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مقدمة

أْن عىل الشجاعة نفسه من الكاتب وجد أو الناس، إىل يتحدث أْن لنفسه الكاتب أذن إذا
هذه تصل أْن يقيدها التي وخواطره يذيعها، التي آلرائه عليه الحق فمن إليهم، يتحدث
بل فحسب، فيه تكتب الذي الوقت يف ال القراء، من ممكن عدد أضخم إىل والخواطر اآلراء

األوقات. من يليه وفيما فيه
يف الرأي أعلن ِلَم أدري ولست آالف؟ يف أذيعه وال ألف يف الرأي أذيع ِلَم أدري فلست
األعوام وتعاقبت األيام، مضت إذا سيما وال جيل؟ دون جيل إىل وأقدمه بيئة؟ دون بيئة

آخر. رأيًا به أستبدل ولم عنه أتحول لم الرأي، هذا عىل مقيم وأنا
ا حقٍّ يصبح فقد كثريًا أو قليًال خريًا فيه أنَّ أو ، حقٌّ الرأي هذا أنَّ أرى كنت وإذا
أْن الكاتب عىل يجب ما أول ألن عليه؛ أظهرهم وأْن الرأي، بهذا أطالعهم أْن للناس عيلَّ
هذه إذاعة يف أتردد فلن وإذن نفًعا، لهم فيه أنَّ يعتقد بما ويختصهم بالخري، الناس يؤثر
نُرش متباينة. ظروف ويف مختلفة، أوقات ويف مختلفة، صحف يف نرشت التي الفصول
ونرش الهالل، يف وبعضها املقتطف، يف وبعضها الجديد، يف وبعضها السياسة، يف بعضها
الشعراء أجاهد وأنا بعضها ونرش املاضية، السنة يف وأحدثها سنني، عرش منذ أقدمها
وشوقي، حافظ العظيمني بشاعرينا هللا استأثر أن بعد اآلخر بعضها ونرش وأخاصمهم،
إىل وامليل والذكرى املودة إالَّ نفيس يف لهما يبق ولم الخصومة، وزالت الجهاد فبطل

اإلنصاف.



وشوقي حافظ

نرشت، قد كانت وإْن كتاب، يف الناس بني وإذاعتها الفصول هذه جمع يف أتردد لن
نرشوا ما أصحابها فيها يجمع التي األسفار، هذه بمثل يضيق من الكتاب من كان وإْن

املعاد. بالحديث أشبه الكتب من النوع هذا أنَّ ويرى فصول، من
الناس إىل تصل لم متفرقة نرشناها أْن بعد نجمعها التي الفصول هذه ألن ذلك
واملجالت، الصحف كل الناسيقرأ كل فليس إليهم، تصل أْن ينبغي من أكثر إىل أو جميًعا،
الفصل نذيع أننا املحقق ومن واملجالت، الصحف تنرشه ما كل يقرأ املثقفني كل وليس
فإذا األسباب، من لسبب عنه ُرصف ألنه أو جهله ألنه فالن؛ يقرؤه وال فالن، فيقرؤه اليوم
بوجوده تشعر ولم يقرؤه. لم من جهله ومىضيف قرأه، من نسيه الفصل بهذا العهد بعد
يف والفن واألدب للعلم وقلوبهم عقولهم يفتحون الذين الشباب، من الناشئة األجيال هذه
واملستنريون املثقفون فقرأها عرشسنني منذ نُرشت التي الفصول أنَّ املحقق ومن عام، كل
بعض مصادفة بها يظفر أْن أو تُبعث أْن تنتظر مقبورة الصحف يف ظلت ثم يومئذ،
واملستنريين املثقفني من ا تامٍّ جهًال اآلن مجهولة الفصول هذه أنَّ املحقق من املنقبني،
وتذاع، تكتب الفصول هذه كانت حني با الصِّ طور يف كانوا والذين اآلن، يقرءون الذين
هذه لهم يجمع أْن الناشئة األجيال لهذه عليه الحق ومن لنفسه الكاتب عىل الحق فمن
عليها. الناس وإظهار بإذاعتها بأس أالَّ يرى يزال ال كان إذا فيهم يذيعها وأْن الفصول،
سانت بنقد نظفر كنا وأين جيل، كل ويف بلد كل يف خاصة والنقاد الكتَّاب يفعل كذلك
Anatole France فرانس وأناتول jules Lemaitre لومرت وجول Sainte Beuve بوف
اآلثار نقد يف واملجالت الصحف بها ملئوا التي البارعة الفصول هذه لنا يجمعوا لم لو
التي الفصول بهذه إالَّ اآلن يُْعَرفون ال النقاد هؤالء من وكثري والحديثة، القديمة األدبية

ذلك. بعد لهم ُجمعت أو أسفاًرا جمعوها ثم األمر، أول متفرقًة نرشوها
مازلت أني فرأيت هللا— —رحمهما وشوقي حافظ وفاة بعد الفصول هذه قرأت وقد
أْن من بأًسا أَر فلم الظروف، واختالف الوقت ميضِّ عىل فيها أذعتها التي اآلراء عند اآلن
والرجوع دونها، والذود عنها للنضال االستعداد أحسن ا مستعدٍّ إذاعتها وأعيد أجمعها
انحراًفا أو القصد عن جوًرا فيها أنَّ عىل فأظهرني النقاد بعض تفضل إْن بعضها عن

الحق. عن
أهدي فإني مجتمعة قراءتها يف يزهدون متفرقة الفصول هذه قرءوا الذين كان وإذا
يف يجدوا أْن وأرجو أكثرها، يقرءوا لم أو يقرءوها لم الذين شبابنا إىل الفصول هذه
األدب درس إىل القومي امليل إثارة من جمعتها وحني كتبتها حني إليه قصدت ما قراءتها
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مقدمة

وآمالنا حياتنا يالئم الذي الجديد الوجه هذا وتوجيهه الفني الذوق وتقوية به، والعناية
فيه. نعيش الذي العرص هذا يف العليا ومثلنا

حسني طه
١٩٣٣ مارس ٥ القاهرة
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األول الفصل

األدباجلديد

فقد اآلن، ظهورها الحديث العرص هذا أيام من يوم يف النظام إىل األدب حاجة تظهر لم
يريضحاجة بأنه مؤمنًا بحاله، راضيًا حظه إىل العرصمطمئنٍّا هذا أول العربي األدب كان
املنحط العربي األدب وبني بينه كان بما أيًضا قانًعا الكالم، يف الفني الجمال إىل الناس
األعىل املثل إىل وأدناها األدب، أنواع أرقى املنحط العربي األدب هذا بأن مقتنًعا صلة، من

البياني. الفني للجمال
عليهم ما أدَّوا قد أنهم يرون — املايضوأثناءه القرن أول — والشعراء الُكتَّاب وكان
البديع من نحو عىل يديرونها كانوا التي واأللفاظ الجمل هذه أرادوا إذا البيان حق من
املعنى من أنحاء إىل ورمز إشارة وفيه ومجاز، استعارة وفيه وطباق، جناس فيه مألوف،

الناس. من لغريهم تخطر أْن وقلَّ لهم، تخطر
عنه وتنرصف الخاصة، عليه تقبل األدب من النحو هذا إىل يطمئنون الناس وكان
الجديدة الغربية الحياة وكانت وأحاديثها، قصصها وإىل ومواويلها، أزجالها إىل العامة
والشدة العنف من يشء ويف حينًا، والدعة الرفق من يشء يف وسوريا مرص إىل تتخلص
قد الغربية الحياة كانت حتى عرش التاسع القرن هذا اجتهد أْن إالَّ هي وما آخر، حينًا
يف تؤثر أْن عن وعجزت عقولهم، يف التأثري بعض فأثرت الناس، من طائفة إىل وصلت
الخروج إىل ميل وفيها ة، الجدَّ من يشء فيها عقلية حياة فكانت وعواطفهم، شعورهم
الحياة وأطوار الظروف باختالف العلم إىل وضعًفا قوة يختلف اندفاع وكان القديم، عىل
ظل األدب ولكن كتب، وترجمت صحف وظهرت مدارس وأُنشئت واالجتماعية، الفردية
إىل قريبة كانت، كما والنثر الشعر لغة وظلت بالقديم، االتصال متنَي أو قديًما هو كما
بينما العامية، اللغة هذه عن البعد تحاول حني والبديع؛ البيان بفنون متأثرة العامية،

التجديد. إىل مرسًعا يتطور الحديثة والفنون العلوم من وغريه الطب كان



وشوقي حافظ

يف أحدثته كالذي أثًرا والرشق مرص يف تحدث العرص هذا يف أخذت املطبعة ولكن
واللغة واألدب الدين يف قديمة كتب فظهرت قرون، منذ األوروبية النهضة إبَّان أوروبا
والبحث والشعور العقل إنتاج من العربية اللغة حظ أنَّ الناس وعرف إليها، وما والنحو
كانوا التي — املعدودة الجامدة الكتب هذه وراء وأنَّ يظنون، كانوا مما أكثر واالنفعال
لم وفني عقيل جمال وفيها وقوة، حياة فيها كثرية، أخرى كتبًا — األزهر يف يستظهرونها
وما يقرءون، كانوا بما تأثروا أْن إالَّ هي وما يقرءون، فأخذوا قبل، من عهد به لهم يكن
مختلفتان، ذلك عىل ولكنهما متوازيتني، طريقتني يف القراءة هذه آثار ظهرت أْن إالَّ هي
التفسري ويف والدين، اللغة يف القديمة الكتب عرفت حني األزهر يف اآلثار هذه ظهرت
القائمة بالكتب األزهريني إيمان فاضطرب خاص؛ بنوع والفلسفة والكالم والحديث،
تظهر ولم قائمة، تزل لم — العلم وهذا النظم تلك عىل — ثورة يف وأخذوا املألوف، والعلم
من وطائفة والشعراء الُكتَّاب أذواق يف األزهر عن بعيًدا وظهرت بعُد، األزهر يف ثمرتها
طائفة قرءوا وحني وعباسيِّه، وأمويِّه جاهليِّه القديم الشعر من طائفة قرءوا حني القراء،
من وبعًدا الطبيعة، من قربًا كله هذا يف فرأوا العباسيني، أيام ظهرت التي األدب كتب من
النحو هذا بني ما بُعد وأحسوا والعقل، والعاطفة للحس حياة كله هذا يف ورأوا التكلف،
الحي القديم األدب هذا أنَّ أحسوا كما امليت، األدب هذا من ألفوه ما وبني ، الحيِّ األدب من
الجديد األدب هذا من شعورهم وتصوير عواطفهم، تمثيل عىل وأقدر نفوسهم إىل أقرب
حسب بينها واملالءمة وتفريقها، األلفاظ جمع عىل أصحابه قدرة إالَّ يمثل ال الذي امليت،
حركة املختلفة أو وامللتئمة املتفرقة، أو املجموعة األلفاظ هذه تمثل أْن دون البديع، طرائق
القراء بقلوب األلفاظ هذه تتصل أْن ودون النفوس، من نفس شعور أو القلوب، من قلب

نفوسهم. وال األدباء قلوب عن تصدر لم كانت إذ ونفوسهم؛
اللغة إيثار أحدهما مختلفني: مظهرين يف ظهر قويًا؛ تغريه وكان يتغري، الذوق فأخذَ
لغة عىل القديمة واألساليب القديمة اللغة إيثار واآلخر العرصي، األدب لغة عىل العامية
ينقل أْن وأراد الفرنيس، األدب أعجبه قد جالل كعثمان رجًال ورأينا العرصوأساليبه، هذا
العرصي األدب أنَّ ورأى قوي، حظ عىل القديم األدب من يكن ولم منه، صوًرا قومه إىل
إىل ينقل قل أو لقومه، فيرتجم الحي الفرنيس األدب هذا يحتمل أْن من املوت إىل أدنى
قيود من يتحللون شعراء ورأينا العربي. الشعر يف ال العامي الزجل يف موليري تمثيل قومه
يفرتقون؛ ثم عرصهم، يف الشعراء أِلفها التي الفنون عن كله االنرصاف وينرصفون البديع،
يتجه من ومنهم واملوَّال، الزجل فيها ينظم هو فإذا العامية، اللغة إىل يتجه من فمنهم
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الجديد األدب

واإلسالم الجاهلية شعراء متأثًرا الشعر فيها ينظم هو فإذا القديمة، العربية اللغة إىل
كان بطيئًا؛ كان تطوره ولكن الحركة، هذه يف الشعر يساير النثر وكان العبايس. والعرص
عىل يعتمدون وكانوا العامية، اللغة عىل يعتمدون الُكتَّاب فكان الشعر، تطور من أبطأ
السجع قيود التخلصمن يف شديدة مشقة يجدون كانوا ولكنهم الفصحى، القديمة اللغة
يسريًا اطِّراحها يكن فلم فرًضا، التعبري يف عليهم ُفرضت خاصة رضوب ومن والبديع،

عليهم.
حرٍّا فصيًحا عربيٍّا القرن؛ هذا وأول املايض القرن آخر البارودي شعر ظهر كذلك
النثر وِركَّة القديم النثر فصاحة بني مضطربًا عبده محمد الشيخ نثر كان بينما طليًقا،
قد النثر يف املحافظني املتأخرين ورأينا املحدثني، ورق القدماء حرية بني مرتدًدا الحديث،
عليهم طغى أْن بعد إالَّ والبديع السجع قيد من يخلصوا ولم القرن، هذا أول حتى روا عمَّ
اآلن إىل نرى نزال وما الكربى. الحرب بعد عنيفة ظهرت التي الحديثة النهضة هذه سيل
ويخضعون فيسجعون يكتبون، موجودون ولكنهم قليلني، الناثرين الُكتَّاب من طائفة
البديع قيود من ا تامٍّ إفالتًا الشعراء أفلت بينما منكًرا، خضوًعا وأغالله البديع لقيود

له. يخضع أو به يتقيد العرص هذا يف مرصيٍّا شاعًرا نرى نكاد فال وأغالله،
آخر نحٍو إىل والشعراء الُكتَّاب واندفع املطبعة، بفضل إذن األدبي الذوق تغريَ
طريقني يف اندفعوا والشعراء الُكتَّاب ولكن قبل، من مألوًفا يكن لم والشعر النثر من
الشعراء وأما فريق، منهم وتخلف األمام إىل فجروا الُكتَّاب ا فأمَّ ا؛ تامٍّ تعاكًسا متعاكستني
العرص هذا يف العربي النثر كان هنا ومن أحد، منهم يتخلف يكد ولم وراء، إىل فجروا
هنا ومن كالقديم، أو كله العرصقديًما هذا يف العربي الشعر وكان كالجديد، أو كله جديًدا
الرشق يف واإلسالم الجاهلية لفحول وحافظ وصربي، وشوقي، البارودي، معارضة كثرت
الجاحظ، أو املقفع ابن أو الحميد بعبد تأثر من الناثرين الُكتَّاب بني يكثر ولم والغرب،
أْن يلبث ال محدود، ضيق وتأثرهم قليلون، فهم الُكتَّاب بهؤالء تأثر من منهم وجد فإن

يشء. يف وآدابهم العرب من ليسوا آخرين بُكتَّاب تأثر مقامه ويقوم يزول،
أو النزعة جاحظيَّ يكون أْن حاول من العرص هذا يف والخطباء الُكتَّاب بني ُوجد
كانت املحاولة هذه ولكن الخطابة، يف والحجاج وزياد بعيل مقتديًا أو األسلوب، مقفعي
الُكتَّاب تقليد يف اندفعوا أْن لبثوا فما أقل، وال أكثر ال الفنية حياتهم أطوار من طوًرا
قل أو يوجد ولم القديمة، مثلهم وبني بينهم األمد فبعد الغربيني، والخطباء الغربيني
بريون، أو المارتني، أو هوجو، فكتور يتأثر أْن حاول من الشعراء بني يوجد يكن لم
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وشوقي حافظ

الشعراء هؤالء تأثروا من الناثرين كتابنا فبني العجب، من يشء األمر يف بل جوت، أو
الغرب. أهل من والخطباء الُكتَّاب تقليد حاولوا كما النثر، يف تقليدهم وحاولوا الغربيني،
أْن إىل مضطرين كانوا أنهم فنالحظ الشعراء، ننصف أْن والحقِّ الخري من ولعل
والقدرة والقوة الحياة عىل دليل نفسه يف بالقديم التأثر هذا ألن األمر؛ أول بالقديم يتأثروا
وفيه غناء، فيه خصبًا ماضيًا العربي األدب لهذا أنَّ عىل دليل هو والجهاد. البقاء عىل
وأنماطه بأساليبه ويعربِّ يعيش، أْن عىل قوة وفيه العصور، ومغالبة الحياة عىل قدرة
إنَّ ثم طوال، قرون وبينها بينه مضت الجديدة الحياة أنحاء من طائفة عن القديمة
االجتماعية بالحياة متصلني نفسه والخطابة الكتابة فن بحكم كانوا والخطباء الُكتَّاب
فلم الحركة، قوية متحركة التطور، رسيعة متطورة اليومية االجتماعية وحياتنا اليومية،
أرادت بينما القوية، وحركتها الرسيع تطورها يف تتبعاها أن من والخطابة للكتابة بد يكن
حني من إالَّ تظهر وال اليوم، بحياة تتصل ال ولهًوا زينة الشعر يكون أْن األدبية حياتنا
عىل مكره غري فالشعر ماسة. رضورة أو قوية، حاجة ظهورها إىل تدعو عندما حني إىل

الشعر. ويبطئ النثر يرسع أْن غريبًا فليس الحثيثة، الحركة عىل وال الرسيع، السري
وحده، اليومية االجتماعية بحياتنا اتصالنا الرسعة إىل يدفعه لم النثر ولكن نعم،
والغرب، الرشق بحياة واتصالهم الُكتَّاب، نشاط أيًضا الرسعة هذه إىل دفعه وإنما
عىل حرصهم بل القراء، نفوس يف التأثري عىل وحرصهم والجد، القراءة إىل وانرصافهم
االجتماعية الحياة عن بعده البطء إىل يضطره لم الشعر أنَّ كما النفوس. هذه عىل السيطرة
كسل من — املوضع هذا غري يف — إليه أرشت ما أيًضا إليه اضطره وإنما وحده، واليومية
بالقديم وافتتانهم وحده، بالخيال وتعلقهم القراءة، عن وانرصافهم وفتورهم، الشعراء

للجديد. وازدراؤهم
جمود وإىل الرقي، هذا يف وإرساعه النثر رقي إىل دعت التي األسباب تكن ومهما
فيها، الجدال إىل سبيل ال واقعة، أدبية حقائق هناك فإن الجمود، بهذا واستمساكه الشعر
من تستمده أْن قبل القديم، من وحياتها روحها استمدت إنما األدبية نهضتنا أنَّ وهي
بينما وغايتها، وروحها نشأتها يف قديمة اآلن إىل ظلت الشعرية نهضتنا وأنَّ الجديد،
فلما الريش، جناحها يف ينبت ريثما إالَّ القديم عىل تعتمد فلم النثرية، نهضتنا تطورت

بعيًدا. أمًدا الرقي من فبلغت مستقلة؛ طارت جناحيها من استوثقت
فضالن: وللُكتَّاب القديم، النثر أحيوا ُكتَّاب وعندنا مجددون، ُكتَّاب فعندنا وإذن،
وعندنا الزمان. به عبث قد كان ملا اإلحياء هذا وفضل يكن، لم الذي التجديد هذا فضل
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شخصيتهم اكتسبوا وإنما يستحدثوا، ولم يبتكروا ولم شيئًا، يجددوا لم ولكنهم شعراء،
فضل هو واحد فضل إالَّ لهم فليس القدماء، من الفني مجدهم واستعاروا القديم، من

واالبتكار. اإلنشاء فضل هو آخر فضل ينقصهم زال وما اإلحياء،
يف ولكن مجملة، إملامة الحديث املرصي باألدب يلمُّ ملن واضحة الحقائق هذه وكل
يقال أْن عليهم يشق بها، يعرتفوا أو إليها يطمئنوا أْن يريدون ال األدباء، من مرصطائفة
الشعراء، وكبري الشعراء، أمري مرص ويف ال؟! وكيف مرص، يف العرصشعراء لهذا ليس أْن

واأللقاب! األسماء هذه من شئت وما العرب، وشاعر القطرين، وشاعر النيل، وشاعر
األعىل، األدبي للمثل جاهٍل بني فهم معذورون، األدباء هؤالء أنَّ يف شك من وليس
جهة، من الرشق يف األدبية الزعامة صاحب وطنه يكون أْن يريد بالوطنية، متأثر وبني
محتمل، هذا كل أو حسن، هذا وكل أخرى. جهٍة من الجهاد يف الغربية للبالد يثبت وأْن
ليس بأن جميًعا األدباء يقتنع أْن من بُدَّ وال آخر، يشءٌ الواقعة والحقائق يشء هذا ولكن
األدب يف عام رأي مرص يف يتكون أْن من بُدَّ وال االسم، هذا يسمى أْن خليق مرصشعر يف
السياسية، الحرية إىل يدفع السياسة يف عام رأي فيها ن تكوَّ كما األدبية، الحرية إىل يدفع
بريئًا، مفصًال حرٍّا درًسا فدرسته النابهني، شعرائنا شعر تناولت إْن سعيًدا أكون وكم

الوجوه. بعض من األدبي العام الرأي هذا تكوين إىل الدرس هذا وأدَّى
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مقدمات

عىل يتفقون كادوا أو الناس اتفق الذين الثالثة، شعرائنا دواوين أيام منذ يدي بني
النيل، شاعر وحافظ الشعراء، أمري شوقي وهم األيام، هذه يف العربي الشعر أعالم أنهم

القطرين. شاعر ومطران
الشعراء هؤالء مع ألنفقها حني، إىل حنٍي من أختلسها ساعات نفيس أمنِّي كنت وقد
زلت وما اليومية، حياتنا يف يعوزنا الذي الفني الجمال هذا عندهم ملتمًسا إليهم، مرتاًحا
أظفر حتى يدي بني دواوينهم وستظل وحرص، إخالص يف الساعات هذه نفيس أمني
وأْن بخيًال، وال أِثًرا أكون أالَّ عيلَّ ولك الشعراء، عند الناس يلتمسها التي اللذة بهذه منهم
أو نُبُوٍّ من عندهم أصادف فيما أيًضا أرشكك أْن عىل متعة، من عندهم أجد فيما أرشكك

تقصري.
الدواوين هذه أول يف صادفت ألني أريد؛ كنت ما وبني بيني حيل فقد اليوم أما
شعر عن رصفني ومتاًعا لهًوا قراءتها يف ووجدت فقرأتها، أقرأها أْن أحببت مقدمات
هيكل، صديقي شوقي لديوان املقدمة كتَب فقد العجب، من يشء ذلك يف وليس الشعراء،
مرة، ا جادٍّ ونقده؛ وتقريظه فيه، والنظر بقراءته، مفتون هيكل، يكتب بما َكِلف وأنا
حني وأنا نفسه. هيكل إىل بالتحدث كلفي هيكل يكتب بما َكِلف أخرى. مرًة ومازًحا
فكاهة طريق إليه؛ أتحدث حني أسلكها التي الطريق إالَّ معه أسلك ال أقرظه أو أنقده
شيًخا! زلت ما إنك أما يقول: أْن عىل أحيانًا تحمله مرارة من يخلو ال الذي الجد يمازجها
إىل حافظ ديوان بها صدر التي املقدمة يضيفون كانوا الناس أنَّ أذكر أني إيلَّ خيِّل وقد
عن انرصف ثم عارصوه، الذين للكتَّاب زعيًما األوقات من وقٍت يف كان معروف، كاتب

أيًضا. نفسه هو ونيس الناس، فنسيه الكتابة
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الشاعر الثالثة هؤالء بني وهو نفسه، مطران كتبها فقد مطران ديوان مقدمة أما
الشاعران ا فأمَّ للقراء. تقديمه عىل الشجاعة نفسه يف ووجد بشعره، ُعني الذي الوحيد
مطران بني الفرق لهذا كان وربما النثر، زعماء من بغريهما يستظال أْن آثرا فقد اآلخران
آخر لفرٍق عنوانًا ضئيًال يظهر الذي الفرق هذا كان وربما الخطر، من يشء وصاحبيه

صاحبيه. وشعر مطران شعر بني عظيم،
شعرهما قرأت إذا إالَّ الشعر يف وحافظ شوقي مذهب تعرف ال أنك فالحق
أبياتهما من بل ومقطوعاتهما، قصائدهما من املذهب هذا واستخلصت واستقصيته،
قد تكون أْن بعد إالَّ الديوان هذا يف مطران شعر من واحًدا بيتًا تقرأ ال ولكنك املتفرقة.
وعرضه األدبي الجمال فهم يف وأسلوبه الفنية، وعقيدته الشعر، يف الرجل مذهب عرفت

الناس. عىل
الكاتب ذلك مقدمة يف حافظ ومذهب هيكل، مقدمة يف شوقي مذهب تلتمس وبينما
بنفسية والتأثر واملواربة الغموض من يشء يف تجدهما أو أصًال، تجدهما فال املعروف،
يعرضه جليٍّا، واضًحا الشعر يف مطران مذهب تجد األدبي؛ ومذهبهما ومزاجهما الكاتبني
يف حر إذن فمطران املتكلف، السجع هذا إالَّ يكدرهما ال وإخالص، رصاحة يف هو عليك

بعُد. األغالل نفسه عن يضع لم نثره يف ولكنه شعره،
الشعر، يف شوقي بمذهب فيها سأظفر أنني أظن وكنت هيكل، مقدمة قرأت وقد
جان عن كتب ما له قرأت فيه، وأبرعهم التحليل عىل الناس أقدر من هيكًال أنَّ أعلم وأنا
أْن يستطيعون الناس من كثريًا أنَّ يف أشك فلم وبيريلوتي، فرانس، وأناتول روسو، جاك
من رصيح بيشءٍ أظفر أكد لم ولكني أنفسهم، الُكتَّاب هؤالء قراءة عن بقراءته يقنعوا
لشوقي ليس أْن ذلك مصدر أنَّ أترى هيكل، عنه كتب فيما لشوقي الشعرية العقيدة
يُعَن لم هيكًال أنَّ ذلك مصدر أنَّ ترى أم يعرضها؟ أْن هيكل يستطيع شعرية عقيدة
قد هيكًال أنَّ ترى أم وبيريلوتي؟ جاك، وجان فرانس، أناتول بنثر عنايته شوقي بشعر
كتب قد هيكًال أنَّ ترى أم الفرنسيني؟ الُكتَّاب هؤالء فهم إىل وُوفق شوقي، فهم عن عجز
اشرتكت قد األسباب هذه كل أنَّ ترى أم البال؟ وفراغ الراحة يف طمع عن هذه مقدمته
يشء يف الشعراء ألمري الشعرية العقيدة تعرض أْن عن هيكل بمقدرة فقرصت وتظاهرت،

والجالء؟ الوضوح من
حاول قد أنه أرى وما الشعر، يف رصيحًة عقيدًة الشعراء ألمري أعرف ال أني الواقع
هو إنما يقوله، حني إالَّ الشعر يف فكر أنه أرى وما العقيدة، هذه لنفسه ن يكوِّ أْن
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تجديده يف وهو آخر، حينًا ومقلد حينًا مجدد — الدهاء من يشء يف هيكل يقول كما —
لقول فيها يتهيَّأ التي بالساعة يتأثر وإنما واضحة، فنية عقيدة عن يصدر ال وتقليده
أْن عىل مكرهون أنَّا أيًضا والواقع غري، ليس الشعر فيه يقرض الذي وبالظرف الشعر،
وأمثاله؛ بشوقي نعنى مما أكثر وأمثالهم وبيريلوتي، جاك، وجان فرانس، بأناتول نُعنى
تتصل نفوسنا وألن املجيد! شاعرنا عند نجده ال ما والغناء اللذة من هؤالء عند نجد ألنَّا
العربي شاعرنا بنفس تتصل مما أكثر الفرنجة من والشعراء الُكتَّاب هؤالء بنفوس
الشعراء من فالريي بول أو فرلني، أو بودلري، عن كتب لو هيكًال أنَّ أزعم وأنا املرصي،
غري يف ذلك عىل الدليل أقام وقد شوقي، عن كتب حني توفيقه من أكثر ق لُوفِّ الفرنسيني

وأمتع. فأغنى شكسبري عن كتب حني شك
العربية، يتقن مما أكثر واإلنجليزية الفرنسية يتقن هيكًال إنَّ نقول: أْن السخف ومن
هيكًال يُلهم أْن يستطع لم شوقي شعر أنَّ الحق وإنما هيكل! يتقنها لم إذا للعربية فويل
إليهم أرشنا الذين اإلنجليزي الشاعر وشعر الفرنسيني، الُكتَّاب نثر يُلهمه أْن استطاع ما

قبل. من
أراه فأنا ظاهرة، املجاملة إنَّ فقل شئت وإْن كلها، هيكل مقدمة يف ظاهر والحرج
شعر يف وجدها ظاهرة يف رأيًا لنا ليبسط بالقصري ليس جزءًا املقدمة هذه من يستغرق
أو ولذاتها، للحياة محب وهو مؤمن، فهو ثنائية، الشاعر شخصية أنَّ وهي شوقي،
ولعله وجدَّ فكدَّ الثنائية، هذه يعلل أْن هيكل حاول وقد مًعا. ومستمتع زاهد هو قل
الشعرية الصناعة عن أعرض عنه، يعرض أالَّ أحب كنت يشءٍ عن أعرض ولكنه ُوفق،
الذي العرصي، العربي أدبنا يف سيما وال ا، جدٍّ مختلفة شخصيات للشعراء تظهر التي
القراء، إرضاء يف ورغبته تكلفه يمثل وإنما طبيعيٍّا، ليس ألنه األديب؛ نفس يمثل ال
املتنبي يتأثروا أْن يريدون إنما واألخالق، الحكم يف ينظمون الذين الشعراء فهؤالء
يتغنون حني أنهم كما مصنوعة، شخصية الزاهدة الحية هذه فشخصيتهم العالء، وأبا
فشخصيتهم واألخطل، نواس أبا يتأثروا أْن يريدون إنما وصفها، عىل ويتهالكون الخمر،
يتأثروا أْن يريدون إنما النبي يمدحون حني أنهم كما مصنوعة، شخصية املاجنة هذه
الشعر، طرق من طريًقا يسلكون ال وهم مصنوعة، هذه فشخصيتهم الربدة، صاحب
التي شخصياتهم يصنعون فهم مقلدين، مقتادين إالَّ الشعر فنون من فنٍّا يتعاطون وال
التكلف بهذا وهم هللا، فطرها التي األوىل شخصيتهم بها يخفون هم شعرهم، يف تراها
كان هنا ومن العادية. حياتهم يف هم كما وفهمهم، إليهم الوصول وبني بينك يحولون
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الشعر من الشعراء هؤالء عن يصدر ما اتخاذ يف يغلو أالَّ اآلداب مؤرخ عىل الحق من
واألفراد الجمهور وتملق والتقليد، والتصنع التكلف تأثري يقدر أْن دون لنفوسهم، مرآة

املرآة. هذه يف
األمر حقيقة يف يدل ال الشعراء أمري شعر يف هيكل يلمحه الذي الشخصية فازدواج
الشعر. أصحاب من غريهم يقلد كما واملستمتعني، املؤمنني يقلد الشعراء أمري أنَّ عىل إالَّ
إىل وال حافظ، إىل تشري ال ألنها فمريحة؛ حافظ ديوان بها ُصدِّر التي املقدمة أما
وهو املقدمة، صاحب يفهمه حيث من الشعر يف كالم هي وإنما قليل، أو بكثري شعره
ومرسح الحكمة، «ظرف الشعر: يرى أنه وحسبك الرصفة، العتيقة الطريقة عىل يفهمه
هذا من فهمت قد كنت فإن الحقيقة.» ووعاء البالغة، وخدر الفصاحة، وَمْغنَى الخيال،
عىل كلها واملقدمة وتكراًرا، ثرثرة إالَّ فيه أرى فال أنا ا أمَّ سعيد! موفق فأنت شيئًا الكالم

مختار. منتقى أنه إالَّ له مزية ال مصفوف، ولفظ مرصوف كالم النحو هذا

من فيها ملا متعبة واحد: وقٍت يف ممتعة متعبة ولكنها فقصرية، مطران مقدمة ا وأمَّ
يقول أْن أراد صاحبها ألن وممتعة موسيقى، وال ظرف وال فيه رشاقة ال الذي السجع
وأثره خطره له قيِّم يشء هو وإنما باليسري، وال بالتافه ليس اليشء وهذا فقاله، شيئًا
طريق سلك قد وهو املجددين، مع ناهض القديم، الشعر عىل ثائر فمطران البعيد،
إليه يعود أْن وحاول إليه، فعاد اضطر ثم الشعر، عن فأعرض تعجبه؛ فلم القدماء
لتتبني القديم؛ شعره من شيئًا ديوانه يف عليك يعرض بأنه ينبئك وهو مقلًدا، ال ًدا ُمجدِّ
يريد، ما التجديد من بلغ أنه يزعم ال متواضع وهو التجديد، من إليه وصل ما مقدار به
يعلن وإنما يتلطف، وال يعتذر ال شجاع وهو بعده، من سيأتون للذين ذلك يرتك وإنما
شعره بني يالئم أْن عىل وحرصه فيه، يعيش الذي بالعرص واغتباطه القديم، عىل ثورته
اللغة بأصول يحتفظ وإنما كله، القديم يرفض ال فهو معتدل؛ وهو العرص. هذا وبني
فطرته يكظم سجيتها، عىل فطرتهم إطالق يف القدماء يتأثر كما حرية، يف وأساليبها
يكن لم إْن مذهب الشعر جمال يف له فني وهو بة، الخالَّ اعة الخدَّ باألستار يغشيها وال
يمثِّل ألنه قيِّم؛ مذهب حال كل عىل فهو االبتكار كل مبتكًرا وال الوضوح، كل واضًحا
األبيات، فيه تستقل الذي الشعر هذا يكره فهو العرص، هذا يف الفني األعىل املثل من شيئًا
فيما التأليف حسنة األجزاء، ملتئمة وحدة القصيدة تكون أْن ويريد وتتدابر، وتتنافر
رصًفا، عقًال وال رصًفا، خياًال ليس الشعر أنَّ يرى مقتصد كله هذا فوق هو ثم بينها،

منهما. مزاج هو وإنما
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مقدمات

أخطئ لم أني أرأيت سجعها، إالَّ منها أكره ال مطران، بمقدمة معجب أني الحق
ولكنك قصرية، وقفة املقدمات هذه عند ووقفت الشعراء، شعر يف النظر أخرت حني
الذين أذواق لنا تمثل فهي جملتها، يف شيئًا تعطينا ال املقدمات هذه أنَّ عىل توافقني
تعرض أْن ودون العرص، هذا يف العام األدبي الذوق ذلك مع لنا تمثل أْن دون كتبوها،
مرص يف ولكن الشعر، يف الفني للجمال أعىل مثًال العام األدبي الذوق هذا يراه ما علينا
لعلنا تدري فمن مقدمات، ولدواوينهم دواوين، لهم ومطران وحافظ شوقي غري شعراء

اآلن! قرأنا فيما به نظفر لم بما ومقدماتهم دواوينهم يف نظفر
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الثالث الفصل

األعىل املثل

ردٌّ

صديقي…

واملذاهب الحديث، األدبي والذوق األعىل، الشعري املثل ذكر األيام هذه يف أردد رأيتني
فأنت تقول. فيما إليه بها قصدت ما تتبنيَّ لم أو األلفاظ، هذه فأنكرت للشعراء، الفنية
منك وعجيب معناها؟ تحقيق إىل السبيل وكيف تلتمسها؟ وأين هي؟ ما عنها: تسألني
الخامسة تبلغ وملَّا فيه نشأت وقد األدب، يف املحَدث وال بالغافل أنت وما السؤال، هذا
نشأت سنَّك! الناس يعرف أْن يؤذيك يكن لم إْن األربعني، عىل نيَّفت قد اآلن وأراك عرشة،
بلوت متباينة؛ فنونًا منه وبلوت مختلفة، طرًقا فيه وسلكت عرشة، الخامسة تبلغ وملا فيه
وغري مرص يف الحديث األدب وأتقنت واألندلسيني، العباسيني أدب وبلوت القديم، العربي

واإلنجليز. الفرنسيني بأدب واستمتعت والرومان، اليونان أدب وتذوقت مرص،
القديمة أصوله إىل املحدثني شعر تردُّ أسمعك حني قوية لذة أجد زلت وما وكنت
حني قوية لذة أجد زلت وما وكنُت — يقولون كما — غرائبه عىل غوَّاًصا ذلك يف مفتنٍّا
فيهما ما فتعرض األجنبي الشعر من قصيدة أو العربي، الشعر من ببيت تعجب أسمعك
األعىل، الشعري املثل عن تسألني اآلن ذا أنت وها وروعة، بهاءً يزيده عرًضا الجمال من
، فنٍّ من له حظَّ ال من سؤاَل الشعر؛ يف الشعراء مذاهب وعن الحديث، األدبي الذوق وعن

كثريًا! وال قليًال األدبية الدراسة يزاول لم ومن



وشوقي حافظ

نحًوا تثري أْن تريد كيد، صاحب ماكر أو ودعابة، لهو صاحب عابث أنك إالَّ أرى ما
تكن وإْن بعبثك، إيلَّ فأحبب عابثًا تكن فإن النفع، من شيئًا إثارته يف ترى البحث من
للقيت أو العبث هذا يف لشاركتك سعة الوقت من يل أنَّ ولو بمكرك، عيلَّ فأهون ماكًرا

بكيد. وكيًدا بمكر، مكًرا
لألخطل، قصيدة تقرأ حني نفسك عنه فسل هو؟ ما األعىل الشعري املثل عن تسألني
تنظر حني نفسك عنه وسل لشوقي، أو للبارودي، أو الوليد، بن ملسلم أو نواس، ألبي أو
الشعري املثل هذا عن نفسك سل هوجو. فيكتور شعر تنشد حني أو فرجيل، شعر يف
يف مختلفة لذة وهؤالء أولئك عند فتجد واملحدثني، القدماء هؤالء شعر تقرأ حني األعىل

غريبًا. تباينًا نفسك يف أثرها ويتباين وضعًفا، قوة تتفاوت طبيعتها
يف إالَّ الفنية اللذة يرون ال الجديد أصحاب أنَّ يظنون حني يخطئون فالناس
الشعر يف إالَّ اللذة يجدون ال القديم أصحاب أنَّ يرون حني أيًضا مخطئون وهم الجديد،
ولكني إليه، والدعوة تأييده يف إلحاًحا أشدهم ومن الجديد أصحاب من فأنا القديم،
ألن ذلك متاع؛ يشبهه ليس ومتاًعا لذة، تعدلها ال لذة القديم قراءة يف أجد ذلك عىل
استمداه وإنما وحدهما، والجدة القدم من الفني جمالهما ا يستمدَّ لم والجديد القديم
منها جيل كل يف فيحل كلها، اإلنسانية طبقات يف يرتدد الذي الخالد الروح هذا من
بالصورة بيئة كل يف ويتصور يالئمه، الذي بالشكل جيل كل يف يتشكل وهو بمقدار،
ألنه وحدة مصدر لإلنسانية؛ وفرقة وحدة مصدر الناحية هذه من وهو تناسبها، التي
ألن فرقة ومصدر القوية، باللذة والشعور اإلعجاب عىل يختلفوا مهما الناس يجمع واحد
العربي نعم، كثري. أنه إليك ويخيل ينوعه ما املختلفة والبيئات األجيال أشكال من له
وأجاممنون، أخيل خصومة يقرءون حني باللذة جميًعا يشعرون واإلنجليزي والفرنيس
عىل ولكنهم باللذة، الشعور وهذا اإلعجاب هذا وبني بينهم الجنيس اختالفهم يحول ال
به يتشكل الذي الخاص الشكل لهذا تذوقهم يف يختلفون واللذة اإلعجاب يف اشرتاكهم
املكرتث؛ غري موقف منه يقف وهذا عنه، ينبو وهذا يرضاه هذا اإللياذة؛ يف الفني الجمال
وتتفاوت وبعًدا، قربًا تختلف صلة الناس هؤالء نفوس وبني الشكل هذا بني ألن ذلك
وكما ترى كما الفني الجمال ففي والعصور. والبيئات الجنسيات باختالف وضعًفا قوًة
ولكن أعراضه. فهي الكثرة ا وأمَّ جوهره، فهي الوحدة ا فأمَّ وكثرة؛ وحدة الفالسفة يقول
وعن أغراضها عن منفصلة هي حيث من الوحدة هذه توجد أالَّ أرادت قد اإلنسان طبيعة
ومن عنه، تعربِّ لغة من الجمال لهذا بُدَّ فال نفوسنا، وبني بينها تصل التي املختلفة مثلها

متباينة. والصور مختلفة، واللغات تحتويه، صورة
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األعىل املثل

الفن، يف األعىل املثل أنَّ — الرأي هذا معي ترى كنت وأحسبك — إيلَّ فيُخيَّل وإذن
ويف صورة أحسن يف الواحد الخالد الفني الجمال هذا يحقق الذي النحو هذا هو إنما

مالءمًة. وللنفس اتصاًال بالذوق أشدها
صورة أجمل يف الجمال هذا لهم حققت ألنها لليونان؛ أعىل مثًال كانت فاإللياذة
األعىل؛ املثل نحن لنا تحقق ال ولكنها بأذواقهم، واتصلت نفوسهم الءمت ممكنة، يونانية
لغتها وأذواقنا؛ بنفوسنا وصورتها شكلها يف تتصل ال الخالد الجمال من حظها عىل ألنها
بالجمال، نقرؤها حني نشعر فنحن الحارضة، بحياتنا يتصل ال وخيالها لغتنا، ليست
يقرءون كانوا حني به القدماء اليونان شعور من أقل ناقًصا شعوًرا نشعر ولكننا

اإللياذة.
ولكن أيًضا، الخالد الجمال هذا لنا يمثل يجيدان، حني نواس وأبي األخطل وشعر
واألذواق النفوس هذه يالئم ال اإللياذة من وأذواقنا نفوسنا إىل أقرب كان وإْن التمثيل هذا
وبيننا بينه كان وإْن خيالنا ليس وخياله منا، قربت وإْن لغتنا ليست فلغته وجه، كل من
أثناء شعرهم يف مثًال الفرنسيون يجده ما اللذة من الشعر هذا يف نجد ونحن سبب،

وهوراس. فرجيل شعر يف أو الوسطى، القرون
عليهما يُؤثِرون وهوراس بفرجيل إعجابهم عىل الفرنسيني أنَّ تنكر أظنك وما
عرش التاسع القرن شعر أنفسهم هؤالء عىل اآلن يؤثرون وهم وراسيني. وموليري كورني
السابع القرن يف كان مما العرصية نفوسهم إىل أقرب والتمثيل الشعر هذا ألن وتمثيله؛

وتمثيل. شعر من عرش
به يشعرون القدماء وكان منقوًصا، شعوًرا نحن به نشعر جماله إذن للقديم
أْن فيه ويتعمقون الدرس عىل أنفسهم يَِقفون الذين العلماء ويستطيع كامًال، شعوًرا
الجمال من فيشعرون املختلفة، وظروفهم وحياتهم لغتهم يتقنون قدماء أنفسهم يجعلوا
يقسم أْن ينبغي وال يقسم، لم وعرسه صعوبته عىل هذا ولكن به، يشعرون كانوا بما
يذوقوا أْن املتأدبني عامة إىل تطلب حني ترسف وأنت الناس. من ا جدٍّ قليلة لطائفة إالَّ
واإلنجليز الفرنسيني من اليونانية أصحاب ويرسف أنت، تذوقه كما وجرير األخطل شعر
هم. يتذوقونه كما وبندار هومريوس تذوق قومهم من املتأدبني جمهور إىل يطلبون حني
أذواقهم تتقارب أْن املعارصين املتأدبني إىل نطلب حني ونقصد نصيب جميًعا ولكننا
الفرنسيني أدباء من املمتازون يرسف وال به، واإلعجاب الحديث املرصي األدب فهم يف
املعارصين، شعراءهم يذوقوا أْن قومهم من املتأدبني عامة إىل يطلبون حني واإلنجليز

قريب. ذلك من نحٍو عىل أو هم، يذوقونهم كما
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الحقائق وبني بينه نالئم أْن نريد حني ا حقٍّ ليس ولكنه نفسه، يف حق هذا نعم
فهو الحديث، املرصي الذوق يالئم ال الحديث املرصي الشعر ألن ذلك مرص؛ يف الواقعة
كشعر ولغته، وشكله صورته يف قديم هو عامة، املتأدبني قسمة من ال العلماء قسمة من
األخطل شعر يفهموا أْن لهم ُقدِّر الذين ويذوقه فيفهمه والفرزدق، وجرير األخطل
أْن إال إليهم يطلب ولم الشعر، هذا فهم لهم يقدر لم الذين فأما وجرير، والفرزدق
ذوًقا الحديث الشعر هذا يذوقوا أْن إال إليهم يُطلب أْن ينبغي فال ناقًصا، ذوًقا يذوقوه

أيًضا. ناقًصا
يف يشبهه فهو القديم؛ العربي والشعر الحديث املرصي الشعر بني فرق هناك بىل،
القول وأنحاء اللغة يف يشبهه هو والجوهر، الحقيقة يف يخالفه ولكنه والشكل، الصورة
األغراض. يف وال املوضوع، يف يشبهه ال ولكنه والتصوير، التخييل ورضوب والتعبري
القدماء، حياة هي الحقائق من حقيقة يمثل ألنه أذواقنا؛ يف معنًى القدماء فلشعر وإذن
حياة يمثل ال ألنه املعنى؛ هذا له ليس الحديث الشعر ولكن تالئمها، بصورة ويمثلها
وأنحاءه وشكله لغته ألن الحارضة؛ حياتنا يمثل وال لتمثيلها، ينشأ لم هو إذ القدماء،
من فيه كنا ما نسيت أنك أرى وما الحياة، هذه لتمثيل تنشأ لم والتصوير التمثيل يف
عىل الرتك انتصار فيها يصف التي شوقي قصيدة أعوام منذ قرأنا حني وأىس، ضحك

بقوله: يبدؤها والتي الصغرى، آسيا يف اليونان

ال��ع��رب! خ��ال��د ج��دد ال��ت��رك خ��ال��د ي��ا ع��ج��ب م��ن ال��ف��ت��ح ف��ي ك��م أك��ب��ر ال��ل��ه

يشء، كل قبل مطلُعها وأضحَكنا القصيدة، هذه قرأنا حني وأسينا ضحكنا، نعم
الحديث العالم كان حني به! كمال مصطفى ومقارنة خالد، ذكر من عجبنا فكم
القواد هؤالء صور كانت وحني األخرية، الحرب يف النابهني القوَّاد بذكر يضطرب
املوقف ذلك يف الرشق كان وحني إعجابًا، النفوس تمأل واالنهزام االنتصار يف النابهني
هؤالء آثار من أثًرا كان والذي إليها، وطموح بالعزة شعور يشوبه ذليًال كان الذي

الوليد. بن خالد إىل كمال مصطفى قياس من ضحكنا القواد.
العربي الفاتح إىل قرنه حني كمال مصطفى شوقي أَمدَح نعرف ال أنَّا والحق

ه؟! ذمَّ أم القديم،
وكنت واألىس، الضحك يف إغراًقا ازددنا حتى القصيدة قراءة يف نميض نكد ولم
الحياة تصوير عن القديم عجز عىل وأقواه دليل أصدق القصيدة هذه إنَّ يل تقول
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وإشعارها النفوس، إمتاع من إليه قصد عما العرصي العربي الشعر وفشل الحديثة،
الفني. الجمال لذة

التي الطويلة، القصيدة هذه يف رأيك ما سألتني: القصيدة قراءة من فرغنا وملا
املفصل الطويل وصفها يف تعرَّض فال الكربى، الحرب بعد ضخًما انتصاًرا تصف
وإنما الحديث، العرص يف الحرب أدوات من لغريها وال للتنك، وال للطيارة، وال للمدفع،
التي القصيدة هذه يف رأيك ما تسألني: وكنت والدرع؟! والرمح والسيف بالخيل اكتفت
منزلة إىل وانتصاره العالم، يف العظام القواد منزلة إىل كمال مصطفى ترفع أْن تريد
القصيدة هذه يف رأيك وما ببدر؟ وقائعه فتشبه الحديث، العرص يف العظمى االنتصارات
تذكر هي فإذا النرص، بهذا ًة عامَّ واملسلمني ًة خاصَّ الرتك ابتهاج تصف أْن أرادت التي
تقول وكنت حلب؟ يف للحمدانيني وتهنئتهم فيها، األيوبيني واستيقاظ دمشق اهتزاز

الحديث. الفني الجمال فيه يتجىل لباًسا يكون أْن عن القديم ضاق لقد ا حقٍّ
سؤالك عىل جوابي لك تخترص ألنها تنفع؛ قد الذكرى هذه فإن ذلك، تذكر أْن أحب

للشعر. األعىل املثل ما به تعرف أْن تريد الذي
شكل يف الخالد الجمال يحقق الذي املوسيقي الكالم هذا هو للشعر األعىل املثل
ويُمكِّنهم بينهم، يُنشد الذين الناس بنفوس ويتصل فيه، قيل الذي العرص ذوق يالئم

الخلود. من النفيس بنصيبهم فيأخذوا ا، حقٍّ الجمال هذا يذوقوا أْن من
والذوق الشعر بني االتصال قيمة وما العرص؟ ذوق وما ستسألني: ولكنك
السؤال، هذا عىل تجيبك بيننا كانت أخرى مجالس أذكرك أْن أحب وكنت العرصي؟

آخر. وقٍت فإىل حق، من لك ما مثل عيلَّ ولهم إليهم، يدعونني غريك قوًما ولكن
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األديب الذوق يف

أيًضا ردٌّ

صديقي…

وأرضاني موضوعه أعجبني القديم، األدب يف درس من فرغت أْن بعد اآلن، إليك أعود
هو؟ ما العرص: ذوق عن تسألني ساعات، منذ تركتك حيث إىل إليك أعود فيه، قيل ما
هذه أتعجل وأنا الفن؟ يف األعىل املثل وبني بينه الصلة وما األدب؟ وبني بينه الصلة وما
أرسلته الذي للكتاب تتمة الكتاب هذا وليكون بأوله، الحديث آخر ليتصل إليك؛ العودة

اليوم. هذا ضحى إليك
أو فنسيت القرص، لها تكلفت أو ذاكرتك قرصت وقد لك؟ أصنع أْن تريد وماذا
الصديق أيها — خليق إنك حديث. من بيننا كان وما مجلس، من لنا كان ما تناسيت
وهي بها، بأس ال التي العادة هذه لنفسك تتخذ وأْن وحدها، الذاكرة عىل تعتمد أالَّ —
إىل حنٍي من إليها تعود يوميات يف صادفتها إْن القيِّمة اللذيذة العذبة األحاديث تقييد
الخاص، قديمك وبني بينك وتصل املختلفة، وظروفكما وأصدقاءك نفسك فتذكرك حني،
وتأثرهما حال، إىل حاٍل من وانتقالهما وشعورك عقلك تطور تتبع أْن عىل وتعينك
تلتفت أو ذلك أنت تحس أْن دون فيهما وتعمل بهما تحيط التي املختلفة بالظروف
بني تقيض أْن تستطيع ال وأنت وجديده، األدب قديم بني تقيض أْن تريد وكيف إليه.
باستحالة تشعر وال الجديد، وذاك القديم هذا إىل تلتفت ال ألنك وجديدك؟! قديمك

واملعنويَّة! املاديَّة املؤثرات من له تخضع ما ظلِّ يف اآلخر إىل أحدهما
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بأسلوب، الفن يف وأسلوبًا برأي، رأيًا تستبدل وأْن وتستحيل، تتطور أْن أفهم
حسابهما لهما وتحسب االستحاالت، هذه وتقدر التطور، بهذا تشعر أْن لك أحب ولكني
التناقض من به تُتهم قد ما عنك يدفع أْن خليق فذلك تتحدث، أو تكتب حني
مصدر أفهم أنا كنت وإذا اليشء، بعض مضطرب متناقض اآلن وأنت واالضطراب،
الناس فليس غريي، يعرف لم ما الخاصة حياتك من أعرف ألني واضطرابك؛ تناقضك
هزَّت مواقف فيها لك وكانت إيطاليا، يف الصيف قضيت أنك يعلموا أْن مكلَّفني جميًعا
به، وعبثت غمرته حتى فشيئًا شيئًا إليه تتخلص أخذت ثم رفيًقا، هزٍّا األمر بادئ قلبك
يحرتق يكاد ا، جافٍّ فارًغا وتركته عنه انجلت حتى قليًال قليًال عنه تتقلص أخذت ثم
مضطرب القلب، مفطور الخاطر، مرشد ذاهًال، مرص إىل عدَت ثم والجفاف، الفراغ من
اليأس إىل هو الشكِّ من بيشءٍ فخرجت وتحلل، تمتحن نفسك عىل عكفت ثم املزاج،
يشء. كل وتزدري يشءٍ، كل وتنكر يشء، بكل ترتاب أنت وإذا الرجاء، إىل منه أقرب
فلعل إيطاليا، إىل تعود أْن إالَّ واألمل والرضا اليقني من حظك ستسرتد أنك أحسب وما
ابتسامة ولعل أمًال، اليأس ومن سعة، الضيق ومن يًرسا، العرس من لك يجعل أْن هللا
وثقٍة جدٍّ يف والتفكري الحياة فتستأنف األوىل؛ نرضته قلبك إىل ترد «تورينو» يف عذبة

منه. شيئًا أو أعوام منذ تراه كنت ما األدبي الذوق يف وترى واطمئنان،
بهم لضقَت ذلك حاولوا قد ولو كله، هذا أمرك من يعلموا أْن مكلفني الناس ليس
العقلية حياتك يف أثره تقدِّر وأْن هذا، أمرك من تعلم أْن مكلَّف أنت ولكنك بك، وضاقوا
كنت لقد غريبًا، أثًرا ذوقك يف لذلك فإن خاص، بنوٍع ذوقك يف بل مًعا، والنفسية
الشعر بعض عن الرضا يف وتشاركني أقدرها، كما األشياء تقدر «تورينو» قبل أراك
املختصمني أولئك بني وسًطا موقًفا معي تقف أْن وتحب اآلخر، بعضه عىل والسخط
جماله اآلخر بعضهم ويرى املوسيقى، يف الشعر جمال بعضهم يرى الذين الفرنسيني
يف الشعر جمال ونرى الناس، هؤالء بني نقف أْن يمنعنا وما يل: تقول وكنت املعنى، يف
ال كتب منك إيلَّ تصل أخذت الليلة تلك كانت إذا حتى جميًعا؟ واملعنى املوسيقى التئام
كْدَت، أو تصوَّفت قد أنت فإذا لقيتك ثم — الفرنسيون يقول كما — ذنب وال لها رأس
املحزون، املضطرب هذا مزاجك تالئم خاصًة ألوانًا إالَّ املوسيقى من تذوق ال أنت وإذا

د. املرشَّ الضائع هذا أملك تالئم خاصة رضوبًا إالَّ الشعرية املعاني من تذوق وال
أْن أجدرك فما عنيفة، نفسية ألزمة اآلن تخضع إنك العزيز، األخ أيها صدقني

جميًعا! واألشياء الناس يف رأيك تتهم
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آخر، يشءٍ أي إىل منه اإلذعان إىل أقرب هو الذي الغضب هذا تظهر وال تبتئس ال
اآلثار؛ من عنه يحدث ما وأذوق أفهمه ألني له؛ محب املضطرب هذا بمزاجك راٍض فأنا
باملايض تتصل التي املعاني وهذه املوسيقى، هذه من تحب ما حب يف أشاركك وألني

املستقبل. من كاليائسة أو يائسًة
القطعة بتلك له، حدَّ ال إعجابًا مًعا أُعجبنا قد أننا أنىس فلست أنَس ومهما
«بودلري» شعر من رائعة مقطوعة «ديبارك» املوسيقي بها أوقع التي البديعة املوسيقية
تقوم كانت التي الواسعة، األروقة تلك ظل يف زمنًا عشنًا أننا مًعا أحسسنا الذكرى. هي
ال ألوان البحر شمس من عليها تنعكس كانت والتي الضخمة، الفخمة األعمدة تلك عىل

… «البزلت» من أغوار أنها األصيل أقبل إذا إليك تخيل كانت والتي تحىص، تكاد
وتمزج السماء، بصور تعبث املضطربة العنيفة البحر أمواج مًعا ورأينا نعم،
بهذه مًعا وشعرنا نعم، … العني يعكر الذي األصيل بلون القوية املوسيقية أصواتها
املتجردات اإلماء هؤالء وبني له، حدَّ ال وجالل صفٍو جوٍّ يف الهادئة القوية اللذة
همٍّ من لهن يكن لم والالئي النخل، بسعف جباهنا عن يروِّحن كن الالئي العطرات،
الشعر، هذا جمال مًعا ذقنا قليًال، قليًال يفنينا كان الذي املؤلم الرس هذا تعرف إالَّ
فإذا إليه، نطمح الذي األعىل املثل هذا تصوير يف واشرتاكهما املوسيقى، هذه وانسجام
املستقبل يف إليها نطري أْن عن أجنحتنا بنا وقرصت الحارضة، حياتنا يف به نظفر لم
به! نظفر أالَّ أحرانا وما به، نظفر لم فإذا ماضينا، يف التمسناه البعيد أو القريب
كما به واستمتعنا وشعرائهم، والرومان اليونان أدباء من املرتفني أسالفنا عند التمسناه

الخيال. وفيها الحق فيها حياة يحيونه كانوا يوم أنفسهم، هم به يستمتعون كانوا
وأنا املضطرب، هذا بمزاجك متأثر وأنت املوسيقى، وهذه الشعر هذا مًعا ذقنا
من وبيني بينك ما يقطع لم مزاجك اضطراب أنَّ ترى فأنت البال، فارغ النفس هادئ
ملا منكر أو ساخط أني نفسك إىل تخيِّل وال عليك، ن فهوِّ وإذن فنية، أو نفسية صلة
حياتك تستأنف أْن أو «تورينو»، تنىس أْن أحب عليك، حرب بك، رفيٌق أنا إنما فيه، أنت
فيما «تورينو» أثر تقدر أْن خاص بنوع وأحب سبيًال، األمرين أحد إىل وجدت إْن فيها
يف الشعراء مذاهب ويف الفني، الذوق ويف األعىل، الشعري املثل يف اآلن رأي من لك

الشعر.
إالَّ اآلن إليك كتبت فما ذلك ومع نبعد، كدنا أو عنه بعدنا لقد … الفني الذوق
قبل نتفق نكن ألم حديث؛ من فيه وبيني بينك كان ما ألذكرك أو فيه، إليك ألتحدث
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وضعًفا، قوًة يختلف منهما حظ منا واحٍد لكل فنيني، ذوقني هناك أنَّ عىل «تورينو»
أنَّ عىل نتفق كنا والظهور، القوة من لشخصيته ما باختالف وضيًقا سعًة ويتفاوت
الواحد؛ البلد ويف الواحدة، البيئة يف الواحد الجيل أبناء فيه يشرتك ا، عامٍّ فنيٍّا ذوًقا هناك
بينهم، ويؤلف يجمعهم عام بطابع جميًعا تطبعهم مشرتكة بظروٍف يتأثرون ألنهم
يشرتكون مرص فأهل ويضعف، ويقوى ويضيق يتسع الذوق هذا أنَّ عىل نتفق وكنا
الفنية اآلثار ببعض اإلعجاب عىل يجمعهم الذي هو االشرتاك وهذا قويٍّا، اشرتاًكا فيه
ويشاركون وفلسطني، الشام أهل جريانهم ما حد إىل فيه يشاركون وهم بعض، دون
أولئك مع يعجبون هنا ومن الشمالية، أفريقيا أهل من جريانهم أضعف حد إىل فيه
وحدهم ويعجبون اآلخر، ببعضها هؤالء دون أولئك مع ويعجبون اآلثار، ببعض وهؤالء
ضيقه يف ويتأثر أحيانًا، يضيق الذوق هذا أنَّ عىل نتفق وكنا الفنية. اآلثار من بطائفة
هذا يف اشرتاكهم عىل مرص فأهل والجماعات؛ بالطبقات تحيط التي بالظروف هذا
ذوق األزهر فألهل وجماعاتهم، بيئاتهم بتفاوت منه حظوظهم تتفاوت العام الذوق
مدرسة ذوق اليشء بعض يفارقه ولكنه منه وقريب به، يستبدون يكادون خاص
بالذوق يتأثر ذوق مختلفة؛ أذواق قل أو خاص ذوق وللجامعيني العلوم، ودار القضاء
وثالث باألدب، يتأثر وآخر بالعلم، يتأثر ذوق الالتيني، بالذوق يتأثر وآخر اإلنجليزي،
ذوًقا هناك أنَّ عىل نتفق كنا ثم النحو، هذا وعىل بالفلسفة، يتأثر ورابع بالتاريخ، يتأثر
هو أو الفردية، بالشخصية متأثر ذلك مع ولكنه العام، الذوق بهذا يتأثر فنيٍّا آخر
فيه يشاركه ال به يستبد يكاد أو الفرد، به يستبد صادًقا تمثيًال يمثلها ومرآة مظهر
الشعرية القصيدة بأن يقضيان اللذان هما الذوقني هذين أنَّ عىل نتفق وكنا غريه، أحد
أو سواء عام، بها اإلعجاب من مقدار يف قل أو بها، اإلعجاب يف فنشرتك تنشد الرائعة
كلها، بالقصيدة خاص إعجاب منا واحد لكل يكون أْن ذلك يمنع ال ثم بيننا، سواء كأنه

يقدره. أْن وال به يشعر أْن أحد يستطيع ال أبياتها من بالبيت أو
هذين من مزاج هي إنما الفنية الحياة أنَّ عىل نتفق وكنا كله، هذا عىل نتفق كنا
العام الذوق هذا أنَّ عىل نتفق وكنا آخر، حينًا الرصاع وفيه حينًا الوفاق فيه الذوقني،
التي هي الخاصة األذواق وهذه املوضوعية، من حظٍّا الفنية الحياة يعطي الذي هو

الذاتيَّة. من حظٍّا الفنية الحياة تعطي
يقول كما — تطبيقه التوفيق من قليٍل غري يشءٍ يف ونحاول كله، هذا عىل نتفق كنا
عن تسألني اآلن وأراك النثر، من وكتابنا الشعر من شعراؤنا ينشئ ما عىل — املعلمون
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ستاًرا، وبينه بينك جعلت قد «تورينو» ولكنها ال، كله؟ هذا نسيت فهل هو؟ ما الذوق،
حني. إىل ولو الستار هذا أُزيل أْن زعيم وأنا

شوقي: قصيدة قرأنا يوم تذكر

ال��ع��رب؟! خ��ال��د ج��دد ال��ت��رك خ��ال��د ي��ا ع��ج��ب م��ن ال��ف��ت��ح ف��ي ك��م أك��ب��ر ال��ل��ه

ومنا املسلم منا السوري، ومنا املرصي منا الطربوش، ومنا العمامة منا جماعة كنا
االنتصار هذا يسجل ما إىل متشوِّقني الرتك، انتصار إىل مرتاحني جميًعا وكنا املسلم. غري
غريب، الحماسة من يشء يف القصيدة فأنشد الصحيفة منا شابٌّ وتناول به، ويشيد
كما القافية وقذف الوزن، وتقطيع الحروف، وإخراج الصوت، يف اإلتقان من يشء ويف
قصيدة أنها عىل وافرتقنا فصفق بعضنا وتحمس وأعجبنا، فرضينا الحجارة تقذف
يف فنتحدث وحدنا إليك فيها أخلو التي املجالس هذه من مجلس يف التقينا ثم رائعة،
فأعدنا الناس، من كثري يكره ما إىل األحيان من كثرٍي يف الحديث بنا وينتهي حرية،
ظاهرة إالَّ يكن لم األول إعجابنا أنَّ أنا والحظت أنت الحظت وحينئٍذ القصيدة، قراءة
ألننا ذلك املرة؛ هذه قليل غري تناقًضا الخاص وذوقنا العام الذوق بني وأنَّ اجتماعية،
التي الجماعة من وتخلصنا الرتك، فوز من تخلصنا قد الثانية القراءة هذه أثناء كنا
تعلم كما — د معقَّ الشخيص وذوقنا الشخيص. ذوقنا إالَّ نحكِّم ولم بنا، تحيط كانت
الثقافة أثر وفيه الحديث، الغربي األدب أثر وفيه القديم، العربي األدب أثر فيه —
الجماعات لحكم مخالًفا الشعر يف حكمه يكون أْن غريبًا فليس العنارص، مختلفة مركبة

املختلطة.
املعقد، الذوق لهذا القصيدة هذه بإخضاع يومئٍذ لهونا أننا أيًضا أنت وتذكر وأذكر
لتصوير تُتْخذ البالية، العتيقة الصور هذه من والسخرية الضحك يف وأغرقنا فضحكنا

البيت: هذا من خاصٍّ بنوٍع وضحكنا الحارضة، الجديدة الحياة

وال��يَ��َل��ب ال��ب��ي��ض ف��ي ��رى ال��شَّ أْس��د ي��ح��م��ل��ن م��س��َرج��ة ال��ه��وج ب��ال��ري��اح ق��ذف��ت��ه��م
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الرشى أسد وأضحكتنا الخيل، بها املراد كان وإْن املرسجة، الرياح هذه وأضحكتنا
وقلنا: اإلنصاف إىل قصدنا ثم األتراك، فرسان بها املراد كان وإْن الخيل، هذه عىل
يقاس أْن ينبغي وال القدماء، بأعني إالَّ إليه يُنظر أْن ينبغي فال القدماء، يقلد شاعر
حكم فهو القصيدة، عىل قضاء نفسه يف اإلنصاف من النوع هذا وكان بمقاييسهم، إالَّ
فلبست أنت فأما القديم، النقد إىل ولجأنا ومقاييسه، الحديث النقد أمام تثبت ال بأنها
الثالث القرن آخر الكوفة يف النحويني زعيم ثعلب، يحيى بن أحمد العباس أبي ثياب
ويف البرصة يف زعيمهم املربد يزيد بن محمد العباس أبي ثياب فلبست أنا وأما للهجرة،
موضعهما أنفسنا وضعنا إذا وكنا دائًما، يختصمان الرجالن هذان وكان نفسه، العرص
القصيدة هذه أنَّ فزعمت أنا ا فأمَّ الشعراء، أمري ينفع اختالفنا لعل نختصم أْن نريد
القدماء، بشعر األمثال لك أرضب وجعلت يشء، وراءها ليس األلفاظ، من إالَّ فارغة
الفردية، والهزيمة العامة والهزيمة واالنتصار الهجوم تصوير يف خاصًة األخطل وبشعر

مطلعها: التي الرائية عند خاصٍّ بنوٍع بك أقف وكنت

ِغ��يَ��ُر ص��رف��ه��ا ف��ي ن��ًوى وأزع��ج��ت��ه��م ب��ك��روا أو م��ن��ك ف��راح��وا ال��َق��ِط��ي��ن َخ��فَّ

عىل زاحًفا امللك عبد جيش وصور أمية، وبني امللك عبَد األخطل فيها مدح والتي
عند بك أقف وكنت الجزيرة، يف الزبري ابن أنصار القيسيني وانهزام وانتصاره العراق

مطلعها: التي األخرى الرائية

ال��ده��ر آخ��ر ع��دى ح��ي��ان��ا ك��ان وإْن ب��در ب��ن��ي ه��ن��د ه��ن��د ي��ا اس��ل��م��ي ي��ا أال

يف أبدع ولكنه األخرى، الرائية يف إليه قصد ما مثل إىل الشاعر بها قصد والتي
ينغمس وهو تنوشه، والرماح فرسه يلهب فارًسا لنا ر فصوَّ الفردية، الهزيمة تصوير
يف مضت إْن بأمه ويفديها يحثها وهو وعنها، عنه ينجاب والرساب الرساب، يف معها
وكنت ، متخريَّ رصني سهل متقن، لفظ من تذكر فيما ذلك كل … العرص إىل جريها
فهو لهم األعىل املثل ويصور عرصه، يف العرب ذوق يالئم الشعر هذا إنَّ لك: أقول
يل تسمع وكنت األعىل، املثل هذا من حظٍّا لنا فيمثل ويرضينا، اآلن يعجبنا وهو جميل،
التي تمام أبي قصيدة من أنت وأين وسألتني: حينًا سكتَّ ثم أخرى، وتنكر مرًة فرتىض
شوقي أنَّ مًعا رأينا ثم لك، فوجمُت ذلك قلَت عموريه؟ فتح وقد املعتصم بها يمدح
الرتك. انتصار يف قصيدة ينظم أْن أراد حني نموذًجا هذه تمام أبي قصيدة اتخذ إنما
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والقافية، الوزن ويف واملعنى، اللفظ يف نموذًجا القصيدة اتَّخذ أن األمر غريب ومن
تمام: أبي فمطلع

وال��ل��ع��ب ال��ج��د ب��ي��ن ال��ح��د ح��ده ف��ي ال��ك��ت��ب م��ن أن��ب��اء أص��دق ال��س��ي��ف

تمام فأبو شوقي، قصيدة وكذلك مكسور، ورويُّها الباء وقافيتها البسيط من فهي
هذا وبخاصة ومعانيه، ألفاظه من قليل غري وشيئًا قوافيه، شوقي إىل قدَّم الذي هو إذن
املعتصم، الخليفة بقيادة الروم يجاهدون وهم املسلمني، ذوق يالئم كان الذي التشبيه
للدين، يجاهد وهو النبي عمِّ وابن هللا خليفة املعتصم ألن بدر؛ بيوم عمورية يوم تشبيه
له أرشف بدر، يوم النبي كانتصار بمعجزة وانتصاره غري، ليس قرنان بدر وبني بينه
يكن ولم كمال، بمصطفى فألصقه تمام أبي من التشبيه هذا شوقي أخذ عليه. وأجدى
كان بل للدين يجاهد يكن ولم الخليفة، عىل خارًجا كان بل خليفة، كمال مصطفى
أدوات أقل هذا كان وإنما والخيل، والرمح بالسيف يجاهد يكن ولم للوطن، يجاهد
أورده تمام أبا أنَّ نرى كنا فقد التشبيه، هذا اختالس شوقي وأساء خطًرا، الحرب
أورده تمام أبا وأنَّ اليقني، مورد شوقي وأورده الرشط، أداة استعمل حني الشك مورد

تمام: أبو قال أبيات، يف شوقي وأورده بيتني، يف

م��ن��ق��ِض��ب غ��ي��ر ِزم��ام أو م��وص��ول��ة رح��م م��ن ال��ده��ر ص��روف ب��ي��ن ك��ان إْن
ال��نَّ��َس��ب أق��رب ب��در أي��ام وب��ي��ن ب��ه��ا ن��ص��رت ال��الت��ي أي��ام��ك ف��ب��ي��ن

شوقي: وقال

ال��س��ح��ب ف��ي ال��ل��ه وخ��ي��ل ال��ص��ع��ي��د ع��ل��ى راق��ص��ة ال��ح��ق ف��خ��ي��ل ك��ب��در ي��وم
وال��ع��ذب وال��دي��ب��اج ال��ع��ود ب��دري��ة وارف��ة غ��راء ت��ظ��ل��ل��ه��ا غ��ر
ال��ن��ص��ب س��ك��رة م��ن ال ال��ن��ص��ر س��ك��رة م��ن م��رن��ح��ة ال��ع��ال��ي ال��ظ��ف��ر م��ن ن��ش��وى
م��ن��س��ك��ب ال��س��ك��ب ج��ن��ب��ات م��ن ك��ال��م��س��ك زب��د م��ن ت��ن��س ل��م م��ا األرض ت��ذك��ر
ال��ق��ص��ب ع��ل��ى اس��ت��ول��ى إذا ال��م��ج��ل��ي م��ش��ي ف��ات��أدت ال��ف��ت��ح أذان ت��ع��ال��ى ح��ت��ى

كلها. شوقي قصيدة يعدل تمام أبي بيتي من األول البيت إنَّ يل: تقول وكنت
كهذا بيت إىل يشء عىل يدل ال الذي الشعر هذا يقاس أْن الظلم من أنَّ أرى وكنت
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عىل يدل الرصني اللفظ وفيه مًعا، واالقتصاد املبالغة وفيه مًعا، واليقني الشك فيه البيت
الجيد. املعنى

بيٍت يف تمام أبو قاله معنى شوقي يأخذ أْن العجب من أليس يل: تقول وكنت
تمام: أبو قال يشء؟ إىل يصل أْن دون أبيات يف فيذيبه واحد،

ال��ق��ُش��ب أث��واب��ه��ا ف��ي األرض وت��ب��رز ل��ه ال��س��م��اء أب��واب ت��ف��تَّ��ح ف��ت��ٌح

شوقي: وقال

وال��ح��ج��ب األس��ت��ار ف��ي ال��ب��ي��ت ت��ل��ف��ت م��ط��ال��ع��ه��ا م��ن ب��ب��در أت��ي��ت ل��م��ا

األرض فيها زلزلت أبيات عرشة يف اإلسالمي العالم ابتهاج يصف شوقي استمر ثم
وحلب، دمشق يف املوتى وتخاطب بمدينة، مدينة واصطدمت بلد، إىل بلد فسعى زلزالها

تمام: أبي بقول يظفر ولم ذلك كل ومرص، الهند يف واألحياء

ال��ق��ش��ب أث��واب��ه��ا ف��ي األرض وت��ب��رز ل��ه ال��س��م��اء أب��واب ت��ف��ت��ح ف��ت��ح

ويالئم القديم الذوق الءم ما الشعر من تمام أبي قصيدة يف إنَّ يل: تقول وكنت
من قبٌس فيه نفسه، يف الشعر ألنه مًعا؛ والغربي الرشقي به ويعجب الحديث، الذوق
يصف تمام أبو قال والجنسيات، واملكان الزمان فوق هو الذي الخالد الجمال هذا

عمورية: اضطرام

وال��خ��ش��ب ال��ص��خ��ر ذل��ي��ل ي��وًم��ا ل��ل��ن��ار ب��ه��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ت��رك��ت ل��ق��د
ال��ل��ه��ب م��ن ص��ب��ح وس��ط��ه��ا ي��ق��ل��ه ض��ح��ى وه��و ال��ل��ي��ل ب��ه��ي��م ف��ي��ه��ا غ��ادرت
ت��غ��ب ل��م ال��ش��م��س ك��أن أو ل��ون��ه��ا ع��ن رغ��ب��ت ال��دج��ى ج��الب��ي��ب ك��أن ح��ت��ى
َش��ِح��ب ض��ًح��ى ف��ي دخ��ان م��ن وظ��ل��م��ة ع��اك��ف��ة وال��ظ��ل��م��اء ال��ن��ار م��ن ض��وء
ت��ج��ب ول��م ذا ف��ي واج��ب��ة وال��ش��م��س أف��ل��ت وق��د ذا ف��ي ط��ال��ع��ة ف��ال��ش��م��س
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قوله: وهو كله، شوقي ديوان يزن الشعر هذا من واحًدا بيتًا إنَّ تقول: وكنت

ت��غ��ب ل��م ال��ش��م��س ك��أن أو ل��ون��ه��ا ع��ن رغ��ب��ت ال��دج��ى ج��الب��ي��ب ك��أن ح��ت��ى

أَبَيْت فإن شيئًا، منه وجدت ملا هذه شوقي قصيدة يف الشعر التمست أنك ولو
عليه! فدلني

أبو منه فأخذ املتأدبني، جمهرة يُعجب تمام أبي عرص يف البديع كان تقول: وكنت
التقليد لوال إليه شوقي اضطرار فما يعجبنا، ال وهو إرساف، من يخلو ال بحظ تمام

قوله: يف جمال وأي السخيف!

ال��ل��ه��ب ف��ي اإلغ��ري��ق ف��أغ��رق��ت ط��غ��ت س��ق��ر س��وى «س��ق��اري��ا» م��اء ك��ان م��ا

لبيته والحتفظ الثاني، الجناس هذا الجتنب اإلغريق موضع اليونان وضع أنه لو
يفسدا أْن خليقان جناسني ولكن بها، بأس ال فالصورة الشعري، الجمال من بيشءٍ

وأروعها. الصور أجمل
القديم ذوقنا أنَّ إىل انتهينا حتى بيت، إىل بيٍت من القصيدتني يف ننتقل أخذنا ثم
أْن الحديث ذوقنا أبى أْن بعد شوقي، قصيدة يسيغ أْن يستطيع ال تحرجه عىل نفسه
بالتمرين يشء أشبه هي إنما القصيدة هذه أنَّ ورأيي رأيك خالصة وكانت يسيغها،
يف فيوفقون إليهم، تُلقى التي الفنية للنماذج املحاكاة مذهب األطفال به يذهب املدريس

املوضوع. ويخطئون الصورة
أنا أما األدبي، الذوق يف ورأيي رأيك تذكر فأنت تذكره كنت وإذا كله؟ هذا أتذكر
أقبل إذا تجده ولعلك تعلم، حيث رأيك نسيت فقد أنت وأما برأيي، محتفًظا زلت فما

العام! هذا صيف
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شعراؤهم!

طائفة عند لنقف املحدثني؛ وشعراءنا الحديث شعرنا اليوم ندع أْن يف رأيك وما
وكيف الناس، إىل شعورهم يعلنون وكيف يشعرون، كيف نرى الفرنجة، شعراء من
أْن أعلم وأنا القراء، من إليهم يتحدثون من أذواق وبني الخاصة أذواقهم بني يالئمون
شيئًا إليك أنقل أْن دون الشعراء هؤالء عن حدثتك أني فلو اليسري، باليشء هذا ليس
من بُدَّ فال وإذن فيه، خري ال عبثًا حديثنا ولكان ووقتي، وقتك ألضعت شعرهم من
موضوًعا أتخذها نماذج عليك وأعرضه األجنبي الشعر هذا من طائفة لك أترجم أْن

مقبلة. ألحاديث
كنت مما وأعرس أشق بأنه فأعرتف أنا أما يسريًا؟ الرتجمة هذه أمر أتظن ولكن
ويف وتطوره، تغريه عىل الحديث لذوقنا كثرية وجوه من مخالف الغربي فالذوق ر، أقدِّ
الشعر يف كانت هنا ومن العربية، للغتنا بعُد يُتاحا لم ويرس مرونة األجنبية اللغات
حتى العربية، اللغة إىل نقلها ا جدٍّ يعرس قد صور عامة األجنبي واألدب خاصة، األجنبي
وترضينا تعجبنا فهي ذلك ومع وآذاننا، نفوسنا إليها تطمنئ ولم نسغها، لم نقلت إذا
لم أننا نعتقد؛ فيما ذلك ومصدر الخاصة، األجنبية لغاتها يف نراها حني الرضا كل
والنقل، الرتجمة نكثر أْن إالَّ هي وما الصور، هذه مثل العربية لغتنا يف نرى أْن نتعوَّد
ونحاكيها، نحتذيها أْن ونحاول ذوقنا، بها ويتأثر الصورة، هذه نألف حتى فيهما ونجدُّ

مرتددين. وال خائفني غري فلنبدأ

عواطفهم من طائفة تصوير أصحابها بها قصد قصاًرا مقطوعات إالَّ اليوم أترجم ولن
قراءته وألفت الشعر من النوع هذا أسغت إذا حتى خاصة، ظروٍف يف الخاصة
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يف توضع الطوال القصائد ترجمة إىل بك ننتقل أْن اليسري من كان له واالستماع
الخطر. ذات األغراض

التي Baudelaire بودلري شعر من القصرية املقطوعة هذه عند اآلن بك أقف وأنا
من يشءٍ يف تقرأها أْن وأحب أمله. إىل فيها تحدث والتي النفس» إىل «خلوة سماها:
الدعة هذه يف أمله إىل يتحدث أْن الشاعر استطاع كيف معي ترى وأْن والرويَّة، التفكري
بني ما ويمثل به، تحيط التي الطبيعة الحديث هذا أثناء يصور وأْن واالزدراء، واإلذعان
نفسه إىل يخلو عندما إذن فهو يصفها، التي اللحظة هذه يف نفسه وبني الطبيعة هذه
يحاول أْن هو إليه يصل أْن يستطيع ما كل بل الطبيعة، وبني بينها الصلة يقطع ال
بودلري: قال قويٍّا، اتصاًال بالطبيعة ليتصل الناس يعتزل ولكنه لحظة، الناس اعتزال

النفس! إىل خلوة
األلم! أيها والدعة الهدوء من شيئًا

إليه! فانظر يهبط، ذا هو فها املساء، تبتغي كنت لقد
آخرين! إىل والهمَّ قوٍم إىل الطمأنينة يحمل املدينة، يغمر مظلم جو هذا

هذا اللذة، سوط إليه يدفعهم الدنيء، اللهو من الندم يجنون الناس أوشاب بينما
منهم! بعيًدا هنا وتعال يدك األلم أيها أعطني له، رحمة ال الذي د الجالَّ

السماء! طنف من بالية أثواب يف مطلة الخالية السنني إىل انظر
تحت تنام املحترضة الشمس وإىل املاء! أعماق عنه تنشق املبتسم األسف إىل وانظر
وكأنه يميش الحلو لليل العزيز األلم أيها واسمع الحبور، هذا أقواس من قوس

الرشق! يف ينسحب طويل كفن

مشهور من وهي «النافورة» سماها وقد نفسه، للشاعر األخرى املقطوعة هذه إىل وانظر
تحكم وال تصويره. يف هو أبدع كما توقيعه، يف فأبدعوا املوسيقيون تناوله الذي شعره
وبالصورة الفرنسية، يف بنصه شئت إْن عليه احكم ولكن فتظلمه، الرتجمة بهذه عليه
عند خاص بنوع تقف أْن وأحب بها، يحمكوا أْن املوسيقيون استطاع التي املوسيقية
املاء ورأى النافورة رأى قد فصاحبنا كلها، املقطوعة عليه تدور الذي التشبيه هذا
عاد أقصاه، إىل التصعيد به انتهى إذا حتى الزهر من باقة كأنه قوة يف منها اعد يَصَّ
فأعجبه، هذا رأى القمر. بضوء تأثره عىل ذلك كل عراًضا قطرات األرض عىل فتساقط
نفس يشبه هو وإذا الحب، لهذا وحزنه بحبه متصًال آخر معنًى نفسه يف يثري هو وإذا
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ثم الشوق، أطوار أسمى إىل فتسمو العاطفة وتملكها الهوى يحفزها حني صاحبته
اللذة من النوع هذا إىل انتهت قد هي وإذا وتهبط، فتعصف اإلنساني القصور يأخذها
وعسري النافورة، من املندفع املاء بهذا النفس هذه شبه عادة الحب إليه ينتهي الذي

بودلري. رها تصوَّ كما النفس نتصور أْن نحن علينا
أنفسنا نملك ال الفرنيس نصه يف سيما وال الشعر، هذا نقرأ عندما ذلك مع ولكننا
إىل فيه الشاعر تحدث كيف املقطوعة هذه آخر إىل انظر ثم والرضا، اإلعجاب من

الحزين! لحبه مرآة اتخذها وكيف أطوارها، من طور يف الطبيعة

النافورة
املسكينة! العاشقة أيتها سقم الجميلتني عينيك يف

فاجأتهما كما الفاترة الهيئة هذه يف دعيهما … تفتحيهما ال زمنًا كذلك دعيهما
اللذة!

هدوء يف يستبقي النهار، يف وال الليل يف ينقطع ال أزيز لها الِفناء يف النافورة هذه
الليلة! منذ الحب به غمرني الذي الذهول هذا

تساقط بألوانه، املبتهج القمر يزينها والتي يحىص، ال زهٍر يف تتفتح التي الباقة هذه
ثقال! دموع من مطر كأنها

السماوات نحو جريئة رسيعة تصعد امللتهب، اللذة برق يحرقها التي نفسك كذلك
تنحدر الحزين الفتور من موجة الضنى أحالها وقد ترتد ثم املرشقة، الواسعة

قلبي! أعماق إىل خفية طريٍق من
ثقال! دموٍع من … الباقة هذه

نحو مائًال — أسمع بأن إيلَّ أحبب الجمال، هذا عليها الليل يخلع التي أيتها إيِه
الحوض! يف تنوح التي املتصلة الشكاة هذه — ثدييك

إنما خفة، يف يهتز الشجر أيها املباركة، الليلة أيتها املصطفق، املاء أيها القمر، أيها
حب! من أجد ما مرآة النقي اكتئابكن

ثقال! دموع من … الباقة هذه
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،Sully Prudhmme بريدوم سويل هو آخر، شاعر إىل ولننتقل بودلري، اآلن لندع ثم
من شيئًا أغري أْن دون لك، ترجمتها التي املشهورة املقطوعة بهذه شعره من ولنبدأ
ر يصوِّ أْن الشاعر أراد وقد املشقة، بعض ذلك يف العربية لغتنا ًال محمِّ الفرنيس، وضعها
يدركها حني الظلمة من يملؤها ما عىل وحزنه الحسان، بالعيون إعجابه األبيات هذه يف

املوت:

العيون
قد الفجر، رأين تحىص ال عيون حسان! وكلهن محبوبات، كلهن سود، أو زرق

ترشق! تزال ما والشمس القبور أعماق عليهن انطوت
مألت وقد تلمع، تزال ما النجوم وهذه تحىص، ال عيونًا أبهجن النهار من أودع ليال

العيون! تلك الظلمة
بعض إىل تحولت إنما سبيل، هذا إىل ليس كال، كال …؟! لحظها فقدت أتراها لهفي!

الغيب! يسمونه ما سبيل نحو الوجوه،
ولكن غروبها، فللحدق السماء، يف تظل ولكنها تنحدر، حني تفارقنا النجوم أنَّ وكما

تموت! أنها ا حقٍّ ليس
فجٍر إىل القرب وراء من ناظرات حسان وكلهن محبوبات، كلهن سود أو زرق

ترى! تزال ما أغمضت التي األعني تلك عريض،

لها؛ حد ال وقوة عذب لفظ يف الشاعر فيها يمثل التي األخرى املقطوعة وهذه
اإلنسان: بمستقبل وثقته إليه الوصول عن وعجزه األعىل املثل إىل طموحه

األعىل املثل
تمأل الكون ونفس شاحبة، واألرض النجوم، تملؤها مرشقة والسماء مكتمل القمر

الفضاء!
إىل يصل حتى األجواء، يعرب ضوءه ولكن يُرى، ال الذي ذلك األعىل النجم أتبع وأنا

آخر! جيل عيون به فتبتهج نحن، حيث
آخر يا أحببته إني له: فقل وأنآها النجوم أزهى هو الذي النجم هذا يوًما ملع فإذا

الناس. أجيال
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شعراؤهم!

من أنفسنا يف يستكن عما البكاء صدور الشاعر فيها يشبه التي األبيات هذه ثم
الهواء، يف يتكون الذي الندى بتساقط العواطف بعض تهيجهما اللذين والحنان الحزن

الجو! رطوبة به تسقط ثم

الندى السهل
تأتلف الزهر، خمل عىل الرطبة الليل يد وضعتها التي الندى قطرات يف ذاهل أنا

خفة! يف آللئ
ذلك صحو! والجو ممطرة! السماء ليست املضطربة؟ القطرات هذه جاءت أين من

تتكون! أن قبل الهواء يف كلها كانت أنها
كنت أنِّي ذلك املساء! هذا حلوة السماء أعماق يف شعلة كل دموعي؟ جاءت أين من

عيني! يف أحسهن أْن قبل نفيس يف أضمرهن
فأنبتت هاجتها رفيقة مسة ورب جميًعا، اآلالم فيه تضطرب لحنانًا نفوسنا يف إنَّ

البكاء! فيها

وأشدها إليه، الحب أوقات أحب الشاعر فيها يمثل التي األخرى املقطوعة وهذه
قلبه: يف ذكرى وأبقاها نفسه، يف أثًرا

الحب ساعات
أحبك إني فيها تقول التي تلك الحب ساعات خري ليست

ينقطع يكاد ال الذي املتصل الصمت ساعة هي إنما
خفيف رسيع توافق من القلوب بني فيما هي إنما

الخفي والعفو املتكلفة القسوة يف هي إنما
املضطربة اليد عليها توضع الذراع قشعريرة يف هي إنما
يقرآنها ال أنهما عىل مًعا، املحبَّان يقلبها الصحيفة ويف

كثريًا شيئًا وحده بحيائه املطبق الفم فيها يقول فذة ساعة
الوردة! عن الكم ينشق كما رفق عىل القلب فيها يتفتح

الزلفى! بأعظم فاز فكأنما الشعر، أرج املحب فيها يتنسم
بالحب! اعرتاًفا نفسه اإلجالل يكون حني الحلو الحنان ساعة
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وشوقي حافظ

بالنقل آخرين وشعراء الشاعرين هذين إىل العودة من ذلك مع بُدَّ وال عليك، أطلت وقد
آخر. حينًا شعرهم عن والتحدث حينًا، عنهم
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السادس الفصل

بودلري1

والفن الحرية

املايض، القرن يف فرنسا شعراء من لشاعرين شعرية صوًرا أسبوعني منذ عليك عرضت
الوعد، بهذا أبر أْن أريد وأنا آخر، فصٍل يف الشاعرين هذين عن أحدثك قد إني وقلت:
سبيل تعرتض صعوبة وأول اليسري؛ باليشء وال الهني باألمر ليس الوعد بهذا الرب ولكن
فأمرهما إليه، سبيل ال يشء واحد فصٍل يف الشاعرين هذين عن الحديث أنَّ الرب هذا
ومزاجهما طبيعتهما يف مختلفان وهما الفصول من فصٍل يف به يلم أْن من وأدق أطول

بودلري. صاحبنا وليكن اليوم بأحدهما فلنكتف الشعرية، أغراضهما يف بل
والتعقيد والدقة الطول من فأمره شاق، عسري نفسه يف بودلري عن الحديث ولكن
القليل هذا ويف بالقليل، إالَّ منه نلم وال كثرية أشياء عن نعرض أْن إىل يضطرنا بحيث
منذ للخصومات مثرية عسرية، شاقة الشاعر هذا حياة كانت فقد وعرس، مشقة نفسه
ستظل أنها وأحسب اآلن، إىل حوله قائمة الخصومات تزال وما انتهت، أْن إىل أولها

بعيد. مستقبل إىل قائمة
يف الثانوية املدارس إحدى يف معلًما أبوه كان متوسطة، أرسة يف الشاعر هذا نشأ
وترك عمره، من السادسة يتجاوز وملا أبوه عنه ومات ،١٨٢١ سنة ولد حني باريس

.Baudelaire 1



وشوقي حافظ

انتهى حتى يرتقي ظل الجيش يف ضابط من أمه تزوجت وقد خطر، بذات ليست ثروة
لم نشأة نشأ ولكنه الضابط، هذا حجر يف الطفل ونشأ العسكرية، املراتب أعىل إىل
ويتربم أباه خلف الذي الرجل هذا يكره كان فقد والضيق، والعنف القهر من تخل
ليشءٍ أمه وبني بينه الصلة يعرِّض الرجل لهذا كرهه وكان سلطان، من عليه بماله
ويحبب الناشئة، نفسه ويؤذي حياته، عليه ينغص ذلك فكان واالضطراب، السوء من
هذا ميول يتبنيَّ أْن يكفي وكان خاصة، وأرسته عامة الناس إليه ويبغض الوحدة، إليه
تشبه مطامعه امليول، معتدل الرجل هذا وكان نقائضها، إىل وينرصف ليبغضها الرجل
آخر، يشءٍ أي إىل منها أقرب فيها والتشدد املحافظة إىل وهي الناس، أوساط مطامع
صبينا يكن ولم التطرف، إىل مياًال للمحافظة، مبغًضا صبينا ينشأ أْن كافيًا هذا فكان
بالشهادة ظفر والطالب؛ التالميذ أوساط من كان وإنما بارًعا، طالبًا وال نجيبًا، تلميذًا
بينه عنيًفا الخالف ظهر حتى درسه يتم يكد ولم والجهد، املشقة من يشءٍ يف الثانوية
إليها هو فأعلن املنتجة، العاملة الحياة نحو توجهه أْن تحب أرسته كانت أرسته. وبني
قاًرصا، كان ولكنه عليه، هو وأرص امليل هذا وليُّه عليه وأنكر األدب، حرفة يحرتف أْن
رأى وقد عام ثم أشهر، عرشة فيها فأقام الهند، إىل أرسته وأرسلته أراد مما يتمكن فلم
لم اجتماعية وأطواًرا عهد، بها له يكن لم وحياة غريبة، وأمًما والشمس، والرشق البحر

يقدرها. يكن
واندفع أرسته، اعتزل حتى بحريته االستمتاع واستطاع رشده، بلغ أْن إالَّ هي وما
عارش واالعتدال؛ املحافظة من وليُّه فيه يطمع كان ما املخالفة كل تخالف حياة يف
ما واألطوار األزياء من يتكلف وأخذ القصص، وُكتَّاب واملثَّالني، واملصورين، الشعراء،
فيزداد له ويسمعون منكرين، دهشني إليه ينظرون جميًعا، الناس نظر موضع جعله
وقيِّم أحكام من للناس ملا املخالفة الكالم رضوب من يلقي كان ملا وإنكارهم دهشهم
من جماعة مع والحشيش األفيون يصطنع صاحبنا وكان لألشياء، وتصور وأخالق
الضئيلة ثروته يف أرسف وقد األطوار، يف شذوذًا إالَّ ذلك يزيده فال الفنيني، أصدقائه
يشتغل أْن إىل هو واضُطر عليه، تحجر أْن إىل أرسته واضطرت تنضب، أْن فأوشكت
املعروف األمريكي الكاتب قصص له وعرض نفسه، عىل ليوسع األدبية؛ بالصحافة
بالشعراء واتصل الفرنسية، إىل ترجمته يف وأخذ به، فكلف Edgard Poe بو إدجار
التي هذه إحداهما متمايزتني؛ شخصيتني ذا هذا كل يف وكان بهم، وتأثر الرومانتيك
عىل عاكفة خفية شخصية واألخرى األسطر، هذه يف لك اخترصتها والتي الناس، يراها

وتكتم. ٍرس يف ولكن وتشكو، وتألم وتقدر تفكر نفسها
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بودلري

قدم حني وذلك استحياء، عىل تظهر الثانية الشخصية هذه أخذت ١٨٥٥ سنة ويف
والريبة التحفظ من يشءٍ مع فنرشتها العاملني» «مجلة إىل شعره من مقطوعات الشاعر

الغريب. الشعر لهذا الخلقية التبعة من والرباءة
لها دهش كلها. فرنسا لها فدهشت فجأة، الشخصية هذه ظهرت ١٨٥٧ سنة ويف
ثم الفرنسية، الجماعة لها واضطربت الناس، أوساط لها ودهش والفنيون، الشعراء
ثلثمائة قدرها بغرامة الشاعر عىل وحكم اإلنكار، هذا والقضاء النيابة وتولت أنكرتها
مقطوعات منه تحذف بأن الشخصية هذه به ظهرت الذي ديوانه عىل وحكم فرنك،
ألنه أنكروه أحبوه؛ ولكنهم الشاعر، أنكروا فقد الشعراء ا أمَّ لألخالق، مخالفة اعتربت
واشتد ممتًعا. قيًِّما كان نفسه الجديد اليشء هذا ألن وأحبوه جديًدا، شيئًا لهم استحدث
الشاعر واضطرب الشعرية، وأغراضه ومذهبه الشاعر حول الوقت ذلك منذ الجدال
واحتج آخر، حينًا الدفاع عن وسكت حينًا، الجمهور فصانع موقفه؛ عن الدفاع يف نفسه
رصوف الشاعر عىل واختلفت وإخالص. رصاحة يف الشعري ملذهبه الخاصة بعض عند
حينًا، فيها فأقام بلجيكا، إىل األمر به وانتهى والشدة، اللني من رضوبًا فلقي الحياة،

.١٨٦٧ سنة فيها فمات باريس، إىل األعصاب مريض أعيد ثم

منه تعطيك اإليجاز يف إرسافها عىل وهي بودلري، لحياة اإليجاز شديدة خالصة هذه
كثر مسألة األدبية وآثاره بودلري حياة أثارت وقد غريبة، أنها به توصف ما أقل صورة
بعبارٍة أو عليها، يُتفق ال التي املسائل هذه من ألنها القول؛ فيها وسيكثر القول، فيها
سيما وال والجماعة، الفرد بني أبًدا قائًما فيها الخالف سيظل التي املسائل هذه من أدق
الحرية مسألة هي املسألة هذه والنبوغ، التفوق من حظٍّ عىل الفرد هذا يكون حني
أجله من ووقف أثارها الذي الديوان أنَّ تعلم حتى املسألة هذه تقدر لن ولكنك والفن،
«Les Fleurs du malالرش «أزهار الغريب: العنوان هذا يحمل كان القضاء أمام الشاعر
املادي الرش من لرضوب الشاعر فيها عرض قصار، شعرية مقطوعات من يتألف وهو
رائعة، شعرية صوًرا بديع وفن قوة يف منه واستخرج وحللها، لها ففصَّ واملعنوي،
وبالجمال بنفسه إالَّ يحفل ال أن له تبيح التي الحرية هذه الفن يملك هل هي: فاملسألة
لم أم ودين، ونظام أخالق من الناس ألف ما ذلك يف أوافق سواء جمال، هو حيث من

يوافقه؟
يجيب: األدباء من الخاصة وبني بنيه وفيما نفسه، وبني بينه فيما فكان بودلري أما
والسياسية والخلقية الدينية نظمها ومعها كلها، الجماعة وهي خصومه ا وأمَّ نعم!
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رأسهم وعىل الفرنسيني األدباء ولكن الجواب، هذا القضاء وسجل ال! يجيبون: فكانوا
أنَّ ننس وال بالظلم، واتهموه القضاء حكم أنكروا هوجو فكتور وهو يومئٍذ زعيمهم
كان وإنما حرية، جو يكن لم جوٍّ يف أي الثانية؛ اإلمرباطورية ظل يف صدر الحكم هذا
أْن الحكم هذا إثر يف حاول بودلري أنَّ نالحظ أْن الحق من أنَّ عىل وجور، عسف جو
عن تعرب ال الشعرية الصور هذه إنَّ يقول: فكان والقضاء، والجماعة الجمهور يصانع
يتصل فيما يعتقدون وما يرون فيما الناس يخالف ال وإنه الحياة، يف وأغراضه آرائه
إظهارها، إىل قصد فنية صور الديوان هذا وإنما والشعورية، والعقلية العملية بحياته
وتُقية، مصانعة هذا يقول كان أقل. وال أكثر ال الصناعات من نوًعا يجرب كصانع
الداخلية، الشخصية لحياته مثًال األمر حقيقة يف كانت الصور هذه أنَّ رأيت ولكنك
هذه إىل وال املوضوعات، هذه إىل يعمد لم الشاعر بأن نقطع أْن اآلن نستطيع فنحن
نفسه من قطع هي وإنما — يقولون كما — رصفة موضوعية معالجة ليعالجها الصور
وقٍت يف منه املشفقة املوت، يف الراغبة املحبة، املتأملة البائسة اليائسة شخصيته تمثل
واملوت. واأللم الحب هي: ثالثة أشياء حول كله يدور الديوان هذا أنَّ الحق ويف واحد،
فهو اآلخرين، الشيئني معه يحس أْن دون األشياء هذه من شيئًا يحس يكاد ال والشاعر
يف وهو والحب، األلم معه ذكر املوت ذكر إذا وهو واملوت، األلم معه ذكر الحب ذكر إذا
من النفس يف تأثريًا وأشدها وأقبحها الصور أبشع يتخري مجازف، جرئ، ، حرٌّ ذلك كل
وال شعره، يف قوي أثر املادي لحسه التصور، مادي وهو القبيحة، البشعة النواحي هذه
يحسها التي البشعة الصور هذه عليك يعرض فهو والبرص، والشم اللمس حس سيما
التي هذه الرش» و«أزهار املتحللة، الهالكة األجسام يف البرص أو اللمس، أو الشم،
مخيف، بشع نفسه الوقت يف ولكنه رائع، قوي جمال فيها أزهار ديوانه عليها يشتمل
بودلري: شعر يثريهما مسألتان فهناك األحيان. من كثرٍي يف وتشمئز النفس، له تضطرب
األخالق إىل بالقياس الكاملة بحريته يستمتع أْن للفن هل وهي، لك قدمتها إحداهما
ا فأمَّ طبيعي، املسألة هذه وجواب االجتماعية؟! النظم من إليها وما والدين، والسياسة
يطالب كما حدودها، أقىص يف بحريتهم يطالبون ألنهم نعم؛ فيقولون: الفن أصحاب
النظم وحماة والربملانات الحكومات ا وأمَّ حدودها، أقىص يف العلمية بحريتهم العلماء
من حظوظهم باختالف يختلف هذا وجوابهم ال. فيجيبون: والسياسية االجتماعية

أبًدا. سيظل الخالف هذا أنَّ إالَّ أرى وما والتطرف. واالعتدال املحافظة
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بحمد — فلست ال، أو نعم فيه أقول أْن وال اآلن، فيه رأيي أعرض أْن أحب ولست
أنا وإنما اختالفها، عىل االجتماعية النظم حماة من — هللا بحمد — ولست فنيٍّا، — هللا

العلمية. بحريتهم للعلماء أطالب أْن وحسبي يشهدون، الذين أحد
وأخلق خطًرا، املسألة هذه من فأجل بودلري شعر يثريها التي الثانية املسألة أما
هل وهي: والعقاد، هيكل رأي أعرف أْن أحب وكم عندنا. واألدباء الُكتَّاب بعناية منها
وبعبارة جميلة، فنية صوًرا منه ويستخلص موضوًعا، الرش يتخذ أْن الفن يستطيع

للفن؟ موضوًعا يصلح جمال الرش يف هل وأوضح: أدق
املسألة. هذه عىل الجواب وغريهم الشعراء من للفنيني أدع وأنا
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السابع الفصل

العريبيفنصفقرن النثر

أيرس النثر أنَّ به؛ العلم وأصحاب العربي األدب أهل من املحافظني بني الشائع الرأي
هذه من وهم مشقة، وال عناء صاحبه يكلف ال سهل يشء اصطناعه وأنَّ الشعر، من
أْن تستطيع كثري، وكالم طوال مباحث ذلك يف ولهم النثر، عىل الشعر يقدمون الناحية
رأي أنَّ أظن وما الكتب. من يشبهه وما رشيق البن العمدة كتاب يف نظرت إذا به تلهو
وأبعد النثر، من أعرس الشعر أنَّ يعتقدون يزالون ما فهم املوضوع، هذا يف تغريَّ األدباء
معذورون وهم وجوًدا، الشعر من أقدم النثر أنَّ يعتقدون يزالون ما ثم متناوًال، منه

به. الجزم عىل وتحمل ذلك توهم كلها األشياء فظواهر
إطالقه يف مشبه والنثر والقافية، بالوزن مقيد والشعر فيه، قيد ال مطلق فالنثر
وهم نثًرا، يتكلمون فالناس وإذن املألوف، وحوارهم اليومية حياتهم يف الناس لكالم
الشعر نظم يف يجدون وهم الكالم، يف مشقة يجدون ال وهم يشعروا، أْن قبل يتكلمون
مؤرخو يقسم هنا ومن مناًال، وأدنى وأيرس الشعر، من أقدم فالنثر وإذن وعناء، مشقة
يف كان النثر أنَّ يرون وهم ومسجوع، ومنثور منظوم إىل العرب كالم العربية اآلداب
حفظ مما ا جدٍّ أكثر الشعر قديم من حفظ ما ولكن الشعر، من أكثر القديمة العصور
يف النثر من عًرسا أشد فالشعر فيه، عرس ال الظاهرة هذه وتعليل النثر، قديم من
التي القيود أليست النثر، من قياًدا لها وأسلس الحافظة إىل أدنى الشعر ولكن اإلنشاء،
ال وراحة لذة استظهاره يف وتجعل الحافظة، من تقربه والقافية العروض من تأتيه
فليس قليًال، اإلسالم قبل العرب نثر من نرويه ما كان فإذا النثر؟ استظهار يف نجدهما
تطاوعهم تكن لم حافظتهم وألن يكتبون، يكونوا لم ألنهم هو بل ينثروا؛ لم ألنهم ذلك
العرب شعر وبقي أقله، إالَّ الجاهليني العرب نثر فضاع واستظهاره، النثر حفظ إىل

أقله. إالَّ الجاهليني
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التفكري من شيئًا ولكن املحدثون، يقول يزال ما وكذلك القدماء، يقول كان كذلك
العجيب فمن القديم، الرأي هذا عن نعدل أْن إىل يضطرنا املختلفة األمم آداب يف والنظر
يف نثرها من تحفظ مما أكثر القديم شعرها من تحفظ أْن عىل كلها األمم تتفق أْن
النثر عن الذاكرة ضعف يف كلها األمم تتفق أْن أيًضا العجيب ومن األوىل، عصورها
عن إالَّ األمم هذه ذاكرة تضعف أالَّ وذاك هذا بعد العجيب ومن الشعر، عىل وقوتها
طوًرا واملدني العقيل الرقي من األمة تبلغ أْن بعد يظهر الذي النثر ا فأمَّ القديم، النثر
وتستظهره. الشعر عىل تقوى كما باستظهاره، وتنهض عليه تقوى ذاكرتها فإن ما،
يكن لم أنها إالَّ سبب لذلك فليس القديم، نثرها من شيئًا ترو لم إذا األمم أنَّ الحق
كان فألنها القديم؛ شعرها من كثريًا روت وإذا األوىل، األدبية حياتها أطوار يف نثر لها
وإنه النثر، من الوجود إىل أسبق الشعر إنَّ أي هذه؛ األوىل حياتها أطوار يف شعر لها
نظرت وإذا والحديثة، القديمة األمم تاريخ يف نظرت إذا وأنت مناًال، وأدنى منه أيرس
تهتدي وال الشعر، إىل تسبق كلها أنها فسرتى بعد، تتحرض تكد لم التي األمم حياة يف
وتقدم الحضارة، يف ورقيٍّ قليل، غري وجدٍّ طويل، زمٍن بعد إالَّ به تظفر وال النثر، إىل
عند وتجده الرومان، عند وتجده اليونان، عند ذلك تجد بهما، بأس ال العقلية الحياة يف

الحديثة. األوروبية األمم عند وتجده العرب،
أوزانه له منظوًما، كالًما فسرتى بعد، تستقر لم التي القبائل يف وجهت وحيثما
مناًال. الشعر من أقرب أنه األدب رجال يظن الذي النثر هذا لها تجد أْن دون وقوافيه،
ليس العرس من حظه ولعل األمر، حقيقة يف مناًال الشهر من أقرب ليس النثر أنَّ ذلك
والخيال الخيال، لغة والشعر العقل لغة فالنثر منه؛ أكثر يكن لم إْن الشعر حظ من أقل
من أقوى والشاب الصبي خيال العقل، من والجماعات األفراد حياة يف النمو إىل أسبق
الخيال يتكلم أْن عجيبًا فليس عقلها، من أقوى املتحرضة غري الجماعات وخيال عقله،
عجيبًا وليس النثر، يوجد أْن قبل الشعر يوجد أْن عجيبًا وليس العقل، يتكلم أْن قبل
والقافية بالوزن تقيد إْن فالخيال النثر. من تناوًال وأدنى تعاطيًا أيرس الشعر يكون أْن
األشياء ويصور يشاء، حيث يميض طلق حرٌّ هو آخر، بيشءٍ يتقيد ال فهو يتكلم حني
من نفسه يطلق فقد العقل أما الطبيعة، تشاء كما أو األشياء تشاء كما ال يشاء، كما
الحركة، عن وتعوقه تأخذه التي واألغالل القيود أثقل ما ولكن والقافية، الوزن قيود
يعدو، ال وهو يطري، أْن يحسن وال يطري، ال هو وأناة، بطءٍ يف إالَّ بالتقدم له تأذن وال
وإنما الخالص، العقل هو فليس العدو، أو الطريان حاول فإذا يعدو، أْن يستطيع وال
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ال وهو هدوء، يف يسعى ال ولكنه يعدو، وال يطري ال هو الخيال، عليه غلب قد العقل هو
وهو مطلق، والخيال مقيد هو هي، كما صورها يقبل ولكنه يشاء، كما األشياء يصور
أْن عجيبًا وليس الخيال، نموِّ عن نموُّه يتأخر أْن عجيبًا فليس رسيع، والخيال بطئ
الذي النثر يكون أْن األمر آخر عجيبًا وليس الخيال، إنتاج من وأقل أعرس إنتاجه يكون

الخيال. لغة هو الذي الشعر من وجوًدا أحدث العقل لغة هو
النثر وهو فيه، أكتب أْن أريد الذي املوضوع من أنا وأين كله؟ ولهذا مايل ولكن
يحس القارئ أليس الطويلة؟ املقدمات هذه وما فيه؟ نحن الذي العرص هذا يف العربي
ملا الخيال أصحاب من كنت ولو بىل، جدوى؟ وال نفع غري يف وأثقل عليه أطيل أني
يأتي حرٌّ خفيٌف — قلنا كما — فالخيال مقدمات، إىل احتجت وال أثقلت، وال أطلت
يتحدث أْن عىل عقيل أحمل أْن أريد أي نثًرا؛ أكتب أْن أريد ولكني شاء، وكيف شاء حيث
يف يسعى ولكنه يعدو، وال يطري ال بطيء رزين العقل إنَّ قلنا: وقد القارئ، عقل إىل
حيث إىل املقدمات هذه كل من معي ولينتقل أيًضا، أناة يف معي القارئ فْليسَع أناة.
النثر وحظِّ العقلية الحياة بني ا جدٍّ قوية صلة هناك أنَّ ِليالِحظ به؛ أنتقل أْن أريد
النثر بلغ متى والفتور. والحر الربد من واالنحطاط، الرقي من والضعف، القوة من
بلغ ومتى وأفالطون؟ سقراط عرص يف الرقي من يبلغ أْن استطاع ما أقىص اليوناني
والجاحظ ع املقفَّ ابن عرص يف الرقي من يبلغ أْن يستطيع كان ما أقىص العربي النثر
العقلية، الحياة برقي رهينًا والعرب اليونان عند كان النثر رقي إنَّ أي وأشباههما؟
أمم يف كذلك وهو الرومان، عند كذلك وهو العقول، عىل الفلسفة سلطان وانبساط
يف العربية اآلداب يؤرخوا أْن يريدون الذين إنَّ مرص. يف كذلك وهو الحديثة، أوروبا
الحياة أنَّ يظنوا وأالَّ والعلم، األدب بني الصلة يقطعوا أالَّ خليقون الحديث العرص هذا
يعتقدوا أْن خليقون هم بل العلمية، الحياة عن ا تامٍّ استقالًال تستقل أْن تستطيع األدبية
شكل يف مرة تظهر عقلية حياة هناك وإنما علمية، وحياة أدبية حياة هناك ليست أن
نجده الذي النثر هذا هو علمي، شكل يف أخرى مرة وتظهر الفني، النثر هو أدبي
الحديث، العرص هذا يف األدب تاريخ يدرسون الذين إنَّ أقول الخالص، العلم كتب يف
فليس خاص، بنوٍع النثر ويف األدب هذا يف والفلسفة العلم تأثري يقدروا أْن خليقون
الفلسفي العلمي الرقي بني الصلة تطرد أْن وحدها املصادفة أثر من يكون أْن يمكن

خاص. بنوٍع منها والنثر عامة اآلداب ورقي
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القرن أول يف العربي الرشق يف يكتب كان الذي النثر هذا تقرأ حني أنك الحق ويف
من تقرأ ما بخلو هذا قبل ستشعر ولكنك وحده، األدبي الفني بالفساد تشعر املايض
بما هذا بعد وستشعر النثر، هذا عنها يرتجم التي العقول هذه وبإعدام القيِّم، املعنى
يف العربي النثر به يتصف الذي الفني الفساد من وفقرها العقول هذه إعدام عن ينتج
هذه من ترى ما يخدعنَّك ال الفلسفية. العقلية الحياة فيها ضعفت التي العصور كل
يف واملجاز االستعارة يف وتكلف سجع من والبياني؛ البديعي والبهرج اللفظية الزينة
أْن يريد البائس املعدم تكلف إالَّ كله هذا فليس إليها، وما والتورية والكناية التشبيه
والبيان البديع ألوان يتكلفون الذين الُكتَّاب هؤالء مثل إنما امُلثْرى، الغني مظهر يظهر
الزينة، تتكلف فهي الفطري، الجمال أعوزها املرأة هذه مثل جدوى وال فائدة غري يف
تالحظ أْن تستطيع هنا ومن وزائفه، ببهرجه الناس تخدع فهي الحيل، حر وأعوزها
النثر إطالق هي إنما العربي النثر يف املايض القرن بها جاء التي القيِّمة النتيجة أنَّ
أطلقه وإنما عبثًا، القيود هذه من يطلقه لم وهو والبيانية، البديعية القيود هذه من
العقول ويستهوي بنفسه، يستقل أْن من مكنَّه الذي القوي الروح هذا منحه ألنه منها؛
هذه عنه وألقى العربي، النثر يف الحياة بث الذي القيِّم الروح وهذا قيًال، قليًال واأللباب
إنما املعنى وهذا املعنى، هو إنما الحركة، عن وتعوقه تثقله كانت التي البالية اللفائف
عىل أدل وليس املايض، القرن يف والفلسفة العلم أنشطها التي العقلية الحياة من جاء
هذه من وبراءته القيود، هذه من النثر انطالق فرتى تنظر أنك من نقول ما صدق
بني ونموها الصلة بوجود رهينني كانا وإنما فجاءًة، ا يتمَّ ولم عفًوا، يأتيا لم األغالل،

الغني. والعقل املعدم العقل بني أي والغرب؛ الرشق
كانوا الذين من وأمثاله الجربتي تقرأ حني تجده الذي الشعور هذا ا جدٍّ مؤلم
يف يكتب كان ما واقرأ املايض القرن ِط توسَّ ولكن الحديث، العرص هذا أول يف يكتبون
يدل كالًما تقرأ ألنك كثري؛ األلم من يشء يشوبه اللذة من شيئًا فستجد والشام، مرص
حظه ألن يريد؛ ما يبلغ يكاد ال ولكنه يشء، عىل يدل أْن خاص بنوع ويريد يشء، عىل
من واألغالل القيود تلك من يخلص أْن بعد يستطع لم وألنه جهة، من قليل املعنى من
مرص يف يكتب كان ما واقرأ املايض، القرن من األخري الثلث إىل ِصْل ثم أخرى، جهة
األلم هذا ليس ولكنه األلم، من بيشء وستشعر اللذة، من حظك فسيعظم أيًضا، والشام
تشهد حني تجده األلم من آخر نوع هو وإنما واإلعدام، البؤس تشهد حني تجده الذي
عىل وأرسلت قيودها، من أُطلقت لو املعاني هذه أنَّ نحس وحني والتصنع، التكلف
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بما مثقلة وهي تحدثه أْن تستطيع ال ما واللذة البهجة من نفسك يف ألحدثت سجيتها
والبيان. البديع لفائف من بها يحيط

— املايض القرن أول — بغيًضا ثقيًال كان قد العربي النثر أنَّ عىل يدل هذا كل
قل أو لتفكريه، وال الكاتب لشخصية فيه أثر ال العقلية، الحياة من الحظ قليل كان ألنه
بمقدار النثر يف الحياة فدبت فشيئًا، شيئًا الرشقي العقل أثرى ثم كله، فقًرا كان ألنه
يخلِّص أْن يف يجتهد وقوته حياته أحس كلما النثر هذا وأخذ العقلية، الثروة هذه
وانطالق. حرية من اآلن هو حيث إىل انتهى حتى البؤس، وأغالل الفقر قيود من نفسه
غري يف مدينًا كان كما الفني، ورقيه وانطالقه بحريته العرص هذا يف مدين إذن فالنثر
إىل ورده العقل، تنشيط من أحدثا وما والفلسفة، للعلم كلها األشياء بهذه العرص هذا
يعرفوا أْن املجيدين الُكتَّاب عىل الحق ومن الجمود، بعد الحركة وإىل النوم، بعد اليقظة
والفلسفة العلم إليهم نقلوا للذين ما يقدِّروا وأْن فضل، من عليهم والفالسفة للعلماء ما
املقفع ابن نثر العربية عرفت ما العبايس العرص يف املرتجمون فلوال يد، من عندهم
القوية حياته العربي للنثر عادت ما الحديث العرص هذا يف املرتجمون ولوال والجاحظ،

الحديث. بعض عنها نتحدث أْن نريد التي النشيطة،
لم العرص هذا يف العربي النثر حياة فإن اليشء. بعض مرسًفا أكون أْن أخىش
قبل ومن قبلهما من جاءت وإنما الحديثة، والفلسفة الحديث العلم قبل من كلها تأت
يف العلم وأهل الُكتَّاب كان فقد الراقية، عصوره يف القديم العربي األدب هو آخر، يشء
شعر من لهم كان وما العرب قديم يجهلون يكادون أو يجهلون املايض القرن أوائل
ما يفهمون يكادون ال القديم األدب بهذا منهم يلمون الذين وكان رائع، ونثر جيد
تغري فقد اآلن ا أمَّ يحتذوه، أو يتأثروه أْن يحاولون ال وكانوا وجهه، عىل به يلمون
العربي، والنثر العربي الشعر إىل الحياة وعادت القديم، العربي األدب وعرف كله هذا
يف التأثري من عظيم حظ كله ولهذا ونتأثرهما؛ وننقدهما، ونحفظهما، نقرؤهما، فنحن
العربي األدب إىل الحياة ردَّ الذي ما ولكن شعر، من ننظم وما نثر، من نكتب ما جودة
قراءته عىل حملهم الذي وما األدب؟ بهذا وشعراءه الرشق ُكتَّاب ذكَّر الذي وما القديم؟
إلينا ونقله الغرب، من جاءنا الذي العلمي الروح هذا هو إنما واحتذائه؟ ونقده وروايته
القديم يف تفكر أْن عىل وحملها العقول، أنشط الذي هو العلمي الروح هذا املرتجمون،
حني الحق أتجاوز ولم أرسف، لم فأنا وإذن مًعا، بهما نفسها تغدو أْن وعىل والحديث،
النائم الرشق بني الصلة أوجدوا الذين املرتجمني لهؤالء النثر بحياة مدينون أننا رأيت

اليقظ. والغرب
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بني القيِّمة الخصبة الصلة هذه إيجاد يف الرشقية البالد حظ أعرف أْن أحب ولقد
حياته الرشق إىل ردت التي فالبالد عًرسا، وال مشقة ذلك يف أجد فال والغرب، الرشق
األوىل العصور يف الرشق أحيت التي البالد بعينها هي العرص؛ هذا يف واألدبية العقلية
قديًما حياته العربي الرشق يستمد لم نعم متكلفة. وال عارضة ال مطردة، قوية حياة
وإنما بمقدار، إالَّ العراق من يستمدها لم بل العرب، جزيرة من وال أفريقيا، شمال من

والشام. مرص من واطراد نظام يف الخصبة الصالحة حياته استمد
القطرين هذين ومن الخاصة، الرشقية الحضارة أزهرت القطرين هذين من
األخرى الحضارات أثمرت القطرين هذين ويف الرشق، أطراف إىل الحضارة انبعثت
اليونان كحضارة قصريًا، أو طويًال حينًا الرشق عىل وسيطرت غريهما، من نشأت التي
حني الرشقية وغري الرشقية الحضارات لجأت القطرين هذين وإىل والعرب، والرومان
هذين ويف نعم حصينًا. ومأوى أمينًا، ً ملجأ فيهما فوجدت األخرى، البالد بها ضاقت
الشام يف ونشأت مرص، يف نشأت األخري، العرص هذا يف الرشقية النهضة نشأت القطرين
العسري من أصبح حتى عظيًما، استباًقا فيها القطران واستبق املايض، القرن أوائل
من مرص أمراء كان فبينما النهضة. هذه يف منهما كل به ظفر الذي الحظ نحدد أْن
وإرسال الغرب، وبني بينها الصلة وتقوية مرص، إنهاض يف يجدُّون العلوية األرسة
العلمية املعاهد وإقامة مرص، إىل األوروبيني العلماء واستقدام أوروبا، إىل العلمية الوفود
يتصلون الشام أهل من املسيحيون كان والفنون؛ العلوم ألوان يف الكتب ونقل املختلفة،
وكانت العلم. ومنها الدين، ومنها السياسة، منها مختلفة؛ ألسباب قويٍّا اتصاًال بأوروبا
يف األمراء يستحدثها كان التي الحركة لهذه ا جدٍّ مشبهة حركة الشام بالد يف تحدث
العقل نشاط هي واحدة؛ نتيجة والشام مرص يف الحركتني هاتني عن تنتج وكانت مرص،

والحياة. الحركة واستئنافه الرشقي
أقرب أو عمليٍّا، علميٍّا مرص يف كان النهضة مظهر أنَّ نالحظ أْن الحق من ولكن
إىل أقرب الشام يف الحركة مظهر كان بينما آخر، يشء أي إىل منه والعمل العلم إىل
يف مرص يف تجد أْن تستطيع فأنت آخر؛ يشء أي إىل منه إليهما وأدنى واللغة، األدب
تكاد ال ولكنك والطبيعة، والرياضة الطب يف تفوقوا الذين العلماء املايض القرن أثناء
يف تجد أْن تستطيع وأنت الشام، يف كثروا الذين األدباء هؤالء يعدل بأديب فيها تظفر
يف تجد ال ولكنك النافع، الجديد فيهما واستحدثوا واللغة، األدب يف تفوقوا أدباء الشام
الحياة ظروف أرادت فقد يشء، من يكن ومهما العلماء. من مرص يف تجد ما مثل الشام
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أواخر منذ مرص إىل واللغة األدب يف السوري النشاط يلجأ أْن بالقطرين أحاطت التي
فانتقل كله؛ الرشق يف القويَّة العقلية الحركة مستقر القاهرة تكون وأْن املايض، القرن
الشام يف يجده يكن لم ما فيها نشاُطهم ووجد مرص، إىل وعلماؤهم السوريني أدباء
مزاج أصدق اآلن العربي النثر وأصبح الخالدة، الباقية ثمرته فآتى والتشجيع القوة من

تفريقه. إىل سبيل ال التئاًما واملرصي السوري الروحان فيه التأم
أنَّ يف شك من فليس دليل، غري من أطلقه وال عبثًا، الكالم هذا أقول ولست
حني وأنا الحديث، النثر وإنشاء والعلم، األدب نرش يف املوفور الحظ صاحبة الصحافة
الصحافة أريد إنما الشهرية، دون أو األسبوعية، دون اليومية بها أريد ال الصحافة أذكر
أنَّ يف يناقش أْن يستطيع ال أحًدا ولعل يشء، من يكن مهما سورية والصحافة كلها،
األيْد، قوة من بلغت ما عىل وأنها بالوجود، العهد حديثة الخالصة املرصية الصحافة
عليها. تتفوق أْن وال السورية، الصحافة تسبق أْن تستطع لم األيام هذه يف األرس وشدة
األيام هذه يف القوة من بلغت قد كانت إْن املرصية الصحافة أنَّ نالحظ أْن وحسبنا
فمن األدب يف أثرت إْن وهي السياسة، تتجاوز أْن تستطع لم بعد فهي موفوًرا، حظٍّا
الخالصة والعلمية األدبية الصحافة ا فأمَّ السياسة، إىل السعي ومن السياسة، طريق
غري؛ ليس العلم مباحث من مبحثًا أو األدب، فصول من فصًال فيها لتقرأ تتناولها التي
يف وتجد املرصيني، وغري املرصيني من بضيوفها ترحب وهي سورية، اآلن إىل زالت فما

سورية. حال كل عىل ولكنها وقوة، حياة إياهم تضييفها
نشخصها أْن نستطيع فهل العربية، النثرية النهضة هذه بأصول أملمنا وقد واآلن
اآلن نكتبه الذي النثر هذا بني تفرق التي املميزات إىل نصل وأْن صحيًحا، تشخيًصا
النثر كان فقد عسريًا؛ ليس ذلك أنَّ أعتقد سنة؟ خمسني منذ يكتب كان الذي والنثر
نفسك يف يُحدث قيِّم معنى فيه حالني بني متوسًطا آنًفا لك قلت كما سنة خمسني منذ
كان التي والقيود األغالل تلك من يخلص لم ولكنه وفنيَّة، علمية لذة من إليه تطمح ما
والبيان، البديع وألوان لالستعارة متكلف بالسجع مقيَّد فهو القديم، النثر فيها يرسف
بحكم يتكلفها كان وإنما واإلعدام، الفقر بحكم األلوان هذه يتكلف يكن لم ولكنه
وشخصيته؛ حريته فيه الرشقي العقل أحسَّ الذي الوقت ذلك يف بدٌّ يكن ولم العادة،
أصحاب مذهب النثر: يف دائًما املختصمني املذهبني بني رضوًسا الحرب تشب أْن من
هم السوريون وكان الحرب، هذه بالفعل شبت وقد الجديد. أصحاب ومذهب القديم،
أقرب — رأيت كما — وألنهم الصحافة، أصحاب — رأيت كما — ألنهم شبوها؛ الذين
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بحكم مضطر الصحفي أنَّ تعلم وأنت غريه، يف النشاط إىل منهم األدب يف النشاط إىل
القيود هذه من يتحلل أْن إىل الجمهور؛ إىل والتحدث العجلة من تستتبعه وما صناعته
السوريني، من الصحفيون فعل وكذلك الفنيَّة، األغالل هذه من ويتخلص البديعية،
زغلول، وسعد عبده، محمد الشيخ واستطاع أيًضا، املرصيون الصحفيون فعل وكذلك
وفيها السجع، فيها القديم؛ آثار من تخلو ال فصوًال يكتبوا أْن سلمان الكريم وعبد
ويف املايض، القرن أوائل يف يكتب كان عما البعد كل بعيدة ولكنها والبيان، البديع تكلف
من الحر اختيار يف اجتهاد وفيها ظاهرة، ومعنوية لفظية حرية فيها أيًضا، منتصفه
من املرصيون الُكتَّاب يألفه يكن لم الجديد إىل طموح وفيها املبتذل، واجتناب اللفظ،
والصحف املجالت بفضل والشام مرص يف الحديثة العلمية املباحث انتشار وكثر قبل،
واألدب العلم الناس وقرأ القطرين، يف العربي األدب إحياء حركة واشتدت والكتب،
وأقالمهم. ألسنتهم فاستقامت القديم؛ العربي األدب وقرءوا عقولهم، فنشطت الغربيني؛
خلوًصا البديع أغالل من خلص قد الشعر كان حتى املايض القرن ينتهي يكد ولم
فأصبح غريبًا، تطوًرا تطور قد النثر يف والجديد القديم بني الجهاد كان وحتى ا، تامٍّ
حجة، ابن بديع عىل يحرصون وال الجربتي، بركاكة يستمسكون ال القديم أنصار
العبايس، العرص يف العربية البالد أمصار من وغريها بغداد بقديم يستمسكون وإنما
وأصبح واالبتذال، العامية من وبراءته اللغوية، الوجهة من اللفظ بصحة ويستمسكون
وإنما والبيان، البديع من اسرتاحوا فقد والبيان، البديع من ينفرون ال الجديد أنصار
الغربي األدب تقليد إىل ويطمحون القديم، العربي األدب هذا يف اإلغراق من ينفرون

األعجمية. األوروبية األلفاظ واصطناع الحديث،
وكان القرن، هذا من األول العقد يف والجديد، القديم أنصار بني الجهاد هذا اشتد
الذين هؤالء مرص شيوخ وكان للجديد، نًرصا الناس أشد من خاٍص بنوٍع السوريون
أنصار أشد من العلوم دار من تخرجوا ألنهم املدنية؛ واملدارس األزهر بني توسطوا
والتغذي بأوروبا، االتصال يف إمعانًا يزداد والشباب انتشاًرا، يزداد العلم وكان القديم،
الصحف بها عنيت قوية مرص يف وطنية حركة كانت ثم وأدب، علٍم من فيها بما
أْن يستطيع الذي ومن الحركة، هذه قوة الشبان وكان شديًدا، اندفاًعا فيها وانَْدَفَعْت
ومن األلفاظ؟ وانتقاء القديم بمالحظة السياسية حركاتها يف املندفعة الصحف يأخذ
ما وِألْمر العرب؟ لسان أو بالقاموس يتقيَّد بأن الثائر الشباب يأخذ أْن يستطيع الذي
الدستور وأُعلن قسطنطينية، يف الثورة وكانت مرص، السياسية الحركة هذه تجاوزت
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يف قوي أثٌر كله لهذا فكان والعثمانية، العربية األقطار إىل الحرية وُردَّت العثماني،
خاص. بنوٍع منه النثر ويف العربي، األدب

هذه ألن ذلك والشعراء؛ الُكتَّاب من القديم ِألنصار عنيفة صدمة كله هذا وكان
لتكتب كانت ما جديدة بيئات إىل القديمة بيئتها من الكتابة نقلت السياسية الحركات
بيئة عىل مقصوًرا حظٍّا — العلم كان كما — الكتابة كانت فقد الحركات، هذه لوال
جميًعا، الناس يف شائًعا حظٍّا العلم أصبح كما الكتابة أصبحت ثم الناس، من خاصة
بمعاجم والتقيد يكتبون، فيما بالتحرج جميًعا الناس يأخذ أْن يستطيع الذي ذا ومن

القدماء؟! وأساليب اللغة
وانتهيا والغرب، الرشق بني واملخالطة االتصال فاشتد العظمى، الحرب وكانت
الثورة هذه من نتج ما عنها ونتج الحرب، هذه انتهت ثم قبل، من يُعرف لم حدٍّ إىل
فروعها، اختالف عىل الناس حياة يف هذا وأثَّر كله، العربي الرشق يف العامة السياسية
الحرب أنَّ الحق خاص. بنوٍع النثر ويف أيًضا، األدب يف يؤثِّر أْن من بد يكن فلم
شغلت السياسية الثورة هذه وأنَّ العربي، الرشق يف األدبية الحركة نمو وقفت ونتائجها
هذه ولكن السياسة، عىل جهودهم وقرصت حينًا، والعلمية األدبية الحياة عن الناس
جعلته طويل، عٍرص قبل تُمحى لن آثاًرا العربي النثر يف تركت قد نفسها السياسة
لم والخصومة الطعن من متباينة وأساليب مختلفة، فنونًا فيه واستحدثت عنيًفا، ا حادٍّ
أدبية حياة استحدثت أْن نفسها السياسة تلبث لم ثم قبل، من العربي النثر يعرفها
غايتها. إىل بعد تصل لم ولكنها طيِّبًا، ثمًرا وآتت حني منذ ظهرت النثر يف جديدة
وقد ه، ورشُّ خريه يشءٍ ولكل الحركة، بهذه اختصت قد مرص إنَّ نقول: أْن الحق ومن
حسناتها نفسه الوقت يف لها ولكن وآثامها، رشورها مرص يف الحزبية للخصومة كان

األدبية. واملنافع بالحسنات منها نُعنى وإنما ومنافعها،
أْن إىل فاضطرها األحزاب، بني اشتد الجهاد أنَّ الحسنات هذه من نالحظ ما وأول
وكان خطًرا، التنافس لهذا األدوات أجلُّ الصحف وكانت الجمهور، اكتساب يف تتنافس
تنرش الصحف أخذت التنافس. إىل وسيلة الصحف اتخذتها التي األسباب أهم من األدب
قراءة إىل وتستدرجهم الناس تخدع ولكنها أوروبا، صحف ذلك يف تقلد األدبية الفصول
تحرص نظاًما واألدب العلم يف الكتابة أصبحت أْن إالَّ هي وما السياسة، يف تكتب ما
وأصبح الجمهور، بها يحفل أْن وتريد صحفية، كرامة لنفسها تقدر صحيفة كل عليه
العلم يف فصوًال السياسية الفصول مع له قدمت إذا إالَّ الصحف يقدر ال نفسه الجمهور
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فما كلها، العربية األقطار يف وتنبثُّ مرص، تتجاوز والصحف والفن. واألدب والفلسفة
بني يجمع الذي هو وحده فاألدب األدبية، الفصول بهذه األقطار هذه تتأثر ما أرسع

السياسة. بينها فرقت أْن بعد منتًجا بريئًا حرٍّا جمًعا املختلفة العربية البالد
الصحف يف السياسة استحدثتها التي الهزلية النثرية الفنون هذه أذكر ولست
النثر وهو بإزائه، نحن الذي النثر من ليست ولكنها قيمتها، الفنون فلهذه األسبوعية،

الفصيح. األدبي
بني فيه الخصومة بأن يمتاز فهو بيشءٍ اآلن امتاز إن الفصيح األدبي النثر هذا
ذلك املختصمون؛ يعدوه لن قدر إىل تنتهي كادت أو انتهت قد والجديد القديم أنصار
شيئني عىل الحرص كل حريصة والكتب الصحف يقرءون الذين من املطلقة الكثرة أنَّ
بريء األسلوب، نقي اللفظ، مستقيم فصيح نثر إليها يُقدم أْن األول: بدونهما ترىض ال
قدمنا ما كل عىل النثر هذا يكون أْن والثاني والبيان، البديع أغالل من حر االبتذال، من
يف حرٌّ لفظه، يف قيِّم هو كما معناه يف قيًِّما الجديدة، وميولها الجديد لذوقها مالئًما
يقرءون الذين من املطلقة الكثرة أنَّ هذا ومعنى أيًضا، لفظه يف حر هو كما معناه
أْن تريد ال ألنها قديمها؛ عىل تحرص أمرين: عىل كلها حياتها يف تحرص اآلن العربية
وال علًما، الغرب من أقل تكون أْن تريد ال ألنها الجديد؛ عىل وتحرص شخصيتها، تمحو
الجديد، الذوق لهذا املالئم وحده هو وصفه قدمت الذي النثر وهذا حضارة. وال أدبًا،
قلة وهؤالء أولئك ولكن أنصار، وللجديد أنصار فللقديم ذلك ومع الجديدة، اآلمال وهذه
بالصناعة يستمسكون يزالون ال أولئك أحد، بها يعبأ يكاد ال األمر، حقيقة يف ضئيلة
يفهمونهم، ال ألنهم الناس؛ عنهم فينرصف شديًدا، إرساًفا فيها ويرسفون اللفظية،
الرشقية شخصيتهم ويفنون األلفاظ، يزدرون وهؤالء يريدون. ما عندهم يجدون وال
الشخصية هذه عندهم يجدون ال ألنهم الناس؛ عنهم فينرصف الغرب ُكتَّاب يف العربية
أْن عىل أوروبا وإكراه تحقيقها، سبيل يف ويناضلون بها يكلفون التي العربية، الرشقية

بالوجود. لها تعرتف
شخصيات عن إليك التحدث إىل العام القدر هذا أتجاوز أْن من تعفيني أظنك
فقد النثرية أساليبهم يف الشخصيات هذه وآثار مرص، وغري مرص يف الناثرين الُكتَّاب
فرغت ملا وأساليبهم الُكتَّاب شخصيات عن أحدثك ذهبت ولو اإلطالة، يف وأرسفت أطلت

أفرغ. أْن عىل حريٌص «املقتطف» أنَّ يف أشك وما اآلن،
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البؤساء

عربيٍّا شاعًرا أمامي وجدت ولكني قديم، عربي شاعر عن اليوم أحدثك أْن أريد كنت
األسبوع. هذا حديث موضوع الشاعر هذا يكون أْن فآثرت حديثًا،

والثاني هوجو، فيكتور هو فرنيس أحدهما شاعرين: أمامي وجدت أني الحق
كتاب ألن اليوم؛ هوجو فيكتور عن أتحدث أْن أريد ال ولكني إبراهيم، حافظ هو مرصي

البقاء. لطول تستعد أو اإلعجاب تستحق التي القيِّمة، كتبه من ليس البؤساء
شخصيته فمثلت هوجو فيكتور عن صدرت التي اآلثار هذه من البؤساء ليس
ولم الفرنسية، يجهلون الذي املرصيني كتابنا من كان وإْن العظيم، ونبوغه القوية
يزعم أسابيع منذ كتَب من اإلنجليزية أو العربية إىل مرتجًما إالَّ هوجو فيكتور يقرءوا

خطر. وال قيمة ذا ليس هوجو فيكتور أنَّ
عىل له بأن ونشعر بكاتبها، فنعجب نقرؤها التي الكتب هذه من البؤساء ليس
جودة فيه الكتب من كغريه كتاب هو وإنما عظيًما، تأثريًا قلوبنا ويف سلطانًا، نفوسنا
ِلَم أدري ولست تفيد. ال ثرثرة وفيه قيِّمة، صحف فيه وإمالل، إطالة وفيه وحسن،
قد شاعرنا أنَّ فالحق ترجمته! يف والعناء الجهد ألوان نفسه وكلَّف حافظ، اختاره
كنت ربما بل أختاره؟ ِلَم أدري ولست الرتجمة، هذه يف شديًدا وعناءً عظيًما جهًدا تكلف
الحال، سوء وانتحال البؤس تكلف صباي أيام يف الِبدْع كان قد أْن أذكر فقد أدري،
وكان القرن، هذا من األول العقد يف بدًعا ذلك كان والزمان، الناس شكوى يف واالفتنان

ويروجه. البدع هذا يذيع حافظ
دارت األيام ولكن جزءًا، منه فرتجم البؤساء، كتاب حافظ اختار العرص هذا يف
فلو عليها، يسيطر أو النفوس يف يتأصل أْن املظلم السيِّئ املزاج لهذا يتح ولم دورتها،
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بدأ ولكنه أحد، المه وال سائل، سأله ملا ترجمته يف يمض ولم البؤساء، أهمل حافًظا أنَّ
كثري. وخرٍي جمٍّ نفٍع من يخلو وليس عليه، وواجب له حق وهذا يتمه، أْن فأراد عمًال

عن أتحدث وإنما البؤساء، كتاب عن وال هوجو، فيكتور عن إذن اليوم أتحدث ال
بالسهل ليس الحديث هذا أنَّ عليك أخفي ولست البؤساء، لكتاب ترجمته وعن حافظ
الجزل شعره قرأ مرصي كل نفس يف العالية مكانته نفيس يف لحافظ فإن باليسري، وال
وأطمنئ وأجله، أحبه الذي الصديق مكانة هي خاصة، مكانة نفيس يف وله املتني، ونثره

العذب. حديثه إىل وأرتاح خلقه، إىل
حني لنفيس ومكِره عليه، أثني حني متهم فأنا املكانتان، هاتان نفيس يف لحافظ
هذه من كتاب يف تقرأ فلست واإلعجاب، الثناء عيلَّ كتابه حق فمن ذلك ومع أنقده،
أحسن لفًظا وال أرصن، تركيبًا وال أمتن، أسلوبًا األيام هذه يف تصدر التي الكتب
كتاب من الجزء هذا يف تقرأ مما نصابه يف واستقراًرا ملعناه، مالءمًة وأشد اختياًرا،

البؤساء.
تريد وماذا أقول، أْن أريد ما دون هو بل الغلو، أو اإلرساف من يشء ذلك يف ليس
يف يكتب لم أنه استيقنت قرأته فإذا الجيل، ولهذا السنة هذه يف ظهر كتاب يف تقول أْن

الجيل! لهذا وال السنة هذه
هذا غري يف كتب إنما بأنه تشعر حتى قراءته يف تميض تكاد ال كتاب يف تقول ماذا
ولم البداوة، أَْسماَل بعد تخلع لم جزلة بدوية العربية اللغة كانت أيام كتب العرص،
كانت أيام واملاتحون! الحداة يصنعها الصحراء لغة كانت أيام الحضارة، حلل ترتِد
الظريفة، الضيقة األفواه ال الغليظة، الضخمة والشفاه العريضة، الواسعة األشداق لغة
ومعاني حرضية، عواطف البدوية اللغة بهذه يصف هو ثم الرقيقة، الناعمة الشفاه وال
ُرْؤبَة، بلغة يصف هوجو! فيكتور نفس ويف أوروبا، يف نشأت ومعاني عواطف حرضية.

عرش! التاسع القرن يف الفرنسيني ُكتَّاب خواطر الرمة وذي اج، والَعجَّ
أقرأ أْن وأستطيع العربية، أعرف أظنني كنت فقد غلو، وال إرساف ذلك يف ليس
يف كثري بحٍث إىل أحتاج أْن دون املعارصة، الكتب هذه من سيما وال كتابًا، فيها
الرشح هذا لوال وأقسم رفعه! هلل تواضع من أنَّ عرفت البؤساء عيلَّ ُقرئ فلما القاموس،
قليٍل غري يشءٍ مع إالَّ الكتاب قراءة يف تقدمت ملا القراء عىل حافظ به تفضل الذي
يف ونقيصة مزية ولعلها نقيصة؟ أم هذه أمزية أدري ال ولكني والعناء. املشقة من
واالنتفاع بها، اإلملام وأحسن لغته وعى قد حافًظا أنَّ عىل تدل ألنها مزية واحد؛ وقٍت
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وحسن وتقييدها، الشاردة األلفاظ هذه تخري يف نفسه وعنَّى كد قد أنه وعىل واستظهر،
كل حريص أنه وعىل املألوفة، الحرضية والعواطف املعاني هذه وبني بينها املالءمة
أْن وعىل التليد، البدوي وجمالها القديم بروائها العربية للغتنا يحتفظ أْن عىل الحرص

واإلسفاف. السقوط من يعصمها
تالئم ال وألنها الفهم، وبني القارئ بني تحول عقبة وألنها تكلف، ألنها ونقيصة
وإذاعة هوجو، فيكتور آراء نرش من إليه قصد ما عىل تعني ال وألنها العرص، روح
يُحَصون، نفر إالَّ منه والعجاج رؤبة لغة يعرف ال الذي املرصي شعبنا بني عواطفه
الخاصة، هؤالء من أني أظن وكنت للخاصة. عملت إني فقال: ذلك يف حافًظا كلمت ولقد

خياله! يف إالَّ يوجدون ال حافظ خاصة أنَّ وأحسب بعيد! أمد وبينهم بيني فإذا
عظيَمني، وجهد عناء عىل تدل ألنها الجزلة؛ الغريبة اللغة هذه لحافظ أحمد
يف رأيك وما مفيد، غري العناء وهذا نافع، غري الجهد هذا تجعل تكاد ألنها عليه؛ وأُنكرها
كارًها! إالَّ أفهمها فال العربية ترجمته وأقرأ عناء، بال فأفهمه الفرنيس األصل أقرأ أني
الناس من فكثري ا، خاصٍّ جهًال العربية أجهل وال ا، خاصٍّ إتقانًا الفرنسية أتقن ولست
ولقد عسريًا، فهًما بالعربية البؤساء ويفهمون يسريًا، فهًما بالفرنسية البؤساء يفهمون
من إفهامنا إىل أدنى املقفع ابن يكون أْن غريبًا أليس املجيدين: الُكتَّاب أحد يل قال

حافظ؟!
إىل مضطر ألني ا؛ جدٍّ آسف عظيمني، بعيبني آخذه أْن هذا بعد حافظ يل أيسمح
أيًضا. اإلنصاف هذا من حقهما والنقد للعلم ولكن اإلنصاف، حق علينا فله بهما؟ أخذه
يف أطيل أْن أريد ولست يرتجم، وال يلخص فهو كاملة؛ ليست ترجمته أنَّ األول
إليها يرش فلم ا تامٍّ إهماًال الكتاب من األوىل الصفحة أهمل قد أنه إىل ألفته وإنما ذلك،

نصها: وهذا بحرٍف

نظرنا لقد فلجان» «جان إالَّ يكن لم مدلني» «مسيو أنَّ أحس قد القارئ لعل
أْن دون ذلك نفعل ولن فيه، النظر نعيد أْن آن وقد الضمري، هذا أعماق يف
من النفوس يف للقلق أبعث يشء فليس االضطراب، ويملكنا االنفعال، ينالنا
ضوءًا مكان أي يف تجد أْن العقل عني تستطيع ولن املشاهدة، من النوع هذا
العني هذه تستطيع لن اإلنسان! يف تجد مما أشد ظلمة أو للبرص، أخطف
مدى وأبعد غموًضا، وأكثر تعقيًدا، وأشد الخوف إىل أدعى يشء عىل تثبت أْن
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من أعظم منظر هناك السماء. ومنظر البحر، منظر من أعظم الوجود؛ يف
النفس! دخيلة هو السماء،

إىل بالقياس ولو اإلنساني الضمري قصيدة القصيدة؛ هذه إنشاء محاولة وليست
القصيصة القصائد صوغ محاولة إالَّ ضعة؛ الناس أشد إىل بالقياس ولو واحد، رجٍل
النار هو الضمري إنما الكمال، إىل وأدنى الشعر يف مكانة أعىل واحدة قصيدة يف كلها
وهو املخجلة، الدنيئة الخواطر فيه تختبئ الكهف وهو األحالم، فيها تسبك املتأججة،
الشهوات. بني الجهاد ميدان وهو املغالطة، شياطني كل إليها تأوي الجهنمية العاصفة
انظر وراءه، وانظر املفكر، الرجل وجه املمتقع؛ الوجه هذا األحيان بعض يف تخطَّ
قد رضوًسا، لحربًا الظاهر الصمت هذا تحت إنَّ الظلمة، هذه يف انظر النفوس، هذه يف
والحيَّات، التنانني فيها التحمت قد ومعارك «هومريوس»، يف كما املردة فيها اشتبكت
مظلم يشء «دنتي»، يف كما ملتويًا يصعد ودخانًا «ميلتون»، يف كما األشباح من وسحابًا
إرادة يائًسا به ويقيس نفسه، يف إنسان كل يحمله والذي له، حدَّ ال الذي الضمري هذا

عمل! من حياته يف وما عقله،
فانظر يلجه، أْن قبل تردد مخيًفا بابًا األيام من يوٍم يف «اليجريي» صادف لقد

فلندخل! ذلك ومع أمامه، نرتدد أيًضا، مخيف باب فهذا أمامك
سهًوا املطبعة يف سقط أنه أحسب وما أجده، فلم الرتجمة يف الكالم هذا عن بحثت

خطأً! أو
لها ما وعىل أساليبها، وفخامة ألفاظها ضخامة عىل — ترجمته أنَّ الثاني العيب
رأيه، ذلك يف لحافظ يكون وقد األداء، حسنة وال دقيقة، ليست — وجمال روعة من
وليست لألصل، صحيحة صورة كانت إذا إالَّ ا حقٍّ قيمتها للرتجمة ليس أْن أرى ولكني

حافظ: قال واحًدا، مثًال أرضب وإنما أطيل، أْن أريد ولست كذلك، حافظ ترجمة

الغالم ذلك ابتذَّ منذ فلجان»، «جان أمر من كان ما القارئ يدي بني قدمنا
فعلت وكيف آخر، رجل إىل الرجل هذا حال كيف رأى وقد الفضية، قطعته
من وأخرجته املعبود، إىل فاختطفته أفاعيلها «كذا؟» العابد كلمات نفسه يف

الفضيلة. من إهاب يف وأسكنته والضغينة، «كذا؟» ة َّ الرشِّ مسالخ
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هوجو: فيكتور وقال

فلجان» «جان أمر من القارئ عرف ما إىل نضيفه قليل يشء إالَّ لدينا ليس
آخر رجًال أصبح أنه رأيت فقد كان، ما جارفيه» «بتي وبني بينه كان منذ
أكثر شيئًا بنفسه صنع به، يصنع أْن األسقف أراد ما فأنفذ الوقت، ذلك منذ

جديًدا. خلًقا خلقها التحويل، من

بني ا جدٍّ شديًدا خالًفا ألظهرنا والرتجمة، األصل بني املقابلة يف ذهبنا أننا ولو
فْلنختْرص. أطلنا قد ولكنا والعربي، الفرنيس الشاعرين

بعض عن التام واإلعراض الغريب، اللفظ يف اإلرساف ثالثة: بعيوٍب حافًظا نأخذ
الثالثة العيوب وهذه اآلخر. لبعضها وضعًفا قوًة يختلف الذي والتشويه النصوص،
ترجمته، أقول ال نقرأ أْن يمكن فليس يحتملها، أْن يستطيع حافًظا ولكن ا، جدٍّ خطرة

نستفيد. أْن دون كتابه أقول بل
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التاسع الفصل

الشعر
الجديدة الشوقية

وإنما أذم، أْن أريد وال أمدح، أْن أريد فال أنا أما حساب، بال شوقي يمدح أْن لغريي
عىل املنصف النقد يؤثر شوقي أنَّ وأظن النقد، هذا يف القصد أوثر وأْن أنقد، أْن أريد
بالتقريظ إياه إجاليل من أكثر بالنقد وأكربه شوقي أجلُّ أني وأظن املرسف. الحمد
— شوقي وليس بعد، نقًدا يشبع لم وأحسبه وتقريًظا، ثناءً شوقي شبع فقد والثناء،
لذلك، شعره ينشئ لم وهو القالة، وطيب الحديث حسن إىل رشًها — منه أعلم فيما
يحب عواطف نفسه يف يجد ألنه الشعر؛ وينشئ للشعر، الشعر يحب شاعر هو وإنما
ألنه بالشاعر هو وليس يشعر ألنه شاعر؛ هو يذيعه. أْن يحب وإحساًسا يضعها، أْن

أقل. وال أكثر ال يتكلم أْن يريد
الثناء يف غلوت إذا أغضبته وربما نقدته، إذا شوقي أُغضب لن بأني واثق إذن أنا
يل ييرس وال عيل يسهل ال فقد الطويلة، املقدمة هذه إىل حاجة يف لست أني عىل عليه،

اليوم. صباح «األهرام» علينا نرشتها التي الجميلة القصيدة هذه نقد
العيب، فيها يتلمس أْن إىل الناقد يضطر وقد القصيدة، هذه نقد يسهل ال قد نعم
فيقف والبحث؛ التلمس طول بعد شيئًا يجد ال وقد الضعف، مواضع عن فيها ويبحث
ضئيلة شوقي مداعبة أنَّ تظن وهل املداعب، موقف بل الناقد، موقف ال شوقي من
درة هي هذه شوقي قصيدة إنَّ «األهرام» قالت كما أقول ال القيمة؟ قليلة أو الخطر
وليست الجيد، الكثري فيها شوقي قصائد من قصيدة إنها أقول: وإنما والنظم، الشعر
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وأحسن أسلوبًا، وأرصن لفًظا، أمتن قصائد — هللا بحمد — ولشوقي الرديء، من تخلو
القصيدة. هذه من معنى وأرفع موقًعا، النفس يف

وفوزه غوصه، وحسن شوقي، لشاعرية مقياًسا القصيدة هذه أتخذ أْن أستطيع ال
الشباب يف قرأت وقد ذلك، أستطيع ال الرشيق، اللفظ يف أدائه وحسن الجيد، باملعنى
عرصي شاعر قراءة يف أجدها لم لذَّة القراءة هذه يف فوجدت الشباب، يف شوقي شعر
الجيدة، قصائده من قصيدة هي وإنما شوقي، آيات من آية القصيدة هذه ليست آخر.
شيئًا تتجاوز لم جودة من القصيدة هذه يف ما مصدر تتلمس أْن أردت إذا ولعلك
وأحس، شعر، وإنما معنًى، وال لفًظا القصيدة هذه يف يتكلف لم شوقي أنَّ وهو واحًدا،

يشء. كل هو هذا ولعل القليل باليشء هذا وليس شعر، وما أحس بما قلمه وجرى
ما وتحس شوقي، به يشعر بما تشعر آخرها إىل أولها من القصيدة هذه اقرأ
هذه فكتب القلم تناول حني شوقي أحس وماذا شوقي؟ شعر وِبَم شوقي، يحسه
يف يتبينه ال غامًضا شعوًرا ولكن مرصي، كل بهما يشعر بشيئني شعر القصيدة؟
وعظمة، مجًدا القديم مرص لتاريخ أنَّ أحدهما للناس؛ يبينه أْن يستطيع وال نفسه،
كل يشعر بهذا العظمة. هذه وإىل املجد، هذا إىل فقري الحديث مرص تاريخ أنَّ والثاني
شوقي، بيَّنه كما هذا يبني أْن يستطيع ال مرصي كل ولكن شوقي، شعر وبهذا مرصي،

شوقي. ذهبها التي القول مذاهب فيه يذهب أْن وال
ويستوحيها، يسألها فأخذ الشمس، بمناجاة قصيدته ابتدأ كيف إليه فانظر
وتلهمه الجواب، فتحسن تجيبه الشمس هذه وأخذت واستيحاءها، سؤالها ويحسن

اإللهام: فتجيد

ال��غ��اب��ري��ن��ا ال��ق��رون أح��ادي��ث خ��ب��ري��ن��ا «ي��وش��ع» أخ��ت ي��ا ق��ف��ي

وأسلسه، لفظ أعذب يف األولني القرون أحاديث تخربه «يوشع» أخت وقفت وقد
هذه يف به تضل أْن دون عليه، تثقل أو به تتعسف أْن دون وأرقه أسلوب وأجمل
أخت وقفت غور. لها يسرب وال عدٌّ لها يحىص ال التي العميقة، الكثرية القديمة القرون
إىل فتحدث عنها أنابته إنها قل أو حديثها، عليها فرد ألهمته إنها قل أو فحدثته، يوشع

الرتجمة. وأجاد الحديث فأحسن بلسانها، الناس
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نواس: أبي قول ينشد كان املأمون أنَّ زعموا

ص��دي��ق ث��ي��اب ف��ي ع��دو ع��ن ل��ه ت��ك��ش��ف��ت ل��ب��ي��ب ال��دن��ي��ا ام��ت��ح��ن إذا

الشاعر. هذا بلغ ما بلغت ملا نفسها فوصفت تكلمت الدنيا أنَّ لو يقول وكان
الناس عىل وألقت صلة، من الحياة وبني بينها ما فوصفت تكلمت لو الشمس أنَّ أفتظن
أحسن تقول كانت تعسف وال تكلف غري يف غلو، وال إرساف غري يف الحسنة موعظتها

هذا؟ من

ط��ح��ون��ا رح��ى ال��م��ش��ي��ب ع��ل��ى ودرت ن��ار ش��واظ ال��ش��ب��اب ع��ل��ى م��ش��ي��ت
وت��ه��دم��ي��ن��ا ال��ح��ي��اة وت��ب��ن��ي��ن وال��م��ن��اي��ا ال��م��وال��د ت��ع��ي��ن��ي��ن
ال��ج��ن��ي��ن��ا! وت��ن��ت��ظ��ر ول��دوا وم��ا ب��ن��ي��ه��ا أك��ل��ت ه��رة ف��ي��ال��ك

هذا أليس معنوي؟! أو لفظي سقم كل من بريئًا هذا أليس ا؟! حقٍّ هذا أليس
يسريًا؟! يسريًا هذا أليس ذوق؟! كل يسيغه عذبًا هذا أليس عقل؟! كل يفهمه واضًحا

عسريًا؟! هذا أليس
موضوعه إىل العامة والعربة البالغة، الحكمة هذه من ينتقل أْن أراد الشاعر ولكن

االنتقال. حسن إىل يوفق لم أنه إيلَّ ويخيل إليه، عمد الذي

أم��ون��ا ن��زع��وا أن��ه��م ل��ي��ه��ن��ك «أم��ون» ب��ن��ي ال��م��ال��ك��ي��ن أأم

لو أنه إيلَّ ويخيَّل البيت؟ هذا إساغة يف الصعوبة من شيئًا أجُد ِلَم أدري لست
موقًعا وقع الذي األعجمي، «أمون» اسم هذا مصدر ولعل الهضم، عسري لكان أسيغ
خاص بنوع هذا مصدر ولعل النقيَّة، العربية الصفحة هذه يف الحرج من يشء فيه
«نزعوا» وهو اضطراًرا إليه اضطر أو تكلًفا، الشاعر تكلفه الذي الغريب الفعل هذا
يعطف أْن إىل ويضطر يفهمه، فال القارئ به ويمر «أشبهوا» بمعنى الشاعر يستعمله
يف يجد أْن يستطيع كان ولعله يضعه، أْن إىل نفسه الشاعر اضطر الذي الرشح هذا عىل
ليرشح، يقف فال الضيق، هذا من وفرًجا الحرج، هذا من مخلًصا وثروتها اللغة سعة
ينرشها ولم إنشاًدا، قصيدته أنشد وهبه الرشح، فيقرأ يقف أْن إىل القارئ يضطر وال
الغريب اللفظ هذا إىل ويعمد اإلنشاد يقطع ثم البيت، هذا ينشد كان أتراه «األهرام» يف
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ونحن نعرسِّ لنا وما ل، نسهِّ أْن نستطيع ونحن نحزن لنا وما لسامعيه؟! فيفرسه
التيسري. عىل قادرون

البيت: هذا يعجبني لم إذا أيًضا يعذرني الشاعر ولعل

«األم��ي��ن��ا» ق��ط ل��ه ت��ل��دي ول��م ال��دواه��ي «ال��م��آم��ي��ن» ل��ه ول��دت

«قط» ولفظ النفس، يف االشمئزاز يبعث «الدواهي» ولفظ نبو، فيه «املآمني» فلفظ
أضافها التي الحاشية هذه برغم غامض كله والبيت شعري. جمال كل من يخلو
كانوا جميًعا مرص ملوك أنَّ يشء يف الحق من فليس للحق؛ مخالف كله والبيت الشاعر،
هذا عن أبحث أني عىل األمني، أشبه من بينهم يكن لم أنه الحق من وليس كاملأمون،
القصاص ظلمه كما األمني، ظلم قد الشاعر يكون أْن أخىش وأكاد أجده، فال الشبه

والرواة.
قال أْن إىل باملبتذل، وال بالغريب ليس ومعنى سهل، لفظ يف الشاعر مىض ثم

واملعنى: اللفظ فأجاد

م��ن��ط��ق��ي��ن��ا؟ ل��ل��ح��ج��ارة أل��ي��س��و ف��ي��ه��م ال��س��ح��ر ك��ان ال��ل��ه ت��ع��ال��ى

فأحسن الخلود، إىل انتهى أْن إىل بالرديء، وال بالجيد ليس مضيه واستأنف
يقول: حيث سيما وال عنه، التعبري وأجاد وصفه،

ط��ن��ي��ن��ا م��س��ام��ع��ه��ا ف��ي وت��رك��ك ث��ن��اء ال��دن��ي��ا ف��م ف��ي وأخ��ذك

مالئم غري الضعف، كل ضعيًفا موضعه يف قلًقا «الطنني» لفظ أجد كنت وإْن
فم يف «وأخذك رائًعا: واسًعا ضخًما فخًما تجده الصدر هذا إىل انظر البيت، لصدر
أْن تستطيع وهل نحيًفا، ضئيًال خامًال تجده البيت هذا عجز إىل انظر ثم ثناء»، الدنيا
الصوت هذا الطنني يقع وأين الدنيا؟ فم به ينطق الذي الثناء هذا بإزاء «الطنني» تضع

له؟! حد ال الذي الدنيا ثناء الثناء هذا من النحيل

س��ن��ي��ن��ا ش��ب��ي��ب��ت��ه ف��ي ل��ع��رش��ك ص��ن��ًوا ك��ان ب��ع��رش ف��ن��اج��ي��ه��م

شعرية. مسحة من يخلو ال فهو
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الفراعنة أسماء فيه نظمت الذي البيت هذا استثقلت إذا الشاعر إىل أعتذر ولكني
الخرز: نظم

و«م��ي��ن��ا» «خ��وف��و» خ��رزات��ه وم��ن س��ي��ت��ي» «اب��ن ف��رائ��ده م��ن وت��اج

ومن الظلم، تهمة عنهم ودفعه املرصيني، قدماء عن اعتذاره من أجمل وليس
هي التي الِبيَع بناء يف القسس ظلم خاص بنوٍع وذكره «البستيل» بظلم استشهاده
كنت وإْن حنانًا، النفس يمأل برٌّ الشعري جماله عىل ذلك ففي والرحمة، العدل مأوى
اللفظ هذا عن منرصف للشاعر كان قد أن وأظن العمى، بشايف عيىس وصف أكره

املبتذل. الثقيل
يشء يف شوقي من وليس يشء، يف شوقي من فليس اللوردات» «أخا قوله: ا فأمَّ
وثناؤه للورد، وصفه وجميٌل القافية، موضع «كرنارفون» األعجمي االسم هذا وضعه
الغاضبني غضب من اللورد إىل اعتذاره كله هذا من أجمل ولكن إياه، وعظته عليه،
شوقي يحسن مرص عىل وحنان باللورد، تلطف االعتذار هذا يف املشفقني. وإشفاق

تأديتهما: وحده

ال��م��ح��ن��ق��ي��ن��ا ل��ل��غ��ض��اب ف��ع��ذًرا ع��ت��بً��ا وس��م��ع��ت ت��ن��ك��ًرا رأي��ت
آلخ��ري��ن��ا ي��ئ��ول أْن ن��ح��اذر ت��راث وأع��ظ��م��ه��م أب��وت��ن��ا
ل��ل��ن��اه��ب��ي��ن��ا ن��ه��ب��ة وي��ذه��ب ض��ي��م ع��ل��ي��ه ي��ح��ل أْن ون��أب��ى
ال��ظ��ن��ون��ا ت��ث��ر ل��م ص��رح��ت ول��و ظ��ن ك��ل ح��ول��ك ف��ح��ام س��ك��ت

وعتب، لوم من كارنارفون اللورد إىل الُكتَّاب كتب ما املرات آالف تعدل األبيات هذه
واعتذار. شكر ومن

الدفاع وأحسن املقتل، منهم أصاب بسهٍم فرماهم اإلنجليز، عىل الشاعر عطف ثم
روح: وخفة لطٍف يف قوله وذلك املرصيني، عن

م��ك��ف��ن��ي��ن��ا؟! ال��م��ل��وك ع��ن ي��ع��ف ح��ي وه��و ال��خ��ل��ي��ف��ة س��رق أم��ن
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ومناجاة خليليه، مناجاة الشاعر أحسن وقد تعجبني، ال «مكفنني» كلمة كانت وإْن
غرابة، من يخلو ال لوزان إىل امللوك وادي من انتقاله ولكن العظة، فأبلغ ووعظ فرعون،
أنَّ يف أشك كنت وإْن كثري، الجمال من يشء مصدر نفسها الغرابة هذه كانت وربما
أْن خليقة املرصية الحكومة ولكن الشاعر، إىل يخيل كما بفرعون، شغلت لوزان وفود

تعمل. أْن وخليقة تتعظ، أْن وخليقة تقرأ

م��وص��دي��ن��ا ع��ن��ا ال��ب��اب وص��دوا وت��اه��وا َص��ِل��ف��وا أن��ه��م أت��ع��ل��م
ول��ي��ن��ا ع��ط��ًف��ا ع��ن��ده��م وج��دن��ا س��ي��ًف��ا ه��ن��اك ن��ج��ر ك��ن��ا ول��و
ق��ض��ي��ن��ا م��ا «ال��ك��ن��ان��ة» وح��اج��ات ع��ن��ا ب��األم��ر «ك��رزن» س��ي��ق��ض��ي

يكون أْن دون سينالنا لقضاء واللوعة األلم وصف يف البيت هذا من أبلغ ترى فهل
يشء؟ أمره يف لنا

الصافية القطعة هذه جمال لك أصف أْن أردت إْن كله العجز أعجُز ولقد
فيسأله، فرعون إىل الشاعر فيها يتحدث التي القطعة هذه شوقي. قصيدة من املتأللئة
عجز التي األلغاز هذه أمامه ويضع الحسنة، واملوعظة العالية بالحكمة ويستنطقه
الصالت ألغاز والنشور، البعث ألغاز واملوت، الحياة ألغاز حلها: عن والوجدان العقل

الناس. بني االجتماعية
عرص من يثب يخطو، أنه إليك ويخيل يثب انتقال، أحسن الشاعر ينتقل ثم
يحس السنة، هذه يف يعيش مرصيٍّا شاعًرا فرتاه فيه، نعيش الذي العرص إىل الفراعنة
صاحب عىل ويتمنى به، ويكلف الدستور يحب منه، نشفق مما ويشفق نحس، ما
ألصدق تمثيًال العبارات أشد ويف وأصفاه، أسلوب أمتن ويف وأعذبه، لفظ ألذ يف الجاللة

الدستور: إصدار الجاللة صاحب عىل يتمنى العواطف،

ال��م��ت��ج��ب��ري��ن��ا دول��ة ودال��ت ولَّ��ى «ف��رع��ون» ي��ا ال��ف��رد زم��ان
ن��ازل��ي��ن��ا ال��رع��ي��ة ح��ك��م ع��ل��ى أرض ب��ك��ل ال��رع��اة وأص��ب��ح��ت
دي��ن��ا ب��اإلس��الم م��ن��ك وأش��رف م��ل��ًك��ا ب��ال��دس��ت��ور أج��ل «ف��ؤاد»
ل��ل��م��ال��ك��ي��ن��ا ج��ن��ب��ات��ه��ا ع��ل��ى إالَّ ع��ز ال ال��ت��ي «ال��دار» ب��ن��ى
ل��ل��ت��اب��ع��ي��ن��ا وال ل��م��ت��ب��وع ذراه��ا ف��ي إالَّ اس��ت��ق��الل وال
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الع��ب��ي��ن��ا ال��ح��وادث ج��د ع��ل��ى ي��دخ��ل��وه��ا ل��م م��ا األح��زاب ت��رى
ي��م��ي��ن��ا ب��ه ف��س��رن أي��د أت��ت ش��م��اًال أي��د ب��ه س��ارت إذا
ال��ح��ائ��ري��ن��ا واه��د ال��ن��ور وه��ات ��ل ع��جِّ إس��م��اع��ي��ل» «اب��ن ي��ا ��ل ف��ع��جِّ
ال��غ��اف��ل��ي��ن��ا ال��س��واد ال��ك��ه��ف م��ن وأخ��رج ب��ه ف��أت ال��م��ص��ب��اح ه��و

ما ا أمَّ الدستور، عن قاله ما وهذا القديم، مرص تاريخ أمام شوقي أحسه ما ذلك
آخر. مقاٍل يف له نعرض فقد حافظ قاله

73
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النظم

األخرية حافظ قصيدة

الشاعر بل الشاعر، وينظم الناظم يشعر وقد شعًرا، نظم كل وليس نظٌم، شعر كل
وقت. كل يف شاعًرا الناظم وليس دائًما، ناظم

وأحسنه، الشعر فأجاد كثريًا، شعر قد حافًظا أنَّ يف أحد يشك وال أشك ولست
أنشد حني املايض، األسبوع يف ناظًما كان أنه يف أيًضا يشك ال حافًظا ولعل أشك ولست
شوقي أنَّ لوال لها، أعرض أْن أريد أكن لم التي القصيدة هذه الجاللة صاحب يدي بني

الدستور. وهو حافظ، تناوله موضوًعا أمس نقدتها التي قصيدته يف وتناول تكلم
أْن إىل ميًال نفيس يف تبعث لم ألنها حافظ؛ لقصيدة أعرض أْن أريد أكن لم نعم،
يف قاسيًا شديًدا أكون أْن وإىل أنقدها، أْن إىل ميًال نفيس يف بعثت ولعلها بخري، أصفها

النقد. هذا
بيني ألن الرفق؛ إىل القسوة عن وأعدل الشدة، عىل اللني أوثر أْن استطعت وقد
كان ا حقٍّ فأكتم الهوى، مع أميل أْن عىل أكرهتني أو دعتني مودة صالت حافظ وبني

يكتم. ال أن يجب
حافظ بعد األدب وإىل ثانيًا، القراء وإىل أوًال، حافظ إىل الصمت هذا من أعتذر وأنا

والقراء.
إىل الناقد يسديها صنيعة النقد أنَّ أعلم فأنا الصمت، هذا من حافظ إىل أعتذر
يخرسون، مما أكثر النقد من يستفيدون والشعراء الُكتَّاب هؤالء ألن والشعراء؛ الُكتَّاب
يعرفون الفائدة، قليلة املعرفة هذه وليست ويقولون، يكتبون فيما الناس رأي يعرفون
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فصولهم يف والضعف القوة مواضع عىل فيقفون األخصائيني؛ رأي ويعرفون الناس، رأي
ثم واإلسفاف، السقوط من ويعصمهم قوة، إىل قوة ويزيدهم هذا فينفعهم وقصائدهم،
جمال من الفنية اآلثار يف ملا وتبرصًة الفن، عن ودفاع نصابه، يف للحق إقرار النقد يف

عيب. أو
ينكرون ال فالناس نافع، وأنه حق، أنه أثبت أْن وال النقد، عن أدافع أْن أريد ولست

فيه. يشكون وال ذلك
شك، ذلك يف فليس ينقدوه، أْن الناس عىل ينكر حافًظا أنَّ أزعم أْن أريد ولست
ومواطن ضعف، مواضع عىل وداللته نقده، إىل وخصومه أصحابه حافظ دعا ما وكثريًا

الجمهور. عىل تنرش أْن وبعد تنترش، أْن قبل قصائده يف نقص
حافظ، ذات يف فقرصت سكتُّ ولكن أنقده، أْن لحافظ عيلَّ الحق من كان فقد إذن

التقصري. هذا اليوم مصلح وأنا
جيد بني منهم كثري يخلط ال حتى حافًظا، أنقد أْن للقراء عيلَّ الحق من كان وقد
هذا اليوم مصلح وأنا سكت ولكني قليل، وهو رديئه وبني — كثري وهو — الشاعر هذا

السكوت.
ما الشعر إىل يضاف ال حتى حافًظا أنقد أْن لألدب عيلَّ الحق من كان وقد
حق أهله عىل ولألدب يشء، يف آثاره من ليس أثر الفن عىل يحسب وال منه، ليس
الشعراء إنتاج من يحيا األدب ألن الحق؛ هذا يف املقرص يعذر وليس والنصح، املراقبة
الُكتَّاب سكوت أنَّ فكما والشعراء، الُكتَّاب آلثار النقاد إصالح من يحيا كما والُكتَّاب،
نقد عن أعرضت وقد النقاد، سكوت كذلك لألدب إماتة والشعر الكتابة عن والشعراء

اإلعراض. هذا اآلن مصلح وأنا القصيدة، هذه
هذه إنَّ أسبوًعا: ترددت أْن بعد لك لقلُت نفيس، دخيلة تتبني أْن أردت أنك ولو
من قال قد حافًظا ألن إليه؛ تضاف أْن وال حافظ، عىل تحسب أْن ينبغي ال القصيدة
إىل ليس ما باأللباب واستأثر العقول، وخلب القلوب، ملك ما القصائد من ونظم الشعر،
إىل إساءة املتقن الشاعر هذا إىل القصيدة هذه إضافة أنَّ إيلَّ ويخيل سبيل، من نسيانه
أنَّ وأحسب القصائد، لهذه إزراء الجياد قصائده بني القصيدة هذه وضع وأنَّ إتقانه،
ديوانه، أجزاء من سينرش فيما القصيدة هذه يضع لم إذا كله اإلحسان يحسن حافًظا

الديوان. هذا يف موضع لها فليس
النقاد بني ليس أْن أزعم وأنا شيئًا، أجد فلم القصيدة هذه يف الشعر عن بحثت
أزعم بل هذا، من أكثر أزعم بل إليه، الوصول عن أنا عجزت ما يجد أْن يستطيع من
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أنه يف أشك وما القصيدة، هذه يف الشعر من شيئًا يجد أْن عن نفسه عاجز حافًظا أنَّ
إليه. مطمنئ الرأي بهذا مقتنع ضمريه وبني بينه فيما

كل بل بيت، كل فيها وسألت رددتها أبياتها، وردَّدت وقرأتها، القصيدة قرأت لقد
إىل أوفق فلم الفن، روعة من قليل أو الشعر، جمال من يشء عن كلمة كل بل شطر،

يشء.
يهوي، وقد الشاعر، يرتفع فقد القصيدة، هذه يف يُِجْد لم حافًظا ألن آسف؛ ولست
فقد اإلحسان، إىل القصيدة هذه يف حافظ يُوفق لم ولنئ يسقط، وقد الفني، يعلو وقد
آسف؛ وإنما كثرية، أخرى قصائد يف إليه يوفق وقد كثرية، أخرى قصائد يف إليه وفق
يحسن لم قال وملا الشاعر، يسكت أْن ينبغي مما أطول طويًال عًرصا سكت حافًظا ألن
نعيش الذي العرص أنَّ أحق التبعة؟ تقع من وعىل أصله؟ وما هذا؟ مصدر وما القول،
الحياة، هذه إىل والفن الشعر عن الناس انرصاف وأنَّ فن؟ وال شعر عرص ليس فيه
همم من ثبط قد النفوس وتسئم القوى، تنهك التي العملية الرسيعة الحياة هذه وإىل
هذه إىل الجميل الرائع النثر وعن النظم، إىل الشعر عن ورصفهم والُكتَّاب، الشعراء
هناك ولكن يكون، ال وقد ا، حقٍّ هذا يكون قد يوم، كل يف تقرؤها التي املألوفة الكتابة
به، يعثر وال يوجد، يكاد ال قليل العرص هذا يف الجيد الشعر أنَّ وهو فيه، شك ال ا حقٍّ
كما — أنها مع شوقي، بقصيدة أمس نعجب أْن إىل بعثتنا التي هي نفسها القلة وهذه

قصائده. من غريها تفوق ال — قلنا
يضطرهم شيئًا االجتماعية حياتنا يف ألن يسكتوا؛ أْن عىل مكرهون إذن الشعراء
مصدره لشعر قيمة أي لكن فيتكلمون، يتكلموا أْن عىل الشعراء يُكره وقد السكوت، إىل

اإلكراه؟!
مرآة عاطفة، من الشاعر نفس يف ملا مرآة بأنه يشء كل قبل يمتاز الجيد فالشعر
الشاعر نفس خَلت فإذا واملحاولة، التكلف من بريئًا فطريٍّا تمثيًال العاطفة هذه تمثل
فليس يمثلها بما الشاعر لسان تنطق أْن عن العاطفة هذه عجزت أو عاطفة، من
العاطفة من حافظ نفس أخلت أدري ولست فيه، غناء ال نظم هناك وإنما شعر، هناك
أعلم ولكني الجيد، بالشعر حافظ لسان تُجري أْن عن العاطفة هذه عجزت أم القوية،

يشء. الشعر هذا من القصيدة هذه يف ليس أْن
رائع معنى كل من جميًعا أبياتها خلوُّ القصيدة هذه تقرأ حني يؤذيك ما أول
وكلًما مرصوفة ألفاًظا إالَّ تجد فال البيت، إىل البيت من تنتقل فإنك بديع، تصور أو
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عمد فإذا أقل، وال أكثر ال اللغوية معانيها عىل وتدل بعًضا، بعضها يتلو منظومة
الشعراء يخلص التي اللفظية الحيل هذه من حيلة أي أو املبالغة، أو التشبيه إىل الشاعر
من وطرًقا الشعراء، رددها ما كثريًا ومعاني مألوفة، ألفاًظا إالَّ يجد لم املأزق من بها

الناس. سئمها قد التعبري
الرشيف األزهر شأن رفع قد الجاللة صاحب إنَّ يقول أْن أراد حني إليه فانظر
جميًعا، الناس يردده مبتذًال عاديٍّا شيئًا إالَّ يقول أْن يستطع لم كيف زاره، حني

فقال: لذة؟! وال غرابة فيه يجدون فال جميًعا، الناس ويسمعه

ال��ح��ط��ي��م رك��ن ع��ل��ى ب��زائ��ره ي��زه��ى ف��ك��اد ال��ص��الة ب��ه ق��ض��ي��ت

املبالغة هذه يف تجد وهل رائًعا؟ وصًفا أو طريًفا معنًى البيت هذا يف تجد فهل
أْن يريد فقال أداءها، الشاعر أساء كيف أخرى مبالغة إىل وانظر الجمال؟ من شيئًا

القديم: الخمول شدة من القوة هذه يستنبط وأْن املرصية، النهضة قوة يصف

ال��رق��ي��م ك��أص��ح��اب ن��وم ع��ل��ى ن��وم ف��وق ن��وم ب��ع��د أف��ق��ن��ا

مثله بيتًا البيت هذا يذكرك أليس النوم؟ هذا كثرة يف شعًرا أو جماًال تجد فهل
قوله: وهو قديًما

ل��وص��ال��ي ق��ط��اع��ة ال��ن��وى ك��ذاك ال��ن��وى ق��ط��ع ال��ن��وى ج��ذ ل��ل��ن��وى ف��م��ا

فأكلته! شاة النوى هذا كل عىل هللا سلط لو فقال: البيت هذا األصمعي سمع
يالئم موضًعا هنا الرقيم ألصحاب تجد وهل حافظ؟! نوم يف نقول أْن عىس فماذا
أصحاب ونوم الكهف، وأصحاب الكهف، يذكرون جميًعا الناس أليس حافظ، قصيدة
يذكر أْن أراد حني كلها اإلساءة حافظ فيها أساء ثالثة مبالغة إىل وانظر الكهف؟!

الدستور: صدر إذ مرص اغتباط

وق��وم��ي ط��ربً��ا واق��ع��دي وت��ي��ه��ي ش��ك��ًرا ل��ل��ه اس��ج��دي م��ص��ر ف��ي��ا
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النظم

َلَها﴾ َما اْإلِنَساُن َوَقاَل * أَثَْقاَلَها اْألَْرُض َوأَْخَرَجِت * ِزْلَزاَلَها اْألَْرُض ُزْلِزَلِت ﴿إِذَا
أْن دون طربًا وتقوم وتقعد، تتيه مرص ترى فهل وإالَّ الدستور! صدر حافظ: أجاب
هذه ومثل للعامة؟! ترك وماذا شكًرا» هلل «اسجدي قوله: ما ثم زلزال؟! هناك يكون
العامة ألسنة عىل ابتذلت التي األلفاظ هذه ومثل روعة، كل من تخلو التي املبالغات
إىل فانظر املنظومة، هذه عيوب أشد من األلفاظ ابتذال أنَّ الحق ويف القصيدة، يف كثري

قوله:

«ن��س��ي��م» م��ن ال��ب��ش��ائ��ر ل��ك ت��زف ق��ري��ب وع��ن ال��ب��ن��اء ت��م ف��ق��د

الذي حافظ آثار من الكالم هذا يكون أْن غريبًا أليس األسواق؟! كالم من أليس
استعمل الذي البؤساء، كتاب يف وحشية وأكثرها غرابة، اللغة ألفاظ أشد استعمل
أْن عن حافظ عجز وهل األلفاظ، غريب من الرشة» «مسالخ يشبه وما ة»، َّ الرشِّ «ِمْسالخ
ربما الذي البيت هذا إىل وانظر ابتذال، وال وحشية غري يف ورصينه الكالم متني يتخري

الروح: خفيف أنه الشاعر إىل خيل

ال��ك��ري��م ب��األم��ر م��ص��ر أه��ن��ئ أن��ي ال��بَ��رُّ ال��م��ل��ي��ك ل��ي أي��أذن

هذه عيوب أشد ومن الشعر، معاني من معنًى أو الشعر، ألفاظ من لفًظا فيه أترى
مضطربة، قلقة القافية هذه تجد فقد مواضعها؛ يف مستقرة غري قوافيها أنَّ القصيدة
دعاها وإنما املعنى، يدعها لم إليها، احتاج قد الشاعر ألن إالَّ تأت لم بأنها وتشعر

البيت: هذا إىل انظر التكلف.

األدي��م ظ��ه��ر ع��ل��ى ق��واع��ده أع��ل��ى زم��ان «ال��م��ع��ز» ف��ي��ك رأى

يقول أْن يرد لم بل األرض يقول أْن الشاعر أراد وقد األديم» «ظهر يف تقول ما
عىل ترفع ال والعمارات املساجد قواعد ولعل األزهر؟ قواعد رفع «املعز» يف إالَّ شيئًا

البيت: هذا إىل وانظر الهواء، ظهر

ت��م��ي��م ب��دس��ت��ور وأس��ع��ده��ا واف��ت��ت��ح��ه��ا ب��رك��ب��ك ف��ش��رف��ه��ا
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العامة قول تذكرك أليست موضعها؟ يف نابية أليست هذه، «تميم» إىل فانظر
«افتتحها»؟ وما هذه؟ بركبك» «رشفها ما ثم تمام» «دستور

قوله: إىل وانظر

ال��ص��م��ي��م ال��م��ج��د ل��ط��ال��ب ت��ش��اد دار أع��ز ال��ب��رل��م��ان ف��دار

عىل فضًال هنا للصميم تجد وهل القافية؟ إليه دعت لفًظا الصميم» «املجد أليس
األثيل؟ أو التليد، أو الطريف،

قوله: إىل وانظر

رخ��ي��م ع��ي��ٍش ف��ي م��ص��ر وت��ح��ي��ا ال��م��ف��دى ال��ع��رش ي��ت��ج��م��ل ب��ه��ا

«الرخيم» يف أليس ثم التكلف؟! أثر فيه تجد ألست الرخيم» «العيش إىل أترى
قول بعده قرأت إذا نفسه يف البيت قيمة ما ثم املقام؟! بهذا يليق ال قد األنوثة من يشء

شوقي:

ل��ل��م��ال��ك��ي��ن��ا ج��ن��ب��ات��ه��ا ع��ل��ى إالَّ ع��ز ال ال��ت��ي ال��دار ب��ن��ى

الدستور، يف قال ما بني املوازنة فإن اآلن! أذكره أالَّ أود وكنت شوقي، ذكرت وقد
يف تشك فال شوقي أبيات تقرأ النتيجة؛ مؤملة ُمرَّة، أيًضا الدستور يف حافظ قال ما وبني
املعاني فيها فتجد شوقي أبيات وتقرأ أيًضا، أنت به تشعر وما به، يشعر ما يصف أنه
للتكلف وال أثر للبحث فيها ليس الرشيق، العذب اللفظ يف أديت قد القيِّمة الغالية
أُنزلت وقواٍف متكلفة ألفاظ آذتك وإنما شيئًا، تجد لم حافظ أبيات قرأت فإذا مظهر.

تحب. ال حيث تستقر أْن عىل وأكرهت منازلها، غري يف
نيأس ال ولكنا املرة، هذه يف فأخلفنا حافًظا، تسعد أْن الشعر شياطني أبت ما ألمر

قريب! وقت يف لقائه ومن حافظ، لقاء من
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من حظٍّا ومؤلفيه العرص هذا ُكتَّاب أوفر السيد لطفي أحمد الجليل أستاذنا كان ربما
ما بمثل ظفر مرصيٍّا مؤلًفا أو كاتبًا أنَّ أعلم فما والرضا، بالغبطة وأحقهم السعادة،
كاتبًا أنَّ أعلم وما له، حدَّ ال الذي واإلعجاب املتصل، الثناء هذا من األستاذ به ظفر
يف عمله له يحمدوا أْن عىل وأصدقاءه خصومه أكره العرص هذا يف مرصيٍّا مؤلًفا أو
أقالم أجرى العرص هذا يف مرصيٍّا مؤلًفا أو كاتبًا أنَّ أعلم وما تقتري، وال بخل غري
لطفي األستاذ فعل كما وإطرائه بمدحه الشعراء ألسنة وأطلق وتقريظه، بحمده الكتاب
اختالف عىل الكتاب أجمع فقد أرستطاليس، ألخالق ترجمته الناس يف أذاع حني السيد
وتقريظه، حمده عىل عنه واالنرصاف األستاذ، حب يف افرتاقهم وعىل ومذاهبهم، أهوائهم
كتب ما يعنينا وليس الكتاب، هذا برتجمته خري من العربية اللغة إىل قدَّم ما وشكر
هذا هو يعنينا الذي وإنما الناس، وقرأها الصحف نرشتها وفصول رسائل من الُكتَّاب
فإذا ونسيم. وحافظ شوقي الشعراء! وأي الشعراء، ألسنة األستاذ به أطلق الذي الشعر
هو الذي الطيب، الثناء بهذا الخالصة تهنئتنا األستاذ إىل نقدم أْن علينا الحق من كان
مخطئني نكن لم أننا الفصل هذا يف نثبت أْن نا َحقِّ من كان وإذا منه، ولخري له أهل
الكتاب هذا ظهور أنَّ من ألرستطاليس ترجمته وعن األستاذ عن كتبنا يوَم قدرناه فيما

الحوادث. من كغريه ليس أدبي حادث
هذه عند نقف أْن أيًضا حقنا من يكون فقد حقنا، من كله هذا كان إذا نقول
من وجًها لنتبني ألرستطاليس؛ األخالق كتاب بها الشعراء أنطق التي الثالث، القصائد
من شيئًا املاضية الفصول يف بينا أْن بعد عندنا، العرص هذا يف الشعرية القوة وجوه
عىل نحكم أْن اإلرساف من أن العلم حقَّ أعلم وأنا العرص، هذا يف األدبية الحياة وجوه
يف العرب وبالغة الكامل، وتهذيب األغاني، مهذب بكتاب العرص هذا يف األدبية القوة
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يف الشعر قوة عىل نحكم أْن والظلم اإلرساف من أنَّ العلم حق كذلك وأعلم األندلس.
األستاذ مدح يف ونسيم وحافظ شوقي أنشأها التي الثالث القصائد بهذه العرص هذا
لشوقي فإن وظلم إرساف هذا أنَّ أعلم أرستطاليس، ألخالق وترجمته السيد لطفي
من مختلفة مذاهب فيها ذهبوا قيمة أخرى قصائد الشعراء من وغريهم ونسيم وحافظ
أْن أحب ولهذا النقد؛ يحب ملن ورًضا للقلب، ومتعة للنفس، لذة فيها والهزل، الجد
لحظوظهم مقاييس وال لشعرائها، عناوين القصائد هذه أتخذ ال أني القارئ يالحظ
إليك نتحدث فرصة هي وإنما واإلسفاف، السمو ومن واإلساءة، اإلجادة من املختلفة
إليه، يعمدون حني ومذاهبهم الشعر يف أنحائهم بعض وعن الشعراء، هؤالء عن فيها
فهم جميًعا، الشعراء هؤالء عىل العذب الطيب بالثناء أبخل ال أني يف شكٍّ من وليس
اإلنصاف، عاطفة هي قيمة رشيفة لعاطفة إال يستجيبوا لم هذه قصائدهم أنشئوا حني
باليشء نفسه يف هذا وليس للوفاء، أهل هم ملن والوفاء اإلكبار، يستحقون من وإكبار

الشعراء. إىل بالقياس والسيما القليل،
هو ليس أمته يف مكانته وعلوِّ خطره جالل عىل السيد لطفي األستاذ أنَّ تعلم وأنت
وال شأنه من ذلك كان وما الشعر، آلهة يتملق أو الشعراء ثناء يبتزَّ أْن يستطيع بحيث
قدموا فيما متصنعني غري مخلصون متكلفني، غري صادقون إذن فشعراؤنا أخالقه، من
بيشء الثالثة شعرائنا عىل أبخل ال أنا بل ثناء، من إليه أهدوا وفيما مدح، من األستاذ إىل
يشءٍ إىل وفق قد فكلهم الخالصة، الفنية الوجهة من إليه وفقوا ملا قليل غري الثناء من
وإقرار وإحكامه، النظم وإتقان األلفاظ، تخري يف جد قد وكلهم به، بأس ال اإلجادة من
الغوص يف اجتهد قد وكلهم الكثري، اليشء إىل كله هذا من فوفق نصابها يف القافية
ولم الحظ، يخطئه فلم منها الطريف الغريب وتلمس — يقولون كما — املعاني عىل
أني عىل الشعرية، الحسنات بني له يُحىص أْن يمكن بيشءٍ عاد وإنما الطلبة، تفته
أنقد حني حرٍّا أكون أْن يف السيد لطفي أستاذنا قبلهم من وأستأذن شعراءنا، أستأذن
بها أضحي أْن عن وأكربتها عليها وحرصت الحرية، هذه تعودت فقد القصائد، هذه
األستاذ هو اإلنسان هذا كان ولو ومنِّي، الناس من منزلته تكن مهما إنسان سبيل يف

نسيًما. أو حافًظا أو شوقي أو السيد لطفي
جميًعا أنهم الحظت إذا الثالثة شعرائنا إىل معتذر فأنا وإذن حرٍّا، أكون أْن أريد
وهم األجيال، عىل وسلطانه بآثاره واإلشادة ومدحه أرستطاليس لذكر عرضوا قد
يجهلونه، وهم ومدحوه أرستطاليس ذكروا نعم شيئًا. أمره من يعرفون يكادون ال
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يجهلون إنهم قلت إذا — يصدقونني وهم — يصدقوني أْن وأرجو آثاره، ويجهلون
بهذا علمهم أنَّ أظن وما القصائد، هذه أجله من أنشئوا الذي األخالق كتاب حتى
املقدمة، هذه قرءوا جميًعا أنهم أحسب وما السيد، لطفي األستاذ مقدمة يتجاوز الكتاب
الثناء يستحق مما يكون فقد والثناء، العتب بني أتردد وهنا ا، حقٍّ فيها بما وأحاطوا
فيقول وأرساره بدقائقه يحيط وال يدركه، ال موضوع إىل الشاعر يعمد أْن واإلعجاب
الطمع، شديد ملحاح، ثقيل ولكني إحسان، من يربأ وال جودة، من يخلو ال شعًرا فيه
أْن لهم أحب وال الجهل، لشعرائنا أرىض ال فأنا األعىل، املثل عىل الحرص يف مرسف
أفهم وقد ا، حقٍّ وأرسارها دقائقها عىل وظهروا إتقانًا، أتقنوها إذا إال لألشياء يعرضوا
ولست يعلمون، ال ما الشعراء يقول أْن أفهم ال ولكن يفعلون، ال ما الشعراء يقول أْن
وال لإلجادة، وسيلة وال للخري، مصدًرا الجهل كان فما أرسف، أو ذلك يف أغلو أني أرى
يجهل وهو الفنية، اآليات ابتكار يف يطمع مثال يف رأيك وما الفنية، الرباعة إىل طريًقا
التي العلوم، هذه من ذلك إىل وما اإلنساني، الجسم ن تَكوُّ من به يتصل وما الترشيح،
الشعور، آثار يف أثًرا كانت إذا الفنية اإلجادة إنَّ بدونها؟ الفنية اإلجادة إىل سبيل ال
إذا لغو فهي الخصب، والخيال الدقيقة، والعواطف القوي، الحس مظاهر من ومظهًرا

والعلم. العقل من الحقيقي غذاءها تستمد لم
هو نعم، املوضوع. هذا يف يعاتب بأن الثالثة الشعراء أحق شوقي كان وربما
ويرفع بذكره، يشيد أْن وأراد بأرستطاليس، تعلق قد بينهم من فهو بالعتب، أحقهم
ولعل تُْدَهش، ولعلك املرتجم، لألستاذ خص مما أكثر قصيدته يف له وخص شأنه، من
أفالطون مدح وإنما أرستطاليس، يمدح لم إنه وله لك ُقْلت إذا يدهش نفسه شوقي
الخري هذا فانرصف بالخري، عمًرا أراد ولكنه خارجة! هللا وأراد عمًرا، أراد نعم! …
نفوس أنَّ ولوال عمرو، إىل السبيل تلمس يحسن لم الشاعر ألن خارجة؛ إىل عمرو عن
وأن شوقي، يخاصم أْن أرستطاليس حق من لكان بطبيعتها رضية والحكماء الفالسفة
شوقي أراد يحتسب. ال حيث من جاءه الذي املدح، هذا أستاذه أفالطون عىل ينفس

أفالطون. هللا وأراد أرستطاليس،
أْن فيكفي أرستطاليس، يمدح لم شوقي أنَّ يف القول أطيل أْن إىل حاجة يف ولست
قبل فأعلنه التوحيد، إىل سبق بأنه أرستطاليس يصف أنه لرتى شوقي؛ قصيدة تقرأ
صوته صدى لطفي وبأن الروح، قديس كان وبأنه أيًضا، املسيح وقبل والحطيم، البنية
اليونان فالسفة بني كان وإذا النديم. جسم يف جرت إذا كالسالفة رسائله وبأن الرخيم،
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بل أفالطون، هو يكن لم وربما أرستطاليس، هو فليس التوحيد إعالن إىل سبق من
الخامس القرن يف التوحيد إعالن إىل فالسفة سبق فقد أيًضا، سقراط هو يكن لم ربما
إىل يُقرن يونانيٍّا فيلسوًفا هناك أنَّ هو العناية يستحق الذي اليشء ولكن املسيح، قبل
وليس مصادرها، من ومصدًرا املسيحية الديانة أصول من أصًال فلسفته وتعترب املسيح،
الذي أفالطون املثُل، صاحب أفالطون أفالطون، هو وإنما أرستطاليس، الفيلسوف هذا
اإللهية والفكرة اإلنسانية بالنفس يرقى أْن استطاع والذي األعىل، املثل طلب يف أمعن
مقصوص كان فقد أرستطاليس أما بعد، فيلسوف يدركه ولم يسبقه، لم حيث إىل
يف أرستطاليس يصعد لم ولهذا السماء، يف به يصعد جناح له يكن لم قل أو الجناح،
يكن لم ألنه ذلك األرض؛ إىل خفضه وإنما السماء، إىل برصه يرفع لم ولعله السماء،
هناك كان وإذا استنباًطا، األرض من يستنبطه كان وإنما السماء، من الحق يستوحي
فهذا ا، حقٍّ الشاعر هو فيلسوف هناك كان إذا قل أو ا، حقٍّ الشعر فلسفته تالئم فيلسوف
اإلله هذا أرستطاليس إله شوقي عرف ولو أرستطاليس، ال أفالطون هو الفيلسوف
نفسه، إال يعلم ال الذي يشء، كل عن جماله إىل املنرصف بنفسه املفتون الجاهل العاجز
هذا أرستطاليس إله شوقي عرف لو أقول بنفسه، إال يعجب وال نفسه، يف إال يفكر وال

يقول: أْن استطاع وملا نفسه، ألرستطاليس لرثى

ال��ك��ل��ي��م رش��د ف��ي وك��ان ال��م��س��ي��ح ه��دي ف��ي ك��ان م��ن
وال��ح��ط��ي��م ال��ب��ن��ي��ة ق��ب��ل م��وح��ًدا وراح وغ��دا

التوحيد يخطر ولم الكليم، رشد يف وال املسيح، هدي يف أرستطاليس يكن لم كال،
القدماء، اليونان فالسفة من لغريه يخطر لم ولعله ألرستطاليس، — نفهمه كما —

أرستطاليس: عن شوقي يقول أْن هو ا حقٍّ املؤلم اليشء ولكن

ال��ن��دي��م ف��ي ��ت ت��م��شَّ إذا ف ال��س��ال م��ث��ل ورس��ائ��ل
وب��ال��ش��م��ي��م ب��ال��م��ذاق ـ��ك��ر ـْ ت��س�� ال��ن��ف��ح��ات ق��دس��ي��ة
ال��رخ��ي��م ال��ص��وت ذل��ك م��ن ال��ص��دى ه��و أن��ت ل��ط��ِف ي��ا

السالفة تشبه أرستطاليس آثار أنَّ يزعم أْن يستطيع الذي ومن يريد؟ الرسائل أي
شيئًا أرستطاليس رسائل يف أنَّ يزعم أْن يستطيع الذي ومن بعد؟ من أو قرب من
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صوت أنَّ يزعم أْن يستطيع الذي ومن القدسية؟ النفحات هذه من كثريًا أو قليًال
رخيًما؟ كان أرستطاليس

شعراءنا أريد وإنما — الفلسفية املذاهب فهم يف الشعراء يتعمق أال ا جدٍّ أفهم
هو املسلمني توحيد أو املسيح توحيد أنَّ إليهم خيل إذا وغريه شوقي وأعذر — خاصة
الطبيعة، بعد ما يدرسوا أْن يف شعرائنا عىل نلح أْن يصح ال وقد حال، كل عىل توحيد
أْن أستطيع ال الذي ولكن نواس، أبو يفعل كان كما فيه، الفالسفة مذاهب ويتقنوا
إليهم فيخيل الحد! هذا إىل البيان وأئمة الشعراء يجهل أْن هو أعذره أْن وال أفهمه،
بالسالفة، آثاره تشبه النفحات، قديسَّ الصوت، رخيم النثر، حلو كان أرستطاليس أنَّ
بها تصف ال ولكن تريد، ما وصفه من تبلغ فلن أفالطون، كلها األوصاف بهذه صف
مع السيد لطفي واألستاذ رءوًسا! وصدع عقوًال أرستطاليس نثُر كدَّ فكم أرستطاليس،
العسل، يشبه وال الخمر، يشبه ال أرستطاليس نثر بأن شهيد اليونانية عن يرتجم لم أنه
أتقن قد عالم نثر ولكنه كثري، وال قليل القدسية النفحات من فيه وليس املاء، يشبه وال
والفلسفة. العلم حاجات وبني بينها ويالئم ويستثمرها، يستغلها كيف وعرف لغته،
للعالم الخري من يكون ال فقد الصفات، بهذه إليه تحسن وال أرستطاليس، تحمد ال أنت
محتاج هو وإنما وفتنتها، اللغة سحر يحتمل ال العلم ألن فتانة؛ ساحرة لغته تكون أْن
إنَّ لك قلت قد ولكني بأسمائها، األشياء يسمي أْن وإىل الدقة، يف التشدد وإىل الدقة، إىل

أفالطون. هللا وأراد أرستطاليس أراد شوقي
وحافظ شوقي فيه اشرتك وقد يشبهه، آخر عيب إىل العيب هذا من أنتقل أني عىل
قدره، يقدروه ولم األخالق، كتاب يقرءوا لم أنهم وهو أيًضا، الُكتَّاب من وغريهم ونسيم
إليهم وُخيِّل األخالق، بلفظ فتنوا قد فهم ترجمته، ومن تأليفه من للغرض يفطنوا ولم
إصالح إىل قصد لطفي وأن ألفه، يوم األخالق إصالح إىل قصد قد أرستطاليس أنَّ
أؤكد أْن أستطيع ولكني هذا، من يشءٍ يف فكرا قد الرجلني ولعل ترجمه، يوم األخالق
وأنَّ عميل، ال علمي وترجمته الكتاب تأليف من األول الغرض أنَّ والكتاب للشعراء
أنَّ أظن وما واإلرشاد، الوعظ يف يفكرا أْن قبل الفلسفة خدمة أرادا واملرتجم املؤلف
حسن مرجع هو وإنما واملرشدين، للوعاظ مرجًعا يصلح األخالق يف أرستطاليس كتاب
مدرسة ويف الجامعة، يف لطالبه األخالق علم يدرِّس حني منصور، الدكتور لصديقنا
أرستطاليس يمدح ولم أفالطون، مدح قد أنه إىل شوقي ألفت أْن أستطيع وهل الحقوق،

قال: حني
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رح��ي��م ج��ب��اٍر ب��ن��اء ِر ل��ل��ع��ص��و ال��ش��رائ��ع ي��ب��ن��ي

ولكنه قيمة، أصوًال الدرس هذا يف ووضع السياسة، درس أرستطاليس يكون فقد
صاحب أفالطون فهو للناس رشع يوناني فيلسوف هناك كان وإذا الرشائع، يبن لم

القوانني.
يمدحه أْن قبل أرستطاليس يدرس لم شوقي أنَّ من قدمت ما عىل يدلنا هذا كل

األبيات: هذه إىل انظر فنية. أخرى مالحظات إىل األسايس العيب هذا فلندع

ال��ص��ري��م وادي إل��ى ب��ه ـ��ب ـْ األل��م�� ش��ع��ب م��ن وس��ري��ت
ال��ص��م��ي��م ال��ح��س��ب ف��ي ـ��غ��اي��ات ـْ ل��ل�� ال��ل��غ��ت��ان ف��ت��َج��اَرت
ت��م��ي��م م��ن وأخ��رى ـ��ي��م��ة ـْ ق��ي�� اإلغ��ري��ق م��ن ل��غ��ة

أنَّ زعمت أْن بعد األملب ذكرت ملا شوقي مكان كنت لو أني يشء كل قبل أالحظ
اليونانية، الوثنية مستقر فاألملب الكليم، رشد ويف املسيح، نهج عىل كان أرستطاليس
بهذه عبثت قد القافية أنَّ هذا بعد وأالحظ زوس، اآللهة كبري قرص يقوم كان قمته وعىل
الرصيم، بوادي السيد لطفي صلة وما هذا؟! الرصيم وادي فما قليل، غري عبثًا األبيات
اللغة أنَّ الحق من وهل تميم؟ شأن وما النيل؟ وادي إىل أرستطاليس نقل إنما وهو
لغة تكون ال ولَِم ا؟ حقٍّ تميم لغة نعرف وهل تميم؟ لغة هي إليها الكتَّاب ترجم التي
تميًما ولكن ا؟ حقٍّ نعرفها التي الوحيدة العربية اللهجة وهي القرآن لغة فهي قريش

الخضوع. هذا للقافية شوقي يخضع أال أحب كنت وكم بامليم، ينتهيان والرصيم
مالئمة للحق املالئم القيم البيت هذا عىل أثني أال والظلم الجحود من فإن وبعد،

قوله: وهو تامة

ال��ع��ل��وم ف��ي وأدرك��وه��ا ن ال��ف��ن��و ف��ي ال��ح��ق��ي��ق��ة ل��م��س��وا

أْن دون وأدركوها الفن، يف الحقيقة اليونان ملس فقد الصدق؛ يف آية البيت هذا
وقد البديع، لإليجاز جيد ومثل الصدق يف أية البيت هذا أنَّ أكرر العلم، يف يلمسوها

قوله: يف اللفظي الجمال هذا عىل أثِن لم إذا أيًضا الظلم يف أُرسف
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ال��غ��ري��م ط��ل��ب ي��أل��ون��ه ال ال��ع��ل��م ال��ع��اش��ق��ي��ن
وال��ن��م��ي��م وال��س��ع��اي��ة ئ��ر ال��ص��غ��ا ع��ن ال��م��ع��رض��ي��ن

عىل أثني أْن أيًضا اإلنصاف من يكون وقد يعجبني، ال الصغائر لفظ كان وإن
خلقه: وكرم ووفاءه شوقي إنصاف تمثل التي األبيات، هذه

ال��ق��س��ي��م ص��ح��ب��ت��ك ووج��ه ـ��ل ال��ج��م��ي��ـ ب��م��ذه��ب��ك ق��س��ًم��ا
ذم��ي��م وال ال��وداد ف��ي ـ��ل ض��ئ��ي��ـ ال ع��ه��د وق��دي��م
ال��خ��ص��ي��م وال ب��ال��ع��دو ن��ة ل��ل��ك��ن��ا ي��وًم��ا ك��ن��ت م��ا
ال��وخ��ي��م ال��م��رع��ى إل��ى ت��ن��زل ل��م ال��ن��اس ت��الح��ى ل��م��ا
ال��ش��ت��ي��م األس��د ب��ت��رف��ع ق��اب��ل��ت��ه ش��ات��م ك��م
ال��ع��ق��ي��م ع��ن ال��ج��ه��ود م��ن ـ��ب ب��ال��خ��ص��ي��ـ ن��ف��س��ك وش��غ��ل��ت
خ��دي��م أوف��ى ت��زل ول��م د ال��ب��ال ب��ال��ع��ل��م ف��خ��دم��ت

حرًجا أشد حافظ مع موقفنا يكون ولن حافظ، قصيدة إىل شوقي قصيدة ولندع
آخر، شيئًا نزعم ونحن شيئًا، يزعم حافًظا ألن ذلك شوقي؛ مع موقفنا من ومشقة
مقدمة تجاوزوا أنهم نظن وما أرستطاليس، كتاب يقرءوا لم الثالثة شعراءنا إنَّ قلنا

فيقول: الكتاب، قرأ أنه لنا يزعم حافًظا ولكن العربي، املرتجم

واالع��ت��ب��ار ال��خ��ش��وع ب��ي��ن ك��ت��اب��ه ق��رأت إن��ي
إط��ار ف��ي ال��م��ت��رج��م ج��ن��ب م��اث��ل ال��م��ؤل��ف ف��إذا
وال��وق��ار ال��م��ه��اب��ة م��ن ي��ف��ي��ض ن��ور وع��ل��ي��ه��م��ا

تر ولم السيد، لطفي األستاذ مقدمة تتجاوز ولم الكتاب، تقرأ لم حافظ، يا كال
النور هذا عليهما شعرك وأنزل كذلك، تخيلتهما وإنما إطار، يف ماثلني واملرتجم املؤلف
الكتاب قرأت أنك فلو أقول، أفيما تماري ولن تجادل، لن بأنك زعيم وأنا تذكره، الذي
غري كالًما فيهما لقلت النور؛ هذا عليهما يفيض اإلطار هذا يف الفيلسوفني ورأيت ا، حقٍّ
أْن يستطيع الخيال؛ خصب غنيٍّا مجيًدا مثلك شاعًرا بأن تقنعني أْن تريد وهل هذا،
البيان آيات من آية الشعر إليه يوحي أْن دون ويتفهمه أرستطاليس، ككتاب كتابًا يقرأ
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تعرف ال كشوقي أنت كال، بعد؟ مثله اإلنسانية تعرف لم الذي العقل هذا وصف يف
للعتب تعرًضا وأقل بالرضا، أحق ولكنك لطفي، األستاذ ترجمة تقرأ ولم أرستطاليس،
ولم يدك، يف ليس ما تلتمس فلم أرستطاليس، مذهب ذهبت ألنك ذلك شوقي؛ من
أكثر ال أرستطاليس مع وتأدبت خاصًة، لطفي مدحت فيه، أنت الذي األفق تتجاوز
مثله عن يقرص لم وإن به، بأس ال إحسانًا لطفي مدح يف أحسنت هنا ومن أقل، وال

البيت: هذا عن حدثني ولكن شوقي،

ال��م��دار ال��ف��ل��ك ن��وادر ج ت��ا رس��ط��ال��ي��س ب��ك��ت��اب

معنى وما املدار»؟ الفلك «نوادر معنى وما اإلضافات؟ هذه أتحب عليك؟ يثقل ألم
أتعرف النوادر؟ لهذه تاًجا أرستطاليس كتاب يكون أْن معنى وما النوادر؟ هذه تاج
لتظفر املدار؛ لفظ إىل لتصل الطويلة الطريقة هذه سلكت أنك إال شيئًا أفهم ال أني
القافية استعبدتك وكذلك فيه، تزهد أْن تستطيع كنت بيتًا القصيدة يف وتحرش بقافية،

قولك: يف

ال��ت��ج��ار ب��م��ي��زان م��اس ك��أن��ه ال��ك��الم ت��زن

قافية؟ ألنه إال إليه الحاجة وما التجار؟ ميزان فما
ا: حقٍّ الصادقة ا حقٍّ الجيدة األبيات هذه عىل تحفظ غري يف أثني ولكني

دار ع��ق��ر ف��ي وان��زوى س��ة ال��س��ي��ا ه��ج��ر ل��ق��د ق��ال��وا
ال��ف��رار م��ع ال��ن��ج��اة ورأى ل��غ��ي��ره ال��م��ج��ال ت��رك
ح��ذار خ��ط��ل م��ن وح��ذار ال��ن��ه��ى رب ت��ظ��ل��م��وا ال
ق��رار أو ل��ن��وم ال س��ة ل��ل��س��ي��ا ال��س��ي��اس��ة ه��ج��ر
ال��س��ت��ار خ��ل��ف ل��ه��م ي��ب��ن��ى ال��ذي ع��ل��م��وا أن��ه��م ل��و

لفظ بأن وأشعر لغريه» املجال «ترك قوله: يف االبتذال من شيئًا أجد كنت وإن
الركون ورأى قال: وهال الفرار» مع النجاة «ورأى الشطر: هذا يف القلق شديد «مع»

قوله: يف الطريق» «لقم أحب أال يف حافظ يل يأذن وهل الفرار، إىل
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س��ار ل��ك��ل ت��ل��وح ُص��ًوى ال��ط��ري��ق ل��ق��م ع��ل��ى واج��ع��ل

وأكرب الشعر، للغة مالئًما جيًدا صحيح كل ليس ولكن صحيًحا، اللفظ يكون وقد
الصوى يستتبع والرسى قافية، فهو الساري للفظ كله البيت بهذا مدينون أننا ظني
وهل الطريق» «لقم تستتبع ال ولكنها الطريق، تستتبع واألعالم والصوى واألعالم،

قوله: إىل أرتح لم إذا حافظ يغضب

ال��ب��وار ع��ادي��ة وق��ب��ل ِد» «ال��ف��س��ا ق��ب��ل ب��ه��ا ع��ج��ل

كتاب قبل «السياسة» كتاب ينرش أْن السيد لطفي األستاذ إىل يطلب أنه أعلم وأنا
منكرة تكون قد الشعر رضورات أنَّ يف حافظ يشاركني أال ولكن والفساد، الكون
الرضورات هذه من رضب والفساد الكون كتاب عن بالفساد التعبري أنَّ ويف أحيانًا،
ملاذا؟ أدري ال جاءت التي البوار» «عادية نكًرا الرضورة هذه من أشد ولكن املنكرة،

القافية! من لشعرائنا وويل راء، فآخرها للقافية جاءت هللا، أستغفر
كما — هللا عىل ورزقي نفيس يف ما فسأقول غضب، أم حافظ أريض وسواء
السياسة معالجة عىل يعيننا قد ألرستطاليس السياسة ِكتَاب أنَّ حافظ ظن — يقولون
إىل وطلب والفساد، الكون كتاب عىل آثره ولهذا املرصية؛ املسألة وحل اإلنجليزية،
املسألة حل يف متعجلني ألسنا ال؟ ولَِم نرشه، يف يستعجل وأْن يقدمه، أْن لطفي األستاذ
السياسة كتاب ولكن الزؤام، املوت أو التام االستقالل إىل ً ظمأ أكبادنا تتحرق املرصية،
به ينتفع ولن اإلنجليزية، السياسة فهم يف وال املرصية، املسألة حل يف يؤخر وال يقدم ال
الجربي الشيخ أنَّ كما ماكدونالد، أو كرزن أو شامربلني سيعالج الذي الرسمي الوفد
قصيدة إىل حافظ قصيدة ولندع املجرمني، يعظ أْن يريد حني األخالق بكتاب ينتفع لن

نسيم.

يعجبه، نثًرا يل أنَّ إىل وأشار عيلَّ، بالثناء تفضل فقد لنسيم، أَعِرض حني متهم ولكني
ينتظر مثلهما فهو — صاحبيه أغضبت كما — نسيًما وسأُغضب حرٍّا، سأكون أني عىل
شوقي أنَّ وكما لطفي، وال أرستطاليس ينتظر لم وما ينتظران، ما األخالق كتاب من
هومريوس ذكر حني نسيم أخطأ فقد واملسيح، أرستطاليس بني قارن حني أخطأ قد
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كان فما كهومريوس، شاعر لطفي ملدح يوفق أْن تمنى وحني املدح، شعراء من أنه عىل
قصص أهل وأصحابه هومريوس وإنما املديح، أصحاب من هو وال مادًحا، هومريوس
اليونان شعراء من املدح صاحب فأما عصورهم، انقضت الذين األبطال بذكر وإشادة

وغريهما. وتيوكريت ككاليماك خاصة اإلسكندرية وشعراء وتالميذه، بندار فهو
ولكني القافية، شأن من وتكلف لفظية، مالحظات من نسيم قصيدة تخلو ال وقد
صاحبيه، قصيدتي من تكلًفا أقل نسيم قصيدة بأن — ذكرني نسيًما ألن ال — أعرتف
الخفة من شيئًا نسيم قصيدة يف بأن أعرتف خطًرا، هذا من أجل آخر بيشءٍ أعرتف بل

قصيدته: مطلع إىل وانظر حافظ، وال شوقي إليه يوفق لم

ح��ب��ي��ب م��ن ش��ك��اة وب��ال ن��س��ي��ب ب��ال ي��زف ش��ع��ر
ل��ع��وب غ��ان��ي��ة ذك��ر م��ن خ��ل��ت م��رق��ص��ة ع��ي��ب م��ا

نسيم قصيدة ويف والعذوبة، الظرف من يشء — عادي أنه عىل — الكالم هذا ويف
ولم فقده، الذي ابنه ينس لم فهو مؤثرة، مؤلفة ظاهرة شخصيته أنَّ وهو آخر، يشء
أنَّ وأحسب فيلسوف، وهو ممدوحه إىل وبثِّه بحزنه يتحدث أْن — شاعر وهو — يكره
وصاحبيه، نسيم بمدح تأثر مما أكثر نسيم قصيدة من األبيات بهذه تأثر لطفي األستاذ

النفس. رقيق حساًسا أعرفه فأنا
طريفة فكرة فيها ألن صاحبيه؛ عىل تقدمه التي األبيات هذه نسيم قصيدة ويف
مرتجم لطفي إىل العهد ويلِّ تربية يكل أن امللك جاللة عىل يتمنى أليس جريئة،

أرستطاليس: إىل اإلسكندر تربية فيليب وكل كما أرستطاليس

رح��ي��ب خ��ل��ق م��ن ف��ي��ك م��ا رأى وق��د ال��م��ل��ك ل��ي��ت
رب��ي��ب س��دت��ه ح��ج��ر ف��ي ب��ن��اش��ئ إل��ي��ك ي��دل��ي
ال��م��ش��وب غ��ي��ر وورده��ا م ال��ع��ل��و ن��ه��ي م��ن ت��س��ق��ي��ه
وال��دروب ال��م��س��ال��ك وض��ح ري��ع��ان��ه ف��ي وت��ري��ه
ال��م��ه��ي��ب ف��ي��ل��ب��س ك��اب��ن ـ��ِب��ح ـْ ي��ص�� ال��ف��اروق ف��ه��ن��ال��ك
ال��م��ش��ي��ب ف��ي ب��اس��م��ك وي��ش��ي��د ال��ص��ب��ا ف��ي ب��ن��ورك ي��م��ش��ي

صاحبيه. عىل نسيًما املرة هذه يف أقدم أنا
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هيكل العزيز صديقي

لبنان، بالد من إليه أويت الذي البلد، هذا يف والنثر الشعر حول املمتع مقالك أدركني
من بطائفة وعدتك كنت أني تذكر ولعلك حني، إىل أدبية أو علمية حركة كل معتزًال
ثم والبارودي، شوقي شعر رفيًقا درًسا فيها أدرس لبنان، من إليك أرسلها الفصول
وسافرت الوعد، هذا من إليك فاعتذرت الجهد، عىل والراحة العمل، عىل الكسل آثرت
عىل أنا رأي الشاعرين يف فيل ذلك ومع البارودي، شعر وال شوقي شعر أصطحب ولم
هذا أنَّ وأرى وإنصاًفا، عدًال فيه أرى ألني بل فحسب، أراه ألني ال حريص، إظهاره
عىل الحق من وأصبح وجار، فظلم والشهوة الجهل فتنه قد فيه نحن الذي الجيل
وأرجأت بالراحة، نفيس آثرت فقد كله هذا ورغم والجور، الظلم هذا يرفعوا أْن النقاد
أتذوق لبنان، نواحي من الجميلة الناحية هذه إىل وأويت حني، إىل الرأي هذا إعالن
لن أْن أظن وكنت الناس. أخالق وحسن الجو، واعتدال الهواء، ورقة املاء، عذوبة فيها
حياتنا فيها ألستأنف مرص إىل العودة أعتزم حتى صارف، اللذة هذه عن يرصفني
السياسة، إيلَّ ترسل أْن السفر قبل إليك فطلبت تورطت، ولكني السنة، أول مع الشاقة
فيه أذاعت إعالنًا فقرأت وتورطت إيلَّ، وصلت كلما السياسة يف أنظر فجعلت وتورطت
يوم السياسة إيلَّ تصل أال فتمنيت والنثر، الشعر يف فصًال لك ستنرش أنها السياسة
وأْن أقرأه، أْن دون األدب يف شيئًا لك أرى أْن أستطيع ال ألني الفصل؛ هذا لك تنرش
فلما بال، ذا شيئًا أقرأ أال معتزًما — قلت كما — كنت وألني وتدبر؛ عناية يف أقرأه

قراءته. من ا بُدٍّ أجد لم الفصل هذا إيلَّ وصل
الفصل هذا قراءة يف أنفقتها التي اللذيذة الساعة هذه الشكر أجمل لك أشكر وأنا
عىل عرضه طريقة ويف أسلوبه، ويف معناه، ويف لفظه، يف ا حقٍّ ممتع فصل فهو املمتع،
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رشه ولكنه واإلعجاب، الثناء إىل رشًها الناس أشد من أصبحت قد أنك يل ويظهر الُقرَّاء،
وال ثناء، تسمع ال وأنت واإلعجاب، الثناء إىل ُقرَّاءك اضطررَت إال تكتب ال فأنت محمود،
هذا بك يذهب أين إىل أدري ولست اإلتقان. يف وأمعنت إجادة ازددت إال إعجابًا تحس
وقد تكتب؟ فيما الفني الجمال إىل والتوفيق التفكري، وإتقان البحث إجادة يف اإلمعان
إليه، منتهون نحن ا حدٍّ ولإلعجاب ا، حدٍّ للثناء بأن أومن وأنا ا، حدٍّ يشءٍ لكل إنَّ قيل:
ونسعى أمامنا، يميض أعىل مثل هو وإنما ، حدٌّ الفني للجمال ليس بأن أومن ولكني
ونسعى فنسعى يشء، كل ليس بلغناه ما أنَّ نحس ثم شيئًا، منه فنبلغ أثره يف نحن
من نحن وسننتهي واإلجادة، اإلتقان من حظك فسيزداد وإذن ويميض، يميض وهو
حقك وبني بيننا وسيكون نتجاوزه، أْن نستطيع ال حدٍّ إىل بك واإلعجاب عليك الثناء

سبيل. من قطعه إىل ليس أمد علينا
قيمة، نهضة نهض قد العرص هذا يف العربي النثر أنَّ تالحظ حني ُمَوفَّق أنت
والشعور العقل تطور أن بعد والشعور العقل حاجة عن للتعبري صالحة أداة وأصبح
أْن اآلن نستطيع أنا الحق ويف العربية. القديمة العصور تعرفه لم تطوًرا العرص هذا يف
آلبائنا يكن لم راقية، سهلة مرنة القول من فنون يف والخواطر اآلراء من ألوانًا نصف
يف وإمعانه ُرِقيِّه عىل الحديث العربي النثر أنَّ تالحظ حني أيًضا ق ُمَوفَّ وأنت عهد. بها
يحتاج قد وأنه اللفظية، والثروة واللني املرونة من كثري إىل حاجة يف يزل لم الرقي هذا
نعجز أنا ذلك وآية كله، هذا من حاجته يبلغ أْن قبل عظيم وجهٍد طويل، زمٍن إىل
يف تجيش التي والعواطف لنا، تخطر التي الخواطر بعض نصف أْن عن كثرية أحيانًا
مبتذلة، بل يسرية سهلة األوروبيون يراها وآراء خواطر ننقل أْن عن نعجز بل صدورنا،
الثقيلة والنحوية اللغوية القيود من بطائفة مقيدة ألنها وأساليبنا؛ ألفاظنا عنها وتضيق
ويف أحاديثنا يف نضطر أنا أيًضا ذلك وآية منها. للتخلص طريق عىل بعد نتفق لم التي
جمًال نستعري أْن إىل أو أملانية، أو إنجليزية، أو فرنسية، جمًال نستعري أْن إىل كتاباتنا

العامية. العربية لغتنا من
قد املحدثني الُكتَّاب من طائفة أنَّ ترى حني أيًضا ق وُمَوفَّ كله، هذا يف ق ُمَوفَّ أنت
دون القدماء عن يستقلوا وأْن وآرائهم، وشخصياتهم بأساليبهم يتمايزوا أْن استطاعوا

القدماء. أولئك من بواحٍد منهم واحٍد كل يتصل أْن
وصل حيث إىل يصل أْن عن البعد كل بعيد الشعر أنَّ أيًضا وحق حق، هذا كل
ما إىل يصلوا أْن عن البعد كل بعيدون الشعراء وأن واملرونة، والقوة الرقي من النثر
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يستقلوا وأْن وشخصياتهم، وآرائهم وأساليبهم بألفاظهم التمايز من الُكتَّاب إليه وصل
جميًعا، نحسه يشء وهو فيه، الشك إىل سبيل ال هذا كل الشعراء. فحول من القدماء عن
أحب مالحظتني هذا بعد يل ولكن الناس، وعىل علينا وعرضته فأعلنته أنت سبقت وقد
من نربح فقد فعلت إن وأرى التفكري، بعض فيهما تفكر أْن وأحب عليك، أعرضهما أْن

حني. منذ قراءته من فرغت الذي كالفصل ممتًعا فصًال هذا
يف واجتهدت الواقعة، الحقائق هذه كل إىل قت ُوفِّ قد أنك فهي األوىل املالحظة فأما
الحقائق هذه وجود إىل دعت التي األسباب عن تبحث لم ولكنك وتوضيحها، عرضها
جمد وملاذا للتعبري؟ صالحة أداة أصبح حتى وساغ وسهل النثر رقى فلماذا الواقعة؛
الُكتَّاب استطاع وملاذا حياة؟ وال جدة وال مرونة وال فيه لني ال جامًدا ظلَّ ُقْل أو الشعر
عجًزا الشعراء وعجز فرًضا، الناس عىل يفرضوها وأْن القوية، بشخصياتهم يتمايزوا أْن
إذا الناقد عىل األمور أيرس من أصبح حتى الشخصيات، هذه لهم تكون أْن عن فاحًشا
الذي القديم أصلها إىل القصيدة هذه يرد أْن غريهما أو لحافظ أو لشوقي قصيدة قرأ

منه؟ أخذ الذي أصله إىل القصيدة هذه أجزاء من جزء كل يرد أن أو منه، أخذت
فتالحظ الطبيعي، العلم أصحاب مذهب — الصديق أيها — تذهب أْن حسن
تعجز قد وحدها العلماء أساليب إنَّ مرة غري لك قلت ولكني وتسجلها، األدبية الظواهر
النثر أنَّ عرفت حني أنا أفدته الذي وما خاص، بنوٍع النقد ويف األدب يف الكفاية عن
ارتقى ِلَم أعرف أْن الخري من أنَّ ترى ألست جامًدا؟ مازال الشعر وأنَّ ارتقى قد
الشعر جمود أسباب أتقي أْن يف وألجتهد الرقي، أسباب من ألتزيَّد الشعر؛ وجمد النثر

منها؟ الشعراء وأخلِّص
نعمل كنا حني أعوام منذ فيها وفكرت األسباب، هذه يف كثريًا فكرت أني والحق
النثري فنَّنَا أنَّ واألمل الرضا من يشء يف نالحظ كنا وحني السياسة، تحرير يف مًعا
عىل بها نتسلط أيدينا، يف صالحة أداة يوم كل يف ويصبح مرونة، يوم كل يف يزداد
ونتهالك نضحك كنا وحني الحياة، أنحاء جميع يف املتباينة واملعاني واآلراء الخواطر
وحني الحياة، من وخلوه الحركة عن وعجزه وجموده الشعراء شعر من الضحك عىل
القرَّاء إىل بها نقدم التي الكاذبة الكلمة هذه صاحبه عىل يلقي منا واحد كل كان
األلقاب أشد وإشفاق، ورحمة سخرية يف مبتسمني عليهم نسبغ الذين أصدقائنا شعر

وفراًغا! ضخامًة
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حنٍي من إليك تصل أليست فيها؟ ومازلت تنساها وكيف األوقات، هذه تذكر أنت
أصحابك من تكلف أو فتفتن وحافظ، شوقي وغري وحافظ شوقي قصائد حني إىل
عىل وإن القصائد، هذه يدي بني مقدمة األسجاع وتأليف األلفاظ ترصيع يف يفتن من
بالشعر لسلكوا أو الشعر عن ألعرضوا وفهموها الشعراء رآها لو البتسامة شفتيك

آخًرا؟ لها يعرفون ال التي العقيمة الطريق هذه غري طريًقا
الحقيقي املؤثر أنه إيلَّ يَُخيَّل واحد، سبٍب إىل إالَّ أَنْتَِه فلم األسباب هذه يف فكَّرت
سيدهشون الشعراء أنَّ أعلم وأنا العرص، هذا يف الشعر وجمود الحديث النثر رقي يف
تعوَّدت قد ولكني السبب، هذا عليهم أعرض حني يثورون ثم وسيغضبون، ويضحكون
عليهم فسأعرض هذا، فوق هو وما والثورة والغضب والضحك الدهش شعرائنا من

االبتسام. يقنعهم لم إْن ضاحًكا بل مبتسًما السبب هذا
األثر بعيد العقيل الكسل من بيشء مرىض ألنهم شعرهم؛ يف جامدون شعراؤنا
يحفلون وال أنفسهم، إال يكربون وال والعلماء، العلم يزدرون فهم األدبية، حياتهم يف
وكيف والتفكري، والبحث والدرس القراءة عن انرصاًفا الناس أشد لذلك وهم بها، إال
يف يصعد أْن الخيال شأن ومن خيال، أصحاب وهم يفكرون أو يبحثون أو يقرءون
والعقل العقل، فشأن والتفكري البحث ا فأمَّ بحث؟ وال تفكري غري يف بجناحيه السماء
أجل والشعراء العلماء، وميزة الفالسفة ميزة والعقل الشعر، عدو وهو الخيال عدو
يشء، كل قلت فقد شعراء قلت وإذا شعراء! هم إنما علماء أو فالسفة يكونوا أْن وأعىل
لهم، وتسمع إليهم، وتتحدث شعرائنا، إىل تجلس وأنت يفهم، ال شيئًا قلت إنك قل أو

الباحثني؟ وبحث العلماء وعلم الفالسفة لفلسفة ازدراء إال منهم رأيت فهل
العرص، هذا يف العربي الشعر لجمود الحقيقي السبب هو — أرى فيما — هذا
امللكات أنَّ يشء يف الحق من وليس رصف، خيال الشعر أنَّ يشء يف الحق من فليس
والفلسفة، العلم لينتج ناحية يف العقل فيميض وتتنافر، تتمايز أْن تستطيع اإلنسانية
كحياة الفردية اإلنسانية امللكات حياة وإنما الشعر، لينتج ناحية يف الخيال ويميض
بعًضا. بعضها يؤيد لم إذا واإلخفاق الفشل إىل ومضطرة بالتعاون، رهينة الجماعة
ولوال الشاعر، يستخدمه مما أكثر الخيال يستخدم معمله يف العاِلم بأن لك زعيم وأنا
استكشاف إىل دائًما به تنتهي التي الغريبة والفروض التجارب ألوان تصور ملا هذا
يطري جناحيه ويستعري ويستغله، الخيال يستخدم فالعالم الصحيحة، العلمية الحقائق

القيمة. نتائجه ومعه ويعود التصعيد، يف ويمعن ويصعد بهما
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يهتدي وال مصباحه يستعري وال به ويستهني العقل، فيزدري «العربي» الشاعر أما
يرى أْن يستطيع ال وهو حالكة، ظلمة يف ألنه يتقدم؛ أْن يستطيع ال فهو وإذن بنوره،
ومن القدماء. وخيال القدماء شعر ويستعري الوراء، إىل ينظر أْن إىل فيُضطر أمامه،
يعتمدوا لم القدماء فإن به، برص وال له فهم غري يف القدماء شعر يستعري أنه الغريب
وأنا عنيًفا، استغالًال العقل واستغلوا الخيال، عىل اعتمدوا وإنما وحده، الخيال عىل
كانوا وإسالمهم جاهليتهم يف العرب شعراء من القدماء أنَّ لشعرائنا أؤكد أْن أستطيع
غريهم دون احتكاًرا العلم يحتكرون الجاهلية يف كانوا بل وعلم، وعقل خيال أصحاب
العلم، من عرصهم حظ يعلمون األمويون الشعراء كان فقد اإلسالم يف فأما الناس. من
عباس وابن الشعبي علم يعلمان كانا واألخطل جريًرا أنَّ لشعرائنا أُؤكد أْن وأستطيع
يشارك وكان الشافعي، عنه أخذ محدثًا نواس أبو وكان عرصهما، علماء من وغريهما
النظَّام من ويسخر الفالسفة، فلسفة من موفور بحظ ويأخذ مقاالتهم، يف املتكلمني
شعرهما يف فالنظر العالء وأبو املتنبي فأما إليهما. وما والتوبة الكبرية يف ومقاالته
القراءة من حظهما وأن وفلسفة، عقل أصحاب كانا أنهما لشعرائنا يثبت بأن زعيم

عارصوهما. الذين والفالسفة العلماء َحظِّ من أقل يكن لم والدرس
يتعلمون، وال يقرءون ال الشعراء أنَّ العرص هذا يف والُكتَّاب الشعراء بني الفرق
عاجزون لذلك وهم بعصورهم، متصلني غري فهم يتعلموا، أو يقرءوا أْن يعنيهم وال
وال والعلم، القراءة من ويتزيدون ويتعلمون فيقرءون الُكتَّاب أما والتطور، التقدم عن
القراءة فتضطرهم يقرءون، بعرصهم متصلون لذلك فهم وعلًما؛ قراءًة إال الحياة يرون
قوية، شخصية هذا من لهم وتنشأ البحث، إىل العلم فيضطرهم ويتعلمون التفكري، إىل
املنال، بعيد أو ا معوجٍّ دليًال ذلك عىل أقيم ولست مًعا، واالبتكار والخيال العقل مالكها
تقرأه حتى تنقده لكتاب تعرض ال وأنت متصلة. قراءة يف فأنت نفسك، إىل ألفتك وإنما
أمثاله، من قرأته ما وبني بينه تقارن حتى الكتاب هذا تنقد ال وأنت أكثره، تقرأ أو

الكتب! يف يقرءون ال ولكنهم السحاب، ويف السماء يف فيقرءون شعراؤنا فأما
العقاد ونقده أنت فنقدته أرستطاليس، أخالق السيد لطفي أستاذنا ترجم ولقد
اإلنجليزية أو الفرنسية ويف العربية يف أكثره أو كله الكتاب قرأ وكلنا أنا، ونقدته
أرستطاليس فلسفة يف فكر وكلنا وأصولها، الرتجمة بني قارن وكلنا اليونانية، أو
والفلسفة أرستطاليس فلسفة بني األمد يقدِّر أْن حاول وكلنا أفالطون، أستاذه وفلسفة
شعر الكتاب لتقريظ وتقدم وبصرية. علم عن يقرظ أو ينقد أْن حاول وكلنا الحديثة،
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قرءوا هل عليهم، العزيز بخيالهم الثالثة شعراءنا أستحلف وأنا ونسيم، وحافظ شوقي
فصًال قرءوا هل بل الرتجمة، هذه أصول من أصًال أو السيد لطفي األستاذ ترجمة
األصل من وال الرتجمة من قرءوا ما فأقسم أنا أما األصل، أو الرتجمة من واحًدا
يمدحان وذهبا صاحبه، وفلسفة الكتاب موضوع ونسيم حافظ اجتنب ولذلك شيئًا؛
شخصية وألرستطاليس معروفة، شخصية السيد وللطفي وأرستطاليس، السيد لطفي
خالبة، حلوة ألفاًظا الشخصيتني هاتني حول ينسج أْن الشاعر ويستطيع معروفة،
للفلسفة فعرض يمتاز أْن فأراد شوقي فأما فراغ: من تربأ وال ضخامة من تخلو ال
يحب ال ألنه العلماء؛ يفعل كما مصادرها من يستقها لم ولكنه أرستطاليس، ولفلسفة
السماء، يف يصعد أْن يستطيع خيال وله يقرأ وكيف يقرأ، أْن به يليق وال يقرأ أْن
يف سقراط وفلسفة الثريا، يف أفالطون وفلسفة الجوزاء، يف أرستطاليس فلسفة فريى
وتنقل السماء، يف يومئٍذ خياله صعد وقد يشتهي؟ ما الفلسفة هذه من فيأخذ املريخ،
هي فإذا أرستطاليس، إىل أضافها بفلسفة إلينا تنزَّل ثم والثابتة، السيَّارة الكواكب بني

أفالطون. فلسفة
وتحدث وأنصاره، أصحابه وغضب فغضب «السياسة» يف يومئٍذ ذلك إىل نبهته وقد
الشعراء وخيال ال وكيف أرستطاليس! أخطأ وإنما يخطئ، لم شوقي بأن بعضهم
نفسه؟ األول املعلم فلسفة ومن الفالسفة فلسفة من أصدق خاص بنوٍع أمريهم وخيال
هؤالء من شئت من شعر أو نسيم، شعر أو حافظ شعر أو شوقي شعر قرأت أنك ولو
وجدت ملا الحية الشخصية من الشعر هذا لخلو العلة والتمست املعارصين، الشعراء
والكسل العلم، عىل الجهل فيؤثرون الكربياء، يف يرسفون شعراءنا أنَّ يف إال العلة هذه
فيكتور كان وهل الناس، يقرأ حيث يقرءوا أْن بدل الفضاء يف ويقرءون العمل، عىل
الغربيني الشعراء إنَّ ، كالَّ شعراؤنا؟ يعيش حيث والبطالة الكسل من المارتني أو هوجو
ومنهم ويدرسون، يقرءون متينًا، اتصاًال بعصورهم يتصلون القدماء، العرب كشعراء
العلم فنون يف يترصف من ومنهم الكيمياء، صاحب ومنهم الطبيعي، ومنهم الطبيب

املختلفة.
عليه ويعتمدون بخيالهم، يكتفون شعراؤنا عندنا؛ الدين علماء كمثل شعرائنا مثل
بحيث العقم من ويصبح الجو، يف يرتفع أْن عن ويعجز الخيال، هذا بهم فينوء وحده
ويحملونها القديمة، بكتبهم يكتفون الدين وعلماء تقرؤه، الذي الجامد الشعر هذا ينتج
يف الدين وعلماء الغرب شعراء بينما والفساد، العقم ويصيبهم بهم، فتثقل يشء كل
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شعراء يكونوا أْن قبل علماء فهم الفنون، يف ويترصفون ويتعلمون، يقرءون الغرب
قسيسني. يكونوا أْن وقبل

تنتقل الشعر عليهم تفسد والتي الشعراء، عند نجدها التي هذه الكسل وظاهرة
يصيبهم أيًضا، هم الكسل فيصيبهم الُقرَّاء، إىل — يظهر فيما — للعدوى بطريق منهم
ويكلفون الشعر هذا يحبون هم وإذا األدبي، ذوقهم عليهم فيفسد العقيل، الكسل هذا
آثار من ما أثر فيه آخر، شعر أي يسيغوا أْن عن يعجزون بل به، يكتفون بل به،
من ألوانًا أو لونًا معدته عوَّد الذي الرجل مثل ذلك يف مثلهم القوية. العقلية الحياة
ألوان من آخر لون إىل اضُطر فإذا يجهد، وال يغذي ال الذي السهل، اليسري الطعام
يميل ال هنا ومن يهضمه، لم أساغه فإن يسغه، لم غذاء أو دسم من يشء فيه الطعام
فيه يظهر كما العقل أثر فيه يظهر الذي القيِّم، الشعر من القليل اليشء هذا إىل ُقرَّاؤنا
طبيعتهم تكره من شعرائنا من بأن نعرتف وأن منصفني، نكون أْن فيجب الخيال، أثر
يف كله هذا آثار تظهر أْن وتحب والتفكري، والدرس القراءة إىل وتميل الكسل، هذا
أقرانهم من يرون وال تشجيًعا، قرَّائهم من يجدون ال الشعراء هؤالء ولكن شعرها،
مرة ستار وراء ومن مرة جهًرا عليهم تُْعَلن شعواء وحربًا وحقًدا حسًدا إال الشعراء
ويف والعقاد، مطران خليل منهم مرص يف أذكر كثريين، ليسوا الشعراء وهؤالء أخرى،
شعر عىل تؤثر الُقرَّاء كثرة ولكن الزهاوي، صدقي وجميل الرصايف معروف العراق
فيقف قليل، التفكري من َحظَّه ألن الشعر؛ هذا تؤثر وهي وحافظ، شوقي شعر هؤالء
شعرهم، لريوج القرَّاء؛ لهؤالء يذعنوا أْن فإما مختلفني: موقفني قرائهم من الشعراء
مذهبهم يف ويمضوا بالخصوم وال بالقراء يحفلوا ال أن وإما خصومهم، ملنافسة ويثبتوا

للناس. يقولوه أْن قبل ألنفسهم الشعر يقولون ألنهم الشعري؛
تطور ويؤخرون الشعر، وإىل أنفسهم إىل فيسيئون للقراء، يذعنون الذين ومن
والدرس، القراءة إىل ميًال الناس أشد من أعرفه فأنا مطران، إثمه: عليهم تأخريًا الشعر
أشهد شعًرا له قرأت وقد مًعا، وخياله لعقله مظهًرا شعره يكون أْن عىل أحرصهم ومن
ولكنه األسلوب. وزخرف اللفظ ببهرج الناس يخلبون الذين لشعرائنا مثله أقرأ لم أني
ويقول أقرانه، فيجاري وازوراًرا؛ وازدراءً إعراًضا أقرانه ومن فتوًرا، ُقرَّائه من يحس
يبلغون، ما الكاذبة والفتنة والبهرج الزخرف من يبلغ فال يقولون، ما مثل الشعر من
جادين طريقهم يف يمضون وإنما الخصوم، وكيد الُقرَّاء بإعراض يحفلون ال الذين ومن
لهم املذهب هذا من ويتخذون الشعر، يف بمذهبهم يؤمنون ألنهم يشء؛ عىل يلوون ال
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صورهما أحيانًا تعجبني ال قد الزهاوي، صدقي وجميل العقاد، عباس أدبية؛ فلسفة
يستطيعون خصومهما ولكن املمتعة، اللفظية اإلجادة عن أحيانًا يقرصان وقد اللفظية،
الرجلني هذين شعر نقرأ حني أننا إثبات إىل قوا يَُوفَّ أْن دون يشاءون، ما يقولوا أْن
وزن لها شخصية فيه نرى وإنما فيه، دخلنا كما منه نخرج وال فارًغا، كالًما نقرأ ال

الناس. إىل تفكريها تعلن كيف وتعرف تفكر، وعقلية وقيمة
ثم الشعراء، عند أوًال تظهر العقيل الكسل ظاهرة أنَّ الصديق أيها ترى فأنت
والذوق الشعر فساد فتنتج الشعراء؛ إىل الُقرَّاء من تعود ثم الُقرَّاء، إىل منهم تنتقل

والتجديد. التطور من حقه وبني األدبي الفن هذا بني وتحول مًعا، والخلق
عىل أالحظها التي الثانية املالحظة تنسيني كادت أو املالحظة، هذه أنستني وقد
يف يشء كل كان العربي العرص يف الشعر أنَّ تالحظ حني مصيب فأنت القيم، مقالك
عن اليشء بعض لك مبعًدا الحكم هذا إطالق يكون أْن أخىش ولكني العربي، األدب
أننا العرب ذنب وليس قيم. نثر لهم وكان نثر، العباسيني للعرب كان فقد الصواب؛
نحن! ذنبنا ذلك وإنما — ودرسناه الشعر قرأنا كما — ندرسه ولم النثر، هذا نقرأ لم
اليشء بعض رأيك لغريت صالحة؛ عناية العبايس العرص بأدب عنيت لو أنك وأحسب
النثر ولكن العبايس، األدب يف املكانة ظاهر كان الشعر أنَّ عىل ولوافقتني النثر، يف
األدب فأصبح اآلن، انعكست قد اآلية أنَّ عىل صحيح. فني ورونق جمال من يَْخُل لم
ال عرضيٍّا، فنٍّا العقيل وكسلهم الشعراء بفضل الشعر وأصبح كله، نثًرا الحديث العربي
طلب الجديد بناءه يفتتح أْن مرص بنك أراد فإذا والزخرف، والزينة للهو إال به يحفل
تحتفل أْن العلوم دار أرادت وإذا القصيدة، هذه شوقي له فنظم قصيدة، شوقي إىل
ينظموا أْن املطلب وعبد والجارم شوقي إىل طلبت — يقولون كما — الخمسيني بعيدها
نابه نبه أو بتأبينه، االحتفال وأريد عظيم مات وإذا القصائد، لها فنظموا قصائد لها
فنظموه والرثاء املدح يف الشعر ينظموا أْن الشعراء إىل طلب بتكريمه االحتفال وأريد
املزخرفة، الجميلة الكرايس كهذه أصبح حتى الشعر فانحط القدماء؛ ينظمه كان كما
حافظ، أو لشوقي قصيدة بغري حفلة نتصور ال وأصبحنا واملآتم، الحفالت يف تُتََّخذ التي
يقال الذي الشعر فأما للقرآن! مرتل أو ُمَغنٍّ بغري مأتًما أو عيًدا نتصور ال أننا كما
صلة ليكون يقال الذي الطبيعي، الجمال مظاهر من مظهًرا ليجلو يقال الذي لنفسه،
هوى أو العواطف من عاطفة ليتملق ال يقال الذي الُقرَّاء، ونفس الشاعر نفس بني
ألنفسهم شعراؤهم عرف آخرين قوم عند التمسه ولكن عندنا، تلتمسه فال األهواء، من

والزينة. للهو أداة تكون أْن عن بها فَربئوا كرامتها،
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هذا قوام وكنت بمرص، مر حني بتاجور االحتفاء إىل دعوت الصديق أيها وأنت
يعجبك كما وراَقك، فأعجبك شعره قرأت ألنك إال بتاجور تحتف لم وأنت االحتفاء،
أو ديوانًا لتاجور أنَّ أفرتى والحديثة. القديمة أوروبا أهل من النابهني شعر ويروقك
ألست باملدارس؟! واالحتفال املصارف وافتتاح والرثاء املدح عىل وقفت قصائد مجموعة
وظروف؟! أشخاص شعُر شعرائنا شعر وأن إنساني، شعٌر تاجور شعر أنَّ تالحظ
البارودي أو حافظ أو شوقي فلسفة فأين فلسفة، واملتنبي للمعري كما فلسفة ولتاجور
يكربه عامليٍّا شاعًرا فأصبح األوروبية، اللغات إىل شعره تُْرِجم وتاجور مطران؟! أو
إىل حافظ أو شوقي شعر تُْرِجم لو فهل القديم، الرشق يكربه كما الحديث الغرب
ألصحابه ويضمن العقول، ويخلب ويعجب يُقرأ األملانية أو الفرنسية أو اإلنجليزية
العقل، يزدري ال تاجور أنَّ إال ذلك مصدر وليس كال! لتاجور؟ ضمنها كما نوبل جائزة
الحقيقي العالم يف شعرهم يلتمسون ال أصحابنا وأن وحده، للخيال نفسه يسلم وال
يدخنون حني أفواههم من يرسلونه الذي الدخان هذا يف يلتمسونه وإنما املعقول،

الشيشة. أو السجاير
وإنما للقراء، أكتب لم فأنا الُقرَّاء، عىل أطلت أقول وال عليك، أطلت قد وأراني
شئت، إن ذلك من حل يف فأنت الكتاب، هذا ستذيع أنك ظني وأكرب أنت، إليك كتبت
أال الكتاب هذا نرش اعتزمت إْن عليك ألح ولكني لنفسك، تستبقيه أن أوثر كنت وإن
واإلصالح، التغيري من النوع لهذا بغًضا الناس أشد من فأنا إصالح، أو بتغيري تمسه
يعرفني أْن أوثر يعرفوني، أْن أنت تحب كما ال أنا، كما الناس يعرفني أْن أحب وأنا
أهدي وأنا فيحبوني، أنت تريد كما الناس يعرفني أْن عىل فيكرهوني أنا، كما الناس

الصادقة. املودة ملؤها تحية إليك
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حافظ يفشعر الرثاء

سيوفونه والشعراء الُكتَّاب من لرثائه سيعرضون الذين أنَّ أرى ما حافًظا! هللا رحم
كان الذين األعالم لرثاء يعرض كان حني هو يبلغه كان ما ذلك من يبلغون أو حقه

حني! إىل حنٍي من البلد هذا يفقدهم
الرثاء إجادة لها أتاحا بشيئني تمتاز — هللا رحمه — حافظ نفس كانت فقد
، حسٍّ قوَة املمتازة النفوس تكون ما كأشد الحس قوية كانت فيه، والرباعة وإتقانه
بالناس صالتها من تستبقي ال رضية، وفية ذلك إىل وكانت مزاج، واعتدال طبع، وصفاء
به، اإلشادة يعدل جزاء والرب لإلحسان ترى وال باملعروف، إال تحتفظ وال الخري، إال
َدينًا ترى وذاك هذا إىل وكانت يُتأثر، ونموذًجا يُحتذى مثًال للناس ونصبه عليه، والثناء
ترى أالَّ — والتاريخ والحق للفن أقول وإنما للناس، أقول وال لنفسها أقول ال — عليها
أو أنفسهم، إىل يحسنون الذين كان كأنما أذاعته، إال معروًفا تحس وال سجلته، إال خريًا
وكأنما نفسه! حافظ إىل يحسنون كثرية أو قليلة الناس من جماعة إىل أو خاصتهم، إىل
لصاحب ويسجل إحسانه، للمحسن يشكر أْن عليه الحق من بأن يؤمن حافظ كان
موضوعهما! يكن ومهما واملعروف، اإلحسان هذا مصدر يكن مهما معروفه، املعروف
ريضٌّ وخلق دقيق، قوي حسٌّ حافظ: نفس بهما تمتاز كانت الذين األمرين أحد فهذا
نفوس وبني الكريمة، القوية النفس هذه بني متينة غريبة فصلة اآلخر األمر فأما كريم،

العليا. ومثله وآماله وأهوائه وميوله الشعب
بل كلها، مرص كانت وإنما بنفسه، لنفسه يعيش فرًدا يكن لم حافًظا! هللا رحم
بحسه، تحس الرجل، هذا يف تعيش األحيان من كثرٍي يف كلها اإلنسانية بل كله، الرشق
جعلته شاعًرا األيام هذه شعراء بني أعرف ال بلسانه، وتنطق بعقله، وتفكر بقلبه، وتألم
فالذين — هللا رحمه — كحافظ شعبه ولحياة نفسه لحياة صادقة صافية مرآة طبيعته
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يستمعون كانوا والذين حياته، يف شعره يقرءون كانوا والذين اآلن، شعره يقرءون
الصورتني بهاتني يؤخذون العامة؛ واملجامع الخاصة املجالس يف الشعر أنشد إذا له
وما حافظ وصورة وأمل، ألم من يجد وما الشعب صورة الوضوح: كل الواضحتني
الصلة كانت وكذلك نفسه، كانت وكذلك حافظ، كان كذلك رجاء. أو يأس من يحس
فيها تثري وأن وقع، أشدَّ نفسه من الكوارث تقع أْن غريبًا فليس الناس، وبني بينه
لسانه ينطلق أْن غريبًا وليس واللوعة، الحزن ومن والحرسة، األلم من لذاعة عواطف
ويصل عناء، وال مشقة غري يف يريد ما ذلك من فيبلغ العواطف، هذه تصوير يف بالشعر
الظروف تكون أْن أو مطبوعني، يكونوا أْن إال الشعراء إليها يصل ال التي املنزلة هذه إىل
أْن وهي املطبوعني، من يقربهم ما والرباعة القدرة أسباب من لهم وأتاحت واتتهم، قد
ومن واللوعة، الحزن من أنفسهم يف ما مثل لهم ويستمعون يقرءونهم بالذين يبلغوا
الناس معهم جزع جزعوا وإذا صادقني، الناس معهم بكى بكوا فإذا واألىس، الحرسة

مخلصني.
ما منها بلغوا قد الحديث العرص يف العربية شعراء من كثريًا أعرف ال منزلة هذه
وصف ويجيدون الرثاء، فيحسنون يرثون من األيام هذه يف شعرائنا فبني حافظ، بلغ
لفراقه، واألىس عليه الحزن وصف ويتقنون ومآثره، خالله وتعديد الراحل، الفقيد
هذا من ويجمعون البالغة، الحكم وإرسال السائرة، األمثال رضب يف الرباعة ويبلغون
عىل يثريون ال ولكنهم مًعا، والعقول األسماع يلذ وما القلوب، يف وقعه يحسن ما كله
الدموع هذه العيون من يذرفون وال الكامنة، الحزن عواطف من النفوس يف ما كله ذلك
حزن غري عن ولكن يرثون، الشعراء هؤالء أكثر ألن حافظ؛ يفعل كان كما الغزيرة
من فن أنه عىل الرثاء من يقصدون هم محرقة، لوعة غري عن ولكن ويندبون صادق،
تكون أْن إىل تضطرهم األدبية مكانتهم أنَّ وعىل فيه، يساهموا أْن يجب الشعر، فنون
يحب، ألنه يحزن وكان يحزن، ألنه يرثي فكان حافظ أما مسموعة، كلمة الرثاء يف لهم
من برئت كما قط يشءٍ من تربأ لم مؤثرة، رضية نفًسا وهبه قد هللا ألن يحب وكان

والحقد. الضغينة من برئت وكما األثرة،
إىل فرًقا، وبينهم بينه أنَّ يقدِّر ال حيث إىل أصدقائه حب من ينتهي حافظ كان
ويحس الشعب، يحب — قدمت كما — حافظ وكان نفسه. من جزءًا يراهم حيث
أوًال، نفسه يرثي كأنما مرص أعالم من علًما رثى إذا فكان بشعوره، ويشعر بحسه،
الذين األعالم لهؤالء وفيٍّا صديًقا يكون أْن لحافظ أتيح وقد ثانيًا. أمته يرثي وكأنما
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الصداقة هذه إنَّ تقول وقد القرن، هذا أول منذ بوفاتهم وشقيت بحياتهم، مرص سعدت
متاع يف وزهده وإيثاره، حافظ وفاء عن حدثتك ولكني الشعراء، من حافظ لغري أتيحت
بصدق حافظ رثاء يمتاز أْن بدع فال العليا، باملثل العاجلة املنافع عن واشتغاله الدنيا،

املعارصين. الشعراء من غريه رثاء يبلغه ال ما الناس نفوس من يبلغ وأن اللهجة،
يجوز ال ونظًما، أصوًال للشعر يضع أْن للهجرة الثالث القرن أواخر يف ُقدامة أراد
جاءوا الذين النقاد معه وزعم زعم الرثاء بلغ فلما عنها، ويخرجوا يتعدوها أْن للشعراء
أحدهما أْن بينهما الفرق وأن األمر، حقيقة يف واحد فنٌّ واملدح الرثاء أنَّ بعده من
إىل لجأ امليت ذكر من أْن الفرق هذا مظهر وأن ، الحيَّ يتناول واآلخر امليت، يتناول
إىل لجأ الحيَّ ذكر ومن كريًما، كنت أو كريًما كان وقال عنه، فحكى املايض الفعل
وما كريم أنت أو كريم، هو فقال الجمل، أنواع من حكمه يف ما إىل أو املضارع، الفعل
لم إنهم قل أو املقدار، هذا من أكثر إىل الرثاء يف وأصحابه قدامة يهتد ولم هذا، يشبه
عىل تبعث التي العواطف غري الرثاء عىل تبعث التي العواطف فإن يشء، إىل يهتدوا
مشرتًكا اإلعجاب يكون وقد والرجاء، البهجة هذه وقوام واليأس، الحزن تلك ِقوام املدح
تصحبه حتى رثاء أو ملدح مصدًرا وحده اإلعجاب يكون قلَّما ولكن واملديح، الرثاء بني
الشعراء من كثريًا أنَّ الظن وأكرب قنوط. أو لوعة أو حرسة، أو أمل أو رهبة، أو رغبة
للقدماء سنة فيه ويحيون الشعر، يف وحافظ البارودي مذهب يذهبون الذين املعارصين
النقاد من وغريهما رشيق وابن قدامة يراهما كان كما والرثاء املدح يرون يزالون ال
رحمه — حافظ وكان لألموات. املدح ألوان من ولونًا واملفاخر، للمآثر تعديًدا املتقدمني
القدماء يقلد كان ألنه فيه؛ ويغلو املذهب، هذا يذهب بالشعر عهده أول يف — هللا
رثاءه قرأت إذا فأنت بها. تذهب تكاد أو بشخصيته تذهب محاكاة ويحاكيهم تقليًدا،
باملعنى، تعجب مما أكثر باللفظ أعجبت ديوانه من األول الجزء يف األباظيني لبعض
شعر تقرأ كأنك أحسست وإنما محرقة، لوعة وال صادًقا، حزنًا الرثاء هذا يف تجد ولم
القدماء، معاني فأخذ محاكاتها، وأراد القديم، الشعر من نماذج أمامه وضع طالب
الرقيقة بطبيعته الرثاء هذا إىل يُدفع لم وكأنه أحيانًا، السقيم الغلوِّ يف مذهبهم وذهب
مثًال، الدالية هذه إىل فانظر األباظيني، من أصدقائه بمجاملة إليه دفع وإنما املحزونة،
مطلعها: التي العالء أبي دالية عىل عياًال فيها كان قد — هللا رحمه — حافًظا أنَّ فسرتى

ش��ادي ت��رن��م وال ب��اك ن��وح واع��ت��ق��ادي م��ل��ت��ي ف��ي م��ج��د غ��ي��ر
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لم ولكنه عدة، وجوٍه عىل ويقلبه فيه، ويمد يطوِّله، فجعل معانيها، من معنى أخذ
حافظ: قال العالء، أبو بلغ ما بعض منه يبلغ ولم بطائل، فيه يأت ولم يجوده،

ص��ادي؟ غ��رث��ان أأن��ت ه��ذا ب��ع��د ال��ت��م��ادي إالم ال��ث��رى أي��ه��ذا
األج��س��اد ه��ذه م��ن وت��غ��ذى ي��وم ك��ل م��دم��ع م��ن ت��روى أن��ت
ب��ال��ن��ف��اد ال��ورى آذن وق��د ـ��ر ال��ده��ـ ف��ي زادك األن��ام ج��ع��ل��ت ق��د
ب��زاد ال��ن��ج��وم م��ن وت��زود ورًدا ال��م��ج��رة ب��ع��ده ف��ال��ت��م��س

يف الناشئني بمبالغة أشبه مبالغة فيهما فسرتى األخريين، البيتني هذين إىل فانظر
الرتاب أنَّ يزعم بشاعر وكيف يشء. عىل تدل تكاد وال العقل، مع تستقيم ال الشعر،
له وينصح يستغرقها، كاد حتى الدموع ورشب عليهم، يأتي كاد حتى الناس أكل قد
والتطويل التفصيل يف يميض وحافظ النجوم؟! يف وطعامه املجرة يف رشابه يلتمس أْن

العالء: أبي قول يبلغ أْن دون

األج��س��اد ه��ذه م��ن إال أرض ال��ـ أدي��م أظ��ن م��ا ال��وْطءَ خ��ف��ف
واألج��داد اآلب��اء ه��واُن ـ��ُد ال��ع��ه��ـ ق��ُدَم وإن ب��ن��ا وق��ب��ي��ح

يف ال حافظ، شعر من األول القسم أكثر يف القصور من النوع هذا تلمح ولكنك
الشعر اكتسب وإنما شاعًرا، ينشأ لم فحافظ كلها، الشعرية فنونه يف بل وحده، الرثاء
الحياة به تتقدم تكد لم أنه عىل وتحسينه. شعره تجويد يف كلها حياته وأنفق اكتسابًا،
الرثاء؛ يف بالتفوق له قضت والتي إليها، أرشت التي الخصال هذه فيه ظهرت حتى
صناعتَه؟ طبيعته غلبت كيف عبده: محمد الشيخ اإلمام األستاذ رثى حني إليه فانظر
إىل ووفاؤه حزنه انتقل وكيف وإيمانهم؟ املسلمني قلوب إىل وإيمانه قلبه تحدث وكيف
عىل وهو الوفاء؟ لذة يستعذبون وكيف الحزن، لذع يجدون كيف فعلمهم الناس، نفوس
— واملفاخر املآثر تعديد من القدماء املتأدبون عرفها كما — الفن بأصول يخلَّ لم ذلك
سبيًال: شعره إىل الوهن وال الضعف يعرف ال األسلوب، بديع اللفظ، رصيد متني وهو

ال��ن��ض��رات أي��ام��ه ع��ل��ى س��الم م��ح��م��د ب��ع��د اإلس��الم ع��ل��ى س��الم
ال��ح��س��ن��ات ع��ل��ى وال��ت��ق��وى، ال��ب��ر ع��ل��ى وال��ح��ج��ى ال��ع��ل��م ع��ل��ى وال��دن��ي��ا، ال��دي��ن ع��ل��ى
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ح��ي��ات��ي! ت��ط��ول أْن أخ��ش��ى ف��أص��ب��ح��ت ق��ب��ل��ه ال��م��وت ع��اِدَي أخ��ش��ى ك��ن��ت ل��ق��د
ال��ن��ظ��رات! ت��ل��ك��م م��ن ن��ظ��رة ع��ل��ى وب��ي��ن��ه ب��ي��ن��ي وال��ق��ب��ر ل��ه��ف��ي ف��وا
ع��رف��ات! ف��ي ال��ق��ب��ر ِح��ي��ال ك��أن��ي خ��اش��ًع��ا ال��رأس ح��اس��ر ع��ل��ي��ه وق��ف��ت
ب��ف��الة م��وح��ش ف��ي ت��ج��ال��ي��ده ف��أودع��وا اإلم��ام ق��در ج��ه��ل��وا ل��ق��د
رف��ات خ��ي��ر األرض ب��ق��اع ب��خ��ي��ر ألن��زل��وا ب��ال��م��س��ج��دي��ن ض��رَّح��وا ول��و

أكثره، أو كله حافظ شعر يف عرفناه ما والرصانة الروعة من األبيات هذه لفظ يف
مع األبيات يف ولكن ابتكار، وال غرابة فيها ليس شائعة، مألوفة األبيات هذه ومعاني
هو هو: ما أدري أنا بل أًىس، والقلوب لوعًة النفوس يمأل هو! ما أدري ال شيئًا ذلك
ووليه صديقه عىل صادًقا حزنًا حافظ نفس يف تضطرم كانت التي النار، هذه من قبس
انظر ثم كله، حزنًا فجعله العادي الشعر هذا يف الصادق القبس هذا نفذ وأستاذه،
كل عىل ويأتي يشء، كل يغمر مهلك طوفان كأنه تصور كيف العظيم، الجزع هذا إىل

فقال: اليأس به واستأثر الذهول، ملكه وقد منه، الشاعر فزع حتى نفس،

ح��م��اة! ب��غ��ي��ر ال��دن��ي��ا ف��ي أي��ت��رك م��ح��م��د دي��ن ال��دي��ن ه��ذا ت��ب��ارك��ت
ل��ل��غ��م��زات ال��دي��ن ق��ن��اة والن��ت ق��ض��ى ق��د ال��ش��رق ع��اِل��م ه��ذا ت��ب��ارك��ت

املميت: والقنوط الالذع اليأس يصوران كيف البيتني هذين إىل انظر ثم

ص��ف��رات أع��ط��اف��ن��ا إل��ى ف��ُردَّت راح��ن��ا ب��ع��دك «األع��الم» إل��ى م��ددن��ا
ش��رق��ات ال��ع��م��ى وآث��رن ف��ع��ْدَن ع��ي��ون��ن��ا س��واك ت��ب��غ��ي ب��ن��ا وج��ال��ت

فكلها واحًدا بيتًا منها تركت ملا منها وأختار كلها القصيدة أحلل ذهبت أني ولو
كلها الخالل لهذه وإما اللهجة، لصدق وإما اللفظ، لرصانة وإما املعنى، لجدة إما جيد،
األستاذ عىل الرشق حزن حافظ فيها وصف التي األبيات هذه إىل وانظر مجتمعات،

نفسه: حافظ عىل الرشق حزن يف يقال ما أصدق اآلن وهي اإلمام،

ب��ال��ع��ب��رات ال��ك��ون ع��ي��ون وف��اض��ت رج��ة األرض ل��ه ف��ارت��ج��ت ال��ش��رق ب��ك��ى
ال��ح��س��رات دائ��م ب��اك م��ص��ر وف��ي ج��ازع ال��ص��ي��ن وف��ي م��ح��زون، ال��ه��ن��د ف��ف��ي
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زف��رات! م��ن ش��ئ��ت م��ا ت��ون��س وف��ي ن��ادب ال��ف��رس وف��ي م��ف��ج��وع، ال��ش��ام وف��ي

املختلفة، نواحيه من اإلمام لألستاذ وصف من القصيدة هذه يف ما عند أقف ولست
حافظ، عن يكتبون الذين األصدقاء من غريي أظلم أْن أكره ألني بل عجل، ألني ال
اإلمام؛ لألستاذ رثاءه حافظ بها ختم التي األبيات، هذه معي تقرأ أْن أحب ولكني
اعرتاًفا الناس أشد حافظ وكان بالجميل، واالعرتاف الصادق الحزن من فيها ما لتتمثل
يسرية تكن مهما يد منه شملته أو إليه، أحسن من شكر عىل وأحرصهم بالجميل،

ضئيلة.
حافظ: قال

ع��دات��ي وغ��مَّ ح��س��ادي وأرغ��م أظ��لَّ��ن��ي ش��م��س ع��ي��ن ف��ي م��ن��زًال ف��ي��ا
ال��ل��ب��ن��ات م��وض��ع األي��ادي وف��ي��ه ال��ه��دى وآس��اس��ه ال��ت��ق��وى دع��ائ��م��ه
ال��ع��َرَص��ات؟ ُم��ْق��ِف��َر ال��م��غ��ان��ي، ع��ب��وَس م��وح��ًش��ا م��ال��ك ال��ل��ه س��الم ع��ل��ي��ك
م��ب��ت��ه��الت اآلم��ال ب��ك ت��ط��وف آه��ال ال��ج��وان��ب م��ق��ص��ود ك��ن��ت ل��ق��د
ع��ظ��ات وك��ن��ز أن��وار وم��ط��ل��ع ح��ك��م��ة وم��ه��ب��ط أرزاق م��ث��اب��ة

وحده، فيه قيلت ممن خلودها تستمد ال وهي ، شكٍّ غري من خالدة قصيدة هذه
حياة كانت فقد جميًعا؛ الرجلني من الخلود هذا تستمد وإنما وحده، قالها ممن وال
ما أكثر وما رائعة، صورة منها يعطي أْن حافظ واستطاع رائًعا، شيئًا اإلمام األستاذ
الكثري، الشعر هذا تقرأ أْن تستطيع ولكنك موته! بعد اإلمام األستاذ يف الشعراء قال
تظفر أْن دون الرديء منه وستجد املتوسط، منه وستجد الجميل، الحسن منه فستجد

للخلود. واستحقاًقا لهجة وصدق وجماًال روعة القصيدة هذه بمثل
اللفظ جودة إىل ق فوفِّ الشعراء، من رثاه فيمن البارودي أستاذه حافظ ورثى
لم ذلك عىل ولكنه أشبه، باملدح هو رثاء يف القديم األسلوب إحياء إىل ق ووفِّ ورصانته،
هذه أول يف الصدق يريد يكن لم أنه ومع الالذع، الحزن بهذا القلوب يمس أْن يبلغ

يقول: حني القصيدة

م��ج��ه��ودي ال��ش��ع��ر وأع��ي��ا َع��ِي��ي��ُت إن��ي م��ح��م��ود ب��ع��د ب��ي��ان��ي ع��ل��يَّ ردوا
م��م��دود؟! غ��ي��ر ال��ق��واف��ي ل��ح��ب��ل وم��ا ت��ط��اوع��ن��ي ال َغ��ْض��بَ��ى ل��ل��ب��الغ��ة م��ا
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وامتنعت مجهوده، الشعُر وأعيا فعيي الحق، وقال صدق، قد أنه شك من فليس
يف الوليد بن مسلم تقليد من حاول ما عىل القواقي حبل عليه وقرص البالغة، عليه

املشهورة: داليته

… … … … … … م��ع��م��ود غ��ي��ر إن��ي ال��ش��وق ب��ي ت��دع ال

يتهيبه كان كما ميتًا الشعراء إمام تهيَّب حافًظا أنَّ — يظهر فيما — ذلك ومصدر
حده، من ذلك ففلَّ يريد، ما رثائه من يبلغ فلن البارودي، يف يقل مهما أنه وأعتقد حيٍّا،
موت أنَّ — يظهر فيما — أيًضا ذلك ومصدر غايته. عن به وقرص عضده، يف وفتَّ
لألدباء، رزءًا كان وإنما وقته، يف كذلك الناس يره لم أو شعبيٍّا، ُرزءًا يكن لم البارودي
اإلجادة كل أجاد لذلك وأمله؛ الشعب حزن يصور حني الرثاء يف حافظ يكون ما وأبرع
من عظيم يف رزءًا فقده كان األول ألن كامل؛ مصطفى رثاء ويف اإلمام، األستاذ رثاء يف
من عظيم يف رزءًا فقده كان الثاني وألن الفكرية؛ النهضة عظماء ومن الدين، عظماء

الجماهري. بلسان ناطًقا رثائهما يف حافظ فكان السياسة، عظماء
ألصحاب ورثاءه السيايس شعره أكسبت الشعب آالم تصوير يف حافظ وبراعة
فتفعل الجماعات، نفوس عىل ا حقٍّ تسيطر غريبة قوة يمنحه الخطابة، من لونًا السياسة

األعاجيب. فيهما
كامل: مصطفى رثا يف قوله إىل انظر

وال��ع��ظ��م اإلك��ب��ار ب��ه ي��ح��ف روًح��ا ي��ك��ذب��ن��ي ل��ي��س وف��ؤادي أرى إن��ي
وي��ب��ت��س��م ي��ح��ي��ي��ن��ا م��ح��يٍّ��ا أرى م��ل��ًك��ا أرى ن��وًرا، أرى ج��الًال، أرى
ال��ع��ل��م ال��م��ف��رد ه��ذا ال��ن��ي��ل ف��ت��ى ه��ذا أع��رف��ه ال��وج��ه ه��ذا أك��ب��ر ال��ل��ه
ال��ك��ل��م ت��س��ع��د ل��م إذا ال��ق��ل��وب م��ن ت��ح��ي��ت��ه وح��ي��وه ال��ع��ي��ون غ��ض��وا
ال��ق��س��م ب��ه ي��ح��ل��و م��وق��ف ف��ي ف��ن��ح��ن م��ب��ادئ��ه ع��ن ت��ذودوا أْن وأق��س��م��وا
ال��ع��دم غ��ال��َك ول��م��ا س��ك��نْ��َت ��ا ل��مَّ أن��ف��س��ه��م ح��رَّك��َت األُل��ى ن��ح��ن ل��ب��ي��ك
ون��ح��ت��ك��م ون��س��ت��ع��دي ون��س��ت��ع��د م��واق��ف��ن��ا ع��ن ح��س��ابً��ا ن��ؤدي ج��ئ��ن��ا
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به يحف الزعيم شخص فيها الشاعر استحرض كيف األبيات، هذه إىل ترى أال
عن فيه خرج الذي األول البيت بهذا االستحضار لهذا مهد وكيف والعظمة؟ الجالل
أخذ ثم مألوف، غري ملوقٍف وهيَّأهم أطوارهم، عن معه الناس وأخرج العادي، طوره
من أَلَّفه الذي البيت بهذا وإجالًال هيبة قلوبهم ويمأل دفًعا، املوقف هذا إىل يدفعهم

رائعة: خالبة بصورة وختمه قصرية، منقطعة جمل

وي��ب��ت��س��م ي��ح��ي��ي��ن��ا م��ح��يٍّ��ا أرى م��ل��ًك��ا أرى ن��وًرا، أرى ج��الًال، أرى

أمره كل عليه وملك نفسه، عىل وغلبه الذهول، به استأثر كيف إليه انظر ثم
فصاح:

ال��ع��ل��م ال��م��ف��رد ه��ذا ال��ن��ي��ل ف��ت��ى ه��ذا أع��رف��ه ال��وج��ه ه��ذا أك��ب��ر ال��ل��ه

وحسه، شعوره عليه وملك نفسه، وأنساه الجمهور أكدَّ وقد ذلك، بعد إليه انظر ثم
املهابة تملؤه الذي الحديث بهذا الجمهور هذا إىل يتحدث كيف الزعيم، أمام بأنه وأقنعه

فيقول: مًعا والحب والروعة

ال��ك��ل��م ت��س��ع��د ل��م إذا ال��ق��ل��وب م��ن ت��ح��ي��ت��ه وح��ي��وه ال��ع��ي��ون غ��ض��وا

ويقني وطاعة إيمان كلها صيحة فيصيح نفسه، الزعيم إىل ذلك بعد يتجه ثم
وإعجاب.

ال��ع��دم غ��ال��ك ول��م��ا س��ك��ن��ت ل��م��ا أن��ف��س��ه��م ح��رك��ت األل��ى ن��ح��ن ل��ب��ي��ك

ملا — البيان علم ومنشئ الخطابة صاحب — أرستطاليس قرأها لو أبيات هذه
تحت اليشء وضع الخطابة من الثالث الكتاب يف يسميه ملا مثًال يتخذها أْن يف تردد

العني.
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الذي باملعنى جمهور شاعر وال شعبيٍّا، إيَّاه رثائه يف يكن فلم قاسًما، حافظ ورثى
الحس، قوي حساًسا إنسانًا كان وإنما كامل، وملصطفى اإلمام لألستاذ رثائه يف نراه
رساًعا، بها تلمُّ التي األحداث هذه من مرص عىل مشفًقا ومرصيٍّا الحزن، صادق محزونًا

قوله: إىل انظر انتزاًعا، أعالمها فتنتزع

ع��ط��ل ف��ي ال��ن��ي��ل رب��وع وأرى ح��ال��ي��ة األج��داث أرى م��ال��ي
ال��رج��ل ب��ذل��ك ال��ق��ض��اء ط��اح رج��ًال أط��ل��ع��ت ال��ك��ن��ان��ة ف��إذا
م��رت��ح��ل إث��ر ف��ي أدم��ع��ي م��ن م��رث��ي��ة أرس��ل��ت ك��ل��م��ا أو
ال��ُم��َق��ل م��دام��ع ب��ي��ن ف��وص��ل��ت أس��ى دف��ي��ن األخ��رى ب��ي ه��اج��ت
ل��ي ي��ش��ف��ع ال��دم��ع ف��ه��ذا ش��ع��ري ب��ه ف��ج��ع��ت ف��ي��م��ا خ��ان��ن��ي وإن

يف الكثري الخصب املعنى من فيها الشاعر أدرك ما وإىل األبيات، هذه إىل وانظر
القليل: العذب اللفظ

ال��وك��ل ب��ص��ح��ب��ة األب��يُّ ي��ش��ق��ى وك��ذا ب��ن��ا أش��ق��ان��ا ك��ن��ت ق��د
ت��ن��ل ل��م ت��س��ت��وص، ل��م ت��ش��ُك، ل��م م��رت��ج��ًال ق��ض��ي��ت ع��ل��ي��ك ل��ه��ف��ي
ج��دل ف��ي وذاك ع��ل��ي��ك، ي��ب��ك��ي ف��ذا ال��ق��ض��ا ي��د ال��ق��ض��اء غ��ال

ولم فتحفظ، والحجاب السفور يف قاسم لرأي القصيدة هذه يف حافظ عرض وقد
— يرد لم أو أراد سواء — مصوًرا ذلك يف وكان صاحبه. منارصة يعلن ولم يقطع،
من يشفقون ولكنهم قاسم، رأي يرون كانوا العرص، ذلك يف املستنريين من كثري ملوقف
يقول: كيف حافظ إىل فانظر بالحق، فيه تقيض األيام إىل األمر ويرجئون به، الجهر

ال��رس��ل م��رات��ب ف��ت��ل��ك ت��ع��ص��م ول��م ال��ح��ج��اب ف��ي رأيً��ا ري��ت إن
ت��س��ل وال ف��ن��م رأي��ت ف��ي��م��ا م��رج��ع��ه ل��ألي��ام ال��ح��ك��م
م��ه��ل ع��ل��ى ي��ن��ض��ج��ه ل��ل��ده��ر ت��ت��رك��ه ال��رأي ط��ه��اة وك��ذا
ال��ع��ل��ل م��واض��ع ال��دواء وض��ع ف��ت��ى خ��ي��ر ف��أن��ت أص��ب��ت ف��إذا
ع��م��ل م��ن دن��ي��اك ف��ي وت��رك��ت ب��ه ش��رف��ت م��ا ف��ح��س��ب��ك ال أو

109



وشوقي حافظ

مرص أعالم من ذهبوا الذين أصدقائه، ذكرى حافظ نفس يف قاسم موت أثار ثم
وكانوا عليه، وعطفهم له، بمودتهم حافظ يسعد كان الذين ومن فيها، الرأي وقارة
حزنًا تفيض التي األبيات هذه فقال العذب؛ وأدبه الحلو، وحديثه بلقائه، يسعدون
التي املنزلة، هذه يف نفسه يجد ال وأيُّنا قرأناها، كلما وأًىس حزنًا نفوسنا وتمأل وأًىس،
مات ولقد سبقوه، الذين موت به حافظ فذكر قاسم، مات يوم نفسه فيها حافظ وجد
ونحن ملوته، فحزنَّا اآلن حافظ ومات قاسًما، بهم فذكر قاسم، بعد لحافظ أصدقاء
قبوًرا األحياء قلوب يجعل أْن هللا يريد وكذلك سبقوه. الذين أصدقائنا موت به نذكر
مما حافظ يأس األبيات هذه يف ما خري ومن املوت، إىل يسبقونهم الذين ألصدقائهم
واعوجاج الحال فساد من مرص إليه انتهت ومما هؤالء، أصدقائه بعد الحياة إليه انتهت
قاسم موت بعد حافظ قاله ما أنَّ والغريب املصلحون، أولئك عنها رحل أْن بعد األمر
مرص فليس وقادتها، مرص زعماء من ماتوا الذين موت بعد اآلن نردده أْن نستطيع

القديم: الشاعر بقول فيه يتمثل أْن يمكن الذي بالبلد

ف��ع��ول ال��ك��رام ق��ال ل��م��ا ق��ئ��ول س��ي��د ق��ام س��ي��د م��ن��ا م��ات إذا

وال الناس، وينساه خاليًا ويظل مكانه، فيخلو املصلح أو الزعيم يميض وإنما
األقلون. إال منهم يذكره

حافظ: قال

ال��س��ب��ل م��ل��ت��ق��ى وك��ان��ت ق��ف��را ب��ه��ا م��ررت دار ع��ل��ى واًه��ا
ال��ط��ل��ل وق��ف��ة ف��ي��ه��ا وذك��رت غ��ال��ي��ة ك��ل ف��ي��ه��ا أرخ��ص��ت
خ��ب��ل ف��ي ف��رح��ت ال��ج��واب رد ف��أب��ت ق��اس��م ع��ن س��اءل��ت��ه��ا
ال��ث��م��ل ك��ال��ش��ارب م��ت��رن��ًح��ا وه��ن ي��ن��ت��اب��ن��ي م��ت��ع��ث��ًرا
ال��ب��ط��ل ب��ذل��ك ان��ت��وي��ت ي��وم ب��ه اإلم��ام ي��وم م��ت��ذك��ًرا
األم��ل ب��ق��ي��ة ال��ت��راب ت��ح��ت أم��ل ذا وك��ن��ت اح��ت��س��ب��ت ي��وم
وال��ع��م��ل واإلق��دام ب��ال��ع��زم ذه��ب��وا األل��ى أح��ب��ت��ك ج��اور
ال��ج��ل��ل ال��ح��ادث ف��ي ال��ن��ه��ى ت��ل��ك إل��ى ال��ب��الد ح��اج ل��ه��م واذك��ر
ال��زل��ل م��راك��ب ل��ل��راك��ب��ي��ن ه��دًف��ا أص��ب��ح��ت ال��ح��ق��ي��ق��ة إنَّ
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ت��زل ف��ل��م ب��ه��ا ال��زواُل ص��اح خ��ل��دت ل��ك��م آث��ار ل��ل��ه
ت��ط��ل ول��م ع��وراف��ه��ا ط��ال��ت درج��ت ل��ك��م أي��ام ل��ل��ه
م��ن��ت��ق��ل! غ��ي��ر ظ��الٍّ أن أو ب��ق��ي��ت أن��ه��ا ل��و ال��ظ��الل ن��ْع��م

يصور أْن عىل أردناه لو هذا غري شيئًا — هللا رحمه — حافًظا نحمل أترانا
اإلمام، األستاذ إىل هذا مثل نحمله ألسنا تركوها! أْن بعد مرص حال األكرمني ألصحابه
الذين أنَّ أرى ال إني لك قلت لقد بىل، وثروت؟ سعد وإىل كامل، ومصطفى قاسم وإىل
رثاء من هو يبلغ كان ما رثائه من سيبلغون والشعراء الكتاب من حافًظا سريثون

وأئمتها. مرص زعماء من رثاهم الذين
ألن أو للمجاملة، اضطراًرا إليه اضُطر رثاء قل أو تقليديٍّا رثاء لحافظ أنَّ عىل
فنه ينضج أْن قبل الشاعر قاله ما التقليدي الرثاء هذا ومن إليه، تضطره كانت مكانته
وكقصيدته — حني منذ إليه أرشت والذي — األباظيني بعض يف قاله الذي الرثاء كهذا
قاله ما التقليدي الرثاء هذا ومن فيكتوريا، مللكتهم فقدهم عن اإلنجليز بها يعزي التي
منها حسان، معاٍن إىل ق َوُوفِّ اللفظ، فأجاد الشعر أداة له وتمت فنه، نضج وقد الشاعر
وإن القلوب يمس أْن يستطع لم — حال كل عىل — ولكنه املستعار، ومنها املبتكر
من النوع لهذا مثال أصدق باشا لرياض رثاؤه كان وربما اإلعجاب، يثري أْن استطاع

وجدانه. وال بقلبه فيه يَبِْك ولم وعقله، بلسانه الشاعر فيه بكى الذي الشعر
لم ولكنه القدماء، فيها يقلد صور — كله شعره يف بل — رثائه يف ولحافظ
كان ألنه والتمحيص؛ التحقيق هذا بمثل يحفل حافظ يكن ولم يمحصها، ولم يحققها،
مصيبًا كان ولعله — يعتقد وكان والقارئ، السامع نفس يف وأثرها اللفظ بروعة يؤمن
وال التمحيص، وال التحقيق يعنيهم ال مثله، كانوا وسامعيه قرائه من كثريًا أنَّ —
أنهاًرا، الدموع يُْجري فحافظ املحال، وتجنب الدقة من النثر يكلفون ما الشعر يكلفون
إىل الفقيد تحمل أْن تستطيع الجارية الدموع هذه أنَّ الناس وإىل نفسه إىل ويخيل
تستطيع النار هذه أنَّ الناس وإىل نفسه إىل ويخيل ناًرا، األنفاس يؤجج وحافظ قربه،
تراب يكلف — رأيت كما — وحافظ الدموع، مع يقاومها ما لوال املشيعني تحرق أْن
كامل مصطفى قرب إىل يطلب وحافظ النجوم، من ويأكل املجرة، من يرشب أْن األرض
كيف يوم: ذات — هللا رحمه — سألته وقد جاثيًا. ضيفه يلقى وأن ويهلل، يكربِّ أْن
وقع يحسن أليس حدثني ولكن وتحليلك، نقدك من دعني فقال: جاثيًا؟ القرب تتصور
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جالل؟ من ملصطفى ما يصور أليس الحزن؟ نفسك يف يثري أليس أذنك؟ يف البيت هذا
بهذا. مثيل واكتِف لكن، من دعني قال: … ولكن بىل، قلت:

حزن من الناس ونفس نفسه يف يثور ملا صورة رثاؤه يكن لم حافًظا، هللا رحم
هذا يف واالجتماعي السيايس التاريخ مصادر من مصدًرا يصلح رثاؤه وإنما فحسب،
رغم ولكنه املحال، إىل ويضطر الخيال، ويطبع ويغلو، يبالغ حافظ كان فقد العرص؛
يف للحوادث صادًقا مؤرًخا كان وإنما بها، يعبث وال الحقائق، يفسد يكن لم كله، هذا

للنفوس. متقنًا مصوًرا كان كما السيايس، وشعره رثائه
ينهض وال رثاءه، يسع ال — الفصل كهذا — قصريًا فصًال إنَّ حافًظا! هللا رحم
ما ذلك من نبلغ أْن ألرجو وإني والتحليل، النقد يكون أن ينبغي كما وتحليله بنقده

النيل. شاعر لدرس اآلن سيهيأ الذي الكتاب يف نريد
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١

شاعريه العربي الرشق وفقد الناطقني، لسانيها مرص فقدت أشهر ثالثة من أقل يف
وبعض شهرين الشعراء أمري يمهل أْن القضاء أراد وكأنما وشوقي، حافًظا العظيمني
إمارته وأعلن عليه، وأثنى حافظ مدحه كما موته بعد وينصفه حافًظا، لريثي شهر؛

حياته! يف للشعر
يف بصاحبه هللا ألحقه والعدل واإلنصاف الوفاء حق ذلك من شوقي قىض فلما
شوقي كان وقد موجدة. وال حقد، وال غل، ال حيث ويف تفاخر، وال تنافس ال حيث
كان إنه لقال شوقي عن حافظ تأخر قد ولو حافظ، يرثيه أن — قال كما — يرجو
أراد فقد العليا، هي هللا وكلمة نافذ، هللا وأمر شوقي. يرثيه وأن السابق يكون أْن يرجو
العربي األدب يفقد وأن شهر، وبعض شهرين بعد شوقي يتبعه وأن حافظ، يموت أْن
يف تجد أْن دون العزيزين ابنيها يف مرص ترزأ وأن وشاعريه، ولسانيه َعَلَميه الحديث

صاحبه. فقد من خلًفا أحدهما
الشاعرين، عىل العربي الرشق حزن أو مرص حزن ألصف الفصل هذا أكتب ولست
ذلك الناس عرف فقد واألحبة. األصدقاء قلوب عليهما مألت التي اللوعة هذه ألصور وال
طويل. زمٍن قبل منه سيفرغون الناس أنَّ أظن وما فيه، الكالم كثر وقد معرفته، حق
منصًفا أكون وأن الحديث، املرصي للشعر مؤرًخا أكون أْن الفصل هذا يف أريد إنما
أول ولعل وسائله، يل وهيئت أسبابه، يل وُمدَّت اإلنصاف، وسعني ما التاريخ هذا يف
الناس بني يكون ما وبينهما بيني وكان الشاعرين، عرفت قد بأني أعرتف أْن اإلنصاف
حيث إىل الرجلني من كالٍّ أشيع أكد لم وأني وإعراض، مودة ومن وبعد، قرٍب من
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من وبيني شخصيهما بني كان ما أنىس بأن نفيس أخذت حتى يكون، أْن له هللا أراد
الخري إال منهما أستبقي وأال الحياة، يف للناس تعرض التي الباطلة الخصومات هذه
بهذا والقلب اللسان ويطلق واأللم، الحزن عاطفة النفس يف ويثري الحب، إىل يدعو الذي

االستغفار. نسميه الذي الربيء الصادق الخالص الدعاء
والحب الرب مألها قد خالصة، أطلقها كلمة الكريمني! الراحلني هذين هللا فرحم
يف كانا شاعران هما وإنما فحسب، شخصني ليسا وشوقي حافًظا ولكن والوفاء،
النقد قال وقد للتاريخ، خالص ملك موتهما بعد وهما للنقد، خالًصا ِمْلًكا حياتهما
يستطع لم النقد ولعل وسخطا، ورضيا وأنكرا فعرفا يقول، أْن استطاع ما حيَّني فيهما
يغيظهما، أْن عىل حرص قد يكون أْن النقد ولعل وسخطهما، رضاهما تأثري من يربأ أْن
عن رضيا قد يكونا أْن ولعلهما الثناء، يف فغال يرضيهما أْن عىل أو الطعن، يف فأرسف
فتنكرا الناقد نقد عىل سخًطا أو املديح، يف بالغلو أغرياه حتى له فتلطفا املادح ثناء
أن عن األحياء يعجز وكذلك التجريح. يف واإلغراق اللوم، يف باإلفراط أغرياه حتى له
وأهواء والبغض الحب وعواطف والسخط الرىض شهوات ألن بعًضا؛ بعضهم ينصف
حينًا، الغلو إىل كارهني أو راضني فتدفعهم أعمالهم، عليهم تفسد والتحزب التعصب
الحياة يف رشكائهم من يظفروا أْن األحياء يستطع لم وإذا آخر. حينًا التقصري وإىل
املوت ألن اإلنصاف؛ وذلك العدل بهذا يظفروا أْن باملوتى فخليق والعدل، باإلنصاف
موجدة، من النفوس يف وما ، ِغلٍّ من الصدور يف ما يمحو وأن قبله، ما يجبَّ أْن ينبغي

والكيد. واملنافسة الخصومة أسباب من بعض عىل الناس بعض به يتعلق وما
وكنت حياتهما، يف شوقي عىل حافًظا أوثر كنت بأني أيًضا أعرتف أْن أريد وأنا
حافظ روح ألن الشعراء؛ أمري به أختص لم بما والحب املودة من النيل شاعر أختص
— أريد ذلك عىل ولكني أخالقي، وافق حافظ أخالق من كثريًا وألن روحي؛ وافق
باملودة إياه وإيثاري لحافظ حبي اآلن أنىس أْن أريد — أريد ما عىل هللا وأستعني
أْن أريد الذي األدبي النقد أمام سواء الرجلني أجعل وأن الخالص، والحب الصادقة
األدب ومؤرخ املؤرخ يخلص أْن ا جدٍّ العسري من أنَّ أعلم وأنا الفصل. هذا يف له أعرض
والفن، األدب يف ذوقه ومن وأهوائه، ميوله ومن وشهواته، عواطفه من خاص بنوع
يوازن أو والكتاب، الشعراء يدرس حني كثريًا أو قليًال كله لهذا يخضع أْن خليق فهو
استطعت، ما فيه سأجدُّ أني أعلم ولكني عسري، هذا أنَّ أعلم عليهم. يحكم أو بينهم،
واملودة، بالحب حافظ عىل تعطفني كانت التي عواطفي ذكرت إنما أني ذلك بعد وأعلم
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ولتمحو اإلنصاف، من أنا عنه أعجز قد ما أنت لتتمَّ اليشء؛ بعض شوقي عن وترصفني
واإلغراق. الغلوِّ من أنا فيه أتورط قد ما أنت

عامة، الجميل الفن وأصحاب واألدباء والشعراء للُكتَّاب رثاء الناس أشد وأنا
يثريون هم املوت، بعد التاريخ ينصفهم وقلما شك، غري من حياتهم يف سيئة فحظوظهم
يوفق لم ألنه عليهم؛ ينفس هذا الضغينة. من وألوانًا الحقد من رضوبًا األحياء نفوس يف
— خليًقا وكان الناس، إعجاب من به ظفروا ما بمثل يظفر ولم اإلجادة، من حظهم إىل
ُركِّب قد الحسد ألن لهم؛ يتنكر وهذا واإلعجاب. باإلجادة — خليًقا نفسه يرى كان أو
يفهمهم لم ألنه صهم؛ يتنقَّ وهذا األذى. وحب الرش عىل ُفِطَرت قد غريزته وألن طبعه، يف
منزلة نفسه من ينزل ولم الرىض، موقع قلبه من يقع لم فنهم وألن يذقهم، لم أو
بحقه يكفر لن املرء بأن أنفسهم ويعللون له، ويتعرضون ذلك، يحتملون وهم املوافقة،
أمره يف ويقيض املظلوم، ينصف قائم التاريخ ولكن عاش، ما والعدل اإلنصاف من
األذى، من حياتهم يف يلقون عما به ويتعزون بهذا، أنفسهم يعللون والقسط، بالعدل
القنوط، من ويحميهم اليأس، من يعصمهم ألنه خري؛ وهذا األلم. من فيها يحتملون وما
إىل أدنى وال إنصاًفا، أشد ليس التاريخ ولكن والفشل، الضعف عوادي عنهم ويذود
وهم أهوائهم، وعبيد شهواتهم طوع دائًما الناس ألن املعارصين؛ األحياء آراء من العدل
ظلم من تعفيهم وال األحياء، ظلم إىل تضطرهم التي املختلفة املؤثرات بهذه متأثرون
فصًال قرأت حني املضني، والحزن الالذع األلم من قليل غري شيئًا وجدت ولقد املوتى.

األديب. يأس من القاتم اللون هذا يصور فرانس ألناتول
لكونت املعروف الفرنيس الشاعر استقبل حني الفصل هذا فرانس أناتول كتب
ال معينًا املجمع هذا دخل قد الشاعر هذا وكان الفرنيس. اللغوي املجمع يف ليل دي
فكتور من بوصية دخله — التحقيق تريد كنت إْن — قل أو العادة، هي كما منتخبًا،
وصية ينكر أْن املجمع يستطع ولم يموت، أْن قبل املجمع يف بكرسيه له أوىص هوجو،
قبل رفضه قد كان أنه مع أعضائه، بني ليل دي لكونت وقبل فأنفذها، العظيم الشاعر
الجديد العضو استقبال موعد وآن نفسه، هوجو فيكتور إال عنه يشذ لم بإجماع ذلك
جريدة يف الذًعا فصًال بأسبوع االستقبال هذا قبل فرانس أناتول فكتب املجمع، يف
مرة سخرية الشاعر من فيه سخر — األدبية الحياة من األول الجزء يف تجده — الطان
ومذهبه فرانس أناتول أسلوب تعرف قد وأنت خطبته. يف سيقوله بما وتنبأ مضحكة،
الصغري دوماس ألكسندر نهض االستقبال يوم كان فلما واالستهزاء، السخرية يف
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استهزاء، وال سخرية فرانس أناتول من أقل يكن فلم الستقباله، — يقولون كما —
اللغوي املجمع لخطيب فاسمع الفناء، ويؤثر الحياة ينكر متشائًما، ليل دي لكونت كان
وإذا فيها؟! بقاؤك فما الحياة تكره كنت إذا يسأله: كيف به، ويرحب يستقبله وهو

عليه؟! وامتناعك عنه إحجامك فما الفناء تؤثر كنت
الجديد العضو فأما هوجو، فيكتور عن الجديد العضو وتكلم املستقبل، وتكلم
أنَّ فزعم املستقبل وأما كلها، هوجو فيكتور بآثار ستعجب املقبلة األجيال أنَّ فزعم
أناتول انرصف فلما وترفض. منها فتقبل قاسيًا، قضاءً اآلثار هذه يف ستقيض األجيال
فيه أنكر والذي آنًفا، إليه أرشت الذي املحزن الفصل هذا كتب الجلسة هذه من فرانس
إىل وانتهى املعارصة، األجيال من عليه وأقدر باإلنصاف، أحق املقبلة األجيال تكون أْن
سخف، فلسفته التفكري، من الحظ قليل األلفاظ، يف فن صاحب كان هوجو فكتور أنَّ
مات، أن بعد فيه آمالهم تخيب أخذت قد حيٍّا، هوجو بفكتور أعجبوا الذين بأن وأنبأنا

قليًال. شيئًا إال هوجو فكتور شعر من تستبقي لن املقبلة األجيال بأن وتنبأ
موته عىل يمض وملا هوجو، فكتور عن وأمثاله فرانس أناتول يتحدث كان كذلك
ما النقد نار ويصلون األحياء، لسخط يتعرضون األدباء؟! حظ أرأيت عامني، من أكثر
وقليل والجور، للظلم يتعرضوا أْن وإما للنسيان، يتعرضوا أن فإما ماتوا فإذا عاشوا،

اإلعجاب. من وحقه مكانته له فيعرف التاريخ، ينصفه من منهم
أنَّ لوال رحماء! يكونوا أْن املوت بعد ويؤرخونهم األدباء، ينقدون الذين أجدر ما
إليها. اطمأن أو فيها طمع إْن الفساد نفسه عىل يخىش وهو الرحمة، يعرف ال العلم

وبني مر، وحلوها رش خريها حياٍة بني فليتخري اإلنصاف، يف أمل لألديب ليس
الحياة. فنون من غريه إىل عنه واالنرصاف األدب عن اإلعراض

٢

إىل أو الحجاز إىل يتجاوزه يكاد ال نجد، يف التاريخ عرفه حني العربي الشعر ظهر
أمراء إىل رشًقا أو والحج، األسواق إىل غربًا الشعراء يرتحل حني قليًال، إال العراق
العرب، جزيرة ييل مما الشام أطراف يف غسان أمراء نجد شعراء زار وربما الحرية،
ظلها ومدت نجد، يف الشعر دوحة ظلت األرض عىل سلطانه وانبسط اإلسالم، ظهر فلما
مرص، إىل وال الشام، إىل الظل هذا تمد لم ولكنها غربًا، الحجاز وإىل رشًقا، العراق إىل
نجد شعراء كان وإنما الرشق. بالد من يليها وما فارس إىل العراق به تتجاوز ولم
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وربما جوائزهم، ويأخذون الخلفاء، يمدحون وفوًدا الشام إىل يفدون والحجاز والعراق
ولكن خراسان. إىل ببعضهم األحداث دفعت وربما أمراءها، يمدحون مرص إىل وفدوا
الجزيرة يتجاوز ولم غربيها، وال اإلسالمية الدولة رشقي يستوطن لم العربي الشعر
العباس لبني أُديل فلما كالجزء. أو منها جزءًا يعد كان الذي العراق إىل إال العربية
فاستأثر الحجاز، شعر وال نجد، شعر له يثبت لم شعر، العراق يف نشأ أمية بني من
الشعر، يزورها كانت كما ومرص الشام بالد وظلت الثاني، القرن طوال بالشعر العراق
ذلك منه الشام وأخذ تمام، أبو مثَّله شامي شعر الشام يف ظهر ثم فيها، يُستقر وال
وكان الحمدانيني، دولة وكانت الرابع، القرن وكان الشعر، يف الزعامة من بحظه الوقت
كان وبما الثاني، القرن يف به استأثر قد العراق كان بما الشام فاستأثر الدولة سيف
قبل به استأثر قد نجد كان وبما األول، القرن يف والحجاز ونجد العراق بني موزًعا

اإلسالم. ظهور
من الحظ ضعيفة الشعر، من الحظ ضعيفة القرون هذه طوال مرص وظلت
وقد حظٍّا، ذلك من فيصيبون الشام، أو العراق أو الحجاز إىل أهلها يفد كله، األدب
املقام، يطيلون أو إملاًما، فيلمون الشام أو العراق أو الحجاز أدباء من نفر إليهم ينتقل
السياسية القوة تظهر تكد ولم والشام، العراق يف العباسيني أمر يضعف يكد لم ولكن
الوسطى القرون يف تتهيَّأ القاهرة أنَّ عىل يدل يشءٍ كل أخذ حتى الفاطميني أيام ملرص
فيها بما اإلسالمية الحضارة إليواء تتهيأ القديم، العرص يف اإلسكندرية له تهيأت ملا
اليونانية، الحضارة لحماية اإلسكندرية تهيأت كما ودين، وفلسفة وفن وأدب علم من
الوثني الرشق قبلة لتكون اإلسكندرية تهيأت كما اإلسالمي، الرشق قبلة لتكون تتهيأ

العربي. واألدب اإلسالم حظ لسوء ذلك لها وتمَّ واملسيحي،
املسيحية وكانت مرص، إىل الرشق من العربي األدب يدفعان والجهل العجمة كانت
يأتيها ما تستقبل باسمة، ثابتة مرص وكانت مرص. إىل الغرب من يدفعانه والجهل
أْن له وتتيح وتحوطه، وتحميه فتئويه الغرب، من يأتيها ما وتستقبل الرشق، من
به تُِظلُّ العربي واألدب اإلسالمية الحياة لواء رافعة مرص ظلت وكذلك ويثمر، يحيا
وإفساده يشء، كل عىل وإغارته العثمانيني الرتك سلطان كان حتى واألدباء، العلماء
مرص، يف اإلسالمية الحضارة عىل قرن: من أقل يف حضارتني عىل وقضاؤه يشء، لكل
جذوتها هربت فقد البيزنطية الحضارة فأما قسطنطينية، يف البيزنطية الحضارة وعىل
فلم اإلسالمية الحضارة وأما فأحيتها، كلها أوروبا أشعلت حيث إيطاليا، إىل الرتك من
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أْن لها هللا يأذن أْن إىل األزهر يف اختبأت ولكنها البحر، تعرب ولم الهرب، يف تمعن
الحياة. إليه وترد الرشق فتشعل منه، تخرج

أنَّ أعلم وأنا وفلسفة. علم مرص يف ظل كما وأدب، شعر مرص يف ظل وكذلك
والعراق والحجاز نجد لشعر يثبت أْن يستطيع ال القرون هذه طوال املرصي الشعر
فيحيي نسيمه، ويرف عبريه، ويتأرج يقال كان شعر — حال كل عىل — ولكنه والشام،
أنَّ أعلم وأنا تموت، كادت أو والقلوب النفوس فيه ماتت عرص يف والقلوب النفوس
صوته، يُسمع يكاد ال النفس، خفيف نحيًفا ضئيًال كان الوقت ذلك يف املرصي الشعر

بائسة. شعوب عىل ويعطف حية، أمة يمثل حيٍّا شعًرا كان حال كل عىل ولكنه
العليل النسيم هذا إىل واطمأنت بظلها، فاستظلت مرص، إىل الشعر آلهة لجأت
وأراد رمق، من فيها بقي قد كان ما عليها فيحفظ النيل، ضفاف من ينبعث كان الذي
كثريًا، أو قليًال الرتك سلطان من التخلص إىل الرشقية البالد أسبق مرص تكون أْن هللا
وبني بينها العالقات تنظيم إىل الرشقية البالد أسبق مرص تكون أْن أيًضا هللا وأراد
األدبية، النهضة إىل الرشقية البالد من غريها مرص سبقت أْن ذلك من وكان أوروبا،
بونابرت فلقيت األزهر، يف مختبئة كانت التي الجذوة تلك خرجت أْن ذلك من وكان
عادت ثم تقيم، أْن هللا شاء ما فأقامت أوروبا، إىل تبعتهم أْن تلبث ولم وأصحابه،
معها واستقروا فتبعوها األوروبيني، من كثري عشقها بل وحدها، تعد ولم ملتهبة، قوية
العلم من أبوابًا لهم وتفتح والنشاط، القوة فيها يبعثون وتحييهم، يحيونها مرص يف
يف القاهرة ظلت وكذلك بهم، واتصلت بها اتصلوا أن لوال عليهم لتُفتح تكن لم والفن،
وميدان اإلسالمية، الحضارة ملجأ — الوسطى القرون يف كانت كما — الحديث العرص

األوروبية. الحضارة وبني بينها واالتصال االلتقاء
من يأتي أحدهما مرص؛ يتنازعان مختلفان تياران فإذا إسماعيل، عرص ويجيء
أْن تلبث فال املبعوثون، وينقلها الوافدون، يحملها التي واألدب العلم كتب يف أوروبا
ودور واألرضحة املساجد من يأتي نفسها، القاهرة من يأتي واآلخر وترتجم، تدرس
وعبث الغبار عالها قد ضخمة أو نحيفة مجلدات مستقره من يخرج واألغنياء، األعيان
استقرت حيث القاهرة، أحياء من غريها إىل أو بوالق إىل يصل يكاد ال ولكنه البىل، بها
وفيه الصفو، من كثري فيه عنيف، قوي غزير سيل هو فإذا يستحيل، حتى املطابع
املدارس ويف حينًا، األزهر يف املرصي، الشباب عقول يف التياران ويلتقي الكدر. من قليل
رأسه عىل ظهر الذي الجديد األدبي الجيل هذا التقائهما من فينتج آخر، حينًا املدنية

املايض. القرن من األخري الثلث يف وحافظ شوقي حجره يف نشأ والذي البارودي،
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٣

سنة «حافظ» اآلخر وولد ،١٨٦٨ سنة «شوقي» أحدهما ولد الشاعرين، مولد تقارب وقد
أحدهما ولد االختالف؛ أشد اختلفت نشأتهما ولكن الزمان، يف مولدهما تقارب ١٨٧١
وحيث والنعيم، الرتف وحيث والثروة، الغنى وحيث والعزة، البأس حيث إسماعيل بباب
وتبعث النفس، أنحاء من ناحية يف الحياة تبعث التي املتباينة، الكثرية العنارص هذه
هذه وحيث للشعب، واالزدراء بالنفس االعتزاز هذا وحيث أخرى، ناحية يف منها املوت
ليستأثر إال يسخر لم هو وأنه له، مسخر يشء كل أن صاحبها إىل تخيل التي األثرة

العيش. بنعيم
َحظَّ ال مرصية أرسة يف مرص، نواحي من متواضعة مظلمة ناحية يف اآلخر وولد
التي األرس هذه من أرسة سلطان، وال بأس من لها نصيب ال ثروة، وال غنًى من لها
أْن املماليك أيام قبل أو املماليك أيام منذ تعودت والتي وُقَراها، مرص مدن بها تمتلئ
يف املكروه وتحتمل صمت، يف تتألم وأن غريها، ليكسل تعمل وأن غريها، ليسعد تشقى
الظلمة لهذه فأُتيح الوقت، هذا يف يتغري أخذ قد كان األرس هذه أمر ولكن وإذعان. صرب
الذي الشعور لهذا وأتيح اليشء، بعض عنها تنقشع أْن بها وتحيط تغمرها، كانت التي
من ينطلق أْن مغلوًال كان الذي العقل لهذا وأتيح الحدة، من شيئًا يجد أْن مفلوًال كان

اليشء. بعض عقاله
شاعرنا ونشأ املدرسة، إىل ثم الُكتَّاب، إىل فذهب تلك بيئته يف األول شاعرنا نشأ
يف الفقيه يلقيان جميًعا كانا املدرسة. إىل ثم الُكتَّاب إىل فذهب هذه، بيئته يف اآلخر
شوقي فأما الخاصة، بيئته إىل يعود كان منهما كالٍّ ولكن املدرسة، يف واملعلم الُكتَّاب
واملدرسة، الُكتَّاب أثر نفسه يف يضعف ما األرستقراطية بيئته من يجد كان فقد
هنا ومن الخاصة، أرسته لحياة صًدى واملعلم الفقيه من يجد كان فقد حافظ وأما
حافظ نفس وكانت واملدرسة، الُكتَّاب ديمقراطية رغم أرستقراطية شوقي نفس كانت

خالصة. ديموقراطية
والتقى القرص، نحو شوقي السياسة ووجهت الحرب، نحو حافًظا الظروف وجهت
تعلم، قد أحدهما وكان الشعر، ميدان هو واحد ميدان يف املايض القرن آخر الشاعران
واألدب العلم حيث وإىل واللذة، اللهو حيث إىل ولكن وارتحل ونعيم، عزة يف ولكن
يف ولكن تعلم، قد اآلخر وكان امليضء. والجمال املبتسمة الطبيعة حيث وإىل والفن،
حيث إىل يغني، ال الذي والعناء يفيد، ال الذي الكد حيث إىل ولكن وارتحل وبؤس، فقر
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الجايف الجمال حيث إىل املظلمة، الطبيعة حيث إىل أبًدا، املحرقة أبًدا، املرشقة الشمس
َغْور ال الذي الجهل حيث إىل — غليًظا جافيًا الجمال يكون أْن صح إْن — الغليظ
مبتسم هذا طريقه؛ يف الشاعرين من كل مىض يشء. فيها يتميز ال التي والظلمة له،
فأما القاهرة، إىل الشاعرين من كل عاد ثم يشكو، محزون مكتئب وهذا يتغنى، سعيد
اآلخر وأما البال، وفراغ والرتف والثروة واللقب املنصب ينتظره كان حيث فإىل أحدهما
وسوء والشظف والفقر املنحطة والقهوات والشوارع البطالة تنتظره كانت حيث فإىل
عن له ويكرش رسيره، إىل أوى إذا الفقري يضاجع الذي الكالح الثقيل الهم وهذا الحال،
عىل ويعينه املتواضعة، مائدته عىل يجالسه ثم الصبح، وجه إىل ينظر أْن أراد إذا أنيابه
— صوته يف ويبعث جاء، حيث ويرافقه ذهب، حيث ويرافقه الرثة، ثيابه يلبس أْن
— صافية تكن مهما — نفسه عىل ويلقي مظلمة، حزينة رنة — عذبًا حلًوا يكن مهما

جميًعا. والناس األشياء لصور مفسًدا مظلًما غشاء
القاهرة أهل منهما كل واستقبل الحال، هذه يف القاهرة إىل الشاعران عاد نعم،
شوقي؛ وغناء حافظ غناء القاهرة أهل وسمع الشعر، من نفسه به تتغنى أْن أمكن بما
ثم مرص، أهل إىل بشوقي القاهرة إعجاب انتقل وكذلك حافًظا، وأحبوا بشوقي فأعجبوا
الرشق أهل إىل ثم مرص، أهل إىل لحافظ القاهرة حب وانتقل العربي، الرشق أهل إىل
فحزنت شوقي ومات املحب، حزن والرشق مرص عليه فحزنت حافظ مات ثم العربي،

املعجب. حزن والرشق مرص عليه

٤

حافظ ذكرى لتخليد اجتماًعا حرضنا أْن بعد السيد لطفي األستاذ مع عائًدا مرة كنت
خدعني «لقد بك: لطفي فقال الشاعرين أمر يف نتحدث وكنا شوقي، يموت أْن قبل
وكان بالشعر، عهده أول حافًظا ألقى كنت عنها! شوقي خدعني كما نفسه عن حافظ
العناء، هذا من نفسك أرح يوم: ذات له فقلت يعجبني، فال شعره من كثريًا يسمعني
ويكدح يجد زال فما فعل، وحسنًا نصحي يقبل لم ولكنه شاعًرا! لتكون هللا يخلقك فلم
شوقي بشعر اإلعجاب شديد وكنت شاعًرا، وأصبح له، يذعن أْن عىل الشعر أرغم حتى
ويقرص يكسل شوقي زال فما لقيته، كلما عليه وأثني الفتنة، تشبه تكاد لذة يف أقرؤه

األخري!» بشعره ظني ساء حتى شعره تعهد يف
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إيلَّ يتحدث وكذلك وشوقي، حافظ يف السيد لطفي األستاذ إيلَّ يتحدث كان كذلك
تلميذًا أجد حتى حافظ ديوان من األول الجزء أبدأ أكاد ال شوقي، وديوان حافظ ديوان
أكاد وال التقليد، يف مرسًفا مقلًدا االضطراب، عظيم مضطربًا الضعف، شديد ضعيًفا
وخياًال الذكاء، عىل ُفطر وقلبًا خصبة، طبيعة أجد حتى لشوقي القديم الديوان أقرأ
ومن مغلوًال. مقيًدا يكون أْن إال والظروف البيئة له فأبت مطلًقا يكون أْن له أُريد حرٍّا
يف اإلجادة ويلتمس مقلد، بأنه ويشعر يقلد حافًظا فرتى الديوانني، تقرأ أنك الغريب
به. التمدح من يتحرج ال بل الناس، إىل ذلك إعالن من يتحرج وال نفسه، التقليد هذا

بذلك، يشعر وهو يبتكر، أْن يحاول أو يبتكر شوقي فرتى شوقي ديوان وتقرأ
من سيقص الذي الفساد عنرص نفسه هذا يف تجد ولكنك به، ويتمدح الناس إىل ويعلنه
تسبح التي بالطيور منه الداجنة بالطيور أشبه يكون أْن إىل ويضطره شوقي، جناح
يف األعىل املثل تحرص هي فإذا حافظ ديوان مقدمة تقرأ الجو. لها اتسع ما الهواء يف
شوقي مقدمة وتقرأ والعبايس، األموي العرص شعراء من املتقدمني الشعراء محاكاة
وال التحفظ، من يخلو ال إعجابًا بهم ويعجب إملاًما، املتقدمني بالشعراء يلم هو فإذا
إال يقلد ال مجدد بأنه وينبئنا األوروبي، باألدب عريًضا إعجابًا ويعلن الرتدد، من يربأ
ذكرها قاعدة األدبية حياته يف لنفسه وضع قد بأنه نفسه الوقت يف ينبئنا ولكنه كارًها،

يقول: حيث الديوان يف شعًرا وذكرها املقدمة، هذه يف نثًرا

ال��ي��د ب��أط��راف خ��ل��ف م��ن وت��ن��ال ل��ق��اؤه��ا ي��ط��اق ال األراق��م إن

ولكن أبوابها، من البيوت يدخل ال وهو يستدبره، ولكن التجديد يستقبل ال فهو
يف يجدد ولكنه للخصوم، وثبات وشجاعة رصاحة يف يجدد ال وهو ظهورها، من يأتيها
شوقي، طبع من صيغت قد القاعدة هذه وكأن املناهضني، عىل والتواء ومداورة لباقة
يواجه لم فهو أيًضا، الشخصية حياته عىل وسيطرت األدبية، حياته عىل فسيطرت
لم بل نقاده، من ناقد لخصومة ينهض لم وهو قط، األدب يف عنيف بتجديد الناس
ولكنه يلقاهم، ال األراقم معاملة يعاملهم كان وإنما بالعتب، نقاده يلقى أْن عىل يجرؤ
وال وادًعا، باسًما يلقاهم ثم عليهم، ويؤلب بهم يغري اليد؛ بأطراف خلف من يأخذهم
اليومية حياته يف يكن ولم إليه، الناس أحب من كأنهم واستزارتهم زيارتهم من يتحرج
نقية، واضحة صفحة لهم يظهر وخلصاؤه، أصدقاؤه جميًعا الناس إنما ظاهر، عدوٌّ
يف وتلقاه الجهاد، يف تلقاه سود، وصفحات بيض صفحات الصفحة هذه وراء ومن
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«البعكوكة» يف وتراه اللواء، بار يف وتراه األهرام، يف وتراه السياسة، يف وتراه االتحاد،
إليه. إصغاء دون تسمعه قلَّما الصوت منخفض يضطرب، ال دائًما هادئًا

القرص، بباب ولد لقد هذا؟! يف غرابة وأي لطبيعته، صورة القاعدة هذه كانت
سلطان كان حني القرص. ويف للقرص، عامًال وكهولته شبابه وقىض القرص، ظل يف ونشأ
الشعب بني مستمرة مداورة القرص حياة كانت حني ثم كاملطلق، أو مطلًقا القرص
حياته يف شوقي يكسب أْن غريبًا فليس عليها، املعتدين واإلنجليز الحرية يف الطامع
والسالمة الظفر له وتضمن صاحبها، تحمي التي السياسة هذه والشخصية األدبية

مًعا.
من نصيبًا وأيرسهم املهارة، من حظٍّا الناس أقل حافظ كان هذا عكس وعىل
فالخوف به ضاقت فإن الرصاحة، وسعته ما الرصاحة من قسًطا وأعظمهم املداورة،

عليه. غبار ال الذي واإلشفاق الرصيح،
به يمدح له شعًرا فأنشدني باشا، محمود محمد الدولة صاحب عند مرة لقيته
منه أعرف وكنت اإلنجليز، مفاوضة يف وبالئه جهوده عىل فيه ويثني الدولة، صاحب
من جماعة حوله ومن يسمع والرئيس — له فقلت أداعبه، أْن وأحب الضعف، هذا

أقواه!» وما الشعر هذا أجمل «ما الدستوريني: األحرار
ينقدني.» أن ذلك بعد خليق فإنه عليه سجلوا «أتسمعون؟ قال:

هذا نرش إذا تحفظ غري يف حافظ عىل للثناء مستعد أني عىل «اشهدوا قلت:
الشعر.»

ال ألني الشعر؛ هذا أنرش فلن تحفظ، غري يف شئت ما «اذممني مقهقًها: قال
وسأستشهد ثناء، كله عنك فصًال سأنرش «فإني قلت: اآلن.» املعاش عىل أحال أْن أريد
املجلس وقىض أيًضا.» هذا «وال قال: شيئًا، منه حفظت قد وكنت الشعر.» هذا ببعض

حافظ. إشفاق من الضحك يف طويًال وقتًا
لخصومتهم يثبت وال شوقي، يخافهم كان كما يخافهم النقاد مع حافظ كان وكذلك
عليهم يؤلب وال أحًدا، بهم يغري يكن لم ولكنه لخصومتهم، يثبت شوقي يكن لم كما
أصحابه، إىل تحدَّث إذا بهم يعبث كان وإنما اليد، بأطراف خلق من يأخذهم وال أحًدا،

حال. كل يف لهم ويتلطف لقيهم، إذا بهم ويعبث
ويميض التقليد. رصيح مقلًدا حافظ وكان التجديد، ملتوي مجدًدا شوقي كان
إىل أقول بل تجديد، إىل أقول ال يستحيل حافظ تقليد فإذا وشوقي، حافظ عىل الزمن
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تجديد وإذا فرًضا، األدب عىل نفسها تفرض وشخصية بارعة، وقوة غريب، نضوج
قصائده كانت األخرية أعوامه كانت إذا حتى تقليد، إىل فشيئًا شيئًا يستحيل شوقي
فال القصيدة ينشئ يحتاط، وال فيه يتسرت ال الشعراء، من للقدماء ظاهًرا تقليًدا كلها
أو معارضة هذا سمِّ يحاكيها، التي القديمة القصيدة لتجد مشقة أو تعب إىل تحتاج
قد الشاعر أنَّ وهي واحدة، نتيجة إىل ينتهي ألنه سواء؛ عندي فذلك تقليًدا، أو محاكاة
طبيعة نتعرف أْن الخري فمن ذلك ومع األعىل. مثله عندهم يلتمس القدماء إىل رجع

منه. يستقيان كانا الذي والينبوع الفني، ومزاجهما الشاعرين

٥

هو اليرس وهذا التواء، وال عرس، وال فيها، غموض ال ا، جدٍّ فيسرية حافظ طبيعة فأما
الخصب من الحظ قليلة فقرية نفسه الوقت يف يجعلها الذي وهو إلينا، يحببها الذي
الذين املتقدمني فقلد تشجع ثم نشأ، منذ قلده للبارودي رصيح تلميذ حافظ والغنى؛
األدب يتجاوز ال محدوًدا، باألدب البارودي علم كان وكما نفسه، البارودي يتأثرهم كان
حافظ كان كذلك؛ محدوًدا حافظ علم كان فقد عميقه، يفقه وقلما يحفظه، القديم
البؤساء، ترجم ولكنه ستقول فهًما، وال نطًقا ال يتقنها يكن لم ولكنه بالفرنسية، يلم
ترجم فقد ، حقٌّ وهذا مطران. صديقه مع االقتصاد علم يف كتاب ترجمة يف واشرتك
لقد حافًظا، هللا رحم جهد! أي ومع مشقة أي يف ولكن البؤساء، من مقداًرا أو البؤساء
وعناء املعاجم، استشارة يف عناء الفهم، يف عناء عظيًما؛ عناء البؤساء ترجمة يف لقي
فيقيم هوجو، فكتور فهم عن يعجز حافظ كان ما وكثريًا نفسها، العربية الصيغة يف
وجزالة جمال من فيه بما هو لفظه الفرنيس الكاتب معنى من ويعوضنا مقامه، نفسه
حافظ يستفد لم اليقني. بالخرب ينبئك مطران صديقه فسل االقتصاد كتاب أما وروعة.
من بيشءٍ ألوروبا مدين غري فهو يذكر، شيئًا الفرنسية اللغة من وشعره ألدبه إذن
يكن لم األدب. هذا معنى يف توسعنا إذا العربي باألدب فقيًها حافظ يكن لم ثم أدبه،
شيئًا، والفلسفة العلوم هذه من يعرف يكن لم بل فلسفتهم، وال العرب علوم يحسن
والدواوين األغاني يفهم وكان الشعراء، ودواوين األغاني كتاب من ثقافته كانت إنما
وتراه ديوانه، مقدمة تقرأ أْن ويكفي أحيانًا، ويخطئ كثريًا فيصيب يستطيع، ما بقدر
حد أي إىل لتعلم سديف؛ قالهما الشعر من لبيتني بأرسها ة أمَّ أفنى قد السفاح أنَّ يزعم
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لم شديًدا تنكيًال األموية باألرسة نكل وإنما ة، أمَّ السفاح يفن فلم حافظ، ثقافة بلغت
ة. ألمَّ إفناء األمويني إفناء أنَّ القرن هذا أول يف يظن كان حافًظا ولكن يبدها، ولم يفنها
من الذاكرة عىل شاعريته فاعتمدت فقريًا، ظل عقله ولكن حافظ، ذاكرة غنيْت
الحياة، هذه من شعره موضوع استمدت أخرى. جهة من به املحيطة الحياة وعىل جهة،
فلم محدودة، العقلية حافظ ثقافة وكانت الذاكرة، تلك من شعره صورة واستمدت
ولكن املوضوع، إجادة عن فعجز أرسارها، إىل يصل ولم األشياء، طبائع إىل عقله ينفذ
سليقة لنفسه ابتكر قد وكان غريبًا، الحفظ من حظه وكان ا، جدٍّ قوية كانت ذاكرته
البارودي تالميذ أقرب وكان فيها، وبرع الصورة فأتقن أعرابية، سليقة قل أو عربية،

البارودي. إىل
تقرأ حني حافظ، فيها برع التي الشعرية الفنون تقرأ حني الشعور هذا تجد
ولنئ عمًقا، الشعر هذا يف تجد لن واالجتماع، للسياسة وتصويره للزمان، وشكواه رثاءه
صورته يف واجد ولكنك أثًرا، نفسك يف يرتك فلن الرائعة، صورته من وأخرجته حللته
ما األلفاظ، هذه بني به يالئم الذي األسلوب يف الشاعر يتخريها التي األلفاظ يف نفسها،
لها َحظَّ ال يسرية، بسيطة حافظ نفس كانت وإعجابًا. وحبٍّا وحزنًا لوعة نفسك يمأل
وكان فيهم. مؤثرة الناس إىل محبَّة نفسها الخصال لهذه وكانت تعقيد، وال عمق من
مصدره، أحبوا كما فأحبوه اليسرية، البسيطة النفس لهذه صادقة صورة حافظ شعر

بينبوعه. أعجبوا كما به وأُعجبوا
النفس هذه من قطعة كانت مرصية نفًسا جوهرها يف حافظ نفس كانت وملا
املسلمني، املرصيني آثار من أثر كل يف وسذاجتها بساطتها تجد التي اإلسالمية، املرصية
ينظرون وإنما الناس، بها يعجب ال ولم أنفسهم؟ فيها يرون وإنما الناس، يحبها ال فِلَم
غبار؟ يغشاها وال صدأ يشوبها ال نقية، وضيئة صافية مرآة تعكسها صورهم إىل فيها

٦

شوقي ينبئنا معقدة آخر؛ فيشء شوقي طبيعة أما ترى، كما يسرية حافظ طبيعة هذه
من وأثر اليونان، من وأثر الرتك، من وأثر العرب، من أثر فيها بتعقيدها، نفسه
نفس تكوين عىل واصطلحت طبائع من فيها وما اآلثار هذه كل التقت الرشكس.
البساطة عن األشياء أبعد الطبائع أو الطبيعة هذه بحكم النفس هذه فكانت شوقي،
الخصب، يكون ما كأشد خصبة والرتكيب التعقيد هذا بحكم وهي السذاجة، عن وأنآها

124



وشوقي حافظ

تتصل املتوقدة الغنية الخصبة النفس هذه تكد لم ثم الغنى، يكون ما كأوسع غنية
إىل خصبًا يزيدها ما وغناها كنوزها ومن وتجاربها، حوادثها من لقيت حتى بالحياة

ثروة. إىل وثروة خصب،
وفهًما، نطًقا فيها برع قد للفرنسية، متقنًا وكان الرتكية، يحسن شوقي كان
وتمثلت كثريًا، وفهم كثريًا، فقرأ الفهم، عىل حريًصا القراءة كثري أمره أول يف وكان
جديد عنرص طبيعته تركب كانت التي العنارص هذه إىل وانضم فهم، وما قرأ ما نفسه
األخرى العنارص ونمت كله، ومزاجه وخياله عقله يف عمل الذي الفرنيس العنرص هو
العربية، من حظه فعظم وأدبهم، شعرهم يف العرب شوقي عارش وبالحياة. بالقراءة
فيه. الرتكي العنرص فعظم اتصال، أشد بهم واتصل اليومية، حياته يف الرتك وعارش
ولو العرب، قدماء عارش كما اليونان قدماء شوقي يعارش لم الحديث األدب حظ ولسوء

الكامل. شاعرها مرص إىل ألهدى فعل قد
ولكنه منها، والتزيد طلبها يف ويشتد الثقافة، يحب مثقًفا أمره أول يف شوقي كان
سيما وال هدى، غري عىل والتحصيل الدرس يف يسريون املرصيني الشبان من كغريه كان
املثقف للرجل البد ما إال مثًال الفرنيس األدب من يقرءون ال أوروبا، يف يدرسون حني
يف التأنق فأما فرًضا، الناس عىل نفسها فرضت التي العليا اآلثار هذه من قراءته، من
إىل ذهب حني شوقي كان وكذلك منه، لهم حظَّ فال األدب يف الرتف والتماس الثقافة
ترجمها التي وبحريته المارتني ذكر الفرنيس الشعر ذكر إذا املايض، القرن آخر فرنسا
ذكر الفلسفة ذكر وإذا العربية، يف قلدها التي وأساطريه الفونتني ذكر أو العربية، إىل
وأن الفرنيس، األدب يف آيات والفونتني المارتني آثار أنَّ املحقق ومن سيمون، جول
أو فرلني أو بودلري يذكر شوقي أنَّ تالحظ ال ولكنك قيمتها، لها سيمون جول فلسفة
برجسن أو أورينان تني يذكر تراه وال الفرنسيني، الشعراء من مالرميه أو بريدوم سويل
األدب من يأخذ كان وإنما هًدى، عىل ثقافته يف يسري يكن لم ألنه ذلك الفالسفة؛ من

اليد. متناول إىل وأدناه أيرسه الفرنيس
كان إنه أي الفرنسية؛ الثقافة من الحظ بهذا متأثًرا شوقي تجديد كان وكذلك
باملجددين شوقي اتصل قد ولو بالجديد، يتأثر كان مما أكثر الفرنيس بالقديم يتأثر
لم ولكنه أخرى، سبيًال شعره لسلك الفرنسيني شعراء من شبابه يف عارصوه الذين
عىل كارهًة وردها قيدها بل حريتها، عليه هي ما عىل لطبيعته يطلق لم ولكنه يفعل،
الظروف، من به يحيط كان وما حينئٍذ، القرص بسياسة األدبي إنتاجها يف تتأثر أْن
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الحديث. العربي الشعر حياة لغريت اليشء بعض العنان لها أرسل أو أطلقها قد ولو
شوقي طبيعة كانت فقد ذلك، عىل االستدالل يف املشقة أتكلف أْن إىل حاجة يف ولست
هذه حاولت إال محاكاته يمكن أدبيٍّا أثًرا تذوق تكن لم بحيث والقوة الخصب من
أنَّ فلو عظيًما، توفيًقا املحاكاة هذه يف األحيان أكثر توفق وكانت فيها، وجدَّت املحاكاة
لحاول حريتها لنفسه وأطلق الفهم، حق وفهمهما كاملتني واألودسا اإللياذة قرأ شوقي
واألودسا اإللياذة كانت ما نحو عىل أقول ال العربية، اللغة يف القصيص الشعر ينشئ أْن
قرأ شوقي أنَّ ولو الفن. من واألودسا اإللياذة كانت ما نحو عىل ولكن الطول، من
يف ونثًرا شعًرا بالتمثيل لعنى حريتها لطبيعته وأطلق املحدثني، وتمثيل اليونان تمثيل

صحيحة. قيمة له حظٍّا الفن هذا من العربية اللغة وألعطى شبابه،
أنه ولو شبابه، يف عارصوه الذين الفرنسيني الشعراء شعر قرأ شوقي أنَّ ولو
— مغلقة أنديتهم تكن ولم — فيها يقيم كان حني باريس يف أنديتهم إىل اختلف
والفونتني المارتني إىل وال العرب، من القدماء إىل نظر وملا الشعر، يف األعىل مثله لتغري
حيث من أي الحديث؛ الشاعر إليهم ينظر أْن ينبغي كما إال الفرنسيني من وأرضابهما
حيث من ال الفنية، باللذة القارئ يمتعون إنهم حيث ومن الثقافة، أصل يكونون إنهم
أو املنزلة هذه عن بنفسه قرص شوقي ولكن األيام، هذه يف للشاعر العليا املثل إنهم
كان كما يعمل لم ألنه وإما يقرأ، أْن ينبغي كان كما يقرأ لم ألنه إما الظروف، به قرصت
وتفريط جهة، من األجنبي األدبي اإلنتاج ومجاراة القراءة يف تقصري يعمل، أْن ينبغي
الخصلتان هاتان أخرى، جهة من السياسة ألحكام وخضوع األدبية، الحرية ذات يف
طبيعته تعده كانت حيث إىل يرتفع أْن يستطع فلم شوقي، جناحي تا قصَّ اللتان هما

والخيال. الشعر سماء من
تعرف لم التي البارعة الطبيعة هذه أنَّ واألىس الحزن يف وأبلغ هذا، من وأغرب
مثلها العربي األدبي التاريخ يعرف لم والتي العربي، اإلسالمي عرصها يف مثلها مرص
ولم األجنبية، اآلداب يف الخالدة األدبية اآليات فهم إىل تُوجه لم العالء؛ أبو كان منذ
العليا اآليات بهذه شوقي علم وإنما ينبغي، كما أرسارها واستكشاف درسها، يف تتعمق
هو ال رقيًقا، ضئيًال كان اختالفهم عىل واألوروبيني والفرس والرومان اليونان آداب من

بالعميق. هو وال بالعريض،
بالشهرة، يعرفه فإنما منها شيئًا عرف فإذا اآليات، هذه حقيقة يجهل شوقي كان
يف للطالب يكتب بما أو املعارف، بدوائر يكتفون الذين الناس يتعلم ما نحو وعىل
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أنشأها التي القصيدة هذه من أوضح ذلك عىل دليل هناك وليس املدرسية، الكتب
يحسه ما فأقل ،«٥» صفحة ديوانه من الثاني الجزء يف ونرشها شكسبري، يف شوقي
املثقف يعرفه ا جدٍّ ضئيًال شيئًا إال اإلنجليز شاعر أمر من يعلم لم شاعرنا أنَّ قارئها
بل يحسن ولم يتمثله، ولم شكسبري، روح يفهم لم — حال كل عىل — وهو العادي،
ثناء ثم األمر، أول إلنجلرتا مدح القصيدة يف ما وكل الروح، هذا تصوير يحاول لم
شكسبري معاني ويشبه املنزلة، باآليات شكسبري أبيات فيه يشبه غريب، شكسبري عىل
لست بل املسيح، وبني شكسبري معاني بني املشرتك الحسن هذا ما أدري ولست بعيىس.
جانب إىل األوروبي الشمال وآداب القدماء بوثنية املتأثر شكسبري يذكر كيف أدري
عىل صاحبه ويعتمد يقال كالم هو إنما باإلنجيل؟! شكسبري أدب يشبه وكيف املسيح،
يعرفون ال ألنهم املعاني؛ عن يبحثوا أْن دون األلفاظ سرتوعهم سيقرءونه الذين أنَّ
قصص إنَّ شوقي: يقول ثم كثريًا، شيئًا واإلنجيل املسيح أمر من وال شكسبري، أمر من
الشعراء من لشاعر مادح كل بل ويقوله، هذا يعرف مثقف وكل الحياة. تمثل شكسبري
شكسبري إىل شوقي يتجه ثم أحيانًا، وبالباطل حينًا بالحق هذا، فيه يقول املمثلني
لبىل تصويره وعرفوا العالء، أبي رثاء قرءوا منذ الناس أَِلَفها قد عادية أسئلة فيسأله
ينهض أْن قصصه يف أنهاًرا الدم أجرى الذي شكسبري إىل يطلب ثم القبور، يف األجساد
كل يذمها كما الحرب ويذم الحديثة، الحضارة ظل يف بحاًرا الدم جرى كيف لريى

فيه. ورأيه له شاعرنا تصوير وهذا بشكسبري، شاعرنا علم هذا إنسان.
وإني شكسبري، يف املحدثني واألملان الفرنسيني الشعراء آراء من كله هذا يقع وأين
يف مثًال هملت حول شكسبري، تركها التي القصص بعض حول لجوت محاورات ألعرف
الحق من كان فقد ذلك ومع الشعر، من شوقي قاله ما معها يذكر ال يسرت، ما ولههلم
القرن يف به والفرنسيني األملان علم من أوضح بشكسبري علمه يكون أْن شاعرنا عىل
عظيًما. تقدًما قرن ونصف قرن يف تقدم قد العظيم الشاعر هذا فقه ألن عرش؛ الثامن
شوقي أن قديًما الحظت وقد وأرستطاليس، بأفالطون شاعرنا علم يف يقال ما هذا ومثل
فنسب ألرستطاليس، األخالق كتاب ترجم حني السيد، لطفي األستاذ عىل يثني أن أراد
أطراًفا عرف وإنما ذاك، وال هذا يقرأ لم ألنه أفالطون؛ أستاذه آراء الثاني املعلم إىل
الدرس يف التقصري هذا املدرسية. الكتب ويف املعارف، دوائر يف وذاك هذا فلسفة من
عن بالشاعرين وقرص حافًظا، وأصاب شوقي، أصاب العقيل الكسل وهذا والتحصيل،
عليهما نعيت ما وكثريًا القويتني. بطبيعتيهما يبلغاها أن خليقني كانا التي العليا املكانة
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شوقي ألن حافظ؛ حظ من أعظم التقصري هذا من شوقي حظ ولكن ذلك. يف ولوَّْمتهما
وألن — رأيت كما — لحافظ يهيأ لم ما واألجنبية العربية الثقافة وسائل من له ُهيئ
يفرغ أْن معه يستطيع كان ما والراحة الرتف وأسباب النعيم، من له ُهيئ شوقي
يُحرم كاد أو يشء، كل حافظ ُحرم حني عىل وحني، حني بني نهار من ساعات للدرس
مكانة من شوقي إليه يطمح كان ما لنفسه يزعم حافظ يكن لم حني وعىل يشء، كل

الشعر. يف ومنزلة

٧

املايض، القرن أواخر يف األدباء جمهور عرفهما أْن بعد وشوقي حافظ عىل األيام وتميض
األدبي. التطور يف طريقه منهما كل ويسلك القرن، هذا وأوائل

إال هي وما صفيٍّا، له وأصبح به، واتصل اإلمام، األستاذ لقي فقد حافظ فأما
وفيهم سلمان، الكريم عبد كالشيخ األزهري العالم وفيهم األستاذ، بأصدقاء يتصل أْن
املجد، من عظيًما حظٍّا أدرك الذي الثبت القايض وفيهم أمني، كقاسم االجتماع يف املجدد
وفيهم زغلول، كسعد عظيم مستقبل وبني بينه مسدلة زالت ما الغيب أستار ولكن
سليمان، ومحمود شعراوي وعيل الرازق عبد كحسن الكربى واألرس العشائر رؤساء
وهم االجتماعية، ومنازلهم وأهوائهم وميولهم نزعاتهم اختالف عىل هؤالء كل فيهم
الحال هذه من الشعب استنقاذ أنَّ وعىل سيئة، الشعب حال أنَّ عىل متفقون جميًعا
ويتصل مختلفة، سبًال هذا إىل يسلكون وهم الناس، من غريهم قبل هم عليهم ُفِرَض
يعرف القرن؛ هذا أول يف وامللتوية الحادة السياسة زعماء من هؤالء بغري حافظ
من وينفر بعضهم، إىل يأنس جميًعا، هؤالء إىل يتحدث يوسف، وعيل كامل مصطفى

والرب. باملودة ويؤثرونه يحبونه وهؤالء وأولئك اآلخر، بعضهم
فيه تتنافس حيث مكانة، أعىل إىل الشعر رفعه وقد الشعب ابن إىل فانظر
صلته، يقطع لم ذلك عىل وهو به، واألنس قربه عىل وتحرص الشعبية، األرستقراطية
الشعراء من بجماعة االتصال شديد هو بل الناس، أوساط من بأترابه يقطعها ولن
إْن عنهم ويبحث مودته، ويصفيهم عليهم، ويعطف إليهم، يأنس والبائسني، واألدباء
التجني يف يرسفون ثم يتجنون، ثم ويرضون، ذلك منه يعرفون وهم به، عهدهم طال
بها يتفكه معروفة، تزال ال — هللا رحمهما — حافظ مع العبد إمام وأخبار والتحكم،
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معروفة النارصية وقهوات الخلق، باب وقهوات متاتيا، قهوة يف حافظ ومجالس الناس،
أيًضا. مذكورة

صديق الناس، وأوساط واألغنياء الفقراء صديق كله؛ الشعب صديق إذن هو
من لهم ليس أو ثقافة، من لهم حظَّ ال الذين من غريهم وصديق املستنريين، العلماء
األزبكية حديقة يف تراه مكان، كل يف وتراه بيئة، كل يف تراه ضئيل، حظٌّ إال الثقافة
مظلم الوجه، مرشق الثغر باسم أصدقاءه يمايش الشوارع يف وتراه الشعر، يقرض

يرس. ومما يحزن مما ضاحًكا النفس،
بها فصور شعره يف نفسه ر وصوَّ جميًعا، الناس هو فأصبح جميًعا، الناس خالط
ويظهر كامل، مصطفى ويتبعهما قاسم، ويتبعه اإلمام األستاذ يموت ثم جميًعا، الناس
األمة أعالم كانوا ألنهم أصدقاءه؛ كانوا الذين الناس هؤالء بموت الرثاء يف حافظ نبوغ
قاسم، وموت اإلمام األستاذ ملوت واالجتماعي الديني اإلصالح أنصار جزع وذخرها،
فيها ضعف وال تقصري، وال فيها غلو ال الجزع لهذا صورة أصدق حافظ شعر فكان
صادقة صورة حافظ شعر فكان كامل، مصطفى ملوت كله الشعب وجزع وهن. وال
بموت حوله من تقفر حافظ حياة وأخذت لها، حدَّ ال ولوعة ملتهبًة، ناٌر الجزع، لهذا
منصب إليه وأسند القاهرة، يف ولكن وأبعد مرص، يف ولكن َفنُفي الحال، وسوء األصدقاء
ويحسب ويداري، يصانع، أْن إىل واضُطر شوقي، أصاب ما مثل فأصابه الكتب دار يف

ترجمان. غري من شعبه ويرتك تكره، ما عىل نفسه ويكظم حسابًا، للقول
ويمهد والشقاء، البؤس من ويحميه بصديقه يرب أْن أراد باشا! حشمت هللا رحم
الصايف الينبوع هذا يطمر كاد أو وطمر شاعرها أمته فحرم راضية، ناعمة حياة له
يف ونبوغه وبراعته تفوقه عىل الشعر يف ناشئًا يزال ال كان حافًظا أنَّ ذلك العذب؛
أشده، شعره ليبلغ مطلقة؛ واسعة حريته له تحفظ أْن إىل حاجة يف كان السياسة،
حافظ، إىل خيِّل النبوغ! سبيل يف عقبة املنصب هذا فجاء كلها، مرص عىل ظله ولينبسط
ال؟ ولم للشعر، فيفرغ البؤس من سيخلص أنه املنصب هذا إليه أسندوا الذين وإىل
كمنصب منصبًا ليل دي لكونت إىل تسند ألم شعراءها، تستثمر كيف فرنسا عرفت لقد
ونموٍّا جودة األثر أحسن إال شعره يف ذلك يؤثر فلم الشيوخ، مجلس مكتبة يف حافظ
من كغريها ليست مرص ألن آه! الشعراء؟ من غريه مثل حافظ يكون ال فِلَم وخصبًا،
تألم لم املحن، إىل حاجة يف مرص البيئات. من كغريها ليست املرصية البيئة وألن البالد،
يف مرص العلم، إىل حاجة يف مرص ينبغي، كما الهموم تصهرها ولم ينبغي، كما بعد
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وكذلك الراحة! أعدائها أشد املتصل. النشاط إىل حاجة يف مرص األدبية، الثروة إىل حاجة
التصال رشًطا نفسه يف حافظ بؤس كان خاص. بنوٍع شعراؤها وكذلك جميًعا، أبناؤها
حوله من الشعب بؤس لريى بائًسا يظل أْن إىل محتاًجا حافظ كان نبوغه، ونمو شعره،
نفسه، فهدأت اضطراب، بعد واطمأن فقر، بعد غني حافًظا ولكن وليصوره، وليحسه

أيًضا. الحياة به وضاقت بالحياة فضاق الهدوء، هذا بها اشتد ثم
كان فقد الحرية! يفقد لم املجد إىل سبيله كان الذي البؤس فقد وقد حافًظا وليت
مهما عبيد مرص يف املوظفني ولكن مذهبًا، القول يف له يجد أْن الحرية مع يستطيع
إال يقولوا وأال الخطو، قبل موضًعا ألرجلهم يقدروا أْن يجب القائمة، الحكومات تكن

بمقدار!
أْن اليسري من وال املمكن من يكن فلم عميقها، وال الثقافة عظيم حافظ يكن ولم
والتي الطبيعة، وبني الشاعر بني تصل التي الخالصة الشعرية الفنون تلك إىل يتجه
يف الرياض وال السماء، يف النجوم تكن لم سلطان. عليها للنظام وال للسياسة ليس
الطبيعة، شاعر يكن لم حافًظا ألن شيئًا؛ حافًظا تلهم الصحراء وال النيل وال األرض،

الناس. شاعر كان وإنما
شيئًا، يعمل ال الكتب دار يف حافظ قضاها التي الطوال األعوام هذه هللا سبيل يف
عىل أو عليهم، ويتندَّر باملوظفني يعبث الدار يف صباحه يقيض وإنما شيئًا، يقول وال
كان فإذا الشيشة، يدخن الكتب دار قهوة يف أو الضخم، سيجاره يدخن الدار باب

العامة! أو الخاصة األندية يف أصدقائه بني وقته أنفق املساء
هذا ويقول بحساب، ولكن مات من يرثي حياته، ثلث حافظ قىض النحو هذا عىل
إىل الحرية ترد تكاد وال يشء، عىل عادة يدل ال والذي املناسبات، يف يقال الذي الشعر
وإذا جديد، من بالشعب اتصل قد هو وإذا يتنفس، حتى املعاش عىل بإحالته حافظ
شيخ ولكنه حولها، ما تلتهم مضطرمة ناًرا الشعب زفرات ولريسل لينفجر يتأهب هو
دخان مع هباءً نشاطه وضاع الكتب، دار يف الراحة بقوته وذهبت السن، به تقدمت قد
شابٍّا بها نهض التي الثقيلة األمانة لهذه الفانية قواه تثبت فال والسيجار، الشيشة
يف املنصب إليه أسند وحني األربعني، بلغ حني بحملها يستقل أْن يستطيع وكان وكهًال،

عمر: يف القديم الشاعر لقول فيه يقال ما أصدق وإن فيقيض! الكتب دار

ت��ف��ت��ق ل��م أك��م��ام��ه��ا ف��ي ب��وائ��ق ب��ع��ده��ا غ��ادرت ث��م أم��وًرا ق��ض��ي��ت

130



وشوقي حافظ

٨

التي همزيته باريس من أرسل منذ لنفسه، رسمها التي طريقه يف فيميض شوقي وأما
الخديوي: بها يمدح

… … … … … … ح��س��ن��اء ب��ق��ول��ه��م خ��دع��وه��ا

عبد الشيخ وود املدح، وتنرش الغزل تسقط أْن الرسمية الجريدة إىل القرص فطلب
شوقي وعرف يشء، القصيدة من ينرش فلم الغزل، ونرش املدح أُسقط لو سلمان الكريم

التجديد. يف االحتياط من البُدَّ أْن
إىل دعا كلما يمدحه لألمري شاعًرا القرص، يف موظًفا الطريق هذه يف شوقي يميض
ووصًفا، غزًال مقدماته فيجيد املدح، هذا يف يتفنن داع ذلك إىل يدعو ال وحني داع، ذلك

قليًال. إالَّ نفسه املدح يف يجيد وال
عىل وينكره املدح، يكره القديم ديوانه مقدمة يف — يقول كما — شوقي وكان
نشأ ولكنه فيه، والتنافس عليه التهالك من الشعر برئ لو ويود املتقدمني، الشعراء
سيف عىل للمتنبي حاسًدا شاعَره، يكون أْن عىل حريًصا باألمري، يتصل أْن يف راغبًا
ويتمدح: ويفاخر به يعتز بذلك، سعيد فهو شاعره، وأصبح باألمري اتصل وقد الدولة،

ال��ل��ق��ب! ذا ب��ال��ق��ل��ي��ل وم��ا األم��ي��ر ش��اع��ر

أمنيته كان وقد صبيٍّا، أمنيته كان فقد شوقي، رأي يف اللقب هذا قليًال ليس نعم،
مكانة شوقي رأى وقد بالقليل ليس أوروبا، يف ويطلبه مرص، يف العلم يطلب شابٍّا
تذكر تزال ال التي البيئة هذه يف بالقليل ليس الناس، ومن األمري من الليثي» «عيلِّ
للحاشية، سلطان ومن ، وذلٍّ عزٍّ ومن وخفض، رفع من فيه كان وما إسماعيل، عهد
ممهًدا الشعر، لنار ُمذكيًا يكون قد مفيًدا، يكون قد هو بل بالقليل، ليس واملقربني
يف بعيًدا األمري همُّ كان أو الدولة، كسيف أديبًا األمري كان إذا والنبوغ التفوق سبيل
الناحية، هذه من شوقي يفهم فلم أديبًا، يكن لم شوقي أمري ولكن والسياسة، اإلمارة
وعرف التجربة، عاقبة فساءت ة الهمَّ بُْعد جرب ألنه الهمة؛ بعيد شوقي أمري يكن ولم
والراحة، السالمة وآثر فأراح.» استسلم أو بجناح، طار من «أفلح القائل: املثل صدق
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من ذلك يكون وأين يها، ينمِّ الخاصة ثروته وعىل بها، يُعنى الخاصة أموره عىل وعكف
األمري؟ شاعر شعر

يف سجينة ولكنها سجينة، شعره ربَّة الكتب، دار إىل نُفي يوم كحافظ إذن شوقي
ربة شوقي قيد وقد باملدح، متشابه فاتر بغناء ولكن تتغنى القرص، هو ذهبي قفص
لم البارييس القيد أنَّ ظهر مرص إىل عاد فلما باريس، يف كان منذ بنفسه هذه شعره
األمري، أسرية الشعر ربة وأصبحت وأغالل، قيود إليه فأُضيفت ينبغي، كما ثقيًال يكن
لم وإذا أيًضا، ذكيٍّا الشاعر وكان ذكيٍّا، األمري وكان يريد، وحني يريد بما إالَّ تنطق ال
فعل كما فرجيل أو الدولة، سيف فعل كما الطيب أبا شوقي من يجعل أْن لألمري يُتح
الخاصة، أموره تدبري عىل الذكي بشوقي يستعني أْن األمري يستطيع فقد أغسطس،
إليه يحبب أْن يستطع لم إْن بالسياسة األمري حظوة ينال أْن الذكي شوقي ويستطيع
من رجل إىل الشاعر ويستحيل صناعة، ال لشوقي سمة الشعر يصبح وكذلك الشعر،
يف يتحفظ األمري، سياسة التوت ما ويلتوي األمري، حول يدور القرص ورجل الحاشية،
كامل؟! مصطفى أو أمني قاسم أو اإلمام األستاذ مات إذا به فكيف العادي، حديثه

بالدستور؟! الشعب طالب إذا به وكيف لدنشواي؟! الشعب جزع إذا به وكيف
أْن عليه فحق القول من بدٌّ يكن لم فإذا يسكت، أْن له فخري األمري شاعر هو
من الناس وبني بينه يحدث فيما ويتدبر يفكر، أْن يجب األمري شاعر هو ثم يحتاط،
فلن وإذن وسخطه. األمري برىض وبعده وقربه وعداوته صداقته يقيس أْن يجب صلة،
الصلة هذه الرصيحة، الواضحة الصلة هذه املختلفة الشعب طبقات وبني بينه تكون
يحس كان ما شوقي يحس لن الصافية، الشعب وقلب الشاعر، قلب بني تجمع التي
ترجمان شوقي ليس عنه، اإلعراض إالَّ يستطيع فلن أحسه وإْن الشعب، حياة من حافظ
مسافة تتسع كانت ما أشد وما األمري، ولسان األمري ترجمان هو وإنما ولسانه، الشعب
ملصطفى وشوقي حافظ رثاء تقرأ أْن تستطيع هنا ومن األمري. وبني الشعب بني الخلف
يف وستجد تضطرم، نفسه وسرتى يخفق، الشعب قلب حافظ شعر يف فستحس كامل،
ال ألنه بحق؛ الرافعي صادق مصطفى األستاذ منه سخر الذي البيت هذا شوقي شعر

شيئًا: يقول أْن يريد مجامل الشاعر أنَّ عىل إالَّ يشء عىل يدل

ال��ق��رآن! ف��ي رث��ي��ت ب��ع��د ت��أت ل��م ب��ق��ي��ة ال��ح��ك��ي��م ل��ل��ذك��ر ك��ان أو
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يفرغ أْن شوقي يستطع فلم حافظ ثقافة من وأغنى أخصب شوقي ثقافة أنَّ ومع
يف الشعر لهذا يفرغ أْن يستطع لم حافًظا أنَّ كما الذهبي، قفصه يف الخالص للشعر
الشخصية ألن بل والسيجار؛ الشيشة وتدخني الفراغ يؤثر كان شوقي ألن ال الكتب، دار
السياسة يف وتفنيه بشوقي، تستأثر أْن استطاعت األمري بها يمتاز كان التي القوية
وأْن عقالها، من الشعر ربَّة تُطلق أْن األحداث وتريد هللا ويريد القرص، أمور وتدبري
ربع شوقي أنفق أْن بعد ماذا؟ بعد ولكن إليه، تعود فال الذهبي القفص هذا من تخرج

قرصه! يف أو األمري كنف يف سجينًا قرن
أيًضا، القرص وبني األمري حاشية بني وحيل والقرص، اإلمارة وبني األمري بني حيل

املتخلفني. من شوقي وكان عنه، تخلف من ومنهم األمري، تبع من فمنهم
متى تتنسمه الطلق الهواء بهذا الشعر ربة أرضيت بحريتها؟ الشعر ربة أفرحت
والحدائق الباسقة األشجار وبهذه أحبت؟ كيف فيه تطري الفسيح الجو وبهذا شاءت،
القويني؟ بجناحيها مصفقة العذب، بصوتها مغردة أرادت حيث منها تنزل النرضة
أول بحريتها ضاقت الشعر ربة أنَّ ويؤكدونه الناس يكرره الذي ولكن أدري، لست
إنها ويقال فيه، املقام واستعذبت أِلفته الذي الجميل سجنها إىل تعود لو وودت األمر،

الجميلة: املشهورة القصيدة بتلك القرص باب استفتحت

ال��ن��ي��ال ي��ظ��ل ب��ي��ت��ك��م زال ال إس��م��اع��ي��ال آل ف��ي��ك��م ال��م��ل��ك

املشهور: البيت هذا فيها يقول والتي

إس��م��اع��ي��ال؟! ب��ب��اب ول��دت ول��ق��د أب��ن��ائ��ه ف��ي إس��م��اع��ي��ل أأخ��ون

وأعرض به، يلحق فلم أمريه، عن الشاعر وأعرض يفتح، لم القرص باب ولكن
األجنبي يظلمه الشاعر، يظلم أْن إالَّ هي وما له، يفتح فلم األمري شاعر عن القرص
حيث قسطنطينية إىل أيذهب يذهب؟ أين فإىل بالرحيل، ويؤمر مرص أرض به فتضيق
الغض الشباب حيث فرنسا إىل يذهب أم األمري؟ وحيث الرتك، من وعمومته أخواله
الحرب ولكن قسطنطينية، يف واألمري قسطنطينية يف الحرب ولكن املبتهجة؟ والذكرى
أوطانها، من وطنًا الشعر ربة اختارت هنا أوروبا. بالد أكثر يف والحرب فرنسا، يف
وإنما مبتهجة، وال فرحة الشعر ربة تكن ولم األندلس، يف واستقرت إسبانيا يف ففكرت
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عىل محزونة الوطن، عىل محزونة القرص، عىل محزونة الحزن، عميقة محزونة كانت
تحييها تغنت، متى دائًما النفوس تحيي الشعر وربة قضبًا، قضبت التي اآلمال هذه
نفوس فأحيت األندلس، يف الشعر ربة تغنت وقد الحزين، بالغناء وتحييها الفرح بالغناء
األندلس يف العرب قديم ووصلت الوطنية، جذوة النفوس هذه يف وأذكت املرصيني،
ما عليه وابكي استطعت، ما سجنك عىل احزني الشعر! ربة يا إيه مرص. يف بجديدهم
وجدناك لقد ظمأ. من قلبنا يف ما تنقع ودموعك بهجة، نفوسنا يمأل حزنك فإن شئت،
يف اإليثار من شيئًا اآلن فتعلمي فغضبنا، القرص ظل يف رضيت لقد فقدناك، أْن بعد

ونرىض! نحن لنبتهج واسخطي أنت اغضبي املنفى،
هذا يف تصويرها فأحسن األحنف، بن العباس صورها قد الشعراء، حياة وكذلك

البيت:

ت��ح��ت��رق وه��ي ل��ل��ن��اس ت��ض��يء ن��ص��ب��ت ذب��ال��ة ك��أن��ي ك��ن��ت

شديد قويٍّا فيعود وطنه، إىل يعود أْن للشاعر ويؤذن أوزارها، الحرب وتضع
والقرص منه، ويدنو إليه فيحن القرص يرى حتى القاهرة يبلغ يكاد ال ولكنه النشاط،
اقنعي سبيل. السجن إىل ليس الشعر! ربة إيه يقصيه. وال يدنيه ال ينكره، وال يعرفه ال
أتضيقني ماذا؟ الطمع. يف ملرسفة وإنك لبعيد همك إنَّ انظري، الحرة، الحياة بهذه إذن
ترفعي ال الحرية! سبيل يف دمه ليسفك حولك من املرصي الشعب وإنَّ بالحرية؟!
إىل تنظري أْن تستطيعني وقد باقية، والشمس باقية النجوم فإن السماء، إىل برصك
عليها تري لن األرض، إىل انظري برصك، اخفيض ولكن حني، بعد والشمس النجوم
التي الحرية هذه سبيل يف يراق النيل أبناء دم عليها ستجدين ولكنك إسماعيل، ذهب
أمته الشاعر ويرى األرض، إىل برصه الشاعر ويخفض منها! وتنفرين بها تضيقني
يا يشء! كل من األمل ترتقب ولكنها يشء، كل يف وتأمل حرماتها، وتنتهك دماؤها تراق

الشعب! شاعر يصبح القرص شاعر هذا الذكي! للقلب يا الخصبة! للطبيعة
ومرة، مرة السجن هذا إىل حنَّ لقد الذهبي، سجنه فراق شوقي عىل عز لقد نعم،
يف قصيدته من البيت هذا يقول وهو إليه، والحنني السجن هذا يذكر كان أنه أرى وما

ملنر: مرشوع
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ن��دب��ه وف��ي ال��ن��ي��ر أث��ر ف��ي ب��ره��ة ي��ع��ش ال��ن��ي��ر ي��خ��ل��ع م��ن

فهو اليوناني؛ وعنرصه العربي عنرصه فيه وظهر الحرية، لذة اآلن ذاق قد ولكنه
حيث فيه ويطوف الشارع، إىل ينزل وهو الديمقراطية، يحب وهو الطلق، الهواء يحب
إىل يرقى ثم وآالمهم، لذاتهم يف ويشاركهم منهم ويسمع إليهم، ويتحدث الناس يلقى
الشعب وكذلك الصافية. املجلوة ومرآتهم الصادق ترجمانهم هو فإذا الشعر، سماء
حتى حافًظا رفع الخامل؛ خمول وبه العظيم، رفعة منه دائًما، جذاب دائًما، قوي
هذه وكانت وأغمارهم، الناس بعامة فتن حتى شوقي وجذب العظماء، قربه يف تنافس
شاعًرا أمره أول يف شوقي كان لقد الصحيح، ونبوغه الباهرة عظمته مصدر الفتنة
عىل ملكاته يقف موظًفا شاعًرا ثم والنعمة، اللذة أسباب لها ويلتمس نفسه يحب أِثًرا،
شاعر وأصبح الفن، شاعر فأصبح شعبه إىل ُردَّ ثم نفسه، إىل عاد ثم والسلطان، األمري
والرشق مرص حياته أطوار من الطور هذا يف شوقي شعر وسع بل ماذا؟ الشعب.
واإلسالم الرشق ولكن واإلسالم، الرشق يذكر شبابه يف كان لقد كله، الناهض العربي
دين فاإلسالم اآلن أما عثمان، آل من السلطان يد يف أسريين كانا الطور ذلك يف
والرشق وحدهم. واألمراء امللوك دين ال والشعوب، األمم بني واملساواة والعدل الحرية
يلتمسها والشاعر إليها، السموِّ يف وتجد العليا، املثل إىل تسمو ناهضة مضطربة أمم
يف يلتمسها األندية، يف يلتمسها الكتب، يف يلتمسها الصحف، يف يلتمسها نفسها، عند
حيث ال تنمو، وحيث تعيش حيث يلتمسها والحوانيت، واألسواق والقهوات الشوارع
كما مرص، شاعر شوقي أصبح السلطان، ظل ويف األمري قرص يف قبل من يلتمسها كان

العربي. الرشق شاعر أصبح
سكت شوقي ألن شبابه؛ يف حافظ إليه وصل ما إىل شيخوخته يف شوقي وَصل
ليت الحظ! لسوء يا الصمت، إىل حافظ اضُطر حني ونطق ينطق، حافظ كان حني
شيئًا تنفع هل ولكن قط! األمري شاعر يكن لم شوقي وليت قط، يوظف لم حافًظا
واألدب مرص وخرست قرن، ربع شوقي وسجن عمره، ثلث حافظ أسكت لقد ليت؟!
الحوادث وتكثر بشوقي السن وتتقدم كثريًا. شيئًا العظيمني الشاعرين هذين بسعادة
أظل إذا حتى وينبسط ينبسط، شعره جناح فإذا النشاط، بشاعريته ويشتد حوله، من
األرض، يف مما عينيه مأل أْن بعد السماء إىل برصه فرفع شوقي عاد كله العربي الرشق
يف عمره بقية فينفق الغناء، ويرى التمثيل يرى الخالص؛ الفن السماء يف يرى هو وإذا
فأطرب غنى فقد التمثيل يف وأما شك، غري من أجاد فقد الغناء يف أما والغناء، التمثيل
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يف عليه يهجم وال ارتجاًال، يُرتجل ال التمثيل ألن شيئًا؛ يمثل لم ولكن القلوب، يف وأثَّر
القراءة إىل ويحتاج الدرس، إىل ويحتاج الشباب، إىل يحتاج فن هو وإنما العمر، آخر
قبل ذهنه وحدة نشاطه شوقي أضاع وقد القرص، يف شبابه شوقي أضاع وقد الكثرية،
الروح، ينقصها صوًرا تمثيله فكان القراءة، قليل شوقي كان وقد للدرس، يفرغ أْن

الغناء. يف براعة من فيها ما الناس إىل حببها وإْن

٩

أن بعد أخيل تأهب كما للحرب، يتأهب وهو حافًظا، فيخرتم العام هذا صيف يقبل ثم
ودعة هدوء يف شوقي جذوة فيطفئ العام هذا خريف ويقبل دهًرا. الخيمة تحت انحاز
ملرص رفع قد الشاعرين وكال ودعة. هدوء من حياته يف شوقي به يمتاز كان ما يالئمان
ما أو قرن، نصف العربي الرشق قلب غذى قد الشاعرين وكال السماء، يف بعيًدا مجًدا
إليه ورد العربي، الشعر أحيا قد الشاعرين وكال الغذاء، بأحسن قرن نصف من يقرب
املقبلة الشعرية للنهضة تمهيد أحسن مهد قد الشاعرين وكال ورواءه، ونرضته نشاطه
من العالء وأبو املتنبي مات منذ العربي الرشق أهل أشعر هما تقبل، أْن من البُدَّ التي
يف وانتهت نجد يف بدأت التي الباهرة الطويلة األدبية الحياة هذه ختام هما شك، غري
لونًا وتستقبل وتتطور ستستحيل والتي أكثر، أو قرنًا عرش خمسة وعاشت القاهرة،
العرب أشعر هما الشعر. يف العليا املثل رضوب من جديًدا ورضبًا الفن، ألوان من جديًدا

صاحبه؟ من أشعر أيهما ولكن عرصهما، يف
صاحبه عىل الرجلني أحد تفضيل أنَّ أفرتى بدٌّ؟ الحكم هذا من ليس أن أفرتى
الحكم هذا ويف الواقع، الحق تقرير ألنه ؛ بدٌّ الحكم هذا من ليس نعم، يفيد؟ أو يغني
الشبان من الشعر يف للمبتدئني يبني وألنه نصابها، يف لألشياء وضٌع ألنه عظيم؛ نفع
صاحبه من خري الشاعرين أحد إنَّ أقول أْن أستطيع فال أنا أما األعىل. املثل يكون أين
حافظ أحسن ما يحسن ولم الرثاء، من حافظ بلغ ما يبلغ لم شوقي ولكن اإلطالق، عىل
األلم، إحساس من حافظ أتقن ما يتقن ولم وآماله، وآالمه الشعب نفس تصوير من
وهو حافظ، بلغ ما هذا من شوقي يبلغ لم الزمان، وشكوى اإلحساس هذا وتصوير
منه وأسبق بصرية، منه وأنفذ مادة، منه وأغنى طبيعة، حافظ من أخصب هذا بعد
األلفاظ يف يقلد كان حافًظا ألن املتقدمني؛ الشعراء تقليد يف منه وأبرع املعاني، إىل
حافظ، يحسنها لم فنون ولشوقي أيًضا، املعاني ويف فيها يقلد شوقي وكان والصور،
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الوصف شاعر وشوقي مدافع، غري الغناء شاعر شوقي يحسنها. أْن يستطيع كان وما
كثري، يف الرجالن يلتقي العربية. اللغة يف التمثييل الشعر منشئ وشوقي مدافع، غري
إقامة يف حظٍّا املحَدثني أعظم — حال كل عىل — ولكنهما كثري، يف الرجالن ويفرتق

الحديث. مجدنا
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