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الكتاب مة مقدِّ

الحديثة، الدِّراسية املؤلَّفات عن الحديُث فيه جرى َمْجَمٌع األُدباء أفاِضِل من بطائفٍة َجَمَعني
التأْليف من الدِّراسيَة النهضَة يَنُقُص يَزاُل ال ا وعمَّ النَّْشء، تهذيب يف اْلُمفيد أثَِرها وعن
هذا سدُّ عيلَّ ح فاْقُرتِ النُّفوس، يف الَقْوميَة الرُّوَح يَبُثُّ ما قْدَر الَفنِّيَة الرُّوَح يَبُثُّ الذي ْعري الشِّ
بموضوِعه، َشَغًفا إالَّ االْقِرتاح هذا تَْلبية عىل أخريًا أَْقَدْمُت ما ولكنِّي الكتاب، هذا بِمثْل الَفراغ
وَحْسبي أيًضا، امُلْخِلص ُجْهد ولكنَّه الخاِطِر، ع اْلُمَوزَّ اْلُمِقلِّ ُجْهُد فهو التامِّ، بإمكاني ِثقًة ال
من أَْقتَِبْس ولم اختياري، عليه َوَقع فيَما والتجديد اإلنشاءَ آثَْرُت وقد وَشفيًعا. ُعذًْرا ذلك
الثانوية. املدارس يف والناشئني للناشئات أْعَدْدتُه الذي الكتاب هذا يف شيئًا نَْظمي ساِلِف
يف متدرًِّجا أجزاء، ثالثة إىل الكتاَب جزَّأُت قد مناسبًا، تقسيًما الفائدة تقسيم يف وُحبٍّا
فهي التعبري؛ يف السَة السَّ راَعيُْت كما اْلُمْجِدي، اإليجاَز راَعيُْت وقد واألساليب، املوضوعات

املوضوع. إىل وتَْشويًقا للِحْفظ، تَْسِهيًال التَّأْليف، هذا مثِل يف يكون ما أَْوَجُب
يف الواجبِة الوطنيِة الخدمِة بعِض إْسداءِ إىل الكتاب بهذا قُت توفَّ قد أَكوَن أن ورجائي

اإليمان.» ِمن الوطِن «حبُّ الخاِلدة: للحكمة تثبيتًا الدِّرايس، التأليِف مجاِل

شادي أبو زكي أحمد
١٩٢٦ سنة يناير ١٩





يل النِّ

نَ��ب��اِت��ِه! 1 َس��ِريَّ ِص��ْرن��ا ف��ك��أنَّ��م��ا وح��ي��اِت��ِه ح��ي��اِت��ن��ا ب��م��اءِ يَ��ْج��ري
وِص��ف��اِت��ِه ل��ونِ��ه ِم��ن وِدم��اُؤن��ا ُق��ل��وِب��ن��ا ُخ��ف��وُق يُ��وَح��ى َم��ْوِج��ه ِم��ن
ج��نَّ��اِت��ِه! ِم��ن ال��َج��نَّ��اِت تَ��َرى وب��ِه ق��اِح��ًال َق��ْف��ًرا «م��ص��ُر» ك��ان��ْت ل��والُه
ح��س��ن��اِت��ِه م��ن يَ��ْم��تَ��نُّ ال ل��ل��ِب��رِّ ��ٍق م��وفَّ ج��ْرَي ال��رِّْزق ب��غ��ال��ي يَ��ْج��ري
ُف��راِت��ِه ع��ذَْب ال��ب��ح��ِر ِم��ْل��ُح ف��يَ��ذُوُق ل��ب��ذِْل��ِه ال��رُّج��وَع ي��أْبَ��ى وس��خ��اُؤه
ذاِت��ِه2 م��ن ف��َط��بْ��ُع��ه ال��نَّ��س��ي��ُم ح��ت��ى ُج��وِدِه م��ن ف��لُ��ْط��ُف��ُه ال��ه��واءُ ح��ت��ى
ِم��ْرآِت��ِه! ع��ل��ى ح��نَ��ْت ال��ج��م��اِل ُص��َوَر وِش��م��اَل��ُه يَ��ِم��ي��نَ��ه اْل��ُم��ُروَج وتَ��َرى
راي��اِت��ِه!3 ع��ل��ى ت��ح��يَّ��تَ��ه��ا رَف��َع��ْت ُق��ْط��ِن��ه ع��م��ائ��ِم ف��ي ك��ال��َع��س��اك��ر أو
آي��اِت��ِه ع��ن تَ��ْف��تَ��رُّ ��ام��ًة بَ��سَّ َزْه��ِره4 م��ن ب��أَِه��لَّ��ٍة ُم��خ��َض��رًَّة
أب��ي��اِت��ِه! م��ن ال��َف��تَّ��اِن ب��ال��رَّائ��ِع م��ن��ظ��وم��ًة ق��ص��ائ��ًدا ال��ح��ق��وَل وتَ��َرى
غ��اي��اِت��ِه! م��ن اْل��ُخ��ْل��ِد ُع��ْم��َر ل��ك��نَّ َم��ْولِ��ًدا ي��ع��رف ول��ي��س ال��ُج��ُدوِد ش��ي��ُخ
ب��ح��ي��اِت��ِه َم��ْق��ُرون��ٌة وح��ق��وُق��ن��ا م��ح��ب��ٍة ف��وَق ال��ت��ق��دي��ُس ف��ح��ُق��وُق��ه

املتحرِّك. الحي أي ل؛ املتنقِّ ع املتفرِّ بمعنَى البيت يف ومجاًزا ِغري، الصَّ النَّْهر لغًة: يُّ ِ الرسَّ 1
مرص. جوِّ ُحْسن يف طبيعيٍّا النيل تأثري إىل إشارة 2

الزراعية. مرص حاِصالت أهمُّ ألنَّه نََظًرا البيت هذا يف للُقْطن اإلشارة تخصيَص الشاعر اختار 3
املرصية. الرَّايِة َلْون إىل إشارٌة فيه «مخرضة» قوله: 4



الفراعنة وطن

ش��اراِت��ِه5 ف��ي ال��نُّ��ْص��ِح غ��ال��ي أْل��َف��يْ��َت نُ��ْص��َح��ُه تُ��ن��اِش��ُد ل��ه أت��ي��َت وإذا
َل��َم��ح��اِت��ِه ف��ي تُ��ش��اُم ال��ُق��رون َص��ْم��ُت ب��اِل��ٍغ ُص��م��وٍت ف��ي ويُ��ْرِش��د يُ��وِح��ي
َف��تَ��يَ��اِت��ِه6 أو ال��ِف��تْ��ي��اِن ف��ي ِس��يَّ��اِن أْه��ِل��ه ح��م��اس��ة َط��َربً��ا وت��ه��زُّه
ِل��ُح��م��اِت��ِه7 وذاِك��ٌر َم��نَ��ْح��َت ��ا م��مَّ ش��ارٌب ُع��ه��وَدك ي��نْ��َس��ى ل��ن «ن��ي��ُل» ي��ا

منشآت من جانبَيْه عىل ما بها يقصد كما بخريه، االنتفاع حركة عن ة املعربِّ املراكب ِقالَع بشاراِتِه يقصد 5
املفيدة. الرَّيِّ

العطف. واو بمعنَى هنا «أو» 6
قديًما: اعر الشِّ لقول ُمناَقضٌة البيت هذا يف 7

بَنِيِه! من َجْهًال ذاك وتأمُل وفاءً ذا زماِنك من أتطلُُب
ِفيِه! «النِّيِل» وفاءِ ِمن ألَْعَجُب وإني به الَوفاءُ ُعِدَم لقد
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الصحراء

1 ال��َه��ْوج��اءِ ع��واِص��ُف ع��ل��ي��ه تَ��ْق��ُس��و ال��نَّ��اِئ��ي ال��ج��م��ي��ِل ك��األم��ِل تَ��ْم��تَ��دُّ
��اءِ ال��َوضَّ ال��م��ت��ألِّ��ِق ب��س��الِح��ه��ا َج��ُزوع��ٍة غ��ي��َر ال��نِّ��ي��ل» «وادي وتَ��ُح��دُّ
ال��م��اءِ ال��َع��زي��ِز اْل��ُم��ْل��ك ل��َس��الم��ِة َوِف��يَّ��ًة َح��بَ��تْ��ه ق��د ال��ط��ب��ي��ع��ة ِح��ْص��ُن
2 َظ��م��اءِ ِج��ه��اِد ع��ل��ى ��بُ��وُر ال��صَّ إالَّ يَ��ن��الُ��ُه ل��ي��س ال��م��أم��ول ك��ال��َك��ْوثَ��ِر
ال��َخ��ْض��راءِ!3 ع��ل��ى إذْن ال��س��الم ف��ُق��ِل ِس��ي��اِج��ه��ا ب��ح��ْف��ِظ ت��ه��اونَّ��ا ف��إذا
ال��رَّاِئ��ي ل��ع��ي��ِن بَ��داِئ��ُع��ه��ا وَس��َم��ْت ُم��ْغ��َرٍم ع��واِط��َف ش��اق��ْت ول��ُربَّ��م��ا
4 ِش��ت��اءِ ب��ل��ي��ِل ُق��رٍّ أو ��يْ��ف ال��صَّ ف��ي َظ��ه��ي��رٍة َق��يْ��ِظ غ��ي��َر ِص��ف��اٌت ف��ل��ه��ا
5 ال��زَّه��راءِ األن��ُج��ِم ب��ال��رَّاِق��ص��ات: أن��ي��س��ٌة ال��بَ��ِه��ي��ِم ال��ل��ي��ِل َوْح��ش��ِة ف��ي
6 ��ع��راءِ ال��شُّ أَْل��ُس��َن ُم��ج��ابً��ا ي��دع��و ُم��َس��وًَّدا يُ��ِط��لُّ َم��ن أج��م��ُل وال��ب��دُر

أخرى: وبعبارة الذَّيْل، وتجرُّ املور تحمل التي الريح هي للثعالبي: اللغة» «فقه يف وَرَد كما — الهوجاء 1
الجميل األمل ُفْسحَة تُْشِبه الصحراء أنَّ إىل إشارة هذا ويف البيوت. وتقلع هبوبها، يف تستوي ال التي الريح

د. امُلهدَّ املضطرب
بوُر الصَّ إالَّ إليه يَِصَل لن الجنة يف الَكْوثر كنهر النيل أنَّ واملقصود الشديد. الَعَطش كالظََّمأ: الظَّماء 2

النِّيل. يبلَُغ أْن يُريد ِلَمن والجهاَد ربَ الصَّ هذا يُمثِّل النِّيل لوادي الصحراء فِسياُج الِجهاد، الَعفيف
النيل. وادي من املزروعة الِخْصبة األرض بالخرضاء واملقصود الحائط، أو ور السُّ ياج: السِّ 3

الَربْد. : والُقرُّ النهار. انِتصاف حدُّ الظَّهرية: . الَحرِّ شدة الَقيْظ: 4
املتألِلئة. والزَّهراء: األَْسود. البهيم: 5

ر. ُمَؤمَّ ُمسوَّد: 6
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ب��ِدم��اءِ ُم��َض��رًَّج��ا ��روِق ال��شُّ ج��ي��ُش وب��ع��َده ال��ج��ري��ُح ال��ف��ج��ُر أتَ��ى وم��ت��ى
7 رج��اءِ نُ��وَر ل��ألح��ي��اءِ ف��تُ��ع��ي��ُد بُ��زوُغ��ه��ا ول��ل��س��الم ذُك��اءُ ب��زغ��ْت
ح��ي��اءِ! ون��اِر ه��ًوى دم��ِع ب��ي��ن م��ا وُش��ع��اِع��ه��ا ال��نَّ��َدى م��ن ال��رِّم��اُل ف��إذا
��َع��داءِ ال��سُّ ن��ع��م��َة ال��ق��ن��اع��َة: تُ��وِح��ي إنَّ��م��ا ك��ال��َج��واِه��ِر ُم��تَ��أَلِّ��ق��اٌت
َه��ن��اءِ!8 َخ��ِف��يِّ ع��ن تُ��ف��تِّ��ش ��ا ح��قٍّ أنَّ��ه��ا ف��ت��ح��س��ُب ق��اف��ل��ٌة وت��م��رُّ
ش��ق��اءِ ه��ب��وَب يَ��ْخ��َش��ى وال َج��َزٌع ل��ه م��ا ��ِر ال��ُم��َؤمَّ ِث��ق��ِة ع��ل��ى تَ��ْم��ِش��ي
األح��ي��اءِ! ِم��َن أْق��َس��ى ه��ج��م��اِت��ه��ا ت��ع��ت��ب��ر ل��م روَّع��ْت ال��زَّواب��ُع وإذا
األض��واءِ ب��ِف��ت��ن��ة ل��ل��ن��اِب��ِه��ي��ن ت��َج��ْل��بَ��بَ��ْت ال��غ��روُب ح��ان إذا ح��ت��ى
ب��اآلالءِ!9 ال��ك��وِن ُم��ْح��ِي��ي ل��ل��ه ل��س��ج��دٍة ال��م��ب��ِص��ري��ن ع��ق��وَل وَدَع��ْت

الرشوق. عند الشمس اسم ذكاء: 7

امُلساِفرة. الرُّفقة القافلة: 8
النَِّعم. اآلالء: 9
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ح الفالَّ

نَ��َظ��ُم��وا األَُل��ى أخ��ي��اُر ال��م��ْدَح ويَ��ن��ِظ��م ال��َق��َل��ُم يُ��خ��َف��ُض َق��ْدًرا ُج��ْه��ِدك ِل��ِم��ثْ��ِل
َع��َل��ُم َس��َم��ا أو ُم��ْل��ٌك ق��اَم م��ا ل��والك َدَع��ٍة1 وف��ي َص��بْ��ٍر ف��ي األرِض ح��ارَث ي��ا
��َم��ُم ال��شَّ أص��لُ��ُه ف��خ��ٌر ال��م��ت��اع��َب إنَّ تَ��َع��ٌب ُك��لُّ��ُه ب��َع��يْ��ٍش َق��نُ��وًع��ا وي��ا
ال��ك��َرُم2 رم��َزه يُ��ح��لِّ��ي ال��رِّداء ل��وَن ص��اف��ي��ًة ال��َج��ْوزاءِ ص��ب��غ��ِة م��ن تَ��ِخ��ذَْت
��َق��ُم ال��سَّ ب��ه��ا3 يَ��ْه��ِوي وال ال��ح��ي��اِة نُ��بْ��ِل إل��ى ت��ْش��َرئِ��بُّ ب��ن��ف��ٍس ال��س��م��وُّ أو
َظ��َل��ُم��وا األَُل��ى أه��واءَ يُ��ن��ِك��ر وال��ل��ُه ف��ات��ك��ًة واألم��راِض ال��ج��ه��ِل ف��ي تُ��ِرك��َت
ال��ِه��َم��ُم ت��ب��ع��ُث ��ا وم��مَّ ال��م��ي��اِه ق��ب��َل ُم��ْل��تَ��ِج��ئً��ا ال��ن��ب��ُت يُ��رَوى ج��ه��ودك وم��ن
األَُم��ُم! ج��نَّ��اِت��ِه إل��ى ��ْت وح��جَّ ب��ه، ُم��ْع��تَ��َرًف��ا ال��ُخ��ْل��َد «ل��م��ص��َر» َخ��َل��ق��َت ح��ت��ى
وَدُم ذاه��ٌب ف��ج��ه��ٌد ال��ج��زاءُ ��ا أمَّ ب��ه يُ��س��ت��ع��اُن أم��ٍر ك��لِّ ف��ي وأن��ت
ال��نَّ��َدُم ل��ك يَ��ْس��ِري ال ل��َش��ْع��ِب��ك ف��ِع��ْش م��ن��ب��ث��ٌق4 ال��ل��ي��ل ب��ع��َد َف��ْج��ُرَك وال��ي��وَم
ال��َح��َك��ُم ال��س��يِّ��ُد ف��ه��و ال��ع��دِل، ِح��َم��ى إل��ى م��ح��ت��ك��ًم��ا «ال��ت��اج» ب��رض��اءِ ُم��َك��لَّ��ًال

والسكينة. الَعيْش َخْفُض َعة: الدَّ 1
به يَُرضب الذي البحر لون هو األزرق اللون ألن الكَرُم»: َرْمَزه «يُحيلِّ قوله: السماء. يف بُْرٌج الجوزاء: 2

أيًضا. للسماء لوٌن الزُّْرقة أنَّ إىل إشارة بنفس»: السمو «أو وقوله: السخاء. يف عادًة امَلثَل
كالبلهارسيا للُقوى هاِدمٍة قاسيٍة أمراٍض من يُعانُونَه ما رغم حني الفالَّ شجاعة إىل إشارة يسقط، يهوي: 3
ِقي. الشَّ الَكُدود ح الفالَّ َجِبني َعَرق إىل إشارة النبت»: يُرَوى جهودك «ومن بعُد: فيما وقوله واإلنكلستوما.

مندفع. منبثق: 4
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َس��ِئ��م��وا وم��ا يَ��ن��َس��ْوا ل��م ِغ��راُس��ك ف��ه��م زه��رتِ��ِه ال��ي��وم ش��ب��اِب ِم��ن ��ًال ُم��بَ��جَّ
ال��َق��َس��ُم ب��ه يَ��ْس��ُم��و ل��ه��ْم ب��َع��ْه��ٍد ف��ِث��ْق م��ش��رُق��ُه ��ام ال��ب��سَّ ال��غ��ِد رج��اُل وه��م
َخ��َدُم وال َع��ْس��ٌف6 ف��ال ف��ي��ه��ا ت��ع��تَ��زُّ ��ل��ًة5 م��ح��جَّ أع��ي��اًدا ت��ع��رُف وس��وف
َغ��نَ��ُم وال راٍع ب��ه ي��ك��ون أن ال ج��م��ل��ِت��ِه7 إن��ه��اُض ن��ه��ض��تُ��ه ��ْع��ُب ف��ال��شِّ
��يَ��ُم8 ال��شِّ ب��ه��ا تَ��ْس��تَ��ْه��ِدي وب��ال��م��آث��ر ن��اف��ع��ًة ب��األع��م��ال ل��ل��ن��اس وال��ق��دُر

بالكلمة واملقصود ومحجوٌل. ٌل ُمَحجَّ فهو بياٌض أي تحجيٌل؛ قواِئِمه يف كان الَفَرس: ل ُحجِّ لغة: األصل 5
البياض. لون يُوِحيه ما وهو ضاحكة، نقية أعياد أنها ألعياد وصًفا املوضع هذا يف مجاًزا

املوت. بمعنى وأيًضا الظُّْلم، الَعْسف: 6
الناس. جماعة الجملة: 7

والطَّبيعة. الُخلُق وهي ِشئْمة، أو ِشيمة جمع يَُم: الشِّ 8
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الَغَنم راعي

َس��ِب��ي��ال ��الَل ال��ضَّ َخ��ِش��َي وم��ا وَم��َض��ى وَدِل��ي��ال رف��ي��َق��ُه 1 ال��وف��اءَ تَ��ِخ��ذَ
ط��وي��ال تُ��ِرْك��َن غ��ن��ًم��ا ل��ه ي��رع��ى وِح��ذُْق��ُه ب��ال��َوالءِ ك��ل��ٌب ي��رع��اه
خ��ل��ي��ال ال��خ��ل��ي��ُل يُ��ش��ِق��ي ف��ال ض��َج��ٌر ج��م��اَل��ُه ي��ش��وُب ال ال��ت��ع��اُوِن َم��ثَ��ُل
وأَِص��ي��ال2 بُ��ك��رًة ويُ��خ��َدم ن��ف��ًع��ا، ب��َك��ْل��ِب��ه يُ��ق��اُد ب��إن��س��اٍن أَْع��ِج��ْب
َم��ِق��ي��ال يَ��خ��اُف وال ي��ش��اءُ أنَّ��ى أح��الِم��ه ِم��ن ال��ن��ف��ِس م��ْلءَ وي��ن��ام
َظ��ِل��ي��ال تُ��ِع��دُّ ل��ه ال��ُغ��ُص��ون ك��لُّ م��ق��اُم��ه ��اِم��ح��اُت ال��سَّ اْل��ُم��ُروج3 ك��لُّ
َج��ِزي��ال ال��ه��ن��اءَ ل��يَ��َرى أغ��ن��اُم��ه4 ب��ه��ا تَ��ْرَض��ى ح��ش��ائ��ٍش ب��ع��ُض يَ��ْك��ِف��ي��ه
بَ��ِل��ي��ال يَ��ُم��رُّ ق��د ن��س��ي��ٍم ِم��ن أو5 ع��اِب��ٍر ت��ح��ي��ُة أن��ٍس ِم��ن يَ��ْك��ِف��ي��ه
َرح��ي��ال يَ��ْس��تَ��ِط��ي��َب أن ف��ح��ُدوُده ل��ب��ره��ٍة ال��خ��ي��اُل تَ��َم��لَّ��َك��ه وإذا
بَ��ِخ��ي��ال! ��ُدوِق ال��صَّ ب��ال��وَْع��ِد ويَ��َظ��لُّ ث��اب��ٌت م��ق��اٌم ل��ه ل��ي��َس ك��ال��ح��ظِّ
َج��ِم��ي��ال يُ��س��تَ��َح��بُّ ب��م��ْرأًى َش��ِغ��ٌف خ��واط��ري وَف��يْ��ُض ل��ه أتَ��يْ��ُت ول��ق��د

عىل االعتماد الَغنَّام أو الرَّاعي وعادة الوفاء، وهي فيه، الغالبة بالصفة للكلب تسميٌة الوفاء»: «تَِخذَ قوله 1

ودليًال. ومساِعًدا رفيًقا كلبه
الشمس. وطلوع الفجر بني ما أو الَغْدوة، البُْكرة: 2

. الدَّوابُّ فيها تَْرَعى» «أي تَْمُرج: كثريٌ. نبٌت فيها الواِسعة األرض وهي َمْرج، جمع مروج: 3

حشيشة. جمع وحشائش: َغنَم. جمع أغنام: 4
… نسيم ِمن تحية أْي 5



الفراعنة وطن

أُِح��ي��ال! ال��َه��ِن��يء ِس��ح��ِر س��وى تَ��ْع��ِن��ي ال ك��ت��َف��يْ��ه ع��ل��ى َخ��ْل��ٍف ِم��ن وع��ص��اُه
ِق��ي��ال7 ل��ل��بَ��س��اط��ِة أس��م��ُع وأخ��ذُت ورح��م��ٌة»6 …» ق��ال: ع��ل��ي��َك» «ال��س��الُم ق��ل��ُت:
َج��ِل��ي��ال اإلل��َه َع��َرَف إْن ل��ل��َم��ْرءِ ج��ل��ي��ل��ًة ال��ح��ي��اَة يَ��َرى ال��ح��ك��ي��ِم ل��غ��ُة
َم��ِه��ي��ال8 رم��تْ��ُه ك��م َم��ظ��اِه��ر ع��ن ال ِف��ْط��رٍة ع��ن ب��نَ��ِع��ي��ِم��ه ��ًم��ا م��ت��ن��عِّ
أَِص��ي��ال! ال��ف��ي��ل��س��وُف وْه��و غ��اُدون10 وج��ْم��ِع��ِه 9 ال��َوِف��يِّ ب��ص��اح��ِب��ِه وإذا
َك��ِف��ي��ًال ال��ُح��بُ��وِر ب��إس��داءِ َوْع��ًظ��ا وع��ُظ��ه��ا ال��طَّ��ب��ي��ع��ة ب��م��درس��ِة ول��ه��م

… هللا ورحمة يعني: 6
قوًال. قيًال: 7

َمْدُفونًا. ًرا ُمَحقَّ بمعنى «مجاًزا»: َمِهيًال 8

املرعى. من والَغنَم الكلب عودِة إىل يُِشري 9
الكلب. إىل عائد الضمري 10
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يف الرِّ حياُة

واألَْع��راِف1 واآلالءِ ب��ال��ت��اِج ال��َواِف��ي ال��ح��ي��اِة ُم��ْل��َك ي��ا ُح��يِّ��ي��َت
��اِف��ي ال��صَّ ال��نَّ��ِم��ي��ر ُص��َوِر م��ن وال��ُج��وُد ��ٌة َج��مَّ وال��َع��ط��اي��ا ت��اُج��ك ال��ش��م��ُس
األَْوص��اِف ِع م��ن��وَّ ال��ف��روِع ش��تَّ��ى وع��س��ك��ٍر وال��نَّ��خ��ي��ِل األزاِه��ِر وِم��ن
ِف2 األُالَّ وتَ��ص��اُح��ِب ال��َه��َوى َم��ثَ��ُل وُط��ي��وِرِه ج��ي��وِش��ِه ب��ع��ُض ال��نَّ��ْح��ُل
ِخ��الِف ب��غ��ي��ِر ُه��ًدى يَ��ِدي��ن ج��م��ٌع واح��ٌد ال��م��ح��ب��ِة ِص��ْدِق ف��ي وال��ن��اُس
األض��ي��اِف وج��م��ل��ة ال��م��ْؤِم��ن��ي��ن ف��ي ُزْم��رٍة م��ن وخ��اِدٌم األم��ي��ُر ف��ي��َك
يُ��ص��اِف��ي س��وَف ال��دْه��َر أنَّ وَح��َك��ْم��َن دائ��ًم��ا ِع��ي��ًدا أََق��ْم��َن ال��طُّ��ي��وُر ف��ي��َك
زف��اِف ب��ي��وم ب��َك��ْت ال��َع��ُروس م��ث��ل وُس��ُروِره��ا ب��َدْم��ِع��ه��ا ال��ح��ق��وُل ف��ي��ك
ال��ُع��زَّاِف ص��ن��ع��َة ��ُن تُ��َل��قِّ أب��ًدا َش��ج��ي��ٌة ب��ال��ِغ��ن��اء ال��ج��داوُل ف��ي��ك
ال��طَّ��وَّاِف ل��َص��ْف��ِوه��ا ال��َح��ُس��وِد ع��ن��َد َس��واِئ��ًم��ا3 تُ��َع��دُّ ال ال��ب��ه��ائ��ُم ف��ي��ك
واألَْل��ط��اِف4 اآلم��اِل ِد وتَ��َج��دُّ ب��ِط��بِّ��ه��ا ت��ِض��نُّ ال ال��م��ش��اه��ُد ف��ي��ك

الَجنَّة. ُسور األعراف: 1
املْؤتنس. الَعِشري وهو اآلِلف، جمع ف: األُالَّ 2

وهي اِئمة، السَّ جمع والسوائم: واملاء. الَربِّ دوابِّ من قوائَم أربِع ذات كل وهي البَِهيمة، جمع البهائم: 3

الراعية. واإلبل املاشية
لطف. جمع أَْلطاف: 4



الفراعنة وطن

��اف��ي5 ال��ضَّ ��ي��اءِ ال��ضِّ ُح��َل��ِل ف��ي ف��ي��ع��ود ب��ائ��ٌس ال��م��دائ��ن أه��ل م��ن وي��زور
واألَْط��ي��اِف6 األَْح��الِم وب��ل��ذَِّة ب��اِس��ٍم ُع��ْم��ٍر ب��ج��دي��د م��ت��م��تِّ��ًع��ا
ل��آلالِف ال��رِّْزِق ُم��ْع��ِط��ي ب��ال��رِّي��ف ُم��ْؤِم��نً��ا ل ت��ح��وَّ وق��د ال��غ��روَر يَ��ذَُر7
ب��َش��اِف ل��ي��س ال��ُم��ْدن اح��ِت��ك��اُم8 ب��ي��نَ��ا ب��َزْورٍة ال��َواِه��ن��اِت ال��ن��ف��وَس يَ��ْش��ِف��ي
��اِف9 ال��رَّفَّ ِم ال��دِّ ش��ري��اُن و«ال��نِّ��ي��ُل» وق��ل��بُ��ه��ا ال��م��ن��َع��َش��اِت ال��ب��الِد ِرئ��ُة
واِف ب��خ��ي��ٍر نَ��ْظ��َف��ْر ل��م ل��والُه وب��َق��ْدِرِه ب��ِس��رِِّه ل��ل��َج��ُه��وِل ُق��ْل
ال��ج��اِف��ي ال��زَّم��اِن ِم��ن إل��ي��ِه ْ واْل��َج��أ َج��الل��ًة ال��ك��ري��ِم ل��ل��رِّي��ِف ف��اس��تَ��بْ��ِق

املنترش. الضايف: 5
النوم. يف الطائف الخيال وهو َطيْف، جمع أطياف: 6

يرتك. يذر: 7
وقىض. فيه حكم أي األمر: يف احتكم يُقال 8

نَضارًة. املهتزُّ اف: الرفَّ 9
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السويس قنال

«ال��ق��ن��اْل» َم��ْف��َخ��رِة وْص��ِف ف��ي ال��خ��ي��اْل ِم��ن ال��ع��زي��َز ن��اِج
ال��رِّج��اْل أب��ط��اِل م��ج��ه��وِد ع��ن «م��ص��َر» م��اض��َي واس��تَ��ْوِح1
وم��اْل ه��ن��دس��ٍة َق��بْ��ِل م��ن ب��َع��ْزم��ٍة ال��ح��اِف��ِري��ِه
ِف��ع��اْل! وِم��ن ال��ِج��ب��اِه َع��َرِق م��ن ال��ب��ح��َريْ��ِن2 وال��واِص��ِل��ي
ال��ِج��ب��اْل ب��ه��ا تَ��نُ��وءُ ق��د ع��ب ال��م��ص��ا ع��ل��ى وال��ص��اب��ري��ن
ل��ل��َج��الْل!3 ول��ك��ْن ـ��ِق��ي��ٍر وت��ح��ـ تَ��ْس��ِخ��ي��ٍر ب��ي��َن م��ا
اْل��ُم��ح��اْل! ُص��نْ��ِع ف��ي أَْج��ِي��اِل ال��ـ أُْح��ُدوث��ة اغ��تَ��َدْوا ح��ت��ى
ال��رِّم��اْل!4 ع��ل��ى تَ��ْس��ي��ُر ص��ارْت ب��ف��ْض��ِل��ه��م ��ف��ي��ُن ال��سَّ ف��إذا
غ��واْل أص��ب��اٍغ غ��ي��َر ـ��دُة ال��ب��ع��ي��ـ ال��ع��ي��ُن ت��ل��م��ُح ال
ال��خ��ي��اْل تُ��ْش��ِج��ي ل��ح��م��رٍة األص��ي��ل ال��ذَّه��ِب ُص��ف��رِة م��ن

اإللهام. أي الَوْحَي؛ طلَب استَْوَحى: 1
األحمر. والبحر املتوسط األبيض البحر البحرين: 2

كلُّ ولكْن القنال، حْفر سبيل يف والسخرية ات واملشقَّ الشدائد من املرصيون ال الُعمَّ عاناُه ما إىل يُِشري 3

اإلنسانية. وُرِقيِّ مرص عظمة سبيل يف كان ذلك
وجود ال أنَّه بُْعٍد عن ً خطأ لإلنسان َليَُخيَّل حتى جانبيه عىل الصحراء وامتداد القنال ِضيق إىل إشارة 4
يف اإلعجاز مبلغ تصوير يف أدقُّ ِشعريٍّ معنًى أيًضا وللبيت الرِّمال! عىل ُفن السُّ تُقاد وإنما املائي، للممر

الطبيعة. قهر



الفراعنة وطن

ِج��داْل ف��ي ال��ح��ق��ي��ق��ُة تَ��ْخ��َف��ى ك��م��ا َم��ْخ��ِف��يٌّ وال��م��اءُ
ال��تِّ��الْل َم��نْ��ُظ��وِم وب��ي��ن ـ��ِل ال��نَّ��ِخ��ي��ـ م��ن��ث��وِر ب��ي��َن م��ا
ال��ِوص��اْل ض��مَّ ��ُه ف��ت��ُض��مُّ بُ��َح��يْ��رٌة ت��ل��وَح ح��ت��ى
اْل��ِم��ث��اْل ف��ذُّ ِم��ث��الُ��ه��ا ن5 ال��زم��ا ُق��ْدِس��يِّ أرِض ف��ي
ال��م��آْل ع��ن��واِن وب��ع��َض ِر ال��دِّي��ا م��ف��ت��اَح وَدَع��ْوُه
ال��َك��م��اْل6 إل��ى «م��ص��َر» َدْرَب ـ��ى ��ـ يُ��َس��مَّ ب��أْن األح��قُّ وه��و
وح��اْل ح��اٍل ف��ي ـ��ْف��ِك��ي��ِر ل��ل��تَّ��ـ األب��ن��اءَ ال��س��ائ��ُل
ف��ص��اْل ُم��ْل��ًك��ا ��س��ْت أسَّ ح��ِة ب��ال��م��ال ُش��ع��وٍب م��ن ك��ْم
ل��ل��زَّواْل! ت��تْ��ُرك��وه��ا ال م��َض��ْت آم��اٍل أح��الُم

الكريمة. التاريخية الذِّْكريات من السويس بربزخ اْقرتن ما إىل إشارة 5
مدنيَّات من واقِتباًسا وِغنًى قوًة الكمال من غايتَها ة األُمَّ إلبالغ كوسيلٍة امِلالحة أهمية يف اعتقاِده إىل إشارة 6
رشح وقد العظيم. مرص خديو باشا إسماعيل له املغفوِر وآماِل نظِر ِوْجهَة كانْت وهذه األَُمم، من غريها

التالية. األبيات يف ذلك الناظُم
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رأسالرب

األْزه��اِر!1 ع��ِن غ��ان��ي��ًة وف��تَ��نْ��ِت إِزاِر ب��غ��ي��ِر راق��ص��ًة أش��رْق��ِت
ال��ج��اري ال��طَّ��ُه��وِر «ب��ال��نِّ��ي��ِل» وَط��ُه��ْرِت ب��ِت��بْ��ِره��ا2 تَ��ُج��وُد أم��واٌج خ��ل��َق��تْ��ِك
واآلث��اِر ال��ج��نَّ��اِت ض��اِح��ِك م��ن ب��َف��يْ��ِض��ِه ي��ِض��نُّ ال ع��اٍم ك��لِّ ف��ي
واألخ��ب��اِر! األس��راِر وخ��ص��ائ��َص وُس��ؤاَل��ه��ا ح��ن��انَ��ه��ا إل��ي��ِك يُ��ْه��ِدي
ل��ل��ق��اِري! ت��ط��لَّ��ع��ْت ال��ُق��ُروِن ِس��يَ��ُر نُ��وِرِه ��ِج ت��وهُّ ف��ي رْم��َل��ِك ف��ك��أنَّ
واألغ��راِر ��اِل ال��ُج��هَّ أع��ي��ِن ع��ن خ��ف��يَّ��ٌة ل��ل��ف��ي��ل��س��وف وك��ت��اب��ٌة
ال��ع��اِري ال��ج��م��اِل ك��ن��َف ��ًدا م��ت��وسِّ ق��ض��ي��تُ��ه��ا ��روِر ال��سُّ س��اع��اُت ل��ل��ه
أْوط��اِر م��ن ال��َم��تْ��ُروِك إل��ى ً ظ��م��أ تَ��دَْع ل��م ال��ط��ب��ي��ع��ة ب��ُح��َل��ى م��ت��غ��زًِّال
دراِري3 ق��ش��وَر ��اِح��ي ال��ضَّ ل��رش��اِش��ِه ن��ثْ��َره أح��س��ُب ب��ال��ب��ح��ر وم��ش��بِّ��بً��ا
ن��ه��اِر4 ج��دي��ِد م��ن ��َب ت��ح��جَّ ��ا ع��مَّ ت��س��اؤًال ال��ُغ��روِب ش��م��َس وُم��ن��اِج��يً��ا
ل��ل��ت��يَّ��اِر! ال��ن��ف��س ه��مَّ أل��َق��يْ��ُت اله��يً��ا ال��س��ب��اح��ة إل��ى ن��زع��ُت وإذا
أس��واِر م��ن اع��ت��اُدوه م��ا ي��أبَ��ْون داِف��ٍق ُح��ب��وٍر ف��ي ح��ول��ي وال��ن��اس

عن «غانية وقوله: الزينة. عن وَجماِلها بُحْسِنها الَغِنيُة وهي غانيًة. صارْت أْي املرأُة َغِنيَِت لغة: يقال 1

اْكتََفى. أي غريه؛ عن باليشء َغِنَي ِمن األزهار»:
البحر. رمَل يعني 2

النجوم. والدراري: للشمس. البارز والضاحي: القليل. املطُر أصًال وهو رشٍّ جمع رشاش: 3

… الغاربة الشمس عليه تُِرشق أخذَْت الذي األرضية للكرة اآلَخر النِّْصف يف الجديد النهار عن أي 4



الفراعنة وطن

أس��ت��اِر م��ن ال��ج��ن��س��ي��ن وت��ح��رَُّر ُح��رًَّة وال��رَّش��اق��َة ال��س��م��اح��َة ف��أرى
إط��اِر أج��لِّ ف��ي ال��ق��ن��اع��َة وأرى ِص��ف��اِت��ه��ا أح��بِّ ف��ي ال��ف��ض��ي��ل��َة وأرى
ق��راِر م��س��ت��ط��اُب م��رأًى وب��ك��ل ل��ذٍَّة م��ن ف��ص��ورٌة اْل��ت��ف��تُّ أي��ن
اِإلْس��ك��اِر ال ب��اإلِن��ع��اِش ت��م��ت��از ك��ث��ي��رٌة وْه��ي ��ار5 ��مَّ ال��سُّ وم��ج��ال��ُس
األَْط��ي��اِر ك��م��ن��ازل وه��ن��ائ��ه��ا إْع��زازه��ا ف��ي األع��ش��اش وف��خ��ورُة
دي��اِر ل��بُ��ْع��د أه��ِل��ي��ه��ا ت��ح��ن��اُن يَ��ُش��وبُ��ه��ا ل��ي��س ال��َق��َس��م��ات6 م��ص��ري��ُة
ال��زَّاِري7 ال��َع��ُزوف ع��ل��ى وال��ك��ب��ري��اءَ ب��س��اط��ٍة رغ��َم اإلي��ن��اَس تَ��ع��ِدِم ل��م
األَس��ف��اِر! ه��وى إل��ى ال��نُّ��زوِع ق��ب��ل ُم��تْ��َع��ِت��ي ع��ن��َدَك «ل��ل��م��ص��ري»: وت��ق��ول

املتساِمرون. القوم وهم السامر، جمع ار: مَّ السُّ 5
الوجوه. القسمات: 6

لها. ر امُلحقِّ فيها الزَّاهد الزَّاري: الَعزوف 7
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وز1 ْريُ النَّ عيد

ُح��بُ��ورا ال��نُّ��ف��وِس إل��ى ال��رَّب��ي��ُع َوَه��َب وط��اَل��َم��ا ال��رَّب��ي��ُع ب��ه يَ��ُج��وُد ع��ي��ٌد
ُع��ص��ورا ال��ج��م��اِل ف��ي ال��ُم��َم��ثَّ��ل ف��ه��و ألَْص��ِل��ِه ال��ج��م��ي��ِل ب��ال��ذِّْك��ر يَ��ْم��ت��اُز
وال��ت��ْق��دي��را ال��ت��ْزي��ي��ن َم��نْ��ِح��ه ف��ي ف��أْس��َرَف��ْت «م��ص��ُر» ث��م «ف��ارُس» ع��ش��َق��تْ��ه
َم��نْ��ثُ��ورا2 ال��ه��وى ص��ب��ِح ف��ي وال��م��اءُ ُع��ْرِس��ه ل��ي��ل��َة ال��نِّ��ي��راَن ل��ه َوَه��بُ��وا
ال��نُّ��ورا ��ِه��يِّ ال��شَّ ِف��ي��ِه ف��ي وتَ��ُم��جُّ ��ِه أُمِّ رع��اي��َة تَ��ْرع��اُه وال��ش��م��ُس

ا «فأمَّ الُفْرس: أعياد ِذْكر عنَد األََرب» «نهاية يف النَُّويري قال فاريس. أصٌل — تََمرصَّ وإْن — النَّرْيوز لعيد 1

ويُقال األَُول، الُفرس ُملُوك أحُد «جمشيد» اتَّخذَه َمن َل أوَّ إنَّ يُقاُل وأَجلُّها، أعياِدهم أعظُم فهو النَّرْيوز
طهومرت أنَّ العيد لهذا اتِّخاِذهم وسبب ياء، والضِّ الشعاع و«شاد»: القمر، «جم»: ومعنى «جمشاد»، فيه:
يزعم َمن الُفرس وِمن الجديد. اليوم أي نوروز؛ فيه َمَلك الذي اليوم ى فَسمَّ جمشاد، بعَده َمَلك هلك ا َلمَّ
يزعم وبعُضهم جمشاد. عند القْدر ُمعظَّم كان وأنَّه النُّور، فيه ، وجلَّ عزَّ هللا، خلق الذي اليوم النَّرْيوز أنَّ

َوران.» بالدَّ الَفَلك فيه ابتدأ الذي الزمان ل أوَّ أنَّه

ذلك ويف صبيَحِته»، يف املاءِ ورشَّ ليَلِته، يف النار رفَع فيه الفرس عوامِّ عادُة «وكانْت أيًضا: النَُّويري قال 2

املعوج: يقول

وأْحِكيِه! يَْحِكينِي فيِه ما وكلُّ َسَكِني؟ يا بالنَّرْيوِز ابْتِهاُجك كيف
ِفيِه! َعْربَِتي كتَواِيل وماُؤُه كبدي! يف النَّاِر كَلهيِب فناُرُه



الفراعنة وطن

م��أْثُ��ورا َع��ْل��ي��اِئ��ه ِم��ن رِّ ب��ال��دُّ ��ُه يَ��ُرشُّ أب��وُه أَْوَف��ى ول��ُربَّ��م��ا
نَ��ِض��ي��را ��الِم ل��ل��سَّ رم��ًزا ل��تَ��ك��وَن ب��ُح��ِل��يِّ��ِه ��يً��ا ُم��َض��حِّ ال��ن��خ��ي��َل وتَ��َرى
ُق��ص��ورا ال��زَّائ��ن��ات ال��ج��ن��اِن ف��وَق ب��ه��ا يَ��ْس��تَ��ذِْري األق��واِس م��ت��ع��ان��َق
ال��َم��ْض��ُف��ورا ُخ��وَص��ه ال��خ��واِت��َم وتَ��َرى ب��ه��ج��ًة ال��م��ع��اِص��ِم ف��ي األَس��اِوَر وتَ��َرى
وُش��ع��ورا ل��ل��ُم��نَ��ى َج��ِدي��ًدا تُ��وِح��ي ال��ُم��نَ��ى م��ف��رح��َة ب��األَْص��ب��اِغ وال��بَ��يْ��ُض
ُس��رورا ال��ن��ف��وِس م��ْلءَ وت��ق��اَس��م��وا ت��آَل��ُف��وا ��غ��ار ال��صِّ م��ع ال��ك��ب��اَر وت��رى
نَ��ِظ��ي��را َم��داُه ف��ي ي��ع��دُم وال��لَّ��ْه��َو ب��ت��َف��نُّ��ٍن ��َق��ْت نُ��سِّ ال��م��واك��َب ث��م
ف��ق��ي��را ال��ف��ق��ي��َر تَ��ِج��ُد ف��ال َط��َربً��ا تَ��س��اَويَ��ا ال��غ��ِن��يِّ م��ع ال��ف��ق��ي��َر وت��رى
َش��ُك��ورا ي��ك��وَن أن وع��اَه��َد ف��رًح��ا ب��يَ��ْوِم��ِه يَ��بَ��رَّ أْن أْق��َس��َم وال��ك��لُّ
َم��ْع��ُم��ورا ب��ُودِّه��م وك��اَن إالَّ ع��اِت��بً��ا َوِح��ي��ًدا ُح��ْس��نً��ا يَ��ن��ُظ��روا ل��م
ت��ص��وي��را ع��ن��َده��م َر وُص��وِّ إالَّ ش��اِئ��ًق��ا ج��م��ي��ًال م��رأًى يَ��ْش��َه��ُدوا أو
وَع��ِب��ي��را ب��اِس��ًم��ا ونُ��وًرا ح��بٍّ��ا ت��ال��يً��ا زم��انً��ا يُ��ن��ِع��ش��ه��م ال��ذِّه��ن ف��ي
م��أُْس��ورا!3 رْس��ُم��ه��ا ي��ُك ل��م ل��والُه ُح��رًَّة ��ع��ادة ال��سَّ ت��ذك��اِر وال��رَّْس��ِم

آَخُر: وقال

بُدُموعي! ولكْن ُت ونَْوَرْز الناُس نَْوَرَز
ُضلُوِعي! بني ما ـاُر والنـَّ ناُرُهم، وذََكْت

املثبَّت. الكيميائي املظَهر هو آَخر، مظَهر يف ألضواءٍ ا أَْرسً إالَّ الشمسية) (الصورة الفوتوغرايف الرسم ليس 3
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األهرام

َم��ظ��َه��را ِد ال��م��ج��دَّ ل��ألم��ِل وبَ��ِق��ي��ِت األْع��ُص��را1 ال��ُخ��ل��وِد رم��َز ي��ا أف��نَ��يْ��ِت
يُ��ْق��بَ��را ل��ن ق��اه��ٌر وِذْك��ُرك ف��َم��َض��ْوا ُق��ب��وَره��م ال��ُم��ل��وِك ب��أِس ِم��ن أُن��ِش��ئْ��ِت
أك��بَ��َرا م��ع��نً��ى ِص��رِت ل��ك��ْن ب��ال��ظُّ��ْل��م، َش��ه��ي��دًة ال��ش��دي��ِد ب��ال��َع��ْس��ِف وبُ��ِن��ي��ِت
ال��ذُّرى ال��رَّف��ي��ع��اِت خ��زاِئ��نَ��ه ف��بَ��نَ��ْوا ُم��لُ��وِك��ه��م ِدي��َن ال��م��ج��َد ال��ج��دوُد ع��رَف
ُم��َج��ْوه��ًرا!2 ال��تُّ��راُب ص��اَر ول��و م��ن��ه��م َه��يْ��ك��ًال يَ��ل��َم��ُس ال��تُّ��رِب َح��ِق��ي��َر وأبَ��ْوا

َميْدوم، إىل الجيزة من املمتدَّة املنطقة يف عداها ُوجد وإْن هرية، الشَّ الجيزة أهرام إىل ه موجَّ الخطاب 1
الحجر من بناؤها وكان للفراعنة، مقابَر بُنِيْت وكلُّها هرًما، عَرش ستَة اآلن حتى منها املستكَشف ومجموع
ُسقوِطها بعَد األْلواح هذه من وكثريٌ الجرانيت، من بأْلواٍح مغطَّاة وكانْت املقطَّم، جبل من املشتَقِّ الجريي
نذُْكر أن األهرام هذه َجسامة تقدير يف وحْسبُنا اإلسالمي. الفتح بعد القاهرة جوامِع لبناء العرُب اتَّخذه
من جانٍب كلِّ وقاعدة قدًما، ٤٥١ تْقدير) أحدث (َوْفَق االرتفاع من يبلُغ أفَخُمها، وهو األكرب، الهرم أنَّ
مربًعا، قدًما ٥٣٥٨٢٤ فراغ من العامة قاعدتُه تَشَغلُه ما ومساحة قدًما، ٧٥٥ الطُّول من تبلُغ جوانبه
حوَل ُسوٍر لبناء كافيٌة أحجاَره أنَّ األثريُّون وقدَّر بة! املكعَّ األقدام من مليونًا وثمانون خمسة حْجمه وسعة
آَخر بناءٍ أيِّ يف يُوجد ا ممَّ أعظُم البنائية ته مادَّ مقدار وأنَّ أقدام، أربعُة وارتفاعه قدٌم َعْرُضه كلِّها فرنسا
الهندسة علماءُ اآلَن حتى يَزاُل وال العظيم! الكرنك معبُد يَشَغله ا ممَّ أعظَم فراًغا يَشَغل وأنَّه العاَلم، يف
مجهوًدا استَنَْفد الذي امُلتَْقن بناِئه عىل السنني من اآلالِف ُمرور رغَم التامِّ ثبوته أماَم َحرْيٍة يف البنائية

ال! الُعمَّ من لآلالف وتسخريًا عظيًما
له! الجثمانية هياكلهم ُمالمسة من ذلك حدوث م توهُّ إىل إشارة مجوهًرا» الرتاب صار «ولو قوله: يف 2



الفراعنة وطن

ي��ت��َق��ْه��َق��را أن ل��ل��َع��ْق��ِل واس��ت��ص��غ��روا ِح��ْق��َده��م ال��خ��ئ��ون��ة ال��دن��ي��ا ع��ل��ى َح��َق��دوا
��ًرا! ُم��َظ��فَّ ال��ع��ظ��ي��ِم ب��ال��ح��ثِّ زاَل م��ا ِن��داُؤه��م ل��ل��ُم��ل��وك ُرءوِس��ك ف��ع��ل��ى
ال��َوَرى؟ ُم��ف��اَخ��رة ع��ن ويُ��ح��ِج��م ع��ج��بً��ا، ق��ل��بُ��ُه ي��ْخ��ِف��ُق ول��ي��س يَ��َراِك ذَا َم��ن
��را؟ ق��صَّ م��ه��م��ا ل��ل��َع��ْل��ي��اء ي��ه��ت��زُّ وال ال��ع��ال��ي ثُ��ب��وتَ��ِك يَ��ِش��ي��م3 ذا َم��ن
��ًرا؟ ُم��ت��ح��جِّ ال��َم��َدى ك��ال��ص��خ��ِر وي��ظ��لُّ م��ن��اح��ًة ل��ل��غ��روب يُ��راِق��ُب ذا َم��ن
وم��ف��كِّ��ًرا م��دبِّ��ًرا ال��ف��ن��اءَ ي��أبَ��ى ث��ائ��ٍر غ��ض��ب��َة ل��إلن��س��اِن ق��م��ِت ق��د
ُم��ك��رَّرا وال��ب��ق��اءِ ال��ع��ظ��ائ��ِم دي��ُن دي��ن��ه م��ع��ج��َز «ل��ل��م��ص��ري» وب��رزِت
��َرى4 ال��سُّ ب��ه��ا يَ��ْه��تَ��دون ال��م��ص��ائ��ِب ع��ن��َد م��ن��ارٍة خ��ي��َر ل��ألح��ف��اِد ورف��ع��ِت
ال��ثَّ��َرى! ع��ل��ى اه��ت��َزْزِت ف��م��ا ال��ج��ب��اَل يَ��ذُْرو5 ُم��ْف��ِج��ًع��ا ال��ح��وادِث م��اِض��ي م��ن وش��ه��دِت
ُم��َح��يَّ��ًرا!6 ال��َف��خ��ي��ُم ال��ن��ج��ُم ويُ��ع��زُّك ل��وَْع��ِظ��ه��م ال��ب��ن��وَن يَ��ْرُق��بُ��ك ول��ب��ث��ِت
تُ��ْش��تَ��َرى! ال ذخ��ي��رٌة أن��ِت «ل��ل��نِّ��ي��ل» إنَّ��م��ا … ال��ع��ج��ائ��ب ه��ن��دس��ُة ويُ��ق��ال:

يَرى. يشيم: 3
نجاتهم. إىل ل املوصِّ ى الرسُّ طريَق يعرفون أي ى»: َ الرسُّ بها «يهتدون قوله: الليل. َسرْي ى: َ الرسُّ 4

ويُفرِّق. يُطريِّ يذرو: 5
خوفو هرم أو والثاني، األول (الهرم الكبريين الجيزة لَهَرَمِي القديمة النْظمية األوصاِف أحاِسن ِمن 6

الساعاتي: ابن قول خفرع) وهرم

واإلِْسهاِب اإلْكثاِر عن ْت دقَّ ٌة َجمَّ والعجائُب العجائِب وِمن
شباِب! ُحْسَن وتَِزيُد أياُمه، وأْدبََرْت الزماُن َهِرَم قد هرماِن
األسباِب! بأطوِل السماءَ تبغي أزلِيٍَّة بَنِيٍَّة أيُّ هللِ
واألَْحقاِب! األيَّاِم عىل أََسًفا تبَلٍُّد ُوقوَف وقفْت وكأنما
األَْلباِب! إىل به تُِشري وغَدْت ِخطاِبها فْصَل األَْسماِع عىل كتمْت

أخبار يف املحاَرضة «ُحْسن كتاب (راجع … اإلْكباِر من حظٌّ له يكْن فلم منقرع) (هرم الثالُث الهرُم ا وأمَّ
السيوطي.) الدين جالل الشيخ مة للعالَّ والقاهرة» مرص
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اَهلْول1 أبو

نُ��ُع��وتُ��ُه!2 ال��بُ��ح��وِث ق��اه��رَة وت��ظ��لُّ ُص��ُم��وتُ��ُه ال��ع��ق��وَل أَْع��يَ��ا ج��اِث��ًم��ا ي��ا
ُس��ك��وتُ��ُه! ال��ب��ي��اِن أْق��َس��ى وك��أنَّ��م��ا وح��اِل��ِه��م؟! ب��األَن��اِم ُ تَ��ْه��َزأ ح��تَّ��اَم
ث��ب��وتُ��ُه3 ل��ل��زم��اِن يَ��أْبَ��ُه ه��ي��ه��اَت ث��اب��ٍت ك��ح��اِل��َك َص��ْخ��ٍر ِم��ن ونُ��ِح��تَّ
وُس��ُم��وتُ��ُه4 أه��لُ��ُه ن��ح��َوك ل��ل��ُم��ْل��ِك ُم��ْق��ِب��ٌل ُص��بْ��ٍح» «إِل��ُه أن��َت ويُ��ق��ال:
ي��ف��وتُ��ُه! واألص��ي��ُل5 يَ��بْ��َق��ى ال��ف��نُّ وه��ك��ذا بَ��ن��اَك َم��ن ويَ��ْم��ِض��ي تَ��بْ��َق��ى
ب��ي��وتُ��ُه! ��روق ال��شُّ ف��ي ال��ه��ي��اك��ُل وب��ه��ا وِع��زِّه��ا «م��ص��َر» ج��الِل رم��َز وتُ��خ��اُل
ت��اب��وتُ��ُه ال��ُع��َل��ى ب��ت��اب��وِت ف��إذا ��اءًة6 وضَّ ِح��ل��ي��ًة ت��اُج��ك ك��ان ق��د

امُلشاَهدة األمثلِة عىل إطالُقه يصحُّ ا ممَّ الجمع وهذا «بالهيب»، والجمع «بلهوب»، العرب: مؤرِّخو اه سمَّ 1

الكرنك. يف

األَْوصاف. والنُّعوت: ْمت. الصَّ موت: والصُّ باألرض. املتَلبِّد املنَطِرح الجاثم: 2
بمكاِنه، طبيعيٍّ صخٍر يف ومصوَّر منحوٌت إنَّه بل مثًال، األهرام كأبنيِة مستقالٍّ بناءً الهول أبو ليس 3

به. ويُعنَى إليه يَْلتَِفُت بمعنى له ويَأْبَُه
ُقَدماء عقيدة يف الهول» «أبا أنَّ العلماء آراء وِمن الطريق. وهو َسْمت، جمع وُسُموته: نحَوك. يتَِّجه أي 4

نََحتَه. الذي َمن اآلن حتى أكيًدا يُعَرف وال ،Hurmachis هرماكس بْح الصُّ إلَه يمثِّل املرصيني
أبَْدَعه. الذي املتفنِّن بها املقصوُد األصيل: 5

َعثَر وقد ،Sinai & Palastine كتاِبه يف ِهري الشَّ استانيل القسُّ امَلنُْزوع الهول أبي تاِج عن بإعجاٍب تكلَّم 6

١٨٩٦م. سنة دوم الكولونيل بجاِنِبه األثرية الرِّمال يف َمْدُفونًا عليه



الفراعنة وطن

أُع��ِط��ي��تُ��ُه وك��أنَّ��ن��ي آي��اتُ��ُه أش��َرَق��ْت ب��َك ال��ذي ال��َع��ْه��د ع��ل��ى َل��ْه��ف��ي
رث��ي��تُ��ُه! ال��َوِف��يِّ ��ع��ِر وب��ال��شِّ ف��ي��ِه، ال��َه��َوى إِْك��ِس��ي��َر أُْس��ِق��ي��ُت وك��أنَّ��ِن��ي
ُم��ُروتُ��ُه7 ب��ال��َج��م��اِل ي��ع��بَ��ُث ك��ال��دَّْه��ِر ك��ت��ائ��ٌب ال��رِّم��ال ِم��ن ع��ل��ي��َك وط��َغ��ْت
َف��ِت��ي��تُ��ُه! ال��َف��خ��اِر ِم��ْس��ُك وك��أنَّ��م��ا ع��نَ��ا8 وم��ا ��ِب��ي��ُح ال��صَّ ال��وْج��ُه وت��ف��تَّ��َت
رأي��تُ��ُه! ف��ي��َك ال��ج��مُّ ال��ُوج��وُم وه��ي دالل��ًة ال��ُح��روِب9 م��اِض��ي ِم��ن وك��أنَّ
ق��وتُ��ُه! ��ِة األش��عَّ ُرُس��ِل ِم��ن م��رآَك، ل��زائ��ٍر ��روِق ال��شُّ ل��دى يَ��َه��شُّ ب��ي��ن��ا
ف��ب��َك��يْ��تُ��ُه! ع��ص��َره يَ��بْ��ِك��ي — ي��رع��اه ال��ذي وال��ق��م��ر — ال��ل��ي��ل ع��ن��د أل��ق��اُه
َم��َل��ُك��وتُ��ُه10 َم��َض��ى إْن يَ��ْش��َق��ى وال��ُح��ْس��ُن ُم��ْرِه��ٌق األَِع��زَِّة ع��ِن ال��ِب��ع��اُد وك��ذا
َف��َديْ��تُ��ُه! اس��ت��ط��ع��ُت أنِّ��ي ول��ْو َم��ْج��ًدا، ُم��ْك��َرًم��ا ال��ت��ح��ي��َة أُْق��ِرئُ��َك وال��ي��وَم
ِص��ي��تُ��ُه ِد ال��م��ج��دَّ ال��م��ج��ِد ف��ي ��ي��ُت وال��صِّ م��ْج��ِدن��ا ب��اع��ُث ل��ألج��داِد ف��ال��م��ج��ُد
َم��ْوتُ��ُه! ف��ال��تَّ��ه��اُوُن َس��ْع��يً��ا ويَ��ِزْدُه ب��تُ��راِث��ه يَ��ْح��تَ��ف��ْظ ل��م إْن ��ْع��ُب وال��شَّ

َجْدبه. ُمُروته: 7

األَْجيال تعاُقِب يف التشويُه وجَهه أصاَب إنَّه يُقال ولكْن قديًما، ُوِصَف كما جميًال، الهول» «أبي َوْجُه كان 8

يتَِّخذونه كانوا الِذيَن املماليِك عْهِد يف األَخصِّ وعىل الفنيَة، قيمتَه يَْفَهموا ولم األثَر، هذا َكِرهوا َمن أَيِْدي عىل
لَقناِبلِهم. َهَدًفا

و«املماليك». «نابليون» بني األهرام» «موقعِة إىل خاصًة يُِشري 9
مثاَل َمْعدوًدا كان أْن بعد غالبًا، َكِئيبَه الشكِل مهوَب فأصبَح الهول»، «أبي حال من تبدَّل ما إىل إشارة 10

ْلطان. والسُّ الِعزُّ وامللكوت: الِخْلقة. وتناُسِق الُحْسن
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رمضان ليايل

وال��لَّ��َم��ع��اِن2 ��َه��راِت ال��سَّ «غ��رب��ي��ُة» وِس��م��اِت��ه��ا1 ب��ج��الِل��ه��ا «ش��رق��ي��ٌة»
اآلذاِن ع��ل��ى ُم��ْح��تَ��ِك��ٌم وص��داه ب��أذاِن��ِه ُم��بْ��ِدٌع ال��م��ؤذُِّن ف��إذا
ال��ف��تَّ��اِن ب��ُح��ْس��ِن��ه��ا يُ��ق��اُس ُح��ْس��نً��ا تَ��دَْع ل��م ��ِن��ي��ُة ال��سَّ ال��م��ص��اب��ي��ُح وإذا
األْج��ف��اِن ع��ِن م��ط��روٌد وال��ن��وم وم��ح��ب��ٌة ب��ه��ج��ٌة ال��تَّ��س��اُم��ر وإذا
ع��ي��اِن وِص��ْدَق ت��ح��ِق��ي��ًق��ا ُم��ثِّ��ْل��َن وال��ُه��َدى وال��طَّ��ه��ارُة ال��ُم��روءُة وإذا
اإلن��س��اِن3 ش��ق��ي��ِق��ِه ن��ح��َو ب��ال��َع��ْط��ِف ح��ظَّ��ُه م��ن��ه��ا اإلن��س��اُن ُق ي��ت��ذوَّ

عالماتها. سماتها: 1

للغربيني. محاكاًة َمر السَّ ومجالس اإلضاءة، يف املرصي التفنُّن إىل إشارة 2
األبيات: هذه لرمضان — أقلَّه! وما — القديم النَّْظمي الَوْصف من 3

نََزَال قْد هللا كتاُب وفيِه ا، حقٍّ َفُضَال قد األياِم عىل ياِم الصِّ شهُر
بََدَال به تَبُْغوا وال فعظُِّموه فضاِئلُه تُحَىص ال املكاِرِم شهُر

أَمَال! لها أَْحيَا فكْم الِفراِق، عىل أَسًفا تَْوِديِعه ِمن املساجُد تَبِْكي

مع ُغُضونِه، يف الناس ألخالِق وال لياِليه يف بنَْوَعيْها االجتماعية للحياة دقيٌق تصويريٌّ وصٌف هناك وليس
والدرس. بالتحليل جديرٍة ممتازٍة قوميٍة صورٍة ذو أنَّه



الفراعنة وطن

واإلح��س��اِن ب��ال��ِب��رِّ وُم��ط��بَّ��ًق��ا ُم��َرتَّ��ًال ال��ح��ك��ي��ِم ل��ل��ذِّْك��ر ويُ��ِص��ي��ُخ4
م��ع��اِن ب��غ��ي��ِر أح��ك��اٍم ن��ظ��َم أو ِح��ًج��ى ب��ال تُ��ق��اُل أل��ف��اٍظ م��ح��َض ال
اإلي��م��اِن! م��ن َم��ْح��ُروٍم ال��لَّ��ْه��و ف��ي غ��اِرٍق م��ش��اِه��َد ب��ج��اِن��ِب��ه��ا وتَ��َرى
ال��ع��اِن��ي ��ق��يِّ ال��شَّ ب��ؤَس ُم��ت��ج��اِه��ٍل وش��راِب��ِه ب��ط��ع��اِم��ِه م��ت��ف��نِّ��ٍن
أن��اِن��ي! ال��ن��ف��وَس ق��تَ��َل ك��ْم وك��ذاَك ن��ف��ِس��ه ب��ل��ذَِّة ل��ك��ْن ُم��تَ��ديِّ��ٍن
ال��ُغ��ْف��راِن! ال ال��لَّ��ذَّاِت َم��ْط��َل��ب ف��ي ت��ح��ايُ��ٍل ش��ه��ُر ��ْوِم ال��صَّ ش��ه��ُر ول��َديْ��ه
وال��ِع��رف��اِن! ال��نُّ��ْك��راِن وم��ش��اِه��ُد م��ًع��ا ال��ف��ري��َديْ��ن ال��ن��ق��ي��َض��يْ��ن ُص��َوُر
ال��ِح��رم��اِن م��ن ُم��ثُ��ٌل5 وب��َم��ْل��ِئ��ه��ا ل��ب��ائ��ٍس تُ��َزفُّ ِن��َع��ٌم وب��َم��ْل��ِئ��ه��ا
وال��خ��س��راِن ال��تَّ��ْم��ِدي��ن وم��ف��اس��ُد ك��لِّ��ه��ا ال��نَّ��ق��ي��ِة ال��تَّ��ْق��وى وف��ض��ائ��ُل
ب��ال��ِوْج��داِن6 اإلن��س��اِن ف��س��ع��ادُة ج��م��ي��َل��ه��ا اس��ت��ط��ع��َت م��ا ف��ح��بِّ��ذْ ِع��بَ��ٌر،

يستمع. يصيخ: 4
ِمثال. جمع ُمثُل: 5

ابئ: الصَّ إسحاق أبي قوُل الحقِّ يام الصِّ وُروح رمضان برِّ يف قيل ما خري من 6

أبََدا صائٌم ُهْجٍر كلِّ عن وُفوُه ُمْفِطرٌة بالُجوِد يَُدُه َماِجًدا يا
الَعَددا ِه حقِّ من يْتَُه وَوفَّ نُسًكا واجبَُه يَْت قضَّ إذْ بصوِمَك أَْسِعْد
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امللوك وادي

وت��ْش��ِب��ي��ِه1 ب��ت��ص��وي��ٍر يَ��َراه ال َم��ن ف��ي��ِه ج��ول��ٍة أو ن��ظ��رٍة ِم��ن يَ��ح��اُر
س��تَ��ذِْك��ي��ِه أو َح��َرَق��تْ��ه وق��ْد إالَّ َح��َج��ًرا وال ن��ب��تً��ا ت��رك��ْت م��ا ف��ال��ش��م��ُس
م��اِض��ي��ِه ع��ن��واُن وال ال��ج��الِل ِس��رُّ ع��اِش��ق��ٍة غ��ي��ِر ل��ن��ف��ٍس ف��ي��ِه ول��ي��َس
تُ��بْ��ِدي��ِه ال��ُم��ْل��ك ش��ق��اءِ م��ن م��ظ��ه��ٍر ف��ي ُح��ْرَق��ِت��ه��ا ب��ع��د ال��ب��واك��ي ال��تِّ��الَل تَ��َرى
وتَ��ْم��ِوي��ِه ب��ت��أوي��ٍل وال��ج��اه��ل��ون َخ��بَ��أَْت ِل��َم��ا َظ��ْم��أَى ب��ه��ا ف��ال��ع��اِل��ُم��وَن
تُ��ع��اِن��ي��ِه م��ا تُ��ْخ��ِف��ي َزْرق��اءُ ح��م��راءُ ُع��ْزَل��ِت��ه��ا ص��ْم��ِت ف��ي م��ع��ت��زٌة َج��ْرداءُ
ل��تَ��ْح��ِم��ي��ِه! َم��يْ��تً��ا أتَ��ى م��ل��ي��ٍك وك��م م��م��َل��ك��ٍة َص��ْوَن ِق��ف��اٍر ف��ي ��َل��ْت ت��ح��مَّ
تُ��ن��اِج��ي��ِه «ال��وادي» ثَ��َرى ف��ي وِع��زًَّة يُ��ج��اِذبُ��ُه م��رآه��ا «ت��ح��ت��م��ُس»2 رأى
ل��راِج��ي��ِه ال��نُّ��ْع��َم��ى رح��م��تُ��ه وال��م��وُت ل��رح��م��ِت��ِه ي��أِوي َم��ْدَف��نً��ا ف��اخ��ت��اَرُه
ف��ي��ِه ال��ذي ال��رم��ِل ُص��َوَر وك��وَّن��ْت ��تُ��ه��ا أِش��عَّ ح��ال��ْت ق��د ال��ش��م��ُس ك��أنَّ��م��ا
َدي��اِج��ي��ِه ف��ي َس��ِخ��يٍّ��ا ال��م��ض��يءُ وه��و ل��ه ال��م��ل��وك ب��ت��ق��دي��ِر ال��ج��دي��ُر ف��ه��و

األجرُد الوادي هذا استحقَّ َلَما الُقَدماء مرص ُملوك َمداِفُن لوال إنَّه يَّاح السُّ من الواِصفون قال ما كثريًا 1

فهم الفنون، ورجال األدباء من الخيايل التصوير وأهُل اآلثاِر ُمِحبُّو إالَّ إليه يشتاَق فلن التسميَة، هذه
… تعٌب وال َمَلٌل يَنالُُهم فال فيه، بالجولِة مون ويتنعَّ التشبيُه يُْسِعفهم الذين َوْحَدهم

سنة (حوايل امُللُوك ملقابر ً َمْخبَأ الجرد األجَدِب الوادي هذا باتِّخاذ ُعِني َمن أوَل وكان األول، تحتمس هو 2

مدافُن امللوك وادي ويف امليالد. قبل ١٠٩٠ سنة حوايل إىل ُمتَّبًَعا التقليد هذا وظلَّ امليالد)، قبل ١٥٠٠
القديمة. مرص ُملوِك ُعَظماء جميِع



الفراعنة وطن

َرواِس��ي��ِه ه��زُّوا «أم��ن��ح��ت��ٍب» إل��ى ��ِت��ه��م ب��أُمَّ ��وا ه��مُّ «رم��اِس��س��ة»3 ف��ِم��ن
َم��ع��اِل��ي��ِه! ِم��ن أِب��يٍّ��ا يُ��ط��اِول��ون م��ق��اب��ِرِه��م ِم��ن َخ��ِف��يٍّ ف��ي ك��أنَّ��ه��م
ل��َف��اِدي��ِه ال��واِف��ي ِف��َدى ال��رُّم��وِس ت��ل��ك ع��ل��ى ال��ح��ان��ي��اِت ل��ل��تِّ��الِل أنَّ��م��ا أو
ُم��ْح��ِي��ي��ِه إك��راَم تُ��ْربَ��ه��ا وأك��رم��وا ج��الَل��تَ��ه��ا «م��ص��ًرا» َح��بَ��ْوا م��ل��وًك��ا ك��ان��وا
ل��ب��اِري��ِه! ال��ع��اِن��ي ��اِك��ِر ال��شَّ س��ج��دِة ف��ي ه��ي��اِك��َل��ه��م غ��طَّ��ى إذا ِب��ْدًع��ا ف��ل��ي��س
يُ��ْخ��ِف��ي��ِه اع��ت��زَّ َم��ْه��م��ا ال��ك��ن��ِز ف��ص��اح��ُب َم��ْرَق��ِده��م إخ��ف��اءُ ال��ُع��َل��ى ح��ق��وِق وِم��ن
َراوي��ِه! وال��دَّه��ُر دائ��ٌم ف��ُخ��ْل��ُده��م ل��َم��ْط��َم��ِح��ه��م ح��ظٍّ م��ن ال��ب��ع��ِث ف��ي ول��ي��َس
يَ��ْه��ِدي��ِه! ال��ِج��ي��ِل ف��ي ل��ه��م ب��ع��ثً��ا ف��إنَّ م��ف��اِخ��َره��م وأع��ل��نَّ��ا ب��ح��ثْ��نَ��ا ف��إْن
وال��تِّ��ي��ِه! واإلج��الِل ال��بُ��ن��وَِّة ح��جُّ س��ي��رتَ��ه��م ض��مَّ ل��واٍد ��ا ح��جٍّ وإنَّ

بوادي مقابُرهم املشهورة الرَّماِسسة ِمن وغريهم والرابع والثالث والثاني األول رمسيس مدافن إىل إشارة 3
«رمسيس». ل َوْضعيٌّ جمٌع «رماِسسة»: وكلمة: امللوك،
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أنسالوجود

ال��ُوُج��وْد»1 «أَنَ��ِس ع��ل��ى يَ��بْ��ُدو ال��ُج��ُدوْد ِم��ن ل��ل��َج��دي��ِد ِق��ْف
تَ��ُع��وْد أن��ب��اءٍ وُربَّ ُن ال��زم��ا ُده يُ��ردِّ ٌ ن��ب��أ
ال��َودوْد وال��ِخ��لُّ «ال��ن��ي��ُل» ـ��ُب ال��رَِّق��ي��ـ س��َم��َح وب��ن��ْش��ِره
ال��وُع��وْد2 ت��ح��ق��ي��ق وب��ع��ِد ِل ل��ل��وص��ا ع��ه��ٍد ب��ْع��ِد ِم��ن
ال��ف��ري��ْد ال��ف��ذِّ ب��َج��م��اِل��ه��ا ِس��ي��اُج��ُه ي��ح��فُّ ل��ك��ْن
ال��َع��ِب��ي��ْد3 ُم��ثُ��ُل َل��َه��ا أْو ري ال��ج��وا ال��ُج��ُزِر ِم��ن ول��ه��ا
ال��َوح��ي��ْد ال��م��ج��ِد ِع��زَِّة ف��ي ��نَ��ى ال��سَّ ال��ُم��ت��وَّج��ُة َوْه��َي
ال��َع��ِه��ي��ْد4 ال��َع��ْه��ِد م��ن ِس��رٍّ ف��ي األْق��داس» «ق��دس��ي��ُة
ِل��ُم��ْس��تَ��ِزي��ْد! تَ��بُ��وُح ب��ي��ن��ا ت��ارًة ال��بَ��ِخ��ي��ل��ُة وب��ه
��دوْد وب��ال��سُّ ب��ال��ج��ن��وِد ـ��ع��ُة ال��طَّ��ِب��ي��ـ تُ��وِف إْن ِب��دَْع ال

أحُد زْعِمهم يف الوجود» و«أنس قديمة، فارسية لُخرافة ُمتابعًة الُوجود» «أنس بقْرصِ املعبُد هذا َي ُسمِّ 1

«النِّيل» وبلغ مَرص إىل وفَد ا فلمَّ محتَِجبًة، املعبَد هذا تسكن الورد» «زهر خطيبتُه وكانْت فارس، نُبالء
… إليها يَنُقَله أن ِتْمساٌح عليه عرض املعبد تجاَه

الفيضان. بعد عنها «النيل» ماءِ انِْحسار إىل يُِشري 2
الوجود). (أنس بيالق جزيرة شماَل الصغرية الُجُزر هذه تقع 3

القديمة. الدينية مكانتها إىل يُِشري العتيق، القديم العهيد: 4



الفراعنة وطن

أُس��وْد أو ج��ن��ٍد غ��ي��ُر ه��و وم��ا ًال»5 «َش��الَّ ويُ��َظ��نُّ
��ج��وْد! وال��سُّ ال��م��ه��اب��ِة ب��ي��ن ل��ُم��ْل��ِك��ه��ا ال��س��ب��ي��َل َح��َرُس��وا
ال��ش��دي��ْد وال��ب��أِس ��ار ـ��ق��هَّ ال��ـ َرْوع��ٍة ف��ي انَّ��ه��ا وَل��َو
ال��ب��ن��وْد! خ��ل��ف ت��ك��ري��م��ه��ا ف��ي «ب��ط��ل��ي��م��وس»6 وك��أنَّ
ال��تَّ��ِل��ي��ْد7 ال��ف��خ��َم و«ال��م��ع��ب��َد» ح��ج��رات��ه��ا ل��ه ف��ت��ح��وا
ج��دي��ْد! ِم��ن تُ��ْش��ِرُق ف��ي��ه ـ��ل��َة ال��ج��م��ي��ـ «إي��زي��َس» وك��أن
ال��بَ��ع��ي��ْد! ل��ألم��ِل يَ��َه��شُّ ـ��ِم ال��ع��ظ��ي��ـ ف��رع��وَن»8 و«س��ري��َر
ال��ُع��ه��وْد! م��واث��ي��ُق نُ��ِص��ب��ْت ال��ت��ي «ال��ُع��ُم��ُد»9 وك��أنَّ��م��ا
ول��ل��ُخ��ل��وْد ل��ل��َف��خ��اِر ي��ِة ال��رِّع��ا ��ل��َة م��س��جَّ تَ��بْ��َق��ى
��ه��وْد ال��شُّ ل��ل��ُم��َه��ِج أْص��ب��اِغ ال��ـ ُم��ْس��تَ��ْح��َدُث وك��أنَّ��م��ا
ال��ُوف��وْد! ُح��َل��ِل ف��ي ِب��نَّ ِك��ِب ال��ك��وا ت��ح��يَّ��اِت ش��تَّ��ى

األول. ل الَّ الشَّ إىل يُِشري 5
«إيزيس». معبَد بنى َمن أوُل الثاني» «بطليموس هو 6

قديم. من بها املولود التليد: 7
جميل. صغري معبٌد وهو الجزيرة من الغربي الجانب يف واقع 8

القديم. النَّْحت بدائع من معدودة إيزيس» «معبد ُعُمد 9
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حاتاسو معبد

البحري يْر الدَّ

ُج��ُدوِد! ق��ب��َل ب��األْح��ف��اِد وبَ��َرْرِت ال��م��ع��ب��وِد ُح��ْس��ِن��ِك م��ع��ب��َد أَبْ��َدْع��ِت
وَع��ِب��ي��ِد1 وف��روس��ٍة وت��ج��ارٍة ن��ه��ض��ٍة ل��ب��ع��ث��ِة ِذْك��َرى أن��ش��أِت��ِه
ل��خ��ل��وِد! ُم��ص��اح��ٌب ال��خ��ل��وُد وك��ذا خ��ال��ًدا ل��َع��ْص��ِرك ال��ذِّك��َرى ب��ه ف��إذا
وال��م��ن��ش��وِد ال��م��ع��ش��وِق ل��رض��اِئ��ه ��ٌق ُم��وفَّ وه��و «ألَم��وَن»، ووَه��بْ��ِت��ِه
ال��م��ش��ه��وِد ب��ُح��ْس��ِن��ه م��ت��ب��ارِك��ي��ن ��ٍع ُخ��شَّ وق��ف��َة ال��ي��وَم ال��ب��ن��وَن ي��ِق��ُف
ُش��ه��وِد! ص��ف��وِف ف��ي م��ت��درِّج��اٌت2 ُق��ْربَ��ُه ران��ي��اٌت «ط��ي��ب��ة» وت��الُل
ال��م��م��دوِد! ن��ف��وِذِك ت��اِج ل��ل��ش��م��س رف��ع��ٍة س��الِل��َم نُ��ص��ب��ْت أن��ه��ا أو
ال��م��ف��ق��وِد! ع��ص��ِرِك م��ادُح يُ��ن��ِص��ْف��ك ل��م ال��ن��ي��ل» «ال��ي��اص��ب��ات أن��ِت وُدِع��ي��ِت
ج��دي��ِد ب��ك��لِّ ج��اءوا َم��ن يَ��ْس��ِب��ْق��ه ل��م ��ب��اَق ال��سَّ ال��ف��اِت��َن ال��م��ث��اَل ك��اَن

الَوْرديَّ املعبَد هذا — النيل» «باليصابات املؤرِّخني بعُض بَها لقَّ التي وهي — «حاتاسو» امللكُة بَنَِت 1

ُقدماء أرباِب أحِد «آمون»، الربِّ إىل ووهبَتْه الصومال، بالد إىل العظيمة لبعثِتها ِذْكرى الجميل؛ الصبغة
املرصيني.

درٍج عىل شهوٌد فكأنَّها َسْفِحها، يف املعبُد بُنِي حيث البديَع؛ التدرَج ذلك التِّالل تلك ج تدرُّ إىل إشارة 2

جماَله! تَرُقُب



الفراعنة وطن

ال��ت��أِي��ي��ِد م��رات��ِب أع��زَّ ب��ل��َغ��ْت وال��ِح��َج��ى وال��ث��ق��اف��ة ال��ح��ض��ارُة ف��ي��ه
َق��ِص��ي��ِد! أل��ذَّ ف��َرَوْت ل��س��أْل��تُ��ه��ا ب��واِق��يً��ا «األس��وِد»3 ُص��َور ِم��ن انَّ وَل��َو
ن��ش��ي��دي! ال��س��ام��ع��ات ال��ب��اق��ي��ات ال��ُع��َل��ى4 ب��أع��م��دِة َغ��ِن��يَ��ْت ف��ك��أن��م��ا
ال��ت��خ��ل��ي��ِد! َم��ظ��اِه��ِر ب��ك��ل ��ْت ُخ��صَّ رم��زه��ا ق��داس��ة ف��ي ه��ي وك��أن��م��ا
ال��ت��ج��دي��ِد! ل��دائ��م ��ِم��ي��ن ال��ضَّ خ��ي��ُر ش��ْط��َره��ا5 ُح��ْس��ِن��ك ت��ص��وي��ُر أن��م��ا أو
ُم��ِب��ي��ِد! ظ��الَم يَ��ْرَض��ى ال ال��رس��ِم ف��ي م��ي��الُده��ا س��اط��ًع��ا ش��م��ِس��ك وب��زوُغ
ُوج��وِد! غ��راَم ض��ِم��نَ��ْت َص��وَّرْت م��ا رْت َص��وَّ ل��ك ال��ت��ي ال��ف��ن ودق��ائ��ُق
وح��ي��ِد! ب��ح��سِّ أش��ع��ْر ف��ل��م دن��ي��ا ب��م��ق��ص��وراِت��ه��ا ط��اف��ْت وك��أنَّ��م��ا
ال��ت��ْع��ِي��ي��ِد! ب��دائ��ِم ال��وروِد ُح��َل��ُل ب��ج��م��ال��ه��ا َوْرِديُّ��ه��ا6 وك��أنَّ��م��ا

وزالْت انَدثََرْت وقد األوىل، املقصورة مدخل إىل يمتدُّ كان الذي البالهيب» «أو األسود طريق إىل إشارة 3
معاِلُمها.

الجدران. عىل حاتاسو امللكة ُصَور نُِقَشْت حيث غريها، ويف الُوْسطى املقصورة يف األعمدُة هذه توجد 4
امللكة. ميالد رسم غري جميلة مستقلة ُصَور هذه 5

الوردية. املعبد صبغة إىل إشارة 6
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الكرنك

رون��ُق!1 ل��ك غ��ائ��ٍب رون��َق ويُ��ع��ي��ُد تُ��ع��َش��ُق ح��يٌّ وأن��ت ال��زم��اُن درَج
يَ��ْرُم��ُق!2 ب��ك ��نَ��ى ال��سَّ زال وم��ا ُرُس��ل ح��بِّ��ه��م رح��ل��َة ال��ب��اِن��ي��ن م��ع رح��ل��ْت
يُ��ْط��ِرُق! ُح��ْس��ِن��ك ع��ط��ُف ت��ألَّ��ق ف��إذا ع��اِش��ٌق يَ��ُزورَك أن ال��ع��ج��ائ��ب وم��ن
ال��م��ط��ل��ُق! ال��ج��م��اُل يُ��ج��اِذبُ��ه��ا َح��يْ��َرى ت��ك��ن وإن ال��ع��ي��وُن ل��ط��ْل��ع��ِت��ك ت��ه��ُف��و
يُ��ح��ِدُق3 وج��ي��ٌش تَ��تْ��َرى وص��ح��ائ��ٌف ال��ه��وى تُ��ن��اِش��ُده��ا ُدَوٌل وأم��اَم��ه��ا
تُ��ح��لِّ��ُق وْه��ي األم��ي��ال ع��ل��ى ُم��دَّْت ب��َوْص��ِف��ه��ا ال��ب��ي��اُن يَ��ْع��يَ��ا وج��الل��ٌة
ُم��ش��ِرُق!4 ن��ظ��ي��ٌم يَ��ظ��َف��ْر ول��م َج��ْم��ًع��ا، ب��َرْس��ِم��ه��ا ال��ش��م��وِس رُة م��ص��وِّ ع��ج��زْت
يُ��ط��َرُق5 ل��ل��م��ع��اب��د ط��ري��ًق��ا ح��رَس��ْت َج��واِث��ًم��ا األُس��وِد ت��ل��ك إل��ى ان��ظ��ر
ي��ع��ب��ُق!6 ح��يٌّ ال��ذِّك��َر م��ن��ه��ا انَّ وَل��َو بُ��نُ��وٍَّة ع��ْط��َف األَْش��ج��اَر ل��ه��ا َغ��َرُس��وا

الكرنك. آثار من وانقرض تهدَّم ما إىل إشارة 1

الكرنك. آثار من وانقرض تهدَّم ما إىل إشارة 2
َمْسُطور هو ِلَما املرصيني؛ ُقَدماء وآداب وعقائد لحروب تاريخية صحائف أنَّها الكرنك آثار يف ما أجمل 3

الكثري. البيان من عليها
عدة. أميال عىل اآلثار هذه َمَدى اتِّساع إىل إشارة 4

كثريٌ وانَدثَر َم تهشَّ وقد املعابد، إىل ية املؤدِّ الطُُّرق جاِنبَِي عىل التي (البالهيب) األُسود تماثيل إىل إشارة 5

منها.
طريقهم. يف يَّاح السُّ لتظليل األخري العهد يف ُغِرسْت التي الَعِطرة املظلِّلة األشجار إىل إشارة 6



الفراعنة وطن

ت��ح��رُق ال وُش��م��وُس��ه��ا َع��ْل��ي��اِئ��ه��ا إل��ى وف��دوا َم��ن ت��ظ��ل��ي��ل إل��ى وَرَم��ْوا
��ُق! يُ��ص��فِّ ال��نَّ��ِس��ي��م م��ع ال��ن��خ��ي��ُل ب��دأ ه��ائ��بً��ا ال��ه��ي��اك��ل إل��ى وف��دَت ف��إذا
ت��ف��رَّق��وا! ال��ذي��ن أع��اِج��ي��ِب ع��ن ل��ك ثً��ا ُم��ح��دِّ ال��ف��خ��ي��ِم ل��ألثَ��ِر وأِن��س��َت
تُ��ع��َش��ُق ل��م��ج��ٍد م��ف��خ��رٍة ك��لِّ ع��ن رواي��ٍة أْل��َف س��م��ع��َت ث��م وق��رأَت
واس��تَ��ْوثَ��ق��وا ب��ه واس��تَ��ْع��َل��ْوا ب��ال��ُم��ْل��ك ت��ف��رَُّدوا ال��ذي��ن «ال��ف��راع��ن��ِة» ِع��بَ��ُر
ُم��ْط��َل��ُق! ُح��ك��ٌم وج��لَّ اس��ت��ع��زَّ ح��ت��ى َم��ك��ان��ًة ال��س��م��وِّ م��ن «ل��م��ص��ر» وبَ��نَ��ْوا
��ُق تُ��ن��مَّ ال��ف��خ��اِر أح��ادي��َث وت��ج��ْد ش��واِه��ًدا ال��ف��ن��وَن تَ��َر اْل��ت��َف��تَّ أي��َن
َف��يْ��َل��ُق! ب��ك َم��َض��ى وق��د األس��ي��ُر أن��ت وك��أن��م��ا َم��َواِث��ًال ال��ح��روَب وتَ��َر
يَ��نْ��ِط��ُق! إزاءَك ف��رع��وٍن»7 و«ع��م��وَد م��آِذنً��ا ال��َف��خ��ار ِت» «َم��َس��الَّ وتَ��ِج��ْد
«ال��َج��ْوَس��ُق»8 م��ن��ه��ا ي��ع��ت��زُّ وه��ي��اِك��ًال وم��ع��اِب��ًدا تَ��نْ��تَ��ِه��ي ال وم��ش��اِه��ًدا
أَْش��َوُق! ه��و ال��ذي ال��ل��ي��َل ��ُب ت��ت��رقَّ ِس��رِّه��ا َق��داس��ِة ف��ي «ال��بُ��َح��يْ��رَة»9 وتَ��َر
ي��س��ت��غ��ل��ُق ال��ذي ال��َوْه��ِم ِم��ن ع��ج��بً��ا تَ��َخ��يُّ��ٍل ب��ي��ن ش��ه��دَت رج��ع��َت ف��إذا
أَْص��َدُق! ه��و ال��ذي ال��َوْع��ُظ ب��ه ول��نَ��ا ب��ه ال��دن��ي��ا ب��ع��ج��ائ��ِب َم��َض��ى ع��ص��ٌر

«تاهاركا». امَلِلك عموُد هو 7

«تاهاركا». للَمِلك أيًضا الجوسق وهذا 8

معتقداِت حْسَب تَُعوُم اآلِلهة َقواِرُب كانْت وعَليْها املاِلحة» «بالربكة أيًضا املعروفة املقدَّسة البحرية هي 9

… مياِهها عىل تختاُل الذهبية اآلِلهة سفينَة نِة السَّ يف مرًة ليًال يََرْون أنَّهم العامة ِعي ويَدَّ املرصيني، ُقَدماء
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الرامسيوم

وَج��الَال َرْوع��ًة ُش��ُع��وَرَك واْم��َألْ إج��الًال ال��ُع��َل��ى ل��م��ق��ب��رِة َط��أِْط��ئْ
أْج��ي��اَال ُم��خ��لَّ��ٌد ��ري��ُع ال��صَّ وه��و ِم��ث��الُ��ُه ال��ع��ظ��ي��ِم ال��م��ل��ك إل��ى وان��ظ��ْر
وِق��ت��اَال1 تَ��ع��اُرًك��ا ال��زم��اَن ت��رَك ف��م��ا ل��ُق��وَّتِ��ه ِت��م��ث��اًال نَ��َح��تُ��وُه
ي��تَ��غ��اَال!2 ل��م ال��م��ثَّ��اُل وك��أن��م��ا َم��ْظ��َه��ًرا ال��ح��ق��ي��ق��ِة أض��ع��اَف وبَ��نَ��ْوه
ِم��ث��اَال ِح��ج��اُه نَ��َح��تُ��وا وك��أن��م��ا ع��ْق��ِل��ِه ق��ري��ن��ُة بُ��نْ��يَ��تَ��ُه وك��أنَّ
ُس��ؤاًال ع��ل��ي��ك ال��ُم��ْل��ِق��ي «ب��ال��ه��ي��ك��ل» م��ع��اِل��ٍم دق��ي��ق إل��ى ال��ت��ف��تَّ وإذا
ي��ت��ع��اَل��ى! ال��ذي ال��ف��نِّ ُم��ع��ِج��ز ِم��ن ب��أن��ه��ا ال��ج��واَب إالَّ ت��س��تَ��ِط��ْع ل��م
األْط��َالال ن��وُرُه أنْ��َع��َش ل��ل��بَ��ْدِر ب��َزْورٍة ال��ك��ري��ُم ال��ل��ي��ُل أت��ى وإذا
خ��ي��اًال ال��خ��ي��اَل تَ��ْج��ُد وال َه��ِزٍج، س��ال��ٍف زم��اٍن ف��ي أنَّ��ك ف��تُ��ِح��سُّ
ي��ت��الال! م��وك��بً��ا وتُ��بْ��ِص��ُر ِس��ْح��ًرا ِب��ِه أن��اش��ي��ٍد ِم��ن ت��س��م��ع وت��ك��اُد
إج��الال! ل��ه س��َج��ُدوا وك��أنَّ��م��ا أم��اَم��ه��م ال��ع��ظ��ي��َم «رم��س��ي��َس» وك��أنَّ
ُم��ح��اال يُ��َظ��نُّ ق��د م��ا ال ك��ان م��ا ج��دران��ه ع��ل��ى رس��م��وا م��ا وك��أنَّ
ك��م��اال3 يُ��ن��اُل ال ج��م��ًع��ا — وب��ن��وه ت��ج��اه��ه��م وه��و — «األرب��اب» ِم��ن ف��تَ��َرى

للمعبد، األوىل الساحة يف ومقاُمه الثاني، رمسيس العظيم للَمِلك العظيم التِّمثال وتكرسُّ سُقوِط إىل إشارة 1
«قمبيز». عهد يف كان إتْالَفه أنَّ ويُظنَّ

للوزن. ُمجاراًة زائدة هي وإنما الكلمة، أْصل من ليسْت «يتَغاال» يف املدِّ أِلُف 2
بالرِّواق. املرسومة وهي «األرباب» َحْرضة يف وأْوالِده امللك صورة إىل إشارة 3



الفراعنة وطن

األَبْ��ط��اال4 وتُ��ش��اِه��ُد ال��رََّدى، وتَ��َرى وال��َوَغ��ى ص��اِدق��اٍت ال��َوق��اِئ��َع وتَ��َرى
األَْق��يَ��اال5 تَ��ْه��ِزُم ال��ه��زي��م��ة ع��ن��د ش��ج��اع��ًة ��ج��اِع ال��شُّ «ل��رم��س��ي��َس» وت��رى
ِق��ت��اال يَ��ه��اَب ف��ل��ن «ل��م��ص��َر» ت��اًج��ا خ��اذٌل ه��و وم��ا خ��اِذلُ��ه وال��ج��ي��ُش
ِن��ص��اَال اْل��ُم��ْس��تَ��ِم��ي��ُت وْه��َو وي��ردُّ ب��بَ��أِْس��ِه ال��َف��ِري��ِد ب��أِس ف��ي ف��يَ��ُخ��وُض
ِزي��اَال6 أردَت وإْن ت��س��ت��ط��ي��ُع ال ُم��ث��بَّ��تً��ا ال��ع��ي��اِن ُح��ْل��م ف��ي ف��ت��ظ��لُّ
أَْم��ث��اال7 وأب��دع��ْت ��ه��ور ال��شُّ ف��ي��ه��ا ت��م��ثَّ��َل��ْت ال��زم��ان» «ُص��َوَر تَ��َرى ح��ت��ى
ج��م��اال! ال��ق��دي��ِم ُم��ْل��ِك م��ن وت��ف��وُت آِس��ًف��ا ال��ج��دي��دِة ل��ل��دن��ي��ا ف��ت��ع��وُد

وأعدائهم. املرصيني بني الحرب َمشاِهد إىل إشارة 4
وهزيمته — املعارك إحدى يف جيُشه خذََله حينما — وحيًدا الحرَب «رمسيس» امَلِلك خوض إىل إشارة 5

لألَْعداء.
تحوُّال. بمعنى وِزياال: مكانه. يف املستِقرُّ املثبَّت: 6

الصغري. األول البَْهو بَسْقف السنة لشهور الفلكي الرسم إىل إشارة 7
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ارة خرائبسقَّ

وج��الِل ث��روٍة م��ج��م��َع وأراِك األط��الِل َدَواِرِس ب��ع��َض ظ��نُّ��وِك
األج��ي��اِل؟1 ع��ل��ى ال��َم��ْوت��ى ال��ب��اع��ِث «ِس��ي��ق��ٍر» ال��م��ع��ظَّ��ِم ل��ل��ربِّ أول��س��ِت
اْل��ُم��ت��واِل��ي؟2 ِذْك��ِره��ا ُم��ِع��ي��دَة تَ��بْ��َق��ى ال��َم��َدى ف��ي ال��ع��زي��زِة «م��ن��ف��ي��َس» وُرم��وَس
ج��م��اِل3 ل��ك��لِّ َم��ف��اِخ��ُره��ا أه��ٌل وم��ث��لُ��ه��ا ال��ج��ن��اُن، َح��َواَل��يْ��ه��ا نُ��ِث��َرْت
ال��ع��ال��ي4 ��م��وِّ ل��ل��سُّ ال��تَّ��واُض��ع َم��ثَ��ُل ب��أَْرِض��ه��ا ال��ع��ظ��ي��ِم «رم��س��ي��َس» وم��ث��اُل
ال��َق��اِل��ي! ي��لُ��وُم ب��م��ا ال��ُم��ْس��تَ��ِه��ي��ِن ل��تُ��ْرِب��ه��ا ال��ُم��ِح��بِّ ال��ح��ان��ي م��ظ��ه��ُر أو
ال��م��ت��ع��اِل��ي! ال��ُم��تَ��ه��اِل��ك م��ص��رُع أو ل��َش��ْع��ِب��ه ال��ج��ري��ِح رم��ُز أنَّ��ه أو
ك��األب��ط��اِل! ال��م��ْج��ِد م��م��اَت م��ات��ا ِه ك��ِن��دِّ ال��ن��ه��وَض ي��أْبَ��ى أنَّ��ه أو
ل��َزواِل! يً��ا ُم��تَ��َح��دِّ ب��ك��ن��وِزِه ُم��ف��اِخ��ًرا ��ِغ��يَ��ر5 ال��صَّ ال��ه��ول» «أب��ا وتَ��َرى

املوتى. ببْعث اعتقاِدهم يف يُعنَى الذي وهو املرصيني، ُقدماء أرباب من «ِسيقر» الربِّ إىل ارة» «سقَّ تُنَسب 1
أول مينيس أو مينا امللك عهد يف املرصية اململكة عاصمة «منفيس» مدينة ملدافن َمْجَمًعا ارة سقَّ كانْت 2

مرص. ملوك
الزراعية. املنطقة هذه بها اشتُهرْت التي الزمردية الحقوق َجمال إىل إشارة 3

َطِريًحا يََزاَل وال ١٨٨٨م، سنة بها استُْكِشف وقد الثاني»، «لرمسيس الكبري الغرانيتي التمثال إىل إشارة 4
الكلس. حجر من مصنوًعا بسقارَة الثاني لرمسيس آَخُر تمثاٌل ويُوجد السماء، إىل بَرصه ًها ُموجِّ بأْرِضها

األلبصرت. حجر من الهول ألبي امِلثاُل هذا مصنوٌع 5



الفراعنة وطن

ال��ح��ال��ي6 ال��ج��م��ي��ِل ال��ه��رم ج م��ت��درِّ َق��بْ��ِرِه ف��ي «زْوَزٍر» ل��َزْورِة يُ��وِم��ي
ال��ج��وَّاِل ل��ل��ب��اِح��ِث ال��ثَّ��َرى ب��ْط��ِن ف��ي أْخ��ف��اُه ال��ذي ال��ف��نِّ ولِ��ُم��بْ��ِدِع
األع��م��اِل7 ب��دق��ائ��ِق ع��ص��ِرِه ع��ن ش��اه��ٌد ��ِق ال��م��ح��قَّ «ِب��َه��يْ��َك��ِل��ِه» ف��إذا
ل��آلم��اِل «ال��نِّ��ي��ل» أه��ِل َس��بْ��ِق ع��ن ف��نُّ��ه��ا يُ��ح��دِّث «ب��أع��م��دٍة» وإذا
وخ��ي��اِل وت��ف��نُّ��ٍن وم��ه��ارٍة ح��ض��ارٍة س��بْ��َق «اإلغ��ري��َق» ب��ه��ا س��بَ��ُق��وا
ت��اِل وي��وٍم م��َض��ى أم��ِس ب��ي��ن م��ا ف��واِص��ٌل ال��س��ن��ي��َن وآالُف وم��َض��ْوا
��اِل وال��ُج��هَّ ال��ج��ْه��ِل ذن��ُب ال��ذن��ُب يُ��ْغ��َم��ُط��وا إْن نُ��بُ��وِغ��ه��م ذن��ُب ال��ذن��ُب م��ا
ال��خ��اِل��ي ال��خ��ف��يِّ ��رب��ي��وِم»8 «ال��سِّ ن��ح��َو ��اف��ٌة ك��شَّ ن��ظ��رٌة ع��ْق��ِل��ك وب��ح��ْس��ِب
َزَواِل ل��غ��ي��ِر أْخ��َف��ى م��ا وزواِل وِص��ف��اِت��ه ت��ك��وي��ِن��ِه ف��ي ل��ت��ح��اَر
واإلج��الِل ال��ت��ف��ك��ي��ِر م��ن ذُْخ��ًرا ب��ع��َده��ا وُع��وَِّض ذخ��ائ��ُره ف��م��ض��ْت
ك��م��اِل رم��ُز ل��إلع��ج��اِب وال��ح��جُّ زائ��ٍل َم��ت��اٍع م��ن أك��َرُم وال��ذِّْك��ُر

موِضِعه يف عليه َمَىض وقد «األهرام»، أقَدُم أنَّه واملظنون «زوَزر»، امَلِلك مقربُة هو املتدرِّج ارة» «سقَّ هرم 6

السنني. من آالٍف ستِة نحُو
ج، املتدرِّ الهرم من مقُربٍة عىل فريث» «ماالبي املسرت عليها َعثََر التي الفنية األثرية امُلْستَْكَشفات إىل يُِشري 7
َسبَُقوا التي البديعة الفنية األعمدة وكذلك امليالد، قبل ٣٠٠٠ سنة إىل ويَرِجع «زوزر» امَلِلك تمثاُل وبينَها

نني. السِّ من باآلالف اليونانيني بها
للتَّوابيِت املرصيني ُقدماء َوْضع وبكيفيِة املظِلمة اِديِبها بَرسَ ة اْلُمحريِّ «أَِبيس» الِعْجل مقاِبِر مجموعُة 8

بعُد. فيما رسقتها ثم بها، ا جدٍّ الثقيلة الضخمِة
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الدين صالح قلعة

ال��تَّ��ْم��ِدي��ِن ع��واص��ِف رغ��َم وثَ��بَ��تِّ ال��دِّي��ِن»1 «ص��الَح آِب��ي��ًة أن��ص��ْف��ِت
َض��ن��ي��ِن ِج��دُّ ال��ت��اري��َخ يَ��ح��ُرس َم��ن وه��ك��ذا 2« ال��م��ع��زِّ «ق��اه��رَة وح��رْس��ِت
ح��ص��ي��ِن ل��َديْ��ِك ح��ص��ٍن ف��ي وي��ل��وذَ ف��ات��ٌح ي��ع��زَّك أْن ال��ك��رام��ة وِم��ن
ِدي��ِن3 ��ُة ُح��جَّ « «ال��ع��ل��ويِّ تُ��ْرِب��ك ف��ي ه��ان��ئً��ا ��َد يُ��وسَّ أن ال��ج��الل��ِة وم��ن
وال��ت��م��ك��ي��ِن ال��ت��ج��دي��د وع��ق��ي��دُة ألْم��ِس��ه��ا «م��ص��َر» ب��َق��ْدر ال��نُّ��ه��وض دي��ُن
«ال��م��أم��وِن»! أو ب��ه «ال��رَّش��ي��د» ع��ه��ُد ك��أن��م��ا ال��ج��دي��َد ال��ع��ص��َر وال��خ��ال��ُق
ب��ن��ي��ِن! ل��ح��بِّ تَ��ن��اِج��ي��ه ل��وال م��م��اِت��ِه4 ب��ع��د ال��م��ل��ُك وك��اَد ولَّ��ى
َض��ِم��ي��ِن ك��لُّ ال��ح��اج��ات م��ج��م��ع ِم��ن ج��الَل��ه��ا يَ��ِح��فُّ س��ي��دًة وح��ك��م��ِت
وال��م��خ��زوِن5 ب��ال��م��ص��ن��وِع ت��ع��ت��زَّ ذات��ه��ا ف��ي دول��ًة ع��ن��َدك ف��ك��أنَّ

القلعة. بَنَى الذي وهو الرشق»، «نابليون هري: الشَّ األَيُّوبي الدِّين صالُح هو 1

٩٦٩م. سنة الفاطمي «املعز» الخليفة قائد «جوهر» القائُد القاهرَة بنى 2
باشا». عيل «محمد الحديثة مرص مجدِّد قرب إىل إشارة 3

. يويلِّ امللك وكاد ومعناه: اكتفاء، فيه مماته»: بعد امللك «وكاد قوله: 4

وقرص، جوامع، فيها مستقلٌة مدينٌة هي كأنَّما حاجياتها، ع ملتنوِّ وحيازتها القلعة تنسيق إىل إشارة 5
ذلك. وغري الح، والسِّ للذخرية ومخزٌن للجنود، وثكناٌت وسجٌن، ومستشًفى،



الفراعنة وطن

غ��ب��ي��ِن6 م��م��اَت م��ات��وا َم��ن أرواُح ل��ه ف��ًدى ال��ع��ظ��ي��َم ج��ام��َع��ِك وك��أنَّ
وج��ن��وِن ج��ه��ال��ٍة ُع��تُ��وَّ وَع��تَ��ْوا َج��نَ��ْوا وك��ْم ال��طُّ��غ��اَة ك��ان��وا انَّ��ه��م وَل��َو
ال��م��ف��ت��وِن ال��غ��اِدِر ك��َرْم��ِي وُرُم��وا ض��ح��ي��ٍة ذب��َح ��اءِ ال��شَّ ك��ذَبْ��ِح ذُِب��ح��وا
وال��م��غ��ب��وِن ال��م��ن��ه��وك ل��ل��َم��ْوِط��ِن ُح��رٌَّة ح��ي��اٌة ل��ه��م ال��ِق��ص��اِص وِم��ن
ُع��ي��وِن! أُن��ُس ��اء ال��وضَّ وال��ج��ام��ُع ب��ه��ج��ٍة ل��ي��ل��َة أس��ن��اِك! م��ا ل��ل��ه!
وف��ن��وِن! َرْوع��ٍة7 ش��ه��اب��ا وه��م��ا أرِض��ن��ا ِح��ْل��ي��َة م��ئ��ذن��ت��اه ف��تَ��ب��ي��ُن
ُش��ج��وِن! ان��ع��ك��اِس وف��ي ال��غ��روب ف��ي أو ع��ش��ي��ٍة ق��ب��ل أش��ج��اِك م��ا وك��ذاك
وُظ��ن��وِن! واق��ٍع ع��اَل��ِم ب��ي��ن م��ا ح��ائ��ٌر ب��ُس��ورِك ال��رَّان��ي وال��زائ��ُر

سنة املماليك» «مذبحة فيه وقعْت الذي املوضع يف باشا» عيل «محمد به ُدفن الذي العظيم الجامع بُني 6
١٨٥٧م. سنة يف باشا» «سعيد ه وأتمَّ نفسه باشا» عيل «محد بإنشائه بدأ وقد ١٨١١م،

بالكهربائية. ومئذنتاه الجامع يُضاء حيث الحفالت؛ ليايل من ليلٍة إىل عامٌة إشارٌة ب. خالَّ جمال روعة: 7
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َسيناء ُطور

ثَ��ِم��ي��ن��ا ُم��ْل��ًك��ا ب��ِرم��اِل��ه��ا تَ��ِج��ْد ِس��ي��ن��ا» «ُط��وِر م��ف��اِخ��ِر م��ن ت��م��تَّ��ْع
األوَّلِ��ي��ن��ا ال��ط��ري��ِق ف��ي وت��ش��ه��ْد م��اٍض ج��ل��ي��َل ِس��ْرَت أي��َن وتَ��ْص��َح��ْب
«ال��ع��اِب��ِدي��ن��ا»2 ال��ص��اِل��ح��ي��َن وتَ��ْل��َق األَواِل��ي1 «ال��ف��راع��ن��َة» ف��ي��ه��ا تَ��ِج��ْد
ُق��رون��ا ت��ب��َخ��ْل ف��ل��م م��ن��اِج��َم��ه أع��زُّوا ق��د ال��م��غ��ارة»3 «وادي ف��ف��ي
ُم��ْس��تَ��ِه��ي��ن��ا ت��م��ثَّ��ل م��ا و«خ��وف��و» «ِس��م��رك��ا» َح��ْم��ًدا ب��ِذْك��ِره��ا يُ��ِش��ي��د
«ك��ات��ري��ن��ا»4 ب��ارك��تْ��ه و«َديْ��ٌر» ��ْت ت��ق��ضَّ م��ا ِذْك��رى و«ل��ل��رُّوم��اِن»
ُم��ِب��ي��ن��ا ن��وًرا ن��وُره��ا وي��ب��ع��ُث أمٍّ ب��ُح��نُ��وِّ ُرَف��اتَ��ه��ا ي��ض��مُّ
ِف��ي��ن��ا «ج��س��ت��ن��ي��اُن» وع��اَش ف��ع��اَش ج��م��ي��ال نَ��ذًْرا ألخ��ِت��ِه ب��ن��اه

حكم وتأسيس املرصية اململكة اتحاد قبَل حتى — العهد قديم منذ سيناء» «بُطور املرصيني ُقدماءَ َعنَى 1

والفريوز. النحاس مناجم من بها َعَرفوه ِلَما نظًرا — األَُرس
«كاترينا». الِقدِّيسة َديْر ُرْهبان إىل إشارة 2

امللك هو مناِجِمه باستثمار ُعنوا الذين العائالت ُملوك ل وأوَّ املعدنية. بمناِجِمه املشهور الوادي هو 3

األوىل. األرسة ملوك من «سمركا»
الرشِق؛ يف حكموا الذين الرُّومانيني اإلمرباطرة آِخر «جستنيان» اإلمرباطور كاترينا» القديسة «ديَر بَنَى 4
يعتقدون كما — بعد فيما الرُّهبان َعثَر وقد ساِلمًة، الُقْدس زيارة من عودتها بعد «هيالنة» أخِته لنذِْر وفاءً

به. وَدَفنُوها «كاترينا» الِقدِّيسة جثَِّة عىل —



الفراعنة وطن

��ن��ي��ن��ا ال��سِّ ج��الَل��ِت��ه��ا ف��ي وتَ��ْط��ِوي ب��ق��اءٌ ل��ه��ا ال��ص��ال��ح��اُت ك��ذاَك
ِدي��ن��ا اإلح��س��اَن بَ��نَ��ى َس��ْع��ٍي ع��ل��ى يَ��ْق��ِض��ي ال��دِّي��ن اخ��ت��الُف ك��ان وم��ا
َح��ِص��ي��ن��ا ال��تَّ��ْق��وى ب��م��ْظ��َه��ر وك��ان ِح��ْص��ٍن ب��ن��اءَ ب��ن��اُه ع��ج��ٍب وم��ن
األَِم��ي��ن��ا ��وَر ال��سُّ ب��ن��اِئ��ِه وح��وَل «ِق��الٍع» ع��ل��ى «ال��بُ��روَج» ف��ي��ه ت��رى
َخ��ِدي��ن��ا! َص��اَف��ى ص��اِدًق��ا َخ��ِدي��نً��ا إل��ي��ه ال��رَّان��ي ال��ج��ام��َع وتَ��ْل��َق��ى
َق��ِري��ن��ا!5 ال��ُم��ص��اِح��ِب��ه «ال��ج��ب��ِل» م��ن «م��وس��ى» ع��ل��ي��ه أط��لَّ أْن وت��ح��س��ُب
ال��ُع��ي��ون��ا! يَ��ْج��لُ��و م��ا م��ن��ه ت��خ��لَّ��ف َس��ِخ��يٍّ��ا م��َض��ى ح��ي��َن األم��َس ك��أنَّ
ُف��ن��ون��ا! تَ��تْ��لُ��و ��ًة َج��مَّ ف��ن��ونً��ا رائ��ع��اٍت م��ن��اظ��َر م��ن وح��وَل��ك
ال��َج��ِب��ي��ن��ا! تَ��ْح��ِن��ي إذْ نَ��ْع��َل��يْ��ك — ل��ه��ا واع��ت��ب��اٍر ادِّك��اٍر ف��ي — ف��ت��خ��ل��ع
ولِ��ي��ن��ا! ع��ْط��ًف��ا ه��زَّه��ا ي��ه��زُّك رم��اٍل ف��ي ل��ل��بَ��َواِس��ِق وت��ن��ظ��ر
ال��رَِّص��ي��ن��ا ال��ح��س��ِن ِس��ْدرة»6 «ب��واح��ِة أه��ٍل دوَن ُم��روِرك ف��ي وت��ن��ُظ��ُر
َض��ِن��ي��ن��ا! ف��ي��ه��م ي��ك��ْن ل��م أن��اٌس ب��ُح��بٍّ ل��ه يَ��ِض��نُّ ع��ج��ٍب وم��ن
يَ��ِق��ي��ن��ا7 َرَوْت األص��مِّ ��ْخ��ر ال��صَّ ع��ل��ى «ُرم��وًزا» أو «نُ��ق��وًش��ا» ت��ْل��َق��ى وك��م
ال��دَِّف��ي��ن��ا ��رَّ ال��سِّ ي��ك��تُ��ُم وآَخ��َر 8 ن��ب��يٌّ ثَ��َوى ف��ي��ِه ِق��ي��ل «وق��ب��ًرا»
ال��لَّ��ِع��ي��ن��ا9 ال��م��وَت َ ه��يَّ��أ وآَخ��ر ج��م��اٌل! ف��ي��ه م��وط��ٍن م��ن وك��م

عليه «موىس»، النبيَّ أنَّ يَُظنُّ الذي املوِضع يف الطُّور» «جبل أو موىس» «جبل بجواِر يْر الدَّ هذا بُنِي 5

جبل وعىل ُطًوى﴾، اْلُمَقدَِّس ِباْلَواِد إِنََّك نَْعَليَْك ﴿َفاْخَلْع الرشيفة: اآلية فيه ونزلْت الناَر، رأَى السالم،
وَعال. جلَّ هللاَ، «موىس» النبيُّ خاَطَب هذا «موىس»

أنوشتكني» املنصور أبو الدولة «منري بناه وقد يْر، الدَّ ُسور داخَل املبنيُّ املسجد هو إليه املشاُر والجاِمع
عىل الكوفية الكتابة من ذلك عىل استُِدلَّ وقد سيناء»، «ُطور يف صغرية أخرى وجوامع آثاٌر وله ، الفاطميُّ

باملسجد. ورة السُّ كريس
أنَّ ومع السماء، يف وفروعها األرض يف نخيلها جذوع …» بقوله: سدرة» «واحة عيان شاهُد وصَف 6

كَّان.» بالسُّ آهلٍة غري فإنَّها الجميلة األوروبية «نيس» بطريق تماًما شبيٌه طريَقها
اللغات. متنوِّعة وهي سيناء» «بُطور كثرية والرموز النقوش هذه 7

وغريهما. «صالح»، والنبي «هارون» النبي مقام إىل إشارة 8
«بسيناء». كثرية وهي الَخِطرة، املهوبة الجبلية املناطق إىل إشارة 9
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ال��خ��اِل��ِدي��ن��ا10 ح��دي��َث ل��ن��اس��ي��ه��ا وح��دِّْث ب��ه��ا اس��ت��ط��ْع��َت م��ا ف��ش��اه��ْد
ال��ذَّاِك��ري��ن��ا! ال��زائ��ري��ن ب��ح��جِّ أح��رى «م��ص��َر» م��ن بُ��ْض��ع��ٌة ه��ي وق��ل
غ��اِف��ِل��ي��ن��ا! واس��تَ��ه��ان��وا ذَُووه��ا ع��ن��ه��ا ن��ام دي��اٌر تَ��بْ��َق��ى ف��ل��ن

الحربية ومنزلتها التاريخية ذكرياتها وَوْفرة تاء الشِّ فْصل يف الطبيعيِّ وجماِلها «ملرص» تبعيَّتها رغم 10

السكان. قليلَة تزال وال لها، املرصيني زيارة من محرومًة سيناء» «ُطور تزال ال
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متثاالممنون

وس��اِح��بُ��ُه! ذُلٌّ م��ن��ه��م��ا يَ��نَ��ْل ول��م ص��اح��بُ��ُه ب��اَن ف��خ��اٍر1 ش��ه��ي��َدْي ق��ام��ا
ج��اِن��بُ��ُه! ي��ع��ت��زُّ ب��ي��نَ��ه��م��ا ف��ال��دَّْه��ر زم��ٍن ف��ي ال��ن��س��ي��اُن ت��ح��دَّاه��م��ا وال
يُ��ح��اِس��بُ��ُه! ال��ج��ان��ي ال��س��ائ��ِل ِج��ْل��س��ِة ف��ي بَ��ِق��ي��ا وق��د ال��ع��ات��ي «ال��ه��ي��ك��ُل» ت��ه��دَّم
ن��اِدبُ��ُه! ال��تَّ��ْوِب ف��ي م��ث��َل��ه��م��ا وال��ده��ُر ن��دب��ا ال��ذي ال��ف��نِّ ص��اح��َب وم��ثَّ��َال
ص��اح��بُ��ُه ال��م��ع��ش��وِق ��نَ��ى ال��سَّ ذك��رى ذك��راك ب��رح��ْت ف��م��ا ت��ج��زْع ال «أم��ن��ف��ي��ُس» إِي��ًه��ا
غ��اِل��بُ��ُه «ال��زل��زاُل»2 ِت��م��ث��اَل��ك وه��زَّ ن��ْش��َوتِ��ه غ��ل��واءِ ف��ي ال��ده��ُر ��ك َم��ضَّ إْن
ج��اِذبُ��ُه «ال��ش��م��س» ل��نُ��ور ت��غ��نَّ��ى ف��ك��ْم ل��م��ن��ش��ِئ��ِه اآلِس��ي ف��ل��س��ف��ُة ف��ف��ي��ه
تُ��داِع��بُ��ُه! م��ال��ْت ��ه» «أمُّ ك��أنَّ��ه��ا ل��ه ال��ح��ن��اِن ش��ع��ُر ال��نَّ��َدى» «دم��وع وف��ي

َمِلًكا واآلَخُر للشمال، َمِلًكا يمثِّله أحدهما — الثالث «أمنفيس» امللَك الواقع يف يمثِّالن «ممنون» تمثاال 1

اندثاًرا بعُد فيما انَدثَر الذي بيلون» «معبد أماَم تقريبًا السنني من آالٍف ثالثة منذ بناهما وقد — للجنوب
األقرص. ملعبد الباني أيًضا هو العظيم امَلِلك وهذا ا، تامٍّ

ُصُدور لُوِحظ الوْقِت ذلك ومنذ امليالد، قبل ٢٧ سنة يف شديٌد زلزاٌل بشقوٍق الشمايلَّ التمثاَل أصاب 2

نسبِت وقد الليل. ُغضون يف داخَله ع يتجمَّ الذي النََّدى ر تبخُّ َمنَْشُؤه وق، الرشُّ وْقَت منه وأزيٍز نغمٍة
ذلك بصورة — زْعِمهم يف — بعث أْن بعد «ممنون» إىل الصوَت ذلك والرُّومانية اليونانية امليثولوجيا
يَُحيِّي بصوتِِه فهو — الشفق أو — «أورورا» وابن «طروادة» حرب ُشهداء من هذا و«ممنون» التِّمثال.
يذهُب القديمة الخرافية العقائد هذه وإىل (الندى) اللؤلئية بُدموعها صوتِِه سماِع عنَد تَُجود وهي والدتَه،

القصيدة. يف الشعريُّ الخياُل
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يُ��ص��اِح��بُ��ُه4 ش��ْج��ٌو وال «أن��ي��ٌن» ف��ال ه��ًوى س��الم ف��ي ف��ع��اَش��ا اْط��َم��أنَّ��ا3 ح��ت��ى
تُ��خ��اِط��بُ��ُه ف��ال��ذِّْك��رى ل��َش��ْع��ِب��ك وان��ِص��ْت َط��رٍب ف��ي ال��ي��وَم أن��ت ك��ذل��َك ف��ِع��ْش
ك��واِك��بُ��ُه تَ��ْخ��َف��ى ل��ن م��ْج��ِدك وِم��ث��ُل زم��ٍن ع��ل��ى يُ��ط��َوى ل��ن ُح��بِّ��ك وِم��ثْ��ُل
ح��اِج��بُ��ُه؟! «ال��تِّ��م��ث��اِل» ص��ورِة ف��ي «م��م��ن��وُن» بَ��َع��ٍث ف��ي ع��اَد أْن َع��َج��ٍب م��ن أل��ي��س
يُ��َراِق��بُ��ُه؟! راٍن ب��ه ِص��ْدًق��ا ي��ح��سُّ ِع��َظ��ٍم ِم��ن ال��ج��ذِْب دل��ي��َل ه��ذا أل��ي��س
ي��ن��اِس��بُ��ُه ب��إح��س��اٍن ف��ك��اف��أَتْ��ُه ب��ه��ا ال��ش��ه��ي��ُد اع��ت��زَّ «ط��روادَة» ك��أنَّ
تُ��ج��اِن��بُ��ُه ال داًرا «ط��ي��ب��ة» وغ��ي��َر ُم��ْس��ِع��دًة «ال��نِّ��ي��ل» ش��م��ِس غ��ي��َر تَ��ِج��ٍد ول��م
ك��ت��اِئ��بُ��ُه! ع��زَّْت ف��ارٌس ك��اله��م��ا ل��ه يَ��َه��شُّ «أم��ن��ف��ي��س» رس��م وغ��ي��ر
ذائ��بُ��ُه! ال��تِّ��بْ��ر َس��يْ��َل س��اَل ق��د وال��نُّ��وُر َك��ثَ��ٍب ع��ن ال��ص��ب��ِح ف��ج��َر أَنْ��َس ال أَنْ��َس إْن
س��اِك��بُ��ُه!5 يَ��ْف��تَ��رُّ ك��م ال��نُّ��وِر ِف��تْ��ن��ة م��ن َوَه��ٍج ف��ي «ت��م��ث��اَل��يْ��ك» روائ��ِع ع��ل��ى
أُغ��اِل��بُ��ُه! ال ن��ش��ي��ٌد ول��ل��ط��ي��وِر َوَرٌع ك��لُّ��ه َح��ِف��ي��ٌف ول��ل��ن��س��ي��ِم
م��ش��اِربُ��ُه6 راق��ْت ك��ال��ذي يَ��َرى ب��م��ا َش��َغ��ٍف م��ن ال��م��ذُْه��وِل م��وق��ِف ف��ي ف��ك��ن��ُت
َم��ط��اِل��بُ��ُه! ��ْت رقَّ ول��ك��نَّ��م��ا ع��ب��ًدا، غ��دا ل��ل��ج��م��ال ��ي ح��سِّ ك��لُّ ك��أنَّ��م��ا
رغ��اِئ��بُ��ُه؟! تَ��ْه��ِوي َم��ْن وال��ع��ل��ِم ل��ل��ف��نِّ ك��ذا يَ��ُم��تُّ ش��ع��ٌب ه��ل ربَّ��اه! ف��ق��ل��ُت:
الِه��بُ��ُه! اإلي��م��اِن َض��َرِم ِم��ن ال��ن��ف��ِس ف��ي ف��َج��َرى ه��اِت��ٍف ب��َوْح��ٍي ش��ع��رُت وق��د

والتمثال. الشمس أي 3
يُسَمع كان الذي الصوت انقطع الوقت ذلك ومنذ امليالد، بعد ٢٠٠ سنة حوايل ق املشقَّ التِّمثاُل أُْصِلح 4

اإلصباح. يف منه
الفجر. يعني ساكبه: 5

ُميُولُه. عذُبْت مشاربه: راقْت 6
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الناظم بقلم العرص أدُب

يف نْقديٍة بكلمٍة إليه أتحدَّث أْن األمانة فِمن الكتاِب، هذا ِشْعر عىل القارئ اطََّلع وقِد أَما
يف ظهَر قد البحث هذا من يشءٌ كان وإْن العرص، أدب يف وجيٍز عامٍّ وببحٍث موضوِعه،
عن غاِلبًا ًا معربِّ الجداوي صالح حسن األستاذ صديقي بقلم أو بقلمي ا إمَّ آَخر مجاٍل

املشرتكة. آرائنا
وعدُت كما مًعا، القومية والرُّوح الفنِّية الرُّوح ببثِّ الكتاب مقدِّمة يف وعدُت لقد
— للفائدة زيادًة — بالنقد اآلن فلنْستَْعِرِض التعبري، يف والسالسَة امُلْجِدي اإليجاز بمراعاِة

مًعا. والطالُب واملعلُِّم املؤلُِّف فيه يشرتُك استعراًضا الصغري املجهود هذا قيمَة

وجهة إىل النظَر بلْفتي بثَّها حاولُت قد لِزْمتُُه الذي اإليجاز فرغَم الفنِّية الرُّوح عن ا فأمَّ
التخيُّل قوَة ي يُنمِّ أن شأِنه من الذي الخيايل وبالتصوير الوْصف، موضوع يف الجمال
الشعَر فيقرأ عر، للشِّ ية املادِّ الدراسة مألوف من التجرُّد إىل ويدَفُعه الطالب عند ر والتصوُّ
هذه الَقِبيل هذا فِمن وتصويره، وتفكريه مشاِهِده يف الشاعَر مصاِحبًا بوجداِنه حينئٍذ

«النيل»: قصيدة من األبيات

ن��ب��اِت��ِه! َس��ِريَّ ِص��ْرن��ا ف��ك��أنَّ��م��ا وح��ي��اِت��ِه ح��ي��اِت��ن��ا ب��م��اءِ ي��ج��ري
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وص��ف��اِت��ِه ل��ونِ��ِه م��ن ودم��اؤن��ا ق��ل��وب��ن��ا خ��ف��وُق يُ��وَح��ى م��وِج��ِه م��ن
ج��ن��ات��ه! م��ن ال��ج��ن��اِت ت��رى وب��ه ق��اِح��ًال َق��ْف��ًرا «م��ص��ر» ك��ان��ْت ل��والُه
ِم��رآِت��ِه ع��ل��ى ح��نَ��ْت ال��ج��م��ال ُص��َور وش��م��اَل��ه ي��م��ي��نَ��ه ال��م��روَج وت��رى
راي��اِت��ِه! ع��ل��ى ت��ح��يَّ��تَ��ه��ا رف��ع��ْت ُق��ْط��ن��ه ع��م��ائ��ِم ف��ي ك��ال��ع��س��اك��ر أو

«الصحراء»: قصيدة من البيت هذا وكذلك

ال��ه��وج��اءِ ع��واص��ُف ع��ل��ي��ه ت��ق��س��و ال��ن��ائ��ي ال��ج��م��ي��ل ك��األم��ل ت��م��ت��دُّ

األبيات: هذه ثم

ب��دم��اء م��ض��رًَّج��ا ال��ش��روق ج��ي��ُش وب��ع��َده ال��ج��ري��ُح ال��ف��ج��ُر أت��ى وم��ت��ى
رج��اء نُ��وَر ل��ألح��ي��اءِ ف��تُ��ِع��ي��د بُ��ُزوُغ��ه��ا ول��ل��س��الِم ذُك��اءُ ب��زغ��ْت
ح��ي��اء! ون��اِر َه��ًوى دم��ِع ب��ي��ن م��ا وش��ع��اِع��ه��ا ال��نَّ��َدى م��ن ال��رم��ال ف��إذا

الذِّْهن شْحذ إىل داعية الَقِبيل هذا من أمثلة وفيها إالَّ الكتاب يف قصيدٍة من وليس
الطالب مستوى يف الثانوية الدراسة طالُب فليس الفني، التصوير وحب الخيال وتغذية
الُخطَّة وهذه … األمثال يف يُقال كما بامِلْلَعقة، عَر الشِّ الطالُب يُناَول أْن يجوز وال االبتدائي،
دراسة عىل الطلبَة عوا فشجَّ الثانوية، مدارسنا يف األدب أساتذة أخريًا اتَّبعها قِد التهذيبية
وَمن خفاجة، وابن حمديس، ابن شعر مثل بالخيال؛ امُلشبَع التصويري الشعر وحفظ
عىل الطالب فيه يُرَغم كان الذي العهد انقىض وبذلك املتقدِّمني، نوابغ من نحَوهما نحا
تكن فلم الجوَّال، الخيال وآثار الفنية الرُّوح من املتجرِّد النظيم من الكثري اسِتْظهار
يَؤثِّر كان الذي العهُد وانَْقىض األدبية، مَلَلكته نافٌع غذاء وال األدب، لطالب جاذبيٌة فيه
األسلوب عىل الخربي التقريري واألسلوب ، الحقِّ الشعر عىل املنظوم املرصوُف الكالُم فيه
والحْشُو ُط والتبسُّ ود، الرشَّ الجريء الخيال عىل العاِثُر الساذُج والقوُل التصويري، الخيايل
ذهَن فتُفتِّق الكامل، البيت بمقام الكلمة فيه تقوم الذي الجميل، اإليجاز عىل التعبري يف

والتخيُّل. التفكري ة ِحدَّ فيه وتبعُث إيَّاه، املعلم بتشجيع الطالب
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قوُل نظري يف التقديري التخيُّل وأحسَن يتفُق الذي املتناهي اإليجاز أمثلة ومن
ة األُمَّ إىل ُمِشريًا الكبري»1 لرعمسيس تمثاٍل ظلِّ يف «وقفة قصيدته يف مطران بك خليل

ونُُصِبه: العظيم َمِلِكها إزاءِ وموِقِفها املرصية

ال��ج��اِن��ي م��ع��ب��وُده��ا ل��ه��ا م��ن��ه ي��ل��وُح نُ��ُص��ٍب إل��ى ب��اءَْت ُح��ُج��ٍب ف��ي ب��اَت إْن
ال��ق��اِن��ي اْل��َم��ْرَم��ر ف��ي َدَم��ه��ا وق��بَّ��َل��ْت ُم��ْدِم��يَ��ه��ا ال��م��ل��ِك ت��اِج ت��ح��َت ��َل��ْت ف��بَ��جَّ

يقوَل أن الشاعُر يريد َّنما كأ تحتَها2 تنطوي كثريًة معانَي فإنَّ «دمها»؛ كلمة والشاهد
من ِتْمثالُه يَْسَلم لم مات ا فلمَّ املرصيني، من ضحاياه بدم ب ُخضِّ حياته يف امَلِلك هذا إنَّ
الدِّماء أَْزكى مثل دَمه إنَّ يقول أن يُريد كأنَّما أو التخضيب! ذلك إليه انتقل بل التَّْخضيب،
تكرِّمه تمثاِله يف ماِثًال بِقَي بل به، املوُت يذهِب فلم حياته، يف َمْفِديٍّا كان وقْد املرصية،
لقوميتها، الحافظ بعظمتها، الشغوف العظيم َمِلكها كان ألنَّه دمها؛ تكرِّم وكأنَّما األمة

الكلمة. هذه إليه تُِشري الذي الخيايل التْقِدير من أنت تُؤثِر ما ذلك عىل وِقْس
يُِريدون الذين الليل يف دعاُه (عنَدَما لَزْوجها قولُها ف األْرشَ بن كعِب امرأِة عِن يُْرَوى
يَْقُطر صوتًا أسمُع «إنَّني إليهم): الخروج عِن نََهتْه وقد ِحْصنه إىل االْلِتجاءَ ُمْظِهرين قتَْله
قلَّما ُقرون منذ عربيٌة سيدٌة الَفْور عىل قالتْه الذي الرائع التصوير هذا ومثل الدُم!» منه
إالَّ ذلك وما َمْصَدَره؛ عنهم أخفيَت أنَت إذا العرص هذا يف اللغة علماء بعُض عنه يَْرَىض
النهضة ُعصور يف العربي الشعُر كان وإْن ْعر، الشِّ يف الخيال دراسة عن الناس أبَعُد ألنَّهم
إىل االنقطاع بَدَل الشعر عىل للُحْكم يتعرَّضون فهم ذلك ومع الخيال،3 بذلك ا جدٍّ غنيٍّا
الحرُب َجِت «ورضَّ يُقال: أْن مثًال يُْرِضيهم فال … وتاريخها وأصولها اللغة قواعد تعليم
بينما واملناطيد، بالطَّيَّارات الهوائية العاَلمية الحرب فظائع إىل إشارًة الَقتْىل!» من الهواءَ

ص١٣٢. م٦٤، ج٢، «املقتطف»: مجلة 1

قديًما: الشاِعر قول يف «تطفله» كلمة: اإليجاز يف البالغة َقِبيل من 2

م��ن��ِزلُ��ه ال��رَّْوح��اء ِم��ن وع��َف��ا ��لُ��ه أَُؤمِّ ف��م��ا ال��َخ��ِل��ي��ُط ب��اَن
ت��ط��ف��لُ��ه ط��ف��ٍل ع��ل��ى تَ��ح��نُ��و ع��اِط��ل��ٌة أدم��اءُ ظ��ب��ي��ٌة م��ا

التونيس. حسني الخرض محمد السيد لألستاذ العربي» ْعر الشِّ يف «الخيال كتاب راجع 3
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ألنَّ العلم؛ عىل انطباًقا أكثر هو وبينما الخيال، يف ُرشوًدا القديم نظريه دون التعبري هذا
نعلم، فيما بمادة ليس الصوت بينما نظرية، وجهة من بالدم ترضيجها يمكن مادة الهواء
اللغة علماء تقصري عىل واقٌع الذنب فإنَّما الجمود، بهذا الرشيفة لغتنا تُتَّهم أن الظلم وِمن
القديمة، األدبية التقاليد أحاِسن ُمراعاة ويف َهيَْكِلها، قبَل اللغة ُروح صيانة يف أنفِسهم
واإللكرتون، والراديوم الالسلكيات عرص يف نعيش بينما واالفتنان، واإلنتاج اإلبداع تقاليد
التصوير ولَسعة الخيال للغة املجاَل تُفِسح أن شأنها من التي العلمية املعجزات زمن ويف

والتعليل. البيان يف ولالبتكار

أسلوِبها وعن ومغازيها، املواضيع اختيار طريق عن لها بثِّي فإنَّ القومية الرُّوح ا وأمَّ
وبحياتها القديم مرص بتاريخ مرتَِبطة متنوِّعة مواضيع اختيار يف اجتهدُت فقِد املرصي؛
القومية باملواضيع نَحِفل أن القومي األدب حق فِمن الحديثة، وبنهضتها االجتماعية
وطننا حق من باألدب حفاوتنا أبَلَغ فإنَّ العرب بتاريخ عنايتنا كانْت ومهما الصميمة،
وطنية وذكريات محامد من يزينه ما أُظِهر أْن حاولُت عاَلْجتُه موضوع كل ويف علينا،
الطالب عناية قرص يف خري فال وتقديرنا؛ بإعجابنا الجديرة املمتازة صفاته أو جليلة،
حاتاسو ومعبَد امللوك وادَي إغفاِله يف أو وُطَليِْطلة، وُقْرُطبة، ودمشق بغداد عىل املرصي
ضاع وإالَّ الناِهضة، الحديثة مَرص وَمشاِهد القديمة، ملرص اْلُمْدِهشة الَعَظمة وبََقايا
عن أيًضا يُقال أن يصحُّ املوضوع عن يُقال وما الوطنية، الرتبية أركان من ركٌن يَِقينًا
تَواُضٌع هو إنَّما اللغِة أصَل «بأنَّ غريُه وكثريون ِجنِّي4 ابُن فيه يُقرِّر زمٌن كان لقد اللغة،
صناِئِعهم آلالِت نَّاع الصُّ اخرتاعاِت «من يُشاِهدونه ما وبإباحة التَّْوليد، وبجواز واصطالٌح»،
ابُن فيه يقول زمٌن وكان ح»، املالَّ وكذلك والبَنَّاء، والحائك، ائغ، والصَّ ار، كالنَّجَّ األسماء: من
«الدِّيوان الكتاب»: أدب رشح يف «االقتضاب كتاِبه يف َحَرًجا يَْخَىش وال البْطَليُويس يد السِّ
الُكتَّاب أَمَر كرسى أنَّ ديوانًا الدِّيوان تَْسِميتِهم يف واألصُل … العرُب عرَّبتْه أعجميُّ اسٌم
يف فأََخذُوا فيه، وأْعَجَلهم أيَّام ثالثة يف واد السَّ حساَب له ويعملوا داٍر يف يَْجتَِمعوا أن
ويُْحِسنون يُْمِكن ما بأرسع يحسبون إليهم فنََظر يَْصنَعون، ما ليَنُظر عليهم واطََّلع ذلك
معناه وقيل: مجانني، هؤالء ومعناه «ديوانه»، أي وقال: َحَرَكِتهم كثرِة من فَعِجب كذلك،

ِجنِّي. بن عثمان الفتح ألبي «الخصائص» راجع 4
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شعٍر أو كالم من محصل كلَّ وجعلوا العرُب، واستعملتْه ديوانًا موضُعهم َي فُسمِّ شياطني،
قيٍد دون األجنبية اللُّغات عن باألَْخذ وتالميذُه سيبويِه فيه يَْسَمح زمٌن وكان … ِديوانًا»
«األقىص كتابه يف التنوخي اإلمام فيه يُقرِّر زمٌن وكان االستعمال، هو واحٍد رشٍط سوى
نْفِس من املعنَى يَبْلُغ أن وهو فقط، باملْعنَى تتعلَّق «البالغَة إنَّ البيان»: علم يف القريب
غرض ِلتماِم باللَّْفظ العناية من أعظُم باملعنى العنايَة «أنَّ أيًضا: ويُقرِّر مبَلَغه»، اِمع السَّ
وإِن واملعاني، املعنى، من نقص بما اللفظ ُحْسن يَِفي فال السامع، إْفهام من املتكلِّم
وْضُع فيَقبُح لذاته، الرَّديءُ يُراد وقد لذاِته، الجيِّد يُراُد فقد والرَّداءة الجودة يف اختلفْت
باتِّباع املؤلِّف ويُْمَدح الجيِّد، َمْوِضع يف الرَّديء وْضع يَقبُح كما الرديء، موضع يف الجيد
بَق السَّ فإنَّ — ابتداِعه قبَل يسَمْعه لم الذي يُقال أن وينبغي — إليه يُْسبَْق لم الذي املعنى
فإنَّ يَْسَمع؛ لم َمن وبني يُْسبَق لم َمن بني فرَق وال الناس: قال ما لكثْرة يَِقلُّ املعنى إىل
يَْقَدح وال الناس، كالم عىل اطِّالعه بِقلَّة يَْسَمع لم َمن ينقص وإنما ُمبْتَِدٌع، منهما واحٍد كلَّ
األخرية النهضة ُقبَيْل بنا فإذا األزمان تلك مضت … لذلك» تعظم بل قريحته، يف ذلك
األَْسالف بأساليب نتقيََّد بأْن يُطاِلبوننا الحارض مجتمعنا ظروف نُْكران إىل اِعني الدَّ أمام
الحرية يَنُشدون كانوا بل بالتَّقيُّد، يَْعبَئون وعزَّتِهم قوَّتِهم إبَّان أنفُسهم كانوا ما الذين
حتى املعرَّبات، من بالكثري ثروتها وزيادة وازدهاِرها اللغِة نََماء عىل يعملون وكانوا دائًما،
اللغة وبقابلية أساِليِبهم، وبَسعِة بها، وفاَخروا ُمرتادفاتُهم فكثُرْت إليها، يُضَطرُّوا لم وإْن
كنا وقلَّما … ومميِّزاتها شخصيَّتَها هي تَْفِقد أن ُدوَن اللغات من سواها َحَسنات الجتذاب
— املصُقولة والِفْطرة والبَِديهة الِفْكر أسلوُب هو الذي — الجميل الجاحظ أسلوَب نَِجد
اة املسمَّ وشمكري» بن قابوس املعايل «شمس رسائُل تنال كانْت ما قْدَر التحبيذ ِمن يناُل
ولْفَت البَْعَث يستَِحقُّ كان ما الذي ْجعي السَّ التفنُّن من أمثلة إالَّ هي وما البالغة»، «كمال

جديد. من إليه األنظاِر
خسارتَنا يُْدركون رون املتبحِّ لغِتنا علماءُ فإذا األخرية األدبية النَّْهضة شمُس أرشقْت ثم
املصقولة الظَّريفة الكلمات آالُف لَديْنا بينَما التَّليدة املايض ثروِة عىل باالقتصار الَجِسيمة
استعماَلها، وأباُحوا الكثريَ منها فاختاُروا وموضوعٍة، وُمعرَّبٍة ٍة ُمشتقَّ بني ما الجميلة
السادة هؤالء ِمن بالذكر وأخصُّ راِشٍد، لغويٍّ مجمٍع مقاَم ونشاٍط شجاعة يف وقاُموا
معلوف لويس األب مة والعالَّ ، تونيَّ الرشَّ واإلماَم ، اليازجيَّ إبراهيَم الشيَخ ء األِجالَّ األعالم
النفيسة ومؤلَّفاتهم معاِجِمهم يف فَحِفظوا ، اليسوعيَّ شيخو األب الكبري َق واملحقِّ ، اليسوعيَّ
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فأصبحْت وإحيائها، استعمالها عىل األُدباء عوا وشجَّ القيِّمة، العرصية األلفاظ من الكثريَ
عىل دليٌل ألنَّها ؛ يُستحبُّ ا ممَّ وصارْت الَعْرصي، ْعر والشِّ اإلنشاء أمثلِة أَْرقى يف شائعًة
األساليب بعض عن يُقال املفردات عن يُقال وما وثقافتنا، أذواِقنا وعنواُن الحارض عرصنا
يُحاِفظ أن لُغته ُحْرمة عىل الَغيُوُر املعتِدُل األديب به يُطاَلب ما غايُة فأصبحْت املستحَدثة،
وعىل أسلوبه، يف جامًدا أو تجرُّده يف ُمتََطرًِّفا يكوَن أن دون اإلنشائية ِديباجِته ف َرشَ عىل
الخيايل التصويري عر الشِّ القارئُ يتَِّهم أن الذِّهنية البَالدة عىل دليًال أصبح فكما هذا،
عَرصه يمثِّل الذي األديَب يذمَّ أن ره تقعُّ يف الناِقد عىل ًة ُحجَّ أصبَح فقد بالتعقيد الجريء
السنوات يَْقِيض الذي املتكلَِّف الصانَع الناِظَم عليه ُمْؤثًِرا ولغته، أسلوبه يف تمثيٍل أصدَق
هو وال يَودُّ، كما ناِصيَتَها يَْمِلَك أن يستطيع هو فال األوىل، العربيِة تقليَد محاِوًال نََصٍب يف

5… يجب كما القومي األدَب يَخُدُم

بل العربية، اللغة يف زاخًرا بحًرا وبامُلطاَلعة رأِسه موطن يف بالتلقني الشنقيطي مة العالَّ املرحوم كان 5

اإلنشاء يف عاِجًزا كان فقد ذلك ومع الناِدرة، امُلْدِهشة بحاِفَظِته وتاريخها مُلْفرداتها حيٍّا جاِمًعا قاُموًسا
ذَوُقه يُجيز البداوة بَطبِْع متطبًِّعا غريَها، يَْعِرُف وال ميمَة الصَّ العربيَة إالَّ يتكلَّم ال وكان بَيِّنًا، َعْجًزا

العربي: الشاعر قوَل اللغويُّ

��َه��ِر ال��سَّ ع��ل��ى واع��ذرن��ي ال��ُح��ْس��ن ل��ك��ع��ب��ِة ُم��نْ��تَ��ِص��بً��ا ال��م��ح��ب��وِب َح��َرِم ع��ل��ى ْج ع��رِّ

قوله: يف ذلك بِمثْل بك شوقي أساءَ وإْن عْرصنا، ذوَق يُخاِلف التعبريَ هذا أنَّ مع

ال��غ��راب��ا ش��ك��ر ل��م��ف��ارٍق ف��ي��ا َرْح��ِل��ي ح��وي��ت ي��وَم ال��ُف��ْل��َك ش��ك��رُت
ان��ت��ص��اب��ا! ال��نَّ��ْزع ف��ي ال��م��ي��ِت ك��أن��ف أن��ف ك��لِّ م��ن أرح��ِت��ِن��ي ف��أن��ِت

قوله: ويف

ف��اع��ْل أن��ت م��ا ب��ه ف��اف��ع��ْل ط��ائ��ٌع ع��ب��ُدك م��والي

وإنصاف النْقد دْفِع يف األدبية هرة الشُّ وال اللَُّغوي، االطِّالع َسَعُة تَنَفع فلم التعابري، من ذلك أمثال ويف
الذي املحض اللُّغوي العلم يكون أن يمكن ال لألدب النفع فِمقياس وإذن العرصي. لألدب الفني الذَّْوق
األدب ذلك تمثيل هو الصاِدُق امِلْقياس وإنما تْطبيُقه، ُ يتيرسَّ ال الذي أو للظُّروف، ُمراعاة دون يُطبَّق
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البليغة العرصية األلفاظ أحسن من ألنَّها استعماَلها دُت تعمَّ التي األلفاظ ومن
لتَْوفيق مظهًرا «كان بمعنى ق» «توفَّ لفظ: ألنَّ قُت»؛ «ُوفِّ من خريُ فإنَّها قُت» «توفَّ كلمة:
والُهَدى اإلْلهام عىل الداللة عىل قارصٌة ق» «َوفَّ كلمة: بينما الخري»، ُطُرق له لْت وتسهَّ هللا
«سذاجة»؛ بدل: «بساطة» كلمة: استعمايل وكذلك معلوف)، لويس مة للعالَّ «املنجد» (راجع
البََله، من يشءٍ إىل تلميٍح ذات الثانية بينما النفس، وِغنى الِبْرش إىل ِضْمنًا تُِشري األُوىل فإنَّ
يف بك شوقي فعل كما الهول» «أبي قصيدة يف الَعُرويض الَقيْد من التحرُّر دُت وتعمَّ
القديمة األساليب عىل الطاقة جهَد حافظُت فقد القصيدة هذه عدا وما البريوتية، قصيدته
املشبعة املرصية بالرُّوح مكتَِفيًا الكتاب، منظومات جميع يف — وَمذْهبي لنَْزَعِتي خالًفا —
يصحُّ رشيفٍة بلغٍة الوطنية ونظراتي عواطفي عن ُت عربَّ قد بذلك أكوَن أْن وحسبي بها،

وذوقه. العرص هذا بيان عن غريبٍة بلغٍة ال الحاِرضة، املرصية الثقافة لساَن تَُعدَّ أن

مقاَم تشتُِّتهم رغم املعاِرصين الفطاحل لغتنا علماء من الجريئون املجدِّدون قام لقد
عىل فساروا العرصية، لبيئاتنا التعبري ومفرداِت البيان أساليَب وَحِفظوا لغوية، أكاديمية
أئمَة وكانُوا اللغة، ثروَة وزادوا وإبداِعهم وإنتاِجهم نشاِطهم يف الصالح َلف السَّ ُسنَّة
طبيعيٌة نتيجٌة الكتاب وهذا الُعُصور، سواِلِف قبَل هم بعْرصِ والِربِّ التعبري ِصْدِق يف األدباء

وإن الرَّأِْي هذا عىل يُِقرُّوني من املحاِفظني من ً خطأ يعدُّون الذين أدبائنا كبار وبني فيها. وأثره لبيئته
أنَّ يُْدِركون األفاضُل األعالُم فهؤالء الرَّْجِعيِّني؛ َصيْحات من ُخْوًفا إلعالِنه الكافيَة الشجاعَة يَْمِلكوا لم
وإنما شاذٍّا، ليس واذِّ الشَّ من يُظنُّ ا ممَّ الكثري وأنَّ نصَفها، يبلُُغ لم ربما العربية اللغة من َوِرثْناه ما
وجديدة «كفريدة «َوحيدة» بدَل: َوحدة» «امرأٌة كَقْولِهم: والتَّْصحيف، بالتَّْحريف اخ النُّسَّ عليه َجنَى قد
جمع «كأِحبَّة للقياس، خالًفا «أِجلَّة» بدل «ِجلَّة» عىل «جليل» وكَجْمِعهم القياُس، يَْقِيض كما وسعيدة»،
نماءَ وأنَّ الُفْصحى، يف أصٍل من العربية للعامية بد ال أنَّه السادة هؤالء يُْدِرك وكذلك ونحوها»، حبيب
ترك بأنَّ يَْشُعرون ضمائرهم يف فهم ولذلك املهذَّبة؛ العامية من واالقتباس التَّْعريب أساُسه الُفْصحى
صالٌح، تهذيبيٌّ أثٌر له يكون لن عبٍث يف عبٌث هو إنما البعيد باملايض التقيُّد ومحاولة العرص ألدب الوفاءِ
حكم فكذلك إطراءٌ، اللَُّغوي أصَلها أنَّ باعتباِر العرُف يستَْقِبحها كلمة عن عذًرا يَْقبَل لن القاَيض أنَّ وكما
دون باملايض، تشبُِّههم يف ويتعثَّرون بيئَِتهم ومطالَب الُعْرَف يَْزَدرون الذين رين املتقعِّ األدباء عىل األدب
امُلْجدي، العمل عن ويقعدون اإلنتاج فيَهابُوَن الطويلة، السنني دراسة رغم يُذَكر شأًْوا منه يَبَْلغوا أن

ة. الحقَّ واالستفادة اإلفادة يف لغريهم صالحًة قدوًة يكونون وال مواِهبَهم، األدُب يَْخَرس وهكذا
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حياته، ومظاهُر الوطن مفاخُر ومباِحثُه العرص، لغُة إجماًال فلُغته األدبية؛ النهضة لهذه
ثمرُة هي فيه والخياِل الِفْكر ونزعُة العامِة، أسلوَب وال ر التقعُّ َمثََل ليسْت وِديباجتُه
وحيُث اإلجالل، من امُلَعىلَّ املكاُن لها القومية حيث الغرب؛ أدِب عىل الطويل اطِّالعي
األدب استقالل عن يَْرَضْون ال َمن به أرَضيُْت أكن لم فإذا العملية، حياتي نصَف قضيُت
عن حتى يَْرَضْون فال العربية صميم إىل إالَّ يرتاحون وال ُمَقيًَّدا، استقالًال ولو املرصي
َع أشجِّ أن َحَسنًا وجزاءً ِعَوًضا ويكِفيني … ووطني بيئتي به أنصفُت فلعيلِّ الفريوزابادي،

األدب. طالب من وقارئيه قارئاته نفوس يف عري الشِّ البحث وحبَّ األدبي النقَد به

شادي أبو زكي أحمد
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