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كلمة

منتصف يف املسيحية الشابات جمعية يف محارضًة أُلقيَْت ستقرأ التي الوجيزة الرسالة هذه
«املقتطف». يف تباًعا ونُرشت ١٩٢٤م سنة مايو شهر

سليمرسكيس واألستاذ اإلسكندرية. بمدينة السنة تلك مطلع يف اليازجي وردة تُوفيت
من يحب ما إىل والتنبيه املوضوعات لبعض التمهيد يف الخاص اللبق األسلوب صاحب
الختام يف وأخربها السماء، يف اليازجي وردة إىل منه خطابًا مجلته يف يوًما نرش األغراض،
قبل. من البادية» «باحثة بها درسُت التي الطريقة عىل آثارها درس عىل عاكفة أني
اليازجية، نحو بالواجب أقوم أن وأردت واالستحثاث. الحضِّ موقع مني كلمته فوقعت
آثارها وخلو والنثر الشعر يف تركتها التي املعاني لتشابه عنها؛ الكتابة بصعوبة علمي مع

الصميمة. وميولها طبيعتها من صورة يرسم كان قد مما
خيال كان املوضوع، اختيار يف الحرية مع محارضة إللقاء الجمعية دعوة تلقيت وإذ

عصريه. وأستخرج صفحاته أقلُب يديَّ بني وديوانها خاطري، يف يطوف وردة الست
من العامالت لجهود تقديري إىل طفيفة بإشارة ولو أملِّح أن إال هنا يسعني وال
عند وضعن أنهنَّ مع الطريق» «فتحن أقول: الطريق. لنا ففتحن جيلنا، سبقن الالتي
ذكرنا ما إذا سيما ال وفائدتها، قيمتها العالمة لتلك أن عىل غري. ليس عالمًة املجاهل عتبة
لنسجلها الرشقية املرأة طبيعة نستكشف أن نحن علينا فبقي فيه. ُوضعت الذي الوقت
وينبوًعا تحفًة جوهرها يف هي كما فنربزها وصقلها إلنمائها بعدئٍذ ونسعى الوجود، يف

وذخريًة.
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بعد ستنشئ أنها تدري تكن لم وهي والرثاء. النوح أبيات شاعرتنا تركته ما خري إنَّ
اسمها أوحاها التي املحارضة هذه تُباع أن وهي أال قصائدها. أنفع من «قصيدة» وفاتها

ببالدها. املنكوبني إعانة سبيل يف
وحبيب النسمات رقيق رفرفة األخري مضجعها عىل الفكرة هذه فلُرتفرْف أال

الذكريات!
«مي»
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اليازجي وردة

واألوانس! السيدات أيتها
والتنويه النسوية االجتماعات هذه بتحبيذ منكنَّ كلٍّ رأي عن ة معربِّ بأني أشعر أكاُد
يختلف من أمام الصميمة شخصيته من يتجرَُّد ما كثريًا املرء ألنَّ والنتيجة؛ منها بالفائدة

دائًما. تروقُه ال وقد عنه غريبة بأمور ليهتمَّ وذلك وأحوالِه، بطبيعته عنه
ُع توسِّ ممدوحة غريية عنَّا غريب هو ما الستيعاب الشخصية من التجرُّد هذا ويف
كان، فرًدا — اإلنسان طبيعة من ولكنَّ الحياة. من أكرب بجزءٍ لإلملام وتهيِّئها النفس
ل، والتأمُّ بالسكوت دها فيتعهَّ حني. بعد حينًا نفسه إىل يرجع أن — جنًسا أم مجموًعا، أم
عن أو نفوسهم عن املتحدِّثني إىل يصغي هو أو األساليب، من بأسلوب عنها يتحدَّث أو

املبهمة. أو الواضحة الخوالج من وجدانه يف بما اآلخرين نفوس
محاسب، أو رقيب دون النسوية شئوننا عىل عاكفات االجتماع هذا مثل يف كنا وملَّا
الخري». «مغناطيس نسميه أن يجوز ملا فتستسلم الشوائب، من تصفو أن لنفوسنا تيرسَّ
قلب كلِّ يف فيدفق نبيل. لغرٍض التأَم جمهوٍر كلَّ يغمر الذي الفيض ذلك إالَّ هو وما
كأنُه جذًال القلب فيعود الحياة. وتقدير ممكناتِه تقدير عىل ويحمله القوى، منه وينعش

نافعة. لغاية السعي وحبِّ والنشاط والصالح العطِف عوامُل فهزَّته نفسه وجد
هي لو ذاته الشكر أشكرها ولكنُت دعوتها. الكريمة الجمعية لهذه لشاكرة وإني
الرشُق يسمُع مخلصة امرأة كل فإن . إليكنَّ التحدُّث من بدًال إحداكنَّ إىل أصغي دعتني
رسوري يف ويزيد الرشقيات. جميع يخامر ما بعض عن ترتجم إنما األيام هذه يف صوتها
أعني آمالها؛ أعزَّ البالد عليها تعلِّق التي الطوائف من طائفتني االجتماع هذا يضمَّ أن

املتعلِّمات. وطائفة املعلمات طائفة
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ثم الشعر؟» هو «ما املئوي: بيوبيله أخريًا احتُفل الذي بايرن لورد يوًما تساءل
مقبل.» وعالٍم مىض بعالٍم الشعور «هو أجاب:

النفوس عىل املنحنى إن أي والتعليم. الرتبية طور بِه يُعرَّف ما خري من الكلمة وهذه
يمكنه مما بصرية عىل ليكون املايض غور يسرب أن له بدَّ ال وصقلها إنماءَها يعالج الفتية

الصالحة. الشخصيات من للمستقبل يعدَّ أن
والطالبات واملعلمات الناظرات سيضم االجتماع هذا أن علمُت وقد — الفكرة هذه هي
النساء أشهر من وهي اليازجي، وردة عن الكالم إىل ساقتني التي — الحكومة مدارس من

. وأفضلهنَّ أذكاهنَّ ومن العربية اآلداب تاريخ عرفهنَّ الالئي
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األول الفصل

يفحياهتا ملحة

املايض، القرن منتصف حوايل الرشق د تتفقَّ أن شاءت والنشاط اليقظة آلهة أن إيلَّ يُخيَُّل
يف عاملني يكونوا أن لهم ُقدِّر الذين الرجال من مقربة عىل النساء ُفضليات من فئة فنشأت
تلك يف وُولدت ١٨٤٠م، مرصسنة يف تيمور عصمت عائشة فُولدت الجديد. الرشق رصح
صاحبة فواز زينب وُولدت . وغريُهنَّ صدقة ولبيبة كبا، ووردة الرتك، وردة بسوريا األعوام
فاطمة نفسِه العام يف وُولدت ١٨٦٠م. سنة صيدا يف املنثور»، و«الدُّر الزينبيَّة» «الرسائل
الحقَّ لها فإن بالرتكية كتبت كونها رغم وهي باشا. جودت الرتكي املؤرخ ابنة عليَّة
وعاشت أقطارهن، يف صيتها وانترش ، لغتهنَّ عرفت ألنها العرب؛ أديبات بني تُذكر أن
أن بعد حلب والية والدها توىلَّ يوم الثالث عامها يف طفلًة جاءتها التي بالدهن يف طويًال
سنة أي عليَّة، وفاطمة فواز زينب ُولدت أن ويوم العثمانية. الدولة يف للمالية وزيًرا كان
١٨٣٨م، سنة ُولدت ألنها عمرها. من والعرشين الثانية يف اليازجي وردة كانت ١٨٦٠م،

واحد. عام يف الحلبيَّة الشاعرة مرَّاش ومريانا هي
ينقسم أوَّلني، فريقني إىل ينقسمون البارزة املواهب ذوي أن السيدات، أيتها تذُكرَن،
ويسبق محيطِه عن يشذ الذي الفريق أوًال: وهما شتَّى؛ صغرية أجزاء إىل بعدئٍذ منهما كل
تتلخص يومِه، وابن محيطِه ابن هو الذي الفريق وثانيًا: وابتكارِه. وفطنتِه بإدراكِه جيلُه

املنال. قريبة بليغة بلهجٍة عنها فيحدثهم وعواطفها جماعتِه مدركات عندُه
إْن جماعتِه. يف غريبًا قومِه، يف منفيٍّا فيظل الغالب يف مناهضوه يكثُر األول والفريق
ذلك عن رون يكفِّ فإنهم دونُه، هو من عىل منه وبأكثر بِه يضنُّون ال ما مرًَّة أنالوه هم
يهاجمانِه والعجز الحسد ينفك وال استطاعوا. ما سبيله يف العراقيل ووضع بعدئٍذ بتعذيبِه
أبناء هم قالئل بِه. تفرَّد ما له مغتفرين غري واالنتقاص، والتحريف والوشايات بالدسائس

اإللهام. رسل ولكنهم الفريق. هذا
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ة، النريِّ واآلراء الكبرية األفكار تنبثق ومنهم الحارض، يف يحيا الذي املستقبل هم بل
يُثمر فال الصيحات. أجرأ ترسل التي هي وأصواتهم البذور، أنفس تنثر التي هي وأياديهم
ويحققها مبادئهم فيتلقف يقًظا متوقًدا الجديد النشء يشبُّ يوم وفاتهم؛ بعد إالَّ جهادهم
يف اضُطهد الذي أمني قاسم وهو هؤالء؛ من بواحٍد مثًال لُكنَّ ألرضب وإني فشيئًا. شيئًا
اليوم أحيا قاسم بآراء فإذا تقريبًا، قرن ربُع وتوىلَّ االجتماعي. اإلصالح إىل دعوتِه سبيل
من فئة القويمة األصلية بمعانيها فتناولتها مهل. عىل الدهر أنضجها لقد حياتِه. يف منها

ونسائها. األمة رجال صفوة
بِه بما ويشعر حاجتهم، عن ويعرب جيلِه، أبناء بلغة فيتكلم اآلخر الفريق أما
نشأ الوسط؛ هذا ثمرة ألنه مناهضتِه؛ عن وأبعد فهمِه إىل أقرب فيكونون يشعرون.
يُنتظر ما بأحسن وجاء كريًما مثاًال شخصيتِه من وأظهر ينشأ، أن ينبغي كان ما عىل
خطوًة ويقودونه لينمو، يناسبه بما الجمهور يغذُّون الذين هم الفريق هذا أهل وكأنَّ منُه.
الشاذين جماعة ل؛ األوَّ الفريق أهل يريده ما ليدرك أهًال عنده يصري مستقبل نحو ُخطوًة

«العمليُّون»! يسميهم كما والنَّظريني والخياليني
ذلك رأسها عىل يقوم أرسة يف نشأت اليازجي. وردة كانت الثاني الفريق أهل من
األدنى الرشق إليقاظ العاملني طليعة يف كان الذي ناصيف الشيخ والدها الكبري األستاذ
الشاعر واألديب إبراهيم، الشيخ اللغوي العالم والده الفضل يف أثره اقتفى وقد غفوتِه. من
تكون بأن جديرًة جنانها د وتوقُّ األدبي باستعدادها هي فكانت اليازجيان، خليل الشيخ

والُقربى. بالدم ابنته هي كما واالجتهاد باملعرفة الوسط هذا ابنة
بريوت؛ إىل طفلًة عائلتها مع وانتقلت لبنان، ساحل من شيما كفر قرية يف ُولدت
مبادئ متنرصة يهودية سيدة عىل وتلقت الصغرى،1 األمريكان مدارس يف تعلمت حيث
استعداًدا فيها َم وتوسَّ كتبِه يف اللغة أصول فدرَّسها والدها بها ُعني ثم الفرنساوية. اللغة
عىل الردِّ يف إليها ويعهد املدينة، عن تغيُّبِه عند نظًما يراسلها كان بأن عليِه فمرَّنها للشعر

الشعراء. من ُمراسليِه بعض
املدارس إحدى يف مدًة التدريس وتعاطت عمرها، من عرشة الثالثة يف الشعر فقرضت
عرش االثني وإخوتها أخواتها برتبية االعتناء عىل تساعد والديها بيت يف وكانت األهلية.

تحت والتلميذات التالميذ يجتمع كان وإنما يل. قيل ما عىل األيام تلك يف أبنية «للمدارس» تكن لم 1
هناك. دروسهم فيتلقون الغالب يف سنديان شجرة
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حياتها يف ملحة

الطربوش، تلبس رشقية يومها؛ وابنة وسطها ابنة زواجها بعد وظلت رابعتهم. وهي
قلب يف املعطر املاء نقري وقع عىل الرتكية القهوة وترشب البيت، من الخروج عند وتأتزر

العربية. الطريقة عىل أبيها ألرسة وتنتسب الفارسيَّة، الشيشة
وال سعيدة. غري أم سعيدة بها كانت هي وهل الفردية، حياتها بتاريخ لنا علم وال
إال يتكلَّم وال الظاهرة، الخطوط إالَّ يرسم ال الذي شعرها يف ة الخاصَّ الحياة لتلك أثر
شقيقها صنع من لها صورًة أستجوُب وإذ وموت. ووالدة زواج من املألوفة الحوادث عن
منها أغنى طبيعتها يف كانت أنها بوضوِح أشعر — الخمسني سن يف وهي إبراهيم الشيخ

شعرها. يف
قصائدها. يف تبُد لم وأغواٌر معاٍن العميقتني العينني ذات الجاذبة الصورة هذه ففي
قوة من عليِه كانت إنها يل قيل ملا مصداًقا وإحكام بلُطف املطبقتني الشفتني يف وأرى
النطق فصاحة من كانت تتكلم أن شاءت إذا حتى 2. والتبرصُّ والرتوِّي والعزم اإلرادة
لها فيكون حرضتها، يف تهيُّبًا إبراهيم الشيخ شقيقها يصمت بحيث الحديث؛ وبراعة
فيقولون املرأة يف للطعن جديًدا مجاًال هذا يف األرشار يرى قد اإلصغاء. له ويكون الحديث
… رجل ألنه يسكت كان أخاها وأن للكالم، جنسها حبِّ بدافع تتكلم كانت الشاعرة إن
معدنِه. يف الفضل يكتشفون الذين الصالحني من وأننا األرشار، رأي هذا أن نَنَْسنَيَّ ال ولكن
من واستخرجت الزواج، بعد تنظم فظلت كذلك؛ العلم أهل من زوجها وكان
بعد أي ١٨٦٧م؛ سنة بريوت يف مرَّة ل أوَّ ُطبع الذي الورد» «حديقة ديوان منظوماتها
يف ١٩١٤م سنة ثالثة مرة ُطبع ثم سنة. عرشين بعد طبعه وأُعيد واحد. بعام زواجها
الفرتة، تلك يف نظمته ما خري جديدة طبعة كل إىل تضيف وكانت بمرص. هندية مطبعة
الكتاب هذا وهي الكبري. القطع من صفحة مائة نحو عىل الثالثة الطبعة استقرت حتى

السيدات. أيتها ترين، الذي

الصداقة بها وتجمعها النسب، بأوارص الشاعرة أرسة إىل تمتُّ إنها قالت سيدة املحارضة بعد حيَّتني 2

يف يستشريونها كانوا عائلتها يف إنهم بقولها: وردة السيدة أخالق عن ذكرته ما أيدت ثم الشخصية.
إال شأن يف البت عند كانوا أو يشء يف اختلفوا فما محمود». «الشيخ اسم عليها أطلقوا وقد األمور، جميع

املشكل؟» يُفض محمود الشيخ أين محمود! الشيخ «هاتوا وقالوا:
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إني ممزَّق. كتابي ألن املرَّة هذه تعاقبني ال أن الهدى3 نور السيدة ألرجو وإني
إال املهشمة الحالة هذه عىل الورد» «حديقة أصبحت وما عادًة. كتبي الحرصعىل شديدة
وأحرجني سيداتي. يا لُكنَّ إرضاءً األسبوع هذا يف وتعذيبها معالجتها من أكثرت ألني

الكتاب. بتجليد يل يسمح فلم الوقت
فرصفت اإلسكندرية إىل ١٨٩٩م سنة زوجها وفاة بعد انتقلت قد الشاعرة وكانت
ابنة ولها الثغر. أطباء خرية من شمعون، سليم الدكتور ولدها مع حياتها بقية فيها
تلك من يشءٍ عىل أطَّلع لم ولكني الصحف، يف آرائها بعض نرشت أنها يظهر لِبيبَة تُدعى
والثمانني. السابع عامها مطلع يف وهي السنة هذه أوائل يف الشاعرة وتُوفيت الكتابات.

األثيلة. اليازجية الدوحة من األخري الغصن بها فذوى

يومئٍذ وكانت بشربا، املعلمات مدرسة ناظرة اليوم هي النابهات، املرصيات خرية من الهدى نور السيدة 3
جميلة بخطبة للمحارضة مهدت وقد الرياسة. كريس يف وكانت ببوالق، األمريية املعلمات مدرسة ناظرة
عنها. للكالم أُتيحت التي الفرصة هذه وشكرت ذكرى، أجمل اليازجية واألرسة وردة السيدة فيها ذكرت
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الورد حديقة ديوان

منارصيها أخلص ومن سوريا، يف املرأة منارص الشاعرة، نسيب باز، جورج السيد يقول
معارص. لشاعر مرَّات ثالث ُطبع الذي الوحيد الديوان هو الورد» «حديقة إن العالم: يف
اقتبست أنها شك وال اليازجي، وردة آداب من الباقي الوحيد األثر فهو كلٍّ وعىل
بلذٍة يذُكره كان الشعراء كتابات يف املتواتر الورد اسم أن يلوح كما اسمها. من اسمه
التصال غريهم من أكثر هم يخصُّ صار كأنه غريبًا، رمًزا بِه ُعنوا أنهم ولو عائلتها، أدباءُ
الورد. عن شجية أبيات األوراق» «نسمات املدعو خليل أخيها ديوان ففي بِه. شاعرتهم

منها: مثال هذا

ال��بُ��ع��ِد م��ن ال��رب��ي��ع ف��ص��ل ج��اءن��ا ف��ق��د ال��ورِد ب��رائ��ح��ة روح��ي روِّح��وا أال
ال��وج��ِد م��ن ب��ي م��ا ب��ع��ض ع��ن��ي ف��ي��ذه��ب ش��م��ي��م��ِه م��ن م��رًَّة م��تِّ��ع��ون��ي أال

∗∗∗
ف��رِد1 ل��ه ب��ش��ه��ر ��ا م��خ��ت��صٍّ ي��ُك ف��ل��م ن��اض��ًرا ي��ب��رُح ل��ي��س ورد ول��ل��ه
ال��ورِد م��ن ظ��م��اه ي��روي ب��ِه م��ا إل��ى آي��ٌل اش��ت��اق م��ث��ل��م��ا إل��ي��ه أت��وق
ال��ن��دِّ أرج ح��ام��ًال ل��دن��ه م��ن ل��ن��ا أت��ى إذا ال��ن��س��ي��م ألن��ف��اس وأه��ف��و

الورد». «شهر اإلفرنج يدعوه الذي «مايو» عىل يقترص وال شهر، كل يف يُزهر إنه أي 1



اليَازِجي َوْرَدُة

يرتنم عندما ذكرها من متشبع الحداد نجيب الشيخ شقيقتها ابن أن نتخيل كذلك
يقول: فيما يقول حيث الصبا» «تذكار ديوان يف الورد بذكر

ال��ودِّ ف��ي ح��س��ن��ك ل��ل��ورد م��ا وه��ي��ه��ات ال��ورد ل��ق��ُب ال��رُّب��ى زه��ر م��ن ل��ش��خ��ص��ك
وال��ع��ه��ِد ال��م��ودَّة ط��ول ع��ل��ى وب��ق��يً��ا وم��ن��ظ��ًرا ول��ونً��ا ري��ًح��ا ت��ف��وق��ي��ن��ه
ال��خ��دِّ ع��ن ي��زول ال ب��اٍق ووردك ي��ن��ق��ض��ي ث��م واح��ٌد ش��ه��ٌر ف��ل��ل��ورد

∗∗∗
ال��ورِد م��ن ب��اس��ٍم ال��خ��ل��د ج��ن��ان ري��اض ح��وى وق��د ش��خ��ًص��ا أن��ش��اك م��ن ف��س��ب��ح��ان

ديوانها: تقريظ يف إبراهيم الشيخ شقيقها وقال

ال��ُك��ربَ��ا يُ��ف��رج ورٍد روض وح��ب��ذا ج��ان��ب��ه��ا ع��زَّ ورد ح��دي��ق��ة ه��ذي
م��خ��ت��ل��ب��ا وال��س��ك��ر م��ن��ت��ش��ًرا، وال��ط��ي��ب م��ن��ت��ظ��ًم��ا ال��درَّ ف��ي��ه��ا ي��َر ط��اف��ه��ا م��ن
ح��ب��ب��ا ك��ل��ل��ت ك��راٍح أو ال��ن��دى، درُّ س��ح��ًرا روض��ِه ف��ي ��ده ن��ضَّ ك��ال��ورد
ال��ُع��ب��ب��ا ي��م��ألُ ف��ي��ِه ال��ف��رد وال��ج��وه��ر م��م��ت��زج ال��ورد ب��م��اء خ��م��ٍر ب��ح��ر أو

املجموعة. يف رأي عن للتعبري ال لإلرضاء تقريظ أبيات يظهر كما وهذه
جميع شعراءُ بمدحها وتغنَّى العصور، أقدم منذ الزهور ملكَة الوردُة ُدعيت ولقد
الزهرة. حبيب أدونيس دم من قطرة من نشأت أنها أساطريهم يف اإلغريق فزعم األمم؛
وحسبها الجمال. ربَّة الزهرة، هذه والدة يوم اآللهة يد من تناثرت كوثر قطرة من أو
ترسيح عند الفجر إلهة رأس من متساقطة أو الحب، إله ابتسامة من رة منوَّ آخرون

الضحى. يف شعرها
زهرة هي كما األحزان زهرة دواًما كانت كما زالت ما فالوردة الرموز كثرت ومهما
العطرية واألرواح الزينة يف تُستعمل كما ، والحبِّ والجمال الشباب إىل ترمز األفراح.
ونعوش األحباب قبور عىل الوداع، أكاليل األكاليل؛ منها وتتناسق الطبية. واألدواء

والطرب. واللهو األُنس حفالت يف وُمفرَّقة جميعًة نراها كما الراحلني،
اليازجي. وردة عند شأنها وذلك
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الورد حديقة ديوان

املودَّة يف قانية حمراء وأخرى واملجاملة، اللطف يف باهتة ورود حديقتها ففي
والنحيب الرثاء ورود والحداد، الفراق ورود قاتمة؛ ورود هو الطامي والقسم والشوق،

القلوب. بزفرات املضمخة العني، بدموع املبللة
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الثالث الفصل

شعرها

الصافية املجاملة ورود (أ)

والرثاء. املدح قسمني: إىل ينقسم نظمته ما كل
وأديباتِه. العرص أدباء مع والرتاسل والرتحيب التقريظ شعر يدخل املدح باب ففي
الشاعر. الرتك نقوال ابنة وردة الشاعرة عىل بها ردَّت بأبيات حديقتها تستهلُّ فهي
للسيدة نعتًا وصار األمثال مسري السورية اآلداب يف سار املطلع من األول والشطر

وهو: وردة.

ال��ن��س��ِب أق��رب وج��دن��ا ق��د ف��ب��ي��ن��ن��ا ال��ع��رِب وردة إن��ي ال��ت��رك، وردة ي��ا
واألدِب ال��ع��ل��م أه��ل ب��ي��ن أل��ط��اف��ه اش��ت��ه��رت ال��ذي ال��ف��نَّ وال��دِك أع��ط��اِك

كان العرص ذلك يف الشعر أن (ويظهر كبَّا وردة أخرى، شاعرة تجيب وقالت
«بالوردات»): محظوًظا

ب��أف��ك��اِر ش��م��م��ن��اه ورد ون��ش��ر ب��أب��ص��اِر ق��ط��ف��ن��اه��ا ورد أزه��ار
ب��أث��م��اِر ت��أت��ي وردًة أَر ول��م ُغ��رس��ت إذ ال��ق��ل��ب ف��ي أث��م��رت ووردٌة
أزه��اِر س��ل��ط��ان ال��ورى ب��ي��ن ف��ال��ورُد ع��ج��ب ف��ال ق��دًرا، ال��ورى ف��ي س��م��ت ل��ق��د



اليَازِجي َوْرَدُة

بقولها: الختام يف استدركت فقد غريها طريق عن نفسها بامتداح تؤاخذ ولئالَّ

ب��أق��داِر ف��رق ب��ي��ن��ن��ا ل��ك��ن��م��ا ن��س��ٌب أس��م��ائ��ن��ا ف��ي وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي
ع��اِر ط��ي��ب��ِه م��ن ل��ك��ن��ه ال��ع��ي��ن، ف��ي ي��ش��ب��ه��ُه ال��ن��س��ري��ن ب��ع��ض��ِه م��ن وال��ورد

ذاتها املدح معاني نجد كما ونجده العربي، الشعر يف التواضع من أسلوب هذا
مرصيني من والدها ومراسيل مراسليها إىل وجهتها قصيدٍة كلِّ يف تقريبًا مكرَّرة

بقولها: والدها أصدقاء من عاِلٍم عىل ردَّت فقد وسوريني. وعراقيني

ال��خ��ص��ي��ِب ال��رب��ع ل��ذل��ك يُ��س��اُق ال��ن��ص��ي��ب��ي ك��ال��ورد ف��اح س��الٌم
ط��ي��ِب ك��لُّ م��ن��ه ف��اح ك��م��س��ٍك ص��ف��ات ل��ه ال��ك��م��ال ف��ي م��ن إل��ى
غ��روِب م��ن ت��ص��ادف ال ول��ك��ن ت��ج��ري ال��ش��م��س ك��ض��وءِ ق��ص��ائ��ده

فتقول: ديوانها من نسخة اإلسكندرية يف أحمد سيد بك أمني إىل وتهدي

ع��ُظ��م��ا ال��ورى ف��ي ف��ض��ٍل ح��دي��ق��ة إل��ى ب��ه��ا ب��ع��ث��ُت ق��د ورد ح��دي��ق��ة ه��ذي
ال��ن��س��م��ا أش��ب��ه ب��ث��ن��اءٍ م��ش��ف��وع��ًة م��وردُه ط��اب غ��ي��ٍث ن��ح��و س��يَّ��رت��ه��ا
ف��اب��ت��م��س��ا ال��ش��ع��ر ن��ظ��م ب��وص��ف��ك ح��ال م��ن��اق��ب��ِه ف��ي ب��ي��ٍت ك��لُّ ب��ه��ا ي��ش��دو

مرصي: أديب من أخرى رسالة عىل وجوابًا

س��رى ال��ظ��الم ت��ح��ت ال��دج��ى ك��ب��در ت��زه��و س��ح��ًرا أق��ب��ل��ت إل��ي��ن��ا ب��خ��وٍد أه��ًال
وال��ب��ص��را ال��س��م��َع ي��روق ع��ل��م ب��ح��ر م��ن زاه��رًة ال��ن��ظ��م آلل��ي ع��ل��ي��ه��ا أرى
ُدررا ل��ن��ا أه��دت أن ن��ع��ج��ب ف��ل��ي��س زائ��رًة ال��ب��ح��ر ف��وق ال��ب��ح��ر م��ن ج��اءت

بريوت»: «رأس جاءت وقد الشهابية تاج باألمرية بة مرحِّ وقالت

أف��واج��ا ال��روض ف��وق ي��ن��ب��ُت وال��زه��ر م��ب��ت��س��ًم��ا ب��ي��روت م��ن أرى ل��ي م��ا
ت��اج��ا رأس��ه��ا أع��ال��ي ف��ي رأت ق��ال��وا ل��ه��ا ال��س��رور ه��ذا اق��ت��ض��ى م��اذا وق��ل��ت
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الشاعرة: فقالت «الوادي»، له يقال مكان إىل السيدة تلك ورحلت

ال��دوِل ذوي م��ن م��ج��ٍد ت��اج إل��ى تُ��ه��َدى ال��ُغ��ل��ِل زائ��ِد م��ش��وٍق م��ن ت��ح��ي��ًة
ك��ال��ج��ب��ِل األح��ش��اء ف��ي ال��ش��وق ل��ه واٍد إل��ى ال��ن��س��ي��م ي��ه��دي��ه��ا ال��ذات ل��ط��ي��ف��ة
ال��ح��م��ِل م��ن��زل ح��لَّ��ت ال��ش��م��س ك��أن��ه��ا م��س��ك��ن��ه��ا ال��ي��وم ق��ل��ب��ي ص��ار ال��ت��ي إل��ى

البيت: هذا إىل جيًدا وأْصِغنَي

ل��ل��رج��ِل ال��ف��ض��ل ك��لَّ أنَّ ت��ح��س��ب��وا ال ق��ائ��ل��ة األي��ام زه��ت ب��ه��ا م��ن ي��ا

شقيقة نايلة األمرية حيت كما لبنان زارت يوم املرصية نازيل الربنِسْس وحيت
بها: الرتحيب يف قالته ومما الحميد، عبد السلطان

ت��رنَّ��ِم ال��ك��ري��م خ��ال��ق��ك وب��ح��م��د ��ِم ت��ب��سَّ ال��ب��ه��ي��ج، ب��ي��روت ث��غ��ر ي��ا
ال��م��ع��ل��ِم ب��ال��ط��راز رب��وع��ك ش��رًف��ا ف��اك��ت��س��ت ال��م��ل��ي��ك��ة زارت��ك ال��ي��وم
ِم ب��ال��م��ت��ه��دِّ ل��ي��س ف��خ��اًرا ش��ادوا األَُل��ى ع��ث��م��ان آِل دوح��ة غ��ص��ن ه��ي
األق��دِم ال��زم��ان م��ن ال��م��ل��وك ب��ي��ن وال��ُع��ال ال��خ��الف��ة ش��رف ل��ه��م ق��وٌم

املحجوبات: أخواتنا من فاضلٍة كل إىل َهه أوجِّ أن أودُّ الذي البيت هذا ومنها

م��ل��ثَّ��م غ��ي��ر ال��ن��اس ب��ي��ن الح ق��د وم��ج��ده��ا ال��ل��ث��ام، ت��ح��ت ب��دت خ��وٌد

بدمشق: العلمي املجمع يف والعضو املؤرِّخ املعلوف إسكندر أفندي لعيىس وجوابًا

ال��خ��ط��ي��ْر ال��م��ول��ى ب��ه��ا أه��دى غ��ادٍة ب��أك��رم أه��ًال

∗∗∗
ال��ن��م��ي��ْر ك��ال��م��اءِ رقَّ ي��ثً��ا ح��د ت��ط��ارح��ن��ي ب��ات��ت
ب��ال��ض��م��ي��ْر ويُ��ش��رب ورًدا، زالل��ُه ي��روق ع��ذٌب
ال��م��ط��ي��ْر ال��روض ف��ي ك��ال��زه��ر ب��دْت ق��اف��ي��ة ك��ل م��ن
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ال��ع��ب��ي��ْر ب��أن��ف��اس ج��رى ك��ال��ن��س��ي��م م��ع��نً��ى ول��ط��ي��ف
ج��دي��ْر ب��م��رس��ل��ه��ا ث��وبً��ا ال��ثَّ��ن��ا م��ن ع��ل��يَّ خ��ل��ع��ت

حرضته: يل وقال طرازي، فيليب للفيكونت العربية الصحافة تاريخ مقرِّظة وقالت
نظمْت: ما آخر األبيات هذه إن

ال��زم��ِن س��ال��ف م��ن ك��تَّ��اب��ن��ا ت��اري��خ ع��ن��اي��ت��ُه أح��ي��ت ال��ذي ال��ه��م��ام ذا ي��ا
ال��م��ن��ِن أع��ظ��م م��ن م��نَّ��ًة أول��ي��ت��ه��م ك��م��ا ف��ي��ِه ال��ص��ح��اف��ي��ي��ن ذك��ر خ��لَّ��دت
ف��ِن��ي ال��ت��راب ف��ي ع��ْظ��م ول��ي��ش��ك��رنَّ��ك ب��ق��ي��ْت أل��س��ٌن م��ن��ه��م ف��ض��ل��ك ف��ل��ت��رِو

بريوت: عن مبعوثًا البستاني أفندي سليمان دولتلو انتُخب حينما وقالت

م��ع��وان��ا األي��ام ع��ل��ى ت��ص��ط��ف��ي��ك أن ق��دٍم م��ن ال��ع��ل��م دار ب��ب��ي��روت أخ��ِل��ق
س��ل��ي��م��ان��ا إالَّ ش��ع��ب��ِه م��ن اخ��ت��ار م��ا ح��ك��م��ت��ِه إع��الن ارت��أى ل��م��ا ف��ال��ل��ُه

تيمور، عصمت عائشة املرصية الشاعرة بِه راسلت ما املجامالت هذه أهمِّ ومن
فعقب منُه. نسخة إليها أهدت ثم الطراز» «حلية ديوانها مقدمة يف عليها أثنت التي
صاحبتها مدح يف الشاعرتني من كل تبارت حيث والنثر؛ الشعر يف لطيفة مساجلة ذلك
«حديقة يف أما املنثور». «الدر يف فواز زينب املراسلة هذه أثبتت وقد القول. وتنضيد

الهدية: عىل شكر ومنها التيمورية. إىل اليازجية قصائد إال نجد فال الورد»

ق��دي��ِم ع��ل��م آث��ار ف��ع��اش��ت ها في ع��ائ��ش��ة ال��زم��ان أع��اد ق��د
ن��ع��ي��م��ي وف��ي��ِه ل��ذَّت��ي ذك��ره��ا وأم��س��ى ال��س��م��اع ع��ل��ى ق��ل��ب��ي ه��ام

رسالة: عىل ا وردٍّ

غ��ل��ي��ل��ي ب��ال��س��الم ف��أط��ف��ْت ورَدْت ال��ن��ي��ل وادي أرض م��ن ن��س��م��ًة ي��ا
أص��ي��ِل ن��س��ي��م م��ن ب��أش��َه��ى س��ح��ًرا أري��ُج��ه��ا ف��ف��اح ب��ل��ب��ن��ان ن��ف��ح��ْت

∗∗∗
ب��ال��م��م��ل��وِل ل��ي��س ح��دي��ٌث ع��ن��دي ول��ل��ُم��ن��ى ال��م��ش��وق ع��ل��ى ال��ل��ق��اءُ ع��زَّ
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ع��ذول��ي؟ ي��ق��ول تُ��رى ف��ي��ك ب��ه��واي ال��ذي وم��ا ُع��الِك أه��وى ال وع��الَم
م��ث��ي��ِل؟ دون ب��ات ح��ب��ي��بً��ا أه��وى ال ف��ك��ي��ف ال��ن��س��اءِ، ف��ي ال��ف��ري��دة أن��ت
ب��ج��م��ي��ِل ب��ث��ي��ن��ة ح��بُّ ه��اج م��ا ب��ي وه��ج��ت ال��ن��س��ي��ب، ق��ول ع��لَّ��م��ت��ن��ي
َش��م��وِل ك��ئ��وس إل��ى ال��ط��روب ش��وق وإن��ُه ال��ك��ري��م، ل��م��ج��ل��س��ك ش��وق��ي

: شعريٍّ ثناءٍ من الرسالة يف ما عىل تشكر ثم

ج��ي��ل��ي ك��رائ��ُم ج��ي��دي ب��ه��ا ح��س��دت آلل��ئً��ا م��ن��ه ع��ل��يَّ أف��ْض��ِت ول��ق��د
م��ك��ح��وِل ب��ن��اظ��ٍر إل��يَّ ت��رن��و ال��دُّم��ى ك��أب��ك��ار ق��اف��ي��ة ك��ل م��ن
ال��م��ع��س��وِل ال��م��رش��ف ب��ل��ث��م ط��اب��ت م��ه��ج��ًة ف��أح��ي��ت تُ��ح��يِّ��ي��ن��ي واف��ْت
س��وِل! ب��أك��رم ب��ش��رى ي��ا ف��ه��ت��ف��ُت اس��ت��م��ن��ح��ت��ُه ال��ذي ال��ودَّ ل��َي ب��ذل��ْت

األحوال»: «نتائج كتاب عىل أخرى قصيدة ويف

رط��ِب اآلداب ُح��ل��ى م��ن ب��درٍّ ال��م��ع��ال��ي ج��ي��د زيَّ��ن��ْت ف��ت��اٌة
ب��ق��رِب س��م��ح��ت ل��و األق��دار ع��ل��ى وم��اذا بُ��ع��ٍد، ع��ل��ى ل��ه��ا أه��ي��م
وتُ��رِب م��اءٍ م��ن م��ص��ر ف��ي وم��ا وس��اك��ن��ي��ه��ا ال��س��الم م��ص��ر ع��ل��ى
ق��ل��ب��ي م��ك��ان أق��ي��م أن ل��ي وَم��ن م��ق��ي��ٌم ق��ل��ب��ي ب��ِه رب��ٍع ع��ل��ى

∗∗∗
ن��ق��ِب ب��غ��ي��ر ت��ل��وح م��م��ثَّ��ل��ًة ف��ي��ه األح��وال ن��ت��ائ��ج رأي��ت
ح��ق��ِب ك��لُّ ي��داه��ا ن��س��ج��ت ب��م��ا ال��ُم��ح��لَّ��ى ال��ع��ص��ر ل��ت��ي��م��وريَّ��ِة
وك��ت��ِب أق��الم ب��ي��ن وس��ادت أص��وًال ش��ُرف��ت م��ع��ش��ر أدب��ي��ة

اليازجي وردة جاءت يوم املراسلة هذه بعد الشاعرتان اجتمعت إذا ما ندري وال
مرص إىل الحنني أبيات ففي أعوام. بثالثة تيمور عائشة وفاة قبل ١٨٩٩م سنة مرص
يف سيما ال املجاملة تتطلب التي املوضوعات من األبيات موضوع أن رغم صادقة، لهجة
يُعنى الذي الكتَّاب من يندر وكان الشاعر، غرض الصدق يكن لم حيث العرص؛ ذلك

والتعبري. التفكري بأمانة
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يف والشعراء األدباء يتهاداه ما أكثر بأن العلم تمام مع العرص»؛ ذلك «يف أقول:
وإحساساتهم. آرائهم كرامة عىل أحرص بعضهم صار وإن النوع هذا من أيامنا

والشوق املودة ورود (ب)

للتيمورية: اليازجية قالت

ب��ج��م��ي��ِل ب��ث��ي��ن��ٍة ح��بُّ ه��اج م��ا ب��ي وه��ج��ت ال��ن��س��ي��ب، ق��ول ع��ل��م��ت��ن��ي

بثينة حبُّ هاج ما العرب» «وردة عند هاجت وحدها التيمورية أن يف أشك أني إال
الحبَّ ألن إليه، احتياجها يف القول ذلك تعلمت اس حسَّ قلٍب ككلِّ أنها وأرجح بجميِل.
املودَّة يف كتبت وقد الصور. من بصورٍة الوجود من ها حقَّ تستويف أن بدَّ ال طبيعية لغة
عنها التعبري يف التقيُّد رغم القلب تمألُ عاطفة من تستمد أنها إالَّ قالئل أبياتًا والشوق
تجد حيث البغدادي ُزريق ابن لقصيدة معارضتها ففي املألوفة. واالستعارات باملعاني
األشواق»، من األضلع و«ذوب السحب» كغوادي «األدمع جريان من عنه مندوحة ال ما

: املحبَّ القلب أن نعلم حيث الصادق البسيط البيت هذا عىل نعثر بنا إذا

ي��ش��يِّ��ع��ُه ش��وٌق س��اق��ه ل��ه ق��ل��ٌب ب��ِه أق��ام رب��ٍع إل��ى ي��ص��ب��و زال م��ا

وإن وهي أصدقها. من ولكنه اليازجي، وردة أبيات أجمل من البيت هذا ليس
ه موجَّ هو ما منها أن ندرك فنحن «صديقة» يف قيلت األبيات أن العنوان يف أخطرتنا
الذي املجتمع لُحكم مجاراًة العنوان يف التأنيث برقع وراء أخفيت وإنما «صديق». إىل
الخطاب هذا يكون أن أيمكن الشعر. يف حتى عواطفها، بكتمان املرأة عىل يقيض كان

«لصديقة»:

األَُوْل م��ن��ازلِ��ه إل��ى ي��ع��وُد ف��م��ت��ى رح��ْل ق��د ص��ب��ري وُح��س��ن ال��ح��ب��ي��ب، رح��ل
األج��ْل ق��ب��ل ب��ال��ل��ق��ا ع��ي��ن��ي وت��ق��رُّ ب��ع��دِه م��ن أظ��ل��م��ت أرٌض وت��ض��يء

∗∗∗
ك��ال��ج��ب��ْل ف��ؤادي ف��ي م��ق��ي��ٌم ش��وق��ي ب��أث��رِه س��ار وال��ق��ل��ب غ��ائ��بً��ا ي��ا
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ي��زْل ل��م ف��ؤادي ف��ي ش��خ��ص��ك ف��ج��م��ي��ل م��ه��اج��ًرا ال��ع��ي��ون ع��ن غ��ب��ت ك��ن��ت إن

«الفؤاد» باسم القلب ذلك يف الشوق وإقامة «الغائب» إثر يف القلب سري كيفية أما
ال التي األمور فمن واحٍد، بيٍت ويف واحٍد آٍن يف ويبقى القلب يذهب كيف أي «كالجبل»؛

والعاشقون. الشعراءُ إال أرساَرها يعِرُف
أخرى: فراق رسالة ويف

ه��بَّ��ِت إذ ال��ص��ب��ا ت��ح��م��ل��ه ك��ال��م��س��ك أح��ب��ت��ي دي��ار ع��ل��ى ال��س��الم م��ن��ي
ج��ن��ت��ي رب��اه ف��ي ل��رب��ٍع إالَّ ص��ب��ا م��ا ق��ب��ل��ي ال��رَّب��ع، ب��ذاك ق��س��ًم��ا
ُم��ه��ج��ت��ي! ب��ال��ص��ب��اب��ة ع��ل��ي��ه��ا ذاب��ت ت��ك��ن وإن ال��دي��ار ت��ل��ك ح��ب��ذا ي��ا

ومثلها:

… … … … ال��ِح��َم��ى ه��ج��ر ال��ذي ع��ل��ى ال��س��الم م��ن��ي

∗∗∗
م��ح��رَّم��ا ال��ع��ي��ون ع��ل��ى ص��ار وال��ن��وم ��ًرا ت��ح��سُّ ال��ب��ع��اد م��ن زاد ال��ش��وق
أظ��ل��م��ا ق��د وُق��ط��رن��ا غ��اب وال��ب��در ول��ب��ع��دِه ل��ه��ج��رِه ِع��ي��َل وال��ص��ب��ر
األن��ج��م��ا أراع��ي وج��دي م��ن وب��ق��ي��ت ع��ن��دُه ف��ؤادي أض��ح��ى راح��ًال ي��ا

∗∗∗
دم��ا ق��ط��رت م��ا ب��ع��د ع��ي��ن��ي وت��ق��رُّ ب��ن��ظ��رٍة ال��ح��ب��ي��ب م��ن أف��وز ف��م��ت��ى
م��ق��دَّم��ا ال��ل��ق��اء ال��ل��ه ي��ج��ع��ل أن ال��م��رت��ج��ي ال��ك��ئ��ي��ب ع��ل��ى ال��ب��ع��اد ط��ال

وأخرى:

خ��ب��را ل��ه��م ت��ل��ق��ى ه��ل ال��ص��ح��ب ع��ن وس��ل س��َح��را ال��ن��ق��ا وادي ع��ل��ى ن��س��ي��م ي��ا ج��ْز
ق��ُص��را أم ال��ب��ع��د ط��ال ال��م��ودَّة، ع��ه��د ع��ل��ى ي��زال ال م��ح��بٍّ ع��ن وح��يِّ��ه��م

∗∗∗
تُ��رى؟ ت��رج��ع��ي��ن، ه��ل ال��ه��ن��ا، ل��ي��ال��ي وي��ا ن��ؤم��ل��ُه َع��وٌد ه��ل ، ال��ح��يِّ ج��ي��رة ي��ا
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م��ن��ف��ط��را؟ ب��ات ل��ق��ل��ب ي��ط��ي��ب وه��ل ب��ع��دك��ُم ال��ع��ي��ش أم��رَّ م��ا أح��ب��اب��ن��ا،

البعاد: بعد بالعودة االبتهاج نشيد وإليكنَّ

س��رى ق��ل��ب��ي ع��ن ك��ان س��روٌر ودن��ا ال��ك��رى أج��ف��ان��ي ف��زار ال��ح��ب��ي��ب زار

∗∗∗
األب��ح��را ت��خ��وض م��ع��ه وأع��اده��ا ودي��ع��ًة ال��ق��ل��وب أخ��ذ ب��م��ن أه��ًال
را م��ص��وَّ ي��ظ��لُّ ع��ي��ن��ي ف��ي ك��ان إذ ك��اذبً��ا وه��ًم��ا ل��ق��اه ظ��ن��ن��ت إن��ي

∗∗∗
��را م��ن��شَّ ال��دم��وع ُدرر ل��دى ي��ب��دو م��ن��ظَّ��م��ا ال��ك��الم درَّ أه��دي��ت��ه
��رى ال��سُّ ب��ع��د ال��ل��ق��ا أي��ام ردَّ م��ن ال��ل��ق��ا ب��ع��د ��رى ال��سُّ أي��ام ردَّ ال

أم كان شاعًرا للمحبِّ يخطر ما أول هي سذاجتها عىل املعاني هذه وجميع
فيحاء آفاًقا تنرش التي الحبِّ عاطفة ألن الغيطان؛ يف يعمل يٍّا أمِّ فالًحا أم فيلسوًفا
بتحويلها أبسطها إىل الحياة نفسِه الوقت يف تحوِّل الوجود، عجائب فيها ترتقرق المعة

واحد. وأمٍل واحدة، وعاطفة واحد، شخص يف وحرصها اإلنسانية مجموع
بحكم العواطف واستقرَّت والكهولة، با الصِّ طور العرب» «وردة عىل مرَّ ولكن
الشباب بتذكارات فإذا ولدها من مقربة عىل اإلسكندرية وسكنت األحزان. وبحكم األيام
والشوق التذكار يف فقالت الشعرية، واملوسيقى اإليقاع أنغام قلبها يف مة منغِّ تعاودها

لبنان: إىل

ال��غ��م��اْم ه��تَّ��ان ت��رب��ك وس��ق��ى ال��ح��ي��ا ح��يَّ��اِك ل��ب��ن��ان، ُرب��ى ي��ا
م��ق��اْم أه��ن��ا ي��ا ال��خ��ل��د، ج��ن��ان ي��ا ال��ص��ف��ا، دار ي��ا األن��س، رب��وع ي��ا
واألك��اْم ال��ص��ح��اري ت��ل��ك ح��ب��ذا غ��اب��ات��ِه م��ع ل��ب��ن��ان ح��بَّ��ذا

∗∗∗
م��س��ت��ه��اْم م��ح��بٍّ م��ن ك��ح��ن��ي��ٍن ال��رُّب��ا ت��ل��ك ف��ي ال��م��اء وخ��ري��ر
ب��اب��ت��س��اْم ي��زه��و األزه��ار م��ع��رض ح��َك��ى ق��د رب��ي��ع م��ن��ه ح��ب��ذا
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∗∗∗
وس��الْم س��رور ك��ل ج��م��ع��ت ج��نَّ��ٌة أرٍض خ��ي��ر ي��ا ل��ي أن��ت
ك��ال��م��ن��اْم زال��ت ال��م��ح��ب��وب وط��ن��ي ي��ا ف��ي��ك أُن��ٍس أي��ام ح��ب��ذا
ض��راْم ق��ل��ب��ي ف��ي يُ��ش��ع��ُل ش��ج��نً��ا ت��ذك��اره��ا ل��ي ه��يَّ��ج ط��ال��م��ا

والحزن الَغم ورود (ج)

الرثاء قصائد القبور. عىل املنثورة والتأبني املوت ورود القاتمة، الورود إىل ننتقل هنا
عرصها عادة عىل القصائد هذه يف الشاعرة وجرت الديوان. هذا من األكرب النصف هي
هذه فتبدأ ولألرضحة. للوفيات تواريخ وضع ويف واألصدقاء، والعلماء العظماء تأبني يف
يرحم ال أنه ويف مصارعتِه، عن والعجز املوت فلسفة يف الشائعة بالِحَكم عادًة املراثي

النقاش: مارون رثاء يف كقولها أحًدا.

ه��رِم وال ط��ف��ٍل م��ن ي��ت��رك ف��ل��ي��س ل��ل��غ��ن��م ك��ال��ج��زَّار ل��ل��ن��اس ال��م��وت

اللبناني: رسالن أمني األمري رثاء ويف

األص��غ��را ي��ف��وت وال ال��ك��ب��ي��ر ي��س��ق��ي ال��ورى ب��ي��ن دائ��ٌر ال��م��ن��ي��ة ك��أس
ال��َك��َرى ِس��ن��ة ف��ي ال��ح��ل��م ك��ط��ي��ف إال إق��ام��ة ب��دار ال��دن��ي��ا ه��ذه م��ا
وم��ؤخ��ًرا م��ق��دًَّم��ا م��ن��ه ب��د ال م��س��اف��ٌر ال��ط��ري��ق ه��ذا إل��ى ك��لٌّ
ف��ت��ك��س��را ب��ع��ل��ٍة أت��اه إالَّ س��ال��ًم��ا ص��ح��ي��ًح��ا يُ��ب��ق��ي ال ال��م��وت
ال��ُع��َرى م��ح��ل��ول ال��م��ب��رور ب��ض��ري��ح��ِه ��ًدا م��وسَّ ب��ات ال��م��ج��د أم��ي��ر ه��ذا
ق��دَّرا ق��د ال��ذي ال��ق��در م��ن س��ي��ف أص��اب��ه ال��ص��ق��ي��ل ال��س��ي��ف ه��و ه��ذا

∗∗∗
األغ��ب��را ال��ب��الد ث��وب وت��وش��ح��ت ل��ف��ق��دِه ال��ب��الد ت��ي��تَّ��م��ت م��ن ي��ا
خ��ن��ص��را إل��ي��ه��ا ي��م��دد ل��م وال��ده��ر أم��ي��ن��ًة األم��ي��ن ب��إم��داد ك��ان��ت
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بسرتس: كاتبة السيدة رثاء ويف

ال��ك��رى ِس��ن��ة ف��ي ال��غ��رق��ان ل��ي��ن��بِّ��ه دع��ا ق��د ال��ب��ري��ة ف��ي ال��م��ن��يَّ��ة داع��ي
ص��ح��ا أح��ٌد وال م��ن��ه��م ام��رٌؤ ف��اق ف��م��ا ال��دن��ي��ا ذي ب��ح��بِّ ال��ج��م��ي��ع س��ك��ر
ال��دُّع��ا ذاك س��ام��ع م��ن وم��ا ي��دع��و، م��ن��ذٌر م��يْ��ٌت ق��ام ي��وم ك��ل ف��ي

ومتانته: بساطته يف الجميل البيت وهذا

ب��نَ��ى ق��د م��ا ه��ادًم��ا ي��أت��ي وال��م��وت ح��ي��ات��ه ط��ول ال��م��رء وي��ب��ن��ي ي��ش��ق��ى

وفاة عند «الحكمة» من النحو ذلك عىل املوت تفسري إىل سبيًال تجد أنها والغريب
الذكاء: غاية يف كان إنه تقول لها طفل

خ��ي��اِل ط��ي��ف ال��ح��ي��اة ه��ذي إنَّ ال��رح��اِل ش��دِّ ق��ب��ل ال��ن��ف��س زوِّد
ال��ل��ي��ال��ي ت��ل��ك ظ��الم ل��ت��ج��ل��و ًح��ا م��ص��ب��ا أم��ام��ك ال��تُّ��ق��ى واص��ح��ب��نَّ

قائلة: الطفل تخاطب اللهجة بهذه أسطر عرشة وبعد

ال��م��ت��الِل��ي ن��وُرك ت��مَّ ل��و ك��ي��ف ب��در ن��ور اح��ت��وى ق��د ه��الًال ي��ا

اليازجي وردة تَُعدُّ بل الحرسة، لها خلَّف الذي الوحيد بالعزيز الطفل هذا وليس
وزوجها والدها وَرثت وأختًا، الستة إخوتها َرثَْت فهي والتأبني الرثاءِ شاعرة بحّق

أيًضا: شاعًرا كان أنه يظهر الذي حبيب أخيها رثاءِ يف فتقول وبنتًا. لها وولدين

م��رت��ح��ل ع��ن��ك ح��ب��ي��ٍب ل��ف��ق��د أب��ك��ي واألُُص��ِل األس��ح��ار ف��ي وردة، ع��ي��ن ي��ا
ال��َع��ذَِل س��اب��ق ال��م��ن��اي��ا س��ي��ف ف��إن م��ص��رع��ه ب��ع��د ت��ف��تَّ��ت ف��ؤادي وي��ا
ال��ه��ط��ِل ك��ال��ع��ارض ان��زل��ي دم��وع وي��ا أب��ًدا م��ه��ج��ت��ي ع��ن اب��ت��ع��د س��ل��وُّ وي��ا
ال��ج��ذِل ال وال��ح��س��ن، ب��األس��ى وغ��رِّدي م��ع��ي وان��دب��ي��ه ن��وح��ي ح��م��ائ��م وي��ا

∗∗∗
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ال��م��ل��ِل م��ن ت��ش��ك��و ف��ال ح��ب��ي��ب، ق��رب ع��ل��ى أت��اك ق��د أب��ش��ر ال��ي��وم ف��ارس ي��ا
ُس��ب��ل��ي ب��األس��ى وض��اق��ت ، م��ق��ل��ت��يَّ ف��ي ب��ع��ده��م��ا اآلف��اق أظ��ل��م��ت ب��دراِن

حبيب. قبل تويف لها أٌخ فهو تذكره الذي فارس أما
زحلة: بمدينة تويف وقد ار نصَّ أخيها رثاء ويف

ي��خ��ت��ض��ُب ال��ج��ف��ن ب��دم��اه ي��زل ف��ل��م ب��ِه أص��ي��ب س��ه��ٍم ك��م ق��ل��ب��ي وي��ح ي��ا
وأن��ت��ح��ُب أب��ك��ي أيِّ��ه��ا ع��ل��ى ف��ي��ه ت��ك��اث��ره��ا م��ن أدري ل��س��ُت م��ص��ائ��ٌب
م��ح��ت��ج��ُب ال��روح ش��ق��ي��ق ح��م��اه��ا ف��ي إذ ش��غ��ف ح��ب��ه��ا ف��ي ل��ي زح��ل��ة، أرض ي��ا
أرُب ح��ب��ه��ا ف��ي ل��ه ق��ل��ب��ي ل��ذاك س��ك��ن أك��ن��اف��ه��ا ف��ي ل��روح��ي أرٌض

∗∗∗
ت��ع��ت��ق��ُب وه��ي ال��ب��الي��ا ت��ُرْع��ك وال ب��ِه أُص��ب��ت ق��د م��ا ع��ل��ى ص��ب��ًرا ق��ل��ب ي��ا
ت��ن��ت��س��ُب األح��زان إل��ى غ��دوت ح��ت��ى ِص��غ��ر م��ن ال��ح��زَن ال��ل��ي��ال��ي ع��وَّدت��ك ق��د

راحيل: أختها مرثاة يف كررته األخري املعنى وهذا

ال��ع��م��ِر ف��ي ال��م��س��رَّة ط��ع��م م��ا ي��دِر ف��ل��م ِس��نِّ��ِه ص��غ��ر م��ن ال��ح��زن ق��ل��ب��ي اع��ت��اد ق��د
ص��ب��ِر ب��ال ق��ل��ب أح��زان ع��ن ل��ت��ع��رَب ال��رِّث��ا ت��ن��ظ��م أل��س��ٌن ُك��لِّ��ي ل��ي��ت ف��ي��ا
ال��ص��ب��ِر م��ن أم��رَّ ل��ي��ال��ي��ه��ا ت��م��رُّ ح��زي��ن��ٍة ح��ي��اٍة م��ن أح��ل��ى ال��م��وت أرى
ي��ج��ري أب��ًدا س��ائ��ٌل دم��ٌع ال��ق��ل��ب ف��ف��ي ه��ن��ي��ه��ًة م��ن��ي ال��ع��ي��ن دم��ع ج��فَّ ل��ئ��ن

∗∗∗
ب��ال��ك��س��ِر! ال��ب��ي��ن ي��د ��ت��ه ت��ل��قَّ ُغ��ص��ي��ن ع��ل��ى م��ع��ي ان��ُدب��نَّ ال��ب��اِن أغ��ص��ن ف��ي��ا
وك��ال��زه��ِر ك��ان��ت ال��زه��ر ك��روض َم��ن ع��ل��ى ف��اغ��رب��ي ُزه��ر وي��ا ف��ل��ت��ذب��ل، زه��ٌر وي��ا

والدها: رثاء ويف

��ك��رى ال��شَّ ع��ي��ن��ي ف��ي ال��ب��ي��ن دم��وع وزادت ال��ح��رَّى ك��ب��دي ف��ي األح��زان ت��ك��اث��رت
ج��م��را ن��وائ��ب��ه��ا م��ن ف��ؤادي ب��ط��يِّ وأوق��دْت ال��ل��ي��ال��ي ض��ع��ف��ي ع��ل��ى وج��ارت
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∗∗∗
أح��رى ب��ه غ��َدا ع��ي��ش��ي م��ن ف��م��وت��ي ب��ع��ده ول��ل��ع��ي��ش ل��ي م��ا أب��ي ف��ق��دت
ال��ُك��ب��رى ال��راح��ة ع��ن��ده��ا ي��الق��ي ح��ي��اٌة وم��وت��ُه م��وٌت، ال��ق��ل��ب ال��ح��زي��ن ح��ي��اة

∗∗∗
ُط��رَّا ال��ورى ك��لُّ ب��ال��ف��ض��ل ل��ه أق��رَّت وال��ذي ��ل، ال��م��ب��جَّ ال��ش��رق َع��َل��م أي��ا

∗∗∗
وال��ن��ث��را وال��ن��ظ��َم ال��ت��أل��ي��َف ي��تَّ��م ك��م��ا ال��ُع��ل��ى ت��ي��تَّ��م��ت ب��م��س��راه م��ن وي��ا
ال��ِح��ب��را تُ��ذه��ب أوراق��ه األس��ى ل��ف��رط ف��أوش��ك��ت ال��ع��ل��وم رك��ن ي��ا م��ل��َت ل��ق��د
َس��ْك��َرى األس��ى ب��خ��م��ر أب��رح ل��م أن��ا ف��ه��ا ب��س��ك��رة ال��م��ن��ون خ��م��ر م��ن غ��ص��ت وق��د

الشاعر: خليل أخيها رثاء ويف

ت��ت��َرى ��ًة م��ن��ق��ضَّ ال��ده��ر خ��ط��وب ت��ق��اس��ي م��ت��ى إل��ى ال��ح��زي��ن، ال��ق��ل��ب أي��ه��ا أال
ذك��رى ب��ال ي��م��رُّ ي��وٌم ف��ال ع��ل��ي��ك، ج��ان��ٍب ك��ل م��ن األرزاءُ ت��راك��م��ت
ت��ف��َرى ف��ال ال��ح��ادث��اُت ع��ل��ي��ك ت��م��رُّ ص��خ��رٍة ج��ن��ب م��ن ال��ل��ه ب��راك ف��ه��الَّ

∗∗∗
وال��ص��درا ال��ق��ل��ب أف��ن��ت ق��د ال��ح��ش��ا ب��ط��يِّ ون��ارُه ال��خ��ل��ي��ل، وج��ه ع��ل��ى س��الم
ال��ُع��م��را ي��ف��ارق��ه ال رس��ٌم ب��ق��ل��ب��ي ل��ُه ال��ذي ال��وس��ي��م ال��ض��اِح��ي وج��ه��ِه ع��ل��ى

الشعور ألن ل؛ التعمُّ من املجرَّد البليغ التعبري إىل فشيئًا شيئًا تهتدي نراها وهكذا
زوجها: رثاء يف فتقول للتطويل، مجاًال يرتك ال بالحزن

األك��ب��اِد م��ف��ت��ت ب��ج��رٍح ت��رم��ي��ن��ي ال��ج��رح يُ��ض��م��د ك��اد ُك��ل��م��ا
ب��األوت��اِد األس��ب��اب ك��ات��ص��ال أخ��رى ع��ن��د ن��ك��ب��ة ع��ن��د ن��ك��ب��ة
وال��ت��ع��داِد ال��رث��اءِ ن��ظ��م غ��ي��ر ب��ن��ظ��م ي��م��نَّ أن ال��ده��ر وأب��ى
وع��م��ادي وُع��م��دت��ي ورف��ي��ق��ي ع��ي��ن��ي إن��س��ان ال��م��ن��ون س��ل��ب��ت��ن��ي
ال��ش��داِد ال��ن��ائ��ب��ات ف��ي ون��ص��ي��ري ورخ��ائ��ي ش��دت��ي ف��ي أل��ي��ف��ي ي��ا
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ال��ق��ت��اِد؟ ج��م��ر م��ث��ل ف��ي ي��ت��ل��ظَّ��ى ج��ري��ٍح ب��ق��ل��ٍب غ��ادرتَ��ن��ي ك��ي��ف
ال��ج��م��اِد؟ م��ث��ل م��ن��ك ال��ق��ل��ب وغ��دا ع��ن��ي ال��ي��وم ط��رف��ك أغ��م��ض��ت ك��ي��ف

زال وما رجالها، من كثريًا رثت َمن عربات بالعربات؛ مملوء صادق كالٌم هذا كلُّ
نظًما وأمتنها مراثيها أجمل أن عىل الباقية. البقية رثاء عىل يرغمها العنيف القدر
شمعون، أمني ولدها يف قيلت — لنا جديدة غري منها املعاني أن ولو — عاطفة وأشبعها

إبراهيم. الشيخ أخيها ويف
مبارشة. حزنها هي ليست التي الخواطر من شمعون أمني ولدها مرثاة يف تتجرَّد
الحياة تحتمل كيف تساؤل بل املوت. حكمة يف دروس وال فلسفة، وال هناك، ل تأمُّ فال

دفني: ولدها مع وقلبها

م��أوى ل��ه ال��ت��راب ف��ي ف��ؤادي وأن��ت ال��س��ل��وى أب��ت��غ��ي ب��ع��دك ف��ؤاٍد ب��أيِّ

∗∗∗
ال��ش��ك��وى ف��ي زدُت ك��ل��م��ا ل��ه��ي��بً��ا ت��زي��د ول��ي��ل��ٍة ي��وم ك��لَّ ق��ل��ب��ي ن��ار أرى
ن��ش��وى ب��ِه غ��دوُت َم��ن روح��ي وري��ح��ان وم��ه��ج��ت��ي ح��ب��ي��ب��ي ب��ل أم��ي��ن��ي ل��ف��ق��د

الورى: بني فريًدا عينها يف تجعله التي الولد أوصاف ر تصوُّ يف األمِّ قلب ويميض

وال��س��ل��وى ال��م��نِّ م��ن ق��ل��ب��ي ف��ي وأع��ذَب ال��دَُّم��ى م��ن أب��ه��ى ع��ي��ن��يَّ ف��ي ك��ان ل��ق��د
ال��ن��ج��وى ط��يِّ��ب ق��ل��ب��ه ص��اٍف ش��م��ائ��ل ط��اه��ٌر! وال��خ��ل��ق ال��خ��ل��ق ج��م��ي��ُل أدي��ٌب
األح��وى ك��ال��رش��أ ك��ال��ب��در، ال��رُّب��ا، ك��زه��ر ال��ن��ق��ا ف��ي ك��ال��غ��ص��ن ك��ال��ن��ص��ل، ال��ق��ن��ا، ك��ص��در
يُ��ح��َوى ت��ح��ت��ه وم��ا ل��م��ث��واه وأه��ف��و س��اع��ٍة ك��ل تُ��رب��ِه ل��م��رأى أِح��نُّ
ت��ه��وى ك��م��ا ع��ل��ي��ِه ت��ه��وي ال��ِب��َل��ى ه��وام ت��دع ف��ال ال��ع��زي��ز، ه��ذا ق��ب��ره أي��ا
م��ثْ��وى ل��ه��ا ق��ل��ب��ي ل��ي��ت ث��م��ي��ٌن ل��ك��ن��ٌز ف��إن��ه��ا ال��ع��ظ��ام ت��ل��ك ع��ل��ى وح��اف��ْظ

∗∗∗
ال��خ��ْط��َو ي��س��ت��ع��ج��ل األق��دار خ��اط��ف ب��ه م��ض��ى ال��ذي ال��ج��ري��ح ال��ق��ل��ب ف��ل��ذة وي��ا
ال��ح��ل��َو وال��م��ب��س��م ال��وج��ه ذاك وأن��دب ال��رِّث��ا ل��ك أخ��طَّ أن ف��ؤادي ب��رغ��م
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غ��ْرَو ف��ال ال��س��خ��ي��ن دم��ع��ي ي��م��ُح��ه ف��إن أخ��طُّ��ُه ش��ط��ر ك��لُّ ق��ل��ب��ي ي��ف��تِّ��ُت

واألوانس! السيدات أيتها
عن سأقرص لذلك البكاء؛ عىل حملكنَّ يف سببًا أكون أن عيلَّ وعزيٌز تبكني، أراكنَّ

األخري. ألخيها مرثاتها من يشء تالوة
الذي اإللقاء هو وتقول: تقف للبنات األمريكان مدرسة وكيلة بدر ميليا اآلنسة

شيئًا! املحارضة من تحذيف ال ولكن يبكينا.
أخواتنا؟ أيدي يف املنشورة املناديل هذه ورغم البكاء، رغم –

البكاء! رغم نعم –
والبكاء. الحزن من قليل من بأس ال أصوات:

الشعر يف والبد الغري. آالم عىل البكاء من بأس ال . صدقتنَّ وقد سيداتي، يا حسٌن –
الشعرية العبقرية «إن غريه: كثريين بعد بو آلن إدجر قال فقد والدموع؛ الحزن من
عند العبقرية تلك من تقرب وتحبه ذلك تدرك التي الطبائع وإن جوهرها، يف حزينة

والكآبة.» الشجو يف التعاطف
قلب من فرثته إخوتها، من الباقني آخر كان إبراهيم الشيخ شقيقها إن إذن: قلُت
بفقدِه تجددت أًخا فقد أنه يعرف قلب االحتمال، عىل ومقدرة صرب فيه يبَق لم متقطع
فال ذائعة شهرة صاحب فقده الذي أن كذلك ويعرف سبقوُه، الذين جميع عىل اللوعُة

افتخارها: سبب الحزن يف األخت تنَس

ُف��ق��دوا م��ن ح��قَّ ل��ي ت��ف��ي دم��وٌع وال ج��َل��ُد وال ص��ب��ٌر ل��ي ل��ل��ح��زِن ي��ب��َق ل��م
ي��ُد ل��الح��ت��م��ال ل��ي ي��ب��َق ول��م ح��زن��ي م��ن ت��راك��م ق��د م��م��ا ص��دري وض��اق

∗∗∗
م��ب��ت��ع��ُد؟ ع��ن��ي وأن��ت ح��ي��ات��ي ف��م��ا م��ب��ت��ع��ًدا ال��روح ش��ق��ي��ق ي��ا ف��ارق��تَ��ن��ي
يُ��ن��ت��ق��ُد ل��ي��س ��ا ح��قٍّ ال��رأي وص��اح��ب ك��ل��ٌم ب��ِه زلَّ��ت م��ا ال��ق��ول ق��ائ��ل ي��ا
وال��رَّش��ُد ال��ص��دق ح��ي��ث ال��ح��ق م��واق��ع ق��اص��دًة األف��ه��ام إث��رِه ف��ي ت��س��ي��ر

∗∗∗
األب��ُد ي��ن��ق��ض��ي أو ي��ن��ق��ض��ي ال ع��ل��ي��ك م��ت��ص��ًال ال��ده��ر ب��ق��اءَ س��ي��ب��ق��ى ف��ض��ٌل
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أف��ت��ق��ُد ح��ي��ث أراه أك��اد ح��يٍّ��ا رف��ع��ت��ه ال��م��وت ي��ن��ال ال ب��ِه أض��ح��ى

واحد: شهيق يف أحزانها م تتجسَّ إذ هذا تنىس ثم

ُش��رُد ال��ه��وى ف��ي ق��واٍف ع��ل��ي��ك ل��ه��ا م��ن��ت��ش��ٌر ال��ي��وم ال��ش��ري��د ب��ن��ُت ص��خ��ر، ي��ا
أج��ُد م��ا خ��ن��س��اءُ وج��دت وال دم��ع��ي، ن��ظ��م��ْت وال ص��خ��ري، ف��ق��دْت م��ا ه��ي��ه��ات
ُوج��دوا ال��ورى ب��ي��ن م��ح��م��دٍة ل��ك��لِّ ذه��ب��وا س��ت��ًة وأب��ك��ي وح��ي��ًدا، ب��ك��ت

فرافقتها ١٩١٣م، سنة بريوت إىل رفاته نُقلت ثم مرص، يف إبراهيم الشيخ َ تُويفِّ
بعضها: هذه أبيات، منها تُليت العائلة رضيح عىل وهناك الحزينة. الشاعرة

وال��ح��ض��ِر ال��ب��دِو ك��رام ح��وي��َت ف��ق��د ظ��ف��ر م��ن أوت��ي��َت ب��م��ا اه��ن��أ ق��ب��ر ي��ا
ال��ح��بَ��ِر أف��خ��ر أل��ب��س��وه م��ا ب��ع��د م��ن م��ص��رُع��ه��م ال��ع��ل��م رك��ن ه��زَّ َم��ن ح��وي��َت

∗∗∗
األس��ِر أت��ع��س م��ن أس��رة إل��ى ي��ض��وي أس��ف��ي وا إب��راه��ي��م، ع��اد ق��د ق��ب��ر ي��ا

∗∗∗
م��ب��ت��ك��ر! ف��ي��َك رث��اءً أخ��ط ك��ي��م��ا م��ب��ت��َك��ٍر م��ن��ه ي��راٍع ب��خ��طِّ ل��ي م��ن

للمؤبِّنني: شكر قصيدة يف قالت بريوت يف لتأبينِه أقيمت حفلٍة ويف

األك��ف��اِن ف��ي ردَّت��ه ف��ق��د أس��ف��ي، وي��ا أخ��ذت م��ا م��ص��ُر ردَّت ال��ي��وم
األوط��اِن م��ج��اور ي��زال ال ك��ي أت��ى وق��د ال��ق��دي��م ع��ه��دك��م ي��ن��َس ل��م

قصيدة فأرسلت إبراهيم؛ للشيخ تمثال إقامة يف الربازيل يف السوريون واشرتك
تلك ومن االقرتاح. وصاحب الهول» «أبي جريدة صاحب الخوري أفندي شكري إىل

القصيدة:

وال��ع��ج��ِم ال��ع��رب ب��ي��ن اس��م��ك ي��زيِّ��ن ع��م��ًال س��ي��ًدا ي��ا ج��ئ��ت��ه ب��م��ا أك��ِرْم
ل��ودِّه��ِم وب��ره��انً��ا ج��م��ي��ًال ص��ن��ًع��ا ل��ه��م ت��رت��ئ��ي��ِه م��ا إل��ى ق��وم��ي دع��وت
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∗∗∗
م��ن��ف��ص��ِم غ��ي��ر ال��ثُّ��َريَّ��ا ج��م��ع ـبوب الم��ح��ـ ال��وط��ن ن��س��ب��ة ج��م��ع��ت��ه��م س��ادًة ي��ا
ال��رم��ِم م��ن م��ب��ع��وثً��ا ه��بَّ ك��أنَّ��م��ا ل��رؤي��ت��ِه ن��ه��ف��و م��ن ش��خ��ص ج��دَّدت��ُم

∗∗∗
ب��دم��ي ش��ك��رك��م ص��دري ل��وح ف��ي ُخ��طَّ ب��ل ورٍق ع��ل��ى ح��ب��ٌر ل��ك��م م��دي��ح��ي وم��ا

، لهنَّ يكتبون الرجال أن وهي بالنساء؛ ألحقوها تهمة الشاعرة هذه عىل تصُدق ال
سليمان دولتلو يل قال كما — ذلك عىل شاهد وأكرب أشعارها؛ صاحبة هي كانت بل
ينظمون وخليل حبيب وأخويها والدها أن يزعمون بديٍّا كانوا أنهم — البستاني أفندي
باسمها. املراثي ناظم فهو ، حيٌّ إبراهيم الشيخ ولكن الناس: فقال فرثتهم. فماتوا لها.

واألمانة. الصدق يف شعرها خري من هي بأبياٍت فرثتُه إبراهيم الشيخ فتويف
إحدى يف تمثالِه بنصب قريبًا سيحتفون إنهم أقول: إبراهيم الشيخ ذكر وعىل
ولن االحتفال، ذلك تحرض لن اليازجي آل شاعرة أن عىل العمومية. بريوت ساحات
عىل تثوي حيث اإلسكندر مدينة ثرى تحت يرقد جسدها إن … وزفرة دمعة فيه ترسل

… واألموات األحياءِ مسامع يف مهمهًما فتئ ما الذي البحر هدير
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نثرها

الظنِّ وأكرب ت. واملجالَّ الصحف يف املقاالت بعض نرشت إنها باز: أفندي جورج يقول
الرشق وفتاة الفردوس مجلَّة تقريظ نجد حيث الورد»؛ «حديقة يف كلها ُجمعت أنها

تيمور. لعائشة مراسلتها عن فضًال ذلك، وغري
عن فيها ت عربَّ التي والرسالة والثناء. املجاملة غري السطور تلك يف ليس أن عىل
الرأي بهذا ونهتم الورد». «حديقة يف تُجمع أن قبل «الضياء» يف نُرشت اجتماعيٍّ رأٍي
وغري االجتماعية املشاكل أن ومعلوم وقتنا. مشاكل من مشكًال يعالج ألنه أعوام؛ بعد

وليلة. يوم يف تُحلُّ ال االجتماعية
يَحسن ما بنبذ املران يأتي ثم بالتمحيص. األقالم لتتناولها الزمن مرور تقتيض بل
حتى لتفرنجها الرشقية املرأة تنتقد فهي املجتمع؛ مصلحة يف هو ما واستبقاء نبذه،
بأنها لتفاخر بقومها وتهزأ وسطها عادات عىل والسري لغتها باستعمال تخجل صارت
واألساليب األزياء يف وظواهرها املدنية قشور اقتباس يف االرتقاء كل أن منها ظنٍّا أجنبية؛
السيدة تقول — حني يف الحرية. باسم خطأ تسميها التي السلوك يف الفوىض وتلك
فرتى اآلخر؛ الوجه من الغربية أختها إىل تنظر أن الرشقية املرأة عىل كان — وردة
اإلنساني، النشاط دوائر وسائر والفنون العلوم يف وبراعتها الجدية، باألمور اهتمامها
واللغة واملجتمع األرسة نحو بواجبها تقوم — تأنقها رغم — الغربية املرأة أن وكيف
العربية اللغة وإكبار ضاللهنَّ عن للرجوع الرشق بنات اليازجيَُّة وتستحثُّ والوطن.
يف ورغبة الوطنية بعاطفة تشبُّثًا وذلك — وأحببنها األخرى اللغات تعلمن هنَّ وإن —
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كواتب من العرب شهريات بعض ذكر إىل تعمد أثًرا أبقى نداءَها ولتجعل . القوميِّ النفع
بصالح العناية إىل وتدفعهنَّ العرص بنات ة همَّ لتستفز املثل بهنَّ وترضب وشواعر،

األمة.
من وبعدئٍذ تيمور، عائشة من أخرى بلهجة ولكن مثَله سمعنا الذي النداء وهذا
ألنه باحرتام؛ إليه نصغي وافتخار. وشكر باحرتام اليوم إليه نصغي البادية، باحثة
إن ألننا بشكر؛ إليه ونصغي نبيل. جليل وألنه والحماسة، الغرية صوت اإلخالص، صوت
لنا وتركوا تقدَّمونا الذين هؤالء فبفضل بصرية عىل طريقنا يف خطوًة اليوم رسنا نحن
ونسمع أصواتهم. إىل أصواتنا بانضمام املتزايد صداها بيننا يرتدد املباركة صيحاتهم
يف مرص، يف املرأة نهضت بل ضياًعا، يذهب لم املوتى نداء ألن بافتخار؛ الهتاف هذا
نهضت واألحوال. الوسط لها َ يرسَّ ما بمقدار العربي الرشق أنحاء جميع يف سوريا،

ولغتها. ووطنها قوميتها وتعزز حدودها، وتتعرَّف النبيلة الحرية إىل تتطلَّع
لألدب ترى فصارت وعمقت اتسعت نفوسنا ألن بافتخار؛ الهتاف هذا نسمع
وتناول األلفاظ. وتنميق والثناء واملدح التقريظ وقت مىض جليًال. ساميًا دوًرا والشعر
والسياسة، واالجتماع والفنِّ والتهذيب األخالق يف القومية الحياة مظاهر جميع األدب
واالستقامة. والشمم والنخوة العلوِّ آفاق إىل بالنفوس للنهوض الوطنية الدعوة وترويج
بعجائب لحافل إنه العرص، هذا يف العائشون يفهمُه أن يجب كما اليوم األدب نفهم
لخدمتِه العنارص اإلنسان فيِه ر سخَّ الذي العرص هذا واالخرتاع، واالكتشاف العلم
الالسلكي، والتلغراف التليفون، يف عجيبة فأيُّ لدينا. مألوفة أصبحت العجائب وحاجتِه.
التي رنتجن وأشعة والطيارات، والبواخر والسفن الحديد، قاطرات ويف والكهربائية،
عجيبة وأي سطحِه! إىل ينظر كمن والتفاصيل الخبايا منه فرتى الجسم داخل إىل تنُفذ
دورة تحديد يف األشعة، قياس يف والكيماويات، الرياضيات يف االكتشافات عديد يف
عجائب إن والهندسة! والجراحة الطب معجزات يف القارات، بني التخاطب يف الكواكب،
يف واملنزلية، الفردية حياتنا يف شئوننا، من شأن كل يف خدمتنا يف وهي تُحىص، ال العلم

األمم. وثورات املراتب مناهضة يف القومية، يقظتنا
ال التقهقر تحدِّيهم يف ولكن تقدَّمونا، الذين تركه بما نُعجب أن نعرف نحن
عرصنا. توافق التي الكلمة نقول أن فعلينا لعرصهم. املوافقة كلمتهم قالوا هم التقدُّم.
ذلك. عىل نوافقها ونحن البنني، تربية يف املرأة علم من املنفعة كل ترى اليازجي وردة
أكرب وأن املرأة. واجبات ألزم هذا أن عىل عرص، كل يف حصيف جيل كل وسيوافقها
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نثرها

سكوتها يف الكبرية والبطلة الرجل، وتعزية وعبدتُه، املنزل مليكة تكون أن فخرها
املرأة تأثري ولكنَّ الشعوب. يديها بني وتتهذَّب الذراري حضنها يف ترتبَّى التي وانزوائها،
وأفضل أُمٍّ أفضل املرأة تكون وقد اختيارية، ليست األمومة ألن هذا؛ عىل مقصوًرا ليس

شتَّى. أخرى أموًرا تتمَّ أن عليها فيظل زوجة
العاطفة بتذكية تعمل الجوانب. جميع يف وتؤثر تعمل أن تستطيع اليوم املرأة
املعنوي كيانِه تعزيز يف رجاله، نفوس يف والنبل الشهامة ببث الوطن أبناء يف الوطنية
ة الغضَّ النفوس بتكييف أطفالِه، مهود عىل بالسهر الجزئية، مصالحِه عىل بالحرص
وفنِه صناعتِه برتويج أقالمه، من البليغ بتمجيد فكرِه، بنرش لغتِه، برتقية فتيانِه، من
الوطن، روح بإنعاش تؤثر مكانها. يف األشياء وضع وإحكام باالقتصاد، ومنسوجاته،

وأعالمِه! شاراتِه بعبادِة مستقبله، يف بالثقة تاريخه، بتقدير
وكل فخر، من املسئولية يف ما كل أدرك ملن وهنيئًا السيدات، أيتها ينهض، الرشق
وجماعات باألحزان، مثقلة رجالِه جباه كانت ولو ينهض الرشق نرص. من العمل يف ما
بعملِه كان من لكل وهنيئًا ينهض، الرشق والنسيان! اللهو إىل منرصفة شبيبتِه من
يتمتعون التي باملمكنات العلم لطالب وهنيئًا النفوس! تكييف يف أثر ذا وصوتِه وقلمِه
جاء ما كل من أعظم منهم يُنتظر ما كان لذلك سبقهم؛ جيل كل عن بذلك ممتازين بها

غريهم. بِه
إىل وأهدينها اليازجي وردة لصورة اكتتبن بريوت سيدات أن ل األوَّ أمس علمت
والعلماء. الرجال كبار صور بني الشاعرة صورة لُرتفع املدينة؛ تلك يف األهلية الكتب دار
السيدات ذكرها عىل اليوم تجتمع أن هنا فضلها تقدير يف وحسبها بريوت. يف هذا

الشجية! النفحة اسمها من فيُحيني املرصيات وغري املرصيات
االجتماع. هذا بعد يبقى أثٌر الذكرى هذه من لكنَّ وليكْن

حصيفًة، وأختًا مباركة، بنتًا كانت العرب» «وردة ألن البيوت؛ ربَّات فلتحمله
بتعاطيها الشاعرة ألن واملعلمات؛ املدارس ناظرات ولتحمله صالحة! ا وأمٍّ وفيَّة، وزوجة
منه تُستمدُّ ومثًال يُحتذى مثاًال كانت حداثتهم يف وأخواتها بأخوتها وعنايتها التدريس

النبيلة. الشاقة التعليم مهنة يف التعزية
فاليازجية السنوي. االمتحان عقبة قريٍب ا عمَّ سيجتزن الالتي الطالبات ولتحمله
العلم تطلب حياتها طول وظلت وسائطهن، لها يكن لم وإن نشيطة تلميذة كانت
املرأة تأتيه الذي الصالح العمل إن منا لكل ذكرها وليُقل واالستنارة. باملعرفة وتويص
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اليَازِجي َوْرَدُة

تغذية تضمن خصبة أرض يف القمح حبة أن كما التالية، األجيال ويخدم جيَلها يتخطَّى
العصور. مقتبل يف الجماهري

نساءُ تذكر كما الناهضات السوريات وأخواتها اليازجي وردة مرص نساءُ فلتذكر
بذكرها وليتأثرن الناهضات! املرصيات وأخواتهما البادية وباحثة تيمور عائشة سوريا

بها! ويفاخرن لها فيتحمسن املرصية املرأة بنهضة سوريا بنات تتأثر كما وفضلها
امرأة من واهية ولو صورًة أرسم أن — القطرين ابنة أنا — ابتهاًجا وحسبي
من وأنشد الحماسة، هتاف مثلهنَّ واهتف الوطنية، منهن أحبُّ رشقيات ألخوات رشقية

األوطان! وخري والعرفان التقدم قدوتهن
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أخرى كلمة

«الكليشيه» أن الرسالة هذه صدر يف املنشورة اليازجي وردة صورة تحت أذكر أن فاتني
هذه. هديتها عىل الشكر خالَص َفْلتقبْل املصورة». «اللطائف إدارة بها تكرََّمْت

إيلَّ أوحى الذي رسكيس سليم بنَْعي ُفوِجئنا األوىل امللزمة «بروفة» أصلح كنُت وإذ
يوم. بعد يوًما تركه الذي وبالفراغ بفقده شعوًرا نزيد والذي البحث، هذا

وأصدقائها إخوانها آلراء باسمًة البقاءِ عاَلم من الصفحات هذه عىل روُحُه َفْلتطلَّ أََال
العزيزة األرواح نحو األحياء يسريها التي األىس ونفحَة الوداع تحيَة يًة متلقِّ األرض، عىل

املتحددة. الذكريات موكب يف




