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الشعر عن دفاع

خريها عن األمة هذه َعميت أمٍة يف عصاها العبودية ألقت «إذا أقرأ: وأنا صاحبي عيلَّ دخل
األول، الكبش جرس رنني إال تسمع ال أْن، الضَّ قطعان تسري كما حياتها يف وسارت ورشها،
بها يَُهشُّ كتفه فوق املستعِبد وعصا الحشائش، صغار منابت يف وفمها األرض يف عينها

رعيها.» حدود يف لها املرسومة الخطة عن انحراًفا رأى كلما عليها
شئت وإن شعر، هذا فحسب. كالًما ليس «هذا قلت: الكالم؟» هذا «ما صاحبي: فقال

منثور!» شعر هو فقل:
«هو قلت: هللا؟» عافاك هذا، ديوان أو كتاب أي «ومن وتساءل: صاحبي فتعجب
املنثور؛ شعره ديوان من أو رشيف، بديع محمد للدكتور الحرية» ظالل «يف كتاب من
هذا كل وزان التصوير، ودقة القوية والعاطفة املوسيقية الجزالة بني بيانه يف جمع فقد
بل والشعراء األدباء بني عنها املنافحون قلَّ وقت يف الحرية رسالة هي مثالية برسالة
يف إيمانها عن واإلفصاح خواطرها عن التعبري عن النادرة القلة هذه حتى وجبُنَْت ندروا،
باحرتامي، الشاعر الكاتب هذا مثل أخص عندما إذن تعجب ال … الحاسم املالئم الوقت

بشعره.» احتفيُت ما وإذا
الشعر عنارص من فتحسبها املثاليات لخداع ُعرضة أخي يا «أراك صاحبي: فقال
الذي الخيال يشء كلِّ قبَل هو آخر، يشء الشعر أن تذكر أن لك فهل الشعر، هي أنها أو
هذا إىل فاستمع ياني تتحدَّ عينيك أرى … املفكر؟ عقلك يَْشَغُل ما غري أثريي عالم إىل ينقلك



املعارص الشعر قضايا

املوهوبة الفلسطينية للشاعرة التائه» «النشيد ديوان عن املنثور الشعر من الصادق املثال
«الليل»: قصيدتها وهو َمْلَحس»، الفتاح عبد «ثُريا

ال وأنت خوًفا طويتك صدرها. يف لونها الزهور بتيالت تطوي كما َطَويتُك
يف أحبك … الشمس وهج من عليك أخاف أنا … تعج! أنفاَسها فسمعت تدري
منأى! وال مأوى ال الطرقات، يف مرشًدا الفقري ويميش الليل، ينئ وعندما الظالم،
فأفرش النهار كْهم من عليك أخاف الياسمني. وفوح الزهور عبق يف أحبك …
فأسمع الليل، ثنايا يف تغيب ثم … األشواك! أمامي وتفرش الورود، أمامك
… أناميل؟ بني فتذوب أوراقه، وأنثر أمزقه كتابي إىل أَنظر … يتقلب! املايض
أرساب … ذهبت! أين إىل أدري وال عبقر؟ بالد من … أتيت! أين من أدري ال
هزيع سمع … أضوتني مناجاتك إن … قوتي إلهي يا أعطني … رساب؟ يف
األزهار وذوت العشاق، ترصع الشمس وطلعت … فم ألف عن فافرتَّ الليل من

«… َحر! السَّ عصارة تنِدف

«نازك» أو «ثريا» بشاعرية مني إعجابًا أكثر لست ولكنك صاحبي! يا «حسنًا قلت:
به جاءوا ما أكان سواء «والرسيالية»، الجامح الخيال شعراء من وزمالئهن «َفْدوى»، أو
للشعر Free verse الطريق شق الذي مثيل عىل هذا ثنائك من خطر وال منثوًرا، أم منظوًما
قبُل من املرسل للشعر Pink verse الطريق شق كما السنني من ثالثة عقود منذ الحر
والشواعر، الشعراء أولئك سيصيب خطره ولكن شكري»، الرحمن «عبد املوهوب شاعُرنا
نماذج يف محصور الشعر البعضأن يتوهم قد أو يتوهمون قد إذ بسحرهم؛ يؤخذون ومن
فإذا ومؤلفاتي، دواويني يف طرازها من ماهدًة مثيالٍت أعدم لم نماذج وهي تلك، أشعارهم
عن ومجاالته، حقوقه عن نفيس؛ عن ال عامة الشعر عن أدافع فإنما عداها عما دافعُت ما
ملا الفنية الحرية هذه لوال أنه مع عليها، االفتئات إىل وذاك هذا يميل التي الفنية حريته
مثًال نقرأ حينما ا حقٍّ لنطرب إننا الشعر، من الجديدة الرضوب املستقلون النقاد احتمل

«ثُريا»: لشاعرتنا «ُقربان» ديوان من «غفران» قصيدة

إىل دمي من ينسلُّ تََلبًُّدا أحس عيني! إىل قلبي من يزحف اختفاًقا أحس
روحي أحس أذني! إىل تنحدر عظامي من تُْجبَُل ُصخوًرا أُِحسُّ صدري!
يا خلصيني! اإلله يد ويا اغمريني! رياح فيا تُحطِّمني! تتمطى، ترهقني،
لونًا! للفراشات ِخْصبًا، لألرض عطًرا، للزهور أعطي علَّني اسحقيني! طبيعة
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الشعر عن دفاع

لقلوب غفرانًا قلبي اْصلُبي اإلله! يد يا خلصيني اختفاًقا! نحري يف أحس
البرش!»

وهو موسيقى، أو بَْهَرج أو صنعة عىل ال فحسب، طاقته عىل يعتمد الشعر هذا فإن
املتجرد الشعر لخدمة العربية اللغة كفاية عن قديم من به نادينا ما صدقية عىل برهان
وظالل، وأضواء وألوان موسيقى من الجذابة باألزياء املتدثِّر الشعر لخدمة كفايتها مثل
األزلية وبحقائقه وخياالته، وومضاته وارتعاشاته بأحاسيسه لغة أية يف شعر فالشعر

ومثالياته.
الرسيايل أو الرمزي أو الحر أو املرسل أو املتجرد الشعر هذا ألوان قدرنا وإذا
إىل ندعو أو حقها، الشعر من األخرى الرضوب نبخس أننا ذلك معنى فليس ونحوها،
بمجموع هي لغة أية ثروة أن يقدِّرون ال الذين األدباء بعض ذلك إىل يدعو كما إغفالها،
مضاد الحرص ومذهب حرصها. يف ال رضوبها، تنوع يف الخري كل الخري وأن آدابها،
عىل فاإلمالء عامة، واملعارف بل والفنون، اآلداب صديقة هي الحرية أن حني يف للحرية،
للغة إفقار ثم وممكناته، للشعر قتل ثم ملواهبهم، قتل أوًال هو فيهم والتحكم الشعراء
األمام إىل فوثبْت حياتها، مرافق جميع يف بل ثقافتها، يف «أمريكا» به آمنْت ما هذا وآدابها،

الحر. العالم زعامة وتسلمْت جبارًة، َوثَبَاٍت
والنظر والفكر الشعور حرية تصري حتى يحتذيه أن العربي العالم عىل يجب ما وهذا
من ذاك أو الرضب هذا مجدنا إذا فنحن ذلك وعىل املنشود، للتقدم الوهاج النرباس فيه
الحد إىل ندعو أن حال بأي يمكن وال األخرى، الرضوب مزايا عن بغافلني فلسنا الشعر
التي والعجز والرجعية والفقر الضحل نحارب وإنما اإلبداع، نحارب أن أو الحرية من
أي ميول يف نتحكم ال ونحن والعبقرية األصالة عىل وتجني حقيقتها بعكس تتظاهر
مجرد يكون وال روحه، ونفثات قلبه عصارة إلينا يهدي مخلًصا يكون أن وحسبنا شاعر،
وتتزايل الرباقة الرغوة هذه فتتناثر وبالناس، بها ويعبث واملعاني باأللفاظ يلعب صانع
الصحيح. واإليمان الصادقة العاطفة تسانده لم كثري لشعر حدث كما األجيال، مر عىل

فرعية، مذاهب الواقع يف ينتظم الذي الشامل، الفني املذهب بهذا نؤمن كنا وإذا
من عداه، ما وال املجدَّد، أو القديم الكالسيكي» «الشعر نُْغِفَل أن طبًعا مذهبنا يف فليس
ذوًقا له ألن مجاله؛ يف يجول أن يستطيع ال من أو يعرفه، ال من ينتقده قد أصيل، فن

معيَّنة. وِصيًَغا مختلفة، واتجاهات أخرى، ُرضوبًا يلزمه ا خاصٍّ
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املعارص الشعر قضايا

العجيب الشذوذ من ولكن كثريًة، ودقائَق عظائَم الشعر عالُم يشمل أن لجميل وإنه
وكان إال الغرب يف أو الرشق يف رفيع أدب من ما أنه حني يف ذاته، اإلنساُن منها يستثنى أن
أو فحسب، الجامحة أو املزوقة، األخيلة عىل اعتمد خالد أدب من وما ذاته، اإلنسان سناده

الضيقة! ودائرته األديب أنانية عىل مقصورة الحياة عدَّ
نناهض أن وعلينا البرشي، والتعبري التفكري ألوان من لون بكل نحتفي أن لنا
نظريتها كانت كما والفن؛ لألدب سم بمنزلة النهاية يف ألنها والفنية؛ األدبية» «الدكتاتورية

العلم. عىل قاضيًا ا ُسمٍّ املظلمة القرون يف
الذي الرفيع الفن هذا عن ندافع وتعبريًا؛ موضوًعا املطلقة الشعر حرية عن ندافع إننا
والتطهري اإلصالح لحركات الرائد كان الحرة، الجريئة وبقيادته بإنسانيته الذروة بلغ متى
املعلِّم اإلنساني الشعر حق عن ندافع الوصويل، الهوائي املصنوع للشعر خالًفا والتسامي،

بقوله:1 «االنتهازية» يخاطب الذي املعنف

ال��ِح��ْربَ��اء! ُص��ورَة ي��ا ت��ل��وَّن��ي! تَ��َق��لَّ��ب��ي!
ال��دم��اءِ! ف��ي َرتَ��ْع��ِت ول��و ال��ُغ��ن��َم واْس��تَ��ْم��ِرئ��ي
«األب��ط��اِل»! ك��ع��ب��ة ي��ا ت��ل��وَّن��ي! تَ��َق��لَّ��ب��ي!
األج��ي��اِل! ع��ل��ى يَ��ْج��ِن��ي آث��ٍم ِغ��رٍّ ك��لِّ ِم��ْن
األح��راِر! م��ن ع��اٍل — َدنَ��ا َم��ْه��َم��ا — ض��ي��ه��ُم��و َم��ا
��اِر! ال��ُف��جَّ ُج��رأَِة ف��ي تَ��ْم��ِث��ي��ل��ُه��ْم يَ��ك��ف��ي��ُه��م��و
ال��نَّ��اِس! أَنْ��ِف ب��رغ��ِم وْل��تَ��ْغ��نَ��م��ي تَ��َق��لَّ��ب��ي
ال��ق��س��ط��اِس! س��اع��ِة ف��ي ُرْش��َدُه��ْم، أَض��لَّ م��ا ي��ا
ف��م��ا ِش��ئ��ِت، ك��م��ا ِم��نِّ��ي وْل��تَ��ْس��َخ��ِري تَ��َق��ل��ب��ي
ال��ظَّ��َم��ا! َف��ْرِط أو ال��ُج��وِع ط��وِل غ��ي��َر ِل��ِم��ثْ��ل��ي أْرُج��و
ال��دَّْه��م��اءِ ع��اَل��ِم ف��ي دائ��ًم��ا غ��ري��ٌب ب��أن��ي
رج��ائ��ي! ِم��ْن ُم��ك��نْ��ِت ف��م��ا م��نِّ��ي، َف��ْل��تَ��ْس��َخ��ِري
ال��ح��ي��اِة ِب��َع��ْق��ِدة ُرِب��َط��ا وف��ك��ري إن��ي

شادي». أبو زكي «ألحمد الحر» «النريوز ديوان عن 1
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الشعر عن دفاع

وال��م��م��اِت! ال��ع��ي��ِش ف��ي ات��ح��َدا ك��ت��وءم��يْ��ن
َم��ْج��ُه��وُل — ب��َدا م��ه��م��ا — ع��ال��ٌم وِذْه��ِن��ي إن��ي
أف��وُل! ل��ه وم��ا آف��ًال، يُ��خ��اُل وق��د
أم��ث��ال��ي وِم��ن م��ن��ي ول��ت��س��خ��ري ت��ق��ل��ب��ي
أُب��ال��ي! ال أَْص��بَ��ْح��ُت وإْن ُس��خ��ري ل��ت��غ��نَ��ِم��ي

يقول:2 إذ عليه؛ والحرص الجوهر ِنْشدان يف املتصوف»، «الشعر حق عن وندافع

تُ��ْغ��ِض��ي أو ل��ل��نُّ��ْص��ِح تُ��ْص��ِغ��ي إْن ِس��يَّ��اِن
يَ��ْم��ِض��ي ال��ذي ِم��ثْ��ُل ف��اآلت��ي ن��ف��ُس ي��ا
يُ��ْض��ِن��ي إذْ ك��ال��َع��يْ��ِش يَ��ْش��ِف��ي إذْ ال��َع��يْ��ُش
يُ��ْف��ِن��ي ال��ذي بَ��ْع��ُض يُ��ْح��ي��ي ال��ذي إنَّ
يُ��ْق��ِص��ي ال وال��ُع��ْه��ُر يُ��ْدن��ي ال ال��ط��ْه��ُر
ال��ن��ق��ِص ف��ي ك��ال��ك��أِس تَ��ْط��َف��ْح إْن ف��ال��ك��أُس
رج��ِس ب��ال يَ��بْ��َق��ى ��اِم��ي ال��سَّ ال��ج��وه��ُر
ل��ل��رم��س! ع��ذراءَ ت��م��ض��ي ُم��وم��ٍس ك��م
ت��ح��ذْر! ال ق��ل��ُب! ي��ا تَ��ْه��وى ك��م��ا ف��اف��ع��ل
ال��َم��ْص��َه��ْر! َض��رََّك م��ا ِت��بْ��ٍر ِم��ْن ك��ن��َت إن

اإلنساني، اإلخاء واجب إىل التنبيه يف الحزين الوجداني» «الشعر حق عن وندافع
كقوله:3 اليأس؛ ضباب وسط إليه، والدعوة

ال��خ��ص��ي��ْب ال��َم��ْرِج بُ��ْق��َع��ِة ف��ي َج��َس��ِدي ادِف��نُ��وا أَُص��يْ��َح��اب��ي ِم��تُّ إْن أن��ا
ال��رَّط��ي��ْب ال��ُغ��ْص��ُن ب��ِه م��اَل ك��ي��ف��م��ا م��ائ��ًال يَ��ْش��ُدو ال��بُ��ل��بُ��ل ح��ي��ث��م��ا
ال��ك��ئ��ي��ْب أنَّ��اِت ال��م��ح��ب��وَب يُ��ْس��ِم��ُع ب��اك��يً��ا ي��ج��ري ال��ج��دوُل ح��ي��ث��م��ا

عريضة. لنسيب «سيان» قصيدة 2

حداد. لندرة مت» أنا «إن قصيدة 3
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املعارص الشعر قضايا

ال��ح��ب��ي��ْب ِه��ج��راُن أض��ن��اُه َم��ْن ِش��بْ��َه رأَس��ه يَ��ح��ن��ي ��ْف��َص��اُف ال��صَّ ح��ي��ث��م��ا
ِودي��ْب َوْح��ِش م��ن ال��َغ��ْدَر تَ��َخ��اُف ال ُح��رًَّة ال��م��واش��ي تَ��ْرَع��ى ح��ي��ث��م��ا
ال��َم��غ��ي��ْب ع��ن��د س��اع��ًة ق��ب��ري َح��ْوَل اج��ل��س��وا ُم��ن��اج��ات��ي ش��ئ��ت��م وإذا
ال��نَّ��ِح��ي��ْب أص��واَت يَ��ك��رُه َم��ْن أن��ا َح��ْس��َرًة ِل��ف��َراق��ي تَ��نُ��وح��وا ال
غ��ري��ْب ال��ق��ب��ر ُص��ْح��بَ��ِة ف��ي َم��ْن َل��يْ��َس ُغ��ْربَ��ٌة ف��ي��ِه ال��َق��بْ��َر تَ��ُظ��نُّ��وا ال
ق��ري��ْب! أَْدُع��وُه ال��نَّ��اِس ف��ي أح��ًدا أَِج��ْد ل��م َزم��انً��ا ال��دُّن��ي��ا ف��ي ِع��ش��ُت

إذ الشهرة4 وخداع اإلنسان غرور إىل التنبيه يف الفلسفي الشعر حق عن وندافع
يُنِْشُد:

ال��رَّْم��ِل ع��ل��ى َس��ْط��ًرا ال��َج��ْزِر ف��ي َك��تَ��بْ��ُت
ال��َع��ْق��ِل م��ع ُروح��ي ُك��لَّ أَْوَدْع��تُ��ُه
وأْس��تَ��ْج��ل��ي أَْق��َرا ال��م��دِّ ف��ي َوُع��دُت
ج��ه��ل��ي! س��وى ال��ش��واط��ي ف��ي أِج��ْد ف��ل��م

عن ندافع كما إنسانية، قيم ذات عديدة أخرى مثيالت وعن النماذج هذه عن ندافع
ما هو فنيٍّا تعبريًا شاءها صورة أية يف ذاته عن التعبري يف إطالًقا اإلنساني الشعور حق
الشعر يف ال الجديد، العالم يف عليه ُقِيضَ تحكم أو ٍت تََزمُّ كلَّ ونناهض «الشعر»، ندعوه
لم نهضة ألمريكا أتيحت وبذلك أيًضا، األديان يف بل فحسب، والعلوم والفنون واآلداب
عىل جميًعا واألديان والعلوم واآلداب الفنون تضافرت البرشية، تاريخ يف نظري لها يعرف

العالم. لبقية إلهاًما الحضارة سماء يف وتألقت َخْلقها،
الذي الوقت طول عينيه مغمًضا كان إذ نائًما؛ صاحبي حسبت حديثي أنهيت فلما
ثم املؤمن ابتسامة وابتسم املرشقتني، عينيه فتح ولكنه الجامح، كالجواد فيه اندفعُت

«آمني!» ردد:

جربان. خليل لجربان «الشهرة» مقطوعة 4
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التسامي1 شعر

من أفخم بأثر العرشين القرن يف Poetry of Sublimation التسامي شعر يظفر لم
وبركة يُمنًا العربي األدب عىل طلع الذي خوري، سليم لرشيد القروي» «الشاعر ديوان
متعددة دواوين سبعة الواقع يف منتظًما وخمسني، وثالث وتسعمائة ألف سنة مستهل يف
الشعر من رضوب يف وإنسانية، وفلسفية ووجدانية واجتماعية حماسية بني ما األغراض،
دمه يف والشعر املوسيقى تجري مبدع فنان بريشة وسواها، والرمزي والخيايل الوصفي

سباٍق. عىل
الحب: عن يقول فيما يقول

أحار أزال وال خربتُُه. ألني به؛ أومن الذي العذري الحب ذلك األول. حبي ذلك
أجمل من الروحية اللذة بتلك أرىض كنت كيف عجابًا عجبًا وأجده رسه يف
دمي يضطرم النساء من غريها لقيت إذا كنت وملاذا قلبي! إىل وأحبهن الصبايا
أيها فيها ريب ال حقيقٌة الطاهر الحب نار! من كلجة عروقي يف ويضطرب

الشباب.

بالطبيعة: شغفه عن ويقول

التعرف قبل وشاقني إال بلدة زرت فما شعري، يف مني أشَعَر حياتي يف أراني
يف ًدا مصعِّ الفضاء، األرض من بها يحيط ما أرود أن وناسها، باطنتها إىل
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املعارص الشعر قضايا

الينابيع! عن باحثًا الكهوف، جائًسا املغاور، سابًرا األودية، هابًطا الروابي،
كأنها تعاشيبَها، الصخوُر تتوسط التي الهضاب تلك يستهويني ما وأشد
إىل واطمأننُت العيون، عن انحجبُت ما فإذا الخرض، املراعي يف رابضة األغنام
أطرح فرحت والنور، الهواء ُسنََّة وأَطْعُت الرسور، استخفني البعيد، املعزل

السائمة. ر أنفِّ هازًجا التالل بني أطفر وأنا قطعة، قطعة ثيابي عني
ونرضة الجبال، سمو بني فجمع «لبنان»؛ يف كما الجمال طغى وإذا
يُلصق خنوع إىل ردَّني والسماء؛ البحر وُزرقة الجداول، وترقرق السفوح،
يتجسم وقد حارًة! رطبًة تسبيحًة وشفتيَّ عينيَّ من ويسكب بالرتاب، جبيني
أعانقها، الشجرة عىل فأنعطف األكوان، هذه وبني بيني القربى بصلة شعوري
إىل ذراعي وأمد عليها، أتقلَّب وامَلْرَجة أناغيها، والزهرة أضمها، والصخرة
والشمس بناني، أطراف عىل بقبالتي الشمس إىل وأبعث أحييها، السماء
من والذهني الجسدي لنشاطي أبعث ليس الكربى، وفتنتي األوىل حبيبتي
الحسناء، املرأة ابتسامة غري قلبي يف إرشاقتها ينافس وال بنورها، االستحمام
نفيس تسكن وقد كلتيهما، من حرمانه بقدر كان «املعري» تشاؤم أن وأعتقد
أميش أو عندها، فأقف الطريق بجانب خرضاء عشبة إىل املدينة يف املضطربة
العاصف الشتاء هزني وكم مقصود، غري إحسانًا لها شاكًرا حذاءها متمهًال
وقفزُت عني فنضوُت لبيك! صحُت: ؤبوُب الشُّ اهدودَر فإذا الضاحك كالربيع
بماء االغتسال يف رغبتي جامح أشبعت إذا حتى والصابونة الليفة وبيدي إليه
القتبال استعداًدا أكون ما أشد مكتبي إىل وجلست فتنشفت، عدت السماء

ونظمها! الرؤى

الوطني: شعوره عن ويقول

فكأنما قطعة منه االستعمار ذئاب اقتطع إذا ًا. مكربَّ أنا ووطني مكثًَّرا أنا أمتي
دمي، من نغبة رشبوا فكأنما … عربيٍّا هدروا وإذا جوارحي، من جارحة أكلوا
زندي فيها خامل شعب وكل مفتوًال، ساعدي بالدي من قوي بلد كل وكأن
مليونًا سبعني من واحد أنا أمتي، جسد يف خلية إال ذاتي أعدُّ ما بل مشلوًال،
ُحبِّي ِضْعف مليون سبعني أحبهم أن فينبغي أنا، منهم واحد كل العرب، من
فكأنما خانهم ومن مرة، مليون سبعني أحياني فكأنما افتداهم َمِن … لنفيس
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التسامي شعر

الظاملني وصنائع الظاملني عىل غضبي جامات أصب تراني ولذا مثلها، قتلني
بل فحسب، نفسه عن ال والعار، املوت يدرأ من بعنف الظلم، عىل والصابرين
النهاية من األرض عالم شاغلة فيه محشودة كنفسه، نفس مليون سبعني عن
استكثر وما الغضب، أنكر الغرية فقد ومن األلم، يكون الشعور وقدر روحه،
قومه بدماء استهان من إال السفاحني ياَرس وما الخيانة، استقل من إال اللعنة

… كدمه! ماء فحسبها

الشعر: نظمه كيفية عن ويقول

املائدة، عىل الحافلة، يف الشارع، يف الليل، يقظات يف مكان، وأي ساعة أي يف
تعجبني التي القصائد من ليًال أنظم لم البيت. أو الخاطرة ن أدوِّ الحديث، أثناء
فنهاًرا سائرها أما نظمت. ما خري ولعلهما األندلس» و«تحية األم» «حصن غري
الطبيعة، يف مندمًجا الهادئة، الضواحي أو العامة، الحدائق يف أو سفراتي، يف

سجيتها. عىل نفيس مرسًال

الشعر: يف رأيه عن ويقول

أربابه وللشعر النبوة، مرتبة يداني حتى يسمو وقد الفنون، أرفع إنه
أو أنجلو» «ميشال أو «سقراط» تكون أن نظمه يف يُغني فال املوهوبون،

«الفريوزابادي».
كان الشاعر جواء تعددت فكلما لها؛ ُحدوَد ال كالالنهاية، والشاعرية
يف الحس تحت يقع وال يقع ما وكل مملكته. واتساع روحه انطالق عىل أدل
قديمة فاملوضوعات للشعر، موضوًعا يكون أن يستحق العظيم الوجود هذا
فاتن من موضوعه عىل ويخلعه الشاعر، خيال يخلقه ما إال جديد وال كالزمان،
ط يبسِّ ومن بيت، يف عامًلا فيجمع املثل يرضب من الشعراء من إن ثم الصور.
فيشبع نفسه مزادة ينفض ومن الطني، آجرَِّة من ذهبيٍّا قًرصا فيشيِّد الفكرة

الروح. جياع من املاليني

شعره: عىل «الحماسة» غلبة سبب عن ويقول

وجهي ولفحْت أمتي أناُت مسمعي صكت حتى بقادمتيَّ أنهض كدت ما
مقدًما األليم، لواقعها خيايل مخضًعا رسيرها عند جناحي فطويت زفراتُها،
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املعارص الشعر قضايا

أدركُت أني ولو الحقول، بني والتنقري الخمائل يف التغريد عىل تمريضها واجب
سلب لقد سمائها. بعد سماء ألف يف األرساب مع لحلَّْقُت قوية صحيحة أمتي
وطاء يف وغادروها والحق، والعدالة الحرية خبز من أمتي نصيب اللصوص
التي املعقوالت أسمى والحق والعدالة والحرية القيود، يها تدمِّ مدنفة الذل
الرحمن. صدر من املشعة الروحية الجواهر أغىل بل الراقي، اإلنسان ينشدها
جمال وال خريٌ َر يُتََصوَّ أن يمكن وال نداها، بقطر إال نبيل برشى قلب يحيا ال
ألم إال الحمايس شعري فما نورها، بانعكاس إال الوجود هذا يف سعادة وال
دائمة فهي العليا، ومثله األرفع املحل ذلك عن أُزعجت نفس أغوار من صارخ
وتثبيت بركاتها واستنزال بذكراها والسجع لفراقها، والتوجع إليها الحنني
أمة يف الحِميُّ الوطني الشاعر وما الحياة، لوحة يف وتوضيحها الفاتنة، ظاللها
يَُسبُِّح التي املبادئ هذه ألن سواه؛ شاعر أي قبل اإلنساني الشاعر إال مستعبدة
بل فحسب، وطنه معبودة ليست سبيلها، يف ويجاهد محرابها، يف ويصيل لها
يجد فأل وأي رسور وأي قيمة أية ولعمري جميًعا، األوطان معبودة هي
ولنئ فيه؟ عدالة وال حق وال حرية ال عالم يف املتخدِّرة، بإنسانيتهم حون املتبجِّ
كانوا إن أبنائهم دون من أموالهم فليورِّثوها بالتقديم أوىل اإلنسانية أن زعموا
لوال عامليٍّا، شاعًرا أصري أن وسعي يف كان «لقد قال: من أصاب وَهْب صادقني،
أحببت أني بآسف لست فإني املحدود»، الوطنية أفق يف شاعريتي حرصي
وخلودها بمجدي مجدها أفتدي أن حاولت وإني نفيس، من أكثر وبالدي أمتي
سواه، من أشعر الحمايس الشاعر أن هذا قويل من يُْفَقَهنَّ فال وبعد، بخلودي.
إنما الشاعرية ومقياس أنَفُسه، ومنه الشعر أتفه هو ما الوطني الشعر فمن
املنتهى سدرة اتخذوا ولو ون َلُمِسفُّ القرازيم إن املوضوع. كان أيٍّا اإلجادة هو
كانوا وإن للمجلِّني إال الخلود حق وما ينظمون. ملا عنوانًا العرش ة ُسدَّ أو

كفاًرا.

الرائع ديوانه تصدير يف سديدة مالحظات من العبقري شاعرنا يقوله ما بعض هذا
ومقطوعاته الديوان قصائد إىل انتقلنا ما فإذا التألق، أسمى الشاعرية فيه تتألق الذي
املرشقة األصالة ورأينا بيوتها، جميع من يطل — غريه وال — التسامي شعر رأينا

وتهدينا. تصافحنا
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من وهي الساق، وكشف الوجه حجب فيها ينعي الظريفة القصيدة هذه إىل استمع
شعره: بواكري

تَ��ْع��بُ��ِري��ن��ا؟ نَ��ْه��ٍر أيَّ ِب��َربِّ��ِك ��ري��ن��ا ت��ش��مِّ ال��ُرْك��بَ��تَ��يْ��ِن ِل��َح��دِّ
ال��نَّ��اظ��ري��ن��ا ع��ي��وُن تُ��َط��وُِّق��ه��ا أْم��َس��ُت ال��س��اُق ح��ي��ن ال��خ��ل��خ��اُل َم��َض��ى
ال��ُع��يُ��ون��ا ف��اس��تْ��ْه��َوى األَْق��داِم إل��ى ال��ُم��َح��يَّ��ا ع��ن ال��ج��م��اِل ع��رُش َه��َوى
ف��ِح��ي��ن��ا ح��ي��نً��ا تَ��ُق��لُّ��ًص��ا يَ��زي��ُد َص��ب��اٍح ف��ي ِظ��لٌّ ال��ث��وَب ك��أنَّ
تَ��ْش��ُع��ِري��ن��ا ال رب��م��ا ألن��ِك ُش��ع��وٍر بَ��ال ال��رج��اَل ت��ظ��ن��ي��َن
وِدي��ن��ا! َع��ْق��ًال ال��ه��وى َس��َل��َب ف��ك��م وِدي��ٌن ع��ق��ٌل ب��ع��اص��ٍم ول��ي��س
ال��لَّ��ع��ي��ن��ا؟ إِب��ل��ي��َس ف��ي��ِك ت��ح��ارُب ن��ف��ًس��ا ال��ت��ه��ذي��ُب يَ��ن��ف��ُع وم��اذا
ال��ج��ب��ي��ن��ا ال َع��نَّ��ا، ��اَق ال��سَّ ي��ردُّ ف��أْم��س��ى َه��َوى ال��ِح��ج��اَب ل��ي��َت ف��ي��ا
ي��ب��ي��ن��ا أن أَْوَل��ى ال��وج��َه وإنَّ تُ��غ��طَّ��ى أن أَْج��َدُر ��اَق ال��سَّ ف��إنَّ

جميع يف املتجلية بعينها إنها واألداء؟ التناول يف والرشاقة الطليقة الشاعرية أرأيت
الثائر. شعره حتى شعره،

األخالق»: «فساد يف مقطوعته إىل املثال سبيل عىل استمع

ن��ج��اح��ِه ل��ه��دِم س��ب��ٌب ف��ن��ج��اُح��ه َس��َع��ى ف��م��ن ال��َح��ُس��وُد ب��ه يَ��ُس��وُد زم��ٌن
َص��ب��اِح��ِه ُط��لُ��وَع ب��ِه ال��ض��ل��ي��ُل يَ��ْخ��َش��ى أن ك��اد ح��ت��ى ال��ح��س��ن��اُت ب��ه س��اءْت
َص��َالِح��ِه ذك��ر ال��ن��اِس ب��ي��ن ي��ك��ف��ي��َك ص��ال��ًح��ا ��ر ت��ح��قِّ ب��أن أردَت ف��إذا
ب��ط��الح��ِه! ال��َف��تَ��ى َف��ْخ��ُر غ��دا ف��ل��ق��د َش��رَُّه ف��َع��ظِّ��م ف��تً��ى م��دح��َت وإذا

الرحيل»: «عند قصيدته إىل واستمع

تَ��ْس��َم��ع��ي! ف��ل��م َح��ذَاِر! وق��ل��ُت: ت��ط��م��ع��ي ال ن��ف��ُس ي��ا ن��ص��ح��ت��ك
َودِّع��ي! إذَْن ت��دَّع��ي��َن، ك��م��ا ال��وداَع ت��س��ت��س��ه��ل��ي��ِن ك��ن��ت ف��إن
أَْض��َل��ِع��ي! ِف��ي ارت��ع��اُش��ِك ذا ولِ��ْم ت��ح��ج��م��ي��ن؟ َف��ِل��ْم ال��ث��ي��اَب َرَزْم��ُت
أَْس��ِرِع��ي! ح��وذيِّ��ن��ا؟ وت��ج��دي��َف ال��رِّف��اِق ص��ي��اَح تَ��ْس��م��ع��ي��َن أال

∗∗∗
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ال��َم��ْط��َم��ِع ف��ي ��ع��ادَة ال��سَّ وِخ��ْل��ِت ال��َق��نُ��وِع أُْخ��َت ��ع��ادَة ال��سَّ رأي��ُت
ت��ق��ن��ع��ي! أن يُ��ج��دي��ك وه��ي��ه��ات َق��ِن��ْع��ِت َع��ْزِم��ي ل��ِك بَ��َدا ��ا وَل��مَّ

∗∗∗
ال��ُم��وَج��ِع ص��درَي ف��ي تَ��ئ��ن��ي��َن ال��َك��س��ي��ِح َج��رَّ أج��رُِّك خ��رج��ُت
تَ��ْرج��ع��ي! ل��م ول��ي��ت��ك َرَج��ْع��ِت، ال��ط��ري��ِق ب��ن��ص��ِف غ��دون��ا ��ا وَل��مَّ
أَْدُم��ِع��ي؟ ولِ��ْم اش��ت��ي��اق��ي ذا َف��ِل��ْم أُِح��بُّ َم��ْن م��ع ن��ف��ُس ي��ا ك��ن��ِت َل��ِئ��ْن
َم��ِع��ي! ول��ْس��ِت م��ع��ه��م أن��ِت ف��ال ال��ب��ح��اِر ف��ي ت��ائ��ه��ة أظ��ن��ك

∗∗∗
تَ��ْج��َزع��ي وال أن��ِت ح��ي��ث ِق��ف��ي ال��م��ح��ي��ط ك��ص��در اض��ط��رابً��ا ك��ف��اك
َم��ْرِج��ِع��ي! ف��ان��ت��ظ��ري وأَرج��ُع ال��ُع��َل��ى ح��ق��وَق ب��ن��ف��س��ي س��أْق��ِض��ي

حبك»: «وكتمت مقطوعته إىل واستمع

وآلِل أَنْ��ُج��م ع��ن ��َس��ْت َف��تَ��نَ��فَّ ال��َه��وى ِس��رَّ ع��ن األرِض ح��ن��اي��ا ض��اق��ْت
وغ��وال��ي ن��ف��ائ��ًس��ا ال��ب��ي��اِن ُح��َل��ُل َوْش��ي��ِه م��ن ف��اك��ت��س��ْت ُح��ب��ك وك��ت��م��ُت
َخ��يَ��ال��ي َع��ْرِش ت��ح��َت ال��َق��يَ��اِص��ِر َع��رش أََض��ْع ل��م «لُ��َم��ي��ُة» ي��ا ��ب��اب��ة ال��صَّ ل��وال
وأم��ال��ي! خ��واط��ٌر إِْش��َع��اع��ُه��نَّ ك��واك��بً��ا ال��َج��م��اِل َف��َل��ِك ف��ي أط��َل��ْع��ِت

العود»: هاتي «ملياء قصيدته من األبيات هذه إىل واستمع

ونَ��َدان��ا ب��وردن��ا ال��خ��ري��ُف راَح ِص��بَ��انَ��ا ن��ب��ك ال��ُع��وَد ه��ات��ي «ل��م��ي��اء»
ِك��الن��ا أق��وَل أن لُ��ِح��ْس��ِن��ك ح��اش��ا ال��ص��بَ��ا ثَ��ك��َل ال��ذي وْح��ِدي أن��ا ال، ال،
إزم��ان��ا َف��ِزْدتُ��ُه ع��ن��ِك ب��ال��بُ��ْع��ِد ال��َه��َوى داء م��ن ال��بُ��ْرءَ ال��ت��م��س��ُت َل��َك��م
��ل��وان��ا ال��سُّ ويُ��بْ��ِع��ُد ال��ع��ذاَب يُ��ْدن��ي ت��ك��ل��ًف��ا م��ن��ِك ال��س��ل��واَن أت��ك��ل��ُف
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القصرية»: «املوجات هذه إىل استمع وأخريًا

ث��روًة ال��ل��ُه زادَك ل��م��ا تَ��ك��بَّ��ْرَت
ال��ُع��ْدُم ت��ك��بُّ��رك م��ن َخ��ْط��بً��ا وأَيْ��َس��ُر

ص��اح��بً��ا ال��ت��واُض��َع ال��ع��ل��ُم ات��خ��ذَ ق��د
ال��ِع��ْل��م ف��ات��َك إِْن ال��ِع��ْل��ِم رف��ي��َق ف��ص��اح��ْب

∗∗∗
ص��غ��ي��رٍة ك��لَّ ع��ل��يَّ يَ��ُع��دُّ َم��ْن ي��ا

ع��ادال ُك��ْن م��ت��س��اه��ًال ت��ك��ْن ل��م إْن
وإْن ف��اع��ِذْر، ن��اق��ًص��ا ِم��ثْ��ِل��ي ُك��نْ��َت إْن

ك��ام��ال ِل��تَ��بْ��َق��ى ف��اع��ِذْر ك��ام��ًال تَ��ك

∗∗∗
َخ��َل��ْت م��ا ال��م��اء يَ��نْ��ُض��ب ل��م ل��و َل��َع��ْم��َرك

ال��م��وارِد س��ح��ي��ُق يَ��ْع��ُم��ْر ول��م ُرب��وٌع
رح��م��ٌة ل��ل��ن��اِس ال��ن��اِس ع��ن��د ك��ان ول��و

ال��َم��ع��اِب��ِد! ف��ي ُركَّ��ًع��ا ال��ت��م��س��وه��ا ل��م��ا

∗∗∗
يَ��َديَّ��ا ف��ي ال��م��ج��رََّد ال��س��ي��َف َل��يْ��ش��ِب��ه ال��ص��دي��َق إَن
َع��َل��يَّ��ا ي��وًم��ا َع��َدْت إذ ال��زم��اَن نُ��وَب ب��ه أل��َق��ى
ح��يَّ��ا دم��ُت م��ا اس��ت��ع��م��ال��ِه ع��ن أُْغ��نَ��ى إن وال��خ��ي��ُر

∗∗∗
ل��ه��ذا إخ��وان��ي، خ��ي��َر ح��س��ب��تُ��ك

اح��ت��ج��اج��ي ال��ُح��بِّ ف��ي ع��ل��ي��ك ق��ص��رُت

19



املعارص الشعر قضايا

يُ��ْخ��َش��ى (األل��م��اس) ف��ي ال��زي��َف ف��إنَّ
ال��زُّج��اج! ف��ي يُ��خ��َش��ى ل��ي��س ول��ك��ْن

الصور، أرفع يف الفن وعزة النفس عزة لرتى شئت كيف الديوان فَقلِّب وبعد،
املقرتن والتواضع واإلخالص، النزاهُة، الُحَىل: هذه وأجمل الفطرية، واألناقة الُحَىل وأنفس
كزعيم ح؛ تبجُّ دون باملسئولية واإلحساس بالواجب، والشعور الكرامة، عىل بالحرص
ألجيال اًجا وهَّ نرباًسا العروبة عالم يف سيخلد الديوان هذا أن ويقيننا الخطر، جليل أدبي

والحرية! الحق بحب نابًضا وشعاًرا وأجيال،
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الشاعر: قال حيثما

َف��نِّ��ي أْخ��لُ��ُق ول��س��ُت ل��ي بَ��َدا م��ا َف��نِّ��ي ك��ان إْن ال��ح��ي��اَة َع��َرْف��ُت ال
َك��ْون��ي بَ��ْع��ِض ِم��ْن ال��وج��وِد ف��ي م��ا ُك��لُّ ول��ك��ْن ال��وج��وِد، م��ن بَ��ْع��ٌض أن��ا

واإليمان الخلق، إىل الحنني هو أصيل، فنان بكل يستبد إحساس عن يعرب كان إنما
قد كما — الغرور من لونًا اإلحساس هذا ليس الوجود، مع الشامل والتجاوب باإلبداع،
تلون وإن الطبيعة، يف متناٍه واندماج عميق تصوف هو وإنما — السطحي الناظر يراه

الفنية. بالطاقة والشعور الذاتي باإلحساس
الشعري املعنى بخاطرنا َمر «فنية» بأنها توصف التي اآلثار من أثًرا قرأنا كلما
له هل مجرد؟ كفن قيمته ما األثر؟ بهذا إبداع من هل أنفسنا: وساءلنا الذكر السالف
تساءلنا: ذاك وال هذا يكن لم وإذا اإلنسانية؟ وتسعد الفن بها ويرقى يعتز قد رسالة أية
إن إذ يوجد؛ لم أنه لو األصح عىل أو ا، تامٍّ فقًدا األثر هذا فقدنا أننا لو إذن خسارة أثمة

به؟ يَُحسُّ ال يوجد ما بعض
من لتجرُِّدها والدتها يوم امليتة حكم يف تعد قصيدة أو رسالة أو كتاب من كم
بمنزلة ألنه الفنية؛ اآلثار هامش عىل يعيش وغريها الفنية، الجدة وأولها البقاء، عنارص
بقيم احتفظ وما الفني، باإلبداع اتسم ما يخلد وإنما تبسيط! أو تكرار أو لها رشوح

والجمال. الحق من أزلية
تأليف من «هريوديَّا» الشعرية املرسحية تلقينا حينما أخريًا موقفنا كان وهكذا

نيويورك. يف اليومية «الهدى» جريدة محرر الخال يوسف الشاعر



املعارص الشعر قضايا

بحر من ولكنها القوايف متعددة األبيات من وثالثمائة سبعة يف املرسحية هذه تقع
أما واملكان، الزمان َوحدة فيها ُروعيْت فصول، ثالثة وتنتظمها الخفيف، هو واحد
املعمدان»؛ «ليوحنا الجليل ملك «هريودوس» قتل عن الرشيف «اإلنجيل» فقصة مصدرها
ملك «الحارث» ابنة من تزوج وكان الثانية، زوجته «هريوديَّا» ابنة «سالومة» لطلب تلبية
بذلك فتحدى «فيليبس»، أخيه امرأة «هريوديا» غرام يف وقع أن بعد إليه أعادها ثم دمشق
املعمدان» «يوحنا وجاء األخ، ابنة من الزواج تحرم التي موىس، ورشيعة السوريني رشف
قتله دون يَحول وما السجن، يف «هريودوس» به فيلقي الزِّيجة، هذه عىل سخطه يعلن
يرضيها وال بذلك، تقنع ال «هريوديا» ولكن الشعب، ثورة من «هريودوس» خوُف إال إيَّاه
يف واستهوائه «هريودوس» بفتنة «سالومة» ابنتها فتغري «املعمدان»، رأس قطع إال
الخليع، رقصها يف يصحبها طبق عىل «املعمدان» رأس ليعطيها وعبثه؛ ضعفه ساعة
طلبها تردد بعد فيلبي «هريودوس»، مع ابنتها حيلة تنجح كما ابنتها، مع حيلتها وتنجح
إىل الرومان واضطرار ضده السوريني وقيام الشعب ثورة ذلك ويعقب رشابه، غمرة يف

للجماهري. تهدئة ونفيه؛ خلعه
بالتأمل خاصة عنايًة وُعنينا عنها، الكتابة يف التفكري قبل مرتني التمثيلية هذه قرأنا
بها تناول التي الطريقة ذهننا ويف الدرامي، مستواها جانب إىل الشعري مستواها يف
فلسفته منها لنتبني املؤلف؛ بمقدمة عنينا كذلك قبل، من غربيون أدباء ذاتَه املوضوَع

اآلتية: بالنتائج هذا كل من فخرجنا عمله، وموحيات األدبية

تجربة ألنها املعارص؛ العربي وللشعر املرسحي لألدب غنم «هريوديا» رواية (١)
جميًعا. العرب لدى مقدسة أصبحت إليديالية عرض أنها كما ثروته، من تزيد إضافية
قيمة ذات إنها أخرى وبعبارة فقدها، نرتيض ال املرسحية هذه عىل اطالعنا بعد (٢)

فراًغا. تسدُّ ألنها خسارة؛ زوالها ففي أصيلة؛ أدبية
من كان وإذا بضائره، هذا فليس امُلقلِّني الشعراء من الخال يوسف كان إذا (٣)
وال املصنفات، بعدد ال العمل بقيمة فالعربة بمنتقصه، هذا فليس البطيئني الشعراء
حني يف واحدة، بقصيدة يخلد بل الشاعر يشتهر وقد َوْضَعها، يَْستغرُقه الذي بالوقت
وها واإلجادة، الكثرة بني الشاعر يجمع أن النادر ومن مكثار، آخر شاعر الخمول يالزم
بريوت، يف ١٩٤٧ سنة بني ما فرتات عىل املرسحية هذه نظم قد الخال يوسف ذا هو

نيويورك. يف ١٩٥٣ وسنة الغرب، طرابلس يف ١٩٥١ وسنة

22



املرسحي الشعر

أفسح، معالجة أي ًطا، تَبَسُّ يستأهل رأينا يف وهو عنيف، درامي الرواية موضوع (٤)
املرسحية. هذه عنها تمخضت إنسانية بل قومية، مثالية للمؤلف ألن األخص؛ وعىل
حيث من ولكن والتناول، املجال من القدر بهذا مكتف إنه يقول أن حقه من أن صحيح
أن دون رأينا، فهذا النزيهني الغيورين النقاد نفوس يف تأليفه وقع يعرف أن يريد إنه
— الحارضة بصورتها — رأينا يف ولكنها للتمثيل، كافية غري الرواية أن بذلك نعني
املحدودة لإلذاعة أو واملواقف، الشخصيات تحليل يف التعمق تتطلب ال التي لألوبرا أصلح

فحسب. للقراءة أو عادة، الوقت
الوصفية عقل سعيد ملدرسة الخال يوسف تشيع عىل ومناحيه الشعر ديباجة تتم (٥)
«تامار»: وصيفتها إىل املوجه «هريوديا» بخطاب الرواية بداية منذ ملحوظ وهذا الحسية،

م��راح ه��زي��ج أض��ل��ع��ي وف��ي ع��رس ج��س��دي ف��ي «ت��ام��اُر»! ��ِخ��ي��ن��ي َض��مِّ
وش��اح��ي خ��ل��ف ال��ص��ب��اح وه��ام ال��ل��ي��ل، س��م��ر ج��دائ��ل��ي ف��ي وه��ن��ا
أق��داح��ي! ف��ي ال��خ��م��ور وص��ب��ي ال��ورد خ��ص��ل م��ض��ج��ع��ي ف��وق واف��رش��ي
ال��م��ت��اح ��ِه��يِّ ال��شَّ ع��ل��ى ارت��م��اءً ل��ي��ال��يَّ ت��ف��وق ه��ذه، ل��ي��ل��ة
وال��ت��ي��اح��ي ن��ش��وت��ي دفء وم��ن أع��ط��اف��ي ت��رن��ح وم��ن ع��ن��اق��ي م��ن
ج��ن��اح! وخ��ف��ض ذل��ة ف��ي ال��ش��ه��وة ق��دم ع��ل��ى َس��ْك��َرى ف��ان��ه��ي��اري
وج��م��اح��ي ن��زوت��ي وق��ع دون��ه َوْق��ٌع، ل��ل��طِّ��ي��ِب «ت��ام��ار» ض��م��خ��ي��ن��ي
األق��اح��ي خ��دود ع��ل��ى ت��ه��اوت ف��راش��ات ن��ه��ب ل��ل��ح��ب وات��رك��ي��ن��ي
ال��راح ف��ي ك��ن��ش��وة واس��ت��ح��م��ت ف��ي��ه ال��ن��ف��س ت��ع��رت ون��واًال
ص��ب��اح ف��ي وك��وك��ب م��س��اء ف��ي ظ��ل «ل��ه��ي��رود» م��خ��دع��ي ف��إذا
م��ل��ح��اح! ق��ب��ل��ة وْه��ج ع��ل��ى َح��رَّى رع��ش��ٍة ف��ي ال��وج��ود وزوال

وصف عنك دع و«تامار»، «هريوديا» بني ما املتناوب الجميل النشيد هذا آخر إىل
الفصل مطلع يف الفاتن، الغنائي النشيد عنك ودع نفائس، من خزائنه يف ملا «هريودوس»

بقولها: «هريوديا» تستهله الذي الثالث

الح��ت��ض��ان��ك ش��وق��ه ط��ال م��ض��ج��ع��ي وه��ذا ح��ب��ي��ب ي��ا ال��ف��ج��ر أوم��أ
ح��ن��ان��ك! م��ن ب��غ��ام��ٍر وخ��ذن��ي ال��دفء ع��ل��ى وراوْد ب��ه، ف��ت��رف��ق
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نرى كما املؤثر التصوير إىل القليلة بخطوطه الشاعر ق ُوفِّ اإليجاز من الرغم عىل (٦)
هو حينما بيتًا، وعرشين سبعة أبياته عدد يتجاوز لم إذ األخري؛ للفصل الثالث املشهد يف

الراجح. عىل الرواية مشاهد خري
بالتمثيليات عنوا الذين العربية فشعراء ، أدقَّ تحقيق إىل الرواية مقدمة تحتاج (٧)
املؤلف ذكر كما ثالثة وليسوا جمهرة، أصبحوا املهاجر يف أو العروبة أوطان يف سواء
املخطوطة الكلمة كانت َة ثَمَّ ومن و«التلفجن» «الراديو» عرص يف اآلن ونحن الفاضل،
تقدير من بد ال العلمي التحقيق مجال ويف املطبوعة، للكلمة األقل عىل معادلة امُلذاعة
نجيب الشيخ كآثار أكثر بل قرن نصف منذ موطدة بآثار بالك فما أيًضا، املخطوطات
املهجر ويف به، اللبنانيني باعتزاز وخليق األصل لبناني وهو الدرامي، األدب رائد الحداد
مختار الدكتور أرخ مرص ويف بها يُستهان ال متعددة شعرية مرسحيات وحده األمريكي
الخال، يوسف األملعيَّ أديبَنا فات ِلَما مرص» يف الحديث الشعر «رواد كتابه يف الوكيل
الشهري النقادة وفعل كتبه، من جملة يف خفاجي املنعم عبد محمد األستاذ فعل وكذلك

السحرتي. األستاذ
وبالتحرر األسلوب يف بالسماحة استعانوا الشعرية للتمثيليات املوطدين إن (٨)
الحر وبالشعر املختلط وبالشعر املرسل وبالشعر الكالسيكي بالشعر فتوسلوا النظمي
بدل شديًدا تقييًدا نفسه الخال يوسف شاعرنا قيد حني يف واملناسبات، املواقف حسب
أنفسهم وإىل شعرهم إىل فأساءوا القدامى معظم يفعل كان وكذلك سجيتها، عىل إرسالها
«هريوديا» تكون قد …» «الخال»: يوسف األستاذ يقول ذلك ومع التحرر، بمجافاتهم
يف االستمرار العبث من فإنه العتيق؛ الشعري األسلوب هذا يف أدب من سأنتجه ما آخر
وال النفس، خوالج عن الطليق الكامل للتعبري تصلح تعد لم شعرية أساليب استعمال

أيًضا. نفسها اللغة بل فحسب؛ واألوزان القوايف أعني

الوقوف طال ومهما عقل، أزمة هي كما لغة أزمة هي إجماًال العربية الحياة فأزمة
يظل ذلك يتم أن وإىل نواميسها، إىل االنصياع من آجًال أو عاجًال بد فال الحياة وجه يف
يعكس وال القارئ نفس مع يتجاوب ال محدوًدا مصطنًعا أدبًا الحديث العربي األدب
هو العيب وإنما الحال، مقتىض يطابق أسلوب أي عىل غبار ال أنه وعندنا حياته.»

فيه. امُلغاىل والنحت والتصنع االفتعال
أن وإال «أحسنت»، الفاضل: لشاعرنا نقول أن إال الكلمة هذه ختام يف يسعنا وال
ِحتِّي» «فيليب كالدكتور أدبائنا من أعالًما أن صحيح الشهية، آثاره من بأخرى نطالبه
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بوسعنا وليس ألٍف، بمقام منها كالٍّ ولكن معدودة، بآثار اشتهروا العقل فؤاد والدكتور
«يوسف» أستاذ يا اللقاء فإىل يجيدوا، مهما القديرين آثار من بالقليل قنوعني نكون أن

الرشيفة. لغتنا وتحيات تحياتنا وإليك التايل، كتابك مع
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الشعر يف االرجتال

طائفة عن األدب كتب يف اشتهرت وقد االرتجال، ألهمها آيات العربي الشعر روائع من
مواقف يف وغريهم، حمديس» و«ابن العتاهية» و«أبي نواس» «كأبي الشعراء؛ من كبرية
االرتجال أما واألملعية، الفطنة من لنوادر الحق يف وإنها الشعرية، اإلجازة إليها دعت
صاحبه، لدى املوسيقي الطبع هو عليه يدل ما غاية ألن له؛ قيمة فال ذاته حد يف النظمي
ال قد مرصوف كالم بها يأتينا ما فغاية وفكرٌة، وعاطفٌة خياٌل الطبَع هذا يساند لم فإذا

الصحيح! الشعر وبني هذا بني ما شتان ولكن نُكتة، أو ُملحة من أحيانًا يخلو
الشهري العراق شاعر كان االرتجالية الطاقة يف املعارصين الشعراء أقوى ولعل
وكان البليغة، الشعرية املعانَي االرتجال جانب إىل يجمع وكان الكاظمي، املحسن عبد
خربْنا وقد — إبراهيم» «حافظ كان كذلك مدهشة، برسعة شعره يميل النفس طويل
من الرغم عىل املرتجل شعره نرش يتهيب كان حافًظا ولكن — الشاعرين شخصيٍّا

وأصالته. طالوته
الصبا، عهد منذ شخصيٍّا أصحابها ونعرف نعرفها االرتجايل الشعر من أمثلة وهذه

املنفلوطي»: لطفي «مصطفى السيد قال لهم، قصائَد ضمنوه وبعضها

ص��دري ب��م��وق��ف��ه يُ��ْح��ِرْج ل��م ال��ذمِّ م��ن ن��ائ��ٌل م��ن��ه ن��ال��ن��ي س��ف��ي��ٌه م��ا إذا
أم��ري م��ن وأص��ل��ح��ُت ن��ف��س��ي ع��ل��ى َع��تَ��بْ��ُت ص��اِدًق��ا ك��ان ف��إن ن��ف��س��ي، إل��ى أع��وُد
ش��ر؟ وال ب��خ��ي��ٍر تَ��ْرَض��ى ف��م��ا ه��واه��ا، َط��غ��ى إْن ال��ن��اِس إل��ى ذن��ب��ي ف��م��ا وإال
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البكري»: توفيق «محمد السيد وقال

يُ��ب��ك��ي��ن��ي ال��ن��اِس ف��ي ِف��ع��ل��ِه��ِم وس��وء يُ��ض��ح��ك��ن��ي ال��ن��اَس يَ��ح��ك��م��وَن األل��ى ُح��ْك��ُم
ال��م��س��اك��ي��ِن! ب��ه��ات��ي��ك ال��ُوالِة ه��ذي م��ن أف��ت��ُك ال��ض��أِن ب��ي��ن ع��اَث ق��د ال��ذئ��ُب م��ا

مطران»: «خليل وقال

األن��ُج��َم��ا: ��م��اء ال��سَّ ف��ي يَ��رُق��ُب ك��ان إذْ َع��ش��ي��ٍة ذاَت «ل��ن��اب��ل��ي��ون» ق��ال��وا
��َم��ا!» ال��سَّ أف��ت��ت��ُح ك��ي��ف «أن��ظ��ُر ف��أج��اَب: أم��ِن��يَّ��ٍة؟» ِم��ْن األرِض َف��تْ��ِح ب��ع��َد «ه��ل

ناصف»: «حفني وقال

ع��ن��ائ��ي؟! ب��ط��وِل إال ِن��ْل��ت��ه��ا وم��ا تَ��ج��ارب��ي َح��يْ��ن��ي ح��اَن إْن م��ع��ي أَتُ��ْق��َض��ى
ب��ف��نَ��ائ��ي؟! ��ْل��تُ��ُه َح��صَّ ال��ذي ويَ��ف��نَ��ى م��ع��ارٍف اك��ت��س��اِب ف��ي ُج��ه��دي وأب��ذُل
َع��ط��ائ��ي يَ��ْس��ت��ح��قُّ َم��ْن إلِع��ط��اِئ��ه��ا ِح��ي��َل��ًة ِل��َي أرى أال ويَ��ْح��ُزنُ��ن��ي
ال��ُح��ك��م��اء! ب��ِن��ي أَْش��َق��ى ف��م��ا وج��اًه��ا، ِغ��نً��ى أب��ن��اءَه��م ��اُل ال��ُج��هَّ ورََّث إذا

أرسالن»: «شكيب األمري وقال

وال��َح��َزِن ال��نَّ��ْوِح ف��ي تُ��ْغ��ِرُق��وا وال بَ��ْع��ِدي، تَ��ِه��نُ��وا وال َق��تْ��ل��ي، تَ��نْ��ُدبُ��وا ال ب��ال��ل��ه
ال��وط��ِن! خ��ائ��ُن ��ا ح��قٍّ ال��َم��يْ��ُت وإن��م��ا خ��ال��ق��ِه ع��ن��د َل��َح��يٌّ ال��ش��ه��ي��َد إنَّ

له): عامرة قصيدة البيتني هذين عىل بنى (ثم الرافعي» صادق «مصطفى وقال

ف��م��ي ل��ه��ا ويَ��ْدُع��و ق��ل��ب��ي ��دُه��ا ي��م��جِّ دم��ي وف��ي ل��س��ان��ي ف��ي ه��واه��ا ِب��الدي
يُ��تَ��يَّ��ِم! ل��م إْن ال��ُح��بِّ ح��ل��ي��ِف ف��ي وال ِب��الَده يُ��ِح��بُّ ال ف��ي��م��ن خ��ي��َر وال

أن الزمالء بعُض سألنا وقد معارص، ارتجايل شعٍر من ُكنَّاَشتُنَا وعته ملا نماذج هذه
دواويننا، يف إليها وُمشار مبثوثة نماذجه إن فنقول: االرتجايل شعرنا من نموذًجا نذكر
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الجديد»، «اإلنسان ديوان عن الدامية» «اليد بعنوان التالية الرباعية القبيل هذا ومن
نفسية: أزمٍة إبَّاَن املريدين من نفر مع وعتابًا حواًرا مناسبتُها وكانت

وإح��س��ان��ي: إلي��م��ان��ي ال��ع��ق��وِق ِم��ن ي��دي وَع��ضَّ نَ��ْزِف��ي ش��اه��ُدوا وق��د ق��ال��وا
إن��س��اِن ك��لُّ ف��خ��لِّ��ي ك��ال، ف��ق��ل��ُت: ُم��ْع��تَ��ِزًال؟» ال��ن��اَس تَ��ع��اَف أن يَ��ِح��ْن «أل��م
وإي��م��ان��ي ِب��رِّي ف��ي أُف��رَِّط ول��ن أَُؤدِّبَ��ه��م أن ف��ح��س��ب��ي ِس��ِخ��ْط��ُت َل��ئ��ْن
ب��ع��دواِن! ُع��دوانً��ا أق��اب��َل أن ِم��ْن أج��م��ِع��ه��م ال��نَّ��اِس ُع��ق��وُق َل��َديَّ أْوَل��ى

الشعر» يف «االرتجال عن شائًقا مقاًال املرصية1 «الثقافة» مجلة يف أخريًا قرأنا وقد
شعراء من السعدني العزيز عبد شاعرية فيه زكَّى القايض، عبده عمر األديب بقلم
ببقية خص ثم العجمي»، أحمد «أحمد الشاعُر قبل من بها نوه التي وهي «الثقافة»،

هالل». بكر محمد «محمود هو االرتجال شعراء من آخر شاعًرا مقاله
نظم وبعُضه طرائَف، من يخلو ال املرتجل شبه أو املرتجل شعره أن ريب وال

بقوله: استهلها التي مرص» «فالح يف كقصيدته به نفُسه يسمو ما ومنه َخَربي،

ت��م��نَّ��ى م��ا ي��َرى أن ل��ل��ش��ع��ب آَن ال��ُم��َع��نَّ��ى ال��ش��ِق��يُّ ال��ك��ادُح أيَّ��ه��ا

تذكرنا التي بمرص البرتول تموين أزمة يف كقصيدته بالظرف يرتقرق ما ومنه
رستم. أسعد بشعر

يف إنها أي فحسب؛ فسيولوجية ظاهرة الشعر يف فاالرتجال يشء من يكن ومهما
جهد، دون الفني التفوُق ذلك بالفعل يصاحبْها لم ما الفني للتفوق معياًرا ليست ذاتها

نادر. أمر وهذا

.١٩٥٢ سنة أكتوبر من السادس املؤرخ العدد 1
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به يقصد العربي الشعر من كثريًا إن بل منه، مفروغ فأمر للتسلية شعًرا هناك أن ا أمَّ
الحديث العربي الشعر من الكثري شأن هذا التحقيق، وجه وعىل فحسب. التسلية إىل
الشعر شأَن هذا كان وما الجنيس، باالنحطاط وتدنس منه جانب تدىل وقد خاصة، بصفة

صحيح. تعريف من الوصف هذا يعنيه بما العرب عظمة إبان العربي
من الكثري عىل ينطبق وصف وهذا صحيح، أيًضا فهذا للنفاق، شعًرا هناك أن وأما
ويقف اإلنسانية، الكرامة فيمتهن النفوذ، ويرشيه للطاغوت يطأطئ الذي العربي الشعر

العليا. املثل ويناوئ الشعب، حقوق ضد
أدب وأن آخر، يشء األديب وشخصية يشء األدبي األثر أن تظن أن الخطأ ومن
هذه ضد اإلنسانية فتاريخ صاحبه، أمر وينىس مستقالٍّ يعيش أن يمكن والنفاق الصنعة
أماله الذي شعره من الكثريُ تُنوَيس املشهور الشاعر «البحرتي» هو وهذا تماًما، النظرية
يعش ولم — شعره جميع يف ممتازة واحدة الفنية صناعته أن من الرغم عىل — النفاق
املشهورة سينيته مثل فيه، بإخالصه اإلنسانية أحست ما إال محبوبًا ًدا مردَّ قريضه من

بقوله: استهلها التي

َج��بْ��ِس ُك��لِّ َج��َدا ع��ن ��ْع��ُت وت��رفَّ ن��ف��س��ي يُ��دنِّ��ُس ��ا ع��مَّ ن��ف��س��ي ُص��نْ��ُت
ون��ك��ِس��ي ِل��تَ��ْع��ِس��ي م��ن��ه ال��ت��م��اًس��ا ـ��ُر ال��ده��ـ زع��زع��ن��ي ح��ي��َن وت��م��اس��ك��ُت

األبية. النفس وعزة األنفة بهذه يؤمن كان أيام هذا
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الفطر: بعيد هللا» عىل «للمتوكل تهنئته مثل أو

تُ��ْف��ِط��ُر ال��رَّض��يَّ��ِة ال��ل��ِه وب��ُس��نَّ��ِة ص��ائ��ٍم أف��ض��ل وأن��َت ُص��ْم��َت ب��ال��ِب��رِّ
��ُر ُم��َش��هَّ ال��زَّم��اِن م��ن أََغ��رُّ ي��وٌم إنَّ��ُه َع��يْ��نً��ا، ال��ِف��ْط��ِر ب��ي��وِم ف��ان��َع��ْم
ويُ��نْ��َص��ُر ف��ي��ه ال��دي��ُن يُ��َح��اُط َل��ِج��ٍب ِب��َج��ْح��َف��ٍل ف��ي��ه ال��ُم��ْل��ِك ِع��زَّ أَْظ��َه��ْرَت
األك��ث��ُر ال��ع��دي��ُد ب��ه��ا ي��س��ي��ُر ُع��َدًدا َغ��َدْت وق��د ف��ي��ه تَ��س��ي��ُر ال��ج��ب��ال ِخ��ل��ن��ا
تَ��ْزَه��ُر واألس��نَّ��ُة تَ��ل��م��ُع وال��ب��ي��ُض تَ��دَّع��ي وال��ف��وارُس تَ��ْص��َه��ُل ف��ال��خ��ي��ُل
أغ��بَ��ُر ال��ج��وان��ِب م��ع��ت��ك��ُر وال��ج��وُّ ب��ث��ق��ل��ه��ا تَ��م��ي��ُد خ��اش��ع��ٌة واألرض
األك��دُر ال��ع��ج��اُج ويُ��ط��ف��ئُ��ه��ا َط��ْوًرا ��َح��ى ال��ضُّ ِف��ي ��ُد تَ��َوقَّ ط��ال��ع��ٌة ��م��ُس وال��شَّ
ال��ِع��ثْ��يَ��ُر ذاك وان��ج��اَب ال��دَُّج��ى ذاك ف��ان��ج��َل��ى َوْج��ِه��َك ِب��َض��ْوءِ َط��َل��ْع��َت ح��ت��ى
تَ��نْ��ُظ��ُر وع��ي��ٌن ب��ه��ا إل��ي��َك يُ��وَم��ى ف��إْص��بَ��ٌع ال��نَّ��اظ��رون، ف��ي��َك ف��اف��ت��نَّ
تُ��ْك��َف��ُر ال ال��ت��ي ال��ل��ه أَنْ��ُع��م ِم��ْن ب��ه��ا ف��ازوا ال��ت��ي ُرْؤي��ت��َك يَ��ِج��ُدوَن
وك��بَّ��روا ��ف��وِف ال��صُّ ع��ن ط��ل��ع��َت ��ا ل��مَّ ف��ه��لُّ��ل��وا ، ال��نَّ��ب��يَّ ب��ط��ل��ع��ِت��َك ذَك��روا
ويَ��ظ��ه��ُر ع��ل��ي��ك ي��ب��دو ال��ُه��دى نُ��وَر الب��ًس��ا ال��ُم��َص��لَّ��ى، إل��ى ان��ت��ه��ي��َت ح��ت��ى
يَ��تَ��َك��ب��ُر وَال يُ��ْزَه��ى ال ل��ل��ه م��ت��واِض��ع خ��اِش��ع ِم��ْش��يَ��َة وَم��َش��يْ��َت
ال��ِم��نْ��بَ��ُر! إل��ي��َك ل��م��َش��ى ُوْس��ِع��ِه ف��ي م��ا ف��وَق ت��ك��لَّ��َف ُم��ش��ت��اًق��ا انَّ ف��ل��َو
وتُ��ْخ��ِب��ُر ال��ُم��ب��ي��ِن ال��ح��قِّ ع��ن تُ��نْ��ِب��ي ِب��ِح��ْك��َم��ٍة ال��خ��ط��اِب َف��ْص��ِل ِم��ْن أَبْ��َديْ��َت
��ُر وتُ��بَ��شِّ ت��ارًة تُ��ن��ذر ب��ال��ل��ه ُم��ذكِّ��ًرا ال��نَّ��ب��يِّ بُ��ُرِد ف��ي َوَوَق��ْف��َت

ذاته يف فالنُّبل عنه، اإلنسانية صدفت فقد السياسية ذبذبته أملته الذي شعره وأما
من كثريًا ويفقد األجيال، مر عىل يحرتم ال الجميلة الصفة هذه يطعن وما رفيع، شعر
بوسع ليس سيكولوجية ظاهرة هذه الروح! هي أنها الصنعة ادعت ولو الفنية، الروح
«فرح اسمه كاتب يكتب وقد تجاهلها، من تمنعه التاريخ شواهد ألن تجاهلها؛ ناقد أي
الرحمن «عبد اسمه محقق يؤرخ أو عريضة»، «نسيب اسمه شاعر ينظم أو أنطون»،
موسيقار يلحن أو السحرتي»، اللطيف عبد «مصطفى اسمه أديب ينتقد أو الرافعي»،
«وانيل»؛ اسمه مصور يرسم أو «أسمهان» اسمها مغردة تغني أو درويش»، «سيد اسمه
صادقة قوية شخصيات آثارهم خلف تجد ألنها جهودهم؛ الواعية اإلنسانية فتحرتم
يف وتحبها، اإلنسانية هذه عىل تطل سامية، برسالة متشعبة املبادئ، رفيعة اإلخالص،
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عامة، الخصال ورش والغرور األنانية أنجبتها آثار عن — الزمن مر عىل — يُْصَدُف حني
ظلمة. إىل نوُرها استحال حتى بالنفاق جملتها يف واتسمت

جميلة، خصاًال لصاحبه وتوهمت إال األصل، مجهول أثًرا اإلنسانية استساغت وما
صورة يف أربابها إلظهار يَجهدون حوارييها نرى الجديدة الوضعية األديان يف حتى
واحد. يشء واآلثار الرتاجم أن اعتبار عىل بانرشاح، عليها يُْقبَل كيما النبل من نورانية

وال له أول فال ونظًما نثًرا وأوصاف وروايات ونوادَر َقصص من التسلية أدب أما
املوسيقي الرنني أدب قبيله ومن التسلية، بأدب مشغوفة الحال بطبيعة والجماهري آخر،
الذي Poetry of fantasy التهويل شعر طرازه ومن وفلسفة، تأمٍل من فيه َق تعمُّ ال الذي
وقد خاصة، والفلسطيني واألردني العراقي الشعر من بنماذَج الحارض وقتنا يف نلمحه
الذين أصحابه غرور يسوغ ال ولكنه رشيق، طريف شعر وهو لبنان، إىل تقليُده انتقل
من َليَْسَخُرون إنهم حتى فحسب، الشعر من اللون هذا يف محصور الشعر أن يتوهمون
يستطيعون ال انفرادي سجن يف أنفسهم وضعوا أنهم حني يف األلوان، من عداه ما كل
فهم التام، بالفشل الشعر ألوان من عداه فيما بعضهم محاوالت واتسمت منه، الَفكاَك
يُحرص إبداعهم كل ويكاد املتزنة، الرومانسية يف أو النيوكالسيكية يف يشء إبداع من أعجُز
بأنه اإلقرار عىل دليًال املهجر ُصُحِف ترحيَب بعُضهم َحِسَب وقد املتطرفة، الرسيالية يف
من ِجْرًما أو باسقة، دوحة من فرًعا إال يمثلون ال أنهم حني يف شعرهم، غري شعر ال

فسيح. عالم
الشعر مهد أنها كما أيًضا الحديثة الفنون يف بل الشعر يف الرسيالية مهد أمريكا إن
الرفيع، الشعر يف األخرى األلوان ضد الغرور أصوات منها ترتفع ال ذلك ومع الحر،
«البحرتي» كشعر فيه عمق وال السجية، عىل ينظم سهًال شعًرا هناك أن السائدة والفكرة
وأن الثقافة، والسطحيِّ الدهماء إىل الحال بطبيعة حبيب وهذا العربية، يف نباته ابن أو
يوحيه ملا الخاصة؛ يستمرئه الرومي» «ابن أو تمام» «أبي كشعر الغور بعيد شعًرا هناك
تشمل األدب ثروة بأن يشعر املستقل والناقد الرفيعة، مثاليته جانب إىل وتأمالت فكر من

«الرضوب». جميع
من الساحقة األغلبية ألن ذلك أعرَج؛ عاثًرا النقُد يزال فال العربية أبناء بني أما
ضيقة آفاقهم فإن قليل، وال كثري السليم األدبي النقد أدوات من لديهم ليس النقاد
النقد احرتاف إىل الصحافة احرتاف من الَعْدَوى انتقلت لقد بل سطحية، ومعارفهم
الدراسات من أصبحت أن قبل وَدبَّ َهبَّ َمْن كلَّ إليها تجتذب األوىل كانت أن بعد األدبي،

33



املعارص الشعر قضايا

املثقفني غري عىل فيها االنخراط وُحرَِّم نقاباتُها لها نُظَِّمْت أن وقبل املحرتمة، الجامعية
االنتهازيني رحمة تحت يزال ما الذي املسكني األدبي النقد حال كذلك وليس املتخصصني،
أحكام وال الجريئة األحكام إصدار ألنفسهم يبيحون الذين املتعلمني وأنصاف السطحيني

السوفييت! بالد يف والحرمان والحجر واإلعدام النفي
ما كثريًا وهذان والالواعي، الواعي، العقلنْي: إىل الشعور ومردُّ شعور، الشعر إن
يف «املتنبي» كقصيدة روائعه: بأنفس الشعر يغرَّد ما كثريًا يتالقيان وعندما يتالقيان،
الذي والشعر واعتقادي»، ملتي يف مجد «غري «املعري»: وَكمرثية املالريا، بحمى إصابته
وطلَّق وقواننَي وقواعَد نظرياٍت حول دار إذا شعًرا ليس وحده الواعي العقل يمليه
— وحده الباطن العقل يمليه الذي والشعر الفقهاء، نظم يف نجده ما وهذا العاطفة،
،« «ِظيلِّ قصيدة مثل والتهويل، الخيال عىل يعتمد خالص شعر هو — ذلك يكون وقلما

الباكي»: «الشفق ديوان

ظ��ل��ي؟! أص��ب��ح��ت ق��د ك��ي��ف ل��ي ق��ل ال��زن��ج��ي أي��ه��ا

أسمى رأينا يف فهو «الباطن» والالواعي الواعي العقل بني يزاوج الذي الشعر أما
هذا وشواهد سامية، مثالية أو فكرة والعاطفة والتأمل الخيال إىل جمع متى الشعر
وقت يف العاطفي األدبي العلمي الذهن وجود النادر من ألنه لغة؛ أية يف قليلة الشعر

واحد.
الرنني عىل معتمًدا يكن لم متى غريها يف جميل لغٍة أية يف الجميل الشعر أن صحيح
عن والحديث ذاتها، الشعرية الطاقة لضعف وسرتًا لألسماع، استهواءً فحسُب املوسيقي
هي التي — العاطفة َمَردُّ إذ مجازي؛ حديث هو إنما والعاطفة للشعور كمنبع القلب
والطفولة، النضوج عقَيل مًعا: والالواعي الواعي العقلني إىل — الشعر يف هام عنرص
مع وتجاوبًا بينهما تجاوبًا إال العاطفة وليست والخيال، والحقيقة واألحالم، والفكر
والفنون العاطفة أشكال إن يقال ما صحيًحا وليس واحد، آن يف الخارجية املؤثرات
وعىل األشكال تلك عىل يؤثِّران واملحيط فالزمن األزل، منذ كانت كما ستبقى عنها املنبثقة
كما الغريزة، أحكام من الرغم عىل متواصل، تطور ويف باستمرار عنها الناشئة الفنون

وصورة. لفًظا ٍع منوَّ ِجدُّ بل محدوًدا ليس موضوع ألي الفنيَّ التناول أن
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والتسلية النفاق شعر

وما خرس كذلك والجاهلني، السطحيني بتحكم طويًال العامة الثقافة خرست وكما
بتحكم العربي العالم يف — أيًضا الفنون نقل لم إن — خاصة والشعر عامة األدب يزال

الفاسدة. الشاذَة األحكاَم هوائيَّتُهم عليهم تميل الذين والجاهلني السطحيني
الحق عن الخالق األصيل التعبري هو — منه فرٌع والشعر — الخالد الفن إن
عرفه ما هذا َشَطٍط، يف َشَطٌط بالذات معينٍة نماذَج عىل التعبري هذا وَقْرصُ والجمال،
يزال فما الرشق يف وأما املتباينة، املنوَّعة متاحفه يف هذا إيمانه عكس وقد فأفلح، الغرب
وإال معينة، وملوضوعات معينة ألشكال الشعر يخضع أن من بد وال سائًدا، التحكم حب

تعسف. بعده ليس عجيٌب ٌف تعسُّ وهذا شعًرا! يَُعدَّ فلن
غالبًا فهو اآلن أما واملجددين؛ املحافظني بني الشعر حول قديًما النزاع كان لقد
املهللني من جاراهم من َرْوِع ويف بعضهم َرْوِع يف دخل وقد وحدهم، املجددين بني ما
أدعياء عداهم من كل وأن بشاعريتهم، تحليًقا أعظم كانوا وتهوروا شطوا كلما أنهم
له يصفقون ما وأكثر ألفوه، ما غريَ واحٍد بمثاٍل اإلتيان عن هم عجزوا وإن ومتطفلون،
طفولتها يف وتدانت غموًضا ازدادت كلما التي الغامضة، الجامحة العصبية الفقرات تلك

اإلعجاز! نهايَة ْت ُعدَّ
بل العربي الشعر أعشار تسعة الوجود من نمحَو أن من لنا بد ال ذلك عىل وقياًسا
ومثيالتها Poetry مجلة يف تظهر التي الحديثة النفائس من نسخر وأن أيًضا، والفرنجي
إقبال شعر عنك دع بل واإللياذة، الشاهنامة عنك دع واألوربية، األمريكية األقطار يف
«البحرتي» كوصف املأثور الكالسيكي الشعر وحتى أخريًا، اإلسالمي العالم به ُفِتَن الذي
الفضية، الذهبية واألشجار األسود ذات للربكة حمديس» «ابن ووصف املتوكل، لِربكِة
إىل يمت ال ألنه العربي؛ األدب من َمْحُوُه يجب الدولة؛ سيف لوقائع «املتنبي» ووصف
العرصي الكالسيكي الشعر من ع بمنوَّ لهم جئت إذا ذاته الوقت ويف بصلة! العاطفة
قائلهم قال الفنية الوجدانية والتأمالت واملوسيقى، والصور والخيال، بالعاطفة املفعم

وسمومها! الصحراء لوافُح هي بل الشعر، ِجنان من ليست هذه مكابرة:
عىل جنى كما العربي األدب عىل جنى قد والتسلية النفاق شعر إن القول: وصفوة
عالجها يجب مرضية حالة وهذه عليها، واألهواء والجهل السطحية جناية النقدي الذوق

املجيد. وبرتاثنا بمواهبنا برٍّا العاملية؛ اآلداب ضوء عىل
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«البارودي» مدرسة

عربية بني شتى أقطار من الرشيفة بلغتنا ثقافية مجالت يدنا إىل تصل أن يُسعدنا
أو انتشارها ومبلغ الضاد لغة حيوية عىل العميل الدليل تحمل ألنها وسواها؛ وإسالمية
الغرب»، طرابلس «هنا مجلة أخريًا تلقيناها التي املجالت هذه بني ومن األدبي، نفوذها
ويرأس الغرب»، طرابلس إذاعة «مكتب يصدرها مرشقة شهرية نصف مجلة وهي
األديبات من صفوٌة تحريرها يف ويُْسهم املرصاتي»، مصطفى «عيل األستاذ تحريرها
بعددها انتباَهنا اسرتعى وقد التعليمية، املرصية البَعثة أعضاء وبعض الليبيني واألدباء
«محمد لألستاذ إبراهيم» حافظ «مدرسة بعنوان مقاٌل ١٩٥٤ سنة نوفمرب يف الصادر
تعرف ما هي إبراهيم» «حافظ بمدرسة نُِعتَْت ما إن نقول أن فأحببنا حامد»، أبو املهدي
«الثورة شاعر «البارودي» تلميذ هو إبراهيم فحافظ البارودي»، «بمدرسة قديم من
هللا «عبد كان حينما عرصه يف املثقفني الوطنيني شاعر األقل عىل أو األول، العرابية»
وكالهما ُروَحه، ويستوحي خطوه يقتفي إبراهيم» «حافظ فجاء «الشعب»، شاعَر نديم»
لرسالة ًال مكمِّ إبراهيم» «حافظ جاء بالفصحى. ومولًعا للحرية ونصريًا جنديٍّا كان
النديم»، و«ديباجة البارودي» «أسلوب بني التبسط يف وزاوَج الرائد، أستاذه البارودي

العام. التذوق إىل وأقرب أسلس، شعره أغلب فجاء
بها نبض التي النبيلة الصادقة الوطنية الروُح والتناول، الديباجة من األهمَّ ولكن
فما بينهم من «الشابي» ذُكر فإذا بعده، الوطنية شعراء وإىل جيله إىل أوحت وقد شعره،
الرومانسيني إىل الفني ذوقه يف أقرب كان «الشابي» ولكن عامة، وجهة من افتئات ذلك يف
وكفاحه الحقة الشابي نفسية يعرف أن أََحبَّ وَمْن أبوللو»، «مدرسة من مًعا والواقعيني
التونيس لألديب شعره» يف والوطنية الشعب أو الشابي «كفاح كتاب إىل فلريجع الوطني
فهم عن له أرخ من وخريُ ومحبُّه وطنه ابن فهو ِكرُّو»، محمد القاسم أبي األستاذ الالمع



املعارص الشعر قضايا

املرتجم الويف الصديق ومع الحبيب، الشابي مع وقفات بل وقفة لنا وستكون ومقدرة،
وبعث وطنيٍة مدرسُة هي الرائدة البارودي» «مدرسة إن نقول: أن هنا وبحسبنا له،

خاصًة. املايض القرن أواخر يف املجلني الوطنيني الشعراء جميع بها تأثر وقد أدبي،
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املهجر العريبيف األدب

وقصٌص أمٍّ «عطُف بكتابه «نابلس» من األنشايص» الحميد «عبد األديب األستاذُ أتحفنا
ا وردٍّ ترجمته، يف نسعى أن وسألنا بالقاهرة، مرص» سعد «دار أصدرته الذي أخرى»،
أدبًا يكون أن برشط وحديثه قديمه العربي أدبنا ترجمة من لدينا أحب ال أنه نذكر عليه
والعلم والفن األدب رضوب تشمل الثقافة وهذه ِعْرُضنا؛ هي ثقافتنا فإن رفيًعا، إنسانيٍّا
يغار ومن اإلسالمية الثقافة عىل يََغاُر َمْن مثًال املسيحيني األدباء بني نجد ولهذا والدين؛
هذا كل ويحسب فذٍّا، ومصلًحا عربيٍّا بطًال اعتبار كل قبل ويعده اإلسالم نبي سمعة عىل

القومية. بكرامته وثيقة صلة ذا
األرومات، األجنبية الجاليات جميع بني «أمريكا» يف متجلِّيًا نجده الشعور هذا ومثل
— خاصة منها اإلسالمي والقسم — العربية الجالية ولكن العربية، الجالية بينها ومن
عامة؛ واإلسالمية العربية الحكومات من السخية املنتظمة املالية املعونة إىل ماسة بحاجة
املعاهد يف تدريسها عىل ولتعمل اإلسالمية؛ أو العربية بالثقافة التنويه بواجب لتقوم
وإزاء كافة، املهاجر يف بل الربوع، هذه يف الحية الجاليات جميع تصنع كما والجامعات،
بالذكر جدير واسع بربنامج القيام امليسور من ليس له، مسوغ ال الذي املادي العجز هذا
مة العالَّ هو وهذا العربية. اآلثار ترجمة عن فضًال اإلسالمية، العربية الثقافة لخدمة
موازنة رسم يف يقرص لم بوشنطن، اإلسالمي» «املركز مدير هللا»، ُحب «محمود الدكتور
فيه يُْسِهَم أن مستنري مسلم وكل عربي كل عىل املُحتَّم الواجب هذا لتحقيق معقولة
يزال ال اآلن وحتى واإلسالمية، العربية الحكومات عىل محتم هو كما بالسعي، أو باملال
إىل — واألفراد الحكومات تلك اهتمام وبسبب التهاون، بسبب معطًال الجليل مرشوعه
عنايتهم بالثقافة يُْعنَْوَن منافسيهم أن حني يف وحدها، بالسياسة املعيبة — املبالغة َحدِّ



املعارص الشعر قضايا

يُْصِغُر فما تتجزأ، ال وحدة بأنها إليمانهم كاملة، القومية شخصيتهم ويربزون بالسياسة
قضاياهم. إىل وييسء السيايس وضعهم يُصغر ثقافتَهم

الدوالرات، من املؤلفة اآلالف تُنِْفُق التي الشيوعية روسيا حتى أدركته ما وهذا
والعلم، والفن األدب يف وأعالمها بثقافتها الخارج يف للتنويه العديدة، املاليني ُقل بل
العربية الشعوب أحرى فما والحضارة، املعرفة يف عريقة أمة بأنها العالم إقناع محاولًة
املاديات هي ويصونها األمم يكيف ما أن تتوهم أن بدل النهج، هذا تنهج بأن واإلسالمية

وحدها!
بدون ولكن عنه، والنقل إليه النقُل ريب بال يغنيه املهجر يف العربي فاألدب وبعد،
الدول سفراء أن ونعتقد األمل. هذا يتحقق أن يمكن ال إليها ندعو التي اليقظة هذه
ومسئوليتُهم الخطة، هذه تحقيق عن مسئولون املختلفة العواصم يف واإلسالمية العربية
يستهان ال مسئوليٌة حضارة األمم وأبعد العالم يف أمة أقوى عاصمة «وشنطن» يف عنها

الخطر. بعيد إزاءها والتهاون بها،
عن يدافع ألنه الخطر؛ بعيد هللا» «حب الدكتور األستاذ العالمة مرشوع لنعد وإننا
عىل الوقوف ويهمها وتطبقه، بالعدل تؤمن النفوذ، عظيمة بالد يف صورة بأكرم عرضنا
تنتسب كأنها حسناتها؛ عن والدفاع مدنيَّاتها، ينابيع من واالرتشاف الشعوب، حقائق
واإلسالم العروبة أقطاب وحده به يُشغل الذي السيايس الجو يف أثره له هذا وكل إليها،

يدرون! ال حيث من قضاياهم إىل فيسيئون األسف، مع يكادون أو
وال الحرة، األمريكية بالبيئة محسوسة درجة إىل متأثر أمريكا يف املهجري واألدب
له حان وقد التعليمي، نظامه تحقق متى بتدريسه اإلسالمي» «املركز اهتمام من مفر
والرسيالية والرمزية والرومانسية الواقعية من مزيج إنه االنتظار. طول بعد يتحقق أن
العالم يف منبوذة تزال ال الواقعية كانت وإذا منه، وافر نصيب للواقعية ولكن وغريها،
الفرنسية الرومانسية تأثري تحت األصح عىل أو الفرنيس، األدب تأثري تحت العربي
يف محرتًما محالٍّ لها فإن ومرص، لبنان من األخص وعىل األوسط الرشق من املتمكنة

الشاملة. الحياة أدب — األمريكي األدب
من املهجري، العربي الفن وعرض بل املهجري، العربي األدب تدريس كان ولهذا
اإلسالمية، الثقافة جانب إىل وشنطن يف اإلسالمي» «باملركز تُناط أن يمكن التي املهام خري
اإلنجليزية، إىل ومعارصة قديمة بني العربية اآلثار من كثرٍي نقُل مهمته يف يدخل وقد
وسورية لبنانية بني ما شتى شعوبًا يمثل الذي املهجري األدب من مختارات بينها ومن
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املهجر يف العربي األدب

وهكذا وغريها، وغريها وسودانية وحجازية وُمراكشيَّة وتونسية وأردنية وعراقية ومرصية
وواجٌب مهمة، عليها تعلو ال ومهمة ثالثية مهمة الثقافية اإلسالمي املركز مهمُة تصبح
الجديد العالم يف واملسلمني العرب وأعيان واإلسالمية العربية والشعوب الدُّول تسابُق

كرامتهم. عىل وحرًصا العامة املنفعة عىل حرًصا تحقيقها؛ إىل بأرسه
التي الجبارة التجديد حركة بحركتني: متأثًرا نشأ ما أوَل املهجري األدب نشأ
من أوربا يف ما خري مع املتجاوبة األمريكي األدبي البعث وحركة مطران»، «خليل مها تزعَّ
موهوبون مثقفون وأنصاره الحرة، القوية شخصيته له إنساني أدب فهو اآلن أما أدب.
من الثاني العقد يف سبقوهم َمن بريُق وال خاصة مجلة لهم تكن لم وإن متعددون،
قيمة آثار منها بنماذَج املهجرية الصحف تطالعنا التي آثارهم فإن هذا ومع القرن، هذا
بل فحسب، تدرس أن النماذج هذه تستحق وال قبل، من ذلك إىل أرشنا وقد المعة،
نفوس يف تجول رفيعة مثالية أية األمريكيون ليعرف أيًضا؛ صفوتها ترتجم أن تستحق
احرتام إىل يؤدي مما األصلية، مواطنهم يف أهليهم نفوس يف تجول كما األمريكيني؛ العرب

العربية. النفسية
وانتفعت اإلنجليزية إىل ترجمت التي سلم»!1 «يا قصيدة املثال سبيل عىل ولنذكر

فيها: جاء وقد للسالم، النبيلة دعايتها يف املتحدة األمم دوائر بها

بَ��يْ��نَ��ن��ا ُس��وًق��ا ل��ل��ح��رِب نَ��َرى أن ِم��ْن ُم��َزْع��َزًع��ا ن��راَك أن خ��ي��ٌر َس��ْل��ُم! ي��ا
آم��ن��ا ح��ت��ى اإلن��س��اِن ��َر وُم��َط��هِّ ل��ن��ا َج��نَّ��اٍت ال��ن��ي��راِن ج��اع��َل ي��ا
َف��َخ��َل��ْق��تَ��نَ��ا وَص��َق��ْل��تَ��نَ��ا َع��لَّ��ْم��تَ��نَ��ا ُربَّ��م��ا وَص��بْ��ًرا، ي��أًس��ا تُ��ْل��ِق��ن��ا ال
وال��ِغ��نَ��ى ��ع��ادَة ال��سَّ َف��نَ��رى ال��ِف��َدى، ب��ع��َض ل��ن��ا َف��ُك��ْن ال��ِف��َداء ت��رج��ون��ا ك��ن��َت إْن
َف��َه��يْ��َم��نَ��ا س��ن��اَك ف��اب��ت��دُع��وا ، وال��َف��نَّ تَ��ج��اَوبُ��وا ح��ي��ن األرب��اِب ن��ف��ح��َة ي��ا
ُف��تَّ��نَ��ا ��ا إمَّ تَ��ِزلُّ ال��ح��ض��ي��ِض وإل��ى نُ��ُف��وَس��ن��ا رف��ع��َت ح��ارَس��ن��ا تَ��بْ��َق إْن
َغ��بْ��نَ��نَ��ا ْغ تُ��َس��وِّ وال ال��م��الذَ ف��ك��ِن ِب��َغ��بْ��ِن��ن��ا األش��ق��ي��اءُ ت��م��اَدى ول��ئ��ن
يُ��ْق��تَ��نَ��ى ك��ن��ًزا ص��ان��ت��َك آم��ال��ن��ا تَ��ُص��ْن وإْن أن��َت ِض��ْع��َت ِض��ْع��نَ��ا ن��ح��ن إْن
ال��ُم��ْع��َل��نَ��ا ال��ح��ي��اِة م��ع��ب��وَد ف��ت��ك��وُن َم��َق��دٌَّس ِل��ْل��َح��يَ��اِة ي��وٌم ويَ��ج��يءُ

١٩٥٤م. «إيزيس» ديوان عن 1
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ال��ُم��نَ��ى أط��ي��اِف م��ث��َل ال ِب��َج��ه��نَّ��ٍم، ال��رََّدى أش��ب��اح م��ث��َل ك��ان��ْت ل��والك
أَْح��َس��نَ��ا! ق��د وَم��ْن ل��ن��ا أس��اءَ ق��د َم��ْن ش��ام��ًال ِل��ْل��بَ��ِريَّ��ِة، دع��اءً ف��أِج��ْب

تَُرتَْجَم، بأن َحِريٌَّة مختلفني وأدباء لشعراء ممتازة أخرى وآثار أخرى قصائُد وثمة
األستاذ مرة غري لنا رصح كما السواء، عىل والرشق الغرب يف تدرس بأن حرية هي كما
املال توفري قبل ذلك لنا أنَّى ولكن القاهرة، بجامعة املقاَرن األدب أستاذ كفايف محمد
العربية والجاليات املختلفة اإلسالمية والشعوب الدول بإسهام فعًال) ميسور (وهو
متناول يف كان وإن — املال ويتوافر يتيرس كيف ثم املهمة؟! بهذه أمريكا يف واإلسالمية
التي والنفسيات الجامدة العقليات تبديل قبل — جسيم غريَ املطلوب كان وإن األيدي،
هللا لوجه الربيء السخي البذل بدل وسيلٍة، وبأرخِص طريق أهون من بالظهور تحلم

والوطن؟!
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املعلم عن الحديَث تََهيُّبَنَا عنهم الحديَث نَتََهيَُّب من والفن والشعر األدب أعالم بني قل
يديه، عىل العربية يف الحديثة والرمزية الرومانسية ولدت الذي مطران»، «خليل األول
الشعر إىل الشامخ الَعَلُم هذا أسداها التي الضخمة املنن فإن العرشين، القرن مطلع قبل
السهل ومن تقديرنا. فوق املختار؛ وطنه «مرص» بها ورشف نثًرا أم نظًما الجديد العربي
التاريخ ولكن هذا، كل يجحدوا أن تالميذه تالميذ من نفر عىل أو تالميذه بعض عىل اآلن

بإعزاز. لريدده إنه بل ذلك، ينىس لن األدبيَّ
شاب يف يُْعَهْد لم تَأَلًُّقا املايض، القرن من األخري الربع يف مطران» «خليل نجم تألق
من املثرية زمنه وحوادث املمتاز وتعليمه املوروثة عبقريته به جادت تألًقا قبُل، من مثله
منه تقرتب لم النظري املنقطع التألق هذا ومثل وسواها، واقتصادية واجتماعية سياسية
جاللة عىل صباهم يف الرومي» «ابن وال «املتنبي» وال تمام» «أبي وال «املعري» أملعيُة

بعُد. فيما خطرهم
اللبناني الشاعر هذا فإن املرأة، بفضل حياتهم تشهد الذين العباقرة أحد و«مطران»
وثمانمائة ألف سنة يوليو يف شاهده ما أول النور شهد الذي األصل الفلسطيني —
الرائعة قصائده بإحدى أدبيٍّا خلوًدا زادها وقد «بعلبك»، بمدينة للميالد وسبعني واثنتني
ألمه وبالرجاحة ألمه، جدته إىل الشعرية بحاسته وراثيٍّا ليدين الفذ الشاعر هذا إن —
الظلم عىل بالسخط مطران» و«آلل مطران» «عبده لوالده يدين كما باغ»، الصَّ «َملكة
ويُنوُِّه بالغنْي وإجالٍل بحنان أمه يذكر شاعرنا سمعت ما وكثريًا الجبابرة، وبمحاربة
«وديع األستاذ املرصي األديب أيًضا يشهد وبهذا شخصيته، تكييف يف البارز بفضلها

عمره. أواخر يف دائمة شبه مالزمة شاعرنا الزم الذي فلسطني»
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أجله، نهاية إىل الحب هذا منه وتمكن صغره، منذُ الحرية ُحبَّ «َمطراُن» َب ترشَّ لقد
بالقاهرة. وأربعني وتسع وتسعمائة ألف سنة يوليو من األول صبيحة يف

أمه لتعاليم وفاًقا أحيانًا»؛ «وبالتقية واملعاودة املراجعة بعادة َمطران تََطبََّع ولنئ
لم و«نريون» ُجْمِهَر» يَُزْر «مقتل صاحب فإن الحكيم لسلوكها وتبًعا الصالحة، الرزينة
نحبه به قىض الذي النقرس وآخرها والعلل، األحداث وطأة رغم — ذرة مثقال يتبدَّل
معاني أسمى العربية الشعوب وإلهام الطغيان عىل الثورة روح عن يتحول ولم —

الديمقراطية.
الكالسيكي» «التجديد حينئذ فيه ظهر ما وخري العربي، الشعر عىل «َمطراُن» طلع
الشعر من بفنون فأرشق أرسالن»، و«شكيب البارودي» سامي «محمود أنجبه الذي
املطالعات تلك تكن وإن الجمة، العالية ومطالعاته اإلنسانية روُحه إليها نَبََّهتُْه األصيل
بآداب املعرفة فانتظم هذا؛ الواسع االطالع حبُّ عمره طوَل والزمه الفرنسية، باللغة
لألدب َمجَّ وهكذا واملعارص، القديم الصميم العربي األدب بله ورشقية، غربية من كثرية؛
اختالف عىل الحديث الشعر رواد جميع يف أثر ما الشهي، الرحيق ألوان من الجديد

يشعر. لم أم بذلك وَْعيُُهْم أَشَعَر وسواء يعرتفوا، لم أم بذلك اعرتفوا سواء مشاربهم،
األيام» «مرآة كتابه وعىل املرصية» «املجلة عىل املطلع املستقل األدبي الناقد ولكن
املرشد املعلم هذا بفضل اإلقرار إال يمكنه ال النماذج؛ املتعدد واملنثور املنظم شعره وعىل
يُْدَعى أن استحق حتى والتصوف، واألحاسيس التأمل من جديدة آفاًقا خلق الذي امللهم،

األوَل». االبتداعيَّ العربيِة «شاعَر
الحكم يف وال الواقعي» «املذهب يف فقريًا وقت أي يف العربي الشعر كان وما
اللهم الباب، هذا يف ببدعة بعده أحد وال «مطران» يجئ فلم الفلسفية، واألمثال التجريبية
جاء أعظم؛ هو بما وتالميذه «مطران» جاء وإنما الطلق، الفني التناول أسلوب يف إال
الفن واستقالل الفنان شخصية تحرتم التي الصحيحة، الفنية الحرية بمذهب «مطران»
من والفنان الفن عىل العبودية يفرض ما وكلِّ الزخرفية، واألناقة والبهارج الصناعة عن

الفن. وأصالة املطبوع الجمال يحتمها ال اتباعية، وقيود ألفاظ
تدعم كما رسالته وعزز الفنان، وشخصية القصيدة وحدة «مطران» َدَعَم
آفاق له أفسح كما مرصاعيه عىل الحياة باب له وفتح اإلنسان، حقوَق الديمقراطيُة
شعري كموضوع — كبريًا أم كان صغريًا — الوجود هذا يف يشء كل له وأبرز الخيال،
إليه وحبب معه، يتجاوب أن الشاعر استطاع ما إذا الفني للتناول وأهل بعنايته خليق
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مدرسته شعراء وأقنع فحسب، الذاتية العواطف عىل االقتصار بدل اإلنسانية املوضوعات
يكون أن الشاعر وظيفة وليست أدائها، من له بد ال مثالية رسالة منهم كل عىل بأن
ورسل الفكر، زعماء بني يكون أن عليه بل االنتهازيني»، «املرتلني بني أو لُغويٍّا، نَظَّاًما
كل بني يجمع وأن جيلهم، بعد وملا لجيلهم اإليمان؛ وأعالم اإلصالح، ودعاة الوجدان،
وحكمة الفنان، أحالم بني ما تزاوج والتي والعقلية، الروحية للزعامة تؤهل التي القيم
ممتاًزا إنجابًا وتالميذه «مطران» أنجب إليها. وما التعاليم بهذه الواقعي الفيلسوف
شتى مناسبات ملطران كانت ولنئ الصادق، اإلنساني األدب أغنى كما العربية ف رشَّ
أن إال العربي، والرشق مرص يف والسياسية االجتماعية لألوضاع تبًعا العامة لقصائده
عنوانه كان كيفما شعره بها يتميز التي الرفيعة، العنارص بكل زاخر الشعر هذا جميع

ومناسبته. وموضوعه
العميق الحزن لجة يف ألقته ثم صباه، يف «مطران» فؤاد ألهبت التي الحب وعاطفة
عىل الحنان أسبغت التي وهي الوجداني، شعره بنيان يف الزاوية دعامة هي حياته، بقية

الرائع. ديوانه بها حفل التي ورثاء، وتقدير ذكريات من العديدة، إخوانياته
أقدمها ومن تحرص، أن من ألعظم قصائده يف املدهش الشعري الخيال نماذج وإن
إنه فيها: خياله عن صباغ» خليل «عيىس األستاذ قال التي قهوة» «فنجان قصيدته

القهوة! فنجان يف البخت قارئ يبلغه ما غاية فيها تجاوز
والذي بالرصاص، رسيَره الحميد» «عبد أعواُن رمى الذي الشاب مطران» «وخليل
وتبنته «مرص» احتضنته والذي الظلم، وجه من فراًرا قطر؛ إىل ُقطر من يتنقل راح
الحرية عن منافحة الروائع نظم الذي والشيخ الكهل مطران» «خليل هو طويًال، عمًرا

جيل! بعد جيًال الوطني الشعور بها فغدى اإلنسانية، والكرامة والديمقراطية
إبراهيم» والشيخ ناصف «الشيخ اليازجيَّنْيِ تلميذ اللغوي، األديب مطران» «وخليل
صدمت التي الحرة البيانية والرتاكيب الصيغ من العديد خلق الذي هو أملعيته، وتلميذ
البياني الترصف حرية من وأدبائها للعربية َمكَّنَْت ما رسعان ولكن أوًال، التقاليد
الفن، ونصري «شيكسبري»، مرتجم مطران»، «وخليل العرص. لحاجات وفاًقا الجميل؛
جانب إىل يرضب مثل أفضل هو النفس؛ الكريم واألديب بالقاهرة، «األوبرا» ومدير
روح يف السواء عىل وخصوًما بل وتالميذ، مريدين باألدباء، الرب يف تمام» «وأبي «املعري»

ملستحقيه. والتشجيع واإلنصاف واإليثار املحبة من فريدة
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الذي الحكيم، الفاضل املعلم ذلك هو الواعي املجرب االقتصادي مطران» «وخليل
األدبية آثاره من إليها وأسدى العامة، الزراعية النقابة يف جليلًة خدماٍت مَرص خدم

وغاية. وأسلوبًا فكًرا اإلعجاب؛ موضع يزال ال ما االقتصادية
يف نعرضها الجوانب، املتعدد الشامخ الشاعر هذا شخصية من قليلة ملحات هذه
تالميذه من الكثريين أشعار يف بل فحسب، شعره يف يعيش ال ومثله وفاته، ذكرى
ِسماتُها كانت كيفما الصعود املطردة الشعرية النهضة يف العربي، العالم أنحاء يف كذلك

واستيحاؤها. الفخمة آثاره دراسة عليه ٍم ترحُّ وخري وألوانها،
الذي النزيه الصحفي «َمْطَراَن» أن املجَمل الحديث هذا ختام يف نذكر أن يفوتنا وال
من السنوية ذكراه بإحياء األدباء ألجدُر الوطنية؛ والروح العربية والقومية القلم خدم
هذه اإلذاعة محطات ومن الصحافة، بنُْت الالسلكية فاإلذاعة العربية، اإلذاعة محطات

البائد. العهد يف الرائد «مطران» بقول األحرار صوت يجلجل أن يجدر

ف��ُح��رَّا ُح��رٍّا أح��راَره��ا واْق��تُ��ل��وا وب��رَّا ب��ح��ًرا أخ��ي��ارَه��ا َش��رِّدوا
ش��رَّا ال��ش��رُّ ويَ��بْ��َق��ى ال��ده��ِر، آخ��َر ص��ال��ًح��ا يَ��بْ��ق��ى ��ال��ُح ال��صَّ إنَّ��م��ا
َص��ْخ��َرا؟ تَ��نْ��ُق��َش أن األي��دَي يَ��ْم��نَ��ُع ت��ك��س��ي��ُره��ا ه��ل األق��الَم، ��روا َك��سِّ
َش��ْزَرا؟ تَ��نْ��ُظ��َر أن األْع��يُ��َن يَ��ْم��نَ��ُع ت��ق��ط��ي��ُع��ه��ا ه��ل األي��دَي، َق��طِّ��ع��وا
َزْف��َرا؟ تَ��ْص��َع��َد أن األن��ف��اَس يَ��ْم��نَ��ُع إْط��َف��اُؤه��ا ه��ل األْع��يُ��َن، أْط��ف��ئُ��وا
ف��ُش��ك��َرا! م��ن��ك��ْم َم��ن��ج��اتُ��ن��ا وِب��ه ُج��ْه��ُدُك��ْم ه��ذا األنْ��َف��اَس! أْخ��ِم��دوا

وبقوله:

وَس��ْرِج��ي ��بَ��ٌة م��ؤهَّ َف��َرِس��ي ��ي أَُرجِّ وال أَخ��اُف ال أَنَ��ا
لُ��جِّ بَ��ْط��ُن ف��ال��م��ط��يَّ��ُة بَ��رٍّ بَ��ْط��ُن ب��ي نَ��ب��ا ف��إذا
نَ��ْه��ج��ي ال��نَّ��ْه��ُج وه��ذا َق��وٌل، ل��ي ال��َح��قِّ غ��ي��َر َق��ْوَل ال
ُف��ْل��ج!1 ط��ري��َق َل��َديَّ ك��ان��ا م��ا واإلِي��ع��اُد ال��وْع��ُد

ظفر. فلج: 1
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كرسى رسول تساءل التي السافرة، ابنته لسان عىل بَُزْرُجْمِهَر مقتل يف وبقوله
سفورها: سبب عن متعجبًا

وظ��الَال؟ ح��ول��ه ُرُس��وًم��ا إال تَ��َرى ف��ه��ل ال��ح��ك��ي��ُم ُق��ِت��َل وق��د ان��ظ��ْر
رج��اَال! ال��ُج��ُم��وِع ه��ذي ف��ي أَنَّ ل��و س��تْ��َرَه��ا تَ��رف��ُع ال��ح��س��ن��اء ك��ان��ت م��ا

الذي الجريء، الحرية شاعر هو هو بقي «مطران» ولكنَّ قرن، نصف منذ ذلك كان
بسنني: ذلك بعد «نريون» ملحمته يف قال

(ِك��ْس��َرى)! ِق��ي��َل أْم ل��ه ق��ي��ل ق��ي��ص��ٌر (ن��ي��رون��ه��م) خ��ال��ق��و ق��وٍم ك��لُّ

— القصص أهونَها وليس — الشعر رضوب جميع يف البتداعه «مطران» د يمجَّ قد
— د يمجَّ وقد التمثييل، كالشعر سماحة، عن بل عجز عن ال لغريه، تركه بما وإليحائه
والنعت ملطران األهم الصفة تبقى ولكن األدب، فنون يف املمتازة لريادته فعًال َد ُمجِّ كما
جميعه العربي العالم يف األحرار الشعراء أَوىل امللهم الفنان الحرية شاعر فإن األكرم،
بنرش إال الصحيح التقدير وليس ٍظ، تََحفُّ أيِّ دون وشعوبه ُدَوله من التقدير، بأسمى
اإلنسان إىل تنظر التي السامية اإلنسانية مبادئها وترشب درسها وتعميم آثاره، جميع

واحدة. نظرة الرفيع والفن الرفيع
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الشائق: قوله االبتداعي الشعر من جربين» «سعيد املهجري الشباب لشاعر أقرأ كنت

ال��ب��ع��ي��ْد ب��األْم��ِس م��تِّ��ْع��ُت ِم��ثْ��لُ��ُه��ْم أنِّ��ي َم��ْف��ِديُّ ي��ا ��اُق ال��ُع��شَّ وادََّع��ى
َع��ِن��ي��ْد! َص��ْخ��ٍر ع��ل��ى َح��ْم��ق��ى َم��ْوَج��ة ِم��نِّ��ي َض��اَع ك��ي��وم��ي أَْم��ِس��ي َك��ذَبُ��وا!

وقوله:

س��اَرا؟ ��اط��ئُ ال��شَّ تُ��َرى أم يَ��ْج��ِري ال��زَّْورُق أَتُ��َرى
��ك��اَرى؟ ال��سُّ وال��رْك��ُب ط��ئُ ��ا وال��شَّ ال��زَّْورُق تُ��َرى أْم
َف��ح��اَرا! ال��ل��يْ��ِل َروَْع��ُة َس��َح��َرتْ��ه ق��د َم��ْوِك��ٌب

وقوله:

َغ��َراْم! وأَيُّ ن��اِظ��َري��ه��ا ف��ي ت��أَلَّ��َق َض��ْوءٍ أيُّ وت��ْرُم��ُق��ُه
ال��ظَّ��َالْم! إالَّ األُْف��ِق ذل��َك ع��ل��ى يُ��ِط��لَّ َل��ْن ��َح��ى ال��ضُّ ه��ذا بَ��ْع��َد ك��أْن

التفنن: أجاد وقد وقوله

ال��رَّواِح وف��ي ال��م��ج��يء ف��ي َخ��ْل��ِف��ي ق��ل��ُت: وح��ب��َك؟ ق��ال��ْت:
��ي��اِح ال��صِّ وف��ي ال��ب��ك��اءِ ف��ي ف��يُ��ْم��ع��ُن ف��أَنْ��َه��ُره يَ��بْ��ك��ي



املعارص الشعر قضايا

ص��اح��ي! ُه��ذَاَك وه��و وأن��اُم ال��ُم��نَ��ى1 بَ��َح��َص��ى ف��أَُع��لُّ��ُه

ربع حتى العربي، الرشق يف سائدة كانت التي بالنزعة الطريف الشعر هذا يذكرني
أبوللو» «جمعية مكافحة ولوال املشهورين، غري الشعراء عن العزوف نزعة مىض؛ قرن
الشباب؛ لشعراء الجديدة اآلثار ع بمنوَّ مجلتها يف وتنويهها االحتكار، هذا الشعرية
إىل املقربني الشعراء صيُت أَْخَمَل كما خامًال الشابي» القاسم «أبي مثل حتى لبقي
يف عملها األهواء وعملت املجيدين، الشعراء من كثريين القرون سالف يف واألعيان الحكام
الذي الرومي»، «ابن مثل موهوب شاعر ذكر أغفل «األغاني» صاحب إن حتى إجحافهم،
به فإذا األخري، األدبي بريدي إىل يدي َمَدْدُت ثم فهمه، أساءت أو مواهبه بيئته ْر تقدِّ لم
الذي حسن» «عباس لألستاذ وموازنة» ونقد دراسة وشوقي: «املتنبي عنوانه شائق كتاب
فنبهني بالقاهرة، األول فؤاد جامعة يف العلوم بدار النقدية الثقافة يف اليمني شعبة يمثل
بهذه الفاضل املؤلف ألن شوقي»؛ «أحمد الجهري املرصي الشاعر عن التحدث وجوب إىل
ربع إىل سائدة كانت التي الروح تلك ذاكرتنا إىل أعاد إنما — نََعتَها كما — «الدراسة»
«املدرسة عند تقاليد لها بقيت وإن القرص، يف «شوقي» منزلُة تساندها مىض، قرن
الشعراء وبني الزيات» حسن «أحمد مرص يف النقاد بني اآلن يتزعمها التي القديمة»
القائمة واألساليب التأليف يف الوشائج قديمة أخرى، مدرسة نافستها وإن أباظة» «عزيز
وبني قطب» «سيد النقاد بني اآلن يتزعمها املدرسة وهذه الفردي، التمجيد عىل أيًضا

العقاد». محمود «عباس الشعراء
القادر «عبد بنقد متأثرة التجديد، نحو تتأرجح ما وقت يف الثانية املدرسة كانت وقد
وإن الجمود من مزخرف لون إىل انرصفْت ثم شكري»، الرحمن «عبد وبشعر املازني»
أدبي زعيم مبايعة عىل «شوقي»، مدرسة قامت كما صميمها، يف وتقوم بنقيضه. وصفتْه

األدب! بجمهورية تؤمن وال تأليهه، ثم
يمكن ما غاية ألنه موضوعه؛ يف تحفة حسن» «عباس األستاذ فكتاب ذلك ومع
يتجاهل كما الحديث، النقد أصول ا تامٍّ تجاهًال يتجاهل الذي األدبي التأليه يمليه أن
بني العجيبة املقارنة هذه مثل عىل جرؤ َلَما وإال والخاصة، العامة التاريخية الحقائق

أطفالها تعلل كانت التي واألعرابية الخطاب» بن «عمر املؤمنني أمري حكاية إىل إشارة البيت هذا يف 1

الحىص! بطهي الجائعني
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التي مواهبه تكن مهما الذي «شوقي» وبني نفسه، وعزة أصالته يف الشامخ «املتنبي»
«املتنبي» عىل يتتلمذ وكان زمنه، يف البالط شاعَر يشء كل قبل كان فقد قدَرها؛ نقدرها
ما يوًما يكن ولم الفرنيس، للشعر مرآة كان كما منه؛ ويقتبس ويعارضه، ويحاكيه،
«املتنبي» نفسية له تكن ولم إبراهيم، حافظ كان كما الصحيح؛ باملعنى الشعب شاعر

النريهني. األدباء النقاد معارصيه من املستقلون ذلك ل وسجَّ عرَف كما حال، بأي
صربي» و«إسماعيل مطران» «خليل نجم فيه تألق زمن يف «شوقي» نجم بزغ لقد
ومن أوًال اإلنسانية من مستمدة رسالة «ملطران» فكانت خاصة، بصفة إبراهيم» و«حافظ
«إسماعيل رسالة وكانت املنوع؛ الطبيعة وشعر الوجداني شعره جانب إىل ثانيًا، القومية
امُلْرتََفِة العواطف شعر وأغلبها الوطني، الجانب وأقلها رصفة، وطنية وجدانية صربي»
وكانت النفس؛ عن للرتويح الفنية واألناقة املوسيقية املتعة فوق رسالة أية تحمل ال التي
رائعٌة نماذُج له ُحفظت وإن غايٍة، أبعد إىل شعبية سياسية وطنية «حافظ» رسالة
بتاريخ ثم مرص بمجد التغني أساسيٍّا فكانت «شوقي» رسالة وأما الزمان. شكوى يف
مرص، يف األمر ويل من وقربه التاريخية، ثقافته ذلك كل يف تسعفه والعرب، اإلسالم
من األوىل الطبعة يف عرابي» «أحمد الوطني الزعيم عىل م تهجَّ حتى مليوله واستجابته
أمام الثانية، الطبعة من ماثلها وما الهجائية القصيدة تلك حذف إىل اضطر ثم ديوانه،
يف صادًقا كان «شوقي» أن ريب وال الحني، ذلك يف املرصيني واملثقفني الوطنيني سخط
املضمار هذا يف وتفوقه فيها، أحد يبزَّه ولم عبقريته، فيها تجلت التي املنوَّعة تاريخياته
حصيف، إنسان أي يعاديها ال كبرية قيمة ذات َلرسالة وأنه والتخليد، بالتمجيد جدير
بإخالص القومي التاريخ أمجاد يسجل َمْن يعاَدى أن جاز إذا إال منصف، ناقد أي وال

ورشاهة! بل ولذة،
ومكربة عادية بني مدهشة َمراءٍ وفيه شعره، كل «املتنبي»2 ديوان جمع لقد
من الرغم وعىل الغالب، يف متينة مركزٍة أساليَب يف الحياة ولطبيعة للبرشية ومصغرة
باألدب البصريين من أحد، يقل لم ديباجته، يف األخص وعىل عليه؛ النقاِد بعِض مآخِذ
كان بل عداها. ما حساب عىل بالصنعة يُْعنَى أو الشعَر يفتعُل كان إنه خاصة وبالشعر

القاهرة يف الربقوقي» الرحمن «عبد أخرجها التي هي رشًحا وأصلحها «املتنبي» لديوان طبعة أكمل 2
تذكر لم الطيب» «ألبي وقصائَد ومقطوعاٍت بأبياٍت تذييل وفيها ميالدية، وثالثني وتسعمائة ألف سنة

املألوف. ديوانه يف
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يكن ولم الضخمة، نفسه مرآة اللفظي وبذخه أَرسه وكان وإيمانه، حياته ترجمة شعره
إلرغام! خضوًعا أو للعرف مجاراة أو ألحد، تقليديٍّا نظًما شعره من أي

أُسقط الذي الكثري والتقليدي املهلهل شبابه شعر فمن «شوقي»؛ شعر كذلك وليس
خالدة له قيمة ال الذي العابرة املناسبات شعر من يعد ما ومنه املتأخرة، الطبعة من
من و«املتنبي» «شوقي» بني ما املقارنة تكون وهكذا إنسانيٍّا، وال فنيٍّا ال بمحتوياته؛

باطلة. أساسها
«املتنبي»، موسيقى من جملتها يف أعذب وموسيقاه عظيمة الفنية «شوقي» طاقة إن
الحاقد الكذاب املنافق الشاعر هو وليس أجل، وأصالته أعظم الفنية «املتنبي» طاقة ولكن
إال «كافوًرا» يقصد لم «املتنبي» ألن «عباسحسن»؛ األستاذ وصفه كما السفيه املستجدي
العصامي بصورة «كافور» له َر ُصوِّ وقد املستجدي، الطالب ال عليه، امُلَلحُّ املطلوب وهو
منه سخر بل عنه، أعرض خبيئته اكتشف فلما قدرها، املواهب يقدر الذي العبقري،
مرص، ترك عىل عمل ثم مكشوف،3 تهكم كل عن واملبالغة الرمزية فيها نابت بأمداح،

غادرها. أن بعد إال فيه شعره يُذَْع لم وإن فيها، مقيم وهو هجاه بل
لم ولكنه مكرٍَّم، غري الدولة» «سيف بالط يف يبقى أن عليه أبت العزيزة ونفسه
بوسع وكان الوفية، نفسه إليه تحن كانت العكس عىل بل فيه، هجاءً واحًدا بيتًا يقل
تهافتوا الذي األعيان ألن بطبيعته؛ املستجدي هو كان لو طائلة، أمواًال يغنم أن «املتنبي»
وكان وبينه، بينه تجاوب ال عمن يعزف كان العكس عىل بل عديدين، كانوا أمداحه عىل

بموتهم. صالتهم انعدمت َمن ووفاءً محبًة يرثي
بغريه وال الدولة» «بسيف صلته استغل إنه أحد يقل فلم النفس، عفة عنه وُعِرَفْت
غريه، صنع كما كهذا خسيس طريق من عقاًرا وال ماًال يقتِن ولم تجديه، سمرسٍة يف
ألنه السخط؛ إىل أحيانًا عصبيته استثارته وإن النواحي؛ جميع من الخلق رشيف وكان
شعراء إليه يلجأ الذي الخفي الكيد من أرشف ذاته يف فهجاؤه الكيد، عن الناس أبعد كان

األخالق. بتمجيد نفاًقا يتغنون
شوقي» «أحمد وأما شعره، يف تجلت بارزة واحدة شخصية «للمتنبي» كانت لقد
جملة لهم الذين الشعراء أولئك فمن وأمثالهم، مايض أبي وإيليا العقاد محمود كعباس

وكافور». املتنبي «بني :١٩٥١ سنة مايو املرصية، «األهداف» مجلة 3
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ربما بل إطالًقا، شخصيته عىل شعره يدل ال خاصة بصفة شوقي» و«أحمد شخصيات
املستقلني. النزيهني املؤرخني من معارصيه جميع بذلك يشهد كما عكسها كانت

مفكروها، وأحبَّه قويمة، شعرية مدرسة تأسيس عىل مرص يف «املتنبي» عمل وقد
حتى الشباب شعراؤها به بر الذي «شوقي» شأن كذلك يكن ولم عتاتها،4 كرهه وإن

تالميذه. حكم يف يُعدُّون كانوا ممن حتى يغار كان ذلك ومع مماته، بعد
غروره، لشوقي كان وكذلك شاء، َمْن مع ومواقعه عبقريته غرور «للمتنبي» وكان

بالسالم! هو تحدَّث بينما أجله، من باملعارك يقومون حوله َمن جعل ولكنه
لم ملن متأخٍر، تأليف أي يَْطِمُس ال الذي األدبي التاريخ نصيب من هذا كل ولكن
التاريخية الحقائق نقيض عىل الظواهر تفسري عىل ويجرؤ له، املؤرخ العرص يف يعش
األنانية عليه وسيطرت وغريهم بل النابهون الشباب الشعراء به شقي عرص يف الثابتة،

معيبة. سيطرة ثمن، بأي التفرد، وحب األدبية،
يف تقدمية مرحلة وآثاره شاعريته مجمل يف شوقي» «أحمد أن ريب فال وبعد،
«عباس األستاذ خواطر إليه ذهبت ما غري آخر يشء ولكنه الحديث، العربي الشعر

حسن».
«عباس يرى ملا خالًفا للعربية، ثروة األخرى وآثاره «شوقي» ديوان نعد ونحن
ولو وتنوًُّعا، منزلة «شوقي» شاعرية إىل شاعريتهم تصل ال الذين وأقرانه العقاد» محمود
للمتنبي كان وما الغربية، ثقافته وخصوًصا عرصه جارى آثاره من كثري يف «شوقي» أن
وموضوًعا، شكًال التقاليد عليه وأناخت القيود، فيه أحكمت عرص يف هذا مثل يصنع أن

والعظمة. املْلك شاعر يكون أن إىل اضطراًرا تضطره حياته ظروف كانت وقد
ولكنه عنه، مندوحة له تكن ولم فضيلة، بل عيبًا زمنه يف الشعر احرتاف يكن ولم
حافل جد كان الذي «املعرِّي» مثل ده ومجَّ به حفل َلَما كان ولو النفس، صغري يكن لم

أحمد». «معجز املتنبي ديوان من مختاراته فسمى واإلنسانية، الخلقية بالقيم
وإن شعرهم، يف عاشوا قلما الذين الشعراء أولئك من هو شوقي» «أحمد إن
يسف وقد تتساويان، وأحيانًا الشاعر، روَح فيه تغلب املوسيقار وروُح بنظمه استمتعوا

الخلود. تحليَق له روائَع يف يحلق قد كما التقليدي، املناسبات نظم يف

األلفية الذكرى بمناسبة عفيفي» هللا «عبد لألستاذ املرصية «البالغ» جريدة يف الشاعرة» «مرص مقاالت 4

«املتنبي». لوفاة
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شعره، من وحدها الفنية الناحية يف العنايُة تُْحَرصَ أن واألدباء لألدب الخري ومن
جهل عن حسن» «عباس األستاذ إليها لجأ التي الخاطئة، املوازنة تلك مثل محاولة دون
املحمودة وتزكيته عامة، العربي األدب بعنارص علمه يكن مهما املعارص، األدبي بالتاريخ

العلم. هذا عن
يف العرصية املعاني الستيعاب العربية كفاية بأملعيته شوقي» «أحمد أثبت لقد
الصور وتتألق واملعاني املوسيقى تتدلل كما الخيال؛ فيه يمرح ساحر! كالسيكي أسلوب
عىل واالقتصار النفائس هذه يف العناية حُرص لذكراه وتقدير تحية وخريُ للقارئني، فتنًة
تَُشوُل ال قد عداها وفيما مراًرا، كفته ترجح قد مجالها يف إذ فحسب؛ الفنية املوازنات
التاريخ، يف املغالطة يشجعون وال منه، ليس بما يَْحِفلون ال الفني الجمال وعشاق غالبًا،
يشجعون ال كما والتحقيق؛ الترشيح بِمبَْضِع الجميلة الصور تشويه إىل يؤدي قد ما أو
عىل الخيال وتجسيم الذاتية، امليول متابعة يف واملوازنة، والنقد الدراسة عند االسرتسال

والجمال! الحق حساب
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إبراهيم1 حافظ حممد

ال��م��ج��ن��ونَ��ْه ال��ف��اج��رُة ال��ُح��رَُّة ال��م��دي��نَ��ْه أيَّ��تُ��ه��ا ُه��نَ��ا إل��ى
��خ��ي��نَ��ْه ال��سَّ ال��وال��ه��ُة واألدم��ُع ��ج��ي��ن��ْه ال��سَّ ال��رُّؤى َع��يْ��نَ��يَّ تَ��م��أل
ال��ح��زي��نَ��ْه ال��خ��واط��َر وأزرُع ��ك��ي��ن��ْه ال��سَّ أُغ��رِب��ُل ه��ن��ا إنِّ��ي
س��ت��ع��ب��دي��نَ��ْه َف��ْج��ٌر ي��دي وف��ي ال��ِم��س��ك��ي��نَ��ْه ال��َوْح��دِة ِض��َف��اِف ِم��ْلءَ

ال��م��ل��ع��ونَ��ْه ال��ِم��ح��ن��ِة نُ��زوِل ي��وَم

قرن: نصف منذ القائل هو كان وإن إبراهيم» حافظ «محمد الشعر هذا يقل لم

ال��تَّ��نَ��دُّم��ا إال أَْع��َق��بْ��ُت وم��ا وُع��ْدُت ال��دَّم��ا أَن��ت��ع��ُل ِك��ْدُت أن إل��ى َس��َع��يْ��ُت
وَم��ْغ��ن��َم��ا أُنْ��ًس��ا ال��َق��بْ��ر َظ��الِم ف��ي َرأى َم��َودٍِّع َس��الَم ال��دُّن��ي��ا ع��ل��ى َس��الٌم
ِم��ن��ه��م��ا! ف��وي��الُه األُْخ��َرى س��اءَِت وإْن ب��أخ��ِت��ه��ا َف��ه��اَم األُول��ى ب��ه أَض��رَّْت
يَ��ت��ح��طَّ��َم��ا أن ق��ب��َل َح��ي��ات��ي س��راَج واط��ف��ئ��ي ن��ك��ب��اءَ ال��م��وِت ري��اَح َف��ُه��بِّ��ي
أَْع��َص��َم��ا! ل��ل��ُح��رِّ ال��م��وَت رأي��ُت ول��ك��ْن ف��ض��ائ��ل��ي زم��ان��ي م��ن َع��َص��م��ت��ن��ي ف��م��ا

نديم «سيف لألديب شاعر» «نهاية بعنوان مقال :١٩٥١ سنة سبتمرب ٢٥ بتاريخ «املقطم» جريدة 1

زمر».
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اضطرته موهوب، آخر شاعر العرشين القرن منتصف يف الشعر ذلك قال وإنما
عىل لياليه ويبيت السماء يلتحف «املقطم»، سفح إىل وااللتجاء القاهرة ترك إىل الحاجة
قبًال وكان والحرمان، الجوع ضحية مات حتى الكساىل، املرتفني من ساخًرا الطَّوى،

يُنِْشُد:

ب��ال��ف��ل��س��ف��اِت يَ��ع��ي��ُش آدم��يٌّ واألم��واِت األح��ي��اءِ أْش��َق��ى إنَّ
ال��ح��ي��اِة! ف��ي م��ع��ذٌب َح��يٌّ وه��و ال��م��م��ات ب��ع��َد ال��خ��ل��وَد يَ��ت��م��نَّ��ى

بإنسانيته: يقول كان كما

ال��بَ��َش��ْر! ف��ي َش��ِق��يٍّ ُك��لُّ وأَخ��ي خ��ال��ق��ي وِدي��ن��ي ال��دُّن��ي��ا، وط��ن��ي

كريًما: متسامًحا ويقول

ال��ق��ات��ل��ي��ن��ا! أُب��ارُك ف��رأون��ي ل��ق��ت��ل��ي ��ه��اَم ال��سِّ ف��وَّق��وا ربَّ��م��ا

كما يقوله، أن الجائز من وكان إبراهيم»، «حافظ روح من هو الشعر هذا وجميع
لوال الرشنوبي»، عيل «صالح البائس الشاعر ذلك نهاية نهايته تكون أن الجائز من كان
واألستاذ باشا» حشمت «أحمد املرصية املعارف ناظر يدْي عىل حافًظا أنقذت العناية أن

عبده». محمد «اإلمام
تويف ولكنه «أسيوط»، قناطر بناء عىل املرشفني املهندسني أحد «حافظ» والد كان
«ديروط» يف رأسه مسقط من والدته به فانتقلت السنتني، «حافظ» يتجاوز ولم فقريًا
إىل خاله انتقل ثم والثانوي، االبتدائي بتعليمه وُعِنَي خاله كفله حيث القاهرة؛ إىل
املحاماة،2 أعمال يف مساعًدا سنوات بضع بها لبث حيث معه «حافظ» فانتقل طنطا
َخِديُن ويحدثنا ويكسبها، طنطا من القريبة الجزئية املحاكم قضايا يف يرتافع وكان
بالجامعة اإلسالمي التاريخ أستاذ النجار» الوهاب عبد «الشيخ الحميم وصديقه صباه

مجهولة «صفحة بعنوان النجار الوهاب عبد لألستاذ مقال من ص١٣٢٤، األول، املجلد «أبوللو»، مجلة 2

حافظ». حياة من
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محارضة، ولطف ظرف من عليه يشتمل وما «حافظ»، بأدب فينوه سابًقا، األزهرية
نادرة. وحضوٍر خاطٍر ورسعة مطاوعة، وبديهة

مرة له القوَل خالُه أغلظ إذ األول؛ عهده يف «لحافظ» حصل ما لذلك مثًال ورضب
خاله: إىل فكتب وزجره، الشئون من شأن يف

واه��يَ��ْه أراه��ا وأن��ا م��ئ��ون��ت��ي ع��ل��ي��َك ثَ��ُق��َل��ْت
داه��يَ��ْه! ف��ي ��ٌه م��ت��وجِّ ذاه��ٌب ف��إن��ي ف��اف��رْح،

«محمد للخديوي قصيدة «حافظ» فنظم سجن، حينما بعد فيما خاله ينس لم ولكنه
حسنًا، موقًعا الخديوي نفس من قصيدته فوقعت خاله، عىل بها يستعطفه باشا» توفيق
إبراهيم» و«محمد الدين» سيف «أحمد لألمراء مدرًسا وعينه خاله عن عفوه فأصدر

وفاته.3 إىل مرتبه عىل يستويل الدراسة عهد مفارقتهما بعد وبقي هانم»، و«شويكار
خاله بيت يف الفقيَه يَسمُع كان أنه «حافظ» ذكاء آيات من «النجار» األستاذ وذكر
كما ويؤديه يقول، ما فيحفظ «طه» سورة أو «مريم» سورة أو «الكهف» سورة يقرأ
يبادر بارع، شعر أو نادٍر، بيت عىل وقف إذا وكان الفقيه! بها قرأ التي بالرواية سمعه
إال يعجبه ال وكان أعجبه، ما ويُْسِمُعُه آخر، إنسانًا يُْسِمَعُه أن قبل «النجار» األستاذ إىل

أيامه. أواخر إىل حافًظا الخالل هذه الزمت وقد مطرب،4 مرقص كل
انتقاله بعد ذلك من فتمكن الحربية، املدرسة يدخل أن الكربى أمنيته كانت ولقد
السودان، يف منها اإلنجليز فعزله الجندية، مظهر من أكرب كانت وطنيته ولكن مرص، إىل
عبده، محمد اإلمام بصحبة العملية الحياة ولفلسفة الوطنية للمبادئ بُُه تََرشُّ ازداد ثم
يف الذبذبة يعرف ال املجىل، املطبوع املرصية الوطنية شاعر يكون ألن ذلك كل فهيأه
القومي لشعره بقيت ولذلك حادث، أو ظرف أيُّ بمبادئه إيمانَه يُزعزع وال عقيدته،
وعواطف وشئونها مرص شجون أْوحتُْه زمنه، يف آخر شعر أي حرمة تعدلها ال حرمة

الدنايا. عن عه وترفُّ لوطنه العميق بإخالصه وتقدست أبنائها،
يمثل كما والصغائر؛ باملفاسد الَربِمة إنسانيته يمثل الوجداني «حافظ» شعر إن
أعظم ولكن العاملية، واألحداث النكبات يف البرشي تعاطفه يمثل ما ومنه وظرفه، مرَحه

ص١٣٢٧. ذاته املصدر 3
ص١٣٢٤. ذاته، املصدر 4
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وسخر عنها ودافع وأرشدها، وزجرها ودللها، أحبها التي «مرص» هو «حافظ» يمثله ما
قيثارته. عىل يستحوذ وأن وجهاده، إيمانه عن يثنيَه أن حاوَل َمْن ُكلِّ ِمْن

بها احتفى التي القديمة مرص ال الحارضة، العانية «مرص» هو إبراهيم» «حافظ
منافحة محرم» «أحمد عنها نافح التي الرتكية مرصاإلسالمية وال احتفاءٍ، أجمَل «شوقي»
املتقدمة، املرتددة املتيقظة الوجلة البائسة «مرص» هو هو وروحه ِبسماته فشاعرنا ، أجلَّ
«مرص»؛ عليه تسخط فلن نفسه، إىل هذا كل يوجه فكأنه عنَّفها؛ أو المها أو عاتبها فإذا
األفاضل النقاد بعض أن ولو شك، أو لوم كل فوق الناصع بإخالصه وألنه توءمها، ألنه
كان وإذا مرصيٍّا؛ باعتباره دنشواي» «مأساة يف العمومي» «املدعي عىل حملته عىل آَخذَُه
هذا ومثل ُه؟! يَُوجَّ من فإىل مرص؛ خصوم مع الضالع املرصي إىل ُه يَُوجَّ ال القايس اللوُم
الظلم ألجأه الذي األفغاني»، الدين «جمال املصلح الرائد إىل قبًال َه ُوجِّ الحكم يف الخطأ
وأدبه بعلمه بَرَّْت التي أفغانستان، إىل واالنتساب «إيران» األول وطنه من املهاجرة إىل
وال وطنه، أبناء هم مرتكبيه ألن الظلم؛ عىل يتسرت أن النقاد بعض شاء فقد عليه، وَحنَْت
إبراهيم» «حافظ أسمي ال إذن اآلن! حتى العلم لطلبة؛ تدرس املعوجة التعاليم هذه تزال
الشعب وهو الشعبي، الشاعر فهو صورة5 بأية ذلك دون ما ال الشاعرة»، «مرص إال

وأغنية. عاطفة
آفاق له تكن فلم الفرنجية؛ األدبية أو التاريخية «شوقي» ثقافة لحافظ تكن لم
أولئك أو العاملية، اآلداب من املتضلعني الشباب شعراء من غريه آفاق وال بل «شوقي»،
جذابًا، أصًال كان الشعري حافظ طبع ولكنَّ والعلمية، األدبية املعارف بني جمعوا الذين
ولألسف ويتفنن؛ سجيتها عىل نفسه فيه يرسل كان الذي املرتجل شعره األخصيف وعىل
وحدها، القوية ذاكرته عىل حفظه يف معتمًدا يدوِّنه؛ يكن لم ألنه الشعر؛ هذا معظم ضاع
وبعض العرصي، الشعر يف النظري عديمة تكون تكاد وإخوانيات، مداعبات منه وكثري
«مجلة تمكنت الشدودي» «إبراهيم الشاعر الدكتور وبني بينه جرت التي املداعبات هذه
عبقريته لحافظ كان لقد مداعبة. إال يكن لم الالذع هجاؤه وحتى نرشه، من رسكيس»
شاعر «شوقي» إن قال الذي الزيات6 حسن أحمد زعم ما بعكس لشوقي، كانت كما

مسيحة». «روفائيل بقلم السيايس الشاعر إبراهيم» «حافظ 5
.١٩٣٢ سنة األول العدد الرسالة مجلة 6
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أن كما وأصالتَه؛ إبداَعه منهما لكلٍّ أن نعرف ألننا القريحة؛ شاعر «وحافًظا» العبقرية
إسفاَفه. منهما لكل

صحيح وغريُ وقريحتني، وثقافتني، طبعني، بني الفارق هو الرجلني بني والفارق
أطوَع للشعر ارتجالُه كان فقد شديًدا؛ إرهاًقا القصيدة بناء من ل يتحمَّ كان حافًظا أن
يف يتأنق كان وإنما ا، َسحٍّ بالشعر يَُسحُّ وكان سمره، مجالس يف «شوقي» ارتجال من
ال ممتازة صياغته فجاءت القديم، العربي باألدب املديد تأثره بحكم فحسب، التنقيح

الصايف. العربي منحاها يف بعدها، غاية
فحسب، اعتالٍل عن بل ؛ عيٍّ عن ال َفَصَمَت؛ عمره أواخر يف «حافظ» صحة واعتلَّت
اختباراته. من نقية وبصفوة روحها، من جميلة بأصداء أمته زود قد كان أن بعد ولكن
محسنًا فكان الدنيا؛ متاع ويحتقر حد، أبعد إىل الحرية يعشق «حافظ» وكان
تجلَّة أكسبه ما وهذا ومبادئه، بأخالقه ضنينًا دائًما كان ولكنه التبذير، حد إىل بماله،
يف بشعره ُمْسِهًما «حافظ» كان لقد الفاضلة. أخالقه تمس لم بوهيميَّتَه فإن خالدة،
معها، التجاوب صادق كان كما جيل، بعد جيًال املرصية بالوطنية نهضت فكرية، ثورات

تَُعرََّف. أن من أشهر القومية السياسة وقصائده
كان وكأنه منها، باالقتباس الَحِريَِّة أمريكا بعظمة نَوََّه مرصي شاعر أوَل يَُعدُّ وهو
الرئيس إىل املغزى العميق الصياغة البسيط الشعر هذا وجه حينما مرص أبناء يخاطب

القرن: هذا أوائل يف «القاهرة» يف سياسية خطبة أثر عىل روزفلت، تيودور األسبق

ال��م��أث��وِر ب��ق��ولِ��ك «م��ص��ر» َس��ْم��َع َش��نِّ��ْف ال��ج��دي��دِة» «ال��دُّن��ي��ا خ��ط��ي��َب ي��ا
ال��ده��وِر ب��م��ع��ج��زاِت وج��ئ��ت��ْم ِس ال��نَّ��ا ع��ل��ى ُس��ْدتُ��م ك��ي��ف ال��ن��اَس واخ��ب��ِر
ال��ع��ص��وِر رق��اِب ع��ل��ى وُدْس��تُ��م ءِ، وال��م��ا ال��رِّي��ح أع��نَّ��َة وم��ل��ك��ت��ْم
َش��ك��ور ع��ب��ٍد ِذْك��َر ال��ل��ِه ِن��ع��َم واذك��ْر ال��ع��ل��م م��آث��َر ْد وَع��دِّ ِق��ْف
ال��دس��ت��وِر! ِن��ع��م��َة تَ��نْ��َس ف��ال ـ��رى ـْ ال��ُك��ب�� أنْ��ُع��َم��ُه ذَك��رَت م��ا وإذا

«دنشواي» يف الخالدة بقصائده جاءت التي الناقمة الثائرة حافظ» «شاعرية إن
و«رعاية يراعى» و«حطمُت كامل» «مصطفى ورثاء عبده» «محمد ورثاء و«مرص»
لجأ التي املحاكاة تعرف لم سواها؛ وكثريات السيدات» و«مظاهرة و«املناجاة» الطفل»
ولجأ البدو، شعراء تقليد يف املطلب» «عبد إليها ولجأ «املتنبي»، تقليد يف «شوقي» إليها
وخاطره عاطفته فيض جاءت وإنما العباسيني، الشعراء محاكاة يف «الجارم» إليها

59



املعارص الشعر قضايا

عبيد» «أحمد بعَضها جمع سائرة، حكم له كما وصفية مفاتن و«لحافظ» وإيمانه.
غالبًا اتبع وإن جذابة، تقدمية بروح تشع وكلها العرص»، شعراء «مشاهري كتابه يف
قصيدته يف كما القصيص؛ الرومانطيقي» «املذهب ونادًرا عرضه، يف الواقعي» «املذهب

«املناجاة». وقصيدته الشام» وبنت مرص «بنت
يف الشعرية شوقي طاقة أُْصِغَرْت كما نماذَج؛ يف الشعرية طاقته أُْصِغَرْت ولنئ
ومن الشعب، روح من مستمدة ألنها قوية؛ بروح محتفظة ذلك مع فإنها أيًضا؛ نماذَج
املرصي الشعب تاريخ يف خلق بسريته وألنه ب؛ الَغالَّ الوجود دين هو الذي التقدم روح
ويف بعضه، يف ال شعره جميع يف عاش وألنه شاعر، صورة يف «املصلح» سرية خاصة

وأمثاله: ِحَكِمه من رنني آذاننا

ُم��تَ��َج��بِّ��ُر وال ��اٌر، ق��هَّ ال��م��وِت إل��ى ي��ردَّه��ا ل��ن أم��ًة أَح��ي��ا ال��ل��ُه إذا

∗∗∗
يُ��تَّ��َق��ى أرٍض ب��ك��لِّ ال��ق��ويَّ إنَّ

∗∗∗
وت��خ��ل��ي��ِد ِذْك��ٍر ف��ي ال��م��واه��ِب غ��ي��ُر وت��ول��ي��ٍة ع��زٍل ف��ي ال��م��نَ��اِص��َب إنَّ

∗∗∗
ال��م��ذِْن��ِب؟! َك��فُّ ال��َع��ْف��َو تُ��ْس��ِدي ك��ي��ف ُم��ذن��ٌب يَ��ْع��ُف��و ع��ن��ُه أب��ريءٌ

∗∗∗
��ُر ُم��َق��صِّ ال��َع��اَل��ِم��ي��َن ف��ي نَ��اَل��ُه وال أه��ل��ه ع��ن��ه يَ��نَ��ْم ل��م َح��قٌّ ض��اَع ف��م��ا

∗∗∗
م��تَّ��َه��ُم! ال��ح��ال��يْ��ِن ع��ل��ى ��ع��ي��َف ال��ضَّ إنَّ َج��َل��َال نَ��ط��ِل��ْب ��ا وَل��مَّ اتُّ��ِه��ْم��نَ��ا ق��د

∗∗∗
وتَ��َع��ل��َق��ا! آم��اِل��ه إل��ى َس��ب��بً��ا ُخ��ي��وط��ه��ا َح��اَك ��ْم��ِس ال��شَّ وْص��َل َراَم َم��ْن

∗∗∗
��بَ��بَ��ا! ال��سَّ ف��ي��ِه ال��ع��ْل��يَ��اءُ ك��ان��ِت إذا يَ��بْ��لُ��ون��ي ب��ال��خ��ط��ِب َم��ْرَح��بً��ا
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∗∗∗
ان��ق��س��اُم َم��نْ��َش��ؤُه ��ْع��ِب ال��شَّ وَم��ْوُت تَ��َواٍن َم��نْ��ش��ؤُه ال��َف��ْرِد َه��َالُك

بَْعُد ْر تَُقدَّ فلم وآثارها األدبية ثروته وأما املحسن، الفقري عيشَة «حافظ» عاش لقد
الوهاب «عبد األستاذ صديقه عنه الضافية بالكتابة الناس أحق وكان الكايف، التقديَر
تحقيق نرتقب أن إال يبق فلم عاجلتهما، املنية ولكن َمطران»، «خليل صديقه أو النجار»
مرص، يف مسيحة» «روفائيل الفاضل األديب أمثال املستنريين؛ الجامعيني أيدي عىل ذلك

وإنسانيته! «حافظ» شاعرية احتضنته الذي العربي، العالم بقية يف وغريه

61





الرمحنشكري عبد

أقرأ وأنا عامي، لبناني بشعر اإلعجاب بجريمة متلبًسا صاحبي بتالبيبي يمسك كاد
الليل»: «مات نشيده غانم» أسعد «ليوسف

غ��ابُ��وا ع��نِّ��ي ونُ��ج��وم��و ال��ف��ج��ْر وم��ات ال��ل��ي��ْل م��ات
ِت��ي��اب��و؟! وي��ْش��ل��ْح يُ��ط��ل ال��بَ��ْدْر ب��دُّو ِك��ي��ْف ل��ي��ْل ُدوْن وِم��ْن
ُه��م��وْم وُف��وق��ي ُه��م��وْم ِص��ْرت ُه��م��وُم��و وورَّثْ��ن��ي م��ات
دُم��وْم! ��بْ��ح ال��صُّ ج��ب��ي��ْن وَرْش ن��ج��وم��و ��و ب��ي��َدمُّ وط��رَط��ْش
ن��ج��وْم! ال��ت��اب��وت وش��م��وع ب��غ��ي��وم��و ��ن ي��ك��فَّ م��ات
ْح��ب��اب��و ب��ع��ي��وِن وال��دِّم��ع��ْه ع��يُ��ون��و ب��ت��ض��ح��ْك م��اْت
أْوتَ��ارا ان��ق��َط��ع��ْت َربَ��اب��ي ِب��ي��خ��ن ُص��وت��ي ع��اُم��وت��و
ش��ع��اَرا وَم��ْس��ِح��يِّ��ي ق��ص��ي��دي ِب��ت��رّنْ ال��ك��ان��ْت وق��واف��ي
نْ��ه��اَرا َع��َل��يَّ ُح��ْزن ��ْت َدقَّ ط��ّنْ … ِط��ّنْ ال��ق��ل��ب وِج��راس
ب��ق��ن��دي��ل��و ��م��ا ال��سَّ وِزي��ت ال��ف��ن ِب��ُدن��ي��ا ن��ه��اْر ال��ل��ي��ْل

بَ��وابُ��و ��ع��ر ال��شِّ ِوبْ��واب

رأسه فهز شكري»، الرحمن «عبد وديوان «الخليل»، ديوان ِمنضدتي عىل وملح
بالفصيح؟! والعامي باملرصي، اللبناني يجمع الذي ما عجبًا! عجبًا! وقال: عيل، إشفاًقا
الثالثة؟! هؤالء شعر يف الفن روعة ترى أال واإلنسانية، والفن األدب أولئك بني يجمع قلت:
العربي األدبني من كالٍّ َب ترشَّ أن فبعد «مطران» أما واالبتداع؟! والتحرر األصالة ترى أال
لهم عهد ال ألحانًا املايض القرن من األخري العقد يف العرب قيثارته أسَمَعْت واألوروبي
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املتعددة، صورها يف البرشية للطبيعة الفني التناول حول ابتكاره دار وقد قبل، من بها
اللغة تطويع متهيب غري القصيد، وحدة مراعيًا املختلفة، حاالتها يف نفسه بينها ومن
اللطيفة، الفرنسية بالرومانطيقية األصيل شعره مرقرًقا الشعرية، واألخيلة للمعاني
كثريين أدباء يف وأثر رويًدا، رويًدا تمْت متحررة مدرسة الفذة ومواهبه بجرأته وخالًقا
و«إسماعيل نجيب» و«مصطفى شوقي» «كأحمد الحني؛ ذلك يف واملراهقني الشبان من
مدارس تعاليمه عىل تفرعْت كما جيل، بعد جيًال شتى بصور تأثريه واستمر صربي»،
و«العقاد»، «املازني» إليها انتسب التي «شكري» مدرسة منها منوعة؛ متحررة شعرية
من سبعة أصدر أن بعد التوارَي آثر وإْن وتالميذه، األستاذ بني شاسع البون ولكن
وإنما التواري، لهذا يهتم ال األمني األدبي التاريَخ ولكن الحيوية، القوية العامرة دواوينه
تحيز أي دون السليم، املنطق عىل إال استنتاجه يبني وال هي، كما الحقائق بتسجيل يُْعنَى
وقد والصحافة، بالسياسة االشتغال يجمعه زائف بهرج أي يخدعه أن ودون تعصب، أو
التطبيقي؛ النفس علم دراسِة العاملية، الثقافِة عىل إقباله بدرجة «شكري» فيهما زهد

«املقتطف». مجلة يف الشائعة املسلسلة مقاالته بذلك تشهد كما
غناء؛ نظمه ما إال التقليدي، بالشعر يُنَْعَت أن يمكن ما الرائد لشاعرنا نعرف ال
الغزيل الشعر ذلك ومن األول، ديوانه يف حتى بارزة ناضجة كانت املتحررة روحه ألن

فيها: يقول التي قصيدته «اللرييكي»

ب��ال��ي ِم��ْن ال��يَ��أِْس ح��دي��َث انْ��تَ��َزْع��َت ��ا ل��مَّ آم��اِل��ي ِت ال��ِع��الَّ ع��ل��ى ف��ي��َك َج��ع��ل��ُت

مطلعها: التي وقصيدته

َف��تَ��بَ��رََّم��ا َش��اِف��ًع��ا َدْم��ِع��ي وأَْرَس��ْل��ُت َف��تَ��َح��ك��م��ا ِذل��ِت��ي إل��ي��ِه َش��َك��ْوُت

بقوله: استهلها التي الحبيب» «مناجاة وقصيدته

ن��س��ي��ب��ا ال��ق��ري��ض ف��ي ل��َك ل��ن��ظ��م��تُ��ه��ا تَ��ط��ي��ُع��ن��ي ال��ف��ؤاِد أَش��ج��اَن أنَّ ل��و

يَْطلُُع وتسع، وتسعمائة ألٍف سنة الصادر ذاته األول الديوان هذا يف حتى ولكنه
املازني» القادر «عبد عدا وما املرسل، الشعر َعَلَم ويحمل شائقٍة، ابتداعيٍة بفرائَد علينا
وقلده العذبة؛ الوجدانية برقته الغالب يف احتفظ «شكري» تالميذ من أحًدا نعرف ال
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حتى ذلك يف بعضهم بالغ بل أساليبه، من الجامد ويف ونظراته، تفكريه يف اآلخرون
يرتفع ولم موضوعاته، يف فَسفَّ اإلغراَب، البعُض هذا وشاء يديه، عىل الشعر تحجر

ة. املعربِّ اللفظية املوسيقى أو املعاني أو العاطفة أو الخيال من بيشء
أربعني من أكثر منذ إبراهيم» «حافظ فيه قال الذي شكري مدرسة تتميَّز وبماذا

سنة:

ال��ق��واف��ي؟! ب��إح��ك��اِم وتُ��ْرِق��ُص��ن��ا ط��وٍق ك��لَّ تُ��ْع��ِج��ُز ال��ع��ش��ري��َن أف��ي
ب��اع��ت��راف��ي ال��ش��ه��ادَة وَزك��يْ��ُت يَ��ج��اَرى ال ِش��ْع��رَك ب��أَنَّ َش��َه��ْدُت
ب��ال��خ��الف؟! ي��ك��اب��ر ه��ذا ف��م��ن (ش��ك��ري) ال��نَّ��اِس ق��ب��َل ب��اي��ع��ُت ل��ق��د

ينحدر ال «شكري» شعر «إن العقاد: محمود عباس تلميذه شعره يف قال والذي
وَسعٍة ُعمق يف البحر انبساَط ينبسُط ولكنه وانصباٍب، وصخٍب شدٍة يف السيل انحدار
التحاسد من جو يف مدرسته اندثرت منذ «شكري» يتميز بماذا األصح عىل أو وسكون»،
خلَّفه ما وبتجديد التأميل، الفكري بالجانب «شكري» ُعِنَي لقد الشهرة؟ عىل والتكالب
الفكرية التأمالت هذه بني وباملزاوجة و«بوب»، و«ملتون» الرومي» و«ابن «املعري» أمثال
شجعته وقد والطبيعية، والعاطفية الصوفية واالنطباعات الوجدانية، والتأثرات النفسية،
من َعبَّ «شكري» ولكن بعقدين، عهده قبل الرومانطيقية» «مطران َوثَبَاُت وألهمته
قبل صباه يف «مطران» استهوى الذي الفرنيس األدب من يَُعبَّ أن بدل اإلنجليزي، األدب

األخرى. اآلداب تستهويه أن
فرائُد املجال هذا يف ونفائسه املرسل، الشعر يف املحلِّق الرائد «شكري» نجد كذلك
فيه قال حتى املتغلغلة، العميقة معانيه عظمة عنها تقل وال العربي؛ للشعر وفخٌر باقيٌة

ص٤٦: مرص»، يف الحديث الشعر «رواد كتابه يف الوكيل» «مختار الشاعر

شاعر ألنه بأرسه؛ الوجود وتصور جميعها، الحياة فتحتضن شاعريته أما
كله! الكون ِحيَال شعوره عن التعبري دون يقف ال عبقري

املبارش، ووحيه صلته عن ابتعدت ملا ماتت مدرسة وزعيم لزمنه، سابق شاعر هذا
جميع يف أثره يرتك زال وما وتركه الحديث، العربي للشعر تموت لن مفاخَر بنى ولكنه
أصيل نجم فهو مطالعاته، ينظم ولم نفسه من أعطى ولكنه كثريًا قرأ وقد دارسيه،

ضيائه. ألوان كانت كيفما خالد
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يف مًعا اقرتنوا الذين األعالم طليعة يف يكن وإن ذاته، يف مدرسة محرم» «أحمد يَُعدُّ
األقطاب أولئك مقدمة ويف خاصًة، مَرص يف املايض للجيل املعلمني» «الكالسيكيني زمرة

و«شوقي». «حافظ» مرص يف
«أحمد ينعت العرصالحديث، يف األول االبتداعي العربية شاعر مطران» «خليل وكان
املرصي الدم شاعرنا عروق يف ويجري الكبري،1 وأديبها الفحل العربية بشاعر محرم»
بفضل رصفة أزهرية عربية نشأة البداية من ونشأ «بالقاهرة» ولد وقد مًعا، والرتكي
حتى صباه، منذ الشعر يف وبرز امليول، بتلك والده عناية وبفضل الشخصية، ميوله
يف النظر أمر تولت التي التحكيم، لجنة من النيل» «شعراء بني االمتياز شهادة نال إنه
وعرش، وتسعمائٍة ألٍف سنة الخديوي، جلوس عيد يف الشعراء كبار عىل املقرتحة القصائد
فنون يف واملجالت الصحف اقرتحتها أخرى، ونثرية شعريٍة مسابقات يف جوائز عدة ونال
كاتب تصدى وما األمم، وتربية املمالك سياسة من مختلفة وموضوعات األدب من شتى

األول.2 الصف يف َوَوَضَعه مكانه له عرف إال الشعراء طبقات لتعيني أديب وال
السيايس؛ محرم» «أحمد ينىس أن الشاعر محرم» «أحمد يتناول َمن يستطيع وال
إال السياسية، األحزاب عن مستقالٍّ «محرم» ُعدَّ ولنئ إبراهيم». «حافظ شأن كان كذلك
آثاره جميع يف بل شعره يف نرى كما الوطني، الحزب مع عمليٍّا ضالًعا الواقع يف كان أنه
اآلخَرين الوطني الحزب شاعَري عن أيًضا حديث بمنزلة عنه الحديث وصار األدبية،

ص٥٧. السماء»، «من ديوان 1
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«العقاد» يعترب كما أملعيته، من مشتقني يُعتربان اللذين الكاشف»، و«أحمد نسيم» «أحمد
شكري». الرحمن «عبد أملعية من مشتقني و«املازني»

الشعراء أقرب وهو وحِده، نسيج شعره يف محرم» «أحمد يكن»:3 الدين «ويل يقول
حتى معاناًة أمره أول يف ذلك يعاني زال وما العرب، شعراء من ديباجة املعارصين
وطبع طبعه من أدل طبع الشعراء طبع يف وليس طبعه، يف َملكًة وصار اليوم، ملكه
كثريًا فاق بل النظراء فاق مطران» «خليل أن وكما األلفاظ، جودة عىل إبراهيم» «حافظ
من كثريًا فاقا بل النظراء فاقا و«حافظ» محرم» «أحمد فكذلك معانيه؛ يف القدماء من
أبلغ خليًال إن يقال: أن الباب هذا يف وصف وأقرب وتراكيبهما، ألفاظهما يف القدماء

أفصحهم. و«حافًظا» «محرًما» وإن زماننا، شعراء
يف رائًعا املوسيقي الجرس يكن ومهما ألفاظ؛ فصاحة مسألة ليس الشعر أن بيد
بالذي هذا من فليسيشء مرشقة؛ وديباجته ناصعة فصاحته تكن ومهما «محرم»، شعر
آخر اعتبار كل قبل املنزلة تلك له خلق الذي وإنما فنية، منزلة له ليخلق وحده؛ يكفي
الخارق وذكاؤه خياله وتحليق الجمال، وتذوقه القومي إيمانه وحرارة عاطفته، حرارُة
والغد». واليوم «األمس يف القديمة أبياته إىل استمْع نافذة. عميقة تأمالته يجعل الذي

ِت��ي َم��دَّ ��َر أَخَّ ال��ل��َه انَّ ل��َو َوِددُت
وال��َح��َدثَ��اُن ال��دَّْه��ُر يَ��ب��ي��َد أن إل��ى

ب��ِه م��ا وال��يَ��ْوِم األَْم��ِس ِك��ت��اُب أب��اَن
ب��ي��اُن َج��ِه��ْل��ُت ��ا م��مَّ غ��ٍد وع��ن��َد

َم��ك��انَ��ن��ا أَنُ��ْخ��ِل��ي ال��دُّن��ي��ا َم��ْل��َع��َب ف��ي��ا
أواُن ال��ِخ��ت��اِم َدْوِر ِم��ْن آن وم��ا

وإنَّ��ن��ا ��اب��ق��ي��َن، ال��سَّ َم��ك��اَن أخ��ذن��ا
َم��ك��اُن ل��ل��م��س��ت��أِخ��ري��َن وإيَّ��اُه

َم��نْ��َف��ذًا ال��َق��بْ��ِر ج��ان��ِب ِم��ْن ل��ي ل��ي��َت ف��ي��ا
َش��اُن ُه��ن��ال��َك أَْغ��نَ��ى وإْن إل��ي��َك،

.١١٨ الثاني، املصدر 3
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ٌق ُم��َح��دِّ وف��ي��َك َع��يْ��ٌن ل��ي أَتُ��ْط��بَ��ُق
ل��س��اُن؟ وف��ي��َك َص��ْوٌت ل��ي ويُ��ْخ��َف��ُت

ُص��ُروُف��ه��ا تَ��دوُر ال��دُّن��ي��ا أنَّ��ه��ا ع��ل��ى
َوَران ال��دَّ يَ��ن��ت��ه��ي ح��ت��ى ال��نَّ��اس ع��ل��ى

ويَ��ْح��تَ��ِذي َق��ْوٍم ُظ��ْل��َم َق��ْوٌم ُد يُ��ج��دِّ
َزَم��اُن ال��ص��َغ��اِر ف��ي زم��اٍن ِم��ثَ��اَل

— ن��اط��ٌق األرِض ف��ي َدبَّ م��ا — تَ��نْ��َق��ِض��ي وم��ا
وك��ان��وا»! األوَّل��ون «ك��ان رواي��ة

وموسيقاها لغته من متمكن النظرات، فلسفي مطبوع شاعر تأمالت فهذه
املروءة»: «داعي قصيدته يف القائل وهو تمكن، أيَّ الكالسيكية

ال��َم��ْح��ُل وثَ��َوى َم��ِع��ي ف��ي��ه��ا ��َدى ال��صَّ أََق��اَم َق��ْف��َرٍة ب��ب��ي��داءَ ال��دُّن��ي��ا ِم��ن ث��َويْ��ُت
ال��َخ��بْ��ُل! ��ُه َم��سَّ ش��اع��ٌر ق��ال��وا ال��َخ��يْ��ِر إل��ى َدَع��ْوتَ��ه��ْم م��ا إذا َق��ْوٍم ِم��ْن أُع��ي��ذَُك

وتسعمائة ألف سنة يف الثاني صدر وقد — بجزئيه املطبوع ديوانه يف لنجد وإننا
الباهر له نجد كما أكثر؛ نفائَس شعره من يُجمع لم وفيما كثريًة، نفائَس — وعرشين
األدبية دراساته يف الرائع الفني النثر ومن اإلسالمية»، «اإللياذة يف اإليبيقيِّ الشعر من

قوله:4 بأمرهم الحاكمني عىل السخط يف املأثور القديم شعره ومن النقدية،

األش��ج��اُن ُف��ؤاَده تَ��ُه��زُّ أَْم��َس��ْت بَ��أُْس��ه ال��م��م��ال��َك َه��زَّ ال��ذي إنَّ
وال��ب��رك��اُن ال��طُّ��وف��اُن ف��ت��ألَّ��َب وُه��م��وُم��ه ُش��ع��وبُ��ه ع��ل��ي��ه ث��ارْت
إن��س��اُن ِب��ِه ف��إذا َه��َوى، ح��ت��ى َه��يْ��بَ��ٍة ِم��ْن َس��ِري��ِرِه ف��وَق َع��بَ��ُدوُه
ال��َغ��ْض��بَ��اُن وط��اوَع األب��يُّ ِرِض��ي أَبَ��ْت ف��إذا َم��ًدى، إل��ى ال��ش��ع��وُب تَ��ْرَض��ى
ال��م��ي��زاُن وخ��انَ��ه ��ع��وَب ال��شُّ َغ��بَ��َن ب��واح��ٍد ��ع��وَب ال��شُّ وَزَن إْن وال��ُح��ْك��ُم

ص١٣٩. ج٢، «محرم» ديوان 4
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وتُ��ص��اُن ك��لُّ��ه��ا ال��م��م��ال��ُك تُ��ْح��م��ى ِظ��الِل��ه��ا وتَ��ْح��َت ��وَرى ال��شُّ ِع��ْص��م��ِة ف��ي
ال��ش��اُن وع��زَّ ع��زي��م��تُ��ه��ا َص��َدَق��ْت ��ٍة ِألُمَّ وال��َج��الُل أج��م��ُع ال��م��ج��ُد
َه��واُن وال��ح��ي��اُة ذُلٌّ َف��ال��َع��يْ��ُش َغ��يْ��ُره��ا وأذَع��َن ب��ه��ا األب��اءُ َج��َم��َح

قدًحا فيها5 يقول التي املشهورة» «حائيَّته املنارصللسلم الحر اإلنساني شعره ومن
والطغاة: الحروب يف

ال��ذَّبَّ��اُح َرثَ��ى وم��ا ال��ِب��َط��اِح ِم��ْلءَ ُم��َراَق��ًة ِل��ل��دِّم��اءِ ال��َم��ذَاب��ُح َرثَ��ت
ف��يُ��َراُح َس��يْ��لُ��ه��ا ويَ��ْزَخ��ُر َم��ِرًح��ا، ع��ْط��َف��ُه ف��يَ��ثْ��ن��ي َص��يِّ��بُ��ه��ا يَ��نْ��َه��لُّ
��اُح ال��وضَّ ت��اُج��ه ��َب وُخ��ضِّ م��ن��ه��ا َع��ْرُش��ه َج ف��ُض��رِّ ح��وال��يْ��ه ف��اض��ْت
ِس��َالُح ال��رق��اِب غ��ي��ُر وال ُس��وٌر، ح��وَل��ه ال��ج��م��اج��ِم غ��ي��ُر وال َم��ِل��ٌك
وَس��َم��اُح تَ��ج��اُوٌز تَ��ُس��وُس م��م��ن وَغ��رَّه��ا ��ع��وِب ال��شُّ ع��ل��ى ال��م��ل��وُك بَ��َغ��ت
َص��الُح األم��ور ف��ي ��ِق ال��ت��رفُّ غ��ي��ُر َل��َه��ا وم��ا ال��ن��ف��وِس َم��ْف��َس��َدُة ال��ظ��ْل��ُم
ُم��بَ��اُح ل��ل��ج��م��ي��ِع َح��قٌّ وال��ع��ي��ُش إخ��وٌة وال��خ��الئ��ُق ال��ت��ن��اُح��ُر ِف��ي��َم
ِف��َس��اُح؟ وال��ِب��الُد َج��مٌّ وال��رِّزُق خ��ص��ي��ب��ٌة وال��ح��ي��اُة َس��ْم��ٌح وال��دَّْه��ُر
وِك��ف��اُح؟ وًَغ��ى ويَ��ج��م��ُع��ن��ا بُ��ْغ��ٌض ب��ي��ن��ن��ا يُ��َف��رُِّق ال��دُّن��ي��ا ف��ي أنَ��ظ��لُّ
إْس��َج��اُح؟ وال ِرف��ٌق ف��ال َم��َل��َك��ْت، ُع��ْص��بَ��ٌة ِل��تَ��نْ��َع��َم نَ��ْش��َق��ى ب��الُ��ن��ا م��ا

وويالتها: الحرب عن يقول وفيها

ِل��َق��اُح ال��ع��ال��م��ي��َن ب��ي��َن ��رِّ ِل��ل��شَّ َوإنَّ��ه��ا ��ُع��وِب، ال��شُّ ه��اِدَم��ُة ال��ح��ْرُب
ال��ِم��ق��داُح ك��م��ي��نَ��ه��ا ه��اَج ك��ال��ن��اِر رم��اَده��ا ال��ُح��ُق��وُد وتَ��ق��ت��دُح ت��خ��ب��و
��اُح نَ��ضَّ ال��ثَّ��رى، َج��فَّ وإْن وَدٌم، م��ت��ف��اِق��ٌم ال��َم��َدى، ط��اَل وإْن َص��دٌْع،

ص١٨٤. ديوانه، من الثاني الجزء 5
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نود ال ولكن النفس، الطويلة العامرة القصيدة هذه من االختيار السهل من وليس
اإلنسانية: األبيات هذه عند الوقوف منها يفوتنا أن

وِص��َف��اُح ٌد تَ��َودُّ ال��دَّواء ف��إذا وُس��ْس��تُ��ه��ا ��ع��وِب ال��شُّ أدواءَ َع��ال��ج��ُت
ون��ج��اُح ُق��وٌَّة ال��ت��ع��اوُن ف��إذا وِق��ْس��تُ��ه��ا ال��ح��ي��اِة أس��ب��اَب وب��ل��وُت
واألرواُح؟ إل��ي��ِه ال��ن��ف��وُس تَ��أِْوي ِب��َم��ْوئ��ٍل ��ع��وب وال��شُّ ل��ل��م��م��ال��ِك َم��ْن
��اُح؟ ل��مَّ وك��وك��ٌب أََس��دُّ نَ��ْه��ٌج ال��ُه��َدى إل��ى ال��ح��ائ��ري��َن يَ��ُردُّ وَم��تَ��ى
َص��ب��اُح يَ��ح��ي��ُن وم��ا ال��ح��ي��اِة ن��وُر أله��ِل��ه��ا يَ��ِب��ي��ُن ف��م��ا ال��ُع��ُص��وُر َدَج��ت

يف زمنًا تََمثََّلْت حيث اإلسالم بيضة عن املدافع ألمته املربي الحكيم املعلم وشاعرنا
البالغة فنون يف واملترصف املرصية، القومية عن ذاته الوقت يف والذائد العثمانية، الدولة
جيل به تأثر كما به تأثروا بل و«الجارم»، املطلب» و«عبد «الرافعي» أمثال أَجله ترصًفا
«الشاعر عينه هو هو أباظة»؛ و«عزيز طه» محمود و«عيل رامي» «أحمد أمثال من الحق
الحر الشاعر شأن شعره، جميع يف النبيلة شخصيته عن املفصح الرومانطيقي» املستقل

فقال: شاعرنا بعبقرية الصرييف»6 كامل «حسن الجهري الشاعر نوه وقد املطبوع،

تطوف عذبٍة أنغاٍم صدى كأن فأحس «محرم» شعر من البيت ألقرأ إني
يف عنها يتساءل التي املوسيقى هذه جانب وإىل جميٍل، حلٍم يف خاطري عىل

فيقول: قرائه أنفس يف تأثريها يحس والتي «وجودي» قصيدته

َرن��ي��ُن؟ أم أََش��ْدٌو أَدب��ي؟ ف��م��ا ت��ب��ك��ي؟ ال��طَّ��يْ��ُر تَ��ب��ي��ُت أَدب��ي أَِم��ْن

فيه يقدرها التي السامية الجزالة وتلك العالية، الديباجة تلك تتجىل
«حافظ املرحوم عىل يمتاز كان إنه أقول حني ا محقٍّ إال أكون ولن أدباؤنا،
مرض أن إال والزمه، الناضج شعره صحب الذي العذب الرنني يف إبراهيم»
صوتني أو صوت إىل الدائم وااللتفات املوهوب، الفناَن يُْظِمئُ الذي الرشق
دون َحاَال الخلود؛ أنشودة تؤلف التي الجميلة األوتار بقية إىل يُلتفت أن دون

ص٥. «الشعلة»، ديوان نقد تصدير 6
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محرم سمعنا ما املرض هذا ولوال محرم»، «أحمد لشاعرية الكايف التقدير
فيقول: وجوده، يف الحرية يحس حني يشكو

ال��ثَّ��م��ي��ُن ال��ك��نْ��ُز ي��دي وف��ي وِض��ع��ُت ��ى ال��ُم��َص��فَّ األََدب ف��م��ي وف��ي َظ��ِم��ئْ��ُت،
يَ��ه��وُن ال ال��نَّ��واِب��ِغ ف��ي َل��َغ��اٍل ِم��ثْ��ل��ي إنَّ ون��ف��س��ي، أب��ي َظ��َل��ْم��ُت
ال��ح��ص��ي��ُن األَدُب ُرْك��نَ��ُه ويَ��ْم��نَ��ُع ع��ن��ه األخ��الُق تَ��ْدَف��ُع ك��ري��ٌم
ظ��ن��ي��ُن َوَط��ِن��ي بَ��ِن��ي ف��ي أن��ا وم��ا َص��ْوت��ي ��َع��َراءَ ال��شُّ َف��يُ��ْف��ِزُع أَُق��وُل
ال��دُّيُ��وُن! تُ��ْل��تَ��َم��ُس ِح��ي��َن ُديُ��ون��ي، َق��ْوم��ي وع��ن��َد َع��ِم��ْل��ُت، م��ا ل��َربِّ��ي

تقول: كما وستظل دينُك، وسيوىفَّ يُْن، الدَّ هذا قومك عند نعم،

ُف��ن��وُن! ج��ه��ال��ت��ُه َزَم��ٍن ل��ف��ي وإنِّ��ي يَ��ِدي، ال��ُف��ن��وِن ع��ل��ى أُش��دُّ

ولم رسمه، يف «محرم» ريشة تضعف لم مشهًدا أمامي ألرى وإني
فقال: الحائر، ر صوَّ حني لون ينقصها

يَ��ِب��ي��ُن ف��م��ا ال��َخ��َف��اءِ، ف��ي تَ��َغ��ل��َغ��َل َم��ْع��نً��ى غ��ي��َر َع��َرْف��ت��َك م��ا ُوُج��وِدي،
أم��ي��ُن ب��ه يُ��َالذُ ِج��ْس��ٌر وال َم��نَ��اٌص وال ال��ظَّ��الِم، ف��ي َغ��ِري��ٌق
��ِف��ي��ُن ال��سَّ ج��وان��ب��ِه ع��ل��ى تَ��ِض��لُّ ُع��ب��اٍب ِم��ْن ُس��وٌر ع��ل��ي��ِه أُِق��ي��َم
س��ج��ي��ُن؟ أم أُح��رٌّ أن��ا؟ ف��أي��ن َوْج��ِه��ي ال��ت��يَّ��اُر ويَ��ْض��ِرُب ، أِط��لُّ

ُهمومي»: «ِمْن قصيدته من له أقرأ حني اإلعجاب عالم يف أيًضا أنا وأضل

ل��ل��ق��ارئ��ي��ْن َم��ن��ش��ورٌة ُص��ُح��ٌف َح��ْوَل��ه��م��ا وم��ا ع��ي��ن��يَّ ب��ي��ن
ال��ح��زي��ْن! ال��ب��اك��ي ع��ل��ى ال��ب��اك��ي يَ��ع��ط��ُف ك��م��ا ��ط��ر ال��سَّ ع��ل��ى ��ْط��ُر ال��سَّ يَ��ع��ِط��ُف

ألف سنة يف محرم»، «أحمد األستاذ عن كبري رمزي وجداني شاعر كتبه ما هذا
الجمال عنارص من شعره انتظمه ما إال به إعجابه رس وما وثالثني، وثالث وتسعمائة
الشعر ذلك وتميُّز الشخصية، وإرشاق واألصالة التعبري، وصدق واللفظي، املعنوي
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والصور الوجدانية واملعاني الناصع، الخالص املدريس األسلوب بني ما العجيبة، باملواءمة
. ُقحٌّ عربي ثقافته يف شاعرنا أن حني يف العرص، لروح املمثلة الرومانطيقية

فيها: يقول التي وضعف»7 «قوة قصيدته مثل يف هذا تقرأ

َه��بَ��اءَ ط��ي��ري أو نَ��ْف��ُس ي��ا ف��اْخ��َش��ِع��ي ُق��وٌَّة وَض��ْع��ِف��ي َض��ْع��ٌف، ُق��وَّت��ي
��م��اءَ! ال��سَّ َف��يَ��ْح��ت��لُّ ال��تُّ��ْرِب، س��اِق��ط ُص��ُع��دا ويَ��م��ِض��ي ��ْخ��ُر ال��صَّ يَ��ْس��ُق��ُط

فيها: يقول التي أبوللو»8 «تحية قصيدته مثل ويف

ف��انْ��َس��َك��ْب! ف��ي��ه��ا ال��ُح��ْس��ِن َم��ْع��نَ��ى ذاَب أَْل��ِس��نَ��ٍة ع��ل��ى ��ْع��َر ال��شِّ َس��َك��بُ��وا

ويقول:

َرَس��ْب إالَّ خ��اط��ٍر ف��ي َط��َف��ا م��ا ��ٌة لُ��جَّ واألَم��ان��ي َم��ْع��نَ��ى، ُك��نْ��ِت
َق��ْل��ْب ك��لِّ ف��ي ح��ائ��ٌر ِس��رٌّ ف��ه��و تَ��ْل��ف��َظ��ُه أن ال��ق��ْدَرُة تَ��ْع��َج��ُز
واض��ط��َرْب َف��تَ��َل��وَّى أْغ��َف��ى، ح��ي��ن ن��اف��ذٌة ��ٌة ِه��مَّ نَ��بَّ��َه��تْ��ُه
واش��رأب ف��أْوَف��ى ف��اس��ت��ح��ثَّ��تْ��ُه، م��س��ت��وِف��ًزا ف��اْس��تَ��َوى وأه��ابَ��ْت،
تَ��ْل��تَ��ِه��ْب! ون��اًرا تَ��ْط��َغ��ى، ��ًة لُ��جَّ ف��اْرتَ��َم��ى تَ��تَ��َل��ظَّ��ى، ورآه��ا

وفيها العرصي الشعر عيون من املعدودة «ليتني»9 الشهرية قصيدته مثل ويف
يقول:

َج��رَّب��ا ��ْن ِم��مَّ ال��ن��اَس َف��َع��ذَْرُت َج��رَّبْ��تُ��ُه ال��ذي ال��دَّْه��ُر ل��ي��ت��ن��ي
َم��ذَْه��بَ��ا أْه��َدى ال��ح��ك��َم ل��ج��ع��ل��ُت ك��ن��تُ��ه ل��و ال��َه��َوى أع��م��ى ح��اك��ٌم

ص١٩. م١، «أبوللو»، مجلة 7

ص٨٧. م١، «أبوللو»، مجلة 8

.١٤ م٢، «أبوللو»، مجلة 9
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َخ��بَ��ا إالَّ أث��ن��اِئ��ِه ف��ي ج��اَل ك��وك��ٍب ِم��ْن م��ا األع��م��اِق ُم��ْظ��ِل��ُم

العربي لألدب غالية َلثروٌة ونقًدا، وتصويًرا عاطفة ونثره، بنظمه محرم» «أحمد إن
أقطار يف أَجل تَنْويًها بنفائسها يُنَوََّه وبأن جوانبها، جميع من تُْدَرَس بأن جديرة الحديث
ديوانه بإخراج مشكورة تقوم العربية» والتعليم الرتبية «وزارة ولعل جميعها، الضاد
فإن إبراهيم»، «حافظ ديوان بنرشها قبل من صنعت كما اإلسالمية، وإلياذته الكامل
أكيد لفخر وإنها «حافظ»، مآثر عن شأنًا تقل ال والقومية األدبية محرم» «أحمد مآثر

جميًعا. الضاد وألبناء للعروبة
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الشايب القاسم أبو

١

ال��ح��ي��اْه ع��دَو ال��َف��ن��اءِ، ح��ب��ي��َب ال��ُم��ْس��تَ��بِّ��دُّ ال��ظ��ال��ُم أيُّ��َه��ا أَال
ِدم��اْه م��ن م��خ��ض��وب��ٌة وك��ف��َك ض��ع��ي��ٍف َش��ْع��ٍب ب��أنَّ��اِت َس��ِخ��ْرَت
ُرب��اْه ف��ي األَس��ى ش��وك وتَ��ب��ذُر ال��ُوج��وِد ِس��ْح��َر ت��دنِّ��ُس وِع��ْش��َت

∗∗∗
��ب��اْح ال��صَّ َوَض��ْوءُ ال��َف��َض��اءِ َوَص��ْح��ُو ال��رب��ي��ُع يَ��ْخ��َدَع��نْ��َك ال ُرَويْ��َدَك،
ال��رِّيَ��اْح وَع��ْص��ُف ال��رُُّع��وِد، وَق��ْص��ُف ال��ظَّ��الم ه��وُل ال��رَّْح��ِب األُف��ِق ف��ف��ي
اْل��ج��َراْح يَ��ْج��ِن ال��ش��وَك يَ��بْ��ذُر ف��م��ن ��ع��ي��ِف ال��ضَّ ِب��نَ��ْوِح تَ��ْه��َزأَنَّ وال

∗∗∗
األَم��ْل وُزُه��وَر ال��َوَرى، ُرءُوَس َح��َص��ْدَت أن��ى ُه��نَ��اِل��َك، ��ْل! تَ��أَمَّ
ثَ��ِم��ْل َح��تَّ��ى ال��دم��َع وأش��رب��تَ��ه ال��تُّ��َراِب َق��ْل��َب ِم ب��ال��دَّ يْ��َت َوَروَّ
ال��م��ش��ت��ِع��ْل! ال��ع��اِص��ُف وي��أُك��ل��َك ال��دِّم��اءِ َس��يْ��ُل ��يْ��ُل ال��سَّ َس��يَ��ْج��رُف��َك

التونيس الشاعر األدب، فقيد العبقري، لصديقي األبيات هذه جديد من أتلو كنت
ما أثره يف يفوق األمريكية، الحرية جو يف مذاًقا لها فوجدت الشابي»، القاسم «أبي
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يف نِرشها قبل عليها، األول اطالعي عند عاًما،1 عرشين قرابة منذ تالوتها، عند أحسسته
العالم»! طغاة «إىل عنونها وقد «أبوللو»، مجلة

أمريكا» «صوت إىل أستمع وأنا إعجاب، يف ترديدها إىل الخواطر تداعي وساقني
وخمسني: واثنني وتسعمائٍة ألٍف سنة «نيسان» من السادس يف يردد

الدكتور وهو — األمريكية الخارجية وزارة موظفي كبار أحد أمس رصح
املختص الوزارة بمكتب املتحدة، األمم شئون يف املستشار هوارد»، «هاري
املتحدة الواليات سياسة بأن رصح — وأفريقيا آسيا وجنوبي األدنى بالرشق
وسالمة باستقاللها، االحتفاظ عىل شعوبه مساعدة إىل ترمي األوسط الرشق يف

… الحرة األمم أرسة ضمن آمنة وبحياتها أراضيها،

عنيت التي ومجلتها أبوللو» «جمعية ظفرت كثرية روائع الشابي» القاسم «ألبي إن
قصائده بني املفاضلة لتصعب وإنه منها، األوفر بالقسط ظفرت فنه، بإبراز سواها قبل
«صلوات قصيدته أنؤثر … عنارصه بكامل األنيق الفني بالجمال يتسم فجميعها هذه؛

مطلعها: يف يقول التي الحب»2 هيكل يف

ال��ج��دي��ِد ��ب��اِح ك��ال��صَّ ك��ال��ل��ح��ِن، ك��األح��الم، ك��ال��طُّ��ف��ول��ِة، أن��ِت، َع��ذْبَ��ٌة
ال��ول��ي��ِد ك��اب��ت��س��اِم ك��ال��ورِد، ال��ق��م��راءِ، ك��ال��ل��ي��ل��ِة ال��ض��ح��وِك، ��م��اءِ ك��ال��سَّ
أُم��ل��ود! م��ن��ع��ٍم وش��ب��اٍب وج��م��اٍل وداع��ٍة ِم��ْن ل��ه��ا يَ��ا
ال��َع��ن��ي��ِد! ��ِق��يِّ ال��شَّ ُم��ْه��ج��ِة ف��ي ال��ت��ق��دي��َس ت��ب��ع��ث ط��ه��ارٍة ِم��ْن ل��ه��ا ي��ا

املعنويات إىل بالحسيات االرتفاع ومن الطبيعة، يف االندماج من النسق هذا عىل وكلها
والبعيدة. القريبة

ص٨١٠. ،١٩٣٤ سنة مايو الثاني، املجلد «أبوللو»، مجلة 1

ص٨٤٨. ،١٩٣٣ سنة أبريل األول، املجلد «أبوللو»، مجلة 2
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منها: يقول التي «السعادة»3 الواقعية الفلسفية قصيدته نؤثر أم

أََل��ُم وال ُح��ْزٌن يَ��ْش��تَ��ِع��ْل ل��م ال��ك��وِن ف��ي ُوِج��َدْت ول��و ق��ل��ب��ي، ي��ا ال��س��ع��ادَة ت��رج��و
وال��نُّ��ُظ��ُم األك��واُن ه��ات��ِه وُزْل��ِزَل��ْت أَج��م��ُع��ه��ا ال��ن��اِس ح��ي��اُة اس��ت��ح��ال��ْت وال
ال��َع��َدُم ك��ف��ه��ا ف��ي أو ال��غ��اُر ��ه��ا َك��فِّ ِف��ي م��ب��ت��س��ًم��ا ج��اءت��َك ك��م��ا ال��ح��ي��اَة ُخ��ِذ
ال��رُُّج��ُم! ل��ك َغ��نَّ��ْت أو ال��ط��ي��ُر ل��ك َغ��نَّ��ْت م��تَّ��ئ��ًدا واألش��واِك ال��ورِد ع��ل��ى وارُق��ْص

واحتقار اليأس من ألوان بني جمعت وقد التائهة»،4 «األشواق قصيدته نؤثر أم
يقول: إذ والتصوف؛ الوجود

نَ��ْف��ِس��ي ِب��ُغ��ْربَ��ِة أْش��َق��ى غ��ري��ٌب! ال��دُّن��ي��ا ف��ي أن��ا ك��م��ا ال��ح��ي��اِة! ص��م��ي��َم ي��ا
ب��ؤس��ي َم��ع��ان��َي وال ف��ؤادي، أن��اش��ي��َد يَ��ف��ه��م��وَن ال ق��وٍم ب��ي��ن
ونَ��ْح��ِس ش��كٍّ ظ��الِم ف��ي ت��ائ��ٍه ب��ق��ي��وٍد م��ك��بَّ��ٍل ُوج��وٍد ف��ي
ي��أس��ي! ِع��لَّ��ُة ال��وُج��وُد ف��ه��ذا ب��ال��م��اض��ي، ل��َك ��ن��ي وُض��مَّ ف��اح��ت��ض��نِّ��ي،

عرًضا ويعرضه الطفولة، عهد فيها يذكر التي الضائعة»،5 «الجنة قصيدته نؤثر أم
الُحرقة: بهذه يختمها ثم املنوَّعة، الفاتنة بصوره بديًعا فنيٍّا

وال��طَّ��ُه��وْر وال��س��ذَاَج��ِة ال��طُّ��ُف��وَل��ِة َزَم��ِن ف��ي ك��ن��ُت ق��د
وال��ُزه��وْر وال��ج��داوُل ال��ب��الب��ُل ت��ح��ي��ا ك��م��ا أح��ي��ا
تَ��ُدوْر ال أو ب��أه��ِل��ه��ا تَ��دوُر ال��دُّن��ي��ا، تَ��ْح��ِف��ُل ال
��ُع��وْر ال��شُّ م��ش��ب��وَب األع��ص��اِب ُم��ْرَه��َق أح��ي��ا وال��ي��وَم
وب��ال��ح��ق��ي��ْر ب��ال��ع��ظ��ي��م أَْح��ِف��ُل اإلح��س��اِس، ��َج ُم��ت��أجِّ
ال��ك��ب��ي��ْر ال��ك��وُن ويَ��ْزَح��ُف ال��ح��ي��اُة، ق��ل��ب��ي ع��ل��ى تَ��ْم��ش��ي
ال��َم��ص��ي��ْر! أْش��َق��ى ف��م��ا ال��دن��ي��ا، بَ��ن��ي ي��ا َم��ص��ي��ري، ه��ذا

ص٨٦٨. ،١٩٣٣ سنة أبريل األول املجلد «أبوللو»، مجلة 3

ص١٠٢١. ،١٩٣٣ سنة مايو األول، املجلد «أبوللو»، مجلة 4

ص١٠٢٢. ،١٩٣٣ سنة مايو األول، املجلد «أبوللو»، مجلة 5
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وبها الوجدانية، الفلسفية بالتأمالت املفعمة الصغري»6 «األبد قصيدته نؤثر أم
قلبه: دنيا يخاطب

(إَرُم)! َف��ْج��ُره��ا ي��ب��دو ح��ي��َن ك��أن��ه��ا ��ب��ٍة م��ح��جَّ ُدنْ��ي��ا ِم��ْن ف��ي��َك ك��م ق��ل��ُب ي��ا
األَم��ُم! ف��وق��ُه وع��اش��ْت ��م��وُس ال��شُّ ف��ي��ه اتَّ��َق��َدْت ق��د ك��وٍن، ِم��ْن ف��ي��َك ك��م ق��ل��ُب ي��ا
تَ��نْ��َع��ِدُم! ث��م تَ��تَ��ج��لَّ��ى، ك��واك��ٌب تُ��نَ��م��ق��ُه أُْف��ق ِم��ْن ف��ي��ك ك��م ق��ل��ُب ي��ا
ال��رِّم��ُم! ت��ح��ت��ه ��ت وض��جَّ ال��ح��ي��اُة، ف��ي��ه ان��ط��ف��أْت ق��د ق��ب��ر، ِم��ْن ف��ي��َك ك��م ق��ل��ُب ي��ا
ال��ِق��َم��ُم! ب��ه تَ��س��ُم��و أو ال��ري��ُح ب��ه تَ��ْدِوي َج��بَ��ٍل وِم��ْن غ��اب ِم��ْن ف��ي��َك ك��م ق��ل��ُب ي��ا
لُ��ُج��ُم! ل��ه��ا م��ا ت��ْج��ِري ال��ج��داوُل م��ن��ه ان��ب��ج��َس��ْت ق��د َك��ْه��ٍف ِم��ْن ف��ي��َك ك��م ق��ل��ُب ي��ا
َق��َدُم ُح��ْس��نَ��ه��ا ت��َش��وِّْه ل��م وردًة أو نَ��ِض��ًرا ُم��ْزِه��ًرا غ��ص��نً��ا ف��ت��ح��م��ُل تَ��ْم��ِش��ي،
يَ��ُم ال��دِّ ف��وَق��ه��ا ت��غ��نِّ��ي ال��ب��ح��اِر إل��ى ُم��نْ��َدِف��ًع��ا ال��ت��ي��اُر َج��رَّه��ا ن��ح��ل��ًة أو
وَدُم ��ٌة َج��مَّ ِج��راٌح ُم��ق��ل��ت��يْ��ِه ف��ي ان��ف��ج��رْت ق��د َم��يْ��تً��ا س��اح��ًرا ط��ائ��ًرا أو
يَ��ِج��ُم��وا آف��اق��ِه ع��ن ال��ن��اس ت��س��أَل إْن ع��َج��ٌب! ُم��دِه��ٌش ك��وٌن إن��ك ق��ل��ُب ي��ا
ال��ظُّ��ل��ُم! ح��ول��ك واك��ف��ه��رَّْت ال��نُّ��َه��ى، ع��ن��ك َع��َج��َزْت ق��د ال��م��ج��ه��وُل األَبَ��ُد ك��أن��ك

عن ويرتفع الناس، دنايا عىل فيها يسخط التي «املستسلم»7 قصيدته نؤثر أم
محاربتهم:

وِك��ف��اْح ِج��الٍد ف��ي غ��رق��ى ال��ن��اَس ت��رك��ت ق��د
��الْح! ال��سِّ وأل��ق��ي��ُت دن��اي��اه��م ن��ف��س��ي س��ئ��م��ْت

يف يتشوق التي املوت»، وادي ظل «يف الحائرة املتشككة الفلسفية قصيدته نؤثر أم
العدم: تجربة إىل ختامها

وِغ��ن��اَه��ا ل��ه��وه��ا ع��ن ب��ع��ي��ًدا ال��دُّن��ي��ا ف��ي ِص��ْرُت أن��ا: ه��ذا م��اذا؟ ث��مَّ

ص١١٤٦. ،١٩٣٣ سنة يونيو األول، املجلد «أبوللو»، مجلة 6

ص١٨. ،١٩٣٣ سنة سبتمرب الثاني، املجلد «أبوللو»، مجلة 7
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بُ��ك��اه��ا ح��تّ��ى أس��ت��ط��ي��ُع وال أيَّ��ام��ي، أَْدِف��ُن ال��ف��ن��اءِ َظ��الم ف��ي
َق��َدم��يَّ��ا ع��ل��ى ُم��ْض��ج��ٍر ُم��ْح��ِزن ِب��َص��ْم��ٍت تَ��ه��وى ال��ح��ي��اِة وزُه��وُر
ه��يَّ��ا! ال��م��وَت، نُ��َج��رِِّب َف��َه��يَّ��ا ال��ب��اك��ي ق��ل��ب��َي ي��ا ال��ح��ي��اِة ِس��ْح��ُر َج��فَّ

مواكُب بها تغنت التي الجديد»،8 «الصباح الِغرِّيدة الوجدانية قصيدته نؤثر أم
تزاُل: وال عديدٌة

ُش��ج��وْن ي��ا واس��ك��ن��ي ج��راْح ي��ا اس��ك��ت��ي
ال��ج��ن��وْن وزم��اُن ال��ن��واْح ع��ْه��ُد م��اَت
ال��ُق��روْن وراء م��ن ��بَ��اْح ال��صَّ وأََط��لَّ

ختامها: يف يقول التي الَعِبَقَة العذبة السكرى»9 «ألحانه نؤثر أم

وق��راِر! ُوْج��َه��ٍة غ��ي��ِر إل��ى ال��ج��اري ال��زم��ُن أيُّ��ه��ا ال��ده��ُر! أيُّ��ه��ا
ال��دوَّار ال��ف��ل��ُك أيُّ��ه��ا ال��ك��وُن! أيُّ��ه��ا

وال��نَّ��َه��اِر! وال��دَُّج��ى ب��ال��ف��ْج��ِر
َف��ِس��ي��روا أو أن��ت��م��و ح��ي��ث ِق��ُف��وا األْع��َم��ى! ال��َق��َدُر أي��ه��ا ال��م��وُت! أيُّ��ه��ا
ال��ك��ب��ي��ُر وال��وج��وُد وال��ُح��بُّ األح��الُم ل��ن��ا تُ��غ��نِّ��ي ُه��ن��ا: وَدُع��ون��ا
َش��َف��تَ��ي��نَ��ا ف��ي ال��غ��راِم ول��ه��ي��ُب ف��اح��ِم��لُ��ونَ��ا أَبَ��يْ��تُ��م��و م��ا وإذا
يَ��َديْ��نَ��ا! ف��ي ��بَ��ا وال��صِّ ��ح��ِر، وب��ال��سِّ ب��ال��ِع��ْط��ِر، تَ��ْع��بَ��ُق ال��ح��ي��اِة وُزه��وُر

زفرته: منها تُْشِجي التي «الناس»10 املريرة الواقعية قصيدته نؤثر أم

ُح��لُ��م! أنَّ��ه إالَّ ال��نَّ��اِس أَْع��يُ��ِن ف��ي ��ل��ُه وَج��مَّ األْع��َل��ى ال��َم��ثَ��َل َق��دََّس م��ا

ص٣٨٨. ،١٩٣٤ سنة يناير الثاني، املجلد «أبوللو»، مجلة 8

ص٣٩٠. ،١٩٣٤ سنة يناير الثاني، املجلد «أبوللو»، مجلة 9

ص٤٨١. ،١٩٣٤ سنة فرباير الثاني، املجلد «أبوللو»، مجلة 10
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َص��َم��ُم إنَّ��ه ب��ُخ��بْ��ٍث وق��ال��وا ق��وٌم، ل��ح��طَّ��م��ه َح��يٍّ��ا ف��ي��ه��م��و َم��َش��ى ول��و
ال��َع��َدُم ح��اب��اُه��م��و ول��م��ن م��م��نَّ��ع، م��ن��ع��دٍم ك��لَّ إِال ال��ن��اُس يَ��ع��ب��ُد ال
ال��رَِّم��ُم َم��ْج��َده��ا وتَ��ْل��َق��ى ال��ش��ق��اءَ، يَ��ْل��َق��ى َح��يُّ��ه��م��و األف��ذاذُ ال��ع��ب��اق��رُة ح��تَّ��ى
نَ��ِدُم��وا ع��ن��ه��م��و ت��واَرى م��ا إذا ح��ت��ى ب��ي��ن��ه��م��و ال��ح��يَّ ي��ن��ص��ف��ون ال ال��ن��اُس
تَ��ح��ت��دُم ال��ش��رِّ وري��ح ال��زم��اْن يَ��ْم��ِش��ي أب��ًدا أه��واِئ��ه��م ِم��ْن ل��ل��ن��اس ال��وي��ُل

بيت وكل استشفائه، وحي من جاءت التي الرعاة»11 أغاني «من قصيدته نؤثر أم
مرضه، يف وترعاه تحضنه كانت التي الطبيعة، بجمال متألقة شعرية صور أبياتها من

األلحان. بأعذب وِشياَهه ِخراَفه يخاطب وفيها وغابات، وأودية جبال بني
لوالده. الرثاء مسحة عليها كانت وإن بالحياة»12 «اإليمان املتفائلة قصيدته نؤثر أم
فيها يرد التي بروميثيوس» غنى هكذا أو الجبَّار «نشيد الشامخة قصيدته نؤثر أم

مماته: بعد نفسه عن ويقول الشانئني، حساده عىل

وال��ب��غ��ض��اءِ اآلث��ام ع��ال��م ع��ن م��ت��ح��وٌل ب��أن��ن��ي ال��س��ع��ي��ُد ف��أن��ا
األض��واء َم��ن��ه��ل ِم��ْن وأرت��وي يِّ ��ْرَم��ِد ال��سَّ ال��ج��م��اِل ف��ج��ِر ف��ي ألذوَب

بني الحاملة و«أيتها الغربية» «الرواية أمثال العاطفية التأملية قصائده نؤثر أم
والرومانطيقية الحساسة، الرقة من آيات وكلها السماء»13 من و«صوت العواصف»

الساحرة؟! الجميلة
إىل النزول عن أحالمه تعقه لم الذي املحلق، الشاعر هذا إنسانيات هو نؤثره ما إن

بالصاغرين: مهيبًا هاديًا مشجًعا عازًفا البرشية، موكب يف والسري املجتمع، ميدان

ال��َق��َدْر ي��س��ت��ج��ي��َب أن ب��دَّ ف��ال ال��ح��ي��اَة أراد ي��وًم��ا ال��ش��ع��ُب إذا
يَ��ن��ك��ِس��ْر أن ل��ل��ق��ي��ِد بُ��دَّ وال يَ��ن��ج��ل��ي أن ِل��لَّ��يْ��ِل بُ��دَّ وال

ص٦٠٨. ،١٩٣٤ سنة مارس الثاني، املجلد «أبوللو»، مجلة 11

ص٨٤٧. ،١٩٣٤ سنة مايو الثاني، املجلد «أبوللو»، مجلة 12

.٤٨١ ،١٩٣٤ سنة فرباير الثاني، املجلد «أبوللو»، مجلة 13
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∗∗∗
ال��َح��ذَْر ون��س��ي��ُت ال��ُم��نَ��ى َرك��بْ��ُت غ��اي��ٍة إل��ى ط��م��ح��ُت م��ا إذا
ال��ُم��ْس��تَ��ِع��ْر ال��لَّ��َه��ِب َه��بَّ��َة وال ال��ش��ب��اِب وُُع��وَر أتَ��ج��نَّ��ْب ول��م
ال��ُح��َف��ْر! ب��ي��ن ال��ده��ر أَب��َد يَ��ِع��ْش ال��ج��ب��ال ص��ع��وَد يُ��ِح��بَّ ل��م وَم��ْن

جثمانُه سكن وإن خالدًة، سماويًة ترانيَم الشعب إىل املوجهة قصائُده تزل ولم
القربَ!

٢

ثم ساحر، أَلٌق يحدوها القرار، تعرف ال مجنحة، ُعلوية أحالم التائهة» و«األشواق
تبدع وراحت بها، تقنع لم بلغتها ما إذا حتى تُرضيها، عوالَم عن وتفتِّش تستوعبه،
اإلبداع تواصل الخالقة روُحها أخذت بل أبدعته، بما تكتف لم ثم لها، جديدًة عوالَم
الذي الشابي» القاسم «أبي الخالد للشاعر التائهة» «األشواق هي تلك ناسخة. أو متممة
بالجمال تفيض روحانيًة صلواٍت الحب، هيكل يف به وتغنى منه، ورضع النور، من ولد

. اإللهيِّ
ال الذي األبد هو وهو األبد، من ملحة النور؛ ُعمُر فكذلك الوجود هذا يف ْر يَُعمَّ لم ولنئ
فال وتعريًفا. وصًفا يشبعون، وال ينتهون، وال العابدون املولعون يصفه آخر. وال له أول
التونيس األديب مجموعة ومنها «الشابي»، لعبقرية الشعرية الدراسات تعددت إذا عجب
العامر «محمد األستاذ الحجازي األديب ومجموعة ِكرُّو»، محمد القاسم «أبي األستاذ

الرُّميح».
أطياف التأمالت هذه من فتتولد لها، حرص ال بتأمالت توحي فذة لعبقرية إنها
«الشابي» شعر درسنا فكلما نحن، شأننا كذلك اآلخر. عن أحدها يغني ال جميلة وألوان
نشوتنا عن وتفرعت والشواعر، الخواطر من الجديد إىل التأمل ساقنا فيه؛ خواطرنا ودوَّنا

أخرى! نشوٌة
تعريفها، يصعب نورانية ُقدسية فله والتفوق؛ العبقرية شعر هو «الشابي» شعر إن
رسالة عن وتنم بالجمال تتألق منازلها اختالف عىل ألنها رشوقها؛ أو فجرها لدينا وسواء
مريم»! بن «عيىس وجه يف النور تألق كما نوًرا وجهه يف لتألقت شعًرا يقلها لم لو سامية،
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النبي إحساس عمره باكورة يف يحس العرشين، يبلغ لم الذي الصغري الصبي هذا
فيقول:

ُش��ع��وري ف��ي��ه ج��اَش إْن ق��ل��ب��ي ن��ف��اث��ُة ش��ع��ري
ال��خ��ط��ي��ِر ال��ح��ي��اِة غ��ي��ُم ع��نِّ��ي ان��ج��اَب م��ا ل��والُه
األم��ي��ِر رض��اءَ ب��ه أرج��و ال��ش��ع��َر أن��ظ��ُم ال
ال��س��ري��ِر ِل��َربِّ تُ��ْه��َدى رث��اءٍ أو ِب��م��دح��ٍة
ض��م��ي��ري يَ��رت��ض��ي��ِه أن ش��ع��ًرا ق��ل��ُت إذا َح��ْس��ب��ي

∗∗∗
نَ��َواِل اق��ت��ن��اَص ب��ه أَبْ��ِغ��ي ��ْع��َر ال��شِّ أق��رُض ال
َج��الل ذا َج��َم��اِل��ِه ف��ي ي��ك��ن ل��م إْن ��ْع��ُر ال��شِّ
��الِل ال��ضَّ ب��وادي يَ��ْس��َع��ى ط��ي��ٌف ه��و ف��إن��م��ا
واع��ت��زال! ِذلَّ��ٍة، ف��ي ط��ري��ًدا ال��ح��ي��اَة يَ��ق��ِض��ي

نُرضخ بحيث ثانويٍّا موضًعا املوضوعي النقد وضع حال بأي يسوغ ممن لسنا
للشعر، الفنية القيمة تقدير يف االعتبارات، من عداها ما إىل الشعرية، الطاقة عىل الحكم
ممن ولسنا القصيد، وحدة يتناىس الذي والتفلية، الترشيح مذهب يذهبون ممن ولسنا
ممن ولسنا االحرتام، تستحق ال طالحة، شخصية ذو أنه ملجرد قدره؛ فنان أي يبخسون
قيمة عن متغافلني أكمل، تعبريًا وعواطفنا فلسفتنا عن يعرب ألنه ما؛ لشاعر يتعصب
والبيان الرباقة، التعابري عباد من ولسنا الخالصة، الفنية كفايته وعن يُهديه الذي الجوهر
وأن واحدة، سبيكة يف بالتسامي امتزج إذا الفن أن ننكر ال ذلك ومع األخاذ، املزخرف
إذا الفن وأن منها، يفصم ال بًا تََرشُّ الرفيع اإليمان ترشبت إذا املحلقة الشعرية الطاقة
يكون الرفيع؛ املركب الفن هذا مثل فإن توءمه، أو التسامي وترجمان النبوة لسان صار
كرامة إرضاخ عن االختالف جد تختلف نظرة وهذه أسمى، باعتبار جديًرا اعتبارنا يف
العرضية. واالعتبارات واملسائل الشخصية، والتعصبات الذاتية، لألهواء تقديره أو الفن
النقد يبهروا لم الذين الروح، العامليِّي األفذاذ أولئك أحد هو الشابي القاسم وأبو
مقاييس كذلك بهروا بل الغنية، القوية الفنية الطاقة ناحية من فحسب، املوضوعي
هذه بني االزدواج يف معجزتهم وكانت وإنسانية، ووطنية خلقية من الرفيعة املثالية

املوهوبني. للصفوة إال يكون قلما وهذا بينها، التام االنسجام ويف املزايا،
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و«زئري الجميلة» «تونس يف الرائد الثائر الوطني، الشاعر الشابي» القاسم «أبو فهذا
والشاعر و«الحرب»، الحق» «لعلعة يف اإلنساني الشاعر ذاته هو صباه، منذ العاصفة»
والشاعر األحزان» و«أغنية و«الدموع» الذابلة» و«الزنبقة الظالم» «فن يف الوجداني
االجتماعي واملصلح والقنوط»، و«األمل القلب» و«مأتم الحياة» «نظرة يف املتفلسف
الليل» و«أيها اليتيم» «شكوى يف املتبتل والعاشق املتصوف، الشاعر كذلك وهو أيًضا،
شعر من الثمني، الرتاث هذا وكل شعر!» و«يا الحب» و«جدول و«حرية» الحب» و«أيها

العرشين. يبلغ لم فتى
ونضوٍج أطوَل، نََفٍس يف ولكن ذاته، «الشابي» نواجه فإننا السن هذه بعد أما
قصيدته من قوله إىل مثًال استمع أشمَل، وتصويٍر أكمَل، وتفاعٍل أعمَق، وتحليٍل أبلَغ،

«مناجاة»:

وج��ودي م��ن وق��ط��ع��ٌة تَ��تَ��َغ��نَّ��ى، ف��ؤادي ِم��ْن ف��ل��ذٌة ش��ع��ُر ي��ا أن��َت
ال��ُوج��وِد ص��م��ي��م إل��ى أبَ��ديٍّ ح��ن��ي��ٍن ِم��ن ج��وان��ح��ي ف��ي م��ا ف��ي��َك
ن��ش��ي��ِد م��ن ع��واط��ف��ي ف��ي م��ا ف��ي��َك ب��الءٍ ِم��ْن خ��واط��ري ف��ي م��ا ف��ي��َك
ول��ي��ِد ص��ب��اح وم��ن س��رم��ديٍّ ظ��الٍم ِم��ْن ع��وال��م��ي ف��ي م��ا ف��ي��َك
��ُروِد ال��شَّ ال��غ��م��اِم َخ��ل��َف ض��اح��ك��اٍت نُ��ج��وٍم ِم��ْن ع��وال��م��ي ف��ي م��ا ف��ي��َك
َوُه��ُج��وِد ويَ��ْق��َظ��ٍة وس��راٍب ض��ب��اٍب ِم��ْن ع��وال��م��ي ف��ي م��ا ف��ي��َك

الصور فيها تتالحق والتي ا، عدٍّ والثالثني الستة تبلغ التي األبيات هذه آخر إىل
املدهشة. الدرجة بهذه إليه ووفق به، أغرم آخر شاعًرا نعرف ال رسيًعا؛ فنيٍّا تالحًقا

— وجحودهم الناس عنت من والقى عديدة، هموٌم «الشابي» حياَة اكتنفْت لقد
يُنِْشُب والداء وصاح ألملعيته، يكون ما أحوج واألدب ومات الكثري، اليشء — وميتًا حيٍّا

فيه: أظفاَره

��م��اءِ ال��شَّ ال��ق��م��ِة ف��وَق ك��ال��نَّ��س��ِر واألع��داءِ اءِ ال��دَّ رغ��َم س��أع��ي��ُش
واألن��واءِ واألم��ط��اِر ��ْح��ب ب��ال��سُّ ه��ازئً��ا ال��م��ض��ي��ئ��ِة ال��ش��م��س إل��ى أرن��و
��وداءِ ال��سَّ ال��ه��وَِّة ق��راِر ف��ي م��ا أَرى وال ال��ك��ئ��ي��َب ال��ظِّ��لَّ أل��م��ُح ال
��ع��راءِ ال��شُّ ط��ب��ي��ع��ُة وت��ل��ك َغ��ِرًدا، ح��ال��ًم��ا ال��م��ش��اع��ِر ُدن��ي��ا ف��ي وأس��ي��ُر
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إن��ش��ائ��ي ف��ي ال��ك��وِن ُروَح وأُذي��ُب ووح��ي��ه��ا ال��ح��ي��اِة ب��م��وس��ي��ق��ى أَْش��ُدو
األص��داءِ َم��يِّ��َت ب��ق��ل��ب��ي يُ��ْح��ي��ي ال��ذي اإلل��ه��يِّ ل��ل��ص��وِت وأُص��ي��ُخ
ب��الءِ ب��ك��لِّ آم��ال��ي ح��رِب ع��ن يَ��ن��ث��ن��ي ال ال��ذي ل��ل��ق��دِر وأق��وُل
األرزاءِ وع��واص��ُف األس��ى َم��ْوُج دم��ي ف��ي ��َج ال��م��ؤجَّ ال��ل��َه��َب يُ��ط��ف��ىءُ «ال
��اءِ ��مَّ ال��صَّ ��خ��رِة ال��صَّ م��ث��َل س��ي��ك��ون ف��إنَّ��ه اس��ت��ط��ع��َت، م��ا ف��ؤادي ف��اه��دْم
��ع��ف��اءِ وال��ضُّ األط��ف��اِل وض��راع��َة وال��بُ��ك��ا ال��ذَّل��ي��ل��َة ال��ش��ك��وى يَ��ع��رُف ال
ال��نَّ��ائ��ي ال��ج��م��ي��ِل ل��ل��ف��ج��ِر ل��ل��ف��ج��ر، دائ��ًم��ا ي��رن��و ك��ال��ج��بَّ��ار وي��ع��ي��ش
وال��ح��ص��ب��اءِ األش��واك وزواب��ع وال��دَُّج��ى ب��ال��م��خ��اوف ط��ري��ق��ي وام��ألْ
ال��ب��أس��اءِ وص��واِع��َق ال��رََّدى ُرُج��َم ف��وَق��ه وان��ث��ْر ال��رُّْع��َب ع��ل��ي��ه وان��ش��ْر
ب��غ��ن��ائ��ي م��ت��رن��ًم��ا ق��ي��ث��ارت��ي، ع��ازًف��ا ذل��ك، رغ��َم أم��ِش��ي س��أظ��لُّ
واألدواءِ اآلالِم ُظ��ل��م��ِة ف��ي ��ٍج م��ت��وهِّ ح��ال��ٍم، ِب��ُروٍح أَْم��ِش��ي
ال��ظَّ��ْل��م��اءِ؟ ف��ي ��يْ��َر ال��سَّ أخ��َش��ى ف��ع��الَم ج��وان��ح��ي وب��ي��َن ق��ل��ب��ي ف��ي ال��نُّ��وُر
األح��ي��اء ف��ي دام م��ا أن��غ��اُم��ه ت��ن��ت��ه��ي ال ال��ذي ال��ن��اُي أن��ا إن��ي
األنْ��واء» َس��ْط��وُة ح��ي��اًة إالَّ ت��زي��ُده ل��ي��س ال��رَّح��ُب، ال��ِخ��َض��مُّ وأن��ا

يتجىل الذي شعره، بقية من بأعجَب ليست ولكنها العجيبة، القصيدة هذه آخر إىل
والتأنق النبيلة، واملثاليات باألخيلة، والتحليق املعاني، يف االستغراق حبُّ جميًعا فيه
اللغة، أفاويق من رضعت مصقولة، سمحة طبيعة عن ذلك وكل األلفاظ؛ يف املوسيقي

بكامله. الرشيف القرآن طليعتها ويف طفولتها، منذ املصفى؛ العربي البيان ومن
مصغرة أو مكربة صورة — قرصت أم طالت — الشابي قصائد من قصيدة كل إن
والحرية، بالجمال إيمانَه بالحياة املؤمن وبعده، هذا قبل وهو، الفنية. املزايا لهذه
ملل، دون الطبيعَة واملناجي الحب، هيكل يف واملصيل العالم، طغاة عىل والساخط
وجل، غري يف املوَت، املعانُق وأخريًا الضائعة، جنته أو وطنه عىل واللهفان دائًما، واملتفائل

املوت! تجربة حتى والعلم؛ التجربة ينشد الذي الفنان، الفيلسوف عناَق
أرسته، ويف حبه يف واملآيس، النكبات من متالحقة سلسلة «الشابي» حياة كانت لقد
لها؛ وبكى لسقطاتها، فرثى عامة، اإلنسانية نكبات إزاء حساًسا كان كما وطنه؛ ويف
أتحفنا التي القصائد، وعرشات وتنقى، وتقوى لتنهض وأهاب قومه، يبكي كان كأنما
الرشيفة، ألحاسيسه صادق تَْرُجَمان هي سنوات، ست تتجاوْز لم حياته، من فرتة يف بها

84



الشابي القاسم أبو

يف القومي، االنبعاث ألدب خارقة قوة ومبعث املعارص، األدبي الرتاث يف متميزة وذخرية
الرجعية وعىل واملتجربين، الطغيان عىل فثورته فحسب؛ «تونس» يف ال العربي العالم
لم ولو هادية، متأججة شعلة هي البرشية فيها ترسف التي القيود جميع وعىل املقيتة،
التي القوة رسالته اكتسبت ملا محلًقا؛ أصيًال عنارصه، بجميع قويٍّا «الشابي» فن يكن
بدل بها فيهوى الفكرة، عىل عبئًا يكون قد الغث فالتعبري النادرة، مواهبه عليها خلعتها
أي املستوعب، املوضوعي، الناقد يفوت ال ما وهذا السمو، طبيعتها كانت ولو ينهض أن

ونقده. تأمله أفق يحرص ال الذي
سلًفا: قال فقد هو وأما مات. إنه بعدها قيل سنواٍت، ست سوى «الشابي» يغرد لم

��اءِ ال��ش��مَّ ال��ق��م��ِة ف��وَق ك��ال��نَّ��ْس��ِر واألع��داءِ ال��داءِ رغ��َم س��أع��ي��ُش

ما وكثريًا وحدها، الشعرية الطاقة يف همه يحرص أن يجب الفني النقد إن قيل
الضائعة الشعرية الطاقة تتجاوز ال فقد ذلك ومع التقدير، يف حقها عن نحن دافعنا
الشعرية طاقته تحمل أن أبى فقد «الشابي» أما الصواريخ! عبث أو النيازك طيش
يف الالوعي مع الوعي وبتزاوج بطبعه، ذلك أبى الخالدة، األزلية الحقائق سوى الخارقة،
أحد يستطع ولم رسالته، يف فنه وخلد فنه يف رسالتُه فخلدت مفتعل، غري تزاوًجا نفسه،
عىل تأبى شاملة، وحدة فهو والجوهر؛ الطعم بني يفرق أن برحيقه املنتشني آالف من
الحية املثالية ولصائدي والخيال، النغم لصائدي واإللهام النشوة وتهُب التحليل، الناقد

السواء: عىل

ب��ف��أس��ي ال��ُج��ذوع ع��ل��ى ف��أَه��وي بً��ا، َح��طَّ��ا ك��ن��ُت ل��ي��ت��ن��ي ال��ش��ع��ُب! أيُّ��ه��ا
ب��رْم��ِس رم��ًس��ا ال��ق��ب��ور ت��ه��دُّ ل��ْت س��ا إذا ��ي��وِل ك��ال��سُّ ك��ن��ُت ل��ي��ت��ن��ي
ب��ن��ح��س ال��زه��ور ي��خ��ن��ق م��ا ك��ل ف��أط��وي ك��ال��ري��اح ك��ن��ُت ل��ي��ت��ن��ي
ِب��َق��ْرِس ال��خ��ري��َف أذب��َل م��ا ك��لَّ ��ي أَغ��شِّ ��تَ��اءِ ك��ال��شِّ ك��ن��ُت ل��ي��ت��ن��ي
نَ��ْف��س��ي ث��ورَة إل��ي��َك ف��أُل��ق��ي ـ��ب��ي ـْ َش��ع�� ي��ا ال��ع��واص��ف ق��وَة ل��ي ل��ي��ت
ِب��نَ��بْ��س��ي ل��ل��ح��ي��اِة ف��أدع��وَك ـ��ْت ـَّ َض��ج�� إْن األع��اص��ي��ر ق��وَة ل��ي ل��ي��ت
ِب��َرْم��ِس! ال��ح��ي��اَة ي��ْق��ِض��ي َح��يٌّ أن��َت ل��ك��ْن األع��اص��ي��ر، ق��وَة ل��ي ل��ي��ت
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إال استسالمه أو يأسه كان وما ، املبرصِّ املحب قسوة ولكنها شعبه، عىل ويقسو
جديدٍة: همٍة إىل يحفزه زائًال، عارًضا

ب��ي��أِس وح��دي ال��ح��ي��اَة ِألْق��ِض��ي ـ��ب��ي َش��ْع��ب��ـ ي��ا ال��غ��اِب إل��ى ذاه��ٌب أن��ا ه��ا
ن��ف��س��ي أَدف��ُن ال��غ��اب��اِت ص��م��ي��ِم ف��ي َع��لِّ��ي ال��غ��اِب إل��ى ذاه��ٌب أن��ا ه��ا
ولِ��َك��أِْس��ي ِل��َخ��ْم��َرتِ��ي ب��أه��ٍل ـ��َت ـْ أن�� َف��م��ا اس��ت��ط��ع��ُت م��ا أن��س��اَك ث��م
ن��ْف��ِس��ي ب��أَْح��َزاِن َل��َه��ا وأُْف��ِض��ي ـ��ِدي أن��اش��ي��ـ ال��طُّ��ي��ور ع��ل��ى أتْ��لُ��و س��وَف
! ِح��سِّ ي��ق��ظ��ُة ال��ن��ف��وِس م��ج��َد أنَّ وتَ��ْدري ال��ح��ي��اة، م��ع��ن��ى ت��دري ف��ه��ي

الثمن وحده ودفع السواء، عىل وموته بحياته واإلنسانية والعرب األدب الشابي خدم
للتنويه سعيًا القرن؛ هذا من األول الربع يف شاقة جد مهمتنا كانت أن وبعد لذلك، غاليًا
اآلن واملجالت النقاد يحفز بشعره «الشابي» رضبه الذي األعىل املثل صار الشباب؛ بأدب
الشباب كان وإذا الفرتة، هذه يف — أكثرهم وما — الشباب شعراء بأشعار االهتمام إىل
الشعر هذا يف «الشابي» أدب بإذاعة يطالب من أول فهو املتجددة، الحياة رمز كالربيع

الحي. املتجدد

٣

ألفه ممتاز. شاعر عن ممتاز ألديب ممتاز كتاب وشعره»، «حياته الشابي: القاسم وأبو
املعلمني دار خريجي من ِكرُّو» محمد القاسم «أبو السيد التونسيني األدباء نوابغ أحد
وفكر، وساح درس الذي الغيور الوطني الواعي الناهض الشباب ومن ببغداد، العالية
كتابه يف املنثور، شعره من بنخب فأتحفنا جميًعا، الضاد ألبناء معرفته عن يزكي بدأ ثم
وشعره، الشابي» القاسم «أبو لحياة ممتعة بدراسة العربية نفح ثم وحب»، «كفاح

أضخَم. بدراسٍة سيُتبعها
ومائتي وثالثني ثماني ينتظم كتاب يف بصددها، نحن التي الدراسُة هذه وتقع
للقصائد جميلة، ملونة بصور ومزدانة أنيًقا، طبًعا مطبوعة املتوسط الَقْطع من صفحة،
بإخراجها ُعِنيَْت وقد شهال»، «ع. الفنان بريشة ألهمها األصح عىل أو أثبتها التي البديعة

«بريوت». يف ومطبعتها، العلمية» «املكتبة جذابة صورة يف
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إىل بحاجة الشابي»، القاسم «أبو العبقري شاعرنا وال «كرو» األستاذ كان وما
األنيق، والشعر األنيق، الطبع نرى أن يبهجنا فإنه ذلك ومع والتزويق، البهرج من يشء

الخالبة. الجميلة الوحدة هذه مثل يف األنيق؛ والرسم
تقسيمه يف «كرو» األستاذ يُْحِسُن املعلم الشاعر األديب وأسلوب املعلم، وبروح
«تونس» يف الثقافية الحياة عن البليغة، مقدمته بعد فيتحدث مواده، عرضه ويف الكتاَب
تأثُّره وعن االجتماعية، وبيئته الشاعر حياة فعن الحارضة، النهضة عن ثم القديمة،
مؤلفاته، وعن وحبه زواجه عن ثم والتعبريية، التصويرية طاقته وعن املهجري، باألدب

قسمني: فيقسمها شعره من شائقة بمختارات يأتينا ثم
العرشين. قبل ما إىل يرجع ما أولهما:

كتابه يختم ثم وفاته، حتى الشاعر سني من العرشين بعد ما إىل يرجع ما وثانيهما:
منثور. شعر بمنزلة ومعظمه الفقيد نثر من رائعٍة بنماذَج

تمهيًدا الفاضل؛ املؤلف عرضه ما تفاصيَل نتناوَل أن اإلملامة هذه يف بوسعنا وليس
من ككثري — ظهر النابغة هذا أن إىل نشري أن بحسبنا ولكن «الشابي»، أملعية عن للكالم
يتجاوب فلم املعروفة، واالجتماعية السياسية الظروف بحكم متأخر وسط يف — النوابغ
التي األرض بها تحس فال املنارة، ترتفع كما الوسط فوق ارتفع ولكنه معه، الوسط ذلك

بعيدة. مسافات إىل تشع ولكنها تحتها،
ال « ابِّيُّ «الشَّ هي شاعرنا اسم صحة أن إىل بالتنبيه املؤلف اهتم الكتاب بداية ويف
بالجنوب «الجريد» بالد كربى «توزر» مدينة ضواحي إحدى الشابِّيَّة إىل نسبة اِبي»؛ «الشَّ
النطق تخفيف إىل عادة أهله يميل الذي العربي الرشق يف مجهول غري وهذا التونيس،
املخففة بالباء املحلق شاعرنا اسم نطقوا ثمة ومن — مرص يف سيما وال — باألسماء
السمه. األصيلَّ الوضع يجهلوا لم وإن النطق، هذا يف الخاصة وجاراهم املمدودة، والياء
مزيج وأغلبها الشاعر، حياة تكييف يف أسهمت التي للعنارص بتحليله أُعجبنا وقد
املوهوبني من كثريين عىل تألَّبَْت أثيمٍة عناَرص من لها ويا والحرمان، األحزان من

احرتاقهم! من املنبعَث اَج الوهَّ نوَرهم لتغنم بهم؛ ْت وضحَّ صهًرا، فصهرتهم
الطبيعة بيئة «الشابي» سرية نسج يف «كرو» األستاذ حاكها التي الخيوط وبني
الحقوق كلية يف بتخرجه انتهت التي الواسعة، ودراسته بالشاعر، حفت التي الجميلة
األرسة، عائل والده بوفاة ونكبته والعرشين، الحادية يف وهو ١٩٣٠م، سنة يف التونسية
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سنة سبتمرب شهر من الثامن يف تويف أن إىل املؤلم الطويل ومرضه زواجه، يف وفشله
١٩٠٩م. سنة من آذار يف الربيع مع ولد إذ عاًما؛ وعرشين خمسًة متجاوٍز غريَ ١٩٣٤م
،١٩٥٣ سنة مايو من الخامس بتاريخ إلينا أدبيٍة رسالٍة يف الكريم املؤلف يقول

املمتع: كتابه تسلُّمنا إثَر جاءتنا

قديمة شخصية صداقة لكم أن خصوًصا … رأيكم بإبداء تتفضلوا أن يرسني
عرشين منذ بأدبه القراء تعريف يف األول الفضل لكم ويعود «الشابي»، بالفقيد
دراساٍت مختلفة مناسبات يف عنه تكتبون وأنتم اليوم، وحتى مضت، سنة
البحث إىل كبريٍة بحاجٍة يزال ال «الشابي» أدب فإن ذلك ومع قويًة، عميقًة
مرور ورغم موته، بعد أهله موقف ا حقٍّ مؤسًفا كان وكم والدرس، والكتابة
الحمقى عناد يف — يَن مرصِّ يزالون ال فإنهم وفاته عىل عاًما عرش ثمانية
متحجرة، وأفهام محنَّطة عقلية سوى لسبب ال نرشه! عدم عىل — والجهلة
خدمة عىل وإمكانيات، جهود من لدي ما بكل العمل، من مناًصا أجد لم وهكذا

… موته وبعد حياته يف املنكوب الفقيد هذا
عىل يتآمرون اليوم أوالء هم وها املادي، موتِه سبَب أهلُه كان لقد
كل رغَم للطبع املعد وديوانه مؤلفاته نرش عناد يف فريفضون املعنوي، قتله
معكم واتفق للطبع أعده الفقيد كان وقد عليهم، ُعِرَضْت التي املغرية العروض
إليكم يرسل أن قبل املوت عاجله ثم مرص، يف طبعه عىل — أظن حسبما —
ال. أم بها سابق علم لكم كان إذا أدري لست حقائق هذه واحد. بيوم الديوان
عندي هو ما كل عنه أنرش أن — «الشابي» مواطني كأحد — رأيت وقد
فكان بالشابي، يعتز الذي العربي ولألدب له خدمة حياته؛ ومعلومات أدبه من
وبيئته الفقيد لحياة طويلٍة دراسة يشمل كتاٍب نرش هو به قمت عمل أول
صورة القراء لدى لتكون ونثره؛ شعره من مختارٍة نماذج عْرض ثم ومؤلفاته،
إخاليص مدى أعلم ولكني هذا، عميل يف نجاحي مدى أدري ولست عنه، كاملة
العمل سأواصل إنني بل هذا، عند أقف ال سوف أنني عىل للشابي. وحبي فيه
وأنا وأدبه، لحياته مرجع أكرب يكون «الشابي» عن ضخم كتاب إنجاز عىل
أكمل عىل ينجز كي طويل؛ زمن إىل يحتاج الذي الكتاب هذا إعداد بصدد اآلن
وتوجيهاتكم، واقرتاحاتكم مالحظاتكم بكل سلًفا ُب أَُرحِّ وإنني مستطاع، وجه

… ومعونة! وعناية اهتماٍم كلَّ منكم ألقى أن الرسوِر كلَّ ني ويرسُّ
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ذاته حد يف هو «كرو» األستاذ به قام الذي املجيد العمل إن فنقول: لنبادر وإننا
الفقيد رغبة كانت وقد ذكره، بما علم عىل ونحن وأدبه، «الشابي» لذكرى جليلة خدمة
«جمعية مرص يف إصداره تتوىل وأن لديوانه، تحليلية دراسية مقدمة نكتب أن العزيز
َعْت تََجمَّ لقد … ذْ! تُنَفَّ لم وصيته وأن املراسلني، أعضائها طليعة يف كان التي أبوللو»
من الوجدانية وبرصاحتها العايل بأسلوبها تَُعدُّ العزيز، الفقيد من كثريٌة رسائُل لدينا
وشعراءَ أدباءَ من األدبية الرسائل مئات مع ولكنها، مًعا، والعاطفي الفكري األدب عيون
وطأة تحت ضاعت قد — املهاجر يف بارزون وأدباء شعراء وبينهم — وغربًا رشًقا أعالٍم
عىل املخزونة مكتبتنا بقية ضياع نؤثر وكنا وبعدها، هجرتنا قبل مرص يف البائد العهد
ُسِلَب الذي املعارص األدبي والتاريخ الحي األدب ذلك املتجسسة املتطاولة األيدي تنال أن
سنة إىل ١٩٢٣ سنة منذ لدينا تجمعت التي القيمة الرسائل تلك ضياُع جاء وقد منا،

املضطربة. حياتنا يف بها نُكبنا التي املتعددة األدبية املآيس أقىس من ١٩٤٦م،
أن إال لنا فليس أيدينا تحت ليس «الشابي» نفسية لدراسة الهام املصدر وهذا ا أمَّ
املوهوب األديب مقدمتهم ويف العزيز، الفقيد أصدقاء أن يف األمل «كرو» األستاذ نشاطر
سيتمكنون الشابي»؛ األمني «محمد األستاذ الفقيد وشقيق الحليوي»، «محمد األستاذ
العربي، للعالم ونرشها أرسته، أيدي من الفقيد، للشاعر الباقية اآلثار إنقاذ من أخريًا
وترشيف بالذات لألرسة ترشيف ذلك ففي املقارن، األدب وداريس املسترشقني، ولعالم

جميًعا. الضاد ألبناء
وعندنا املهجري، باألدب «الشابي» تأثر عن يتحدث «كرو» األستاذ رأينا فقد وبعد؛
مع — الكالسيكية صياغته يف له بيت أو شطر جاء ولو خاص، تأثٍر أي به يتأثر لم أنه
كما الحافر؛ عىل الحافر تقع مثلما سواه، أو «جربان» لصياغة مماثًال — املعاني اختالف

يقال.
يف الرشيف القرآن حفظ أتم الذي وهو «فوتوغرافية»، ذاكرة للشابي كانت لقد
التي العربية اللغة طريق عن — واسع اطِّالع له كان كما كامًال، ِحفًظا عمره من التاسعة
له وكانت وحده، العربي األدب عىل ال مرتجمة، شتى آداب عىل — سواها يعرف يكن لم
أظفاره، نعومة منذ حتى وتأثُّر تقليد كل فوق حلَّقت أصيلة لوذعية وبعده هذا كل قبل
هي املهجريني، الشعراء بعض وبني شعره، بني مشابهة أيَّة أن نعتقَد أن لنا ذلك وعىل
«أبوللو» شعراء زمالئه مع كان للشابي تجاوب أعظم ولعل أكثر. ال املصادفة باب من
فحسب، الفنية لعبقريته ال بالشابي أُولعنا شخصيٍّا ونحن مدرستها! ظهور قبل حتى
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هو تميُّزه مع ا تامٍّ بيننا التجاوب وكان أيًضا. السامية ولوطنيته الرفيعة إلنسانيته بل
مثال الخوري»، «بشارة العظيم الفحل الشاعر قصائد يف إال نظريًا لها نعرف ال بأناقٍة
يف يقول التي الحب» هيكل يف «صلوات الخالدة قصيدته يف «الشابي» موسيقى ذلك

مطلعها:

ال��ج��دي��د! ك��ال��ص��ب��اح ك��ال��ل��ح��ن، ك��األح��الم، ك��ال��ط��ف��ول��ة، أن��ت ع��ذب��ة

ديوان «الشابي» بها يعجب كان التي املأتم» «ُعْرس قصيدة مع متجاوبة فهي
طرازه: إىل املسبوق غري مطلعها يف جاء وقد «زينب»،

ال��ظ��الم! أغ��ان��ي ي��ا ال��َه��ْج��ِر، وف��ي ال��َج��ْه��ر وف��ي ال��خ��ف��اءِ ف��ي أن��ت َع��ذْبَ��ٌة
ال��م��س��ت��ه��اِم! ل��ق��ل��ب��ِه ش��ق��اءً ال��ع��م��ِر َم��َدى األم��ي��َن ال��ع��اش��َق ب��لِّ��غ��ي
إي��الم��ي! م��ن ال��ح��ب��ي��ُب يُ��َس��رَّ أن ع��زاءً ف��ح��س��ب��ي أَْدُم��ع��ي؛ وارق��ئ��ي

الشطر مع مغزاها يف متجاوب فإنه الحياة»، «إرادة العظيمة قصيدته آخر ومثال
«الصباح الجميلة وقصيدته الباكي»، «الشفق ديوان إرادة» «النهضة قصيدة من األخري

مطلعها: يف يقول التي الجديد»

ش��ج��وْن! ي��ا واس��ك��ن��ي ج��راْح ي��ا اس��ك��ت��ي

الوداع»، «قصيدة هما رائدتني قصيدتني مع موسيقاها بطراز فيها متجاوب فهو
مطلعها: يف جاء وقد الثاني» الجزء يراع، من «قطرة

ال��ح��زي��ْن َق��ْل��ب��ي نَ��بْ��َض ُش��ع��اْع ي��ا انْ��تَ��ِه��ْب
يَ��ح��ي��ْن ال ل��ي��تَ��ه ال��وداْع وق��ُت ح��ان
ال��ق��ري��ْب ذاك أن��ا ش��ع��اْع ي��ا ان��ت��ه��ْب
ال��ع��ج��ي��ب! م��داك ف��ي ُم��ش��اع روح��ي إن
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مطلعها: يف جاء التي وظالل» «أشعة ديوان الصيف» «بعد وقصيدة

ال��ِم��ي��اْه َه��دي��ِر ِم��ْن ِرَم��اْل ي��ا اض��ح��ك��ي
ِس��َواْه وتَ��َج��لَّ��ى ال��َخ��ي��اْل ُم��ْل��ُك غ��اَب
ال��زَّم��اْن ب��ك��اءِ ِم��ْن ال��دُّم��وْع بَ��ْح��ُر ذاك
ال��ه��واْن َم��آِل ِم��ْن َم��ُروْع َدْوًم��ا ف��ْه��و
يَ��زوْل ب��ي��ديْ��ِه بَ��ن��اْه ُح��ْس��ٍن ك��لُّ
ال��ع��وي��ْل وأط��اَل َرثَ��اْه وِم��راًرا
ال��ع��ظ��ي��ْم ُف��ت��ون��ي ِم��ْن ِرَم��اْل ي��ا اض��ح��ك��ي
ال��ح��ك��ي��ْم! ��ري��ُر ال��ضَّ ال��َج��م��اْل ع��ب��ُد أن��ا

القصيدتني، بكلتا معجبًا — عليهما هللا رحمة — «ناجي» كان كما «الشابي» وكان
«الشابي» تجاوب مبلغ يف التوسع «كرو» األستاذ أراد فإذا منوالهما، عىل نََسَج وكالهما

الغرب. إىل اتجاهه قبل الرشق إىل فليتجه عرصه، شعراء مع
منتهى يف أصيلة فنية عبقرية ذا كان «الشابي» بأن نؤمن فإننا يشء من يكن ومهما
عن يختلف هذا ويف بيئته، يف للزعامة متأهبًا اإلخالص عظيم وطنيٍّا كان كما األناقة،
يسهم ولم العاطفية، وغنائياته الذاتية، وجدانياته عىل شعِره جلُّ اقترص الذي «ناجي»

الوطنية. الحركة يف
املحلِّق، املبدع الفنان بأنه إجماًال يوصف الذي بالشابي ولوعنا أسباب من هذا وكان
أن يف تأميلنا الرشيفة بمثاليته حقق وقد املضحي، الغيور والوطني النبيل واإلنساني
هذه ويف إنسانيٍّا، زعيًما أيًضا يكن لم إن قومه، بني بني هاديًا زعيًما الشاعُر يكون
فرقة يف كجنود نعمل وكنا كامًال، معنا «الشابي» تجاوب كان عنها والتعبري النزعة

واحدة.
«الشابي» شعر رشح فهو للدراسة، التفاصيل استقصاء جانب إىل نقرتحه ما أما
فنية لغوية أدبية معارف دائرة ذلك عن فتنتج فقصيدة، قصيدة مقارنًا فنيٍّا نقًدا ونقده

الذكر. الخالد شاعرنا مواهب به تنصف كما الحديث؛ األدب بها يخدم واسعة
الزكية سريته عن وبالتحدث وأدبه الشابي شعر بتدريس فخورون ملشغوفون إننا
ولو عنه، سيكتب وما كتب ما قراءة من يملوا لن العربية قراء أن ونعتقد ذلك، نمل ولن
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التي الدراسات خرية من هو «كرو» األستاذ كتاب أن ونعتقد والدراسات. الرتاجم تعددت
املحسنني. النارشين إىل نُْزِجيها كما التهنئة نكرر فإليه أديب، أو شاعر أي عن قرأناها
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باملثل مهتم أو قومه، لروح مستوعب بشاعر نظفر أن جيل كل يف امليسور من ليس
الشعور، هذا يف فنه عنارص فتذوب مشاعره، عىل يستحوذ اهتماًما العليا اإلنسانية
وأحالمه وأمانيه وتفكريه عواطفه فيها تتبلور ما الرفيعة الفنية اآلثار من ويخرج

جذابة. منسجمة وحدة يف وأخيلته،
ال شعراء، ينبغ أن جاز وإن جيل، كل يف ميسورة الظاهرة هذه مثل ليست أجل،
يف غري، ال لذاتها الفنية طاقتهم عىل يعتمد مجرًدا نبوًغا بعينه جيل يف فحسب، شاعر
الذي الباهر، األلق قيمِة سوى قيمٍة أية له تكون فال شعرهم، ينحدر أو يتدىل قد حني

الشاربون! بها يلهو التي الخمِر أو الناظرون، يتسىل أو به يعجب
حافظ الذي الجواهري مهدي محمد الجهري العراقي الشاعر األفذاذ أولئك وبني
الشامخني علميها ُحِرَمْت أن بعد العرصي، الشعر يف رفيعٍة مكانٍة عىل العراقية للوطنية
وكرامته اإلنسان حقوق عن الدفاع يف القيم بشعره أسهم كما اوي»، «والزَّهَّ «الرَّصايف»
واليقظة يتفق العربي العالم سماء يف نجمه وتألُُّق الوجود. بتواِفه أو بنفسه يشغل أن قبل
يتفق بجزأيه ديوانه صدور أن كما العروبة؛ أقطار يف عامة القومية اليقظة بل الشاملة،
العلمي املجمع آثار ظهور بله الرافَدين، بالد من رائعة، أخرى شعرية نفحات وظهور
وخمسني ستٍّا الديوان هذا من الجزآن يضم عظيم. فكري نضوج عن تنم التي العراقي،
ين ُمِرصِّ عامدين اختاروا َمِن «إىل الجواهري أهداه وقد العايل، الشعر عيون من قصيدة،
يف وحرمانهم آالمهم متحفزين تحملوا من إىل والخالص، والنور الحرية طريق صامدين
ال أن أرادوا لو يقدرون، كانوا من إىل واالنتقام، والحقد الجور ضحايا إىل السبيل، هذا

كذلك». يكونوا
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مؤثرة وجدانية مقدمة وله الفنية، الصور من بطائفة جزأيه يف محىلَّ والديوان
وهي والعاطفية، الفكرية لسريته ترجمة بمنزلة وجاءت قصيص، أسلوب يف نسجها

والنفساني. الذهني لتطوره شارحة والشمم، الحرية بروح ناطقة
صفحة واألربعمائة الثالثني ويف ، يُِسفُّ ال ولكنه املطول، النظم إىل شاعرنا يميل
الشاعرية عىل لها، حرص ال شواهَد نجد الحي شعره من األبيات مئات عىل تحتوي التي
الكالسيكية صياغتها يف الفريدة الجزلة الديباجة وعىل الرفيعة، املثالية وعىل املتوقدة،
يحتمي التي باملسيطرة وليست وحيه، خادمة أنها تعلن ذاته الوقت يف هي حينما الفخمة،
للجواهري يزال فما ذلك ومع َشأْوها، بلوَغ لهم أن لو السطحيون، النظامون وراءها

بعُد. ن يدوَّ لم كثري شعر
الروح يف فالشبه إبراهيم»، حافظ «محمد النيل لشاعر رثاؤه انتباهنا ويستوقف
واحتمل شعره، ويف لشعره كالهما عاش وقد عظيم، الشاعرين بني اإلصالحية الوطنية
إىل كيفت التي وبيئته ظروفه منهما لكل كان وإن إخالصه، سبيل يف الحرمان ألوان
النصوع إىل يميل «حافظ» كان وقد معها، وتفاعله وتفكريه أسلوبه محسوسة درجة
يف املرصي والذوق ينسجم الذي وهو غالبًا، التبسط وإىل الجزالة من يشء مع البياني

زمنه.
من العراقي الذوق تالئم التي القوية الجزالة يف متناهية فديباجته الجواهري أما
شعرية طاقة ذو الشاعرين وكال أخرى، ناحية من الثائرة وشخصيته وتنسجم ناحيٍة،
وكالهما أوسع، وتفكريه «حافظ» طاقة من أعظم «الجواهري» طاقة ولكن محرتمة،
ال ألننا انفعاالته؛ يف راق وكالهما أسلس، «حافظ» موسيقى ولكن الطبع، موسيقيُّ
«أفروديت»، ملحمة مثل يف نجدها التي القصصية األوصاف الهابطة االنفعاالت من نعد

«للجواهري».
أعظم سلطان ذا الفني املذهب نجد ولكننا الواقعي، املذهب يحرتم الشاعرين وكال
ملن الكالسيكي أسلوبه يف تبتسمان والرمزية بل «االبتداعية» ونجد «الجواهري»، عىل
ولكنه عامٍة، أو خاصٍة مناسبات يف غالبًا ينظم الشاعرين وكال شعره، يف يتجاهلهما

املناسبات. حدود فوق غالبًا ارتفع
الحر، للشاعر ستكون العروبة، أقطار يف اإلصالحية الشعر لزعامة يؤرخ وحينما
كل فوق اإلكبار، من خالدة مكانٌة الجواهري» مهدي «محمد واإلنسانية الوطنية الصادق

فيها! حل التي العربية األقطار من لقيه إعزاز
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فنية وألوان بأطياف مرشقة وهي إال الفحل الشاعر لهذا قصيدة من فما وبعد،
املتضلع القدير املطبوع الشاعر أن عىل دامغ برهان وهي إال له قصيدة من وما عديدة،
املثَّال، ألنامل الالزب1 طواعية قلمه َطْوُع إنها بل للفظ، وال للقافية يخضع ال لغته، من
القمني الشاعر أن عىل ودليل األحرار، لجميع رسالة صاحبة وهي إال له قصيدٍة من وما

اإلنسان. ولبني قومه لبني ملِهًما زعيًما يكون أن — شاء إذا — حريٌّ الوصف بهذا
«الرمزية» بني الجامعة «حنني» البديعة بقصيدته ديوانه «الجواهري» يستهل ومنذ
الرائع: الوصف هذا إىل استمْع خميلٍة. إىل إال خميلٍة من القارئ يرتك ال و«االبتداعية»

تَ��ْم��َرُح أط��ي��اُف��ه ب��ع��ي��ن��يَّ يَ��ْل��َم��ُح َش��بَ��ح إل��ى أَِح��نُّ
تَ��ْج��نَ��ُح أث��واب��ِه ب��ي��َن وم��ا َوْج��ِه��ه ِم��ْن تُ��ْش��ِرُق ��ْم��َس ال��شَّ أََرى
يَ��ْط��ف��ُح أَِل��ًق��ا َوْج��ِه��ه ع��ل��ى ال��ض��م��ي��َر ك��أَنَّ ��م��اِت، ال��سِّ َرِض��يَّ
يَ��نْ��َف��ُح «خ��اط��رٍة» ك��لِّ ع��ل��ى ب��أرداِن��ه ال��َع��ب��ي��َر ك��أنَّ
يَ��ْق��َدُح ك��وك��ٍب ع��ن ب��ع��ي��ن��يْ��ه وال��َه��نَ��ا ال��ُم��ن��ى ب��ري��َق ك��أنَّ
يَ��نْ��َض��ُح «غ��ٍد» ف��ي ِث��َق��ٍة ع��ن ـ��ن ال��ج��ب��ي��ـ ُف��َويْ��َق غ��دي��ًرا ك��أنَّ
ُم��ْف��ِرُح نَ��َغ��ٌم ب��ه��ا يُ��َك��نَّ َوْج��نَ��تَ��يْ��ِه ع��ل��ى ال��ُغ��ُض��وَن ك��أنَّ

ِمن الجياشة، العاطفة جانب إىل البيانية اللغوية كاملقدرة الوصفية؛ القوة وهذه
الجمهور به يخاطب أن يريد الذي شعره أيرس يف لننظر ولكن شعره، خصائص ألزم

والحرية: واملساواة العدل نرصة يف منه، مثال وهذا مبارش، غري بأسلوب ولو

ن��ائ��ِم؟ ال��ذُّلِّ ع��ل��ى م��خ��ل��وٍق وإن��ع��اَش ال��م��ظ��اِل��م َدْف��َع تَ��س��ط��ي��ُع ُق��وٌَّة أال
راح��ِم؟ ن��ظ��رَة اإلدق��اِع َح��ْم��أَِة إل��ى ه��اويً��ا ال��ش��ع��ِب ع��ل��ى تُ��ْل��ِق��ي أَْع��يُ��ٌن أَال
ح��اِل��ِم؟ أض��غ��اُث ت��ل��ك أم م��واَج��ه��ًة يَ��َرْونَ��ُه ال��م��ص��ِل��ح��ون ��ي يُ��َرجِّ م��ا وه��ل
ال��َم��َع��اج��ِم بُ��ُط��وُن ض��اق��ْت تَ��َع��رَّْف��تُ��ه��ا ب��ح��ال��ٍة تَ��ل��ي��ُق أوص��اًف��ا ُرْم��ُت إذا
ال��ج��رائ��ِم ف��ي ُم��س��ت��ه��ت��ًرا يُ��َص��رِّف��ه��ا م��ال��ًك��ا ال��ل��ُه ل��ه��ا ي��ْخ��ُص��ْص َل��م األَْرُض ِه��َي

املثَّال. يستعمله الذي الطني الالزب: 1
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ظ��ال��ِم! ونِ��ع��م��َة م��ظ��ل��وٍم ش��ق��اوَة ِن��ت��اُج��ه��ا ي��ك��ون أَن م��ن��ه��ا يَ��بْ��ِغ ول��م

الطبيعة شعر من وكذلك ٌة، َجمَّ نماذُج الجميل الوجداني الشعر من الديوان ويف
استيحاء من وفيه دجلة»، عىل و«األصيل الجميلة» و«يافا الخريف»، يف «دجلة كقصائده
أصالة يف «والجواهري» الزمن. عىل ستحيا نفائس القومية األماني ومن العربي الرتاث
يُْدَرُسوا بأن الجديرين القالئل أولئك من هو الرفيعة الشاملة بمبادئه تفانيه ويف فنه
كان ولو معني، بقطٍر نسبتهم تحدد أن يجوز ال وممن كتب، بل كتاب يف جامعة دراسة

رأسهم. مسقط
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الحيس الفني الغزل شاعر

أصبح بل فحسب، سوريا يف املوهوبني الشباب شعراء من شاعًرا ليس القبَّاني» «ِنزار
من الثالث العقد نهاية يبلْغ وملا العربي العالم يف الحيس الفني الغزل أقطاب من يعد
بالوطنية، اشتهرت كما والفن باألدب اشتهرت أرسة من فهو بعجيب، هذا وليس عمره.
املرسحي التمثيل لواء حمل من أول القباني» خليل «أبي الفنان جده إىل نشري أن وحسبنا
األقطار سائر عىل املرسح أضواء انعكست هناك ومن النيل، وادي إىل الشام بالد من
مراٍت عدة اعتقل الذي الغيور الوطني القباني» «توفيق والده إىل نشري كما العربية،
مركًزا «دمشق» يف القباني دار وكانت الفرنيس، االحتالل إبان «تَْدُمر» قلعة إىل ونفي

الوطنية! الكتلة مراكز من مهوبًا
أضافت العريق الوطني الوسط ذلك يف نشأته أن كما الفنية، امللكة نزار ورث وهكذا
يف وخدمته بوطنه تعلَُّقه صباه؛ منذ والتصوير واملوسيقى واألدب بالشعر تعلقه إىل
السورية الجامعة من الحقوق» يف «أستاذ درجة نيله لذلك هيأه وقد السيايس، املجال

السورية. الخارجية وزارة خدمة يف فتدرج بدمشق
دفعته التي املبكرة شاعريته من الرغم وعىل املواتية، الظروف هذه من الرغم وعىل
تقريًظا نالت وقد الثانوية، دراسته خالل الحروب» «دنيا سماها شعرية ملحمٍة نظم إىل
عىل اقترص وإنما شعًرا، إنسانيته وال وطنيته برتجمة اآلن حتى «نزار» يُْعَن لم وقتها، يف
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رمزي، وبعضها مكشوف بعضها منوعٍة: تعابريَ يف ومعنويٍّا حسيٍّا «األنوثة» استلهام
الخاطف. الخفيف املوسيقي والتغني والرشاقة األناقة جميًعا بها تجلت وقد

وأربعني، وخمسٍة وتسعمائة ألف عام السمراء» يل «قالت األول ديوانه شاعرنا أصدر
الثاني ديوانه بعد وأربعني، وتسٍع وتسعمائة ألف عام «ساميا» الشعرية مجموعته ثم
ويف يل»، «أنِت املوسوم الثالث بديوانه طالعنا وأخريًا بعاٍم، سبقها الذي نهد» «طفولة
ورمزيتها الوثابة بأخيلتها املمتازة، الشاعرية نجد شعره من عليه اطلعنا ما جميع
يف مندمجة الرشيقة الخصائص هذه كل ونجد الساحرة، الهفهافة وموسيقاها املبتدعة،

عجيبًا. خالبًا اندماًجا األنوثة معاني
وإنسانيته وطنيته أن يف عندنا ريب فال الحارضة ِسنِّه يف شاعرنا نزعات تكن ومهما
والسن التجارب تزيده عندما مستقبًال شعره يف ستتجىل املوروثة املأثورة أرسته ووطنية
— املرأة بجمال تغنيه فإن املجرد، بالجمال ذلك مع فليس الحارض شعره أما نضوًجا.
املتأخرة، البيئات يف عنه يصدف قد طبيعي نبٍع إىل بديع توجيه هو — أحيانًا تدىل وإن
لثروة املنوعة وصورها ألوانها يف الطبيعة بجمال تغنيه وإن والحجاب، العزلة بحكم

ممتازة! فنية
من صفحة كل يف يمثل الذي نهد» «طفولة الجميل ديوانه تصدير يف شاعرنا يقول

الساحرة: النفوس الرشاقة من آيات مظهره ويف صفحاته

بجميع خاللها النفس تكون طويًال، تعمر ال جميلة كهربة هو الشعر إن
اكتست ومتى باملوسيقى. مرسبلة وذاكرة، وخيال، عاطفة، من عنارصها
نة. امللحَّ النفُس موجز بتعبري فهو الشعر؛ كان النََّغم، ريش النفسية الهنيهة
املواسم فوق فكأنها مرضوبًا موعًدا وال موسًما الشاعرة الهنيهة هذه تعرف ال
املهنة هذه من أكثر ماهيتها صاحبها يجهل مهنًة أعرف ال وأنا واملواعيد،
ثوبه وينسج بنفسه نفسه يصنع الشعر أن أقرره والذي النار، تغزل التي
النغم، رداء واكتىس الوجود أسباب له تمت إذا حتى النفس، ستائر وراء بيديه

الورق. عىل تلهث أحرًفا ارتجف

أيًضا: ويقول

املليَح ريشته فرتسم االتجاهات كل يف وينطلق كله، بالوجود يحيط الشعر
يظنون الذين ويخطئ والوضيع. والرفيع واملبتذل، املرتف وتتبادل والقبيَح،
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مهمة بل الفن مهمة ليست الفضيلة إىل الدعوة ألن دائًما؛ صاعد، خط أنه
وهي اإلثم، وطهارة األلم ولذة القبح بجمال أومن وأنا األخالق، وعلم األديان
منطق يف وارد مومٍس مخدِع تصوير الفنان. نظر يف صحيحة أشياء كلها
املومس أما ألوانًا. وأغزرها الفن موضوعات أسخى من وهو ومعقول، الفن
آخر موضوع فهذا املجتمع، أخطاء من وخطأ اإلثم من إناء كونها حيث من

األخالق. وعلم االجتماعية املذاهب تعالجه

«بودلري». بحسية الفنية «كروتيش» بفلسفة هذا كل يف متأثر شاعرنا أن وواضح
هذه الفراشة، كمهمة القصيدة «مهمة قوله: الرائع تصديره يف مالحظاته وبني
الجبل بني متنقلة ورحيق عطر من جنته ما جميع واحدة دفعة الزهر فم عىل تضع
الطاقة من شحنة القارئ قلب يف تفرغ — القصيدة أي — وتلك والسياج، والحقل

كلها.» الحياة وتنتظم النفس أجزاء جميع عىل تحتوي الروحية
كآنية فحسب، باذخة وتحفة «زينة الشعر إن قائًال نفسه فيناقض يعود ولكنه
وصداقة األناقة صحبة من أكثر منها أرجو لست منضدتي عىل تسرتيح التي الورد
عمليٍّا عنه يتحول أن ونرجو تعريًفا، عليه يَثْبُْت لم وإن مذهبه يف حر وشاعرنا العطر»!
وأثداء ثغور عىل الفنية املوهبُة هذه تُْقَرصَ أن لإلنسانية الخسارة من ألن مستقبله؛ يف

إليها. وما
بغري شاعر أي مطالبة نبيح وال مالحظاته، من الكثري يف شاعرنا مع لنتفق إننا
كر عىل اإلنسانية فعلت كما — إجالل وأوفر تحية أعظم نُهدي ولكننا عليه، يُطبع ما
مثاليته يف تصنٍع دون الصادقة األصيلة الفنية عنارصه تذوب الذي الشاعر إىل — األجيال

السامية. اإلنسانية
وكاملاء كالهواء الناس، لكل ملًكا الفن يكون أن «أريد يقول: حني محسن جد وهو
بعيد نجعله أن الفن؛ نعمم أن يجب إذن أحد. منها يحرم أال يجب العصافري. وكغناء
والطني الشوك عىل املتهالكة الجماهري نجذب أن استطعنا ذلك لنا كان ومتى الشمول،
الجماهري جذبنا متى … بالربيق مفروشة وأرضه النجوم أسواره عالٍم إىل الفارغة واملادة
يغمر وهكذا رذائلهم؛ أثواب وخلعوا الدم، شهوة عن وتخلوا أنانيتهم، نبذوا قمتنا إىل
إىل لتكون الشاعرة؛ باملدينة أحلم إنني الشوك. مكان الريحان وينبعث األرض السالم

هللا.» ويعرف نفسه اإلنسان يكتشف فقط وحينئذ الفاضلة، الفارابي مدينة جانب
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واملدينُة باإلنسانية، التسامي عن يكون ما أبعد ولكنه جميل، حلم هذا وكل
شائقة رمزية فيه وإنما شعره، يف لها وجود ال نثًرا بها شاعرنا يتغنى التي «الشاعرة»
إىل أحًدا تسوق ال مجموعها يف ولكنها خالبة، وموسيقى باهرة وأوصاف رائعة وأخيلة

الهاوية! إىل تسوقه وقد إليها يشري التي القمة
شعر يف نجدها قد إليه املشار تصديره يف يمجدها التي الحميدة املثالية إن أجل،
نماذجه أهون ومن الحيس، القباني» «نزار شعر يف نجدها ال ولكننا اإلنساني، «تاجور»

قوله:

��ا ل��مَّ ِخ��ْل��ُت
ال��َوَس��ط��ا َس��ّل��َم��تْ��ه
اخ��ت��َل��َط��ا َك��ِب��َديْ��ن
��ا ُض��مَّ ِح��ي��َن
ُض��ل��وِع��ْه ف��ي
��ه ِف��ضَّ ِس��كِّ��ي��َن غ��رََّزْت
نَ��بْ��َض��ه أص��ب��َح نَ��بْ��ُض��ه��ا
ُول��وِع��ْه ِم��ْن
يَ��م��ي��ِن��ْه ِم��ْن
ُزن��اَرَه��ا تَ��ِخ��ذَْت
ن��اَرَه��ا وأراق��ْت
ُج��ف��ون��ْه ف��ي
�رُّ �َف� َم� َال
ُخ��ل��وَص��ا تَ��س��ط��ي��ُع ل��ي��س
ال��ق��م��ي��َص��ا ال��نَّ��ْه��ُد أك��َل
َج��ْم��ُر! ف��ه��و

فيما حاولت العفوي، الغناء فلسفة الفلسفة، هذه سبيل ويف …» شاعرنا: يقول
من وأختار الرنني، مهموسة مبسطة، ألفاًظا وأتخري طفولته، إىل قلبي أرد أن كتبت
يعرفه به له أهمس الذي الكالم أن ليحس القارئ وإن األذن، عىل ألطفها الشعر أوزان
وانتفض قلبه، مكان صار قلبي بأن القارئ أحس فإذا يغني، الذي هو كأنه ويردده
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أدركت فلقد وحنجرة، له َفًما رصت وأنني يعرفني، أن قبل يعرفه وأنه هو، أضلعه بني
الخبز جانب إىل منزل كل يف يقوم الشعر أجعل أن وهو األبيض، حلمي وحققت غايتي

واملاء.»
طاقته امتياز ممتازة نزار شعر يف الفنية األناقة بأن اعرتافنا من الرغم وعىل
صلته دامت ما بيت كل يف شعره شيوع تصور عن نعجز فإننا وأصالته، الشعرية
االجتماعي الشعر ينتقد نراه وإذ محدودة. إليها، نتسامى التي بله نحياها، التي بالحياة
ودعًما املقابلة سبيل عىل الحديث هذا نختم أن املفيد من نرى ونحوهما؛ الرثاء وشعر
أبو «عمر هو أنيق آخر سوري لشاعٍر النار» «جبل قصيدة من بمقتطفات نظرنا لوجهة
ألف سنة استشهد الذي العاص» «سعيد الفلسطيني للوطني رثاءً نظمها التي ريشة»،

وثالثني: وست وتسعمائة

واألف��راِح األع��راِس َه��ْزج ت��ح��َت ف��أْغ��َف��ى َخ��تْ��ًال األج��ي��اُل أْش��بَ��َع��تْ��ُه
ال��َف��وَّاِح ال��نُّ��ب��وَِّة ِب��َع��ْرِف ِن ال��ك��ْو ع��ل��ى تَ��ُم��وُج َم��ْوج��اتُ��ه ح��ي��ن
وَرَواِح ج��ي��ئ��ٍة ف��ي َع��يْ��ٍش ـ��آِت وط��ـ ع��ل��ى ف��ي��ِه ال��ح��ي��اُة وتَ��ِرفُّ
األق��داِح ف��ي ��كِّ��ي��ُر ال��سِّ ��ي يُ��بَ��قِّ م��ا وأَبْ��َق��ْت َم��رَّْت ِل��ل��نَّ��ِع��ي��م نَ��ْف��َح��ٌة
اِح َص��دَّ ش��اع��ٍر ِل��خ��ي��االِت َم��َط��اٌف ال��َخ��وال��ي األْع��ُص��ُر ف��إذا
ب��ج��راِح م��غ��م��وس��ٍة ب��ق��ي��وٍد إالَّ يَ��ْع��ثُ��ر ل��ي��س ال��طَّ��ْرُف وإذا
��َف��اِح! ال��سَّ ِم��نْ��َج��ِل ش��ف��راِت ت��ح��َت تَ��تَ��َش��ظَّ��ى َم��ح��ن��يَّ��ٍة ورق��اٍب

بقوله: البطل يصف ثم

َط��وَّاح ض��ام��ٍر َس��ْرِج ع��ل��ى ال��َه��ْوِل َزْح��َم��ِة ِف��ي أراَك وك��أن��ي
ل��ل��نِّ��َط��اِح ُم��َع��دٌة ِك��بَ��اٌش ال��م��ي��ادي��ِن ف��خ��اِر ِم��ْن وَح��َوال��يْ��َك
ال��ِف��س��اِح ال��رَّواب��ي ع��ل��ى ُم��ِط��لٌّ ��وِد ال��سُّ ال��ِق��م��َم ف��ي ال��َج��س��وُر وأخ��وَك
ال��ُم��ت��اِح ال��لِّ��ق��اءِ إل��ى َش��ْوًق��ا األْس��َوِد ِب��م��ن��دي��ل��ِه ��ُه َك��فُّ َل��وََّح��ْت
«ال��ج��رَّاِح» َف��يْ��َل��ق ف��ي ج��اه��ْد «خ��ال��د»! ي��ا تَ��ْه��ِت��ُف: األج��ي��اَل َف��َح��ِس��بْ��ُت

∗∗∗
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ال��ِم��ْص��بَ��اِح! َف��ِم ع��ل��ى َف��َراًش��ا ال��ص��ي��ِد م��ع وك��ن��َت ال��رَّدى، ف��اق��ت��ح��م��َت

أن يمكن الذي هو العربية النفوس يهز الذي القومي اإلنساني الشعر هذا مثل
دون القباني» «نزار املوهوب شاعرنا عىل بعزيز نظريه وليس عربي، بيت كل يف يعيش
يف بالشهوة يتسامى أن عليه ما كل إذ األساسية؛ شاعريته خصائص عن يتخىل أن

أعىل. ملثٍل قربانًا منه يجعل وأن الغزل، شعراء بعض تسامى كما شعره؛
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ليس ذلك مع ولكنه «الشاعرية»، بصفة الجدير نظرنا يف وحده هو املطبوع الشاعر
الوجدان دوافع مع التجاوب عىل — األوقات أغلب يف وربما — وقت كل يف بالقادر
الفورة تلك عنها فتنبثق وتثور له وتضطرم نفسه كوامن يستثري تجاوبًا الحياة وعوامل
جاشت أن بعد فوَّاًرا، صاخبًا يفيض أن الحتم من يكن لم وإن «الشعر»، نسميها التي
الكليلة، الخواطر همسه عىل تنام رقراًقا حلًوا منبسًطا هينًا يسيل فقد صاحبه؛ نفس به
فيه، تشهد التي املحرومة والنفوس املكدودة، واألذهان املعذبة القلوب بأنسه وتنعم
شواظ أمواجها صاخبة، جامحة ثورة العكس عىل يكون وقد املفقود، ِفْرَدْوَسها وتتذوُق
وقد الحرية، تيار يف وتزجيها أدرانها من وتخلصها منها، الشاربة األرواح تصهر نار من
غري عليك فيعرضها دينية رسالة صاحب كأنه عجيبة؛ سماويٍة بآيات ينري إلهاًما يكون
مصوًرا أو مؤرًخا أو مرشًدا خطيبًا أو معلًما الشاعر يكون وقد وعطٍف، رفٍق يف عامٍد
اإلنسان أحالم أو الطفولة أخيلة تحمل عذبة بدائية بأنغام يثرثر قد كما متعبًدا؛ أو
َمْن غري يكون بأن َعْدًال الشاعر يَُطاَلُب وال ذلك غري والشاعر الشعر يكون وقد األول،
أيًضا وهذا الفني، بالتناول هذا كل يف والعربة يكون، ألن الطبيعة هيَّأته ما غري أي هو،
النسيان» «نهر قصيدة يف نرى كما الرسيالية؛ يف يغايل ما ومنه شديًدا، تنوًعا يتنوع
كما الناصع؛ واإلفصاح املبارش البيان يف يتبسط وما إسماعيل»، حسن «ملحمود مثًال
ما الرمزية خلف يتوارى ما ومنها الرصايف»، و«معروف إبراهيم» «حافظ شعر يف نرى
و«برش القباني» و«نزار األسري» الدين «صالح شعر يف نرى كما ومركبة؛ بسيطة بني

يغنينا. ال منه والحذف هذا، كل تجمع األدبية وثروتنا فارس»،
وإنما ذرٍة، مثقال أدبنا تنفع ال األصنام وعبادة ُمُهم، توهُّ أو شعرنا يف األبطال وخْلق
أن يهمنا ولذلك شتى، مواهُب به تجود الذي املنوع الضخم الفني املجموع يجديه الذي
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يف ننساق وأال العربي، األدب به يعتز أن يجب الذي الفني املجموع هذا عىل نحرص
ونؤثر نتمنَّ ومهما والرياد. السمو من منزلته تبلغ مهما سواه، دون لشاعر التشيع تيار
أن وحسبنا نشتهي، ما فنان أي عىل نميل أن لنا يسوغ فال الشعر، من وألوانًا رضوبًا
ُغْرُم الحرص ويف األدب، غنيمة التنويع ففي عنده، ما خري يعطينا مبدًعا مجيًدا يكون

الفن. ضياع وربما األدب،
إذ الفنية؛ واألصالة الشعرية الطاقة مسألة ذلك، كل قبل تجيء بل ذلك، بعد تبقى
َمْن بآثار أحيانًا مثًال الشعر انتفع وإن شتى، صور يف املعاد الكالم من لألدب جدوى ال
بتكرارهم ووكدوها جميلة، تجديدية نََزعات تناولوا متى «املوكِّدين» الشعراء نسميهم
يف الكبري الَغبِْن من ولكن صياغتهم، من قوالَب يف أفرغوها أو بهم، الخاص املوسيقي
مبعث كانوا الذين األصليني، الشعراء حساب عىل تقديرهم يف اإلرساف الحاالت هذه مثل

استوحوه! الذي والنور إلهامهم
بكتابه أوًال نرحب الالمع، البحرين شاعر عن الحديث مقام ويف كله، هذا أجل من
مستقلة صافية بروح الشاملة النظرة هذه مثَل فيه نََظر الذي الشعرية»، «األساليب القيم
بهذا نظرنا يف األوىل وكان كتابه، إليهم أهدى الذين والشعراء الشعر بخدمة مشغوفة
السيايس التعصب دونه أعمى، تعصبًا ب ويتعصَّ أغلبهم يَْجَمُح الذين الشعر اد نُقَّ اإلهداء
الكتاب هذا بإصدار إحسان، أيما البريوتية األديب» مجلة «دار أحسنت وقد الغاشم،
معظم يزال ال وقت يف أخرجتها، التي الدرر أثمن بني بحق يعد الذي املثقف، املرشد
والقواعد العلمي املنهاج تحرتم ال التي الشخصية األهواء بني متعثًرا فيه األدبي النقد
الشواهد ويف نظراته، جميع يف واملؤلَف نتفَق أن الرضوري من وليس السليمة، الفنية
هداية ويف األذهان تنوير يف الصالح جهده لنقدر وحديثة؛ قديمة بها أتحفنا التي الكثرية
شاعريته مرآة ذاته الوقت يف هي التي النافذة، وآرائه املليحة بخواطره ولنستمتع النقاد،

املرهف. الفني وذوِقه املتغلغلة
البديع، التحلييل الكتاب هذا بيمينه َمْزُهوٍّا يَْحِمَل أن يستطيع العريض» «إبراهيم إن
بيساره َمْزُهوٍّا يَْحِمَل أن ويستطيع به، ويبرصه قارئه إىل الجيد الشعر يحبب الذي
األقصوصة من يخل لم شعر ديوان واألول و«قبلتان»، «العرائس» منها وأمامنا دواوينه،

للماليني. العلم دار عن صدرتا وقد شعرية. قصة والثاني الفنية،
فيه، يتفنن عذب موسيقي أسلوب وله التصوير، ويجيد القصص يجيد وشاعرنا
له ما ومع غالية، وأصالته قوية، الشعرية وطاقته أحيانًا، رمزية غالبًا، ابتداعية ونزعته
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نفسه من هي خاصة جاذبية وله عداه، ما الحب شعر من كذلك له فإن حيس شعر من
السمحة.

«التمثال قصته فحسبنا «العرائس» ديوانه من واحدة قصيدة نختار أن لنا كان وإذا
التوطئة: بهذه لها مهد التي الحي»

ف��يَّ��ْه ال��ّط��ْف��ُل َش��بَّ م��ن��ذ ص��غ��ي��ًرا ب��ال��ف��نِّ ِدنْ��ُت
ال��نَّ��رج��س��يَّ��ْه ال��ع��ي��وُن َم��ج��ال��ي��ه��ا تَ��ْرَع��ى لُ��ع��ب��ٌة
َرِويَّ��ْه ي��خ��ت��ار ك��ال��َش��اع��ِر ال��خ��ال��ق رأى َم��ْن
ال��ب��ش��ريَّ��ْه َم��ثَّ��َل��تْ��ه َل��ْح��نً��ا ��َع َوقَّ ك��لَّ��م��ا
ل��ق��ض��يَّ��ْه اس��ٌم وال��م��ه��زل��ُة ال��م��أس��اُة ف��إذا
َح��يَّ��ْه إِثْ��ِر ف��ي َج��َرْت «ح��واءَ» أُس��ط��ورة ه��ي
َش��ِج��يَّ��ْه أن��غ��اًم��ا ال��ُخ��ل��ِد ُط��ي��وُر ��ْع��ه��ا تُ��َرجِّ إْن
نَ��ِديّ��ْه أوراٌق األرض��يِّ ك��وك��ب��ن��ا ف��ي ف��ه��ي
ال��م��دن��يَّ��ْه ض��ح��اي��ا َدْم��ُع ��ل��ه��ا خ��ضَّ ط��ال��م��ا
ل��ؤل��ؤيَّ��ْه ق��ط��راٌت ه��ذا ال��دم��َع أنَّ غ��ي��ر
ن��ديَّ��ْه! َزْه��ر ِم��ْن تْ��ه نَ��دَّ ب��م��ا ال��َف��نَّ ع��طَّ��َر

هذه رواية إىل فتُْزِجينا املطبوعة، الجميلة والسالسة الحالوة هذه وتستهوينا
وشاعريته: عذوبته عىل تدليًال قصته؛ مستهل من املقطوعة

س��ويَّ��ْه داٍر م��ن ال��ُم��ْظ��ِل��ِم ال��ط��اب��ِق ف��ي س��ك��ن��ْت
َغ��ِن��يَّ��ْه وب��ال��ح��س��ِن ال��ق��وَت تَ��م��ِل��ُك ال غ��ادٌة
زك��يَّ��ْه ُروًح��ا ل��ه��ا ل��ك��نَّ األس��م��اِل، ف��ي ه��ي
ال��تَّ��ق��يَّ��ْه إالَّ ث��ورة ش��يءٍ ك��لَّ َس��َل��بَ��تْ��ه��ا
َخ��ل��يَّ��ْه ال��داَر أَبْ��َص��َرت ك��لَّ��م��ا تَ��تَ��ل��وَّى
األَبَ��ِديَّ��ْه؟ َظ��الِم ف��ي أَبَ��َواه��ا ع��ن��ه��ا أي��َن
ش��ق��يَّ��ْه َك��فٌّ ال��وََغ��ى ف��ي َل��تْ��ه ج��دَّ وأخ��وه��ا
ب��ال��تَّ��ح��يَّ��ْه يَ��ل��وي ال��خ��اف��ُق وال��ع��ل��ُم َف��ثَ��َوى
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ب��ق��يَّ��ْه؟ ال��ده��ر ل��ه��ا أب��ق��ى وه��ل ت��ب��ك��ي؟ ال ك��ي��ف

لخدمة يُْرَجى ما أصلح هي موهبة شاعرنا؛ عليها يُْغبَُط األداء، يف موهبة هذه
التمثيل. ولخدمة القصص،

إىل الفلسفة لحببت بل املطرب، بامُلْعِجب لجاءت الفلسفي بالشعر اقرتنت ولو
السطحيات! فوق ويرتفعون الحكمة يعشقون ولجعلتهم الناس جمهرة

مما بأكثَر أدبه عن زكَّى ولكنه شبابه، عنفوان يف يزال ال العريض» «إبراهيم إن
الشيوخ! من كثريون به زكى

العالم يف رئيسية، شعرية مدارس ثالث إجماًال اآلن توجد أنه نالحظ أن لنا بد وال
وأساليبها: نزعاتها باعتبار العربي

كان التي وهي االبتداعية، الراية تحت املجددة» الكالسيكية «املدرسة أوالها (١)
و«الشاعر الجبل» و«بدوي الصغري» «األخطل األحياء أقطابها ومن «مطران»، يتزعمها
الرحمن و«عبد نعيمة» و«ميخائيل مايض» أبو و«إيليا املعلوف» و«شفيق القروي»

ناجي». و«إبراهيم شكري»
أعيانها أشهر ومن مختلفة، ألوان وهي املتطرفة»، التجديدية «املدرسة وثانيتها (٢)
و«لبنان» و«سورية» «العراق» يف الناضجون الشباب شعراء الحارض الوقت يف وروادها
الجنيس الشعر نظم يف يُْغِرُق من ومنهم والرمزية، بالرسيالية يهيمون الذين و«مرص»،
عىل االنطواء إىل يميلون منهم وكثريون العاملي، اإلنساني الشعر من تنفر وأغلبيتهم
املوضوعات يصفون وكذلك الحياة، وحده هو بأنه الذاتي، االنطواء هذا ويصفون أنفسهم،
الفنان يخلقه الفني الجمال هذا أن ال الفني الجمال كنوز بأنها املنفرة، القبيحة املؤملة
وأحاسيسه ألخيلته َمَراءٍ بمنزلة أنها يقدِّرون ال أي موضوعاته؛ يف ويتوهمه ذاته من
وقد اليسارية، املدرسة هي فهذه اليمني» «مدرسة األوىل املدرسة تجاوزنا وإذا وتفلسفه،
صياغته يف يعتمد الذي القباني»، «نزار الحارضين روادها أحد عن قبل من تحدثنا
الساخرة الفنية بالطالقة شعره جميع وينبض البحور مجزوءات تنوع عىل املوسيقية
يف محصورة تزال ال عنايته كانت وإن تكلف، أي عن البعيد االبتداع وبروح القيود، من

الحياة. غريها وال أيها يحسبها املتطرقني كزمالئه يزال ال الحياة، من قليلة نواح
يفيض التي املالئكة» «نازك املوهوبة العراقية الشاعرة املدرسة: هذه كواكب ومن

نفسها. عىل االنطواء يف املغاالة عىل ينم كما والتشاؤم؛ باللوعة شعرها جميع
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تَْحِفُل، ما أشدَّ تَْحِفُل، التي فهي الوسط، املدرسة أو الرئيسية الثالثة املدرسة وأما (٣)
باإليناق تصفها التي املأثورة، العريقة وبالصيغ األلفاظ، وبجزالة االتباعية، باملوسيقى
من بطرف األخذ مع عليها املصطلَح املعاني غالبًا وتعرض والرتقرق، العامر واإلرشاق
الوجداني الشعر يف سواءٌ مواضَع، يف حذوهما واحتذاءِ الذكر، السابقتي املدرستني اجتهاد
يف به تتيه ما وأعظم التمثييل، الشعر يف أو القصيص الشعر يف أو د املقصَّ والوصفي

الجرس. وعذوبة األرس، وجزالة الديباجة، بإرشاق تنعته ما زهوها صميم
واآلن تمثيل، أقوى طه» محمود «عيل املرصي الشاعر يمثلها كان املدرسة وهذه

شتى. أقطار يف أشياعها ولها أباظة» «عزيز املبدع الخالق الشاعر يتزعمها

الرئيسية؟ املدارس هذه بني مكانته هي وما العريض؟ إبراهيم شاعرنا محل فأين
الشعرية، املوسيقى يحتقر ال ولكنه األلفاظ، يَعبد ال روحه، يف غالبًا ابتداعي شاعر إنه
الذي العَرص وعواطفه حواسه بكل يستوحي الذي وتفنُّن املطبوع الشاعر عذوبة وله
كما الحضارية؛ وطاقتها العربية يُنِْصُف إنه قومه، برتاث االعتزاز نفسه ويف فيه، يعيش
ن يكوِّ واستقالله بتنوُّعه منهم كل يكاد كثريين من واحد وهو ونفسه، عرصه ينصف

به! خاصة» «مدرسة
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الرومانيس سورية شاعر

تتعطر أخذت ثم ُقَزَح»، «قوس من وتربجت النجوم، أشعة من غالئَل يف الفجَر َسبََقت
الشمس وتركت َديْنَها، للنجوم ْت وردَّ أضعاًفا َجَزتُْه طلع إذا حتى الفجر، أنداء من ُخلسة
أرض إىل تنتسب ال التي الحورية هذه يف الرائع، الفن هذا إىل أشعتها استحالة من تَعجب
تتقمص التي «الرومانسية» هي تلك بأرسها. العوالم إىل بل فحسب، سماء أو بحر أو

حائرين. مشدوهني الخلق تركوا بسحرها َشَدوا إذا حتى والفنانني الشعراءَ
التي بوطنيته ننوه أن وأردنا ريشة»، أبو «عمر «سورية» شاعر يف ملحناها
ولكن ديوانه، انتظمها التي االتجاهات، الرشيفة وبواقعيته جهري، سيايس ملركز َلته أهَّ

يفَّ: شاعركم قول يكفيكم أال وقالت: إليها جذبتنا الخالبة رومانسيته

أغ��ان��ي! ش��ف��اه��ي وم��ن ص��الًة، َق��ْل��ب��ي ِم��ْن ل��َك أردَّه��ا أن ح��س��ب��ه��ا

واأللوان واألحاسيس والصور األنغام فيه تنافست رائع ديوان أو كتاب يف تجلَّْت ثم
الشاعَر ساءَل ملن؟ ملن؟ ولكن ريشة» أبو عمر «من بعنونته اإللهام واكتفى الرشيقة،

وجدانُه.

آِخ��ُر؟ ال��ُم��نَ��ى ِل��َض��َالِل أَم��ا ش��اع��ُر؟ ي��ا ال��رُّوَح ت��ع��ص��ُر ِل��َم��ْن
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ال��ع��اث��ُر؟ األم��ُل ه��ت��ف إذا ال��ُف��ن��وِن ال��ت��ف��اُت أي��ن ؟ أَِل��ْل��ُح��بِّ
ال��ك��اِس��ُر؟ ُظ��ْف��ُرَك وَم��زََّق��ه��ا ُص��ْغ��تَ��ه��ا ُدْم��يَ��ٍة ك��م أَِل��لَّ��ه��و؟
ال��ع��اب��ُر ب��س��َم أو ازورَّ إذا ال��ق��ت��ي��ُل يُ��ِح��سُّ م��اذا أل��ل��م��ج��ِد؟
ال��ك��اِف��ُر ُج��وُع��ه��ا ��ه��ا َع��ضَّ وق��د ال��ذِّئ��اَب ت��ردُّ ك��ي��ف أَِل��ْل��ُخ��ْل��ِد؟
س��ام��ُر ب��ه��ا ل��ي��س ب��ب��ي��داء، ال��خ��ي��اَل تَ��ْس��َف��َح��نَّ ال ُروي��دك!
ال��س��اح��ُر؟ ال��ح��ي��َة يُ��رِق��ُص ك��م��ا َص��ْم��ِت��ِه ف��ي ال��ك��وَن يُ��رق��ُص أَم��ا
ال��س��اخ��ُر غ��ُدَك ف��م��وع��ُده ن��اظ��ري��ك ف��ي يَ��ْخ��ُف��ُق ال��ُح��ْل��َم دَع

الحية يرقص كما صمته؛ الكون يرقص الرومانسية، خيال أن أأدركَت أسمعَت؟
ماذا؟ ثم الساحر؟

ماضيه، عن يتحدث أن الظن غري يستطيع ال قديم، روماني برصح شاعرنا يمر ثم
يقف املوت إن نفسه: يف فقال النظيف، ترابه وتألق الشوك، من خلوُّه انتباَهه واسرتعى

فتك: مما أكثر يفتك أن يستطيع ال ألنه الكربياء؛ مجروح ضحيته، أمام

��ِه ِح��سِّ ع��ن ال��م��رءُ ب��ه يَ��غ��ي��ُب ال��م��ك��ان ه��ذا إنَّ َق��َدِم��ي! ِق��ف��ي
��ِه أُسِّ ع��ن تَ��ب��ح��ُث أع��ال��ي��ه َه��وْت َص��ْرٍح وأن��ق��اُض رم��اٌل،
أْم��ِس��ِه ع��ن ي��وم��َي وأس��أل ذاه��ًال ب��ه ط��رف��ي أُق��لِّ��ُب
أُن��س��ِه؟ ع��ل��ى ال��ج��ف��وُن وت��غ��ف��و ال��ح��ي��اُة ع��ل��ي��ه ت��س��ي��ل أك��ان��ت
ن��ح��س��ِه؟ ف��ي ال��م��ق��ادي��ُر وت��ج��ري َس��ْع��دِه ف��ي ال��ب��الب��ُل وتَ��ْش��ُدو
َرْم��ِس��ه؟ ِم��ن ال��م��يْ��َت وأس��ت��ن��ه��ُض ن��اِح��ِت��ي��ِه؟ ع��ن ال��ص��خ��َر أأس��ت��ن��ط��ق
بُ��ْؤِس��ِه! ع��ن ت��ح��دِّث ت��ك��اُد ال��ُم��ِش��تِّ ال��زم��اِن َخ��يْ��ِل ح��واف��ر
رأس��ِه ف��ي ال��ي��وُم يَ��ن��ع��ُب وال َص��ْدرِه ِم��ْن ��وُك ال��شَّ يَ��رض��ُع ف��م��ا
َح��بْ��ِس��ِه م��ن ال��ت��ف��لَّ��َت ت��ري��ُد م��ذع��ورٌة ال��ع��ن��اك��ُب وت��ل��ك
َل��ْم��ِس��ِه أذَى ت��خ��اف وب��ات��ت ال��دَّم��ار ك��فُّ م��ن��ه تَ��ع��ب��ْت ل��ق��د
يَ��اِس��ِه ف��ي ال��م��وت وي��ن��ت��ح��ُر أش��ب��اَح��ُه ال��وه��ُم ي��ن��ف��ُض ه��ن��ا

واالعتبار، التفلسف معرض يف حتى الزاهية، بألوانها الرومانسية تتأنق كيف أرأيت
شتى طيوف ومعها الخيال، بأجنحة رسيًعا تطري خفيًفا ا مسٍّ الواقع تمس حني وكيف
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تستحي صارت التي الديار كف حتى ولطفته، وجسمته، فأحيته به، احتكت يشء كل من
األذى! من

ورسعان به «الواقعية» تستبد أن إباءً يأبى الطبع الرومانيس الشاعر أن كيف أرأيت
الزاهية؟! وأخيلته عواطفه تطويها ما

طويًال فتأمله الرساب، إنه له فقيل بعيد، من يتموج ماءً الصحراء يف الشاعر ورأى
يسمونه الذي هذا وما باملاء، ليحلم ينام الشمس أشعة تحت ظمأ امللتهب بالرمل وأحس
إحساسه يف فوجد قلقة، عاطفية حال عىل الشاعر وكان اللذيذ، حلمه أطياف إال رسابًا

لها: منفذًا هذا

تَ��َرنُّ��م��ا! ال��ض��م��ي��ُر يُ��ردده��ا نَ��ْج��َوى ال��ه��وى ج��راح��ات م��ن أح��م��ُل ج��ئ��ت ك��م
َف��م��ا ل��ه��ا َغ��َم��ْزِت ف��م��ا ِم��س��م��ع��ي��ِك، ف��ي ِل��ت��رت��م��ي ال��ش��ه��يِّ األم��ِل م��ع س��ال��ْت
م��تَ��َل��ْع��ث��م��ا َف��َش��ِربْ��تُ��ه��ا أَْدُم��ع��ي، ف��ي ف��ت��س��اق��ط��ْت خ��اط��ري! ف��ي ف��خ��ن��ق��تُ��ه��ا
��َم��ا! م��ت��وهِّ ب��أُف��ِق��ِه أن��اُم ُح��ل��ًم��ا ال��ُم��نَ��ى م��ن أص��ي��ُد أدراج��ي ورج��ع��ت
ي��ت��ك��لَّ��َم��ا ل��ن ال��ح��بَّ ف��إنَّ بَ��ْع��ِدي، ��ِم��ي ف��ت��ن��عَّ ال��نَّ��وى أزَف ق��د أخ��ت��اه!
ال��ُم��بْ��َه��َم��ا ال��ذه��وَل ه��ذا ن��اِظ��ري ف��ي تَ��ل��م��ح��ي إْن س��ال��يً��ا، ت��ح��س��ب��ي��ن��ي ال
ال��ظَّ��م��ا! ع��ل��ى ال��ه��اج��ع��ات ال��رم��اِل ُح��ل��َم َوَج��ْدِت��ه ��راِب ال��سَّ ِس��رَّ ت��ه��ت��ك��ي إْن

شاعرية يف الزاهي الرتف مبلغ بلغت الحديث الشعر يف املطبوعة األناقة نعرف ال
«وإلياس الجبل» «وبدوي ريشة» أبو «عمر أشعار يف به ازدهت مما بأجمَل أصيلة،
نرتنح جعلونا الذين املوهوبني، سوريَّة شعراء من وجميعهم القبَّاني»، و«نزار فرحات»

البديع. الحر بفنهم إعجابًا
رَشفْت وقد مًعا، وقوتها رومانسيته حالوة يف الجميَع ُر يتََصدَّ ريشة» أبو «عمر ولعل
وأتحفتنا األمثال مرضب هي التي السورية الوطنية ومن السورية الطبيعة جمال من

املعارص. الغنائي الشعر فرائد من هي عذبٍة، بأناشيَد
الرومانسية هذه تحتضنه الذي الجميل، الوطنية شعر من نماذَج إىل االنتقال وقبل
نعرض الرفيعة، الواقعية وبني بينها الفني، بالتزاوج نابضة صوًرا فتعطينا املحلقة؛
تألقه رغم — معظمها عىل ران وإن الهفهافة، الشاعر هذا وجدانيات من أخرى ُطرًقا

واللهف! واللوعة القلُق —
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كأن فسمع املوتى، وأحبابه أبيه يف يفكر كئيبًا وحيًدا الليل يف يسري شاعرنا كان
األفق: يف تسطع واحدة نجمة سوى يلمح فلم مضطربًا، فالتفت يناديه، بعيد من صوتًا

يَ��ْع��رف��ن��ي؟ َم��ْن ال��ُع��ْم��ِر ُدروِب ف��ي أن��ك��رن��ي وق��د يُ��ن��ادي��ن��ي َم��ْن
ال��زَّم��ِن؟ ول��ه��َو ال��وه��ِم، َع��بَ��َث غ��رب��ت��ِه ف��ي َم��لَّ أغ��ِري��ٌب
ال��م��ُؤِم��ِن؟ ب��س��م��اِت َش��َف��تَ��يْ��ِه ع��ل��ى ال��ك��ب��ر ن��س��ي َش��ِق��يُّ أم

∗∗∗
يُ��ْس��ك��رن��ي؟ م��ا ال��ك��أِْس ف��ي تَ��دَْع ل��م ��ب��ا ال��صِّ وأع��راُس يُ��ن��ادي��ن��ي َم��ْن
ال��ه��ن��ي؟ ب��ال��ُح��ْل��ِم ال��م��خ��ض��وُب ش��وُق��ه��ا ِخ��ْدِره��ا ِم��ْن َس��لَّ��ه��ا أَبَ��تَ��وٌل
ال��م��ج��ت��ن��ي؟ وك��فَّ ��اق��ي ال��سَّ ش��ف��َة روض��تُ��ه��ا أَِل��َف��ْت َه��ل��وٌك، أْم

∗∗∗
ب��ال��َوَس��ِن؟ أج��ف��ان��ه��م ��َل��ْت ُك��حِّ ال��دَُّج��ى ��اُر وُس��مَّ يُ��ن��ادي��ن��ي َم��ْن
ي��ؤن��س��ن��ي؟ َس��َرى ال��ُخ��ْل��ِد ُك��َوى ِم��ْن تُ��َرى أح��ب��اب��ي أيُّ أح��ب��ي��ٌب؟
أُذن��ي؟ ف��ي َوْق��ُع��ه��ا وت��الَش��ى َخ��َف��تَ��ْت ال��م��ن��اِدي ألص��داء م��ا
ك��ف��ن��ي! ل��ي ك��ْن ��اءَ، ال��وضَّ ذي��َل��ه��ا ف��ي��ا ال��ب��ع��ِد، ع��ل��ى ض��اءْت ن��ج��م��ٌة

تعوَّد وقد — الزنابق وتتربج بأريجه، تتعطر بالرومانسية فإذا الورد موسم ويحيي
إليه: فتوحي — أحبابه إىل يهديه الزهر يقطف أن الشاعر

يَ��ْط��وي��ه��ا ذي��ول��ِه ب��ي��ن وال��ف��ج��ر َرْوض��ه��ا ف��ي م��خ��ض��ل��ة أل��ف��ي��تُ��ه��ا
ِف��ي��َه��ا ف��ي وت��ج��م��َدْت أن��ف��اُس��ه ت��ج��م��ع��ت ع��ل��ي��ه ان��ت��ف��ض��ْت إذا ح��ت��ى
يُ��ب��ك��ي��ه��ا ُف��ت��ون��ه��ا وُع��ْرس وَزَه��ْت ُف��ت��ونِ��ه��ا ِب��ُع��ْرِس ِت��ي��ًه��ا وت��م��اي��ل��ْت
يُ��ش��ج��ي��ه��ا ب��م��ا ُروح��ي ع��ل��ى يَ��ْه��ِم��ي َج��نَ��بَ��اِت��ه��ا ع��ل��ى م��س��ف��وٌح وال��ط��ي��ُب
أُه��دي��ه��ا؟ ل��م��ن ل��ه��ف��ي! وَق��َط��ْف��تُ��ه��ا. أن��ام��ل��ي ال��ذُّه��وِل ش��ب��ه ف��ي ف��ل��وي��ت

إىل نزلت وإن السماوي، الفن بنت فهي فنه، إىل إهدائها إىل انتهى أنه ريب ال
َوَدلََّلتْه األرض، استضافته وإن السماء ابن ذاته والفنان تربتها، من ورضعت األرض،
األعىل امللكوت وبني فبينها الشمس، بنت ألنها كذلك؛ تكون وقد الحنون، أمه أنها وزعمت
والسابحة، املتعانقة والذرات والظالل واألشعة واألطياف، والنور فاألريج خالدة، وشائج
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هي وصغرية؛ كبريٍة عوالَم من يُرى وال يُرى ما وكل والذبيحة الراقصة، والعواطف
إال هي وما الخالبة، الرموز هذه يف تلمحه الذي ذاته الفنان هي الفنان، عالم هي الكون،

. تَُحدُّ ال والتي تكيف قلما التي نفسيته، من عابرة خفيفة ملحات
الفنانة، املؤثرة معلَّقاته إحدى يف الفنان» «مرصع لنا يصور املحلق وشاعرنا

االستهالل: هذا الرائع جمالها عىل للتدليل بحسبنا

َش��بَ��اِب��ْه ن��ه��ار يَ��ن��ق��ض��ي أن ق��ب��ل أَح��ب��اب��ه وع��ن ك��أس��ِه َع��ن ن��اَم
أك��واب��ْه ف��ي ال��س��ل��واِن ش��راب َج��فَّ وق��د ال��ح��ي��اة س��ك��رِة ع��ن ن��ام
أه��داِب��ْه ع��ل��ى ال��رَُّؤى وش��ت��اُت ش��ف��ت��يْ��ِه ع��ل��ى ال��رِّض��ا ن��س��م��اُت
وَرب��اِب��ْه ع��ودِه َم��َوج��اِت أُذن��ي��ه ف��ي تَ��س��ك��ب ال��غ��روِب وبَ��ن��ات
ب��خ��ض��اِب��ْه ف��وَق��ه��ا األُْف��ِق ري��ش��ُة َم��رَّْت ال��م��آزر ع��ْم��َر الب��س��ات
ُع��ب��اِب��ْه ِم��ن َم��ْوج��ٌة وال��رق��ُص ال��ل��ه��ِو ع��ب��اِب م��ن َح��ل��ق��ة ف��ي راق��ص��ات
ت��ص��خ��اِب��ْه ف��ي يَ��م��وَج ِب��ع��ْرَس ال��خ��ي��ِل م��ن ��م��اِت ال��م��ط��هَّ َرَق��ص��اِت
ِن��ق��اِب��ْه ح��ال��ك��اِت ال��ك��وِن ع��ل��ى ال��ل��ي��ل نَ��َف��َض ق��د ال��غ��روِب ب��ن��ات ي��ا
الغ��ت��راِب��ْه س��ل��وة ب��ال��زغ��اري��د وِس��ي��ري ال��غ��ري��َب ال��راح��َل اْح��ِم��ل��ي
ِم��ْح��راِب��ْه! ف��ي ي��ض��يء س��راًج��ا وأب��ق��ي��ه ال��ف��ن��وِن ه��ي��ك��ل وادخ��ل��ي

صور يف ذلك كل وصور األريض، عذابه وإىل الفنان آالم إىل مرآته يف نظر ولنئ
حياته ومن الفنان، شخصية من األسمى املعنى يتجاهل لم شاعرنا فإن شتى؛ مشجية

ضحيتها. الظاهر يف كان ولو ورسالته،
الفنان: جناز عن — اف الوصَّ الشاعر دور يف — يقوله ما اآلن ولنسمع

أح��ب��اِرْه ف��ي يَ��م��وُج وال��م��ص��لَّ��ى ن��ع��اه ��ا ل��مَّ ال��ن��اق��وَس أَنْ��َس��ى ل��س��ُت
ب��وق��ارْه م��س��ربَ��ٌل س��اٍج وال��ح��زُن م��ط��رق��ٌة ال��رج��اِل ورءوُس
ان��ف��ج��اِرْه َم��َق��رِّ ِم��ْن ال��دَّْم��َع تَ��ْش��َرُب ال��غ��وان��ي أك��فِّ ف��ي وال��م��ن��ادي��ُل
ِق��َف��اِرْه ف��ي ك��ت��ائ��ٍه وس��اروا ال��ل��وِن األب��ي��ِض نَ��ْع��ِش��ِه ف��ي َح��َم��لُ��وُه
أَس��راِرْه ِم��ْن اآلذاُن َس��َرَق��تْ��ُه َش��ِج��ّي ل��ح��ن ب��ك��لِّ َوَح��َدْوُه
أوت��اِرْه ع��ل��ى ُروِح��ِه ِم��ْن س��اَل ح��ن��ي��ٌن وأن��ِت أل��ح��انَ��ُه إي��ِه
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ِق��ي��ث��اِرْه ع��ن ال��ُع��ه��وِد بَ��ع��ي��ُد ظ��م��آُن ف��ه��و أُف��ق��ِه ف��ي راف��ق��ي��ِه
أُواِرْه م��ن ش��اك��يً��ا ال��َف��ْرُخ َزْق��َزَق ��ا ل��مَّ ال��رَّْح��ِب ال��ف��ض��ا ف��ي ورق��اءَ ُربَّ
ان��ه��ي��اِرْه ع��ن��د ك��ال��نَّ��ج��م وأَْه��َوْت َج��نَ��اَح��يْ��ه��ا ِم��ْن ص��دره��ا ف��وَق أَْط��بَ��َق��ْت
ِم��ن��ق��اِرْه! ع��ل��ى وِم��ن��ق��اُره��ا ال��ع��ط��َف تَ��ْم��نَ��ُح��ُه ع��ل��ي��ِه وأك��بَّ��ْت

ترشب أن إال للفن» «الفن أفاويق من طفولتها يف رضعت التي الرومانسية وتأبى
الحياة: قالت الحياة، مناهل من والواقعيَة

يف فإن تباعديني، ال املتربجة! الزاهية الرومانسية أيتها أنت إال أنا ما
مباهج مآيسَّ ويف ثورات، سكوني ويف عواطف، جمودي ويف أضواء، ظلماتي
توحي أفرضها عبودية وكم العابر! القبح يسرته يل جمال من كم مستورة.
من شئت ما فاختاري اآلفاق! ألوسع منافذ هي صغرية آفاق وكم بالتحرر!
ألحاني بفيض حينئذ تشعري معها وتجاوبي فيها وتأميل املعروضة، نماذجي

ومثالياتي.
أو العظيمة النماذج من غريهما أو اإلنسان أو الوطن تتناويل أن لِك
فستجديها بآياتك عنه وتعربي روحها تترشبي وأن أنتظمها التي الدقيقة

وإليك. منك جميًعا

منشًدا: الحياة لواقعية يستجيب وراح والحلم، اليقظة بني ِمْعَزَفُه شاعُرنا وأخذ

ن��واح��ْك ف��ي��ه��ا تُ��ِط��ْل وال األذاَة تَ��ش��ُك ال ش��ع��ُب، ي��ا
ِج��راح��ْك! ��ْدن��ا َل��ض��مَّ م��ج��روًح��ا ب��ي��دي��ك ت��ك��ن ل��م ل��و
َص��َالَح��ْك ب��ه��م وارت��ق��بْ��َت أَْم��ِرَك رج��اَل ان��ت��ق��ي��َت أن��َت
وش��اَح��ْك دن��ي��اه��م خ��س��ي��ِس ف��وَق يُ��رُخ��وَن ب��ه��م ف��إذا
راَح��ْك ب��رض��اَك واس��تَ��َق��ْوا ُع��ُه��وَدَك خ��ف��روا َم��رٍَّة ك��م
ِس��َالَح��ْك؟! وت��ع��ط��ي��ه��م ج��راح��ِت��ه��م ِم��ْن َص��دُرَك أي��س��ي��ُل
س��م��اَح��ْك! يَ��ْس��تَ��ْج��ِدي ال��ُغ��ْدُر ل��راَح ت��َج��ْه��َل��ُه��م، ك��ن��َت ل��و

∗∗∗
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َج��ن��اَح��ْك ذُلٍّ ع��ل��ى تَ��ْط��ِوي أه��ك��ذا ع��ل��ي��َك! ل��ه��ف��ى
اس��ت��ب��اَح��ْك! ل��م��ا ال��ح��ي��اِة ع��ل��ي��اءَ ِل��َه��واَك تُ��ِب��ْح ل��م ل��و

سنة حلب يف أنشدها التي أمتي!» «هذه الرائعة الوطنية قصيدته من ينشدنا ثم
:١٩٤٥

تَ��ْح��ن��اِن��ه َص��َدى إل��ى وأَْص��َغ��ى ال��ُخ��ْل��ُد َوَق��َف َم��ْن ن��اج��اِك ب��الدي، ي��ا
إي��م��اِن��ْه ِم��ْن ال��ح��ي��اءُ ل��وال األرزاءِ ف��ي ال��َم��دام��َع يُ��ْرِخ��َص أن ك��اَد
َج��ن��اِن��ْه ِم��ْلءَ ال��ع��زاءَ وس��ك��ب��َت ع��ل��ي��ِه َح��نَ��ْوَت ال��ذي ال��ج��ب��اُن م��ا
َه��َواِن��ه ذي��َل َج��رَّ َم��ْن وأَْش��َق��ى َف��رَّ َم��ْن أن��ذَل ال��ه��ي��ج��اءُ َع��َرَف��تْ��ُه
أج��ف��اِن��ْه ف��ي ال��م��ت��اِب وُدُم��وُع َح��ِي��يٍّ��ا ال��ك��ري��م ف��ي��ِئ��ِك ف��ي ق��اَم
ذؤب��اِن��ْه م��ن ال��ق��ط��ي��ُع يَ��ذُوُق م��ا م��ن��ه��ا ذُق��ِت ال��ت��ي ال��َغ��ْف��َل��َة يَ��ش��ت��ُم
ش��ري��اِن��ه ف��ي َح��زَّ إِْن إِالَّ ال��م��س��ن��وُن ال��خ��ن��ج��ُر م��ا ال��ج��زَّاُر يَ��دري ل��ي��س
ُغ��ف��راِن��ه ف��ي األح��ق��اُد ت��ذوُب ب��ع��ي��ن��ي��ِك واإلب��اءُ ��ْم��ِت َف��تَ��بَ��سَّ
إِح��س��اِن��ْه ف��ي ال��وج��وُد يَ��س��ت��ح��مُّ ص��ب��اٍح ان��ت��ظ��اِر ف��ي وت��ه��ادي��ِت
ُدَخ��اِن��ْه! ف��ي وتَ��ْرتَ��م��ي ع��ل��ي��ِه ال��م��روءاُت تَ��ْط��ُف��و ال��لَّ��ه��ي��ِب ِل��ذاَك م��ا

وحني وتستوعبه، فيستوعبها الحياة يواكب الفن أن ريشة» أبو «عمر علَّمنا وهكذا
التعميم، عن التخصيص يف بمبعدته هي فما الحب»، «نداء إىل به الرومانسية تعود
من األخري العطر هذا اآلن فلننشق هللا، هو البرشية، هو اإلنسان، هو الوطن، هو فالحب

وألوانه: أريجه صحبة تَُملُّ ال الذي املبدع، الرومانيس الشاعر هذا جنان

ال��م��ْس��ِك��ُر ��َدى ال��صَّ ِم��نَّ��ا ول��ل��ن��اِس وال��ِم��ْزَه��ُر وال��ك��أُس ال��ُح��بُّ ل��ن��ا
ال��َخ��يِّ��ُر ِظ��لُّ��ُه ي��واك��ب��ن��ا ال��رَِّض��ا وَج��ن��اح م��ًع��ا َم��ش��يْ��ن��ا
تَ��ْس��َه��ُر أَْوبَ��ِت��ن��ا ش��وِق ع��ل��ى أن��ج��ٌم َم��الع��ب��ن��ا وخ��ل��َف
��ُر ��مَّ ال��سُّ ِذْك��ِرن��ا ف��ي ويَ��ْس��ُم��ُر أل��ح��انَ��نَ��ا ال��ك��وُن يَ��ن��ق��ُل غ��ًدا
ال��ُم��ْق��ِف��ُر ال��َم��َدى ع��ل��ي��ه��ا يَ��ُرفُّ ��ٍة َض��مَّ َش��ذَا ف��ي نَ��ِغ��ْب َف��ِم��ي��ل��ي
وال��م��ْح��َج��ُر ال��َج��ْف��ُن َخ��َل��َج إذا ال��ب��اس��م��اِت ال��رَُّؤى ان��ف��الَت أخ��اف
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تَ��ْش��ُع��ُر ال��ت��ي ال��ن��ف��وِس ووح��ُي ال��ح��ي��اِة ي��ق��ظ��اُت ف��أح��الُم��ن��ا
األْع��ُص��ُر! يَ��وِم��ن��ا ف��ي ��ُر تُ��بَ��شِّ ال��م��ط��م��ئ��نِّ األزِل م��ن ون��ح��ن

تعتز بأن األمم أوىل فما املعربة، الوفية بألحانها تزدهي أن للحياة كان وإذا
التعلق يف ينافسها الذي العبقري الشاعر هذا بمثل سورية أغنى وما املحسنني! بشعرائها

الجديد! العالم به
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املتناثرة»1 الخريف «أوراق الطريفة قصيدته سنوات بضع منذ الحاج» «نعمة أنشد ملا
والوصف الواقعية من الشعري مذهبه عىل ليسوا أدباء وبينهم كثريون، وكرب لها هلل

الوصفية: املناجاة هذه إىل أوًال استمع ذلك؟ يف الرس فما املبارش،

اب��ت��َدا ل��ك��لِّ ان��ت��ه��اءً وأنَّ ال��رََّدى ج��م��اَل ال��ع��ال��م��ي��َن أَِري
ال��رََّدى! ذاك أج��م��َل ك��اَن ف��م��ا ُم��ْع��َل��ًم��ا َرًدى ال��خ��ري��ُف ك��َس��اِك
ال��َع��ْس��َج��َدا م��ازَج أَْخ��َض��ٍر إل��ى اس��م��راٌر ف��ي��ه َدبَّ أح��م��ٍر ف��م��ن
ال��رََّدى ن��ذي��ُر ِل��ك��ل��ي��ن��ا ب��ن��ا ال��َم��ِش��ي��ِب َوْخ��َط يُ��ْش��ِب��ُه ال��َوْش��ُي وذا
ب��ال��نَّ��َدى! َه��َم��ْت م��ن��ه��ا ت��ه��اَويْ��ِت إذا ُج��ف��وٌن ال��ُغ��ص��وَن ك��أنَّ

∗∗∗
ال��َم��ْق��َع��َدا ل��ك ال��ح��ض��ي��ُض َس��يُ��م��س��ي ال��رِّي��اُح ع��ل��ي��ِك تَ��ُه��بُّ إِذْ َغ��ًدا
ب��ال��َج��َدا ُش��ه��رٍة ِذي َك��فِّ ِم��ْن ـ��ِر ال��دَّن��ان��ي��ـ ان��ت��ث��اَر ف��تَ��نْ��تَ��ِث��ِري��َن
أَْج��َرَدا ع��اريً��ا ف��نُ��ب��ص��رُه ال��ِك��س��اءِ ب��ع��َد ال��رَّْوِض ف��ي ون��م��ع��ُن
َم��ْع��بَ��َدا! َم��ألْت ق��د َش��م��اع��ُد ال��ع��اري��اِت ُش��ج��ي��رات��ِه ك��أنَّ

∗∗∗

١٩٤٩م. سنة سبتمرب ١٢ يف النيويوركية «السائح» جريدة 1
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ال��نِّ��َدا ت��َل��بِّ��ي ال��ح��ي��اِة َم��ج��ال��ي ع��ل��ى َوح��تْ��ٌم ال��ح��ي��اُة تُ��ن��ادي
ُس��ًدى إل��ي��ه��ا أَْوَردتْ��نَ��ا وم��ا ل��ل��وج��وِد ُس��ًدى أَْص��دَرتْ��ن��ا ف��م��ا
بَ��َدا م��ا أو ال��ك��وِن ف��ي ال��َع��يْ��ِن ع��ن َخ��ف��ى م��ا ب��ه تَ��َس��اَوى ِن��ظ��اٌم
َم��ْوِرَدا َم��ْص��َدٍر وف��ي — يَ��ُع��وُد َم��ْص��َدًرا — َم��ْوِرٍد ف��ي ��َد تَ��َوحَّ
َس��ْرَم��َدا خ��ال��ًدا ب��ه��ا يَ��َظ��لُّ ال��ك��ائ��ن��اِت خ��ال��ِق ف��ي تَ��ب��ارَك
غ��َدا! ف��ي��ِه يُ��نْ��َش��ُر أَْم��س ب��ه يَ��نْ��َط��ِوي وم��ا أم��ِس، ف��ي��ه َغ��ٌد

∗∗∗
األْس��َوَدا ج��اِن��بَ��ُه ال��َع��ي��ِش ِم��َن يَ��َرى أن َدأْبُ��ُه ل��م��ن وق��ول��ي
َغ��رَّدا! ف��وَق��ه��ا بُ��ْل��بُ��ٍل ف��ك��م َرْوَض��ٍة ف��ي ال��بُ��وُم نَ��َع��َب إذا
ال��م��َدى ِب��ط��وِل ول��ي��س ُم��ف��ي��د، ِم��ْن ف��ي��ِه ب��م��ا إال ال��ُع��ْم��ُر وم��ا
تَ��ْخ��لُ��َدا أو ال��ع��يْ��ِش ف��ي ِل��تُ��ْح��َم��َد ال��ج��م��ي��ِل وُص��نْ��َع ال��ج��م��ي��َل أَِح��بَّ

الشاعر هذا قلب من يفيض الذي الفلسفي، التصوف روح القصيدة هذه ففي
فيحس: الخريف يف املتجرد الروض يتأمل والذي الطبيعة، محراب يف املتعبد الحساس،

َم��ْع��بَ��َدا! َم��ألَْت ق��د َش��َم��اِع��ُد ال��ع��اري��اِت ُش��ج��ي��رات��ِه ك��أنَّ

فانيًا: أم قائًما باديًا، أم كان خافيًا حوله ما كل بوحدة ويحس

بَ��َدا م��ا أو ال��َك��ْوِن ف��ي ال��َع��يْ��ِن ع��ن َخ��ف��ى م��ا ب��ه تَ��َس��اوى ن��َظ��اٌم
َغ��َدا! ف��ي��ه ي��نْ��َش��ر أَْم��ِس ب��ه يَ��نْ��َط��ِوي وم��ا أَْم��ِس، ف��ي��ه َغ��ٌد

وسعادة، خري من الوجود يف بما مرشق إيمان وفيها أصيلة، جميلة أوصاف وفيها
الشاعر لروح وتغليبًا وتركيًزا، اكتفاءً — أبياتها بعض عن االستغناء فنيٍّا رأينا وربما
أن يالَحظ وقد منها، األخريين وكالبيتني والرابع، الثالث كالبيتني — الواعظ املعلم عىل
ذلك مع ولكنها لكثريين، عديدة صلوات سبقت كما إليها، مسبوق معانيها من طائفة
والبعد الفطرية الحرية وهذه الحر، الشاعر قلب فيض وبأنها باألصالة جملتها يف تتسم

ساحر. وجداني تأثري ذات — نعلم لم أم علمنا — االفتعال عن
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العالم يف الشعراء من جملة أمام بل آخر، شاعر أمام نقفها الوقفة هذه ومثل
. املعىلَّ القْدح التصويف الوجداني للشعر حيثما الحارض، بعرصنا العربي،

صاحب مبارك» «زكي الدكتور فهو املناسبة هذه يف نعنيه الذي الشاعر هذا أما
نقد فقد والجمال»؛ الحب يف وجدانية «أقباس — نعته كما — هو الخلود» «ألحان ديوان
يزال ال ذلك ومع عبُّود»، «مارون املعروف اللبناني الناقد رأسهم عىل كثريون، شعره
بإصدار تطاَلب أرسته وأصبحت املستنرية، املحافل يف به يُتََغنَّى مبارك» «زكي شعر
الحياة يف طريقه شق الذي املوهوب، صاحبه األدب عالم خرس أن بعد كامًال، شعره
النقد يف الحية، القيمة املؤلفات من بسلسلة العربية املكتبة وأتحف جمة، صعوبات وسط
الرابع»، القرن يف الفني «النثر الجليل كتابه وأشهرها خاصة، األدبي والتاريخ األدبي
األدبية مصاوالته واشتهرت الرفيعة، الجامعية درجاته َد تَُعدُّ وبحوثه تواليفه تعددت وقد

ضيَّعتْه! بيئاٍت يف محنته واشتهار وإقدامه، وعزمه َجَلِده اشتهار
الوجدانية بالكالسيكية يتميز — الفني كنثره — مبارك زكي الدكتور شعر إن
أنه األدب حظ حسن ومن املشبوبة، والعاطفة الخارق الذكاء منها يشع التي الرفيعة
فيها ترجم مسهبة، بمقدمة وأربعني وسبع وتسعمائة ألف سنة طبعة يف لديوانه مهد
مراميه وتقدير شعره تفهم عىل ريب بال القارئ تساعد بديعة وافية ترجمة لنفسه

رئيسية: خمًسا منها ذكر التي وخصائصه الفنية
والتشبيب. الغزل فن هو واحد فن عىل مقصورًة تكون تكاد أشعاره أن األوىل:

األبيات، من عرشاٍت الواحد املعنى يف ينظم قد بحيث املعاني، بترشيح االهتمام والثانية:
الفلسفية. فطرته إىل راجع وهذا

من موحيات لها تكن لم التشبيب يف القصائد أكثر إن إذ الصوفية؛ النزعة هي والثالثة:
الرباني. الجمال من موحياتها كانت وإنما اإلنساني، الجمال

ألصدقائه. وفاءه بها ل سجَّ عواطُف وهي عليه، عزيزٍة عواطَف تدويُن هي والرابعة:
املدريس. األسلوب دقة هي والخامسة:

فعديدة به، اعتزاَزه صاحبُه يُْخِف لم الذي الفحل، الوجداني الشعر هذا نماذج أما
الجديدة»: «مرص قصيدته يف الديوان يف صفحة أول من القارئ تجابه
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ال��ودِّ ُص��ور ِم��ْن ال��َع��ْم��ِد ال��ت��ن��اس��ي َوبَ��ْع��ُض س��ل��وت��ُك��م ك��أنِّ��ي ع��م��ًدا ت��ن��اس��ي��ت��ك��م
ِع��نْ��ِدي م��ع��روف��ك��م ن��اَر تُ��ذْك��ي م��آِث��ُر ت��ب��لَّ��َج��ْت ال��ع��ق��وق إظ��الُم اش��ت��دَّ إذا
ال��ِوْرِد َح��ْوَم��ِة ف��ي ال��ح��ي��راِن ال��ه��ائ��م ع��ل��ى اج��ت��رح��ت��م��و ��ا م��مَّ آه يَ��نْ��َس��ى؟! أم��ث��ل��َي
ال��وج��ِد؟ ِم��ن أف��اَق ص��بٍّ��ا ت��ظ��نُّ��ون��ن��ي ل��وَْع��ت��ي ف��أخ��ف��ي��ُت ُع��ذَّاِل��ي ِخ��ْف��ُت أَإْن
ُس��ْه��ِد ب��ال َع��يْ��نً��ا يُ��بْ��ِق ل��م ب��ك��م وُح��ب��ي َج��ًوى ب��ال ق��ل��بً��ا يُ��بْ��ِق ل��م ب��ُك��ْم غ��رام��ي
ال��ُخ��ْل��ِد! س��اك��ن��ي ع��ل��ى تُ��ْخ��َل��ْع ل��م غ��الئ��َل وص��بْ��وت��ي ُه��ي��اِم��ي ِم��ْن ع��ل��ي��ك��م َخ��َل��ْع��ُت

فإنه لها، كثرياٍت بأخواٍت كاعتداده الفريدة، القصيدة بهذه شاعرنا اعتداد ومع
روحانية أوحته فقد القصيد؛ هذا أنظم وأنا البال يف يخطر لم الزَّْهَو هذا «إن يقول:
بالقلب العواصف األشواق من أقباًسا فجاء األحايني، أندر يف إال النفس عىل تسيطر ال

والوجدان!»
أن إال شاعرنا بها تحىل التي الوفاء طبيعة أبت وزهوه، اعتداده من الرغم وعىل
استغالل عىل وشجعه شاعريته مزايا إىل نبهه بمن الديوان مقدمة يف ا خاصٍّ تنويًها ينوِّه
األدبي، والبحث الفني النثر دائرة يف عبقريته حاًرصا كان أن بعد نفحاتها، ونْرش مواهبه
وبات والعقوق، الجحود وتََفىشَّ النقص، ُمركَّب فيها تََغلََّب بيئاٍت يف نادرة صفة وهذه

بهما! يُفتخر
طراز فهو الكالسيكية؛ واملوسيقى والقوة بالحيوية ليتسم مبارك» «زكي شعر إن
ثروة بحق وهو عصوره، أحسن يف املدريس الشعر مالمح عليه كانت وإن بذاته، مستقل
الجميلة، والطالقة البياني، الترصف براعة تحىصعىل ال لشواهَد فيه وإن الحديث، ألدبنا

موهوبًا. مبدًعا كان ما إذا منها، املتمكن محبها، يد يف اللغة بطواعية الناطقة
صور يف وجمال وتصوف وعاطفة وخيال بموسيقى لينعم الخلود أللحان والقارئ
كما مبارك»؛ «زكي لوعة يف وسيذكر مؤثرٍة، شجيٍة مواقَف يف عرباته يسكب وقد شتى؛

رشدي»: «أحمد األديب راويته الديوان نهاية يف راثيًا ملتاًعا هو ذكر

وال��ح��دي��ْد ع��ل��ي��ه ال��ص��خ��ُر ج��ث��َم يَ��ع��ود َل��ن رش��دي أنَّ أخ��ب��رون��ي
ال��خ��لُ��وْد داِر ف��ي ال��رُّوِح غ��ري��َب ي��ا ج��دي��ْد ال��ع��ي��ُن ت��ره ل��م م��ا ك��لُّ
ب��ي��ان��ي م��ن ب��ابً��ا ال��ن��وُح ص��ار ح��ي��ن ش��ج��ان��ي م��ا ُص��بْ��ًح��ا أه��َل��ك َش��ج��ا م��ا
زم��ان��ي! خ��م��ر م��ن ال��غ��ْدِر َك��أس ه��و ال��م��دان��ي ُح��ْل��َو ي��ا ف��ي��ك ُرزئ��ي إنَّ
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الدكتور املوهوب، املرصي الشاعر إىل الخواطر اتجهت األدبية القاهرة ليايل ذُكرت ما إذا
االسم، هذا يحمل الذي الشائق ديوانه يف الجميل بشعره أحياها الذي ناجي» «إبراهيم

جمعاء! العروبة أقطار يف األدباء به احتفى وقد
النادر املَرح، الجم الالمع األديب هذا لقاء وتمنى إال مرص زار عربٍي أديب من وما
ما بني — َشِمَلْت التي املنوَّعة ثقافته ويف املتناهي، وظرفه وأملعيته ذكائه يف الطراز

والَقصص. األدبي والنقد االجتماع وعلم النفس وعلم الطب — جمعته
حينما ١٩٥٣م، سنة «مارس» آذار من والعرشين الخامس يف قاسيًا القدر كان
بذهابه فذهبت مرضاه، بني عيادته يف القلبية بالسكتة فجأة «ناجي» املوت اختطف
الشعراء طليعة يف كان إذ املثال؛ عزيزة أصيلة شاعرية وانطفأت فذة، أدبية شخصية
إبَّاَن بمرص، الشعرية أبوللو» «لجمعية ثانيًا وكيًال وكان املجددين، الغنائيني العاطفيني
شاعًرا «ناجي» وكان شوقي»، «أحمد األول رئيسها وفاة بعد لها، مطران» «خليل رئاسة
األول، الطراز من شهيٍّا شعًرا وأنتج فأثمر َل، التََّعمُّ يحرتم ال ولكنه النغم، يحرتم مطبوًعا

والصنعة. القيود عىل ويتعاىل الطبع بجمال يتميز
الشهرية، الحلبية «الحديث» مجلة «ناجي» بأدب اهتمت التي املجالت مقدمة ويف
سنتها من األول العدد «وهو ١٩٥٣ سنة الثاني كانون بتاريخ الصادر عددها ويف

قوله: منها نذكر ناجي» «رباعيات من بديعة نَُخٌب والعرشين» السابعة

��اِخ��َرْه ال��سَّ ب��ال��م��ق��ل��ِة يَ��ْرُم��ُق��ن��ي ال��ذي وه��و األُْف��ِق ِل��َخ��طِّ أْرثِ��ي
«ال��ق��اه��رة»! ع��ل��ى ال��ل��يْ��ُل ويَ��ْج��ثُ��ُم وِذي َه��ذي األنْ��ُج��ُم وتَ��ْه��ُرُب
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∗∗∗
ال��س��اِه��ِر ُم��ق��ل��ِة ف��ي ك��أنَّ��ه خ��اط��ري ع��ل��ى ال��ك��وُن ويَ��ْزَح��ُف
ال��زَّاخ��ِر األبَ��ِد ع��ب ي��ع��ب آخ��ر ب��ال ال��ح��زن م��ن َم��دٌّ

قال: حني أجله بدنو يحس وكأنما

��نَ��اءْ ال��سَّ وَزْح��ُف األَب��اط��ي��ِل َم��ْوُت ال��ِق��ن��اْع ع��ن��ي َم��زََّق ق��ْد اآلن
ال��ف��ن��اءْ! وُش��ح��وُب ال��م��ن��اي��ا بَ��ْرُد ال��خ��الءْ وَف��ضَّ ال��وه��َم َد وب��دَّ

تملك ال املعارصين، العرب شعراء بني دراسة له ندخر الذي النابغة الشاعر هذا
الحارة: الدمعة بهذه رثاءه إال اآلن

ال��زََّه��ْر ام��َع ال��دَّ واس��أَل��وا ال��َق��َم��ْر ��اِح��َب ال��شَّ اْس��أَلُ��وا
َح��ذَْر ف��ي ��ْم��َس ال��شَّ واس��أل��وا ح��ائ��ًرا ال��نَّ��ج��َم واْس��أل��وا
َم��َق��ّرْ َل��ُه م��ا خ��ائ��ًف��ا ب��اه��تً��ا ال��نُّ��وَر واْس��أل��وا
َع��ثَ��ْر ل��ه َم��ْوٍج ك��لُّ واج��ًم��ا ال��نَّ��ْه��َر واْس��أل��وا
وال��َوتَ��ْر ال��ق��وُس ف��اتَ��ُه م��ا ب��ع��َد ال��ُح��بَّ واْس��أل��وا
أََم��ْر أو ت��اَه م��ا ب��ع��د خ��اِش��ًع��ا ال��ُح��ْس��َن واْس��أل��وا
وال��َح��َج��ْر ال��رُّوَح أَْرَع��َش ال��ذي ع��ن اْس��أل��وه��ْم
؟ وَف��ّرْ غ��ادًرا ف��ج��أًة ال��رََّدى غ��اَل��ُه ق��د ك��ي��ف
َش��َع��ْر؟ ش��اع��ٌر أنَّ��ه ذَنْ��ِب��ِه ُك��لُّ أَتُ��رى
��َم��ْر؟ ال��سَّ َم��َج��اِل��ِس ف��ي أُنْ��َس��ُه َش��عَّ أنَّ��ه
��َج��ْر؟ ال��ضَّ ط��ارَد أنَّ��ه األََس��ى ��َم نَ��غَّ أنَّ��ه
��َوْر؟ ال��صُّ أَبْ��دََع ِم��ثْ��َل��َم��ا ال��ُم��نَ��ى أَبْ��دََع أنَّ��ه
َخ��َط��ْر؟ ك��لُّ��ُه وال��َه��َوى ال��َه��َوى َداَع��َب أنَّ��ه
َش��َرْر؟ وِم��ْن ُش��روٍر ِم��ْن ال��َوَرى أَنْ��َق��ذَ أنَّ��ه
َس��َك��ْر؟ ��ِه َه��مِّ ِم��ْن وه��و ال��نُّ��َه��ى أَْس��َك��َر أنَّ��ه
��َج��ْر؟ ال��شَّ َح َص��وَّ ح��ي��ن��م��ا ال��رُّبَ��ى أَنْ��َض��َر أنَّ��ه
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وال��بَ��َش��ْر؟ ال��نَّ��ح��ِل ُدنَ��ى ف��ي ال��َج��نَ��ى أَنْ��تَ��َج أنَّ��ه
ِف��َك��ْر؟ وِم��ْن ُدُم��وٍع ِم��ْن ِش��ْع��َرُه َص��اَغ أنَّ��ه
نَ��َدْر؟ وم��ا تَ��َس��اَم��ى م��ا ُم��ْط��ِربً��ا َزفَّ أنَّ��ُه
وُم��ْخ��تَ��بَ��ْر؟ ِط��بٍّ َف��ْوَق ِط��بُّ��ُه ك��اَن أنَّ��ُه
ال��َك��َدْر؟ يَ��ْه��ِزُم ض��اح��ًك��ا دائ��ًم��ا ع��اَش أنَّ��ُه
بَ��َه��ْر؟ وك��م ذَك��اءٍ، ِم��ْن ُش��ْع��َل��ًة ك��ان أنَّ��ُه
ال��َوَط��ْر؟ َف��اتَ��ُه ي��ك��ْن إْن أََص��اَل��ٌة تَ��ُف��تْ��ه ل��م

∗∗∗
َف��َخ��ْر! وك��م وف��ائ��ي! ِم��ْن َزَه��ا وك��م َص��دي��ق��ي، ي��ا
انْ��َف��َج��ْر إذا َط��ْوٍد َوْق��ُع َوْق��ُع��ُه ال��ُم��رُّ نَ��ْع��يُ��َك
ثَ��أَْر؟ إْن ال��ُح��بُّ ف��اتَ��ه ل��ع��اِش��ٍق ثَ��أٍْر أيُّ
ان��ه��َم��ْر ال��ذي َدْم��ِع��ي ل��ي��س وَل��وَْع��ت��ي ُس��ْخ��ِط��ي ل��ي��س
َع��بَ��ْر م��ا ُف��ق��داِن ب��ع��َد ب��ح��اض��ري ُزه��ِدي ل��ي��س
انْ��تَ��َص��ْر َغ��بَ��اَوات��ِه ف��ي ِب��َع��اَل��ٍم ُس��ْخ��ِري ل��ي��س
انْ��تَ��ثَ��ْر ال��ذي ُح��ط��ام��ي ِم��ْن وغ��ي��ُره ه��ذا ل��ي��س
ال��ِغ��يَ��ْر ِم��ن َج��ِح��ي��ٍم ف��ي َه��َوى ال��ذي ف��ؤاِدي ِم��ْن
اْس��تَ��َع��ْر خ��اط��ري ح��ي��ن��م��ا ثَ��ْوَرتِ��ي تَ��ب��اري��ِح ِم��ْن
ال��ُح��َف��ْر ِم��ن َواِث��ب��اٍت ال��ُم��نَ��ى يُ��رِج��ُع ب��ال��ذي
ال��َح��ذَْر غ��ْربَ��ت��ي يُ��ِط��ْل ل��م ص��اح��ب��ي! إي��ِه — ل��ي��ت��ن��ي
األَبَ��ّرْ ال��خ��ال��ُد ل��ي��ت��َك س��اب��ًق��ا ك��ن��ُت ل��ي��ت��ن��ي
ال��َق��َدْر يَ��ِد ف��ي َح��ظُّ��نَ��ا أَنَ��ا، ال أن��َت، راث��يً��ا
َغ��َف��ْر َم��ْن ال��نَّ��اِس أَْس��َع��ُد ِب��ِه ع��اَل��ٍم ف��ي ن��ح��ُن
َم��َط��ْر َوِم��ْن َه��بَ��اءٍ ِم��ْن ذَرٍَّة ُدوَن ك��لُّ��ن��ا
وال��َخ��بَ��ْر ال��ُخ��بْ��َر نَ��دَّع��ي وإن��م��ا نُ��َخ��يَّ��ْر، ل��م
ِع��بَ��ْر! وِم��ْن ِج��راٍح ِم��ْن َخ��ْم��َرٍة َغ��يْ��ُر ل��ي ل��ي��س
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العوامل من أيٍّا تهمل ال فإنها نهضتها، أسباب وتوفري حياتها بتنظيم أمة تهتم حينما
هينة. أم خطرية مبارشة، غري أم مبارشة العوامل هذه أكانت سواء تنشئتها، يف املؤثِّرة
حسن أن يف ريب ال كما العوامِل، هذه بأهوِن ليست والفنون اآلداب أن ريب وال
لهذه قيمة وال تتمنى، ما لخري وإعدادها األمة تربية يف قيمة معاونة يعاون استغاللها
لهًوا بقيت وإال العالية، اإلنسانية املبادئ مع منسجمة حرة تكن لم إذا والفنون اآلداب

الحياة. حقائق مواجهة من فحسب مهربًا وكانت آخر، نعتًا واستحقت وتسلية
أو طاقته به تسمح مما بأفضَل أي جهده، يستطيع مما بأكثر فنان أي يطاَلب وال
املثل يستوعب بحيث نفسه، يكيف أن — ُمتصنِّع غري — وسعه يف كان إذا ولكن ميوله،

للبرشية! أجل خدمة ُمْسِديًا بذلك كان مثًال؛ شعره يف التقدمية واملبادئ اإلنسانية
النشيد» «عنوان ملحمة عن بالكتابة نهتم إذ َجِذلُون؛ ونحن املقدمة، هذه نسوق

يقول: الذي الوفا» أبو «محمود املطبوع املرصي للشاعر

ال��ح��ي��اْه َح��قِّ ِم��ْن إنَّ ل��ي: اس��ت��م��ْع
إِل��ْه َع��يْ��َش يَ��ِع��ْش ��ا إمَّ ِل��ْل��َف��تَ��ى؛
َص��َداْه! يُ��ْس��َم��ْع ل��م ��ْوِت ك��ال��صَّ يَ��ُم��ْت أو

أخرجتها وقد وثالثمائة، وخمسني واحًدا أبياتها عد بلغ التي امللحمة هذه ففي
رسمتها التي امللونة الخلفية الصور رونقه يف زادت أنيٍق، ثوب يف بالقاهرة مرص مطبعة
ينطوي الذي اإلنساني للنداء مواهبه يطوع شاعرنا نجد فلسطني»؛ «لويس الفنان ريشة
الجديد املجهود هذا من العربية تغنم كما اإلنساني؛ األدب فيغنم التقدمي، اإلصالح عىل
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ملموسة هذا لتفكريه األوىل البذور فإن الوفا» أبو «محمود عن بغريب هذا وليس املوفق،
وعىل الفساد، عىل السخط بذور وهي و«األعشاب»، محرتقة» «أنفاس السابقني ديوانيه يف
بذور وهي املصري»، تقرير و«حق الحرية بذور وهي االجتماعي، وغري االجتماعي الظلم

وألوانها! بواعثها كانت كيفما الدنايا؛ عن التسامي
شعرهما يكون يكاد اللذيِْن لني، املرتسِّ القاهرة شعراء من اثنني أحد الوفا» «وأبو
فاألديب اآلخر أما مطبوع. شاعر وكالهما والسمات، الروح مرصي نثر ولكنه نثًرا،
الشعري الروائي الكتاب ومؤلف املرصيني، الصحفيني نقابة عضو أحمد» رضوان «محمد
الوفا» «أبو يُْعنَى حينما ولكن الرشق»، زعماء من سبعٍة مع الفردوس جنة «يف النفحات
تقبله ما إىل األقل عىل أو الفصحى، إىل بعاميتها صاعًدا البحتة املرصية بالديباجة
املرتسلة املرصية والسالسة الجزلة، العربية بني يزاوج أحمد» «رضوان نجد قواعدها،

فيقول:

ُح��وِب ك��لُّ تَ��َق��اَرَف َف��ُق��ْل: ِد ال��ب��ال ع��ن ُس��ِئ��ْل��َت وَم��تَ��ى
ال��ق��ري��ِب ِس��َوى ال��ظَّ��لُ��وُم وم��ا ـ��ِب ال��غ��ري��ـ ال��ظ��ل��ِم م��ن ت��ش��ك��و
ال��رَّه��ي��ِب األَس��ِد ع��ل��ى ـ��ت��رأْت واج��ـ ال��ج��رذاُن ب��ه��ا ع��اث��ْت
ال��غ��ري��ِب َع��ْوُن وُح��َم��اتُ��ه��ا ُس��رَّاُق��ه��ا ُح��رَّاُس��ه��ا
ال��ش��ع��وِب رَدى ال��ُخ��ن��وِع وف��ي ع ال��خ��نُ��و ِس��َوى يُ��ْح��ِس��ن��َون ال
ال��َق��ري��ِب ال��َخ��َط��ِر ع��ن َغ��َف��َل��ْت بُ��ط��ونِ��ه��ا ِب��ِم��ْلءِ بُ��ْه��ٌم
وال��دُّروِب ال��َم��خ��اب��ِئ إل��ى َر ال��دِّي��ا تَ��ذَُر نَ��بْ��أٍَة ِم��ْن
َل��ُع��وِب! أو ك��أٍس ب��غ��ي��ِر ِة ال��ح��ي��ا ِم��ن يَ��ْح��ِف��لُ��وَن ال

نظمه. من الوطنية األبيات هذه لخلنا البحتة املرصية الوفا» «أبو ديباجة ولوال
النشيد»: «ُعنوان يف الهادي روحه عن القائل هو الوفا» «أبو أليس

ال��َه��ي��َم��اْن روُح ال��رُّوِح ف��ي وبَ��َدا
َم��ك��اْن أيِّ ف��ي يَ��ن��زُل ال ف��ه��و
ال��م��ك��ان ه��ذا ِم��ْن يَ��ْس��أََم أن دوَن
ط��اْر؟ ِل��َم — ِش��ع��ري ل��ي��َت ي��ا — َل��ُه م��ا
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اس��ت��ط��اْر؟ ال��ظُّ��ْل��َم َرأَى إذْ تَ��راه ه��ل
اس��ت��داْر ب��ال��ن��اِس ال��دَّه��َر وك��أنَّ
��غ��اْر ال��صِّ أيْ��ِدي ف��ي ال��َخ��ْل��ِق ف��أم��وُر
ِك��بَ��اْر ال��دُّن��ي��ا ف��ي يَ��بْ��َق ل��م وك��أْن
ال��ِف��راْر! إالَّ ل��ي يَ��بْ��َق ل��م ال، ق��ال:

بقوله: املجتمع عىل الساخط النازَح الروَح ذلك يُناجي الذي وهو

َج��َواْب؟ ِم��ْن ل��ي ه��ل ال��روَح أيُّ��ه��ذا
أُج��اْب؟ ال أدع��و ال��ُع��ْم��َر أَظ��لُّ ه��ل
غ��اْب؟ أيَّ ف��ي��ه، أن��ا غ��اٍب أي
ِص��ح��اْب َغ��ي��ِر ِم��ْن ُروُح ي��ا ف��ت��ن��ي
ال��ِغ��َض��اْب! ل��ألُْس��ِد ال��ُح��ْرِد، ل��ل��نُّ��م��وِر
ال��نِّ��ي��اْب ُزْرِق أو ال��زُّْرِق، ِل��ْألف��اع��ي
ال��ُع��ج��اْب غ��اِب ف��ي اآلَن وال��ع��ج��ي��ُب
ب��ال��ك��الْب يُ��ْح��َم��ى ال��غ��اَب ه��ذا أنَّ
ال��ذِّئ��اْب! أش��ب��اِه ��وِد ال��سُّ ال��ِك��الِب

التي القوة وحدها وهي القوية، الفضيلة تمجيد حول امللحمة أو النشيد هذا يدور
البقاء»: «قانون أن ويرى األرض، هذه يف «ُفضوًال» الضعف يعترب الذي الشاعر يحرتمها

ب��ال��َق��ض��اءْ يُ��ْدَع��ى ال��نَّ��اِس ف��ي م��ا وه��و
��ع��ف��اءْ ال��ضُّ ه��ؤالء ف��ي رأى ق��د
ُدَخ��الءْ ج��اءوا ال��ن��اِس ف��ي أنَّ��ه��م
س��واءْ! ال��زرِع ف��ي ك��ال��طُّ��َف��يْ��ل��يَّ��اِت

127



املعارص الشعر قضايا

يهبه أن هللا سأل وأنه مختاًرا، األرض إىل نزل «آدم» أن يعترب الشعرية بروحه وهو
وتردده، ضعفه اإلنسان عىل ينعي وهو دعوته، إىل هللا فاستجاب املصري»، تقرير «حق
إذ ملحمته؛ يف بيٍت آخر إىل األرض أمنا يمجد أنه كما ومواهبه؛ اقتداره بتثمري وجهله
آثاٍم من فيها ما عىل سخًطا األرض من فر الذي السماء، روح أو الهادي روحه يناجي
الحق، ونشدانه بحثه يف املجيد، العرش ذي باب قارًعا عنه يبحث شاعرنا وراح ومظالَم،
بالجماهري، التغرير يف بهلوانيتهم ومن النفوذ محتكري من يسخر أن مرة غري يفوته وال

الساخر: السماوي الروح ذلك لسان عىل فيقول

َم��َك��اْن! أيِّ ف��ي ال��َق��ْوِل، وُق��ص��اَرى
ال��ب��ه��ل��واْن! أن��َت ك��ن��َت ف��ي��ه ك��ن��َت
االف��ت��ت��اْن! ف��نُّ ص��اح ي��ا ذا ه��و
ال��ل��م��ع��اْن! َف��نُّ ال��ِع��ْل��يَ��ِة ف��ي وه��و
ال��زَّم��اْن! ف��ي َف��نٍّ أع��ظ��ُم ذا وه��و

ألنها عنها؛ االستغناء يمكن كان أبياتًا أو مقاطيَع القيمة امللحمة هذه يف أن ومع
مثل النسج ضعيف بعضها أن ومع له، موجَب ال توكيد أو إشباع أو تكرار بمنزلة
بها، بالتنويِه جديرًة ممتازًة فرائَد فيها أن إال ص١٠-١١ «آدم» تساؤل عن مقطوعته

قوله: الجميلة األمثلة هذه فمن مردَّدة؛ أم مبتدعة أكانت سواء

ف��أج��اَدْه َل��ح��نً��ا ال��رُّوُح وتَ��َغ��نَّ��ى
ع��ادْه وال��ق��وََّة ��ْع��َف ال��ضَّ إِنَّ ق��اَل:
اع��ت��ي��اَدْه األم��ر ُوْج��َه��َة ��ْه يُ��وجِّ َم��ْن
اإلراَدْه َرْه��َن ل��ه األم��ُر يُ��ْص��ِب��ح
اْق��ت��داْر ط��اق��اِت اإلن��س��اِن ِف��ي إنَّ
ت��داْر! ك��ي��ف يَ��ْع��ِرُف��ه��ا ل��و آِه
وإراَده! اع��ت��داًدا يَ��ْق��َوى ل��و آِه
��ي��اَده ل��ل��سِّ أُْف��ًق��ا األرَض الس��ت��ق��لَّ
ال��م��ِل��ْك ل��ألرِض إن��س��اُن ي��ا أن��َت
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ت��م��ت��ل��ْك ف��ي��م��ا ت��ح��ك��ُم ال ك��ي��ف
َل��ْك؟! ه��ي ج��م��ي��ًع��ا ال��دُّن��ي��ا ب��ي��ن��م��ا
اف��ت��ت��ْن ب��األرِض ق��ب��ل��َك (آَدٌم)
(َع��َدْن) ف��ي��ه��ا ب��ائ��ًع��ا ف��اش��ت��راه��ا
تَ��ُظ��ن إي��اَك ال��رأي ض��ع��ي��َف ي��ا
ال��ثَّ��م��ن! ه��ذا ف��ي أَْس��َرَف أن��ه
نَ��َزْع ال��طَّ��بْ��ِع ق��وِة ع��ن إنَّ��ه
اب��ت��دَْع ب��ال��م��ل��ِك ول��الس��ت��ق��الِل
ال��ج��ن��اْن م��س��ل��وَب (آدُم) ي��ك��ْن ل��م
ال��ِج��ن��اْن ب��س��ل��ط��اِن يُ��ذِْع��ْن ل��م ي��وَم
ال��ُف��ؤاْد ُح��رُّ رج��ٌل ي��ْرَض��ى ل��ي��َس
ِج��ه��اْد ف��ي��ه��ا ل��ُه م��ا ح��ي��اٍة ع��ن
االع��ت��داْد ه��ذا ال��ن��ف��س ف��ي م��ا خ��ي��ُر

قائًال: ِهللا إىل فابتهَل ثمٍن، بأيِّ حريَّته اشتاق قد الشعري املؤلف عرف يف «آدم» إْن

ال��م��ِص��ي��ْر! ت��ق��ري��ِر َح��قَّ ل��ي َه��ْب َربِّ
ِط��ْل��بَ��ت��ي وأُْخ��َرى أُوَل��ى ه��ذه
ُح��رِّيَّ��ت��ي ف��ي ��َي َح��قَّ أْع��ِط��ن��ي
َج��نَّ��ِت��ي م��ن ِش��ئْ��تَ��ه م��ا ُخ��ذْ ث��مَّ
ِق��ْس��َم��ِت��ي! ل��ي ت��ك��ْن م��ه��م��ا ول��ت��ك��ْن
ال��ج��ن��ان ف��وق ِم��ْن «آدم» ه��ك��ذا
ال��زم��ان رأس ع��ل��ى األرض ه��ب��ط
اع��ت��داَدْه أرَض��ى ق��د اإلِن��س��اُن وك��ذا
َع��تَ��اَدْه! ش��اَد ال��ثَّ��َرى ُم��ْل��ِك وع��ل��ى
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بهذه ُشِغَف الذي األول، جدهم تقاليد «آدم» نسُل ينىس أن يرضيه ال شاعرنا ولكن
اإلنسان: عن قال ولذلك الشاعر، حسب كما األرض،

ال��دُّع��اءْ! ل��ألْرِض ��َه وجَّ ل��ي��تَ��ه
��م��اءْ! ال��سَّ ن��ح��َو ��َه��ُه َوجَّ ِم��ثْ��ل��م��ا
اس��ت��رَخ��َص��ْت ��ا ل��مَّ ال��ن��ف��َس أنَّ غ��ي��َر
ال��ِع��ب��اَدْه! ح��قَّ تُ��ْع��ِط��ِه ل��م ِط��ي��نَ��ه��ا
��ي��اَدْه ال��سِّ ح��قَّ َف��َق��َدْت ول��ه��ذا
ع��اَدْه واألش��ي��اءُ تَ��ْش��ُع��َر، أن ُدوَن
اس��ت��ع��اَدْه! ش��اءَ ل��و اإلن��س��اُن ب��ي��ن��م��ا

ملجده والعمل بذاته الثقة اإلنسان إىل فيها يوحي التي هذه مقطوعاته أجمل ومن
فقال:

ِب��ذَاِت��ْه إن��س��اٌن آَم��َن ل��و آه
ُم��ع��ِج��زاِت��ْه ُك��ب��رى األرِض ف��ي ألتَ��ى
ِص��ف��اِت��ْه ف��ي إل��ًه��ا ك��ان ربَّ��م��ا
ج��ه��اِت��ْه ك��لِّ ف��ي ال��رُّوُح م��ن��ه َح��لَّ
َس��َل��ْك م��ا إالَّ ل��إلن��س��ان ل��ي��س
َف��َه��ل��ْك تَ��َروَّى ش��اءَ إْن ف��ه��و
َم��َل��ْك! أو إل��ٌه ش��اء إْن وه��و

قوله: امللحمة هذه يف االجتماعي شعره خري ومن

يَ��خ��تَ��ِرْع َم��ْن أَال ال��نَّ��اُس! أيُّ��ه��ا
ال��طَّ��َم��ْع يَ��ْش��ِف��ي واح��ًدا اخ��ت��راًع��ا
ال��َج��َش��ْع؟! داءِ ِم��ْن ال��ن��اَس ويُ��داوي
االْخ��ت��راْع ه��ذا اآلَن ل��ي اْض��َم��نُ��وا
ال��ِج��ي��اْع! إش��ب��اَع أْض��َم��ُن وأن��ا
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ال��ِب��ق��اْع ب��ت��ح��ري��ر ن��اَدى َم��ْن ل��ي��َت
ال��ط��ب��اْع! ب��ت��ح��ري��ر ن��اَدى ق��د ك��اَن

عىل كان السماء روح الهادي بروحه لقاءه أن لو ملحمته ختام يف تمنى ذلك ومع
الرجاء: تحقيق األرض يف فليكن رجاء ثمة كان وإذا األرض، هذه

��ف��اءْ ال��صَّ تَ��ْل��َق��ى أو ال��روَح تَ��ْل��ق��ى س��وف ��م��اءْ ال��سَّ ع��ن��َد غ��ٍد ف��ي ل��ي تَ��ُق��ْل ال
ل��ق��اءْ؟! ك��ان إْن األرِض ف��ي ه��ن��ا ه��ا ال��ل��ق��اءْ ه��ذا ي��ُك��ن ل��م ول��م��اذا

الوطني الشاعر منزلة إىل يسمو امللحمة هذه يف الوفا» أبو «محمود نجد وهكذا
خري عىل َوْقٌف وفكَره وَفنَّه بأنه ِفْطِريٍّا يحس الذي اإلنساني الشاعر بل الرائد، املصلح
الحياة وأن األرضية، الكرة هذه عىل شعريٍة ملحمة أعظم ذاته يف اإلنسان وأن البرشية،
وال واحًدا دربًا ال وإليها، منها شاملة تجارب هي بل ولهو، ورشب أكل مجرد ليست
نحو واإللهام الرياد يف األمة أقطاب من سواه دون ليس الشاعر وأن محدودة، تجربة
التواكل روح السابقة االنحطاط أزمنة أورثتها التي البيئات يف األخص وعىل أعىل، مثل
موكب يف االندماج بدل الكهوف، يف االختباء وحب باألوهام والتعلق الخاطئة والقدرية
ُسلَمى» أبي بن «زَهرْي بِحَكِم يأتينا ال هذا كل يف وهو العلم، بنور واالنتفاع الحضارة
الحارض، العرص وروح املرصية بيئته إليه توحيه بما يأتينا وإنما «بوب»، بإنسانيَّات وال
الصبغة. اإلنساني الرشيف القومي الشعر بناء يف صالحة لبنة هذه ملحمته نَُعدُّ ولذلك
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يف االشرتاك إىل األحد» عبد «مارجريت السيدة الفاضلة األديبة صديقتي دعتني حينما
«محمد جدها نقدي الفور عىل تذكرت شادي»، أبو «لصفية الخالدة» «األغنية ديوان نقد
هو يرأس كان التي اإلسالمية، «املؤيد» جريدة يف سنة أربعني منذ «بك» شادي» أبو
رصيًحا، النقد ذلك كان وكما املتعددة، واملهنية الوطنية شواغله بني حينذاك، تحريَرها
الرفيع لألدب حماستي تمليه الرصاحة يف نظريه النقد هذا سيكون الشباب حماسة تُمليه
بذلك. لعليمة وإنها حفيدته، فكذلك لدي، عزيًزا الجد كان وكما وحده. له أتحيَّز الذي
ولكن قلبي»، «أوتار طبعه قبل يدعى كان أنه هو الديوان هذا عن أعرفه ما إن
اختارها التي التسمية آثرت نرشه، رعاية تولت التي بالقاهرة، الحديث» األدب «رابطة
ملا األدبية حماسته ولوال أقطابها، أحد خفاجي» املنعم عبد «محمد العالمة األستاذ له
عن مجردة — عمرها من الثالث العقد يف وهي — صاحبته ألن النور؛ الديوان هذا رأى
يكاد النرش يف الكامل الزهد وهذا فحسب، عواطفها عن بالتعبري وقانعة الشباب، غرور

بعُد! النوَر يََر لم باإلنجليزية العاطفي ديوانها ذا هو وها يصدق، ال
أن ريب فال العالييل»، «جميلة السيدة املطبوعة املرصية الشاعرة استثنينا وإذا
وهي به، تعلُُّقها الشديد األول وطنها «مرص» أنجبتها رصيحة رائدة شاعرة أول صفية
نفساني سلوك هو النظم عن ابتعادها فكأنما بالحرية؛ ُولوعها املنثور بالشعر مولعة
التي القوية، شخصيتها مع املنسجمة املتناهية رصاحتها مع ويتمىش الولوع هذا يمثل
ومع حاًال، وشنطن» «جورج وجامعة سابًقا اإلسكندرية جامعة يف زمالؤها يعرفها
األدبية بالثقافة تعلًقا أكثر أنها إال فيه، تخصًصا وتزداد النفس علم يف تخصصت أنها

األشمِل. بمعناها
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سلوكها فأما آثارها، ويف سلوكها يف األصالة مبلغ هو أمرها من يعنينا أن يجب وما
آثارها وأما بمرص، حاقت التي الظروف أحلك يف حتى املثالية رصاحتها يف إليه أرشت فقد
إذ الحديث؛ لألدب غنم وهذا واضحة، بأصالة فتتميز باكورتها الديوان هذا يعترب التي
املحاكاة أو التكرار فإن املعارصة، أو السابقة اآلثار نهب من وال التكرار من لنا فائدة ال
رفعة. يزيده جديد كل إليه يضاف حينما بأدبنا، الهبوط إال لها نتيجة ال الرسقة أو
ورصاحتها بأصالتها املنثور، الشعر رفعة يف إلسهامها الضمري هانئة تكون أن ولصفية

السذاجة. تقارب تكاد التي الفطرية
الخاصة، وعواطفها الخاصة، تجاريبها سوى تسجل أن تعرف ال وشاعرتنا
عن بالتعبري نطالبَها أن حاولنا وعبثًا شاعريتها. أساس وهذا الخاصة؛ وتأمالتها
إذ الشعر؛ من أخرى ألوان يف الخصب وخيالها الشاملة وإنسانيتها املتأججة وطنيتها
أساليب اختيار يف الحق صاحبة وحدها نفسها «إن بقولها: الطلب هذا تدفع كانت
أو شعري أسلوب يف تعبريها يكون أن وحدها ولها ومكانه، زمانه وعن ذاتها عن التعبري
تقدسها التي للطبيعة محبة رمزية رومانسية شاعرة وصفية ذوقها.» حسب سواه يف
التمستها الطبيعة فاتتها فإذا بأرسه، هللا ملكوت ويف بل والطيور، والجداول األزهار يف
شاعر بأي تتأثر لم أنها العجيب ومن صغرها، منذ بها ُشِغَفْت التي املوسيقى، يف
يف وأحبت وكثريين لكثريات قرأت وإن أرستها، غري من وال أرستها من ال شاعرة، أو
دي «ألفريد الفرنسية يف أحبت كما و«وردزورث» و«شييل» «كيتس» خاصة اإلنجليزية

و«فريلني». و«المارتني» موسيه»
الشجر» و«حديث السماء» يف «مملكة طليعتها: ففي املثالية: شعرها نماذج عن أما
الشغف تألق عليها الخيال، وثابة وجميعها الخالدة»، و«األغنية الصغري» و«الزورق
مصطفى محمد الشاعر زميلها إليها وجهها لقصيدة استجابة هو كأنما ذاته؛ بالشعر
واختياره بأدبها تنويهه بعد أبياتها أحد يف جاء وقد ،١٩٤٢ سنة ميالدها عيد يف بدوي

لها: هديًة الشعر

��نَ��اءِ ال��سَّ رف��ي��ُع َح��َوْت َق��ْد م��ا ُك��لُّ َس��َم��اءٍ ُدنْ��ي��ا ف��ه��و ��ْع��َر، ال��شِّ ف��اْع��َش��ِق��ي

لقدرتها بالنسبة تدوينه يف مقلة كانت وإن جوارحها، بجميع الشعر َعِشَقت وقد
دليل وهي شعرها، جميع يف فملحوظة التصوفية أو الدينية املسحة أما الشفوية. البيانية

العميق. إيمانها
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كانت لو أتمنى وكنت مظاهره، أغلب يف شخيص وجداني الديوان فهذا وبعد،
من ِشْعًرا تلك العامة عواطفها برسم عنيت قد وإنسانيتها وطنيتها أعرف التي صاحبته
ولكن تحمس، أي لها تتحمس التي النسائية الحركة به خدمت أو الجذاب، الطراز هذا
إليه يلجأ الذي التصنع تعرف ال وهي املسالك، هذه معها يسلك أن يأبى الشعر وحي
ضيقة آفاقه من املحدودة تَعترب وال وحده، الصدق يف الغنى كل الغنى وتجد كثريون،

كذلك. نحن حسبناها ولو

135





السالم عبد عزيز الشاعر

يحدها وال الحرص ينالها وال اإلحصاء يبلغها ال نفًسا للميت إن … «عزيز»! يا «إيه
اختالف وعىل واحد وقت يف كثرية قلوب يف تنزل وهي واحدة، أنها عىل كثرية فهي املكان؛
إليك ليتحدثون كثريين غريي قوًما وإن إليك، ألتحدث إني والشئون. واألطوار األوقات
الريف؛ قرى من قرية يف أقام قد كريًما وقوًرا شيًخا وإن الساعة، هذه يف منك ويسمعون
من يمنعه ال كلها، الليل ساعات ويف كلها، النهار ساعات يف منك ويسمع إليك ليتحدث
فيطيل الضيف عنده يقيم أن أو الزائرون، به يلم أو جفنه النوم طائف يمس أن ذلك
هو نفسه ويمأل الوحشة، وتملؤه الحب يملؤه ُحْلًوا أنًسا بُنَيَّ يا بك ليأنس إنه املقام،

وجزًعا. ولوعة أىس
ُموِحًشا، األنُس يكون كيف تفهم شاعر فأنت بني، يا الحديث هذا عني لتفهم إنك
املوت يستأثر حني الشعراء إن … بني! يا معذرة … مؤنسة الوحشة تكون وكيف
حياتهم والفالسفة؛ الكتَّاب شأن ذلك يف شأنهم املحن؛ من لكثري معرَّضون بأجسامهم،
أن خليق موضوعه يكن مهما فشعرهم جميًعا، للناس ملك هي وإنما لهم، ملًكا ليست

فيه.» ا حقٍّ جميًعا للناس ألن ويذاع؛ ينرش
لديوان حسني» «طه الدكتور األستاذ الحر املرصي الكاتب مقدمة من نتف هذه
وواضح فهمي»، «عزيز الدكتور الشهيد املرصي الشاعر قصائد مجموعة وهو «عزيز»،
األستاذ براعة به تفيض الذي العطف بروح كتبها «طه» الدكتور أن املقدمة هذه من
كما األدب افتقده حر، عامل مريد نحو الحر الوطني وبإحساس النجيب، تلميذه عىل

الوطن! افتقده
والفكرية، واإلنسانية الفنية قيمه نواحي من الديوان هذا خطر إىل نظرنا إذا أما
للقدامى، الفقيد الشاعر تقليد مسئولية «طه» الدكتور ل نحمِّ وقد كبريًا، نجده ال فإننا
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يحثه أن بدل ومنهاجهم» مذهبهم له «ليستقيم لهم؛ القراءة يف باالنغماس شغله مذ
تحرتم التي الوحيدة النصيحة وهي سجيتها، عىل نفسه إرسال ثم فحسب، االطالع عىل
التوجيهي الخطأ هذا ومثل األمر، نهاية يف إنصافها إىل وتؤدي األصليني، الشعراء مواهب
صادق و«محمد الزيات» حسن و«أحمد الرافعي» صادق «مصطفى قبل من فيه وقع

عجيب! أمر «طه» الدكتور عن صدوره ولكن عنرب»،
املرصي، الشعر تدهور إىل أدى قد مرص يف الشائع التوجيه هذا أن واعتقادنا

املهجري. الشعر بله الفلسطيني، أو العراقي أو اللبناني الشعر إىل بالنسبة
الصياغة جميل عرض مجرد أصبح املرصي الشعر من كثريًا نجد أن ليحزننا وإنه

االبتداع. ينكر حني يف تكراًرا، وترددت إليها سبق ومعان لخواطر
شاعرنا وطنيُة وصاحبه، بالديوان التنويه إىل اجتذبته «طه» الدكتور أن ريب وال
ُعِنَي «طه» الدكتور أن لو نود كنا كم ولكن به، تربطه التي املختلفة واألوارص الفقيد،
الذي «إرصار»، ديوان صاحب الرحيم» عبد «كمال الشاب املرصي الوطني بالشاعر مثًال
القدوة، وحسن الشجاعة تتطلب التي الظروف أحرج يف ينرشه أن إال وطنيته أبت
ُشِغَل أو سواه َجبَُن حينما ، حرٍّ كشاعر احرتامنا نال ولكنه للمصادرة، ديوانه فتعرض
يتلوَّنوا وأن اآلن، أولئك يتقلب أن بنافع وليس بأمرهم، الحاكمني بمماألة أو باالنتهازية

الحرباء. َن تلوُّ
يستلهمون الذين أولئك هم األمم من أمٍة أية يف التسمية بهذه الجديرون فالشعراء
من يصنعون ثم واحد، آن يف رفيعة مثالية ويستلهمون اإلنسانية، ويستلهمون الشعب،
ولن يعيَش فلن — تربََّج كيفما — املتصنع الشعر وأما خالدة، نورانية سبيكة هذا كل
ينال فلن بأبراده اختال أو بخياله ارتفع وإن األناني الشعر وأما األجيال، مر عىل يُحرتَم

«إرصار»: ديوان من الشعر هذا مثل يناله الذي الشامل، اإلعزاز

ال��ك��ف��اْح وأح��ب��ب��ُت ك��اف��ح��ُت ي��وَم أذك��رُه ال��ذي م��ي��الدي ع��ي��ُد
ال��ج��راْح! ��ل��ُت ف��ت��ح��مَّ ق��ي��ودي، ف��ي وأن��ا ج��راح��ي، ��ْس��ُت وت��ح��سَّ

ليس له وما عليه، وما له ما ذاكرين «إرصار» ديوان بالنقد تناولنا أن لنا سبق وقد
وخفتت الذل، عليها ران أمة يف االضطهاد إبَّاَن اإلصالحية الثورة روح يمثل ألنه بالقليل؛
أيما الشعر وتدهَور الوصولية صخب وارتفع عددهم، ضآلة عىل األحرار أصوات بينها
الرباق، بالعَرض تقدير أحسن عىل وُشِغَل النفعية، النفاق َحْمأَِة يف تردى إذ تدهور؛
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ولو والتسلية، للرياضة ٍك1 ِبِرسْ موكٌَّل هو كأنما املوسيقي؛ وبالعزف األلفاظ، وبطنطنة
تدهور ولذلك العاني؛ املستعبَد الغبني الشعب ومصلحة واملبادئ األخالق حساب عىل
ذلك عىل وبناء باملوت، عليه يُحكم أن جاز حتى البيئات، تلك يف عامة واألدب الشعر

ٍة. ِعدَّ أقطار يف تزايلت بل النزيهة، العربية املثالية تدهورت
تداعي بحكم علينا، وجب «عزيز» لديوان األرض» يف «املعذبون صاحُب َقدََّم ما فإذا
قوي إيمان عن فاض الذي الحر الوطني الشعر إىل النظرة هذه نُْغِفَل أال الخواطر،
أداء يف والرصاحة الصدق ُعْقبَى صاحبُه يرهب ولم الظروف، أحلك يف حية وشاعرية
بهذا نهتم ال ولكننا ومصادرة، سجن من ذلك ثمن خاطر طيب عن دفع بل رسالته،
يف تؤلف فكلها أيًضا، التجديدية وروحه الشعرية لطاقته بل فحسب، ملثاليته الشعر

باإلعزاز. خليقة جميلة فنية وحدة نظرنا
لم حينما «طه» الدكتور به ُعِنَي وقد هذا، كل من «عزيز» ديوان يف نجده الذي فما
الشعرية طاقتها يف سواء قدًرا؛ أجلَّ أخرى، أدبية وبكتب أخرى، بدواويَن عنايٍة أقلَّ يُْعَن
العراق لشاعر «الجواهري» ديوان املثال سبيل عىل نذكر أن وحسبنا رفعتها، يف أو
اللبناني األديب خوري» «لرئيف الحديث» العربي و«الفكر الجواهري» مهدي «محمد

اإلنساني!
شعر يف يُْسعدنا الذي الفخم الجريء التجديد ذلك «عزيز»، ديوان يف نجد ال إننا
كالسيكية عبقرية نجد وال األقطار،2 جميع يف العربية نقاُد به ُشغل والذي مثًال، «مطران»
التي الرائعة الوطنيات نجد وال «شوقي»، شعر من املمتاز يف نجدها كما أصيلة غنائية
وَلْمَلَمًة ورنينًا محاكاة نجد وإنما و«محرم»؛ و«حافظ» «القروي» شعر من علينا تطل
تُْستَْعذَُب ممن وكثريين طه» محمود و«عيل «األسمر» شعر يف نجد كما الصياغة، معادة
أصالة أية غالبًا فيها تُْلَمَس أن دون شتى، لطرائَف املستوعبة الحلوة لصياغتها أشعارهم

اذة. أخَّ قوية

.Circus تعريب 1
نخلة» «روفائيل األب بقلم العربي، للشعر مطران خليل تجديد مقال املوضوع هذا يف البحوث أمتع من 2

جامعة «بريوت» عن تصدرها التي الرشق» «مجلة من واألربعني السادس املجلد يف املنشور اليسوعي،
يوسف». «القديس
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نجد إذ حرقة؛ فؤادنا ويف دمعة، عيننا ويف إال «عزيز» ديوان نقلِّب ال ذلك ومع
فتتحفاننا التقليدي، وبطبعه املحدودة، بشاعريته النهوض تحاوالن واإلخالص، الوطنية
املطبوع الوجداني شعره أحسن من ولعل بفنه، اذًا أخَّ يكن لم وإن ونحبه، نحرتمه بما

فيها: يقول التي الكف» قارئ «يا قصيدته

ال��َخ��بَ��ُر ي��ْص��دق ل��م إذا ع��ل��ي��ك وال ال��ق��َدر؟ أَْض��َم��َر م��اذا ، ال��ك��فِّ ق��ارئَ ي��ا
«ُع��َم��ُر» أو «َع��ْم��رو» وَج��دِّي «زي��ًدا» وَه��بْ��ُه «ع��ن��ت��رة» َه��بْ��ُه ب��اس��م��ي؟ اه��ت��م��اُم��َك وم��ا
واألثَ��ُر ال��خ��طُّ ع��ل��ي��ه ي��دلُّ م��اذا أس��ُط��ِره��ا ب��ي��ن ْ ف��اق��رأ ب��ال��ك��فِّ ع��ل��ي��َك
ُم��نْ��بَ��ِت��ُر؟ ال��َح��دَّ أنَّ ال��نَّ��ْح��ِس وآي��ُة ُم��تَّ��ِص��ٌل ال��َخ��طَّ أَنَّ ال��يُ��ْم��ِن أَط��اِل��ُع
ُغ��َرُر؟ َح��ْوَل��ه��ا وتَ��خ��ف��ى َك��َوْش��ٍم تَ��بْ��ُدو ث��م��ان��ي��ٍة َج��نْ��بَ��ْي ع��ل��ى ��يَ��اُت ال��شِّ وم��ا
ي��ن��ت��ظ��ُر وال��ش��رُّ ك��ب��ارح��ٍة، ع��ن��دي ف��س��ان��ح��ٌة ت��ج��ف��ْل، ال ال��ف��أِل، ع��ن َخ��بِّ��ر
وال��ِك��ب��ُر؟ ال��َه��مُّ ع��ل��يَّ ف��ي��ه يُ��ِل��حُّ أََج��ٍل إل��ى ُع��ْم��ري ف��ي ال��ل��ُه َ أنْ��َس��أ ه��ْل
وُم��ْح��تَ��ض��ُر ن��اءٍ ك��أق��رب��ه��ا، ع��ن��دي وأَبْ��َع��ُدَه��ا آم��ال��ي؟ أُبَ��لَّ��ُغ وه��ل
ال��ظَّ��َف��ُر؟ يَ��ْع��ُق��ُب ف��م��اذا اْرتَ��َويْ��ُت إذا ظ��م��أٍ ع��ل��ى ب��آم��ال��ي َظ��ِف��ْرُت َه��بْ��ِن��ي

رشيف، إنسان خواطر ألنه باحرتام؛ الدارس يقرؤه ديوان فهذا يشء من يكن ومهما
الغنائية سذاجتها عىل بقيت أم فنيٍّا، شعًرا فاستحالت والخيال العاطفة فيها أتألَّقْت سواء

فحسب. لألسماع بهجة
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الطعمة جواد صالح العراقي للشاعر

«محمد األستاذ مع نقرأ ونحن تزيد، أو عاًما وأربعني خمسة إىل بالذاكرة نرجع حينما
نماذَج «املقتبس» مجلته بها يوافيان كانا التي و«الزهاوي»، «الرصايف» قصائد عيل» كرد
علينا يَْطلُُع التي وحفيداتها النماذج تلك بني نقابل ثم العهد، ذلك يف الجريء للتجديد
العجب نقول وال — الِغبطة تتملكنا الرافدين، بالد من العهد هذا يف الشباب شعراء بها

العراقي. الشعر يف البديع التقدمي للتطور —
نتناول أن — علينا واألدباء األدب حق من أنه كما — أنفسنا وبني بيننا وعهد
حال ولنئ عليه، بالحصول الظروف تسعدنا الذي جميعه، الشعر ذلك نماذَج بالدرس
لكفيل إنه بل واإلنصاف، النزيه، التقدير دون استقاللُنا يحول فلن ِع، التوسُّ ُدوَن املجال

بهما.
وإنه الطعمة»، جواد «صالح العراقي للشاعر املحتِرض» «الربيع ديوان اليوم أمامنا
وموضوًعا، فنٍّا برسالته الشاب الشاعر ثقة أوالهما بظاهرتني: بدايته من انتباَهنا ليسرتعي
رفيعة. ووجدانية فكرية، موضوعات ومعالجته األوزان، ومزجه انطالقه، يف تتجىل وهذه
موضوعات يتناول حينما يعلو فهو بينًا، تأرجًحا املتأرجحة الشعرية طاقته وثانيتهما:
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وهو وغريهم، قومه بني من األحرار الشعراء ومنافًسا مجاريًا البرشية، والكرامة الحرية
أقرب هو نظًما إال منه نسمع ال وحينئذ املألوف، املناسبات شعر إىل يُْضَطرُّ حينما يهبط
التحررية بالحركة متأثر السواء عىل وذاك هذا يف ولكنه السياسية، الخطب إىل األشياء

الجميل. الجديد العراقي بطابعها األخص وعىل التعبري، يف العرصية
الفنان»: «ضالل املمتازة األوىل قصيدته مثًال خذ

ال��ح��م��راءِ! ب��ال��ري��ش��ة ت��ل��ه��و ال��ل��وح��ِة إل��ى ال��ك��ئ��ي��ُب ال��ُم��ْط��رُق أي��ه��ا
واألش��ذاءِ ال��ظ��الِل وس��ح��َر وال��زَّه��ر وال��ي��ن��اب��ي��َع ال��َف��ج��َر تَ��ب��ع��ُث
ب��األن��داءِ ع��ل��ي��ه وت��ح��ن��و ال��رُّوِح، ال��َم��ي��ِت ف��ي ال��ح��ي��اَة وتُ��ش��ي��ُع
األض��واءِ ب��ذائ��ِب ت��زه��و األل��وان م��ش��رَق��ة ال��رس��وُم ف��ت��ل��وُح
ال��دِّم��اءِ! َزْه��َو م��ن��ك وت��م��ت��صُّ ال��ُع��ْم��ِر! ض��ي��ع��َة ي��ا — ُم��ق��ل��ت��ي��َك َس��نَ��ى ِم��ْن
ش��ب��اب��ْك! زْه��َر ل��ل��َف��نِّ وتُ��ذِْوي ال��رُّوَح تُ��ْح��ِرُق ك��م ال��ض��الِل! َل��َه��ذَا ي��ا
أص��ح��اِب��ْك؟ م��ن اإلن��ك��اِر وغ��ي��َر ال��ن��اس م��ن ُس��خ��ري��اٍت غ��ي��َر أت��َرى
ِم��ْح��راب��ْك؟ ف��ي ت��ل��ت��اُع وتَ��ب��ق��ى وَس��ل��واه��ا ال��ح��ي��اَة تَ��ه��ج��ُر ف��ل��م��ْن

بقوله: ختمها وقد

آِل! خ��ف��ق��ُة تُ��ل��ه��ي��ه ل��ص��اٍد ال��ك��اَس تُ��ت��رَع أن غ��ي��ُر يَ��ْه��ن��ي��َك ل��ي��س
ب��اآلم��اِل ل��ل��ن��اِس وتُ��وِح��ي اآلس��ي ب��ال��نَّ��غ��م ال��م��ج��روَح وتُ��س��لِّ��ي
اإلج��الِل ِخ��ْدع��ُة وت��غ��ري��َك إِْك��راًم��ا ل��ك تَ��ْرتَ��ج��ي ك��ال��ن��اِس ل��س��َت
ل��وح��اِت��ْك ف��ي ال��ح��ي��اَة تُ��ش��ي��ُع ب��ال��َف��نِّ ال��م��ع��طَّ��ر ال��ه��ي��ك��ل ف��ي ف��ابْ��َق
أُغ��ن��ي��اِت��ْك ف��ي ��ل��واَن ال��سُّ ف��يَ��ْل��َق��ى ال��ُم��ْض��نَ��ى ل��ل��م��أل ل��ألرِض، وتُ��غ��نِّ��ي
زه��راِت��ْك ف��ي ال��رَّح��ي��ِق وُح��ل��ُو ب��ال��ع��ط��ِر ت��أرُج أن��َت ك��ال��زَّْه��ِر، أن��َت
ح��ي��ات��ْك َزْه��َر األق��داُم وتَ��ُدوُس ف��ت��ذوي ش��ذاه، م��ن ال��ن��اُس ي��نْ��ت��ش��ي
َم��أس��اِت��ك! م��ن ��روَر ال��سُّ وتُ��وِح��ي زْه��ًرا ل��ه��م ت��ك��وَن أن ال��م��ج��ُد ح��س��بُ��َك

وقد حارة، بعاطفة عنها عرب ولكنه جديدة، إنها نقول ال فكرة القصيدة هذه ويف
تتسم جملتها يف ولكنها التعابري، من قليل يف الركاكة وبعض الرتكيز عدم عليها يعاب

املقبولة! واملوسيقى الفنية والوحدة باإلخالص
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شاعرنا أن نرى — شعره من كثري يف — والَوْجِد الكآبة سمات من الرغم وعىل
قوميته أجل ومن اإلنساني، املجتمع أجل من حارة لزفرات له وأن لنفسه، يعيش ال

العربية.
زنجية»: «أغنية قصيدته الديوان هذا يتيمة ولعل

األَج��ه��ِم األُف��ِق ف��ي ال��ن��ور، إل��ى ال��ع��ب��ي��د ان��ت��ظ��اُر ط��ال األف��ِق ع��ل��ى
تُ��ح��ج��ِم وال ْم تَ��َق��دَّ تُ��غ��نِّ��ي: ال��ظَّ��الِم وراءِ م��ن وأغ��ن��ي��ٌة
تَ��أثَ��ِم ول��م ع��ت��وٍّا ال��ُم��ِذلُّ ال��س��يِّ��ُد داَس��ه��ا ك��م أم��ان��ي��ك
ال��ع��ل��ق��م س��وى م��ن��ه ل��َك وم��ا َس��َف��ْح��َت! ��ا م��مَّ ال��ك��أَس يُ��ت��رُع وك��م
ت��ْس��أَِم؟ أل��م وال��خ��ض��وع، ال��رض��ا م��لءَ ال��ُغ��لُّ َم��لَّ��ن��ا ل��ق��د ْم! تَ��َق��دَّ
َم��ْغ��نَ��ِم؟ م��ن األرِض ف��ي وم��ال��ك ب��ال��ح��ي��اة، تُ��ف��دِّي��ه��م��و أََع��ْدًال
ب��األنْ��ُع��ِم! — ال��ُع��م��ِر م��ن — ل��ت��ه��ن��ا ال��ه��واَن تَ��ت��أبَّ��ى إذا وُظ��ْل��ًم��ا
ِم ال��دَّ وَس��ْف��ُك ال��طُّ��غ��اِة بَ��ْط��ُش يَ��ْرَه��ب��ن��َك ال — ف��دي��ت��َك — تَ��َق��دَّم
َم��ْغ��َرِم؟ ب��ال ح��ي��اٌة وط��اب��ْت ال��دِّم��اءِ غ��ي��َر ال��م��ج��ُد نَ��ِه��َل م��ت��ى
تُ��ْح��ِج��ِم! وال إل��ي��ه��م ت��ق��دْم ال��ع��ب��ي��ِد؛ ان��ت��ظ��اُر ط��ال األُْف��ِق ع��ل��ى
ال��م��ظ��ل��ِم ال��َم��ْع��ق��ِل م��ن زئ��ي��ًرا اآلث��م��ي��َن أْوُج��ِه ف��ي س��نُ��ط��ِل��ُق
ال��نُّ��وَِّم ث��ورِة م��ن وت��ن��ه��اُر ال��ب��ال��ي��اُت أس��واُره َف��ت��ن��دكُّ
األع��َظ��ِم! س��ي��دك َم��غ��ارَس ال��م��س��ت��ث��اُر ال��ع��اص��ُف س��ي��ك��ت��س��ُح
ال��م��أْتَ��ِم ع��ل��ى ��ت��اَر ال��سِّ ونَ��ْل��ق��ى اب��ت��ه��اج أُْغ��ن��ي��اِت َف��نَ��بْ��ع��ثُ��ه��ا
دم��ي! ِم��ْن َخ��م��ائ��َل��ه ويَ��ْرِوي ق��واَك يَ��ْس��تَ��ذلُّ س��ي��ٌد ف��ال

موسيقاها: تعثرت وقد املتجهمة، األبيات بهذه يختمها ثم

ال��بَ��ْل��َس��ِم؟ ُرَؤى األش��ق��ي��اءَ ت��غ��م��َر أن ع��ب��ُد ي��ا ك��ان م��ت��ى ح��راٌم!
َم��أثَ��ِم؟ ب��ال ط��واه��م ك��م ُغ��لِّ��ه��م ِم��ْن األرق��اءِ ِج��راَح ل��ت��أس��و
ِم ِل��ل��دَّ أو ال��نُّ��ور إل��ى ت��ح��نُّ ال��ظَّ��الِم وراء م��ن وأغ��ن��ي��ٌة
ال��ُم��ظ��ل��ِم! ال��َم��ْع��ِق��ل م��ن زئ��ي��ًرا ال��ع��ب��ي��ُد يَ��زاُل ال يُ��ردُِّده��ا،
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أن لو الكمال عىل ترشف أن يمكن كان مجملها يف األصيلة القوية القصيدة فهذه
يف إجادة أكثر أنه نلحظ ولكننا واملوسيقي، اللفظي بصقلها أوىف عنايًة ُعِني شاعرنا
عيون من تعد التي «العائد» قصيدته يف نرى كما انطالًقا، أكثر يكون حينما ديباجته

الحديث: الرمزي الشعر بدائع ومن شعره

الطريق: بي عاد كيف أذكر زلت ال
الذُّهوْل بي يعبُث اللحظاِت واجَم املالمِح، َقِلَق

الذُّبوْل األرِض عىل ينثُرها األحالِم وبَراعُم
تضيْق أنفايس وتكاد

تُفيْق املايض من ذُعٍر يف تُِطلُّ والذكرياُت
الذكرياْت؟ أثار ماذا

امَلواْت؟ الحقُل أم عاريٌة واألغصاُن ْحُب السُّ
الشتاء؟ عاصفِة خوَف تُْهَجُر األكواِخ مْشَهُد أم

عفاء! بها يَِرنُّ فال الخريُف أوحَشها الزهراءُ والدَّوحُة

∗∗∗

الطريْق بَي عاَد يوَم أذكُر زلُت ال
الرفيْق للقلب لواِن، للسُّ إليِك، أَِحنُّ وأنا

الثَّقيْل ْمُت الصَّ عليهما دبَّ َشفتاَي
َحناْن عن تسأل الصدِر وتنهداُت

كالجباْن يَْخُفُق كان يَْخِفُق، املذعوُر وفؤادَي
الذُّهوْل يَْغُمرِك ، َّ الرسِّ تَجهلنَي وجدتُِك لكْن

تردِّديْن: عيلَّ َوَلٍه ويف مثيل، مذعورًة
َدَهاْك؟ ماذا

األَننْي؟» ِرسُّ ما ْدَر، الصَّ واهي ُعْدَت «ِلَم
تتساءلنْي: إشفاقٍة يف وبقيِت
َدهاْك؟» قد ماذا ُعْدَت؟ «ِلَم
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∗∗∗

الحزيْن بالرسِّ عليِك تَِضنُّ اْلَوْلَهى وِشفاهَي
ُجنوْن: يف ُخ تَْرصَ ْدِر الصَّ دات تنهُّ سمعُت لكْن

الرَُّعاْه؟» الُكوَخ يَهُجُر «ِلَم
َحيَاْه؟ ِمْن تَْقِفُر كيف امُلَظلِِّل، الرَّْوِض وخمائُل
ِمَراْح؟ يف املغرَد الطريَ يُْخِرُس ماذا والطريُ؟

الَجناْح مبتلَّ عليه يَعزُّ َوَكٍن عن فيطريُ
ُجنوْن! يف تنِْحُب والريُح

فاْه الشِّ بالبَْوِح عليِك تَِضنُّ كانت
العيوْن أََلِق ومن َصْدِري من َّ الرسِّ سمعِت لكْن

املضاْع بالدَّمِع عيناِك فتألََّقْت
والتياْع بكاءٌ يِه يُروِّ ال زهًرا تبكنَي

الربيُع عنه َمَىض فلقد
يَضوْع! زهري يَُعْد لم ، وىلَّ األشذاءِ والناهُل

يحرتمون الذين القليلني الرشقيني األدباء من الطعمة» جواد «صالح الشاعر إن
يف الصارمة األدبي النقد مقاييس خاصة يحرتمون وممن وينشدونه، بل األدبي النقد
وتُِجلُّ االبتكار وتشجع األعمى، التقليد وعىل النفايات عىل تقيض التي وهي الغرب،
بما نهنئه كما الوثاب، الوجداني الشاعر هذا ملستقبل خريًا نرجو ولذلك األصيلة؛ املواهب

توفيٍق. من أحرزه قد
َميزتها كلُّ التي الغنائية أو املهلهلة النماذج باختيار الكتاب بعض يُشغل وبينما
االبتذال، درجة إىل تعابريها وسهولة عُجزها، عىل َصْدرها داللة — َميْزًة تلك كانت إن —
ُمَزوَّقة وأخيلة ُحلوة تعابريَ من فيها َع تجمَّ بما اكتفاءً أصالتها؛ مبلغ إىل االلتفات دون
وبما وأملعية، أصالة أكثر هو بما أي تلك، من أبقى هو بما التنويه إال يسعنا ال منهوبة،
«الربيع ديوان يف ولدينا مغموًرا، أم مشهوًرا صاحبه أكان سواء به، بالتنويه أجدر هو

لذلك. صالح نموذج املحترض»
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واألمريكية األوربية األقطار يف الشعر منزلة تتجاوز ال بينما أنه املستعربون النقاد يالحظ
الحارض— عرصنا يف والرتفيه والتهذيب بالصقل يقرتن الذي االسطيقي الفني املستوى
االجتماعي بتأثريه متغلغل نفوذ ذا الرشق يف يزال ال نجده — األخرى الفنون شأن شأنه

واالجتماعية. والفكرية الوطنية النهضات الزم كما سبق وقد والسيايس،
الوطنية النهضة يف وأثره إبراهيم» حافظ «محمد شعر ذلك عىل األمثلة أحدث ومن

املرصية!
الحياة عن املوسيقي الكالمي التعبري هو الشعر إن يقال أن الحاصل تحصيل ومن
عابرة، أو تافهة السطحي للناقد تبدو كثرية أشياء الحياة ويف اذة، أخَّ فنية بطريقة
بحرارة نحوها عاطفته عن فعرب ِفعًال، بها تأثر ما إذا للشاعر كذلك ليست ولكنها
يف الحكم بل باإلهمال؛ َحِريٍّا أو بالحفاوة جديًرا بالبال يخطر معنى كلُّ فليس ق، وتََعمُّ
عنه الفني التعبري عىل قدرته درجة وإىل الخاطر، بذلك الشاعر تأثر مبلغ إىل يرجع ذلك

وطالقة. بأصالة
جاءت إذا الشعر يف اإلقليمية الروح أن إىل ننبه أن الحاصل تحصيل ِمْن كذلك
ولكنها منه، ُمنَوََّعٍة ألوان خلق إىل بالنسبة حسناته من تكون وقد عليها، غبار فال فطرية
إىل تمتُّ ال عصبيات، خلق إىل أدت أو آفاقه، حرص إىل أدت ما إذا عيوبه من تصبح قد

بصلة. السليم األدب روح
الخلود، مقام إىل يرتفع الذي الشعر أسمى أن نقرر أن أيًضا الحاصل تحصيل ومن
يف كان ولو — بموضوعه يحلق ما هو بل املألوف، العابر حول عاجًزا يحوم ما ليس
برونقه تَذَْهُب ال ساحٍر، فني َعْرض يف األزلية الحقائق ينتظم تحليًقا — تافًها ظاهره
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اتصاله ووثيق أخيلته، وافتنان موسيقاه، حالوة عىل بضوضائها تطغى وال العصور
معني. بإقليم أو بوسط ال جمعاء، باإلنسانية

منزلته له إذ املحض؛ العاطفي اللرييكي الشعر إصغاَر حال بأي هذا يعني وال
يف نرى كما الشخيص؛ املستوى من أرقى طبقة إىل بنفسه يصعد وقد الخاصة، الفنية

و«الصرييف». «ناجي» عاطفيات
له عالقة ال الشعري اإلنتاج مبلغ إن نقول أن بمكان البداهة من نرى وأخريًا
مقلٍّ شاعٍر فُربَّ وحدها؛ باملواهب يتعلق األمر وإنما الشعرية، بالطاقة وال باألصالة
تحىص، أن من أكثر ذلك عىل واألمثلة ُمجيًدا، يكون مكثر شاعر ورب ا، ُمِسفٍّ يكون
شكري»، الرحمن «عبد وحديثًا الديلمي»، «مهيار قديًما الالمعني املكثرين الشعراء ومن
أي عىل زهري» «حوليات كانت وما سليمة، فكرة يساند ال «زهري» بحوليات املثل ُب فَرضْ

زمنها. يف بها الحفاوة نالت أنها ولو باملعجزات، حال
العراقي، الغنائي الشعر من النماذج بعض عن للحديث توطئًة التمهيد هذا نذكر
فهذا النارصي»؛ رشيد القادر «عبد اللرييكي الشاعر عىل املناسبة هذه يف مقترصين

سنه. نضوجه يسبق املوسيقى، عذب مجيد، مكثر، شاعر
أولئك من فإنه الكردي، الدم عروقه يف وجرى النارصية، مدينة إىل انتسب ولنئ
كثرية قصائد وله جمعاء، اإلنسانية وإىل قطر، كل إىل الواقع يف ينتسبون الذين الشعراء
وبعذوبة عاطفية بحرارة تنبض وكلها شعره، ومجاميع شتى مجالت تضمنتها شائقة
«الرصايف». كشعر الكالسيكي؛ أو التقليدي، العراقي الشعر يف نجدها ال فريدة غنائية
منذ اإلنساني الشعر من أو الوطني الشعر من طيبة نفحات لشاعرنا كانت ولنئ
يف العالييل» «جميلة املرصية الشاعرة له قدمت الذي األلم»، «ألحان األول ديوانه إصداره
املأنوس، الغنائي شعره هو خاصة به اشتهر ما فإن وثالثني؛ وسبع وتسعمائة ألف سنة
و«الرسالة» و«الثقافة» و«الدنيا» «األديب» يف تزال وما منه، جميلة نماذج ظهرت وقد
فبحسبنا الكثري، الجيد هذا بني من االختيار علينا ليشق وإنه الذائعة، املجالت من وغريها
جامعة ألنها مدريد»؛1 «شهرزاد املوسومة القصصية الغنائية القصيدة هذه يف ننظر أن
تنسبَها أن تستطيع ال التي البيانية، وسالسته اللرييكية، وبراعته التصويرية، قدرته بني

١٩٥١م. سنة أكتوبر أول بتاريخ املرصية «الرسالة» مجلة 1
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«رسالة إليك تحملها عامة اآلن ولكنها أوًال، مرص عن اشتهرت كانت وإن معني، قطر إىل
وكل بل الحجاز، يف و«الحج» «املنهل» تحملها كما «مرَّاكش»، يف و«األنيس» املغرب»
«عيد ذكريات من األغنية وهذه العربي، العالم أقطار جميع يف راقية وصحيفة مجلة
كانت حسناء إسبانية أديبة إىل أهداها وقد ١٩٥٠م، سنة يف لشاعرنا باريس يف الحرية»

قال: مكان، كل يف قائمة «الكرنفاالت» كانت ما أثناء يف برفقته

َص��بُ��وْح2 وج��ٌه ل��ه��ا ش��ق��راءُ وه��ي ب��ي َع��بَ��َرْت
وتَ��ُف��وْح م��ن��ه ال��ف��ت��ن��ُة ت��ع��ب��ُق َم��س��اءٍ ف��ي
ُم��ُس��وْح ال��نُّ��وُر ل��ه م��خ��ض��لٌّ ال��ظِّ��لِّ ش��اع��ريُّ
أَب��وْح؟ ل��و م��اذا ال��ع��ي��ن��يْ��ن، ض��اح��ك��َة ي��ا ق��ل��ُت:
ج��ري��ْح ال��غ��ي��ِد ِب��ه��َوى ق��ل��ٌب ت��دري��َن ل��و أن��ا
ال��نُّ��زوْح ف��أَش��ق��اه األرِض ف��ي ط��وََّف ش��اع��ٌر
ال��ُج��ُروْح وأَْدَم��تْ��ُه «ب��ب��غ��داَد» ال��ق��ي��َد َس��ِئ��َم
يَ��ْس��تَ��ِري��ْح األم��ان��ي ِظ��لِّ ف��ي (ب��اري��َس) ف��أت��ى

ف��َه��اَم��ا ِب��ع��ي��ن��ي��ِك ل��ي��ال��ي��ِه ُح��ْل��َم ف��رأَى
ض��رام��ا ب��ال��ُح��بِّ يُ��ْش��ِرُق نَ��غ��ًم��ا وتَ��َس��اَم��ى

∗∗∗
ُس��ك��وْن وال��ل��يْ��ُل ��ي��َن» «ال��سِّ نَ��تَ��َم��لَّ��ى َوَوَق��ْف��نَ��ا
ح��ن��ي��ْن ال��ظَّ��اِم��ي ال��َق��َم��ِر ونُ��وُر ِس��ْح��ٌر ال��ثَّ��َرى
ول��ُح��وْن رق��ٌص واألنْ��َس��اُم ف��ال��َوْرُد ُع��ُرٌس،
ُع��ي��ون األْف��ِق ح��اش��ي��ِة ف��ي ��ْه��ِب ال��شُّ وَع��ذَاَرى
��ج��وْن ال��شُّ وه��زَّت��ن��ا ِب��ُروَح��يْ��ن��ا َف��ت��ع��ان��ق��ن��ا
ال��َح��نُ��وْن وال��ل��ْح��ُن ��ه��ب��اءْ ال��صَّ ل��م��ن َوَه��تَ��ْف��نَ��ا:
ال��ُج��ن��وْن ال��لَّ��ذاذاِت ��اِق ِل��ُع��شَّ ي��ح��ل��و ُه��ن��ا ه��ا

خمري. بمعنى الصفة موضع يف االسم هذا واستعملنا تجوزنا إذا إال «صبيح» الصواب 2
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ف��ت��وْن ف��ُدن��ي��ان��ا ن��ت��ع��اط��اه��ا ��ي َف��َه��لُ��مِّ
أق��ام��ا «ب��ب��اري��َس» داٍر ُم��ْغ��تَ��ِرب��ي ع��ل��ى م��ا

ُم��دام��ا وال��م��س��راِت ج��اًم��ا ال��ل��ي��َل أح��اال إن

∗∗∗
ال��ل��ي��ال��ي أس��اط��ي��َر تَ��ْح��ِك��ي ح��ان��ًة وانْ��تَ��َح��يْ��نَ��ا
ال��م��ث��اِل ش��رق��يُّ ال��ص��اخ��ِب ج��وِّه��ا ف��ي ��نَ��ى ال��سَّ
ورج��اِل ن��س��اء م��ن َح��ْش��ٍد ب��ي��ن وان��دف��ع��ن��ا
«ال��ك��رن��ف��ال» ل��ي��ال��ي نَ��ْخ��ٍب ع��ل��ى ي��ت��س��اق��ْوَن
خ��ي��ال��ي وح��َي وي��ا ال��ش��ع��َر ُم��ل��ه��م��ت��ي ي��ا ق��ل��ُت:
ال��دَّوال��ي ت��ل��ك وِم��ْن «ب��وردو»3 َج��نَ��ى ِم��ْن أت��رع��ي��ه��ا
ال��ج��م��اِل ِس��رِّ ع��ن ل��ل��ش��اع��ِر ت��ك��ش��ف خ��م��رٌة
ال��وص��اِل ن��اِر ف��ي ال��رُّوَح أذب��ن��ا ل��و ع��ل��ي��ن��ا م��ا
ال��دَّالِل: زه��َو وي��ا «م��دري��د» زه��رَة ي��ا أن��ِت

وال��نَّ��َدام��ى وُم��َدام��ي وِع��ط��ِري، أف��راح��ي، ع��ي��ُد
ُه��ي��ام��ا ُروح��ي ف��وَق��ه أْس��ُك��ْب ثَ��ْغ��َرِك َق��رِّب��ي

∗∗∗
ِل��ق��انَ��ا نَ��ْخ��َب اْش��رب��ي ِس��نْ��ي��وَرا ق��ل��ُت: اْش��َرْب! ق��ال��ْت:
ِس��َوانَ��ا يَ��بْ��َق ول��م ال��َح��اُن خ��ال ق��د ت��ق��ول��ي ال
َم��ك��انَ��ا ل��ل��نَّ��ج��وى يَ��ع��رُف ال ال��ع��اص��ُف ال��َه��َوى
َص��دان��ا ال��ده��ُر َد ردَّ ُح��بٍّ أغ��رودة ن��ح��ن
َه��وانَ��ا ال��ق��ل��ِب ب��دِم خ��ت��م��ن��ا ل��و ع��ل��ي��ن��ا م��ا
أس��انَ��ا م��ن ج��ح��ي��ٍم ف��ي اح��ت��رق��ن��ا أنَّ��ا َح��ْس��بُ��ن��ا
َدَع��انَ��ا َم��ْن أج��اب��ا وق��ل��ب��اِن ن��اَدى، َق��َدٌر
وال��زَّم��ان��ا (ش��ه��رزاٍد) ذك��رى ن��ب��ع��ث ف��ع��س��ى

باسمها. املسماة الخمرة تنسب وإليها وكرومها، بأعنابها غنية فرنسية، مقاطعة «بوردو» 3
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العراقي الغنائي الشعر من

َم��ن��اَم��ا ك��ان��ت س��اع��ًة ش��ف��ت��ان��ا وت��الق��ت
اب��ت��س��ام��ا! ال��دن��ي��ا َف��ِم ف��ي ف��ك��نَّ��ا ال��ُح��بُّ أََم��َر

سياسيٍّا موضوًعا تناول حينما مستواه، إىل يرتفع لم الشعر هذا ينظم الذي ولكن
إال له غنائية قصيدة من ما أنه حني يف الشهداء»4 «ذكرى قصيدته يف نرى كما وطنيٍّا،

املأثورة. املحبوبة العرصية َور والصُّ األنغام بأجمل تنبض وهي
الوداع».6 أغاني و«ِمْن «حنني»5 قصيدتاه — اختيار ُدوَن — ذلك أمثلة ومن

الدور يف يزال ما وهو إلينا، ويخيل عمره. من الثالثني رشفة عىل اآلن يطل وشاعرنا
القوي، االبتداعي الدور إىل يوًما سينتقل أنه يعارصه، الذي الفني للجمال االستيعابي
«عيل بلطائف تذكرنا التي املعشوقة السائرة واملعاني املأنوسة السالسة بهذه مكتف غري
النقاد وال األصيلون الشعراء لها يسجد لم ولكن الفنانون، بها تغنى التي طه» محمود

الحصيفون.
واملقارنة، والرسد التجربة من أصيل إطار ذات مدريد» «شهرزاد قصيدة أن بيد
وليونة املطبوع القصيص التسلسل منها ويعجبنا الشائقة، الخاصة طرافتها إذن فلها
«الجندول» أغنية تنافس وموسيقاها أخيلتها يف إنها بحيث َجْرِسها؛ وعذوبة تعابريها،

طه». محمود «لعيل
األمم بني والفني الثقايف والتبادل القياسية العربية تنجبه ملا مثاٌل فهذا وبعد،
انتفاء درجة إىل وُصَوًرا، وأخيلًة أسلوبًا الفصيح الغنائي الشعر تجانس من العربية
وجدت وإن جميًعا، عليها العرص روح وتجيل األحايني من كثري يف اإلقليمية الصبغة
فيه، يحيون الذي القرن يف يعيشون ال وكأنما بابتكارهم؛ يتميزون لشعراء قليلة نماذج
يف فيلبثون زمانهم، أهل إىل تحببهم وعنارص خصال تعوزهم وقد عنه، غرباء ِجدُّ فهم
يذهب أن إىل أو إسماعيل»، حسن «ملحمود حدث كما قراؤهم يتبدل أن إىل هذه غربتهم

الرومي». «البن حدث كما وأحقاد حزازات من حولهم بما املوت

.١٩٥٢ سنة يناير من السابع بتاريخ املرصية «الثقافة» مجلة 4

.١٩٥١ سنة ديسمرب ٢٨ بتاريخ الدمشقية «الدنيا» مجلة 5

.١٩٥١ سنة سبتمرب ٧ بتاريخ الدمشقية «الدنيا» مجلة 6
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األردين الشعر من

نفسنا؛ يف عميق أثر لها كان مذ تُنَْىس ولن الصبا أيام من تحرضنا التي الذكريات بني
قصيدة عليه وعرض الشباب شعراء أحد زاره إذ مطران»؛ «خليل األستاذ مع جلسة
عن الحار الصادق تعبريه بضاعته كل إن قائًال الخيايل، قصوره عن معتذًرا نظمه من
هذا شعر يف األستاذ فتأمل «مطران». سماوات يف يحلق أن بوسعه وليس عاطفته،

«… ! بُنيَّ يا هذا بحسبك … الشعر! هو هذا «ولكن له: قال ثم الشاب،
وبمخارج بالرنني، مفتونني الناس كان أيام سنة، وأربعني نيف منذ هذا كان
يُجاري استقالل دون التقاليد، فيها يقدِّسون أو فرًضا، يفرضونها وبموسيقى األلفاظ،
نهضة عىل قضوا وبذلك اإلبداعية، األخرى والفنون الشعر فن بني يوائم أو العرص روح
املوسيقى نهضة عىل قضوا كما تالميذه، وبعض «مطران» جهود لوال العربي، الشعر
بفضل الفني التصوير سوى ما حد إىل املصطنعة قيودهم من يفلت ولم ذاتها، العربية
عرصيًة طبعاٍت — الشديد لألسف — نجد نزال وال «اإلسكندرية». يف وانيل» «مدرسة
الشاعر ألخرجنا بها أخذنا أننا لو ودراسات ومقاالت مؤلفات يف القيود لهذه مزوقة
ذلك حاول كما الشعراء! عداد من «أناشيد» ديوان صاحب الناعوري» «عيىس املجيد

بيننا. األدباء بعض
بفنون شغفنا يعززها واسعة نظرة وننظر املفتعلة القيود بهذه نأخذ ال ولكننا
موقف نقف أن إىل يدعونا هذا وكل أهمها، من عدًدا وممارستنا عليها واطالعنا شتى
القديمة، األوهام خزعبالت من غالبًا التخلص عن والناقدين املؤلفني عجز إزاء األسف،
قيود يف العاطفي، والتعبري واألخيلة واملالبسات، واملوضوعات واملوسيقى، األلفاظ يف
مثًال التصويري الفن عىل أحكامهم طبقنا ولو الحر، الفن لروح منافيٍة جدِّ دكتاتورية



املعارص الشعر قضايا

وحديثًا قديًما األعالم من والعديدين و«بيكاسو» و«رنوار» و«ماتيس» «سيزان» ألخرجنا
الجحيم! يف بهم وألقينا الفن جنة من

رمزيٍّا التعبري هذا أكان سواء ٌق، َخالَّ تعبري أنه هي الفن تقدير يف الذهبية القاعدة إن
رضوب يف يندمج قد الذي الفن بإنتاج مطلًقا صلة بذي الفن تقدير وليس رصيًحا، أم
وقد منها، قليلة دروب أو درب عىل يقترص قد أو آخر، وال لها أول ال الحياة من شتى
املوضوعات بني يزاوج قد أو ملوضوعاته، ويطوعها بذاتها ألحانًا أو معينة ألوانًا يختار
مفروضٍة. لقواعَد وفاًقا حتميٍّا معينًا أمًرا املزعومة املواءمة فليست واأللحان، والصبغات
أكثر املثقفني من الغالبة الجمهرة لدى ومفهوم محسوس ألنه التصوير؛ إىل ونعود
ولو التنوع، الكثري اإلنتاج العظيم و» «بيكاسُّ العبقري بفن فنستشهد مثًال، املوسيقى من
وتنويًعا؛ كمية فنه خصوبة عىل «بيكاسو» نكافئ أن لوجب النقاد أولئك بمقاييِس أخذنا
بتلك يستبدل لم ما أنه وعندنا الفن! حظرية من نطرده أن ولوجب العقاب، مكافأة
إمكانيات إىل مسيئني فسنبقى الحرة الفنون عالم يقدرها مما غريها العرجاء املقاييس
رهني معظمه وسيبقى شتى، أبواب يف — منثوًرا أم كان منظوًما — العربي الشعر
الحفاوة من مكانتَه اإلبداع يتبوأ ولن املواهب، تنصف لن كذلك املاضية. والقرون القيود
الصانعني سالسة وَخدعته الفني الخلق مراحَل املؤرخ الناقد تجاهل إذا والتقدير،
املنتحلون ويمجد املبدعون املاهدون يضيع بذلك إذ غريهم؛ ملآثر الجامعني املقلدين

عرصنا. يف راجًحا يزال ال ما وهو الصانعون،
ديوان نحيي الحر، الفن عالم بل الغرب، يحرتمها التي املبادئ هذه ضوء وعىل

«للناعوري». «أناشيدي»
كشاعر أيًضا يشتهر بأن جدير رأينا يف وهو ناقد، كأديب صاحبه اشتهر ولقد

مقدمته: يف يقول العاطفة، قوي واقعي وجداني

منهما األول القسم يشتمل قسمني: مته وقسَّ «أناشيدي»، أسميته ديواني» «هذا
ويحتوي فلسطني. نكبُة بها أوَحْت التي أو الفلسطينية، القصائد من عدد عىل
نفيس من أشياء بها َغنَّيُْت التي القصائد من صغري عدد عىل الثاني القسم
تسمية وهي الدماء»، «أغاني دعوته فقد الفلسطينية القصائد قسم أما لنفيس.
فقد الثاني القسم وأما القصائد. تلك عىل انطباق أحسن منطبقة ستجدها
قارئي يا تبحث قد «أناشيدي». أي للديوان؛ العامة بالتسمية له احتفظت
أن اعتدت الذي الحب شعر من يشء عن الصغرية املجموعة هذه يف العزيز
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الشعر من اللون هذا عشاق من كنت فإذا شاعر، كل ولدى ديوان كل يف تجده
عشاق من الديوان هذا ناظم فليس سلًفا؛ فجيعتك عن أعزيك بأن يل فاسمح
يشء ألنه الكتب؛ أو الصحف يف ظهوره يشجعون ممن وال الغرامي» «الشعر
وإنما والشعراء، الكتَّاب خصوصيات إىل للقراء حاجة وال بصاحبه، خاص
— هو به يهمس الذي بالحديث إليه يَْهِمُس الذي الشاعر إىل حاجة يف القارئ
ًرا ُمَصوَّ يراه أن ويتمنى داخله يف يحسه الذي والشعور نفسه، يف — القارئ
استطعت بأنني سعيد فأنا هذا، يف رأيي من العزيز قارئي يا كنَت فإذا أماَمه.
أقداسك، قدس إىل دخلت قد شعري يف أكون وبأن الكريم، املشجع فيك أجد أن
ما ترى أن يف حر فأنت سوء، من بي تظن مهما أغضب لن بأنني فثْق وإال

مشكور. الحالني عىل وأنت تشاء، ما تستنكر أو تشاء، بما وتعجب تشاء،

بأنه: نؤمن كنا وإذا

يَ��ط��ي��ُر ال��س��م��اِك َح��ْوَل غ��دا وَل��م��ا ش��اع��ٌر ت��ح��رَك م��ا ال��م��ح��بَّ��ُة ل��وال

يستطيع بمن فلسنا اإلنسانية، العواطف به تتغذى ما أجمل من الحب شعر وبأن
ونحن — هللا ومعاذ اختياره. يف حر ولكنه إليه، ذهب ما عىل الفاضل شاعرنا موافقة
نريد نحن القيود. من نوع أي إنسان أي عىل أو عليه نميل أن — للفن الحرية ننشد
كنا وإال بكميته، أثر أيِّ قدِر عىل نحكم أن وهيهات الفنية، وامليول للطبائع تبًعا التنويع
حال ليس ولكنه غالبًا، الجمهور حال وهذا والطلب، العرض لقانون الخاضعني كالتجار

ومارسوه. الفن تذوقوا من األخص وعىل الواسعة، الثقافة ذوي من الصفوة
ومعاذ لها، عدَّ ال شتى طرائقه فإن الفني، والتناول األساليب عىل الحكم وكذلك
وغنى عديدة، الشعر رضوب كذلك تصلح! ال وتلك تصلح هذه نقول: أن أخرى مرة هللا
يجب بل نستغني، أن يمكننا ولكننا إليها. بحاجة الواقع يف ونحن التعدُّد، بهذا األدب
جديًدا، ثروتنا إىل يضيفون ال الذين واالنتحال، والتصنع التقليد شعراء عن نستغني أن
كأنما رءوسهم، عىل الغار وْضَع ذلك بعد واستباحوا املنهوب القديم وزوَّقوا بهرجوا وإن
الحياة؛ يف الشامل واالندماج الجريء، والتفنن القوية، الشعرية والطاقة الخالقة األصالة

العامة. يستهوي الذي الروتني بجانب لها قيمة ال
التل» وهبي «مصطفى أمثال املوهوبني الشعراء من أنجبت التي فلسطني إن
كذلك نفحتنا قد وغريهم؛ طوقان» و«وَفْدَوى محمود» الرحيم و«عبد طوقان» و«إبراهيم
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يف الواقع ولكن شاعًرا، منه أكثر ناقًدا ً َخَطأ نفسه يَعدُّ الذي الناعوري»، «عيىس بشاعرنا
يزال ال — قراءاته من الرغم عىل — فيه يعيش الذي الوسط يف ألنه ذلك؛ عكس رأينا
نجزم ال ولكننا املهجري، الشعر من ارتضاه فيما حتى الوسط، ذلك بمقاييس متأثًِّرا
نرى وقد العكس، حنا رجَّ ربما بل السنني، مر عىل وأحكامه آرائه يف يتطور لن بأنه
من به نوَّهنا الذي العربي» األدب يف «الجديد كتابه عن مختلف جدَّ له كتابًا مستقبًَال

عليه. باإلقبال جديًرا شائًقا طريًفا كتابًا يكن وإن قبل،
نكبة يف وقصائده غالبًا، األسلوب كالسيكي حساس شاعر الناعوري» «عيىس إن
تهز التي القوية، بالعاطفة الجياش الوطني الشعر أروع من «فلسطني» األصيل موطنه
ونكتفي املقام، هذا يف منه االقتباس عمًدا لنتحاىش وإننا العيون، لها وتغرورق القلوب
طفيل» رسير «عند قصيدته من الساحرة األبيات بهذه — االكتفاء يُغني ال وربما —

الشعري: ملذهبه نموذًجا

ُم��ق��ل��ت��ي��َك ف��ي ال��وردِة إغ��ف��اءُة
وج��ن��ت��ي��َك ف��ي ال��ن��ور وم��وك��ُب
ث��غ��رك��ا ع��ل��ى ال��ف��ج��ر ونَ��س��م��ُة
ُط��ْه��ِرك��ا ف��ي ال��ف��ردوِس ون��ف��ح��ُة
وال��دي��َك! ع��ن اآلالَم ��ُف ت��َخ��فِّ

∗∗∗
ال��ع��اب��ِس أُف��ق��ي ف��ي بَ��س��م��ًة ي��ا
ال��دام��ِس ل��ي��ل��َي ف��ي وك��وك��بً��ا
ال��غ��ال��ي��ْه أن��ش��ودت��ي ي��ا ي��اب��ِن، نَ��ْم
وآم��ال��يَ��ْه ُروح��ي ُم��نَ��ى ي��ا نَ��ْم
ك��ال��ح��ارِس! أرع��اَك وخ��لِّ��ن��ي
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اخليام رباعياتعمر

الفارسية عن مرتجمة

نفسه الخيام استعمله الذي البحر عىل «الخمرة» يف األول: القسم

(١)
ُس��وءٍ ك��لُّ َق��ْص��ُدُه ال��ُف��ْل��ُك1 إنَّ��م��ا

ُروَح��يْ��ن��ا ًدا ُم��بَ��دِّ ِب��ِك��َل��يْ��نَ��ا،
واغ��ن��ْم ال��خ��م��َر واش��َرِب ال��ُع��ْش��َب ف��ارَق��أ

تُ��ْربَ��يْ��ن��ا ع��ل��ى يَ��نْ��ُم��و ي��وٍم ق��ب��َل

(٢)
وِدي��ِن ق��ل��ٍب أل��َف ال��َك��أُس تَ��ْع��ِدُل

��ي��ِن ال��صِّ ُم��ْل��ِك ج��م��ي��َع وتُ��َس��اِوي
يُ��َس��ام��ي ُم��ٍر أيُّ األرِض ف��ي ل��ي��س

ال��ثَّ��م��ي��ِن! ��َراِب ال��شَّ س��َوى ُح��ْل��ٍو أل��َف

الدهر. بالفلك: يريد 1



املعارص الشعر قضايا

(٣)
ب��ُروٍح ُح��بْ��َل��ى َف��ْه��َي ال��ك��أَس انْ��ُظ��ِر

َوْرِد َح��ْم��ِل ف��ي ال��ي��اَس��م��ي��َن تُ��ْش��ِب��ُه
ك��م��اءٍ تَ��بَ��دَّْت ق��د ال��ل��ْط��ِف ِم��ن ب��ل

ِل��َوْق��ِد! ُم��ذَابً��ا نَ��ْف��ِس��ه ف��ي َض��مَّ

(٤)
ال��ج��م��ي��ِل ال��ُم��َح��ي��ا ع��ل��ى أْض��ُف��و س��وف

نَ��ْه��ِر ق��ْرب ف��ي ال��نَّ��ع��ي��َم اس��ت��ط��ع��ُت م��ا
أح��ت��س��ي��ه��ا وخ��م��رٌة َزْه��ٌر َح��يْ��ُث

َس��يَ��ْج��ِري وَع��ْه��ٍد َم��َض��ى َع��ْه��ٍد ِم��ثْ��َل

(٥)
ف��أَْل��ُه��و ��الَف ال��سُّ أَْش��َرُب ع��ادت��ي

وِدي��ِن ُك��ْف��ر ِن��ْس��ي��اُن ِدي��ن��ي ث��م
ف��ق��ال��ْت ال��َع��ُروس ال��دُّن��ي��ا وَخ��َط��بْ��ُت

ال��م��ف��ت��وِن!» َه��َوى إالَّ َص��داق��ي «م��ا

(٦)
ص��الِح��ي ثَ��ْوَب ب��ال��دَّنِّ َرْه��ن��ي ط��اَب

ال��ح��ان��اِت ثَ��َرى ِم��ْن ��ْم��ُت وتَ��يَ��مَّ
ب��ب��اٍب َل��َديْ��ه��ا أََرى أْن راج��يً��ا

ح��ي��ات��ي! ِم��ْن َم��َداِرٍس ف��ي ض��ائ��ًع��ا

(٧)
ِب��ِع��ْبء َع��يْ��ًش��ا أس��ت��ط��ي��ُع ال أن��ا

تَ��ِش��ي��ُع راٍح ب��غ��ي��ر ِج��ْس��ِم��ي ه��و
��ا ال��سَّ يُ��ْق��ب��ُل إذْ األواَن أَل��ذَّ م��ا

أس��ت��ط��ي��ُع! ف��ال أُْخ��َرى ِب��َك��أْس ق��ي
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(٨)
ب��ك��أٍْس ��روُر ال��سُّ األْص��َل��ُح إنَّ��م��ا

ي��ك��وْن ق��د م��ا ِذْك��ُر ال ُح��َم��يَّ��ا، ِم��ْن
أروا نُ��َح��رُِّر ب��ل ك��اَن، ب��م��ا أْو

��ُج��وْن ال��سُّ ُق��ي��وِد ف��ي ال��َع��ْق��ِل ِم��ن ًح��ا

(٩)
ال��طَّ��ْو ثَ��رى َف��ْوَق ��الَف ال��سُّ س��َك��بْ��َت إْن

��اَم��ا بَ��سَّ ب��َرْق��ِص��ه تَ��بَ��دَّى ِد
تَ��ْد ف��ه��ل ح��ق��ي��ٌر، ��ه��ا ذَمَّ وال��ذي

األن��اَم��ا؟! تُ��ْس��ِم��ي وه��ي ال��ثَّ��ْوِب إل��ى ُع��و

(١٠)
ـْ وال��زُّه�� ب��ال��بَ��ْدِر ��م��اءِ ال��سَّ َع��ْه��ِد ُم��ن��ذُ

ال��ُع��َق��اَرا يَ��ف��وُق م��ا نَ��ْل��َق ل��م ـ��َرِة
م��ا ي��ب��ي��ع��ونَ��ه��ا! ��ْن ِم��مَّ َع��َج��ب��ي

ال��َخ��َس��اَرا؟! يَ��ُردُّ م��ا َس��ي��ْش��ُروَن ذا

(١١)
إالَّ ال��ح��اِن ف��ي ال��ُوُض��وءُ يَ��ج��وُز ال

ِب��ُس��ْم��َع��ْه أُب��ال��ي وم��ا ِب��ُس��الٍف،
َس��تْ��ٌر تَ��َم��زََّق ف��ق��د اْس��ِق��ي��نَ��ه��ا

َرْق��َع��ْه! يَ��ْق��بَ��ُل ف��ل��ي��س ل��ع��ف��اف��ي،

(١٢)
ُق��وتَ��ا ال��َخ��ْم��ِر م��ن َه��بُ��وا رف��اق��ي ي��ا

ي��اق��وت��ا ب��ه��ا َوْج��ِه��ي وأَح��ي��لُ��وا
ِب��رٍّا ُم��تُّ َم��تَ��ى ب��ه��ا واغ��ِس��لُ��ون��ي

ال��تَّ��ابُ��وت��ا! ه��يِّ��ئُ��وا ال��َك��ْرِم وِم��ن
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(١٣)
بَ��َق��اءً م��ن��ه��ا إنَّ ال��رَّاَح! اْش��َرب

��ب��اِب ال��شَّ ذُْخ��ِر وَص��ْف��و َس��ْرَم��ِديٍّ��ا،
ـْ ُس��ك�� ف��ي ��ْح��ِب وال��صَّ ِل��ْل��َوْرِد َع��ْه��ٌد ه��و

��راِب ال��شَّ َوْق��َت ب��ال��ح��ي��اِة َف��ِط��ْب ـ��ٍر،

(١٤)
ش��ب��اب��ي َع��ْه��ُد وه��و ال��يَ��ْوِم َم��َدى ف��ي

َل��ذَّات��ي ن��اِه��ًال ال��َخ��ْم��َر أَْش��َرُب
ـُ ال��م�� َط��ع��ِم��ه��ا م��ن ال��م��ح��م��وَد تَ��ع��ي��ب��وا ال

ح��ي��ات��ي ِم��ْن َم��رارٌة ف��ه��ذي ـ��رِّ

(١٥)
ِع��ن��دي ل��ي��س ص��اح��يً��ا ك��ن��ُت ط��ال��م��ا

ِل��ِف��ْك��ري نَ��ْق��ٌص ��راُب وال��شَّ َط��َرٌب،
ح��اًال ��َط ال��ت��وسُّ أََرى أن��ي غ��ي��َر

ُع��م��ري أُنْ��َس وَس��ك��رٍة َص��ْح��ٍو بَ��يْ��َن

(١٦)
ُم��ن��اٍد: َف��ْج��ًرا ال��ح��اِن ف��ي َس��ْم��ع��ي ن��اَل

أَْم��َس��ى ال��م��دلَّ��َه ب��ن��ا ظ��ري��ًف��ا «ي��ا
َف��تَ��ْح��َظ��ى َم��ْآلى ِل��ْل��َك��أِْس وب��ادْر ُق��ْم

َك��أْس��ا!» ِط��ي��ن��َك يَ��ْص��نَ��ُع��ون َم��ْن ق��بْ��َل

(١٧)
ل��م إِذا ب��ال��م��ط��ي��ع ال��ُف��ْل��ُك ل��ي ل��ي��س

ش��راب��ي ال��َح��ب��ي��ِب راح��ِة ِم��ْن أُْس��َق
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تَ��ْوٌب!» ح��اَن ق��د ل��ِإلل��ِه! «تُ��ْب ِق��ي��َل:
َم��ت��اب��ي!» ربِّ��ي يُ��وِح ل��م «ل��ك��ْن ُق��ْل��ُت:

(١٨)
َف��نَ��اءً ال��ُه��م��وُم تُ��ْم��ِس��َي أن َق��بْ��َل

ِب��َخ��ْم��ِر يُ��تْ��ِح��ف��وَك أَْن ُم��ْرُه��ْم ل��َك
ال��ج��ا أيُّ��ه��ا ي��ا اإلِب��ري��َز َل��ْس��َت أنْ��َت

َق��بْ��ِر! بَ��ْع��ِد ِم��ْن تُ��ع��اَد ح��تَّ��ى ِه��ُل

(١٩)
وُخ��ْل��ٌد» ُح��وٌر «ال��طَّ��ي��ب��اِن ل��ي: ق��ي��َل

ال��ُع��ن��ق��وِد س��ائ��ِل ط��ي��ُب «ب��ل ق��ل��ُت:
وُع��وًدا وات��رك ف��ُخ��ذُْه، م��اٌل ذاَك

ال��ب��ع��ي��ِد!» ص��وُت ال��طُّ��ب��وِل أَْش��ه��ى ح��ي��ث

(٢٠)
تُ��َولِّ��ي س��وَف ح��ي��ث ال��وق��َت اْغ��نَ��م

اإلل��ه��ي ال��س��ت��اِر خ��ل��َف ُروٌح ل��ك
تَ��ْدري ل��س��َت ح��ي��ن��م��ا ال��خ��ْم��َر واش��رب

ال��ت��ن��اه��ي َم��آَل وال َم��بْ��ًدا ل��َك

(٢١)
ح��اِس��ْب ف��ن��ف��َس��َك ح��اذًق��ا ت��ك��ن إْن

أََخ��ذْت��ا م��ا أو َج��ل��بْ��َت م��ا َم��َدى َع��ْن
م��وٌت!» ف��ع��ق��ب��اَي أْح��ت��س��ي «ال ق��ل��َت:

َع��ف��ْف��تَ��ا! ق��د أم َش��ِربْ��َت ت��م��ِض��ي س��وف

(٢٢)
ـْ ال��خ��م�� ُم��ع��اَق��َرة أَبَ��ى َم��ْن ت��ك��ن إن

ش��ارب��ي��ه��ا ع��ل��ى َط��ْع��نً��ا ف��ج��ان��ْب ـ��ِر،
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ول��ك��ْن ال��م��ت��اَب، ل��ي ال��ل��ُه ��َق َوفَّ
ذوي��ه��ا! إثْ��ِم َح��دَّ ج��اوزَت أن��َت

(٢٣)
ك��األذك��ي��اءِ ل��س��َت ال��َق��ْل��ُب أيُّ��ه��ا

ِس��رَّا تُ��ْدرُك األل��غ��از ��ى ِل��ُم��َع��مَّ
وال��ك��ا ال��خ��م��ِر َج��نَّ��َة األرَض ف��اج��ع��ل

ألُْخ��َرى َم��يْ��ًال ��م��ي��َن ال��ضَّ ف��ل��س��َت ِس

(٢٤)
س��م��اوا َس��بْ��ِع اب��َن وي��ا ُدن��ي��ا، اب��َن ي��ا

ف��ي��ه��ا؟ ال��م��رُّ ال��تَّ��ف��كُّ��ُر إَالَم ٍت
ـْ ت��ع�� أن نَ��َص��ْح��تُ��َك ك��م ال��خ��م��َر! اْش��َرِب

يَ��ل��ي��ه��ا! س��وَف َم��ع��اَد ال أْن ـ��َل��َم

(٢٥)
اك��ت��ئ��اب��ي أَُف��ضُّ م��ت��ى ِش��ْع��ري! ل��ي��َت

وذُْخ��ري؟ ائ��ت��ن��اِس��ي ع��ن ب��س��ؤال��ي
أَدري ل��س��ُت إِنَّ��ن��ي ال��ك��أَْس! ام��أل

َص��ْدِري! زف��رَة ال��ح��ي��اُة أت��ن��اُل

(٢٦)
ح��ب��ي��ب��ي أم��ِس ل��ي��َل أل��ح��اِن ف��ي ج��اءَ

وُح��ب��ي ع��ه��دي ل��ص��ْدِق ك��ج��زاء
«ح��راٌم!» ف��ق��ل��ُت: واش��رْب!» «ُخ��ذْه��ا ق��ال:

ق��ل��ب��ي!» أَْج��ِل م��ن — ُع��ِدي��َت — «ف��اش��رْب ق��ال:

(٢٧)
واْش��رْب رأَْس��َك ال��م��َح��اِل ف��ي تُ��ِض��ْع ال

ال��ل��ي��ال��ي ط��وَل ال��ك��ئ��وس ُم��تْ��َرع��اِت
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إثْ��ًم��ا ال��َك��ْرِم اب��ن��ِة م��ع ِب��َرغ��ٍد ِع��ْش
َح��َالِل! ف��ي ��ه��ا أُمِّ م��ن خ��ي��ٌر ف��ه��ي

(٢٨)
ال��نَّ��ف��ـ ك��ال��ع��اب��ِد ال��ح��ي��اة ��ي أَتُ��َق��ضِّ

ال��ح��ي��اِة َش��ئ��وِن ف��ي ال��ِف��ْك��ر وف��ي ـ��َس،
ال��م��و إل��ى ف��ال��ح��ي��اُة ال��خ��ْم��َر اْش��َرب

��ب��اِت! ال��سُّ ف��ي أو ��ك��ِر ال��سُّ ف��ي َف��َدْع��ه��ا ِت

(٢٩)
ِب��أُن��ِس اج��ت��م��ع��ت��م م��ت��ى رف��اق��ي! ي��ا

أُنْ��ِس��ي ِق��ْس��َم��َة ل��ل��ص��دي��ِق ف��اذك��روا
ح��تَّ��ى ال��َخ��ْم��َر ح��س��رت��م م��ا وإذا

َك��أِس��ي! ُه��ن��ال��َك ف��اْق��ِب��ل��وا نَ��ْوبَ��ت��ي

(٣٠)
ح��اٍس َج��َدارِة ف��ي ال��َخ��ْم��َر أَْش��َرُب

زال ��ْرِب ال��شُّ ع��ل��ى أنَّ��ه يَ��َرى ال
ب��ح��ال��ي ق��دي��ًم��ا يَ��ْدري ربِّ��ي ك��ان

َج��ْه��َال َش��اَم ف��ق��د ي��ك��ْن ل��م ف��إذا

(٣١)
ي��م��ي��ن��ي أَم��دُّ ال — ال��خ��م��ر أَْش��َرُب

��ي ِح��سِّ ك��رام��ة ف��ي — ال��ك��أِس ِل��ِس��َوى
َس��نَ��اَه��ا؟ َع��بَ��ْدُت ِل��َم��ا أف��تَ��ْدِري

ن��ف��س��ي! ع��اب��َد أَص��ي��َر ك��يْ��َال ذاك

(٣٢)
ل��ي ف��م��ا ��الَم ال��سَّ ل��ي ال��ن��اُس أبَ��ى إِْن

َف��َخ��اِري ِم��ْن تَ��نَ��ْل وإْن َح��ْرٍب، غ��ي��ُر
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ْ ال��ك��أ أرج��وان��يَّ��ة ال��خ��م��ُر ه��ي ه��ا
ل��ألَح��ج��اِر! ال��ع��ف��ي��ِف وراُس ِس،

(٣٣)
ـْ ال��ُم��ف�� أيُّ��ه��ا ي��ا م��ن��َك أَتْ��َق��ى ن��ح��ن

��َراِب! ال��شَّ ُس��ْك��ِر ب��رغ��م وأَص��َح��ى ـ��ِت��ي
ل��ك��ْن ال��ن��اِس، َدِم ِم��ْن أن��ت ش��ارٌب

ع��اب ُدوَن ُش��ْربُ��ن��ا ال��َك��ْرِم َدِم ِم��ْن

(٣٤)
ـْ ال��ُع��ش�� ع��ل��ى ب��ك��اءٍ ف��ي ��ْح��ُب ال��سُّ ع��ادت

َش��َج��ان��ا يَ��ُردُّ م��ا ال��َخ��ْم��ِر وف��ي ـ��ِب،
ِش��ْع��ِري ل��ي��َت ف��ي��ا ل��ن��ا، َم��ْرأًى ذاَك

يَ��َران��ا؟! ذا َم��ْن ن��ف��ت��دي��ه ح��ي��ن��م��ا

(٣٥)
ال��م��ا ع��ن س��أل��ُت ح��انَ��ٍة ف��ي ُك��نْ��ُت

ال��ش��راِب ف��ي ُم��س��ت��غ��رًق��ا ش��ي��ًخ��ا ض��ي��َن
أُن��اٍس م��ن ف��ك��م واْش��رْب! «َدْع��ُه��ْم ق��ال:

م��آِب!» ل��غ��ي��ِر َم��َض��ْوا ق��د م��ث��ل��ن��ا

(٣٦)
ُح��وٍر َج��نَّ��ُة ثَ��مَّ ي��ق��ول��ون ُه��ْم

َم��ِري��ئَ��ه ِب��َخ��ْم��ٍر َك��ْوث��ٌر َش��ْه��ُده��ا
ف��ك��اٌس ادِّك��اٍر، ع��ل��ى ع��اِط��ن��ي��ه��ا

ن��ِس��ي��ئَ��ه2 أل��َف ت��ف��وُق ِع��نْ��ِدي ه��ي

املؤخر. الدفع أي النقد: عكس النسيئة: 2
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(٣٧)
س��اِق َج��نْ��َب َرْوَض��ٍة ف��ي َخ��ْم��ٍر ك��أُس ووُع��وٍد َج��نَّ��ٍة م��ْن َخ��يْ��ًرا إنَّ
الح��ت��راِق؟! َم��َض��ى أو ال��ُخ��ْل��ِد ِم��َن ءَ َج��ا ال��ذي ذا ِذْك��َره��ا!3َف��َم��ْن ف��اْج��تَ��ِن��ْب

(٣٨)
ونَ��ْه��ِر ب��روٍض وُط��ْف وك��أًس��ا، ـ��ًق��ا إِبْ��ِري��ـ ل��ك ُخ��ذْ ال��ح��ب��ي��ُب أَي��ه��ذا
َخ��ْم��ِر! وإب��ري��َق ك��أًس��ا ج��م��ي��ٍل ـ��دٍّ ـَ ق�� ِم��ْن ال��ُف��ْل��ُك َل َح��وَّ م��ا ف��ك��ث��ي��ًرا

(٣٩)
أُنْ��َس��ْك َح��ْس��نَ��اء ِب��َش��ْع��ِر َف��تَ��َم��ثَّ��ْل ُط��رٍّا ال��م��ع��ارِف نَ��بْ��ذُ أْوَل��ى ِب��َك
نَ��ْف��َس��ْك! يُ��ْه��ِرُق ال��زََّم��ان ُق��بَ��يْ��َل ـ��ِق األب��اري��ـ ِدَم��اءِ ِم��ْن ال��ك��أَس واْم��أل

(٤٠)
َف��َش��ِق��ي��ُت راح��ت��ي ال��ُف��ْل��ُك ل��ي َغ��لَّ رح��ي��ل��ي ع��ن راح��ت��ي َم��يَّ��ْزُت ُم��نْ��ذُ
َح��ِي��ي��ُت! َك��ُع��ْم��ٍر ه��ذا يُ��ْح��َص��ى ح��ي��ن وُح��بٍّ رح��ي��ٍق ب��ال ن��ف��س��ي َل��ْه��َف

(٤١)
ال��بَ��ْدِر ض��ي��اءِ ف��ي ال��خ��م��َر واْش��َرب ال��ح��ب��ي��ب أيُّ��ه��ذا ال��نَّ��ْف��َس أَْس��ِع��د
يَ��ْدِري ل��ي��س ب��ن��ا ل��ك��ْن يَ��بْ��ُدو،4 َس��وَف وك��ث��ي��ًرا غ��ًدا، ض��ام��ن ِم��ْن ل��ي��س

(٤٢)
ب��أَْرِض ُح��ب��وًرا ف��اغ��ن��ْم ع��ج��ي��ٌب، — ـ��ِر ـْ ال��ُع��م�� ق��اف��ل��ُة — ال��ح��ي��اِة َس��يْ��ُر ذاَك
يَ��ْم��ِض��ي ال��ل��يْ��ُل َف��ذَا ه��اِت��ه��ا! أَال ـ��ِث؟ ـْ ال��بَ��ع�� ِم��َن ت��خ��اُف م��اذا نَ��دي��م��ي! ي��ا

(٤٣)
َص��بَّ��ا ال��ج��اِم ف��ي ل��ل��نَّ��ه��اِر َم��ِل��ٌك وأَْوَف��ى ش��م��ٌس ��ب��اِح ب��ال��صَّ بَ��َع��ثَ��ْت
ُش��ْرب��ا ال��دَّْه��ِر إل��ى ن��اص��ٌح داويً��ا، ال��م��ن��اِدي ص��وُت ذاَك ال��رَّاَح! ف��اش��رب

والجنة. الوعود أي 3
البدر. أي 4
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(٤٤)
ان��ي ال��دَّ ال��ص��ي��اِم ش��ْه��َر س��نُ��الق��ى ألنَّ��ا ع��اج��ل��ي��َن ال��خ��م��َر َح��رَُّم��وا
َرم��ض��اِن!» ال ال��ع��ي��ِد، ف��ي ف��أص��ُح��وا َن، ب��ش��ع��ب��ا ف��ُس��ْك��ِري أن��ا ��ا «أمَّ ق��ل��ُت:

(٤٥)
يَ��َديْ��ك��ا ب��ي��ن ال��َك��أِْس ف��ي ب��ُح��َم��يَّ��ا واط��َرْب ال��ده��ِر ُم��تْ��ع��ِة ِم��ْن ن��ص��ي��بً��ا ُخ��ذْ
َل��َديْ��ك��ا؟! ن��ع��ي��ًم��ا إذَْن أََف��تَ��نْ��َس��ى وذَنْ��ٍب ُخ��ض��وٍع ع��ن ال��ل��ُه َغ��ِن��َي

«الكوز» يف الثاني: القسم

(٤٦)
ال��ُم��ش��ِك��الِت ِم��ن نَ��ْش��تَ��ِك��ي م��ا ل��َك ِب��ُح��ْس��ٍن واْص��دَْع تَ��َع��اَل! إِل��ي��ن��ا: ُق��ْم
ُرَف��ات��ي! ِم��ْن يَ��ْص��نَ��ُع��ونَ��ُه5 ق��ب��ل��م��ا ف��أُْرَوى ُس��َالٍف ِم��ْن ال��ُك��وَز أْع��ِط��ن��ي

(٤٧)
ح��س��ن��اءِ غ��ادٍة َف��ْرَع ع��اش��ًق��ا ُم��ْض��نً��ى ِم��ثْ��ِل��ي أك��ان ال��ُك��وُز ذل��ك
ال��َج��يْ��َداءِ! ه��ذِه َف��ْوَق يَ��ُدُه ف��ي��ِه ه��َي ال��ت��ي ال��ُع��ْرَوة6 ح��ي��ن��م��ا

(٤٨)
َم��رَّْه م��ائ��َة ِم��نْ��ُه ال��رأَس َل��ثَ��َم َح��ت��ى ال��َع��ْق��ُل أََح��بَّ��ُه َج��اٌم ُه��َو
َك��ْس��َرْه! يُ��ْح��ِدُث ح��ي��ُث األْرِض ع��ل��ى ُز ال��َك��وَّا ب��ه يَ��ْرِم��ي االتْ��ق��اِن ه��ذا ب��ع��َد

(٤٩)
ِك��ثَ��ار ُج��ُم��وٍع ف��ي لُ��ْح��َن وق��د ٍز َك��وَّا َم��ْص��نَ��ِع ع��ن��د ب��األْم��ِس ُك��نْ��ُت
��اري!؟» وال��شَّ وب��ائ��ع��ي، ربِّ��ي، «أي��َن ونُ��ْط��ٍق: َص��ْم��ٍت س��ؤاُل ولِ��ُك��لٍّ

الكوز. أي 5
أذنه. أي مقبضه: اإلبريق 6

166



الخيام عمر رباعيات

«التذمر» يف الثالث: القسم

(٥٠)
غ��دِرْك م��ث��ِل ��ٍل م��َؤصَّ ل��ح��ق��ٍد ٌر آث��ا ال��ب��ؤُس إن��م��ا ال��ف��ل��ُك أي��ه��ا
ب��ص��درْك ك��ن��ًزا — ُف��ت��ح��ِت م��ا إذا — ـ��َن ت��ح��وي��ـ األرُض أي��ه��ا أن��ِت ح��ي��ن��م��ا

(٥١)
م��نَّ��ا ي��ص��در س��وف م��ا خ��ل��ًق��ا ـ��ة ال��ط��ي��ن��ـ ج��ع��ل ع��ن��دم��ا ال��ل��ُه ع��ل��م
وغ��ب��ن��ا؟ َح��ْرًق��ا أَُس��اُم ف��ل��م��اذا رض��اه! ب��غ��ي��ر إذن ذن��وب��ي م��ا

(٥٢)
نَ��ْش��ِر ب��ع��َد بُ��ع��ث��رْت وأزاه��ي��َر ع��س��ًف��ا ال��ده��ُر أه��رَق ق��د دم��اءٍ ك��م
ِل��نَ��ثْ��ِر ن��ش��ٍر ق��ب��َل ب��راع��ي��َم ك��م وج��م��اٌل ��ب��ا ال��صِّ ي��غ��رَّن��َك ال

(٥٣)
َم��َداَه��ا؟ ال��ك��م��اَل يَ��ْج��َع��ل ل��م ك��ي��ف ال��طِّ��ب��اَع��ا اإلل��ُه ركَّ��َب ح��ي��ن��م��ا
بَ��َواَه��ا؟ ذا ف��م��ن َه��َوْت، أْو َه��دَّه��ا؟ ف��ل��م��اذا ب��ه ��ه��ا خ��صَّ ي��ك��ن إْن

(٥٤)
اح��ت��ي��اري ك��ذاك زادْت وح��ي��ات��ي اض��ط��راٍب رف��ي��َق َم��بْ��َدئ��ي ف��ي ج��ئ��ُت
واإلِدب��ار! ال��م��ج��يءِ م��ع��ان��ي ِري نَ��ْد وال ك��ال��م��ك��َره��ي��ن ذه��ب��ن��ا ق��د

(٥٥)
األْك��بَ��اِد ُم��ْدِم��ي ال��م��وِت ب��ي��ِد م��اٍل ذخ��ي��رُة َم��َض��ْت ق��د أَس��ًف��ا!
َم��َع��اِد! ل��غ��ي��ِر َم��َض��ْوا ��ْن َع��مَّ ـ��ب��َر يَ��خ��ـ ك��ي ال��ُخ��ْل��ِد م��ن راح��ٌل يَ��ُع��ْد ل��م

(٥٦)
ُدرَّْه غ��ي��َر م��ائ��ٍة م��ن ثَ��َق��بْ��نَ��ا م��ا ل��ك��ْن يَ��ع��ج��ُب، وال��ده��ُر ذََه��بْ��نَ��ا ق��د
ِذْك��َرْه ال��ح��ْم��ِق َل��َدى تَ��ْخ��َش��ى أل��ٍف ك��لُّ ال��َم��َع��ان��ي ال��دِّق��اِق م��ن ��ى ف��ت��ب��قَّ

(٥٧)
ذََه��اب��ي ِم��ْن ج��اُه��ه ازداد وال ـ��ِش��ي، ـْ َع��ي�� ِم��ْن ال��ُف��ْل��ِك ذل��ك نَ��ْف��ُع يَ��ِزْد ل��م
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وإي��اب��ي َم��ْق��َدِم��ي س��رَّ ُم��ْع��ِل��نً��ا ج��وابً��ا تَ��ن��اَال ل��م أُذن��اَي ح��ي��ن

(٥٨)
��ق��اِم ال��سَّ ه��ذا ك��لِّ ِم��ْن ق��ل��ب��ي ض��اَق َج��ْه��ل��ي؟ أَع��رُض إالَم ِش��ع��ري ل��ي��َت
إِس��الم��ي م��ن ال��َح��يَ��اُة ف��ِم��ْل��ئ��ي ٍر ُزنَّ��ا ص��اح��ُب ك��ال��م��ج��وِس ل��ي��ت��ن��ي

(٥٩)
وال��َوثَ��ِن��يَّ��ْه ب��ال��ُك��ْف��ِر واتِّ��ه��اٍم ل��ْل��َم��ُج��وِس َخ��ْم��َرٍة م��ن ُس��ْك��ٍر ب��ي��ن
األب��يَّ��ْه نَ��ْف��ِس��ي وِم��ْل��ُك ُح��رٌّ أن��ا ول��ك��ْن ال��ظ��ن��وُن، ح��ول��ي ك��ث��رْت

(٦٠)
أُْخ��َرى وأن��ش��أُت َل��َه��دَّْم��تُ��ه��ا، ال��ل��ِه ُق��وَِّة ف��ي األف��الَك ح��ك��م��ُت ل��و
َدْه��َرا ت��م��نَّ��اُه وم��ا ق��ري��ًرا َم را ال��ذي ف��ي��ه��ا اإلن��س��اُن ي��ن��ال ك��ي

(٦١)
ُوُج��وَدا وال��ع��ذاِب ال��َه��مِّ ِس��َوى ـ��ي��ا ال��دُّن��ـ ه��ذه ف��ي اإلن��س��اُن ي��ن��ال ل��ن
َم��ْولُ��وَدا يَ��ِج��ئ ل��م أم رح��ي��ٍل ف��ي ع��ن��ه��ا ��ُل يُ��ع��جِّ ل��م��ن ف��ه��ن��ي��ئً��ا

(٦٢)
ي��اق��وت��ا ل��ي ط��ب��ِت خ��م��ُر وي��ا ُد، ور ي��ا أش��رق��َت ال��ح��ْس��نَ��اءِ َخ��دِّ ِم��ثْ��َل
َم��ْم��ُق��وت��ا ال��َوف��ا تَ��دَِّع وإِْن ـ��ٌم ـْ َخ��ص�� ل��ي ال��ح��ظُّ أيُّ��ه��ا أن��َت ح��ي��ن��م��ا

(٦٣)
ِل��َح��اِل��ْك — ودْع��ن��ي — ف��ان��ط��ل��ْق ُم��ن��ع��ًم��ا، َدَوَراِت��ْك م��ن ل��س��ُت ال��ُف��ْل��ُك أيُّ��ه��ا
ك��ذِل��ْك ف��ح��اِل��ي ال��َح��ْم��َق��ى تُ��ِح��بُّ ـ��َت ك��ن��ـ إذا ل��ك��ن ل��ل��ق��ي��ِد، أه��ًال ل��س��ُت

(٦٤)
ُم��َواِت غ��ي��ُر ِل��ْل��َخ��ْص��ِم َزْع��ٌم ذاك ب��ال��ف��ل��س��ف��يِّ ل��س��ت ال��ل��ُه ع��ل��َم
ذات��ي؟ أع��رُف ف��اج��ت��ه��دُت ِم��ْح��نَ��ٍة ب��دن��ي��ا ُوِج��ْدُت إذا ك��ث��ي��ٌر ه��ل

(٦٥)
��ِق��ي��ِق» «ال��شَّ ُم��ح��يَّ��ا وم��ن ُم��ْس��تَ��َط��اٍب وَع��ْرف َل��ْوٍن ُح��ْس��ِن م��ن ل��ي م��ا رغ��َم
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تَ��زوي��ق��ي! م��ن ��اِش ال��ن��قَّ َم��َراَم ري أَْد ال زل��ُت م��ا ��ْرِو، ك��ال��سَّ وق��واٍم

(٦٦)
ال��ب��ع��ي��ِد ال��ط��ري��ِق غ��اي��َة أو ح��َة ال��را ع��ن��ده نَ��َرى ل��ن��ا َم��ثْ��ًوى ل��ي��َت
ج��دي��ِد! ق��رٍن أل��ِف ب��ع��د ن��اب��ٍت ك��ُع��ْش��ٍب ال��َم��ع��اَد ن��أم��ُل ل��ي��ت��ن��ا

(٦٧)
ج��رىءْ ن��ه��ٍب ب��ع��َد ال��َه��مَّ ل��ن��ا ـ��ِط��ي ـْ تُ��ع�� وض��ِع��نَ��ا ف��ي األف��الَك ه��ذي إنَّ
ال��م��ج��يء ل��ع��اف��وا بُ��ْؤَس��نَ��ا َدَرْوا ـ��ُد ـْ بَ��ع�� يَ��ْق��ُدم��وا ل��م ال��ذي��َن انَّ ول��َو

(٦٨)
ِب��ظ��ْل��ِم��ي» ف��اس��ت��ق��ط��ُروه ج��م��اٍل ف��ي ك��وج��ه��ي وج��ٌه «ل��ي��س ال��ورُد: َه��َم��َس
يَ��ْوِم؟» َض��ْح��ِك م��ن ال��ش��ه��وِر ب��ك��اءَ َت ف��ا ال��ذي ذا «َم��ْن ال��َه��زاُر: ف��أج��اَب

(٦٩)
ِش��ت��اءَ أَْم��َس��ى ��روِر ال��سُّ ورب��ي��ُع ��ب��اِب ال��شَّ َم��ه��اد ط��وى ق��د ل��ه��ف��ي!
ج��اءَ؟! ِح��ي��َن أو — ال��ش��ب��اِب ط��ي��ُر — ئ��ُر ال��ط��ا ذل��ك َم��َض��ى م��ت��ى أدري ل��س��ُت

(٧٠)
َق��ْف��َرا ص��ار — ب��ك��أس��ه ق��ري��ٌر ـ��ِس ب��األم��ـ (ج��م��ش��ي��ُد) ح��ي��ث — ال��ق��ص��َر انْ��ُظ��ر
َق��بْ��َرا! ِص��ي��َد ف��ق��د ص��اَدَه��ا ال��ذي َم» «ِل��بَ��ْه��َرا وان��ظ��ْر ال��وح��وِش، م��آُل ب��ل

(٧١)
ال��ُم��ص��اب��ا إال ال��ب��اب��يْ��ن ذاِت ـ��ي��ا ال��دن��ـ ه��ذه ف��ي اإلن��س��اُن أص��اَب م��ا
ف��غ��اب��ا — تَ��ِل��دْه ل��م أو ُع��ْم��ٍر، َع��ة س��ا يَ��ِع��ْش ل��م — َق��َض��ى ل��م��ن ف��ه��ن��ي��ئً��ا

(٧٢)
اإلن��س��اِن ُرت��ب��ِة ع��ن وانْ��َح��َط��ْط��ن��ا أخ��ي��ًرا ال��وج��وِد إل��ى أت��ي��ن��ا ق��د
ت��واِن ب��غ��ي��ِر يَ��نْ��َق��ِض��ي ل��ي��تَ��ه ه��وان��ا ب��غ��ي��ِر ُع��ْم��ًرا َس��ِئ��ْم��ن��ا ق��د

(٧٣)
ال��زَّم��اِن؟ ف��ي ُع��ْم��ِرن��ا َخ��يْ��ط ُس��َدى م��ا وََع��ْوٍد؟ ال��م��ج��يءِ م��ن ن��ف��ٍع أيُّ
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ل��ل��ِح��َس��اِن! َوأَْرُج��ٍل رءوٍس، ُت ع��زي��زا ُدخ��اٍن ب��ال تَ��َل��ظَّ��ْت ك��م

(٧٤)
ِج��ل��ب��اب��ا ب��ي ��روِر ِل��ل��سُّ ه��ات��ٌك وْق��ٍت ُك��لِّ ف��ي أن��َت ال��ُف��ْل��ُك أيُّ��ه��ا
تُ��راب��ا! ِع��نْ��ِدي ال��ن��م��ي��َر وج��ع��ل��َت ل��ق��ل��ب��ي ن��اًرا ال��نَّ��س��ي��َم َج��َع��ْل��َت ك��م

واألخالق» «العظمة يف الرابع: القسم

(٧٥)
َم��ْرَم��ى ال��ج��ري ف��ي ك��ان ولِ��ْل��ُف��ل��ِك ُر وال��ن��و ال��ل��ي��ُل وق��ب��ل��ك ق��ب��ل��ي ك��ان
ِق��ْدَم��ا! ح��س��ن��اء ع��ي��َن ك��ان ف��وَق��ه ت��م��ش��ي أن��َت م��ا إنَّ ال��وطءَ! ��ف خ��فِّ

(٧٦)
ال��َف��الِة وري��ِح ال��وادي م��اءِ م��ث��َل ال��ِق��ص��اُر ع��م��ري أي��اُم ت��رك��تْ��ن��ي
َس��يَ��اِت��ي ق��ري��بً��ا ال��ذي وأخ��وه ��ى تَ��َق��ضَّ ي��وم ب��اث��ن��يْ��ن أُْع��نَ��ى ل��س��ت

(٧٧)
َخ��ْص��ِم��ي ع��ن��دَي ال��نَّ��ف��وُر وال��ق��ري��ُب ق��ري��ٌب ع��ن��دي ال��وف��يُّ ال��غ��ري��ُب
��ي! ُس��مِّ ال��ُك��ْرِه ف��ي ال��دري��اُق وك��ان ًق��ا، ِدري��ا ك��ان راق��ن��ي ��مُّ ال��سُّ وإذا

(٧٨)
وَرِف��ي��ق��ا ُم��َج��اِن��بً��ا س��واءً ـ��نَ��ى ـْ ب��ال��ُح��س�� تُ��ع��اِم��َل أن ال��ح��س��ُن إن��م��ا
َص��ِدي��ق��ا ص��ار ال��َع��ُدوَّ َخ��َدْم��َت أو َع��ُدوٍّا ص��ار ال��ص��دي��َق خ��ذل��َت إْن

(٧٩)
أف��راِح ف��ي ل��دي��َك ت��واَل��ْت ـ��ي��ا ـْ ال��دُّن�� ُم��نَ��ى ج��م��ي��َع ه��ْب ال��ق��ل��ُب أي��ه��ا
��بَ��اِح ال��صَّ ان��ب��الِج ف��ي ال��ُع��ْش��َب ف��ارَق ن��ض��ي��ٍر ُع��ْش��ٍب ف��وَق ك��ال��ط��لِّ أن��ت

(٨٠)
ف��اِن ف��ه��و ُم��ص��اِب��ه ع��ن وال ال، س��ي��أت��ي ع��ه��ٍد ش��ئ��ون ع��ن تَ��َس��ْل ال

170



الخيام عمر رباعيات

وداِن ب��ع��ي��ٍد ف��ي ال��ف��ك��َر وات��رك ف��ي��ه��ا أن��َت ال��ت��ي ال��س��اع��َة ف��اغ��ن��م

(٨١)
ُم��ْخ��تَ��ِف��ي��ن��ا وت��ح��تَ��ه ُرق��وًدا ًم��ا أق��وا أبْ��ِص��ُر ال��نُّ��واِب بُ��ْس��ِط ف��وَق
وال��رَّائ��ح��ي��ن��ا ال��غ��ادي��َن — ال��غ��ن��اءِ ءَ ص��ح��را ��ْل��ُت ت��أمَّ ك��لَّ��م��ا — وأَرى

(٨٢)
ل��َديْ��ك��ا ب��ص��ف��ٍو وِط��ْب ل��زواٍل، ُدن��ي��ا أح��زاَن ال��ف��ؤاِد ف��ي تَ��َض��ع ال
إل��ي��ك��ا ن��ق��ًال اآلخ��ري��َن ع��ن ن��ْت ب��ا َل��م��ا ال��وف��اءَ ط��ب��ُع��ه��ا ي��ك��ن إْن

(٨٣)
ل��َخ��يْ��ِرْك أم��ٍر ُك��لِّ نَ��بْ��ِذ وِم��ْن ـ��ِش ـْ ال��طَّ��ي�� ذل��ك م��ن ال��َخ��ُج��وَل أََف��َل��ْس��َت
ك��غ��ي��ِرْك؟! اف��ت��راٍق س��وى م��آٌل ه��ل َج��ْم��ًع��ا ال��ع��ري��ض��َة ال��دن��ي��ا م��ل��ك��َت َه��ْب

(٨٤)
ُع��ْم��ِرْك؟ بَ��ْع��َد م��ا ث��م ب��ع��ُد؟ ف��م��ا ـ��َوى، ـْ تَ��ه�� م��ث��ل��م��ا َج��َرْت ال��دن��ي��ا ج��م��ي��َع َه��ْب
يُ��ْس��ِرْك؟ بَ��ْع��َد ال��ذي ف��م��ا ن��ع��ي��ٍم، ف��ي ق��رٍن ُط��وَل تَ��ع��ي��ُش��ه��ا ح��ي��اًة َه��ْب

(٨٥)
ُروِد ح��س��ن��اءَ وج��ِه م��ن ُج��ْزءًا ك��ان تُ��راٍب ِم��ْن ذَرًَّة ُظ��نَّ م��ا ُك��لُّ
ج��دي��ِد! ُح��ْس��ٍن ب��وج��ِه ُغ��ب��ار ِم��ْن تَ��َراُه م��ا أَِزْل إذَْن َف��ِب��ِرْف��ٍق

(٨٦)
ِب��ُح��ْس��ِن��ْه َص��ْف��ًوا ال��َه��َزار وَغ��نَّ��ى ـ��ُح ال��رِّي��ـ ذي��َل��ه َم��زََّق��ْت ال��ورَد ان��ظ��ر
ِل��َدْف��ِن��ْه! وع��اَد ال��ث��َرى ه��ذا رَق ف��ا ف��ك��م تَ��َم��تَّ��ْع ل��ه وب��ظ��لٍّ

(٨٧)
ذَه��اُب ب��دور ل��ه آٍت ك��لُّ س��واءٌ وال��ُم��ْح��َدث��وَن ال��ُق��َداَم��ى
وغ��ابُ��وا! ج��اءوا وبَ��ْع��ُد وغ��اب��وا، ءُوا ج��ا ف��ك��م ِل��َف��ْرٍد، ال��دُّن��ي��ا تَ��ُدوَم ل��ن

(٨٨)
تَ��ْع��ُدو! وال��ُح��ْس��ِن ال��ق��ب��ي��ِح وخ��ل��َف ِن، ول��ل��ْو ت��ص��ب��و أنْ��َت ال��ع��ْط��ِر إل��ى ك��م
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يُ��َودُّ م��اءً ل��ل��ح��ي��اِة ت��ك��ْن إن ح��ت��ى األرِض ب��اط��ِن ف��ي تَ��ْم��ِض��ي س��وف

(٨٩)
ِل��َربِّ��ْك تَ��ْم��ِض��ي س��وَف ال��رُّوُح ه��ذه ب��ي��ن��ا ال��ده��ُر ��َك َغ��مَّ ق��د ف��ؤادي ي��ا
ِب��ت��ْوب��ْك! نَ��بْ��ٍت َق��بْ��ِل ِم��ْن ع��ل��ي��ه م أي��ا ب��ع��َض ن��اع��ًم��ا ال��ُع��ْش��َب ف��ارق��ا

(٩٠)
ون��اِر ُخ��ْل��ٍد وب��ي��ن وِس��واُه ُح��ْس��ٍن ب��ي��ن ��ٌق م��ح��قِّ يُ��َس��اِوي ق��د
األح��ج��اِر! ع��ل��ى غ��اٍف وُم��ِح��بٍّ ِب��بَ��ْخ��ٍس ث��م��ي��نً��ا َس��اَوى َم��يْ��ٍت ِم��ثْ��َل

(٩١)
ن��اِرْك ف��وَق ام��رءًا تُ��ْج��ِل��س وال ٍن، ب��إن��س��ا اس��ت��ط��ع��َت م��ا تَ��ُض��رَّنَّ ال
ل��ج��اِرْك أذاًة ال ال��ن��اِس أَذَى ـ��بَ��ْل ـْ َف��ْل��تَ��ق�� ��ْل��ِم ال��سَّ دائ��َم ش��ئ��َت وإذا

(٩٢)
ال��م��ف��ق��وِد َم��َدى ف��ي َص��دَْع وال ـ��ٌص ـْ نَ��ق�� وال ش��يءٌ، أَْح��َرْزَت ف��ي��م��ا ل��ي��س
ك��ال��م��وج��وِد ال��م��ع��دوُم وك��ذاَك ف��ن��اءً ال��وج��وَد تَ��ْف��ِرَض أن ل��َك

(٩٣)
ص��ب��اِح؟ ك��لِّ ف��ج��ِر ف��ي دءوبً��ا ـ��ك ال��دي��ـ ل��ك يَ��ن��وُح ل��م��ا تَ��دري أو
ص��اح��ِي َوْع��ِي ف��ي ول��س��َت ولَّ��ْت ل��ك ع��م��ر ل��ي��ل��َة أنَّ يُ��نْ��ِب��ي��ك ه��و

(٩٤)
��ْح��َراءِ ال��صَّ ف��ي «ال��ش��ق��ي��ِق» ه��ذا نَ��ثْ��ُر ُع��ُروِش أله��ِل دًم��ا ق��ب��ًال ك��ان
ال��َح��ْس��نَ��اءِ وج��ن��ِة ف��ي ل��خ��اٍل ِض ال��رَّْو «ب��ن��ف��س��ج��ُة» ت��ت��ق��ي وك��ذا

(٩٥)
ب��ال��ع��ل��وِم ان��ِف��َراَدُه��ْم ي��دَّع��ون ل��ج��ه��ٍل ال��ذي��ن م��َع ِح��م��اًرا ك��ْن
األث��ي��ِم! ُك��ْف��َر ��ل��وه ح��مَّ ِم��ثْ��َل��ه��م ع��ظ��ي��ًم��ا ِح��م��اًرا ي��ك��ْن ل��م َم��ْن ك��لُّ

(٩٦)
َواِزْن ��ِة ِب��َدقَّ ذرٍَّة إل��ى س ال��ن��ا خ��ال��ُق ع��ادًال ال��رزَق ��َم َق��سَّ
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ك��ائ��ْن! ه��و م��ا ك��لِّ م��ن وت��ح��رَّْر َف��اٍن ه��و م��ا ج��م��ي��ع م��ن ف��اْس��تَ��ِرْح

(٩٧)
وَق��بْ��ِرْك ِل��َق��بْ��ِري ِم��ثْ��َل��نَ��ا ك��انَ��تَ��ا آُج��رَّتَ��يْ��ِن يَ��بْ��نُ��ون م��وٍت ب��ع��د
وغ��ي��ِرْك! غ��ي��ِري ل��ق��ب��ِر يُ��بْ��نَ��ى خ��َر آ آج��ًرا ت��َرابُ��ن��ا يَ��ْغ��ُدو ث��م

والشك» «الحكمة يف الخامس: القسم

(٩٨)
وَح��ْس��َرْه ِب��َش��رٍّ وأَْص��ُل ، ولِ��َش��رٍّ ل��خ��يْ��ر أْص��ٌل ��م��اءِ ال��سَّ ف��ي تَ��ُق��ْل ال
َم��رَّْه! أل��َف َخ��ب��رتَ��ُه ُق��ُص��وٍر ِم��ن ��ا َح��قٍّ أع��ج��ُز ال��ق��ض��اءَ ه��ذا إنَّ

(٩٩)
َف��ْوِت بَ��ْع��َد ب��م��ا ع��ارًف��ا ل��غ��دا ال��ح��ي��اِة ه��ذي ِس��رَّ ال��م��رءُ َدَرى ل��و
ِب��م��ْوِت؟! ف��ك��ي��َف ب��ه��ا َج��ُه��وًال ـ��س ـْ ال��نَّ��ف�� ُص��ْح��بَ��ِت��َك َرْغ��َم ك��ن��َت ف��إذا

(١٠٠)
َه��اُم��وا ق��د ِل��ل��ُه��َدى َم��ص��اب��ي��َح ٍن ب��ع��رف��ا ُع��دُّوا ال��ذي��ن ه��ؤالء
نَ��اُم��وا! ثُ��مَّ ح��دي��ثَ��ه��م ��وا َف��َف��ضُّ ـ��ِل ـْ ال��ل��ي�� بُ��ْه��َم��ِة ِم��ْن ال��ُخ��ُروَج اس��ت��ط��اع��وا م��ا

(١٠١)
م��رَّْه م��ائ��َة ال��ي��وِم ف��ي يُ��ن��ادي ـ��ِر ـْ ِل��ْل��َخ��ي�� ال��رُّْش��ِد ص��اح��ُب ال��َع��ْق��ُل إنَّ��م��ا
ِل��نَ��ْف��َرْه ح��ص��د ب��رغ��ِم ي��ن��م��و راِث ك��ال��س��ُك��ْو ِم��ثْ��لُ��َك ل��ي��س ال��وْق��َت، ف��اغ��ن��م

(١٠٢)
تَ��ْص��ِوي��ِري أَن��ج��زوا ق��د وأخ��ي��ًرا ال��تُّ��راِب ب��ه��ذا ِل��ْع��بً��ا تَ��م��اَدْوا ك��م
ُك��وِري! ِم��ْن ه��ك��ذا أُْف��ِرْغ��ُت ح��ي��ث ِم��نِّ��ي أف��ض��َل أس��ت��ح��ي��َل ل��ن أن��ا

(١٠٣)
َف��َض��لُّ��وا َح��يَ��اَرى َغ��يْ��ُره��ْم ح��ي��ن��م��ا َق��ْوٍم ِف��ْك��ُر وَم��ذَْه��ب دي��ٍن ب��ي��ن
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ُج��ه��ُل! ال��طَّ��ِري��َق��ي��ِن ِك��ال ح��ي��اَرى! ي��ا يُ��ن��اِدي تَ��ج��لَّ��ى ص��ائ��ٌح وإذا

(١٠٤)
ولُ��ْغ��زا س��رٍّا وع��ن��َك ع��نِّ��ي ـ��ف��يِّ ـْ ال��َم��خ�� ب��األزِل ال��ج��ه��ل ف��ي ِم��ثْ��ل��ي أن��َت
َم��ْغ��َزى م��ن��ه نُ��ِص��ْب ول��م َل��ِغ��بْ��ن��ا ـ��ر ـْ ��ت�� ال��سَّ ُرِف��َع ول��و ب��ل��ى ق��رأن��اه، م��ا

(١٠٥)
ال��ُخ��لُ��وْد! ِب��ع��ن��ا ��ِع��ي��ِر ال��شَّ وِب��بَ��ْع��ِض ال��َخ��م��َرت��يْ��ِن ِك��ال نَ��ْش��تَ��ِري َم��ْن ن��ح��ُن
تُ��ِري��ْد! ح��ي��ث واْم��ِض ال��َخ��ْم��َر ل��ي ه��اِت َس��أَل��َت َم��ْوتِ��ي بَ��ْع��ِد ِم��ْن ذَه��اب��ي ع��ن

(١٠٦)
وال��ذََّه��اْب َج��ي��ئ��ن��ا ال��ُك��بْ��َرى ئ��رة ال��دا ِل��ِذي ان��ت��ه��اءٌ وال اب��ت��داءٌ ال
ل��إلِي��اْب وال ل��ن��ا ِل��َم��بْ��ًدا ـ��ًرا ـْ ِذك�� أح��ٍد م��ن أُذن��اَي أص��اب��ْت م��ا

(١٠٧)
ال��ق��يَ��اْس َع��ْون وه��و ب��ال��ع��ق��ِل ـ��ك��ْوِن ال��ـ ه��ذا ِل��َدْوَرِة َم��بْ��ًدا َع��َرْف��ن��ا م��ا
األس��اْس م��ت��ي��ِن ل��ه ِل��ب��نَ��اءٍ ال��ُم��واِف��ي ال��َخ��َراِب غ��اي��ة وال ال

(١٠٨)
وب��اءَْت وراَح��ْت أتَ��ْت م��راًرا ـ��ك ال��ف��ل��ـ زان��ت َم��ْن ال��نُّ��ج��وَم ت��ل��َك إنَّ
وج��اءْت! م��اتَ��ْت ك��ذاَك ش��ع��وٌب ِض األَْر ذي َج��يْ��ِب ف��ي ��م��اءِ ال��سَّ وِب��ذَيْ��ِل

(١٠٩)
ك��ث��ي��َرا ق��وًال اإلل��ِه َج��الِل ف��ي ق��ال��وا ��َم ال��تَّ��َف��هُّ أح��س��ن��وا م��ن إنَّ
أخ��ي��را! وأغ��ف��ْوا أوًَّال َل��َغ��ُط��وا ِس��رٍّ ح��ق��ي��ق��َة واح��ٌد َدَرى م��ا

(١١٠)
َع��ج��ي��بَ��ْه ُح��وٍر ودار وش��ه��اٍد َخ��ْم��ٍر َج��نَّ��ة ثَ��مَّ ي��ق��ول��ون ه��م
وَح��ب��ي��بَ��ْه ل��ن��ا َخ��ْم��ًرا َل��ْوٍم ُدوَن َج��ْه��ًرا ِل��ن��ْع��ب��د إذَْن َف��َدُع��ون��ا

(١١١)
يَ��ْغ��ِوي��ه��ا ح��ي��ن��م��ا ال��ن��ف��َس يَ��ْزُج��ُر َس��بَ��ان��ي م��م��ا ِل��ْل��ق��ِراِر َدَع��ا َق��ْد
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ِف��ي��ه��ا! ه��و ال��ذي َس��ْك��َب وح��اذْر َس ال��ك��أ اق��ل��ب ي��ق��ول: ال��ذي ِم��ثْ��َل ك��ان

(١١٢)
ي��ط��وُل ذاَك ح��ي��ن ��ْرَح ال��شَّ تَ��ْس��أَُل ِب��نَ��ْق��ٍش ال��م��ج��اِز ذل��َك ع��ن ُك��نْ��َت
تَ��ُح��وُل! ث��مَّ ِل��ْل��بَ��ْح��ِر ب��وج��ٍه ـ��ُدو ـْ تَ��ب�� ��اَع��ٍة ُف��قَّ ِم��ث��َل ك��ان إن��م��ا

«العشق» يف السادس: القسم

(١١٣)
َح��ك��اه ِش��ْع��ٍر وب��ي��ُت ل��ش��ب��اٍب ل��ل��م��ع��ان��ي َدْف��تَ��ٍر ُع��ن��واُن ه��و
ِس��َواُه! ال��ح��ي��اُة ف��م��ا ت��ع��لَّ��ْم ـ��َق ـْ ال��ِع��ش�� َدَرى م��ا ال��ذي ال��ج��اه��ُل أيُّ��ه��ا

(١١٤)
ال��ُم��َداِم! ك��أَس أخ��ذُت َح��تَّ��ى ح��ُر ال��س��ا ِع��ْش��ُق��َك ص��اَدن��ي ق��د َم��ِش��ي��ب��ي ف��ي
األيَّ��اِم ي��ُد أَبْ��َل��ْت َص��بْ��ٍو م��ث��َل ع��ق��ل��ي ت��وب��َة َس��ل��ب��َت ح��ب��ي��ب��ي ي��ا

(١١٥)
َل��ْف��َظ��تَ��يْ��ِن ف��ي ع��ن��ه ال��ق��وَل أُوج��ُز وإنِّ��ي ق��ل��ُت، َس��َم��ْح��َت إن َخ��بَ��ٌر
وَك��ْون��ي! ع��اَد بُ��ِع��ثْ��َت م��ا وإذا وِع��ْش��ِق��ي ال��ت��راِب إل��ى أم��ض��ي س��وف

هللا» به خاطب «فيما السابع: القسم

(١١٦)
أع��م��ال��ي م��ن ال��دف��ي��ن وح��زن��ي م��ي آال ح��رِب ف��ي وال��ن��ف��ُس دوًم��ا أن��ا
ح��ي��ال��ي رأي��َت م��م��ا ب��ح��ي��ائ��ي ��ي َف��َه��مِّ َع��ْف��ًوا، ال��ك��ري��َم ُك��نْ��َت َه��بْ��ك

(١١٧)
تَ��نْ��ِب��ي��ه��ي وال َخ��ش��ي��ت��ي تَ��ِزْد ل��م ل��ك��ْن ع��ذاب��َك! م��ن بُ��دَّ ال ق��ل��ت
ف��ي��ِه؟! تَ��ْح��َي ل��م ال��م��ك��اُن أي��ن ث��م ع��ذاٌب ف��ي��ه َح��َل��ْل��َت م��ك��اٌن م��ا
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(١١٨)
��ي��اءُ؟ ال��ضِّ ف��أي��ن ال��دَّاج��ي ق��ل��ب��ي ـ��ْف��ُح؟ ـَّ ال��ص�� ف��أي��ن ال��َع��ِص��يُّ ال��ع��بْ��ُد ذاك أن��ا
ال��ع��ط��اءُ؟ وأي��َن ال��نَّ��َدى ف��أي��ن ـ��ِع ـْ ك��ال��ب��ي�� ال��ُخ��ْل��َد ب��ال��طَّ��اع��ِة تَ��َه��بْ��ن��ا إْن

(١١٩)
َع��ْق��ِل��ي ُص��وَف��َة َغ��َزْل��َت ق��د ك��م��ا ـ��ِن وال��طِّ��ي��ـ ال��م��اءِ م��ن ك��وَّنْ��تَ��ن��ي أَن��َت
ِف��ْع��ِل��ي؟ ت��أث��ي��ُر ي��ك��ون ف��م��اذا ال��َح��ظ م��ن ع��ل��ي��ن��ا ال��ذي وك��ت��ب��َت

(١٢٠)
ك��ونَ��ْك؟ يُ��دنِّ��ُس ال ال��ذن��ب م��ن ًم��ا َم��ْع��ص��و ع��اَش تُ��َرى ال��ذي ذاَك أي��ن
وبَ��يْ��نَ��ْك؟! بَ��يْ��ِن��ي ثَ��مَّ ال��ف��رُق ف��م��ا ءِ ب��ال��س��و ��وءَ ال��سُّ يُ��ك��اف��ئُ م��ن ت��ك��ن إْن

(١٢١)
ه��الك��ي َم��س��ي��ِري ف��ي أع��ل��ن��َت ث��م ط��ري��ق��ي ِم��ْلءَ األْش��َواَك َوَض��ْع��َت ك��م
إِش��راك��ي تَ��دَّع��ي ث��م ق��اه��ٍر ج��ب��روٍت ذو ال��وج��وِد م��لءُ أن��َت

(١٢٢)
إث��ب��اِت��ْك ُم��نْ��تَ��َه��ى ف��ال��ُم��ن��اج��اُة ِل��َع��ْق��ِل��ي ال��ُم��َح��ال إث��ب��اتَ��َك إنَّ
ذاِت��ْك ُك��نْ��ه ع��ارٌف َك إِالَّ ل��ي��س ��ا َح��قٍّ ذاِت��َك ُك��نْ��ُه م��ا أدري ل��س��ُت

(١٢٣)
ال��تَّ��َدنِّ��ي ُغ��ب��اِر ف��ي وال��َوْج��ِه َع��ِة ال��طَّ��ا ف��ي ��َر ال��ُم��َق��صِّ ذل��ك أك��ن إْن
اث��ن��يْ��ِن أَِص��ْف��ه ل��م ال��َف��ْرُد ح��ي��ن��م��ا ب��ي��أٍس ل��س��ُت نَ��داَك ِم��ْن ف��أن��ا

(١٢٤)
ب��ن��ف��س��ي ��ا َه��مٍّ ال��م��وث��وَق وق��ل��ب��ي َض، ف��ا أََل��ٍم م��ن ف��ارَح��ْم��ُه َص��ْدِري ذاَك
ب��ك��أِس ت��غ��ال��ْت ي��ًدا وأي��ًض��ا ِن، ال��ح��ا إل��ى ��ْت تَ��َم��شَّ ال��ت��ي ِرْج��ل��ي ث��م

(١٢٥)
ُق��ل��وِب! م��ن وك��م ذاب��ْت نُ��ف��وٍس ك��م ��ت��اِر ال��سِّ وراءَ ال��ذي الج��ت��الءِ
َج��ِن��ي��ِب ِش��بْ��ُه ثَ��مَّ ال��َك��ْوِن ف��ي أن��َت ل��دي��ه ع��ق��ل��ي يَ��ِط��ي��ُش َم��ْن ي��ا إي��ه
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(١٢٦)
ُدلِّ��ل��ْت نَ��ع��ي��ِم��َك وف��ي ��ا َح��قٍّ ِم��ن��َك اق��ت��داًرا َظ��َه��ْرُت ال��ذي ذاك أن��ا
أَنْ��ْت! أم ذَنْ��ب��ي األََج��لُّ م��ا ِألََرى وأغ��لُ��و ب��ذن��ب��ي ق��رنً��ا أَْق��ِض��ي َس��ْوَف

شتى» «مطالَب يف الثامن: القسم

(١٢٧)
أَْخ��َش��ى ال��م��ن��ي��ِة ق��س��وَة أو ـ��اَس ال��ن��ـ يَ��خ��اُف َم��ْن أنَّ��ن��ي ت��ظ��ن��ن ال
ال��َع��يْ��َش��ا أَس��أُْت أن��ي أخ��ش��ى أن��ا ل��ك��ْن ال��م��وِت، ح��ق��ي��ق��َة أخ��ش��ى ل��س��ُت

(١٢٨)
ِب��ُم��وِم��ْس َش��ي��ٌخ أه��اَب — ِخ��لٌّ» ل��ِك آٍن ُك��لِّ وف��ي َس��ْك��َرى َدْوًم��ا «أن��ِت
وال��نَّ��ْف��ْس؟» ل��ل��نَّ��اِس ل��دي��َك ح��اٌل ك��ي��ف ح��ال��ي ُق��ْل��َت ك��م��ا ��ا «ح��قٍّ ف��أج��اب��ت:

(١٢٩)
األذك��ي��اء ال��َم��ذَلَّ��َة َف��يَ��ْل��َق��ى ـ��ِس ـْ ال��َع��ك�� ف��ي ك��ال��ط��اِس ال��س��م��اءَ ه��ذي إنَّ
ال��دِّم��اء ت��ج��ري ال��ش��ف��اِه ف��ب��ي��َن ـ��ٍق وإب��ري��ـ ك��أٍس ب��ي��ن ال��ودَّ ان��ظ��روا

(١٣٠)
ال��ُع��ي��وِن نَ��ِديِّ ِم��ْن و(َج��ي��ح��وُن) ـ��ُك، ـْ ال��ُف��ل�� ذل��َك ح��ي��اِت��ن��ا م��ْن َخ��بَ��ٌر
ال��س��ك��وِن! ب��ع��ِض غ��ي��ُر ال��ُخ��ْل��ُد وم��ا ُر ال��نَّ��ا ِت��ْل��ُك��م ُج��ْه��ِدن��ا م��ن وَش��راٌر
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بصحبة رسميٍّا كلفت حينما وعرشين، وست وتسعمائة ألف سنة عيانًا برؤيتها سعدت
اجتذبت التي «بورسعيد»، بمدينة زيارته أثناء يف تاجور» «رابندرانات العاملي الشاعر
فإن إبراهيم»، حافظ «محمد النيل شاعر رأسهم عىل مهتدين، شعراء قبل من إليها
انطباًعا قلبي ويف ذهني يف انطبعت املرشق، ووجهه الحنون، وصوته الحلوة نفسيته
قرن ربع منذ «الزهراء» مجلة نرشت وقد حييت، ما أنساه أن يمكنني ال حبيبًا، قويٍّا

األدب». «مرسح كتابي من األول الجزء يف ْت نُِرشَ كما االنطباع، ذلك آثار
وطافت الكون أشعته مألت أن بعد الوهاج، الكوكب ذلك انطفأ سنوات عرش ومنذ
جميع يف محسوسة ولكنها شخصه، يف مشهودة غري فهي بأرجائه، تطوف تزال وما

والجمال. والسالم الحب عىل القائمة آثاره
يتشح وحينما ذاتها، الحرية باسم الناس حرية الغاشمة القوة تتحدى حينما واآلن
«حيثما قال: الذي العظيم، اإلنسان ذلك ذكرى تفوتنا أن تجوز ال الحمل، بثوب الذئب
تأتي الكلمات كانت وحيثما عامة، واملعرفة مرفوًعا، والرأس الخوف، عديم الذهن كان
التحرر «إن أيًضا: قال والذي تستيقظ!» بالدي دع السماء هذه ففي … الحقيقة عمق من
الذي القدر، فوىض من التحرر وطني؛ يا لك أطلبها التي الحرية هو الهجوع قيود من

.Rabindranath Tagare 1
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… للدمى عالم يف اإلقامة رحمة من التحرر … عمياء ألجنحة عاجزة أرشعته تخضع
تستيقظ!» بالدي دع الحرية، سماء يف مرتفًعا والرأس حرٍّا، الذهن كان فحيثما

لإلخاء ماهدين والرسل، األنبياء بني «ومحمد» «واملسيح» «بوذان» كان وكما
األنبياء أولئك لروح قرينة برسالة «وولز» «غاندي» جاء كما «تاجور»؛ جاء البرشي؛

الكرام! والرسل
البرشية رجل بل فحسب؛ «الهند» رجل أو «البنغال»، رجل يكن لم «تاجور» مثل إن
يف عمره، من األربعني يف كان حينما قرن، نصف منذ أسسها التي مدرسته وما عامة،
«الهند» حكومة وبادرت ١٩٢١م، سنة يف جامعة إىل تحولت والتي الطبيعة، أحضان
وما وآثارهم؛ نوابغها نحو نفسها تحرتم حكومة كل شأن — بها الحفاوة إىل املستقلة
الطبيعة وحب للسالم هيكًال إال — تأسيسها عند األول اسمها دل كما — املدرسة هذه

أهداف: ثالثة إىل ورائها من رمي وقد اإلنساني، والتآخي والجمال
الرشقية. الثقافات بني التوحيد محاولة أولها:

الرشقية. بالثقافات صلٍة ذا منها كان ما األخص وعىل الغربية، الثقافات درس وثانيها:
الوحدة خلق عىل والعمل والغرب، الرشق بني والثقايف العلمي االنسجام تحقيق وثالثها:
أنشأها التي «األكاديمية» من أرقى هذه بصورتها فهي الناس. بني الروحية الفكرية
«أرسطو». أنشأها التي املشائني» «مدرسة ومن «أكاديموس»، حديقة يف «أفالطون»
وقد البرشية، بوحدة ضمنًا يؤمن الوجود بوحدة املؤمن املتصوف «تاجور» كان
أجمل من ا مستمدٍّ ونظًما، نثًرا اإلنجليزية اللغة إىل الروحانية ورسالته مبادئه نقل أجاد
شيئًا تهمل ال التي الفائقة القصصية ونزعته الصوفية وشاعريته الربهمية، به أوحت ما
بالتعاون إيمانه مع املنسجمة النقية ووطنيته ساذجة، تكن مهما الحياة صور من

الكامل. العاملي
األمان»، «مهبط باسم وواحد، وتسعمائة ألف سنة يف دشنت التي مدرسته تزال وما
فيستوحون «بلبور»، قرية يف الفيلسوف املتصوف الشاعر هذا عشاق إليها يحج كعبة
واإلخاء، والرفق والسالم الجمال معاني كل العديدة مؤلفاته من يستوحون كما منها

وتجاريبه. الوجود هذا من لنا الباقية الوحيدة القيم وهي
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ُعِني وكيف اإلسالمية، وبالثقافة وآدابهم بالعرب «تاجور» اهتمام نَنَْس ال ننس وإن
أنه ننس وال أغنيائنا. بني من مجيبًا يجد فلم جامعته، يف لها كريسٍّ إنشاء إىل بالدعوة
منه. شهرية مرتجمات عىل اطلع حيثما املعارص، العربي للشعر أقوى حياة تمنى كشاعٍر
إطالًقا، املجاملة تعرف تكن لم الفني، مذهبه يف فرصاحته زيارات، بتلبية جامَل ولنئ
«خليل إىل اتجه العرب الشيوخ للشعراء تقديِره وأظهُر اإلنسانية، للحرية تقديره وكذلك
بها زخر التي اإلنساني، الرومانطيقي شعره من مرتجمات عىل وقف أن بعد مطران»،
رحل ولنئ الحني، ذلك يف مطبوًعا كان الذي وحده وهو «الخليل»، ديوان من األول الجزء
ترحب تزال وما قائمة، التعاليم اإلنسانية الحرة جامعته تزال فما عنا، اآلدمي «تاجور»
األدب وبتدريس وحديثه، قديمه العربي األدب آثار من إليها إهداؤه يستطاع ما بكل

فيها. العربي
«شيليل» لديه أعالمه أحب وكان الغنائي، الوجداني بالشعر «تاجور» ُشِغَف ولنئ
اإلنسانية روحه هو العديدة، آثاره يف قلمه نضح ما أجمل فإن اإلنجليزية، يف «وكنتيس»

يقول: سمعته وقد الفذة،

املاديات، يف ذاتها بوسائلها عليها للتغلب الطبيعة عىل اعتمدنا الواقع يف إننا
يف املرتبة هذه نظرية نبلغ ال فلماذا ذلك، وراء من اإلنسانية كسبت وقد

الروحيات.
الشهوات يف االسرتسال أن نعلم دمنا ما الشهوات جماح نكبح ال ملاذا

اإلنسانية؟ إىل ييسء

يقول: سمعته كما

الواقع يف أنه إنسان كل أدرك لو إذ االستقاللية؛ األنانية يف العالم مفسدة إن
عليهم َلَعَطَف اإلنسانية؛ يف بإخوانه متصل وأنه بجسده، يحد أن من أعظم
النزاع إىل وامليل والتحاسد، البغضاء ولنفى بإحساسهم، وأحس كله، العطَف

نفسه.2 من واملشاحنة

ص١٤. ج١ األدب» «مرسح كتاب 2
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عن دفاًعا املأثور قوله لوفاته العارشة الذكرى يف الحديث هذا به نختم ما وخري
املضطهدة: الشعوب حرية

لكم وليس األفراد، عىل يطبق كما الجماعات عىل يطبق أدبي قانون العالم يف
أفراًدا! بصفتكم ثمراته تجنوا وأن شعوبًا، بصفتكم القانون هذا تهاجموا أن
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وإنها الريض»، «الرشيف شخصية العربي الشعر يف الشامخة الشخصيات طليعة يف
العظيمة الشخصية عن فصله يمكن ال العظيم، الصادق األصيل األدب أن عىل آخر لربهان
وعواطَف. وأفكاٍر أعماٍل بني ما شتى بتعابريَ ِكيانه عن يرتجم واحد، يشء فهما الالمعة
عىل حريٍص جد وكان ورشفها، النفس لعزة مثاًال سلوكه يف الريض» «الرشيف كان
االجتماعية وبنظراته األخالق، فلسفة يف وبتأمالته عقله برجاحة كذلك واشتهر العدل،
التصوير كامل مطبوًعا، صادًقا الشعر هذا وجاء طفولته منذ الشعر يف نبغ كما الدقيقة،
حتى الفخامة، يف آية الجزل البليغ نثره جاء ثم عظيمة، فنية لوحات كأنه لنفسيته؛
أبي بن «عيل كالم املحتوي البالغة» «نهج كتاب — فحسب جمًعا ال — تأليًفا إليه نُسب
عن تمت ومعانيه، القرآن مجازات يف جليلة تصانيف له وتميزت معظمه، أو طالب»
«هيبة — الطالب» «عمدة يف جاء كما — له كانت وذاك هذا وفوق اللغة، علوم يف تضلعه
عرصه، علماء أحد كان … والعشرية لألهل ومراعاة وتقشف، وعفة ورع وفيه وجاللة،
يف حوله والتفوا وأعزوه، طلبته أحبه جليًال معلًِّما كان كما أفاضل»؛ ء أجالَّ عىل قرأ
الشمائل هذه كل وبحاجاتهم. بعلمه لهم يتربع وكان العلم»، «دار أسماها التي مدرسته
«الرشيف شهرة عليها ترتكز التي هي واحدة سبيكة يف انصهرت التي والخلقية األدبية

الريض»!
ومن منهم مىض َمْن الطالِبيِّني؛ «أشعر بأنه الريض» «الرشيف «الثعالبي» يصف
قريش، أشعر إنه قلت: «ولو يذكر: أن يف يرتدد ال ثم املفلقني»، شعرائهم كثرة عىل َغرب،
املراثي يف ترصًفا أحسن العرص شعراء يف أدري «ولست يذكر: كما الصدق.» عن أبعد لم

منه.»
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ليقارن إنه حتى ذاته، الطراز من نظمه يعد أن يصح النثر يف مرتسًال كان وكما
يمتاز الريض» «الرشيف شعر ولكن السمحة، املطبوعة الصياغة يف «البحرتي» بنظم
الشامخة نفسه وأبت يَشني، ما كل عن وبالرتفع نبيلٍة، نفٍس عن النبيل الفخم بتعبريه

بقوله: باهلل، القادر الخليفة يخاطب أن إال

ُق ن��ت��ف��رَّ ال ال��َع��ْل��يَ��اءِ َدْوَح��ِة ف��ي ف��إنَّ��ن��ا ال��م��ؤم��ن��ي��َن! أم��ي��َر ع��ط��ًف��ا
ُم��ْع��ِرُق ال��م��ع��ال��ي ف��ي ِك��الن��ا أب��ًدا، تَ��َف��اوٌت ال��ف��خ��ار ي��وَم ب��ي��ن��ن��ا م��ا
ُق! ُم��َط��وَّ وأن��َت م��ن��ه��ا، ع��اِط��ٌل أن��ا ف��إنَّ��ن��ي َم��يَّ��َزتْ��َك، ال��خ��الف��َة إالَّ

إذن الرضوري من فليس قلبه، عصارة فيها سكب واحدٍة بقصيدٍة شاعر يشتهر قد
ولكن مجيد، مقلٍّ شاعر كل أن الواقع من ليس أنه كما مكثًرا، املجيد الشاعر يكون أن
عبقريته، طابع ذلك ألن واحد؛ آٍن يف واإلجادة اإلكثار بني جمع َمْن الشعراء فحول بني
الرومي» و«ابن الديلمي» «مهيار املثال سبيل عىل العربية يف منهم نذكر قلة وهؤالء

الريض». و«الرشيف حمديس» و«ابن
الشعر فنون جميع يف برع إنه نقول أن فلنا الريض»، «الرشيف بصدد نحن وإذ
معروًفا وسواها اإلغريقية املالحم أدب كان ولو زمنه، يف معروفًة كانت التي العربي
غلته ولكن فيها، موفقة جوالت — ريب ال — الريض» «للرشيف لكان حينئذ العرب عند
عىل خطًرا إياه لتوهمها عنه؛ صدوفها أو اإلغريقي بالشعر وجهلها املحافظة بيئة تقاليد

التوحيد.
بلغ حتى جائزًة، وال صلة أحد من يقبل «لم أنه الجهري وأديبنا شاعرنا عن ونقرأ
واجتهد واألمراء! امللوك صالت من أبيه عىل جاريًا كان ما رد أن العفة يف تشدده من
رثاءه الناس أكرب وقد … استطاعوا فما صالتهم قبول عىل يحملوه أن بويه» «بنو
عليه تغري عمره أواخر «يف أنه ونقرأ «صابئيٍّا»، كان املرثيَّ ألن الصابي»؛1 إسحق «ألبي
األعمال عن فرصفه الفاطميني، العلويني إىل بامليل عنده التهامه باهلل؛ القادر الخليفة
وكل منيته». وافته حتى العفيف القانع عيَش الريض» «الرشيف فعاش اعتادها، التي

وسريته. اسمه حول نورانية هالة خلق هذا

فضله!» رثيت «إنما قال: كافًرا، عدوه من لرثائه الدين يف املتطرفني بعض المه حينما 1
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وإننا وعبقريته، شعره فخامة عىل الدالة الشواهد ببعض نأتي أن هذا بعد علينا
طابع ولعله — ما وألمٍر نرتك. وما منها نختار ما حول حريٍة يف أنفسنا لنجد بالفعل
الذي ذا ومن العاطفة، حرارة من الذروة لفي وإنها مراثيه، تجتذبنا — املؤثِّر الوفاء

فيها: يقول التي الصابي» إسحق «ألبي مرثيته ينىس أن يمكن

ال��نَّ��ادي؟ ِض��ي��اءُ َخ��بَ��ا ك��ي��ف أرأي��َت األع��واِد؟ ع��ل��ى َح��َم��لُ��وا م��ن أع��ل��م��َت
اإلزب��اِد ُم��ت��ت��اب��َع وْق��ِع��ه ِم��ْن اغ��ت��َدى ال��ب��ح��ر ف��ي َخ��رَّ ل��و َه��َوى، َج��بَ��ٌل
األَط��واِد! ع��ل��ى يَ��ع��لُ��و ال��ثَّ��رى أنَّ ال��ثَّ��رى ف��ي َح��طِّ��َك ق��ب��َل أَْع��َل��ُم ك��ن��ُت م��ا
األع��ض��اِد ف��ي وَف��تَّ ال��ع��ي��وَن أْق��ذَى ف��إنَّ��ه ال��زَّم��اِن ف��ي ل��ي��وِم��َك بُ��ْع��ًدا
اإلم��داِد م��ن ل��ه ال��ق��ل��وَب إنَّ ِب��ه يُ��بْ��َك��ى ال��ذي ال��دم��ُع يَ��ن��ف��ُد ال

ومنها:

ج��واِد غ��ي��ُر ب��ال��س��ل��واِن وال��ق��ل��ُب ب��خ��ي��ل��ٍة غ��ي��ُر ع��ل��ي��َك ال��دم��وَع إنَّ
س��واِد ك��لَّ ع��ي��ن��يَّ ِم��ْن وَغ��َس��ْل��َت ون��اظ��ري ال��َف��ض��اء ب��ي��ن م��ا س��وَّدَت
ل��ف��ؤادي! أس��ى ج��ل��ب��ْت ق��نْ��يَ��ٍة ك��م ص��اح��بً��ا اق��ت��ن��ي��تُ��َك م��ا أنِّ��ي ل��ي��َت ي��ا
واألف��راِد األع��ي��اِن ب��أم��اج��ِد ِم��ثْ��َل��ه��ا ب��ال��ذخ��ائ��ر ال��ف��ج��ائ��ُع ل��ي��س
ب��الدي! ع��ل��يَّ أض��ي��َق��ه��ا وت��رْك��َت ُك��لُّ��ه��ا بَ��ْع��َدَك األرُض ع��ل��يَّ ض��اق��ْت

يقول الذي لوالدته رثاؤه ذلك مثال األخرى؛ مراثيه القصيدة هذه عن روعًة تَِقلُّ وال
مستهله: يف

ب��دائ��ي ال��م��ق��اُل ذه��َب ل��و وأق��وُل بُ��ك��ائ��ي ال��غ��ل��ي��َل ن��ق��َع ل��و أب��ك��ي��ِك
ع��زائ��ي ال��ج��م��ي��ِل ب��ال��ص��ب��ِر ك��ان ل��و تَ��ع��زِّيً��ا ال��ج��م��ي��ل ��ب��ر ب��ال��صَّ وأع��وذُ
وح��ي��ائ��ي! أك��روم��ت��ي إل��ى آِوي وت��ارًة ال��دُّم��وُع، تُ��ك��اِث��رن��ي ط��وًرا
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ومنه:

ب��إزائ��ي؟! خ��ال��ٌد ِل��ف��ض��ِل��ك أَثَ��ٌر ل��ح��ظ��ٍة َم��وق��ع وك��لُّ ، ��لُ��وُّ ال��سُّ ك��ي��ف
وب��ق��ائ��ي َف��ن��اُؤه��ا ال��زَّم��اِن: أَبَ��َد ٍد تَ��َج��دُّ ُط��وَل ي��زداداِن ُرزآن
ل��ألَبْ��ن��اء اآلب��اءُ يَ��ذَْخ��ُر م��ا ان��ق��ض��ى إذا ال��ج��م��ي��َل ال��ذك��َر ل��ن��ا ذََخ��َرْت
دوائ��ي ذاِك أنَّ وق��دَّر داءً، ل��ي ه��اج ب��ال��تَّ��َص��بُّ��ر ل��ي آم��ٍر ك��م
ال��رَّم��ض��اءِ إل��ى آِوي ِل��تَ��َح��رُّق��ي َك��أنَّ��ن��ي ال��ظ��الِل بَ��ْرِد إل��ى آوي
اإلِغ��ف��اءِ ع��ن نَ��بَ��ا ال��لَّ��دي��غ َف��َزَع تَ��َف��زًُّع��ا ال��م��ن��اِم ِط��ي��ِب ِم��ْن وأَه��بُّ
ن��دائ��ي ال��تُّ��راُب يُ��ْس��ِم��ُع��ِك ك��ان أو رس��ائ��ل��ي ��ف��ي��ُح ال��صَّ يُ��ب��ل��غ��ِك ك��ان ل��و
ووف��ائ��ي! رع��اي��ت��ي ُح��ْس��َن وع��ل��م��ِت ��ع��ي وتَ��َف��جُّ ت��أوُّه��ي ط��وَل ل��س��م��ع��ِت

فيه: يقول الذي لوالده املؤثر رثاؤه ومثله

��ِم ال��م��ت��ب��سِّ م��ن َع��َج��ٌب ل��ي ف��ال��ي��وَم بَ��َك��ى َم��ْن م��وتِ��َك ق��ب��َل أَْع��ذُُل ك��ن��ُت ق��د
يَ��ع��ل��ِم ل��م ب��م��ا أُع��ل��م��ُه ف��ال��ي��وَم َم��ح��اج��ري يَ��بُ��لَّ أن دم��ع��ي وأذوُد
َدم��ي ِم��ْن َدم��ع��ي انَّ ول��َو َع��ب��رٍة ِم��ْن ك��ف��ك��ف��ي ل��ل��م��دام��ِع ب��ع��دَك ُق��ل��ُت ال
ال��م��غ��رِم واح��ت��م��اُل ال��رغ��ائ��ِب بَ��ذُْل َوَص��اتَ��ه ف��ك��ان ب��ه ال��ِح��م��اُم َه��ت��َف
وت��ك��رُِّم ُع��ًال ِم��ْن بَ��َواِق��َي إالَّ َم��َض��ى إذا ال��ك��ري��ُم ال��رج��ُل يُ��ورُث ه��ل
ال��ُم��نْ��ِع��ِم ال��ج��واِد م��ي��راُث ويَ��ق��لُّ ال��َف��تَ��ى ع��ل��ى ال��ث��راءِ ت��رَك ال��نَّ��َدى يَ��أْبَ��ى
ال��َع��ِم��ي إل��ى ال��خ��ب��ي��ُر يَ��ْق��ِذُف��ه��ا األرِض ف��ي ونَ��ق��ب��ْت ال��ب��الَد ف��ض��ائ��ل��َك َم��َألَْت
أَْدَه��ِم ف��ي وغ��رٌَّة ال��ُع��ي��وِن ِق��بَ��َل ُم��ْزنَ��ٍة ف��ي ب��ارٌق َم��ْج��َدَك ف��ك��أنَّ
يُ��ْج��ِرِم ل��م َم��ْن ب��ه��نَّ ال��َم��َغ��اُر َخ��ب��َط ُش��زَّبً��ا ال��ُم��غ��ي��رِة ل��ل��خ��ي��ل أَن��ع��اَك
ِم! ِب��ُم��ق��دَّ ��ًرا ُم��ؤخَّ يَ��لُ��فُّ ف��م��َض��ى ق��ان��ِص م��ن نَ��ب��أٍَة أَْوَج��َس ��ْرِب ك��ال��سِّ

يقول: وفيه عباد»، بن «للصاحب البليغ رثاؤه ومثله

اآلج��اال؟! ج��اللُ��َك َوق��اَك أَوَم��ا أَط��ْع��تَ��ه��ا؟! ك��ي��ف األق��دار آم��َر ي��ا
أق��اَال؟! ال��زم��اُن َع��ثَ��َر إذا َم��ْن ي��ا َع��ثْ��َرًة ال��ل��ي��ال��ي أق��اَل��تْ��َك أالَّ
آَال ��َك َك��فِّ بَ��نَ��اِت َغ��ي��َر تَ��ْرَض ل��م إنَّ��ه��ا ب��ع��دَك، األق��الِم ع��ل��ى واًه��ا
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ف��س��اَال! إل��ي��َك ال��وادي وتَ��َص��وََّب َدْف��َع��ًة ال��ن��وائ��َب ل��َك ال��زم��اُن َدف��َع

وكان مخلوع، وهو مجلسه يف تويف وقد باهلل»، «الطائع للخليفة الويف رثاؤه ومثله
يقول: الرثاء هذا ويف إليه؛ امليل شديد خالفته يف

ال��نِّ��زاِل ع��الم��اِت ف��ي��ه ت��رك��ْت ق��ارَع��ه��ا َم��ْن األي��اُم وك��ذا
َص��ال��ي غ��ي��ُر ن��اًرا أوق��َد ُربَّ��م��ا أَْل��َق��ْح��تَ��ُه م��ا ال��م��ج��ِد ف��ي نَ��تَ��ُج��وا
ال��غ��وال��ي أث��م��اَن ع��ن��دَك َوَج��ُدوا أك��روم��ة ال��َوَرى أَْغ��َل��ى وإذا
ال��ل��ي��ال��ي! َق��يْ��ِد ف��ي أص��ب��َح َم��ْن َغ��يْ��َر ف��كُّ��ه ��ى يُ��َرجَّ م��أس��وٍر ك��لُّ

شعره! عيون من قصيدتني يف الخليفة ذلك لخلع تفجعه الرثاء إىل وأقرب
سواء وفرائدها؛ دواعيها تستهوينا عديدة أخرى أبوابًا وجدنا الرثاء من انتقلنا فإذا
الفخر، يف أو اإلخوانيات، يف أو النسيب، يف أو الزهد، يف أو التصويري، الوصفي الشعر يف
حجازياته عنك دع الكالسيكية، الشعر أبواب من ذلك غري يف أو الزمان، شكوى يف أو

املشهورة.
الشعانني»، بيوم النار «بيوت ووصف كرسى»، «إيوان وصف الرائعة: أوصافه ومن
الضخم وديوانه القلم». و«وصف األسد»، و«وصف الحرية»، و«وصف الليل»، و«وصف
يَِّة؛ ِّ الرسِّ األبيات آالَف والحاوي املتوسط، القطع من صفحٍة وتسعمائة نيٍف يف الواقع
لوحات مجموعة حديثًا نزور كنا وإذ بثمن؛ تقدَّر ال العربي لألدب كالسيكية ثروة هو
ديوان بصحبتنا كان أن اتفق بنيويورك، للفن «املرتوبوليتان» متحف يف «رامربانت»
يكن ومهما رأينا، ما وبني بيدنا ما بني بالشبه قويٍّا إحساسنا فكان الريض»، «الرشيف
الجميلة؛ الفنون من غريهما يف أو التصوير أو الشعر يف واألساليب األذواق يف التطور
خاصة. عظمة الريض» «الرشيف لشعر تزال وما عظمته، الكالسيكي للشعر تزال فما

فإنتاج حال؛ بأي انتقصته إنتاجه رسعة أو فنه خصوبة إن منصف ناقد يقل ولم
آثار وال العديدة «شيكسبري» آثار تكن لم كذلك إفالسه، مظهر يكن لم الهائل «املعري»
من أقلَّ يف إشبيلية» «حالق وضع الذي مثًال يني» «روسِّ رسعة تكن لم كذلك «هومري»،

الصايف. شعره يف املتألق نواس» «أبي خاطر رسعة أو أسابيع، ثالثة

187



املعارص الشعر قضايا

وفاته، بعد إال العبقري الرجل قيمة يعرفون قلما الحسد، عبيد عادة الناس ولكن
املتميز: وخصوم املألوف، عبيد تقدير خري عىل وهم

ال��ث��رى! ت��ح��ت ح��ق��ه ف��ي��ع��َط��ى ولَّ��ى م��ت��ى إال ال��ف��ت��ى ال��ق��وُم ي��ع��رف ال

مبارك» «زكي الدكتور األدب فقيد أوضحه ما عىل الريض» «الرشيف حال كان وهذا
الريض». الرشيف «عبقرية املمتاز كتابه يف

هجرية؛ سنة وأربعني سبع من أكثر الريض» «الرشيف ر يعمَّ لم األدب حظ ولسوء
ثم أوًال؛ بداره دفن حيث ٤٠٦ه؛ سنة «بالكرخ» وتويف ٣٥٩ه، سنة «بغداد» يف ولد فقد
يف العربي األدب أعطى ذلك ومع أبيه. عند فدفن «بكربال»، «الحسني» مشهد إىل نقل
األخالقية واملثاليات االجتماعي والنقد والحكمة الشعر من عظيًما كنًزا املحدود العمر هذا

العليا.
الفقه يف فربع طفولته، يف العلم ودرس والده حجر يف نشأ إنه املؤرخون لنا ويقول
املثل ورضب وعلَّم، وألَّف العارشة، سن يف الشعر يقرض وبدأ والنحو، واللغة واألدب
واملجون، العبث عن متنزًها لهم، مثاليات ابتداع ويف بآثارهم، الرتفع يف واألدباء للشعراء
عمله، يف واألمانة والحزم الصدق آية وكان أحٍد، من جائزٍة أو صلٍة قبول عن تنزه كما
حياته معظم َرأَى» َمْن «ُرسَّ مدينة يف يقيم كان أدبه. مرآة يف متجليًا نراه هذا وكل
والحج املظالم يف النظر أيًضا يتوىل أخذ الطالبيني األرشاف نقابة توىل ما وبعد العملية،
هذه كل وآثار باهلل». «القادر الخليفة عنه انرصف أن إىل والده، يفعل كان كما بالناس
يُعنى من ويْفتَن يحسها والفن، والعاطفة الفكر بلغة ديوانه يف نحسها الرشيفة الحياة

قوله: حد عىل الدهماء، مستوى من أرفع ألنها بنشدانها؛

م��ن��ت��ق��د! ي��م��ي��ن ق��ل��ب��ت��ن��ي ل��و ب��ه يُ��َض��نُّ ال��ذي ال��نُّ��َض��ار أن��ا

ألن وذلك املجهول»؛ «الجندي بأنه الريض الرشيف مبارك» «زكي الدكتور يصف
ضالًعا كان شاعرنا ألن السيايس؛ شعره إال يردد ال ويكاد مدروس، غريُ شعره جلَّ
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اليائية قصيدته اشتهرت ذلك أجل ومن العباسيني، ضد الفاطميني مع — يقال فيما —
فيها: يقول التي قافيته اشتهرت كما باهلل»؛ «القادر الخليفة بحكومة فيها يُعرض التي

ُق! ن��ت��ف��رَّ ال ال��َع��ْل��يَ��اءِ َدْوَح��ِة ف��ي ف��إن��ن��ا ال��م��ؤم��ن��ي��َن أم��ي��َر َع��ْط��ًف��ا

«نهج كتاب عىل الثورة لوال كذلك أحد. عنهما تحدث ملا السيايس االعتبار ذلك ولوال
مرة الريض» «الرشيف اسم تردد ملا عيل»؛ «اإلمام إىل نسبته صحة يف والشك البالغة»
فهو واحد، آن يف وعاطفة ومثالية فكٍر شعر هو العظيم الخالد شعره ألن ذلك أخرى؛
مصاف إىل به ينزل ولم بشعره، ْب يتكسَّ لم ألنه وذلك الفذ؛ العايل النسق من شعر
الواعني، املثقفني شعر ألنه وذلك الجوفاء؛ والتسلية والعبث املجون منزلة وإىل الدهماء
العربية الفكرية النهضة أدت وقد السطحيني، الجهالء وأنصاف الجهالء شعر وليس
شيئًا، منه تهمل ولم جميَعه، فأعزَّته الريض»، «الرشيف بشعر الكاملة الحفاوة إىل أخريًا
املشهورين. من كانوا ولو املتصنعني، املذبذبني الوصوليني للشعراء كثريًا نظًما أهملت كما
من الآللئ هذه الريض» «الرشيف أدب عن العامَّ الحديَث هذا به نختم ما وخري
مجتمعًة. ولعاطفته ولحكمته لشاعريته ملرآة وإنها االختيار، د تعمُّ دون نقدمها شعره،

تَ��ْج��ِذُب ث��م بُ��رَه��ًة ال��م��ن��اي��ا وت��ْرخ��ي ُع��ْم��ِرِه ح��بْ��ِل م��ْن ط��ال م��ا ال��َف��تَ��ى يَ��ُغ��رُّ

∗∗∗
األج��س��اِد ِف��ي األرواح َح��بْ��ِس بَ��ْع��َد ال��ل��ي��ال��ي ع��ن��د يَ��ُه��وُن َح��بْ��ٍس ك��لُّ

∗∗∗
ال��م��ك��اي��ُد ال��رج��اِل َق��ْدر ع��ل��ى وتَ��أِْت��ي ن��ف��س��ِه ق��دَر َدْه��ِرِه ِم��ْن ال��َف��تَ��ى يَ��ن��اُل

∗∗∗
ال��ش��دائ��ُد َع��رََّف��ت��َك َم��ْن أٍخ وخ��ي��ُر ب��ن��ف��س��ِه ك��لٌّ اإلِخ��واُن يُ��َع��رِّف��َك

∗∗∗
م��وَدوِد! غ��ي��ُر ق��ري��ٌب ال��غ��ري��َب إنَّ ب��ِه ال��دِّي��اُر ت��نْ��أَى ال��ذي ال��غ��ري��ُب ل��ي��س

∗∗∗
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م��ح��م��وِد غ��ي��ُر م��اٌل ال��ع��اُر وإنَّ��م��ا َع��ْورتَ��ُه ��ْف��َت َك��شَّ وإن ع��اٌر ال��ف��ق��ُر م��ا

∗∗∗
ال��رُّْم��ِد؟ ال��ُم��َق��ِل ه��ذه ف��ي ب��ه��ا ف��ك��ي��ف ص��ح��ي��ح��ٍة ع��ي��ٍن ك��لَّ غ��اَض��ْت ��ْم��س ال��شَّ إذا

∗∗∗
��اِدي ال��صَّ األواِم َق��ْدِر ع��ل��ى يُ��ْرَوى وإن��م��ا ال��رَّج��اء َق��ْدِر ع��ل��ى ق��ال��وا

∗∗∗
��اِه��ر ال��سَّ ُم��ْق��َل��ِة ف��ي ال��نَّ��ْوُم َم��َش��ى ال��ُم��نَ��ى َخ��ْط��َو ال��ل��يْ��ُل َق��يَّ��َد إذَا

∗∗∗
ال��نَّ��ه��اَرا يُ��ع��اِدي ال��َظ��الُم ح��ت��ى وِّ ال��َع��ُد ك��ث��ي��َر َدْه��ًرا ال��ل��ُه َل��َح��ا

∗∗∗
وال��ثَّ��َم��ِر ب��األوراِق ال��ع��ود ي��ف��َج��ُع ق��د َم��َغ��اِرُس��ُه ت��ْزُك��و ال��َف��تَ��ى نَ��ْس��ِل ك��لُّ م��ا

∗∗∗
دي��ار ب��ن��ا تَ��َدانَ��ْت ف��ال ق��ل��وٌب ب��ن��ا تَ��ن��اءَْت إذا

∗∗∗
ال��َق��َم��ر يَ��ْط��ل��َع أن خ��اب��َط��َه يَ��س��رُّ َغ��يْ��َه��ب��ُه داَم َظ��الٍم ك��لُّ ول��ي��َس

∗∗∗
َوَق��ُف��وا وإْن ب��أق��واٍم ال��ج��دود ت��ْم��ش��ي ال��ش��رُف يُ��بْ��َل��غ ب��ال��م��س��اع��ي ال ب��ال��ج��دِّ

∗∗∗
ال��ش��ري��ِف! ال��ع��ظ��ي��ِم ع��ل��ى إالَّ ـ��ِزْل��َن ـْ يَ��ن�� ال ُك��نَّ ُم��ذْ ال��ُه��م��وِم وَض��ي��وُف

∗∗∗
بَ��ُق��وا؟! ال��ذي��ن ال��َق��ْوِم ع��ل��ى أَِم��نْ��َت ف��ه��ل َم��َض��ْوا ال��ذي��ن ل��ل��ق��وِم تَ��ْج��َزُع أراَك

∗∗∗
األَح��م��ُق! ب��ال��ِوَداِد ف��أَْوَل��ى َع��ْم��ًدا ص��دي��ق��ِه ِب��ِس��رِّ َرَم��ى ال��ح��ل��ي��ُم وإذا

190



القديم الشعر من صورة

∗∗∗
وت��َش��اك��وا ب��ه تُ��ْدَم��ْوا أن ج��دي��رون ف��إن��ك��م ال��َق��تَ��اِد َش��ْوَك تَ��ْزَرُع��وا وال

∗∗∗
وال��ع��َم��ِل ال��ق��وِل ب��ي��َن ي��ؤلِّ��َف ح��ت��ى َم��ِل��ٍك ف��ي اإلح��س��اُن يَ��أْتَ��ِل��ُف ول��ي��َس

∗∗∗
خ��ل��ي��ِل َغ��ْدُر ال��م��رءِ َغ��ْدِر وأوُل أص��ولِ��ه ل��ؤُم ال��م��رء لُ��ْؤِم ُل وأَوَّ

∗∗∗
ال��رَُّج��ُل ب��ه يُ��بْ��َل��ى م��ا أع��ظ��ُم وال��ق��ل��ُب ح��اذُرُه أن��َت َع��ُدوٍّ أْدنَ��ى ال��نَّ��ف��ُس

∗∗∗
ذل��ي��ُل وه��و األي��اَم ج��اوَر إذا ح��ي��ات��ِه ِم��ْن ل��ه َخ��يْ��ٌر ال��َف��تَ��ى وَم��ْوُت

∗∗∗
خ��ل��ي��ُل َس��الُه أم خ��ل��ي��ٌل بَ��ك��اُه ال��ثَّ��رى ع��ان��َق وق��د ي��ْع��َل��م َل��م م��ات وَم��ْن

∗∗∗
��راُم ال��ضِّ بَ��َق��َي إذا ب��ُم��نْ��تَ��َق��ٍد ِزن��اٍد ع��ن تَ��ط��اوَح َش��َرٌر وم��ا

∗∗∗
ال��ُم��ْظ��ِل��م! ال��رَّم��اُد يَ��ْخ��لُ��ف��َه��ا ك��ال��ن��اِر وب��ع��ض��ه��م ال��رب��ي��ُع يَ��خ��ل��ف��ه ك��ال��غ��ي��ِث

∗∗∗
ال��نِّ��ي��اِم! ِل��ل��َق��ْوِم أْج��َداُد ال��ـ ��ُظ تَ��يَ��قَّ ف��ق��د ُه��بُّ��وا

∗∗∗
ال��َم��ْط��َع��ِم! ِم��ن ال��نَّ��م��ُل يَ��ذَْخ��ُر م��ا ُق��وتِ��ِه م��ن ��يْ��َغ��ُم ال��ضَّ يَ��ذَْخ��ُر ال

∗∗∗
ال��ُم��ْع��ِدُم ��ج��اُع ال��شُّ يَ��ب��ل��ُغ��ه ل��ي��س م��ا ب��م��ال��ِه ال��ج��ب��اُن ال��رج��ُل يَ��بْ��لُ��ُغ ق��د
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∗∗∗
اْس��ُم��ُه؟! م��ا ال��َق��ْوِم: ف��ي ع��ن��ه ُس��ؤال��ي وق��ب��َل نُ��ْط��ِق��ِه ق��ب��َل ل��ي ال��م��رء ِخ��الُل تَ��ِش��فُّ

∗∗∗
ن��س��ي��ُم��ه��ا يُ��َش��مُّ وال ت��ُم��رُّ ري��ٌح ك��أنَّ��ه نُ��ِح��سُّ وال ال��زَّم��اُن يَ��ْم��ِض��ي

∗∗∗
ل��ئ��ي��ِم ِم��ْن ب��ذمٍّ يَ��ْدنَ��ْس ول��م ِع��ْرِض��ي ن��ال ق��وٍم ك��ري��َم ف��ل��ي��َت

∗∗∗
ب��أي��اِم أي��اًم��ا ال��دَّْه��ُر ويَ��ْض��ِرُب وتَ��نْ��َس��ُخ��ه��ا أع��م��اًرا ال��م��ق��ادي��ُر تُ��ْم��ل��ي

∗∗∗
يُ��ب��ك��ي��ن��ي ��رَّاء ب��ال��ضَّ ع��اد م��ا ُق��ْرَب ي��ا يُ��ض��ح��ك��ن��ي ��راءِ ب��ال��سَّ ك��ان وَم��نْ��َظ��ٍر
��الط��ي��ِن! ال��سَّ أب��واِب ُج َوالَّ َض��لَّ ق��د ث��ان��ي��ًة ��ل��ط��اِن ب��ال��سُّ أغ��ت��رُّ ه��ي��ه��ات

∗∗∗
ج��ي��راُن وب��ال��ج��ي��راِن داٌر اِر ب��ال��دَّ ب��ه��ا تَ��ُه��ُون أَْرٍض إل��ى تَ��ْخ��ل��َدنَّ ال

∗∗∗
وإح��س��اُن إب��ق��اءٌ ض��رَّ ورب��م��ا م��ف��س��دٌة ال��ِح��ْل��ِم ط��وي��َل إنَّ ق��وُم ي��ا

∗∗∗
ال��بَ��ن��اُن م��ن��ه��ا ُج��ذَّ ي��ٍد ويُ��ْم��نَ��ى ن��وُره��ا َخ��بَ��ا َع��يْ��ٍن َخ��يْ��ُر وم��ا

∗∗∗
ب��َض��م��اِن يَ��ف��ي ال أْن ب��ه ف��أَْح��ج ل��ق��وِم��ِه ِذم��اًم��ا يَ��ْح��َف��ْظ ل��م ال��م��رءُ إذا

∗∗∗
ع��نِّ��ي! وتَ��ِض��ي��ُق ع��ن��ه��ا أْف��َض��ُل تَ��َس��ْع��ن��ي ول��م أي��ام��ي َوِس��ْع��ُت

∗∗∗
َح��َس��ن! َم��نْ��َظ��ٍر ع��ن َس��ِم��ٍج َم��ْخ��بَ��ٍر ك��م ُص��وَرتَ��ه ال��م��رء دل��ي��َل تَ��ْج��َع��َل��نَّ ال
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∗∗∗
ال��َخ��َزايَ��ا ع��ل��ى ��م��ي��َن ال��ُم��تَ��َع��مِّ إل��ى ع��نَّ��ا ال��َح��ظِّ ُص��ُدوُد َع��َج��ٍب وم��ن
ال��دَّن��اي��ا! إل��ى يَ��س��فُّ ب��م��ن وط��اَر ال��َم��ع��ال��ي إل��ى يَ��ط��ي��ُر ِب��َم��ْن أََس��فَّ

الذي الذهبي العهد يجيء متى شعري ليت مبارك»: «زكي الدكتور تساءل وقد
وقد الجنود؟! من يحرسها من بفضل ال الصدق، قوة من فيها ما بفضل اآلراء فيه تسمو
عن والجواب يروج؟ ال وذاك يروج هذا ملاذا «الثقافة»: يف «الناعوري» الشاعر تساءل
عتبات عىل اآلن ولعلنا ص٤٥، القيم كتابه فاتحة يف مبارك» «زكي الدكتور به أدىل ذلك
واسعة، رحمة الريض» «الرشيف ورحم هللا رحمه به، يحلم كان الذي الذهبي العرص
أعجز الذي هو بغيته، العاجز به أدرك الذي «السبب قال: الذي عليٍّا» «اإلمام ورحم

ِطْلبَتِِه.» عن القادَر
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