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عليهم. بالثناء اغتباطهم من أكثر أقوالهم وترديد أفكاِرهم

صدى أسمع لعيلِّ إليهم «أصغيُت قال: إذ ذلك إىل نيتشه األملاني الفيلسوف أشار وقد
تصفيقهم.» صدى إالَّ أُذني إىل يصل فلم صوتي؛

أقواله، صدى نُسِمَعُه أن «شوقي» عن التحليلية الدراسات هذه يف حاولنا ولقد
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ج. أ.
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األمراء1 شوقيشاعر

يف ونُِظم صيغ ما الثناء، عقود من فيه ونُظم املدح، قالئد من له صيغ شاعًرا عرفنا ما
من منظومٍة وكلُّ بالعصماء، تُنعت له قصيدٍة وكلُّ الشعراء، بأمري ب امللقَّ فهو شوقي:
تصفه هكذا اليتيم، الجوهر ومعانيه النظيم، الدر كلماتُه غراء، شوقيًة تَُعدُّ منظوماته

شعره. رواة فيه يقول وهكذا الصحف، سيارة
الحوادِث وناظُم والنسيب، الغزل شاعُر فهو الوصف: هذا من الكثريَ استحقَّ ولقد
عن والذائُد الوطنية العاطفة ترجماُن الذائعة، واألمثال الرائعة الِحكم صاحُب والتاريخ،
إىل الداعي الكبار، األعمال إىل الِهمم ومستنهُض اآلثار دارس ُمحيي الدينية، العقيدة

األحالم. من الحقائق خالد واملستخلُص والوئام االتحاد
بحثنا قرصنا لذلك موجزة؛ ُعجالٍة يف البحُث يتناوَله أن يصعُب شأنه هذا كان وَمن
عليها طرأ وما السياسية نزعتُه وهو الجمة، شاعريته مظاهر من مظهٍر عىل هذا اليوم

التقلبات. من
نقوَل أن أردنا فقد الشعراء»، «أمري شوقي عن الكالم يف أفاضوا قد الكاتبون كان وملَّا
الشاقِّ املطلب، الوِعر املوضوع هذا طْرَق نا تخريَّ وما األمراء»، «شاعر شوقي عن كلمًة
زال ما البعض ألن إالَّ الكبري، الشاعر بتكريم قاطبًة العربية البالُد تحتفي يوم املسلك
من ال التلميح باب من إليه ويشري والتحليل، بالبحث له التعرُّض دون همًسا به يهمُس
مستوجباته من يكون فقد املناقب، إذاعُة التكريم مستلزمات من كان وإذا الترصيح، باب

شوقي. بتكريم الخاص بالعدد (١٩٢٧ سنة أبريل ٣٠) األسبوعية» «السياسة يف البحث هذا نرش 1



شوقي

خال فما كلٍّ وعىل شائبة، تشوبه ال كامًال، ا تامٍّ التكريم ليكون التهم؛ بعض دفع كذلك
نُبًال املرءَ كفى قدره: عال كلما حوَله التهُم تزيُد قد بل قدره، عال مهما تهمٍة من مخلوٌق

معايبُْه. تُعدَّ أن

املعروفة القلب قاعدة عىل األمراء، شاعَر كان فألنه الشعراء؛ بأمري شوقي ب لُقِّ إذا قالوا:
العرب. عند

ذهَب ما وكثريًا فؤاد، إىل حسني عباسإىل إىل توفيق إىل إسماعيل مرصمن أقياَل مدح
رجع بل عيل، ومحمد وإبراهيم سعيد مدح إىل فتطرَّق األجداد، إىل األحفاِد من صعوًدا
ويتغنَّى وفراعينها، وخلفاءها مرص سالطني فيمدح صفحاِته، يُقلِّب القديم التاريخ إىل

جميًعا. مدِحهم يف ُمجيًدا بآثارهم، ويشدو بمآثرهم
مدح فكما عهده: عىل تعاقبوا الذين عثمان بني سالطنِي مع شأنُُه كان وكذلك
بعظمة تغنى وكما الخامس، بمحمد أشاد رشاًدا أطرى وكما رشاًدا؛ أطرى الحميد عبد
سالطني بذكر أطنب وكما العثماني، والدستور الحرية بأبطال تغنى والخواقني، السالطني

أنقرة. رجال بذكر أطنب األستانة
نزاهة يف وشكَّ السياسية، عقيدته ة صحَّ يف البعُض اتَّهَمُه أن ذلك وراء من فكان
أيًة السلطة، اح مدَّ أنَّه فزعموا والتملُّق، الزلفى كلماُت أحيانًا عنه وقيلت االجتماعي، مبدئه

باألمر. القائمون كان أيٍّا باألمر، القائمني ومطري السلطة، كانت
إذا نفسه من يضمِحلُّ وتشكٌُّك شوقي، نفسية حلَّلنا إذا أساٍس عىل تقوُم ال تهمٌة
دون املمدوح اسم تغيري عىل فحملته بالشاعر، أحاطت التي واألحوال الحوادث إىل نظرنا
فالنصائح العنوان، تحت ما يبدِّل أن دون العنوان تبديل وعىل املدح، من مطلبَُه َ يُغريِّ أن

القائل: وهو املدائح، تغريت مهما هي هي

وال��ه��وى ال��م��دح ف��ي األخ��الق غ��َرُر ول��ي

بوجوب وقال إليه، الحاجَة ملَس ألنَّه اإلصالح؛ إىل ودعا أحبَّها، ألنَّه الحريََّة؛ َخَدم
السلطَة؛ خدم ذلك أجِل ومن العمران، أساُس أنها عرف ألنَّه األخالق؛ ومكارم العلم نرش

املطالب. تلك جميع لتحقيق الزمة واجبًة رآها ألنه
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األمراء شاعر شوقي

س��ادوا ��ال��ه��م ج��هَّ إذا س��راَة وال ل��ه��م س��راَة ال ف��وض��ى ال��ق��وم ي��ص��ل��ُح ال

واحرتام باإلصالح، منهم لكلٍّ نصح ولكنَّه واألمراء، امللوِك من ذكرنا من جميَع مدح
أنَّ يرى وهو العلم، منار ورفع العباد، سياسة وحسن البالد، ترقية عىل والعمل الحرية
كان إذا اإلصالَح ألنَّ فيه؛ باألمر القائمني أيدي عىل إالَّ الرشق يف تتمُّ ال األمور هذه جميع
الثورة، وهو األدنى من ا وإمَّ ل، التحوُّ وهو األعىل من ا إمَّ يقولون، كما محالة، وال محقًقا
نظريتُه هي هذه السلطان، صاحب يد عىل األعىل من أي ل، التحوُّ طريق عن يريُده فهو

الطريق. هذه عن الرشقي املجتمع لهذا الخريَ يطلُب فهو االجتماعية،

ال��رغ��ب��اِت خ��ي��ريَّ��ِة ش��دٍَّة ل��دى س��رائ��ري ب��ي��ن ال��خ��ي��ُر إالَّ َج��اَل وال

له: يقول ولكنه عباًسا، الخديو يمدُح

األف��ك��ار آي��َة يُ��ع��زُّوا ح��ت��ى ع��زِّه��م آي��َة ال��ك��ب��راءُ يُ��ظ��ه��ر ال

: أنَّ املرصية الجامعة يفتتح وهو ويذكِّره

آِس وال ط��بٍّ ب��ال ال��م��ري��ض ت��رك أدٍب وال ع��ل��ٍم ب��ال ال��ن��ف��وس ت��رك

لتوفيق: قال وإذا

وط��وي��ل��ه��ا ع��ري��ُض��ه��ا ال��ب��الُد ول��ك ن��ي��لُ��ه��ا ع��رِش��َك ت��ح��ت ي��ج��ِري م��ص��ُر ل��ك

نفسها: القصيدة يف له قال فقد

دخ��ولُ��ه��ا ل��ل��رق��ي��ب م��ب��اًح��ا ن��ه��بً��ا ال��ب��ل��ى ب��ي��د ُم��ل��ك��ه��ا خ��زائ��ن ك��ان��ت
وي��ك��ي��لُ��ه��ا ك��ن��وَزه��ا ال��زم��اُن ي��زُن ف��أص��ب��ح��ْت إل��ي��ك م��ف��اِت��َح��ه��ا أل��ق��ت
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شوقي

قوله: يف أنصفه إسماعيل مدح وإذا

ع��ه��دا ك��ب��ؤس��ك وال زم��انً��ا ك ن��ع��م��ا أي��ام م��ث��َل ال��ن��اُس ي��َر ل��م
س��ع��دا ال��ن��ح��س بُ��دِّل ش��ئ��ت وإذا ن��ح��ًس��ا ال��س��ع��ُد بُ��دِّل ش��ئ��َت إن ك��ن��َت

بقوله: املدح عىل ب عقَّ فؤاد امللك مدح وإذا

واألدب��ا ال��ع��ل��َم ال��ب��ان��يَ��ي��ن ف��اس��ت��ن��ه��ِض أُُس��ٍس ع��ل��ى تَ��ب��ن��ي��ِه ال��م��ل��ُك س��رَّك إْن
ُط��نُ��ب��ا ل��ه��ا ��ورى ال��شُّ س��ب��ب م��ن وم��دَّ ق��اع��دة ال��ح��قِّ ح��ب��اِل م��ن ل��ه وارف��ْع

العرش: حول االلتفاف إىل األزهريني يدعو

م��ؤزَّرا ال��ع��زي��ز ال��م��ل��ك م��ن ن��ص��ًرا ل��ه وال��ت��م��س��وا ال��ع��رش س��ي��اج ك��ون��وا

بقوله: ذلك عىل يعلق ولكنه

وأن��ض��را ال��ري��اض م��ن أه��شَّ ك��ن��ًف��ا ظ��الل��ه ت��ح��ت ال��دس��ت��ور وت��ف��ي��ئ��وا

املدُح كان إذا القادمة؟ األجياَل خاص، بنوع يهمُّ، وماذا املمدوح؟ اسم يهمنا فماذا
دام ما امللوك من شاء من الشاعُر فليمدِح البالغة، والِحكم العظاِت هذه مثِل عىل ينطوي

له: يقول

األج��ي��اال ويُ��ن��ِف��ُد ال��زم��اَن يُ��ْف��ِن��ي ث��اب��ٌت أُسٌّ ال��دوالت ف��ي وال��ع��دل

به: يهيب دام ما أو

م��ض��اءُ وف��ي��ه��ا ث��ورٌة ف��ل��ه��ا رض��اه��ا ف��اب��ِغ ال��ن��ف��وَس م��ل��ك��َت إن
ال��ع��ق��الءُ ال��خ��الئ��ُق ف��ك��ي��ف ـ��ِر ـْ األس�� م��ن ل��ل��وث��وب ال��وح��ُش ي��س��ك��ُن
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األمراء شاعر شوقي

روح عىل حمَلتَُه ليحمل الحيلة إىل — الحكيم يحتاج كما — الشاعر يحتاج أال
آمون: عنخ توت إىل مشريًا شوقي يفعل كما االستبداد

وث��اب��ِه2 وف��وق ت��اج��ي��ِه ت��ح��ت ال ن��اووس��ِه ف��ي يُ��ط��اُق ال��م��س��ت��ِب��دُّ
ق��راب��ِه خ��ل��ف ال��ش��رُّ ن��ام ك��ال��س��ي��ف ق��ب��ره ف��ي ش��رُُّه ي��ؤم��ن وال��ف��رد

يقول أن عرف إذا — امللوك مدح يف — هاٍد وأهدى مرشٍد أبلغ الشاعُر يَُعدُّ أال
كشوقي:

ال��م��ت��ج��ب��ري��ن��ا دول��ُة ودال��ت ولَّ��ى ف��رع��وُن ي��ا ال��ف��رِد زم��اُن
ن��ازل��ي��ن��ا ال��رع��ي��ة ح��ك��م ع��ل��ى أرٍض ب��ك��ل ال��رع��اة وأص��ب��ح��ِت
دي��ن��ا ب��اإلس��الم م��ن��ك وأش��رُف دن��ي��ا ب��ال��دس��ت��ور أج��لُّ ف��ؤاد
ل��ل��م��ال��ك��ي��ن��ا ج��ن��ب��ات��ه��ا ع��ل��ى إالَّ ع��زَّ ال ال��ت��ي «ال��دار»3 ب��ن��ى
ل��ل��ت��اب��ع��ي��ن��ا وال ل��م��ت��ب��وٍع ذراه��ا ف��ي إالَّ اس��ت��ق��الل وال

لتكرِّهه منقصًة له تذمَّ وأن إليها، لتُحبِّبها بَمْحَمَدٍة املرءَ تمدح أن الرباعة من أليس
رشاد: محمد للسلطان قوله يف شوقي فعله ما ذلك أليس فيها؟

م��ن��واِل��ه ع��ل��ى ل��ه��ا ال��رش��اُد ن��س��َج ب��س��ي��رٍة «ال��راش��دي��ن» ع��ه��د ج��دَّدَت
واس��ت��ق��الِل��ه ال��رأي ح��ي��اِة وع��ل��ى ح��ك��م��ه��م ك��ص��ال��ح ال��ش��ورى ع��ل��ى بُ��ِن��يَ��ت

قوله: ويف

ع��ب��ي��دا ال��رج��ال أح��راَر أل��ف��ي��َت م��ج��ل��ًس��ا ال��م��س��لَّ��ُط ال��ف��رُد س��ب��ا وإذا

عليه. امللك يربح ال الذي الرسير الوثاب: 2
النيابة. دار 3
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شوقي

لطلب وسيلًة األحيان أغلب يف املديح متخذًا واألمراءَ، امللوَك شوقي مدح هذا بمثل
تجد وما ذكرنا ما يف رأيت كما والحرية، الشورى ولتمجيد الرعية، يف واإلنصاف العدل

سواه. يف الكثري اليشء منه
مدائحه، جميع يف هما فهما االجتماعي، ومبدأه السياسية عقيدتَُه يغريِّ لم وهكذا
دامت ما لقصيدته، يختاُره الذي الرويُّ كان أيٍّا شاعٌر والشاعر املمدوح، اسُم تبدَّل وإن
؟ الرويِّ سوى ذكرنا ما جميع يف املمدوح اسم وهل فيَّاضة، وقريحتُه حساسًة نفسُه

نفسه: هو قال وقد

ال��خ��ال��دي��ن��ا ج��الُل يَ��م��ِض��ي وال وتَ��م��ِض��ي أيَّ��اٌم ال��م��ل��ِك ج��الُل

كثري من بدَّ ال أنه كما ذلك، عىل لإلقدام النفس يف شجاعٍة من بُدَّ ال أنه ونعتقد
يتمَّ حتى الجوهر، يف التغيري دون الشكل يف التغيري لهذا واللباقة واملرونة الرباعة من
ملن عادًة مالِزٌم معروف، هو كما ب والتعصُّ الجديد، للمبدأ ٍب تعصُّ وال ح تبجُّ بال ذلك
دعا فإذا يتجنَّبَُه، أن شوقي عرف ما وهذا الدين، يف أو السياسة يف جديًدا مذهبًا يذهُب
ينفُض ال بل القديمة، صداقاِته يُنِكُر ال فهو الشعب، لصوت انقياًدا جديدة، حكومٍة إىل
كان التي الرشق دول من دولٌة دالت وإذا فكره، غري عىل يزالون ال الذين يد من يَده
مجاراة عن واالمتناع والنحيب النعي وجوَب يرى فال وتمجيده، مدحه من نصيٌب لها
لم ما تحقيق وإىل اإلصالح إىل دعوٍة مع مادًحا ُمطريًا الجديدة للدولة يربُز بل الزمان،
وأتمُّ املايض، احرتام مع بالحارض الرتحيب مبدئه: فخالصة سالفتها، عهد عىل ق يتحقَّ

تلك. ورجاِل هذه ورجاِل وأنقرة، األستانة يف قصائُدُه ذلك عىل مثاٍل
ولكن باألمس، فيه خياَمه ضاربًا كان الذي غري معسكٍر يف خياَمُه يرضُب وهكذا

واملروق. بالخيانة اتهامُه أو بالجحوِد، رميُه يحقَّ أن دون

إس��م��اع��ي��ال ب��ب��اِب ُولِ��دُت ول��ق��د أب��ن��ائ��ه ف��ي إس��م��اع��ي��َل أأخ��وُن
ج��م��ي��ال وارت��دي��ُت َج��ْزًال ف��ل��ب��س��ُت ب��ي��ت��ِه ون��ع��م��َة ن��ع��م��تَ��ُه ول��ب��س��ُت

صدور يف ل املتأصِّ الفرد سلطان بني مُرص فيه كانت عهٍد يف كشوقي نشأ وَمن
ضيًفا وحلَّ األمراء قصوِر يف مثلُه َرِبَي وَمن عقولهم، يف النابت الشورى وحكم الرشقيني
فتهتزُّ الثورات تُوَلُد وكيف العروش، وتثلُّ القصوُر تنهار كيف رأى ثمَّ السالطني، عىل
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األمراء شاعر شوقي

النفوس يف ويثري سالًما القلوب عىل فيسكب الدستوُر يقوُم وكيف اهتزاًزا، األعصاُب لها
ال واإلبعاد، النفي ألَم ذاق ثمَّ الجاه، وبسطة الحياِة نعيم كشوقي عرف وَمن اعتزاًزا،
إىل الزائل العَرض عن ويسمو األشخاص فوق يرتفُع كيف يعِرَف أن عليه يُستكثَر
تجاريَب ألن السلطنة؛ لخري السلطاَن د ويمجِّ اململكة، لخري امَلِلك فيمدح الخالد، الجوهر
يف رأى فإذا سامية. فكرة بكل لإلحاطة دائرته ووسعت عقِله استقالل يف زادت الزمان
كانت ولو بها، اِإلشادة عن ُر يتأخَّ فال به، تغنَّى الذي الرشِق لذلك فائدًة الفكرة تلك
باملنكر وال ماضيه، بالجاحد ليس ذلك يف وهو مىض، فيما بها يُقْل لم التي األفكار من
عىل يحدبون فأصبحوا فهم، وثقَّ الدهُر هذَّبهم الذين الرجال طائفِة من هو بل عقيدته،
األفكار جانب من ولو بَدْت، جانٍب أي من النجدَة له فيطلبون آلالمه، ويتأملون وطنهم،
ِة بُحجَّ وغضبهم حقِدهم بُرِج يف ينعزلون فال ألفكارهم؛ مغايرًة باألمس كانت التي

جديدة. رايٍة تحت ولو وطنهم خدمِة يف الجهاَد يواصلون بل باملبدأ، االحتفاظ
عقيدة ال شعرية، واستعاراٌت صَوٌر شوقي مدائح إنَّ القوُل يمكن ذلك وعىل
بعُض رآهم كما يراهم وال املطلقة، سلطتَهم يمدُح ال واألمراءَ امللوَك مدح فإذا سياسية،

البرش. طينة غري طينٍة من والغرب الرشق يف الكتاب قدماء

ط��ي��ْن ال��ن��اِس وأص��ُل م��س��ٌك أص��لُ��ُه ف��م��ا أص��ل��ي ام��رؤ ي��ق��ول��نَّ ال

ممدوُحه فما املدح، وراء من إليه يقصُد ما يغريِّ ال فإنه ممدوحيه، أسماءَ غريِّ وإذا
وما االجتماعي، مرماه مبلغ من وال الشعر قيمِة من يُنِقص ال الشعر، يف الرويِّ سوى
الزمن يف انتقاَصه البعُض أراد وإن اآلتي، الزمن يف مجَدُه لتنتقص التقلُّباُت هذه كانت
ستُدِرُك بل عزيمتنا، ووهن ويأسنا ضعفنا عن شيئًا تعرَف لن اآلتية فاألجياُل الحايل:
الثورات عهد يف سيما وال جاحًدا، يكون أَن دون رأيَه َل يُعدِّ أن املرءُ يستطيُع كيف

السياسية. واالنقالبات الفكرية
هارب «ال النقادة: قال فقد اآلن، هو ما عىل شوقي كان ما التقلباُت هذه لوال إنَّه بل
يقوِّي وما الحكوماِت، يُضِعُف ما االضطرابات عصور يف «إنَّ معناه: ما «La Harpe

والخطابة.» الشعَر
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شوقي

شأنه من ما لكل احرتاًما يزداُد العظام الحوادِث من شاعُرنا رآه ما كلَّ رأى فمن
بل الحزبية، املنازعات يفهم فال األفكار، الفوىضيف عىل والقضاءُ والعقيدة، السلطة دعُم

صوته: بأعىل ينادي اسمعوه واملساملة، الوئام إىل يدعو

ع��الم��ا ال��ك��ب��رى ��ج��ُة ال��ضَّ وه��ذي إالم��ا ب��ي��ن��ك��ُم ال��خ��ل��ُف إالَم
وال��خ��ص��ام��ا ال��ع��داوة وت��ب��دون ل��ب��ع��ض ب��ع��ض��ك��م ي��ك��ي��د وف��ي��َم

يقول: أو

وس��الُم م��ح��ب��ٌة م��ن��اُه أَق��ص��ى ف��ش��اع��ٌر ال��وئ��ام إل��ى دع��وُت وإذا

قاله فما األحزاب، تتناوُل كما األدياَن تتناول فهي شاملة، جامعٌة الوئام إىل وَدْعَوتُُه
قبله. شاعر يقله لم وأحمد» واملسيح «موىس يف

اآلن: لقوله نلومه ال كنَّا وإذا

ال��ك��ت��اب��ا تُ��رض��وا أو ال��ل��ه تُ��ط��ي��ع��وا ال��خ��م��َر اه��ج��روا
وت��اب��ا ك��فَّ الم��رٍئ ف��ط��وب��ى رج��ٌس إن��ه��ا

صباه: يف قال قد كان أن بعد

م��ش��ت��اق إل��ى ت��س��َع��ى م��ش��ت��اق��ًة س��اق��ي ي��ا ه��اِت��ه��ا ولَّ��ى رم��ض��اُن

باألمس؟ قاله ما غريَ ذلك سوى يف قال ألنَّه نلومه؛ فعالَم
كان واألمراء، امللوك بشاعر تلقيبه بحقٍّ يجوز الذي األرستقراطي الشاعر وهذا

فقال: حقوقه عن ودافع العصاميني بأبنائه فتغنَّى الشعب شاعَر أيًضا

م��ب��ي��ْن أو غ��ن��يٍّ أو ل��ق��ويٍّ ي��ش��ع��روا ل��م وإن ال��ن��اُس ��ر ُس��خِّ
ال��ع��اب��ري��ن وج��س��وُر ال��م��ع��ال��ي ف��ي ال��م��رت��ق��ى ث��ن��اي��ا وال��ج��م��اع��اُت
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األمراء شاعر شوقي

بقوله: اَل العمَّ وخاطب

ف��أَص��اب��ا داٍع ال��ه��ي��ئ��ِة ذَنَ��َب دع��اك��م ق��د
ال��ذن��اب��ا إال أح��َس��نُ��ُه وه��ل ط��اووٌس ه��ي

الحارض، املايض بني تردُّد وال نزاٍع بال عنده يتمُّ التغيري هذا أن ذهننا إىل يتبادر وال
تارة: يقول فهو

م��نْ��ك��را ش��يءٍ ق��دي��ِم ك��لَّ ي��ج��دون م��ف��ت��ون��ٍة ع��ص��اب��ٍة ح��ذَو ت��ح��ذُ ال

أخرى: ويقول

ج��دي��دا ال��ع��ت��اِق األُُس��ِس ع��ل��ى ي��ب��ن��ي م��ص��ل��ح ب��ن��اي��ِة م��ن أج��م��ُل ال��ه��دم

فيه لُها يُسجِّ الحوادث لتقلُّباِت وتَبٌَع العام، للرأي مرآٌة شعَرُه إنَّ القول: وصفوُة
نزعات فيها فتتجىل ُقطر، كل يف العربية أبناءُ بها يتغنى التي القصائد تلك يف ويرويها
عسلها تأخذ كالنحلة فهو السياسية، الشاعر مبادئُ فيها تتجىل ا ممَّ أكثر العام الرأي

النحل: يف القائل شوقي أليس زهرة، كل من

��َرْه ُم��ق��صِّ أم��ان��ٍة ع��ن ال��ن��ح��َل رأي��َت ف��ه��ْل
َزَه��َرْه اس��ت��ع��ارت أو ب��ق��ل��ٍة م��ن اق��ت��رض��ْت م��ا
ب��س��كَّ��رْه ُس��كَّ��رة ب��ِه ال��ن��اِس إل��ى أدَّت

نُشريَ أن بنا فخليٌق الشعر، يف الوقائع وتدوين الحوادِث تسجيل ذكر يف دمنا وما
العقاد إىل وحافظ خليل من نهضتها عىل العميم الفضل من مرص لشعراء كان ما إىل
فسجلوا سريها يف النهضة تابعوا فقد ونسيم، الكاشف إىل ومحرم الرافعي ومن واملازني،
بسديد القويم منهجها يف النهضَة وا سريَّ بل السامية، الروُح ملؤها قصائَد يف وقائعها

األمم. بني شأنها وأعلوا مَرص مناَر فرفعوا أقوالهم،
قولهم: اإليطاليني عن يُرَوى أنه ذكرنا األُمراء، شاعر أو الشعراءِ أمري إىل رجعنا وإذا

… ملكنا غريَ لها رئيًسا انتخبنا ما جمهوريًة حكومتنا كانت لو
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شوقي

األمراء، شاعر غري لها أمريًا أدباؤنا اختار ما إمارة األدب دولة كانت لو أنه ونعتقد
هذا يف الشعر دولة أركان من واختيار رًىض عن اإلمارة عرَش يتسنَّم بأن جديٌر فهو
هذا يف به االحتفاءَ ولعلَّ لذلك، يؤهله ما الشاعرية صفات من له اجتمع قد ألنه العرص؛
إسماعيل املرحوم عنه قاله ما فيه صح فقد باإلمارة.4 رسميٍّا بمبايعته يتمُّ األسبوع

قرن: ثلث منذ باشا صربي

أُم��راءُ ل��ُه يُ��ص��غ��ي أم��ي��ٌر ـ��ر ل��ل��ِش��ع��ـ ي��ت��ل��وُه ب��ال��ق��ص��ي��ِد َم��رَح��بً��ا

امللكية األوبرا دار يف (١٩٢٧ سنة أبريل ٢٩) أيام بعد أقيمت التي الحفلة يف املبايعة هذه تمت وقد 4

من إلقائها أثناء يف تقدم عامرة قصيدة إبراهيم» «حافظ الكبري الشاعر فيها فألقى شوقي، لتكريم
اإلعجاب وهتاف التصفيق بني منشًدا زميله بيد وأخذ فيها، جالًسا شوقي أحمد كان التي املقصورة

بالشاعرين:

م��ع��ي ب��اي��َع��ْت ق��د ال��ش��رِق ج��م��وُع وه��ذي ُم��ب��اي��ًع��ا أت��ي��ُت ق��د ال��ق��واف��ي أم��ي��َر

22



وماتشاعًرا1 شوقيعاششاعًرا،

العربي! األدِب عىل الصيَف هذا أَشأم ما
ركنيه. األدِب رصِح من وقوَّضت فرَقَديه، الشعر سماءِ من الثالثة أشُهُره غيَّبْت

عىل أغارت حتى الفصل أوائل يف األسد» «برِج بدخول الصيِف شمُس مت هَّ ما
حتى امليزان» «برج يف الفصل أواخِر عنَد استَوْت وما ميدانِه، بفارس فطاحت األدِب

وميزانِه. الشعر بفيصِل عبثت
وما «شوقي»، عىل اليوَم تُطِلُقها عادت حتى «حافظ» عىل دموَعها مُرص كفكفْت ما
نعي الربق إليها حمل حتى والرثَاءِ، التأبني حقَّ «حافظ» توفية من العَرب أنديُة انتهت

الشعراء. وأمري الشعر إمام
بشاعريه يتيُه العربي األدُب كان ة، املدَّ هذه من يقرُب ما أو أسابيَع عرشة منذ
تلَو الواحد بهما ُفِجع وقد اليوَم، هو وها زهًوا، األدب عصور أزهى بهما ويطاوُل فخًرا،

باهلل! إال قوة وال حول فال مًعا، يبكيهما اآلخر،
يف وثبَّت العرب، بالد بني الصدَر أجلَسها قد وحافظ شوقي شعَر فإن مُرص أما
عُرصها وكان األمصار، سائَر تباِهي مرص فكانت األدب، صولجاَن قرِن ثلث مدَة يِدها

االزدهار. إِبَّان يف واألندلِس بغداَد عهَد ويفاخر العصور عىل يُِدلُّ عًرصا بشاعريها

شاعًرا.» يُولُد الشاعَر ولكنَّ خطيبًا، الخطيُب «يصريُ الالتني: يقول

شوقي. وفاة يوَم باألهرام نُرشت 1



شوقي

لحِده. إىل مهِده من شاعًرا وظلَّ شاعًرا، شوقي ُولد وقد
عمره؛ من الثالثة يف وهو إسماعيل، الخديوي عىل جدَّته به دخلت يوم شاعًرا كان
الذهب، من بَدرًة الخديوي فطلب أعصابه، ارتجاج من السماءِ عن ينزُل ال بُرصه وكان
عىل — ديوانه مقدمة يف روى كما — شوقي فوقع قدميه؛ عند البساِط عىل نثَرها ثم
ال فإنه هذا، مثَل معه «اصنعي ِته: لجدَّ الخديوي فقال به، واللعب بجمعِه يشتغل الذهِب
موالي.» يا صيدليتك من إالَّ يخرُج ال دواءٌ «هذا قالت: األرض.» إىل النظَر يعتاَد أن يلبُث

مرص.» يف الذهَب ينثُر من آخُر إني شئِت، متى إيلَّ به «جيئي قال:
إليِه تُوحي الشعِر إالهُة أخذت وقد املدرسِة، يف طالٌب وهو شاعًرا، شوقي وكان

. املوسيقيِّ املوزوِن والكالِم الجميلِة بالصوِر
الِحقبِة تلك يف نظم وقد فرنسا؛ يف واآلداَب الحقوَق يطلُب وهو شاعًرا، شوقي وكان

القريض. دولِة يف واإلِمارِة اإلِمامة من إليه سيصريُ بما ُ يبرشِّ كان ما القصائِد من
غرَّاء قصيدًة فنظم جنيف؛ مؤتمر يف املرصيَة الحكومَة يُمثِّل وهو شاعًرا، وكان

التاريخ. فجِر منذ الحوادِث كباِر من النيل وادي يف وقَع ما نت تضمَّ
والنفوذ العالية املناصب وأبَّهة الجاه أوج يف وهو حياته، أدوار جميع يف شاعًرا وظلَّ
بمفاخِرها ويتغنى األندلس ربوَع يطوُف منفاه يف وهو شاعًرا، وظلَّ الحكام؛ لدى

وطنه. إىل حنينًا ويستبِكي ويبِكي الدارسة،
األخري، عهُدُه وهو العهُد، هذا يكون قد بل الوطن، ذلك إىل عودتِه بعد شاعًرا وظلَّ
ومنصبه، لقبه بحكم اضطراًرا، ألفه ا عمَّ فيه أقلع فقد شعريٍّا، إنتاًجا عمِره أدواِر أَخصَب
تاريخيٍّ وطِنيٍّ موضوٍع كل عىل ر وتوفَّ ل، األوَّ ديوانُُه بها َحَفَل التي املوضوعات من
شاعريتَُه وكأنَّ السن، يف ِمه تقدُّ مع ورواءً صفاءً تزداُد كانت قريحتَُه وكأنَّ عمراني،

النحيل. جسمه يف ينُضُب الحياِة معنُي أخذ كلما وغزارًة ًقا تدفُّ تزيد كانت
وتاريخ مَرص تاريخ من الحوادِث أشهِر إىل عمد بل يَقِصُدها، بالقصائد يكتِف فلم
يُودُِّع سنٍّ يف يُعالجُه الروائيِّ الفن عىل وأَقبل شعرية، تمثيليًة رواياٍت ينِظُمها العرب

الشعراء. من غريُُه الفنَّ هذا فيها
بقصيدٍة الحوادث من حادٍث كلِّ يف يُطالعنا عمرِه من األخريِة الحلقِة يف كان وهكذا

حسناء. روايًة عاٍم كلِّ يف إلينا ويُزفُّ عصماء،
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شاعًرا ومات شاعًرا، عاش شوقي

واألدِب، الفضِل أهل مباءَة «املطريَّة» يف كانت يوَم هاني» ابن «كرمة يف شاعًرا كان
النظر أصحاِب من نفًرا أمريُها فيها يجمُع النيل ِة ضفَّ عىل «الجيزة» إىل انتقلت أن وبعد

املرسح. خشبة إىل يدَفعها أن قبل رواياِته عىل فيُطلُعهم الكتابة، يف والرأي
إحدى كانت منيتِه، صباَح تقدَّمْت التي الليلِة ففي مماته: يف شاعًرا شوقي وظلَّ
الشعر، لروعة طربًا ُق يُصفِّ والجمهوُر قصائِده، من قصيدًة تُنِشُد الشهريات املغنيات
القائم الشباب حفلِة يف تُلقى نظمها قصيدٍة آخُر كانت ساعاٍت ببضع وفاته وبعد

القرش. بمرشوع
إىل قائله يرفع مما الكثريَ دواوينه يف أنَّ غري شعره؛ بعض يف الرأُي يختلُف وقد

األدب. تاريخ يف خالًدا ذكَرُه ويحفُظ الشعراء، بني األوىل املرتبة
الجاه وواسع األلقاب وكبري العيش بسطة من نال ما عىل هللا، رحمه كان، ولقد

األخالق. َدِمَث الجانِب ُمنْخِفَض النفِس وديَع الشهرة، وبُعد
املرحوم فيه قال هجًوا، يكتب ولم هجًرا، ينطْق لم والقلم؛ اللسان عفَّ وكان

باشا: صربي إسماعيل

إي��ذاءُ وال ه��ج��ٌو يَ��ُش��بْ��ُه ل��م ك��ري��ًم��ا س��م��ًح��ا ب��ال��م��ق��اِل م��رح��بً��ا
غ��راءُ ح��ك��م��ٌة تُ��ح��لِّ��ي��ِه ـ��ِر وب��ال��ش��ع��ـ س��ح��ًرا ب��ال��ب��ي��ان م��رح��بً��ا

أبًا، ليكوَن ُخِلَق فكأنَُّه املثل؛ مرضَب كانا فقد بيتِه أهل عىل وعطُفُه بأوالِده برُُّه أما
ذكُرهم. معها يخلُُد سوف قصائَد بنيِه يف نظَم وقد شاعًرا، ُولد كما

شهٍر منذ القائُل وهو الرثاء، من ُه حقَّ شوقي يويفِّ الذي ذا فمن حافظ، مات وقد اآلن، ا أَمَّ
حافظ: رثاء يف

األح��ي��اءِ م��ن ال��م��وت��ى م��ن��ص��َف ي��ا رث��ائ��ي ت��ق��وَل أن أُوث��ُر ك��ن��ُت ق��د
ب��ق��ض��اءِ م��ن��يَّ��ٍة وك��لُّ َق��َدٌر س��الم��ٍة ط��وِل وك��لُّ س��ب��ق��َت ل��ك��ن

أمجد من صفحًة وطَوت الشعر، أعالِم أرِفع من علًما اليوَم املنيُة ت لفَّ وهكذا
العربي. األدب صفحات
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شوقي

قوله: نذكَر أن إال يََسْعنا لم اليوم، شمِس غروِب عند القربَ شوقي أُودِع وعندما

ق��ب��ري ع��ل��ى ال��ص��خ��وَر تُ��ل��ق��وا وال ع��ل��يَّ ��ف��وا خ��فِّ ال��دف��ِن س��اع��ِة ف��ي ل��ه��م أق��وُل
ص��خ��ِر ع��ل��ى ص��خ��ًرا ال��م��وِت ب��ع��َد ف��أح��ِم��َل ح��م��ل��تُ��ُه ال��ح��ي��اِة ف��ي ه��مٌّ ي��ك��ِف أل��م
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َزاُهتا1 ومميِّ ُتُه شوقيشاعريَّ

واشرتكْت «شوقي»، لتكريِم نفِسِه املكاِن هذا يف اجتَمعنا السنة وبعِض سنواٍت خمِس منذُ
تشرتك هي كما الشعراء، أمري َمفرِق عىل الغاِر إِكليل َضْفر يف العربيِّ الرشِق ُوفوُد معنا
يف كاألمس ماثًال الكريم بالفقيِد وكأنِّي قربِه، عىل الذكرى أزاهرِي نَثْر يف اليوَم معنا
إليه، يَدُه باسًطا — إبراهيم حافظ — اآلخر العظيم بفقيِدنا وكأني هذه، مقصورته

الفخم: صوتِه صدى والهتاف، التصفيق بني تردِّد، القاعِة هذه وأَجواءُ

م��ع��ي ب��ايَ��َع��ْت ق��د ال��ش��رِق ُوف��وُد وه��ذي ُم��ب��اي��ًع��ا أت��ي��ُت ق��د ال��ق��واِف��ي أم��ي��َر

املوِت، وهمدِة الحياِة نشوِة بني فالفرق تلك، وحفلِتنا هذه حفلِتنا بني الفرُق أما
األمس. خطيِب عن اليوِم خطيُب َ قرصَّ وَلِنئ املآتم، وخشوِع األعياِد بهجِة وبني

2 يَ��ِدقُّ َوص��ٍف ع��ن ال��رزءِ ج��الُل وال��ق��واِف��ي ال��ي��راَع��ِة ف��م��ع��ِذَرُة

حفلة إلقامة املعارف؛ وزير برياسة األدباء من لجنة تألفت بك شوقي أحمد املرحوم وفاة أثر عىل 1

ومميزاتها»، شوقي «شاعرية عن يخطب أن املؤلف من اللجنة طلبت وقد الكريم، للفقيد كربى تأبني
يوم ظهر بعد امللكية األوبرا دار يف أقيمت التي الحفلة يف ألقاها خطبة يف ولخصه البحث هذا فوضع

.١٩٣٢ سنة ديسمرب ٤ األحد

لشوقي. البيت 2



شوقي

كان وهل الشاعر»، «شوقي عن أو شوقي، شاعرية عن السادة، أيها معكم حديثي
مرَّْت أسابيَع بضعُة الشعر؟ غريُ مماِته بعَد منُه يبَقى وهل شاعًرا؟ إالَّ حياته يف شوقي
العلية؛ الدولِة من الضخمِة األلقاِب وحامُل املعيَّة موظفي كبريُ نُِيسَ قد وها وفاِته، عىل
فأصبحنا الشيوخ، مجلِس يف العضِو أَثَُر وَعَفا والنفوذ، والجاِه الثروِة صاحُب واضمحلَّ
الذي الشاعَر ذلك إالَّ منُه نذكُر وال وأطرب، أرقص الذي الشعَر ذلك إالَّ عنه نرِوي وال

فأعجب. نظم
والطول: الصول صاحَب كان يوَم أنشَد إذ نفُسُه هو ذلك أدرك ولقد

ال��ل��ق��ُب ذا ب��ال��ق��ل��ي��ل وم��ا ال��ع��زي��ِز ش��اع��ُر

منفاه: بعد قال ويوم

آداِب��ه ع��ل��ى ال��دن��ي��ا واس��ت��وَل��ِت آث��اَرُه ال��ث��رى ح��اَز م��ن م��اَت م��ا

قيمٌة. لتضارعها تكْن لم نظرِه يف الشاعِر قيمَة إنَّ بل

ال��م��ب��ص��را ال��ع��الءِ أب��ا ي��ك��وُن ي��وًم��ا ك��ف��ي��َف��ه��م ل��ع��لَّ ت��دِري م��ا وال��ل��ه
وال��م��ش��ت��َرى ال��م��ش��ت��ِري وج��لَّ غ��ب��نً��ا، ت��ج��ْد ل��م ُم��ل��ِك��ك ب��ن��ص��ِف ت��ْش��ت��ري��ِه ل��و

قومية: نهضٍة كلَّ مبعَث الشعَر رأى حتى غاىل بل

َش��ي��ط��اِن��ْه َخ��ط��ا أو ال��ش��ع��ِر ب��ُه��َدى إِالَّ ال��ح��قِّ إل��ى ��ٌة أُمَّ تَ��ثُ��ْر ل��م

فقال: الغلوِّ يف زاد بل

!… ال��ش��ع��راءُ أي��ه��ا ال��ن��اُس أن��ت��ُم
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ومميَِّزاتُها شاعريَّتُُه شوقي

الردى، رصيَع وقَع صبيحَة إالَّ يدِه من تقْع ولم يافع، غالٌم وهو الشعر، قيثارَة َحمَل
وأشجاها، األنغاِم أعذَب منها يُخرج القرن، نصِف من يَقرب ما العهَدين، بني ظلَّ ولقد

الحروب: ومواقع الروع مواقف يف كان: وكيفما كان حيثما

ف��يُ��ط��رُب يُ��غ��نِّ��ي أْن ل��ي��راِع��ي ف��ه��ْل ف��أط��رب��ْت ال��س��ي��وُف غ��نَّ��ت��َك أم��والي
أج��ل��ُب3 ل��ألُن��ِس األَن��غ��اِم وُم��خ��ت��َل��ُف نَ��غ��م��ٌة ل��ك ال��ظُّ��ب��ا ع��ن��َد ك��م��ا وع��ن��ِدي

واالبتهاج: الطمأنينة مواِطن يف أو

ت��غ��ري��دا4 أوت��ارِه م��ن وأَل��ذُّ َم��ن��ط��ًق��ا ال��م��رنَّ��ِم ال��ع��وِد م��ن أَش��َه��ى

بنغماٍت القديمَة األوتاَر يُنطق أن عرف ولكنَّه جديًدا، وتًرا الشعر قيثارِة إىل يَُشدَّ لم
ولكنَّ العازف، أنامل تحَت ونوًعا، ا عدٍّ هي، وهي معدودة، العود فأوتار ُمستعذَبة، جديدة
األلحان، من الجديَد منها فيُسِمُعنا االفتناُن، لُه شاءَ ما عليها النقِر يف يفتنُّ عازٍف كلَّ

األلوان. شتَّى مزيجها من يبتدع ٍر مصوِّ كلَّ ولكنَّ واحدٌة، الشميسِّ الشبح وألواُن
موضوٍع كلِّ يف ًة مستجدَّ أَلحانًا تُخِرُج يِده يف القديمة القيثارِة أوتاُر كانت وهكذا

فكان:

ال��ق��اف��يَ��ْه يُ��ن��ِط��ُق ب��ق��اف��ي��ٍة ال��ورى غ��نَّ��ى ه��و إِذا ي��ك��اُد
ح��اك��يَ��ْه5 ن��اط��ق��ًة ال��ع��وِد ع��ل��ى أوت��اُرُه ال��ن��ف��ِس ف��ي وتَ��ح��ك��ُم

…؟ الحاكية الناطقُة أوتاُرُه هي وما
َوتراِن فُهما الناس، قلوِب يف غريزيَّتاِن عاطفتاِن والوطُن الديُن ادة، السَّ أيها
نقر وما القرار، بعيَد نغًما أخرجا إالَّ بلمٍس داناهما ما الشاعر، قيثارة يف أساسيَّان

والحماسة. والنخوة الغرية الجماهري صدور يف استثار إالَّ عليهما

اليونانية. العثمانية الوقائع وصف يف قصيدته من 3

اعتقلتهم. قد العسكرية املحاكم كانت الذين السجناء تهيئة يف قصيدته من 4

«فردي». رثاء يف قصيدته من 5
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الدين وتَر

بل تكلُّف، وال تصنٍُّع بال فخًما، جزًال غناءً باإلسالم فتغنَّى الدين وتر عىل «شوقي» نقر
من النوع هذا حول إيمانه وعقد قدسية، حلًَّة نظَمه عقيدته فكسْت وإيمان، عقيدٍة عن

نورانية. هالًة شعره
باإلسالم: يعتزُّ اسمعوه

وال��ق��دِم ال��ع��ت��ِق ج��الُل يَ��زي��نُ��ه��نَّ ُج��دٌد ال��م��دى ط��ال ك��لَّ��م��ا آي��اتُ��ُه
وب��ال��رَِّح��ِم وال��ت��ق��َوى ب��ال��ح��قِّ يُ��وص��ي��َك ُم��ش��رََّف��ٍة م��ن��ه ل��ف��ظ��ٍة ف��ي ي��ك��اُد
ال��َف��ِه��ِم ال��ذائ��ِق ع��ن��َد ال��ش��ه��ُد ح��دي��ثُ��ك ق��اط��ب��ًة ال��ض��اَد ال��ن��اط��ق��ي��َن أف��ص��َح ي��ا
م��ن��ت��ظ��ِم ح��س��ن ف��ي م��ن��ت��ث��ٍر ك��ل ف��ي ب��ِه ال��ب��ي��اِن ج��ي��َد َع��َط��ٍل م��ن َح��َل��يْ��َت
س��م��يِّ ب��ال��رس��وِل يَ��ت��س��اَم��ى ال وك��ي��َف ب��ت��س��م��ي��ت��ي ج��اٌه ل��ي ال��خ��ي��ِر «أح��م��َد» ي��ا

اإلسالم: بدول يَفَخُر إليه واصغوا

وال��تُّ��َوم6 «ب��غ��داد» ف��ي ال��ي��واق��ي��ِت ك��لُّ َح��َوت��ا وَم��ا و«آث��ي��ن��ا» «روم��ا» ع��ن��ك دَْع
واألي��ِم7 ال��ن��ي��ران أثَ��ر ع��ل��ى ه��وى ب��ِه يُ��ِدلُّ وإي��وانً��ا ك��س��رى وخ��لِّ
ال��س��ل��ِم8 ي��َد أل��ق��ت ل��ه��ا ال��س��الِم داُر ذُِك��رت ك��ل��م��ا روم��ا، ال��ش��راِئ��ع داُر
ُم��خ��تَ��َص��ِم ع��ن��د ق��ض��اءً ح��ك��ت��ه��ا وال ُم��ل��ت��أٍَم ع��ن��د ب��ي��انً��ا ض��ارع��ت��ه��ا م��ا

اإلسالم: وبملوك

وُم��ع��ت��ِص��ِم وم��أم��وٍن رش��ي��ٍد ع��ل��ى ق��ي��اص��ره��ا م��ن ط��راٍز ف��ي اح��ت��وت9 وال
وال��تُّ��ُخ��ِم األرِض ب��ح��دوِد ت��ص��رَّف��وا ك��ت��ائ��بُ��ه��م َس��ارت إذا ال��ذي��ن م��ن

الدرة. شكل عىل تعمل الفضة من الحبة وهي تومة، جمع التوم 6
الدخان. األيم: 7

التسليم. السلم: بغداد. السالم: دار 8

روما. إىل يعود الضمري 9
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ومميَِّزاتُها شاعريَّتُُه شوقي

َف��َه��ِم وال ع��ق��ٍل ف��ي يُ��َدانَ��وَن ف��ال وم��ع��رف��ٍة ع��ل��ٍم إل��ى وي��ج��ل��س��ون

معه: الرشَق ورنَّح طربًا ترنَّح اإلسالم دول من دولٌة انترصت وإذا

يَ��ِط��ِب ول��م يَ��ن��َع��ْم ل��م ال��ل��ي��ال��َي ق��ض��ى وك��م ال��ح��ج��از أرج��اءَ ال��ف��ت��ُح َج وأرَّ
ال��ق��ُش��ِب ال��م��وش��ي��ِة ف��ي ال��ف��ت��ح َم��ه��اِرُج واس��ت��ب��َق��ْت ال��ش��رِق أُم��ه��اُت وازَّي��ن��ت
َح��َل��ِب ف��ي َح��م��داَن ب��ن��ي يُ��ه��نِّ��ئ��وَن ف��ان��ت��ب��ه��وا أيُّ��وَب ب��ن��ي دم��ش��ُق ه��زَّت
ط��رِب ف��ي واألق��ب��اُط م��ص��َر وم��س��ل��م��و َج��ذٍَل ف��ي وال��ه��ن��دوُس ال��ه��ن��ِد وم��س��ل��م��و
ن��س��ب ف��ي ال��ش��رُق وح��واه��ا وش��ي��ج��ٍة10 رِح��ٍم ف��ي اإلس��الُم ��ه��ا ض��مَّ م��م��ال��ٌك

جوارحه: بجميع الخالفة عن للذود وينربي العريقة، تقاليَده ويجلُّ اإلسالم يُقدُِّس

واِح ال��ن��ص��ي��ح��ِة غ��ي��ُر يُ��وِح��ه��ا ل��م م��ق��ال��ًة ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن ق��ائ��ٌل َم��ْن
��اح11 ن��ضَّ ب��ي��راِع��ِه ح��وض��ه��ا ع��ن ذائ��ٍد أوُل ف��يَّ ال��خ��الف��ِة ع��ه��ُد
واإلِص��الح ال��ح��ق ل��ذاِت وه��ًوى يَ��َزْل ول��م ك��ان ال��ل��ِه ل��ذاِت ُح��بٌّ

ذنُب ال ذنبهم هو إنما الذنَب ولكنَّ والهفوات، األخطاءِ عن املسلمني يُنزِّه ال وهو
اإلسالم.

��اال وال��ف��عَّ ال��م��ق��داَم ويُ��س��وُِّد ع��ام��ًال ي��رف��ُع اِإلس��الم ع��ادِة م��ن
ك��َس��ال��ى ُم��ف��رِّط��ي��ن وظ��ل��م��ت��م��وُه ِب��ُك��ْم تُ��َؤاِخ��ذُُه أَْل��ِس��ن��ٌة ظ��َل��م��تْ��ُه
ض��الال؟ ال��ه��الل م��ع ت��ع��ل��م��ون ه��ل ب��ال��ه��دى ��ل ت��ك��فَّ ه��اللُ��ك��ُم ه��ذا

وال قصائِده، شتَّى يف وتجدونَه بجملتِه، إلِيراده مجاَل ال ا ممَّ الكثريُ اليشءُ هذا ومن
الربدة، ونهج والهالل، واألزهر، املولد، وذكر والخالفة وعرفات، النبوية، الهمزية يف سيما

إلخ. مقدونيا ورثاء

القرابة. متصلة وشيجة: 10

الدافع. النضاح: الحامي. الذائد: 11
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باإليماِن: عامٍر قلٍب عن إالَّ تَصُدُر ال النبضات هذه ومثُل

وإي��ح��اءُ إل��ه��اٌم ال��ل��ه ج��ان��ِب م��ن ي��ؤيِّ��ُدُه األع��ل��ى ال��نَّ��س��ِق م��ن ش��ع��ٌر

«املخترص يف لُه يقرأ كان أنَّه أسبوع12 منذ أصدَرُه كتاب يف األديب كاتبُه روى
إالَّ يبَق ولم الواحدة، الساعة منتَصِف حتى «وبقيت قال: للغزايل القلوب» مكاشفة من
رياضتِه، موعُد الوقَت هذا أن إىل لفتُُّه ولكني ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسوِل وفاة وهو واحد، موضوٌع

ا.ه. يبكي.» فأخذ الوفاة، موضوع له فقرأُت تُِتمَّ، حتى فقال:

.(١٩٠٧ سنة (يف وأوالده شوقي

العز. أبو الوهاب عبد أحمد بقلم الشعراء» أمري صحبة يف عاًما ١٢» 12
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ومرَّها: حلَوها وذاق الدنيا َخَرب أن بعد بالدين هذا تمسكه وكان

وص��اب��ا ُش��ْه��ًدا ب��ك��أس��ه��ا وذُق��ُت وش��وًك��ا ورًدا ب��روِض��ه��ا ج��ن��ي��ُت
ب��اب��ا ال��ل��ِه ب��اب دوَن أَر ول��م ُح��ك��ًم��ا ال��ل��ِه ُح��ك��م أَر ف��ل��م

عقيدته؛ يف أحٍد إىل يُسئْ لم اإليمان، الصادق العقيدة، الراسَخ الشاعَر هذا أن عىل
املسيحيني أُدباء تََرون وهكذا ولسانه.» يدِه من الناُس سلم َمن «املسلم كان: مبدأه ألن
يتناول وقد أنفسهم، املسلمني طرب له ويطربون اإلسالمي، بشعره يتغنون واإلرسائيليني
كوصفه يجرح، وال يؤلم فال الحرير بلمس يتناولها ولكنَّه القبيل، هذا من املوضوعات أدقَّ

مسجًدا: صارت التي صوفيا آيا كنيسة

ل��ل��س��يِّ��ِد ال��س��يِّ��ِد ه��دي��ُة م��س��ج��د إل��ى ص��ارت ك��ن��ي��س��ٌة

عثمان: بني يد إىل الروم يِد من خرجت وقد القسطنطينية مدينَة ووصفِه

ُم��ش��اع��ا ب��ي��ن��ه��م��ا رض��ي��اِك ل��ق��د ع��ي��س��ى وتُ��راَث م��ح��م��ٍد أداَر
ِن��زاع��ا ب��ي��ن��ه��م��ا ال��ج��ه��ُل يَ��ُم��دُّ ق��وٌم ف��ي��ِك ��َب ال��ت��ع��صُّ نَ��بَ��ذَ ف��ه��ل

ُكتبها: ويُجلُّ األدياَن يحرتم وهكذا

اإلن��ج��ي��ال ف��ع��لَّ��م ال��ب��ت��وِل واب��َن م��رش��ًدا م��وَس��ى ب��ال��ت��وراِة أرس��ل��َت
ال��ت��ن��زي��ال ون��اَوَل ال��ح��دي��َث ف��َس��ق��ى م��ح��م��ًدا ال��ب��ي��اِن يَ��ن��ب��وَع وَف��َج��رَت

مًعا حيَّاهما واحٍد يوٍم يف — املسيحيني وعيد املسلمني عيد — العيداِن وقع وإذا
تحيَّة: أجمَل

ج��الال ال��وج��وِد ه��اِم ف��ي ك��ال��ت��اِج ه��الال نُ��ح��يِّ ق��م أق��ب��ل ال��ع��اُم
وج��م��اال وض��اءًَة ي��ت��ب��اري��ان أق��ب��ال أح��م��َد وع��ي��ُد ال��م��س��ي��ِح ع��ي��ُد
ح��اال ال��ب��س��ي��ط��ِة وج��َه َغ��يَّ��را ق��د س��ؤُدٍد وِه��ج��رُة إح��َس��اٍن م��ي��الُد
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القديمة، الدينية األحقاَد يُثري ال فإنه الصليب، دول من دولٍة من اعتداءً رأى وإذا
وصاياه: يتَّبعون ال الذين عىل بالالئمِة ويُنِجي الديَن، يُربِّئُ بل

ج��ف��اُة؟ ال��ح��ن��اِن ذي ع��ي��َس��ى أَأَت��ب��اُع وِص��ح��ابُ��ُه م��ن��ه��ُم ع��ي��َس��ى ت��ب��رَّأ

تمهيد: أجمل له د ويمهِّ عتاب ألطَف يعاِتُب أو

وَس��الُم وِع��ص��م��ٌة ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي وم��ح��بَّ��ٌة َرح��م��ٌة س��ب��ي��لُ��َك ع��ي��َس��ى
واألي��ت��اُم ع��ل��ي��ه ال��ض��ع��اُف ه��اَن ام��رءًا وَال ال��دم��اءِ ��اَك س��فَّ ُك��ن��َت م��ا
اآلالُم ب��اس��م��ك ع��ل��ي��ه َك��ثُ��َرت ال��ورى ه��ذا ع��ن اآلالِم ح��ام��َل ي��ا
األرح��اُم تُ��ق��َط��ُع وب��اس��ِم��َك َرِح��ًم��ا ج��م��ي��َع��ه��م ال��ع��ب��اَد ج��ع��َل ال��ذي أن��َت
ِذم��اُم وال��ق��ت��اُل ع��ه��ٌد وال��س��ل��ُم َدن��يَّ��ٌة ال��ج��م��ي��ِع دي��ِن ف��ي ال��ب��غ��ُي

الضالل، إىل فمرِجعها ُمختلفة حقبات يف اإلنسانية مزَّقت التي الدينيَّة الحروُب ا أمَّ
منها. يده ينفُض والدين

يَ��ق��ُع��ِد ول��م ال��َخ��ل��ُق أج��ل��َك م��ن يَ��ُق��ْم ل��م َس��اب��ٌق ض��الٌل ل��وال
ال��ي��ِد ُط��ه��ُر م��ن��ُه ب��راءٌ أن��ت أذًى أو ب��ي��ن��ه��م ش��رٍّ ف��ك��لُّ

إىل الداعني طليعة يف يكوَن أن عَجَب فال وُموحيها األديان يف آراؤه هذه كانت ومن
املرصية: لألمة املكوِّنني العنرصين اتحاد

م��رام��ا ت��روم واح��دًة ل��ألرِض ��ًة أُمَّ إالَّ وال��ق��ب��ط أع��ه��دت��ن��ا
اإلس��الم��ا ألج��ل��ن��ا ��رون وي��وقِّ ألج��ِل��ه��م ال��م��س��ي��ح ت��ع��ال��ي��َم نُ��ع��ِل��ي
األق��وام��ا ��د وحَّ رب��ك ش��اءَ ل��و ج��اللُ��ه َج��لَّ ل��ل��دَّي��ان ال��دي��ن
وِع��ظ��ام��ا ج��م��اج��ًم��ا م��ت��ج��اوري��َن ق��ب��وُرن��ا وت��ل��ك ق��ب��وُرك��م ه��ذي
ك��رام��ا ال��ج��واُر ي��ق��ِض��ي ك��م��ا ع��ي��ش��وا ��ه��م ح��قِّ وواج��ِب ال��م��وت��ى ف��ب��ُح��رم��ِة
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الوطن: باسم االتحاد هذا وجوِب عىل يُدلِّل وهو

م��غ��ان��ي��ا ل��ك��لٍّ ك��ان��ت وب��ي��ن��ه��م��ا ل��ح��َدن��ا ث��م م��ه��َدن��ا م��ص��ُر ت��ُك أل��م
ج��اري��ا ال��ن��ي��َل ن��ع��بُ��ُد وَط��َه وم��وَس��ى م��ري��م ب��ن ال��م��س��ي��ِح ق��ب��ِل م��ن ن��ُك أل��م
ووادي��ا ض��ف��اًف��ا ف��دي��ن��اه وه��الَّ ال��ه��َوى ُح��بِّ��ِه ع��ل��ى ت��س��اق��ي��ن��ا ف��ه��الَّ

نفسِه: الدين باسم بل

األج��ي��ال ع��ل��ى ��دت ُوحِّ ��ٌة أمَّ وق��ب��ًط��ا م��س��ل��م��ي��ن ن��ح��ُن إن��م��ا
ب��ه��الِل م��ش��ى وم��ن ي��دي��ِه ف��ي ب��ص��ل��ي��ٍب م��ش��ى م��ن ال��ل��ِه وإل��ى

يف مثاله عىل يتوثَّق لم وجٍه عىل فيها توثق قد االتحاَد هذا أن مرص عىل هللا ِنعم وِمن
الصليب، معتنًقا الهالُل عليها ُرِسم رايٍة تحت باستقاللها تطالب البالد فثارت آخر، ُقطر

فقيُدنا: يقول ذلك ويف

ُص��ْل��ب��ِه ع��ل��ى ال��ل��ِه أِه��لَّ��َة وأل��ف��ت��ُم ال��وه��َم م��زَّق��تُ��م
ح��زِب��ه وم��ن ال��ح��قِّ ف��ئ��ِة م��ن راب��ًع��ا َه��َرًم��ا بَ��ن��ي��ت��م ح��ت��ى

والهالل: الصليب يف كذلك القائل وهو

ال��ع��ن��ايَ��ْه ب��ره��اُن وأن��َت ءِ ال��س��م��ا ُه��َدى أن��ت ج��ب��ري��ُل
وال��ه��داي��ْه ال��ط��ه��ارُة ُه��م��ا ـ��ِن ال��ل��ذَي��ـ ج��ن��اَح��ي��َك اب��ُس��ْط
ال��رع��اي��ْه ِم��َن وال��ص��ل��ي��َب م��ِة ال��ك��را م��ن ال��ه��الَل وزِد
راي��ْه ل��ل��ش��ي��ط��اِن وال��ح��رُب راي��ٌة ل��ربِّ��َك َف��ُه��م��ا

وهي: بالغة حكمٌة ذلك كلِّ يف وله

ي��ع��ن��ي��ه��ا ال��دي��ن ف��ي ه��ًوى ن��ف��ٍس ل��ك��لِّ َه��َدى اِإلل��ُه ش��اءَ م��ن ل��ل��ِه ال��دي��ُن
تَ��ع��اِدي��ه��ا أو ال��ب��راي��ا اخ��ت��الِف إل��ى داع��ي��ًة األدي��اِن م��خ��ت��ل��ُف ك��ان م��ا
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ل��َواع��ي��ه��ا ال��ك��ب��رى ال��ح��ك��م��ِة خ��زائ��ُن ق��اط��ب��ًة واألدي��اُن وال��رْس��ُل ال��ك��تْ��ُب
م��بَ��ان��ي��ه��ا ف��ي أُسٌّ ال��ل��ِه وَخ��ش��ي��ُة َم��راش��ِده��ا ف��ي أص��ٌل ال��ل��ِه م��ح��بَّ��ُة
نَ��واه��ي��ه��ا ف��ي ��ى يُ��وقَّ ش��رٍّ وك��لُّ أوام��ِره��ا ف��ي ��ى يُ��ل��قَّ خ��ي��ٍر وك��لُّ
َم��ع��ان��ي��ه��ا أس��م��ى ف��ي ال��م��روءُة ب��ل م��روءِت��ه��ا م��ن م��ع��نً��ى ال��ن��ف��ِس تَ��َس��اُم��ُح

نغماٌت وهي الدين، وتر من «شوقي» استخرجها التي الفخمة األنغام من مثاٌل هذا
فيرتاجع الناس، من املاليني إىل العواطف تموُّجات عىل تحملها قة مصفَّ أجنحٍة ذات
ق وفِّ ملا قوا ُوفِّ كثريين شعراءَ تعرفون وهل وَسالًما، برًدا تستقرُّ حيث الصدور يف صداها
اللفظ يف جزالٍة مع سليًما، وذوًقا رائعة، وحكمًة صائبًا، ورأيًا صادًقا، إيمانًا شوقي؛ له

األسلوب؟ يف وفخامة

الوطن وتَر

بأن خليقٌة شوقي فوطنياُت عليه، النقِر يف وحذًقا براعة بأقلَّ يكن فلم الوطن وتُر ا أمَّ
تقديًسا، الوطن يقدس فهو األوطان، حب عىل الطلبة لتنشئة املدارس يف وتدرَّس تُجمع
الرجُل وهو اإليمان، من الوطن حبُّ أليس دينية، كعقيدة الوطنيَّة العاطفة عن ويتكلم

رأينا؟ كما املؤمن

ال��ش��ب��اب��ا ب��ك َل��ِق��ي��ُت ق��د ك��أنِّ��ي ي��أٍس ب��ع��د َل��ِق��ي��تُ��ك وط��ن��ي أي��ا
ال��ُم��ج��اب��ا13 ال��ح��ت��َم أُق��اب��ُل ع��ل��ي��ِه ِدي��ن��ي ل��ك��ن��َت ُدع��ي��ُت أنِّ��ي ول��و
وال��َم��ت��اب��ا ��ه��ادَة ال��شَّ ُف��ه��ُت إذا وج��ه��ي ال��ب��ي��ِت ق��ب��َل إل��ي��ك أُدي��ُر

غريها: ويف األبياِت، هذه يف الدين منزلة الوطَن أنَزَل

��ي ال��م��َؤسِّ ال��زم��اُن ج��رَح��ُه أَس��ا أو ع��ن��ه��ا ال��ق��ل��ُب س��َال ه��ل م��ص��َر وَس��ال
��ي تُ��َق��سِّ ال��ل��ي��ال��ي ف��ي وال��ع��ه��ُد ، رقَّ ع��ل��ي��ِه ال��ل��ي��ال��ي م��رَِّت ك��لَّ��م��ا

املوت. هو املجاب: الحتم 13
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ن��ف��س��ي ال��ُخ��ل��ِد ف��ي إل��ي��ِه ن��اَزع��تْ��ِن��ي ع��ن��ُه ب��ال��ُخ��ل��د ُش��ِغ��ل��ُت ل��و وط��ن��ي

كعبة مرص يجعل أن الوطنية العاطفة بهذه قلبه ينبُض ن ممَّ يُستغَرب وهل
أشعاره؟

وَس��ل��َس��اَل��ه��ا َج��ن��اه��ا تَ��غ��ذَّى ال��ب��ط��اِح ه��ذي َل��ِغ��رِّي��ُد وإِنِّ��ي
ق��ال��ه��ا ُم��ع��لَّ��ق��ٍة وك��لِّ أش��ع��ارِه ك��ع��ب��ة م��ص��َر ت��َرى

يف ينشد فبينما خمريَّاته، يف حتى يعالجه، موضوٍع كل يف بوطنه يتغزُل ويكاُد
وطنه: لذكرى م يتجهَّ به إذ ساقي، يا هاتها ، وىلَّ رمضاُن طربًا؛ العيد

إش��ف��اِق وم��ن وج��ٍد ِم��ْن وب��ك��ي��ُت ال��َم��ال ع��ي��ِد ف��ي ع��ل��ي��َك أِس��ف��ُت وط��ن��ي
األخ��الِق م��ن راوي��ٍة ��اءَ ش��مَّ ��ٍة ب��أُمَّ أراَك ح��ت��ى ل��ي ع��ي��َد ال

: حرٍّ كلِّ سجيَُّة الوطن حبَّ إنَّ نعم،

م��س��ت��ح��ق وَدي��ٌن س��ل��ف��ت يَ��ٌد ُح��رٍّ ك��لِّ دم ف��ي ول��ألوط��اِن

ويُعيُده: ذلك يقول

أوط��اِن��ِه ه��وى ف��ي يَ��ص��ُدُق وال��ح��رُّ ال��ه��وى األرُض ه��ذِه ص��دق��ت��م، ول��ق��د

أبنائها: بهوى األوطان من سواها من أحرى مَرص ولكنَّ

م��ج��ي��دا ال��ن��ج��وِم ك��أوط��اِن ب��ل��ًدا ح��ب��اك��ُم ال��ب��الَد ق��س��َم ال��ذي إِن
ُم��ه��ودا وال��ف��ن��وِن ل��ل��ع��ب��ق��ريَّ��ِة ك��لُّ��ه��ا ل��ح��وٌد وال��دن��ي��ا ك��ان ق��د
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تنوعت مهما قصائده مختلف يف الوطن هذا محاسن يُعدِّد ذلك بعد واسمعوه
فيها وما الهياكل عن تكلَّم سواءٌ اإلبداع، شاء ما مرص آثار وصف يف ويُبِدع موضوعاتها،

الفن: مدهشات من

��ا َغ��ضَّ زال م��ا ال��ف��ن��وِن وش��ب��اُب وش��اب��ت ال��زم��ان ح��ول��ه��ا م��ن ش��اَب
… أَم��ض��ى ال��ج��نِّ ع��زم��ة م��ن َع��َزَم��اٌت بَ��نَ��تْ��ه��ا ك��ال��ب��روج وم��ح��اري��ب

مرص: أهراِم عن تكلَّم أم

ال��ع��بَّ��اِد روح��ان��يَّ��ُة وع��ل��ي��ِك ُق��دس��ي��ٌة روع��ٌة ك��ال��م��ع��اب��د ل��ك
ِب��ع��م��اِد أخ��الِق��ه��م م��ن وُرف��ع��ِت ب��ق��واع��د أح��الِم��ه��م م��ن ��س��ِت أسِّ
اآلب��اِد م��ن َع��ه��ًدا ل��ه��ا أخ��ذْت ال��ت��ي واألَي��دي األَح��ج��اَر َق��بِّ��ِل ُق��ْم
اآلراِد14 وم��س��ق��ط ال��ش��م��وِس م��ه��ُد إِن��ه��ا ال��ك��ن��ان��ِة ع��ن ال��ن��ب��وَغ وُخ��ِذ

الهول: أبي عن أو

ال��بَ��ش��ْر ذن��وُب ي��دي��َك وب��ي��ن ـ��ك ج��ان��ب��ي��ـ ع��ل��ى ال��رم��اَل ك��أنَّ
ال��َق��دْر دي��دب��اُن أو األرِض ع��ل��ى ءِ ال��ق��ض��ا ِل��واءُ ف��ي��ه��ا ك��أنَّ��ك

النيل: عن أو

تُ��غ��ِدُق ال��م��دائ��ن ف��ي ك��فٍّ وب��أي ��ُق ت��ت��دفَّ ال��ق��رى ف��ي ع��ه��ٍد أيِّ م��ن
ت��ت��رق��رُق ج��داوًال ال��ِج��ن��ان ُع��ل��ي��ا م��ن ��رَت ُف��جِّ أَم ن��زل��َت ال��س��م��اءِ وم��ن
… ي��خ��لُ��ق ال ج��دي��ُده��ا ��ف��ت��ي��ن ل��ل��ضَّ ب��ردٍة ن��اس��ُج أن��ت نَ��وٍل وب��أي
ت��م��لُّ��ُق ف��ي��ه ل��ي��س ُح��بٌّ أم��الُه ت��ك��لُّ��ٌف ف��ي��ه ل��ي��س َم��ْدٌح ف��ي��ك ل��ي

الشمس. ارتفاع وقت وهو الضحى رأد واملراد رأد. جمع اآلراد: 14
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بخلوده: عجيٌب مَرص يف قام ما فكلُّ وللتفصيل، له ما ولكن

ل��ل��ع��ف��اءِ ج��م��ي��ًع��ا ال��ن��اُس ب��ن��ى م��ا إذا ت��ب��ِن��ي م��ا ل��ل��ُخ��ل��ِد ��ٌة أمَّ
ال��ف��ن��اءِ ع��اِدي م��ن اآلث��اَر وت��ق��ي ال��ِب��ل��ى ع��ادي م��ن األَج��س��اَم تَ��ع��ِص��ُم

اتساًعا يقلُّ ال الحوادث، ُجسام من فيها تعاقَب وما مرص، بتاريخ الفخر ومجال
الخالدة: بآثارها الفخر مجال عن

م��ن��ف��ط��م��ا ال��ط��ه��ِر وع��ي��س��ى رض��ي��ًع��ا م��وَس��ى ح��م��ل��ْت ال��ت��ي األرِض ف��ي ج��ن��اَح��ك واخ��ِف��ْض
… وال��ق��ل��م��ا ال��س��ي��َف ل��ل��ع��ب��اِد وب��يَّ��ن��ْت خ��ال��دًة األج��ي��ال ح��ك��م��َة وأخ��رج��ْت
م��ح��ت��ش��م��ا ال��ده��ُر ع��ل��ي��ِه وي��م��ِش��ي ب��ِه، خ��اش��ع��ًة ال��ري��ُح تُ��ِل��مُّ ف��ض��اءٌ ه��ذا

العالم: يف التمدين نوَر نرشوا الذين هم األعالُم وعلماؤها

م��ض��لَّ��ل��ي��ن��ا ج��د ال��ن��اُس وح��ي��ن ل��ي��ٌل األرُض ح��ي��َن ��ه��َب ال��شُّ ف��ك��ان��وا
أث��ي��ن��ا ق��ب��َس��ْت أن��واِره��م وم��ن روم��ا األرِض ف��ي ب��م��ن��اره��م م��ش��ْت

وعرشه: مرص ملك تاج من وعرشهم امللوِك تاُج وأين

ُم��نْ��تَ��َس��ب��ا ال��م��اس ف��ي ال ال��ش��م��ِس ج��وه��ِر ف��ي ل��ُه إنَّ ال��ت��اِج ب��ه��ذا ال��م��ل��وك ب��اِه
َع��َج��ب��ا اس��ت��وى ال��م��اءِ ع��ل��ى «خ��وف��و» ع��ه��د م��ن ِل��َدٍة ذي غ��ي��ر ب��ع��رٍش ع��ل��ي��ه��م وتِ��ْه
ع��تَ��بَ��ا ��ه��ا ال��سُّ أمَّ ل��ه والت��خ��ذن��ا ق��ائ��م��ًة ف��ي��ِه َل��ِزْدن��ا اس��ت��ط��ع��ن��ا ل��و

للهمم: استفزاًزا مرص تاريَخ يبسُط النحو هذا عىل وهو

ِع��ْرض��ا ص��اَن ق��وِم��ه م��ج��َد يَ��ُص��ْن م��ن م��ص��ر ب��ت��اري��خ ال��م��ح��ت��ِف��ي وأن��ا
َق��رض��ا واألح��ادي��َث ال��ذك��َر أق��رض��وا ش��ع��ٌب ب��اد وال ��ٌة أُمَّ تَ��ُم��ْت ل��م
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فتئ ما لذلك ، أشدَّ حبٍّا حارضه يف أحبَّه وقد ا، جمٍّ حبٍّا ماضيه يف الوطن هذا أحبَّ
الباهر: املجد ذلك الستعادة العمل ميادين مختلف يف والنشاط الجدِّ إىل يدعو

وب��ي��ان��ِه ب��ع��ل��م��ِه ال��زم��اَن َغ��َم��َر ف��تً��ى ف��ه��ْل ال��ن��ب��وغ م��ن ال��زم��اُن ف��اض
َع��ن��ان��ِه؟15 وج��ُه وه��ي ال��ص��ن��اع��ُة أي��َن ال��ِغ��نَ��ى؟ ِم��ض��م��ار وه��ي ال��ت��ج��ارُة أي��ن
ان��ِه؟ ف��دَّ ف��ي م��ص��َر ال��م��ش��اِرُك أي��ن ب��م��اِل��ه؟ ال��ع��ل��وم ع��ل��ى ال��ج��واُد أي��ن
ك��ج��ن��ان��ِه؟ أو ال��ف��ردوس ك��خ��م��اِئ��ل ت��ح��ت��ك��م ج��ن��اٍن ف��ي ال��زراع��ُة أي��ن

إىل فصارت أبنائها يد غري يف أمورها مقاليُد كانت الزمن من ِحقبة مرص عىل مرَّت
املخلصون: الربرة أبناؤها يريده ما غري

ِق��وام��ا16 ع��م��ٍل م��ن يَ��ِج��دون ف��م��ا ن��اش��ئ��وُه ت��ح��يَّ��ر وط��نً��ا أرى
ق��ام��ا ف��ي��ه ال��ص��ن��اع��ِة ُرك��ُن وال ق��رَّْت ف��ي��ه ال��ت��ج��ارِة أُُس��ُس ف��ال
ال��ن��ظ��ام��ا وال ال��ح��ي��اَة ت��ب��ِن ول��م ل��ك��س��ٍب تُ��ه��يِّ��ئْ��ه��م ل��م م��دارُس

النفَس: يؤلم ما إىل والصناعَة الفنَّ الدنيا علَّموا الذين أبناءِ حالة صارت ولذلك

ت��ش��ك��ي��ال إلِب��رٍة يُ��ح��ِس��ن��وَن ال َج��دُّه��م ال��م��س��لَّ��َة ب��ن��ى ال��ذي��ن تَ��ِج��ُد

الوطن. هذا يُريد كيف فلننظر واآلن
متحًدا: يشءٍ كلَّ قبل يريده

ع��الم��ا؟ ال��ك��ب��رى ��ُة ال��ض��جَّ وه��ذي إالم��ا ب��ي��ن��ك��ُم ال��خ��ل��ُف إالَم
وال��خ��ص��ام��ا؟ ال��ع��داوَة وتُ��ب��دون ل��ب��ع��ٍض ب��ع��ُض��ك��ُم ي��ك��ي��ُد وف��ي��َم
دام��ا ال��س��وداُن وال ح��اٍل ع��ل��ى اس��ت��ق��رَّت م��ص��ُر ال ال��ف��وُز؟ وأي��ن

السحاب. العني بفتح العنان: 15
اإلنسان. يقيم ما القوام: 16
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باالتحاد: إالَّ قوَّة فال

ن��ب��اِح ب��ع��َض ك��ان ت��ف��رَّق ف��ِإذا ��ًع��ا ُم��ج��مَّ ال��زئ��ي��ِر م��ن ال��ش��ع��وِب ص��وُت

األمام: إىل السرِي عن به قعدت التي القيوِد من طليًقا حرٍّا، الوطَن هذا يُريُد

َس��ْح��ِب��ه ع��ن واس��ت��ك��ب��َر ب��ال��ق��ي��ِد رم��ى ق��د َزَم��ٌن ه��ذا ق��وِم، ي��ا
ربِّ��ِه ع��ل��ى ي��أبَ��ى أن َخ��ِش��ي��ُت ع��ٍل م��ن ج��اءَُه ق��ي��ًدا أَنَّ ل��و

الُجمان: من كان ولو القيَد هذا يأبى

ال��ح��ن��ظ��ِل م��ث��ُل ، ب��ال��رقِّ م��ش��وب��ًة ال��ح��ي��اِة، ُش��َه��ُد17
يُ��ح��َم��ِل ل��م ُم��ن��ظَّ��ًم��ا َن ال��ُج��م��ا ك��ان ل��و وال��ق��ي��ُد

فقال: الوطن حريَّة إىل عاد اعتقالهم بفكِّ السياِسيني املعتَقلني هنَّأ وإذا

ق��ي��ودا؟ ل��ل��ب��الِد يُ��ح��طِّ��ُم ذا م��ن ق��ي��َدُه تُ��ح��طِّ��ُم ي��ًدا ال��س��ج��ي��ُن َوَج��َد

األُمنية؟ هذه تحقيق إىل الوصوُل وكيف
عليهما يبني أن يريد أُوَليان قاعدتان بل شعره، يف تعودان أساسيتان فكرتان هناك
كال يف وله ورى، والشُّ الدستور والثانية والقوَّة، العلُم األوىل وإسعاَده: الوطن إنهاَض

قبله: لشاعٍر مثله نعرف ال ما املعنيني

واألدب��ا ال��ع��ل��م ال��ب��اِن��يَ��ي��ن: ف��اس��ت��ن��ِه��ض أُُس��ٍس ع��ل��ى تَ��ب��ن��ي��ِه ال��م��ل��ُك س��رَّك إْن
ُط��نُ��بَ��ا ل��ه ��ورى ال��شُّ س��ب��ِب م��ن وُم��دَّ ق��اع��دًة ال��ح��قِّ ح��ب��اِل م��ن ل��ه��ا وارف��ْع

منظوماِته. شتى يف لتني مفصَّ الفكرتني هاتني وترى

العسل. وهي ُشهدة جمع ُشَهُد: 17
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يقول: فحيث والقوَّة العلُم أما

األح��الُم ت��رف��ُع م��ا ال وال��ع��ل��ُم، ال��ق��ن��ا ي��ب��ن��ي م��ا وال��دُّوالُت ال��ُم��ْل��ُك

وعزِّه: فه َرشَ ومظهُر الوطن سياُج والقلم فالَسيف

ُم��ه��ذُِّب ي��راٌع أو ، ُم��ِع��زٌّ ُح��س��اٌم ي��ف��وتَ��ه��ا ال أن األوط��اِن َش��َرِف وم��ن

الحقوق: يصون الذي هو امُلِعزُّ فالحساُم

ال��ك��تُ��ِب ال ال��م��ل��ُك يُ��ب��نَ��ى ال��ك��ت��ائ��ِب ع��ل��ى م��م��ل��ك��ٍة ُرك��َن ب��ق��وٍل ل��ب��اٍن َف��ُق��ْل
ال��َغ��َل��ب م��ن م��ع��نً��ى ع��ن��ده��ُم ال��ح��قُّ أُم��ٍم ف��ي ل��ل��ح��قِّ َغ��ل��بً��ا ت��ل��ت��م��ْس ال
ال��ُق��ُض��ِب م��ن ُع��وٌد أو ��ْم��ِر ال��سُّ م��ن ُع��وٌد ل��ُه ي��ك��وَن ح��ت��ى م��ن��ب��ٍر ف��ي خ��ي��َر ال
أُُه��ب ف��ي األخ��الِق م��َن ي��ك��ون��وا ح��ت��ى ِت��ه��م ُع��دَّ ك��لُّ ل��ق��وٍم ال��س��الُح وم��ا

النفوس: دواءُ هو املهذُِّب والرياُع

آِس وال ط��بٍّ ب��ال ال��م��ري��ِض تَ��ْرُك أَدٍب وال ع��ل��ٍم ب��ال ال��ن��ف��وِس تَ��ْرُك

الحقوق: مضيعُة والجهُل

��اِل ل��ج��هَّ ال��دن��ي��ا م��ن ن��ص��ي��َب وال ونَ��ض��رتَ��ه��ا ال��دن��ي��ا ت��م��ت��ل��ُك ب��ال��ع��ل��ِم

«غلبنا السبعني: حرب بعد قال قد بسمرك كان وإذا املعلِّم، ة ُمهمَّ يُقدِّس تراه لذلك
يقول: شاعَرنا فإن املدرسة.» بمعلِّم جارتنا

وع��ق��وال؟ أن��ف��ًس��ا ويُ��ن��ِش��ئُ يَ��ب��ِن��ي ال��ذي م��ن أج��لَّ أو أش��رَف أع��ل��م��َت
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فيقول: والعلم القوة بني يجمُع ثمَّ

وأع��وانُ��ه��ا أُخ��رى وتُ��ق��ِب��َل دول��ٌة ت��ن��ق��ِض��ي أن ال��ح��ك��م وم��ا
أرك��انُ��ه��ا ت��ش��ت��دُّ وب��ال��ع��ل��م ُد ال��ب��ال ت��ق��َوى ال��ج��ي��ِش ع��ل��ى ول��ك��ن
وإت��ق��انُ��ه��ا ال��ف��ن��وُن وأي��ن ُم ال��ع��ل��و وأي��ن ال��ن��ب��وُغ ف��أي��ن

النصيَب منها لهما جعل إالَّ قصيدًة يقصُد ال فيكاد الدستور ا وأمَّ ورى الشُّ ا أمَّ
: ألنَّ الوافر؛

رم��اِل��ه ِع��داُد أَق��واٌم ال��م��ل��ِك ف��ي ب��واح��ٍد يُ��َس��اس أن ال��ح��ك��وم��ِة ش��رَّ

أمون: توتنخ مخاطبًا يقوُل ولذلك

ال��م��ت��ج��بِّ��ري��ن��ا دول��ُة وَدال��ْت ولَّ��ى ف��رع��وُن ي��ا ال��ف��رِد زم��اُن
ن��ازل��ي��ن��ا ال��رع��يَّ��ِة ُح��ك��ِم ع��ل��ى أرٍض ب��ك��لِّ ال��رُّع��اُة وأص��بَ��َح��ِت
ِدي��ن��ا ب��اإلس��الِم م��ن��َك وأش��رُف ُدن��ي��ا ب��ال��دس��ت��وِر أج��لُّ ف��ؤاُد

امللوك: ومفخرُة الحكام ُهدى فالدستور

ِص��ح��اِح غ��ي��ُر ال��دس��ت��وِر م��ع��دِن م��ن تُ��ت��َخ��ذْ ل��م م��ا ال��ت��ي��ج��اِن وج��واه��ُر
ِح ال��م��الَّ ��ُف م��ث��قِّ ال��ش��راَع إِنَّ دس��ت��ورك��م ع��ن ال��م��ل��ِك ب��ن��اءَ وخ��ذوا

أن: العلم بطالب يُهيب ولذلك

م��ؤزَّرا ال��ع��زي��ِز ال��م��ل��ك م��ن ن��ص��ًرا ل��ُه وال��ت��م��س��وا ال��ع��رِش، س��ي��اَج ك��ون��وا
وأن��ض��را ال��ري��اِض م��ن أه��شَّ ك��نَ��ًف��ا ظ��الِل��ه ت��ح��َت ال��دس��ت��وَر وت��ف��ي��ئ��وا
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قرن: ربع منذ تركيا سلطاَن يخاِطُب قال الدين: من ورى الشُّ إنَّ بل

م��رائ��ي��ه��ا ف��ي وض��لَّ��ت رج��اٌل ح��ارت إذا ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر رأُي ال��رأُي
ويُ��غ��ل��ي��ه��ا يُ��ع��ل��ي��ه��ا ال��ح��قُّ ك��ت��ابُ��ُه ب��ه��ا ج��اءَ ال��ل��ِه ُش��ورى ه��ي وإن��م��ا

يقرب حبٍّا املتوثِّب، حارضها ويف املجيد، ماضيها يف مَرص شوقي أحبَّ هكذا
ومعقُل آمالها معقُد فهم شبَّانها، يف أي مستقبلها، يف كذلك يحبُّها وهو العبادة، من

رجاِئها:

ل��ألش��ب��اِل ال��ع��ري��ِن ول��واءُ إل��ي��ك��م م��ص��ٌر ال��دي��اِر، ش��ب��اب ي��ا
اآلم��اِل م��ع��اق��َل ج��ع��ل��ت��ك��م ي��أٍس ب��ُش��ب��ه��ِة روَِّع��ْت ك��ل��م��ا

حالها: أبهى وهم

َريْ��ح��ان��ِه ع��ل��ى ��تُ��ُه رقَّ ك��ال��روِض ُش��ب��ان��ِه إل��ى ه��ًوى يَ��رفُّ وَط��ٌن
ُج��م��ان��ِه ي��ت��ي��ُم ق��ي��م��تُ��ُه وال��ِع��ق��ُد ِع��ق��ِدِه وج��وه��ُر ِح��ل��ي��ت��ِه ن��ظ��ُم ه��م
دوران��ِه؟ م��ن ال��ق��س��َط ت��أخ��ذون ه��ل م��ت��ح��رٌِّك زم��ان��ك��م ل��ل��ش��ب��اِب ق��ْل

والعمل: اإلقدام من بدَّ وال دورانه، يف الزمان مجاراة من بدَّ فال

ال��ح��ج��ْر ح��ت��ى ف��ي��ه م��ا ت��ح��رََّك ال��زم��اُن ه��ذا ال��ه��وِل، أب��ا تَ��ح��رَّْك،

اإلقدام: العرص هذا فشعاُر

ول��ُع ل��ُه إِق��داٍم غ��اي��ِة ب��ك��لِّ بَ��ط��ل ع��ص��ُرك��ْم ب��م��ص��ٍر: ل��ل��ش��ب��اِب ق��ْل
ال��ِخ��دَُع وال أُسٌّ ل��ه��ا ال��ت��رُّه��اُت ال وح��ج��ى ه��م��ٌة ف��ي��ه ال��م��م��ال��ِك أُسُّ
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قانعني: خانعني ال املعايل إىل طموحني مرص شبَّاَن يُريد

ب��ن��ي��ن��ا إل��ى ال��غ��ل��وُّ ُح��بَّ ف��ق��د غ��ال��ي ال��ص��ي��د ب��ن��ي��ِك ف��ي َف��َغ��ال��ي
ال��ط��ام��ح��ي��ن��ا ال��ش��ب��اِب ف��ي وبُ��وِرَك ف��ي��ه��م خ��ي��َر ال ُق��نَّ��ٌع ش��ب��اٌب

باإلنصاف: مستمسكني يريدهم ولكنه

ك��ه��وال ال��ح��ق��وق ك��ه��َف ت��ج��دوه��ُم ال��ح��م��ى ف��ت��ي��اَن اإلن��ص��اف ع��ل��ى ربُّ��وا

والصفح: بالكرم متخلقني

وم��ي��وال ش��م��ائ��ًال ال��ش��ب��اُب َك��ُرَم وط��ال��م��ا ال��ش��ب��اب ف��ي وص��ف��ٌح ك��رٌم
م��ق��ب��وال م��ح��بَّ��بً��ا ال��ش��ب��اِب ص��وَت وارف��ع��وا األب��وَِّة ُش��ع��َب اج��م��ع��وا ق��وم��وا

مستجاب: هللا عند فصوتهم هللا، بحبل معتصمني ذلك مع يكونوا أن عىل

م��س��ت��ج��اب��ا يُ��ْرَف��ُع ح��ي��ن م��ل��بٍّ��ى ل��ص��وتً��ا ل��ك��م إِنَّ ال��ن��ي��ِل ش��ب��اَب
ال��ع��ذاب��ا ك��ن��ان��ت��ِه ع��ن ��َف يُ��خ��فِّ ح��ت��ى ب��ال��دع��واِت ال��ع��رَش ف��ه��زُّوا

ُسويداء من املنبعثة النغمة هذه من وأحرُّ أبلُغ الشباب استنهاض يف وهل
قلبِه:

ب��ال��ِف��داءِ وأع��ِزْز أك��ِرْم ل��ك��ُم، ال��ِف��َدى واب��ن��اَي ال��غ��ِد، ش��ب��اَب ي��ا
ال��ُس��ع��داءِ ال��ف��ري��ِق ف��ي أراك��م أن ع��َس��ى ال��ع��ي��َش، ل��ي ال��ل��ُه ي��م��دُّ ه��ل
ذُك��اءِ ف��وَق ع��رش��ك��ُم وأرى ��ه��ى ال��سُّ ف��وَق ت��اَج��ُك��ُم وأرى
و«م��ن��اءِ» «خ��وف��و» ع��ه��ِد ف��ي ع��زَّه��ا اس��ت��رج��ع��ت م��ص��ُر ق��ال رآك��م َم��ن
ب��ال��ق��ض��اءِ أَول��ى ال��ب��رِّ وح��ق��وُق وب��ك��م إل��ي��ك��م م��ص��ُر إن��م��ا
األَُم��نَ��اءِ خ��ي��ِر ال��ل��ِه ي��م��ي��ِن ف��ي وُم��س��ت��ق��ب��لُ��ك��م ج��رٌّ ع��ص��رك��م
ال��ش��ع��راءِ خ��ي��اِل م��ن إِالَّ ه��و ف��م��ا ال��ده��ُر» «ح��طَّ��ن��ا ت��ق��ول��وا ال
ال��رداءِ ح��َس��ن��اءَ ال��م��ج��ِد ف��ي ظ��ه��َرْت ج��ه��ِل��ه��ا ف��ي ��ًة أُمَّ ع��ل��م��ت��م ه��ل
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ال��ح��ك��م��اءِ ع��ن��د ال��ح��ك��م��َة واط��ل��ب��وا أع��الم��ِه ع��ل��ى ال��ع��ل��َم ف��خ��ذُوا
ُف��ص��ح��اءِ م��ن ج��اءَك��م ب��ف��ص��ي��ح واح��ت��ف��ظ��وا ت��اري��خ��ك��م واق��رءوا
ال��س��م��اءِ ف��ي ف��اط��ل��ب��وه ض��اق��ْت ه��ي ف��إن األرِض، ع��ل��ى ال��م��ج��َد واط��ل��ب��وا

سنة يف فاسمعوه املنشود، األمِل عن ُ تُعربِّ وهي ١٩١٤ سنة يف قالها األبيات هذه
ق: املحقَّ باألمل يتغنَّى ١٩٢٤

أُس��ودا ال��س��ج��وِن م��ن إل��ي��ِك وم��َش��ْت ت��رع��رع��ْت ال��ع��ري��ِن أش��ب��اُل م��ص��ُر ي��ا
ق��ص��ي��دا ال��زم��اِن ج��ي��ِد ع��ل��ى ت��ب��َق��ى ت��ح��يَّ��ًة ل��ل��ش��ب��اِب أت��ن��ِظ��ُم ق��ال��وا:
ُع��ق��ودا ال��ث��ن��اءَ أزي��َده��ُم أن م��ن م��آث��ٍر ِع��ق��ِد أَت��مُّ ال��ش��ب��اُب ق��ل��ُت:
َم��ع��ق��ودا ه��ام��اِت��ه��م ع��ل��ى ت��اًج��ا وق��بَّ��ل��ْت ال��ب��الُد ج��ه��وَده��ُم َق��ب��ل��ْت

إىل يعتذر به وكأني شبابها، يف أي مستقبلها، يف مرص أحبَّ كيف هذا من ترون
الحارض: الجيل عن اآلتي الجيل هذا

ال��ب��ق��اءِ ط��ول ف��ل��ك��م َه��ل��َك��ى ن��ح��ُن نُ��ِس��ئْ ل��م أو ل��ك��ُم أس��أْن��ا إِن

املايض: الجيل عن الحارض الجيل إىل يعتذر كما

ِك��راُم ف��ال��ُج��ن��اُة وص��ف��ًح��ا ص��ب��ًرا آب��اؤك��م ع��ل��ي��ك��ُم ج��ن��اُه ه��ذا

للمتقدمني: العذَر د يُمهِّ نقٍص من فينا ما فإن

األول��ي��ن��ا ب��ال��ك��م��اِل ن��ط��ال��َب ح��ت��ى ال��ن��ق��َص نُ��َوقَّ ل��م ف��إنَّ��ا

منها؟ وأغىل األنغاِم هذه من بأعىل الشعر قيثارة يف الوطن وتَُر جاد فهل
الروح واستثارة الوطنية نار إلذكاءِ الدعوات هذه من بأحرَّ القلُب نبض وهل

القومية؟
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تكاُد مرص، وشبان مرص، وعرش مرص، ومدنية مرص، وآثار مرص، كانت وإذا
العاثر: الرشق ذلك نيس ما فإنه ألحانه، جميع يف القراَر تكون

م��ص��اِب ك��لِّ ع��ن��د ب��ن��ي��ه��ا ت��ل��مُّ ق��ب��ي��ل��ٌة أو أس��رٌة إِالَّ ال��ش��رُق وم��ا

الجوار: روابط من رابطة بمرص تربطها التي األقطار من ُقطٍر حقَّ غمط وما

ج��ي��راِن��ْه ع��ن ال��ك��ري��ِم س��ؤاَل ـ��ِه تُ��ولِ��ي��ـ م��ص��ُر ��ت��ْت ت��ل��فَّ ج��اٍر ُربَّ

اللغة: روابط أو

إخ��واُن واآلالم ال��ج��رح ف��ي ون��ح��ن َرِح��ٍم ب��ن��و وال��ف��ص��ح��ى ال��ش��رِق ف��ي ون��ح��ن

الدين: روابط أو

ُس��ب��اِت ع��م��ي��ِق ف��ي ك��ه��ٍف ك��أص��ح��اِب وغ��رِب��ه��ا ال��ب��الِد ش��رِق ف��ي ش��ع��وب��ك
ح��ي��اِة ك��ب��ي��ِر ل��م��ق��داٍم م��ج��اٌل وس��م��اؤه أرض��ُه زم��اٌن وه��ذا
وال��ع��َزم��اِت األف��ع��اَل ل��ه��ا وزيِّ��ْن أم��ِت��ي ل��ل��ع��ظ��ائ��م ��ق وفِّ ، ربِّ ف��ق��ْل:

أتراِحه: يف ومواسيَُه أفراحه يف رشيكُه فكان الرشَق هذا شعُره غمر حتى

أح��زاِن��ْه ف��ي ال��ع��زاءَ وك��اَن ِق ال��ش��ر ف��رح ف��ي ال��غ��ن��اءَ ش��ع��ري ك��ان

الرشق: هذا لحالة فيتألَّم

ي��ص��ع��ْد أص��ب��ح ك��ي��َف ال��غ��رَب وان��ظ��ِر ي��ه��ِوي أَص��ب��ح ك��ي��ف ال��ش��رق وان��ظ��ر
ْد ف��ت��ب��دَّ ع��ق��َده��ا ال��ده��ُر ل��م��َس وب��الًدا م��م��ال��ًك��ا ��ْل وت��أمَّ
ال��م��ج��رَّْد ب��ال��ح��س��اِم ال��ي��وَم ل��ُه م��ن ع��واٍر وال��س��ي��وُف ت��ح��م��ي��ه ك��ن��َت
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واستكانتهم: أبنائه لتخاذُل ويتوجع

ص��ف��اءُ ال��ق��ل��وَب َج��َم��ع وال ث��ق��ٌة ن��ف��وَس��ه��م ت��ض��مُّ ف��م��ا م��ت��ف��كِّ��ك��ون
ب��الءُ ال��ق��ي��ود ف��ي ق��وم ون��ع��ي��ُم ب��اط��ٌل ن��ع��ي��ٌم وغ��رَّه��ُم رق��دوا

والحارض: املايض بني يقابل وهو سيما ال

أُِدي��ال ع��ل��ي��ه م��غ��رِب��ه��ا ب��اُل م��ا ت��ظ��اه��َرْت ال��ش��م��وس األرِض م��ش��رِق م��ن

قرصَّ يكون قد ما مواسيًا، أو معزيٍّا أو مهنئًا ولبنان، ودمشق بغداد يف نظم ولقد
الشقيقة البالد هذه عىل الفيَّاضِة عواطفِه يف ولكنَّه لبنان، أو الشاِم أو العراِق شعراءُ عنه

مرص: ينَىس ال

َع��َل��َم��ا وال ت��اًج��ا وال س��ري��ًرا وال وط��نً��ا ل��ن��ا ن��ن��س��ى وال ع��ل��ي��ك��م ن��ح��ن��و

الجميع: إىل وحبَّبهم وحبَّبه ومواطنيه، وطنَه أحبَّ

ال��م��ح��بَّ��ُب ال��ع��ش��ي��ُر إِالَّ ق��وُم��ه��ا ف��م��ا ف��اخ��رْت ه��ي وإِن ت��اَه��ْت إْن وزي��ن��ُب

وعقدت البار، بابنها مَرص بفجيعِة العربيِة البالِد جميُع اشرتكْت هذا كلِّ أجِل ومن
أبنائها، أنجَب أوفدت قد اليوم هي وها مصابها، املصاب كأنَّ والرثاء التأبني حفالت له
الناطقني من املاليني عزاء لحمل ولبنان؛ الشام إىل األردن، ورشق فلسطني إىل العراق، من
أبناءُ اإلسالم، شاعُر وهو بشعره، تغنَى الذي شوقي ألنَّ مرص؛ أبناء إخوانهم إىل بالضاد
حية دعاية أعظم فكان األوطان، سائر أبناءُ مرص، شاعر وهو يدَّعيه، األديان، سائر

قال: كما ويقول يزهَو أن له فحقَّ مماته، ويف حياته يف ملرص

َخ��ْل��ُق ي��روي��ِه م��ح��لَّ��ٍة ب��ك��لِّ ل��ش��ع��ٍر ف��اع��ج��ْب ق��ص��ائ��دي ُرواُة
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الحكمة وتَُر

به عنيُت الشعراء، من غريه شدَّه كما قيثارته إىل الشعراء أمريُ ه شدَّ ثالٌث َوتٌر وهناك
الحكم تكثر أن عجَب وال الكثري، اليشء أيًضا فيه وله االجتماعيات، أو الِحكمة، وتر
نفسه شوقي أشار وقد والوطن، بالدين تغنَّى من شعر يف اإلرشاد ورضوُب والنصائح

الرئيسية: الشعر فنون من فنٍّا الحكمة رأى بل ذلك، إىل

وإي��م��اُن ِدي��ٌن خ��ال��ُص��ُه وال��ن��ص��ُح ص��ادق��ٌة اإلخ��الُص م��ل��ؤه��ا ن��ص��ي��ح��ٌة
وأوزاُن ت��ق��ط��ي��ٌع ف��ه��و ح��ك��م��ًة، أو وع��اط��ف��ة ذك��رى ي��ك��ْن ل��م م��ا وال��ش��ع��ُر

فيه شأنه الخاص، بطابعِه وطبَعُه أيًضا النوع هذا من استخرَجُه بما امتاز وقد
األوتار. سائر من استنبطها التي األلحان يف شأنُُه

أُبَّهِة إىل فجمعت مبناها، وُرواءِ معناها بسهولة واجتماعياتُه حكمه امتازت فقد
عبوس ال باسمٌة، فلسفٌة الحياة يف ففلسفته وطالوتها، الحياة عذوبَة وجاللتها الحكمة
فيها تصعيب ال سهلة، هيِّنٌة فلسفٌة وهي زهًرا، تحمل الحكمُة فهي م، تجهُّ وال فيها
والوئام العدل إىل إالَّ منها يقصد ال املطلب، سهلة املذهب، احة وضَّ تبدو بل تعقيد، وال

األخالق. ومكارم
اإلنصاف: إىل يدعو

ع��دوال ال��ن��ف��وَس ي��ب��ِن��ي ال��ذي وه��و ق��وي��م��ًة ال��ط��ب��اَع ي��ب��ِن��ي ال��ذي ف��ه��و
أص��ي��ال األُم��وِر ف��ي رأيً��ا ويُ��ري��ِه م��ن��ط��ٍق أع��وِج ك��لِّ م��ن��ط��َق ويُ��ق��ي��ُم

املنى: إلدراك الصرب وإىل

َص��ُع��ب��ا م��ا األش��ي��اءِ ف��ي ال��َغ��ُد ��َل وس��هَّ ب��ِه ه��م��م��َت س��ه��ٍل م��ن ال��ي��وُم ��َب ص��عَّ ك��م

امللك: تدبري يف العدل وإىل

األج��ي��اال ويُ��ن��ِف��ُد ال��زم��اَن يُ��ف��ِن��ي ث��اب��ٌت أُسٌّ ال��دُّوالِت ف��ي وال��ع��دُل
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الناس: سياسة يف الرفق وإىل

م��ض��اءُ وف��ي��ه��ا ث��ورٌة ف��ل��ه��ا رض��اه��ا ف��اب��ِغ ال��ن��ف��وَس م��ل��ك��َت إن
ال��ع��ق��الءُ ال��خ��الئ��ُق ف��ك��ي��ف ـ��ِر األَس��ـ م��ن ل��ل��وث��وب ال��وح��ُش ي��س��ك��ُن

األجيال: وتعاون الثبات وإىل

ان��ه��دم��ا م��ا م��ن��ه ي��ت��الَف��ى وث��ال��ٌث ��ُم��ُه ُم��ت��مِّ أو ب��ن��اءٍ ب��ان��ي وال��ن��اُس
م��ن��ف��ص��م��ا األرزاءِ ب��ي��ِد يُ��رى وال ُع��روتَ��ُه ال��م��وُت يَ��ُح��لُّ ال ت��ع��اوٌن

العليا: املشيئِة صاحُب فهو هللا إلرادة بالتسليم يقوُل

ف��ض��اءُ ف��ال��م��ض��ي��ُق ش��ئ��َت وإذا م��ض��ي��ٌق ف��ال��َف��ض��اءُ ش��ئ��َت إْن ربِّ

الدهر: لخطوب باالستسالم ُد يُندِّ ولكنَّه

ال��ش��ع��راءِ خ��ي��اِل م��ن إِالَّ ه��و ف��م��ا ال��ده��ُر» «ح��طَّ��ن��ا ت��ق��ول��وا ال

وتهاوننا: إهمالنا نتائج من له نحمِّ مما القدر يُربِّئُ كما

ال��َق��َدْر ال��ن��اُس َظ��َل��م وق��دي��ًم��ا َق��َدٍر م��ن ص��رع��ٌة ن��اٌس ق��ال

األرسة: وتربية املرأة تعليم بوجوب يُنادي

وخ��م��وال ج��ه��ال��ًة ال��رج��اُل َرَض��َع ��يَّ��ٍة أُمِّ ف��ي ن��ش��أَن ال��ن��س��اءُ وإذا
ذل��ي��ال وخ��لَّ��ف��اُه ال��ح��ي��اِة ه��مِّ م��ن أب��واُه ان��ت��ه��ى َم��ِن ال��ي��ت��ي��ُم ل��ي��س
ب��دي��ال ال��زم��اِن ت��رب��ي��ِة وب��ح��س��ن م��ن��ه��م��ا ال��ح��ك��ي��م��ِة ب��ال��دن��ي��ا ف��أص��اَب
م��ش��غ��وال أبً��ا أو ت��خ��لَّ��ْت ��ا أُمٍّ ل��ُه ت��ل��َق��ى ال��ذي ه��و ال��ي��ت��ي��َم إنَّ
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عادًة: الناُس يراه ما غري يف السعادة يرى

ال��تَ��َرْف وغ��ي��ُر ال��ث��راءِ، وغ��ي��ُر ِر، ال��ظ��ه��و غ��ي��ُر ال��س��َع��ادَة ف��إن

قال: الذي عنرتة رأَي ويرى

ال��غ��ض��ُب ط��ب��ُع��ُه َم��ن ال��ع��ل��ى ي��ن��اُل وال ال��رت��ُب ب��ِه ت��ع��ل��و م��ن ال��ح��ق��َد ي��ح��م��ُل ال

عينه: باملعنى فيقول

وال��غ��ض��ب��ا ال��ح��ق��َد اث��ن��ت��ي��ن: وج��دتَ��ه��ا ُج��ِم��َع��ْت إذا آف��اٍت ل��ل��م��ج��ِد وإنَّ

الفضل: إىل إالَّ يتجُه فال الحَسُد ا أمَّ

وت��ح��َس��ْد تُ��ع��اَدى أن ال��ف��ض��ِل آي��ُة

األفراد، يسعد وبها األمم، تحيا فبها عليها، والحثِّ ِذكرها من أكثر فقد األخالُق ا وأمَّ
خطبهم، يف الخطباء يُورده به: االستشهاد كثرة يف رضيًعا له نعرف ال بيٌت فيها وله
مسارحنا من مرسًحا إن بل أحاديثهم، يف الناُس ويُردِّده قصائَدهم، الشعراءُ ويضمنه

امللعب: فوق كبريٍة بحروٍف فنقشه له شعاًرا اتخذه الوطنية

ذه��ب��وا أَخ��الُق��ه��م ذََه��بَ��ْت ُه��ُم ف��ِإْن ب��ق��ي��ْت م��ا األخ��الُق األَُم��ُم وإِنَّ��م��ا

تارًة: فيقول النفوس، يف وطبعه العقول يف لرتسيخه مراًرا املعنى هذا يُعيد وقد

وَع��وي��ال م��أت��ًم��ا ع��ل��ي��ه��م ف��أِق��ْم أخ��الِق��ه��م ف��ي ال��ق��وُم أُص��ي��ب وإذا

وتارًة:

أُُه��ِب ف��ي األخ��الِق م��ن ي��ك��ون��وا ح��ت��ى ع��دَّت��ه��م ك��لُّ ل��ق��وٍم ال��س��الُح وم��ا
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أخرى: ومرة

َويُ��ش��ق��ي��ه��ا ُخ��ْل��ٌق يُ��س��ِع��ُده��ا ف��ال��ن��ف��ُس ب��ِه ال��ح��ي��اِة ف��ي ت��س��َع��ْد ال��ص��ف��ح ت��خ��لَّ��ِق

وتشاُد: املمالُك تُبنَى فعليها

رك��ُن ل��ل��ع��زِّ وراءَه��ا ف��ل��ي��س واب��ن��وا ال��م��ل��ك خ��طُّ��وا األخ��الِق ع��ل��ى

الشعوب: ترتقي سواها دون وبها

خ��راب��ا ك��ان��ت أَخ��الُق��ه��م إذا ق��وٍم ب��ن��ي��اُن ب��ع��ام��ٍر ول��ي��َس

سالم: يشءٍ فكلُّ سلمْت هي وإذا

تُ��َص��ِب ل��م األخ��الُق إِذا ب��ق��ات��الٍت ب��ه��ا ال��رج��اُل يُ��رَم��ى إذ ال��م��ص��ائ��ُب وال

والتلطف: فاملالينة واإلرشاد النصح يف طريقتُُه ا أمَّ

ِج��ه��ارا ي��ك��وَن أن ال��ن��ص��ِح وأذى ل��َج��اًج��ا ي��ك��وًن أْن ال��ن��ص��ِح آَف��ُة

الشبان: إىل ًها موجَّ النصُح كان إذا سيما وال

��اِح ب��ال��ن��صَّ ي��ض��ي��ُق ال��ش��ب��اِب ذرُع واق��ت��ص��ْد ص��دٍق م��ق��اَل ل��ل��ب��ن��ي��ن ُق��ْل

آخر: حينًا القلب وإىل حينًا، العقل إىل النصُح ه يوجَّ أن ويجب

ال��ش��ف��اْه ك��ال��درِّ نَ��ثَ��َرتْ��ُه َوإِْن م��تَّ��َه��ٌم وال��ن��ص��ُح
نُ��ه��اْه ف��ي وح��ي��نً��ا ح��ي��نً��ا، ق��ل��ب��ِه ف��ي ال��ف��ت��ى أُذُن
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التاريخ: حوادث من ونصائحه حكَمه غالبًا ويقتبس

َغ��بَ��ْر م��ن ح��يٍّ��ا ع��لَّ��م ربَّ��م��ا َق��ب��َل��ك��م َم��ْن آداَب واق��رءوا

مرص: تاريخ سيما وال العرب، أبو فالتاريخ

ال��ع��ت��ي��ِق ال��ك��ت��اِب ف��ي ال��ده��ِر ع��ب��رَة ْ ف��اق��َرأ ال��ده��ِر رواي��ُة م��ص��َر إِنَّ

شعره يف النوع هذا من إيراُده تقدَّم ما ويف ففيه ِحكِمه، من القدر بهذا أكتفي
قد الحكمة أنَّ عىل للداللة ط؛ التبسُّ وزياد اإلسهاب عن يغني ما الوطني وشعره الديني
ى يتوخَّ ال فهو معناها، ويف لفظها يف تكلُّف وال تصنُّع بال قصائده تضاعيف يف جاءت
يتناولها بل بالحقائق، ليظفر والنفس الفكر ثنايا يف الغوص وال التحليل يف ق التعمُّ فيها
بيتني، أو بيٍت يف عفًوا دقائقها ينثر ثم لسان، كل به وينطق إنسان، كل ببال يخطر مما
يف كأنها النفع، قريبة القصد جليََّة فتجيء بيت، من شطرٍة أو اعرتاضية جملة يف أو
وريٍّا للعقول غذاءً معها شعره ويجيء البهي، الزهر بني الشهي الثمُر شعره روض

للسامع. ونعمٌة للقارئ بهجٌة هو كما للنفوس،

املصور الوتَر

نغماِته كأنَّ كذلك، األبصار ويفتن األسماع، يطرب بما غنَّانا طاملا َوتٌر أيًضا وهناك
األشخاص. ووصف األشياء وصف الوصف: وتر هو ر، تصوِّ ألوانًا ل تتحوَّ

كثريًا. فوعى كثريًا وعرف كثريًا حياتِه يف شوقي رأى
وجبالها الشام رأى العامرة، ومعاملها أوروبا رأى الخالدة، وآثارها مرص رأى

والشعوب. األمم من كثري بني وطاف وامللوك السالطني عارش الشاهقة،
ساعده قد الرجراج، كالزئبق جعلهما عصبي، ارتجاج من عينيه يف كان ما وكأنَّ
املرئيات دقائق يتناول الجوَّال بنظره فكان غريه، يره لم ما عنٍي بلحظِة يستجمع أن عىل
ملحة أو عني ملحٌة خياله؛ بعني إليه نظر عينه بأمِّ يره لم وما حافظته، يف فيستوعبها
وصًفا ذلك بكل يجيء ثم واألشخاص، األشياء رسم خاطره يف ليطبع تكفيه كانت قلب

خالبة. ضاحكة وصوًرا اذًا، أخَّ
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مرصوكل البرش؛ وآثار الطبيعة آثار من ر وصوَّ وصف ما كل عند الوقوف بنا يطول
ولبنان، ودمشق، بولونيا، وغاب وباريس، صوفيا، وأيا والبوسفور، واألستانة، فيها، ما
بعَض املثال، سبيل عىل ذلك، من أقتطف ولكنني إلخ، … واملرقص والربيع، والهالل،
مستكملة التفصيل، دقيقة فنية لوحًة أو شمسية صورًة يكون منها كلٌّ يكاُد مقاطع
هي وهذه باأللوان، ر تصوِّ ريشًة املوسيقى ونغُم الشعر وحُي يتحوَّل وهكذا الحسن،
عامًرا متحًفا شوقي ديوان يف الباب هذا ل يتحوَّ وهكذا الجميلة، الفنون بني النسب صلُة

والتصوير. الرسم ببدائع
فانظروا وإالَّ …؟ تغرقه كادت قد النيل مياه ورأيتم الوجود، أنس هيكل زرتم هل

األبيات: هذه يف صورته

ب��ع��ض��ا ال��ذُّع��ِر م��ن ب��ع��ُض��ه��ا ُم��م��س��ًك��ا َغ��رق��ى ال��ي��مِّ ف��ي ال��ق��ص��وِر ب��ت��ل��ك ِق��ف
��ا ب��ضَّ وأَب��دي��َن ب��ه، س��اب��ح��اٍت ��ا ب��ضٍّ ال��م��اءِ ف��ي أَخ��ف��ي��َن ك��ع��ذارى
��ا غ��ضَّ م��ازال ال��ف��ن��وِن وش��ب��اُب وش��اب��ت ال��زم��اُن ح��ول��ه��ا م��ن ش��اَب
ن��ف��ض��ا ب��األم��س ال��ي��دي��ِن م��ن��ُه ن��ُع ال��ص��ا ن��ف��ض ك��أن��م��ا ن��ق��ٍش ُربَّ
��ا وضَّ وال��زي��ُت ب��ال��س��راج أع��ص��ٌر م��رَّت ال��زي��ت ك��الم��ِع وُده��اٍن
وع��رض��ا وط��وًال ص��ن��ع��ًة ح��ُس��ن��ْت ري��ٍم ُه��ْدُب ك��أنَّ��ه��ا وخ��ط��وٍط
ن��ب��ض��ا ال��ل��ه ق��درة م��ن أَص��اب��ت ل��و وت��رَع��ى ت��م��ِش��ي ت��ك��اُد وض��ح��اي��ا
أم��ض��ى ال��ج��نِّ ع��زم��ِة م��ن َع��َزم��اٌت ب��ن��ت��ه��ا ك��ال��ب��روج وم��ح��اري��ب

يوَم: وطيوب جواهَر من مستكشُفُه فيه وجَد وما آمون توتنخ قربَ يَر لم ومن

م��ح��راب��ِه ف��ي ال��ت��اري��خ إل��ى وح��ب��ا ��ه ف��ف��ضَّ ال��زم��ان خ��ت��م إل��ى أف��ض��ى

البيت: هذا يف ًرا مصوِّ إليِه فلينظْر

ط��ي��ن��ا وي��ض��وُع ح��ج��ارًة يُ��ض��يء وط��ي��ٍب ُح��س��ٍن م��ن ك��ان وق��ب��ًرا
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عىل مرسومًة شوقي، وصفها كما يرونها، ولكنهم الغوَّاصة يروا لم منَّا األكثرون
السينما: لوحة

ي��راه��ا ول��ي��َس ال��س��اري ت��رى أم��ي��ٍن ب��م��ك��م��ٍن ال��ُع��ب��اب ت��ح��َت ودبَّ��اب��ٍة
أخ��اه��ا ل��ك��ان ف��والذًا ك��ان ف��ل��و َم��ش��اب��ٌة م��ن��ه��ا ال��ح��وِت ف��ي أو ال��ح��وُت ه��ي
ف��اه��ا ت��ف��َغ��ُر ح��ي��ن ن��ابً��ا واألُم غ��وائ��ًال ال��س��ف��ي��ن ألص��ح��اِب أبَ��ثُّ
وُس��راه��ا َس��بْ��ِح��ه��ا ف��ي ُم��لَّ��ع��ن��ٌة ط��ف��ْت إذا غ��دوٌر غ��اص��ت إذا َخ��ئ��وٌن

السفينَة الغوَّاصة هذه تهاجم كيف أخرى صورة أو قصيدة يف ذلك بعد وشاهدوا
وتغرقها:

ال��َخ��َزْر وُخ��ل��ج��اِن ��ن��ِد ال��سِّ لُ��َج��ِج م��ن ك��ال��م��وِج ب��ه��ا ال��ب��ح��ُر بَ��َع��َث
ب��ال��ش��رْر ف��ي��رِم��ي ال��م��اءَ ت��ل��م��ُس ي��ٌد ل��ل��م��ق��ادي��ِر َل��م��َس��تْ��ه��ا
س��ْر ال��ل��ي��ِل ت��ح��َت ال��ل��ِه دوَن ل��ي��س ال��دُّج��ى ف��ي ِس��رٌّ وه��ي َض��َربْ��ت��ه��ا
أُُخ��ْر م��ن ون��اءَت ج��ن��بً��ا َونَ��َزْت ج��ؤُج��ًؤا وخ��ارت ق��ل��بً��ا َوَج��َف��ْت
خ��ب��ْر ف��ه��ي َح��ي��نُ��ه��ا ف��أت��اه��ا ف��اس��ت��ص��رَخ��ْت ف��ان��ب��ج��س��ْت ُط��ِع��نَ��ْت

التي األمم لشعراءِ يدانيه وصًفا نقرأ فلم سنة، عرشة ثماني منذ للطيارة وصفه ا أمَّ
الهوائي: املركب هذا ابتدعت

ال��ق��ض��اءِ! أَع��اج��ي��ِب إح��دى ل��ه��ا ي��ا ب��ش��ٌر ون��ص��ٌف ط��ي��ٌر ن��ْص��ُف��ُه
وم��اءِ ن��اٍر ل��ه ع��ن��ان��ي��ِن ف��ي وج��رى ري��ًش��ا ال��ف��والذَ َح��َم��َل
س��واءِ م��ص��ق��وٍل ال��ن��ح��ِل ك��ج��ن��اِح ق��ادم��ٍة ذي غ��ي��ِر وج��ن��اٍح
ك��ه��رب��اءِ م��ن ص��اع��ق��ٌة ��ُه م��سَّ ��ه��ا م��سَّ ري��ٍح ك��لُّ وذُن��ابَ��ى
م��ض��اءِ ذا ف��س��ه��ًم��ا ج��دَّ ف��ِإذا ذن��ٍب ذا ك��وك��بً��ا ي��ت��راءَى
ال��خ��يَ��الءِ ذي��َل ك��ال��ط��اووِس ج��رَّ ل��ل��ث��رى ال��ثُّ��ريَّ��ا ج��از ف��ِإذا
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عىل بالنرس، ب امللقَّ نابوليون، فيها انترص الذي «أسرتليز» معركة وصَفه واسمعوا
يَرسم لم صورٌة وهي الثالثة، اإلمرباطرة بمعركة فعرفت والنمسا، روسيا إمرباطوري

نابوليون. شاعر هوجو فيكتور غري لها مثيًال

ب��ال��م��س��ت��ن��س��ري��ْن ال��ن��س��ِر واص��ط��داُم ال��م��ل��ت��َق��ى ك��ان أُس��ت��رل��ي��َز َح��ْوَل
ب��ال��الع��ب��ي��ْن ع��اب��ٍث ب��ب��ن��اٍن ف��اس��ت��ق��ب��ل��تَ��ُه ال��ش��ط��رن��ُج ُوِض��َع
م��س��ت��ك��ي��ْن وه��ذا ال��ج��م��ع ف��ي ل��ك خ��اض��ٌع ه��ذا ال��َم��ْل��ك��اِن ف��ِإذا
ك��م��ي��ْن؟ ف��ي ِص��يْ��َدا ش��اَه��ي��ِن رأَى َم��ْن م��ًع��ا وال��ن��م��س��ا ال��روِس ش��اَه ِص��ْدَت

الطبيعية: املناظر تصوير نوع من لدمشق صورة وهذه

َط��ْل��ُق ال��َق��َس��َم��اِت ض��اح��ُك ووج��ه��ِك ائ��ت��الق ل��ه واألص��ي��ُل دخ��ل��ت��ِك
وُوْرُق أوراٌق رب��اِك وم��لءُ ت��ج��ِري األن��ه��اُر ج��ن��اِن��ِك وت��ح��ت

لبنان: وصف يف ريشته تحت تتسابق الخيال ألواِن كلَّ وترى

م��ل��ك��وتُ��ُه م��ن��ه��م��ا ب��أزي��ن يُ��وَس��ْم ل��م ال��ل��ِه اخ��ت��راُع وال��ُخ��ل��ُد ل��ب��ن��اُن
وت��خ��وتُ��ُه ع��روُش��ه ال��س��ح��اِب ه��اُم ال��رب��ى س��ل��ط��اُن ��مِّ ال��شُّ ال��ه��ض��اِب َم��ِل��ُك
ب��ي��وتُ��ُه ال��ك��ع��اِب أح��الَم وك��أنَّ رب��وُع��ُه ال��ش��ب��اِب أي��اَم وك��أنَّ
وي��وق��وتُ��ُه ي��ج��وُدُه ال��س��روِر س��رُّ َري��ح��انُ��ُه ال��ص��ب��ا ري��ع��اَن وك��أنَّ
ت��وتُ��ُه ال��والئ��ِد أق��راط وك��أنَّ ت��ي��نُ��ُه ال��ن��واه��ِد أث��داءَ وك��أنَّ

رأيتم فهل مرص، نَِخيَل تمثُِّل كثرية لوحاٍت فيه ورأيتم األخري، الصور معرَض ُزرتم
التصوير: هذا من أبدَع

ش��ذَْب م��ن َدَرٌج ظ��واه��ُره��ا ه��ن��اك أو ه��ن��ا ق��ام��ت م��آذُن
… ال��غ��ُرْب ع��ل��ي��ه��ا ت��ص��ي��ح ول��ك��ن ال��رج��اُل ف��ي��ه��ا يُ��ؤذُِّن ول��ي��س
ال��ل��َه��ْب ع��ل��ي��ه��ا األص��ي��ُل وج��رَّ ��ح��ى ال��ضُّ ف��ي اتَّ��ق��دْت إذا تُ��خ��اُل
��ُح��ْب ال��سُّ ح��واش��ي م��ن أو ال��ص��ح��و م��ن ال��ن��ه��اِر ش��ع��اُع ع��ل��ي��ه��ا وط��اَف
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ت��رت��ق��ْب واق��ف��ًة ال��ق��ص��ر م��ن َس��اح��ٍة ف��ي ف��رع��وَن وص��ي��ف��َة
ال��ذه��ْب ب��ش��ذوِر ��ل��ًة م��ف��صَّ ال��ع��ق��ي��ِق ب��ف��ص��وِص اع��ت��ص��ب��ْت ق��د
ب��ال��ق��ص��ْب ��ْت وات��ش��جَّ ال��ص��دِر ع��ل��ى ُم��رج��اِن��ه��ا ق��الئ��َد ون��اط��ت
ل��ل��ذَّنَ��ْب رأِس��ه��ا م��ن ��د تَ��ع��قَّ م��ئ��زًرا س��اق��ه��ا ع��ل��ى وش��دَّت

املصور: يستطيعه ال ما وهو وزاد،

ال��ع��َزب َع��ُروُس ال��ح��ق��وِل أم��ي��ُر ال��ري��اِض َم��ْل��ُك ال��ن��خ��ُل ه��و أه��ذا
وال��م��غ��ت��ِرْب ال��م��َس��اف��ِر وزاُد ال��غ��ن��يِّ وح��ل��وى ال��ف��ق��ي��ِر ط��ع��اُم

قال: غائم يوٍم يف النخَل هذا وصف وإذا

األُُزِر م��ن ب��ي��ٍض ف��ي ال��ع��رائ��ِس ه��ي��َف ت��ح��س��ب��ُه ب��ال��غ��ي��م م��تَّ��ِش��ٌح وال��ن��خ��ُل

باأللوان: ره صوَّ النيل وصف وإذا

األخ��ض��ْر ش��اط��ئُ��ُه وال��ج��نَّ��ُة ال��ك��وثَ��ْر ه��و ال��َع��ذُْب ال��ن��ي��ُل
أن��َض��ْر وم��ا ال��ُخ��ْل��َد أب��ه��ى م��ا وال��م��ن��َظ��ْر ال��ص��ف��ح��ِة ريَّ��اُن
وبُ��ح��ي��رت��ِه م��ن��ب��ع��ِه م��ن ك��ج��ي��رت��ِه ال��ل��وِن ح��ب��ش��يُّ
وك��ال��ع��ن��بَ��ْر ك��ال��م��س��ِك ل��ونً��ا ب��ُس��م��رت��ِه ال��ش��طَّ��ي��ِن َص��ب��َغ

الرونق من كثرٍي مع العني رأَي املوصوفاِت هذه الشاعُر يُرينا تقدَّم ما كل ففي
والرواء.

قريبًا، البعيد فيجعل املحسوسات، وصف إجادته املعنويات وصف يجيد وهو
رواية فيهما لخص وقد البيتني، هذين يعرف كلُّكم ظاهًرا، والخفيَّ شاهًدا، والغائب

الطويلة: فصولها بجميع الحب

َف��ِل��َق��اءُ ف��م��وِع��ٌد ف��ك��الٌم ف��س��الٌم ف��اب��ت��س��ام��ٌة ن��ظ��رٌة
ال��داءُ م��ن��ُه ي��ك��ون ِف��راٌق أو دواءٌ ف��ي��ه ي��ك��وُن ف��ف��راٌق
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املنفى. من عودته قبل بإسبانيا «الحمراء» يف وُحسني عيلٌّ ونجالُه شوقي

اإلسالم: يف الحكومي النظام تلخيص وإليكم

أُم��راءُ وال ف��ي��ه��ا ُس��وق��ٌة ال ح��ك��وم��ًة ل��ل��ع��ب��اِد ب��ع��دك ف��رس��م��َت
أك��ف��اءُ ل��وائ��ه��ا ت��ح��َت وال��ن��اُس وح��َده ف��ي��ه��ا ال��خ��ل��ِق ف��وَق ال��ل��ُه
ق��ض��اءُ وال��ح��ق��وُق ُش��وَرى واألم��ُر ب��ي��ع��ٌة وال��خ��الف��ُة يُ��ْس��ٌر وال��دي��ُن
وال��ُغ��َل��واءُ ال��ق��وم دع��اوي ل��وال إم��اُم��ه��م أن��ت االش��ت��راك��ي��ون

دساتري من املواد عرشات يف لٌة مفصَّ وأحكاٌم نصوٌص القليلة األبيات هذه يف أََوليس
األمم؟
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عثمان: بني عرش عىل توالوا الذين الحكام لرضوب تلخيص وهذا

ال��م��ق��لَّ��ُب وال��ف��خ��اُر ط��وًرا خ��واق��ي��ُن ت��ارًة خ��الئ��ف أح��ي��انً��ا ق��ي��اص��ُر

ما تمثيل أوَىف لنا تمثل قليلًة خطوًطا إنَّ بل التفاصيل، فيه تكثُر ال ما الصور ومن
من شطٍر أو بيٍت يف العجىل الرسيعة الصور هذه من الكثري شوقي وعند ر، املصوِّ أراده

بيت.
إِطالقه: عند املدفع صورة منها

أُف��ُق واس��َودَّ َج��نَ��بَ��اِت��ه ع��ل��ى أُف��ٌق اح��م��رَّ ال��ح��دي��ُد ع��ص��ف إِذا

الجنود: فرح وصورة

م��واض��ي��ه��ا إع��ج��ابً��ا ال��غ��م��َد وأل��َق��ِت م��راك��زه��ا ع��ن س��روًرا ق��ن��اه��ا ط��ارت

املعركة: يف (أنطونيو) املغوار الفارس وصورة

إع��ص��اُر ف��ه��و ��ي ب��ك��فِّ ن��ص��ل��ي وُج��نَّ ع��اص��ف��ٌة ف��ه��و ج��واِدي ت��ح��ت��ي ُج��نَّ ق��د

وفراره: املنكرس الجيش أقسام وصورة

ال��رَع��ِب م��ن ش��تَّ��ى ب��أج��ن��ح��ٍة ط��اروا وق��ل��بَ��ه��ُم ج��ن��اَح��ي��ه��م ص��دع��َت ��ا ل��مَّ

صعوًدا: حلَّقت كلَّما تتضاءَُل وهي الطيارات، أرساب وصورة

ف��َح��م��ام��ا ف��ص��ق��وًرا ف��ن��س��وًرا أع��ُق��بً��ا ف��ك��ان��ت ت��س��م��و ذه��بَ��ْت

والبائعات: اإلحَسان سوق وصورة

ال��م��ش��ت��ِري ال��ث��واِب ف��ي ال��م��س��اِوُم أي��ن ب��اع��ٌة وال��م��الئ��ُك ي��ع��رُض ج��ب��ري��ُل
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قال: األشياءَ ُس تتلمَّ الرضيِر يَد وصف وإذا

ت��َرى ع��ي��ٌن وراءَه��ا ال��ض��ري��ر وي��ُد

: الشِجيِّ املغنِّي نداءَ الليل الستماع الصورة هذه من وأروع أبدُع وهل

ف��رارْه ف��ي م��س��ت��م��ه��ًال ف��ي��ص��ِغ��ي ـ��ُل» ل��ي��ـ «ي��ا ال��ف��ج��ِر ف��ي م��ن��ه ال��ل��ي��ُل ي��س��م��ُع

عن خرجا ما ألنَّهما والرثاء؛ املدُح — الوصف وتر — الوتَر هذا أنغام يف ويدخُل
اِد لنقَّ كان وهنا وآثارهم، ألعمالهم ووصًفا وطباعهم، الناس ألخالق وصًفا يكونا أن
واإلِغراق بهم اإلِطناِب يف ومغاالته واختالفهم، ممدوحيه بتعدُّد ليَُؤاخذوه مجاٌل شوقي

الَوتَر. هذا من أخرجها التي املتناِفرة املتضاِربَة األنغاَم فاستنكروا أوصافهم؛ يف
يف واحًدا غرًضا دائًما ى توخَّ أنه باملادح فيشَفع واختالفهم، املمدوحني تعدُّد ا أمَّ
الذين والرتقي االتحاد ورجاَل الحميد، عبد السلطاَن التوايل عىل مدح فإذا مدحهم،
غريَّ قد فإنه األستانة، سالطني بذكر أطنب أن بعد أنقره، رجاِل ذكر أطنب وإذا خلعوه،
ما يُبدِّل ولم العنواَن بدَّل إنه قولوا شئتم إن أو املدح، من مقصَده يغريِّ ولم املمدوح اسم
العدل، وإقامة والعلم، الثقافة ونرش باإلصالح، ممدوَحه يطالب دائًما فهو العنوان، تحت
أيٍّا شاعٌر الشاعَر إنَّ املوقف18 هذا غري يف قلنا ولقد والدستور، الشورى عىل امللك وبناء
بالشعور، فيَّاضة وقريحته اسة، حسَّ نفسه دامت ما لقصيدته يختاره الذي الرويُّ كان

القائل: وهو ، الرويِّ سوى شوقي شعر يف املمدوح اسم وهل

وال��ه��وى ال��م��دح ف��ي األخ��الق ُغ��َزر ول��ي

أو مدًحا — يصفهم الذين الرجاَل ووضُعه الوصف، من النوع هذا يف مغاالتُُه ا أمَّ
كما ال يكونوا، أن يجب كما الناَس وصفه إىل يرجُع فإنه البرش، ة عامَّ فوَق — رثاءً
رواياته يف «كورنيل» الفرنيسُّ الشاعر لوائِه وحامُل أنصاره، األدبي املذهب ولهذا هم،
رواياته أبطاَل ر صوَّ األول إن فقالوا: «راسني»، الشاعر معارصه فيه ونقيُضه التمثيلية،

األمراء. شاعر شوقي فصل يف املوضوع بهذا البحث راجع 18
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نحبُّ ولكننا األول، بأبطال نعجُب لذلك هم؛ كما صوَّرهم والثاني يكونوا، أن يجب كما
املمدوح إىل تحبُِّب ألنَّها شوقي؛ مدائح إىل الكثريون يرتاُح أيًضا ولذلك الثاني، أبطال
إىل تحبِّبُها أنها كما بها، متحليًا يكوَن أن ينبغي حني يف فيه تكوُن ال قد التي الصفات

األخالق. ومكارم النفيس الكمال إىل دعوًة الناحية هذه من فتجيء الناس، سائر
قال: حيث املديح يف مذهبه إىل شوقي أشار ولقد

ب��ال��ص��ق��اِل ي��زده��ي ك��ال��س��ي��ِف ِج��د ال��م��ا ال��رج��ِل رون��َق ال��م��دُح يُ��ظ��ِه��ُر
وم��ث��ال ب��ق��دوٍة وأت��اه��م ف��ض��ًال ال��ن��اس ف��ي أذاَع م��دح ُربَّ
ال��آلل��ي ب��ع��ِض ح��س��ُن ال��ع��ق��ِد ق��ي��م��ُة ق��وًم��ا ع��مَّ ف��تً��ى ع��ل��ى وث��ن��اءٍ

ومطالبِة واإلِرشاِد، والِحكم النصائح من الشوقية املدائُح تضمنته ما فإنَّ كلٍّ وعىل
وغلوَّه. إغراَقه يسيُغ ا َلممَّ عليه، يكوَن أن ونريُدُه إليه نرتاُح بما املمدوح

اعتقاده وصحة إخالصه يف اتهامه عىل البعض حمَل ا ممَّ الكثريين مدح قد كان وإذا
مراثيه إن حتى عدًدا، أوفُر مماتهم؛ بعد لهم مخلًصا رثاهم، الذين فإنَّ مديحه، يف
أحد أن نقول ما يؤيُد باألصدقاء، والرب الوفاء، دليل وهذا ديوانه، من كامًال جزءًا لتؤلِّف
إحدى يف العمل بهذا شوقي فندَّد الوطنية وصدق يتَّفق ال عمًال أتى قد كان مرص وزراء
السابقة فعلته إىل وأشار بليًغا، رثاءً شوقي رثاه الوزير ذلك تُويفِّ ملا ولكن قصائده،

فقال: لطيفة إشارًة

ه��ن��اُت ل��ُه ل��ي��َس ال��ن��اِس وأيُّ ه��ن��اٍت ع��ل��ى ال��ح��ي��اِة ف��ي أخ��ذتُ��ك
وال��ت��راُت ال��ع��داوُة ولُ��وِش��يَ��ِت ال��ت��ق��ي��ن��ا إِذا ال��ت��راِب ف��ي ف��ص��ف��ًح��ا
وال��ش��م��اُت ال��ض��غ��ي��ن��ُة ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ح��راٌم ع��ي��َس��ى، ك��أنَّ��ن��ي ُخ��ِل��ق��ُت

الخاص الَوتر

الشاعر وتَر التعميم باب من يه أُسمِّ األنغام، ُع متنوِّ شوقي قيثارة يف خامٌس وتٌر وهناك
إنَّ نعم وجدانه، بخفيِّ الناطق شعوره، بدقائق املتصل قلبه، نياط إىل املشدود الخاص،
يف رأيتم كما عميق، شعوٍر عن صادٌر والوصِف واالجتماعيات والوطن الدين يف نظمه ما
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األنواع تلك يف املتغلِّبتني النفس قوَّتَي ولكنَّ األبواب، هذه يف شعره من أوردنا مما كثرٍي
يف فتظهران النفسية، العاطفُة وأما الخاص، الشعوُر ا أمَّ والخيال، العقل هما النظم من
ألوالده بسمته يف الصبا، عهَد مناجاته يف والنسيب، الغزل يف الغنائي؛ أو اللرييقي شعرِه
عواطف فهناك … وأحبابه خالنه مع طه وتبسُّ وأجداده، آبائه عىل ودمعته وحفدِته،

الفؤاد. ونبضاُت الجوارح، خفقان وهناك األشجان، ولواعُج الحنان
شعر يف قليٌل نظرهم، يف النوع فهذا للمؤاخذة: مجاًال النُّقاُد رأى أيًضا هنا ولكن

املطروق. العاديِّ النوع من قلَّته، عىل وهو شوقي،
يف النسبي القليل هذا ولكن نظم، ما بكثرة باملقارنة أي نسبيٌة؛ فقلٌَّة قلَّتُه ا أمَّ

كامًال. ديوانًا وحده يؤلف كثري الحقيقة
عواطف تحليل إىل يعمد لم شوقي أنَّ إىل مرجعه يكون فقد باالبتذال رميُه ا وأمَّ
سهلٌة فلسفٌة اجتماعياته يف فلسفتَه أنَّ رأينا فقد دقيًقا، تحليًال وأهوائها وميولها النفس
من خاليًا طبيعيٍّا، وصًفا واألهواء العواطف لتلك وصُفُه جاءَ وكذلك التعقيد، من خاليٌة
يوم أسلوب بألطف نفُسُه هو ذلك أعلن وقد التحليل، يف ق والتعمُّ التفصيل يف اإليغال

البديهة: عىل فقال زهري، للبهاء بيتًا يشطِّر أن األدب مجالس بعض يف إليه ُطِلَب

ي��ع��رُف ال��ح��بَّ ي��ع��رُف ال ال��ذي ل��ع��لَّ ال��ه��وى ل��ن��ا وص��ف��َت ل��و أُن��اٌس: ي��ق��وُل
ي��وص��ُف ك��ي��ف ال��ه��وى أدِري ال ف��وال��ل��ِه ذُق��تُ��ُه ث��مَّ ال��ه��وى ذق��ُت ل��ق��د ف��ق��ل��ُت:

فيقول: املعنى ذلك إىل يعود وهو

ُم��ْدنَ��َف��ا ُم��س��ت��ه��اًم��ا ��ى ي��ت��رضَّ ُم��ْدنَ��ٌف ه��واُه ف��ي ُم��س��تَ��ه��اٌم
تَ��ِص��ف��ا ال أن ال��ح��ي��ل��َة وأرى ح��ي��ل��ًة ل��ي ِص��َف��ا خ��ل��ي��ل��يَّ ي��ا

والسالم. به يشعُر ما هو الهوى إنَّ القول: وخالصُة

… ب��ي��ا م��ا ق��ل��ُت: ال��ه��وى؟ م��ا س��أل��ون��ي: إِذا ِص��ف��اتُ��ُه ال م��وص��وُف��ُه ال��ه��وى وع��ن��ِدي
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عرفه: يف البرش قوَُّة تقُف الحدِّ هذا وعند

روح��ان��ي ال��ح��س��ُن وه��ذا ال��ت��راِب، م��ن بَ��َش��ٌر إن��ن��ا ع��ن��ا ج��م��اَل��ِك ُص��ون��ي

الشعراء عند قديما املألوف املعروف عن يخرُج ال اإلجمال، وجه عىل َغَزلِه، يف وهو
والعيون واملشيب، والشباب والزفرات، والدمع الطري؛ ونواح الليل طول وصف من
الشعر سواد عن الليل وبحلوكة الثغور، عن بالدرِّ والكناية والقدود، والخدود والقلوب،
الذي بالقالب ة الجدَّ من شيئًا يكسوها ولكنَّه قديمة، واستعاراٌت وكناياٌت تشابيُه …

فيه: يُفرغها

ب��ال��ج��واه��ْر أح��ل��ُم ـ��غ��وَّاِص ـْ ك��ال�� أم��س��ي��ُت ث��غ��َره��ا، ي��ا
ال��ج��آِذْر ف��ي أب��وه��ا َم��ْن أو ��ه��ا أُمُّ َم��ْن ل��ح��َظ��ه��ا، ي��ا
َس��اِت��ْر ال��ل��ي��ِل ف��ش��أُن ه��ت��ك��ي، ف��ي ت��س��َع ال َش��ع��َره��ا، ي��ا
ج��اِئ��ْر وت��روُح ع��اذًال ـ��دو ت��غ��ـ ح��تَّ��اَم ق��دَّه��ا، ي��ا
ال��ك��ب��ائ��ْر ق��دَّ ي��ا ح��ش��اَي ـ��َت ط��ع��ن��ـ ق��د ذن��ٍب وب��أيِّ

دموعه، يف وسال ضلوعِه، يف خفق إِنَّه الشعراء من كغريه قال قلبِه، عن تكلَّم وإذا
الضدَّين: بني باملقاربة املعنى د يجدِّ ولكنه

ث��اب��ا ف��ق��ل��ُت ال��ض��ل��وع ف��ي ��ق وص��فَّ َولَّ��ى ف��ق��ل��ُت ال��دم��وع ف��ي ت��س��رََّب

متأمًلا، الوتر هذا عىل يرضب عندما خاصًة نبضًة لقلبِه نسَمُع ما فكثريًا ذلك ومع
وطنه: يف املايض وعهَده أحبابَه منفاه من يُناجي كقوله القلوب، أوتاَر فيحرِّك

َخ��بَ��ِر م��ن األح��ب��اِب ع��ِن ع��ن��َدك��نَّ ه��ْل ��َح��ِر ال��سَّ ف��ي ال��ن��ي��ِل نَ��س��م��اِت ي��ا ب��ال��ل��ِه
يَ��ثُ��ِر ن��س��م��ٌة تَ��ع��ت��رْض��ُه إن وال��ج��رُح ك��ام��ن��ًة ال��ق��ل��ب ف��ي ل��وع��ًة ل��ي ِه��ج��تُ��نَّ
وال��نَّ��َه��ِر ال��ج��س��ِر ب��ي��ن ال��ج��زي��رِة ع��ل��ى وم��ج��ل��َس��ن��ا أه��َوى وم��ن م��ص��َر ذك��رُت
وال��ِع��بَ��ِر ال��ن��وح ب��ي��ن ال��ل��ي��َل ت��س��ت��ق��ب��ُل َس��اق��ي��ٍة ص��وُت إِالَّ ش��ج��ان��َي وم��ا

63



شوقي

املتَِّقدة الحمم انبعاَث تنبعث املتمرِّدة، الثائرة العواطُف تلك ضلوعِه بني تجيُش ال
يقول: كان وإن الرباكني، من

م��ع��ب��ُدُه األض��لُ��ِع وح��ن��اي��ا ل��ُه ي��دقُّ ال��ق��ل��ِب ن��اق��وُس

املاءِ كجدوِل تسيُل هنيَّة، هادئٌة عواطُف قلبِه من تفيُض التي العواطَف إنَّ بل
الطباع: وكَرم الرأفِة إىل عادًة يدعو فهو املرتقرق؛

وس��خ��اءُ رأف��ٌة يَ��ِزنْ��ه��ا ل��م م��ا غ��الظ��ٌة ال��رج��اِل ف��ي ال��ش��ج��اع��َة إِنَّ

بُِل: السُّ خريُ القلوب فسبيُل

س��ب��ي��ال ال��ق��ل��وِب إل��ى اتَّ��خ��ذَت ه��الَّ ب��ب��أِس��ِه ال��رق��اِب رقَّ م��ال��ًك��ا ي��ا

اإلنسانية: عنوان فهو اإلحسان ا وأمَّ

ال��نُّ��َف��ايَ��ْه ال��ن��اِس وَس��ائ��ُر ُب ال��ل��ب��ا ه��ُم ال��م��ح��س��ن��وَن

غنيٍّا: أم كان فقريًا للمحسِن، الثواَب يطلُب

وس��طِّ��ِر ال��م��ح��س��ن��ي��َن ث��واَب واك��ت��ْب وك��بِّ��ِر ال��س��م��اء ف��ي ه��لِّ��ْل ج��ب��ري��ُل
ل��م��وس��ِر ال��رخ��اءِ ف��ي م��زي��ًدا واط��ل��ْب ال��غ��ن��ى ت��ك��رُِّم��ِه ع��ل��ى ل��ل��ف��ق��ي��ِر َس��ْل

بالشكران: اإلحسان مقابلَة إليه املحسن من ويطلب

اق��ت��ران��ا ب��ال��ش��ك��ِر ال��ص��ن��ِع ك��ج��م��ي��ِل أج��ْد ل��م ف��إن��ي أن��َت؟ ت��رى ه��ل
ه��وان��ا ه��انَ��ْت ش��اك��ٍر م��ن وخ��ل��ت خ��يِّ��ٍر م��ن َخ��َل��ْت ال��دن��ي��ا وإذا
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وخصوَمُه: مريديِه يعرُف

يُ��ع��اِدي��ه��ا م��م��ن خ��لَّ��ِت��ه��ا أه��ُل َم��ْن ب��ج��اه��ل��ٍة ن��ف��س��ي م��ا ي��ع��ل��ُم ال��ل��ُه

واملداراة: َق الرتفُّ يُِحبُّ ولكنه

ال��ح��س��وْد ص��ح��ب��ُت ح��ت��ى وداري��ُت ال��ج��ه��وَل ص��ح��ب��ُت ح��ت��ى ت��غ��اب��ي��ُت

القائل: ُسلمى أبي بن ُزهري مذهَب يذهُب

ب��م��ن��ِس��ِم ْ ويُ��وَط��أ ب��أَن��ي��اٍب يُ��ض��رَّْس ك��ث��ي��رٍة أم��وٍر ف��ي ي��ص��ان��ْع ل��م وَم��ْن

فيقول:

��تْ��ِر ال��سِّ م��ن��ه��ِت��َك ال��ع��رِض ُم��س��ت��ب��اَح يَ��ِع��ْش غ��ي��رِه ع��ي��ِب ع��ل��ى س��ت��ًرا يُ��ِق��ْم ل��م وم��ن

حقًدا: يحمُل وال ضغنًا يُضِمُر ال لذلك وهو

ال��م��اح��ي ال��وداُد ال��ض��ْغ��ِن ع��ل��ى وم��َش��ى ال��ه��َوى أذي��اُل األح��ق��اِد ع��ل��ى ُس��ِح��بَ��ْت

ذكرى إحياءِ يف قال القلوب، إىل ب يترسَّ أالَّ ينبغي اختالَفها فإنَّ اآلراءُ اختلفت وإذا
أمني: قاسم

ال��ع��ش��ي��ْر يُ��خ��ال��ُف��ُه ق��د ِش��ُر وال��ُم��ع��ا اخ��ت��ل��ف��ن��ا ل��ق��د
ال��ص��دوْر ت��ض��ط��ِغ��ُن ول��ي��َس ُل ال��ع��ق��و ت��ض��ط��ِغ��ُن ال��رأي ف��ي

النفس: مرآة فهو ساءَ، أو َحُسَن القول، ا أمَّ

ي��ح��ك��ي��ه��ا واآلداِب ال��س��ري��رِة ص��دى م��واق��ُع��ُه َس��اءَت أو ع��فَّ إن وال��ق��وُل
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فطرته: فهذه كلٍّ وعىل

َط��ِرب��ا س��م��ًح��ا ال��ش��اع��ُر ُخ��ِل��َق ب��ه��ا ال��ق��ل��َب آخ��ذُ ال ف��ط��رت��ي،

والبنوَّة: األبوَّة عاطفتَي فمثال أوالده عىل وحْدبُُه بآبائه، برُّه ا أمَّ
جدته: يف قال باكية، أو ضاحكًة ذكرياٍت منه فيُثريُ املاِيض إىل يلتفُت

أب��ي م��ن ع��ل��يَّ أح��ن��ى ب��ي ت��رأَُف ٌة َج��دَّ ِل��ي
م��ذه��ب��ي ف��ي��ه ت��ذه��ُب س��رَّن��ي ش��يءٍ وك��لُّ
ت��غ��ض��ِب ل��م ك��لُّ��ه��ْم، ع��ل��يَّ األه��ل َغ��ِض��َب إن
ِب ال��م��ؤدِّ م��ش��ي��َة إل��يَّ ي��وًم��ا أب��ي م��ش��ى
تَ��ْض��ِرِب ل��م وإِن ـ��رِب، ـَّ ب��ال��ض�� َد ه��دَّ ق��د َغ��ْض��ب��اَن
َم��ْه��َرِب ِم��ن َج��دَّت��ي ـ��َر ـْ َغ��ي�� م��ن��ُه ل��ي أَِج��ْد ف��ل��م
وأخ��ت��ب��ي ب��ه��ا أن��ج��و َخ��ل��َف��ه��ا ف��ج��ع��َل��تْ��ن��ي
ال��ُم��ؤنِّ��ِب: ب��ل��ه��ج��ِة ألب��ي ت��ق��وُل وه��ي
ال��ُم��ع��ذِِّب! ال��واِل��ِد ـ��ذا ل��ه��ـ َويْ��َح ل��ه! َوي��َح
َص��ب��ي؟ أَن��َت إِذْ يَ��ْص��نَ��ُع م��ا تَ��ْص��نَ��ُع تَ��ُك��ن أل��م

نظره: يف لة املفضَّ قصائدِه من أنها مراًرا إِلينا أفىض وقد والدِه، رثاءِ يف وقال

م��رَّتَ��ي��ْن ك��الن��ا ال��م��وَت ل��ق��َي أن��ا م��ات وَم��ْن م��اَت َم��ن أن��ا
ب��دنَ��ي��ْن ف��ي م��ه��ج��ًة ِص��رن��ا ث��مَّ ب��دٍن ف��ي م��ه��ج��ًة ك��نَّ��ا ن��ح��ُن
ك��ف��ن��ي��ْن ف��ي ج��ث��ًة نُ��ل��َف��ى ث��مَّ ب��دٍن ف��ي م��ه��ج��ًة ُع��دن��ا ث��مُّ
ال��ب��ع��ث��ت��ي��ن أول��ى نُ��ب��َع��ث وب��ِه ب��ع��دن��ا « «َع��ِل��يٍّ ف��ي نَ��ح��يَ��ا ث��مَّ
أب��وي��ن م��ن أص��ل��ه ه��ذا ك��لُّ وص��ف��ِه: ف��ي وق��ْل ال��ك��ون ان��ظ��ِر
ج��نَّ��ت��ي��ن ف��ي م��ن��ه��م��ا ونَ��ِع��ْم��ن��ا إِي��ج��اِدن��ا ف��ي ال��ج��ن��ة ف��ق��دا
َم��ي��ْن ال��ن��اِس وودُّ ال��ص��دُق ُه ودُّ ف��ارق��تُ��ُه أٌَخ إِالَّ أَِب��ي م��ا
ك��س��َرت��ي��ن ف��ي��ه��ا ال��ك��س��رُة ك��ان��ِت م��ائ��دٍة إل��ى ق��م��ن��ا ط��ال��َم��ا
ال��ي��َدي��ن ف��ي��ه ذا ب��ع��د وغ��س��ل��ن��ا واح��ٍد إن��اءٍ م��ن وش��رب��ن��ا
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أَخ��َوي��ن ع��ن��ا ق��ال رآن��ا م��ن ي��ِدِه ف��ي ي��ِدي ��ي��ن��ا وت��م��شَّ
…؟ ح��ف��رت��ي��ن أم ح��ف��رًة ��ى أنُ��ل��قَّ ال��ث��رى وأُودع��ُت م��تُّ وإذا

يف تُبَعُث يراها الراحل، أبيِه يف نفَسُه بكى أن بعد هكذا «… بعَدنا عيلٍّ يف نحيا «ثمَّ
«عيلٍّ»: نجله يف فيقول الناشئُ، ابنه

ع��ن��ِدي أَن��َت َم��ْن وأَن��َت ك��روِح��ي م��ن��ي وأَن��َت

وبرِّه، بحنانِه يحوطهم كما بشعرِه يحوطهم وكأَنَُّه أوالِده، مناغاِة إىل فينرصُف
معه: وُعوِيفَ معه، مرض «حسني» نجلُُه مرض فإذا

ك��ان��ا ك��ي��ف ب��ج��رِح��ي أُن��بِّ��ي��ِه ال أبً��ا19 ي��ا ب��ق��ل��ب��ي، ك��ان ج��رُح��ُه
ل��َس��ان��ا ب��ال��ش��ك��ِر ل��َك وارت��ه��نَّ��ا م��ًع��ا ف��ُع��وف��ي��ن��ا ال��ل��ُه ل��ط��َف

قال: الطفلة كريمتَه وصف وإذا

��ِح��ِك وال��ضَّ ال��بُ��ك��ا ع��ن��د ل��ه��ا ال��ق��ل��ُب خ��ف��ق ك��م
ك��ال��م��م��س��ِك ي��س��ب��ُق��ه��ا ف��خ��اط��ِري م��ش��ْت ف��ِإن

تارًة: فقال والحكمة، والوطن الدين يف بشعرِه وباَهى الشعراءِ أمريُ فاخر

غ��ي��رُه ط��ي��َر ال ال��ن��ي��ِل ل��ط��ي��ُر وإن��ي

وتارًة:

ح��واض��ر ف��ال��ق��واِف��ي ش��ع��ًرا ُق��ل��ُت إذا

إبراهيم. باشا عيل األكرب الجرَّاح إىل موجه الخطاب 19
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الوتر هذا نغماِت من أخرَجُه ما يف كأَنَُّه الباب؛ هذا يف تواُضًعا أكثَر نراه ولكننا
عن تعبريِه ِة صحَّ يف يشكُّ املنوَّعة، مظاهِرها يف لنفسيَّاِتِه ووصًفا ونسيبًا غزًال الخاص،

فيتَساءَُل: قلبه، ولواعج شعوره حقيقِة

أَِج��ُد ال��ذي ق��ل��ُت ه��ل ش��ع��رَي ل��ي��َت ي��ا وع��اط��ف��ٌة ووج��داٌن دم��ٌع وال��ش��ع��ُر

وقال أنظمها.» لم خاطِري يف التي هي أشعاري أبدَع «إن الفرنجِة: شعراءِ أحُد قال
شوقي:

ُم��س��ت��ق��رَّا وال ل��ُه ع��رف��ن��ا ق��د ج��وابً��ا ال ُم��ض��يَّ��ٌع ل��ح��ٌن ه��و
س��رَّا ��ِن ال��م��ل��حِّ خ��اط��ِر ف��ي ظ��لَّ غ��راٍم ح��دي��ُث ط��يِّ��ِه ف��ي ل��ك

إالَّ الغالِب يف يُوفقوا فلم الشعراء، من الكثريون عليه رضَب وتٌر الشعِر قيثارِة ويف
فكان قيثارتِه، من الوتر هذا شوقي قطَع وقد وهجاء، مجونًا منكرٍة، أصواٍت الستخراج
العذراءِ يَدي بني جملًة بديواِنه تُلِقي أن لتستطيع حتى اللَسان، َعفَّ كان كما اِإللهام َعفَّ
إسماعيل املرحوم قال وقد خجًال، وجهها لُه يحَمرُّ ما فيه تجد فال تطالعُه خدرها، يف

«الشوقيات»: تقريظه يف — الشعراء بأستاذ نلقبُُه كنا من وهو — باشا صربي

إي��ذاءُ وال ه��ج��ٌو ي��ُش��بْ��ُه ل��م ك��ري��ًم��ا س��م��ًح��ا ب��ال��م��ق��اِل م��رح��بً��ا

والحديث: السري أَدِب يف نفسه شوقي وقال

ال��نَّ��َظ��ْر ك��ري��َم ال��س��م��اِع ش��ري��َف ال��ُخ��ط��ى ع��ف��ي��َف ال��ط��ري��ِق ف��ي وُك��ْن

مكتفيًا والهجاء، املجون وتَر من قيثارتُُه فخلت شعرِه، عىل القاعدَة هذه طبَّق وقد
قوله: يف جمعها وقد عليها، تغنَّى التي األخرى باألوتار

وأوزاُن ت��ق��ط��ي��ٌع ف��ه��و ح��ك��م��ًة أو وع��اط��ف��ًة ذك��رى ي��ك��ْن ل��م م��ا وال��ش��ع��ُر

الخالدَة والحكمَة الحارضواملستقبَل، وعاطفَة املايض، ذكرى قصائِده سلك يف فنظم
وأوزان. تقطيع ال الشعُر هو هذا زمان، كل بني املشرتكة
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رجعتم ولو الشعر، قيثارِة من شوقي بعثها التي األنغام َعْرِض من الحدِّ هذا عند نقُف
عىل إيراُدُه يصحُّ كان مما به، استشهدنا ما غري الكثري، لوجدتم ورواياتِه دواوينِه إىل
الوفري، القدُر فيه يبَق منه نغرتف مهما ، غنيٌّ األملاس من منجٌم فهناك االستشهاد؛ سبيل
الحوادث مختلِف إىل ِشباكها امتدَّت فيَّاضة، جوَّادٌة خصبٌة قريحٌة شوقي فقريحُة
ِسجالٍّ بجملتِه شعُرُه فكان األلفاظ؛ حرائر يف املعاني بكرائم منها فعادت والشئون،
عه رصَّ فخًما، شعًرا القديم التاريخ وقائع من الكثري نظَم وحديثه؛ قديمِه للتاريخ
يخلُِّد تصويًرا أبطالها ر فصوَّ الحديث التاريخ حوادِث معظم ودوَّن والِعَرب، باملواعظ
قديًما: قالوا أما ، القَصيصِّ والشعر السيايس الشعر يف املعىلَّ القدُح له فكان األثر، منهم
فيقف منربًا، يتَّخذه التاريخ إىل عمد ما وكثريًا األخبار؟ ونََقَلُة اآلثار، َحَفَظُة الشعراءَ إنَّ

َغَربْ.» َمْن حيٍّا علَّم «ربَّما منذًرا: أو معلًِّما أعواده عىل
من فيها ما بسط عىل يشتمل تاريخيٍّا رشًحا قصائُدُه تَُرشح أن نتمنَّى كنا ولقد
يف يطالُعها من مراميها تفوَت لئالَّ عرصه حوادِث إىل اإلشارات ومن السياسة، عوامل

الزمن. آِتي
قصيدتَه مثًال خذوا نظمه، يريد ملا بهما ُد يُمهِّ والدرس، املطالعة كثريَ شوقي وكان
لروايات دقيقة مطالعٍة خالصة فيهما تجدوا «أرسطو»، يف وقصيدتَه «شكسبري» يف
القصائد يف حتى الواسع االطالع هذا أثُر ويبدو األغارقة، حكيم وفلسفة اإلنجليز شاعر

قبل. من خاطرِه يف ادَّخره بما يغذِّيها كان فإنَّه يوِمها؛ ِبنَْت كانت التي
فيكسو ذهِنه، يف شهًرا أو يوًما فيحتضنه موضوَعُه يتخريَّ كان املنواِل هذا وعىل
منسجمة اإليقاع َعذبِة كيِّسة، بألفاٍظ قصيدتَه يُْميل ثمَّ فكرِه، يف الكالم وَيش املعاني
عىل ويستوِيل اللبَّ يتملَُّك غناءً يُغنِّيها بل تعبريًا، معانيه عن يعربِّ ال فكأنه االتساق،
دقائَق الرتكيب يف توقيِعها وُحسُن األلفاظ، طالوُة تُنسينا ما كثريًا إنه حتى الشعور،
ويُحِدُث األلحان، تُطرب كما فيطربها اآلذان إىل نظُمه فيتزلَّف التفصيل، وبدائَع املعنى
تعليل دون السامَع تستهِوي القصائد من له وكم الحان، بنِت كنشوِة نشوًة القلوب يف
رأينا وكم يختار، ما دَرى ما مقطًعا أو بيتًا منها يتخريَّ أن إليه ُطِلب فإذا االستهواء، هذا
عىل ذلك يف وهم للموسيقى، طَربَهم شوقي لشعر يطَربون الشعر يتذوَّقون ال الذين من

تمام: أبي قول حدِّ

ش��ج��اه��ا أَج��ه��ْل ف��ل��م ك��ب��ِدي َرَوت ول��ك��ن م��ع��ان��ي��ه��ا أَف��ه��ْم ول��ه��م
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أكثر يف الواحَد املوضوَع َطْرِقِه ويف نظم، ما كثرة يف فيتجىلَّ قريحتِه جوُد ا أمَّ
مَدى يف الخصُب هذا يتجىلَّ كما الجديد، بالطريف يجيءُ مرٍَّة كلِّ يف وهو قصيدة، من
يُعالج حتى قصيدٍة من ينتهي كان فما كاملة، رواياٍت تؤلِّف التي قصائِده من العرشات
متتابًعا، بالزهر يجود الربيع يف كالروض خاطُره فكان األُوىل، نيس قد وكأنَّه غريها،

تغريده: يتواىل كالبلبل أو متعاقبًا، الثمَر ويُنضج

أل��ح��اِن��ْه أو ال��رب��ي��ِع م��ع��ان��ي م��ن ش��تَّ��ى واألرِض ال��س��م��اءِ ف��ي نَ��َغ��ٌم

ال فتكاد الكالم مجرى لسانه عىل الشعر وجرى قياَده، وأسلس النظم لُه فانقاد
يقوَل: أن له فحقَّ شطًرا، أو بيتًا تجد حتى أسطٍر بضعَة نثره من ُ تقرأ

ح��واض��ٌر ف��ال��ق��واف��ي ش��ع��ًرا ق��ل��ُت إِذا

أوفيد: الالتيني الشاعُر قديًما قال كما

شعًرا20 كان حاولتُه قوٍل كلُّ

املوضوعات أبعد طرق أنه املعاني واستنباط القريحة يف الخصب هذا مظاهر ومن
الزهر، أنواع جميع من عسلها تشتار كالنحلة طيِّبًا، شعًرا منها فاستخرج الشعر عن

الربيد: طابع يف قوله ذلك من

��ام��ا ن��مَّ وال خ��ائ��نً��ا ي��ك��ن ل��م رس��وٌل م��ن��ي ال��ن��ف��وَس ويُ��واِف��ي
وال��َم��الم��ا وال��رض��ى ، وال��ُح��بَّ ـ��ض��اءَ ـْ وال��ب��غ�� وال��ن��ص��ي��ح��َة، ال��غ��شَّ يَ��ْح��م��ُل
ال��ك��الم��ا وع��اُه ك��م��ا وي��ؤدِّي ك��الٍم م��ن تُ��س��رُُّه م��ا وي��ِع��ي
��ام��ا ال��ب��سَّ ��َم ال��م��ن��عَّ أُب��ِك��ي ف��ي��ِه ب��ي��وٍم ال��ع��ب��وَس أُض��ِح��ُك ول��ق��د
واإلِن��ع��ام��ا ال��ح��رم��اَن وأُف��ي��ُد وأُع��رِّي ال��ن��وى ع��ل��ى وأُه��نِّ��ي

.Quidquid tentabam dicere versus erat (OVIDE) 20
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الجرَّاح: الطبيِب يِد وصف يف وقوله

واف��ت��ن��ان��ا اج��ت��ه��اًدا ال��بُ��رءِ َط��َل��ِب ف��ي ال��م��ب��س��وِط ك��األَج��ِل م��دَّه��ا
وال��ل��ي��ان��ا ع��ل��ي��ه��ا ال��رف��َق أخ��ذَ ُم��ح��س��نً��ا ف��ي��ه��ا ال��ف��والذَ تَ��ِج��ُد
وك��ي��ان��ا ب��ق��اءً خ��اط��ت إن��م��ا ك��ف��نً��ا ي��وًم��ا ل��ل��ن��اِس تَ��ِخ��ْط ل��م

سمعنا لشوقي، قصيدٌة االحتفال يف ستُنَشد أْن مرص، بنك إنشاء عند أُعلن، وملا
للخيال!» املادة يف مرتٍع وأيُّ واملال؟ النقد وَرق مع الشعر مجاُل «أين يقولون: الكثريين

األبيات: هذه مثَل املادَّة من يستنبَط أن عرف شاعَرنا ولكنَّ

وإق��الِل ج��ه��ٍل ع��ل��ى م��ل��ٌك يُ��ب��َن ل��م م��ل��ك��ه��ُم ال��ن��اُس ي��ب��ِن��ي وال��م��اِل ب��ال��ع��ل��ِم
ل��م��ث��ق��اِل وم��ث��ق��اًال ل��رأٍي رأيً��ا واح��ت��ش��دوا ال��م��اَل وه��ات��وا ال��رج��اَل ه��ات��وا
ال��ع��ال��ي ب��ي��تَ��ه��ا ُق��َريْ��ٍش ب��ن��اءَ ف��اب��ن��وا ب��ي��ن��ك��ُم ال��درِّيُّ ال��ح��َج��ُر ه��و ه��ذا
إغ��الِل ذاَت أرًض��ا ال��َح��بَّ أودع��ت��ُم ودائ��ُع��ك��م ف��ي��ه��ا ن��زل��ت إِذا داٌر
ب��آم��اِل م��ص��ر ع��ل��ى ت��ب��خ��ل��ون ه��ل ط��َم��َح��ْت ط��ال��م��ا إل��ي��ه��ا م��ص��ر آم��اُل

مطالعه طراِز ويف الشعر، صياغة يف َحذَوهم وحذا القدماءَ جاَرى قد كان فإذا
الجديدة املعاني أداءِ عىل القريض بحوَر راض كيف رأيتم فقد مقاطعه، وأسلوب
إىل يشدَّ لم إنه البحث: هذا مستهلِّ يف — قلنا ولذلك العرصية، املوضوعات ومعالجِة
الشعراء من غريه عليها رضب التي األوتار من استخرج ولكنَّه جديًدا، وتًرا الشعر قيثارة
له به استشهدنا ما يف ذلك عىل كثريًة أمثلًة رأينا ولقد املستمع، عذبة ًة مستجدَّ أنغاًما
والرتكيب، اللفظ جمال من أكسبه ما بفضل جديًدا القديُم أصبح ما وكثريًا األبيات، من

التجديد. بمظهر ظهر الذي املعنى وروعة
شعاًرا، لهم فاتخذوه الكثريون به شغف الذي التجديد هذا عند شوقي يذهْل ولم

قال:

وش��ع��اُر راي��ٌة ع��ص��ٍر ول��ك��لِّ ع��ص��ِره��م ب��راي��ِة ال��وادي ع��ل��ى ط��ل��ع��وا
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والتُّؤدة: باألناة مقرونًا التجديَد هذا أراد ولكنه

ع��ث��اُر ب��ال��ج��م��اح ِد ال��م��ج��دِّ وم��ع س��الم��ٌة ب��األن��اِة ِد ال��م��ج��دِّ وم��ع

والتقويض، الهدِم عىل قائًما إالَّ يفهمه ال من املذهب هذا إىل الداعني يف فإن
الحملَة يحمُل الطائفة هذه مثل فعىل والتشييد، البناء اِت ُمعدَّ من يشءٌ لديهم وليس

الشديدة:

ُم��ن��ك��َرا ش��يءٍ ق��دي��ِم ك��لَّ ي��ج��دوَن م��ف��ت��ون��ٍة ع��ص��اب��ٍة ح��ذَو ت��ح��ذُ ال
��را ع��مَّ أو آب��ائ��ه��م م��ن م��ات م��ن أَن��ك��روا ال��م��ج��ام��ع ف��ي اس��ت��ط��اع��وا ول��و
��را ق��صَّ ل��ل��ب��ن��اي��ِة ت��ق��دَّم وإذا وه��دم��ِه ال��ق��دي��ِم ف��ي م��اٍض ك��لَّ م��ن
م��ث��رث��ًرا وال��ب��ي��اِن ن��زًرا وال��ع��ل��ِم َرثَّ��ًة ب��ال��ص��ن��اع��ِة ال��ح��ض��ارَة وأت��ى

لرسِمها الالزمَة والخطوَط األَلواَن اقتبسنا الشعراءِ ألمرِي صورًة تقدَّم ما يف بسطنا
فالذنُب عيب، أو نقٍص ِمن هناك كان وإذا ُمميِّزاتها، وبيان شاعريتِه، وتحليِل أقواِله، من
قارنَّاها إذا رونًقا وأَجىل داللًة أكمَل الصورة هذه تكون ولقد األصل، ذنب ال املصوِّر ذنُب
وهذا طريقها، عن إالَّ األشياءَ ُكنه يدرك فال املقارنة حبِّ عىل اإلنسان ُفطر فقد بغريها،
عندما بذلك شغًفا سوانا من أكثَر نكوُن وقد املاديات، يف ته صحَّ املعنويات يف صحيٌح
األدباء أحد إىل بنسٍب يمتُّ نظرنا يف شاعٍر أو أديٍب فكلُّ وشعرائنا؛ أدبائنا عن نتكلَّم
تمام وأبو فهو الغابرين؛ الشعر أعالم بأحد قارنه إالَّ شوقي عن أحٌد كتب وما األقدمني؛
املتنبي وهو صنوان؛ باألمراء التمدُّح براعة يف وجرير وهو نظريان، الديباجة حسن يف
وهو داره؟ عىل اسمه يُطلق ألم ِمثالن، الفصاحة يف هانئ وابن وهو كفؤان؛ الحكم يف

نفسه: عن نفسُه هو يقل ألم ان، ندَّ الصناعة جودة يف والبحرتي

ال��ب��ح��ت��ِري ف��يَّ أع��اَد ب��ردت��ي��ك ف��ي وأع��اَده��ا ردَّه��ا ق��د ال��ذي إن
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باشا: صربي قصائد إلحدى معارضته يف ذلك أعاد وقد

ال��م��ف��ِل��ُق ال��ب��ح��ت��ريُّ ن��واَس ألب��ي وان��ب��رى ال��ق��رائ��ُح ف��ي��ك وت��ع��ارض��ْت

هؤالء.21 جميع من شيئًا ِشعره يف أن شكَّ وال
فيكتور من فيه فرأوا الفرنجة، أُدباءِ إىل العرِب أُدباءَ اث البحَّ بعُض تخطَّى وقد
يطلُب شوقي كان يوم فرنسا يف الشعِر أمراءُ وهم ه، موسِّ ده وألفرد والَمرتني هوجو

باريس. يف العلَم
مناِحي بعض يف والغرب الرشِق شعراءِ من وأولئك هؤالء حذَو حذا قد كان وإِذا
الِقَدم، يف عريٍق لشاعر أمينًة صورًة وشاعريته حياِته مظاهِر يف يكون يكاد فإنه النظم،
يحرصه ال كالعلِم الشعَر ولكنَّ العربية، البالد غري بلٍد ويف قرنًا، وعرشين أربعة منذ عاش
جيلهم اختلف مهما املفكِّرين، بني مشرتٌك اِإلنسانيِّ الفكِر فنتاج وطن، يحدُّه وال زمن،

وإقليمهم.
املدنيات، لسائر أصًال فكانت املعروفة، التاريخ عصور أقِدم مرصيف مدنيَّة ازدهرت
آلداب قبلها كان ما األمم سائر تمدين يف األثر من وآدابهم اليونان قدماءِ ملدنيَّة كان ثمَّ
تمام لنتعرَّف املرصية الحضارة أرسار جميع عن اللثام إلماطة العلماءُ ق يوفَّ ولم مرص،
تقتبس البطالسة، عهد عىل مرص، عادت ثمَّ ثابت، بليغ أثر ولكنه اليونان، آداب يف أثرها
واألدب العلم وهكذا عنها، ينقلون العبايس العرص يف العرب أخذ كما اليونانية، اآلداب من

والشعوب. األمم بني مداولة
شاعَرنا إنَّ بل يوناني، شاعٍر اسُم شوقي، شعَر نطالُع ونحن ببالنا، خطر لذلك
بمرص وعالقتهم اليونان إىل شعره يف يُشري ما لكثرة الخاطر بهذا إلينا أوَحى الذي هو

وبالعرب:

م��ص��را ال��ع��ل��َم تُ��ق��ِب��ُس وي��ون��اَن َن، ي��ون��ا تُ��ع��لِّ��ُم م��ص��ًرا ورأي��ن��ا

الرشيف، مفاجآت ومن املتنبي، وثبات ومن تمام، أبي صياغة ومن البحرتي، نسج من فيه ترى 21

مطران). (خليل مهيار مسلسالت ومن
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س��ح��را ب��ال��ف��نِّ وت��ل��ك ع��ب��ق��ريٍّ��ا، ن��ب��يٍّ��ا ب��ال��ب��ي��اِن ت��أت��ي��ك ت��ل��ك

أيًضا: اللغة شأن وذلك العلم، شأُن ذلك

ال��ص��م��ي��ْم ال��َح��َس��ِب ف��ي ـ��غ��اي��اِت ـْ ل��ل�� ال��ل��غ��ت��اِن ف��ت��ج��اَرِت
ت��م��ي��ْم م��ن وأُخ��رى ـ��َم��ٌة ـِّ ق��ي�� اإلغ��ري��ِق م��ن ل��غ��ٌة

الفريقني: من واألُدباءِ العلماءِ شأن وكذلك

ال��ط��يِّ��ِب أِب��ي م��ث��ُل وه��وم��ي��ُر ال��رئ��ي��ِس س��ي��ن��ا اب��ِن م��ثُ��ل أَبُ��ْق��راُط

البادئني: كانوا املرصيني ولكنَّ

أث��ي��ن��ا َق��بَ��َس��ْت أن��واِره��م وم��ن روم��ا األرِض ف��ي ب��م��ن��اره��م م��َش��ْت

اليونان: بحكمِة بظفره يفاخر وهو

ح��ك��م��ت��ي ال��ق��دي��م��ِة ب��ي��ون��اَن ظ��ف��رت

«أنا ه: وأُمِّ ألبيه جدوده أصول ذكر أن بعد حياتِه ترجمة يف يَُقْل ألم هذا كل وقبل
كما مرص لها تكفله مجتمعة، فرع يف أربعة، أُصوٌل ، جركيسٌّ ، يونانيٌّ ، تركيٌّ ، عربيٌّ إذن

قبل.» من أبَويِه كفلت
«بَندار». الشاعر فهو فقيدنا يف ماثلًة صورتُُه نرى الذي اليوناني الشاعر هذا ا أمَّ

الشاعرين: بني الشبََه تُرينا حياِته إىل َلمحٌة
قبله الشعِر إمارة وكانت الشعراء، بأمري ب يلقَّ كشوقي، عرصه، يف بندار كان
عليه أغدق وقد وِطِنه، «ثيبه» مدينة يف وجعلها منها انتزعها حتى ألثينا، دائًما معقودًة
غري نعمته، أولياءِ بمآثر ممتدًحا الشعراءِ نهَج فنهج والنعم، العوارَف والحكام األقياُل
واالستحقاَق الفضيلَة أنَّ معلنًا واالستبداد بالظلم، التنديد عن مدائحه يف يُحجم لم أنه
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وامتاز رشيًفا، طاهًرا عفيًفا أدبًا أدبُه وكان الباقيات، الخريات من سواهما، دون هما،
يرصف لم ذلك ولكن ومفاخره، بوطنه تغنَّى ولقد والجالل، والنصاعة باالنسجام شعره
عرصه عن املنقولة األَساطري يف وجاءَ األوطان، سائر ومحاسن مواطنيه عيوب عن نظَره
وذلك عسًال، فيه يقطر ثغره عىل النحل فأقبل شجرة، تحت طفٌل، وهو نائًما، كان أنَّه
أدركته فقد الشعراء، جميُع عليه حسده فقد موته ا أمَّ شعره، يف والحالوة العذوبة رمُز
ق يُصفِّ املحتشد والشعب شعَره، ينشدَن العذارى كانت بينما املرسح، يف وهو املنية،

طَربًا.
التي الليلة يف أنه يعرف فكلُّنا أيًضا؛ مماته ويف حياته، يف شوقي كان وكذلك
يجفو كيف «علَّموُه قصيدته: تُغنِّي الشهريات املغنيات إحَدى كانت الحياة فيها فارق
شباُب كان ساعاٍت ببضع وفاته وبعد الشعر، لروعة ويكربِّ يُهلِّل الجمهوُر وكان فجفا»،
مرشوع حفلة يف الشباب همة لتحية شوقي نظمها قصيدة آلخِر متحمًسا ق يُصفِّ مرص

… القرش

الشعر مصري عن يتساءلون الناَس فإنَّ حافظ، مات أن بعد شوقي مات وقد واآلن
الكبريين، الشاعرين بموت فادحٍة بخسارٍة ُمني قد الشعَر هذا أنَّ يُنكر ومن … العربي
وشعرت األدب، دولة يف الصدر أجلساها ألنَّهما سواها؛ من أكثر مرص بها شعرت خسارة

العرب. لسان مفاخر من كانا ألنَّهما العربية؛ األقطار سائر مرص مع بها
والبيان، القريِض مملكة يف تبوَّأه الذي املكان يف منهما كالٍّ سيخلف بمن التنبُؤ ا أمَّ
الغيب ضمري يف مكنوٌن العرب، شاعُر بل مرص، فشاعُر باملستطاع، وال السهل من فليس
من منهما كلٌّ أدركُه ما أن البال عن يعزبنَّ وال القريب، غدنا يف الحوادُث تُِربُزه قد
خال أن بعد امليدان إىل ستنزل كثرية، عبقرياٍت طمس يكون قد الصيِت وبُعِد الشهرِة،
واإلشادة حياته، يف الرفيعة املنزلة من كالهما أصابه ما أن كما املعلمني، فارسيه من

الشعر. حلبة يف للمباراة واألذهان القرائح سيشحذُ مماته، بعد بذكره
الشاعَرين، ذَينك فقد بعد واألدَب الشعَر نندَب أن يشء يف واملنطق الحكمة من وليس
الذين األموات إِالَّ أذكُر وال — وشوقي وحافظ وصِربي البارودي أنجب الذي فالوادي
ينضب ال الشعِر فمشعُل األدب، وأعالم الشعِر عباقرِة من غريَهم سيُنجُب — عارصناهم
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والنفوُس النابضة القلوُب تغذِّيه يد، إىل يٍد من دائًما ينتقل بل نوُره، ُ يطفأ وال زيته
لشوقي: األبيات هذه املقام هذا يف يُقال ما وخريُ اسة، الحسَّ

ال��ُم��ل��َه��ِب ك��م��ص��ب��اِح��ه��ا ج��دي��ٌد ال��ن��ه��اِر ك��ش��م��س ال��ش��ع��اع ق��دي��ُم
ال��ط��يِّ��ِب أب��ي م��ث��ُل وه��وم��ي��ُر ال��رئ��ي��ِس س��ي��ن��ا اب��ن م��ث��ُل أَبُ��ْق��راُط
ال��ُم��ع��ِق��ب ال��م��ث��ِم��ِر م��ن وغ��رٌس ال��ب��ن��اءِ ف��ي ح��ج��ٌر وك��ل��ه��ُم
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