك��أح��الم م��ض��ْت ِذْك��ري��اٌت
ا7 نَ��دَّ ش��ذاُه��نَّ َريَّ��ا وش��م��ْم��ن��ا ُس��الًف��ا م��خ��ت��وم��ه��نَّ رش��ف��ن��ا ق��د
ُم��ْرَدا8 ال��دن��ان��ي��ر تُ��ش��ب��ُه ِف��تْ��ي��ًة ي��ن��اغ��ي ال��م��ح��يَّ��ا أْم��َرُد وال��َه��وى
ِج��ّدا9 ال��ه��زَل ف��ص��يَّ��روا ج��ّدوا، ث��مَّ ه��زٌل ف��اْل��ِج��دُّ س��ادري��ن، ع��ب��ث��وا
يُ��َف��دَّى أن ب��م��ث��ل��ِه وج��دي��ٌر ب��ن��ف��س��ي ال��ش��ب��اَب أف��دي ن��ف��س��ي، وي��ح
ا َع��دَّ ال��ش��يْ��ِب م��س��اوئُ ش��غ��ل��تْ��ن��ا ح��س��ن��اٍت ل��ي��وِم��ه ع��ددن��ا إْن
وبَ��ْردا10 ال��ف��ؤاِد ع��ل��ى وس��الًم��ا ن��ع��ي��ًم��ا ك��ان��ت ل��ل��ش��ب��اِب ج��ذوٌة
يُ��َؤدَّى م��ا ��ه َح��قِّ م��ن ج��ِه��ْل��ن��ا ق��د ألنَّ��ا زال؛ ح��ي��َن ب��ك��يْ��ن��اه ق��د
ت��ع��دَّى11 أو م��رًَّة ج��ار م��ا وه��و ض��الًال ب��ال��وق��اِر وق��ت��ل��ن��اه
ُس��ع��دى؟!12 ب��أي��ام ش��اع��ٌر ش��دا أو ب��ه��ن��ٍد ع��م��رٌو ه��ام إن ع��ل��ي��ه��م م��ا
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ِح��ق��دا تَ��ل��َق ن��ع��م��ًة ت��ل��َق ف��إْن ـ��ِد، وب��اْل��ِح��ق��ـ ب��ال��ف��ُض��وِل ال��ن��اُس ُش��ِغ��َف

∗∗∗
ُخ��ل��دا األرِض ف��ي اإلل��ُه أت��اح ل��و ُخ��ْل��ٍد ج��نَّ��ُة وأن��ت أرش��ي��ٌد،
َوْردا13 ك��ّن ل��و ال��خ��دوُد ووّد ـ��ُن، ال��ح��س��ـ ُزِه��َي «وردًة» ��ْوِك َس��مَّ ح��ي��ن
ش��ه��دا ِرْج��ل��يْ��ك ت��ح��ت ال��ن��ي��ُل وج��َرى ب��ت��ب��ر ال��رم��اُل رأَس��ِك ت��وَّج��ْت
ا14 َق��دَّ ي��ع��ان��ُق ف��ي��ه��ا َق��دٍّ ك��لُّ ُزْه��ًرا ال��خ��م��ائ��ُل ب��ِك وأح��اط��ت
ا م��دَّ ال��ظ��لَّ وم��دَّت ُم��رَس��َالٍت، ش��ع��وًرا أرخ��ت ال��ن��خ��ي��ُل! وال��ن��خ��ي��ُل
بُ��ْع��َدا15 ال��لَّ��وِم م��خ��اف��َة ت��ن��أَى ث��م ُق��ْربً��ا ال��ش��وُق ب��ه��ا ي��دن��و ك��ال��ع��ذاَرى
ي��ص��دا16 ل��ي��س ص��ف��اؤه ونُ��ض��اٍر، ع��ق��ي��ٍق ع��ُق��ود أج��ي��اِده��ا ح��ول
ا17 وم��دَّ َج��ْزًرا األم��وَر رأي��ُت ق��د ف��إنِّ��ي تُ��راع��ي ال ال��ي��مِّ اب��ن��َة ي��ا
وع��دا18 ال��ُم��رُّ وع��ي��ُده ويُ��م��س��ي َن، ك��ا ك��م��ا ص��ف��ًوا ال��زم��اُن ي��ع��وُد ق��د
ع��ب��دا ح��وَل��ك ال��زم��اُن وك��ان ـ��ِك، ج��واري��ـ وال��ل��ي��ال��ي ك��ن��ِت م��ذ ك��ن��ِت
م��ج��دا19 وأب��ص��رن َع��ْزَم��ًة رأْت ـ��ِك ب��م��اض��ي��ـ ال��ظ��ن��وُن ه��ام��ت ك��لَّ��م��ا
وَم��ْغ��َدى20 َم��راٌح ل��ي ف��ي��ِك َوَل��َك��ْم ش��ب��اب��ي َم��ْل��َه��ى وف��ي��ِك أه��ل��ي، ب��ِك
تَ��ْه��دا21 ل��ي��س ع��واص��ف ب��ف��ؤادي ث��ارت ال��ري��ِح م��ّس��ُة أص��اب��ت��ِك ل��و
تُ��ْه��َدى22 ُق��ْدِس��ك َوْح��ِي م��ن ن��ف��ح��اٌت وش��ع��ري ال��ن��ق��ي تُ��ْرِب��ك م��ن أن��ا
َف��ْردا23 ال��ن��اِس ف��ي ف��ص��رُت ف��ت��س��اَم��ى ط��ف��ًال ال��ن��اس م��ع ب��ه أش��دو ك��ن��ُت
ا24 ِن��دَّ ل��َك ت��َرى وال أن��ي��ًس��ا، ـ��َق ت��ل��ـ ال أنَّ��َك ال��ن��ب��وِغ رزاي��ا م��ن
ا25 ُودَّ ال��ُودِّ خ��ال��ِص ع��ن وج��زي��ن��ا َح��ن��انً��ا ب��ال��ح��ن��اِن َج��زيْ��ن��اِك ق��د
وَم��ْه��دا ل��ي َم��نْ��ِب��تً��ا ك��ن��ِت م��ث��ل��م��ا ق��ب��ًرا ف��ي��ك ع��ودت��ي ب��ع��د ل��ي ل��ي��َت

∗∗∗
ا؟ ه��دَّ َه��دَّتْ��ِك األم��راَض وأنَّ ـ��ِك، أص��اب��ت��ـ ال��خ��ط��وَب أن أص��ح��ي��ٌح
ا؟26 ُم��ِج��دَّ ُم��غ��ي��ًرا ��ه ُس��مَّ ن��اف��ثً��ا وب��ي��ًال داءً ف��ي��ِك «ال��ف��ي��ُل» وغ��دا
ف��ت��ردَّى َوْق��ُع��ه وأرداه ءُ، ا ال��دَّ ه ه��دَّ ع��ام��ٍل م��ن رأي��ن��ا ك��م
ا وك��دَّ ال��ح��ي��اِة ف��ي ج��دَّ وَل��َك��ْم ُخ��بْ��ٍز لُ��ْق��م��ِة وراءَ ي��س��َع��ى ك��ان
ُج��ه��دا يَ��ْل��َق ف��ل��م ب��ه ل��ي��ح��ي��ا ـ��د اْل��ُج��ه��ـ ي��ل��ت��م��ُس ك��ال��ص��ري��ع ف��غ��دا
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ا27 ق��دَّ ال��رْج��ِل ف��ي ي��ج��رُّ ك��أس��ي��ٍر م��س��ت��ك��ي��نً��ا ب��ائ��ًس��ا ي��م��ش م��ش��ى إن
ا28 َس��دَّ ل��ل��ج��وِع ي��س��ت��ط��ي��ع ال وه��و ج��وٍع أن��ض��اءُ بَ��ن��ي��ه م��ن خ��ل��ف��ه
وَط��ْردا نَ��ْه��ًرا ال��ل��ئ��اُم أش��ب��ع��ت��ه��ا ل��س��ؤاٍل ��ه ك��فَّ م��دَّ ك��لَّ��م��ا
وي��ْص��َدى؟29 ف��ي��ن��ا ال��َع��ل��ي��ُل وي��ج��وَع ِب��ط��انً��ا ن��ع��ي��ش أن ال��ح��ق أم��ن

∗∗∗
ت��ب��دَّى ��ا ل��مَّ ال��س��م��اء ب��دِر م��ث��ل ف��ت��اًة ال��ع��ي��وُن ت��ل��َم��ُح َول��َك��ْم
أن��َدى30 األزاه��ِر نَ��ْض��رِة م��ن وه��ي أح��َل��ى ال��ب��ش��ائ��ِر ن��ْع��َم��ِة م��ن ه��ي
ا31 خ��دَّ ك��ان ل��و وال��ورُد م��اس��ْت، ح��ي��َن ق��دٍّا ك��نَّ ل��و ال��ُغ��ُص��وُن ت��ت��م��نَّ��ى
ُج��نْ��دا ال��ص��واح��ُب خ��ل��َف��ه��ا وم��ش��ت َف��راًش��ا ال��ق��ل��وُب ح��وَل��ه��ا ح��وَّم��ْت
ت��ردَّى32 ل��م��ا ال��ش��ج��وَن يُ��ث��ي��ر ـ��ُن، ال��ح��س��ـ ف��اخ��ت��ب��أ ب��اْل��ِخ��م��اِر وارت��دت
ُرش��دا33 ال��غ��يُّ وأص��ب��ح ُرْش��ٍد، ك��لُّ َغ��يٍّ��ا ف��أص��ب��ح ب��ال��ن��َه��ى ل��ِع��ب��ْت
َع��ْم��دا ال��ك��وارِث م��ن ب��س��ه��اٍم ف��رم��اه��ا ح��س��نَ��ه��ا ال��ده��ُر ح��َس��َد
َوْق��دا34 ال��ل��ي��ُل ي��زي��ده ب��ُش��واظ، ت��رم��ي ال��خ��ب��ي��ث��ُة ��ى ال��ح��مَّ ط��رق��ت��ه��ا
ُج��ْرَدا35 خ��م��ائ��َل َغ��َدْت ح��ت��ى ـ��ص��اُر اإلع��ـ غ��ال��ه��ا م��ح��اس��ٍن م��ن روض��ٌة
واس��ت��ب��دَّا أث��ق��اَل��ه وأَل��ق��ى ـ��ه��ا، ب��ِرْج��َل��ي��ـ ال��ُع��ض��اُل ال��ف��ي��ل داءُ ح��ّل
أْج��َدى ��ُر ال��ت��ح��سُّ وال نُ��واٌح، ـ��نَ��ى أغ��ـ ف��م��ا ع��ل��ي��ه��ا ��ه��ا أُمُّ ب��ك��ْت ك��م
ا؟36 نَ��دَّ أي��ن ج��م��الُ��ه��ا؟ ولَّ��ى أي��ن ص��ارت؟ أي��ن ِس��ْح��ُره��ا؟ أي��ن وي��ح��َه��ا،
ا وَص��دَّ ع��ن��ه��ا ال��زم��اُن وم��ال ـ��ُس، األُن��ـ ذه��ب اب��ت��س��اُم��ه��ا؟ أي��ن أي��ن
ِغ��ْم��دا يُ��بْ��ِق ول��م ل��ه��ا، س��ي��وًف��ا ـ��ُر ال��ده��ـ ي��ت��رك ل��م ال��ع��ي��وِن؟ َف��تْ��ُك أي��ن
َص��ْه��دا37 وت��ن��ُف��ُث أًس��ى ت��ب��ك��ي وه��ي خ��ل��ع��تْ��ه ل��ق��د َخ��ْل��خ��ال��ه��ا؟ أي��ن
ح��ش��دا ي��ح��ذُِّر َح��ْش��ٌد وت��ولَّ��ى ف��رٌد يَ��بْ��َق ف��ل��م ُخ��طَّ��ابُ��ه��ا ط��ار
م��س��ت��ع��ّدا38 ج��س��ُم��ه��ا ك��ان وق��د ـ��ًرا، ِب��ئ��ـ س��ك��ن��ت ب��ع��وض��ٌة ل��س��ع��ت��ه��ا
وأْع��َدى39 يُ��َع��دُّ ل��م م��ا وأف��نَ��ى ذَ» «نُ��ْم��رو أه��ل��ك ال��ب��ع��وَض ه��ذا إن
ت��ص��دَّى إْن ل��ح��رب��ِه ْوا وت��ص��دَّ َخ��ْص��ٍم ش��رُّ ف��إنَّ��ه ف��اح��ذروه
أُْس��دا40 ال��ف��ي��َل وم��زِّق��وا ك��راًم��ا، ًدا أن��ج��ا ال��ف��ي��ِل ع��ل��ى َح��ْم��ل��ًة َج��رِّدوا
وِوْردا؟41 داءٍ ل��ك��لِّ ُم��ْس��ت��راًض��ا ت��ب��َق��ى ال��م��دائ��ِن دوَن أرش��ي��ٌد
زن��ًدا؟42 ت��ح��رُِّك وال ��ا، َك��فٍّ َف��ُع ت��ر ف��ال بَ��ن��ي��ه��ا ف��ي ال��س��م ي��ف��ِت��ُك
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ت��ت��ح��دَّى ح��وَل��ه��ا وال��ج��راث��ي��ُم ذلٍّ إل��ق��اء ال��س��َالح تُ��ْل��ق��ي ث��م
َج��ْل��دا43 ال��ش��دائ��َد ي��ك��ِش��ُف ب��ط��ًال ق��وم��ي ب��ي��ن ل��ي ف��ل��ي��ت َل��ع��اري! ي��ا
وح��م��دا؟ ش��ك��ًرا يَ��ف��ي��َض أن ل��ه َن آ ف��ه��ل ل��ل��ث��ن��اء، ال��ش��ْع��ُر َظ��ِم��ئَ
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األشبال… أبو

شهر يف باإلسكندرية إسماعيل الخديو تمثال عن الستار أزيح يوم القصيدة هذه نرشت
١٩٣٨م. عام ديسمرب

ت��م��ث��اِل1 ف��ي م��ص��ُر ج��ه��اُدِك ه��ذا ع��ال��ي يُ��ْش��ِرُف األم��واِج ع��ل��ى م��ج��ٌد
اآلم��ال2 وب��اع��ُث ال��ح��ي��اِة ِن��َع��َم ق��وِم��ه واه��ُب اب��راه��ي��َم اب��ُن ه��ذا
َخ��ي��ال3 بَ��ن��ات َره��ا تُ��ص��وِّ أْن ع��ن َس��ْع��ِي��ه ع��ظ��ائ��ُم َج��لَّ��ْت ال��ذي ه��ذا
األب��ط��ال4 َص��ْوَل��ُة ودان��ْت أَُم��ٌم ل��ه َع��نَ��ْت ، ال��ع��ب��ق��ريُّ ال��م��ل��ي��ُك ه��ذا
األش��ب��ال أب��و َم��ْن ��ا ح��قٍّ تُ��نْ��ِب��ئ��َك ال��ُع��ال ع��ن��ه َس��ْل األش��ب��اِل، أب��و ه��ذا
ل��ألج��ي��ال األج��ي��ال أُنْ��ش��وَدَة اس��ُم��ه أض��َح��ى م��ن ال��ت��اري��ِخ أب��و ه��ذا
األج��ب��ال م��ن ال��دن��ي��ا ع��ل��ى أب��َق��ى َدْوَل��ًة ف��يُ��نْ��ِش��ئُ يَ��بْ��ِن��ي ال��ذي ه��ذا
واألف��ض��ال5 اإلح��س��ان ب��ع��واِرف ال��ُم��نَ��ى َغ��َم��َر ال��ذي ال��ذه��ِب أب��و ه��ذا
األع��م��ال؟ ج��الئ��ُل ك��ي��َف أرأي��َت أع��م��الُ��ه وه��ذه ال��ُه��م��اُم، ه��ذا
األْق��ي��ال6 وس��ي��ُد ال��ش��ب��اِب زي��ُن َح��ف��ي��ُده ِم��ْص��َر ف��اروُق ال��ذي ه��ذا

هوامش

البحر. عىل يطل أنه إىل إشارة األمواج: عىل (1)
إسماعيل. الخديوي والد باشا إبراهيم إبراهيم: (2)

األخيلة. من الشاعر يتصوره ما خيال: بنات عظمت. جلت: (3)
خضعت. دانت: له. خضعت عنت: (4)
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املعروف. طيبات عوارف: (5)
امللوك. العظماء، السادة األقيال: (6)
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األعَمى

األوبرا؛ بدار حفلة ١٩٣٧م سنة أبريل من ١٥ يف بمرص العميان رعاية جمعية أقامت
توسيع من الجمعية لتتمكن البائسة؛ الطائفة هذه إىل اإلحسان يد مد عىل لحضاملحسنني
وليستغنوا وحدهم، العيش ليستطيعوا املكفوفني هؤالء من كبري عدد وتثقيف نطاقها

الحفل. هذا يف القصيدة هذه ألقيت وقد السؤال، ذل عن

ِل��ي!1 وم��ا ل��ُك��ّن م��ا ال��دَّْه��ِر نُ��َوَب ال��لَّ��ي��ال��ي؟ ح��اِل��ك��ات ِم��ْن ُم��ِج��ي��ِري َم��ْن
َخ��يَ��ال2 َط��ي��ُف ال��وج��وِد َديَ��اج��ي ف��ي ك��أنِّ��ي ح��تَّ��ى ال��ظ��الُم ط��َوان��ي ق��د
َزَوال!3 ِل��َغ��ي��ِر أط��ن��ابَ��ُه َدقَّ وَل��يْ��ل��ي َزواٌل ل��ُه ل��ي��ٍل ك��لُّ
أم��ث��ال��ي؟ م��ن أم��ث��ال��ُه��نَّ أي��َن ول��ك��ْن ن��ج��وٌم، ل��ُه ل��ي��ٍل ك��لُّ
ِع��َق��ال4 ب��أْل��ِف ُدونَ��ه��ا ُع��ِق��َل��ْت وَش��ْم��س��ي ال��س��م��اءِ ف��ي ��م��ُس ال��شَّ ت��ِث��ُب
اآلم��ال5 َع��اِب��َس ال��لَّ��وِن َح��اِل��َك َح��ظِّ��ي َغ��ي��ُر أَرى ِح��ي��ن��م��ا أَرى ال

∗∗∗
اْل��بَ��ْل��بَ��اِل6 دائ��َم ال��نَّ��ف��ِس ك��اِس��َف ح��زي��نً��ا ف��ي��ه أِع��ي��ُش ُج��بٌّ ه��و
اْل��ِه��الل7 ُش��َع��اَع َداَع��ب��ْت وال ُه، َزَواي��ا ��م��وِس ال��شُّ بَ��ْس��م��َة رأْت م��ا
ِح��ي��ال��ي ��َواُد ف��ال��سَّ ��ْظ��ُت ت��ي��قَّ أَْو أم��اِم��ي ف��ال��ظَّ��الُم ِن��ْم��ُت ف��إذا
وَض��الل8 وَح��يْ��َرٍة َش��كٍّ ب��ي��ن ��ي ِب��َك��فِّ ف��ي��ه ال��طَّ��ري��َق أتَ��َق��رَّى
ِش��م��ال��ي َع��ِن أْو أَِس��ي��ُر يَ��م��ي��ن��ي ع��ن َدِل��ي��ِل��ي ف��ْه��َو ال��ه��واءَ وأُِح��سُّ
ِح��ب��ال��ي وَرثَّ��ْت ِح��ي��َل��ت��ي َع��َج��زْت َخ��الًص��ا يَ��ْوًم��ا م��ن��ه ُرْم��ُت ُك��لَّ��م��ا
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ال��َع��وال��ي! ال��ُق��ُص��وِر َس��اِك��ن��ي إل��ى ـ��ب اْل��ُج��ب��ـ ِم��ن األِن��ي��َن أُْرِس��ُل َع��بَ��ثً��ا
ِل��ْألَْوَج��اِل؟9 األَْوج��اَل يَ��ُج��وُب ـ��ُر، ال��ُع��م��ـ ط��ولُ��ه��ا ِب��َل��يْ��َل��ٍة ل��س��اٍر َم��ْن
ِج��ب��ال10 ش��اِم��َخ��اٍت ف��وَق الِه��ٍث َوه��اٍد َه��اويَ��ات ِف��ي ُم��تَ��َردٍّ
��ع��ال��ى11 ال��سَّ نَ��ح��ي��ُب أو اْل��ِج��نِّ َض��ِح��ُك ِف��ي��ه��ا ل��ألع��اص��ي��ِر َص��ْح��راء ع��ن��د
ال��رِّم��ال12 ن��س��ي��ج م��ن ش��ئْ��َت م��ا ل��ك ول��ِك��ْن ال��رَِّب��ي��ع وْش��ُي يَ��ُزْره��ا ل��م
َم��ج��ال13 م��ن َح��ْوَل��ه��ا اإلنْ��ِس بَ��ن��ي أْو َم��ط��اٍر م��ن ف��وَق��ه��ا ل��ل��ط��ي��ِر َل��يْ��س
��ال ال��بُ��خَّ أن��اِم��َل ثَ��راُه م��ن َس��وَّى ث��م َق��ْف��َره��ا ال��ل��ه َخ��َل��ق
ال��نِّ��َص��ال14 ك��ح��دِّ وَْع��ٌر وأِدي��ٌم ُرْع��بً��ا اْل��َج��واِن��َح ُ تَ��م��َأل َرْه��ب��ٌة
ِب��ُم��َح��اِل15 ذَْرُع��ُه ض��اَق َم��ا ِئ��ُش ال��طَّ��ا األََم��ُل ك��أَنَّ��ه وام��ت��داٌد
َواْرتِ��ح��اِل َوْق��َف��ٍة ب��ي��َن ح��ائ��ًرا ش��ري��ًدا َوِح��ي��ًدا األع��َم��ى ف��ي��ه��ا س��اَر
ِظ��الِل16 ب��ب��ْرِد وال ِب��نَ��س��ي��ٍم، َل��َظ��اه َح��رُّ َخ��فَّ م��ا َه��ِج��ي��ٍر ف��ي
ح��ال ��ِة وِرقَّ َخ��يْ��ب��ٍة ع��ل��ى ِض األر ف��ي ��ْرِب ال��ضَّ م��ن ُع��كَّ��اُزه َم��لَّ
ال��رِّج��ال! ُق��لُ��وِب م��ن ال��َك��ْوُن أَْق��َف��َر ُم��ِج��ي��ٍب ِم��ْن يَ��َرى ال ��ْوَت ال��صَّ يَ��ْرَف��ُع

∗∗∗
ال��ُم��تَ��َوال��ي؟17 بُ��ؤِس��ه وأَيَّ��اُم ُه ُدنْ��ي��ا ِه��َي ��ٍة لُ��جَّ ِف��ي ِل��َه��اٍو َم��ْن
َل��ي��ال��ي إثْ��َر ك��َرْرَن َك��َل��ي��اٍل ب��ْع��ًض��ا يُ��زاِح��ُم بَ��ع��ُض��ه��ا ُظ��َل��ٌم
األْوص��ال18 ُم��ح��طَّ��َم ي��ْط��ُف��و ث��مَّ َف��يَ��ْه��ِوي م��اِض��َغ��يْ��ِه ال��َم��ْوُج يَ��ْف��ت��ُح
ال��َم��َق��اِل19 ل��س��اُن ��ه َع��قَّ ح��ي��ن��م��ا تُ��نَ��اِدي َك��فٍّ غ��ي��َر م��ن��ه تَ��َرى ال
ب��اآلج��ال20 األيَّ��اِم َع��ْص��َف ـ��ِك��ي��ِن ِب��اْل��ِم��س��ـ تَ��ْع��ِص��ُف ال��رِّي��اُح وال��رِّي��اُح
يُ��بَ��اِل��ي؟21 َم��ْن ِب��م��ثْ��ِل��ه يُ��بَ��اِل��ي َم��ْن م��اِخ��راٍت َح��ْوَل��ه ��ْف��َن ال��سُّ يَ��ْس��َم��ُع
ال��دََّالل22 وَه��ْج��ِر اْل��َه��َوى َوْص��ِل بَ��يْ��َن ت��ْش��ُدو واألَه��ازي��ج ال��رََّق��ص ي��س��م��ُع
َوال��ي23 ال��دَّ ِب��نْ��ِت ِب��ُح��بِّ وه��اُم��وا ـ��ِو وال��لَّ��ه��ـ ب��ال��َق��ْص��ِف ع��ن��ه اْل��َق��ْوُم ُش��ِغ��َل
ب��األَْه��َوال24 األْه��َواَل يَ��ُص��دُّ ج ال��لُّ��ج َغ��ْم��رٍة ف��ي ��ري��َع وال��صَّ َل��ُه��ْم م��ا
إْع��َوال25 أو ل��ل��بُ��ْؤِس ِب��نَ��ْوٍح ـ��ٌو َص��ف��ـ ل��ه��م يُ��َش��اَب أْن يُ��ري��ُدون ال
اإلْم��ح��ال!26 ب��ذل��َك تُ��بَ��اِه��ي أن وأَنْ��َك��ى ال��ُق��ل��وُب، تُ��ْم��ح��ُل ه��ك��ذا
اْل��ِخ��الل! ِك��ِري��م ع��ل��ى ويُ��ْق��َض��ى س، ال��نَّ��ا ف��ي ال��ُم��رءوُة تُ��ْق��بَ��ُر ه��َك��ذا
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∗∗∗
ب��ُس��َؤاِل؟27 يَ��بُ��ْح ل��م ال��بَ��ْط��ِن ع��اِص��َب ع��َص��اه يَ��ُم��دُّ األْع��م��ى ل��ه��ذا َم��ْن
أْس��َم��ال ف��ي يَ��ِس��ي��ُر َه��زي��ًال ِس ال��بُ��ْؤ م��ن َخ��ل��ي��ًط��ا يَ��َرى رآُه َم��ْن
ال��ِك��َه��ال28 ُخ��ُش��وِع ف��ي ال��رَّأِْس ُم��ْط��ِرَق وت��راُه ��ب��ا ال��صِّ َم��يْ��َع��ِة ف��ي ه��و
ِت��ْم��ثَ��اِل ف��ِي ل��ل��ي��أِس م��ْع��نً��ى ءُوَن ال��رَّا يَ��ْح��َس��بُ��ُه ك��ال��ظَّ��الِم، س��اك��نً��ا
ِل��س��ال؟ َس��ْل��َوى ال��َع��يْ��نَ��يْ��ن ِض��يَ��اءِ ـ��َد بَ��ع��ـ وه��ل وال��ح��ي��اَة، ��ْوءَ ال��ضَّ َف��َق��د
ال��ِم��َط��ال29 َش��ِه��ي��َد َع��يْ��َش��ه َف��َق��َض��ى ��ا َح��قٍّ وال��ن��اُس األيَّ��اُم َم��َط��َل��تْ��ُه

∗∗∗
ويُ��غ��ال��ي30 ب��ُح��ْس��ِن��ه��ا يُ��بَ��اِه��ي ـ��ِر ال��ُخ��ض��ـ َم��آِزِرِه ف��ي ال��رَّْوَض َرأَى م��ا
ل��ي31 ال��آلَّ ب��اِه��َراِت ِم��ْن ف��ي��ه��ا ُركِّ��َب َوَم��ا ال��س��م��اءِ ص��ْف��ح��َة َرأَى م��ا
ال��طِّ��واِل ال��ِع��راِض ب��أذي��اِل��ِه ُل يَ��ْخ��تَ��ا اْل��خ��م��ائ��ِل ف��ي ال��نِّ��ي��َل َرأَى م��ا
اآلص��ال32 ب��َع��ْس��َج��ِد تَ��َم��لَّ��ى أْو َس��نَ��اه��ا ف��ي ��َح��ى ال��ضُّ ��َة ِف��ضَّ َرأى م��ا
اْل��َج��م��ال ُش��ُه��وُد ف��اتَ��ه إْن ِن، اإلْح��َس��ا م��ن َج��َم��اًال يَ��ْش��َه��ُد ف��دع��وه
ال��ذُّبَ��ال33 ِض��ي��اءُ ��ه َع��قَّ إْن ـ��َم��ِة ال��رَّح��ـ م��ن ذُبَ��اًال يُ��بْ��ِص��ُر ودع��وه
نَ��َوال! َع��ْن تَ��َف��تَّ��ح��ْت يَ��ِم��ي��ٍن ِم��ْن أَْزَك��ى أَر ف��ل��م ال��دُّن��ي��ا َخ��بَ��ْرُت ق��د

∗∗∗
اْخ��ِت��يَ��ال34 وبَ��يْ��َن َج��بْ��ِريَّ��ٍة بَ��يْ��َن َزْه��ًوا يَ��ْم��ُش��ون ال��َواِدُع��وَن أيُّ��ه��ا
ب��ال��ِم��ثْ��ق��ال35 يُ��ْح��س��ن��ون وال ـ��ِش، ال��َع��ي��ـ ت��َرِف ف��ي ال��ِق��نْ��َط��اَر يُ��نْ��ف��ُق��ون
ِل��ْألَْم��َوال يَ��ْج��َزع��ون ف��ال ـ��ِو، ال��لَّ��ه��ـ ف��ي تُ��نْ��ثَ��ُر األَْم��واَل ويَ��رْوَن
األَْط��ف��اِل36 ب��أْدُم��ِع ُم��تْ��َرع��اٍت ُج��ُح��وًرا ال��ُم��ِع��زِّ بَ��ْل��َدِة ف��ي إن
خ��ال��ي ال��زَّاِد م��ن ول��ك��نَّ��ه ءٌ، م��م��ل��و وال��َف��ْق��ِر ب��ال��بُ��ْؤِس ُج��ْح��ٍر ك��لُّ
ُع��َض��ال37 داءٍ ب��ك��لِّ ت��دلَّ��ْت ٌن أْف��ن��ا ل��ل��َج��َراث��ي��ِم ف��ي��ه بَ��َس��َق��ْت
األْط��الل! ف��ي األْط��َالَل ل��َرأَيْ��َت س��اك��ن��ي��ه ِم��ْن األْش��ب��اَح رأي��َت ل��ْو
��َم��ال ال��شَّ ري��ُح أذَاُه ونَ��ْخ��َش��ى ـ��رٍّا، م��ـ ب��ه ي��م��رَّ أْن ال��نُّ��وُر يَ��ْرَه��ُب
ال��ب��ال��ي ال��رَِّداء ��ه َض��مَّ وَق��ْد تَ��ى ال��م��ْو َك��َف��ِن ف��ي ِف��ي��ه ال��ط��ف��َل ت��ْح��ِس��ُب
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ال��ِق��الل38 ع��ال��ي��اِت ال��ّس��يْ��ُل بَ��َل��غ نَ��َداُك��ْم؟ أي��ن األغ��ن��ي��اءُ أيُّ��ه��ا
ال��ِع��ي��اِل؟39 ل��ه��ؤالءِ َص��نَ��ْع��تُ��م أَو رأَيْ��تُ��ْم م��اذا ال��رَّح��م��ِن ِع��ي��اُل ُه��ْم

∗∗∗
األَْس��داِل!40 َغ��يَ��اِه��ِب م��ن ن��ف��ذَْت َك��ْش��ٍف ب��ص��ي��رُة ل��ه أْع��َم��ى ُرب
ب��اْل��ِم��ْك��ي��ال41 ال��ِم��ْك��ي��اَل وأَع��اَض وأَْع��َط��ى ش��ي��ئً��ا ِم��ن��ُه ال��ل��ه أََخ��ذ
ال��ن��َم��ال42 َدبُّ ��دوِر ال��صُّ ف��ي ل��ه��ا ـ��ِس ل��ل��نَّ��ف��ـ اْل��َخ��ِف��يَّ��َة اْل��َخ��ْط��رَة يَ��ْل��َم��ُح
اْل��َج��َالل ه��ذا َض��ْوءِ ف��ي ف��ي��ح��ي��ا ُه م��ع��ن��ا َج��َالل��ٍة ف��ي ال��ح��قَّ ويَ��َرى
اْل��َخ��َوال��ي43 ال��ُق��ُروِن ُظ��ْل��م��ِة ف��ي ِط��َع ��ا ال��سَّ ال��َك��ْوَك��َب ال��َم��َع��رَِّة َش��يْ��ُخ ك��ان
اْألََوال��ي44 ُع��ُق��وِل َع��ْن نَ��دَّ ب��م��ا ل) ق��ا (ِم��ثْ��َل��م��ا آِخ��ٌر وْه��َو ف��أت��ى

∗∗∗
وابْ��ِت��ذَال َم��ذَلَّ��ٍة ع��ن َوْج��َه��ه وُص��ونُ��وا ال��َف��ِق��ي��َر ال��َع��اِج��َز أن��ِق��ذُوا
األَْق��َف��اِل َم��َف��اِت��َح واْم��نَ��ُح��وه ب��ابً��ا ال��َع��يْ��ِش ِم��َن يَ��ْط��ُرُق ع��ّل��م��وُه،
ال��ن��َك��ال45 بَ��ْع��د ال��ن��َك��اَل ف��يَ��ْل��َق��ى ـ��ِل اْل��َج��ه��ـ َع��َم��ى أََس��اُه إل��ى ��وا ت��ُض��مُّ ال
��ال46 اْل��ُج��هَّ َع��َم��اي��َة إالَّ األيَّ��اِم نُ��َوِب ِم��ن يُ��َط��اُق ش��يءٍ ُك��لُّ
��َالل47 ال��سِّ ب��ُص��نْ��ِع تَ��ْك��تَ��ُف��وا وال ُه ُدنْ��ي��ا ِم��ْص��ب��اُح ف��ال��ِع��ْل��ُم ع��ّل��م��وه،
آِل48 خ��ي��َر ِل��ِم��ثْ��ل��ه ف��ك��ون��وا ـ��ُب ��ح��ـ وال��صَّ واآلُل ال��زَّم��اُن َج��َف��اُه إْن
��َؤال49 ل��ل��سُّ ال��ي��ديْ��ِن وب��ْس��ِط ـ��َم��ى ب��األع��ـ ��ِق ال��تَّ��َرفُّ ف��ي ال��َوْح��ُي نَ��زَل
ِل��ْألَْج��ي��ال ال��ت��اري��َخ ف��أِع��دُّوا ِم��ْص��ٍر ت��اري��َخ األج��ي��اُل ت��ت��ل��و س��وف
ال��َك��م��ال نَ��ح��َو ال��ش��ع��وُب وت��ْس��ُم��و ِس ال��ب��ؤ ُدَج��ى يُ��ْم��َح��ى ال��ِح��س��اِن ب��األي��اِدي
أَْع��م��ال! م��ن ال��خ��يِّ��روَن بَ��نَ��ى م��ا ويَ��بْ��ق��ى وال��ثَّ��راءُ ال��ف��ق��ُر يَ��ذْه��ُب

هوامش

يصيب وما نوازله الدهر: نوب والظلمة. السواد الشديدة الليايل الليايل: حالكات (1)
به.

وحالك ظلماته غياهب الوجود: دياجي ثناياه. بني وجعله احتواه أي طواه: (2)
نومه. يف النائم يراه ما خيال: طيف سواده.
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اإلقامة عن كناية األطناب: دق (بضمتني). طنب الواحد: األوتاد، األطناب: (3)
عند أطنابها وتدق وتنرش السفر، مع تطوى خياًما كانت العرب بيوت ألن الرحيل؛ وعدم

اإلقامة.
دون أي: ودونها، وقيدت. حبست عقلت: السماء. يف تنتقل الشمس: تثب (4)

ذراعه. وسط يف البعري به يعقل حبل العقال: السماء.
مظلمها. أي اآلمال: عابس (5)

الهم البلبال: عابس. حزين أي النفس: كاسف الغور. البعيدة البرئ الجب: (6)
املزعجة. املقضة والهواجس

ضوءها. أي الشموس: بسمة (7)
األمن. مواضع بها أتلمس بكفي الطريق أتتبع أي: إلخ، … الطريق أتقرى (8)
(بالتحريك). وجل الواحدة: املخاوف، األوجال: سائًرا. األرض يقطع يجوب: (9)

االنخفاض. البعيدة الهاويات: املنخفضة. األرايض الوهاد: الساقط. املرتدي: (10)
املرتفعة. العالية الجبال: شامخات وعطًشا. وإعياءً تعبًا لسانه يخرج الذي الالهث:

السعايل: البكاء. النحيب: وزوابعها. هبوبها وشدة الرياح عصف األعاصري: (11)
عامة. الغيالن يريد الغول. أنثى وهي سعالة، جمع

الثوب تطريز األصل): (يف الويش املختلفة. األلوان ذو نباته الربيع: ويش (12)
وتجميله.

وسريهم. الناس لجوالن أثر من أي: مجال، من طريان. من أي: مطار، من (13)
أديم جانحة. الواحدة: الصدر، ييل مما الرتائب تحت األضالع الجوانح: (14)
والسكني. والسيف والرمح السهم حديدة وهو نصل جمع النصال: وجهها. الصحراء:

الحيلة قلة عن كناية الذرع: ضيق وقصد. هدى غري عىل يذهب الذي الطائش: (15)
الطاقة. وضعف

والحرقة. اللهب اللظى: الحر. شدة الهجري: (16)
املخرج. ويصعب املاء يكثر حيث البحر معظم اللجة: الساقط. الهاوي: (17)

يهرصاألجسام ألنه للموج؛ واستعارهما املأكول. ملضغهما الحنكان املاضغان: (18)
وصل. الواحد. األعضاء. األوصال: ويضعضعها.

باملقال. يسعفه ولم خانه عقه: (19)
األعمار. اآلجال: (20)
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صوت. مع املاء تشق التي الجاريات املاخرات: السفن (21)
بها يرتنم ما أي: األغاني. من به يهزج ما وهي أهزوجة. جمع األهازيج: (22)

ويطرب.
عنب الدوايل: الخمر. أي: الدوايل، بنت ورشب. وأكل لهو يف اإلقامة القصف: (23)

منه. ألنها بنته؛ وجعلها الخمرة. تعرص ومنه الحمرة. إىل أسود بالطائف
ويشتد. البحر ماء يكثر حيث أي: اللج، غمرة املرصوع. الرصيع: (24)

النوح وطاب. ولذ شأنهم من لهم صفا ما يعكره. ما به يختلط يشاب: (25)
به. الصوت ورفع البكاء واإلعوال:

وهو األرض، إخمال من مأخوذ والرحمة. العطف من تجردها القلوب: إمحال (26)
إيالًما. أكثر أي أنكى: إجدابها.

الجوع. ألم بذلك يدفع برباط يشده أي البطن: عاصب (27)
كهل. جمع الكهال: وريعانه. أوله الصبا: ميعة (28)

أخرى. بعد مرة الوفاء بوعد تسويفه الحق: مطل (29)
يفخر. يغايل: مئزر. الواحد: الثياب، املآزر: (30)

بضوئها. تبهر التي والنجوم الكواكب الآليل: باهر رقعتها. السماء: صفحة (31)
إىل العرص بعد ما وهو أصيل جمع اآلصال: الذهب، العسجد: استمتع. تمىل: (32)

املغرب.
فاته ه: عقَّ الفتيلة. األصل: يف الذبال نورها. من بصيًصا أي الرحمة: من ذباًال (33)

عامة. النور ويريد املصابيح، نور أي الذبال: ضياء عليه. وامتنع
هدوء يف فباتوا ورغده العيش بحبوحة ضمنوا الذين املرتفون الوادعون: (34)

والعظمة. الجربوت بمعنى الجرب إىل نسبة الجربية: والتكرب. التيه الزهو: ودعة.
به. يوزن ما املثقال: والتنعيم. للرتفيه وكان الحاجة عىل زاد ما العيش: ترف (35)
القاهرة أنشئت الذي الفاطمي، هللا لدين املعز إىل نسبة القاهرة املعز: بلدة (36)
أزهى من مرص يف عهده وكان ٣٦١ه/٩٦٩م. سنة الصقيل جوهر قائده يد عىل له
ويريد ٣٦٣ه/٩٧١م. سنة املعز وتويف كبرية. زيادة البالد ثروة فيه زادت عصورها،
مملوءة. مفعمة مرتعات: الفقراء، يسكنها التي املظلمة واألكواخ الخربات تلك بالجحور
(بالتحريك). فنن الواحد: واألغصان، الفروع األفنان: وطالت. ارتفعت بسقت: (37)

األطباء. أعيا شديد أي: العضال: الداء
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أعاله. الجبل من وهي قلة جمع القالل: والجود. الكرم الندى: (38)
بأمرهم. والقيام نفقتهم تلزمك من العيال: (39)

وبني بينك يقوم ما الحجب األسدال: الظلمات. الغياهب: الفطنة. البصرية: (40)
عنك. بسرته اليشء

أبدل. أعاض: الكيل. أداة املكيال: (41)
األفكار. من بالبال يخطر ما الخطرة: (42)

الشاعر. التنوخي سليمان بن هللا عبد بن أحمد العالء أبو هو املعرة: شيخ (43)
كف وقد ينسب. وإليها ٣٦٣ه سنة وحلب) حماه بني بلدة (وهي النعمان بمعرة ولد

٤٩٩ه. سنة باملعرة وتويف عمره من الثالثة يف برصه
قوله: إىل ويشري وامتنع. استعىص ند: (44)

األوائ��ل ت��س��ت��ط��ع��ه ل��م ب��م��ا آلت زم��ان��ه األخ��ي��ر ك��ن��ت وإن وإن��ي

واملكروه. الرش النكال: الحزن. األىس: (45)
والضالل. الغواية العماية: به. تنتاب وما مصائبها األيام: نوب (46)

معروفة. وهي سلة جمع السالل: (47)
والعشرية. األهل اآلل: (48)

يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل الكريم القرآن من نزل ما إىل يشري سائل. جمع السؤال: (49)
عبس). (سورة يف باألعمى الرتفق

69





باشا َصربي إسامعيل رَثاء

العليا املعلمني مدرسة فناء يف أقيم الذي التأبني حفل يف القصيدة هذه الشاعر أنشد
١٩٢٣م: سنة مايو يف باملنرية

ت��ُق��وَال أال َع��َل��يْ��ِه َوَع��ِزي��ٌز َط��ِوي��ال َس��َك��تَّ َق��ْد ��ْرِق ال��شَّ ص��اِدَح
َوُط��وال؟1 َع��ْرًض��ا األَْرِض ف��ي َف��يَ��ْس��ِري ـ��ِه ت��ْزِج��ي��ـ ُك��نْ��َت ال��ذي ال��ش��ْع��ُر ذَاَك أَيْ��َن
َه��ِدي��ال2 اْل��ح��َم��اِم ِف��ي َوَس��ِم��ْع��نَ��اُه َل��ْح��نً��ا اْل��َم��َزاِه��ِر ِف��ي َس��ِم��ْع��نَ��اُه َق��ْد
َش��ُم��وال3 اْل��ُك��ُؤوِس ِف��ي َوَش��ِربْ��نَ��اُه َزْه��ًرا اْل��َك��َم��اِئ��ِم ِف��ي َوَش��ِم��ْم��نَ��اُه
َف��ُع��وَال! ف��اِع��التُ��ْن تَ��ْدُع��وُه ثُ��مَّ اْل��َغ��َواِن��ي ُع��ُق��وِد ِم��ْن ال��ُدرَّ تَ��نْ��َه��ُب
أُُف��وَال4 ال��زم��اِن َع��َل��ى آِب��يَ��اٍت َراِري ال��دَّ َس��يْ��َر ت��ِس��ي��ُر َخ��َط��َراٌت
ذَلُ��وال5 َس��ْه��ًال اْل��ِع��ن��اَن َف��يُ��ْل��ِق��ي ِل اْل��َق��ْو ِم��َن ال��ش��ُم��وَس اْل��َج��اِم��َح تَ��ْخ��دَُع
اْل��َم��لُ��وال6 ويُ��ْدِن��ي اْل��َق��اس��ي يُ��ِذي��ُب ُن َريَّ��ا أَْس��َج��ُح ك��ال��ش��بَ��اِب َغ��َزٌل
َوَج��ِم��ي��َال7 ُك��ثَ��يِّ��ًرا َج��ِدي��ٍد ِم��ْن ِف��ي��نَ��ا يَ��بْ��َع��ُث يَ��ك��اُد َونَ��ِس��ي��ٌب
َط��ِوي��ال8 ِم��نْ��َه��ا اْل��ُم��ْج��تَ��ثَّ َل��َح��ِس��بْ��نَ��ا َح��تَّ��ى ال��لُّ��ْط��ِف ِم��َن َس��اَل��ْت َوَق��واٍف
وُف��ُض��وال9 َوَراِئ��ه��ا ِم��ْن َس��َق��ًط��ا َوَخ��لَّ��ت اْل��ك��الِم َج��يِّ��َد نَ��َق��َدْت
ِق��ي��َال10 َوأَْق��َوَم َم��ْع��نً��ى أَنْ��َق��ى ِم��نْ��ُه أََرتْ��ُه ثُ��مَّ «ب��اْل��َولِ��ي��ِد» َع��ِب��ثَ��ْت
َق��ِل��ي��ًال)11 َف��اْح��ِب��ْس األََراِك واِدي (ذَاَك يَ��ْوًم��ا يُ��نْ��ِش��ُد اْه��تَ��زَّ َم��ا َوَع��اَه��ا َل��ْو
َع��ذوًال) أَْو َع��اِذًرا أَْو ُم��ِع��ي��نً��ا أَْو َح��ِزي��نً��ا أَْو ُم��ْس��ِع��ًدا أَْو َم��ُش��وًق��ا (ِق��ْف
نَ��ِب��ي��َال12 َق��ْوًال يَ��نُ��ثُّ نَ��ِب��ي��ًال ُه َف��َرأَي��نَ��ا ِب��ه��ا نَ��ْف��ُس��ُه بَ��َرَزْت
إْس��َم��اِع��ي��َال13 اْل��ِك��تَ��اب ِف��ي َف��اذُك��روا َع��َل��يْ��ِه اْل��بَ��يَ��اِن ِح��ْك��َم��ُة َه��بَ��َط��ْت
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∗∗∗
األُْح��بُ��وَال14 َل��ُه تَ��ْرِم��ي َواْل��َم��نَ��ايَ��ا َع��َل��يْ��ِه يَ��ُح��وُم ال��رَدى َش��ِه��ْدَت َل��ْو
َم��ِه��ي��ًال15 َك��ِث��ي��بً��ا ال��ذَرا َم��ِن��ي��َع َن َك��ا الَّ��ِذي األََش��مَّ ال��طَّ��ْوَد َل��َرأَيْ��َت
َم��ْص��ُق��وَال16 َص��اِرًم��ا َك��اَن َوَق��ْد ـ��َث ��غ��ـ ال��ضِّ يَ��ْق��َط��ُع َال ال��ص��م��ص��اَم َوَرأَيْ��َت
ثَ��ِق��ي��َال َك��اَن ال��س��َق��اِم ِع��ْبءَ إنَّ َح��يْ��َرى اْل��َخ��ِف��ي��َف��َة ال��رُّوَح َوَرأَيْ��َت
َح��ِف��ي��ال17 وََع��ْص��ًرا َف��ْخ��َم��ًة َدْوَل��ًة «َص��بْ��ِري» َش��يَّ��َع يَ��ْوَم ال��دَّْم��ُع َش��يَّ��َع

∗∗∗
أَِص��ي��َال18 اْألَنَ��اِم َع��َل��ى َألَْم��َس��ْت ـ��ِظ اْل��َق��ي��ـ َه��اِج��َرَة يَ��َم��سُّ َل��ْو ُخ��ل��ٌق
بَ��ِل��ي��َال َع��ِل��ي��ًال ال��ربَ��ا ِب��َزْه��ِر ِر َم��ْر َوَق��ْد ال��نَّ��ِس��ي��ِم ِم��ثْ��ُل َوِخ��الٌل
َم��ْم��لُ��وال19 َوَال آِس��نً��ا يَ��ُك��ْن َل��ْم َع��ذٌب اْل��ُف��َك��اَه��ِة ُح��ْل��ُو َوَح��ِدي��ٌث
َوال��دُخ��وَال20 َح��ْوَم��ًال َويُ��نْ��ِس��ي��ِه ُه َل��يْ��َال أََح��ادِي��ِث َع��ْن ال��َص��بَّ يُ��ذِْه��ُل
َط��ِوي��َال21 نَ��اِب��ِغ��يٍّ��ا َك��اَن أَْن بَ��ْع��َد «َص��بْ��ِري» يَ��ْس��ُم��ُر ِح��ي��َن ال��لَّ��يْ��ُل يَ��ق��ُص��ُر

∗∗∗
ثَ��ُك��وَال ��ا أُمٍّ اْل��َع��ْل��يَ��اءَ َوتَ��َرْك��َت ُرْك��نً��ا ِل��ْل��َم��ْج��ِد َه��َدْم��َت «َص��بْ��ِري» يَ��ْوَم
اْل��َم��ْس��لُ��وَال َس��يْ��َف��َك َج��رَّْدَت ِح��ي��َن َس��يْ��ًف��ا ال��تُّ��ْرِب ِف��ي أَْغ��َم��ْدَت «َص��بْ��ِري» يَ��ْوَم

∗∗∗
َوُك��ُه��وَال َوِف��تْ��يَ��ًة َش��بَ��ابً��ا ـ��ٍن ِح��ي��ـ إَل��ى اْل��َح��ي��اِة ِف��ي نَ��ْح��ُن إِنَّ��َم��ا
َق��ِل��ي��َال َم��تَ��اًع��ا إالَّ َل��يْ��َس��ْت َوْه��َي تَ��َم��نٍّ ِج��دَّ اْل��َح��ي��اَة نَ��تَ��َم��نَّ��ى
َف��ِج��ي��َال ِج��ي��ًال يَ��ْغ��تَ��ْل��َن س��اِخ��َراٍت َواْل��َم��نَ��ايَ��ا َح��ائ��ًرا ال��طِّ��بُّ َوَق��َف
َق��ِب��ي��َال22 أَبَ��اَدْت َوَك��ْم ِب��َح��يَ��اٍة َق��ِب��ي��ًال ْت أََم��دَّ َك��ْم األَْرِض َدْوَرُة
وذُبُ��وًال23 تَ��َص��وًُّح��ا َألٍْي بَ��ْع��َد تُ��ْم��ِس��ي ��بْ��ِح ال��صُّ أََزاِه��ِر ِف��ي نَ��ْض��َرٌة
ُم��ِح��ي��َال24 َربْ��ًع��ا األَيَّ��اُم َص��يَّ��َرتْ��ُه أُنْ��ٍس َم��ْل��َع��َب َك��اَن َق��ْد َق��ْص��ٍر ُربَّ
أَِس��ي��َال25 ا َوَخ��دٍّ ��ا َغ��ضٍّ بَ��نَ��انً��ا ـ��ُر ال��دَّه��ـ َم��ح��اِس��نَ��َه��ا َط��َوى َوَف��ت��اٍة
َوأُُص��وَال26 أَْف��ُرًع��ا َدَواَل��يْ��َك األَْرُض تَ��أُْك��لُ��نَ��ا ثُ��مَّ األَْرَض نَ��أْك��ُل
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∗∗∗
ُم��ْس��تَ��ِح��ي��َال27 بَ��ْع��َدُك��ْم ��بْ��َر ال��صَّ َوَج��د ِخ��لٍّ َدْع��َوَة اْل��بَ��يَ��اِن َم��ِل��ي��َك يَ��ا
َوَخ��ِل��ي��َال َص��اِح��بً��ا أَبْ��ِك��ي��َك ثُ��مَّ وأَدي��بً��ا َش��اِع��ًرا أَْرثِ��ي��َك أَن��ا
ال��رَُّس��وَال28 يُ��ْط��ِري اْل��ِف��ْرَدْوِس ِظ��َالِل ِف��ي َع��َل��يْ��ِه َم��َرْرَت إْن ��اَن: ِل��َح��سَّ ُق��ْل
يَ��ِم��ي��َال أَْن َع��ُم��وَدَه��ا َوأََق��اَم��ْت اْل��َق��َواِف��ي َم��َواَت أَْح��يَ��ْت ِم��ْص��ًرا إِنَّ
أَِث��ي��ال29 َوَم��ْج��ًدا ��ا َغ��ضٍّ َش��بَ��ابً��ا َن َع��ْدنَ��ا َس��ِل��ي��َل��ِة إَِل��ى َوأََع��اَدْت
��ِب��ي��َال30 ال��سَّ إَِل��يْ��ه��ا َه��َدى «َس��اِم��ي» بَ��ْع��َد «َص��بْ��ِري» إِنَّ َف��اِخ��ٍر: َغ��يْ��َر َل��ُه ُق��ْل

∗∗∗
َم��ِق��ي��َال31 ولِ��ل��نُّ��بُ��وِغ يُ��َس��اَم��ى َال َم��ثْ��ًوى ِل��ْل��َف��ْض��ِل ِص��ْرَت َق��بْ��ُر ي��ا َويْ��َك
َم��ث��ي��َال32 َالبَ��تَ��يْ��َه��ا بَ��يْ��َن َل��ُه ـ��ِن اْل��َف��َراِع��ي��ـ أَْرُض تَ��ْح��ِو َل��ْم َك��نْ��ٌز ِف��ي��َك
َج��ِل��ي��َال َع��ِل��ْم��َت َل��ْو َق��بْ��ُر يَ��ا َك��اَن ِف��ي��ِه َواْل��َخ��ْط��ُب اْل��َج��الِل ِس��رُّ ِف��ي��َك
َم��ْف��لُ��وَال33 ُه َح��دَّ ال��نَّ��ْص��ُر تَ��رَك ُح��َس��اًم��ا اْل��َك��ِم��يِّ ��َة َض��مَّ ��ُه ُض��مَّ
َرِس��ي��َال34 ِل��ل��س��م��اِك َك��اَن َوَق��ْد َب ال��تُّ��ْر يَ��ْف��تَ��ِرُش َع��َل��يْ��ِه نَ��ْف��ِس��ي َل��ْه��َف
َف��ِت��ي��ًال35 يُ��ْغ��ِن��ي َك��اَن أَْو نَ��ْف��ِس��ي َل��ْه��َف يُ��ْج��ِدي َك��اَن َل��ْو َع��َل��يْ��ِه نَ��ْف��ِس��ي َل��ْه��َف
َظ��ِل��ي��ًال36 َوِظ��الٍّ َرْح��بً��ا وَم��ثْ��ًوى نً��ا َوَريْ��َح��ا ُروًح��ا َق��بْ��ُر ي��ا َع��َل��يْ��ِه ُك��ْن
تَ��ُزوَال أَْن آث��اُرُه َوتَ��أْبَ��ى ِس اْل��ح��ْس َع��اَل��ِم ِم��ْن يَ��ُزوُل َم��ْن يَ��ُم��ْت َل��ْم

هوامش

يسري. يرسي: برفق. وتسوقه تدفعه تزجيه: (1)
والتطريب التغريد اللحن: والطرب. الغناء آالت من العود وهو مزهر جع املزاهر: (2)

الحمام. صوت الهديل: والغناء.
بالزهرة يحيط الذي الغالف أي: النور غطاء وهي كمامة جمع الكمائم: (3)
الرشاب. فيها وهي إال كأًسا تسمى وال كأس، جمع الكؤوس: تتفتح. أن قبل ويغطيها

الخمر. الشمول:
الكواكب. الدراري: الخواطر. الخطرات: (4)
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موس: والشَّ وغلبه. فارسه اعتز أي: الفرس جمع من فاعل اسم الجامح: (5)
منقاد. سهل ذلول: اللجام. سري الِعنان: املمتنع. الصعب
الري. من صفة ريان: معتدل. حسن أسجح: (6)

حميدة بنت بعزة شبب املشهورين. الغزليني الشعراء أحد الرحمن عبد بن كثري (7)
العذري معمر بن هللا عبد بن وجميل ١٠٥ه. سنة وفاته وكانت بها، ُعرف حتى الضمري
وحب صادق شعور عىل يدل كثريًا شعًرا فيها وقال بها وعرف بثينة، عمه ابنة أحب
٨٢ه سنة بمرص وفاته وكانت سنة، عرشين من أكثر بها يشبب ولبث طاهر، عفيف

امللك. عبد أخيه قبل من واليها مروان بن العزيز عبد أيام
مجزوء مرتني فاعالتن فاعالتن مستفعلن وأجزاؤه الشعر. بحور من املجتث: (8)

مرات. أربع مفاعيلن فعولن وأجزاؤه الشعر. بحور أول الطويل: وجوبًا.
املتاع رديء بفتحتني: السقط اختارت. واملراد منها، الزيف إخراج الدراهم: نقد (9)

فيه. خري ال ما الكالم: فضول والفعل. القول من والخطأ
بطن وبحرت املطبوع، الشاعر البحرتي الطائي عبيد بن عبادة أبو هو الوليد: (10)
يف وتخرج ٢٠٦ه، سنة ولد والفرات. حلب بني «منبج» بناحية ينزلون كانوا طيء من
وزيره خاقان بن والفتح املتوكل خدمة يف وأقام العراق إىل خرج ثم تمام أبي عىل الشعر
حتى رأى من ورس بغداد رؤساء إىل أحيانًا يختلف وبقي «منبج» إىل فرجع قتال، أن إىل

٢٨٤ه. سنة مات
األراك وادي و«ذاك األبيات. واملراد القوايف أي: وتدبرها حفظها وعاها: (11)

للبحرتي. قصيدة مطلع قليًال» فاحبس
أفشاه. الحديث: نث والفضل. والنجابة الذكاء والنبالة: النبل ظهرت. برزت: (12)
سورة يف تعاىل هللا قول من جميل اقتباس إسماعيل» الكتاب يف «فاذكروا (13)

نَِّبيٍّا﴾. َرُسوًال َوَكاَن اْلوَْعِد َصاِدَق َكاَن َُّه إِن إِْسَماِعيَل اْلِكتَاِب ِيف ﴿َواذُْكْر مريم:
واألحبولة. كالحبالة املصيدة األحبول: (14)

الذي الحصني املنيع: املرتفع. الرأس الطويل األشم: العظيم. الجبل الطود: (15)
من املجتمع الكثيب: أعاله. يشء كل من وهي ذروة جمع الذرا: يريده. من عليه يقدر ال

منهار. مهدم واملراد املصبوب. املرسل املهيل: الرمل.
مختلطة حشيش قبضة الضغث: ينثني. ال الذي القاطع السيف الصمصام: (16)

املجلو. املصقول: القاطع. الصارم: باليابس. الرطب
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مجتمع. كثري حفيل: والشعر. األدب مملكة هنا بالدولة املراد (17)
األنام: الصيف. حر شدة القيظ: الحر. اشتداد عند النهار نصف الهاجرة: (18)

الغروب. إىل العرص بعد الوقت وهو العيش األصيل: الخلق. جميع
تافه. معاد قديم واملراد واللون. الطعم متغري أي: آجن آسن: (19)

يف بها وشبب ليىل عمه ابنة العامري امللوح بن قيس عشق معشوقته. لياله: (20)
ذلك أجل ومن الجنون. تشبه حالة إىل صار حتى هواه فاتقد وبينه بينها فحيل شعره
والدخول وحومل األموية. الدولة صدر يف نجد بادية يف ذلك كان ليىل، بمجنون لقب
مطلع يف القيس امرؤ ذكرهما مكة، إىل البرصة طريق من مقربة عىل بنجد موضعان

فقال: عنيزة عمه بابنة متغزًال معلقته

ف��ح��وم��ل ال��دخ��ول ب��ي��ن ال��ل��وى ب��س��ق��ط وم��ن��زل ح��ب��ي��ب ذك��رى م��ن ن��ب��ك ق��ف��ا

معاوية. بن زياد الذبياني النابغة إىل منسوب طويل شاق نابغي: (21)
الجماعة. القبيل: (22)

القليل. الزمن هنا واملراد البطء، الألي: والبهاء. والرونق الحسن النرضة: (23)
أعاله. من النبات ييبس أن التصوح:

فاعل اسم محيل: الدار. الربع: الوحشة. ضد وهو النفس، اطمئنان األنس: (24)
أحوال. عليها أتى أي: الدار أحالت من أو وتغري، تحول بمعنى اليشء أحال من

الواحدة أطرافها أو األصابع البنان: لحسن. قياس غري عىل جمع املحاسن: (25)
طويل. لني أسيل: طري. غض: بنانة.

الزمان. انقالب وهي الدولة من تداول، بعد تداول أو األمر عىل مداولة دواليك: (26)
والصديق. الخليل الخل: (27)

أهل من النجار بني من هللاملسو هيلع هللا ىلصوهو رسول شاعر األنصاري ثابت بن حسان (28)
األنصار وأسلم املدينة، إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي هاجر وملا فيها، شأنه ونبه الجاهلية يف نشأ املدينة.
بعد وعاش بسيوفهم، قومه عنه دافع كما بلسانه النبي عن ودافع حسان معهم أسلم
سنة. ١٢٠ وعمره ٥٣ه سنة معاوية خالفة يف مات حتى خلفائه إىل محببًا هللا رسول
من وهو الجزيرة، شمايل سكان املستعربة العرب أبو وعدنان بنت. سليلة: (29)
العربية. اللغة عن كناية عدنان وسليلة — السالم عليهما — إبراهيم ابن إسماعيل نسل

العظيم. األصيل األثيل: والرشف. العز املجد: طريٍّا. غضا:
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باشا سامي محمود هو و«سامي» باشا. صربي إسماعيل املرثي هو «صربي» (30)
املتأخرين الشعراء وأشعر العرابية الثورة زعماء أحد البارودي، بك حسني حسن بن
حفظ الذين األقدمني للشعراء ومعارضة محاكاة صغره من الشعر نظم املرصية، بالديار
زال وما العسكرية فنون تعلم ثم ١٢٥٥ه، سنة ولد منوالهم. عىل ونسج كالمهم من
ثم واألوقاف، الحربية نظارتي باشا توفيق الخديوي واله حتى الجيش مراتب يف يرتقى
اضطرمت فلما العرابية، الثورة قبيل النظار رياسة ويل حتى العمل واعتزل استقال
رسنديب جزيرة إىل بالنفي انقضائها بعد عليه حكم ثم ووضع. فيها خب نريانها
يشتغل كفيًفا منزله يف وبقي مرص، إىل بالقدوم له أذن ثم سنة ١٧ بها فبقي (سيالن)،

١٣٢٢ه. سنة مات أن إىل باألدب
مصدر النبوغ: يبارى. وال يفاخر ال يسامى: ال مقام. مثوى: لك. عجبًا ويك: (31)
ومقيًال وقيلولة قيًال يقيل قال من مكان اسم مقيل: شأنه. وعظم أظهر أي: اليشء نبغ

الظهرية. وهي القائلة يف نام أي:
األقدمني مرص ملوك لقب وهو فرعون جمع الفراعني: املدفون. املال الكنز: (32)
ذات األرض أي: الحرة وهي البة مثنى الالبتان: املرصية. األرايض هي الفراعنة وأرض
املدينة» البتي بني ما حرم — والسالم الصالة عليه — «أنه الحديث: ويف السود. الحجارة
تحيط التي حدودها الفراعنة أرض بالبتي يريد والشاعر تكتنفانها، اللتني حرتيها أي:

بها.
والبيضة. بالدرع املسترت املتغطي أي: سالحه يف املتكمي الشجاع الكمي: (33)

متكرس. مفلول: القاطع. السيف الحسام:
والسماك األعزل السماك سماكان: وهما السماء نجوم من نري نجم السماك: (34)
الغناء يراسلك الذي رسيلك وهذا غريه، أو نضال يف يباريه من الرجل: رسيل الرامح.

إرساله. يف يباريك أي:
التفاهة يف املثل به يرضب النواة شق يف يكون ما الفتيل: وينفع. يغني يجدي: (35)

والضآلة.
أي مقام مثوى: الريح. طيب نبات كل الريحان: والراحة. الرحمة الروح: (36)

دائم. ظليل: ظل واسع. رحب: اإلقامة. وهو ثواء مكان
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الفخر

١٩٠٠م) (سنة قصيدة من

اْل��َف��ْرُد؟1 ال��بَ��َط��ُل َغ��يْ��ِرِه ِم��ْن يَ��ْع��تَ��ِل��ي َوَه��ْل اْل��ِج��دُّ َم��ط��يَّ��تُ��ُه َوْع��ٌر اْل��ُع��َال َط��ِري��ُق
َج��ْل��ُد2 ُم��ْح��تَ��ِم��ٌل اْل��َح��ْوِل َش��دي��ُد َف��ذَاَك وأَْدبَ��َرْت اْل��ِق��الُص ِف��ي��ِه َوَه��نَ��ْت إذَا
ال��َج��ْه��د3 يُ��ْق��ِع��ُدُه اْل��َق��ْص��ِد بَ��ع��ي��د َع��ْن َوَال ِزم��اَم��ُه تَ��ْل��وي األَْخ��َط��اُر َف��َال يَ��ُخ��بُّ

∗∗∗
َواْل��ِح��ْق��د ال��تَّ��َدابُ��ُر يُ��َغ��طِّ��ي��ه��ا َل��َديْ��ِه��ْم َف��َض��اِئ��ل��ي َق��ْوٍم بَ��يْ��َن َح��يَ��اِت��ي َس��ِئ��ْم��ُت
وَْغ��ُد َل��َه��ا َوَك��رَّ نَ��ذٌْل َل��َه��ا تَ��َص��دَّى َف��ِض��ي��َل��ٌة إل��يْ��ِه��ْم تَ��ْرنُ��و بَ��َدْت م��ا إذَا
ُم��ْس��َودُّ ��ِب��يَ��ب��ة ِب��ال��شَّ َوَش��ْع��ِري َص��ِغ��ي��ٌر َف��تً��ى أَنَّ��ِن��ي بَ��يْ��نَ��ُه��ْم َع��يْ��ِب��ي َك��اَن إذَا
اْل��بُ��ْع��ُد َع��نْ��ُه��ُم َق��ْدَرُه َويُ��ْح��ِف��ي َص��ِغ��ي��ًرا يُ��بْ��ِص��ُرونَ��ه الَّ��ِذي ال��نَّ��ْج��ُم أَنَ��ا َف��َم��ْه��ًال
ِغ��ْم��ُد4 ُخ��لُ��ِق��ي ِم��ْن َواإلِْغ��ض��اءُ اْل��ِح��ْل��ُم َل��ُه ُم��َه��نَّ��ٌد َس��يْ��ٌف َف��ُه��َو َع��ْزِم��ي ص��اَل إذا
تَ��ْم��تَ��د5 ِل��َغ��يْ��ِرَي َك��انَ��ْت إذَا َوُج��ذَّْت ِرق��ابَ��ه��ا َم��ْج��ِدي نَ��ْح��َو اْل��َم��ع��اِل��ي تَ��ُم��دُّ
ِن��دُّ َل��ُه َل��يْ��َس ال��نَّ��اِس ِف��ي الَّ��ِذي َوم��اَت َق��بْ��َل��ه��ا ِم��تُّ إِذَا اْل��ُف��ْص��َح��ى َس��تَ��نْ��ُدبُ��ِن��ي
َزنْ��ُد؟6 َل��ُه��ُم َوَرى م��ا َق��ْوٍم ُك��ثْ��ُر َوَم��ا ثَ��ْرَوتِ��ي َف��اْل��َق��نَ��اَع��ُة َم��اِل��ي َق��لَّ إِذَا
تَ��ْغ��ُدو7 أَو اْل��َم��اِل ِم��َن يَ��ْح��ِوي ِب��َم��ا تَ��ُروُح يَ��ٍد إَل��ى اْح��ِت��يَ��اٍج ف��ي َغ��ن��يٍّ َوُربَّ
وال��ردُّ َواْألَْخ��ذُ االْس��ِت��ْع��م��اُل َويُ��ْزِك��ي��ِه َراِك��ًدا يَ��ْخ��بُ��ُث اْل��م��اءِ ِم��ثْ��َل اْل��َم��اَل أََرى
َح��دُّ؟8 َويَ��ْح��ُج��ُزُه ُس��وٌر ِب��ِه يُ��ِح��ي��ُط ِب��ِح��ْرِزِه َوْه��َو اْل��َم��اُل يُ��ِف��ي��ُد َوَك��يْ��َف
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ال��نَ��دُّ؟9 إْح��راِق��ه َق��بْ��َل نَ��ْش��ًرا َط��اَب َوَه��ْل غ��ْم��ِده َج��ْوِف ِف��ي ��ْم��َص��اُم ال��صَّ َق��َط��َع َوَه��ْل

هوامش

االجتهاد. الجد: ونحوها. الدواب من يركب ما املطية: الصعب. الوعر: (1)
السري. عىل القوية الشابة الناقة وهي القلوص جمع القالص: ضعفت. وهنت: (2)
الطريق. ووعورة السري طول من أرجلها تقرح وهو الدبر أصابها وأدبرت: الدابة ودبرت

صبور. قوي شديد صلب جلد: القوة. الحول:
وهو خطر جمع األخطار: العدو. من رضب الخبب: سريه، يف يرسع يخب: (3)
البعري به يقاد الذي الحبل وهو املقود الزمام: وتميل. تثني تلوي: الهالك. عىل اإلرشاف
واملطلب. املقصد القصد: غايته. عن ورصفه السائر ثني عن كناية الزمام: ويل ونحوه،

املشقة. الجهد:
من املطبوع املهند: السيف القاطعة. القوية اإلرادة العزم: وسطا. وثب صال: (4)
وسد الجفون إدناء اإلغضاء: والوقار. األناة الحلم: القاطع. املشحوذ هو أو الهند. حديد

اليشء. عىل والسكوت الطرف
قطعت. جذت: والرشف. العز املجد: (5)

الذي العود الزند: ناره. خرجت وريًا: يرى الزَّند وورى الكثري. املال الكثر: (6)
نفعهم. وقلة بخلهم عن كناية زند» لهم روى «وما النار، به تقدح

ضد والرواح النهار، أول يف الغدوة وقت واالنطالق الذهاب األصل: يف الغدو (7)
املال تثمري يف السعي هنا والرواح بالغدو واملراد النهار، آخر يف الرجوع وهو الغدو

به. واالنتفاع والنفع
اليشء. فيه يحفظ الذي املكان الحرز: (8)

نوع الند: الطيبة. الرائحة النرش: ينثني. ال الذي الصارم السيف الصمصام: (9)
به. يتبخر عود هو أو الطيب، من
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جزء أول يف لتنرش ١٩٣٤م؛ سنة يف العلوم دار صحيفة إىل القصيدة هذه الشاعر أهدى
أجزائها. من

َع��ْدن��اِن!1 م��ن األم��ج��اِد وتُ��راَث َق��ْح��ط��اِن! م��ن ال��س��اب��ق��ي��ن اب��ن��َة ي��ا
ب��ي��ان��ي؟ ف��ي��ِك ح��ار لُ��ْح��ِت ك��لَّ��م��ا ل��ي ف��م��ا ال��ب��ي��ان ع��لَّ��ْم��ِت��ن��ي أن��ِت
ال��َم��َع��ان��ي َج��م��اَل يُ��نْ��س��ي َوَج��َم��اٍل ُح��ْس��ٍن َوْص��ِف ع��ن ي��ع��وق ُح��ْس��ٍن ُربَّ
أل��ح��ان��ي أَْل��َح��انَ��ه��ا ف��ت��ع��ل��و ِك ِب��ِذْك��را ال��طُّ��ي��وِر بَ��يْ��َن أش��ُدو ك��ن��ُت
��ْع��َري��اِن2 ال��شِّ ِل��َج��ْرِس��ه وتُ��ْص��ِغ��ي ـ��َم ال��نَّ��ج��ـ يَ��ْف��َرُع ال��ذي ��ع��َر ال��شِّ وأص��وُغ
اإلن��س��ان3 بَ��ِن��ي َع��َل��ى ت��ج��لَّ��ى ـ��ِن اْل��ُح��س��ـ م��ن س��ّر أن��ِت ��اِد ال��ضَّ اب��ن��َة ي��ا
َدوان��ي4 اْل��ُغ��ص��وِن م��ن ح��اِل��يَ��اٌت ظ��لَّ��َل��تْ��ه��ا َج��نَّ��ًة اْل��َق��ْف��ِر ف��ي ك��ن��ِت
اْل��َج��ن��اِن َوَوْح��ُي اْل��ِح��َج��ا، ونُ��وُر ـ��ِر، ��ع��ـ وال��شَّ وال��س��ْح��ِر أن��ِت ال��ف��نِّ ل��غ��ُة
ال��لِّ��س��اِن َح��دي��ِد ِم��ن ال��ق��ل��ِب َواِج��َف تَ��َولَّ��ى اْل��َح��دي��ِد م��ن َج��يْ��ٍش ُربَّ
األْزم��ان ��ِة ِق��مَّ ِم��ْن ُم��ِط��الٍّ ـ��َد ال��ُخ��ل��ـ ِل��ص��اِح��ِب��ه بَ��نَ��ى وب��يَ��اٍن
األَْوزاِن! ��ُة ِك��فَّ نَ��اَل��تْ��ُه َك��ي��َف َع��ِج��ب��ن��ا ح��تَّ��ى َخ��فَّ ق��د وق��ِص��ي��ٍد

∗∗∗
َك��يْ��واِن َع��َل��ى أَْع��يَ��ا أَْوًج��ا، ِم واإلْس��ال ب��ال��ب��الَغ��ِة ال��ُع��ْرُب ب��ل��غ
ال��روم��ان5 َم��غ��اِف��ِر ف��ي َوَم��َض��ْوا ت��اًج��ا ال��ُف��ْرِس َدْول��ِة َش��ْم��َس َل��ِب��س��وا
ال��ُق��رآن6 َس��ن��ا أو ال��ِع��ْل��ِم َس��ن��ا ِم��ْن َه��ْديً��ا األْرِض ف��ي يَ��نْ��ش��رون َوَج��َرْوا
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اإلي��م��اِن راِس��ُخ يُ��ؤاِخ��ي��ِه ـ��ُم، ال��ِع��ل��ـ ِم��ْص��بَ��اُح��ه��ا ��ُع��وُب ال��شُّ تَ��ِض��لُّ ال
ال��َع��ي��ن��ان!7 تُ��بْ��ِص��ُر م��ا َوَض��الٌل َف��َم��يْ��ٌن ��راُج ال��سِّ أُْط��ِف��ئَ ف��ِإذا
َم��ْرواِن؟8 ِم��ْن ال��ِك��راُم وأي��َن ـ��ِر، ال��ده��ـ َري��ْح��انَ��ُة ال��ع��بَّ��اِس آُل أَي��َن
َم��َغ��ان��ي!9 ال��م��غ��ان��ي وال ب��ان��وا، يَ��ْوَم ِب��الٌد ال��ِب��الُد ال ال��ّص��ْوُت، َخ��َف��َت
أَوان ِل��َغ��يْ��ِر بَ��ْع��َدُه��ْم وذََوْت ِح��ي��نً��ا ال��ض��اُد ِح��م��اُه��م ف��ي أزه��رْت
ِح��س��ان10 غ��ي��ُر َف��ال��ُوج��وُه َرنَ��ْت، أَْو َف��ِص��ي��ٍح غ��ي��ُر َف��ال��َق��ْوُل أص��اَخ��ْت، إْن
ال��ِع��ْق��ب��ان11 َك��َواِس��ُر َف��زََّع��تْ��ه��ا َق��ط��اٍة ِم��ثْ��َل ِم��َص��ر ن��ح��َو ف��م��ض��ْت
أَْل��واِن! ِم��ْن اْل��َح��ي��اِة ِل��َه��ِذي َك��ْم يَ��ْص��ف��و ث��م م��رًة ال��َع��يْ��ُش ي��ك��ُدُر
ال��َه��واِن12 وذُلِّ األَس��ى، ُم��رِّ بَ��يْ��َن تَ��َرَك��تْ��ه��ا َزع��اِزٌع َه��بَّ��ت ث��م
األبْ��دان13 ف��ي اْل��َح��ي��اِة َك��َدِب��ي��ِب ِب��ِم��ْص��ٍر تَ��ِدبُّ نَ��ْه��َض��ٌة وإذا
ال��ِع��ن��ان14 ُم��ْل��ِق��ي وال��دَّْه��ُر ُم��ْش��ِرَق��اٌت، وال��ل��ي��ال��ي ب��اس��ٌم، ال��يَ��ْوُم وإذا
ال��زَّم��اِن15 َريْ��ُب َع��َل��يْ��ه يَ��ْق��ِض��ي ك��اَد َج��م��اًال تَ��ْس��تَ��ِع��ي��ُد ��اُد ال��ضَّ وإذا
َم��ك��ان أع��زِّ ف��ي أي��ادي��ه ِم��ْن َف��أْض��َح��ْت ُف��ؤاٍد ِح��َم��ى ف��ي ن��زل��ْت
ال��بُ��ل��دان َع��َل��ى ب��اْس��ِم��ِه َف��َس��َم��ْت َم��ْج��ًدا ِل��ْل��ك��ن��ان��ِة ش��اَد َم��ِل��ٌك
واإلْح��س��ان ل��ْل��َوف��اءِ ُخ��ِل��َق��ْت ��ا ك��فٍّ ِل��ْل��ِع��ْل��ِم يَ��ُم��دُّ يَ��ْوٍم ُك��لَّ

∗∗∗
ب��اِن ك��لِّ َع��َل��ى ِب��ه تُ��ْزَه��ى ِع��ي��َل إس��م��ا ِب��نْ��يَ��َة ال��ُع��لُ��وِم داَر إنَّ
يُ��دان��ي؟16 أو ُج��وِدِه َف��يْ��ِض ف��ي َواألْش��ب��اِل ال��م��واِه��ِب أب��ا يُ��س��اِم��ي َم��ْن
ال��رُّْك��ب��ان ط��واِئ��َف إل��يْ��ه��ا ُق ��ْر ال��شَّ بَ��َع��َث َك��ْع��بَ��ٌة ِم��ْص��َر ف��ي ه��ي
ه��ان��ي17 ال��َع��يْ��ِش م��ن ن��اع��ٍم إل��ى ـ��َر ِم��ص��ـ ف��ي األع��اِري��ب َع��ْه��َد أع��ادْت ق��د
ال��َف��يْ��ن��ان18 َدْوِح��ه��ا ِب��أَْف��ي��اءِ ـ��ِد وال��ِب��ي��ـ ال��َف��داِف��ِد ِب��نْ��َت وأظ��لَّ��ْت
َس��ْح��ب��اِن19 إَل��ى يَ��نْ��تَ��ِم��ي ك��لُّ��ُه��ْم َوُش��يُ��وٍخ ِف��تْ��يَ��ٍة بَ��يْ��َن َدَرَج��ْت
ال��َف��تَّ��اِن20 ِب��ِس��ْح��ِره��ا َف��َس��بَ��تْ��ُه��ْم َع��َل��يْ��ِه��م ال��ِخ��ب��اءِ م��ن وأََط��لَّ��ْت
��اِن21 وال��ص��مَّ ال��َع��ق��ي��ِق وواِدي ِع وال��ِج��ْز ��ْف��ِح وال��سَّ ب��ال��ُع��ذَيْ��ِب ُف��ِت��ن��وا
آِن ُك��لَّ َط��يْ��َف��ه��ا وي��ن��اُج��ون ِح��ي��ٍن ُك��لَّ َوْح��يَ��ه��ا ��ْوَن ي��ت��ل��قَّ
ِس��ن��اِن22 ابْ��ِن ِب��س��ي��َرِة ُزَه��يْ��ٌر ـ��نَ��ى َغ��ن��ـ م��ا م��ث��َل ب��اس��ِم��ه��ا ويُ��غ��نُّ��وَن
ال��ُج��م��ان23 اْل��ِت��َق��اِط ف��ي ال��ن��اِس أْس��َرَع ف��ك��ان��وا ال��َف��ري��َد َدرَّه��ا ن��ث��رْت
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∗∗∗
وان��ي َغ��يْ��َر ج��اِه��ًدا ال��َع��يْ��ِن س��اِه��َد ال��ل��ي��ال��ي َس��واَد أَْف��نَ��ى َش��يْ��ٍخ ُربَّ
ِدي��وان24 إَل��ى ُم��ْع��َج��ٍم ِم��ْن ثُ��مَّ نَ��ْق��ٍد ك��ت��اب��ِة إَل��ى بُ��ُح��وٍث ِم��ْن
وال��رِّع��اِن25 ال��رُّب��ا بَ��يْ��َن ف��م��اَس��ْت ـ��ِد، ��ي��ـ ال��صَّ َع��َل��ى َع��زَّْت اآلِب��داِت يَ��ْق��ِن��ُص
ال��ِق��ي��ع��ان26 ُس��نْ��ُدَس يُ��َط��رِّْزَن ـ��ِي ال��َوش��ـ ِق��َط��ُع ك��أنَّ��ه��ا س��ارح��اٍت
ب��ال��ِك��ت��م��ان27 يُ��ص��اُن َك��ِس��رٍّ ـ��ِح، ال��ِري��ـ ف��ي ِغ��بْ��َن نَ��بْ��أًَة ��ْع��َن ت��س��مَّ إْن
أْرس��اِن28 م��ن نَ��ِش��ْط��ن َك��َخ��يْ��ٍل ًال، أَْرس��ا يَ��ْخ��رْج��ن أَِم��نَّ م��ا ف��إذا
أُذُن��ان ل��ه أو ، ال��ش��رِّ ع��ل��ى ـ��ٌن ع��ي��ـ ل��ه ِج��ْس��ِم��ِه��نَّ ف��ي ُج��ْزءٍ ك��لُّ
ويُ��ع��اِن��ي29 ُم��ْس��تَ��ْع��ِص��يً��ا، ِن��ف��اًرا ـ��َن ِم��نْ��ُه��ن��ـ يُ��ع��اِل��ُج ص��اح��ِب��ي يَ��َزْل ل��م
ال��ِم��ْرن��اِن30 َق��ْوِس��ِه َرنَّ��اِت َغ��يْ��َر ف��ي��ه��ا ال��رِّي��ُح ت��ْح��ِم��ُل ال َف��الٍة ف��ي
ال��نِّ��ْس��ي��ان31 َغ��يْ��َه��ِب ف��ي َه��بَ��اءً، تَ��َس��رَّبْ��َن َخ��ْل��َف��ُه��نَّ َط��اَر ك��لَّ��م��ا
ك��األُْف��ُع��وان32 يَ��نْ��س��اُب وِح��ي��نً��ا ال��لَّ��يْ��ُث َوث��َب ك��م��ا ِح��ي��نً��ا ف��ت��راُه
َف��تُ��داِن��ي33 ل��ه تُ��ْم��ِل��ي وآنً��ا تُ��ج��اِف��ي��ِه، ف��آنً��ا ب��ه، ت��ل��ه��و وه��ي
يَ��داِن34 ب��اْق��ِت��ن��اِص��ِه��نَّ ل��ه م��ا وأُْخ��َرى يَ��َديْ��ِه، م��َدى ف��ي م��رًة
اْل��َح��يْ��راِن35 اْل��ُم��َج��وَِّف َف��ع��اَل ��يْ��ِه، َك��فَّ يُ��َق��لِّ��ُب نَ��اِدًم��ا يَ��ِق��ْف ل��م
ال��ِح��ران36 بَ��ْع��َد ال��َش��اِرداُت ل��ه ذَلَّ��ْت أَْن ��بْ��ِر ال��صَّ َع��واِق��ُب ك��ان��ْت ث��م
َل��ي��ان37 ف��ي ِق��ي��اَده��ا َوَح��بَ��تْ��ه ُخ��ض��وٍع ف��ي أْع��ن��اَق��ه��ا َم��لَّ��َك��تْ��ُه
األك��وان َم��س��اِم��ُع ف��تُ��ْص��ِغ��ي ـ��ُر، ال��ده��ـ ُده يُ��َردِّ َل��ه ِش��ْع��ٍر ُربَّ
األْغ��ص��ان38 ذَواِئ��ُب ُح��اله��ا ـ��ُه ِم��ن��ـ تَ��ِخ��ذَْت ل��و ال��رب��ي��ُع يَ��تَ��َم��نَّ��ى
ال��دِّن��ان39 بَ��ن��اِت م��ن َل��َع��َدْدنَ��اه يُ��ْس��َق��ى ك��ان ل��و ال��خ��ي��اِل بَ��ن��اِت م��ن
ال��ِق��ي��اِن40 َج��م��اِل َع��َل��ى ف��أَْربَ��ى ُح��ْس��نً��ا، يُ��ْك��ِس��بْ��نَ��ُه ال��ِق��ي��اُن َدتْ��ه َردَّ
ذُبْ��ي��ان41 َف��تَ��ى َع��َل��ى ��ى وََع��فَّ ٍن، َم��يْ��ُم��و َوْج��ِه ف��ي ال��ُغ��ب��اَر أث��اَر ق��د

∗∗∗
ال��بُ��نْ��ي��اِن ذل��َك وُح��رَّاُس ـ��َح��ى ال��ُف��ص��ـ َخ��َدُم أنْ��تُ��ُم ال��داِر، ِش��ي��َخ��َة
َريْ��ع��ان42 ف��ي ُح��اله م��ن وَغ��َدْت ذراُك��ْم ف��ي ��ب��ا ال��صِّ َة ِج��دَّ َل��ِب��َس��ْت
اْل��ُم��ت��وان��ِي43 ِط��َالبَ��ُه ِف��ي��ه��ا ِرُك يُ��ْد وال ت��ْع��ُدو، ال��ح��ي��اَة أنَّ َغ��يْ��َر
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ل��إلْخ��وان ال��َوف��اء وِص��ْدِق ـ��ِح ��م��ـ ال��سَّ واْل��ُخ��لُ��ِق ب��ال��دِّي��ِن س��اب��ق��وه��ا
ت��ْوءم��ان — ال��ُع��ال ش��اءْت ك��م��ا — ـ��ُد وال��َم��ج��ـ ف��اْل��ِج��دُّ ، ب��اْل��ِج��دِّ س��اب��ق��وه��ا
ال��ش��بَّ��ان ف��ي ال��رََّج��اء ف��إنَّ ـ��َح��ى، ال��ُف��ص��ـ ُم��ْس��تَ��ْع��ِص��َي ��ب��اِب ل��ل��شَّ ذَلِّ��لُ��وا
ال��ِع��ْق��ي��اِن44 َق��الئ��َد تَ��تَ��َح��دى وُع��ُق��وًدا َق��الئ��ًدا وان��ثُ��ُروه��ا

∗∗∗
األرك��ان ُم��َوطَّ��َد َع��بْ��َق��ِريٍّ��ا ِب��ن��اءً رَآك��م أَْن ال��ده��ُر بَ��َس��م
ال��َش��نَ��آن45 م��ن س��ال��ًم��ا َج��ْم��ع��ك��م يَ��ْوًم��ا يُ��ش��اه��َد أَْن ال��دْه��ُر َرج��ا ك��م
بَ��ن��ان46 ب��غ��ي��ر َك��ف َف��ِت��ي��ًال ـ��ِدي تُ��ج��ـ وال ب��ال��بَ��ن��اِن، ال��ك��فُّ إنّ��م��ا
األْض��غ��اِن47 َدخ��ائ��ِل م��ن َط��ُه��رْت وِص��الٌت أواِص��ٌر َج��م��ع��تْ��ُك��ْم
األم��ان��ي48 وِظ��لِّ اْل��ُم��ن��ى ُش��ع��اِع ف��ي وِس��ي��روا ال��َق��وي��َم ال��َم��ْه��ي��َع ف��اس��لُ��ك��وا
ال��َه��تَّ��ان49 َف��يْ��ِض��ِه وِم��ْدراَر أي��اِدي��ه، ِب��ي��َض ل��ل��وزي��ر واش��ُك��روا
ث��ان��ي50 وال��َص��ن��ي��َع��ِة اْل��َخ��يْ��ر ع��ن يَ��ثْ��ن��ي��ه ل��ي��س ِف��ْط��َرًة، اْل��َخ��يْ��َر يَ��ب��ذُُل
اْل��َح��َدث��ان51 َط��اِرِق م��ن أَم��انً��ا ـ��ِه ف��ي��ـ وج��دوا ك��م��ا ِب، ال��ُط��الَّ ذُْخ��ُر ه��و
ِل��دان��ي ِب��رٍّا ال��يَ��م��ي��َن ويَ��ُم��دُّ ل��ق��اٍص وال��رج��اء ال��َغ��يْ��َث ي��بْ��َع��ُث
ال��ش��ْك��راِن52 إَل��ى ف��ي��ه��ا َل��ْف��ٍظ ُك��لَّ ه��زَّْت ��اِد ال��ضَّ َع��َل��ى ِم��نَّ��ٌة ل��ه ك��م
ال��َم��ج��ان��ي53 ق��ري��َب َدْوُح��ُه وَغ��َدا «ِب��ِح��ْل��م��ي» واْس��تَ��َع��زَّ ال��ِع��ْل��ُم َس��ِع��َد
ث��ان��ي54 ال��َرأِْي أَص��ال��ِة ف��ي َل��ُه م��ا َم��ِل��ي��ٍك ِب��َه��ْدِي ُم��س��ت��رش��ًدا س��ار
ال��َق��َم��ران55 ب��ن��وِره ويُ��ْزَه��ى ُه، ِب��نُ��ْع��م��ا ال��ِب��الُد تَ��ْس��َع��ُد َم��ِل��ٌك
وال��ِع��ْرف��ان56 اْل��َح��ي��اِة َوبَ��ثِّ ـ��ِل وال��نُّ��ب��ـ وال��َم��ك��اِرِم ل��ل��دي��ِن ع��اَش
األَم��ان��ي َرْم��َز ال��ن��اِه��ِض��ي��َن ُق��ْدَوَة ِم��ْص��ٍر ف��اروُق ل��ل��ِب��الِد وْل��يَ��ِع��ْش

هوامش

مرياث، تراث: العاربة. العرب أبو قحطان: العربية. اللغة يريد السابقني: ابنة (1)
املستعربة. العرب أبو عدنان: الرشيف: الكريم ماجد، جمع األمجاد:

وهما كوكب الشعري: الصوت. الجرس: الجمال. أو بالرشف عالهم القوم: فرع (2)
سهيل. أختا أنهما العرب تزعم شعريان.
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العربية. اللغة الضاد: ابنة (3)
بالثمر املتحلية أي الدواني: الحاليات الغصون بها. نبات ال املفازة القفر: (4)

القطوف. القريبة
كمنرب. مغفر جمع املغافر: الفرس، لتاج رمًزا الشمس كانت (5)

النور. السنا: الرشاد. الهدى: (6)
الكذب. املني: (7)

الرائحة. طيب نبت وهو الريحان طاقة الريحانة: (8)
أهله. به غنى املنزل مغنى جمع املغاني: وارتحلوا. فارقوا بانوا: (9)

الطرف. بسكون النظر أدام رنًوا: رنا استمع. له: أصاخ (10)
من والكارس عقبان، والجمع طائر العقاب: أخافه. فزعه: طائر. القطاة: (11)

الوقوع. يريد جناحيه ضم وكسوًرا كًرسا الطائر كرس الحيوان، من كاملفرتس الطري
وهوانًا هونًا هان من الهوان: الحزن. األىس: الدهر. من الشدائد الزعازع: (12)

ذل. أي: ومهانة
ببطء. تسري تدب: (13)

اللجام. سري العنان: واالنقياد، الخضوع عن كناية العنان: ملقي الدهر (14)
فه. َرصْ الزمان: ريب (15)

ويفاخره. يباريه يساميه: (16)
البادية. سكان أعراب: جمع األعاريب (17)

بيداء، جمع والبيد: فدفد، جمع الفدافد: العربية. اللغة والبيد: الفدافد بنت (18)
مفرده الدوح الظل. فينسخه شمًسا كان ما يفء جمع أفياء: الفالة. بمعنى وكالهما

الطويله. الشعر الحسن الفينان: العظيمة. الشجرة دوحة:
وأساتذة. طالب من العلوم دار رجال وشيوخ: فتية نشأت. ويريد مىش، درج: (19)

املثل. به يرضب بليغ سحبان:
شعر. أو صوف أو وبر من يكون األبنية من الخباء: أرشفت. عليهم: أطلت (20)

أرستهم. سبتهم:
والصمان: العقيق ووادي والجزع والسفح العذيب به. أعجبوا باليشء: فتنوا (21)

العرب. ببالد أماكن
أبي بن زهري بمدحه أولع كريًما جواًدا كان سنان بن هرم هو سنان: ابن (22)

والسهولة. املبالغة وعدم الصدق مع الحكمة أجاد جاهيل شاعر وزهري سلمى،

83



الجارم عيل ديوان

جمانة. واحده اللؤلؤ الجمان: (23)
بحث. جمع بحوث: (24)

جمع الربا: تبخرتت. ماست: الوحش. من الشاردات اآلبدات: يصيد. يقنص: (25)
الجبل. يتقدم أنف رعن، جمع الرعان: األرض. من ارتفع ما ربوة

قاع جمع القيعان: الثوب، نقش التطريز: النقش. الوىش: مطلقات. سارحات: (26)
مطمئنة. سهلة أرض

الخفي. الصوت النبأة: (27)
الحبل. رسن، جمع األرسان: يشء. كل من القطيع رسل، جمع اإلرسال: (28)

والرشود. النفور النفار: (29)
وترها. شد عند الرنني ذات املرنان: (30)

الظالم. الغيهب: (31)
األفاعي. ذكر األفعوان: (32)

األمل. أسباب يف له تمد أي له: تميل عنه. تبتعد تجافيه: (33)
ليس أي يدان: باقتناصهن له ما وأخرى مقدوره. يف أي يديه: مدى يف مرة (34)

اقتناصهن. عىل قدرة له
فعل. أي فعال: له. قلب ال من املجوف: (35)

وهي نرص)، (بابه حرون فهي الدابة حرنت مصدر الحران: خضعت. ذلت: (36)
وقفت. جريها اشتد إذا التي الدابة
والطاعة. اللني الليان: (37)

منها. تدىل ما األغصان: ذوائب (38)
الخمر. وعاء دن مفرده جمع والدنان: الخمر الدنان: بنات (39)

املغنية. الجارية قينة جمع القيان: (40)
كان جاهيل شاعر األعىش، بميمون ويريد سبقه، ميمون: وجه يف الغبار أثار (41)
مات ولكنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل الوفود أراد رفعه، إال أحًدا يمدح لم بشعره، يتغنون العرب
ليحكم بعكاظ قبة له يرضب كان الذبياني، النابغة هو ذبيان: وفتى إليه. الوصول قبل

الوصف. يف بارًعا وكان املنذر، بن النعمان مدح الشعراء، بني
وأفضله. أوله يشء: كل ريعان والكنف. الظل الذرا: جديده. الصبا: جدة (42)

طلبه. طالبه: (43)
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الذهب. قالئذ أي العقيان: قالئد (44)
والكراهة. البغض الشنآن: (45)

اليشء واملراد النواة، شق يف التي السحاة الفتيل: أطرافها. أو األصابع البنان: (46)
ا. جدٍّ القليل

الحقد. ضغن جمع األضغان: الصلة. بها ويراد آرصة جمع األوارص: (47)
الطريق. املهيع: (48)

االنصباب. الكثري الهتان: (49)
واملنة. املعروف الصنيعة: (50)

الدهر. نوب من يصيب ما الحدثان: طارق (51)
العطية. املنة: (52)

وزير باشا عيىس حلمي محمد هو حلمي: يجنى. ما مجنى جمع املجاني: (53)
الوقت. ذلك يف املعارف

وثباته. قوته الرأي: أصالة (54)
يفتخر. يزهى: (55)

نرشها. الحياة: بث (56)
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الَقَدر ِضحُك

يف «لندن» زار وقد بإنجلرتا، طالبًا كان حينما ١٩١٠م سنة األبيات هذه الشاعر قال
ويجعل األضواء، فيحجب أحيانًا يتكاثف الضباب أن بها العجيب ومن الشتاء، فصل
املبرصين العمي يهدي وقد الطريق، ويضل املبرص يحار وحينئذ دامس، ظالم يف املدينة

حال. أي عىل األرض يف الرضب العتيادهم الحالة هذه يف

يَ��تَ��أَوَُّه َوَال يَ��ْش��ُك��و َف��َال يَ��ْم��ِش��ي ِب��َل��نْ��َدٍن ال��ض��بَ��اِب ف��ي أَْع��َم��ى أَبْ��َص��ْرُت
َويَ��ْع��َم��ُه1 ال��ظ��َالِم ِف��ي يَ��ْخ��ِب��ُط َح��يْ��َراُن ُم��بْ��ِص��ٌر اْل��ِه��َدايَ��َة يَ��ْس��أَلُ��ُه ف��أَتَ��اُه
��ُه يَ��تَ��َوجَّ َخ��ْط��ُوُه ��َه تَ��َوجَّ أَنَّ��ى َوَراءَُه َف��َس��اَر األَْع��َم��ى َف��اْق��تَ��اَدُه
يُ��َق��ْه��ِق��ُه! يَ��َزاُل وَال ال��ض��ب��اُب َوَم��َض��ى َض��اِح��ًك��ا اْل��ُم��َع��ْرِب��ُد اْل��َق��َدُر بَ��َدا َوُه��نَ��ا

هوامش

ويرتدد. يتحريَّ يعمه: هدى. غري عىل فيها يسري الظالم: يف األرض يخبط (1)





املرصية اجلامعة

املرصية. الجامعة بافتتاح احتفاًال ١٩٣٢م، سنة يف رائع علمي احتفال يف ألقيت

ف��غ��رَّدا يُ��ج��ي��َب أن ِش��ع��ري ونَ��اَديْ��ُت َف��أَْس��ع��َدا ي��َف��ي��َض أن بَ��ي��اِن��ي َدَع��ْوُت
دا1 ُم��ج��دَّ ��ب��اِب ك��ال��شَّ َع��ْص��ًرا ��ُل يُ��َج��مِّ م��ف��وًَّف��ا ك��ال��رَّب��ي��ع نَ��ْظ��ًم��ا وأب��دْع��ُت
ُم��خ��لَّ��دا َم��ج��ًدا األْج��ي��اِل ع��ل��ى يَ��ُق��صُّ ُم��خ��لَّ��ٌد تَ��ْرُج��م��اٌن إالَّ ��ع��ُر ال��شِّ وم��ا
ُم��نْ��ِش��َدا2 ال��نِّ��ي��ُل َغ��َدا م��ا «ف��ؤاٌد» ول��وال َق��اِئ��ٌل ق��ال م��ا ال��ُغ��رُّ ��َج��اي��ا ال��سَّ َف��َل��وال
َع��ْس��َج��دا3 ِب��َم��ْس��ع��اه أم��س��ْت وِق��ي��َع��انُ��ه َك��ْوثَ��ًرا ِب��نُ��ْع��َم��اُه أَْض��َح��ى َف��َس��ْل��َس��الُ��ه
وُس��ؤَددا ِع��زٍّا ِم��ص��َر وأَْوَل��ى َص��ِم��ي��ًم��ا، َوَالِئ��ه��ا َم��ْح��َض ِم��ص��ُر َح��بَ��تْ��ه َم��ل��ي��ٌك
يَ��تَ��َج��رَّدا أْن خ��اف َح��تَّ��ى ال��ب��ي��ِض، ِم��َن َص��اِرم ك��لَّ أَْخ��َج��َل��ْت َع��ْزٍم أص��اَل��ُة
دا4 تَ��بَ��دَّ ح��تَّ��ى اْل��َخ��ْط��ِب ُم��ْدَل��ِه��مِّ ع��ل��ى نُ��وره ذَرَّ م��ا ��بْ��ِح ال��صُّ َك��َوْج��ِه َوَرأٌْي
وال��نَّ��َدى وال��نُّ��بْ��َل ال��م��ْج��َد ف��ي��ه ف��أبْ��َص��رُت َرأَيْ��تُ��ه ال��يَ��ق��ي��ِن ك��أن��واِر َوَوْج��ٌه
��َدا؟5 ُح��سَّ ال��ك��واِك��ِب ُزْه��ُر تُ��َط��اِل��ُع��َه��ا ِق��بَ��ابُ��ه ��ا ُش��مٍّ ال��ِع��ْل��ِم َص��ْرَح يُ��ْع��ِل أََل��ْم
َم��ْع��َه��ًدا! ال��ك��نَ��ان��ِة أرُض َغ��َدْت أْن إل��ى َم��ْع��َه��ٍد إِثْ��ِر ع��ل��ى يُ��ب��نَ��ى َم��ْع��َه��ٍد َف��ِم��ْن

∗∗∗
دا ُم��َردَّ ُح��ْل��ًوا ��ْرِق ال��شَّ ب��أُذِْن َح��ِدي��ثً��ا َغ��َدت ِب��َج��اِم��َع��ٍة ال��دُّنْ��ي��ا ع��ل��ى ُزِه��ي��نَ��ا
ال��ُم��َه��نَّ��دا6 ال��ُق��ي��وِن َص��ْق��َل وت��ْص��ُق��لُ��ه َوِح��ْك��َم��ًة َح��ْزًم��ا ال��غ��ضَّ ��بَ��اَب ال��شَّ ت��ُردُّ
تَ��َزوَّدا ال��ِج��ل��ي��َل ال��ِع��ْل��َم َط��َل��َب َوَم��ْن َم��ْط��َل��ٍب ك��لِّ ف��ي ال��تَّ��وف��ي��َق تُ��َزوُِّدُه
ال��َم��َدى َف��يَّ��اَح��َة ال��ظِّ��لِّ َم��دِّ بَ��ع��ي��َدَة اْل��َج��نَ��ى ُح��ْل��َوَة َف��يْ��نَ��انَ��ًة َدْوَح��ًة َغ��َدْت
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أَْم��َل��دا7 ك��ان ال��ذي ال��ُغ��ْص��ُن ه��َو وه��ذا َغ��َرْس��تَ��ه ق��د م��ا ف��ض��ُل وه��ذا َغ��َرْس��َت
أَْح��َص��دا8 ال��زَّْرَع يُ��بْ��ِص��َر أن إل��ى ِغ��َراٌر نَ��ْوُم��ه ال��طَّ��ب ك��ال��زَّارِع ��ْدت��ه تَ��َع��هَّ
َغ��َدا تَ��َرى م��ا يَ��ْوم��ه��ا ف��ي تَ��َرى وَع��يْ��ٍن َرْت ُص��وِّ وال��رِّف��ِق اإلْح��س��اِن م��ن ِب��َك��فٍّ
ُم��ْص��ِع��َدا9 ِل��ْل��َم��َح��اِم��ِد ويَ��ْم��ِض��ي ِدَراًك��ا، ال��ُم��نَ��ى يَ��نْ��تَ��ِه��ُب إس��م��اع��ي��َل اب��ُن َك��ذاَك
َم��ْف��َردا اْل��ج��ْم��ُع يُ��ْع��ِج��ُز َش��أًْوا َويَ��بْ��لُ��ُغ َوْح��َدُه اْل��َج��َح��اِف��َل يُ��ْع��ِي��ي م��ا َويُ��ْدِرُك
َواْل��َج��دا10 اْل��ُج��وَد يُ��ْدِه��َش ح��ت��ى َوي��ب��ذُُل َس��ْع��يُ��ه ال��نَّ��ْج��َم يُ��ذِْه��َل أْن إل��ى َويَ��س��ع��ى
وال��ُه��َدى11 وال��نُّ��وِر اْل��َح��قِّ ِدي��َن ويَ��نْ��ُص��ُر يُ��ري��ُده ِف��ي��م��ا ال��َع��ْرِش َربَّ ويَ��ْرق��ب
َم��ْق��ِص��دا12 َد ف��ج��دَّ ِم��ص��ٍر َه��وى دع��اُه َص��ْع��بُ��ه الَن َم��ْق��ِص��ٍد ِم��ْن انْ��تَ��َه��ى َم��ا إذا
ال��يَ��َدا بَ��َراَع��تُ��ه يَ��ْوًم��ا َف��اَرَق��ْت وال َونَ��ى م��ا َخ! ال��ُم��ؤرِّ أج��َه��ْدَت ُرَويْ��َدَك
دا13 س��دَّ ال��ِف��ْك��َر أَْرس��َل َم��ا إذَا أَِدي��ٍب ُم��بَ��رٍِّز ُك��لَّ ال��تَّ��أْل��ي��ِف إل��ى َه��َزْزَت
��َدى14 ال��صَّ َح��رََّق��َه��ا ك��ان ِظ��م��اءً ب��م��ْص��َر َوبَ��لَّ��َل��ْت ال��ع��ق��وُل بَ��َج��ْدواك َف��َف��اَض��ْت
ُم��ج��لَّ��دا يَ��تْ��لُ��و أَْس��َديْ��َت ب��م��ا َح��ق��ي��ٌق ُم��َج��لَّ��ٌد ِل��ْل��ُع��لُ��وِم ي��وٍم ك��لِّ َف��ِف��ي
ِألَْح��َم��َدا يَ��نْ��تَ��ِم��ي��َن َم��ْج��ٍد ب��آثَ��اِر ُك��تْ��بُ��َه��ا تَ��نْ��ِط��ُق اْل��ِع��ْل��ِم م��ْك��تَ��ب��اِت َس��ل��وا
َووطَّ��دا األس��اَس أَرَس��ى َف��َق��ْد َرف��ي��ًع��ا، ُم��ل��َك��ه َوال��ع��دِل ال��ِع��ل��ِم َف��ْوَق بَ��يْ��َن َوم��ْن
��دا15 ال��م��ن��ضَّ ال��ث��نَ��اءَ يَ��س��وق��وَن إل��ي��َك َف��انْ��ثَ��نُ��وا ال��َغ��ْرِب ف��ي ال��ع��ل��ِم ِرج��اَل بَ��ه��ْرَت
��دا ُش��هَّ َف��ْض��ل��َك آث��اِر ع��ل��ى ِض��خ��اًم��ا ��َح��ا ك��ال��ضُّ نَ��واص��َع أْل��َق��ابً��ا وأَْوَل��ْوَك
َوَم��ْوَح��دا16 َم��ثْ��نَ��ى األرِض أه��ِل َج��ه��اِب��ذَ ل��ه َس��ع��ْت ع��اَل��م��يٍّ��ا َرْم��ًزا َوأص��ب��ح��َت
ُم��َع��بَّ��دا َس��ْه��ًال ص��ار إالَّ ال��ع��ل��ِم إل��ى َم��ن��َه��ٌج يَ��بْ��َق ل��م ال��ف��اُروِق أب��ا ِف��َخ��اًرا
َم��ع��ِق��دا َك إالَّ اآلم��اُل تَ��ج��ِد َف��ل��م َوَم��ْغ��ِربً��ا ش��ْرًق��ا اآلم��اُل تَ��َط��لَّ��ع��ِت
َم��ْوِردا17 أَبْ��َص��رَن ال��طَّ��يْ��ِر ِع��َط��اُش ت��ح��وُم ِم��ثْ��َل��َم��ا َح��ول��َك ��ع��ِب ال��شَّ ُق��ل��وُب وح��اَم��ْت
َوتَ��ْس��َع��دا18 تَ��ع��ي��َش أن ف��ي َف��آم��ال��ه��ْم وَرح��م��ًة ِغ��يَ��اثً��ا ِم��ص��ٍر ِل��ب��ن��ي َف��ِع��ْش
ُم��َؤيَّ��دا19 ال��ع��زي��ِز ال��ل��ِه ِم��َن َوداَم أَْع��يُ��ٍن ُق��رََّة ال��ع��ه��ِد َولِ��يُّ َوع��اَش
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العروبة

العربية الدول جامعة أقامته والذي األول، العربي الثقافة بمؤتمر القصيدة هذه ألقيت
١٩٤٧م. عام بلبنان

أل��ح��اُن1 ال��دوِح وه��م��ُس م��س��ٌك، األرُض لُ��ب��ن��اُن وال��ف��نِّ ال��ه��وى روُض لُ��ب��ن��اُن
ك��ان��وا؟ م��ث��َل��م��ا ش��ب��اب��ي ِرف��اُق وه��ل زع��م��ت؟ ال��ذي ال��ع��ه��ِد ع��ل��ى ال��ِح��س��اُن ه��ل
أزم��ان ل��ي��ال��ي��ه��نَّ ب��س��اط ط��وت وب��ه��ج��تُ��ه��ا؟ أوت��اري أي��ن ال��ص��ب��ا؟ أي��ن
وس��ن��ان2 اْل��ُح��ل��ِم ب��ع��د ت��ن��بَّ��ه ك��م��ا تُ��ؤرِّق��ن��ي وال��ذك��رى ال��ي��وَم ل��ه��ا أرن��و
ُرْج��ع��ان؟3 وال��ل��ه��ِو ال��ص��ب��ا ل��َش��ْرِخ ف��ه��ل رنَّ��تَ��ه��ا األوت��اِر إل��ى رج��ع��ُت َه��بْ��ن��ي
ري��ح��ان4 ال��ري��ح��اُن وال ال��ش��ب��اِب، ب��ع��د ب��ه��ا ال��ح��ب��اب ط��اف إذا ك��أٌس ال��ك��أس ال
أف��ن��اُن؟5 ال��زْه��ِو ط��ول ب��ع��د وَص��وَّح��ْت ب��الب��لُ��ه��ا ط��ارت ه��ل ل��ل��خ��م��ي��ل��ِة؟ م��ا
ُغ��دران؟6 ال��نُّ��وَّاِر ض��اح��َك وغ��ادْرت ب��ش��اش��تُ��ه��ا ولَّ��ت ال��ه��وى ري��اُض وَه��ل
ح��ي��ران7 وُه��و ال��ع��ذارى ق��دوِد إل��ى م��ش��رَّدًة ع��ي��نً��ا ب��ه��ا غ��ص��ٌن ّم��د ك��م
ال��بَ��اُن8 م��ش��ى ��ا ل��مَّ ل��َدْه��ش��ِت��ه ف��ي��ا ق��دٌم ب��ه ت��س��َع��ى ال ال��ب��اَن رأى ل��ق��د
��ان9 ورمَّ ��اٌح تُ��فَّ م��ج��ان��ي��ه وم��ن ن��ف��ح��تُ��ه لُ��ب��ن��اَن ش��ذَى م��ن ل��ه��ا ِغ��ي��ٌد
ظ��م��آن؟10 وه��و ال��ح��ي��اَرى ال��ش��ف��اه ِس��ْرَب ص��رف��ْت ب��الُ��ه��ا م��ا ُخ��ِل��َق��ْت، نَ��بْ��ِع��ه م��ن
ن��ش��وان11 ف��ه��و ف��ع��ذًرا ال��س��ب��ي��ُل، ب��ه َع��ثَ��َرْت ف��إن ش��ع��ري أس��ك��رت��ا ع��ي��ن��ان
وأل��وان12 أط��ي��اٌف األص��اِئ��ل م��ن غ��ازل��ه��ا ال��زه��ِر ك��خ��دوِد وط��ل��ع��ٌة
َش��يْ��َط��اُن13 ال��بَ��ه��م��اء ن��ظ��رتَ��ه��ا وأنَّ ب��ش��ٌر أن��ه��ا إالَّ ال��م��الِئ��ك م��ن
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∗∗∗
وَم��ي��دان14 َم��يْ��داٌن ول��ل��ص��ب��اب��ِة س��ل��ف��ْت ال��ت��ي األوَل��ى أي��اُم��ن��ا ل��ل��ه
وتَ��ح��ن��ان15 ت��غ��ري��ٌد اإلْل��ِف إل��ى ل��ه َف��نَ��ٍن ع��ل��ى ��اٌف َرفَّ ك��ال��ط��ي��ر وال��ح��بُّ
ه��ي��م��ان16 األم��واِه ب��س��َوى ل��ك��نَّ��ه َك��ث��ٍب ع��ن لُ��ب��ن��اَن ف��ي وال��م��اءُ ه��ي��م��اُن
ج��ي��ران لُ��ب��ن��اَن ف��ي األح��ب��ِة ك��لُّ ُض��ًح��ا ال��خ��ص��ي��ِب ال��وادي ج��ارُة ل��ه ب��دت
َس��ح��ب��ان17 دن��ي��اه ف��ي ق��ال��ه م��ا ب��ك��لِّ ب��الغ��تُ��ه ص��م��ٍت ف��ي ال��ع��ي��َن ف��أرس��ل
وت��ب��ي��ان ش��رٌح ال��َه��وى ف��ي ل��ه��ا وك��م ك��ِل��ٍم ب��ال أح��ادي��ٌث ول��ل��ُع��ي��وِن
ك��ت��م��ان18 األس��راَر ي��ح��َف��ُظ م��ا وخ��ي��ُر نَ��بْ��َع��تُ��ُه ال��ِف��ْردوِس م��ن ِس��رٌّ وال��ح��بُّ
ج��ذْالُن19 وال��ق��ل��ُب غ��اض��ب��ٌة، ال��ع��ي��ُن ت��دلُّ��ل��ه��ا ف��ي ف��ت��م��ادْت ل��ه��ا رن��ا
إي��م��اٌن20 ال��ش��كِّ وراء ت��واَرى ك��م��ا َخ��َف��ٍر ف��ي ب��ال��ِم��نْ��دي��ِل ال��وج��َه وغ��طَّ��ِت
إذع��ان21 ف��ه��و ُع��نْ��ًف��ا اش��ت��ّد ف��ك��لَّ��م��ا لُ��ْع��بَ��تُ��ه��ا ال��ِغ��ي��ِد وإب��اءُ وأع��رض��ْت
نُ��ْك��ران22 وال��ح��قُّ رًض��ا، ال��ن��ف��وُر ب��ه��ا أْح��ِج��يَ��ٌة — ال��ل��ُه ح��م��اك — ال��ع��ذاَرى إنَّ
ُرْع��ي��ان ب��األس��ح��اِر ت��رنَّ��م ك��م��ا ُش��ْرَف��ِت��ه��ا ح��ول ش��ع��ري أوت��اَر َه��َزْزُت
ِع��ي��دان ال��ِع��ي��داُن وال ن��اٌي، ال��نَّ��اُي ال وت��ْه��ي��ئَ��ًة ت��ل��ح��ي��نً��ا ال��ل��ه م��ن ش��ع��ٌر
آذان ل��ل��ن��اس ك��م��ا ول��ل��وج��وِد ل��ه ال��وج��وِد أُذُْن أن��ص��ت��ْت ش��دا إذا
ول��ه��ان األش��واَق ي��ج��اذبُ��ه��ا وْل��ه��ى َع��َج��بً��ا ال��ه��وى ل��ي��ُل ف��رأى ل��ه��ا ش��دا
َص��ْديَ��اُن23 ل��ل��ِع��ي��د ش��اع��ٌر ��ه��ا ي��ض��مُّ غ��الئ��لُ��ه��ا ال��دن��ي��ا ف��ت��ن��َة ح��وت َريّ��ا
وأوزان24 ب��ح��ٌر ل��ه ِس��ح��ٌر وال��ش��ع��ُر م��ع��اط��ُف��ه��ا الن��ْت ك��م��ا ل��ش��ع��ري الن��ْت
ف��تّ��ان25 ال��ِب��ي��ِض ل��ل��خ��ف��راِت وال��ش��ع��ُر ل��ت��ف��ِت��نَ��ن��ي ه��ّم��ْت ح��ي��ن��م��ا ف��ت��ن��تُ��ه��ا
َف��نّ��ان26 ل��ل��غ��زِو ي��ج��رُِّده َف��نٌّ وأس��ل��ح��ت��ي ال��م��اض��ي ل��ح��ُظ��ه��ا س��الُح��ه��ا
َف��يْ��ن��ان27 وال��ع��وُد م��ؤت��ِل��ٌق، ال��زه��ُر ن��ض��ارتِ��ه ف��ي ش��ف��ي��ع��ي ال��ش��ب��اُب ك��ان
وأَش��ج��ان؟28 أس��ق��اٌم بُ��ْرَديَّ وم��لءُ ِك��بَ��ري ف��ي ال��ي��وَم ل��م��ح��ت��ن��ي إذا م��اذا
وِح��دث��ان29 ت��ص��اري��ٌف َوع��رَّق��ت��ن��ي أك��ثَ��ره��ا ال��ده��ِر َص��َف��ح��اِت م��ن ط��وي��ُت
ُع��ن��وان ال��ُع��ْرِب ب��م��ج��ِد ال��ت��غ��نِّ��ي ل��ه ت��ق��رؤُه األج��ي��ال إل��ى ك��ت��اٌب إن��ي

∗∗∗
وُس��ل��َط��اُن ال��ُف��ص��ح��ى ل��ب��ن��ي ودول��ٌة أوائ��لُ��ه ك��ان��ت م��ذ ال��ده��ِر ع��ل��ى َم��ج��ٌد
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وت��ي��ج��ان30 َص��ْوَل��ج��ان��اٌت وُح��طِّ��م��ْت ل��وث��ب��ِت��ه��ا ال��دن��ي��ا ري��ع��ت َص��َواِرٌم
وُع��بْ��دان31 س��اداٌت األرض ف��ي ف��ل��ي��س واح��دٍة أب��ن��اءُ ع��ن��دُه��ُم ال��ن��اُس
وُخ��ْرص��ان32 أَْس��ي��اٌف ال��ح��قِّ م��ن ل��ه��م ع��زائ��م��ه��م م��ن خ��ي��ٍل ف��وَق ت��راك��ض��وا
بُ��ن��ي��ان33 وال��ِق��ْس��ط��اِس ل��ل��دي��ِن أُق��ي��م ب��اذخ��ًة ِل��ل��ش��رِك ه��دم��وا وك��ل��َم��ا
ِج��نَّ��ان34 ال��ن��ْق��ِع ت��ح��َت ال��ح��رب َل��ظ��ى وف��ي م��الئ��ك��ًة ك��ان��وا َح��ك��م��وا إن ال��س��ل��م ف��ي
ِع��رف��ان35 ول��ألق��الِم ف��ت��ٌح، ل��ل��س��ي��ِف ص��ول��ت��ِه��م أس��ي��اَف س��اي��رْت أق��الُم��ه��م
وي��ون��ان؟36 ُف��ْرٌس ع��ل��م��ه��م م��ن وأي��ن ت��رك��ت؟ وم��ا روم��ا ش��رِع��ه��م ِم��ن ف��أي��ن
وبُ��ل��داُن37 َظ��ْم��أَى أم��ٌم ف��ي��ِض��ه��م م��ن ن��ِه��ل��ْت ك��م اآلف��اِق أس��ات��ذَة ك��ان��وا
وأض��غ��ان َح��زازاٌت ف��ف��ّرق��تْ��ه��ا أص��اب��ُع��ه��ا ال��دن��ي��ا ��ت ض��مَّ ي��ًدا ك��ان��وا

∗∗∗
ذُؤب��ان38 ل��ل��ف��ت��ِك ن��ابَ��ه��ا وأره��ف��ت م��خ��ال��بُ��ه واح��م��رَّت ال��غ��رُب ت��ن��م��َر
ن��س��ي��ان39 ال��ث��اراُت ت��ت��رُك ل��م��ا وم��ا تُ��َؤرُِّق��ه��م األول��ى ط��ارٍق ث��اراُت
��ان40 َخ��فَّ واه��ت��زَّ ال��ش��رى م��ن��ه ف��ارت��جَّ م��ح��ت��دًم��ا ال��ش��رِق ل��ي��ُث ال��ل��ي��ُث ��ظ ت��ي��قَّ
غ��ض��ب��ان؟41 وه��و ل��ي��ثً��ا ي��ص��اوُل َوَم��ْن ُع��ْف��َرتَ��ه ال��ي��اف��وِخ إل��ى ردَّ غ��ض��ب��اَن
دانُ��وا42 ك��م��ا وِدنَّ��اُه��م تُ��ب��اَح، أن م��ن َح��ْوَزت��ن��ا ال��ض��ي��ِم أُب��اَة َح��م��يْ��ن��ا ل��ق��د

∗∗∗
إن��س��ان األرِض ف��ي ي��ف��رُِّق��ن��ا ف��ال ي��ج��م��ُع��ن��ا ال��ل��ه إنَّ ال��ع��روب��ِة ب��ن��ي
وأْوَط��اُن م��س��اف��اٌت ت��ن��اءْت إذا ب��ه ن��ل��وذُ ح��رٌّ وط��ٌن ب��ه��ا ل��ن��ا
وق��ْرآن إن��ج��ي��ٌل ال��ق��وَم وج��َم��ع ��ِدن��ا ت��وحُّ ف��ي ه��الًال ال��ص��ل��ي��ُب غ��دا
ع��دن��ان43 غ��ّس��اُن أو غ��ّس��اُن ع��دن��اُن أُم��ًم��ا َش��تَّ��ت��ْت ُف��روًق��ا ن��ب��اِل ول��م
إخ��وان ال��ش��رِق ِرح��اِب ف��ي وك��لُّ��ن��ا تَ��ج��م��ُع��ن��ا وال��ت��اري��ِخ ِم ال��دَّ أواص��ُر

∗∗∗
وه��تَّ��ان ��اٌق خ��فَّ ِف��َل��ْس��ط��ي��ن ذك��رَى خ��ط��رْت ك��ّل��م��ا دم��وع��ي وف��ي��ُض ق��ل��ب��ي
ط��وف��ان ل��ل��ش��رِّ ب��ه��ا وط��اف أخ��رى، أنْ��دلُ��ًس��ا ال��ت��اري��ُخ ب��ه��ا أع��اد ل��ق��د
وِح��رم��ان؟44 يُ��تْ��ٌم ن��ه��اي��تُ��ن��ا وه��ل م��ض��ى؟ أي��ن ِح��طِّ��ي��َن ف��ت��ى ف��ي م��ي��راثُ��ن��ا
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ش��ان أم��ِرن��ا ف��ي ل��ُك��م وال ب��ه، ِص��َل��ٌة ل��ك��م م��ا أب��ي��ن��ا ت��راَث رّدوا
س��ل��َواُن ��ْل��واِن ال��سُّ ع��ل��ى ف��ي��ه��ا وع��ّز ب��ه��ا ال��ج��م��ي��ُل ال��ص��ب��ُر ب��ِرم م��ص��ي��ب��ٌة
ثُ��ع��ب��ان ال��ورِد ِظ��الِل ف��ي ي��خ��ت��ف��ي ق��د وي��ًدا ��ًة أُمَّ ك��ون��وا ف��ل��س��ط��ي��ن ب��ن��ي
ِس��ْرح��ان؟!45 ��اءِ ال��شَّ ث��ي��اَب ت��ردَّى إذا َج��ِه��دوا وإن ُرع��ي��اٌن ي��أَم��ُن وك��ي��ف

∗∗∗
ُرْك��ب��ان ال��ن��ي��ِل ب��ح��دي��ِث َس��رى ف��ق��د خ��ط��بُ��ه��م��ا؟ ال��ي��ْوَم م��اذا وال��ن��ي��ُل وم��ص��ُر
وُش��بَّ��ان46 اْل��ُج��لَّ��ى إل��ى ِخ��ف��اٌف ش��ي��ٌب ت��ح��ُرُس��ه ال��ش��رق ح��ص��ُن ال��ل��ه ك��ن��ان��ُة
��اُن47 وَس��جَّ ق��ي��ٌد ب��ه��ا ح��رٍف ب��ك��ل م��ع��اه��دة ي��رَض��ْوا أن ال��ق��س��ر ع��ل��ى أَبَ��ْوا
َخ��ْزي��ان48 األظ��ف��اِر م��ن��ك��م��ُش وال��م��وُت َج��ذٍَل ف��ي ال��م��وِت ل��ل��ق��اء َم��َش��ْوا وك��م
ِش��ْري��ان واإلس��الِم ل��ل��ش��رِق وم��ص��ُر ب��ه��ا ي��ع��ي��ُش ش��راي��ي��ٌن ج��س��ٍم ل��ك��ل

∗∗∗
أرك��اُن ال��ع��ل��ِم ب��غ��ي��ِر تُ��ق��اَم ف��ل��ن ي��ًدا ل��ل��ع��ل��وم ُم��ّدوا ال��ع��روب��ة ب��ن��ي
وت��زدان ال��ف��ص��ح��ى ت��زده��ي ب��م��ث��ل��ه م��ؤت��م��ًرا ال��ش��رِق ل��ش��ب��اِب ج��م��ع��تُ��ُم
أق��ران ال��س��ب��ِق م��ج��اِل ف��ي وك��لُّ��ه��م واح��دٌة ف��ال��روُح نَ��ه��ج��ه��م ف��ق��رِّب��وا
وإت��ق��ان ت��ج��ري��ٌب ال��ن��اِس ف��ق��ي��م��ُة وت��ج��رب��ٍة إت��ق��اٍن غ��ي��َر ت��ب��ت��غ��وا ال
ِخ��ذْالن ل��ل��ش��رِق ِخ��ذْالنَ��ه��ا ف��إّن ل��ه��م ال��ف��ص��اِح ال��ُع��ْرِب ل��غ��َة وح��بِّ��ب��وا
وأع��وان ج��ن��ٌد ح��وَل��ه��ا وإنَّ��ه��م َوْح��َدت��ِه��م ُع��ن��واُن إنَّ��ه��ا ل��ه��م: ق��ول��وا
ِوِوْج��دان أخ��الٌق ال��م��رءُ ف��إنَّ��م��ا وَم��ْرَح��م��ٍة ب��أخ��الٍق ��ل��وه��م وك��مِّ

هوامش

الخافت. األشجار حفيف الدوح: همس ذكية. رائحة له طيب مسك: (1)
نعسان. وسنان: أنظر أرنو: (2)

وعودة. رجوع رجعان: أوله. الصبا: رشح (3)
فقاعات. من الكأس يعلو ما هو الحباب: (4)

جفت. صوحت: (5)
غدير. جمع غدران: وابتسامتها. فرحتها بشاشتها: وذهبت. مضت ولت: (6)
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قوام. قدود: تائهة. مرشدة: (7)
الطري. الشجرة غصن البان: (8)

حصاده. مجانيه: رائحته. نفحته: النفاذة. الذكية الرائحة شذا: (9)
جماعة. رسب: أصله. نبعه: (10)

متمايل. فرحان نشوان: وكبت. سقطت عثرت: (11)
غروب العرصإىل بعد من الوقت وهو أصيل جمع أصائل: وجهه. رؤية طلعة: (12)

أخيلة. أطياف: الشمس.
املبهمة. البهماء: (13)

وحرارته. الشوق رقة الصبابة: مضت. سلفت: (14)
املحبوب. األليف األلف: غصن. فنن: مرفرف. متحرك رفاف: (15)

قرب. كثب: عطشان. هائم هيمان: (16)
الفصاحة. يف املثل به ورضب العرب خطيب وائل بن سحبان هو سحبان: (17)

أصله. نبعته: (18)
فرحان. جذالن: عينه. بطرف نظر رنا: (19)

واختفى. استرت توارى: الحياء. شدة خفر: (20)
خضوع. إذعان: (21)

والجفاء. البعد النفور: ألغاز. أحجية: (22)
عطشان. صديان: الرقيقة. الشفافة املالبس غالئلها: ناعمة. بمعنى ريا: (23)

جوانبها. معاطفها: وأطاعت. رقت النت: (24)
الحياء. شديدي الخفرات: سحرتها. فتنتها: (25)

يخرجه. أي: غمده من السيف يجرد يجرده: العني. بمؤخرة النظر لحظها: (26)
الطويل. الحسن فينان: (27)

العرب. تلبسه أسود كساء الربد بردي: (28)
أحداث. حدثان: ومكاره. نوائب تصاريف: أجهدتني. بمعنى عرقتني: (29)

امللك. عصاة وهو صولجان جمع صولجانات: فزعت. ريعت: قواطع. صوارم: (30)
عبيد. عبدان: (31)

الرماح. خرصان: العدو. يف أرسعوا تراكضوا: (32)
العدل. القسطاس: عالية. باذخة: الكفر. الرشك: (33)
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الجن. من جنان: الغبار. النقع: ملتهبة. نار لظى: (34)
واإلقدام. الشجاعة صولتهم: (35)
وطريقتهم. منهجهم رشعهم: (36)

عطائهم. فيضهم: ورشبت. أخذت نهلت: النواحي. اآلفاق: (37)
ذئاب. ذؤبان: (38)

املشهور. العربي الفاتح زياد بن طارق هو طارق: (39)
امللك. خفان: األسود. كثري طريق الرشى: اهتز. ارتج: غاضبًا. هائًجا محتدًما: (40)

يهاجم. يصاول: األسد. لبدة بمعنى عفرته: املخ. اليافوخ: (41)
بالدنا. حوزتنا: والهوان. بالذل يرضون ال الذين الضيم: أباة (42)

أبو ان: غسَّ إليه. نسبة العدنانيني عىل اسمه وأطلق العرب آباء من عدنان: (43)
باملسيحية. ويدينون الغساسنة العرب

معركة املنترصيف األيوبي الدين صالح الشهري العربي القائد هو حطني: فتى (44)
حطني.

الذئب. رسحان: الغنم. من الكثري الشاء: لبس. تردى: رعاة. رعيان: (45)
يهرعون : الجىلَّ إىل خفاف الشعر. بيض شيب: «مرص». املقصود هللا: كنانة (46)

القتال. ميدان إىل ورسعة خفة يف
١٩٣٦ سنة معاهدة املقصود معاهدة: األمر. عىل اإلكراه القرس: رفضوا. أبوا: (47)

وإنجلرتا. مرص بني مربمة كانت التي
يف ينشبها أن يستطيع ال طويلة غري أظفاره األظفار: منكمش فرح. جذل: (48)

وخجالن. مستٍح خزيان: ضحاياه.
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إىل قاصًدا إنجلرتا املرصية الحربية الطائرات رسب غادر ١٩٣٣م سنة نوفمرب من ١٨ يف
بلدة يف محرتقة طائراته إحدى سقطت فرنسا سماء يف طائًرا الرسب كان وفيما مرص،
وبذلك دوس»، و«شهدي حجاج» «فؤاد املرحومان طياراها واحرتق سورنج»، «مونشو
شبابها خرية من شابني نهضتها مستهل يف وهي وفقدت مرص، نسور من نرسان أفل

وإقداًما. وشهامًة جرأًة
امليدان هذا يف خالد جليل أثر املجيد التاريخ ملرصذات يكون أن إال القدر أبى وهكذا
وتدليل الريح لتسخري أبنائها؛ من األلوف املتمدينة األمم فيه احتسبت الذي الفسيح،

والفخار. والحضارة واملنعة العز سبيل يف الهواء
وآثاره: وقعه ويصف الجلل، الحادث هذا الشاعر يصور القصيدة هذه ويف

وأََق��اَم��ا1 ب��َك��ْل��َك��ٍل أَنَ��اَخ َخ��ْط��ٌب األْح��َالَم��ا َد َوب��دَّ ��ُج��وَن ال��شُّ َج��َم��َع
واألَْه��َرام��ا2 ال��ن��ي��َل َوَراع ُع��وًدا، س��َه��اِم��َه��ا أََم��رِّ ِم��ْن ال��ِك��نَ��انَ��َة أَْخ��َل��ى
ُح��َط��ام��ا ��بَ��اِب ال��شَّ َرْوُض ِب��ه َف��َغ��َدا وِظ��لِّ��ه ��بَ��اِب ال��شَّ َرْوِض َع��َل��ى وع��َدا
ِج��َم��ام��ا3 ال��رَِّويُّ األََم��ُل وَس��َق��اُه��م��ا ف��تَ��َم��ايَ��ال ��بَ��ا ال��صِّ َه��زَُّه��َم��ا ُغ��ْص��نَ��ان،
ُرَك��ام��ا4 ��ُط��وِع وال��سُّ ال��تَّ��ألُّ��ق بَ��ْع��َد ف��أْص��ب��َح��ا ال��زَّم��اُن غ��ال��ُه��م��ا نَ��ْج��م��ان،
َوَح��ام��ا ال��دِّي��اِر أُُف��ِق ع��ل��ى َدْه��ًرا، ل��ح��لَّ��ق��ا ال��َق��َض��اءُ َرِض��َي ل��و نَ��ْس��ران،

∗∗∗
ِس��َج��اَم��ا5 ال��دُُّم��وِع ِم��َن َع��ل��ي��ه وأَِف��ْض َريْ��َع��اِن��ه ف��ي ال��غ��ضَّ ��بَ��اب ال��شَّ ابْ��ِك
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ِك��م��ام��ا6 ال��ُق��ل��وِب ُك��لُّ َل��ه ك��انَ��ْت الَّ��ِذي ال��زَّْه��ِر َع��َل��ى أَزاِه��ي��ًرا وانْ��ثُ��ْر
إَالم��ا؟ األِن��ي��َن ت��ْح��تَ��ِب��ُس ف��ِإَالَم ِش��َك��اي��ًة ��ح��اِب ل��ل��سَّ أَن��ي��نَ��َك وابْ��َع��ْث
َل��َدام��ا! ��ُروُر ال��سُّ ال��دُّنْ��ي��ا ف��ي َداَم ل��ْو َل��ْم��ح��ٍة ف��ي َم��َض��ى أََم��ٍل َع��َل��ى َل��ْه��ِف��ي
األيَّ��ام��ا نَ��ْش��تَ��ِك��ي أََخ��ذْنَ��ا َح��تَّ��ى بَ��ِري��ِق��ه ع��ن��د األَيَّ��اَم نَ��ْش��ُك��ِر ل��ْم
َظ��َالم��ا ��ع��اَع ال��شُّ ذَاَك َرأَْت َح��تَّ��ى ُش��َع��اَع��ه ال��طُّ��ُم��وُح ال��َع��يْ��ُن تَ��ْل��َم��ِح ل��م

∗∗∗
ُه��َم��ام��ا َق��َض��يْ��َت ُش��ْه��ِدي! وي��ا بَ��َط��ًال، ُم��َك��اِف��ًح��ا ال��ي��ق��ي��َن الق��يْ��َت ��اُج! َح��جَّ
ِس��َه��ام��ا ال��م��نُ��وُن تَ��نَ��اَزُع��ُه َغ��َرٌض َدَرْت َل��و ن��ْف��ٍس وك��لُّ ال��َه��َواء، َرك��بَ��ا
اآلَرام��ا7 ِك��نَ��اِس��ه��ا َح��ْوَل ويَ��ُغ��وُل ِع��رِّي��ِس��ه��ا ف��ي األُْس��َد يَ��ْل��َق��ى وال��َم��ْوُت
ُح��َس��ام��ا اْل��ُح��َس��اُم ��يْ��ُف ال��سَّ وَال ِدْرًع��ا، ��ه َك��فُّ تَ��بْ��ِط��ُش ح��ي��َن تُ��ْص��ِب��ُح ْرُع ال��دِّ ال
ِزَم��ام��ا يُ��ن��ي��َل أَْن ويَ��أْنَ��ُف ِك��بْ��ًرا، َرأَْس��ه يَ��ْل��ِوي اْل��َج��وِّ َج��ُم��وَح َرِك��ب��نَ��ا
إْق��َدام��ا أَْو ��يْ��ِف ال��سَّ َك��َح��دِّ َع��زًم��ا ِم��نْ��ُه��َم��ا تُ��َزْع��َزْع ل��م َع��اِص��َف��اٍت ف��ي
تَ��َراَم��ى8 واْل��ُخ��ُط��وُب َداٍج، وال��لَّ��يْ��ُل َم��ِري��َض��ًة ��م��اءُ وال��سَّ أَْك��َل��ُف، وال��َج��وُّ
وُع��َرام��ا9 َش��َراَس��ًة ال��َف��َض��اءَ َم��َألَ َج��اِرٍح َج��نَ��اَح��ْي ف��ي يَ��ْخ��ِف��ُق وال��م��ْوُت
��ام��ا10 بَ��سَّ َق��َض��اءَه ال��ك��م��يُّ يَ��ْل��َق��ى وإنَّ��م��ا ال��َع��بُ��وِس، اْل��َخ��ْط��ب إل��ى ب��َس��َم��ا
إْح��َج��ام��ا!11 وَال َدْف��ًع��ا يَ��ْم��ِل��ك��ا َل��ْم ال��رََّدى غ��اَل��ُه��َم��ا ال��بَ��َط��ل��ي��ن َع��َل��ى ل��ْه��ِف��ي
ُزَؤام��ا12 يَ��ُح��وُم َف��وَق��ه��م��ا وال��م��وُت ُم��خ��اِت��ًال يَ��ُص��وُل تَ��ْح��تَ��ه��م��ا ال��م��ْوُت
ِك��َرام��ا ال��ِك��َراُم يَ��ْل��َق��اه واْل��َخ��ْط��ُب — َج��الَل��ُه َج��لَّ — ال��ل��ه ِل��ُح��ْك��ِم ثَ��بَ��تَ��ا
َص��ْم��َص��ام��ا13 َص��اِرًم��ا ال��َك��ِري��ه��ِة ي��وَم َح��تْ��َف��ه يُ��الِق��ي م��ا أَْك��ثَ��ُر ��يْ��ُف وال��سَّ
��ْرَغ��ام��ا14 ال��ضِّ آَج��اِم��ه ف��ي ويَ��ُغ��وُل ِب��ُج��ْح��ِره��ا ال��نِّ��م��اَل ال��َم��وُت يُ��نْ��س��ئُ ق��د
َس��َالم��ا ال��لَّ��ِه��ي��ُب َك��ان وَال بَ��ْرٌد، نَ��اُره��ا ال َل��ْح��َظ��ٍة م��ن َه��ْوَل��ه��ا ي��ا
واألَْع��َم��ام��ا؟ واآلب��اءَ ال��ن��ي��َل بَ��اَل��يْ��ه��م��ا َع��َل��ى ِف��ي��ه��ا أَْخ��َط��را َه��ْل
ِرَم��ام��ا15 إل��ي��ه ع��اَدا َق��ْد َويْ��َاله! َع��ْودًة يَ��ْرُق��ُب ��ْديَ��اَن ال��صَّ وال��َم��ْوِط��َن
ك��َالم��ا ال��َم��نُ��وُن َل��ُه��َم��ا تَ��دَْع َل��ْم أَْم ب��َل��ْف��َظ��ٍة ال��َوَداَع ف��ي��ه��ا أَت��َق��اَس��م��ا
يَ��تَ��اَم��ى16 َواِل��ِه��ي��َن تُ��ْس��ِك��ُت وال��زَّْوِج َح��ظَّ��ه��ا ت��ن��ُدب األُمِّ ف��ي َف��كَّ��را ه��ل
ِح��َم��ام��ا17 ال��ج��ريء إْق��داُم ويَ��ُك��وُن َم��ذَلَّ��ًة تَ��ُك��وُن ق��د ��الَم��َة ال��سَّ إنَّ
ذَام��ا18 أَْو ِب��اْس��ِم��ه يُ��ح��لِّ��ُق َح��ْم��ًدا ِك��َل��يْ��ِه��م��ا ب��اخ��ت��ي��اِر يَ��ْل��َق��ى وال��م��رءُ
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نجَمني أُفوُل

َدَوام��ا!19 اْل��َخ��اِل��ِدي��ن َف��ن��اءَ ويَ��َرى َق��ِص��ي��رًة اْل��َح��يَ��اَة يَ��ْع��تَ��دُّ وال��َم��ْج��ُد

هوامش

استمر. أقام: الصدر. والكلكل: برك. أناخ: (1)
السهام. فيها تجمع جعبة الكنانة: (2)

والكثري املاء معظم وهو (بالفتح) جم جمع الجمام: الري. غاية البالغ الروى: (3)
منه.

ركاًما، وأصبحا االنتشار. السطوع: واإلضاءة. اللمعان التألق: أهلكهما. غالهما: (4)
بعض. فوق بعضها مرتاكمة قطًعا أي:

كثريًا. سجاًما: (5)
النور. وغطاء الطلع وعاء وهو (بالكرس) كم جمع الكمام: (6)

الكناس: ويهلكها. تدري ال حيث من يأخذها يغولها: األسد. مأوى العّريس: (7)
اآلرام: إليه. يصل حتى الرمل يكنس ألنه كذلك؛ سمي فيه. يسترت الشجر يف الظبي بيت

رئم. الواحد البياض، الخالصة الظباء
قد أي داج: الليل صافية. وال صاحية غري أي: مريضة. مدلهم. مغرب أكلف: (8)

ترتامى. ترامى: نجومه. وخفيت سماؤه غامت
والشدة. الحدة العرام: واألذى. الشدة الرشاسة: الطري. من املفرتس الجارح: (9)

الشجاع. الكمي: بالعبوس. وصف اشتد إذا الخطب املقطب. العبوس: (10)
بهما. ذهب غالهما: وانرصاًفا. رجوًعا أي: إحجاًما الهالك. الردى: (11)

بهما. مطيًفا يحلق يحوم: غفلة. عن الخداع املخاتلة: ويعدو. يثب يصول: (12)
املجهز. الكريه املوت: من الزؤام

الصلب. القاطع السيف الصمصام: الصارم وشدتها. الحرب الكريهة: (13)
الواحدة: امللتف، الكثيف الشجر اآلجام: يهلك. يغول: ويؤجل. يهمل ينسئ: (14)

األسد. الرضغام: له. مأوى األسد يتخذها أجمة.
العظام. من تفتت ما وهي رمة، جمع الرمام: لها. املتعطش أي: الصديان، (15)

رفاتهما. يريد
أمهم. إىل ففزعوا الحزن روعهم أطفاًال أي: ووالهني، تبكيه. حظها: تندب (16)
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املوت. الحمام: (17)
مأخوذ شهرته، ويذيع يرفع أي: باسمه، ويخلق واإلقدام. السالمة أي: كليهما، (18)

العيب. الذام: طريانه. يف ارتفاعه وهو الطائر تحليق من
الخالدة. األعمال ذوو أي الخالدون: يعد. يعتد: (19)
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شاِعر إىل شاعٍر من

١٩٢٧م، سنة يف بك شوقي أحمد املرحوم لتكريم العربية األقطار أدباء توافد حينما
القصيدة: بهذه صديقه الشاعر حيّا الشعر إمارة وتوليته

أْش��َع��اَره��ا1 ل��ل��ُع��ْرب وتُ��نْ��ِش��ُر آث��اَره��ا تُ��ج��دِّد َوَق��ْف��َت
أَْخ��ب��اَره��ا2 ل��ل��نَّ��اِس تُ��ح��دُِّث ال��َف��نَ��اء ب��ع��د بَ��ْغ��داَد وت��ْرِج��ُع
��اره��ا3 وُس��مَّ ُع��ك��اَظ وتُ��ح��ِي��ي َرْم��ِس��ه م��ن ��ان َح��سَّ وت��بْ��َع��ُث
وأْوتَ��اره��ا4 ال��ُق��ل��وِب ِن��ي��اَط ت��ُه��زُّ نَ��بَ��راٌت ل��ه ب��ِش��ْع��ٍر
َج��بَّ��اَره��ا5 ال��ق��ِري��ح��ِة َج��ِريءَ ��م��اِس ال��شِّ بَ��ْع��د ق��واِف��ي��ه أط��اَع��ْت
أزه��اَره��ا6 ال��طُّ��لُّ ��ط نَ��قَّ إذَا ال��رِّي��اِض نَ��َف��َح��اُت ل��ه ونَ��ْظ��ٍم
وإْس��َراَره��ا ال��نُّ��ف��وِس ِج��واَر ال��ّس��نُ��وَن َع��لَّ��م��تْ��ه��ا ِح��ك��م��ٍة ف��ِم��ن
أَْش��ط��اَره��ا7 ��ع��ر ب��ال��شِّ يُ��تَ��ْرج��م َم��نْ��ش��ورٌة اْل��َك��ْون َص��ْف��َح��ُة ل��ه��ا

∗∗∗
وأْق��م��اَره��ا8 ال��س��م��اءَ يُ��ن��اج��ي ��ب��اِب ال��شَّ َل��ُع��وِب الٍه وت��ْش��ِب��ي��ِب
َم��وَّاَره��ا9 ال��َع��ِري��ك��ِة َج��م��وَح وارٌف ��بَ��ا ال��صِّ َوِظ��لُّ ت��راه
أْط��ي��اره��ا10 ال��ص��ب��ُح نَ��بَّ��َه وق��د أيْ��ك��ٌة َص��َدح��ت َك��م��ا يُ��ْغ��ن��ي
وآث��اره��ا11 َع��ل��ي��ه، َح��نَ��انً��ا ، ال��دي��اِر ُرس��وَم َف��يُ��بْ��ك��ي ويَ��بْ��ِك��ي
أْوط��اره��ا12 ال��ّص��بَ��اب��ُة وت��ْق��ض��ي ال��َه��َوى يَ��ل��ي��َن ح��ت��ى ويَ��نْ��َس��ُب
أع��م��اَره��ا13 ال��َع��ج��ائ��ُز وتَ��بْ��ك��ي ال��ِح��ج��اِب آَي ال��ك��واع��ُب وت��نْ��َس��ى
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∗∗∗
أس��راره��ا14 ال��طَّ��ب��ي��ع��ُة َح��بَ��تْ��ه ال��يَ��َديْ��ن ص��نَ��اع َط��بٍّ وت��ْص��وي��ِر
وأَْع��ص��اره��ا15 ال��ُف��ن��وَن يُ��ع��ي��ُد ��ِه َك��فِّ ف��ي (ُرف��ائ��ي��َل) ك��أنَّ
وأْدَواره��ا16 ال��ُق��رون ح��ي��اَة ِط��ْرِس��ه ف��ي َخ��طَّ إذا يُ��ري��ك
أَْس��واره��ا17 ��ك ك��فُّ ف��ت��ل��ِم��ُس ب��ال��يَ��َراِع (أن��َدلُ��ًس��ا) ويَ��ْرُس��م
أق��ط��اره��ا األرض م��ن تَ��ُس��دُّ اْل��ِح��راَب ِخ��ْل��َت ال��ح��رَب َوَص��ف وإن
ب��تَّ��اره��ا وتَ��ْرَه��ُب َق��ن��اه��ا ت��خ��اُف ذُع��ًرا َج��نْ��ب��ك ف��تُ��ْم��ِس��ُك
آص��اَره��ا18 ال��ن��ف��س ع��ن َوَض��ْع��ت ال��نُّ��ف��وِس َط��ب��ي��ُب وأن��ت أَش��ْوِق��ي

∗∗∗
وأنْ��َص��اَره��ا ال��زم��اُن، َط��َواه��ا أْن بَ��ْع��ِد ِم��ن ال��َف��ض��ي��ل��َة، نَ��َص��ْرَت
أَبْ��َص��اَره��ا19 ل��ل��نّ��ور تُ��َف��تِّ��ُح ال��م��ِس��ي��ح ك��ع��ي��س��ى ل��ِم��ْص��َر وِج��ئْ��َت
أَْف��ك��اَره��ا ال��َوْح��ِي ِم��َن ك��أنَّ ُم��ْح��َك��َم��اٍت ��َل��ه��ا تُ��َف��صِّ ِب��آٍي
َه��تَّ��اره��ا20 ل��ل��دِّي��ن وتَ��ْرِج��ُع ل��ل��ص��ال��ح��اِت ال��ش��ِب��ي��بَ��َة ت��ُردُّ
أم��ط��اَره��ا؟21 ال��خ��م��ائ��ُل تُ��ج��اِزي وه��ل ش��ع��ًرا ِب��ِش��ْع��ِرك َج��َزيْ��ُت
ِم��ْه��ي��اَره��ا22 ِب��َف��ْض��ل��ك وك��ن��ُت ال��بَ��ي��اِن َق��واف��ي َش��ري��َف ف��ك��ن��َت
ِم��ْغ��واره��ا ��اِد ال��ضَّ بَ��َط��َل وِع��ش ُف��وَك ُف��ضَّ ال ِش��ئْ��َت ك��م��ا َف��غ��رِّد

هوامش

املوت. بعد تبعث تنرش: العربية، اللغة آثار أي آثارها: (1)
املنصور، جعفر أبو أنشأها دجلة نهر عىل تقع وهي العراق عاصمة بغداد: (2)
العبايس العرص يف العالم مدن وأزهى العربية الحضارة مهد وكانت ملكه. مقر وجعلها

وعلًما. لغًة
أدرك ملسو هيلع هللا ىلص النبي شاعر الصحابي، الخزرجي األنصاري ثابت ابن هو حسان: (3)
فالتأنيث ويذكر، (يؤنث عكاظ القرب. الرمس: ٤٠ه. سنة وتويف واإلسالم، الجاهلية
هالل تقوم كانت والطائف نخلة بني للعرب سوق تميم): لغة والتذكري الحجاز لغة
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فيتناشدون العرب قبائل فيها تجتمع شهًرا، وقيل: يوًما، عرشين وتستمر القعدة ذي
املتسامرون. السمار: ويتفاخرون.

القلب، به نيط غليظ عرق القلب: نياط توقيعه. وجرس إنشاده رنني نرباته: (4)
الوتني. إىل علق، أي:

الشاعر: قريحة واالمتناع. التأبي الشماس: القصيدة. بمعنى قافية جمع القوايف: (5)
الشعر. نظم عىل بها يقتدر التي ملكته

الضعيف املطر الطل: عطرة. رائحة من ويفوح ينترشعنها ما الرياض: نفحات (6)
الندى. أو

مطوية. غري مبسوطة منشورة: (7)
لعوب فيها. الجمال مناحي وتعديد املرأة محاسن الشاعر وصف التشبيب: (8)

املسارة. املناجاة: مدل. به مرح الشباب:
ألن قوته؛ اكتمال عن كناية وارًفا، ظالٍّ للصبا وجعله املمتد. الواسع الوارف: (9)
قوية نفس له أي العريكة: جموح ظلها. واتسع فروعها امتدت نموها تم إذا الشجرة
املوار: يشء. يثنيه ال رأسه يركب الذي وهو الخيل، صفات من الجموح: غالبة. وطبيعة

واالضطراب. الثورة يف مبالغة وهو املور. من فعال
امللتفة. الكثرية األشجار ذات الحديقة األيكة: بالغناء. الصوت رفع الصدح: (10)

عليها. دالة األرض عىل تبقى التي آثارها الديار: رسوم (11)
الشوق حرارة الصبابة: محاسنها. وذكر الشعر يف باملرأة التشبيب النسيب: (12)

كالحاجة. وهو (بالتحريك) وطر جمع األوطار: والهوى.
ثديها. نهد الجارية وهي كاعب، جمع الكواعب: (13)

حبته: بهما. الصنعة يحذق اليدين: صناع عمله. يف املاهر (بالفتح): الطب (14)
عليه. وخلعت منحته

أبريل ٦ يف وتويف ١٤٨٣م، سنة أبريل ٦ يف ولد مبدع إيطايل مصور رفائيل: (15)
(بالفتح). َعرص الواحد، األزمنة، األعصار: ١٥٢٠م.

فيها. يكتب الصحيفة الطرس: (16)
القلم. الرياع: (17)

وأعباء. أثقال من النفس تحته تنئ ما وهو إرص، جمع اآلصار: (18)
األكمه. إبراء يف — السالم عليه — عيىس معجزة إىل يشري (19)
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واستخف الدين من فمرق عقله عىل الشيطان غلبه الذي بالهتار: يريد (20)
بتعاليمه.

خميلة. الواحدة الشجر، الكثرية املواضع الخمائل: (21)
الديلمي، الفاريس مرزويه بن مهيار الحسن أبو الشاعر األديب هو مهيار: (22)
من خلون لخمس األحد ليلة وفاته كانت وقد الشعر، وقوة الصياغة بجودة املعروف

٤٢٨ه. سنة اآلخرة جمادى شهر
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اِإلَياب ة يَّ َحتِ

١٩٢٧م. سنة نوفمرب يف أوروبا من عودته عند فؤاد امللك الشاعر استقبل

ِض��ي��اُؤْه1 تَ��َرْوَن ال��ِذي ��ي��اءُ وال��ضِّ ُرواُؤه �ذا وه� َألْالُؤُه ذَاَك
بَ��ه��اُؤْه2 ب��نَ��ْوِره��ّن ف��تَ��اه��َت ـ��ُث ال��َغ��ي��ـ َك��ل��َل��ه��ا ال��رِّي��اِض وبَ��ه��اءُ
وثَ��ن��اؤْه3 ب��ه ِذْك��ُرُه َج��َرى ـ��ِر ال��نَّ��ش��ـ َط��يِّ��َب َج��َرى ال��ِذي وال��نَّ��ِس��ي��ُم
َس��نَ��اؤْه4 ه��ذَا َس��نَ��اُه ه��ذَا ُروِق ال��ف��ا أَب��ي َوْج��ُه ال��َم��ِل��ي��ِك، َوْج��ُه ذاك

∗∗∗
ِف��َداُؤه وال��نُّ��ف��وُس ��ي��ِه تُ��َرجِّ ـ��ِه َح��َواَل��ي��ـ وال��ُق��لُ��وُب ال��رَّْك��ُب َظ��َه��ر
وم��اُؤْه5 ف��ي��ه��ا ��رور ال��سُّ وبَ��ِري��ُق ُم��ْس��تَ��بْ��ش��راٍت ال��ُع��يُ��وُن تَ��ْج��تَ��ِل��ي��ه
أَْص��َداؤْه6 واِض��ًح��ا ُف��ت��ْم��ل��ي��ِه َو اْل��ج��ْو يَ��ْخ��ت��ِرق اإلْخ��َالِص وُه��تَ��اُف
اْزده��اُؤْه7 اْزِده��اءَُه��نَّ ف��َزاد ـ��ِه ِف��ي��ـ َه��بَ��َط��ْت ل��و ال��نَّ��يْ��راُت ِت َودَّ
ُخ��َل��ف��اؤْه8 وال َع��ْص��ِره ف��ي َج��يْ��ن ال��تَّ��ا ذو َرْم��ِس��ي��ُس يَ��نَ��ْل��ُه ل��م َم��ْوِك��ٌب
وَوالُؤْه9 ُح��بُّ��ُه ��ْع��ِب ال��شَّ ِم��ْق��َوُد يَ��م��ل��ُك��وُه ول��م َش��ْع��بَ��ْه��م َح��َك��م��وا

∗∗∗
ش��ف��اُؤْه10 ال��َع��ِل��ي��ل ال��ِم��ْدنَ��ِف إل��ى َد ع��ا م��ث��َل��م��ا ربُّ��ُه ل��ل��ُق��ْط��ِر َع��اد
َظ��ْل��م��اؤْه َم��ذُْع��ورًة َوَولَّ��ْت ـ��ُل ال��لَّ��ي��ـ ف��انْ��َه��َزَم ��بَ��اِح ك��ال��صَّ َوب��َدا
آب��اُؤْه ��ِه أُسِّ َوْض��َع أَْح��َك��َم��ْت َم��ْج��ًدا ِل��ْل��َك��نَ��ان��ِة َش��اَد َم��ِل��ٌك
ِب��ن��اؤه ال��زََّم��اِن َع��َل��ى أِب��يٍّ��ا ءً بَ��نَّ��ا ِل��ْل��َم��ح��اِم��ِد ك��اَن ُك��لُّ��ه��ْم
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وَم��َض��اؤه11 ُه َح��دُّ ��يْ��ِف ل��ل��سَّ َل��يْ��س وَع��ْزٌم ال��س��َم��اءَ تَ��ْف��َرُع ��ٌة ِه��مَّ
ذَك��اؤه ال��ُغ��ي��وَب يَ��ْك��ِش��ُف ثَ��اِق��ٍب ب��َرأٍْي ال��ُم��ْع��ِض��الِت ف��ي ونَ��َف��اذٌ
وَح��يَ��اُؤه نُ��وُرُه يُ��ْع��ِش��ي��ِه َك��اَد ِس��رٌّ ال��ل��ه ِم��َن ِف��ي��ه وُم��َح��يٍّ��ا
وي��اُؤه12 — َق��َرأَْت ل��و — ال��نُّ��بْ��ل أَِل��ُف ف��ف��ي��ه��ا اإلل��ُه َخ��طَّ��ه��ا َص��ْف��َح��ٌة

∗∗∗
أَْرَج��اؤه ل��ه��ا َش��ْوًق��ا ��ى تَ��تَ��َم��شَّ ك��اَدْت ِم��نْ��ك َط��ْل��َع��ٌة ال��َغ��ْرَب بَ��َه��َر
أَنْ��َداؤه13 َه��تَّ��ان��ًة َغ��َم��اًم��ا ـ��ك ��ي��ـ ِب��َك��فَّ وَش��اُم��وا ِع��زًَّة َل��َم��ُح��وا
أَبْ��ن��اؤه ث��ان��يً��ا تُ��ْح��ِي��ي��ِه ـ��َم��اُح ال��ِم��س��ـ وال��ُدَك ل��ْل��ُع��ي��وِن وبَ��َدا
إبَ��اؤه وِف��ي��َك ال��َم��َدى وبُ��ْع��ُد ـ��ُب ال��رَّح��ـ واْل��خ��لُ��ُق اْل��َج��ب��ي��ُن م��ن��ُه ِف��ي��َك
أَنْ��ِب��ي��اؤه ِب��ِذْك��ِره��م وَم��رَّْت ِق ��ْر ال��شَّ َص��ْوَل��َة ف��أْدَرُك��وا ف��ي��ه��م لُ��ْح��َت
ِل��واُؤه14 َرِف��ي��ًع��ا ه َج��دُّ ص��اِع��ًدا «تُ��وتَ��نْ��خ��م��ونً��ا» اْل��َج��الِل ف��ي َوَرأْوا
ِوَق��اُؤه ال��ُم��َج��اِه��دي��َن وُق��ل��وُب ِن��َط��اٌق ف��اْل��ُع��ي��وُن َس��اَر أَيْ��ن��م��ا
ِرَداُؤه15 َس��نَ��اه��ا َع��ْن ويَ��نْ��َش��قُّ ًرا إْك��بَ��ا ��ْم��ُس ال��شَّ َرْك��ِب��ه ف��ي ��ى تَ��تَ��َم��شَّ
بَ��َق��اُؤه16 اْل��ُخ��ل��وَد َزاَح��م وإْن ـ��ِر ال��دَّه��ـ َع��َل��ى وأبْ��َق��ى َك��ْع��بً��ا أْع��َل��ى أَنْ��َت
آالؤه17 اْخ��تَ��َف��ْت آالءَه ـ��تُ��وِر ال��دُّس��ـ م��ن أََق��ْم��َت ب��م��ا َوَزنَّ��ا َل��و
ُش��َع��راُؤه18 ِق��ي��اَده��ا وأْل��َق��ْت َك ب��َم��ْع��ن��ا يُ��ِح��ي��َط أْن ال��دَّْه��ُر َع��َج��ز
وانْ��ت��ه��اؤه19 اب��ت��داُؤُه يَ��تَ��س��اَوى ا َع��دٍّ ِل��ْل��َك��واِك��ِب راَم َم��ْن إنَّ

هوامش

والبهاء. الحسن الرواء: والضياء. السنا الألالء: (1)
تظهر جعلها الغيث: كللها وازدهار. نرضة من فيه تظهر ما الرياض: بهاء (2)

وجماله. بحسنه املعجب املدل بمظهر ظهرت تاهت: والثمر. بالزهر مغطاة
الهواء. ويطيب الجو به يعبق ريح من الطيب عن ينترش ما النرش: (3)

والرفعة. الرشف (وباملد): والتأللؤ. اإلرشاق (بالقرص): السنا (4)
به يفيض ما الرسور: ماء فرحات. مستبرشات: وتنظر. إليه تتطلع تجتليه: (5)

وضياء. ألالء من الوجه
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قوة عىل دليل األصداء: وضوح صوته. بمثل املصوت عىل يعود ما األصداء: (6)
وشدته. الهتاف

الحسن. آيات من وتزدهي به تتيه ما االزدهاء: (7)
وتاج القبيل الوجه تاج بالتاجني: ويريد األقدمني، مرص ملوك من رمسيس: (8)

البحري. الوجه
به. تقود ما املقود: (9)

به. يذهب فكاد عليه وثقل املرض أضناه الذي املدنف: أمره. مالك ربه: (10)
لها. وقطعه األمور يف نفاذه مضاؤه: وارتفاًعا. علوٍّا عليها تزيد السماء: تفرع (11)
لم النبل خالل جميع جمع أنه والياء: باأللف ويريد والرفعة. الرشف النبل: (12)

يشء. منها يفته
جمع األنداء: وتتابع. كثرة يف تمطر التي الهتانة: نظروا. شاموا: رأوا. ملحوا: (13)

السحاب. ماء وهو ندى،
من عرصه وكان األقدمني، مرص ملوك أحد أمون، عنخ توت هو توتنخمون: (14)

العلم. اللواء: الخط. الجد: ورفاهية. رخاء مرص عصور أزهى
والضياء. الألالء السنا: (15)

مكانًا. وأعز منزلة أرشف أي: كعبًا، أعىل (16)
أمته. عىل ونعمه أياديه آالؤه: (17)

الحميدة. خاللك من به اتصفت بما يلم أن بمعناك: يحيط أن (18)
وأراد. قصد رام: (19)
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بعيدها ١٩٣٧م سنة مارس شهر من الثالثني اليوم يف املرصية املعارف وزارة احتفلت
عظماء جمع حافل حشد يف األوبرا بدار اليوم هذا يف القصيدة هذه أنشدت وقد املئوي،

وأدبائها. علمائها وكبار مرص

َه��اِت َق��ِري��ِض��َك م��ن ِش��ئ��َت م��ا َه��اِت ال��ث��م��راِت أَْط��يَ��ب ال��رَّوُض أْخ��َرَج
ب��ال��زََّه��رات تَ��ِت��ي��ُه وُغ��ص��وٌن َزْه��ًوا ب��ال��ُغ��ْص��ِن ت��ِت��ي��ُه َزَه��َراٌت
ال��نَّ��يِّ��رات1 َع��َل��ى ف��ي��ه��ا َوتَ��ج��نَّ��ْت س��م��اءً ال��رِّي��اِض َص��ْف��َح��َة َص��يَّ��رْت
اْل��ِج��ه��ات2 َج��ِم��ي��ع ف��ي ال��طَّ��ي��َب يَ��نْ��ُش��ُر وش��ذَاه��ا ِك��َم��اَم��ه��ا، تُ��َف��اِرْق ل��م
َوأَنَ��اِة3 َخ��ْش��ي��ٍة ف��ي َف��تَ��ْج��ِري ًدا خ��ْد َل��َه��ا تَ��خ��دَّ أن ال��رِّي��ُح ت��ْره��ُب
ال��نَّ��ِض��َرات اْل��خ��م��اِئ��ِل ت��ل��َك ب��ي��ن َرنَّ��ْت اْل��َح��م��ائ��ُم إذ ُم��ْص��غ��ي��اٌت
ب��ال��َع��بَ��َرات َع��يْ��ن��اه وف��اض��ْت ـ��ِث ال��غ��ي��ـ ع��اب��ُس بَ��َك��ى إذا ض��اِح��ك��اٌت
ب��ال��ُق��بُ��الت ال��غ��ِدي��َر ل��تُ��َح��يِّ��ي ت��َدان��ْت ال��غ��ِدي��ُر َج��َرى م��ا وإذا
ال��ف��اِت��نَ��ات ال��َم��َالِم��ِح ُح��ْس��ِن َف��ْوَق ُح��ْس��نً��ا َم��ع��اِن��ي��ه ف��ي ل��ل��رَّْوِض إنَّ
َق��َس��َم��ات!4 ِم��ْن ف��ي��ه ال��نَّ��بْ��ِت وِم��ن َع��يْ��ٍن ِس��ْح��ِر ِم��ْن ف��ي��ه ال��زَّْه��ِر ِم��َن َك��ْم
َح��َص��اٍة5 ِم��ن وُدرٍة تُ��َراٍب م��ن ِت��بْ��ٍر َغ��يْ��َر تَ��َرى ال ال��رَّوَض ف��ان��ُظ��ِر
ُس��نْ��بُ��الِت6 م��ن ال��َف��َض��اء ِم��لءَ ثُ��مَّ َس��بْ��ًع��ا س��ن��اب��َل أَنْ��بَ��تَ��ْت َح��بَّ��ٌة
ال��ثَّ��َم��َرات دائ��ِم ال��ظِّ��لِّ َواِرِف ونَ��ْخ��ٍل ب��نَ��ْخ��ٍل ج��ادْت ونَ��واٌة
وال��نَّ��بَ��رات7 األََداءِ َم��ْوِص��ل��يَّ نَ��ِش��ي��ًدا َم��داه ف��ي ال��طَّ��يْ��ُر يُ��ْرِس��ُل
وال��نَّ��َظ��َرات ال��نُّ��ُف��وِس َق��يْ��ُد َف��ْه��َو نَ��َظ��َرتْ��ه أي��نَ��م��ا ال��نَّ��ْف��َس يَ��ْم��ِل��ُك
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اْل��ِح��بَ��َرات8 ف��ي يَ��ِم��ْس��َن ك��ال��َع��ذَاَرى اْخ��ِت��ي��اًال ال��نَّ��ِس��ي��ِم م��ع تَ��َه��اَدى ك��م
ِل��َش��تَ��ات9 ُم��ِدلَّ��ًة تَ��ْدنُ��و ث��م ِل��َج��ْم��ٍع ال��ظِّ��َالُل ب��ه تَ��تَ��ن��اءَى
َواة10 ال��دَّ َوبَ��يْ��َن ِق��ْرَط��اِس��ه بَ��يْ��ن وَراح��ْت ج��اءْت ��اِم ال��رسَّ ك��فِّ ِم��ثْ��َل
ال��ُوَش��اِة11 وخ��ْوِف ال��َه��َوى َم��يْ��ل بَ��يْ��ن ويَ��خ��َف��ى يَ��بْ��ُدو ال��َح��ْس��ن��اءِ َك��َوْج��ِه أو
َج��نَ��اِة12 أْل��ُف راح��تَ��يْ��ك َس��بَ��َق��ْت َج��نَ��اٍة َق��ْط��َف م��ن��ه ُرْم��َت ك��لَّ��م��ا
ال��نَّ��بَ��ات َم��ك��اِن ف��ي ال��تِّ��بْ��َر َج��َع��ل ب��أْرٍض اإلَل��ُه ب��اَرك وإذا
ال��َج��نَّ��ات َج��نَّ��َة ال��ص��خ��َر تَ��رك َص��ْح��ًرا َم��سَّ إذا ِخ��ْص��بً��ا وَح��بَ��اه��ا

∗∗∗
َم��َواِت َغ��يْ��ُر ِل��ْل��ع��اِم��ل��ي��َن وْه��َي َم��َواٌت ل��ل��غ��اِف��ل��ي��ن أَْرٍض ُربَّ
ال��َك��اِئ��ن��ات ُس��نَّ��ُة ال��دَّْه��ِر ف��ي ِت��ْل��ك ف��اب��ذُْل ل��ل��رَّغ��اِئ��ِب تَ��َط��لَّ��ْع��َت إْن
اْل��َح��َس��نَ��ات َم��ثُ��وبَ��َة تَ��تَ��ل��َق��ى وَه��ِذي تُ��ْع��ط��ي ت��ل��ك ��اِن، َك��فَّ َل��َك
ال��تُّ��رََّه��ات!13 أَخ��ا ي��ا ال��ل��ه ل��ك ـ��ِس، ��م��ـ ال��شَّ ف��ي ت��ق��ُع��ُد ث��مَّ اْل��َح��ْص��َد تَ��ْرتَ��ِج��ي
َف��َالة14 م��ن َغ��ض��ارًة وتَ��بْ��ِغ��ي ِر ال��نَّ��ا م��ن ال��زُّالَل ت��ط��لُ��ُب ِض��لَّ��ًة
��ب��اِت ال��سُّ َش��رَّ ُوِق��ي��َت ف��ان��َه��ْض، ـ��َالِم األح��ـ ِس��وى ��بَ��اِت ال��سُّ م��ن ي��ْج��ن��ي ل��ي��س

∗∗∗
ال��ب��اِس��ق��ات ب��اْل��َح��َدائ��ِق ُح��ْس��ن��ُه ف��أْزَرى ِع��ْل��ٍم َرْوَض َغ��َرْس��ن��اُه َق��ْد
وال��ُم��َه��َج��ات15 ال��نُّ��ُف��وِس وِك��َراَم ِص��غ��اًرا ال��ُق��ل��وَب ب��ه َوب��ذَْرن��ا
ُف��َرات16 م��اءٍ ُك��لِّ ِم��ْن أَْح��َل��ى ه��اِن األَذْ ِم��َن َم��اءً ثَ��َراُه وَس��َق��يْ��ن��ا
ال��طَّ��يِّ��بَ��ات17 ِث��َم��ارِه ِم��ن ض��اَع��َف��ْت ب��ُج��ه��وٍد َط��يِّ��بً��ا وََغ��ذَْونَ��اه
اْل��ُج��نَ��اة18 َك��فُّ َع��َل��يْ��ه وت��ْج��ن��ي ـ��ِدي األي��ـ ب��ه ت��ِع��ي��َث أن َوَح��م��يْ��ن��اُه
ال��لَّ��ِب��نَ��ات19 ُم��َوثَّ��ق ِس��يَ��اًج��ا ِل��ي ال��َع��ا ال��ُخ��لُ��ِق ِم��َن ل��ه وَج��َع��ْل��ن��ا
اْل��َح��َش��رات20 ِش��رَّة َوَوَق��يْ��ن��اه َج��نَ��اُه ال��رِّيَ��اِح م��ن وَح��ِف��ْظ��ن��ا
واْل��بَ��رَك��اِت21 اْل��َخ��يْ��راِت َم��ثَ��اَب ـ��ِت ِزل��ـ ال ال��َم��ع��اِرف َرْوَض��َة ي��ا إي��ِه
ال��نَّ��َزع��ات ط��اِه��َر ال��رَّأْي ن��اِف��ذَ َش��ْع��بً��ا ال��نِّ��ي��ِل ثَ��َرى ف��ي أن��بَ��تِّ أَن��ت
ال��ُم��ْع��ِج��زات َم��ْوِط��ُن ��ْرُق ال��شَّ وك��ذَا وذَك��اءً ��ًة ِه��مَّ ال��َغ��ْرَب أَْع��َج��َز
ُخ��ُط��وات22 ِم��ن ��داُد ال��سَّ َع��َداه��ا ال ِف��َس��اٌح ال��م��َع��ال��ي نَ��ْح��َو ُخ��ُط��واٌت
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َع��َق��بَ��ات23 م��ن ال��طَّ��ِري��ِق ف��ي م��ا ُك��لَّ وَج��اَزْت ال��طَّ��ري��ِق أْوس��َط َس��َل��َك��ْت
اْل��َح��َل��َق��ات َم��وُص��ول��ُة ُم��ْح��َك��م��اٌت ُج��ُه��وٌد وتَ��أِْت��ي تَ��ْم��ِض��ي وُج��ُه��وٌد
س��اِب��َغ��ات24 َح��ِص��ي��ن��ًة ُدُروًع��ا ـ��َر ِم��ص��ـ ل��بَ��ِن��ي ِج��َه��اده��ا م��ن نَ��َس��ج��ْت

∗∗∗
ال��رَُّف��ات ب��ي��ن اْل��َح��ي��اِة َدِب��ي��ُب ـ��َر ِم��ص��ـ ف��ي ال��َم��َع��اِرِف َم��ْولِ��ُد إنَّ��م��ا
األْم��وات ب��اِع��ِث اْل��َح��بِّ ف��ال��ِق رب��ي! ب��ال��ل��ه آم��ن��ُت َربِّ��ي! َج��لَّ
وال��َع��َزَم��اِت25 األْع��َراِق ِه��بْ��ِرزيَّ نَ��ْدبً��ا ل��ل��ِك��نَ��ان��ِة ال��ل��ه أَْرَس��ل
واْل��َح��ي��اة26 ُم��وِرًق��ا ب��اْل��ِخ��ص��ِب ِع��ي��َل) (إْس��م��ا ج��دُّ ��ٌد) (ُم��ح��مَّ ف��أت��اه
ال��ظُّ��لُ��م��ات؟27 َديَ��اِج��َر ويَ��ْم��ُح��و ـ��َن ال��َع��ي��ـ يَ��بْ��َه��ُر ال��ذي ال��نَّ��ْج��َم رأي��َت ه��ْل
اْل��َج��نَ��بَ��ات؟28 ُم��ْح��ِص��َب َف��ي��ْه��تَ��زُّ ـ��ِر ال��َق��ف��ـ ف��ي يَ��نْ��َس��اُب ال��غ��ِدي��َر رأي��َت ه��ل
ال��نَّ��ِخ��رات؟29 ِع��َظ��اَم��ه َف��تُ��ْح��ِي��ي ـ��ِم ال��ِج��س��ـ إل��ى تَ��ْس��ِري اْل��َح��ي��اة رأي��َت ه��ل
َف��َواِت؟30 بَ��ْع��َد ��بَ��اِب ال��شَّ واْق��ت��ب��اَل ِن��َف��اٍر؟ بَ��ْع��د اآلم��اَل رأي��َت ه��ل
ال��رَُّم��اة31 ات��ج��اِه ِف��ي َج��اء َغ��َرٌض يُ��الِق��ي م��ا َق��بْ��َل��ه م��ص��ُر َل��ِق��ي��ْت
األَُس��اِة َج��ْه��ُل األْدواء َدِف��ي��ِن ِم��ْن وَش��رٌّ ِف��ي��َن ال��دَّ َداءَه��ا َج��ِه��ل��وا
َق��َط��َرات32 إل��ى تَ��ْج��ِري َق��َط��َراٍت ِدَم��اَه��ا ف��س��ال��ْت ُج��ْرَح��ه��ا ن��َك��ثُ��وا
داِرس��ات33 ُدوِرِه م��ن ُم��ْق��ِف��راٍت إالَّ ل��ل��ِع��ْل��م ال��ظَّ��الِم ف��ي ت��َرى ال
ال��َف��تَ��اة اب��ِت��س��ام ف��ي ك��اَن ول��و ءِ ��ْو ال��ضَّ م��ن ش��يءٍ ك��لَّ ال��ظُّ��ْل��ُم يَ��ْك��رُه
ال��لَّ��َم��َح��ات34 َع ُم��َف��زَّ يَ��بْ��ُدو َه��ِر) (األْز م��َن َوْم��ٍض َغ��يْ��ُر م��نْ��ُه يَ��ُك��ِن َل��ْم
ال��ِم��ْش��َك��اة35 بُ��َالل��ِة م��ن أَث��ًرا إالَّ َج��فَّ َق��ْد ال��ِم��ْش��ك��اِة َك��ذُبَ��اِل
وثَ��بَ��ات وََع��ْزَم��ٍة ِب��َرأٍْي ه��ا َف��أَْح��يَ��ا ال��ِب��الِد ُم��نْ��ِق��ذُ َف��أتَ��ى
ص��اِغ��َراِت36 ألْم��ِره ُم��ْه��ِط��ع��اٍت َل��ل��بَّ��ْت ��م��اء ال��سَّ أَنْ��ُج��َم َدع��ا ل��و

∗∗∗
��ُرَف��ات وال��شُّ األع��الِم َم��ِن��ي��َع نً��ا دي��وا ل��ل��م��َع��اِرِف ِم��ْص��َر ف��ي ش��اَد
ال��بُ��ن��اة َخ��يْ��َر ف��ك��اَن َع��َل��ويٍّ ِب��نَ��اءٍ َخ��يْ��َر ل��ل��ُع��لُ��وِم وبَ��نَ��ى
نَ��َه��َض��ات إل��ى اْل��ُخ��َط��ا تَ��ْس��تَ��ِح��ثُّ نَ��َه��َض��اٍت بَ��ع��َده ِم��ْص��ُر نَ��ه��ض��ْت
ال��َغ��ايَ��ات إَل��ى ال��ُم��ن��ى ي��ُق��وُد ـ��ُب ال��رَّك��ـ َف��َس��َرى ن��وَره ال��ِع��ْل��ُم أَْرَس��َل
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َزاِه��يَ��ات ُق��ُط��وُف��ه��ا دان��ي��اٍت ِري��اًض��ا أَْرض ب��ُك��لِّ َورأَيْ��ن��ا

∗∗∗
ال��َوثَ��بَ��ات ص��اِدَق ال��نَّ��شءِ ِم��َن ـ��ًش��ا َج��ي��ـ تَ��َرى ��ب��اِح ال��صَّ ع��ن��د ي��وٍم ك��لُّ
ال��َق��نَ��اة37 م��ك��اَن ويَ��راَع��اِت��ه��م ال��م��واِض��ي م��ك��اَن ُك��تْ��بَ��ُه��م ج��ع��ل��وا
ال��َغ��َداِة38 َج��َم��اَل َض��ْوئ��ه��ْم ِب��َس��ن��ا ف��َزانُ��وا ال��َغ��داِة ل أَوَّ َط��َل��ع��وا
ُم��ثْ��َق��الت39 ل��َوْك��ِره��ا راح��ْت ث��م ِخ��َف��اًف��ا ��ت َه��مَّ ل��ل��طَّ��يْ��ر ِس��ْرٍب ِم��ثْ��َل
ُم��نْ��تَ��ِث��َرات ال��َف��َض��اء ف��ي أن��ُج��ًم��ا ِف��ي��ِه��م ف��أبْ��َص��ْرُت َج��ْم��َع��ه��م نَ��ثَ��ُروا
ل��ل��ِف��ْل��ذَات40 ال��طَّ��ِري��َق َف��خ��لُّ��وا ض األْر ع��ل��ى تَ��ْم��ش��ي ال��ِف��ْل��ذَاِت ورأي��ُت
اْل��َخ��اِف��َق��ات ُض��ل��وِع��ه��ا َح��ن��اي��ا ُه��ْم ُم��ْرتَ��ج��اه��ا ه��م (ِم��ْص��َر)، أَم��ان��يُّ ُه��ْم

∗∗∗
ح��اِف��َالت َح��َوْت ب��م��ا َزاه��ي��اٍت َم��رَّْت (ال��م��ع��ارف) ِس��ن��ي م��ن ِم��ائ��ٌة
ال��س��اِب��ح��ات41 ال��َك��واِك��ب َش��أِْو ف��وَق َش��أًْوا َم��َداُه��نَّ ف��ي ِم��ْص��ُر بَ��َل��َغ��ْت
ال��رَُّواة42 ح��دي��َث — ِع��ْط��ره ش��ذَا َع ش��ا وق��د — اْل��ِح��ِدي��ُث َم��ْج��ُده��ا وغ��َدا
واإلْق��ن��ات43 ال��ُخ��ُش��وِع ب��ي��ن ُق ��ْر ال��شَّ إل��ي��ه��ا يَ��ُح��جُّ َك��ْع��بَ��ًة أص��ب��ح��ْت
وآت��ي اْل��َج��ب��ي��ِن زاه��ي م��اٍض ب��ي��ن تَ��تَ��ه��اَدى أْن وَح��قَّ تَ��تَ��ه��اَدى
��َف��َح��ات ال��صَّ ُم��َط��رَُّز ك��ري��ٌم ـ��ِد ال��م��ج��ـ م��َن ك��ت��اٌب ت��اري��خ��ه��ا ك��لُّ
ال��لُّ��غ��ات44 أُمَّ ال��زَّم��ان ي��أِس ب��ع��د وأْح��يَ��ْت ال��ُف��نُ��وِن داِرَس بَ��َع��ثَ��ْت
��َراة45 ال��سُّ وَه��ْدَي ال��دَُّج��ى ُص��بْ��َح ك��ان َم��نَ��اًرا ال��ُع��ل��وم إَل��ى وأع��اَدْت
األََزَم��اِت ف��ي ال��ِب��الِد ُدُروُع ُه��ْم َع��ْزٍم أب��ط��اَل ل��ْل��ِب��الد أَن��َج��ب��ْت
ال��دَُّع��اة َخ��يْ��َر أَج��اَب َش��ْع��ٍب َخ��يْ��َر َف��َرأَيْ��ن��ا ل��ل��ُع��َال ��ْع��َب ال��شَّ َدَع��وا
ال��بَ��يِّ��ن��اِت ِع��ل��ِم��ِه ب��آيَ��اِت َن ال��َك��ْو بَ��َه��َر ع��ال��ٍم ك��لَّ أَنْ��َج��بَ��ْت
ال��لَّ��َف��تَ��ات ب��ارِع ال��ِح��سِّ ص��اِدِق َع��بْ��َق��ريٍّ ش��اع��ٍر ك��لَّ أَنْ��ج��بَ��ْت
ال��َك��ِل��َم��ات َم��وِض��َع َق��واِف��ي��ه ف��ي يَ��وًم��ا ك��نَّ ل��و األْزه��اُر تَ��تَ��م��نَّ��ى
اْل��خ��اِل��داِت َف��نِّ��ِه ب��آث��اِر ـ��َع، ��م��ـ ال��سَّ يَ��ْم��ِل��ُك ك��اِت��ٍب ُك��لَّ أنْ��ج��ب��ْت
ال��َح��َم��َالت46 َص��اِدِق ال��َق��ْوِل، َس��اِح��ِر وَخ��ِط��ي��ٍب ِم��ْدَرٍه ُك��لَّ أنْ��ج��ب��ْت
ب��َق��ذَاة47 نَ��م��ي��ِره��ا َص��اِف��ي ـ��بَ��رَّ يَ��غ��ـ أْن ال��خ��الِئ��ق ِش��ْرَع��ة َوَح��م��ْت
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ال��نَّ��َج��اة ب��اَب األخ��الَق َف��َرأَيْ��ن��ا بَ��اٍب ك��لِّ م��ن اْل��َح��ي��اَة َوَل��ْج��ن��ا ق��د
ب��ال��ِم��ئَ��ات نَ��ْح��َوه��ا يَ��ْس��َع��وَن ـ��َش��ْرِق، ال��ش��ـ ل��َش��ب��اِب َم��ْع��ه��ًدا ِم��ْص��ُر أْص��ب��ح��ْت
ِص��َالت ِم��ن ب��ه��ا أَْح��ِب��ْب ُم��ْح��َك��م��اٍت ِص��َالٍت ال��لَّ��ي��ال��ي بَ��يْ��ن��ن��ا َع��َق��َدْت

∗∗∗
وال��ذِّْك��َريَ��ات48 واْل��ُج��ُه��وِد ل��ل��نُّ��َه��ى ِع��ي��ٌد ال��يَ��وم ال��م��َع��اِرِف ِع��ي��َد إنَّ
ُم��َوات��ي وال��زَّم��اُن ال��رَّأِس، خ��اِض��ُع داٍن ف��ال��دَّْه��ُر ل��ِم��ْص��َر، يُ��ْم��ٍن ِع��ي��ُد
��َك��اة ال��شَّ وذُلِّ األَس��ى، ُط��وِل بَ��ْع��د وَف��اَزْت ��ي تُ��َرجِّ م��ا ِم��ْص��ُر بَ��َل��غ��ْت
نَ��َدبَ��اِت ِم��ْن تَ��َرْك��َن م��ا ��َح��ى وامَّ َف��اس��ت��ق��لَّ��ْت ُق��يُ��وَده��ا وأَط��اح��ْت
ال��ُح��َم��اة َوف��ْخ��ِر ال��ِح��َم��ى َزيْ��ِن ُروِق، ال��َف��ا ال��َم��ِل��ِك ِب��ط��ْل��ع��ِة واْس��تَ��ع��زَّْت
ال��ُم��ْش��ِرَق��ات آالِئ��ه ب��َم��َج��ال��ي ويُ��ْزَه��ى ب��ال��َم��ِل��ي��ِك ال��ُم��ْل��ُك يُ��ْش��ِرُق
ب��ال��َح��َدَق��ات49 ال��زَّم��اِن ُع��ي��وُن ـ��ه وت��ْف��ِدي��ـ بَ��ْدًرا، ال��ُع��ي��وُن ت��ْج��تَ��ِل��ي��ه
األَْوَق��ات ف��ي ال��رَِّب��ي��ع ك��ج��َم��اِل َع��ْه��ٍد أنْ��َض��ُر ال��ُع��ُه��ود ف��ي َع��ْه��ُده
ال��ب��اِه��رات ِص��َف��اِت��ه َم��ع��اِن��ي ِم��ن ب��َم��ْع��نً��ى يُ��ح��ي��ط أن ��ْع��َر ال��شِّ بَ��َه��ر
ل��ل��َم��ْك��ُرَم��ات وع��اَش أْريَ��ِح��يٍّ��ا، ُه��م��اًم��ا وال��ب��الِد ل��ل��ِع��ْل��ِم ع��اَش

هوامش

املضيئة. املنرية الكواكب النريات: وعلت. طغت تجنت: (1)
الشذا: النور. وغطاء الطلع وعاء وهو فيهما)، الكاف (بكرس كم جمع الكمام: (2)

وسطوعها. الرائحة ذكاء قوة
وتخدش. تجرح أي تخد: وتخىش. تهاب ترهب: (3)

الحسن. وهي وفتحها): السني (بكرس قسمة جمع القسمات: (4)
درة. الواحدة، الآللئ، الدر: صوغه. قبل الذهب الترب: (5)

َحبٍَّة َكَمثَِل هللاَِّ َسِبيِل ِيف أَْمَواَلُهْم يُنِفُقوَن الَِّذيَن ثَُل ﴿مَّ الكريمة: اآلية إىل يشري (6)
َحبٍَّة﴾. ائَُة مِّ ُسنبَُلٍة ُكلِّ ِيف َسنَاِبَل َسبَْع أَنبَتَْت

بلغ عبايس مغن وكالهما إسحاق، ابنه أو املوصيل إبراهيم إىل نسبة املوصيل: (7)
بالكوفة، هجرية ومائة وعرشين خمس سنة إبراهيم ولد والغناء. الرضب يف واسعة شهرة
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اإلمام فيها ولد التي السنة (وهي ١٥٠ سنة إسحاق وولد ١٨٨ه. سنة ببغداد وتويف
٢٣٥ه. سنة املتوكل خالفة أول يف ببغداد وتويف حنيفة)، أبو اإلمام فيها ومات الشافعي
من رضب وهي حربة. جمع الباء): فتح مع الحاء وبكرس (بالتحريك، الحربات (8)

مرص. نساء بها اختص سوداء ومالءة اليمن، برود
الفرقة. الشتات: التمتع. وهو الدالل، من مدلة: تبعد. تتناءى: (9)

عليها. يكتب الصحيفة القرطاس: (10)
والنميمة. بالكذب الساعون الوشاة: (11)

الشجر. من يجنى ما الجناة: (12)
للباطل استعري ثم الجادة، عن تتشعب الصغار الطرق األصل): (يف الرتهات (13)

معرب. فاريس ترهة، الواحدة صحيح، رأي عىل يقوم ال الذي
الصايف. العذب البارد املاء الزالل: والهدى. الرشد عن وبعًدا ضالًال أي: ضلة، (14)

فيها. ماء ال واملفازة الصحراء الفالة: الخصب. الغضارة:
الروح. وهي مهجة جمع املهجات: (15)

العذوبة. يف املفرط الفرات: (16)
(بالتضعيف). غذيناه غذوناه: (17)

الواحد، اإلفساد، ودعاة األرشار الجناة: وتفسده. به تعبث أي: به، تعيث (18)
جاٍن.

مربًعا الطني من يرضب ما اللبنات: ويقيه. يحفظه باليشء. أحاط ما السياج: (19)
البناء. إحكام اللبنات: توثيق لبنة. الواحدة: للبناء،

(بالكرس): الرشة العلم. دور يف الناشئني يريد منه. تجنى التي ثماره جناه: (20)
الرش.

وتجتمع. توجد حيث أي: والربكات، الخريات مثاب (21)
السداد: دعائية. والجملة يتجاوزها، ولم يعدها لم عداها: ال واسعات. فساح: (22)

الغرض. وإصابة التوفيق
وتغلبت. تخطت جازت: (23)

وقاية الحرب يف يلبس الحديد زرد من ينسج ثوب وهو درع، جمع الدروع: (24)
طويلة. تامة سابغات: ذكر. وربما مؤنث العدو، سالح من
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لقضاء يخف الذي الفضائل إىل الرسيع الندب: مرص. «بالكنانة»: يريد (25)
يهم فيما قوي األصول، طيب أي والعزمات: األعراق هربزي إليها. يندب عندما الحاجة

عليه. ويعزم به
الوقت. ذلك يف املالكة األرسة جد أغا إبراهيم ابن باشا عيل محمد هو محمد: (26)
جمع الدياجر: إليه. النظر عىل تقوى فال وتألقه ضوءه يغلبها العني: يبهر (27)

الظالم. وهو ديجور.
النواحي. الجنبات: (28)

املتفتتة. البالية النخرات: (29)
بعد أي فوات: بعد واكتماله. عنفوانه الشباب: اقتبال والفوت. التباعد النفار: (30)

ومّيض. ذهاب
بسهامه يرمي الذي وهو رام، جمع الرماة: إليه. يرمي الذي الهدف الغرض: (31)

الهدف. نحو
دمها. وسال فنديت تربأ أن قبل قرشها إذا ينكؤها: القرحة نكأ يقال: (32)

وامحى. أثرها عفا قد دارسات: خاليات. مقفرات: (33)
األزهر: يختفي. حتى يظهر ال الخفيف اللمعان الومض: الضوء. من أي منه: (34)
الدولة حكم أوائل يف الصقيل جوهر بناه الذي العظيم، التاريخي املسجد ذلك هو
املسلمون يؤمها للتعليم داًرا يزال ال وكان ٣٥٩–٣٦١ه/٩٧٠–٩٧٢م، سنة الفاطمية
الضوء ملعة وهي ملحة، جمع اللمحات: الخائف. املفزع: اإلسالمية. األقطار جميع من

وبريقه.
القنديل. يريد القنديل، وسط يف األنبوبة املشكاة: الفتيلة، الذبالة: (35)

ذليالت. صاغرات: مرسعات. مهطعات: أجابت. لبت: (36)
يراعة. الواحدة: األقالم، الرياعات: ماض. الواحد: القواطع، السيوف املوايض: (37)

الرمح. القناة:
وتألقه. تأللؤه الضوء: سنا املبكر. الصباح الغداة: أول (38)

الوكر: رجعت. راحت: وبغيتها. لقصدها خرجت أي همت: الجماعة. الرسب: (39)
كان. أين الطائر عش

الكبد. من القطعة وهي (بالكرس)، فلذة جمع الفلذات: (40)
أفالكها يف الجاريات السابحات: الغاية. الشأو: والنهاية. األمد املدى: (41)

ومداراتها.
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وسطوعها. رائحته ذكاء قوة العطر: شذا (42)
ويقصدونها صالتهم يف املسلمون يتجه وإليها بمكة، الحرام البيت الكعبة: (43)

والخشية. التواضع إظهار اإلقنات: حجهم. يف
العربية. اللغة اللغات: أم أثره. وذهب منها عفا ما الفنون: دارس (44)
سار. جمع الرساة: الظالم، الدجى: ومصدره. النور مبعث املنار: (45)

الحجة. القوي املدره: (46)
الواحدة: والسجايا، الطبائع الخالئق: الشاربني. مورد (بالكرس): الرشعة (47)
مما الرشاب يف يقع ما القذاة: الصايف. العذب املاء النمري: كدًرا. أغرب يصري يغرب: خليقة.

يكدره.
النهي مصدر ألنه بها؛ العقل وسمي (بالضم) نهية الواحدة: العقول، النهى: (48)

والكف. والضبط
العني. سواد وهي حدقة. جمع الحدقات: وتراه. تستبينه تجتليه: (49)
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َماثِل َسعٌد فيه َبيٍت كلُّ

الذي الرضيح إىل باشا زغلول سعد له املغفور رفات نقل حينما القصيدة هذه نرشت
١٩٣٦م. سنة يونيه يف له أعد

ال��م��ب��ي��ْن1 ال��ص��ب��ح ع��ن ال��س��تْ��َر وارف��ع��وا ال��دف��ي��ْن ال��َك��نْ��ز ع��ن ال��تُّ��ْرَب اْك��ش��ف��وا
ال��س��ن��ي��ن2 ط��وُل ألالئ��ه ف��ي زاد ُم��ْؤت��ِل��ًق��ا َع��ْس��ج��ًدا واب��ع��ث��وه
ال��دارع��ي��ن3 يَ��ُق��دُّ ص��ال إن ك��ان َوًغ��ى س��ي��َف غ��م��ِده م��ن وان��ت��ض��وا
ال��م��ك��ي��ن4 وال��ع��زم ال��ُم��رِّ ل��ل��ِح��ف��اِظ ��ف��ه��ا ثَ��قَّ م��ن َج��لَّ وق��ن��اًة
ت��ل��ي��ن5 ال َص��ف��اٌة ك��ال��ح��قِّ وه��ي ب��اط��ل��ه ع��ل��ى ال��ده��َر ل��وِت
ط��ع��ي��ن6 أو َج��ري��ٍح غ��ي��ر غ��ادرْت ف��م��ا األب��اط��ي��ِل ج��ي��َش ه��زم��ت
ال��ع��ام��ل��ي��ن7 ج��زاءُ اْل��ُخ��ْل��ُد إن��م��ا ع��اِم��ل��ه��ا ع��ل��ى ال��ل��ه ك��ت��ب

∗∗∗
ودي��ن8 دن��ي��ا ف��ي ال��ط��ه��ر وم��ص��اص وس��ن��ا س��ن��اء ض��مَّ ج��دث
ال��م��ال��ك��ي��ن ب��ع��ز ال��س��م��وات ف��ي ام��ت��زج��ت ف��ي��ه األم��الك ط��اع��ة
ال��رص��ي��ن وال��رأي اإلق��دام وع��ن ع��زم��ت��ه ع��ن ال��ت��رب ف��ي ف��ت��ش��وا
ال��ي��ق��ي��ن ن��ور أب��ص��ارك��م رأت إن ه��ي��ب��ٍة ف��ي أب��ص��ارك��م واخ��ف��ض��وا
ال��خ��اش��ع��ي��ن! ص��م��ت األل��س��ن أف��ص��ح م��ح��راب��ه ف��ي ب��ال��ص��م��ت واخ��ش��وا
األم��ي��ن9 ال��روح ت��زح��م��وا أن واح��ذروا ن��اح��ي��ًة ق��ب��ره م��ن وان��ت��ح��وا
ال��ط��ائ��ف��ي��ن ق��ب��الت ص��ق��ل��ت��ه ط��ال��م��ا ب��ض��ري��ٍح وح��ن��انً��ا
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ال��ب��ن��ي��ن10 خ��ي��ر ع��ل��ى ال��دم��ع ت��ذرف خ��اش��ع��ة ب��ه م��ص��ر وج��ث��ت
وَرن��ي��ْن11 َرْج��ٌع ِم��ْص��َر ف��ي ف��ل��ه��ا س��ك��تَ��ْت إن ق��ْدِس��يَّ��ٌة ص��ي��ح��ٌة
ال��ع��ري��ن!12 َل��يْ��ِث ع��ل��ى ال��ل��ه رح��م��ُة َض��يْ��غ��ٌم ف��ي��ه َح��لَّ وَع��ري��ٌن
ت��م��ي��ن13 ال ي��م��ي��نً��ا ل��ل��ح��قِّ أنَّ ب��ه ِم��ْص��ُر َع��َرَف��ْت وم��ض��اءٌ
ال��خ��ال��دي��ن َص��َف��ح��اِت م��ن ص��ف��ح��ًة أَرى ول��ك��ن��ي َق��بْ��ًرا أَرى ال
ال��س��اب��ق��ي��ن ُج��ْه��ُد ي��ن��ف��ق دون��ه ال��ذي ال��م��ج��ِد َق��َص��َب أراه أو
ل��ل��ح��ائ��ري��ن14 أض��واُؤه ل��م��ع��ْت َف��ْدَف��ٍد ف��ي َع��َل��ًم��ا أراه أو
ال��ي��اَس��م��ي��ن15 وأْغ��َض��ى ال��ورُد َخ��ِج��َل نَ��َف��ح��ْت إْن روض��ًة أراه أو
ل��الج��ئ��ي��ن16 أف��ي��اءَه��ا نَ��َش��َرْت �ًة وارف� �ًة َدْوَح� أراه أو
األن��ي��ْن ال��ق��ل��ِب م��ن ت��م��ح��و ِب��ُم��نً��ى ن��اب��ًض��ا م��ص��ٍر ق��ل��َب أراه أو

∗∗∗
وي��م��ي��ن17 ش��م��اٍل م��ن َرَح��م��اٌت ب��ه تَ��ْح��تَ��فُّ ال��ت��اب��وَت نَ��َق��ل��وا
ال��ص��اب��ري��ن!18 ُع��ق��ب��ى ت��ل��ك ج��دي��ٍد، م��ن ب��ه م��ص��ُر َح��ِي��يَ��ْت بَ��ْع��ٌث ذاك
دف��ي��ن؟19 م��ص��ريٍّ ك��لِّ َح��ن��اي��ا ف��ي واري��تُ��ُم َم��ْن أنَّ ع��ل��م��ت��م ه��ل
األَرض��ي��ن20 م��لءُ ال��ق��ل��ِب، ِم��لءُ ه��و واح��دٌة ُخ��ْف��رٌة ِل��س��ع��ٍد م��ا
وح��ن��ي��ن َح��ن��اٍن م��ن إط��اٍر ف��ي م��اث��ٌل س��ع��ٌد ف��ي��ه ب��ي��ٍت ك��لُّ
ال��ج��ب��ي��ن21 َض��ْوء ف��ي ال��ح��قِّ وان��ب��الُج ن��ظ��رت��ه ف��ي ال��رئْ��ب��اِل ن��ظ��رُة
ح��ص��ي��ن ِح��ْص��ٍن ف��ي م��ن��ه ف��اس��ت��ق��رَّْت آم��اَل��ه��ا ب��ه م��ص��ُر وض��ع��ْت
وَخ��دي��ْن22 ِخ��لٌّ ل��آلب��اء وه��و وأٌب ع��ل��ٌم ل��ألب��ن��اء ه��و
تَ��ن��ي��ن؟23 األْف��ِق ف��ي ل��ل��ش��م��س يُ��َرى ه��ل م��ن��ف��رًدا َع��َل��ًم��ا س��ع��ٌد ك��ان
وَج��ن��ي��ن!24 َج��ن��ي��ٍن ب��ي��ن َس��وََّف��ْت ف��ك��م ِم��ْق��الٌت ال��م��ج��ِد أمَّ إنَّ
تَ��بْ��َخ��ل��ي��ن؟25 ك��م إل��ى ال��دن��ي��ا أيُّ��ه��ا ال��ش��َرى ب��آس��اِد ال��دن��ي��ا ت��ب��خ��ل
ت��ل��دي��ن َم��ْن م��ث��َل��ه وق��ل��ي��ٌل ب��ط��ًال س��ع��ًدا أن��ج��ب��ت ق��د أن��ِت
وم��ئ��ي��ن! ب��أُل��وٍف َف��ْرٍد ربَّ واح��َده��ا ب��ه م��ص��ُر وج��دْت
وَغ��ري��ن26 ُغ��ث��اءٌ ال��ن��اس وم��ن خ��ال��ٌص ن��ض��اٌر ال��ن��اِس وم��ن
وط��ن��ي��ْن27 ذُب��اٌب ال��ن��اس وم��ن ُخ��دٌَّر أس��وٌد ال��ن��اس وم��ن
ال��َق��ري��ْن28 ُم��نْ��بَ��تُّ أْرَوُع ك��لُّ��ه��م ال��ح��م��ى م��ن��اج��ي��د ل��ل��م��ج��د ق��اد
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َماِثل َسعٌد فيه بَيٍت كلُّ

ال��ك��ات��ب��ي��ن خ��طَّ ُ ت��ق��رأ م��ث��َل��م��ا ص��ف��ح��ِت��ه ف��ي األق��داَم ُ ت��ق��رأ
رك��ي��ن29 َط��ْوٍد ع��ل��ى م��رَّت َزع��َزٌع، ع��اص��ف��ٌة ب��ه م��رَّْت ك��لَّ��م��ا
ت��س��ت��ك��ي��ن أْن ص��خ��رتُ��ه��ا أِن��َف��ْت َع��ْزَم��ًة م��ن��ه األق��داُر ت��ق��َرُع
ال��س��ف��ي��ن ب��ُرب��اِن ال��م��وُت م��ض��ى إْن ت��س��ت��ي��ئ��س��وا ال ال��ُربَّ��اِن ب��ن��ي ي��ا
ال��م��ع��ي��ن ال��ل��ه ع��ل��ى وال��ب��ق��يَّ��اُت ل��ك��م ال��ري��ح أخ��ض��ع س��ع��ًدا إنَّ
ح��ي��ن30 ك��لِّ ف��ي تُ��ْرتَ��َج��ى ال إن��ه��ا إبَّ��اِن��ه��ا ف��ي ال��ف��رص��ُة الح��ِت
ق��م��ي��ن31 وال��ن��ص��ر ب��ال��س��ب��ق ك��ّل��ُك��ْم ط��ائ��َره��ا ف��اْق��ِن��ص��وا ��وا ف��ه��ل��مُّ
ال��م��خ��ل��ص��ي��ن! ث��واب ال��ف��وُز إن��م��ا وع��َده ت��ع��اَل��ى ال��ل��ه َص��َدَق

هوامش

الحجاب. السرت: (1)
الذهب. العسجد: (2)

الدارعني: ويقطع. يشق يقد: وجال. وثب صال: الحرب. وغى: أخرجوا. انتضوا: (3)
املحاربني. واملراد الدرع البيس

القوية. للمحافظة املر: للحفاظ سواها. ثقفها: الرمح. قناة: (4)
قوية. ملساء صخرة صفاة: وأالنت. أخضعت لوت: (5)

والبهتان. الكذب جيش األباطيل: جيش (6)
السنان. فيه يركب الذي صدره الرمح: عامل عاملها: (7)

خالصته. الطهر: مصاص الضوء. سنا: والرشف. الرفعة سناء: قرب. جدث: (8)
جربيل. سيدنا األمني: الروح (9)

ركعت. جثت: (10)
ترديد. رجع: (11)

أسد. ليث: األسد. ضيغم: األسد. بيت عرين: (12)
تكذب. ال تمني: ال قوة. يمينًا: نفاذ. مضاء: (13)
األرض. من املرتفع املكان أو الفالة فدفد: (14)
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ظاللها. أفياءها: (16)
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به. تحيط به: تحتف (17)
جزاء. عقبى: (18)
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األرض. األرضني: (20)
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مثيل. لهم ليس القرين: منبت شجعان. مناجيد: (28)
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ة َوِصيَّ

ابنته كاتبها فيها يويص الفرنسية باللغة نثرية قطعة أصدقائه بعض الشاعر عىل عرض
يف القصيدة هذه فنظم مثالها، عىل شعًرا يقول أن إليه طلب ثم الصفات، بكريم بالتحيل

١٩١٨م. سنة

وَع��ْق��ال1 ِج��ْس��ًم��ا يَ��ِزي��ُن وَج��م��اًال ُح��ْس��ٍن آي��َة أرْدِت إْن بْ��نَ��ِت��ي يَ��ا
وأْع��َل��ى أْس��َم��ى ال��نُّ��ف��وِس ف��ج��م��اُل نَ��بْ��ذًا ال��تَّ��ب��رِج ع��ادَة ف��انْ��ِب��ِذي
َش��ْك��ال تُ��َض��اَرُع ال ال��رَّوض َوْرَدُة وَل��ِك��ْن َوْرًدا ��اِن��ُع��ون ال��صَّ يَ��ْص��نَ��ع
وَج��الَّ َع��زَّ اإلَل��ُه ت��ع��ال��ى ـ��َس، ال��نَّ��ف��ـ تَ��بْ��َه��ر ِص��بْ��َغ��ٌة ال��ِل��ه ِص��بْ��َغ��ُة
َوذّال ِم��نْ��ُه��م َع��زَّ َم��ْن َس��واءٌ: ِس ل��ِل��نَّ��ا ت��ْس��َط��ع ��م��س ك��ال��شَّ ُك��ون��ي ث��مَّ
وَف��ْض��ًال ِب��رٍّا ال��ب��ائ��س��اِت واْم��نَ��ِح��ي ولُ��ْط��ًف��ا ِل��ي��نً��ا ال��ُم��ثْ��ِريَ��اِت ف��اْم��نَ��ِح��ي
ونُ��بْ��ًال ال��ُع��يُ��وَن يَ��ْس��َح��ُر َش��َرًف��ا ف��ي��ه ال��َع��يْ��ُن تَ��َرى أَن ال��َوْج��ه ِزي��نَ��ُة
أَْوَل��ى2 ال��َك��ري��م��ِة ب��اْل��َغ��ادة َف��ْه��َو ِخ��م��اًرا ال��َح��يَ��اء ِش��ي��م��َة واج��َع��ِل��ي
وَولَّ��ى َع��نْ��ه��ا ال��ح��ي��اءُ تَ��نَ��اءَى إن َح��ظٌّ ��ع��ادة ال��سَّ ف��ي ِل��ْل��ِب��نْ��ت ل��ي��س
ويَ��بْ��َل��ى يَ��ْف��نَ��ى ِس��َواه ثَ��ْوٍب ك��لُّ ث��ْوبً��ا نَ��ْف��ِس��ِك َع��َف��اف ِم��ْن واْل��ب��ِس��ي
َه��ْط��ال3 يَ��ْه��ِط��ْل��ن اإلْح��س��ان ب��ُدم��وع َف��ُج��وِدي بُ��ْؤًس��ا رأَي��ِت م��ا وإذا
وأْغ��َل��ى ال��آلِل��ي م��ن وأَبَ��ه��ى اْل��خ��دِّ ف��ي أنْ��َض��ر اإلح��س��ان ف��ُدُم��وع
وتُ��ْج��َل��ى ال��ن��ف��وُس ت��ب��ُدو ف��ف��ي��ه — ًة م��رآ ِش��ئْ��ِت إن — ��م��ي��ر ال��ضَّ ف��ي وان��ُظ��ِري
ُس��ْؤال ل��ألَب ت��ُرّد ال وابْ��نَ��ت��ي وُس��ْؤل��ي ف��تَ��اِت��ي إل��ى نُ��ْص��ِح��ي ذاِك
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هوامش

العالمة. اآلية: (1)
ووجهها. رأسها املرأة به تغطي ما الخمار: والطبع. السجية الشيمة: (2)

وكثرة. تتابع يف انصبابًا ينصب يهطل: (3)
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أمني قاِسم ِذكرى

وفاته. عىل سنة ثالثني ملرور ١٩٣٨م سنة يف اإلذاعة بدار أذيعت

أَْك��َواِب��ْه! ِم��ْن ��َراَب ال��شَّ َوأََراَق ِب��ْه َم��ا َف��ْرِط َوِم��ْن َوْج��ِدِه ِم��ْن َم��لَّ
َش��َراِب��ْه؟ ِم��ْن يُ��ِري��ُدُه َف��َم��اذَا ، اْألََم��اِن��يُّ أَْظ��َم��أَتْ��ُه اْل��َق��ْل��ُب َوإذَا
أَْس��بَ��اِب��ْه ِم��ْن اْل��ق��ِري��ُب تَ��نَ��اءَى ـ��ِس، األُن��ـ َم��نْ��ِب��َت تَ��ُك��ْن َل��ْم ال��نَّ��ْف��ُس َوإذَا
اك��ِت��ئَ��اِب��ه َرْه��ُن واْل��َق��ْل��ُب ًم��ا، اب��ت��َس��ا ال��ثَّ��ْغ��َر تُ��ْل��ِزَم أَْن اآلَالِم َوأََش��دُّ

∗∗∗
َش��بَ��اِب��ْه! ِب��َل��ْدِن ِري��ُح��ُه َع��ص��َف��ْت َش��بَ��اٌب ال��زََّم��اِن ِف��ي اْخ��تَ��اَل ُك��لَّ��َم��ا
ِرَك��اِب��ْه ِف��ي َق��ْوِم��ِه آَم��اِل ك��لُّ َوتَ��ْم��ِض��ي يَ��ْم��ِض��ي، ال��نُّ��بُ��وُغ َوال��نُّ��بُ��وُغ
ِب��نُ��َع��اِب��ْه1 َص��ْوتَ��ُه ال��دَّْه��ُر يُ��ْس��ِك��َت َح��تَّ��ى يَ��ْص��َدُح ي��َك��اُد َم��ا َغ��ِرٌد،
ِب��َح��بَ��اِب��ْه؟2 َدَرى َه��ْل اْل��َم��اءَ َف��اْس��أَِل َولَّ��ى اْل��َم��اءَ َع��َال إذَا َوَح��بَ��اٌب،
ِب��ُع��بَ��اِب��ْه3 ُدْس��َرُه اْل��يَ��مُّ َق م��زَّ َح��تَّ��ى ��طَّ ال��شَّ َش��اَرَف َم��ا َوَس��ِف��ي��ٌن،

∗∗∗
آَراِب��ْه4 َم��َدى إَل��ى َف��يَ��ْج��ِري ِل��ْل��َع��ْق��ِل، َل يُ��َط��وِّ أَْن ال��دَّْه��ُر بَ��ِخ��َل
ِب��ْه ُط��الَّ َع��ْن ال��طَّ��ِري��َق َف��َس��دَّ ُت، اْل��َم��ْو َوَق��َف ُخ��ْط��َوًة َس��اَر ك��لَّ��َم��ا
أَْوَص��اِب��ْه5 ِم��ْن ��ك��اِة ال��شَّ بَ��ْدءُ ِم��ِل اْل��َع��ا َع��َم��ِل ف��ي اْل��َك��َم��اِل َوابْ��ِت��َداءُ
ِخ��َض��اِب��ْه6 ِخ��الََل َس��اِخ��ًرا َض��اِح��ًك��ا َف��يَ��بْ��ُدو اْل��َم��ِش��ي��َب نَ��ْك��تُ��ُم ِض��لَّ��ًة
أَْع��َق��اِب��ْه؟7 ف��ي اْل��َم��نُ��ون َوَس��ْوُط نْ��يَ��ا، ال��دُّ يُ��ْرِش��َد أَْن يَ��ْس��تَ��ِط��ي��ُع َم��ْن أيْ��َن
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ِك��تَ��اِب��ْه ف��ي أَنْ��َف��اَس��ُه يُ��ْرِس��ْل ـ��ِك��ي��َن ال��ِم��س��ـ اْل��َك��اِت��َب أَْم��ِه��ِل اْل��َم��ْوُت: أَيُّ��َه��ا
ِح��َس��اِب��ْه ف��ي ِل��ي تُ��َع��دُّ ِب��ِس��ِن��ي��ٍن َق��ِري��ِض��ي ال��زََّم��اُن يَ��ْش��تَ��ِري َل��ْو آِه
أبْ��واِب��ْه َع��َل��ى َواِق��ًف��ا أََزْل َل��ْم ِج��َه��اٍد بَ��ْع��َد َواْل��َك��ْوُن َح��يَ��اِت��ي؟ َم��ا
َس��َراِب��ْه ِم��ْن ِب��نَ��ْه��َل��ٍة َف��تَ��ْرَض��ى ـ��ُر، اْل��َق��ف��ـ ِه��َي َح��يَ��اٍة ف��ي ال��نَّ��ْف��ُس ُ تَ��ْظ��َم��أ
ِب��ِح��َراِب��ْه َرأَس��ُه ��يْ��ُب ال��شَّ أَثْ��َخ��َن َوِج��ْس��ِم��ي ��بَ��اِب ال��شَّ ِم��َن َق��ْل��ِب��ي أَنَ��ا
ِط��َالِب��ْه؟ َوْش��ك ُدوَن اْل��َم��ْوُت ِب��ي يَ��ْع��ثُ��ُر َف��َه��ْل ال��َح��ي��اُة، َه��ِذِه أََم��لُّ
ِش��َع��اِب��ْه8 َوُط��وُل بُ��ْع��ُدُه َه��اَل��ِن��ي َس��نَ��اُه ِم��ْن َل��ْم��َح��ًة ُرْم��ُت ُك��لَّ��َم��ا
لُ��َع��اِب��ْه9 ِم��لءَ يَ��َزاُل ال َوَدِم��ي ِم��نِّ��ي؟ ال��دَّْه��ِر يَ��ُد تَ��بْ��تَ��ِغ��ي ال��ذَِّي َم��ا
َربَ��اِب��ْه وََع��ْزِف َش��ْدِوِه ِم��ْن ـ��ِل، ال��نِّ��ي��ـ َس��ْم��َع يَ��ْم��َأل َدْه��ُر ي��ا يَ��َراِع��ي دَْع
ِل��ِن��َص��اِب��ْه10 يَ��نْ��تَ��ِه��ي َح��دَّ َف��َال ـ��ِن، اْل��َف��ن��ـ ِس��َوى ِن��َص��اٌب ل��ُه َش��ْيءٍ ُك��لُّ

∗∗∗
ِخ��َط��اِب��ْه ِم��ْن َص��ْف��َح��ًة يَ��ْع��ُد َل��ْم َوُه��َو ِب��َخ��ِط��ي��ٍب ال��رََّدى َص��يْ��ح��ُة َع��َص��َف��ْت
ِب��َس��َح��اِب��ْه11 ��ُه لُ��جَّ ال��نَّ��ْوءُ َع��َق��َد ِخ��َض��مِّ نَ��ِئ��ي��َج أْس��َك��تَ��ْت َس��ْك��تَ��ٌة
ِش��َه��اِب��ْه ِض��ي��اء ف��ي ِم��ْص��ُر َم��َش��ْت َك��ْم َط��ِري��ٍق َم��نَ��اَر أَْط��َف��أَْت َس��ْك��تَ��ٌة
ِق��بَ��اب��ْه12 َراِس��يَ��اُت ال��نَّ��ْج��َم تَ��ْف��َرُع َم��ْج��ًدا َوَخ��لَّ��َف (َق��اِس��ٌم) َوَم��ض��ى

∗∗∗
اْح��ِت��َس��اِب��ْه يَ��ْوَم َم��ْع��نَ��اُه َوَف��ِه��ْم��نَ��ا يُ��نَ��اِدي َق��اَم ِح��ي��ن نَ��ِك��ْرنَ��اُه َق��ْد
ِغ��يَ��اِب��ْه ِع��نْ��َد اْل��ُج��يُ��وَب َش��َق��ْق��َت بً��ا، َح��ْر َل��ُه اْل��َح��يَ��اِة ِف��ي ُك��نْ��َت َم��ْن ُربَّ
َض��بَ��اِب��ْه ِم��ْن َل��ْم��َح��ًة ت��م��نَّ��يْ��َت َولَّ��ى َف��إذَا َش��ْم��َس��ُه، يْ��َت َوتَ��َح��دَّ
تُ��َراِب��ْه َف��ْوَق األْزَه��اَر َف��نَ��ثَ��ْرَت ِب��ثَ��نَ��اءٍ َم��رًَّة ِم��نْ��َك يَ��ُف��ْز َل��ْم
ذََه��اِب��ْه بَ��ْع��َد ال��نُّ��بُ��وُغ َويُ��بْ��َك��ى ـ��ُف، ��ي��ـ ال��صَّ يَ��نْ��َق��ِض��ي ِح��ي��نَ��َم��ا اْل��َوْرُد يُ��ْع��َرُف
اْح��ِت��َج��اِب��ْه! بَ��ْع��َد ِب��اْل��بَ��ْدِر َوُش��ِغ��ْف��نَ��ا تَ��َول��ى ِح��ي��َن ��بَ��اَب ال��شَّ نَ��َدبْ��نَ��ا َك��ْم
نَ��اِب��ْه اْل��َح��قِّ إل��ى َدْع��َوٍة ِذي ُك��لُّ َغ��ري��بً��ا يَ��َع��ي��َش أَْن ال��ل��ُه َك��تَ��َب
ِص��َع��اِب��ْه َه��ْوَل يَ��َه��اُب ال بَ��َط��ًال إالَّ ال��طَّ��ْوِد ��ِة ِق��مَّ َف��ْوَق ت��َرى ال
ُغ��َراِب��ْه ِم��ن نَ��س��َرُه اْل��َج��وُّ َع��َرَف َوَل��ِك��ْن َط��يْ��ٌر، اْل��َج��نَ��اِح ذَاِت ُك��لُّ
ِث��يَ��اِب��ْه ُح��ْس��ِن َغ��يْ��ُر ِف��ي��ِه َوَم��ا ـ��َن، اْل��َع��ي��ـ يُ��بْ��ِه��ُر َم��ن ال��نَّ��اِس ِف��ي َرأَي��نَ��ا َك��ْم
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ِع��يَ��اِب��ْه13 ِم��ْلءُ ال��زََّم��اِن َوُع��يُ��وُب ِريَ��اءً ��َم��اء َوال��سَّ األرَض ُ يَ��ْم��َأل

∗∗∗
َص��اِب��ْه14 ِع ت��َج��رُّ ِف��ي ال��نَّ��اِس أَص��بَ��َر َف��َرأَْوُه (َق��اِس��ًم��ا) ال��نَّ��اَس نَ��َق��َد
ِب��ِس��بَ��اِب��ْه15 أََم��دََّه��ا ُس��ُم��وٍّا، ءَ َش��ا َف��ِإْن اْل��ِم��َراءُ، اْل��َج��اِه��ِل ��ُة ُح��جَّ
َص��َواِب��ْه َط��ِري��ِق َع��ْن َف��يُ��ْع��ِم��ي��ِه ـ��ِل، اْل��َع��ق��ـ بَ��اِص��َرَة اْل��ِوْج��َداُن ��ي يُ��َغ��شِّ َق��ْد
آِب��ْه َغ��يْ��َر َط��ِري��ِق��ِه ِف��ي َوَم��َض��ى يُ��بَ��اِل��ي َال (َق��اِس��ٌم) ِب��ال��رَّأِْي َص��اَل
ِق��َراِب��ْه َم��سَّ يَ��َخ��اُف َونِ��ْك��ٍس ـ��َل ُس��ل��ـ إْن ��يْ��َف ال��سَّ يَ��ْرَه��ُب َال َج��ِريءٍ َك��ْم
َع��ذَاِب��ْه ُم��رُّ ِف��ي��ِه َك��اَن َوَل��ْو ، ِب��اْل��َح��قِّ يُ��َج��اِه��ُر الَّ��ِذي ��َج��اُع َوال��شُّ
إِْغ��َض��اِب��ْه؟16 أَْو يُ��ِح��بُّ َم��ْن ِق��َل��ى ِم��ْن يَ��ْوًم��ا ِري��َع إِْن ال��نَّ��ِص��ي��ُح يَ��ْه��ِدي َك��يْ��َف
ُم��ْج��تَ��اِب��ْه َع��َل��ى اْل��ُم��ْرتَ��َق��ى َع��ِس��ُر َش��ْع��ٍب ُك��لِّ ف��ي اإلِْص��َالِح َوَط��ِري��ُق
َوِك��ذَاِب��ْه17 ُس��ْخ��ِف��ِه ِم��ْن ِب��َم��ذٍْق ًرا، ُزو یُدَلِّلُهُ ِم��ْن ��ْع��ُب ال��شَّ يَ��ْع��َش��ُق

∗∗∗
أنْ��يَ��اِب��ْه18 ِم��ْن اْل��ِح��َداَد َوتَ��ُف��ضُّ ِم��نْ��ُه ال��ظُّ��ْف��َر تَ��ْق��ِل��ُم ِل��ْل��َج��ْه��ِل ُق��ْم��َت
ِم��ْح��َراِب��ْه19 َع��ْن اْل��َج��ِدي��ُد يُ��ذَاُد ًس��ا، ُق��ْد ِب��ِه اْل��َق��ِدي��ُم َك��اَن َزَم��اٍن ِف��ي
آَداِب��ْه20 ِم��ْن ��ِريَّ ال��سَّ َوَع��يْ��نَ��ا َل��ْو َس��ْم��ٌح َوال��دِّي��ُن ال��نِّ��َس��اء، نَ��ِص��ي��َر يَ��ا
ُع��َق��اِب��ْه21 أَْو بَ��اِزِه أََظ��اِف��ي��َر ِح، ْو ال��دَّ ف��ي اْل��َح��َم��اِئ��ِم َع��َل��ى َخ��َش��يْ��نَ��ا َق��ْد
ِذئَ��اِب��ْه22 ِم��ْن أَْك��نَ��اَف��ُه ��ْر َف��َط��هِّ ـ��ِل، ��ه��ـ ال��سَّ ِف��ي تَ��ْم��َرُح ال��ظِّ��بَ��اءَ أََرْدَت إْن
َغ��اِب��ْه!23 َوْس��ِط ف��ي ��ْرَغ��اِم ال��ضِّ ِض��َراءِ ِم��ْن أَنْ��ك��ى اْل��َم��َداِئ��ِن َوْس��َط ِض��َراءٍ َك��ْم
ِج��َراِب��ْه24 ِف��ي َش��يْ��َط��انُ��ُه��ْم َح��َواَه��ا َواْل��َخ��تْ��ِل، اْل��َج��راِئ��ِم ِم��َن َوِش��بَ��اٍك،
ِن��َق��اِب��ْه؟ ِم��ْن يُ��ِف��ي��ُدُه َف��َم��اذَا اْل��ُح��ْس��َن، يَ��ْس��تُ��ِر َل��ْم اْل��َح��يَ��اءُ َم��ا َوإذَا

∗∗∗
ِه��َض��اِب��ْه25 ُش��مِّ َف��ْوَق َح��لَّ��ْق��َن َك��يْ��َف َف��انْ��ُظ��ْر ِل��ْل��ِع��ْل��ِم اْل��بَ��نَ��اِت تَ��ْدُع��و ُق��ْم��َت
إْع��َج��اِب��ْه ِم��ْن ال��ذُّيُ��وَل يَ��ُج��رُّ َل، َف��اْخ��تَ��ا ال��نِّ��ي��ِل ب��ابْ��نَ��ِة ال��نِّ��ي��ُل َوَزَه��ا
يَ��بَ��اِب��ه26 بَ��ْع��َد ِب��اْألُنْ��ِس َخ��ِص��ي��بً��ا ِف��ي��ِه، ب��الَّ��ِت��ي َج��نَّ��ًة اْل��بَ��يْ��ُت وََغ��َدا
أَْع��َراِب��ه!27 َوِم��ْن اْل��ِح��َم��ى، َص��ِم��ي��ِم ِم��ن ِرَج��اًال بَ��َزْزَت َك��ْم اْل��ُك��ْرِد، َف��تَ��ى يَ��ا
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أَنْ��َس��اِب��ه ِم��ْن يَ��ع��دُّ َم��ا ال ـ��َم��اِل، اْألَع��ـ ِم��َن يَ��ُع��دُّ َم��ا اْل��َم��ْرءِ نَ��َس��ُب
َج��َواِب��ه َرْج��ُع ال��نَّ��اِئ��م��ي��َن أَيْ��َق��َظ ُس��َؤاٍل إثْ��َر بَ��َع��ثْ��َت ُس��َؤاٍل َك��ْم
أَْص��َح��اِب��ه28 ِم��ْن ��ِف��يَّ ال��صَّ َواْل��َوِف��يَّ نَ��ِص��ي��ًرا ِل��ْإلَم��اِم اْل��َح��قِّ ِف��ي ُك��نْ��َت
َولُ��بَ��اب��ه29 ِب��َم��ْح��ِض��ِه َوَف��اَزْت ـ��ِد، اْل��َم��ج��ـ ذَُرا نَ��اَل��ْت َف��ِم��ْص��ُر َه��ِن��ي��ئً��ا، نَ��ْم
ثَ��َواِب��ه30 ِم��ْن تَ��َرى َم��ا ال��ل��ِه َوِم��َن اْل��ُم��َج��لِّ��ي َوَف��ْض��ُل اِع��ي، ال��دَّ َع��ْزُم ِم��نْ��َك

هوامش

الغراب. صوت النعاب: (1)
تعلوه. التي نفاخاته الحاء بفتح املاء حباب حباب: (2)

أمواجه. عبابه: ككتاب. دسار واحدها السفينة. ألواح بها تشد خيوط الدرس: (3)
واملطلب. الحاجة وهو إرب جمع آراب: غاية. مدى: أمهله. له: طول (4)

املرض. وصب جمع أوصاب: الشكوى. الشكاة: (5)
إلخفاء الشعر عىل يوضع صبغ الخضاب: الهدى. عدم الضاد بكرس الضلة: (6)

الشيب.
القدم. مؤخر وهي عقب جمع أعقاب: (7)

الطريق وهو شعب جمع شعابه: أزعجني. هالني: الضوء. السنا: أردت. رمت: (8)
الجبل. يف

١٩٣٥م. عام البكر الشاعر نجل وفاة إىل إشارة (9)
املعني. املقدار النصاب: (10)

سقوط أو للغروب مال النجم النوء: العظيم. البحر الخضم: الصوت. النئيج: (11)
العرب وكانت املرشق يف ساعته من يقابله آخر وطلوع الفجر، مع املغرب يف النجم

النوء. عن تنشأ التي العواصف هنا واملراد النوء، إىل واألمطار الرياح تنسب
طول املرصية املرأة عن دافع الذي العظيم االجتماعي الرجل هو قاسم: (12)
سامية، مكانة إىل تنهض حتى فتية وقوة كبريًا جهًدا تحريرها سبيل يف وبذل حياته،
ولد كردي أصل من وهو الجديدة. واملرأة املرأة، تحرير كتابيه: تحريرها سبيل يف وألف
درس وهناك فرنسا، إىل مرصسافر يف العلم من كبري بقسط فاز أن وبعد ١٨٦٥م، سنة
مستشاًرا ثم األهلية، باملحاكم قاضيًا وعني ١٨٨٥م سنة يف مرص إىل رجع ثم الحقوق
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بالرشف عالهم القوم فرع تفرع: ١٩٠٨م. سنة وتويف املرصية الجامعة إنشاء يف واشرتك
والجمال.

عيابه: أمرك. حقيقة عن لتخدعهم عليه؛ أنت ما غري للناس تظهر أن الرياء: (13)
الحقيبة. وهي عيبة جمع عياب

من كاللقمة املاء من والجرعة بلعته، إذا جرعا كنفع املاء جرعت من تجرع: (14)
مر. شجر عصارة الصاب صابه: الطعام.

بالباطل. أو بالحق جادلته ومراء: مماراة أماريه ماريته من املراء: (15)
البغض. القىل: وفزع. خاف ريع: (16)

وسخافة سخًفا الثوب سخف سخفه: الخلط. املذق مذق: يريضرغباته. یُدَلِّلُهُ: (17)
واملراد نقص أي: سخف عقله ويف سخيف رجل قيل: ومنه سخيف فهو غزله، لقلة رق

الكذب. الكذاب: الكالم، من الهراء هنا بالسخف
حديد جمع الحداد: القالمة. يسمى منه يسقط وما قطعته الظفر قلمت تقلم: (18)

أسنانه. نثر فاه: هللا فض قوية. حادة أي: حديدة وناب القوى.
يدفع يذاد: وتبديله. تغيريه يحل ال الذي اليشء هنا به واملراد الطهر القدس: (19)

نفسه. املسجد أو املسجد محراب أو املجلس صدر املحراب: ويطرد.
وعاليها. رشيفها اآلداب: رسى أدركنا. وعينا: يرس. سمح: (20)

طري الباز: دوحة. ومفرده العظام الشجر الدوح: حمامة. جمع الحمائم: (21)
العقاب. وكذا جارح

أكنافه: املستوية. األرض السهل: وتلعب. ترتع تمرح: ظبية. جمع الظباء: (22)
الجانب. وهو كنف جمع

إذا ضار فهو وفتحها الضاد بكرس رضاء بالصيد الكلب رضى من رضاء: (23)
باب من العدو يف نكيت قولهم: من أنكى: والفتك. الجرأة بالرضاء هنا واملراد تعوده،
الرضغام: وأبلغ. أشد هنا: بأنكى واملراد النكاية، منه واالسم وأثخنت قتلت إذا رمى

غابة. جمع الغاب: األسد.
واملكر. الخداع الختل: (24)

الجبل يف ارتفاع والشمم وأشم، شماء جمع شم: دوران. يف طار الطائر: حلق (25)
مرتفعها. الهضاب وشم واألنف،
القفر. اليباب: يبابه: (26)
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أقاليم من أقليم كردستان بالد من األصل كردي ألنه قاسم؛ الكرد: فتى (27)
املراد الحمى: خالص. صميم: غلبت. بززت: والفرات. دجلة بني منه جزء يقع العراق

مرص. هنا بالحمى
املختار. الصفي: عبده. محمد الشيخ املرحوم اإلمام: (28)

النخلة لب اللباب: الخالص. املحض: يشء. كل أعىل وهي ذروة: جمع الذرا: (29)
قلبها.

الحلبة. أفراس من السابق املجىل: (30)
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الُعلوم َداُر

عاًما خمسني بانقضاء ١٩٢٧م سنة أغسطس شهر يف العلوم دار خريجي كبار احتفل
وأدبائها. علمائها وخرية مرص، رجال علية الجامع الحفل هذا حرض وقد إنشائها. منذ

املهرجان: هذا يف القصيدة هذه الشاعر وأنشد

��بَ��اِب ال��شَّ َع��ْه��َد إَِل��يَّ أِع��ي��َدا أَْو ب��ي َوم��ا َخ��لِّ��ي��اِن��ي َخ��ِل��ي��َل��يَّ ي��ا
اإليَ��اب ُم��ْزِم��ع��اِت غ��ي��َر ذَه��ب��ْت أُنْ��ٍس َوأَيَّ��اُم َم��َض��ى، ق��د ُح��ل��ٌم
ال��تُّ��راب َف��ي َل��يْ��ل��ٍة ب��ع��َد ��َرْت ُغ��فِّ َع��ُروٍس تَ��اَج ُك��نَّ َوأَزاِه��ي��ُر
ِم��ْح��راب1 ب��ال إبْ��ري��ُق��ه��م ف��ي��ه يُ��َص��لِّ��ي ��ارب��ي��َن ل��ل��شَّ وب��س��اٌط
َش��راِب2 ِم��ْن ِدي��ب��اَج��ًة َوأَْص��َف��ى ـ��ِو اْل��ُح��ل��ـ األََم��ِل م��ن أَْح��َل��ى َح��ِدي��ٍث ف��ي
اْل��ِخ��ط��اِب3 َف��ْص��ُل ال��ُع��َق��اِر وَِع��نْ��د ِض ال��رَّْو َص��ْف��َح��ُة َك��أَنَّ��ه َف��ْص��ٍل ك��لُّ
ِب��َع��اب ال��ل��س��اُن َراَع��ه ف��م��ا ـ��ُم اْل��َج��م��ـ األََدُب يَ��ُح��وُط��ه وُم��ُج��ون
اْل��خ��طَّ��اِب4 أَب��ي ال��َف��تَ��ى َوِب��ِش��ْع��ر ِح��ي��نً��ا ب��ال��نُّ��واِس��يِّ يَ��تَ��َغ��نَّ��ْوَن
األَْك��َواب5 ِم��َن ثُ��لَّ��ٌة َق��ْه��َق��َه��ْت يَ��َديْ��ِه��ْم ال��ُم��َداُم َه��زَِّت ُك��لَّ��م��ا
واْغ��ِت��َراِب! ل��ُف��ْرَق��ٍة َج��ْم��ٍع ك��لُّ َف��ط��اُروا ��ب��اِح ال��صَّ ِدي��ُك ف��ي��ه��م ص��اَح

∗∗∗
َواْرت��ي��اِب6 َوْح��ي َع��َل��ى َط��يْ��ٍر َح��ْس��َوِة ِم��ْن أَْق��َص��َر أَق��ام َش��ب��ابً��ا يَ��ا
��َح��اِب ال��سَّ بَ��يْ��َن اْل��بُ��ُروِق َوُع��ْم��ُر ��ْم��ِس ال��شَّ َم��َع يَ��ِط��ي��ُر ال��نَّ��َدى ُع��ْم��ُر َل��َك
َح��بَ��اب7 ِم��ْن نَ��ِج��ْد َف��َل��ْم َف��نَ��َظ��ْرنَ��ا َح��ب��ابً��ا َل��َم��ْح��نَ��ا ك��م��ا ِف��ي��ن��ا ُك��نْ��َت
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ال��ذََّه��اب ب��ع��َد ال��نُّ��بُ��وِغ َف��ْض��ُل يُ��ْع��َرُف ك��م��ا ذََه��بْ��َت ُم��ذْ وََع��َرْف��ن��اَك
ال��ثِّ��ي��اِب8 ُم��نْ��ِف��س��اِت ِم��ْن ِب��َش��يءٍ نَ��نْ��َع��ْم ل��م ال��ُق��ْش��َب ِث��ي��ابَ��َك َخ��َل��ْع��ن��ا ُم��ذْ
ِخ��َض��اب ك��لِّ ب��َل��ْوِن ُه��ْزًوا ِح ��ا ال��ل��مَّ ال��َف��اِح��ِم َل��ْونِ��ك ف��ي َوَرأَيْ��ن��ا
األْع��ش��اب؟9 ن��اِص��ل َل��ْوِن ِم��ْن وال��ُق��وَِّة وال��َق��ْه��ِر اْل��َح��يَ��اِة َل��ْوُن أيْ��َن

∗∗∗
َك��َع��اِب!10 َخ��ْوٍد ُك��لِّ َخ��اَل وي��ا ال��َق��ْل��ِب! َح��بَّ��َة ي��ا ال��ُع��يُ��وِن! َس��َواَد ي��ا
اإلْط��َراِب َم��ْوِط��َن ال��لَّ��ْه��ِو َم��ْس��َرَح ف��أْم��َس��ى َل��ْونً��ا ِم��نْ��ك ال��لَّ��يْ��ُل َس��َرَق
اآلَداب11 َخ��واِل��َد َف��َغ��نَّ��ى ٍر ك��اُف��و َل��ْوَن أَْح��َم��ٌد ف��ي��ك َوَرأَى
أَنْ��ي��اب َع��ْن ل��ل��زََّم��اِن َك��ثْ��َرٌة تَ��َل��تْ��ه��ا أَنْ��َت، ل��ل��زََّم��اِن بَ��ْس��َم��ٌة
��َواب ال��صَّ َوْج��َه اْل��ِم��ْرآُة ِل��ي َك��َش��َف��ْت ِب��نَ��ْف��ِس��ي نَ��ْف��ِس��ي َخ��دَْع ُرْم��ُت ُك��لَّ��م��ا
ِك��ذَاب! َغ��يْ��َر ك��اَن ل��و َوِك��ذَاٍب ِك��ذْبً��ا َك��اَن َل��و تَ��َودُّ ِص��ْدٍق ُربَّ
ال��ِع��ذَاب األََم��اِن��ي ِت��ْل��َك بَ��َق��اي��ا ـ��َك ِم��ن��ـ ب��ه��ا أُِع��ي��ُد َل��ْم��َح��ًة ل��ي َل��يْ��َت
اِل��َع��ت��اب َق��ل��ي��َل ال��َه��َوى َك��ِث��ي��َر ًم��ا ��ا بَ��سَّ ال��ُع��وِد ن��اِض��َر أَْخ��تَ��ال َح��يْ��ُث
��َح��اِب ال��صِّ ب��ُط��وِل اتُ��ه��م َم��ودَّ ـ��َل��ى ت��ب��ـ ال نَ��اِن��ي��ِر ال��دَّ ِم��ثْ��ِل ِص��َح��اٍب ف��ي
ِك��تَ��اب12 ُس��ُط��وَر أََس��اِري��ِره��ا ِف��ي َف��تَ��تْ��لُ��و تَ��َراه��ا ُغ��رٍّ ِب��ُوُج��وٍه
ال��ِوثَ��اب ب��َغ��يْ��ر ال��ُم��نَ��ى تُ��نَ��ال ال ِوث��ابً��ا ��ُرور ل��ل��شُّ اْل��خ��ْط��َو تَ��ْس��ِب��ق
اْل��ِج��ْل��ب��اِب13 َط��اِه��ري ال��نَّ��ْف��ِس َط��اِه��ِري نُ��ْك��ٍر َغ��يْ��ِر ف��ي ال��ذُّيُ��وَل َوتَ��ُج��رُّ
األَْح��َس��اب َك��َرائ��ُم َدتْ��ن��ا َس��دَّ َس��ِدي��ٍد ِل��َغ��يْ��ِر ال��َه��َوى َدَع��ان��ا إْن
اْل��َج��نَ��اب؟14 ِخ��ْص��ُب وال��َع��يْ��ُش َج��م��ي��ٌع ��م��ُل وال��شَّ َزيْ��نَ��ُب، ِم��نْ��ك أيْ��َن َزيْ��نَ��ٌب،
ب��األْل��ب��اِب15 ��ُم��وِل ال��شُّ ِل��ْع��َب ـ��بَ��اِب ب��اْألَل��ـ يَ��ْل��َع��بْ��ن ال��ثُّ��ُغ��وِر َوبَ��نَ��اُت
ال��ِح��َج��اِب؟16 ذَاك لُ��َؤِم َغ��يْ��ُر ال��َج��َوى َك��ى أَذ َوَه��ْل ب��اْل��ِح��َج��اب، يَ��تَ��َظ��اَه��ْرن
ِب��ن��َق��اب! أَْس��َف��رت ق��د وُوُج��وٍه ب��ُس��ُف��وٍر ��بَ��ْت تَ��نَ��قَّ ُوج��وٍه َك��م
األْح��ب��اِب!17 بَ��َش��اَش��ُة َوتَ��َولَّ��ْت وب��نَّ��ا بَ��انَ��ْت األيَّ��ام؟ ِت��ْل��ك أيْ��َن

∗∗∗
اْغ��ِت��َص��اِب؟ أيَّ األّيَّ��اُم َغ��َص��ب��تْ��ه َع��ْه��ًدا األَم��ُس أَيَ��ْرج��ُع ِش��ْع��ري، َل��يْ��َت
واألَْح��َق��اب18 ال��دُُّه��وِر َج��َم��اُل ـ��ر، ال��دَّه��ـ يَ��َد أَنْ��َت ال��ُع��ل��وم، داِر َع��ْه��َد

132



الُعلوم َداُر

َواألَت��َراب19 ال��لِّ��َداِت َوَل��ْه��ِو ِق ��ْو ل��ل��شَّ ��ْوق ال��شَّ َه��زَّن��ا ذََك��ْرن��اَك إْن
األَنْ��س��اب20 َوِش��ي��ج��ُة ُق��ْربَ��ى ـ��َوه��ِم ال��ـ ف��ي بَ��يْ��ن��ك��م��ا ��ب��اِب، ال��شَّ ِخ��ْدُن أَنْ��َت
اإلَه��اب21 نَ��ِض��ي��َر ��ب��ا ال��صِّ َوع��اَد َر َدا َوَق��ْد ال��زََّم��اَن أََرى ف��ك��أَنّ��ي
ب ال��طُّ��الَّ ِم��َن َج��ْح��َف��ٍل ف��ي ـ��َح��ْش��َد ال��ـ يَ��ُق��وُد ال��َف��ِت��يَّ «اْل��َج��اِرَم» َوأَرى
َه��يَّ��اِب22 َوال َواج��ٍل َم��ا غ��يْ��َر َض��ح��وًك��ا َل��ُع��وبً��ا الِه��يً��ا، َواِث��بً��ا
��َع��اب ال��صِّ َخ��ْوَض تَ��ه��اَب أَن ِس��َوى ��ْع��َب ال��صَّ يَ��َرى َل��يْ��َس ب��اإلل��ه، َواث��ًق��ا
ِه��َض��اب ف��ي َوَم��رًَّة ِوَه��اٍد ف��ي َف��ِح��ي��نً��ا ال��طَّ��ِل��ي��ِق ك��ال��طَّ��اِئ��ِر َف��ْه��َو
ال��رَّبَ��اب23 ُم��ِل��ثُّ أَْف��واَف��ه َح��اَك َرْوٍض ِظ��لِّ ف��ي ب��ال��ُغ��ُص��وِن ع��اِب��ث
ال��ُع��بَ��اب24 نَ��ئ��ي��ُج َص��ْدِره ف��ي م��اِل َولِ��ْآل ��بَ��اِح، ال��صَّ ف��ي ال��ُك��تْ��َب يَ��ْح��ِم��ل
ال��ِوَط��اب25 اْم��ِت��الء م��ن َخ��يْ��ٌر س ْ ال��رَّأ وام��ِت��الءُ َم��اِل��ه، َرأُْس َرأُْس��ه
اْل��ِح��َس��اب26 يَ��ْوِم َخ��ْط��ِب َغ��يْ��َر َخ��ْط��بُ��ُه َه��يْ��ٌن االْم��ِت��ح��ان��اِت ف��ي يَ��ْوٍم ُك��لُّ

∗∗∗
��َه��اب27 ال��شِّ ِض��يَ��اءَ ال��دَُّج��ى َظ��الِم ف��ي ِب��م��ْص��ٍر ُك��نْ��ِت ال��ُع��لُ��وم، داَر إي��ِه
ال��ُك��تَّ��اب! أَْك��تَ��ب ُع��دَّ َق��َل��ًم��ا ِف��ي��ِه يُ��ْم��س��ُك َك��اَن َم��ْن َزم��اٍن ف��ي
َغ��اِب َل��يْ��ُث بَ��ْع��َده ِل��ْل��َح��قِّ ص��اَل َل��يْ��ٌث َغ��اَب إْن األَْش��ب��اِل، أُمُّ أَنْ��ِت
َوثَّ��اب28 ُم��َزاِح��ٍم ��ِريٍّ َش��مَّ م��اٍض ُك��لِّ ِم��ْن ال��بَ��ِن��ي��َن تَ��ل��دي��ن
اإلْع��َج��اب ِه��زََّة َويَ��ْه��تَ��زُّ َل َق��ا إذا ال��ُوُج��وُد يُ��نْ��ِص��ُت ش��اِع��ٍر
واألَْس��بَ��اب29 األَْوت��اِد ُق��يُ��ود ع��ن تَ��ع��اَل��ْت ال��غ��َراِم، َزْف��َرُة ِش��ْع��ره
َوَم��تَ��اب30 َص��ْح��وٍة ب��ع��د ال��َه��َوى َف��ي��بْ��َع��ثْ��ن ال��َع��ذَاَرى ب��ه تَ��تَ��َغ��نَّ��ى
األَْع��َراب31 بَ��َداَوَة ذَكَّ��َرتْ��ه��ا داًرا َع��ْدنَ��اَن ِب��نْ��ُت ف��ي��ِك ت��ِخ��ذَْت
��بَ��اِب32 ال��شَّ نَ��ِم��ي��ُر ُغ��لَّ��ٍة َع��َل��ى َه��ا وَروَّا ذََراِك ف��ي ال��ُح��ْس��ُن َع��اَده��ا
ب33 اْل��خ��الَّ ب��ِس��ْح��ِره��ا َف��تَ��نَ��تْ��ه��م ُش��يُ��وٍخ بَ��يْ��َن ُع��َك��اَظ ف��ي وََغ��َدْت
ال��ّط��َالب34 َق��ْدُر ال��م��ْط��ل��وِب وَق��ْدُر اْل��ُع��ْم��ِر، ة ِج��دَّ ِط��الِب��ه��ا ف��ي َخ��َل��ُع��وا
ال��ِك��تَ��اِب35 َوِس��رَّ ال��نُّ��َه��ى ثَ��َم��راِت َف��أََرتْ��ه��م ِخ��بَ��ائ��ه��ا م��ن َوَدنَ��ْوا

∗∗∗
اْل��ِح��َراِب36 ِص��َق��ال ف��ي ال��َق��يْ��ِن أَثَ��ُر نَ��ْف��ٍس ُك��لِّ ف��ي ال��ُع��ل��وِم َداَر َل��ِك
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األنْ��َج��اِب ِرَج��اِل��ِك ِم��ْن نَ��ْف��َح��ٌة نَ��ج��ي��ٍب ك��لَّ أنَّ ُم��ْط��ِري��ك َح��ْس��ُب
واإلْخ��َص��اب ب��ال��نّ��َم��اء َه��زَُّه َج��ْدبً��ا َم��سَّ ُك��لَّ��م��ا ك��ال��نِّ��ي��ِل، أنْ��ِت
ال��ُم��ذَاِب37 ال��نّ��ح��اِس م��ن ن��ض��اًرا ـ��َن ت��ص��وغ��ي��ـ أن��ِت، ال��ُع��ُق��وِل ِك��ي��ِم��ي��اءُ
ُع��ج��اب38 ب��ك��لِّ ال��ُدنْ��ي��ا ِل��َم��ْلء ِم��نْ��ِك َك��َف��ْت ق��د ��ًة ِح��جَّ َخ��م��ِس��ي��َن إنَّ
ال��ُع��ق��اب39 ُم��ْس��تَ��َق��رِّ َف��ْوَق واْس��تَ��َوْت ف��ي��ه��ا ال��نَّ��ْس��ر نَ��ْه��َض��َة ِم��ْص��ُر نَ��َه��َض��ْت
ال��ِغ��ض��اب األُُس��وِد َوثْ��بَ��ُة أو اْل��َج��بَّ��اِر ُخ��ْط��َوُة َك��أَنَّ��ُه ع��اٍم ُك��لُّ
ب ال��َغ��الَّ ��ِر ال��ُم��َظ��فَّ ِب��َك��فِّ ال��نَ��ْص��ِر َع��َل��ُم َك��أنَّ��ُه َع��اٍم ُك��لُّ
َواْح��ِت��ج��اب40 َغ��يْ��ب��ٍة ُط��وِل َع��َل��ى ُه ِش��ْم��ن��ا ��ِع��د ال��سَّ َك��َط��اِل��ِع ع��اٍم ُك��لُّ
واألْوص��اب41 ال��ُه��ُم��وِم نَ��اِب��ِغ��يَّ َل��يْ��ًال يَ��ْه��ِزُم َك��ال��َف��ْج��ِر َع��اٍم ُك��لُّ
اْرتِ��ق��اِب ُط��وِل ب��ع��َد واف��اَك ِح��ُك، ال��َض��ا األََم��ُل ك��أنَّ��ُه َع��اٍم ُك��لُّ
ب��ال��ت��ْرح��اِب ال��رِّيَ��اِض ُوُج��وُه ُه تَ��ْل��َق��ا اْل��َغ��يْ��ِث َك��َواِف��ِد ع��اٍم ُك��لُّ

∗∗∗
تَ��ه��اب��ي!42 أَْن وال��ُع��َال ال��م��ج��ِد آَف��ُة ��ا ُم��ِل��مٍّ ال��ُع��لُ��وِم داَر ت��ه��اِب��ي ال
��اب43 ال��َوجَّ ل��َق��ْل��ِب��ِك َواِج��َف��اٍت ُق��لُ��وبً��ا َع��ِل��ْم��ِت ل��و ِم��ْص��َر ف��ي إنَّ
آَراب44 ِم��ْن تَ��ْرتَ��ج��ي��َن م��ا ك��لَّ ف��ؤاٍد ب��ال��َم��ل��ي��ِك َس��تَ��نَ��اِل��ي��َن
��الب45 ال��صِّ ��َداِد ال��شِّ أْش��بَ��اِل��ِه بَ��يْ��َن َس��ْع��ٌد ال��ِك��نَ��اِن��ة وف��ي تُ��َراِع��ي ال
اآلداب ن��اِص��ِر ال��َف��ْض��ِل، ن��اش��ِر ُف��َؤاٍد ِم��ْن وال��ُم��ن��ى اْل��َخ��يْ��َر واط��ل��ب��ي
ال��رِّق��اب46 َط��ْوَق ال��ُق��ل��وِب ِع��نَ��اَن َر ص��ا َف��َق��ْد نَ��َداُه ِم��ْن ِم��ْص��ُر َخ��َل��ْت ال
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وأوصف الغزل أصحاب وأرق قريش أشعر القريش، ربيعة أبي بن هللا عبد بن عمر
سفينة يف محرتًقا ومات الخطاب، بن عمر مات ليلة باملدينة ولد النساء، ألحوال الشعراء
للخمر، ووصفه مجونه من األول من عرف ملا الخطاب وأبا النوايس وخص ٩٣ه. سنة

وتشبيبه. غزله من الثاني وعن
الجماعة. الثلة: بالضحك. الصوت ارتفاع القهقهة: الخمر. املدام: (5)

املاء يف منقاره يضع ما بمقدار إال تكون وال رشبه، من املرة الطري: حسوة (6)
مأمنه. من يؤتى أن يخاف فهو يريبه. ما يشغله الذي شأن وخوف عجلة يف يرفعه ثم

الشك. االرتياب: والرسعة. العجلة الوحي:
املاء. سطح تعلو الفقاقيع الحباب: (7)

املرغوب النفيس الثياب: منفسات قشيب. الواحد: الثياب، من الجديدة القشب: (8)
منها. فيه

لونه. ذهب الذي الذابل األعشاب: ناصل واالستطالة. الغلبة القهر: (9)
السوداء الشامة الخال: سويداؤه. القلب: حبة فيها. يشء أعز العيون: سواد (10)

الثديني. الناهدة الكعاب: الناعمة. الخلق الحسنة الشابة والخود الخد. يف
صاحب الحكيم، الشاعر املتنبي، الحسني بن أحمد الطيب أبو هو أحمد: (11)
٣٥٤ه. سنة مقتوًال ومات ٣٠٣ه سنة بالكوفة ولد النادرة. واملعاني السائرة، األمثال
٣٥٥ه سنة مرص ملك كافور توىل اللون. أسود كان اإلخشيدي املسك أبو هو وكافور:
أن رجاء ومدحه. بكافور اتصل الطيب أبو وكان ٣٥٧ه. سنة مات أن إىل عليها وبقي

غريه. عند ينل لم ما عنده ينال
وخطوطه. غضونه الوجه: أسارير والطالقة. بالسماحة يصفها بيض. غر: (12)

واختيال. تيه يف نميش أي الذيول: نجر (13)
أي الجناب: خصب الناحية. الجناب: املحبوبة. عن الشاعر بها كنى زينب: (14)

وخفضه. العيش رغد عن كناية وهو مخرضها. النواحي معشب
املرصية الثغور من ثغر وهي رشيد، األول موطنه إىل يشري الثغور: بنات (15)
الشمول: العقول. األلباب: بها. األوىل أيامه ويذكر عيدها، وحسن خودها، بجمال املعروفة

الخمر.
وشدته. الوجد حرقة الجوى به. تسرته وجهها عىل املرأة تضعه ما الحجاب: (16)

وإيقاده. إشعاله الجوى: إذكاء
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حرمنا أي األحباب: بشاشة تولت عنها. وانقطعنا عنا انقطعت وبنا: بانت (17)
وبرشه. الشباب أنس والكرب الهرم

السنون. األحقاب: الزمان. طول أي الدهر: يد (18)
سنك. يف لك املماثلون واألتراب: اللدات وحركنا، استخفنا الشوق: هزنا (19)

لها. انفصام ال مشتبكة وشيجة: الصديق. الخدن: (20)
الجلد. اإلهاب: والشباب. الصبا من األوىل سريتنا إىل بنا عاد أي دار: وقد (21)

والفتوة. الشباب دليل اإلهاب: نرضة
وفزًعا. رعبًا الجرأة يفقد الذي املقدام غري الهياب: الخائف. الواجل: (22)

السحاب الرباب: ملث بها. األزهار تشبه اليمن. برود من رضوب األفواف: (23)
املمطر.

صوته. نئيجه: املوج. العباب: (24)
عن الوطاب بامتالء يكنى اللبن. سقاء وهو (بالفتح) وطب جمع الوطاب: (25)

العلم! عن الرأس وبامتالء الغنى
امتحان يوم هنا به ويريد البعث. يوم الحساب: يوم وشدته. خطره خطبه: (26)

الحساب.
ويخبط مرص، عىل تخيم كانت التي الجهالة ظلمة به يريد الدجى: ظالم (27)

بالدراري. تعرف سبعة نجوم أحد الشهاب: املرصيون. فيها
بكرسهما) أو وامليم الشني (بفتح الشمرى: يشء. يثنيه ال الذي املقدام املايض: (28)
إىل السباق الوثاب: عليه. ويقوى غريه يغالب الذي املزاحم: الهياب. غري الجريء املجرب

الغايات.
يف يختلج عما التعبري صادقه حري املغرم كزفرة الشعر جعل الغرام: زفرة (29)
مجموع رضبني: عىل العروضيني عند وهو وتد، جمع األوتاد: الصدر. يف ويجيش النفس،
سكن أحرف ثالثة كل واملفروق ثالثها، سكن أحرف ثالثة كل هو فاملجموع ومفروق،
األول ويسمى ثانيهما، سكن أو تحركا حرفني كل وهو سبب جمع األسباب: ثانيها.

الشعر. يف التفعيالت منها تتألف ما واألسباب واألوتاد خفيًفا. واآلخر ثقيًال منهما
من والخالص الهوى عن اإلقالع الصحوة: عذراء. الواحدة: األبكار، العذارى: (30)

التوبة. املتاب: املجون. أسباب
الجد عدنان إىل نسبة العربية، اللغة عدنان: بنت العلوم. دار يخاطب فيك: (31)

البادية. يف إقامتهم األعراب: بداوة للعرب. األعىل
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يف الناجع املاء من الزاكي النمري: شدته. أو العطش الغلة: نواحيك. ذراك: (32)
الري.

القعدة ذي هالل تقوم وكانت والطائف، نخلة بني للعرب سوق عكاظ: (33)
ويتفاخرون. يتناشدون أي: فيتعاكظون، العرب قبائل فيها تجتمع يوًما، عرشين وتستمر

ويستهويها. األلباب يأرس الذي ب: الخالَّ
ومقتبله. الشباب أيام ويريد أوائله. العمر: جدة وتعلمها. طلبها طالبها: (34)

وبذله. الشباب إفناء عن كناية العمر: جدة وخلع
صوف. أو شعر أو وبر من يصنع البيت الخباء: (35)
وإعدادها. شحذها الحراب: صقال الحداد. القني: (36)

ذهبًا. الخسيسة املعادن تصيري يزعمون كانوا فيما والكيمياء الذهب. النضار: (37)
السنة. الحجة: (38)

الجبال. أعايل يف إال وكره يتخذ ال طائر العقاب: (39)
نظرناه. شمناه: عليه. ودليًال به بشريًا يجيء وما فأله السعد: طالع (40)

الشاعر الذبياني النابغة إىل نسبة وهو شديدها. كثريها الهموم: نابغي (41)
الليل: وصف يف النابغة قول إىل ويشري املعروف،

ال��ك��واك��ب ب��ط��يء أق��اس��ي��ه ول��ي��ل ن��اص��ب أم��ي��م��ة ي��ا ل��ه��م ك��ل��ي��ن��ي

اآلالم. األوصاب:
يف نبتت التي الفكرة إىل يشري وتخافني، تكرهني مما بك ينزل شيئًا ا: ملمٍّ (42)

العلوم. دار بإلغاء الوقت ذلك
الخفاق. الوجاب: عليك. شفقة مضطربة واجفات: (43)

واملأرب. البغية وهو أرب. جمع اآلراب: األول. فؤاد أحمد امللك هو فؤاد: (44)
سعد هو سعد: مرص. الكنانة: نفسك. الرعب يمأل وال تخايف ال تراعي: ال (45)

النهضة. زعيم باشا زغلول
حول يكون ما والطوق: الدابة. به تقاد ما العنان: واملعروف. الكرم الندى: (46)

العنق.
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ملوك آخر فاروق امللك مولد بذكرى البالد احتفال بمناسبة القصيدة هذه الشاعر نظم
١٩٤٣م. سنة مرص

ف��َم��ا وال��دن��ي��ا األي��اَم واج��ع��ِل ال��ك��ِل��م��ا ال��س��م��اء وح��ي م��ن ه��اِت
َدوََّم��ا1 أُْف��ًق��ا ش��اَرَف ُك��لَّ��م��ا ط��ائ��ٍر ج��نَ��اَح��ْي ��ْع��َر ال��شِّ وابْ��ع��ِث
ُح��لُ��َم��ا األم��ان��ي ط��يِّ ف��ي ك��ان ب��ه ِم��ْص��ُر س��ِع��َدْت يَ��ْوٍم أيُّ
ال��ِق��م��َم��ا ف��ي��ه اإلس��الم راي��ُة ب��ل��َغ��ْت يَ��ْوٌم ال��ف��اروِق م��ولِ��ُد
يَ��س��َل��َم��ا2 أن ربَّ��ه��ا وتُ��ن��اج��ي م��ه��َده تَ��ْرِق��ي األم��الُك ط��اف��ت
��م��ا3 ال��سَّ ُس��كَّ��اِن ن��وِر م��ن ن��وُره م��َل��ًك��ا رأتْ��ه ل��م��ا ف��رأْت
اب��ت��س��َم��ا4 م��ا إذا يَ��ن��ج��اُب ث��مَّ َع��بْ��س��ِت��ه ل��َدى ال��غ��ي��ُم يُ��ط��ِب��ُق
أم��َم��ا5 ويُ��ح��ي��ي ال��دن��ي��ا ي��م��أل ن��اش��ئً��ا ف��َؤاٍد اب��ن ف��ي ورأت
واْل��ِح��ك��َم��ا6 ال��ه��دى ف��ي��ه ف��ي أنَّ اس��ت��ه��اللُ��ه ��َر ب��شَّ وك��ري��ًم��ا
ال��ظُّ��ل��َم��ا7 وي��م��ح��و ال��ع��ي��َن ي��ب��َه��ُر ُم��ْش��ِرًق��ا ع��ل��ويٍّ��ا وَج��ب��ي��نً��ا
وال��ّش��َم��َم��ا8 ب��ه��ا ال��ن��بْ��َل ت��ْق��رأ أْس��ُط��ًرا ع��ل��ي��ه ال��ل��ه ك��ت��ب
وال��ق��ل��َم��ا غ��ًدا ال��س��ي��ف ه��زَّت ي��وِم��ه��ا ف��ي س��ك��ن��ت إْن َوي��ًدا
ال��ك��رَم��ا9 ن��داه��ا ع��ن ت��ل��ّق��ى أو س��اج��ل��ه��ا ل��و ال��غ��يْ��ُث ي��ت��م��ن��ى
وال��ِه��م��َم��ا؟ ال��ُع��ال ي��ح��وي أن��ه أن��ب��أه َف��َم��ْن ال��م��ه��ُد ُزِه��َي
ال��نَّ��َغ��َم��ا س��م��ْع��َت س��رت أي��ن��م��ا َم��ْول��ده ل��دى ال��ك��وُن وش��دا
ُح��وََّم��ا10 أف��ق ك��لِّ ف��ي ُص��دًَّح��ا ب��اس��م��ه بُ��ْش��َري��اٌت وت��ن��ادت



الجارم عيل ديوان

ال��م��ع��َل��َم��ا11 ف��ت��اه��ا م��ص��ُر أن��ج��ب��ت ه��ات��ف��ًة أص��داؤه��ا وم��ض��ت
ال��ق��َدَم��ا12 يُ��دان��ي ك��اد رأُس��ه س��اح��ت��ِه إل��ى ال��ده��ُر وم��َش��ى
َخ��َدم��ا رض��اه ي��ت��رق��ب��ن ح��وَل��ُه خ��اش��ع��اٌت وال��لَّ��ي��ال��ي
ن��َم��ا ��ا ل��مَّ ظ��لِّ��ه ف��ي ونَ��م��ا أب��واِب��ه ع��ل��ى ال��س��ع��ُد ُولِ��َد
ال��ُم��ل��َه��َم��ا ال��َع��بْ��َق��ِريَّ ي��ل��م��ح��ون أب��ط��اِل��ه ف��ي ال��ت��اري��ُخ ف��أت��ى
األن��ج��َم��ا13 وي��ع��ل��و ال��ش��م��َس يَ��ْف��َرُع ب��ه ح��لَّ وق��د ال��ع��رُش وب��دا
َح��ك��َم��ا14 إْن ع��دل��ِه ف��ي ُم��ش��ب��ًه��ا ل��ه س��ل��ي��م��اَن ب��َع��د رأى م��ا
وال��م��ع��ت��ِص��َم��ا15 ال��م��أم��وَن ف��دِع أٍب َخ��يْ��ِر م��ن ال��ف��اروُق زان��ه
ال��َع��َل��َم��ا ف��ي��ه ال��ِم��نْ��ب��ُر َ َه��نَّ��أ ب��ه وال��م��ل��ُك ال��دي��ُن ع��زَّ ح��ي��َن
َس��َم��ا ال��َع��يْ��ُن ل��ه ت��س��م��و ك��ّل��م��ا ُع��ًال إالَّ ب��ه ال��ع��ي��ُن ت��َرى ال
أُف��ِح��َم��ا16 ف��ي��ه ��اُن َح��سَّ م��َض��ى ل��و م��ًدى ِم��ْن وُف��ن��ون��ي ش��ع��ري أي��ن
أن��ُع��َم��ا ف��أَل��َق��ى ت��م��ِض��ي أن��ُع��ٌم ُم��تّ��ِص��ٍل ل��ه َف��يْ��ٍض م��ن أن��ا
ه��َم��ا ال��َغ��يْ��ُث إذا ال��روُض ي��زده��ي ب��ه ش��ع��ري َزَه��ا أْن ِب��دًع��ا ل��ي��س

هوامش

طريانه. يف حلق َدّوما: ناحية. أفًقا: عليه. أرشف شارف: (1)
تعيذه. ترقي: املالئكة. األمالك: (2)
املالئكة. املقصود السما: سكان (3)

ينكشف ينجاب: تجهمه. عبسته: السحاب. الغيم: يغطي. يطبق: (4)
فؤاد. امللك ابن فاروق امللك فؤاد: ابن (5)

األمور. اتقان الحكما: الهداية. الهدى: مطلعه. استهالله: (6)
يعجب. يبهر: العلوية. األرسة رأس باشا عيل محمد إىل نسبة علويٍّا: (7)

والرشف. والعلو االرتفاع الشمم: (8)
جودها. نداها: وفاخرها. باراها ساجلها: مرسل. مجاز وفيه املطر الغيث: (9)

حوله. دائًرا حوًما: حسن. بصوت مغنيات صدًحا: (10)
نحوهما. أو الشجاعة يف أو الرشف يف تميزه عالمة له من املعلما: (11)

به. هو الذي املكان ساحته: (12)
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عليها. علوه ويزيد يعلو يقرع: (13)
َوَفْصَل اْلِحْكَمَة ﴿َوآتَيْنَاُه تعاىل: لقوله الحكيم سليمان سيدنا سليمان: (14)

اْلِخَطاِب﴾.
الخليفة املعتصم: عظيًما. وكان الرشيد هارون بن املأمون الخليفة املأمون: (15)

العظيمة. والفتوحات والصوالت الجوالت صاحب املعتصم
أفحما: ملسو هيلع هللا ىلص. الرسول شاعر ثابت بن حسان هو حسان: غاية. مدى: من (16)

شعًرا. يقول أن عن وأعجز أسكت
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عاممة بعد قبعة

فأرسل ١٩٠٨م، سنة إنجلرتا إىل املرصية الحكومة أرسلتها بعثة يف عضًوا الشاعر كان
البيتني: هذين تحتها وكتب بالقبعة وهو صورته والده إىل هناك وهو

��ج��وِن ال��شُّ ُم��ع��ت��اَد األوط��اِن، ع��ن بَ��ع��ي��ًدا ُق��بَّ��َع��ًة اآلَن َل��ِب��ْس��ُت
ت��ع��رف��ون��ي» ال��ِع��م��ام��َة أض��ع «م��ت��ى ف��إنِّ��ي ش��ك��ل��ي َغ��يَّ��َرْت ِه��َي ف��إْن





زعيم رثاء

عام األوبرا بدار باشا محمود محمد له املغفور تأبني حفلة يف القصيدة هذه أنشدت
١٩٤١م.

ُج��وِدي األَس��ى ذْوِب م��ن ش��ئ��ِت ب��م��ا ُج��وِدي
م��ح��م��وِد1 ب��اب��ِن ال��ل��ي��ال��ي ُص��روُف أَْوَدْت

ب��ه ال��رَّع��ي��ُل َح��فَّ م��ن ب��أش��ج��ِع أَْوَدْت
نُ��ودي2 وَم��ن ن��اَدى وَم��ْن ال��نِّ��ض��اِل، ي��وَم

َك��رَّتَ��ه ال��س��اح��اُت ت��ع��رُف ب��م��ن أَْوَدْت
َم��ْزءود3 ك��لُّ ع��ن��ه��ا ت��ن��كَّ��َب إذا

ي��ِده ف��ي ال��ح��قَّ أنَّ ال��ح��قُّ وي��ش��ه��ُد
م��غ��م��ود4 غ��ي��ُر ال��م��ن��اي��ا ي��ُروُع س��ي��ٌف

∗∗∗
َم��ْل��َح��م��ٌة ول��ألح��داِث م��ص��ُر دع��ت��ه

وت��ه��دي��د5 تَ��ْه��داٍر ب��ي��َن م��ا وال��خ��ط��ُب
ك��م��ٍد وف��ي ض��ي��ٍق ف��ي ال��ن��اِس وأن��ُف��ُس

م��ع��م��ود6 ص��دِر ف��ي زف��رٌة ك��أنَّ��ه��ا
م��ح��ط��م��ٍة ب��آم��اٍل ت��ل��وذُ ح��ي��َرى

ب��ال��م��واع��ي��د7 غ��ري��ٌم ي��ل��وذُ ك��م��ا
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ع��ص��ف��ت م��ث��ل��م��ا وَه��ْوًال َش��ع��اًع��ا ط��ارت
ال��ب��ي��ِد8 ف��ي ال��ب��ي��ِد ب��رم��ِل ال��ري��اِح ُه��وُج

ُم��ق��طِّ��ب��ٌة وال��دن��ي��ا أْك��َل��ُف، وال��ج��وُّ
ال��ّس��ود!9 ل��ي��الت��ه��ا م��ن ال��ب��ي��ُض أي��اُم��ه��ا

َوَزٌر وال ِح��ْص��ٌن ل��ه��ا ل��ي��س وم��ص��ُر
��ي��د10 ال��صِّ أب��ن��ائ��ه��ا م��ن ال��غ��ط��اري��َف إّال

ت��ش��َرُع��ه اإلي��َم��ان م��ن س��الٌح ل��ه��ا
وم��ح��دود11 م��ص��ق��وٍل ك��لُّ ل��ه ي��ن��ب��و

ن��ف��ٍر ف��ي ال��ع��زِم خ��ال��ديَّ ف��ج��اءه��ا
م��ن��اج��ي��د12 ص��ن��ادي��ٍد األُن��وِف ُش��مِّ

ب��ه ال��ج��ه��اِد ُع��ن��واُن أْروَع ك��لِّ م��ن
م��خ��ض��ود13 غ��ي��ُر ورأٌي رك��ي��ٌن، ق��ل��ٌب

وت��ف��دي��ٌة ع��زٌم ي��زاح��ُم��ه��م ج��اءوا
ب��ج��ل��م��ود14 ُج��ْل��م��وٌد ت��ص��ادم ك��م��ا

ل��غ��اي��ت��ه��م ش��ّدوا ح��ي��ن��م��ا ك��أنَّ��ه��م
وت��س��دي��ِد ق��ص��ٍد ف��ي ال��م��ق��ادي��ِر س��ه��ُم

ش��اه��دٌة ال��ه��ْوِل ب��ل��ق��اء ص��ُدوره��م
ال��ِج��ي��د!15 ف��ي ال��ط��ع��ِن غ��ي��ُر ال��ظ��ه��ِر ف��ي وال��ط��ع��ُن

ب��أن��ف��س��ه��م وف��دَّْوه��ا ل��م��ص��َر ج��ادوا
ال��ج��ود» غ��اي��ِة أق��َص��ى ب��ال��ن��ف��ِس «وال��ج��وُد

ل��ي��ع��ُج��َم��ه��م س��نٍّ م��ن ال��ده��ُر ��م ه��شَّ ك��م
ال��ع��ود16 نَ��ْض��رُة ي��ديْ��ه ف��ي ت��َزْل ول��م

ص��وَّره��م األب��ط��اَل خ��ل��ق ال��ذي إن
ال��ص��ي��اخ��ي��د17 ب��أٍس أو ال��ب��ح��ِر ثَ��ْورة م��ن

ُم��ب��ت��س��ًم��ا ال��س��ي��ف ل��ح��د ال��ش��ج��اُع ي��م��ش��ي
ِرْع��دي��د18 ك��لُّ ذُع��ًرا ال��ِغ��م��َد وي��رَه��ُب

س��ام��ق��ًة األج��ي��اَل ت��ف��َرع ه��ّم��ٍة ك��م
األخ��ادي��ِد19 ب��ي��َن رك��دت وه��م��ٍة
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وث��ب��تُ��ه األي��اَم ت��س��ِب��ُق ف��تً��ى وك��م
م��ح��دود غ��ي��ُر أُْف��ٌق ول��ل��ب��ط��ول��ِة

ب��ه ال��ح��ي��اة آلث��اِر م��ا وخ��ام��ٍل
ال��م��وال��ي��ِد ب��ي��َن اس��ِم��ه وروُد إّال

ب��ه��ا وع��اش ال��دن��ي��ا ب��ع��ث وم��يّ��ٍت
ب��م��ل��ح��ود!20 ق��ب��ٌر ض��ّم��ه م��ن ك��لُّ م��ا

ف��ت��زك��ي��ٌة ت��ح��رم إن ال��ل��ه، س��ب��ح��ان��ك
م��ح��دود21 غ��ي��ُر ف��ع��ط��اءٌ تُ��ِث��ْب وإن

ج��ْوه��ِره��ا م��ق��داِر ع��ل��ى ال��ن��ف��وَس ت��ع��ِط��ي
��ي��د22 ل��ل��سِّ ل��ي��س م��ن��ه��ا ل��ل��ي��ِث ك��ان م��ا

م��س��دَّدٌة أب��ط��اٍل َع��ْزم��ُة وال��م��ج��ُد
وت��ردي��د ش��كٍّ م��ن ال��ن��ص��ِل ب��ري��ئ��ُة

ل��ه��ا أنَّ ال��ِغ��ي��ِد ص��ف��ات م��ن ول��ل��ع��ال
ب��ت��ب��ع��ي��د ت��ق��ري��بً��ا ُع يُ��روِّ َدالٍّ

∗∗∗
ُع��دَّتُ��ه��م ال��ب��ح��ِر ك��م��وِج إل��ي��ك ج��اءوا

م��ف��ئ��وِد23 غ��ي��ُر وص��دٌر أص��ي��ٌل، رأٌي
َف��زٍع وَال ه��يّ��اٍب غ��ي��َر َف��ُق��ْدت��ه��م

م��ع��ق��ود24 ال��ل��ه ب��ح��ب��ِل ل��واءٍ إل��ى
م��ع��ت��زًم��ا ال��ش��ْوِك ف��ي��اف��ي ف��ي ب��ه��م ت��م��ش��ي

ب��م��ج��ه��وِد25 ي��ب��خ��ْل ال ال��م��ج��َد ي��ط��ل��ب م��ن
ون��ه��ض��ِت��ه��ا م��ص��ٍر س��وى ي��س��ت��ب��ي��ك ال

م��وج��ود26 غ��ي��ُر س��واه��ا ش��يءٍ ف��ك��ل
س��م��اوتِ��ه ُع��ْل��ي��ا ف��ي ال��ن��ج��َم ي��ق��ص��د م��ن

م��ق��ص��ود ك��لِّ ع��ن ِب��ج��ان��ِب��ه ن��أى
أم��ٍل وف��ي ي��أٍس ف��ي ال��رك��ُب وراءك

وت��ف��ن��ي��د27 وت��ص��دي��ٍق ي��رْون، ل��م��ا
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ب��ه ال��ط��ري��ُق ط��ال م��ن ض��ع��ِف ع��ل��ى ت��ح��ن��و
ب��م��ول��ود ثَ��ْك��َل��ى وال��دٍة ح��ن��اَن

ن��ب��أٍ؟ م��ن ب��األْف��ِق ه��ل األْف��َق، وت��ل��َم��ُح
ل��م��وع��وِد؟ إن��ج��اٌز ال��ده��ِر م��ن وه��ل

ح��ائ��رٌة وه��ي األم��ان��ي ط��ي��وُف وه��ل
م��ن��ش��ود؟ اآلم��اِل م��ن ب��ط��ي��ٍف ت��دن��و

ل��ي��ل��ت��ه��ا؟ ب��ع��َد ُص��ب��ًح��ا م��ص��ُر ت��رَى وه��ل
ت��س��ه��ي��د؟ ب��ع��َد ُع��ي��وٌن ت��َق��رُّ وه��ل

أم��ٍل م��ن ال��ب��ح��ِر ف��ي ل��م��ع��تَ��ق��ٍل وه��ل
ت��ش��ري��د؟28 ب��ع��ِد م��ن ق��وَم��ه يَ��َرى أن ف��ي

َك��ثَ��ٍب ع��ن ال��ُدْس��ت��وِر ُغ��رَُّة ب��دت ح��ت��ى
ال��ع��ي��د29 ف��ي ال��ِع��ي��ِد ه��الُل ت��ب��دَّى ك��م��ا

دِم��ه��ا م��ن ال��ن��ي��ل ب��ن��ُت م��ص��ُر ف��أرس��ل��ْت
ال��ص��ن��ادي��د30 ه��اَم ب��ه تَ��زي��ُن َورًدا

تُ��ن��ش��ُده��م ال��ِغ��ي��ِل ل��ُح��م��اِة ��ق��ت وص��فَّ
األن��اش��ي��د م��أث��وَر ال��ب��ط��ول��ِة م��ن

وت��ه��ن��ئ��ٍة ب��ش��اش��اٍت ب��ي��َن وال��ن��اُس
وت��ح��م��ي��د وت��ك��ب��ي��ٍر ش��ك��ٍر وب��ي��َن

ب��م��م��ت��ن��ٍع ق��ْوٌل ف��ال ال��زم��اُن ج��اء
ب��م��ص��ف��ود31 ح��رٌّ وال ال��ل��س��اِن، ع��ل��ى

م��ه��لِّ��َل��ٌة وال��دن��ي��ا ال��ص��ب��ُح وأش��رَق
ال��ِغ��ي��د32 ال��ُخ��ّرِد بَ��س��م��اُت ك��أنَّ��ه

ب��ه يَ��ح��ي��ُد َج��ْوٌر ال ال��ل��ه ي��ن��ص��ِر م��ن
ب��م��ف��ق��ود!33 َج��ْه��ٌد وال ال��ط��ري��ق، ع��ن

يَ��َرى ف��ل��ي��س ف��ل��ي��ك��ت��ْب! ال��ده��ُر، س��ي��ك��تُ��ُب
وت��م��ج��ي��ِد ت��ش��ري��ٍف ص��ح��ائ��َف إال

∗∗∗
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َم��ْك��ُرم��ٍة ب��ي��ِت ف��ي خ��الئ��ُق��ه نَ��َم��ْت
األم��ال��ي��د ف��ي��ن��اُن ال��م��ج��ُد ُس��وِح��ِه ف��ي

وت��ض��ح��ي��ٌة نُ��بْ��ٌل دع��ائ��م��ُه ب��ي��ٌت
ش��ي��د34 وم��ن ص��خ��ٍر م��ن ال��ن��اُس ب��ن��ى إذا

م��تَّ��ِئ��ًدا اآلب��اء َس��نَ��ن ف��ي وس��ار
م��ردود35 غ��ي��ُر ورأٌي م��ط��اٌع، أم��ٌر

ل��ه��ا: يُ��ق��ال أن ت��ت��أبَّ��ى وه��ّم��ٌة
ع��وِدي36 م��س��ع��اِت��ه��ا: ف��ي ال��ن��ج��َم ج��ازِت إن

واث��ب��ًة ال��ده��ِر ل��ص��ع��اِب ت��ج��رَّدت
وت��ج��ري��د37 ع��زٍم م��ن ال��م��ص��اع��ِب َويْ��َل

م��ع��ض��ل��ٍة ن��ح��َو ت��م��ّش��ت ل��و وف��ك��رٌة
ت��ع��ق��ي��د ك��لِّ م��ن م��وارُده��ا َص��َف��ْت

َش��َرٍف ِم��ن ل��ل��ك��وِن ن��ظ��رت وع��زٌَّة
وت��ص��ع��ي��د38 َرْق��ٍي ع��ل��ى يَ��ِع��زُّ ع��اٍل،

َم��ْح��َم��دٌة ال��ك��ب��ر ق��ل��ُت: ال��ِك��بْ��ُر، ه��ي ق��ال��وا:
ي��ودِي39 ب��ال��ع��ال ع��ّم��ا ت��س��ام��ي��َت إذا

م��ه��اب��ِت��ه م��ن ف��تُ��غ��ِض��ي إل��ي��ه ت��رن��و
وم��ص��دود م��وص��وٍل ب��ي��َن م��ا ف��ال��ط��رُف

ف��م��ا ال��ذك��اءِ ��اذَ ن��فَّ ال��س��ي��اس��َة خ��اض
ب��م��ك��دود40 ع��زٌم وال ب��ن��اٍب، رأٌْي

م��ج��ل��ِج��ل��ٌة ف��ي��ه��ا وق��ف��ٌة ل��ه ف��ك��م
م��ش��ه��ود! ال��ن��ص��ر ع��زي��ِز م��ق��اٍم وك��م

م��رت��ف��ًع��ا ال��ص��دِر ش��ري��َف خ��ص��ًم��ا وك��ان
ع��ودي وإْن ع��اَدى إْن ال��دن��يّ��اِت ع��ن

م��خ��ال��َف��ه َس��ْل أو ُم��ن��اص��َره، ف��اس��أل
ب��م��ج��ح��ود41 م��ح��م��وٍد اب��ِن ف��ض��ُل ف��ل��ي��س

وب��اط��َل��ه��ا ال��دن��ي��ا ُزْخ��ُرَف رَم��ى ��ا ل��مَّ
ب��ال��م��ق��ال��ي��د ال��م��ع��ال��ي إل��ي��ه أل��ق��ْت

149



الجارم عيل ديوان

َش��َج��ٌن م��ل��ُؤه ن��واًح��ا ال��رث��اء خ��ِذ
ل��ت��غ��ري��دي!42 أدواٌح ب��ع��َدَك ت��ب��َق ل��م

م��ح��طَّ��م��ٍة أوت��اٍر غ��ي��ُر ي��دي ف��ي م��ا
ال��ع��وِد ع��ل��ى ت��ب��ك��ي أو ال��ُع��وُد، ل��ه��ا ي��ب��ك��ي

وت��ف��رق��ٍة بَ��يْ��ٍن إل��ى ج��م��ٍع وك��لُّ
وت��ب��دي��د!43 ن��أٍْي إل��ى ش��م��ٍل وك��لُّ

م��ظ��ل��م��ٍة ج��ْوِف ف��ي ت��ج��ال��ي��ُده أم��س��ت
ال��ت��ج��ال��ي��د!44 ف��ي وإب��اءٍ َص��ْول��ٍة ك��م

وم��غ��ف��رٍة ُرْح��َم��ى ف��ي ج��ف��ن��يْ��َك م��لء نَ��ْم
م��م��دوِد ال��ل��ه ِظ��الل م��ن ووارٍف

ف��ان��ي��ٌة واألج��س��اُد ال��ب��ط��ول��َة إّن
وت��ج��دي��د ب��ع��ٍث ف��ي ال��ده��ر ع��ل��ى ت��ب��َق��ى

ب��ه ت��رك��َت ق��د م��ك��اٌن م��ن��َك يَ��ْح��ُل ل��م
وت��خ��ل��ي��د ذك��ٍر م��ن األرَض ي��م��ألُ م��ا
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الُكْربى ُة اجيَّ التَّ

من ٢١ الخميس يوم الدستورية سلطته بتويل فاروق امللك تهنئة يف القصيدة هذه قيلت
١٩٣٧م. سنة يوليه ١٣٥٦ه/٢٩ سنة األوىل جمادى

األَْش��َع��اُر ِخ��َالِل��َك ِب��ِم��ْس��ك َوذََك��ْت األبْ��ص��اُر َج��الِل��َك ل��َف��ي��ِض َخ��َش��َع��ت
واإلْك��ب��ار1 اإلْج��الُل ��ه��ا َح��فَّ ق��د َط��ْل��ع��ٍة ف��ي ال��ُع��َال ِم��ص��ُر ��م��ْت َوت��وسَّ

∗∗∗
تَ��َغ��ار؟2 ال��نَّ��يِّ��رات أنَّ أََس��م��ْع��َت بَ��َدا إذا ال��نَّ��يِّ��راُت تَ��َغ��ار َم��ِل��ك
يُ��َع��ار َل��يْ��س ال��َم��ْج��ِد ثَ��ْوُب َه��يْ��ه��اَت ِرَدائ��ه بَ��ف��ْض��ل اْش��تَ��م��ل��ْت َل��ِو ْت َودَّ
تُ��نَ��ار واْل��َح��يَ��اة ال��بُ��ُط��وَل��ِة ُس��بُ��ُل ِب��ِه وَم��ْن ال��ن��يِّ��راِت بَ��يْ��ن َش��تَّ��اَن
واألَبْ��َص��اُر3 ِف��ي��ه ال��بَ��ص��اِئ��ُر تُ��ْه��َدى وَض��ْوءُه ب��َض��ْوئ��ه��ّن ال��ُع��يُ��وُن ت��ْه��َدى
َم��َدار وال��م��ْك��ُرَم��اُت ال��ُع��َال وَل��َك ُم��بْ��َه��ٍم َف��َض��اءٍ م��ن َم��داٌر ول��ه��ا
واألَْق��دار اآلَم��اُل ت��تَ��ض��اءَُل ف��دْونَ��ه نُ��ج��وُم ي��ا ُج��ُف��ونَ��ِك ��ي ُغ��ضِّ
ن��ثَ��ار4 راَح��تَ��يْ��ه ِم��ْن ِف��ك��الُك��م��ا ِل��ِه��بَ��ات��ه ُم��ْش��ِب��ٍه أْق��رُب أن��تُ��ّن

∗∗∗
األَْس��َح��ار5 ��ُم تَ��تَ��ب��سَّ وِب��ِب��ْش��ِرِه َج��م��اَل��ه األص��ي��ُل اْخ��تَ��َل��س ُح��ْس��ِن��ه ِم��ن
ِك��ثَ��ار َف��ْه��ي ذََراه َح��َل��ْل��ن ف��إذا َق��الِئ��ٌل َوْه��ي ال��نُّ��بْ��ِل َس��َج��اي��ا ت��ب��ُدو
واألنْ��ص��ار األَْع��واُن َق��لَّ��ت إْن َك��ري��م��ٍة ُك��لِّ نَ��ِص��ي��َر ِف��ي��ه أَبْ��َص��رَن
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∗∗∗
واإلبْ��ك��ار ِس��يَّ��اِن َف��َع��ِش��يُّ��ُه ��ه يَ��ُع��مُّ ��ي��اءُ وال��ضِّ ي��وُم��َك ل��ل��ه
ونِ��َف��اُر6 ��ب تَ��ح��جُّ ال��دَّالِل وِم��َن َدّل��ه��ا َج��ْف��وَة اآلم��اُل ب��ه نَ��ِس��ي��ت
األَْع��َص��ار7 ُرءُوَس��ه��ا إل��ي��ه ْت َم��دَّ وَط��اَل��م��ا ال��زَّم��اُن تَ��م��نَّ��اه يَ��ْوٌم
ِخ��م��ار8 ال��َه��واء م��ع وَط��ار َع��ْم��ًدا ِق��ن��اُع��ه��ا َف��ط��اَح ال��بُ��ْش��َرى ب��ه َس��َف��رْت
األْس��ت��ار9 ُدونِ��ه ِم��ْن ُزْح��ِزَح��ْت إْن ��بً��ا ُم��ح��جَّ ب��اْل��َج��م��اِل أَْغ��َرى وال��نَّ��ْف��ُس
نَ��ه��ار10 وال��نَّ��ه��اُر يَ��ْوٍم ك��َص��بَ��اِح َم��ري��ض��ٌة ��م��اءُ وال��سَّ ي��وٍم ُص��بْ��ُح م��ا
ويُ��َش��ار11 َم��َه��اب��ًة إل��ي��ه يُ��وم��أ ُم��َم��لَّ��ًك��ا ال��دُُّه��وِر ب��ي��ن َغ��َدا يَ��ْوٌم
اْس��ِت��ئْ��خ��ار12 َص��وابَ��ه أََط��اَر َوَغ��ٌد ُخ��ْط��َوًة َم ت��َق��دَّ أْن يَ��ْج��َزع األْم��ُس
األَْس��ف��اُر!13 ��ْت َض��مَّ َق��ْد م��ا ل��ل��ه ُم��دوِّنً��ا ف��ي��ه ال��ت��اري��خ َج��ثَ��ا ي��ْوُم
األْخ��بَ��ار ِم��ثْ��َل��ه ت��ْح��ِوي َه��يْ��َه��اَت ِم��ثْ��َل��ه يَ��بْ��ِغ��ي األْخ��بَ��اَر ��ح وت��ص��فَّ
األنْ��ظ��اُر ل��ه اتَّ��َج��ه��ْت م��ا ُط��وِل ِم��ْن أْع��يُ��ٍن ِم��ْن ِض��يَ��اءَه ك��أَنَّ ي��ْوٌم

∗∗∗
واألْم��َص��اُر14 األيَّ��اُم ب��ه��ا َس��ِع��َدْت ٍة ُس��دَّ ِألَْك��رِم يُ��نْ��َم��ى أن يَ��ْك��ِف��ي��ه
ويُ��َزار15 ُرْك��ن��ه ي��ْم��َس��ح ك��ال��بَ��يْ��ت َخ��واِش��ًع��ا ال��ُوُج��وه َع��نَ��ِت ل��ه بَ��يْ��ٌت
أَْح��َج��ار16 وال َص��ْخ��ر ف��ال بَ��يْ��تً��ا، ف��َك��وَّن��ْت ال��ُق��لُ��وِب ِف��َل��ذُ ب��ه ��ْت ُض��مَّ
أَس��َوار ل��ه ال��َم��ْوَل��ى وِح��يَ��اَط��ُة أَس��اُس��ه ال��َم��ِت��ي��ُن واْل��ُخ��لُ��ُق ال��دي��ُن
َم��نَ��ار17 ف��ْه��َو اْل��َح��قِّ ُع��لُ��وَّ وَع��الَ َم��ث��اب��ٌة َف��ْه��َو ��اَح��اُت ال��سَّ ب��ه َرُح��ب��ْت
واألْظ��َف��اُر18 األَن��يَ��اُب وتَ��ُخ��ونُ��ه��ا لُ��ي��وثِ��ه بَ��ْط��َش األُْس��ُد ت��َه��اُب ِغ��ي��ٌل
واْل��َخ��طَّ��ار19 ��ْم��َص��اُم ال��صَّ ب��ه يُ��ْزَه��ى َغ��ايَ��ات��ِه إَل��ى َخ��طَّ��اٍر ُك��لِّ ِم��ْن
ال��ِم��ْغ��َوار20 ال��َف��اِرُس ��َالَح ال��سِّ أَْل��َق��ى ل��َغ��ارٍة اْل��ُح��بَ��اءَ َح��لَّ إذا نَ��ْدب
أَْوك��ار21 ُغ��ب��اَره��ا ك��أَنَّ ح��تَّ��ى ُج��يُ��وِش��ه��م َح��ْوَل ال��نَّ��ْص��ِر نُ��س��وُر ح��اَم��ْت
أَْط��ه��ار22 َف��َم��الِئ��ٌك انْ��َط��َوى ف��إذَا ُم��َج��رٌَّد واْل��ُح��َس��اُم ال��َع��َداوِة ُش��ْم��ُس
وِب��َدار23 تَ��وثُّ��ٌب اْل��َح��ي��اَة إنَّ وب��اَدُروا اْل��ح��اِدث��اِت ُوثُ��وَب َس��بَ��ق��وا
َل��َط��اُروا ��َم��اء ال��سَّ ف��ي نَ��ْج��ًم��ا َك��ان ل��و َم��ِط��يَّ��ٍة ُك��ّل ال��َم��ْج��ِد ِل��نَ��يْ��ِل وَع��َل��ْوا
اآلث��اُر وتَ��ْخ��لُ��ُد ال��رج��اُل تَ��ْف��نَ��ى وأَْه��ل��ِه ال��زَّم��ان َع��َل��ى اْل��َخ��اِل��ُدون
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ِديَ��اُر24 ال��دِّي��اُر وال ِم��ْص��ُر ِم��ْص��ُر ال َم��ْج��ده��ا م��ع��ال��ُم َع��َف��ْت وِم��ْص��ر ج��اءُوا
ُم��نْ��ه��اُر25 ال��ذَُّرا ُم��نْ��َدكُّ وال��َع��ْدُل ِس��َراُج��ه ل��ل��زَّواِل ي��ْخ��ِف��ُق ال��ِع��ْل��ُم
وِع��ثَ��ار26 تَ��َخ��بُّ��ٌط ال��َف��نَ��اء نَ��ْح��َو يَ��ُس��وُق��ه��م ال��ظَّ��الم َح��َل��ِك ف��ي وال��ن��اُس
واإلنْ��َش��ار27 ال��بَ��ْع��ُث َك��ذَاك َح��يٍّ��ا، َص��ِري��ُع��ه��ْم ف��َه��بَّ ��دُك��م) (ُم��ح��مَّ َف��ب��َدا
َف��س��اروا28 ال��َم��ِس��ي��ر إل��ى ال��ُغ��َف��اَة وَدع��ا ِل��واِئ��ه ح��وَل ال��رَّاي��اُت ��ت وال��ت��فَّ
واإلْص��َدار29 ل��ل��ه إي��راُده��ا بَ��ع��ْزم��ٍة األَوَّل��ي��ن َم��ْج��َد وأع��اَد
ِك��بَ��ار َوْه��ِي ال��َك��ْوُن ع��ن��ه��ا ويَ��ِض��ي��ق َص��ِغ��ي��رٌة َوْه��َي تَ��ِض��ي��ُق ال��نُّ��ف��وَس إنَّ
األَزه��اُر ب��َع��ِب��ي��ِره وتَ��ع��طَّ��رْت ال��ُم��نَ��ى أَْدَواَح َه��زَّ ع��ي��ُدك ف��اروُق،
��يَ��ار ال��سَّ َل��يْ��ِل��ه ك��ْوك��ُب ��ْع��ُد وال��سَّ ن��ه��اِره َج��ِب��ي��ِن ف��ي يَ��ْس��َط��ع ال��يُ��ْم��ُن
واالْس��ِت��بْ��َش��ار َرنَّ��ح��ه��ا اْل��ُح��بُّ اْل��ُح��َل��ى ب��ادي��َة ال��رَّاي��اُت ب��ه َرَق��َص��ْت
َق��َرار30 ل��َوْج��ِدِه��ّن يَ��ْس��ت��ِق��ر ال ُح��وًَّم��ا َرْك��ِب��ك َح��ْوَل ��ت��اٍت ُم��تَ��ل��فِّ
ُع��َق��ار31 ب��ه��ّن َل��ِع��بْ��ت وم��ا نَ��ْش��َوى َص��بَ��اب��ًة َع��َرْف��ن م��ا ُم��تَ��دلِّ��الٍت
ال��ِم��ْع��ط��ار ال��رَّْوَض��ُة ِم��نْ��ه َه��يْ��ه��اَت أَْخ��َض��ًرا َرْوًض��ا ال��ن��ي��ل َس��َم��اءَ َج��َع��ل��ْت

∗∗∗
��ار32 َزخَّ َع��ِج��ي��ُج��ه يَ��ع��جُّ بَ��ْح��ٌر ك��أَنَّ��ه��م ال��َف��َض��اء َس��دُّوا َق��ْد وال��ن��اُس
أَْم��ط��اُر نَ��ْع��ِل��ه��م َم��ْوِط��ئَ َم��سَّ م��ا َف��ْوَق��ه��م َص��بٍّ��ا األَْم��َط��اُر ُص��بَّ��ِت ل��و
أنْ��ه��ار33 ك��أَن��ه��م ��ق��ي��ن ُم��تَ��دفِّ ال��َق��ط��ا ِس��ْرُب ك��أَنَّ��ه��م ��ع��ي��ن ُم��ت��ج��مِّ
وَم��اُروا34 ب��ال��نَّ��اِظ��َريْ��ن ��ت��وا وتَ��ل��فَّ وَزاَح��ُم��وا ب��ال��رَّاَح��تَ��يْ��ن َل��وَّح��وا َق��ْد
تَ��ْه��َدار35 ُدع��اِئ��ه��م ب��ِص��ْدِق ول��ه��ْم ��ٌة وَض��جَّ ب��ال��ُه��ت��اِف َدِويٌّ ل��ُه��م
وَع��َم��ار36 ن��اِض��ٌر َزْه��ٌر ف��اْل��َج��وُّ أَْزَه��اَره��م َوبَ��ْع��ث��ُروا ال��َع��م��اَر رَف��ُع��وا
ِش��ع��ار37 ل��ْل��َوَالء يُ��نْ��َس��ُج َك��اَن ل��و ِش��َع��اره��م األَْريَ��ِح��يِّ ال��َم��ِل��ي��ِك ُح��بُّ
األْس��ط��ار38 ه��ذه ال��ُم��ه��يْ��م��ن ب��يَ��ِد أَْس��ُط��ًرا َج��ِب��ي��ن��ك ف��ي ال��س��ع��ادَة َق��رءُوا
وَوَق��ار39 َج��َالل��ٌة ال��تَ��َف��تَّ أَنَّ��ى يَ��ِزي��نُ��ه ك��اْل��ج��َم��ان َش��بَ��ابً��ا وَرأَْوا
تُ��ث��ار ك��ي��ف ب��اإلْح��س��اِن وَع��َرْف��َت ُودِّه��ا أْك��رَم ف��ن��ْل��َت ال��ُق��ل��وَب ُس��ْس��َت
وِق��َف��اُر40 َس��ب��اِس��ٌب ال��ُق��لُ��وِب وِم��َن ��ام��ٌة بَ��سَّ َح��دائ��ٌق ال��ُق��لُ��وِب وِم��َن
ِث��َم��ار اْل��َج��ِم��ي��ِل ��ْك��ِر ال��شُّ م��ن َف��ل��ُه ��ٍة ب��أُمَّ اْل��َج��م��ي��َل ��نْ��َع ال��صُّ يَ��ْغ��ِرِس َم��ْن
نُ��َض��ار41 ��بَ��اُب وال��شَّ نَ��ْض��ٌر ال��َوْج��ُه ال��ُم��نَ��ى بَ��ش��اش��اِت رأَْوا َرأَْوك ل��م��ا
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اْس��ِت��ْك��ب��ار42 وَال َص��َل��ٌف ال ل��ل��ه، ُم��ت��واِض��ًع��ا ال��ُه��َدى ثَ��ْوَب ُم��تَ��س��ْرِب��ًال
األَْق��َم��ار43 ب��َم��ِث��ي��ل��ه��ا تَ��ْزَدِه��ر ل��م َه��ال��ٌة َح��ْوَل��ك يَ��ُدور اإلَل��ه نُ��وُر
األَف��ْك��اُر44 تَ��ْص��ِوي��ره ف��ي َوتَ��ت��ي��ه ال��نُّ��َه��ى يَ��ْخ��تَ��ِل��ب ل��ل��ُم��ْل��ك َم��ْوِك��ٍب ف��ي
َس��ّح��ار45 َل��ف��اِت��ٌن اْل��َج��م��اَل إنَّ ب��ِس��ْح��ره ��اِخ��ص��اِت ال��شَّ ال��ُع��ي��َون َف��تَ��ن

∗∗∗
وَف��خ��ار46 وِع��زٌَّة ل��ل��واِديَ��يْ��ن وَس��ع��ادٌة َرْح��م��ٌة ت��اُج��ك ف��اروُق،
يُ��َدار َح��يْ��ُث ��ْع��ِد ال��سَّ نَ��ْج��ُم ويَ��ُدوُر َج��نَ��ب��اِت��ه ف��ي اآلم��اُل ت��ت��أّل��ق
(ِن��َزاُر)47 ال��َف��خ��اِر ي��وَم ب��ُم��َم��اِث��ل ل��ه يَ��ْظ��َف��ر ول��م (ِك��ْس��َرى) ن��اَل��ه م��ا

∗∗∗
واألَنْ��َوار األْض��َواءُ ف��تَ��َش��ابَ��ه َض��ْوءَه م��اَزَج ��ْم��ِح ال��سَّ ال��ِج��ب��ي��ن ن��وُر
ونِ��َج��ار48 َس��ل��ي��َق��ُة ف��ي��َك وال��َم��ْج��ُد ووَراث��ٌة َط��ِب��ي��ع��ٌة ف��ي��َك ال��ُم��ْل��ُك
ِج��َدار وَط��اَل أَْص��ٌل ل��ه َف��َرَس��ا َج��اللُ��ه َج��لَّ ال��ل��ه دي��َن أَْع��َل��يْ��َت
تَ��َح��ار وال��ظُّ��نُ��وُن يَ��ْع��ثُ��ُر وال��َع��ْق��ُل ُظ��لُ��م��اِت��ه��ا ف��ي ال��نَّ��ْف��ِس نُ��وُر ال��دِّي��ُن
َوِح��َوار ِب��َص��ِن��ي��ع��ك��م ٌث وتَ��ح��دُّ بَ��ْه��َج��ٌة وال��م��آِذن ال��َم��ن��اب��ر ِب��يْ��ن
ُغ��بَ��ار ل��ه��ّن يُ��ْش��َق��ْق ل��م ل��ل��َم��ْج��ِد ُس��بَّ��ٌق َش��ب��اِب��ك ف��ي نُ��بْ��ِل��ك آي��اُت
ِص��َغ��ار49 َوْه��ي رِّ ال��دُّ َق��ْدُر ويَ��ب��ي��ُن َغ��ْرِس��ه َل أَوَّ ال��رَّيْ��ح��اِن َش��ذَا يَ��بْ��دو
تَ��ْخ��ت��ار م��ا ال��يَ��ْوَم ِم��ن��ه��ا ت��ْخ��ت��اُر ِه��بَ��اِت��ه��ا ك��ن��وَز ال��دُّن��ي��ا ل��ك َف��تَ��َح��ْت
يَ��س��اُر راَح��تَ��يْ��ك ويُ��ْس��َرى َغ��َدٌق وَرْح��م��ٌة ل��ل��ب��الد يُ��ْم��ٌن يُ��ْم��ن��اك
ِم��ْدرار َوَراح��ٌة أََغ��رُّ ُخ��لُ��ٌق َش��م��اِئ��ٌل م��ن��ك ال��َغ��ْرب ِرج��اَل بَ��َه��رْت
��ار ��مَّ ال��سُّ ِب��خ��الل��ك وتَ��ح��دَّث��ْت ونُ��بْ��َل��ه��ا ِم��ْص��َر َم��ْج��َد ب��َم��ْج��دك َع��َرف��وا
اآلَص��اُر50 وان��ح��طَّ��ِت ال��ُم��نَ��ى ف��ي��ك ��َق��ْت ف��ت��ح��قَّ ل��ل��ُع��َال َف��أًال وَغ��َدْوَت
إَس��ار51 اْل��َج��م��اَل ش��اَن م��ا َغ��يْ��داءَ َف��اُروِق��ه��ا إل��ى ِم��ْص��ٌر وت��خ��طَّ��رْت
األَْق��دار52 وتُ��َط��أِْط��ئُ ل��َج��الل��ه��ا َرأِْس��ه أَْص��يَ��َد ال��ده��ُر يَ��ْح��ِن��ي ��اءَ َش��مَّ
ِغ��َزار ف��إنَ��ه��ّن اإلَل��ِه ِن��َع��َم ش��اِك��ًرا واْه��نَ��أ أُوت��ي��َت ب��م��ا ف��انْ��َع��م
واألَْوط��ار53 األَْوط��اُن ِب��ك تَ��ْح��يَ��ا ُم��ت��وًَّج��ا ال��ُم��ِب��ي��ِن ب��ال��نَّ��ْص��ر ِزْل��َت ال
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معد، بن نزار هو نزار: الفرس. ملوك لقب وفتحها): الكاف (بكرس كرسى (47)
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(بالتثليث).

املتثنية الحسنة اللطيفة النساء: من الغيداء وعجب. تيه يف مشت تخطرت: (51)
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عام الشقيق للسودان زيارة يف بالخرطوم حافل جمع يف القصيدة هذه الشاعر أنشد
١٩٤١م.

ف��ح��يِّ��ي��ن��ا!1 ع��وج��ي أو نُ��ح��يِّ��ي��ك، ِق��ف��ي وادي��ن��ا أع��ط��اَف رنَّ��ح��ْت نَ��ْس��َم��ًة ي��ا
س��اق��ي��ن��ا2 ك��فِّ م��ن ُس��ِق��ي��ْت ك��أنَّ��م��ا ��ره��ا ت��ك��سُّ ف��ي نَ��ْش��َوى ال��ص��ب��ح م��ع م��رَّْت
ونِ��ْس��ري��ن��ا3 ورًدا ذي��َل��ه��ا وأرس��ل��ْت ن��اِف��ج��ٍة أخ��الَط غ��دائ��َره��ا أرخ��ْت
ال��ري��اح��ي��ن��ا4 َم��ْس��راه��ا أن��ف��اُس ت��م��جُّ س��اِب��ح��ٌة األف��ِق ف��ي روض��ٌة ك��أنَّ��ه��ا
ف��ي��ن��ا م��ا واآلم��اِل ال��ش��وِق م��ن ف��ي��ه��ا ض��اح��ك��ًة ال��ن��ي��ِل ج��ن��وِب م��ن ب��ن��ا ه��بَّ��ْت
تُ��نْ��س��ي��ن��ا األي��اُم وال ال��وداِد، ع��ن ي��ح��وِّل��ن��ا بُ��ع��ٌد ال ال��ع��ه��ِد ع��ل��ى إنَّ��ا
ت��دري��ن��ا5 ك��ن��ِت ل��و ال��َه��وى ُع��شَّ وِه��ْج��ِت الع��ج��ًة ال��س��وداِن ن��س��َم��ة ي��ا أث��رِت
ال��م��ح��ب��ي��ن��ا ن��ج��وى ف��ي ال��ش��وق ون��ش��وة غ��ان��ي��ة أج��ف��ان ف��ي ك��ال��ح��ل��م وِس��ْرت
ت��س��ري��ن��ا ح��ي��ن ش��ْوًق��ا ي��ط��ف��ر ي��ك��اد م��ح��ت��ِب��ٍس ال��ص��در ف��ي خ��اف��ٍق ع��ل��ى وي��ح��ي
ت��م��رِّي��ن��ا!6 ل��و ف��ت��م��نّ��ى ال��ُم��نَ��ى م��ن أََرٌج ب��ه��ا م��ا س��ن��واٌت ب��ه م��ّرت

∗∗∗
ت��ل��وي��ن��ا7 ال��ِب��ْك��ر ك��وج��ِه ال��ري��اض م��ن ِب��ُم��ع��ش��ب��ٍة ُق��ْم��ريٍّ��ا م��ص��َر ف��ي ن��بَّ��ه��ِت
ف��يُ��ْش��ج��ي��ن��ا ُق��ْدس��يٍّ��ا ال��ص��وَت ي��ردِّد ي��ده ف��ي وال��ع��وُد َدْوِح��ِه، ف��ي ف��راح
ت��ل��ح��ي��ن��ا ال��رْوِض غ��ص��وِن ح��ف��ي��ِف وم��ن وت��ه��ي��ئ��ًة ت��أل��ي��ًف��ا ال��ل��ه م��ن ص��وٌت
أف��ان��ي��ن��ا وال��ن��ج��َوى ال��ش��ْدَو وي��ب��َع��ُث َف��نَ��ٍن إل��ى ن��اءٍ َف��نَ��ٍن م��ن يَ��ط��ي��ُر
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يُ��ْق��ص��ي��ن��ا؟ ال��ب��ع��َد ف��إنَّ ال��ح��ب��ي��ِب، م��ن ي��ق��ربُ��ن��ا وع��ٌد ه��ل ْوِح، ال��دَّ ش��ادَي ي��ا
أم��ان��ي��ن��ا8 م��ن َخ��َط��راٌت ال��ت��ق��ْت ل��م��ا ط��ب��ائ��ع��ن��ا م��ن نَ��َزع��اٌت ت��ش��اب��ه��ت
م��ح��زون��ا ال��دم��ع َغ��ْم��َر ش��ع��ُرك وج��اء ��م��ًة ُم��نَ��غَّ أنَّ��اٍت ش��ع��ري ف��َج��اء
وت��ل��ق��ي��ن��ا إل��ه��اًم��ا ب��ال��ص��دِر وج��اَش وم��وِه��بَ��ًة ط��ب��ًع��ا ب��ه َص��َدح��ن��ا ش��ع��ٌر
م��وزون��ا ج��اء ك��الٍم ك��لَّ َظ��نَّ��تْ��ه ش��اع��رًة ب��ال��ش��ع��ِر ت��ك��ْن ل��م إْن وال��نَّ��ف��ُس
ال��ُم��َع��ّزون��ا! ع��زَّ ل��و ال��ع��ي��َش أض��ي��َق م��ا م��ق��ب��ل��ٌة ف��األي��اُم ط��ي��ُر، ي��ا ت��ع��ّز
م��ق��رون��ا ب��ال��خ��ي��ِر غ��ًدا ش��رٍّ ف��رَب وف��ل��س��ف��ٍة ب��إي��م��اٍن ال��ح��ي��اَة ُخ��ِذ
ال��م��وازي��ن��ا يُ��ْع��ي��ي م��ا ال��غ��ي��ِب َص��ْف��ح��ِة ف��ي م��وازن��ٌة أج��دْت ف��م��ا وزنً��ا َف��ك��ْم
ت��ك��وي��ن��ا؟! ط��ي��ُر ي��ا ل��ه ت��ري��ُد ف��ه��ل ِق��َدٍم م��ن ال��رح��م��ُن ك��وَّن��ه ال��ك��ون
ال��م��ل��ّح��ي��ن��ا9 إّال ه��َج��رْت م��ا ك��ال��غ��ي��ِد ب��ه��ا ي��ه��ي��ُم م��ن تُ��وات��ي ال ال��ُم��نَ��ى إن
ِغ��ي��ن��ا10 ال��َه��وى وَرْوض��اُت ت��ب��ًرا واألرُض َع��َج��ٍب م��ن ال��زه��ُر ي��ديْ��َك وب��ي��َن ت��ب��ك��ِي
ف��يُ��ح��ي��ي��ن��ا يُ��ح��ي��ي��ه��ا ال��ُع��ْش��ِب م��ن��اب��ِت إل��ى ال��َغ��دي��ِر ج��ذْالَن ي��س��بَ��ُح وال��م��اءُ
م��ف��ت��ون��ا ��ْح��ِب ال��سُّ ث��ن��اي��ا ب��ي��ن يُ��ِط��لُّ َق��بَ��ٍس إل��ى م��ف��ت��ونً��ا ي��ن��ظ��ُر وال��زه��ُر
ي��ج��ري��ن��ا11 ت��خ��ت��اُر ب��م��ا ال��ري��اُح ل��َك ودوَل��ت��ه س��ل��ي��م��اٍن ُم��ْل��َك ح��ْزَت ق��د
ب��اك��ي��ن��ا؟ ال��ش��يءِ ُح��ْس��َن نُ��بْ��ِص��ُر وك��ي��ف ب��ص��ائ��ُرن��ا ص��َح��ْت ل��و ال��ك��وَن أج��م��َل م��ا
وت��أب��ي��ن��ا ُح��زنً��ا ن��م��ل��ُؤه��ا ون��ح��ن ل��يُ��س��ع��دن��ا ال��دن��ي��ا خ��ل��ق ق��د ال��ل��ه

∗∗∗
م��ك��ن��ون��ا12 ال��درِّ ك��ص��ف��اء م��وّدًة ل��ه ف��اْرع ال��س��وداِن إل��ى ي��وًم��ا ُج��ْزَت إن
ب��أي��دي��ن��ا ع��ق��دن��اه��ا ق��د وُع��ْروٌة ب��أع��يُ��ِن��ن��ا َرَع��يْ��نَ��اُه ق��د ل��ه ع��ه��ٌد
ويُ��روي��ن��ا يُ��روي��ه��م ال��ن��ي��ل وَس��ْل��َس��ُل ي��ج��َم��ُع��نَ��ا وال��ق��رآِن ال��ع��ُروب��ِة ِظ��لُّ
م��اض��ي��ن��ا13 ال��ت��اري��ِخ ُظ��ْل��م��ِة ف��ي وض��اء ح��اض��ُرن��ا األي��ام َغ��َل��ِس ف��ي أش��ّع
آم��ون��ا14 ش��ئ��َت إْن أو ش��ئ��َت، إذا َع��ْم��ًرا ب��ه ت��ش��اءُ َم��ن ف��اس��أْل ال��ده��ر، ع��ل��ى م��ج��ٌد

∗∗∗
يَ��ْغ��ل��ي��ن��ا15 ال��ن��ار ب��ل��ه��ي��ِب م��راج��ٌل وق��اط��رت��ي ق��ل��ب��ي وف��ي ِم��ْص��َر ت��رك��ُت
تُ��زج��ي��ن��ا16 ال��ش��وِق ون��اُر ال��ل��ق��اء، إل��ى ي��دَف��ُع��ه��ا ال��ن��ار ُف��ب��خ��اُر م��ًع��ا ِس��ْرن��ا
ال��ج��ون��ا17 ��َل ال��ُح��فَّ ال��س��ح��اب ش��قَّ ك��ال��ب��رِق ب��ن��ا ال��ري��اِض ُغ��ْل��َب ج��ام��ح��ًة ت��ش��قُّ
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رائ��ي��ن��ا ع��ي��َن ��ى ت��ت��وقَّ ك��أنَّ��ه��ا َح��ذٌَر ال��دَج��ى ث��وب ف��ي ول��ل��خ��م��اِئ��ل
ي��م��ض��ي��ن��ا ح��ي��ُث إالَّ ت��ع��رَّْض��َن ف��م��ا ع��اذل��ًة ِخ��ْف��ن ال��َع��ذاَرى ك��أن��ه��نَّ
م��دف��ون��ا ال��ل��ي��ِل ج��ن��اي��ا ب��ي��ن ك��ال��س��رِّ َش��بَ��ٌح ال��َك��َرى أْض��غ��اِث ب��ي��ن ول��ل��ُق��َرى
ُم��ج��ّدي��ن��ا ك��نَّ��ا وإْن ون��س��ت��ح��ث َك��َل��ٍف وم��ن ش��وٍق م��ن ال��ُق��ْرَب ن��س��ت��ب��ع��ُد
ل��ل��م��ش��وق��ي��ن��ا18 َع��زاءٌ ال��س��ؤاِل وف��ي َج��اب��تُ��ن��ا األْف��واِه وف��ي س��أْل��ن��ا وك��م
ح��ادي��ن��ا م��لَّ م��ا إذا ع��ل��ي��ن��ا وم��ا ل��ج��اج��ت��ن��ا ح��ادي��ن��ا م��لَّ وك��م َوك��م
س��اري��ن��ا19 وال��ل��ي��ِل ��رى ال��سُّ ب��ح��م��ِد غ��نَّ��ى َك��ث��ٍب ع��ن «أَْس��واُن» ب��دْت م��ا إذا ح��تَّ��ى

∗∗∗
وت��أذي��ن��ا20 إي��ذانً��ا ال��رك��َب ت��س��ت��ع��ج��ُل ب��اخ��رٍة ص��وُت إالَّ ش��ج��ان��ي وم��ا
ت��س��ك��ي��ن��ا ب��ال��ت��ح��ري��ِك يُ��تْ��ب��ُع ك��ال��ش��ع��ِر ُم��َه��ْم��ِه��َم��ًة س��ارْت إْن ت��ران��ي��ُم ل��ه��ا
وال��ع��ي��ن��ا21 وال��ح��وَر ب��ه��ا ال��نَّ��ع��ي��َم ت��ل��ق��ى س��اب��ح��ًة ال��م��اء ف��ي ج��نَّ��ًة ُح��س��نَ��ه��ا ي��ا
ح��ي��ن��ا22 أذي��ال��ه��ا م��ن وت��ل��ِث��ُم ح��ي��نً��ا، تُ��ع��ان��ق��ه��ا ف��أم��واٌج ت��ه��اَدى، م��رَّْت
وُع��ْرج��ون��ا23 أْح��َوى َس��َع��ًف��ا وأظ��ه��رْت أك��ث��َره��ا ال��ي��مِّ ف��ي َغ��يَّ��ب��ْت ق��د وال��نَّ��خ��ُل
ال��ن��ون��ا؟24 ال��ح��رَّة َض��بُّ ي��ج��اوُر وه��ل ت��س��ُك��نُ��ه��ا؟ واألم��واه ال��َق��ْف��ِر الب��ن��ِة م��ا
وت��م��ك��ي��ن��ا إع��زاًزا ال��ل��ه وزادك َدَع��ٍة وف��ي أْم��ٍن ف��ي ال��ن��ي��ُل أيُّ��ه��ا ِس��ْر
ت��دوي��ن��ا ال��ك��ون ه��ذا ح��وادَث َوَع��ْت أس��ط��ُرُه ال��ده��ر، ك��ت��اُب ال��ك��ت��اُب أنْ��َت
س��الط��ي��ن��ا ك��ان��وا أو ف��راع��ي��َن ك��ان��وا ن��زل��وا ق��د ��ط��يْ��ِن ال��شَّ ع��ل��ى ُم��ل��وٍك ف��ك��م
ق��وان��ي��ن��ا ل��ل��دن��ي��ا ك��ان وُح��ك��م��ه��م ُم��ْع��ِج��زًة ل��ألي��ام ك��ّن ُف��ن��ونُ��ه��م
��ي��ن��ا يُ��َؤسِّ ال��ذك��رى م��ن ُح��ط��اًم��ا إال ت��رك��وا وم��ا «ال��ّس��ي��م��ا» ك��أش��رط��ِة م��ّروا
يُ��ب��ك��ي��ن��ا!25 األْغ��راَر يُ��ض��ح��ُك م��ا ف��ص��ار ع��واِق��ب��ه��ا م��ن ال��ل��ي��ال��ي ق��رأن��ا إن��ا

∗∗∗
وت��ه��وي��ن��ا26 ص��ب��ًرا ونُ��وس��ُع��ه��ا بُ��ْع��ًدا، تُ��وِس��ُع��ن��ا ال��ص��ح��راء، إل��ى ان��ت��ق��ل��ن��ا ث��م
م��أف��ون��ا27 األج��واءَ ي��خ��ت��رق ف��راح أط��ل��ق��ُه ال��م��أف��ون أم��ُل ك��أنَّ��ه��ا
م��ش��ح��ون��ا ب��األم��واِج ي��زَخ��ُر ك��ال��ب��ح��ِر َس��َع��ٍة وف��ي َه��ْوٍل ف��ي ي��زَخ��ُر وال��رم��ُل
يُ��ْغ��ف��ي��ن��ا ث��م ك��ل��ي��ًال َط��ْرًف��ا ي��م��ُدْدَن ن��اع��س��ًة ال��ُك��ثْ��ب��اُن َح��ْول��ه��ا م��ن تُ��ط��لُّ
ال��ُم��رائ��ي��ن��ا! ن��ل��ق��ى ُه��ن��ا ح��ت��ى ف��ق��ل��ت: يَ��خ��َدُع��ن��ا راح ب��ع��ي��ٍد َس��راٍب وك��م
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س��ي��ري��ن��ا»؟28 «اب��ن ع��ن��د ٌ ن��ب��أ ل��ه��ا ف��ه��ل ُخ��ِل��ق��ْت ق��د واألح��الم ال��ن��وم م��ن أرٌض
وال��ط��ي��ن��ا األم��واَه ي��خ��لُ��َق أن ق��ب��ل م��ن ُرْق��ع��تَ��ه��ا ال��رح��م��ُن ب��س��ط ك��أن��م��ا
ت��زي��ي��ن��ا29 ال��ل��ه ِب��ج��الِل وُزيِّ��ن��ت آن��ف��ًة ال��نَ��بْ��ِت ُح��ِل��يِّ م��ن ت��س��لَّ��بَ��ْت
ت��ك��ون��ي��ن��ا؟ م��ا ق��ول��ي، ت��ك��ون��ي��ن؟ م��اذا م��ًدى وب��ع��ُد وإره��اٌب وس��ح��ٌر ص��ْم��ٌت
واه��دي��ن��ا ال��س��رِّ م��ك��اِن ع��ن ف��أف��ص��ح��ي ِع��زَّتِ��ن��ا س��رُّ َخ��ب��ي��ئً��ا ف��ي��ِك ص��ح��راءُ
أوال��ي��ن��ا أخ��الًق��ا ال��ص��ْل��ِد ص��خ��رِك م��ن نَ��ح��ت��ت ك��م ص��ح��راءُ ي��ا ال��ُع��رِب ب��ن��و إنّ��ا
وال��ّدي��ن��ا اْل��خ��ْل��َق أع��ّزوا ل��ّم��ا األرِض، ف��ي أّم��ت��ِه��م أخ��الُق ب��ه��م وع��ّزت ع��ّزوا،
ش��ي��اط��ي��ن��ا ش��بّ��وه��ا ال��ح��رب وَج��ذَْوة م��الئ��ك��ة زان��وه��ا ال��ح��ْك��م ِم��نَ��ّص��ُة
ت��م��دي��ن��ا اآلف��اق َم��ألوا وب��ع��ده��ا ن��ه��ض��ِت��ه��م ق��ب��َل ج��م��اٍل ُرع��اَة ك��ان��وا
ال��م��ص��ّل��ي��نَ��ا ت��ه��ل��ي��َل ال��غ��رب ف��ي س��م��ع��َت ِم��ئْ��ذَن��ٌة ال��ط��ي��ن ب��أق��اص��ي َك��بّ��رْت إن

∗∗∗
ق��واف��ي��ن��ا أْك��َدْت وق��د ال��س��ف��اِر، ط��وُل ت��ص��بُّ��َرن��ا أوه��ى ف��ق��د ِق��ط��اُر ي��ا ق��ف
«س��ي��ن��ا» ف��ي ال��ن��وِر ج��الُل ت��ج��لَّ��ى ك��م��ا ُم��ْش��رق��ًة اْل��ُخ��ْرط��وم ص��ف��ح��ُة ب��دْت وق��د
ت��الق��ي��ن��ا ل��وال ي��ق��تُ��لُ��ن��ا ي��ك��اد ٌ ظ��م��أ أك��ب��ادن��ا وف��ي إل��ي��ه��ا، ج��ئ��ن��ا
أله��ل��ي��ن��ا أه��ل��ي��ن��ا م��ن��اِزل وم��ن وط��ٍن إل��ى داٍر ف��م��ن إل��ي��ه��ا، ج��ئ��ن��ا
ت��س��ق��ي��ن��ا30 اْل��ُح��م��ِر «ب��ال��ِج��بَ��نَ��اِت» وأن��ت س��ل��ف��ْت نَ��ْش��َوًة ج��ّدْد ال��ح��يِّ س��اق��َي ي��ا
زي��دون��ا»31 و«اب��ُن «ش��وق��ي» ال��س��م��ع ت��س��ّرق ب��ه��ا ه��ت��ف��ُت ل��م��ا ب��ن��ون��ي��ٍة واص��َدْح
ف��ح��ي��ي��ن��ا»32 س��ل��م��ى ي��ا م��ّح��ي��وِك «إنَّ��ا ل��ن��ا وغ��ّن س��اق��ي ي��ا ال��ل��ح��َن وأْح��ِك��م

هوامش

أو ميل عوجي: النيل. وادي املقصود وادينا: جوانب. أعطاف: أمالت. رنحت: (1)
ارجعي.

تمايلها. تكرسها: متمايلة. فرحة نشوى: (2)
ذكية. رائحة ذو نبات نرسين: املسك. نافجة: األشياء. امتزاج هو أخالط: (3)

تنرش. تمج: (4)
الصدر. يف وألم شدة العجة: (5)

164



ودان السُّ

األماني. من خالية سنوات أنها واملعنى الطيب رائحة هو أرج: (6)
معشبة: نفسه. يقصد والشاعر بالقمري املعروف الطائر إىل نسبة قمريٍّا: (7)

العشب. كثرية أرض
خواطر. خطرات: صفات. نزعات: (8)
السؤال. الدائمي امللحفني امللحني: (9)

الشجر. طويلة خرضاء أي: غيناء جمع غينا: (10)
اقتباس البيت ويف — السالم عليه — سليمان سيدنا سليمان: ملكت. حزت: (11)

ِبأَْمِرِه﴾. تَْجِري الرِّيَح َلُه ْرنَا ﴿َفَسخَّ الكريمة: اآلية من
احفظ. أرع: إىل. رست جزت: (12)

األيام. ظالم األيام: غلس أنار. أشبع: (13)
قدماء فراعني من أمون عنخ توت آمونا: العاص. بن عمرو يريد عمًرا: (14)

املرصيني.
لها. دخان ال التي النار أوعية مراجل: (15)

تدفعنا. تزجينا: (16)
جمع الجونا: الشجر. الكثيفة الحديقة غلباء: جمع غلب: غالبة. جامحة: (17)

األسود. جون:
إجابتنا. جابتنا: (18)
هادينا. سارينا: (19)

الدعوة. تأذينا: بسفرها. إعالًما إيذانًا: (20)
اليشء. خيار العينا: الجميالت. النساء الحور: (21)

تتمهل. تهادى: (22)
وصفرة. سواد خرضته خالط الذي هو أحوى: النخلة. غصن سعف: (23)

الفروع. قطع بعد النخلة عىل يابًسا يبقى ما هو العرجون:
الحوت. النون: سود. حجارة ذات األرض الحرة: (24)

املجربني. غري األغرار: آخرها. عواقبها: (25)
تزيدنا. توسعنا: (26)

واألرض. السماء بني ما األجواء: العقل. ضعيف املأفون: (27)
األحالم. تفسري يف كتاب له املسلمني علماء من عالم سريينا: ابن (28)
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من. خلت تسلبت: (29)
بها. القهوة السودانيون يصنع الخفار من أوعية الجبنات: مضت. سلفت: (30)

وله شوقي أحمد الشاعر هو شوقي: نونية. وهي القصيدة هذه يقصد نونية: (31)
أولها: أيًضا نونية قصيدة

ل��وادي��ن��ا ت��أس��ى أم ل��وادي��ك ن��أس��ى ع��وادي��ن��ا أش��ب��اه ال��ط��ل��ح ن��ائ��ح ي��ا

ومطلعها: نونيته يف زيدون ابن األندليس الشاعر بها ويعارض

ت��ج��اف��ي��ن��ا ل��ق��ي��ان��ا ط��ي��ب ع��ن ون��اب ت��دان��ي��ن��ا ع��ن ب��دي��ًال ال��ت��ن��ائ��ي أض��ح��ى

مالك بن سعد بن عمرو الشاعر نونية مطلع فحيينا: سلمى يا محيوك إنا (32)
الحي كرام سقيت وإن البيت: وتكملة األكرب. باملرقش يلقب وكان جاهيل، شاعر وهو

فاسقينا.
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باشا السيد لطفي أمحد األستاذ إىل

رئيًسا انتخابه بمناسبة السيد لطفي أحمد األستاذ صديقه إىل األبيات هذه الشاعر أرسل
١٩٤٥م. عام العربية اللغة ملجمع

ال��م��ح��اف��ِل ف��ي ب��اس��ِم��ه واه��ِت��ْف وَه��نّ��ئْ��ه ف��ح��يِّ��ه رئ��ي��ًس��ا ل��ط��ف��ي غ��ًدا وق��ال��وا:
ح��اص��ل ت��ح��ص��ي��ُل ق��ي��ل: م��دًح��ا ُص��ْغ��ُت إذا أَنّ��ن��ي ال��ع��ق��ُل ل��َي ي��رَض��ى وه��ل ف��ق��ل��ُت:
ك��ام��ل ت��ك��م��ي��ُل ص��حَّ ل��و ن��ع��م، ف��ق��ل��ُت: وِرْف��ع��ًة! َق��ْدًرا زاد رف��ي��ٌع ف��ق��ال��وا:
ب��ق��ائ��ل ي��ض��ي��ُق ال ال��م��رام��ي ف��س��ي��ُح إن��ه وي��َح��ك ال��ش��ع��َر ع��ل��ي��ك ف��ق��ال��وا:
ال��م��ت��ن��اول؟1 ي��د م��ن ال��ث��َريّ��ا وأي��َن خ��ي��الُ��ُه؟ أي��َن ال��ش��ع��ُر؟ وأي��ن ف��ق��ل��ت:
ال��ُم��ج��ام��ل2 ال��َع��ِي��يِّ ُص��نْ��ع ل��ه��م: ف��ق��ل��ت ص��ان��ٌع؟ ال��ج��م��ع ف��ي أن��ت ف��م��اذا ف��ق��ال��وا:
وب��اط��ل3 ح��قٍّ ب��ي��َن ك��الٍم وك��لُّ ِم��ْدح��ٍة أْص��دُق ال��م��ب��ه��وِر س��ك��ت��ِة ف��ف��ي

هوامش

السماء. نجوم الثريا: (1)
نطقه. يف الثقيل العيي: (2)

املندهش. املبهور: (3)





الغضبان العاشق

١٩٠٤م سنة

َص��بَ��ا1 ك��ان ال��ذي ال��َق��ْل��ُب وَص��ح��ا َزيْ��نَ��ب��ا وَه��َج��ْرن��ا َه��َج��َرت��ن��ا
ونَ��ب��ا2 ِم��َط��اًال، ع��ن��ه َف��نَ��بَ��ْت نَ��ْح��وه��ا ُف��ؤاِدي ُس��ْق��ُت ط��ال��م��ا
وأَبَ��ى ع��ل��ي��ه، َدالٍّ ف��أَبَ��ْت ب��ه��ا ل��لَّ��ْه��ِو ال��َوْج��َد ودع��وُت
نَ��ع��ب��ا3 ل��ّم��ا ال��بَ��يْ��َن ف��اْس��تَ��َع��ْدُت ل��ه! ُس��ق��يً��ا ِب��نَ��ا، ال��بَ��يْ��َن نَ��َع��َب
ذََه��ب��ا ل��ّم��ا ب��ال��دَّْم��ع ُم��ْق��َل��ت��ي ل��ه ج��ادْت ف��م��ا ال��ّش��ْوُق وم��َض��ى
َع��َج��ب��ا!4 ��ي تُ��َرجِّ م��ّم��ا َع��َج��بً��ا ِص��َل��ت��ي؟ وتَ��ْرُج��و َغ��يْ��ِري َع��ِل��ق��ْت
أَْغ��َل��ب��ا؟5 إَال ال��ِغ��ي��ُل ي��ُض��مُّ أو م��ًع��ا؟ َس��يْ��َف��اِن ال��ِغ��ْم��َد يَ��ُح��لُّ ه��ل

∗∗∗
نَ��َض��ب��ا6 ِم��نْ��ه ال��نَّ��اِه��ُل َك��ثُ��ر إذَا ك��ال��م��اء، اْل��ُح��ْس��َن ه��ذا إنَّ
َح��َط��ب��ا7 أْم��َس��ى َزيْ��ُن، ي��ا ��ِه َش��مِّ ِم��ْن أْك��ث��ْرِت إْن ال��زَّْه��ِر، ِم��ثْ��ُل وه��و
ُس��ِل��بَ��ا ��اِئ��ل��ي��ه، ل��ل��سَّ بَ��ذْل��ِه ِف��ي أَْس��َرْف��ِت إْن ال��َم��ال، ِم��ثْ��ُل وه��و

∗∗∗
��ب��ا ال��صَّ أَنْ��ف��اِس بَ��يْ��َن ُغ��ْص��ٍن ُك��لَّ ل��ي8 ��َض بَ��غَّ ق��د ال��م��اِئ��ُس َق��دُّك
ال��رُّب��ا9 ف��ي يُ��ْزَه��ى ال��َوْرِد َح��دي��ِث ف��ي ��َدن��ي َزهَّ ق��د َخ��دَّيْ��ِك وَج��نَ��ى
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َه��َرب��ا10 ب��ثَ��ْوب��ي ��يْ��ُت ف��تَ��غ��شَّ َوْج��ُه��ه��ا! ف��ق��الُ��وا: ال��بَ��دَر أبْ��َص��روا
تُ��ْح��َج��ب��ا! أَْن ِع��نْ��دن��ا وَع��ِزي��ٌز أْع��يُ��ن��ن��ا ع��ن ب��دُر ي��ا ف��اح��تَ��ِج��ْب

∗∗∗
ُم��ْل��تَ��ِه��بً��ا11 َل��ًظ��ى ِص��ْرُت ِه��ْج��ِت��ِن��ي ف��إذا م��اءٌ، َزيْ��نَ��ُب ي��ا أَنَ��ا
أْرَك��ب��ا أْن ��ت��ي ِه��مَّ َدَع��تْ��ن��ي إْن َخ��ِش��نً��ا َص��ْع��بً��ا ال��َم��ْرَك��َب أَْرَك��ُب
ب��ال��َع��واِل��ي��وال��ظُّ��ب��ا12 َرَص��ُف��وه��ا وَل��ْو ال��َم��ْج��ِد ُس��بُ��ِل ف��ي ض��اربً��ا

هوامش

وهوى. أحب صبا: جانبًا. وخاله الهوى ترك القلب: صحا (1)
أخرى. بعد مرة بالوعد التسويف املطال: بعدت. نبت: (2)

استعاد بالسقيا. له يدعو له: سقيا والبعد. بالشتات إيذانه نعيبه: الفرقة. البني: (3)
إعادته. طلب اليشء:

به. وتعلقت أحبته غريي: علقت (4)
لها. مأوى اآلساد تتخذه امللتف الكثري الشجر الغيل: السيف. جفن الغمد: (5)

األسد. األغلب:
وذهب. قل نضب: الشارب. الناهل: (6)

زينب. يا أي: زين، يا (7)
العرب. بالد يف الرشق من تهب ريح الصبا: املتثني. اللدن املائس: القامة. القد: (8)
حسنًا يزدهي يزهى: الورد. من يجنى بما خديها حمرة شبه خديك: جنى (9)

ربوة. الواحدة املرتفعة األماكن الربا: ونرضة.
تغطيت. تغشيت: (10)

النار. اللظى: أثرتني. هجتني: (11)
السيوف. الظبا: الرماح. العوايل: (12)
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اجلُلوسامللكي عيُد

١٩٣٨م. سنة مايو يف الدستورية سلطته فاروق امللك تويل بمناسبة

أَْش��َع��اري1 ال��غ��ي��ِد بَ��َس��َم��اِت ِم��ْن وُص��ْغ��ُت أْوت��اِري لِّ ال��دَّ ذَاِت َف��ْرع ِم��ْن َج��َم��ْع��ُت
اْل��َج��اِري ��ْل��َس��ِل ال��سَّ َوبَ��يْ��َن ال��ظِّ��َالِل، بَ��يْ��َن بَ��َداِئ��ِع��ِه ِف��ي أْح��يَ��ا ِل��ْل��َف��نِّ وَِع��ْش��ُت
أَْوَك��اِري تَ��ْح��َت َف��أنْ��ِص��ْت اْل��ُخ��لُ��وِد ِم��َن ِل��َس��اِج��َع��ٍة تُ��ْص��ِغ��ي أن ِش��ئْ��َت َف��إْن أَْش��ُدو،
ِم��نْ��َق��اِر2 ِس��نَّ ِب��ِش��ْع��ِري تَ��َغ��نَّ��ى َوَق��ْد تَ��ْح��َس��بُ��ُه ال��طَّ��يْ��ُر يَ��َراع��ي تَ��ُزقُّ َك��اَدْت
أَْس��َط��ار َف��ْوَق ال��تَّ��غ��نِّ��ي ِف��ي َف��َف��اَق��َه��ا أَيْ��َك��ِت��ِه َف��ْوَق ال��تَّ��َغ��نِّ��ي َع��لَّ��َم��تْ��ُه َق��ْد
َوأَْس��َراِر3 تَ��َراِن��ي��ٍم ِم��ْن أَثَ��اَرًة بَ��ْريَ��ِت��ِه ِع��نْ��َد أَْل��َق��ى َداُوَد َك��أنَّ
��اِري4 ال��سَّ َل��يْ��َل��َة َويَ��ْه��ِدي ��بَ��اِب، ال��شَّ َع��ْزَم ��ُدُه تَ��َوقُّ يُ��ذْك��ي َق��بَ��ًس��ا أْع��َدْدتُ��ه
َوأْس��تَ��اِر5 ب��أَْس��َداٍف تَ��ْغ��َش��ى َواْل��يَ��أُْس َس��اِط��ُع��ُه اْل��َم��ْح��ُج��وَب اْألََم��َل َويَ��ْك��ِش��ُف

∗∗∗
أْف��ك��اِر بَ��يْ��َن تَ��تَ��َج��لَّ��ى َوِف��ْك��َرٌة َع��اِط��َف��ًة تَ��ْق��تَ��اُد َع��اِط��َف��ٌة ��ْع��ُر ال��شِّ
ِب��تَ��يَّ��اِر تَ��يَّ��اٌر تَ��َق��ابَ��َل َك��م��ا أْل��َه��بَ��َه��ا اْألَْرَواَح َالَم��َس إْن ��ْع��ُر ال��شِّ
اْل��َواِري6 ��ِة األُمَّ َوَزنْ��ُد اْل��َح��يَ��اِة، نُ��وَر اْل��تَ��َم��ُس��وا إذَا أْق��َواٍم ِم��ْص��بَ��اُح ��ْع��ُر ال��شِّ
إْق��َف��اِر بَ��ْع��َد َف��تَ��ْح��يَ��ا اْل��ُق��لُ��وِب، إَل��ى يُ��ْرِس��لُ��َه��ا ال��َف��نَّ��اِن أُنْ��ُش��وَدُة ��ْع��ُر ال��شِّ
أَْزَه��اِر أَْج��َف��اِن ِف��ي ال��طَّ��لِّ َوَدْم��ع��ُة َم��اِئ��َس��ًة ْوِح ال��دَّ ُغ��ُص��وِن َه��ْم��ُس ��ْع��ُر ال��شِّ
بَ��تَّ��اِر7 َف��تْ��ُك أَْو ُم��ْرَه��َف��ٍة ِج��َالُد يُ��َص��اِولُ��ُه َال َج��يْ��ٌش ِل��ْل��ُم��ْل��ِك ��ْع��ُر ال��شِّ
أَْس��َواِر َح��ْوَل َوثَ��بَ��اٌت َوَال تُ��َرى َم��ْع��َرَك��ٍة أَْش��َالءُ َال ويُ��نْ��َص��ُر. يَ��ْغ��ُزو
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َخ��طَّ��اِر8 ُك��لُّ َح��يَ��اءً اْل��ُج��ُف��وَن َغ��ضَّ تُ��نْ��ِش��ُدُه اْألَْف��َواِه ِف��ي تَ��َخ��طَّ��َر إِذَا
ِم��ْغ��َوار9 ُك��لُّ َوأَْوَدى اْل��ِف��َراِر، إَل��ى َه��َل��ٍع ِذي ُك��لُّ تَ��نَ��اَدى أََغ��اَر َوإْن
َوَج��رَّاِر10 ��اٍف َزحَّ ُك��لِّ ِم��ْن أََش��دَّ َق��َص��اِئ��ِدِه ِف��ي َج��يْ��ًش��ا ��اُن َح��سَّ َك��اَن َق��ْد
ِب��ال��نَّ��اِر11 ��ْه��َب ال��شُّ يَ��ْرِم��ي ��ْع��ِر، ال��شِّ ِم��َن َع��اٍل أُُط��ٍم ِف��ي َم��ْرَواَن بَ��ن��ي ُم��ْل��ُك َوَك��اَن
��اِر؟12 َوبَ��شَّ ��اٍد َح��مَّ ِب��أَْم��ثَ��اِل إالَّ َدْوَل��تُ��ُه��ْم اْل��َع��بَّ��اِس ِب��بَ��ن��ي َزَه��ْت َوَه��ل
أَْح��َج��ار َرْص��ِف ِف��ي َال ��ْع��ِر ال��شِّ ِف��ي اْل��ُخ��ْل��ُد يَ��ْرَف��ُع��َه��ا: ِل��ْألَْه��َراِم َراَح ِل��َم��ْن َف��ُق��ْل
َس��يَّ��اِر األيَّ��ام َع��َل��ى َح��ِدي��ٍث َوِم��ْن بَ��َش��اَش��تُ��َه��ا تَ��ْف��نَ��ى َال ف��ي��ِه ِح��ْك��َم��ٍة َك��ْم
َوأَْدَه��اِر أَْج��يَ��اٍل تَ��َع��اُق��ِب َع��َل��ى ُم��خ��لَّ��َدٌة ِم��ْرآٌة ِل��ْل��ُم��ْل��ِك ��ْع��ُر ال��شِّ
َوإْك��بَ��اِر13 إْج��َالٍل ِب��اثْ��نَ��يْ��ِن: يَ��ْزَداُن ُم��ْؤتَ��ِل��ًق��ا اْل��َف��اُروِق َس��نَ��ا ِف��ي��ِه ْرُت َص��وَّ
آذَاِر14 َك��فُّ نَ��َق��َش��تْ��ُه َك��أَنَّ��َم��ا ُم��ْزَدِه��ًرا اْألَْل��َواِن َف��اِت��َن َوُص��ْغ��تُ��ُه

∗∗∗
أَْق��َم��ار َه��اَالت ِم��ْن ِش��ي��َد َك��أَنَّ��َم��ا َدَع��اِئ��ُم��ُه َض��اءَْت َق��ْد ال��نُّ��وِر ِم��َن ُم��ْل��ٌك
َوآثَ��اِر تَ��اِري��ٍخ َط��ْوِد َع��َل��ى ِف��ي��َه��ا َرايَ��تَ��ُه اْإلْس��َالُم َركَّ��َز َوَدْوَل��ٌة
أْم��َط��اِر!15 َوْك��َف ِل��يَ��َديْ��ِه تَ��َرى أََم��ا نَ��بْ��َع��تُ��ُه ال��نِّ��ي��ل َص��ِم��ي��ِم ِم��ْن وََع��اِه��ٌل
اِر َوال��دَّ اْألَْه��ِل غ��ِري��ُب ِف��ي��َه��ا َف��اْل��يَ��أُْس تُ��َض��اِح��ُك��َه��ا ِب��آَم��اٍل ال��نُّ��ف��َوس أَْح��يَ��ا

∗∗∗
أَبْ��َراِر أَيْ��َم��اِن ِف��ي ال��طُّ��ْه��ِر َص��َح��اِئ��ُف يَ��ْغ��ُم��ُرَه��ا َواْل��ِب��رُّ أَيَّ��اَم��ُه َك��أَنَّ
أَْس��َح��اِر أَنْ��َف��اِس َع��ْن ��ْرِق ال��شَّ ��ُم تَ��بَ��سُّ يَ��ْم��ل��ُؤُه َواْل��ِب��ْش��ُر َع��ْه��ُدُه َك��أَنَّ��َم��ا
ِم��ْع��َط��اِر16 ال��ظِّ��لَّ��يْ��ِن َداِن��يَ��ة َع��ِب��ي��ُر َس��اِئ��ُرَه��ا َس��اَر ��ا َل��مَّ ِذْك��َراُه َك��أَنَّ
ُم��ْش��تَ��اِر17 أْع��َواِد ِم��ْن ��ْه��ِد ال��شَّ َم��َس��اِق��ُط َس��اِم��ِع��َه��ا أُذِْن ِف��ي أَْم��َداَح��ُه َك��أَنَّ
أَْس��َف��اِر18 ِن��ْض��َو يُ��َح��يِّ��ي ��ب��اِح ال��صَّ َوْج��ُه يَ��ْرُق��بُ��َه��ا ��ْوُق َوال��شَّ َط��ْل��َع��تَ��ُه ك��أَنَّ

∗∗∗
َوإْص��َدار19 ِوْرٍد ِف��ي ال��نَّ��اِس َوأَْس��َع��َد َوبَ��ْه��َج��تَ��َه��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ ِزي��نَ��َة يَ��ا «َف��اُروُق»
َج��بَّ��اِر20 اْل��َح��دِّ َص��ِل��ي��ِب ُك��لِّ َح��دِّ ِم��ْن َع��َزاِئ��ُم��ُه��ْم َف��لَّ��ْت اْألَُل��ى اْل��ُم��لُ��وِك َوابْ��َن
أَْق��َط��اِر21 ُص��نَّ��اُع َم��ْرَح��َم��ٍة، أَْم��َالُك َم��ْل��َح��َم��ٍة آَس��اُد َم��ْم��َل��َك��ٍة، أَْق��َم��اُر
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َص��بَّ��اِر22 اْل��َف��تْ��ِل ُم��َغ��اِر اْل��ِج��َه��اِد إل��ى ُم��ْس��تَ��ِب��ٍق ال��رَّأِْي بَ��ِع��ي��ِد نَ��ْدٍب ُك��لِّ ِم��ْن
ِب��أَْع��َم��اِر ِم��نْ��َه��ا ُوِص��َل��ْت أَْع��َم��اُرُه��ْم ُم��َخ��لَّ��َدًة ِذْك��َرى َل��ُه��ْم أَبْ��َق��ى اْل��َم��ْج��ُد

∗∗∗
َوإنْ��َض��اِر َص��ْف��ٍو ِف��ي َك��ال��زَّْه��ِر، َوال��دَّْه��ُر بَ��اِس��َم��ٌة َواْألَيَّ��اُم َش��ْع��بُ��َك، ��ْع��ُب ال��شَّ
أَبْ��َص��ار ِم��ْلءُ ُق��لُ��وٍب، ِم��ْلءُ َف��أَنْ��َت َم��َح��بَّ��ِت��ِه ِف��ي َف��انْ��َع��ْم ��ْع��ُب ال��شَّ أََح��بَّ��َك
��ار َوأمَّ نَ��اٍه ِم��ْن ال��نَّ��ْف��ُس ِف��َداُؤَك ُم��ْص��ِغ��يَ��ٌة َف��اْألَْس��َم��اُع ، اْل��َح��قِّ ِف��ي َوانْ��َه ُم��ْر
َوأَْم��َص��اِر ِف��ي��ِه أَْوِديَ��ٍة أَْف��َواُه تَ��ْل��ِث��ُم��ُه ��ْرِق ال��شَّ َف��ْوَق ِل��َواءََك َواْرَف��ْع

∗∗∗
َوتَ��ْك��َراِر َوتَ��ْرتِ��ي��ٍل ِب��َغ��نٍّ تَ��ْح��لُ��و ��َرٌة ُم��َط��هَّ آيَ��اٌت ال��دَّْه��ِر ِف��ي ِذْك��َراَك
أَْط��يَ��اِر بَ��يْ��َن َج��نَ��اٍح ذَا أَُظ��نُّ��ِن��ي َط��َرٍب ِم��ْن ك��ْدُت َح��تَّ��ى ِب��اْس��ِم��َك َش��َدْوُت
أَْوتَ��اِري َواألَْوتَ��ار ُع��وِدي، َف��اْل��ُع��وُد َع��َج��ٌب ُك��لُّ��ُه َرنِ��ي��نً��ا َس��ِم��ْع��َت َف��ِإْن
َوأَثْ��َم��اِر! ُخ��ْض��ٍر ُم��نً��ى ِم��ْن ُح��ْس��نَ��َه��ا يَ��ا يَ��نَ��َع��ْت اْل��ُم��نَ��ى أَثْ��َم��اُر اْل��يَ��ْوَم ُج��لُ��وُس��َك
ِب��أَنْ��َواِر23 أَنْ��َواٌر ِف��ي��ه تَ��َم��اَزَج��ْت ُم��ْش��ِرَق��ٌة َواْآلَف��اُق اْألَْرُض ِب��ِه ِع��ي��ٌد
َوإي��َس��ار يُ��ْم��ٍن ِم��ْن اْل��َخ��ِل��ي��َق��ِة ف��ي َم��ا َل��ُه َوَه��بْ��َن َق��ْد ال��لَّ��يَ��ال��ي َك��أَنَّ ِع��ي��ٌد
َوأَْش��َج��اِر أَْدَواٍح بَ��يْ��َن َويَ��نْ��ثَ��ِن��ي بَ��َش��ائ��َرُه يُ��ْم��ل��ي َج��َرى ِف��ي��ِه ال��نِّ��ي��ُل
ِب��ِدي��نَ��اِر ِدي��نَ��اًرا ِب��ال��تِّ��بْ��ِر َج��َزاُه أََزاِه��َرُه ِف��ي��ِه َرَم��ى ال��رَِّب��ي��ُع إذَا
ِب��تَ��ْه��َداِر تَ��ْه��َداًرا اْل��َح��َم��اِئ��َم َح��بَ��ا َم��اِئ��َج��ٍة َف��ْوَق َغ��نَّ��ْت اْل��َح��َم��اِئ��ُم أِو

∗∗∗
أَْك��َداِر24 أَْوَض��اِر ِم��ْن ال��نِّ��ي��ل َوَح��اِرَس َج��ن��ٍف ِم��ْن َوال��دُّْس��تُ��وِر ال��دِّي��ِن َك��ال��ئَ يَ��ا
َخ��وَّاِر25 َغ��يْ��َر َج��ِري��ئً��ا ال��نُّ��ُج��وِم إَل��ى َف��يَ��تْ��بَ��ُع��ُه يَ��ْدُع��وُه ��ْع��ِب ال��شَّ َوح��اَِف��َز
ُم��نْ��َه��اِر َغ��يْ��ُر َص��فٌّ ِب��اْل��ِع��ْل��ِم ��ْع��ُب َوال��شَّ ُم��نْ��َص��ِدٍع َغ��يْ��ُر ُرْك��ٌن ��ْع��ِب ِل��ل��شَّ اْل��ِع��ْل��ُم
ُم��ْخ��تَ��اِر َخ��يْ��َر يَ��ا َم��ْؤئِ��َل��ُه َف��ُك��نْ��َت تَ��نْ��ُص��ُرُه ِل��ْإلِْس��َالِم ال��ل��ُه اْخ��تَ��اَرَك
ِم��ْدَراِر اْل��َغ��يْ��ِث َع��ِم��ي��ِم نَ��ِع��ي��ٍم َوِف��ي َم��َق��اِل��َدَه��ا أَْع��َط��ْت َف��َق��ْد اْل��ُق��لُ��وِب ِف��ي ِع��ْش
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هوامش

الشعر. الفرع: (1)
طرفه. املنقار: سن القلم. والرياعة: الرياع أطعمه. فرخه: الطائر زق (2)

يسمى منه بتالوته يتغنى كان وما الزبور، يسمى كتابه نبي السالم: عليه داود (3)
يف الصوت ترجيع وهو ترنيم جمع الرتانيم: بقيته، اليشء: أثارة مزمار. جمع املزامري

السامي. واملعنى الحكمة هنا وهو رس جمع األرسار: وتغن. تطريب
الساري: النار. أذكى من يشعل يذكى: املقياس. وكذا النار من الشعلة القبس: (4)

ليًال. السائر
السرت. سدف، جمع األسداف: تغطى. تغىش: املستور. املحجوب: (5)

زندان، وهما األسفل العود والزندة النار. به يقدح الذي األعىل العود الزند: (6)
ناره. خرجت وريا الزند ورى من النار، يخرج الذي الواري:

املشحوذة. املرهفة: بها. املضاربة بالسيوف: واملجالدة الجالد يواثبه. يصاوله: (7)
القاطع. السيف البتار:

اهتزاز، ذو خطار رمح خطار: خفضه. طرفه: غض وتبخرت. اهتز تخطر: (8)
به. طعان بالرمح خطار ورجل

هلك. أودى: (9)
بلسانه، عنه دافع — السالم عليه — الرسول شاعر ثابت بن حسان حسان: (10)

الجاحدين. وأذل املعاندين فأخاف
الشهب: وأطوم. آطام والجمع بحجارة مبني حصن وكل القرص األطم أطم: (11)

الدراري. أيًضا والشهب ساطعة نار من شعلة وهو شهاب جمع
شاعر الكوفة أهل من عمر بن حماد هو حماد: وأرشقت. ازدهرت زهت: (12)
عجرد حماد الحمادون لهم: يقال ثالثة بالكوفة وكان محسنًا، وشاعًرا معلًما كان عبايس
وقد ويتنادمون يتعارشون وكانوا النحوي، الزبرقان بن وحماد الراوية وحماد هذا وهو
أصًال. الفاريس والء العقييل برد بن بشار معاذ أبو هو وبشار: كلهم. بالزندقة اتهموا

ماجنًا. اءً هجَّ وكان لذكائه الشعر يف ونبغ البرصة أعراب عن العربية أخذ
التعظيم. واإلكبار: اإلجالل ملع. الربق ائتلق من مؤتلًقا: الضياء: السنا: (13)

آذار: مرشًقا. متألًقا مزدهًرا: باليشء. اإلعجاب وهي الفتنة من مأخوذ فاتن: (14)
مارس. شهر يوافق رومي شهر
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تتخذ الشجرة النبعة: خالصه. اليشء: صميم الخليفة. أو األعظم امللك العاهل: (15)
سيله. املطر: وكف نبع. والجمع القيس منها

بعد ما وظل الصباح ظل بالظلني واملراد ووارفتهما قريبتهما الظلني: دانية (16)
الزوال.

الخلية. من العسل يستخرج من املشتار: (17)
املهزول. النضو: (18)

اإلصدار: ليستقي. أتاه املاء ورد من الصدر ضد الورد: الحسن. البهجة: (19)
األمور. ترصيف واإلصدار، بالورد واملراد عنه رجع إذا املكان عن صدر من الرجوع

فانكرس. كرسه فانفل قتل باب من الجيش: فل (20)
به املراد أقطار: صناع السماء. مالئكة من ملك جمع أمالك: القتال. امللحمة: (21)

فاتحون. ساسة أنهم هنا
الجهاد: إىل مستبق وحنكة. دهاءٍ ذو الرأي: بعيد الحاجة. يف الخفيف الندب: (22)

الحسم. وقوة الصالبة عن كناية الفتل: مغار إليه. سباق
الضوء. بمعنى نور جمع الثانية: واألنوار الزهر. وهو نور جمع األوىل: األنوار، (23)

القذارة. ورض، جمع األوضار: والظللم. الجور الجنف: الحافظ. الكالئ: (24)
الجبن. كثري الخوار: حثه. حفزه: (25)
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َعىلَصديق َدْمَعٌة

«أبو األستاذ املرحوم ربه جوار إىل انتقل ١٩٣٦م سنة مارس شهر من األول اليوم يف
القلوب عىل وقع لنعيه فكان العلوم، دار جماعة ورئيس العلوم، دار وكيل الفقي» الفتح

رجالها. خرية من ورجًال علمائها، أفاضل من عامًلا بفقده مرص وفقدت أليم،
التي القصيدة بهذه ورثاه فبكاه للشاعر، حميًما صديًقا — هللا رحمه — وكان
٢٠ االثنني مساء يف األوبر بدار العلوم دار جماعة لتأبينه أقامتها التي الحفلة يف ألقيت

١٩٣٦م. سنة أبريل من

ف��ه��اِت��ِه! َل��َديْ��َك َص��بْ��ٍر ِم��ن ك��اَن إْن ِج��ه��اِت��ه ُك��لَّ ع��ل��ي��ِه ال��ُم��َص��اُب َم��ل��َك
أنَّ��اِت��ه1 ف��ي ��ْوَداء ال��سَّ ب��ال��نَّ��بْ��َرِة ال��دَُّج��ى اْخ��تَ��َل��َط إذا تَ��ْع��ِرُف��ُه أْس��واُن
نَ��َظ��َراِت��ه؟2 ِم��ْن اْل��َح��يْ��َراُن يَ��بْ��تَ��ِغ��ي م��ا ��ًدا ُم��َص��عِّ ��م��اء ال��سَّ ف��ي َويَ��نْ��ُظ��ُر يَ��بْ��ِك��ي
َزَف��َراِت��ه! ِم��ْن ال��ِب��ي��ِد َق��يْ��ِظ َوَه��ِج��ي��ُر َخ��َف��َق��اِن��ه ِم��ن اْألُْف��ِق نَ��ْج��ِم َخ��َف��َق��اُن
َع��بَ��َراِت��ِه ِم��ْن يُ��بْ��ِدي��ِه م��ا بَ��ْع��ِض ِم��ْن َه��تَّ��انَ��ٍة َغ��َم��اَم��ٍة ك��لِّ وبُ��ك��اءُ
نَ��َف��ثَ��اِت��ه ِم��ن اْألَْق��َالُم تُ��ْرِس��ُل م��ا أْع��واِده��ا ف��ي ال��طَّ��ْوِق ذاِت َونُ��َواُح
أْص��َواِت��ه؟ ِم��ْن اْل��َع��ذُْب ال��رَِّخ��ي��ُم أي��َن ب��َص��ْوتِ��ه ال��ب��ك��اءُ ف��ي��ح��ت��ِب��ُس ي��ْرثِ��ي
��اِت��ه َدقَّ م��ن ال��لَّ��ي��ِل نُ��ُج��وُم َم��لَّ��ْت ُم��وَج��ٌع اْل��َج��َواِن��ِح َق��ِل��ُق َص��ْدِره ف��ي
َخ��َف��َق��اِت��ه م��ن األَْس��َالَك أَْوَه��ن ق��د ُم��َوثَّ��ًق��ا اْل��َح��ِدي��ِد َق��َف��ِص ف��ي َك��ال��طَّ��يْ��ِر
ُرَم��اِت��ه! يَ��م��ي��ُن َف��ع��ل��ْت م��ا َويْ��َل، ي��ا ُم��ج��رًَّح��ا ِب��اْل��َج��نَ��اِح ويَ��ْض��ِرُب يَ��بْ��ِك��ي
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ه��اِت��ه3 ِم��ْن ه��ذه ُم��تَ��ش��اب��ه��اٍت، تَ��ت��اب��ع��ْت ال��َم��ح��اق ك��َل��يْ��الِت نُ��َوٌب
بَ��نَ��اِت��ه!4 َوأَد أَْس��ِط��يُ��ع َل��ْو َويْ��َالُه! َم��نَ��اِك��ب��ي َزَح��م��َن ق��د َدْه��ٍر وب��ن��اُت
َط��يَّ��اِت��ه5 ف��ي ال��ده��ُر َط��واه َع��َل��ٌم واخ��تَ��َف��ى ��ى اْل��ُم��رجَّ ال��ف��ت��ِح) (أب��و أْوَدى
ُح��َداِت��ه6 َرنِ��ي��ُن يُ��ْزع��ج��نَ��ا َزال م��ا آدٍم م��ن ال��ذي ل��ل��رَّْك��ِب وان��ح��اَز
َح��َس��َراِت��ه َع��َل��ى َم��ْك��ظ��وٌم واْل��َق��ْل��ُب اْل��ُخ��َط��ا تَ��ْس��تَ��ِب��ُق األْح��ب��اُب ب��ه س��ارْت
َف��الِت��ه!7 ف��ِس��ي��ح ف��ي ج��الًال إالَّ أِج��ْد ف��ل��م ال��ف��َالِة ف��ي أَنْ��ُظ��ر ف��وق��ف��ُت

∗∗∗
أْش��تَ��اِت��ه؟ ِم��ن ال��ي��وَم يَ��لُ��مُّ ذَا َم��ْن ب��َح��ْزِم��ِه ��ي��وخ ال��شُّ َش��م��َل َج��اِم��ًع��ا يَ��ا
ِب��ُح��م��اِت��ه8 ال��رََّدى َع��ِب��َث م��ا ب��ع��ِد م��ن أب��ص��اُرُه ن��واك��ًس��ا ال��رَّع��ي��ُل يَ��ْم��ِش��ي
َص��َه��َواِت��ه9 َع��ن ال��َق��ْرَم أط��اَح َق��َدٌر ِش��م��اَس��ه َوَه��ّد ِب��َع��ْزَم��ِت��ِه أْل��َوى
ت��اءات��ِه ف��ي ال��تَّ��ْم��تَ��اُم ي��تَ��َع��ثَّ��ُر م��ث��َل��م��ا ب��األِع��نَّ��ِة يَ��ع��ثُ��ُر َح��يْ��َراُن
َل��بَّ��اِت��ِه10 ِف��ي ��ْوِق ال��شَّ نَ��اُر َوتَ��ِئ��زُّ َل��َه��َواِت��ه م��ن ال��يَ��أِْس نَ��ِش��ي��ُج يَ��ْط��ُف��و
ُه��داِت��ه ُع��ي��وُن زاَغ��ْت ق��د وال��رَّْك��ُب ال��دَُّج��ى ف��ي ت��ْخ��ِب��ُط ال��ُف��ْرس��اُن ب��ه س��ارْت
غ��ايَ��اِت��ه11 ع��ن ال��ُم��نْ��بَ��تِّ وال��ف��اِرِس َس��ْرُج��ه ال��ُم��َخ��لَّ��ى ل��ل��طَّ��ْرِف يَ��بْ��ُك��ون
َح��َل��ق��اِت��ه12 م��ن ال��ُع��ْس��ُر ال��زَّم��اِن أي��ِدي َح��طَّ��َم��ْت ِح ال��م��َط��رَّ ْرِع ل��ل��دِّ يَ��بْ��ُك��ون
َق��َص��ب��اِت��ه13 إل��ى َوأَْس��بَ��َق��ه��م ��ا، ك��فٍّ وأبَ��رَّه��م ي��ًدا، أط��وَل��ه��م يَ��ب��ُك��ون

∗∗∗
ه��االِت��ه ف��ي ال��ل��ي��ِل اب��ِن م��ن أَْزَه��ى وَط��ْل��ع��ٌة ال��نُّ��ض��اُر يَ��ْص��ُف��و ك��م��ا ُخ��لُ��ٌق
ِل��َداِت��ِه َف��ْخ��َر ال��ِع��ْش��ري��َن ف��ي ك��ان ق��د ِب��الِده َف��خ��َر اْل��َخ��ْم��ِس��ي��َن ف��ي ص��اَر َم��ْن
َج��َم��راِت��ه ع��ل��ى نَ��ِض��ُج��وا إذا إّال َص��واِرًم��ا ال��رِّج��اَل يُ��نْ��ِش��ي ال وال��دَّْه��ُر
ِت��ه َزالَّ م��ن ال��َم��ْرء نَ��ْف��ِس إذالُل َوإنَّ��م��ا ، تُ��َم��سَّ أَن ال��َك��رام��َة ص��اَن
وِس��َم��اِت��ه! أَْغ��الِل��ِه إل��ى ت��ْه��ُف��و ِع��ص��اب��ٌة ت��زاُل وال ال��رَّق��ي��ُق ُم��ِن��َع
َدْوَراِت��ه م��ن ال��دَّه��َر ي��ْس��ت��ري��ُح َال نَ��ش��اُط��ه ءُوِب ال��دَّ ك��ال��َف��َل��ِك ك��ان ق��د
َح��َرَك��اِت��ه! م��ن األَْح��َواِل أس��َرع ف��ي َف��ِألَنَّ��ه س��اك��نً��ا ت��راءَى ف��إذا
َل��ه��اِت��ه ِم��لء األَْع��راِب َوبَ��َالغ��ُة ُف��َؤاِده ِم��ْلء واإلي��م��اُن اْل��َح��قُّ
َص��ْوالِت��ه! ف��ي ال��ِف��تْ��ي��اِن َف��ت��ى ف��اْح��ذَْر ُم��َص��اِوًال ل��ل��ِج��َداِل ت��خ��طَّ��َر ف��إذا
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َوثَ��ب��اِت��ِه ف��ي وال��َم��وُت َع��َزَم��اِت��ه، ف��ي وال��س��ي��ُف َدَف��ع��اِت��ه، ف��ي ال��س��ي��ُل
وثَ��بَ��اِت��ه ب��َرأِي��ه ال��َق��ِويِّ ِم��ثْ��َل وب��ظ��ْف��ِرِه ب��نَ��اِب��ه ال��َق��ِويُّ ل��ب��س
وَش��بَ��اِت��ه14 ُم��ه��نَّ��ٍد ُك��لِّ نَ��ْص��ِل م��ن َم��ق��َط��ًع��ا أَْف��َض��ُل ال��بَ��يْ��ض��اءُ ��ُة واْل��ُح��جَّ

∗∗∗
َرْوح��اِت��ه؟ م��ن نَ��اَل وم��اذَا ُص��بْ��ًح��ا، َغ��َدواِت��ِه ع��ن ال��ل��ي��ُث أص��اَب م��اذا
َح��ي��اِت��ه ب��م��اءِ م��ن��ه��ا ف��اب��ت��اَع��ه َس��َراِب��ه��ا ب��م��اء ال��دُّن��ي��ا ل��ه َس��َم��ح��ْت
أْم��ِن��يّ��اِت��ه! اإلنْ��س��اُن ح��ق��َق ل��و َج��ِم��ي��ل��ٌة اْل��ِح��َس��اَن األم��اِن��يَّ إنَّ
َزَه��راِت��ه!15 ف��ي ��لِّ ال��صِّ ُس��م��وُم ك��م��نَ��ْت ُم��ْع��ِج��ٍب ل��ل��نَّ��واِظ��ر َرْوٍض ف��ل��ُرّب
ب��َع��ذَاِت��ه16 ال��ُم��نَ��ى وَغ��ذَّي��ُت ب��َدِم��ي ُف��روَع��ه َس��َق��يْ��ُت أم��ٌل ل��ي ك��ان ق��د
أَس��الِت��ه17 م��ن يَ��ُه��زُّ ال��نَّ��ِس��ي��م وم��ن ��ه يَ��َم��سُّ ال��َه��ج��ي��ِر م��ن ع��ل��ي��ه أَْح��نُ��و
َع��ذَب��ات��ه18 ف��ي األف��َق يُ��ِض��يءُ َزْه��ٍر ع��ل��ى ح��ام��ْت إن ال��ط��يْ��ر ع��نْ��ُه وأَذُوُد
إيَ��اِت��ه19 ُش��َع��اَع يَ��ْم��نَ��ُح��ه ��ب��ُح وال��صُّ َط��لِّ��ه ب��ذَائ��ِب يَ��نْ��ف��ُح��ه ال��ل��ي��ُل
ث��َم��راِت��ه20 م��ن ال��َم��ْرُج��وُّ واس��تَ��ْح��َص��د ُغ��ص��ونِ��ه ِل��َداُن َق��ِوي��ْت إذا ح��ت��ى
نَ��َف��ح��اِت��ه21 م��ن اْل��ُخ��ْل��ِد رِي��َح وأش��مُّ نَ��ْوِره م��ن ��نَ��ا ال��سَّ أَْس��تَ��ْج��ِل��ي وأََخ��ذُْت
ونَ��ب��اِت��ه22 َزك��ائ��ِه ِم��ث��َل يَ��ْزُك ل��م ِغ��َراَس��ه��م أنَّ ال��زُّرَّاَع وأُف��اِخ��ُر
َج��ن��اِت��ه23 َق��بْ��ل اْل��َح��يْ��ُن َع��َل��يْ��ه وَج��نَ��ى ��ًرا ُم��َع��فَّ ف��خ��ر ُه��وٌج ب��ه ع��ص��ف��ت
ُف��ت��اِت��ه24 م��ث��َل األْف��الِذ ُم��تَ��َف��تِّ��َت ُم��َح��طَّ��ًم��ا ل��ل��ُح��َط��اِم أَن��ُظ��ُر َوَوَق��ْف��ُت
َوف��اِت��ه! َوْع��ِد َغ��يْ��َر ��ُز يُ��ن��جَّ َوْع��ٌد ِع��نْ��ده��ا ل��ح��ّي َم��ا ب��ُدنْ��ي��ا أَْه��ِوْن
م��م��اِت��ِه؟ َس��ْه��م اْل��َج��يْ��ُش ع��ن��ه َردَّ ه��ل َغ��اِزيً��ا ال��َك��ت��ائ��ب َك��تَ��ب َم��ْن ُك��لَّ َس��ْل
ِم��نْ��س��اِت��ِه25 ع��ل��ى ُم��نْ��َف��ِرًدا َخ��رَّ ق��د ُس��ْل��ط��اِن��ه ع��َل��ى داوٍد اب��َن إنَّ
َس��َط��واِت��ِه م��ن األرِض ِج��نَّ وأخ��اف ب��بَ��أِس��ه ال��ُم��ل��وك َم��َل��ك ال��ذي وه��و
ِم��ي��ق��اِت��ِه إل��ى ال��دُّن��ي��ا ف��ي وال��م��رءُ م��ًدى إل��ى اْل��َح��ي��اِة ف��ي أن��ث��ى اب��ِن ك��لُّ

∗∗∗
ل��ُدع��اِت��ِه ن��اه��ٍض أس��ب��َق ك��ن��َت ق��د ول��ُربَّ��م��ا تُ��ِج��ْب، ف��ل��م دع��وُت أأِخ��ي!
ط��يَّ��اِت��ِه26 إل��ى َم��َض��ى ��ب��اِب ال��شَّ َع��ْه��َد أُنْ��ِس��ِه بَ��ش��اش��ِة ف��ي َع��ْه��ُدك ك��ان ق��د
َم��ْش��تَ��اِت��ِه27 م��ن ل��ل��ُق��رِّ ف��ت��رك��ت��ن��ي ب��َرِب��ي��ِع��ه يُ��ِظ��لُّ��ن��ا ال��زم��اُن ك��ان
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بَ��َس��م��اِت��ِه م��ن ��اَح ال��َوضَّ وال��ُم��ْش��ِرَق وِص��ح��ابَ��ه وَزْه��َوُه ��ب��اَب ال��شَّ أب��ِك��ي
َح��اَالِت��ه!28 ع��ل��ى يَ��بْ��َق��ى ال وال��دَّْه��ُر َف��ت��َف��رَّق��ا ب��ان��ٍة َك��َف��ْرَع��ْي ُك��نَّ��ا
َس��اح��اِت��ه ف��ي اْل��ُخ��ُط��واِت أْوَس��ع إن ل��س��اِل��ٍك يُ��َم��دَّ أن أْض��يَ��ُق وال��ُع��ْم��ُر
ب��ُف��َراِت��ه29 ِم��ْل��َح��ه ال��ُم��م��اِذُق َخ��َل��ط وَط��ال��م��ا ال��ِوداِد َم��ْح��َض أَْص��َف��يْ��ت��ن��ي
أبْ��ي��اِت��ه ف��ي ال��َف��نِّ ِس��رَّ وتُ��ِح��سُّ تُ��ِح��بُّ��ه وك��ن��َت ِش��ْع��ري، م��ن وَرَف��ْع��َت
َم��ْرثَ��اِت��ه30 َع��َل��ى َزواِخ��ُره��ا َف��َط��َغ��ْت ُش��ج��ونَ��ه أََط��اع ب��اٍك م��ن ف��اس��َم��ْع��ه
ت��ْف��ع��ي��الِت��ه31 ب��ال��زََّف��راِت وأق��ام ك��اِم��ًال بَ��ْح��ًرا ف��ُك��نَّ ال��دُُّم��وَع نَ��َظ��م
ُرواِت��ه32 ب��ي��ن ال��ِف��ْرَدْوِس َج��ن��ِة ف��ي الَق��يْ��تَ��ُه إذا َح��ّس��انً��ا أَنْ��ِش��ْده
آي��اِت��ِه33 وُم��ْج��ت��ل��ى ال��بَ��ي��اِن ع��ه��َد ِل��ْل��وَرى أع��اُدوا أْن ب��َق��ْوِم��َك واف��خ��ْر
َج��نَّ��اِت��ِه34 ف��ي اْل��ُخ��ْل��ِد ب��َع��يْ��ِش واس��َع��ْد وِظ��لِّ��ه اإلل��ه ب��رْض��واِن وان��َع��ْم
َرَح��م��اِت��ِه م��ن واإلْح��س��اِن ب��ال��لُّ��ط��ِف أغ��اثَ��ه ال��بُ��ك��اءَ َخ��َل��َق ال��ذي إن

هوامش

السوداء: بالنربة ويريد الصوت. النربة: الظالم. الدجى: الحزين. األسوان: (1)
الحزين. صوته

بقعة. يف برصه يستقر يكاد ال النظرات مرتدد أي: مصعًدا، (2)
وقيل: الشهر. آخر (بالتثليث): املحاق وتصيب. األيام بها تنوب املصائب النوب: (3)

سود. كلها املحاق الليايل حالكة مدلهمة نوب إنها أي: آخره. من ليال ثالث
حتى لكثرتهن أثقلتني أي مناكبي: زحمن وشدائده. حادثاته الدهر: بنات (4)
العار مخافة ذلك العرب فعلت حية، وهي القرب يف دفنها البنت: وأد بحملهن. عييت

والحاجة.
مات. أودى: (5)

عىل اإلبل بذلك يستحثون بالغناء الصوت يرفعون الذين الحداة: مال. انحاز: (6)
املسري.

املوتى. قبور حيث بها ويريد القفر. الفالة: (7)
األبصار: نواكسو العلوم. دار جماعة به شبه الجياد من القطعة الرعيل: (8)

األرض. إىل أبصارهم الرءوس، مطأطئو
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القرم: وامتناعه. وتأبيه عزته أي شماسه: وأوهنها. عليها أتى بعزمته: ألوى (9)
الفرس. من الفارس مقعد وهي (بالفتح) صهوة جمع الصهوات: العظيم، السيد

املنحر. وهي لبة جمع اللبات: تصوت. تئز: (10)
أصبح الذي أي رسجه: املخىل املجاز. عىل والكالم الكريم. الفرس الطرف: (11)

غايته. إدراك وبني بينه حيل الذي املنبت: خاليًا. رسجه من مكانه
العدو سالح من وقاية الحرب يف يلبس الحديد زرد من ينسج ثوب الدرع: (12)

الشديدة. العرس: امللقى. املطرح: ويذكر). (يؤنث
وعطاء. جوًدا أكثرهم أي ا: كفٍّ أبرهم الفضل. إىل السبق عن اليد: بطول يكنى (13)
يف ينصب كان ما األصل: يف القصبات ذلك. يف أولهم كان إنه أي: قصباته، إىل وأسبقهم

نزاع. غري من السابق أنه ليعلم وأخذها اقتلعها سبق فمن السباق، حلبة
املهند نصل السيوف. أجود من وهو الهند حديد من املطبوع السيف املهند: (14)

بحدها. حديدته وشباته:
عالج. سمها مع ينفع ال التي الحية الصل: واستخفت. توارت كمنت: (15)

البيت وهذا الطيب. منبته بها ويريد الوخم. البعيدة الطيبة األرض العذاة: (16)
بالشاعر. خاص غرض يف بعده الثمانية واألبيات

الدقيقة. الفروع األسالت: الحر. شدة الهجري: (17)
األغصان. العذبات: ودارت. حلقت حامت: وأطرد. أمنع أذود: (18)

الحياة أسباب إن أي: النور. اإلياة: الندى. الطل: بليًال. عليه يهب ينفحه: (19)
موفورة. كانت والرغد

قاربت الثمرات: استحصدت لدن. الواحد، الطرية. اللينة الغصون: لدان (20)
تحصد. أن لها وحان النضج

وإرشاقه. تألقه سناه: نوره. الواحدة، األزهار، النور: وأتبني. أنظر أستجىل: (21)
الجنة. ريح أي الخلد: ريح أشم العطرة. رائحة من وينترش يفوح ما نفحاته:

ينمو. يزكو: (22)
املعفر: املوت. عصف يريد هبوبها. يف املستوية غري العاصفة الرياح الهوج: (23)

يجنى. ما الجناة: الهالك. الحني: بالرتاب. اختلط الذي
حزنًا. القوى مهدود أي: محطًما، رفاته. يريد وتكرس. تحطم ما الحطام: (24)
واألبيات البيت هذا يف يصف الكبد. من القطعة وهي (بالكرسة) فلذة جمع األفالذ:
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أدواره يف بالنبت إياه مشبًها وقوي، اكتمل ما بعد من أودى الذي فقيده قبله الثمانية
فاختطفه املوت عليه عدا استحصد ما إذا حتى سبيله يف يبذله كان ما يذكر ثم املختلفة،

حزنًا. الكبد مفتت األوصال محطم وتركه إليه، يكون ما أحوج يديه، بني من
وسلطانًا ملًكا هللا آتاه وقد — السالم عليهم — داود بن سليمان هو داود: ابن (25)
نعم تعدد الكريم القرآن يف ورد وقد الطري. منطق وعلمه والجن الريح له وسخر واسًعا،
متكئًا مات — السالم عليه — أنه يروى ما إىل يشري العصا. (بالكرسة): املنسأة عليه. هللا
عىل فخر حمله عىل تقو فلم عصاه نخرت حتى موته، يعرف ال كذلك وبقي عصاه، عىل

ميت. أنه فعلم األرض،
واملقصد. الجهة وهي طية، جمع الطيات: (26)

املشتاة: الربد. القر: الشباب. أيام به يريد الطيبة. النرضة أيامه الزمان: ربيع (27)
الكرب. أيام الشتاء بقر ويريد الشتاء. زمن

الصفصاف. كورق ورقه لينه، القوام سبط شجر وهو البان، واحدة البانة: (28)
املماذق: واملحبة. اإلخاء صدقه الوداد: محض أصفاه خالصه. الوداد: محض (29)

العذب. الفرات: عنده. إخالص ال الذي الكاره
فاضت طغت: (بالتحريك). شجن الواحد: واألحزان، الهموم الشجون: (30)
املاء. الكثري الزاخر بالبحر لها تشبيًها وعميمها كثريها أي زواخرها: الحد. وجاوزت

به. يرثيك شعر من لك أعده ما أي: مرثاته،
بحور أحد به ويريد ممتلئًا. أي كامًال: بحًرا وألفها. ضمها الدموع: نظم (31)
البحر. هذا من القصيدة ألن ظاهرة؛ تورية اللفظ هذا ويف بالكامل، املسمى الشعر

الشعر. منها يتألف التي األجزاء التفعيالت: الحزن. من الحارة األنفاس الزفرات:
ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول شاعر األنصاري ثابت بن حسان بحسان: يريد (32)

املرئية. البينة الناطقة آياته أي آياته: مجتىل العلوم. دار بأبناء أي بقومك: (33)
رضاه. اإلله: رضوان (34)
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١٩٢١م. سنة باشا زغلول سعد يدي بني الشاعر أنشدها

َق��ْل��بَ��ا األبْ��ط��اِل َوأَثْ��بَ��َت ِب اْل��ُق��لُ��و ِم��لءَ ي��ا ل��بَّ��يْ��َك
َوَوثْ��بَ��ا َع��ْدًوا َف��أَْق��بَ��لُ��وا ِة ل��ْل��َح��يَ��ا َق��ْوَم��َك ن��اَديْ��َت
َوُرْع��بَ��ا1 َوَه��ًال َخ��َواِف��ٌق ُب َواْل��ُق��لُ��و َص��ْوتَ��َك َوَرَف��ْع��َت
ِح��ْزبَ��ا2 ِل��ل��رَّْح��َم��ن َوُك��نْ��َت ال��ُع��نْ��ُص��َريْ��ِن بَ��ي��َن أَلَّ��ْف��َت
َوُح��بٍّ��ا إْخ��الًص��ا ِل��ِم��ْص��َر ُه وأبْ��َدلُ��و ��َج��ار ال��شِّ نَ��بَ��ذُوا
ثَ��ْق��بَ��ا3 يَ��ِج��ُدوَن َل��َع��ّل��ُه��ْم ِة ال��نَّ��ج��ا َص��ْوَب َوتَ��ب��اَدُروا
َف��َج��نْ��بَ��ا َج��نْ��بً��ا َوأَْق��بَ��َال ��ِل��ي��ِب ال��صَّ إل��ى اْل��ِه��الُل َوَس��َع��ى
َع��بَّ��ا4 يَ��ُع��بُّ ـ��ُم��ْرِج��ِف��ي��َن ال��ـ َوَس��يْ��ُل َم��ْس��لُ��وٌل ��يْ��ُف َوال��سَّ
اْل��ُم��َح��بَّ��ا اْل��َق��َدَر تَ��ْرُق��ُب َوِم��ْص��ٌر َواِج��َف��ٌة َواألَْرُض
َك��ْع��بَ��ا ال��نَّ��اِس أَْع��َل��ى َف��ُك��نْ��َت ُس ال��ُرءُو َف��انْ��َح��نَ��ِت َف��َوَق��ْف��َت
َوَل��بَّ��ى إال ام��رٌؤ َف��م��ا ـ��ِر اْل��َج��ِه��ي��ـ ��وِت ِب��ال��صَّ َوَخ��َط��بْ��َت
َف��َه��بَّ��ا أَْش��ب��اٌل َدَع��تْ��ُه ِر اْل��َه��ُص��و َك��ال��لَّ��يْ��ِث َوبَ��َرْزَت
َع��ْض��بَ��ا5 يْ��ِن اْل��َح��دَّ ��َف ُم��ث��قَّ ِب اْل��ِق��را ِم��َن ُس��لَّ َك��ال��س��ي��ف
َوَش��بَّ��ا َع��َال اْل��ِج��َداِل َل��َه��ُب إذَا َل��ه��ا أَنْ��َت َس��ْع��ُد ي��ا
َه��بَّ��ا6 اْألَْح��داِث َص��ْرَص��ُر م��ا إذَا َل��ه��ا أَنْ��َت َس��ْع��ُد ي��ا
َص��ْح��بَ��ا7 إل��يْ��ِه َض��مَّ ـ��اِر ك��اْل��ُم��ْخ��ت��ـ ب��اِري��َس إل��ى تَ��ْس��َع��ى
َوَغ��ْربَ��ا َش��ْرًق��ا َخ��َدْم��تَ��ُه ـ��ن اْألِم��ي��ـ اْل��َوَط��ِن خ��اِدَم ي��ا
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َولُ��بَّ��ا8 َرأْيً��ا ��َدا َوتَ��َوحَّ َس��اِع��ًدا ِل��ْل��ِوَزاَرِة ُك��ْن
أََح��بَّ��ا َوم��ا أََج��لَّ َف��م��ا ِن يَ��ْع��َم��َال َوَع��ْدِل��ي َس��ْع��ٌد
َخ��ْط��بَ��ا اْل��يَ��ْوم نَ��َخ��اُف َف��ال ِن يَ��ْع��َم��َال َوَع��ْدِل��ي َس��ْع��ٌد
َش��بَّ��ا اْل��َم��يْ��ُم��وِن َونِ��ي��ل��َه��ا ِد اْل��ِب��ال ُح��بِّ ِف��ي ِص��نْ��َواِن
َص��ْع��بَ��ا َك��اَن َم��ا َوذَلِّ��َال ِت اْل��َح��اِدث��ا ِف��ي يَ��ًدا ُك��ون��ا
نَ��ْدبَ��ا9 اآلراء َص��اِئ��َب َس��ْع��ٌد َوداَم اْل��ِوف��اُق َداَم
َوَش��ْع��بَ��ا َف��ْرًدا َرأَى َف��َق��ْد َك َرآ َف��َم��ْن أَنْ��َت ال��ش��ْع��ُب

هوامش

صوت وإبالغه الربيطاني العميد دار إىل أصحابه من نفر مع ذهابه إىل يشري (1)
سنة نوفمرب يف أوزارها الكربى الحرب وضعت أن عقب ذلك كان املرصي، الشعب
يف بالده باستقالل سعد مطالبة كانت ولهذا منترصة، بريطانيا منها وخرجت ١٩١٨م

والنفي. لالعتقال بسببها تعرض ومخاطرة شجاعة الوقت ذلك
اآلية إىل إشارة الثاني الشطر ويف وقبطها. مرص مسلمي بالعنرصين: يريد (2)
سورة من ٢٢ اآلية اْلُمْفِلُحوَن﴾ ُهُم هللاَِّ ِحْزَب إِنَّ أََال ۚ ِهللا ِحْزُب ﴿أُولِئَك الكريمة: القرآنية

املجادلة.
الجهة. الصوب: تسارعوا. تبادروا: (3)

الفتن أخبار يف يخوضون الذين املرجفون غمده. من أخرجه السيف: سل (4)
والطغيان. الشدة عن كناية وهذا صخب، له ويسمع يتتابع يعب: ونحوها.

القاطع. العضب: التسوية. التثقيف: (5)
نوب األحداث: الربد. شديد أو الصوت، شديد كان ما الرياح: من الرصرص (6)

وثارت. هاجت الريح: هبت ومصائبه. الدهر
وهو سعًدا يشبه صاحب، جمع الصحب: ملسو هيلع هللا ىلص. محمًدا النبي باملختار يريد (7)
املؤتمرين إلسماع ١٩١٩م؛ سنة باريس إىل املرصي الوفد أعضاء أصحابه مع يسعى
أصحابه مع يجاهد وهو ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي حقها وإظهار كلمتها، وإعالء مرص صوت فيها

هللا. كلمة إلعالء
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ملفاوضة تتأهب وكانت ١٩٢١م، سنة باشا يكن عديل وزارة بالوزارة يريد (8)
ما الساعد: وتأييده. سعد ثقة عىل معتمدة املرصية القضية حل يف اإلنجليزية الحكومة
رأيًا معها ويتحد العدلية الوزارة يؤيد أن سعد إىل يطلب القلب، اللب: والكف، املرفق بني
الوفد وحض اآلتية األبيات يف املعنى هذا كرر وقد بالنجاح، املفاوضة تكلل حتى وقلبًا
ذلك يف سعًدا ألن وذلك الوفاق، وفضل جميًعا، بفضلها وأشاد التعاون، عىل والوزارة
طلب يف عنه ووكيًال املرصي للشعب زعيًما باعتباره اإلنجليز مفاوضة يطلب كان الوقت
تفاوض رسمية هيئة ألنها باملفاوضة؛ االنفراد تبغي الوزارة وكانت واالستقالل، الحرية

اإلنجليزية. الحكومة وهي مثلها رسمية هيئة
نجيب. الحاجة يف خفيف ندب: رجل (9)
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اهلالل إىلجملة

١٩٤٧م سنة

اك��ت��م��اًال ال��س��م��اء ب��دَر ف��ي��ه��ا ف��اق ع��اًم��ا خ��م��س��ي��ن ال��ه��الل ق��رأُت ق��د
ِه��الال ذاك ب��رغ��م يُ��ْدَع��ى ث��ّم ش��ه��ٍر ك��لِّ ف��ي ي��زي��ُد وع��ج��ي��ٌب





الِفطر بعيِد الفاُروق هتِنَئة

١٣٥٦ه/١٩٣٧م سنة

َم��َواِك��بُ��ْه َوالَح��ْت ب��اْل��بُ��ْش��َرى تَ��بَ��لَّ��َج
َس��بَ��اِئ��بُ��ْه1 ال��نَّ��س��ي��ِم ِب��أَنْ��َف��اِس ��ْت وَرفَّ

ض��اِح��ًك��ا َج��ذَْالَن اْل��ِع��ي��ِد َص��بَ��اُح أََط��لَّ
ويُ��الِع��بُ��ه2 ال��دَُّج��ى َوْس��نَ��اَن يُ��م��اِزُح

اْل��ُم��نَ��ى َص��ْح��َوِة ِف��ي ال��لَّ��يْ��ُل يَ��نَ��اُم َوَك��يْ��َف
َك��َواِك��بُ��ه؟ إَل��يْ��ه��ا َش��ْوًق��ا َس��ِه��َرْت َوَق��ْد

َف��يُ��ِج��ي��بُ��ه��ا اْل��َه��َوى أْل��َح��اُن تُ��نَ��اِج��ِي��ه
َغ��يَ��اِه��بُ��ه3 ال��م��ح��بِّ َل��وَْع��اِت َوتَ��ْس��تُ��ر

راه��ٍب ِزيِّ ف��ي ال��نُّ��ْس��ِك ُم��ُس��وَح تَ��َردَّى
ذََواِئ��ِب��ه4 اْل��َخ��اِف��َق��يْ��ِن ت��ُس��دُّ َوَط��اَرْت

تَ��ْح��تَ��ه األَْرُض َداَرِت أْن َوأَْع��َج��بَ��ه
َع��َج��اِئ��بُ��ْه تَ��نَ��اَه��ى َم��ا َش��ِري��ٍط َك��َدْوِر

تَ��َألألْت ف��ي��ه��ا اإلِْح��َس��اَن أَبْ��َص��َر إذَا
ج��اَِن��بُ��ه ب��ال��ُع��ْج��ِب واْه��تَ��زَّ أََس��اِري��ُره
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َم��ْوُج��ه وال��بَ��ْح��َر ال��بَ��رَّ َف��ي��ْع��لُ��و يَ��ُم��وُج
َم��ذَاِه��بُ��ه5 ال��َف��َض��اء أَْرَج��اءَ وتَ��ْم��ِل��ك

َس��َف��ائ��ٌن ��اِب��َح��اُت ال��سَّ ال��نُّ��ُج��وُم َع��َل��يْ��ِه
وتُ��َغ��اِل��بُ��ه6 آِذيُّ��ه يُ��غ��اِل��بُ��ه��ا

س��اِح��ًال ال��دَّْه��ُر َل��َه��ا يَ��ْع��ِرْف َل��ْم َس��َف��اِئ��ُن
َداِئ��بُ��ْه7 َم��لَّ َم��ا األَيَّ��اِم َع��َل��ى َوَس��ْف��ٌر

َل��يْ��َل��ه يَ��ْج��تَ��اُب ال��ّط��ي��ِن َس��ِل��ي��ُل َرآُه
َج��واِئ��بُ��ه؟8 ال��َم��ِس��ي��ِر ُدون َه��َدأَْت َف��َه��ْل

ُع��نْ��ُف��َواِن��ه ف��ي اْل��ِع��ي��ِد َف��ْج��ُر ��اه تَ��َل��قَّ
َك��تَ��ائ��بُ��ه9 ��اِف��نَ��اِت ال��صَّ ب��ُش��ْه��ِب ت��ُص��وُل

بَ��َدا إذَا اْل��ُم��ِب��ي��ن ك��ال��َح��قِّ ت��ألَّ��ق
َش��اِح��بُ��ه10 واْرت��اَع ��كِّ ال��شَّ َظ��َالُم تَ��َولَّ��ى

نَ��بَ��ا ُك��لَّ��َم��ا ِم��نَّ��ٌة ِع��نْ��ِدي ��ب��ح ول��ل��صُّ
َه��يَ��اِدبُ��ْه11 ع��ل��يَّ َط��اَل��ْت أَْو ال��لَّ��يْ��ُل ب��ي

َق��َس��َم��اِت��ه ف��ي ال��ِب��ْش��َر ف��أَْل��َق��ى أَراُه
تُ��َداِع��بُ��ه ح��ي��ن ال��طِّ��ْف��ِل َك��ثَ��ْغ��ِر َط��ُه��وًرا

َح��يَ��اتُ��ه َع��اَدْت اْل��َك��ْوَن أَنَّ َوأَْش��ُع��ُر
َغ��اِئ��بُ��ه آَب َق��ْد األُنْ��َس َوأَنَّ إِل��ي��ه

َك��أَنَّ��َم��ا َح��يٍّ ُك��لُّ إل��ي��ه يَ��َه��شُّ
َوَرَغ��اِئ��ب��ه ��بَ��ا ال��صِّ ُح��ْل��ُم ��تُ��ه أَِش��عَّ

وَس��نَ��اِت��َه��ا ِم��ْن األْزَه��اُر َل��ه َوتَ��ْص��ُح��و
ذَاِئ��بُ��ه12 يَ��ْج��ِر َل��م َوال��طَّ��لُّ تُ��َض��اِح��ك��ه

نُ��وِره بَ��ْس��َم��َة األَْط��يَ��اُر وتَ��ْس��تَ��ْق��ِب��ل
َغ��َراِئ��بُ��ه َل��ْح��ٍن ُك��لِّ ِم��ْن َف��يَ��بْ��َه��ُرن��ا

��ن��ا ال��سَّ م��ن َس��ْك��َرى األَْف��ن��اِن ع��ل��ى تَ��َراَه��ا
َف��يُ��َج��اِوبُ��ه إِْل��َف��ه أِل��ي��ٌف يُ��نَ��اِغ��ي
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ُع��وِدَه��ا أَْوت��اَر ال��ل��ُه أَدقَّ ِق��يَ��اٌن
َم��َض��اِرب��ه13 َوأَْش��َج��ْت أغ��اِن��ي��ه ف��أَْح��يَ��ْت

ُم��ْش��ِرٌق وال��َك��ْوُن ��بْ��ِح ال��صُّ ِض��يَ��اءَ َك��أََن
َرك��اِئ��بُ��ه الَح��ْت اْل��َف��اُروِق َط��ْل��َع��ِة َس��نَ��ا

ب��نَ��ْظ��َرٍة يَ��ْح��َظ��ى ال��ِع��ي��ِد ِه��َالُل أََط��لَّ
ث��اِق��بُ��ه14 ال��نُّ��وَر يَ��بْ��َه��ُر ن��وًرا َف��أَبْ��ص��َر

َس��يِّ��ًدا ال��َم��َالِئ��ِك ُط��ْه��ر ف��ي وش��اَه��َد
َم��ن��اِس��بُ��ه15 ��ِم��اء ال��سَّ أَْف��َالِك َف��ْوَق َس��َم��ْت

َش��بَ��اِب��ه��ا ف��ي ��ًة أمَّ َف��تَ��ْل��َق��ى تَ��راه
تُ��َخ��اِط��بُ��ْه ِح��ي��َن اآلَم��اِل إل��ى وتُ��ْص��ِغ��ي

َس��َم��اَح��ٍة ابْ��ِت��َس��ام ف��ي َرأٍْي أَص��ال��ُة
ق��اِط��بُ��ه16 ال��دَّْه��َر يُ��ْرِه��ُب َع��ْزٍم وَص��ْوَل��ُة

َم��ْط��َل��ٍب ُك��لِّ ف��ي اْل��َح��ْزِم َخ��ْط��َو ت��أَثَّ��ر
َط��اِل��بُ��ه؟17 واْل��َح��ْزُم ال��َم��ْط��لُ��وُب يَ��ْع��ُظ��م وَه��ْل

َع��ْرِش��ه أَْع��َواُد األف��َالِذ م��ن َم��ِل��ي��ٌك
يُ��َق��اِربُ��ه؟18 ذَا وَم��ْن يُ��َداِن��ي��ه ذَا َف��م��ْن

َش��َغ��اُف��ه َق��ْل��ٍب ُك��لِّ ف��ي َم��َح��بَّ��ت��ه
َرَواِج��بُ��ه19 َك��فٍّ ُك��لِّ ف��ي وإْح��َس��انُ��ه

ِس��َم��اِت��ه بَ��ْع��َض ال��رَّس��اِم ِري��َش��ُة َح��َوت
َم��ن��اِق��بُ��ه ال��ق��ِري��ِض ِري��ش َع��َل��ى وَع��زَّْت

َغ��اي��ٌة ��ع��ِر ال��شِّ َف��ِم ف��ي َخ��ي��اٍل ل��ُك��لِّ
وَم��آِربُ��ه َغ��اي��اتُ��ه تَ��نْ��تَ��ه��ي وال

وُك��نُ��وِزه أم��واِج��ِه ف��ي ال��ِب��ْح��َر ِص��ِف
وَم��َواِه��بُ��ه20 آالُؤه َه��ذِه وُق��ْل:

ال��ُم��نَ��ى ت��ق��ِن��ُص ال��ت��ي اْل��ُج��ْرَد ال��ِه��َم��َم ِص��ف
ونَ��َج��اِئ��بُ��ه21 أَْف��َراُس��ه َه��ِذه وُق��ْل:
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ال��دَُّج��ى ف��ي ال��لَّ��َواِم��ع ال��زُّْه��َر األَنْ��ُج��َم ِص��ف
وَم��َراِت��بُ��ه22 أَْق��َداُره َه��ِذه وُق��ْل:

ُج��وِده َف��يْ��ِض م��ن ��ْح��ُب ال��سُّ أيْ��َن ��ْح��َب ال��سُّ ِص��ِف
َس��َح��اِئ��بُ��ه؟23 ل��ل��بَ��اِئ��ِس��ي��ن َوَك��َف��ْت إذا

ِط��ي��بَ��ه��ا أَنَّ ل��و ال��رَّْوِض ُزُه��وُر ت��م��نَّ��ْت
َك��اِس��بُ��ه24 ُه��و ال��ِذي ال��ذِّْك��ِر نَ��ْف��َح��ُة ل��ه

انْ��ِب��َع��اث��ُه وِم��نْ��ه إالَّ َك��َرٌم ف��َم��ا
َص��اِح��بُ��ْه وف��اروُق إالَّ َش��َرٌف وال

َس��ْع��يُ��ُه َج��ّل أْم��ًرا ال��ل��ُه اص��َط��نَ��ع إذا
نَ��َق��اِئ��بُ��ه25 وَط��ابَ��ْت أيَ��اِدي��ه ��ْت وَع��مَّ

َدْت َوردَّ ِع��زٍّا ال��ل��ِه دي��ُن اْزَداَد ب��ه
وَم��ح��اِربُ��ْه آالءَه َم��نَ��اِب��ُره

خ��اِش��ًع��ا يُ��ْط��ِرق ال��دِّي��ِن ب��َدْرِس َوُق��وٌر
ويُ��َراِق��بُ��ه26 َربَّ��ه يَ��ْرُج��و ال��نُّ��ْس��ِك م��ن

يَ��ُح��وُط��ه ال��َوف��يُّ ��ع��ُب ال��شَّ ِب��ج��ان��ِب��ه
وَم��ن��اِك��بُ��ه أْع��َض��اُده وتَ��ْزَح��ُم��ه

ب��َج��نَ��اِح��ه َف��ْوَق��ه يَ��ْه��ُف��و وِج��بْ��ِري��ُل
َس��اِك��بُ��ه يَ��نْ��َه��لُّ ال��ل��ِه وَف��يْ��ُض َح��نَّ��انً��ا،

وِع��زُّه ال��رَِّش��ي��ِد َع��ْص��ُر ب��ه ت��َج��لَّ��ى
وذَاِه��بُ��ه27 ال��رَّاِش��ِدي��ن َع��ْه��ِد وس��اِل��ُف

َف��ْرُض��ُه َف��ذِل��ك َواَاله ��ْع��ُب ال��شَّ إذا
َواِج��بُ��ْه28 َف��ذِل��ك اه َف��دَّ ُه��َو وإْن

∗∗∗
ح��اِش��ٌد ��ْع��ُب وال��شَّ ال��ِع��ي��ِد يَ��ْوَم َش��ِه��ْدتُ��ك

وتُ��َج��اِذبُ��ه أَْش��َواُق��ه ِب��ِه ت��ِه��ي��ُم
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ُم��َج��ْل��ِج��ٍل ب��ال��دَُّع��اءِ ِص��ْدٍق َص��ْوُت ل��ه
ص��اِخ��بُ��ه ��َم��واِت ال��سَّ أب��واَب يُ��َف��تَّ��ُح

ال��ُم��نَ��ى لُ��ْق��يَ��ة تَ��ْرتَ��ِج��ي اْش��ت��ي��اٍق َف��ع��يْ��ن
واِج��بُ��ه ال��َق��ْل��ِب خ��اِف��ق َوَالءٍ وَص��ْدُر

ِب��ِم��ثْ��ِل��ِه ُم��دَّ اْل��بَ��ْح��ر َك��أَنَّ رأي��ُت
وَغ��واِربُ��ه أَْم��َواُج��ْه َزأََرْت وَق��ْد

��َح��ى وال��ضُّ َوْج��ُه��َك ال��ِع��ي��َداِن: بَ��َدا ُه��نَ��اك
وَم��َغ��اِربُ��ه ��اءٌة َوضَّ َم��َش��اِرُق��ه

ًرا ُم��َص��وَّ اْل��َج��َالَل َف��أَبْ��َص��ْرنَ��ا َط��َل��ْع��َت
َه��اِئ��بُ��ه29 َوُه��و َط��ْرُف��نَ��ا ف��يُ��ْغ��ِض��ي نَ��َراه

ال��نُّ��َه��ى تَ��ْخ��تَ��ِل��ُب ال��زَّْه��َراءُ ال��بَ��ْس��َم��ُة َل��َك
َش��َواِئ��ب��ه30 َه��مِّ ُك��لِّ ِم��ْن ب��َه��ا ويُ��ْم��َح��ى

��ًة أُمَّ َس��اَس َم��ْن َخ��يْ��ُر ف��ُق��ْل��نَ��ا: َط��َل��ْع��َت
َع��َص��اِئ��ب��ه31 َع��َل��ي��ه ُش��دَّْت َم��ْن وأَْش��َرُف

ِم��ثَ��الُ��ه َع��زَّ ْل��ل��ُم��ْل��ِك َم��ْوِك��ٍب َل��َدى
وَك��واِك��بُ��ْه ُف��ْرَس��انُ��ه ب��ه تُ��ح��ي��ُط

ِم��ْل��ُؤه وال��ُع��ْج��ُب ال��تَّ��اِري��ُخ يُ��ش��اِه��ُده
ك��اِت��بُ��ه ُه��و ال��ِذي َح��ْص��ِر َع��ْن َف��يَ��ذَْه��ُل

َش��أِْوه بُ��ْع��ِد ف��ي ال��ُم��ْل��ِك َم��ْج��َد َش��اء َف��م��ْن
َق��َواِض��ب��ه32 ِوت��ل��َك َع��واِل��ي��ِه َف��ه��ِذي

َم��ِل��ي��ُك��ه ال��َع��بْ��َق��ِريُّ ال��ذََّك��اءُ َوَه��ذا
َم��واِك��بُ��ْه ال��زَّاَِخ��رات اْل��ُج��نُ��وُد وَه��ِذي

وُوثُ��وبُ��ه ��بَ��ا ال��صِّ َع��ْزُم ل��ه َم��ِل��ي��ٌك
وتَ��ج��اِربُ��ه ��بَ��ا ال��صِّ بَ��ْع��د م��ا وآَراءُ

∗∗∗
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ثَ��ْوبَ��ه يَ��ْس��َح��ب ��ْوِم ال��صَّ َش��ْه��ُر ت��خ��طَّ��ر
َم��َس��اِح��بُ��ه33 ال��َف��َض��اء ِف��ي ِم��ْس��ًك��ا َف��تَ��نْ��ُش��ُر

ُم��َج��اِه��ٍد أَْج��َر ل��ل��َف��اُروِق ��ل ت��ح��مَّ
َح��اِس��بُ��ه ال��َع��دَّ َح��اَوَل إْن ب��ه يَ��ِت��ي��ه

ثَ��وابُ��ه ��ا َج��مٍّ َم��ْوَاله إل��ى وَع��اَد
َح��َق��اِئ��بُ��ه34 بُ��ْج��ًرا اإلْح��َس��ان ِم��َن َم��ِل��ي��ئً��ا

َص��ْوِم��ه َف��ْض��ِل َع��ن ال��ِم��ذْيَ��اِع ف��ي ت��َح��دَّث��ت
ض��اِربُ��ه35 أنْ��َت ال��ذَُّرا ع��اِل��ي َم��ثَ��ٍل وَك��ْم

∗∗∗
أَْش��َرَق��ْت ِب��َك اّل��ِذي ال��ِع��ي��ُد ل��ك َه��ِن��ي��ئً��ا

َرح��ائ��بُ��ه وَض��اءَْت ِب��ْش��ًرا، م��ن��اِزلُ��ه
َع��َل��ِويَّ��ًة ��ًة ه��مَّ ِم��ْص��ٌر ِف��ي��ه َرأَْت

ف��يُ��َج��اِن��بُ��ه36 َع��ْزَم��ه��ا بَ��أٍْس ُك��لُّ يَ��رى
ُم��َم��لَّ��ٍك َخ��يْ��َر ال��نِّ��ي��ُل ِف��ي��ه وأَبْ��َص��ر

َم��َش��اِربُ��ه وتَ��ْص��ُف��و َم��َس��اِع��ي��ه، تَ��ِج��لُّ
��َف��ْت تَ��َك��شَّ األُُم��ور َس��اَس إذا بَ��ِص��ي��ٌر

َع��َواِق��ب��ه أَْم��ٍر ُك��لِّ ِم��ْن َل��ُه وب��اَن
ُم��َدرٌَّب َح��ِص��ي��ٌف ِم��نْ��ه يُ��َزاِول��ه��ا

َص��اِئ��ب��ه37 ال��رَّأِْي َص��اِدُق ال��َم��راِم��ي بَ��ِع��ي��ُد
َم��ْط��َل��ٍب إثْ��ِر ف��ي ال��َع��ْزِم َزنْ��َد َم��دَّ إذا

َم��َص��اِع��بُ��ه38 وَالنَ��ْت أَق��اِص��ي��ه، تَ��َدانَ��ْت
َع��ْه��ده يُ��ْم��ِن ف��ي ب��االْس��ِت��ْق��َالِل نَ��ِع��ْم��ن��ا

ن��اِص��بُ��ْه39 ف��ي��ه يَ��نَ��ْم ل��م َل��يْ��ٌل َوأَْس��َف��ر
رَج��اِل��ه��ا ب��ُج��ْه��ِد ِم��ْص��ٍر ِح��َم��ى وََع��زَّ

َع��اُِزبْ��ه40 ال��َم��ْج��د الِم��ِع م��ن ل��َه��ا وع��اَد
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ف��إنَّ��م��ا وال��َم��ْك��ُرَم��اِت ل��ل��ُه��َدى ف��ِع��ْش
وَج��واِل��بُ��ه41 ال��ُه��َدى آي��اُت َس��َج��ايَ��اَك

هوامش

الحت: ذكره. سيأتي الذي الصباح إىل يعود والضمري وأرشق أضاء تبلج: (1)
واهتزت. خفقت رفت: سبيبة. الواحدة: األعالم. السبائب: وبدت. ظهرت

الليل. ظالم الدجى: النوم. سنة غشيته الذي الوسنان: فرًحا. جذالن: (2)
وحنادسه. ظلماته غياهبه: الحديث. وتجاذبه تساره تناجيه: (3)

الخافقني: أسود. لباس من الزهاد فيه يظهر ما النسك: مسوح لبس. تردى: (4)
الظالم. ألسنة ويريد أطرافه، ذوائبه: واملرشق. املغرب

طرقه. مذاهبه: (5)
املوج. اآلذي: (6)
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ظلماته. سحائب هيادبه:
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نور. كل يبذ الذي نوره ثاقبه: (14)
وأصوله. أنسابه أي مناسبه: (15)
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كال عىل والكالم (أيًضا). األسد القاطب: وشدة. غضب عن العابس القاطب: (16)
من جعل الثاني وعىل الدهر. يخيف العابس عزمه جعل األول فعىل مستقيم. املعنيني
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أمطرت. وكفت: كرمه. عميم جوده: فيض (23)
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األيادي: انترشت، عمت: عظم. وجل: بعنايته. وحاطه برعايته تواله اصطنعه: (25)
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الهم: شوائب العقول. تستلب النهى: تختلب النجوم. إرشاق املرشقة الزهراء: (30)

صفوها. ويعكر النفس يشوب ما
الرأس. عىل يشد ما وهي عصابة، جمع العصائب: (31)

السيوف. القواضب: الرماح. العوايل: واملدى. الغاية الشأو: (32)
األرض. عىل منه ينجر ما الثوب: مساحب (33)

الثواب. من فيها ما كثرة من منتفخة حقائبه: بجًرا (34)
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البأس: باشا». عيل «محمد مرص يف امللكية األرسة رأس جده إىل نسبة علوية: (36)

يباعده. يجانبه: والشدة. القوة
املرامي: بعيد باألمور. الخربة ذو املدرب: عقله. استحكم الذي الحصيف: (37)

األمور. مواقع يخطئ ال أي: صائبه: النظر، بعيد
أمام تنثني ال التي همته واملقصود الفتي، القوي ذراعه العزم: بزند يريد (38)
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العربية. اللغة مجمع أعضاء ونلينو وايل وحسني اإلسكندري أحمد األساتذة رثاء يف
١٩٣٩م. سنة فرباير يف األوبرا بدار أنشدت

ِق ال��تَّ��َف��رُّ بَ��ْع��َد األنْ��داُد وت��ج��ت��م��ُع ن��ل��ت��ق��ي اْل��ع��بْ��َق��ِريَّ��ِة َس��م��اءِ ف��ي غ��ًدا
اْل��ُم��َص��ف��ِق1 ال��رَّح��ي��ِق َك��م��ْش��ُم��وِل ا َوُودٍّ يَ��ُط��ْل ل��م ك��األَزاِه��ر ع��يْ��ًش��ا َون��ذك��ر
��ِق ال��ُم��َل��فِّ ال��زَّم��ان وَْع��ِد إل��ى أََص��اَخ��ْت أنَّ��ه��ا ك��ي��ف آم��اِل��ن��ا م��ن َونَ��ْض��ح��ك
��ق ال��ُم��تَ��َدفِّ م��اِئ��ه��ا ِم��ن َس��َراِئ��ُرنَ��ا ك��أنَّ��م��ا َع��ْدٍن أنْ��َه��اِر ف��ي ونَ��ْس��بَ��ُح
��ق2 ُم��َص��فِّ وب��ي��ن َج��نَ��اَح��يْ��ِه يَ��م��دُّ ُم��َدوٍِّم بَ��يْ��َن األْج��واءَ ونَ��ْخ��تَ��ِرق

∗∗∗
أَيْ��نُ��ِق3 غ��ي��ر ع��ل��ى آف��اٍق غ��ي��ر إل��ى َرْك��بُ��ُه��ْم َس��اَر وَق��ْد أَِح��بَّ��ائ��ي ذََك��ْرُت
ُم��ْش��ِف��ق َوزْف��َرِة ال��ذِّْك��َرى ب��ه تَ��ِط��ي��ُر َواِج��ٍد َل��وَْع��ِة بَ��يْ��َن م��ا أُودِّع��ه��م
َش��يِّ��ِق؟! أَنَّ��اِت ��ح��راء ال��صَّ تَ��ْس��م��َع وَه��ْل َش��يِّ��ِق أَنَّ��اِت ��ْح��راء ال��صَّ ف��ي َوأَبْ��َع��ُث
ت��ع��لُّ��ِق��ي؟!4 م��ن ن��اِف��ِع��ي وَم��اذَا وك��ي��ف! َواِل��ًه��ا َح��يْ��راَن ب��ال��َح��ْدبَ��اءِ ت��ع��ل��ق��ُت
ُم��خ��لَّ��ِق5 ِرَداءٍ ف��ي ��ْت لُ��فَّ ال��ن��وِر م��ن أَْريَ��ِح��يَّ��ٍة س��وى أْل��ِم��ُس ف��ل��م َل��َم��ْس��ُت

∗∗∗
ُم��ْم��ِل��ِق6 ِج��دُّ ألْالِئ��َه��ا إل��ى َخ��الَءٌ وف��وق��ه��ا ال��ك��ن��وُز األرض ف��ي أَتُ��ْدَف��ُن
ُم��بْ��ِرق7 َك��َوْم��َض��ِة أَو َط��ْرٍف َك��َل��ْم��َح��ة ول��ي��ل��ٍة ي��وٍم بَ��يْ��َن َم��ا اْل��ِح��َج��ا ويَ��ْم��ِض��ي
ض��يِّ��ِق األرض م��ن َل��ْح��ٍد ف��ي ويُ��ج��َم��ُع ال��َف��ت��ى ��ِة ِه��مَّ ع��ن األرض ف��ض��اءُ ي��ض��ي��ق
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يُ��َم��ّزِق؟8 ل��م ع��ن��ده ج��دي��ٍد وأَّي يُ��ِري��ُده؟ َم��اذَا ال��دَّْه��ِر ل��ه��ذا تَ��بَ��اٌب
ُم��ْش��ِرِق ك��لَّ أَنْ��َواِرنَ��ا م��ن ويُ��ط��ِف��ئ راس��ٍخ ك��لَّ أَْع��الَِم��نَ��ا م��ن يُ��َص��دُِّع
��ِق! ال��ُم��نَ��مَّ ال��ك��الم أْل��َواِن ك��لِّ وع��ن ِص��َف��اِت��ه َع��ْن اس��م��ه أْغ��نَ��ى َم��ا ال��م��وُت ُه��َو
ِق! َف��َص��دِّ ال��ح��ي��اة ِب��أَم��اِن��يِّ َم��َض��ْت إِنَّ��َه��ا ق��ل��ُت: ف��ِإن ع��َواِدي��ه َرَم��تْ��ِن��ي

∗∗∗
ِق ال��ُم��َؤرِّ ل��ل��خ��ي��ال ِذك��ري��اٍت ِس��َوى يَ��ُع��ْد ل��م واألم��ُس األْم��ُس أي��ن أَأَح��م��ُد
ال��ُم��َش��ْق��ِش��ِق9 اْل��َف��ي��ن��ِق تَ��ْه��َداَر وتَ��ْه��ِدُر َص��اِئ��ًال ت��خ��ُط��ُب ال��ي��وَم أراَك َك��أَن��ي
ُم��ْغ��َل��ِق10 ُك��لَّ أْس��َراِرَه��ا ِم��ن وتَ��ْف��تَ��ُح ��ًرا ُم��َش��مِّ ��ح��اِري ال��صَّ ِب��نْ��ِت ع��ن تُ��نَ��اِف��ُح
اْل��ُم��َح��لَّ��ِق11 َح��دي��َث األَْع��ش��ى خ��لَّ��د ك��م��ا اْس��ُم��ه َف��َخ��لَّ��ده ال��ُف��ْص��ح��ى َح��اِرُس َم��َض��ى
يَ��ْس��ِب��ِق اْل��ِع��نَ��انَ��يْ��ِن يُ��ْرِخ وإِْن أََص��اَب َرَم��ى إِن اْل��َف��َواِرِس َزيْ��َن ب��ه َف��ق��ْدنَ��ا
َف��ارُف��ِق12 ��يْ��َظ��ِم��يَّ��اِت ال��شَّ ال��ِع��تَ��اَق ظ��َل��ْم��َت ُغ��ب��اِرِه ل��ذَيْ��ِل يَ��ْس��ُم��و ل��لَّ��ِذي َف��ُق��ْل
ُم��ْغ��ِرِق ��ْخ��َر ال��صَّ يَ��ْق��ِذُف ِب��َس��يْ��ٍل َرَم��اَك َع��بَ��اءَُه ال��ِج��َداِل ِع��نْ��َد َرَم��ى م��ا إذا
أْط��ِرِق ثُ��مَّ آراِئ��ِه إل��ى َوأَْط��ِرْق ُس��َؤاَل��ُه ال��ح��ِك��ي��َم ُك��ن��َت إذا ف��ج��اِن��ْب

∗∗∗
ِق13 ال��ُم��َح��رَّ ال��ُف��ؤاِد أْش��َواَق َوبَ��لِّ��ْغ��ه َف��َح��يِّ��ه ِب��َواِل��ي تَ��ْم��ُرْر إِْن أأَْح��َم��ُد،
ُم��َوث��ِق14 َغ��يْ��ر األْف��ه��اِم َع��َل��ى َع��ِزي��ًزا يَ��دَْع َل��ْم األَواب��ِد ص��يَّ��اَد ط��َوي��ن��اه
ال��َف��َرْزَدِق15 َع��ِوي��ُص أَو ُح��ْج��ٍر اب��ن غ��ري��ُب ِس��ْح��ِرَه��ا َوق��َع ي��َح��تَ��ِم��ْل ل��م نَ��ْظ��َرٌة َل��ُه
��ِق ُم��َدقِّ ال��بَ��يَ��اِن ف��يَّ��اِض إِح��اَط��َة أَْح��َم��ٍد بْ��َن اْل��َخ��ِل��ي��ِل ب��آث��ار أََح��اَط
َف��يْ��َل��ق16 إِثْ��َر َف��يْ��ل��ًق��ا ال��م��ع��اِن��ي ُج��يُ��وُش ت��داَف��َع��ْت ال��ج��ب��ي��َن ب��ال��َك��فِّ َم��سَّ إذا

∗∗∗
��ِق17 ال��م��َش��قَّ اْل��َح��ِدي��ِث َف��ْض��َل يُ��ج��اِذبُ��ه رأي��ت��ه اِإلس��ك��ن��درّي م��ع وي��وًم��ا
َوي��نْ��تَ��ق��ي ال��دل��ي��َل وي��خ��ت��اُر أَخ��وه يَ��رى َم��ا َغ��ي��َر َل��ْف��َظ��ٍة ف��ي يَ��َرى َف��َه��ذَا
ألَْش��َدِق18 يَ��ْم��ِش��ي ال��َع��يْ��ِن ِم��لءَ وأَْش��َدَق ��َع��ا تَ��َج��مَّ ول��ي��ثً��ا ل��ي��ثً��ا أرى ف��ق��ل��ت:
وَم��نْ��ِط��ِق س��ل��ي��ٍم رأٍي ع��ل��ى يَ��ُص��وُل َوَم��نْ��ِط��ٌق َس��ِل��ي��ٌم رأٌي وأَْع��َج��بَ��ِن��ي
وتَ��ل��تَ��ِق��ي ت��روُح راي��اِت إِش��اراُت ف��ك��أنّ��ه��ا أيْ��ِدي��ِه��َم��ا ل��وَّح��ْت وق��د
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ُم��ْح��نَ��ِق19 َل��ْم��َح َع��يْ��نَ��يْ��ِه��َم��ا ف��ي أََر ول��م َع��اِئ��ٍب نَ��بْ��َر ل��ْف��َظ��يْ��ِه��َم��ا ف��ي أَر ول��م
تَ��ْرتَ��ق��ي اْل��َح��ف��يَّ��يْ��ِن َه��ذَيْ��ن ب��أَم��ث��اِل َوإِنَّ��َه��ا ِب��َخ��ي��ٍر ال��ُف��ْص��َح��ى ِه��َي ف��ق��ل��ُت:

∗∗∗
��ِق20 ُم��َح��قِّ َوَرأِْي ��اٍث بَ��حَّ ��ِة ِب��ُح��جَّ َف��يْ��َص��ًال َج��اء وَق��ْد نَ��لِّ��ي��نُ��و أَنْ��َس َوَل��ْم
تَ��أَلُّ��ق ُح��ْس��ُن ال��ُع��ْرِب نَ��َف��ح��اِت وِم��ْن ��ٌة ِدقَّ ال��رُّوِم ف��ْط��َرِة ِم��ْن ل��ُه َوِف��ْك��ٍر
��ِق يُ��نَ��سَّ َل��ْم إِذَا ِع��ْل��ٍم ف��ي َخ��يْ��َر وال ُم��ج��اِه��ًدا األّول��ي��ن ع��ل��م ��ُق يُ��نَ��سِّ
وَم��ْش��ِرِق َغ��ْرٍب بَ��يْ��َن م��ا َم��نَ��اِق��بُ��ُه َف��ألَّ��َف��ْت وَش��ْرٌق َغ��ْرٌب تَ��َق��اَس��َم��ُه
ُم��ْع��ِرِق ال��ُع��رُوبَ��ة ف��ي َع��َرِب��يٍّ ِس��َوى ت��ِج��ْد ال واْس��َم��ْع��ه ال��ّرأس يُ��َغ��طِّ��ي م��ا َف��دَْع
ُم��َح��لِّ��ِق21 ك��لُّ َس��ّف َدّوى ه��و وإِْن ُم��نَ��اِزٍل ُك��لُّ ال��رُّم��َح أْل��َق��ى َص��اَل إِذا
يُ��ْع��َش��ق ال��خ��الئ��ق وّض��اَح يَ��ُك َوَم��ْن ُم��ْخ��ِل��ًص��ا اْل��َخ��الَِئ��ِق ��اَح َوضَّ َع��ش��ْق��ن��اه
َزْوَرِق رّك��اُب ال��َم��وُْع��وِد ال��ش��اط��ىء إَِل��ى َف��ُك��لُّ��نَ��ا َع��َزاءً ال��ُف��ْص��ح��ى َم��ْج��َم��َع َف��يَ��ا
ِق ُم��َط��وَّ ك��لِّ َس��ْج��ِع م��ْن َخ��م��اِئ��لُ��َه��ا َخ��َل��ْت وال ال��لُّ��َغ��اِت أُمُّ َع��ِق��َم��ْت وم��ا

هوامش

ريح عليه هبت مشمول). (غدير يقال: البارد املشمول: الخمر. صفوة الرحيق: (1)
إناء. إىل إناء من بتحويله املصفى املصفق: فأبردته. الشمال

صفق من مصفق: جناحيه. يحرك أن دون الهواء يف حلق الطائر دوم مدوم: (2)
صوت. لحركتهما فسمع حركهما بجناحيه الطائر
أيانق. الجمع: وجمع ناقة جمع أينق: (3)

النعش. الحدباء: (4)
الخلوق. عليه وضع ما املخلق: الطيب. من رضب والخلقة الخلوق مخلق: (5)

ا. جدٍّ مفتقر مملق: جد (6)
والفطنة. العقل الحجا: (7)

بالهالك. عليه دعاء له: وتبا واإلهالك. القطع التباب: (8)
البعري املشقشق: منه. مصدر التهدار: حنجرته. يف صوته ردد الفنيق: هدر (9)

(القلة). العامة ويسميها هاج إذا الرئة يشبه ما فيه من يخرج
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مجتهًدا. مشمًرا: العربية. اللغة عن كناية الصحاري: بنت تدافع. تنافح: (10)
مقفل. مغلق: ومعضالتها. خفاياها أرسارها:

لقب املحلق: الجاهلية. شعراء فحول من بصري أبو قيس أعىش هو األعىش: (11)
مطلعها: التي بقصيدته األعىش مدحه الذكر خامل فقريًا وكان حنتم بن العزى عبد

ت��ع��ش��ق ب��ي وم��ا س��ق��م م��ن ب��ي وم��ا ال��م��ؤرق ال��س��ه��اد ه��ذا وم��ا أرق��ت

اسمه. التاريخ وخلد شأنه، وعال املحلق ذكر فنبه
واحدها الشيظميات: ككريم. عتيق ومفرده النجائب، الخيل. من العتاق: (12)

وتلطف. ترفق ارفق: وقوته. جسمه بطول الرائع الفرس وهو شيظمي
يف العربية فحول وأحد اللغوي املجمع عضو وايل حسني املرحوم هو وايل: (13)
الرشعي، القضاء مدرسة ويف فيه التدريس مهنة وزاول األزهر يف تخرج النهضة. عرص
فيه مواقفه وكانت فيه عضًوا اختري املجمع أنشئ وملا السامية. األزهر مناصب يف وتدرج
جمع أشواق: الحروف. ورسم واللغة األدب يف مؤلفات عدة وله حكيمة، وآراؤه خالدة،
اإلحراق. يف بالغ يحرقه باليد حرقه من املحرق: الهوى. وحركة النفس نزاع وهو شوق
املوثق: فهمه. يعز مما وغرائبها املسائل عويصات واملراد الوحوش، األوابد: (14)

املتقن. املحكم
الكالم عوص من عويص: الجاهلية. شعراء إمام القيس امرؤ حجر: ابن (15)
األمويني الشعراء فحول أحد الفرزدق: معناه. فهم صعب ما الشعر والعويصمن صعب،

وغرابته. الشعر بصالبة مشهور
الجيش. الفيلق: بعًضا. بعضهم دفع الحرب: يف تدافعوا تدافعت: (16)

العربي األدب حجة السكندري. عيل أحمد األستاذ املرحوم هو اإلسكندري: (17)
املدارس يف مدرًسا كان ثم العلوم، دار يف ثم األزهر، يف دروسه تلقى العربية، واللغة
سنة تويف املجمع يف فعضًوا العلوم، بدار فأستاذًا املعلمني ملدارس فناظًرا األمريية،
ألن واملجادلة؛ النقاش هنا واملراد كجاذبه. موضعه عن حوله يجذبه يجاذبه: ١٩٣٨م.
املشقق: الطرف. بمعنى هنا الفضل فضل: اليشء جذب بكالمه. لرأيه اآلخر يجذب كالٍّ

مخرج. أحسن أخرجه الكالم شقق
بليغ. أشدق وخطيب الشدق سعة الشدق. أشدق: (18)
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ملع. الربق وملح النظر اختلس إليه ملح ملح: منه. نال بلسانه فالنًا نرب نرب: (19)
شدته. أو الغيظ الحنق. محنق:

بالد من تورينو يف ولد نلينو األستاذ الكبري اإليطايل املسترشق هو نلينو: (20)
األديان. وتاريخ والفقه والفلسفة والفلك الرياضيات دراسة وأتقن ١٨٧٢م. سنة إيطاليا
العلوم سيما وال الرشق، علوم من ليتزود ١٨٩٣م؛ سنة إيطالية بعثة يف القاهرة إىل وفد
بنابويل الرشقي املعهد يف العربية للعلوم مدرًسا فاشتغل وطنه إىل عاد ثم اإلسالمية
محارضات وألقى روما. بجامعة اإلسالمي للتاريخ فأستاذًا بلرم. ثم روما جامعة ويف
سنة فؤاد امللك دعاه ثم ،١٩١٣ وسنة ١٩٠٩ سنة عامي بني املرصية الجامعة يف هامة
مجمع يف عضًوا اختري كما املجمع يف عضًوا واختري اآلداب بكلية أستاذًا ليكون ١٩٢٦م؛
تويف العلمي. دمشق مجمع ويف واألملانية. اإلنجليزية الرشقيتني الجمعيتني ويف إيطاليا،

١٩٣٨م. سنة
إىل هبط الطائر: سف جناحيه. يحرك ولم الهواء يف طار الطائر: دوى دوَّى: (21)

األرض.
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َبغَداُد

١٩٣٨م. سنة فرباير من ٩ يف ببغداد العربي الطبي املؤتمر افتتاح حفل يف ألقيت

ال��تَّ��ِل��ي��ِد!1 اْل��َم��ْج��ِد َوَم��نَ��اَرَة ال��َرِش��ي��ِد! بَ��َل��د يَ��ا بَ��ْغ��َداُد،
اْل��ُخ��لُ��وِد ثَ��ْغ��ِر ف��ي َزْه��َراءَ تَ��َزْل ��ا َل��مَّ بَ��ْس��م��ًة يَ��ا
��ُروِد2 ال��شَّ اْل��َم��ثَ��ِل َوَم��ْض��ِرَب ـ��ِم اْل��ُم��ِق��ي��ـ اْل��ُح��بِّ َم��ْوط��َن يَ��ا
اْل��ُوُج��وِد َل��ْوِح ف��ي ُخ��طَّ بَ��ِة ِل��ْل��ُع��ُرو َم��ْج��ٍد َس��ْط��َر يَ��ا
اْل��بُ��نُ��ود ��اُق َخ��فَّ إْس��َالُم َوال��ـ اإلْس��الِم، َرايَ��َة يَ��ا
اْل��َج��ِدي��د اْألََم��ِل َوَم��ْش��ِرَق ـ��ِم، اْل��َق��دي��ـ اْألََم��ِل َم��ْغ��ِرَب يَ��ا
اْل��بَ��ُروِد3 َم��بْ��ِس��ِم��ك ِل��َرْش��ِف ـ��ُت َظ��ِم��ئ��ـ َق��ْد ِدْج��َل��َة، ِب��نْ��َت يَ��ا
وِزي��ِدي ال��دنْ��يَ��ا بَ��ْه��َج��َة ي ُردِّ ال��ص��ْح��راءِ، َزْه��َرَة يَ��ا
ال��رُُّق��وِد َع��ْه��ُد ِب��َق��ْوِم��نَ��ا َل َط��ا األَْح��َالِم، َج��نَّ��ة يَ��ا
اْل��َوِط��ي��َد4 اْل��ُم��ْل��ِك َوَص��ْخ��َرَة ـ��ِح، اْل��َف��ِس��ي��ـ اْل��ُم��ْل��ِك بُ��ْه��َرَة يَ��ا
َف��ُع��وِدي! َص��اِدَق��ًة ُك��نْ��ِت إْن اْل��ُم��نَ��ى تُ��ْح��ِي��ي َزْوَرًة يَ��ا

∗∗∗
اْل��َق��ِص��ي��ِد بَ��يْ��َت ي��ا ، َواْل��َف��نِّ ال��ن��َه��ى َداَر ي��ا ب��ْغ��َداُد،
اْل��ُوُروِد أْف��نَ��اِن بَ��يْ��َن ِف��ِك ِض��َف��ا َع��َل��ى اْل��َق��ِري��ُض ن��ب��َت
«َوِح��ي��ِد»5 ِم��ْن وال��تَّ��َف��نُّ��ن ٍن» «ِع��نَ��ا ْم��ن ال��تَ��َدلُّ��َل َس��َرَق
ُع��وِد أْوت��اِر َع��َل��ى ُش��دَّْت َل��َه��ات��ُه َك��أَنَّ يَ��ْش��ُدو
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اْل��َولِ��ي��ِد؟6 ابْ��ُن أَيْ��َن َوأَيْ��َن ؟ اْل��بُ��ْح��تُ��ِريُّ أيْ��َن بَ��ْغ��َداُد،
َوال��رَِّش��ي��د؟7 يَ��ْح��يَ��ى ابْ��ِن بَ��يْ��ِت ف��ي ال��ُش��َع��َراء وَم��َج��اِل��ُس
اْل��بُ��ُروِد؟8 َوْش��ِي ف��ي يَ��ِم��ْس��َن ُت ال��َض��اِح��َك��ا اْل��ِق��يَ��اُن أَيْ��َن
َوغ��ي��ِد9 ِه��ي��ٍف ِم��ْن ال��نُّ��ْج��ُل ُت اْل��َف��اِت��ن��ا ال��َس��اِح��َراُت
اْل��ُه��ُج��وِد ِم��َن اآلِن��َف��اُت ِم ال��ن��ُج��و َم��َع ال��َس��اِه��َراُت
ُروِد10 اْل��َك��ْش��َح��يْ��ِن َم��ْه��ُض��وَم��ِة ال��ط��َل��ى بَ��يْ��َض��اء ُك��لِّ ِم��ْن
اْل��ُق��ُدوِد11 ِل��ي��ِن ِم��ْن أَْغ��َص��اُن ال��ـ تَ��ْع��َج��َب َح��تَّ��ى يَ��ْخ��ِط��ْرَن
اْل��ُخ��ُدوِد؟ َش��َف��ِق ِم��ْن ��ْم��ِس ال��شَّ ءُ َض��ْو َف��أَيْ��َن َس��َف��ْرَن َوإذا
َول��ي��ِد! ِم��ْن أَْع��بَ��ُث أَيَّ��اُم َوال��ـ ِب��األَيَّ��اِم، يَ��ْع��بَ��ثْ��َن
َوِج��ي��ِد12 س��اِل��َف��ٍة بَ��يْ��َن َك��نْ��ًزا َل��ُه��نَّ اْل��َج��َم��اُل َ َخ��بَ��أ

∗∗∗
َوِص��ي��ِد!13 أََس��اِوَرٍة ِم��ْن ِرِس ِب��اْل��َف��َوا َج��يْ��ُش��ك َج��اَش َك��ْم
اْل��ُغ��ُم��ود14 ِب��أَبْ��نَ��اء ِص��َل��ٌة أَْع��َالِم��ِه��ْم ِف��ي ِل��ل��ن��ْص��ِر
ال��ُص��ُع��وِد َع��ِن اْل��َخ��يَ��اُل َع��َج��َز ْرتَ��ُه َص��وَّ إذَا ُم��ْل��ٌك
اْل��ُج��ُه��وِد15 ُش��مُّ ُدونَ��َه��ا ـ��ُغ��ُر تَ��ص��ـ َج��بَّ��اِري��َن َوُج��ُه��وُد
َوُس��وِد16 َص��َق��اِل��بَ��ٍة ِب��ي��ٍض ِم��ْن ال��رْس��َل تَ��تْ��لُ��و ال��رُّْس��ل
ال��َح��دي��ِد17 َوَه��ُج َط��ْرَف��ُه��ْم ـ��ِش��ي يُ��ع��ـ اْل��ُخ��ل��ِد» «ِل��َق��ْص��ِر َس��اُروا
اْل��ُق��يُ��وِد18 َح��َل��ِق ف��ي يَ��ْم��ُش��وَن َك��أَنَّ��ُه��ْم يَ��تَ��َع��ثَّ��ُروَن،
ِب��اْل��ُج��نُ��وِد19 تَ��ْزَخ��ُر َواألَْرُض ب��ال��ظ��بَ��ا يَ��ْس��َط��ُع ال��َج��وُّ
ال��س��ُج��وِد أَثَ��ُر ِب��ِج��بَ��اِه��ِه��ْم بَ��َدا َرَج��ُع��وا إذَا ح��تَّ��ى

∗∗∗
اْل��ُم��ُه��وِد ِف��ي ِط��ْف��ٌل َواْل��ِع��ْل��ُم َع��َرْف��ِت��ه��ا اْل��َف��ْل��َس��َف��اُت
اْل��ُخ��ُم��وِد ق��اِت��َل��ِة نَ��ْح��َو ُخ��ُم��وٍد ِف��ي يَ��نْ��ُظ��ُر َواْل��َغ��ْرُب
ِل��ْل��ُم��س��تَ��ِف��ي��ِد َوَم��نْ��َه��ٍل ـ��ِر، ِل��ْل��ُم��س��تَ��ِج��ي��ـ َم��ْوئِ��ٍل َك��ْم
اْل��َف��ِري��ِد20 رِّ ِل��ل��دُّ يَ��ُغ��وُص ُب ال��لَّ��ُع��و اْل��َم��ِرُح َو«اْل��َج��اِح��ُظ»
اْل��َغ��ِري��ِد ال��ش��ْع��ر َوأَيْ��َك��َة اْألَِدي��ِب، َوَط��َن ي��ا بَ��ْغ��َداُد،
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َع��ِه��ي��ِد21 َع��ْه��ٍد ِم��ْن َص��َح��ْوُت َوُك��نْ��ُت أَْح��َالِم��ي، ْدِت َج��دَّ
ُخ��لُ��وِد إَل��ى اْس��تَ��َق��رَّ َوال ، اْط��َم��أَنَّ َف��َم��ا اْل��َخ��يَ��اُل َج��َم��َع
اْل��ُع��ُق��وِد22 أَْس��َراَر َوَف��كَّ ِت، ال��نَّ��اِئ��يَ��ا اْل��ُق��روَن َج��اَز
اْل��ُع��ُه��وِد إَل��ى َوَح��نَّ ْك��َرى، ِل��ل��ذِّ َف��أَنَّ اْل��ُع��ُه��وَد ذََك��َر
اْل��بَ��ِع��ي��د ِل��ل��ط��يْ��ِف َف��ُج��نَّ اْل��بَ��ِع��ي��ُد، ال��ط��يْ��ُف َواْه��تَ��اَج��ُه
اْل��َع��ِت��ي��د23 اْل��ُم��ْل��ِك ِح��َم��ى ف��ي بَ��ِة اْل��ُع��ُرو ِظ��لِّ إَل��ى َوَص��بَ��ا

∗∗∗
تَ��ِه��ي��ِدي24 َوَال اْل��ِع��نَ��اِن، ِم��لءَ اْرُك��ِض��ي اْل��َع��َرِب ��َة أُمَّ يَ��ا
تَ��ُس��وِدي أَْن َواْل��َع��بْ��َق��ِريَّ��ِة اْل��ُم��نَ��ى َف��آَم��اُل ُس��وِدي،
اْل��َوئِ��ي��ِد َواْل��َم��ْش��ِي إِبْ��َط��اءِ ال��ـ َال اْل��َع��ْدِو أََواُن َه��ذَا
تَ��ِح��ي��ِدي َف��َال َوثَ��بْ��ِت َوإِذَا تَ��تَ��َوثَّ��ِب��ي أَْن اْل��َم��ْج��ُد
نَ��ِدي��ِد أَْو َش��ِب��ي��ٍه ب��َال ِم ال��نُّ��ُج��و َف��ْوَق َوتُ��َح��لِّ��ِق��ي
ال��نَ��ِش��ي��ِد ُع��نْ��َواَن ُك��نْ��ِت ِخ��َر اْل��َم��َف��ا اْل��َك��ْوُن َش��َدا َوإذَا
ُح��ُدوِد! ِم��ْن ِل��ْل��َم��َع��اِل��ي َم��ا اْل��ُع��َال َح��دَّ ت��ْخ��ِط��ئ��ي َال
اْل��ُف��ُه��وِد َص��يْ��ِد َع��ْن يَ��ِع��فُّ َب اْل��َوثُ��و ال��ن��ِم��َر يَ��ْص��َط��ِد َم��ْن

∗∗∗
ال��رُك��وِد ِب��آثَ��اِر ذََه��بَ��ْت نَ��ْه��َض��ٍة َط��َالِئ��ُع َه��ِذي
ال��س��ُع��وِد َس��ْع��ُد ِب��َه��ا َوبَ��َدا نَ��ْج��ُم��َه��ا أَْش��َرَق بَ��ْغ��َداُد
ال��س��ِدي��ِد25 ال��نَ��ْه��ِج ��َة َم��َح��جَّ ـ��ِم اْل��َق��ِدي��ـ اْل��َم��ْج��ِد إَل��ى َس��َل��َك��ْت
اْألُُس��وِد26 ِب��أَْظ��َف��اِر وَس��َط��ْت اْل��ُه��َدى ِب��أَْق��َم��اِر َوَزَه��ْت
األَِك��ي��د27 ب��ال��ش��ْوِق نَ��ف��ي��ُض — ـ��َر ِم��ص��ـ َوْف��َد — إنَّ��ا بَ��ْغ��َداُد،
اْل��َع��ِدي��ِد اْل��َع��َدِد ِف��ي آَداَب َوال��ـ اْل��ِع��ْل��َم نُ��َح��يِّ��ي ِج��ئْ��نَ��ا
ِع��ي��د28 يَ��ْوِم ِف��ي ِب��ِه ُف��ْزنَ��ا ِل��ْل��ُم��نَ��ى ِع��ي��ٌد َم��ْرآِك
َواْل��ُح��ُدوِد اْل��َع��ِش��ي��رِة ءُ َوأبْ��نَ��ا أَْه��لُ��ونَ��ا، أَْه��لُ��وك
ال��َع��ِم��ي��ِد29 ال��ص��بِّ َك��تَ��َش��وُِّف تَ��َش��وٌُّف ال��ُق��لُ��وِب بَ��يْ��َن
«َرِش��ي��ِد»30 ِف��ي أَْه��ِل��ي نَ��ْخ��ُل نَ��خ��َل��ِك يُ��ِح��بُّ يَ��َك��اَد َح��تَّ��ى
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بَ��ِري��ِد31 إَل��ى ال��ُف��َؤاُد اْح��تَ��اَج َوَم��ا َم��نَ��اِزلُ��نَ��ا، َش��طَّ��ْت
ال��س��ِع��ي��ِد32 ِب��ال��نِّ��ي��ل اْل��ُح��بِّ ِف��ي تَ��م��اَزَج��ا ال��َراِف��َداِن
اْل��َم��ِش��ي��د33 َواْل��َه��َرِم ـ��َط��اِق ال��ط��ـ ِظ��لُّ ال��ظِّ��الِن: َوتَ��َع��انَ��َق
َوِب��ي��د34 أَْوِديَ��ٍة أَنْ��َض��اءَ اْل��ُخ��َط��ا نَ��ْس��تَ��ِب��ُق ِج��ئْ��نَ��اِك
اْألَِب��ي��ِد35 أَبَ��َد ِخ��ْل��تُ��َه��ا ـ��تَ��ى َح��ت��ـ ��ْح��َراءُ ال��صَّ ِب��نَ��ا َط��اَل��ْت
َم��ِدي��ِد َم��ْرًم��ى إَل��ى ِب��َه��ا ـ��ُد ال��َم��ِدي��ـ اْل��َم��ْرَم��ى يَ��تَ��َخ��لَّ��ص
وُُع��وِد إَل��ى َط��َوتْ��ُه َوْع��ٍد ِم��ْن اْل��َح��ْس��نَ��اء َك��تَ��َخ��لُّ��ِص
َوال��نُّ��ُج��وِد36 ب��ال��تَّ��نَ��اِئ��ِف َخ��ُر يَ��ْز َش��طَّ��يْ��ِن ِب��َال بَ��ْح��ٌر
ُوُق��وِد37 ِم��ْن ُف��َؤاِدي ِف��ي َم��ا ِب��َه��ا «نَ��ْرٌن» َوَس��ِف��ي��نَ��ِت��ي
اْل��َم��ِج��ي��ِد38 َواْل��َح��َس��ِب اْل��ُع��ْرِب ـ��ِل َس��ِل��ي��ـ اْل��َغ��اِزي إَل��ى ِج��ئْ��ن��ا
َوُج��وِد إْح��َس��اٍن ِظ��لِّ ِف��ي ِه��بَ��اِت��ِه بَ��يْ��َن نَ��ْخ��تَ��اُل
اْل��َح��ِم��ي��ِد وال��َس��ْع��ِي ِب��ي��ِر َوال��تَّ��ْد ِب��اْل��َع��ْزِم اْل��ُم��ن��ى أَْح��يَ��ا
اْل��ُوُروِد39 َع��ذَْب َم��نْ��ه��ًال بَ��ِة اْل��ُع��رو ُس��وُح ِب��ِه وََغ��َدْت
ِل��ْل��ُم��ْس��تَ��ِزي��ِد ِغ��نً��ى ـ��غ��ازي َوال��ـ «اْل��َف��اُروِق» نَ��ْه��َض��ِة ِف��ي
ال��َش��دي��ِد40 ال��رُّْك��ِن وُم��ْل��تَ��َق��ى ء ال��رَج��ا ُم��نْ��بَ��ثَ��ُق «َف��اُروُق»
َرِغ��ي��ِد َع��يْ��ٍش َوف��ي ِع��زٍّ ِف��ي ��ْرُق ال��شَّ َوَع��اَش َع��اَش��ا

هوامش

الخالفة مقر وكانت العراق، بالد من دجلة نهر شاطئ عىل عظيمة مدينة بغداد: (1)
هو والرشيد ١٤٥ه. سنة العباسيني الخلفاء ثاني املنصور جعفر أبو بناها العباسية،
عرصه وكان (١٧٠–١٩٣ه)، الخالفة توىل العباس بني خلفاء خامس الرشيد هارون

شأنها. وعظم بغداد ازدهرت زمنه ويف ورخاء، نعيم عرص
املنترش. الذائع السائر الرشود: (2)

الريق. واملراد االبتسام، يكون حيث األسنان من تقدم ما وهو الثغر، املبسم: (3)
البارد. الربود:

املتني. الثابت الوطيد: ومقره. قصبته امللك: بهرة (4)
اسم وحيد: الدالل. فاتنة الحسن رائعة مغنية كانت الناطفي جارية عنان: (5)
وصفها. يف قصيدة الرومي والبن الغناء، يف بافتتانها العبايس العرص يف اشتهرت مغنية
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شعراء من مطبوع شاعر الطائي، عبيد بن الوليد عبادة أبو هو البحرتي: (6)
والدته وكانت خاقان، بن الفتح ووزيره املتوكل الخليفة إىل املقربني العباسية الدولة
ومسلم ٢٨٤ه. سنة بها وتويف ٢٠٦ه. سنة والفرات) حلب بني قديمة بلدة (وهي بمنبج
الرشيد، هارون عهد يف املفلقني الشعراء من أيًضا كان الغواني برصيع امللقب الوليد بن

٢٠٨ه. سنة بجرجان وفاته وكانت شعره. يف البديع تكلف من أول وهو
يحيى وأبوهما جعفر وأخوه هو وكان برمك، بن خالد بن الفضل هو يحيى ابن (7)
من وبلغ كرًما، وأعظمهم قدًرا وأرفعهم صيتًا وأبعدهم الناس وأنبه الرشيد، وزراء من
غضب ولهذا قبضتهم، يف امللك وأصبح وسلطانه، نفوذه يف الخليفة زاحموا أنهم أمرهم
وأدب، وعلم فضل رجال سياستهم وحسن كياستهم إىل وكانوا بهم. وفتك الرشيد عليهم

واألدباء. البلغاء وكعبة الشعراء مقصد ونواديهم مجالسهم وكانت
وعد باب من الثوب وشيت مصدر الويش: املغنية. األمة وهي قينة جمع القيان: (8)

املخطط. الثوب وهو برد جمع الربود: ونقشته. رقمته أي
هيف: وحسنها. العني سعة وهو بفتحتني النجل من صفة نجالء جمع النجل: (9)
غيداء جمع غيد: الخارصة. ورقة البطن ضمر وهو بفتحتني الهيف من صفة هيفاء جمع

والتثني. األعطاف لني وهو بفتحتني الغيد من صفة
الكشح: لطيفة. ضامرة مهضومة: طلية، واحدتها أصولها، أو األعناق الطىل: (10)
رقيقة البطن ضامرة هيفاء الكشحني: مضهومة الخلفي، الضلع إىل الخارصة بني ما

ناعمة. لينة رقيقة رود: الوسط.
واالعتدال. التقطيع وحسن القامة وهو قد جمع القدود: (11)

منه. القالدة موضع أو مقدمة أو العنق الجيد: العنق. جانب السالفة: (12)
جمع الفوارس: املائج. الزاخر كالبحر لكثرته واضطرب ماج جيشك: جاش (13)
والجيد القائد وهو وكرسها الهمزة بضم أسوار جمع األساورة: الفرس. راكب وهو فارس

واألسد. كربًا رأسه ورافع امللك وهو أصيد جمع الصيد: بالسهام. الرمي
السيوف. عن كناية الغمود: أبناء (14)

العايل. املرتفع وهو أشم جمع شم: (15)
واملراد وقسطنطينية، بلغر بني الخزر بالد بالدهم تتاخم جيل الصقالبة: (16)

والغرب. الشمال يف األسود والبحر الخزر لبحر املجاورة األوروبية واملمالك األمم
يصيب يعيشطرفهم: العني. الطرف: ببغداد، قرصالخليفة بقرصالخلد يريد (17)

وملعانه. توقده الحديد: وهج والنهار، بالليل البرص سوء وهو بالعشا، عيونهم
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لحلقة. قياس غري عىل جمع الحلق: وسقط. وزل كبا وتعثر: مشيه يف عثر (18)
ارتفعت إذا النار سطعت قولهم: من ويتألأل يزدحم واملراد يرتفع، يسطع: (19)
تزخر: نحوهما. والرمح السيف حد وهي ظبة جمع الظبا: توقدها، واشتد لهبها وعظم

تمتلئ.
ولد البرصي، الكناني بحر بن الجاحظ عمرو عثمان أبو هو الجاحظ: (20)
بالحيوان عامًلا أديبًا مصنًفا كاتبًا فيلسوًفا راوية وكان ١٦٠ه. سنة حوايل بالبرصة
الفكاهة، وطيب الظرف يف غاية الروح خفيف املجلس فكه الناس ألحوال وصاًفا والنبات
وطريقته البخالء، وكتاب والتبيني البيان وكتاب الحيوان كتاب املشهورة مؤلفاته ومن
وقد ٢٥٥ه سنة ببغداد وفاته وكانت الكتاب، لنوابغ عاليًا ومثاًال قدوة تزال ال الكتابة يف

التسعني. عىل نيف
قديم. زمن عهيد: عهد (21)

عقد جمع العقود: البعيدات. النائيات: سنة. مائة وهو قرن جمع القرون: (22)
السنني. عرشات فالعقود العدد، من العرشة وهو

واملراد فصيًحا. عربيٍّا كان إذا لسانه عرب مصدر والعروبة وتاق. مال صبا: (23)
العظيم. العتيد: عليه. يجرتأ وال يقرب ال الذي املحمي املكان الحمى: العربية. القومية

اللجام سري ككتاب: العنان واإلرساع. العدو وهو الركوض من أمر اركيض: (24)
تهيدي: ال اإلرساع. ونهاية الركوض شدة عن كناية العنان: ملء الدابة. به تمسك الذي

تخايف. أو تبايل ال
الواضح. الطريق النهج: معظمه. أي: الطريق جادة املحجة: (25)

وزعماءها وقادتها األعالم علماءها الهدى بأقمار ويريد وتاهت، افتخرت زهت: (26)
وبطشت. وقهرت صالت سطت: الرشاد. سبيل يهدونها الذين

عمر أحمد األستاذ واملرحوم منه مؤلًفا الشاعر إليه يشري الذي الوفد كان (27)
باشا. إبراهيم عيل رأسهم عىل أطباء من ثم اللغوي، للمجمع ممثلني اإلسكندري

وأشار املرأى. به: ويهواه. ويريده اإلنسان يتمناه ما وهي منية جمع املنى (28)
عرفة ليوم ١٩٣٨م) سنة فرباير من ٩) املؤتمر افتتاح حفلة موافقة إىل الثاني بالشطر

١٣٥٦ه). سنة الحجة ذي من األضحى عيد (وقفة
الصب: واالشتياق. الحب واملراد واإلرشاف، والنظر اليشء إىل التطلع التشوف: (29)

الغرام. وأضناه العشق هده الذي العميد: املستهام، العاشق
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(فرع الغربي النيل فرع عىل البحرية مديرية بلدان من الشاعر بلد رشيد: (30)
رشيد).

بعدت. شطت: (31)
والفرات. دجلة الرافدان: (32)

هرم بالهرم ويريد بغداد، من بعيدة مسافة عىل وهو كرسى إيوان الطاق: (33)
الدنيا عجائب إحدى وهو الغربي، جنوبها يف الجيزة مدينة من مقربة عىل األكرب الجيزة
مؤسس خوفو امللك بناه والبالد، املمالك سائر عن وامتازت مرص عرفت وبه السبع،
املطيل املشيد: سنة، آالف ثالثة بنحو امليالد قبل املرصية امللكية األرس من الرابعة األرسة

العايل. الرفيع أيًضا: املشيد ونحوه، جص من الجدران به تطىل ما وهو بالشيد
أنضاء: خطوة. جمع الخطا: فيها. ونرسع ونعاجلها نبتدرها الخطا: نستبق (34)
وهي بيداء جمع البيد: هزله. أي: وأضناه السفر أضعفه الذي املهزول وهو نضو جمع

الصحراء.
بادية هنا بالصحراء يريد وهو والدائم، والزمان الدهر األبد: ظننتها. خلتها: (35)
(نرن) بسيارة بغداد إىل دمشق من املسافر ويجتازها العربية، الجزيرة شمال يف الشام

الوقت. ذلك يف ساعة ٢٠ نحو يف
األرض أو املفازة وهي تنوفة جمع النتائف: ويزدحم. ويمتد يعظم يزخر: (36)
ما وهو نجد جمع والنجود: أنيس. وال بها ماء ال الفالة أو األطراف البعيدة الواسعة

األرض. من ارتفع
اسم و«نرن» يركبها. كان التي الصحراوية الكبرية السيارة بالسفينة أراد (37)
دمشق بني الصحراء تلك يف وتروح تغدو التي الكبرية السيارات تملك أجنبية رشكة

اتقادها. أو النار وفتحها الواو بضم الوقود: وبغداد.
حسني. امللك ابن فيصل امللك ابن العراق ملك غازي امللك (38)

بالعروبة واملراد الحي، دور بني والفضاء الناحية وهي ساحة جمع السوح: (39)
املاء ورد مصدر والورود الرشب، وهو النهل مكان أي: املورد املنهل: العربية. القومية

واملاء. املورد واملراد ووافاه، بلغه إذا
واملنعة. العز الركن: تفجر. إذا ونحوه السيل انبثق من مكان اسم منبثق: (40)
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َصوَمان

هذين فقال بخالء، وكانوا قومه أثرياء ببعض الرمضانات أحد يف ضيًفا الشاعر نزل
١٩٠٥م. البيتني.

ال��ن��ف��ُس ب��ه تَ��ض��ي��ُق َص��ْوًم��ا يَ��زي��دون��ه س��رات��ن��ا أنَّ َغ��ي��ر َرم��ض��اُن أت��ى
ال��ش��م��ُس ت��غ��ُرُب ح��ي��ن��م��ا ال��ن��ص��اَرى وص��ْوَم ن��ه��اَرُه ال��م��س��ل��م��ي��َن َص��ْوَم ي��ص��وم��ون





امللكّي َفاُف الزِّ

يف بزفافه فاروق امللك لتهنئة والشعراء؛ األدباء أقامه الذي الحفل يف األوبرا بدار أنشدت
١٩٣٨م. سنة يناير

نَ��اِئ��ل��ْه1 َع��زَّ الَّ��ِذي ال��دَّْه��ِر يَ��ُد َوَج��لَّ��ْت َم��نَ��اِه��لُ��ْه َوط��ابَ��ْت ع��ذْبً��ا ِوْرُدُه َص��َف��ا
َص��َواِئ��لُ��ْه2 َوَدانَ��ْت َم��تْ��نَ��اُه، تَ��َط��اَم��َن ُم��ذَلَّ��ًال ال��ِع��نَ��اِن ُم��نْ��ق��اد وأق��ب��َل
َك��َواِه��لُ��ه3 ال��َم��ِه��ي��ِب ال��ُم��ْل��ِك َس��نَ��ا أَم��ام وتَ��ن��ح��ِن��ي َرأًس��ا، ل��ل��ف��اروِق يُ��َط��أِط��ئ
يُ��م��اث��لُ��ه َم��ن أن��ح��اِئ��َه��ا ف��ي يَ��ر َف��َل��ْم َوم��ْغ��ِربً��ا َش��ْرًق��ا اآلف��اِق ف��ي ��َت تَ��ل��فَّ
َم��نَ��اِص��لُ��ْه4 وتَ��ْف��ِري م��َواِض��ي��ه، تَ��ُق��دُّ ك��ع��ْزِم��ِه َع��ْزًم��ا ي��ْل��َق َل��ْم َرأَى! َم��ا َرأَى
وَح��َم��اِئ��ل��ْه5 ِغ��ْم��ُدُه إال ه��و َف��َم��ا َم��َض��ائ��ِه ِع��نْ��َد ال��س��ي��ِف م��َض��اءُ ي��ذوُب
َرَواِح��لُ��ْه6 وال��لَّ��ي��ال��ِي ��ي، يُ��َرجِّ م��ا إل��ى أِع��نَّ��ٌة ف��ال��س��ع��وُد انْ��ت��َض��اُه، م��ا إِذا
َم��نَ��اِزل��ْه ال��ن��ج��وِم دوَن ان��ح��درْت َل��َم��ا ِم��ثْ��َل��َه��ا ِل��ْل��بَ��ْدِر أَنَّ ل��ْو َط��ْل��ع��ًة، َرأَى
ح��ائ��لُ��ْه7 ال��ُح��ْس��ِن ف��ي ال��ص��ب��ِح َوْج��َه َل��َف��اَخ��َر ال��دَُّج��ى َح��ائ��َل َرَم��ى َل��ْو ُش��َع��اٌع، َع��َل��يْ��َه��ا
َج��ائ��ل��ْه!8 َج��اَل َل��ْو ال��َع��يْ��ِن َل��ْح��ُظ ت��َش��وََّف وُربَّ��َم��ا ل��ل��ج��الِل، َف��تُ��ْغ��ِض��ي تَ��َراَه��ا،
يُ��َح��اِول��ْه َم��ن ع��ل��ى َم��رْآَه��ا ويَ��ْص��ُع��ُب َض��ْوءَُه��ا ال��ظَّ��ه��ي��ِرة ف��ي ي��دنُ��و ال��ش��م��ُس ُه��َو
َخ��َم��اِئ��لُ��ْه9 ال��رب��ي��ع َوْج��َه َداع��بَ��ْت إذا نَ��ْض��َرًة ال��روض م��ن أَْزَه��ى أو ال��روُض َه��َو
بَ��الِب��لُ��ْه10 ق��ل��ٍب ك��لِّ م��ن ب��ه ف��ط��ارْت ج��ن��اُح��ُه َرفَّ ��اُم، ال��بَ��سَّ األََم��ُل ُه��َو
َم��َخ��اِي��لُ��ْه11 ال��َع��م��ي��م ب��ال��غ��ي��ِث َوتَ��نْ��ِط��ُق ب��اْل��ُم��نَ��ى يَ��ْس��َط��ُع ��اُح، ال��لَّ��مَّ ال��ك��وك��ُب ُه��َو
تُ��َق��اِب��لُ��ْه ِح��ي��َن ال��نُّ��بْ��ِل ِس��رَّ وتَ��ْل��َم��ُح بَ��َس��َم��اِت��ه ف��ي اآلم��اِل بَ��ْس��َم��َة تَ��َرى
نَ��اِه��لُ��ْه12 ال��َف��َراِدي��ِس َم��اء ِم��ْن تَ��َم��ألَّ ك��أَنّ��َم��ا ال��لُّ��َج��يْ��ُن يَ��ْص��ُف��و َك��َم��ا َش��بَ��اٌب



الجارم عيل ديوان

َم��اِئ��لُ��ْه13 ال��نَّ��َس��اِئ��ِم َك��فِّ ف��ي اْه��تَ��زَّ إذَا نَ��اِض��ًرا َريَّ��اَن ال��ّدْوِح ُغ��ْص��ُن يُ��َف��دِّي��ِه
ذَاِب��لُ��ْه14 األْرَض يَ��نْ��ُك��ُت َح��ِس��ي��ًرا َف��َع��اَد اْع��ِت��َداَل��ُه يَ��بْ��ِغ��ي ال��خ��طِّ ُرْم��ُح تَ��َط��لَّ��َع
َط��َواِئ��لُ��ْه؟15 ال��طَّ��ِوي��ِل ِل��ل��رُّْم��ِح أَيْ��َن َوِم��ْن َع��ْزُم��ُه ��ِف ال��ُم��ثَ��قَّ ِل��ل��رُّْم��ِح أَيْ��َن َوِم��ْن
َع��اِم��لُ��ْه16 ال��ح��وادِث أَْح��َش��اء َش��كَّ َوَق��ْد َرأيْ��تَ��ُه ال��ح��ادث��اُت َح��َف��َزتْ��ُه إِذَا
يُ��ف��اِض��لُ��ْه؟17 ذا وَم��ن يُ��دان��ي��ِه، ذَا َف��َم��ْن ش��أَوِه بُ��ْع��ِد ف��ي ال��ده��َر تَ��ح��دَّى ع��الءٌ
َغ��َالِئ��لُ��ْه18 وتَ��ْه��ُف��و َم��َج��اِل��ي��ه، تَ��ِش��فُّ بَ��َدا وَق��ْد ��ب��اِح ال��صَّ ك��أنْ��َف��اِس وَرأٌْي
َوَج��َدائ��لُ��ْه19 ��اَح��ٌة نَ��فَّ ذَواِئ��بُ��ُه ِب��َرْوَض��ٍة ال��نَّ��س��ي��ِم َك��ُم��ْخ��َض��لِّ َوُخ��ْل��ٌق
َم��َس��اِح��لُ��ْه20 ال��زه��وِر أك��م��اَم َوتَ��ْف��تَ��ُح ع��اش��ٍق ِرْف��ِق ف��ي ال��ن��ي��ل َج��ب��ي��َن يَ��َم��سُّ

∗∗∗
َج��َواِف��لُ��ْه21 ُش��ْم��ًس��ا ال��ي��وِم ق��ب��َل ك��اَن وَق��د َص��ْع��بُ��ُه ف��ان��ق��اَد ��ْع��َر ال��شِّ إِل��ي��َك َدَع��ْوُت
وَرَس��اِئ��لُ��ه22 آيَ��اتُ��ُه تُ��بَ��اِدُه��ِن��ي َس��ِم��ْع��تُ��ه ح��ت��ى ال��وْح��َي أدُع��و ِك��ْدُت َوَم��ا
َح��بَ��اِئ��لُ��ْه23 اآلب��داِت ب��أََع��زِّ أَتَ��ْت نَ��اِف��ٍر إِثْ��َر أْرَس��ل��تُ��ُه إِذَا َخ��يَ��اٌل
َع��نَ��اِدلُ��ْه24 ال��ُغ��ص��وِن ف��وَق َص��َدَح��ْت وَق��ْد ��َح��ى ال��ضُّ م��يْ��َع��ِة ف��ي ال��رَّْوِض َك��َوج��ِه وَل��ْف��ٌظ
ق��اِئ��لُ��ْه!25 ه��و َم��ْن األْف��ِق ش��م��َس وَس��اءََل َس��ْم��َع��ُه ُع��ط��اِرُد أَل��َق��ى ُق��ْل��تُ��ه إِذا
َم��راِح��لُ��ْه26 ال��ُوُج��وِد أك��نَ��اِف ف��آخ��ُر ب��َج��ْرِس��ِه ال��َه��بُ��وُب ال��ري��ُح س��ارِت وإن
َح��َواِف��لُ��ْه27 وَع��بَّ��ْت ق��واف��ي��ِه، ��ْت وثَ��جَّ َم��ِع��ي��نُ��ُه ف��اَض ال��ف��اروُق ذُِك��َر إِذا
نَ��اق��لُ��ْه أَنِّ��ي َغ��يْ��َر َش��ْيءٌ، ال��َف��ْض��ِل ِم��َن َق��ْوَل��ُه أَك��تُ��ُب ِح��ي��َن ِل��ي َوَم��ا ي��ق��وُل:
َف��َواِض��لُ��ْه ��ْت وَع��مَّ َج��لَّ��ْت، ف��ض��ائ��لُ��ُه ِب��َوْص��ِف��ِه ال��َق��ري��ُض يَ��ْح��يَ��ا َم��ِل��ًك��ا َرأَى
ش��م��ائ��لُ��ْه ال��س��م��اء أم��الِك ش��م��ائ��ُل وال��تُّ��َق��ى ال��دِّي��ُن ِب��ِه يُ��ْزَه��ى َم��ِل��ًك��ا َرأى
ف��س��اِح��لُ��ْه ال��م��ك��رم��اُت وأم��ا َف��َغ��ْم��ٌر، َع��َط��اُؤُه أم��ا ك��ال��نِّ��ي��ِل: َم��ِل��ًك��ا َرأى
ه��اِدلُ��ْه28 ذك��َرَك اآلف��اِق ف��ي َد وَردَّ ط��ي��ُرُه ب��اْس��ِم��َك األَج��واءِ ف��ي َف��َغ��رََّد
أَنَ��اِم��لُ��ْه29 ��ى ال��ُم��َوشَّ ال��بُ��ْرَد َل��َك وَح��اَك��ْت ُف��نُ��ونُ��ُه ��ى ال��ُم��َص��فَّ ال��تِّ��بْ��َر َل��َك وَص��اَغ��ْت
َف��َواِص��لُ��ْه30 َح��َوتْ��َه��ا إال نَ��ًدى ت��ِرفُّ َزه��رٌة ��ح��ائ��ِب ال��سَّ نَ��ْس��ِج م��ن يَ��بْ��َق ول��م
َف��َض��اِئ��لُ��ْه ب��ال��َف��َخ��ار تَ��وََّج��تْ��ُه ِل��َم��ْن َم��ه��اب��ٍة ت��اَج ��م��ِس ال��شَّ ُش��َع��اَع َوَص��بَّ
بَ��اِب��لُ��ْه31 ب��َك اس��تَ��نْ��َج��َدْت ح��ت��ى ألج��ل��َك، ب��اب��ٍل أرِض م��ن ال��س��ح��ِر ُرم��وَز َوَف��كَّ
بَ��الِب��لُ��ْه32 ت��ْش��ُدو ال��ف��اروِق ِة ُس��دَّ إل��ى ف��أْس��َرَع��ْت ال��رَِّش��ي��ِد ع��ْه��َد ل��ه أََع��ْدَت
ف��اِع��لُ��ْه33 أن��َت الَّ��ِذي ال��ِب��رُّ ت��ف��اع��ي��لُ��ه��ا ق��ص��ي��دٌة إِال األَْم��الِك ف��ي أن��َت وم��ا
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َم��ق��اِولُ��ْه34 ال��ب��ي��اِن أَْس��َراَر َوتُ��ْل��َه��ُم ال��نُّ��َه��ى َدْول��ِة ف��ي ��ْع��ِر ال��شِّ ِط��ري��ُح يَ��ُه��بُّ
خ��اِض��لُ��ْه35 ال��ِم��ْس��َك يَ��نْ��ُش��ُر اْل��َح��واِش��ي نَ��ِض��ي��َر ِزف��اِف��ِه ي��وَم ال��رَّيْ��َح��اَن َل��ُه َح��َم��ْل��ُت
َس��بَ��اِئ��لُ��ْه36 ض��اق��ْت األم��واِج ِم��َن ِخ��َض��مٌّ ك��أنّ��ُه َح��ْش��ًدا ل��ل��ف��اروِق أَُزاِح��ُم
َم��َداِخ��لُ��ْه37 ال��رج��اِل أَْق��َوى َع��َل��ى وُس��دَّْت اخ��ت��راُق��ُه َع��زَّ األرِض أَِدي��َم يُ��َغ��طِّ��ي
أَواِئ��لُ��ْه؟ أيْ��َن ال��َم��ْم��ُدوَد َط��ْرَف��َك َف��َس��ْل أُْخ��َري��اِت��ِه َم��َدى تَ��ْع��ِرْف َل��ْم أن��َت إذا
آِم��لُ��ْه38 ف��از ال��ذي ال��َف��ْرِد ال��َم��ِل��ِك إَل��ى ِم��ْع��َص��ِم��ي أْرَف��ُع ال��رَّيْ��َح��اَن َل��ُه َح��َم��ْل��ُت
َس��ائ��لُ��ْه يَ��ْق��ُط��ُر ك��اَد ح��ت��ى ال��ِب��ْش��ِر م��ن ف��أْش��َرق��ْت ال��وج��وَه األُنْ��ُس َم��ألَ وق��د
وتُ��بَ��اِدلُ��ْه39 ال��ُم��نَ��ى ��ْع��ُب ال��شَّ يُ��بَ��اِدلُ��َك ِب��َم��ْوِك��ٍب اْل��َح��ِف��ي��ِل ال��ج��م��ِع ع��ل��ى َط��َل��ْع��َت
َق��نَ��اب��لُ��ْه40 ِم��ثْ��ِل��ِه��نَّ ف��ي َخ��َط��َرْت َوَال ِم��ثْ��لُ��َه��ا ل��رم��س��ي��س يُ��ْع��َرْف َل��ْم َم��َواِك��ُب
َوَص��َواِه��لُ��ْه ُف��ْرَس��انُ��ُه وتَ��ْزَح��ُم��َه��ا وَم��ْج��ُدُه ال��َم��ِل��ي��ِك ِع��زُّ ِب��َه��ا يُ��ِح��ي��ُط
َس��ائ��لُ��ْه41 ُه��َو م��ا َف��وَق وأْع��ط��ْت ِس��راًع��ا َل��ُه َه��َف��ْت ال��ن��ف��وَس ال��ح��بُّ اْم��تَ��َل��َك إِذَا
ويُ��َس��اِج��لُ��ْه42 ُه ِن��دَّ ِن��دٌّ يُ��نَ��اِف��ُس ك��أنّ��َم��ا ب��ال��ُه��تَ��اِف ف��َع��اَل��ْوا َرأْوَك
وَزَواِج��لُ��ْه43 ال��دَُّج��ى َج��ْف��َن َرَواع��ُدُه أَرَّق��ْت ال��غ��م��اِئ��م َج��يْ��ُش ك��أَن��ه��ُم
َج��اِذلُ��ْه44 ال��ق��ل��ِب ف��اِرُح إال َص��ْدَر َوَال ال��ُم��نَ��ى تَ��ْرتَ��ِق��ُب َوْه��َي إِالَّ َع��يْ��َن ف��ال
وتُ��َغ��اِزلُ��ْه45 ��بَ��ا ال��صَّ َم��سُّ يُ��َغ��اِزلُ��َه��ا َخ��َواِف��ًق��ا ِم��ْص��َر أع��الُم ُرِف��َع��ْت وَق��ْد
آِه��لُ��ْه46 ف��إنَّ��َك َق��ْل��ٍب ِم��ْن ك��اَن وإْن نُ��وُرُه��ا ف��ِإنّ��َك َع��يْ��ٍن ِم��ْن ك��اَن ف��ِإْن
بَ��اِذلُ��ْه ف��إنَّ��َك َف��ْض��ٍل ِم��ْن ك��اَن وإْن نَ��ع��ي��م��ُه ف��أن��َت َدْه��ٍر ِم��ْن ك��اَن وإِْن
تُ��َم��اِط��لُ��ْه َوْه��َي األي��ام َع��َل��ى ت��َم��نَّ��ى اّل��ت��ي آَم��اَل��ُه ��ْع��ُب ال��شَّ َه��ذَا ِف��ي��َك َرأَى
يُ��َزاِي��لُ��ْه47 ال ال��ِذي أَم��اِن��ي��ه ونُ��وَر ُروَح��ُه ُح��بُّ��َك َص��اَر َح��تَّ��ى أََح��بَّ��َك
َدَالِئ��لُ��ْه ال��زاخ��راُت اْل��ُج��ُم��وُع ف��ه��ِذي ال��َه��َوى َص��اِدِق َع��ل��ى بُ��ره��انً��ا َش��اءَ َف��َم��ْن
َس��نَ��اِب��لُ��ْه إل��ي��َك تَ��ْه��ُف��و ال��ت��ي َوتِ��ْل��َك ُم��ْه��َج��ٍة ُك��ل ف��ي اْل��ُح��بِّ بُ��ذُوَر نَ��ثَ��ْرَت
َم��ع��اق��ل��ْه48 اْل��ِج��َس��اُم ال��ُغ��رُّ وأَْع��َم��الُ��َك ِع��ْص��م��ٌة ِل��ل��دِّي��ِن ف��اروُق يَ��ا َح��ي��اتُ��َك
َم��َح��اِف��لُ��ْه َع��َل��يْ��َك َش��ْوٍق ِم��ْن َوتَ��ْل��تَ��فُّ َف��وَق��َه��ا ِب��اْس��ِم��َك تَ��ْه��تَ��زُّ َم��نَ��اِب��ُرُه
َج��َح��اِف��لُ��ْه إَل��يْ��ه َوانْ��َق��اَدْت ��ْرُق ال��شَّ َل��ُه ع��نَ��ا الَّ��ِذي اْل��َج��ِب��ي��َن ِب��ال��تُّ��ْرِب ��ُر تُ��َع��فِّ
َص��يَ��اِق��لُ��ْه49 ال��ُغ��ُم��وِد أَبْ��نَ��اءِ ك��لِّ َع��َل��ى ِب��ِه اْزَدَه��ْت ال��م��ش��َرف��ي ل��َم��َع��اُت َل��ُه
أََص��اِئ��لُ��ْه50 اْل��ِح��َس��اُن ال��ِب��ي��ُض وأيَّ��اُم��َك وَس��ْع��ُدُه ال��زََّم��اِن أق��م��اُر َل��يَ��ال��ي��َك
َواِص��لُ��ْه51 َج��لَّ َف��َق��ْد َم��ْوُص��وٌل َع��زَّ إذَا َف��ْض��ِل��ِه َم��ْوِض��َع ال��رَّْح��َم��ُن اْخ��تَ��اَرَك َق��ِد
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يُ��َش��اِك��لُ��ْه َم��ا يَ��ِج��ْد َل��ْم ��ا َل��مَّ ال��دَّْه��ِر َع��َل��ى َزَه��ا الَّ��ِذي ��ِع��ي��ُد ال��سَّ ال��ي��وُم ل��َك َه��ِن��ي��ئً��ا
تُ��َج��اِم��لُ��ْه إَِل��يْ��ِه نْ��يَ��ا ال��دُّ َم��َش��ِت َوَق��ْد ِزف��اِف��ِه ي��وَم ال��م��أم��وَن يُ��ذَكِّ��ُرنَ��ا
َواب��لُ��ْه ��َح��اِئ��ِب ال��سَّ بَ��يْ��ِن ِم��ْن ��َر تَ��َف��جَّ ك��أَنَّ��َم��ا ال��نُّ��َض��اِر س��ي��ُل ِب��ِه َوَس��اَل
يُ��َط��اِولُ��ْه َم��ْن أَْع��َج��َزْت َم��ل��ٍك َج��َالَل��ُة ِزَف��اِف��ِه ِم��ْن أْو ال��م��أم��وِن ِم��َن َوأيْ��َن
يُ��َع��اِدلُ��ْه أْو نُ��بْ��ِل��ِه ف��ي يُ��َق��اِرب��ُه ثَ��ان��يً��ا ل��ي��وِم��َك يَ��ل��َق��ى أَْن ال��ده��ُر أَبَ��ى
َوَظ��َالِئ��لُ��ْه52 َج��نَّ��اُتُ��ه ِب��َه��ا ت��ِت��ي��ُه زه��رًة ال��ك��ن��ان��ة وادي ِم��ْن تَ��خ��يَّ��ْرَت
َع��َق��ائ��لُ��ْه53 ال��َف��َخ��اِر ِب��َه��ا وتُ��ْزَه��ى َق��ْدَرَه��ا ال��م��ْج��ُد يَ��ْع��ِرُف َم��ْج��ٍد َف��ِري��َدُة
َس��َداِئ��لُ��ْه54 يَ��ْوًم��ا تُ��ْل��َق َل��ْم ِم��ثْ��ِل��َه��ا َع��َل��ى إنَّ��ُه اْل��ِخ��ْدُر أَْق��َس��َم ِخ��ْدٍر وُدرَُّة
وَع��َواِط��لُ��ْه55 ِب��َه��ا َح��َوال��ي��ِه َوتَ��ْس��ُم��و ونَ��ْض��ُرُه ال��ش��ب��اِب َض��اف��ي ِب��َه��ا يَ��ِت��ي��ُه
َح��اِم��لُ��ْه ُه��َو الَّ��ِذي اْل��م��اء ِم��َن َوأَْص��َف��ى َم��ك��ان��ًة ��ح��اِب ال��سَّ ف��ْوَق تَ��َخ��يَّ��ْرتَ��َه��ا
َج��َالِئ��لُ��ْه ��ْت وَع��مَّ أَيَ��اِدي��ه َف��َج��لَّ��ْت ِن��ع��م��ٍة أْك��بَ��َر ال��َع��ْرِش إل��ُه َح��بَ��اه��ا
َم��اِح��لُ��ْه56 َويَ��خ��َض��رُّ ال��واِدي ِب��َك يُ��ِض��يءُ ُم��ْم��تَّ��ًع��ا ب��ال��ب��ن��ي��َن ِرَف��اءٍ ِف��ي َف��ِع��ْش
َوَع��اِه��لُ��ْه ال��َوِف��ي ال��نِّ��ي��ِل ِح��َم��ى ف��أن��ت ورح��م��ًة أَم��انً��ا ِم��ْص��ٍر ِل��بَ��ِن��ي َوُدْم

هوامش

الدهر: يد منهل. جمع املاء، موارد املناهل: للدهر. والضمري ماؤه، املراد ورده: (1)
عطاؤه. قل نائله: عز نعمته:

خضعت. دانت: الظهر. جانبا املتنان: وسكن. ذل تطامن: طيًعا. مذلًال: (2)
ويؤذيهم. الناس عىل يهجم الحيوان صائل، جمع الصوائل:

العنق. ييل مما الظهر كاهل، جمع الكواهل: ضياؤه. امللك: سنا (3)
املناصل: تقطع. تفري: الحاد. السيف ماض، جمع املوايض: تقطع. تقد: (4)

منصل. جمع السيوف،
السيف. عالقة حمالة، جمع الحمائل: قرابه. السيف: غمد يفنى. يذوب: (5)

يتيمن املطالع مختلفة عرشة نجوم السعود: غمده. من سله السيف: انتىض (6)
عليها. يسافر الكريمة الناقة راحلة جمع الرواحل: سعد. جمع بها، العرب

أوله. الصبح: وجه الظالم. حالك الدجى: حائل ضياء. لها شعاع: عليها (7)
نظره. تردد جائله: جال تشوق. تشوف: حياء. العني تغمض تغيض: (8)
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األرض. يغطي الذي وزهره نبته الربيع: وجه المست. داعبت: حسنًا. نرضة: (9)
األغصان. املتديل امللتف الشجر خميلة، جمع الخمائل:

ذهبت. طارت: وانبسط. تحرك جناحه: رف املرجى. املقبل البسام: األمل (10)
القلب. واضطرب الهم بلبلة، جمع البالبل:

مخيلة. جمع الخري، دالئل املخايل: اللماع. اللماح: (11)
الناهل: فردوس. جمع الجنان، الفراديس: ارتوى. تمأل: الفضة، اللجني: (12)

الراوي.
ريان: العظيمة. الشجرة دوحة، جمع الدوح: فداك». «جعلت له: يقول يفديه: (13)

اللينة. الريح نسيم، جمع النسائم: حسنًا. ناًرضا: راويًا.
ألنها الرماح؛ إليه وتنسب بالبحرين، السفن مرفأ الخط: برصه. رفع تطلع: (14)
الرمح: ذابل نحوه. أو بعود فيها يبحث األرض: ينكث ضعيًفا. كليًال حسريًا: فيه. تباع

قناته.
طائلة. أو طائل جمع العظيمة، األعمال الطوائل: املهذب. املقوم املثقف: (15)

حشأ. جمع األمعاء، األحشاء: أصاب. شك: لدفعها. أثارته الحادثات: حفزته (16)
صدره. الرمح: عامل

الغاية. الشأو: فعاله. بمثل يأتي أن طلب الدهر: تحدى (17)
وتنترش. تهتز تهفو: َمْجىل. جمع أشعته، مجاليه: أضواؤه. الصباح: أنفاس (18)

الجسم. يالمس الرقيق وأصلها غاللة، جمع النهار، أنوار من يبدو ما أول غالئله:
الذوائب وأصل أواخره، جدائله: أوائله، النسيم: ذوائب الندي. الرطب املخضل: (19)
الرأس خلف املضفور الشعر جديلة: جمع الجدائل وأصل الناصية، شعر ذؤابة. جمع

فواحة. نفاحة: استعارة. كلتيهما ففي
جمع املساحل: الزهرة. غالف كم، جمع األكمام: مائه، صفحة النيل: جبني (20)

النسيم. لخطرات استعارها القطن من النقي الثوب مسحل،
عىل يستعيص الحصان َشموس، جمع وسكنت، امليم، ضم أصله الشمس: (21)

الجموح. الشارد جافل، جمع الجوافل: راكبه.
البديهة. عىل وتأتيني تفاجئني تبادهني: اإللهام. هنا الوحي: (22)
حبالة. جمع الصيد، شباك الحبائل: الشارد. واآلبد: النافر (23)

غرد. صغري طائر عندليب، جمع العنادل: أوله. الضحى: ميعة (24)
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والشعر. الفن كوكب عطارد: (25)
كنف. جمع النواحي، األكناف: والنغمة. الصوت الجرس: الرسيعة. الهبوب: (26)
عبَّت تدفقت. ثجت: الجاري. املاء املعني وأصل مادته، معينه: كثر. فاض: (27)

يشء. كل من املتجمع الكثري حافل جمع الحوافل: معانيه، غزرت حوافله:
الحمام. من املغرد الهادل: جو. جمع األجواء: (28)

شتى. بألوان املنقوش الثوب املوىش: الربد (29)
جمله. الشعر: فواصل تهتز. ترف: ماؤها. ينبته ما السحائب: نسج (30)

قديًما، بالسحر عرفت بالعراق مدينة بابل: أرساره. عرف السحر: رموز فك (31)
القرآن. يف ورد كما

أعظم الرشيد: املدائح. الشعراء إنشاد يريد بالبله: تشدو بابه. الفاروق: سدة (32)
شاعًرا كان نفسه وهو تقريبًا، والشعراء للعلماء وأكثرهم صيتًا، وأبعدهم جاًها، الخلفاء

راوية.
جمع بها، توزن التي األجزاء القصيدة: تفاعيل ملك. جمع امللوك، األمالك: (33)
هذه منه الذي الطويل بحر يف مثًال فهي الشعر، بحور باختالف تختلف وهي تفعيلة،

مرات. أربع مكررين مفاعلني فعولن القصيدة،
نهية، جمع العقول، النهى: وضعيفه. عليله الشعر: طريح ينهض. يهب: (34)
اللسان ويسمى مقول، جمع قائلوه، مقاوله: والثقافة. العلم دولة النهى بدولة ويريد

مقوًال. أيًضا
ورطبه. نديه خاضله: حاشية. جمع األطراف، الحوايش: حسن. نضري: (35)

جمع الطرق، السبائل: الكثري. الجمع أو البحر، الخضم: الجمع. الحشد: (36)
سبيلة.

املفعول. من حال والجملة فيه، السري شق اخرتاقه: عز وجهها. األرض: أديم (37)
مدخل. جمع وطرقه منافذه مداخله:

الساعد. من السوار موضع املعصم وأصل يدي، معصمي: (38)
الكثري. الحفيل: (39)

الناس طوائف القنابل: الفراعنة. ملوك أحد الثاني، رمسيس يريد رمسيس: (40)
قنبلة. أو قنبل جمع الخيل أو

دانت. هفت: (41)
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وينافس. يباري يساجل: كالنديد. والنظري املثل الند: أصواتهم. رفعوا عالوا: (42)
ذو السحاب وهو راعد جمع الرواعد: أسهرت. أرقت: غمامة. جمع الغمائم: (43)
رعد. ذو أي زجل سحاب ويقال: الصوت، وهو الزجل من زاجل جمع الزواجل: الرعد.

الفرحان. الجاذل: (44)
الشمال من تهب طيبة ريح الصبا: يالعبها. يغازلها: متحركات. خوافق: (45)

الرشقي.
ساكنه. آهله: (46)
يفارق. يزايل: (47)

يف الحيوان وأصله أغر، جمع املشهورة، املعروفة الغر: الوقاية. العصمة: (48)
معقل. جمع الحصون، املعاقل: بها. يشتهر الغرة، تسمى بيضاء بقعة جبهته

السيوف. الغمود: أبناء بها. لصنعه الشام مشارف إىل نسبة السيف املرشيف: (49)
ويشحذها. السيوف يجلو من وهو صيقل، جمع الصياقل:

العرص بعد من الوقت أصيل، جمع األصائل: حسناء. أو حسن جمع الحسان: (50)
جماًال. وأكثرها لينًا النهار أوقات خري وهو املغرب إىل

وتعاىل. سبحانه هللا وبالواصل الفاروق، باملوصول ويريد عظم. عز: (51)
امللكة يريد زهرة: السهام. جعبة الكنانة وأصل النيل، وادي الكنانة: وادي (52)
والحرجات: الحرجات، الكثرية الروضة وهي ظليلة، جمع الظالئل: تدل. تتيه: فريدة.

الشجر. الكثري الضيق املكان وهو حرج جمع
عقيلة. جمع املخدرات، النساء كرائم العقائل: (53)

تلق: لم ونحوه. بيت من وسرتك واراك ما كل الخدر: العظيمة. اللؤلؤة الدرة: (54)
سديل. جمع الستور، السدائل: توخ. لم

أو حال جمع الحيل عليهن النساء الحوايل: وتامه. سابغه الشباب: ضايف (55)
عاطل. جمع عليهن، حيل ال من العواطل: حالية.

له: قلت صديقي ورفيت أصلحه، الثوب: رفا من واالتفاق. االلتئام الرفاء: (56)
النبات. من الخايل املجدب واملمحل: املاحل والبنني». «بالرفاء
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جمعية دار يف النجار الوهاب عبد الشيخ له املغفور تأبني حفلة يف القصيدة هذه أنشدت
١٩٤٢م. عام بالقاهرة املسلمني الشبان

ح��لُّ��وا1 ح��ي��ُث ي��خ��ِف��ُق ال��ق��ل��ُب ف��ط��ار ف��اس��ت��ق��لُّ��وا ي��وٍم ب��ع��َض أق��ام��وا
2 تَ��َم��لُّ وال ال��ط��ري��ُق ب��ه��ا تَ��َم��لُّ ُم��ْص��ِع��داٍت ال��ن��ج��ائ��ُب ب��ه��ُم م��ض��ت
ِح��ْم��ل3 ك��واه��َل��ُه��َن يُ��ثْ��ِق��ْل ول��م ل��ي��ٌل يُ��ع��وُِّق��ُه��ّن ل��م زوام��ُل
ون��س��ل4 نَ��ْس��ٌل ب��ع��َده��ا وولَّ��ى ب��نُ��وٍح َوَع��َدْت آدٌم، رآَه��ا
ثُ��ّك��ل5 ذه��ب��َن ح��ي��ُث وي��ت��ب��ع��ُه��ّن بَ��يْ��ٌن ِس��ْرَن أنَّ��ى ي��س��اي��رُه��نَّ
تُ��ِق��ّل؟6 م��ن ال��رك��ائ��ُب ت��دري وه��ل س��ارت؟ ك��ي��ف الَّ��رك��ائ��ب؟ أمُّ َه��َوْت
ال��ُم��ْش��َم��ِع��لُّ؟7 ال��وق��وِف م��ن وأيْ��َن وق��وًف��ا — ش��ّط��ْت وق��د — أس��ائ��ل��ه��ا
ورم��ل8 ُك��ثْ��ب��اٌن ال��ط��رَف َف��َغ��صَّ َط��ْرف��ي ال��رك��ِب ن��ح��َو أم��دُّ ط��ِف��ْق��ُت
أُط��ّل9 ف��م��ا ال��دُم��ُوع ف��خ��ان��ت��ن��ي ع��ل��ي��ه��م َش��َرٍف م��ن أُِط��لُّ وق��م��ُت
وَخ��بْ��ُل10 َه��َل��ٌع نَ��بَ��راِت��ه وف��ي ص��وت��ي ف��ع��اد ال��ح��ب��ي��َب ون��ادي��ُت
س��ه��ل11 ال��ص��ح��راء م��ن ف��رّدده نَ��ْج��ٌد ال��ص��ْح��راء م��ن ل��ه أص��اخ
ِظ��ّل!12 ال��ع��ي��َش ه��ذا أن ع��ِل��م��ن��ا غ��ارت ث��م ال��غ��زال��ُة ب��دت إذا

∗∗∗
ِخ��ّل13 األي��ام ع��ل��ى ل��ه��ا ول��ي��س ِذم��اٌم ل��ه��ا ف��ل��ي��س ال��دن��ي��ا، ه��ي
األق��ل! وال ال��ق��ل��ي��ُل ي��ب��َق��ى وال ق��ل��ي��ًال أع��ط��ت ف��ق��د أع��ط��ت إذا
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يَ��ْس��ت��ِه��لُّ وط��ف��ٍل َم��ن��يَّ��ت��ُه، أس��ك��ت��ت��ه ش��ي��ٍخ ف��ب��يْ��َن ت��دوُر:
َع��ّل14 األي��اُم تَ��نْ��ُس��ُل وم��م��ا ال��م��واض��ي األم��ِم م��ن نَ��َه��ٌل ل��ه��ا
وَغ��ْزل!15 نَ��ْق��ٌض ح��ي��اِت��ن��ا ف��ُك��لُّ ب��دأن��ا ك��م��ا ال��ت��راِب إل��ى ن��ع��وُد
! تُ��ح��لُّ ال ال��م��ن��يَّ��ِة وم��ش��ك��ل��ُة ُح��ل��وًال م��ش��ك��ل��ٍة ل��ك��لِّ رأي��ُت
يُ��ِع��ّل!16 م��ا ��ك يُ��ِص��حُّ م��ا ف��أن��َج��ُع ب��ق��اءٍ إل��ى ال��َف��ن��اءُ ك��ان إذا

∗∗∗
ويَ��خ��َض��ئ��ل!17 ال��ش��ب��اِب م��ن ي��ِرفُّ رط��ي��بً��ا ُغ��ص��نً��ا ال��ث��رى ف��ي ب��ن��ف��س��ي
َط��ّل18 اإلم��س��اء ل��دى وي��ل��ِث��م��ه ش��م��ٌس اإلص��ب��اِح ل��دى تُ��ض��اح��ُك��ه
19 ي��ِص��لُّ غ��ان��ي��ة َح��ْل��ُي ب��س��م��ع��ي وري��ًق��ا نَ��ْض��ًرا َح��ف��ي��َف��ه ك��أّن
ط��ف��ُل ��اِق ال��خ��فَّ ب��ص��دِره��ا ي��م��ي��ُل ��ا أُمٍّ ك��أّن ال��ن��س��ي��ُم ب��ه ي��م��ي��ُل
ش��ك��ُل20 ال��ح��س��ِن ف��ي ل��ق��دِّه ف��ل��ي��س ش��ْك��ًال ال��روِض ُغ��ُص��وُن اش��ت��ب��ه��ت إذا
وبُ��خ��ل ت��ب��ذي��ٌر ال��ح��بَّ وإّن ب��ن��ف��س��ي ل��ه وُج��دُت ب��ه َض��ن��نْ��ُت
وأس��ت��ِظ��ّل21 ذَراه ف��ي وأه��ن��أ م��ن��ه ال��ُخ��ْل��ِد ري��َح أش��مُّ وك��ن��ُت
«َل��ع��ّل» ن��ف��ع��ت ف��م��ا ب��َدْوَح��ِت��ه، ورائ��ي ي��ب��َق��ى َل��ع��ّل��ه وق��ل��ُت:
ي��ُح��ّل؟22 ثَ��َرى وأيُّ ب��ه؟ أط��اح نَ��ْوءٍ أيُّ ال��ع��واص��َف: ع��ن��ه َف��َس��ْل
23 وي��ض��م��ح��لُّ ع��ل��ي��ه أًس��ى ي��ذوُب ف��ؤاًدا ل��ي وخ��ّل��ف ع��نّ��ي ن��أَى
يُ��ِب��ّل!24 ال داٍم ال��ق��ل��ِب وُج��ْرُح ُج��ْرٍح ك��لُّ ال��ت��داوي ع��ل��ى يُ��ب��لُّ

∗∗∗
ي��ِح��لُّ ال ال��ذب��ي��ح��ِة وت��ع��ذي��ُب ف��ه��ج��ت��م��ون��ي ب��ال��رث��اء أش��رت��م
ي��ِض��ّل25 ال ��ز ت��ح��فَّ إذا وك��ان ال��ثُ��ك��اَل��ى وادي ف��ي ال��ش��ع��ُر ف��ض��لَّ
ت��ِك��ّل26 وال ال��م��ُع��ْص��ِراُت تَ��ِك��لُّ ع��ي��ٍن دم��وَع ال��رث��اءَ م��ن��ي خ��ذوا
نَ��ب��ل27 وغ��ار ج��ان��ب��يْ��ه ي��زاح��م نَ��بْ��ٌل أط��ّل ال��ج��ري��ح، وآالَم
َج��ْزل28 ال��ن��اِر ل��ه��ي��َب أذَك��ى ك��م��ا َج��ْزًال األش��ج��اَن يُ��ل��ه��ُب وش��ع��ًرا
َخ��بْ��ُل29 ال��زَف��رات م��ع ب��ه ول��ي��س َخ��بْ��ٌن األنّ��اِت م��ع ل��ه ف��ل��ي��س
م��ث��ُل ع��ل��ي��ه يَ��ِع��زُّ م��اٍض ع��ل��ى ِم��ثْ��ٌل ع��ل��ي��ه ي��ِع��زُّ نَ��َغ��ٌم ل��ه
أه��ل ال��ح��زِن ف��ي ج��م��ي��َع��ن��ا ف��إّن ع��زاءً ُف��ج��ع��وا ل��م��ن ب��ه ل��ع��ل
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نَ��ْص��ُل30 اْل��ُج��ْرِح أل��ي��َم ي��ش��ف��ى ك��م��ا ب��ك��اءٍ م��ن ب��ك��اءٌ ي��ش��ف��ي ف��ق��د
نُ��ب��ل31 األح��داِث ف��ي ال��ع��ي��ِن ودم��ُع ط��ف��ٍل خ��ي��َر ال��ب��ري��ِة خ��ي��ُر ب��ك��ى

∗∗∗
وُق��ْف��ل ب��اٌب ب��ع��ده ع��ل��ي��ه ِح��ْص��ٌن وال��ع��ل��ي��اء «ال��ن��ج��اُر» م��ض��ى
ش��م��ل32 ل��ل��ع��ل��م ب��ع��ده ف��بُ��دِّد َش��ْم��ًال ل��ل��ع��ل��ِم ال��ح��ج��ا ج��م��ع ب��ه
تُ��َس��ّل أس��ي��اٍف غ��ي��ُر ه��ي وم��ا ك��الًم��ا ��ي��ه��ا يُ��س��مِّ ح��ج��ٌج ل��ه
َض��ْح��ل ال��ب��ح��ِر م��اءَ ب��أن ع��ل��م��َت خ��ط��ي��بً��ا ي��ن��اب��ُع��ه ف��اض��ت إذا
ال��ُم��ِدّل33 ال��م��ع��ن��ى ل��ه وي��س��ت��خ��ِذي ط��ْوًع��ا ال��ق��ْوِل َش��م��وُس ل��ه ي��ِذلُّ
َف��ْص��ل34 ال��نّ��ب��َراِت ص��ادُق وق��وٌل زاٍه ال��ل��م��ح��اِت م��ش��رُق ب��ي��اٌن
35 وي��س��ت��دلُّ ي��ش��اءُ ك��م��ا ي��ص��وُل ب��ح��ٍر» «اب��َن ف��ي��ه��ا ت��رى وآي��اٌت
يُ��َف��ّل36 ال ك��ال��م��ه��نّ��ِد ب��رأٍي ك��ان��ت ك��ي��ف ال��خ��ص��وم��ة َش��ب��ا ي��ُف��لُّ
ف��ض��ل ل��ل��رح��م��ِن يُ��َح��دُّ ف��ل��ي��س ربّ��ي! ال��ل��ُه ج��ّل ال��ف��ض��ُل، ف��ذاك
37 ِص��لُّ ل��ل��ف��ت��ك دن��ا ك��م��ا إل��ي��َك رويْ��ًدا ي��دن��و وال��رَدى رأي��ت��َك
َدأْل38 اْل��ُخ��َط��واِت واه��ُن وم��ش��يُ��ك َه��ْم��ٌس وال��ص��م��ُت ذاب��ٌل، ف��وج��ُه��ك
وثِ��ْق��ل39 أَْرزاءٌ ول��ل��س��ب��ع��ي��َن ع��اًم��ا ال��س��ب��ع��ي��ن وراءَك ت��ج��رُّ
ِرْج��ل ال��ق��ب��ِر وف��وق ب��ه��ا، ت��س��ي��ُر ب��س��اط��ي ف��ي ِرْج��ًال ك��أَّن م��ش��ي��َت
ي��س��تَ��ه��ل40 ع��ي��ن��ي ودم��ُع إل��ي��َك، أس��َع��ى ف��ُه��ِرْع��ُت ت��زورن��ي أت��ي��َت
يُ��َح��لُّ ال ل��ل��م��وّدِة َوثَ��اًق��ا اف��ت��رق��ن��ا ل��ّم��ا ِع��ن��اُق��ن��ا وك��ان
ج��ه��ل وف��ي��ه ال��ش��ب��اَب وأط��ري��َت َح��ْزٌم وف��ي��ه ال��م��ش��ي��َب ِل��َي ذم��م��َت
وع��ق��ل؟ ج��س��ٌم خ��ان��ن��ي م��ا إذا ��ي أُمِّ اب��َن ي��ا ويْ��َح��َك اْل��َح��ْزُم وأي��ن
َخ��تْ��ل؟41 ال��م��زَح أنَّ أدرك��َت وق��د ل��ت��ن��َس��ى تَ��َم��اَزْح��نَ��ا إذ أت��ذك��ُر
ه��زل ف��اْل��ِج��دُّ ال��ف��تَ��ى ي��ِئ��َس وإن ِج��ّد ف��ال��ه��زُل ال��ف��تَ��ى أََم��َل إذا
ُس��بْ��ل؟42 األرواِح ل��ت��زاوِر وه��ل بَ��ري��ٌد؟ األخ��َرى إل��ى ه��ل ف��دي��ت��ك!
ُش��ْغ��ل؟ واإلخ��واِن ب��األه��ِل ل��ه ال��م��ن��اي��ا ب��ع��د ال��َف��تَ��ى ي��ب��َق��ى وه��ل
نَ��ْج��ل؟43 األش��ج��اِن ُح��ْرَق��َة وي��ع��َل��ُم ح��ب��ي��ٍب إل��ى ال��دُّم��وُع ت��ِص��ُل وه��ل
َم��َح��لُّ؟44 أو رح��ل��ي ق��وَّْض��ُت إذا م��ك��اٌن أه��َوى م��ن ب��ي��َن ل��ي وه��ل
وِغ��ّل؟45 ِح��ْق��ٌد ب��م��ائ��ِه ي��زول ن��ه��ٌر ال��ج��نّ��اِت س��اح��ِة ف��ي وه��ل
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ُس��ْؤل؟ األح��ي��اء ل��ص��ي��ح��ِة يُ��ج��اُب ق��ب��ًرا األح��ي��اءُ س��اءل إن وه��ل
أََج��ّل! ص��ب��ري م��ن وأن��ت ع��ل��ي��َك، ص��ب��ري وج��ّل ال��م��ص��اُب، ج��ّل ل��ق��د
َح��ْف��ُل! ال��رنّ��اِن ب��ص��وتِ��َك وه��ام تَ��َغ��نَّ��ى ك��م ب��ح��ف��ِل��ك، واخ��ط��ب ف��ق��م
تَ��ِزّل َش��َج��ٍن م��ن ع��ل��ي��ك ت��ك��اُد ع��ق��وٍل ف��ك��م ال��ي��ق��ي��َن وذَك��ْرن��ا
بُ��ْط��ل46 األي��اِم زخ��ارَف وإنَّ خ��ل��وٍد إل��ى ال��ف��ن��اءَ إّن وق��ل:
ُغ��ّل47 ال��ع��ي��َش وإنَّ م��ع��ذَّب��ٍة، ل��روٍح إط��الٌق ال��م��وَت وإّن
ونَ��ْف��ُل48 ف��رٌض ث��ن��اؤه��م ع��ل��ي��َك أرٍض ب��ك��لِّ ال��م��س��ل��م��ي��ن ش��ب��اُب
أخ��ّل��وا وم��ا ب��ال��ع��ه��وِد ��ْوا ف��َوفَّ ع��ه��ًدا ل��ل��ح��قِّ ع��ل��ي��ِه��ُم أخ��ذَت
بُ��ْس��ل49 ال��نّ��ج��َداُت ت��س��ت��ص��ِرخ وإن ُش��ْم��ٌس ال��ق��رآُن دع��ا إن ش��ب��اٌب
أص��ل50 واع��ت��زَّ ل��ه��م ف��رٌع س��م��ا وس��ادوا َع��َل��ْوا ال��ذي��ن ال��ع��رب ب��ن��و
نُ��ْزل51 ل��ألب��راِر ال��ج��ن��اِت ف��ف��ي ص��الٍح» «أب��ا ال��ج��ف��وِن م��لءَ ف��ن��م
َوبْ��ل52 ال��رََّح��م��اِت م��ن وي��ن��َض��ُح��ه س��الٌم ال��زاك��ي ب��ق��ب��ِرك ي��ط��وُف
ال��ُم��ِق��ّل!53 ب��ذَل إذَا أْوَف��ى وم��ا ُم��ِق��لٍّ م��ح��زوٍن رث��اء وه��اك

هوامش

نزلوا. حيث حلوا: وارتحلوا. مضوا استقلوا: وحلو. نزلوا أقاموا: (1)
املوتى. مواكب بها واملقصود الرسيعة اإلبل النجائب: (2)

الكتفني. بني ما وهو عواتقهن كواهلهن: واملتاع. للطعام الحاملة اإلبل زوامل: (3)
ثقل. حمل:

جاوزت. عدت: (4)
فقدان. ثكل: فراق. بني: (5)

تحمل. تقل: الركب. تتقدم التي الركائب: أم سقطت. هوت: (6)
املرسع. النشيط، املشمعل: الحد. جاوزت شطت: (7)

امتأل. غص: عيني. طريف: أنظر. أمد: جعلت. طفقت: (8)
أنظر. أطل: عال. مكان علو، رشف: (9)

فساد. خبل: (10)
املنبسطة. األرض سهل: األرض. من ارتفع ما نجد: استمع. أصاخ: (11)
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حقيقي. غري املقصود ظل: وغربت. ولت غارت: الشمس. الغزالة: (12)
صديق. خل: حرمة. عهد، زمام: (13)

لعل. وأصله توقع. عل: مورد. نهل: (14)
الغزل. ضد ونقض: إبرامه. هو الخيط غزل غزل: (15)

بالعلة. يصيبك ما يعل: ما يشفيك. يصحك: أصح. أنجع: (16)
بعده وما البيت هذا ويف وأوراقه. أغضانه تكثر يخضئل: يرفرف. يرف: (17)
(عام الشباب مراحل أول يف البكر نجله وفاة بعد أليمة له ذكريات الشاعر يصور

.(١٩٣٥
ندي. طل: يقبله. يلثمه: (18)

الخرضاء األوراق كثري وريًقا: ا. مخرضٍّ يافًعا حسنًا نًرضا: صوته. حفيفه: (19)
ببعضه. يحتك عندما صوتًا يصدر يصل: املرأة. به تتحىل ما حيل: الحسنة.

قوامه. قده: (20)

كنفه. ذراه: (21)
بعيًدا. به قذف أطاح: شديدة. ريح نوء: (22)

ويندثر. ويضعف يذهب يضمحل: بعد. نأى: (23)
دًما. ينزف داٍم: يربأ. يبل: (24)

تهيأ. تحفز: أبنائهن. فقدهن عىل الحزانى الثكاىل: (25)
باملطر. تعترص السحائب املعرصات: تتعب. تكل: (26)

سهل. نبل: ودخل. اختفى غار: (27)
اليابس. الحطب جزل: أشعل. أذكى: رصينًا. جزًال: (28)

حذف خبل: الشعر. يف الساكن الثاني حذف األحرف، أحد سقوط خبن: (29)
الشعر. بحور من والرجز البسيط يف مستفعلن من والفاء السني

الجراح. مرشط واملقصود السكني أو السيف حد نصل: (30)
القلب «إن قال: تويف ملا ملسو هيلع هللا ىلص محمد سيدنا بن «إبراهيم» به يريد طفل: خري (31)

ملحزونون.» إبراهيم يا لفراقك وإنا لتدمع، العني وإن ليحزن
أمره. من اجتمع ما شمل: العقل. الحجا: (32)

طوًعا: كالشمس. املنرية الفصيحة األلفاظ القول: شموس يخضع. يذل: (33)
املعنى. عىل يدل الذي املدل: له. منقادة
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قاطع. فصل: (34)
الشهري. العربي الكاتب الجاحظ بحر: ابن (35)

يكرس. ال يفل: ال السيف. املهند: اليشء. حد شبا: يكرس. يفل: (36)
تمهًال. رويًدا: يقرتب. يدنو: املوت. الردى: (37)

كرب. أو مرض من الضعيف ميش دأل: امليش. ضعيف الخطوات: واهن (38)
ة. الخفَّ ضد ثقل: مصائب. أرزاء: (39)

الهطول. يف يبدأ يستهل: أرسعت. هرعت: (40)
خداع. ختل: (41)
طرق. سبل: (42)

األحزان. األشجان: (43)
وهدمت. كرست قوضت: (44)

وحقد. غش غل: (45)
وباطل. كذب بطل: (46)
مقيد. ضيق، ُغّل: (47)

تطوع. نْفُل: واجبة. فريضة فرض: (48)
شجعان. بسل: تستغيث. تسترصخ: (49)

ونسب. حسب أصل: وارتفع. عال سما: (50)
الدائمة. لإلقامة مكان نزل: (51)

شديد. مطر وبل: يرشه. ينضحه: الطيبة. الرائحة ذو الزاكي: (52)
يستحق. ملا بالنسبة قليًال شعره يعد مقل: (53)
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اإلذاعة َدار ة ِحتيَّ

إنشائها، من الثالث العام بانتهاء ١٩٣٧م سنة أبريل شهر يف اإلذاعة دار احتفلت
الصدد، هذا يف كلمة منهم كل ليذيع مرص؛ يف واألدب العلم رجال من نخبًة لذلك ودعت

املناسبة. هذه يف وأذاعها القصيدة بهذه الشاعر فاختصها

َوِب��ط��اِح!1 َم��ش��اِرٍف أيَّ وَح��َل��ْل��َت َج��ن��اِح! أيَّ َم��َل��ْك��َت اْل��َه��واءِ س��اِري
وِج��م��اِح تَ��َوثُّ��ٍب بَ��يْ��َن أَْل��ق��اَك ف��ِإنَّ��ن��ي أََق��ْم��َت؟ ن��اِح��يَ��ٍة وِب��أَيِّ
َم��راِح2 ِب��ُك��لِّ م��اِث��َل��ٌة وُخ��ط��اَك َم��س��َح��ٌب ذُيُ��ولِ��َك ِم��ْن َم��ْغ��ًدى ُك��لِّ ف��ي
َف��يَّ��اِح3 َم��ًدى إِل��ى وتَ��ُف��وتُ��ُه��نَّ واْل��ُق��َرى اْل��َم��َداِئ��َن َف��تَ��نْ��تَ��ِظ��ُم تَ��ْج��ِري
ِب��ج��نَ��اِح4 ُرْم��تَ��ُه م��ا إِل��ى نَ��ْس��ٌر َرَم��ى وال ِس��ْرَت َح��يْ��ث يَ��ْس��ِري اْل��بَ��ْرُق ال
��بّ��اِح5 ال��سَّ األَْج��َرِد ُج��ْه��ُد ويَ��ِك��لُّ ِع��داُؤُه؟ ِم��نْ��َك وأَيْ��َن ال��ظَّ��ِل��ي��ُم، يَ��ْك��بُ��و
��ّف��اِح6 وال��صُّ ��ْل��ِد ال��صَّ بَ��يْ��َن وتَ��ُم��رُّ ح��اِئ��ًال اْل��َع��َواِئ��ُق تَ��ِق��ف ف��ال تَ��ْم��ِض��ي
ِب��راِح7 يَ��داَك ��ْت ُم��سَّ وال يَ��ْوًم��ا، أَْع��يُ��ٌن ِب��َش��ْخ��ِص��َك َع��ل��ق��ْت وم��ا داٍن
األَْش��ب��اِح8 تَ��م��ايُ��ُل ��روِر ال��سُّ وِم��َن ِب��ه��ا تَ��ْخ��ِط��ْر إْن األْش��ب��اُح تَ��تَ��م��ايَ��ُل
األَْدواِح بَ��واِس��ُق إَِل��يْ��َك َش��ْوًق��ا َف��تَ��نْ��ثَ��ِن��ي ال��ري��اِض أَْدواَح وتَ��ُه��زُّ
َس��ّح��اِح9 ِب��واِب��ٍل ال��ِب��ط��اَح تَ��ْس��ِق��ي ع��ي��ُونَ��ُه ال��َغ��م��اُم َص��بَّ م��ا َل��ْوالَك
أق��اِح��ِي10 َوَوْش��ِي َم��نْ��ثُ��وٍر نَ��ْس��ِج ِم��ْن ��ٍش ِب��ُم��َرقَّ ال��رُّب��ا َزَه��ِت م��ا َل��ْوالَك
األَْق��َداِح11 ِف��ي اْل��َم��اِذيِّ َص��ْف��َوِة ِم��ْن َم��ْش��َربً��ا أَْغ��َل��ى َوأَنْ��َت اْل��َح��يَ��اِة. َق��َدُح
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اِح12 ال��َص��دَّ ال��طَّ��اِئ��ِر بَ��َص��ْوِت َواْه��ِت��ْف َم��ْرَك��ٍب ُ أَْوَط��أ َف��أنْ��َت َه��واءُ ي��ا ِس��ْر
ِف��ص��اِح اْل��َق��ِري��ض ف��ي ب��آٍي َواْرُف��ْق َوَوْح��ِي��ِه اْل��بَ��يَ��اِن ِس��ْح��ِر َع��َل��ى واْح��ِرْص
اْل��َف��ّواِح ِب��َع��ِب��ي��ِره��ا ال��نُّ��َه��ى تَ��ْس��ِب��ي َق��واِف��يً��ا ال��نَ��ديِّ ال��زَّْه��ِر م��َن َج��َم��َع��ْت
ِص��ح��اِح13 َغ��يْ��َر ال��لَّ��يْ��ل َدراِري َل��بَ��َدْت ِب��ِش��بْ��ِه��َه��ا تُ��ق��اُس َل��ْو ِص��ح��اٌح ُدَرٌر
اْل��َج��ْح��ج��اِح14 ال��َف��تَ��ى َك��فِّ ِف��ي ��يْ��ِف ك��ال��سَّ َق��ْل��بُ��ُه ِع اْل��ُم��َف��زَّ َك��فِّ ِف��ي ��يْ��ُف ال��سَّ م��ا
األَْرَواِح َوراَح��ُة ال��نُّ��ُف��وِس َوْح��ُي َف��ه��ْم��ُس��ُه ال��َس��م��اءِ ِس��رِّ ِم��ْن ال��ش��ْع��ُر
ال��راِح15 ب��ِإثْ��ِم يُ��وَص��ْم َف��َل��ْم َونَ��ج��ا نَ��َش��َواِت��ِه ِف��ي ال��راِح ِص��َف��اُت َك��ُم��َل��ْت

∗∗∗
ونَ��واِح��ي ِب��ه��ا ب��آف��اٍق َوانْ��ِزْل ُم��ْس��ِرًع��ا اْل��ُع��ُروبَ��ِة إَِل��ى َق��ِري��ُض ي��ا ِس��ْر
ِس��م��اِخ16 األُنُ��وِف ُش��مِّ ِل��َع��َش��اِئ��ٍر تَ��ِح��يَّ��ًة األَِث��ي��ِر ب��ِم��ْس��ِك��يِّ َواْم��ُزْج
ِش��ح��اِح َغ��يْ��ُر ال��نَّ��َج��داِت َع��َل��ى َوُه��ُم َغ��يْ��َرُه��ْم اْل��َم��ك��اِرُم تَ��ِل��َد ِب��أَْن ��وا ش��حُّ
ال��ض��اِح��ي ك��ال��ن��ه��اِر ُم��ِض��ي��ئً��ا نَ��َس��بً��ا آي��اِت��ه��ا َوِم��ْن اْل��ُف��ْص��َح��ى ِم��َن َج��َع��لُ��وا
َواألَتَ��راِح17 األَْف��راِح ف��ي ِس��يَّ��اِن َص��ْدَع��ُه��ْم َوتَ��ْرأَُب تَ��ْج��َم��ُع��ُه��ْم ��اُد ال��ضَّ
َس��راِح��ي18 اْل��بَ��ع��ي��ِد ِل��ألََم��ل أَْط��َل��ْق��ُت إِنَّ��ِن��ي تَ��َم��لِّ��ي ال اإلِذاَع��ِة، داَر
ُم��الَِح��ي19 اْل��َح��ِدي��ِث َه��ِذِر ِم��ْن ب��ال��رَّْغ��ِم ِب��م��َف��اِص��ِل��ي َج��َرى َق��ْد اْل��ُع��روبَ��ِة ُح��بُّ

∗∗∗
��اِح ال��لَّ��مَّ اْل��بَ��اِرِق َك��َوْم��ِض َم��رَّْت ثَ��الثَ��ٍة ِب��نْ��ُت أَنْ��ِت اإلِذاَع��ِة، داَر
واإلِْص��بَ��اِح اإلِْم��َس��اءِ َل��َدى تَ��ْح��لُ��و ق��اِرٍئ َرنَّ��ُة ِل��ْل��ُق��ْرآِن ِف��ي��ِك َك��ْم
اْل��َف��تَّ��اِح ِل��ْل��َخ��اِل��ِق ��َه��ْت َف��تَ��َوجَّ ِح��ج��ابَ��ه��ا اْل��َم��لُ��وِل ال��ن��ْف��ِس َع��ِن َك��َش��َف��ْت
َوِج��راِح أَْدُم��ٍع ِم��ْن وَط��ِب��ي��بُ��ه��ا آالِم��ه��ا ف��ي ال��ن��ْف��ِس َس��ْل��َوى ال��ِدي��ُن
ِب��نُ��واِح20 ال��دَج��ى َص��دَع وال َش��ْك��َوى ِب��ِه تَ��ْع��بَ��ْث َف��َل��ْم ُح��ْزن��ِي أْوَدْع��تُ��ه
اِإلْف��َص��اِح! َع��ِن َم��آِث��ُره��ا َج��لَّ��ْت ثَ��ق��اَف��ًة نَ��َش��ْرِت َك��ْم اإلِذاَع��ِة، داَر
ِف��س��اِح!21 اْل��ِف��ج��اِج ُش��ْع��ِث َوَف��داِف��ٍد ��َرْت ُس��جِّ ِب��ح��اٍر ِم��ْن َص��ْوتُ��ك ج��اَز ك��ْم
ِك��ف��اِح22 أَيَّ اْل��َج��ْه��ِل َج��يْ��َش نَ��ْج��واِك َوك��اَف��َح��ْت ��ُع��وِب ال��شُّ أُْس��ت��اذَ أَْص��بَ��ْح��ِت
س��اِح23 َوبُ��ْه��َرِة ُم��نْ��َع��َط��ٍف ُك��لِّ ِف��ي َف��نُ��وُرُه اْل��ِب��الَد ِب��اْل��ِع��ْل��ِم َوَم��ألِْت
اْل��َواِح��ي َوْح��َي األَبْ��َراُر ��ُف يَ��تَ��َل��قَّ ِم��ثْ��َل��َم��ا ح��دي��ثَ��ِك ال��دنْ��يَ��ا ��ُف تَ��تَ��َل��قَّ
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∗∗∗
األْف��راِح أيْ��َك��َة ف��ك��انَ��ْت َص��َدَح��ْت أَيْ��َك��ٍة أَْم��َرُح أَنْ��ِت اِإلذاع��ِة، َداَر
ال��َص��يَّ��اِح اْل��بُ��ْل��بُ��ِل َص��ْوَت اْل��َج��وِّ ِف��ي َف��أَْخ��َم��ل��ْت اْل��ِح��س��اُن بَ��الِب��لُ��ِك ص��اَح��ْت
اِح اْل��َك��دَّ ِل��ْل��يَ��اِئ��ِس اْل��ُم��نَ��ى َه��ْم��ُس َح��ِن��ي��نَ��ه��ا َك��أَنَّ ش��اِديَ��ٍة ُك��لِّ ِم��ْن
وال��َص��اِح��ي اْل��ُم��نْ��تَ��ِش��ي بَ��يْ��َن َف��تَ��َراُه ِب��ِع��ْط��ِف��ِه م��اَس ن��اَدتْ��ُه إِْن ال��لَّ��يْ��ُل
وُم��زاِح!24 َم��ح��بُ��وبَ��ٍة وُف��ك��اَه��ٍة ال��نُّ��َه��ى ِريُّ ب��ِه َل��ْه��ٍو ِم��ْن ِف��ي��ك َك��ْم
ِب��ُم��ب��اِح ِج��دِّه��ا َس��آَم��َة َف��اْك��ِش��ْف ِج��دُّه��ا تَ��ط��اَوَل إِْن تَ��ْس��أَُم ال��ن��ْف��ُس

∗∗∗
��اِح! ال��نُ��صَّ نَ��ِص��ي��َح��َة تَ��ْس��َم��ُع��وَن َل��ْو ن��اِص��ٍح ُم��الَم��ُة َولِ��ي ال��َش��ب��اِب، ُزَم��َر
ال��ط��ّم��اِح!25 اْل��َوثّ��ابَ��ِة َوب��َع��ْزَم��ِة ِل��ْل��ُع��الَ تَ��َس��لَّ��َق «َم��ْرُك��ونِ��ي» ِب��اْل��ِع��ْل��ِم
«ِب��ِف��ت��اِح»26 وال «ب��آُم��وٍن» َم��ج��ًدا يَ��نَ��ْل َل��ْم األَُروَم��ِة ِع��ص��اِم��يُّ َرُج��ٌل
ِري��اِح ُم��تُ��وَن َم��آِث��ِرِه ِذْك��َرى وتَ��ْم��تَ��ِط��ي إَِل��يْ��ِه ال��دنْ��ي��ا تَ��تَ��َط��ل��ُع
م��اِح��ي27 اْل��ُم��َؤثَّ��ِل ِل��ْل��َم��ْج��ِد َواْل��َج��ْه��ُل تَ��ِع��لَّ��ٌة ِب��اْل��َق��ِدي��ِم ال��ت��َف��اُخ��َر إِنَّ
اْل��ِم��ْص��ب��اِح َع��ِن تَ��ِث��بُ��وا أَْن َق��بْ��ِل ِم��ْن ��بُ��وا َف��نَ��قِّ اْل��َح��ي��اِة ِم��ْص��ب��اُح واْل��ِع��ْل��ُم
ِس��الِح28 َخ��يْ��َر اْل��ِع��ْل��ُم ص��اَر واآلَن وََع��ْه��ِدِه اْل��َق��ِدي��ِم َم��َع ال��ِس��الُح بَ��ِل��َي
َواألَْرم��اِح األَْس��ي��اِف َع��ِن تُ��ْغ��ِن��ي َم��ْص��نَ��ٍع ف��ي ع��اِل��ٍم ِف��ْك��َرُة اْل��يَ��ْوَم
َرَداِح29 ِب��اْل��ُك��م��اِة تَ��ْف��ِذُف َخ��ْض��َراءَ َم��وَّاَرٍة َك��ِت��ي��بَ��ٍة ُك��لَّ َوتَ��ُص��دُّ
نَ��ج��اح ك��لُّ َواإلِْخ��الِص اْل��َج��ْه��ِد ِف��ي ِل��ب��الِدُك��ْم وأْخ��ِل��ُص��وا اْل��ُج��ُه��وَد أَْم��ُض��وا
َف��الِح أَيُّ وال��ت��ْس��ِوي��ِف ِب��ال��لَّ��ْه��ِو َم��ْف��تُ��ونَ��ٍة ��ٍة أُمَّ ِم��ْن يُ��ْرتَ��َج��ى الَ
َواِإلْل��َح��اِح ب��ال��ص��بْ��ِر اْل��ُم��نَ��ى نَ��يْ��ُل إنَّ��م��ا تَ��م��لُّ��وا وال ال��ص��ع��اَب ُخ��وُض��وا
��ْح��َض��اِح30 ال��ضَّ ِف��ي اْل��َم��ْوَت َف��يَ��ْل��َق��ى َح��يٍّ��ا ِب��َق��ذِْف��ِه اْل��َغ��ِري��َق ال��لُّ��جُّ يُ��نْ��ِج��ُد َق��ْد
َواإلِْص��الِح ِل��ِإلنْ��تَ��اِج َف��َه��لُ��مَّ ُم��ْش��ِرٌق َج��ِدي��ٌد ِم��ثْ��لُ��ُك��ُم اْل��َع��ْه��ُد
ِص��ب��اِح31 اْل��ُوُج��وِه ُغ��رِّ ِب��خ��الِئ��ٍق ��ٌل ُم��ج��مَّ ال��ش��ب��اِب َم��ثَ��ُل َوَم��ِل��ي��ُك��ُك��ْم
اْل��َوّض��اِح َوْج��ِه��ِه َط��ْل��َع��ِة َوِب��يُ��ْم��ِن ِب��َع��ْه��ِدِه اْل��َوِف��يُّ ال��ن��ي��ُل يَ��تَ��ف��اءَُل
أَْم��داِح��ي َف��ْض��ِل��ِه ِب��س��اِب��ِغ تَ��ْش��ُدو َخ��ْل��َف��ه��ا وس��اَرْت َم��َح��اِم��ُدُه س��اَرْت
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هوامش

وصفه حسن اللطيفة األجسام من الهواء كان وملا الليل، يف السائر الساري: (1)
األرض، أعايل املشارف: فيه. السائر الليل يخفي كما يخفيه لطفه أن واملراد بالرسي،

الحىص. دقاق فيه واسع مسيل وهو أبطح جمع البطاح: مرشف. واحدها
ميمي مصدر املسحب: النهار. أول يف السري وهو الغد من مكان اسم املغدى: (2)
يف السري وهو الرواح من مكان اسم املراح: األرض. وجه عىل جره كمنعه، سحبه من

والرجوع. الذهاب الرواح: العيش.
االتساع. عظيم فياح: الغاية. املدى: (3)
طلبته. رمته: ليًال. يسري يرسي: (4)

املثل. عدوه برسعة يُرضب النعام من الذكر الظليم: وجهه. عىل ينكب يكبو: (5)
الفرس السباح: السباق. الفرس األجرد: ويعجز. يُعيي يكل: والجري. العدو العداء:

بيديه. يسبح كأنما الرسيع
الصفاح: الحجارة. من األملس الصلب الصلد: الحاجز. الحائل: املوانع. العوائق: (6)

رقيًقا. عريًضا منها كان ما كرمان.
الكف. بطن وهي راحة جمع الراح: واستمسكت. نشبت علقت: قريب. دان: (7)

الشخص. وهو شبح جمع األشباح: (8)
َفتُِثريُ يَاَح الرِّ يُْرِسُل الَِّذي ﴿هللاُ الكريمة: اآلية معنى إىل إشارة البيت هذا يف (9)
ِخَالِلِه﴾. ِمْن يَْخُرُج اْلَوْدَق َفَرتَى ِكَسًفا َويَْجَعلُُه يََشاءُ َكيَْف َماءِ السَّ ِيف َفيَبُْسُطُه َسَحابًا

نبات من البابونج وهو أقحوان جمع األقاحي: املزوق. املزخرف املرقش: (10)
أصفر. ووسطه أبيض ورق حواليه نور له الربيع

األبيض. العسل املاذي: خالصه. اليشء: صفوة (11)
ويريد بالغناء، صوته يرفع الذي الصداح: ذلول. سهل لني وطيء: مركب (12)

نفسه. الصداح بالطائر بالشاعر
وأحدهما املضيئة كواكبه الليل: دراري العظيمة. اللؤلؤة وهي درة جمع الدرر: (13)

ُدري.
املاجد السيد الجحجاح: خاف. أي: ففزع فزعته من مفعول اسم املفزع: (14)

الشجاع. الرشيف
الذنب. اإلثم: يعاب. يوصم: السكر. وهي نشوة جمع النشوات: الخمر. الراح: (15)
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مادة األثري: العرب. عند الطيب أنواع أفضل وهو املسك إىل نسبة املسكي: (16)
العشائر: والصوت. الكهربية والحرارة النور تنقل الفضاء أنحاء يف منترشة ا جدٍّ لطيفة
ارتفاع وهو الشمم من صفة األنف، أشم جمع األنوف: شم القبيلة. وهي عشرية جمع
أن عىل الدنايا، عن والرتفع األنفة عن كناية وذلك أعالها، واستواء وحسنها األنف قصبة

املعطاء. الجواد وهو سمح جمع سماح: الخلقية. العرب صفات من الشمم
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نقيب

عام لألطباء نقيبًا إبراهيم عيل الدكتور انتخاب بمناسبة األبيات هذه الشاعر نظم
١٩٤٣م.

ن��ق��ي��بً��ا؟! ي��ك��ْن ل��م َم��تَ��ى ق��ل��ُت: نَ��ق��ي��بً��ا غ��دا « «ع��ِل��يٌّ ق��ال��وا:
ِط��ي��ب��ا تَ��ِزْده ل��م َوْص��ف��ِه ف��ي تُ��ب��ال��ْغ ف��إن م��ْس��ٌك، ال��م��س��ُك
َط��ب��ي��ب��ا غ��ي��َره ي��تَّ��ِخ��ذْ ل��م َس��ق��اٍم م��ن ال��دْه��ر اش��ت��َك��ى ل��و
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الصحة وزارة وكيل شوشة توفيق عيل الدكتور صديقه إىل القصيدة بهذه الشاعر بعث
١٩٤٧م. سنة بمرص األوبئة استئصال يف بفضله اعرتاًفا

بُ��ْردا1 وش��يْ��ُت األص��ي��ِل ذه��ب وم��ن ِع��ق��دا ال��ِف��ردْوِس آلل��ىءَ نَ��َظ��ْم��ُت
وأن��َدى2 أذي��اًال أرقَّ ف��ك��ان ش��ع��ري ن��س��ي��ُم ال��ن��س��ي��م م��ع وس��ار
ا3 ونَ��دَّ م��س��ًك��ا ح��ول��ه ف��ت��ن��ش��ُر أرٍض ب��ك��لِّ ت��ِرفُّ غ��الئ��لُ��ه
ا4 َخ��دَّ وت��ُم��ّد م��ع��اط��ًف��ا ت��ه��ّز ض��اح��ك��اٍت ال��خ��م��ائ��ُل ��اه ت��ل��قَّ
ف��أْش��دى5 ش��دا ح��ي��ن ال��ط��ي��ُر وع��اه��ا َوْح��ٍي س��ط��وَر ال��غ��دي��ِر ف��ي وي��رُق��ُم
ووج��دا6 َوَل��ًه��ا ه��م��َس��ه��ا ف��ردَّد غ��ص��وٌن ِب��م��س��م��ع��ه ه��م��س��ت وك��م
وُخ��ْل��دا إش��راًق��ا ال��ش��م��َس أع��ار ن��وٍر ش��ع��اَع ك��ان ال��ش��ع��ُر م��ا إذا
ا7 ال��م��س��تَ��ردَّ ال��ش��ب��اَب أح��ل��ى وم��ا ��ا غ��ضَّ ِص��ب��اُه ف��ي��س��ت��ردَّ ي��ش��ي��ُب
ن��ج��دا8 ال��ن��ج��ُد ول��ي��س ل��وث��ب��ت��ه، وع��ًرا ال��وع��ُر ف��ل��ي��س ال��دن��ي��ا ط��َوى
ا9 ج��دَّ األح��داُث ب��ه ج��ّدت وإن رم��اه��ا رم��ت ال��زم��اِن ك��فُّ إذا
ِح��ق��دا األط��ي��اَر ي��م��أل ن��ش��ي��ًدا س��ِم��ع��ن��ا ال��دن��ي��ا ل��ه ب��س��م��ت وإن
ا10 وص��دَّ ون��أَى خ��دَّه ف��ص��ع��َر ص��داُه ل��ه��ا يَ��ك��وَن أْن ت��م��نَّ��ْت
ا؟11 وَش��دَّ إح��ك��اًم��ا اإلل��ه��اِم م��ن ُم��ِرنٌّ وت��ٌر ل��م��ث��ل��ه��ا وأي��ن
ا ح��دَّ اآلف��اُق ل��ه ع��رف��ت وم��ا أُْف��ٍق ب��ك��ل ل��ل��خ��ل��وِد ي��غ��رُِّد
ف��وّدا12 ب��ه ال��ِوداَد وأغ��ري��ُت ف��واَف��ى رف��ًق��ا َج��ن��اَح��ه ل��م��س��ُت
ي��ص��دى13 ف��ل��ي��س ال��م��ق��ل��ت��ي��ن وم��اءُ ي��ط��َوى ف��ل��ي��س ال��ق��ل��وِب ح��بُّ ل��ه
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ا م��دَّ إل��ي��ه ال��رق��اُب ف��ت��م��ت��ّد ع��ب��ق��ريٍّ��ا ف��ي��ص��َدُح أداع��بُ��ه
ُس��ع��َدى14 بَ��َس��م��اُت ت��س��ت��ه��ِوه ول��م ب��ع��م��رٍو ي��ه��ِت��ف ف��ل��م ب��ه ض��ن��ن��ُت
ي��ن��َدى15 ال��ع��رب��ّي ال��ف��ت��ى خ��ّد ل��ه ل��غ��ٍو ك��ل ع��ن ل��ه��اتَ��ه وُص��ن��ُت
ع��ب��ًدا ل��م��ات ال��ري��اءَ ع��رف ول��و ح��رٍّا ف��ع��اش ب��اإلب��اءِ ت��ل��ثّ��م
ُج��ن��دا ال��ع��زم��ات راب��َض وي��ح��ُش��ُد ن��ص��ًال ال��ف��ت��ي��ان ح��م��يَّ��َة ي��ه��ّز
ورش��دا16 ُه��ًدى «ال��ك��ل��ي��ِم» ك��ن��ي��راِن ن��اٍر وم��ي��َض ال��ق��ل��وِب ف��ي ويُ��ش��ِع��ُل
ت��ب��ّدى إذا ال��ج��م��ي��ل وب��ال��ص��ن��ع ت��راءت إن ب��ال��م��روءة وي��ش��دو
ا ِن��دَّ ال��ط��بِّ ف��ي ل��ه ي��ب��ص��ر ول��م (ع��ل��يٍّ��ا) ف��رأى ح��ول��ه ��ت ت��ل��فَّ
َف��ْردا ف��ك��ان ب��ال��ن��ب��وغ وأف��رد َج��ْم��ع��ا ف��ك��ان ال��رج��ال ِه��َم��َم ح��وى
غ��م��دا ال��س��ي��َف ت��ردُّ وح��ك��م��ت��ُه س��ي��ف��ا ال��ِغ��م��َد ت��رد ع��زي��م��ت��ه
ِوْردا17 وط��اب خ��ي��ف ال��س��ي��ِل ك��َغ��ْم��ِر خ��وًف��ا ويُ��ه��اب َدم��اث��ًة يُ��َح��بُّ
ع��ه��دا ل��راج��ي��ِه��ن ن��ق��ض��ت ل��م��ا ال��ل��ي��ال��ي ف��ي ��م تَ��َق��سَّ ل��و وف��اءٌ
ح��م��دا األي��اَم ي��م��أل وِذْك��ٌر ن��وًرا اآلف��اَق ي��م��أل وع��ل��ٌم
اس��ت��ب��دا وال ال��س��ويِّ ال��ق��ص��د ع��ن ي��ْوًم��ا ح��اد م��ا ح��ازٍم وص��ول��ُة
َردَّا ل��ل��غ��يْ��ِب ي��ردُّه��ا ي��ك��اَد ح��ت��ى األق��داَر ي��ل��َم��ُح وف��ك��ٌر
س��ع��دا وي��ل��وُح ب��ش��اش��ًة يَ��ف��ي��ُض َس��ْم��ٌح ال��َق��س��َم��اِت م��ش��رُق ووج��ٌه
ُس��ه��دا ف��زاد م��ن��ه ال��ب��دُر وغ��ار ُح��س��نً��ا ف��زاد م��ن��ه ال��ص��ب��ُح رآه
بُ��ع��دا األف��ق ف��ي م��ث��َل��ه��ا وح��ّل��ق ش��ع��اًع��ا دن��ت ح��ي��ن ك��ال��ش��م��س دن��ا
بَ��ْع��دا ال��نُّ��بْ��ل ف��ي ل��ه ن��ع��رف ول��م ق��بْ��ًال ال��ف��ض��ِل ف��ي ل��ه ن��ع��رف ف��ل��م
َزنْ��دا؟18 م��ن��ه وأورى أم��ض��ى ف��تً��ى ب��م��ص��ٍر ت��ل��ق��ى وه��ل م��ص��ٍر ف��ت��ى
ا19 أدَّ وي��ُؤدُّ ��ه ُس��مَّ وي��ن��ف��ُث ي��ط��َغ��ى (وال��م��ي��ك��روُب) م��ص��َر ت��دارك
ووأًدا20 ف��ت��ًك��ا ن��س��َل��ه��ا وب��دَّد َه��ب��اءً أه��ل��ي��ه��ا آج��اَل ط��وَى
أس��دا ال��رَّْوع ي��وم ه��يّ��ج��َت ك��م��ا ج��ري��ئً��ا م��ق��داًم��ا ع��ل��ي��ه ف��ش��ّد
ت��ح��ّدى وال اس��ت��ط��اع ل��م��ا أراد س��واه ول��و وص��ال ت��ح��ّداه
وأه��َدى وه��دى ش��ب��ابَ��ه��ا وص��ان ِح��م��اه��ا وح��م��ى أرض��ه��ا ف��ط��ّه��ر
َح��ْش��دا ل��ل��م��ْوِت وراءَه��ا ب��أّن ت��دري وه��ي ال��ب��ع��وض��ُة ب��ه��ا ت��ط��ي��ُر
ا21 األس��دَّ ال��س��ه��َم خ��ل��ف��ه يُ��ص��وُِّب َرص��ي��ٌد دي) (وال��دي ال��َق��ْم��ل وي��م��ش��ي
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ح��ص��دا ال��ع��ل��م أي��دي ح��ص��دت��ه وق��د نُ��واٍح س��وى ال��ذب��اِب َط��نُّ وم��ا
ت��ص��دَّى ل��ه��ا ف��أن��ت ُم��ن��اِج��زًة، ت��ص��ّدت م��ص��ٍر ف��ي ال��ح��ش��راُت إذا
َك��ْم��دا؟22 ت��ذوب وال��ق��ل��وُب ي��زم��ج��ُر، ف��ي��ه��ا وال��م��وُت (ال��ج��ام��ب��ي��ا) أن��ن��س��ى
ا23 األل��دَّ ال��خ��ص��َم ت��ص��ارُع وم��ص��ُر ع��زٍم ك��لَّ يُ��وِه��ُن ال��ي��أُس وك��اد
َج��ْل��دا24 ال��م��وت ج��ي��وش ب��ه��ا وُرع��ت ه��م��اًم��ا َص��م��ًدا ِغ��َم��اره��ا ف��خ��ض��َت
ا األش��دَّ ال��رك��َن ل��ق��وم��ك وك��ن��َت ف��ن��اءٍ ِم��ْن ال��ِك��ن��ان��ة وأنْ��َق��ذَت
ال��م��ف��دَّى؟ ال��وط��ُن ن��ج��ا إذا ف��ك��ي��ف ح��ي��اًة ��ى ن��جَّ إن ال��م��رء نُ��ح��يِّ��ي
وَزن��دا25 َع��ُض��ًدا ل��ك��ل��ي��ه��م��ا وك��ن إم��اًم��ا وال��ُف��ص��ح��ى ل��ل��ط��بِّ ف��ع��ش
َق��ْص��دا26 ال��ن��ه��َج ل��ل��ش��ب��اِب وأرُس��َم م��ص��ٍر ب��م��ج��د أُش��ي��َد ك��ي م��دح��تُ��ك
ا27 ك��دَّ ال��ش��ع��ر ع��م��ر أف��ن��ي��ُت ول��و ش��ع��ري وص��ُف َش��أَْوك ي��ن��اُل ول��ي��س
ا ع��دَّ ال��ل��ي��ل ن��ج��وَم أح��ص��ى ف��ق��د ال��غ��وال��ي م��آث��رك أح��َص��ى وم��ن

هوامش

حمرته يف الذهب لون املقصود األصيل: ذهب الجنة. من درر الفردوس: آللئ (1)
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الغزل. وحديث الغرام
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الَفاُروق حتّيي َرشيُد

حينما فاروق امللك فيها يحيي ١٩٣٦م سنة نوفمرب شهر يف القصيدة هذه الشاعر نظم
بسفينته. عليها باملرور الشاعر بلد رشيد مدينة زار

َش��بَ��ابَ��ا َم��َداه��ا َواْم��َألْ َس��َح��اب��ا َع��َل��يْ��َه��ا أْغ��ِدْق
َف��بَ��اب��ا بَ��ابً��ا ِل��ْل��َخ��يْ��ِر ِف��ي��َه��ا ال��نَّ��اِس َع��َل��ى َواْف��تَ��ْح
تُ��َراب��ا َوَك��انَ��ْت ِت��بْ��ًرا َف��َص��اَرْت ال��َط��ري��َق ُج��ْزَت
إيَ��اب��ا يَ��ْش��ُدو ��ْع��ُد َوال��سَّ ذََه��ابً��ا يَ��ْح��دو اْل��يُ��ْم��ُن
َواِْج��ت��ذَابَ��ا تَ��َش��وًُّق��ا َوَم��اَل��ْت م��اَس��ْت َوال��نَّ��خ��ُل
ال��رك��ابَ��ا تُ��َج��اِري ك��اَدت َح��تَّ��ى ال��ّش��ْوُق َه��زََّه��ا َق��ْد

∗∗∗
َوَم��البَ��ا1 ال��ربَ��ا بَ��يْ��َن ِع��ْط��ًرا يَ��نْ��َض��ُح َوال��َزْه��ُر
اْل��ِع��ت��اب��ا اْل��ُم��ِح��بَّ أَنْ��َس��ى َح��ِب��ي��ٍب ابْ��ِت��َس��اُم َل��ُه
ِن��َق��اب��ا اْل��ك��م��اِم ِم��َن َح��يَ��اءً َف��يُ��ْرِخ��ي يَ��ْرنُ��و
َوال��رَح��اب��ا اْل��ُق��َرى َع��مَّ َوِض��ي��ئً��ا َش��بَ��ابً��ا َرأَى
َوَط��اب��ا2 َط��ابَ��ْت َك��اِْل��ْم��س��ك ُزْه��ًرا َخ��َالِئ��َق َرأَى

∗∗∗
اْل��ِه��َض��ابَ��ا؟3 أََص��اَب م��اذَا َه��َض��بَ��اٌت تَ��َط��اَم��نَ��ْت
ال��رق��ابَ��ا4 تَ��ْح��ِن��ي َواْل��يَ��ْوَم ال��ث��َريَّ��ا تُ��َس��اِم��ي َك��انَ��ْت
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تَ��َه��ابَ��ا أَْن َونَ��ْت َف��َم��ا َم��ِه��ي��بً��ا َج��َالًال َرأَْت
ذَابَ��ا ال��ص��ْخ��َر َالَم��َس َل��ْو ع��ْزٌم ِم��نْ��ك َوَه��اَل��َه��ا

∗∗∗
َواْرتِ��ق��ابً��ا تَ��َط��لُّ��ًع��ا َويَ��ْع��لُ��و ي��ْدنُ��و َواْل��بَ��ْح��ُر
اْل��ُع��بَ��ابَ��ا اْل��ُع��بَ��اُب َالَق��ى ُق��ْل��نَ��ا: ��اك تَ��َل��قَّ ��ا َل��مَّ
َج��ن��ابَ��ا5 َوأَْس��َخ��ى ِم��نْ��ُه نَ��ْف��ًس��ا أَْع��َظ��ُم «َف��اُروُق»
ال��رَغ��ابَ��ا6 تُ��ْزِج��ي َوأَنْ��َت ِث��َق��اًال ال��س��ح��اَب ي��ْزِج��ي

∗∗∗
انْ��ِس��يَ��ابَ��ا اْل��ُم��ُروِج بَ��يْ��َن ِت��ي��ًه��ا يَ��نْ��َس��اُب َوال��ن��ي��ُل
ِث��يَ��ابَ��ا7 َوأَْرَخ��ْت ُع��ْج��بً��ا ِث��يَ��ابً��ا ��ْت َض��مَّ ك��اْل��خ��ْوِد
ُم��ذَابَ��ا8 ِت��بْ��ًرا َوَم��اَج نَ��ِق��يٍّ��ا لُ��ج��يْ��نً��ا َص��َف��ا
َح��ب��ابَ��ا9 َف��ك��ان��ت ِب��ُك��ْم بُ��ْش��َرى َراِه��َم ال��دَّ أَْل��َق��ى
ثَ��اب��ا10 ثُ��مَّ ِل��نَ��ْظ��َرٍة ِف��ي��ِه اْل��َم��ْوُج ت��وثَّ��َب
ال��ص��َع��اب��ا أذَلَّ م��اٍض ِب��َم��ْل��ٍك ذَلُ��وًال َج��َرى
َص��َوابً��ا َك��اَن َق��اَل أْو ��ا َح��قٍّ َك��اَن َرأَى إذَا

∗∗∗
ان��ِص��بَ��اب��ا إَل��يْ��َك تَ��ْه��ِوي َص��ْوٍب ُك��لِّ ِم��ْن َوال��ن��اُس
ال��ش��َع��اب��ا11 أََس��الُ��وا َح��تَّ��ى ُش��ُع��وبً��ا ُش��ُع��وبً��ا َج��اءُوا
اْه��ِت��يَ��اب��ا12 َف��يَ��ْرِج��ُع��وَن ُدنُ��وٍّا ِم��نْ��َك يَ��ْرُج��وَن
اْق��ِت��راب��ا تُ��نَ��اَل أْن ِم��ْن َم��َك��انً��ا أَْع��َل��ى َوال��ش��ْم��ُس
ال��ِح��َج��ابَ��ا13 ال��س��َم��اءُ َل��ُه أََم��اَط��ْت ُدع��اءٌ ل��ُه��ْم
آبَ��ا14 ال��َش��طَّ َق��اَرَب إْن َم��ْوًج��ا تَ��ْل��َق تَ��ْل��َق��ُه��ْم إْن
َواْص��ِط��خ��اب��ا15 َوَزْف��َرًة َوَش��ْوًق��ا َع��ِج��ي��ًج��ا ت��ْل��َق��ى
اْح��ِت��َس��اب��ا16 إَل��يْ��َك تُ��ْه��َدى يَ��َديْ��ِه��ْم ف��ي ُق��لُ��وبُ��ُه��ْم
ِك��تَ��اب��ا ِف��ي��َه��ا َف��اْق��َرأُه ُوُج��وٍه ِف��ي َوُح��بُّ��ُه��ْم
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ِوث��اب��ا تَ��ْع��ُدو «َرِش��ي��ُد» َف��َه��اَم��ْت ��ِف��ي��ُن ال��سَّ َالَح
َوِق��بَ��ابَ��ا َم��آِذنً��ا تَ��ْرنُ��و َوْه��َي َوأَْق��بَ��َل��ْت
ذََه��اب��ا اْس��تَ��َط��اَع��ْت َل��ِو إَل��يْ��ِه َخ��ْوًض��ا تَ��َودُّ
ِغ��َالب��ا17 تَ��ْس��تَ��ِط��ي��ُع ال نَ��ْف��ًس��ا َغ��اَل إْن ��ْوُق َوال��شَّ
اْل��ِق��ض��اب��ا18 َه��َزْزَت َك��َم��ا خ��اِف��ق��اٌت أَْع��َالُم��ه��ا
انْ��ِس��ك��اب��ا ِف��ي��ه��ا َف��انْ��َه��لَّ َغ��يْ��ٌث ِم��نْ��َك َزاَرَه��ا َق��ْد
يَ��بَ��اب��ا19 َوك��انَ��ْت ِخ��ْص��بً��ا َف��َص��اَرْت ِف��ي��َه��ا َولُ��ْح��َت
َك��َع��اب��ا!20 اْل��َم��ِش��ي��ِب بَ��ْع��َد ع��اَدْت أَْك��بَ��ُر ال��ل��ُه
اْل��ِح��َس��ابَ��ا نَ��ِس��ي��ُت َق��اَل��ْت: ِس��ن��ي��َه��ا َع��ْن ُس��وئِ��َل��ْت إْن
ال��ث��ق��اب��ا أََض��أُت َك��َم��ا ث��اِق��بَ��اٌت نُ��َه��ى ِف��ي��َه��ا
َغ��اب��ا اْل��بَ��ْح��ِر ِف��ي َوال��درُّ تُ��ْرٌب َغ��طَّ��اُه َك��ال��ت��بْ��ِر
اْل��خ��راب��ا! ال��ديَ��اُر تَ��أِْوي ُع��ُق��وٍل َع��اِم��َراِت َك��ْم
ال��ص��َح��اب��ا ذََم��ْم��َت َف��م��ا ش��ب��اب��ي ِف��ي��َه��ا َص��ِح��بْ��ُت
َوش��اب��ا! ال��زَّم��ان َش��اَب أنْ��س ِل��َم��ْل��َع��ِب َس��ْق��يً��ا
اْك��ِت��ئَ��اب��ا ُدُم��وِع��ي َج��َرْت يَ��ْوًم��ا اْل��َوْه��ِم ِف��ي يَ��ْج��ِر إْن
َس��َراب��ا اْل��َح��يَ��اَة َرأَى ِص��ب��اُه َم��اءُ غ��اض َم��ْن
ال��س��ح��اب��ا21 َل��َم��ْس��ُت َح��تَّ��ى َج��ن��اِح��ي راَش أَبُ��وَك
ُع��َج��اب��ا ِش��ْع��ِري َوك��اَن ِل��ِش��ْع��ري يُ��ْص��ِغ��ي َوك��اَن

∗∗∗
ُم��ج��اب��ا ُم��ِج��ي��بً��ا َش��ْه��ًم��ا َرِش��ي��ًدا َالَق��ْت «َرِش��ي��ُد»
لُ��ب��اب��ا َوَم��ْج��ًدا ِص��ْرًف��ا، نُ��وًرا َم��ْوالُه َس��وَّاُه
َوال��طِّ��َالب��ا اْل��ُم��نَ��ى ِم��ص��ُر َس��ن��اُه ِب��يُ��ْم��ِن نَ��اَل��ْت
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بركات داُود ُروح إىل

األهرام، جريدة تحرير رئيس بركات، داود األستاذ صديقه ملوت الجزع أشد الشاعر جزع
١٩٣٣م: سنة القصيدة بهذه فرثاه

بُ��َك��اِئ��ي؟ أَْو بُ��َك��اُؤَك أَْج��َدى َف��َه��ْل ب��اْل��َع��َزاءِ يُ��ْس��ِع��ُد ال��دْم��َع َظ��نَ��نْ��َت
ِش��َف��اءِ إَِل��ى ��ف��اءُ ال��شِّ َف��أَْح��َوَج��َك أُْش��َف��ى اْل��َم��ْح��ُزوِن ِب��أَنَّ��ِة َوُق��ْل��َت:
1 بَ��َداءِ َداء ِم��ْن اْل��بُ��ْرءَ أََراَد َج��َواُه ِب��أَْدُم��ِع��ِه يَ��ْغ��ِس��ْل َوَم��ْن
2 ال��ظ��َم��اءِ َك��اْل��ِه��ي��ِم اْل��َم��ْوِت ِل��وْرِد ِس��َراًع��ا َم��َض��ْوا ال��راِح��ِل��ي��َن ِب��نَ��ْف��س��ي
��م��اء ال��سَّ ِف��ي َع��يْ��ِن��ي َط��ْرَف أَُق��لِّ��ُب َوْح��ِدي َوبَ��ِق��ي��ُت َع��ْه��ُدُه��ْم تَ��َولَّ��ى
ِرث��اِئ��ي؟3 إَِل��ى يَ��ِخ��فُّ نَ��ْدٌب َف��َه��ْل َق��ْل��ِب��ي اْل��ُح��ْزُن َف��أَْدَم��ى َرثَ��يْ��تُ��ُه��ُم
ال��رَداءِ َط��يَّ آم��ال��َه��ا َط��َوْت َم��يْ��ٍت ب��نَ��ْف��ِس يَ��َع��ي��ُش ح��يٍّ َوَك��ْم
4 اْل��ُح��داءِ َرنَّ��اُت َولِ��ْل��بَ��اِك��ي��ن ُم��ْص��ِع��َداٍت ال��نَّ��َج��اِئ��ُب ِب��ِه��ُم م��َض��ْت
5 َم��س��اءِ ُدَج��ى ال��ِوَه��اِد ِف��ي َوَغ��ابُ��وا َص��بَ��اٍح ُض��َح��ى ال��نِّ��َج��اِد ِف��ي تَ��ج��لَّ��ْوا
َوَراِئ��ي ِم��ْن ِل��ل��نَ��واِدِب َوأُْص��ِغ��ي ِم��نْ��ُه��ْم ال��نَّ��َظ��َراِت أَُزوُِّد َوَق��ْف��ُت
َه��بَ��اءِ ِس��َوى َل��َم��ْس��ُت َوَم��ا يَ��ُه��وُل َج��الٍل ِس��َوى نَ��َظ��ْرُت إِذْ أََر َف��َل��ْم
ِن��َداِئ��ي َم��ْك��ُدوًدا إَِل��يَّ َوَع��اَد َص��ْوتِ��ي َف��بُ��حَّ ال��ص��َح��اَب َونَ��اَديْ��ُت
اْل��َف��نَ��اءِ َغ��يْ��َر نَ��ج��ْد َل��ْم ِل��َق��اءً أََرْدنَ��ا َف��ِإْن اْل��َح��ي��اُة تُ��َف��رُِّق��نَ��ا
6 ذَُك��اءِ َع��ْن ال��ت��م��اِئ��ُم تُ��ْل��َق ول��م نُ��وٍح َق��بْ��ِل ِم��ْن ُع��بِّ��َدْت َط��ِري��ٌق
7 ِب��نَ��اءِ َداٍن يَ��ْل��تَ��ِق��ي َوِف��ي��َه��ا َص��ِع��ي��ٍد ِف��ي تُ��ْج��َم��ُع األَْض��َداُد ِب��َه��ا
ِب��ال��ش��تَ��اءِ ُ يُ��َف��اَج��أ َم��ا َف��أْس��َرُع َق��ْوٍم َش��بَ��اُب ال��ِرب��ي��َع َل��ِب��َس إِذَا
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انْ��ِط��َف��اءِ َف��ِإل��ى ُم��ِض��ي��ئَ��ٍة َوُك��لُّ ذُبُ��وٍل َف��ِإَل��ى نَ��ِض��ي��َرٍة َوُك��لُّ
ال��ن��م��اءِ َغ��ايَ��اِت أَْدَرْك��َن إِذَا إالَّ ال��رْوِض ِث��َم��اُر تَ��ْه��ِوي َوَه��ْل

∗∗∗
اْل��بَ��َق��اءِ أَْس��بَ��اِب ِب��ُك��لِّ َظ��ِف��ْرَت بَ��َق��اءٌ َوال��ذْك��َرى «َداُوُد» أَيَ��ا
ب��ال��رَج��اءِ تَ��َش��بَّ��َث يَ��أٍْس َوَك��ْم َم��يْ��ٌن َف��ُق��ْل��ُت: ال��نُّ��َع��اُة ِل��َي نَ��َع��اَك
8 اْل��ِم��َراءِ إَِل��ى ال��ن��ُف��وُس َف��تَ��ْرتَ��اُح ُخ��ُط��وٌب َف��َدَح��ْت ُك��لَّ��َم��ا نُ��َم��اِري
9 اْل��َع��الءِ إَِل��ى ُس��لَّ��َم��يْ��ِن َف��َك��انَ��ا َق��ْل��بً��ا َوَم��َل��ْك��َت يَ��َراَع��ًة َم��َل��ْك��َت
10 وال��س��راءِ ِل��ْل��َم��ج��اَدِة َط��ِري��ًق��ا ��ْت َف��َش��قَّ اْل��بَ��اِري ��ه��ا َش��قَّ َش��بَ��اٌة
11 االْزِده��اءِ ِم��ي��َل��َة اْل��َخ��طِّ ِرم��اَح م��اَل��ْت اْل��َخ��طِّ ِف��ي أُِش��رَع��ْت م��ا إِذَا
اْل��َم��َض��اءِ َه��ْوِل ِم��َن ��يْ��ُف ال��سَّ تَ��َواَرى َع��ْزٍم ل��ِم��َض��اءِ ُج��رَِّدْت ِه��َي َوإِْن
اْل��َك��ْه��َرب��اءِ ِف��ْع��َل أبْ��َص��ْرَت َف��َه��ْل أََض��اءَْت يَ��َدُه الََم��َس��ْت ِه��َي َوإِْن
ال��ض��يَ��اء12 تَ��بَ��اِش��ي��ِر ع��ن ��ُس تَ��نَ��فَّ ال��لَّ��ي��اِل��ي ِق��ْط��ُع لُ��َع��ابَ��َه��ا َك��أَنَّ
13 ُرَواءِ ِم��ْن ثَ��ْوبً��ا األْرَض أََع��اَر َغ��يْ��ٌث ال��ط��ْرَس َف��ْوَق ال��نِّ��ْق��َس َك��أَنَّ
ال��ص��َف��اءِ َف��ْرِط ِم��ْن يُ��ِش��عُّ يَ��ك��اُد َص��اٍف اْل��َق��َس��َم��اِت َواِض��ُح بَ��يَ��انُ��َك
االنْ��ِت��ه��اء14 َع��الم��ُة َف��تَ��ْح��ِب��ُس��ُه لُ��ْط��ًف��ا اْل��ِق��ْرَط��اِس ِف��ي يَ��ِس��ي��ُل يَ��ك��اُد
15 اْل��ِع��َش��اءِ ِف��ي ِم��نْ��َه��ا ال��ص��بْ��َح َرأَيْ��َت ال��لَّ��يَ��ال��ِي ِب��ِه َص��َدْع��َت َل��ْو بَ��يَ��اٌن
16 َع��نَ��اءِ ِب��الَ ال��َم��ْح��ِب��َس��ِي��ْن» «َرِه��ي��ُن ِف��ي��ِه يَ��ِس��ي��ُر يَ��ك��اُد نُ��وٌر َل��ُه
اْل��ِغ��نَ��اءِ ِم��َن تُ��َع��دَّ أَْن َف��تَ��أْبَ��ى ِغ��نَ��اءً نَ��ْدُع��وَه��ا ال��نَّ��بَ��راُت َل��ُه
إِنَ��اء17ِ ِب��الَ ��َق��اُة ال��سُّ َوتَ��ْح��ِم��لُ��ُه ِم��نْ��ُه األَْرَواُح تَ��نْ��َه��ُل ُس��الٌَف
َراِئ��ي ُك��لَّ ِب��األََزاِه��ِر َوأَْغ��َرْت َع��يْ��ٍن ُك��لِّ ِف��ي َح��َل��ْت َوَرْوَض��اٌت
اْل��ِك��َس��اءِ َوْش��َي َق��ْط��َرُه َف��َك��لَّ��َف ُح��ْس��ٍن ِك��َس��اءَ اْل��َغ��م��اِم إَِل��ى َط��َل��بْ��َن
اْل��َم��َراِئ��ي18 ��تَ��َه��ا أَِش��عَّ َع��َك��َس��ْت َك��َم��ا َش��تَّ��ى األْل��َواِن َع��َج��اِئ��َب تُ��ِري��َك
ِب��اْل��َح��يَ��اءِ اْل��َم��الََح��ِة َف��َل��ثَّ��َم��ِت َغ��ِري��بً��ا َرأَْت ِح��ي��َن اْل��َع��ذَْراءَ أَِو

∗∗∗
ال��َس��واءِ َع��َل��ى نَ��ْق��تَ��ِس��ْم��ُه َدُع��ون��ا َج��ِل��ي��ٌل َخ��ْط��بُ��ُك��ْم لُ��بْ��نَ��اَن بَ��ِن��ي
19 ال��ث��نَ��اءِ ��اَع َج��مَّ اْل��َوْف��ِر ُم��ِب��ي��د أَْريَ��ِح��يٍّ��ا ال��ص��َح��اَف��ِة َش��يْ��ُخ َم��َض��ى
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َم��اءِ َق��َط��َراُت ُك��لُّ��ه��ا َونَ��ْف��ٌس َرْوٍض أَنْ��َف��اُس ُك��لُّ��َه��ا خ��َالٌل
ِب��اْل��َع��َزاءِ؟ َوأَْج��َدُر أَْوَل��ى ف��َم��ْن َونَ��بْ��ِك��ي لُ��بْ��نَ��انً��ا ِف��ي��ِه نُ��َع��زِّي
َوال��ذك��اءِ اْل��َع��بْ��َق��ِريَّ��ِة َوُرْزءُ ُم��َص��اِب��ي — أَْدَم��ى َوَق��ْد — ُم��َص��ابُ��ُك��ُم
20 اْل��َف��َض��اءِ إِْرَج��اُف األَْرَز َوَه��اَل ِم��ْص��ٍر نَ��ْخ��ِل بَ��َواِس��ُق اْه��تَ��زَّْت َل��ُه
اْل��َوَف��اءِ َع��َل��ى ُع��ِق��ْدَن َك��ِري��َم��اٌت ِص��الٌَت َل��نَ��ا ��ِق��ي��ِق ال��شَّ اْل��ُق��ْط��ِر بَ��ِن��ي
َواإلَِخ��اءِ ِة ِل��ْل��َم��َودَّ ِح��َف��اٌظ َوِف��ي��ُك��ْم أَنْ��تُ��ْم أَْع��َم��اِم��نَ��ا بَ��نُ��و
21 ال��س��نَ��اءِ ��اُخ َش��مَّ ال��ش��ْم��ِس َك��ُق��ْرِص َك��ِري��ٌم نَ��َس��ٌب َل��نَ��ا اْل��ُف��ْص��َح��ى َوِف��ي
22 وانْ��ِث��ن��اءِ اْل��ِت��ف��اٍت ُح��ْس��ُن َل��ه��ا َع��ُروبً��ا ِن��َزاِري��ًة أََع��ْدن��اَه��ا
23 اْل��ُح��ب��اءِ َم��ْع��ُق��وَد اِإلْك��بَ��اِر ِم��َن َح��لُّ��وا اْل��َق��ْوِم ِب��نَ��اِدي َخ��َط��رَت إذَا
24 ِب��اْل��ِخ��بَ��اءِ اْل��َم��َق��اِص��َر ْل��نَ��ا َوب��دَّ ُس��ْع��َدى أَْط��الَل ِب��َه��ا تَ��َج��اَوْزنَ��ا
َوب��اءِ أَِل��ٍف ِم��ْن ال��س��ْح��ِر َوُك��لُّ ِس��ْح��ًرا يُ��َخ��اُل ِب��اْل��ُع��َج��اِب َوِج��ئْ��نَ��ا
25 اْل��ِك��ي��ِم��يَ��اءِ ِف��ي َس��اَدًة َوُك��نَّ��ا نُ��َح��اًس��ا نَ��ْه��َض��ِت��نَ��ا َق��بْ��َل َوك��انَ��ْت
ِل��ْل��َق��َض��اءِ َخ��اِش��َع��اٌت نَ��َواِك��ُس ح��ْس��َرى َف��األْق��الَُم َداُوُد َق��َض��ى
اْل��ِب��نَ��اءِ؟ ِم��َن يَ��بْ��تَ��ِغ��ي��َن َف��م��اذَا بَ��نَ��تْ��ُه م��ا تَ��ْه��ِدُم األيَّ��اُم ِه��َي
َه��َواءِ ِم��ْن ��ِل اْل��ُم��َؤمِّ َوآَم��اُل َه��بَ��اءٌ ال��دنْ��يَ��ا ِف��ي اْل��َم��ْرءِ َح��يَ��اُة
ال��رَض��اءِ ِس��وى ��اِخ��ط��ي��َن ل��ل��سَّ َوَم��ا اْص��ِط��بَ��اٍر ِس��َوى ِل��ْل��َج��اِزِع��ي��َن َوَم��ا

هوامش

الحزن. الجوى: (1)
العطاش، اإلبل الهيم: وروده، وموضع املاء مأتى وهو املورد هنا بالورد املراد (2)

العطش. الشديدة أو العطاش الظماء:
الحاجة. يف الخفيف الندب: (3)

نجيبة. أو نجيب ومفردها عليها، يسابق التي وكرامها اإلبل عتاق النجائب: (4)
الرنات: انحدر. بمعنى الوادي ويف مىض، األرضبمعنى يف أصعد من ماضيات مصعدات:

لها. والغناء اإلبل سوق الحداء: الصوت. وهي رنة جمع
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الضحى: األرض. من ارتفع ما وهو نجد جمع النجاد: وظهروا. تكشفوا تجلوا: (5)
الدجى: املنخفضة. األرض وهي وهدة جمع الوهاد: النهار. ويمتد الشمس ترشق حني

الظلمة. وهي دجية جمع
عىل تعلق خرزة أو عوذة وهي تميمة جمع التمائم: ومهدت. ذللت عبدت: (6)

الشمس. ذكاء: املولود،
البعيد. النائي: القريب. الداني: األرض، وجه الصعيد: املختلفون. األضداد: (7)

وثقلت بهظت فدحت: للقول. تزييًفا قوله يف وطعن جادله مراء: يماريه ماراه (8)
واشتدت.

بارع. أديب كاتب أنه عن كناية وهذا القلم بها واملراد القصبة، الرياعة: (9)
الربي موضع أي: وسنه القلم طرف هنا بها واملراد يشء كل حد الشباة: (10)
هللا براه من فاعل اسم — وجل عز — الخالق والبارئ، عادة. مشقوقة القلم وسن منه،
من القلم برى مصدر الربيء من تكون وقد قطع، باب من برأه من أو عدا باب من
الرساء: ككرم. مجد مصدر والكرم الرشف املجادة: تورية. الكلمة هذه ففي رمى، باب

والرشف. املروءة
الطعن. إرادة عند سددت أي الرماح أرشعت من للكتابة أميلت أرشعت: (11)
فارس خليج عىل بالبحرين للسفن مرفأ الثانية والخط الكتابة. معناها األوىل والخط

والفخر. التيه االزدهاء: فيه. تباع ألنها الرماح؛ إليه تنسب العرب جزيرة رشقي
القطع: به. يكتب الذي الحرب وهو املداد عن الرباعة أو الشباة بلعاب كنى (12)

أوائله. الصباح: تباشري وترشق، تتبلج أي: تتنفس أصلها وتنفس الليل. آخر ظلمة
أعطى أعار: املطر. الغيث: الصحيفة. الطرس: به. يكتب الذي املداد النقس: (13)
الرواء: يرده. أن عىل غريه من اإلنسان يستعريه ونحوه الثوب وهي العارية سبيل عىل

املنظر. حسن
الكتابة. ورق القاف: مثلثة القرطاس (14)

شقه. كمنعه: صدعه (15)
التنوخي املعري سليمان بن هللا عبد بن أحمد العالء أبو هو املحبس: رهني (16)
مقيًما حياته أكثر فقىض عمره من الثالثة يف وهو برصه كف الزاهد، الفيلسوف الشاعر

املنزل. ومحبس العمى محبس املحبسني: رهني نفسه وسمى منزله، يف
الخمر. السالف: (17)
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مرأة. جمع املرائي: (18)
الكثري. املال الوفر: مضيع. مهلك مبيد: للندى. يرتاح الخلق واسع أريحي: (19)

شجر واألرض وأفزع. أخاف هال: مرتفعة. طويلة أي: باسقة جمع بواسق: (20)
أرجفت مصدر واألرجاف نخيلها. بكثرة مرص تمتاز كما به لبنان يمتاز الذي الصنوبر

زلزلت. أي: األرض
عال أي: ونحوه الجبل شمخ من مبالغة صيغة وهي االرتفاع عظيم شماخ: (21)

الرفعة. السناء: وارتفع.
عدنان بن معد بن نزار إىل نسبة الشعر لرضورة النسب ياء بتخفيف نزارية: (22)
املرأة العروب: والفصاحة. الشعر كان وفيها العدنانية القبائل وجد املستعربة العرب جد

زوجها. إىل املتحببة الضحاكة
القيام. عن كناية الحباء: معقود حل (23)

الجاهلية شعراء بعض بهن تغزل الالئي النساء بعض عىل علم سعدى: (24)
املحصنة، الواسعة الدار وهي مقصورة جمع املقارص: أطاللهن. وبكوا بآثارهن ووقفوا

ثالثة. أو عمودين عىل ويرفع صوف أو وبر من يكون صغري بيت الخباء:
لكثرة النحاس قيمة يف الحارضة نهضتنا قبل كانت العربية اللغة إن يقول: (25)
فجعلنا الكيمياء علم يف فائقني سادة نحن وكنا والتأخر، الضعف عوامل من اعتورها ما
تحويل إمكانهم من املتقدمون يعتقده كان ما إىل بذلك يشري ثمينًا. غاليًا معدنًا منها

بالكيمياء. ذهب إىل الخسيسة املعادن
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ففاز .١٩٤٣ عام أواخر يف الوطنية ثورته لبنان ثار عندما القصيدة يف الشاعر نظم
الحني: ذلك يف بريوت زيارة ينوي الشاعر وكان نوابه. بانتخاب

ال��ُح��ُج��ِب1 َظ��الَم َش��قَّ ُح��لُ��ٌم ال��ُم��ض��ط��ِرِب ال��واِل��ِه ش��ْوَق َه��اَج
ال��َغ��يْ��ه��ِب2 ع��َق��ب��اِت ف��ت��خ��طَّ��ى َغ��يْ��ه��بً��ا ع��ل��ي��ه ال��ل��ي��ُل ج��ّرَد
��ُح��ب3 ال��سُّ ِدث��اِر ع��ن يَ��تَ��م��ّط��ى غ��ْف��وتِ��ه ف��ي وال��ل��ي��ُل زارن��ي
ال��ُه��ُدِب!4 ب��ي��ن ج��ف��ِن��َك م��ن وه��و ت��ْل��َق��ه ل��م ُرم��تَ��ه إْن ط��ائ��ٌف
يَ��ِغ��ب5 ل��م ك��أْن ال��ش��خ��ِص غ��ائ��َب َل��تَ��َرى ح��تّ��ى ال��ري��ش��ِة ب��ارُع
ال��َح��بَ��ب6 وُدرُّ ال��ك��أِس وَس��ن��ا أل��واِن��ه م��ن ال��روِض ب��س��َم��اُت
َع��ج��ِب7 ع��ن ب��ه ال��ع��ي��ُن تُ��ْف��تَ��ُح َع��َج��ٍب م��ن ِم��ْج��َه��ٌر ي��دي��ه ف��ي
َك��ِذب؟ َخ��ي��اٍل ت��ه��اوي��ُل أم أَرى؟ م��ا أم ج��نَّ��ٌة؟ ه��ِذي ق��ل��ُت:
ب��ي؟ ي��ل��َع��ُب غ��دا ال��س��ْح��ُر ه��و أم أن��ا؟ َم��ْن وإالَّ غ��يْ��ري؟ أن��ا أم
ال��ك��وك��ب؟8 َس��بَ��ح��اِت ي��ت��ح��ّدى س��اِم��ًق��ا ل��ع��ي��ن��ي ي��ب��دو ال��ذي م��ا
ال��ُع��ُش��ب9 م��ك��اَن ال��َف��نُّ ي��ن��بُ��ُت تُ��ْرب��ِت��ه وف��ي ِم��ْس��ٌك، أرُض��ه
ال��م��ذه��ب10 ُح��ْل��ُو ال��ص��وِت، لُ��ؤل��ؤيُّ َم��ِرٌح يُ��غ��نِّ��ى ش��اٍد وإذا
أََرب11 م��ن غ��ي��َره ل��ي م��ا ق��ل��ت: َس��ْف��َح��ه ف��ان��ِزْل لُ��بْ��ن��اُن ذا ص��اح:
ال��ربْ��َرب12 ِل��ِظ��ب��اءِ وِك��ن��اٌس اْل��ِح��َم��ى آلس��اِد ِع��رِّي��ٌس ه��و
َك��ثَ��ِب؟! ع��ن أب��َص��َره ل��و ك��ي��ف بُ��ع��ٍد م��ن ال��َه��وى ت��م��نّ��اه ق��د
ال��ِع��ن��ب َرح��ي��ُق وال��ي��ن��اب��ي��ُع ُق��بَ��ٍل م��ن ب��ه األزاه��ي��ُر
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ال��ُق��ُض��ب13 ب��ي��ن ت��ْم��َرُح ُق��ُض��ٌب َرْوض��اِت��ه ف��ي ال��ِه��ي��ِف وق��دوُد
َل��بَ��ب14 م��ن إص��ب��اِح��ه وَس��ن��ا َدَع��ٍج م��ن َل��يْ��التُ��ه ُج��ِم��ع��ْت
ال��ط��يِّ��ِب! ِب��ش��ذاه��ا نَ��ع��ْم��ن��ا ك��م أنْ��س��اُم��ه أه��ِل��ه َوس��ج��اي��ا
ال��ُك��ت��ب ف��ي ال ال��ده��ِر ج��ب��ي��ِن ف��ي ت��اري��َخ��ه��م ل��ه��م ال��م��ج��ُد ك��تَ��َب
أْغ��َل��ب أري��ِح��ّي ك��ري��ٍم م��ن أْغ��َل��ٍب أْريَ��ِح��ّي ش��ه��ٍم ك��لُّ
ال��ن��س��ب15 ش��أَو ي��رَف��ُع ن��َس��ٌب ل��ه��م وَغ��ّس��اَن َع��دن��اَن ب��ي��ن
ال��ن��َص��ِب16 م��ع��ن��ى ال��م��ج��د ف��ي َدرْوا م��ا رايَ��ه��م أرٍض ك��لِّ ف��ي ن��ص��ب��وا
يُ��ْرَك��ب؟ ل��م ع��ن��ده��م ص��ع��ٍب أيُّ ِرْح��الِت��ه��م ف��ي ال��ص��ع��َب وأذلُّ��وا
ال��م��ْغ��ِرب17 ش��طَّ ي��زَح��ُم س��ي��لُ��ه��م وج��َرى ب��ش��رٍق، ش��رًق��ا وَط��وْوا
ذَِرِب18 وع��ْزٍم إق��داٍم غ��ي��ُر َرْح��ِل��ه ف��ي م��ا ال��ن��ازُح ي��ن��َزُح
ال��نُّ��َوب19 ل��ل��ق��اءِ وِك��ف��اٍح ي��ْل��ت��ق��ي ب��رج��اءٍ وَرج��اءٍ
ال��نَّ��ش��ب20 ُح��ط��اُم ال ذك��اءٍ، م��ن رأِس��ه ف��ي م��ا ال��م��رءِ م��اِل رأُس
األدب21 ب��رف��ي��ِع م��ل��ك��وه��ا َج��َم��ح��ْت ف��ل��م��ا ال��دن��ي��ا م��ل��ك��وا
ال��ُخ��َط��ب22 وَوْخ��ُز ال��ش��ْع��ر. َص��ْول��ُة ح��دَّت��ه ع��ل��ى ل��ل��س��ي��ِف ل��ي��س
َس��بْ��َس��ِب23 ف��ي َص��ًدى ك��ان��ت أن ب��ع��د َش��ْم��َل��ه��ا ��وا ول��مُّ ال��ُف��ْص��َح��ى ه��ّذب��وا
��َرب24 ال��ضَّ ُح��ل��َو ال��ن��ح��ل��ُة ت��ج��َم��ُع ك��م��ا ال��َج��ْرس ُح��ْل��َوَة ج��ّم��ع��وه��ا
َح��َص��ب!25 م��ن وال ص��خ��ٍر م��ن ل��س��َت ونُ��ًه��ى َع��ْزٌم لُ��بْ��ن��اُن ي��ا أن��َت
ب��ال��ذه��ب26 ص��ف��ح��تُ��ه ُم��وِّه��ْت َش��َف��ًق��ا ل��ي��ًال أط��ل��ع��َت ك��ل��م��ا
ال��م��خ��ت��ِض��ب27 خ��دِّه��ا م��ن أنّ��ه أج��رأَه��ا! وم��ا ال��غ��ي��ُد ظ��نّ��ِت
ب��ال��ل��ع��ب أُْغ��ِرم��ْت وع��ي��وٌن ِف��ت��ن��ٍة وَم��ج��ال��ي ِش��ْع��ٍر ِس��ْح��ُر
ال��م��ذن��ب28 ُع��ذُْر ف��ي��ه وح��دي��ٌث ال��َه��وى أش��راُك ف��ي��ه واب��ت��س��اٌم
ال��م��غ��ت��ص��ب29 ع��ن ال��وادي» «ج��ارَة ف��اس��أل��وا غ��ص��ب��وه، ق��ل��ب��ي؟ أي��ن
ال��غ��ض��ِب! ه��ذا َص��ْول��ة م��ن آِه غ��ْض��ب��تَ��ه��ا واح��ذروا ل��ي، واش��ف��ع��وا
ال��َوِص��ب30 ل��ل��م��س��ت��ه��اِم َويْ��َل��تَ��ا َوِص��ٌب ُم��ْس��تَ��ه��اٌم ق��ول��وا: ث��م
ال��ط��رب م��ع��ن��ى األط��ي��اَر ع��ّل��م َدْوَح��ت��ك��م ف��ي غ��ّرَد ط��ائ��ٌر
اْل��ِح��َق��ب31 ه��اَم ب��ال��م��ج��ِد تَ��ّوَج��ْت أّم��ًة يُ��ح��يِّ��ي م��ص��َر م��ن ط��ار
ال��َق��َص��ب32 وَش��ْدَو ال��ُع��وِد، رنَّ��ة أل��ح��انُ��ه أخ��ج��ل��ْت ق��اه��ريٌّ
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َع��ص��ب33 م��ن ال ، ال��ح��بِّ َح��ن��اِن م��ن ُق��ْدِس��يّ��ًة أوت��اُره ُخ��ِل��َق��ْت
ب��ال��م��غ��ت��رب34 لُ��ب��ن��اَن ُرب��ا ف��ي اس��ُم��ه ل��ي��س ُم��غ��ت��ِربً��ا ف��ارح��م��ي
ال��ط��ل��ب؟35 ح��دَّ ال��م��س��ك��ي��ُن ج��اوز ف��ه��ل اْل��َح��بَّ ال اْل��ُح��بَّ ي��ب��ِغ��ي ج��اء
ال��ِم��ْخ��ل��ِب36 ح��دي��َد ، ال��ك��فِّ َخ��ِش��َن ال��ُم��نَ��ى خ��ّداَع ال��ف��خَّ ف��ن��ص��ب��ِت
ي��ث��ب! ل��م ي��وم��ه ف��ي ل��ي��ت��ه واث��بً��ا ي��ش��دو َه��يْ��م��اَن وأتَ��ى
م��ض��ط��رب37 خ��اف��ٍق َوج��ن��اٍح ه��ائ��ٍض َج��ن��اٍح ب��ي��ن ف��اْرتَ��م��ى
يَ��ِج��ب38 ل��م اله��ي��ًة ع��رض��ْت ن��ظ��رٌة ول��وال ال��ق��ل��ِب، واِج��َب
اح��ت��س��ب��ي39 ف��ي��ه ال��ّل��ِه وث��واَب آم��اَل��ه واب��ع��ث��ي أط��ل��ق��ي��ه
َع��تَ��ب؟ أو َح��رٍج م��ن ش��دا م��ا إذا ب��ال��ح��س��ن ال��ه��ات��ِف ع��ل��ى ه��ل
م��ل��ت��ه��ب40 ح��ائ��ٍر ف��ؤاٍد م��ن َف��ْض��َل��ًة إالَّ ��ْق��ُم ال��سُّ ب��راه ق��د

∗∗∗
ال��ُق��ّل��ب! ال��زم��اِن َص��ْرُف ع��اق��ه وك��م ل��ل��بُ��ن��ان ال��ق��ل��ُب ه��ف��ا ك��م
ال��نُّ��ُج��ِب41 ال��ك��رم��اءِ ب��ن��ي��ه م��ن نُ��ْخ��ب��ٍة ف��ي ب��ه ال��ح��ك��ُم أص��ب��ح
أب��ي42 ح��رٍّ إل��ى ال��م��ج��ِد ذُرا ف��ي ي��ن��ت��م��ي أب��يٌّ ح��ّر ك��لُّ��ه��م
يَ��َه��ب43 ل��م َم��ْن ك��لُّ وَض��ن��ي��ٌن ِف��ًدى ل��لُ��ب��ن��ان ال��روَح وه��ب��وا
ال��م��ن��س��ك��ب44 ل��ل��ع��ارِض ض��ِح��ك��ت ال��رُّب��ا أزاه��ي��ِر م��ث��ُل ُخ��لُ��ٌق
ال��رِّيَ��ِب45 م��ك��اَن ال��ح��قَّ ي��َض��ُع س��اط��ٌع ورأٌي وس��ي��اس��اٌت
ال��َح��َس��ب ع��ال��ي ال��ع��زم ش��م��ريِّ ل��ل��ُع��ال رئ��ي��ٍس خ��ي��ُر ق��اده��م
��ُه��ِب ال��شُّ ف��وَق ال��ُع��رِب ل��ل��ك��راِم راي��ٌة وع��اش��ْت لُ��ب��ن��ان ع��اَش

هوامش

األستار. الحجب: أثار. هاج: (1)
ظلمة. غيهبًا: (2)

غطاء. دثار: يتثاءب. يتمطى: نومه. غفوته: (3)
العني. رموش الهدب: أردته. رمته: النوم. أثناء بالخاطر يجول ما طائف: (4)

والتصوير. الرسم يف ماهر الريشة: بارع (5)
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تشبه فقاقيع من املاء فوق يطفو ما الحبب: در الكأس. ضوء الكأس: سنا (6)
الدر.

مكرب. منظار مجهر: (7)
الكواكب. تسبح حيث الكوكب: سبحات (8)

طيب. مسك: (9)
والطريقة. اللحن جميل املذهب: حلو (10)

مقصد. أرب: (11)
القطيع. ظبي الربرب: ظباء الظبي. بيت كناس: األسد. غيل عريس: (12)

أغصان. قضب: (13)
خالص لبب: وإرشاقه. صباحه نور إصباحه: سنا وسعتها. العني سواد دعج: (14)

اليشء.
والغاية. السبق شأو: العرب. قبائل أصل وغسان: عدنان (15)

التعب. النصب: (16)
إليها. هاجروا التي (املهجر) العرب دول املغرب: شط (17)

ماض. حاد ذرب: متاعه. رحله: (18)
والكوارث. الشدائد النوب: (19)

والعقار. املال النشب: (20)
الجامح. كالحصان وبعدت رشدت جمحت: (21)

طعن. وخز: مضاءه. حدته: (22)
الصحراء. الفالة، سبسب: (23)

العسل. الرضب: (24)
الصغري. الحصو حصب: (25)

جوانبه. صفحته: طليت. موهت: الليل. أول يف الشمس حمرة شفًقا: (26)
الخضاب. بلون امللون املختضب: (27)

مصايد. أرشاك: (28)
فيها يناجي رائعة قصيدة ولشوقي بلبنان البقاع وادي هو الوادي: جارة (29)

الوادي. هذا حارة
دائم. وصب: هائم. مستهام: (30)
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السنون. الحقب: قمة. هام: (31)
املزمار. املقصود القصب: نفسه. يقصد والشاعر القاهرة إىل نسبة قاهري: (32)

بالجسم. األعصاب عصب: طاهرة. قدسية: (33)
أعايل. ربا: (34)

الحبوب. الحب: ال (35)
الظفر. املخلب: (36)
مكسور. هائض: (37)

القلب. خافق القلب: واجب (38)
اكتفي. احتسبي: (39)

قلب. فؤاد: بقية. فضلة: املرض. السقم: أضناه. براه: (40)
أرشاف. نجباء النجب: منتخبة. جماعة نخبة: (41)

عال. ذرا: الضيم. يقبل ال أبّي: (42)
بخيل. ضنني: (43)

املمطر. السحاب املنسكب: العارض (44)
الشك. الريب: (45)
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١٩١٢م. سنة أوروبا من عودته بعد الشاعر ذكريات بعض

أَْش��َع��اري ِف��ي��ِك م��ْن وِف��ي ف��ي��ِك َس��يَّ��ْرُت َداِر! ِم��ْن ُح��يْ��ي��ِت ف��اِت��نَ��ِت��ي داَر ي��ا
ن��ار وِم��ْن م��اءٍ م��ن وال��ق��ل��ِب ال��َع��يْ��ِن ف��ي تَ��رَك��ْت م��ا ول��ألش��َج��اِن َع��نْ��ه��ا َرح��ل��ُت
وأْوط��اِر1 ل��بَ��ان��اٍت وُم��ْس��تَ��راَض ب��ه��ا َل��َه��ْوُت َص��ب��اب��اٍت َم��َج��اَل ك��ان��ْت
أْخ��ب��ار! بَ��ْع��َض ع��ن��ه��ا ال��طَّ��ي��ُر ت��نْ��ُق��ُل أو تُ��نْ��بِّ��ئ��ن��ي ل��و َع��ن��ه��ا ال��طَّ��يْ��َر أس��اِئ��ُل
وأَْس��َف��ار2 بَ��يْ��ٍن ِم��ْن ��َم تَ��ج��شَّ وم��ا َم��ْوِط��نَ��ه ال��َداِر ن��ائ��ي ك��لُّ ب��َه��ا يَ��نْ��َس��ى
ب��أْص��ه��ار وأَْص��ه��اًرا ب��أَْه��ٍل، أه��ًال ِب��ه��ا َع��َص��اه أل��ق��ى أي��ن��م��ا ب��ه��ا يَ��ْل��ق��ى
َخ��طَّ��ار3 ك��لَّ م��ن��ه��م ب��ال��نَّ��ف��ِس َف��َديْ��َت َخ��َط��ُروا إْن ال��خ��طِّ ك��ِرم��اِح وِف��تْ��ي��ًة
أَْغ��رار4 َغ��ي��َر َس��َراُة ��ري��ِخ ال��صَّ ِج��ي��َد َم��ن��ا األُك��فِّ َم��س��ام��ي��َح ال��ُوُج��وِه ِب��ي��َض
ال��دار ص��اِح��َب ِع��ش��اءً ويُ��ْم��ِس��ي إالَّ َداِره��ُم ُع��ْق��َر ُص��بْ��ًح��ا ��ي��ُف ال��ضَّ يَ��ن��ِزل ال
وإْك��ب��ار5 إْج��الٍل بَ��يْ��َن آي��اِت��ِه واْرتَ��َق��بُ��وا ال��ُح��بِّ ب��إَل��ِه آم��نُ��وا ق��د
َج��بَّ��ار6 ُك��لَّ أْص��َم��ى ب��ال��نَّ��بْ��ل يَ��َداُه َرَش��َق��ْت إذا أْع��َم��ى َف��تً��ى ُروُه وص��وَّ
نَ��ار ِم��ْن ال��َوْج��ِد َزَف��راِت ِس��َوى ل��ه ف��م��ا ال��ش��ت��اءِ بَ��ْرُد ��ُه َم��سَّ إْن ُع��ْري��اَن
وأَْس��ت��ار أْغ��الٍق بَ��يْ��َن وِخ��ْدُره��ا ِزيَ��اَرتَ��ُه تَ��ْرُق��ْب َوَل��ْم ال��َف��ت��اَة يَ��ْغ��َش��ى
وأَْف��َك��اِر7 أَْوَه��اٍم نَ��ْه��ُب وَق��ْل��بُ��ه��ا َزْوَرتِ��ِه بَ��ْع��ِد م��ن خ��اِش��ٌع َف��َط��ْرُف��ه��ا
ب��أَْس��راِر ب��اَح��ْت تَ��ْس��تَ��ِط��ْع إْن واألُمُّ ِب��ه��ا أل��مَّ َض��يْ��ًف��ا ��ه��ا أُمِّ إَل��ى تَ��ْش��ُك��و
ِم��ْغ��َوار ك��لَّ أَْرَدى ��يْ��ِف ب��ال��سَّ ��اُه َك��فَّ َل��ِع��بَ��ْت إن ال��ِم��ْغ��واَر ال��ف��اِرَس وي��ْص��َرُع
وآث��ار8 أَْط��الٍل إث��َر ن��اِدٍب أو ل��َس��اِج��َع��ٍة ش��اٍك ِس��َوى ت��راُه ف��ال
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ال��بَ��اري َخ��ْش��يَ��ُة َوبَ��َرتْ��ُه ِع��َظ��اُم��ُه، َف��نَ��ِي��ْت َق��ْد ال��ِم��ْح��َراِب ف��ي ��يْ��َخ ال��شَّ ويَ��ْط��ُرُق
أذْك��ار9 تَ��ْرتِ��ي��ِل وم��ن ��الِة ال��صَّ م��ن ل��يَ��ْف��ِت��َل��ُه إّال َل��ْم��َح��ًة تَ��ُك��ْن ف��ل��م

∗∗∗
ِل��َس��يَّ��ار10 تَ��ْج��ِري س��يَّ��اَرٍة بَ��يْ��َن م��ا س��اِط��ع��ًة ��ه��ِب ال��شُّ ِم��ثْ��َل ال��لَّ��يْ��ل ف��ي ي��ب��ُرْزَن
زّخ��ار11 َج��ْوِف ف��ي ُدرٌَّة ك��أَنَّ��ه��ا ن��اِص��َع��ٍة ال��َك��ْش��َح��يْ��ِن َخ��ْم��َص��انَ��ِة ُك��لِّ ِم��ْن
ِدي��ن��اِر12 وْج��ُه َص��ْف��َح��ت��اُه ك��أنَّ��م��ا َش��اربُ��ُه َط��رَّ م��ا أْغ��يَ��ٍد إل��ى تَ��ْس��َع��ى

∗∗∗
وأَبْ��ك��ار13 ُع��وٍن ِم��ْن اْل��ُح��ْس��ِن بَ��َداِئ��َع أَْوَدَع��ه��ا األَْرِض إَِل��َه َك��أَنَّ أرٌض
وأَْزه��ار ِب��أَثْ��َم��اٍر ��بُ��وه��ا وَل��قَّ َح��َداِئ��ِق��ه��ا ف��ي ال��َع��ذَارى ُخ��ُدوَد أل��َق��ْوا
ال��َج��اري14 َس��ْل��َس��ال��ه��ا ف��ي َح��ْص��ب��اءَ َف��ِص��ْرَن َق��الِئ��ده م��ن ُح��ْس��ٍن ُك��لَّ وج��رَُّدوا
ب��أْك��َدار15 ي��وٍم ف��ي ال��دَّْه��ُر راَع��ِن��ي م��ا ِط��ي��بَ��ِت��َه��ا َص��ْل��ص��اُل ُع��نْ��ُص��ِري ف��ي ك��اَن َل��ْو
وأْوزاري آث��ام��ي ب��ال��دْم��ِع َغ��َس��ْل��ُت ِب��َج��نَّ��ت��ِه��ا األْخ��َرى ف��ي أَْظ��َف��ُر ُك��نْ��ُت أْو

هوامش

املطلب الوطر: الهمة. علو مع الحاجة اللبانة: الطيب. الفسيح املكان املسرتاض: (1)
واملأرب.

والفرقة. البعد البني: (2)
وشبههم منبتها، ال مبيعها ألنه بالبحرين؛ السفن مرفأ إىل نسبة الخط رماح (3)

ولدونتها. أجسامهم واعتدال فرعهم يف بالرماح
السادة الرساة: واإلغاثة. بالنجدة املستغيث إىل يرسعون أي الرصيخ: مناجيد (4)

(بالكرس). غر الواحد باألمور. لهم تجربة ال من األغرار: األرشاف.
طفًال وصوروه «كيوبد» سموه للحب إله منها كثرية آلهة اليونان قدماء تخيل (5)
العرب: لقول مصداق وهذا قصد، غري عن بها يرمي ونبال قوس يديه يف عريان أعمى

ويصم. يرمي الحب
العاتي. الجبار: مكانه. فقتله رماه أصماه: به. رماه بالنبل: رشقه (6)

مطرق. متكرس خاشع: البرص. الطرف: (7)
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الطري. من املغردة الساجعة: (8)
تالوتها. إجادة األذكار: ترتيل يرصفه. يفتله: (9)

أوصاف من والسيار: السيارة املتألقة. الالمعة الساطعة: الكواكب. الشهب: (10)
كجري ليًال مسريهم جعل شهبًا جعلهم وملا مداراتها. يف تجري التي وهي الكواكب

أفالكها. يف النجوم
الخارصة بني ما هو الكشح: دقيقته. الخرص ضامرة أي الكشحني: خمصانة (11)

وامتأل. طما إذا البحر الزخار: الخلفية. الضلع إىل
ويريد ظهر. ما أي: شاربه، طر وما أعطافه. والنت عنقه مالت الغالم األغيد: (12)

خديه. بصفحتيه:
جمع األبكار: مسنة. وال بكر ال النصف، النساء: من وهي عوان. جمع العون: (13)

العذراء. وهي بكر.
أنهارها مياه الجاري: سلسالها قالدة. الواحدة: العنق، يف تجعل الحيل القالئد: (14)

املنسابة.
عليه. ونغص أفزعه راعه: (15)
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كوكب رشوق

١٩٣٤م، سنة يف مرص ملوك آخر فاروق امللك بميالد االحتفال يف القصيدة هذه ألقيت
للعهد. وليٍّا كان حينما

بَ��َش��ائ��ُره1 ال��ّدنْ��ي��ا ف��م ف��ي وُردَّدت ط��ائ��ُره ب��ال��يُ��ْم��ن َج��َرى ي��وٌم ل��ل��ه
آِخ��ُره2 ب��اإلنْ��ج��اِز َ تَ��َألَْأل ك��م��ا أوََّل��ه اْل��َوْع��ِد ِب��ُح��ْس��ن ت��ح��لَّ��ى ي��وٌم
َس��اف��ُره3 واإلس��ع��اِد ب��اْل��خ��ي��ر ي��لُ��وُح م��ب��ت��س��ًم��ا ��بْ��َح ال��صُّ ف��ي��ه م��ص��ُر ��بَ��ْت ت��رقَّ
م��اط��ُره ال��رَّْوض َج��م��اَل أع��اَد ك��م��ا نَ��ْض��َرت��ه��ا األيَّ��ام إل��ى أع��اَد ي��وٌم
ب��اه��ُره األب��ص��اَر ي��ج��ت��ذب ك��ال��بَ��ْدر ُم��ْؤتَ��ِل��ًق��ا ال��ف��اروُق ب��ه ت��ج��لَّ��ى ي��وم
َم��نَ��اب��ُره واه��ت��زَّْت ال��دِّي��ُن واس��ت��ب��َش��ر ِل��َم��ْولِ��ِده ال��ّدن��ي��ا ف��ك��بَّ��َرِت ب��َدا
ونَ��اِدُره ��اِف��ي ال��صَّ اْل��َج��ْوَه��ر ونُ��ْخ��بَ��ُة وص��ْف��وتُ��ه ال��ع��اِل��ي ��َرِف ال��شَّ ُس��َالل��ُة
ع��اِب��ُره4 ال��َم��ْج��د ط��ري��َق ف��ي��ه ض��لَّ م��ا َق��بَ��ٌس َه��ْدي��ه م��ن ل��ُه��م ��ب��اِب ال��شَّ زي��ُن
نَ��اظ��ُره5 َف��ْه��َو َط��ْرٍف ُك��لِّ ف��ي وَح��لَّ َح��بَّ��تُ��ُه َف��ْه��َو ق��ل��ٍب ك��لِّ ف��ي أق��اَم
َع��نَ��اص��ُره6 َط��ابَ��ْت َم��َخ��اِي��لُ��ه، الَح��ْت أَواِئ��لُ��ه ع��زَّْت ش��َم��ائ��ل��ُه، ��ْت رقَّ
َم��َف��اِخ��ُره7 تَ��بْ��َل��ى ال ال��ّدْه��ر َع��َل��ى ُم��ْل��ًك��ا ��ت��ِه��م ِب��ِه��مَّ ش��اُدوا األَُل��ى ابْ��َن ي��ا َف��اُروُق
وح��اِض��ُره م��اِض��ي��ه يَ��ْش��َه��ُد وال��ن��ي��ُل ِج��دَّتُ��ه��ا األيَّ��اَم ت��ب��َه��ُر آث��اُره��م
ن��اف��ُره8 َالَن ح��ت��ى ��ْع��َب ال��صَّ وذلَّ��ل��وا َم��َق��ادتَ��ه ف��أع��ط��اُه��ْم ال��َج��ُم��وَح راض��وا
م��آث��ُره9 ال��دُّن��ي��ا َه��اَم��َة وك��ل��َل��ْت َف��َواِض��لُ��ه ��ْت َع��مَّ الَّ��ِذي اْل��َم��ِل��ي��ِك ابْ��ن ي��ا
أزاه��ُره10 ال��َواِدي ُرب��ا ف��ي وأْش��َرَق��ْت َداِرُس��ه َع��اَد ح��تَّ��ى ال��م��ْج��َد َل��نَ��ا أْح��ي��ا
ش��اِع��ُره ال��دَّْه��َر أّن ��ْم��ُت ت��وهَّ ح��ت��ى ِم��ْدَح��تُ��ه األيّ��ام أَْل��ُس��ن ع��ل��ى َج��َرت
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َش��َع��اِئ��ُره!11 َق��اَم��ْت َع��ْه��ِده ف��ي وال��دِّي��ُن َم��ش��اِرُع��ه َط��اب��ْت ظ��لِّ��ه ف��ي ال��ُم��ْل��ُك
تُ��ؤازُره12 واْل��ُح��س��نَ��ى ي��م��ل��ي��ه ال��ع��زُم ن��اح��ي��ٍة ك��لِّ ف��ي أم��ًال ت��ج��ْد ف��ان��ظ��ر
ون��اش��ُره األع��ل��ى ال��م��ث��ل وب��اع��ُث ح��ًم��ى ال��ش��ب��اب آلم��ال أن��ت ف��اروُق،
ح��واض��ُره13 وازدان��ت ال��ق��ب��ائ��ُل، ب��ه زه��ت ل��ل��ص��ع��ي��د أم��ي��ًرا ُدع��ي��َت ل��م��ا
يُ��س��ام��ُره14 ال��م��اض��ي ت��اري��ُخ��ه وج��اء ي��ش��اِف��ُه��ه ال��خ��ال��ي م��ج��ُده وع��اده
تُ��ظ��اه��ُره!15 وال��دن��ي��ا ال��م��ه��ي��م��ِن، ع��ي��ُن ت��ح��رُس��ه ال��م��ل��ك ع��ي��ن ق��رََّة زل��ت ال
ون��اص��ُره!16 م��واله ل��ل��ن��ي��ل وع��اش وس��نً��ا ع��ًال ف��ي ف��ؤاٍد م��ل��ُك ودام
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العراق، ملك غازي امللك تأبني حفل يف مرص عن مندوبًا القصيدة هذه الشاعر أنشد
١٩٣٩م. سنة العربية البالد وشعراء العرب قادة يجمع الحفل وكان

أج��َدى1 وال ال��ب��ك��اءُ أغ��نَ��ى ف��م��ا ب��َك��يْ��ن��ا، ا ال��ِع��دَّ وال��ح��َس��َب اْل��ُح��ّر ال��نُّ��ض��اَر ب��َك��يْ��ن��ا
وْق��دا2 ِب��تَ��ذْراِف��ه ف��ازدادت ال��ش��وِق، م��ن ُح��ْرق��ًة يُ��ط��ف��ئ ال��دم��َع ل��ع��لَّ ب��ك��يْ��نَ��ا
وج��دا3 ��ي��ْت ُس��مِّ اْل��َح��ش��ا ف��ي ن��اٍر وَج��ذْوُة م��دام��ٍع ف��ي رْت ُص��وِّ ن��ف��ٍس ُح��ش��اش��ُة
ص��ّدا4 ف��ي��ُوِس��ُع��ه ُق��ربً��ا. ل��ه ي��ح��نُّ وس��اُده ال��ف��ؤاِد م��ك��ل��وم ول��وع��ُة
ص��ْه��دا5 أن��ف��اَس��ه اآلف��اق ف��ي ويُ��رس��ُل األس��ى م��ن ال��ظ��الِم ف��ي َط��ْرًف��ا يُ��ق��لِّ��ُب
بُ��ّدا6 ي��ج��د ل��م إن ل��ل��ط��ب��ِع ال��ف��ت��ى ي��ع��وُد وإن��م��ا ال��رج��اُل، ت��ب��ك��ي وم��ا ب��َك��يْ��ن��ا
رّدا ل��ه ال��ع��اَل��م��ون ي��س��ت��ط��ي��َع ف��ل��ن س��ه��ُم��ه ان��س��اب إذا ال��م��اض��ي ال��َق��َدُر ه��و
ع��م��دا7 وي��ن��ثُ��رن��ا س��ه��ًوا، ��ع��ن��ا يُ��ج��مِّ ي��م��ي��نُ��ه ب��خ��ي��ٍر ��ْت ب��ضَّ م��ا ال��ده��ُر، ه��و
ع��ب��دا! وال م��ل��ي��ًك��ا يُ��ب��ق��ي ال وي��خ��ب��ُط ال��رَدى م��ن ال��ظ��الِم ف��ي س��ي��ًف��ا يُ��ج��رُِّد

∗∗∗
ا8 ه��دَّ أرك��انَ��ه��ا ال��ع��ل��ي��اء م��ن وه��دَّ س��ه��ُم��ه ال��ه��اش��م��ي��َة أص��اب م��ص��اٌب
ال��م��ج��دا9 واخ��ت��رم ال��ش��م��ِس نُ��ور وأط��ف��أ ُع��نْ��ُف��واِن��ه ف��ي ال��ُم��ل��ِك ش��ب��اَب وغ��ال
تُ��ْه��َدى10 وم��ا ال��س��ِب��ي��ل نُ��وَر تَ��رى َش��ع��اًع��ا، أن��ف��ًس��ا وف��رَّق ب��أح��الٍم، وط��ار
ح��ش��دا11 َرزي��ئ��ت��ِه ف��ي َح��ْش��ٌد ي��ق��اس��ُم ت��ل��ت��ق��ي وال��ح��زن اآلالِم ع��ل��ى ُح��ُش��وٌد
ال��ص��ْل��دا12 ت��ص��دَُع أنَّ��ٌة داٍر ك��لِّ وف��ي وَم��ن��اح��ٌة م��أتَ��ٌم ق��ل��ٍب ك��لِّ ف��ف��ي
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وال��ه��ن��دا ال��ت��رَك أب��ك��ِت ردَّدت��ه��ا إذا ص��ي��ح��ٌة ل��ل��ع��ُروب��ِة أرض ك��لِّ وف��ي

∗∗∗
نَ��ّدا13 وآث��اُره ِم��س��ًك��ا ش��م��ائ��لُ��ه ت��ض��وَّع��ت ال��ش��ب��اِب ريَّ��اَن ف��ق��دن��اه
ُربْ��دا14 ع��اب��س��ًة اآلف��اق وت��ن��ت��ظ��ُم ُغ��يُ��وُم��ه��ا تَ��ْغ��َش��ى واألْح��داُث ف��ق��دن��اه
َم��ّدا15 ل��ه ال��ُع��ي��وُن وت��م��ت��دُّ إل��ي��ه، ب��إْص��بَ��ٍع ت��وم��ي واآلم��اُل ف��ق��دن��اه
َزنْ��دا16 ب��ه وأَق��وى ك��ع��بً��ا ب��ه وأع��َل��ى ب��م��ث��ل��ه ن��ك��وُن م��ا أزَه��ى ف��ق��دن��اه
ح��ّدا أره��َف��ه��ا ك��ان ال��ل��ي��ال��ي س��ي��وُف س��ط��ت إذا ه��اش��م��يٍّ��ا. س��ي��ًف��ا ف��ق��دن��اه
ِغ��م��دا17 ل��ه ال��ط��ه��وُر األرُض ف��أص��ب��ح��ِت ِص��ي��الُ��ه ك��ان ال��ل��ِه ب��ك��فِّ ُح��س��اٌم
ق��ص��دا18 وال نَ��ْه��ًج��ا ل��ل��م��ج��ِد يُ��ْخ��ِط��ئ��وا ف��ل��م َه��ْدي��ه ن��وِر ف��ي ال��س��ارون َس��َرى وُروٌح
ُج��ردا19 َغ��ط��اِرف��ًة ال��دن��ي��ا ��ِة ِق��مَّ إل��ى ��روا ف��ش��مَّ ب��ع��ي��ٍد م��ن ع��ل��ي��ه��م أط��لَّ
ال��ب��ع��دا ف��اس��ت��ق��رب��وا اإلق��داِم، إل��ى دع��اه��م ف��ت��ردَّدوا آم��الُ��ه��م ب��ُع��دت إذا
ُج��ن��دا ب��ه��م وأْك��ِرْم َم��ل��ًك��ا ب��ه ف��أْك��ِرْم غ��اي��ٍة خ��ي��ر إل��ى «ال��غ��ازي» ي��ق��وُده��ُم
أُْس��دا ب��ط��ش��وا ال��وغ��ى ي��وم ب��ط��ش��وا وإن ك��ري��ه��ٍة ل��ي��وِم ط��اروا إذا ن��س��وٌر
ُم��ْردا20 أو ال��ج��الِم��ي��د ق��ل��ُب ل��ه��م ُش��ي��وًخ��ا ��ه��م ِب��ك��فِّ ص��ال ك��ي��ف ع��ن��ه��م ال��س��ي��َف َس��ِل
ال��ّش��ه��دا21 م��ازج��ِت ال��ِف��ْردوِس م��ن ُس��الٌف َل��َه��واِت��ه��م ف��ي ال��ن��ص��ر غ��ب��اَر ك��أَنَّ
وام��ت��ّدا ال��م��م��ال��َك واج��ت��اح ال��دي��ن، ب��ه��ا زه��ا ال��ت��ي ال��ُف��ت��وح أب��ن��اءُ أول��ئ��ك
ح��م��دا22 ُم��ِل��ئ��ت ق��د ال��ق��رآِن ك��ف��ات��ح��ِة ص��ف��ح��ٍة أوَُّل ال��م��ج��د ِس��ج��لِّ ف��ي ل��ه��م
اْل��ُخ��ْل��دا ك��ت��ب ف��ق��د ال��دن��ي��ا، َج��بْ��ه��ِة ع��ل��ى ب��س��ي��ِف��ه ال��م��ب��ي��َن ال��ن��ص��َر ك��ت��ب وَم��ن

∗∗∗
َج��ّدا23 وم��ا م��ن��ه م��اك��ان ال��ج��وَى. ب��ع��ث��ِت ��ق��ي ت��رفَّ ال��راف��ْدي��ِن وادي ح��م��ام��َة
واش��ت��ّدا األم��ُر ظ��ل��م��اِئ��ه ف��ي غ��اص إذا ال��ف��ت��ى زي��ن��ِة م��ن ال��ص��ب��َر إّن ح��ن��انَ��ِك،
أّدا24 َوإِْن ال��ِع��راِق ي��وُم ه��ّزن��ا وإْن بَ��َواس��ًال ع��نَّ��ا ال��ي��أِس رداءَ ط��رح��ن��ا
أْش��َدى َوم��ا ال��ح��ن��ي��َن أح��ل��ى ف��م��ا ح��ن��ي��نً��ا. ال��َه��وى اب��ع��ث��ي ال��راف��دي��ِن وادي ح��م��ام��َة
وال��ُوّدا25 وال��دي��َن ال��ت��اري��َخ ت��ق��اس��ُم��ِك خ��واف��ٌق ت��ِرفُّ أرواٌح ال��ن��ي��ل ف��ف��ي
ال��ِوردا26 رأِت ل��و ال��ع��ي��ن ب��ن��ور ت��ودُّ َس��ْل��َس��ٍل ب��ِدْج��ل��َة م��اءٍ إل��ى ِظ��م��اءٌ
َوال��َك��ْم��دا27 ال��ن��ي��ل ص��ف��ح��ِة ف��ي األَس��ى ق��رأَت ِدج��ل��ٍة أذْي��اَل ال��ب��أْس��اءُ م��ّس��ِت إذا
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ُس��ه��دا28 ُم��ل��ِئ��ْت أع��ي��نً��ا ب��م��ص��ٍر رأي��َت ق��ذًى م��ن ب��ب��غ��داَد ع��ي��ٌن ُط��ِرف��ْت وإن
ش��ّدا أط��راُف��ه اإلي��م��اِن ع��ل��ى وُش��دَّت َع��ْق��ُده ت��وثَّ��ق ال��ف��ص��َح��ى ع��ل��ى إخ��اءٌ
ُوْل��َدا29 ب��ن��ا وت��اه��ت أص��ًال. ب��ه��ا ُزه��ي��ن��ا أب��ّوٍة خ��ي��ُر ال��م��ج��د ص��م��ي��ِم ف��ي ل��ن��ا

∗∗∗
ا ج��دَّ َوأك��رُم��ه��م خ��اًال وأع��رُق��ه��م ش��ب��اب��ِه َزيْ��ُن ��ْم��ُح ال��سَّ ال��ه��اش��م��يُّ م��َض��ى
ن��ج��دا30 َوال ت��رك��ن وْه��ًدا ال ال��ك��ون، ع��ل��ى ُح��ُج��راِت��ه��م م��ن ال��دي��ِن ُش��م��وُس أط��ّل��ت
ل��ح��دا31 ج��ان��ح��ٍة ك��ل ف��ي ل��ه َوإِّن ب��ن��ف��ِس��ِه ف��ض��اق ل��ح��ًدا ل��ه خ��ط��ط��ن��ا
أْس��َدى32 م��ا َول��ّل��ه أْوَل��ى م��ا ف��ل��ل��ه ��ه ك��فِّ غ��ي��ِث م��ن اآلم��اُل ت��ن��بُ��ُت ف��ت��ى

∗∗∗
يَ��ْه��َدا وال ي��َق��رُّ ال َج��ن��اًح��ا ي��ُه��زُّ واج��ٌف وال��ق��ل��ُب ب��غ��داَد إل��ى أت��ي��ن��ا
ح��ّدا33 آلخ��ِره��ا ن��ع��ِرف َول��م ب��داٍن ب��ع��ي��ُده��ا ل��ي��س ال��ص��ح��راءُ تُ��ط��وِّح��ن��ا
تُ��ح��َدى34 وال تُ��س��اُق ال أن��اخ��ْت ِج��م��اٌل ب��أرِض��ه��ا اْل��ج��اث��م��اِت ال��رم��اَل ك��أّن
َع��ّدا أص��اب��ُع��ن��ا م��ن��ه��ا س��ِئ��م��ْت وق��د ت��رك��ن��ن��ا ح��ت��ى ال��س��اع��اِت ب��ه��ا ع��ددن��ا
َوف��دا ��ِف��ه ت��ل��هُّ ف��ي َوْف��ٌد ي��س��اب��ُق ��ه��ا ح��قَّ ل��ل��ع��ُروب��ِة ن��َؤدِّي أت��ي��ن��ا
يُ��ه��دى م��ا أك��رَم اآلم��اِل م��ن َويُ��ه��دي ت��ح��ي��ًة ال��وف��يُّ ال��ن��ي��ُل ��ل��ن��ا يُ��ح��مِّ
ال��ف��ق��دا35 أف��دَح َوم��ا اْل��ُج��لَّ��ى، أع��ظ��َم ف��م��ا ل��ربِّ��ه ك��ري��ًم��ا «ال��غ��ازي» م��ض��ى ع��زاءً،
ال��وْردا36 األس��َد َوج��ِه��ه ث��ن��اي��ا ف��ي ن��َرى ف��ي��ص��ٍل ِش��بْ��ُل ف��ي��ص��ٌل ف��ف��ي��ن��ا ع��زاءً،
وع��دا37 ص��دَق��ه وي��ا ف��أًْال، ح��س��نَ��ه ف��ي��ا ب��ج��دِّه ات��ص��اٍل أوَف��ى اس��م��ه ف��ي ل��ه
س��ع��دا ط��ال��ُع��ه األي��اِم ف��ي وأش��رق ورح��م��ًة يُ��ْم��نً��ا ال��ش��رِق ف��ي ن��ج��ُم��ه ب��دا
وال��ع��ه��دا38 ال��ق��راب��َة ي��رَع��ى م��ن ألك��رُم وإن��ه اإلل��ه» «ع��ب��د إل��ى ع��ِه��دت��م
ُرْش��دا39 ل��ه��ا ك��ان اآلراءُ ح��ارِت وإْن ِث��م��اَل��ه��ا ك��ان اآلم��اُل رن��ِت إذا
ا40 وال��ن��دَّ ال��تِّ��ْرَب ب��ع��دِه م��ن م��اب��َك��ى إذا ال��ن��دى ع��ل��ى س��الٌم ال��غ��ازي ع��ل��ى س��الٌم
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أناتحائرة صدى

مديًرا كان حينما ١٩٤٤م، عام أباظة عزيز األستاذ إىل القصيدة بهذه الشاعر بعث
زوجه: رثاء يف الحزين الشعر من طائفة وهي حائرة»، «أنات إليه أهدى عندما للبحرية

آه��اِت��ْه! م��ن ال��ِوس��اِد ول��َس��ْم��ِع أنَّ��اِت��ْه م��ن ل��ل��ج��ري��ِح َرْح��َم��تَ��ا
َل��يْ��الت��ه1 ف��ي ال��ن��ج��وِم س��اه��داِت ي��ن��اج��ي ف��ق��ام ش��م��ُس��ه َغ��َربَ��ْت
وَش��ك��ات��ه2 ِل��ب��ثِّ��ه وت��ب��ك��ي ُه، ن��ْج��َوا ت��س��َم��ُع ب��ي��ن��ُه��نَّ إنَّ��ه��ا
ِذْك��َري��ات��ه م��ن ال��ك��ام��ن��ات ه��اج��ِت ِذْك��َري��اٍت ش��ع��اِع��ه��ا م��ن أرَس��ل��ْت
َخ��َف��ق��ات��ه ف��ؤاِده ف��ي أس��رع��ْت َخ��َف��ق��اٌت س��م��اِئ��ه��ا ف��ي ول��ه��ا
ُظ��لُ��َم��ات��ه؟3 ف��ي ال��غ��ري��ُق م��ن��ه��ا أي��ن «َزيْ��ٌن» ال��ن��وِر ع��وال��م ف��ي َس��بَ��َح��ْت
َق��بَ��ض��اِت��ْه!4 م��ن ��ع��اُع ال��شُّ َف��ي��ِف��رُّ ُم��ْض��نً��ى أَْس��واَن ال��ي��ديْ��ِن ي��ُم��دُّ ك��م
نَ��ب��رات��ه5 م��ن ال��َه��دي��ِل اب��ُن َظ��نَّ��ه��ا نَ��بَ��راٍت ف��ي األش��ع��اَر وي��س��وُق
َع��ذَب��ات��ه6 ف��ي نُ��ْح��َن ل��و ف��ت��م��نَّ��ى ع��بْ��َق��ريٍّ��ا ن��وَح��ه��ا ْوُح ال��دَّ َس��ِم��ع
ل��ه��ات��ه7 م��ن ج��رْت أن��غ��اَم��ه��ا أنَّ غ��ص��ن اب��ِن ك��لُّ يَ��ودُّ ُم��ْش��ِج��ي��اٌت
ب��ت��ْف��ع��ي��الِت��ه ط��ف��ا ُدم��وٍع م��ن ب��ح��ٍر غ��ي��َر ي��ك��ْن ف��ل��م ش��ع��ًرا ق��ل��َت
َزَف��رات��ه م��ن ال��َم��ْك��بُ��وَت وأث��رَت ص��دٍر ك��ل ف��ي ��ج��وَن ال��شُّ وب��ع��ث��َت
ل��ْوع��ات��ه؟8 م��ن ال��م��س��ك��ي��ُن أف��اق ه��ل ف��ان��ظ��ْر ق��ل��ِب��َك ل��وع��اِت ف��اق��ت��س��م��ن��ا
َخ��َل��وات��ه9 ف��ي ��بِّ ل��ل��صَّ وأش��َف��ى ـ��د، ل��ل��َوج��ـ ُ أط��َف��أ ال��دم��وِع َم��اءَ إّن
آيَ��اِت��ْه10 م��ن ال��خ��اف��َق��يْ��ِن أُذَُن ْ واْم��َأل ال��ش��ع��َر واب��ع��ِث ال��دم��َع ف��اس��ُك��ِب
َع��ب��رات��ه11 م��ن ال��ض��ري��َح وَروَّى ُه، َل��يْ��َال ق��ب��ِر ع��ل��ى ب��َك��ى َق��يْ��ًس��ا ك��ن��َت
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أُس��ات��ه12 وأم��ِر أم��ِره ف��ي ح��ْرُت زم��اٌن ع��ل��ي��ه م��ض��ى ُج��ْرٌح ب��َي
نَ��َدب��ات��ه13 م��ن األل��ي��َم وَم��سَّ ُه، َش��ْك��وا ه��اج ن��ادٌب ص��اَح ك��لَّ��م��ا
َح��س��َرات��ه ف��ي ت��ذوُب َح��َس��راٌت ون��ف��س��ي ب��اٍك ل��ك��لِّ أب��ك��ي أن��ا
َف��َه��ات��ه! ال��ح��ي��اِة ف��ي م��ا ِب��أَْغ��َل��ى ٍل م��ثْ��َق��ا ُع��ْش��ُر ي��ك��ن إن ال��ص��ب��ِر، ب��ائ��َع
َف��تَ��ك��ات��ه! وم��ن ُظ��ْف��ِره م��ن آِه ُظ��ْف��ٌر ال��ده��ر م��ن ��ه َم��سَّ ك��ل��ن��ا
بَ��نَ��ات��ه؟14 َوأَد ي��س��ط��ي��ع ذا وَم��ْن َه��ا، ب��َرَزاي��ا ب��ن��اتُ��ه َوأََدتْ��ن��ا
ل��ش��تَ��اِت��ْه15 اج��ت��م��اَع��ه رأي��ن��ا ق��د ألنَّ��ا ال��ن��ع��ي��َم ح��ت��ى ف��ك��ِره��نَ��ا
َل��ذَّات��ه!16 م��ن اآلالُم وتَ��أِت��ي ء ال��َم��ْر أَل��م ج��ن��ى م��ن ال��م��ْرء ل��ذَُّة
ح��ي��ات��ه؟17 م��ن وال��ه��َوى ال��ن��وُر َق��بَ��َس ح��ب��ي��ٍب ب��ع��َد ال��ُم��ح��بِّ َح��يَ��اُة م��ا
َم��َم��ات��ه18 غ��ي��َر ل��ل��وص��وِل ي��ج��ْد ل��م ُق��ْربً��ا َراَم إذا أن��ه َح��ْس��بُ��ه
أَخ��َوات��ه19 م��ن ول��ل��ثَّ��اِك��َالِت ك��ي، ال��ب��ا ل��َواِث��ِق واِث��ٍق أب��ا ِع��ْش

هوامش

الساهرة. النجوم النجوم: ساهدات (1)
حزنه. بثه: (2)

أباظة. عزيز الشاعر حرم الفقيد اسم زين: (3)
الشمس. ضوء الشعاع: حزين. أسوان: (4)

حسن. بصوت املغني الصغري الحمام الهديل: ابن (5)
النائحات. به تتفوه ما عذباته: حزين. بصوت بكني نحن: (6)

لهاته: الطري. إىل نسبة غصن: ابن جميل. رخيم بصوت مغنيات مشجيات: (7)
الحلق. سقف مؤخر يف لحمية زائدة هي اللهاة

حرقة. لوعات: (8)
انفراده. خلواته: املشتاق. للمحب للصب: (9)

شعره. املقصود آياته: والنهار. الليل الخافقني: (10)
العامرية. ليىل صاحب امللوح بن قيس املراد قيًسا: (11)

أطبائه. أساته: البكر. ابنه بفقد مصيبته إىل يشري جرح: بي (12)
ندبة. جمع الجروح آثار ندباته: أثار. هاج: املوتى. يندب باك نادب: (13)

272



حائرة أنات صدى

بمصائبها. برزاياها: مصائبه. الدهر: بنات أحياء. دفنتنا وأدتنا: (14)
لتفرقة. لشتاته: (15)
حصاد. جنى: (16)
شعلة. قبس: (17)
أراد. رام: (18)

فقدن الالئي الثاكالت: أباظة. عزيز الشاعر نجل أباظة واثق محمد هو واثق: (19)
أمهن.

273





شاعرين غزل

١٩٠١م. عام يف صربي إسماعيل للشاعر قصيدة بتشطري القصيدة هذه يف الشاعر قام

ال��ج��َف��اء1 ن��ي��راَن ال��ح��بِّ ف��ي أّج��ج��وا ال��ه��وى) أح��زاُب ال��ح��س��ِن ل��واء (ي��ا
ال��ل��واء)2 ظ��لِّ ف��ي ال��ف��ت��ن��َة (أي��ق��ظ��وا ن��اع��ًس��ا ي��ب��دو َط��رَف��ِك رأْوا م��ذ
ِع��داء أش��واك ب��ي��ن ُح��بٍّ ك��لُّ ث��اراتُ��ه��م) أه��واءه��م (ف��رَّق��ت
األب��ري��اء) وص��ون��ي األم��َر (ف��اج��م��ع��ي ف��اف��ت��رق��وا ب��غ��ض��اءه��م ج��م��ع��وا
ال��ص��ف��اء ي��خ��ف��ي��ه ك��اد ح��ت��ى راق ال��ذي) ك��ال��م��اء ال��ح��س��َن ه��ذا (إن
وش��ف��اء)3 ِريٌّ ل��ألن��ف��س (ف��ي��ه ب��ه ج��دِت ل��و اْل��ح��ل��ُو وال��رض��اُب
4 وال��بُ��َرح��اءُ ال��ج��وى ي��ش��ك��و ك��لُّ��ن��ا ِورِده) ع��ن ب��ع��ض��ن��ا ت��ذودي (ال
ال��ظ��م��اء)5 ب��ي��ن واع��دل��ي ب��ع��ٍض (دون ب��ع��ض��ن��ا ف��ي ال��ص��َدى ل��ي��س ف��ان��ظ��ري،
ِف��داء6 ول��ل��ح��س��ن ف��ي��ك ل��ل��ه��وى ال��ه��وى) ق��وَم واج��ع��ل��ي (وت��ج��لَّ��ي
س��واء) ال��ح��ك��م ف��ي ال��ش��م��س ع��رش (ت��ح��ت َم��ن ك��لُّ ب��ل ال، ل��ك، ف��داءٌ ه��م
وُرَواء7 ح��س��نً��ا األع��ي��ن ي��م��أل وم��ا) ال��دن��ي��ا ن��س��ت��ق��ب��ل (أق��ب��ل
ال��ه��ن��اء) اِت م��ع��دَّ م��ن ��ن��ت��ه (ُض��مِّ ال��ذي ��ن��ت ُض��مِّ ك��ال��ج��نَّ��ة أن��ت
واج��ت��الء8 وَض��ّم ل��ث��ٍم ل��س��وى ُخ��ل��ق��ت) م��ا ُح��ًل��ى ت��ل��ك (واس��ِف��ري
وخ��ب��اء)9 ب��ل��ث��اٍم (ل��تُ��واَرى أن��ت ال��ل��ه آي��َة رأي��ن��ا م��ا
10 واس��ت��واءْ ازده��اًرا ال��غ��ص��ن أن��ك ي��ح��ل��ف��وا) ال��دام��ي ب��ي��َن (واخ��ِط��ري
وج��اء) ال��ن��ادي ف��ي راح روًض��ا (أن َس��َرْت م��ن��ِك ن��ف��ح��ٌة أخ��ب��رت��ه��م
ال��ع��نَ��اء ال��ق��ل��ِب ع��ن ال��ع��ذُب ل��ف��ُظ��ك ح��ّدث��ِت��ن��ا) إذَا ي��ن��ث��ْر (وان��ط��ِق��ي
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ن��ش��اء؟) م��ا ع��ل��ي��ن��ا ال��درِّ (ن��اث��ُر ي��م��ن��ح��ن��ا ف��ه��ل ، ال��درُّ إن��ه
وب��ه��اء11 أري��ًج��ا ال��زه��َر ف��ت��ن ث��غ��ره) ه��ذا ك��ان م��ن (واب��س��ِم��ي
وازده��اءْ) اب��ت��س��اًم��ا ال��دن��ي��ا (ي��م��ألُ ك��م��ا ال��طِّ��ي��َب ي��ن��ش��ر ف��دع��ي��ه
وإب��اء12 خ��ض��وٍع ب��ي��ن داول��ت أن��ف��س) م��ن ش��ط��ًط��ا ت��خ��اف��ي (ال
ب��ال��ح��ي��اء)13 ف��ي��ه��ا ال��ص��ب��وَة (ت��ع��ثُ��ُر م��ش��ت ال��ح��بِّ دع��وة أج��اب��ت إْن
14 ك��رَم��اءْ وج��م��ح��ن��ا ف��خ��ض��ع��ن��ا أخ��الق��ن��ا) م��ن ال��ن��خ��وُة (راض��ت
ال��َوالء) ص��دُق آداب��ن��ا (وارت��َض��ى أح��س��ابُ��ن��ا ال��ه��وى ف��وق وس��م��ت
ب��دم��اء15 ��ا ك��فٍّ الث م��ا أس��ٍد إل��ى) أم��ان��ي��ن��ا ام��ت��دت (ف��ل��و
ال��ص��ف��اء) ذاك ك��ّدرت م��ا (َم��َل��ٍك ج��ان��ب��ْي ف��ي أن��ف��اُس��ن��ا س��رت أو
ب��ِس��ق��اء16 ُك��لٌّ ��اِق ال��ع��شَّ ُزَم��ُر ازدح��م��ْت) ف��ي��ه ال��ح��س��ن يَ��مُّ (أن��ت
ال��رَج��اءْ)17 يُ��زج��ي��ه��ا اآلم��ال (س��ُف��ن ُم��غ��ِرٍق ي��أٍس ب��ع��د أن��ق��دت��ه��م
ال��ّل��َق��اء18 إالَّ س��اح��ٍل م��ن ل��ه م��ا م��ائ��ٍج) ف��ي ب��ه��ا ال��ش��وق (ي��ق��ذف
وش��ق��اء)19 ع��ن��اء ��يْ��ِن َل��جَّ (ب��ي��ن ي��ب��ع��ثُ��ه��ا وال��ج��وى ت��ج��ري ف��ه��ي
اع��ت��َداءْ ب��ع��د ل��ل��ه��وى واع��ت��داءٌ ش��دَّة) وت��أت��ي ت��م��ض��ي (ش��دٌة
َرخ��اء؟)20 م��ن ه��ل ش��ّدٌة، (ت��ق��ت��ف��ي��ه��ا ألت��ْت ن��ف��س��ي ل��ل��ن��ج��م ع��ل��ت ل��و
ال��دواء21 ع��زَّ إذا ال��داء ي��ق��ت��ل ال��ه��وى) أن��ض��اء آم��اُل (س��اع��ف��ي
ُرخ��اء) س��ج��اي��اك م��ن (ب��ق��ب��وٍل ي��ن��ت��ع��ش��وا ال��ن��وى ُح��ْج��َب واك��ش��ف��ي
ج��الء22 ك��ال��ص��ب��ح ف��األم��ُر غ��ي��َره��ا، ت��ّدع��ي) ال ُروح��ان��يَّ��ٌة (أن��ِت
وم��اء؟) ط��ي��ٍن م��ن ال��ش��ك��ل ه��ذا (أنَّ رأت ي��ْوًم��ا ه��ل ال��ِم��رآَة ف��اس��أل��ي
ري��اء23 ث��وب ف��ي ض��اع ح��قٍّ ُربَّ يَ��ِب��ن) ال��ث��وب ج��س��ِم��ك ع��ن (وان��ِزع��ي
��م��اء) ال��سَّ س��ك��اِن ت��ك��وي��ُن (ل��ل��م��ال ي��ن��ج��ل��ي ع��ن��ه َش��ْع��َرك وارف��ع��ي
24 ذَُك��اءْ ال��ن��وَر ت��س��ت��م��ن��ح م��ن��ه��م��ا َم��َل��ٍك) َج��نَ��اَح��ْي ال��دن��ي��ا (وأَِري
ِض��ي��اء)25 م��ن م��ص��وٍغ ت��م��ث��اٍل (خ��ل��َف ال��ض��ح��ا ض��وء ُم��ج��تَ��َل��ى ف��ي نُ��ِش��را
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باسم صبٌح

مرص ملوك آخر فاروق امللك جلوس بعيد مرص احتفال بمناسبة القصيدة هذه نرشت
ميالدية. ١٩٤٥ سنة

ِب��ِوش��اِح��َه��ا ِع��ق��ُده��ا يَ��ْع��ب��ُث َزه��راءُ ب��ص��ب��اح��ه��ا ُم��دّل��ًة ت��ت��ي��ُه بَ��َس��َم��ْت
أن��ف��اِح��ه��ا1 ع��ل��ى م��وت��وًرا ف��أغ��ار َس��واَده ال��ف��ت��ي��ِق ال��م��س��ك م��ن نَ��َه��ب��ْت
أف��راح��ه��ا ف��ي ال��ح��س��ن��اءُ تَ��تَ��َزي��ُن م��ث��ل��َم��ا ال��ك��واك��ِب ب��ح��َل��ى وت��زي��ن��ت
ب��ِج��م��اح��ه��ا ل��ي��ن��ه��ا ت��خ��ِل��ُط َع��ذراءُ ك��أن��ه��ا ال��ح��ي��اءُ غ��دائ��َره��ا أرخ��ى
ب��ص��ب��اح��ه��ا وم��س��اءه��ا ب��م��س��اِئ��ه��ا ص��ب��اَح��ه��ا ال��س��روُر م��زَج ل��ي��ل��ٌة ه��ي
أرواِح��ه��ا2 م��ن ال��ُخ��ل��ِد ج��ن��اِن وش��ذى ض��ي��اِئ��ه��ا َس��ِن��يِّ م��ن ال��م��الئ��ِك ن��ور
َج��ن��اح��ه��ا ل��خ��ْف��ِق ال��دن��ي��ا ف��ارت��اح��ت ب��ال��ُم��ن��ى ي��خ��ِف��ُق ال��س��ل��م َج��ن��اَح نَ��َش��رْت
أش��ب��اح��ه��ا! م��ن ال��وي��َل ِل��ق��ي��ن��ا ول��َك��ْم ُم��ف��زًَّع��ا ال��ُخ��ط��وب َش��بَ��ُح ب��ه��ا وم��ض��ى
ِم��الح��ه��ا؟3 ع��ي��وَن ص��ف��ح��ت��ه��ا ل��وِن ف��ي رأْت ف��ه��َل ال��ق��ل��وُب ب��ص��ف��ح��ت��ه��ا ُف��ِت��نَ��ْت
أْدواح��ه��ا ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ل��تَ��َغ��نَّ��ِت َرْوَض��ًة ف��ك��ان��ْت ع��ادْت أنَّ��ه��ا ل��و
أل��واح��ه��ا4 م��ن واألي��اُم وال��ده��ُر م��ج��َدُه ت��ت��ل��و ال��ف��اروِق ل��ي��ل��ُة ه��ي
ل��ّم��اح��ه��ا5 ال��ُم��نَ��ى س��اف��رِة ب��ّراق ب��اس��ٍم ي��وٍم ُص��بْ��ِح ع��ن أس��ف��رْت ق��د
ب��راِح��َه��ا6 ال��ب��ع��ي��َد األم��َل ب��ه ل��م��س��ْت ��ٌل ُم��ح��جَّ أَغ��رُّ م��ص��ٍر ع��ل��ى ي��وٌم
وش��ي��اح��ه��ا7 ِن��ف��اره��ا ط��ول ب��ع��د م��ن ِع��ن��اِن��ه��ا َف��ْض��َل األي��اُم ل��ه م��ّدت
أط��م��اح��ه��ا8 م��دى ب��ه��ا ال��ش��ب��اُب ج��از م��ط��ام��ٍح ن��ح��و ال��ف��اروُق ب��ه��ا وس��م��ا
أْص��داح��ه��ا9 إل��ى ال��دن��ي��ا أْص��غ��ِت ك��م ب��دوح��ٍة ال��ن��ض��ي��ِر ال��م��ج��ِد م��ن ُغ��ص��ٌن
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ِم��ف��ت��اح��ه��ا10 ع��ن ف��س��ل��وه أب��وابَ��ه��ا، وأغ��ل��ق��ْت األم��وِر ُدْه��ُم أش��ك��ل��ت إن
��اح��ه��ا11 ُص��فَّ م��ن األح��رار وع��زائ��ُم أُّس��ه��ا وال��ب��ط��وَل��ُة ال��م��م��ال��ُك، تُ��بْ��نَ��ى
ك��ِب��ط��اح��ه��ا12 ِع��ن��َده��ا ال��رواس��ي ُش��مُّ ب��ه��م��ٍة ال��ص��ع��اَب تَ��ِرَد أْن وال��م��ج��ُد
إل��ح��اح��ه��ا ع��ن األح��داَث يُ��ذِه��ُل م��ا بَ��َس��م��اِت��ه��ا م��ن األْح��داِث ع��ل��ى تُ��ل��ق��ى
ف��يَّ��اح��ه��ا13 ع��ن األرِض ص��دُر وي��ض��ي��ُق ال��ف��تَ��ى ص��دُر ��ه��ا َض��مَّ ن��ف��ٍس َول��ُربَّ
أرب��اح��ه��ا م��ن ال��ح��م��ُد ف��ك��ان ُم��رٍّا، ب��ج��ه��اده��ا ُح��ل��وًة ال��م��ك��ارَم َش��َرِت
م��زَّاح��ه��ا14 م��ن ال��ع��زم��اِت ف��ت��ى َع��َرَف��ْت ال��ُع��الَ ول��ك��نَّ أش��ب��اٌه وال��ن��اس

∗∗∗
ِك��ف��اح��ه��ا وَزن��ُد وْح��دِت��ه��ا وب��ش��ي��ُر واب��نُ��ه��ا ال��ُع��روب��ِة ف��ت��ى أن��ت ف��اروُق
رم��اح��ه��ا ح��دي��د م��ن وأْص��َل��َب أق��وى أّم��ًة ف��أض��ح��ْت ُف��رق��ت��ه��ا ��ع��َت َج��مَّ
نُ��واح��ه��ا ل��ط��وِل َع��بَ��س��ْت م��ا ب��ع��ِد م��ن وج��ُه��ه��ا وأش��رَق ال��دن��ي��ا ل��ه��ا بَ��س��َم��ْت
ب��ج��راح��ه��ا وِط��بّ��ُه ال��زم��اُن ض��اق ول��ط��ال��م��ا ِج��راَح��ه��ا، ال��زم��اُن وش��ف��ى
وِم��راِح��َه��ا ب��ُع��ج��ب��ه��ا ال��ري��اُح تُ��ْزَه��ى راي��ٍة ف��ي راي��اتُ��ه��ا وت��وّح��دت
َس��م��اح��َه��ا15 َرم��ُز ال��ح��رب ف��ي ودم��اؤه��ا َس��ج��يَّ��ٌة ال��س��م��اِح ُخ��ْل��ُق ل��ه��ا أم��ٌم
ب��س��الِح��ه��ا ح��روَف��ه��ا اإلب��اءُ َك��تَ��َب أْس��ُط��ٌر م��ن��ه��ا ال��ت��اري��خ َج��ب��ه��ة ف��ي
أْوض��اح��ه��ا16 ع��ن ال��ّل��ه وس��ي��َف َع��ْم��رًوا ف��اس��أل��وا ُم��ش��ِرق��اٌت م��ج��ٍد آي��اُت
وط��راح��ه��ا17 َش��ت��ات��ه��ا ب��ع��د ل��ل��بَ��ع��ِث آي��ًة ف��ك��ان��ت ب��ف��اروٍق ن��ه��ض��ْت
إف��ص��اح��ه��ا18 ع��ن ال��ب��َس��م��اُت ب��ه��ا تُ��ْغ��ن��ى َط��ْل��َع��ٍة ف��ي يُ��م��ن��ه��ا ب��ش��ائ��َر ورأْت
ِل��ي��اح��ه��ا19 ن��وَر وال��ش��م��َس ألالءَُه ف��وَق��ه أل��ق��ى ال��ب��دَر ك��أّن وج��ٌه
َك��ّداح��ه��ا20 ال��ُع��ال أِل��ويَ��ة ��ال ح��مَّ ب��اس��ٍل ال��ع��ش��ي��رة ��اض ن��هَّ وم��ض��اءُ
ري��اح��ه��ا21 ع��اص��ف��اِت تُ��س��اب��ق ري��ًح��ا ق��ص��ب��ات��ه��ا إل��ى م��ص��ر ب��ه ه��ب��ت
ن��ج��اِح��َه��ا ط��ري��َق ال��ت��ب��س��ْت َم��ا بَ��ْع��ِد ِم��ْن ُح��رًَّة ف��س��ارْت ل��ه��ا ال��ن��ج��اح َرَس��َم
ب��ص��الح��ه��ا وص��الُح��ه��م وْح��ي��ه��ا، م��ن وث��وبُ��ه��م ال��م��ل��وِك، ِه��م��ِم م��ن وال��ن��اُس
م��الََّح��ه��ا ع��ن ال��ش��طِّ ك��ب��ي��َر ف��اس��أل َزع��ازًع��ا تُ��ب��اِل ل��م ال��س��ف��ي��ن��ُة وإذا

∗∗∗
أتْ��راح��َه��ا م��ن األرَض تُ��ن��ج��ي ل��ل��س��ْل��م آي��ٌة َج��ب��ي��ن��ك وف��ي ال��ج��ل��وِس ع��ي��َد
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ب��نُ��ب��اح��َه��ا22 ال��ورى أزع��ج��ِت ل��ل��ظ��ل��م َص��يْ��ح��ًة ف��ي��ه��ا ال��ح��ل��ف��اءُ َط��وى َح��ْرٌب
ُم��ن��داح��ه��ا23 م��َدى ُق��ذَف��ْت إْن يُ��ْدَر ل��م ب��زاخ��ٍر ك��ال��َح��ص��اة ت��ب��دأ وال��ح��رُب
َل��ّواح��ه��ا24 م��ن األرِض وج��َه وأص��اب ن��اره��ا ص��واع��ُق ال��دن��ي��ا ه��زَّت ك��م
ِص��ف��اح��َه��ا25 ف��وَق ي��س��ي��ُل ال��ش��ب��اِب وف��َدى َح��ْوم��ات��ه��ا ف��ي ال��بُ��س��ِل ف��داءُ ن��ف��س��ي
أرواح��َه��ا26 وم��ن دِم��ه��ا م��ن ب��ال��ن��ْق��ِد ً م��ب��دأ ف��ي��ه��ا ال��ح��قِّ ُش��ع��وُب تَ��ش��ري
ب��س��اح��َه��ا ال��ب��ش��ي��ُر ص��اح ق��د وال��ح��رُب أع��الُم��ه ل��ه��م َخ��َف��َق��ْت ق��د ال��ن��ص��ُر
َس��ّف��اح��َه��ا27 ع��ل��ى أْخ��َرى وَج��ه��ن��ًم��ا ُغ��ّص��ًة ل��ل��ّدم ال��ظ��م��آن ع��ل��ى وَغ��َدْت

∗∗∗
َص��ّداح��َه��ا ع��ن ال��دْوح غ��ص��وَن أْل��َه��ْت َرنّ��ٌة ول��ل��ق��واف��ي ال��ج��ل��وِس ع��ي��َد
ف��ص��اح��َه��ا28 ُغ��رَّ اخ��ت��ار ال��س��م��اء وْح��ُي ك��أن��م��ا األث��ي��ر م��لءَ أرس��ل��تُ��ه��ا
ِص��ح��اح��َه��ا29 ب��ي��ن ال��ح��س��ُن َع��ّدُه��نَّ ل��و أن��ج��ٌم ف��وّدْت ُدرًرا ونَ��ث��رتُ��ه��ا
وب��راح��َه��ا30 ب��روح��ه��ا ال��س��روُر َدبَّ ال��ُم��ن��ى ض��اح��ك��ُة وف��ي��َك ال��ج��ل��وِس ع��ي��َد
أق��داح��َه��ا م��ن ش��ِربْ��َن ف��ك��أن��ه��ّن ت��م��اي��ل��ْت ال��رب��ي��ع وأغ��ص��اُن ث��ِم��َل��ْت
وَرواح��َه��ا31 ُغ��دوِّه��ا ب��ي��ن ك��ال��ش��م��س ٌد م��ت��ج��دِّ ال��وَرى ف��ي ذْك��ُرَك ف��اروُق
أم��داح��َه��ا؟32 ف��ي ال��ي��وَم ت��ق��وُل م��اذا ف��أْج��ب��َل��ْت ال��خ��ي��ال س��اري��َة أْج��ه��دَت

هوامش

رائحتها أنفاحها: عليه. تدخله بيشء املستخرج الفتيق: شاءت. ما أخذت نهبت: (1)
الطيبة. الفواحة

الذكية. رائحتها أرواحها: الذكية. رائحتها شذى: نور. سنى: (2)
وحسبها. جمالها مالحها: (3)

صحفها. ألواحها: (4)
مبرصها. ملاحها: األماني. ظهور املنى: سافرة متأللئ. براق: كشفت. أسفرت: (5)

بكفها. براحها: قوائمه. بيض محجل: منري. أغر: (6)
تجافيها نفارها: الفرس. لجام والعنان عنانها من وطال زاد ما عنانها: فضل (7)

حذرها. إعراضها، شياحها: وبعدها.
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وتعدى. سار جاز: السامية. املآرب مطامح: وعال. ارتفع سما: (8)
الحسن. غنائها أصداحها: استمعت. أصغت: الرونق. الحسن النضري: (9)

الداهمة. املبهمة األمور األمور: دهم التبست. أشكلت: (10)
رقاق. عراض حجارة الصفاح. صفاحها: أساسها. أسها: (11)

حىص. فيه واسع مسيل بطاحها: الجبال. عالية الروايس: شم تخوض. ترد: (12)
الذكية. الطيبة رائحتها فياحها: (13)

واللعب. اللهو أهل مزاحها: القوية. االرادة العزمات: (14)
طبيعة. سجية: والكرم. الجود السماح: (15)

العرب قواد أشهر من الوليد. بن خالد هللا: سيف العاص. بن عمرو عمرو: (16)
أعمال واملراد الفرس قوائم يف والتحجيل العزة وهو وضح جمع أوضاحها: اإلسالم. يف

املشهورة. الواضحة املجد
اتكالها. طراحها: تفرقها. شتاتها: (17)

بركتها. يمنها: (18)
الصبح. اللياح، لياحها: (19)

أعالم حامل العال: ألوية حمال الشدة. وقت الناس منجد العشرية: نهاض (20)
طلبها. يف املجد كداحها: العال.

التسابق. مجاالت املقصود قصباتها: (21)
وأمريكا وفرنسا إنجلرتا الحلفاء بني الثانية العاملية الحرب املقصود حرب: (22)

وإيطاليا. أملانيا وهما املحور دولتي ضد
من النار ومعظم القائل، املثل من اقتباس والبيت اتساعها. منداحها: (23)

الرشر. مستصغر
ونارها. لسعتها لواحها: (24)

من وهو صفح جمع صفاحها: القتال. ميادين حوماتها: الشجعان. البسل: (25)
أرضها. واملقصود عرضه السيف

تشرتي. ترشي: (26)
الذي وهو أملانيا قائد «هتلر» واملقصود الدماء إلراقة املتعطش للدم: الظمآن (27)

فأرشقه. الحلق يف اعرتض ما غصة: الحرب. هذه أشعل
بليغها. فصاحها: أحسن. غر: (28)
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الجيدة. السليمة صحاحها: (29)
املستوية. األرض وقيل: البدن واملراد كفلها أو مسرتاحها براحها: (30)

الخلق. الورى: (31)
لدى الشعر طائف هو واملقصود ليًال السائر هو الساري الخيال: سارية (32)

القول. عليه امتنع الشاعر، أجبل أجبلت: الشاعر.
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َعُبوس َيوٌم

موفًدا كان وقد ١٩٠٩م، عام بإنجلرتا الربد فيه اشتد يوم يف األبيات هذه الشاعر نظم
تعليمية. بعثة يف إليها

َع��بُ��وْس ي��وٌم ف��إنَّ��ه ـ��ِس ال��خ��م��ي��ـ يَ��ْوِم م��ن َويْ��َالُه
اْل��بَ��ُس��وس1 َح��ْرَب ت��ُق��ْل: ف��ال ُح ال��ري��ا ت��ح��اَربَ��ِت ف��ي��ه
تُ��ُروس2 ل��ه��ا ف��ال��غ��م��اُم َل��ُة، ال��َغ��َزا َغ��واِئ��َل��ُه َخ��اَف��ْت
ال��رءُوس3 ون��كَّ��ْس��ن��ا ف��ي��ِه، ب��الَّ��ل��َظ��ى أَح��ْط��نَ��ا ي��وٌم
ال��َم��ُج��وس4 ُم��ْع��تَ��َق��َد ف��ي��ه ـ��ِي��ُد نُ��َؤي��ـ ُق��ْم��نَ��ا ف��ك��أنَّ��نَ��ا

هوامش

وتغلب بكر قبيلتي بني الحرب بسببها قامت العرب من امرأة اسم البسوس: (1)
سنة. أربعني وظلت ربيعة قبائل من وائل ابني

ترس جمع تروس: املظلم. السحاب الغمام: الشمس. العزالة: دواهيه. غوائله: (2)
عدوه. رضبات به ويتوقى املحارب به يتسرت الذي املجن وهو

أسفل. إىل الرءوس جعلنا نكسنا: امللتهبة. النار اللظى: (3)
صالتهم. يف لها وينحنون ويعبدونها النار يقدسون ألنهم املجوس: معتقد (4)





كريم َضْيٌف

الكريم عبد محمد األمري تخلص حينما ١٩٤٧م، عام يونيو يف القصيدة هذه نرشت
فاروق. السابق وملكها مرص عىل ضيًفا ونزل األرس، من الخطابي

ال��ريَ��اْح وج��ِه ف��ي ب��ال��ق��ي��ِد ورَم��ى َوص��اْح ش��اء ك��م��ا ال��ن��ْس��ُر َح��ّل��َق
ال��ص��ف��اح1 ب��ي��ِض ع��ن األص��داءُ ت��ن��ج��ل��ى ك��َم��ا ال��ع��اَر ري��ِش��ه ع��ن وج��ال
َط��اح2 أيْ��َن أو م��ت��ى ال��ج��نُّ ت��ع��رُف ال ال��م��ش��ئ��وم، ال��ق��ف��َص وأط��اَح
ونُ��واح أن��ي��ٍن ب��ي��ن َج��ِزًع��ا، م��س��ت��ي��ئ��ًس��ا ب��ه ال��ل��ي��ل ق��ض��ى ك��م
اْل��َج��نَ��اح3 ��اَق َخ��فَّ األض��الِع، َق��ِل��َق أوط��اِن��ه إل��ى ح��ّن ول��ك��م
ِش��ح��اح4 دم��ي��م��اٍت ُخ��ْض��ٍر لُ��ج��ٍج س��وى ي��ل��َق��ى ف��ال ال��ع��ي��َن يُ��رِس��ُل
ل��ل��ص��بَ��اح ت��ش��كَّ��ى غ��اب ف��إذا وح��ش��ِت��ه ف��ي ل��ل��ي��ل ي��ش��ت��ك��ي
َراح؟ أي��ن ع��ل��ي��ه! ال��ل��ِه رح��م��ُة ح��اِف��ًال َم��ج��ي��ًدا ال��م��اض��ي ذه��ب

∗∗∗
يُ��بَ��اح؟!5 ال ش��يءٌ ال��ح��رِّ وإب��اءُ س��ائ��ٌغ ح��قٌّ ال��ح��رِّ أإس��اُر
ال��رَم��اْح؟!6 أط��راَف ال��ِف��ت��نَ��ُة ه��ّزت يَ��ٌد إلح��س��اٍن ُم��دَّْت وإذا
ال��َق��َراح؟! ب��ال��م��اءِ األن��ف��ُس ض��نّ��ِت ً ظ��م��أ َل��ه��اٌة ج��ّف��ْت وإذا
وِص��يَ��اح؟! َش��ْغ��ٌب األف��واَه م��أل أٍخ ن��ح��و أٌخ م��ال وإذا
اْل��ِج��َراح؟!7 ت��ش��ُك ال ق��ي��ل: ل��ط��ِب��ي��ٍب، َدِن��ٌف َج��ري��ٌح أّن وإذا
وبَ��اح؟!8 ال��ش��ك��َوى رّدد إْن َح��َرٌج أوط��اِن��ه ف��ي ال��م��ف��ج��وِع ع��ل��ى ه��ل
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ُج��ن��اْح؟!9 أو ذن��ٌب ال��ح��رُّ ي��ت��م��نَّ��ى ك��م��ا ي��ح��ي��ا أن رام م��ن ع��ل��ى أو
��راح؟!10 ال��سَّ إلط��الِق ع��ش��ري��َن، ب��ع��َد رنَ��ا إْن م��الٌم ال��م��ع��ان��ي ع��ل��ى أو

∗∗∗
ال��س��َم��اح11 اْل��ُع��ْرِب ُخ��لُ��ِق ع��ن ون��ب��ا م��ي��ث��اَق��ُه ي��ُص��ْن ل��م ق��ال��وا: ث��م
اْل��ِج��م��اح؟!12 ري��ف��يُّ ال��ن��بْ��ِع، ع��رب��يُّ ب��اس��ٌل ي��رت��ض��ي��ه ع��ه��ٍد أيُّ
ال��ذب��اح؟! أش��ك��و وال س��كِّ��ي��ٍن، غ��ي��ِر م��ن أُذْب��َح أن ه��و ع��ه��ٍد أيُّ
ال��َوَق��اح!13 وال��ن��اُب ال��ِم��خ��َل��ُب ش��اِت��ِه ع��ل��ى يُ��م��ل��ي��ه ال��ذئ��ِب ع��ه��ُد ه��و
ال��ص��َراح ال��ح��قِّ إل��ى ي��وًم��ا م��َش��ْت إْن أج��رأَه��ا! م��ا ال��ق��ّوُة، وه��و
ِس��َالح! غ��ي��ِر م��ن ت��دَف��ُع وي��ٍد ي��ٍد غ��ي��ِر م��ن ص��اَل س��الٍح ك��م
ِف��َس��اْح14 ال��ُع��ْرِب ِل��بَ��ن��ي ِرح��اٍب ف��ي م��وئِ��ًال ي��ب��ِغ��ي ال��ف��اروَق ق��ص��د
َراْح أك��رِم إل��ى ْت ُم��دَّ وي��ٌد ��ًة ه��مَّ ت��ن��اج��ي ج��اءت ه��ّم��ٌة
ِل��ط��َم��اح15 ي��ت��س��ام��ى وِط��م��اٌح َم��ِل��ٍك ل��ُع��ْل��يَ��ا ي��رن��و َم��ِل��ٌك
ال��ِك��َف��اح16 ط��وُل أره��َف��ه َص��اِرٌم آم��نً��ا غ��م��ٍد خ��ي��ِر ف��ي ف��ث��وى
ارت��يَ��اح!17 أيُّ ل��ل��ن��َدى وارت��ي��اٍح ال��ُم��نَ��ى ب��ش��اش��اِت غ��ي��َر ي��ج��ْد ل��م

هوامش

السيوف. الصفاح: بيض الحديد. يصيب الذي الصدى األصداء: كشف. جال: (1)
األرس. املقصود املشئوم: القفص عنه. بعيًدا رمى أطاح: (2)
لإلنسان. كاليد للطائر الجناح: متحرك. مضطرب خفاق: (3)

بخالء. شحاح: قبيحات. دميمات: األمواج. املرتفع البحر لجج: (4)
جائز. سائغ: واألرس. القيد بمعنى واالسار لالستفهام الهمزة أإسار: (5)

الطوافة بتونس الفرنيس الحاكم منع إىل يشري والوقيعة. الدسيسة الفتنة: (6)
ملنكوبي ومعونة غذاء تحمل وكانت تونس، ميناء إىل الوصول من «فوزية» املرصية

الطوافة. إىل العذب املاء وصول بتونس الفرنيس الحكم رجال ومنع هناك املجاعة
املرض. عليه ثقل مريض دنف: (7)

عزيًزا. شيئًا فقد الذي املتوجع املتألم املفجوع: (8)
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إثم. جناح: وود. رغب رام: (9)
األرس. يف عاًما عرشون عرشين: (10)

عاهدهم األمري إن الفرنسيني قول إىل إشارة عن. تباعد نبا: عهده. ميثاقه: (11)
يفر. أال عىل

الطباع. الجماح: تونس. ريف إىل نسبة ريفي: األصل. النبع: (12)
الصلب. الوقاح: السن. الناب: الظفر. املخلب: الغنم. من شاته: (13)

ومالذًا. كنًفا موئًال: (14)
وارتفاع. علو طماح: (15)

قاطًعا. ا حادٍّ جعله رققه، أرهفه: سيف. صارم: أقام. ثوى: (16)
الكرم. الندى: والفرحة. الوجه طالقة بشاشات: (17)
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١٩٤٧م. سنة األبيات بهذه باشا إبراهيم عيل الدكتور صديقه الشاعر يرثي

أرواًح��ا1 م��ن��ك ن��ص��ٌل ردَّ ف��ط��ال��م��ا ل��ه َص��م��دت م��ا ن��ص��ًال ال��م��وُت ج��رَّد إن
وأرم��اح��ا أس��ي��اًف��ا ال��ش��م��س ي��زاح��م ُم��ْع��تَ��َرٍك ك��ل ف��ي ت��ه��ِزُم��ه ك��ن��ت ق��د
اج��ت��اح��ا2 م��ا ك��لَّ وي��ح��ي��ي ال��زم��ان، ي��ُد ج��رَح��ْت م��ا ك��لَّ ي��أس��و َج��ْرُح��ك وك��ان
ج��راح��ا ال��ج��رَّاح وال يُ��ج��دي، ال��ط��بُّ ال ُع��ّدتُ��ه واألي��اُم يَ��ثْ��أَُر، ال��ي��وَم
وإص��ب��اح��ا إش��راًق��ا ك��ال��ش��م��ِس َخ��َل��دت ُم��ه��ج��تَ��ه��ا ُض��ن��ت ح��ي��اٍة ك��لَّ ح��زَت ل��و
راح��ا! ل��ه ال��دن��ي��ا ت��ط��لَّ��ع��ت إذا ل��ن��اب��غ��ٍة ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ع��م��ر أق��ص��ر م��ا
م��رت��اح��ا ال��م��وَت الق��ى ال��م��رءُ ي��ع��ِرُف ل��و وآخ��ُره��ا ل��ه��ٌو، أول��ه��ا س��ب��ع��ون؟!
وال��راح��ا؟3 ال��ك��أَس أص��اب ف��م��اذا ح��ل��ًوا، أوَّل��ه��ا ال��راح ب��ك��أس ش��رب��ن��ا ل��ق��د
أق��داح��ا! وال��ش��ي��ِب ال��ص��ب��ا ل��ف��وِت أب��َق��ى َع��َج��ٌب أق��داُح��ه ال��ذي ال��ش��ب��اب ل��ي��ت
أن��واح��ا أص��غ��يْ��ت إن ت��س��م��ع ف��ال��ي��وَم ب��ه ص��دح��ُت إن ل��ش��ع��ري تُ��ص��غ��ي ك��ن��َت ق��د
وأدواح��ا أط��ي��اًرا ال��خ��ط��َب وأس��ك��ت م��ض��اج��َع��ه��ا م��ص��ٍر م��ن م��وتُ��ك أَق��ضَّ

هوامش

السيف. حد نصًال: (1)
طريقه. يف ما كل أخذ اجتاحا: ويعالج. يداوي يأسو: (2)

الخمر. الراح: (3)





أفراحمرص

فوزية السابقة األمرية بزواج لالحتفال اجتمع حشد يف األوبرا بدار القصيدة هذه أنشدت
١٩٣٩م. سنة يف السابق إيران شاه من

َريّ��اه��ا1 أن��ف��اِس م��ن ال��م��س��َك وتَ��نْ��ُش��ُر ُم��َح��يّ��اه��ا َم��ْج��َل��ى تُ��ِذْع ال��س��ُج��وَف َخ��لُّ��وا
يَ��ْرع��اه��ا2 وال��لَّ��ه ي��ح��ُرُس��ه��ا ال��ن��ب��ُل ن��اع��م��ٌة ال��ُم��ْل��ِك ج��الل ف��ي ع��ق��ي��ل��ٌة
خ��ب��اي��اه��ا م��ن ال��َغ��وال��ي ال��ُك��ن��وز ب��ي��َن ُم��ْش��ب��ه��َه��ا األص��داُف تَ��َر ل��م وُدرٌَّة
أش��ب��اه��ا وادي��ه ف��ي األزاه��ر ب��ي��ن ل��ه��ا ال��وف��ي ال��ن��ي��ل رأى م��ا وزه��رٌة
م��رْآه��ا3 ن��وِر م��ن َق��بَ��َس��ْت ل��و تَ��َودُّ ُم��ْع��َج��بَ��ًة األْف��ِق ن��ج��وُم إل��ي��ه��ا ت��رن��و
س��ج��اي��اه��ا4 ف��ي ُط��ْه��ٌر ال��خ��م��اِئ��ل ف��وَق ص��اف��ي��ًة ال��م��ْزِن َق��َط��راُت ك��أنَّ��م��ا

∗∗∗
أق��ص��اَه��ا5 ال��ع��ل��ي��اءِ ذْروِة م��ن ب��ل��غ��ِت ُم��ْس��ِع��دة واألي��اُم ال��ن��ي��ِل، أم��ي��رَة
ح��اك��اه��ا6 ال��م��س��ُك ُق��ل��ن��ا: ال��م��س��ُك ي��س��ط��ع أو أش��ب��ه��َه��ا ال��ص��ب��ح ق��ل��ن��ا: ال��ص��ب��ح ي��س��َط��ِع إْن
ثُ��ريَّ��اَه��ا7 ثُ��َريَّ��اه م��ن ب��ل��م��ح��ٍة َظ��ِف��رْت ل��و األْف��ِق س��م��اءُ ت��م��نَّ��ْت م��ج��ٌد
وَزكَّ��اه��ا8 ل��ل��ُح��س��نَ��ى ال��بَ��ريَّ��ِة ربُّ ��َره��ا يَ��سَّ ال��ج��دَّي��ِن ط��اه��رِة ون��ف��ُس
يُ��م��ن��اه��ا َح��ْوَل ي��م��ي��نً��ا ي��ج��ري وال��يُ��ْم��ُن يُ��ْس��راه��ا َح��ْوَل ت��ي��ًه��ا ي��خ��ت��اُل ال��يُ��ْس��ُر
َم��ثْ��واه��ا9 اآلم��اِل ُزم��ُر ب��ِظ��ل��ه َوَج��َدْت َم��ْن خ��ي��ِر ف��ؤاٍد ب��ظ��لِّ نَ��َم��ْت
أَْح��ي��اه��ا10 ح��ي��َن ال��ل��ي��ال��ي َج��ب��ي��ِن ع��ل��ى ذََه��ٍب م��ن ُخ��طَّ ِذْك��ًرا م��ص��ُر ل��ه أح��ي��ْت
ف��أع��اله��ا األي��دِي ب��اس��ط��َة إل��ي��ه ات��َج��َه��ْت ال��ذي ال��غ��ال��ي ع��نْ��وانَ��ه��ا وك��ان
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∗∗∗
ِب��بُ��ْش��راه��ا ال��دن��ي��ا َغ��نَّ��ِت ل��ي��ل��ٍة ف��ي َط��َرٍب م��ن ال��ش��ْع��ُر َغ��نَّ��ى ال��ن��ي��ِل، أم��ي��رَة
ُح��َم��يَّ��اه��ا11 م��ن ف��ان��ت��ش��ي��ن��ا ال��ُم��نَ��ى م��ن ُم��تْ��َرَع��ٌة وه��ي ال��ت��ه��اِن��ي ُك��ئ��وُس ط��اْف��ت
واه��ا12 َخ��ْل��َف��ه: ش��وًق��ا تَ��بْ��َع��ُث ل��ل��ن��ف��ِس أم��ًال يَ��دَْع ل��م ح��ت��ى األن��ُس ت��ج��ّم��َع
ه��ا!13 َج��الَّ ال��ع��ي��ِن س��واِد م��ن ال��ذي َج��لَّ ُخ��ِل��َق��ْت ق��د ال��ع��ي��ِن س��واِد م��ن ل��ي��ل��ٍة ف��ي
ث��ن��اي��اه��ا14 ف��ي َح��ي��اءٍ م��ن ف��ي��خ��ت��ف��ي يَ��ْط��ُرُق��ه��ا ح��ي��ن ف��ج��ًرا ال��ف��ج��ر ي��خ��ال��ه��ا
وأف��واه��ا15 أح��داًق��ا وال��ِب��ْش��ِر ب��ال��ح��بِّ م��ألَْت ق��د ال��ِغ��ي��ِد بَ��َس��م��اُت ك��أنّ��ه��ا
وأْس��داه��ا16 ال��نُّ��ْع��َم��ى ُم��ْش��ِرق��َة ب��ي��ض��اءَ أرس��ل��ه��ا ال��ده��ر أي��ادي م��ن ي��ًدا ك��ان��ت
ال��ل��ه17 ربَّ��ه��ا ت��دع��و ال��م��الِئ��ك م��ن ه��ات��ف��ٌة األْف��الِك وف��ي ِزف��اٌف، ه��ن��ا
َرَويْ��ن��اَه��ا18 ال��دن��ي��ا لُ��َغ��ِة م��ن ك��نَّ ل��و س��اح��رٌة األس��م��اِع ف��ي أن��اش��ي��ُد ل��ه��ا
وأْص��ف��اه��ا أنْ��ق��اه��ا ال��ب��ِريَّ��ة م��ن ب��ه��ا َخ��صَّ ال��ل��ِه ن��َف��ح��اُت ل��ك��ن��ه��ا
وح��يّ��اه��ا ف��ح��يَّ��تْ��ه ال��ج��ب��ي��ِن ف��وَق ل��م��ع��ْت ال��ت��ي ال��ت��اِج ُدّرُة «ف��وزي��ٌة»
ل��ف��ّداه��ا ُف��ْص��ٌح أل��س��ن��ٌة ل��ل��ن��ي��ِل ن��ط��ق��ت ول��و تُ��ف��دِّي��ه��ا م��ْص��َر ش��ُع��وب

∗∗∗
ف��اه��ا19 وال َغ��نّ��ى م��ا ِق��رانُ��ك ل��وال َط��َرٍب م��ن ال��ش��ع��ُر َغ��نّ��ى ال��ن��ي��ِل، أم��ي��رَة
وأواله��ا! أوالن��ي ال��ف��ض��ِل م��ن ف��ك��م ب��ي��ِت��ُك��ُم ُص��نْ��ُع ش��ع��ري وأل��ح��اَن إنّ��ي
ت��يَّ��اه��ا20 األي��ك واب��ن األيْ��ِك ع��ل��ى ي��وًم��ا َق��َل��ٌم ل��ي ك��ان م��ا م��دائ��ُح��ك��م ل��وال
ُدن��ي��اه��ا ال��ي��وَم أن��ِت إي��راَن، ب��أرِض ُم��ْش��ِرَق��ًة َزْه��راءَ بَ��ْس��م��ًة تَ��أَّل��ق��ي
َع��ي��ن��اه��ا الق��تْ��ه م��ن أك��رُم ف��أن��ِت غ��ال��ي��ًة ل��ل��ع��ي��ِن ُق��ّرًة ب��ه��ا ك��ون��ي
ل��دَع��ْواه��ا21 بُ��ره��اٍن أْص��َدُق ف��أن��ِت ب��ل��َغ��ْت ال��ذي وال��َش��أَو م��ص��َر وم��ثِّ��ل��ي

∗∗∗
ن��ظ��م��ن��اه��ا ال��ف��ْص��َح��ى م��ن ع��ق��وٍد وف��ي ب��اس��م��ًة األزه��اَر ل��ِك ق��ط��ف��ن��ا ل��ق��د
ل��َغ��نَّ��اه��ا م��ع��ن��اه��ا ال��ط��ي��ُر ي��ف��ه��ُم ل��و أُْغ��ِن��ي��ًة األل��ح��اِن م��ن ج��م��ع��ن��ا وق��د
ل��م��ح��ن��اه��ا22 إالّ ال��ُع��ال ب��م��ع��ن��ى ط��اف��ت س��ان��ح��ًة ال��س��ْح��ر رم��وِز م��ن نَ��دْع ول��م
وال��ج��اه��ا23 وال��ع��زَّ ال��نَّ��َدى» «َق��ْط��ِر أف��راَح َس��َط��َع��ْت ال��ت��ي ل��ي��ال��ي��ِك ذّك��َرتْ��ن��ا ق��د
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ف��روَّاَه��ا24 ال��َظ��ْم��أَى ب��ال��ُغ��لَّ��ِة وط��اَف أم��ٍل ذي ك��لَّ أح��ي��ا األم��انِّ��ي ُع��ْرُس
ت��م��نَّ��اه��ا َم��ْش��ُغ��وًف��ا ال��ده��ِر ع��ل��ى وك��م ب��ه��ا ال��َوف��يُّ ��ْع��ُب ال��شَّ َظ��ِف��َر ول��ي��ل��ٌة
َم��ْس��راه��ا25 ال��ل��ي��ل ن��ْج��ُم ف��ج��اوز َس��َرْت َدٌة ُم��َردَّ أغ��اري��ٌد ب��ي��ٍت ك��لِّ ف��ي
أْزَك��اه��ا26 األزه��اِر م��ن ل��يُ��ْه��ِدي ب��ه َق��َدٌم س��ع��ْت ل��و ��ي يُ��ْرجِّ روٍض وك��لُّ
َف��َوّش��اه��ا27 َك��ّف��اُه ال��ُع��ْرِس ب��ح��لَّ��ِة َس��ِع��َدْت ل��و ال��نَّ��ْض��ُر ال��رب��ي��ُع ت��م��نّ��ى وك��م
ِع��ْط��ف��اه��ا28 األف��راِح نَ��ْش��وة م��ن ي��ه��تَ��زُّ ��ق��ٌة ُم��َص��فِّ وال��دن��ي��ا ي��ض��ح��ُك. ال��ِب��ْش��ُر

∗∗∗
أْم��واه��ا29 ال��ُدرِّيِّ ال��ك��وك��ب م��ن أص��ف��ى يَ��ًدا ن��ل��َت إي��راَن م��ن األم��اِج��د اب��ن ي��ا
أْرس��اه��ا30 األط��واَد َخ��َل��َق َم��ْن ش��ّم��اءَ ِه��َم��ٍم م��ن ال��ش��م��ِس ف��وَق ال��م��ل��َك بَ��نَ��ي��ت��ُم
وال��ش��اه��ا31 ال��َع��ْزَم إالَّ ال��ش��دائ��ِد ل��َدى ب��ه ي��س��ت��ض��يءُ َم��ن��اٍر م��ن يَ��تَّ��ِخ��ذْ ل��م
ِب��ذْك��راه��ا!32 ِم��ْه��ي��اٌر تَ��َرنَّ��َم وك��م ب��ه��ا ال��بُ��ح��تُ��ريُّ تَ��َغ��نّ��ى ك��م ج��الل��ٌة
أواله��ا ول��إلب��داِع ول��ل��خ��ل��وِد ح��اِض��ُره��ا وال��س��ب��ِق ل��ل��ُع��ال ودول��ٌة
ع��ق��دن��اه��ا وال��ُف��ْص��َح��ى ال��دي��ِن ل��خ��دَم��ة ُم��َح��بَّ��ب��ٌة ق��دي��م��اٌت ِص��الٌت ل��ن��ا
أخ��ذن��اه��ا ع��ن��ه��م ن��اح��ي��ٍة ك��لِّ ف��ي ث��ق��اَف��تَ��ن��ا ك��ان��ت ق��د ال��ُف��ْرِس ث��ق��اف��ُة
أْزه��اه��ا33 ال��ت��اري��ِخ أْع��ُص��ِر ف��ي ك��اَن م��ا آون��ًة ال��ع��ب��اِس ب��ن��ي ف��ي ت��أَّل��َق��ْت

∗∗∗
ي��ن��َس��اه��ا34 ل��ي��س ب��ي��ٍض ال��ش��م��ِس ك��ص��ف��ح��ِة ِم��نَ��ٍن م��ن ال��ن��ي��ِل ع��ن��َد ل��َك ك��م ف��اروُق
ب��أغ��اله��ا35 أغ��اله��ا ال��ِع��ْق��د ف��رائ��ُد ات��ص��ل��ْت ك��م��ا ب��إي��راٍن ِم��ْص��َر وص��ْل��َت
ول��واله��ا36 ال��دن��ي��ا تُ��ْش��ِرق ل��م ل��واله م��ل��ٍك ِح��َم��ى ف��ي تُ��ْزَه��ى ال��َم��ج��ي��دُة م��ص��ُر
وم��س��ع��اه��ا! َم��ْس��ع��اه وال��ح��قِّ ل��ّل��ِه ف��أن��ه��ض��ه��ا ن��ّه��اًض��ا ال��م��ج��د إل��ى س��َع��ى
ح��ن��اي��اه��ا37 ف��ي ج��الٍل م��ن وص��ورٌة ُم��ّخ��ل��دٌة ِذْك��َرى ل��ه ن��ف��ٍس ك��لِّ ف��ي
َع��رف��ن��اه��ا38 ب��ف��اروٍق ت��ج��لَّ��ت ل��ّم��ا ِش��ي��م��تُ��ُه األط��ه��ار ال��س��َل��ِف ش��م��ائ��ُل
ل��بّ��اه��ا39 وال��م��ج��د ل��ل��ُع��ال دع��ْت إذا َرَس��َخ��ْت ق��د ف��ي��ه ف��ؤاٍد م��ن َس��ج��يَّ��ٌة
ه��ا40 ُم��ص��الَّ َح��يَّ��اه ال��م��س��اِج��د وف��ي ف��وارُس��ه َح��يَّ��تْ��ه ال��ج��ي��ش س��اح��ِة ف��ي
نُ��ْع��م��اه��ا41 األي��ام م��ن ج��ي��ٍد ك��لِّ ف��ي س��اب��غ��ٌة األي��اِم ع��ل��ى أي��اٍد ل��ه

∗∗∗
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وم��ب��ن��اه��ا م��ع��ن��اه��ا ال��ق��ل��ب ح��بَّ��ِة م��ن ت��ه��ن��ئ��ًة ال��ش��ْع��ُر ص��اَغ ال��ُم��ْل��ِك أُْس��َرَة ي��ا
أه��داه��ا ح��ي��ن َم��ْح��ًض��ا ال��ُوّد وأرس��ل أرس��ل��ه��ا ِح��ي��ن ج��م��ي��ًال ال��وف��اءَ أه��َدى
أْس��ن��اه��ا!42 ال��ّده��ِر بَ��َس��م��اِت م��ن ون��ال ب��ش��ائ��ُره ��ا َج��مٍّ ُم��ْل��ُك��ُك��ُم زال ال
م��واله��ا واآلم��اِل ول��ل��رع��يَّ��ِة َس��يِّ��ُده ال��ن��ي��ِل ربُّ ل��ل��ن��ي��ِل وع��اش

هوامش

فرجة. آخر سرت وبني بينه اليشء وهو سجف جمع السجوف: دعوا. خلوا: (1)
به. ترتوي ما رياها: وطلعتها. وجهها محياها: حسن. مجىل: تنرش. تذع:

امللك. كريمة عقيلة: (2)
رؤيتها. مرآها: أخذت. قبست: (3)

وطبيعتها خلقها سجاياها: املطر. واملقصود األبيض السحاب املزن: قطرات (4)
الطيبة.

أبعدها. أقصاها: اليشء. أعال ذروة: (5)
الطيب. املسك: (6)

نورها. من هنا واملقصود النجم ثرياه: عاجلة. نظرة ملحة: (7)
مدحها. زكاها: وفقها. يرسها: (8)

مكانها. مثواها: جماعة. زمر: فؤاد. امللك والدها فؤاد: (9)
الجبهة. جبني: (10)

أولها. حمياها: مملوءة. مرتعة: (11)
أطيبه. ما بمعنى للتعجب واها: (12)

أظهرها. جالها: (13)

يأتيها. يطرقها: (14)
الفم. أفواًها: العني. سواد أحداًقا: (15)

بها. أنعم أسداها: ظاهرة. النعم مضيئة النعمى: مرشقة (16)
النجوم. مدار األفالك: (17)
حكيناها. رويناها: (18)

بها. تفوه وال فاها: وال (19)
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املغرد. الطائر األيك: ابن األغصان. امللتف الكثيف. الشجر ذات الحديقة األيك: (20)
مزهوٍّا. مفتخًرا تياًها:

تدعيه. ملا لدعواها: والغاية. السبق الشأو: (21)
عارضة. سانحة: (22)

الخليفة تزوجت مرص حاكم خمارويه بنت الندى قطر األمرية الندى: قطر (23)
وبذخه. عظمته يف بفرحها املثل ويرضب العبايس،

باملاء. ظمأها أسكن رواها: العطش. حرارة الغلة: (24)
ليًال. سريها مرساها: (25)

يأمل. يرجى: (26)
لونها. وشاها: (27)

جانباها. عطفاها: (28)
امليضء. الثاقب النجم الدري: الكوكب (29)

ثبتها. أرساها: العالية. الجبال األطواد: عالية. شماء: (30)
الفرس. ملوك لقب الشاها: (31)

قصيدته مثل خلدتهم بقصائد مدحهم وقد الشهري العبايس الشاعر البحرتي: (32)
ما كثريًا الذي الفاريس الشاعر الديلمي مهيار مهيار: تغنى. ترنم: املشهورة. السينية

الفرس. بمدينة أشاد
الزمن. من حينًا آونة: (33)
وهبات. عطايا منن: (34)

العقد. يف نظمت التي لها مثيل ال الكبار الدرر العقد: فرائد (35)
كنف. حمى: (36)

عطفها. حناياها: (37)
الطيبة. صفاته شيمته: السابقون. املتقدمون السلف: (38)

أجابها. لباها: وطبع. خلق سجية: (39)
املصلُّون. مصالها: (40)

وافية. كاملة سابغة: (41)
وأرشفها. أرفعها أسناها: (42)
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واقرتب وأرزائها، ويالتها بوصف األخبار وشاعت األوىل، العاملية الحرب نار شبت حينما
اإلنسانية يصيب ملا آالمه واشتدت الشاعر، شاعرية ثارت األمر أول يف باريس من األملان

١٩١٤م. سنة يف القصيدة هذه فأنشأ أطماعها، سبيل يف

تَ��ْس��َج��َع��ا؟1 أْن ال��طَّ��ْوِق ذَاَت وبَ��زَّ تَ��ْه��َج��َع��ا؟ أْن األْع��يُ��َن َس��َل��َب َم��ْن
ُم��وَج��َع��ا؟2 اْل��َح��َش��ا َم��ْك��لُ��وَم َف��ِب��تُّ َم��ْض��َج��ِع��ي ف��ي ب��ال��ش��ْوِك َرَم��ى وَم��ْن
َروََّع��ا!3 م��ا اْل��َخ��ْط��ِب ُم��ْرِج��ف��اِت ِم��ْن ِزيِّ��ِه ف��ي وال��لَّ��يْ��ُل َروََّع��ِن��ي
َزْع��َزع��ا4 ِب��ِه��ْم ال��ري��ُح وَه��بَّ��ت اْل��وََغ��ى ن��اُر اْل��َغ��ْرِب ِب��أَْه��ِل ط��اَح��ْت
َس��َع��ى5 ��ا َل��مَّ األَنْ��ُف��َس َف��اْخ��تَ��َرَم ط��اِئ��ٌف ب��ال��رَدى َع��َل��يْ��ِه��ْم ط��اَف
أَْس��َم��ع��ا6 ُم��ذْ األَْس��م��اُع ��ِت َف��َص��مَّ ص��اِئ��ٌح ِل��ل��تَّ��َوى ف��ي��ِه��ْم وص��اَح
َم��ْوِض��ع��ا َل��ُه��ْم اْل��َم��ْوُت يَ��تْ��ُرِك ل��م َف��ْوِق��ِه��ْم وِم��ْن اْل��بَ��ْح��ر، ف��ي ، اْل��بَ��رِّ ف��ي
��ع��ا!7 َج��مَّ َم��ْن ِل��ْل��َم��ْوِت وإِنَّ��م��ا َع��نْ��َوًة َج��بَّ��اُرُه��ْم يَ��ْج��َم��ُع��ُه��ْم
أَْج��َش��َع��ا!8 ف��م��ا ال��لَّ��ْح��َم، ويَ��نْ��َه��ُش ِب��ِه َف��أَْظ��ِم��ئ ال��َق��تْ��َل��ى، َدَم يَ��ْح��ُس��و
واْل��ِم��ْدَف��ع��ا ال��م��ن��ط��اَد ف��اتَّ��َخ��ذَ ُم��ْرَه��ٌف وال ُرْم��ٌح يَ��ْك��ِف��ِه ل��م
أَْوَض��ع��ا9 وم��ا َخ��بَّ م��ا ِل��ل��ش��رِّ َرأَْس��ُه راِك��بً��ا ِف��ي��ه��ا َوَخ��بَّ
ُم��تْ��َرَع��ا10 ِب��َه��ا اْل��بَ��ْح��ُر وأْص��بَ��َح ب��أْش��الَِئ��ِه��ْم األْرُض ��ِت َغ��صَّ َق��ْد
تَ��ْش��بَ��َع��ا11 أْن ِل��ْل��ِح��ي��تَ��ان وآَن تَ��ْك��تَ��ف��ي أَْن ِل��ْل��ِع��ْق��بَ��اِن وآن
تُ��ْدَف��َع��ا َل��ْن اْألَْل��غ��اِم وَص��ْوَل��ُة تُ��تَّ��َق��ى ال اْل��ُم��نْ��َط��اِد َص��َواِع��ُق
يَ��ْرتَ��َع��ا12 أَْن ش��اء أنّ��ى يَ��ْرتَ��ُع ِه ِق��دِّ ِم��ْن َع��ْزراِئ��ي��ُل أُْط��ِل��َق
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َق��ْع��َق��َع��ا13 إِْن ��يْ��ُف ال��سَّ ويَ��ْس��تَ��ِب��ي��ه ب��أَْزج��اِل��ه��ا اْل��َح��ْرُب تُ��ْط��ِربُ��ُه
تُ��نْ��َق��َع��ا14 أَْن اْل��َم��ْوِت ِب��َغ��يْ��ِر أَبَ��ْت ُغ��لَّ��ٌة َص��ْدِرِه��ْم ف��ي ك��أنَّ��م��ا
َم��ْش��َرَع��ا15 ال��رََّدى ِوْرِد ِم��ْن َص��اَدْف��َن ُع��طَّ��ٍش َق��ًط��ا ِس��ْرُب ك��أَنَّ��ُه��ْم
َم��َع��ا16 يَ��ِب��ي��ُدوا أْن تَ��أَلَّ��ْوا ِج��نٌّ َح��ْولِ��ِه��ْم ِم��ْن وال��نَّ��اُر َك��أَنَّ��ُه��ْم
اإلِْص��بَ��َع��ا17 ِب��َه��ا اْل��َع��يْ��ُن تُ��بْ��ِص��ُر ال ُظ��ْل��َم��ٍة ف��ي اْل��ِع��ثْ��يَ��ِر ِم��َن ص��اُروا

∗∗∗
أَيْ��نَ��َع��ا وَق��ْد َك��اْل��ُغ��ْص��ِن يَ��ْه��تَ��زُّ َس��ْرِج��ِه ف��ي يَ��ْم��َرُح ف��اِرٍس َك��ْم
أُْش��ِرَع��ا18 إِذا ال��رُّْم��ِح وع��اِم��ُل يُ��نْ��تَ��َض��ى إذْ ��ْم��َص��اُم ال��صَّ َك��أَنَّ��ُه
َض��يَّ��َع��ا19 وال ��ا َح��قٍّ َل��َوى وال َواِف��ٍد ع��ل��ى ب��ال��رِّْف��ِد َض��نَّ م��ا
ُودِّع��ا20 إِذْ ِب��ال��زْه��ِر يَ��ْرُش��ْق��نَ��ُه إِث��ِرِه ف��ي اْل��َح��يِّ بَ��ن��اُت تَ��ْم��ِش��ي
َم��ْط��َل��ع��ا21 ال��دَج��ى بَ��ْدِر ِم��ْن أَْس��َط��َع َط��ْف��َل��ٍة ال��طُّ��َل��ى بَ��يْ��ض��اءِ ُك��لِّ ِم��ْن
تُ��ْس��َم��ع��ا22 أْن ال��زْف��راِت وتَ��ْح��ِب��ُس يُ��ْرتَ��أَى أَْن ْم��ِع ال��دَّ َغ��ْرَب تَ��ُك��فُّ
واألَْخ��َدع��ا23 ال��ل��ي��َت ِم��نْ��ُه وَح��زَّ ِب��ه ف��أْوَدى اْل��َم��ْوُت ِب��ِه َل��جَّ
َش��يَّ��َع��ا َوال اْل��ب��اِك��ي بَ��َك��ى وال م��اِث��ٌل َل��ُه َق��بْ��ٌر ف��ال م��اَت

∗∗∗
بَ��ْل��َق��َع��ا24 أرج��اُؤَه��ا غ��دْت ف��ق��د ب��أَْرَج��اِئ��َه��ا ح��لَّ م��ا «ل��ي��َج» َس��ْل
نَ��َع��ى25 ف��ي��م��ا ال��بَ��ْرُق نَ��ع��اَه��ا ف��ق��ْد أَْه��َل��ه��ا َدَه��ى م��ا «نَ��ُم��وًرا» واْس��أَْل
واألَْربُ��َع��ا26 األْط��الَل وس��اِئ��ِل نَ��بْ��تُ��ُه ذََوى ال��رْوَض وس��اِئ��ِل

∗∗∗
يُ��ْق��ِش��َع��ا27 أَْن اْل��ع��اِرِض وغ��ايَ��ُة يَ��ْس��َرٍة إَِل��ى واْل��ُع��س��َرى ب��اري��ُس!
أَْم��نَ��ع��ا28 أَْو ال��ن��ْس��ِر ُع��شَّ َوُك��نْ��ِت ِب��أَْوج��اِل��ِه؟ اْل��َخ��ْط��ُب أََع��زَِّك
ُم��ْم��ِرع��ا29 ِل��ْل��َه��َوى َرْوًض��ا َوُك��نْ��ت َم��ع��َه��ًدا اْل��ُه��َدى ِل��ُط��الَِّب ُك��نْ��ِت
واْل��َم��ْربَ��ع��ا30 اْل��ُم��ْص��َط��اَف وأَْح��َس��َن وِج��ي��َران��ه ��ي��َن ال��سِّ أْح��َس��َن م��ا
تَ��ْه��َل��َع��ا! أَْن ال��ذْع��ُر َدع��اه��ا نَ��َع��ْم، ِخ��ْدِره��ا؟ ف��ي اْل��َح��ْس��ن��اءُ أَِري��َع��ِت
َرْع��َرع��ا31 ن��اِع��ِم��ًة َم��لُ��ول��ًة ��َح��ى ال��ضُّ نَ��ُؤوَم ك��انَ��ْت ِب��ه��ا َع��ْه��دي
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َم��ْف��َزع��ا؟32 ل��ه��ا يَ��تْ��ُرْك ل��م واْل��َم��ْوُت َح��ْولِ��ه��ا ِم��ْن وال��ن��اُر َخ��ْط��بُ��ه��ا م��ا

∗∗∗
يُ��ْم��نَ��ع��ا!33 أَْن اْل��ِغ��ي��ِل ِل��َه��ذَا آَن َوثْ��بَ��ًة ِث��بُ��وا اْل��م��اءِ َض��َراِغ��َم
أَْس��َرع��ا34 َص��ْوتِ��ِه ِم��ْن ُدع��اِئ��ِه إَِل��ى َف��ُك��نْ��تُ��ْم اْل��َج��اُر َدَع��اُك��ُم
��ع��ا35 إمَّ َوالَ ِرْع��ِدي��ًدا َض��مَّ م��ا َج��ْح��َف��ٍل ف��ي ِل��ْل��َم��وِت َوِس��ْرتُ��ُم
أَْرَوع��ا36 ُم��نْ��َج��ِرٍد ِم��رٍَّة ِذي اْل��ُخ��َط��ا َخ��ِف��ي��ِف َش��ْع��َش��اٍع ك��لِّ ِم��ْن
ُزْع��ِزع��ا37 م��ا األْف��الَُك َخ��رَِّت أَْو تَ��ْح��ِت��ِه ِم��ْن األَْج��ب��اُل َم��اَدِت َل��ْو
ُم��وَدع��ا َل��ُك��ْم ِس��رٍّا ِب��َه��ا إِنَّ َم��ْج��ِدُك��ْم َع��ْن األْرِض ِب��َح��اَر َس��لُ��وا
األْف��َرع��ا38 ال��ش��َرف ِف��ي��ه��ا تَ��بْ��نُ��وَن َس��اَح��ًة َل��ُك��ْم َزاَل��ْت َوالَ َك��انَ��ْت
��ع��ا39 ُوقَّ ُح��وًَّم��ا َف��تَ��ْق��تَ��ِف��ي��َه��ا أَع��الََم��ُك��ْم اْل��م��اءِ ُط��يُ��وُر تَ��ْه��َوى
ُم��ْس��تَ��ْف��ِزع��ا40 َغ��ْض��بَ��اَن ُم��ْس��تَ��ص��ِرًخ��ا أُْس��ُط��ول��ُك��ْم َح��ْوَل «ِن��ْل��ُس��ْن» ط��اَف َق��ْد
َم��ْط��َم��ع��ا41 ِب��ُك��ْم ال��ِق��ْرُن يَ��بْ��لُ��َغ أَْن أَْش��ب��اِل��ِه َخ��يْ��َر ي��ا يُ��ْغ��ِض��بُ��ُه

∗∗∗
اْل��َم��ْه��يَ��ع��ا!42 واك��ِش��ِف اْل��َح��يَ��اَرى َف��اْه��ِد َش��رُُّه��ْم َط��َغ��ى ال��نَّ��اِس َخ��اِل��َق يَ��ا
واألَْس��بُ��ع��ا43 اْل��َح��يَّ��اِت وأَْش��بَ��ُه��وا َخ��لَّ��ٍة ف��ي اإلِن��س��اَن يُ��ْش��ِب��ُه��وا ل��م
يُ��ْرَف��ع��ا أَْن اإلِي��م��اُن وأوَش��َك بَ��ي��ِن��ِه��ْم ِم��ْن اإلِْح��س��اُن ُرِف��َع َق��ْد
أَْج��َم��ع��ا ِب��ِه��ْم األْرُض َل��ُدكَّ��ِت بَ��ْع��ِض��ه��ْم ف��ي َه��ْدِي��َك َس��نَ��ا َل��ْوالَ

هوامش

الحمامة الطوق: ذات وقهر. بجفاء اليشء وأخذ النزع البز: ليًال. النوم الهجوع: (1)
وغناؤه. صوته الحمام: سجع الطوق، يشبه ما الريش من عنقها يف التي أي: املطوقة

ما الحشا: مجروح. مكلوم: الجنب. عىل النوم وهو الضجوع وضع املضجع: (2)
الجوف. عليه اشتمل

شدائده. مرجفاته: واملصيبة. النازلة الخطب: الهيئة. الزي: أفزعني. روعني: (3)
زعزع: ريح الحرب. الوغى: الهالك. عىل أرشف أو هلك ويطيح: يطوح طاح (4)

األشياء. تزعزع شديدة
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الكريمة: اآلية إىل إشارة البيت هذا ويف أهلك. اخرتم: الهالك. الردى: دار. طاف: (5)
القلم). سورة :١٩) نَاِئُموَن﴾ َوُهْم رَّبَِّك ن مِّ َطاِئٌف َعَليَْها ﴿َفَطاَف

بطلت. األسماع: صمت واملوت. الهالك التوى: وصوت. رصخ صاح: (6)
قهًرا. عنوة: القائد. واملراد املستكرب، العاتي الجبار: (7)

فشيئًا. شيئًا يرشب يخسو: (8)
بغري وجهه عىل مىض رأسه: ركب العدو. من رضب والحسب أرسع، خب: (9)

السري. يف اإلرساع اإليضاع: مرشًدا. يطيع ال رؤية
أعضاؤه اإلنسان وأشالء العضو، وهو شلو جمع األشالء: امتألت. غصت: (10)

مملوء. مرتع: والتفرق. البىل بعد
الطري. جوارح من وهي عقاب جمع العقبان: حان. آن: (11)

يرتع: األسري. به يقيد قد مدبوغ غري جلد من سري القد: املوت. ملك عزرائيل: (12)
وسعة، خصب يف شاء ما ورشب أكل معناها األصل يف ورتع بكثرة. الناس أرواح يقبض

برشه. ورشب أكل أو
الجلبة وهو زجل جمع األزجال: الرسور. به يشتد من تصيب خفة الطرب: (13)
السالح. صوت حكاية القعقعة: ويستميله. يأرسه يستبيه: الصوت. ورفع والتطريب

من العطش املاء نقع من تسكن. تنقع: امتنعت. أبت: العطش. حرارة الغلة: (14)
سكنه. أي: وخضع قطع باب

عطش: قطاة. الواحدة الحمام، من رضب القطا: والجماعة. القطيع الرسب: (15)
وغريه. املاء عىل اإلرشاف الورد: وجدن. صادفن: عطش. من فاعل اسم عاطش جمع

كاملرشعة. منه يستقون الذي املوضع أي: الشاربة مورد املرشع: الهالك. الردى:
يهلك. يبيد: حلفوا. تألوا: (16)

الغبار. العثري: (17)
الرمح: عامل غمده. من يجرد أي يسل ينتيض: ينثني. ال السيف الصمصام: (18)

القتال. عند رفع أو أميل أرشع: صدره.
جحده. الحق: لوى ووارد. آت وافد: والصلة. العطاء الرفد: بخل. ضن: (19)

الفارسوعشريته. قوم هنا به ويراد العرب، بطون من البطن أو القبيلة الحي: (20)
سفره. عند شيع ودع: يرمينه. يرشقنه:

واملراد وأرفع، أعىل أسطع: ناعمة. رخصة طفلة: أصولها. أو األعناق الطىل: (21)
الطلوع. املطلع: الظلمة. وهي دجية جمع الدجى: وأجمل. أبهى
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الزفرات: يرى. يرتأى: العني. من انهالله أو مسيله الدمع: غرب تمنع. تكف: (22)
ممدوًدا. طويًال النفس إخراج وهي زفرة جمع

األخدع: العنق. صفحة الليت: قطع. حز: أهلكه. به: أودى الزمه. املوت: به لج (23)
الوريد. عرق من شعبة

بمدافعهم. تخريبها بعد األملان عليها استوىل التي البلجيكية املدن إحدى «ليج» (24)
أسباب من الخالية القفر األرض البلقع: صارت. غدت: الناحية. وهو رجا جمع األرجاء:

والحياة. العمران
يف «ليج» عىل استيالئهم عقب األملان عليها استوىل بلجيكية مدينة «نامور» (25)

١٩١٤م. سنة العظمى الحرب أوائل
ومنزلهم. القوم محلة وهو ربع جمع األربع: (26)

أيدي يف تسقط كادت وقد الحكومة، ومقر الفرنسية املدن كربى باريس: (27)
والصعوبة. والشدة الضيق العرسى: ١٩١٤م. سنة العظمى الحرب أوائل يف األملان
العارض: واتسع. سهل أي: وتعب قرب بابي من األمر يرس من مرة اسم اليرسة:

ينكشف. يقشع: والضيقة. الغمة هنا به ويراد األفق يف يعرتض السحاب
الخطب: التعجب. هنا باالستفهام ويراد لالستفهام. والهمزة غلبك. عزك: (28)

الخوف. وهو وجل جمع األوجال: الشديدة. النازلة
كلؤه. وكثر أخصب الوادي: أمرع (29)

الربيع. يف القوم منزل املربع: باريس. بمدينة يمر بفرنسا مشهور نهر السني: (30)
وهو امللل من ملولة: العيش. ولني والرفاهية الرتف عن كناية الضحى: نؤوم (31)
شباب. حسن مع االعتدال الحسنة اليافعة الرعرع: متنعمة. ناعمة: والضجر. السآمة

امللجأ. املفزع: واألمر. الشأن الخطب: (32)
العيل: حان. آن: والقفز. الطفر الوثوب: األسد. وهو رضغام جمع الرضاغم: (33)
برضاغم يريد يحمي، يمنع: عادة. األسد مسكن والغيل امللتف. الكثري الشجر أي: األجمة

البحر. وجنود اإلنجليزي األسطول رجال املاء
الجنوب إىل وهي الشمالية، أوروبا ممالك من «بلجيكا» مملكة بالجار يريد (34)

الربيطانية. الجزائر من الرشقي
كل يتابع الرجل واإلمعة: اإلمع الجبان. الرعديد: الكثري. الجيش الجحفل: (35)

يشء. عىل يثبت ال رأيه عىل أحد
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العقل. وشدة القوة املرة: خطوة. جمع الخطا: املرسع. الطويل الشعشاع: (36)
بشجاعته. يعجبك من األروع: الهمة. ذو النشيط املنجرد:

مدارات األفالك: سقطت. خرت: جبل. جمع األجبال: وتحركت، زلزلت مادت: (37)
وتحرك. اضطرب زعزع: نفسها. النجوم واملراد النجوم،

األعىل. األفرع: الحي. دور بني وفضاء الناحية الساحة: (38)
بها. نازالت حاطات وقع: حولها. دائرات حوم: (39)

الفرنسية. الحرب إبان أسطولهم وقائد اإلنجليز أبطال من «نلسن»: (40)
الشجاعة. يف كفؤك القرن: (41)

البني. الطريق املهيع: (42)
الحيوان. من املفرتس وهو سبع جمع األسبع: الخصلة. الخلة: (43)
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ة األمَّ أَبا يا

حاشد حفل يف القصيدة هذه ألقيت وقد عليه، العدوان خطر من باشا زغلول سعد تهنئة
١٩٢٤م. سنة يوليو من ٢١ يف

َع��ِط��َرا َح��ِدي��ثً��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ َم��ألَ ِذْك��ُرُه َم��ْن ي��ا ��ِة األُمَّ أَبَ��ا يَ��ا
َم��َط��َرا تَ��ْج��ِري اْل��َق��ْوِم َع��بَ��راُت َل��ُه ف��اَض��ْت ٌ نَ��بَ��أ ِم��ْص��ًرا َه��زَّ
َزَخ��َرا1 أْو أَْم��واُج��ُه ��َرْت ُس��جِّ إِذَا َك��اْل��بَ��ْح��ِر نَ��ْح��َوَك ُه��ِرُع��وا
اْل��َح��ذََرا2 َويَ��ْط��ِوي اْل��َخ��ْوَف يَ��نْ��ُش��ُر ق��اِت��ٍل َويَ��ِق��ي��ٍن َش��كٍّ بَ��يْ��َن
َك��َدَرا3 ب��اِس��راٌت ح��ي��نً��ا َوْه��َي آِم��ل��ٍة َم��رَّة ِب��ُوُج��وٍه
اْل��َق��َدَرا اْل��ُم��ص��اِب ف��ي تَ��ْخ��َش��ى ثُ��مَّ ِم��ْح��نَ��ِت��َه��ا ِف��ي ال��رَّْح��َم��َن تَ��رتَ��ِج��ي
انْ��َه��َم��َرا4 ال��ُش��ئُ��وِن م��اءُ َع��يْ��ن��ِه َوم��ْن َس��ْع��ٍد َع��ْن يَ��ْس��أَُل ُك��لُّ��ُه��ْم
ال��ث��م��َرا يَ��ذُوَق أْن َربِّ��ي ش��اءَ َوَق��ْد ال��ن��بْ��َت َغ��َرَس َس��ْع��ًدا إِن
��َرَرا ال��ضَّ َوَك��فَّ ال��ّل��ُه َص��انَ��ُه َض��َرًرا ِب��ْس��ع��ٍد راُم��وا ُك��ل��م��ا
يُ��ْك��َس��َرا5 َل��ْن ب��اِرئُ��ُه َه��زَُّه َق��ْد ال��ّل��ِه يَ��ِم��ي��ِن ف��ي س��يْ��ًف��ا إِنَّ
َوَزَرا6 ِف��ي��ه��ا َغ��يْ��َرَك نَ��ِج��ْد َل��ْم يَ��ك��َل��ُؤَه��ا َوَزًرا ِل��ِم��ْص��ٍر ِع��ْش
اْل��َوَط��َرا7 َوتَ��نَ��اُل تَ��ْح��يَ��ا ِب��َك إِنَّ��ه��ا ل��ِم��ْص��ٍر ِع��ْش ِم��ْص��ٌر، أَنْ��َت
اْل��َك��َرى8 ُط��وُل أْه��َل��ه��ا يُ��ْرِدي ك��اَد بَ��ْع��َدَم��ا ِم��ْص��ًرا أيْ��َق��َظ بَ��َط��ٌل
ُزَم��َرا9 تَ��تْ��َرى اآلم��اِل ُرُس��ُل َف��انْ��بَ��َع��ثَ��ْت ِب��ِه ال��ّل��ُه بَ��َع��َث
ذُِك��َرا إِْن َل��ُه ال��ن��ْف��ُس تَ��ْه��َل��ُع َم��َض��ى َع��ْه��ًدا ِب��ِه ال��ّل��ُه َوَط��َوى
أَم��َرا أْو نَ��َه��ى إِْن خ��اض��ع��اٍت َح��ْوَل��ُه ُق��لُ��وٍب ِم��ْن َج��يْ��ًش��ا ق��اَد
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اْل��َخ��َط��َرا10 َه��َواُه ف��ي َوتُ��الِق��ي َم��ْرض��اِت��ِه إَِل��ى ال��ص��ْع��َب تَ��ْرك��ُب
األْك��بَ��َرا ال��رئ��ي��َس ال��ل��ُه وَح��َم��ى اْل��ُع��َال َزنْ��َد َرَم��ى َق��ْد َزنْ��ٌد َش��لَّ
ُع��َم��َرا11 ف��أب��ق��ى م��ص��ًرا َوَوَق��ى لُ��ْؤلُ��َؤٍة أَبَ��ا ال��ل��ُه َم��َح��َق
َخ��َط��َرا12 إْن ب��ال��رَّدى يُ��ب��ال��ي ال ب��اِرئُ��ُه ي��ْح��ُرُس��ه م��ن إن
أثَ��َرا13 َوط��ابَ��ْت ال��ُق��ْط��ِر ��َة ُغ��مَّ َك��َش��َف��ْت ِب��نَ��ج��اٍة ف��َه��ن��اءً
ال��ذَرا14 أْس��َم��ى ف��ي ��ِة األُمَّ َم��ْوئِ��ُل اْل��ُم��ْرتَ��َج��ى واْل��َم��ل��ي��ُك َس��ْع��ٌد ع��اَش

هوامش

تفجريه. املاء: تسجري اإلرساع. عىل الهائل العظيم النبأ وحملهم أعجلوا هرعوا: (1)
وامتأل. وارتفع ظما زخر:

والتوقي. االحرتاز الحذر: النرش. ضد الطي: (2)
الصفو. ضد الكدر: عابسة. أي: بارسة جمع بارسات: (3)

وسال. انصب انهمر: شأن. واحدها العني إىل الدموع مجاري الشئون: (4)
خالقه. بارئه: (5)

يحفظها. يكلؤها: واملعتصم. وامللجأ املعقل الوزر: (6)
والحاجة. البغية الوطر: (7)

النعاس. الكرى: يهلك. يُردي: الشجاع. البطل: (8)
زمرة. واحدتها: الجماعات. الزمر: متتابعة. متواترة ترتى: (9)

التلف وخوف الهالك عىل اإلرشاف الخطر: الحب. الهوى: الرضا. املرضاة: (10)
والتلف. الهالك واملراد

قد وكان شعبة، بن املغرية عبد املجويس فريوز لؤلؤة وأبو وأهلك. محا محق: (11)
قائم وهو بخنجر طعنه — عنه هللا ريض — الخطاب بن عمر املؤمنني أمري غدًرا قتل

لؤلؤة. بأبي عليه واملعتدي الخطاب بن بعمر سعًدا الشاعر شبه ٢٣ه. سنة يصيل
وعال. جلَّ هللا وهو الخالق البارئ: (12)

الشديد. والعي الكربة الغمة: (13)
جمع الذرا: والعلو. االرتفاع وهو السمو من تفضيل اسم أسمى: ملجأ. موئل: (14)

أعاله. يشء كل من وهي ذروة
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األمرية بمولد ابتهاًجا املرصية اإلذاعة دار أقامتها التي الحفلة يف األوبرا بدار أنشدت
١٣٥٧ه/١٩٣٧م. سنة الفطر عيد أيام أول يف فاروق السابق امللك بنات أوىل فريال،

ال��ج��م��اِل س��م��اء ف��ي ال��ش��ع��ُر َس��بَ��ح ال��َخ��ي��اِل وُح��ْل��ِم ال��ُم��نَ��ى َص��ْح��ِو بَ��يْ��َن
ال��خ��وال��ي1 ال��ِس��ِن��ي��َن ش��اط��ئ َع��َل��ى ـ��ِه َج��نَ��اَح��ي��ـ ي��ه��زُّ س��ان��ًح��ا وم��َض��ى
ل��ي��ال��ي2 م��ن َغ��دائ��ٌر ع��ل��ي��ه ـ��ِد، ال��َم��ه��ـ م��ن ي��ح��ب��و وه��و ال��ده��َر ل��م��ح
األج��ي��ال ف��ي ت��ُخ��وض َف��َم��رَّْت ـ��َب، ال��ُح��ج��ـ َع��يْ��ِن��ِه ع��ن ال��ت��اري��ُخ وأزاح
واألْدغ��ال ال��ُك��ه��وِف ف��وَق ـ��واءَ األض��ـ تُ��ْرِس��ُل ِط��ْف��ل��ة ال��ش��م��َس ورأى
ب��ال��ت��وال��ي ُس��ط��وَره��ا ي��ت��ل��و وه��و ت��واَل��ى ال��زم��اِن م��ن َص��َف��ح��اٌت
واألش��ك��ال3 األل��واِن َش��ت��ي��ِت ف��ي ت��ب��دو ل��ل��ح��وادِث وت��ص��اوي��ُر
ال��ِم��ط��اِل4 وط��وِل ال��ن��وى ب��ع��د م��اُل، اآل ت��ض��َح��ك ك��م��ا َرنَّ��ٌة، وإذا
َح��الل5 ال��ُف��ن��وِن م��ن ب��س��ح��ر ـ��ُه ��ت��ـ َم��سَّ ح��ي��ن ش��اخ��ًص��ا ال��ش��ع��ُر وق��ف
وال��ظ��الل ال��رب��ا ب��ي��ن ِل��َص��َداه��ا ِم��ثْ��ًال ال��روُض ي��ع��َه��ِد ل��م نَ��َغ��م��اٌت
ِم��ث��اِل6 ب��غ��ي��ِر ُق��ْل ِش��ئْ��َت إذا أو ع��ج��ي��ٌب ِم��ث��اٌل ل��ه��ا ولُ��ح��وٌن
اْألَْق��ي��اِل7 َم��واِك��َب وَح��يَّ��ا ـ��َس، َرْم��ِس��ي��ـ أع��ط��اَف ه��زَّ ك��م ُع��وٍد بَ��يْ��َن
وال��دالِل ال��ه��َوى ب��ي��َن ف��م��اَس��ْت َن، ِف��ْرَع��ْو البْ��نَ��ِة َع��َزْف��َن وُدف��وٍف
ال��ِج��ب��اِل8 َرواِس��ي ل��ه��ا ف��م��اَدْت ـ��ِر، ال��س��ح��ـ َف��ِم م��ن أُْط��ِل��َق��ْت وَم��زام��ي��َر
ال��م��يَّ��اِل9 ب��ُغ��ْص��ِن��ه��ا وتَ��ْع��ُط��و ـ��َع، ال��س��م��ـ تَ��ْس��ِرُق َس��ْرَح��ٍة ُك��لُّ َوَرنَ��ْت
��م��ال10 ال��شَّ ن��س��ي��ُم ب��ه��ا وَغ��نَّ��ى ـ��ُر، األزاه��ي��ـ َدتْ��ه��ا َردَّ وأه��ازي��َج
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وال��ج��الل11 ب��ال��س��ن��ا ُح��فَّ م��وِك��بً��ا ف��أل��َف��ى ف��اس��ت��ف��اق، ال��ش��ْع��ُر، ذُِه��َل
ال��ِه��الل12 ب��ن��اُت وأَْض��َواؤُه ـ��ُل، َم��َش��اِع��ي��ـ ف��ي��ه ال��ش��ُم��وس س��اط��ع��اُت
وال��َع��وال��ي13 ب��ال��ظُّ��ب��ا ال��َج��وِّ َص��ْف��َح��َة ��ى وَغ��شَّ ب��ال��ِج��ي��اِد، األرَض َزَح��َم
ال��ث��ق��ال14 ال��س��ح��اِب ف��وَق ��ْت َوَرفَّ ال��ن��ْج��ِم، ��ِة ِق��مَّ ع��ل��ى راي��ٌة وَه��َف��ْت
األوال��ي15 ال��ُع��ص��وُر أع��الِم��ِه ت��ح��ت وت��م��ش��ي ال��ش��ع��وَب، ي��ج��م��ُع َم��ْوِك��ٌب
واح��ت��ف��اِل ال��س��ن��ا ض��اف��ي اح��ت��ف��اءٍ ف��ي ِج��ي��ٍل ُك��لِّ م��ن ال��ُم��ل��وُك ف��ي��ه س��ار
ال��ن��وال16 َج��مُّ ال��ُم��ِع��زُّ وه��ذا ِب، ال��ُع��ْر َف��تَ��ى َع��ْم��ٌرو وذاك ِم��ي��ن��ا، ذاك
ال��رج��ال17 ُم��نْ��ِش��ي ال��ب��الِد ُم��ْح��ِي��ي األَْك��بَ��ر، م��ح��م��ٌد ب��ي��نَ��ُه��ْم َوبَ��دا
واألغ��الل18 ال��ُق��ي��وِد ُم��ب��ي��َد ـ��َر، ِم��ص��ـ ف��ي ال��ظ��ل��ِم ه��ادُم ال��ج��ه��ل، ص��ادُع
األش��ب��ال19 أب��و ال��ُم��نَ��ى ذُْخ��ُر ع��ي��ُل، إْس��م��ا ال��خ��الئ��ِف ِزي��ن��َة َخ��ْل��َف��ُه
واالس��ت��ق��الل20 ال��ع��ال ِس��رُّ م��اِل، واآل ال��ِج��ي��ِل ُد ُم��ج��دِّ وف��ؤاٌد
وال��ت��ْج��وال؟ ال��ط��واِف ب��ع��د َرْك��ُب، ال��ّر ه��ذا ي��ق��ِص��ُد أي��َن ال��ش��ْع��ُر س��أل
ال��َم��ق��ال واِض��َح��اُت ، ال��ج��وَّ ت��م��ألُ ه��ات��ف��اٌت ف��وق��ِه ِم��ْن ف��أج��ابَ��ْت
ال��ع��ال��ي21 وال��ن��ج��اِر وال��نُّ��بْ��ِل ـ��ُم��ْل��ِك ال��ـ َم��ق��اِم ع��اب��دي��َن ن��ح��َو أَْس��ِرُع��وا
ال��ت��ْرح��اِل22 ن��ه��اي��َة ف��ك��انَ��ْت ٍق، ف��ارو ِة ُس��دَّ ِع��نْ��د ال��رَّْك��ُب َوَق��َف
ِب��ْخ��ي��ال ِم��ثْ��لُ��ُه َم��رَّ م��ا َدْه��ِر ال��ّد ل��ُم��ل��وِك َم��ْح��ِف��ًال ال��ش��ْع��ُر ورأى
اب��ت��ه��ال23 وبَ��يْ��َن ك��ال��ُم��ن��ى ض��اح��ٍك اب��ت��ه��اٍج بَ��يْ��َن ج��اذِل��ي��َن، ج��ل��س��وا
واآلص��ال»24 ال��ُغ��ُدوِّ س��ع��ي��ِد ٍم ي��و ف��ي «ن��ح��ن أْم��ِرِه��ْم: ذو ن��اَدى ث��مَّ
ب��ب��ال» ل��ل��دُه��وِر َج��اَل وال ـ��ٌل، ِم��ث��ـ ل��ه ل��ي��س ِل��م��ْص��َر، يُ��ْم��ٍن «يَ��ْوُم
ال��ِخ��الِل»25 ونُ��بْ��ُل ال��ِح��ج��ا ونُ��ور م��ي، ال��س��ا وال��ش��َرُف ف��ي��ه ال��م��ج��ُد، «ُولِ��َد
األن��ج��ال»26 ب��أْك��رم َف��َه��ن��اءً ف��ي��ِه ال��ُم��َم��لَّ��ُك ال��س��يِّ��ُد «نَ��َج��َل
ل��ل��م��َع��ال��ي»27 ن��ف��وِس��ن��ا ف��ي ح��اج��ًة ف��ق��َض��يْ��ن��ا ِل��ُس��وِح��ِه َس��َع��يْ��ن��ا «ق��د
واإلق��ب��ال ب��ال��ِع��زِّ ويَ��ْدُع��و َض، األْر يَ��ل��ِث��ُم ف��انْ��ثَ��نَ��ى ال��ش��ْع��ُر بُ��ِه��َر
َس��ْل��س��اِل28 وَك��ْوث��ٍر ِظ��لٍّ بَ��يْ��َن أيْ��ٍك ِب��نْ��ُت َش��َدْت ِم��ثْ��َل��م��ا وش��دا
َس��اِل��ي29 ُه��َو وال ي��ْوًم��ا، َدَع��تْ��ُه إن ن��اءٍ ه��و ال ب��األل��ي��ِف، نَ��ِع��َم��ْت
ِح��ب��ال30 ب��َص��يْ��ِد ُروِّض��ْت وال ِق، ال��زْر َم��َخ��اِل��ِب��ِه ف��ي ال��ن��ْس��َر ت��َر ل��م
ال��رم��ال31 َدِم��ي��ُث ال��ن��دى َج��م��ي��ُم ٌف َرَف��ا ال��ل��وِن ف��اِت��ُن ال��زْه��ُر ت��ح��تَ��ه��ا
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ِس��ْرب��ال32 ف��ي اْل��وج��وَد يَ��ْط��ِوي ح��ي��َن ُح��ْس��ٌن ول��لَّ��يْ��ل ل��ل��دَُّج��ى، َص��َدَح��ْت
األط��ف��اِل َك��بَ��ْس��َم��ِة َط��ُه��وًرا ِق، ال��ش��ْر ف��ي ي��ل��َم��ُع ل��ل��ص��ب��اح َص��َدَح��ْت
واإلي��غ��ال33 ال��ُج��ُه��وِد َط��ْوِق ف��وَق ِس��ْح��ًرا وال��بَ��دي��َه��ِة ل��ل��ط��بْ��ِع إنَّ

∗∗∗
ال��ط��وال34 ال��ُغ��ص��وِن ف��ْض��َل وُه��ّزي ِدي، ال��وا َس��ْرَح��َة ي��ا ِش��ئْ��ِت ك��ي��َف َغ��رِِّدي
غ��ال��ي ال��ده��ِر ف��ي ال��ف��اروق ي��وَم إنَّ َج��ن��اٍح ذاِت ك��لَّ ال��يَ��وم واْج��َم��ِع��ي
أْرس��ال35 ف��ي ال��طُّ��ي��وُر تَ��ْس��تَ��ِج��بْ��ُه يُ��نَ��اِدي ال��َف��ِري��َد ال��بُ��ْل��بُ��َل أرِس��ِل��ي
واألْم��ث��ال36 األن��داِد ق��ل��ي��ُل ـ��ِر ال��ده��ـ ع��ل��ى يَ��ْوٌم ال��ِم��ي��الِد ي��وَم إنَّ
واخ��ت��ي��ال37 تَ��خ��طُّ��ٍر ف��ي وج��َرى وُع��ْج��بً��ا َزْه��ًوا ف��ي��ه ال��ن��ي��ُل ��َق َص��فَّ
األذي��ال38 ف��ي ال��زه��وُر َف��تَ��ْم��ِض��ي ـ��ِر، ال��زه��ـ ع��ل��ى يَ��ُم��رُّ ذَيْ��َل��ه س��اح��بً��ا
يُ��ب��ال��ي أالَّ إل��ي��ِه وأوَح��ى ، ـ��ُح��بُّ ال��ـ تَ��َم��لَّ��َك��ُه ف��ق��د يُ��ب��اِل��ي، ال
ُزالل39 ال��نَّ��ِم��ي��ِر م��ن ب��َع��ذٍْب َض ف��ا م��ا اْل��ُح��بِّ ُع��ذوب��ُة ل��وال وه��و
ال��م��وال��ي َف��ْض��ُل ال��ع��ب��ي��ِد وبَ��ذُْل َل، ال��بَ��ذْ َع��لَّ��ْم��تَ��ُه أن��ت َم��ْوالُه، أن��َت
ح��اٍل40 ك��لِّ ف��ي نُ��ْع��َم��اَك ف��ح��م��ْدن��ا ح��اٍل ك��لِّ ف��ي نُ��ْع��م��اك َغ��َم��َرتْ��ن��ا
ال��ِرح��اِل! ِم��ْلءُ وال��غ��ي��ُث ِس��راًع��ا ـ��ِث اْل��َغ��ي��ـ َط��َل��ِب ف��ي ال��راك��ب��وَن أيُّ��ه��ا
ال��ُس��َؤال41 َم��ْوِرُد ال��ُم��ْل��ِك س��اح��ُة ت��ِري��م��وا ال م��ك��ان��ُك��ْم، تَ��ِري��م��وا، ال

∗∗∗
ك��ال��ذُّب��اِل42 ن��ج��وُم��ه��ا ف��أم��س��ْت ـ��ي��ا، ال��دُّن��ـ َع��َل��ى أط��لَّ َف��ْرَق��ًدا ل��ه��ا ي��ا
اس��ت��ق��ب��ال ب��أش��رِف ف��ت��ح��َظ��ى َن ال��َك��ْو ت��س��ت��ق��ب��ُل ��ع��وِد، ب��ال��سُّ س��ط��ع��ْت
اس��ت��ه��الل43 بَ��َراَع��َة ف��ك��ان��ْت ـ��ِد، وال��ِع��ي��ـ وال��يُ��ْم��ن ��ْل��ِم ب��ال��سِّ اْس��تَ��ه��لَّ��ْت
ِج��دال َش��رُّ ��ي��وِف ال��سُّ وج��داُل ِج��داٍل ُط��وِل ب��ع��د ال��س��يْ��ُف أُْغ��ِم��َد
ال��نِّ��ص��ال ف��ي وال ال��ظُّ��بَ��ا ف��ي ل��ي ل��ي��س ال��َق��واِف��ي َع��بْ��َق��ِريُّ ��ْل��ِم ال��سِّ ف��ي أن��ا
ال��نِّ��ب��ال َح��ف��ي��ف م��ن وي��رت��اُع ال��َف��خُّ يُ��ْف��ِزُع��ُه ك��ال��طَّ��يْ��ِر ش��ع��ري أن��ا
ِن��ض��ال وبَ��يْ��َن رأَس��ُه، راك��ٍب ِك��ف��اٍح ب��ي��َن ال��ُف��ن��وُن ت��ع��ي��ُش ال
األم��ث��ال44 م��َع ج��َرى بَ��يْ��تً��ا ن��ِش��َد أْن ال��َح��ْرِب َل��َظ��ى أُْش��ِع��َل��ْت إْن ِخ��ْف��ُت
ص��ال��ي»45 ال��ي��وَم ِب��َح��رِّه��ا وإنِّ��ي ال��َل��ُه) (َع��ِل��َم ُج��ن��ات��ه��ا ِم��ْن أُك��ْن «ل��م
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َض��الل؟ ب��ع��د ال��ن��ف��وُس وتُ��ْه��َدى ، اْل��ُح��بِّ إل��ى ال��ُق��لُ��وُب ُ تَ��ْه��َدأ ف��َم��ت��ى

∗∗∗
ُم��وال��ي46 وال��زم��اُن ، اْل��َج��دِّ ص��اِع��ُد زاٍه ف��ال��ُم��ْل��ُك َع��اِب��دي��ُن، أْش��ِرق��ي
ال��ك��م��ال م��ع��نَ��ى ال��س��م��اء اب��َن َع��لَّ��َم بَ��ْدًرا س��م��اِئ��ِك ف��ي أط��ل��ع��ِت أن��ِت
ِه��دال47 ُف��روٍع وم��ن راس��ي��اٍت، أص��وٍل م��ن َك��ْم أَنْ��ِت، ال��م��ْج��ِد َدْوَح��ُة
ال��آلل��ي48 ُس��ُم��وط وأث��م��اُره��ا ـ��ِك، وال��ِم��س��ـ ال��طِّ��ي��ِب م��ن أَرُض��َه��ا َدْوَح��ٌة
واأله��وال اْل��ُخ��ُط��وِب َه��ج��ي��ِر م��ن بَ��ِن��ي��ه��ا وح��اَط��ْت ِم��ْص��ًرا أظ��لَّ��ْت ك��م
آل49 َخ��يْ��ِر ع��ل��ى أْف��ي��اءَُه َم��دَّ ب��ن��اءٍ َخ��يْ��ُر ع��اب��دي��ُن ي��ا أن��ِت
اآلم��ال ب��م��ولِ��ِد ف��أه��ًال ـ��َرى، ال��بُ��ش��ـ َج��اءِت ح��ي��ن��م��ا ِم��ْص��ُر ��َق��ْت َص��فَّ
األْس��دال50 ُم��ْس��ِب��ُل وال��ل��ي��ُل ـ��م��ِن، ِل��ل��رَّح��ـ نَ��ْض��َرُع األُك��فَّ ب��س��ط��ن��ا ك��م
��ؤال ال��سُّ إثْ��َر ��ؤاَل ال��سُّ وب��ع��ثْ��ن��ا َش��ْوًق��ا ال��ب��ش��اِئ��ر َدقَّ وس��بَ��ْق��ن��ا
َك��الل51 ب��ع��َد ال��رَّج��اءُ واس��ت��راح ال��تَّ��َم��نِّ��ي اس��ت��ق��رَّ ل��و وَوِدْدن��ا
واإلف��ض��ال52 اإلح��س��اِن ب��ع��م��ي��ِم تَ��َواَل��ى اإلَل��ِه أَنْ��ُع��ُم وإذا
األْوج��اِل53 غ��ي��اِه��َب َف��يَ��ْم��ُح��و َق، ��ْر ال��شَّ يَ��ْم��ألُ ص��ادٌق ال��ف��ج��ُر وإذا
واألخ��وال54 اْل��ُج��دوِد ِل��َك��ِري��ِم َم��ْج��ٍد ُدرَُّة ف��ي��ه ال��َم��ْه��ُد وإذا
«ِف��ْري��ال»55 َس��ن��ا م��ن ال��ن��وَر تَ��ْق��ِب��ُس وُق��ل��وبً��ا أْع��يُ��نً��ا ِم��ْص��ُر وإذا
َغ��واِل��ي أم��اٍن م��ن ل��ل��ن��ي��ِل ـ��َق��ْق��ِت ح��ق��ـ ك��م ال��نِّ��ي��ل، َم��ل��ي��ك��َة ف��ه��نَ��اءً
َم��ن��ال َخ��يْ��َر — ال��ل��ه َف��اْش��ُك��ر — ِن��ْل��َت ال��ُم��َف��دَّى ِم��ْص��َر َم��ل��ي��َك وَه��ن��اءً
األع��م��ال وص��اِل��ح ل��ل��م��ع��ال��ِي واْس��َل��ْم ال��ُم��ْل��ِك أِم��ي��َرُة وع��اَش��ْت ِع��ْش،

هوامش

األعوام الخوايل: السنني به. تتفاءل والعرب ميامنة والك ما الطري: من السانح (1)
املاضية.

الضفرية. وهي غديرة. جمع الغدائر: (2)
ومختلفها. مفرقها أي واأللوان: األشكال شتيت (3)

التسويف. املطال: البعد. النوى: (4)
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رفعه. برصه: شخص (5)
لحن. جمع اللحون: (6)

األعىل. امللك دون وهو قيل جمع األقيال: (7)
وحركت. اهتزت مادت: (8)

الرأس. رفع العطو: العظيمة، الشجرة الرسحة: (9)
األغنية. وهي أهزوجة جمع األهازيج: (10)

الضوء. السنا: (11)
النجوم. الهالل: بنات (12)

السيف. حد وهي ظبة جمع الظبا: القناة. أعىل وهي عالية جمع العوايل: (13)
راية. جمع والراي تحركت الراية: هفت (14)

األوائل. األوايل: (15)
العرب مبعوث وكان الحاشد الجمع هذا يف الفراعنة رسول مينا كان يقول: (16)

هللا. لدين املعز الكريم الجواد الفاطميني رسول وكان عمًرا،
العلوية. األرسة رأس عيل محمد الصيد امللوك هؤالء بني وظهر يقول: (17)

القيد. وهو غل جمع األغالل: الشق. الصدع: (18)
األعظم. السلطان وهو خليفة جمع الخالئف: (19)
فاروق. والد فؤاد أيًضا الجمع هذا يف وسار (20)

األصل. النجار: (21)
عابدين. قرص فاروق بسدة ويريد فناؤها، أو الدار باب السدة: (22)

الدعاء. يف إخالص ابتهال: فرحني. جاذلني: (23)
العرص. بعد ما وهو أصيل جمع اآلصال: النهار. أول وهي غدوة جمع الغدو: (24)

العقل. الحجا: (25)
أنجب. نجل: (26)

الحي. دور بني الفضاء وهي ساحة جمع السوح: (27)
العذب. املاء السلسال: امللتف. الشجر األيك: وترنم. غنى شدا: (28)

الحب. لواعج من املتخلص السايل: (29)
أخيفت. روعت: الجارحة. الحادة األظفار الزرق: املخالب (30)

متحرك. رفاف: لينها. سهلها الرمال: دميث كثريه. الندى: جميم (31)
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رداء. قميص، رسبال: الظلمة. شدة الدجى: (32)
واملغاالة. املبالغة اإليغال: (33)

اليشء. بقية فضل: العظيم. الشجر رسحة: (34)
يشء. كل من الجماعة وهو رسل جمع األرسال: (35)

كالنديد. املثل وهو ند جمع األنداد: (36)
والعجب. الزهو االختيال: التبخرت. التخطر: (37)

األرض. عىل جر ما الثوب: من الذيل (38)
صاف. بارد عذب زالل: ماء (39)

غطاه. املاء: غمره (40)
أماكنكم. الزموا تريموا: ال (41)

به. يهتدى نجم الفرقد: الفتيل. وهي ذبالة جمع الذبال: (42)
الحرب نذر بزوال فيه الناس استبرش وقت يف كان األمرية مولد أن إىل يشري (43)
بني قامت التي السوديت أزمة بسبب ١٩٣٨م؛ سنة سبتمرب يف لهيبها يندلع كان (التي
الفطر وعيد القدر ليلة فيه واستقبلوا ميونيخ)، باتفاق وانتهت وتشكوسلوفاكيا أملانيا

سعيد. عهد وفاتحة خري بشري مولدها فكان
لهبها. الحرب: لظى (44)

يصطيل أن القتال نريان واستعرت الحرب رحى دارت إن الشاعر يخاف (45)
دعاتها من يكن ولم رشرها يرضم ولم زنادها يقدح لم وهو ثمرها مر ويجني بنارها
حرب يف أنشده وقد جناتها)، من أكن (لم عباد بن الحارث ببيت فيتمثل ومثرييها،

غمارها. خوض عىل أكره ملا البسوس
املصايف. املوايل: (46)

العظيمة. الشجرة الدوحة: األغصان. من وتثنى تهدل ما الهدال: (47)
فيه. ينظم الخيط وهو سمط جمع السموط: (48)

الظالل. األفياء: (49)
السرت. وهو سدل جمع األسدال: (50)

والتعب. اإلعياء الكالل: (51)
تتابع. توايل: (52)

الخوف. األوجال: الظلمات. غياهب: (53)
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للصبي. ويعد يهيأ املوضع املهد: (54)
وتستمده. تأخذه النور: تقبس (55)

313





١٩٤٥م) (عام باملديح الشعر ضنَّ

أل��وانَ��ا1 ص��روَف��ه��ا وش��ِه��ْدن��ا ف��س��ط��ًرا َس��ْط��ًرا ال��ح��ي��اَة ق��رأن��ا ق��د
م��ك��ان��ا2 ال��ن��ج��وَم ي��رت��ض��ي وال ِز ال��ع��ْز إل��ى ي��س��م��و ال��ِم��ْق��داَم ورأي��ن��ا
ه��وان��ا وم��ات��وا ِذلَّ��ًة ُق��ِت��ل��وا أُن��اًس��ا ب��ج��ان��ب��ي��ه ول��م��ح��ن��ا
ِس��ن��ان��ا3 إالَّ ال��َق��نَ��اُة ول��ي��س ـ��ه، ف��ي��ـ ب��م��ن ال��ك��ري��ُم ال��َم��نْ��ِص��ُب إنَّ��م��ا
يُ��ص��ان��ا4 أْن ب��ش��ع��رن��ا وأَْج��ِدْر ٍم، ُم��ْس��ت��ا ك��لِّ ع��ن ال��م��دي��َح َح��ب��ْس��ن��ا ق��د
ُم��زدان��ا ق��ب��َل��ه��ا ب��ال��ح��س��ن يَ��ُك، ل��م إذا ج��ي��ًدا ال��ع��ق��وُد ت��زي��ُن ال
ُج��َم��انَ��ا!5 الق��ى ال��نَّ��ْح��ِر ف��ي وُج��م��اٍن ُدرٍّا ال��ص��دِر م��ن الَق��ى ُدرٍّ ُربَّ
ف��ه��ج��ان��ا رأس��ه ال��ش��ع��ُر ل��َوى ُح ال��م��د ل��ه يَ��ِح��قُّ ال م��ن م��دح��ن��ا ل��و
َح��ّس��ان��ا6 ي��ُك��ن ل��م ول��واله نً��ا، َح��ّس��ا أن��ط��ق ال��ك��ري��ُم ال��رس��وُل
َح��ْم��دان��ا7 ب��ن��ي ف��ي ال��م��دِح ُغ��َرَر ال��م��ت��ن��بِّ��ي ��َن ل��قَّ َح��ْم��داَن واب��ُن
نَ��ْش��وان��ا8 ب��م��دِح��ه��م ف��ي��ش��دو ُس ال��ن��ا ي��ص��ُدق ح��ي��ن��م��ا ال��ش��ع��ُر ي��ص��ُدق
َخ��ْزي��ان��ا واج��ًم��ا ال��رأِس ُم��ط��ِرَق وّل��ى ال��م��ك��ارُم ع��ّزِت وإذا
واألُظ��ع��ان��ا9 ال��طُّ��ل��وِل دارس��اِت وي��ب��ك��ي ال��زم��اَن ي��ش��ت��ك��ي وم��َض��ى
ِس��ن��ان��ا10 اب��َن ل��ي وه��اِت ف��أَِع��نِّ��ي ُزَه��يْ��ًرا أك��وَن أن ش��ئ��َت ف��إذا



الجارم عيل ديوان

هوامش

أحداثها. رصوفها: (1)
ويرتفع. يعلو يسمو: (2)

الرمح. سنان سنانا: الرماح. القناة: (3)
املهان. الذليل مستام: الثناء. منعنا املديح: حبسنا (4)

الفضة. من حبة جمان: ثمني. لؤلوي در: (5)
والسالم. الصالة عليه الرسول، شاعر ثابت بن حسان حسان: (6)

الشاعر املتنبي أحمد الطيب أبو املتنبي: الحمداني. الدولة سيف حمدان: ابن (7)
أوائل. غرة، جمع غرر: العظيم. العربي

فرًحا. نشوانًا: (8)
املسافرات. األظعانا: األطالل. بقايا الطلول: دراسات (9)

سنان بن هرم مدح العظيم الجاهيل الشاعر سلمى أبي بن زهري هو زهريًا: (10)
ومروءته. وفضله لكرمه
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التاج نشيد

آخر فاروق امللك تولية بمناسبة عابدين بقرص العربية املوسيقى معهد فرقة أنشدته
١٩٣٧م. سنة الدستورية سلطته مرص ملوك

األَغ��اِن��ي ل��َط��ْل��َع��ِت��َك وَش��َدْت األم��ان��ي ِل��م��ْق��دم��َك بَ��َس��َم��ْت
َم��َك��اِن1 أَْوَف��ى ف��ي ف��ك��نْ��َت ِب، ال��ُق��لُ��و أَْح��نَ��اءَ ونَ��َزْل��َت
يَ��َدان!2 ب��ه��ا ِل��ل��زََّم��ان م��ا أَْس��َديْ��تَ��ه��ا ِن��ْع��َم��ٍة َك��ْم
ال��زَّم��ان ِم��ْلءَ ُم��َم��لَّ��ًك��ا ـ��َر ِم��ص��ـ تَ��اَج ت��ْل��بَ��ُس ال��ي��وَم
اْل��ِح��س��ان أَيْ��ِدي��َك ُص��نْ��ِع ِم��ْن �ُه �أنَّ� ك� �اءَ أَض� �اج ت�
يُ��دان��ي؟3 أَْو يُ��ق��ارُب َف��َم��ْن ءِ ��م��ا ال��سَّ َع��َل��ى أن��اف َم��ْج��ٌد

ِل��ْل��ُع��ال ُدْم ال��ُه��َدى نَ��ْج��َم ي��ا ف��اُروق
��ًال ُم��تَ��َم��هِّ ال��ُم��نَ��ى غ��اي��اِت أْدَرْك��َت
ُم��تَ��ف��اِئ��ًال نُ��وَرُك��ْم ي��ْل��َم��ُح ��ْع��ُب ال��شَّ
نَ��ِب��ي��ْل َم��ِل��ٌك ُم��ِن��ي��ْل، َدْه��ُر أث��ي��ُل، م��ج��د
ال��بَ��ن��اِن4 َس��بْ��ُط اْل��ِح��َم��ى َزيْ��ُن

األم��ان��ي! ِب��ْش��ُر َل��َم��َح��اتُ��ُه إنَّ��م��ا تَ��اُج��َك ل��ل��ِه
اْل��ُج��م��اِن5 َح��بِّ َع��ْن َف��َج��لَّ ب، ال��ُق��لُ��و َح��بِّ ِم��ْن ِص��ي��َغ َق��ْد
ش��اِن وُع��لُ��وَّ َج��َالَل��ًة ِت ال��َخ��اِش��ع��ا ال��ُع��يُ��وَن بَ��َه��ر
ثَ��ان��ي وال��بَ��ْدُر ٌل أوَّ ِه��َي ِب��َج��بْ��َه��ٍة وََع��زَّ َوَزَه��ا
ال��تَّ��ه��ان��ي6 ِص��ْدُق َوُدرُُّه ءِ، ال��وال َص��ْف��ُو َش��ذََراتُ��ُه
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َح��ن��اِن! َوَك��ْم ل��ِم��ْص��َر ِل��ئُ��ُه أل ��ْت َض��مَّ َرْح��َم��ٍة َك��ْم
األََم��ْل ِع��ي��ُد بَ��اِس��ٌم ِع��ي��ٌد ال��ي��وم
ال��دُّوْل ُك��لِّ َع��َل��ى ِم��ْص��ٌر ِب��ِه تُ��ْزَه��ى
اْل��َم��ثَ��ْل؟ ُض��ِرَب ِب��نُ��بْ��ِل��ِه َك��اْل��م��ل��ي��ِك َم��ْن
َوِه��ب��اتُ��ُه َوِص��ف��اتُ��ُه، نَ��َف��َح��اتُ��ُه،
اْل��بَ��ي��اِن َوْح��َي أْع��َج��َزْت ق��د

ال��َم��ث��ان��ي7 ��بْ��ِع وال��سَّ ـ��ُق��رْآِن ال��ـ ِب��َف��واِت��ِح ��نْ��تُ��ُه َح��صَّ
األم��اِن ِظ��لَّ وتَ��َف��يَّ��أَْت ال��ُم��نَ��ى ِم��ْص��ُر ِب��ه نَ��اَل��ْت
ال��ِع��ن��ان َم��ْرِخ��يَّ إَل��يْ��ِه ُح اْل��ج��م��و ال��دَّْه��ُر َم��َش��ى َم��ِل��ٌك
ب��ان��ي َخ��يْ��َر َك ج��دُّ َوك��اَن ـ��َر ِم��ص��ـ ِب��ن��اءَ أَبُ��وَك أَْع��َل��ى
ال��رِّه��اِن ِف��ي ��واِب��ِق ال��سَّ ِم��َن ءِ ِل��ْل��ب��َق��ا أْس��ِب��ُق ال��َخ��يْ��ُر
آِن ُك��لِّ ِف��ي َوِذْك��ُرُه ُد، يُ��ف��ا آٍن ف��ي وال��ب��رُّ

يَ��ْح��تَ��م��ي ِب��َك إنَّ��ُه ِب��ُم��ْل��ِك��َك ْ ف��اْه��نَ��أ
تَ��نْ��تَ��م��ي ل��َك َم��ج��اَدٍة َف��ُك��لُّ واْس��َع��ْد
ال��ُم��ْع��ِظ��م ف��ي ِع��م��اَده��ا ِل��ِم��ْص��َر واْس��َل��ْم
ال��َم��ِل��ْك ع��اَش ال��َم��ِل��ْك، ع��اَش ال��م��ل��ْك، ع��اَش
وال��لِّ��س��اِن يُ��ْح��َم��ُد ب��ال��َق��ْل��ِب

هوامش

أأمن. أشمل، أوىف: داخل. أحناء: (1)
أديتها. أسديتها: (2)

السماء. من قرب حتى عال ارتفع أناف: (3)
كريم. سخي الهيئة حسن البنان: سبط (4)

كالدرة. الفضة من حبة الجمان: سويداؤه. القلب: حب (5)
اللؤلؤ. صغار شذراته: (6)

وهي الكتاب فاتحة املثاني: السبع الرحيم. الرحمن هللا بسم هي القرآن: فواتح (7)
السورة. آخر إىل العاملني رب هلل الحمد
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تقريظ

عام مرصية لقصة كتابته بمناسبة األدباء أصدقائه ألحد القصيدة بهذه الشاعر بعث
١٩٠٥م.

ال��َع��َل��َم��ا1 ال��ُم��ف��رَد ال��ك��ت��اب��ي��ن ف��ي أص��ب��ح��َت ال��َق��ل��م��ا أَْغ��ِم��ِد ه��ذا، َح��ْس��بُ��َك ك��َف��اَك،
َك��ِل��م��ا؟2 َس��ّم��ي��ت��ه��ا إذا ع��ل��ي��َك م��اذا ُم��َش��ْع��َش��َع��ًة ك��اس��اٍت ل��ل��ش��ْرِب م��ألَت
أِث��م��ا3 ش��َرابُ��ه��ا وال أِث��ْم��َت، ف��م��ا ص��اف��ي��ًة ال��ف��ك��ِر ع��ص��ي��ر م��ن أه��دي��ت��ه��ا
وال��َك��رم��ا4 واآلداَب ال��دي��َن وت��وق��ُظ َس��ْورت��ه األس��راِر م��وِط��ن م��ن ت��ُف��لُّ
اْل��ِح��ك��م��ا5 ي��ن��ثُ��ُر ش��ي��ًخ��ا ك��ت��اب��ك وِف��ي غ��ض��ارتِ��ه ف��ي غ��الًم��ا ف��ي��ن��ا ن��راك
وَه��م��ا6 ُق��رَّاؤه ي��ل��ِم��ُس��ُه ف��ك��اد َش��بَ��ٍح ذي ِزي ف��ي ب��ه ال��خ��ي��اُل ب��دا
��َم��م��ا! ال��صَّ ع��ن��ده ت��م��نَّ��ْت ح��دي��ٍث وك��م َج��ْف��وتِ��ه��ا ب��ع��د م��ن أُذُن��ي ل��ه م��ال��ت
ال��َق��ل��م��ا7 ي��ح��ِم��َل أالَّ ال��م��ِج��ي��دي��َن م��ن ق��ل��ٍم ذي ك��لُّ ف��آل��ى ف��ي��ه، أب��دع��َت
م��ل��ت��ئ��ًم��ا8 ال��لَّ��ف��ِظ َك��ري��َم ف��ي��ه وُص��ْغ��َت م��ن��تَ��َح��ًال ال��رأِي ح��ك��ي��َم ف��ي��ه وُس��ق��َت
وُم��ن��ت��ِظ��م��ا9 م��ن��ثُ��وًرا ل��ف��ِظ��َك ِب��ُدرِّ ِق��الدِت��ه��ا ف��ي ف��ت��اة ك��لَّ وُرْع��َت
نَ��َغ��م��ا10 رْت ُص��وِّ ف��ي��ه��ا ال��ك��وِن ب��دائ��ُع س��اج��ع��ٍة أل��ح��اُن ل��ف��ُظ��ه ك��أنَّ��م��ا
اب��ت��س��م��ا11 أن��ح��اِئ��ه ف��ي ال��غ��ي��ُث ب��َك��ى إذا ن��ف��ح��تَ��ه ال��ِم��ْس��َك أع��ار َح��ْزٍن روُض أو
ال��ق��س��َم��ا!12 يُ��ْخ��ِط��ئ ل��ْم م��ن ال��ِح��نْ��َث ي��رَه��ُب ال س��يّ��دُه��م ال��ُك��تَّ��اب ف��ي أنَّ��ك أق��س��م��ُت
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هوامش

أدخل. اغمد: يكفيك. حسبك: (1)
ممزوجة. مشعشعة: الشاربني. لجماعة للرشب: (2)
القراء. واملقصود شاربيها رشابها: أذنبت. أثمت: (3)

حدته. سورته: القلب. عن كناية األرسار: موطن تقطع. تفل: (4)
والنرضة. والسعة النعمة الغضارة، غضارته: (5)
غلطا. وهما: شخص. شبح: ذي لباس. زي: (6)

أقسم. آىل: (7)
مختاًرا. منتخًال: (8)

منتظًما: نثًرا. منثوره: كلماتك. لفظك: لؤلؤ. در: حليها. قالدتها: أخفت. رعت: (9)
شعًرا. منظوًما

كالغناء. صوتها املرددة الحمامة ساجعة: (10)
وأجملها. الرياض أبهى ورياض األرض من غلظ ما الحزن حزن: روض (11)

القسم. يف الحلف الحنث: (12)

320



لألمَرية عر الشِّ ِحتيُة

أجزاء من جزء أول تتوج أن ١٩٣٣م سنة للبنات الثانوية فوزية األمرية مدرسة أرادت
القصيدة. بهذه فصدرته مجلتها،

اآلن��س��اِت ب��خ��ي��ِر واص��َدح ال��ط��اِه��راِت ال��ِخ��الل َح��يِّ
ال��ص��ف��ات ب��اه��رَة ال��م��ل��ِك، ِل ج��ال ف��ي األَم��ي��رة َح��يِّ
��راة1 ال��سَّ وال��ُغ��رِّ ��ي��ِد ال��صِّ ِك ال��ُم��ل��و ب��ن��َت (ف��وزي��ًة)
ال��ح��ي��اة2 ن��وَر أج��زل��وا ف��ي��م��ا ل��م��ص��َر ال��واه��ب��ي��ن
ال��خ��اِف��ق��ات3 ب��ي��َن يَ��ْخ��ت��اُل ل��واءَه��ا وال��ن��اش��ري��ن
ال��رُّف��ات4 أْط��واء ب��ي��ن م��ن ت��راثَ��ه��ا وال��ن��ازع��ي��ن
األْخ��َري��ات ال��ب��الِد ع��ل��ى ـ��ُه تَ��ِت��ي��ـ م��ص��ٌر ب��ه��م ق��ام��ْت
ال��دان��ي��اِت5 ب��ال��ُق��ط��وِف ٍه زا ك��ال��روِض ح��اض��ٍر ف��ي
ال��َخ��ال��ي��ات6 ال��ُع��ص��وِر ِج��ي��َد َزيَّ��ن��ْت ق��د وَج��الئ��ٍل
ال��ُم��ت��ع��لِّ��م��اِت وِق��بْ��ل��َة ـ��ِع ال��رف��ي��ـ ال��تَّ��اِج ُدرََّة ي��ا
آت م��ن��ِك َف��ْض��ٍل وك��لُّ إل��ي��ِك، م��ج��لَّ��تُ��ن��ا ه��ِذي
ال��ف��ت��اة ُج��ْه��َد ِب��َق��بُ��ولِ��ه��ا ��ِع��ي ف��ش��جِّ ال��ف��ت��اِة، ُج��ْه��ُد
ال��ن��اش��ئ��ات7 َزيْ��ُن وأن��ِت ـ��َن ال��ن��اش��ِئ��ي��ـ زي��ُن (ف��اروُق)
ال��ن��يِّ��رات8 أس��َم��ى وأن��ِت ِت ال��ن��يِّ��را إح��َدى وال��ش��ْم��ُس
��ت��ات ال��شَّ بَ��ْع��ِد م��ن ـ��نُ��بْ��ِل ال��ن��ـ َش��ْم��َل ف��ي��ِك ��َع َج��مَّ ال��ل��ه
ال��نَّ��ب��ات9 أع��ط��اَف َف��ه��زَّ ال��نَّ��س��ي��ُم َخ��َط��َر ك��م��ا ُخ��لُ��ٌق
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ال��ح��ال��ي��ات ص��دَر ي��َزي��ُن ي��ِد ال��َف��ر رِّ ال��دُّ م��ن أنْ��َق��ى
ال��ُف��راِت10 ال��َم��اء م��ن أْص��َف��ى َع��َل��ِوي��ٌة وش��م��ائ��ٌل
ال��ط��ال��ب��ات ذُْخ��ُر وأن��ِت — يْ��َن تَ��َر ك��م��ا — ال��ط��ال��ب��اُت
ُم��ْخ��ِل��ص��ات11 األم��ي��رِة إل��ى ء ال��وال آي��اِت يَ��بْ��َع��ثْ��َن
داع��ي��ات ُم��ك��بِّ��راٍت ي��ِم ال��ك��ر ب��ال��ب��ي��ت وي��ُط��ْف��َن
ال��س��اب��ح��اِت12 ال��ن��ج��وِم ف��وَق ��ٌد َم��ح��مَّ ب��ن��اُه ب��ي��ٌت
ال��ثَّ��ب��ات13 ُخ��لُ��ُق وص��ْخ��ُره ي��ُق ال��ع��ر ال��م��ج��ُد َل��ِب��نَ��اتُ��ُه
��الت14 ال��صِّ ف��ي��اُض آم��اِل ال��ـ ب��اع��ُث ف��ؤاٌد ف��ي��ه
ال��رُّواة راوي��ُة وال��ده��ُر ف��ض��َل��ه يَ��ْرِوي ال��ده��ُر
ك��ال��َغ��داِة15 ال��ع��ش��يَّ��ُة ف��ي��ه ��نَ��ا ال��سَّ ُم��ْؤت��ل��ُق وال��م��ل��ُك
وال��َم��ْك��ُرَم��اِت ال��ُع��َال َرْم��َز وِع��ْش��تُ��ُم ال��م��ل��ي��ُك ع��اش

هوامش

الواحد: الرشفاء. السادة الغر: وعظمة. عز يف املزهو وهو أصيد. جمع الصيد: (1)
النادرة. الجموع من ورساة، رسى. الواحد: الكرماء، األجواد الرساة: أغر.

وأكثروا. العطاء يف أوسعوا أجزلوا: (2)
يختال: شأنها. وإعزاز سلطانها تمكني مرص: لواء بنرش ويريد العلم. اللواء: (3)

األربع. الرياح الخافقات أو األخرى، الدول أعالم يريد األعالم، الخافقات: يعجب.
ما الرفات: الثنايا. األطواء: األوائل. خلفه ما الرتاث: املستخلصون. النازعون: (4)

وبيل. تحطم
قريبة. دانية: (بالكرس). قطف الواحد: الثمار. من يقطف ما القطوف: (5)

املاضية. الخاليات: العنق. الجيد: عظيمة. أعمال أي جالئل: (6)
ذاك. إذ العهد ويل فاروق: (7)
املضيئة. الكواكب النريات: (8)

عطف. الواحد الجوانب، األعطاف: مر. خطر: (9)
العذوبة. يف املفرط الفرات: (بالكرس). شمال الواحدة الطباع. الشمائل: (10)

الوفاء. ودالئل اإلخالص مظاهر الوالء: آيات (11)
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رأس باشا عيل محمد أي محمد: أفالكها. يف تدور التي السابحات: النجوم (12)
العلوية. األرسة

لبنة. الواحدة: للبناء. الطني من يرضب ما اللبنات: (13)
الجود. واسع العطاء كثري الصالت: فياض (14)

الضوء. السنا: متأللئ. متألق مؤتلق: (15)
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إىلجريدة

١٩٠٦م عام

ال��م��ب��ي��ِن1 ال��ص��ب��ِح ب��ش��اِئ��َر ف��ك��ن��ِت اْل��َج��ب��ي��ِن ن��اص��ع��َة ال��ل��ي��َل م��ح��وِت
ال��ي��ق��ي��ن َوَض��ِح م��ن ال��ش��كُّ ف��ف��ّر ن��وًرا م��ن��ك ال��ص��ح��ائ��ُف وأرس��ل��ِت
ال��س��ج��ي��ن2 ع��ن ال��ق��ي��وَد ف��ح��طَّ��م��ِت س��ج��ي��نً��ا م��ذءوًم��ا ال��ح��قُّ وك��ان
ب��ال��ي��م��ي��ن3 ال��ك��ن��ان��ُة ��ت��ِك ت��ل��قَّ ��ا ح��قٍّ األب��راِر ص��ح��ي��ف��َة وك��ن��ِت
ال��ع��ي��ون4 س��وُد م��ثْ��َل��ه ت��م��نَّ��ت ِس��ح��ٌر ��اِح ال��ل��مَّ ِم��دادك س��واُد
ال��دف��ي��ن! ع��ل��ى ال��ُم��ق��اُم ط��ال ف��ق��د ُم��ض��اٍع ح��قٍّ ع��ن ال��ت��رَب أث��ي��ري
ال��س��ُك��ون!5 م��ع��ن��ى م��ن ال��م��وِت ف��م��ع��ن��ى ج��ري��ئً��ا ص��ّخ��ابً��ا ال��ص��وَت وُم��دِّي
ال��م��ص��ون ال��ح��قِّ ح��رم��ة وردِّي ال��م��ف��دَّى ال��وط��ن ح��َم��ى ع��ن وذودي
ال��ع��ري��ن6 ح��ْول م��ن ح��ام م��ن ع��ل��ى ي��ع��دو ال��رئ��ب��اِل ص��ول��َة وص��ول��ي
ال��م��س��ت��ك��ي��ن! ل��ل��ض��ع��ي��ِف ت��ن��كَّ��ر زم��اٍن ف��ي ن��ح��ي��ا اآلَن ف��ن��ح��ن

هوامش

الواضح. املبني: أوائل. بشائر: بيضاء. ناصعة: أزلت. محوت: (1)
معيبًا. مذءوًما: (2)

مرص. الكنانة: املطيعون. األبرار: (3)
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به. يكتب الذي حربك مدادك: (4)
الضوضاء. كثري صخابًا: (5)

األسد. بيت العرين: األسد. الرئبال: (6)
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املعلمني نشيد

شعره خالل من — يشيد أن املبدع الشاعر وهو أقل فال وأستاذًا، معلًما الجارم نشأ
هذا فكان مرص. معلمي من الرشفاء وبأربابها الرشيفة املهنة بهذه — الوفاء موقع ومن

١٩٣٨م. عام املعلمني» «نشيد النشيد

وق��دي��ْم1 ل��ل��م��ع��ال��ي ح��دي��ٍث ف��ي — ب��ال��ع��ل��وْم — ال��ع��ال��م��ي��ن ِزم��اَم م��ص��ُر م��ل��ك��ْت
ف��ط��ي��ْم2 وال��ده��ُر ال��ده��ُر ووع��اُه — ل��ل��ن��ج��وم — األول��ي��ن ب��ي��ن ح��لَّ��َق ذك��ُره��ا
وح��ي��اِة3 ع��زٍم رم��ُز — ف��الِة وس��َط روض��ٌة — ال��ظ��ل��م��اِت ف��ي ك��وَك��ٌب
ال��خ��ال��دي��ْن س��ج��لُّ ال��م��ج��ِد ص��ف��ح��ة — ن��ش��أِت ُم��ذْ — أن��ِت م��ص��ُر

∗∗∗
ال��م��س��ت��ق��ب��ِل وُم��ن��ى م��ص��ر َك��نْ��ُز — —ال��ع��ُق��ول ال��م��ص��وْن ال��ك��ن��ِز ع��ل��ى ح��رَّاس ن��ح��ن
ال��م��ْع��ِق��ل4 ب��ع��ّز ال��ش��ع��ِب ِع��زَُّة — ت��ُزوْل ال — ح��ُص��وْن م��ص��َر ف��ي ل��ألخ��الق ن��ح��ُن
ال��ج��ن��اة5 داِن��ي ُم��ورُق — ال��ن��ف��ح��اِت ع��ب��ق��ريُّ — ن��ب��ات م��ن َغ��َرْس��ن��ا ك��م
ال��ن��اش��ئ��ي��ن ون��ب��ن��ي ال��ج��ه��َل ن��ه��دُم — س��ِه��ْدن��ا ك��م — ج��ِه��ْدن��ا ك��م

∗∗∗
َش��َرِف م��ن ب��ه أع��ِظ��ْم َش��َرٌف — —وال��ُه��داْة األن��ب��ي��اء ح��ي��اة األرِض ف��ي ت��ل��ك
ت��ل��ِف6 م��ن م��ه��ج��ًة وق��ي��ن��ا ك��م — األس��اة — َواءُ ال��دَّ ع��زَّ إن ل��ألرواِح ن��ح��ُن
ال��ط��يِّ��ب��اِت7 ب��ال��خ��الل — وأن��اِة اع��ت��زاٍم ف��ي — َق��ن��اة ِم��ْن َوأَل��نَّ��ا
ول��ي��ْن رف��ٍق ف��ي ال��ن��ف��ِس ص��الح م��ن — أَرْدنَ��ا م��ا — ب��ل��ْغ��ن��ا َك��ْم
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∗∗∗
األوح��ُد ال��م��ن��اُل م��ص��ر وُع��ال — ال��َع��َم��ْل ف��ي — ال��ث��واْب ون��رُج��وه ال��ل��ه ن��رق��ُب
وي��د ع��ق��ل األوط��اِن ُق��وَُّة — أََم��ْل ِم��ْن — ب��ال��ش��ب��اْب نُ��ه��وض إال ل��ن��ا م��ا
وث��ب��اِت ج��دٍّ أه��ُل — ال��نَ��َه��َض��اِت ف��ي أن��ن��ا — ح��س��ن��اٍت م��ن ح��س��ب��ن��ا
ال��ع��ام��ل��ي��ْن8 ودأُب ال��ُح��رِّ ش��ي��م��ُة — وال��َف��الْح — ال��ك��ف��اْح

∗∗∗
ُع��ِرَف��ا ف��ي��م��ن ب��ال��ن��ب��ِل ُع��ِرُف��وا — ل��ل��َوط��ْن — ورَج��اْل ع��ُق��وٍل ِم��ْن ص��نَ��ْع��ن��ا ك��م
وك��َف��ى9 ص��م��ي��ٌم م��ص��رّي ه��و — َوَه��ْن أْو — َف��م��اْل ال��ح��قُّ دَع��ا م��ن ف��ي��ه��م ل��ي��س
ب��ال��م��ْع��ج��زاِت10 أت��ْوا م��ن — ��راِة ال��سُّ األم��اج��ي��ِد — ال��ُك��م��اِة ن��س��ِل م��ن ُه��َو
ق��ري��ْن11 ال��م��ج��ِد م��َدى ف��ي ل��م��ص��ٍر م��ا — يُ��ض��اِه��ي؟ م��ن — يُ��ب��اِه��ي؟ م��ن

∗∗∗
ُم��نَ��اْه ال��دنْ��ي��ا ف��ي ي��ب��ل��غ َق��لَّ��م��ا — واألَُم��ْم — ال��ش��ع��وْب أس��ت��اذُ األج��ي��اِل م��ن��ش��ئُ
ال��ح��ي��اْة12 ل��ي��ِل ف��ي ال��ن��ش��ئ ل��ت��ق��وَد — ال��ض��َرْم ف��ي — وت��ذُوْب وت��ْخ��ب��و ت��ع��ل��و ش��ع��ل��ٌة
ب��ال��ص��ال��ح��اْت ُم��ل��ئ��ت — ن��اص��ع��اْت ط��اه��راٍت — ص��ف��ح��اْت م��ن ل��َه��ا ي��ا
ال��ص��اب��ري��ْن َع��ْزُم َص��حَّ إْن َه��يّ��ٍن — َص��ْع��ٍب ُك��لُّ — َخ��ْط��ٍب ك��لُّ

∗∗∗
األم��ِل وُم��ح��ي��ي ال��َع��َل��م راف��ُع — َع��اْش َع��اَش — َوَرج��اءْ أم��انً��ا ف��اروٌق ع��اَش
َوِل ال��دُّ ف��ي َس��ي��دة وَغ��َدْت — َع��اْش َع��اَش — ال��َس��م��اء أْوَج ب��ه م��ص��ُر ب��ل��غ��ْت
ب��ال��م��ه��ج��اْت يُ��ف��ت��دى — ال��س��اب��غ��اْت واألي��ادي — ال��م��ك��رم��اُت ربُّ ع��اَش
ال��م��خ��ل��ص��ي��ْن ق��ل��وب م��لء ُح��بُّ��ه — ال��م��ل��ي��ك — ال��م��ل��ي��ك
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هوامش

قيادة. زمام: (1)
صغري. أي الفطام مرحلة يف فطيم: (2)

صحراء. مفازة، فالة: (3)
والسيادة. الرشف أو امللجأ. أو األصل املعقل: (4)

والجنى. الحصاد الجناة: (5)
إفساد. تلف: األطباء. األساة: (6)
وصرب. تمهل أناة: رمح. قناة: (7)

وملل. كلل أو تعب دون العمل استمرار دأب: (8)
ضعف. وهن: (9)

السادة األماجيد: الشجعان. املحاربون واملقصود القوس رماة الكماة: (10)
األرشاف.

شبيه. قرين: (11)
فيه. النار اشتعال يرسع الذي الحطب الرضم: وتهدأ. تسكن تخبو: (12)
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ة اإلسكندريَّ

بحديقة عقد الذي العربي الطبي املؤتمر افتتاح حفل يف القصيدة هذه الشاعر أنشد
الثانية. العاملية الحرب أثناء ١٩٤٣م عام باإلسكندرية النزهة

س��الََم��ا1 ال��وادي ُدرََّة س��الًم��ا وه��اَم��ا ف��ه��ف��ا أع��الُم��ه��ا بَ��َدْت
واض��ط��رام��ا2 ش��ْوًق��ا إل��ي��ِك ي��ط��ي��ُر ق��ل��ٍب َخ��ْف��ق ب��ال��ت��ح��يّ��ِة ب��ع��ثْ��نَ��ا
اْل��ُخ��زام��ى3 ري��َح أو ال��م��س��ِك أري��َج أث��ارْت ��ْت رفَّ إذا ت��ح��ي��اٌت
ك��الم��ا ت��ض��ل��ي��ًال وس��ّم��ي��ن��اه ف��ي��ه��ا ال��ِف��ْرَدوِس ل��ؤل��َؤ ن��ظ��ْم��نَ��ا

∗∗∗
يُ��س��ام��ا؟4 أْن م��ه��ِرك ل��م��ِث��ل وأي��ن َم��ْه��ٍر ُك��لُّ دون��ِك ال��ش��رِق ع��روَس
ان��ق��س��ام��ا5 ف��ي��ه يَ��رى أَْن ت��أَبَّ��ى َف��ْرٌد ال��ف��تّ��اِن ث��غ��ِرِك ف��ج��وه��ُر
وال��ق��َداَم��ى6 األواخ��َر ودلَّ��ه��ِت وُح��س��نً��ا ُح��ًل��ى ال��زم��اِن ب��ن��ي بَ��ه��ْرِت
ُم��ق��اَم��ا7 ط��اب��ت ج��نّ��ٌة «ورم��لُ��ِك» ض��اٍح ال��ب��س��م��اِت ُم��ْش��ِرُق «ف��م��ك��ُس��ِك»
تَ��رام��ى!8 ل��و ت��م��ن��ى َص��بٍّ وك��م َص��بٍّ��ا ثَ��راه ف��وق ال��م��ْوُج ت��راَم��ى
وان��س��ج��ام��ا9 اتِّ��س��اًق��ا أب��َه��ى وم��ا أح��ي��ل��ى م��ا ال��ب��دي��ع��ُة «ون��زه��ت��ك»
ان��ت��ظ��ام��ا10 ف��ان��ت��َظ��م ال��ح��س��َن ج��م��ع��ن ِن��ث��اًرا أزاه��ُره��ا ان��ت��ث��رْت إذا

∗∗∗
ال��ِف��ط��ام��ا11 تَ��ْع��ُد ل��م األف��ِق وش��م��س ط��ف��ًال يَ��َديْ��ِك ب��ي��ن ال��ت��اري��ُخ ج��رى
ال��ِع��ظ��ام��ا12 ال��ُك��َرَب ي��دَف��ُع ع��ظ��ي��ًم��ا «م��ي��ن��ا» م��ن��ذُ ح��ول��ِك ال��ب��ح��ُر وص��ال
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ُح��س��ام��ا13 غ��م��ٍد م��ن ج��ّردِت ك��م��ا أَْح��َوذيٍّ��ا أب��ي��َض ح��م��اِك ي��ح��وُط
ُح��َط��اَم��ا14 أم��س��ت ب��ه ُف��ْل��ٍك وك��م رم��ي��ًم��ا أم��س��ى ب��ه غ��اٍز ف��ك��م
واس��ت��الم��ا15 اع��ت��ن��اًق��ا وي��غ��م��ُرِك ح��ن��اٍن ف��ي ن��ح��وِك يَ��َدي��ه ي��م��دُّ
ال��َح��م��ام��ا16 ال��س��ج��َع ع��لَّ��م ب��ل��ح��ٍن األغ��ان��ي م��س��ام��ع��ِك ف��ي وي��ش��دو
ال��دِّع��ام��ا ال��ِع��ْل��ِم ل��ن��ه��ض��ِة وك��ن��ِت ت��ولَّ��ى زم��ٍن م��ن ال��ن��وَر ب��ع��ث��ِت
ال��نِّ��ي��ام��ا ف��أي��ق��ظ��ِت ال��دن��ي��ا، ع��ل��ى ف��ج��ًرا ط��ل��ع��ِت ال��زم��اِن ف��ج��ِر وف��ي

∗∗∗
«ش��م��اَم��ا»17 أو «َرْض��َوى» أب��َق��يْ��َن ل��م��ا «َرْض��َوى» ُزْرَن ل��و ن��وازٌل ده��ت��ك
ال��غ��م��ام��ا!18 َح��ج��ب ق��د ال��ب��رِق ل��ئ��ي��َم َغ��م��اًم��ا َظ��م��أ َع��َل��ى ب��ع��ث��وا ف��ك��م
ال��ُزؤام��ا19 ال��م��وَت أم��ام��ه��ا ت��س��وُق ��ن��اٍت ُم��َل��عَّ ن��ش��أَن أب��اب��ي��ًال
ِض��َراَم��ا20 ق��ذف��ْت ح��ّوم��ْت م��ا إذا ُم��ح��لِّ��ق��اِت ال��ج��ح��ي��ِم وأس��راب
غ��الم��ا وال رِح��ْم��ن ش��ي��ًخ��ا وال رض��ي��ًع��ا وال ت��رك��ن ��ا أمٍّ ف��ال
لُ��َه��ام��ا21 ج��ي��ًش��ا ُم��ن��اج��ًزا ي��ص��وُل لُ��ه��اٌم ج��ي��ٌش راب��ًض��ا وخ��ل��َف��ِك
وح��ام��ا22 وس��ط��ا غ��اض��بً��ا وزم��َج��َر ن��اج��ذَيْ��ه أب��َدى «ال��ع��ل��م��ي��ن» إل��ى
ال��ُج��َس��ام��ا23 َ ال��ن��ب��أ ت��ن��ُش��ُر بُ��روٌق واس��ت��ط��ارت ُل ي��ه��وِّ م��ا وه��وَّل
م��ن��ام��ا24 ع��ي��ٍن ع��ن ش��ّرْدِت وال ُم��س��ت��ج��ي��ٍر ص��ي��ح��َة أط��ل��ق��ِت ف��م��ا
واع��ِت��زام��ا25 ص��ب��ًرا ف��ت��زدادي��ن َه��ْوًال ت��زي��ُد ال��خ��ط��وَب ت��ح��ّدي��ِت
واب��ت��س��ام��ا26 ُه��ْزءًا ال��ج��وَّ م��ألِت ع��اب��س��اٍت ب��ج��وِِّك ع��ص��ف��ْت إذا
ارت��َط��اَم��ا27 ت��رت��ط��ُم ال��س��ْح��ُب ع��ل��ي��ه ُم��ْش��م��ِخ��رٌّ س��م��اِئ��ِك ف��ي «ع��م��وُدِك»
س��ه��ام��ا28 ك��ان��ت ال��دَُّج��ى ُش��ُه��ُب ول��و ح��دي��ُد ل��ه ي��ل��ي��ُن ال «وح��ص��نُ��ِك»
َه��ام��ا29 وي��ش��قُّ ع��زائ��ًم��ا ي��ُف��لُّ ص��خ��ًرا ال��ي��وَم ي��زال ال وص��خ��ُرِك
نَ��ع��ام��ا30 ن��ك��ب��ت��ه��م ب��ع��د وش��ال��وا غ��اٍب أس��وَد ُم��ن��اج��زي��ن أتَ��ْوِك
يُ��ض��ام��ا!31 أو يُ��َض��يّ��َع أن ف��ح��اش��ا ن��ص��ي��ًرا ل��ه اإلل��ُه ي��ك��ن وم��ن

∗∗∗
ظ��الم��ا؟32 أم��س��ى ق��د ال��ل��ه��ِو َوم��ْغ��نَ��ى ل��ي��ًال ص��ار ل��ي��ل��ِك أّن ��ا أح��قٍّ
وال��ي��ت��ام��ى؟33 ل��ل��ث��واِك��ل ُدم��وٌع ط��ّرزتْ��ه ل��ي��ِل��ِك ِح��َداَد وأّن
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ُرَك��ام��ا؟34 َط��ل��ًال ال��ِب��َل��ى ب��ي��د غ��دت زم��انً��ا ض��ِح��َك��ْت م��الع��بً��ا وأّن
ِك��َم��اَم��ا؟35 ل��ه��ا اْل��ُخ��دور ت��خ��يّ��ْرَن َزْه��ًرا وك��ّن ف��ي��ِك ال��غ��ي��َد وأّن
َق��وام��ا؟36 ي��ه��ِص��ْر ول��م ، َص��ب��اح��يٍّ ب��وج��ٍه ي��ن��َع��ْم ل��م ال��ب��ح��َر وأّن
غ��رام��ا؟37 ش��واط��ئ��ه ت��م��أل ول��م ُص��بْ��ًح��ا ف��ي��ه ال��س��واح��ُر تَ��م��ِش ول��م
ِل��ث��ام��ا38 َغ��ْدٍر ع��ن ك��ش��ْف��ن إذا ال��ل��يّ��ال��ي ِش��يَ��ُم إن��ه��ا َح��ن��انً��ا
وذام��ا39 ح��م��ًدا ال��وَرى ع��َرف ل��م��ا ف��ي��ن��ا األح��داِث َص��ْول��ُة ول��وال
ت��م��اَم��ا40 ب��دًرا ب��ع��ده ل��ي��ظ��ه��َر ل��يْ��ٍل م��ح��اُق ال��ه��الَل يُ��خ��ف��ي وق��د

∗∗∗
ُم��س��ت��ه��اَم��ا41 ف��ؤاًدا ل��م��س��ْت إذا ُش��ج��وٌن وال��ذك��رى ال��ب��ح��ِر، أب��ن��َت
إالم��ا؟ أن��ُش��ُده إالَم ص��ب��اي؟ م��نّ��ي وأي��ن ف��ي��ِك، ِص��ب��اَي ذك��رُت
ال��ذَِّم��اَم��ا42 ح��ِف��ظ ال��ذي َه��َج��ر وم��ا ه��ج��ٍر ب��ع��د وص��ل��تُ��ِك إن ف��ع��ذًرا
تُ��َؤام��ا؟43 ُق��ب��ًال ال��ه��وى ض��ّم ك��م��ا ال��ت��ق��يْ��ن��ا أنّ��ا ال��ن��وى تَ��ْدِري ف��ه��ل
وال��ت��زام��ا؟44 رْش��ًف��ا ال��ح��ّب ن��ن��اغ��ي واش��ت��ي��اٍق َع��تْ��ٍب ب��ي��ن وأنّ��ا

∗∗∗
ِك��رام��ا45 الق��ْت ك��ري��م��ًة ف��ك��ن��ِت َح��ْش��ٌد ال��ط��بِّ ُح��م��اِة م��ن ل��ِك س��َع��ى
ال��ت��ئ��ام��ا ف��ال��ت��أم��وا ل��ل��ح��ِق م��َش��ْوا ي��وًم��ا ال��ح��قِّ ل��وج��ِه اخ��ت��ل��ف��وا إذا
ال��س��َق��ام��ا46 واس��ت��لُّ��وا ال��داءَ أزاح��وا ع��ل��ي��ًال َل��َم��س��وا إذا م��الئ��ك��ٌة
ال��ِح��م��ام��ا47 ب��ه��ا ال��ج��ن��وُد ج��َل��ب إذا ح��ي��اٌة ش��ج��اع��ِت��ه��م ف��ي وج��ن��ٌد
ُع��ق��ام��ا!48 داءً ح��ارب��وا م��ا إذا ُع��ق��اٌم داءٌ ب��ه��م أوَدى ف��ك��م
أم��اَم��ا َم��ْرَح��ل��ٍة ل��ك��لِّ ف��إّن س��ي��روا ال��ط��بِّ رج��اَل ي��ا أَم��اًم��ا
ف��ع��ام��ا ع��اًم��ا َدْرِس��ه َم��ع��ال��َم يُ��ْح��ي��ي ال��ط��بِّ ِم��ْه��رج��اَن أق��م��ت��م
ال��زِّم��ام��ا49 ��يْ��ِه ب��ك��فَّ ف��أل��ق��ي��ت��م ع��ب��ق��ريٍّ ش��ي��ٍخ ح��ْوَل وط��ف��ت��م
اإلم��ام��ا50 ن��دع��وه ن��ح��ن ف��ق��ل��ت��م: «ع��ل��يٍّ��ا» ح��س��ٍن أب��ا دع��ون��اه

∗∗∗
وه��ام��ا م��ع��اه��دك��م إل��ى وح��ّن ق��ري��ض��ي غ��نّ��اك��م ال��ُع��رِب وف��وَد
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ال��ِخ��ط��ام��ا51 رْج��َل��يْ��ه ت��ح��ت وأل��ق��ى ألٍي ب��ع��د ال��غ��م��ام��َة ال��ش��رُق رَم��ى
ان��ف��ص��ام��ا52 وال ن��خ��اف وه��نً��ا ف��ال ع��ه��ًدا ف��ي��ه ل��ل��ع��روب��ة ع��ق��دن��ا
ش��آم��ا53 أو ِع��راًق��ا أو ِح��ج��اًزا ن��زل��ن��ا أنَّ��ى ش��ت��ات��ن��ا تَ��لُ��مُّ
ال��ِوئ��ام��ا54 راي��ِت��ه��ا ت��ح��َت ن��ص��اف��ح ��ا ف��ص��فَّ ��ا َص��فٍّ دع��ت إن ون��م��ش��ي

هوامش

وحن. اشتاق هفا: (1)

التهابا. اضطراما: (2)
زهره نبت الخزامى: الذكية. النفاذة املسك رائحة املسك: أريج تحركت. رفت: (3)

كدواء. ويستعمل األزهار أطيب
ثمنًا. له قدر اليشء املشرتى سام يساما: (4)

تمنع. تأبى: (5)
حبك. يف يتدلهون جعلتهم دلهت: وجماًال. زينة ُحىل: (6)

الرمل حي رملك: واضح. ضاح: باإلسكندرية. الشهري املكس حي مكسك: (7)
حسنت. طابت: باإلسكندرية.

مغرًما. صبٍّا: (8)
باإلسكندرية. النزهة حي نزهتك: (9)

تأكيد. وهو وانتشاًرا تفريًقا نثاًرا: (10)
الصغر. يف أي: الفطام مرحلة الفطام: تتعدى. تعد: (11)

الوجهني وموحد األوىل األرسة من الفرعونية مرص ملوك من ملك أول مينا: (12)
والقبيل). (البحري

الرسيع النشيط أحوذيٍّا: األبيض. واسمه أبيض لونه أبيض: كنفك. حماك: (13)
أخرجت. جردت: يعمل. فيما

سفينة. فلك: باليًا. رميًما: غازيًا. أتى عدو غاز: (14)
تقبيًال. استالًما: ا. ضمٍّ اعتناًقا: (15)

الحمام. هديل املسجوع، الكالم السجع: (16)
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الشهري رضوى جبل رضوى: كوارث. نوازل: ودهمتك. أصابتك دهتك: (17)
الحرب أثناء الغربية الصحراء من ملرص األملان غزو الشاعر يذكر جبل. شماما: باملدينة.

غاراتهم. من اإلسكندرية أصاب وما الثانية العاملية
التي الطائرات واملقصود وكريه. خبيث برق ذو الربق: لئيم سحابا. غماما: (18)
يف السحاب عىل غطت كبرية أعداد يف بالقنابل اإلسكندرية لرضب األملان يرسلها كان

سمائها.
ترمي التي األبابيل الطري إىل إشارة وفيها متتابعة متجمعة فرًقا أبابيال: (19)

املختوم. الزؤاما: الفيل. سورة يف ذلك ذكر جاء كما سجيل من بحجارة
مشتعلة. ناًرا رضاما: اليشء. حول دارت حومت: جماعات. أرساب: (20)
محاربًا. مناجًزا: العدد. كثري عظيم لهام: منتظًرا. معسكًرا رابًضا: (21)

االسم بهذا وسميت الثانية، العاملية الحرب يف وحاسمة شهرية موقعة العلمني: (22)
املرصي الجيش وكان األملان، عىل الحلفاء انترص حيث فيها وقعت التي البلد إىل نسبة
بطش سطا: غاضبًا. صاح زمجر: أنيابه. عن كرشَّ ناجذيه: أبدى الحلفاء. مع يحارب

القتال. ميدان يف وحارب دار حاما: وقهر.
العظيم. الجساما: انترشت. استطارت: أفزع. هول: (23)

بعدت. رشدت: مستغيث. مستجري: (24)
أمر. ونفاذ ورصامة قوة اعتزاًما: (25)

سخرية. هزءًا: (26)
شاهق. مرتفع مشمخر: اإلسكندرية. معالم أحد وهو السواري عمود عمودك: (27)
نار الدجى: شهب البحر. عىل الشهرية «قايتباي» قلعة املقصود حصنك: (28)

الليل. ظلمة يف فتيضء السماء من تسقط
وأعاله. اليشء رأس هاما: يكرس. يفل: (29)

أي: كالنعام وهم عائدين وانقلبوا وقهروا هزموا وشالوا: محاربني. مناجزين: (30)
جبناء.

يظلم. يضاما: (31)
والغناء. اللهو مكان اللهو: مغنى (32)

وصنعته. شغلته طرزته: السود. املأتم ثياب حداد: (33)
أحجاره تراكمت ركاما: البناء. بقايا طلال: القدم. البىل: أصبحت. غدت: (34)

بعض. عىل بعضها
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يحيط الذي الزهرة ورق كماما: اإلقامة. مكان وهو خدر جمع الخدور: (35)
بالثمرة.

بقوة. يضم يهرص: جميل. صباحي: (36)
الصبح. قبيل الوقت يف املاشيات السواحر: (37)

الوجه. يخفي الذي السرت وهو نقابا. لثاما: صفات. عادات، شيم: (38)
ا. وذمٍّ عيبًا ذاما: الخلق. الورى: جولة. صولة: (39)

الظالم. واملراد العربي الشهر آخر من ليال ثالث محاق: (40)
محب. هائم مستهام: (41)

عهدك. عىل ثبت حرمتك، رعى الذماما: حفظ (42)
غريه. مع املولود وهو توأم جمع تؤاما: األسفار. وكثرة البعد النوى: (43)

عناًقا. التزاًما: عتاب. عتب: (44)
يف وشاركوا باإلسكندرية نزلوا الذين األطباء وهم عنه املدافعون الطب: حماة (45)

املؤتمر.
األمراض. السقاما: استخرجوا. نزعوا، استلوا: (46)

املوت. الحماما: (47)
عضال. داء عقام: داء أهلك. أودى: (48)

الزماما: املؤتمر. رئيس باشا إبراهيم عيل الدكتور املقصود عبقري: شيخ (49)
القيادة.

إبراهيم عيل وللدكتور — وجهه هللا كرم — عيل اإلمام لقب عليٍّا: حسن أبا (50)
املشهور. الجراح إبراهيم عيل حسن الدكتور األستاذ هو نجل باشا

جهد. ومشقة، تعب ألي: ترى. ال كي الدابة عيني عىل يوضع ما الغمامة: (51)
به. ليقاد البعري فم يف يوضع حبل الخطاما:
تفرق. انفصاما: ضعًفا. وهنا: (52)

الشام. بالد شآما: تفرقنا. شتاتنا: (53)
الوفاق. الوئام: علمها. رايتها: (54)
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تقديم

الجارم عيل بقلم

كل أمام صفحاته وأنرش أديب، كل يدي بني أضعه شعري، من الثاني الجزء هو هذا
العروبة. وأرجاء مرص سماء يف صيحاته وأرسل شاعر،

فكان به هتفت دمعي، قطرات من وبحوره قلبي، نبضات من أوزانه كانت شعر
بالرشق فيه وأشدت مرص، وأبناء مرص إىل أهديته ثم لنفيس، وخفقة لروحي صًدى
بقومهم االعتزاز إىل العرب شباب به وحفزت واألبطال، بالبطولة وشدوت الرشق، وأبناء

القديم. واملجد التالد بالرشف والتغني
مثاًال للناشئني وخط فصانته، ديباجتها لها وصان فنرصته، الفصحى نرص شعر
أن دون يشء كل يف تقول أن تستطيع العربية أن وأبان الحديث. وجدة القديم نبل فيه

يشء. العجمة آفات من ها يمسَّ
ا، حسٍّ الفنون أدق من فن هو وإنما بالقنطار، يوزن وال بالكثرة، يقاس ال والشعر
إطار حواه ما كل وليس شعًرا، تفاعيله صحت ما كل فليس مناًال. طالبيه عن وأبعدها

فنٍّا.

اث��ن��ت��ي��ن إح��دى س��وى ف��ي��ه ت��رى ال ك��ث��رت��ه ع��ل��ى ال��ش��ع��ر إن��م��ا
ب��ي��ن! ب��ي��ن ك��الم ال��ش��ع��ر ف��ي ل��ي��س ه��ذٌر أو ق��دس��ي��ٌة ن��ف��ح��ٌة
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١٣٦٢ه/١٩٤٣م. سنة الرشيف النبوي باملولد احتفاءً القصيدة هذه الشاعر ألقى

وأع��ذُب1 أص��َف��ى ال��م��ْزِن َق��َط��راِت وم��ن أط��ي��ُب ال��م��س��ِك َش��ذَى م��ن ن��اءٍ ت��ِح��يَّ��ُة
��ُب2 ي��ت��ل��هَّ ال��دَج��ى ف��ح��ُم ل��ه��ا ي��ك��اُد ��َس��ْت تَ��نَ��فَّ م��ا إذا أش��واٍق وت��ب��ري��ُح
ويَ��ْض��ِرُب ب��ال��َج��ن��اِح غ��ي��ًظ��ا ف��ي��خ��ِف��ُق نَ��بَ��َض��اِت��ه ع��ن ال��ص��دُر ي��ض��ي��ُق وق��ل��ٌب
ال��ُم��ع��ذَُّب ال��س��ج��ي��ُن أنَّ ك��م��ا وأنَّ ي��ائ��ًس��ا َح��يْ��راَن األض��الِع ف��ي ��َت ت��ل��فَّ
ال��ُم��ط��بِّ��ُب!3 ف��ي��ه ح��اَر ُج��ْرٍح ربَّ وي��ا ُج��رَح��ه ُ َف��ت��نْ��َك��أ ال��ذِّْك��َرى ت��ع��اِوُده
وي��ذَه��ُب ال��ش��ج��يِّ آم��اَل ف��ي��ب��َع��ُث س��َرى إذا ال��خ��ي��اِل َط��يْ��ُف وي��خ��َدُع��ه
ت��ك��ذُب واألم��ان��يَّ ي��ل��ه��و، ال��دَّه��ر رأى ق��ن��اِع��َه��ا خ��ل��ف األي��ام أب��ص��ر وم��ن
أَْع��َج��ب ال��ع��ج��ائ��ب ت��ل��ك ع��ل��ى وَص��بْ��ِري ع��ج��ائ��ٌب ت��ل��ي��ه��ا أح��داٍث ع��ج��ائ��ُب
ُم��ْخ��ِص��ب4 ال��ح��ق��اِئ��ق ب��أش��واِك زم��اٌن ب��أه��ل��ه أوَدى ال��َوْه��ِم ح��ي��اُة ول��وال
ي��ْل��َع��ب5 ح��ي��َن دوِره ف��ي ل��ه ��ْق وَص��فِّ وج��ه��ه ق��ّط��َب ال��دَّه��ُر م��ا إذا ��َم تَ��بَ��سَّ
ي��ت��ج��نَّ��ب وم��ا ي��أت��ي م��ا األم��ِر م��ن ال��َف��ت��ى ي��ع��ِرَف أْن َق��بْ��ِل م��ن ال��ف��تَ��ى ي��م��وُت
أْش��يَ��ُب6 ��ْع��ُر وال��شَّ يَ��ْدري��ه وم��ا أث��ي��ٌت، ف��اح��م ��ْع��ُر وال��شَّ ي��دري��ه م��ا وِس��يَّ��ان
ال��ُم��غ��يّ��ب7 وال��َق��ض��اءُ ال��ل��ي��ال��ي ُص��روُف ف��ق��ه��ق��ه��ْت درُس ال��م��رء ح��ي��اُة وق��ال��وا:
أْق��َرب ن��ف��ِس��َك ب��ع��د ال��م��ع��ان��ي ف��أيُّ ق��ري��ب��ٌة وه��ي ال��ن��ف��َس ج��ِه��ل��َت م��ا إذا

∗∗∗
ي��تَ��ط��لَّ��ُب؟8 م��ا األي��اِم ع��ل��ى وَع��زَّ ال��ُم��نَ��ى ب��ه ط��اح��ْت ك��ي��ف ل��ق��ل��ب��ي ح��نَ��انً��ا
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م��أَرُب9 ال��ح��وت م��س��بَ��ِح ف��ي وي��خ��ِت��لُ��ه م��أَرُب ال��ن��ْس��ِر م��ط��َرِح ف��ي ي��غ��اِزلُ��ه
ي��ت��وثّ��ُب ص��دِره م��ن وِج��ي��رتُ��ُه ب��ذْك��ِره ال��ِح��ج��اُز م��رَّ إذا ي��ك��اُد
َغ��ي��َه��ُب10 وال��ع��واِل��ُم البَ��تَ��ي��ه��ا ع��ل��ى ض��ي��اءه أل��ق��ى ال��رح��م��ُن ب��ه��ا ب��الٌد
��ُب11 ت��ن��قَّ ال��س��ح��اِب ب��أه��داِب ح��ي��اءً ُغ��ْدوًة ال��ش��م��ُس ب��ه��ا م��رَّْت إذا ت��ك��اُد
ط��يِّ��ُب12 اْل��ُخ��ل��د م��ن نَ��ْش��ٌر وي��ن��َف��ُح��َه��ا س��اب��ٌغ ال��ل��ه م��ن ُق��ْدٌس ي��ج��لِّ��لُ��ه��ا
وتُ��نْ��َس��ُب13 تُ��ْع��َزى ال��ف��ردوس َج��نَّ��ة إل��ى رأي��تَ��ه��ا ال��ب��الَد ال��ن��اُس نَ��َس��َب إذا
ي��ن��ُض��ُب14 ل��ي��س ل��ل��ُه��َدى ن��ه��ر ال��دِّي��ن م��ن َف��ب��َح��ْس��ِب��َه��ا أن��ه��اُره��ا نَ��َض��بَ��ْت وإن
م��ج��دُب ف��ال��ِخ��ْص��ُب األرَض ج��اَف��ى ه��و وإْن ُم��ْخ��ص��ٌب ف��ال��ج��دب األرض ف��ي ج��َرى م��ا إذا
وي��ْص��َخ��ب ال��ُع��تَ��اِة أُذِْن ف��ي وي��زأُر ورح��م��ًة يُ��م��نً��ا األق��ط��اِر ع��ل��ى ي��ف��ي��ُض
َم��ْش��رب وال��س��م��اح��ُة ِوْرٌد ال��ح��قُّ ل��ه م��اُؤه ال��نُّ��بُ��وَّة نَ��بْ��ع م��ن ��َر ت��ف��جَّ
ُم��ْق��رُب ال��ُق��ْرب وال ال��ك��ب��رى، ال��س��اح��ِة ع��ن ُم��بْ��ع��ٌد ال��بُ��ع��د ال ال��ن��اس، ب��ي��ن ��د ووحَّ
وَم��ْغ��رُب َغ��ْرٌب اإلس��الِم ل��دى ول��ي��س وَم��ْش��رٌق ش��رٌق اإلس��الِم ل��َدى ف��ل��ي��س
ال��م��ه��يَّ��ب15 وال��ش��ري��ُف ال��م��س��اع��ي ب��ط��يءُ ال��ه��دى ع��ل��ى س��واء إخ��واٌن ال��ن��اس ه��ُم
َم��نْ��ِص��ب16 أي��ه��م اب��ن ق��ْدِر ف��ي زاد وال ف��اَق��ٌة ال��َف��َزارّي َق��ْدِر م��ن َح��ّط ف��م��ا
��بُ��وا17 وتَ��َش��عَّ أوط��انُ��ه��م ُف��رَِّق��ْت وإن واح��ُد ال��ح��قِّ ع��ل��ى ق��ل��ٌب ��ُع��ُه��م ي��ج��مِّ
ُم��ثَ��وَُّب18 داٍع «ال��ت��ام��ي��ز» ع��ل��ى أج��اب ُم��َؤذٌِّن ي��وًم��ا «َج��يْ��ُح��وَن» ف��ي ص��اح إذا
تَ��َص��بَّ��ُب19 َح��يْ��َرى ال��ن��ي��ِل دم��وَع رأي��َت دْم��َع��ٌة ِدْج��َل��َة َج��ْف��ن م��ن ذََرَف��ْت وإن
��ُب20 ال��م��َح��صَّ وأنَّ م��ن��ه ح��اِج��ٌر ش��ك��ا إْص��ب��ًع��ا ِف��َل��ْس��ط��ي��ن م��ن ُج��ْرٌح م��سَّ وإن

∗∗∗
يَ��ْع��ُرُب21 وي��ش��ُرُف ال��دن��ي��ا ب��ه ت��ت��ي��ه م��ك��ٍة أب��اط��ح ف��ي ول��ي��ًدا ب��ن��ف��س��ي
ك��وَك��ب22 ال��ُخ��َداريِّ ال��ل��ي��ل ف��ي وي��س��َط��ُع ال��م��نَ��ى ت��ب��ِس��ُم م��ث��ل��م��ا ع��ل��ي��ه��ا أط��لَّ
َص��يِّ��ُب23 ال��خ��م��ائ��ل أف��ن��ان ه��ز ك��م��ا ف��أش��رق��ْت ال��ح��ي��اة رم��َز ل��ه��ا وك��ان
��ُب وال��ت��رقُّ ص��ب��ُره��ا ع��ل��ي��ه��ا ف��ط��ال ل��م��ح��ًة ت��رُق��ُب األع��ن��اَق ِت م��دَّ وك��م
أَْح��ُق��ُب24 ال��م��ب��رح ال��ي��أس ع��ل��ى وت��أت��ي أْح��ُق��ٌب ت��ذَه��ب األي��اُم، ب��ه��ا ت��وال��ت
وتَ��ْط��َرُب ب��ط��ه ت��ش��دو ع��وال��م��ه��ا ف��أق��ل��ب��ْت اإلل��ه ن��وُر ب��دا أْن إل��ى
��ب25 م��َؤشَّ وم��ج��ٌد أن��س��اٍب، ج��الل��ُة ذُؤاب��ٌة م��ع��ّد ُع��ْل��يَ��ا ل��ه ول��ي��ٌد
َس��بْ��َس��ب26 ال��ق��ي��ح آم��ال��ه ع��ن ض��اق وق��د َج��ْف��نَ��ٌة األع��اري��ُب اع��ت��اد ك��م��ا ح��وت��ه
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َم��ْوك��ب ال��ن��ب��ي��ي��َن َط��يْ��ِف م��ن وي��رع��اه َم��ْوِك��ٌب ال��م��الِئ��ك ط��يَ��ف م��ن ي��ح��يِّ��ي��ه
ُم��َش��ّط��ب27 ال��غ��راِر م��اض��ي ب��ه ِق��راٌب م��ه��اَده أنَّ ال��روم��اُن ع��ل��م ف��ه��ل
ال��م��ذرَّب؟28 وال��ح��دي��د ال��ص��ي��اص��ي، م��ن��ي��ُع دون��ه��ا يُ��ح��ّط��ُم ن��ف��ًس��ا ب��ه وأّن
ويَ��ْس��لُ��ب؟29 ال��ق��اس��ط��ي��َن ع��ُروَش يَ��ثُ��لُّ َج��ْح��َف��ًال ال��ل��ه َص��ْول��ِة م��ن ب��ه وأن
ارك��بُ��وا30 ال��م��الِئ��ك��ِة: ِل��ُف��ْرس��اِن وق��ال س��ي��َف��ه س��لَّ إذا َم��يْ��داٌن ال��ك��وُن ل��ه
وأُج��ل��بُ��وا ال��ف��ض��اء األرَض َم��َألُوا وإْن وَخ��ْش��ي��ًة ذُْع��ًرا م��ن��ه ِع��داُه ي��ط��ي��ُر
ُب31 ال��ُم��ؤدِّ ِن��ع��َم ال��َع��ْض��َب ال��ح��س��اَم ف��إنَّ وَه��ْديُ��ه ال��ب��ي��اُن بْ��ُه يُ��َؤدِّ ل��م وَم��ْن
وال��ت��ع��ّص��ُب ال��ه��وى أُذنَ��يْ��ِه َس��ّد ل��م��ن وب��أَس��ه ال��ح��دي��َد ال��ل��ُه أن��زَل ف��ق��د
يُ��ْش��َع��ُب32 ل��ي��س م��ا األش��ي��اء م��ن ب��أنَّ أم��ٍة إن��ذاُر اإلي��واِن َص��ْدَع��ِة وف��ي

∗∗∗
وت��ن��كَّ��ب��وا ب��ه��م ال��ّدن��ي��ا ت��ن��كَّ��بَ��ِت ب��ع��دم��ا ال��خ��الئ��َق أن��ق��ذَت م��ح��م��د
��ُب33 ال��م��ح��جَّ ال��وج��وِد س��رُّ ل��ه ف��دان ُم��ْص��َف��ًدا ب��األم��س ك��ان ع��ْق��ًال وأط��ل��ْق��َت
ويُ��ْرَع��ُب34 ال��ح��ي��اِل َق��ْل��ُب ل��ه��ا يَ��ُم��ور ن��ب��ويَّ��ٍة َص��يْ��ح��ٍة م��ن وأرس��ل��ت��ه��ا
َوي��رَه��ُب؟ يَ��خ��َش��ى ال��ل��ِه ع��ب��اِد ف��أيُّ ال��َف��ت��ى ص��ي��ح��ِة ف��ي ال��ل��ِه ص��وُت ك��ان إذا
أثْ��َق��ُب35 ال��ن��ج��م م��ن أو أه��َدى ال��ص��ب��ِح م��ن ل��ف��ِظ��ه��ا روائ��ُع آي��اٍت، وب��لَّ��ْغ��َت
��ُب ي��ت��ص��عَّ م��ا ال��ت��ش��ب��ي��ه م��ن ف��إّن َف��خ��لِّ��ه��ا ك��أّن؟ تُ��ْغ��ِن��ي وم��ا ك��أّن،
ت��ْك��تُ��ُب؟ وال��م��الِئ��ُك يُ��ْم��ِل��ي ال��ل��ه ل��ه��ا رح��م��ٍة آِي ف��ي ��ْع��ُر ال��شِّ ي��ق��وُل وم��اذا
تَ��ْخ��ط��ب؟ ح��ي��ن ال��ورى ف��ي ِن��دٌّ ل��َك وه��ل ُم��َش��رًِّع��ا ال��َوداِع ي��وَم ل��ن��ا خ��ط��ب��َت
ُم��س��ه��ُب36 ال��ي��وَم ب��ه يَ��ْع��يَ��ا ب��م��ا وج��ئ��َت ُم��وِج��ًزا ال��س��ي��اس��ِة أس��راَر ��ْف��َت ف��ك��شَّ
ون��ع��ت��ُب ن��ش��ك��و األي��اِم ع��ل��ى َف��ثُ��رن��ا ب��تَ��ْرِك��ه َش��ِق��ي��ن��ا ُدْس��تُ��وًرا وأم��ل��ي��َت

∗∗∗
ال��م��ح��بَّ��ُب وال��رج��اءُ األم��ان��ي وُح��ل��ُو ال��ه��َوى ب��ن��ا ط��ار ال��ل��ِه رس��وَل إل��ي��َك
وت��رأُب37 ال��م��س��ل��م��ي��َن ش��تَ��اَت تَ��لُ��مُّ ه��اش��م��ي��ًة نَ��ف��ح��ًة ع��ل��ي��ن��ا أِف��ْض��ه��ا
تُ��ن��َص��ُب38 ح��ي��ن راي��ات��ه��م م��ن وت��رَف��ُع وخ��ال��ٍد س��ع��ٍد م��ث��َل ف��ي��ه��م وت��رج��ُع
ون��دأُب39 ن��س��ع��ى ال��ق��دس��يِّ نُ��وِرك وف��ي ِوَس��اَده ال��ط��ري��ُح م��لَّ ف��ق��د س��ن��ص��ح��و
يَ��ثْ��ِرُب40 ب��ق��ب��رَك ال��ّدن��ي��ا وف��اخ��رِت واج��ٌد َح��نَّ م��ا ال��ل��ِه س��الُم ع��ل��ي��َك
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هوامش

املمتلئ السحاب املزن: الفواحة. الذكية املسك رائحة املسك: شذى بعيد. ناء: (1)
باملاء.
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فلسطني

عام فلسطني يف املرصي الجيش انتصارات توالت عندما القصيدة هذه الشاعر نظم
عىل الهدنة وفرضت أمريكا فتدخلت أبيب»، «تل مشارف إىل وصل أن إىل ١٩٤٨م،

محققة: هزيمة عار لتجنبها إرسائيل؛ صالح أجل من الجانبني

َق��َواف��ي��نَ��ا1 ال��بُ��ْش��َرى َم��ْوِك��َب واس��تَ��ْق��بَ��ل��ْت َع��َوال��ي��ن��ا ف��اه��ت��زَّْت ال��نَ��ْص��ُر تَ��أَلَّ��َق
وت��ْل��ِح��ي��نَ��ا2 إي��ق��اًع��ا األي��ِك ع��ل��ى َع��زَّْت أْغ��ن��ي��ًة األع��ن��اِق ف��ي ��يْ��ُف ال��سَّ َل��نَ��ا َغ��نَّ��ى
ِل��ي��نَ��ا وال ِرْف��ًق��ا َع��َرَف��ْت م��ا ال��َه��ْوِل ف��ي َق��بْ��ض��تُ��َه��ا ال��ُف��والِذ م��ن َك��فٌّ َه��زَّتْ��ُه
َش��راي��ي��ن��ا3 َع��ْدنَ��اٍن دُم ب��ه ج��رى َع��َض��ٌل اْل��َورى ُدوَن ل��ه��ا «ُخ��وُف��و» َص��ْخ��ِر م��ن
ال��م��ي��ادي��نَ��ا َخ��اَض أو ال��م��واِك��ُب ب��ه َخ��َط��رْت إن ال��م��ص��ِرّي ال��ف��اِرس ِف��َدى ن��ف��س��ي
أَت��ونَ��ا4 ثَ��اَر م��ا إذا ال��ُح��روِب وف��ي س��ل��َس��لُ��ُه رفَّ م��اءً ��ْل��ِم ال��سِّ ف��ي ت��ل��َق��اُه
داري��ن��ا5 ِم��ْس��َك ف��ي��ه��ا ال��ن��ْق��ع وي��ح��َس��ُب َج��اِم��ُدُه َس��اَل ع��ق��ي��ًق��ا ال��دِّم��اءَ ي��رى
َف��راِع��ي��نَ��ا6 ُع��ْربً��ا ك��آب��اِت��ِه ف��م��ن نَ��َس��ٌب َزانَ��ُه و«م��ي��ن��ا» «ع��م��رو» بَ��يْ��ِن م��ا
م��ْك��نُ��ونَ��ا7 يَ��نْ��َف��كُّ ال ال��م��ج��ِد م��ن ِس��رٍّا ِب��ه إنَّ ال��ت��اري��َخ َس��ِل ع��ن��ه��م ِم��ْص��َر َس��ْل
َم��واِزي��نَ��ا8 ل��ل��دن��ي��ا ك��اَن وع��ْدلُ��ُه��ْم م��اِح��َق��ًة ل��ل��ط��غ��يَ��اِن ُك��نَّ ُس��يُ��وُف��ه��م
ت��م��ِدي��نَ��ا اآلف��اَق َم��ألَ وح��ك��م��ُه��ْم ك��ت��اِئ��بُ��ُه ال��دُّن��ي��ا ه��زَِّت وج��يْ��ُش��ُه��ْم
ِع��ْرن��ي��نَ��ا9 ال��ن��اِس وأْح��َم��ى ��َراع ال��صِّ َل��َدى وي��ًدا ِم��ْخ��ل��بً��ا أم��َض��ى األُْس��ِد بَ��ن��ي إنَّ��ا
م��َواِض��ي��ن��ا تْ��ُه ردَّ ال��َج��ْوُر َس��َط��ا وإن ج��ح��اِف��لُ��ن��ا ل��بَّ��تْ��ُه ال��ح��قُّ َدَع��ا إذا
ُم��ص��ّل��ي��نَ��ا إالَّ تُ��ْربَ��َه��ا ِج��بَ��اُه��نَ��ا ل��م��َس��ْت م��ا األرِض ِم��لءَ أِع��زَّاءَ ِع��ْش��نَ��ا
نَ��واِص��ي��نَ��ا10 إالَّ ال��ظُّ��بَ��ا ت��م��سُّ وال راي��ت��ن��ا ف��ْوَق إالَّ ال��ن��ص��ُر ي��نْ��ِزُل ال
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∗∗∗
ال��َش��واه��ي��نَ��ا11 ال��َوْك��ِر ف��ي تَ��ْزَح��ُم َرْع��نَ��اءُ ُق��بَّ��رٌة ال��دَّْه��ِر أُْح��ِج��ي��اِت م��ن أل��يْ��َس
ويُ��ْق��ص��ي��نَ��ا12 َق��ْس��ًرا داِرن��ا ع��ل��ى ي��ْس��ُط��و وط��ٌن وال داٌر َل��ُه م��ا وت��اِئ��ٌه
وِغ��ْس��ل��ي��نَ��ا13 ُم��ْه��ًال أْم��ط��ِري َس��َم��اءُ وي��ا ُح��َم��ٍم م��ن األح��ج��اَر اق��ذِف��ي ج��ب��اُل ف��ي��ا
ال��ش��ي��اط��ي��ن��ا؟14 تَ��ْرِم ل��م أن��ِت إْن أن��ِت، م��ا ف��ان��ط��ل��ق��ي ال��رَّْج��ُم آَن ك��واك��ُب وي��ا
ل��ص��ه��ي��ونَ��ا15 يَ��ْوًم��ا َراي��ٌة َع��َل��ت إذا َدًم��ا األَج��اَج ال��م��اء اْج��َع��ل��ي ب��ح��اُر وي��ا
ُم��َرائ��ي��نَ��ا16 إالَّ رأي��ن��اُه��ُم ف��م��ا وم��ج��َح��َدٌة َخ��ْل��ٌف ِع��نْ��ُدُه��م ال��َع��ْه��ُد
ثَ��ع��اب��ي��نَ��ا17 أم ُج��نْ��ًدا نُ��َح��اِرُب؟ َوَم��ْن وي��َل��ُك��ُم! اآلب��اِر؟ ف��ي ال��س��مُّ ذَِل��َك م��ا
وت��أب��ي��نَ��ا ُح��ْزنً��ا م��ي��الُده��ا ف��ك��اَن ل��م��ول��ِده��ا م��ات��ت ب��دول��ت��ِه��ْم! َم��ْرَح��ى
ُم��ع��زِّي��ن��ا ك��انُ��وا ن��َط��ُق��وا ف��ح��ي��ن��َم��ا َع��ج��ٍل ع��ل��ى أْرس��اًال ُم��َه��نِّ��ي��َن ج��اءوا
وتَ��ْغ��ِص��ي��نَ��ا18 ت��ق��ِط��ي��بً��ا ال��ِب��ْش��ُر وأص��ب��َح وم��ن��َدب��ًة نَ��ْوًح��ا ت��ص��ِف��ي��ُق��ُه��ْم وآَض
وت��ل��ِق��ي��نَ��ا19 َل��ْف��ًظ��ا ل��َه��ا أَج��اُدوا وال َح��بْ��َك��ِت��ه��ا َس��بْ��َك أق��اُم��وا م��ا ِرواي��ًة
يُ��ب��ك��ي��نَ��ا وال��ج��ه��ُل يُ��ْض��ِح��ُك��ن��ا ��ْخ��ُف ف��ال��سُّ أم��ه��زَل��ٌة؟ أم��أس��اٌة؟ ح��يَّ��رتْ��نَ��ا، ق��د
وتَ��م��ك��ي��نَ��ا وإْع��زاًزا وَغ��ْزًوا َف��تْ��ًح��ا ب��ه��ا ال��ف��ض��اءُ ض��اَق َدْول��ًة ب��ه��ا أْه��ًال
ي��اس��ي��نَ��ا»20 «َديْ��ِر ف��ي ب��ْع��َض��ه��ا ��ذُوا نَ��فَّ ق��د وَم��ْرَح��َم��ٍة َع��ْدٍل م��ن ق��وان��ي��ُن ل��ه��ا
تَ��ح��ص��ي��نَ��ا21 اآلَط��اَم ي��م��ألُ وج��ي��ُش��َه��ا َدًم��ا ال��م��ح��ي��َط ال��ب��ح��ر ي��م��ألُ أْس��ُط��ولُ��ه��ا

∗∗∗
ِف��ل��ْس��ط��ي��ن��ا؟ إالَّ ال��ه��وى ي��ن��اج��ي وه��ل َل��ِق��ي��ْت وم��ا ف��ل��س��ط��ي��ٍن ِف��َداءُ ن��ف��س��ي
ِت��نِّ��ي��نَ��ا22 ال��ذئْ��ُب ف��ي��ه يُ��زاِح��ُم نَ��ْه��بً��ا غ��دْت ال��ق��ب��ل��ت��ي��ن ألُوَل��ى ِف��َداءٌ ن��ف��س��ي
ط��َواع��ي��نَ��ا23 وألش��ق��اَه��ا ل��ه��ا ُك��نَّ��ا زع��ن��َف��ٌة تَ��ط��ع��نْ��ُه إن ال��ع��روبَ��ِة ق��ل��ُب
َم��َج��ان��ي��نَ��ا ال��ق��ت��َل��ى ُج��ثَ��َث ل��ه��ا ُخ��ْض��نَ��ا ج��واِن��بُ��ه��ا ��ْت ُم��سَّ إن ال��ش��رِق وق��ل��َع��ُة
َع��نَ��اوي��نَ��ا ال��ُف��ْص��َح��ى بَ��ن��ي ل��م��ج��ِد ك��ان��ت ُم��َخ��لَّ��دٍة ت��واري��ٍخ م��ن وأْس��ُط��ٌر
«ح��ط��ي��نَ��ا»24 أي��ام ِم��ْن ال��بُ��ُط��ول��ِة َدَم ب��ِه ف��إنَّ «ح��طِّ��ي��ٍن» تُ��ْرَب ف��ق��بِّ��لُ��وا
ُم��َل��بِّ��ي��نَ��ا أو ف��ي��ه��ا ل��ل��ِه داع��ي��ن غ��ال��ي��ًة األرواَح بَ��ه��ا ب��ذَْل��نَ��ا أْرٌض
ُم��ْس��ت��م��ي��ت��ي��نَ��ا25 ون��ْح��يَ��ا ف��ي��ه ن��ُم��وُت س��اح��تَ��ُه ال��م��خ��ت��اُر ن��زَل وم��س��ِج��ٌد
م��آِق��ي��نَ��ا؟! ف��ي ب��دم��وٍع ون��ك��ت��ف��ي بَ��َدًدا ِم��ي��راثَ��ن��ا نَ��رى أْن أن��رتَ��ِض��ي
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وال��ُه��ونَ��ا؟26 ال��ذُّلَّ ف��ي��ه��ا َر َص��وَّ ال��ل��ه ل��ط��ائ��ف��ٍة ه��انَ��ْت إن ال��نَّ��ف��ِس ق��ي��م��ُة م��ا
يَ��ش��ي��دونَ��ا؟ ك��انُ��وا م��ا ت��ه��دَّم إذا َس��َل��ف��وا ل��ن��ا ألب��ط��اٍل ن��ق��وُل وم��ا
غ��اِزي��نَ��ا؟27 ب��ال��س��ي��ِف ق��ب��َل��ُه نُ��ِج��ْب ل��م إن ي��س��ألُ��ن��ا ح��ي��َن ل��ع��م��رو ن��ق��وُل وم��ا
م��دُف��ونَ��ا28 ك��ان م��ا س��اداِت��ه��ْم ح��ق��ِد م��ن ن��ب��َش��ْت ف��ق��د أُْخ��رى؟ أن��دلُ��ٌس أت��ل��َك
ال��س��ك��اك��ي��ن��ا!!29 أم��ري��ك��ا ت��ش��َح��ذُ وال��ي��وَم ذبَ��ح��ْت ك��م «ف��ردي��ن��ان��د» ل��س��كِّ��ي��ِن ُس��ْح��ًق��ا
ال��م��ح��اُم��ون��ا؟30 أيْ��َن ِف��ت��ي��انُ��ن��ا؟ ف��أي��َن ح��راِئ��َرُه��ْم واس��ت��اُق��وا ال��ُع��ْرَب ش��رَُّدوا ق��د
ُغ��ْري��ون��ا31 واب��ن ُم��وَش��ى ع��ن��د أس��راُرَه��ا ف��ل��س��ف��ٌة ال��ش��رِّ ف��ي ل��ه َع��اٍد ُك��لِّ م��ن
ق��ان��ونَ��ا32 ال��م��اِل ج��م��ِع غ��ي��َر ي��رى وال ول��ٍد وال أه��ٍل ف��ي ال��رُّْزءَ يَ��ْع��ِرُف ال
م��الي��ي��نَ��ا أدري��ِه ل��س��ُت م��ا وب��ي��َن ِربً��ا ب��ي��ن ��ي��ِه ك��فَّ ف��ي ت��ص��ب��ُح األل��ُف
يَ��ح��م��ي��نَ��ا ال��م��ال ه��ذا خ��ال��َق ف��إنَّ ج��م��ُع��وا ال��ذي ال��م��اُل ي��ح��م��ي��ُه��م ك��ان إن
ُك��وه��ي��نَ��ا ُك��وه��ي��ُن يَ��ُع��ْد خ��رج��تُ��ْم ف��إن نَ��َع��ْم ال��ج��ح��وِر ف��ي ف��ُق��ل��ن��ا: أُس��وٌد. ق��ال��وا:

∗∗∗
يُ��ح��ي��ي��نَ��ا ال��م��وَت إّن ال��م��وِت إل��ى س��ي��ُروا ي��وُم��ُك��ُم ال��ي��وُم ه��ذا ال��ُع��ُروب��ِة ب��ن��ي
ذََراري��ن��ا33 ف��ي ال��لَّ��ي��ال��ي ح��دي��َث ت��ب��ق��ى خ��ال��دًة وال��م��ج��ِد ل��ل��ُع��ال وخ��ل��ُف��وا
آلت��ي��نَ��ا َم��اض��ي��ن��ا َح��دَّ ف��ج��رُِّدوا م��ن��ف��َس��ٌح ال��ِغ��م��ِد وُدون َص��ِدئْ��ن��ا ل��ق��د
ال��ق��راب��ي��نَ��ا34 ه��ات��ي��َك يَ��ْرَض إن ل��ل��س��ي��ِف رًة ُم��َح��وَّ ق��راب��ي��نً��ا وَق��رِّبُ��وُه��ْم
ب��أيْ��ِدي��نَ��ا ي��ب��ق��ى ب��ع��َدُه ال��ذي وم��ا ��ِت��نَ��ا أُمَّ إْرَث َف��ق��دن��ا َم��ا إذا م��اذا
��ريِّ��ي��نَ��ا35 َش��مَّ أبَ��اًة ال��ع��ِري��ن ع��ن غ��ض��ٍب ف��ي ��رَغ��اُم ال��ضِّ ي��دَف��ُع ك��م��ا ذُوُدوا
يَ��ْم��ض��ي��نَ��ا ث��م ت��ْط��ُف��و ال��ف��ق��اق��ي��َع إن ع��دٍد وف��ي م��اٍل ف��ي ال��ق��وَم ت��رَه��بُ��وا ال

∗∗∗
نَ��ادي��نَ��ا وان��ف��ضَّ ُع��ُروب��تُ��ن��ا ض��اع��ت وج��ب��ه��ت��ه��ا َف��ِل��ْس��ِط��ي��نً��ا تَ��ُص��ون��وا ل��م إن
وي��ك��ف��ي��نَ��ا!36 ن��ج��واُه��ْم ي��ك��ف��ي��ِه ال��ل��ُه إَح��ٍن ذِوي أْع��َداءً ل��ل��ش��رِق ف��إنَّ
وتَ��ْرم��ي��نَ��ا تَ��ْرم��ي��ِه ال��س��ي��اس��ة م��ن م��س��م��م��ُة خ��ف��ي��اٌت ِس��ه��اٌم ل��ُه��ْم
أَف��ان��ي��نَ��ا أش��ك��اًال وال��ف��ت��ِك ل��ل��غ��ْدِر خ��َل��ُق��وا وَك��ْم ش��تَّ��ى ُص��َوًرا ن��م��ق��وا ك��م

∗∗∗
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ف��ي��نَ��ا37 وال��ُم��نَ��ى ال��ل��ي��ال��ي َظ��نَّ ��ْق��َت ح��قَّ ت��ه��ن��ئ��ًة آل��وَك وال ِم��ْص��َر َج��يْ��َش ي��ا
أوال��ي��نَ��ا إالَّ أواِخ��ُرنَ��ا ف��م��ا ب��أوَّل��َه��ا ُع��ْل��ي��ان��ا آِخ��َر وَص��ْل��َت
وال��دَّه��اِق��ي��نَ��ا38 ي��ه��وذا ج��ي��ِش ُدَه��اَة ص��رَع��ْت ب��دريَّ��ًة وث��ب��ًة أَع��ْدتَ��ه��ا
ي��ْص��ُح��ونَ��ا ك��ي��َف ُم��ت��رِف��ي��ه��م وع��لَّ��م��ْت س��اس��ِت��ه��ْم أح��الَم م��زَّق��ْت ش��ج��اع��ٌة
م��ي��ُم��ونَ��ا وال��رَّاي��اِت ال��ف��ت��ِح ُم��بَ��اَرك ظ��ف��ٍر إل��ى ُح��ْل��ٍو َظ��َف��ٍر م��ن ت��س��ي��ُر
ِج��بْ��ري��نَ��ا39 َح��ْوَل ت��ت��ه��اَدى أْع��الُم��ه��ا ُم��َس��وََّم��ٌة أْج��نَ��اٌد ال��م��الِئ��ُك ف��ي��َك
أََم��ان��ي��نَ��ا ف��ي��ه��ا َم��ط��اِم��ُح��ن��ا، ف��ي��ه��ا ن��اِش��ئ��ٌة ال��ن��ي��ِل ُم��ه��َج��اِت م��ن وف��ي��َك
ي��م��ُش��ونَ��ا ال��ل��ِه ِظ��الل ف��ي ألنَّ��ُه��ْم َج��ذٍَل؛ وف��ي ش��وٍق ف��ي ل��ل��م��وِت ي��م��ش��ون
ال��ب��َراه��ي��نَ��ا ي��ْل��ق��ى ِف��تْ��ي��اِن��ن��ا ف��ب��يْ��ن ُم��ْخ��تَ��بَ��ٌل ال��م��ص��ِرّي َع��زم��ِة ف��ي َش��كَّ إن
وتَ��ْل��وي��نً��ا ت��ص��ِوي��ًرا ال��ش��ع��ُر وي��ع��ج��ُز ُج��ْرأِت��ه��ْم وْص��َف َخ��يَ��اٌل ي��س��ت��ط��ي��ُع ال
ال��ري��اح��ي��نَ��ا ه��ات��ي��َك ال��ل��ُه أذْبَ��َل ال وش��ذًا نَ��ْض��َرًة م��ص��ِر ري��اح��ي��ُن ُه��ْم
ال��م��ي��ام��ي��ن��ا40 ال��ُغ��رَّ أب��ط��اَل��ُه وَص��اَن ِع��زَّتَ��ُه ال��ش��رِق ل��ج��ي��ِش اإلَل��ُه ص��اَن
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األوبرا بدار لذلك فاجتمع بك، شوقي أحمد املرحوم بتأبني املرصية الحكومة احتفلت
هذه ألقيت وقد العربية، الدول بعض شعراء حرضه ١٩٣٢م، سنة يف حاشد حفل

الحفل. هذا يف القصيدة

أَْل��َح��انَ��ْه!1 ل��َم��ْع��بَ��ٍد بَ��َك��يْ��تُ��م أْو بَ��يَ��انَ��ْه! ِل��ْل��بُ��ْح��تُ��ِريِّ نَ��َع��يْ��تُ��م َه��ْل
ري��ح��انَ��ه! ال��رََّدى ��ف َق��صَّ ب��ْع��َدَم��ا َه��ِش��ي��ًم��ا اْل��َق��ري��ِض َرْوض َرأَي��تُ��م أَْو
اْل��َف��يْ��نَ��انَ��َه اْل��َخ��م��ي��َل��ِة ذُبُ��وَل ـ��َن يَ��بْ��ِك��ي��ـ َف��َح��وَّْم��َن َط��يْ��ُره، ُف��زَِّع��ْت
ُش��بَّ��انَ��ه ِل��ْل��ُع��َال َويْ��ن��ه��ْض��َن ِق ��ْر ِل��ل��شَّ يُ��َغ��نِّ��ي��َن ِظ��لِّ��َه��ا ِف��ي ُك��نَّ
َم��َك��انَ��ه ال��نُّ��ُج��وُم َض��لَّ��ِت َص��اِع��ًدا، َم��ْج��ًدا يُ��َح��يِّ��ي��َن ِظ��لِّ��ه��ا ِف��ي ُك��نَّ
َوْه��نَ��انَ��ْه ��ًة ِه��مَّ ويَ��بْ��َع��ثْ��َن ًال آم��ا يُ��نَ��اِغ��ي��َن ِظ��لِّ��ه��ا ف��ي ُك��نَّ
ال��َه��تَّ��انَ��ْه2 ُدُم��وَع��نَ��ا َف��ب��ذَْل��نَ��ا اْل��َق��واِف��ي َم��اءُ َض��نَّ ال��طَّ��يْ��ُر أيُّ��َه��ا
تَ��ْح��نَ��انَ��ْه ��َدى ال��صَّ ��َع َرجَّ إّذا ـ��ُر ال��طَّ��ي��ـ تَ��ْس��ُج��ُد َص��اِدح َط��يْ��ر يَ��ا َم��اَت
ِت��بْ��يَ��انَ��ْه3 تَ��َخ��الُ��ُه ِب��َل��ْف��ٍظ َد َداُو َص��ْوَت تَ��َخ��الُ��َه��ا نَ��بَ��َراٌت
َم��يَ��َالنَ��ْه4 ِل��ُغ��ْص��ِن��ِه َوأَْوَح��ْت ِدي اْل��َوا زنْ��بَ��َق��َة االبْ��ِت��َس��اَم َع��لَّ��َم��ْت
ال��ِك��نَ��انَ��ْه5 ِس��َه��اِم ِم��ْن ال��رَّْم��ِي َص��اِئ��ِب َس��ْه��ٍم أَن��َف��ذَ َوك��اَن َش��ْوِق��ي، َم��اَت
َولِ��َس��انَ��ْه َق��ْل��بَ��ُه ِل��ل��دَّْه��ر َوابْ��ِك أَخ��اَه��ا ��َم��اءِ ال��سَّ ف��ي ��ْم��ِس ِل��ل��شَّ ابْ��ِك
آذَانَ��ْه6 ِب��َوْح��ِي��َه��ا َم��اِل��ئَ��اٍت َس��اَم��َرتْ��ُه َك��م ِل��ل��نُّ��ُج��وِم، َوابْ��ِك��ِه
بَ��نَ��انَ��ْه7 ب��اْل��يَ��َراِع َه��زَّ إذَا ُض ال��رَّْو يَ��ْخ��َج��ُل َواص��ًف��ا ِل��ل��رَّْوِض َوابْ��ِك
تُ��ْرُج��َم��انَ��ه اْل��َوَرى ف��ي َك��اَن إنَّ��ُه نَ��ِق��يٍّ��ا َص��ْف��ًوا ِل��ْل��َخ��ي��اِل َوابْ��ِك��ِه
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∗∗∗
َوَزَك��انَ��ْه8 وُق��وًَّة َح��يَ��اًة َق ��ْر ال��شَّ َم��َألَ َم��ْن َم��ْوُت ��ْرَق ال��شَّ َم��َألَ
َف��َص��انَ��ه9 َع��َل��يْ��ِه ��ْه َك��فُّ َم��َس��َح��ْت َغ��ِري��ٍب اْل��م��َع��اِن��ي ِم��َن يَ��ِت��ي��ٍم َك��ْم
ع��نَ��انَ��ْه10 وأْع��َط��ى َخ��اِض��ًع��ا َرأَْس��ُه َف��أَْل��َق��ى إل��يْ��ِه، َرنَ��ا َوَش��ُم��وٍس
َوِس��نَ��انَ��ْه11 ِق��ِس��يِّ��ُه وأَْع��يَ��ا ـ��ِب ال��ط��ب��ـ ب��ص��يَّ��اِدِه أَْزَرى ونَ��ُف��وٍر
ِرَع��انَ��ْه12 يَ��ْط��ِوي تَ��راُه وأُْخ��َرى ِدي، اْل��َوا يَ��نْ��َه��ُب ِب��ِه تَ��ْل��تَ��ق��ي نَ��ْظ��َرٌة
ال��َخ��يْ��ُزرانَ��ه13 تَ��َل��وِّي يَ��تَ��َل��وَّى َف��تَ��َراُه ع��ي��نُ��ُه، ��ْه��َم ال��سَّ تَ��ْس��ِب��ُق
ِع��يَ��انَ��ه تَ��ُش��كَّ َف��ال يَ��بْ��ُدو، ثُ��مَّ ع��يُ��ُوٌن تَ��َراُه َف��َال يَ��ْخ��َف��ى، ث��مَّ
ِح��َص��انَ��ه َوأَْض��نَ��ى َح��ْوَل��ُه، ن��بْ��َل��ُه َوأَْف��نَ��ى ، ال��ُم��ِل��حَّ اْل��َف��اِرَس أَْج��َه��َد
َخ��َف��َق��انَ��ْه14 َش��َك��ا َق��ْل��بُ��ُه َوال ـ��ِن، األي��ـ ِم��َن َم��اَل ال��رَّأُْس َال يَ��ْع��ُدو: َوُه��َو
َج��َريَ��انَ��ْه َش��ْوِط��ِه ُدوَن َع��وََّق��ْت ِس��ْح��ٍر نَ��ْظ��َرَة إَل��يْ��ِه َش��ْوِق��ي َم��دَّ
َواْس��ِت��َك��انَ��ه15 َوِذلَّ��ٍة َه��ْوٍل بَ��يْ��َن يَ��ْس��َع��ى ال��ُم��َق��يَّ��ِد ِم��ْش��يَ��َة َف��أَتَ��ى

∗∗∗
َف��تَّ��انَ��ْه ح��ًل��ى ف��ي َويَ��ْه��ت��زُّ ًال آم��ا يَ��نْ��َض��ُح ��بَ��اِب ك��ال��شَّ َغ��َزٌل
أْش��َج��انَ��ه ويَ��ْش��تَ��ك��ي يَ��تَ��نَ��اَج��ى، َه��ْم��ًس��ا نَ��واِح��ي��ِه ف��ي اْل��ُح��بَّ تَ��ْس��م��ُع
َح��نَ��انَ��ه!16 تُ��ِح��سَّ أَْن ال��ُح��بِّ َش��َرُك ح��ن��انً��ا ِي��ِرفُّ اْل��َه��َوى وتُ��ِح��سُّ
واْف��ِت��نَ��انَ��ه ف��نَّ��ُه، َوأَْك��بَ��ْرَت ـ��ُن، اْل��ُح��س��ـ َراَع��ك َواِص��ًف��ا َج��اَل َوإِذَا
أَْل��َوانَ��ه17 َوْح��َدُه ال��ل��ُه َم��َزَج َس��ِريٌّ ِب��يَ��اٌن َزيْ��تُ��ه��ا ُص��َوٌر
َوِدَه��انَ��ه18 أَْل��َواَح��ُه َوأَْل��َق��ى ـ��ُر، اْل��بَ��ه��ـ َغ��اَل��ُه راءه��ا، (ُرَف��اِئ��ي��ُل) َل��ْو
أبَ��انَ��ه ح��تَّ��ى ال��نُّ��ُف��وِس َخ��َف��ايَ��ا ف��ي ِم��ي��ٌل َغ��اَص م��ا ب��ال��نُّ��ُف��وِس َع��اِل��ٌم
ِك��تْ��َم��انَ��ْه19 يُ��ِط��ْق َف��َل��ْم َح��ِدي��ثً��ا ِن ال��َك��ْو َع��ِن ِم��ْس��َم��َع��يْ��ِه ال��دَّْه��ُر أَْودََع
ُس��بْ��َح��انَ��ه! َف��ْض��ِل��ِه ب��آث��اِر ءَ َش��ا َم��ْن يَ��ْخ��تَ��صُّ اإلَل��ه ِس��رُّ ذَاَك
ُج��ثْ��َم��انَ��ه ِب��ِس��ْح��ِرِه َألَْح��يَ��ا ـ��ُت ال��َم��ي��ـ يَ��ْس��َم��ُع��ُه َك��ان ل��ْو َوِرثَ��اءٌ
بُ��ْرَه��انَ��ه َح��يْ��َرٍة بَ��ْع��َد وَرأى َج��م��ي��ًع��ا واْل��َح��يَ��اَة ال��َم��ْوَت َع��َرَف
َش��يْ��َط��انَ��ه20 َف��أَْدَه��َش��ْت أَْربَ��ْت، ثُ��مَّ لُ��بٍّ ك��لَّ أَْدَه��َش��ْت َوال��رَِّوايَ��اُت،
ِغ��ْش��يَ��انَ��ه21 أَْو ْل��َه��ام اْإلِ ُط��روَق ـ��َس ح��س��ـ إذَا اْض��ِط��َراٍب ف��ي اْل��َع��يْ��َن يُ��ْغ��ِم��ُض
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وَم��َرانَ��ْه22 ُس��ه��وَل��ٍة ِف��ي َق��اِرئٌ ِك��ت��اٍب ِم��ْن َك��أَن��ُه يُ��ْم��ل��ي ثُ��مَّ
ُج��َم��انَ��ه23 ِب��ُح��ْس��ِن��ه��نَّ ي��وًم��ا ـ��َن يَ��ْش��ِري��ـ َل��ْو ال��ك��واِع��ُب َودَّ َج��ْوَه��ِرّي
ِع��ْق��بَ��انَ��ْه24 تَ��اِري��َخ��َه��ا َوأَْوَل��ى ـ��َن، اْل��َع��ي��ـ يَ��بْ��َه��ُر ب��ل��ؤل��ٍئ ِم��ْص��ًرا َزاَن

∗∗∗
أْح��َزانَ��ْه َوبَ��ثَّ��َه��ا ِب��ُربَ��اَه��ا َش��ْوًق��ا َه��اَم َك��ْم ِب��ِم��ْص��َر َص��بٍّ��ا َك��اَن
ُع��نْ��ُف��َوانَ��ه َش��ب��اِب��ه ِم��ْن َوط��َوى ثَ��َراَه��ا ِف��ي ��ب��ا َوال��صَّ ال��لَّ��ْه��َو َدَف��َن
بُ��ْس��ت��انَ��ه َق��ْل��ِب��ِه ُك��لَّ وَح��بَ��ا ِف��ي��ِه َف��َغ��رََّد بُ��ْس��تَ��انُ��ُه، ِه��َي
ِغ��ْربَ��انَ��ه َدْوِح��ِه َع��ْن َويَ��ْرِم��ي نَ��َواِح��ي��ِه ِظ��َالِل ف��ي اْل��َف��نَّ ي��ْح��ُرُس
َوَل��َدانَ��ْه25 ُخ��ْض��َرًة ِب��َش��طَّ��يْ��ه ـ��تَ��زُّ تَ��ه��ـ وال��َخ��َم��اِئ��ُل ال��نِّ��ي��َل، يَ��ْع��َش��ُق
أْرَدانَ��ْه26 َح��ْوَل��َه��ا َل��فَّ َوَق��ْد ـ��ِه، تُ��ْغ��ِري��ـ َواْل��ج��ِزي��َرُة ال��نِّ��ي��َل، يَ��ْع��َش��ُق
ال��ظَّ��ْم��آنَ��ْه27 َك��اْل��َح��م��اِئ��م َح��ْوَل��ُه ت��َه��ْف��ُو ��َف��اِئ��ُن َوال��سَّ اْل��ج��ْس��َر، يَ��ْع��َش��ُق
أَْج��َف��انَ��ه28 ُرَواِئ��ِه ِم��ْن َم��اَِل��ئً��ا َش��ْم��ٍس َع��يْ��ِن ِم��ْن ��َواَد ال��سَّ َويُ��ِح��بُّ
َج��نَ��انَ��ه29 َويَ��ْس��تَ��ِث��ي��ُر َج��َم��اًال، ـ��ِه َع��يْ��نَ��ي��ـ يَ��بْ��َه��ُر ِب��ِم��ْص��َر َش��يء ُك��لُّ
ِوْج��َدانَ��ه نَ��ْح��َوَه��ا اْل��ُح��بُّ َج��ذََب َش��ْوٌق ��ْع��ِر ال��شِّ إَل��ى َه��زَُّه ُك��لَّ��َم��ا
َط��يْ��َل��َس��انَ��ْه30 ال��دَُّج��ى ��َر َش��مَّ َوَق��ْد ـ��ُر، ال��طَّ��ي��ـ تَ��ْص��دُح َك��َم��ا ِب��اْس��ِم��َه��ا َف��َش��َدا
أَْرَك��انَ��ْه31 اْل��ِب��َل��ى َم َه��دَّ بَ��ْع��َدَم��ا َج��ِدي��ًدا اْل��َق��ِدي��َم َم��ْج��َدَه��ا َوَج��َال
أَذَانَ��ْه32 ال��ُم��َص��لِّ��ي َد َردَّ ِم��ثْ��َل��َم��ا (ُف��َؤاٍد) ب��اْس��م يُ��ِش��ي��ُد ُخ��ُش��وٍع ِف��ي
إْح��َس��انَ��ْه ُم��ْح��ِس��ٍن ُك��لَّ َع��لَّ��َم��ْت يَ��ِم��ي��نً��ا ِل��ْل��ُف��نُ��وِن َم��دَّ َم��ِل��ٌك
َريْ��َع��انَ��ه33 ِل��َع��ْه��ِدِه َوأَع��اَدْت َزْه��ًوا ��ْع��َر ال��شِّ َزاَدْت ِم��نْ��ُه نَ��ْظ��َرٌة
َزَم��انَ��ه34 يَ��ُك��وَن أَْن (َه��اُروُن) َودَّ َزَم��اٍن ِف��ي تَ��اِج��ِه ِظ��لِّ ِف��ي نَ��ْح��ُن

∗∗∗
ِرَه��انَ��ْه يَ��بْ��تَ��ُغ��وَن ��بْ��ِق ال��سَّ ذَُوو َل َج��ا إذَا َش��ْوِق��ي، ��اِب��ق��ي��َن ال��سَّ ُل أَوَّ
َوَرَص��انَ��ه َوَروَْع��ٌة، َوَج��َم��اٌل، َخ��يَ��اٍل َوِص��ْدُق ِح��ْك��َم��ٌة، ِش��ْع��رُه
َم��تَ��انَ��ْه ِف��ي ��ٌة َوِرقَّ ، بُ��ْح��تُ��ِريٍّ ِس��يَ��اٍق ِف��ي َش��ْوِق��يَّ��ٌة، َوَم��َع��اٍن
ِح��ْدثَ��انَ��ه!35 ِب��َق��ْوِم��ه��ا َوأَْغ��َرى ال��دَّْه��ُر َع��ّق��َه��ا َوَق��ْد اْل��ُف��ْص��َح��ى ُم��ِج��ي��َر يَ��ا
أَْغ��َص��انَ��ه36 واْل��َج��نَ��ى ال��نُّ��ْوُر َه��َدَل َم��ِري��ًع��ا َرْوًض��ا ذَراَك ِف��ي نَ��َزَل��ْت
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َوَزَم��انَ��ْه37 َك��بْ��َرٍة بَ��يْ��َن َرَم��ًق��ا َوَك��انَ��ْت ��بَ��اِب ال��شَّ ُح��ْس��ن واس��تَ��َع��اَدْت
ال��رََّط��انَ��ه38 َع��َل��يْ��ِه َط��َغ��ْت َزَم��اٍن ِف��ي بَ��اٍغ َش��رِّ ِم��ْن يَ��َداَك َوَح��َم��تْ��َه��ا
َوِك��نَ��انَ��ْه39 َه��َواِزٍن ِم��ْن َس��َل��ُف��وا َق��ْوًم��ا َص��ْوتِ��َك َرنَّ��اُت ذَكَّ��َرتْ��َه��ا

∗∗∗
َص��ْوَل��َج��انَ��ْه40 أَِم��يْ��َرُه َوأَْوَل��ْت ِق، ��ْر ال��شَّ ِف��ي ��ْع��ِر ال��شِّ َرايَ��َة ِم��ْص��ُر َرَف��َع��ْت
ُرْك��بَ��انَ��ه41 نَ��ْح��َوُه يَ��ْح��تَ��ثُّ ـ��بَ��يْ��َع��ِة ال��ـ إَل��ى اْل��ُوُف��وِد ف��ي ال��دَّْه��ُر َوَم��َش��ى
ِق��ِن��انَ��ْه42 يَ��ن��اَل أَْن اْل��َوْه��ُم يَ��ْع��ِج��ُز ِل��ِم��ْص��ٍر يُ��َش��اُد َم��ْج��ًدا َوَرأَيْ��نَ��ا
ال��رَّنَّ��انَ��ه اْل��َق��َص��اِئ��ُد َدتْ��ُه َردَّ َرنِ��ي��نً��ا أُْف��ٍق ِب��ُك��لِّ َوَس��ِم��ْع��نَ��ا
َم��يْ��َدانَ��ْه ك��لَّ��ُه اْل��َك��ْوَن يَ��ْج��َع��ُل ُخ��لُ��وًدا يُ��ِري��ُد َم��ْن ُك��لُّ َه��َك��ذَا
أَْوَط��انَ��ه ب��ذْك��ِرِه َويَ��ْرَف��ُع ءَ، َش��ا َم��ْن اْل��َم��ْج��ِد إَل��ى َف��ْل��يَ��ِس��ْر َه��َك��ذَا

∗∗∗
َوَزانَ��ه43 ال��رِّي��اِض َوْش��ي ف��َح��لَّ��ى ـ��َر، ال��زَّه��ـ ��َط نَ��قَّ َوَق��ْد َك��ال��نَّ��َدى ُخ��لُ��ٌق
َرَزانَ��ه44 ال��زََّم��اَن يَ��ْم��َأل َوِح��ًج��ا، ابْ��ِت��َس��اًم��ا ال��زََّم��اَن ُ يَ��ْم��َأل َوِص��بً��ا،
َل��َم��َع��انَ��ه45 ��َح��ا ال��ضُّ ف��ي ��ْم��ُس ال��شَّ تَ��ْح��ُس��ُد ِب��َوْج��ٍه ��ِري��َخ ال��صَّ يَ��ْل��َق��ى وَس��َم��اٌح
َل��َق��انَ��ه46 ِف��ي وِف��ْط��نَ��ٌة َوَق��اٍر، ِف��ي َوَح��ي��اءٌ تَ��َواُض��ٍع، ف��ي َش��َم��ٌم
َل��َك��انَ��ْه َق��َواٍف ذا َك��اَن َف��َل��ْو ��ْع��ِر، ال��شِّ َرْوَع��ُة َل��ُه ُح��ْل��ٌو، َوِح��دي��ث
َش��انَ��ه ��كِّ ال��شَّ ِم��َن َط��اِئ��ٌف َوَال ��ْع��ُف، ال��ضَّ ��ُه َم��سَّ م��ا ب��ال��ل��ه، ويَ��ق��ي��ٌن
َرَك��انَ��ه47 َواْل��ِج��بَ��اِل األَْرض ِف��ي َوُه��َو نُ��وٌر وال��َك��َواِك��ب ��ْم��ِس ال��شَّ ِف��ي ُه��َو
إي��َم��انَ��ه س��اِط��ًع��ا ��ْع��ُر ال��شِّ َوَج��َال َوَه��َواُه َق��ْل��بَ��ُه ال��دِّي��ُن َم��َل��َك
ِك��يَ��انَ��ه48 َع��َل��يْ��ِه آِخ��ذًا َع��اِص��ًف��ا ُح��بٍّ��ا َف��تَ��ْل��َم��ُح اْل��ُم��ْص��َط��َف��ى، يَ��ْم��َدُح
َوِص��ي��انَ��ْه ِل��ُح��بِّ��ِه��ْم َوَف��اءً ، اْل��ُغ��رِّ آِل��ِه َع��ْن يَ��ذُوُد َوتَ��َراُه
ِم��ي��َزان��ه49 َم��اِل��ئً��ا َف��يَ��ْل��َق��اُه ـ��َح��ْش��ر ال��ـ َم��ْوِق��ِف ِف��ي يَ��ِج��يءَ أَْن َح��ْس��بُ��ُه

∗∗∗
أَْك��َف��انَ��ْه ِب��ِط��ي��ِب��ه��ا ��ْت َوَم��سَّ ـ��ُر، ال��طُّ��ه��ـ اْل��َم��َالِئ��ك��ُة َح��ْوَل��ُه َط��وََّف��ْت
ش��ان��ْه اْل��َم��ْرءُ يَ��ْف��َه��ُم َل��ْو َم��َع��اٍن، ِت اْل��َم��ْو ِم��َن ِف��ي��ِه اْل��َح��يَ��اِة َم��ْع��نَ��ى إنَّ
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بُ��نْ��يَ��انَ��ه تَ��َرى َف��ال يَ��ْه��ِوي ث��م َويُ��بْ��نَ��ى ي��وٍم ُك��لَّ اْل��َم��ْرءُ يُ��ْه��َدُم
إِبَّ��انَ��ه ُم��ْدِرًك��ا َويَ��ْج��ِن��ي��ه ـ��ق��ي��ِه، يُ��ل��ـ ال��دَّْه��ِر َق��بْ��َض��ِة ِف��ي َح��بٌّ نَ��ْح��ُن
أَْف��نَ��انَ��ه ِل��ْل��ب��َل��ى اْل��َم��وُت يَ��ْه��ِص��ُر َزْه��ٌر اْألََم��اِن��ي َدْوَح��ِة ف��ي نَ��ْح��ُن
ُش��ْط��آنَ��ه َس��بْ��ِح��ِه بَ��ْع��َد ب��اِل��ٌغ َوُك��لٌّ بَ��ْح��ٌر، اْل��َح��يَ��اَة َه��ِذي إن
لُ��بَ��انَ��ه50 َق��َض��يْ��نَ��ا َوَم��ا َوَق��َض��ي��نَ��ا، َف��ُك��نَّ��ا نَ��ُك��وَن أَْن ال��ل��ُه َق��َض��ى َق��ْد

∗∗∗
إنْ��َس��انَ��ه51 أَْو اْل��ُع��يُ��وِن َس��َواَد ـ��َت ُك��ن��ـ َل��َق��ْد اْل��َك��ِري��ُم ال��رَّاِح��ُل أيُّ��َه��ا
ُغ��ْف��َرانَ��ْه52 َواْغ��تَ��ِن��ْم ال��ل��ه، ِب��ِرَض��ا َوانْ��َع��ْم اْل��ُخ��ْل��ِد، َج��نَّ��ِة ِف��ي َق��ِري��ًرا نَ��ْم
��انَ��ه53 َح��سَّ َم��ْدِح��ِه أََف��اِن��ي��ِن ِف��ي َوَط��اِرْح ال��رَُّس��وِل، نَ��ْف��َح��َة َواْل��تَ��ِم��ْس
أَْوَزانَ��ه؟ ِل��َغ��يْ��ِرِه وأْل��َق��ى ـ��َر، ��ع��ـ ال��شِّ َم��َل��ك الَّ��ِذي ��ْع��ُر ال��شِّ يُ��وف��ي َك��يْ��َف
بَ��يَ��انَ��ه ال��زََّم��اُن َخ��لَّ��َد ِل��لَّ��ِذي ُم��ِق��لٍّ ُج��ْه��ُد اْل��بَ��يَ��اِن َوِرثَ��اءُ

هوامش

واالنسجام بالرقة اشتهر عبايس شاعر البحرتي: باملوت. اإلخبار النعي نعيتم: (1)
ألحانه. بموت معبًدا أخربتم إلخ: ملعبد بكيتم األسلوب. ونقاء املعاني. تصوير وجمال

األموية. الدولة أوائل يف عاش التوقيع، وحسن الصوت بجمال مشهور مغن ومعبد:
جمالها القوايف بماء ويراد الشعر، واملراد قافية، جمع القوايف: بخل. ضن: (2)

الهاطلة. والهتانة: ونرضتها.
توقيع وحسن صوته بجمال اشتهر — السالم عليهم — هللا رسل من داود: (3)

مزامريه.
النيل. وادي هو والوادي: الياسمني. الزنبق: (4)

كنانة مرص األثر: ويف مرص، أيًضا وهي السهام. جعبة والكنانة: أمىض. أنفذ: (5)
أرضه. يف هللا

ليًال. حادثته سامرته: (6)
األصابع. أطراف والبنان: القلم. هنا الرياع (7)

والفطنة. الفهم الزكانة: (8)
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الفكر إليه يصل ال الذي فريدها املعاني ويتيم أبوه. مات الذي الصغري اليتيم: (9)
والرحمة. الرفق عن كناية اليتيم رأس عىل واملسح النفاذ،

أدام رنا: القائل. عىل املستعيص املعنى بها ويراد الجامح، الفرس الشموس: (10)
اللجام. سري العنان: النظر،

وهي قوس جمع القيس: أعجز. أعيا: الحاذق، الخبري الطب: احتقر، أزرى: (11)
السهم. طرف وهي سن: جمع والسنان: والصيد. للحرب آلة

الجبل. وهو رعن جمع الرعان: (12)
املشاهدة. العيان: (13)

التعب. األين: (14)
وبطء. تعثر فيها مشية وهي املقيد، كميش يميش أتى املقيد: مشية فأتى (15)

حنان رف فرخه عىل الطائر يرف وقد جناحيه، حرك الطائر رف يرف: (16)
ورحمة.

رشيف. رسي: (17)
غرة، عىل اغتاله غاله: رآها. راءها: الشهرة. بعيد قديم إيطايل مصور رفائيل: (18)

العجب. البهر:
األذن. وهي السمع آلة املسمع: (19)

تمثيلية. شعرية روايات من شوقي ابتدعه ما إىل يشري (20)
نفسه. إىل الشعري املعنى ورود واملراد نزوله، اإللهام: طروق (21)

اللني. املرانة: (22)
جمانه: الحسان، الفتيات الكواعب: الغالية، املعاني جواهره: جوهريٍّا، كان (23)

الآللئ.
الذهب. العقبان: (24)

اللني. واللدانة: امللتفة. األشجار الخمائل: (25)
كثرية وهي فرعني، يتفرع حينما القاهرة أمام النيل يكونها التي الجزيرة (26)
هنا واملراد الكم والردن: القاهرة. متنزهات أحسن من وتعد املناظر، رائعة الحدائق

الذراع.
جناحيه. حرك الطائر هفا تهفو: النيل. قرص جرس به املراد الجرس: (27)

ضواحي من ضاحية شمس: وعني حولها. التي قراها البلدة سواد السواد: (28)
الجيزة. إىل ينتقل أن قبل شوقي بها يسكن كان القاهرة
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عواطفه. يثري جنانه: يستثري (29)
العجم. لباس من أسود فضفاض ثوب والطيلسان: غنى. شدا: (30)

أظهر. جال: (31)
شوقي. وقت مرص ملك األول فؤاد هو فؤاد: (32)

القوة. الريعان: (33)
العلم يف الدولة عصور أزهى عرصه كان وقد الرشيد، هارون هو هارون: (34)

واألدب. والشعر
النوب الحدثان: ينصفها. ولم ظلمها الدهر: عقها العربية. اللغة الفصحى: (35)

واملصائب.
أسفل. إىل أرخاه هدله هدل: ناًرضا. مخصبًا مريًعا: والجانب. الكنف الذرا: (36)

نحوه. أو ثمر من ويجمع يجنى ما الجنى: الزهر. النور:
العاهة، الزمانة: والهرم. الشيخوخة الكربة: املوت. قبل الحياة بقية الرمق: (37)

(كفرح). زمن وفعله
باألعجمية. التكلم الرطانة: (38)

مرض. من قبيلة كنانة: قيس. من قبيلة هوازن: (39)
للملك. شعاًرا تجعل عصا الصولجان: (40)

شوقي ملبايعة ١٩٢٧م سنة يف العربية األقطار شعراء اجتماع حدث إىل يشري (41)
الشعر. إمارة عىل

القمة. وهي بالضم قنة جمع القنان: (42)
الثوب. نقش الويش: (43)

الوقار. الرزانة: العقل. الحجا: (44)
وامللتجئ. املستغيث الرصيخ: الكرم. السماح: (45)

الفهم. رسعة اللقانة: (46)
والرسوخ. الثبات الركانة: (47)

الهبوب. شديد عاصًفا: تنظر. تلمح: والسالم. الصالة عليه نبينا، املصطفى: (48)
وجوده. كيانه:

كافيه. حسبه: (49)
ومقصًدا. غرًضا لبانة: أدركنا. ما قضينا: وما متنا. وقضينا: حكم. قىض: (50)
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السواد. إنسان أي إنسانه: العني. بياض بها يحيط التي الدائرة العيون: سواد (51)
اإلبصار. بها التي الحدقة وهو

مطمئنٍّا. قريًرا: (52)
بن حسان حسانه: أنواع. أفانني: وكرمه. ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عطاء الرسول: نفحة (53)

ثابت.
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وفاة عىل سنة خمسني بمرور ١٩٤٥م عام يف مرص احتفلت عندما القصيدة هذه نرشت
إسماعيل. الخديو

ف��ي��ه��اُب ح��ول��ه ش��ع��ري ي��ح��وِّم ِق��راُب ال��ُخ��لُ��وِد م��ج��ُد ل��ه ُح��س��اٌم
ِرق��اب1 ب��ال��َوالءِ ودان��ْت ُوج��وٌه، ل��ه َع��نَ��ْت األش��مِّ ال��ِع��زِّ م��ن وَط��وٌد
ِق��ب��اب2 َج��بْ��َرئ��ي��َل َج��نَ��اَح��ْي م��ن ل��ه ض��ِري��ح��ه ف��ي ثَ��وى س��م��اويٌّ وس��رٌّ
وث��واب وارٌف ن��ع��ي��ٌم ع��ل��ي��ه ��ٌر ُم��ط��هَّ ال��ص��الِة ك��م��ح��راِب وق��ب��ٌر
ِس��خ��اب3 وه��ي ال��دُّرُّ ث��م��ي��َن ت��ردُّ ُدرٌَّة اْل��ُخ��ْل��ِد َج��نَّ��ِة م��ن ب��ه وَك��نْ��ٌز
َم��الب4 وال��ن��س��ي��ُم م��س��ٌك، األرُض ب��ه��ا ب��روض��ٍة رفَّ اآلم��اِل م��ن وَزْه��ٌر
َرب��اُب5 ال��نَّ��ِديِّ ال��ح��بِّ م��ن س��ق��اه��ا غ��م��ام��ٌة ل��ل��رَّب��اِب ج��اوَزتْ��َه��ا إذا
وذَه��اب َج��يْ��ئ��ٌة ح��ي��ٍن ك��لَّ ل��ه��ا ح��وَل��ه��ا خ��واف��ُق م��ص��ٍر ب��ن��ي ق��ل��وُب
غ��ي��اب!6 ال��ع��ب��ق��ريِّ ل��ف��ض��ِل ف��ل��ي��س ب��َرْم��ِس��ه اَل��ْع��بَ��ق��ريِّ ش��خ��ُص غ��اب إذا
ِح��ج��اُب!7 آث��اره��ّن ع��ل��ى ف��ل��ي��س َم��ِن��يَّ��ٌة األي��ادي ِب��ي��ض َح��َج��ب��ْت وإن
وإي��اب8 َزْوَرٌة ي��وٍم ك��لَّ ل��ه وذك��ُره ال��ح��ي��اَة ج��از ف��تً��ى م��ن وك��م
يَ��ب��اب9 وه��ي اآلم��اَل ب��ه��ا وأح��ي��ا ��ٍة ألمَّ ال��ح��ي��اَة َردَّ َم��ْن م��ات وم��ا
تُ��راب» ال��تُّ��راِب ف��وق ال��ذي «ف��ك��لُّ ج��ه��اِده ف��ض��ُل يُ��ْخ��ِل��ْده ل��م ال��م��رءُ إذا
ِوث��اب؟10 ال��زم��اِن أْح��داِث ف��وق ل��ه ع��اه��ٌل ال��ن��اِس ف��ي إس��م��اع��ي��َل م��ث��ل وه��ل
ِط��الُب11 ال��َف��رَق��َديْ��ِن َم��ن��اِط وف��وق م��أَرٌب ال��ده��ِر ِذْرَوِة ف��ي ل��ه ط��م��وٌح
ُع��ب��اب ال��ي��س��ي��ُر ف��ال��نُّ��ْض��ُح خ��ار وإْن َض��ْح��َض��ٌح ف��ال��ب��ح��ُر ال��م��رء ع��زُم ص��حَّ إذا
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وِغ��الب! ص��ول��ٌة إال ال��م��ج��ُد وم��ا ع��زي��م��ًة إالَّ ال��ع��زِّ ِش��ب��اُك ول��ي��س��ت
ِص��ع��اب12 وه��ي األي��اَم ل��ه وت��ع��ن��و زم��اَم��ه��ا ل��ل��ج��ريءِ ال��ل��ي��ال��ي تَ��ُم��دُّ
ُم��ج��اب!13 ل��ل��ن��ه��وِض داٍع ك��لُّ وال ف��ارٌس ال��ِع��ن��ان��ي��ِن أرَخ��ى َم��ْن ك��لُّ وم��ا
ح��س��اب14 ل��ه��ّن ي��ن��ف��ْد ل��م م��ص��َر ع��ل��ى ي��م��ي��ن��ه م��أثُ��راِت َع��دْدن��ا م��ا إذا
ِرك��اب ل��ل��ُم��ْع��ِض��الت ��تُ��ه��ا وِه��مَّ اْل��خ��َط��ا تُ��ْس��رُع خ��ل��َف��ُه ف��س��ارْت دع��اه��ا
ِه��ض��اب15 ال��ه��ض��اب ُص��مُّ وال ب��ش��وٍك، ص��م��م��ْت ح��ي��ن أق��داِم��ه��ا ف��ي ال��ش��وُك ف��م��ا
ِرغ��اُب16 ال��ن��ج��وِم ع��ن��د ل��ه ه��م��اٌم َرَغ��ب��اِت��ه��ا َل��َظ��ى أذك��ى َوَه��نَ��ْت إذا
ِش��ه��اب17 وال��ذك��اء م��ن��ه ال��رأِي م��ن أن��اره��ا ال��م��ع��ال��ي ُط��رُق أظ��ل��م��ت وإن
ص��ح��اُب؟ ال��م��ن��ي��ِر ل��ل��ب��دِر أيْ��ن وم��ن ِن��دُّه ع��زَّ ع��اه��ًال ف��ي��ه م��ص��ر رأْت
ون��اب18 ال��خ��ط��وَب ي��ف��ِري ُظ��ف��ٌر ل��ه َض��يْ��َغ��ٍم ُج��ْرأََة األش��ب��ال أب��و ح��ب��اه��ا
ِرط��اب19 وه��ي األغ��ص��اُن ب��ه��ا ت��م��ي��د َج��نَّ��ًة ال��ن��واِظ��ِر م��لءَ وأْزل��ف��ه��ا
ث��ي��اب! ال��م��الَح ال��غ��ي��د زان��ِت وك��م ُح��لَّ��ًة ال��غ��رِب ن��ه��ض��ِة م��ن وأل��ب��س��ه��ا
ِرح��اب! ل��ل��ف��ن��وِن رك��ٍن ك��لِّ وف��ي م��ن��اب��ٌر ل��ل��ع��ل��وم َح��يٍّ ك��ل ف��ف��ي
س��ح��اب20 ال��س��ح��اِب ف��وَق س��وام��ُق��ه��ا م��ع��اِل��ًم��ا ت��ل��َق��ى ال��طَّ��ْرَف رم��ي��َت وأي��ن
ُع��ج��اُب!21 ال��خ��ال��دي��ن ف��ع��اِل وك��لُّ دونَ��ه��ا ال��ده��ُر ي��ص��ُغ��ُر ُص��نْ��ٍع ع��ج��ائ��ُب
ِك��ذاب22 ف��ي��ه ل��ي��س ع��زٍم وص��ادُق َزنْ��ُده َك��لَّ م��ا ال��ف��والِذ م��ن وُج��ْه��ٌد
ِن��ص��اب!23 ال��ع��ب��ق��ريِّ ل��ُج��ه��ِد ول��ي��س وط��اق��ٌة ن��ص��اٌب ال��دن��ي��ا ف��ي ول��ل��ُج��ه��ِد

∗∗∗
ُم��ذاب؟ وال��وف��اءُ َص��ْف��ٌو، ال��ح��بُّ ب��ه��ا َدم��َع��ٌة ول��ل��ش��ع��ِر تُ��ص��غ��ي ه��ل م��ص��َر، أب��ا
ِش��ع��اب؟24 ب��ال��م��ل��وِك وس��ال��ْت ُش��ع��وٌب، س��ع��ْت وق��د ب��ال��ق��ن��اِة ي��وًم��ا أت��ذُك��ُر
ض��ب��اب25 َس��ن��اه ي��ح��ج��ْب ل��م ون��ج��ُم��ك ه��ان��ئً��ا ج��ذالَن اْل��ح��ْش��د ت��ُؤمُّ وأن��ت
َك��َع��اب26 ب��ال��ع��اش��ق��ي��ن ل��ع��ب��ْت ك��م��ا وت��ن��ث��ن��ي ت��ت��ي��ُه ب��م��ح��ي��ي��ه��ا وم��ص��ر
ِس��بَ��اب27 ال��م��ادح��ي��ن م��دَح أّن رأى ح��ات��ٍم ب��أوه��اِم م��رَّْت ل��و م��وائ��ُد
ِك��ت��اُب ال��س��اب��ق��ي��ن ف��ي َخ��طَّ��ه وال م��ث��َل��ه ال��ن��ي��ُل رأى م��ا ِع��زٍّ وم��ْوِك��ُب
لُ��َع��اب28 أب��ص��رتْ��ُه ل��ش��م��ٍس وس��ال َزه��ِوه َروَْع��َة األْف��ق ن��ج��وُم ت��م��نَّ��ت

∗∗∗

362



العظيم إسماعيل

َم��ث��اب29 ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن وج��نَّ��اتُ��ه ح��ج��ًة خ��م��س��ي��ن ال��ل��ه ظ��لَّ ت��ف��ي��أَت
ِص��َالب30 ال��زم��اُن اش��ت��د إذا م��واٍض َص��وارٌم ب��ن��ي��ك م��ن م��ص��ًرا وأدرك
أص��اب��وا ال��ب��ع��ي��ِد ال��رأي ج��ب��ه��َة َرم��ْوا ُه��ُم وإن أج��اب��وا، نُ��وُدوا إذا ك��راٌم
لُ��بَ��اب؟31 ف��ي��ه ال��م��ج��د ك��لُ��بَ��اِب وه��ل م��ال��ٌك؟ ال��ب��ريَّ��ِة ف��ي ك��ف��ؤاٍد وه��ل
ح��َراب32 وه��ي ال��ده��ِر ُص��ُروَف ت��ردُّ َع��َل��ويَّ��ٌة وثَّ��اب��ٌة ع��زم��ٌة ل��ُه
ج��واب33 ل��ل��م��م��ت��ري��ن ف��س��ي��رتُ��ه م��ك��اب��ٌر ال��م��ع��ج��زاِت ف��ي ام��ت��رى م��ا إذا
َم��َه��اُب؟34 األث��ي��ِل وال��َم��ج��ِد ول��ل��ُم��ْل��ِك ع��زٌَّة ول��ل��ع��رِش ف��اروٍق م��ث��ُل وَم��ن
وش��ب��اب35 ط��ام��ٍح ُح��رٍّ وآم��اُل وص��وَل��ٌة وج��وٌد وإق��داُم م��ض��اءٌ
ِج��ذاب36 ال��ص��م��ي��ِم وال��ح��بِّ ول��ل��ش��وِق ش��وُق��ه ي��ح��دوه ال��ل��ه ل��رس��وِل س��َع��ى
خ��ط��اب ال��خ��اش��ع��ي��ن وَص��ْم��ُت َص��م��وتً��ا، خ��اش��ًع��ا ال��م��داِم��ع َف��يَّ��اض ي��ن��اج��ي��ه
َج��نَ��اب37 ال��ب��ق��ي��ِع َرح��ب م��ن وح��يَّ��اه ث��ب��اِت��ه ف��ي م��ث��َل��ه َرْض��َوى ف��ي��ه رأى
ص��واُب38 ال��ص��واُب ُغ��مَّ إذا ورأٌي َص��ْول��ٌة ال��ح��قِّ م��وق��ف ف��ي ل��ه ح��ص��ي��ٌف
غ��اب39 ال��ض��راغ��َم األُْس��َد َج��َم��ع ك��م��ا َوح��َدٍة ظ��لِّ ف��ي ال��ُع��ْرِب ش��م��َل ��ع ي��ج��مِّ
ِغ��ض��اب40 ف��ال��ب��ات��راُت غ��ض��ب��وا وإن ب��واس��ٌم ف��ال��ب��ات��راُت اب��ت��س��م��وا إذا
ب��اُب41 ت��ف��تَّ��ح ب��اٌب ان��ق��ض��ى م��ا إذا ِم��نَّ��ٍة ب��ع��د ِم��نَّ��ٌة ي��وٍم ك��لِّ وف��ي
َس��راب42 س��واه م��ن ن��واٍل وك��ل ح��ال��ٍم ُح��ْل��ُم غ��ي��ِره أي��ادي وك��لُّ
وِع��ت��اب43 ب��ي��ن��ن��ا ِخ��ص��اٌم ��ى ت��ق��ضَّ ب��ه أش��رق��ْت ف��م��ذ ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ع��ت��ب��ن��ا
ِن��َق��اب44 ل��ه��نَّ يُ��ب��ذَْل ل��م روائ��َع، ال��نُّ��َه��ى تُ��ب��دُع م��ا ك��ل م��ن ل��ه وُص��غ��ن��ا
َويُ��ج��اب!45 ال��ُع��ال ت��دع��و إذا يُ��ج��ي��ُب ًدا ُم��س��دَّ ال��ج��الِل م��وف��وَر زال ف��ال
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اُحلب

١٩١٦م. سنة صيف يف القصيدة هذه نظمت

ِض��راَم��ا1 ال��ض��لُ��وِع ِف��ي َوَخ��لَّ��َف وَم��َض��ى أَُواَم��ا يَ��بُ��ْل ف��ل��م اْل��َخ��ي��اُل َع��اَج
وِس��ه��ام��ا2 أَنْ��ُص��ًال َق��ْل��ِب��ي َف��َم��َألَْن ُع��يُ��ونَ��ه��ا ِه��ْج��ُت ولِ��ْل��َك��ْح��الء! ل��ي م��ا
َم��الم��ا3 اتَّ��ق��يْ��َت وال اْرتَ��م��يْ��َت، ��ا َل��مَّ ل��ن��اِص��ٍح َس��ِم��ْع��َت م��ا َويْ��َح��ك! َق��ْل��ُب ي��ا
َع��ام��ا تَ��ْه��ُج��ُر ثُ��مَّ ِب��َك، م��ا َف��تُ��ِث��ي��ُر س��اع��ًة تَ��ْدنُ��و اْل��َح��ْس��نَ��اءُ، ِب��َك َل��ِع��بَ��ْت
َوأَث��ام��ا!4 َم��َع��رًَّة يَ��ُع��وُد ُغ��رٌّ َش��َم��اِئ��ٌل تَ��ْك��تَ��ِن��ْف��ُه َل��ْم م��ا َواْل��ُح��بُّ
واألَْح��َالم��ا! األي��اَم أَْط��يَ��َب َم��ا َه��ِن��ي��ئ��ًة ��بَ��اِب ال��شَّ أَْح��َالُم واْل��ُح��بُّ
َغ��م��ام��ا!5 يَ��ِس��ي��ُل أَو َس��يْ��ًف��ا َف��يَ��ُص��وُل تَ��ُه��زُُّه اْل��َك��ِري��ِم ن��اِزَع��ُة واْل��ُح��بُّ
َس��ق��اًم��ا!6 اْل��َح��ي��اُة ِب��ِه ت��ُك��وُن َوَل��َق��ْد َوط��بُّ��َه��ا اْل��َح��ي��اِة َم��ْل��َه��اُة واْل��ُح��بُّ
األَْج��س��ام��ا!7 ويَ��ْق��تُ��ُل ال��ن��ُف��وَس، يُ��ْح��ِي��ي َل��ِه��ي��بُ��َه��ا اْل��َم��ُج��وِس، ِن��ي��َراُن واْل��ُح��بُّ
اس��ت��ْع��َظ��ام��ا! وأَْط��َرَق اْل��ُوُج��وُد َس��َك��َت ِب��ِه َه��تَ��َف��ْت إْن ال��نَّ��ْف��س ِش��ْع��ُر واْل��ُح��بُّ
إْل��َه��اَم��ا أو ِش��ئ��َت م��ا إذَا َوْح��يً��ا ��ِه ف��س��مِّ ��م��اء ال��سَّ ِس��رِّ ِم��ْن َواْل��ُح��بُّ
ِم��ْق��دام��ا8 س��يِّ��ًدا ال��تَّ��َف��اُخ��ِر يَ��ْوَم َزِب��ي��بَ��ٍة ولِ��ي��ُد أَْض��َح��ى م��ا َل��ْوَالُه
َص��ْم��َص��ام��ا وال ُرْم��ًح��ا يَ��تَّ��ِق��ي َال ِب��َص��ْدِرِه اْل��َج��ْح��َف��َل��يْ��ِن ف��ي َرَم��ى َوَل��َم��ا
ُغ��الم��ا ِل��ْل��َم��ْك��ُرم��اِت ُه َوأََع��دَّ ي��اِف��ًع��ا اْل��ُم��ُرَوءَة أَْل��بَ��َس��ُه اْل��ُح��بُّ

∗∗∗
َوُه��يَ��ام��ا! َوَص��بَ��ابَ��ًة أًَس��ى ذَابَ��ْت ِب��ُم��ْه��َج��ٍة اْل��َغ��َراُم َف��َع��َل م��ا َش��دَّ يَ��ا



الجارم عيل ديوان

ِخ��َط��ام��ا!9 ��اِئ��َم��اِت ال��سَّ أَذَلَّ َف��غ��دْت ِخ��َط��اَم��ه��ا تُ��ِن��ي��ُل ال َص��ُؤوًال َك��انَ��ْت
وِذَم��ام��ا10 ِل��ْل��َه��َوى ُع��ُه��وًدا وَرَع��ْت َوُم��رِِّه اْل��َغ��َرام ُح��ْل��و إَل��ى َس��ك��نَ��ْت
ُع��َق��اَم��ا11 ال��َراِس��يَ��اِت يَ��ُدكُّ َداءً ِب��ه��ا َف��َط��َوْت اْل��َج��َوى أَح��اِدي��َث َوَط��َوْت
َع��الم��ا؟12 ��ُدوُد ال��صُّ َروََّع��ه��ا َف��َع��الَم نَ��اَل��ُه َق��ْد الَّ��ِذي ِم��نْ��ه��ا ��نَ��ى ال��ضَّ نَ��اَل

∗∗∗
ِج��َم��ام��ا13 ال��نَّ��ِع��ي��ِم م��اءُ ب��ه��ا َوَج��َرى ِب��َع��ْرِف��َه��ا ال��ن��س��ي��ُم نَ��مَّ َزْه��َرًة ي��ا
وِق��يَ��ام��ا ��ًدا ُس��جَّ َل��ِب��تْ��نَ��ا نُ��ْس��ٌك ِع��نْ��َدَه��ا يَ��نْ��َف��ُع ك��اَن َل��ْو ج��نَّ��ًة ي��ا
َس��َالم��ا!14 ال��ذِك��يِّ اْل��ِم��ْس��ِك وُم��َج��اَج��َة تَ��ِح��يَّ��ًة! ال��ن��ِض��ي��ِر ال��رْوِض َط��ْل��َع��َة ي��ا

هوامش

العطش، حر األوام: نداه. بله: الندى، البلل: وقف. أو أقام ومعاًجا: عوًجا عاج (1)
النار. اشتعال الرضام: الشوق. حرارة واملراد

أثرت هجت: اكتحال، غري من الكحل سواد عينيها جفون يعلو املرأة الكحالء: (2)
ونحوها. والسيف والسهم الرمح حديدة وهو نصل جمع األنصل: ونبهت.

رحمة. كلمة ويح: (3)
غراء جمع غر: والخلق. الطبع وهي شمال جمع شمائل: به. تحيط تكتنفه: (4)

اإلثم. جزاء األثام: والذنب. اإلثم املعرة: البيضاء. الرشيفة وهي
امليل. النازعة: (5)

املرض. السقام: والنفس. الجسم عالج والطب: اللهو. امللهاة: (6)
معتقدين فيها بأنفسهم ويلقون النار، أكثرهم يعبد الناس من أمة املجوس: (7)

وتحييها. النفوس تطهر فإنها األجسام أحرقت إذا أنها
أحد العبيس، شداد بن عنرتة هما به واملراد والعبد، والصبي املولود الوليد: (8)
حبشية أمة وكانت أمه، وزبيبة والحماسة، بالفخر املشهورين وشعرائها العرب فرسان
تلحق أال العرب عادات من وكان عنرتة، فأولدها غزواته إحدى يف أبوه سبابها سوداء،
عبدانه، بني منبوذًا أبيه عند عنرتة كان لذلك العبيد؛ عداد يف تجعله بل بنسبها األمة ابن
عبس بنو ولحقتهم إبلهم، واستاقوا عبس عىل العرب بعض أغار حتى كذلك زال وما
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واعرتف أبوه فحرره اإلبل. واستنقذ القوم هزم حتى شديًدا قتاًال فقاتل عنرتة، وفيهم
عنرتة عشق وقد وساداتها. العرب فرسان بني عنرتة اسم ظهر الوقت ذلك ومن ببنوته.
يزوجه أن عمه فأبى ويدعيه، أبوه يحرره أن قبل ذلك وكان «عبلة» عمه بنت شبابه يف
شاعريته من ذلك وهاج ينشده. واملجد يتطلبها للمعايل ذلك فحفزه عبد. وهو ابنته
ونسب حسب من العالية والهمة النادرة، والشجاعة القوي، السلس الشعر له فاجتمع

ذلك. وغري ومروءة وشجاعة
الزمام الخطام: الرشود. بالجمل نفسه شبه اإلبل، من النافر الوثاب الصؤول: (9)

املقود. أي
والحرمة. الحق الذمام: وصانت. حفظت رعت: واستأنست. اطمأنت سكنت: (10)
الوجد. وشدة والحرقة والحزن باطن، هوى الجوى: وأخفت. كتمت طوت: (11)

منه. يربأ ال عقام: داء الجبال. الراسيات: يهدم. يدك:
نكس. برؤه ظن كلما املخامر املرض الضنى: (12)

من الكثري وهو جميم جمع الجمام: الطيبة. الريح العرف: وأظهر. أفىش نم: (13)
يشء. كل

الخالصة. أو الفتات هنا به ويراد الريق، األصل يف واملجاجة الوجه. الطلعة: (14)
ريحه. ساطع وذاك: ذكي مسك الطيب. أفضل العرب عند وهو معروف، طيب املسك:
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مصيفرشيد

افتتاح بمناسبة «رشيد» الشاعر ببلد أقيم كبري احتفال يف القصيدة هذه الشاعر أنشد
١٩٣٩م. سنة مصيفها

األح��الُم!1 وص��ّح��ِت ال��زم��اُن ع��اد إي��الُم وال ُج��ْرٌح ال أرش��ي��ُد
األي��ام2 ب��ِك ع��ب��ث��ْت م��ا ب��ع��ِد م��ن ف��ِت��يّ��ًة ال��ح��ي��اُة ف��ي��ِك وت��م��ثَّ��ل��ْت
ال��ب��ّس��ام3 ث��غ��ُرِك ال��م��م��ال��َك س��ح��َر وف��ت��ن��ًة ال��ث��غ��وِر ب��يْ��َن زي��ن��ًة ي��ا
واألك��م��ام4 األغ��ص��اُن ب��ه��ا تُ��ْزَه��ى ن��ض��ي��رًة ال��رم��اِل ب��ي��ن وردًة ي��ا
اإلظ��الم5 وأش��رق ال��ص��ب��اُح، َض��ِح��َك ب��وم��ي��ض��ه��ا ال��ت��ي ال��ب��ح��ِر درََّة ي��ا
إل��ه��ام6 وف��روُع��ه��ا ف��أص��ولُ��ه��ا ب��أرِض��ه��ا ال��ق��ري��ُض نَ��ب��ت َدْوح��ًة ي��ا
األن��س��اُم7 ب��أري��ج��ه��ا وت��ح��ّدث��ت ج��م��الُ��ه��ا ال��ع��ي��وَن ف��ت��ن روض��ة ي��ا
ك��الم!8 ال��وس��ي��م ل��ألم��ِل ك��ان ل��و ُرواؤه ال��وس��ي��ِم األم��ِل ه��م��س��َة ي��ا
ن��ي��ام! ون��ح��ن ب��ن��ا ال��زم��اُن ط��ال ت��ح��دَّث��ي ال��ق��دي��ِم ال��م��ج��ِد ص��ح��وَة ي��ا
ِل��ث��اُم9 وه��و ال��ب��ح��ُر ع��ن��ه��ا وان��ج��اب ض��ي��اؤه��ا ش��اع ل��ل��ح��س��ن ط��ل��ع��ًة ي��ا

∗∗∗
أع��وام!10 ال��ص��ب��ا َم��دى وب��ي��ن ب��ي��ن��ي ال��ص��ب��ا م��ل��َه��ى وي��ا ب��ل��دي ي��ا أرش��ي��ُد
ولِ��م��ام11 وق��ف��ٌة رك��ٍن وب��ك��لِّ نَ��ْغ��َم��ٌة َس��ْرٍح ك��لِّ ف��ي ل��ي أي��ام
َج��ه��ام12 ع��ل��ّي ي��وم��ي وال أس��ًف��ا، وراءه ي��ُج��رُّ أم��ِس��ي ال أي��ام
أن��غ��ام13 َج��ن��اِح��ه��ا َوَرفُّ ش��ْدٌو، ح��دي��ث��ه��ا ال��ط��ي��وُر، ت��ل��ه��و ك��م��ا أل��ه��و
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ِزم��اُم14 وال��ن��س��ي��ُم َم��تْ��ٌن، ال��ج��وُّ ال��رُّب��ا أزه��اِر ب��ي��ن ��الٍت م��ت��ن��قِّ
م��رام ع��ل��ّي اس��ت��ع��ص��ى ف��م��ا بُ��ْع��ًدا، س��اع��دي م��دََّة تَ��ْع��ُد ل��م وم��ط��ال��ب��ي
أوه��ام! َوك��دَح��ه��ا ال��ح��ي��اَة إْن ال��ف��تَ��ى أي��اِم خ��ي��َر ال��ط��ف��ول��ة ل��ه��ُو

∗∗∗
واألع��م��ام15 واألخ��واُل ��ْه��ُر وال��صِّ وَص��ب��اب��ت��ي ل��ب��ان��ت��ي ف��ي��ِك أرش��ي��ُد،
غ��الم16 وه��و ال��ده��َر ف��ي��ِك ورأي��ُت تَ��م��اِئ��م��ي ف��ي��ِك ال��ح��بِّ ُح��ن��وَّ ل��م��س��ْت
وغ��رام17 أف��ي��اِئ��ه��ا إل��ى ش��وٌق يَ��ُه��زُّن��ي ال��ن��خ��ي��ل ظ��لِّ ف��ي ون��ش��أُت
غ��م��ام18 ال��َغ��م��اِم ت��ح��ت أظ��اللُ��ه��ا ك��أن��م��ا ل��ل��ن��س��ي��ِم ش��ع��وًرا أرخ��ْت
ال��لُّ��وام19 ِس��ْربَ��ه��ا َع َروَّ ك��ال��غ��ي��ِد ف��ت��ن��ث��ن��ي ال��ح��ي��اءُ وي��م��ن��ع��ه��ا ت��ه��ف��و
وِض��راُم20 ُش��ْع��ل��ٌة ال��ج��وان��ِح ب��ي��ن وح��بُّ��ن��ا ن��خ��ي��ُل ي��ا ك��ِب��ْرن��ا إن��ا
ط��ع��ام21 َج��نَ��اِك م��ن ش��ف��ان��ي ول��ك��م س��واع��دي ال��ُق��دود م��ن��ِك ط��وََّق��ْت ك��م
ي��ن��ام ح��ي��ن ال��ط��ف��َل تُ��ْل��ه��ي ك��األمِّ ح��م��ل��ِت��ه ح��ي��ن ف��ت��اك ه��ززِت ول��ك��م
وِذم��ام22 ب��ي��ن��ن��ا ع��ه��ٌد ف��اْل��ُح��بُّ وأْه��ل��ُه ال��زم��اُن ع��ن��ِك يُ��ْق��ِص��ن��ي إن
ِج��م��ام23 وال��ن��ع��ي��ُم َص��ْف��ٌو، ف��ال��ج��وُّ واْرُف��ل��ي ال��ط��ف��ول��ِة ك��أي��اِم ِم��ي��س��ي
األق��الم؟ ت��غ��رُِّد ك��ي��ف أرأي��ِت أره��ف��ِت��ه ال��ذي ال��ق��ل��ُم ل��ك غ��نَّ��ى
ِن��ظ��ام24 ال��خ��ي��وُط ت��ح��وي م��ا ك��لُّ م��ا ِش��ع��َره يُ��ن��ش��د ج��اء ول��ي��ُدك ه��ذا
ال��ش��ام25 إل��ي��ِه واه��ت��زَّت ب��غ��داُد، ب��اس��م��ه وغ��نّ��ْت ال��وادي، ل��ه أص��غ��ى
واألف��ه��اُم26 األس��م��اُع ل��ه ورنَ��ت ب��رأِس��ه ال��وج��وُد ل��ه م��ال ق��ال إن
ِخ��ط��ام27 ع��ل��ي��ه اس��ت��ع��ص��ى ف��م��ا َط��ْوًع��ا، ب��س��ح��ره ال��ق��ري��ِض م��ن ال��َع��ِص��ّي م��ل��ك

∗∗∗
م��الم؟28 يَ��ِح��نَّ أن ف��ي وه��ل َح��َرٌج، ال��ه��وى أخ��و ي��ب��وَح أن ف��ي ه��ل أرش��ي��ُد،
واآلراِم؟29 ف��ي��ِك ال��م��رات��ُع ك��ي��ف ��ب��ا ال��صِّ َرنَّ��ح��ه��ا اآلراِم َم��ْرتَ��ع ي��ا
وَق��وام30 ال��ه��َوى ي��ه��َوى ك��م��ا ِج��ي��ٌد َط��ْف��ل��ٍة ال��م��ع��اِط��ف ��اء ل��فَّ ك��لِّ م��ن
ت��م��اُم31 وه��و ال��ب��دَر ال��غ��م��اُم س��ت��ر م��ث��ل��م��ا ال��ُم��الءُة م��الح��تَ��ه��ا س��ت��رت
َح��رام» ص��ي��ُده��ّن م��ك��َة «َك��ظ��ب��اءِ ال��تُّ��َق��ى ف��ي��ح��ج��ب��ه��ا ب��ه��ا ال��ج��م��اُل ي��دن��و
س��ه��ام — ع��ل��م��َت ك��م��ا — ال��ع��ي��وَن إّن ِح��ذْره��ا ل��ن��ف��ِس��ك ف��ُخ��ذْ ن��ظ��رَت ف��إذا
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∗∗∗
إب��َه��اُم32 وال َل��ب��ٌس ال ب��ي��ض��اءُ، ص��ح��ي��ف��ٌة ال��ق��دي��ِم ف��ي م��ج��ُدِك أرش��ي��ُد،
أع��الم ك��أنَّ��ه��ا ال��س��ح��اِب ب��ي��ن ش��وام��ًخ��ا ال��س��م��اءُ م��آِذن��ِك م��ألْت
أق��وام ب��ع��َده��م وج��اءت ح��ي��نً��ا، أي��اُم��ه��م زه��ْت ق��وًم��ا ش��اه��دْت ك��م
م33 ال��ع��الَّ ال��واح��ُد َوي��ب��َق��ى نَ��ْف��نَ��ى م��ج��ُده إّال م��ج��َد ال م��ن س��ب��ح��اَن
دوام34 ال��زم��ان م��ن ي��داَك أخ��ذْت ل��م��ا ف��م��ا اس��ت��ط��ْع��ت م��ا زم��اِن��َك م��ن خ��ذْ
أق��س��ام35 وب��ؤُس��ه��ا ال��ح��ي��اِة نُ��ْع��م��ى ب��ؤَس��ه��ا أو ن��ع��ي��َم��ه��ا ال��ح��ي��اَة وارَض

∗∗∗
ِج��س��ام36 وه��ي ال��دُّْه��ِم ل��ل��نَّ��ازالِت أَنَّ��ًة ل��ص��دِرك ن��س��م��ْع ل��م أرش��ي��َد،
ِك��رام37 ال��خ��ط��وِب ع��ل��ى ال��ك��راَم إّن ف��ان��ث��ن��ت ل��ل��ح��وادِث ص��ب��ًرا أج��م��ل��ِت
واإلق��داُم ال��ع��زُم ال��ش��ب��اِب م��ع��ن��ى ف��أَْق��ِدم��ي ال��ش��ب��اَب ْدِت ج��دَّ ال��ي��وَم
زح��ام38 س��ن��اه إل��ى ال��زح��اَم ي��ت��ل��و ُس��بَّ��ًق��ا م��ص��ي��ِف��ك إل��ى ال��وف��ود س��ع��ت
ق��ي��ام39 ال��ط��ري��ق ع��ل��ى وال��ب��اس��ق��اُت ي��ح��وُط��ه اْل��ِخ��َض��مُّ وال��ب��ح��ُر ال��ن��ي��ُل
واآلك��اُم40 ال��ُك��ثْ��ب��اُن ُد ف��ت��ردِّ ط��ي��ُره ي��ه��ت��ُف ��ْف��ص��اُف وال��صَّ وال��ت��وُت
ِح��زام41 ال��ري��اِض َخ��ْص��ِر ف��ي وال��ن��ه��ُر ق��الئ��ٌد ال��ري��اِض ِج��ي��ِد ف��ي وال��زه��ُر
ول��ج��ام42 ِم��ْق��َوٌد ع��ن��ه��ا وان��ح��ّل أُْط��ِل��ق��ت ال��ج��وام��ِح ك��ال��خ��ي��ِل وال��م��وُج
ح��م��ام43 ب��ال��ش��راِع، ت��دف��ع وال��ري��ُح وك��أنّ��ه��ا ف��وَق��ه ال��س��ف��ائ��ُن ت��ج��ري
ال��ّرس��ام44 أل��وان��ه��ا ف��ي وي��ِض��لُّ ب��وص��ِف��ه��ا ال��ق��ري��ُض يَ��ْع��ي��ا وم��ن��اظ��ٌر
ِل��َزاُم وال��س��روُر ح��ت��ٌم واألن��ُس وم��داع��ٍب م��م��ازٍح ب��ي��ن وال��ن��اُس
وتُ��ق��ام45 ُص��ُروُح��ه��ا تُ��َش��اُد ف��ه��ن��ا َض��ْج��َع��ًة ال��س��ع��ادِة ظ��لِّ ف��ي ش��اء م��ن
اآلالم46 وت��ذَه��ُب ال��ه��م��وُم، تُ��نْ��َس��ى ه��ن��ا ف��ه��ا ال��ه��م��وم ِن��ْس��يَ��اَن رام أو

373



الجارم عيل ديوان

هوامش

تحققت. صحت: ألم. إيالم: (1)
لعبت. عبثت: شابة. فتية: تشبهت. تمثلت: (2)

البحر. عىل املواني الثغور: (3)
تفتخر. تزهى: (4)

وملعانها. نورها وميضها: ثمينة. جوهرة درة: (5)
هللا. من وحي إلهام: الشعر. القريض: العظيم. الشجر ذات الحديقة دوحة: (6)

الطيب. الهواء األنسام: الطيبة. رائحتها أريجها: (7)
بهاؤه. رواؤه: الجميل. الوسيم: (8)

ونقاب. سرت لثام: انكشف. انجلب: (9)
غاية. مدى: (10)

اجتماع. ملام: منغم. وكالم لحن نغمة: الدار. فناء رسح: (11)
وال فيه خري ال اليوم الجهام: باليوم واملراد فيه مطر ال السحاب جهام: (12)

رسور.
الجميلة. األلحان يشبه جناحها تحريك جناحها: رف (13)

مقود. زمام: مطية. متن: (14)
وحرارته. شوقي رقة صبابتي: حاجتي. لبانتي: (15)

تعاويذي. تمائمي: (16)
ظلها. أفياؤها: (17)

أظاللها: النخلة. رأس من مسدل الشعر يشبه الذي سعفها يقصد شعوًرا: (18)
سحاب. الغمام: ظلها.

الالئمون. اللوام: جماعتها. رسبها: أخاف. روع: (19)
نار. رضام: األضالع. الجوانح: (20)

حصادك. جناك: أحاطت. طوقت: (21)
توثيق. حرمة، ذمام: يبعدني. يقصني: (22)

كثري. جمام: انعمي. ارفيل: تبخرتي. مييس: (23)
الشعر. نظم نظام: (24)

والسودان. مرص أي: النيل وادي الوادي: (25)
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نظرت. رنت: (26)
زمام. خطام: الشعر. القريض: األلفاظ. من الشارد العيص: (27)

نفسه. يقصد لك املحب الهوى: أخو (28)
ميلها. رنحها: الظباء. اآلرام: واللعب. اللهو موضع مرتع: (29)

طفلة: املالبس. فوق يلبس ما وهو معطف جمع املعاطف: البسة. اء: لفَّ (30)
ناعمة. رخصة

أخفت. سرتت: (31)
غموض. إبهام: شك. لبس: (32)

أزلية. صفة — وتعاىل سبحانه — هللا وعلم األزل منذ العلم كثري العالم: (33)
بقاء. دوام: (34)

مقدرة. حظوظ أقسام: اقنع. ارض: (35)
كبرية جسام: املظلمة. السود الدهم: الكوارث. النازالت: وألم. أنني أنة: (36)

وشديدة.
وطويت. ذهبت انثنت: تصربت. أحسنت، أجملت: (37)

نوره. سناه: (38)
العايل. النخل يقصد العاليات الباسقات: الكبرية. املرتفعة األمواج ذو الخضم: (39)
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هذه أمامه فألقيت ١٩١٥م، سنة واليته أول يف العلوم دار كامل» «حسني السلطان زار
األبيات:

ال��رِع��يَّ��ْه1 أَْش��تَ��اَت َوَل��مَّ َب اْل��ُق��لُ��و َم��َل��َك م��اِل��ًك��ا ي��ا
ح��اِت��ِم��يَّ��ْه2 اْل��َم��َك��ارِم ف��ي ـ��ٌف َوَك��ف��ـ َك��ْع��ٌب اْل��ُع��ال ف��ي َل��َك
نَ��ِق��يَّ��ْه3 َط��اِه��َرٌة بْ��ِراِر األ َك��َص��ِح��ي��َف��ِة ِس��ي��َرٌة َل��َك
ال��ِرويَّ��ْه4 َوتَ��ْك��ل��ُؤَه��ا ِف��ي��َه��ا اْل��ُه��َدى يَ��ْج��ِري ِف��ْك��َرٌة َل��َك
ال��َرم��يَّ��ْه5 تُ��ْخ��ِط��ي وال نَ��َظ��َرْت إذَا تَ��نْ��بُ��و ال ك��ال��س��ْه��ِم
اْألَْريَ��ح��يَّ��ْه6 ِت��ْل��َك ِظ��لِّ ِف��ي ثُ��واُؤُه َط��اَب اْل��ِع��ْل��ُم
اْل��بَ��ِق��يَّ��ْه7 إتْ��م��اَم َوع��ل��يْ��َك ِب��ن��اءَُه أَبُ��وك أَْع��َل��ى
ال��س��ن��يَّ��ْه8 َط��ْل��َع��ِت��َك ِب��ُش��ُروِق تَ��َش��رََّف��ْت اْل��ُع��ل��ُوِم» «َداُر
تَ��ِح��يَّ��ْه ال��دنْ��يَ��ا ُ تَ��ْم��َأل نَ��ْت َل��َك��ا نَ��َط��َق��ْت أنَّ��َه��ا َف��َل��ْو
اْل��بَ��ِريَّ��ْه9 ُك��لُّ تَ��ِع��ْش َوِع��ْش َل��ُه اْإلِ أَْوَل��ى ب��م��ا َ َف��اْه��نَ��أ

هوامش
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الكثري. الخري وهو بر. جمع األبرار: (3)
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١٩٣٨م. سنة صيف يف نرشت

ِط��ْم��ِرِه1 ف��ي األْس��ق��اُم ��ِت َولُ��فَّ ُج��ْح��ِرِه م��ن اآلالُم أََط��لَّ��ِت
َح��رِّه2 ع��ل��ى اْل��َق��يْ��ُظ، وِك��نُّ��ُه بَ��ْرِده ع��ل��ى ال��ل��ي��ُل، بُ��ْرَدتُ��ُه
َوْك��ِره!3 إل��ى ال��ط��ي��ُر أَوى إذا ��ِه َه��مِّ إل��ى يَ��أِْوي ُم��َش��رٌَّد
َش��ْع��ِرِه ف��ي ال��َم��سِّ ح��ن��اَن وال ِه َخ��دِّ ف��ي ال��ل��ثْ��م ُح��ْل��َو ذاق م��ا
ِح��ْج��ِره ف��ي ن��اغ��اُه أٌب وال َص��ْدِرَه��ا ف��ي األمُّ َح��َوتْ��ه َوَال
َص��بْ��ِره م��ن ال��م��وع��وَد وان��ت��َظ��ر ب��ه��ا م��ا ع��ل��ى ال��ن��ْف��َس َص��بَ��َر ق��د

∗∗∗
نَ��ْش��ِرِه4 ع��ن األرِض أه��ُل ون��اَم ال��طَّ��َوى ط��واه م��ه��ض��وٌم، ال��بَ��ْط��ُن
َدْه��ِره ع��ل��ى ال��ِح��ْق��ُد يَ��ق��ِذُف��ه��ا نَ��ْظ��َرٌة ب��ه ل��ل��ي��أِْس وال��وج��ُه
ُظ��ْف��ره5 وم��ن األخ��ادي��ُد، ت��ل��ك نَ��اِب��ه ف��ِم��ْن ال��ده��ُر، َج��رَّح��ه
َس��ْط��ِرِه ف��ي ال��بُ��ْؤَس يَ��ِب��ي��ُن َخ��طٍّ��ا َخ��دِّه ع��ل��ى ال��ل��ُه ك��ت��ب ق��د
ثَ��ْغ��ِره م��ن األُن��ِس َل��ْم��ُح وف��رَّ َع��يْ��ن��ِه م��ن ال��ِح��سَّ ض��وءُ وغ��ار
ِب��ْش��ِرِه ع��ل��ى ال��ل��ه رح��م��َة ي��ا ل��ه! َويْ��ح��ي ال��ِب��ْش��ُر؟ أي��ن وال��ِب��ش��ُر،
َج��رِّه6 م��ن ال��م��ْك��ُدوِد ك��اْل��ُج��َع��ِل اْل��ُخ��َط��ا بَ��ط��يء ِرْج��َل��يْ��ه ي��ج��رُّ
نَ��ْح��ِره7 إل��ى س��اَق��يْ��ِه ت��ج��م��ُع ُك��تْ��َل��ًة ب��ه أبْ��ص��رَت ن��ام إن
َص��ْدِره8 ف��ي «ويْ��الُه» واخ��ت��ن��ق��ت َق��ْل��ِب��ِه ف��ي «أوَّاُه» اح��تَ��بَ��َس��ْت
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َه��ْم��ِره؟9 م��ن ال��ع��ي��َن أَف��اد م��اذا ُم��وِق��ه��ا ف��ي ال��َع��يْ��ِن م��اءُ وج��فَّ
نَ��ْه��ره! ف��ي ك��ال��س��ائ��ل ف��ع��اَد لُ��ْق��م��ٍة ع��ل��ى نَ��ه��ًرا ب��ه س��ال��ْت
َق��بْ��ره ع��ل��ى ال��ده��َر أح��اَل��ُه َراَم��ُه ول��و ال��م��أَوى، يَ��ِج��ُد ال
وَْع��ِره10 وم��ن ال��َع��يْ��ِش َش��َظ��ِف م��ن آم��نً��ا ه��ادئً��ا يَ��ثْ��ِوي ه��ن��اك
نُ��ْك��ِرِه!11 وم��ن ال��ده��ِر م��ن أح��ن��ى َض��ْج��ع��ٍة م��ن ال��َق��بْ��ِر ب��ص��دِر ف��ك��م

∗∗∗
ِف��ْك��ِره م��ن اإلن��س��ان وِش��ْق��وُة ��ِه ِح��سِّ ف��ي اإلن��س��اِن َم��تْ��َع��بَ��ُة
ذَرِّه؟12 ف��ي ال��م��س��ن��وُن ُ اْل��ح��َم��أ َك��ائ��ٍن م��ن ال��ص��ْف��ُو ��ى يُ��رجَّ ك��ي��ف
َق��ْف��ِره13 ف��ي ل��ل��َوْح��ِش َه��َوى وال أْوِج��َه��ا ف��ي ل��ألم��الك يَ��ْس��ُم ل��م
ِق��ْش��ِره14 ِس��َوى م��ن��ه يَ��نَ��ْل ف��ل��م َس��ْع��ِي��ِه م��ن ال��َم��ْح��َض ال��ل��ب��اَب رام
َض��رِِّه15 إل��ى أم َح��ِث��ي��ثً��ا، َس��َع��ى ن��ف��ِع��ِه إل��ى يَ��ْدِري وم��ا ي��س��َع��ى،
ِس��رِّه م��ن ال��م��ح��ج��وُب أع��ج��زه ع��اِل��ٍم ف��ك��م ب��ال��ل��ه! آَم��ن��ت

∗∗∗
وُم��ْغ��بَ��رِّه16 ال��َخ��ْط��ِب ب��أْدَه��ِم ��نَ��ى ال��ضَّ ع��زاُه ِط��ْف��ٍل ف��ي ال��ل��ه
بَ��ْح��ِرِه17 ف��ي ال��نُّ��وِن ذو ك��أنَّ��ُه زاخ��ٌر َم��ْوُج��ه��ا ُظ��لُ��م��اٍت، ف��ي
ُس��ْخ��ره ف��ي أْم��َع��َن س��اخ��ٍر، أو غ��اف��ٍل م��ن ب��ال��ش��اط��ئ، َوال��ن��اُس
َزأِْره18 م��ْن األْف��ِق أُذَْن ي��س��دُّ ال��ف��ت��ى َح��ْوَل ك��ال��ذُّْؤب��ان وال��َم��ْوُج
َغ��ْم��ِره ف��ي ال��ي��مُّ ط��واُه ح��تّ��ى َم��رٍَّة س��َوى نَ��اَدى وم��ا ن��اَدى،
ُع��ْش��رِه ع��ل��ى تَ��ْع��ثُ��ْر ل��م ع��ي��ن��اَك، ��َق��ْت ح��قَّ ف��إن ِط��ْف��ًال، ت��ظ��نُّ��ه
ذُْع��ِره ف��ي ال��ن��ائ��ُم يَ��َرى م��ا أو َم��َش��ى م��ا إذا ��كُّ ال��شَّ ك��أنَّ��ه
نَ��بْ��ِره وف��ي ال��ج��وُع، ف��ع��َل م��ا َدْم��ِع��ِه ف��ف��ي ال��ج��وَع، ب��ه َط��َغ��ى

∗∗∗
َع��ْف��ِره19 م��ن ب��ال��بُ��ْؤِس وائْ��تَ��َدَم��ْت ب��ال��ث��َرى َل��ِص��َق��ْت ل��ك��فٍّ واًه��ا
ِب��رِِّه؟20 م��ن األْط��راِف نَ��دي��َة ردَّه��ا ل��و اإلح��س��اِن ع��ل��ى م��اذا
ُش��ك��ره؟21 م��ن األْل��ُس��ِن َرط��ي��ب��َة ردَّه��ا ل��و اإلح��س��ان ع��ل��ى م��اذا
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َزْه��ِره! وم��ن ال��رَّوِض م��ن أْزَه��ى ُم��ْح��س��ٌن أرس��َل��ه��ا بَ��ْس��َم��ٍة ك��م
َح��ْش��ره! ف��ي ال��ِم��ي��زاَن ��َح��ِت رجَّ ج��ائ��ًع��ا ف��ًم��ا س��دَّْت ولُ��ْق��م��ٍة
ِذْك��رِه م��ن ال��ذائ��ُع ب��ِه ط��اَر ل��ه ج��نَ��اًح��ا ك��ان��ت وِم��نَّ��ٍة
ُدرِّه22 م��ن ال��م��دُخ��وِر م��ن أْص��َف��ى ُم��ْش��ِف��ًق��ا يُ��ذِْرف��ه��ا وَدْم��ع��ٍة
وْزره ع��ل��ى ال��ب��اك��ي يَ��ْس��َف��ُح��ه ب��م��ا إّال ال��ج��ن��ُة تُ��ْزِه��ُر ال
أَْج��ِره ع��ل��ى ب��ال��ن��ْف��ِس َض��نَّ م��ا أج��ُره م��ا اإلن��س��اُن َع��َرَف ل��و
ُك��ثْ��ِرِه ع��ل��ى ال��م��ال ويَ��ذَْه��ُب بَ��ْع��ِدِه ِم��ْن ال��م��ال ق��ل��ي��ُل ي��ب��َق��ى
ُص��ْف��ِره23 وم��ن ال��ِب��ي��ض م��ن أْغ��َل��ى َق��وِم��ِه ف��ي ال��م��رء أي��اِدي ب��ي��ُض
َوْف��ِره24 م��ن ال��ن��اُس يَ��ن��اَل ح��ت��ى َوْف��ِره ف��ي يَ��نْ��َع��ُم ال ، وال��ُح��رُّ
َق��ْدِره ع��ن األْح��َداُث تُ��نْ��ِب��ئُ أو ِم��ْق��داُره يُ��ْع��رف ال وال��م��رءُ،
َس��بْ��ِره25 ف��ي ِح��ْرُت َع��م��ي��ٍق، وم��ن َض��ْح��َض��ٍح ف��م��ن ك��ال��م��اء، وال��ن��اُس
ُع��ْس��ره م��ن يُ��نْ��ف��ُق ال��ذي ِم��ثْ��َل يُ��ْس��ِره م��ن يُ��نْ��ِف��ُق ال��ذي ل��ي��س
ُع��ْم��ِره!26 َم��َدى َع��ْف��ًوا يَ��نَ��ْل ول��م ِس��ْج��ِن��ِه ف��ي أُْل��ق��ي ِدْرَه��ٍم ك��م
بَ��ْدِره ف��ي ال��ل��ي��ِل َج��َم��اَل وال َش��ْم��ِس��ه ف��ي ��ب��ِح ال��صُّ ُح��ْس��َن يَ��َر ل��م
َه��ْج��ِرِه27 م��ن ال��زَّْف��رات ويُ��ْرِس��ُل َوْص��ِل��ِه ف��ي ال��ج��وع َوْخ��ُز يَ��ْط��َم��ُع
َش��رِّه28 ع��ن األرِض ِف��َج��اُج ض��اق��ت َط��غ��ى م��ا إذَا ك��اْل��َخ��ْم��ِر، وال��م��اُل
ُس��ْك��ِره؟ م��ن ال��م��اَل ي��س��ت��ف��ي��ُق أو نَ��ْوِم��ه؟ م��ن ال��ع��ق��َل يَ��ُه��بُّ م��ت��ى
أْس��ِره؟29 وم��ن ال��م��ال ِربْ��َق��ِة م��ن أُْط��ِل��َق��ْت وق��د ال��ن��ف��َس، أََرى م��ت��ى
ُط��ْه��ِره؟ ف��ي يَ��ْس��بَ��ُح اْم��ِرٍئ ُك��لُّ ��َح��ى ال��ضُّ ك��َض��ْوء اْل��ُح��بَّ أَرى م��ت��ى
َغ��ْدِره؟ وع��ن ال��ذئْ��ب َش��ّرِه ع��ن نُ��زُِّه��وا وق��د ال��ن��اَس، أََرى م��ت��ى
َق��ْط��ِرِه30 إل��ى ال��زْه��ِر َوبَ��ْس��َم��ُة ِص��نْ��ِوِه إل��ى ال��ُغ��ْص��ِن أُُخ��وَُّة
َص��ْخ��ِرِه31 ف��ي ال��ن��اَر يُ��واِري ق��ْل��بً��ا تَ��دَْع ل��م ��اَف��ٌة َرفَّ وَرْح��َم��ٌة،
َف��ْق��ِرِه ع��ل��ى اْل��بُ��ْؤُس يُ��نْ��َه��ُر أو م��اِل��ه ع��ل��ى ال��َج��اُه يُ��ْح��َس��ُد ال

∗∗∗
َح��ْص��ِره! ِم��ْن يَ��ْس��َخ��ُر َع��َدٍد، م��ن ُك��ثْ��َره ي��ا م��ْص��َر، ف��ي ش��اِرٍد ك��م
ذُْخ��ِره؟ م��ن ال��ن��ي��ُل أف��اَد م��اذا أب��ن��اؤه��ا األم��ة ذَِخ��ي��رُة
َك��ْس��ِره؟32 إل��ى ِض��ْغ��ٍث ِم��ْن أْس��َرَع س��اع��ٍد م��ن ال��ن��ي��ُل أف��اَد م��اذا
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َم��رِّه؟ ف��ي ال��ص��ب��ح ن��س��ي��م وم��ن َه��ْم��س��ٍة م��ن أْوَه��َن وأَْرج��ٍل
َف��ْج��ِره؟ ف��ي َض��لَّ ُغ��الٍم، وم��ن َل��يْ��لُ��ه��ا َف��ْج��ُره��ا ف��ت��اٍة، وم��ن
ِم��ْص��ِرِه33 م��ن ال��ث��اَر يَ��بْ��ِغ��ي ف��ص��ال ض��ائ��ًع��ا ه��َم��ًال ِم��ْص��ٌر أْل��َق��تْ��ُه
ُم��رِّه34 م��ن ال��َف��ِم ِم��ْلءَ يَ��ك��َرُع آِس��ٍن ف��ي اآلث��اِم م��ن غ��اَص
َم��ْك��ِره35 وم��ن ال��ل��ي��ل، َع��بَ��ِث م��ن يَ��ًدا وأْم��َض��ى ال��ل��ي��ل، م��ن أس��َرى
َع��ْص��ِره!36 ع��ل��ى ��ْخ��ِط ب��ال��سُّ وض��اق َع��ْص��ُرُه ِش��ْق��َوتِ��ه م��ن ض��اق ك��م
َظ��ْه��ِره37 ف��ي ك��ال��نَّ��ْص��ِل وَش��ْوَك��ٌة اْل��ُم��ْف��تَ��َدى ال��َوَط��ِن ِب��َح��ْل��ِق َش��ًج��ا
ُج��ح��ِره ف��ي ال��ش��يْ��َط��اُن ��َس��ه��ا أسَّ ال��ُم��َدى َوَس��لِّ ال��ن��ْش��ل م��ْدَرَس��ُة
إثْ��ِره!38 ف��ي ض��اع َش��ْيءٍ ف��ك��لُّ ال��ِح��َج��ا وض��اع اْل��ُخ��ل��ق، َه��َوى إذا
ُق��ْط��ِرِه ف��ي اإلف��س��اُد ��َر َدمَّ م��ا ب��ه��ا ي��ْص��ِل��ْح األُْس��رَة يُ��ْص��ِل��ح م��ن

∗∗∗
يُ��ْس��ِره أو ك��ان، إْن ُع��ْس��ِره، ف��ي اب��ن��ِه نَ��بْ��ذُ ال��وال��ِد ج��ن��اي��ُة
َوْج��ِره!39 ع��ن ال��ك��ل��ُب ي��غ��ي��ُب وال أْج��راءَه��ا ال��ِذئْ��بَ��ُة تَ��تْ��ُرُك ال
ِك��ْس��ِره40 ف��ي تَ��م��َرُح ط��ُف��ول��ًة تَ��ِج��ْد ل��م إذا َص��ْح��راءُ ال��بَ��يْ��ُت
َزْج��ِره41 م��ن ل��ل��س��اِدِر بُ��دَّ ال ��روا ق��صَّ إن اآلب��اءَ ف��ع��اق��ب��وا
ُخ��ْس��ِره؟42 ف��ي ال��وال��ُد َج��َم��َح إْن ذَنْ��بُ��ه ف��م��ا ال��ط��ْف��َل، وأن��ق��ذوا
بَ��ذِْرِه م��ن ال��زارُع ي��ي��أُس ال ط��يِّ��بً��ا ثَ��َم��ًرا يَ��نْ��م��و َربُّ��وُه،
أَْزِره43 م��ن — ك��اَف��َح إن — يَ��ُش��دُّ ص��ال��ًح��ا َع��م��ًال وع��لِّ��م��وُه
أْم��ِره م��ن أْع��َض��َل م��ا تُ��ْص��ِل��ُح ال��ق��َرى ل��ع��لَّ ال��ري��ِف، ف��ي َربُّ��وه
ِج��ذِْره م��ن يَ��ْخ��بُ��ُث أو يَ��ط��ي��ُب ال��نُّ��َق��ا وَُغ��ْص��ُن ِم��ْرآٌة، ال��ن��ْف��ُس
ثَ��أِْره! م��ن أْض��َم��َر م��ا يُ��نْ��ِس��ي��ِه أُذِْن��ه ف��ي ال��ُغ��ص��ِن َه��ْم��َس ل��ع��لَّ
َج��ْم��ِره! م��ن تُ��بْ��ِرُد َص��ْدِره، ف��ي ال��رُّب��ا ن��س��ي��م أنْ��ف��اَس ل��ع��ّل
نَ��ْص��ِره إل��ى اْل��َخ��ْط��َو ف��أَْس��رع��وا ُم��ْس��تَ��نْ��ِص��ًرا ي��س��ت��ن��ِج��ُد ال��ن��ي��ُل
نَ��ْش��ِره44 ع��ن اْل��ِم��ْس��ُك يَ��ُك��فُّ وال ��ٍة لُ��جَّ ف��ي ال��م��ع��روُف ي��ذه��ُب ال
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هوامش

البايل. الثوب الطمر: أرشفت. أطلت: (1)
السرتة. الكن: مربع. صغري كساء الربدة: (2)
وسكن. أقام أوى: منفر. مطرود مرشد: (3)

إحيائه. نرشه: الجوع. الطوى: ضامر. مهضوم: (4)
والتجاعيد الغضون بها واملراد األرض، يف الحفرة وهو أخدود: جمع األخاديد (5)

وجهه. عىل البؤس يطبعها التي
املتعب. املكدود: معروفة. دويبة الجعل: (6)

الصدر. أعىل النحر: (7)
األلم. بها يقصد وياله: الشكوى. بها يقصد أواه: (8)

انصبابه. الدمع: همر األنف. ييل مما العني جانب املوق: (9)
صعبه. وعره: يقيم. يثوي: (10)

والشناعة. القبح النكر: أعطف. أحنى: (11)
ويراد النمل، أصغر الذر ذره: املنتن. املتغري املسنون: األسود. الطني الحمأ: (12)

وجرثومته. اإلنسان أصل به
سقط. هوى: الهبوط. ضد األوج: (13)

الخالص. املحض: اليشء. قلب اللباب: (14)
مرسًعا. حثيثًا: (15)

وأفدحها. املصائب أشد الخطب: أدهم أسود. أدهم: (16)
يف الحوت ابتلعه وقد يونس سيدنا النون: ذو مرتفع. ممتد زاخر: موج (17)

وأخرجه. الغم من هللا فنجاه البحر،
األمواج. هدير به ويقصد األسد، صوت الزأر: ذئب. جمع الذؤبان: (18)

ائتدم: الندي. الرتاب الثرى: التفجع. هنا به ويراد للتعجب، لعل اسم واًها: (19)
الرتاب. العفر: باإلدام. الخبز أساغ

باإلحسان. بضة غضة األطراف: ندية (20)
بالثناء. تلهج األلسن: رطيبة (21)

الحاجة. لوقت املعد املدخر املذخور: (22)
الدنانري. الصفر: الدراهم. البيض: املشهورة. النعم األيادي: بيض (23)
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عن زاد ما الثاني»: الشطر «يف وفره الكثري. املال األول»: الشطر «يف وفره (24)
حاجته.

االختبار. السرب: القليل. املاء الضحضح: (25)
ماله. البخيل فيه يدخر الذي املكان هنا السجن (26)

ونحوه. بالرمح الطعن الوخز: (27)
الواسعة. طرقاتها األرض: فجاج (28)

به. يشد الحبل وهو الربق يف العروة الربقة: (29)
واحد. أصل يف النخلتني من الواحدة الصنو: (30)

جناحيه. بسط الطائر رف ويقال: شاملة، هفافة رفافة: (31)
واليابس. الرطب الحشيش الضغث: (32)

راع. غري سدى مرتوًكا همال: (33)
يتناوله أن غري من موضعه من بفيه املاء يرشب يكرع: فاسد. آجن ماء آسن: (34)

بإناء. أو بكفيه
بالليل. السري والرسى: أمىض. الليل: من أرسى (35)

شقاؤه. شقوته: (36)
والرمح السهم حديدة النصل: ونحوه. عظم من الحلق يف اعرتض ما الشجا: (37)

والسيف.
بعده. إثره: العقل. الحجا: سقط. هوى: (38)

الوجر: والذئبة. واألسد الكلب وولد يشء، كل صغري وهو جرو، جمع األجراء: (39)
الضبع. وجحر الجبل يف الكهف

جانبه. كرسه: (40)
املنع. الزجر: يصنع. ما يبايل ال الذي السادر: (41)

هواه. ركب جمح: (42)
القوة. األزر: (43)

الطيبة. رائحته نرشه: (44)
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قربحفني

عام ناصف حفني الشاعر األديب العالم رثاء يف اإلذاعة بدار القصيدة هذه الشاعر ألقى
١٩٣٨م.

ب��ح��ف��ن��ي؟ ص��ن��ع��َت م��اذا أج��بْ��ن��ي ح��ف��ن��ي ق��ب��َر ي��ا
ب��َف��ّن؟ ص��ن��ع��َت وم��ا ب��ع��ْل��ٍم؟ ص��ن��ع��َت م��اذا
وِذْه��ن؟1 ال��ّش��ب��اِة م��اض��ي ب��ف��ك��ٍر ص��ن��ع��ت وم��ا
وُرْك��ن!2 ل��ل��ط��ائ��ف��ي��ن َم��ث��اٍب خ��ي��َر ط��وي��َت

∗∗∗
ل��ِخ��ْدن3 أو ل��ص��اح��ٍب ِرث��اءٌ ي��وٍم ك��لِّ ف��ي
ووْه��ن��ي4 ل��ض��ع��ف��ي ي��ب��ك��ي ش��ع��ري ك��اد ل��ق��د ح��تَّ��ى
م��ن��ي ه��و وإنّ��م��ا م��ن��ه أن��ا ف��إنّ��م��ا
َج��ف��ن��ي5 م��اء م��ن وال��ب��ح��ُر ق��ل��ب��ي نَ��بْ��ِض م��ن ال��وزُن
ِب��ِط��ح��ن!6 ِط��ْح��نً��ا خ��ل��ط��ت ُروي��ًدا ال��م��ن��اي��ا رح��ا
ظ��ْع��ِن7 إثْ��ِر ف��ي ي��س��ي��ُر َظ��ْع��ٌن ال��ن��اس وإنَّ��م��ا
ِب��ُم��ْغ��ن��ي8 ِح��ذاٌر وال ب��ب��اٍق ح��دي��ٌد ف��م��ا
وأَْف��ن9 ُخ��م��وٍد إل��ى ُم��ِض��يءٍ ع��ق��ٍل وك��لُّ
ل��غ��ص��ن ال��زم��اَن ي��ش��ك��و غ��ص��ٌن م��ال إن ي��ك��اُد
نُ��َه��نِّ��ي!10 وح��ي��نً��ا ح��ي��نً��ا، نُ��ع��زِّي ك��م ل��ه، ت��ع��ًس��ا



الجارم عيل ديوان

ل��دف��ن اج��ت��م��اٍع إل��ى ل��ُع��ْرٍس اج��ت��م��اٍع م��ن
ويُ��ف��ن��ي يُ��بْ��ل��ي وال��ده��ُر األم��ان��ي يُ��ح��ي��ي وال��م��رءُ
ال��ت��م��نِّ��ي؟ أف��اد م��اذا ل��ك��ن ت��م��نّ��ي��ُت ف��ك��م
دع��ن��ي11 ال��ل��ي��ِل ُظ��ْل��َم��ِة ف��ي َط��ْرف��ي أق��لِّ��ُب دع��ن��ي
ِس��نِّ��ي12 وأق��َرُع أًس��ى ك��ف��ي أض��ِرُب ح��ي��راَن
يَ��ُخ��نِّ��ي!13 ل��م ل��ي��ت��ه ي��ا ي��وًم��ا ال��ده��ُر خ��ان��ن��ي ق��د
ب��أُذْن��ي نَ��ْع��ٌي ط��اف أو نَ��ْع��ٌش م��رَّ أك��لَّ��م��ا
ع��ن��ي14 ن��دَّ ب��ق��ي��ٌة، ف��ل��وال ال��ف��ؤاُد، ط��ار
ي��ج��ْدِن��ي15 أو ب��ج��اِن��ب��ي أج��ْده ل��م ال��تُّ��ق��ى ل��وال

∗∗∗
وإنِّ��ي16 ، إنَّ ف��ق��ل��ُت: ال��م��راث��ي أج��دَت ق��ال��وا:
ل��ح��ن��ي17 ال��وج��ِد وَزْف��رُة َق��ري��ض��ي ع��ي��ن��ي ُدم��وُع
ب��ح��زن يُ��ْم��َح��ى ف��ال��ح��زُن َح��زي��نً��ا أداِوي َع��لِّ��ي
ش��أن��ي18 م��ث��ُل ش��أنُ��ه َم��ن ب��ب��ك��اءٍ ي��ش��ت��ف��ي أو

∗∗∗
أج��ب��ن��ي ح��ف��ن��ي ق��ب��َر ي��ا ت��واَرى؟ ال��نُّ��ب��وُغ أي��ن
ب��َدْج��ن؟19 ري��ح رم��ت��ه ب��دٌر الح أك��لَّ��م��ا
ب��َح��ْزن20 ي��م��وج س��ه��ٌل َح��يْ��رى األرَض وخ��ّل��ف
َع��ْدِن21 ب��أرواِح يُ��ْزري َش��ذاه زه��ٍر ورّب
ُح��ْس��ن22 ذاُت أل��وانَ��ه��ا م��ن��ح��تْ��ه ك��أنّ��م��ا
ب��ال��تَّ��ث��ن��ي23 أغ��ص��انَ��ه أغ��َرى ال��غ��ضُّ ج��م��الُ��ه
ُم��ْزن24 وأثْ��داءُ ح��ي��نً��ا، َط��لٍّ أَْط��بَ��اءُ َغ��ذَّتْ��ه
وت��أنّ��ي25 خ��ش��ي��ٍة ف��ي رف��ًق��ا ال��ري��ُح ب��ه ت��س��ري
ابْ��ن26 وج��ن��ِة ف��ي يَ��ُم��رُّ أُمٍّ َف��ُم ك��أنَّ��ه��ا
وتُ��َغ��نِّ��ي رح��ي��ق��ه م��ن��ه ت��رُش��ُف ال��ن��ح��ُل
ي��ج��ن��ي27 س��وف ال��رَدى أّن ي��ْوًم��ا ت��دِر ول��م ت��ج��ن��ي
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28 ِج��نِّ ك��أن��ف��اِس ح��رَّى َس��م��وٌم ع��ل��ي��ه ط��غ��ت
ِت��ب��ن29 ع��وِد م��ن أج��فَّ ُرك��اًم��ا ف��غ��ادرتْ��ُه
ويُ��خ��ن��ي30 ي��خ��وَن ب��أن رف��ي��ٍق أح��َرى وال��ده��ر

∗∗∗
س��نِّ��ي ب��ق��يَّ��ة وارح��م أج��ب��ن��ي ح��ف��ن��ي ق��ب��َر ي��ا
تَ��ُرْع��ن��ي31 ال ��ه ب��ح��قِّ َص��ْم��ٌت م��ن��ك راع��ن��ي ق��د
ولُ��ْس��ن32 ُف��ْص��ٍح ك��لِّ م��ن َج��ن��انً��ا أم��َض��ى ف��ف��ي��َك
وَخ��ب��ن33 وْق��ٍص ك��لِّ م��ن ن��ق��يٌّ ِش��ْع��ٌر وف��ي��َك
ال��ت��ج��نِّ��ي34 ب��ع��د ل��ل��وص��ِل بَ��َس��م��اٌت ك��أَنَّ��ه
«بُ��ثْ��ِن»35 ب��أح��الم ط��اف��ْت «ج��م��ي��ٍل» م��ن ن��ف��ح��ٌة أو
36 َدنِّ رأس م��ن ت��ف��ي��ُض ُس��الٍف م��ن َرْغ��وٌة أو
ظ��ن! ُك��لِّ ع��ل��ى ت��خ��َف��ى ك��ادت ف��ي��ه ن��ك��تَ��ة ك��م
37 ال��م��ف��نِّ األدي��ِب ذوُق ف��ي��ه��ا ج��اَل م��ص��ري��ٍة

∗∗∗
وزدن��ي! زدن��ي ل��ق��ل��َت: ح��ف��ن��ي ت��ع��رُف ك��ن��َت ل��و
ِج��نِّ��ي38 ب��اب��ن وي��زدِري ال��ِك��س��ائ��ي ي��ُص��كُّ ن��ح��ٌو
ِق��ْرن39 خ��ي��َر رأي��تَ��ه ِج��داٌل أُث��ي��َر وإْن
ِم��َج��ّن40 وأْوَق��ى ل��ه س��الٍح أم��َض��ى ال��ع��ل��ُم
ِح��ْص��ِن ك��ش��ام��ِخ ي��ب��دو َج��س��ي��ًم��ا ض��خ��ًم��ا ك��ان ق��د
ُق��ط��ن41 نُ��ع��وم��ُة ل��ه ب��دي��ٌن رخ��ٌو ال��ل��ح��ُم
ب��ض��ْع��ن42 ي��وًم��ا ج��اش م��ا ف��س��ي��ٌح َرْح��ٌب وال��ص��دُر
ال��م��س��ت��ك��ّن43 روح��ِه م��ن ُح��س��ٌن ال��ج��ه��م وج��ه��ه ف��ي

∗∗∗
وِك��ّن44 َق��يْ��ٍظ وق��ِت ف��ي ي��وٍم ذاَت زارن��ي ق��د
َض��ّن45 ب��ع��د ال��ُم��نَ��ى ب��ه ت��دان��ْت أَنْ��ًس��ا ف��ك��ان
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َق��ْط��ن��ي ق��ال وم��ا ع��ذْبً��ا ُزالًال ال��ح��دي��ُث ف��اض
ل��ُدنّ��ي46 م��ن ون��ك��ت��ٌة َل��ُدنْ��ه م��ن ُف��ك��اه��ٌة
47 بُ��نِّ ق��ه��وُة وال��ك��ف َك��ْرٍم ق��ْه��وة األُذن ف��ي
ب��وزن وزنً��ا ك��ال��درِّ ال��ق��واف��ي ويَ��ْرِوي أرِوي
ويُ��ْض��ن��ي48 ال��ف��ؤاَد يُ��ذْك��ي وْج��ًدا ع��اد م��ج��ل��ًس��ا ي��ا
َغ��بْ��ن49 ب��َص��ْف��ق��ِة م��ن��ه ورَج��ْع��ن��ا ال��ص��ب��ا ض��اع
ال��م��ط��م��ئ��ن ل��ق��ل��ب��َك ون��وٌر س��َالٌم ح��ف��ن��ي،
وَس��ك��ن أْه��ٍل ل��خ��ي��ِر وَس��ْك��نً��ا أه��ًال ف��ارق��َت
تُ��ث��ن��ي50 ح��ي��ن أع��ن��اَق��ه��ا ال��ق��واف��ي إل��ي��َك تَ��ثْ��ِن��ي

هوامش

طرفه. حد ما الشباة: حد. نافذ، مايض: (1)
موضع. مثاب: (2)
صديق. خدن: (3)
ضعفي. وهني: (4)

بحًرا. عرش ستة الشعر أبحر البحر: الشعر. وزن الوزن: (5)
طحني. طحنًا: مهًال. رويًدا: املوت. رحا املنايا: رحا (6)

مسافرون. سائرون، ظعن: (7)
منجي. مغني: وتخويف. تحذير حذار: (8)

والعقل. الرأي يف ضعف أفن: سكون. خمود: (9)
هالًكا. له: تعًسا (10)
عيني. طريف: (11)

أسناني. سني: أرضب. أقرع: (12)
١٩٣٥م. عام نوفمرب يف الشباب سن يف البكر نجله وفاة إىل الشاعر يشري (13)

بعد. ند: القلب. الفؤاد: (14)
الصالح. التقى: (15)

أجيدها. وإني أي وإني: نعم. إن: (16)
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والوله. الشوق نفس الوجد: زفرة شعري. قرييض: (17)
ويربأ. يشفى يشتفي: (18)

املظلم. املطبق الغيم دجن: وبدا. ظهر الح: (19)
األرض. من غلظ ما أو بأس حزن: يضطرب. يموج: يرتك. خلف: (20)

عدن. جنات يف األنفاس عدن: أرواح يحتقر. يزري: النفاذة. رائحته شذاه: (21)
وجمال. وبهاء رونق صاحبة حسن: ذات (22)

التمايل. التثني: الطري. الغض: (23)
به السحاب مزن: ثدي. جمع أثداء: الضعيف. املطر طل: طبقات. أطبَاء: (24)

كثري. مطر
ليًال. تسري ترسي: (25)

جبهة. وجنة: (26)
املوت. الردى: تحصد. تقطف، تجني: (27)
ساخنة. حرى: ساخنة. ريح سموم: (28)
بعض. فوق بعضه مرتاكًما ركاًما: (29)

يهلك. يخني: أجدر. أحرى: (30)
تخيفني. ال ترعني: ال (31)

واللغة. اللسان فصيح لسن: بليغ. فصح: قلب. أنفذ جنانًا: أمىض (32)
الحرف إسقاط خبن: املتحرك. الثاني الحرف حذف الشعر نظم يف وقص: (33)

العروض. يف الساكن الثاني
كذبًا. االدعاء التجني: (34)

بثن: بثينة. جميل سمي ولذلك بثينة، بحب تدله معمر بن جميل هو جميل: (35)
جميل. صاحبة بثينة

الخمر. لرشب وعاء دن: خمر. سالف: فوران. رغوة: (36)
فنون. ذو املفن: (37)

عالم الكسائي: يرضب. يصك: العربي. الكالم إعراب وهو النحو علم نحو: (38)
من آخر عربي عالم جني: ابن يستهني. يزدري: األفذاذ. واللغة النحو علماء من عربي

واللغة. النحو علماء
والرأي. الشجاعة يف كفؤك القرن: (39)
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درع. مجن: حفظ. أوقى: (40)
طري. رخو: (41)

وكراهية. حقد ضغن: وفكر. حمل ما جاش: ما (42)
املستكني. املستكن: املتجهم. الجهم: (43)
استكانة. كن: الحرارة. شديد قيظ: (44)

شح. ضن: قربت: تدانت: (45)
عنده. لدنه: (46)

بشهوة تذهب أي: تقهي ألنها كذلك؛ سميت والقهوة عنب. خمرة كرم: قهوة (47)
الطعام.

ويمرض. يثقل يضني: يشعل. يذكي: شوًقا. وجًدا: (48)
ظلم. غبن: (49)

تنقاد. تحنى، تثني: (50)
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قبلة

(١٩١٢م) الحسناء الصغرية

أنْ��ُج��ِم1 ب��ي��ن ك��ال��ب��دِر ِس��رب��ه��ا ف��ي رأي��تُ��ه��ا
اْل��م��نَ��ظَّ��م2 ب��ث��غ��ره��ا ي��دي ف��ق��بَّ��ل��ْت ج��اءت
ف��م��ي! ثَ��ْغ��َره��ا ول��ي��َت خ��دُّه��ا ��ي ك��فِّ ف��ل��ي��َت

هوامش

جماعتها. رسبها: (1)
الجميل. املنسق املنظم: (2)





العربية اللغة

١٩٣٤م. سنة العربية اللغة ملجمع الثالث االنعقاد دور افتتاح يف الشاعر أنشدها

ال��َع��َرِب؟1 ابْ��نَ��ِة ِب��أَْم��َداِح َش��َدْوَت َه��الَّ األََدِب َص��نَّ��اَج��َة ي��ا ِب��َك َط��َح��ا َم��اذَا
واْل��َوَص��ِب2 ال��َه��مِّ بَ��يْ��َن تَ��نْ��ُف��ُخ َف��ِب��تَّ َل��َه��ا َوَج��ْم��َت أْح��َداٌث نَ��ْوَم��َك أََط��اَر
ال��طَّ��َرب3 م��َن َش��ْدًوا أَْو اْل��ُح��ْزِن ِم��َن َش��ْج��ًوا ِب��ِه بَ��َع��ثْ��َت َم��ا أَنْ��َدى َواْل��يَ��ْع��ُرِب��يَّ��ُة
ُم��طَّ��َل��ِب4 ُك��لَّ َوآت��ْت ال��بَ��يَ��اِن ِم��َن نَ��اِزَع��ٍة ُك��لَّ أَْح��يَ��ْت ال��ل��ِه ِم��َن ُروٌح
��َرِب5 ال��ضَّ ِم��َن أْح��ل��ى أَْل��َف��اِظ��َه��ا َوَج��ْرُس َم��ْوِق��ُع��َه��ا ��اِم ال��بَ��سَّ األََم��ِل ِم��َن أَْزَه��ى

∗∗∗
ال��ش��ه��ِب6 ِم��َن ه��ْم��ٌس أَْو ��ْم��ِس ال��شَّ ِم��َن َوْح��ٌي يُ��وِق��ظ��َه��ا ��ْح��َراء ال��صَّ ِب��أْخ��ِب��يَ��ِة َوْس��نَ��ى
َل��َغ��ِب7 َوَال ِب��ِإنْ��َض��اءٍ تُ��ِح��سُّ َف��َال َل��ِغ��بَ��ْت إْن ال��ُك��وُم ال��يَ��ْع��َم��َالَت ِب��َه��ا تُ��ْح��َدى
ال��نَّ��َص��ِب8 ُك��ْربَ��َة ي��ْج��لُ��و ِل��ل��ن��ي��ِب َوال��نَّ��ْص��ُب َراِق��َص��ًة اآلِل ِب��َح��اِر َف��ْوَق تَ��ْه��تَ��زُّ
ال��َق��َص��ِب9 ِم��َن م��ْزم��اًرا ِف��ي��ِه ِف��ي َك��أَنَّ ُم��ْرتَ��ِج��ز َص��ْوَت إالَّ ��ْوط ال��سَّ تَ��ْع��ِرف َل��ْم
َوال��ِه��َض��ِب10 ال��ُق��وِر بَ��يْ��ن َد ت��َردَّ إذَا َص��اِم��تَ��ًة األَْط��ِي��اُر َص��ْوتِ��ه إَل��ى تُ��ْص��غ��ي
َل��ِج��ِب11 َم��اِئ��ٍج ِف��ي ُق��ِذَف��ْت ُغ��ثَ��اءٌَة يَ��ْك��نُ��ُف��ُه ال��لَّ��يْ��ل َوَظ��َالم َك��أَنَّ��ُه
تَ��ِث��ِب12 َوَل��ْم تَ��نْ��ِف��ُر َل��ْم تَ��َع��رََّض إذَا يُ��َرّوُع��َه��ا َم��ا َح��تَّ��ى ال��َوْح��ش َخ��اَل��َط َق��ْد
تُ��ِص��ِب ُص��ّوبَ��ْت أنَّ��ى ال��نَّ��ْس��ِر َك��أَْع��يُ��ِن َص��اِدَق��ٍة ال��ظَّ��ْل��َم��اء َع��َل��ى ِب��َع��يْ��ٍن يَ��ْرنُ��و
اْل��َح��َط��ِب ف��ي ك��ال��َم��اء أَْو ال��ّص��ْخ��ر ف��ي ك��ال��َم��اء ِب��ِه َح��ي��اَة ال ِب��َق��ْف��ر اْل��َح��يَ��اُة ُه��َو
أَِش��ِب13 َم��ْع��َق��ٍل ف��ي ِب��يْ��ِض��ِه َش��بَ��ا َوِم��ْن َخ��ِض��ٍل َم��نْ��ِزٍل ف��ي نَ��ْف��ِس��ِه ِم��ْن يَ��ِب��ي��ُت



الجارم عيل ديوان

ب��ال��ذَّنَ��ِب14 اْل��ك��ْل��ِب َرأَْس يَ��ْع��ِق��ُد َوال��ُق��رُّ ب��اَِخ��َل��ٌة وال��َم��ْش��تَ��اُة ل��ل��ُج��وِد يَ��ْه��تَ��زُّ

∗∗∗
َواْل��َع��َج��ِب15 ال��ُع��ْج��ِب بَ��يْ��َن يَ��نْ��بُ��ُت َواْل��ح��بُّ ُم��ْع��َج��بَ��ًة اْل��َح��ّي بَ��ن��اُت إَل��يْ��ِه ت��ْه��ُف��و
ُم��نْ��تَ��ِق��ِب16 َغ��يْ��ُر إَل��يْ��ِه َف��َش��ْوُق��ُه��نَّ َخ��َف��ًرا يَ��ْل��َق��يْ��ن��ُه إذْ ��بْ��َن تَ��نَ��قَّ إذَا
��ُح��ِب17 وال��سُّ ��ْرَغ��اِم وال��ضِّ ��يْ��ِف وال��سَّ ال��بَ��ْدِر ِف��ي تَ��ْف��ِق��ُدُه ِح��ي��َن َف��تَ��اٍة ُك��لُّ تَ��َراُه
ُم��نْ��تَ��َخ��ِب18 ُك��لُّ ِم��نْ��ُه َل��بَّ��اُه ِل��ْل��َق��ْوِل َح��بْ��َوتَ��ُه َح��لَّ َم��ا إذَا ال��ِف��ن��اءِ َزيْ��ُن
ال��ُع��بُ��ِب19 َص��ْوَل��َة َوَح��اِذْر األَِت��يَّ َف��اْخ��َش َم��نْ��ِط��ِق��ِه أوت��اَر َش��يْ��َط��انُ��ْه َه��زَّ أَْو
َوال��ُك��تْ��ِب األَْوَراِق ِزي��نَ��ُة َوَرأْيُ��ُه َق��َل��ًم��ا َوَال أَْوَراًق��ا ِب��اْل��َك��فِّ َم��سَّ َم��ا
ال��يَ��َل��ب20 َع��ِن يُ��ْغ��ِن��ي َم��ا ال��بَ��أِْس ِة ِش��دَّ ف��ي ُم��درٍع َغ��يْ��َر ��ا خ��فٍّ ِل��ل��َح��ْرِب يَ��ِط��ي��ُر
يُ��ِج��ِب21 َل��ْم ال��ذُّْع��ِر َدَواِع��ي َدَع��تْ��ُه َوإِْن َدْع��َوتَ��ُه َك��اَن َص��ِري��ٌخ َدَع��اُه إذَا
َط��نُ��ِب22 إَل��ى ْت ُش��دَّ أَْج��َف��انَ��ُه َك��أَنَّ نَ��ْظ��َرتَ��ُه اْل��َح��ْس��نَ��اءُ اْل��َج��اَرُة تَ��ْرَه��ُب َال

∗∗∗
واألََدِب اْل��ُخ��لُ��ِق نَ��َواِح��ي ف��ي َوأَْخ��َص��بَ��ْت نَ��اِح��يَ��ٍة ُك��لِّ ف��ي أَْج��َدبَ��ْت َج��ِزي��َرٌة
ذََه��ِب23 َع��ْن تَ��نْ��َش��قُّ َق��ْد ال��ِح��َج��اَرَة إنَّ َزاِك��يَ��ًة األَْح��َالُم تَ��نْ��بُ��ُت ِب��ِه َج��ْدٌب
ال��تَّ��ِرِب24 َخ��دَِّه��ا ِم��ن ُق��بْ��َل��ٌة أَْزَه��اُرَه��ا ُم��ِن��َح��ْت َل��ْو األْرِض ريَ��اِض ُك��لُّ تَ��َودُّ
اْل��ُخ��َط��ِب25 ِم��َن نَ��ثْ��ًرا أَْو ��ْع��ِر ال��شِّ ِم��َن ن��ظ��ًم��ا َآلِل��ئُ��َه��ا َك��انَ��ْت َل��ْو ال��ِغ��ي��ُد َوتَ��ْرتَ��ِج��ي

∗∗∗
ُم��نْ��َس��ِك��ِب26 ُك��لُّ اْل��خ��واِل��ي ال��ُع��ُه��وَد َس��ق��ى ِس��اِك��نُ��ُه ال��م��ْزُه��وِّ اْل��َح��َرِم ِج��ي��َرَة يَ��ا
َوال��نَّ��َس��ِب27 ال��ُق��ْرآِن ِص��َل��ُة ِألَنَّ��َه��ا أَواِص��ُرَه��ا؛ َع��زَّْت ِص��َل��ٌة بَ��يْ��نَ��ُك��ْم ِل��ي
ال��دَّرِب28 ال��َق��اِئ��ِف َع��يْ��ُن ولِ��ل��تَّ��َخ��يُّ��ِل ج��اِه��ل��يَّ��ت��ُك��ْم َخ��ي��ال��ي ب��َع��يْ��ِن أرى
َص��ْخ��ِب َوَال َل��ْغ��ٍو ِم��ْن أَْس��َم��ُع َوَل��ْس��ُت اْج��تَ��َم��ُع��وا َق��ِد ��وَرى ِل��ل��شُّ اْل��َح��ْش��َد َوأَْش��َه��ُد
ُم��ْج��تَ��ِن��ِب29 ِل��ل��ُه��ْج��ِر ُم��ْرتَ��ِج��ٍل ِل��ل��َق��ْوِل ُم��ْش��تَ��ِم��ٍل ِب��ال��بُ��ْرِد ُم��ْك��تَ��ِه��ٍل ُك��لِّ ِم��ْن
��غ��ِب30 َوال��سَّ َواْل��َح��يْ��َراِن ال��لَّ��يْ��ِل ِل��َط��اِرِق نُ��ِص��بَ��ْت َق��ْد ال��ظَّ��ْل��َم��اء ِف��ي ال��نَّ��اَر َوأَْل��َم��ُح
يَ��ِخ��ِب َل��ْم اآلَم��اُل َخ��ابَ��ِت إذَا بَ��ْرًدا أََم��ًال َرْت ُص��وِّ َق��ْد وَل��ِك��نَّ��َه��ا نَ��اٌر
ب��ال��لَّ��َه��ِب31 ال��َج��وَّ تَ��ْرِم��ي ال��ثَّ��ِن��يَّ��اِت َف��ْوَق َف��ِت��ئَ��ْت َم��ا اْل��ُج��وِد َوَرْم��ُز اْل��َح��يَ��اِة َرْم��ُز
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ال��َح��َط��ِب32 ِم��َن َج��ْزًال َج��ْم��ِرَه��ا َع��َل��ى أَْل��َق��ى َه��َدأَْت ُك��لَّ��َم��ا أْري��ح��ي يَ��ُش��بُّ��َه��ا
َوال��َغ��َل��ِب33 ِل��ل��نَّ��ْص��ِر أَْو يَ��ْج��تَ��اُح، ِل��ْل��َم��وِت ُح��ِش��ُدوا َق��ْد ال��رَّْوِع يَ��ْوَم ال��َق��ْوَم َوأُبْ��ِص��ُر
ال��َع��ذَِب34 ��اَق��ُة َخ��فَّ َف��ْوَق��ُه��ْم وَرايُ��ُه��م يَ��ْف��َج��ُؤُه��ْم ِح��ي��َن َش��رٍّا ��رِّ ب��ال��شَّ يَ��ْرُم��وَن
ال��ذَِّرِب35 ��اِرِم ال��صَّ ِف��َع��اُل َولِ��ْل��بَ��ي��اِن َوَق��ُف��وا ق��ْد ال��لُّ��ْس��َن ��َع��َراء ال��شُّ َوأَْح��ُض��ُر
ال��نُّ��َوِب36 أْس��ُه��َم َل��َك��انَ��ْت ��َه��اُم ال��سِّ ِم��نْ��ُه اتُّ��ِخ��ذَْت َل��ْو نَ��بْ��ٌر َل��ُه بَ��ص��ي��ٍر أَبُ��و
ُق��ْط��ِب37 ِف��ي وَّاِر ال��دَّ ال��َف��َل��ِك َم��َع َدارْت َق��اِف��يَ��ًة يَ��ْخ��تَ��اُر ك��َم��ا َرَم��اَه��ا إذَا

∗∗∗
ُم��ْؤتَ��ِش��ِب38 اْل��َح��قِّ ِب��نُ��وِر َج��َالٍل َع��َل��ى أَْف��تَ��ُح��َه��ا ثُ��مَّ ِح��ي��نً��ا اْل��َع��يْ��َن َوأُْغ��ِم��ُض
ِب��اْل��ُح��ُج��ِب39 ال��ل��ِه نُ��وُر يُ��ْح��َج��ُب َوَل��يْ��َس َس��اِط��ُع��ُه ال��َق��ْوَم َه��اَل ال��ل��ِه ِم��َن نُ��وٌر
َواْل��ُق��ُض��ِب40 األْرَم��اِح َص��ْخ��َب َف��أَْس��َك��تَ��ْت ُم��ْف��ِص��َح��ًة ال��ُق��ْرآِن ُس��َوُر ت��َك��لَّ��َم��ْت
َدأَِب41 وف��ي َع��ْزٍم ِف��ي ال��ل��ِه إَل��ى يَ��ْدُع��و َس��اَدِت��َه��ا َوابْ��ُن ُق��َريْ��ٍش َخ��يْ��ُر َوَق��اَم
ت��ِغ��ِب42 َوَل��ْم تَ��نْ��ُص��ْل َل��ْم األََص��اِئ��ُل ِم��نْ��ُه نُ��ِس��َج��ْت َل��ْو ال��َوْش��ي َه��اِش��م��يِّ ِب��َم��نْ��ِط��ٍق
تَ��ِط��ِب َل��ْم َوه��ي َوَدْه��ٌر َدْه��ٌر َوَم��رَّ َوابْ��تَ��َه��َج��ْت األَيَّ��اِم أَنْ��ُف��ُس ِب��ِه َط��ابَ��ْت
ال��ُق��ُرِب43 ِف��ي ال��ب��ي��ُض ال��بَ��اِت��َراُت ِل��َه��ْول��ِه َواْرتَ��َع��َدْت ، ال��ش��مُّ ال��رَّاِس��يَ��اُت َوُه��زَِّت
ال��ُق��ُش��ِب44 أَذْيَ��اِل��َه��ا ِم��َن تُ��َج��رُِّر ِت��ي��ًه��ا ِب��نَ��ْف��َح��ِت��ِه َع��ْدنَ��اٍن ِب��نْ��ُت َوأَْص��بَ��َح��ْت
ُم��ْض��َط��ِرِب45 َغ��يْ��ِر َوَح��بْ��ٍل ال��بَ��يَ��اِن ِم��َن ُم��نْ��َص��ِدٍع َغ��يْ��ِر َش��ِدي��ٍد بُ��رُك��ٍن َف��اَزْت

∗∗∗
َخ��ِص��ب46 َم��نْ��ِزٍل ف��ي ِع��ّزِه َوم��ْن َس��ْه��ٍل َك��نَ��ٍف ِف��ي اإلْس��َالِم ِح��م��ى ِم��ْن تَ��َزْل َوَل��ْم
َص��بَ��ِب47 ِم��ْن يَ��نْ��َه��اُر ُس��ْل��َط��انُ��َه��ا َوَخ��رَّ َف��َراِئ��ِدَه��ا ف��ي ال��لَّ��ي��ال��ي َرَم��تْ��َه��ا َح��تَّ��ى
ال��رََّه��ِب48 ِم��َن َج��يْ��ٍش ِف��ي ال��ِب��ي��ِد ابْ��نَ��ِة َع��َل��ى ثَ��اِئ��َرًة اْل��َح��ْم��َق��اءُ اْل��ُع��ْج��َم��ُة وََع��اثَ��ت
ُم��ْخ��تَ��ِض��ِب49 ال��ُع��ْرِب ِب��ِدَم��اء ��ٍخ ُم��َض��مَّ إَح��ٍن أَِخ��ي ٍغ َوالَّ ُك��لُّ يَ��ُق��وُدُه
ُم��نْ��َق��َض��ِب50 َغ��يْ��َر َوَش��ْم��ًال ال��َف��ِص��ي��ِح ِم��َن ُم��نْ��تَ��ِق��ٍض َغ��يْ��َر ِب��نَ��اءً ِف��ي��َه��ا يُ��بْ��ِق َل��ْم
َوُم��ْق��تَ��ِرِب نَ��اءٍ ِم��ْن ال��َك��ْوِن َم��َس��اِم��َع بَ��َداِئ��ُع��ُه تَ��ْم��َأل َل��ْم َع��ْدنَ��اَن َك��أَنَّ
ال��َغ��يَ��ِب51 َم��َع ال��ُف��ْص��َح��ى ال��لُّ��َغ��ُة َوَغ��ابَ��َت َج��ائ��ِح��ٌة األَْرِض ُك��نُ��وِز ِب��َخ��يْ��ِر َم��َض��ْت
َس��بَ��ِب52 ِم��ْن األَْع��َراِب اب��نَ��ُة اْل��َح��يَ��اِة إَل��ى َوَج��َدْت َم��ا ال��ف��اُروِق أَبُ��و (ُف��َؤاٌد) َل��ْوَال
ِل��ُم��نْ��تَ��ِه��ِب53 نَ��ْه��بً��ا َم��ْم��نُ��وُع��ُه َوَك��اَن َك��َراِئ��ُم��ُه ِري��َع��ْت ِح��ًم��ى ِم��نْ��َه��ا أَع��زُّ
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َواْل��َح��َدِب54 ال��َع��ْط��ِف ِب��َك��ري��ِم َوَح��اَط��ه��ا ُغ��ْربَ��تَ��َه��ا ال��َم��ْع��ُم��وِر ِب��ال��َم��ْج��َم��ِع َوَردَّ

∗∗∗
ال��ُع��َص��ِب!55 ِخ��ي��َرَة يَ��ا اْل��َح��ي��ا َص��ْوُب َح��يَّ��اِك َوِش��ي��َع��ِت��ه��ا ِل��ْل��ُف��ْص��َح��ى اْل��َخ��يْ��ِر ُع��ْص��بَ��َة يَ��ا
ذََه��ِب56 ِم��ْن ال��وْق��َت ب��أنَّ أُق��وُل َوَال أََم��ٌد َل��َه��ا أَنْ��َف��اٌس َف��اْل��َوْق��ُت َه��ل��مَّ
َواْل��َح��بَ��ِب57 واألَْزَه��اِر ال��طَّ��يْ��ِف إَق��اَم��ُة إَق��اَم��تُ��ُه نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي ال��َم��ْرءُ َف��إنَّ��َم��ا
واْل��َخ��ب��ِب58 ال��َوْخ��ِد َغ��يْ��َر نَ��ْدر َل��ْم َونَ��ْح��ُن ُم��ْع��ِج��َل��ٌة َواألَيَّ��اُم يُ��س��رُع ال��دَّْه��ُر
َل��َق��ِب َوَال اْس��ٍم ِب��َخ��يَ��اِل تَ��ُف��ْز َوَل��ْم َك��ثْ��َرتُ��َه��ا ��ْم��َس ال��شَّ تَ��ُس��دُّ َوال��ُم��ْح��َدثَ��اُت
َواْل��َح��ْرِب59 ِل��ْل��َويْ��ِل َف��ي��ا ال��َف��ِص��ي��ح َع��َل��ى الِق��َح��ًة اْل��َح��ْرَب تَ��ُش��نُّ َوال��تُّ��ْرَج��َم��اُت
َك��ث��ِب َع��َل��ى م��نَّ��ا َوأَْم��ث��الُ��ُه نَ��اءٍ بَ��َل��ٍد ِم��ْن نَ��ْس��تَ��ْج��ِدي��ِه ِل��لَّ��ْف��ِظ نَ��ط��ي��ُر
َك��ِذِب60 َع��اِرٍض ِم��ْن بَ��اِرٌق ِل��َع��يْ��ِن��ِه بَ��َدا ِح��ي��َن ��ح��راء ال��صَّ ِف��ي اْل��َم��اء َك��ُم��ْه��ِرِق
َوال��َغ��َرِب61 ال��نَّ��بْ��ِع بَ��يْ��َن يُ��َف��رُِّق َال َم��ْن َح��اَربَ��ه��ا ثُ��مَّ ُق��َريْ��ٍش ِب��ِب��نْ��ِت أَْزَرى
��غ��ِب62 َوال��شَّ اْل��َج��ْه��ِل ِب��اْل��َخ��اِئ��بَ��يْ��ِن: يَ��ُص��وُل ط��اَِئ��َش��ٍة َرْع��نَ��اءَ َح��ْم��َل��ٍة ِف��ي َوَراَح
ُم��ْغ��تَ��ِرِب؟؟63 األَْل��َف��اِظ ِم��َن دِخ��ي��ٍل إَل��ى َم��نْ��ِط��ُق��ُه ال��َس��ْم��َح ال��َع��َرِب��يَّ أنُ��تْ��ُرُك
��ُخ��ِب64 َوال��سُّ رِّ ال��دُّ بَ��يْ��ن يُ��َم��يِّ��ُز ِل��َم��ْن َل��ُه نَ��َف��اَد ال َك��نْ��ٌز ال��َم��َع��اِج��ِم َوِف��ي
ال��تَّ��َع��ِب65 ِة ِش��دَّ ِم��ْن َل��َه��ثَ��ْت َل��َق��ْد َح��تَّ��ى نُ��َك��رُِّرَه��ا ��ا ِم��مَّ ُج��ِه��َدْت َل��ْف��َظ��ٍة َك��ْم
ُم��ْرتَ��ِق��ِب66 َع��يْ��َن ِم��نْ��َه��ا ��ْم��ُس ال��شَّ تَ��نْ��ُظ��ر َل��ْم ُم��ْظ��ِل��َم��ٍة َج��ْوِف ِف��ي ُس��ِج��نَ��ْت َوَل��ْف��َظ��ٍة
تَ��ُؤِب67 َوَل��ْم نْ��يَ��ا ال��دُّ إَل��ى يَ��ُؤوبَ��ا َف��َل��ْم ِب��َه��ا ال��َق��اِرَظ��اِن تَ��َولَّ��ى َق��ْد َك��أَنَّ��َم��ا
ِل��ْل��َع��ِق��ِب68 تَ��بْ��نُ��وَن َم��ا ��ُس يُ��َؤسَّ ُه��نَ��ا ُم��َخ��لَّ��َدٌة َوال��ذِّْك��َرى ��اِد ال��ضَّ ِش��ي��خ��َة يَ��ا
َواْل��ِح��َق��ِب69 األْدَه��اِر َم��َدى ف��ي ِب��ِم��ثْ��ِل��ِه َق��َل��ٌم َج��َرى َم��ا َم��ْج��ًدا تَ��ُخ��طُّ��وَن ُه��نَ��ا

∗∗∗
َواْل��َح��َس��ِب70 َواآلَداِب ال��دِّي��ن َح��اِرَس يَ��ا َوُم��نْ��ِش��ئَ��ُه ال��َواِدي َم��ِل��َك يَ��ا َل��بَّ��يْ��َك
َل��ِع��ِب71 َوِف��ي َزْه��ٍو ِف��ي ال��رِّي��َح تُ��َداِع��ُب بَ��َواِس��ُق��ُه َم��اَس��ْت َق��ْد ِغ��َراُس��َك َه��ذَا
َوُم��ْك��تَ��َس��ِب72 َم��ْوُه��وٍب ك��لِّ َع��َل��ى يُ��ْزَه��ى َوَم��ْوِه��بَ��ًة َك��ْس��بً��ا بَ��يْ��ِت��ك��ْم ِف��ي اْل��ُم��ْل��ك
ال��َع��َط��ِب73 أَذَى تَ��ْخ��َش��ى َال ال��زََّع��اِزِع ِم��َن َوَك��اِل��ئُ��َه��ا ُم��ْج��ري��َه��ا أَنْ��َت َس��ِف��ي��نَ��ٌة
ال��َق��َص��ِب74 َع��َل��ى تُ��بْ��ِق��ي ال ��بْ��ِق ال��سَّ َح��َل��بَ��ِة ِف��ي َوَح��اِف��ُزَه��ا ُم��ْج��ِري��َه��ا أنْ��َت ��ٌة َوأُمَّ
ُم��ْح��تَ��ِس��ِب ل��ل��ِه ُم��ْرتَ��ِق��ِب ل��ل��ِه َم��ِل��ٍك يَ��َدْي ف��ي ِص��ي��نَ��ْت ال��ل��ِه َوِدي��َع��ُة
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يُ��َه��ِب75 َوَل��ْم يَ��ْظ��ِل��ْم َل��ْم ال��لَّ��يْ��ِل َغ��يَ��اِه��َب َل��َط��َم��ْت َل��ْو ��بْ��ِح ال��صُّ َك��ِض��يَ��اءِ بَ��ِص��ي��َرٌة
ال��طَّ��َل��ِب76 َغ��ايَ��َة نَ��اَل��ْت ال��َك��واِك��ِب ُزْه��َر َط��َل��بَ��ْت َل��ْو ال��نَّ��ْص��ِل َك��َح��ِدي��ِد وََع��ْزَم��ٌة
َوال��رِّيَ��ِب77 ��كِّ ال��شَّ ِب��َوْج��ِه ال��تُّ��َراَب تَ��ْح��ثُ��و ِل��َم��ْق��ِص��ِدَه��ا َع��ْج��َل��ى َف��َم��َض��ْت ��َم��ْت َص��مَّ َق��ْد
األَُه��ِب؟78 ُق��وَِّة ِف��ي أَْو ال��ُم��ْل��ِك َص��ْوَل��ِة ِف��ي َم��ثَ��ًال َل��َه��ا تَ��ْل��َق��ى َه��ْل ِم��ْص��َر تَ��َرى َف��انْ��ُظ��ْر
َوال��نَّ��َش��ِب79 اْل��َج��اِه س��ريِّ ِم��ْن َوثَ��ْرَوٌة َواِس��َع��ٌة ال��ِع��ْل��ِم َس��ريِّ ِم��ْن َف��ثَ��ْرَوٌة
ال��نُّ��ُج��ب80 آبَ��اِئ��ه ِم��ْن ال��َغ��َط��اِري��ُف بَ��نَ��ى َك��َم��ا اْل��َخ��اِل��ِدي��َن ِب��نَ��اء (ُف��َؤاٌد) بَ��نَ��ى
ُم��ْح��تَ��ِج��ِب81 َغ��يْ��ُر يَ��َديْ��ِه ِب��رَّ َف��إنَّ َواْح��تَ��َج��بَ��ْت ِم��ْص��َر َج��اَف��ْت ال��غ��َم��اِئ��ُم إذَا
ال��رُّتَ��ِب؟ أْرَف��َع ِم��ْص��ٍر َص��اِح��ِب ِب��ُق��ْرِب بَ��َل��َغ��ْت َق��ْد ��اَد ال��ضَّ أَنَّ ال��ُع��ْرِب ُم��بْ��ِل��ُغ َم��ْن
ال��ُق��َرِب82 أَْع��َظ��ِم ِم��ْن ُق��ْربَ��ًة َل��َه��ا َف��يَ��ا َدَع��اِئ��ُم��ُه َم��اَل��ْت َل��َه��ا َم��ْج��ًدا أََع��اَد
ب��ال��ُه��ُدِب اْل��َع��يْ��ِن ُج��ُف��وُن تُ��َح��فُّ َك��َم��ا ِع��نَ��ايَ��ِت��ِه ِم��ْن ِب��ِس��يَ��اٍج ��َه��ا وَح��فَّ
َوأَِب أٍَخ ِم��ْن َع��َل��يْ��َه��ا أْح��ن��ى َف��أَنْ��َت َوج��ي��َرتُ��َه��ا َوادي��ه��ا أْه��ُل ��َه��ا َع��قَّ إْن
اْل��َخ��ِرِب83 َربْ��ِع��َه��ا َوِذْك��َرى لُ��بْ��نَ��ى ِذْك��ر َع��ْن َف��انْ��َص��َرَف��ْت اْل��ُم��ْل��ِك ِع��زَّ ِب��َربْ��ِع��َك َرأَْت
ِل��ُم��نْ��تَ��ِس��ِب ُع��نْ��َواٍن َوأَْش��َرِف نَ��اءٍ أََم��ٍل ِل��ِذي ِم��ْع��َواٍن ِب��أَْك��بَ��ِر َالذَْت
َواألَدِب84 َوال��ِع��ل��ِم َوال��نَّ��َدى َول��ل��ُع��َال ِع��زَّتِ��َه��ا أَْوَج تَ��بْ��لُ��ْغ ِل��ْل��ِك��ن��ان��ِة ِع��ْش
األَرِب ُم��نْ��تَ��َه��ى َوِف��ي��ه ��ُع��وِد ال��سُّ َس��ْع��ُد تَ��أَلُّ��ِق��ِه ف��ي نَ��ْج��ًم��ا (ف��اُروق) وََع��اَش

هوامش

وهو بالصنج الالعب الصناجة: مذهب. كل يف بك وذهب رصفك، بك: طحا (1)
ابنة شعره. رنني لحسن العرب بصناجة يلقب قيس أعىش وكان الصفر. من تتخذ آلة

العربية. اللغة العرب:
املرض. الوصب: الحزن. الهم: طويًال. نفًسا ترسل تنفخ: حزنًا. سكت وجمت: (2)
عرب إليه ينتسب الذي قحطان بن يعرب إىل نسبة العربية اللغة اليعربية: (3)

الحزن. الشجو: صوتًا. أبعد أندى: العاربة. العرب وهم اليمن،
عاطفة واملراد إليه ميل أي: كذا إىل نزعة عنده قولهم: من البيان: من نازعة (4)

الطاء. يف التاء أدغمت متطلب: وأصله مطلوب، مطلب: أعطت. آتت: بيانية.
العسل. الرضب: صوت. جرس: (5)

النجوم. الشهب: خباء. جمع خيام: أخبية. النوم. وهي السنة من نائمة، وسنى: (6)
شهاب. جمع
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الرسيعة. النياق اليعمالت: اإلبل. وراء يكون الغناء من رضب هو الحداء تحَدى: (7)
هزال. إنضاء: السري. وأعياها تعبت لغبت: السنام. العظيمة وهي كوماء، جمع الكوم:

املسنة. الناقة وهي ناب جمع النيب: الحداء. من رضب النصب: الرساب. اآلل: (8)
يكشف. يجلو:

أوزان من والرجز باألراجيز. مغن مرتجز: الجلد. من به يرضب ما السوط: (9)
اإلبل. سري وقع يوافق الشعر

الصغري. الجبل وهو قارة جمع القور: (10)
السيل. فوق يجيء مما ونحوهما والوسخ الزبد الغثاءة: به. يحيط يكنفه: (11)

وضوضاء. جلبة ألمواجه لجب: املوج. مضطرب بحر مائج:
ورعبًا. فرًقا تند تثب: مستوحشة. تفر تنفر: يخيفها. يروعها: (12)

معقل: السيوف. والبيض: السيف. حد وهي شباة جمع شبا: ند. خضل: (13)
حصني. أي كثريه، الشجر ملتف أشب: حصن.

الربد. القر: الخري. يقل حيث مكانه أو الشتاء زمن املشتاة: ينشط. يهتز: (14)
يشد. يعقد:

واالستغراب. الدهشة بالتحريك العجب: والزهو. الصلف العْجب: تميل. تهفو: (15)
حياء. خفرا: احتجبن. تنقبن: (16)

األسد. الرضغام: (17)
نحوهما، أو حبل أو بعمامة وساقيه ظهره بني الجالس يجمع أن الحبوة: (18)

أطاعه. لباه: ظهره. إليه يسند ما النعدام للعربي رضوريٍّا ذلك وكان
مفرد. وهي املتدفقة، املياه العبب: السيل. األتي: حرك. هز: (19)

البلب: والقوة. الشدة البأس: الدرع. البس مدرع: مثقل. غري خفيًفا خفا: (20)
الدروع.

الخوف. الذعر: مستغيث. ملهوف رصيخ: (21)
النظر. عفيف أنه الحبل(املعنى) الطنب: (22)

متزايدة. نامية زاكية: حلم. جمع العقول، األحالم: (23)
الرتاب. الكثري الرتب: (24)

غادة. جمع الحسان الغيد: (25)
املاضية. العصور الخوايل: العهود املفتخر. املتكرب املزهو: (26)
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روابطها. أوارصها: قويت. عزت: (27)
املتدرب. الدرب: اآلثار. يعرف من القائف: (28)

يده. تظهر ال حتى بالكساء ملتحف مشتمل: الشيب. عاله من املكتهل: (29)
وذميمه. القول فاحش الهجر: للكالم. تهيئة غري من البديهة عىل متكلم مرتجل:

الجائع. السغب: ليًال، يأتي من الطارق: (30)
الجبل. طرق الثنيات: ودليل. عنوان رمز: (31)

غليًظا. يابًسا حطبًا جزًال: كريم. أريحي: يوقدها. يشبها: (32)
يهلك. يجتاح: الحرب. يوم وهو الفزع، الروع: (33)

عذبة. جمع األطراف: العذب: أعالمهم. رايهم: يباغتهم. يفجؤهم: (34)
الحاد. الذرب: السيف. الصارم: لسن. مفرده الفصحاء، اللسن: (35)

نائبة. جمع املصائب، النوب: املحلق. صاحب القييس األعىش هو بصري: أبو (36)
مدار. قطب: القصيدة. هنا واملراد البيت، يف كلمة آخر القافية: (37)

ملتف. مؤتشب: (38)
أدهش. هال: (39)

الدقيقة. السيوف القضب: جلبة. صخب: (40)
جد. دأب: ملسو هيلع هللا ىلص. النبي عن كناية قريش: خري (41)

تنصل: واملغرب. العرص بني ما وهو أصيل جمع األصائل: النقش. الويش: (42)
لونها. يتغري

األغماد القرب: القاطعات. الباترات: املرتفعات. الشم: الجبال. الراسيات: (43)
قراب. جمع

القشب: وكربًا. زهًوا تيًها: العربية. اللغة هو موصوف عن كناية عدنان: بنت (44)
قشيب. جمع الجديدة،

منشق. منصدع: (45)
الخصيب. الخصب: جانب. كنف: (46)

منحدر. صبب: سقط. خر: (47)
الخوف. الرهب: العربية. اللغة البيد: ابنة أفسدت. عاثت: (48)

ملطخ. مضمخ: إحنة. جمع أحقاد إحن: الكلب. رشب شارب والغ: (49)
منقطع. منقضب: متهدم. منتقض: (50)
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غائب. جمع غاب، ما الغيب: مبيدة. مصيبة جائحة: (51)
العربية. اللغة األعراب: ابنة (52)

أفزعت. ريعت: يحمى. أن يجب ما حمى: (53)
أعضائه. من الشاعر وكان عرصه، يف أنشئ الذي العربية اللغة مجمع املجمع: (54)

العطف. الحدب:
املطر. نزول الحيا: صوب واألربعني. العرشة بني جاعة عصبة: (55)

نهاية. أمد: أمر. فعل اسم تعالوا: هلم: (56)
والخمر. املاء فقاقيع الحبب: املنام. يف الطائف الخيال الطيف: (57)

الرسعة. الخبب: الخطو. سعة الوخد: (58)
الهالك. الحرب: العذاب. الويل: شديدة. القحة: تثري. تشن: (59)
األفق. يف معرتض سحاب عارض: املاء. يصب كمن كمهرق: (60)

نبات الغرب: الجبال. رءوس عىل ينبت صلب شجر النبع: وعاب. أهان أزرى: (61)
األنهار. عىل ينمو رخو

التهويش. الشغب: يحارب. يصول: مخطئة. طائشة: حمقاء. رعناء: (62)
غريب. مغرتب: السهل. السمح: (63)

ونحوه. الودع من العقد وهو سخاب جمع السخب: اللغة. كتب املعاجم: (64)
تعبًا. لسانه أخرج لهث: (65)

مظلمة. عميقة حفرة مظلمة: (66)
يثوب: يرجعا. فلم القرظ طلب يف خرجا عنرتة بني من رجالن القارظان: (67)

يعود.
بعدكم. يأتون من عقب: العربية. اللغة الضاد: (68)

العصور. الحقب: (69)
اآلباء. مفاخر الحسب: وإجابة. لك إطاعة لبيك: (70)

طواله. بواسقه: زهًوا. تمايلت ماست: (71)
هللا. من منحة موهبة: واجتهاًدا. إصابة كسبا: (72)
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١٩١٥م. سنة يف القصيدة هذه نظمت

َش��َج��ِن ل��ِذي ال��ذِّْك��َرى َد َج��دَّ َف��نَ��ِن َع��َل��ى يَ��ْش��ُدو َط��اِئ��ٌر
َوَه��ن ف��ي ��بْ��ِح ال��صُّ َونَ��س��ي��ُم ص��اِم��تَ��ٌة واألْك��واُن ق��اَم
ت��ُك��ن ل��م َل��ْوالُه َل��ْوَع��ٌة َه��َدأَْت وق��د نَ��ْف��ِس��ي ف��ي ه��اَج
��َك��ن وال��سَّ ل��ألَْه��ل َف��بَ��َك��ى َس��َك��ٍن إل��ى َش��ْوٌق َه��زَُّه
َوَط��ن1 ِم��ْن اْل��َج��وِّ ِل��َط��يْ��ِر م��ا ِل��نَ��اِزَل��ٍة تَ��ْج��َزْع ال َويْ��َك
َع��َدن2 ف��ي ال��لَّ��يْ��َل ويَ��راَك َح��َل��ٍب ف��ي ��بْ��ُح ال��صُّ يَ��راَك ق��د
اْل��َه��ِت��ن3 ال��ع��ارِض بُ��َك��اء ِم��ْن َض��اِح��ك��ٍة َخ��ْض��راءَ ف��ي أَنْ��ت
ُغ��ص��ِن4 إل��ى ُغ��ُص��نً��ا تَ��اِرٌك َواِرَف��ٍة َش��ْج��َراء ف��ي أَنْ��َت
وال��ظَّ��َع��ن5 اْل��ح��لِّ ف��ي نَ��اِع��ٌم ُم��ْغ��تَ��ِب��ٌط ب��ال��زَّْه��ِر َع��اِب��ٌث
أُِس��ن6 وال َم��ْس��نُ��وٍن َغ��يْ��ُر نَ��َه��ٌر َح��ْول��ه��ا ِظ��َالٍل ف��ي
َرَس��ن7 ب��ال ت��ْه��َوى َك��يْ��َف��م��ا تُ��ْرِس��لُ��ه��ا ال��رِّي��ُح يَ��َديْ��َك ف��ي

∗∗∗
ثَ��َم��ِن8 ِم��ْن ِل��ل��ذَّاِت َل��يْ��َس أَِف��ْق ال��زَّم��اِن ُس��َل��يْ��َم��اَن يَ��ا
واْألُذُن اْل��َع��يْ��ِن َح��ي��اَة ي��ا ُم��ْط��ِربَ��ًة اْألَْل��َح��اَن وابْ��َع��ِث
��نَ��ِن9 وال��سُّ اْل��َك��ْوِن ونِ��َظ��اِم وِزي��نَ��ِت��ه��ا نْ��يَ��ا ب��ال��دُّ َغ��نِّ
ُم��ُدن10 ِم��ْن َش��اَه��ْدَت وب��م��ا ِب��ه��ا ه��بَ��ْط��َت وِب��ِق��ي��َع��اٍن
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ال��َوَس��ِن11 َغ��ْف��َوِة ِم��ْن نَ��َه��َض��ْت وَق��ْد ��ب��اِح ال��صَّ وب��أَْزَه��ار
يَ��ُخ��ن12 ل��م ِل��ْل��َع��ْه��ِد ح��اِف��ٍظ َوَل��ٌه ��ُه َش��فَّ وِب��َق��ْل��ٍب
ب��اْل��َح��َس��ن13 َل��يْ��س َش��يءٍ أيُّ َح��َس��ٌن نَ��ا ال��دُّ ف��ي َش��يءٍ ُك��لُّ
واْل��ِم��نَ��ن14 اْإلِْح��َس��اِن َواِس��ُع ك��ال��ئُ��ه��ا األْك��َوان خ��اِل��ُق

∗∗∗
وأبْ��َع��َدِن��ي15 َع��نْ��ي َق��َدٌر َف��أَبْ��َع��َدُه إِْل��ٌف ِل��ي ك��اَن
يَ��ذُْك��ُرن��ي16 ال��دَّْه��ر َم��دَّ َوْه��َو أَذُْك��ُرُه ال��دَّْه��ِر َم��دَّ أن��ا
ال��دََّرن17 َح��ْوبَ��ِة ِم��ْن ُغ��ِس��َل��ْت ُم��َه��ٍج ِم��ْن اْل��ُع��شَّ بَ��نَ��يْ��ن��ا َق��د
َل��ُدِن��ي ِم��ْن وال��طُّ��ْه��َر واْل��َوف��ا أَخ��َل��ُص��ُه اْل��ُودُّ َل��ُدنْ��ُه ِم��ْن
وت��ْح��ُس��ُدن��ي اْل��َم��أَْوى َج��نَّ��َة تَ��ْح��ُس��ُدُه األْط��يَ��اُر ك��انَ��ِت
األِم��ن ال��م��س��تَ��ْع��ِص��ِم ِع��ي��َش��َة ِب��ِه نَ��ع��ي��َش أْن َوَظ��نَ��نَّ��ا
يَ��ُك��ن َل��م اْل��ُع��شَّ َف��َك��أَنَّ ِب��ِه ال��زََّم��اِن َك��فُّ َف��َرَم��ْت
واْل��َح��َزن18 وال��بَ��ثِّ ِل��ْل��َج��َوى َوَخ��لَّ��َف��ِن��ي َح��ْول��ي ِم��ْن ط��اَر
تَ��ْط��ُرُق��ِن��ي19 ��ْوِق ال��شَّ ن��اِزع��اُت بَ��ِرَح��ْت وم��ا َع��نِّ��ي َونَ��أَى
تَ��ْس��ب��ُق��ن��ي20 اْل��َع��يْ��ِن َودُم��وُع يَ��ْس��ِب��ُق��ُه واْل��َوْج��ُد َوَم��َض��ى

∗∗∗
وَج��ِن��ي21 نَ��اِض��ٍر َزْه��ٍر بَ��يْ��َن َدْوَح��تَ��ُه َط��يْ��ُر ي��ا تَ��ُزْر إْن
اْألَِرن22 ك��ال��ص��اِف��ِن واِث��بً��ا ُم��ْض��َط��ِربً��ا «ال��تِّ��ْم��َس» َوَش��ِه��ْدَت
ال��س��ُف��ِن ع��ل��ى َغ��يْ��ًظ��ا َف��َط��َغ��ى ِب��ه ��م��اِل ال��شَّ ري��ُح َع��ِب��ثَ��ْت
واْل��َج��َدن23 واْل��ُح��ْس��ِن اْل��ُح��َل��ى ِف��ي َواِح��َده��ا األَْط��يَ��اَر َف��انْ��ُش��ِد
ال��لَّ��َس��ن!24 ف��ي اْل��َم��ْوُت يَ��ُك��وُن ق��د َل��ُه اْل��َم��َق��اِل ف��ي َوتَ��َريَّ��ْث
َغ��بَ��ن25 ِم��ْن اْل��ُح��بِّ ف��ي ُم��ْه��َج��ِت��ي َل��ِق��يَ��ْت َم��ا َط��يْ��ُر يَ��ا َل��ُه ِص��ْف
بَ��َدِن��ي آالِم��ه��ا ع��ن ض��اَق ُم��َع��ذَّبَ��ًة ُروًح��ا َل��ُه ِص��ْف
تَ��ُص��ن َل��ْم ال��دَّم��ِع ألِب��يِّ ُم��َق��رََّح��ًة َع��يْ��نً��ا َل��ُه ِص��ْف

∗∗∗
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ب��اْإلَح��ن26 ال��ل��ُه َرم��اَك ال إَح��ٌن َواْل��َه��َوى َخ��ِل��ي��ِل��ي ي��ا
اْل��ِف��تَ��ِن27 يَ��ْق��َظ��َة ��ْب َف��تَ��َرقَّ ن��اِع��َس��ًة اْل��َع��يْ��َن َرأَي��َت إْن
ُج��نَ��ن28 ِم��ْن ِش��ئْ��َت م��ا ف��اتَّ��ِخ��ذْ َه��يَ��ٍف ف��ي اْل��َق��ّد َرأي��َت أَْو
ال��زََّم��ِن! آِخ��َر وَش��ِق��ي��ن��ا َزَم��نً��ا ب��اْل��َه��َوى نَ��ِع��ْم��ن��ا ق��د
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فؤاد ُجُلوسامللِك ِعيُد

١٩٣٤م سنة يف

أنْ��َض��ُر1 ��ح��ائ��ِب ال��سَّ نَ��ْس��ج م��ن وال��ي��وُم أَْخ��َض��ُر اْل��َج��واِن��ِب ُم��ْخ��َض��لُّ ال��َع��يْ��ُش
ِم��ْزَه��ُر2 واألزاِه��ُر ُع��وٌد ف��ال��ُع��وُد أيْ��ُك��ُه ب��ال��بَ��ش��اِئ��ِر يَ��ْص��َدُح وال��رَّوُض
َف��ي��نْ��ِف��ر ال��ُغ��ص��وُن َوتَ��ْج��ِذب��ُه ُص��ُع��ًدا، ال��رُّب��ا َف��يَ��ْج��ت��اُز ب��ه ال��نَّ��ِس��ي��ُم يَ��ْج��ِري
وال��َع��بْ��ه��ر3 رداِئ��ه ِم��لء ف��ال��ورُد ِرَدائ��ه ِب��َف��ْض��ِل َع��ِل��َق��ْت َزْه��رٍة ك��م
ويَ��ْخ��ِط��ر4 ي��ش��اءُ م��ا يَ��ْدُرُج ف��ال��ي��وَم َوث��اِق��ِه وَح��رِّ آٍب م��ن ض��جَّ إن
ويَ��ْط��ِف��ُر5 ب��اْل��َج��نَ��اِح ��ُق يُ��ِص��فِّ َغ��ِرًدا ط��ائ��ًرا اْل��َج��َداِوِل َوْج��ه ع��ل��ى يَ��ْط��ُف��و
األَْوف��ر6 ِم��ْص��َر وع��زُّ ال��ح��ي��اِة نُ��ْع��َم��ى َه��َم��س��اِت��ِه وف��ي ال��بُ��ْش��َرى، ��ِه ك��فِّ ف��ي
ال��ُم��ْس��تَ��بْ��ِش��ر ال��ُم��ْش��رُق ال��ُوج��وه أم��ُل ُش��ع��اَع��ه��ا ك��أّن ض��اح��ك��ٌة، وال��ش��م��ُس
األْع��ُص��ُر7 إل��ي��ه وَرن��ْت ِم��ي��الَده، ال��ُع��ال ��ب��ِت تَ��َرقَّ ي��وٍم ف��ي تَ��ْخ��ت��اُل
تَ��تَ��ع��ثَّ��ر ال ال��ي��وِم ه��ذا ب��ع��د ِم��ْن وأْق��س��م��ْت ِم��ْص��َر آم��اُل ب��ه نَ��َه��ض��ت
اْل��ِم��نْ��بَ��ُر8 إل��ي��ه َش��ْوٍق م��ن واْه��ت��زَّ ُص��بْ��ِح��ه ط��اِل��َع ال��دي��َن تَ��م��نَّ��ى َف��ل��َك��م
َف��ت��ْس��ِف��ر9 اْل��َج��م��اُل ويَ��ْزُه��وه��ا َخ��َف��ًرا، ِخ��َم��اَره��ا ت��ُج��رُّ ف��ي��ه ال��ُم��نَ��ى تَ��ْم��ِش��ي
وي��أم��ر اإلل��ُه ي��رض��ى ك��م��ا يَ��نْ��َه��ى ٍج ُم��تَ��وَّ ب��َخ��يْ��ِر ِم��ْص��ٌر ب��ه ف��ازْت
َوي��ْف��خ��ر10 ال��زم��اُن يُ��ْزَه��ى ف��ب��ِم��ثْ��ِل��ه ِب��م��ثْ��ِل��ه ال��زم��اُن ُزِه��َي إذا ي��وٌم
ُم��تَ��ب��ْخ��ت��ُر11 َج��نَ��بَ��اِت��ه ف��ي وال��ِع��زُّ ُم��ْس��تَ��وط��ٌن س��اع��ات��ِه ف��ي ��ْع��ُد ال��سَّ
يُ��َك��رَّر ح��ي��ن األَيَّ��ام ع��ل��ى يَ��ْح��لُ��و خ��اِل��ٌد َح��ِدي��ٌث ال��دُّنْ��ي��ا َف��ِم ف��ي ه��و
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ال��ُم��تَ��ع��طِّ��ر12 ون��س��ي��م��ه ونَ��ِم��ي��ُره َوِظ��لُّ��ه ال��نَّ��ِض��ي��ِر ال��رَّْوض َط��ْل��ع��ُة ه��و
األك��ب��ر م��ص��َر وع��ي��ُد ال��ح��ادث��اِت ف��ي ب��ح��ب��ال��ه ت��م��ّس��َك��ْت ال��ب��الِد أم��ُل

∗∗∗
ُم��َؤزَّر13 ال��َع��زي��ِز ال��نَّ��ص��ِر وب��ُم��نّ��ة ٌج ُم��تَ��وَّ اْل��َج��الِل ب��أَنْ��وار ع��ي��ٌد
تُ��َص��وَّر ��روِر ال��سُّ أَيَّ��اَم أنَّ ل��و َرْس��ُم��ه��ا أُْح��ِك��م ل��ل��ِب��ْش��ِر ُص��ورٌة ه��و
اْل��م��ْق��ِف��ر14 ال��زم��اُن اْخ��ض��رَّ وب��يُ��ْم��ِن��ِه َع��يْ��ُش��ه��ا وأْخ��ص��ب ال��دُّن��ي��ا ب��ه النَ��ْت
وت��ْص��ِف��ر15 ل��ل��رِّي��اِض تُ��َغ��رِّد َط��يْ��ٌر ك��أنَّ��ه��ا ال��ُق��ل��وُب ِل��َم��ْط��ل��ِع��ه وَش��َدْت
األْس��ُط��ُر16 َح��واه م��ا ِل��َه��يْ��بَ��ِة َخ��َش��َع��ْت َم��َج��اَدٍة َس��ْط��ُر ال��دَّْه��ر ِك��تَ��اِب ف��ي ه��و
تُ��َغ��بِّ��ُر17 ال��َف��خ��اِر َق��َص��ب إل��ى َوَم��َض��ْت ال��َك��َرى ط��ال وق��د ِم��ْص��ٌر ب��ه وث��بَ��ْت
األَنْ��ُس��ر18 ��م��اء ال��سَّ ف��ي تَ��ْق��تَ��ِع��ْده��ا ل��م َم��َك��ان��ًة ِم��ص��َر َم��ِل��ي��ك ب��َف��ْض��ل وََع��َل��ْت
َف��ت��ْح��ُس��ر19 ال��ُع��ي��وُن ُرْؤيَ��تَ��ه��ا وتَ��وّد بُ��ل��وغ��ه��ا دون اآلم��اُل تُ��ت��ق��ّط��ُع
وتَ��ْس��ُم��ر20 ال��نُّ��ج��وُم تَ��ْل��ه��و وِب��ذْك��ِره��ا َح��اِس��ٍد نَ��ْظ��رَة اْل��َج��ْوَزاءُ ل��ه��ا ت��ْرنُ��و
��ر21 ُم��يَ��سَّ وال��َع��س��ي��ُر َه��يْ��ٌن ��ع��ُب ف��ال��صَّ ل��غ��اي��ٍة ال��ُه��م��اُم ال��م��ِل��ُك َس��م��ا وإذا

∗∗∗
وتَ��ْك��بُ��ُر ال��َع��ِظ��ي��م ب��َم��ْواله��ا تَ��ْع��ل��و أم��ٍة ِع��زُة وأن��ت ال��ج��ل��وِس ع��ي��َد
نُ��دَّر اْل��َخ��م��ي��ل��ِة ف��ي ال��بَ��الب��َل إنَّ ِل��غ��نَ��اِئ��ه ف��اس��تَ��م��ْع ِش��ْع��ري غ��نَّ��اَك
َع��بْ��َق��ر22 ال��َم��واِض��ع ك��لُّ وال يَ��ْوًم��ا َم��ْع��بَ��ٌد ال��َم��َزاِه��َر َع��َرك م��ن ك��لُّ م��ا
َس��ْم��َه��ُر23 ج��اِن��ب��يْ��ه��ا يُ��ث��ّق��ف ح��ت��ى َم��نْ��بُ��وذٌَة ح��دائ��ٌد ال��رم��اَح إن
األش��ُط��ر24 ال��ك��ري��ِم ل��َم��ْق��َدِم��ك وَش��َدْت ُه��تّ��ًف��ا ال��َق��واِف��ي ط��الِئ��َع��ك ح��يَّ��ْت
وت��ش��ُع��ر25 تُ��ِك��نُّ ��ا م��مَّ َم��ْح��س��وس��ٌة وُص��ورٌة ال��نُّ��ف��وِس م��رآُة وال��ش��ع��ُر
َويَ��بْ��َه��ر!26 ال��َم��ل��ِي��ك ب��ِإْش��راِق يَ��بْ��َه��ى زاه��ٍر َج��م��اٍل م��ن ب��ك َك��ْم ِع��ي��ُد ي��ا
تَ��ْص��ُدر27 َم��واِك��َب وم��ْن ال��ُم��ثُ��وِل َش��َرَف تَ��ْرتَ��ِج��ي وارداٍت َم��واك��َب ِم��ْن ك��م
وتَ��ْج��بُ��ر28 ال��ق��ل��وَب تُ��ْح��ِي��ي نَ��ْظ��رٍة ف��ي ط��اِم��ًع��ا ب��ال��م��ن��اِك��ِب يَ��ْزَح��ُم وال��ش��ع��ُب
َوي��ْزَخ��ر29 ب��ال��ُع��بَ��اب يَ��ْق��ِذُف ك��ال��بَ��ْح��ِر أص��ب��ح��ْت ح��ت��ى ��اَح��اُت ال��سَّ ب��ه ض��اق��ْت
األْخ��در30 ال��ظَّ��الُم ان��ج��اَب ب��ه بَ��ْدٌر ك��أنَّ��ه ال��َم��ِل��ي��ُك َظ��ه��ر إذا ح��ت��ى
ُم��ْس��ِف��ر31 اْل��َج��َالَل��ِة ن��وُر وِب��َوْج��ه��ه ب��اِس��ٌم ال��ك��ن��ان��ِة أم��ُل بُ��ْرِدِه ف��ي

408



فؤاد املِلك ُجلُوس ِعيُد

األْك��ث��ُر32 ال��ع��ِدي��ُد ل��ُرؤي��ت��ه ودنَ��ا َخ��ْط��َوه��ا تُ��س��ِرع اآلم��اُل ل��ه َش��خ��ص��ْت
َف��تَ��ح��يَّ��ر33 ��ن��ا ال��سَّ ويَ��ْغ��ِل��بُ��ه��ا َف��يْ��ًض��ا ن��وره م��ن َف��تَ��ْج��تَ��ل��ي ال��ُع��ي��وُن ت��ْرنُ��و
وُم��َك��بِّ��ر34 َم��س��بِّ��ٌح ِن��َداه َل��بَّ��ى وُم��َك��بِّ��ٍر ُم��َس��بِّ��ٍح ب��ي��ن وال��ن��اُس
تَ��ْق��ُط��ر ال��نَّ��ض��ارِة َف��ْرِط م��ن ف��ت��ك��اُد نَ��ض��ارًة ال��ُوج��وَه م��أل ق��د وال��ِب��ْش��ُر
َويَ��ج��أَر35 ب��ال��دع��اء ي��ج��َه��ُر ��ْع��ُب وال��شَّ ف��ؤاُدُه ي��ع��ي��َش أن ي��ه��ت��ُف وال��ُق��ط��ُر
َق��يْ��َص��ر36 يَ��نَ��ْل��ه ول��م ��اب��ق��ي��ن ال��سَّ ف��ي م��ث��َل��ه (ِك��ْس��َرى) يَ��ْل��َق ل��م َم��ْوِك��ٍب ف��ي
يُ��ْق��َدر ال��م��آث��ِر َم��ْح��م��وُد وك��ذاك َق��ْدَره��ا ال��نَّ��ب��ي��ل��َة م��آث��َرك َق��َدُروا
تُ��ْك��َف��ر ال ال��ت��ي ب��ن��ع��م��ِت��َك َف��َش��دا ِرَع��اي��ًة ال��َك��ِري��ِم ��ع��ب ل��ل��شَّ أْح��س��ن��َت
ويُ��ثْ��ِم��ر37 ال��َه��ِج��ي��ر ف��ي يُ��َظ��لِّ��ُل َش��َج��ًرا وال��نَّ��َدى ال��م��ك��ارَم َخ��َل��َق ق��د ال��ل��ُه
وأج��َدر ال��ُق��ل��وِب ِب��تَ��ْم��ِج��ي��ِد أَْوَل��ى ب��َع��ْط��ف��ه ال��ُق��ل��وَب م��ل��ك ال��ذي إنَّ

∗∗∗
��ُر ي��ت��أَخَّ َم��ْن اآلم��اَل يُ��دِرُك ال ُم��ب��اِدًرا ال��ح��اِش��دي��ن ف��ي اس��ت��ب��ْق ِش��ْع��ري
وتُ��بْ��ِص��ُر38 اْل��َج��الل م��ن تُ��ِح��سُّ م��ّم��ا ُم��ْط��ِرًق��ا واْخ��َش��ْع ال��تِّ��ي��ن) (ب��َرأْس وان��ِزْل
ُم��ْس��تَ��بْ��ِح��ر39 واس��ٌع ح��وَل��ك وال��م��ْل��ك س��اِم��ًق��ا ال��ُم��َؤثَّ��ُل ال��َم��ْج��ُد ف��ه��ن��ال��ك
وتُ��ذَْخ��ر40 ال��زَّم��اِن ع��ل��ى ت��ُدوُم ُدَرًرا ح��وَل��ُه ف��ان��ثُ��ر إس��م��اع��ي��ل) (اب��ُن ه��ذا
وتُ��نْ��َص��ر41 ِم��ْص��ُر ت��ع��ت��زُّ ب��َس��داِده��ا َع��َل��ويَّ��ة ب��ح��ْك��م��ٍة ال��ب��الَد س��اَس
وأَبْ��ه��ر ال��بَ��ع��ي��ِد ال��نَّ��ج��م م��ن أْس��َم��ى ��ٌة وِه��مَّ اْل��ُح��س��ام َص��ال ك��م��ا َع��ْزٌم
يَ��تَ��َق��ْه��َق��ر ُم��تَ��ع��ثِّ��ًرا ال��دَُّج��ى َل��م��ض��ى ال��دُّج��ى َح��َل��َك َرم��ى ل��و َرأْي وَم��ض��اءُ
��ر42 َف��تُ��َش��مِّ ط��ْرُف��ه إل��ي��ه��ا يُ��وِم��ي ال��ُع��َال َم��نَ��اِزَل��ه��ا ِم��ْص��ُر ب��ه ب��ل��غ��ْت
��ر43 ُم��َق��صِّ ال��ب��ع��ي��َد ال��ش��أو ي��ب��ل��ُغ ال ًة ُم��ِج��دَّ ��ه��اُب، ال��شِّ يَ��ْم��ِض��ي ك��م��ا تَ��ْم��ِض��ي،
وت��نْ��َش��ر44 ال��ب��الد أَْق��ص��ى إل��ى تُ��ْزَج��ى وَم��ع��ارًف��ا ع��وارًف��ا ال��ِب��الد َم��أل
وتُ��ْق��َه��ر45 ال��رَّاس��ي��اِت ُش��مَّ تَ��ْح��تَ��اج ب��نَ��ْه��ض��ٍة ال��خ��اِل��دي��ن م��ج��َد وأَع��اد
األْدُه��ر46 ُح��ْج��ِب��ه��ّن م��ن وتَ��ط��لَّ��ع��ْت ال��نُّ��َه��ى م��ْش��دوَه ال��ت��اري��ُخ ��َت ف��ت��ل��فَّ
وأق��َدُر47 ��ع��اِب ال��صِّ َك��بْ��ح ع��ل��ى أْق��وى َع��ْزِم��ِه ف��َص��ْوَل��ُة ال��دُّن��ي��ا، ت��ْدَه��ِش ال
وال��م��ع��َش��ر48 ق��ب��ي��لُ��ه وال��س��اب��ق��ون ج��دوُدُه ال��زم��ان ع��ل��ى ال��خ��ال��دون
تُ��ذْك��ر ع��ن��ه��م اآلث��ار وج��الئ��ُل ت��ن��ت��ِم��ي إل��ي��ه��م ال��ك��ب��َرى ال��ن��ه��ض��ُة
��ر49 ف��ُم��َع��مَّ ِذْك��ره��م وأم��ا ب��اٍق، ف��ُم��خ��لَّ��ٌد م��ج��ُده��م وأّم��ا درج��وا
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∗∗∗
وت��ن��ُض��ر50 ال��ب��الُد ت��ح��ي��ا ِب��نَ��َداك��م��ا إن��م��ا ذُخ��ًرا ل��ل��ن��ي��ِل ع��ش أف��ؤاد
يَ��ْص��ُغ��ر َف��يْ��ِض��ك ج��ن��ِب ف��ي ل��ك��نَّ��ه وع��رض��ه��ا ال��ب��الد ط��ول ف��ي ف��اض ق��د
ال��ُم��ْخ��َض��وِض��ُر51 ال��م��ْع��ِش��ب وه��و ف��ي��ع��وُد ب��ن��اِن��ِه بَ��ل��ث��ُم ال��وادي ي��ت��ب��رَُّك
وال��ع��ن��ب��ر52 م��اِئ��ِه ُك��ْدَرُة وال��م��س��ُك ي��م��ي��ن��ه ف��ي��ُض واإلغ��داُق اْل��ِخ��ْص��ُب
واْل��َج��ْوَه��ر نُ��ح��وِره��ا ِم��لءُ وال��درُّ رأي��تَ��ه��ا ال��ب��الَد َغ��َم��ر إذا ِت��بْ��ٌر
وُم��َدنَّ��ر53 ُم��َدْرَه��ٌم م��ن��ه وال��زه��ُر أف��واُف��ه ُط��رَِّزْت َوْش��ٌي واألرض
وال��نِّ��ي��لُ��وَف��ر54 ال��نِّ��س��ري��َن ��م وت��ب��سَّ ب��اس��م��ه ال��خ��م��ائ��ُل َه��م��س ج��َرى أنَّ��ى
تُ��خ��ب��ر وال��ن��س��ائ��ُم تُ��نْ��ِب��ئُ ��ْح��ُب ال��سُّ ُح��وًَّم��ا ال��ب��ش��ائ��ُر ب��َم��ق��دِم��ه وس��رت
ال��َك��ْوثَ��ُر55 ف��ه��و ال��ُع��َم��ريِّ ع��ه��دك ف��ي ج��نَّ��ًة ال��خ��ص��ي��ب��ُة م��ص��ُر أص��ب��ح��ْت إن
وت��خ��ُف��ُر56 ت��ن��اُم ال ع��ي��َن ت��رع��اك ج��اللُ��ه ج��ّل ال��رَّح��م��ِن ِح��َم��ى ف��ي ِع��ْش
وت��ْظ��َف��ر ال��ب��الُد ت��ع��ل��و َف��ب��يُ��ْم��ن��ه ال��ُم��نَ��ى ف��أُل إن��ه ب��ع��ي��دك واه��ن��أ
ويُ��ْؤثِ��ر57 ال��زم��ان ي��رج��و م��ا ك��ل ه��ي ص��ّح��ٍة م��ط��ارِف ف��ي ت��رُف��ُل زل��َت ال
ال��م��ت��َخ��يَّ��ر58 ولُ��ب��ابُ��ه��ا وح��ي��اتُ��ه��ا ف��ؤاُده��ا أن��َت ف��أن��َت ل��م��ص��َر واس��َل��ْم

∗∗∗
ال��ُع��ن��ُص��ر59 وَط��اب أواِئ��لُ��ُه َك��ُرم��ت ال��م��رت��َج��ى ال��ن��اش��ئ��ي��ن َزيْ��ُن ف��اروُق
ال��ن��يِّ��ر60 م��ص��َر ونَ��ْج��ُم ال��ح��ي��اِة وَس��نَ��ا ال��ُع��ال آم��اِل َم��نَ��اُط ال��ش��ب��اِب م��ج��ُد
��ُر ُم��َط��هَّ ال��س��ح��اِب ك��أم��واِه ُخ��لُ��ٌق يَ��ِزي��نُ��ه ال��ن��ب��اِت خ��ي��َر أَن��ب��تَّ��ه
ال��ُم��بْ��ِك��ر ال��رب��ي��ع اب��ت��س��م ك��م��ا زه��ًوا ج��ب��ي��ن��ه وض��يء ف��ي ي��ل��َم��ُع ال��ف��ض��ُل
وي��ج��ه��ر61 ب��ال��ث��ن��اء ي��ص��دُح َج��ذْالُن ب��أم��ي��ِرِه َل��ُم��ْزَدٍه ال��ص��ع��ي��َد إنَّ
ت��ش��ُك��ر62 ب��اِب��َك ن��ح��و ل��ج��اءت َس��ْع��يً��ا ب��أرض��ه ال��ب��اس��ق��اُت تَ��ْس��ت��ط��ي��ُع ل��و
ويُ��ْزِه��ر63 ال��وج��وُد ب��ط��ل��ع��ت��ه ي��زه��و اْل��ِح��َم��ى ف��اروُق وع��اش ال��م��ل��ي��ُك ع��اش
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عليها. والتغلب تذليلها الجماح: كبح واملضاء. السطوة الصولة: (47)
وأهله. أقاربه واملعرش: قبيله (48)

وذهبوا. مضوا درجوا: (49)
حسن أي: نرضة ذات تصري تنرض: الجود. الندى: للحاجة. يدخر ما الذخر: (50)

ونعمة. وبهاء
املخرض. املخضورض: (51)

الغرين مائه: بكدرة ويريد اإلعطاء. الفيض: والنعمة. الخري كثرة اإلغداق: (52)
ونفاستهما. لونهما يف والعنرب باملسك وشبهه خصبًا. مرص فيفيد معه النيل يجلبه الذي
الواحد، مخطط، اليمنية الربود من نوع األفواف: املنقوش. الثوب الويش: (53)

وألوانها. استدارتها يف والدنانري كالدراهم أي ومدنر: مدرهم فوف.
الرياحني من رضب النيلوفر: الرائحة. قوي عطري أبيض ورد النرسين: (54)

أملس. وساق كالجزر أصل له الراكدة املياه يف ينبت
الجنة. يف نهر الكوثر: الخطاب. بن عمر سيدنا إىل نسبة العمري: (55)

وتحرسك. تحفظ وتخفرك: ترعاك (56)
أعالم. ذو مربع خز من رداء وهو مطرف جمع واملطارف: الذيل. تجر ترفل: (57)

ويفضل. يختار يؤثر:
الخالص املختار اللباب: ظاهرة. تورية اللفظ هذا ويف العقل. أو القلب الفؤاد: (58)

يشء. كل من
األصل. العنرص: ذاك. إذ العهد ويل فاروق: (59)

موضع اسم األصل): (يف املناط املنى. ومحط الرجاء موضع اآلمال: مناط (60)
املنري. النري: الضوء. السنا: التعليق.
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مرص. من القبيل الوجه الصعيد: (61)
املرتفعة. العالية األشجار الباسقات: (62)

يرشق يزهر: مرص. هنا به ويريد ومنعه. حمايته عليك تجب ما الحمى: (63)
وييضء.
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سنة العربية األقطار لزعماء تكريًما بالقاهرة أقيم حاشد حفل يف القصيدة هذه أنشدت
بالقاهرة. العربية الدول جامعة إنشاء بمناسبة ١٩٤٤م،

ت��ل��َم��ُع؟1 ال��نُّ��ب��وَِّة آف��اِق أيِّ وم��ن تَ��نْ��ب��ُع؟ ال��ف��رادي��س أيِّ م��ن ال��ش��رِق، َس��ن��ا
وي��س��َط��ُع2 ي��ُش��بُّ ال��دن��ي��ا ب��م��ص��ب��اِح��َك ��ل��ْت ت��ن��قَّ ال��ُق��روِن أط��واء أيِّ وف��ي
��ع3 ُه��جَّ وال��ن��اُس ب��اإلل��ه��ام وأش��رق��َت ه��ام��ٌد وال��ك��وُن األه��رام ع��ل��ى ط��ل��ع��َت
ت��ط��لُ��ع4 ال��ب��ص��ائ��ِر ن��وِر أو ال��ح��قِّ م��ن ك��أنَّ��م��ا ع��ب��ق��ريٍّ��ا ُش��ع��اًع��ا ط��ل��ع��َت
ت��ج��َم��ع؟5 ك��ن��َت ب��م��ا ِف��رع��وٍن م��خ��اب��ئُ َدَرْت ف��ه��ل ال��ع��ق��وِل أس��راَر ��ع��َت وج��مَّ
بَ��ْل��َق��ع6 ف��ي��ه��نَّ ال��ع��ي��ُن ت��ض��لُّ ُس��ه��وٌب ك��لُّ��ه��ا واألرُض ال��ش��رِق أْف��َق ��ل��َت وج��مَّ
ُع؟7 ال��م��ت��ض��وِّ ال��رُّب��ا َزْه��ُر: أم ث��ن��اي��اَك، ب��ه أش��رق��ْت م��ا ال��ِغ��ي��د اب��ت��س��اُم أذاك
ف��ي��س��َم��ع8 ال��ك��ري��ُم ال��وح��ُي ب��ه يُ��ه��ي��ُب ش��اخ��ًص��ا ال��طُّ��وِر ع��ل��ى ِع��ْم��َراٍن اب��َن رأي��َت
وي��ن��زُع9 ال��ق��ل��وِب أح��ق��اَد وي��س��تَ��لُّ وال��رض��ا ال��رْف��َق ي��ن��ُش��ُر ع��ي��َس��ى وأب��ص��رَت
َم��ْص��َرع10 وال��ش��رِك اإلي��م��ان ُه��دى وب��ي��ن ُم��ح��م��ًدا ال��َج��ح��َف��َل��يْ��ِن َوْس��َط وش��اه��دَت
وم��ْس��َم��ع11 َع��يْ��ٌن ف��األي��اُم ق��ال وإْن ِرم��اِح��ه َم��َج��رُّ ف��ال��دن��ي��ا ص��ال إذا
ع؟!12 تَ��ْف��زَّ َح��يْ��َرى ال��روم ُدروُع وم��ن��ه س��اج��ًدا ال��ل��ي��ِل بُ��ْرَدِة ف��ي تَ��َرُه أل��م

∗∗∗
وي��ص��دَع13 ال��ظ��الم دي��اج��ي��ر ي��ُش��قُّ س��اط��ًع��ا ال��ن��ور واب��ع��ث أش��رق ال��ش��رق، س��ن��ا
يُ��وَش��ع14 ل��ألْف��ِق ال��ش��م��ِس ض��ي��اءَ أع��اد م��ث��ل��م��ا األْف��ِق إل��ى األول��ى ش��م��َس��ك أع��د
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��ع؟ ال��ت��ف��جُّ ع��ل��ي��ن��ا أج��دى م��رًة ف��ه��ل ��ًع��ا ت��ف��جُّ ال��م��ق��ل��ت��ي��ن دم��وَع ن��َزف��ن��ا
ع15 يُ��روِّ م��ا ده��ِرن��ا م��ن يُ��روِّع��ه��ا ن��ائ��ٍم ك��أط��ي��اِف ب��آَم��اٍل وع��ش��ن��ا
َم��ْه��يَ��ع16 ون��ه��ج��ك آَم��اٌل، ول��م��ُح��ك ِح��ك��م��ٌة ون��وُرك ت��اري��ٌخ، ش��ع��اُع��ك
ض��يَّ��ع��وا!17 ال��ح��قِّ ِش��ْرَع��ِة ف��ي ف��أن��ُف��َس��ُه��م أّم��ٍة أب��ن��اءُ ال��ت��اري��َخ ض��يَّ��ع إذا
وي��خ��نَ��ع18 ال��َع��ِت��يُّ ال��ده��ُر ل��ه��ا ي��ِخ��رُّ َل��ْع��زم��ٍة إالَّ ي��ن��ق��اَد أْن ال��دَّه��ُر أبَ��ى
أْق��ط��ع19 ال��س��ي��ِف َش��ب��ا م��ن ورأٌي ط��م��وٌح، ال��ع��ال ش��اءِت ك��م��ا ن��ف��ٌس ال��ع��ال وس��رُّ
َم��ْش��َرُع!20 ال��م��ج��ِد س��اح��ِة ف��ي ل��ه ف��ل��ي��س زح��اَم��ه��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ي��ت��ج��نَّ��ْب َوم��ْن

∗∗∗
ال��ت��ط��ل��ع21 إل��ي��ه ي��س��م��و ال ال��ع��زِّ م��ن ل��م��وط��ٍن ال��س��م��اء أس��ب��اَب م��ص��ر ُخ��ذي
ُم��ودَع22 ل��ل��ف��راع��ي��ن س��ح��ٌر ب��أرِض��ك ك��أَنَّ��م��ا ال��خ��اف��ق��يْ��َن ع��ي��وَن س��ح��رِت
تَ��َق��طَّ��ع!23 أع��ن��اُق��ه��ّن دون��ه وم��ن ش��أِوه��ا إدراَك ��ْح��َب ال��سُّ ت��روُم َق��ب��اٌب
��ع ُم��َرصَّ ِع��ْق��ٌد ال��ن��ي��ل ح��ول ت��ن��اث��ر ك��أنَّ��م��ا تُ��ض��يءُ ِع��رف��اٍن وآث��اُر
ال��ُم��َق��نَّ��ع!24 ال��ح��ي��اءُ ال��ش��رِق أَم��م ط��َوى ف��ط��ال��م��ا ب��ال��ح��ي��اِة ن��ب��اه��ي دُع��ون��ا
يُ��ْخ��َل��ع25 ب��ال��ّل��بْ��س رّث رداءٍ وُك��لُّ لُ��بْ��ِس��ه ُط��وِل م��ن َرثَّ ِرداءً خ��ل��ع��ن��ا
َم��ْض��َج��ع!26 ال��ك��واك��َب رام ل��م��ن ول��ي��س ع��ي��ون��ه ع��ن ال��َك��َرى وان��ج��اب ال��ش��رُق ص��ح��ا
وأروع! أج��لُّ ال��ُك��بْ��رى ف��ن��ه��ض��تُ��ه رائ��ًع��ا م��اض��ي��ه أح��الم ف��ي ك��ان إذا
وأض��لُ��ع ال��ك��رام ال��ُع��ْرِب م��ن ق��ل��وٌب ت��ح��وط��ه ق��ل��بً��ا ص��ار ح��ت��ى ت��وّح��د
��ُع ي��وقِّ وال��وف��اءُ يُ��ْم��ل��ي ال��ح��بُّ ل��ه��ا وث��ي��ق��ًة ال��خ��اف��ق��يْ��ِن ف��ي وأرس��ل��ه��ا
��ع يُ��تَ��وقَّ م��ا األح��الِم م��ن ول��ك��ن َوْح��دًة ال��ش��رَق ن��رى أن ُح��ْل��ًم��ا ك��ان ل��ق��د
م��وض��ع ف��ه��ي أوط��انُ��ه ك��ثُ��رْت وإْن راي��ٌة ف��ه��ي راي��اتُ��ه ُع��دِّدْت إذا
َم��ْوِق��ع وال��ُع��روب��ُة ، ح��دٌّ ال��ش��رُق ل��ن��ا ب��ي��ن��ن��ا ت��ف��ِص��ُل األرض ح��دوُد ف��ل��ي��س��ت
إْص��ب��ع!27 ب��غ��داد ك��فِّ م��ن َدِم��يَ��ْت إذا ح��س��رًة ال��ع��واص��ِم ُح��ش��اش��اُت ت��ذوُب
ال��ت��ص��دُُّع!28 ه��ذا األه��رام ذُرا ل��دكَّ ص��خ��رٌة لُ��ب��ن��اَن َس��ف��ح ف��ي ُص��ِدَع��ْت ول��و
أدُم��ع!29 ل��ل��ن��ي��ل ال��ن��ي��ِل ب��وادي ل��س��ال��ْت م��ي��اُه��ه ل��خ��ط��ٍب أنَّ��ْت بَ��َرَدى ول��و
ت��ت��ق��طَّ��ع!30 أك��ب��اُدن��ا ل��ه ل��ب��ات��ت َم��رًَّة ال��ري��ح ع��اص��ف َرْض��َوى َم��سَّ ول��و
م��نْ��َزع31 ال��م��ج��د ع��ن أو م��ن��أى، ال��ف��ض��ِل ع��ن ل��ه��م م��ا ال��ُع��روب��ة أب��ن��اءُ أول��ئ��ك
��ع ُم��ج��مَّ ف��رٌد ال��رأي ال��ت��ق��اء وع��ن��د م��وح��ٌد ج��م��ٌع ال��ح��قِّ ِظ��الِل ف��ي ُه��ُم
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ال��م��درَّع32 ال��َك��ِم��يُّ ب��األم��ر ن��اءَ إذا ع ُم��درَّ رأٌي ال��غ��اي��اِت يُ��دِرُك وق��د
ف��ي��ق��نَ��ع ال��ق��ل��ي��َل يُ��ع��َط��ى م��ن ذَلَّ ل��ق��د م��ط��ل��ٍب ع��ن��د ي��ن��ت��ه��ي ال أم��ٌل ل��ه��م
أْض��َوع33 ال��م��س��ِك م��ن أو أْح��َل��ى، ال��ش��ْه��ِد م��ن َل��َه��واِت��ه��م ف��ي ال��ه��ي��ج��اء رَح��ى ُغ��ب��اُر
أن��ف��ع! ب��ال��ج��ه��ِل ال��ج��ه��ِل ِص��داَم ف��إّن ب��ن��اف��ٍع ال��ح��ل��ي��ِم ِح��ْل��م ي��ك��ن ل��م إذا
ف��ي��خ��َش��ع34 ال��زم��اُن ي��رن��و ل��ه وُم��ْل��ًك��ا وخ��ال��ًدا وَس��ْع��ًدا َع��ْم��ًرا ع��ن��ُه��ُم س��ل��وا
ت��ت��ط��لَّ��ع أب��ن��اِئ��ه��م إل��ى وج��اءت ش��ب��اِب��ه��ا ف��ي ب��ه��م ال��دن��ي��ا ت��ح��دَّث��ِت

∗∗∗
ت��ت��ض��َع��َض��ُع وال ت��ف��نَ��ى ال ال��ده��ِر ع��ل��ى ��ٌة أمَّ وال��ش��رُق ال��ش��رق، زع��م��اءَ ف��ي��ا
ُم��م��ّرع35 ال��ن��ي��ِل روض م��ن يُ��ض��اِح��ك��ُك��م ب��ش��اش��ًة ال��رب��ي��ِع ك��أط��ي��اِف ن��زل��ت��م
وأْربُ��ع36 ك��راٌم أه��ٌل ف��ح��يّ��اك��م وأْربُ��ًع��ا ك��راًم��ا أه��ًال وخ��َل��ف��تُ��ُم
أْج��َم��ع! وال��ده��ُر األي��اُم ل��ه س��ت��ع��ن��و ي��م��ي��ن��ك��م ف��ي ال��ذي ال��ش��رِق َع��َل��ُم ه��ن��ا
ف��أس��رع��وا37 ال��ل��ي��ال��ي ُدْه��ُم أس��رع��ْت وإْن ُع��ْص��ب��ًة ل��ل��ح��قِّ ال��ل��ه ب��ح��م��ِد ف��س��ي��روا
ي��ت��زع��زع38 ال ال��ألْواء ع��ل��ى ورك��ٌن ِع��زٍَّة أف��ي��اءُ ال��ف��اروِق ��ِة ه��مَّ ف��ف��ي
ُدع��وا!39 ب��َم��ْن وأْع��ِزز ال��ُوثْ��ق��ى ال��َوْح��َدِة إل��ى دع��ا ب��م��ْن ف��أْك��ِرْم ال��ُج��ّل��ى إل��ى دع��ان��ا
أْل��َم��ع40 ال��ش��كُّ أظ��ل��م م��ا إذا ورأٌي م��اض��يً��ا ال��س��ي��ُف ه��و ع��زٌم ل��ه م��ل��ي��ٌك
ال��م��ودَُّع41 ال��ش��ب��اُب يُ��رَج��ى م��ا وأَي��أُس م��َض��ى وق��د ال��ش��ب��اَب ال��ش��رِق إل��ى أع��اد
وي��س��َج��ع42 ال��زم��اُن ِب��ذْك��راه يُ��َغ��نِّ��ي وارًف��ا ل��ل��ع��روب��ة َدْوًح��ا زال ف��ال

هوامش

ويف النبوة نواحي النبوة: آفاق الجنة. فردوس، جمع الفراديس: ضوء. سنا: (1)
السماوية. الرساالت مهبط الرشق أن إىل إشارة البيت

وييضء. يلمع يسطع: يوقد. يشب: السنني. مرور القرون: أطواء (2)
ليًال. نائمون هجع: الوحي. اإللهام: ساكن. هامد: (3)

عبقر وتسمى الجن أرض إىل نسبة وهو عجيبًا عبقريٍّا: الضوء. من شعاًعا: (4)
يقال. كما

القديمة. مرص حكام اسم فرعون: (5)
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بها. يشء ال التي القفر األرض بلقع: الفالة. وهو (بالفتح) سهب جمع سهوب: (6)
الرائحة. املنترش املتضوع: (7)

بسيناء. املشهور الطور جبل الطور: السالم. عليه موىس سيدنا عمران: ابن (8)
عينيه. فاتًحا شاخًصا:
يخرج. يستل: (9)

مقتل. مرصع: باهلل. اإلرشاك الرشك: املجموعتني. يقصد الجحفلني: (10)
مسار. مجر: وهاجم. وثب صال: (11)

خائفة. تفزع: العرب. تلبسه أسود كساء بردة: (12)
ويشتت. يفرق يصدع: الظالم. شدة دياجري: (13)

النبوة وجاءته — السالم عليهما موىس— سيدنا فتى يوشع سيدنا هو يوشع: (14)
الشمس وقاربت الشمس غروب قبل الجبارين القوم عىل باالنتصار هللا ووعده موىس بعد
معه تحارب املالئكة وأنزل الشمس غروب هللا فأخر ربه فدعا يحدث، ولم الغروب عىل

عليهم. انترص حتى
يخيفها. يروعها: النوم. يف الخيال أطياف: (15)
بني. واسع طريق مهيع: طريقك. نهجك: (16)

الحق. رشيعة الحق: رشعة (17)
العتي: ويستسلم. ويقع يسقط يخر: وإرادة. عزيمة عزمة: يتبع. ينقاد: (18)

يخضع. يخنع: املعتدي. القايس
طرفه. حد شبا: (19)

املاء. مورد مرشع: (20)
الطموح. األمام، إىل الناظر املتطلع: السماء. وطرق نواحي السماء: أسباب (21)

الفراعني: فيهما. يخفقان والنهار الليل ألن واملغرب؛ املرشق أفقا الخافقني: (22)
محفوظ. مودع: القدماء. مرص ملوك لقب

وأمدها. غايتها شأوها: تريد. تروم: (23)
الزائف. الحياء يقصد قناع واضًعا املقنع: (24)

بايل. رث: (25)
النوم. موضع مضجع: أراد. رام: النوم. الكرى: (26)

بالجراح. أصيبت دميت: الجسم. من القلب موضع حشاشات: (27)
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أعايل. قمم، ذرا: وهدم. كرس دك: تشققت. صدعت: (28)
بسوريا. نهر بردى: (29)

بالحجاز. الشهري رضوى جبل رضوى: (30)
مكانه. من اليشء مقتلع منزع: بعيد. مكان منأى: (31)

املدرع: املحارب. الشجاع الكمي: وتعب. كل ناء: مستعد. محمي، مدرع: (32)
الحرب. درع البس

يف اللحمية الزائدة وهي لهاة جمع لهواتهم: الحرب. الهيجاء: حومة. رحى: (33)
الرائحة. منترش أضوع: حلوقهم. يف يقصد الحلق سقف مؤخر

الوليد بن خالد خالد: وقاص. أبي بن سعد سعد: العاص. بن عمرو عمًرا: (34)
يخضع. يخشع: ينظر. يرنو: اإلسالم. فجر يف الحروب يف العرب قواد أشهر من والثالثة
أي: املرعى كثري ممرع: ورسوًرا. بًرشا بشاشة: الربيع. أحالم الربيع: أطياف (35)

خرضة. به
محل. — املكان — الحي وهو ربع جمع أربًعا: (36)

ظلمة. دهم: جماعة. عصبة: (37)
الشدة. الألواء: ظل. أفياء: حينئذ. مرص ملك فاروق الفاروق: (38)

أكرم. أعزز: األمور. عظيم : الجىلَّ (39)
ا. حادٍّ ماضيًا: (40)
الذاهب. املودع: (41)

الحمام: وسجع مقفى كالًما يتكلم يسجع: . مظالٍّ وارًفا: عظيمة. شجرة دوًحا: (42)
الحمام. صوت
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خلود

١٩٤٧م. عام إبراهيم وحافظ شوقي أحمد الشاعرين ذكرى يف القصيدة هذه الشاعر نظم

أرش��دان��ي؟1 ل��و ال��ش��اع��ري��ن ع��ل��ى م��ا ب��ي��ان��ي ع��ن��ي ون��ّد ش��ع��ري ض��لَّ
األم��ان��ي ب��ي��اَض ال��ص��ب��ا ف��ي وب��ك��ى أن��ي��نً��ا ال��م��ش��ي��ِب ُظ��ل��م��ِة ف��ي ض��اع
أغ��ص��ان!2 ب��ال ش��دا ُغ��ص��ٍن واب��ُن ف��الٍة ِق��ف��اِر ف��ي أنَّ ِم��ْزَه��ٌر
رنَّ��ان3 أص��ف��ٍر م��ن ن��ش��ي��ًدا ـ��َل��ى أح��ـ س��م��ِع��ه��م ف��ي رنَّ م��ا ق��وٍم ب��ي��ن
ف��ان��ي4 ال��ع��ي��ش ك��اذِب م��ن وَزْه��ٌو ٌث أض��غ��ا ال��ف��نِّ خ��ال��ِد ع��ن َص��َدَف��تْ��ه��م
وش��ان��ي ودع��ن��ي ف��اذه��ْب وإالَّ م��ي، أَن��غ��ا رائ��َع أُْس��ِم��ْع��َك س��م��ًع��ا ه��اِت
األذَه��اِن ع��ل��ى س��ي��لُ��ه ط��َغ��ى ِب ال��ض��ر ج��دوُل ب��ه��ا أم��ٍة ف��ي أن��ا
ب��ان��ي ك��لِّ ع��ل��ى ي��ب��ك��ي ت��رك��وه ش��ع��ٍر ب��ي��ُت ب��ه��ا ص��ف��ح��ًة رأَْوا إن
أل��ح��ان��ي ح��زي��ن��ًة وع��ادت ـ��ِح، ال��ري��ـ م��ع ص��وت��ي ف��ع��اد ف��ي��ه��م ِص��ْح��ُت
َم��ْرج��ان��ي5 م��ن ال��غ��ري��َب وَخ��زن��ُت ُدرِّي أخ��ف��ي��ُت ال��ق��ري��ِض ك��س��اِد ف��ي
أوزان��ي6 م��ن أع��ي��َش أن س��وى ال��ل��ه ع��ل��ى ش��يءٍ ك��لَّ وت��م��نَّ��ي��ُت
ال��ف��نَّ��ان!7 ع��ل��ى ال��ث��رى ج��دُب ِج، ال��ه��رَّا ع��ل��ى خ��ْص��ٌب ِب��م��ص��ر ِش��بْ��ٍر ك��لُّ

∗∗∗
ال��ِغ��ْرب��ان8 ن��واع��ُق وغ��نَّ��ْت ِح، ْو ال��دَّ وح��ش��ِة ف��ي ال��ع��ن��دل��ي��ُب َس��َك��َت
األف��ن��ان9 ص��ادَح يُ��روِّْع��َن ـ��َن أف��ان��ي��ـ ال��ن��ش��وز م��ن ف��س��م��ع��ن��ا
اآلذَاِن ع��ل��ى َغ��يْ��ًظ��ا ثُ��ْرن��ا ث��م ف��ص��ب��رن��ا ب��رغ��م��ن��ا أْس��َم��ع��ون��ا
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األك��ف��ان! س��وى ي��ج��ِل��ب��وا ول��م ِب، ال��َغ��ر م��ن ث��وبً��ا ل��ل��ق��ري��ض ج��ل��ب��وا
ال��زم��ان!10 أخ��ري��اِت ب��ص��ن��ادي��ِد ف��أه��ًال ُم��ج��دِّون ق��ال��وا: ث��م
ال��ذُّب��ي��ان��ي11 دي��ب��اج��َة وص��ون��وا ـ��ِس، ال��ق��ي��ـ ام��رئ تُ��راِث ع��ل��ى ت��ث��وروا ال
ال��ب��ن��ي��ان12 ع��ل��ى أخ��ش��ى ف��إن��ي ب��ال��ل��ِه، ال��م��ع��اوَل ه��ذه وات��رك��وا
م��ع��ان��ي م��ن ش��ئ��تُ��ُم م��ا وه��ات��وا َق، وال��ذو واألس��ال��ي��َب ال��ل��ف��َظ واح��ف��ظ��وا
ُط��ْم��ُط��م��ان��ي!13 م��ن ال��ق��ري��ض ك��ل��س��اِن ع��رب��ٍي م��ن ال��ق��ري��ِض ل��س��اُن م��ا
وال��ي��ون��ان14 ال��الت��ي��ن دم��اء م��ن ل��ي��س��ت م��ن��َك ق��ط��ع��ٌة ال��ش��ْع��ر إنَّ��م��ا
َم��ك��اِن م��ن ل��ه م��ا ال��ع��ل��ُم َغ��دا إن وأه��ٌل م��ك��اٌن ل��ه ف��نٍّ ك��لُّ
ال��ع��ي��دان15 ُس��الَل��ة ف��اب��ك��وا بَ��نْ��ِد، ل��ل��َج��ْز ال��ع��وِد أُُخ��وََّة َرأي��ت��م إن
ح��ن��ان! م��ن ل��ي��ل��ٍة ص��م��ِت ف��ي ـ��نَ��اِي، ال��ن��ـ َح��ن��اُن إالَّ ال��ن��خ��ي��َل ي��ُه��زُّ ال
ي��ل��ت��ق��ي��ان! َوك��ي��ف ف��أَنَّ��ى ِب، ال��غ��ر وج��ه��ُة غ��ي��ُره��ا ال��ش��رِق ِوْج��َه��ُة

∗∗∗
ال��م��غ��ان��ي؟ وأي��ن ال��ه��َوى؟ وأي��ن ـ��ُر؟ ش��ع��ـ ي��ا وال��لَّ��ه��ِو ال��ش��ب��اب ع��ه��ُد أي��ن
ال��ري��ح��ان! ع��ل��ى ح��س��رت��ا وا ـ��ح��اِن، ال��ري��ـ َم��ْوِس��ُم وان��ق��ض��ى ال��ورُد ذبُ��ل
ِل��دان16 أم��اٍن م��ن ف��ي��ه وم��ا ـ��ه ف��ي��ـ ب��م��ن ال��ص��ح��اِب م��ج��ل��ُس وان��ط��وى
األغ��ان��ي17 ص��ادح��اِت م��ن وأح��َل��ى ِس، ال��ك��أ َح��ْس��َوة م��ن ل��ل��ن��ف��ِس أش��ه��ى ك��ان
وان��ِي18 ال��م��ج��ِد ع��ن واك��ٍل وال ٍم، َف��ْد واغ��ٍل ع��ل��ى ك��أُس��ه ت��ُدْر ل��م
ريّ��ان19 ال��ص��ب��ا م��ن ب��ل��ح��ٍن َن، ريّ��ا ك��ال��زه��ِر ف��ي��ه ال��ش��ع��ُر يُ��نْ��ثَ��ُر
اإلخ��وان20 وج��م��ل��ُة و«ح��ف��ن��ي» ـ��ِظ» ال��ح��ف��ـ «أب��و وك��ان «ش��وق��ي» ف��ي��ه ك��ان
وال��س��ودان��ي21 ال��م��ص��ريِّ ل��ت��آخ��ي رم��ًزا ك��ان ال��ذي ال��ع��بْ��ِد» و«إم��اُم
ث��ان��ي! ال��ف��نِّ م��ن َع��ال��ٍم ف��ي ه��و يُ��ْص��ِغ��ي ك��ان وم��ا يُ��ْص��ِغ��ي ش��وق��ي ك��ان
ت��خ��ت��ل��ج��ان ال��ع��ي��ن��ي��ِن رأي��َت ـ��َي، ال��وح��ـ ي��رُق��ُب رأَس��ه م��ّد ك��لَّ��م��ا
ال��م��ث��ان��ي22 ش��ادي��ات ب��اْل��َج��سِّ ب��َت ج��ّر م��ث��ل��م��ا ُم��ه��م��ِه��ًم��ا يُ��ْغ��ض��ي ث��م
ال��ب��ي��ان23 ب��آب��داِت ف��ي��أت��ي ـ��َث، األح��ادي��ـ ي��ل��ق��ي وه��و ال��ش��ع��َر ي��ن��ِظ��ُم
م��خ��ت��ل��ف��اِن ال��َع��ال��َم��يْ��ِن ِك��ال ِض، األر ع��ل��ى وه��و ال��س��م��اء، ف��ي ُروُح��ه
ن��وران��ي ط��اِئ��ٌف ال��ش��ع��ِر ف��ي وه��و ويُ��ن��اج��ى يُ��َرى ِج��س��ًم��ا ش��وق��ي ه��و
ب��اْل��ح��ّس��ان24 ل��ي��س ��ان َف��ح��سَّ ُه، َم��أْت��ا ال��ُع��ْرِب ع��ل��ى أع��ي��ا ش��رك��س��ّي
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َح��ْم��دان25 ب��ن��ي ف��ي َع��بْ��َداَن اب��ُن ـ��ه يُ��دان��ي��ـ ل��م م��ا ال��م��دي��ح ف��ي ول��ه
ع��دن��ان��ي م��ن��ط��ٍق ف��ي ف��ارس��ّي، خ��ي��اٍل ف��ي َم��ْش��ِرق��يَّ��ٌة، ح��ك��م��ٌة
«ُع��م��ان»26 م��ن وال «َم��ْس��َق��ِط» م��ن ل��ي��س ع��ج��ي��بً��ا ع��ب��ق��ريٍّ��ا ال��درَّ ي��ن��ثُ��ُر
إم��ك��ان��ي!27 ع��ن ن��ّد ال��ن��وُع ذل��ك ل��ك��ن ال��ن��اِس أخ��ب��ُر ب��ال��درِّ أن��ا
ف��اس��أالن��ي28 ل��ه ِم��ثْ��ل ل��دي��ِه ل ق��ا ف��إن ج��وه��ِرّي ك��لَّ ف��اس��أال
ك��َف��ان��ي ق��د ال��ذي ن��ال��ن��ي ف��ق��د ـ��َرى، ال��ذك��ـ ل��ي تَ��ه��ي��ج��ا ال خ��ل��ي��ل��يَّ ي��ا
وي��ران��ي ك��ع��ه��ده ألراه ش��وق��ي دي��واَن ب��ال��ل��ه ن��اوالن��ي
دع��ان��ي29 «األم��ي��ِر» ح��ض��رِة وف��ي ـ��ٍت، ص��م��ـ ف��ي األص��اب��ع ع��ل��ى س��ي��را ث��م
ال��ِع��ن��ان30 ط��ل��ي��ق ��ب��ا ال��صِّ ن��ض��ي��َر ِد ال��ع��و أم��ل��َد ب��ه أل��ت��ِق��ي َم��رًَّة
اْل��ِح��س��ان!31 زم��اُن م��َض��ى وِح��س��اٍن، وغ��دي��ٍر وروض��ٍة راٍح ب��ي��ن
َريْ��ع��ان ف��ي ال��ش��ب��اِب وُغ��ص��ُن ـ��ِر، ال��زه��ـ م��ن أزه��ى اآلم��اِل ووج��وُه
ل��ل��غ��وان��ي؟ م��ث��لُ��ه أي��ن وم��ن ـ��ِن، ال��ح��س��ـ ع��ن ال��غ��وان��ي أذه��ل غ��َزٌل
ح��ك��ان��ي؟ َم��ن ُم��س��ائ��ًال َم��غ��ي��ًظ��ا َن ح��ي��را ال��ط��ي��ُر ل��ه يُ��ص��غ��ي ي��ش��دو ح��ي��ن
ل��إلن��س��اِن؟ ج��اء أي��ن ف��م��ن ال��ل��ه م��ن ُخ��ِص��ْص��ُت ب��ه ص��وٌت ذَاَك
ال��ن��ش��وان32 ه��زََّة َح��وال��يْ��ِه ـ��زُّ ت��ه��ت��ـ وال��ج��زي��رُة ال��ج��ْس��َر ي��ِص��ُف
األل��وان33 ُم��ب��ِدُع ش��اء ك��م��ا ه��ا ��ا وشَّ ال��ط��ب��ي��ع��ة م��ن ث��ي��اٍب ف��ي
اإلي��م��ان34 ل��ص��ادِق ِش��ع��اًرا َن ع��ث��م��ا ل��دول��ِة ُح��بَّ��ه ويَ��رى
دوان��ي35 ب��ي��ٌض «ال��ع��ب��اِس» وأي��ادي داٌر وال��داُر ال��ش��ب��اِب ش��ع��ُر ذاَك

∗∗∗
أش��ج��ان��ي م��ن ال��ك��م��ي��َن ُف��يُ��ث��ي��ر ي��ش��ك��و األس��ِر ف��ي وه��و أل��ق��اُه ث��م
أب��ك��ان��ي36 ِم��ث��َل��م��ا ف��يُ��ب��ك��ي��ه ـ��ِح» ال��َط��ل��ـ «ن��ائ��َح ِش��ع��ُره ويُ��ن��اِج��ي
ال��ط��ي��ران!37 ع��ن ال��ش��ادي وِع��ي��َق ـ��ِر، ال��ط��ي��ـ م��ن ب��ال��بُ��غ��اِث م��ص��ُر ُزِح��م��ْت
ال��خ��اِف��َق��اِن38 ب��ص��وتِ��ه ف��ن��اَدى ل��ي، ال��ع��ا ص��وت��ه ل��ي��ح��ب��س��وا أس��روه
ال��بُ��رك��ان م��ن��اف��ذَ أردت��م إن وُس��دُّوا َق��َدْرتُ��م إن ال��س��ي��َل اح��ب��س��وا
ب��ال��ب��ن��ان َم��س��ي��َس��ه ي��أبَ��ى دوِس ال��ِف��ْر م��ن ط��ي��ٌر ف��ه��و ال��ش��ع��َر ودع��وا
ل��ألوط��ان!39 ال��غ��ري��ُب وع��اد ـ��ًدا ِغ��رِّي��ـ ل��ل��ُع��ش ال��َه��َزاُر ط��ار ث��م
ال��ِم��ْرن��ان40 ع��وده ألوت��اِر ًرا أوت��ا زاد أن ب��ع��د «ِزري��اُب» ع��اد
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وال��ص��ْول��ج��ان ال��ت��اج��يْ��ِن وع��زَّ ِق، ال��ش��ر م��ْوِك��ِب ف��ي ب��م��ص��َر ف��ت��غ��نَّ��ى
َم��ْروان41 ب��ن��ي م��ن وال��غ��ط��اري��ِف ش��م��ٍس ع��ب��ِد م��ن ��م��وِس ب��ال��شُّ وش��دا
ال��ن��ي��ران! ه��ذه ف��ي خ��ي��ٍر أيُّ ن��اًرا م��ص��َر ب��ن��ي ف��ي ال��ع��زم أل��ه��ب
ال��ش��بَّ��اِن42 ف��ي م��ص��َر وآَم��اُل ـ��َق، ال��س��ب��ـ ف��اب��ت��دروا ب��ال��ش��ب��اِب ودع��ا
ش��ي��ط��ان��ي43 وص��ِف��ه��ا ف��ي وأع��ي��ت ٍن، ش��ي��ط��ا ك��لَّ أع��ج��زْت وال��رواي��اُت
ِس��ن��ان44 م��ن َش��بً��ا أم��ض��ى وف��ك��ٌر ـ��ِب، ال��ت��ج��اري��ـ ِم��راس ف��ي ��يْ��ِب ال��شَّ ح��ك��م��ُة
ول��س��ان45 َص��ْول��ًة ��ّن ب��ال��سِّ زاد ع��ق��ٍل غ��ي��ر ج��ن��ت م��ا ��نُّ ال��سِّ َج��ن��ِت
ال��ُع��ن��ف��وان ��َة ِق��مَّ ال��ش��ع��ُر ب��ل��غ ُق��واه ال��ل��ي��ال��ي ِت ه��دَّ ك��ل��م��ا
ال��رح��م��ن! ودي��ع��ُة وش��وق��ي ق��ي، ال��ب��ا ال��زم��ِن ودي��ع��ُة ش��وق��ي ش��ع��ُر

∗∗∗
ل��ح��ان��ي46 ي��دري ك��ان ل��و وي��ل��ي! ـ��ر، ال��ش��ع��ـ ب��أم��ي��ر ح��اف��ٍظ ع��ن ُش��ِغ��ْل��ن��ا ق��د
يُ��ع��ان��ي47 م��ا رْك��ض��ه م��ن ويُ��ع��ان��ي ش��وق��ي أع��نّ��ة ع��ل��ى ي��ج��ري ك��ان
ال��ف��ارَس��اِن48 وال ت��ب��ل��وه��م��ا ح��ي��ن س��واءٌ ال��ن��ج��ار ف��ي ال��ج��واداِن ال
ال��م��ي��دان! آخ��ِر ف��ي وش��وق��ي ِط، ال��س��و أرع��َن ح��اف��ٌظ ال��ش��ع��َر يُ��ْل��ه��ُب
ِره��ان؟! وأيُّ ِش��ع��ريْ��ه��م��ا؟ ب��ي��ن ِس��ب��اٍق أيُّ ال��ق��ري��ِض ش��ع��َر ل��ي��ت
ال��م��ب��ان��ي49 رش��ي��ق ع��ذٍب بُ��ْح��تُ��ِرّي ب��ف��نٍّ ال��ق��ري��َض زيَّ��ن ح��اف��ٌظ
ِدْه��ق��ان50 يَ��َدْي ف��ي ال��درِّ َص��ْح��ف��ة م��ن��ه ي��خ��ت��ار ي��دي��ه ف��ي ل��ف��ُظ��ه
ُج��م��ان51 م��ن ف��ري��دٍة ع��ن ب��اح��ثً��ا م��راًرا ب��ي��تً��ا أع��اد ق��د ول��ك��م
اس��ت��ح��س��ان52 ب��ص��ي��ح��ِة ل��ي��ح��َظ��ى ـ��ِر، ال��ج��م��اه��ي��ـ َم��ي��ل ال��ش��ع��ر ف��ي ي��ت��َق��رَّى
ال��ِف��ت��ي��ان53 ح��م��اس��َة ف��أذَك��ى بً��ا، وثَّ��ا ال��س��ي��اس��ة َح��ْوم��ِة ف��ي ج��ال
اْل��َج��ن��اِن54 ثَ��بْ��َت «ال��ع��م��ي��َد» وت��ح��دَّى ج��ري��ئً��ا ُح��رٍّا االح��ت��الَل ورَم��ى
اْل��ِح��ران55 ص��ع��ِب ك��لُّ وان��ق��اد ف��ي��ه، إب��اءٍ ك��لُّ ذَلَّ ق��د زم��اٍن ف��ي
ال��نِّ��س��ي��ان56 َم��ه��اِم��ِه ف��ي ِش��ْع��َرُه ف��أل��َق��ى ف��أس��ك��ت��وه وظَّ��ف��وه
ال��ق��ض��ب��ان؟57 ع��س��ج��ُد وأغ��راه ـ��ُس ال��ح��ب��ـ راق��ه ه��ل ال��ِك��ْرواِن! ه��ذا وي��َح
ه��ان��ي!58 اب��ِن وب��ي��ن ال��ط��ال ك��اس ب��ي��ن وح��ال��وا بُ��ْرٍد» «اب��ن ن��ابَ��ّي ��م��وا َه��شَّ
ي��ل��م��ع��ان59 ال��دَُّج��ى ف��ي ش��ع��اع��يْ��ِن ـ��ُب، ال��خ��ط��ـ دَج��ى إن وح��اف��ٌظ ش��وق��ي ك��ان
َش��َف��ق��ان»60 أُوَل��ي��اِت��ه وف��ي ِن، ف��ج��را ال��ل��ي��ِل أواخ��ِر ف��ي «ف��ه��م��ا
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∗∗∗
ال��بُ��س��ت��ان!61 ب��ش��اش��ُة ووّل��ت ُح، ال��دْو َح َص��وَّ ق��د ال��ش��اع��راِن أي��ه��ا
ِق��يَ��اِن!62 رن��ي��ن وال ض��اح��ك��اٍت، ك��ئ��وٍس ق��راُع ال ال��ربْ��ُع وخ��ال
ال��ُق��طَّ��ان!63 ل��ُف��رق��ِة ح��س��راٌت إالَّ ي��ب��ق ل��م ال��ُق��ّط��اُن وت��ولَّ��ى
خ��ّالن��ي ع��ل��ى أب��ك��ي وح��ي��ًدا ِن��ي وخ��الَّ ب��ال��رف��اِق ال��رَّْك��ب وم��َض��ى
وال��رِّض��وان ب��اْل��ُخ��ْل��ِد َه��نَ��اءً ـ��ِد، ال��ُخ��ل��ـ َج��نَّ��ِة ف��ي ال��ش��اع��ران أي��ه��ا
أوان��ي64 ل��ل��رح��ي��ِل آن إذا ـ��ًوى، َم��ث��ـ ِج��وارك��م��ا إل��ى ل��ي ��دا َم��هِّ
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أصحاب أحد كبري جاهيل شاعر القيس: امرؤ سالف. مجد من ورثناه ما تراث: (11)
الشاعر الذبياني النابغة هو الذبياني: الشعر. واملقصود مقدمة ديباجة: السبع. املعلقات

املعلقات. أصحاب أحد أيًضا وهو العظيم، الجاهيل
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الهدم. يف يستعمل الذي وهو معول جمع املعاول: (12)
املفهوم. غري الكالم صاحب طمطماني: الشعر. قول القريض: لسان (13)

عربي. غري هو ما كل يقصد واليونان: الالتني (14)
موسيقية آلة الجازبند: الرشقية. املوسيقى آالت من موسيقية آلة هو العود: (15)

نسل. ساللة: غربية.
قريبة. لدان: (16)

مرتفع. بصوت املغنيات صادحات: بالرشاب. الكأس امتالء حسوة: (17)
واني: الغري. عىل معتمد واكل: وغبي. عيي فدم: الرشاب. يف مرسف واغل: (18)

مقرص.
مرتوي. ريان: (19)

حافظ الشاعر عن كناية الحفظ: أبو الكبري. الشاعر شوقي أحمد شوقي: (20)
ناصف. حفني األديب الشاعر هو حفني: إبراهيم.

للشاعر. معاًرصا وكان وشعرائها وأدبائها مرص ظرفاء أحد العبد: إمام (21)
العظام. املثاني: (22)

البعيد. العويص، آبدات: (23)
البيان من به أتى ما مأتاه: الرشكس. بالد من أصله إىل إشارة رشكيس: (24)

والسالم. الصالة عليه الرسول، شاعر ثابت بن حسان هو حسان: األصيل. العربي
حمدان. بني مدح شاعر عبدان: ابن (25)

اللؤلؤ. صيد يف البلدين شهرة إىل إشارة وعمان: مسقط (26)
رشد. ند: (27)

الكريمة. واألحجار الجواهر تاجر جوهري: (28)
الشعراء». «أمري شوقي أحمد الشاعر لقب إىل إشارة األمري: (29)

مقيد. غري العنان: طليق القد. العود: ناعم. أملد: (30)
الخمر. راح: (31)

عنده. الجزيرة حي الجزيرة: النيل. قرص جرس املقصود الجرس: (32)
ونقشها. لونها وشاها: (33)

إسالمية. دولة ألنها العثمانية؛ الدولة عثمان: دولة (34)
العطاء. قريبة دواني: شوقي. وقت مرص خديوي العباس: (35)
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الطلح نائح «يا شوقي: قصيدة إىل إشارة الوطن. أرض باكي الطلح: نائح (36)
زيدون ابن للشاعر معارًضا املنفى يف كتبها لوادينا» تأىس أم لواديك نأىس عوادينا أشباه

تجافينا». لقيانا طيب عن وناب تدانينا عن بديًال التنائي «أضحى القائل:
وحبس. منع عيق: املتهافت. الضعيف البغاث: ازدحمت. زحمت: (37)
فيهما. يخفقان والنهار الليل ألن واملغرب؛ املرشق أفقا الخافقان: (38)

املغردة. الطيور من طائر الهزار: (39)
الرنان. املرنان: العبايس. العرص يف عظيم مَغنٍّ زرياب: (40)

النجباء. السادة الغطاريف: املرصيني. قدماء شمس: عبد امللوك. الشموس: (41)
األندلس. يف األموية الدولة ملوك مروان: بني

املجد. نحو والتطلع السباق السبق: بادروا. ابتدروا: (42)
شيطان املقصود شيطان: الشعرية. شوقي روايات إىل إشارة الروايات: (43)

أتعبت. أعيت: الشعر.
أحد. أمىض: وتجربتها. األمور حنكة التجاريب: واملعالجة. املمارسة مراس: (44)

الرمح. سنان سنان: طرفه. حد يشء كل شبا:
وثبة. صولة: والسنون. العمر السن: حصدت. حصلت، جنت: (45)

المني. لحاني: (46)
جريه. ركضه: للفرس. اللجام يد أعنة: (47)

تختربهما. تبلوهما: األصل. النجار: (48)
العظيم. العبايس الشاعر البحرتي إىل نسبة بحرتي: (49)
الجواهر. تاجر دهقان: الدر. وعاء الدر: صحفة (50)

كالدرر. الفضة من تصنع حبات جمان: (51)
يسعى. يختار، يتقرى: (52)

امليدان. معظم السياسة: حومة طاف: جال: (53)
كان الذي الربيطاني املعتمد العميد: ملرص. اإلنجليزي االستعمار االحتالل: (54)

القلب. ثابت الجنان: ثبت حينئذ. ملرص الفعيل الحاكم يعترب
بسهولة. ينقاد ال الحران: صعب تبع. انقاد: وأنفة. عزة إباء: (55)

البعيدة. املفازات مهامه: (56)
الذهب. عسجد: (57)
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حافظ بالشاعر ويقصد برد بن بشار العبايس الشاعر برد: ابن أسنان. نابي: (58)
مشهوًرا وكان الكبري األندليس الشاعر هاني: ابن الخمر. كأس الطال: كأس إبراهيم.

الخمر. بوصف
الظلمة. الدجى: أظلم. دجى: (59)

الغروب. قبل وحمرتها الشمس ضوء وهو شفق مثنى شفقان: (60)
ذهبت. ولت: العظيم. الشجر الدوح: يبس. جف، صوح: (61)

اإلماء قيان: تتخبط. عندما الرشاب كئوس صوت قراع: املكان. الحي، الربع: (62)
املغنيات.

باملكان. املقيمون القطان: (63)
فيه. ينام مكان مثوى: (64)
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١٩٤٧م. سنة يف الهالل بمجلة القصيدة هذه نرشت

رغ��ي��َدا1 ن��اع��ًم��ا ال��ص��ب��ا إل��ى ي��ع��ودا أن ب��ال��ش��ع��ر أه��بْ��ُت
ال��ع��ه��ودا! أن��ض��َر م��ا ل��ل��ه ع��ه��وٍد م��ن م��ّر م��ا ي��ذك��ُر
خ��ل��ودا ح��ول��ه ي��رى وه��و َف��نَ��اءً أرى ي��وٍم ك��ل ف��ي
وئ��ي��دا ُخ��ْط��وت��ي م��ش��ت ل��ّم��ا أف��ٍق ب��ك��ل ح��ث��ي��ثً��ا ط��ار
غ��ري��دا2 ص��ادًح��ا ي��زل ول��م وم��ال��ت دوح��ت��ي وَص��وَّح��ْت
م��زي��دا ف��وق��ه وي��ب��ت��غ��ي ال��ل��ي��ال��ي أب��ق��ت م��ا ي��أخ��ذُ
ن��ش��ي��دا ب��أوت��اره ت��ج��ري ع��ادت ال��ب��اك��ي��اُت ت��ج��ارِب��ي
وع��ودا!3 َح��وى وع��ي��ٍد وك��م َع��زاءٌ ل��ي ال��ش��ي��ِب ح��ك��م��ِة ف��ي
س��ودا4 ال��ش��ب��اِب ُح��ِل��يَّ تُ��ن��س��ى ب��ي��ٌض وه��ي أي��ادي��ه ك��ادت

∗∗∗
ال��وج��ودا5 ف��وق��ه م��ن رأي��ُت ح��تَّ��ى ال��زم��ان ط��وَد ع��ل��وُت
ب��ع��ي��دا ع��ي��ِن��ه ع��ن وك��ان ل��غ��ي��ري يَ��ِب��ْن ل��م م��ا وب��ان
وح��ي��دا ب��ع��ده م��ن ف��ع��ش��ُت ع��م��ري رف��ي��َق ش��ب��اب��ي ك��ان
ب��ري��دا ل��ه ش��ع��ري ج��ع��ل��ُت وولَّ��ى م��ض��ى ف��ل��ّم��ا غ��اب
وال��ص��دودا6 ال��ه��ج��ر وي��ب��ع��ُث ي��وٍم ك��لَّ ب��ال��ش��وق أب��ع��ُث
خ��دوَدا ل��ل��ص��ب��ا أْح��َس��بُ��ه��ا َل��ثْ��ًم��ا ال��س��ط��وَر م��ح��وت وك��م
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غ��ي��دا ف��ي��ه ال��ِغ��ي��َد ف��أب��ِص��ُر إط��اٍر ف��ي ال��ح��بَّ ر يُ��ص��وِّ
س��ع��ي��دا ب��اس��ًم��ا ك��ع��ه��ده ال��م��ولِّ��ي ال��م��اض��َي وي��رُس��ُم
ج��دي��دا ب��ه ش��خ��ًص��ا أل��م��ُح ك��أنِّ��ي ب��ه ش��خ��ص��ي أل��م��ُح
وال��ورودا؟ ال��ك��أس َده��ى م��اذا ك��أس��ي؟ وأي��ن ورودي أي��ن
ي��ج��ي��دا أن ي��ش��اء م��ا يُ��ج��ي��د ل��س��اٍن ِس��وى ِم��نِّ��ي يَ��ب��َق ل��م
ع��ق��ودا7 نُ��ظِّ��م��ت وح��ك��م��ٍة نُ��ض��اًرا ُص��وِّرت وف��ك��رٍة

∗∗∗
يَ��ب��ي��دا8 أن ق��ب��ل ال��ص��ب��ا َش��ْرخ ص��ون��وا ال��ب��الد ش��ب��اَب ف��ي��ا
ي��ع��وَدا ل��ن ال��ع��م��ر وذاه��ُب ش��يءٍ ك��لُّ ال��ك��ون ف��ي ي��ع��ود
ال��ورودا9 ح��ول��ه ف��ح��رِّم��وا ض��ي��ٍم م��سَّ ال��ن��ي��ُل اش��ت��ك��ى إن
ال��ق��ي��ودا؟10 ن��ل��َم��ُح ل��ن��ا ف��م��ا ت��ولَّ��ت ق��د ال��رِّق ت��ج��ارُة
وق��ودا ل��ن��ي��ران��ه ُك��نَّ��ا ِج��داٍل ف��ي ال��ع��م��ُر ذه��ب ق��د
ال��ح��دي��دا ي��ق��َرع م��ث��اب��ٍر ع��زٍم غ��ي��ر ال��س��ْؤل ي��درُك ال
ال��رق��ودا م��لَّ��ِت ف��إن��ه��ا ج��دي��ٍد م��ن م��ص��َر ف��أي��ق��ظ��وا
ال��ح��دودا ي��ع��رف ال ف��ال��م��ج��ُد ا ح��دٍّ ل��ل��ط��م��وح ت��رُس��م��وا ال
ال��ج��ه��ودا ن��ح��وه ف��ج��رِّدوا ال��م��واض��ي م��ن أم��َض��ى ال��ع��ل��ُم
ت��ري��دا أن ال��نُّ��ْج��ِح وأوُل وث��بً��ا ال��س��م��اء ت��ري��ُد م��ص��ُر

هوامش

دعوت. أهبت: (1)
انثنت. مالت: الكبرية. الشجرة الدوحة دوحتي: جفت. صوحت: (2)

بالخري. وعودا: اشتمل. حوى: تهديد. وعيد: (3)
زينة. حيل: (4)

العظيم. الجبل طود: (5)
اإلعراض. الصدود: (6)

هيئة يف انتظمت عقودا: نظمت يشء. كل من الخالص هو وقيل: الذهب نضارا: (7)
النساء. به تتحىل الذي وهو عقد
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ويباد. ويندثر يذهب يبيدا: الشباب. أول الصبا: رشخ (8)
منهله. من املاء إتيان الورودا: ظلم. ضيم: (9)

العبودية. الرق: (10)
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امللكية الزيارة يف

املدينة زار حينما ١٩٣٠م، سنة ديسمرب من ٢١ يف أسيوط بمدينة فؤاد امللك أمام أنشدت
العلمية. معاهدها لزيارة

يَ��ْل��َم��ُع1 األُْف��ِق ِف��ي ال��نَّ��ْج��ِم ِم��ثْ��ل وأْش��َرق��َت ��ُع ُخ��شَّ ال��رَِّع��يَّ��ِة ف��أَبْ��َص��اُر َط��َل��ْع��َت
َم��ْوِض��ع َم��ْج��ِدَك آث��اِر م��ن يَ��ْخ��ُل َف��ل��م َم��ْوِض��ٍع ك��لِّ ف��ي اْل��َم��ْج��َد تَ��بْ��ِن��ي وأَْق��بَ��ل��َت
وَخ��ْف��َرع2 ال��ع��ظ��ي��ُم َرْم��س��ي��ُس ال��دَّْه��ِر َع��َل��ى ِم��ث��اَل��َه��ا تَ��َم��نَّ��ى آث��اٍر َخ��واِل��ُد
وتُ��بْ��ِدع ل��ل��َح��يَ��اِة ت��بْ��ِن��ي وإن��ك وأبْ��َدُع��وا اْل��َح��يَ��اِة بَ��ْع��َد ِل��َم��ا بَ��نَ��ْوَه��ا
تَ��ْس��َط��ع3 َح��يْ��ُث ِم��ْن اْل��َج��ْه��ل َظ��َالَم وتَ��ْط��ِوي وال��ُه��َدى ال��نُّ��وَر تَ��نْ��ُش��ُر ِع��ْل��ٍم َم��ع��اِه��ُد
يَ��ْرَف��ع4 ل��ْل��بَ��يْ��ت (إْس��َم��اع��ي��ُل) َك��ان ك��م��ا َرَف��ْع��تَ��ه��ا ال��ِب��َالِد ف��ي َف��ْض��ٍل َوآثَ��اُر
ُم��وَل��ع5 ال��طَّ��ْرِف َس��اِه��ُر ِب��أُْخ��َرى ف��أَنْ��َت ِن��ْع��َم��ٌة َج��ْدواك َف��يْ��ِض م��ن ��َم��ْت تُ��مِّ إذا
ع6 يَ��تَ��َض��وَّ ِذْك��َرَه��م أَبْ��َق��ْوا ثُ��مَّ َم��َض��ْوا األَُل��ى آب��اِئ��َك آث��اِر َع��َل��ى َج��َريْ��َت
وأَْف��ُرع ُغ��ُص��وٌن ِم��نْ��ه تُ��َظ��ل��لُ��ن��ا وارًف��ا ال��ح��َض��ارِة َدْوَح َغ��َرُس��وا ُه��ُم
وتَ��ْرج��ع؟ ��بَ��اَب ال��شَّ ِم��ْص��َر إَل��ى تُ��ِع��ي��ُد َص��ِن��ي��ع��ٌة نَ��َداَك ِم��ْن يَ��ْوٍم ُك��لِّ أِف��ي
وتَ��ْخ��َش��ع؟7 ال��ِج��بَ��اِل ُش��مُّ َل��َه��ا تَ��ِخ��ّر َع��ِزي��م��ٌة ل��ل��َم��ِل��ي��ك يَ��ْوٍم ُك��لِّ أِف��ي
بَ��ْل��َق��ع8 ب��يُ��ْم��ِن��ك ِم��ْص��ٍر ف��ي يَ��بْ��َق َف��َل��ْم َف��يْ��ِض��ِه ِش��بْ��َه ي��ا ال��نِّ��ي��ِل ِزَم��اَم َم��َل��ْك��َت
ُم��تْ��َرع9 ب��ال��تِّ��بْ��ِر َوْه��َو إالَّ َس��اَل ف��م��ا َخ��لَّ��ًة ��يْ��َك َك��فَّ ُج��وِد ِم��ْن وَع��لَّ��َم��ت��ه
َم��ْش��َرع10 ال��رَِّع��يَّ��ِة آلم��اِل وأَنْ��َت َم��ْش��َرٌع ل��ألَْرض َوْه��َو َم��َط��اُه َع��َل��ْوَت
��ع ُم��َرصَّ ب��اْل��َج��الِل تَ��اٌج ال��َم��ْج��ُد َل��ُه ب��م��ال��ٍك ِت��ي��ًه��ا ال��ذَّيْ��َل يَ��ُج��رُّ ف��َس��اَل
وتَ��ْخ��َض��ع َط��وًْع��ا اْألَْع��نَ��اُق ل��َه��ا ت��ِخ��رُّ ِب��َط��ْل��ع��ٍة ��ِع��ي��ِد ال��صَّ إْق��ِل��ي��ُم وأَْش��رَق
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وأَْربَ��ع11 َع��ْش��ٌر األُْف��ِق ف��ي ��ِه ِت��مِّ َع��َل��ى تَ��َع��اَونَ��ْت ��م��اء ال��سَّ ِم��ْص��بَ��اِح ِم��ثْ��َل بَ��َدْت
تُ��بَّ��ع12 ال��دَّْه��ر س��اِل��ِف ف��ي نَ��اَل��ه وال ُم��نْ��ِذٍر اب��ُن ف��ي��ه َس��اَر م��ا َم��ْوِك��ٍب ل��َدى
وتَ��ْم��نَ��ع13 اإلل��ِه َع��يْ��ُن َوتَ��ْح��ُرُس��ه ونَ��ْص��ُرُه اإلل��ِه نُ��وُر ب��ه يُ��ِح��ي��ُط
أَْس��َم��ع)14 ُك��نْ��ُت م��ا َف��ْوَق ِب��َع��ي��ن��ِي (رأَيْ��ُت رأَيْ��تُ��ُه م��ا إذا ح��ت��ى ِب��ه َس��ِم��ْع��ُت
ُم��ْج��ِم��ع15 وال��ود اإلْخ��َالِص َع��َل��ى َوَرأٌي َخ��اِف��ٌق َرْك��ِب��َك َح��ْوَل َق��ْل��ٌب ��ْع��ِب ول��ل��شَّ
َم��ْط��َل��ع َش��ْم��ِس��ك نُ��وِر م��ن َف��يَ��بْ��َه��ُرُه ع��اج��ٍل ب��نَ��ْظ��رِة يَ��ْح��ظ��ى ك��ْي ي��َزاِح��ُم
��ُع وتُ��َرجِّ أَْص��َداُؤُه ُدُه تُ��َردِّ انْ��ِب��ع��اثُ��ُه ��ِم��ي��ِم ال��صَّ اْل��ُح��بِّ ِم��َن ُه��تَ��اٌف
ف��أَْس��َرُع��وا ال��َم��َع��اِل��ي نَ��ْح��َو وُق��ْدتَ��ُه��م ف��أَْخ��َل��ُص��وا اْل��َك��ِري��ِم ُم��ْل��َك َم��َل��ْك��تَ��ُه��ْم
وتُ��ْه��َرع16 ِم��ص��ر آم��اُل َل��ُه تَ��ُح��جُّ ُم��َم��لَّ��ٍك َخ��يْ��ُر ِف��ي��ِك (ُس��يُ��وٌط) َف��خ��اًرا
ال��ُم��َم��نَّ��ع ال��رَّج��اءُ َواَف��ى َك��َم��ا وَواَف��ى بَ��َش��اَش��ًة ال��رَّب��ي��ُع يَ��بْ��ُدو م��ا ِم��ثْ��َل بَ��َدا
ُم��ْم��رع17 وَواِدي��ِك ريّ��اٌن، وُغ��ْص��نُ��ك ص��اِدٌح وَط��يْ��ُرك َس��ْل��َس��اٌل، ف��م��اُؤِك
َف��يُ��ْدَف��ع اْل��َح��يَ��اِة نَ��ْح��َو وتَ��ْدَف��ُع��ُه تَ��ُح��وُط��ُه اْل��خ��ِص��ي��ب ِل��ْل��ُق��ْط��ر ابْ��َق (ُف��ؤاد)
ويَ��ْج��َم��ع18 ال��َم��ْك��ُرَم��ات َش��تَ��اَت يَ��لُ��ّم ِن��ْع��م��ٍة ِظ��لِّ ف��ي (ال��َف��اُروَق) ِب��ك وع��اَش

هوامش

وخشية. هيبة مطرقة خشع: (1)
األقدمني. مرص فراعنة من وخفرع: رمسيس (2)

وتزيحه. به تذهب الظالم: تطوي (3)
عليهما إبراهيم، بن إسماعيل هللا نبي هو إسماعيل: بنيانها. أعليت رفعتها: (4)

الكعبة. البيت: السالم.
جفن لك يغمض ال الطرف: ساهر جودك. وواسع كرمك عميم جدواك: فيض (5)

تنجزها. حتى
الطيبة. رائحته تنترش يتضوع: (6)

وارتفع. منها عال ما الجبال: وشم وتنهد. تقع وتخشع: تخر (7)
وترصيفه. توجيهه عىل القدرة النيل: زمام ملك الدابة. به تقاد ما الزمام: (8)
نبات ال الجرداء األرض البلقع: وخصب. حياة من البالد عىل به يفيض ما النيل: فيض

فيها.
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فياض. مملوء مرتع: والشيمة. الخصلة الحالة: (9)
مورد. مرشع: وظهره. متنه مطاه: (10)

من عرشة الرابعة الليلة يف وذلك تمامه يف البدر يريد القمر. السماء: مصباح (11)
الشهر.

حول ذا وكان الشام، ملوك املناذرة من املنذر، بن النعمان هو منذر: ابن (12)
فيها لهم وكان اليمن، ملوك التبابعة تبع: النابغة. شعر يف ذكره شاع الذي وهو وطول،

الواسع. السلطان
تدفع. تمنع: (13)

الصقيل. جوهر مدح يف هاني ابن شعر من الثاني الشطر (14)
بحبك. يهتز خافق: (15)

ترسع. تهرع: تقصد. تحج: (16)
مخصب. ممرع: نارض. ريان: يشوبه. مما خالص صاف سلسال: (17)
منها. تفرق ما املكرمات: شتات ذاك. إذ العهد ويل كان فاروق، (18)
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١٩٣٤م. سنة العربية اللغة ملجمع الثانية بالدورة االحتفال يف ألقيت

َش��ذَاَه��ا ال��ِم��ْس��ُك يَ��ْح��ُس��ُد وُع��ُه��وٌد ص��َداه��ا ال��ّدْه��ُر َد َردَّ ِذْك��َري��اٌت
ذَُراه��ا1 ال��طَّ��يْ��ُر تَ��بْ��ل��ُغ ال غ��اي��ٍة، إَل��ى ال��غ��ط��اِري��ُف ال��ُع��ْرُب َوَص��َل
َم��َداه��ا واْج��تَ��اَز األنْ��ُج��َم َزاَح��َم َط��َل��ٍق ف��ي ال��ُع��َال َص��ْوَب َوج��َرْوا
ُخ��َط��اه��ا2 األيْ��ُن ��َر َق��صَّ اله��ث��اٍت ُدونَ��ه َح��ْس��َرى األْوَه��اُم تَ��ِق��ُف
واْش��ِت��ب��اه��ا ظ��نُ��ونً��ا إّال َج��َرى إذْ ِب��ِه ت��ْش��ُع��ر َف��َل��م ��ْم��ِس ب��ال��شَّ َم��رَّ
َق��َط��اه��ا3 ِم��ن وأَْه��َدى َم��َه��اِري��ه��ا ِم��ْن َج��َل��ًدا أَْق��َوى ��ْح��َراء ال��صُّ ��ُة أُمَّ
بَ��نَ��اَه��ا4 وثَ��ْه��َالن َرْض��َوى بَ��نَ��ي ِم��ْن َع��ْزَم��ًة إل��ي��ه��ا أَْوَح��ى َص��ْخ��ُره��ا
َك��َس��اه��ا5 وب��ال��نُّ��وِر ال��رُّوَح َج��رََّد َرْه��بَ��ِت��ه��ا ف��ي ال��ِب��ي��ِد وُس��ُك��وُن
م��نْ��ت��ه��اه��ا بَ��ع��ي��ٍد َص��ْح��َراءَ ُك��لَّ ب��ه اْل��ِح��ْل��ُم نَ��اَف��َس َص��ْدٍر ُربَّ
َق��ن��اه��ا6 النَ��ْت ف��م��ا ال��يَ��أِْس ِع��زََّة ِب��َه��ا اْل��َج��ْدُب أنْ��بَ��َت وِخ��َالٍل
ِج��بَ��اه��ا7 تَ��ْع��ِف��ر َول��ْم ال��نُّ��ْع��َم��ى ل��ذَِوي يَ��ًدا ْت َم��دَّ ف��َم��ا ��يْ��َم ال��ضَّ أبَ��ِت
ِق��راه��ا8 َم��بْ��ذوٌل ال��طُّ��رَّاق وإل��ى ن��اِص��ًع��ا َم��ُص��ونً��ا ال��ِع��رَض ت��ح��َف��ُظ
ُح��بَ��اه��ا9 َح��لَّ��ت أْع��راُض��ه��ا لُ��ِم��س��ْت ف��إن ال��َم��اُل، يَ��ْه��ِل��ك إْن أَم��ٌم
تَ��َاله��ا10 أَْن ��ا َل��مَّ ال��لَّ��يْ��ِل وِس��َراُج ��َح��ا ال��ضُّ َش��ْم��ُس أَْش��َع��اَره��ا َدْت َردَّ
َم��َح��اه��ا م��ا ك��فٌّ ل��ل��نِّ��ْس��يَ��اِن ك��اَن َف��َل��ْو ال��ِل��ه، نَ��ْف��َح��ِة ِم��ْن آيَ��ٌة
رَآه��ا اْل��ُح��ْس��ُن إذا اْل��ُح��ْس��َن تُ��ْخ��ِج��ُل َك��ِل��ًم��ا ��بُ��وه��ا َل��قَّ ق��د َرْوَض��ٌة
َف��اه��ا11 ال��تِّ��بْ��يَ��اُن َم��ألَ وَف��تَ��اٍة َف��تً��ى اْل��ُح��ْك��م أوتِ��َي َح��ِك��ي��ٍم َك��ْم
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ُس��َراه��ا ك��اَن أَيْ��نَ��م��ا تُ��بَ��ال��ي ال ُش��رًَّدا تَ��ْس��ِري األْم��ثَ��اَل تُ��ْرِس��ُل
بُ��َك��اه��ا12 م��أْثُ��وُر األَْط��الَل َخ��لَّ��َد ��ًة أمَّ واذُْك��ْر األْط��الل َع��َل��ى ِق��ْف
واْص��َط��َف��اه��ا13 ف��اْص��َط��َف��اه ُق��َري��ٍش م��ن اْل��ُه��َدى نُ��وَر ب��َه��ا ال��ل��ُه بَ��َع��ث
ُدَج��اه��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ َع��َل��ى َط��اَل أن بَ��ْع��د ب��ه نْ��يَ��ا ال��دُّ َع��َل��ى ��بْ��ُح ال��صُّ أْش��َرق
َص��َداه��ا14 َح��رُّ َح��رَّق��ه��ا أْن ب��ع��د ُه��ًدى يَ��نْ��بُ��وع األْرض ف��ي َوَج��َرى
َزَه��اه��ا15 م��ا ح��َاله��ا م��ن َف��َزَه��اه��ا ُق��ْدِس��يّ��ًة ُح��ًل��ى ال��ُف��ْص��َح��ى َق��لَّ��د
ُق��َواه��ا16 النْ��َه��دَّت األج��يَ��ال ُق��َل��َل َرَم��ى ل��و ه��اِش��م��يٍّ��ا وبَ��ي��انً��ا
بَ��َراه��ا17 وال��ل��ُه ال��ل��ِه ف��ي ج��اَه��َدْت َم��ْس��ن��ون��ٌة َك��ِل��ٍم ِم��ْن أْس��ُه��ٌم
َالبَ��تَ��اه��ا18 َردَّدت��ه��ا ُم��ْس��تَ��ِث��ي��ًرا َط��يْ��ب��ٍة ف��ي ب��ه��ا َص��اَح ُك��لَّ��َم��ا
َل��ح��َك��اه��ا19 ال��َق��واِف��ي َع��ن��ُه َع��َف��ْت ل��و أَنَّ��ه س��ف��اًه��ا ��ْع��ُر ال��شِّ يَ��ْزُع��ُم
ل��َك��َف��اه��ا20 ِس��َواُه ِف��ي��َه��ا يَ��ُك��ْن َل��ْم َف��َل��ْو ��اِد ب��ال��ضَّ ال��ُق��ْرآُن نَ��َزل
تَ��تَ��نَ��اه��ى21 أْن َع��ُظ��َم��ت ُم��ْع��ج��زاٍت آِي��ِه م��ن َرْت َص��وَّ أَْن َح��ْس��بُ��ه��ا
ِح��م��اه��ا22 وُح��رَّاُس ال��ُف��ْص��َح��ى ُة ُع��دَّ ُه��ُم ل��ل��ِه َم��ْرَواَن َوب��نُ��و
ِش��َف��اه��ا23 َك��اَن َل��ْو ال��لُّ��ْؤلُ��ِؤ َص��َدُف َل��ُه ودَّ َل��ُه��ْم َم��أْث��وٍر ُربَّ
َرم��اه��ا24 َم��ْن ِدَراًك��ا ال��َه��ْوَل يَ��ْق��ِذف ِم��نْ��بَ��ره��م ل��ه��ا َه��زَّ ُخ��َط��ٌب
اب��تَ��دَع��اه��ا25 َك��يْ��َف األْخ��َط��َل وَس��ِل َح��ْزَرتِ��ه��ا أب��ا َس��ْل وَق��واٍف
َش��َف��ت��اه��ا!26 َك��تَ��َم��تْ��ُه ِس��رٍّ أيُّ آثَ��اَره��ا وَس��ْل ب��ب��غ��داد ُط��ْف
ل��َح��َك��اه��ا27 ع��ل��ي��ه ال��نُّ��ْط��ُق َج��َرى ل��و نَ��اِدَرًة وَع��ى ق��د َرْس��ٍم ُك��لُّ
ِرض��اه��ا وتَ��ْس��تَ��ْج��ِدي ب��غ��داَد ُس��ْخ��َط تَ��تَّ��ِق��ي إل��يْ��ه��ا ال��دنْ��ي��ا َم��َش��ت
ُق��راه��ا28 تَ��ْع��دو أْن ال��ُم��ْزَن ي��ت��ح��دَّى َم��ْم��ل��ك��ٍة ف��ي ال��م��أم��ون وأب��و
ُم��ْرتَ��َق��اه��ا29 َص��ْع��بً��ا ال��َع��بَّ��اِس ِب��بَ��ن��ي ِذْرَوًة ُق��َريْ��ٍش ب��ن��ُت بَ��َل��َغ��ْت
َف��َس��َق��اه��ا ع��ل��ي��ه��ا ال��َغ��يْ��ُث َع��َك��َف ال��رُّب��ا ك��أزاه��ي��ِر ِش��ْع��ٍر بَ��يْ��َن
َف��ت��اه��ا30 نَ��ْف��ِس ِم��ْن ف��اَض َوْج��ٌد َوْه��َو َق��يْ��نَ��ٌة َدتْ��ُه َردَّ َدلٌّ ُه��َو
ِح��ج��اه��ا31 ال��دُّنْ��ي��ا بَ��َه��َر َوُف��ُص��وٍل واْس��تُ��نْ��ِب��َط��ْت تُ��ْرِج��َم��ْت وُع��لُ��وٍم
وثَ��راه��ا!32 ثَ��راُه��ْم ال��ل��ُه َط��يَّ��َب بَ��ْع��َدُه��م ولَّ��ْت ال��ق��وِل آب��داُت
َوع��اه��ا َم��ْن َوع��اه��ا ال��َك��ْوِن ِع��َظ��ُة َم��ْص��َرِع��ُك��ْم ف��ي ال��َع��بَّ��اِس بَ��ِن��ي ي��ا
َط��واه��ا ِح��ي��َن ال��ُم��نَ��ى ال��دْه��ُر َوَط��َوى َدْوَل��ٌة ودال��ْت ال��نُّ��وُر أُْط��ِف��ئَ
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ِش��ي��اه��ا33 أبْ��َص��ْرَن ال��ذُْؤبَ��اِن َة َش��دَّ أَْربَ��اِض��ه��ا َع��َل��ى ُه��والُك��و َش��دَّ
َض��راه��ا34 ه��اج أَْط��َع��َم��ه��ا ُك��لَّ��م��ا ِع��ْق��ب��انُ��ُه َح��ْول��ِه ِم��ْن وَج��َرى
َش��راه��ا!35 ِدي��َس َق��ْد ال��ِغ��ي��ِل وأُس��وُد َه��َوْت َع��ْدن��اَن ِب��نْ��َت نَ��ْف��ِس��ي َل��ْه��َف
َده��اه��ا36 م��ا َف��َك��ف��اه��ا َدُع��وه��ا أَْو َراَع��ه��ا ��ا َع��مَّ ِدْج��َل��َة س��اِئ��ل��وا
��ت��اه��ا؟ دفَّ َك��نَ��َزتْ��ُه م��ا َدَرى َه��ْل َط��اِغ��يَ��ٌة ب��َه��ا ال��ُك��تْ��َب َق��ذََف
ِم��ي��اه��ا؟37 أَْم ُع��ُق��وًال ف��ي��ِه أَتَ��َرى آِذيُّ��ه��ا َج��َرى إذْ ��ْل َف��تَ��أَمَّ
نُ��ه��اه��ا؟38 ض��اَع��ْت ��ٌة أُمَّ تَ��ْح��يَ��ا َك��يْ��َف ال��نُّ��َه��ى ب��آث��اِر ال��َع��ْس��ُف ذََه��َب
ذَراه��ا39 ف��ي َخ��ِص��ي��بً��ا ال��َع��يْ��ِش نَ��اِع��َم تَ��بْ��تَ��ِغ��ي ِل��ِم��ْص��ٍر ال��ُف��ْص��َح��ى َط��اَرِت
َرف��اه��ا40 ِح��ي��ٍن وف��ي أَح��اِي��ي��َن، ف��ي َش��َظ��ًف��ا تُ��الِق��ي ِف��ي��ه��ا بَ��ِق��يَ��ْت
ِب��َم��س��اه��ا ُض��ح��اه��ا ال��ذُّْع��ُر َخ��َل��َط ع��اِص��َف��ٌة َح��ْوَل��ه��ا َه��بَّ��ْت ثُ��مَّ
ُم��ْق��ل��تَ��اه��ا41 َس��نَ��اُه ن��ح��و َش��خ��َص��ْت ُم��ْؤتَ��ِل��ٌق بَ��دا نَ��ْج��م وإذَا
ُع��راه��ا42 ُش��دَّْت وق��د ِم��ْص��ٌر وإذا م��اِث��ٌل ِم��ْص��ٍر ُم��نْ��ِق��ذُ وإذا
َص��ْف��َح��ت��اه��ا43 أض��اءْت ��اُد ال��ضَّ وإذا َص��ْوتُ��ُه يُ��َدوِّي ال��ِع��ْل��م وإذا
َدع��اه��ا ��ا ل��مَّ ل��ل��ُع��ال ف��اْس��تَ��َج��ابَ��ْت ال��ُم��ْرت��َج��ى ب��ال��َع��بْ��َق��ِري َظ��ِف��َرْت
نَ��واه��ا44 َط��ال أْن بَ��ْع��َد ِم��ْص��ٍر َع��ْرِش إل��ى ْت ُردَّ ِب��ِه ال��ِع��ْل��ِم َدْول��ُة
َج��داه��ا؟45 يَ��ْف��نَ��ى وال ال��ق��ْوُل يَ��نْ��َف��ُد آالِئ��ِه ف��ي َك��إْس��م��اِع��ي��َل َم��ْن
ُرب��اه��ا46 واْه��تَ��زَّْت األْش��ب��اِل، ِب��أِب��ي َوَس��نً��ا ج��َم��اًال ِم��ْص��ُر ُزِه��يَ��ْت
َونَ��داه��ا47 نَ��داُه بَ��يْ��ن َم��رًَّة واَزنَ��ْت م��ا إذا ��ْح��ُب ال��سُّ ت��خ��َج��ُل
َج��نَ��اه��ا48 َط��اَب أَْخ��َض��َل��ه��ا ُك��لَّ��َم��ا َدْوَح��ًة ِب��ِم��ْص��ٍر ال��ِع��ْل��َم َغ��َرَس
ُح��اله��ا49 أَْزَه��ى ف��ي تَ��ْخ��ِط��ُر َوبَ��َدْت ِب��ِه وال��دُّنْ��ي��ا اآلداُب َس��َم��ِت
ِص��ب��اه��ا50 َع��ْه��َد ِب��َك��ْم ِم��ْص��ُر َدْت َج��دَّ ال��نُّ��َه��ى ذُْخ��َر يَ��ا إْس��َم��اِع��ي��َل ابْ��َن ي��ا
ُم��ْل��تَ��َق��اه��ا51 ُف��ؤاد ب��اِب َف��إَل��ى ُف��رَِّق��ْت إْن ال��نَّ��دى أَْش��تَ��اِت ُك��لُّ
َوق��اه��ا وال��ِع��ْل��ُم اإلنْ��َص��اُف ص��انَ��ه��ا َدْوَل��ًة ِب��ِم��ْص��ٍر َش��اَدْت ��ٌة ِه��مَّ
َك��راه��ا52 ِم��ْص��ٍر َع��َل��ى ط��اَل أَْن بَ��ْع��َد ال��َك��َرى َع��يْ��َن ِب��ِه ِم��ْص��ُر َم��َس��َح��ْت
َزج��اه��ا53 ��ْع��ُي ال��سَّ أَْج��َه��َده��ا ك��لَّ��م��ا َداِئ��بَ��ًة َوثْ��بَ��تَ��ه��ا َوثَ��بَ��ْت
َوَج��اه��ا وإْق��بَ��اًال ال��ع��يْ��َن، ُ تَ��ْم��َأل نَ��ْه��َض��ًة تَ��ْل��َق��ى أَبْ��َص��ْرَت أَيْ��نَ��م��ا
َص��داه��ا ِم��ْص��َر ِف��ي ال��ِع��ْرَف��اَن َد َردَّ ��َح��ا ك��ال��ضُّ الِم��ع��اٍت َوُق��ُص��وًرا
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ُم��ن��اه��ا54 غ��اي��اِت ِب��اْل��ِع��ْل��ِم بَ��َل��َغ��ْت َم��ْم��َل��َك��ٍة ف��ي ال��ِع��ْل��ِم نَ��ِص��ي��َر يَ��ا
لُ��ه��اه��ا55 ال��دُّنْ��ي��ا تَ��بْ��َه��ُر َوأَي��اٍد ِل��ْل��ُع��ال َح��ْف��ٌل َل��َك يَ��ْوٍم ُك��لُّ
ِع��داه��ا56 ِم��ْن وِح��ْص��نً��ا ال��ُم��ْل��ِك ذََرا ِف��ي َم��ْوئِ��ًال ُق��َريْ��ٍش ِب��نْ��ُت َوَج��َدْت
َح��م��اه��ا واْل��ُم��ْل��ِك ال��دِّي��ِن ح��ام��ي أنَّ َش��َرًف��ا تُ��ْزَه��ى ال��ُق��ْرءَاِن لُ��َغ��ُة
ِب��َاله��ا57 بَ��ْع��ِد ِم��ْن إْس��َم��اع��ي��َل ِب��ابْ��ِن داُره��ا َع��اَدْت ال��َم��أُْم��وِن ِح��ْك��َم��ُة
ُس��ه��اه��ا58 ُم��ْج��تَ��اًزا اْل��َم��ْج��ِد َس��م��اءِ ِف��ي ُم��ْش��ِرًق��ا تَ��َج��لَّ��ى ال��ُف��ْص��َح��ى َم��ْج��َم��ُع
َه��داه��ا ِم��ْص��َر ِف��ي األض��واءِ أَْرَس��َل ُك��لَّ��م��ا َم��ن��اٌر ِم��ْص��َر ِف��ي ُه��و
ُم��نْ��تَ��َداَه��ا59 ِف��ي��ه بَ��ْغ��َداُد َوَرأَْت َح��ْف��َل��ه��ا ِف��ي��ِه ال��بَ��ْص��َرُة َرأَِت
ِل��َواه��ا؟60 أَيْ��َن ال��لِّ��َوى أْع��َراُب أيْ��َن ال��لِّ��َوى؟ ِألع��اِري��ِب َرُس��ولِ��ي َم��ْن
لُ��غ��اه��ا أَْح��ي��ا َق��ْد ال��ف��اروق وأب��ا آدابَ��ه��ا بَ��َع��ثَ��ْت ِم��ْص��ًرا أَنَّ
وبَ��اَه��ى61 ال��دَّْه��ُر ِب��ِه إْع��َج��ابً��ا تَ��اَه ثَ��ان��يً��ا ُع��ك��اًظ��ا ال��ي��وَم َوب��نَ��ى
َح��ب��اه��ا؟62 َق��ْد ِب��ِم��ْص��ٍر ال��تَّ��اج َص��اِح��ُب ِم��ثْ��َل��م��ا ت��اٌج اآلداَب َح��ب��ا َه��ْل
َوَغ��ذاه��ا63 ُرْش��ًدا األْح��َالَم َف��َس��َق��ى َك��بْ��وتِ��ِه ِم��ْن ال��تَّ��أِْل��ي��َف أَنْ��َه��َض
ُم��بْ��تَ��داه��ا64 ف��ؤاٌد ك��ان ِم��نَ��نً��ا، أْخ��ب��اُرُه َدوَّنَ��ْت ِك��تَ��اٍب َك��ْم
َس��نَ��اه��ا65 ِب��اْل��ِع��ْل��ِم يَ��ْس��َط��ُع ٍة ُس��دَّ إَل��ى ال��َغ��ْرِب ِف��ي األْع��َالُم َرَح��َل
َرع��اه��ا ال��ل��ِه ِب��ُه��َدى وَم��ِل��ي��ًك��ا َوثَّ��ابَ��ًة َم��ْم��َل��َك��ًة َف��َرأَْوا
ُم��ْرتَ��ج��اه��ا66 يَ��ْوًم��ا َك إالَّ يَ��ُك��ْن َل��ْم ��ٌة أُمَّ تَ��ْح��ي��ا اْل��ُق��ْط��ِر، ُف��ّؤاَد ُدْم
ُع��اله��ا َوُع��نْ��واَن ِم��ْص��َر ِل��بَ��ِن��ي س��اِط��ًع��ا نَ��ْج��ًم��ا ال��َف��اُروُق َوَس��َم��ا

هوامش

كل من وهي ذروة، جمع الذرا: غطريف. الواحد: الرشفاء، السادة الغطاريف: (1)
أعاله. يشء

اإلعياء. األين: املدى. طول من منقطعة كليلة حرسى: القلوب. خطرات األوهام: (2)

والقوة. األيد الجلد: والصحاري. البوادي بنزولهم العرب الصحراء: بأمة يريد (3)
سواها، عما إبله امتازت العرب من حي حيدان، بن مهرة إىل نسبة املهرية، اإلبل املهارى:
اهتدائه بقوة عرف الطري من رضب القطا: االحتمال. وقوة الجلد يف املثل باإلبل ويرضب

مكانه. إىل
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العرب. ببالد جبالن وثهالن: رضوى وجبالها. آكامها بصخرها: يريد (4)
خلصها جرد: والسكون، الخشية الرهبة: الصحراء، وهي بيداء، جمع البيد: (5)
الهداية ومن صلة عىل الحق من جعلها أي كساها: وبالنور صافية، وجعلها يشغلها مما

بينة. عىل والتوفيق
واالستكانة. الضعف عن كناية لينها: الرمح. القناة: (6)

عن كناية الجباه: وعفر اليسار. ذوو النعمى: ذوو والصغار. الذل الضيم: (7)
واملهانة. الضعة

للضيف. يقدم ما القرى: للضيافة. طلبًا ينزلون الذين الطارقون الطراق: (8)
(يف واالحتباء والغارة للحرب التحول عن كناية الحبا: حل السهل. الهني األمم: (9)

أزاله. للقيام تهيأ فإذا برباط، وساقيه ظهره بني الرجل يجمع أن األصل)
القمر. الليل: رساج (10)

واإلفصاح. البيان التبيان: (11)
ويؤثر يحفظ ما واملأثور: الديار. آثار من بقي ما وهو طلل، جمع األطالل: (12)

مليح. كل من
بني من اختاره اصطفاه: قبيلته. قريش: ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول الهدى»: «بنور يريد (13)

برسالته. وخصه خلقه
العطش. حرقة الصدى: حر عودها. وأيبس أوراقها أجف حرقها: (14)

عجبًا مألها فزهاها: مقدسة. ربانية قدسية: العربية. اللغة بالفصحى: يريد (15)
وزهًوا.

قممها، األجيال: وقلل ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول آل هاشم، بني إىل نسبة هاشميٍّا: (16)
قلة. الواحدة:

للمرمى. هيأها براها: (17)
الحرة: حرتاها. البتاها: وموقًظا. مثريًا مستثريًا: ملسو هيلع هللا ىلص. الرسول مدينة طيبة: (18)
ليسمعه صوتها كررت أي البتاها: ورددتها البتان. وباملدينة سود. حجارة ذات األرض

العالم.
حكاها: بها. التقييد يف سامحته القوايف: عنه عفت وغروًرا. ضالًال سفاها: (19)

ماثلها.
عنها. األخرى اللغات لخلو الضاد، بلغة وسميت العربية. باللغة أي بالضاد: (20)
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من غاية إىل تنتهي أن عن جلت أي تتناهى: أن وعظمت القرآن. آيات آية: (21)
والقوة. اإلعجاز

عنه. والذود حياطته عليك يجب ما والحمى: األموية. الدولة ملوك مروان: بنو (22)
الشفاه. مقام له قامت لو األصداف تود (23)

بعًضا. بعضه يدرك متتابًعا، دراًكا: (24)
وابتدعاها: معروفان. أمويان شاعران واألخطل وهو جرير. حزرتها: أبو (25)

خلقاها.
من عهًدا فشهدت العباسية الدولة مقر كانت وقديًما العراق، عاصمة بغداد: (26)

العهود. أزهى
مفردة. طريفة قصة نادرة: الدار. آثار من بقي ما الرسم: (27)

رأى حني الرشيد قول إىل يشري السحاب، املزن: الرشيد. هو املأمون، أبو (28)
سلطاني حيث إال تمطري فلن تمطري، أن شئت حيث أمطري فقال: عارضة سحابة

وملكي.
الرقي مرتقاها: أعاله. يشء: كل من الذروة العربية. اللغة هي قريش: بنت (29)

إليها.
الشوق. والوجد: املغنية. أو الجارية القينة: رغبة، مع التمنع الدل: (30)

أثره. ويريد العقل، الحجا: (31)
وبدائعه. نوادره القول: آبدات (32)

جمع األرباض: العباسية. الدولة عرش ثل الذي الترتي الزعيم هو هوالكو: (33)
شاه. جمع الشياه: املدينة، حول ما وهو ربض

ما رضاها: بنهمها. املعروفة الجارحة الطيور من وهو عقاب، جمع العقبان: (34)
والرشاسة. بالعدوان ونهم ولع من فيها

سقطت. هوت: العرب. أجداد من جد عدنان: العربية. اللغة عدنان: بنت (35)
وكالهما سلمى، يف وطريق بتهامة جبل الرشى: األسود. تأوي وإليه امللتف الشجر الغيل:

ورشاستها. أسده بكثرة معروف
دهاها: أفزعها. راعها: العراق. يرويان والفرات وهو معروف، نهر دجلة: (36)

أصابها.
الكتب. حوته الذي نتاجها بالعقول: ويريد املوج. اآلذي: (37)
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آثارها. ويريد العقول، النهى: الظلم. العسف: (38)
نواحيها. ذراها: خفت. طارت: (39)

ونعيًما. رفاهية رفاها: وخشونته. العيش سوء الشظف: (40)
العينان. املقلتان: ضوءه. سناه: متأللئ. منري مؤتلق: (41)

وهي عروة، جمع العرا: حارض. ماثل: باشا. عيل محمد مرص: بمنقذ يريد (42)
القوة. عن كناية العرا وشد الزر. أخت

صفحتان. وللوجه وجهها، وصفحتاها: عاليًا. يرتفع صوته: يدوي (43)
بعدها. نواها: (44)

واملنحة. العطية الجدى: النعم. اآلالء: (45)
إسماعيل. األشبال: أبو والتأللؤ. اإلرشاق السنا: ودلت. تاهت زهيت: (46)

مطرها. نداها: وجداه. كرمه نداه: (47)
العلم. ثمار ويريد الثمر، من تجنيه ما الجنى: أرواها. أخضلها: (48)

مدلة. مزهوة تختال تخطر: نهضت. سمت: (49)
عندها. ما أنفس ذخرها: العقول. النهى: فؤاد. أحمد امللك هو إسماعيل: ابن (50)

وأنواعه. ألوانه وأشتاته: الكرم. الندى: (51)
واالنتعاش. النهوض عن كناية الكرى: عني ومسح النعاس. الكرى: (52)

ودفعها. ساقها زجاها: وأتعبها. أضناها أجهدها: السعي. منقطعة غري دائبة: (53)
إليه. تصبو ما منتهى مناها: غايات (54)

ومنحها. عطاياها لهاها: (55)
كنفه. يف امللك: ذرا ويف وامللجأ. الحصن املوئل: العربية. اللغة قريش: بنت (56)

بها شبه املأمون أيام قائمة كانت التي الحكمة دار إىل يشري الفناء. البىل: (57)
املجمع.

العلو. يف املثل به يرضب نجم السهى: وبدا. ظهر تجىل: (58)
املنتدى: العربية. بالحضارة الزاهر تاريخهما لهما مدينتان وبغداد: البرصة (59)

والتشاور. للسمر القوم مجتمع
الوادي. منعطف اللوى: باديتهم. يف العرب اللوى» «بأعاريب يريد (60)

ويخطبون. األشعار فيها يتناشدون كانوا معروفة، للعرب سوق عكاظ: (61)
ملًكا. ويريد: تاج، صاحب أي: تاج، ومنح. أعطى حبا: (62)
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غذاها: والصالح. الهدى الرشد: العقول. األحالم: والسقطة. العثرة الكبوة: (63)
وينشئها. ينميها بما أمدها

أصلها. مبتداها: العطايا. املنن: (64)
الضوء. السنا: امللك. بيت للسدة: (65)

ورجاؤها. أملها مرتجاها: (66)
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ة الواِهلَ مُرص

١٩٣٦م. سنة أبريل من والعرشين الثامن يف املتوىف فؤاد امللك رثاء يف

ف��أَْرَدى1 ال��ُق��ل��وَب َرَم��ى وم��ص��اٌب، ا وَه��دَّ ُرْك��ٍن ك��لُّ َه��زَّ َج��َل��ٌل،
وَوْج��دا أِن��ي��نً��ا َخ��ْل��َف��ه ُم��ْرِس��ٌل َوَوْج��ٌد أن��ي��ٌن ب��ه َص��ْدٍر ك��لُّ
يَ��ْه��َدا2 َل��يْ��س َخ��اِف��ٍق ِم��ْن وَوج��ي��ٌب، تَ��ْرَق��ا ل��ي��س س��اك��ٍب م��ن َع��بَ��راٌت،
ُس��ْه��دا3 ال��ك��واِك��ُب ل��ه وم��اج��ْت ـ��ِل، ال��لَّ��ي��ـ َم��ْض��َج��ِع م��ن أق��ضَّ ون��ش��ي��ٌج،

∗∗∗
ا4 ونَ��دَّ ال��رََّش��اِد، ع��ن ع��ْق��ٍل ك��لُّ ف��ي��ه��ا َط��اَر ف��ْزع��ًة م��ص��ُر ف��ِزَع��ْت
وْق��َدا5 ��وَق ال��شَّ وتُ��ْرِس��ُل بَ��ْح��ًرا، ـ��َع ال��دَّم��ـ تُ��ِف��ي��ُض ال��َوداِع س��اع��ة َه��َرَع��ْت
وُم��ْردا6 ُش��ي��وًخ��ا اْل��ُخ��َط��ا، ت��س��تَ��ِح��ثُّ ف��ه��اَم��ْت ال��ُم��َص��اُب ه��اَل��ه��ا أّم��ٌة
َخ��ّدا7 تُ��ْخ��ِف ول��م رأًس��ا، تُ��ْق��نِّ��ع ل��م َخ��ْوٍد ُك��لُّ ِخ��ب��اِئ��ه��ا ِم��ن َخ��َرَج��ْت
تَ��تَ��ردَّى8 وأْن تَ��ْخ��تَ��ِب��ي، أْن ـ��ُج��وِع ال��َم��ف��ـ ال��َوط��ِن ُم��ص��ي��بَ��ُة أْع��َج��َل��تْ��ه��ا
َح��ْش��دا يُ��َزاِح��ُم بَ��اٍك وَح��ْش��ٌد ِس، ْ واْل��يَ��أ اْل��ُح��ْزِن ع��ل��ى تَ��ْل��تَ��ِق��ي ُزَم��ٌر
ا9 وَم��دَّ َج��ْزًرا يَ��ِج��ْش��َن ُم��ْزب��داٍت، م��اَج��ْت األنَ��اِس��يِّ م��ن وِب��َح��اٌر
ِف��نْ��دا10 يَ��تْ��بَ��ُع تَ��راُه ِف��نْ��ٍد ك��لُّ َح��ْش��ٍر يَ��ْوم ف��ي تَ��ِس��ي��ُر وِج��بَ��اٌل
ا َع��دَّ تُ��َح��اِوَل أْن إيَّ��اَك ثُ��مَّ ف��انْ��ُظ��ْر ك��ال��نَّ��ْح��ِل ال��بُ��ي��وِت َس��ْط��ِح ف��ْوق
وِج��ْل��دا11 وَل��ْح��ًم��ا َدًم��ا وأْض��َح��ى َم، ال��ص��ْم أْح��ج��اَرُه َع��اَف َق��ْد بَ��يْ��ٍت ُك��لُّ
ُربْ��َدا12 ال��ّس��ح��ائ��ُب تُ��ْك��َدُس ك��م��ا َج��ى، تُ��ْز أَُم��ٌم ُك��لُّ��ه��ا وال��َم��يَ��اِدي��ُن
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ا13 إدَّ األْم��َر يُ��ح��اوُل م��م��ن ك��نْ��َت أْرًض��ا األرَض تَ��َرى أن ش��ئ��َت ف��إذا
وَص��ْه��َدا14 َش��ْوًق��ا يَ��ِئ��زُّ (ل��ف��ؤاد) وق��ل��ٌب ج��م��ي��ًع��ا، واح��ٌد نَ��َف��ٌس
َرْع��دا أْص��بَ��َح م��ن��ه انْ��َس��اَب ف��إذا بَ��ْرًق��ا ��ْدِر ب��ال��صَّ يَ��ُم��رُّ وُدع��اءٌ
تَ��بَ��دَّى ال��خ��ش��وِع م��ن وَج��الٌل ت��راءَى اْل��َج��الِل م��ن وُخ��ش��وٌع
تَ��نْ��َدى ��ضِّ ال��غَّ ِب��َزْه��ِرَه��ا َش��ْع��ٍب، َم��اَل آ َح��َم��لُ��وا وإن��م��ا َح��َم��ل��وه،
َع��ْه��دا ال��َم��الئ��ُك تَ��ْح��ِم��ُل ك��م��ا ـ��ِن، وال��دِّي��ـ ال��َح��ِق��ي��ق��ِة ح��اِم��َي َح��َم��ل��وا
وَس��ْع��ًدا15 وَه��ْديً��ا ُم��بْ��ِص��ًرا َس��نً��ا ـ��َر ِم��ص��ـ ع��ل��ى أش��عَّ َك��ْوَك��بً��ا َح��َم��ل��وا

∗∗∗
ا؟16 تَ��َه��دَّ ل��و س��اع��ة ال��دَّْه��ِر َع��َل��ى أو تَ��َوانَ��ى؟ َل��ْو َم��رًَّة ال��دَّْه��ِر َع��َل��ى َم��ا
ا17 ونَ��دَّ ِم��ْس��ًك��ا ال��ُوج��وَد م��ألَْن ٍل، آم��ا أزاه��ي��َر ري��ُح��ُه َل��َف��َح��ْت
َم��ّدا ِم��ْص��َر ف��ي ال��ظِّ��الَل تَ��ُم��دُّ ن��ْت ك��ا َدْوح��ٍة َع��َل��ى ��ه َك��فُّ َوَع��َدْت
َرْغ��دا18 ال��َع��يْ��َش ِظ��َالِل��ه��ا ف��ي وَط��وْت َس��الًم��ا ذُراه��ا ف��ي ِم��ْص��ُر َوَج��َدْت
َف��ْردا ك��ان ب��ه َع��ْص��ًرا وَف��َق��ْدن��ا َع��ْص��ًرا ك��ان ب��ه َف��رًدا نَ��َع��يْ��ن��ا ق��ْد
بُ��ْع��ًدا19 ال��ك��واك��ِب َع��َل��ى وأنَ��اَف��ْت نُ��وًرا ال��ك��واِك��َب ف��اق��ت َدْول��ٌة
وتُ��ْه��َدى ال��ُم��ل��وُك ح��اَط��ه��ا أُم��ٌم تُ��ْرَع��ى ك��ي��ف َم��اِل��ك ك��لَّ ع��لَّ��َم��ْت

∗∗∗
ا20 ف��اْس��تَ��َج��دَّ ي��أَس��ُه َع��نْ��ه َونَ��َض��ا (ِب��ُف��َؤاٍد) رأَس��ه ��رُق ال��شَّ رف��ع
َوْخ��دا21 األَم��اِن��يَّ يُ��ْج��ِه��ُد وَج��َرى َوثْ��بً��ا اْل��َخ��َواِط��َر يَ��ْس��ِب��ُق وَم��َض��ى
ِوْردا22 ال��ع��ل��م وتَ��نْ��َه��ُل ِوَداًدا، ـ��َر) (ِم��ص��ـ ت��رت��ج��ي أُّم��ة ك��لُّ َوأت��ْت
َف��َوْف��دا23 َوْف��ًدا ال��رَِّك��اَب تَ��ْس��تَ��ِح��ثُّ إل��ي��ه��ا ال��ُوُف��وُد ��ت َح��جَّ َك��ْع��ب��ٌة
تُ��ْح��َدي24 واْل��ُح��بِّ ال��َوَالء ِب��نَ��ِش��ي��ِد أم��اٍن (ِم��ْص��َر) ل��َع��ْرِش َح��َف��َزتْ��ه��ا
ا يُ��َح��دَّ ل��ن ح��ازٍم ُج��ْه��َد ورأْت يُ��بَ��اَرى َل��ْن ج��اِه��ٍد َح��ْزَم َف��َرأْت
وَم��ْج��دا ِع��زٍّا ��َم��اء ال��سَّ يُ��بَ��اه��ي ُه، َم��ْع��ن��ا َج��الل��ِة ف��ي ال��ُم��ْل��َك أبْ��َص��ُروا
وُج��ْه��دا ال��زَّم��اَن يُ��ْع��ي��ي وِم��َراًس��ا َك��ِب��ي��ًرا وُم��ْل��ًك��ا َدْول��ًة أَبْ��َص��ُروا
وال��ِف��رنْ��َدا25 ح��دَّه ��يْ��َف ال��سَّ س��َل��َب وَع��ْزٌم ال��نُّ��ج��وَم، تَ��ْف��َرُع ِه��ّم��ٌة
وتَ��ح��دَّى نُ��وُره ��بْ��َح ال��صُّ َف��َض��ح ب��رأٍْي ال��ح��اِدث��اِت ف��ي وَم��َض��اءٌ
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يُ��َم��ّدا أْن ب��م��ث��ل��ه وأْج��ِدْر ـ��ِب، ال��َغ��ي��ـ ع��اِل��ِم م��ن اإلل��ه��اَم يَ��س��ت��م��دُّ

∗∗∗
وُرْش��دا26 أم��انً��ا َه��ْدي��ه َس��ن��ا م��ن ف��ك��ان��ت ل��ل��س��ب��ي��ل ال��ش��ْع��َب َدَف��َع
نَ��ْج��دا27 ت��س��لَّ��َق إذا ُم��ٍس��تَ��ِح��ثٍّ��ا َغ��ْوًرا اج��ت��اَز إذا َع��ْزَم��ه ُم��ْل��ِه��بً��ا
وَج��ّدا28 َح��ِث��ي��ثً��ا ال��ُخ��َط��ا َف��م��دَّ ـ��ه، ِم��ن��ـ ب��س��م��ٌة أج��زأْت َخ��اَر ُك��لَّ��م��ا
َج��ْل��َدا29 ال��َق��ْل��ِب ��َع ُم��َج��مَّ َج��ري��ئً��ا ُه، ِل��َم��ْرَم��ا يَ��ْه��ِوي ك��ال��َق��َض��اءِ وَم��َض��ى
َص��ْل��دا30 يَ��ْق��َرُع ال��رُّواء، آدم��يَّ َص��ْل��ًدا م��ن��ه يَ��َرى أْن ��خ��َر ال��صَّ يَ��بْ��َه��ُر
َوْرَدا؟31 َ تَ��وطَّ��أ أم ال��ش��ْوَك، َخ��بَ��ط ل��ل��م��َع��ال��ي َس��َع��ى إذا يُ��ب��اِل��ي ال
ُج��نْ��دا ال��بَ��ع��ي��َدِة ِل��ْل��َغ��اي��ِة ق��اَد ه��اٍد َخ��يْ��ُر أم��اَم��ه و(ُف��َؤاٌد)
وَزنْ��دا32 ��ا َك��فٍّ ��اريَ��ن ال��سَّ ولِ��َرْك��ب وَق��ْل��بً��ا ُروًح��ا ِل��ْل��ُم��ْق��ِدم��ي��ن ك��اَن
َق��ْص��دا ل��ل��نَّ��ْج��ِم يُ��ْزِم��ُع��ون َخ��ْل��َف��ه َل��َس��اُروا ال��نُّ��ج��وم إل��ى َدَع��اُه��م ل��و
وبَ��ْردا33 ال��ُق��لُ��وِب َع��َل��ى وَس��الًم��ا َع��ْط��ًف��ا ك��ان ��ُه��م َم��سَّ ال��ي��أُس وإذا
أَْوَدى34 ك��ان ال��ذي م��ن��ه وتُ��ْح��ِي��ي ن��ي، ال��َوا األَم��َل تَ��بْ��ع��ُث ِم��نْ��ه نَ��ْظ��رٌة

∗∗∗
تَ��َع��دَّى35 إْن ألْم��ِن��ه��ا وِص��َم��اًم��ا َدْه��ٌر َج��اَر إْن ِل��م��ْص��َر ِرْدءًا ك��ان
وَس��ّدا ِدْرًع��ا ال��زَّم��ان َع��واِدي م��ن ف��ك��انَ��ْت ال��ب��َالَد، ب��ال��ِح��ْك��م��ِة س��اَس
ِغ��ْم��َدا ��يْ��َف ال��سَّ َص��يَّ��ر ش��اء وإذا َس��يْ��ًف��ا ال��ِغ��ْم��َد ص��يَّ��ر َش��اءَ إْن َف��ْه��و
ف��اْس��تَ��َع��ّدا ُم��بَ��اَرًك��ا، َك��ِري��ًم��ا ـ��ِم، ِل��ْل��ُح��ك��ـ ال��ل��ِه َرْح��م��ُة تْ��ه أع��دَّ ق��د
وأدَّى اإلل��ِه ح��قَّ ف��وفَّ��ى ـ��ِك، وال��م��ل��ـ ال��ّرِع��يّ��ِة ف��ي ال��ل��َه وَرَع��ى
َح��ْم��دا تَ��ْل��َق َم��ْغ��ِربً��ا ��ْه��َت ت��وجَّ أو ُش��ْك��ًرا تَ��ْل��َق َم��ْش��ِرًق��ا ِس��ْرت أي��نَ��م��ا
ا األس��دَّ ال��طَّ��ري��َق ال��َق��ائ��ُد َس��َل��َك َش��ْع��ٍب إْص��الَح َراَم ال��ل��ُه وإذا
َوُوّدا36 ُح��بٍّ��ا ك��اَن م��ا َش��أًْوا ـ��ُم��ْل��ِك ال��ـ وأَْغ��َل��ى ب��ال��م��ل��وِك، ال��نَّ��اُس إنَّ��َم��ا

∗∗∗
ا37 تُ��َردَّ َل��ْن َص��ْوَل��ٌة ولِ��ْل��َم��ْوِت ِت، ال��َم��ْو ِس��َوى َخ��ْط��ٍب ك��لَّ ب��اْل��َح��ْزم َرد
بُ��ّدا38 ُم��ْل��تَ��َق��اُه��ن ُدوَن يَ��َرى ال َع��َواٍد رْه��ُن اْل��َح��ي��اِة ف��ي وال��َف��تَ��ى
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َع��بْ��دا يُ��بْ��ِق ول��م َس��يِّ��ًدا، يَ��دَْع ل��م َف��َس��وَّى األن��اِم ف��ي ال��م��وُت َح��َك��َم
أُْس��دا ِل��يَ��ْق��ِن��َص ��ه ك��فَّ ب��اِس��ًط��ا تَ��راُه ال��َم��اَل يَ��ْس��َح��ُق بَ��يْ��نَ��م��ا

∗∗∗
َس��أَبْ��دا ق��ال: . َخ��فَّ ُق��ْل��ُت: ك��لَّ��م��ا نَ��ْف��ِس��ي! يَ��ْط��َح��ُن واْل��ُح��ْزُن َم��ِل��ي��ك��ي، ي��ا
وَم��ْغ��َدى؟39 َم��َراح َس��ْوِح��ه ف��ي م��اِل ل��آل ك��اَن الَّ��ِذي ال��ُم��ْل��ِك ع��زُّ أيْ��َن
ِرْف��دا؟40 يُ��َزاِح��ُم ِف��ي��ه��ا ِرْف��ٍد ك��لُّ تُ��ْزَج��ى ل��ل��ِع��ْل��ِم ال��ِه��بَ��اُت ت��ل��َك أي��ن
وتُ��ْس��َدى؟ تُ��ْع��َط��ى ��الُت ال��صِّ وأي��ن ـ��ِر؟ ال��َق��ص��ـ س��اح��ِة ف��ي ال��ُق��ّص��اُد أي��َن أي��َن
َش��ْه��دا؟ يَ��ْق��ُط��ر ال��ح��دي��ُث ذاَك أي��ن نُ��وًرا؟ يَ��نْ��َض��ُح اْل��َج��ِب��ي��ُن ذَاَك أي��ن
أْج��َدى ب��اْل��ُح��رِّ ال��َع��َزاء وَج��ِم��ي��ُل َج��ِل��ي��ٌل وال��ُم��َص��اُب َف��َق��ْدن��اُه ق��د
ا41 َح��دَّ ال��ُع��ْم��ِر َم��َج��ال��ِة ف��ي ب��ال��ٌغ وك��لٌّ راِج��ُع��ون، ل��ل��ه ن��ح��ُن
ا َص��دَّ ل��ل��دَّْم��ِع ي��س��ت��ط��ي��ُع ف��ال ـ��ُع، ال��دَّم��ـ يُ��غ��اِل��ب��ُه ال��َف��تَ��ى أنَّ َغ��ي��ر
َل��ْح��َدا تَ��َط��اوَل أو ال��ُع��ْم��ُر َق��ُص��َر ح��ي��ٍن بَ��ْع��د ِم��ْن يَ��ِص��ي��ُر َم��ْه��ٍد ك��لُّ

∗∗∗
أْش��َدى؟42 ب��َك ِم��زَه��ِري غ��يْ��ُر وَه��ل ِب��َم��ْدِح��ي��َك، َش��ْدًوا ال��ُوج��وَد َم��َألُْت َق��ْد
ُخ��ْل��دا43 ب��وْص��ِف��ك ال��ُم��ْزَدِه��ي ِش��ْع��ِرَي أَْوَل��ْت ال��ج��َالئ��ِل ِم��َن َخ��ال��داٌت
وَك��ْم��دا ال��ع��ي��وَن يُ��ْدِم��ي وبُ��َك��اءً َرثَ��اءً يَ��ُع��وَد أْن ال��ل��ُه َك��ت��َب
ِع��ْق��دا44 أْرث��ي��َك ال��دُّم��وَع َف��ن��ظ��ْم��ُت ُدرٍّ َق��الَدَة ال��ُع��َال ن��َظ��ْم��َت ق��د

∗∗∗
ا45 وأَج��دَّ آَم��اَل��ه أْح��يَ��ا ُروِق اْل��َف��ا َخ��ِل��ي��َف��ِت��ك ف��ي ��ْع��ِب ال��شَّ أََم��َل
َج��ّدا46 وأبْ��َص��ر ال��ُم��نَ��ى ُس��ط��وَر ِر ال��ُغ��ر َم��َالِم��ِح��ه ف��ي ��ْع��ُب ال��شَّ ق��رأ
ا47 وَج��دَّ ال��ج��الِل ُم��ْف��رَد أبً��ا ـ��ِل: وال��نُّ��ب��ـ اْل��م��ج��ِد نُ��بْ��ع��َة ف��ي��ه ورأَى
ا ِن��دَّ ُه إالَّ ال��س��م��اء ول��بَ��ْدِر َم��ِث��ي��ًال س��واه ل��ل��ُع��َال ي��ج��ْد ل��م
ال��ُم��َف��دَّى48 ال��م��ل��ي��َك ع��ي��نُ��ه وَرَع��ْت ��ى! ال��ُم��َس��جَّ ل��ل��م��ل��ي��ِك ال��ل��ِه رح��م��ُة
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اإلمام األسَتاِذ إىل

البالغة دروس يتلقى وكان ١٩٠١م، سنة باألزهر طالب والشاعر القصيدة هذه قيلت
منحى فيها ونحا القصيدة بهذه فمدحه عبده. محمد الشيخ اإلمام األستاذ عىل والتفسري

أبياتها. من قليل غري عدد الذاكرة عن ونّد واألسلوب. الوصف يف املتقدمني الشعراء

وتَ��ْوِخ��ي��ِد1 إي��َج��اٍف بَ��يْ��َن اْل��َف��َال تَ��ْط��ِوي اْل��ُق��وِد ��ِر ��مَّ ال��ضُّ َم��تُ��وِن َف��ْوَق اْل��َم��ْج��ُد
َم��ْق��ُص��وِد2 ُك��لَّ ال��لَّ��يَ��ال��ي إَل��يْ��َه��ا َرَم��ْت م��ن��اِس��ُم��ه��ا َص��يْ��ُه��وٍد ُع��ْرَض َرَم��ْت إذَا
َم��ْوُج��وِد3 ثَ��ْوَب اْألََم��اِن��ي َخ��يَ��اَل َك��َس��ْت َخ��بَ��ٍب ِم��ْن ال��لَّ��يْ��ِل َط��يْ��َل��َس��ان َم��زََّق��ْت أَْو
ِب��تَ��بْ��ِع��ي��ِد!4 تَ��ْق��ِري��ٌب ُه��َو َف��َح��بَّ��ذَا ِب��َه��ا اْل��َم��َزاُر َش��طَّ إْن اْل��َم��ْج��ِد ِم��َن تُ��ْدنَ��ى
َم��ْغ��ُم��وِد َغ��يْ��ُر َس��يْ��ٌف اْل��َح��قَّ يُ��ْغ��ِم��ُد َال َوَس��اِئ��لُ��ُه َع��زَّْت إْن ب��ال��س��يْ��ِف اْل��َم��ْج��ُد
ِب��َم��ْج��ُه��وِد يَ��بْ��َخ��ْل َال ال��َم��ْج��َد يَ��ْط��لُ��ب َم��ْن ُم��نْ��َص��ِل��تً��ا اْل��ِب��ي��د ُف��َؤاَد َش��َق��ْق��َت َف��َك��ْم
ِل��ْل��ب��ي��ِد!5 اْل��َج��ْه��ِد بَ��ْع��َد اْل��ِب��ي��َد َوأَْق��َط��ُع ِب��ج��اِن��ِب��َه��ا أُْخ��َرى ب��ي ال��ت��نُ��وَف��ُة تَ��ْرم��ي
اْل��َع��نَ��اِق��ي��ِد6 ِب��نْ��ِت ِم��ْن اْل��َق��ْوُم يُ��ِدي��ُرَه��ا ُم��تْ��َرَع��ًة ال��ش��ْرِب بَ��يْ��َن اْل��َك��أُْس َك��أنَّ��ِن��ي
يُ��وِدي7 أَْن َخ��اَف إالَّ ال��ِج��نِّ ِم��َن َط��يْ��ٌف َم��نَ��اِك��بَ��ه��ا يَ��ْع��بُ��ْر َل��ْم ب��ْه��َم��اءَ ُك��لِّ ِف��ي
وتَ��ْه��ِدي��ِد8 َوإي��ع��اٍد ِب��َزْج��ٍر إالَّ َق��َدًم��ا م��يْ��داِن��ه��ا ِف��ي ال��ط��ْرَف يُ��ْرِس��ُل ال
ِص��نْ��ِدي��ِد َك��رَّ إَل��يْ��ه ف��َك��رَّْت َس��يْ��ًف��ا َض��َراِغ��ُم��َه��ا َظ��نَّ��تْ��ُه اْل��َف��ْج��ُر بَ��َدا إذا
َداُوِد9 نَ��ْس��ِج ِم��ْن َألَْم��ًة تَ��ُظ��نُّ��ُه َواِث��بَ��ًة اْل��َم��اءِ ِل��غ��دي��ِر َوأَْق��بَ��ل��ْت
ِرْع��ِدي��ِد10 َك��فِّ ِف��ي َص��اِرٌم َك��أَنَّ��ن��ي ُم��ْرتَ��ِج��ٍف اْل��َق��ْل��ِب َم��ُروِع بَ��يْ��َن َف��ك��نْ��ت
م��ح��ُدوِد11 ِم��نْ��ُه ِب��َس��يْ��ٍف َع��ْزِم��ي َوَف��لَّ أَْدَرَك��ن��ي ال��يَ��أُْس َم��ا َف��إذَا ال��دَُّج��ى أَْط��ِوي
َوت��ْس��ِدي��ِد12 إْق��َداٍم بَ��يْ��َن َع��زي��م��ِت��ي َف��اتَّ��َج��َه��ْت اْألُْس��تَ��اِذ ِم��َن َع��ْزًم��ا ذََك��ْرُت
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ِب��َم��ْرُدوِد يَ��ْوًم��ا َس��ْه��ُم��ُه َوال نَ��ْق��ٌض َل��ُه َل��يْ��َس ال��ل��ه َق��َض��اء ِم��ثْ��َل َوِس��ْرُت
َم��ْزءُوِد13 َغ��يْ��َر َق��ْل��بً��ا ال��رُّْع��ُب يَ��تْ��ُرِك َل��ْم إذَا ال��ثَّ��بَ��اُت َك��يْ��َف َع��لَّ��ْم��تَ��ن��ي َم��ْوَالَي
َم��ْف��ُق��وِد! ِش��بْ��َه َف��يَ��بْ��ُدو يَ��ْع��ل��و َوال��نَّ��ْج��ُم َم��ْع��ِرَف��ًة ال��نَّ��اِس بَ��يْ��َن َف��اْزَدْدَت َع��َل��ْوَت
َوتَ��ْج��ِدي��ِد ِب��تَ��ْج��ِم��ي��ٍل ت��ْزَه��ى َوال��ض��اُد ِب��نَ��اِص��ِرِه تَ��يَّ��اًه��ا ال��دي��ُن َوأَْص��ب��ح
َم��ْج��ُدوِد؟14 َغ��يْ��َر َوَح��ظٍّ��ا ت��ف��ُوُر، نَ��ْف��ًس��ا َل��ُه أَنَّ يَ��ْك��ف��ي��َك أََم��ا اْل��َح��ُس��وَد، دَِع
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َهاِوي الزَّ َرثاءُ

الزهاوي»، صدقي «جميل الكبري شاعرها لتأبني جامًعا حفًال العراقية الحكومة أقامت
ببغداد القصيدة هذه ألقيت وقد الشاعر. بينهم ومن العربية األقطار شعراء إليه دعت

١٩٣٧م. سنة فرباير من ١٢ يف

َط��اِئ��ُرْه!1 ال��خ��م��اِئ��ِل َق��ْف��َر َوَغ��اَدَره َم��اِط��ُرْه! األس��اِري��ِر ُم��ْغ��بَ��رَّ ال��رَّْوَض َج��َف��ا
وأََزاِه��ُره2 أَثْ��م��اُره ُم��َص��وِّح��ًة واْرتَ��َم��ْت اْل��بَ��َش��اش��ِة بَ��ْع��د نَ��بْ��تُ��ه ذََوى
بَ��َواِك��ره؟3 وأَيْ��ن َم��ج��ال��ي��ه، وأيْ��َن َم��َك��انُ��ه أي��َن ال��رَّْوُض، أَيْ��َن : ��تُّ ت��َل��فَّ
َم��زاِه��ُرْه؟4 ال��ُغ��ُص��ون َف��وق َص��َدَح��ْت إذا ِم��ثْ��لُ��ه األُذَْن يَ��ْط��ُرق َل��ْم اّل��ذي وأيْ��َن
نَ��اِض��ُره ال��َع��يْ��ِش ع��اِب��س ع��ن وأَذَْه��َل��ه��ا ال��بُ��َك��ا َع��ِن ال��نَّ��ِع��ي��ُم أْل��ه��اه��ا َح��َم��اِئ��ُم
ع��اِط��ُره5 واْه��تَ��زَّ ال��رَّْوِض َزْه��ُر تَ��وثَّ��َب َخ��ِم��ي��ل��ٍة ف��ي أَْل��ح��انَ��ه��ا أْرَس��َل��ْت إذا
َم��َزاِم��ُرْه6 ال��نَّ��ِس��ي��ِم َم��تْ��َن َع��َل��ْت م��ا إذا َرنِ��ي��ن��ه وُح��ْس��ُن َداوٍد َص��ْوُت ل��ه��ا
آِخ��ُره بَ��يَ��انَ��ك أَْع��يَ��ا َس��َك��تَ��ْت وإْن َص��ْوتِ��ه��ا ُل أَوَّ أَْش��َج��اَك بَ��َدأَْت إذَا
وتُ��َس��اِي��ُره7 ل��ْح��ِن��ه��ا ف��ي يُ��َس��اِي��ُره��ا َك��أنَّ��م��ا َم��اَل ْوِح ال��دَّ ف��ي َه��تَ��َف��ْت وإْن
ب��نَ��اِص��ُرْه8 َع��َل��يْ��ه ��ْت ُض��مَّ م��ا ب��أَنْ��َف��ِس َوَط��وََّح��ْت ال��َم��ْوِص��ل��يِّ ُف��نُ��وَن ْت تَ��َح��دَّ
َواِت��ُره9 اْل��ُع��وَد َف��ْل��يُ��ْس��ِك��ِت َع��َزَف��ْت إذا وُص��نْ��ُع��ُه اإلَل��ِه أْوتَ��اُر أُول��ِئ��ك
َع��اِب��ُره ��ب ال��م��َح��جَّ اْل��ُح��ْل��َم ��َر َف��سَّ َك��َم��ا َف��تَ��ْرَج��م��ْت ال��نُّ��ُف��وس ب��أْس��َرار ��ْت أَل��مَّ
َم��َش��اِف��ره10 ال��نُّ��ُج��وِم ُزْه��ِر َع��ْن َف��ت��ْف��تَ��رُّ ب��اِس��ًم��ا ال��لَّ��يْ��ِل أَْس��َوْد إَل��يْ��ه��ا يُ��ِص��ي��ُخ
َغ��َداِئ��ُره ف��َط��ال��ْت اِج��ي ال��دَّ َش��ْع��ِرِه إل��ى ُش��ع��وَره��ا ��ْت َض��مَّ ال��ِغ��ي��َد أّن َل��ْو يَ��َودُّ
وَج��اِئ��ُرْه11 ال��طَّ��ِري��ِق نَ��اِئ��ي ب��ه وَط��اَش َخ��ْط��ُوه َق ُع��وِّ ال��َف��ْج��ر أّن َل��ْو َويَ��ْرُج��و
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َزاِخ��ُره12 ال��يَ��مِّ َغ��ْم��َرِة ف��ي َف��َط��وََّح��ه ِرْج��لُ��ُه ال��َم��َج��رَِّة ب��ُش��ْط��آِن وَزلَّ��ْت
وَج��آِذُره؟13 أَْط��َالُؤه ُروَِّع��ْت َم��تَ��ى َرُس��وُم��ه إل��يْ��َك أَْص��َغ��ْت إن ال��رَّْوَض َس��ل
َم��َص��اِدُره؟14 وَط��اب��ْت ��اِدي ال��صَّ ال��ُغ��لَّ��ِة ِل��ِذي ُوُروُده َط��اَب ال��َع��ذُْب ال��غ��ِدي��ُر وأيْ��ن
ن��اِش��ُره15 ال��تَّ��ْج��َر أَذَْه��َل بُ��ْرٍد يَ��َم��ان��يُّ أَنَّ��ه تَ��ْح��َس��ُب ال��زَّْه��ر بَ��يْ��َن َف��اَض إذا
َم��آِزُره16 وَط��ال��ت َح��واِش��ي��ه، ��ت َف��رقَّ واْك��ت��َس��ى ال��رَّْوُض أثْ��واِب��ه ِم��ْن تَ��أَزَّر
َدَواِئ��ُرْه!17 َداَرْت ال��دَّْه��َر أَنَّ تَ��ْدِر وَل��ْم ُم��ْط��ِرًق��ا ال��بَ��الِب��ل َج��مَّ ب��ه تَ��ُدوُر
ق��اِه��ُره اْل��ُح��ْزَن ب��ه��ا يُ��ْل��ه��ي أَنَّ��ٍة ِس��َوى نَ��ْغ��َم��ٌة َس��ْم��َع��َك يَ��ْج��ت��اُز ف��ال وتُ��ْص��غ��ي،
وتُ��َح��اِوُره18 األَس��ى َم��ْط��ِويَّ تُ��َط��اِرح ال��نَّ��َوى ِس��وى ُم��ِج��ي��بً��ا ت��ْل��َق��ى ف��ال وتَ��ْدُع��و،
بَ��اِدُره19 يَ��نْ��َه��لُّ ال��َع��يْ��ِن وَدْم��ُع ف��يَ��ْط��َغ��ى، َوْج��َده يَ��ْح��ِب��ُس وال��َق��ْل��ُب ب��ه، َوَق��ْف��ُت
ن��اِذُره20 اْل��َح��قَّ ب��ه��ا يَ��ْق��ِض��ي َح��اَج��ٍة ِس��َوى َع��َف��ْت وَق��ْد ال��رِّيَ��اِض بَ��يْ��ن َوْق��َف��ت��ي وم��ا
ثَ��اِئ��ُره21 ثَ��اَر ِح��ي��ن��م��ا ال��لَّ��ي��ال��ي َخ��ِم��ي��ُس أَثَ��اَره ُغ��ب��اًرا إالَّ أََرى م��ا أَرى!
ب��اِس��ُرْه22 ال��َوْج��ه ع��اب��ُس ال��نَّ��واِح��ي، َح��ِزي��ُن ُم��وِح��ٌش ف��اْألُْف��ُق اُح ال��َص��دَّ ال��طَّ��اِئ��ُر َم��َض��ى
َس��اِم��ُرْه23 وانْ��َف��ضَّ األَنْ��َواُر، وأُْط��ِف��ئَ��ِت ال��نُّ��َه��ى َم��ْل��َع��ُب ف��انْ��تَ��ه��ى (ال��زََّه��اِوي) َوأَْوَدى
َس��واِئ��ُره24 ال��َم��نُ��وِن رْغ��ِم َع��َل��ى وس��اَرْت ب��ُح��ْف��رٍة ال��نُّ��بُ��وِغ َرْغ��م َع��َل��ى أق��اَم
َش��اِع��ُره25 ال��َع��بْ��َق��ِريّ��ِة نَ��ِديَّ وَخ��لَّ��ى َربُّ��ه ال��لَّ��ْوذَع��يّ��ِة َع��ْرَش وَغ��اَدر
س��اِح��ُره ال��دَّْه��ِر ِط��ي��َل��َة َع��نْ��ُه َغ��اَب َف��َق��ْد وِس��رِِّه ال��بَ��يَ��ان إع��َج��اِز ِذْك��َر َدُع��وا
َخ��اِط��ُره!26 ��م��َواِت ال��سَّ بَ��ْرق َع��َل��ى َل��َج��لَّ��ى ال��دَُّج��ى ف��ي ال��بَ��ْرَق َس��اب��ق َل��ْو خ��اِط��ٌر ل��ه
آِس��ُرْه27 ��ْع��َر ال��شِّ َح��رََّر أَْن َع��َج��بً��ا َف��يَ��ا يَ��َراِع��ِه ِس��نُّ ال��ّش��ع��ِر ُح��رَّ ت��م��لَّ��َك
َج��واِه��ُره أَْج��يَ��اِدِه��نَّ َع��َل��ى ��ْت وَرفَّ ُدرَُّه تَ��َق��لَّ��ْدَن ل��و ال��َع��ذَاَرى تَ��م��نَّ��ى
َم��ح��اِب��ُرْه28 ع��ل��ي��ه ��ت ُض��مَّ ب��م��ا َش��ِب��ي��ٌه َس��واَده��ا أَن ال��دُّْع��َج اْل��ُع��ي��وَن ويُ��ْزِه��ي
تُ��نَ��اِظ��ُره29 ال َم��ْش��ُم��ول��َه��ا، ��ُق��وا َص��فَّ وَق��ْد ألنَّ��ه��ا إالَّ ��ْه��ب��اءُ ال��صَّ ج��اَش��ت وم��ا
َس��اِئ��ره30 َف��يَ��ْس��ِب��ي��َك أُْخ��َرى، وتَ��ْق��َرُؤه بَ��ْع��ُض��ُه َف��يَ��ْس��ِب��ي��َك َم��رٍّا ب��ه تَ��ُم��رُّ
بَ��َص��اِئ��رْه ال��َح��ي��اِة ب��أْس��َراِر أََح��اَط��ْت ح��اِذٍق ُص��وَرَة ال��ك��ْون ه��ذا ف��ي��ه تَ��َرى
ذَاِخ��ره31 رِّ ل��ل��دُّ ال��َم��اء تَ��ْح��َت َغ��اَص ك��م��ا َغ��ْوِره بُ��ْع��ِد ف��ي ال��رَّأَْي ف��ي��ه وت��ْل��م��ُح
َم��واِئ��ُره32 م��اَرْت اْل��َج��بَّ��اُر َع��ْق��لُ��ُه إذا ثَ��َوَراِن��ه ف��ي اآلِذيَّ ب��ه وتَ��ْل��َق��ى
ونَ��اِف��ُره33 ال��َق��ِري��ض َص��ْع��ُب ل��ه تَ��َدانَ��ى َم��رًَّة ال��طِّ��ْرَس الَم��س َل��و َق��َل��ٌم ل��ه
ن��اِظ��ُرْه34 وَط��ْرُف��َك إّال َه��وى ْب��ِن��َف��س يَ��ُج��ل َف��َل��ْم ال��نُّ��ُف��وِس ِم��نْ��َظ��اَر ك��اَن َل��َق��ْد
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وَغ��اِب��ُره35 اْل��َح��يَ��اِة ت��اري��خ وح��اِض��ُر ُزج��اِج��ه َخ��ْل��َف ال��رَّأْي بَ��ِع��ي��ُد ي��لُ��وُح
وت��َح��اِذره36 َح��دَّه ال��رَّواس��ي تَ��ه��اُب َوُج��ْرأًَة َع��ْزًم��ا اْل��خ��ْل��ِق إَل��ُه بَ��َراه
َش��اِه��رْه37 َوْه��و ُش��رًَّدا نَ��اي��ا ال��دَّ ِذئَ��اُب ِل��َه��ْولِ��ِه ت��ِف��رُّ َغ��ْض��بً��ا َره وَص��وَّ
ويُ��َغ��اِوره38 ب��ه��ا يَ��ْرم��ي َم��ْن يُ��َص��اِوُل ��ه ب��َك��فِّ أُِع��ي��َدْت ُم��وَس��ى َع��َص��ا ك��أنَّ
َس��َراِئ��ُره39 تُ��ِرْده ل��م م��ا ال��َف��تَ��ى يَ��ُق��ول وُربَّ��م��ا يُ��ِري��د، َم��ا َج��ري��ئً��ا يَ��ُق��وُل
م��خ��اِب��ُره40 ونَ��ْف��ٌس نَ��ْف��ٌس، َم��َظ��اِه��ُره َع��يْ��َش��ُه ِب��ن��ْف��َس��يْ��ن يَ��ْق��ِض��ي َف��تً��ى ِم��ْن وَك��ْم
َس��تَ��اِئ��ُره41 َع��َل��يْ��ه ��ْت نَ��مَّ ق��د اْل��َح��ان وف��ي َخ��َل��واِت��ه��م ف��ي ��اك ال��نُّ��سَّ م��ع تَ��راُه
َج��َراِئ��ره42 ال��لِّ��َس��اِن َخ��ْل��ف وِم��ْن ِريَ��اءً، ُم��َس��بِّ��ٌح اْل��َج��ري��ُر َط��اَل ك��م��ا ِل��َس��اٌن
ب��اِت��ُرْه؟ اْل��َح��ْرِب ف��ي ال��َم��ْرءَ يُ��ِف��ي��ُد ف��م��اذَا بَ��اِت��ًرا َق��ْل��ب��ك اْل��َح��ْرب ف��ي يَ��ُك��ن َل��م إذا
ح��اِئ��ُره؟43 ��َف ال��تَّ��َل��هُّ بَ��ْع��َد ثَ��َوى وَك��يْ��َف ال��نَّ��َوى؟ ب��ه اس��ت��َق��رَّْت َك��يْ��َف ل��ه! َح��نَ��انً��ا
س��اِه��ُره؟44 ��بْ��َح ال��صُّ أَبْ��ص��ر ال��تَّ��َظ��نِّ��ي َك��ث��ي��ِر رٍِّق ُم��ؤَّ اْل��َح��يَ��اة ف��ي َل��يْ��ٍل بَ��ْع��َد وَه��ْل

∗∗∗
وتُ��ب��اِك��ُره45 آالُم��ه تُ��راِوُح��ُه خ��اِف��ٌق وال��َق��ْل��ُب ال��ط��ُرق إَل��ي��َك َش��َق��ْق��ُت
َزاِئ��ُره ��بَّ ال��صَّ أَرَّق َخ��ي��اٍل ك��َط��يْ��ِف َف��ودَُّع��وا ��وا أل��مُّ ًف��ا أُالَّ ت��ذَكَّ��ر
بَ��اِذُرْه46 اْل��َح��بَّ يَ��بْ��ذُِر َل��ْم ال��ُم��نَ��ى وًل��ْوَال َم��ًدى إل��ى واْل��ح��ي��اُة َح��ي��اٌة، ونَ��ْح��ُن
َم��َق��اِب��ُرْه47 — َغ��اي��اِت��ه��ْن ف��ي وَف��كَّ��َر ال��َف��تَ��ى َع��ِل��م َل��ْو — ال��زَّْه��َر ال��م��ُه��وَد وإنَّ
أَُس��اِوره48 وِح��ي��نً��ا ِح��ي��نً��ا يُ��َس��اِوُرن��ي نَ��ْح��َوه��ا ��ْوُق وال��شَّ بَ��ْغ��داد إل��ى َس��َم��ْوُت
وَع��َش��اِئ��ره أَه��لُ��ه ف��ي��ه��ا ل��يَ��ْل��َق��اه وَع��ِش��ي��ِرِه أْه��ِل��ِه ع��ن نَ��أَى ِك��َالنَ��ا
وَح��اِض��ُره49 ال��َم��ِج��ي��ُد ال��زَّاه��ي وس��اِل��ُف��ه وأَْه��لُ��ه ال��ِع��راُق نَ��ْف��ِس��ي إل��ى َح��ِب��ي��ب
َس��اِئ��ره األُْف��ِق ف��ي ��ْم��س ال��شَّ َم��ِس��ي��ر َف��س��ار َض��ْوءَه أْرَس��ل اإلْس��الم ب��ه��ا دي��اٌر
وَه��واِج��ُره50 آص��الُ��ُه ب��ه تَ��َس��اَوْت ال��َوَرى ع��ل��ى ِظ��الٍّ اآلَداُب ب��ه��ا وَم��دَّْت
وبَ��اِه��ُرْه51 ال��ف��ات��ح��ي��َن ُم��ْل��ِك وَزاِه��ُر وِع��زُُّه ال��رَِّش��ي��د َع��ْه��ُد ب��ه��ا تَ��َج��لَّ��ى
َم��ن��اِئ��ُرْه!52 وَه��ِذي َم��َغ��ان��ي��ِه، َف��ه��ِذي ُع��نْ��َف��واِن��ِه ف��ي ال��ُع��ْرِب َم��ْج��َد ِش��ئْ��َت إذا
َزَواِه��ُره53 َل��يْ��ٍل ُج��نْ��ِح ف��ي َل��َم��ع��ْت ك��م��ا اْل��ُه��َدى ف��أَبْ��َص��َرِت نْ��يَ��ا ال��دُّ َع��َل��ى أََط��لَّ��ْت
َم��َف��اِخ��ُره54 ال��ب��َالد ب��آف��اِق وَدوَّْت ِذْك��ُره َس��اَر الَّ��ِذي ب��ال��َغ��اِزي ت��ف��اِخ��ُر
َه��اِم��ُره55 ��ح��اِئ��ِب ال��سَّ َم��اءِ م��ن وأَْغ��َزُر َع��ْزُم��ُه ��يْ��ِف ال��سَّ َش��بَ��ا م��ن أَْم��َض��ى ال��م��ل��ُك ُه��و
ع��نَ��اِص��ُره56 وط��ابَ��ْت َم��َراِم��ي��ِه، ف��ج��لَّ��ْت ه��اش��ٍم آِل م��ن ال��َم��ْج��ِد ب��نُ��اُة نَ��م��اه
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َداِث��ُره57 ال��تُّ��ْرَب يَ��نْ��ُف��َض َف��ِت��يٍّ��ا ف��َه��بَّ َش��بَ��ابَ��ه ال��بَ��يَ��اِن َع��ْه��ِد إل��ى أَع��اد
م��آِث��ُرْه58 ِف��ي��ه ال��َم��ْه��ِديَّ وتُ��ذِْك��رك َح��ْزِم��ه َم��أْثُ��وُر ال��م��نْ��ُص��وَر ِب��ِه يُ��ِري��َك
َديَ��اِج��ُرْه59 وَض��اءَْت َم��تْ��نَ��يْ��ه َم��َص��اِع��ُب َف��ذُلِّ��ل��ْت ال��طَّ��ِري��ق ُط��وَل اْس��َم��ه ذََك��ْرنَ��ا

∗∗∗
نَ��اِظ��ُره ب��اْج��ِت��َالِئ��ك يُ��َم��تَّ��ع َل��ْم وإْن ال��نُّ��َه��ى يَ��ْق��ُدُر أٍَخ ِم��ْن ِن��َداءٌ َج��ِم��ي��ٌل،
بَ��َش��اِئ��ره60 ��بَ��اِح ال��صَّ َوْج��ه َع��ْن تُ��نْ��بِّ��ئ ِم��ثْ��َل��م��ا ال��ُغ��رِّ آثَ��اِرك ف��ي َع��َرْف��تُ��َك
وأَُش��اِط��ره وْج��َدانَ��ه يُ��َش��اِط��ُرنِ��ي بَ��يَ��اِن��ه َج��م��ي��ِل ف��ي (َج��م��ي��ًال) َع��َرْف��ُت
تُ��َج��اوره61 ال��راِف��َديْ��ن ِب��َدْوِح وُروح��ي ُروُح��ه ال��نِّ��ي��ِل َدْوح��ة ف��ي تُ��ج��اِوُرن��ي
َم��َع��اِب��ره62 وط��اَل��ْت ��ْت َش��قَّ وإْن َم��ك��اٌن، ُك��لُّ��ُه ف��اْل��َك��ْوُن ال��َق��ْل��ب��اِن اج��تَ��م��ع إذا
أََواِص��ُرْه63 ْت َوُش��دَّ أََواِس��ي��ه، تَ��َع��اَل��ْت بَ��يْ��نَ��ن��ا يَ��ْج��َم��ع ال��َم��ْج��د ف��ي نَ��َس��ٌب ل��ن��ا
َم��نَ��اِب��ُرْه؟ أَْرٍض ُك��لِّ ف��ي ِب��نَ��ا تَ��ِت��ي��ُه َم��ْح��ِف��ٍل ُك��لِّ ف��ي ال��َق��ْوِل ُح��َم��اَة أل��ْس��نَ��ا

∗∗∗
نَ��اِدُره64 رِّ ال��دُّ أَْج��وُد َول��ك��ْن َغ��زي��ٌر، وَم��ْدَم��ع��ي ��ا، َس��حٍّ ال��دَّْم��ع َع��َل��يْ��َك َص��بَ��بْ��ُت
َص��َداِئ��ره65 وت��بْ��ك��ي َق��َواف��ي��ه، تَ��ِئ��نُّ ُم��وَج��ٍع َل��وَْع��َة ال��ش��ْع��َر ِف��ي��ك وأَْرَس��ْل��ت
َم��َواِط��ره66 اإلل��ه َس��يْ��ِب م��ن وَغ��اَدتْ��ك وَرْح��م��ًة نُ��وًرا ال��ل��ه َس��َالُم َع��َل��يْ��َك

هوامش

والتجهم. العبوس عن كناية األسارير: اغربار الوجه. يف الخطوط األسارير: (1)
الفقيد. بالطائر: ويريد

يابسة مصوحة: أزهاره. وتفتح النبت اخرضار بالبشاشة: ويريد ذبل. ذوى: (2)
األزهار. األزاهر: ذابلة.

يدرك ما أول البواكر: الروض. محاسن من به وتستمتع تجتليه ما مجاليه: (3)
والزهر. الثمر من

به. يرضب العود هو املزاهر: (4)
منه. العطرة الرائحة الزهر: عاطر امللتف. الكثري الشجر الخميلة: (5)
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رخيًما. عذبًا صوتًا له هللا وهب وقد — السالم عليه — داود هللا نبي هو داود: (6)
واألناشيد. األدعية من به يرتنم كان ما مزامره: الظهر. املتن:

دوحة. الواحدة، الشجر. من العظيم الدوح: (7)
شهرة والرضب الغناء يف له وكالهما إسحاق، ابنه أو إبراهيم باملوصيل يريد (8)
الوسطى بني التي األصبع وهي بنرص، جمع البنارص: وطرحت. نبذت طوحت: واسعة.

والخنرص.
عليها. ليرضب أوتاره يشد الذي العود: واتر (9)

الوضاءة النجوم: زهر تنفرج. وتفرت: ساكنًا. هادئًا بسمعه إليها يلقي يصيخ: (10)
لإلنسان. استعملت ثم للبعري، األصل يف وهي الشفاة املشافر: املتأللئة.

السوى. غري جائره: (11)
وإنما البرص، بمجرد تدرك ال كثرية نجوم املجرة: شاطئ. جمع الشطآن: (12)
الطامية. مياهه زاخره: بالنهر. تشبهها والعرب بياضمختلط، كأنه فريى ينترشضوؤها
(بالتحريك). طال الواحد. الظباء. أوالد واألطالء: آثاره. من بقي ما رسومه: (13)

جؤذر. الواحد: الوحيش. البقر أوالد الجاذر:
عنه. والرجوع املاء إتيان واملصادر: الورود (14)

تاجر. الواحد التجار. التجر: موىش. مخطط الثياب من نوع اليماني: الربد (15)
الحوايش برقة ويكنى الثوب، جوانب الحوايش: الثوب. وهو اإلزار، لبس تأزر: (16)

والدالل. التيه عن املئزر بطول يكنى كما والجمال، الحسن عن
الشديد. والهم الوساوس البالبل: (17)

الكمني. الحزن األىس: مطوي املحاورة. املطارحة: والشتات. الفرقة النوى: (18)
منه. يسبق ما الدمع: بادر شدة. يف ينصب ينهل: الحزن. شدة الوجد: (19)

به. والوفاء قضاءه نفسه عىل أوجب من الحق: وناذر وانمحت. درست عفت: (20)

وتعدو. بها تكر التي وهمومها شدائدها الليايل: خميس الجيش. الخميس: (21)
هائجه. هاج ثائره: ثار

ذبول إىل وازدهار إيناع من حالت قد صفحته إن أي بارسه: الوجه عابس (22)
وجفاف.

تتبارى حيث النهى: ملعب نهية. الواحدة: العقول، النهى: مات. أودى: (23)
ليًال. يسمرون الناس من الجماعة السامر: عجيب. بكل اإلتيان يف العقول
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ويحفظ. له يؤثر مما وذاع سار ما أي سوائره: (24)
القوم. مجتمع الندى: العرش. صاحب أي ربه: والبيان. الفصاحة اللوذعية: (25)

اللسن. رجالها مجتمع العبقرية: بندى ويريد الغاية. وبلوغ النبوغ العبقرية:
سبقه. عليه: جىل الظالم. الدجى: (26)

وعيوبه. شوائبه من تخليصه الشعر: تحرير القلم. وهي يراعة، جمع الرياع: (27)
السود. الدعج: فخورة. مزهوة يجعلها العيون: يزهي (28)

التصفيق: الخمر. الصهباء: الكأس. يف الخمر فورة ويريد اضطربت. جاشت: (29)
تشمل ألنها منها؛ الباردة أو الخمر، املشمولة: ليصفو. إناء إىل إناء من الرشاب تحويل

الشمال. ريح كعصفة عصفة لها ألن أو بريحها، الناس
البقية. السائر: وجماله. بسحره يأرسك يسبيك: (30)

ويحفظه. الدر يجمع الذي الذاخر: العمق. الغور: (31)
هائجه. وهاج ثائره ثار موائره: ومارت املوج. األذي: (32)

عن وند الذهن عىل استعىص ما نافره: فيها. يكتب الصحيفة الطرس: (33)
الخاطر.

يمر. ولم يخطر لم يجل: لم مكربة. آلة املنظار: (34)
املايض. الغابر: منه. البني غري خفيه الرأي: بعيد يظهر. يلوح: (35)

وعظمة. شموًخا الثابتة الجبال الروايس: معروف. القلم وبري سواه. براه: (36)
سنه. حده:

كالذئاب هي التي الدنايا أي الدنايا: ذئاب السيوف. من القاطع العضب: (37)
رافعة وشاهره: مشتتة. متفرقة رشًدا: الحميدة. للخصال وافرتاًسا الفضيلة عىل عدوانًا

للقتال.
عصاه يف ومعجزته — السالم عليه — عمران بن موىس هللا نبي هو موىس: (38)

اإلغارة. من يغاوره: والغلبة. االستطالة وهو الصول، من يصاول: مشهورة.
املرء. يبطنه ما وهي رسيرة، جمع الرسائر: (39)

حياته. يرصف عيشه: يقيض (40)
تباع حيث الحان: الحياة. متاع يف الزاهد العابد وهو ناسك، جمع النساك: (41)

وفضحت. أذاعت نمت: حانة. الواحدة الخمر.
واآلثام، الرشور الجرائر: عامة. الحبل ويريد للبعري، يجعل حبل الجرير: (42)

جريرة. الواحدة
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ووصفه فكره، بحائره: ويريد واستقر، هدأ ثوى: والفرقة. البعد النوى: (43)
الكون. حقائق يف الشك كثري وفلسفة رأي صاحب كان ألنه بالحرية؛

الحق. نور بالصبح: ويريد والشك. الظن التظني: اإلنسان. فيه يأرق مؤرق: (44)
أرًقا. فيه ينام وال الليل يسهر الذي أي ساهره:

ومساءً. صباًحا تعاوده أي وتباكره: تراوحه ووجًدا. حزنًا مضطرب خافق: (45)
الغاية. املدى: (46)

والحسن. البهجة ذوات الزهر: مهد، جمع املهود: (47)
عىل دليل بالسمو القصد عن تعبريه ويف إليها، قصدت أي بغداد: إىل سموت (48)

مكانتها. ورشف رفعتها
وحضارته. بمجده الالمع الحسن الزاهي: ماضيه. سالفه: (49)

الحر يشتد حيث الهواجر: الغروب. قبل الوقت وهو أصيل، جمع اآلصال: (50)
النهار. ينتصف عندما

الرشيد. هارون العبايس الخليفة هو الرشيد: وأرشق. ظهر : تجىلَّ (51)
املنزل وهو مغنى، جمع واملغاني: وبهجته. عزه وأول عهده مقتبل عنفوانه: (52)

منارة. جمع منائره: أهله. به غني
املضيئة. كواكبه زواهره: منه. الطائفة والضم): (بالكرس الليل جنح (53)

الناس أصوات علت أي مفاخره: دوت الوقت. ذلك يف العراق ملك هو الغازي: (54)
لكثرتهم. كالدوي لهم فسمع بذكرها،

املنصب. الهاطل الهامر: حده. السيف: شبا (55)
عبد بن هاشم جدهم إىل نسبة هاشم: آل إليهم. باالنتساب ارتفع أي: نماه، (56)

األصول. العنارص: غاياته. مراميه: عظمت. جلت: ملسو هيلع هللا ىلص. الرسول أجداد أحد مناف،
البايل. الدارس الداثر: قويٍّا. فتيٍّا: (57)

األول عهد يف الدولة تبوأت وقد العباسية، الدولة خلفاء من واملهدي: املنصور (58)
ويخلد. عنه يُؤثر الذي حزمه حزمه: مأثور والعطاء. بالجود ثانيهما وعرف عاليًا، مكانًا

الزمن. عىل الباقية أعماله مآثره:
ظلماته، دياجره: فيهما. السري يكون اللذان وهما ناحيتاه، الطريق: متنا (59)

ديجور. الواحدة
محبوب بخرب اإلخبار وهي بشارة، جمع البشائر: البيضاء. الناصعة الغر: (60)

فيه. ترغب
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املتسعة العظيمة الشجرة األصل): (يف الدوحة مرص، رياض النيل: دوحة (61)
والفرات. دجلة الرافدان: الظل.

فيها. يعرب الطريق املعابر: السالك. عىل وامتنعت صعبت شقت: (62)
والصلة. القرابة وهي آرصة، جمع األوارص: آسية. الواحدة: الدعائم. األوايس: (63)

مدراًرا. سحا: (64)
وأوائلها. األبيات أواخر والصدائر: بالقوايف يريد (65)

دعت إذا والعرب املاطرة. السحب املواطر: العطاء. السيب: باكره. غاداه: (66)
قربه. يمطر أن هللا سألت بالرحمة مليت
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١٩٣٤م. سنة مايو من ٣١ يف بافتتاحها االحتفال يوم اإلذاعة بدار ألقيت

ب��أْل��ح��ان��ي تَ��ْغ��ري��ًدا األُْف��َق ُ َويَ��ْم��َأل آِن ف��ي اْل��َج��وَّ يَ��ْط��ِوي ��ْع��ِر ال��شِّ س��ارَي ي��ا
َع��ْدن��ان1 آي��اِت م��ن اْل��ُح��ْس��ِن بَ��َداِئ��ُع وتُ��ْس��ِع��ُدُه ال��ُف��ْص��َح��ى بُ��ْرَدِة ف��ي يَ��ْخ��ت��اُل
ب��أْرَس��ان2 أَْل��َق��ْت ف��ق��د ال��رِّي��اِح م��ن ن��اِج��يَ��ٍة ك��لَّ وارك��ْب ��ع��ُر ال��شِّ أيُّ��ه��ا ِس��ْر
وريْ��َح��ان َوْرٍد ِم��ْن ِش��ئْ��َت م��ا ونَ��اغ نَ��ض��اَرت��ه��ا ِم��نْ��ه��ا وُخ��ذْ ب��ال��رِّي��اِض ِس��ْر
َرنَّ��ان ِم��نْ��َك ب��َص��ْوٍت َم��َداُه َف��اْم��َأل َواِع��ي��ٌة تُ��ْل��ِق��ي��ه ِل��َم��ا أُذٌْن ال��َك��ْوُن
ِس��يَّ��ان3 ��يْ��ِه َك��فَّ ونَ��دى اْل��َح��يَ��ا َص��ْوُب َم��ِل��ٍك ِح��َم��ى ف��ي أنَّ��ا األْرَض َوبَ��لِّ��ِغ
ب��أَْرك��ان4 ِم��ن��ه��ا ف��ُط��ْف (ع��اِب��دي��َن) ِم��ْن ُم��ْش��ِرَق��ًة اآلم��اِل َك��ْع��بَ��َة تَ��ُزْر َوإِْن
��اِن5 َوال��شَّ ��أِْو ال��شَّ ع��ال��ي ال��َم��َه��اب��ِة ض��اِف��ي ُق��ْدٍس ف��ي أن��َت ُخ��ُش��وًع��ا وأَْط��ِرْق وق��ْف
بُ��نْ��ي��ان أَيُّ ُع��الُه يُ��َط��اِوْل َف��َل��ْم ِه��َم��ٍم ِم��ن ال��َم��ْج��ِد بُ��ن��اُة ب��نَ��اُه َق��ْص��ٌر
وإي��وان6 َص��ْرٍح ِم��ْن ال��ُم��ْل��ِك بُ��ْه��َرة ف��ي َم��َش��اِرَف��ُه أَْع��َل��ى َوَم��ا ِك��ْس��َرى ف��أَيْ��َن
وَص��وَّان َص��ْخ��ٍر م��ن ال��ن��اُس يَ��َرى م��ا ال خ��اِل��ُق��َه��ا َج��لَّ َع��َزم��ات أس��اُس��ُه
وإْع��الن ِس��ّر ف��ي ال��ش��ْع��َب ب��ه يُ��ْزَه��ى َم��ِل��ٌك آم��ال��ن��ا َع��َل��ى ِم��نْ��ُه يُ��ِط��ّل
وإي��م��ان7 نُ��بْ��ٍل ِم��ْن ال��َق��ْل��ُب ��ُه َض��مَّ م��ا َع��َل��ى َدَل��ْل��َن َق��ْد َق��َس��َم��ات َوْج��ِه��ِه ف��ي

∗∗∗
َوْس��ن��ان8 ُك��لَّ ب��ن��ي��ه��ا م��ن َوأَيْ��َق��ظ��وا ِل��نَ��ْه��ض��ِت��ه��ا ِم��ْص��ًرا بَ��َع��ثُ��وا األَُل��ى ابْ��َن ي��ا
وإْم��ع��اِن9 ِج��دٍّ ف��ي اْل��َم��ْج��ِد إل��ى تَ��ْع��ُدو ف��انْ��َط��َل��َق��ْت ال��َع��ْل��ي��اء إَل��ى وأَْرَس��لُ��وه��ا
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ل��َك��يْ��َوان10 ِس��رٍّا أوِدَع��ْت أنَّ��ه��ا أو ح��اَج��تَ��ه��ا ��ْم��ِس ال��شَّ ف��ي تَ��بْ��ت��غ��ي ك��أنَّ��ه��ا
وثَ��ه��الن11 َرْض��َوى م��ْن ال��دَّْه��ر َع��ل��ى أبْ��َق��ى م��اِث��ل��ٌة ال��نِّ��ي��ِل ِض��ف��اِف ف��ي آث��اُرُه��ْم
َوِع��ْق��ي��ان12 ُدرٍّ َع��ْن تَ��نَ��اثَ��َر ِع��ْق��ٌد انْ��تَ��ثَ��َرْت ق��د ال��َواِدي ف��ي وْه��َي ك��أنَّ��ه��ا
َع��ي��ن��ان تُ��بْ��ِص��ْرُه ول��م ال��ُم��ل��وِك َع��ِن َم��ْس��َم��ُع��ُه اآلذاِن ف��ي َع��زَّ ب��م��ا ج��اءُوا
َخ��ّف��ان13 أُْس��َد ك��ان��وا ال��َك��ِري��ه��ِة وف��ي وه��ًدى َرْح��م��ًة ك��انُ��وا ��ْل��ِم ال��سِّ ب��اَح��ِة ف��ي
َوإْم��ك��اِن14 يُ��ْس��ٍر َع��ْن ب��ال��رَّأِْس َوم��اَل َش��اِم��ُس��ُه ذَلَّ َح��تَّ��ى ��ْع��َب ال��صَّ ح��اَولُ��وا ق��د

∗∗∗
أْوزان��ي15 ال��غ��رَّاء آالِئ��ك َع��ّد َع��ْن َع��َج��َزْت إن (ال��ف��اُروِق) أَب��ا (ُف��َؤاُد) َغ��ْف��ًرا
وأْل��واِن��ي أْل��واح��ي ذل��َك ِل��بَ��ْع��ِض اتَّ��َس��َع��ْت ف��م��ا ج��ْه��ِدي تَ��ْص��ِوي��َره��ا ح��اَوْل��ُت
إلن��س��ان َط��ْوٌق َدْرِك��ِه ف��ي وَل��يْ��َس س��اِح��ِل��ِه َح��ْوَل ُج��ْزءًا تُ��بْ��ِص��ُر وال��ب��ح��ُر
بُ��ْره��ان16 أْل��ُف نَ��َداُك��ْم ِم��ْن َط��يِّ��ه��ا ف��ي ع��اِرَف��ٌة ِم��ْص��ر ِف��ي ل��ُك��ْم يَ��ْوٍم ُك��لِّ ف��ي
وِع��ْرف��ان17 ِع��ْل��ٍم ف��ي ال��ُم��ْل��ِك َج��َالَل��ُة َزاِه��رًة ال��ِع��ْل��ِم ُربُ��وَع ف��ي��ه��ا نَ��َش��ْرَت
أَْف��ن��ان ذاََت ال��ُم��تَ��َم��نَّ��ى َق��ري��بَ��َة َواِرَف��ًة َغ��نَّ��اءَ َدْوَح��ًة َغ��َرْس��تَ��ُه
وإْح��س��ان ِرْف��ٍق م��ن ال��ل��ُه ص��اَغ��ُه ق��د ُخ��لُ��ٌق زانَ��ُه رأٌْي م��ن��َك وس��اَس��ن��ا
َه��تَّ��اِن18 َص��ْوب ثَ��راُه ج��اَد ك��ال��رَّْوِض ُم��ْؤتَ��ِل��ٌق اْل��ُم��ْل��ِك َوَوْج��ُه زاٍه ال��دِّي��ن
أَْزم��ان ُم��نْ��ذُ َه��َج��رت��ه��ا أَْن بَ��ْع��ِد ِم��ن بَ��َش��اَش��تَ��ه��ا ال��ُف��ْص��َح��ى ِل��لُّ��َغ��ِة َرَددَت
َق��ْح��ط��ان19 َداراِت ف��ي ال��ِع��زِّ َم��ن��اِزَل َع��ُظ��َم��ْت ال��ت��ي أي��اِدي��َك ذَكَّ��َرتْ��ه��ا ق��د
َص��ْدي��ان20 ُك��لُّ َص��داُه م��ن��ُه َوبَ��لَّ َم��ش��اِرُع��ُه َط��ابَ��ْت (َم��ْج��َم��ًع��ا) أَْوَل��يْ��تَ��ه��ا
(ِب��بَ��ْغ��دان)21 ال��دُّنْ��ي��ا أْش��َرَق��ِت أي��اَم م��َض��ى ل��ل��رَِّش��ي��ِد َع��ْه��ًدا ِم��ْص��َر ف��ي أع��اَد
دان��ي22 وِم��ْن َق��اٍص ِم��ْن ال��َق��ْوِم َج��ه��اِب��ذُ ��َم��ه��ا ويَ��مَّ ال��دُّنْ��ي��ا ِل��س��اَح��ِت��َك َس��َع��ْت

∗∗∗
وتِ��بْ��ي��ان ب��إْف��ص��اٍح بَ��ذَْل��َت ب��م��ا نَ��َط��َق��ْت ق��د م��والَي ي��ا اإلذاع��ُة َه��ِذي
وبُ��ْل��داِن23 ب��أْق��ط��اٍر اْل��ِج��واءَ يَ��ْط��ِوي ذْك��ُرك��ُم ال��ش��م��ِس َس��يْ��ر س��اَر َق��بْ��ل��ه��ا ِم��ْن
وأَْغ��ص��ان أوراٍق ب��ي��ن وَغ��رََّدْت بَ��َالِب��لُ��ه��ا َغ��نَّ��ْت َج��ن��ًة أن��َش��أْت��ه��ا
آن24 إل��ى آٍن م��ن ��ع��ِب ال��شَّ إل��ى تُ��ْزَج��ى ُم��نَ��وََّع��ة أل��واٌن ال��ثَّ��ق��اف��اُت ف��ي��ه��ا
ِل��َظ��ْم��آن25 يَ��ْس��َع��ى َم��نْ��ه��ٍل إل��ى ف��اع��ج��ْب ِل��ط��اِل��ِب��ِه يَ��ْس��َع��ى َم��نْ��ه��ًال أَْص��بَ��َح��ْت ق��د
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َم��يْ��دان ُك��لِّ ف��ي رايَ��تَ��ه��ا وأَْع��ِل ُه��ًدى نُ��وَر ال��ف��اُروق) (أب��ا ِل��ْل��ب��الِد ِع��ْش
اْل��ج��دي��دان26 بُ��م��َح��يَّ��اُه َويَ��ْزَدِه��ي ��لُ��ه��ا يُ��َج��مِّ ل��ل��دنْ��ي��ا ف��اروُق وع��اَش
َج��ذْالن ِج��دَّ وأْض��ح��ى ��ِع��ي��د ال��صَّ ِب��ِه َس��َم��ا ل��ل��ص��ِع��ي��د أَِم��ي��ًرا َدع��ْوُه ل��م��ا
ُم��ْزَدان اْل��ُم��ْل��ِك ِب��َج��َالِل ��ٍل ُم��َج��مَّ َم��ْوِرُدُه ط��اَب َع��ْه��ٍد ِزي��نَ��َة زاَل ال

هوامش

تنتهي الذين العرب أجداد من عدنان: العربية، اللغة الفصحى: الثوب. الربدة: (1)
بالفصاحة. ويعرفون العربية إليهم

األخبار حملها يف الرياح بها شبه ركبها. بمن تنجو الرسيعة الناقة الناجية: (2)
الرياح وإلقاء الزمام. وهو (بالتحريك) رسن جمع األرسان: عليها. أمينة لها حافظة

قيادها. وسهولة لينها عن كناية باألرسان
وبذلهما. عطاؤهما كفيه: ندى ونزوله. انصبابه صوبه: املطر. الحيا: (3)

قرص عابدين: وصالة. ا حجٍّ املسلمون يتجه وإليه بمكة الحرام البيت الكعبة: (4)
القاهرة. يف امللك

(بالهمزة). الشأن (بالتسهيل): الشان واملدى. الغاية الشأو: (5)
من بني ما بمشارفه: ويريد الفرس. مللك لقب وفتحها): الكاف (بكرس كرسى (6)
الصفة اإليوان: عال. بناء وكل القرص الرصح: وسطه. يشء: كل من البهرة عالية. قصور

حوائط). ثالثة ذو بناء (الصفة: امللك لجلوس تتخذ وكانت العظيمة،
الوجه أسارير به تنطق ما وهي وفتحها) السني (بكرس قسمة جمع القسمات: (7)

وجمال. حسن من ومالمحه
الغافل. النائم الوسنان: (8)

اإلرساع. السري: يف اإلمعان (9)
(بالفارسية). زحل اسم كيوان: (10)

بالحجاز. جبالن وثهالن: رضوى مرص. ويريد شواطئه النيل: ضفاف (11)
الخالص. الذهب العقيان: (12)

قرب مأسدة (كحسان): خفان وشدتها. الحرب الكريهة: الساحة. الباحة: (13)
والقوة. البطش يف بآسادها املثل يرضب الكوفة
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خضع. أي بالرأس: مال الجموح. الفرس الشامس: (14)
قصائدي. أي أوزاني: املشهورة. الحسنة الغراء: النعم. اآلالء: (15)

الكرم. الندى: واملعروف. العطية العارفة: (16)
دوره. العلم: ربوع (17)

انصبابه. صوبه: الهطل. فوق املطر الهتان: (18)
عىل أيًضا وتطلق والعرصة. البناء يجمع املحل وهي دارة. جمع الدارات (19)
كان وفيهم اليمن. عرب جد وهو عابر، ابن هو قحطان: هنا. مراد وكالهما القبيلة

األول. مجدها للعربية
١٩٣٣م. سنة األول فؤاد امللك أنشأه الذي العربية اللغة مجمع باملجمع: يريد (20)
ظمأه أروى صداه: وبل الراء). (بفتح ومرشعة مرشع الواحد: الشاربة. موارد املشارع:

العطشان. الصديان: غلته. وشفى
غايتها عهده يف بغداد بلغت الذي العبايس الخليفة الرشيد هارون هو الرشيد: (21)

لبغداد. اسم بغدان: والعلوم. الحضارة يف
الرديء. من الجد بتمييز العارفون نقادهم لقوم: جهابذ قصد. يمم: (22)

جو. جمع الجواء: (23)
وتخمل. تساق تزجي: (24)

الظامئون. منه ينهل املورد املنهل: (25)
منهما للواحد يقال فال يفردان وال والنهار. الليل الجديدان: الوجه. املحيا: (26)

جديد.
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الَفاُروق ميَالُد

فرباير من عرش الحادي يف القصيدة هذه قيلت وقد مولده، بعيد األول فاروق امللك تهنئة
١٩٣٧م. سنة

َس��م��اِئ��ه بَ��ِدي��ع ف��ي ت��ألَّ��ق نَ��ْج��ٌم ِض��يَ��ائ��ِه ب��ل��ؤل��ؤيِّ ال��ُوُج��وَد بَ��َه��ر
أَْس��م��ائ��ه1 ِم��ْن ��بْ��َح ال��صُّ ك��أََن َح��تَّ��ى ُم��ْس��ِف��ٍر ِغ��َالل��َة ب��ه ال��َم��َس��اءُ َل��ِب��َس
َع��ْل��ي��ائ��ه2 ف��ي ��اِح ال��َوضَّ ِل��ْل��ُم��ْش��ِرِق َه��يْ��ب��ًة ال��َك��واِك��ِب ُزْه��ُر وتَ��َط��اَم��نَ��ْت
َس��نَ��ائ��ه؟3 أْوِج بَ��ْع��ِد ِم��ْن وَس��نَ��اُؤه��ا َض��ْوئِ��ه ِم��ْن ِض��ي��اُؤه��ا أَيْ��َن َه��يْ��َه��اَت!
ب��َخ��َف��ائ��ه َع��َال إْن يُ��ْع��َرُف وال��نَّ��ْج��ُم ِب��ُع��لُ��وِِّه ُظ��ه��ورُه يَ��ِزي��د َع��َج��بً��ا!
َص��ف��اِئ��ه4 نَ��ق��ّي ِم��ْن وأَْص��َف��ى ِم��نْ��ه َج��ْوه��ًرا أَْص��دُق اآلَف��اِق ف��ي َج��اَل م��ا
َألَْالِئ��ه5 ِم��ْن ال��ِب��ْش��ِر َم��اءُ ويَ��ِف��ي��ُض َل��َم��َح��اِت��ه ف��ي اْل��َح��قِّ نُ��وُر يَ��ْل��َق��اَك
وُرَوائ��ه؟6 َج��الِل��ه َع��بْ��َق��ِريِّ ِم��ْن وُرَواُؤَه��ا َج��َاللُ��ه��ا ال��نُّ��ُج��وُم أيْ��َن

∗∗∗
ِل��ِل��َق��ائ��ه7 وَه��لَّ��َل��ْت ال��ُوُج��وِد ُزَم��ُر ف��َك��بَّ��َرْت اْل��ُوُج��وِد َع��َل��ى أََط��لَّ نَ��ْج��ٌم
ب��َرَج��ائ��ه8 أَبْ��ص��اُره��ا َم��ْع��ُق��ودًة ُح��وًَّم��ا َظ��ْم��أَى اآلَم��اُل َل��ه َوَرنَ��ْت
ُخ��يَ��َالئ��ه َم��َدى ف��ي ويَ��َم��َرُح ِت��ي��ًه��ا أَذْي��اِل��ِه ِم��ْن يَ��ُج��ّر َس��اَر وال��نِّ��ي��ُل
إي��َح��ائ��ه وِم��ْن ��يْ��ه َك��فَّ نَ��ْس��ِج ِم��ْن وُك��لُّ��ه��ا ال��رِّي��اِض بَ��يْ��ن م��ا يَ��ْخ��تَ��اُل
إْغ��َف��ائ��ه9 ِم��ْن ال��ُق��ْم��ِريَّ ويُ��نَ��بِّ��ه أْك��م��اِم��ه��ا ف��ي األَْزه��اَر ويُ��َف��تَّ��ُح
ِغ��نَ��اِئ��ه10 ِس��ْح��ُر اآلَم��اَل ُد ويُ��َج��دِّ ال��دَُّج��ى أَْع��َط��اَف يَ��ُه��زُّ إَل��يْ��ه يُ��ْص��ِغ��ي
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أََدائ��ه11 َج��َم��اَل تُ��َم��نْ��ح ل��م و(ِع��ن��اُن) َص��ْوتِ��ه ُع��ذوب��َة يُ��وَه��ْب ل��م (إْس��َح��اُق)
أَْح��يَ��ائ��ه؟ ف��ي ال��ل��ِه ُص��نْ��ع َج��نْ��ب ف��ي َح��َوْت وم��ا وال��ُف��نُ��وُن ��نَ��اَع��ُة ال��صِّ أيْ��ن
َم��ائ��ه12 ِم��ْن ثُ��َم��اَل��ٌة اْل��َح��ي��اِة م��اءُ َم��ْوِرًدا أَْع��ذَُب ب��ال��َف��اُروِق ال��نِّ��ي��ُل
َوَف��ائ��ه13 ب��ِص��ْدق ال��دُّنْ��ي��ا تَ��تَ��ح��دَّث ف��أَْص��بَ��ح��ْت ال��َوَف��اء ِص��ْدَق ع��لَّ��م��تَ��ه
َع��َط��ائ��ه ب��َف��ْض��ِل ال��َواِدي اَح��ُة َص��دَّ َف��َغ��رَّدْت اْل��َع��َط��اء ُخ��لُ��َق وَم��نَ��ْح��تَ��ه
ب��ُرَغ��ائ��ه14 وْج��َده وأَْس��َك��َت ِب��ْش��ًرا َم��وج��ه ��َق َص��فَّ َم��َط��اُه َع��َل��وَت ��ا ل��مَّ
َظ��ْل��م��اِئ��ه ف��ي اْل��َح��ي��َران ل��ل��يَ��اِئ��س ال��ُم��نَ��ى تَ��بْ��دو ك��م��ا ب��ه ��ف��ي��ُن ال��سَّ يَ��بْ��دو
إَس��ائ��ه15 ُف��ن��وَن ِش��َك��اي��تُ��ه أْف��ن��ْت اْم��ِرٍئ ِج��ْس��ِم ف��ي تَ��ِدبُّ َك��اْل��َح��يَ��اة أو
أَْح��َش��ائ��ه16 ف��ي ال��تِّ��ي��ه واِدي َف��َط��َواُه ال��دَُّج��ى َخ��بَ��َط ِل��ُم��ْدِل��ج ��بَ��اح َك��ال��صَّ أَْو
َج��َف��ائ��ه17 ل��ُط��وِل اْح��تَ��رَق��ْت بَ��ْع��ِدم��ا ِم��ْن ال��رُّبَ��ا أْزَه��اُر رأَتْ��ه َك��ال��غ��َم��ام أْو
إبَ��ائ��ه18 بَ��ْع��َد ال��دَّْه��ِر ك��انْ��ِق��يَ��اِد أَْو ُق��ُط��وِب��ه بَ��ْع��َد ��ْع��ِد ال��سَّ ك��ابْ��ِت��َس��اِم أْو
نُ��َظ��رائ��ه19 ِم��ْن األيَّ��اِم ي��ُد َص��ِف��رْت الَّ��ِذي ال��َم��ِل��ُك وَف��ْوَق��ه ��ِف��ي��ُن ال��سَّ يَ��ْج��ِري
ِرَدائ��ه20 ِم��لءُ األْم��َالك وَج��الَل��ُة َج��نَ��اِن��ه ِم��لءُ واألخ��َالُق ال��دِّي��ن
َوَم��َض��اِئ��ه21 ِب��م��اِئ��ه يُ��ِدّل َس��يْ��ٌف َك��أَنَّ��ه ��بَ��اِب ال��شَّ بُ��ْرِد ف��ي يَ��ْه��تَ��زُّ
أْص��دائ��ه ِم��ْن األَْط��يَ��اُر ُف��ت��ردُد ��ًرا ُم��ب��شِّ ال��ُم��روَج يَ��ْج��تَ��اُز َوال��نِّ��ي��ُل
ِض��يَ��ائ��ه ب��َل��ْم��ِح َف��اَزْت َل��ْو وتَ��َودُّ ُغ��ُص��ونَ��ه��ا تَ��ُم��دُّ ال��َواِدي وَخ��َم��اِئ��ُل
أَنْ��َدائ��ه22 ف��ي اآلم��اَل تَ��ْس��تَ��ْق��ِب��ل ف��أَْق��بَ��َل��ْت اْل��َغ��َم��اُم َج��اءَ َل��َه��ا: َق��الُ��وا
َح��يَ��ائ��ه23 َف��ْرُط ل��ل��ِك��ْم َف��ي��ُردُّه ل��نَ��ْظ��رٍة ال��ِك��َم��اَم يَ��ْخ��تَ��ِرُق وال��زَّْه��ُر
بَ��َه��ائ��ه ُح��ْس��ن َف��ْوَق بَ��ه��اءً َف��رأَى ِب��ُح��ْس��ِن��ه ال��رِّيَ��اِض ف��ي يُ��ْزَه��ى َك��اَن َق��ْد
ب��إَزائ��ه نَ��َض��ارًة ال��ُغ��ُص��وِن أَْزَه��ى يَ��نْ��َح��ن��ي َش��بَ��اٍب ِم��ْن نُ��َض��اًرا وَرأَى
أْرَج��اِئ��ه ف��ي ��ْوِق ال��شَّ َغ��ِل��ي��َل بَ��لَّ��ْت ب��ِزيَ��اَرٍة وأْه��لُ��ه ��ِع��ي��ُد) (ال��صَّ َس��ِع��َد
ب��اْس��ِت��ْج��َالِئ��ِه24 ال��َع��يْ��َن يُ��ْغ��ِري وال��بَ��ْدُر وال��ُق��َرى ال��َم��َدائ��ُن ب��ه إَل��يْ��َك َس��اَل��ْت
َض��ْوَض��ائ��ه25 ف��ي ار ال��َه��دَّ ك��ال��زَّاِخ��ِر أَْرَس��الُ��ه��م وأْق��بَ��َل��ْت ��َع��اَب ال��شِّ َس��دُّوا
ب��ُدَع��ائ��ه26 ال��رُّبَ��ا َه��زَّ وُم��ثَ��وٍِّب ب��يَ��ِم��ي��ِن��ه َق��ْل��ِب��ه ح��اِم��ل بَ��يْ��َن م��ا
َف��َض��ائ��ه؟ َف��ِس��ي��ح ف��ي ُق��ل��وبً��ا إالَّ تَ��َرى َف��َه��ْل ال��َف��ِس��ي��ح ال��َوادي إل��ى ف��ان��ُظ��ر
بُ��ْرَح��ائ��ه27 ِم��ْن تَ��ْش��ِف��ي��ه نَ��ْظ��َرٍة ف��ي اْل��ُخ��َط��ا ف��انْ��تَ��َه��َب ��ْوق ال��شَّ َدَع��اُه ُك��لٌّ
َج��الئ��ه َج��الِل ف��ي ال��َم��ه��اب��ِة نُ��وُر ��ه يَ��ُح��فُّ ال��َوِس��ي��ِم ك��اْألَم��ِل َوَط��َل��ْع��َت
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إْس��َدائ��ه ف��ي وال��َغ��يْ��ِث إْزه��اِره، ف��ي وال��رَّْوِض إْش��َراِق��ه، ف��ي ك��ال��بَ��ْدِر
َوَس��َرائ��ه28 َج��َم��اِل��ِه ب��ي��َن َع��يْ��نَ��اُه ف��َح��يَّ��رْت ال��زََّم��اَن ب��َه��َر َم��ْوِك��ٍب ف��ي
أَنْ��ب��اِئ��ِه ِم��ْن ال��دَّْه��ُر َط��َواه ف��ي��َم��ا أْش��بَ��اَه��ه يَ��َرى أَْن ُخ ال��ُم��ّؤرِّ َع��َج��َز
ُخ��َل��َف��ائ��ه29 ِم��ْن األَْم��َالُك وَال يَ��ْوًم��ا (بَ��ْغ��َداِده) ف��ي (ال��َم��نْ��ُص��وُر) ن��اَل��ه م��ا
(ِم��ي��نَ��ائ��ه)30 وال (َخ��ْف��َرِع��ِه) َع��ْه��ِد ف��ي َح��ْف��ِل��ه َج��َالَل��َة يَ��ْش��َه��ْد ل��م و(ال��نِّ��ي��ُل)

∗∗∗
إنْ��َش��ائ��ه؟ َع��ْن اْل��ِج��نُّ يَ��ِض��ي��ُق ��ا ِم��مَّ بَ��نَ��ْوا وم��ا ال��م��لُ��وِك آث��اَر أََرأَيْ��ت
ِص��بَ��ائ��ه ِث��يَ��اِب ف��ي يَ��ْرُف��ل وال��دَّْه��ُر َريَ��َع��اِن��ه��ا ف��ي األُْف��ِق وَش��ْم��ُس ُولِ��ُدوا
ِل��يَ��ائ��ه ال��ُوُج��وِد أَل��ِف ِم��ْن َووََع��ْوه َط��بْ��َع��ٍة ِل أوَّ ال��َك��ْوِن ِك��تَ��اَب َدَرُس��وا
إْط��َرائ��ه ِس��َوى تَ��ْم��ِل��ْك َف��ل��ْم َح��يْ��َرى ال��نُّ��َه��ى تَ��َرَك م��ا اإلْع��ج��اِز ِم��َن وأَتَ��ْوا
أَْط��َواِئ��ِه31 ف��ي ال��ِم��ْق��َداُر وَط��واُه��ُم َم��ْج��ِدِه��ْم َص��َح��اِئ��ُف تَ��ذَْه��ْب وَل��ْم ذََه��بُ��وا
ُق��رَّائ��ه ِم��ْن اْألَْج��ي��اُل تَ��تَ��ع��اَق��ُب َخ��اِل��ٌد ِس��ِج��لٌّ نْ��يَ��ا ال��دُّ ف��ي ال��َم��ْج��ُد

∗∗∗
نُ��ص��َرائ��ه32 ِم��ْن األَْم��َج��اِد َوُس��َالَل��ُة اْل��ِح��َم��ى آَم��اِل َم��ن��اُط أنْ��ت (ف��اُروُق)
ِب��نَ��ائ��ه33 َراِس��ي��اُت ال��َك��واِك��ِب ُزْه��َر َف��َزاَح��م��ْت (ْم��َص��ر) بَ��نَ��اءَ أَبُ��وك أْع��َل��ى
وَس��َخ��اِئ��ه34 وذََك��اِئ��ه وَم��َض��اِئ��ه َق��َس��َم��اِت��ه ف��ي ف��ي��َك (ُف��َؤاًدا) َوأَرى
أَبْ��نَ��ائ��ه ف��ي ال��م��ْرءِ ِس��رُّ َويَ��ِع��ي��ُش ال��رُّبَ��ا َزْه��ِر ف��ي ال��َغ��يْ��ث أَيَ��اِدي تَ��بْ��ُدو
ِل��َوائ��ه35 وَم��ْج��ُد نَ��ْه��َض��ِت��ه وِع��َم��اُد َح��يَ��اتُ��ه َف��أَنْ��َت اْل��َواِدي َع��َل��ى أَْش��ِرْق
نَ��ْع��م��ائ��ه36 ِم��ْن تَ��مَّ م��ا َع��َل��ى ُش��ْك��ًرا م��ح��َراب��ه ف��ي ال��ل��ه ِدي��َن أَْح��يَ��يْ��َت
َج��َزاِئ��ِه وُح��ْس��َن َم��ثُ��وبَ��تَ��ه يَ��ْرُج��و خ��اش��ٍع وْق��َف��َة يَ��َديْ��ه بَ��يْ��َن َوَوَق��ْف��َت
بَ��يْ��َدائ��ه ف��ي اْل��َح��يْ��َراِن وِه��َدايَ��ُة آَالِم��ه��ا م��ِن ال��نَّ��ْف��ِس ِط��بُّ ال��دِّي��ُن
ب��َف��تَ��ائ��ه!37 ال��س��نَ��ى َف��يَّ��اُض وال��ُع��ْم��ُر ال��ص��بَ��ا َش��ْرِخ ف��ي ال��تَّ��ْوف��ي��َق أَْج��َم��َل م��ا

∗∗∗
أَْج��َوائ��ه ف��ي اآلَم��ال وتَ��َس��ابُ��ُق ويَ��ْوُم��ه ��ِع��ي��ُد ال��سَّ َم��ْولِ��ُدَك ل��ل��ه
ِل��َم��َس��ائ��ه َص��ب��اِح��ه ثَ��ْوَب وأََع��ار ُش��َع��اَع��ه ��ُروُر ال��سُّ بَ��َس��َط ب��ه يَ��ْوٌم

471



الجارم عيل ديوان

وَرَخ��ائ��ه ِب��ِظ��لِّ��ه ال��نَّ��ِع��ي��ِم َص��ْف��ُو َس��َم��اِئ��ه ص��ْف��َو َك��أنَّ أََغ��رُّ يَ��ْوٌم
َع��َالئ��ه ِب��ِس��رِّ نْ��يَ��ا ال��دُّ إل��ى تُ��ْف��ِض��ي ُح��وًَّم��ا ال��بَ��َش��اِئ��ر ف��ي��ه َس��َرْت يَ��ْوٌم

∗∗∗
َه��نَ��ائ��ه َم��ِدي��ِد ف��ي ْ َف��اْه��ن��أ ب��ال��يُ��ْم��ِن ُم��َؤزٌَّر ال��ِب��الد ف��ي َع��ْه��ُدَك َم��ْوَالي
أف��ي��اِئ��ِه38 ِم��ْن ال��ُم��ْم��تَ��دُّ وأَظ��لَّ��ه��ا اْس��ِت��ْق��َالِل��َه��ا َج��نَ��ى (ِم��ْص��ُر) ب��ه ق��ط��ف��ْت
إي��ذَائ��ه39 ِم��ْن ال��نَّ��اس ِب��َربِّ ع��اذَْت وَط��اَل��م��ا ال��َع��ن��ي��َف ال��َق��يْ��َد وأَط��اَح��ت
َض��رَّائ��ه40 ِم��ْن َم��رَّ م��ا ال��َف��تَ��ى ذََك��َر ُك��لَّ��م��ا يَ��ْع��ُظ��ُم ال��َس��رَّاء ف��ي ��ْك��ُر وال��شُّ
أَنْ��َح��ائ��ه41 ف��ي اْل��َم��ْج��ِد ِل��واءَ واْرَف��ْع ُس��ُع��وِده نَ��ْج��َم ل��ل��ُم��ْل��ِك ِع��ْش َم��وَالي،
ب��بَ��َق��ائ��ه وتَ��ْع��تَ��ِل��ي (ِم��ْص��ُر) وت��ُس��وُد ب��ح��يَ��اِت��ه ال��ُم��نَ��ى تَ��ْح��ي��ا ال��ذي أنْ��َت
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التيه وهو الدالل. من يدل: الثوب. األصل): (يف والربد إهابه. الشباب: برد (21)
قطعه. ورسعة حدته مضاؤه: وملعانه. بريقه السيف: ماء والعجب.

املطر. وهو ندى. جمع األنداء: (22)
النور. وغطاء الطلع وعاء وهو (بالكرس) كم جمع الكمام: (23)

منها. لقائه إىل وحرضوا وفدوا من كثرة والقرى»: املدى «بسيالن يريد (24)
إليه. النظر أي استجالؤه:

(بالتحريك). رسل الواحد: الجماعات، األرسال: واملنافذ. الطرق أي الشعاب: (25)
األمواج. عاىل البحر الهدار: الزاخر
الداعي. الهاتف املثوب: (26)

والوجد. الشوق شدة من املشوق يعانيه ما الربحاء: عدًوا. أرسع الخطا: انتهب (27)
والرفعة. الرشف الرساء: (28)

عرصه ويف لها، الحقيقي واملؤسس العباسية خلفاء أعظم هو املنصور: (29)
املنصور وولد العلوم. وارتقت الحضارة بها وانترشت الدنيا، مدن أزهى بغداد صارت

١٥٨ه. سنة بمكة وتويف ١٣٦ه، سنة الخالفة وويل ٩٥ه، سنة
«بمينائه»: ويريد الثاني. الجيزة هرم ومشيد مرص فراعنة أحد هو خفرع: (30)
العليا. إىل السفىل مرص وضم كلمتها توحيد بعد مرص عرش عىل الجالسني أول مينا،
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ثناياه. أطواؤه: (بالتحريك). القدر املقدار: (31)
وتجتمع. تتجه حيث اآلمال: مناط (32)

املكينة. الثابتة الراسيات: (33)
األمور. يف والنفاذ العزم، حدة املضاء: الحسن. وهي قسمة جمع القسمات: (34)

العلم. اللواء: (35)
املسجد. يف اإلمام مقام املحراب: (36)

الشباب. الفتاء: وريعانه. أوله الصبا: رشخ (37)
يفء. الواحد: الظالل، األفياء: ثمرته. أي استقاللها: جنى (38)

وامتنعت. استعاذت عاذت: به. وألقت حطمته القيد: أطاحت (39)
ضده. الرضاء: العيش. نعيم الرساء: (40)

بها يتفاءل سعد نجوم وللعرب وسعادته. يمنه طالع أي سعوده: نجم (41)
سعد طلع إذا فيه: ويقال السعود. سعد منها: عرشة، عندهم النجوم وسعود ويتيمن.

العود. نرض السعود
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الَغِزل يُخ الشَّ

١٩٢٤م عام

ال��ق��دوِد1 ربَّ��اِت ب��ُح��بِّ ي��ه��ِي��ُم أْط��يَ��ب��اه ت��ولَّ��ى ش��يْ��ٌخ ل��ن��ا
ُق��ع��وِد!2 م��ن يُ��ص��لِّ��ي ص��لَّ��ى وإن ق��ي��اٍم م��ن ي��غ��ازُل إذْ ي��غ��اِزُل

هوامش

العيش. وسعة الشباب أطيباه: ذهب. توىل: (1)
جلوس. قعود: (2)





النقرايشباشا فهمي رثاءحممود

يف للشاعر زميًال كان ووطنيته، بنزاهته ُعرف السابقني مرص وزراء رؤساء من رئيس
الشاعر فحزن ١٩٤٨م، عام من ديسمرب يف استشهد أن إىل ١٩٠٨م عام إنجلرتا إىل بعثة
عيل الدين بدر الشاعر األستاذ نجله أنشدها التي القصيدة بهذه ورثاه كبريًا حزنًا عليه
٨ مساء الجغرافية الجمعية بقاعة األربعني ذكرى بمناسبة أقيم كبري احتفال يف الجارم
يف ينشد شعره إىل يستمع وهو الكبري شاعرنا عاجلت املنية ولكن ١٩٤٩م، سنة فرباير

الكبري. الحفل هذا

ك��اِف��ي1 َم��ع��ي��ن��ك م��ن ف��ي��ًض��ا أّن ل��و ذَارِف ال��ش��ه��ي��ِد ع��ل��ى ال��ع��ي��وِن م��اءُ
ال��واف��ي؟2 ال��خ��ل��ي��ل ب��ع��َد يَ��ف��ي ف��ل��م��ن ب��س��ي��ب��ِه ال��ه��ت��وُن ال��دم��ُع يَ��ِف ل��م إْن
األُّالِف3 وُف��رَق��ُة ال��ش��ب��اب، ف��ق��ُد ع��ل��ي��ه��م��ا ال��ب��ك��اءُ ِع��ي��َب َم��ا ش��ي��ئ��ان
َط��اِف��ي! غ��ري��ٍق م��ن ف��وي��ل��ي وط��َف��ا، ف��خ��ان��ن��ي ب��ال��دم��وِع ه��م��ي أْغ��َرْق��ُت
ش��اِف��ي4 م��ن ل��ب��ك��اِئ��ه وال راٍق ل��ه ف��م��ا ال��ح��زي��ن ال��ق��ل��ُب ب��َك��ى وإذا
وم��واِف��ي5 ُم��م��اط��ٌل ال��دم��وع وم��ن ُس��ح��بُ��ه ال��ش��داِئ��ِد ف��ي ت��ه��م��ي وال��دم��ُع
ب��اإلي��ك��اف6 تُ��ْغ��ري��ه ف��ك��أنَّ��ه��ا َم��س��ح��ُه تُ��ح��اوُل ك��ف��ي ب��ه َح��ارْت
األش��راِف7 َم��دام��ُع ��َل��تْ��ه َغ��سَّ إْن ث��وابَ��ه ال��ش��ري��ُف يَ��ل��ق��ى م��ا وأج��لُّ

∗∗∗
وخ��واِف��ي8 ق��واِدٍم ش��رَّ وه��ززَت ص��ي��ح��ٍة أش��أَم ِص��ْح��َت ال��م��ن��ي��ِة ط��ي��ُر
واألس��ي��اِف9 األرم��اِح ب��ظ��واِم��ئ ُم��ح��ّص��نً��ا ال��ع��زي��ز ب��األم��ِل وََع��َل��َق��ت
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األك��تَ��اِف10 ذو س��ابُ��وُر ح��ازه م��ا م��وِك��بً��ا ت��رع��ى واألع��واُن وال��ج��ن��ُد
م��َط��اِف11 وك��لِّ م��ن��ع��رٍج ك��لِّ ف��ي َق��ائ��ٍد م��ه��َج��َة ب��ال��م��ه��ج��اِت يَ��ْف��دوَن
غ��اِف��ي12 ط��رٍف ف��ك��ل ال��ق��ض��اءُ، وج��رى ح��ائ��ر ع��ق��ٍل ف��ك��لُّ ال��ذه��وُل، راَن
ِس��َج��اِف13 وراء م��ن ال��ب��ري��َة ي��رم��ي س��ه��اُم��ه ي��دي��ه ف��ي أع��م��ى وال��م��وُت
ُس��الِف14 رح��ي��ِق ف��ي أو ه��ّف��اف��ٍة، ب��ن��س��م��ٍة ح��َم��اُه يُ��خ��ف��ي ق��د وال��م��وُت
ال��رّج��اِف15 غ��م��رِة ف��ي أو ال��ج��و ف��ي ل��م��وئِ��ٍل اط��م��أّن ول��و ال��ف��ت��ى ي��غ��َش��ى
َش��َغ��اِف16 ِب��غ��ي��ر ال��دن��ي��ا ِف��ي أت��ع��ي��ُش َش��غ��اِف��ه��ا ن��زِع ب��ع��د ال��ك��ن��ان��ِة وي��َح

∗∗∗
ك��ف��اِف17 ال��ن��ض��ال ه��ول ف��ي َق��اَل م��ا ��ِه ك��فِّ ف��ي ُروَح��ه ي��ح��م��ل ع��اَش ق��د
َس��واف��ي18 وال��خ��ط��وُب ي��ع��ِص��ُف وال��ده��ُر م��ت��أل��ًق��ا ب��اس��ًم��ا ال��ك��وارَث ي��ل��َق��ى
األط��راِف19 دم��ي��م��ِة ال��ُوج��وِه ُغ��ب��ِر َم��ش��ان��ٍق نُ��ي��وِب ع��ن ي��ك��ش��ُر وال��م��وت
إْع��ن��اِف20 وف��ي َغ��ض��ٍب ف��ي وي��ث��وُر م��ث��َل��ه��ا ي��زأر ال��ُه��وِج ال��ري��اِح ب��ي��َن
األط��ي��اف21 ل��ط��ارِق ال��م��ح��بِّ ع��ي��ن رنَ��ْت ك��م��ا م��ص��ر اس��ت��ق��الل إل��ى يَ��رن��و
إرَج��اِف22 وال ق��ت��ٍل، وال َزْج��ٍر، وال أس��ٍر وال ح��ب��ٍس ِم��ن ارت��اَع م��ا
اس��ت��خ��ف��اِف ِه��زََّة إالَّ ت��ل��ق ل��م ب��ف��ادٍح ال��ح��ادث��اُت ده��ت��ُه وإذا
ُزؤاِف23 ِب��م��وت خ��ائ��ن��ًة َف��رم��ت��ُه َج��ه��َرًة ال��م��ن��يّ��ِة أس��ب��اُب ه��اب��تْ��ُه
ِط��راِف24 وت��ح��َت نُ��م��رَق��ٍة َف��وَق ال ج��ي��اِده��م ف��وَق ال��ب��ي��ِض ال��ك��راِم َم��وُت
��اِف25 ال��رعَّ وال��َق��ن��ا ال��ص��واِه��ل ب��ي��ن َم��ن��ي��ًة ال��ول��ي��د» «اب��ُن ت��م��نَّ��ى ف��ل��ك��م

∗∗∗
ال��ُم��ع��ت��اِف26 ونُ��ج��ع��ُة ال��ص��ري��ِخ َغ��ْوُث ب��الده ذُخ��ُر ال��نَ��دُب ال��ج��ريءُ ذه��َب
األص��داِف ك��آلِل��ئ وَس��ري��رٌة ��ٌر ُم��َط��هَّ ال��س��ح��اِب ك��أم��واِه ُخ��ل��ٌق
ال��م��ئ��ن��اِف27 ال��روض��ِة وج��ِه إش��راُق ك��أَنَّ��ه ل��ل��م��ع��ِض��الِت وت��ب��س��ٌم
وَع��ف��اِف ب��ع��زٍَّة ال��س��م��اء َربُّ ي��ح��وط��ه ال��س��م��اء ُس��كَّ��ان ون��َق��اءُ
وِع��ي��اِف28 ت��ن��كُّ��ٍر ب��غ��ي��ر ظ��ِف��رْت ف��م��ا ال��دن��ي��ا ل��ه��ا ِس��ي��َق��ْت ون��زاه��ٌة
ِع��َج��اِف29 ال��ِق��س��يِّ ك��أع��واِد ش��اءٍ ِس��َوى ي��م��ِل��ك ول��م ال��دن��ي��ا ح��وى ُع��َم��ٌر
َك��ف��اِف30 ال��ح��ي��اة ف��ي ِب��ع��ي��ٍش يَ��ق��نَ��ْع ال��ِغ��نَ��ى ف��ي ال��دن��يَّ��َة يَ��ْخ��َش إن وال��م��رءُ
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واآلالِف اآلالِف إل��ى َس��ه��ٌل َم��ن��ف��ذٌ ال��ت��ح��رُّج غ��ي��ر ف��ي ك��اَن ق��د
ِخ��الِف ِب��غ��ي��ر ف��رٌد نُ��ب��ل��ِه ف��ي ف��إنّ��ه خ��اَل��ف��وه م��ن يَ��ُق��ْل َم��ه��م��ا

∗∗∗
ب��خ��اِف��ي ال��ط��ري��ِق خ��اِف��ي وال َص��ع��ٌب، ق��ام��وِس��ه��ا ف��ي ال��ص��ع��ُب ال وَع��زي��م��ٌة
ل��أله��داِف ف��ال��وي��ُل رَم��ى وإذَا آل��ٌة ش��يءٍ ف��ك��ل أراَد ف��إذا
ال��ص��اف��ِي!31 ال��ن��م��ي��ِر ت��ح��َت ُك��درٍة ك��ْم ِب��ْش��رُه ال��ن��وازِل ُظ��َل��ِم ف��ي ي��زداُد
واإلره��اِف32 اإلره��اِب ل��َدى َع��ْدٌل ُم��ره��ًف��ا ك��ال��م��ن��يَّ��ِة ويُ��ره��ُب يُ��ْخ��ش��ى
األك��ن��اِف33 َ ُم��َوطَّ��أ ال��رح��اِب س��ه��َل وج��دتَ��ُه م��ن��ه ال��ح��قَّ ط��ل��ب��َت ف��إذا
ال��ُم��س��ت��اِف34 وراح��ُة ال��ن��ف��وِس راُح ش��م��ي��ُم��ه��ا ال��ري��اِض ك��ح��ال��ي��ِة ِذك��رى
ف��ي» «م��ا ش��يء ف��ُك��ّل ذََه��بْ��َن ف��إذا أخ��الق��ِه م��ن ِف��ي��ه م��ا ال��َف��ت��ى إنَّ
م��ن��اِف35 ع��ب��ِد ل��س��راِة ان��تَ��م��ى ول��و ِب��غ��ي��ره��ا ال��م��ن��ي��ُف ال��ش��رُف زانَ��ه م��ا
األس��الِف36 ِع��ش��رَة س��ئ��م��ن��ا ح��ت��ى ح��ي��اِت��ن��ا ط��وَل األس��الِف ع��ل��ى ِع��ش��ن��ا
أْوَص��اِف وال أس��م��اءٍ ص��ن��َع ال ُص��ن��ِع��ه م��ن ح��ي��اتُ��ه ال��ع��ب��ق��ريُّ
األخ��الِف37 وُق��دوُة ال��ع��ص��وِر َدْرُس أن��ه ال��م��ج��ادة َش��رِف ِم��ْن يَ��ك��ف��ي��ِه

∗∗∗
اإلس��ف��اِف38 َم��ط��يّ��ُة ال��ح��دي��ِث ل��َغ��ُط ف��ض��ي��ل��ٌة وه��و ع��ل��ي��ِه ال��س��ك��وَت ع��اب��وا
ُه��ت��اِف39 ِب��غ��ي��ر ُم��َج��ْل��ِج��َل��ٌة ُخ��َط��ٌب إط��راُق��ه أو ال��ن��ج��ِد ال��ه��م��ام َص��ْم��ُت
ِب��ُج��زاِف40 تَ��ب��ْع ف��ال َس��َم��ْح��ت ف��إذا ع��ق��ِل��ه أو ق��ل��ِب��ه م��ن ال��َف��تَ��ى ق��وُل
«ق��اِف»41 ب��س��ورِة َزْج��ٍر ِم��ن ج��اءَ م��ا ِل��س��انُ��ه ال��ل��ج��اَم أل��َق��ى ال��ذي َح��س��ُب
واإلج��ح��اِف42 ال��ظ��ل��ِم وَم��ح��ُو م��ص��ٍر َه��وى ُج��ع��ب��ِت��ه م��لءُ ال��س��ي��اس��َة خ��اَض
��اِف43 َوقَّ وال ي��ْوًم��ا َه��ْول��ه��ا َع��ن َس��رِج��ه ب��ح��اِب��ِس ال��ُج��لَّ��ى ف��ي ك��اَن م��ا
َخ��ص��اِف44 ُغ��بَ��ار ف��ي ال��م��ذاك��ي ُج��ْرُد ج��رْت ك��م��ا ال��ش��ب��اُب وي��ت��ب��ُع��ه يَ��م��ض��ي
واإلخ��الِف؟45 ال��وع��ِد وراءَ م��اذا م��ن��اج��ًزا ب��ال��ج��الء ��ا ُم��ِل��حٍّ ن��اَدى
ال��ُم��ص��ط��اِف46 ك��ش��اط��ِئ م��ص��َر ُس��ودان ��ٍم م��َق��سَّ غ��ي��َر ال��ن��ي��ِل ب��وادي ودَع��ا
ال��وّص��اِف47 وب��راع��َة ال��نُّ��َه��ى أع��ي��ا م��وق��ٌف ب��َك وك��م أم��ري��ك��ا ي��وَم ي��ا
األح��الِف48 ال��س��ادِة ب��وج��ه ب��ط��ٌل َق��ب��ل��ِه ِم��ْن يَ��ْرِم��ه��ا ل��م ص��ي��ح��ٌة ِه��َي
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أع��َط��اِف49 ِم��ن ه��ز ب��م��ص��ٍر ف��َل��ك��م ج��ه��ي��ُره األث��ي��َر ه��ّز إذا َص��وٌت
ب��األش��ن��اِف50 اآلذاَن أج��م��َل م��ا زانَ��ه��ا َش��نْ��ٌف ِم��ن��ُه أذٍن ُك��لِّ ِف��ي
واإلن��ص��اِف!51 ال��س��م��ع ب��ي��ن َش��تَّ��ان وأط��رق��وا ال��ده��اِة ج��م��ع ل��ه أص��غ��ى
إس��راِف52 وال ش��ط��ٍط ِم��ن ال��ح��قِّ ِف��ي ِب��ه م��ا ع��ب��ق��ريٍّ��ا ب��ي��انً��ا َس��ِم��ع��وا
ِث��ق��اِف53 وي��وِم م��ل��ح��م��ٍة ي��وم ف��ي ث��اب��ٍت ال��ب��دي��ه��ِة وثَّ��اِب وج��داَل
أس��داِف54 ِب��ال نُ��وًرا ب��دْت ل��ّم��ا رج��اِل��ه��م ع��ي��وَن ب��ه��رت وص��راح��ٌة

∗∗∗
ق��واِف��ي55 ال��ح��زي��ن وأنّ��ات ِب��ح��ٌر، م��ح��اِج��ري َدم��ُع ف��ق��ل��ُت: ال��رث��اء، ق��ال��وا:
َزيّ��اِف م��ن ال��ش��ع��ر ب��س��وِق ول��ك��م ُح��روف��ه ال��نُّ��ض��ار ال��ذه��ب ِم��َن ِش��ع��ٌر
واألل��ط��اِف56 ال��ن��ف��ح��اِت ج��نَّ��ِة ف��ي ربَّ��ُه ال��م��ج��اه��ُد ل��ق��ي ق��د «م��ح��م��وُد»،
وِق��ط��اِف57 تُ��رب��ٍة ب��أك��رم تُ��زَه��ى وري��ف��ٌة ال��ِغ��راَس إنَّ َه��اِدئً��ا نَ��ْم
إش��راِف58 وم��ن ُح��بٍّ ِم��ْن ِش��ئ��َت م��ا ب��ِه تَ��ج��د ال��ص��دي��ق َم��ث��وى إل��ى وان��ِزْل
أل��ف��اِف59 ح��دائ��ٍق ِظ��لِّ َوم��دي��ُد ف��يَّ��اح��ٌة س��م��اح��ٌة ال��ش��ه��ي��د َق��ب��ُر
��اف��ي60 ال��ضَّ ال��ث��ن��اء ُح��ل��َل ل��ه ووَش��ى رث��اءَه ال��خ��ل��وُد ك��ت��َب َم��ن َم��ات م��ا
��اِف61 َرفَّ ب��ن��اع��م ال��ح��ن��اِن وِم��َن ب��واب��ٍل ال��ع��يُ��ون ُم��زِن ِم��ن ُح��يِّ��ي��َت

هوامش

تملكه. مما معينك: كثريًا. فيًضا: بشدة. تذرف ذراف: الدموع. العيون: ماء (1)
بعطائه. بسيبه: املصبوب. الهتون: يويف. يف: (2)

األحباب. األُّالف: (3)
لبكائه. ُمسكِّن راق: (4)

مسوف. مماطل: العني. دموع وكثرة البكاء شدة واملقصود سحابه سحبه: (5)
الزيادة. الهطول، اإليكاف: (6)

دموع. مدامع: اغتساله. عند املاء عليه صببت غسلته: جزاءه. ثوابه: (7)
جناح. كل يف عرش وهي األول الطري ريش املقاديم قوادم: املوت. املنية: طري (8)

الطري. يف املذكورة الريشات دون ما خوايف:
بعطاىش. بظوامئ: تشبثت. علقت: (9)
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الهند. ملوك أحد األكتاف: ذو سابور (10)
مكان. مطاف: منعطف. منعرج: األرواح. املهجات: (11)

نائم. غايف: عني. طرف: غلب. ران: (12)
ساتر. سجاف: الخلق. الربية: (13)

الخمر. صفوة سالف: رحيق العقرب. سم حماه: (14)
األمواج. املضطرب البحر الرجاف: به. يحتمى مكان موئل: يداهم. يغىش: (15)

القلب. غشاء شغافها: مرص. الكنانة: (16)
ملًال. وال كلًال يظهر لم أنه واملعنى كفى بمعنى كفاف: (17)

مهلكة. سوايف: (18)
الوجوه. سود الوجوه: غرب األمامية. األسنان نيوب: ويظهر. يكشف يكرش: (19)
شدة. إعناف: األسد. كصوت صوته يرفع يزأر: الحقماء. الرسيعة الهوج: (20)

أثناء واألحالم الخيال من يتخيله ما األطياف: طارق يتطلع. ينظر، يرنو: (21)
النوم.

اضطراب. إرجاف: خاف. ما ارتاع: ما (22)
عاجل. زؤاف: علنًا. جهرة: (23)

حرير. من غطاء أو أردية. طراف: وسادة. نمرقة: (24)
القنا: الخيل. الصواهل: املشهور. اإلسالمي البطل الوليد بن خالد الوليد: ابن (25)

بالدماء. امللطخة الحراب واملقصود السائل الدم الرعاف: الحراب.
معيذ الرصيخ: غوث الحاجة. لوقت يدخر ما ذخر: الحاجات. قايض الندب: (26)

الكأل. طالب املعتاف: نجعة املحتاج.
الرائحة. الطيب املئناف: (27)

كراهية. عياف: (28)
هزال. عجاف: الرماح. منه تصنع صلب شجر القيس: أعواد الغنم. من شاء: (29)

الناس. عن أغنى ما بسيطه، كفاف: النقيصة. الدنية: (30)
العذبة. املاء عني النمري: الصفاء. عدم كدرة: امللمات. النوازل: (31)

رقيًقا. ا، حادٍّ مرهًفا: (32)
الجوانب. موفق األكناف: موطأ سعة. يف يتسامح الرحاب: سهل (33)

املستاف: الطيبة. رائحتها شميمها: املزهرة. الجميلة الرياض الرياض: حالية (34)
املرسور.
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الثراء. يف املثل بها يرضب قديمة قبيلة مناف: عبد الزائد. املنيف: (35)
مللنا. سئمنا: املتقدمون. اآلباء األسالف: (36)

بعده. يأتون من األخالف: والرشف. املجد املجادة: (37)
مركب. مطية: (38)

ومسموعة. الصوت مرفوعة مجلجلة: الشدة. وقت املعني النجد: (39)
وتخمني. بحدس بجزاف: (40)

كثري. زجر فيها الكريم القرآن سور من سورة قاف: (41)
الظلم. اإلجحاف: حب. هوى: صدره. جعبته: (42)

اإلرساع. عن كناية فرسه، مانع رسجه: حابس الحرب. قبل الحلبة : الجىلَّ (43)
عنه. مقلع وال وقاف: وال شدتها. هولها:

نعل. خصاف: القلب. حدة املذاكي: اليشء. يف يجدون الذين جرد: (44)
مقاتًال. مناجًزا: يحتلونها. وكانوا مرص من اإلنجليز بخروج بالجالء: (45)

شمال املتوسط األبيض البحر شاطئ عىل الواقعة البالد املصطاف: شاطئ (46)
مرص.

أجل من املتحدة األمم هيئة إىل ملرص ممثًال الفقيد سفر إىل يشري أمريكا: يوم (47)
العقل. النهى: بالدنا. من اخرجوا القراصنة، أيها املشهورة: قولته وقال اإلنجليز جالء
لقبهم ذلك وكان وأمريكا، وفرنسا إنجلرتا وهي الحلفاء دول األحالف: السادة (48)

وإيطاليا. أملانيا وهما املحور دولتي ضد الثانية العاملية الحرب أثناء يف
جوانب. أعطاف: إعالنه. جهريه: (49)

األذن. أعىل يف علق ما شنف: (50)
يف الدول ممثلو واملقصود الحصيفة اآلراء ذوو العقالء جماعة الدهاة: جمع (51)

املتحدة. األمم هيئة اجتماع

خروج. شطط: (52)
املحاربني. لقاء يوم واملقصود الرماح. تسوية ثقاف: العظيمة. الوقفة ملحمة: (53)

ظلمة. أسداف: (54)
عيني. محاجري: (55)

والعصمة. هللا من التوفيق األلطاف: الذكية. الرائحة النفحات: (56)
وريفة: عظيمة. أعمال من أديت ما واملقصود الشجر من غرست ما الغراس: (57)
الثمار. من يجمع ما قطاف: تفخر. تزهى: كثري. وثمرها وورقها فروعها ألن مظلة
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الشاعر رأس مالت البيت هذا إىل القصيدة يلقي كان عندما الشاعر نجل وصل وعندما
ربه جوار إىل الحياة وفارق األمامية، الصفوف أحد يف جالًسا كان وقد — صدره عىل

منزله. إىل نقله تم ومنها القاعة خارج إىل نقلوه ثم — وتعاىل سبحانه
مرص وزراء ورئيس صديقه باشا ماهر أحمد يقصد الصديق: مكان. مثوى: (58)

بالقاهرة. رمسيس بشارع املدفن نفس يف معه ودفن قبله،
ببعض. بعضها يلتف أشجار ألفاف: املسك. رائحة منه تفوح فياحة: (59)

السابغ. الضايف: (60)
ثياب رفاف: ناعم منهمر. شديد مندفع وابل: العيون. دمع العيون: مزن (61)
اللون أخرض حينئذ كان وقد املرصي، العلم املقصود يكون وقد ملساء. حريرية خرض

اللون. بيضاء نجوم وثالث هالل يتوسطه
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املَلِكي َفاُف الزِّ

١٩٣٨م. سنة يناير يف حينئذ مرص ملك فاروق امللك زفاف بمناسبة

نَ��ِش��ي��َدا1 ��م��اءَ وال��سَّ اْألَْرَض َواْم��َألِ َوَف��ِري��ًدا تَ��ْوءًَم��ا ال��ُدرَّ ان��ِظ��ِم
ُع��ُق��وَدا2 ال��نُّ��ُج��وِم ِم��َن َف��تَ��خ��يَّ��ْر َخ��يَ��اٌل ِب��ال��نّ��ُج��وِم َم��رَّ َوإذَا
اْل��ُوُج��وَدا يَ��ُه��زُّ م��ا َق��واِف��ي��َك ِم��ْن َف��أَْرِس��ْل تُ��َغ��نِّ��ي أَْن ِش��ْع��ُر ي��ا آَن
تَ��ْغ��ِري��َدا ِع��ش��اِش��َه��ا ف��ي َوُك��ْن ِح ال��دَّو ف��ي يَ��ه��ت��ْف��َن ��اِدح��اِت ال��صَّ أَْس��ِك��ِت
َج��ِدي��َدا «َج��اِرِم��يٍّ��ا» ال��لَّ��ْح��َن َف��ابْ��َع��ِث َدتْ��َه��ا َردَّ َوَق��ْد رنَّ��ة َح��ِف��َظ��ْت
ُص��ُع��ودا َم��ل��ْك��َت إْن اْل��ُخ��ْل��ِد لُ��َغ��َة َوانْ��ُق��ْل ��َم��َواِت ل��ل��سَّ اْل��َج��وَّ َواْص��َع��ِد
ُح��ُدودا َع��َرْف��َن َم��ا اْل��َف��َراِدي��ِس ِف��ي ت��ْس��ِري اْل��َم��الِئ��ِك ِم��َن نَ��َغ��َم��اٌت
َوئ��ي��دا3 يَ��ْم��ِش��ي ال��ذُّيُ��ول َوَج��رَّ َه��ا ِل��َم��ْس��َرا ال��ط��ُه��وُر اْل��َك��ْوثَ��ُر ��َق َص��فَّ
ِج��ي��َدا4 َوتَ��ْع��ِط��ُف َرأًْس��ا تُ��َداِن��ي ء َح��ْوَرا ك��لُّ َه��ْم��ِس��َه��ا َص��ْوَب َوَس��َع��ْت
تَ��ْم��ِج��ي��َدا5 ِل��ُق��ْدِس��ِه َوتَ��ْع��نُ��و ـ��َل��ى األَع��ـ اْل��َم��َأل ُ تَ��ْم��َأل َوال��تَ��ه��اِل��ي��ُل
ِع��ي��َدا اْل��بَ��َش��اِئ��ُر ِب��ِه َف��اَزْت ُروِق ِب��اْل��َف��ا واْألَْرِض ال��س��َم��اء ِف��ي َف��َرٌح
َوِدي��َدا6 وب��ال��زََّم��اِن َض��اِح��َك��اٍت ِح��َس��انً��ا ب��اْألََم��اِن��ي ِش��ْع��ُر يَ��ا َغ��نِّ
ُم��ِج��ي��َدا ت��ُك��وُن تُ��َرى يَ��ا َف��َم��تَ��ى َوإالَّ اْس��تَ��َط��ْع��َت َم��ا اْل��َق��ْوَل أِج��ِد
وَُع��وَدا نَ��ايً��ا َوَرنَّ��اِت��ِه��نَّ ِف��ي��َك َق��َوا ِم��ْن ف��ابْ��تَ��ِك��ْر ال��ن��اُي َع��َج��َز
تَ��ْرِدي��دا7 ِخ��الَل��ه��ا ْد َوَردِّ َه��ا أَنْ��َدا اْل��َخ��م��اِئ��ِل ِم��َن َوتَ��خ��يَّ��ْر
«ال��رِش��ي��دا»8 وََغ��نِّ ِب��َه��ا َوَط��رِّْب ـ��َع ال��س��م��ـ تَ��ْم��ِل��ُك َم��ْوِص��ل��يَّ��ة ه��اِت��َه��ا
َوُخ��ُدودا9 َزْه��ِرِه ِم��ْن َوَج��نَ��اٍت َوَق��بِّ��ْل َك��َراُه ِم��ْن ال��رَّْوَض َوابْ��َع��ِث
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ُق��ُدودا10 اْل��ُغ��ُص��وُن نَ��ْح��َوَك َوتَ��ِم��ْل اْل��َق��م��اِري َص��َداَك تُ��ِج��ْب َوتَ��َرنَّ��ْم
ُخ��لُ��ودا ال��زَم��اِن َع��َل��ى َوتَ��بْ��َق��ى ـ��يَ��ا ال��دن��ـ ُ تَ��ْم��َأل َرنَّ��ًة ال��ص��ْوَت أَْرِس��ِل
اْل��ُق��يُ��وَدا11 تُ��ِذلَّ ب��أْن أَْح��َرى أَنْ��َت َف��اِع��َالتُ��ْن ِم��ْن اْل��ُق��ي��ُود تُ��ب��اِل ال
َم��ِدي��دا12 اْل��َف��َض��اء ُ يَ��ْم��َأل نَ��َف��ًس��ا َوابْ��َع��ْث ال��نَ��َس��اِئ��ِم م��َع خ��ِف��ي��ًف��ا ِس��ْر
ال��رُُّق��ودا ُم��ْق��َل��تَ��يْ��ِه َع��ْن َوتَ��نْ��ِف��ي ـ��ُر ِش��ع��ـ ي��ا تُ��نْ��ِش��ُد ِح��ي��َن ال��لَّ��يْ��ُل يُ��نْ��ِص��ُت
اْل��َول��ي��دا اْل��َف��تَ��اُة َه��زَِّت ِم��ثْ��َل��َم��ا وََغ��رِّْد َس��اع��َديْ��َك بَ��يْ��َن ��ُه ُض��مَّ
اْل��َم��ِزي��دا يُ��ِري��ُد ُم��ْص��ِغ��يً��ا َرنَ��ا إْن َص��ْوتً��ا َف��نِّ��َك َل��َه��اِة ِف��ي تَ��دَْع ال
ال��نُّ��ُق��وَدا13 ��ِح��ي��ُح ال��شَّ يَ��نْ��ُق��ُد ِم��ثْ��َل��َم��ا ص��َح��اًح��ا اْل��َق��واِف��ي َل��َك نَ��َق��ْدنَ��ا َق��ْد
َع��ِب��ي��دا14 اْل��َم��َع��اِن��ي َل��ُه َف��أَْض��َح��ْت َز َع��ّز اّل��ِذي اْل��َك��َالِم ُح��رَّ َوَج��َم��ْع��نَ��ا
َوُوُرودا َم��َس��اَغ��ًة وأَْش��َه��ى ءِ اْل��م��ا ِم��َن أَنْ��َق��ى اْألَْل��َف��اظ َوَح��َش��ْدنَ��ا
َس��ِدي��دا15 اْل��بَ��يَ��اِن ِم��َن َونَ��ْه��ًج��ا ـ��ِر ال��س��ح��ـ ِم��َن ِس��ْح��ًرا اْل��َخ��يَ��اَل َوبَ��َع��ثْ��نَ��ا
َوِخ��ي��دا16 يَ��َم��لُّ َم��ا األرَض َوَط��َوى َزِف��ي��ًف��ا يَ��َم��لُّ َم��ا اْل��َج��وِّ ِف��ي ط��اَر
ال��ص��ُدوَدا َع��َرْف��َن َم��ا ال��دْه��ِر َل أَوَّ اْل��َغ��َوان��ي ِب��َس��ْم��ِع َج��َرْت َل��ْو ��ٌة ِرقُّ
َق��ِص��ي��َدا17 يُ��ِح��سُّ َال َم��ْن َوَرآُه َوْح��يً��ا اْل��ِح��سِّ ��ُف ُم��ثَ��قَّ َرآُه َق��ْد
َواْل��َولِ��ي��دا18 َه��اِن��ٍئ ابْ��َن َويَ��ْط��ِوي ٍر ��ا بَ��شَّ َوْج��ِه ِف��ي ال��تُّ��َراَب يَ��ْح��ثُ��و َس��اَر
يُ��ِع��ي��دا أْن ُم��ت��اب��ٌع تَ��َم��نَّ��ى ُه يَ��تْ��لُ��و اْل��َق��ْوِم ُم��نْ��ِش��ُد َق��اَم ك��لَّ��َم��ا
َف��ِري��دا َق��ْوًال َف��ه��اِت َف��ِري��ٌد، ـ��ِر ال��ده��ـ َع��َل��ى يَ��ْوٌم اْل��َف��اُروق يَ��ْوَم إنَّ
َع��ِه��ي��َدا19 َع��ْه��ًدا ��اُن اْل��ُك��هَّ َك��تَ��َم��تْ��ُه ِس��رٍّا «َم��نْ��ِف��ي��َس» ِس��ْح��ِر ِم��ْن َوتَ��َخ��يَّ��ْر
بُ��ُروَدا ال��رَّب��ي��ع ِف��ي ال��رَّْوَض َوانْ��ُس��ِج تَ��اًج��ا اْألََص��اِئ��ِل ِف��ي ��ْم��َس ال��شَّ َوُص��ِغ
َوِح��ي��دا اْل��بَ��يَ��اِن ِف��ي أَنْ��َت َف��ْل��تَ��ُك��ْن َوح��ي��ٌد اْل��ُم��لُ��وِك ف��ي «َف��اُروَق» إنَّ

∗∗∗
نَ��ِدي��َدا ��تَ��يْ��َه��ا َدفَّ بَ��يْ��َن َل��ُه يَ��ْل��َق َف��َل��ْم اْل��ُع��ُص��وِر ِف��ي اْل��َم��ْج��ُد بَ��َح��َث
بَ��ِع��ي��َدا تَ��َراُه َرأِْي��ِه َوَم��َدى َق��ِري��بً��ا تَ��َراُه َف��ْض��لُ��ُه َم��ِل��ٌك
ُج��نُ��وَدا20 تَ��يْ��ِه ُس��دَّ َح��ْوَل َم��َش��ْت َل��ْو تَ��َم��نَّ��ْت َح��تَّ��ى اْألَْق��َداُر َخ��َدَم��تْ��ُه
بُ��نُ��ودا21 ِم��ْص��َر َس��َم��اء ِف��ي َغ��َدا َل��ْو نَ��بَ��اٍت ُك��لِّ اْخ��ِض��َراُر َوتَ��م��نَّ��ى
َم��ْغ��ُم��ودا َس��يْ��َف��ُه ال��دْه��ُر يَ��ْرَه��ُب وََع��ْزٌم ال��س��م��اءَ تَ��ْم��تَ��ِط��ي ��ٌة ِه��مَّ
��لُ��ودا22 ال��صَّ اْألََص��مَّ ال��ص��خ��َر َويَ��ُف��تُّ ال��لَّ��يَ��ال��ي َج��ِب��ي��َن يُ��ْدم��ي َوثَ��بَ��اٌت
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َش��ُرودا ال��رِّي��اَح يَ��ْس��ِب��ُق َم��ثَ��ًال َم��س��اٍر ِب��ُك��لِّ َس��اَرْت َم��ْك��ُرَم��اٌت

∗∗∗
اْل��َم��ْع��ُق��وَدا؟23 ِل��َواءََك يُ��َف��دِّي ال ِل��َواءِ أيُّ اْل��ب��الِد ِل��َواء يَ��ا
َج��ِل��ي��دا24 َق��ويٍّ��ا ِب��ِه ْم َوتَ��َق��دَّ َف��ُخ��ذُْه يَ��َديْ��َك ِف��ي ال��ل��ُه َص��انَ��ُه
يَ��ِح��ي��دا25 أَْن أَْو يَ��ِري��َم أَْن َف��أَبَ��ى َم��ِق��ي��ًال ذَُراُه ِف��ي ال��نَّ��ْص��ُر َوَج��َد
َش��ِدي��دا26 وُرْك��نً��ا َرْح��بً��ا وَم��ثَ��ابً��ا َم��ِن��ي��ًع��ا ِع��زٍّا ِف��ي��ه ِم��ْص��ُر َوَرأْت
َم��ِش��ي��دا27 َص��ْرًح��ا ِب��ِم��ْص��َر َف��أَْم��َس��ى ـ��ِد اْل��َم��ج��ـ ف��ارَع بَ��نَ��وا َم��ْع��َش��ٍر ِم��ْن أنْ��َت
اْل��َح��ِدي��دا اْل��َح��ِدي��ُد َص��اَف��َح إذَا ـ��ُل اْل��بُ��س��ـ ُج��نْ��ُدُه أنَّ��ُه��ْم ��يْ��ُف ال��سَّ َع��َرَف
أُُس��ودا28 َف��َك��انُ��وا َع��ْرَش��ُه��ْم َوَح��م��ْوا َس��َح��ابً��ا َف��َك��انُ��وا َش��ْع��بَ��ُه��ْم أْس��َع��ُدوا
ُه��ُج��ودا29 َج��اث��م��اٍت ال��لَّ��يْ��ل أَنْ��ُج��َم َوَخ��لَّ��ْوا ِس��َراًع��ا ِل��ْل��ُع��َال َوَم��َض��ْوا
ع��نَ��ِي��دا30 ال��زََّم��اِن َه��اَم��َة َوَل��َوْوا ِص��َع��ابً��ا ال��لَّ��ي��اِل��ي ِم��ْق��َوَد َم��َل��ُك��وا

∗∗∗
َم��ِج��ي��دا31 ِب��اْل��بُ��ْش��َريَ��اِت َح��ِف��ي��ًال َدْه��ِر ال��ّد َص��ْف��َح��ِة َع��َل��ى ُدْم «ف��اُروق» يَ��ْوَم
اْل��َم��ْش��ُه��ودا يَ��ْوَم��َه��ا ِف��ي��َك َوَرأَْت ُح��َالَه��ا أَْزَه��ى ِم��ْص��ُر ِف��ي��َك َل��ب��َس��ْت
تُ��ِري��دا32 أَْن تُ��ِري��َده��ا َواْألَم��ان��ي إَم��اءٌ وال��لَّ��يَ��اِل��ي ال��دَّْه��ُر َع��بْ��ُدَه��ا
اْل��َم��ْف��ُق��ودا ِف��ْرَدْوَس��َه��ا واْس��تَ��َع��اَدْت َوَط��اَل��ْت َع��زَّْت اْل��َم��ِل��ي��ِك ِظ��الِل ف��ي
تَ��ِل��ي��َدا33 ِم��نْ��ُه ال��طَّ��ري��َف َظ��نَ��نَّ��ا َق��ْد َح��تَّ��ى اْل��َم��ْج��ِد ِم��ْن َح��ْل��َق��ًة َوَغ��دْت
وُف��ودا34 إَل��يْ��ِه تَ��تْ��لُ��و ُوُف��وًدا ل��ي اْل��َع��ا اْل��َم��ِل��ِك ِة ُس��دَّ نَ��ْح��َو أَْق��بَ��َل��ْت
تَ��ِم��ي��دا35 أَْن ِم��نْ��ُه��ُم اْألَْرض َخ��اَف��ِت َح��تَّ��ى اْإلَِم��اَم��ِة َس��اَح��َة َم��َل��ئُ��وا
ُرُع��ودا36 َف��َك��ان��وا َص��ْوتُ��ه��ْم وَع��َال ب��روًق��ا َف��َك��انُ��وا اْل��ُخ��َط��ا َواْس��تَ��َح��ثُّ��وا
ُع��ودا ال��نَّ��ِس��اِئ��ُم َه��زَِّت َك��َم��ا ـ��ِب ��ع��ـ ب��ال��شَّ ي��ْل��َع��ُب ال��س��روُر ��ُروُر َوال��سُّ
وُُع��وَدا37 تَ��ْل��َق��ى ب��ال��ص��ْف��ِو َووُع��وٌد َض��ح��َك��اٍت إل��ى تَ��ْه��ُف��و َض��ح��ك��اٌَت
َوَرِغ��ي��دا38 نَ��اِض��ًرا َوال��َع��يْ��ِش ُروِق ِل��ْل��َف��ا ب��اْل��ِع��زِّ يَ��ْج��أَُروَن ُك��لُّ��ُه��ْم
تَ��ْح��ِم��ي��دا أْص��وات��ُه��ْم ��وا َوأَبَ��حُّ ُم��ِط��الٍّ َرأَْوَك ِح��ي��ن��َم��ا َك��بَّ��ُروا
ُس��ُج��ودا وال��نُّ��ُج��وُم ال��ش��ْم��َس خ��رَِّت تَ��بَ��دَّْت َم��ا إذَا َط��ْل��َع��ًة أَبْ��َص��ُروا
ُج��ودا َويَ��ْه��تَ��زُّ َك��اْل��ُم��نَ��ى، ب��اِس��ًم��ا َش��ب��ابً��ا يُ��ض��يءُ َس��يِّ��ًدا َوَرأَْوا
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َم��ْم��ُدوَدا39 ِظ��لِّ��ِه ِف��ي ْ َف��تَ��َف��يَّ��أ َق��ْل��ٍب ُك��لِّ ف��ي اْل��َوالءَ َغ��َرْس��َت َق��ْد

∗∗∗
َوِط��ي��دا40 يَ��ُك��وَن ِب��أْن َخ��ِل��ي��ٌق ـ��ِب ��ع��ـ ال��شَّ ُم��َه��ُج أََس��اس��ُه َع��ْرًش��ا إنَّ
اْألَِك��ي��دا اْل��َوَالءَ يَ��ْح��َف��ُظ نَ��اِب��ٍض َق��ْل��ٍب َغ��يْ��َر تَ��َرى َال ال��ش��ْع��َب ف��انْ��ُظ��ِر
ُع��ُه��ودا41 اْل��ِح��َس��اِن أَيَّ��اِم��َك ِم��ثْ��َل َع��ْم��ٍرو أَيَّ��اِم ُم��نْ��ذُ ِم��ْص��ُر َرأَْت م��ا
ُوُرودا اْل��ُق��لُ��وَب َل��َك َونَ��ثَ��ْرنَ��ا ُق��لُ��وبً��ا اْل��ُوُروَد َل��َك نَ��ثَ��ْرنَ��ا َق��ْد
نَ��ِض��ي��دا42 ال��ثَّ��نَ��اءَ َل��َك َوأَذَْع��نَ��ا نَ��ِض��ي��ًرا اْل��ِوَداَد َل��َك َوَح��ِف��ْظ��نَ��ا

∗∗∗
ُس��ُم��ودا43 َرآُه ُم��ذْ ال��دْه��ُر َح��ْم��َل��َق َوَم��ْج��ٌد ��ُم��وَس ال��شُّ يَ��بْ��َه��ُر َم��ْوِك��ٌب
َع��ت��ي��دا44 َوُم��ْل��ًك��ا ُم��ْش��ِرًق��ا َس��نً��ا ُوَد َدا ابْ��ِن بَ��ْع��َد ِس��َواُه يُ��ش��اِه��ْد َل��ْم
وال��تَّ��ْوِح��ي��دا اإليْ��م��اَن َويُ��ْع��ل��ي ُه َويَ��ْخ��َش��ا َل��َه اْإلِ يَ��ْرَع��ى َوَم��ِل��ي��ًك��ا
َرِش��ي��دا45 — ��ب��اُب ال��شَّ َدَرى َل��ْو — َم��ثَ��ًال َف��أَْس��َدى ب��ال��زَّواِج ال��دي��َن أْك��َم��َل
اْل��َم��نْ��ُش��وَدا َوح��ظَّ��ه��ا ُم��نَ��اَه��ا ـ��ُر ِم��ص��ـ بَ��َل��َغ��ْت ِب��ِه َش��اِم��ٌل َف��َرٌح
تُ��ج��ي��دا أَْن — َش��دْت إْن — ال��طَّ��يْ��َر َع��لَّ��َم َوَش��ْدٌو ِغ��نَ��اءٌ ِب��ِه بَ��يْ��ٍت ك��لُّ
وَِغ��ي��دا46 ِه��ي��ًف��ا اْل��ِح��َس��ان َم��َك��اَن ـ��ِه ِف��ي��ـ َرَق��َص��ْت َل��ْو األَْغ��َص��اُن تَ��تَ��َم��نَّ��ى
َوُق��ودا ال��ش��ُم��وِع َس��نَ��ا ِم��ْن بَ��َدًال ِف��ي��ه ُك��نَّ َل��ْو ال��نُّ��ُج��وُم َوتَ��َودُّ

∗∗∗
ُس��ُع��ودا47 َولِ��ْل��ب��الِد ِرف��اءً ِك ِل��َم��ْوَال َك��ون��ي اْل��َف��اُروِق َل��يَ��ال��ي يَ��ا
ُج��ُدوَدا48 َوَط��ابَ��ْت نَ��ْش��أًَة َك��ُرَم��ْت ِخ��ْدٍر ُدرَُّة ُع��الك ِف��ي َل��َم��َع��ْت
َم��ْرُدودا ل��م��ْج��ِدَه��ا َم��ْج��ٍد ُك��لُّ َف��أَْم��َس��ى اْل��َج��َالِل ��َة ِق��مَّ بَ��َل��َغ��ْت
ُم��ُه��ودا49 وَع��زَّْت َك��ْوك��بً��ا َف��َع��َل��ْت أََض��اءْت ��ن��يِّ ال��سَّ ال��نُّ��بْ��ِل ِم��َه��اِد ِم��ْن
اْل��َم��ْح��ُم��ودا50 َم��َق��اَم��ُه َف��َزانَ��ْت ءَ َزْه��َرا اْل��ُم��ْل��ِك َم��َق��اِص��ر ف��ي َوَزَه��ْت

∗∗∗
َح��ِم��ي��دا ال��ثَّ��نَ��اء َج��مَّ َس��ِع��ي��ًدا ـ��َت ِن��ل��ـ ِب��َم��ا َف��اْه��نَ��أ اْل��ِب��َالِد َم��ِل��ي��َك يَ��ا
يُ��ِش��ي��َدا أَْن َش��اِع��ٌر اْس��َط��اَع إذَا ِم اْل��َج��ْم اْل��َواِف��ِر ِب��َف��ْض��ِل��َك أََش��ْدنَ��ا َق��ْد
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َوُج��ُه��ودا ُدونَ��ه��ا اْل��َوْص��ُف يَ��ْع��ِج��ُز َع��َزم��اٍت يَ��َرى أْن ال��ش��ْع��َر أَْج��َه��َد
َم��ْح��ُدوًدا؟ ق��اِص��ًرا ال��ش��ْع��ُر يَ��ْع��َم��ُل َف��َم��اذَا تُ��َح��دُّ َال َوَم��َع��اِن��ي��َك
َل��ِب��ي��دا51 َف��اْع��ِذْر اْل��َم��ِه��ي��ِب اْل��َم��َق��اِم ِف��ي َل��ِب��ي��ًدا َع��قَّ اْل��بَ��يَ��اَن َم��ا َوإذَا
َس��ِع��ي��دا تَ��ِع��ي��َش أَْن اْل��َم��ْج��ِد أََم��ُل َواْس��َع��ْد َواْل��َم��ْج��ِد اْل��َج��الِل َوح��ي��َد ِع��ْش
َوَع��ِم��ي��دا52 َس��يِّ��ًدا ��ْرق ِل��ل��شَّ َوابْ��َق وَِع��َم��اًدا َم��ْوئِ��ًال ِل��ل��دِّي��ِن َوابْ��َق

هوامش

بطن يف آخر معه يكون لولد اسم التوءم: درة. الواحدة العظيمة، الآللئ الدر: (1)
وتوائم وتوءم. توأمان وهما توائم، والجمع لألنثى وتوءم للذكر توءم ويقال: واحد،
الذهب بني يفصل الذي الدر أيًضا: والفريد فرًدا، واحًدا وفريًدا: منها. تشابك ما الآللئ:

فريد. فيها فالدر املفصلة، القالدة يف
القالدة. وهو عقد جمع العقود: (2)

الجنة. يف نهر الكوثر: (3)
شدة وهو الحور من صفة حوراء: الخفي. الصوت الهمس: جهة. صوب: (4)

العنق. الجيد: وتنثني. تميل تعطف: تقرب. تداني: سوادها، شدة يف العني بياض
اسم تهليلة جمع هو أو هللا. إال إله ال قال: أي هلل مصدر تهليل جمع التهاليل: (5)
تخضع. تعنو: السموات. أهل هنا األعىل باملأل واملراد الجماعة، األصل: يف واملأل منه. مرة

والثناء. واإلجالل اإلعظام التمجيد: الطهر. القدس:
وهي أمنية جمع الشعر: وزن لرضورة هنا خففت وقد املشدة بالياء األماني (6)

محبٍّا. وديًدا: ويتمناه. اإلنسان يحبه ما
بمعنى ندي من تفضيل اسم أندى: الكثيف. الشجر وهي خميلة جمع الخمائل: (7)

وأجملها. أنرضها واملراد ابتل.
به واملرضوب الرشيد مغني املوصيل إبراهيم بن إسحاق إىل نسبة موصلية: (8)
أبيه عن الغناء أخذ وقد األصل، فاريس وهو فيه والتفنن وتنويعه الغناء تجويد يف املثل
ومن العباس بني خلفاء خامس الرشيد هارون الرشيدا: مشهورين. مغنيني كانا إذ وأمه

١٩٣ه. سنة إىل ١٧٠ه سنة من الخالفة توىل صيتًا. وأبعدهم شهرة أعظمهم
لحم من ارتفع ما اإلنسان من وهي وجنة جمع الوجنات: النعاس. الكرى: (9)

خده.
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القمرة إىل منسوب كأنه الحمام من لنوع قمرية أو قمري جمع القماري: (10)
وزن لرضورة هنا القماري ياء خففت وقد كدرة، فيه بياض أو الخرضة إىل لون وهي

اعتداله. وحسن اإلنسان قامة وهو قد. جمع القدود: الشعر.
بحوره. منها وتتألف بها يوزن التي وتفاعيله الشعر أجزاء من فاعالتن: (11)

وأحق. أجدر أحرى:
فاعالتن وأجزاؤه الشعر. بحور أحد أيًضا والخفيف الخفة. من صفة خفيًفا: (12)
لطيفة. تورية الكلمة هذه ففي البحر، هذا من والقصيدة مرتني، فاعالتن مستفعلن
الشعر، بحور ثاني أيًضا واملديد طويل. منبسط ممدود بمعنى لنفًسا صفة مديًدا:

أيًضا. تورية مديد ويف وجوبًا، مجزوء وهو مرات أربع فاعالتن وأجزاؤه
جيدها ليعرف نظرها أو الزيف منها أخرج نرص: باب من الدراهم نقد (13)

وزيفها.
جيده. الكالم: بحر يريد (14)

والقصد الصواب سديد: واللسن. الفصاحة البيان: الواضح. الطريق النهج: (15)
واالستقامة.

جناحه بسط إذا وزفيًفا ا زفٍّ الزاي بكرس يزف الطائر زف مصدر الزفيف: (16)
وهو اإلبل سري من نوع الوخيد: فيها. السري عن كناية األرض: وطي طريانه. يف وأرسع

الخطو. سعة أو النعام كميش بقوائمه البعري يرمي أن أو اإلرساع
شطر تم ما الشعر من القصيدة أو قصيدة، جمع القصيد: اإللهام. الوحي: (17)

فصاعًدا. عرش ستة أو فصاعًدا أبيات ثالثة إال وليس أبياته،
والتحقري. االزدراء عن كناية وهذا يرميه، ثم بيده يقبضه الرتاب: يحثو (18)
زمانه نابغة كان والعباسية. األموية الدولتني يف املخرضمني الشعراء من برد: بن وبشار
املحدثني ورقة العرب جزالة بني شعره يف جمع من أول وهو والشعر، الفصاحة يف
عىل نيف أن بعد ١٦٧ه سنة مقتوًال مات وقد للمتفننني والبديع االخرتاع طريق ومهد
وبرع الشعر، فنون كل يف أجاد وقد املبدع الشاعر نواس أبو هو هانئ: وابن التسعني.
عبادة أبو هو والوليد: ١٩٦ه سنة مات ومجالسها، الخمر ووصف والغزل املجون يف
سارت الذين وأحد العباسية، الدولة شعراء أشهر من البحرتي الطائي عبيد بن الوليد
ونهر حلب بني «منبج» بناحية ٢٠٦ه سنة ولد الزمان. شعرهم وخلد الركبان بذكرهم
البديع يف طريقته واقتبس تخرج وعليه املشهور الشاعر تمام أبا فتى وهو والزم الفرات،

490



امَللِكي الزَِّفاُف

بن الفتح ووزيره هللا عىل املتوكل جعفر العبايس بالخليفة اتصل ثم إفراط. غري من
أحيانًا يختلف وبقي «منبج» إىل فرجع ُقتال، أن إىل خدمتهما يف وأقام ومدحهما خاقان

٢٨٤ه. سنة مات حتى رأى من ورس بغداد رؤساء إىل
عىل جلسوا الذين الفراعنة أول «مينا» امللك أنشأها قديمة مدينة «منفيس»: (19)
البالد حارضة وكانت سنة، وخمسمائة آالف ثالثة بنحو املسيح ميالد قبل مرص عرش
وموقعها والجالل، والبهاء والعظمة السحر وموطن امللك ومقر العهد ذلك يف املرصية
الغربي شمالها ويف ودهشور سقارة أهرام منها مقربة وعىل رهينة وميت البدرشني اآلن
أن إىل الصيت بعيدة الشأن عالية القدر رفيعة منف وبقيت املشهورة. الجيزة أهرام

٢١٦٠ق.م. حوايل الثامنة االرسة بانقراض القديمة املرصية الدولة انقرضت
البيت. فناء أو الدار، باب السدة: (20)

مرص لعلم األخرض اللون إىل إشارة وفيه الكبري، العلم وهو بند جمع البنود: (21)
حينئذ.

األملس. الصلب الصلود: املصمت. الصلب األصم: (22)
العلم. اللواء: (23)

صبوًرا. شديًدا قويٍّا جليًدا: (24)
يف نام أي باع باب من قال من مكان اسم املقيل: والسرت. الكنف الذرا: (25)
وطمأنينته. راحته اإلنسان فيه يجد الذي واملكان املستقر هنا باملقيل واملراد الظهرية،

وينرصف. ويعدل يميل يحيد: يربح. يريم:
املرجع. هو أو تفرقهم، بعد الناس مجتمع املثاب: مكينًا. عزيًزا قويٍّا منيًعا: (26)

وغريه. وجند ملك من به يقوى وما األقوى، الجانب الركن:
بالشيد مطليًا مشيًدا: عال. بناء وكل القرص الرصح: العايل. الرفيع الفارع: (27)

ونحوه. جص من حائط به طيل ما وهو
وصانه. ومنعه عنه دفع حماه: (28)

تلبد إذا ونحوه الطائر جثم من فاعل اسم جاثمة جمع جاثمات: تركوا. خلوا: (29)
نائمات. هجوًدا: باألرض.

الليايل. من حال وهي صعبة، جمع صعابًا: الدابة. به تقاد الحبل املقود: (30)
بمعنى العناد من صفة وهي الزمان من حال عنيًدا: الرأس. الهامة: أماله. رأسه: لوى

والعصيان. الخالف
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ممتلئًا. حفيًال: (31)
ويريده. اإلنسان يتمناه ما وهي أمنية جمع األماني: أمة. جمع اإلماء: (32)

القديم. التليد: املستحدث. الجديد الطريف: (33)
فناؤها. أو الدار باب السدة: (34)

وتهتز. تتحرك تميد: الدار. أمام املتسع الفضاء الساحة: (35)
أرسعوا. الخطا: استحثوا (36)
وترسع. تذهب تهفو: (37)

ويترضعون. بالدعاء أصواتهم يرفعون يجأرون: (38)
بها. استظل بالشجرة: تفيأ الحب. الوالء: (39)

مستقر ثابت وطيد: والروح. النفس أو القلب دم وهي مهجة جمع املهج: (40)
مكني.

بذكرهم سارت الذين وقوادهم وساستهم العرب دهاة أحد العاص: بن عمرو (41)
الخطاب بن عمر املؤمنني أمري من بإذن مرص فتح وقد الزمان، مجدهم وخلد الركبان،
ربوعها يف ونرش العدل ميزان فيها فأقام قبله من عليها واليًا كان ثم ٢٠ه/٦٤٠م، سنة

والرخاء. والطمأنينة األمن
وضع إذا متاعه نضد من وأصلها بعًضا. بعضه يتبع منظوًما كثريًا نضيًدا: (42)

بعض. عىل بعضه
وولًها. حرية سموًدا: (43)

ملكه بجالل القرآن أشاد وقد — السالم عليه — سليمان سيدنا هو داود: ابن (44)
بَْعِدي ن مِّ ِألََحٍد يَنبَِغي الَّ ُمْلًكا ِيل َوَهْب ِيل اْغِفْر َربِّ ﴿َقاَل وغريها ص سورة يف وعظمته
يَاِطنَي َوالشَّ * أََصاَب َحيُْث ُرَخاءً ِبأَْمِرِه تَْجِري الرِّيَح َلُه ْرنَا َفَسخَّ * اُب اْلَوهَّ أَنَت إِنََّك ۖ
ِبَغرْيِ أَْمِسْك أَْو َفاْمنُْن َعَطاُؤنَا َهذَا * اْألَْصَفاِد ِيف ُمَقرَّننَِي َوآَخِريَن * وََغوَّاٍص َّاءٍ بَن ُكلَّ

العظيم. العتيد: الضوء. السنا: «ص»). سورة ٣٥–٣٩) ِحَساٍب﴾
الهدى وهو الرشاد من صفة رشيد: عنده. اتخذه معروًفا: إليه أسدى (45)

والصواب.
غيداء، جمع غيد: والخارصة. البطن الضامرة املرأة وهي هيفاء جمع هيف: (46)

لينًا. املتثنية الناعمة املرأة وهي
الشمل. وجمع وااللتئام الوفاق الرفاء: وسيدك. صاحبك موالك: (47)
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ويطلق السرت، الخدر: «فريدة». امللكة الشاعر بها شبه العظيمة اللؤلؤة الدرة: (48)
البيت. عىل الخدر

مهد. جمع املهود: (49)
نضرية. بيضاء حسناء زهراء: الحجرة. وهي مقصورة جمع املقارص: (50)

بن لبيد عقيل أبو هو لبيد: عىص. عق: والبالغة. واللسن الفصاحة البيان: (51)
من وهو رشيًفا. حكيًما وفارًسا مجيًدا، شاعًرا سيًدا الجاهلية يف كان العامري ربيعة
أصحاب من وهو عبسية، وأمه مرض، من هوزان بطون إحدى صعصعة بن عامر بني
الشعر. وهجر كله القرآن وحفظ وتنسك فأسلم اإلسالم ظهر حتى عمر وقد املعلقات،
والرئيس. السيد العميد: عمادة. واحدتها الرفيعة األبنية العماد: ملجأ. موئًال: (52)
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واإلسكندرية بالقاهرة باشا زغلول سعد تمثال عن الستار برفع املرصية الحكومة احتفلت
١٩٣٨م. سنة صيف يف

اْل��َج��ْوَزاء1 ِب��َه��ام��ِة ��ْق َوتَ��َرفَّ َوَس��نَ��اءِ َس��نً��ا ِم��ْن األُْف��َق اْم��َإل
ال��س��م��اء2 ِف��ي ُم��َح��لِّ��ًق��ا تَ��َج��لَّ��ى ـ��َل��ى األَع��ـ َك��اْل��َم��ثَ��ل ��َم��اء ال��سَّ نَ��ْح��َو َواْس��ُم
َرَج��اء3 َل��ْم��َح اْل��ُع��يُ��وُن َوتَ��َراَك َس��ْع��ٍد َط��اِل��َع ال��نُّ��ُف��وُس ت��ْج��تَ��ِل��ي��َك
َوَح��يَ��اء َرْه��بَ��ٍة ف��ي َف��تَ��ْم��ِض��ي ـ��َب ��ح��ـ ال��سُّ ِب��ِه يَ��ُش��قُّ َرأَْس��ُه َراِف��ٌع
اْل��ِج��واء4 ِط��بَ��اُق ِب��ِه َف��َف��اَزْت ِض اْألَْر َع��َل��ى يَ��ِع��ي��َش أْن َع��اَف َش��َم��ٌم
��اء؟5 ال��ش��مَّ ��ِة ب��اْل��ِق��مَّ أَْوَل��ى ��اء ـ��َش��مَّ ال��ش��ـ ��ِة َواْل��ِه��مَّ اْل��َم��َض��اء ِذي ِس��َوى م��ْن
6 اْل��خ��َف��اءِ ُم��ْس��تَ��ِس��رَّ َف��يَ��ْج��تَ��اُز ـ��ِه ِب��َل��ْح��َظ��ي��ـ اْل��ُوج��وَد يَ��ع��بُ��ُر نَ��اِظ��ٌر
اْل��ِه��َج��اء ُح��ُروِف ِم��ْن َال ِض��يَ��اءٍ ِم��ْن ُس��ُط��وًرا ال��ح��ي��اُة ل��ُه تَ��تَ��َج��ل��ى
اإلْف��َش��اء7 َع��ِن َم��ْك��نُ��ونُ��ُه َج��لَّ ِس��رٍّ ُك��لَّ َوَراِئ��َه��ا ِم��ْن َويَ��َرى
ِل��ْإلْص��َغ��اء األَْع��نَ��اَق َوَم��دَّ ُق ��ْر ال��شَّ َف��انْ��تَ��بَ��َه ك��اَْل��َخ��ِط��ي��ِب َواِق��ٌف
اْل��بُ��َل��غ��اء َم��َق��اِوُل ُح��ِرَم��تْ��ُه َرِه��ي��ٍب اْل��بَ��يَ��اِن ِم��ن َص��ْم��ٍت ُربَّ
َواألَس��َم��اء8 األَْف��َع��اِل ُق��يُ��وِد َع��ْن تَ��َس��اَم��ْت اْل��َم��َع��اِن��ي َج��لَّ��ِت وإِذَا
إنَ��اء9 َج��ْوُف يَ��ْح��تَ��ِوي��ِه أَْن ـ��بَ��اَل اْألَج��ـ يَ��ْص��دَُع الَّ��ِذي ��يْ��ُل ال��سَّ يَ��تَ��أَبَّ��ى
اْل��ِوع��اء10 ِف��ي ُك��لَّ��ُه اْل��َغ��يْ��َب تَ��ِج��ِد ��ْب َف��نَ��قِّ اْل��َم��َع��اِن��ي تَ��ِع َل��ْم َوإذَا
ال��رَِّداء َق��ِص��ي��ِر َض��ْخ��ٍم َوَم��ْع��نً��ى ِرَداءَيْ��ِه يَ��ُج��رُّ َق��ْزٍم َم��ْع��نً��ى بَ��يْ��َن
اْل��َف��أَْف��اء11 َف��َه��اَه��ُة أَْخ��َم��َدتْ��ُه ُم��ض��يءٌ َوْه��َو ال��نَّ��ْف��ِس ِف��ي ِف��ْك��ٍر ُربَّ
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∗∗∗
َواْألَْح��يَ��اءِ اْل��َح��يَ��اِة َم��ْع��نَ��ى َف��ْوَق َم��ْع��نً��ى اْل��ُخ��ْل��ِد ِم��َن َم��ْوتِ��ِه ِف��ي َك��اَن
اْل��َه��َواء12 َط��ْل��ُق اْل��َح��يَ��اِة بَ��ْع��َد َل��َك َق��ِري��ٍن َخ��يْ��َر َف��َك��اَن ُح��رٍّا، ِع��ْش��َت
َوَوَف��اءِ َه��ًوى ِم��ْن ِب��َج��نَ��اَح��يْ��ِن َوتَ��ْه��ُف��و ب��ال��زَِّع��ي��ِم ال��طَّ��يْ��ُر تَ��ْزَدِه��ي
اْل��ِغ��نَ��اء َل��ْح��َن ال��س��َم��اء ف��ي َدْت َردَّ ِب��َس��ْع��ٍد اْل��ب��َالُد َغ��نَّ��ت ُك��لَّ��َم��ا
اْل��َف��نَ��اء13 ب��ع��اِص��َف��اِت َوأَْل��َوى َض، األَْر َم��َألَ َك��ِذْك��ِرِه، َع��اٍل َوْه��َو
ِب��اْل��بَ��َق��اء َم��ْوتِ��ِه بَ��ْع��د ِم��ْن َف��اَز َح��يٍّ��ا ِب��ال��َم��ْوِت يُ��بَ��اِل َل��ْم َم��ْن إنَّ

∗∗∗
ال��رِّيَ��اء14 ثَ��ْوُب يَ��ِش��نْ��ُه َل��ْم إِذَا ِق، َك��اْل��َح��ْق ال��طَّ��ِب��ي��َع��ِة ِم��َن َص��َف��اءٍ ِف��ي
اْل��َم��َس��اء15 ِع��نْ��َد ال��نُّ��ُج��وِم َوُزْه��ُر ـ��ِح، ��ب��ـ ال��صُّ ِف��ي ِم��نْ��ُه نُ��وَرَه��ا ��ْم��ُس ال��شَّ تَ��ْق��ِب��ُس
اْألَنْ��َداء16 ِم��َن َع��ذٍْب َوَج��ِم��ي��ٍم َرف��ي��ٍق ال��نَّ��ِس��ي��ِم ِم��َن َح��ِف��ي��ٍف ِف��ي
األَنْ��َواء َك��ِث��ي��رَة َح��يَ��اًة َش َع��ا بَ��ْع��ِدم��ا ِم��ْن األَنْ��َواء يُ��بَ��اِل��ي َال
اْس��ِت��ْح��يَ��اء َع��َل��ى َط��ْرَف��ُه َخ��اِف��ًض��ا يَ��ْم��ِش��ي اْل��َخ��َم��اِئ��ُل ِف��ي ال��نِّ��ي��ُل تَ��ْح��تَ��ُه
ال��طُّ��َل��َق��اء ِب��نَ��ْع��َم��ِة أَْدَرى نَ��ْح��ُن َط��ِل��ي��ًق��ا ِب��َش��اِط��ئَ��يْ��ِه يُ��ْزَه��ى َس��اَر
إِْط��َراءِ ِم��ْن يَ��ْس��تَ��ِح��قُّ ِب��َم��ا َق َض��ا أَْن َغ��ْض��ب��اَن ِف��ي��ِه اْل��َم��ْوُج يَ��ْزأَُر
17 َوَم��اءِ َغ��ِري��ٍن ف��ي ُم��ثِّ��ْل��َن َم��اِل َواآل اْل��بَ��َش��اِئ��ِر ِم��َن َم��ْج��ًرى ُه��َو
بَ��يْ��َض��اءِ ��ٍة ِف��ضَّ ِم��ْن ِح��ي��نً��ا َوْه��َو نُ��َض��اٍر ِم��ْن ال��رُّبَ��ا َح��ْوَل ِح��ي��نً��ا ُه��َو
اْألَبْ��نَ��اء! ُق��بْ��َل��ِة ِف��ي َح��نَ��اٍن َك��ْم أَبُ��وَه��ا َوْه��َو األَْزَه��اُر َق��بَّ��َل��تْ��ُه

∗∗∗
َوال��نُّ��َظ��َراء اْألَنْ��َداِد َق��ِل��ي��َل ـ��ُد، َس��ع��ـ يَ��ا ال��لَّ��يْ��ِث َوْق��َف��َة ِش��ئْ��َت َك��م��ا ِق��ْف
��َراء18 ال��ضِّ َوَف��تْ��َك اْل��ِح��َم��ى، ِص��يَ��اَن ـ��َد اْألُس��ـ َع��لَّ��َم الَّ��ِذي ��ْرِق ال��شَّ ِغ��ي��ُل ِم��ْص��ُر
اْل��بُ��َس��َالء19 َع��ِزي��َم��ُة يَ��َديْ��َه��ا ُر َوأَْظ��َف��ا ��ُروُس، ال��ضَّ ��ُة اْل��ُح��جَّ نَ��ابُ��َه��ا
ِل��ل��نِّ��َداء20 بً��ا ُم��ثَ��وِّ َوَل��بَّ��ى ُق، ��ْر ال��شَّ َل��َه��ا َف��اْس��تَ��َط��اَر ِم��ْص��ُر َزأََرْت
21 ِب��اْألَْرَزاءِ يَ��ْس��تَ��ِخ��فُّ َوَم��َض��ى نَ��اِظ��َريْ��ِه َع��ْن اْل��ِح��َج��اَب َوأََم��اَط
اْل��َف��َض��اء َ َه��ذا ِم��ْلءُ ال��دَّْه��ِر َم��َدى َك َف��ِذْك��َرا اْل��َف��َض��اء، إل��ى ُم��ِش��ي��ًرا ِق��ْف
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اآلبَ��اءِ َع��ِق��ي��َدَة َوَك��انَ��ْت ـ��ِد، اْل��َم��ه��ـ أُنْ��ُش��وَدَة اْألَبْ��نَ��اءُ َح��ِف��َظ��تْ��َه��ا

∗∗∗
َوَم��َض��اءِ تَ��َوثُّ��ٍب ِف��ي َش��ْوَط��َه��ا، تَ��ْج��ِري ال��طَّ��ِل��ي��َق��َة ِم��ْص��َر َوَش��اِه��ْد ِق��ْف
ال��نُّ��بَ��َغ��اء ِب��ِش��ي��َم��ِة وأَْدَرى ٍل، َم��ثَّ��ا أَْل��ِف ِم��ْن ب��ال��رَّْس��م أْح��َرى نَ��ْح��ُن
ال��رَُّواء22 َوِض��يءَ َوْج��ُه��َه��ا َوبَ��َدا َوَولَّ��ى ال��رِّيَ��اِح ِف��ي اْل��َق��يْ��ُد ذََه��َب
اْل��َع��نَ��اءِ ُم��رَّ ِف��ي��ِه ذَاَق َك��اِدٌح إالَّ ال��نُّ��ْج��ِح َح��َالَوَة يَ��ْدِري َل��يْ��َس
��رَّاء ِب��ال��ضَّ يَ��َم��ّس َل��ْم َف��تً��ى ُه َم��ْع��نَ��ا يَ��ْج��َه��ُل ��رَّاءِ ال��سَّ َونَ��ِع��ي��ُم
َوَرَخ��اء ِن��ْع��َم��ٍة ِم��ْن َص��بَ��اٌح َه��ا يَ��تْ��لُ��و ال��دُّْه��ِم، ��َداِئ��ِد ِب��ال��شَّ َم��ْرَح��بً��ا
اإلَم��اء23 بُ��َك��اءَ نَ��بْ��ك��ي َوأَالَّ ـ��ٍم، َض��ي��ـ َع��َل��ى نَ��ِب��ي��َت أَالَّ َع��لَّ��َم��تْ��نَ��ا
اإلب��اء َك��ِري��ُم َح��اَط��ُه إذَا ـ��ِر ��ب��ـ ِل��ل��صَّ ال��ن��َه��ايَ��َة أنَّ َوأََرتْ��نَ��ا
ِك��بْ��ِري��اء ِب��َال ��ٌة أُمَّ تَ��ُس��ْد َل��ْم ُع��َالَه��ا ِس��رُّ ��ُع��وِب ال��شُّ ِك��بْ��ِريَ��اءُ

∗∗∗
اْل��َق��ْع��َس��اء24 ��ِة َواْل��ِه��مَّ ِل��ْألََم��اِن��ي، َرْم��ٌز ُه��َو الَّ��ِذي ِت��ْم��ثَ��اَل��َك إنَّ
َراِئ��ي ُك��لِّ إل��ى نُ��وَرُه بَ��اِع��ٌث نَ��ْف��ٍس ُك��لِّ ِم��ْن ��ِم��ي��ر ال��ضَّ ِف��ي بَ��اِرٌز
ال��ذَّك��اء َوْح��ُي يَ��ْس��تَ��ِط��ي��ُع َوَم��ا ـ��ُف، اْل��َك��ف��ـ تَ��ْص��نَ��ُع م��ا اْل��َم��ثَّ��اُل أََج��اَد َق��ْد
َواإلي��َح��اء25 ال��تَّ��ْص��ِوي��ِر َط��ْوِق َف��ْوَق َخ��ْل��ٌق اْل��َك��ِب��ي��َرَة ال��نَّ��ْف��َس أَنَّ َغ��يْ��َر
اْألَْص��َداء؟ َرْج��َع��ِة ِم��ْن أَْم��َض��ى َل��َك ِف��ْك��ٍر تَ��ْص��ِوي��َر يَ��ْس��تَ��ِط��ي��ُع تُ��َرى َم��ْن
��اء؟26 اْل��َوضَّ َك��اْل��َك��ْوَك��ِب أَْل��َم��ِع��يٍّ َرأٍْي تَ��ْص��ِوي��َر يَ��ْس��تَ��ِط��ي��ُع تُ��َرى َم��ْن
��ن��اء؟27 ال��سَّ ب��ع��ي��َد ��ن��ا ال��سَّ َوِض��يءَ َق َواْل��َح��ْق ��َه��اَم��َة ال��شَّ يَ��ْرِس��ُم َم��ْن أَيْ��َن
��َراء؟28 ال��سَّ َونُ��بْ��َل اْل��ُه��َدى َوَج��الَل َع��ِزي��ًزا اْإلبَ��اءَ يَ��ْرُس��ُم َم��ْن أَيْ��َن
��َع��َراء ال��شُّ ِل��ِري��َش��ِة َوَدُع��وَه��ا اْل��َم��َع��اِن��ي َوَخ��لُّ��وا َش��ْخ��َص��ُه ُروا َص��وِّ
اآلنَ��اء َم��َدى َع��َل��ى َويَ��بْ��َق��ى ـ��ُس، ��م��ـ ال��شَّ تَ��ِص��ُل َال َح��يْ��ُث ال��ش��ْع��ُر يَ��ْص��َع��ُد
ُق��رَّاء؟ ِم��ْن ِل��ْل��َج��َم��اِل َف��َه��ْل ِن، اْل��َك��ْو َص��ْف��ح��ِة ِف��ي اْل��َج��َم��اِل َخ��طُّ ُه��َو

∗∗∗
َح��َف��اء ِم��ْن أْه��لُ��ُه أَنْ��َت َم��ا ُروِق اْل��َف��ا ِم��َن َل��ِق��ي��َت َق��ْد َس��ْع��ُد، َش��َرًف��ا
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اْل��ُع��َظ��َم��اء َم��َراِت��ُب ِح��َم��اُه ف��ي َوتَ��ْع��لُ��و ال��رَِّج��اَل، يَ��ْق��ُدُر َم��ِل��ٌك
ال��ثَّ��نَ��اء َوَف��ْوَق اْل��ُع��َال َف��ْوَق َك��اَن َع��َل��يْ��ِه اْل��َم��َع��اِل��ي أثْ��ن��ِت ُك��لَّ��َم��ا
��يَ��اء ال��ضِّ َش��ِت��ي��َت بَ��لُّ��وَرٌة ـ��َم��ُع تَ��ج��ـ َك��َم��ا اْل��ُق��لُ��وَب ��َع َج��مَّ ُح��بُّ��ُه
َواْل��ُح��َك��َم��اء29 ِل��ْل��ُه��َداِة َق��بَ��ًس��ا َف��أض��َح��ْت ��بَ��اُب ال��شَّ َزانَ��َه��ا ِح��ْك��َم��ٌة
ِب��اْإلي��َم��اء30 اْل��ُق��لُ��وُب َوتَ��ْع��نُ��و ُف، ال��طَّ��ْر يَ��ْخ��َش��ُع ِل��ِم��ثْ��ِل��ِه َوَج��َالٌل
ِل��لِّ��َواء31 َح��اِم��ًال َوَف��َديْ��نَ��اُه يَ��َديْ��ِه ِف��ي ِل��َواءَُه َف��َديْ��نَ��ا َق��ْد
ال��زَُّع��َم��اء َزَع��اَم��ُة ِب��س��نَ��اُه َواْس��تَ��َض��اءَْت ِب��اْس��ِم��ِه اْل��َم��ْج��ُد َه��تَ��َف
َوتَ��اءِ بَ��اءٍ بَ��يْ��َن ِزْل��ُت َوَم��ا ـ��ِه، ِب��َم��ْدِح��ي��ـ ِش��ْع��ًرا اْل��ُوُج��وَد َم��َألُْت َق��ْد
ان��ِت��َه��اء ِب��َغ��يْ��ِر َف��ْض��ِل��ِه َوم��َدى َوَوْص��ٍف َم��ْدٍح ُك��لِّ ُج��ْه��ُد يَ��نْ��تَ��ِه��ي
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الجراح تكريم حفل يف القاهرة بجامعة الكربى االحتفاالت قاعة يف القصيدة هذه أنشدت
حينئذ. للصحة وزيًرا وكان ١٩٤١م، عام الستني سن بلوغه بمناسبة باشا إبراهيم عيل

ال��ن��ج��َم��ا1 ي��س��ت��ب��ُق ك��اد َش��أٍْو َوَوثْ��بَ��ُة أْس��َم��ى وم��ا أج��لَّ م��ا م��ج��ٍد ذُؤاب��ُة
وال��َوْه��م��ا؟ ال��ش��ْع��َر يَ��ب��ه��ُر « «َع��ل��يٍّ وَق��ْدُر ُج��ْه��ُده وال��وْه��ُم ال��ش��ع��ُر ي��ق��وُل وم��اذا
ال��ُع��ْص��م��ا؟2 أع��ج��زِت ��اء ش��مَّ رق��م��ٍة إل��ى َج��نَ��اَح��ُه ال��ق��واف��ي اب��ُن ي��م��دُّ وأنَّ��ى
ال��ض��ْخ��م��ا وال��ح��َس��َب اآلث��اَر ل��م��ح إذا َم��ه��اب��ًة ال��ع��ب��ق��ريُّ ال��ب��ي��اُن ي��ض��ي��ُق
��ا3 َه��مَّ إذا ال��ن��ج��وَم ي��ق��ت��اُد ك��ان وق��د ف��ي��ن��ث��ن��ي ال��ُق��ص��وُر ف��ي��ع��روه يَ��ُه��مُّ
وال��رْس��م��ا؟4 ال��ن��ق��َش يُ��ح��ِك��َم أْن ل��ه ف��ك��ي��ف َج��اه��ًدا ال��م��الِئ��ِك ت��ص��وي��َر راَم َوَم��ْن
َك��تْ��ًم��ا ل��ه ت��س��ت��ط��ي��ُع ال ب��م��ا وَغ��رِّْد ت��س��ت��ط��ي��ُع��ُه م��ا ش��ع��ُر ي��ا ق��ْل ُرَويْ��َدك
��ا5 ال��يَ��مَّ ت��ص��َف أن ��طِّ ال��شَّ ع��ن��د ف��ي��ك��ف��ي��ك ِه ِب��َح��دِّ تُ��ِل��مَّ أن أع��ي��ا ال��يَ��مُّ إذا
واس��م��ا6 َل��َق��بً��ا ل��ه ص��ارْت ال��ُع��ال ف��إنَّ ب��اس��ِم��ِه ال��ط��بِّ أب��ا ت��دع��و أْن وي��ك��ف��ي��ك
َش��ّم��ا7 وت��ش��ب��ُه��ه��ا ُح��س��نً��ا، ت��م��اث��لُ��ه��ا م��ن��اق��ٍب ف��وق األزه��اَر وان��ثُ��ِر ف��ق��ْل
ن��ظ��م��ا ب��ه وغ��نَّ��ْت ن��ث��ًرا، ب��ه أش��ادْت ف��ط��ال��م��ا ال��ث��ن��اءَ ال��دن��ي��ا َف��م م��ن وُخ��ذْ
ِع��ْل��ًم��ا ب��ه ت��زي��َد ل��ن َع��َرَف��تْ��ُه، وق��د إنَّ��ه��ا ش��ئ��َت، إْن اآلف��اَق ب��ه وح��دِّث

∗∗∗
ُغ��نْ��م��ا ت��وه��م��تُ��ه م��ا ُغ��ْرًم��ا ع��اد ف��ق��د ديُ��ونَ��ه ب��ال��ق��ري��ِض أوفِّ��ي دع��ون��ي
��ا8 َه��مَّ وأْم��ل��ُؤه ُرْع��بً��ا، ف��ي��م��ل��ُؤن��ي ��ن��ي ي��لُ��فُّ وال��ظ��الُم إل��ي��ه، َس��َم��ْوُت
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��ا9 ��مَّ ال��صُّ ��ِت م��سَّ ل��و ��مَّ ال��صُّ تُ��ذي��ُب ت��ك��اُد ل��وع��ٌة ال��ح��زِن م��ن ق��ل��ب��ي وف��ي أس��ي��ُر
ج��س��ًم��ا10 ل��ه��ا ك��ان ال��ش��كِّ ه��الَل ك��أنَّ آدم��يَّ��ًة ُج��ثَّ��ًة ب��ي��ت��ي ت��رك��ُت
��ْق��م��ا وال��سُّ ��ْه��َد ال��سُّ ي��ش��ت��ك��ي ع��ل��ي��ه��ا وك��اد ِوس��اُده��ا ب��ك��اه��ا ح��ت��ى ُس��ْق��َم��ه��ا ش��ك��ْت
ُس��ح��م��ا11 وأن��ي��اِب��ه ُح��ْم��ًرا، ب��أظ��ف��اره ِص��راُع��ُه ال��ع��ن��ي��ُف ال��م��وُت ي��م��زِّق��ه��ا
��ى12 اْل��ُح��مَّ م��ن ت��ب��وُخ ال ن��اٌر ال��رأس وف��ي ل��ه��ي��بُ��ه ي��ُك��فُّ ال َق��ْرٌح ال��ب��ط��ن ف��ف��ي
ل��ح��م��ا13 وال يَ��َريْ��َن َع��ْظ��ًم��ا ف��ال َخ��ي��اًال، َح��ِس��بْ��ن��ه��ا ال��ع��ائ��داُت ق��ل��بَ��تْ��ه��ا إذا
غ��ّم��ا14 ي��ق��تُ��ل��ه ال��ع��ج��ُز ي��ك��اُد َع��ِي��يٍّ��ا، ِح��ي��اَل��ه��ا ال��ح��دي��ُث ال��ط��بُّ وق��ف وق��د
َس��ْه��م��ا15 ب��َدْوَح��ِت��ه��ا ال��رام��ي رَم��ى ط��ي��وٌر ك��أن��ه��م األس��اِة َج��ْم��ُع وغ��ادره��ا
َع��ْزَم��ا ت��ِج��ْد ل��م ِن��يَّ��ٌة م��ن��ه وأق��ت��ُل ق��ات��ٌل وال��ي��أُس ال��ي��أُس، إالَّ ي��ب��َق ف��ل��م
َج��ه��َم��ا16 ص��ف��ح��تَ��ه ال��ده��َر أدار م��ا إذا غ��ي��َره ل��ألم��ِر ل��ي��س « «ع��ل��يٌّ ف��ق��ل��ُت:
يُ��ْس��َم��ى م��ن وأش��رُف يُ��ْرَج��ى، َم��ْن وأك��رُم ب��الِدِه ف��خ��ُر اْل��َج��رَّاُح ال��ح��س��ِن أب��و
��ا17 ثَ��مَّ أم��ٍل م��ن ت��رج��وه ال��ذي َف��ث��مَّ ن��داِئ��ه ق��ب��ل ي��ل��ق��اَك داَره َف��ُزْر
��ا ُم��ه��ت��مَّ األس��اري��ِر ��اَم ب��سَّ َم ت��ق��دَّ رأي��تُ��ه ح��ت��ى ال��ب��اِب ن��ح��و س��رُت ف��م��ا
ف��ه��م��ا أس��َرَع��ن��ا ال��ل��ِه ب��ح��م��ِد وك��ان وف��ه��ْم��تُ��ه ع��ي��نُ��ه ف��ِه��َم��ت��ن��ي وق��د
ُرْح��َم��ى وم��ن َح��ن��اٍن م��ن َج��ن��اًح��ا يَ��ُم��دُّ أم��اَم��ُه األم��ي��ُن وِج��بْ��ري��ُل وج��اء
ِق��ْدم��ا18 ب��م��وِض��ع��ه ِع��ْل��ًم��ا ل��ه ك��أنَّ نَ��ظ��رٍة َل أوَّ ال��داء م��ك��اَن وج��سَّ
��ا19 ال��ّس��مَّ واس��ت��أص��ل ال��م��وِت، ب��ن��اب أط��اح ي��م��ي��ِن��ه ف��ي ِم��بْ��َض��ٌع إالَّ ه��و ف��م��ا
نُ��ْع��م��ى أي��اِم��ه��م بُ��ؤِس م��ن وب��دَّل��ه��م ع��زي��زًة ح��ي��اًة أه��ل��ي إل��ى ورّد
��ا20 اْل��َج��مَّ ون��ائ��َل��ه اْل��ُج��لَّ��ى، م��آِث��َرُه ت��ذكَّ��روا ُخ��ش��وٍع ف��ي ذك��روه م��ت��ى
��ا َض��مَّ وم��ا ال��وج��وَد أه��دى ق��د ف��ذل��ك ل��م��يِّ��ٍت ال��ح��ي��اَة أه��َدى ام��رؤ م��ا إذا

∗∗∗
أْدم��ى21 إذا ال��م��ن��وِن ُح��ش��اش��اِت يُ��ص��ي��ب ب��ح��دِّه ال��ح��ي��اُة ت��ج��ري ِم��بْ��َض��ٌع ل��ه
��ا األمَّ داع��ب إذا ِط��ف��ٍل م��ن وأرف��ُق واح��ٍد أُمِّ م��ن ال��م��ج��روِح ع��ل��ى أَح��نُّ
وال��ع��ظ��م��ا ال��ل��ح��َم ي��س��ت��أص��ُل َج��رى م��ا إذا َخ��ْط��ِف��ِه ُس��رَع��َة ال��ب��رُق م��ن��ه ت��ع��لَّ��َم
ُح��ْل��م��ا22 َع��َج��ٍب م��ن ش��ه��دَت ال��ذي ت��ظ��نُّ َم��َض��اِئ��ِه َوْم��َض ش��اه��دَت وق��د ت��ك��اُد
��ا23 أَمَّ إذا ال��طَّ��ري��ِق نَ��ْه��َج ل��ه يُ��ض��يءُ س��اِط��ًع��ا ال��ل��ه م��ن ن��وًرا ب��ه ك��أنَّ
ُح��ْك��م��ا َج��س��ٍد ع��ل��ى َم��رْت إْن وأص��دُق ��ٍة أش��عَّ م��ن ِخ��بْ��َرًة أَْج��َدى أص��اب��ُع
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َل��ثْ��م��ا24 ت��ل��ِث��ُم��ه��ا ال��ِط��بِّ ش��ف��اُه ت��ك��اُد ال��ت��ي أن��اِم��ل��ه��ا ف��ي ح��ي��اة م��ن ف��َك��م
َك��ّم��ا25 وأخ��ط��أت��ه��ا ك��يْ��ًف��ا، ب��ه��ا ض��ِل��ْل��َت وص��َف��ه��ا ش��ئ��َت إذا أْس��َدْت، يَ��ٍد م��ن وك��م
ال��ُع��ْق��م��ا26 ي��ش��ت��ك��ي ق��ب��ل��ه ده��ًرا ع��اش وق��د وب��م��ث��ِل��ه ب��ه إع��ج��ابً��ا ال��ش��رُق زه��ا
ال��َق��ْس��م��ا27 أج��زل ف��ق��د َف��ْرٍد، ب��ن��اب��غ��ٍة ��ٍة ألمَّ ال��ك��ري��ُم ال��ل��ُه َق��َس��م إذا

∗∗∗
وال��ح��زم��ا ال��ع��زَم ��ِت ض��مَّ ده��ٍر ُع��ص��ارُة ف��إنَّ��ه ال��س��ع��ي��ُد ال��ع��م��ُر ل��ك ه��ن��ي��ئً��ا
��م��ا28 ال��شُّ ال��ِق��َم��َم ت��ف��رُع م��ج��ٍد َم��دارُج وك��لُّ��ه��ا ال��س��ن��ي��َن ُع��ْل��ي��ا ب��ه ب��ل��غ��َت
َم��ْرَم��ى29 أب��ع��َده��ا ال��ده��ِر أم��وِر م��ن تَ��رى ش��ام��ٍخ ِذْروِة ف��وَق م��ن��ه ك��أنَّ��ك
ذَّم��ا30 ب��ه ال��زم��اِن َك��فُّ َوَص��َل��ْت وال ُش��بْ��ه��ًة َم��سَّ م��ا اْل��ج��دِّ ف��ي م��َض��ى زم��اٌن
َف��ْخ��م��ا31 س��ام��ًق��ا َص��ْرَح��ُه ت��ل��َق��ى ��تَّ ت��ل��فَّ ف��أي��ن��م��ا ل��م��ص��َر ِع��ًزا ب��ه بَ��نَ��يْ��َت
أْس��َم��ى32 وم��ا أب��رَّ م��ا ُح��بٍّ��ا ف��أول��ت��ك وَرف��اه��ٍة ِص��ّح��ٍة م��ن ل��ه��ا ب��ذل��َت
نَ��ْغ��م��ا َف��ِم��ه��ا م��ن ال��ي��وَم ف��ُخ��ذْه ك��ري��ًم��ا، ول��ف��ظ��ُه ال��ث��ن��اء م��ع��ن��ى وأل��ه��َم��ت��ه��ا
ال��ُع��ْظ��م��ى33 آي��تُ��ُه ال��ن��اِس ب��ي��َن ف��إنَّ��ك آي��ٌة ال��ن��اِس ف��ي ل��ل��رح��م��ِن ك��ان إذا
ال��تَّ��ّم��ا34 ال��ق��م��َر ع��لَّ��م ُخ��ْل��ٍق وك��ام��ُل ض��وءَه��ا ال��ش��م��َس ي��س��لُ��ُب رأٍْي ت��ألل��ُؤ
َش��ْه��م��ا رج��ًال أب��ن��اِئ��ه��ا م��ن تُ��َك��رُِّم ف��إنَّ��م��ا م��ص��ُر ال��ي��وَم ك��رَّم��تْ��َك ف��إن
��م��ا35 ال��سَّ اْل��ج��َم��ل ي��دخ��َل ح��تَّ��ى ُرَويْ��َدَك ج��اه��ًدا: َل��َح��اَق��ك ي��ب��غ��ي ل��ل��ذي ف��ق��ل
َح��تْ��م��ا واج��بً��ا ال��ُع��ال ف��ي ت��راه��ا ف��أن��ت ِح��ْل��ي��ًة ال��م��ك��ارَم ال��ن��اُس رأى م��ا إذا
وال��ُع��ْج��م��ا36 ال��ُع��ْرُب ِذْك��ره يُ��ع��ل��ي ف��م��ثْ��لُ��ك وذُْك��َرًة ح��ي��اًة ال��دن��ي��ا وام��أل َف��ِع��ْش

هوامش

واألمد. الغاية شأو: أعاله. يشء: كل ذؤابة (1)
الظبي وهو أعصم جمع العصما: مرتفعة. عالية شماء: الشاعر. القوايف: ابن (2)

الجبال. تسلق عىل الحيوان أقدر وهو بياض، إحداهما أو ذراعيه يف
يقود. يقتاد: يصيبه. يعروه: (3)

الزخرفة. النقش: يتقن. يحكم: (4)
تحيط. تلم: البحر. اليم: (5)
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باشا. إبراهيم عيل الدكتور الطب: أبا (6)
بهدوء. رائحته تنفس الطيب، شم شما: (7)

من كان وما عضال، مرض من قريباته إحدى أصاب ما هنا الشاعر يقص (8)
شفيت. حتى بها املمدوح عناية

امللساء. الصلبة الحجارة الصم: (9)
الهالل يكون حيث العربي الشهر أول هالل استطالع يوم هو الشك: هالل (10)

يرى. ال ويكاد دقيًقا
سودا. سحما: قتله. رصاعه: (11)

تسكن. وال تطفأ ال تبوخ: ال الجراح. ألم قرح: (12)
عليها. يعطفن الالئي زائراتها العائدات: (13)

عاجًزا. عييٍّا: (14)
األطباء. األساة: (15)

عابًسا. الوجه كالح جهًما: وجهه. قلب صفحته: الدهر أدار (16)
فهناك. فثم: (17)
قديًما. قدما: (18)

مرشط. مبضع: (19)
الكثرية. الجما: عطاياه. نائله: الواضحة. الظاهرة : الُجىلَّ (20)
الدم. أنزل أدمى: بداخلها. ما حشاشات: بنصله. بحده: (21)

وهمته. رسعته مضائه: ملعان. ومض: (22)
قصد. ا: أمَّ وأوضحه. أبانه الطريق نهج: (23)
تقبلها. تلثمها: األصابع. أطراف أناملها: (24)

عدًدا. ا: كمٍّ إليه. تهتد لم ضللت: (25)
اإلنجاب. عدم العقما: افتخر. زها: (26)

العطاء. له أكثر أجزل: (27)
العالية. الشما: ارتفاًعا. تزيد تفرع: (28)

شاهق. شامخ: وأعاله. اليشء قمة ذروة: (29)
املدح. ضد ا: ذمٍّ اتصلت. وصلت: (30)

عاليًا. سامًقا: الشامخ. العايل البناء رصحه: (31)
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أعطيتك. أولتك: العيش. من سعة رفاهة: (32)
عالمة. آية: (33)

الكمال. التما: يرسق. يسلب: إضاءة. تأللؤ: (34)
الثقب السما: الغليظ. الحبل أو املعروف الحيوان هو الجمل: مهًال. رويدك: (35)

اْلِخيَاِط﴾. َسمِّ ِيف اْلَجَمُل يَلَِج ﴿َحتَّٰى الكريمة: اآلية من اقتباس وهنا
ذكرى. ذكره: (36)
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١٩١٧م

اْل��ُغ��َراِب1 َخ��اِف��يَ��ِة ِم��ْن أْغ��َط��ش اْل��ِج��ْل��ب��اِب َح��اِل��َك��ِة َوَل��يْ��َل��ٍة
اْل��ُك��تَّ��اِب2 ِم��َن َم��ْح��ُدوٍد َح��ظُّ أَْو اْل��ُم��ْغ��تَ��اِب َص��ِح��ي��َف��ُة َك��أَنَّ��َه��ا

3 اْل��ِخ��َض��مِّ ال��زاِخ��ِر َغ��َم��راُت أَْو
ال��ص��ب��اِح4 َع��ِن ال��ن��ْج��َم أُس��اِئ��ُل اْل��ُم��ْل��تَ��اِح ِوْق��َف��َة ِف��ي��ه��ا َوَق��ْف��ُت
اْل��ِم��َالِح5 اْل��ُخ��رَِّد َوَج��نَ��اِت أَْو ال��رَّاِح َع��ِت��ي��َق َع��نْ��ُه َس��ْل َف��َق��اَل:

ِع��ْل��ِم ِم��ْن ِب��َش��أِْن��ِه ِل��ي َف��َل��يْ��َس
َواْل��بَ��نَ��انَ��ا6 اْل��َخ��دَّ ِم��نْ��ُه يَ��ْص��بَ��ْغ��َن اْل��ِح��َس��انَ��ا اْل��ُع��ْرَب َرأَيْ��ُت إنِّ��ي
ِدنَ��انَ��ا7 ُه��نَ��ا ِب��األَْم��ِس أَْح��َض��َر ُف��النَ��ا أَُظ��نُّ��ُه َوَراِه��بً��ا،

تَ��ْه��ِم��ي8 ُم��ْف��َع��َم��اٌت َوْه��َي َوَراَح
! لِّ ال��دَّ َه��ذَا بَ��ْع��َض َف��َديْ��تُ��ُك��نَّ َل��يْ��ل��ي! َط��اَل ال��ص��بْ��ح ِس��اِرَق��اِت يَ��ا
ِل��ي؟ َم��ْن ��بَ��اَح ال��صَّ أَْل��َق��ى بَ��أْن ِل��ي َم��ْن ذُلِّ��ي؟ ال��َغ��راِم ِدي��ِن ف��ي ج��اَز ه��ْل

ِب��ال��لَّ��ثْ��ِم أْو ب��ال��لَّ��ْم��ِس أَْو ب��ال��لَّ��ْم��ِح
َواْل��َج��ِب��ي��ِن ال��طَّ��ْل��َع��ِة ُم��ْش��ِرَق��ُة ودي��ِن َح��َس��ٍب ذاُت ِف��ي��ُك��نَّ
ُم��ِع��ي��ن��ي؟9 َوَم��ْن ِف��ي��َه��ا، ع��اِذِري َم��ْن اْل��ِع��ي��ِن ال��ظِّ��ب��اء إْح��َدى َك��أَنَّ��ه��ا

ِح��ْل��م��ي10 َوَط��اَش َص��بْ��ِري ِب��َه��ا ِع��ي��َل
ال��لُّ��َج��يْ��ِن11 س��ب��ي��َك��ِة ِم��ْن أنْ��َص��َع اْل��َح��ْج��َل��يْ��ِن ص��اِم��تَ��َة َع��ِل��ْق��تُ��َه��ا
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اْل��بَ��يْ��ِن12 بَ��ْع��َد ال��لِّ��ق��اءُ َك��أَنَّ��ه��ا اْل��َع��يْ��ِن ِم��لءَ اْل��َق��ْل��ِب، ِم��لءَ َح��ْوَراءَ
��ْق��ِم ال��سُّ بَ��ْع��َد ال��ش��ف��اء َع��ْوَدُة أَْو

اْل��يَ��ِت��ي��ِم13 تَ��واُض��ُع َوُخ��ْل��ُق��َه��ا ال��نَّ��ِدي��ِم ُس��َالف��ُة َح��ِدي��ثُ��َه��ا
ال��نَّ��ِع��ي��م نَ��ْض��َرَة ِف��ي��َه��ا تَ��ْع��ِرُف َك��ِري��ٍم! َم��َل��ٍك ِم��ْن َف��َديْ��تُ��َه��ا

ال��َغ��يْ��ِم14 ِن��ط��اِف ِم��ْن َوأَْص��َف��ى أَنْ��َق��ى
ِس��واَه��ا! ف��ي َش��بَّ��بْ��ُت إْن ُق��ِت��ْل��ُت َواَه��ا! َف��ُق��ْل��َت: يَ��ْوًم��ا أَبْ��َرْزنَ��ه��ا
َرآَه��ا15 َم��ْن تَ��بْ��َه��ُر لُ��ْؤلُ��َؤة، َه��ا َج��الَّ َق��ْد واْل��ُح��ْس��ُن َك��أَنَّ��َه��ا،

اْل��يَ��مِّ ُق��ْرَب اْل��َغ��وَّاُص ِب��ه��ا أْل��َق��ى
وال��نَّ��ج��اِة! ال��رْح��َم��ِة َم��َل��َك ي��ا ال��لَّ��يْ��َالِت! م��ض��ي��ئ��َة ي��ا َل��يْ��َالَي
اْل��َح��يَ��اِة ف��ي اْل��َح��يَ��اِة َوِق��ي��َم��َة ��َف��اِت ال��صِّ َك��َرَم ِم��نْ��َك َع��َرْف��ُت

نُ��ْع��ِم��ي16 َف��أَنْ��ِت نُ��ْع��ٌم ل��ي ك��اَن إْن

هوامش

الطائر ضم إذا ريشات وهي الخوايف واحدة الغراب: وخافية أظلم. أغطش: (1)
السبع بعد ريشات سبع هي أو املناكب، بعد اللواتي األربع هي أو خفت، جناحيه

الجناح. مقدم من العرش الريشات دون ما هي أو املقدمات،
يكره. بما غريه يذكر الذي املغتاب: (2)

البحر. الخضم: املمتلئ. الطامي الزاخر: املاء. كثرة وهي غمرة جمع الغمرات: (3)
نحوهما. أو سفر أو هم من املتغري امللتاح: (4)

أو تمس، لم البكر وهي خريدة جمع الخرد: الخمر. الراح: القديم. العتيق: (5)
املسترتة. الصوت الخافضة السكوت الطويلة الخفرة

املتغزلة. الضاحكة املرأة وهي عروب جمع العرب: (6)
الخمر. وعاء وهو دن جمع الدنان: النصارى. عابد الراهب: (7)

تسيل. تهمي: مملوءات. مفعمات: رجع. راح: (8)
الواسعتهما. العينني الحسنة وهي عيناء جمع العني: (9)

والعقل. األناة الحلم: غلب. صربي: عيل (10)
يسمع ال أي: الخلخالني وصامته الخلخال، الحجل: وأحببتها. هويتها علقتها: (11)

الفضة. اللجني: ساقيها. امتالء عن كناية وذلك حس، لهما
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البني: سوادها. شدة يف العني بياض شدة وهو الحور من صفة حوراء: (12)
الفراق.

الرشاب. عىل يجالسك أي ينادمك من النديم: الخمر. السالفة: (13)
السحاب. الغيم: الصايف. املاء وهي نطفة جمع النطاف: (14)

بحسنها. تغلب تبهر: وأوضحها. كشفها جالها: (15)
ربيعة. أبي بن عمر بها شبب فتاة اسم نعم: (16)
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السوَدان يف ُجُلوسالفاُروق ِعيد

بعيد وشعبه حكومته السودان واحتفى ١٩٣٧م، سنة يف السودان الشاعر زار حينما
حاشد. رسمّي حفل يف القصيدة هذه الشاعر أنشد الفاروق، جلوس

وَْع��ِدي َوَص��دْق��ُت ِب��اْل��ُم��نَ��ى َوْع��َدَك َص��َدْق��َت اْل��ُج��لُ��وِس ِع��ي��َد
َوْج��ِدي1 ِب��ح��نَ��ي��ِن َف��َغ��رََّدْت اْل��َواِديَ��يْ��ِن َط��يْ��َر َع��لَّ��ْم��ُت
ِع��ْق��ِد2 َخ��يْ��َر ل��ِج��ي��ِدك َك��انَ��ْت َف��َراِئ��ًدا ِف��ي��َك َونَ��َظ��ْم��ُت
يُ��بْ��ِدي ال��رَّْوض َوَوْج��ُه ِزي��نَ��تَ��ُه، ِف��ي��َك يُ��بْ��ِدي ال��ش��ْع��ُر
َوْرِدي َونَ��ثَ��ْرُت ن��ِض��ي��َرًة َد اْل��ُوُرو ِب��َك ال��رَِّب��ي��ُع نَ��ثَ��َر
بُ��ْرِد3 َخ��يْ��َر َل��َك َوانْ��تَ��َق��ى اْألََزاِه��ِر ِم��َن اْل��بُ��ُروَد َوَوَش��ى
4 َوَق��دِّ ج��ي��ٍد ِم��ْن َوثَ��نَ��يْ��َن تَ��بَ��رََّج��ْت ال��ري��اُض ِف��ي��ِه
5 َوَخ��دِّ ثَ��ْغ��ٍر َوِم��ْن ِف��ي��َه��ا ��ٍة َغ��ضَّ ُع��يُ��وٍن ِم��ْن َك��ْم
6 َونَ��دِّ ِم��ْس��ٍك ِم��ْن أَْرَداِن ال��ـ ��َخ ُم��َض��مَّ ال��نَّ��ِس��ي��ُم َوَج��َرى

∗∗∗
َوَم��ْج��ِد ِع��زٍّ ِم��ْن ِذْك��َراَك َح��َوْت َوَك��ْم اْل��ُج��لُ��وِس ِع��ي��َد
َوْح��ِدي ��َع��َراء ال��شُّ ِف��ي َوِص��ْرُت ِن ال��زََّم��ا ِف��ي َوْح��َدَك أَْص��بَ��ْح��َت
ِع��نْ��ِدي؟7 تُ��ْل��َف َل��ْم إِْن َوأَيْ��َن ُن اْل��ح��َس��ا َرُر ال��دُّ َل��َك ِع��نْ��ِدي
بَ��نْ��ِد8 َوأَع��زُّ ذَِخ��ي��َرٍة ـ��ُر َخ��ي��ـ ل��ألَْم��َالِك ال��ش��ْع��ُر
َوُخ��ْل��ِد9 َم��ْج��ٍد ِم��ْن تَ��اَج��يْ��ِن َل��ُه��ْم َس��َواِئ��ُرُه َص��اَغ��ْت
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َوُج��نْ��ِد َخ��يْ��ٍل ِم��ْن ِش��ئْ��َت َم��ا ِب��َه��ا َق��اِف��يَ��ٍة َوَل��ُربَّ
ِب��بُ��ْع��ِد بُ��ْع��ٌد َوَال َال ـ��ٍب ِب��َص��ع��ـ َص��ْع��ٌب َف��َال تَ��ْس��ِري
م��َص��دِّ ِم��ْن اْل��َك��َواِك��ِب بَ��يْ��َن َل��َه��ا َوَم��ا اْل��ِج��بَ��اَل تَ��ِث��ُب
10 ِل��ْل��ُم��ْس��تَ��ِع��دِّ ٌة َوُع��دَّ ل��ل��َق��ويِّ َزنْ��ٌد ال��ش��ْع��ُر
ِب��اْل��ِف��ِرنْ��ِد11 اْل��ُم��َه��نَّ��د َداَن اْز َك��َم��ا ُم��ْل��ٍك ِم��ْن َزاَن َك��ْم

∗∗∗
َف��ْرِد! أَيُّ َف��ْرٌد أع��ي��اد ال��ـ ِف��ي َوأَنْ��َت اْل��ُج��لُ��وِس ِع��ي��َد
12 ُم��ْس��تَ��َم��دِّ أَْك��َرَم ِل��ِم��ْص��َر ـ��ُد اْل��بَ��ِع��ي��ـ األََم��ُل ِب��َك أَْل��َف��ى
وََع��دِّ َح��ْص��ٍر َع��ْن تَ��ِج��لُّ ـ��ِه اْإلل��ـ ِن��ْع��ُم َوتَ��َواتَ��َرْت

∗∗∗
13 األَش��دِّ ال��رَّْك��ِن َوُم��ْل��تَ��َق��ى ءِ ال��رج��ا أُسَّ يَ��ا «َف��اُروُق»
األََس��دِّ ال��رأِْي َوَس��اِط��ِع ـ��ِد ال��س��ِدي��ـ ِب��ال��َق��ْوِل ��ْل��َت ُج��مِّ
14 َردِّ َغ��يْ��ِر ِم��ْن َم��ْج��ِدَه��ا ِت��َح َم��َف��ا ال��دنْ��ي��ا َل��َك َوَه��بَ��ْت
15 َوَج��دِّ ِج��دٍّ َع��َل��ى ِه��ي ال��زَّا َش��بَ��اِب��َك بُ��ْرَد َوَض��َم��ْم��َت
َرنْ��ِد16 نَ��ْف��ِح َع��ْن تَ��َف��تَّ��َح��ْت ال��نَّ��ِس��ي��ِم َك��أَْزَراِر ُخ��لُ��ٌق
أُْح��ِد17 أَيَّ��اُم َم��َض��ْت أُُح��ًدا الَط��َم��ْت َل��ْو َوَع��ِزي��َم��ٌة
18 اْل��ُم��ْس��تَ��ِب��دِّ وَُع��نْ��ُف��َواِن ـ��ِم ال��ذَِّم��ي��ـ ��َل��ِف ال��صَّ ِم��َن َط��ُه��رْت
َوُرْش��ِد19 إي��م��اٍن بَ��يْ��َن ـ��ِم��ِن اْل��ُم��َه��ي��ـ َس��نَ��ِن ع��ل��ى تَ��ْج��ِري
َق��ْص��ِد20 ُك��لُّ إَل��يْ��ِه َس��َع��ى ـ��ِه ل��ـ اْإلِ نُ��وِر ِف��ي َس��اَر َم��ْن
نَ��ْج��ِد21 ُك��لُّ َ َوَط��أَْط��أ ـ��تَ��ويً��ا ُم��س��ـ اْل��َوْه��ُد َف��َع��اَد َوَم��َض��ى
اْل��ُم��ِج��دِّ ِل��ْل��بَ��َط��ِل أُِع��دَّ ِة اْل��َح��يَ��ا ُم��نَ��ى َوْه��َو اْل��َم��ْج��ُد
22 َوَص��دِّ َه��ْج��ٍر ِم��ْن َرَص��َداِن ِح��َج��اِب��َه��ا ُدوَن َح��ْس��نَ��اءُ
َوُس��ْه��ِد َش��غ��ٍف َع��َل��ى َح��يْ��َرى ِح��يَ��اَل��َه��ا اْل��ُع��يُ��وُن تَ��ِق��ُف
يُ��َؤدِّي! أَْو ��ي يُ��َوفِّ َف��َم��ْن َل أََج��ْل َم��ا اْل��بُ��ط��ُوَل��ِة َم��ْه��ُر
ُم��ْج��ِدي َغ��يْ��ُر نَ��ْوَح��َك َف��ِإنَّ ـ��ُل ال��س��ِب��ي��ـ َع��زَّ إْن تَ��بْ��ِك َال
ُج��ْه��ِد ِب��َغ��يْ��ِر ت��ُف��وَز َف��َل��ْن ـ��َت اْس��تَ��َط��ع��ـ م��ا ِب��ُج��ْه��ِدَك َواْع��َم��ْل
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ِغ��ْم��ِد َج��ْوَف يُ��َف��اِرْق َوَل��ْم َم أََق��ا م��ا ِغ��ْم��ٌد ��يْ��ُف ف��ال��سَّ

∗∗∗
َوَح��دِّ َوْص��ٍف َع��ْن يَ��ِج��لُّ ِل اْل��َج��َال ِف��ي َف��ْرٌد «َف��اُروُق»
ِن��دِّ ِب��َغ��يْ��ِر ل��ل��نُّ��ُج��وِم ـ��ل��َق تُ��َح��ل��ـ أَْن اْل��َع��بْ��َق��ريَّ��ُة
َح��ْم��ِد ُك��لِّ َح��الَوَة نْ��يَ��ا ال��د َف��ِم ِم��ْن َق��ْس��ًرا َوتَ��ن��اَل

∗∗∗
َوَج��دِّ؟ ِب��أٍَب اْل��ُع��َال بَ��َه��َر انْ��تَ��َم��ى إذَا َك��اْل��َم��ِل��ي��ِك َم��ْن
َزنْ��ِد ِب��َخ��يْ��ِر يَ��ُص��وُل َع��ُض��ًدا َوأَْه��ِل��َه��ا ِل��ِم��ْص��َر َك��انَ��ا
23 َوَش��دِّ إي��ج��اٍف بَ��يْ��َن ِئ��م ِل��ْل��َع��َظ��ا اْل��َع��َزاِئ��َم َرِك��بَ��ا
24 األََل��دِّ ال��دْه��ِر َوِم��ْق��َوَد ِت اْل��َح��اِدث��ا ِخ��ط��اَم َم��َل��َك��ا
ال��تَّ��َح��دِّي25 ِع��نْ��َد َف��أَذَْع��نَ��ْت ِق ال��س��بَ��ا َق��َص��َب يَ��ا َوتَ��َح��دَّ
26 َم��َع��دِّ ُع��ْل��يَ��ا ف��ي أق��اَم َم اْل��ُم��ق��ا اْخ��تَ��اَر إذَا َش��َرٌف
ِل��َم��ْه��ِد َم��ْك��ُرَم��ٍة َم��ْه��ِد ِم��ْن اْل��ُع��َال ِف��ي ��َل تَ��نَ��قَّ َف��َل��َك��ْم
27 اْل��ُع��ُردِّ َك��اْل��َوت��ِر َم��يَ��اِت ال��رَّ ص��اِدِق أَْرَوَع ُك��لِّ ِم��ْن
َج��ْع��ِد28 اْل��َع��َزم��اِت ِل��ُم��َوثَّ��ِق يَ��نْ��تَ��ِم��ي أَِب��ّي َج��ْع��ٍد
َج��ل��ِد؟29 اْل��ُع��وِد ُص��ْل��ِب ِل��َغ��يْ��ِر ُن ال��زم��ا َخ��َض��َع َوَه��ْل َج��ْل��ٍد،

∗∗∗
َح��ْش��ِد ال��نَّ��َج��َداِت َع��َل��ى بُ��ْس��ٍل ِب��ِج��ي��َرٍة نَ��َزْل��ُت إنِّ��ي
َوُوْل��ِدي إِْخ��َواِن��ي َوَس��َل��ْوُت بَ��يْ��نَ��ُه��ْم أَْه��ِل��ي أُنْ��ِس��ي��ُت
ِل��ِرْف��ِد30 ِرْف��ٍد ِم��ْن يَ��ْج��تَ��اُز َس��اَح��اِت��ِه��ْم ِف��ي ال��ض��يْ��ُف
َع��ْق��ِد31 أََش��دَّ اْل��َوف��اء ِص��ْدِق َع��َل��ى َخ��نَ��اِص��َرُه��ْم َع��َق��ُدوا
32 َم��دِّ َخ��يْ��َر اْل��ُع��ُروب��ِة إَل��ى تُ��َم��دُّ أََواِص��ُرنَ��ا َوَم��َض��ْت

∗∗∗
َوَس��ْع��ِد إْق��ب��اٍل ِب��يُ��ْم��ِن يُ��ِض��يءُ نَ��ْج��ًم��ا ِع��ْش «َف��اُروُق»
َع��ْه��ِد أََج��لَّ ال��م��اِل��ِك��ي��َن ِد ُع��ُه��و ِف��ي َع��ْه��ُدَك َك��اَن َق��ْد
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33 َق��دِّ ُك��لِّ ِم��ْن َوتَ��َخ��لَّ��َص��ْت اْل��َم��َدى ِم��ْص��ُر ِب��ِه بَ��َل��َغ��ْت
اْل��ُم��َع��دِّ اْل��َق��ْوِل َع��ِن تُ��ْغ��ِن��ي َش��اِع��ٍر ُع��َج��اَل��َة ُخ��ذَْه��ا
َص��ْل��د34 ُك��لَّ َوج��اَف��ْت َس��ْه��ًال َل��يِّ��نً��ا َس��ِب��ي��ًال َس��َل��َك��ْت
َك��دِّ ِب��َغ��يْ��ِر َص��َدْح��َن ِب��لُ��ُه بَ��َال َص��َدَح��ْت إْن َوال��رْوُض
َرْغ��ِد اْل��بَ��َس��َم��اِت ُم��ْش��ِرِق ـ��ٍم نَ��ِع��ي��ـ ِف��ي ِب��ِع��ي��ِدَك َف��اْه��نَ��أ
واْل��ُم��َف��دِّي! اْل��ُم��َف��دَّى َع��اَش َونِ��ي��لُ��ه��ا ِم��ْص��ُر تَ��ْف��ِدي��َك
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أِمني ِرَثاء

وكيًال وكان لطفي، أمني محمد األستاذ شبابه صديق القصيدة هذه يف الشاعر يبكي
آخر يف األوبر بدار حافل جمع يف القصيدة هذه أنشدت وقد املعارف، بوزارة مساعًدا

١٩٣٦م. سنة يناير

َوَودَُّع��وا ال��رَِّح��ي��ِل ي��وَم ودَّع��ْت وَم��ْن َش��يَّ��ع��وا؟ ِح��ي��َن َش��يَّ��َع��ت َم��ْن ال��ُع��َال أَتَ��ْدِري
يَ��ْص��نَ��ُع؟1 َك��يْ��ف اْل��َف��ت��ى َض��اق إذا َول��ِك��ن ال��نَّ��َوى ُح��ْرَق��َة ال��بُ��َك��ا يَ��ْش��ِف َف��َل��ْم بَ��َك��يْ��ن��ا،
ف��نَ��ْخ��َض��ع2 اإلل��ِه ُرْح��َم��ى وت��دِرك��ن��ا األَس��ى َف��ي��ْغ��ِل��ب��نَ��ا ال��ذِّْك��َرى، ب��ن��ا تَ��ِه��ي��ُج
تَ��ْدَف��ع ال��َك��فُّ وال يَ��ثْ��ِن��ي��ه، ال��ح��ْزُم َف��ال َق��ْوُس��ُه ال��ل��ه يَ��ِد ف��ي َس��ْه��ٌم ال��َم��ْوُت ه��و
يَ��ْج��َم��ُع3 وه��و آم��اِل��ن��ا، م��ن ون��ن��ث��ُر راِص��ٌد َوْه��َو ح��اَج��اِت��ن��ا، إل��ى نَ��ُروُح
يَ��ْرج��ُع4 َل��يْ��َس ال��ذي األْم��ُس ب��ه يَ��ِط��ي��ر َش��بَ��اِب��ه ِث��ي��اِب ف��ي أم��ي��نً��ا ِب��نَ��ْف��ِس��ي
ال��م��َودِّع5 اْل��َخ��ي��اُل َزال ك��م��ا وَزاَل َل��ْم��ح��ًة األَزاِه��ي��ر ت��بْ��َق��ى ك��َم��ا أق��ام
إْص��ب��ع)6 وال��رم��ِح ال��رم��ِح ِق��ي��ِد ب��ي��ن (وم��ا س��الَح��ه ال��ك��ِم��يِّ ِف��ق��داَن َف��َق��ْدنَ��اُه
وأدم��ع؟ ُج��ف��وٌن إّال بَ��ِق��يَ��ْت ف��ه��ل وج��وَدن��ا ف��ق��دن��ا ق��د ح��ت��ى ف��ق��دن��اه،
وي��س��َج��ع7 روٍض ك��ل ف��ي ب��ه ي��ص��ي��ُح أل��ي��َف��ه األل��ي��ِف ف��ْق��داَن ف��ق��دن��اه،
ُش��رَّع8 وال��ط��ي��ُر األم��واَه، وي��س��ت��خ��ب��ُر ُح��وٌَّم وال��ط��ي��ُر األف��َق، ع��ن��ه ي��س��ائ��ُل
ت��ط��لُّ��ع9 م��ن��ه ال��ن��ج��ُم ف��ي��ع��ل��و وي��ع��ل��و ت��أم��ٌل م��ن��ه األرَض ف��ي��ح��وي يَ��ِدفُّ
وأْف��رُع غ��ص��وٌن م��ن��ه ه��م��س��ْت إذا َج��ن��اِح��ه َخ��ْف��َق ال��دوِح خ��ف��ي��َف ي��ظ��نُّ
يَ��ْس��م��ع10 ث��م َزْف��راِت��ِه م��ن َف��ي��ح��ِب��ُس َه��دي��َل��ه ال��غ��دي��ِر تَ��ح��ن��اَن وي��ح��َس��ُب
��ع11 يُ��َرجَّ م��ّم��ا ال��ل��ي��ِل ِص��م��اُخ وم��لَّ ي��ج��وُس��ه��ا م��م��ا ال��غ��اب��اُت م��لَّ��ِت ل��ق��د
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وَم��ْض��َج��ع ِوس��اٌد ي��ش��ك��و ل��م��ا وض��جَّ ط��ب��ي��بَ��ه أع��ي��ا ال��م��ج��روِح أنَّ��ُة ل��ه
َزْع��َزع12 ن��ْك��ب��اءُ األرواِح م��ن ده��ت��ه��ا س��ف��ي��ن��ٍة ِش��راُع َج��ن��اَح��يْ��ِه ك��أنَّ
ف��ي��ْخ��َش��ع13 ال��ع��ب��وُس ال��ي��أُس ويَ��ْج��بَ��ُه��ُه ف��ي��رت��ج��ي ِح��ي��نً��ا اآلم��اُل تُ��ض��اِح��ُك��ُه
ُم��َص��دَّع14 َق��ْف��ٌر ِف األالَّ م��ن َخ��ِل��يٌّ ��ه وُع��شُّ ص��اح��ب��اه، ُع��شٍّ ك��لِّ ل��َدى
َم��ْص��َرُع ال��ع��م��ِر س��اح��ِة ِف��ي ام��رٍئ ل��ك��ل إن��م��ا ال��ط��ي��ُر أي��ه��ا ع��زاءً َع��زاءً
وتُ��بَّ��ُع؟15 ِك��ْس��َرى األم��الِك م��ن وأي��ن َوُوْل��ُدُه؟ ال��ه��دي��ُل ال��ط��ي��ر م��ن ف��أي��ن
��ع16 ال��م��ت��دفِّ آذيُّ��ُه ي��ط��وُِّح��ه��م ول��ي��ُده يُ��ن��اَدى ال ِخ��َض��مُّ ط��واه��م

∗∗∗
تَ��َق��طَّ��ع17 ال��ق��ل��وُب ك��ي��ف ب��ه��ا َع��رف��ُت َرْم��يَ��ًة نَ��ْع��ِي��َك ق��ب��َل ال��ل��ي��ال��ي رم��ت��ن��ي
تُ��نْ��َزع18 ح��ي��ن ه��ال��ٌك أن��ي وأْع��َل��ُم ل��َح��ْم��ِل��ه��ا أِل��ْم��ُت ق��د ِح��داٌد ِن��ص��اٌل
وأْض��ل��ع19 خ��اف��ق��اٌت ُج��ن��وٌب ع��ل��ي��ه وان��ط��وْت ال��ي��وَم س��ه��ُم��ك رم��ان��ي ف��ل��م��ا
َم��ْوِض��ع وال��ي��وِم األم��ِس خ��ط��ِب ب��ع��د ب��ه يَ��ُع��ْد ف��ل��م ال��س��ه��اَم ق��ل��ب��ي ع��ل��ى أِم��نْ��ُت

∗∗∗
ُم��م��ِرُع20 ب��ال��ُودِّ ال��ودِّ وروُض ج��دي��ًدا، يَ��ُح��ُف��نُّ��ا وال��ش��ب��اُب أم��ي��نً��ا، أأن��َس��ى
يَ��س��َط��ع21 الح أي��ن��م��ا أم��ي��ٍن ف��وج��ُه ِب��َغ��يْ��ِم��ه��ا ال��نَّ��ه��اُر َغ��صَّ إذا ب��أرٍض
وأن��ف��ع ق��ل��بً��ا األم اب��ن م��ن أب��رُّ ص��اح��ٍب ُربَّ وي��ا أه��ل��ي، ب��ه نَ��س��ي��ُت
أْرَوع ال��ِع��ل��م إل��ى َم��يْ��ٌل وي��ج��ِذبُ��ه رائ��ٌع ال��ف��نِّ إل��ى ش��وٌق ي��غ��ال��ب��ن��ي
��ع22 ن��ت��وقَّ أو ال��ده��ِر رزاي��ا ن��خ��اف ن��ك��ن ول��م الِه��يَ��يْ��ِن، ون��غ��دو ن��روُح
ون��رتَ��ع ال��ش��ب��اب َزْه��ِو ف��ي ون��م��َرُح وُزوِره��ا ال��ل��ع��وِب ل��ل��دن��ي��ا ون��ض��َح��ُك
ع23 ال��ُم��َروَّ األل��ي��ُم م��ن��ه��ا ف��أي��ق��ظ��ن��ا ن��ائ��ٍم أح��الَم األي��اَم ن��َرى وك��ن��ا
��ع24 ال��م��َف��جِّ ال��رث��اءُ إالَّ ب��ه��ا ول��ي��س أص��ب��ح��ت ث��م ك��لُّ��ه��ا ِغ��ن��اءً وك��ان��ت

∗∗∗
ف��أُس��رع؟25 ت��س��ت��ِح��ثُّ ِب��نُ��وتِ��نْ��ِج��ه��اٍم، بُ��ْك��َرًة ال��درِس إل��ى ن��م��ش��ي إذ أت��ذك��ْر
أْس��َف��ُع26 ال��ل��وِن ع��اك��ُر ل��ي��ٌل ال��ل��ي��َل ت��ال ك��أنَّ��م��ا ال��ض��ب��اُب ال��ش��م��س ح��ج��ب وق��د
تَ��دَم��ع ��ْح��ِب ال��سُّ أع��ي��ُن ع��ل��ي��ه��ا ف��ظ��لَّ��ْت ب��أُف��ِق��ه��ا م��ات��ت ال��ش��م��س ك��أنَّ ب��الٌد
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ت��ل��َم��ع27 ال��نَّ��ْق��ِع ُظ��ل��م��ِة ف��ي َوًغ��ى س��ي��وُف َح��ْوَل��ن��ا ال��خ��واف��َق ال��م��ص��اب��ي��َح ك��أنَّ
أَن��ص��ع ه��ي ب��ل ال��ب��ي��ض��اءُ ص��ِح��ي��ف��تُ��ك ف��وَق��ن��ا يُ��نْ��ثَ��ُر ال��ث��ل��ِج ب��ي��اَض ك��أنَّ
ال��ُم��َش��ْع��َش��ع28 ال��رح��ي��ُق م��ع��ن��اه رقَّ وق��د ك��أنَّ��ه ال��ح��دي��ث ُح��ْل��َو تُ��ن��اِق��ل��ن��ي
وأْض��وع29 ال��ري��اِض َوْش��ي م��ن وأن��ض��ُر ��ب��ا ال��صَّ م��ن أرقُّ ك��ري��م��اٌت ِخ��الٌل
ل��ُم��وَل��ع30 ال��ك��راِم ب��أخ��الِق وإن��ي ربَّ��ه��ا وأْك��بَ��ْرُت ُع��ْم��ري، ب��ه��ا َولِ��ع��ْت
ُم��ْق��ِذع31 ال��ق��وُل وال م��أف��وٌن ال��رأُْي ف��ال وال��نُّ��ه��ى وال��ل��ف��ِظ ال��ن��ف��ِس ع��فَّ ك��ن��َت وق��د
وت��ْك��َرُع32 ال��ص��ح��ي��ح ال��ع��ل��م م��ن ُزالًال وت��رت��ِوي ال��نِّ��م��اُل، ك��دَّ ك��م��ا ت��ُك��دُّ
َم��ْط��م��ُع ال��م��ْج��ِد ِس��َوى ف��ي��ه��ا ل��ه وَل��يْ��س ف��نَ��اَل��ه��ا َك��ِري��ًم��ا ال��دُّنْ��ي��ا َط��َل��ب ف��تً��ى
ُم��ْخ��ِض��ع ل��ل��نَّ��ْف��ِس ال��نَّ��ْف��ِس َص��ِغ��ي��ِر وَس��ْع��ُي ُم��ْك��ِب��ٌر ل��ل��نَّ��ْف��ِس ال��نَّ��ْف��س َك��ب��ي��ِر وَس��ْع��ُي
يَ��تَ��َزْع��َزُع ال ال��نَّ��ص��ل َح��ِدي��ُد وَع��ْزٌم ال��َف��ت��ى ��ة ِه��مَّ ال��َف��تَ��ى أْخ��َالِق وأْع��َظ��ُم
ال��ُم��َم��نَّ��ُع ال��َع��ِس��ي��ر وانْ��َق��اد ��ْع��ُب، ال��صَّ َدنَ��ا ِط��َالِب��ه ف��ي ً اْم��رأ ال��ل��ُه ��َق َوفَّ إذَا
تَ��ْق��نَ��ع ال��َم��َط��ال��ب َج��ِل��ي��الت ِب��َغ��يْ��ِر تَ��ُك��ْن وَل��ْم ال��َق��ِل��ي��ل، ُدوَن ب��م��ا َق��نَ��ْع��ن��ا
وأْرَف��ع ل��ِم��ْص��َر ُع��نْ��وان وأْش��رُف َش��ه��ادٍة أَْس��َم��ى يُ��ْم��نَ��اَك وف��ي وُع��ْدَت
وأبْ��َدُع��وا َرَس��ْم��ت َق��ْد ف��ي��م��ا َف��أَبْ��َدْع��َت َط��ِري��َق��ُه��ْم ال��ِب��َالِد ل��ُش��بَّ��اِن َرس��م��َت
َم��ْه��يَ��ُع33 ال��نَّ��اس ف��ي األبْ��َط��اِل ِس��ي��َرِة ِس��َوى ل��ه َف��م��ا ال��َم��ِن��ي��َع اْل��َم��ْج��د َط��َل��ب وَم��ْن

∗∗∗
أَْربَ��ع َخ��َالِئ��ُق ال��دُّنْ��ي��ا ف��ي تَ��ِزي��نُ��ك َس��يِّ��ًدا ال��َم��ن��اِص��ِب ُك��ّل ُف��ْي ك��ن��ت وق��د
��ُع34 وتَ��َرفُّ ال��ُع��ال، تَ��ْرَض��ى ك��م��ا وَع��ْزٌم وت��واُض��ٌع ال��ُع��َال، تَ��ْرض��ى ك��م��ا َف��ح��ْزٌم
َف��يَ��ْش��ج��ُع ال��َج��بَ��اِن َق��ْل��ِب ِم��ْن وتُ��ْدِف��ئ ��َح��ى ك��ال��ضُّ تَ��ْل��َم��ُع ال��زَّْه��َراءُ ال��ب��ْس��َم��ُة َل��َك
يُ��َض��يَّ��ع ال ال��ِذي ال��َع��ْه��د تُ��ه َم��َودَّ ك��أنَّ��م��ا ��ِدي��ق ال��صَّ ُودِّ ع��ل��ى َح��ِري��ٌص
أَْل��م��ع ل��ل��رَّأِْي األْوراق َق��َرأ ف��َق��ْد ف��اتّ��ِئ��ْد ل��ل��رَّأِْي األْوَراَق َق��رأ إذا
تَ��ْص��دَع35 وال��َع��ْدِل اْل��َح��قِّ ب��َغ��ي��ِر َف��َل��يْ��س ِش��َف��اُه��ُه ي��وًم��ا ب��ال��ُح��ْك��م َص��َدَع��ْت وإن

∗∗∗
أَْوَس��ُع36 ال��ِب��ي��د َش��اِس��ع ِم��ْن وأَْرَج��اُؤه ِح��ْل��ُم��ه اء ب��ال��دَّ َض��اق ل��َص��ْدٍر َع��ِج��بْ��ُت
س��يَ��ْط��لُ��ع37 َق��ل��ي��ٍل ع��ْن ونَ��ج��ٌم تَ��واَرى، ِب��غ��ْم��ده َم��ْش��َرِف��يٌّ ف��ُق��ْل��نَ��ا: َم��ِرْض��ت،
ُم��ونِ��ع38 وه��و ريْ��َع��اِن��ه ف��ي ال��ُغ��ْص��ِن إل��ى ��ه َك��فِّ ب��اِس��ُط اْل��َم��ْوَت أنَّ نَ��ْدِر وَل��ْم
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ُم��ْزِم��ُع39 ل��ل��بَ��يْ��ن ال��رَّْك��ِب أِم��ي��َن وأَنَّ ِرَح��اَل��ه��ا ْت َش��دَّ اْل��َح��م��َق��اء ال��نَّ��َوى وأنَّ
بَ��ْل��َق��ع40 األْرِض م��ن َق��ْف��ٌر س��يَ��ْض��َم��ن��ه��ا وال��ِح��َج��ا وال��م��َك��اِرَم ال��َم��َع��اِل��ي وأنَّ
َم��ْف��َزع41 ال��ل��ُه َق��َض��ى ��ا ِم��مَّ وال َم��ِح��ي��ٌص، َل��نَ��ا ف��َم��ا ُح��مَّ، ال��ل��ِه َق��َض��اء وأنَّ
وأَبْ��َرع يَ��َديْ��ك ِم��ْن أَْم��َض��ى ال��َم��ْوِت يَ��ُد َل��ُه: َف��ُق��ْل ال��ح��ِدي��ُث ال��طِّ��بُّ بَ��َرَع إذا
وال��ُم��َش��يِّ��ع بَ��ْع��ِده ِم��ْن وع��ائ��ُده ط��ب��ي��بُ��ه وم��اٍض م��اٍض ال��َف��ت��ى وإنَّ

∗∗∗
س��أَتْ��ِب��ع42 َق��ِل��ي��ٍل َع��ْن وإنِّ��ي َس��بَ��ْق��َت، ب��يْ��نَ��نَ��ا يَ��ْف��ِص��ُل اْل��َم��ْوِت وِظ��لُّ أم��ي��ُن،
��ع نَ��تَ��َوجَّ وَال ��ا َه��مٍّ نَ��ْش��تَ��ِك��ي َف��َال َع��ْه��ُدن��ا َك��اَن َك��َم��ا ل��ْل��ُح��ْس��نَ��ى ونَ��ْرج��ع
َوي��ْف��َرع43 ال��نَّ��يِّ��راِت يُ��َس��اِم��ي وِذْك��ًرا ُم��َخ��لَّ��ًدا ثَ��نَ��اءً أبْ��ق��ى َم��ْن َم��اَت وم��ا
ع44 ال��ُم��تّ��َض��وِّ نَ��ْش��ُره َويَ��بْ��َق��ى يَ��ُزول َف��إنَّ��ه ال��ذَِّك��يُّ ال��ِم��ْس��ُك ذََه��َب إذا

هوامش

لذعتها. النوى: حرقة والبعد. الفرقة النوى: (1)
تثور. تهيج: (2)

مناحيها. وتعدد تشعبها اآلمال: نثر الوقيعة. ينتهز الدوائر بنا مرتقب راصد: (3)
بنفيس. أمينًا أفدي أي أمينًا: بنفيس (4)

بأعمارها. القرص يف املثل ويرضب األزهار. جمع األزاهري: (5)
الشجاع. الكمي: (6)

نائحة. تغرد تسجع: واألنثى. الذكر الحمائم: من األليفان (7)
املاء حول مجتمعة أي رشع: طريانه. يف دوم إذا وذلك الطائر: حوم يقال: (8)

لترشب.
يحيط أي: إلخ األرض… ويحوي األرض. فوق مر إذا وذلك الطائر: دف يقال: (9)

طريانه. يف منها لقربه وذلك األرض عىل ما بجميع تأمله
أنفاسه. زفراته: سجعه. الحمام: هديل مياهه. خرير الغدير: تحنان (10)

إليها منه تنحدر حيث األذن خرق الصماخ: ويجيء. خاللها يذهب يجوسها: (11)
الحلق. يف الصوت ترديد الرتجيع: املسموعات.
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الزعزع: مهبها. عن تنحرف الريح والنكباء الرياح. األرواح: أصابتها. دهتها: (12)
العاصفة. الريح

يكره. بما تواجهه تجبهه: (13)
شملهم. وتشتت ساكنيه جمع تفرق قد أي مصدع: خال. قفر: (14)

كرسى: عطًشا. مات إنه يقال نوح عهد عىل كان الحمام من فرخ الهديل: (15)
اليمن. مللوك لقب تبع: الفرس. مللوك لقب
املوج. اآلذي: البحر. الخضم: (16)

انتزعه له ابن يف (الشاعر) خطب إىل بعده الثالثة واألبيات البيت بهذا يشري (17)
عاًما. عرشين عن ١٩٣٥م نوفمرب يف عنه ورحل صغريًا، ناشئًا يديه بني من القدر

حادة. حداد: والرمح. والسيف السكني حديدة وهو نصل. جمع النصال: (18)
وحزنًا. ا همٍّ مضطربات وخافقات: عليه. انضمت عليه: انطوت (19)

معشب. مخصب ممرع: (20)
شمسها. واحتجاب بغيومها اشتهرت وقد اإلنجليز بالد يقصد بأرض: (21)

اإلنسان. بحمله يعيا مما به يصيب وما أرزاؤه الدهر: رزايا (22)
املفزع. املروع: (23)

املؤلم. املوجع املفجع: (24)
التي الجامعة فيها وكانت إنجلرتا. مدن إحدى نوتنجهام: النهار. أول بكرة: (25)

وتستنهضني. لإلرساع تحفزني تستحث: علومهما. والفقيد الشاعر فيها تلقى
حمرة. املرشب األسود األسفع: (26)

الحرب. تثريه الغبار النقع: الحرب. الوغى: املضطربة. الخوافق: (27)
أثًرا أشد وهو منها. املمزوج املشعشع: وخالصها. الخمر أطيب الرحيق: (28)

بالرءوس. ولعبًا
أكثر أضوع: املختلفة. زهرها ألوان الرياض: ويش منعشة. باردة ريح الصبا: (29)

وأذكى. رائحة
بها. وشغفت أغرمت ولعت: (30)

املفحش. املقذع: الرأي. الفاسد الضعيف املأفون: (31)
ترشب. تكرع: الصايف. العذب الزالل: (32)

الواضح. البني الطريق املهيع: (33)
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مرذول كل عن ينهى ألنه بها؛ العقل وسمي العقل، وهي نهية. جمع النهى: (34)
قبيح.

وجهرت. به نطقت بالحكم: صدعت (35)
ويعجب الصدر بعلة موته إىل يشري الواسعة. الفالة وهي بيداء، جمع البيد: (36)

الداء. هذا ملثل يتسع لم الرحب صدره أن كيف
من وقيل: اليمن، أرض من قرى وهي املشارف، إىل منسوب السيف، املرشيف: (37)

جفنه. السيف: غمد الريف. من تدنو العرب أرض
ونضج. أدرك قد مونع: قوته. وتمام اكتماله ريعانه: (38)

عىل يوضع ما وهو رحل، جمع الرحال: املوت. بها ويريد الفرقة، النوى: (39)
عازم. مزمع: الفقيد. هو الركب: أمني للرحيل. األهبة عن كناية الرحال: شد الراحلة.

بها. أنيس ال التي البلقع: والفطنة. العقل الحجا: (40)
مهرب. منه وال محيد عنه لنا ليس أي محيص: لنا ما وقع. القضاء: حم (41)

وقع. ما به فنتقي إليه ونفزع نلجأ مكان أي مفزع:
حجابه. املوت: ظل (42)

يفرع: املرشقة. املضيئة الكواكب النريات: والرفعة. السمو يف يباريها يسامي: (43)
يعلو.

املتضوع: طيبة. رائحة من عنه ينبعث ما نرشه: رائحته. تسطع الذي الذكي: (44)
املنترش.
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َسعد وزارة

للوزراء. رئيًسا وكان ١٩٢٤م سنة املعارف وزارة زار حينما زغلول، سعد أمام ألقيت

َوُش��ْك��ُر َح��ْم��ٌد ل��ل��ِه ِم��ْص��ُر ي��وُم��ِك اْل��يَ��ْوُم
أس��ُر ��ك يَ��َم��سَّ َوَل��ْن ِرقٌّ يَ��ُروَع��ِك َف��َل��ْن
ُح��رُّ ِف��ي��ِك َم��ْن َوُك��لُّ َص��ْف��ٌو ف��ي��ِك م��ا َوُك��لُّ
األَبَ��رُّ األَع��زُّ َوْه��َو بَ��ِن��ي��ه يَ��ُح��وُط َس��ْع��ٌد
ِب��ْش��ُر يَ��ْع��لُ��وُه َواْل��َوْج��ُه َف��َل��بَّ��ى م��ْص��ُر َدَع��تْ��ُه
1 َم��َف��رُّ ال��ِف��َراِر ِم��َن ِف��ي��َه��ا َل��يْ��َس َس��اَع��ٍة ِف��ي
َق��بْ��ُر2 ِل��ْل��ُح��رِّ ��ْج��ُن َوال��سِّ َح��ْص��ًدا يَ��ْح��ُص��ُد اْل��َم��ْوُت
ُم��ْس��تَ��َق��رُّ َل��َه��ا َف��َم��ا ُرْع��بً��ا تَ��ْه��تَ��زُّ واألْرُض
ذُْع��ُر ��ْم��َس ال��شَّ َويَ��ْخ��نُ��ُق َه��مٌّ ال��لَّ��يْ��ِل َم��َع يَ��ْس��ِري
ِف��ْك��ُر ُه��َو َك��أَنَّ��َم��ا َه��ْم��ٌس ال��نَّ��اِس ُث تَ��َح��دُّ
َس��ْط��ُر يَ��تْ��لُ��وُه ـ��َم��ْوِت ل��ل��ـ َس��ْط��ًرا تَ��ْرُق��ُب َوِم��ْص��ُر
َوَزأُْر ِم��ْص��َر يَ��ُه��زُّ َج��ِه��ي��ٌر ِن��َداءٌ إذَا
اْل��ِه��َزبْ��ُر3 َونِ��ْع��َم َس��ْع��ٍد اْل��ُم��َف��دَّى اْل��ِه��َزبْ��ِر َزأُر
َوْق��ُر4 ف��ِي��ه َم��ْن أَْس��َم��ْع��َت َح��تَّ��ى َق��ْوَم��َك َدَع��ْوَت
أَْم��ُر اْل��َق��ْوِل َع��َل��ى َل��ُه َخ��ِط��ي��بً��ا ِف��ي��ه��م َوُق��ْم��َت
َونَ��بْ��ُر5 رنِ��ي��ٌن َل��َه��ا ِق��َص��اُر ��َالت ُم��َف��صِّ
َل��ِس��ْح��ُر اْل��بَ��يَ��اَن إنَّ بَ��يَ��اٍن ِف��ي َوِح��ْك��َم��ٌة
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َوَص��ْدُر6 اْل��ُخ��ُط��وِب َع��َل��ى َش��ُم��وٌس أَِب��يٌّ َق��ْل��ٌب
َوأَْزُر7 ُع��َراُم َل��َه��ا َح��ِدي��ٍد ِم��ْن َوَع��ْزَم��ٌة
َويُ��ْس��ُر ُع��ْس��ٌر ِس��يّ��اِن ل��ي��نً��ا ال��دَّْه��ِر َع��َل��ى أب��ْت
تَ��ِخ��رُّ َال َم��ِن��ي��َع��ًة بَ��نَ��اَه��ا اْل��ِج��بَ��اِل بَ��اِن��ي
وذُْخ��ُر8 ِرْدءٌ ل��م��ص��َر س��ع��ٍد غ��ي��َر يَ��ُك��ْن ف��ل��م
وِذْك��ُر9 ِوْرٌد ل��ل��ن��اس َس��ْع��ٍد غ��ي��َر يَ��ُك��ْن ف��ل��م
وه��ْدُر أِزي��ٌز ل��ه��م ِس��راًع��ا إل��ي��َك ج��اءوا
َح��بْ��ُر ي��ت��ل��وه وال��َق��سُّ َق��سٌّ ي��ت��ل��وه ال��ش��ي��ُخ
ُك��ْف��ُر ذل��َك وغ��ي��ُر ِم��ْص��ٍر ُح��بُّ ودي��نُ��ه��م
وَص��بْ��ُر َع��ْزٍم وُح��ْس��ُن ي��ق��ي��ٌن َق��ْل��ٍب ك��لِّ ف��ي
ُس��ْم��ُر10 ال��ك��فِّ ف��ي ول��ي��س ِب��ي��ٌض ال��ك��فِّ ف��ي ول��ي��س
َف��ْخ��ُر ي��ت��ل��وه ل��ِم��ص��َر َف��ْخ��ٍر نَ��ْح��و َف��ُق��ْدتَ��ُه��ْم
ونَ��ْص��ُر ال��س��م��اء م��ن ج��اءت ال��ل��ِه م��ن ُروٌح
ِس��رُّ َق��بْ��َل��َك ل��ل��ِه ف��ي��ه��ا ك��ان ونَ��ْه��َض��ٌة
َص��ْخ��ُر ��َة ثَ��مَّ ف��ل��ي��س َه��ْونً��ا ب��ال��س��ِف��ي��نَ��ِة ِس��ْر
بَ��رُّ ��ْف��ِر ب��ال��سِّ وأن��َت أم��ي��ٌن ص��اٍف ال��ب��ح��ُر
ِم��ْص��ُر ال��َع��يْ��ِن َف��ُق��رَُّة وت��ب��َق��ى ِم��ْص��ُر ت��ِع��ي��ُش

هوامش

كان وقت يف مرص بحق باملطالبة سعد قيام إىل قبله والذي البيت بهذا يشري (1)
خوًفا. ويويل التقدم عن غريه يحجم

١٩١٩م. سنة ثورتها إبان مرص حال يصف (2)
األسد. الهزبر: (3)
الصمم. الوقر: (4)

ارتفاع النرب: قرصها. عىل باإلبانة وافية الداللة بينة كلمات أي قصار: مفصالت (5)
الصوت.

يخضع. وال لها يذل ال أي الخطوب: عىل شموس كربًا. الدنية يأبى الذي األبي: (6)
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َسعد وزارة

القوة. األزر: والحدة. الشدة العرام: (7)
الحاجة. لوقت تعده ما الذخر: والنارص. العون الردء: (8)

ويردده. اإلنسان يتلوه ما الورد: (9)
الرماح. السمر: السيوف. البيض: (10)
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املعلمني نادي إىل

ليكون العلمني؛ نادي املعلمني الدولة منحت أن بعد ١٩٤٧م سنة يف األبيات هذه نرشت
لهم. ناديًا

م��ش��رِّف��ْه1 ب��ِم��ص��َر م��واق��ُف��ه��م ك��ان��ت ل��ف��ت��ي��ٍة ص��رَت «ال��ع��َل��م��ي��ن» نَ��ادَي ي��ا
وأن��ص��ف��ه ال��ع��ق��وَل ي��ب��ن��ي ب��م��ن وس��م��ا ج��ه��اَده��م «ال��ك��ري��م» ال��ن��ط��ق ج ت��وَّ ق��د
ال��م��ع��رف��ه»2 «م��ي��م غ��ي��َر ت��ُك ول��م ت��ي��ًه��ا، ب��ح��س��ن��ه��ا ف��ازده��ي��َت «م��ي��ًم��ا» زادوك

هوامش

الحلفاء دول بني فاصلة معركة به حدثت اإلسكندرية غرب بلد العلمني: (1)
الثانية العاملية الحرب يف وإيطاليا) (أملانيا املحور ودولتي وأمريكا) وفرنسا (إنجلرتا
باسمه؛ النادي سمي وقد روميل. الشهري األملاني القائد فيه وانهزم (١٩٣٩–١٩٤٤م)،
اسمه غريوا للمعلمني الدولة منحته فلما لهم منتدى يجعلونه كانوا الحلفاء جنود ألن

العلمني. من بدًال املعلمني نادي وسموه
الهجائية. الحروف يف امليم حرف ميًما: (2)





األول) (فاروق بالعيد املليِك هتِنئُة

١٣٥٧ه/١٩٣٧م سنة املبارك الفطر عيد

ال��ِع��ي��ِد؟1 يَ��ْوَم َف��ْج��َر يُ��نَ��اِغ��ي َه��ِزًج��ا ال��ِغ��رِّي��ِد ال��ط��ائ��ِر َش��ْدَو أََس��ِم��ْع��َت
َج��ِل��ي��ِد2 َف��ْوق ��ْح��َض��اِح ال��ضَّ ��ْل��َس��ِل ك��ال��سَّ ن��اِص��ًع��ا أَبْ��يَ��َض ��ب��ح ال��صُّ َع��ُم��وُد َوبَ��َدا
ال��ِغ��ي��ِد ال��َع��ذَاَرى ِج��ي��ِد أو وال��غ��ي��ث، ب��ال��نَّ��َدى تَ��نْ��َض��ح ال��بَ��يْ��َض��اء ك��ال��ي��ِد أَْو
ُص��ُدوِد3 ب��ع��د ال��دَّلِّ ك��اب��ت��س��ام أَو ��ٍب تَ��َح��جُّ ب��ع��د اْل��ُح��ْس��ِن ك��اْق��ِت��بَ��اِل أو
َج��ِدي��ِد4 ��ب��اب ك��ال��شَّ ب��ث��وٍب َم��اَس��ْت َع��َراِئ��ًس��ا ِخ��ْل��َت ��ْرق ال��شَّ َل��َم��ْح��َت وإذا
ُق��ُدوِد5 َول��ي��ِن أن��غ��ام، ِس��ْح��ِر ف��ي نَ��َواِع��ًم��ا ��ي��اءِ ال��ضِّ َض��اِف��ي ف��ي يَ��ْرُف��ْل��َن
ال��ُع��نْ��ُق��وِد6 َدُم ي��وًم��ا نَ��اَل��ه��ا م��ا نَ��ْش��َوٍة روائ��ُع ل��ه ��ب��اب ال��شَّ َوَدُم
ِع��ْرِب��ي��ِد ال��ه��وى ف��ي وآَخ��ُر ثَ��ِم��ٍل، ن��اِع��س ب��ال��خ��دي��ع��ة َط��ْرٍف ب��ي��ن َم��ا

∗∗∗
ِب��ُع��وِدي ال��م��ِش��ي��ُب َع��َص��َف ب��ع��دم��ا م��ن َح��َواِف��ًال ��ب��اِب ال��شَّ أي��اَم َودَّْع��ُت
نَ��ش��ي��ِد َرْج��ُع َف��ُه��نَّ َه��َم��ْس��َن، وإذا نَ��اِئ��ٍم ُرْؤيَ��ا َف��ُه��نَّ َخ��َط��ْرَن، ف��إذا
بَ��ِع��ي��ِد ��َم��اء ال��سَّ ف��ي ِل��نَ��ْج��ٍم أَْرنُ��و َك��أَنَّ��َم��ا ل��ُه��نَّ َع��ْه��ٍد إل��ى أَْرنُ��و
ال��ِب��ي��ِد7 ِب��ُم��ْق��ِف��َراِت ��َراُب ال��سَّ َل��َم��َع ِم��ثْ��َل��َم��ا َش��بَ��اٍب ب��ال ال��ح��ي��اَة َوأََرى

∗∗∗



الجارم عيل ديوان

األُْم��لُ��وِد8 اْل��بَ��انَ��ِة ُغ��ْص��ِن َوَح��ِف��ي��ُف ال��رُّبَ��ا أَْزَه��اِر َرِح��ي��ُق ��بَ��اَب ال��شَّ إنَّ
اْل��َم��ْج��ُه��وِد ��اِه��ِد ال��سَّ َل��يْ��ِل وِس��َراُج َريْ��َع��اِن��َه��ا ف��ي اآلم��ال َوَم��ِط��يَّ��ُة
وَِع��ي��ِد أَُك��فِّ م��ْن وَْع��ٍد ون��ج��اُة أَْق��بَ��َل��ْت م��ا إذا ال��دُّن��ي��ا َوبَ��َش��اَش��ُة
َوال��تَّ��ْح��ِم��ي��ِد ال��ل��ِه ِب��ِب��ْس��ِم بُ��ِدئَ��ْت َص��ْف��َح��ٍة ُل أوَّ ال��ع��م��ِر ك��ت��اِب ف��ي ه��و
ُوُروِد َض��اِح��َك��ات َع��ْن َرْوَض��ات��ُه ��َم��ْت تَ��بَ��سَّ ال��ح��ي��اِة أيَّ��اِم َورب��ي��ُع
بُ��ُروِد9 ب��َوْش��ِي ل��ه��ا ال��َولِ��يُّ َوأَتَ��ى َغ��َالِئ��ِل نَ��ْس��َج ال��َوْس��م ل��ه��ا أَْه��َدى
ُخ��ُدوِد َوْرَد َوي��ش��مُّ نَ��ْرِج��ٍس ِم��ْن أَْع��يُ��نً��ا يُ��َغ��اِزُل ب��ه��ا ال��نَّ��ِس��ي��ُم َوَس��َرى
��يْ��ُه��وِد10 ال��صَّ ف��ي ال��َخ��ْض��َراء ك��ال��واَح��ِة َع��ْه��َده! أَُح��يْ��َل��ى وَم��ا ال��ش��ب��اَب، إنَّ
اْل��ُج��ْل��ُم��وِد11 َوَق��ْس��َوُة اْل��َج��َف��اِف َج��ْدُب َح��ْوَل��ُه وِظ��الٍّ م��اءً ب��ه��ا تَ��ْل��َق��ى

∗∗∗
ِج��ي��ِدي12 ��بَ��ابَ��ِة ال��صَّ َل��ْه��ِو َع��ْن وثَ��نَ��يْ��ُت ِرَداءُه ال��ش��ب��اِب ِم��َن َط��َرْح��ُت إنّ��ي
َع��ِق��ي��ِدي13 ال��بَ��يَ��اِن م��أثُ��ور وَج��َع��ْل��ُت َص��اِح��ِب��ي األواِئ��ِل ُص��ُح��ِف م��ن واْخ��تَ��ْرُت
ُوُج��وِدي ب��ال��ف��ن��اء وأُْح��ِي��ي م��ن��ه نَ��اِظ��ِري ُ أَْم��َأل ب��ال��ت��اري��خ َوَم��َرْرُت
ِص��نْ��ِدي��ِد!14 ب��ف��ات��ٍح َظ��َف��ْرُت ول��َك��ْم َص��َف��َح��اِت��ه ف��ي ق��اب��ْل��َت ع��اَل��م َك��ْم
بَ��ِري��ِد َخ��يْ��ُر ال��تَّ��اري��خ َف��َص��َح��اِئ��ُف ِرَس��ال��ًة ال��دُّه��وِر ِم��ن ال��ت��م��ْس��َت وإذا
ُع��وِد15 َرنَّ��ُة اْل��َم��ْك��ُدوِد ِم��ْس��َم��ِع��ي ف��ي َص��ِري��َره ك��أنَّ َق��َل��م��ي إل��ى أَْح��نُ��و
اْل��َم��ْف��ُق��وِد ب��ال��ف��اِئ��ِت ب��ه��ا أَْح��َظ��ى ألنَّ��ن��ي اْل��خ��ي��اِل؛ ُدنْ��يَ��ا ف��ي وأع��ي��ُش
َح��ُس��وِد ب��ع��ي��ن يَ��ْل��َح��ُظ��ن��ا وال��نَّ��ْج��ُم َالِه��يً��ا ِش��ْع��ِرَي س��اَم��ْرُت َل��يْ��َل��ٍة َك��ْم
وُج��ُح��وِد ت��ن��كُّ��ٍر ب��ع��د َف��يَ��ِل��ي��ُن َض��اِرًع��ا ف��أنْ��ُظ��ُر يُ��َراوُغ��ِن��ي ِح��ي��نً��ا
ب��ال��تَّ��ْغ��ِري��ِد16 َق��اِدَم��ت��يْ��ِه ف��أَنَ��اُل َف��يَ��نْ��ثَ��ِن��ي ب��ال��ق��ري��ض أَُغ��رُِّد ول��ق��د
اْل��ُخ��وِد17 ال��ِح��َس��اِن َس��ْم��ُع ويَ��َع��اُف��ُه ال��نُّ��َه��ى ت��أب��ى م��ا ك��لِّ م��ن ��ْرت��ه ط��هَّ
َرِص��ي��ِدي وك��لُّ أَْم��َوال��ي ك��لُّ ِه��َي َم��ذُْخ��وَرًة ت��ج��اربً��ا ِف��ي��ِه َوبَ��َع��ثْ��ُت
َق��ِص��ي��دي18 بَ��يْ��َت «ال��َف��اُروق» وش��َم��اِئ��ل وَم��ْج��ِدَه��ا ِب��ِم��ْص��َر تَ��ْش��ِب��ي��ِب��ي َوَج��ع��ْل��ُت

∗∗∗
َش��ِدي��ِد ِح��َم��اُه ِم��ن ِل��ُرْك��ٍن َوأََوى ِل��َواِئ��ه تَ��ْح��َت اإلس��الُم َزَه��ا َم��ِل��ٌك
َرِش��ي��ِد َخ��يْ��َر «ال��َف��اُروق» َدْوَل��ِة ف��ي َرأَى َف��َق��ْد ال��راش��دي��َن َع��ْه��ُد َف��اَت إْن
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األول) (فاروق بالعيد املليِك تهِنئُة

ال��تَّ��ْوِح��ي��ِد ِب��َش��ه��ادِة َوِج��َه��اِدِه َس��ْع��ِي��ِه َج��الِئ��َل َم��نَ��اِب��ُره َق��َرنَ��ْت
ال��تَّ��ْرِدي��ِد19 ع��َل��ى يَ��ْح��لُ��و ف��ك��أن��م��ا اْس��ِم��ِه ِل��تَ��ْرِدي��ِد َم��َس��اِج��ُده وَص��َغ��ْت
َوِط��ي��ِد20 أَش��مِّ ع��ل��ى ال��ب��نَ��اءَ َرَف��َع ُم��ْل��ِك��ِه َص��ْخ��َرَة اإلي��َم��اَن يَ��ْج��َع��ِل َم��ْن
ال��م��ْع��بُ��وِد21 ِب��َخ��ْش��يَ��ِة ال��ُم��ل��وِك ع��زَّ ��َل��ْت َج��مَّ ال��َم��َح��اِرِب ف��ي ل��ك َوْق��ف��ٍة َك��ْم
وُس��ُج��وِد ��ٍد تَ��َش��هُّ ب��ي��َن ف��رأت��َك ��ت��ْت تَ��َل��فَّ ح��ي��َن األيَّ��اُم ل��ك َس��َج��َدْت
اْل��َم��ْع��ُق��وِد ِل��َواِئ��َك ِل��ظ��لِّ يَ��ْه��ُف��و أْم��َص��اِرِه ف��ي اإلس��َالُم وتَ��َط��لَّ��َع

∗∗∗
اْل��َم��ْح��ُم��وِد22 ب��ِذْك��ِرِه ال��ُوُج��وُد َع��ِب��َق ب��ُم��َج��اِه��ٍد وَش��ْه��ُرُه ��يَ��اُم ال��صِّ َس��ِع��َد
واْل��ُج��وِد23 ول��ل��نَّ��َدى ِل��ْل��بَ��اق��ي��اِت َوَل��يْ��لُ��ُه ��اِل��َح��اِت، ل��ل��صَّ َف��نَ��َه��اُره
ال��تَّ��ْس��ِدي��ِد ُم��ْح��َك��ِم ب��َق��وٍل ِم��نْ��ُه َل��يْ��َل��ٍة َل أَوَّ ال��ِم��ذْيَ��اِع ف��ي َح��يَّ��يْ��َت
َف��ِري��ِد ُك��لِّ بَ��يْ��َن أَلَّ��ف ك��ال��ِع��ْق��ِد أَْح��ُرٍف ِف��ي ُك��لَّ��َه��ا ��يَ��اَس��َة ال��سِّ َج��َم��َع
نُ��ُج��وِد24 َوَزْه��ِر أْغ��َواٍر نَ��ْوِر م��ن ��َع��ْت َج��مَّ َك��ْم الَّ��ت��ي ال��ِع��ْط��ِر َوَك��َق��ْط��َرِة
نَ��ِض��ي��ِد25 َوبَ��يْ��ن م��نْ��ثُ��وِر ب��ي��َن م��ا ��َق��ْت نُ��سِّ ال��َغ��َواِل��ي اْل��ِح��َك��ُم ِب��ِه َق��ْوٌل
وال��تَّ��ْج��ِدي��ِد26 ل��ل��بَ��ْع��ِث ُق��ْدِس��يَّ��ًة َدع��َوًة يَ��ْس��َم��ُع ��ْرُق ال��شَّ إل��ي��ه أْص��غ��ى
ُرُق��وِد بَ��ْع��َد اآلم��اُل ب��ه َوَص��َح��ْت ذُبُ��ول��َه��ا بَ��ْع��َد ال��َع��َزَم��اُت ِب��ِه َوَزَه��ْت
َداُوِد! َع��ْن واْل��ُح��ْس��َن ال��ُه��َدى أََخ��ذَ َف��ِإنَّ��ه األَث��ي��ِر ف��ي َص��ْوتُ��َك ل��ل��ِه
َش��ِه��ي��ِد َخ��يْ��ُر وال��ل��ُه ط��اَع��ًة، َل��َك نَ��ُك��ْن َف��ُم��ْر ال��ق��ل��وب! َم��ِل��َك ي��ا َل��بَّ��يْ��َك

∗∗∗
ال��م��ح��ُش��وِد ِب��َج��ْم��ِع��ِه يُ��ِش��عُّ نُ��وًرا ال��ُه��َدى أبْ��َص��ْرنَ��ا ال��دِّي��ِن ب��َدْرِس إنَّ��ا
تَ��ْم��ِج��ي��ِد! َوِم��ْن نُ��ْس��ٍك ِم��ن ل��ل��ِه َربَّ��ُه ��ُد يُ��َم��جِّ ب��ِه ال��م��ِل��ي��ُك َوب��َدا
اْل��َم��ْوُروِد27 ِل��َوْرِدِه َرفَّ َك��ال��طَّ��يْ��ِر ِب��َس��اِط��ِه َح��ْوَل ��ْع��ُب وال��شَّ أَبْ��َص��ْرتُ��ه
وَم��ُس��وِد ُم��َس��وٍَّد بَ��يْ��َن ال��ل��ِه ف��ي َرْح��بُ��ُه يَ��ْج��َم��ُع اإلْس��الَم! أَْس��َم��َح َم��ا
وَع��ِدي��ِد ٍة ُع��دَّ أَْق��َوى َواْل��ُح��بُّ َع��ْرَش��ُه تُ��َف��دِّي أَْف��ِئ��َدٌة َح��َرَس��تْ��ُه
ِب��ُج��نُ��وِد! تَ��ْح��تَ��ِم��ي ُع��ُروٌش َوَل��َك��ْم َوتَ��ْح��تَ��ِم��ي تَ��لُ��وذُ ِب��ه اْل��ُج��وَد إنَّ
َح��ِم��ي��د اْل��َج��َالِل َم��ْوُف��وِر َس��ْم��ِت ف��ي َوآِي��ِه ل��ل��ِك��تَ��اِب ويُ��نْ��ِص��ُت يُ��ْص��ِغ��ي
ن��َدي��ِد ِب��َغ��يْ��ِر َف��ْرًدا ِل��ْل��ُم��نَ��ى ِع��ْش َوذُْخ��َرُه اْل��َج��ِدي��ِد ال��ِج��ي��ل ُق��ْدَوَة ي��ا
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∗∗∗
وُج��ُه��ِودي؟ يَ��راَع��ِت��ي َط��ْوِق َف��ْوَق ه��ي َغ��اي��ًة أَبْ��لُ��ُغ َوك��ي��َف اْل��َق��ِري��ُض َح��اَر
ال��م��ْك��ُدوِد؟28 َس��اِع��ِدي م��ن ��َه��ا ال��سُّ أَيْ��َن ُص��وَرًة ألْرُس��َم أْل��َواِن��ي أَْع��َدْدُت
أُُس��وِد29 ِن��َج��اُر ِف��ي��َه��ا َوَع��َزاِئ��ٌم تَ��َك��رًُّم��ا األُُس��وُد تُ��ْغ��ِض��ي ك��م��ا ِح��ْل��ٌم
َك��ال��َم��ْش��ُه��وِد30 ال��َغ��يْ��َب َك��أَنَّ َح��تَّ��ى َدْه��ِرَه��ا َح��َواِدَث َس��بَ��َق��ْت َوَف��َراَس��ٌة
��يْ��ُخ��وِد31 ال��صَّ ��ْخ��رِة ال��صَّ َع��ْزَم َوتَ��ُه��دُّ َش��بَ��اتُ��َه��ا ��َع��اَب ال��صِّ تَ��ْف��ِري وإَراَدٌة
��وِد32 ال��سُّ ال��ُم��ُس��وِح ف��ي يُ��َه��ْرِوُل َل��َم��َض��ى ال��دَُّج��ى َح��َل��َك َرَم��ى َل��ْو َق��ْل��ٍب َوذََك��اءُ

∗∗∗
اْل��َم��ْم��ُدوِد ِظ��لِّ��َك ف��ي ال��َم��َدى بَ��َل��َغ أَنَّ��ُه يَ��ْش��َه��ُد ��ْع��َر ال��شِّ إنَّ َم��ْوَالَي!
اْل��ِغ��رِّي��ِد33 ��اِدِح َك��ال��صَّ َف��أََع��اَدَه��ا بَ��يَ��انَ��ُه ��ن��ت��ُه ل��قَّ ِخ��َالًال أَْل��َف��ى
َوِح��ي��ِد ِب��ُم��ْل��ٍك تَ��ْش��ُدو َف��نِّ��َه��ا ف��ي َوِح��ي��َدًة األث��ي��ِر َم��َع بَ��َع��ثْ��ُت َف��ل��َك��ْم
َوتَ��ِل��ي��ِد34 َط��اِرٍف َم��ْج��ٍد ُع��نْ��َواُن إنَّ��َه��ا األِم��ي��َرِة ِب��ِم��ي��َالِد ْ َف��اْه��نَ��أ
َس��ِع��ي��ِد ال��نَّ��ِع��ي��ِم َض��اِف��ي ط��اِل��ٍع ف��ي ب��ال��ُم��نَ��ى واْس��َع��ْد اْل��ِف��ْط��ِر ِب��ِع��ي��ِد وانْ��َع��ْم

هوامش

يداعب. يناغي: مرتنًما. هزًجا: (1)
الناصع: فيه. غرق ال اليسري املاء الضحضاح: البارد، أو العذب املاء السلسل: (2)

يشوبه. ما كل من الخالص
وداللها. املرأة دل الدل: (3)

عجب. يف تبخرتت ماست: (4)
متبخرتًا. وجرها أطالها ثيابه: يف رفل (5)

الخمر. عن كناية العنقود: دم السكر. أول النشوة: (6)
املجدبة. الصحاري البيد: مقفرات بماء. وليس ماء البيد يف يرى ما الرساب: (7)

الناعم. اللني األملود: األرجة. األزهار خالصة هنا واملراد الخمر. صفوة الرحيق: (8)
الثياب املوشاة: الربود الثاني. الربيع مطر الويل: األول. الربيع مطر الوسمى: (9)

املنقوشة.
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األول) (فاروق بالعيد املليِك تهِنئُة

نبات. وال فيها ماء ال الصحراء الصيهود: أحىل. تصغري أحييل: (10)
األصم. الصخر الجلمود: (11)

وحرارته. الشوق رقة الصبابة: حولت. ثنيت: (12)
ومعاهدي. حليفي عقيدي: (13)
الشجاع. السيد الصنديد: (14)

رنة املتعب. املكدود: الكتابة. عند صوته القلم. رصير رصيره: أميل. أحنو: (15)
صوته. عود:

الطائر. جناح مقدم يف ريشتان القادمتان: قادمتيه: ويميل. ينعطف ينثني: (16)
الناعمة. الجميلة الشابة وهي خوداء جمع الخود: (17)

بالنساء. الغزل التشبيب تشبيبي: (18)
مالت. صغت: (19)

ثابت. وطيد: عال. مكان أشم: (20)
املسجد. محراب واملراد املجلس، صدر املحراب: (21)

شذاه. انترش الطيب: عبق (22)
والجود. العطاء الندى: (23)

ما نجد جمع نجود: األرض. من املطمنئ وهو غور جمع أغوار: الزهر. النور: (24)
منها. ارتفع

بعض. عىل بعضه وضع املتاع نضد من نضيد: (25)
والتنبيه. اإليقاظ البعث: طاهرة. قدسية: (26)

إليه. سعى للماء: ورف جناحيه. بسط الطائر: رف (27)
أبصارهم. به الناس يمتحن خفي كوكب السهى: (28)

األصل. النجار: (29)
األمور. ببواطن املعرفة هي فراسة: (30)

الشديدة. الصيخود: الصخرة الحد. الشباة: تمزق. تفري: (31)
وهو مسح جمع املسوح: مرسًعا. يميش يهرول: الظلمة. سواد الدجى: حلك (32)

غليظ. الشعر من ثوب
وجد. ألفى: (33)

فاروق. بنات أوىل فريال األمرية األمرية: القديم. التليد: الجديد. الطارف: (34)
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جاويش العزيز عبد

تويف وقد جاويش». العزيز «عبد الشيخ وصديقه أستاذه القصيدة هذه يف الشاعر يرثي
١٩٢٩م. سنة يناير يف

َق��ري��ِب؟1 ال��َم��َزاِر ن��ائ��ي راح��ٍل ع��ل��ى ُق��ل��وِب ِدم��اءُ أم ُع��ي��وٍن ُدم��وُع
ره��ي��ب ال��ظَّ��الِم ف��ي ِب��َص��ْوٍت تُ��راُع ِم��ثْ��َل��َم��ا ف��أْف��َزَع ال��ن��اِع��ي ل��ن��ا ن��ع��اه
ُم��ري��ب2 ال��ح��ي��اة ف��ي ي��ق��ي��ٍن م��ن َوك��م ُع��ُق��ولُ��ن��ا ط��ارْت — ُرْح��م��اَك — أِب��ن ف��ُق��ل��ن��ا:
نَ��ِع��ي��ب َغ��يْ��َر ِف��ي��َك م��ن ن��س��تَ��ِم��ْع ف��ل��م وراح��ًة أْم��نً��ا ال��ش��كُّ وك��ان ش��َك��ْك��ن��ا،
ُخ��ط��وِب3 واص��ط��الُح َل��ي��اٍل، ِص��راُع رك��نَ��ه��ا َه��دَّ أُّم��ٌة إنّ��ا َح��ن��انَ��َك،
نُ��ُدوِب ف��وق ال��ده��ِر ل��ط��ع��ِن نُ��ُدوٌب ب��ه��ا ب��دْت ال��ق��م��ي��َص ع��ن��ه��ا َك��َش��َف��ْت إذا
َوثُ��وِب4 ال��ذِّم��اِر ح��ام��ي ُس��ًرى اب��ن ع��ل��ى َع��بْ��َرًة ال��ل��ه ��ِة ِذمَّ ف��ي أرس��ل��ْت وإْن
َش��ُع��وب5 ِم��ثْ��َل ال��ن��اس ل��ه��ذا َش��ُع��وبً��ا أَرى وال س��واه، ف��ي ال��ل��ي��ال��ي َدَه��تْ��ه��ا
ب��ل��ه��ي��ب6 ل��ل��َج��وى َل��ِه��ي��بً��ا وتَ��ْش��ِف��ي َوال��بُ��ك��ا ب��ال��ب��ثِّ اإلْع��واِل ِم��ن تَ��َداَوى
أري��ب7 ب��ادَّك��اِر أَري��بً��ا وتَ��نْ��َس��ى ِب��م��ثْ��ِل��ِه ت��ج��وَد ك��ي َدم��ًع��ا وت��م��َس��ُح
ك��ُم��ص��ي��ب ق��ولِ��ه ف��ي ُم��خ��ط��ئٌ ف��م��ا َف��اتَّ��ِئ��ْد ُق��ْل��َت إذا ال��ن��اِع��ي، أيُّ��ه��ا ف��ي��ا
َح��ب��ي��ب ِف��راِق أْو ك��ري��ٍم، ب��ف��ق��ِد َف��ج��ي��ع��ًة إال ش��ئ��َت م��ا ُق��ْل َح��نَ��ان��َك،
َض��ِري��ِب8 ب��غ��ي��ر ُق��ل��ن��ا: َم��َض��ى، ف��ق��ال: ال��ُع��ال ح��اج��َة َق��َض��ى ُق��ْل��ن��ا: َق��َض��ى، ف��ق��ال:
ن��ِح��ي��ب9 ط��يِّ تَ��ْح��َت نَ��ِش��ي��ًج��ا وأْخ��َف��ى َص��ْدِره أض��الَع اْل��ُح��زِن اع��ت��الُج َف��ه��زَّ
نَ��ص��ي��ب��ي ف��ْوَق ال��رُّْزء ف��ي ام��رٍئ ن��ص��ي��ُب ي��ُك��ْن ول��م ال��ع��زي��ِز ع��ب��ُد َق��َض��ى وق��ال:
َم��غ��ي��ب غ��ي��َر ال��ش��م��ِس ه��ِذي ِن��ه��اي��ة ت��ُك��ْن ول��م اإلم��اُم م��ات ح��س��رت��ا! ف��وا
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ل��نُ��ُض��وِب!10 ص��ائ��ٌر َم��ع��ي��ٍن وك��لُّ ورح��م��ًة ِريٍّ��ا ك��ان َم��ِع��ي��ٌن وغ��اَض
ل��ب��ي��ب؟ ب��ال��بَ��ي��اِن ب��ص��ي��ٍر ب��ع��ي��ِن نُ��وَرُه ي��ل��َم��ُح ال��ل��ِه ِل��ك��ت��اب َف��َم��ْن
َص��ِل��ي��ب؟11 اْل��ِح��راِب َك��َم��س��نُ��وِن ب��ع��زٍم أَْح��م��ٍد دي��ِن ع��ل��ى ال��ع��اِدي يَ��ْدَف��ُع وَم��ْن
َخ��ط��ي��ب12 خ��ي��َر بَ��ْع��ُد» «أّم��ا ق��ي��ل: وق��د َدَج��ت إذا ال��ع��زي��ِز ع��ب��َد ي��ا ُك��نْ��َت وق��د

∗∗∗
َم��ُج��وب13 ُك��لَّ اآلف��اِق م��ن يَ��ج��وُب ُم��َش��رًَّدا ال��ح��ي��اَة َع��ان��ى َم��ن ب��ن��ف��ِس��َي
غ��ري��ب14 غ��ي��ُر ل��ل��ف��ض��ِل ول��ك��نَّ��ه ُح��ش��اش��ًة ال��ل��ي��ال��ي ت��ق��اض��اه غ��ري��بً��ا
أِدي��ِب خ��ي��اُل أو ُم��ِل��مٌّ، خ��ي��اٌل ك��أن��ه ال��ب��الِد ب��أق��ط��اِر ي��ط��وُف
َخ��ِض��ي��ب15 ب��ال��ُه��م��وِم ق��ل��ٍب وأع��ش��اَر َج��ِري��ح��ًة ن��ف��ًس��ا ال��ِب��ْش��ِر وراء وي��ط��وي
ُس��ُغ��وِب؟16 م��ّس ال��ِف��ت��ي��اِن ف��ت��ى ويَ��ْش��ك��و وب��ْط��ن��ًة َك��ظٍّ��ا ال��ق��وِم ل��ئ��ي��ُم أي��ش��ك��و
َج��دي��ب غ��ي��ُر األرِض وب��اق��ي َج��دي��بً��ا، ُم��ْق��ِف��ًرا م��ك��َة َح��ْوَل م��ا غ��دا ألم��ٍر

∗∗∗
َس��ل��ي��ب17 غ��يْ��َر أبْ��ص��ْرُت وم��ا وتُ��ع��ط��ي، ح��ي��اتُ��ن��ا وْه��َي األي��اُم تُ��َق��تِّ��ل��نَ��ا
ط��ب��ي��ب��ي؟18 ال��دواءُ َع��زَّ إذا ودان��ي ��ت��ي ُغ��صَّ ب��ال��م��اء ك��ان إْن ِح��ي��ل��ت��ي ف��م��ا
وَج��ن��وب19 ش��م��أٍَل م��ن ب��ن��ا تُ��ح��ي��ُط ح��اِب��ٍل ��ُة ِك��فَّ ال��ش��م��ِس ِح��ب��اَل ك��أنَّ
وذُه��وب20 َج��يْ��ئَ��ٍة ف��ي يُ��الح��ُظ��ن��ا س��اغ��ٌب ظ��م��آُن وال��م��وُت ب��ه��ا، نَ��روُح
َص��ب��ي��ب21 ل��ل��ذاه��ب��ي��َن َدٍم بَ��َق��ايَ��ا َف��تَ��َك��اِت��ِه ِم��ْن ال��ُم��ْح��َم��رِّ ��َف��ِق ال��شَّ ع��ل��ى
َع��ِص��ي��ب؟22 أََح��مَّ ي��وِم ع��ن ��ُس تَ��نَ��فَّ ُس��ه��ُده��ا ط��ال ل��ي��ل��ٌة إالَّ ال��دَّْه��ُر ه��ل
وُق��ل��وِب!23 ُح��طِّ��م��ْت ُع��ق��وٍل وغ��ي��َر تَ��رائ��ٍب َغ��يْ��َر األرِض ت��راُب ول��ي��س
ب��ط��ي��ب؟ تُ��ِدلُّ أْم ب��ح��س��ٍن أَتَ��ْزَه��ى ال��ثَّ��َرى ��ِة ِذمَّ ف��ي ال��ِغ��ي��ِد َوَج��ن��اِت َس��لُ��وا
ُش��ُح��وب َغ��ي��َر ف��ي��ه��نَّ تَ��رى ول��س��َت ف��أص��ب��ح��ْت ل��ل��ُع��ي��وِن ِش��بَ��اًك��ا وك��ان��ت

∗∗∗
نُ��يُ��وب24 أَيُّ ال��م��وِت ل��ع��ادي نُ��يُ��وٌب تَ��نُ��وُش��ه ال��ع��زي��ِز ع��ب��َد رأى َم��ْن َف��يَ��ا
َق��ل��ي��ِب25 ِرَش��اءُ أو َع��ْض��ٍب ِح��م��ال��ُة ك��أنَّ��ه األَُس��اِة أي��دي ع��ل��ى ط��ري��ًح��ا
َرح��ي��ب غ��ي��َر اآلالِم ب��ُم��ْزَدِح��ِم غ��دا الَّ��ذي ال��رَّح��ي��ِب ل��ل��ص��دِر ويْ��َح َف��يَ��ا
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َدِب��ي��ِب26 َش��رُّ ال��رُّق��ِش ��الل ك��ال��صِّ ل��ه��ا ِع��ّل��ٌة ال��ح��ل��ِم َم��ْوِط��ِن ف��ي ف��ي��ه تَ��ِدبُّ
َوِج��ي��ب27 ب��غ��ي��ِر ق��ل��بً��ا َف��ت��ت��رَك��ُه ��ُه تَ��َم��سَّ أْن واج��بً��ا م��ن��ه��ا ال��ق��ل��َب ت��َرى
ُش��ُع��وب وم��ج��َد آم��اٍل وم��ق��ِص��َد َدْت َف��بَ��دَّ ل��ل��م��ع��ال��ي ِن��َظ��اًم��ا أََص��ابَ��ْت

∗∗∗
نَ��س��ي��ب��ي َس��ِم��ع��َت إْن ُع��ْج��بً��ا وت��ه��ت��زُّ َق��ص��ائ��دي ال��ح��ي��اِة ف��ي تُ��ع��ل��ي ك��ن��َت ل��ق��د
ب��ُم��ِج��ي��ب يَ��ُف��ْز إْن ِرث��اءٌ وه��اَك س��ام��ًع��ا ِم��ن��َك يَ��ِج��ْد أْن ِن��داءً، ف��ه��اك
ُغ��روب دوَن األُْف��ِق ش��م��َس ويَ��ْح��ِب��ُس ب��ل��ف��ِظ��ِه يَ��ْح��يَ��ا ال��َم��يْ��ُت ي��ك��اُد ِرث��اءٌ
َح��ب��ي��ب28 ِش��ع��َر — ش��ئ��َت إن — ب��ه ون��اِف��ُس دارَه��ا ُج��ْزَت إن اْل��َخ��نْ��َس��اءَ ب��ه ف��ط��ارح
ُض��ُروب29 ب��غ��ي��ِر أو َق��واٍف، ب��غ��ي��ِر ال��بُ��ك��ا م��ع ش��ع��ري أرس��ل��ُت ل��و ت��م��نَّ��ي��ُت
ع��ِج��ي��ب ال��َق��ري��ِض ف��ي بَ��وْزٍن وِج��ئْ��ُت ب��ح��ِرِه ت��ف��اع��ي��َل أنَّ��ات��ي وَص��يَّ��ْرُت
ب��ه��بُ��وِب ف��ادٍح م��ن ُده��م��ْت إذا ط��ي��ُرُه ت��ن��ِف��ُر ��ع��ر ال��شِّ رأي��ُت ف��إنِّ��ي
َم��ِه��ي��ب30 اْل��ج��الِل َض��اف��ي َش��َم��ٍم ل��ذي َج��َالَل��ًة تَ��َم��سَّ أن ال��ق��واِف��ي تَ��َه��اُب
رط��ي��ب31 اإله��اِب َغ��ضِّ ُغ��ص��ٍن ع��ل��ى ط��ائ��ٌر ن��اح م��ا ال��ل��ه س��الُم ع��ل��ي��َك

هوامش

الزيارة. مكان بعيد املزار: نائي (1)
بسماعه. ويتربم به يتشاءم مما وهو الغراب، صوت النعيب: (2)

تتابعها. الخطوب: اصطالح (3)
عنه. والدفاع حفظه يلزمك ما الذمار: (4)
شعوبا:مصدعاومفرقا.شعوب:املوت (5)

حرقته. الجوى: الحزن. البث: (6)
الذكر. االدكار: والدهاء. العقل ذو األريب: (7)

واملثل. النظري الرضيب: وأتم. أنجز (الثانية): قىض مات. (األوىل): قىض (8)
النحيب: الحلق. به يغص البكاء النشيج: وثورانه. اضطرابه الحزن: اعتالج (9)

البكاء. أشد
الجفاف. النضوب: االرتواء. الري: ماؤه. ذهب املعني: غاض (10)
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يلني. ال قوي صليب: (11)
الشدة. أوقات باإلظالم ويريد أظلمت، دجت: (12)

يرحلون الناس، يجوبه الذي البالد، من املعمور املجوب: بنفيس. أفدي بنفيس: (13)
إليه.

الفؤاد. الحشاشة: تتقاضاه. تقاضاه: (14)
مخضوب. خضيب: األجزاء. األعشار: (15)

ما سغوب: مس التعب. مع الجوع السغوب: البطن. امتالء والبطنة: الكظ (16)
الجوع. ألم من به اإلنسان يشعر

املسلوب. السليب: (17)
امتنع. عز: الحلق. يف اعرتاضيشء عند به تشعر ما الغصة: (18)

بها. يصيد التي حبالته كفته: الصائد. الحابل: (19)
الجائع. الساغب: (20)
منصب. صبيب: (21)

السواد. الشديد األحم: وتسفر. تتكشف تنفس: النوم. وعدم األرق السهد: (22)
الصدر. عظام الرتائب: (23)

حادة. قوية أنياب أي نيوب: تمزيًقا. تتناوله تنوشه: (24)
رشاؤه: البرئ. القليب: القاطع. السيف العضب: آس. واحده األطباء. األساة: (25)

حبله.
الصدر. الحلم: بموطن ويريد املنقطة، الرقش: الحيات. الصالل: (26)

القلب. خفقان الوجيب: خافًقا. واجبًا: (27)
تمام. أبو املشهور العربي الشاعر هو حبيب: عربية. شاعرة الخنساء: (28)

البيت. عجز وهو رضب، جمع الرضوب: (29)
مبسوطه. عميمه الجالل: ضايف اإلباء. الشمم: (30)
طري. رطيب: الدنيا. بقيت ما طائر: ناح ما (31)
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لعقد َقا ُوفِّ باشا. الباسل حمد صديقه مع ١٩٣٩م، سنة يف بغداد الشاعر زار حينما
أقيمت وقد طويًال. زمنًا بينهما العداء استمر أن بعد والعبيد، شمر قبائل بني الصلح

القصيدة. هذه فيها الشاعر أنشد املرصية السفارة بدار حفلة املناسبة بهذه

ال��م��ن��اص��ل1 ب��ي��ُض األغ��م��اد إل��ى وع��ادْت ال��ع��واس��ِل ُس��ْم��ُر ال��ح��قِّ ن��داءَ أج��اب��ْت
ال��ث��واك��ل2 دم��َع ال��ب��ش��ِر دم��ُع وخ��اَل��َط خ��واِف��ٌق ج��ازع��اٌت ق��ل��وٌب وق��رَّت
ح��ب��ائ��ل3 م��ن ح��اك��ه ق��د ب��م��ا أط��اح��ْت ح��ك��م��ٌة ال��م��ن��اِج��ِز ال��ش��رِّ ع��ل��ى وط��اف��ت
واب��ل4 ك��لُّ َص��وبَ��ه َح��يَّ��ا اْل��ِح��ل��م، م��ن واب��ٌل ال��ع��داوِة ن��ي��راَن وأط��ف��أ
ال��ه��وادل5 ال��س��اج��ع��اِت ن��غ��م��اِت ع��ل��ى وِدْج��ل��ٌة ال��ُف��راُت ب��ال��ب��ش��رى ��ق وص��فَّ
ال��ح��م��ائ��ل6 غ��ي��َر ال��ف��ت��ِك ط��وِل بَ��ع��د ب��ه تَ��دَْع ف��َل��م ال��ُح��س��اَم ال��س��ْل��ُم وح��طَّ��م��ِت
ال��ق��س��اِط��ل7 غ��ي��وُم وان��ج��اب��ت ال��ح��رِب ل��َظ��ى َخ��بَ��ْت ب��ع��دم��ا ب��ي��ن��ن��ا ُزه��يْ��ًرا ف��ل��ي��ت

∗∗∗
ج��اه��ل8 ك��فِّ ف��ي ال��ح��ق��ُد ان��ت��ض��اه م��ا إذا ل��ح��ك��م��ه خ��ض��ع��ت��م م��ا أط��غ��ى ال��س��ي��ُف ه��و
ال��وص��ائ��ل9 ك��ري��َم ج��بّ��اًرا وي��ب��تُ��ُر ع��زي��زًة ع��ل��ي��ن��ا أوش��اًج��ا يُ��ق��طِّ��ُع
األص��ائ��ل10 ن��ج��ي��ع م��ن وأزَك��ى أع��زَّ ��ًرا م��ط��هَّ ع��ل��ي��ه ال��ُق��ْربَ��ى دُم ي��س��ي��ُل
ال��ن��وازل11 ع��اب��س��اُت ف��دح��تْ��ن��ي وإن ��ٌة ُم��ِل��مَّ أل��م��ت إْن ِدْرع��ي أن��ت أخ��ي،
آك��ل» خ��ي��َر ف��ك��ْن م��أك��وًال ك��ن��ُت «ف��إن دم��ي م��ن دم��اؤك ن��ف��س��ي، م��ن أن��ت أخ��ي،
أن��ام��ل! ب��غ��ي��ِر ك��ان��ْت ل��ت��ه��ا ف��ي��ا ي��دي! ص��ن��ع��ْت م��ا وي��َل ي��ا أخ��ي؟ أأرم��ي
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ن��ازل12 وأس��رُع اْل��ُج��لَّ��ى، ِل��َي ي��خ��وُض راك��ٍب ف��أوُل خ��ْط��ٌب ��ن��ي م��سَّ إذا
ال��غ��وائ��ِل13 ك��ي��َد ع��ن��ه وأدَف��ْع ك��ري��ًم��ا، ح��ي��اِض��ِه ع��ن أُزْد ل��م إْن دًم��ا أك��ل��ُت
ال��دخ��ائ��ل14 س��م��وُم أو ال��م��س��اع��ي، ِل��ئَ��اُم ب��ه ع��ِب��ث��ْت م��ا وال��ق��ل��ُب أض��اح��ك��ُه
ج��اف��ل15 غ��ي��َر ��ه ك��فَّ ن��ح��وي وي��ب��ُس��ط ج��اف��ٍل غ��ي��َر ن��ح��وه ك��ّف��ي وأب��س��ُط
ال��ش��م��ائ��ِل16 ك��ري��َم ف��ي��ن��ا أن��ب��ت��ْت ف��ق��د ف��ح��ْس��بُ��ه��ا ن��ب��اتً��ا تُ��نْ��ِب��ت ل��م ال��ب��ي��ُد إذا
زائ��ل17 غ��ي��ُر رك��نُ��ه َرْض��َوى ك��ش��ام��ِخ إخ��اؤن��ا ي��ك��وَن أْن ع��لَّ��م��ت��ن��ا وق��د
ال��م��ح��اف��ل؟18 ال��ت��ف��اِف ع��ن��َد أو ال��رَّْوِع، َل��َدى يَ��ْع��ُرٍب آِل م��ن ال��ُغ��رَّ ال��ك��راَم أل��ْس��ن��ا
األوائ��ل م��ج��َد األي��اِم ع��ل��ى وُص��نَّ��ا ق��وِم��ن��ا أن��س��اَب ال��ل��ِه ِب��ح��م��ِد َح��َم��يْ��ن��ا
ال��ج��ح��اف��ل19 ُغ��ب��ار م��ن ُخ��ِل��ْق��ن��ا ك��أنَّ��ا ن��ف��وُس��ن��ا ل��ع��زٍم إال ُخ��ِل��َق��ْت وم��ا
ال��ت��خ��اذِل ب��ع��اِر إال ي��رِج��ع��وا ول��م ت��ش��تَّ��ت��وا ق��وٍم أه��واءُ اف��ت��رق��ت إذا
ط��ائ��ل غ��ي��ِر ف��ي ��ْح��ن��اءُ ال��شَّ تُ��م��زُِّق��ه��ا ش��ج��اع��ًة أنَّ األوط��اِن ع��ل��ى ع��زي��ز
ال��م��ع��اق��ل خ��ي��َر ال��ل��ِه ل��دي��ن ف��ك��نَّ��ا ُف��ْرَق��ٍة ب��ع��ِد م��ن ال��ل��ِه ك��ت��اُب ح��م��ان��ا
ل��ص��ائ��ل َم��ص��اًال ت��ت��رْك ل��م ال��ك��وِن، ع��ل��ى َوْح��دٌة ال��ب��أِس ُق��وَِّة م��ن ب��ن��ا وص��ال��ْت
وال��زالزل أع��واِده��ا ف��ي ال��ذُّع��ر م��ن أِس��رٌَّة واس��ت��ط��ارْت ُع��روٌش، َف��ثُ��لَّ��ْت

∗∗∗
ال��خ��م��ائ��ل ُزْه��ُر ب��ال��غ��ي��ث أش��رق��ت ك��َم��ا ف��أش��رق��ْت ال��ق��ل��وَب ال��ُح��بِّ ع��ل��ى َج��َم��ْع��ن��ا
ال��م��ن��اه��ل20 ل��ع��ذب ح��ن��اي��ان��ا وح��نّ��ْت آس��نً��ا أك��َدر ال��م��اء وروَد وِع��ْف��نَ��ا
ال��ق��ب��ائ��ل21 ب��ي��ن ال��س��ل��ِم ب��ش��ي��ُر وس��ار ��ٌر» و«َش��مُّ «ال��َع��ب��ي��ُد» ال��ح��س��نَ��ى إل��ى وع��ادت
«ب��اس��ِل»22 ل��ل��ُع��روب��ِة ن��ص��ي��ٍر ل��ن��ص��ِح وأن��ص��ت��وا ال��س��دي��ِد ال��رأِي إل��ى وأْص��غ��وا
وال��ف��ض��ائ��ل ال��نُّ��ه��ى ب��أس��ب��اب وتُ��ْل��ق��ي ُم��ِدلَّ��ًة ال��م��ع��ال��ي ت��رن��و «َح��َم��ٍد» إل��ى
ن��اك��ل23 غ��ي��َر ل��ل��ع��ال وع��زًم��ا ل��راٍج، ن��اض��ٍب َغ��ي��َر ل��ل��ن��دى ِوْرًدا ع��رف��ن��اه
ب��اط��ل24 ك��لَّ ض��وُؤه ي��م��ح��و ال��ح��قِّ إل��ى وأق��ب��ل��وا ال��تُّ��راث ال��ق��وُم دف��ن وق��د
ال��ذواب��ل25 ِس��ن��ان م��ن وأم��َض��ى أس��دَّ ع��زائ��ًم��ا ال��ِع��راق إلع��الء وس��لُّ��وا
وآم��ل26 راٍج ك��ل م��ن ال��ُم��ن��ى م��ن��اَط «َف��يْ��ص��ًال» واأله��ِل ب��األرواِح يُ��ف��دُّون
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هوامش

وهو غمد جمع األغماد: الرماح. العواسل: سمر السالم. هنا يراد الحق: نداء (1)
السيوف. املناصل: بيض السيف. فيه يوضع الذي الجراب

النساء الثواكل: مضطربات. خائفات خوافق: جازعات وسكنت. هدأت قرت: (2)
أبناءهن. فقدن الالتي

صنعه. حاكه: املقاتل. املناجز: (3)
الشديد. املطر وابل: (4)

الحمام. الهوادل: الساجعات بالعراق. نهران ودجلة: الفرات (5)
السيف. عالقة الحمائل: السيف. الحسام: (6)

املعلقات أصحاب وأحد العظيم الجاهيل الشاعر سلمى أبي بن زهري هو زهريًا: (7)
مطلعها: مشهورة معلقة له للحرب، وكراهيته للسالم بحبه واشتهر الجاهلية يف

ف��ال��م��ت��ث��ل��م ال��دراج ب��ح��وم��ان��ة ت��ك��ل��م ل��م دم��ن��ة أوف��ى أم أم��ن

قال: إذ وويالتها الحرب من ر ونفَّ للسالم فيها دعا

ال��م��رج��م ب��ال��ح��دي��ث ع��ن��ه��ا ه��و وم��ا وذق��ت��م��و ع��ل��م��ت��م م��ا إال ال��ح��رب وم��ا
ف��ت��ض��رم ض��ري��ت��م��وه��ا إذا وت��ض��ر ذم��ي��م��ة ت��ب��ع��ث��وه��ا ت��ب��ع��ث��وه��ا م��ت��ى

الحرب. غبار وهو قسطل جمع القساطل:
الحد. جاوز أطغى: (8)

القرابة. صلة وهو وشج جمع أوشاًجا: (9)
األصيل. األصائل: الجوف. من الدم نجيع: (10)

فدحتني: نازلة. نزلت ملمة: أملت الحرب. أثناء اإلنسان يقي ما الدرع: (11)
الكوارث. شدة النوازل: عابسات كبري. بمصاب أصابتني
واألهوال. املخاطر ويقصد القتال حلبة : الجىلَّ (12)

الغوائل: مكر. كيد: أراضيه. حياضه: أدافع. أزد: نفسه. عىل دعاء دًما: أكلت (13)
إلهالكه. باملرصاد له يقفون الذين

املفسدون. الدخالء الدخائل: (14)
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خائف. غري جافل: غري (15)
الصحراء. البيد: (16)

بالحجاز. الشهري رضوى جبل رضوى: (17)
الروع: العرب. أبو وهو قحطان بن يعرب إىل نسبة العرب يقصد يعرب: آل (18)

والهول. الفزع
الكبرية. الجيوش غبار الجحافل: غبار (19)

املناهل: عذب والرائحة. والطعم اللون متغري آسنًا: أكدر تجنبنا. كرهنا، عفنا: (20)
طباق. البيت ويف العذب. املاء

بالعراق. املتحاربتان القبيلتان وشمر: العبيد (21)
أعضاء والشاعر هو وكان باشا الباسل حمد هو باسل: استمعوا. أصاخوا: (22)

املتحاربتني. القبيلتني بني البني ذات إصالح يف أسهم الذي الوفد
عن. راجع ناكل: وافر. منقطع، غري ناضب: غري الكرم. الندى: موردا. وردا: (23)

الحرب. إىل بهم أدت التي األحقاد الرتاث: (24)
الذوابل: للقتال. استعداًدا غمده من أخرجه السيف: سل أخرجوا. سلوا: (25)

الرماح.
مؤمل. مرتجي، راج: حينئذ. العراق ملك الثاني فيصل امللك فيصًال: (26)
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ثقيل!!

١٩٣٠م عام

وط��ي��ن��ْه! وُروًح��ا َدًم��ا ث��ق��ي��ٍل م��ن ل��ه ت��بٍّ��ا
ال��س��ف��ي��ن��ه1 رِك��بْ��ُت َل��م��ا نُ��وٍح ق��وم م��ن ك��ان ل��و

هوامش

الكريم. القرآن يف ذكرها جاء كما نوح سيدنا سفينة بها يقصد السفينة: (1)





الزفافامللكّي ذكرى

١٩٣٩م. يناير فريدة السابقة امللكة إىل فاروق السابق امللك زواج ذكرى بمناسبة

ال��ّص��ب��اِح1 َج��ب��ي��ِن ف��ي ال��ح��ْس��َن وال��ِث��ِم ال��راِح ُش��ع��اِع م��ن ال��ن��وَر اْق��ب��ِس
ال��ج��ن��اِح2 ذواِت ب��ه ون��اف��ْس ش��ْع��ُر ي��ا َس��م��اِئ��َك م��ن ال��لَّ��ْح��َن وابْ��ع��ِث
ال��ِم��الِح ُع��ي��وِن م��ن ��ْح��َر ال��سِّ واس��ِرِق ال��ع��ذَاَرى ُخ��دوِد م��ن ال��ح��ْس��َن وانْ��ه��ِب
ال��ِم��راح َج��ِم��ي��َم ال��َه��َوى ط��ل��ي��َق َن َج��ذْال ال��خ��م��ائ��ِل ب��يْ��َن ��ْل وتَ��نَ��قَّ
األق��داح3 م��رارَة س��ئ��م��ن��ا ق��د إنّ��ا ال��َع��ذِْب ُس��الِف��ك م��ن واس��ِق��ن��ا
أش��ب��اح4 ب��ال ُروًح��ا ف��ص��ْرن��ا ش��ْع��ُر ي��ا م��ن��َك ب��َرْش��ف��ٍة ث��م��ل��ن��ا ك��م
ك��دَّاح ب��اح��ٍث ك��لِّ ع��ل��ى ع��زَّ م��ا ال��ح��ق��ائ��ِق م��ن ورأي��ن��ا
واإلي��ض��اح5 ال��ب��ي��اِن ط��وق ف��وَق ُرم��وًزا ش��يءٍ ك��لِّ ف��ي وق��رأن��ا
األل��واح6 َج��ْف��َوِة ع��ن ت��ع��ال��ى ٍح ل��ْو ف��ي ال��ك��وِن ب��دائ��َع وَرَس��م��ن��ا
األدواح7 ف��ي ال��ُغ��ص��ون ل��ه��م��ِس وأْص��غ��يْ��ن��ا ال��طُّ��ي��وِر لُ��غ��ى وف��ِه��م��ن��ا
األق��اح��ي8 ثُ��غ��وُر ل��ه��ا ف��ت��ه��ف��و ِض ال��رَّو ف��ي ت��ض��َح��ُك ال��بُ��ُروَق ورأيْ��ن��ا
ال��بَ��راح ف��س��ي��ُح ب��ي ض��اق إذا ال��دن��ي��ا ف��ي َس��ْل��واَي أن��َت ش��ع��ُر ي��ا إي��ِه
ِك��ف��اح! ب��ع��َد َم��َس��ح��َت وَج��ب��ي��ٍن ِن��ض��اٍل ب��ع��َد ك��ش��ف��ت ع��ن��اءٍ ك��م
َِس��راح��ي ال��َخ��ي��ال إل��ى َوأَْط��ِل��ْق ال��ذِّْك��َرى ل��ي��ل��ة ف��ي ش��ع��ُر ي��ا ت��َدْع��ن��ي ال
ج��م��اح9 ُط��وِل وب��ع��َد نَ��أٍْي ب��ع��َد َح��ن��انً��ا تَ��ِرفُّ ب��ال��ُم��نَ��ى َغ��نِّ��ِن��ي
ِش��يَ��اِح10 ب��ع��َد ال��زَّم��اِن وب��ع��ط��ِف َش��ت��اٍت ب��ع��َد ب��ال��ل��ق��اء غ��نِّ��ن��ي
وُوش��اح11 ب��ِم��ئْ��َزٍر ويَ��ْع��ُط��و ِض ال��رَّْو ف��ي يَ��ْخ��ط��ر ب��ال��رب��ي��ع غ��ن��ن��ي
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اإلْف��َص��اح12 ع��ن ِم��ْزَه��ري ونَ��بَ��ا نَ��اب��ي َع��يَّ ف��َق��ْد غ��ن��ن��ي غ��ن��ن��ي
األف��راح؟13 م��ن ب��ه َويَ��ْط��ُف��و ال��ُق��ل��َب ي��غ��ُم��ُر م��ا األوت��اُر تَ��ح��ِوي ك��ي��ف
ال��ص��دَّاح ب��ص��وت��ك وغ��رِّْد ش��ْع��ُر ي��ا ال��ب��ش��ائ��ِر ل��ي��ل��ة ف��ي َغ��نِّ
َربَ��اح14 اب��ن ع��ن ال��َم��َدى وبُ��ْع��َد َق إْس��َح��ا ت��ران��ي��ِم م��ن ال��ف��نَّ َوُخ��ِذ
ال��نَّ��واح��ي ج��م��ي��ُع أن��غ��اِم��ِه َرْج��َع ُد تُ��َردِّ ب��ال��نَّ��ِش��ي��ِد األُْف��َق واْم��َأل
ل��ل��رِّي��اح15 ُش��ع��وَره��ا وأَْرَخ��ْت ِدي ال��وا ��ِة ِض��فَّ ف��ي ال��ب��اِس��ق��اُت َم��اَس��ِت
ال��َف��وَّاح16 ب��ثَ��ْغ��ِره ويَ��ْه��ُف��و َر ال��نُّ��و يَ��نْ��ُش��ُر ب��اس��ًم��ا ال��زه��ُر َوَرن��ا
ص��اح��ي17 نَ��ْش��واُن وْه��و ��ْم��َع ال��سَّ يَ��م��ألُ وأْص��غ��ى ف��أْص��َغ��ى ال��ذِّْك��َرى أْس��َك��َرتْ��ُه
ُج��ن��اِح؟18 م��ن ال��ه��وى ف��ي ال��زَّه��ر ع��ل��ى ه��ْل ال��َع��ذاَرى ت��م��ي��ُل ك��م��ا ِت��ي��ًه��ا َم��اَل

∗∗∗
وارت��ي��اح ُم��نً��ى م��ن ال��نَّ��ْف��َس ت��م��ألُ ذك��َرى أس��ع��ُد ال��زِّف��اِف ذك��رى إنَّ
��اح ال��وضَّ ب��ن��وره��ا واس��ت��ن��ارت ِف��ي��ِه ب��ال��م��ل��ي��ك��ِة م��ص��ُر س��ِع��دْت
��راح19 ال��صُّ ��م��ي��ِم ال��صَّ م��ن وم��ج��ٌد ال��دُّن��ي��ا ع��ل��ى ي��ت��ي��ُه ب��اذٌخ ش��رٌف
وَس��م��اح ع��زٍَّة ظ��لِّ وف��ي ال��ِم��ْس��ُك أرُض��ه��ا َم��نَ��اِب��ٍت ف��ي نَ��بَ��تَ��ْت
��ح��اح20 ال��صِّ ال��دَّراِري م��ن ��ت ف��غ��ضَّ وال��م��ج��ِد ال��نُّ��بْ��ِل م��ن ُدرًَّة وب��دْت
��اِح21 ال��لَّ��مَّ نَ��ْج��ِم��ِه يُ��ْم��َن وي��ا ال��نِّ��ي��ِل َم��ْوئِ��َل ي��ا ف��اروُق ف��ه��ن��اءٌ
وط��م��اح22 ِب��َع��ْزَم��ٍة وتَ��م��ِض��ي ال��َخ��ْط��َو ت��س��تَ��ِب��ُق م��ص��َر أن��ه��ْض��َت أن��ت
راِح23 ك��لِّ ف��ي اإلح��َس��اَن وغ��َرْس��َت ق��ْل��ٍب ك��لِّ ف��ي اآلم��اَل َوبَ��َع��ثْ��َت
ال��ف��تَّ��اح24 ال��ُم��َه��يْ��ِم��ِن َع��ط��اءِ م��ن وف��يْ��ٌض ال��ك��ري��م ال��ب��ي��ِت ِس��رُّ ذَاَك
َض��اح��ي25 األس��اري��ِر ُم��ْش��ِرُق َش��َرٌف أن��ت��ْم ال��م��ؤثَّ��ِل اْل��ُم��ْل��ِك ب��ي��ِت آَل
أْم��داح��ي26 َوْص��ِف��ُك��ْم دوَن وَك��بَ��ْت َم��َداُك��ْم ي��ن��اَل أن ��ع��ُر ال��شِّ َع��َج��َز
َم��اِح��ي ��َم��َواِت ال��سَّ ف��ي ُخ��طَّ ِل��َم��ا َم��ا ُع��َالُك��ْم ال��خ��ل��وِد ف��ي ال��ل��ُه ك��تَ��َب
وال��رِّم��اح27 ب��ال��ظُّ��بَ��ا ال��دِّي��ِن راي��َة وأْع��َل��ى ال��ب��الَد أَنْ��َق��ذَ ُك��ْم َج��دُّ
ب��ِص��ف��اح28 ال��وََغ��ى يَ��ْغ��َش��ى وإب��اءٌ ب��َص��ْف��ٍح ال��ق��ل��وَب ت��أس��ُر ح��ك��م��ٌة
َم��َراح29 ب��ك��لِّ ِذْك��ُرُه وَس��َرى َم��ْغ��ًدى ك��لُّ ب��ف��ض��ل��ه تَ��َغ��نَّ��ى ك��م
واإلْص��الح30 ل��ل��ب��رِّ َوَم��نَ��اًرا ذُْخ��ًرا وال��م��ل��ي��ك��ُة ف��اروُق ع��اَش
واألْرَواح31 ال��نُّ��ف��وِس ح��ي��اُة ُل ِف��ْري��ا ال��بَ��ص��اِئ��ِر ُق��رَُّة وْل��ت��ِع��ْش
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١٩٢٤م. سنة املعارف وزارة وكيل باشا بركات عاطف تأبني حفل يف أنشدت

ال��نَّ��اِدي1 ج��َالُل وَق��َض��ى اْل��ِح��َج��ا، م��اَت َص��واِدي وال��نُّ��ُف��وُس َع��بْ��َرى، ال��َع��يْ��ُن
ال��َواِدي؟2 َرَج��اءَ يَ��ا أََص��ابَ��َك م��اذَا ج��ن��ابُ��ُه ال��خ��ِص��ي��ِب ال��واِدي ذَا أْرَج��اءَ
وَس��َداِد! َرويَّ��ٍة ب��أَيِّ أْوَدى ٌد ُم��َس��دَّ ال��ح��م��اُم ب��ِه َرَم��اك َس��ْه��ٌم
َح��َص��اِد ل��َوْق��ِت تُ��ْم��َه��ُل ول��م َف��ذََوْت أْف��نَ��اِن��ه��ا ِف��ي اآلَم��ال ع��ل��ى وَق��َض��ى
َرَم��اِد3 َف��ت��ي��َت َف��َغ��دت ��اَج��ًة، َوهَّ ُش��ْع��َل��ًة ال��زَّك��ان��ِة َق��بَ��س م��ن وأَص��اَب
األَْغ��َم��اِد َع��َل��ى يُ��ْس��تَ��ْع��َص��ى َك��اَن َق��ْد ال��ثَّ��َرى َج��ْف��ن ف��ي ِم��نْ��ك ُح��َس��اًم��ا وَط��َوى
م��ي��َع��اِد إل��ى تُ��ط��وى ل��ُس��ُط��وِره��ا، ق��ارٍئ أَْص��َدُق وأَنْ��ت ال��َح��ي��اِة، ُص��ُح��ُف
َق��تَ��اِد4 َش��ْوُك وه��و ِح��ي��نً��ا ويَ��ُع��وُد ال��رُّبَ��ا َف��ْوَق ن��اِض��ًرا يَ��ْزُه��و وال��َوْرُد
َص��اِدي5 ��َة ُغ��صَّ ال��م��اءُ يَ��ُك��ون َوَل��َق��ْد نَ��ِم��ي��ُره ال��نُّ��ُف��وَس يَ��ْج��تَ��ِذُب َوال��َم��اءُ
ونَ��َف��اِد! ت��َش��تُّ��ٍت ل��َغ��يْ��ِر ف��ي��ه��ا ِن��ْع��م��ٍة ِم��ْن أَم��ا نْ��يَ��ا؟ ال��دُّ َه��ِذِه َم��ا
َش��اِدي6 تَ��َرنُّ��م أْو بَ��اٍك نَ��ْوِح ِف��ي ِح��ْق��بَ��ًة ال��َم��َع��رَِّة َش��يْ��َخ َح��يَّ��َرْت َق��ْد
اإلْج��ه��اد ِم��َن يُ��ْج��نَ��ى ول��ِذي��ذَُه��ا َل��ذَّاِت��ه��ا م��ن يَ��ج��يءُ ال��َح��ي��اِة ت��َع��ُب
األع��يَ��اِد م��ن ِع��ي��ٌد إث��ره ف��ي م��أت��ٌم ف��ي��ه��ا اْل��ُع��ْرِس ِب��َس��اَط يَ��ْط��ِوي
ِزي��اد7 آل وع��ي��ُد ال��ي��ِزي��د ع��ي��ُد ب��َك��ْربَ��َال ال��ح��َس��يْ��ن ُرْزء ِف��ي َك��اَن َق��ْد

∗∗∗
ج��َالِد؟ يَ��ْوُم وال��ي��ْوُم َوثَ��ب��اِت��ه، تَ��ْرتَ��ِج��ي وال��ك��نَ��ان��ُة ع��اط��ُف، أيَ��ُم��وُت
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ِن��ج��اِد؟8 ن��ي��اط يُ��ْخ��َل��ْع ول��م َس��يْ��ٌف، ل��ه يُ��ْغ��َم��ْد ل��م ال��َم��يْ��َداِن، ف��ي أي��ُم��وُت
األج��نَ��اِد؟ ل��َط��َالِئ��ع ِب��ل��َواِئ��ه ٌح ُم��َل��وِّ ال��ُم��ِب��ي��ُن وال��نَّ��ْص��ُر أَيَ��ُم��وُت،
وِب��الِد؟ َخ��َالِئ��ٍق َح��يَ��اَة م��ن��ُه َق��ْط��رٍة أيْ��َس��ُر ك��اَن م��اءٌ ويَ��ِغ��ي��ُض
ال��تَّ��ْع��َداِد ك��ِث��ي��َرُة آث��اُرُه��نَّ ف��إنَّ��م��ا ِس��نُ��وه، َق��لَّ��ْت إذَا ُع��ْم��ٌر
ال��َم��يَّ��اد9 ب��ُغ��ْص��ِن��ِه يَ��نُ��وءُ َزْه��ًرا، م��ائ��ِه م��ن َق��ْط��رٌة تَ��ْج��َم��ُع َك��ال��ِع��ْط��ِر
اآلبَ��اِد!10 َم��ن��ِك��َب يُ��َزاِح��ُم ِذْك��ٌر وَخ��ْل��َف��ُه ال��تُّ��راِب، ف��ي َف��ت��يٍّ ِم��ْن َك��ْم
ل��ب��َع��اِد بَ��َك��ى وال إل��ي��ِه َط��ْرٌف َرنَ��ا َف��َم��ا ال��ُوج��وَد، َع��بَ��َر ��ٍر وُم��َع��مَّ
ال��ِم��ي��الِد ب��ت��َق��اُدِم ال ش��اُدوه، الَّ��ذي ب��ال��َم��ْج��ِد يُ��َق��اُس ال��رِّج��اِل ُع��ْم��ُر

∗∗∗
األنْ��َداِد وَس��يِّ��ِد ال��ِف��ن��اء َزيْ��ِن َع��اِط��ٍف ف��ي ُم��ْط��ِرًق��ا (ال��م��ع��اِرف) َع��زِّ
األْع��َض��اِد11 ف��ي وف��تَّ اْل��َح��ي��اَة ف��َط��َوى ُم��َع��اِض��ًدا ك��اَن واألْخ��َالِق ل��ل��ِع��ْل��م
يُ��َع��اِدي وال��زََّم��اُن يَ��ْط��َغ��ى، اءُ وال��دَّ ِب��َم��ْرَص��ٍد واْل��ُخ��ُط��وُب يَ��ْك��َدُح، َزال م��ا
ُم��َراِد ُدوَن األْس��َق��اُم تَ��ْل��ِوه أو َغ��اي��اِت��ه ع��ن اآلالم تُ��ث��ِن��ِه َل��ْم
ُس��َه��اِد ب��ل��يْ��ل َم��ع��ُق��وٌد وال��ي��وُم ح��اف��ٍل ب��يَ��ْوٍم َم��ْوُص��وٌل ف��ال��لَّ��يْ��ُل
��اِد اْل��ُح��سَّ وُزْف��َرُة ال��ُوَش��اِة، َه��ذَُر ب��َس��ْم��ِع��ه ال��ط��ب��ي��ِب نُ��ْص��ُح وك��أنَّ��م��ا
ِج��ه��اد َص��ِري��َع األْخ��رى إل��ى وَم��َض��ى ل��ِب��الِده ك��ري��م��ًة ال��ح��ي��اَة َوَه��َب
َج��واد غ��ي��ُر ف��أَن��َت ال��ح��يَ��اَة، إالَّ َع��ِزي��زٍة ُك��لَّ ل��ِم��ص��َر ب��ذَل��َت وإذَا

∗∗∗
األْع��َواد؟)12 ع��ل��ى َح��َم��ل��وا َم��ْن (أع��ل��م��َت ودي��ع��ٍة خ��ي��َر األْع��َواِد ع��ل��ى َح��َم��لُ��وا
َم��َع��اد13 ِل��َخ��يْ��ِر َم��ِط��يَّ��تَ��ُه تَ��ْح��ُدو ال��ُع��َال ��م��َواِت ال��سَّ ُزَم��ُر رْك��ِب��ه ف��ي
َص��َواِدي14 وال��ُق��ل��وُب ج��اٍر، وال��دَّم��ُع خ��واِش��ٌع ءوُس وال��رُّ ن��اءٍ، وال��ص��ب��ُر
األَْم��ج��اد وَص��ف��وَة ال��َك��ري��ِم، ـ��َح��َس��ِب ال��ـ ُس��َالَل��َة ال��ك��ري��ِم، ال��نَّ��ْع��ِش ع��ل��ى َح��َم��ل��وا
اآلَس��اد15 وَص��ْوَل��َة األُبَ��اِة، َش��َم��َم ال��ثَّ��َرى تَ��ْح��َت ل��يَ��ْدِف��ن��وا ��ل��وُه وت��ح��مَّ
ال��ُق��وَّاِد ل��م��ْص��َرِع ال��ج��ن��وِد َك��َم��ُد َع��بَ��َرات��ه��م وف��ي ب��ه، ال��ش��ب��اُب َح��فَّ

∗∗∗
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األبْ��ع��اد غ��اي��َة تُ��ْدرك ��اءَ ش��مَّ ��ٍة ِب��ه��مَّ اْل��بَ��ِع��ي��ِد األم��ِل َراِم��َي ي��ا
األْط��واد16 َرَص��انَ��َة ت��ك��وُن ك��ان��ت ب��ُم��م��اث��ٍل َرْت َص��وَّ ل��و وَع��ق��ي��دٍة
��اد17 ال��نُ��قَّ ص��ول��َة ت��ره��ُب ال��ح��ق ف��ي ت��ك��ن ول��م ال��م��دي��ِح، ض��اف��ي يَ��ْزُه��ه��ا ل��م
اإلي��ع��اد18 م��ن ُف��لَّ��ْت، وال ي��وًم��ا ��ه��ا َه��مَّ ن��ه��ن��ه ال��زج��ُر ال وع��زي��م��ٍة
وب��اإلِْس��ع��اد آونَ��ًة ب��ال��نَّ��ح��س َدْوَره��ا ال��ك��واك��ب م��ع ت��ُدور ك��ادت
ِط��َراد19 ي��وَم يُ��س��َل��ْل��َن ال��ظُّ��بَ��ي َغ��ْرب ِم��ْن وأَح��دَّ ال��ُم��َدى، م��ن أح��زَّ ك��ان��ْت
واإلي��َراد20 اإلْص��َداِر َم��ح��م��ودَة ��رْت ف��ش��مَّ ال��ق��ِدي��ِر ب��َخ��اِل��ق��ه��ا َوثِ��ق��ْت
األْص��َف��اد21 وَق��ْس��َوَة اإلَس��اِر، أل��َم يَ��ْزَدِري َه��ص��وًرا َرأت م��ن��ه «ِس��ي��ش��ي��ُل»
وُم��غ��اِدي َم��َراِوٌح ِم��ْص��َر وَخ��ي��اُل بَ��ِع��ي��دٌة وال��دِّي��اُر َع��َل��ي��ِه، َل��ْه��ِف��ى
��ي��اد22 ال��صَّ ��ة ب��ِك��فَّ ال��ف��َالِة َص��ْق��ُر ك��أنَّ��ه ال��ُم��ِح��ي��ط ن��ح��َو ُم��تَ��َوثِّ��بً��ا
واإلْرع��اد اإلبْ��راِق ل��َزع��ازع َونَ��ى وال اْل��ُخ��ُط��وِب َع��ْص��ُف دكَّ��ه م��ا
ِق��يَ��اد ك��لَّ األخ��الُق ل��ه أل��َق��ْت خ��اَل��ُه س��ع��ٌد ك��ان َم��ْن تَ��ْع��َج��ب��وا، ال
ُف��َؤاد وك��لِّ ج��اِرح��ٍة ك��لِّ ِف��ي ُح��بَّ��ه ال��ُم��َه��يْ��م��ُن َغ��َرَس ال��ذي َس��ْع��ُد

∗∗∗
ف��ادي!23 م��ن ل��ه ف��م��ا ال��ق��ض��اء، َس��ْه��ُم َريَ��َع��اِن��ِه ِف��ي َرَم��اه ال��َق��َض��اء ُم��ْح��ِي��ي
َع��َواِدي ال��زَّم��ان م��ن ع��ل��ي��ه وَع��َدت غ��واِئٌ��ل ال��َم��نُ��وِن ِم��ن َع��ل��ي��ه وث��ب��ْت
ِع��م��اد خ��ي��َر واألْخ��الِق ل��ل��دِّي��ِن ف��أْص��بَ��َح��ْت ِل��ل��َق��ض��اءِ داًرا ش��يَّ��دَت
ال��ُع��بّ��اِد24 َم��ن��اِزِل ف��وق َل��َس��َم��ْوَت ِب��َغ��يْ��ِره��ا ال��ِح��س��اِب ي��وَم ت��ِج��ئْ ل��م ل��و
ه��اِدي ال��نُّ��ب��وَِّة نُ��ور إل��ى داٍع ف��ك��لُّ��ه��م ال��ّش��ي��وِخ، ف��ي ُروَح��َك وبَ��ث��ث��َت
اآلم��اِد25 أبْ��َع��َد ِب��َح��ْولِ��ك بَ��َل��غ��ْت دول��ًة م��ن��ه��ْم ب��األْخ��الِق َوب��نَ��يْ��َت
واإلْف��َس��اِد ��رِّ ل��ل��شَّ ال ِل��ْل��َخ��يْ��ِر، َس��ِب��ي��َل��ه َس��َل��ْك��َت إْن َس��ْم��ٌح، ال��دي��ُن
ال��زَُّه��اد26 بُ��ْرَدَة يَ��ْل��بَ��ُس ل��ل��خ��تْ��ل أْش��َع��بً��ا ال��َم��ع��اب��د ف��ي َرأَي��ن��ا َف��َل��َك��ْم

∗∗∗
ِح��داد27 ث��ْوَب َل��ِب��ْس��َن ال��ِم��َداِد وم��ن ُط��روِس��ه��ا ف��وَق األْق��َالُم ل��ك َف��ِزع��ت
إي��اد28 َخ��ط��ي��ب ع��ل��ى َرَح��ْل��َت، ��ا ل��مَّ َح��ْس��رًة ال��َم��نَ��اب��ُر ت��ْل��تَ��ه��ُب وت��ك��اُد
اإلن��ش��اد ف��ي ع��ل��ي��َك ف��نَ��اح بَ��ْح��ًرا، ُدم��وِع��ِه ه��اط��الُت أض��ح��ْت ��ْع��ُر وال��شِّ
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ال��وّق��اد!29 ال��َك��ْوك��ِب ذاك ب��ِض��ي��اء بَ��يْ��ن��ن��ا داٍج ال��م��وت وِظ��لُّ ل��ي، َم��ْن
ب��واِدي! اْل��َح��ي��اِة أْس��راِر أَْس��ط��اُر ُغ��ُض��ونِ��ِه بَ��يْ��َن ال��وج��ِه، ِب��ذاَك ل��ي َم��ْن
َزاد ب��أْوَف��ِر ف��س��ْر ال��ي��ق��ي��ُن، ج��اءَ َح��يَ��اتَ��ُه ال��يَ��ق��ي��ِن نُ��وَر ط��ال��بً��ا ي��ا
ل��ُرق��اد س��اه��ٍد أَح��وَج ك��ن��َت ق��د ِغ��بْ��ط��ٍة ِف��ي ب��ال��َك��َرى ُج��ف��ونَ��َك واْم��ألْ
األبْ��راد30 أَنْ��ف��َس ِب��َع��ْدٍن واْل��بَ��ْس دواؤه َع��زَّ ال��داء ث��ي��اَب واخ��َل��ْع
األْك��ب��اد وُح��ْرق��ة ال��ُج��ف��وِن ِب��دم ُم��َش��يِّ��ًع��ا ال��ش��ب��اب ذَه��ب ك��م��ا واذْه��ْب
غ��واِدي31 ال��ش��م��اِل م��ع ع��ل��ي��ك َوَه��َم��ْت َرَواِئ��ٌح اْل��َج��نُ��وب م��ع ع��ل��ي��َك َس��َح��ْت

هوامش

ولهيبه. الحزن حرقة من ظمأى صوادي: حزنًا. دمعها يجري عربى: (1)
الناحية. الجناب: (2)

باألمور. والبرص الفراسة الزكانة: النار. معظم من تقتبس الشعلة القبس: (3)
كاإلبر. شوك له صلب شجر القتاد: األرض. من ارتفع ما الربا: (4)

اإلنسان. به فيتأذى الحلق يف يعرتض ما الغصة: منه. العذب الصفي نمريه: (5)
العطشان. الصادي:

ويشري املدة. الحقبة: بزهده. املعروف الشاعر املعري العالء أبو املعرة: شيخ (6)
مطلعها: التي العالء أبي قصيدة إىل البيت هذا من الثاني بالشطر

ش��اد ت��رن��م وال ب��اك ن��وح واع��ت��ق��ادي م��ل��ت��ي ف��ي م��ج��د غ��ي��ر

ابن هو اليزيد: السالم. عليه الحسني، قتل حيث كربالء: املصيبة. الرزء: (7)
عيل يد عىل خرجت التي األموية الشيعة بآله ويريد سفيان. أبي ابن هو زياد: معاوية.

طالب. أبي بن
نوط. الواحد ويشد. به يعلق ما اليشء: نياط السيف. حمالة النجاد: (8)

لينًا. املتثني املياد: ويكل. يعيا ينوء: (9)
الدهر. وهو (بالتحريك) أبد جمع اآلباد: (10)

مرض إىل مشريًا وأضعف أوهن األعضاد: يف فت ومؤازًرا. ناًرصا معاضًدا: (11)
الفقيد. به مات الذي الرسطان
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الريض. للرشيف قصيدة مطلع الثاني والشطر النعش. األعواد: (12)
وتدفع. تسوق تحدو: املالئكة. السموات» «بزمر ويريد الجماعات. الزمر: (13)

نعشه. «باملطية» ويريد
ولهيبه. الحزن حرقة من جافة صوادي: (14)

يأبى الذي وهو أبي جمع واألباة: واالمتناع. العزة والشمم: حملوه. تحملوه: (15)
وقوتها. بطشها اآلساد: وصولة والذلة. الضيم

العظيم. الجبل وهو طود، جمع األطواد: الرسوخ. الرصانة: (16)
السطوة. الصولة: يبطرها. لم يزهها: لم (17)

التهديد. اإليعاد: تكرست. فلت: ولطف. خفف نهنه: (18)
ينتزعن يسللن: السيف. حد الظبي: غرب قطًعا. وأقوى أحد املدى: من أحز (19)

الحرب. الطراد: يوم أغمادهن. من
والرتك. الفعل واإليراد: اإلصدار تريد. ما إىل متجهة جرت شمرت: (20)

إفريقية. من الرشق إىل وتقع حينئذ إلنجلرتا التابعة الجزر إحدى سيشل: (21)
ال يزدري: األسد. الهصور: وغريهما. باشا زغلول سعد له املغفور مع الفقيد نفي وإليها

القيود. األصفاد: األرس. اإلسار: يعبأ.
حبالته. الصياد: كفة (22)

قضاة أنجبت التي الرشعي القضاء مدرسة عىل بأياديه يشيد القضاء محيي (23)
به. ونهضوا القضاء بيد أخذوا

وارتفعت. علوت سموت: (24)
أمد. الواحد: الغايات، اآلماد: (25)

واألخذ الخداع الختل: والنهم. الطمع شدة يف املثل به يرضب طماع أشعب: (26)
غرة. عىل

الصحف. الطروس: (27)
جاهليتها. يف العرب خطيب اإليادي، ساعدة بن قس هو إياد: خطيب (28)

وبينك. بيني ما يحجب مظلم داج: (29)
التقوى. لباس األبراد: أنفس املتقني. عباده بها هللا وعد التي الجنة عدن: (30)

السحب الروائح: الجنوب. من تهب الريح الجنوب: غزارة. يف أمطرت سحت: (31)
الغادية. السحب الغوادي: أمطرت. همت: الرائحة.
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اإلذاعة داِر عيُد

بانتهاء اإلذاعة دار احتفلت حينما ١٩٣٨م، سنة مايو من ٣١ يف القصيدة هذه أذيعت
إنشائها. من الرابع العام

تَ��بْ��َخ��ِل��ي َف��َال ، يَ��َديَّ َم��َدْدُت َع��ِل ِم��ْن اْه��ِب��ِط��ي اْل��َق��ِري��ِض، َف��تَ��اَة
ْف��انْ��ِزل��ي1 َراِح��َم��ًة ُك��نْ��ِت ف��إْن ال��ص��ُع��وِد ُط��وُل ال��ش��ْع��ِر ِب��َف��تَ��ى َك��بَ��ا
اْل��ُم��ْخ��ِض��ِل2 ��بَ��ا ال��صِّ ض��ح��َك��اِت إَل��ى اْل��َم��ِش��ي��ِب َح��ِن��ي��َن إَل��يْ��ِك يَ��ِح��نُّ
َواْل��ُع��ذَِّل اْل��َع��ذِْل َع��ِن َونَ��اَم َوأَتْ��َرابَ��َه��ا َل��يْ��َل��ى ِب��ِك َس��َال
يُ��ْش��َغ��ِل3 َل��ْم ُع��يُ��ونُ��ِك وَل��ْوَال اْل��بَ��يَ��اِن ِب��ِس��ْح��ِر َف��ت��اِك َش��َغ��ْل��ِت
اْل��ُم��ْس��بَ��ِل4 اْل��َف��اِح��ِم َش��ْع��ِرِه َوِف��ي بَ��ْدِرِه ِف��ي ال��لَّ��يْ��ِل ِم��َن يَ��َراِك
اْل��ُم��ْرَس��ِل َم��ْدَم��ِع��ِه َش��طِّ َع��َل��ى اْل��َه��َوى َرَم��اَه��ا آٍه ُك��لِّ َوِف��ي
يُ��ْص��َق��ِل ل��م اْل��م��َالَح��ِة ِب��َغ��يْ��ر َص��ِب��ي��ٍح َوْج��ٍه ُك��لِّ ِف��ي َويَ��ْل��َق��اِك
اْل��َج��ْدَوِل َه��ْم��َس��ِة إَل��ى َويُ��ْص��ِغ��ي اْل��ُغ��ُص��وِن نَ��ْج��َوى يَ��ْس��َم��ُع ِف��ي��ِك َوِم��ْن
اْل��ُم��ْق��ِب��ِل ِب��اْألََم��ِل ��ُق تُ��َص��فِّ ِض��يَ��اءٍ ِم��ْن َزاِخ��ٍر ف��ي تَ��ِع��ي��ِش��ي��َن
َم��نْ��َه��ٍل َع��َل��ى َط��يْ��ٌر َح��اَم ك��م��ا َف��ْوِق��ِه ِم��ْن اْل��َم��َالِئ��ُك تَ��ُح��وُم
اْل��َح��نْ��َظ��ِل5 ِم��َن ِف��ي��ه��ا ِدي��َف َوَم��ا اْل��َح��يَ��اَة َف��نَ��ِس��ي��نَ��ا ِب��ِه َرِوي��نَ��ا
واْألَْخ��َط��ِل6 ال��نُّ��واِس��يِّ ِب��َك��فِّ تَ��ِرفَّ أَْن أَبَ��ْت ُس��َالًف��ا َوذُْق��نَ��ا
تُ��ْق��تَ��ِل7 َل��ْم ِه��َي إذَا َف��َك��يْ��َف ال��ش��اِرب��ي��َن أَْح��يَ��ِت ُق��ِت��َل��ْت إذَا
تْ��ُح��ِص��ل8 َوَل��ْم َح��َص��ْل��َن وُُع��وٌد َوْج��ِه��َه��ا َع��َل��ى اْل��َح��بَ��اَب َك��أَنَّ
تَ��ْم��ُط��ِل��ي أْن إيَّ��اِك َوإيَّ��اِك اْل��َق��ِري��ِض َف��تَ��اَة ِع��ِدي��ِن��ي ِع��ِدي��ِن��ي
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اْل��ُم��ْج��تَ��ِل��ي9 َوُم��نَ��ى اْل��ُم��نَ��ى بَ��ِش��ي��ر ال��رِب��ي��ِع َوْج��َه نُ��َق��بِّ��ُل تَ��َع��اَل��ْي
اْل��ُم��ْخ��َم��ِل ثَ��ْوِب��ِه ِف��ي َونَ��ْرُف��ُل نَ��َش��اءُ م��ا َزْه��ِرِه ِم��ْن َونَ��ْج��َم��ُع
يَ��ْع��تَ��ِل��ي َح��يْ��ثُ��َم��ا ِب��ِه ونَ��ْع��لُ��و األِث��ي��ِر ِب��ِري��ِش نَ��ِط��ي��ُر تَ��ع��اَل��ْي
يَ��ْح��لُ��ِل َوَل��ْم ل��م��اًم��ا أَل��مَّ اْل��َخ��يَ��اِل َط��يْ��ُف َم��رَّ َك��َم��ا نَ��ُم��رُّ
اْل��ُم��ْوِص��ِل10 ِف��ي اْل��َع��ذُْب َص��ْوتُ��ِك إذَا اْل��ِح��ج��اِز أْه��َل ُث نُ��َح��دِّ َف��بَ��يْ��نَ��ا
اْل��بُ��ْل��بُ��ِل َغ��َرَد َونُ��ْس��ِم��ُع��ُه��ْم األَْوِف��يَ��اءَ اْل��َع��َرِب بَ��ِن��ي نُ��َح��يِّ��ي
َواْل��َج��ْح��َف��ِل11 اْل��َم��َح��اِف��ل َوَزيْ��ُن اْل��َف��خ��اِر بُ��ن��اُة َق��ْوِم��ي أُوَل��ِئ��َك
َم��ْع��زِل ِف��ي ال��ْع��ُرُوب��ِة ُح��م��اُة اْل��ِك��َراُم ع��اَش اْإلِذَاَع��ُة َوَل��ْوَال

∗∗∗
يَ��نْ��ُك��ِل َل��ْم َواْل��َع��ْه��ِد اْل��ُودِّ َع��ِن ُم��ْخ��ِل��ٍص ِم��ْن اإلذَاَع��ِة أََداَر
��ِل اْل��ُح��فَّ نَ��ْه��َض��ِت��ِك َوأَيَّ��اِم اْل��ُم��ْش��ِرَق��اِت ب��أَْع��ِواِم��ِك َه��ن��اءً
اْل��ُم��ْع��َض��ِل ِس��رِِّه ِم��ْن ُك��نْ��ِت َوَق��ْد أْس��َراُرُه َولِ��ْل��ِع��ْل��ِم ُولِ��دِت
تُ��بْ��ذَِل ل��م يَ��م��ي��نُ��ِك َوَل��ْوَال ِل��ل��ظ��اِم��ِئ��ي��َن ال��ثَّ��َق��اَف��َة بَ��ذَْل��ِت
اْل��ُم��نْ��َزِل12 اْل��َك��ِل��ِم ِم��َن ِب��آي ال��ص��بَ��اِح َج��ْف��ِن َوْس��نَ��اَن َونَ��بَّ��ْه��ِت
اْل��َخ��ِل��ي َوَه��اَم ��ِج��يُّ ال��شَّ َوَق��رَّ اْل��َح��زي��ُن تَ��َع��زَّى َح��تَّ��ى َوَغ��نَّ��يْ��ِت
ُزْل��ُزِل13 أْو إْس��ح��اَق ِب��أَْوت��اِر اْل��ُف��نُ��وُن َس��ِم��َع��تْ��َه��ا م��ا ت��راِن��ي��ُم
تَ��ْه��ِزل��ي أَْن اْل��ِج��دِّ ِم��َن َف��َك��اَن ال��نُّ��ُف��وَس ل��تَ��ْش��ِف��ي َه��َزْل��ِت َق��ْد َوَك��ْم

∗∗∗
اْألَْج��َدِل14 َم��ْس��بَ��ِح َع��َل��ى َوتَ��ْس��ُم��و ال��س��م��اء نَ��ْح��َو تَ��ْص��َع��ُد ِم��ْص��ر َم��َض��ْت
َم��ْع��ِق��ِل ِف��ي اْل��ُم��ْل��ِك ِع��زَِّة َوِم��ْن َرْوَض��ٍة ف��ي اْل��ِع��ْل��ِم ِم��َن َوأَْض��َح��ْت
ِل اْألَوَّ ِب��َف��اُروِق��َه��ا وتُ��ْزَه��ى أْم��ج��اِده��ا ِب��ت��اري��ِخ ت��ِت��ي��ُه
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هوامش

وسقط. وجهه عىل انكب كبا: (1)
ندي. أخضل: الناعم. الندى املخضل: (2)

الكلمة هذه ففي ساحًرا، معجبًا منه كان وما الشعر خيار هنا: بالعيون املراد (3)
تورية.

أرخاه. ونحوهما: والسرت األزرار أسبل األسود. الفاحم: (4)
مر. نبت الحنظل: (5)

بن الحسن نواس أبو هو النوايس: وتتألأل. تربق ترف: الخمر. السالف: (6)
١٤٥ه، سنة البرصة رشقي خورستان قرى من بقرية ولد األصل، فاريس شاعر هانئ
العباسية. الدولة خلفاء من األمني محمد وابنه الرشيد ومدح ١٩٩ه سنة ببغداد ومات
الخمريات بقصائده امتاز وقد تفننًا، وأكثرهم بشار، بعد املحدثني الشعراء أشهر وهو
املتقدمني الشعراء من التغلبي غوث بن غياث مالك أبو هو األخطل: املجونيات. ومقطعاته
عرصه. شعراء دون بذلك وانفرد الخمر وصف يف بالتعمق اشتهر وقد األموية، الدولة يف

٩٥ه. سنة مات
باملاء. مزجت قتلت: (7)

ونحوه. املاء تعلو التي النفاخات الحاء: بفتح الحباب: (8)
إليه. نظرت بمعنى اليشء اجتليت من فاعل اسم املجتيل: (9)
دجلة. نهر عىل شماليها يف العراق بالد من املوصل: (10)

الكثري. الجيش الجحفل: (11)
النعاس. وهو الوسن من صفة الوسنان: (12)

الرشيد هارون عهد يف الصيت ذائع مغنيًا كان املوصيل إبراهيم بن إسحاق (13)
كانا إذ وأمه أبيه عن بالغناء الولوع ورث وقد األصل، فاريس وهو املأمون، هللا عبد وابنه
بالغناء شهرته جانب إىل وكان «زلزل»، من بالعود الرضب وتعلم مشهورين، مغنيني
العود برضبه املثل يرضب كان مشهور، بغدادي مغن زلزل: عفيًفا. صادًقا عامًلا فقيًها
تعلم وقد الكوفة، أهل سواد من وأصله منصور واسمه العيدان)، أحدث من أول (وهو

املوصيل. إبراهيم من الغناء
طريانًا. وأرفعها الطري جوارح أقوى وهو الصقر األجدل: (14)
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الصحة وزارة وكيل شوشه، توفيق عيل الدكتور لتكريم حفل يف القصيدة هذه ألقيت
١٩٤٥م. عام الباشوية برتبة عليه اإلنعام بمناسبة

َدْوح��اِت��ْه1 ف��ي ال��ُغ��ص��وِن اب��َن أس��ك��ت َج��نَّ��اِت��ْه ُرب��ا ف��ي ��ْع��ِر ال��شِّ نَ��َغ��ُم
ه��ات��ف��ات��ه2 إل��ى ال��ُم��نَ��ى ه��ات��ف��اُت وأص��َغ��ْت إل��ي��ه ال��دن��ي��ا َس��ْم��ُع م��اَل
نَ��َغ��م��ات��ه3 ف��ي ال��ِف��ْرَدْوِس نَ��َغ��م��اِت وأْل��َق��ى اإلل��ُه ص��اَغ��ه َوتَ��ٌر
َل��ه��ات��ه4 م��ن أنَّ��ُه ل��و َط��يْ��ٍر ك��لُّ تَ��م��نَّ��ى ال��س��م��اء م��ن ورن��ي��ٌن
ُح��م��ات��ه5 ن��ف��وُس ب��ه ت��س��م��و ح��ي��َن ي��س��م��و وال��ف��نُّ ي��ه��وَن، أْن ُص��نْ��تُ��ه
َش��ب��ات��ه6 َوْق��َع ال��خ��ط��وُب ت��ت��وق��ى ل��م��ص��ٍر ح��س��اًم��ا وت��ق��ل��دتُ��ه
ِم��ْش��َك��اِت��ْه7 ُه��َدى ع��ل��ى ِس��راًع��ا ـ��ال��وا ف��ان��ث��ـ ل��ل��س��ب��ِق ال��ش��ب��اَب وه��ززُت
ِص��ف��ات��ه ك��ري��ِم إل��ى ب��م��دي��ح��ي ألدع��و إالَّ ال��ك��ري��َم م��دح��ُت م��ا
ِذْك��َري��ات��ه م��ن وب��ال��ب��اق��ي��اِت ـ��ه، وب��أه��ل��ي��ـ ُم��وَل��ٌع ب��ال��م��ج��ِد أن��ا
َع��َزم��ات��ه ف��ي اإلق��داَم وأه��َوى ه، م��ع��ن��ا ج��الل��ِة ف��ي ال��نُّ��بْ��َل أع��َش��ُق
ِس��م��ات��ه8 خ��ي��َر «ال��ت��وف��ي��َق» ورأي��ُت « «ع��ل��يٍّ اس��م ف��ي ال��َع��الءَ رأي��ُت ق��د
َرْوض��ات��ه9 ف��ي اْل��َج��ن��اِح ط��ل��ي��ُق ـ��دو يَ��ش��ـ ك��م��ا َق��ري��ض��ي ب��اس��ِم��ه ف��ش��دا
ل��ذات��ه ال��ن��ب��وَغ ك��رَّم��وا ف��ق��د ـ��ٍق ت��وف��ي��ـ اب��ن ال��رج��اُل َك��رَّم وإذا

∗∗∗
َق��َس��م��ات��ه10 س��ن��ا م��ن ال��ص��ب��ح وس��ن��ا بَ��َس��م��ات��ه ف��ي ال��رب��ي��ع بَ��َس��م��اُت
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ُظ��لُ��م��اِت��ه11 ب��ن��وِره ل��ج��لَّ��ى ـ��َل ال��ل��ي��ـ َص��دََع ل��و ال��ذك��اء ك��وك��ب��يُّ
آب��دات��ه12 م��ن ال��ش��ارداِت س��وى ـ��ِم ال��ع��ل��ـ َم��ْه��َم��ِه ف��ي يَ��ص��ي��ُد ال ب��اح��ث
نَ��َظ��رات��ه13 م��َدى ع��ن دقَّ ك��ي��ف��م��ا أم��ٌر غ��اب ف��م��ا ِم��ْج��َه��ٌر رأيُ��ه
ل��م��ح��ات��ه؟14 م��ن ال��بُ��روُق وأي��ن ِق، ال��ب��ر خ��اط��ُف ك��أنَّ��ه��ا َل��َم��ح��اٌت
ُش��بُ��ه��ات��ه15 م��ن ال��ذي��وَل يَ��ج��رُّ ن، َح��يْ��را َف��رَّ رأيُ��ُه ال��ش��كَّ َرم��ى إن
ُم��ع��ج��زات��ه16 ف��ي ال��ذك��اء ك��ه��ذا ـ��ه وادي��ـ ِج��نُّ وال َع��بْ��َق��ٌر رأى م��ا

∗∗∗
نَ��َف��ح��ات��ه وف��ي ُح��س��ِن��ه ف��ي ـ��اِن ال��ري��ح��ـ ن��اِض��ُر ك��أن��ه وش��ب��اٌب
ذك��ات��ه17 ف��رض اإلي��م��اُن وأدَّى ـ��ٌل، ذَي��ـ ل��ه يُ��َم��سَّ أن ال��نُّ��بْ��ُل ص��انَ��ه
ث��م��راِت��ه18 م��ن ��ِه��يَّ ال��شَّ وآت��ى ـ��ًرا، نَ��ض��ـ ف��ن��م��ا ن��ب��تَ��ه ال��ل��ُه غ��رَس
غ��اي��ات��ه19 إل��ى اْل��ُخ��ط��ا ح��ث��ي��َث ِم ال��ع��ز ن��اج��ي��َة ال��ع��بْ��َق��ِريُّ ي��م��ت��ط��ي
َق��َص��ب��ات��ه20 يَ��َرى أْن ال��ط��ْرُف َع��َج��َز ُغ��ب��اًرا إالَّ م��ن��ه ال��ط��ْرُف يَ��َرى ال
س��اع��ات��ه م��ن ال��ق��ل��ي��ِل ِل��ق��اءَ ـ��َر ال��ُع��م��ـ ب��ذل��وا ل��و ��ي��وُخ ال��شُّ ي��ت��م��نَّ��ى
س��ن��وات��ه م��ن ب��ال��ك��ث��ي��ِر ال ـ��م��اِل األع��ـ م��ن ب��ال��ج��ل��ي��ِل ال��م��رءِ ُع��ُم��ُر
ِج��ه��ات��ه! ج��م��ي��ِع ف��ي األُْف��َق م��أل ُش��ع��اٍع م��ن ب��ه��ا ك��م ال��ض��وءِ بُ��ْؤَرُة
َق��َط��رات��ه!21 ف��ي ��م��ي��ِم ال��شَّ َش��ِذيِّ ٍض َرْو م��ن ض��مَّ ك��م األزه��اِر ورح��ي��ُق

∗∗∗
َش��ت��ات��ه ط��وِل ب��ع��َد وآواه ُس، ال��ن��ا ف��رَّق��ه ح��ي��ن ال��ف��ض��َل َج��َم��َع
َص��ف��َح��اِت��ه22 ف��ي ع��ن��ه��ن ف��ف��تِّ��ش ـ��ه ف��ي��ـ اج��ت��م��ع��ت ال��م��ع��ارِف دائ��راُت
ل��غ��ات��ه م��ن ك��أنَّ��ه��ا س��ل��ي��ًم��ا ُب ال��َع��ذْ ل��ف��ُظ��ه ب��ه��ا ج��َرى لُ��غ��اٍت ك��م
أُس��ات��ه23 ِك��ب��اِر م��ن ال��ن��ح��ِو ف��ي وه��و نُ��ح��ات��ه ِك��ب��ار م��ن ال��ط��بِّ ف��ي ه��و
نَ��َف��ثَ��ات��ه24 ُرَق��ى ف��ي ال��س��ح��َر ت��س��َم��ُع أدي��ٌب ال��ب��ي��اِن َح��ْل��بَ��ِة ف��ي وه��و
ك��ل��م��ات��ه25 م��ن «ال��ق��ام��وِس» ك��ل��م��اُت ل��غ��ويٌّ ح��اف��ٌظ ش��ئ��َت إن وه��و
َط��بَ��ع��ات��ه26 ع��ل��ى ط��ب��ع��ه��ا س��م��ا ع��ي، ال��وا ص��دِره ف��ي «ل��ل��س��اِن» ن��س��خ��ٌة
ن��ب��ات��ه27 ون��وَع وال��َس��يْ��َس��بَ��ى ـ��ل��وَق وال��ذع��ـ وال��ث��وَل األَيْ��ُه��َق��اَن ي��ع��ِرُف
َص��ْوالت��ه ف��ي ال��ِج��دال ع��ن��ي��َف َل ص��ا ك��لَّ��م��ا ِج��داَل��ه أخ��َش��ى أن��ا
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أن��ات��ه28 وص��دق ب��آرائ��ه زه��ٍو ف��ي ال��رأَس ي��رف��ُع ال��ض��اِد م��ج��م��ُع
َح��َس��نَ��اِت��ْه29 م��ن يُ��َع��دُّ « «ع��ل��يٌّ ن ك��ا أْن ال��ن��اِس ع��ل��ى ج��نَ��ى ده��ٍر َح��ْس��ُب
َم��أْثُ��رات��ه30 م��َن م��ص��َر ن��ال م��ا ب��ع��ُض م��ب��ي��ٌن ف��ت��ٌح وه��و ال��َم��ْص��ِل» «م��ع��م��ُل
َف��تَ��ك��ات��ه م��َن ال��س��دي��ِد ل��ل��س��ري��ِع س��الًح��ا أل��ق��ْت ال��م��ك��روِب َف��تَ��ك��اُت
وث��ب��ات��ه ع��زِم��ه ف��ي ج��ري��ئً��ا ًم��ا ِم��ْق��دا ال��ع��زِم ث��اب��َت ال��م��وَت ي��ص��َرُع
ح��ي��ات��ه!31 ف��ي وال��ُع��ال ل��ل��م��ج��ِد ال��ل��ُه أم��دَّ ح��ي��اٍة، م��ن ال��ن��اَس ح��ب��ا ك��م
درج��ات��ه! م��ن رف��ع��َت ق��د ك��ي��ف��م��ا ف��ض��ٌل وال��ف��ض��ُل األل��ق��اِب أس��َم��ى ن��ال

هوامش

الكبرية. أشجاره دوحاته: املغرد. الطائر الغصون: ابن ربوة. جمع ربا: (1)
باألماني. صائحات املنى: هاتفات (2)

الجنة. يف حديقة الفردوس: صنعه. صاغه: (3)
حنجرته. واملقصود الحلق سقف مؤخرة يف لحمية زائدة اللهاة لهاته: (4)

عنه. املدافعون حماته: (5)
الحاد. طرفه رضب شباته: وقع سيًفا. حساًما: حملته. تقلدته: (6)

مصباحه. مشكاته: وجه. كل من جاءوا انثالوا: وحركت. أثرت هززت: (7)
صفاته. سماته: واملجد. الرشف العالء: (8)
املغردة. الحرة الطيور الجناح: طليق (9)

مالمحه. قسماته: نور. سنا: (10)
كشف. جىل: شق. صدع: كالنجم. نوره كوكبي: (11)

الغريبة. الشاردة أموره يقصد الشاردات: العلم. اتساع يقصد الفالة مهمه: (12)
عويصات. آبداته:

ونهاية. غاية مدى: املكرب. املنظار مجهر: (13)
الرسيع. الربق الربق: خاطف نظرات. ملحات: (14)

االلتباس. والظنون، الشكوك شبهاته: (15)
واديًا لها أن العرب زعم وقد ترى، ال التي املخلوقات من الجن واديه: جن (16)

عبقر. وادي هو
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طهارته. ذكاته: (17)
لحالوته. يشتهى ما الشهي: أثمر. آتى: غرسه. نبته: (18)

وهدفه. مراده غاياته: رسيع. حثيث: رسيعة. ناجية: يركب. يمتطي: (19)
السباق. حلبة يف يوضع الذي القصب قصباته: العني. الطرف: (20)

الرائحة. ذكي الشميم: شذّي (21)
العلمية. املوسوعة وهي املعارف دائرة جمع املعارف: دائرات (22)

أطباؤه. أساته: اللغة. علماء نحاته: (23)
تعاويذ. رقى: السباق. مكان حلبة: (24)
املحيط. القاموس يقصد القاموس: (25)

ضخم. لغوي معجم وهو العرب لسان كتاب باللسان املراد للسان: نسخة (26)
عال. سما:

وهو ويؤكل عريض وورقه حمراء وردة وله ساقه يطول عشب األيهقان: (27)
السيسبان. والسيسبى: كالكرات. بقل الذعلوق: الحمض. شجر الثول: الربي. الجرجري

به. عضًوا كان واملمدوح العربية اللغة مجمع هو الضاد: مجمع (28)
الزمن. يكفي دهر: حسب (29)

مآثره مأثراته: عليه. يرشف املمدوح وكان واللقاح املصل معمل املصل: معمل (30)
وحسناته.

اختص. أعطى، حبا: (31)
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أخرباجلمل؟! من

سنة عابدين قرص إىل والتجائه جّزاره من جمل فرار مناسبة يف األبيات هذه الشاعر كتب
١٩٤٤م.

نَ��َزال1 ب��ه��م خ��ْط��ٌب إذا ل��ل��خ��ائ��ف��ي��َن َح��َرٌم ُرْك��نُ��ه��ا م��ص��ٍر ك��ع��ب��ُة ع��اب��دي��ُن
األم��ال2 ب��ه��ا تُ��ْح��ِي��ي أو األم��َن، ب��ه��ا ت��رج��و ض��ارع��ًة األرض وف��وُد إل��ي��ه��ا تَ��ه��ِوي
ال��ج��م��ال؟!3 أخ��ب��ر ل��ي ق��ْل ب��ربِّ��َك َف��َم��ْن َوْح��َدُه��ُم اإلن��س��اِن ب��ن��و وع��اه أَْم��ٌر

هوامش

الحرام. كالبيت آمنًا كان دخله من واملقصود أمان حرم: (1)
هللا. إىل داعية ضارعة: تَِفد. تذهب، تهوي: (2)

عرفه. وعاه: (3)





هجاء…

١٩٠٦م عام

َع��نْ��َك��ا1 ُح ال��ُم��ب��رِّ َه��ْج��ِوَي نَ��ب��ا ُم��ذْ ع��نِّ��ي ��ُر ال��ُم��َص��عَّ َك َخ��دُّ نَ��ب��ا إْن
م��ن��ك��ا ك��ان م��ا ق��اب��ل��ُت وب��ح��ل��ٍم م��نِّ��ي ك��ان م��ا ق��اب��ل��َت ف��ب��ج��ه��ٍل
َص��ّك��ا2 َوْج��َه��َك تَ��ُص��كُّ ِه��ج��اءٍ، م��ن ُك��ف��وًف��ا الب��ت��دع��ُت اس��ت��ط��ع��ُت ول��و
أنْ��َك��ى3 ال��م��وِت َوْخ��َزِة م��ن ب��ق��وٍل ـ��َر ال��ِك��ب��ـ أس��اري��ِرَك م��ن ول��ف��كَّ��ْك��ُت
ِش��ْرك��ا4 ال��م��ه��ي��م��ِن ال��ل��ِه ل��غ��ي��ِر دِّ ال��و ف��ي ال��ذلَّ نَ��رى َم��ْع��َش��ٌر إنَّ��ن��ا
ُم��ْل��ك��ا وال��ف��ق��ر ال��ِع��زِّ ف��ي ورأي��ن��ا َف��ْق��ًرا وال��ذلِّ ال��م��اِل ف��ي رأي��ن��ا ق��د

هوامش

الشديد. املربح: املدح. ضد هجاء، هجوي: كربًا. مائل املصعر: وبعد. تجاىف نبا: (1)
ترضب. تصك: (2)

أصعب. أنكى: مميته. طعنة املوت: وخزة (3)
كفر. وهو رشيًكا منه نجعل أي رشًكا: األمور. يف املترصف املهيمن: (4)





باشا اجلميل أنطون رثاء

أنطون األستاذ لتأبني العربية اللغة مجمع أقامه الذي الحفل يف القصيدة هذه ألقيت
١٩٤٨م. عام املجمع عضو الجميل

وأنَّ��ى؟1 ش��ع��ري؟ ل��ي��َت أل��ق��اَك أي��َن وأنَّ��ا ال��ّل��ق��اءِ إل��ى ِش��ع��ري َح��نَّ
وَع��نَّ��ا َع��نْ��ه��ا ال��ع��ُق��وُل َح��ج��ب��ت��ُه ِب��ُس��وٍر ال��َم��ن��وُن ب��ي��نَ��ن��ا َض��َرب��ْت
َف��ت��ض��ن��ى2 ف��ي��ه ال��ظ��ن��وُن َوتَ��ُغ��وُص َح��ي��اَرى ال��دم��وُع ِب��ه تَ��تَ��الَق��ى
لُ��دنَ��ا3 ال��َم��ع��اط��ِف َريّ��ا وُغ��ُص��ونً��ا َزه��راٍت ورائ��ه ِم��ن ح��َوى ك��م
وذْه��نَ��ا4 ��ب��اِة ال��شَّ َع��ْض��َب ورأيً��ا ٍت، ع��ب��ق��ري��ا وراِئ��ه م��ن ح��وى ك��م
ل��تُ��غ��نَّ��ى! تَ��ِع��ْش ل��م وأن��اش��ي��َد ��ْم تُ��ت��مَّ ل��م ص��ح��ائ��ٍف ِم��ن َح��وى ك��م
وَم��ثْ��نَ��ى5 ُف��رادى ال��ح��ش��ى، ِخ��َم��اص ـ��ر، ال��َق��ب��ـ إل��ى ت��ط��ي��ر ُزغ��ٍب وأم��اٍن
وأْخ��نَ��ى6 ِص��ب��اُه ف��ي ال��ده��ُر خ��انَ��ه رج��اءً ل��ي خ��ل��َف��ه ال��س��وُر َح��َج��َب
ُغ��ص��نَ��ا7 ال��م��وِت َزع��ازُع ول��وتْ��ُه َل��ح��نً��ا ال��م��وِت ق��وارُع أس��ك��تَ��ت��ُه
ي��ت��ثَ��نَّ��ى ح��ي��نَ��م��ا ال��روِض وف��ي ُر، ال��ب��د ي��ط��ل��ُع ح��ي��ن��م��ا ال��ب��دِر ف��ي ُه��و
أغ��نَ��ى وال��ت��ج��لُّ��ُد ال��ص��ب��ُر وَال َال، ع��ل��ي��ِه أج��دى األط��ف��اِل بُ��ك��اءُ م��ا
َج��ْف��نَ��ا8 ال��ح��زي��نَ��َة ال��ث��ْك��ل��ى وأع��رُت ِب��َدم��ع��ي ب��اٍك ك��لَّ أْس��ع��دُت ف��ي��ه
وح��نَّ��ا9 ب��ال��َج��ن��اِح ال��َق��ل��ُب ض��رَب ُص��ب��ًح��ا ال��ن��وادُب م��رَّت ك��لَّ��م��ا
ال��ُم��ع��نَّ��ى!10 ال��ش��ج��يَّ ال��وال��َه أْدرِك َش��ب��اب��ي ف��ي��ه ف��ق��دُت ش��ب��ابً��ا ي��ا
أتَ��م��نَّ��ى11 وال أرت��ِج��ي ف��ال ُدن��ي��ا، ال��ْد ه��ذه ف��ي ال��رج��اءَ وأدُت ق��د
وَدْف��ن��ا َم��ْوتً��ا ال��م��ي��الَد ف��رأي��ُت ع��اله��ا م��ا أو ال��س��ن��ي��َن وخ��ن��ق��ُت
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وأح��نَ��ى!12 ع��ل��ي��ه��ا ��ن ِم��مَّ أوَف��ى ِض األر ف��ي ءَُه أخ��الَّ ي��ج��ْد ��ْر يُ��ع��مِّ َم��ْن
ف��ق��رن��ا ق��رنً��ا ال��ُق��روُن وتَ��م��ِض��ي َن، ف��يُ��ن��َس��ْو ب��ال��رج��ال األم��ُس ي��ذه��ب
ِم��نَّ��ا!13 أع��ل��ُم ال��ل��ُه ط��ارت؟ أيْ��َن ط��اَرت ال��ب��ي��ِد م��ه��ام��ِه ف��ي ِري��َش��ٌة
ُم��دنَ��ا14 وي��غ��م��ُر ق��ْوًم��ا، وي��ْغ��ش��ى ـ��ه، ف��ي��ـ ب��م��ن يَ��ُع��جُّ ال��م��اِض��ي وِخ��َض��مُّ
ف��ظ��ع��نَ��ا15 ِظ��ع��نً��ا ال��ص��ح��راءَ تَ��ط��وي ـ��ِن ال��ط��ي��ـ س��ل��ي��ل م��ن��ذُ ال��م��ن��وِن وُظ��ع��وُن
وس��ف��نَ��ا ُس��ف��نً��ا ُه��ن��اَك ل��تَ��ل��ق��ى ـ��ِب، ال��غ��ي��ـ ش��اط��ئ ع��ل��ى ت��ل��ت��ِق��ي ُس��ف��ٌن
وُك��نَّ��ا ك��انُ��وا ال��دم��وع: ب��ل��س��ان ح��ي��ارى ن��ق��وَل أن غ��ي��َر ل��ن��ا م��ا
ل��ي��ْف��نَ��ى ي��ب��ق��ى ال��ده��ِر ف��ي ش��يءٍ ك��ل ي��ب��ق��ى ال��ذك��ِر ص��ال��َح إنَّ ت��ق��ْل: ال
َرْه��نَ��ا؟16 ال��ص��ف��ائ��ح ت��ح��ت أم��س��ي ح��ي��ن ج��م��ي��ًال ي��ب��ق��ى ب��ال��ذك��ر غ��ن��ائ��ي م��ا
وَج��ْف��نَ��ا؟17 ِن��ج��اًدا ب��ع��ده أرى أن ُح��ط��اًم��ا أض��ح��ى وال��س��ي��ُف رج��ائ��ي م��ا

∗∗∗
ُح��زن��ا ُد يُ��ج��دِّ ف��ق��ده ع��ل��ى ُن وال��ح��ز ب��األم��س «أن��ط��وَن» ف��ق��دن��ا ق��د
وُج��نَّ��ا18 ال��ص��ب��اُح ه��ولِ��ه ِم��ن ِري��َع أخ��ذًا ال��م��وِت ُف��ج��اءُة أََخ��ذَتْ��ه
يُ��ح��نَ��ى ��نِّ ِل��ل��سِّ ي��راُه أن ف��أب��ى ِل��ع��ظ��ي��ٍم م��رًة ال��رأَس ح��ن��ى م��ا
وْه��نَ��ا19 ال��م��ص��اب��ي��ُح تُ��ط��ف��أ ك��م��ا ُت، ال��م��و ف��أط��ف��أه��ا أش��رق��ْت أن��ج��ٌم
ت��أنَّ��ى! ل��و َم��رًَّة ال��ده��ِر ع��ل��ى أو ِح��ي��نً��ا ت��ريّ��َث ل��و ال��ده��ِر ع��ل��ى م��ا
ف��نَّ��ا م��ص��ر ف��ي ال��رج��ال ن��دُب ص��ار ح��تّ��ى ون��ن��دُب ن��رث��ي ي��وٍم ُك��ّل
ط��ْح��نَ��ا20 ال��ن��اس وت��ن��ث��ر ض��ج��ي��ًج��ا َض األر ت��م��أل ت��ن��ي ال ال��م��وِت ورح��ا
األَغ��نَّ��ا21 وال��غ��زاَل ال��ك��أِس رنَّ��َة ال��رزاي��ا ص��راع ف��ي ال��ش��ع��ُر نَ��ِس��َي
لُ��ب��ن��ى َوع��د وَع��ن َزي��ن��ٍب، َه��وى َع��ْن ون��ع��وٌش م��آت��ٌم ش��َغ��ل��تْ��ه
ظ��نَّ��ا!22 يُ��خ��ِل��ُف ب��ال��ح��ب��ي��ِب ف��إذا ب��ح��ب��ي��ٍب ص��اح��ٍب َع��ن س��َل��ْون��ا ك��م
َش��ْج��نَ��ا23 ل��ن��ن��ش��ر أًس��ى ون��ط��وي ـ��وِق ب��ال��ش��ـ ال��ش��وِق الع��ِج ِم��ن ن��ت��داوى

∗∗∗
وت��غ��نَ��ى تَ��ِع��زُّ ب��ه وك��ان��ت ـ��ِد، ال��م��ج��ـ دول��ُة وان��َق��ض��ت «أن��ط��وُن» م��اَت
أف��نَ��ا24 ال��ع��ْق��ِل َرج��اح��ُة وع��ادت ثً��ا، أض��غ��ا ووادي��ه َع��بْ��ِق��ٌر وغ��دا
ِس��نَّ��ا25 وي��ق��َرْع��َن َح��س��رًة ب��ع��ده ص��دًرا يَ��ش��ُق��ْق��ن األق��الَم ورأي��ن��ا
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وَم��ب��نَ��ى َم��ْع��نً��ى األداء ق��ويَّ َل ال��ق��و يُ��رس��ل ال��ذي ال��ك��ات��َب ن��ن��دُب
أُذْنَ��ا تُ��ْخ��دُش ل��ف��َظ��ًة وال َق، ال��ذو ت��ج��ب��ُه ب��ه ل��ف��ت��ًة ت��رى ال
وْزنَ��ا26 ال��َف��ض��االِت ع��ن وال��ت��خ��لِّ��ي ج��م��اًال ال��ُوض��وُح زاده م��وِج��ٌز
ُح��س��نَ��ا األرَض ي��م��أل ب��األم��ِس ي��ُك ل��م ك��أن ال��س��م��ي��َح؟ ال��ُخ��ل��َق ذاَك أي��ن
وُه��نَّ��ا27 ُه��ن��اك ِم��ْن واألف��اك��ي��ُه س��ن��اه��ا؟ ِم��نِّ��ي أي��َن وال��ب��ش��اش��اُت
ِم��َج��نّ��ا؟28 وح��ي��نً��ا ح��ي��نً��ا ِس��الًح��ا َن ك��ا ال��ذي وال��ده��اءُ وال��س��ي��اس��اُت؟
ِض��غ��نَ��ا؟29 ي��ح��م��ُل ول��ي��س ع��ظ��ي��ًم��ا، ءَ، ال��ع��ب ي��ح��م��ُل ال��ذي ال��ص��دَر ذاَك أي��َن
وأس��نَ��ى30 ال��ص��ب��اح م��ن أص��ف��ى وه��و ال��ن��واص��ي ُده��َم ال��ُخ��ط��وُب غ��زتْ��ُه ك��م

∗∗∗
ِس��نَّ��ا! أص��غ��ُر وأن��ت أم��اِم��ي، َب ال��ب��ا ت��دخ��َل أن ي��ل��ي��ُق َه��ْل أخ��ي، ي��ا
ع��نَّ��ا؟31 ب��ك نَ��ب��ا ال��ذي م��ا َج��رى؟! م��ا م��ك��ان��ي تُ��ع��ل��ي ك��ن��ت ق��د ت��أّخ��ر، ِق��ْف!
ُم��ِرنّ��ا32 وَص��ْوتً��ا ض��اِح��ًك��ا، َم��ِرًح��ا ُروًح��ا ب��األم��ِس ك��ن��ت ب��األم��س، ك��ن��َت
وْه��نَ��ا33 ال��ده��َر ي��ع��رف ل��م وع��ْزًم��ا ش��اَخ، وإن ال��ش��ب��اب م��ن َم��ع��نً��ى ك��ن��ت
م��ط��م��ئ��ن��ا واِدًع��ا ال��ن��ف��ِس ه��ادئَ ح��ي��اًة وال��زم��اَن األرَض ت��م��ألُ
َم��نَّ��ا َم��نَّ إذا ِم��نّ��ا وك��ث��ي��ر ب��م��نٍّ يُ��ك��دَّر ل��م ال��خ��ي��َر ت��ب��ذُل

∗∗∗
وُرك��نَ��ا34 ال��ع��ي��وَن يُ��ح��ِس��ُر َع��َل��ًم��ا ف��ي��ه ل��ل��ض��اِد ك��ن��َت ال��ض��اِد م��ج��م��ُع
وَج��نَّ��ا35 ل��ي��ٌل وط��اَل س��ب��ي��ٌل، ـ��َم��ت غ��م��ـ إذا ال��م��ن��ي��َر ِم��ص��ب��اَح��ن��ا ك��ن��َت
وك��نّ��ا36 ال��ش��كِّ س��ح��ائ��َب ت��م��ح��و ء ال��ب��ي��ض��ا ��ِة ب��ال��ُح��جَّ ال��ِج��داِل ي��وَم ك��ن��َت
لُ��ْس��نَ��ا ال��ي��وَم ب��م��دِح��ك ت��ش��دو ـ��يَ��اَم األي��ـ َص��يّ��رت ال��ّل��س��اِن ف��ي ِع��ّف��ٌة
َط��ع��نَ��ا37 ت��ع��م��دَت وال ُج��رًح��ا، َم��ي��َت أْد م��ا ال��ق��ص��يّ��َة ال��غ��اي��َة ت��ب��لُ��ُغ
ِق��رنَ��ا38 ل��ل��ح��ق ال��وف��اء ل��م��ع��ن��ى ـ��َك ف��ي��ـ ي��رى ال��ن��ض��ال ل��دى ِق��ْرٍن ك��لُّ

∗∗∗
وَغ��بْ��نً��ا39 َغ��ْدًرا ال��م��ن��وُن ط��وتْ��ُه َط ال��ش��ْو ق��اَرب إذا ل��ل��ف��ت��ى َح��ْس��رتَ��ا
وَض��نَّ��ا40 ِك��ب��ًرا ال��ك��م��اُل ع��ن��ُه َص��دَّ ي��دي��ِه ل��ل��ك��م��اِل م��ّد ك��لَّ��م��ا
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وأْم��نَ��ا41 بُ��رءًا ال��م��وِت ف��ي ورأي��ن��ا ُج��س��وًم��ا َض��ُع��ْف��ن��ا َع��ْق��ًال َق��ِوي��ن��ا إْن
ش��أنَ��ا أع��َظ��ُم ل��ل��ح��ي��اِة ُح��بُّ��ن��ا ول��ك��ْن ش��تَّ��ى ال��ح��ي��اِة وش��ئ��وُن
وأق��نَ��ى42 ال��وج��وَد ه��ذا ألغ��نَ��ى ِة ��ل��ح��ف��ا ال��سُّ ُع��ْم��َر اإلن��س��اُن ي��ع��ي��ُش ل��و
وِب��نّ��ا؟43 ب��اَن ال��ع��ي��ن��ي��ن َف��ت��ْح��نَ��ا إْن َط��ي��ٌف واْل��ُع��ْم��ُر ن��رت��ج��ي��ه ال��ذي م��ا
يُ��ْج��نَ��ى44 ال��ن��ْض��َج أْدَرَك إن ش��يءٍ ُك��لُّ ِث��م��اٌر ال��ح��ي��اِة ه��ذه ف��ي ن��ح��ُن

∗∗∗
وِخ��ْدنَ��ا؟45 ال��وَف��اء ِص��ْدَق ح��ب��ي��بً��ا ُق ال��ش��و ه��ت��ف إن تُ��ج��ي��ُب ه��ل أخ��ي، ي��ا
أْدنَ��ى46 ال��ي��وم ل��روِح��ك ف��روح��ي ـ��ِس، ب��األم��ـ ال��ق��ْل��ِب داِن��َي ف��ي��َك أك��ْن إن
وَس��ْك��نَ��ا47 ِظ��الٍّ ذَراك ِف��ي أرى أن َق��م��ي��نً��ا َح��يْ��ن��ي ح��ان إْن أت��ران��ي
ويُ��ْم��نً��ا48 ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن َس��الًم��ا ـ��ِر ال��ق��ب��ـ ض��ج��ع��ِة ف��ي ف��إنَّ ق��ري��ًرا، نَ��ْم
َوْك��نَ��ا49 ال��م��ح��لِّ��ُق ال��ط��ائ��ُر ورأى ِوس��اًدا ال��م��ج��دُّ ال��س��اه��ُر وَج��َد
م��ْع��نَ��ى بَ��ْع��َدَك ل��ل��ح��ي��اِة َف��م��ا ـ��ِو ال��ص��ف��ـ ِم��ن َم��ع��نً��ى ال��ح��ي��اِة ف��ي ي��ك��ْن إْن
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لبنان

١٩٤٤م. عام صيف يف ببريوت الطبي املؤتمر إفتتاح حفل يف القصيدة هذه ألقيت

ج��راِح��ي ب��ال��دم��وِع أغ��س��ُل ورَج��ع��ُت س��الح��ي ال��م��الِح ل��ل��ِغ��ي��د أْل��ق��ي��ُت
األق��داح!1 ع��ل��ى ن��ض��ارتُ��ه ذَبُ��َل��ْت ف��رأي��تُ��ه ��ب��ا ال��صِّ َريْ��ح��اَن ول��م��ح��ُت
ِط��َم��اِح��ي2 س��اِع��ديْ��ه ي��رَف��ُع ف��ال��ي��وم ال��َه��وى الع��َج��ِة ِط��م��اَح ال��ش��ب��اُب ك��ان
ال��لَّ��م��اح؟!3 ال��ف��اِح��ِم ذاك ب��ض��ي��اء ��ت��ي ب��ِل��مَّ ال��م��ش��ي��ُب َع��ِب��َث وق��د ل��ي َم��ْن
الح��ي4 أوَل ��بُ��ه��ات ال��شُّ ع��ل��ى ف��غ��ًدا ن��اص��ٍح أْس��رَع ل��ل��ذَّاِت ك��ان ق��د
��اح!5 ال��ن��فَّ وأري��ج��ه ��ب��ا ال��صِّ ل��م��ن��ى ك��لَّ��ه ع��م��رَي ل��ب��ع��ُت أس��ت��ط��ي��ُع ل��و
راح��ي6 ال��زُّج��اج��ِة ف��ي تَ��ْس��َك��ُر وت��ك��اُد َوْح��ده��ا ت��غ��رُِّد أوت��اري أي��اَم
وِج��َم��اح7 ت��دلُّ��ٍل ك��لَّ تَ��س��تَ��لُّ ُرْق��يَ��ٌة ل��ل��ف��وات��ِن ِش��ْع��ري أي��اَم
ِم��ْص��ب��اح��ي8 ال��َه��وى أس��راَر وأب��اَن م��ص��ب��اَح��ه ال��ف��ت��ى ي��ج��ِد ل��م «دوج��ي��ن»
َرداِح9 ال��ع��ي��وِن س��اج��ي��ة ل��ح��ِظ م��ن ن��ظ��رٍة ف��ي ح��وْت وم��ا ال��ف��ل��س��ف��اُت
وس��م��اح ت��م��نُّ��ٍع ب��ي��ن َف��يَ��ح��اُر َل��َم��َح��اتُ��ه��ا ه وت��ُص��دُّ ال��ه��وى تُ��غ��ري
َوق��اح10 ال��م��رام واض��ح��ِة ُك��لِّ م��ن ب��ال��ف��ت��ى أف��ت��ُك ال��بَ��ْه��َم��اءُ وال��ن��ظ��رُة
ل��ألرواح ال��ُح��بِّ ُش��ك��وَك ودع��وا ل��ع��ق��ول��ك��م ون��وُره ال��ي��ق��ي��َن ف��خ��ذوا

∗∗∗
وِب��ط��اح11 َم��ت��ال��ٍع ب��يْ��َن يُ��ْزج��ي��ك م��ْرَج��ٌل ف��ؤادي ف��ف��ي ق��ط��اُر ي��ا ِس��ْر
َج��ن��اِح َخ��ْف��ُق ل��ل��ق��ط��ب��ي��ن ي��ك��ف��ي��ه ط��ائ��ٍر أس��ب��َق ك��ن��ت ِش��ْع��ري ك��ن��َت ل��و
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وِم��راح��ي12 ص��ب��وت��ي م��ل��ع��ُب لُ��ب��ن��اَن س��وى وه��ل ق��ل��ُت: لُ��بْ��ن��اُن، ه��ن��ا ق��ال��وا:
ال��َج��ْح��ج��اح13 ال��ف��اِرس ب��ك��فِّ َع��َل��ٌم ك��أنّ��ه ال��ِب��ط��اِح ع��ل��ى أش��ّم ي��ب��دو
ب��وش��اح14 ن��ج��وِم��ه��ا ُزْه��ُر وَح��ب��تْ��ه م��ط��ارًف��ا ال��س��م��اء ُس��ُح��ُب ل��ه نَ��َس��َج��ْت
ُص��راح ل��ل��ش��ع��وب ك��ح��قٍّ ق��ام��ت وِق��م��ٌة ال��ظ��ن��وُن، ال��ت��وت ك��م��ا ُط��ُرٌق
تُ��ّف��اح15 وم��ن ِم��ْس��ٍك م��ن وال��ج��وُّ نَ��ْش��َوٌة وال��ح��دائ��ُق خ��م��ٌر، ال��ن��ب��ُع

∗∗∗
األدواح16 س��واج��ُع ال��ه��دي��َل م��ن��َك ت��ع��لَّ��م��ْت أن��ت، ال��ش��ع��ِر َدْوُح لُ��ب��ن��ان
ُم��ب��اح غ��ي��َر ك��ان ال��ش��رائ��ع ق��ب��َل أت��ى ف��ل��و ��الف ال��سُّ ِف��ْع��ُل ل��ه ِش��ْع��ٌر
��اح17 ��حَّ ال��سَّ ال��غ��اِرِض ِغ��بُّ ي��ب��ِس��م��ن ال��رُّب��ا ك��أزه��اِر أل��ف��اٍظ ون��ض��ي��ُر
ال��َص��دَّاح18 ال��ط��ائ��ر ص��وَت أَْخ��َم��ْل��ن ُق��ْدس��ي��ٍة أح��ُرٍف م��ن وخ��م��ائ��ٌل
ال��ف��تّ��اح!19 ال��واه��ب ن��وِر َف��يْ��ِض م��ن ونَ��ْف��َح��ٌة ال��س��م��اء س��رِّ م��ن ال��ف��نُّ
ال��َك��دَّاح20 ال��ن��اِص��ِب ُج��ْه��َد ف��ت��ف��وَت وادًع��ا تُ��ح��لِّ��َق أْن وال��ع��ب��ق��ري��ُة

∗∗∗
ُص��ّف��اح21 وال َص��ْخ��ٍر م��ن أن��َت م��ا وال��نُّ��ه��ى ال��ع��زائ��م م��ن أن��َت لُ��ب��ن��اُن،
وت��الح��ي22 ك��ري��ه��ٍة ل��ي��وم ُط��ِب��ع��ْت َم��ن��اِص��ٌل ال��ُك��م��اُة ال��ص��ي��ُد أب��ط��الُ��َك
ِش��ح��اح غ��ي��َر ال��م��وِت ل��ِوْرِد وم��َش��وا ب��ل��ح��ظ��ٍة ال��ح��ي��اِة ُم��تَ��ع ع��ل��ى ��وا َش��حُّ
ورم��اح أِس��ن��ٍة ب��ي��ن ل��ل��ح��قِّ ك��رام��ٌة ت��ض��ي��َع ول��ن ال��زم��اَن، ق��ه��روا
ال��م��ف��ت��اح23 ع��ن ك��ت��ائ��ب��ه��م ف��اس��أْل ف��ت��ُح��ه ت��ع��اَص��ى إن ب��اٌب ال��م��ج��ُد
األل��واح24 وق��س��وُة ال��ح��دي��ِد ب��أُس ��ه��م أك��فِّ ب��ع��زم أوَدى ف��م��ا دّق��وا
ب��م��زاح!25 ال��ُع��ال ت��ك��ال��ي��ُف ل��ي��س��ت ال��ف��ت��ى يُ��ْع��ي��ي م��ا ال��ُم��رِّ اْل��ِح��ف��اِظ وم��ن
ِص��ب��اح26 ال��وج��وِه ُغ��رِّ ب��خ��الئ��ق وُع��ْس��َره��ا ال��ح��ي��اِة َع��نَ��َت ص��اب��روا ك��م
ال��نُ��زَّاح27 ح��ق��ائ��ِب ِم��لءُ وال��ع��زُم ال��ُع��ال َط��َل��ِب ف��ي األوط��اِن ع��ن ن��زح��وا
ب��ري��اِح28 ُزوِح��م��ْت ري��اًح��ا إّال تَ��رى ف��ال ال��َه��بُ��وِب ال��ري��ِح م��ع وس��َرْوا
َس��ج��اح29 نَ��ِب��يِّ م��ن أك��ذَُب ف��ال��ده��ُر ووع��ِده ل��ل��زم��ان ي��س��ت��ك��ي��ن��وا ل��م
ال��ِم��ل��ح��اح30 وع��زم��َة األب��يِّ َش��َم��َم بَ��ن��وا ف��ي��م��ا بَ��نَ��ْوا «ُك��ولُ��ْم��ٍب» أرض ف��ي
ال��م��يّ��اح31 ك��ال��م��ت��خ��اي��ل ت��ه��ت��زُّ ��اف��ٌة ه��فَّ راي��ٌة ج��وٍّ وب��ك��لِّ
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ال��ل��ّواح32 ل��س��ع��ي��ره��ا ل��ت��س��ّل��ق��وا َم��ْه��َج��ٍر م��وِض��َع ال��ش��م��ِس ف��ي أب��ص��روا ل��و
ال��ف��يّ��اح33 ب��َرْح��ِب��ه ال��ف��ض��اء ص��دُر ب��س��ع��ِي��ه��ا ي��ض��ي��ُق ع��ُظ��م��ْت إن وال��ن��ف��ُس
ن��واح��ي!34 ال��وج��وُد ل��ه وال��ع��ب��ق��ريُّ َش��ت��اتَ��ه��م ت��لُ��مُّ ن��اح��ي��ٌة ل��ل��ن��اِس
ال��ض��ْح��ض��اح35 ف��ي ي��م��وُت ال��ج��ب��اَن وأَرى ُم��خ��اط��ًرا ال��ُع��ب��اِب ع��ل��ى ال��ج��ريءُ ي��م��ش��ي

∗∗∗
م��ج��ت��اح36 َه��وى أو م��اٍح ش��رِّ م��ن ألوائ��ه��ا ف��ي ال��ض��اَد ُص��نْ��َت لُ��ب��ن��اُن،
ال��ُم��ْل��ت��اح37 ن��ج��ع��َة ِظ��َالَل��َك إّال ت��ج��ْد ف��ل��م ال��ه��ج��ي��ُر ل��وَّح��ه��ا ال��بَ��ْدِو ف��ي
ال��َف��وَّاح ب��ن��ْش��ِره��ا ال��وج��وُد َع��ِب��َق ط��اق��ٍة ف��ي َزه��َره��ا رج��الُ��َك ج��م��َع��ْت
ِص��ح��اح38 ال��ع��ي��وِن ِم��لء ب��آلل��ٍئ ش��ع��اُع��ه ي��ِرفُّ ِع��ْق��ًدا ل��ه��ا ن��ظ��م��وا
إب��اِح��ي39 ُه��َراء أو َف��ْدٍم َل��ْغ��ِو م��ن — ج��الل��ه ج��ّل — ال��ل��ه ك��ت��اَب وَح��َم��ْوا
أَق��اح��ي؟40 ثُ��غ��وَر أو وروًدا إالَّ ب��ه ت��ل��َق��ى ه��ل «ال��بُ��س��ت��ان» إل��ى ف��ان��ظ��ْر

∗∗∗
أتْ��راح��ي41 ِل��ق��اِئ��ه ع��ن��د ف��ط��َرْح��ُت َل��ق��ي��تُ��ه أن��ت وال��ِف��ْرَدوُس لُ��ب��ن��اُن،
س��راح��ي ال��ع��ات��ي��اُت ال��زم��اِن أي��دي وأط��ل��ق��ْت ال��ع��ن��اَن ل��ل��ْه��ِو وت��رك��ُت
ال��ّس��ب��اح! ِض��ي��ائ��ه��ا ِف��داءُ ن��ف��س��ي ��ن��ا ال��سَّ ف��ي ت��س��ب��ح اْل��ُح��وَر ف��ي��َك وش��ِه��دُت
��اح��ي42 نُ��صَّ ب��ه تَ��ْه��ذي م��ا وع��َص��ي��ُت َص��ب��اب��ت��ي ن��ج��الِئ��ه��ّن ف��ي ط��اوع��ُت
ِم��الح43 وج��وِه ف��ي ُ تَ��َألَْأل ُس��وٌد، أع��ي��ٌن إالَّ ال��ّش��ْع��واءُ ال��ف��ت��ن��ُة م��ا
وس��الح��ي!44 ِس��الِح��ه��ا ب��يْ��ن ش��تَّ��اَن ل��ح��اَظ��ه��ا اْل��َح��ن��وِن ب��ال��َغ��َزِل داف��ع��ُت
اإلف��ص��اح! ع��ن إش��ارتُ��ه��ا تُ��ْغ��ن��ي ل��ع��لَّ��ه��ا وق��ل��ُت: أنّ��ات��ي وب��ع��ث��ُت
وِش��ي��اِح45 ِع��ّزِة ف��ي ُخ��ُط��واِت��ه��ا وت��اب��ع��ْت ال��غ��راِم ل��غ��َة ف��ت��ج��اه��ل��ْت
ب��نُ��واح��ي46 ال��َه��وى َض��ِح��ِك م��ن ورِض��ي��ُت َف��َل��م��م��تُ��ه��ا َح��ب��ائ��ل إل��يَّ ع��ادْت
ب��رَواح47 آذن��ْت ال��ت��ع��لُّ��ُل ل��وال ُح��ش��اش��ٍة غ��ي��َر ال��وج��ُد م��ن��ي يُ��بْ��ِق ل��م
ِل��ص��ي��اح��ي48 ��ٍع ُم��تَ��س��مِّ وال ش��ج��وي، ب��راح��ٍم ال��ح��دي��ُث ال��ط��بُّ وم��ا أش��ك��و،
م��اح��ي؟49 ال��ص��ب��اب��ِة ألدواء ش��اٍف ُم��ج��رٌِّب األس��اِة م��ؤت��م��ِر ب��ي��ن ه��ل
َواألش��ب��اِح50 ل��ألَرواِح َج��ْدواُه ت��ِص��ْل ل��م إن ال��َم��َدى ي��ِص��ُل ال وال��ط��بُّ

∗∗∗
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اإلص��ب��اِح51 ت��ب��لُّ��ِج م��ث��َل ال��ش��رِق، ف��ي ن��وُره ت��ب��لَّ��َج ب��م��ؤت��م��ٍر َم��ْرَح��ى
أْوض��اح52 وم��ن ُغ��َرٍر م��ن ال��ط��بِّ ف��ي ل��ه��م ك��م ال��م��الئ��ِك ال��بَ��َش��ِر م��ن ُزَم��ٌر
ِك��ف��اح ش��ه��ي��ُد م��ن��ه��م وك��م م��ن��ه��م، ِج��راح��ٍة ش��ه��ي��ِد ف��ك��م ال��ن��ف��وَس، ب��ذل��وا
ب��ُم��ب��اح ل��غ��ي��ره��م ال��ح��ي��اِة س��رُّ ي��ك��ْن ول��م ال��ح��ي��اِة ِس��رَّ ��م��وا وت��ف��هَّ
ُم��ت��اح53 ل��م��ص��َر ق��َدٍر ع��ل��ى ج��اءت أَج��ِم��يّ��ٌة ب��ع��وض��ٌة ال��ب��الَد دَه��ِت
بَ��راح54 ل��غ��ي��ِر م��راس��ي��ه��ا َوَرَم��ْت أط��ن��ابَ��ه��ا ��ٍل ت��رحُّ ل��غ��ي��ر ��ْت دقَّ
ق��راح55 غ��ي��َر ال��ع��ذُْب ال��ن��م��ي��ُر ف��غ��دا ُج��ي��وُش��ه��ا ال��ق��راِح ال��م��اء ع��ل��ى َوَع��َدْت
��اح56 س��فَّ ُم��ه��نَّ��ٍد ك��لِّ ح��دِّ م��ن ُخ��ْرط��وِم��ه��ا َش��ب��ا ف��ي أق��وى ��مُّ ال��سُّ
َص��ب��اح57 بُ��زوِغ م��ن ذُْع��ًرا وتَ��ِف��رُّ وثَ��ب��اِت��ه��ا ف��ي ال��ل��ي��َل ت��ه��َوى ك��اْل��ِج��نِّ

∗∗∗
واإلص��الح58 ال��ب��ع��ِث أواُن ه��ذا ب��ق��وِم��ه ال��ُم��ِدلِّ ال��ش��رِق ِخ��ي��رَة ي��ا
ب��ال��رَّاح59 ث��م��راِت��ه ف��ت��ل��ّق��ف��وا أف��ن��انُ��ه دن��ْت ف��وق��ُك��ُم ال��م��ج��ُد
اْل��ج��راِح60 « «ع��ل��يٍّ األس��اِة ش��ي��ِخ وه��ْديَ��ه ال��رئ��ي��ِس َس��نَ��َن ��م��وا وت��رسَّ
��اح61 ال��وضَّ ب��وج��ِه��ه يَ��ع��ي��ُث نَ��َم��ٌش إنّ��ه��ا ال��رَّط��ان��َة ال��ط��بِّ ع��ن َوانْ��ُف��وا
ِف��ص��اح!62 ب��ال��ب��ي��اِن ُم��ْش��ِرق��اٍت م��ن ُك��ن��وِزه��ا وب��ي��ن ال��ُف��ْص��َح��ى ِح��َم��ى ف��ي ك��م
ف��الح ط��ري��ق ف��ي وس��ارْت ي��وًم��ا ُج��دوده��ا ل��س��اَن أم��ٌم أن��ك��رْت م��ا

∗∗∗
س��اح63 ب��أك��رم ال��دن��ي��ا م��ن ح��ّل��ْت ِرك��ابُ��ن��ا ذَراَك ح��ّل��ْت ُم��ذْ لُ��ب��ن��اُن،
واألف��راح64 األت��راح ف��ي أَخ��واٍن ك��اله��م��ا م��ص��َر ون��خ��ُل ف��ي��ك األْرُز
��اح65 ال��ن��ضَّ ب��دم��ِع��ه ��ط��وَط ال��شُّ َغ��َم��ر ل��ف��ادٍح بَ��ك��يْ��َت ف��ل��و م��ن��َك، َوال��ن��ي��ُل
ِس��َم��اح66 ال��م��نْ��ِب��تَ��يْ��ِن ِك��راِم ُع��ْرٍب ب��س��ادٍة ال��َف��خ��اُر ل��ك آن لُ��ب��ن��اُن،
ال��ض��اح��ي67 ال��ن��ه��اِر ب��ُم��ؤت��ِل��ِق أْزرْت َص��ف��ح��اتُ��ه أش��رق��ْت م��ا إذا م��ج��ٌد
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أرض واملقصود املاء منه يسبح الذي املكان ساح: كفك. ذراك: نزلت. حلت: (63)

لبنان.
لهم. علًما واتخذوه بزراعته لبنان املشهور الشجر وهو األرز شجر األرز: (64)

الكثري. النضاح: (65)
كرام. سماح: (66)

إرشاق. مؤتلق: بقوة. تمسكت أزرت: (67)
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برنادوت

فكانت الشاعر أحاسيس حرك مما ضحاياه أوائل من فكان السالم، أجل من عمل رجل
١٩٤٨م. عام األبيات هذه

َح��ْس��َرْه1 تَ��نْ��َف��ُع َل��ْو ُدوت ب��ْرنَ��ا ل��ل��ُك��ونْ��ِت َح��ْس��َرت��ا
َش��رَّْه2 ويَ��ْس��تَ��أِْص��َل َن ال��َك��ْو ي��س��ت��نْ��ِق��د أْن َراَم
َوَم��َع��رَّْه ولُ��ْؤٌم ٌن وُخ��ذْال ُج��بْ��ٌن َق��تْ��لُ��ُه
أْم��َرْه؟ ��ذَ نَ��فَّ َف��م��ْن ِب، ال��ح��ْر َع��ِن ال��َك��فَّ َط��َل��َب
َم��رَّْه!3 أْل��َف يَ��ُه��وذَا ءُ أبْ��نَ��ا ال��ُه��ْدنَ��َة َخ��َرَق
َج��ْه��َرْه4 ال��روَح َس��َل��بُ��وه َح��تَّ��ى يُ��ْؤِم��ُن َال َوْه��َو
َص��ْدَرْه؟ األَنْ��ذَاُل َخ��َرَق ��ا َل��مَّ آَم��َن أَتُ��َرى
َق��بْ��َرْه ب��اآلَم��اِل َم��اِل اآل ذُو يَ��ْح��ِف��ُر ُربَّ��َم��ا

هوامش

أجل من عمل املتحدة. األمم هيئة مسئول برنادوت قولك الكونت هو برنادوت: (1)
أصابع وأشارت طائرته سقوط حادث يف قتل ولكنه واإلرسائيليني، العرب بني السالم

العربي. للحق تفهمه ظهر عندما اليهود إىل حينئذ االتهام
أراد. رام: (2)

اليهود. يهوذا: أبناء (3)
علنا. جهرة: (4)





امللك

١٩٣٦م. سنة مرص ملوك آخر فاروق امللك جلوس عيد مناسبة يف القصيدة هذه نرشت

ُس��ب��اِت��ْه1 ط��وِل ب��ع��َد ال��ك��وَن ن��بَّ��ه بَ��َس��َم��اِت��ْه ف��ي ال��رب��ي��ِع اق��ت��ب��اُل
َزَه��رات��ْه؟2 م��ن ال��نُّ��ض��اِر ُح��رُّ أيْ��َن ��ا غ��ضٍّ ك��ال��دن��ان��ي��ِر ال��زَّْه��َر يَ��نْ��ثُ��ُر
ل��م��ح��ات��ْه3 س��نَ��ا م��ن ال��ن��وَر ن��رُش��ُف ف��ج��ئ��ن��ا ال��ش��ت��اءِ ُدَج��ى َس��ِئ��ْم��نَ��ا َق��د
وخ��زات��ْه4 وم��ن َق��يْ��ده م��ن ُح��ّل أس��ي��ٍر م��ث��َل ال��دُّث��اَر وخ��ل��ع��ن��ا
َط��يّ��ات��ْه5 ف��ي ال��ش��ت��اءَ ف��ج��ع��م��ن��ا ِوق��اءً ال��ش��ت��اءِ ف��ي ظ��ن��ن��اه ق��د
ل��َف��ت��ات��ْه6 م��ن ال��م��ق��روُر وي��خ��َش��ى ِد، ال��ب��ْر م��ن تُ��ش��ي��ر أن ال��ك��فُّ ت��ب��خ��ُل
ك��ل��م��ات��ْه7 م��ن ال��ه��ات��ف��اُت ت��ج��ُم��ُد وك��ادْت ال��ل��س��اِن َص��ْول��ُة َج��َم��دْت
َل��َه��وات��ْه8 ف��ي األداء ُم��ْوِص��ل��يِّ ص��وٍت ك��لُّ واخ��ت��َف��ى ال��ط��ي��ُر واخ��ت��َف��ى
ِش��ي��اِت��ه9 وِس��ْح��َر َح��ْل��ِي��ه َس��ن��ا ـ��ُن ال��ح��س��ـ ي��س��لُ��ب��ه��ا األش��ج��اَر ورأي��ن��ا
َوَرق��ات��ْه ع��ْن ال��ت��راِب ف��ي ب��اح��ثً��ا ف��ْرٍع ك��ّل ب��رأِس��ه ف��ي��ه��ا م��ال
َص��ب��وات��ْه10 م��ن ال��رب��ي��ِع ف��ي َم��َض��ى م��ا ويَ��ْل��َق��ى ال��ش��ت��اء ف��ي ال��ده��ُر ي��ه��َرُم
َدْوح��ات��ْه11 ف��ي ال��غ��ص��وَن ف��ه��زَّ ـ��ُر ال��ط��ي��ـ ب��ه غ��نَّ��ى ال��وج��وِد تَ��خ��ُت ه��و
ن��غ��م��ات��ْه ه��وى ع��ل��ى وش��م��اًال ي��م��ي��نً��ا ت��ه��ف��و األزه��اُر َس��ايَ��َرتْ��ه
َرَق��ص��ات��ْه ف��ي ال��ش��ب��اِب ن��ض��ي��َر ـ��ُن ال��ُغ��ص��ـ ان��ث��ن��ى ال��غ��دي��ُر ��َق ص��فَّ وإذا

∗∗∗
ف��ه��ات��ْه! ال��س��م��اء ف��ي غ��اَب وإْن ء ال��م��ا ف��ي غ��اَص إْن ال��ش��ب��اِب ع��ه��َد ه��اِت
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َه��م��س��ات��ْه وم��ن ال��ه��وى ح��دي��ِث م��ن أح��ل��ى ال��ن��ف��س ف��ي ال��ش��ب��اِب َه��َم��س��اُت
َج��َم��رات��ْه12 م��ن ال��ج��نَ��اِن خ��اف��ق��اِت ف��ت��م��ِض��ي ال��ه��م��وَم ت��ط��ُرُد ن��اُره
َش��ب��ات��ْه13 َوْق��َع ال��س��ي��وُف ت��ت��وّق��ى س��ي��ًف��ا ال��ع��زي��م��َة ت��ص��ه��ُر ن��اُره
َف��تَ��ك��ات��ْه14 ف��ي ال��زم��اَن ي��ت��ح��دَّى م��اٍض وْه��و وث��وبَ��ه أَح��يْ��ل��ى م��ا
ن��ف��ح��ات��ْه!15 ش��ذى ع��ل��ى ن��ف��س��ي َل��ْه��َف ت��ولَّ��ت؟ أي��ن ال��ش��ب��اِب نَ��ف��ح��اُت
أُْخ��ريَ��ات��ْه16 ف��ي ال��م��ّريْ��ِن وذُْق��ن��ا ـ��ًف��ا، َرش��ـ أوائ��لُ��ُه َح��َل��ْت ق��د َق��دٌح
ِع��ّالت��ْه17 ع��ل��ى أردانَ��ه ض��مَّ ث��وٍب غ��ي��ر غ��ي��ره م��ن أران��ي م��ا
أم��وات��ْه م��ن ال��زم��اُن وي��راه ح��يٌّ ال��ط��بِّ ع��اَل��ِم ف��ي ش��ي��خ ُرّب
َج��نَّ��ات��ْه م��ن ت��ُه��بُّ وري��ٌح ال��ل��ِه م��ن ن��وٌر ال��ش��ب��اُب ال��ش��ب��اُب

∗∗∗
ُك��َم��ات��ْه18 ع��ن ال��ح��م��ى ف��تَّ��َش إن ـ��راَر األح��ـ ُج��نْ��ده وي��ا ال��ِح��َم��ى ش��ب��اَب ي��ا
ُف��ت��ات��ْه19 ب��َج��ْم��ع ت��ك��ت��ف��وا وال ًال، أْرَس��ا ال��ده��ر ول��ي��م��ِة ف��ي زاِح��م��وا
َق��ص��بَ��ات��ْه20 ِل��ط��ال��ِب��ي ُم��بَ��اٌح ـ��ي��ا ال��ّدن��ـ ف��ي وال��م��ج��ُد ال��ح��ي��اُة، ال��طُّ��م��وُح
َوثَ��ب��ات��ْه21 ع��ل��ى يُ��ْرب��ي ب��َم��ض��اءٍ إّال ال��م��ج��ِد َم��دى ال��َف��تَ��ى ي��ن��اُل ال
أزم��ات��ْه22 ف��ي ال��ش��ب��اِب ذُْخ��ُر ـ��تُ��ُول ال��م��ف��ـ وال��س��اع��ُد األَزلُّ ال��ذراُع
ب��اس��ق��ات��ْه23 م��ن ال��ق��ويَّ وت��خ��َش��ى ـ��ِت ال��نَّ��ب��ـ م��ن ب��ال��ض��ع��ي��ِف ال��ري��ُح ت��س��خ��ر
َع��َزم��ات��ْه24 م��ن يَ��ُف��لُّ َع��ْزٍم غ��ي��َر يُ��َوات��ي ال إنّ��ه ال��ّده��َر ام��ِل��ك��وا
َح��َس��نَ��ات��ْه َع��ْن ال��ج��زاءَ يَ��ْل��َق��ى ـ��س��ُن يُ��ح��ـ ال��ذي أّن األي��اُم ع��لَّ��م��تْ��ن��ا
َوي��َالِت��ْه َوي��ا تَ��ْع��َس��ه ي��ا ـ��نَ��ي��ِن، ال��َع��ي��ـ يُ��ْغ��م��ُض ف��الَّ��ذي ال��ن��وُم، ذه��ب
َع��ج��الت��ْه ف��ي َط��َواه ق��د ُم��بْ��ط��ٍئ ِم��ْن وَك��ْم م��اٍض ف��ال��زم��اُن أس��ِرع��وا
��ات��ْه25 دقَّ َدَرى ل��م��ن ب��ولُ��وٍج ك��ف��ي��ٌل ب��اٍب ك��لُّ ال��ب��اَب، واط��ُرق��وا
غ��اي��اِت��ْه26 م��َدى م��ن ف��يُ��دن��ي��ه ري ال��س��ا ال��م��دل��ج ع��ل��ى ال��س��رى ي��ط��وُل ق��د
ِم��ْرآت��ْه27 ع��ل��ى ال��َف��تَ��ى وُع��ك��وِف «ول��ك��ْن» «ب��َل��يْ��ت» ال��ُع��ال تُ��ن��اُل ال
َس��بَ��ح��اِت��ْه28 ف��ي ل��ل��نَّ��ْج��ِم وت��س��ُم��و ـ��َر ال��ص��خ��ـ ت��ط��َح��ُن ِه��ّم��ٌة ال��َف��ْوِز آل��ُة
ح��ي��ات��ْه ف��ي ح��ي��ات��ك��م م��ن واس��ك��بُ��وا َم��ْج��ًدا ول��ل��ن��ي��ِل ل��ل��ُع��ال اب��ت��ن��وا

∗∗∗
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َدَع��َوات��ْه إل��ى ال��م��نَ��ى ت��س��ت��ج��ي��ُب داٍع خ��ي��ُر م��ل��ي��ِك��ك��م ف��ي ل��ُك��ُم
ُخ��ُط��وات��ْه م��ن ال��ح��ي��اِة ط��ري��َق ـ��ُل ال��ج��ي��ـ َع��َرف ق��د ل��ل��ش��ب��اب، ُق��دوٌة
ص��الت��ْه29 ف��ي ُم��ط��اِم��نً��ا وأخ��َرى ـ��ي��ل، اْل��َخ��ي��ـ َص��ْه��وة ع��ل��ى س��ام��ًق��ا م��رًَّة
َه��اَالت��ْه30 م��ن ال��ج��الُل ويُ��ْم��ِس��ي َش ال��َع��ْر ي��ع��ت��ل��ي ق��ب��ل��ه ال��بَ��ْدَر نَ��َر ل��م
ِم��ْش��ك��اِت��ْه31 م��ن وال��ي��ق��ي��ُن ال��ه��دى ي��م��ش��ي األرض ع��ل��ى ن��وًرا ش��ه��دن��ا أو
َخ��َرزات��ْه32 م��ن اإلي��م��اُن يُ��ِش��عُّ ـ��ِس ال��ش��م��ـ َم��ْف��ِرِق ع��ل��ى ت��اًج��ا ع��ه��دن��ا أو
ِص��ف��ات��ْه33 ل��م��َح ت��س��ت��ط��ي��ع ف��ل��ن نً��ا ف��نَّ��ا ��ْع��ُر ال��شِّ أي��ه��ا ش��ئ��َت ك��م��ا ُك��ْن
ب��ذات��ْه ال��ك��م��اَل رأى رآه م��ن ��ى ال��م��ص��فَّ ال��ك��م��اِل م��ن َخ��ْل��ٌق ه��و
ق��س��م��ات��ْه34 ف��ي وال��ج��الُل وال��ُع��ال ب��س��م��ات��ه ف��ي وال��ح��ن��اُن ال��نَّ��دى
ُرف��ات��ْه م��ن ق��دي��م��ه وأح��ي��ا ـ��ِد، ال��م��ج��ـ م��ن ال��ح��دي��َث أْع��ل��ى م��ل��ي��ًك��ا ي��ا
َروض��ات��ْه ف��ي ال��رب��ي��ِع ُش��روَق ِن ال��َك��ْو ف��ي أش��رَق ال��ج��ل��وِس ع��ي��َد إن
ل��ح��ظ��ات��ْه ف��ي ال��زم��اِن وَج��َم��اُل ثَ��م��َرات��ه م��ن ال��ي��ان��ع��اُت ال��م��ن��ى
ُح��م��ات��ْه35 وح��ام��ي أب��ط��اِل��ِه خ��ي��ِر ��ى ال��م��رجَّ ب��ال��م��ل��ي��ِك ال��ن��ي��ُل ي��زده��ي
ِه��ب��ات��ْه م��ن ن��ي��لُ��ه��ا ص��اَر ف��ق��د ـ��ِل، ال��نِّ��ي��ـ ِه��ب��َة َق��ب��ل��ه م��ص��ُر ت��ك��ْن إن

هوامش

نومه. سباته: (1)
الخالص. الذهب النضار: حر (2)

إليه. النظر اختالس ملحاته: ضوء. سنا: ظلمة. دجى: (3)
طعناته. وخزاته: الشتاء. برد يقي ثقيل غطاء الدثار: (4)

ثناياه. طياته: (5)
الربد. بشدة املصاب املقرور: (6)

ونشاط. تحرك صولة: (7)
وهي لهاة جمع لهواته: املشهور. املغني املوصيل إسحاق إىل نسبة موصيل: (8)

الفم. سقف أقىص يف الحلق عىل املرشفة اللحمة
بقية يخالف اليشء يف اللون وهو شية جمع شياته: زينته. حليه: ضوء. سناء: (9)

لونه.
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والشباب. الصبى أيام صبواته: يشيخ. يهرم: (10)
العظيم. الشجر دوحاته: (11)

وحرارته. ناره جمراته: القلوب. مضطربات الجنان: خافقات (12)
الحاد. طرفه شباته: (13)
أحىل. ما أحيىل: ما (14)
رائحة. نفحات: (15)

مر. مثنى املرين: حلو. طعمها حلت: (16)
أمراضه. عالته: أكمامه. أردانه: (17)

شجعانه. كماته: (18)
وبقي. منه تكرس ما فتاته: مناضلني. أرساًال: (19)

لنيلها. يتسابقون التي قصباته: (20)
وخطاه. همته وثباته: يزيد. يربي: وعزيمة. نفاذ بمضاء: غاية. مدى: (21)
مدخر. معني، ذخر: القوي. امللفوف املفتول: القوي. الرسيع األزل: (22)

القوية. العالية باسقاته: (23)
يكرس. يفل: (24)

دخول. ولوج: ضامن. كفيل: (25)
غاية. مدى: ليًال. املايش الساري: الليل. أول يف السائر املدلج: السري. الرسى: (26)

مآربه. غاياته:
مستمر. وقوف عكوف: (27)

والكواكب. النجوم تسبح حيث الكون يقصد سبحاته: عىل. تعلو تسمو: (28)
ساكنًا. مطامنًا: ظهورها. الخيل: صهوة طويًال. سامًقا: (29)

حول املنرية الدوائر هاالته: يبيت. يميس: العرش. عىل يجلس العرش: يعتيل (30)
القمر.

مصباح. مشكاة: (31)
عقوًدا. ينظم الذي خرزاته: الشمس. وسط الشمس: مفرق (32)

بصفاته. التلميح صفاته: ملح (33)
ومالمحه. شكله قسماته: (34)
عنه. املدافعون حماته: (35)
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فارسالصحافة

طريقه يف وهو «األهرام»، جريدة صاحب تقال جربائيل األستاذ وفاة نبأة الشاعر تلقى
١٩٤٨م. عام الجريدة إىل وأرسلها القطار يف األبيات هذه فكتب اإلسكندرية، إىل

ال��ن��اع��ي؟ ن��ع��اَك إذا ي��ق��وُل م��اذا األس��م��اِع م��ن��اِف��ذَ ال��َق��ض��اءُ س��دَّ
األس��ج��اع1 ن��وادَب ال��ُخ��ط��وِب نُ��َوُب وأَذَْه��َل��ْت يُ��ب��ي��ُن، ف��م��ا ال��ق��ري��ُض بُ��ِه��َت
ي��راع��ي2 أش��اءُ ك��م��ا أب��وَح أْن ع��ن ��ن��ي وع��قَّ ال��ب��ي��اِن ُص��وُر وت��ن��كَّ��َرْت
ُم��ْل��ت��اع3 ال��َح��ش��ا م��ل��تَ��ِه��ِب أس��ط��اُر ف��خ��طُّ��ُه ال��ِم��داَد، س��واِج��ُم��ُه ت��م��ح��و
اإلب��داع4 م��ن َض��ْرٌب ف��س��ك��وتُ��ه ل��س��انَ��ُه ال��ُم��َص��اُب ع��َق��َد إن وال��ش��ع��ُر
ال��ق��اع5 ري��اِض إل��ى ال��َغ��م��اِم نَ��ْع��ُي ��ٍة ألُمَّ ال��َع��بْ��َق��ِريِّ ال��ك��ري��ِم نَ��ْع��ُي
��ْع��َش��اِع6 ال��شَّ األَْرَوِع ق��ن��اَة َف��َل��َوْت أْح��داثُ��ه��ا ت��ط��اول��ت ال��م��ن��وِن َويْ��َل
��اع7 ال��ل��مَّ ال��ك��وك��ِب ذَاَك أَْض��واءَ ُه��ب��وبُ��ه��ا ف��غ��اَل ع��واص��ُف��ه��ا وَط��َغ��ْت
داع��ي8 وأَك��رَم َم��ْدُع��وٍّ وأع��زَّ ف��ارٍس أش��َج��ع ف��ي��ه ال��ص��ح��اف��ُة ب��ك��ِت
ويُ��راِع��ي ُق��ْدِس��ه��ا ج��الل��َة ي��رَع��ى َوْح��ي��ه��ا ُم��ْل��ِه��َم «َج��بْ��رائ��ي��ُل» ك��ان ق��د
وَم��س��اع��ي9 م��آث��ٌر رثَ��تْ��ه ف��ل��ق��د ِرث��اِئ��ِه ي��وَم ال��ش��ع��ُر ج��ف��ان��ي ف��إذا
َوداع��ي ال��دُّم��وِع م��ع ب��ع��ث��ُت ف��ل��ق��د وَه��ْولِ��ه ال��وداِع م��ن َف��َرْرُت وإذا
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هوامش

امليت. مناقب يعددون من األسجاع: نوادب (1)
قلمي. يراعي: جافاني. عقني: جحدت. تنكرت: (2)

محرتق ملتاع: بالحرارة. البطن متقد الحشا: ملتهب الهاطلة. دموعه سواجمه: (3)
الفؤاد.

صنف. رضب: ربط. عقد: (4)
املستوية. الحدائق القاع: رياض السحاب. الغمام: (5)

الطويل. الشعشاع: الشجاع. األروع: رمح. قناة: ثنت. لوت: املوت. املنون: (6)
أخذ. غال: (7)

يدعي. من مدعو: (8)
عني. ونأى بعد جفاني: (9)
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باشا إبراهيم إىلعيل

١٩٤٤م. عام به ألمَّ مرٍض من الجراح الطبيب أبلَّ وقد

ال��ن��اِه��ُض األم��ُل وع��اَوَده��ا ُش��ف��ي��َت ��ا ل��مَّ ال��ط��بِّ دول��ُة َزَه��ْت
ال��نّ��اب��ُض1 ق��ل��بُ��ُه ل��ه وأن��ت ال��ح��ي��اِة َوت��ي��ُن أن��َت ف��ل��ل��ط��بِّ

هوامش

الجسم أعضاء إىل ويتفرغ القلب، من يخرج الذي األعظم الرشيان وتني: (1)
األورطى. وهو املختلفة





الوَباء

الشاعر فراع األرواح، وحصد ١٨٩٥م سنة برشيد (الكولريا) املعوية الهيضة وباء انترش
القصيدة: هذه فقال الشعرية، عاطفته وأثار رأى، ما الصغري

ال��س��ِب��ي��َال! ُس��راَك ف��ي تَ��َج��اَوْزَت َق��ْد َق��ل��ي��ًال َم��ْه��ًال (ال��ِم��ْك��ُروُب) َه��ذَا أَيُّ
ال��ت��ْم��ِث��ي��َال1 َل��َك أْح��َس��نُ��وا إْن ِد، ��ا اْل��َح��صَّ َك��اْل��ِم��نْ��َج��ِل أن��َت َك��اْل��َواِو، َل��ْس��َت
اْل��َق��ِل��ي��َال اْل��َك��ِث��ي��ُر ي��ْغ��ِل��ُب َه��َك��ذَا َل��ِك��ْن ب��اِْل��َع��ْزِم ال��ن��ُف��وَس َغ��َل��بْ��َت م��ا
اْل��ُم��ُح��وَال؟2 ه��ذا َرِض��ي��َت َف��ِل��َم��اذَا َخ��ِص��ي��ٍب َم��َك��اٍن ف��ي اْل��ِه��نْ��ِد ف��ي أنْ��َت
يَ��ُزوَال3 َح��تَّ��ى َج��نْ��بَ��يْ��ِه تُ��َزاِي��ْل ل��م أُنْ��ثَ��ى ابْ��َن َدِه��ْم��َت إن َك��ال��ش��يْ��ِب أَنْ��َت
اْل��َم��ْع��ُق��وَال4 اْل��ُم��َج��رََّب ونَ��َق��ْض��َت َش��ُع��وٍب ابْ��َن يَ��ا ِف��ي��َك «ب��ن��ش��ن��ج» ح��اَر
َم��ْح��لُ��وَال َع��ْق��ُدُه ك��اَن وم��ا ـ��َل، اْل��َح��ل��ـ َل��ُه ف��ابْ��تَ��َك��ْرَت األْم��َر َع��َق��َد
َم��ْخ��ذُوال ِب��َج��يْ��ِش��ِه َف��َولَّ��ى ِري��ِر اْل��َق��َوا َج��يْ��ِش بَ��يْ��َن يَ��ْغ��ُزوَك َق��اَم
اْل��َوِب��ي��َال5 اْل��َع��ذَاَب وَج��رَّْع��تَ��نَ��ا ُض، اْألَْر تَ��ْج��َرُع��ه��ا اْل��ُح��ُم��وَض َوتَ��َرْك��َت
ال��س��يُ��وَال؟6 اْل��ُج��نُ��وُد تَ��ْح��ُص��ُر َوَه��ْل ـ��ِد، ِب��اْل��ُج��ن��ـ َح��ْص��َرَك أَراَد «وب��م��وَش��ى»
ال��َرح��ي��َال َف��ال��رِح��ي��َل َوب��ال��نَّ��ْف��ِس ِل ِب��اْل��َم��ا آذَيْ��َت ال��ظِّ��الل ثَ��ِق��ي��َل يَ��ا
َم��أُْك��وَال!7 زاِدِه َق��بْ��ِل ِم��ْن ك��اَن نَ��ِزي��ًال اْل��ِه��َزبْ��ُر ِع��نْ��َدُه ي��ِب��ْت َم��ْن
وَع��ِوي��َال! ��ًة َض��جَّ األَْرَض يَ��ْض��ِرُب ثَ��ْدٍي َغ��يْ��ِر ِم��ْن ت��رك��َت ط��ف��ٍل ُربَّ
اْل��َح��ِل��ي��َال8 ُك��نْ��َت اْل��َح��ِل��ي��ِل َوَق��بْ��َل ِس ال��ُع��ْر َل��يْ��ل��ة َط��َرْق��تَ��ه��ا َوَف��ت��اٍة
َط��ِوي��َال َوُس��ْه��ًدا أًَس��ى َج��ْف��ٍن ُك��لَّ ِف��ي��ه��ا ��ْل��َت َف��َك��حَّ َج��ْف��نَ��ه��ا ��لُ��وا َك��حَّ
أَِص��ي��َال9 ��ُروَن اْل��ُم��َط��هِّ َف��َم��ح��اُه ُص��بْ��ًح��ا اْل��َم��َواِش��ِط يَ��ُد ��بَ��تْ��ه��ا خ��ضَّ
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َم��ذُْه��وال ع��اِش��ٍق ك��لَّ تَ��َرَك��ْت ال��لَّ��َواِت��ي ِت��ْل��َك اْل��ُع��يُ��وَن َرح��م��َت م��ا
ِج��بْ��ِري��َال10 َوْح��ِي��ِه َع��ْن ألَْل��َه��ْت — ال��ل��َه أْس��تَ��ْغ��ِف��ُر — ِج��بْ��ِري��ُل رَآه��ا َل��ْو
اْل��َم��ْس��لُ��وال!11 ُح��س��اَم��َك َف��أَْغ��ِم��ْد َك َق��تْ��ال يَ��ْك��ِف��ي��َك (اْل��ِف��ي��ن��ي��ِك) َق��ِت��ي��َل يَ��ا
ذَِل��ي��َال12 اْألََع��زَّ اْألَْرَوَع تَ��َرَك َم��ْوتً��ا َم��ْوتِ��َك َغ��يْ��َر ِم��ْص��َر ف��ي إنَّ
اْل��َغ��ِل��ي��َال13 اْل��ِع��بَ��اِد َدِم ِم��ْن م��ْرِويً��ا َق��ري��ًرا اْل��ُف��َؤاِد بَ��اِرَد َف��اْرتَ��ِح��ل

هوامش

«الواو». بحرف املكروب: شبه إىل يشري (1)
الجدب. ضد أيًضا والخصب والربكة، النماء وهو الخصب من صفة خصيب: (2)

الجدب. املحول:
ويهلك. يذهب يزول: تفارق. تزايل: وفاجأت. غشيت دهمت: (3)

شعوب: الزمن، ذلك يف بمرص الصحة ملدير اسم بنشنج: أمرك. يف تحري حار: (4)
نقضت: بالناس، فتكه لشدة شعوب بابن املكروب هذا وكنى املوت، وهو للمنية اسم

وأبطلت. هدمت
للقضاء أعدت قد كانت التي العقاقري هنا به واملراد حمض، جمع الحموض: (5)
العقاقري صبوا مثًال بيت تطهري أرادوا إذا أنهم وذلك تبتلعها، تجرعها: الجراثيم. هذه عىل

الثقيل. الوخيم الوبيل: سقيتنا. جرعتنا: وجدرانه. أرضه عىل
ظهر. ما أول الوباء هذا فيها ظهر أسيوط أعمال من بلدة «موىش»: (6)
للسفر. يتخذ طعام الزاد: الضيف. النزيل: القوي. األسد الهزبر: (7)

الزوج. الحليل: بدارها، نزلت طرقتها: (8)
واملواشط ونحوه. الحناء وهو بالخضاب رضب باب من خضبًا اليد خضبت (9)
ترسيحه. أي شعرها ومشط وتجميلها العروس تطرية تحسن التي وهي ماشطة جمع

شغله. ألهاه: الوحي. ملك جربيل: (10)
لجراثيم القاتلة املطهرة السوائل بعض عىل تطلق أعجمية كلمة «الفينيك» (11)
املسلول: القاطع. السيف الحسام: غمده. يف جعلته إغماًدا السيف وأغمدت األرض،

غمده. من املنتزع
الذل. ضد وهو العز من تفضيل اسم األعز: بشجاعته. يعجبك من األروع: (12)

الوقت. ذلك يف مرص يحتل كان الذي اإلنجليزي املستعمر إىل إشارة البيت هذا ويف
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الوبَاء

العطش. حرارة الغليل: مرسو. قرير: القلب. ريان الفؤاد: بارد (13)
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اليأس رضا

١٨٩٧م عام

تجرها فخمة عجالت يف وهم القاهرة، ُرساة فرأى النيل قرص جرس عىل يسري الشاعر كان
فقال: الجياد، سوابق

وال��ج��ن��اِدُل؟!1 ال��ح��َص��ى ِرْج��َل��يَّ وت��ن��ه��ُب ال��ث��َرى َف��تَ��ن��ت��ِه��ُب ه��ذا أي��رَك��بُ��ه��ا
آم��ُل! ال��ن��اِس ف��ي ال��ل��ِه َخ��ْل��ِق وأتْ��ع��ُب راح��ٌة وال��ي��أُْس ال��ي��أِس، رض��اءَ َرض��ي��ُت

هوامش

الحجارة. الجنادل: مرسعة. األرض تطوي تنتهب: (1)





األعياد عيد

١٩٣٩م. مرصسنة ملوك آخر فاروق امللك بمولد البالد احتفال يوم القصيدة هذه نرشت

األزاِه��ْر1 ب��ريّ��اَك وَس��َرْت ال��ب��ش��اِئ��ْر ب��س��اَح��ِت��َك َخ��َف��َق��ْت
ُم��ف��اخ��ْر م��ن ج��م��اِل��َك ف��ي ل��َك وم��ا م��ولِ��ِده ي��وَم ي��ا
يُ��َج��اه��ْر أْن م��ث��ِل��َك ف��ح��قُّ ِن ال��زم��ا ف��ي ب��نُ��بْ��ل��ك ج��اه��ر
آخ��ْر ي��َديْ��َك ل��ف��ي��ِض وم��ا ت، ال��َم��ْك��ُرم��ا ف��ي أّوٌل ل��ك
ال��ض��م��ائ��ر َف��ل��ِك ف��ي وُدْرَت ِب، ال��ق��ل��و أُْف��ِق ف��ي أش��رق��َت
ال��ب��ص��ائ��ْر ن��ور م��ن وُخ��ِل��ْق��َت ال��م��ن��ى َض��ْوء م��ن وُج��ِم��ْع��َت
ب��اه��ْر األع��ي��اد ع��ل��ى َس��نً��ا ِن ال��زم��ا أع��ي��اِد ب��ي��َن ل��َك
ال��ن��واظ��ْر2 أح��داُق وُدج��اَك غ��ادٍة خ��ّدا َش��َف��ق��اَك
س��اف��ْر اْل��ُح��س��ن وِض��يءِ أم��ٍل ِس��َوى ال��دن��ي��ا ف��ي أن��َت م��ا
ش��اع��ْر َخ��َط��راِت م��ن ِص��ي��َغ ق��د ك��أنَّ��ه ال��ج��م��اُل ه��ذا
س��اح��ْر ل��ألب��ص��اِر وال��ح��س��ُن ب��ُح��س��ِن��ه ال��ُع��يُ��وَن َس��َح��ر
ال��غ��دائ��ْر م��ص��ق��وُل وال��ل��ي��ُل ال��س��ن��ا ب��ّس��اُم ال��ص��ب��ُح
م��آِث��ْر م��ن م��ص��ٍر ع��ن��د ل��َك وك��ْم ف��اروٍق ي��وَم ي��ا
ال��ذواخ��ْر3 ب��ال��نِّ��َع��ِم ت��ف��ي��ض ة ال��ح��ي��ا ب��م��ط��ل��ع��ك َش��َه��َدْت
ال��دي��اج��ْر4 ُم��ْع��تَ��ِك��َر أض��اء ِح ك��ال��ص��ب��ا َج��ب��ي��نً��ا ورأْت
ال��ب��ش��ائ��ْر5 ل��ه��ا ال��زم��اُن دقَّ ق��دس��يَّ��ًة ُم��نً��ى ورأْت
م��َع��اب��ْر ل��ه��ا ال��ن��ج��وِم ف��ْوَق َدْوَل��ٍة م��خ��اي��َل ورأت
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ط��اه��ْر اإلي��م��ان م��ن ث��وٍب ف��ي ال��ن��ي��ِل رج��اءَ ورأت
ال��بَ��وادْر!6 ب��ه��اِت��ي��َك أع��ِظ��ْم ��ٍة ِه��مَّ بَ��وادَر ورأت
ال��س��رائ��ْر7 ل��خ��ش��ي��ت��ِه َس��ج��َدْت خ��اش��ٍع َس��ِري��رَة ورأت
ال��م��ن��اب��ْر8 وأش��رق��ِت َج��ذٍَل ف��ي ال��ِم��ْح��راُب وتَ��ط��لَّ��َع
ال��ش��ع��ائ��ْر يُ��ح��ي��ي م��ن ب��خ��ي��ِر ـ��ي��ُف ال��ح��ن��ي��ـ ال��دي��ُن واس��ت��بْ��ش��َر
وال��ح��واض��ْر! ال��م��دائ��ِن بُ��ْش��َرى ف��ي��ا ب��ه، ال��ب��ش��ي��ُر ن��اَدى
ال��م��ب��اخ��ْر9 ال��ج��وِّ ف��ي تَ��ُه��زُّ ءِ ال��س��م��ا م��الئ��َك��ُة وم��ش��ْت
ع��اط��ْر ال��ِم��س��ِك م��ث��ُل وال��َم��ْه��ُد ع��اط��ٌر ِم��ْس��ٌك ف��األْف��ُق
ك��اب��ْر10 األن��س��اِب ��ِر ل��ُم��َط��هَّ ك��اب��ٍر ل��م��ْولِ��ِد ه��ت��ف��ْت
ن��اص��ْر وأع��زِّ ُم��َم��لَّ��ٍك ـ��ِل أَج��ل��ـ ب��ف��اروٍق ه��ت��ف��ْت
س��ائ��ْر11 ال��ري��َح يُ��ب��اري َم��ثَ��ٌل وف��ض��لُ��ُه ال��م��ث��اَل خ��طَّ
ش��اك��ْر ال��ح��م��ِد وُم��ول��ي داٍع. ُم��َك��بِّ��ٍر ب��ي��َن وال��ن��اُس
ال��ح��ن��اج��ْر م��ألوا وِب��ِذْك��ِرِه ب��ُح��بِّ��ه ال��ق��ل��وَب م��ألوا
ُم��ن��اظ��ْر وال ش��ب��ي��َه ف��ال ِل ال��ج��ال ف��ي َف��ْرٌد ف��اروُق
ال��ب��واك��ْر12 ب��ع��َد م��ا ي��ك��وُن ـ��ف ف��ك��ي��ـ بَ��واِك��ُره ه��ذي
وآم��ْر! ن��اٍه م��ن أْف��ِدي��ه ه��اديً��ا وي��أم��ُر ي��ن��َه��ى
زاه��ْر ال��نَّ��ف��ح��اِت ُم��ب��اَرك ي��م ال��ك��ر ْوح ال��دَّ م��ن َف��ْرٌع
ح��اض��ْر ال��نُّ��بْ��ل ف��ي ي��زي��نُ��ه ء ال��َع��ال ف��ي م��اٍض وق��دي��ُم
وال��بَ��وات��ْر13 ال��م��واض��ي ءُ أب��ن��ا األم��ج��اِد وُس��َالل��ُة
األظ��اف��ْر14 ُم��ْح��َم��رُّ وال��م��وُت غ��اَرٍة ِم��ْس��َع��ِر ك��لِّ م��ن
وال��م��غ��اف��ْر15 ال��ج��م��اج��م ف��وَق ُم��َخ��اط��ًرا ال��ح��ص��اَن يُ��ْج��ِري
ال��خ��واط��ْر16 ك��رَّات ل��م��ح م��ن ص��ارٍخ ل��دع��وِة أم��َض��ى
يُ��ب��ادْر17 أالَّ وإب��اؤه ِن��َج��اُره ع��ل��ي��ه ي��أب��ى
ظ��اف��ْر18 ك��لَّ ��ُخ يُ��َض��مِّ ِم��ْس��ٌك َج��ب��ي��ن��ه ف��وَق ل��ل��نَّ��ق��ع
ال��ُم��ث��اِب��ْر ال��َع��زم ذي ل��غ��ي��ِر َن ال��ِع��ن��ا يُ��ْل��ق��ي ال ال��م��ج��ُد
ال��م��ص��اب��ْر ال��ثَّ��ِن��يَّ��اِت ِع َط��الَّ ال��وثّ��اِب ال��س��اب��ِق
يُ��ح��اذْر19 أّال ِح��ف��اُظ��ه ُه َدع��ا إْن يُ��ح��اذِر ال َم��ْن

598



األعياد عيد

ال��م��َخ��اط��ْر20 م��ن ��ه��اَد ال��شِّ َف��َج��ن��ى ُم��رًَّة ال��م��َخ��اط��َر َع��ِش��َق
ال��خ��واِدْر؟21 وال��َق��َس��اورِة س��ِل ال��ب��وا ك��األس��اِوَرِة م��ن
األواص��ْر ُط��ْه��ر اْل��ُم��ن��تَ��م��ى ِم ِك��را ف��اروٍق أج��داِد
األواخ��ْر22 َم��ْج��َد ووطَّ��دوا ـ��َن، األوَّل��ي��ـ تُ��راَث بَ��َع��ث��وا
تُ��م��اض��ْر23 ب��ِف��تْ��ي��ت��ه��ا ُزِه��يَ��ْت ك��م��ا م��ص��ٌر ب��ه��م تُ��ْزَه��ى
تُ��ك��اث��ْر24 َدْع��ه��ا نَ��َع��ْم أس��َدْوا، ب��ال��ذي تُ��ك��اث��ر دْع��ه��ا
ح��ائ��ْر ُك��لُّ ِل��ض��وئ��ك ي��س��م��و ب��ال��م��ن��ى أش��رْق ف��اروُق
ال��خ��ن��اص��ْر25 ال��ح��بِّ ع��ل��ى َع��َق��دت ي��م��ي��نُ��ه��ا وأن��ت م��ص��ٌر

هوامش

املزدهر. النبات األزاهر: فيضك. برياك: ليًال. مشت رست: (1)
دجاك: خد. مثنى ا: خدٍّ الشمس. غروب قبل السماء لون هو الشفق شفقاك: (2)

العني. حدقة جمع أحداق: ليلك. سواد
الكثرية. الذواخر: (3)

املظلمة. الليايل الدياجر: بالظلمة. مختلطة معتكر: (4)
أماني. منى: (5)
أوائل. بوادر: (6)

نفسه. يف يرسه ما رسيرة: (7)
فرح. جذل: (8)

الحسنة. الرائحة ذو البخور فيه توضع الذي املباخر: (9)
الطاهر. النسب ذو األنساب: ملطهر (10)

ينازل. يباري: املثل. ورضب وضع املثال: خط (11)
أعماله. أوائل بواكره: (12)

القواطع. البواتر: (13)
الدماء. إراقة من األظافر: محمر العدو. عىل اإلغارة من غارة: مشعل. مسعر: (14)

الحروب. يف الرأس عىل يلبس زرد وهو مغفر جمع املغافر: (15)
الخاطر. عىل يطرأ ما الخواطر: رسعة. املقصود ملح: (16)
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أصله. نجاره: (17)
باملسك. جلده يمسح باملسك: يضمخ الغبار. النقع: (18)

أنفته. حفاظه: (19)
الحلو. الشهد الشهاد: وحصل. حصد جنى: وعرسة. صعبة مرة: (20)

الخوادر: األسد. وهو قسورة جمع القساورة: القائد: أسوار. جمع األساورة: (21)
املسترتة.

ثبتوا. وطدوا: (22)
بأوالدها، وتفتخر تزهو وكانت بالخنساء امللقبة العظيمة الشاعرة هي تمارض: (23)
وملا بشعرها. يعجب وكان — والسالم الصالة عليه — الرسول وحرضت أسلمت وقد
املشهورة: قولتها وقالت تجزع، لم أحد معركة يف األربعة أوالدها استشهاد نبأ بلغها

الجنة. يف وإياهم يجمعني أن هللا وأرجو باستشهادهم رشفني الذي هلل الحمد
أعطوا. أسدوا: (24)

عاهدت. عقدت: عمادها. وأنت أي عليها تعتمد التي اليمنى يدها يمينها: (25)
الخنرص. اإلصبع جمع الخنارص:
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صديق وعدو عدو صديٌق

١٩٢٠م عام

ال��وف��اءُ؟! ف��ي��ه يُ��ظ��ن وع��دويِّ أُس��اء؟! أن��ي يَ��ودُّ أص��دي��ق��ي
ال��م��اء! ال��غ��ري��َق أنْ��ج��د ربّ��م��ا ل��ك��ن م��ح��ال��ة ال ال��ح��ال ُع��ِك��س





الَوطُن

١٩٣٧م اَفة الكشَّ نِشيُد

واْل��ُوُج��وِد1 اْل��َك��ْوِن أَِل��َف ي��ا وُس��وِدي واْس��َل��ِم��ي اْس��َل��م��ي ِم��ْص��ُر
اْل��ُم��ُه��وِد2 ف��ي واْل��بَ��ْدُر وال��ش��ْم��ُس ُدَج��اَه��ا ف��ي واْألَْرُض نَ��َه��ْض��ِت

∗∗∗
َس��ن��اُه3 س��اِط��ًع��ا ُه��ًدى نَ��ْج��َم ِص��ب��اُه ف��ي وال��دْه��ُر ُك��نْ��ِت َق��ْد
واْل��بُ��نُ��وِد4 ال��رَّأِْس َم��ْرُف��وَع��َة اْل��ِج��ب��اُه ِل��ُس��ْل��ط��اِن��ِك تَ��ْع��نُ��و

∗∗∗
َواْألم��اِن اْل��ِع��زِّ وَم��ْوِط��َن ال��زم��اِن َف��ِم ف��ي بَ��ْس��َم��ًة ي��ا
اْل��ُوُروِد5 ِم��َن َوأَذَْك��ى َج��نً��ى اْألََم��اِن��ي ِم��َن أْح��ل��ى ِن��ي��لُ��ِك

∗∗∗
وُدرُّ َج��ْوَه��ٌر َوَزْه��ُره��ا ِت��بْ��ُر َخ��َط��ْوت أَنَّ��ى اْألَْرُض
ب��ال��ُع��ُق��وِد!6 ال��ن��ْح��ُر يَ��ْج��ُم��ُل ق��د نَ��ْح��ُر اْل��ُوُج��وُد وه��ذا ِع��ْق��ٌد،

∗∗∗



الجارم عيل ديوان

َم��َراِم7 ِم��ْن ب��اْل��ِج��دِّ ونِ��ل��ِت َم��َق��اِم ِم��ْن ب��اْل��ِع��ْل��ِم ِن��ْل��ِت َك��ْم
اْل��ُخ��لُ��ود إل��ى اْل��َم��َع��ال��ي إل��ى اْألََم��اِم إل��ى اْألََم��اِم إل��ى

∗∗∗
َوْه��ُن اْل��ُخ��ُط��وِب ف��ي ��ن��ا َم��سَّ م��ا نَ��ْح��ُن اْل��ِف��َداءُ نَ��ْح��ُن ِم��ْص��ُر ي��ا
اْل��ُع��ُه��وِد أَْص��َدُق وَع��ْه��ُدنَ��ا َرْه��ُن يَ��َديْ��ك ف��ي أْرَواُح��نَ��ا

∗∗∗
��ور ال��ص��خُّ َص��اِم��َت أَنْ��َط��ُق��وا َق��ْد ال��دُه��وِر َق��اَدُة آب��اُؤنَ��ا
اْألُُس��وِد8 َص��اِئ��ُل َك��أَنَّ��ُه َج��ُس��وِر َوثَّ��ابَ��ٍة ُك��لِّ ِم��ْن

∗∗∗
وتُ��ْزَج��ى9 اْل��ُم��نَ��ى تَ��ْرنُ��و إَل��يْ��ِه ��ى اْل��ُم��َرجَّ ف��اُروُق��ِك ِم��ْص��ُر ي��ا
��ُع��وِد10 ال��سُّ ��ِة ِق��مَّ ِف��ي َوِع��ْش��ِت أَْوَج��ا بَ��َل��ْغ��ِت َق��ْد ِب��يُ��ْم��ِن��ِه

∗∗∗
اْل��ُق��لُ��وِب ِف��ي اْل��َق��ْدِر َم��ِه��ي��بَ��َة ��ُع��وِب ال��شُّ ِف��ي ِص��ْرِت ِب��َف��ْض��ِل��ِه
ُص��ُع��وِد إل��ى ُص��ُع��وٍد َوِم��ْن ُوثُ��وِب إل��ى ُوثُ��وٍب َف��ِم��ْن

∗∗∗
ِف��ي��نَ��ا اْل��َح��يَ��اَة أََع��اَد ِل��َم��ْن ُم��ْخ��ِل��ِص��ي��نَ��ا ال��ش��ْك��َر نُ��َك��رُِّر
ِل��ْل��ُوُروِد11 اْل��َع��ذِْب واْل��َم��نْ��َه��ِل ِل��ْل��بَ��ِن��ي��نَ��ا ال��ن��وِر ِل��َم��ْص��َدِر

∗∗∗
ف��اتْ��بَ��ِع��ي��ِه ِل��ل��نَّ��ْص��ِر َدَع��اِك َوتِ��ي��ه��ي واْزَدِه��ي اْس��َع��ِدي ِم��ْص��ُر
ُح��ُدوِد12 ِم��ْن ِل��َج��ْدَواُه وم��ا َش��ِب��ي��ه ِم��ْن اْل��َم��ْج��ِد ِف��ي َل��ِك َم��ا

∗∗∗
ا13 أَش��دَّ ُم��ْس��ِع��ًدا َوَس��اِع��ًدا َزنْ��ًدا اْل��ِب��الِد َم��ِل��ي��ُك ع��اَش
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الَوطُن

واْل��ُج��ُه��وِد ال��رَّأِْي ��َق ُم��َوفَّ اْل��ُم��َف��دَّى اْل��ُم��ْرتَ��َج��ى ف��اُروق
واْل��ُوُج��وِد اْل��َك��ْوِن أِل��َف ي��ا وُس��وِدي واْس��َل��م��ي اْس��َل��ِم��ي ِم��ْص��ُر

هوامش

أو الدعاء هنا باألمر ويراد والرشف، واملجد العز وهي السيادة من أمر سودي: (1)
التي البالد أول أنها والوجود الكون بألف واملراد الهجائية الحروف أول واأللف التمني،

والعمران. بالحضارة التاريخ عرفها
مهد. جمع املهود: الظلمة. الدجى: (2)

الضوء. السنا: عاليًا. ساطًعا: (3)
العلم. وهو بند جمع البنود: وتذل. تخضع تعنو: (4)

ورد. جمع الورود: رائحة. أطيب أذكى: الثمر. من يجنى ما الجنى: (5)
الصدر. من موضعها النحر: القالدة. العقد: (6)

املطلب. واملرام: االجتهاد. الجد: (7)
وهجم. سطا أي: صال من فاعل اسم صائل: (8)

وتساق. تدفع تزجى: (9)
الرفعة. األوج: (10)

منها. يُستقى التي املاء عني وهو املورد املنهل: (11)
العطية. الجدوى: (12)

ينبوع واملراد القوة مكامن من وهو الكف، يف الذراع طرف موصل الزند: (13)
والكف. املرفق بني ما اإلنسان من والساعد للبالد، قوة
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نجيبِمرتي

سنة تويف وقد املعارف، مكتبة صاحب مرتي نجيب املرحوم صديقه الشاعر يرثي
١٩٢٨م.

بَ��ْع��ِدِه1 ِم��ْن اْل��َع��ْزم َم��َض��اءَ َوابْ��ِك َل��ْح��دِه َع��َل��ى ال��زْه��َر َوانْ��ثُ��ِر ُق��ْم
ِغ��ْم��ده2 ف��ي ال��ص��ْم��َص��اُم َك��أنَّ��ُه ُم��ْف��َرًدا ثَ��َوى َق��ْد «نَ��ِج��ي��ُب» ه��ذَا
َق��ْص��ِدِه3 ِم��ْن أَْك��بَ��ُر َونَ��ْف��ُس��ُه ِج��ْس��ُم��ُه ِب��ه َض��اَق َم��ْق��َص��ُدُه
ِه4 َح��دِّ َم��َدى ال��ط��ْرُف يَ��بْ��لُ��ُغ ال اْل��َم��َدى بَ��ِع��ي��َد ِع��َص��اِم��يٍّ��ا ك��اَن
َش��ْه��ِدِه5 ِم��ْن اْل��ُح��ْل��َو ج��نَ��يْ��نَ��ا َوَك��ْم يَ��نْ��ثَ��ن��ي ال ك��ال��ن��ْح��ِل��ة ي��ْع��َم��ُل
ُش��ْه��ِدِه ِم��ْن ال��ُص��بْ��ِح نَ��ْج��ُم َِوَض��جَّ ك��َدهِّ ِم��ْن اْل��َق��يْ��ِظ نَ��َه��اُر م��لَّ
بُ��ْع��ِدِه ِف��ي َك��ال��ن��ْج��م ��ٌة َوِه��مَّ ال��ُض��ح��ى ش��ْم��َس ال��لَّ��يْ��َل يُ��ري��َك َرأٌْي
َوْرِدِه6 َع��َل��ى ال��َط��لِّ إل��ى َف��انْ��ُظ��ْر َوْص��َف��ْه تُ��ِرْد إْن نَ��ْف��ٍس َوُط��ْه��ُر
ُوْل��ِدِه7 َع��َل��ى ال��ري��ُح َم��رَِّت َل��ْو ال��َك��َرى يَ��ع��اُف بَ��رٍّا أبً��ا ك��اَن
َف��ْق��ِدِه َع��َل��ى يَ��بْ��ُك��وَن َوَك��يْ��َف يُ��ِح��بُّ��ونَ��ُه َك��يْ��َف َع��لَّ��َم��ُه��ْم
َم��ْج��ِده8 ِم��ْن َم��ْغ��نَ��اُه َخ��َال وال ال��ن��َه��ى ِم��لءَ ِذْك��َراُه بَ��َرَح��ْت ال
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هوامش

العزم: والحدة. النفاذ املضاء: نفسه. القرب واملراد القرب، جانب يف الشق اللحد: (1)
القوية. اإلرادة

ينثني. ال الذي القاطع الصارم السيف الصمصام: أقام. ثَوى: (2)
بعينه. طلبته أي: وإليه وله اليشء قصدت مصدر والقصد املقصد (3)

حد العني. الطرف: الغاية. املدى: بأعماله. عظيًما نفسه عىل معتمًدا عصاميٍّا: (4)
منتهاه. اليشء:

غايته. عن ينرصف ال ينثني: ال (5)
والشجر. الزهر أوراق فوق الصباح يف يكون الندى الطل: (6)

النعاس. الكرى: (7)
املنزل. املغنى: العقل. وهي نهية جمع النهى: (8)
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تغريد

إيران عاهل من فوزية اإلمرباطورة بزواج احتفاًال األبيات هذه كلثوم» «أم السيدة غنت
١٩٣٩م. سنة األوبرا بدار أقيم الذي

ب��األغ��ان��ي ص��ادًح��ا ال��ص��ف��ُو وش��دا ب��األم��ان��ي ب��اس��ًم��ا ال��ِب��ْش��ُر َل��م��َح
أل��ح��ان1 م��ن ال��ُوج��وَد ف��ك��أّن وج��ي��ٍد ِع��ْط��ٍف ك��لَّ ه��زَّ َط��َرٌب
إي��ران2 م��ن ال��ن��ب��ي��ل ب��األم��ي��ر ت��ي��ًه��ا ال��ك��وَن واْم��ل��ئ��ي م��ص��ُر، اْزَدِه��ي
ال��َف��ْرق��دان3 س��ن��اءَه ف��ح��يّ��ا ـ��س، ال��ش��م��ـ ع��ل��ى أط��لَّ م��ج��ُده��ا أم��ٌة
ال��زم��ان4 ش��ب��اِب ف��ي ال��ن��وِر َق��بَ��َس وك��ان��ْت ال��زم��ان َص��ْوَل��َة َق��َه��َرْت
أَخ��وان5 وط��ارًف��ا ت��ل��ي��ًدا ـ��د ال��م��ج��ـ ف��ي إي��راَن وإّن م��ص��ًرا إنَّ
ب��اإلي��واِن6 ال��بُ��ْح��تُ��ِريُّ وَش��دا م��ص��ر أه��راَم ال��ُح��س��ي��ن اب��ُن أك��ب��َر
ال��َف��يْ��ن��ان7 دْوِح��ه ظ��لِّ وف��ي ـ��ك، ال��م��ل��ـ ع��زَّة ف��ي ب��ال��ِق��ران َس��ِع��دا
��ت��اِن8 أُمَّ وال��ص��ف��ا وب��ال��ُودِّ ن، ت��اج��ا وب��ال��ف��وز ب��ال��رض��ا ف��ال��ت��َق��ى
س��اس��ان9 م��ن ال��م��ل��وك ت��اج ف��وق أض��اءْت م��ص��َر ك��ن��وز م��ن ُدرٌَّة
وح��ن��ان ن��دى م��ن ِظ��ّل��ي��ن ب��ي��ن ف��ؤاٍد ب��روض َزك��ا ون��ب��اٌت
األف��ن��ان10 ن��اض��ُر ال��ث��ْغ��ِر ب��اس��ُم ُس��ع��وٍد ع��ه��ُد ال��ف��اروق ع��ه��َد إّن
اإلي��م��ان م��ن ه��ال��ٌة ح��ْول��ه وط��اف��ْت ال��ج��الل زان��ه م��ل��ٌك
ل��س��ان ب��ك��لِّ ح��م��ُده وج��َرى ق��ل��ٍب ك��لِّ إل��ى ُح��بُّ��ه َس��َرى ق��د
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هوامش

العنق. جيد: جانب. عطف: (1)
إيران. شاه بهلوي رضا محمد النبيل: األمري افتخاًرا. تيًها: (2)

القطب. من قريبان نجمان الفرقدان: ضوءه. سناءه: (3)
النور. شعلة قبس: (4)

حديثًا. طارًفا: قديًما. تليًدا: (5)
الشهري. العبايس الشاعر البحرتي: املتنبي. الطيب أبو الشاعر الحسني: ابن (6)

الفرس. ملك كرسى إيوان اإليوان:
الوارقة. األغصان ذو الحسن الطويل الفينان: العظيم. شجره دوحه: (7)

إىل إشارة والفوز بهلوي رضا املقصود يكون أن ويجوز القبول بالرضا: (8)
فوزية.

الساسانية. الدولة نسبت وإليها بإيران بلدة ساسان: (9)
وسعادة. وبركة يمن سعود: (10)
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وتاريخ ذكرى

عىل عامني بمرور احتفالها بمناسبة ١٩٤٥م، سنة املعارف بدار القصيدة هذه أنشدت
«اقرأ»: سلسلة إصدار

ع��ن��اِن��ه1 م��ن وال��نُ��ه��ى ال��ش��يْ��ُب َك��بَ��َح ش��اِن��ْه ب��ع��ِض وال ش��أن��ه م��ن َل��ْس��ِت
ُس��ل��وان��ه2 إل��ى ي��أُس��ه س��اَق��ه ول��ك��ن ال��ف��ؤاُد س��ال م��ا ف��اذه��ب��ي،
إت��ي��ان��ه3 ع��ن ال��ن��ف��وِس ل��ع��ج��ز ـ��َم، اإلث��ـ ج��ان��ب��وا م��ن ال��ف��ردوِس وب��دار
ري��ح��ان��ه؟4 أو ب��ال��ح��بِّ ل��ي ف��م��ن ـ��ِب، ال��ح��ب��ـ ري��ح��ان��ُة ال��ش��ب��اُب ت��ول��ى ق��د
ك��ت��م��ان��ه! وف��ي بَ��ْوِح��ه ف��ي ه��و س��واءٌ ال��م��ش��ي��ِب: َح��يْ��رِة م��ن آه
ل��س��ان��ه5 ط��رَف ال��خ��ب��ي��ُث وم��ّد َن، ج��ذال ال��ده��ُر ق��ه��ق��ه ك��ت��م��ن��اُه إن
ب��ن��ي��ان��ه م��ن يَ��ْه��وي��ن ُش��ُرف��اٌت ي��ْوٍم ك��لَّ راع��ن��ا أب��ح��ن��اُه أو
وس��ن��ان��ه6 ع��ل��ى ب��ال��م��ل��ت��َق��ى َض��ّن ُح��ْل��ًم��ا األم��ال��ي��َد ال��ِغ��ي��َد ورأيْ��ن��ا
أوان��ه7 ق��ب��ل ال��ش��ب��اب وف��ْوُت ـ��ه، ��ي��ـ ي��وفِّ أواٌن ل��ه ش��يءٍ ك��لُّ
زم��اِن��ْه8 ذك��ري��ات ف��ي ع��ش��ن��ا ط��اح، ف��ل��ّم��ا زم��انً��ا ب��ه نَ��ِع��ْم��ن��ا ك��م
أغ��ص��ان��ه9 م��ن ال��ح��ال��ي��اِت ش��ج��ا ِض، ال��رو إل��ى ت��غ��نَّ��ى إن ك��ان ط��ائ��ٌر
أل��وان��ه10 م��ن ال��بَ��ن��اَن َخ��َض��بْ��َن ل��و ال��ع��ذاَرى َوّد ال��ج��ن��اِح ع��س��ج��ديُّ
ل��م��ع��ان��ه11 س��ن��ا م��ن ال��ح��س��ن ل��م��ح��َة ي��وًم��ا ن��ال ل��و األص��ي��ُل وت��م��نَّ��ى
أل��ح��ان��ه؟12 م��ن ال��رخ��ي��ُم وأي��ن ـ��ه؟ م��ج��ال��ي��ـ وأي��ن ت��ص��ف��ي��ُق��ه؟ أي��ن
َج��ْوالن��ْه؟13 إل��ى ال��ش��ادي ي��ع��ود ه��ل ولَّ��ى ث��م ج��ْول��ًة األْف��ق ف��ي ج��اَل
خ��ف��ق��ان��ه14 س��وى م��ن��ه ل��ق��ل��ب��ي ـ��ُرْك ي��ت��ـ ول��م اْل��َج��ن��اح خ��اف��َق وم��ض��ى



الجارم عيل ديوان

ُش��ْط��آن��ه ع��ل��ى ت��ط��ف��و ذك��ري��اٍت وأب��َق��ى اْل��ِخ��ض��مُّ ال��م��اض��ي وح��واه
ن��س��ي��ان��ه ف��ي نَ��ِج��دُّ وح��ي��نً��ا ه، ل��ِذك��را ش��ْوًق��ا ت��س��ت��ري��ح م��ّرًة
َش��يْ��ب��ان��ه15 ب��ن��ي م��ن ال��وي��َل َل��ِق��َي ورأس��ي ص��خ��ٍر، آل م��ن ع��زم��ي أن��ا
أغ��ض��ان��ه ف��ي ال��ش��ب��اَب وج��ه��ي َرَج أْد وإن ال��ش��ب��اِب، ُم��ن��ى ول��ن��ف��س��ي

∗∗∗
ري��ع��ان��ه؟!16 وم��ن َزْه��ِوه وم��ن ـ��ُه، م��ن��ـ ل��م��ح��ٌة ف��ه��ل ��ب��ا، ال��صِّ أَُح��يْ��َل��ى م��ا
أظ��ع��ان��ه17 م��ن ال��ط��ي��وَف أُع��دُّ ـ��ُت، ف��ت��ط��ّل��ع��ـ رْك��بُ��ه ب��األم��س ب��ان
ت��ح��ن��ان��ْه18 ف��ي ال��ف��َؤاُد م��ن��ه ل��جَّ ط��يْ��ٌف ال��رك��ِب ط��ل��ي��ع��ِة ف��ي وب��دا
ع��ن��ف��واِن��ه ف��ي وال��ُع��ُم��ر رط��ي��ٌب، ـ��ُن وال��ُغ��ص��ـ ال��م��ع��ارف» «داِر ِذك��َرى ه��اج
أف��ن��ان��ه19 م��ن ال��ق��ط��وُف ت��ت��دان��ى وظ��الًال َج��نً��ى رْوًض��ا َج��َم��َع��تْ��ن��ا
َح��دث��ان��ه20 ع��ن تُ��ل��ه��ي��ه وك��ادت ـ��َر، ال��ده��ـ ه��زَّت ع��ن��اِدًال ف��ش��دْون��ا
أج��ف��ان��ه21 ع��ن ال��ن��ع��اَس وي��ن��ف��ي ـ��ي��ا، ال��دن��ـ يَ��ْج��بَ��ه ن��اش��ًط��ا ال��ش��رُق وص��ح��ا
ب��ي��ان��ه م��ن إن��ه ال��س��ح��ُر: يُ��ق��س��ُم وب��ي��اٍن رْوع��ٍة ف��ي وك��تَ��ب��ن��ا
ب��ن��ان��ه22 ط��ْوُع ال��ف��ن��وِن م��ع��ج��زاُت وأدي��ٍب وش��اع��ٍر إم��اٍم م��ن
ُع��بْ��دان��ه23 م��ن ل��ل��ع��ل��م ف��ُك��نَّ��ا ًرا، أح��را ال��م��ع��ارف» «داُر ج��م��ع��ت��ن��ا
ع��ن��وان��ْه!24 ف��ي ال��ك��ت��اِب وج��الُل م��ص��ٍر ج��ه��اب��ذُ ُع��ن��وانَ��ه��ا إّن
ن��ي��ران��ه25 إل��ى ي��ع��ش��و ُق��ط��ٍر ك��لُّ وض��ي��اءٍ ث��ق��اف��ٍة م��ن م��ص��ن��ٌع
م��ي��زان��ه26 ف��ي ب��ال��ب��خ��ِس ع يُ��روَّ ل��م نَ��ق��يٍّ��ا ل��ل��ع��ق��ول اْل��ُخ��ب��َز يُ��نْ��ِض��ُج
أك��ف��ان��ه م��ن ال��ع��ت��ي��َق وأل��ق��ى ـ��ُل، ال��ع��ق��ـ ن��ه��ض دورًة دار ُك��ّل��م��ا
إح��س��ان��ه! م��َدى ف��ي ال��م��رءِ ق��ي��م��ُة ط��ب��ٌع ال��ح��س��ن م��ن ف��ي��ه��ا َط��بَ��ع��اٌت
ف��نَّ��ان��ه ع��ن ف��اس��أل��ُه ع��ب��ق��ريٍّ ل��ف��نٍّ ال��ج��م��اُل راع��ك وإذا
َدْه��ق��ان��ه27 إل��ى ب��ه ن��أت��ي ث��م وف��ري��ًدا ت��ْوءًم��ا ال��درَّ ن��ج��م��ع
أع��وان��ه28 م��ن ال��ث��ق��اِت وال��ك��رام «ش��ف��ي��ٍق» م��دي��ح ف��ي ش��ئ��ت ك��م��ا ُق��ْل
ش��اِن��ْه ورف��ع��ُة ف��ض��لُ��ه ل��ه ـ��ِر، ال��ف��ك��ـ ن��اش��ُر م��ث��ل��ُه ال��ِف��ك��ِر ب��اع��ُث
خ��زاِن��ْه؟29 يَ��َدْي ف��ي ول��ل��م��ال ـ��ِك، ال��م��س��ـ ��ِة ُح��قَّ ف��ي ل��ل��ِم��ْس��ِك ن��ف��ٍع أيُّ
ج��ري��ان��ه!30 ف��ي ال��يَ��ن��ب��وِع وَزك��اءُ وي��زك��و ب��ال��ذي��وع ال��ف��ك��ُر ي��ن��َش��ُط
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∗∗∗
م��ك��ان��ه ق��ري��ُب أو ال��ن��ج��ِم، م��ن��زُل وه��ذا م��دح��ي، ب��ل��غ��َت «م��ت��ري» اب��ن ي��ا
ب��ه��وان��ه ل��ذُلِّ��ه يَ��س��ع��ى ـ��ِش��ْع��ر ال��ش��ـ وب��ع��ُض ي��ه��وَن أن ع��ن ش��ْع��ري ُص��ن��ُت
ِق��ن��ان��ه31 رف��ي��ع م��ن وي��ن��ح��طُّ ـ��ُس، ال��ن��ف��ـ ت��ص��ُغ��ر ح��ي��ن��م��ا ال��ف��نُّ ي��ْص��ُغ��ُر
َم��يْ��دان��ه32 ف��ي ال��ُم��ج��ي��ِد ل��غ��ي��ر ـ��َض ب��ض��ـ ف��م��ا ال��ن��ب��وِغ أج��ُر ِش��ْع��ري إن

∗∗∗
ُش��بّ��ان��ه! يَ��َدْي ف��ي ال��ش��رِق أم��ُل ح��ث��ي��ثً��ا ب��ال��ش��ب��اِب ِس��ْر أش��ف��ي��ٌق،
إبّ��اِن��ْه33 ف��ي ال��رب��ي��ِع ص��ف��ح��اِت أَبْ��َدْت ص��ح��ائ��َف «اق��رأ» ف��ي ق��رأن��ا ق��د
ِت��ب��ي��ان��ه34 م��ن ب��ال��س��ح��ر وج��اءت ِد، ال��ض��ا ل��غ��ة م��ن ب��ال��ش��ري��ِف نَ��ه��َض��ْت
اف��ت��ن��ان��ه35 وم��ج��َل��ى ال��ِح��ج��ا م��ن��اَر ـ��ِت ِزل��ـ ال ال��م��ع��ارف» «داَر ف��ه��ن��اءً
أوط��ان��ه36 ف��ي ال��ح��ي��اَة بَ��َع��ثْ��ِت ُم��ذْ َم��الذًا ذَراِك ف��ي ال��ش��رُق ل��ِق��َي

هوامش

الفرس. مقود عنانه: العقل. النهى: (1)
نيس. سال: (2)

الجنة. الفردوس: دار (3)
جميلة. رائحة ذو نبات والريحان الطيبة رائحته ريحانة: (4)

فرحان. جذالن: (5)
نائمة. وسنانه: الخد. ناعمة األماليد: (6)

حقه. يعطيه يوفيه: وقت. أوان: (7)
وراح. ووىل سقط طاح: (8)

وعجبًا. حالوة املظهرات الحاليات: طرب. شجا: (9)
بالحناء. أيديهن دهن خضبن: ذهبي. عسجدي: (10)

املغرب. إىل العرص بعد الوقت األصيل: (11)
الرقيق. الرخيم: (12)
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طاف. جال: (13)
مرفرف. مضطرب الجناح: خافق (14)

عربية. لقبائل أسماء شيبان: وبني صخر آل (15)
وفتوته. قوته ريعانه: (16)

ومشيه. أسفاره أظعانه: األخيلة. الطيوف: (17)
تردد. لج: (18)

العناقيد. القطوف: ثمار. جنى: (19)
أحداثه. حدثانه: حسن. صوتها الهزار له: يقال طيور عنادًال: (20)

يستقبل. يجبه: (21)
له. منقادة بنانه: طوع (22)
له. خاضعني عبدانه: (23)

عظماء. جهابذ: (24)
يقصد. بمعنى هنا يعشو: والجانب. الناحية قطر: (25)

النقص. البخس: يفزع. يروع: (26)
الجواهر. تاجر دهقانه: واحًدا. فريًدا: واحدة. بطن يف اثنان التوءم: (27)

الثقات: الحني. ذلك يف املعارف دار صاحب مرتى نجيب شفيق هو شفيق: (28)
الثقة. أهل

فيه. يوضع الذي املكان حقة: الطيب. املسك: (29)
املاء. عني الينبوع: نماء. ذكاء: االنتشار. الذيوع: (30)

الجبل. أعىل العالية، مكانته قنانه: (31)
استجاب. والن، رق بض: (32)

أوانه. إبانه: املعارف. دار تصدرها كتيبات سلسلة اسم هو اقرأ: (33)
العربية. اللغة الضاد: لغة (34)

موضح. مجىل: العقل. منار الحجا: منار (35)
ومأوى. ملجأ مالذًا: ظلك. ذراك: (36)
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النحاسباشا مصطفى

حزب رئاسة يف باشا زغلول سعد العظيم الزعيم خلف البارزين مرص زعماء من واحد
استقالل يديه عىل هللا حقق ملرصحتى اإلنجليزي االستعمار يناضل حياته وعاش الوفد،
عودته بعد للزعيم تكريًما أقيم الذي االحتفال يف القصيدة هذه الشاعر أنشد وقد البالد،

١٩٣٧م. عام «منرتو» اتفاقية توقيع عقب وصحبه هو

ال��ن��ج��ِم ن��اِص��ي��َة أوت��ي��ت ب��م��ا َم��َل��ْك��َت
1 ال��ج��مِّ وال��ش��رِف ال��م��ج��ِد ِع��ن��اَن وُح��ْزت

ت��ق��وُده ال��ف��ات��ح��ي��ن زع��ي��َم وُع��ْدت
ُغ��نْ��ِم2 إل��ى ل��م��ص��َر ُغ��ن��ٍم ِم��ْن ال��ل��ِه ي��ُد

ك��أنَّ��ه��ا نَ��ش��َوى األع��الُم ت��ط��ال��ُع��َك
ِع��ْل��ِم3 ع��ل��ى ِم��ْص��ر أول��يْ��ت ال��ذي ب��ك��لِّ

وت��ل��ت��ق��ي ال��س��م��اء ف��ي ت��ن��أى خ��واِف��ُق
رئْ��ِم4 إل��ى ال��ف��الة ف��ي ِرئْ��ٌم م��ال ك��م��ا

ف��ت��ن��ث��ن��ي ال��ه��ت��اِف ع��ال��ي ويُ��ط��ِربُ��ه��ا
ن��غ��ِم5 ع��ل��ى ال��ع��ذارى ِه��ي��ُف رق��ص��ْت ك��م��ا

وُح��س��ِن��ه��ا ال��ري��اض ب��أل��واِن ُف��ِت��نَّ
ال��َق��ْس��ِم6 ف��ي ُج��رن أو ال��ُح��س��ِن ف��ي ف��ق��اَس��ْم��نَ��ه��ا

أه��ّل��ٍة م��ن ب��ه��ا م��ا ُس��روًرا وك��اَد
ال��تَّ��م7 ل��ي��ل��ة ف��ي ال��ل��ي��ل اب��ن ع��ل��ى ي��ت��ي��ه
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ِم��ثْ��َل��ه��ا ل��ل��َك��ْرِم أنَّ ل��و ن��ش��وٌة ل��ه��ا
ال��ك��ْرِم8 اب��ن��ُة تُ��س��اَغ أْن إثْ��ًم��ا ك��اَن ل��م��ا

ان��ت��ص��اَره��ا أن ال��راي��ات ع��ل��ى َزه��اه��ا
ُع��ْج��ِم9 وال ل��ُع��ْرٍب يُ��ْق��َس��م ل��م ال��ده��ِر ع��ل��ى

ث��ي��اب��ه ف��ي ي��ق��ْف ل��م َف��تَ��اه��ا وأن
ِس��ْل��ِم10 وال ح��رٍب ي��وِم ف��ي ن��ج��َدٍة أخ��و

س��ع��يُ��ه ال��ن��ْج��ِم ع��ل��ى وأْع��َالَه��ا ح��َم��اَه��ا
ي��ْح��م��ي وم��ن ال��ل��واءَ ي��ْع��ل��ي م��ن ف��ل��ل��ه

∗∗∗
ِع��ن��ان��ه ب��ف��ض��ل ي��دن��و أن ال��م��ج��ُد أبَ��ى

وال��س��ه��ِم11 وال��رأِي ال��َغ��ْوِر ب��ع��ي��ِد ل��غ��ي��ر
ل��ف��ات��ٍح األش��مُّ ال��ن��ص��ُر خ��ض��َع وم��ا

12 ��مِّ ال��شُّ ال��س��ادِة ِخ��ي��رة م��ن ي��ُك��ْن ل��م إذا
ن��ض��ارًة تَ��نْ��َدى األزه��اَر ل��ه ح��م��ل��ن��ا

بَ��ْس��ِم13 ع��ن وتَ��ْف��ت��رُّ ط��ي��ٍب ع��ن وت��ه��ت��زُّ
أزاِه��ٌر ال��ح��ي��اِة ف��ي ش��يءٍ وأنْ��َف��ُس

َش��ه��ِم14 ق��دَم��ْي ع��ل��ى َش��ع��ٌب يُ��ب��ع��ث��ره��ا
ل��ج��ب��ه��ٍة ت��اًج��ا ال��غ��اِر ب��ُغ��ص��ِن وِج��ئ��ن��ا

ع��ْزِم15 وم��ن إب��اءٍ م��ن س��ط��وٌر ع��ل��ي��ه��ا
ك��أنَّ��َم��ا ب��ال��ري��اِض ط��وي��ًال أق��اَم

ب��ال��ُع��ْق��ِم16 م��ص��َر ف��ي ال��م��ج��ِد ب��ن��اُت أُص��ي��ب��ْت

∗∗∗
ي��س��وُق��ه إل��ي��َك أف��واًج��ا ال��ش��ع��ُب َس��ع��ى

ال��ك��تْ��ِم17 ع��ل��ى َط��َغ��يْ��ن ق��د ُح��بٍّ ن��وازُع
م��اؤه ي��ه��ُدر اآلذيَّ ب��ه رأي��ن��ا

ال��ي��م18 ��ِة لُ��جَّ ف��ي األم��واِج وج��رج��رُة
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«ُم��ص��ط��ف��ى» ُح��بِّ ف��ي ال��ل��ُه ب��ن��اَه��ا ُص��ف��وٌف
ث��أِم19 م��ن وُع��وف��ي��َن َص��دٍْع ع��ن ت��نَ��زَّه��َن

وال��ُق��رى ال��م��دائ��ِن ك��لُّ اْج��تَ��َم��َع��ْت ب��ه��ا
َك��مِّ م��ن ش��ئ��َت وم��ا ك��ي��ٍف م��ن ِش��ئ��َت ف��م��ا

َرْس��َم��ه��ا ُر ال��م��َص��وِّ ال��وه��ُم ح��اوَل إذا
ال��وه��ِم20 ع��ل��ى َع��زَّْت ال��ُق��رط��اِس ص��ف��ح��ِة ع��ل��ى

ت��ت��اب��ع��ت ب��ال��دع��اء ِص��ْدٍق وأص��واُت
ال��ن��ج��ِم21 أذُِن ف��ي ال��ن��ح��ِل َك��َدويِّ ل��ه��ا

ي��س��ت��م��ع��ونَ��ه��ا ��مُّ، ال��صُّ إل��ي��ه��ا أص��اَخ
��ّم22 ال��صُّ ع��ل��ى ف��ال��ع��ف��اءُ َج��َح��ُدوه��ا ف��إن

نَ��ب��راِت��ه��ا ف��ي ال��ن��ار أزي��َز تُ��ِح��سُّ
وال��ج��ْزِم23 ال��َع��ْزِم ق��ّوَة ف��ي��ه��ا وتَ��ْل��َم��ُح

ف��وق��ه��ا ب��ال��ح��ش��ِد األرُض ت��م��ي��ُد ت��ك��اُد
ال��زَّْح��ِم24 م��ن ال��ف��ض��اء أرج��اءُ وت��ن��س��دُّ

س��اب��ًح��ا ال��ج��م��َع ل��ك أط��ِوي ب��أن زع��م��ُت
ال��زَّْع��ِم ذل��ك م��ن الق��ي��ُت َك��ْم ف��ل��ل��ِه

ج��ان��ٍب ُك��لِّ م��ن األم��واُج ب��َي أح��اط��ْت
ل��ح��ِم ع��ل��ى وأط��ف��و ل��ح��ٍم إل��ى أغ��وُص

ي��ش��ت��ه��ي ك��اَن م��ا ال��وْك��ُز م��ن��ي ن��اَل إذَا
ال��ل��ْك��م25 م��ن أح��ب ال م��ا إل��ى َخ��َل��ص��ت

َم��ْس��َل��ًك��ا أْل��َق ل��م ال��ُط��ْرَق ع��ل��يَّ َس��َدْدُت
وال��ض��خ��ِم26 وال��ح��س��ِب ال��م��ج��ِد ُط��ْرَق وأوس��ع��ُت

ال��ُم��نَ��ى ه��ي ��ا َك��فٍّ الَم��ْس��ُت ل��و ت��م��ن��ي��ُت
َل��ثْ��ِم27 م��ن ال��ش��ع��ُب ص��اغ��ه��ا ق��د خ��واِت��م��ه��ا

رس��َم��ُه ُرم��ُت ك��ّل��م��ا ش��ه��ًم��ا وش��اَه��ْدُت
ال��رْس��ِم28 ف��ي ال��م��الئ��ِك أخ��الَق ت��ص��ّورُت

ض��وؤه ال��ل��ِه س��نَ��ا م��ن ب��وج��ٍه وُف��زت
َج��ْه��ِم29 وال ق��ط��وٍب ال ال��م��ح��يّ��ا ك��ري��ُم
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ف��إنّ��ُه ال��رج��اَل، ال��ش��ع��ُب َر ق��دَّ إذا
وال��ُح��ْك��ِم30 ال��رأِي ف��ي ب��االس��ت��ق��الِل ق��م��ي��ٌن

∗∗∗
ِغ��ي��اثَ��ه��ا ف��ُك��ن��َت ل��ل��ُج��ّل��ى دْع��ونَ��اَك

ب��ال��لَّ��ْج��ِم31 ال��ح��وادِث خ��ي��ُل َع��بَ��ثَ��ْت وق��د
َم��ف��اض��ٌة ال��ع��زي��ِز ال��ل��ِه م��ن ع��ل��ي��َك

س��ه��ِم32 وال ل��رْم��ٍح ت��أب��ه ل��م ال��ح��ق م��ن
ن��ابَ��ُه ت��س��تَ��لُّ ال��ُع��دوان ع��ل��ى ت��ص��وُل

ال��ظ��ْل��ِم33 غ��اش��ي��َة ب��األي��م��اِن وتَ��ص��دُع
وم��وئِ��ًال ِح��ْص��نً��ا ك��اَن ص��دًرا وت��رف��ُع

واألَط��ِم34 ال��ح��ْص��ِن ع��ن ف��أغ��ن��اَه��ا ل��م��ص��َر
وإنَّ��م��ا ال��رَم��اءَ ف��س��ّددَت رم��ي��َت

ت��ْرم��ي35 إذْ ي��م��ي��ن��ك ع��ن ي��رم��ي ال��ل��ُه ُه��و
ي��م��ي��نُ��ه أص��اب��ت س��ه��ٍم ذي ك��ل وم��ا

يُ��ْص��م��ي36 إص��اب��ت��ِه ف��ي س��ه��ٍم ك��ل وال
ج��ح��ف��ًال ال��غ��رِّ آراِئ��َك م��ن وج��نَّ��دَت

وال��دُّْه��ِم37 ال��ب��ي��ِض ع��ن أغ��نَ��ْت ط��الِئ��ُع��ه
م��ج��ل��ج��ًال ال��ب��الِد ف��ي ص��ْوتً��ا وأرس��ل��َت

األْج��ِم38 ف��ي ال��ض��راِغ��ِم زأَر ب��ه س��م��ع��ن��ا
أع��يُ��نً��ا وأي��ق��ظ��ت آذانً��ا ف��ف��تّ��ح��ت

ال��ف��ْص��ِم39 م��ن ال��ع��ن��ص��ري��ن ِرب��اَط وص��ن��َت
أذًى ع��ل��ى ي��نَ��اَم أن ج��ن��ٌب ي��رَض ف��َل��ْم

ه��ْض��ِم40 ع��ل��ى ي��ن��اَم أن َح��قٌّ يَ��ْرَض ول��م
أم��ه��م ل��ن��ج��دِة ِم��ْص��ٍر ب��نُ��و وط��ار

وب��األِم ب��ال��ب��ن��ي��ن ف��أَْك��ِرْم ِس��َراًع��ا
َك��اِم��ًال ِم��ْص��ُر اس��ت��ق��الَل��َه��ا ب��ك ونَ��ال��ْت

ال��رْغ��ِم ع��ل��ى ال��زم��اِن َك��يْ��ِد م��ن ال��رغ��م ع��ل��ى
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َل��وْت وق��د اإلس��اِر، أغ��َالل وَح��طَّ��م��َت
ال��َح��ْط��ِم41 ع��ل��ى ط��وي��ًال واس��ت��ع��ص��ْت ال��دْه��ِر يَ��ُد

س��ع��يُ��ه ج��لَّ ام��رٍئ ن��ْف��ُس َع��ُظ��َم��ْت إذا
َع��ْظ��ِم42 وال ب��زْه��ٍو يُ��وَص��ْم َف��َل��م وج��ّل

∗∗∗
و«م��ص��ط��ف��ى» «ب��س��ع��ٍد» ال��دن��ي��ا ت��ح��دَّثَ��ت

«ب��س��ِم»43 ب��َال ال��ك��ت��اِب أمُّ ُق��رئ��ْت وه��ل
ل��ل��ُع��ال ال��لَّ��واح��ب ال��ط��ْرَق ل��َك أب��اَن

ال��ق��رِم44 ال��ب��ط��ِل ال��ف��ارِس ف��ع��َل ف��َج��ّل��ي��َت
ُم��ج��اه��ًدا ال��ض��الَل وه��ّدم��َت بَ��نَ��يْ��َت

ال��ه��ْدِم وف��ي ال��ب��ن��اءِ ف��ي َك��ري��ًم��ا ف��ك��ن��َت
ُع��وُدَه��ا واخ��ض��رَّ اآلم��اُل اه��ت��ّزت ب��ك

��ْج��ِم45 ال��سَّ واِك��ُف ج��اَده رْوٌض اه��ت��ّز ك��م��ا
ُخ��ّل��بً��ا ك��ال��س��ح��ائ��ِب رج��اٍل وُربَّ

ت��ه��م��ي46 وال ال��س��م��اء م��ص��اب��ي��َح تَ��ُس��دُّ
األذى ع��ل��ى ال��ق��راَر ال��ِح��ْل��ِم م��ن يَ��روَن

ال��ِح��ْل��ِم47 ُخ��ل��ِق م��ن ال��َه��ْوِن ق��راُر وأي��ن
ع��اق��ٍل ع��ْق��َل ده��ت ال��دن��ي��ا ش��ه��وُة إذا

ال��َف��ْدم48 م��ن ش��رٍّا ال��ن��اِس أذك��ى وه��و غ��ًدا،
ال��ف��ت��ى راح��َة ال��ف��ت��ى ُروُح َع��َش��َق��ْت وإن

ِج��ْس��ِم ف��ي خ��ي��ر وال ُروٍح ف��ي خ��ي��َر ف��ال
«م��ن��ت��رو» ق��ص��ر ف��ي ال��ح��قِّ ل��ن��ص��ر وق��ف��َت

ال��ح��ْزم49 ُم��ج��ت��ِم��ع ال��رأِي وض��يءَ وق��وَف
ف��ت��ي��ٌة ال��ص��ي��ِد أص��ح��اِب��َك م��ن وح��وَل��َك

ال��َخ��ْص��ِم50 ع��ل��ى ِش��داٌد ال��م��ول��ى إل��ى ِخ��ف��اٌف
ل��ق��وِم��ه��ْم ال��وف��اءَ ال��ح��ت��م م��ن ي��رْوَن

ال��ح��تْ��م51 م��ن ال��ح��ي��اِة ب��ش��اش��اُت ول��ي��س��ت
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َل��َه��واِت��ه��م ف��ي ال��ن��ص��ر ُغ��ب��اَر ك��أنَّ
ال��ط��ْع��ِم52 ف��ي وأط��ي��ُب أش��ه��ى أو ال��ن��ح��ِل َج��نَ��ى

ك��أنَّ��ه��ا ال��ص��َالَب ال��ب��ي��َض ال��ِح��َج��َج ل��ك
ال��َع��ْظ��ِم53 إل��ى َح��َزْزَن ق��د س��ه��اٍم ِن��ص��اُل

ك��واح��ٍد ال��ن��زي��َل ال��ض��ي��َف ج��ع��ل أَم��ْن
وب��ال��ذمِّ؟!54 ب��ال��ج��ف��اء يُ��ْرَم��ى األْه��ِل م��ن

م��ن��ط��ٌق ل��ل��س��ي��اس��ِة ول��ك��ن َف��ِه��ْم��ن��ا
ال��َف��ْه��ِم ع��ل��ى ص��ع��ٌب األذه��اِن ع��ل��ى ع��زي��ٌز

ل��م��ن��ه��ٍج ال��ع��ُق��وَل رّد َم��ْن وم��ث��لُ��َك
ال��ح��َس��ِم55 ب��ال��م��ن��ط��ِق ال��ش��كَّ وأْرَدى س��دي��ٍد

ُس��ْؤَل��َه��ا ِم��ص��ُر أدرَك��ْت ح��ت��ى زْل��َت ف��م��ا
ال��س��ْه��ِم56 م��وف��وَرُة ال��م��ج��ِد ش��أِو رف��ي��ع��ُة

ق��ال م��ن ك��ان م��ا ك��ل ُح��بٍّ��ا وأص��ب��َح
ُغ��ْرم57 م��ن ك��اَن م��ا ك��ل وُغ��نْ��ًم��ا ل��م��ص��َر

ف��إنّ��ه ال��م��ب��ي��ُن ال��ف��ت��ُح َل��َك ه��ن��ي��ئً��ا
ال��وْس��ِم58 ُم��تَّ��ض��َح ال��ت��اري��ِخ ع��ل��ى س��ي��ب��ق��ى

ل��ؤل��ًؤا وأنْ��َظ��ْم��ُت َزْه��ًرا ل��ه ن��ث��رُت
ن��ْظ��ِم��ي59 ف��ي وأب��دع��ُت نَ��ث��ري ف��ي ف��أح��س��ن��ُت

هوامش

والعزة. الرشف قيادة املجد: عنان النجم. أعايل ناصية: (1)
غنيمة. غنم: (2)

أعطيت. أوليت: فرحة. نشوى: لك. تظهر تطالعك: (3)
الصحراء. الفالة: غزال. رئم: تبعد. تنأى: مرفرفة. خوافق: (4)

حسن. صوت نغم: البطن. ضامرة الحسناء هيف: (5)
والحظ. النصيب يف الحد جاوزن القسم: يف جرن عجبن. فتن: (6)
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وهي القمر اكتمال ليلة التم: ليلة القمر. املقصود الليل: ابن هالل. جمع أهلة: (7)
العربي. الشهر من النصف

من الكرم: ابنة ترشب. بمعنى تساغ: الخمر. منه تصنع الذي العنب الكرم: (8)
الخمر. أسماء

نصيب. من يكن لم يقسم: لم بها. افتخر زهاها: (9)
واستغاثة. عون صاحب نجدة: أخو واحدة. بوترية يلتزم لم ثيابه: يف يقف لم (10)

الهمة. الهم: الفكر. عميق الغور: بعيد قيادته. عنانه: (11)
الرشفاء. الشم: العايل. األشم: (12)

رائحة طيب: ورونًقا. وبهاءً حسنًا نضارة: باملاء. مبتلة أي: الندى من تندى: (13)
وبشاشة. ابتسام بسم: وتظهر. تفصح تفرت: العطر.

ينثرها. يبعثرها: املزهر. النبات أزاهر: أثمن. أنفس: (14)
عزة. إباء: الوسام. الغار: (15)

اإلنجاب. عدم العقم: (16)
الكتمان. الكتم: الحد. جاوزن طغني: مشاعر. نوازع: (17)

العظيم. البحر ماء اليم: لجة صوت. جرجرة: املوج. اآلذى: (18)
الخلل. من سلمن ثأم: من عوفني شق. كرس، صدع: (19)

الورق. القرطاس: (20)
السماء. يف النجم مكان إىل يصعد الصوت النجم: إذن يف (21)

أنكروها. جحدوها: يسمعون. ال الذين الصم: استمع. أصاخ: (22)
القطع. الجزم: صوتها. نرباتها: املشتعلة. النار صوت النار: أزيز (23)

التزاحم. الزحم: الفضاء. نواحي الفضاء: أرجاء أسفل. إىل تتحرك تمهيد: (24)
الدفع. الوكز: (25)

طريًقا. مسلًكا: أجد. ألق: (26)
تقبيل. لثم: صنعها. صاغها: األماني. املنى: (27)

أردت. رمت: (28)
الوجه. كالح جهم: عبوس. قطوب: هللا. نور هللا: سنا (29)

جدير. قمني: (30)
الخيل. مقود اللجم: منقذها. غياثها: األمور. عظائم كشف : الجىلَّ (31)
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تهتم. تعبأ، تأبه: الواقي. الدرع مفاضة: (32)
أنياب تنزع كما رشه تبطل أي: أسنانه تخلع نابه: تستل تهاجم. تصول: (33)

الجور. غطاء الظلم: غاشية وتقطع. تشق تصدع: سمه. فيبطل الثعبان
األطم: مالذًا. موئًال: مانًعا. حصنًا: اليشء. أول هو الصدر صدًرا: ترفع (34)

الخطر.
َرَميَْت ﴿َوَما اآلية: من الكريم القرآن من اقتباس البيت ويف الرماية. الرماء: (35)

العظيم. هللا صدق َرَمٰى﴾ هللاََّ َوٰلِكنَّ َرَميَْت إِذْ
يصيب. يصمي: (36)

الدهم: السيوف. البيض: أوائله. طالئعه: جيوش. جحفًال: الغراء. الغر: (37)
الخيل.

الشجر. كثيفة الغابة األجم: األسود. الرضاغم: األسود. صوت زأر: (38)
الفصل. الفصم: واألقباط. املسلمني العنرصين: (39)

رضر. وبه عينيه يغفل أذى: عىل ينام شخص. أي واملقصود ناحية جنب: (40)
الحقوق. مهضوم مظلوم وهو عينيه يغفل الهضم: عىل ينام

التحطيم. الحطم: امتنعت. استعصت: األرس. األسار: (41)
كرب. عظم: افتخار. زهو: يدمغ. يوصم: كثر. عظم، جل: (42)

يقصد بسم: الفاتحة. الكتاب: أم الوفد. حزب زعيم باشا زغلول سعد سعد: (43)
الرحيم. الرحمن هللا بسم

املهاب. السيد القرم: وأبنت. أظهرت جليت: الواضحة. اللواحب: (44)
السائل. السجم: واملاء. القطر واكف: ورواه. أعطاه جاده: (45)

تهمي: ال النجوم. املقصود السماء: مصابيح فيه. مطر ال الذي السحاب خلبًا: (46)
تمطر. ال

عىل الصرب الهون: قرار الرضر. عىل الصرب األذى: عىل القرار األناة. الحلم: (47)
الصرب. سجية الحلم: خلق والهوان. الذل

الفدم: أصبح. غدا: أصابت. دهت: الدنيا. يف ويشتهى يحب ما الدنيا: شهوة (48)
العيي. الغبي

استقاللها. مرص ملنح ١٩٣٦م معاهدة بها عت ُوقِّ بسويرسا بلدة مونرتو: (49)
الرأي. الحزم: الرأي. واضح الرأي: ويضء
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العدو. الخصم: أقوياء. شداد: وتعاىل. سبحانه هللا املوىل: العظماء. الصيد: (50)
الحياة. مباهج الحياة: بشاشات (51)

حلوقهم. واملقصود الحلق سقف يف لحمية زائدة وهي لهاة جمع لهواتهم: (52)
العسل. وهو النحل حصاد النحل: جنى

قطعن. حززن: السهام. حد سهام: نصال (53)
املدح. ضد بالذم: واالبتعاد. التنكر الجفاء: يوصف. يرمي: (54)

بالقول الحسم: باملنطق قتل. أردى: وموفق. صواب سديد: طريق. منهج: (55)
القاطع.

وكاملة تامة السهم: موفورة واملجد. الرشف غاية املجد: شأو مطلبها. سؤلها: (56)
النصيب.

خسارة. غرم: الكسب. غنًما: وترك. أبغض قال: (57)
بها. يعرف التي الصفة واضح الوسم: متضح (58)

كالآللئ كلمات جمع أنه يقصد عقًدا، منه وصنع اللؤلؤ جمع لؤلًؤا: أنظمت (59)
شعري. نظمي: شعًرا. منها ونظم
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ملوك آخر فاروق امللك ابنة فادية السابقة األمرية ميالد يف القصيدة هذه الشاعر أنشد
١٩٤٣م. سنة ديسمرب يف مرص

ال��م��ش��رق��ي��ْن1 ب��ي��ن ت��خ��ِط��ُر وم��ض��ْت ال��خ��اف��ق��ي��ْن َج��ن��اَح ال��بُ��ْش��َرى ه��زَِّت
ال��ش��اط��ئ��ي��ْن ف��ْوق األزه��اَر ي��ن��ث��ُر ال��ه��وى ن��ش��واَن ال��ن��ي��ُل وت��ه��اَدى
ب��ال��ي��دي��ْن! ع��ل��ي��ه��ا ال��ش��ك��ُر ي��ع��ِج��ُز يَ��ٌد ال��ن��اِس ف��ي ل��ل��ِه وك��م َك��ْم
ُدرَّت��ي��ْن2 ألغ��ل��ى ال��ع��رُش ض��ّم��ه��ا الم��ع��ٌة ُس��ْؤَدٍد م��ن ُدرٌَّة
ال��ّل��ج��ي��ْن3 َص��ْف��ُو وال ال��تِّ��بْ��ِر َك��َرُم م��اثَ��ل��ه��ا م��ا ل��ل��ُم��ْل��ِك ُدرٌَّة
ال��ن��يِّ��ري��ْن4 َل��م��ح��اِت م��ن أنّ��ه َألالِئ��ه ف��ي زاد وُش��ع��اٌع
زه��رت��ي��ن5 أزَه��ى م��ص��َر ف��ي ��ل��ْت َج��مَّ ن��اض��رٍة زه��رٍة م��ن وش��ذًى
ال��م��ن��ِب��تَ��يْ��ْن ش��ري��َف ال��ف��رُع ف��ن��م��ا ش��رًف��ا الق��ى ال��دْوَح��ة ش��رُف
َع��يْ��ْن ُق��رََّة ب��ه��ا ل��ل��دن��ي��ا م��ص��ُر أن��ج��ب��ْت ��ا ل��مَّ األْع��يُ��ُن َق��رَِّت
بُ��ْش��َريَ��يْ��ْن6 ف��ك��ان��ت ال��ده��ر وص��ف��ا ف��اس��ت��ب��ش��رت ف��اروُق��ه��ا ون��ج��ا
م��رَّت��ي��ْن ف��اج��ت��ل��ت��ه��ا ع��ادت ث��م َم��رًَّة ُم��ن��اه��ا م��ص��ُر ف��اج��ت��ل��ت
َغ��ي��ْن7 ل��ي��ل ف��ي ال��دَُّج��ى ب��دُر يُ��ْرتَ��َج��ى ك��م��ا ال��بُ��ْش��َرى ن��رت��ج��ي َوَق��ْف��ن��ا ك��م
ل��ل��ِق��ب��ل��ت��ي��ْن8 ث��ال��ث��ًة أص��ب��ح��ْت ال��ت��ي ع��اب��دي��ن ن��ح��و وات��ج��ه��ن��ا
وَم��يْ��ْن9 ت��زي��ي��ٌف ال��ت��ص��وي��ر وم��ن أص��َدَق��ه��ا م��ا ل��ل��ُح��بِّ ص��ورٌة
ب��ال��م��ن��ِك��بَ��ي��ْن10 ب��ه ال��ده��ُر زاَح��َم َم��ْوِك��ٍب ف��ي أج��داُده��ا وم��ش��ى
ال��َف��ْرَق��ديْ��ْن11 َم��ن��اِط ف��وَق وَع��َل��ْت أع��الُم��ُه خ��َف��َق��ت ق��د َم��ْوِك��ٌب



الجارم عيل ديوان

أذن��ي��ْن ف��ي أوص��اُف��ه َخ��َط��َرْت وال ِم��ثْ��ًال ل��ه ال��ع��ي��ُن تَ��َر ل��م
ال��َج��ْح��َف��َل��يْ��ْن12 ب��ي��ن ال��ف��ارُس ي��خ��ِط��ُر ِم��ثْ��َل��م��ا ف��ي��ه ال��ت��اري��ُخ ي��ْخ��ِط��ُر
ال��َم��َل��ويْ��ن13 وف��خ��ِر ال��دن��ي��ا زي��ن��ِة أب��ن��ائ��ه ف��ي م��ص��َر ُم��ْح��ي��ي ف��ي��ه
اْل��َح��َرم��يْ��ْن ح��ام��ي ك��إب��راه��ي��م أو آالِئ��ِه ف��ي ك��إس��م��اع��ي��َل َم��ْن
ال��ن��اِج��ذي��ن14 وأب��َدى ال��ش��رُّ وب��دا اش��ت��ع��ْل��ت م��ا إذا ال��ح��رِب َج��ذوُة
َع��يْ��ْن15 ب��ِع��د م��ن أَثَ��ًرا رآه��ا ُم��ذْ راي��ت��ه إل��ى ال��ض��اَد َج��َم��َع
أبَ��َويْ��ْن!16 م��ن ك��لُّ��ه��ا وال��ل��ي��ال��ي ش��م��َل��ه��ا ال��ل��ي��ال��ي ُدْه��ُم َدت ب��دَّ
ب��ل��دي��ْن ألق��ص��ى ا ح��دٍّ ال��َه��وى ف��ي َع��َرف��ْت م��ا َوْح��َدًة ف��ح��ب��اه��ا
ال��راِف��ديْ��ن17 م��اءَ ب��ال��ن��ي��ل م��زج��ت ك��م��ا ب��لُ��بْ��ن��اَن رض��َوى وص��ل��ْت
آي��ت��يْ��ْن! ف��ؤاٍد ب��اب��ِن أص��ب��ح��ْت ل��ه ك��ان��ْت آي��ٍة م��ن َع��َج��بً��ا
ال��ُع��َم��ريْ��ْن18 ب��ع��دِل ال��دن��ي��ا يَ��بْ��َه��ُر ع��اه��ٌل ِس��واه ل��ل��ُع��ْرِب ل��ي��س
َزيْ��ْن ول��ل��ن��ش��أِة ل��ل��طُّ��ْه��ِر وه��و ط��اه��رٌة ن��ش��أٌة زيّ��ن��تْ��ه
َريْ��ْن19 ال��ل��ه ف��ي آم��اَل��ه يَ��ُش��ْب ل��م م��ح��راِب��ِه ف��ي ل��ل��ه ق��اِن��ٌت
أيْ��ن؟20 ال��ن��اس ف��ي يُ��ش��ب��ُه��ه َم��ْن أي��َن َم��ل��ٍك ث��وب��ْي ي��ج��ت��اُب َم��ِل��ٌك
ال��وادي��ي��ْن ف��وق ال��تِّ��بْ��َر ف��أَس��اَل ��ه ك��فِّ م��ن ال��ن��َدى ال��ن��ي��ُل س��َرَق
وَديْ��ْن21 ِدي��ٍن م��ن ال��ح��بِّ ف��ي ل��ُه يَ��ا ل��ل��وَرى َودي��ٌن َديْ��ٌن ُح��بُّ��ه
ال��َه��َرَم��ي��ْن ب��ن��اءِ ف��وق َف��س��م��ا ج��اه��ًدا أب��وُه ال��م��ل��َك وب��ن��ى
أيْ��ْن22 ي��م��َس��ْس��ه ول��م ذَْرًع��ا ي��ِض��ْق ل��م ال��ُع��ال رام إْن ال��ع��زم َع��َل��ِويُّ
اْل��ُح��َس��ي��ْن23 اب��ن زم��ان ف��ي يَ��نَ��ْل��ه��ا ل��م َم��نْ��ِزل��ٍة إل��ى ��ع��َر ال��شِّ َرَف��َع
ال��دول��ت��ي��ْن ِظ��الل ف��ي ف��ن��ِع��ْم��ن��ا دْول��ًة تُ��ن��اِغ��ي ق��ام��ْت َدْول��ٌة
ال��ص��ف��ح��ت��ي��ن24 ذو ب��ه ي��ع��ي��ا ب��ال��ذي ص��ف��ح��ة ق��ام��ت ال��ش��ع��ر ف��ي رب��م��ا
اث��ن��ت��ي��ْن إح��دى س��وى ف��ي��ه ت��رى ال ك��ث��رت��ِه ع��ل��ى ال��ش��ع��ُر إنَّ��م��ا
بَ��ي��ْن بَ��يْ��َن ك��الٌم ال��ش��ع��ر ف��ي ل��ي��س َه��ذٌَر أو ُق��ْدِس��يَّ��ٌة ن��ف��ح��ٌة

∗∗∗
ال��وال��ديْ��ْن25 ع��يْ��َن ال��ل��ُه وأق��رَّ ُدّرٍة أص��ف��ى ل��ل��ت��اِج س��ِل��َم��ْت
َم��ِل��َك��ي��ْن ف��ي ل��ن��ا ال��دن��ي��ا ج��َم��ع ك��م��ا اْل��خ��ي��َر ل��ه��ا ال��ل��ُه َج��َم��َع
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التاج ُدرَّة

هوامش

والشتاء. الصيف يف الشمس مرشقا املرشقني: واملغرب. املرشق أفقا الخافقني: (1)
الثانية وابنته فريال األوىل فاروق ابنة يقصد درتني: ورشف. مجد سؤدد: (2)

فوزية.
الفضة. اللجني: الذهب. الترب: (3)

والقمر. الشمس النريين: ملعانه. ألالئه: (4)
ذكية. رائحة شذى: (5)

بمحافظة القصاصني ببلدة املشهورة السيارة حادثة من فاروقها: ونجا (6)
الرشقية.

الغيم. غني: (7)
بالقدس. األقىص واملسجد بمكة الحرام املسجد القبلتني: (8)

كذب. مني: (9)
والكتف. العضد وهو منكب مثنى املنكبني: (10)

القطب. من قريبان نجمان الفرقدين: بعد. مناط: (11)
الجيشني. الجحفلني: مزهوٍّا. مهتًزا يميش يخطر: (12)

مرص حكمت التي العلوية األرسة رأس باشا عيل محمد املقصود مرص: محيي (13)
والنهار. الليل امللوين: ١٩٥٢م. ثورة قيام حتى

الخلفية. األرضاس الناجذين: أظهر. أبدى: املشتعلة. النار جمرة جذوة: (14)
للقتال. استعداده أظهر هو واملقصود

العربية. الدول توحيد يف باشا إبراهيم سعي إىل إشارة (15)
ظلمة. دهم: (16)

نهران والفرات دجلة الرافدين: بالحجاز. الشهري رضوى جبل هو رضوى: (17)
بالعراق.

— عنهما هللا ريض — العزيز عبد بن وعمر الخطاب بن عمر هما العمرين: (18)
العدل. يف املثل بهما ويرضب

وامليول. الهوى تغلب هنا الرين رين: هلل. طائع قانت: (19)
يلبس. يجتاب: (20)

له. حق دين: الخلق. الورى: (21)
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الجارم عيل ديوان

يتململ لم ذرًعا: يضق لم أراد. رام: باشا. عيل محمد جده إىل نسبة علوي: (22)
تعب. أين: يشكو. أو

املشهور. العربي الشاعر املتنبي الطيب أبو الحسني بن أحمد هو الحسني: ابن (23)
صفحتان. أو وجهان وله السيف الصفحتني: ذو (24)

نفسه. هدأت حتى أعطاه أقر: (25)

628



َصِديق َهتِنَئة

سنة مايو يف الدين، بدر محمد صديقه زواج حفل يف القصيدة هذه الشاعر أنشد
١٩١٣م.

اْل��َج��َواِه��ْر َك��ِري��م��اِت َف��انْ��ثُ��ْر ش��اِع��ْر َوأَنْ��َت ال��ديَ��ار َه��ِذي
َف��َج��اِه��ْر أو َح��ِدي��ثَ��َك َف��اْك��تُ��ْم اْل��َه��َوى يُ��ْم��ِل��ي ك��َم��ا َواْف��َع��ْل
تُ��َخ��اِط��ْر أَْن ِب��نَ��ْف��ِس��َك َ َف��اْربَ��أ َم��َك��انَ��ه��ا َع��ِل��ْم��َت َم��ْن ِه��َي
ح��اِذْر؟ َق��ْوُل: َك يَ��ُردُّ َه��ْل ِش��ْع��ِري َوَل��يْ��َت « «َع��ل��يُّ َح��اِذْر
اْل��َج��آِذْر1 َم��رُح َك��أَنَّ��ه��ا ِب اْل��ُق��لُ��و ف��ي تَ��ْس��َرُح َح��ْوراءُ

∗∗∗
َواْل��َم��َص��اِدْر2 اْل��َم��َواِرِد ُع��ْق��بَ��ى ِب��ه��ا ُح��ِم��َدت َل��يْ��َل��ًة يَ��ا
اْل��َخ��َواِط��ْر3 َوَك��رَّاِت ِق��َص��ًرا ط��اِئ��ٍر َك��َح��ْس��َوِة َم��رَّت
اْل��َغ��َداِئ��ْر4 ِم��َن َل��ُه��نَّ ِب��َم��ا تُ��َم��دُّ َل��ْو اْل��َك��َواِع��ُب َودَّ
ال��نّ��َواِظ��ْر5 َح��بَّ��اِت ِب��َس��َواِد َس��َواَده��ا َوَص��ْل��َن َل��ْو أَْو
اْل��بَ��ش��اِئ��ْر6 ��َق��ِت َوَص��فَّ ِف��ي��ه��ا ِل��َواءَُه اْل��َج��الُل نَ��َش��َر
ال��س��راِئ��ْر7 بَ��يْ��َن م��ا وَدبَّ ِه اْل��ُوُج��و ع��ل��ى ال��س��روُر َوط��ف��ا
ن��اِض��ْر8 ال��ن��َف��َح��اِت ُم��بَ��اَرَك ُب ال��ش��ب��ا ي��أِْت��ي َك��َم��ا وأتَ��ْت
ح��اِض��ْر ال��دي��ِن» «َف��بَ��ْدُر ـ��يَ��ا ال��دن��ـ ِذي بَ��ْدُر ِف��ي��ه��ا َغ��اب إْن

∗∗∗



الجارم عيل ديوان

اْألََك��اِب��ْر9 نَ��ْس��َل ي��ا ـ��ِف��تْ��يَ��اِن ال��ـ ِزي��نَ��َة ي��ا ��ٌد» «أَُم��َح��مَّ
واْل��ُم��َص��اِه��ْر اْل��ُم��َص��اَه��ُر ِن��ْع��َم أُْس��َرٍة أَْك��َرَم ص��اَه��ْرَت
َظ��اِف��ْر10 َخ��يْ��َر يَ��ا ِب��ِن��ْع��َم��ٍة ِة اْل��َح��يَ��ا ِن��َع��ِم ِم��ْن َوَظ��ِف��ْرَت
َواْألََواِخ��ْر11 اْألََواِئ��َل لُ��ُه��ُم ِف��ع��ا بَ��زَّْت األَُل��ى ابْ��َن ي��ا
َم��آِث��ْر12 َح��اِدثَ��ٍة ُك��لِّ ِف��ي َل��ُه��ْم ك��انَ��ْت األَُل��ى ابْ��َن ي��ا
اْل��َح��َواِض��ْر13 َع��َل��ى تَ��ِت��ي��ُه أَْع��َل��ى ال��ـ َك ِب��َج��دِّ َرِش��ي��ُد ك��انَ��ْت
َع��اِث��ْر14 ُك��لِّ َم��ْوئِ��َل َوك��اَن د ِل��ْل��ِع��ب��ا ِرْدئً��ا ك��اَن ق��ْد
واْل��ُم��بَ��اِش��ْر15 ��ِل َواْل��ُم��َح��صِّ ِف��ِظ اْل��ُم��َح��ا َغ��اِئ��َل��ة َردَّ َك��ْم
َزاِه��ْر16 ِب��اْل��َع��ْل��يَ��اءِ ك��اَن ِدَك َج��د ثُ��مَّ ِب��َج��دِّي َع��ْص��ٌر
اْل��َم��َخ��اِط��ْر ِم��َن ��ِن��ي��َن ُم��َح��صَّ َن اْل��يَ��اِئ��ُس��و َف��نَ��اَم َس��ِه��َرا
ُم��َف��اِخ��ْر؟ ِم��ْن َه��ْل ونَ��اَديَ��ا ِر اْل��َف��خ��ا َف��ْض��َل َوتَ��َق��اَس��َم��ا
ع��اِك��ْر17 ال��ش��كِّ َوَل��يْ��ُل يَ��ْه��ِدي ن��اِص��ٍع ِب��ِع��ْل��ٍم َج��دِّي
اْل��ُم��َك��اِب��ْر18 اْل��َخ��ْص��َم َويَ��ْص��رُع ـ��َد اْل��َح��ِدي��ـ يَ��ْف��ِري َوِب��ِم��ْق��َوٍل
اْل��َم��واِط��ْر19 ��ْح��َب ال��سُّ يُ��ْخ��ج��ُل َح��ِة ��م��ا ِب��ال��سَّ َك َج��دِّ ِح��ي��ِن ِف��ي
َص��اِغ��ْر20 َوْه��َو إَِل��يْ��ِه َف��أَتَ��ى ِل��َط��ْولِ��ِه ال��زم��اُن َداَن
ذَاِك��ْر ال��دي��ِن» «بَ��ْدِر ِل��نَ��َواِل َف��ُك��لُّ��ُه��ْم َرأَْوُه َم��ْن َس��ْل
اْل��م��ثَ��اِب��ْر َس��ع��َي إثْ��ِرِه ف��ي َس��َع��ى َف��َق��ْد أبُ��وَك ��ا أمَّ
ع��اِط��ْر21 وال��رْوُض اْل��َح��يَ��ا َك��َرُه بَ��ا ال��رَّْوِض َك��نَ��ْوِر ُخ��لُ��ٌق
ال��ديَ��اِج��ْر22 َح��َل��ِك ِف��ي أَْق��َداِر ال��ـ ِم��َن أْم��َض��ى َوَع��ِزي��م��ة
خ��اِدْر23 وال��لَّ��يْ��ُث ال��ط��َوى ـ��َض��بَ��ُه أَغ��ـ ال��لَّ��يْ��ِث َك��بَ��ْط��ِش بَ��ْط��ٌش
تُ��َغ��اِدْر أالَّ َوأَْق��َس��َم��ْت َب اْل��ُق��لُ��و َم��َح��بَّ��تُ��ُه نَ��َزَل��ْت
اْل��َم��نَ��اِب��ْر24 أَْع��َواَد َوَه��زَّ َع اْل��يَ��َرا َه��زَّ َم��ْن َخ��يْ��ُر ُه��َو
ن��اِص��ر25 ال��ت��ْوِف��ي��ِق ِم��َن َل��ُه َن ك��ا ِل��ْل��َق��ْوِل انْ��بَ��َرى َف��إذا
ال��ض��م��اِئ��ْر َوتَ��ْش��َربُ��ُه َه��ًوى ُس ال��ن��ُف��و تَ��أُْك��لُ��ُه َف��تَ��ك��اُد
وك��اِب��ْر ِف��ي��ن��ا نَ��اِب��ٍه ـ��َرُم أَك��ـ أنْ��َت إنَّ��َك « «أَع��ل��يٌّ
وآِخ��ْر أَوَّلُ��ُه��ْم َف��أَنْ��َت ِل ال��رج��ا أبْ��َط��اُل ُع��دَّ إْن
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َصِديق تَهِنئَة

هوامش

من وهذا سوادها، شدة يف العني بياض شدة وهو الحور من صفة حوراء: (1)
يف تنقلت املاشية: رسحت من وأصله وتنتقل تميش وترسح: الحسن. مظاهر أعظم
جؤذر جمع الجآذر: والتبخرت. والنشاط االختيال وهو املرح من صفة ومرح: املرعى.

واتساعها. العيون جمال يف النساء من الحسناء به تشبه الوحشية البقرة ولد وهو
البعري ورد من مكان اسم مورد جمع األصل: يف املوارد األمر. جزاء العقبى: (2)
رجع، أي املاء عن صدر من مكان اسم مصدر جمع املصادر: ووافاه، بلغه أي املاء وغريه

والنهايات. األوائل واملصادر باملوارد واملراد
الخواطر: الرجعة. وهي كرة جمع والكرات: رشبه. أي جرعه املاء: الطائر حسا (3)

النفس. حديث أو الهاجس وهو خاطر جمع
جمع الغدائر: نتأ. أي ثديها نهد الفتاة وهي كاعب جمع والكواعب: تمنى. ود: (4)

الظهر. إىل الرأس وسط من املنسدل الشعر أي الذؤابة وهي غديرة
إنسان الناظر بحبة ويريد العني، من األصغر السواد وهو ناظر جمع النواظر: (5)

العني.
تبشريًا برشه من اسم وهي بشارة جمع البشائر: العلم. اللواء: العظمة. الجالل: (6)

وأفرحه. رسه أي
مواضع واملراد الرس، وهي رسيرة جمع الرسائر: لينًا. سريًا سار دب: عال. طفا: (7)

القلوب. وهي الرسائر
جميل. نارض: الذكية. الرائحة وهي نفحة جمع النفحات: (8)

األكرب. جمع األكابر: الولد. النسل: (9)
«نعمة». العروس اسم ألن تورية وفيها للتفخيم، نعمة وتنكري الفوز الظفر: (10)

وفاقت. غلبت بزت: (11)
املكرمة. وهي مأثرة جمع املآثر: (12)

يف والحارضة املدينة، وهي حارضة جمع الحوارض: وتفخر. تتكرب تتيه: (13)
البادية. ضد األصل:

زل بمعنى عثر من فاعل اسم العاثر: وامللجأ. املالذ املوئل: العون. الردء: (14)
وسقط.

أي: يدر، لم حيث من أخذه إذا قال باب من غاله من فاعل اسم الغائلة: (15)
املدينة وايل باملحافظ ويريد والعسف، الرش بالغائلة واملراد كاغتاله، غرة عىل وقتله أهلكه
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الجارم عيل ديوان

ذلك يف الجبارين الرؤساء بعض لقب واملبارش الرضائب، جابي وباملحصل وحاكمها،
العهد.

ميضء. مرشق زاهر: (16)
عاكر: وخلص. بياضه اشتد لونه: ونصع يشء، كل من الخالص الناصع: (17)

مختلطه. الظالم كثيف أنه واملراد ونحوه، الرشاب عكر من فاعل اسم
يكبت يرصع: إلصالحه. قطعه إذ اليشء فرى مضارع يفري: اللسان. املقول: (18)

واملعاند. املغالب املكابر: خصمه. يسكت أي ويفحم
والعطاء. والجود الكرم السماحة: (19)

ذليل صاغر: والسعة. والغنى والقدرة الفضل الطول: وخضع. ذل دان: (20)
خاضع.

النهار. أول والبكرة بكرة، أتاه باكره: روضة. جمع الروض: الزهر. النور: (21)
تطيب. أي عطر من فاعل اسم عاطر: املطر. الحيا:

وهو قدر جمع األقدار: وأقطع. أنقذ أمىض: القوية، القاطعة اإلرادة العزيمة: (22)
الظالم. وهو ديجور جمع الدياجر: السواد. شدة الحلك: حياته. يف اإلنسان عىل يقدر ما
يف مقيم خادر: الشديد. الجوع الطوى: األسد. الليث: بالعنف. األخذ البطش: (23)

عرينه. وهو خدره
القصب من تتخذ التي األقالم بالرياع واملراد القصبة، وهي يراعة جمع الرياع: (24)

الخشب. وهو عود جمع األعواد: عادة.
وتصدى. اعرتض انربى: (25)
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األفراح هبجة

إيران إمرباطور من فوزية السابقة اإلمرباطورة بزواج احتفاًال للزهور مرصموكبًا أقامت
زينت عربة املناسبة لهذه البالغ جريدة وأعدت ١٩٣٩م، عام بهلوي رضا محمد السابق

األبيات. هذه باألزهار عليها كتبت بالورود،

ِع��ْط��َرا ب��ال��ب��ش��اِئ��ر ال��ك��وَن وام��ِأل وِم��ْص��َرا ب��ال��ِق��راِن إي��راَن َه��نِّ
ِش��ْع��را ل��ل��ع��روس��ي��ن ال��زَّْه��َر وان��ظ��ِم َزْه��ًرا ل��ل��ع��روس��ي��ِن ��ْع��َر ال��شِّ وان��ثُ��ِر
بَ��ْدرا1 ال��س��ع��ِد م��ط��اِل��ع ف��ي وب��دا َش��ْم��ًس��ا ال��م��ج��ِد م��ش��ارِق ف��ي بَ��َزَغ��ْت
ُزْه��را2 ال��ك��واك��ِب ه��ام��َة ي��م��ت��ط��ي وِع��زٌّ ال��س��م��اءَ ي��ب��َه��ُر َش��َرٌف
وِذْك��را3 ِع��زٍّا ل��ل��ش��رِق أع��ادا ـ��ي��ِن ـْ ت��اَج��ي�� ب��ي��ن و«ال��رض��ا» «ال��ف��ْوُز» َس��ط��َع
وِك��ْس��َرى4 دارا ب��ن��اه ب��م��ج��ٍد ـ��ِل ال��ن��ي��ـ ب��ن��و ب��ن��اه م��ج��ٌد وت��الَق��ى
زه��را5 ال��ط��ب��ي��ع��ة ي��د ص��ّورت��ه��ا والء وه��ي «ال��ب��الغ» ت��ه��ن��ئ��ات

هوامش

والهناء. السعادة طلوع موضع السعد: مطالع طلعت. بزغت: (1)
قمة الكواكب: هامة بالكناية. استعارة وفيه يركب. يمتطي: ييضء. يبهر: (2)

المعة. مضيئة نجوًما زهًرا: الكواكب.
اسمي إىل إشارة وهنا واالرتضاء. الرضوان الرضا: بالخري. الظفر الفوز: (3)

إيران. شاه بهلوي رضا واألمري فوزية األمرية العروسني.
الفرس. ملوك لقب كرسى: الفرس. ملوك من دارا: (4)
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وإخالص. طاعة والء: البالغ. جريدة هي البالغ: (5)
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ُدعاَبة

١٩٣٨م عام

1 األص��دق��اءْ نُ��ج��ب��اءِ م��ن ص��ف��وٌة زان��ه أن��ٍس م��ج��ل��ُس ��ت��ي َض��مَّ
ال��ُه��راء!2 ال��ق��ول ب��ه اْل��ِج��دُّ نَ��ط��ق وك��ْم ِج��دٌّ، ب��ه ال��ه��زل م��ن��ط��ُق
ِغ��ذاء ول��ل��ع��ق��ِل ل��ل��روِح ف��ي��ه َع��َج��بً��ا ح��دي��ثً��ا ف��ت��ط��ارْح��ن��ا
األدب��اء رواه ��ا ِم��مَّ ُط��َرًف��ا َج��َم��ع��ْت ف��ن��ونً��ا وتَ��ج��اذبْ��ن��ا
ال��َع��ن��اء3 َك��دِّ م��ن ال��ن��ف��َس ل��نُ��ري��َح س��اَع��ًة ن��ح��اِج��ي أن ُرْم��ن��ا ث��م
ِظ��م��اء4 تُ��ْل��ِق��ي ل��م��ا ف��ال��ك��لُّ أن��ت، ف��اب��ت��دئ ق��ال��وا: ي��ب��دأ م��ن ق��ل��ت:
ذَم��اءْ؟5 م��ن ل��ن��ف��س��ي «ح��تّ��ى» ت��رك��ت وه��ل ق��ال: ق��ل، : ل��ل��ن��ح��ويِّ ق��ل��ت
وش��اء6 لُ��ْغ��ٍز م��ن ال��ِف��ْط��ن��ُة ش��اءت ب��م��ا ال��ب��دي��ع��يُّ ف��ل��ي��أت ق��ل��ت:
االب��ت��داء» «ح��س��ُن ه��و ن��وٍع غ��ي��َر ُك��لَّ��ه ب��دي��ع��ي أت��ق��ن��ُت ق��ال:
و«ش��اء»7 «ري��ٍح» ف��ي اإلع��الُل ع��اق��ن��ي ق��د ق��ال: ف��اب��دأ، ل��ل��ص��رف��ّي: ق��ل��ت
اْل��ُج��َل��س��اء أم��لَّ ال��ق��ول أك��ث��ر ف��م��ن تُ��ْك��ِث��ر وال ق��ل ق��ال��وا: ث��م

∗∗∗
ِرداء ف��ي وس��م��اًح��ا وذَك��اءً وِح��ًج��ا ِع��ل��ًم��ا يُ��ع��َرُف م��ن ُق��ل��ت:
ال��ض��ي��اء8 ف��يَّ��اَض ي��س��ط��ع ك��وك��بً��ا ب��دا إن ح��ي��اًة ال��دن��ي��ا ي��م��أل
وذَك��اء9 ن��واٌل ل��ل��ش��م��س ل��ي��س ان��ت��ب��ه��وا ق��ل��ُت: ال��ش��م��َس؟ ف��أج��اب��وا:
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وَج��اءْ؟10 ال��ن��اس ف��ي راح ق��د َم��ْوِرٌد وم��ا ف��ن��ادي��ت زد، ق��ال��وا: ث��م
وِش��ف��اء11 وح��يَ��اٌة ِريٌّ ف��ي��ه ��اِده ُق��صَّ إل��ى ي��م��ش��ي م��ورٌد
م��اء؟12 ت��زُع��ُم م��ث��َل��م��ا ي��م��ش��ِي ك��ي��ف َع��َج��ٌب وق��ال��وا: ع��نِّ��ي ف��ن��أوا

∗∗∗
ال��وف��اء؟13 ِص��ْدِق أو ال��م��ح��ِض ل��إلخ��اء يُ��َرى ِج��س��ًم��ا أب��ص��رتُ��ُم ه��ل ق��ل��ُت:
واإلب��اء؟14 ج��م��ي��ًع��ا ال��ج��ّم دِب ول��أل ل��ل��دي��ِن ل��ل��ف��ض��ِل ِل��ل��ع��ال
ال��س��م��اء؟ ف��ي أم يُ��َرى األرض ف��ي ذاك ل��ن��ا ق��ل َع��َج��زن��ا، ق��د ف��أج��اب��وا:
وازده��اء! ازده��اٍر أيُّ وي��ح��ك��م، ب��ِه ول��ألرِض األرِض، ف��ي ق��ل��ت:
ال��ش��ع��راء15 إم��اُم ال��ش��ع��ِر َح��ْل��بَ��ة وف��ي «أب��ْق��راُط» ال��ط��بِّ ف��ي ه��و
ال��ك��رَم��اء16 ف��ي «ح��اِت��ًم��ا» ت��ُع��دُّوا أن أنَ��ًف��ا أب��يْ��تُ��م أع��ط��ى وإذا
ال��ِغ��ط��اء17 ش��ئ��َت إن أح��اج��ي��ك ع��ن َح��يَّ��رت��ن��ا ل��ن��ا، اك��ش��ف ف��أج��اب��وا:
َخ��َف��اء أو ال��ت��ب��اٌس األم��ر ف��ي ل��ي��س وان��ت��ب��ه��وا ف��ان��ظ��روا ك��ّال ق��ل��ت:

∗∗∗
َم��س��اء؟ أو ص��ب��اِح ف��ي آن ك��لَّ ُم��ث��م��رًة َدْوَح��ًة رأي��ت��م ه��ل
ال��ش��ت��اء ف��ي وَح��ن��ان دفءٌ وه��ي ونَ��دى ِظ��الٌل ال��ص��ي��ف ف��ي ه��ي
ال��ِف��ن��اء18 َرْح��َب اْل��َج��نَ��ى ُح��ْل��َو َم��وئِ��ًال س��اح��ت��ه��ا ف��ي ال��ب��ائ��ُس ي��ج��ُد
ال��ف��ق��راء ك��ه��ُف ال��ُق��ّص��اِد ُ م��ل��ج��أ ن��ع��م ق��ل��ت: م��ح��س��ٌن؟ س��أل��ون��ي:
وَص��ف��اء ب��ه��اءً ال��درُّ ِش��ْع��ُره أج��ل ق��ل��ت: ش��اع��ٌر؟ ق��ال��وا: ث��م
19 َه��بَ��اءْ ف��ي��ه��ا وم��ا ال��دن��ي��ا ع��ن��ده ن��ع��م ق��ل��ت: زاه��ٌد؟ ق��ال��وا: ث��م
ال��غ��ب��اء؟ ه��ذا ف��م��ا ال��ب��دُر؟ يُ��ْج��َه��ُل وه��ل ع��رف��ن��اه، ِق��ْف ف��أش��اروا:
وَج��الء! ن��وًرا ك��ال��ص��ب��ح واس��ُم��ُه ل��ه ن��ف��ُط��ْن ول��م ِح��رن��ا َع��َج��بً��ا
َغ��ن��اء20 ت��ع��ري��ٍف ُك��لِّ ع��ن ف��ي��ه وص��ُف��ه ف��ي��ك��ف��ي ��ي��ه نُ��س��مِّ ال
ث��ن��اء م��ن ف��ي��ه ش��ئ��َت م��ا واب��ت��ِك��ْر ب��ه واه��ِت��ْف ف��ض��َل��ه ��ل وس��جِّ ُق��م
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ُدعابَة

هوامش

عظام. رشفاء كرماء نجباء: (1)
الهزل. القول الهراء: القول (2)

األلغاز. وهي األحاجي يف نتبارى نحاجي: (3)
متعطشون. ظماء: (4)

عن أثر لقد حتى إعرابها ويف حتى معاني يف النحاة أقوال اضطربت حتى: (5)
روح. بقية من ذماء: من حتى. من يشء نفيس ويف أموت قال: أنه «الفراء»

أراد. شاء: الذكاء. الفطنة: والبالغة. البديع علم يف العالم وهو البديعي: (6)
الرصف علم يف باب اإلعالل: العربية. اللغة علوم من وهو الرصف عالم الرصيف: (7)
شاة جمع وهو شاء أما ياء. الواو بقلب إعالل ريح يف وشاء: ريح يف أبوابه. أهم من وهو

هاء. فيه الهمزة فأصل
كثري. فياض: (8)

االشتعال. وقيل: القلب حدة ذكاء: عطاء. نوال: (9)
منهل. مورد: (10)

ماء. ارتواء، ري: (11)
بعدوا. فنأوا: (12)

الخالص. املحض: (13)
الكثري. الجم: (14)

قراط أبو بقسم يعرف قسم وله قديم يوناني وطبيب فيلسوف أبقراط: (15)
الطب. بمهنة اشتغالهم بدء عند األطباء يقسمه

به رضب الذي الطائي حاتم هو حاتًما: وكربياء. عظمة أنًفا: رفضتم. أبيتم: (16)
والكرم. الجود يف املثل

ألغازك. أحاجيك: (17)
الجوانب. متسع الفناء: رحب الثمر. حلو الجنى: حلو مالذًا. موئًال: (18)

يرى. ال دقيق تراب هباء: (19)
استغناء. غناء: (20)
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اجلميل أنطون إىل

جريدة تحرير رئيس الجميل، أنطون األستاذ صديقه إىل البيتني بهذين الشاعر بعث
١٩٣٦م. عام الباشوية رتبة عىل حصوله بمناسبة العربية اللغة مجمع وعضو األهرام

ِع��َط��اَش��ا1 وك��انَ��ْت ال��ُم��نَ��ى وش��َف��يْ��ن��ا ال��م��ع��ال��ي آب��داِت ِن��ل��َت ح��ي��ن��م��ا
ب��اش��ا ال��ج��م��يِّ��ُل غ��دا بُ��ْش��َرى! أيُّ ْخ وأرِّ ��ل وس��جِّ ق��ْم ال��ش��ع��ُر: ل��ي ق��ال
٣٠٤ ١١٤ ١٠٠٥ ٥١٢ ١١

١٩٤٦

هوامش

سقينا. شفينا: خالدات. آبدات: (1)





الفيوم

للمحكمة قاضيًا — هللا رحمه — والده كان حينما الفيوم ملدينة الشاعر من زيارة كانت
ما وأسعده جمال من عليها — وتعاىل سبحانه — هللا أفاض ما فراعه بها، الرشعية
مشاعر من نفسه يف يجيش عما معربة األبيات هذه فجاءت وفاء، من أهلها به اتصف

١٨٩٨م. عام

1 وَف��اءْ ال��ب��ع��ِد ف��ي وال��ذك��ر ع��ه��دُك��ُم، ذاك��ٌر إنِّ��ي ال��ف��ي��وِم س��اك��ن��ي
ِغ��نَ��اءْ؟!2 أّي َغ��ِرٍد؟ ش��ع��ٍر أّي دوح��ِت��ُك��ْم ع��ل��ى ش��ع��ِري ش��َدا ك��م
3 وَم��اءْ وأَنْ��س��اٍم أظ��الٍل ب��ي��َن وَش��ذًا ُح��س��نً��ا ك��ال��زه��ِر ب��ل��ٌد
4 ب��رَداءْ ح��ي��ٍن ُك��لِّ ف��ي ت��رت��دي ت��ل��وي��ن��ِه ف��ي ال��ب��ك��ِر خ��دِّ م��ث��ل
ال��َم��س��اءْ ف��ي ِس��واَه��ا ال��ص��ب��ح ف��ي وه��َي غ��ٍد ف��ي ِس��َواَه��ا ب��األم��ِس ف��ه��َي

هوامش

ميثاقكم. وصيتكم، عهدكم: (1)
الكبري. الشجر ذات حديقتكم دوحتكم: حسن. بصوت غنى شدا: (2)

النفاذة. العطر رائحة شذا: (3)
ثوب. رداء: (4)





زيدان جورجي

أظفاره، نعومة منذ الشاعر له قرأ المًعا روائيٍّا بارًعا أديبًا كان الهالل» «دار مؤسيس أحد
١٩٤٦م. عام وعرفانًا تقديًرا األبيات، هذه أجله من فنظم

زي��داِن��ي أَْم��َالُه م��ا رَوائ��ِع وِم��ْن زي��داِن ع��ه��َد َوُرّدا َش��بَ��اِب��ي، ُرّدا
ش��ب��ابَ��ان!1 س��ن��ي وم��ن م��ن��ُه ف��ك��اَن وارف��ًة ال��ُع��ْم��ِر وري��اُض ق��رأت��ُه
وِك��تْ��َم��اِن2 إع��الٍن ب��ي��َن م��ا ك��ال��س��رِّ ش��ع��ل��ت��ه��ا ال��ري��ف ف��ي خ��اف��ق��ٍة ض��وء ف��ي
وت��ل��ق��ان��ِي3 ألل��ق��اَه��ا ال��ق��روَن ت��ط��وي م��اث��ل��ًة األب��ط��اِل ُزُم��ُر ب��ه��ا ب��دت
وث��ْه��الِن4 رض��وى م��ن ال��ده��ِر ع��ل��ى أب��ق��ى م��م��ل��ك��ًة ل��إلس��الم َش��اَد م��ا ك��ّل م��ن
ل��غ��ّس��اِن5 ك��انُ��وا أو ل��ع��دن��اِن ك��انُ��وا ��ده��م يُ��وحِّ إي��م��اٌن «ب��ال��ض��اِد» ل��ل��ُع��ْرب
َف��نَّ��اِن6 ُص��نْ��ِع م��ن ُص��َوًرا ج��ال ل��ك��ن ُص��ح��ٍف ع��ل��ى أس��ط��اًرا «زي��داُن» خ��ّط م��ا
ثَ��اِن��ي7 َل��ُه ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي وال��خ��ل��ُد ��ت��ه ألمَّ ُم��رت��اٍد أّول ك��اَن ق��د

هوامش

الظل. ممتدة وارفة: (1)
يف يستعمل كان الذي الجاز مصباح هو واملقصود متحركة مضطربة خافقة: (2)

لإلنارة. األرياف
جماعات. زمر: (3)

أيًضا. مشهور جبل ثهالن: بالحجاز. الشهري رضوى جبل رضوى: (4)
املسيحيني. العرب أبو غسان: املسلمة. العرب أبو عدنان: العربية. اللغة الضاد: (5)
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أوضح. جال: (6)
رائد. نافع، مرتاد: (7)
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باريس

استسالمها. ويتحرسلرسعة الثانية، العاملية الحرب باريسيف لذكرىسقوط الشاعر يتألم
هذه فضمن ١٩٤٤م، عام األملان أيدي من لها األحرار والفرنسيني الحلفاء إنقاذ يذكر ثم

نفسه. وخوالج مشاعره القصيدة

أب��ك��ي��ِك؟ أم األل��ح��اَن ُد أأَُردِّ ال��م��س��ف��وِك ال��دِم ع��ل��ى أق��ي��َم ُع��ْرٌس
يَ��ْرث��ي��ك1 واِل��ًه��ا وح��ي��نً��ا ي��ش��دو، ف��م��رًَّة ال��ق��ري��َض، ح��يَّ��ْرِت ب��اري��ُس
ال��م��ن��ه��وك2 ُح��ش��اش��ِة غ��ي��َر ل��ل��َف��ْوِز تَ��دْع ف��ل��م اْل��ُخ��ط��وِب داه��ي��ُة نَ��ه��َك��تْ��ِك
ال��ن��وك»3 ِظ��الِل ف��ي َخ��يْ��ٌر «ف��ال��ع��ي��ُش ��ًس��ا ت��ن��فُّ ال��ح��ي��اُة تَ��ْع��ِن��ي م��ا ك��ان إْن
وُف��ت��وك؟4 َج��بَ��ريَّ��ٍة م��ن الق��ي��ِت ال��ذي م��ا ش��ع��ري! ول��ه��َف ع��ل��ي��ِك! َل��ه��ف��ي
م��ه��ت��وك5 ك��اس��م��ه وظ��ل��ٍم ع��اٍت، ��ٍب ُم��ح��جَّ ك��ال��م��ن��وِن ُظ��ْل��ٍم ب��ي��ن م��ا
يُ��نْ��ج��ي��ِك َم��ْن ف��ع��زَّ ال��ق��ض��اءُ وم��َض��ى غ��ن��ي��م��ًة ل��ل��طُّ��غ��اِة ن��ف��َس��ِك أل��ق��ي��ِت
ال��م��ش��ك��وك6 ال��ق��ن��ا دام��ي��ُة وت��ِج��فُّ ِدم��اُؤه تَ��ِج��فُّ ال ال��ه��زي��م��ِة ُج��ْرُح
ذَوي��ك7 ب��ي��ن ف��اُل» «ال وال ُم��ْص��ٍغ، ِت��س��ع��ي��ن��ِه ف��ي «ب��ي��ت��اُن» ال ن��اديْ��ِت
أه��ل��ي��ِك!8 م��ن الق��ي��ِت ال��ذي دوَن وك��ي��ِده ال��ع��دوِّ َع��ْس��ِف م��ن ول��ق��ي��ِت
داع��ي��ك9 ل��ل��رَدى دع��اه��م ل��ّم��ا دع��وًة أج��اب��وا ف��م��ا اْل��ُح��م��اُة َولَّ��ى
ت��رك��وك!10 م��ا ل��ل��م��وِت ل��ي��تَ��ه��م ي��ا وأدب��روا ال��زُّؤام ل��ل��م��وِت ت��رك��وك
س��ِم��ع��وك11 وال ض��اِرع��ًة، ��يْ��ِك َك��فَّ رأوا ف��م��ا ذاه��ل��ي��ن، ح��يَ��اَرى وم��َض��ْوا
يُ��ْردي��ك12 ح��دي��ُده ف��ك��اد ، ُغ��الٍّ أع��داُؤه��م ف��َص��بّ��ه ال��س��الَح َق��ذَف��وا
ن��اع��ي��ِك13 ب��ح��رِّه��ا ال��ق��ل��وَب أص��َل��ى ل��وع��ٌة ف��ش��بَّ��ْت ل��ل��دن��ي��ا ونُ��ِع��ي��ِت
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∗∗∗
وش��ي��ك14 ل��ل��ش��ع��وِب ُس��مٍّ أع��راُض إنَّ��ه��ا ال��نُّ��ع��وم��ِة م��ن ال��ش��ب��اِب َوي��َل
وال��ت��دل��ي��ك!15 ال��ت��ص��ف��ي��ِف ف��ي ق��ت��ل��وه ِب��ِف��تْ��ي��ٍة ال��ج��دي��َد ال��زم��َن أت��ع��َس م��ا
وُش��ك��وك16 َح��يْ��رٍة م��ن وإرادٌة ٌع ُم��َف��زَّ ال��غ��ان��ي��اِت ك��ُق��ْرِط َق��ْل��ٌب
��ْع��ل��وك! ال��صُّ ع��زي��م��ِة ب��ِص��دِق ف��ازوا ول��ي��تَ��ه��م ال��ح��ي��اِة ص��ع��ال��ي��َك ع��اش��وا
ال��دي��ك17 وازده��اءَ ال��ن��ع��ام��ِة ف��زَع أخ��الِق��ه��م م��ن األُن��ِس ل��ي��ال��ي أب��ق��ْت

∗∗∗
ج��زَّاري��ك!18 ِن��ص��اِل ب��ي��ن ف��َس��َق��ْط��ِت غ��زي��رًة ال��دم��اءُ ه��اَل��تْ��ِك ب��اري��ُس
أي��دي��ك! ف��ي ال��ت��اري��ُخ ف��ت��ه��دَّم م��ع��ال��ًم��ا ت��ه��دَّ أن ال��ق��ذاِئ��َف ِخ��ْف��ِت
ب��ال��م��دك��وِك!19 ل��ي��س ِذْك��ًرا وت��رك��ِت ال��ث��َرى إل��ى ُدِك��ْك��ِت ل��و أْح��َرى ك��ان م��ا
ب��ن��ي��ك20 ب��أذِْن غ��ًدا ي��ِط��نُّ َه��ْم��ًس��ا م��اِن��ٌع ي��س��َل��ُم ح��ي��ن «اي��ف��َل» بُ��رُج م��ا
يُ��ن��ج��ي��ك ق��د ال��م��وَت أّن ل��رأي��ِت س��اع��ًة ال��م��ك��ارِه ف��ي ص��بْ��رِك ط��ال ل��و
أف��ي��ك21 ُك��لِّ رأَي ي��م��ح��و ب��ال��س��ي��ِف ص��ان��ه��ا ال��ك��رام��َة خ��َل��ق ال��ذي إّن
يَ��ه��دي��ك22 َم��ْن ف��َق��لَّ ض��ِل��ْل��ِت ف��إذا ُخ��ط��وٌة وال��َم��َع��زَِّة ال��م��ه��ان��ِة ب��ي��ن
«ال��ف��ي��ن��ي��ك»!23 ب��ُج��ْرع��ِة ي��م��وُت وف��تً��ى م��ج��اِل��ًدا ي��م��وُت ف��تً��ى ب��ي��ن ش��ت��اَن
ال��م��س��ل��وك24 ط��ري��ق��ِه غ��ي��َر ل��ل��م��ج��ِد أَرى وال ال��ح��ي��اِة، أس��ال��ي��ُب ش��تَّ��ى
يَ��ف��ري��ك25 أم ال��خ��ط��َب ت��ف��ري س��يَّ��اِن: ُج��ْرأٌَة ال��ش��دائ��ِد ف��ي ال��ب��ط��ول��ِة ِس��رُّ
ت��ف��دي��ِك26 ب��َش��ع��ِره��ا وال��غ��ان��ي��اُت م��وق��ًف��ا أك��َرم «ال��س��ب��ع��ي��ن» ف��ي ك��ن��ِت ق��د

∗∗∗
ي��دع��وك أم��ث��اِل��ه إل��ى َم��ثَ��ًال ب��ل��ن��ُدٍن ال��ث��ب��اُت ُض��ِرَب ق��د ب��اري��ُس
ض��ح��وك27 ل��ل��م��ن��وِن ب��وج��ٍه وم��َش��ْوا ال��رَدى ف��اق��ت��ح��م��وا «دن��ك��رُك» ل��ه��م ع��بَ��س��ْت
«ال��ب��ل��ج��ي��ك»28 ع��اِه��ُل ت��خ��ّل��ف ل��م��ا ض��راغ��ًم��ا ال��زم��اِن نُ��َوَب واس��ت��ق��ب��ل��وا
وت��ِري��ك29 ج��م��اج��ٍم ف��وَق ل��ل��ن��ص��ِر ف��ت��س��ّل��ق��وا ُس��ّل��ًم��ا، ال��ه��زاِئ��َم ج��ع��ل��وا
ال��م��س��ب��وِك30 ك��ال��َع��ْس��ج��ِد ف��ت��خ��لَّ��ص��وا ج��ح��ي��م��ه��ا ن��اَر ال��ه��ي��َج��اءُ أْص��َل��تْ��ُه��ُم
وال��ت��ف��ك��ي��ك31 ال��ذُلِّ ع��ب��ي��َد وق��َض��ْوا ِري��ُح��ه��م ل��زال��ْت وَه��ن��وا أنَّ��ه��م ل��و
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َض��ن��ي��ك32 ال��ل��ي��وِث ك��ف��ِم م��أِزٍق ف��ي َج��ْح��َف��ٌل م��ن��ه��م بُ��ْرَج» «َش��ْر رم��ى ول��َم��ا
ال��م��س��ف��وِك33 ب��ال��دِم ال��م��ح��ام��َد ت��ش��ري ن��ج��دٍة ط��الِئ��َع «روم��ا» رأت ول��م��ا
ال��م��ف��ل��وك34 ال��ع��اث��ِر ذي��َل وي��ج��رُّ ُج��ْرَح��ه ي��ل��َع��ُق «روم��ي��ُل» م��َض��ى ول��م��ا
«ال��ب��ل��ط��ي��ك»35 إل��ى «ال��ه��ادي» آِخ��ر م��ن ُس��ْف��نُ��ه��م ت��خ��ِط��ُر ال��ب��ح��ِر ف��ي ج��رت ول��م��ا

∗∗∗
تُ��ن��س��ي��ك!36 ل��ع��لَّ��ه��ا ال��س��م��اء ن��ح��َو ف��ان��ُظ��ري — ج��ح��ي��ٌم وال��ذك��رَى — ب��اري��ُس
م��اض��ي��ك37 ال��َورى أس��ت��اذَ ك��ان ق��د َم��ج��ادٌة ف��ه��و م��اض��ي��ِك وتَ��ذكَّ��ري
ف��ي��ك38 م��ن َوْح��يَ��ه يُ��ْل��َق��ى ك��ان ل��و يَ��ْرتَ��ج��ي ِش��ْع��ٍر ك��لُّ «ه��وج��و» أُم ي��ا
ُخ��ل��وك39 ب��ع��د األي��اُم ب��ض��ي��ائ��ه ف��أش��رق��ت ال��ُف��ن��ون ِم��ص��ب��اَح أش��ع��ل��ِت
ف��ي��ك؟40 ش��يءٍ وُك��لُّ أق��وُل م��اذا ت��ل��ت��ق��ي ب��ال��م��ج��ان��ِة ال��ث��ق��اف��ُة ف��ي��ِك
ن��ادي��ِك؟41 ف��ي ال��ح��اُل ك��ي��َف اآلَن ال��ه��َوى ن��ادي وي��ا ال��دن��ي��ا، ك��ع��ب��َة ي��ا
وادي��ِك؟42 ف��ي ال��ِغ��رب��اُن راع��ه��ا أم َص��وادًح��ا ت��زاُل ال ال��ب��الِب��ُل أتُ��َرى
ش��ادي��ك؟43 ع��ن ��م��اُر ال��سُّ وتَ��َف��ّرق أس��رابُ��ه��ا أُف��زِّع��ْت وال��غ��ان��ي��اُت؟
ال��م��ت��روك44 ��ه ل��ح��قِّ ال��غ��ري��ُم وم��َش��ى ف��وارٌس ال��ص��ب��اح م��ع ع��ل��ي��ِك َط��َل��ع��ْت
وال��م��م��ل��وك؟45 ال��م��أس��وِر ع��ل��ى ِم��نَ��ٌن ل��ه��ا وك��م ال��ه��واء، ف��ي ب��ق��ي��ِدك ط��اح��وا
غ��ازي��ك46 إل��ى ص��ف��ع��تَ��ه��ا ِل��تَ��ردَّ اْل��ُخ��ط��ا ت��س��ت��ب��ُق األح��راُر وج��ن��وُدِك
ال��م��ص��ك��وك47 ق��ف��اُه��ُم ف��وَق وال��ط��ع��ُن بَ��َدائ��ًدا َع��نْ��ِك األع��داءُ ف��ت��ف��رَّق
ش��ري��ك ب��غ��ي��ر إرادتَ��ه يُ��ْم��ِض��ي ُح��ك��م��ُه إّال ُح��ْك��م ال م��ن ُس��ب��ح��اَن
ُدل��وِك48 ب��ع��د األْف��َق ت��ع��ل��و ك��ال��ش��م��ِس وأْش��ِرق��ي ال��س��الِم ِظ��لِّ إل��ى ُع��ودي
يُ��ج��دي��ك ال وال��ح��زَن األَس��ى أنَّ واع��ل��م��ي ج��دي��ًدا ال��دن��ي��ا واس��ت��ق��ب��ل��ي
يُ��رض��ي��ك49 م��ا ُع��ْق��ب��اه ف��ي ف��ل��َع��لَّ ل��ق��اءَه ك��ِرْه��ِت إذا اإلل��ِه َق��َدُر

هوامش

جزًعا. حزينًا مستجريًا والًها: الشعر. القريض: (1)
بقية البطن، حشوة حشاشة: الشديدة. األمور الخطوب: داهية أتعبتك. نهكتك: (2)

التعب. املكدود، املنهوك: الروح.
الحمقى. النوك: (3)
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غيلة. القتل وفتوك: والكربياء. التجرب جربية: (4)
مقطوع، مهتوك: للحد. مجاوز متكرب عات: مستور. محجب: كاملوت. كاملنون: (5)

مفضوح.
الجسم. يف الداخل املشكوك: الرماح. القنا: تسيل. وال تدمى الشجة دامية: (6)

يف وأمريكا) وفرنسا (إنجلرتا الحلفاء لجيوش فرنسيان قائدان فال: وال بيتان (7)
وإيطاليا). (أملانيا املحور دولتي ضد الثانية العاملية الحرب

أقل. دون: ظلم. عسف: (8)
للموت. للردى: حماك. عن يدافعون الذين الحماة: (9)

فروا. أدبروا: الكريه. الزؤام: (10)
داعية. مبتهلة متوسلة. ضارعة: (11)

ويهلكك. يغتالك يرديك: وكراهية. حقًدا : غالٍّ (12)
بحرها: أحرق. أصيل: توقدت. شبت: (هزيمتك). موتك خرب جاء نعيت: (13)

وهزيمتك. سقوطك بخرب جاء الذي ناعيك: بحرارتها.
الحدوث. رسيع وشيك: (14)

الشعر. تنظيم التصفيف: وقتهم. أضاعوا واملقصود عليه قضوا قتلوه: (15)
بالطيب. الجسم دلك التدليك:

خائف. مفزع: األذن. شحمة يف ويوضع النساء به تتحىل ما قرط: (16)
افتخار. ازدهاء: (17)

السكني. حد وهو نصل جمع نصال: أفزعتك. هالتك: (18)
باألرض. سويت دككت: أجدى. أحرى: (19)

صوت (والطنني يسمع يطن: باريس. معالم وأحد عظيم برج هو إيفل: برج (20)
الذباب).

الرأي. فاسد كاذب أفيك: (21)
الرشاد. عن بعدت ضللت: (22)

مبيد. مطهر سائل الفينيك: صغرية. كمية جرعة: ومقاوًما. مجاهًدا مجالًدا: (23)
منتحًرا. يموت يقصد الفينيك بجرعة ويموت

فيه. السائر املسلوك: طرق. أساليب: كثرية. شتى: (24)
الشدة. الخطب: وتمحو. تقطع تفري: يستوي. سيان: (25)
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الشهرية. السبعني حرب السبعني: (26)
انسحاب بمعركة اشتهرت إنجلرتا تجاه بفرنسا ساحلية مدينة دانكرك: (27)

الثانية. العاملية الحرب يف إنجلرتا إىل فرنسا من وفرنسا) (إنجلرتا الحلفاء جيوش
بلجيكا. ملك البلجيك: عاهل أسوًدا. رضاغًما: مصائب. نوب: (28)

الحرب. يف الرأس لوقاية خوذة وهي تريكة جمع تريك: (29)
املذاب. املسبوك: الذهب. العسجد: الحرب. الهيجاء: أصابتهم. أصلتهم: (30)

التفرق. التفكيك: عليهم. حكم قضوا: هزموا. ريحهم: زالت ضعفوا. وهنوا: (31)
ضيق. ضنيك: األسود. الليوث: الثانية. العاملية الحرب يف قائد رشبرج: (32)

الحميدة. الخصال املحامد: تشرتي. ترشي: (33)
العاملية الحرب يف الحاسمة العلمني معركة يف هزم شهري أملاني قائد روميل: (34)

املسكني. البائس املفلوك: املهزوم. الساقط العاثر: يلحس. يلعق: الثانية.
البلطيك. بحر البلطيك: الهادي. املحيط الهادي: متبخرتة. تسري تخطر: (35)

عظيمة. نار جحيم: (36)
الخلق. الورى: ورشف. مجد مجادة: (37)

الشهرية. البؤساء قصة وصاحب عظيم فرنيس شاعر هوجو فيكتور هوجو: (38)
فمك. من فيك: من إلهامه. ويأخذ يستقبل وحيه: يلقى فيه. يأمل يرتجي:

ظالم. حلوك: أنرت. أشعلت: (39)
اللهو. املجانة: (40)

العالم. كل مقصد يا الدنيا: كعبة يا (41)
مزعج صوتها سوداء طيور الغربان: جميل. بصوت مغردات صوادًحا: (42)

مقبض. وشكلها
للتسلية. ليًال املتحدثون السمار: جماعات. أرسابها: (43)

دنكرك يف هزيمتها بعد أوروبا هاجمت التي الحلفاء جيوش املقصود الغريم: (44)
االحتالل. من الغربية أوروبا ودول فرنسا وخلصت وهزمتهم، األملان وحاربت

بيضاء. أيادي منن: (45)
ملحاربة ديجول الجنرال كونه الذي الحر جيشها يقصد األحرار: جنودك (46)

األملان. وهم محتلك غازيك: األملان.
املرضوب. املصكوك: (47)
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وغروب. زوال دلوك: (48)
آخرته. عقباه: (49)
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1١٩٣٦ ُمعاهدة

١٩٣٧م عام العلوم دار ملجلة الثالثة السنة من الثالث بالعدد نُرشت

تقديم

يف وتجاهد ترجوه، كانت ملرصما هللا حقق وقد العلوم، دار صحيفة من الجزء هذا يصدر
النفوس إليه تصبو كانت الذي االستقالل وهو أال — الوغى حومة يف الكماة جهاد سبيله
الرب جنودها تمأل قوية دولة بني أمده طال الذي الكفاح، ذلك وانتهى — اآلمال وتتجه
من ألبنائها يكن لم التي الناهضة، الفتية مرص وبني الفضاء، وطريانها البحر وسفنها
أن الطبيعي حقهم من بأن راسخة وعقيدة ثابت إيمان من قلوبهم يعمر ما سوى عدة،
البنود. وخفق القنا طعن بني كراًما يموتوا أو أحراًرا، هللا خلقهم كما أحراًرا، يعيشوا

األرواح تلك هللا ذمة ويف األرض، خضبت التي الزكية الدماء تلك مرص سبيل ففي
العزيز. للوطن فداء الوادي شباب قدمها التي الطاهرة،

وهم — األمجاد أبناؤها ينس ولم الرسور، وعمها الفرح فشملها مرص استقلت لقد
التكريم، صنوف يف يتناقشون فقاموا حق، من عليهم للزعماء ما — النرص نشوة يف

لبالدهم. خري من قدموا ما بكل لهم واالعرتاف لتقديرهم، شتى مظاهر ويتخذون

عام مرص لوزراء رئيًسا كان عندما باشا، النحاس مصطفى أبرمها التي «مونرتو» اتفاقية وهي 1

١٩٥١م. عام مرص لوزراء رئيًسا كان عندما بإلغائها قام ثم وإنجلرتا مرص بني ١٩٣٦م.
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صاحب لحرضة املوظفون أقامها التي الحفلة تلك التكريم، حفالت أروع من وكان
يف أبلوا الذين املخلصني، وصحبه باشا النحاس مصطفى الجليل الرئيس الرفيع املقام
مرص، يف املثقفني خرية من جمهرة الحفلة جمعت فقد حسنًا، بالءً االستقالل سبيل
عيل األستاذ الفذ، لشاعرهم وكان فيها، جمهورهم اشرتاك يف حظ العلوم دار ألبناء وكان
القصائد، أمهات من قصيدة املعارف وزارة يف العربية للغة األول املفتش بك، الجارم
من الوطن لخري للعاملني وتقدير صادقة، وطنية من جوانحهم بني يكنون عما فيها عرب
من ترقب وهي وثابة، وهمة فتي بقلب الجديد العهد هذا لتبدأ مرص وإن مرص، رجاالت

مكانته. ويعيل شأنه يرفع ما للوطن ويؤدوا العزائم، يشدوا أن أبنائها جميع
الحارض الجيل إعداد يف نسري أن عىل الوطن لنعاهد — املعلمني معرش — وإننا

جميًعا. لخريهم والعمل ألهله واإلخالص الوطن حب يف التفاني أساسه إعداًدا
صدر يف ننرشها بك الجارم عيل الكبري األستاذ العزة صاحب قصيدة وهذه

الصحيفة:

تُ��رام��ا1 أْن ل��َك ِه��م��ٌة وَع��زَّْت تُ��َس��اَم��ى أْن َم��ْج��ِدَك أع��الُم أبَ��ْت
َم��ق��ام��ا2 َدارتِ��ه��ا َف��وَق وتَ��بْ��ِغ��ي ف��تَ��ع��ت��ل��ي��ه��ا ل��ل��ن��ج��وِم تُ��َح��لِّ��ُق
ال��م��ن��ام��ا3 َم��ح��اِج��ِره ع��ن َوي��م��َس��ُح س��اِع��ديْ��ه يَ��بْ��ُس��ط ��ْرَق ال��شَّ بَ��ع��ثْ��َت
اص��ط��دام��ا ب��ه ال��ح��ادث��اُت وتَ��ْخ��ش��ى َح��ْس��َرى األه��واُل ب��ص��خ��رِه ت��م��رُّ
إم��ام��ا ف��ي��ه��ا ال��م��ص��ط��ف��ى وق��اَم َش��ْع��ٍب ُك��لِّ ِق��ب��ل��َة م��ص��ُر وَص��ارْت
ال��ظ��الم��ا ي��م��ح��و س��اط��ٍع ورأٍي َس��ْم��ٍح األخ��الِق م��ن ِدي��ٍن ع��ل��ى
ان��ه��دام��ا4 وان��ه��دَم ال��طَّ��وُد َل��ُدكَّ رض��َوى َج��نَ��بَ��اِت رم��ى ل��و وع��زٍم
ه��ام��ا5 وت��خ��رُّ أْع��يُ��نً��ا ف��تُ��ْغ��ِض��ي ص��اِغ��راٍت ال��ح��وادُث ب��ه ت��ط��وُف
ال��لُّ��ه��ام��ا6 ال��ج��ي��َش َم��ض��اُؤُه ي��ردُّ َع��ْض��بً��ا ن��ض��اُه ي��وَم ال��ل��ه ن��ض��اُه
ِل��زام��ا ي��ت��ب��ُع��ه ال��ل��ِه ونَ��ْص��ُر َق��ْل��ٌب اإلي��َم��اِن م��ن يُ��ص��اِح��بُ��ه
��دام��ا ال��صِّ يَ��ْه��َوى أنّ��ه ظ��نَ��ن��ا ح��ت��ى ال��ُم��رُّ ��داُم ال��صِّ ويَ��ْص��ُق��ل��ه
َك��ه��ام��ا7 — ال��داع��ي دع��ا إذا — تَ��راُه َص��ق��ي��ٍل َس��يْ��ٍف ِم��ْن ال��ن��اس ف��ي وَك��ْم

∗∗∗
ال��ُج��َس��اَم��ا ��َرَف ال��شَّ ب��نَ��ي��ل��ِه ف��ِن��ْل��َت َج��س��ي��ٍم َوْع��ٍر ب��م��ْط��َل��ٍب نَ��َه��ْض��َت
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اق��ت��ح��ام��ا ل��ُه ال��خ��ط��وَب وتَ��ْق��تَ��ِح��ُم َخ��ْوًض��ا ��مَّ ال��صُّ ال��ِص��ع��اَب ل��ه تَ��ُخ��وُض
يُ��َس��ام��ا8 أو يُ��َس��اَوَم أْن أِب��يٍّ غ��اٍب اب��ِن َزأَْر ُدونَ��ه وت��زأُر
ن��ام��ا؟9 ال��ح��قِّ دوَن ال��رِّع��دي��ُد إذَا ِرْدءًا ل��ل��ح��قِّ ك��ال��م��ص��ط��ف��ى وَم��ْن
ال��زِّم��ام��ا10 ال��دَّه��ِر ش��اِم��ُس إل��ي��ِه أْل��َق��ى ال��ل��ِه ف��ي ال��ُع��ال َط��َل��َب وَم��ْن

∗∗∗
ال��ه��ي��ام��ا11 ��بَّ ال��صَّ أَْل��َه��َم ُه��ي��اًم��ا ِم��ص��ٍر ب��ُح��بِّ وه��اَم ال��دُّن��ي��ا، َج��َف��ا
ُه��م��ام��ا12 ف��ي��ن��ُص��ُره��ا وتَ��ْرج��وُه، َك��َري��ًم��ا ف��ي��ك��ل��ُؤه��ا ب��ه، ت��ل��وذُ
غ��م��ام��ا13 م��راِب��ع��ه��ا ف��ي ويَ��ْه��ِم��ي َس��ي��ًف��ا ال��َح��قِّ ف��ي دونَ��ه��ا وي��ن��َف��ُح
ان��س��ج��ام��ا وان��س��ج��َم ال��ش��ع��ِر، ح��واش��ي ��ْت َرقَّ ال��ش��ع��ُر َح��واه��ا ل��و م��ح��اِم��ُد،
ال��ت��م��ام��ا ال��ب��دَر َع��لَّ��م ت��م��اٌم، ُم��ب��ت��غ��اه��ا ُج يُ��تَ��وَّ وآم��اٌل،
ال��ُع��ق��ام��ا؟14 ال��داءَ ي��ك��ِش��ُف ذا وَم��ْن يُ��الق��ي ب��م��ا ال��ح��س��وُد ض��اَق ل��ق��ْد
تَ��ع��ام��ى؟ أو ال��ُم��ك��اِب��ُر، َع��ِم��َي إذا ت��َج��لَّ��ى وق��د ال��ِض��ي��اء َع��يْ��ُب وم��ا
ت��رام��ى15 وَق��ْد ال��ب��ع��ي��ُد ال��غ��رُض َدن��ا نَ��ْف��ٌس ال��ل��ِه ب��ح��ب��ِل اع��ت��ص��َم��ْت إذا
َم��رام��ا16 أْص��َع��بُ��ه��ا اآلم��اِل م��ن َط��وًْع��ا وَداَن ال��س��ب��ي��ُل، وذُلِّ��ل��ِت
ُرَغ��ام��ا17 تَ��رى ال��ن��ف��وِس َه��ْون وِم��ْن نُ��ض��اًرا تَ��رى ال��ن��ف��وِس َك��رِم وِم��ْن
ال��ثُّ��م��ام��ا18 يَ��ح��ك��ي خ��ائ��ٍر وآخ��َر ُص��ْل��ٍب ال��رُّْم��ِح ك��ص��دِر َف��تً��ى وُربَّ
ال��نَّ��ع��ام��ا!19 َخ��َل��َق َع��َزَم��ات��ه��ا إل��ى واث��ب��اٍت ال��ّض��راِغ��َم َخ��َل��ق وَم��ْن
َخ��اَم��ا20 األب��ط��اِل أش��َج��ُع م��ا إذا َرج��اءٌ ل��ُه أن��َت ��ْع��ِب، ال��شَّ َزع��ي��َم
ِع��ص��ام��ا21 َوْح��َدِت��ه��ا ِل��َص��ْون َوُك��ن��َت ج��وابً��ا ل��ه��ا ف��ُك��نْ��َت م��ص��ٌر، َدَع��ْت
ال��ذِّم��ام��ا؟22 يَ��ْرع��ى ك��ال��م��ص��ط��ف��ى وَم��ْن َع��نْ��ه��ا َوَدَف��ْع��َت ُح��ق��وَق��ه��ا َرَع��يْ��َت
وح��ام��ا23 َرْوٍض ف��ي َدفَّ ك��ط��ي��ٍر نَ��ْش��َوى اآلم��اُل َح��ْوَل��َك وح��اَم��ْت
ِخ��ص��ام��ا24 وال ِن��َف��اَر ف��ال يَ��ِرفُّ َس��الًم��ا ال��زاه��ي َع��ْه��ُدَك وأص��بَ��َح
ان��ق��س��ام��ا25 وال نَ��خ��اُف َص��ْدًع��ا ف��ال واط��م��أن��ْت ال��ع��ق��ي��َدُة تَ��َوطَّ��َدُت
ِق��ي��ام��ا م��ص��ر ف��ي ال��ع��دُل وق��اَم م��ج��ي��ًدا م��اض��ي��ه��ا ل��م��ص��ر وع��اَد
وال��دِّع��ام��ا26 ال��ق��واِع��َد وأَْرَس��ي��َت ��ا أُسٍّ بَ��ن��يْ��َت ح��ي��َن ف��ك��ان بَ��نَ��يْ��َت
ِن��ظ��ام��ا ال��دُّنْ��ي��ا ف��ي ك��ال��َع��ْدِل وال ِن��ظ��اًم��ا َم��ْم��َل��َك��ٍة ل��ُك��لِّ رأي��ُت
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∗∗∗
ِق��وام��ا27 َدْع��َوتِ��ِه ل��َف��ْوِز وُك��نْ��ت َس��ْع��ًدا أْرَض��يْ��َت َق��ْد ال��ل��ُه، َرع��اِك
واْع��ِت��زام��ا28 َرأْيً��ا ف��ي��َك ويَ��نْ��ُف��ُث َع��بْ��َق��ِريٌّ ُروٌح ِم��نْ��ُه يُ��ِم��دُّك
��ن��ام��ا29 ال��سَّ ال��م��ْج��ُد يَ��بْ��لُ��َغ أْن إل��ى ت��اِب��ع��ي��ِه وق��اِئ��ُد َخ��ِل��ي��َف��ت��ُه،
اب��ت��س��ام��ا ال��دُّن��ي��ا وتَ��ْم��ألُ َع��َل��ي��َك ُع��اله��ا م��ْن َس��ْع��ٍد ُروُح تُ��رْف��رُف
ف��ع��ام��ا30 َع��اًم��ا وَْع��َره��ا تُ��ق��اِس��ي َف��ش��بْ��ًرا ِش��بْ��ًرا َس��ب��ي��َل��ه َس��َل��ْك��َت
ِض��رام��ا31 أْم ف��ي��ِه، ُخ��ْض��َت أََم��اءً تُ��ب��ال��ي َف��ال ��ع��اُب ال��صِّ تُ��الق��ي��َك
ِس��ه��ام��ا32 ال��دُّنْ��ي��ا ل��َك َح��َط��َم��ْت وال َس��يْ��ًف��ا األح��داُث َل��َك ثَ��َل��َم��ْت ف��م��ا
ان��ف��ص��ام��ا33 ل��ُع��ْق��دِت��ه تَ��رى ف��ل��ْس��َت ل��واءً ل��ُه اإلل��ُه َع��َق��َد وَم��ْن

∗∗∗
يُ��َض��ام��ا34 وأَْن يُ��ِض��ي��َم أن َع��يُ��وٍف نَ��ْدٍب ُك��لُّ ِص��َح��اِب��َك ِم��ْن وَح��ْول��َك
َغ��اَم��ا35 ال��ج��وُّ م��ا إذا وع��اِص��َف��ٌة، َص��ْح��ٌو وال��ج��وُّ َخ��ِم��ي��ل��ٍة، نَ��س��ي��ُم
أََم��اَم��ا36 َس��بَّ��اٌق يُ��ْل��َف ل��م إذا إَم��اًم��ا ال��نَ��ائ��ي ِل��َق��ْص��ِدِه يَ��س��ي��ُر
ال��خ��زام��ى37 ِري��َح أو ال��ِم��ْس��ِك ع��ب��ي��َر َك��انَ��ْت ال��ِح��سُّ َوع��اه��ا ل��و َش��م��اِئ��ُل
يُ��َس��اَم��ى!38 وال يُ��نَ��اُل َال َم��َق��اٌم َس��ْع��ٍد َوِرَج��اُل ال��م��ص��َط��َف��ى ِص��َح��اُب

∗∗∗
ِك��راًم��ا39 أَبْ��ط��اًال َق��اَد أِب��يٍّ��ا، ك��ري��ًم��ا َف��َرأَْوا ِب��لُ��نْ��ُدٍن، نَ��َزْل��َت
ال��َك��َالم��ا40 اْرتَ��َج��ل إذا وَس��ْح��ب��انً��ا، َح��ْزٌم ��ْم��ُت وال��صَّ ص��ْم��تُ��ُه، بَ��ل��ي��ًغ��ا
ال��لِّ��ث��ام��ا41 َك��ش��َف ُح��ّج��ٍة َع��ْن َوَك��ْم ِض��ي��اءً أل��ق��ى ُغ��ّم��ٍة ف��ي َف��ك��ْم
واع��ِت��ص��ام��ا42 اع��ِت��زاًزا ِب��ِه يَ��ل��وذُ ُرْك��ٌن ال��رح��م��ِن ُق��وَِّة ِم��ْن َل��ُه
األَنَ��ام��ا43 َق��َدَر َم��ْن َخ��ي��َر وك��ان��وا ف��أك��بَ��ُروه ال��نِّ��َض��اِل َك��َرَم َرأَْوا
وال��ِخ��ط��ام��ا44 ال��م��ق��اوَد وَط��وََّح��ت َط��ْل��ًق��ا االس��ت��ق��الَل ِم��ْص��ر ون��ال��ْت
َح��رام��ا ِس��رٍّ ف��ي ال��ه��ْم��ُس وك��اَن َح��الًال َج��ْه��ٍر ف��ي ال��ق��وُل وص��اَر
األوام��ا45 األَم��ِل ِم��َن بَ��لَّ��ْت وال ِم��ْص��ُر تَ��ْح��َظ ل��م ال��م��ص��ط��ف��ى ول��وال
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∗∗∗
ِوس��ام��ا ال��ُع��ْظ��َم��ى ل��ج��ه��وِدَك َغ��َدْت وال��ت��آخ��ي ��داق��ِة ال��صَّ ُم��ع��اَه��دُة
وال��ك��م��ام��ا46 ال��غ��م��ائ��َم وم��زَّْق��َت ِن��ي��ًرا األع��ن��اِق َع��ن ِب��ه��ا َرَف��ْع��َت
إالم��ا؟47 وان��ي��ًة تَ��َظ��لُّ إَالَم َوثْ��بً��ا ِم��ص��ُر ال��م��م��اِل��َك وس��ابَ��ْق��ِت
ال��َق��ت��ام��ا48 ال��ف��ت��ِح َع��ن ب��ه َك��َش��ْف��َت َربِّ��ي َف��ْض��ُل َه��ذا ال��ل��ُه تَ��ع��ال��ى
ال��ع��ظ��ام��ا49 َل��ه��ا يَ��ْس��تَ��خ��ي��َر أَْن إل��ى َره��ٌن ال��ت��اري��خ َع��ظ��اِئ��م وُك��لُّ
وال��س��آم��ا50 ال��م��الل��َة َه��َج��َر ف��تً��ى إالَّ ال��م��ج��ِد ب��ن��ي��ِل يَ��ْح��َظ��ى وال
ِخ��ت��ام��ا ل��ه��ا ُك��نْ��َت ال��نُّ��بْ��ِل وُص��ْح��ُف اب��ت��داءً ل��ه ُك��ن��َت ال��َف��ْض��ِل ِس��ج��لُّ
ل��م��ام��ا51 ب��ه��ا يَ��ل��م أْن ل��ِم��ث��ل��ي وَف��خ��ٌر ِش��ْع��ِري، أَْع��َج��َزْت ِص��ف��اتُ��َك
َوَدام��ا52 راي��ت��ِه، ل��رْف��ِع وُدْم��َت ُرْك��نً��ا االس��ت��ق��الِل ل��َص��ْرِح بَ��َق��يْ��َت

هوامش

أحد. وينالها يريدها ترامى: والسمو. الرفعة يف مستواها إىل تصل تسامى: (1)
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يظلم.
الغيوم. كثري غاما: (35)

يجد. يلف: (36)
ريح الرائحة. طيب نبات املسك: رائحة عبري: حميدة. صفات شمائل: (37)

العرب. عند مشهورة باردة ريح الخزامى:
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برهان. حجة: كربمة. غمة: (41)

إليه. يلجأ به: يلوذ (42)
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