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مقدمة

وغريه: الجاحظ قال حتى والحديث، القديم يف الناس إعجاب مصدَر املرصية اآلثار كانت
وهي: بمرص؛ الباقية والعرشون البالد بسائر منها عرشة أعجوبة، ثالثون الدنيا عجائب
ظننَت رأيتهما وإذا منهما، أطول بناءٌ األرض عىل ليس وأعَجبُه، بناءٍ أطول وهما الهرمان،
الدهر من أرحمه وأنا إال يشء ليس رآهما: َمن بعض قال ولذا موضوعان؛ جبالن أنهما
ويقال الهول، أبو العامة: يه وتُسمِّ … الهرمني وصنم منهما، الدهر أرحم فأنا الهرمان، إال
صور فيه كان إخميم، وبربى … سمهود وبربى الجيزة، عىل يغلب لئال الرمل، طلِّسم إنه
سمك يف أذرع خمسة حجر كل طول املرمر، بحجر مبنية وهي مرص… ملكوا الذين امللوك
السبعة، الكواكب من كوكب اسم عىل دهليز كل إن ويقال: دهاليز، سبعة وهي ذراعني،

والطب. والطلسمات، والسيمياء، الكيمياء، بعلوم منقوشة وجدرانها
كان وأنه ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول ظهور حتى الزمان يف يحدث ما جميع بها كان إنه ويقال:
الشمس تدخل كوة وثمانون مائة فيها كان داندار وبربى ناقة، عىل راكبًا فيها مصوًرا
إىل راجعة تكرُّ ثم آخرها، إىل تنتهي حتى الثالثة ثم الثانية ثم منها، كوة من يوم كل
قال وغربًا، بأرضمرصرشًقا محيط أسوان إىل العريش من العجوز وحائط بدأت، موضع
وثالثمائة.1 وثالثني اثنتني سنة وهو هذا، وقتنا إىل باٍق الحائط هذا وأثر … املسعودي:
وما ومنف … يوًما مرص منها قرية كل تميز … قرية وستني ثالثمائة وكانت … والفيوم
الذي الرببى فيها وكان والحكماء، واألنبياء امللوك وآثار والكنوز، والدفائن األبنية من فيها

… له نظري ال
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صلد، حجر من عمودان منها وبقي خرِّبت وقد الشمس، هيكل وهي شمس وعني
عىل إنسان صورة منها عمود كل رأس عىل ذراًعا وثمانني أربًعا منها عمود كل طول فكان
القرص باب عىل كان نحاس من وصنم … نحاس من الصومعة شبه رأسهما وعىل دابة،
قوًسا، متنكِّب2 عمامة عليه راكب رجل وعليه الجمل، خلقة عىل املعلقة الكنيسة عند الكبري

… نعالن رجليه ويف
مائتني وثالثمائة؛ وثالثني ثالث سنة طولها وكان بها، التي واملنارة واإلسكندرية
أشكال، ثالثة عىل بناؤها وكان ذراع، أربعمائة نحو قديًما طولها وكان ذراًعا، وثالثني
باآلُجرِّ انبنى الشكل مثمن بناء ذلك بعد ثم بالحجارة، مبني مربع الثلث من فقريب
قد اإلسالم يف امللوك بعض أن وبرغم الشكل. مدور وأعالها ذراًعا، ستني نحو والجصِّ
ولده3 أو قالوون أيام يف الزمن مع تخربت قد بنائها، من وهى ما يرمُّ فكان بأمرها، ُعني
سنة املتوىف العمري، هللا فضل ابن أيام يف منها يبَق ولم الهجري، السابع القرن أواخر يف
الهواء يف مرتفع عمود وهو الطوامس4 والرسوم الدوارس، األطالل حكم يف ما إال ٧٤٩ه،

استدارته. يف وال علوه يف له نظري ال إنه ويقال: قاعدة، وفوقه قاعدة تحته
القديمة،5 مرص يف اآلثار عجائب ًدا ُمعدِّ املحارضة حسن كتابه يف السيوطي ويميض
واملمالك، املسالك كتابه يف العمري هللا فضل كابن وصفها يف املؤرخني من كثري شاركه وقد
يف إليها الناس نظرة اآلثار لهذه تاريخهم يف بدا وقد الذهب. مروج كتابه يف واملسعودي
أثاره خرايفٌّ وبعضها اآلثار، هذه إنشاء حول آراء من أسالفهم عن ورثوه وما عصورهم

فوقها. ُكتبت التي باللغة والجهل بها، اإلعجاب
للمعروف وكان قبل، من معروفة تكن لم آثار من كثري عن العرصالحديث كشف وقد
نظرة بسبيل اآلن ونحن بعيد. زمن منذ العربي الشعر يف صًدى والحديث القديم يف منها

اآلثار. هذه يف الشعراء أنشأه مما كثريًا فيها ندرس شاملة

املنكب. عىل ألقاها القوس: تنكب 2
.٤٤ :١ املحارضة حسن 3

.٢٤٠ :١ األبصار مسالك 4

ص٣١–٤٥. من 5
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لكتاب والقارئ العربي. الشعر من اآلثار يف قيل مما األوفر الحظ صاحبة األهرام لعل
التي اآلراء يجمع وهو ٩١١ه، سنة املتوىف السيوطي، الدين جالل ملؤلفه املحارضة حسن
وحول فيه، بنيت الذي الوقت حول الرأي يف اختالف من كان ما مقدار يدرك قبله قيلت

أجله. من أنشئت الذي والهدف بانيها،
نرى ولكي ناحية، من الشعر يف صداها لنرى اآلراء بعضهذه ننقل أن الطريف ومن

األهرام. هذه إىل اليوم ونظرتنا القدماء نظرة بني الشاسع الفرق
بن سوريد هو األهرام بنى الذي إن قالوا: التاريخ أهل من جماعة أن السيوطي روى
رأى أنه ذلك وسبب سنة، بثالثمائة الطوفان قبل وكان مرص، ملك رشياق؛ بن سلهوق
الكواكب وكأنَّ وجوههم، عىل هاربون الناس وكأنَّ بأهلها، انقلبت األرض كأن منامه يف
كأن ذلك بعد رأى ثم وكتمه، ذلك ه فأغمَّ هائلة، بأصوات بعًضا بعضها ويصدم تساقطت،
بني وتلقيهم الناس تخطف وكأنها بيض، طيور صورة األرضيف إىل نزلت الثابتة الكواكب
مذعوًرا فانتبه مظلمة، النرية الكواكب وكأن عليهم، انطبقا الجبلني وكأن عظيمني، جبلني
ببناء ذلك عند فأمر الطوفان، بأمر فأخربوه مرص، أعمال جميع من الكهنة رؤساء وجَمع
قالته ما جميع فيها وكتب ذلك، وغري وخزائن وأمواًال وعجائب طلسمات ومألها األهرام
الطلسمات وعلم ومضارها، ومنافعها العقاقري وأسماء الغامضة، العلوم وجميع الحكماء،
لها وأحرض ولغاتهم، كتابتهم يعرف ملن مفرس ذلك وكل والطب، والهندسة والحساب

ذراًعا. بأربعني األرض تحت أبوابها وجعل أسوان، ناحية من الصخور
حرضه عيًدا لها وجعل أسفل، إىل فوق من ملونًا ديباًجا كساها منها فرغ فلما
واآلالت الجمة باألموال مملوءة مخزنًا ثالثني الغربي الهرم يف عمل ثم كلها، مملكته أهل
يصدأ، ال الذي والسالح الفاخر الحديد وآالت النفيسة، الجواهر من املصنوعة والتماثيل
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واملؤلفة، املفردة العقاقري وأصناف الغريبة، والطلسمات ينكرس، وال ينطوي الذي والزجاج
وما والكواكب، الفلكية القباب أصناف الرشقي الهرم يف وعمل ذلك، وغري القاتلة والسموم
صوان من توابيت يف الكهنة أخبار امللون الهرم يف وجعل التماثيل، من أجداده من صنع
وما وقته، يف عمل وما وسريته وحكمته صنعته عجائب وفيها مصحفه، كاهن كل مع أسود،
منه.1 يقرتب َمن كل يقتل خازنًا هرم لكل وجعل آخره، إىل الزمان أول من يكون وما كان
حوض يف وضع مات إذا منهم امللك كان مرص؛ مللوك قبوًرا كانت أنها أيًضا ُرِوَي كما
الحوض يُحمل ثم األساس، ارتفاع من يريدون ما قدر عىل الهرم من يُبنى ثم حجارة،
املقدار.2 هذا عىل البناء يرفعون ثم واألقباء، البنيان عليه يقنطر ثم الهرم، وسط فيوضع

بعضهم: فقال يومئٍذ، الشعر يف الحرية هذه بدت وقد

األج��رام ل��ع��ظ��ي��م��ه��ا واس��تُ��ص��ِغ��رت األه��رام ال��نُّ��ه��ى أول��ي ع��ق��وَل َح��َس��َرت
س��ه��ام دون��ه��ن ل��ع��اٍل ق��ُص��رت ش��واه��ٌق ال��ب��ن��اء، م��وث��ق��ة ُم��ل��ٌس،
األوه��ام ل��ع��ج��ي��ب��ه��ا واس��ت��ع��ج��م��ت دون��ه��ا ال��ت��ف��كُّ��ر ك��بَ��ا ح��ي��ن أدِر ل��م
أع��الم؟3 أم رم��ل ط��الس��م ه��ذي أم ه��ن، األع��اج��م أم��الك أق��ب��ور

أن والغالب مالستها، عن يتحدث ألنه األهرام؛ يف قيل ما أول من الشعر هذا ولعل
ملرص. زيارته عند فيها باب فتح املأمون يحاول أن قبل ذلك يكون

من لها الشاعر نفس يف وقع وما األهرام، يف يومئٍذ للعقول حرية عن ينبئ والشعر
آراء. من األهرام حول يدور كان ما بعض عىل يدل األخري والبيت واإلجالل. اإلكبار

طولون بن أحمد أن ُروَي فقد الشعر، يف صداه عرضنا أن سبق الذي الرأي ووجد
باليوناني، سطوٌر عليها مكتوبًا مرجان قطعة الحفر يف فوجدوا األهرام، أبواب عىل حفر

فيها: فكان فُرتجمت شعر، أبيات هي فإذا القلم، ذلك يعرف من فأحرض

ُم وال��م��ق��دَّ ب��ه��ا ِق��دًم��ا وم��ال��ك��ه��ا ك��ل��ه��ا م��ص��ر ف��ي األه��رام ب��ان��ي أن��ا

.٣٣ :١ املحارضة حسن 1

.٢١٧ :١ الذهب مروج 2

الجبال. واألعالم: ،٣٣ :١ املحارضة حسن 3
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ت��ت��ث��لَّ��ُم4 وال ت��ب��ل��ى، ال ال��ده��ر ع��ل��ى وح��ك��م��ت��ي ِع��ْل��م��ي آث��ار ب��ه��ا ت��رك��ُت
��ُم وت��ه��جُّ م��رة، ل��ي��ٌن ول��ل��ده��ر وع��ج��ائ��ب ج��م��ٌة ك��ن��وٌز وف��ي��ه��ا
ف��تُ��ع��ل��ُم أم��وَت أن ه��ذا ق��ب��ل أرى أن��ن��ي غ��ي��ر ك��ل��ه��ا ع��ل��وم��ي وف��ي��ه��ا
ت��ن��ُج��ُم5 ال��ده��ر آخ��ر ف��ي ل��ي��ل��ٍة وف��ي ع��ج��ائ��ب��ي وت��ب��دو أق��ف��ال��ي، س��تُ��ف��ت��ح
ف��ت��س��ل��ُم ال��م��ئ��ي��ن، ب��ع��د م��ن وس��ب��ع��ون وأرب��ع واث��ن��ت��ان وت��س��ٌع ث��م��اٍن
وت��ه��دَّم ص��خ��َره��ا، ال��ب��راب��ي وتُ��ل��ق��ي ب��ره��ة ت��س��ع��ي��ن ج��زء ه��ذا ب��ع��د وم��ن
تُ��ع��َدُم6 ث��م ق��ب��ل��ه��ا، وأف��نَ��ى س��ت��ب��ق��ى، ق��ط��ع��ت��ه��ا ص��خ��ور ف��ي ف��ع��ال��ي ت��دبَّ��ر

عىل يقدروا فلم املدة، هذه بحساب وأمرهم الحكماء طولون بن أحمد فجمع قيل:
فتحها. من فيئس ذلك، تحقيق

حلها؛ يُستطاع ال ألغاًزا يضع أن أراد الشعر هذا ناظم فإن الخرب، هذا صح وإذا
الخبري. العالم بمظهر ليظهر

ال لها الباني ألن األهرام؛ يف يشء عىل ُكتب لشعر ترجمة ذلك يكون أن يمكن وال
األبد. إىل مغلًقا ا رسٍّ تظل أن يف يرغب كان ولكنه فتحها، أراد قد يكون أن يمكن

إال الدهر من أرحمه وأنا إال يشء ليس قال: الهرمني رأى َمن بعض كان وإذا
أمرهما، يستعظم أمامهما وقف قد املتنبي فإن منهما.7 الدهر أرحم فأنا الهرمان؛
عن امُلنبئ االستفهام هذا يستفهم حني أنشأهما، الذي الشعب ويجل بناءهما، ويستعظم

يقول: إذ اإلعجاب

ال��م��ص��َرُع؟ م��ا ي��وُم��ه؟ م��ا ق��وُم��ُه؟ َم��ن بُ��ن��ي��اِن��ه ِم��ن ال��ه��َرم��ان ال��ذي أي��ن
ف��ت��ت��بَ��ُع8 ال��ف��ن��اء ويُ��درُك��ه��ا ح��ي��نً��ا، ُس��ك��ان��ه��ا ع��ن اآلث��ار ت��ت��خ��ل��ف

سيلحقها أصحابها بعد تخلفت مهما اآلثار هذه أن يعلن الثاني البيت يف ولكنه
شادوها. من وتتبع الفناء

الخلل. الثلمة: 4
تظهر. تنجم: 5

.٣٥ :١ املحارضة حسن 6

.٣١ :١ املحارضة حسن 7

ص٣٧٠. املتنبي، ديوان 8
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رجال أحد بها يرثي قصيدة مرصيف من خرج أن بعد البيتني هذين املتنبي قال وقد
فيملؤه اليمني عمارة أما البيتني. هذين غري يف مرص آثار إىل املتنبي يُرش ولم مرص.
مثال ويراهما يده، إليهما تمتد أن عن عاجًزا الدهر فريى الهرمني، يرى عندما الجالل

ويقول: رسهما إىل الوصول عن عجزه يعلن ولكنه اإلتقان،

ِم��ْص��ِر َه��َرم��ْي إت��ق��ان��ه��ا ف��ي تُ��م��اِث��ُل ب��ن��يَّ��ة ال��س��م��اء ت��ح��ت م��ا خ��ل��ي��ل��يَّ
ال��ده��ر م��ن ي��خ��اف ال��دن��ي��ا ظ��اه��ر ع��ل��ى م��ا وك��لُّ م��ن��ه، ال��ده��ر ي��خ��اف ب��ن��اءٌ
ف��ك��ري9 ب��ه��ا ال��م��واد ف��ي ي��ت��ن��زَّه ول��م ب��ن��ائ��ه��ا ب��دي��ع ف��ي ط��رف��ي ت��ن��زَّه

صالبتها. وقوة مناعتها يصور منها الدهر بخوف الشاعر وتعبري
العني تراه أن يمكن يشء أجمل فرياهما األندليس العزيز عبد بن أمية الصلت أبو أما

يقول: إذ الوجود؛ هذا يف

م��ص��ِر ه��رَم��ْي م��ن ع��ي��ن��اك رأت م��ا ع��ل��ى م��ن��ظ��ًرا أح��س��ن أب��ص��رَت ه��ل ب��ع��ي��ش��ك،
ال��نَّ��س��ِر10 أو ��م��اِك ال��سِّ إش��راف ال��ج��و ع��ل��ى وأش��رف��ا ال��س��م��اء ب��أع��ن��اِن أن��اف��ا
ص��در12 ع��ل��ى ق��ام��ا نَ��ْه��دان ك��أن��ه��م��ا ع��ال��يً��ا األرض م��ن ن��ش��ًزا11 واف��ي��ا وق��د

هللا تدعو أخذت عندما عنهما تكشف األرض فجعل آخر، شاعر النهدين صورة وأخذ
فاستجاب الجزء، هذا يف الساكنني بنيها عىل خوًفا الظمأ، بعد بالري البالد عىل يمنَّ أن

يقول: إذ وذلك غليلها؛ ويشفي ظمأها، يروي بالنيل وأغاثها دعاءها هللا

ُص��ُع��ِد وف��ي ُع��ْل��ٍو، ف��ي ل��ل��ع��ي��ن ب��َرزا إذ ال��ه��رم��ي��ن إل��ى ان��ظ��ر
وال��رَّم��ِد ال��ح��ر ل��ف��رط َظ��ِم��ئَ��ت إذ ال��ع��ري��ض��ة األرُض وك��أن��م��ا

.٣٩ :١ املحارضة حسن 9

نجمان. والنرس السماك 10
األرض. من املرتفع النشز: 11
.٢٣٧ :١ األبصار مسالك 12
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األهرام

ال��ول��د ل��رق��ة اإلل��ه ت��دع��و ب��ارزة ال��ث��دي��ي��ن ع��ن َح��َس��رت
ال��َك��َم��د13 م��ن وي��ش��ف��ي��ه��ا ِريٍّ��ا، ي��وس��ع��ه��ا ب��ال��ن��ي��ل ف��أج��اب��ه��ا

من وعجب األرض، صدر مرص أن عىل دليًال بالنهدين الهرمني شبه بعضهم واتخذ
فقال: األبناء، من ولدته من كثرة برغم ناهدين، يظال أن

ش��اِه��د ال��ه��َرَم��يْ��ن م��ن ونَ��ه��داه��ا م��ص��ر األرض ص��دَر أن ت��ب��ي��ن
ن��اه��د14 ال��نَّ��ه��ُد وذاك ه��َرٍم، ع��ل��ى ك��ث��ي��ًرا َوَل��دت وق��د ع��ج��بً��ا، ف��وا

بيان يف إسهاب إىل تحتاج ال التي العجائب من الهرمني فريى الساعاتي ابن أما
فما الشباب، يف جدة إال ذلك يزدها ولم األمد، طويلة أزمان عليهما مرَّ فقد غرابتها،
ثباتهما يف وإنهما السماء، عنان إىل بارتفاعه يصل أن يريد أزيل بناء من أعجبهما
واضحة غري األهرام كانت وإذا مىض، الذي الزمن عىل ُحزنًا ُمتبلًِّدا وقًفا يشبهان بمكانهما

يقول: إذ وذلك إليه؛ يصل أن يستطيع الذي هو وحده العقل فإن العني، أمام الرس

واإلس��ه��اب اإلك��ث��ار ع��ن ��ت دقَّ ج��م��ة وال��ع��ج��ائ��ب ال��ع��ج��ائ��ب، وم��ن
ش��ب��اِب ُح��س��َن وت��زي��ُد أي��ام��ه، وأدب��رت ال��زم��اُن، ه��ِرَم ق��د ه��َرم��ان
األس��ب��اب ب��أط��ول ال��س��م��اء ت��ب��غ��ي أزل��يَّ��ٍة ب��ن��يَّ��ٍة أيُّ ل��ل��ه
واألح��ق��اِب األي��ام ع��ل��ى أس��ًف��ا ت��ب��لُّ��ٍد وق��وف وق��ف��ْت وك��أن��م��ا
األل��ب��اِب15 إل��ى ب��ه تُ��ش��ي��ر وغ��دت خ��ط��اب��ه��ا ف��ْص��َل األس��م��اع ع��ل��ى ك��ت��م��ت

وإذا األلباب، إىل األهرام به تفيض الذي الرس هذا عن شيئًا يذكر لم الشاعر ولكن
التي األحقاب عىل حزينة متبلدة تقف فلم وقوة شبابًا األيام عىل تزيد األهرام كانت

انقضت.

.٣٩ :١ املحارضة حسن 13

نفسه. السابق املرجع 14

نفسه. السابق املرجع 15
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العربي األدب يف املرصية اآلثار

غري من املقامة بالخيام وشبهها الساعاتي، ابن معاني ببعض فألمَّ آخر شاعر وجاء
فقال: أطناب، وال عمد

ل��ألل��ب��اِب األه��رام َص��ن��َع��ِة ف��ي وع��ج��ي��ب��ٍة غ��ري��ب��ٍة أيُّ ل��ل��ه
ن��ق��اِب ك��ل األل��ب��اب ع��ن وق��َص��ت أه��ل��ه��ا ق��ص��ة األس��م��اع ع��ن أخ��َف��ت
أط��ن��اِب16 وال ُع��ُم��ٍد م��ا غ��ي��ر م��ن ُم��ق��ام��ٌة ك��ال��خ��ي��ام ه��ي ف��ك��أن��م��ا

يذكِّر صغرية، فكانت بُعد عن رآها الشاعر بأن يوحي ما بالخيام األهرام تشبيه ويف
الخيام. بمرأى مرآها

لحبيبني كالهودجني فرآهما الهول أبو وبينهما الهرمني أمام الحداد ظافر ووقف
النيل، ماء هي دموًعا فذرفا اللقاء، وبني بينهما يحول رقيب بينهما ووقف مرتحلني،
مسافًرا رْكبًا فيشبه املقطم أما العاصفة. الريح صوت من نسمعه بما الفراق لهذا وانتحبا

يقول: إذ وذلك ليسرتيح؛ األرض عىل فربك التعب أدركه

ال��ع��ج��ي��ب ال��ه��ول أب��و وب��ي��ن��ه��م��ا وان��ظ��ر ال��ه��رم��ي��ن ه��ي��ئ��ة ��ل ت��أمَّ
رق��ي��ُب ب��ي��ن��ه��م��ا ب��م��ح��ب��وب��ي��ن رح��ي��ل ع��ل��ى ��اريَّ��ت��ي��ن17 ك��ع��مَّ
ن��ح��ي��ُب ع��ن��ده��م��ا ال��ري��ح وص��وت دم��وٌع ب��ي��ن��ه��م��ا ال��ن��ي��ل وم��اء
ال��ل��غ��وُب18 أب��رك��ه��ا ال��رك��ب رك��اَب ي��ح��ك��ي وه��و ال��م��ق��ط��ُم ودون��ه��م��ا

موطنهما إىل آبا مسافرين فوجدهما شبيًها، للهرمني املنصوري الشهاب وتلمس
السماء بنجم اهتديا الصحراء يف ضالَّني أو الهول، أبو بحبهما وىش عاشقني أو فاستقرَّا،

رِويَا. حتى عليهما فهطل السماء مطر استسقيا ظامئني أو فأرشدهما،
فقال: مناًال، منهما ينال أن عن لعجزه منهما الزمن من بغيظ الشهاب وأحس

��ِل ال��م��ت��أمِّ ل��ل��ع��اق��ِل ع��ب��رٍة م��ن ف��ي��ه��م��ا ك��م ُق��ْل: ب��ال��ه��َرَم��يْ��ن ُج��زَت إن

الخباء. حبال واألطناب: نفسه، السابق املرجع 16
الهودج. وهي عمارية؛ مثنى عماريتني: 17

التعب. واللغوب: ،٣٩ :١ املحارضة حسن 18
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األهرام

ال��م��ن��زل دون ف��ب��ات ال��م��ح��لَّ ع��رف ب��م��س��اف��ر م��ن��ه��م��ا ك��الٍّ ش��بَّ��ه��ُت
ب��م��ع��ِزِل ف��خ��لَّ��ف��اه ال��رق��ي��ُب ـ��َه��ْوِل ال��ـ أب��و ب��وص��ل��ه��م��ا وش��ى ع��اش��َق��ي��ن أو
ال��ُم��ت��ه��لِّ��ِل ب��ض��ي��ائ��ه ف��َه��َداه��م��ا ال��س��م��ا ن��ج��م اس��ت��ه��دي��ا ح��ائ��َري��ن أو
ال��م��ن��َه��ِل َرِويَّ ع��ذبً��ا ف��س��ق��اه��م��ا ال��ح��ي��ا ص��وَب اس��ت��س��ق��ي��ا ظ��ام��ئَ��ي��ن أو
ال��ُم��س��ت��ث��ِق��ِل19 وَض��ج��َرُة ال��ح��س��ود غ��ي��ظ م��ن��ه��م��ا ح��ش��اه وف��ي ال��زم��اُن، ي��ف��ن��ى

النفيس لإلحساس مصوًرا تشبيهات من املنصوري الشهاب به جاء ما كل يف أجد وال
ولكنه الظامئ، أو الحائر أو العاشق أو باملسافر يربطهما يشء هناك فليس األهرام؛ إزاء

منهما. الزمان غيظ تصوير يف وفِّق قد
معرفة إىل الوصول عن والعجز الحرية دالئل يحمل الحديث العرص إىل الشعر وظل
إىل تصل عظة واتخاذها إجاللها مظاهر أسمى يحمل كما األهرام، هذه إقامة يف الرس
الوهاب عبد الدين فخر قول يف ذلك نتبني كما بلسان، األهرام تنطق لم وإن القلوب أعماق

املرصي:

ب��ل��س��ان��ِه يَ��ُف��ه ول��م ال��ق��ل��وب، ص��دَع واِع��ٍظ ِم��ن ك��م األه��راِم، أم��ب��ان��َي
ب��ن��ي��ان��ه» م��ن ال��ه��َرم��ان ال��ذي «أي��ن ع��ه��ده ت��ق��ادَم ق��وًال أذك��رتِ��ن��ي
ك��ي��وان��ه20 ع��ن األرض ف��وق ت��م��ت��د أن ت��ك��اد ال��ش��ام��خ��ات ال��ج��ب��ال ُه��نَّ
إي��واِن��ِه ع��ل��ى م��ج��ل��س��ه ألج��لَّ َس��ف��ح��ه��ا ف��ي ج��ال��ٌس ك��س��رى أن ل��و
ح��َدث��ان��ِه21 ع��ل��ى ت��أس��ف ول��م ُم��َدًدا، وب��رِدِه ال��زم��ان ح��رِّ ع��ل��ى ث��ب��ت��ت
ج��ري��اِن��ِه ف��ي ��ي��ل وال��سَّ ُه��ب��وب��ه��ا، ـ��َد ع��ن��ـ وال��ري��ِح إح��راق��ه��ا، ف��ي وال��ش��م��ِس
أوث��اِن��ِه م��ن األه��راِم ف��م��ب��ان��ي ب��ع��ب��ادٍة ��ه��ا خ��صَّ ق��د ع��اب��ٌد ه��ل
ج��ث��م��اِن��ِه إل��ى ُف��رَق��ت��ه ب��ع��د م��ن ن��ف��س��ه ب��ُرج��َع��ى ي��ق��ض��ي ق��ائ��ل أو
ط��وف��اِن��ِه أذى م��ن ل��ي��أَم��َن ق��ب��ًرا، ول��ج��س��م��ه ل��ك��ن��وزه ف��اخ��ت��اره��ا

.٤٠ :١ املحارضة حسن 19

زحل. كوكب كيوانه: 20

نوائبه. الدهر: حدثان 21
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العربي األدب يف املرصية اآلثار

م��ك��اِن��ِه أع��ز واح��ُده��ا ي��خ��ت��اُر م��راِص��ٌد ل��ل��س��ائ��رات أن��ه��ا أو
ي��ون��اِن��ِه أو ال��ده��ِر ُف��رِس أح��ك��اَم ك��واك��ب ش��ئ��ون وص��ف��ت أن��ه��ا أو
ت��ب��ي��اِن��ِه ف��ي ال��ف��ك��ر ي��ح��ار ِع��ل��ًم��ا ح��ي��ط��ان��ه��ا ع��ل��ى ن��ق��ش��وا أن��ه��م أو
بَ��ن��اِن��ِه22 َط��ْرَف ع��ل��ي��ه ي��ع��ض ِف��َك��ٌر ن��ق��ش��ه��ا ل��ي��ع��ل��م رائ��ي��ه��ا، ق��ل��ب ف��ي

ومما األهرام. هذه بناء سبب يف آراء من عرصه رواه ما يستوعب يكاد هنا والشاعر
بُنيت أنها من الحديث العرص يف به نؤمن ما اآلراء بعض قرر قد القدم منذ أنه يُلحظ
األهرام تشبيه ويف جسدهم. إىل الروح بعودة يؤمنون كانوا الذين لبُناتها، قبوًرا لتكون
بينها الشاعر يوازن الشعر، يف مرة وألول بضخامتها. النفيس لإلحساس تصوير بالجبال

اإليوان. عىل لها ويفضِّ كرسى إيوان وبني
«الهرمان الفاضل: القايض يقول إذ بالهرمني؛ اإلعجاب يف الشعر النثر وشارك
الدهر عىل يُخىش فإنه الهرمان؛ إال الدهر من عليه يُخىش يشء وكل األرض، فرقدا23

اليمني. عمارة قول يف كما أيًضا الشعر يف رأيناه إحساس وذلك منهما.»24
من «وبه مرص: عن حديثه يف فقال الهرمني، بارتفاع األثري بن الدين ضياء وأُعجب
الدهُر هِرم اللذان الهرمان ذلك من اإلخبار؛ عن فضًال العيان يضبطها ال ما اآلثار عجائب
غاية االرتفاع من وبلغ الِفناء، وسعة البناء بِعظم منهما كل اختص قد يهرمان، ال وهما
برأسه أرضَم فإذا تحديقه، مدى عىل الطرف يدركها وال تحليقه، بعد عىل الطري يبلغها ال

سهًما.»25 له كان السماء قوس عليه استدار وإذا نجًما، املتأمل ظنه قبس
بعض بأنها لها الكتَّاب أحد تصوير من الصواب عن أبعد شيئًا وصفهما يف أجد ولم

بها.26 يتزيَّن لعٍب
إعجابه وأعلن األهرام، إزاء الناس حرية صوَّر القديم يف الشعر أن يتبني ذلك كل ومن
األحوال أكثر يف يستطع لم وإن نحوها، إحساسه يسجل ومىض وبُناتها، ببنائها العميق

والحياة. بالقوة ينبض عاٍل مستوى إىل يرتفع أن

ص١٢٧. بيومي، السباعي لألستاذ والعثمانيني، املماليك عهد عىل العربي األدب تاريخ 22
القطب. من قريبان نجمان الفرقدان: 23

.٣٨ :١ املحارضة حسن 24

.٤٠ :١ املحارضة حسن 25

نفسه. السابق املرجع 26
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األهرام

هرما هما إنما نصيب بأوىف القديم العرص يف الشعر من حظي الذي أن يلحظ ومما
يحَظ فلم األصغر، الجيزة هرم ذلك يف بما األهرام، باقي من غريهما أما الكبريان. الجيزة
ضخامة من الكبريان الهرمان به اختص ما إىل ذلك سبب ويرجع التقدير. من بنصيب

بناء. وإتقان

نرى الحديث؛ العرص يف الشعراء من كثري عناية األهرام، بينها ومن املرصية، اآلثار ونالت
الكبريين: الهرمني يف ١٨٥٣م، سنة املتوىف الدرويش، عيل السيد قاله فيما ذلك بشائر

م��ب��ه��وُت م��ن��ه��م��ا أراه ف��ي��م��ا أن��ن��ي واع��ل��م ال��ه��رم��ي��ن، إل��ى ان��ظ��ر
ي��م��وُت27 ال��زم��اُن ح��ت��ى ي��ن��ه��ض��ا ل��م وق��ل��ب��ه ال��زم��ان ص��در ع��ل��ى رس��خ��ا

صياغة كانت وإن دائمني، راسخني الهرمني بقاء يف القدماء نظرة تشبه نظرة وهي
رائعة. وال قوية غري الشعر

الهرمني، عن الحديث يف أطال الحديث العرص يف شاعر أول البارودي كان وربما
يف ما لنتبني إليه ولنصِغ بالترب. يقوم ال وصخره الدر، من أغىل َحصاُه أثًرا فيه ورأى
مستغرق عليها يرتدد شهًرا األهرام من بالقرب أقام وقد بها، شعر إحساسات من شعره

فيقول: فيها، كان بما العابثني عبث ناظًرا فوقها، نُِقش ما متأمًال فيها، الفكر

ت��دري ت��ك��ن ل��م م��ا غ��ي��َب ت��دري ل��ع��ل��ك م��ص��ِر َه��َرَم��ْي ع��ن ال��ف��ي��ح��اء ال��ج��ي��زة َس��ِل
ال��ده��ر َص��ول��ة ي��غ��ل��ب��ا أن ع��ج��ٍب وم��ن ع��ن��ه��م��ا ال��ده��ر ص��ول��ة ردَّا ب��ن��اءان
ب��ال��ف��خ��ر ال��ب��ري��ة ب��ي��ن ل��ب��ان��ي��ه��م��ا ل��ي��ش��ه��دا ال��خ��ط��وب رغ��م ع��ل��ى أق��ام��ا
وال��ف��ك��ِر ال��ع��ي��ِن أع��ج��وب��ُة وه��م��ا خ��ل��ت، وأع��ص��ر ب��ادت ال��ده��ر ف��ي أم��م ف��ك��م
ال��َح��ْش��ر إل��ى تُ��ت��ل��ى ت��ن��ف��ك ال أس��اط��ي��ر ع��ل��ي��ه��م��ا ال��ع��ق��ول آلث��ار ت��ل��وُح
َس��ْط��ِر ف��ي ال��خ��الئ��ق م��ج��م��وع ألب��ص��رَت س��رِّه��ا م��ك��ن��ون اس��ت��ط��ل��ع��ت ل��و رم��وٌز
وال��ُخ��بْ��ِر ��ل ال��ت��أمُّ ع��ن��د ي��دان��ي��ه��م��ا ك��ائ��ن ه��و أو ك��ان ب��ن��اءٍ م��ن ف��م��ا

.٤٣ :١ الحديث األدب يف 27
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العربي األدب يف املرصية اآلثار

وال��بُ��ه��ِر ب��ال��ع��ج��ِز «اإلي��واُن» وي��ع��ت��رف «ب��اب��ٍل» ص��رح ع��ن��ه��م��ا ُح��س��نً��ا ��ر ي��ق��صِّ
وال��س��ح��ر ال��ك��ه��ان��ة م��ق��ال��ي��د ألل��ق��ى م��رص��دي��ه��م��ا ان��ت��ح��ى ه��اروَت أن ف��ل��و
ت��ج��ري إذ األرض ُغ��لَّ��ة تَ��روي ال��نِّ��ي��ل م��ن ب��ِدرَّة28 ف��اض��ا ثَ��دي��اِن ك��أن��ه��م��ا

األْرس، وشدة البناء، املايضقوة الشعر بمعظمه ُوزن إذا الشعر هذا يف يُلحظ ما وأول
النظم. وإحكام

البارودي انفرد مما وبعضها الشعر، من مىض فيما بعضها رأينا فقد معانيه أما
به. بالشعور

عنهما، السؤال إىل دعا عندما الهرمني بعظمة الشاعر يوحي القصيدة مطلع ففي
يُسأل وإنما السؤال، هذا قبل شيئًا عنها يدري يكن لم جليلة أموًرا السائل يعلم أن عىس

الجليل. األمر عن
الزمن، وبني بينهما الرصاع فيصور الهرمني هذين عظمة يبني التالية األبيات ويف
بهما الناس إعجاب عن ويتحدث الزمن، صولة عىل الهرمان فيها انترص معركة ويصور
بناء الدنيا يف يكون ولن كان ما بأنه قاطًعا حكًما ويحكم واألحقاب، العصور مر عىل

يضارعهما.
املعنى أما أوردتها. أن سبق كما األقدمون، الشعراء به ألم مما املعاني هذه وأصول
يفتخر بأن جدير صاحبهما أن عىل شاهدان الهرمني أن فهو به، البارودي انفرد الذي
ما تتبني أن تريد أثره يف الخلق عقول تميض جبار، وعقل عظمة من عليه يدالن ملا بهما

الوجود. هذا بقي ما إليها تصل أن تحاول أرسار من بنائهما وراء
يظنونه الناس بعض كان ما البارودي شعر يف القديمة األفكار آثار من كان وربما

وحكمة. علم من لهم كان ما جميع رموزها يف أودعوا األهرام بنوا الذين أن من
يف أثر وللعني بالثديني، الهرمني تشبيه البارودي عند القديم الشعر آثار من ونجد
عىل يقوم ال مصنوع فخيال عنهما، فاض قد النيل البارودي يجعل أن وأما التشبيه. هذا

الفيضان. هذا بمثل بُعد أو قرب من يشعر ال األهرام عند الواقف ألن نفيس؛ أساس

اللبن. الدرة: 28
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األهرام

فيقول: الهرمني، بني الرابض الهول أبي وصف يف الشاعر ويميض

ال��ص��در إل��ى م��ن��ه ��ي��ن ال��ك��فَّ ع��ل��ى أك��ب راب��ض ظ��ل ف��ي «ب��ل��ه��ي��ب»29 وب��ي��ن��ه��م��ا
ال��ف��ج��ر م��ط��ل��ع إل��ى ش��وًق��ا ل��ه ك��أن وام��ٍق30 ن��ظ��رة ال��ش��رِق ن��ح��و ي��ق��لِّ��ب

مشتاق أنه الرشق إىل الهول أبي نظرة يف شعر أنه البارودي إحساس يف والجديد
الوطن عىل املجد نور إرشاق الفجر بمطلع البارودي أيريد شعري فليت الفجر، مطلع إىل
النفس إىل أقرب طبيعي إحساس وذلك عظيًما. مجيًدا املايض يف كان كما ليعود الحبيب؛
القديم. الشعر يف رأينا كما هودجني، يركبان حبيبني عىل رقيبًا الهول بأبي إحساسها من
يف قضاه لعله شهًرا، لألهرام بمحاورته سعادته عن بعدئٍذ البارودي ويتحدث

يقول: إذ املعاني من به توحي فيما وتأمل لها، دراسته

َق��ْدِر ذو آدم اب��ن أن ع��ل��ى ت��دلُّ غ��وام��ٌض ل��ل��ُع��ل��وِم ف��ي��ه��ا م��ص��ان��ُع
وال��ن��س��ر31 ��م��اك��ي��ن ل��ل��سِّ وْك��ًرا ف��أص��ب��ح ف��رع��ه��ا ال��ج��و ف��ي وام��ت��د أص��ل��ه��ا، رس��ا
ال��ع��م��ر ري��ح��ان��ة ال��ج��دِّ ب��أي��دي ون��ج��ن��ي ِدن��اِن��ه��ا م��ن ال��نُّ��ه��ى خ��ْم��َر ن��غ��ت��رف ف��ُق��م
ال��س��ر غ��ام��ُض وح��يُ��ه��ا ُرم��وز وثَ��مَّ ِك��م��اُم��ه��ا تُ��ف��ت��ق ل��م ع��ل��وٌم ف��ث��مَّ
َش��ه��ِر ف��ي ال��ده��ِر ن��ع��م��ِة م��ن ت��م��نَّ��ي��ت��ه م��ا ك��ل ف��أدرك��ُت ش��ه��ًرا، ب��ه��ا أق��م��ُت
ال��زَّه��ر م��ع ت��ج��فُّ ال ِع��ل��ٍم أزاه��ي��َر ل��ن��ج��ت��ن��ي ي��وٍم ك��ل ون��غ��دو ن��روُح
َج��ب��ر وال ب��زي��ٍج ت��ف��ت��ح ل��م م��ع��اري��ُض ل��ن��ا ب��دت رم��ٍز ُق��ْف��َل ف��ت��ح��ن��ا م��ا إذا
ال��ذر م��ه��ج��ة ف��ي ال��روِح م��دبَّ ت��ري��ك ح��رك��ات��ه ف��ي ��ح��ر ك��ال��سِّ نُ��َك��ٍت ف��ك��م
خ��م��ِر! ال أت��ي��ح ُس��ك��ٍر م��ن ل��َك ف��ي��ا لُ��ب��اب��ه��ا م��ن ل��ن��ا أه��دت ب��م��ا س��ك��رن��ا

القدماء بها جاء التي املعاني من للنجوم مقرٍّا ليكون بنائها وارتفاع أصلها ورسو
أوردنا. أن سبق كما الشعر، يف

عظمة عىل تدل آيات أنها عىل األهرام إىل نظرته فهو البارودي، عند الجديد أما
املعجزات. بهذه يأتي أن استطاع إذ اإلنسان؛

الهول. أبو بلهيب: 29
املحب. الوامق: 30

نجوم. والنرس: ماكان السِّ 31
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األهرام، يف البارودي بها قام التي الدراسة لون — التحديد وجه عىل — أدري ولست
ما كل منها نال أنه يعلن التي الدراسة هذه من إليها الوصول إىل ارتاح التي النتائج وما
ما قراءة يحاول كان فهل الخمر، أسكرته النشوان يستمتع كما بها واستمتع يتمناه، كان

فتحييه؟ الصخر يف تدب روًحا فيها ويرى الهريوغليفية، الكتابة من األهرام عىل
الذين هؤالء عىل بالحنق شعوره البارودي بها أحس التي التجربة يف كذلك وجديد
إىل يصلوا لكي مكتوبة كانت التي الصخور بعض فحطموا الكتابة، هذه حرمة يراعوا لم
هذه حرمة عىل املعتدين عىل غضبه جام يصب وهو وكنوز، ثروة من فيها وما خزائنها

ويقول: اآلثار

وال��غ��دِر ب��ال��خ��ي��ان��ة ع��ل��ي��ه��ا ��وا أل��حُّ م��ع��اش��ٍر ص��ن��ي��ُع إال س��اءن��ي وم��ا
وال��ب��ح��ر ال��ب��ر زي��ن��ة ك��ان��ت م��ح��اس��َن وش��وَّه��وا ال��ع��ل��وم، ش��م��ل ب��ه��ا أب��ادوا
ال��ن��ص��ر راي��ُة ب��ه��ا ك��ان��ت ي��ًدا وش��لُّ��وا ال��ُع��ل��ى تُ��ب��ِص��ر ب��ه��ا ع��ي��نً��ا س��م��لُ��وا ف��ك��م
رِّ ب��ال��دُّ يُ��َق��وَُّم ال ح��ص��اه��ا ب��أن دَرْوا وم��ا ج��ه��ًال ال��دُّر ِل��ق��اط ت��م��ن��وا
ال��ت��ب��ر م��ن أغ��ل��ى ف��لُّ��وُه م��ا وأي��س��ر ص��خ��وره��ا ُص��مَّ ال��تِّ��بْ��ِر ل��ج��م��ع وف��لُّ��وا
ال��َخ��تْ��ِر32 م��ن ع��ل��ي��ه��ا أب��َق��وا وال ُم��ن��اه��م، إل��ى ي��ص��ل��وا ف��ل��م خ��اب��وا ول��ك��ن��ه��م
ِغ��ْم��ر33 ع��ل��ى نَ��بَ��تْ��َن أخ��الٌق ال��َغ��يِّ إل��ى ب��ه��م ن��زع��َت م��ع��ش��ٍر م��ن ل��ه��م ف��ت��بٍّ��ا
ال��ِف��ك��ر ي��د ف��ي��ن��ا ش��ادت��ه م��ا ع��ُدوَُّة إن��ه��ا ال��ج��ه��ال��ة ال��ل��ه ق��بَّ��ح أال

وترى بها، وتعتز اآلثار، عىل االعتداء تستنكر العربي الشعر يف صيحة أول وتلك
والذهب. الدر من أغىل حصبائها قيمة

والدعاء النسيم، مع التحية إرسال يف القديم الشعر مقلًدا قصيدته البارودي ويختم
فيقول: املطر يسقيها بأن لها

ال��ن��ه��ر ع��ل��ى ال��م��ط��ل ال��بُ��رج ذل��ك إل��ى ت��ح��ي��ت��ي أدِّي ال��ف��ج��ِر، ن��َس��م��اِت ف��ي��ا
ال��َق��ط��ر34 م��ن ب��ال��ن��ث��ار ع��ل��ي��ه��ا ف��ص��وب��ي ب��ال��ِح��َم��ى ُج��زِت إن ال��ب��رِق، ل��م��ع��ات وي��ا

الغدر. الخرت: 32
الحقد. الِغمر: 33

.١٤٩ :١ املنصوري) (رشح البارودي ديوان 34
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التشبه عىل حافًزا األهرام، بينها ومن املرصية، اآلثار يف األفغاني الدين جمال ويرى
وهياكل مرص، أهرام «انظروا يقول: إذ والكرامة؛ بالعزة التمسك إىل ودافًعا واألجداد، باآلباء
وعزة آبائكم، بمنعة شاهدة فهي دمياط، وحصون سيوة، ومشاهد طيبة، وآثار منفيس،
سعداء.»35 أحراًرا األمم كباقي عيشوا سكرتكم، من اصحوا غفلتكم، من هبُّوا أجدادكم.
حينئٍذ املرصية األمة إليه وصلت قد كانت ما بها أوحى اآلثار، إىل جديدة نظرة وتلك
املرصيون إليها وصل وحضارة وعلم قوة من اآلثار هذه عليه تدل وما وهوان، ر تأخُّ من
والشعور والعمل اليقظة عىل األبناء لحث وسيلة اآلثار هذه اتخاذ إىل ذلك فدفع القدماء،

اآلباء. هؤالء مثل إىل ينتسبوا بأن جديرين األبناء يكون حتى بالكرامة،
لسان عىل أنشأها التي صربي إسماعيل قصيدة تمثيل أوىف الجديدة النظرة ويمثل

فيقول: املجيد، العمل عىل املرصيني يحث فرعون

واِن ال��ع��ال ت��ح��ص��ي��ل ي��وَم ونَ��ى إذا أع��وان��ي األع��واُن وال ق��وم��ي، ال��ق��وُم ال
وال��ش��اِن ال��ع��رِش ع��ال��ي ب��ف��رع��وَن م��ن��ك��م، ف��راع��ن��ة تُ��َؤيِّ��دن��ي ل��م إن ول��س��ُت،
أع��وان��ي غ��اراِت م��ن ت��ل��ك ج��ب��ال��ُه س��ل��م��ت إذا ال��وادي ذا ج��ب��اَر ول��س��ُت

طلب يف قرصوا إذا إليه بنسبتهم يعرتف وال قومه، ينكر األبيات هذه يف ففرعون
لم إذا الشأن الرفيع األب بذلك يكون لن أنه ويقرر العال، إىل السعي يف تهاونوا أو املجد،
جيش أبنائه من يكن لم إذا القوي املهيب امللك يكون ولن الهمة، علو يف أبناؤه يشبهه

وجربوت. قوة يف األعداء عىل يُغري قوي
يجِر لم العذب النيل ماء ألن ويكدوا؛ يعملوا أن منهم يطلب ذلك أجل من وهو
ولم جليًال، عمًال يعملوا لم إذا منه ظمأهم يرووا أن بنُوه يستحق وال كسالن، ليرشبه
واستمع ممكنًا، يصري حتى املستحيل تذليل يحاولوا ولم قبل، من آباؤهم بنى كما يبنوا

قائًال: العمل عىل بنيه يحثُّ فرعون إىل

ل��ك��س��الِن يُ��خ��ل��ق ل��م ال��ع��ذُب ف��م��اؤه ع��م��ًال ت��ع��م��ل��وا ل��م إن ال��ن��ي��ل ت��ق��َرب��وا ال
ل��ظ��م��آِن36 ريٍّ��ا غ��ي��ره ف��اط��ل��ب��وا أو م��وِرِده دوَن ا ك��دٍّ ال��م��ج��رة ِرُدوا

.٢١١ :١ الحديث األدب يف 35

االجتهاد. والكد: بيضاء، بقعة كأنها تبدو السماء يف متقاربة نجوم عدة املجرة: 36
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إلن��س��اِن ف��خ��ًرا ب��ع��دُك��م ت��ت��ُرك��وا ال ق��ب��ل��ك��م األج��ي��اُل ب��ن��ِت ك��م��ا واب��ن��وا
ث��اِن37 ط��اع��ٍة ع��ن م��س��ت��م��ًع��ا يَ��ثْ��ِن ال رب��ك��م أم��ر ف��أط��ي��ع��وا أم��رت��ُك��ُم،
إح��س��اِن غ��اي��اِت إل��ى ل��ج��ن��ٍب ج��ن��بً��ا ت��س��اب��ق��ه وط��اع��اٌت أم��ٌر ف��ال��م��ل��ُك
إم��ك��اِن38 وج��ِه ع��ن ل��ك��م يُ��م��ي��َط ح��ت��ى اس��ت��ح��ال��ت��ه ف��ي م��س��ت��ح��ي��ًال ت��ت��رك��وا ال

بآثارها: الوادي تمأل التي الجماهري تلبيه الطاعة واجب وأمره فرعون، قاله ما ذلك

وُش��ج��ع��اِن أب��ط��اٍل م��ن��اك��ِب ع��ل��ى ق��ائ��ل��ه��ا ع��رِش م��ن ه��ب��ط��ت م��ق��ال��ٌة
وَص��وَّاِن ص��خ��ٍر م��ن ال��م��ق��ط��م ف��ي م��ا ل��ه��ا39 ودان ذُع��ٍر، م��ن األرض ل��ه��ا م��اَدت
ي��ق��ظ��اِن ُح��ل��َم ل��ُع��دَّت م��ص��َر غ��ي��ِر ف��ي م��أل ع��ل��ى أل��ق��اه��ا ف��رع��ون غ��ي��ُر ل��و
ال��ب��ان��ي ق��ب��ض��ة ف��ي ح��ج��ارت��ه ل��بَّ��ت ج��ب��ًال ب��ه��ا ن��ادى إن ف��رع��وَن ل��ك��ن
م��آلن ال��ق��وِم ب��م��اض��ي واٍد ِب��ط��اُح ب��ه��ا ت��س��ي��ل ج��م��اه��ي��ٌر وآزرت��ه40

يكاد فال املجد، ببناء مغرمني كفرعون كانوا مرص أهل أن إىل بذلك يشري والشاعر
يقبل ال بذلك وهو ُمجدِّين. فرحني إليها يتسابقوا حتى مأثرة تشييد إىل يدعوهم فرعون

واالستبداد. والسخرة بالظلم املرصيون بناها اآلثار تلك أن يزعمون الذين أولئك رأي
فيقول: املفتون، املعجب حديث آثار من شادوه عما متحدثًا الشاعر ويميض

وإذع��اِن41 إع��ج��اٍب ب��ي��ن أم��اَم��ُه ح��ائ��رًة األج��ي��اُل ت��ق��ف م��ا ي��ب��ن��ون
ع��ي��ن��اِن ال��ك��ون ف��ي ن��ظ��ائ��ره ع��ل��ى ف��ِت��َح��ت وال ف��ك��ٌر، ي��ل��د ل��م م��ا ك��ل م��ن
س��ل��ي��م��اِن م��ن ب��أم��ٍر ت��ط��ي��ُر ج��نٍّ��ا ع��م��ل إل��ى ط��اروا إذا وي��ش��ب��ه��ون
إت��ق��اِن ُط��الَب ُخ��ِل��ق��وا ل��ك��ن��ه��م ط��م��ًع��ا وال خ��وًف��ا ال األم��ِر، ب��ذي ب��رٍّا

رصفه. ثناه: 37
يكشف. يميط: 38
خضع. لها: دان 39

عاونته. آزرته: 40
إقرار. إذعان: 41
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أمامه تحار ما يبنون الذين املرصيني لقدماء اإلجالل دالئل أقىص تحمل واألبيات
غرام من السابقة األبيات يف إليه أشار ما ويؤكد وجالله، بعظمته تقر وما األجيال،
خوًفا ال مللكهم وحبٍّا يعملون، ما إتقان يف منهم رغبة بنائه إىل وإرساعهم باملجد، املرصيني

املال. من بيديه فيما طمًعا وال منه
فيقول: اآلثار، تلك بني من األهرام الشاعر ويخص

ِك��ي��واِن42 ف��وَق ب��روًج��ا ال��ص��خ��ور م��ن ُم��تَّ��ِخ��ذًا ال��ف��نِّ ح��يُّ ت��ل��ك أه��راُم��ه��م
وإي��واِن43 ص��رٍح م��ن يُ��َض��ع��ِض��ُع ب��م��ا س��اخ��رٌة وه��ي ع��ل��ي��ه��ا ده��ٌر م��رَّ ق��د
ثَ��ْه��الِن44 أرك��ان م��ن ال��ن��م��ل ي��أخ��ذ م��ا س��وى وال��ن��ه��اُر م��ن��ه��ا ال��ل��ي��ل ي��أخ��ِذ ل��م
ل��ش��ي��ط��اِن45 ش��ي��اط��ي��ن ب��ن��اء ص��رع��ى، ج��وان��ب��ه��ا ف��ي وال��َع��َوادي ك��أن��ه��ا

بأنها بإحساسه صربي انفرد فقد األهرام، بقاء عن تحدثوا قد قبله الشعراء كان وإذا
من البارودي به ح رصَّ ما بذلك يريد كان وربما واألواوين، القصور من يهدمه بما تسخر
منها يأخذاه أن والنهار الليل استطاع ما تصويره ا جدٍّ وجميل كرسى. وإيوان بابل رصح

له. يؤبه ال تافه يشء ريب بال وهو ضخم، جبل من يأخذه أن النمل يستطيع بما
بقول لشيطان شياطني بناها كأنما األهرام بأن صربي إسماعيل قول ويذكرنا

به: اإلعجاب من يمكن ما أقىص مبديًا كرسى إيوان وصف يف البحرتي

إلن��س ج��ن ص��ن��ع أم س��ك��ن��وه، ل��ج��ن إن��ٍس أص��ن��ُع يُ��دَرى ل��ي��س

باألعمال توحيان الجن وكلمة الحارض، عرصنا يف سيما وال الشيطان، كلمة ألن
للعادة. الخارقة

صغريًا ضخٍم موجود كل فيجدون لزيارتها، تفد التي الجموع الشاعر ويصور
لهم بما مقرين املرصيني، بفضل معرتفني ويعودون بها، ُوزن إذا حقريًا إليها، بالنسبة

زحل. كوكب كيوان: 42

حيطان. ثالثة به يحيط البيت من املتسع املكان واإليوان: العايل، البناء الرصح: 43
نجد. يف عظيم جبل ثهالن: 44
الزمان. أحداث العوادي: 45
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فيقول: وإحسان، فضل من

ال��ف��ان��ي خ��لَّ��د م��ا إل��ى اش��ت��ي��اًق��ا ت��س��ع��ى ق��اط��ب��ًة األرِض وف��وُد إل��ي��ه��ا ج��اءت
بُ��ن��ي��اِن ك��ل م��ن بُ��ن��ي��ان��ه��ا وغ��ضَّ ض��خ��ام��تُ��ه��ا م��وج��وٍد ك��ل ��رت ف��ص��غَّ
وإع��الِن46 س��رٍّ ف��ي ال��ق��وِم ع��ل��ى يُ��ث��ن��ي م��ع��ت��رًف��ا ال��ق��وم ف��ض��ِل م��ن��ك��ُر وع��اد

واإلشادة األهرام تمجيد يف البارودي قصيدة مع تشرتك صربي إسماعيل وقصيدة
بآبائهم جديرين األبناء يصبح لكي والجهاد التعب إىل امللحة بالدعوة عنها وتنفرد ببُناتها،

األمجاد.
ال شهادة املرصيني عظمة عىل شاهدين الهرمني البكري توفيق محمد السيد ويتخذ

يقول: إذ إنكارها؛ يمكن

وي��ك��ب��ُر م��داه ع��ن ـ��ُغ��ُر ي��ص��ـ األرِض م��ح��ي��ُط ُم��ل��ٌك
م��ن��َظ��ُر س��ف��ٍح وب��ك��لِّ َم��خ��بَ��ٌر ص��ْرٍح ك��ل ف��ي
تُ��ن��ك��ر47 ال ش��ه��ادة ـ��ن ك��ش��اه��َدي��ـ ف��ي��ه ه��َرم��ان

صربي؛ إسماعيل بعد جديدة نظرة بعامة املرصية واآلثار األهرام إىل الشعر ونظر
طبيعية النظرة هذه وكانت وأجدادنا. آبائنا أيدي صنع من ألنها بها؛ الفخر نظرة هي تلك
يف املعنوية الروح يقوي أن شعرهم رسالة من يكون أن يريدون عرص يف وجدوا لشعراء
الشعراء جميع بز الذي شوقي، أحمد الحلبة هذه مجال فارس وكان وطنهم، أبناء نفوس
يقول: النيل وادي يف الحوادث كبار قصيدته يف فهو بها؛ والفخر املرصية اآلثار تمجيد يف

َع��الء ي��ُج��زن��ا ف��ل��م وع��َل��ْون��ا، ِل��ب��اٍن نُ��َخ��لِّ ف��ل��م وب��ن��ي��ن��ا
أَُس��راء ب��أس��ره��م وال��ب��راي��ا ع��ب��ي��د ف��ال��م��ال��ك��ون وم��ل��ك��ن��ا،
ب��ن��اء ال��زم��اِن ف��ي م��ص��َر ي��ُج��ز ل��م ف��غ��ال��ى: ف��ش��اَد، ب��ن��ى ل��ب��اٍن ُق��ل
ال��س��م��اء تُ��ن��ال وأن ��ا،48 ُش��مٍّ ـ��ب��اُل األج��ـ تُ��ن��َق��َل أن ال��م��م��ك��ن��اِت ف��ي ل��ي��س

يليها. وما ص١٧٢ صربي، إسماعيل ديوان 46

ص٩٩-١٠٠. اللؤلؤ، صهاريج 47

املرتفع. وهو أشم؛ جمع والشم: جبل، جمع األجبال: 48
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اآلن��اء ل��ب��أس��ه��ا ودانَ��ت ن، ف��رع��و ع��زائ��م ع��ن ال��ج��نُّ أج��ف��َل49
ب��نَّ��اءُ ب��ن��ى وال ع��ص��ٌر، ـ��ش��أ أن��ـ وال زم��اٌن يَ��ِش��ْد ل��م م��ا ش��اد
ه��ب��اء وال��ق��رون وال��ن��اس ف��ه��ي ف��ي��ه ال��دي��ان��اُت تُ��ن��ثَ��ُر ه��ي��ك��ٌل
واإلم��س��اء اإلص��ب��اُح وي��واَرى ال��ل��ي��ال��ي ف��ي��ه��ا تُ��َح��طُّ وق��ب��وٌر
وال��ف��ن��اء وال��ِب��ل��ى وال��ج��دي��دان50 م��ن��ه��ا وال��ك��واك��ُب ال��ش��م��ُس تُ��ش��ِف��ُق
ال��ث��ن��اء ال��ح��س��وِد ع��ل��ى ف��ص��ع��ٌب م��وا؛ ال إذا ف��ي��ه��ا ال��ح��اس��دي��ن ف��اع��ِذِر
ظ��ل��م��اء م��ل��ؤه��ا ال��ب��غ��ي ب��ي��د ش��ي��دت دع��ائ��ُم أن��ه��ا زع��م��وا
األَُس��راء وال��خ��الئ��ق ـ��ي��ي��ده��ا ت��ش��ـ ف��ي وال��رع��ي��ة ال��ن��اُس ��َر ُدمِّ
وال��ذك��اء وال��نُّ��َه��ى وال��رأُي ـ��م��ُة وال��ح��ك��ـ وال��ع��دُل ال��ق��ض��اء ك��ان أي��ن
يُ��س��ت��ض��اء ب��ه��ا ال��ت��ي وال��ع��ل��وُم م��ص��ر أع��زِة م��ن ال��ش��م��ِس وب��ن��و
واف��ت��راء خ��نً��ا51 ودع��واه��م ـ��ن��ا، آث��ي��ـ أص��اغ��ُر ادَّع��ى م��ا ف��ادَّع��وا
األع��داء ��ر ت��س��خَّ أن ُس��بَّ��ة وش��ادوا س��ادوا ل��ل��ذي��ن ورأوا
ب��راء52 َف��خ��اُر ي��ا م��ن��ك ف��أن��ا ف��خ��اٌر أتَ��ْوُه م��ا غ��ي��َر ي��ك��ن إن

عن الفراعنة ورفع بالحجة، املدعم الدفاع هذا بمثل قبُل من املرصية اآلثار تظفر ولم
بروح األبيات هذه يف وتحس الرعية، وتسخري الظلم بيد املجد هذا شادوا قد يكونوا أن

وسادوا. حكموا الذين اآلباء وبتاريخ اآلثار، بتلك االعتزاز
وال العالية، الجبال نقل املمكن من وليس اإلنسان، نقلها جباًال األهرام يرى وشوقي
أن يستطع لم ما شاد فقد الجن؛ من بأًسا أشد فرعون عزائم ويرى السماء، أعنان بلوغ
تفنى حني يف خالدة فإنها مرص، أنشأتها التي الهياكل أما الوجود. هذا يف أحد يشيده
والنهار، الليل ويخشاها فيها، تتكدس الليايل فإن القبور وأما والقرون، والناس الديانات

والفناء. والبىل
بيد بنيت أنها فزعموا شأنه، من يقللوا أن فأرادوا مرص، حساد أثار باذخ مجد ذلك
من لبَنِيها كان وما عادل، قضاء من مرص يف كان بما الزعم ذلك شوقي ويستبعد الظلم،

خائًفا. وفرَّ نفر أجفل: 49
والنهار. الليل الجديدان: 50
الكالم. يف الفحش الَخنا: 51

.٢ :١ الشوقيات 52
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أن معيبًا وليس عزة. من أبنائها يف وما ناضج، علم من فيها أرشق وما وذكاء، حكمة
اآلثار. هذه إقامة يف بالعمل األرسى يقوم

ما غري الفخار كان إن الفخر، من فيه يتربأ حمايس ببيت األبيات هذه شوقي ويختم
الفراعنة. هؤالء به أتى

قبله نفاها فقد التسخري، تهمة القدماء مرص ملوك عن نفى قد شوقي كان وإذا
رأينا. أن سبق كما صربي، إسماعيل

سبيل يف ظلم ولكنه الظلم، شادها قد اآلثار تلك بأن مرة سلم قد شوقي أن غري
عندما فخًرا وجهه ليرشق الظلم إن حتى اإلنسان، عظمة عن تنبئ آثار وبناء املجد، إشادة

يديه: صنع من اآلثار تلك تعد

ويُ��ش��ِرُق م��ن��ه ال��ظ��ل��ِم وج��ه ي��ب��ي��ضُّ أن��ه إال ال��ظ��ل��م ب��ن��اءِ م��ن ه��ي
يَ��ْع��بَ��ُق53 وذك��ًرا ي��ب��ق��ى، ل��ه��م ف��خ��ًرا ب��م��ث��ل��ه��ا ال��م��ل��وُك األم��َم ي��ره��ِق ل��م

عىل يره لم ما الجالل من عليها ويرى باألهرام، الشعراء من كغريه شوقي وأُعجب
وهذا روحانية. لها بأن ويحس للمعابد، ما القدسية الروعة من ولها والجبال، السهول
بما الثرى فوق قواعدها استقرت قد أنها يرى أنه كما شوقي، بتصويره انفرد إحساس
من أُوتوه ما بفضل السماء عنان إىل ارتفعت وأنها وذكاء، راجح عقل من املرصيون أوتيه

يقول: إذ وذلك والطموح؛ واملثابرة الثبات خلق شك بال هو رفيع خلق

وش��اِد ب��م��ك��ان��ه��نَّ ه��ات��ٍف م��ن م��ق��ال��ًة ال��ث��الِث ل��ألع��اج��ي��ِب ُق��ل
األوت��اد54 ع��ل��ى وال ال��ج��الل، ه��ذا ال��ث��رى ع��ل��ى رأي��ت ف��م��ا أن��ِت! ل��ل��ِه
ال��ُع��بَّ��اِد55 روح��ان��ي��ة وع��ل��ي��ك ُق��دس��ي��ة روع��ٌة ك��ال��م��ع��اب��ِد ل��ِك
ب��ع��م��اد56 أخ��الق��ه��م م��ن وُرِف��ع��ِت ب��ق��واع��د أح��الم��ه��م م��ن ��س��ِت أُسِّ

فيه. الطيب رائحة انترشت بالطيب: املكان وعبق ،٨٠ :٢ الشوقيات 53
الجبال. واألوتاد: الضخم، الصلد الحجر وهي صفاة، جمع الصفا: 54

عابد. جمع العباد 55
.١٢٩ :١ الشوقيات 56
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عند وقف عندما أخرى مرة يظهر رأيناه وقدسيتها األهرام بروحانية الشعور وهذا
بقوله: فناجاه نابليون، قرب

ال��ف��ات��ح��ي��ن وزه��َو ��ي��ِد57 ال��صِّ خ��ي��ل��ة واطَّ��ِرْح واخ��َش��ْع األه��رام إل��ى ق��م
ال��ق��رون وم��ح��راب ال��ده��ر، ح��رم إل��ى ت��م��ش��ي إن��م��ا ��ل، وت��م��هَّ
ال��م��س��ل��م��ي��ن58 ع��ن��د ال��ط��ه��ر ك��ال��ح��ط��ي��م أو ال��ق��ب��ط، ع��ن��د ك��ال��ص��خ��رة ه��و

هي املعاني وتلك والكفاح، والجد الثبات بمعنى األجيال إىل توحي األهرام ويرى
الطيارين يحيي وهو شوقي قال ولذلك املماليك؛ ضد معركته يف نابليون استوحاها التي
عىل وجزته األهرام، عزة نابليون جرح وكيف الذكرى، تلك أذهانهم إىل معيًدا الفرنسيني،
جريًحا كان فيه ليدفن وطنه إىل عاد فلما املنفى، يف وموته وأْرسه الحرب يف بهزيمته ذلك
«أيها جنده: يشجع الهرم عىل وقف عندما األهرام نابليون استوحى لقد ومجده. عزته يف

قوله: يف ذلك شوقي ويسجل األهرام.» قمة من إليكم تنظر قرنًا أربعني إن الجنود،

ب��ن��اء أع��ل��ى م��ن األج��ي��ال ع��ظ��ة ق��ب��ل��ك��م ��ى ت��ل��قَّ ق��د «نَ��س��ٌر» أي��ن
اإلب��اء م��ج��روَح ل��ل��ق��ب��ِر ف��م��ش��ى ع��زت��ه��ا ف��ي األه��راَم ج��َرح
ب��ال��ك��ب��ري��اء59 ص��ل��ف م��ن وج��زت ث��أره��ا ب��ت��اج ت��اًج��ا أخ��ذت

قائًال: نابليون ويناجي

ال��خ��اط��ب��ي��ن ح��ظَّ ق��ب��ل��ك ي��ك��ن ل��م ح��ج��ٍر م��ن ِم��ن��ب��ًرا وت��س��نَّ��م
األرب��ع��ي��ن ب��ال��ق��رون أح��اط��ت ق��د أرب��ًع��ا ك��ل��م��اٍت وأع��ده��ا
ال��م��ن��ون60 ص��اَب ع��س��ًال وأح��اَل��ت ف��ي��ل��ًق��ا وح��ض��ت خ��ي��ًال، أل��ه��ب��ت

امُللوك. يد: والصِّ الكرب، الخيلة: 57
الكعبة. حجر والحطيم: ،٣١٧ :١ الشوقيات 58

فيه. ليس بما املرء تمدُّح والصلف: نابليون، بالنرس: ويريد ،٢ :٢ الشوقيات 59
مر. شجر والصاب: العظيم، الجيش والفيلق: ،٣١٧ :١ الشوقيات 60
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فإنه إليه، به أوحت الذي الدرس ووعى األهرام، عظة تلقى قد نابليون كان وإذا
بهذه وتحس إليه. يُصغوا ولم الدرس هذا يَُعوا لم الذين املرصيني عىل عنيفة ثورة يثور

قوله: يف الثورة

ي��ع��ت��ب��رون؟ ف��ه��ل ال��ع��ه��د، ب��ع��د وإن أول��ى، ب��ه��ا ق��وم��ي ع��ظ��ٌة
ي��س��ت��ح��ون؟ ال ت��اري��خ��ه��م م��ن ك��ي��ف ت��اري��ُخ��ُه��م��و األه��راُم ه��ذه

يف يقول فنسمعه باألندلس، مغرتبه يف وهو مخيلته عن األهرام صورة تِغْب ولم
السينية: قصديته

نَ��ْح��ِس ال��ج��ب��اب��ر ع��ل��ى ب��ي��وٍم َن ف��رع��و م��ي��زاُن األه��رام وك��أن
َم��ْك��ِس61 ص��اح��ِب وأل��ُف ج��اٍب، أل��ُف ف��ي��ه��ا ت��أنَّ��ق ق��ن��اط��ي��ُره أو
ويُ��غ��س��ي62 ح��م��اه��ا ال��دُّج��ى ي��غ��ش��ى ح��ي��َن ِج��نٍّ م��الع��ُب ال��ض��ح��ى، ف��ي روع��ة

وتخيلها األعداء، فدية من بها يوزن ما ضخامة إىل يشري موازين األهرام وتخيل
روعتها يتخيل منفاه يف وهو مرص. لفراعنة كانت التي الثروة ضخامة إىل يشري قناطري
التعبري ويف للجن. ملعب كأنها حتى الليل، جن إذا الرهبة من يكسوها وما الضحا، يف

اإلعجاب. من األهرام لهذه يحمله ملا تصويٌر الضحا يف بروعة
أيًضا: األندلسية النونية القصيدة يف ويقول

ب��ان��ي��ن��ا آث��ار ع��ل��ى إال األرِض ف��ي ح��ج��ر ع��ل��ى ب��اٍن ح��ج��ًرا ي��ض��ع ول��م
ف��ان��ي��ن��ا ب��ن��ي��اُن ال ال��ده��ر ي��د ب��ه ن��ه��ض��ت ح��ائ��ط م��ص��ر أه��رام ك��أن
األواوي��ن��ا63 يُ��ب��ق��ي وال ال��م��ل��وَك، يُ��ْف��ن��ي م��ق��اِص��ِره ُع��ل��ي��ا ِم��ن ال��ف��خ��ُم إي��وانُ��ه
أس��اط��ي��ن��ا64 إال غ��رَق��ت س��ف��ي��ن��ة ال��ت��ط��م��ت ح��ول��ه��ا ورم��اًال ك��أن��ه��ا
ال��م��وازي��ن��ا65 غ��طَّ��يْ��ن «ف��رع��ون» ك��ن��وُز ذََه��ب ��ح��ا ال��ضُّ ألالء ت��ح��ت ك��أن��ه��ا

األسواق. يف السلع بائعي من يؤخذ ما واملكس: الخراج، يجمع الذي الجابي: 61
يُظِلم. يغيس: ،٥٦ :٢ الشوقيات 62

إيوان. جمع األواوين: 63
هنا. السفينة سارية وهي أسطوانة؛ جمع أساطني: 64

.١٣١ :٢ الشوقيات 65
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من األرض يف قام ما بأن قلبه أعماق من يهتف وبناءها األهرام يتخيل عندما فهو
يوحي مما وخلودها األهرام ثبات إن بل املرصيون، أسسه وضع إنما البناء يف حضارة

فانية. بيد ال بفعلها نشأت وكأنما نفسها، الطبيعة هو إنما لها الباني بأن
ويوحي جاللها، يُربز تشبيًها غرقت سفينة بأساطني تشبيهها يف أرى ال ولكنني
النفس، به تحس الجمال من حظ أثر التشبيه لهذا وليس وروعتها، بعظمتها النفس إىل

البرصي. التصوير حد عند وقوف هو وإنما
القصيدة يف به ألم مما فرعون، وكنوز امليزان خواطر إىل عود األخري البيت ويف

السينية.
يقول نثرية قطعة ذلك يف كتب بل األهرام، يف شعًرا أنشأه بما شوقي يكتِف ولم
وجالئل مظالم؟ أشباح أم معالم،67 وأوضاح أجرام؟66 أشواهق أهرام؟ يا أنت «ما فيها:
ضاح70 مثال أم الجربية،69 من منصب وتمثاٌل واستئثار،68 أنانية دالئل أم وآثار، أبنية

العبقرية؟ من
ناِج قْف الكربى، اآليات بمواقع البرص71 قليل العرب، موضع عن البرص قليل يا
األَُول، عليها لعب حجور الحجارة هذه مدارس. اآلثار فإن وتعلم؛ الدوارس، األحجار
وأحمال، أحداج74 غبار الرمال، من الركام73 وذلك ودول، ممالك صفائح72 فاح الصِّ وهذه

مال. ثم ألم ركب كل من

األجسام. واألجرام: العالية، الشواهق: 66
آثار. من الطريق عىل بها يُستدل ما واملعالم: الحيل، األوضاح: 67

نفسه. به خص باليشء: استأثر 68
بفعله. ألزمه اليشء: عىل جربه 69

ظاهر. ضاح: 70

العلم. هنا البرص 71
به يسقف العريض الحجر وهي صفيحة؛ جمع والصفائح: الرقيقة، العريضة الحجارة الصفائح: 72

كله. القرب هنا واملراد القرب،
املرتاكم. الركام: 73

الحمل. وهو حدج، جمع أحداج: 74
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الهالة هذه ويف نبيٍّا، موىس خرج الهرم هذا ومن صبيٍّا، عيىس درج الحرم هذا يف
الخلق جالل هنا وها جثيٍّا.76 الكواكب يديه بني ووقعت وضيٍّا،75 كالقمر يوسف طلع
الثناء حسن أن تتعلم هنا وها وبيوته، الفن ومطالع وجربوته، العقل ونفاذ وثبوته،

البناء.» بإحسان مرهون
أربعة: بعنارص شوقي ألمَّ القطعة هذه ويف

عىل دالئل أم جليلة آثار هي وهل األهرام، بناء عن شوقي فيه يتساءل العنرصاألول:
أوردناه أن سبق بما ذلك وبموازنة ُمنشئيها، إجرام عىل وشواهد واألنانية، الظلم
بنائها، يف للظلم أثر ال بأنه مرة قاطًعا هناك كان أنه حني يف تردده، هنا يتبني لشوقي،
عىل بها يستدل أشياء األهرام جعل أن وأرى الظلم. وجه منه يبيضُّ ظلم بأنها ومرة

األهرام. عظمة مع يتناسب ال تافٌه أمٌر الطريق
تعاقب من شاهدته وما دول، من عليها مر ملا وعربة عظة األهرام اتخاذ والعنرصالثاني:
من املسافر الركب هذا غبار حولها التي الرمال شوقي وجعل الوادي. هذا يف املمالك

امُلعاقبة. األجيال
كموىس ويُبعثون حرمها يف يدرجون األهرام رأتهم الذين األنبياء فهم العنرصالثالث: أما

ويوسف. وعيىس
أساسه جليل خلق من عليه تدل ملا األهرام بتلك إعجابه مبديًا قطعته شوقي ويختم
كان رفيع فن ومن املعجزات، هذه ينشئ أن استطاع عقل جربوت ومن والثبوت، املثابرة

الوجود. هذا يف الفن مرشق هو

مصدر أنها من أحسبه وما الجالل، من فيها غريه رآه ما األهرام يف يَر فلم مطران خليل أما
أمتهم استعبدوا أشادوها الذين امللوك فإن لبُناتها؛ عاٍر مصدر رآها ولكنه وفخار، مجد
مطران: يقول ذلك ويف استعبادهم، العدو عىل فسهل املعبودية، بنوها فاعتاد بنائها، يف

ل��ل��ِع��َدى ب��ل ل��ه، وال ل��ل��ُع��ل��ى، ال ف��وطَّ��دا وب��ن��ى ف��أع��ل��ى، ش��اد
غ��َدا ل��ل��ع��ادي بَ��ن��ي��ه م��س��ت��ع��ِب��ٌد ي��وِم��ه ف��ي أم��تَّ��َه م��س��ت��ع��ب��ٌد

الحسن. النظيف الويض: 75
ساجدة. جثيٍّا: 76

30



األهرام

عماًال الخيال له فيصور بنائها، يف يجري العمل كان التي األيام تلك خليل ويتخيل
ونديت العمل، تعب من وجوههم اصفرت قد إحصاءهم، العد يستطيع ال الرمال كعدد
الندى. قطرات عليه اليابس كالكأل فصاروا الضنى، من أجسامهم وذبلت بالعرق، جباههم
إىل مخلدين صوت، لهم يُسمع ال شقاء يف يمشون أجسامهم الثقيل الجهد أحنى لقد
فريق كل ويميض اضطرابه، يف البحر أنهم إليك فيخيل يجتمعون والخضوع، االستكانة

وينحدرون. يصعدون بحر، من تنبثق كالجداول عمله؛ إىل
يف اجتمعت قد الفانية املخلوقات من اللجب الجيش هذا عن مطران يتساءل وهنا

سيفنى. إلنسان خالًدا قربًا لتبني الفضاء هذا
يقول: إذ الشعور هذا تصوير يف الذروة مطران خليل ويبلغ

تُ��ع��دَّدا أن ت��ك��ث��ُر خ��الئ��ًق��ا ه��ن��ا ه��ا ال��رم��اِل ع��دَّ أرى إن��ي
ال��ن��َدى ي��ع��ل��وه ال��ي��اب��ِس ك��ال��ك��أل77 ج��ب��اُه��ُه��م ن��اديً��ا ال��ُوج��وِه ُص��ْف��َر
م��خ��ِل��َدا78 م��س��ت��ك��ي��نً��ا دبَّ ك��ال��نَّ��م��ِل ال��ُخ��ط��ى ُخ��ْرَس ظ��ه��وُرُه��م، م��ح��ن��ي��ًة
��دا ص��عَّ م��ن��ح��ِدري��ن أن��ُه��ًرا، ـ��ن م��ن��ف��رع��ي��ـ أب��ح��ًرا، م��ج��ت��م��ع��ي��ن
م��خ��لَّ��دا ج��َدثً��ا79 ل��ف��اٍن ت��ب��ن��ي غ��ًدا ال��ه��ل��َك��ى األن��ف��ُس ه��ذي أك��لُّ

من فيها ما وال أنشأها، من عقل جربوت وال جاللها، األهرام يف يلحظ لم فخليل
ذلك وكان وظلم، عسف من بناءها صحب ما جانب لحظ وإنما البناء، وعظمة الفن روعة
هل املوتى: هؤالء يسأل ذلك أجل من وهو بناها. بمن وتنديده عنها، النرصافه كافيًا وحده
الناس سوقة وأصبح فيها، تحصنوا التي القبور ُعرفت لقد شيئًا؟ األهرام هذه أفادتهم
العدو أما يرى. أن يريد من كل يراها معروضة املتاحف يف وأجسادهم امللوك، هام يدوسون
يغنهم فلم فعلوا، ما عىل نحاسبهم اليوم ونحن يشاء.80 كما البالد يحكم مستبد فطاٍغ

العشب. الكأل: 77
فيه. املقيم املكان: إىل واملخلد الذليل، الخاضع املستكني: 78

القرب. الجدث: 79
قصيدته. مطران أنشأ عندما ذلك كان 80
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قال: كما الذكر، وجميل بالهدى السري ذلك عن يغنيهم وكان البناء، شاهق من رفعوه ما

دا81 م��ردَّ ص��ادًع��ا ال��م��ن��ادي ص��وُت يُ��ْس��ِم��ع��ُك��ُم أل��م ال��م��وت��ى، ي��أيُّ��ه��ا
��دا82 ُه��مَّ ال��م��ل��وِك ه��ام��اِت ت��دوس ح��ول��ك��م ف��ي��م��ا ��وق��َة ال��سُّ ان��ُظ��روا ق��وم��وا
أيِّ��دا83 ا م��س��ت��ب��دٍّ ف��ي��ه��ا ي��ح��ك��ُم دي��ارك��م ف��ي ال��ع��دوَّ ان��ظ��روا ق��وم��وا
ال��م��ش��َه��دا ي��روُم ل��م��ن م��ش��ه��ٍد ف��ي م��ع��روض��ًة أج��س��ادك��م ان��ظ��روا ق��وم��وا
واغ��ت��دى م��ن��ا راَح َم��ن ق��دَّم��تُ��ُم م��ا ح��س��اَب ي��س��أل��ُك��ُم ب��ه ب��ع��ٌث
أع��بُ��دا84 وال��م��ل��وُك نَ��ه��بً��ا، واألرُض ع��ال��يً��ا ال��ب��ن��اء م��ن��ه يُ��غ��ِن��ُك��م ل��م
ب��ال��ُه��دى وِش��دتُ��م ال��ل��ح��َد، ��ض��تُ��ُم خ��فَّ ل��و ال��ذك��ر ج��م��ي��ل يُ��غ��ن��ي��ك��م وك��ان
ال��رَّدى85 م��ن ب��ال��رَّدى ي��ق��ي��ه ِح��رًزا ل��ه ال��ق��ب��َر ت��وه��م م��ن أخ��ط��أ

فإنه منصف؛ غري ظامًلا النظرة تلك يف كان مطرانًا أن عىل تدل العادلة النظرة ولكن
امللوك لهؤالء تُمحى أن العدل من ليس فإنه بالظلم، أنشئت األهرام هذه أن فرض عىل
مع بناها الذي هو الظلم يكون أن املستبعد من أنه عىل السيئة. هذه أجل من حسنة كل
والذكاء، العقل من حكماؤها به شهد وما عادل، قضاء من القديم يف مرص عن ُعرف ما

وطنهم. ببني اعتزاز من مللوكها كان وما
الوجود، هذا يف أرشقت التي الحضارة هذه تُنىس أن مطران، فعل كما الظلم، ومن

التاريخ. ينساه أن يمكن ال ما اآلثار من لها وكان
هو عندهم العام االتجاه كان بل الشعراء، من أحد اإلحساس هذا يف خليًال يشارك ولم
محمد كالشيخ عربي؛ أصل من ينحدرون الذين هؤالء حتى وبُناتها، األهرام بتلك الفخر
فيقول: أهرامها، وبُناة بتاريخها لالعتزاز كافيًا بمرصسببًا والدته يف يرى الذي املطلب، عبد

م��ص��ُر أم��ه أو ال��ن��ي��ل، أب��وه ك��الن��ا ن��ن��ت��م��ي ي��وَم ال��ُع��ال ف��ي إنَّ��ا روي��دك،

جهاًرا. به تكلم بالحق: صدع 81

الرءوس. والهامات: ماتوا، القوم: همد 82

القوي. األيِّد: 83
عبيد. أعبد: 84

املوت. الردى: 85
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األهرام

ذك��ر ف��ِم��ه��ا ف��ي ف��ه��ي ال��ل��ي��ال��ي، ح��دي��ُث ق��دي��م��ه��ا ي��ت��ل��و األه��راِم آي��ة ل��ن��ا
ع��ص��ر ب��ه ت��اله��ا ع��ص��ٌر خ��ال م��ا إذا م��ن��اق��بً��ا ال��وج��ود ل��ْوَح ب��ه��ا م��ألن��ا
��خ��ر ال��صَّ ي��ن��ط��ق ب��ه��ا آي��اٌت ال��ده��ِر ع��ل��ى ج��ب��ال��ن��ا ف��ي آث��ارن��ا م��ن ول��ل��ع��ل��ِم
نُ��ْك��ُر ُم��ل��ِك��ه ع��ل��ى «ب��رم��س��ي��ٍس» ف��ل��ي��س و«خ��ف��رع��ا» و«خ��وف��و» «م��ي��ن��ا» ج��ه��ل��وا إذا
ال��َق��ْف��ُر وال��ب��ل��ُد األم��ص��اُر ت��ع��م��ر ب��ه��ا م��دن��يَّ��ٍة م��ن األرض ف��ي م��ا ك��ل ل��ن��ا
ال��غ��در86 ش��ي��م��ت��ه وال��ده��ر ��ًة، ِذمَّ ل��ن��ا رع��وا ل��و ال��م��ع��لِّ��م ح��قُّ ال��ورى ف��ي ل��ن��ا

العصور، مر عىل متوارثًا وبُناتها باألهرام اإلعجاب رأينا مطرانًا استثنينا إذا وهكذا
للفخر ومبعثًا والُعال، املجد إىل َلُهْم ودافًعا املرصيني، لهمم حافًزا املحدثون الشعراء ورآها

واألجداد. اآلباء آثار من جليل أثر ألنها بها؛
األهرام، حول شعر من أنشئوه فيما األحياء شعرائنا عند باقية النظرة هذه تزال وال

املحفوظات. من مدارسهم يف تالميذنا يحفظه وما

.٣١٩ :٢ الحديث األدب يف 86
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اهلول أبو

يتخيله بعضهم ورأينا العجائب، من يعدونه الشعر من عرضناه فيما الشعراء رأينا قد
يثري وال النفس، يحرك ال مجدب خيال وهو هودجني. يركبان حبيبني عىل رقيب كأنه
رقيب حدِّ عند يقف أن من أكرب إنسان رأس رأسه ألسٍد الضخم الجسد هذا ألن وجدانها؛
والذي والهرم، الهودج بني البرصي الشبه إليه دفع مصنوع خيال فهو عاشَقني. عىل
العاشقني. عىل رقيبًا الهول أبو وليكن عاشقة، فلتكن املرأة، هي إنما الهودج يف يركب

إىل بذلك يرمز الشاعر كان وإذا الفجر. مطلع إىل مشتاق كأنه البارودي وتخيله
عميًقا. اإلحساس كان للوطن املجد فجر مطلع

وقد شوقي، أحمد فيه أنشأها التي تلك هي الهول أبي يف أنشئت قصيدة خري ولعل
طول عن تتحدث األوىل الفقرة فجعل معنًى، حول تدور فقرة كل فقرات، الشاعر قسمها
أقىص األرض يف بلوغه وبرغم الدهر، مع ولد قد الشاعر جعله حتى الهول، أبي بقاء
به العهد أول يف كان كما الهول أبو يزال ال متطاولة، عصور من عليه مر وما العمر،
ويتنقل األسحار، ويجوب األُُصل، يطوي يظل متى إىل الشاعر ويسأله السن، صغري حدثًا
يوم يزوال أن إىل مقيمني يظالَّ أن عهد الجبال وبني بينه كأن حتى مسافًرا، القرون عرب

يقول: إذ وذلك القيامة،

ال��ُع��ُم��ر أق��ص��ى األرض ف��ي وب��لِّ��غ��ت ال��ُع��ُص��ر ع��ل��ي��ك ط��ال ال��ه��ول، أب��ا
��غ��ر ال��صِّ ح��د ج��اوزت أن��ت وال ش��بَّ ال��ده��ر ال ال��ده��ر،1 ِل��َدَة ف��ي��ا

معه. ُولد َمن الدهر: لدة 1



العربي األدب يف املرصية اآلثار

��َح��ر؟ ال��سَّ وَج��وِب األص��ي��ِل ل��ط��يِّ ال��رم��ال م��ت��َن رك��وبُ��ك إالَم
��ف��ر؟ ال��سَّ ُغ��ب��اَر تُ��ل��ق��ي ف��أي��اَن ال��ق��رون ف��ي م��ن��ت��ق��ًال ت��س��اف��ر
ال��م��ن��ت��ظ��ر؟ ال��م��وع��د ف��ي ت��زوالن ال��ج��ب��ال وب��ي��ن ع��ه��ٌد أب��ي��ن��ك

ثقيل ضجر غري منه جنى وهل بقائه، طول عن الهول أبا يسأل الثانية الفقرة ويف
كان أنرس، سبعة عمر ر عمَّ الذي عاديا، بن للقمان الشاعر يعجب وهنا النفوس، عىل
بأعمارها. مرهون عمره ألن النسور؛ هذه عىل حريًصا لقمان وكان لبدا. يدعى آخرها
البقاء، هذا طول من الشاعر فعجب سنة، وخمسمائة آالف ثالثة عاش أنه ويزعمون
سنة، وأربعني مائة — روي كما — عاش الذي لبيد من عجب كما عليه، لقمان وِحْرص

وقال: الحياة طول من فسئم

ل��ب��ي��د؟ ك��ي��ف ال��ن��اس: ه��ذا وس��ؤال وط��ول��ه��ا ال��ح��ي��اة م��ن س��ئ��م��ت ول��ق��د

ذلك املتنبي رأى كما البقاء، بطول مغرمة فرياها اإلنسانية النفس يف شوقي ويتعمق
يقول: إذ قبله من

م��الَّ ��ع��َف ال��ضَّ وإن��م��ا ح��ي��اًة، م��لَّ ف��م��ا ، أفٍّ ق��ال: ال��ش��ي��خ وإذا

عمره، طال لو أن وودَّ قرصحياته، لشكا العمر قصري كان لو لبيًدا أن شوقي فيقرر
فيقول الحياة، فيهما دبت إذا الحجر وتبيل الحديد تفلُّ التي الحياة مع بالخلود وكيف

شوقي:

ال��ض��ج��ر؟! غ��ي��ُر ت��ط��اَوَل، م��ا إذا ال��ب��ق��اءِ وراء م��اذا ال��ه��وِل، أب��ا
األَُخ��ر وال��ن��س��ور لُ��بَ��ٍد ع��ل��ى ِح��رص��ه ف��ي ل��ل��ق��م��اَن ع��ج��ب��ُت
ال��ِق��َص��ر ل��تَ��َش��كَّ��ى تَ��ُط��ْل ل��م ول��و ال��ح��ي��اِة ل��ط��وِل ل��ب��ي��ٍد وش��ك��وى
ال��ُم��ق��ت��در3 ب��ص��ان��ع��ك ل��ح��ق��َت ��ف��اِة2 ال��صَّ اب��ن ي��ا ف��ي��ك ُوج��دت ول��و
ال��ح��ج��ر وتُ��ب��ل��ي ل��ِب��س��ت��ه، إذا ال��ح��دي��د ت��ف��لُّ ال��ح��ي��اة ف��إن

الصلد. الحجر فاة: الصَّ 2
أنشأه. الذي فرعون به يريد 3
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الناس تحري فقد وإنشاؤه، إقامته إليه يرمز الذي الرس عن الثالثة الفقرة يف ويسائله
إدراك من اقرتبوا أنهم ظنُّوا وكلما أسد، جسم عىل إنسان رأس رأوا عندما أمره يف
رمز الهول أبا أن شوقي يرى هل شعري ليت اإلدراك. عن بعيًدا الرسَّ فرأوا عادوا الرس،
ولنُنْصت مفرتس. سبُع نفس جنبيه بني يضم العقل من يحمله ما برغم فإنه لإلنسان،

يقول: إذ إليه

ال��ِف��َك��ر ف��ي��َك ��بْ��ل ال��سُّ ض��ل��ت ل��ق��د ال��م��ع��ض��الِت ف��ي أن��َت م��ا ال��ه��وِل، أب��ا
ال��َح��ض��ر ال��ظ��ن��وِن ب��وادي وض��لَّ��ت ت��ك��وُن م��اذا ال��ب��دو: ت��ح��يَّ��رت
وال��بَ��ص��ر4 ال��ِح��ج��ا م��ث��اَل وك��ن��َت ال��ُع��ن��ُف��واِن ص��ورَة ل��ه��م ف��ك��ن��َت
اس��ت��ت��ر ال��ظُّ��ن��وُن ع��ل��ي��ه أط��لَّ��ت ك��ل��م��ا ُح��ْج��ِب��ِه ف��ي وس��رَُّك
ال��ظُّ��ُف��ر ذواِت م��ن ه��ي��ك��ٍل ع��ل��ى ال��رج��ال رأس غ��ي��ُر راَع��ه��م وم��ا
��َور ال��صُّ ِس��ب��اَع ع��ل��ي��َك تَ��واَل��ْوا ال��ط��ب��اع ن��واح��ي م��ن روا ُص��وِّ ول��و
وال��نَّ��ِم��ر ح��اِم��لُ��ُه ت��ش��اب��ه ال��ن��م��ي��ِر5 ك��ص��اف��ي وج��ٍه ُربَّ ف��ي��ا

أن أجدره كان وما الهول، أبي عمر طول عن للسؤال أخرى مرة الشاعر ويعود
لتكون الهول؛ أبي رس عن فيها تساءل التي السابقة املقطوعة قبل املقطوعة هذه يجعل
ببعض. بعضها متصًال متعاقبة الهول أبي عمر طول عن فيها تحدث التي املقطوعات

امتدت عندما الهول أبا به الدهر أصاب ما بعض يثبت الجديدة املقطوعة يف وهو
سمى الذي املعري العالء كأبي مكانه يربح ال أعمى فصار فأتلفتهما، عينيه إىل األيام يد

شوقي: يقول ذلك ويف املحبسني، رهني نفسه:

يُ��ح��تَ��َق��ر وال ش��يءٌ، ال��ده��ِر م��ع ي��س��ت��ق��لُّ ال وي��ح��َك، ال��ه��وِل، أب��ا
ن��َق��ر ف��ي��م��ا ع��ي��ن��ي��َك ��ر ف��ن��قَّ ال��ص��ب��اِح6 ب��دي��ِك ده��ًرا ت��ه��زَّأَت
ال��ُح��َف��ر ف��ي م��ن��ق��اَرُه وأوَغ��ل ال��س��واَد وس��لَّ ال��ب��ي��اَض، أس��ال
ال��ب��ص��ر س��ل��ي��َب ال��ق��ي��اِم، ق��ط��ي��َع ال��م��ح��ب��َس��يْ��ن ذو ك��أن��ك ف��ُع��دَت

األمور. يف التبرصُّ والبرص: العقل، والِحجا: القوة، العنفوان: 4
املاء. من الزاكي النمري: 5

الزمن. به يريد الصباح: ديك 6
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ذنوب أنها لكثرتها فيتخيل رمال، من الهول أبي حول فيما عينيه الشاعر ويقلب
ضارب كأنه أو األرض، أمر يدبر رقيب هو كأنما بينها ويتخيله حوله، من تكدست الناس

يقول: إذ الوجود؛ لهذا الغيب يكنه ما الرمل يف يرى رمل

ال��ب��ش��ر ذن��وُب ي��دي��َك وب��ي��ن ج��ان��ب��ي��َك ع��ل��ى ال��رم��اَل ك��أنَّ
ال��ق��در دي��دب��اُن أو األرِض ع��ل��ى ال��ق��ض��اء ل��واء ف��ي��ه��ا ك��أن��ك
��َط��ر ال��سَّ ِخ��الَل ال��غ��ي��وِب خ��ب��اي��ا ي��رى رم��ٍل ص��اح��ُب ك��أن��ك

فمن الزمن، مع ولد قد الهول أبو كان وملا التاريخية، الناحية إىل شوقي ويتجه
قد عامًلا يودِّع الكون، هذا عىل الحياة خلق أول من العصور أحداث شاهد قد أنه الواضح
الشاعر استنبأه إذا غرابة فال تودع، وأخرى تستقبل فعني جديًدا، عامًلا ويستقبل مىض،

يقول: ذلك ويف التاريخ، فجر منذ مضوا الذين أمر

ال��ُع��ُص��ر س��م��ي��ُر األوان ن��ج��يُّ ال��زم��اِن ن��دي��م أن��ت ال��ه��وِل، أب��ا
ال��زَُّم��ر7 َش��ط��َر وج��ه��ك وولَّ��ي��َت آدٍم م��ن ذراع��ي��ك ب��س��ط��ت
يُ��ح��تَ��َض��ر8 ع��اَل��ٍم ع��ل��ى وت��وف��ي ي��س��ت��ه��لُّ ع��ال��ٍم ع��ل��ى تُ��ط��لُّ
َع��بَ��ر َم��ن ُم��ش��يِّ��ع��ٌة وأخ��رى ل��ل��وج��وِد بَ��َدا َم��ن إل��ى ف��ع��ي��ٌن
ب��ال��خ��ب��ر يُ��ؤتَ��َس��ى9 ف��ق��د وخ��بِّ��ر، ب��ال��ح��دي��ِث يُ��ه��ت��َدى ف��ق��د ف��ح��دِّث؛

العهد إىل الفراعنة عرص منذ الوادي هذا يف قامت التي الدول عن الشاعر ويسائله
قصيدته. شوقي فيه أنشأ الذي

فيها أسس جليلة، وآثار ومجد وحضارة، عزة عرص الفراعنة عرص يرى والشاعر
الهول: ألبي الشاعر يقول وأثمر؛ أجدى ما كل الفراعنة

وال��َق��َم��ر م��ع��ت��زيً��ا ال��ش��م��ِس إل��ى ع��زِِّه ف��ي ف��رع��وَن ت��ب��ُل أَل��م

الجماعة. وهي زمرة، جمع الزمر: 7
املوت. به ينزل ويُحتََرض: الدنيا، عىل يقدم : يستهلُّ 8

اقتدى. به: ائتىس 9
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األث��ر ج��ل��ي��َل ال��ب��ن��اءِ رف��ي��َع األول��ي��ن ف��ي ال��ح��ض��ارة ظ��ل��ي��َل
ال��ث��م��ر ل��آلخ��ري��ن وي��غ��رُس ل��ل��غ��اب��ري��َن األرض ف��ي ��ُس ي��ؤسِّ

يرتاع أن — الظليلة الحضارة هذه الهول أبو رأى أن بعد — الطبيعي من وإنه
ويروع البالد، ر يدمِّ غاٍز لجيش خيل سنابك تحت تنهار الحضارة هذه يرى عندما ويفزع

الساكنني:

��َرر ب��ال��شَّ س��ن��اب��ُك��ه��ا ت��رم��ي ـ��ز، ق��م��ب��ي��ـ خ��ي��ل م��ن راع م��ا وراع��ك
ال��م��ش��ت��ج��ر ب��ال��َق��ن��ا وآون��ًة ال��ب��الد ت��غ��زو ب��ال��ن��اِر ج��وارُف

غري الشباب، نارض شاب وهو املجد أوج يف الهول أبو رآه فقد األكرب، اإلسكندر أما
طويًال: امللك يف يبَق لم أنه

ال��نَّ��ِض��ر ال��ش��ب��اِب ف��ي ال��ُع��ال َق��ش��ي��َب ال��َم��َال ف��ي إس��ك��ن��دًرا وأب��ص��رت
ال��زََّه��ر ع��م��َر ال��م��ل��ِك ف��ي يَ��ْع��ُد ف��ل��م إك��ل��ي��ل��ه10 م��ص��ر ف��ي ت��ألَّ��ق

أعوانه، وتجربَّ الرقاب، وأذلَّ قيرص استبد فقد الرومان، حكم مرص به بُليت ما ورش
أخالقهم، يف نبالء عددهم، يف قليلني العرب جاء حتى والهوان الخسف الناس وساموا

كربيائه: من الدهُر أذلَّ وهكذا عرشه. وقوضوا جموعه، وهزموا قيرص، تاج فحطموا

ال��َق��َص��ر11 ب��م��ص��َر أذلَّ وك��ي��ف اس��ت��ب��دَّ ك��ي��ف ق��ي��ص��َر وش��اه��دَت
ال��ُح��ُم��ر َس��ْوق ال��خ��الئ��ق وس��اق��وا أع��وانُ��ُه ت��ج��بَّ��ر وك��ي��ف
ال��ن��ف��ر ك��ري��ِم ال��ف��ات��ح��ي��ن، م��ن ال��ع��دي��د ب��ق��ل��ي��ل اب��تُ��ل��وا وك��ي��ف
��ُرر12 ال��سُّ وثَ��لَّ ال��ج��م��وَع، وف��لَّ ال��زج��اِج رم��َي ق��ي��ص��ر ت��اج رم��ى
��َع��ر13 ال��صَّ يُ��ق��ي��ُم ال��زم��اَن ف��إن ل��ل��زم��اِن ط��اغ��ي��ٍة ك��ل ف��دْع

تاجه. إكليله: 10
األعناق. القرص: 11

العروش. والرسر: كرس، ثل: 12
كربًا. العنق ميل الصعر: 13
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مرص، يف الهول أبو رآها التي الدول بمعظم القليلة األبيات هذه يف شوقي ومر
لذكرى مثريًا ذلك فكان جديد، بدين جاءوا الذين الفاتحني العرب إىل اإلشارة جاءت حتى
عمرو جاء أن إىل «إيزيس»، عبادة فيه نهضت منذ الوادي يف الهول أبو رآها التي الديانات
خواطر من ملحات هي كأنما رسيعة خطوات يف ذلك وكل الرسول، وصحابة القرآن ومعه

يقول: إذ وذلك سحيق؛ بُعد يف أمعنت قد

وان��ت��ث��ر14 ِس��ل��ُك��ه��ا وَه��ى وِح��ي��َن ن��ظ��ِم��ه��ا ف��ي ال��دي��ان��اِت رأي��َت
ان��ح��س��ر15 ف��ي��ه��ا ال��ط��رُف أخ��ذ إذا ك��ال��ب��روِج ل��ه��ا ال��ب��ي��وُت ت��ش��اُد
ال��ش��ج��ر أص��وُل ت��ت��الق��ى ك��م��ا ال��ج��ب��اِل وُش��مَّ أس��اًس��ا ت��الَق��ى
��تُ��ر ال��سُّ إل��ي��ه��ا ال��م��ل��وُك ت��خ��ط��ى م��ق��اص��ي��ره��ا خ��ل��ف و«إي��زي��س»
ال��ُح��َج��ر م��ن��ه��ا األرِض ف��ي وتُ��ش��ِرُق ال��س��م��اءِ َص��َف��ح��اِت ع��ل��ى تُ��ض��يءُ
َع��ِس��ر ِن��ي��ٌر ال��ع��ق��ائ��ِد وب��ع��ُض ال��ع��اَل��م��وَن ن��ي��ِره ف��ي و«آب��ي��س»
س��ق��ر وي��خ��ش��ى ال��ن��ع��ي��ُم، ويُ��رج��ى األم��ور ُم��ع��ِض��الُت ب��ه تُ��س��اُس
ش��َع��ر م��ا ال��ُم��دى أخ��ذت��ه ول��و ب��ه إال ال��ق��وُم ي��ش��ُع��ُر وال
ال��درر16 ف��ي��ه أح��م��د ص��اَغ وإن ل��ه ع��ب��ًدا ال��م��س��ِك أب��و ي��ق��لُّ
ال��ُغ��َرر وال��وص��اي��ا ال��َع��َص��ا، ون��وَر وت��اب��وتَ��ُه م��وس��ى وآن��س��َت
ال��خ��َف��ر17 ذي��َل ت��ج��م��ُع وم��ري��م ال��ح��ي��اء رداء ي��ل��مُّ وع��ي��س��ى
��َور ال��سُّ وي��ح��دو ال��ك��ت��اَب، ويُ��زج��ي ��ح��اَب ال��صِّ ب��م��ص��ر ي��س��وق وع��م��رو
ُع��َم��ر وأخ��رى ال��م��ل��وِك، ودن��ي��ا وال��ض��الَل ال��ُه��دى رأي��َت ف��ك��ي��ف
ال��َف��ِج��ر18 ع��ه��د ال��م��ق��وق��س وأخ��ذ ال��ف��ج��وِر َع��ه��َد ال��م��ق��وق��ِس ون��ب��ذ
س��ف��ر19 ل��م��ا ال��ه��داي��ِة ب��ص��ب��ح ال��ض��الِل ظ��ل��م��اِت وت��ب��دي��ل��ه
األَُس��ر ب��ال��والء ألَّ��ف��ت ك��م��ا وال��م��س��ل��م��ي��َن ال��ق��ب��َط وت��أل��ي��َف��ه

وضعفها. قوتها حالتَي يف يريد 14
. كلَّ انحرس: 15

املتنبي. وأحمد: اإلخشيدي، كافور املسك: أبو 16
الحياء. الخفر: 17

والنور. الخري عهد الفجر: عهد 18

أضاء. سفر: 19
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إذا مرص، يف قامت التي الديانات عىل يعطف شوقي أن الشعر هذا من وواضح
من العكس عىل بعبادته. ويسخر عًرسا، ِنريًا فيها يرى فهو آبيس، العجل عبادة استثنينا
يقول ولذلك «للقمر»؛ رمز وهي لها، املرصيني قدماء عبادة عىل يعطف فهو «إيزيس»،
مقاصري بعبادتها أرشقت األرض يف ُعبدت فإذا السماء، صفحات عىل تيضء إنها شوقي:
غريها إىل مرص من انتقلت قد «إيزيس» عبادة أن همزيته يف الشاعر حدثنا وقد الهياكل.

اليونان: ومنها األقطار، من

ال��غ��رَّاء20 إي��زي��ُس��ه��ا م��ن��ه��ا ق��ي��ل: م��ص��ر م��ف��اِخ��ُر م��ا ق��ي��ل: ف��إذا

يجري بما ويشعر يحس حيٍّا ويجعله الهول، حارضأبي عن ليتحدث الشاعر وينتقل
للوفاء، رمًزا فرياه املايضجميعها، ذكريات إليه أعاد أن بعد حوله، من الحارضة الحياة يف
ولدها. فقدت كأُمٍّ الحزن، يف مرسًفا حزينًا يتخيله وهنا الهرمني. عند وقوفه أطال فقد
مستحيلة؛ العودة تلك ولكن الهرمني؟ بنى َمن أوبة يرجو وهو حزنه يف يرسف ال ولَم
نهر وفوق الديار، خالل بعينه يجوس وهو حزينًا يكون ال وكيف بالية، ة ِرمَّ صاروا فقد
ضخم، جيش من يراه أن اعتاد ما القديمة مرص عاصمة «منف» يف يرى أن يريد النيل،
بَلغا وفنٍّ علم من فيها أِلفه ما ويلتمس سلطانها، وقوة مرص عظمة يمثِّل وعديد ٍة ُعدَّ ذي
يعود أن يلبث ال الهول أبا ولكن ورعاية؟! عناية أوىف املرصيني من وناال التقدم، ذروة
ضئيلة، قرية سوى تعد لم املجيدة العاصمة هذه يرى عندما النفس، حزين القلب، كسري
أن درجة إىل وجمود عميق سبات يف أغرقت وقد الدارسة، آثارها سوى الجمال يكسبها ال

شوقي: قول يف املؤلم الخاطر بهذا وتحس دارت. إذا تنساها تكاد األرض

ال��ِع��بَ��ر إح��دى وف��اؤك ل��ك��ان آي��ًة ت��ُك��ن ل��م ل��و ال��ه��وِل، أب��ا
ال��ُح��َف��ر21 تَ��ري��ُم ال ك��ث��اِك��َل��ٍة ال��وق��وَف ال��ه��رم��ي��ن ع��ل��ى أط��ل��َت
ال��نَّ��ِخ��ر22 ال��رَّم��ي��ُم ي��ع��وُد وك��ي��ف ع��ودًة ل��ب��ان��ي��ه��م��ا ��ي تُ��َرجِّ

.١١ :١ الشوقيات 20
القبور. والحفر: تربح، ال تَريم: وال ولدها، فقدت َمن الثاكلة: 21

املتفتت. والنخر: البايل، الرميم: 22
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ال��نَّ��َه��ر ف��ض��اء ب��أخ��رى وت��رم��ي ال��دي��اِر ِخ��الَل ب��ع��ي��ٍن ت��ج��وس
ال��دَّث��ر23 وال��خ��م��ي��َس ال��َق��ن��ا، وُس��ْم��َر ال��ظُّ��ب��ا ِب��ي��َض ب��م��ن��ف��ي��َس ت��روُم
ال��خ��ط��ر ال��ج��ل��ي��َل ال��ف��ن��وِن وع��ه��َد ال��ج��الِل ال��خ��ط��ي��َر ال��ع��ل��وِم وم��ه��د
ان��دث��ر24 م��ا م��ح��اس��نَ��ه��ا أج��دَّ ق��ري��ٍة س��وى ت��س��ت��ب��ي��ُن ف��ال
تَ��ُدر ل��م ب��ه��ا دارت األرُض إذا ال��ج��م��وِد ف��ي إلغ��راق��ه��ا ت��ك��اد

اليأس، ظلمة يبدد واألمل، الرجاء من روح يتلوها أن يلبث ال هذه األلم نغمة ولكن
شوقي فيتمنى اآلمال، بنيل مزدهر بالتقدم، مرشق مستقبل يف التفاؤل من نوًرا وينرش
ما أغىل له ويقدمون املجد، يطلبون ومضوا بِسرَيهم، اقتدوا قد بَنِيهم أن اآلباء علم لو أن
أمينة أيٍد يف ثقتهم ووضعوا أهدافهم، إىل الوصول سبيل يف الشدائد ركبوا وأنهم يملكون،
أسطول ملرص يكن لم وإذا البالغة، بالحجة عنه تبني أن تستطيع النظر، بعيدة ذكية

بدستورها. تفتخر فإنها يومئٍذ، به تفتخر ضخم
الرسور، بها واستخفهم وغبطة، ابتهاًجا الناس مألت قد شوقي نظر يف اآلمال هذه إن
إليه طالبًا القصيدة يختم لذلك وهو الهول. أبي غري الطرب يستخفه لم من يبَق لم حتى
وتسمع فيه، حياة ال الذي الحجر حتى الزمان هذا يف يشء كل تحرك فقد يتحرك؛ أن

شوقي: قول يف الرجاء هذا جمال

��يَ��ر ب��ال��سِّ اق��ت��دت ال��ُف��روَع ب��أن األص��وَل ع��ن��ا يُ��بَ��لِّ��ُغ َم��ن ف��ه��ل
ال��م��دََّخ��ر ال��غ��ال��َي ل��ه��ا وُس��ق��ن��ا ال��ُع��ال ِح��س��اَن خ��ط��ي��ن��ا وأنَّ��ا
ال��م��ؤت��م��ر25 إل��ى ن��زل��ن��ا وأنَّ��ا األم��وِر ِغ��م��اَر رك��ب��ن��ا وأن��ا
ال��ن��ظ��ر26 ب��ع��ي��ِد أري��ٍب وك��لِّ ال��لَّ��داِد َش��دي��ِد م��ب��ي��ِن ب��ك��ل
وان��ت��ش��ر دون��ه دُم��ه��ا ج��رى ��ٍة أمَّ ف��ي ب��ال��ح��قِّ ن��ط��ال��ب

الكثري. الجيش الدثر: والخميس الرماح، القنا: وسمر السيوف، الظبا: بيض 23
آثارها. من اندثر ما محاسنها يجدد أي 24

وقد األوىل، العاملية الحرب بعد ُعِقد الذي الصلح مؤتمر باملؤتمر: ويريد … شدائدها األمور: غمار 25

بحقوقها. يطالب وفًدا إليه مرص أرسلت
العاقل. األريب يف يغلب وال والجدل، الخصومة شديد اللداد: شديد 26
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ت��ف��ت��خ��ر ب��دس��ت��وره��ا ول��ك��ن ب��أس��اط��ي��ل��ه��ا ت��ف��ت��خ��ر ول��م
يَ��ِط��ْر ل��م م��ن غ��ي��ُرَك ي��ب��َق ول��م ي��ِخ��فَّ ل��م م��ن غ��ي��ُرَك ي��ب��َق ف��ل��م
ال��ح��ج��ر ح��ت��ى ف��ي��ه م��ا ت��ح��رََّك ال��زم��ان ه��ذا ال��ه��ول، أب��ا ت��ح��رَّْك

يكاد فما الهول، أبي لسان عىل شعًرا ينشئ عندما الرجاء نغمة يف شوقي ويستمر
الهول: أبو يجيب حتى القصيدة يتم الشاعر

ال��ق��َدر والَن ال��زم��اُن، ودان األواُن آن ال��ه��ول، أب��ي نَ��ِج��يَّ
ال��ح��َج��ر م��ث��ُل ال��ع��ذَب ي��خ��ب��أ وال ي��س��ت��ق��وَن م��ا ل��ق��وِم��َك خ��ب��أت
األث��ر م��ن��ه��ا ال��ت��واب��ي��ِت وع��ن��د ب��أع��ي��اِن��ه��ا ال��م��ل��وُك ف��ع��ن��دي
ال��ُم��ن��تَ��َظ��ر ال��َف��َل��ُق27 ه��و وه��ذا ال��رج��اء ص��ب��ُح ال��ي��أِس ظ��ل��م��َة م��ح��ا

ظلمة تتبدد وأن البالد، رجاء يتحقق بأن األوان آن قد بأنه يطمئنه الهول فأبو
مستقبل يف واألمل الفداء روح تتجىل كما مقبلة. عذبة حياة له خبأ قد بأنه ويعده اليأس،
فيقوالن: الناشئ، الجيل يمثالن وفتاة فتًى الهول أبي أمام يلقيه الذي النشيد هذا يف مرشق

م��اض��ي��ن��ا م��ح��اِس��َن ونُ��ع��ي��ُد ِب��وادي��ن��ا ن��س��وُد ال��ي��وَم
وي��ف��دي��ن��ا ن��ف��دي��ه وط��ٌن ب��أي��دي��ن��ا ال��ع��زَّ وي��ش��ي��د
نُ��ش��يِّ��ُده ال��ل��ه وب��ع��ي��ِن ن��ؤي��ُده ب��ال��ح��قِّ وط��ٌن
وم��س��اع��ي��ن��ا ب��م��آث��ِرن��ا ونُ��زيِّ��نُ��ه ��ن��ه ونُ��ح��سِّ
وِم��ن��بَ��ُرُه ال��دَّه��ِر وس��ري��ُر وع��ن��ص��ُرُه ال��ت��اري��خ س��رُّ
ري��اح��ي��ن��ا اآلب��اء وك��ف��ى وك��وث��ره ال��خ��ل��ِد وج��ن��اُن
وه��اًج��ا ع��رًش��ا وُض��ح��اه��ا ت��اًج��ا ل��ه ال��ش��م��س ن��ت��ِخ��ذُ
أوال��ي��ن��ا ك��ان وك��ذل��ك أب��راًج��ا ��ؤُدِد ال��سُّ وس��م��اء
وال��ه��رُم ي��ل��ح��ُظ وال��ك��رن��ُك واألم��ُم ي��راك��م ال��ع��ص��ُر
ي��ب��ن��ي��ن��ا األوَّل ك��ب��ن��اءِ ِه��َم��م أَال األوط��ان أب��ن��ي

الصبح. الفلق: 27
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ول��ل��َع��ل��ي��ا ال��م��ج��د ألث��ي��ِل28 س��ع��يً��ا س��ع��يً��ا، أب��ًدا، س��ع��يً��ا
ال��دِّي��ن��ا29 ه��ي م��ص��َر ول��ن��ج��ع��ل ال��دن��ي��ا ه��ي م��ص��َر ول��ن��ج��ع��ل

عظمة وتشييد املايض، أمجاد وإعادة سيادة إىل والطموح باألمل عامر نشيد وهو
أرضه ويف التاريخ، رس يضم وهو ال ولَِم والعمل، بالسعي وتجميله حقه، وتأييد الوطن،
وذكرى الجنة، هذه كوثر ونيله الخلد، جنة وهو الزمان، قديم يف اإلنسان حضارة نهضت
من وعرشه الشمس، من تاجه يكون بأن جدير إنه التاريخ؟ صفحات يف عطرة آبائنا

قبُل. من آباؤهم كان كما السؤدد سماء يف بنوه يرقى وأن الضحا،
همم لهم يكون لكي والهرم، والكرنك والناس العَرص الوطن بني عىل النشيُد ويُشِهُد
وأن املجد، لبناء السعي إىل بالدعوة نشيده شوقي ويختم يبنون. آباؤهم كان كما تبني

ودنياهم. دينهم للمرصيني مرص تصبح
مرشق مستقبل لبناء الهمم لحفز وسيلة املجيد املايض الشاعر يجعل النشيد هذا ويف

املايض. بهذا جدير سعيد
وبني قصيدته شوقي أنشأ يوم بالنفوس تجول كانت التي اآلمال بني وازنا نحن وإذا
تجول كانت أهداف تحقيق يف إليه وصلنا الذي الشاسع املدى رأينا اليوم، إليه وصلنا ما

وآماًال. رغبات النفس يف
يربح لم ذكرنا، كما باألندلس مغرتب وهو شوقي خيال تربح لم األهرام أن وكما

عنه: يقول األندلسية السينية قصيدته ففي كذلك؛ خياله الهول أبو

ُف��ْط��ِس30 غ��ي��ِر ج��نَّ��ٍة ُص��نْ��ُع أن��ه إالَّ أف��ط��س ال��رم��اِل» و«ره��ي��ُن
إن��س��ي أس��اري��ِر ف��ي ال��َخ��ْل��ِق َس��بُ��ُع ف��ي��ه ال��ن��اِس ح��ق��ي��ق��ة ت��ت��ج��لَّ��ى
ُع��نْ��ِس31 غ��ي��َر ك��واِع��بً��ا وال��ل��ي��ال��ي َص��ِب��يٍّ��ا ث��راُه ف��ي ال��دَّه��ُر ل��ِع��َب

املتأصل. األثيل: املجد 28
.١٥٣–١٦٦ :١ الشوقيات 29

أفطس. فهو وجهه، يف وانترشت أنفه قصبة تكامنت الرجل: فطس 30

تتزوج. ولم أهلها يف سكنها طال التي الفتاة وهي عانس، جمع عنس: 31
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ل��َف��ْرِس32 وِم��خ��َل��بَ��ي��ِه ل��ن��ق��ٍد، ـ��ِه ع��ي��ن��ي��ـ ال��م��ق��ادي��ِر ُص��يَّ��ُد رك��ب��ْت
ال��ف��رن��س��ي»33 و«ال��َع��ب��ق��ريَّ و«ِه��َرْق��ًال» «ك��س��رى» ال��م��م��اِل��َك ب��ه ف��أص��اب��ت

لصانعيه يحمله ما «جن» كلمة يف ويضع األفطس، بأنفه يتخيله مغرتبه يف فالشاعر
ويراه اإلنس، من صانعوه يكون أن يستعبد ألنه واإلعجاب؛ والتبجيل اإلكبار معاني من
وطباعهم، السباع أخالق أعماقهم ويف آدمي، وجه يحملون فهم الناس؛ لحقيقة ممثًال
مخلبيه واستعار الناس، بهما لينقد عينيه استعار قد سلطانه قوة عىل القدر ويرى

ونابليون. وهرقل كرسى فأصاب بهما، ليبطش
قصيدته يف الناس لحقيقة الهول أبي تصوير يف فكرته يردد بعدئٍذ شوقي رأينا وقد

رأينا. أن سبق كما الهول، أبي عن الرائية املطولة

االفرتاس. والفرس: صائد، جمع ُصيَّد: 32

.٥٦ :٢ الشوقيات 33

45





اهلياكل

إسماعيل وبخاصة الشعراء، بعض أنظار الوادي ضفتي عىل املقامة مرص معابد واسرتعت
وشوقي. صربي

للمرصيني بما تشهد املرصية املدن يف املقامة الهياكل تلك فريى صربي إسماعيل أما
عليه تدل وما إقامتها مجد أن ويرى العمل، إتقان يف ومبالغة املدنية، يف سبق من
يرد بذلك والشاعر املرصيون، وقومه فرعون فيه الفخر يتقاسم واملقدرة الحول من
الثناء من حقهم بسواعدهم الهياكل تلك شادوا الذين يبخس وال أصحابه، إىل الفضل

والتبجيل.
ويحس الخالدة، العبقرية تلك عىل شاهًدا ينهض الهياكل تلك يف حجر كل أن ويرى
الذي العالم هذا غري من صحف هي كأنما حيالها، خاشعون والناس أمامها يقف وهو

فيه. نعيش
من منشئوها أراده عما تفصح صور من جدرانها حول دار ما صربي ويصور
لروعت أصوات ذوات كانت لو أنها لدرجة الكثرة؛ يف مفرطة كثرية صور إنها املعاني.

والجان. اإلنس من الصمَّ بصوتها
وشادوا الصخور، يف سريتهم سجلوا الذين الهياكل هذه بُناة عن الشاعر ويتساءل
جاءت دول بادت أو بادوا لقد األرض. هذه فوق ملك كل آثار أمامه يتضاءل ما اآلثار من
عىل ويقوى الدهر، يحارب ثبات يف يقف خالد هو ما اآلثار من خلفوا ولكنهم بعدهم، من

الزمان. مجالدة
عليهم، فجنى الهياكل، هذه بناة عىل سطا الذي الحديث العلم عىل الشاعر ويثور
الناس عىل يعرضون حيث إىل قبورهم من وأخرجهم جاللهم، واقتحم أستارهم، وهتك
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الوقار من بأستار متحجبني كانوا، حيث يظلوا أن بجاللهم األجدر وكان املتاحف. يف
يقول: إذ صربي إسماعيل إىل ولنُصِغ والجالل،

إم��ع��ان1 أه��ُل س��ب��ق، أه��ُل ب��أن��ه��م ش��اه��دٌة األم��ص��اِر ف��ي ال��ه��ي��اك��ل ت��ل��ك
ُك��ْف��ئ��ان اإلق��دام ف��ي ف��رع��وَن وق��وم وم��ق��درٍة ح��وٍل ف��ي ِف��رع��وَن وأن
ب��ب��ره��اِن األخ��رى ق��ام��ت ه��ي��ك��ٍل ف��ي ح��ج��ٌر ش��اه��ًدا ع��ل��ي��ه��م أق��ام إذا
ث��اِن ع��اَل��ٍم م��ن ُص��ُح��ٌف أم��ام��ه��ا خ��اش��ع��ٌة واألق��واُم ه��َي ك��أن��م��ا
ُج��دراِن ح��وَل دارت ال��رم��ِز ف��ص��ي��ح��ُة ص��وٌر أث��ن��ائ��ه��ا ف��ي ال��ع��ي��َن ت��س��ت��ق��ب��ُل
وال��ج��ان اإلن��ِس ُص��مَّ ُع يُ��َروِّ ص��ًدى ل��ه ل��ك��ان ص��وتً��ا أُع��ِط��يَ��ت أنَّ��ه��ا ل��و

∗∗∗
وُس��ل��ط��اِن ُم��ل��ٍك ذي ك��ل ��روا وص��غَّ ِس��ي��َرتَ��ه��م ��خ��ِر ال��صَّ ف��ي ��ل��وا س��جَّ األُل��ى أي��ن
وأك��ف��اِن أخ��ب��اٍر َط��يَّ وأُدِرج��وا ُدَوٌل آث��اره��م ع��ل��ى وب��ادت ب��ادوا
وأزم��اِن أح��ج��اٍر ب��ي��ن م��ا ال��ك��وِن ف��ي م��خ��ل��دًة ح��ربً��ا ب��ع��ده��م وخ��لَّ��ف��وا
ال��ج��ان��ي ال��ج��اه��ُل ذاك ال��ع��ل��ُم، ع��ل��ي��ه��م وَس��َط��ا م��ج��ِده��ْم، ب��ق��اي��ا ع��ن وُزح��ِزح��وا
وأع��ي��اِن آث��اٍر أك��رِم ج��الَل م��ق��ت��ح��ًم��ا األس��ت��اَر ه��ت��ك ل��ه، وي��ٌل
ب��م��ي��زاِن2 ي��وًم��ا ُوِزن��ا ُه��م��ا إذا ج��ه��ال��ِت��ه ف��ي م��ن��ه أرج��ُح ل��ل��َج��ْه��ُل

وقار. لهم يستباح وأال جاللهم، للفراعنة يبقى أن الشاعر لهفة عىل الشعر ويدل
جالل من لها بما معجبًا صربي إسماعيل وقف كما الهياكل هذه أمام شوقي ويقف
يف أصلها رسا حتى الباني، بها ارتفع التي الهياكل هذه أصحاب عن فيتساءل وروعة،
كالجبل وبعضها كالحصن، بعضها بدا لقد السماء. يف الثريا إىل ذراها وارتفع األرض،
عىل حتى يشء كل عىل الِقَدُم يبدو حولها ومن بها، العهد كأول جديدة تظهر إنها األشم.

الفضاء. األرض
عن األرضضيقة وكأن بحملها، ُمتعبة الدنيا كأن الشاعر يحس ضخمة هياكل إنها
من يتمكن أو إليها يصل كيف يدري ال الفناء، يد إليها تصل أن من أبعد وهي سعتها.

اإلتقان. باإلمعان: يريد 1
ص١٧٥. صربي، إسماعيل ديوان 2
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كانت وإذا السماء. يف محلًقا نهض قد الطود كأنها األرض يف ثابته وهي ال ولَِم تحطيمها،
خالد فخر ألنها بمثلها؛ أمًما امللوك يرهق لم ُمضٍن، مرشق ظلم فإنه بالظلم، بنيت قد

يبيد. ال وذكر لألمم،
اإلكبار من بعني املقيمون ويرمقها القايص، إليها يحج الهياكل؛ بهذه الناس ُفتن لقد
الِقدم. عبري فيها ويشم الزائر، بهما يحس وجالًال، مهابة العصور مر وزادها والتبجيل،
عالها قد واإلهمال، الذل من رداء لبست قد متقابلة، ُرسِرها عىل التماثيل يرى ولكنه
حجراتُها ُوطئْت لقد الطيب. وأخالط العطر رائحة سوى منها يفوح كان وما الرتاب،
حسنها ذلك ومع وزينتها، حليها الزمان وأفنى ومزَّقها، أستارها البىل وهتك املقدسة،

دائم. وشبابها باٍق،
بُِعث فلو املعاني، هذه نُسيت وقد عبَّادها، يدركها معاٍن التماثيل لهذه كان لقد
أو معانيها، يدركون الناس يعد لم التماثيل هذه أن من لعجب الحياة إىل وعاد فرعون

شوقي: يقول هذا ويف إليه، ترمز ما يفهمون

��ُق3 ت��ت��ن��سَّ وال��ثَّ��رى ال��ثُّ��ري��ا ب��ي��ن ب��ه��ا ال��ب��ان��ي ع��ال ق��د ه��ي��اك��ُل ولِ��َم��ن
م��ن��طَّ��ُق4 أش��مُّ م��ض��َط��ج��ٌع ك��ال��طَّ��وِد وب��ع��ُض��ه��ا ك��ال��بُ��روِج، ال��م��ش��ي��د م��ن��ه��ا
وت��ع��تُ��ُق5 ال��ف��ض��اء األرُض ت��ت��ق��اَدُم وِح��ي��اَل��ه��ا ع��ه��ِده��ا، ك��أول ُج��ُدٌد
َض��يِّ��ُق6 ع��ن��ه األرِض ووج��ُه تَ��ِع��ٌب، ب��ه ال��دن��ي��ا ك��اه��ُل ِث��ق��ٍل ك��ل م��ن
ي��ت��س��لَّ��ق7 وم��ا م��ن��ه ي��ع��ت��ل��ي م��ا ي��ه��تَ��دي ال ال��ِب��َل��ى، ب��اِع ع��ل��ى ع��اٍل
م��ح��لِّ��ُق8 ال��س��م��اء ح��َرِم ف��ي وال��ف��رُع ال��ث��رى ف��ي أص��ًال ك��ال��طَّ��ود م��ت��م��كِّ��ٍن
وي��ش��رُق م��ن��ه ال��ظُّ��ل��ِم وج��ُه ي��ب��ي��ضُّ أن��ه إال ال��ظ��ل��م ب��ن��اء م��ن ه��َي

تنتظم. تتنسق: 3
رأسه. السحاب يبلغ ال الذي العايل واملنطق: املرتفع، واألشم: الجبل، والطود: الحصن، الربج: 4

تقدم. وتعتق: بإزائها، حيالها: 5

العنق. ييل مما الظهر أعىل الكاهل: 6
عليه. صعد الجدار: وتسلق اليدين، مد قدر الباع: 7

مرتفع. ومحلق: أحد، ينتهكه أن السماء تبيح ال ما السماء: حرم 8
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يَ��ع��بَ��ُق9 وذك��ًرا ي��ب��ق��ى، ل��ه��م ف��خ��ًرا ب��م��ث��ل��ه��ا ال��م��ل��وُك األم��َم ي��ره��ِق ل��م
ي��رُم��ُق10 وداٍن ��ُه��م��ا، ي��ح��جُّ ق��اٍص ي��زل ف��ل��م ال��ع��ب��اُد، ب��ش��طَّ��ي��َك ُف��ِت��ن��ت
يُ��ْح��َرق بَ��خ��وٌر ن��اح��ي��ٍة ك��ل ف��ي ك��أن��م��ا ال��دُّه��وِر،11 ِم��س��َك وت��ض��رََّع��ت
ت��ت��ف��نَّ��ق12 ال ال��ذُّلِّ م��س��ت��ردي��اِت ال��دَُّم��ى ��ُرِر ال��سُّ ع��ل��ى ف��ي��ه��ا وت��ق��اب��َل��ت
وت��س��رق13 ح��اله، م��ن ت��ق��ب��س «ِب��ل��ِق��ي��ُس» ال��ُع��ل��ى م��ن م��ك��انُ��ُه��نَّ وك��ان َع��ط��َل��ت
وي��ل��بَ��ق14 ال��ع��ب��ي��ِر س��وى ب��ه��نَّ ي��زك��و ي��ك��ن ول��م ال��ت��راُب، ع��ل��ي��ه��ن وع��ال
ت��ت��خ��رَّق15 ال��ِب��َل��ى ب��ي��د م��ه��ت��وك��ٌة، وس��ت��وُره��ا م��وط��وءٌة، ُح��ُج��راتُ��ه��ا
ال��رَّيِّ��ُق16 وال��ش��ب��اُب ب��اٍق، وال��ح��س��ُن وح��ِل��ي��ه��ا ال��زم��اُن ب��زي��ن��ت��ه��ا أودى
ت��ن��ِط��ُق17 ال ال��ُع��ل��ى ال��غ��ران��ي��َق أن ل��راع��ه ال��غ��داَة ف��رع��وُن ُردَّ ل��و

إنه شوقي: عنه قال الذي الوجود، أنس قرص الهياكل هذه بني من شوقي خلَّد وقد
هياكل الكربى آياته إحدى وكان كاد، أو الدهر ومحاه الِعَرب، جمع الذي املحتَرض، «األثر
لهوروس،18 وكانت للمسيح، وصارت القسوس، الكهنة عن توارثها وبطليموس، لفرعون
كل املاء يف يهِوَي حتى ضحاها أو عشيَّة تكون ال ثم الناقوس، عىل فيها األذان ظهر ثم

كالحطيم.»20 يُْستََلُم كان ركن وكل كاألسود،19 يقبَُّل كان حجر
الزمان، بقي ما خالًدا فيها سيظل خالدة، قصيدة الهيكل هذا يف شوقي أنشأ وقد

كرسى. إيوان البحرتي قصيدة خلدت كما

طيبة. رائحة تنترش يعبق: 9
النظر. يطيل ويرمق: البعيد، القايص: 10

املسك. كأنها الطيبة القدم رائحة انترشت يريد: 11
تتنعم. وتتفنَّق: البسات، ومسرتديات: التماثيل، هنا ويريد الجميلة، الصورة وهي دمية، جمع الدُّمى: 12

تأخذ. وتقبس: سبأ، ملكة و«بلقيس»: حيل، عليها ليس عطلت: 13

يليق. ويلبق: الطيب، من أخالط والعبري: يليق، يزكو: 14
ممزقة. مهتوكة: 15

أوله. يشء: كل من والريق أفنى، أودى: 16
التماثيل. هنا بها ويريد الجميل، الشاب وهو غرنيق، جمع الغرانيق: 17

أوزيريس. وزوجها: ابنها، من إيزيس ابن هو هوروس: 18

بالكعبة. الذي األسود الحجر به يريد 19
الكعبة. حجر جدار الحطيم: 20

50



الهياكل

عايل الشاعر به أحس الذي الخالد األثر هذا رائد إىل يطلب قصيدته مطلع يف وهو
يملؤه الطرف، خافض خاشًعا، الهيكل يدخل أن السماء، يف كالثريا املكانة رفيع القدر،

فيقول: واملهابة، الجالل

��ا ت��ن��ق��ضَّ أن ت��ري��د ك��ال��ثُّ��َريَّ��ا داًرا ب��أس��وان ال��ُم��ن��ت��ح��ي أي��ه��ا
��ا غ��ضَّ ال��ده��ِر آي��ِة م��ن تُ��ح��اِوْل ال واخ��َش��ْع ال��ط��رَف، واخ��ف��ِض ال��نَّ��ع��َل، اخ��ل��ع

خافت قد كأنها ببعض، أمسك قد بعضه فريى الجليل، األثر هذا شوقي ويصف
ويخفى بعضها يبدو الوجود أنس قصور إن بعًضا. بعضها يسند أن فأرادت الغرق

السابحات. العذارى كأنها وجمال روعة يف اآلخر، بعضها
تعلو وتيٍه فخر يف الرأس رافعة تنهض قبل من وكانت الزوال، عىل مرشفة اليوم إنها
ا غضٍّ يزال ال فيها يتجىلَّ الذي الفن ولكن بها، العهد وتقادم قدمت لقد السماء. كواكب
وُربَّ إتمامه، من أمس الصانع انتهى كأنما األثر، هذا يف نقش فُربَّ به، العهد كأول ناًرضا
وحسن صنعها، وقد العني كأهداب دقيقة وخطوط مرشًقا، مضيئًا زيته يزال ال طالء
الروح من فيها نفخ لو هللا أن درجة إىل صنعها أتقن قد ضحايا ورسم وعرضها، طولها
وحجرات الجن، عزمات لهم قوم بناها الحصون كأنها ومحاريب تميش، أحياء لصارت

والحىص. الرتاب بذلك فأبدلت أرضها، تزين واليواقيت أرضها، يف يفت املسك كان
امللوك يرصف باألمس كانت أنها حني يف يومها، يف القصور هذه حظ التخريب إن

نصيبها. من الخالص النحس أصبح حتى ويضعون، فريفعون الناس، حظوظ منها
تمأل التي الصنعة هذه من إعجاب بصيحة قصيدته من الجزء هذا شوقي ويختم
إىل واستمع يتقنه. أن املرصي عىل فرًضا كان الذي الفن هذا ومن بالدهشة، العقول

يقول: إذ شوقي

ب��ع��َض��ا ال��ذُّع��ر م��ن ب��ع��ُض��ه��ا م��م��س��ًك��ا غ��رق��ى ال��ي��م ف��ي ال��ق��ص��ور ب��ت��ل��ك ق��ف
��ا21 ب��ضٍّ وأب��َدي��َن ب��ه، س��اب��ح��اٍت ��ا ب��ضٍّ ال��م��اء ف��ي أخ��َف��يْ��َن ك��ع��ذارى

الجسد. الرخص البض: 21
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نَ��ْه��َض��ا ال��ك��واك��ِب ع��ل��ى م��ش��رف��اٍت وك��ان��ت ال��زوال، ع��ل��ى ُم��ش��رف��اٍت
��ا غ��ضَّ زال م��ا ال��ف��ن��وِن وش��ب��اُب وش��اب��ت ال��زم��اُن، ح��ولِ��ه��ا ِم��ن ش��اَب
ن��ف��َض��ا ب��األم��س ال��ي��دي��ن م��ن��ه ن��ُع ال��ص��ا ن��ف��ض ك��أن��م��ا نَ��ْق��ٍش ربَّ
��ا22 ُوضَّ وال��زَّي��ِت ��راِج ب��ال��سِّ أع��ُص��ٌر م��رَّت ال��زي��ت ك��الم��ِع وِده��اٍن
وع��رَض��ا وط��وًال ص��ن��ع��ًة ح��ُس��نَ��ت ري��ٍم23 ُه��ْدُب ك��أن��ه��ا وُخ��ط��وٍط
نَ��بْ��َض��ا ال��ل��ه ق��درة م��ن أص��اب��ت ل��و وت��رَع��ى ت��م��ش��ي ت��ك��اُد وض��ح��اي��ا
أم��ض��ى24 ال��ج��نِّ ع��زم��ِة م��ن ع��زم��اٌت ب��نَ��تْ��ه��ا ك��ال��ب��روِج وم��ح��اري��َب
��ى25 ي��ت��رضَّ أج��ن��ب ال��ب��ع��َض وب��ن��ى ُزل��َف��ى ال��ف��راع��ي��ُن ب��ع��َض��ه��ا ش��ي��دت
��ا26 ق��ضَّ وب��ال��ي��واق��ي��ِت تُ��ْربً��ا، ـ��ِم��ْس��ِك ال��ـ ب��ُف��ت��اِت أب��ِدَل��ت وم��ق��اص��ي��َر
وخ��ف��َض��ا رف��ًع��ا ال��ح��ظ��وظ ف��ي ص��رَِّف��ت وق��دي��ًم��ا ه��دة، ال��ي��وَم ح��ظُّ��ه��ا
م��ح��َض��ا27 ال��ن��ح��َس ت��ع��اط��ِت أن إل��ى ـ��ِس وال��ن��ح��ـ ��ْع��ِد ب��ال��سَّ ال��ع��ال��م��ي��ن س��َق��ِت
ف��رَض��ا ال��ق��وِم ع��ل��ى إت��ق��انُ��ُه ك��ان وف��نٌّ ال��ع��ق��وَل تُ��دِه��ُش ص��ن��ع��ة

فملكه تتهاوى أن وشك عىل وهي النيل، يف الغريقة القصور تلك شوقي ويناجي
فبكى. الحزن

كان الذي الكتاب ذلك البىل فض كيف ويتألم مرص، أمجاد كتاب يف سطًرا يراها إنه
لغموضها. يدركونها ال أنفسهم الفراعنة كان أرسار عن فكشف مصونًا،

وأال وعظمتها، جاللها القصور لتلك يظل أن فؤاده صميم من شوقي ويدعو
إدراك عن العلم وعجز بنائها، يف املهندسني عقول حارت فقد عليائها؛ سماء عن تنزل

أرسارها.

وضاء. وضا: 22

الغزاىل. الريم: 23
وأتم. أنفذ أمىض: 24

الرضا. يطلب : ويرتىضَّ تقربًا، زلفى: 25

الحىص. القضة: 26
الخالص. املحض: 27
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الهياكل

رأته وعما مرتفة، وحضارة عاٍل، ملك من ماضيها يف شاهدته عما الشاعر ويسألها
إلشادة أو املمالك، لفتح يميض كان إذ بعًضا؛ يتلو بعضها كان لفرعون مواكب من
أصبحت ثم وعبادة، وتقديس عريض، ملك من إليزيس كان وعما السلم، أيام يف الحضارة
سجن أسرية صارت لقد الزمان. نوائب من تالقيه ما عىل لها نارص وال لها، حامي ال اليوم

الشاعر: يقول إذ املناجاة تلك إىل واستمع الخالص. تستطيع ال البحر يف

يُ��ق��َض��ى وال��ح��قُّ ال��دُّم��وَع، ف��س��َك��بْ��ُت تُ��ف��ِض��ي28 وه��ي ن��ظ��رتُ��ه��ا ق��ص��وًرا ي��ا
��ا ف��ضَّ ك��ت��ابَ��ِك ال��ِب��ل��ى س��اَم ك��ي��ف ك��ت��اٌب م��ص��َر وم��ج��ُد س��ط��ٌر، أن��ِت
ِع��رَض��ا ص��اَن ق��وِم��ِه م��ج��َد يَ��ُص��ْن َم��ن م��ص��ٍر ب��ت��اري��ِخ ال��ُم��ح��ت��ف��ي وأن��ا
َغ��ْم��َض��ا ال��ف��راع��ي��ِن ع��ل��ى ح��ت��ى ك��ان ُم��زاٍل29 ب��ج��ان��ب��ي��ِك ِس��رٍّ ُربَّ
أرَض��ا ص��رِت ال ال��ج��الِل، س��م��اء ي��ا يُ��ج��دي ك��ان ل��و ال��دع��اء ف��ي ل��ه��ا ق��ل
م��رَض��ى ال��ِع��ل��ِم ع��زائ��ُم وت��ولَّ��ْت ع��ق��وًال ال��م��ه��ن��دس��ون ف��ي��ِك ح��ار
��ا30 ف��ضَّ أص��ب��ح ال��ن��ع��ي��ِم ن��ظ��اِم م��ن وف��ري��ٌد ح��ي��ال��ه��ا ُم��ل��ٌك أي��ن
رك��َض��ا ك��ال��خ��ي��ل ال��م��ال��ك��ي��ن ي��رُك��ُض ت��ت��رى ال��م��واك��ِب ف��ي ف��رع��وُن أي��ن
ع��رَض��ا ال��س��ل��ِم ف��ي ل��ل��َف��َخ��اِر وج��ال ع��رًض��ا ال��م��م��ال��ك ف��ي ل��ل��ف��ت��ح س��اق
وع��رَض��ا؟ ش��اط��ئ��ي��ن ف��ي��ه ح��َك��م��ت ي��ج��ري ال��ن��ي��ُل ت��ح��ت��ه��ا «إي��زي��ُس» أي��ن
خ��ف��َض��ا ال��رأس وأرس��َل ث��راه��ا، ف��ي وم��ل��ي��ٌك ك��اِه��ٌن ال��ط��رَف أس��َدَل
َج��ْرَض��ى31 ع��ان��ي��َن ال��ه��واِن ق��ي��وِد ف��ي ع��ل��ي��ه��ا أس��َرى ال��م��ال��ك��ون يُ��ع��َرُض
��ا ع��ضَّ ال��ده��ر ن��وائ��ب م��ن ت��ش��ت��ك��ي ُم��ج��ي��ٍر ب��غ��ي��ر أص��ب��ح��ت َل��ه��ا م��ا
َح��َض��ْوض��ى32 ف��وَق ال��س��ج��وِن ف��ي م��ل��ك��ٌة وب��ح��ٍر ص��خ��ٍر ب��ي��ن األس��ر ف��ي ه��ي
يُ��ْق��َض��ى؟33 ك��ان َش��ْرع��ه��م ف��ي أب��ه��ذا ونِ��ط��ٍع؟ س��ي��ٍف ب��ي��ن «ه��وروس» أي��ن

تفنى. تفىض: 28
مكشوف. مزال: 29

مفضوًضا. ا: فضٍّ 30

مغمومني. جرىض: 31

البحر. يف جبل حضوىض: 32

.٦٨ :١٢ الرشقيات 33
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مقر كانت والتي بأرسارها، املليئة بنائها، يف الضخمة الهياكل تلك الشعر خلد وهكذا
تلك فيها الشعراء راع وقد وتقديسهم. خشوعهم وموطن القديمة، املرصيني آلهة عبادة

البناء. وإحكام الصنع، ودقة الضخامة،
املقدسة، الهياكل هذه لدى والتقديس اإلجالل من الشعراء به أحس ما الشعر وصور

مجيدة. تاريخية ذكريات من نفوسهم يف أثارت وما
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املقابر

مثار الصخور أعماق يف حفرها ناحية من بمقابرهم القدماء املرصيني عناية وكانت
العميق. التفكري

فقد القبور؛ بتلك البالغة بعنايتهم معجبًا الظاهرة، هذه يف متأمًال شوقي وقف وقد
تحجبوا قد املقابر تلك يف رقدوا عندما وكأنهم يمسها، أن البىل يستطيع ال بحيث أقاموها
عرفوا لقد أستارها. تزال ال بهيبة يحجبون أحياء وهم كانوا كما الثرى، تحت بالهيبة
بأن وآمنوا املغلقة، باألرسار أنفسهم فأحاطوا مغلق، رسٌّ أنها وأدركوا الحياة، حقيقة
التي بيوتهم فكانت ينالوه؛ أن عىل فعملوا الخلود، بإدراك إال تتحقق أن يمكن ال السعادة
الباقية هي اآلخرة الحياة أن حني يف الفانية، الحياة كهذه تفنى أكواًخا فيها يعيشون
فيبدو الصلدة، الصخور من يبنونها الشمِّ كالقصور قبوًرا الحياة لهذه فبنوا الخالدة،
خالدة، أخرى حياة باطنها يف ويختبئ الدنيا، الحياة هذه كجمال رائًعا جميًال ظاهرها
التي األسوار هذه فوراء أجسامهم. إىل سبيًال البىل يعرف ال مخلدين امللوك فيها يعيش
ال رحبة بالزاد، تمتلئ فنادق كأنها رأيت القبور هذه دخلت فإذا مختبئة، أرسار نراها

شوقي: يقول بسكانها، تضيق

ال��م��ْص��َع��ُق1 وال��ك��ل��ي��ُم وي��وُس��ُف، ع��ي��س��ى، ب��ه��م اس��ت��ذرى األُل��ى ال��ف��راع��ن��ُة أي��ن
ل��ي��س��ت��ق��وا2 األن��ب��ي��اء إل��ي��ه أف��ض��ى ح��ك��م��ٍة م��ن��ه��َل ال��ن��اَس ال��م��وِردون

عليه. املغيش وامُلصَعق: إليهم، والتجأ بهم استظل بهم: استذرى 1
إليه. وصل إليه: وأفىض املورد، املنهل: 2



العربي األدب يف املرصية اآلثار

ال��م��ع��ِرق3 ال��وض��يء أص��لُ��ُه��م ف��ال��ش��م��ُس آب��اءه��م ��ح��ى ال��ضُّ إل��ى ال��راف��ع��ون
وَم��ْوثِ��ُق4 م��س��اَس ال أن ع��ل��ى ع��ه��ٌد وق��ب��وِرِه��م ال��ِب��َل��ى ب��ي��ن وك��أن��م��ا
يُ��خ��َرُق ال ال��ث��رى ف��وَق ك��ح��ج��اب��ه��م ه��ي��ب��ٍة م��ن ال��ث��رى ت��ح��ت ف��ح��ج��ابُ��ُه��م
ُم��ْغ��َل��ُق وِس��رٌّ م��ك��ث��ف��ة، ح��ُج��ٌب ع��ل��ُم��ه��ا ح��ي��اة م��ن ال��ح��ق��ي��ق��َة ب��ل��غ��وا
��ق ت��ت��ح��قَّ س��ع��ادًة ال��خ��ل��وِد دوَن ي��َرْوا ف��ل��م ال��وج��وِد، م��ع��ن��ى وت��بَ��يَّ��ن��وا
ي��ن��َع��ُق5 ف��ي��ه��ا ال��بَ��ي��ن غ��راُب ِخ��َربً��ا ل��ه��م ت��ب��ن��ي ك��م��ا ل��ل��دن��ي��ا يَ��ب��ن��ون
وج��وس��ق6 أش��مُّ ص��رٌح وق��ب��وُره��م بَ��داوٍة وب��ي��ُت ك��وٌخ ف��ق��ص��وُرُه��م
ي��ن��ِت��ُق7 ال ح��ائ��ًط��ا ف��ك��ان��ت َع��َم��ًدا، وص��ف��ائ��ٍح ج��ن��دٍل م��ن ل��ه��ا رف��ع��وا
ت��ص��دُق أخ��رى يَ��بْ��ُد ل��م وم��ا دن��ي��ا، ب��دا ف��م��ا ف��ي��ه؛ ال��داران ت��ت��ش��اي��ع8
وخ��ن��دق ، ال��خ��ف��يِّ ��رِّ ال��سِّ ع��ل��ى س��وٌر وج��داره ت��ح��ت��ه، س��رٌّ ل��ل��م��وِت
ف��ن��دق وال��م��ح��لَّ��ِة ال��َم��ح��لَّ��ِة9 ب��ي��ن ال��ث��رى ب��أع��م��اِق م��ن��زَل��ه��م وك��أن
ال��م��ط��بَ��ُق ال��ك��ه��وِف ب��ي��ن ب��ه��م َرْح��ٌب أزواُدُه��م10 ال��ثَّ��رى ت��ح��ت م��وف��ورٌة

«طيبة»؛ إىل يأتون وكيف القبور، هذه إىل الناس حج القصيدة هذه يف شوقي ويصف
برواحلهم، الرب ويملئون والقرى، املدن بها تضيق جماعات يف القديمة، مرص عاصمة
إىل وتقاربوا نذورهم، وفوا املقدس بمعبدها التسيار عصا ألقوا إذا حتى بسفنهم، والبحر
بالحياة يعجُّ شاطئ من مرسعة بالحجيج الزوارق جرت ثم معهم، بما وتصدقوا آلهتهم،
أرواحهم تغرب وحيث وأجدادهم، آباؤهم يرقد حيث امللوك وادي وهو اآلخر، الشاطئ إىل
تتناثر وحيث املوت، لقاء يف وحقريهم عظيمهم الناس يتساوى وحيث الشمس، تغرب كما
شاطئ عىل الحياة زخرف من ينتقلون إنهم السحاب. قطع كأنها الرحب عىل القبور

النسب. يف العريق واملعرق: الحسن، النظيف الويضء: 3
العهد. واملوثق: تمس، ال مساس: ال 4

الخراب. موضع وهي: خربة؛ جمع ِخَرب: 5

القرص. والجوسق: املرتفع، واألشم: عاٍل، بناء كل الرصح: 6
يتزعزع. وينِتق: العريض، الحجر وهي صفيحة؛ جمع والصفائح: الحجارة، الجندل: 7

توافقوا. األمر: عىل القوم تشايع 8
املنزل. املحلة: 9

.٧٩ :٢ الشوقيات األرض. تحت السجن واملطبق: الطعام، وهو زاد؛ جمع األزواد: 10
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املقابر

رداء فيخلعون امللوك، له يعنو الصبح، كأنه الحق سناء فيه ييضء شاطئ إىل طيبة،
والفقري، الغني ويخشع املوتى، لهؤالء تكريًما أقدامهم عىل ويمشون والجالل، العظمة
موتاهم مع األحياء ويظل املوتى، فيه بُِعث قد كأنما حتى بساكنيه، امللوك وادي ويضيق

يقول: إذ ذلك يصور وشوقي يفرتقوا، لم كأنهم يتنادمون

األي��نُ��ُق11 ت��راَم��ى ب��ه��م «ال��ع��ت��ي��ق» وف��د ح��س��ب��ت��ه��م ال��ق��ب��ور ح��ج��وا ه��ُم��و وإذا
ويُ��َط��بِّ��ُق12 وال��ق��رى ال��م��دائ��ن ي��غ��ش��ى أم��ام��ه��م ب��ال��ه��ديِّ «ط��ي��ب��ة» ي��أت��ون
��ُق13 ُم��َوسَّ ال��ش��راِع م��م��دوُد وال��ب��ح��ُر م��ح��َدٌج ال��رواح��ِل م��ش��دوُد ف��ال��ب��رُّ
��دَّق��وا واصَّ وق��رَّب��وا، ال��ن��ذور، ��وا وفُّ ال��ع��ص��ا ب��ه��ي��ك��ل��ه��ا أل��َق��ْوا إذا ح��ت��ى
ت��م��ُرُق س��ه��اٌم أو ت��داَف��ُع، ُرْق��ٌط14 ك��أن��ه��ا ب��ال��ح��ج��ي��ج زوارُق وج��رت
وِم��رَف��َق15 ل��ل��س��اب��ق��ي��ن، م��ض��َج��ٌع ه��و ل��ش��اط��ٍئ ال��ح��ي��اُة ف��ي��ه ش��اط��ٍئ م��ن
وبَ��يْ��َدُق16 ال��ت��راِب ف��ي وُرخٌّ ش��اٌه واس��ت��وى ف��ي��ه، ال��ش��م��س غ��روب غ��رب��وا
ال��دَّي��َس��ق17 ال��س��راُب أو ال��س��ح��اب ِق��َط��ُع ك��أن��ه��ا ال��ف��ض��اء ع��ل��ى ال��ق��ب��وُر ح��ي��ث
ي��ت��ف��لَّ��ُق18 ج��ن��ب��ات��ه��ا م��ن ��ب��ِح ك��ال��صُّ س��نً��ا ول��ه ج��ول��ة، ف��ي��ه ل��ل��ح��قِّ
وال��ُم��ْم��ِل��ُق19 ب��م��ال��ه ال��ُم��ِدلُّ وج��ث��ا ك��رام��ًة ال��م��ل��وُك ف��م��ش��ى ب��ه��ا، ن��زل��وا
ال��ف��ي��َه��ق20 ال��ف��الُة ودائ��ع��ه��ا ردت ف��ك��أن��م��ا ع��َرص��اتُ��ه��ا، ب��ه��م ض��اق��ت
ي��ت��ف��رق��وا ل��م ال��ده��ر ف��ي ف��ك��أن��ه��م ب��ه��ا وال��م��وت��ى األح��ي��اء وت��ن��ادم

ناقة. جمع واألينق: الحرام، البيت العتيق: 11
يغطي. ويطبق: الحرام، البيت إىل يهدى ما الهدي: 12

موثق. محدج: 13

الحية. وهي رقطاء، جمع الرقط: 14
املتَكأ. املرفق: 15

شطرنج. قطع والبيدق: والرخ الشاه 16
الرساب. بياض الديسق: 17

يظهر. يتفلق: 18
الفقري. وامُلمِلق: املعجب، واملدل: ركبتيه، عىل جلس جثا: 19

الواسعة. الفيهق: 20
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بزيارة الناس عناية من األزمان تلك يف يحدث كان ملا حية صورة يعطينا شعر وهو
بقبورهم القدماء املرصيني عناية رس قبله الشعر فرس كما امللوك، وادي وقبور طيبة هيكل

فيها. يعيشون التي بيوتهم من أكثر
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آمون توتعنخ

فيها وجد وما آمون، عنخ توت مقربة وإبداعه شوقي بعناية ظفرت التي املقابر تلك ومن
عنها. كشف عندما أجمع العالم بإعجاب ظفرت آثار من

الشمس بمناجاة بدأها التي القصيدة تلك منها قصائد: عدة فيها شوقي نظم وقد
أن بها فجدير وسقوطها، األمم مصارع رأت ألنها املاضية القرون يف حدث عما وسؤالها
يقول ذلك ويف ولدت، ما تأكل ثم تلد التي وهي الناس أنساب وتعرف األخبار تروي

شوقي:

ال��غ��اب��ري��ن��ا1 ال��ق��رون أح��ادي��ث خ��بِّ��ري��ن��ا ي��وَش��َع أخ��َت ي��ا ق��ف��ي
ت��ع��ل��م��ي��ن��ا2 م��ا ُدَوالِت��ه��م وم��ن ع��ل��ي��ن��ا م��ص��اِرِع��ه��م م��ن ��ي وُق��صِّ
أج��م��ع��ي��ن��ا3 ال��ق��ب��ائ��ل ن��س��ب وم��ن ُط��رٍّا األخ��ب��اَر روى م��ن ف��م��ث��ل��ك
ال��ط��ع��ي��ن��ا4 األرض ع��ل��ى نُ��ح��ص��ي وال َق��ْرٍن خ��ض��ي��َب ال��س��م��اء ف��ي ل��ِك ن��رى

أدبرت فلما الجبارين، يقاتل كان الذي موىس، فتى نون؛ بن يوشع قصة إىل يشري الشمس. يوشع: أخت 1
والقرون قتالهم، من فرغ حتى الشمس له فردَّ هللا فدعا منهم، فراغه قبل تغيب أن خاف للغروب الشمس

املاضية. األجيال الغابرين:
دواهيهم. فتح): ثم (بضم وُدَوالتهم مهالكهم، مصارعهم: 2

أنسابهم. ذكر القبائل: نسب 3
املطعون. والطعني: الشمس، حاجب والقرن: بالخضاب، امللون الخضيب: 4
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ط��ُح��ونَ��ا5 رًح��ى ال��م��ش��ي��ب ع��ل��ى وُدْرِت ن��اٍر ش��واظ ال��ش��ب��اِب ع��ل��ى َم��َش��يْ��ِ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 تُ��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��رًَّة ل��ِك ف��ي��ا

كما — فهو القديم، املرصي امللك هذا عن لحديثه املناسبة كل مناسبة املناجاة وهذه
جاء ومن آبائه وملك ملكه الشمس شاهدت وقد ناحية، من الشمس من ينحدر — زعموا

ثانية. ناحية من بعده
مللوك ا أُمٍّ إليها حديثه إىل واملوت الحياة واهبة للشمس مناجاته من شوقي وينتقل
ملوًكا رآهم فقد بأمجادهم؛ إعجابًا القلب ممتلئ امللوك، بهؤالء مباهيًا القديمة، مرص
الناس وكان دامس، ظالم يف الدنيا كانت حينما األرضبحضارتهم، أناروا بامللك، جديرين
إذ علمهم؛ نور من أثينا واقتبست حضارتهم، من روما أخذت مبني، ضالل يف يعيشون

يقول:

أم��ون��ا ن��َزع��وا6 أنَّ��ه��م ل��يَ��ْه��ِن��ِك أم��ون ب��ن��ي ال��م��ال��ك��ي��ن أأمَّ
األم��ي��ن��ا7 ق��طُّ ل��ه ت��ِل��ِدي ول��م ال��دَّواه��ي ال��م��آم��ي��ن ل��ه ول��دِت
م��ض��لَّ��ل��ي��ن��ا ِج��دُّ ال��ن��اُس وح��ي��ن ل��ي��ٌل األرُض ح��ي��َن ��ْه��َب ال��شُّ ف��ك��ان��وا
أث��ي��ن��ا ق��ب��س��ت أن��واره��م وم��ن روم��ا األرِض ف��ي ب��م��ن��اِرِه��م م��َش��ْت

وادي يف قبورهم اتخذوا الذين امللوك هؤالء عن يتحدث بالفخر مليئًا شوقي ويميض
حياتهم يف مقيدون اليوم إنهم بالجالل. محجبني حياتهم يف كانوا كما محجبني امللوك،
فريى بهم، شوقي من إعجاب صيحة وتنطلق واألغالل. القيود يف أرسى امللوك لهم تُساق
أنهم السحر هذا مظاهر من ويرى السحر، كأنها للسعادة خارقة املجيدة أعمالهم أن
بالخلود، أغرموا لقد منها. يراد بما تنطق إتقان من به يقومون بما األصم الحجر ينطقون
يصنعون، ما وإتقان املتني، الخلق من دعائم عىل تقوم التي الخالدة اآلثار بناء إىل فعمدوا

النار. دخان الشواظ: 5
أشبهوا. نزعوا: 6

واملأمون. األمني الخليفتني إىل يشري والشاعر مأمون، جمع املآمني: 7
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التي الخارقة والعبقرية الكبرية، الهمم إىل يحتاج ألنه ويرس؛ سهولة يف ينال ال الخلد وأن
الخالدين: مجد إىل تصغي وأذنًا ثناء، لسان الدنيا وتدع التاريخ، يمجدها

م��ح��ج��ب��ي��ن��ا ال��م��ل��وك وادي ع��ل��ى أق��ام��وا ب��ال��وادي ال��ده��ر م��ل��وك
م��ص��ف��دي��ن��ا8 ال��م��ل��وُك ل��ه تُ��س��اُق وك��ان��ت م��ن��ه��م، ��ٍد ُم��َص��فَّ ف��رب
ره��ي��نَ��ا ج��وان��ب��ه ع��ل��ى وح��لَّ ق��ي��د ب��غ��ي��ر ال��ت��راب ف��ي ت��ق��يَّ��د
ُم��ن��ِط��ق��ي��ن��ا؟! ل��ل��ح��ج��ارة أل��ي��س��وا ف��ي��ه��م ��ْح��ُر ال��سِّ ك��ان ال��ل��ه ت��ع��ال��ى
م��خ��لَّ��دي��ن��ا اآلب��داِت وراء وراح��وا ي��ب��َق��ى، م��ا ي��ن��ب��ون ع��َدْوا
ال��م��ت��ي��ن��ا وال��خ��ل��ق اإلت��ق��اَن ل��ه��ا أع��دُّوا ل��م��أثُ��رٍة ع��م��دوا إذا
ال��ج��اه��ل��ي��ن��ا ِش��ف��اِه م��ن وت��ؤخ��ذُ ��ى تُ��َل��قَّ م��رت��ب��ًة ال��خ��ل��ُد ول��ي��س
ب��ق��ي��ن��ا م��ص��ادره��ا ذه��ب��ت إذا ك��ب��ار ِه��َم��ٍم م��ن��ت��ه��ى ول��ك��ن
وال��ف��ن��ون��ا ال��ص��ن��ائ��َع ف��ي��ن��ت��ظ��ُم ي��س��ري ح��ي��ن ال��ع��ب��ق��ري��ة وس��رُّ
ال��ح��اك��م��ي��ن��ا خ��ي��ِر ال��ت��اري��خ إل��ى ت��ن��اه��ت إذا ال��رج��ال وآث��ار
ط��ن��ي��نَ��ا م��س��ام��ع��ه��ا ف��ي وت��رُك��َك ث��ن��اءً ال��دن��ي��ا ف��ِم م��ن وأخ��ذُك

بالكالم قانعني اليوم شباب األمسفريى وشباب اليوم شباب بني موازنة شوقي ويعقد
ويقول: شوقي فيسخط ضئيًال كان وإن يفعلون ما تقدير يف ويغالون العمل، دون

ب��ن��ي��ن��ا إل��ى ال��غ��ل��وُّ ُح��بَّ ف��ق��د غ��ال��ي ��ي��د ال��صِّ ب��ن��ي��ك ف��ي ف��غ��ال��ي
ال��ط��ام��ح��ي��ن��ا ال��ش��ب��اب ف��ي وب��ورك ف��ي��ه��م خ��ي��َر ال ُق��نَّ��ٌع ش��ب��اٌب

يتحىل وكان الشمس، لعرش أًخا كان الذي القديم مرص بعرش الفخر إىل ويعود
أمثال من ملوكه أمجاد ويكأل والبحر الرب يف القوة من دعائم عىل ويقوم والجالل، بالعزة
يذلوا: وأن يخضعوا أن وأبوا وكربياء عزة رءوسهم ارتفعت الذين ومينا وخوفو رمسيس

َس��ِن��ي��نَ��ا9 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

مقيدين. مصفدين: 8

سنك. يف يكون َمن نني: السَّ األخ، الصنو: 9
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وال��س��ف��ي��ن��ا ال��ك��ت��ائ��َب ق��وائ��م��ه وك��ان��ت ح��ل��ي��ت��ه، ال��ع��ز وك��ان
وم��ي��ن��ا10 خ��وف��و َخ��َرزات��ه وم��ن س��ي��ت��ى اب��ن ف��رائ��ده م��ن وت��اٍج
ي��دي��ن��ا11 أن ال��ح��وادث ف��ي ��ع ت��رفَّ وأن��ًف��ا ص��ع��ٌر، ب��ه ا خ��دٍّ ع��ال

الرعية، ظلموا أنهم زعم من عىل ويرد امللوك، هؤالء عن للدفاع شوقي ويتعرض
نعيش التي أيامنا يف أننا وذلك اآلثار؛ هذه إقامة سبيل يف الخدم وجلدوا بالعمال وعسفوا
من النقص هذا عىل أدل وليس بالكمال، األولني نطالب أن بنا يليق فال ناقصون فيها
أجسامهم، الحديد أكل سجناء جدرانه وراء يخفي كان فقد بفرنسا؛ الباستيل سجن
ألوان من بنائها يف ارتُكَب وكم والسخرة، الظلم أكتاف عىل ارتفعت التي الِبيَع هذه ومن

والحنان: الحب لرسول شيدت أنها برغم القسوة،

ال��ق��ط��ي��ن��ا12 ج��ل��دوا أو األَُج��َراء، ع��ل��ى وج��اروا ظ��ل��م��وا، ب��ق��ائ��ل: ول��س��ُت
األوَّل��ي��ن��ا ب��ال��ك��م��اِل نُ��ط��ال��ب ح��ت��ى ال��ن��ق��ص، نُ��َوقَّ ل��م ف��إن��ا
س��ج��ي��نَ��ا ب��ه��ا ال��ح��دي��ُد أك��ل وك��م أم��ٍس ب��ن��ت إال ال��ب��س��ت��ي��ل وم��ا
��ري��ن��ا م��س��خَّ أم��ِس ال��ن��اس ب��ن��اه��ا وط��ال��ت ب��ي��َع��ٍة13ع��زَّت، وُربَّ��َة
ع��ي��ونَ��ا ب��ه��ا ال��ق��س��وُس س��م��ل14 وك��م ع��ي��س��ى ال��ُع��ْم��ِي ِل��ش��اف��ي م��ش��يَّ��َدًة

ما وتسجيله آمون، عنخ توت قرب عن كشف الذي كارنارفون اللورد إىل حديثه وبعد
بالتحية، فيخصه الدفني امللك قرب عن الحديث يأتي القرب، هذا كنوز بعض أخذ من ذاع
زكية، رائحة له تنترش طيبه ويكاد تيضء، حجارته تكاد وطيبه لحسنه القرب ويرى
الرب تجىل الذي سيناء، طور جبل من اقتُطعت قد لقداستها حجارته أن لرائيه ويخيل

ملوىس. عنده
دون يحول ال ذلك لكن ثمينًا، كنًزا يسمى اليوم فصار ملًكا، يدعى نزيله كان لقد
وجالله مهابته له تزال فال مقدار، له ينقص لم إذ يهتفون، شعبه بنو كان كما له الهتاف

الثاني. رمسيس سيتى: ابن 10
يخضع. ويدين: الكبد، الصعر: 11

الخدم. القطني: 12
واليهود. النصارى معبد البيعة: 13

فقأها. عينه: سمل 14
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أيام امللك جالل إن بل عهده، منذ مرت التي األربعني القرون مرور برغم استمر الذي
الخالدين. جالل ينقيض وال تنقيض،

مات، يوم السالم إليه ويهدي املبارك، مقدمه ويُحيِّي القادم، بامللك شوقي ويرحب
اسمه وأخذ ووقار، جاللة عليه عيىس، ظهر كما الوجود إىل ظهر لقد قربه. كشف ويوم

وجباله: سهوله العالم أرجاء يجوب

ال��غ��ارب��ي��ن��ا ال��ش��م��وس غ��َرِف إل��ى وم��ي��ال ال��وادي، اه��ب��ط��ا ، خ��ل��ي��ل��يَّ
خ��اش��ع��ي��نَ��ا ب��ال��م��ض��اِج��ع وط��وف��ا روي��ًدا م��ح��اج��ره��م15 ف��ي وس��ي��را
ت��وت��ن��َخ��ِم��ي��ن��ا م��ن ال��م��ج��ِد ُرف��اَت وب��ال��تَّ��ح��اي��ا ب��ال��َع��م��ار ��ا وَخ��صَّ
ط��ي��نَ��ا وي��ض��وُع16 ح��ج��ارًة، يُ��ض��يء وط��ي��ب ُح��ْس��ٍن م��ن ك��اَد وق��ب��ًرا
س��ي��ن��ا» «ط��ور م��ن ال��ُع��ال ج��ن��ادل��ه ُق��دَّت ال��ت��اري��خ ل��روع��ة يُ��خ��اُل
ال��ث��م��ي��ن��ا ال��ك��ن��ز ��ب ي��ل��قَّ ف��ص��ار يُ��دع��ى ب��ال��م��ْل��ِك ن��زي��لُ��ُه وك��ان
ي��ه��ت��ف��ون��ا األوائ��ل ك��ان ك��م��ا ول��ك��ن ب��ه، ه��ات��ف��ي��ن وُق��وَم��ا
األرب��ع��ي��ن��ا ال��ق��رون م��رِّ ع��ل��ى ورام��ت17 ق��رَّت، ج��الل��ة ف��ث��م
ال��خ��ال��دي��ن ج��الُل ي��م��ض��ي وال وت��م��ض��ي أي��اٌم ال��م��ل��ِك ج��الُل
ال��ي��م��ي��ن��ا18 م��ق��دم��ك ال��ل��ه وح��يَّ��ا س��ع��ٍد ق��دوم ل��ل��ن��زي��ل: وق��وال
ف��ي��نَ��ا ظ��ه��رَت وي��وم ب��وادي��ه��ا، ال��َم��ن��اي��ا َوارتْ��ك ي��وَم س��الٌم
ال��ع��ال��م��ي��ن��ا ف��ي ج��الل��ة ع��ل��ي��ك ع��ي��س��ى خ��روج ال��ق��ب��ور م��ن خ��رج��َت
ال��ُح��ُزون��ا19 ب��ه ال��ب��خ��اُر وي��خ��ت��رُق س��ه��ٍل ك��لَّ ب��اس��م��ك ال��ب��رُق ي��ج��وُب

سنة كأنه قصريًا أكان الدنيا: الحياة لهذه فراقه عن آمون عنخ توت شوقي ويسأل
ال األمد، طويل ليًال القرب ظالم يف قطع وكيف الطوال؟ السنني فاستغرق طال أم نوم،

منازلهم. حول امللوك يجمع ما املحاجر: 15
الطيبة. رائحته تنترش يضوع: 16

دامت. رامت: 17

املبارك. اليمني: 18
األرض. من غلظ ما وهو حزن؛ جمع والحزون: يقطع، يجوب: 19
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موته، بعد بالجسد االحتفاظ رس عن ويسأله وضنى؟ عناء بعد إال صبحه إىل املرء يصل
األجسام. هذه فنيت إذا وتفنى باقية، أجسامها دامت ما تبقى النفوس ألن ذلك وهل

قباب إنها القرون. هذه طول مجهولة ظلت وكيف القرب، هذا قباب عن ويسأله
القرص، كأنه فصار باألثاث امتأل األرض، باطن يف مدفونًا برًجا الرائي يظنها ملساء

املعبد. كأنه فبدا بالصور وتغطى
عودة يؤمل ألنه ذلك فهل معه، العرش يدفن أن عىل امللك حرص من شوقي ويعجب
يف عرشه عىل جالس وهو لكن سيبقى ألنه أو وَدولة، ُملك حينئٍذ له ويكون الحياة، إىل

مرتجلني؟ الناس يلقاه حني
صانعيه، أيدي تركته كما طيب ومذاق طيبة رائحة ذا ظل وقد الطعام من ويعجب

األحقاب؟ من املئني هذه صرب فكيف يوًما، الطعام عن يصرب ال امللك كان لقد
أخاه ينبش أن يحب اإلنسان ألن يخافون؛ قومك كان ما حدث لقد للملك: يقول ثم
تُبعث الذي اليوم يأتي وسوف البعث، يوم القرب من أُخرجت قد ذا أنت وها وهالًكا، حيٍّا

املوعود. البعث بهذا ليس بعثك كان إذا ا حقٍّ فيه
الحياة، تفارق أن بعد بأذًى تحس ال إنك املوت؟ بعد جسمك صيانة قيمة وما
يقول إذ الرائعة املفاجأة هذه إىل ولننصت األحياء. بذلك يشعر وإنما بألم، تشعر وال

شوقي:

س��ن��ي��ن��ا؟20 أم ن��وٍم ِس��ن��اِت ن��واَك أك��ان��ت أخ��ب��رن��ا: ال��ي��وَم ت��ع��اَل
ال��ُم��دل��ج��ي��ن��ا؟21 يُ��نْ��ض��ي ��ب��ح ال��صُّ ب��ع��ي��ِد ل��ي��ٍل ُظ��لُ��م��اِت م��ن ُج��بْ��َت وم��اذا
ب��ل��ي��ن��ا؟ إن وتَ��بْ��ل��ى ه��ي��اك��ل��ه��ا، أق��ام��ت إذا ال��ن��ف��وس ت��ب��ق��ى وه��ل
ال��ق��رون��ا؟ ح��اف��ُره��ا أض��ل وك��ي��ف ك��ان��ت وأي��ن ال��ق��ب��اُب ت��ل��ك وم��ا
دف��ي��نَ��ا م��ح��ط��وًط��ا األرض ب��ب��ط��ِن بُ��رًج��ا تُ��خ��اُل ال��ب��ن��اء م��م��رَّدَة22
ُزونَ��ا23 ف��ك��ان ال��ِع��ت��اِق، ��َوِر وب��ال��صُّ ق��ص��ًدا ف��ك��ان ب��األث��اِث، تَ��َغ��طَّ��ى

النعاس. وهي: سنة؛ جمع نات والسِّ بعدك، نواك: 20
الليل. أول من السائر وامُلدلج: يهزل، يُنْيض: 21

ملساء. ممردة: 22

األصنام. فيه تجمع موضع والزون: القديمة، الِعتاق: 23

64



آمون عنخ توت

ال��غ��اب��ري��ن؟24 ف��ي دول��ًة وت��أُم��ُل ��ي تُ��َرجِّ ف��ه��ل ف��ي��ه، ال��ع��رَش ح��م��ل��َت
��ل��ي��ن��ا؟ م��ت��رجِّ ال��َم��ال وي��ل��ق��اه ع��رٍش ف��وَق ال��م��ه��ي��م��َن ت��ل��ق��ى وه��ل
ال��ص��ان��ع��ي��ن��ا؟ أي��دي ت��رك��ت��ه ك��م��ا يُ��ْق��َدى25 ي��ك��اد ال��ط��ع��ام ب��ال وم��ا
م��ئ��ي��نَ��ا أح��ق��ابً��ا26 ص��ب��رَت ف��ك��ي��ف ي��وًم��ا ع��ن��ه ت��ص��ب��ر أم��س ت��ُك ول��م
ي��ك��ون��ا أن زم��ان��ك ب��ن��و وخ��اف األوال��ي ح��ذر ال��ذي ك��ان ل��ق��د
ال��ه��ال��ك��ي��ن��ا ف��ي ول��و وي��ن��ب��ش��ه، م��ي��تً��ا أخ��ي��ه ن��ب��ش ال��م��رء ي��ح��ب
ال��ه��ام��دي��ن��ا ال��ت��راب م��ن يَ��ُس��لُّ ي��وم ق��ب��ل ال��ح��ف��ائ��ر م��ن ُس��ِل��ْل��َت
ال��ي��ق��ي��ن��ا ال��ب��ع��َث وراءه ف��إن َش��كٌّ ف��ي��ه ب��ع��ث ع��ن��د ت��ُك ف��إن
ح��ص��ي��نَ��ا م��ع��ت��ص��ًم��ا ب��ال��م��وت ك��ف��ى خ��ي��ًرا ل��ك��ان ي��ع��ص��م��وك ل��م ول��و
ال��م��ن��ونَ��ا ص��ِح��َب إذا ب��ض��ائ��ره ش��يءٌ ول��ي��س ال��ح��ي��اِة، أخ��و يُ��َض��رُّ

لنفسه، الشعب حكم مكانه وحل انقىض، قد املطلق الحكم بأن امللك يحدث ثم
تلك الفخر غمرة يف وهو شوقي ينَس لم وهكذا رعاياهم، حكم عىل ينزلون امللوك وأصبح

يقول: إذ وذلك وتجديد؛ تطور من الحكم يف حدث ما إىل اللمحة

ال��م��ت��ج��ب��ري��ن��ا دول��ُة ودال��ت27 ولَّ��ى ف��رع��ون ي��ا ال��ف��رِد زم��اُن
ن��ازل��ي��ن��ا28 ال��رع��ي��ِة ح��ك��ِم ع��ل��ى أرٍض ب��ك��ل ال��رُّع��اة وأص��ب��ح��ت

ذكرى مجال يف وهو آمون، عنخ توت عن فيها تحدث فقد الثانية القصيدة أما
القديم، املرصي امللك أوبة عن يتحدث القصيدة هذه يف وهو «كارنارفون»، قربه: مكتشف
الحكم مظاهر عن بعيًدا قربه يف هو حيث يُرتك أن ويرجو البعث، أوبة ليست وأنها

الباقني. الغابرين: 24
وطعمه. رائحته تطيب يقدى: 25

الدهر. أو سنة ثمانون وهو: حقب؛ جمع األحقاب: 26
حال. إىل حال من انقلبت دالت: 27

.٣٣٤ :١ الشوقيات 28
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يطاق املستبد الحاكم ألن الرقاب؛ فوق حياته، يف يُحمل كان كما يُحمل، أن ال والسلطان،
عرشه: فوق ال قربه يف

إي��اب��ه29 ي��وَم ي��ك��ون ال��ح��س��اِب ي��وُم وإن��م��ا ال��ُق��روِن، ج��بَّ��اُر آب م��ا
رق��اب��ه30 ف��وَق ك��أم��ِس تُ��ش��ِه��روه ال ُم��غ��م��ًدا ال��ع��ج��ائ��ب ب��ل��د ف��ي ف��ذروه
ِوث��اب��ه31 وف��وق ت��اَج��ي��ه، ت��ح��ت ال ن��اووس��ه ف��ي ي��ط��اُق ال��م��س��ت��ب��دُّ
ِق��راب��ه32 خ��ل��ف ال��ش��رُّ ن��ام ك��ال��س��ي��ف ق��ب��ره ف��ي ش��رُّه ي��ؤَم��ُن وال��ف��رُد

روحه تقمصت قد آمون عنخ توت يكون أن القصيدة هذه يف الشاعر ويستبعد
يكون أن يمكن وال لصحبه، ويفٌّ املرصي امللك ألن وقتلته؛ كارنارفون لدغت حقرية بعوضة

به: الناس وعرف قربه، عن كشف من جزاء ذلك

إه��اب��ه33 وم��س��تَ��َخ��سَّ ال��بَ��ع��وِض ُق��ُم��َص روُح��ُه ��ص ت��ق��مَّ «ت��وت��ن��خ» ك��ان ه��ل
ل��ص��ح��اب��ه34 وف��اؤه ال��ق��دي��ُم وه��و ص��ح��ب��ٍة ع��ن ال��ردى ي��ج��زي��ك ك��ان أو
ب��ه تُ��ج��زى م��ا أق��لَّ ل��ك��ان ذه��ٍب م��ن ال��ه��رم��ي��ن ل��ك أه��دى ل��و ت��ال��ل��ه،
��اب��ه35 ُح��جَّ م��ن ال��نُّ��ب��الءِ ُم وُم��َق��دَّ ق��ص��ره وق��يِّ��ُم ب��ه، ال��ب��ش��ي��ُر أن��ت
ورح��اِب��ه س��اِح��ه ف��ي وح��ش��دت��ه��م م��ك��انَ��ه ال��زم��اِن أق��واَم أع��َل��م��َت
أت��راب��ه36 ع��ل��ى ش��رٍف ف��ي زاد م��ا تُ��ْرِب��ِه ط��الس��م ف��ي ب��ن��ان��ك ل��وال

رجع. آب: 29
من تشهروه: وال غمده، يف كالسيف قربه يف مرتوًكا ومغمًدا: األقرص، العجائب: وبلد اتركوه، ذروه: 30

سلَّه. إذا السيف شَهر
رسيره. ووثابه: قربه، ناووسه: 31

غمده. السيف: قراب 32

الجلد. واإلهاب: الخسيس، واملستخس: قميص، جمع والُقُمص: لبسها، البعوض: قمص روحه تقمص 33
الهالك. الردى: 34

حاجب. جمع والحجاب: بأمره، القائم القرص: قيم 35

معه. ولد َمن وهو: ترب، جمع األتراب: 36
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أزمانًا فأرانا الختم فض فقد جهود، من الراحل اللورد به قام ما الشاعر ويصف
فرعون إىل انتقل حتى القديمة العصور إىل راجًعا وكرَّ التاريخ، فجر إىل ونقلنا متطاولة،
الرائحة، الطيب املندل عود من عرشه متخذًا والرشاب، الطعام بني العادية حياته يف
لم اليوم صباح الجاني جناها قد الفاكهة وكأنما الضياء، الباهر باللؤلؤ ثيابه ومحليًا

شوقي: يقول يحويه، أن غمدان قرص يستطع لم ما القرب حوى لقد تغري. يصبها

أح��س��اب��ِه ع��ل��ى وال��ب��ان��ي ال��م��ج��ِد ف��ي ن��ف��ِس��ه ��ِة ه��مَّ أب��ي��ِه ع��ل��ى ال��ِح��م��اُم أف��ض��ى
م��ح��راب��ه ف��ي ال��ت��اري��خ إل��ى وح��ب��ا ��ُه ف��ف��ضَّ ال��زم��اِن َخ��تْ��ِم إل��ى أف��َض��ى
وش��راب��ه ط��ع��ام��ِه ب��ي��ن ف��رع��وَن أت��ى ح��ت��ى ال��َق��ْه��ق��َرى، ال��ق��روَن وط��وى
ث��ي��اب��ه37 َوش��ُي ��اُح ال��ل��مَّ وال��ل��ؤل��ُؤ س��ري��ره ع��وُد ال��ف��يَّ��اُح ال��َم��نْ��دُل
أرط��اب��ه38 وم��ن ص��ب��ًح��ا، أث��م��اره م��ن ف��رغ��ن ال��ق��اط��ف��ي��ن راح وك��أن
وغ��اب��ِه39 ال��ج��س��ي��ِم ال��ُم��ل��ِك ه��ال��ة م��ن ب��ه «غ��ْم��دان» ض��اَق م��ا ح��وى َج��َدٌث
أط��ن��اب��ه40 ف��ي ي��ل��ت��ق��ي��ان ال��ق��ب��ر ف��ي ح��ض��ارٍة وص��رُح ُع��م��راٍن، ب��ن��ي��اُن
ش��ب��اب��ه ب��ع��د ال��ي��وَم ال��زم��اِن م��ث��َل م��ش��ي��ب��ه ق��ب��ل ه��ن��اَك ال��زم��اَن ف��ت��رى
ع��ج��اب��ه41 ع��ن��د وال��ف��ن ال��ث��رى، ت��ح��ت ُع��ب��اب��ه ع��ن��د ال��ع��ل��َم ث��م وت��ح��سُّ

ال باذخة وحضارة عمران مظاهر ويراها آثار، من القرب يف بما معجب هنا والشاعر
ناضج علم ثمرة أنها اآلثار هذه وتريك فيها، اليوم نعيش التي الحضارة هذه عن تقل

اإلعجاب. غاية تجاوز وفن متبحر،

النقش. والويش: اللمعان، شديد واللماح: الرائحة، انتشار شديد الفياح: الرائحة، طيب عود املندل: 37
جمع واألرطاب: ثمر، جمع واألثمار: الثمار، يجنون من والقاطفون: الكف، وهي راحة؛ جمع الراح: 38

البلح. من نضج ما وهو رطب،
غابة. جمع والغاب: القمر، دارة والهالة: اليمن، ملوك أحد بناه مشهوًرا كان قرص غمدان: 39

هنا. الناحية وهو طنب، جمع األطناب: 40
العجب. حد جاوز ما والعجاب: السيل، ارتفاع العباب: 41
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فيقول: نفسها القصيدة يف املعنى هذا ويؤكد

أب��واب��ه42 م��ن واإلع��ج��از ال��ف��ن ح��ض��ارٍة ك��ت��اب ق��ب��ٍر م��ن أخ��رج��ت

بدأها أخرى، مطولة بقصيدة عرصه وحضارة آمون عنخ توت شوقي وخص
إنه وقيمة. قدًرا بمضيها فازداد القرون، عليه مضت الذي الكنز هذا عن بالحديث
تصل ال املكنون الغيب كأنه مكان يف يقيم حيث غمده؛ يف عليه الزمان مىض قد كالسيف
كل لهم حالل بدر كأهل العلم وأهل املصون، رسه فكشف العلم جاء حتى الظنون، إليه

يصنعون. ما
أرسار عن الظالم يزيح العلم واندس رفيع، وفن رائعة، حضارة عن العلم كشف لقد
والحصون املرتفعة، املعاقل تشبه التي الُحجر وهذه املظلمة، الحفر وتلك املخبآت هذه
يستأمنها امللك إليها لجأ وقد املدرار، الغيث وال العاصفة، الريح إليها تهتدي ال التي العالية

الدفني. برسها باحت يوم األمانة هذه فخانت وثروته، نفسه عىل

��ن��ون43 ال��سِّ ال��دَّنِّ ع��ل��ى وأت��ت ال��ق��رون ال��ك��ن��ز ع��ل��ى دَرج��ت
ال��ج��ف��ون44 خ��ي��ر ف��ي ع��ل��ي��ه ُن ال��زم��ا م��ض��ى ��ي��وِف ال��سُّ خ��ي��ر
ال��ظ��ن��ون45 ع��ن اس��ت��س��رَّ ـ��غ��ي��ِب ال��ـ ��ب ك��م��ح��جَّ م��ن��زل ف��ي
ال��م��ُص��ون خ��اتَ��َم��ُه ف��غ��ضَّ ُر، ال��ج��س��و ال��ع��ل��ُم أت��ى ح��ت��ى
ي��ص��ن��ع��ون46 م��ا أله��ل��ه ـ��لَّ أُِح��ـ «ب��دري» وال��ع��ل��ُم
ال��ف��ن��ون ع��ل��ى وال��ح��ذوَر رِة، ال��ح��ض��ا ع��ل��ى ال��ِح��ج��اَل47 ه��ت��ك
ج��ون48 األج��داث م��ن ُح��َف��ٍر ف��ي ك��ال��م��ص��ب��اِح وان��دسَّ

يليها. وما ٧٩ :١ الشوقيات 42
الخمر. وعاء : الدَّنِّ 43

السيف. غمد الجفن: 44
توارى. : استرسَّ 45

ذنوبهم. لهم ُغفرت قد بدر أهل أن ُروي 46

العروس. سرت وهي حجلة؛ جمع الحجال: 47
سعيد. وجون: القبور، األجداث: 48
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ال��ح��ص��ون49 ُش��مُّ ال��ثَّ��رى ف��ي ق��ِل ال��م��ع��ا م��م��ردُة ح��َج��ٌر
ال��ه��ت��ون50 ال��غ��ي��ُث وال ل��ه��ا، ُب ال��َه��ب��و ال��ري��ُح ت��ه��ت��دي ال
ي��خ��ون ك��ال��دن��ي��ا، وال��ق��ب��ُر، ج��اره��ا أم��ان��َة خ��ان��ت

واإلعجاب؛ الحب املناجاة هذه يف ويبدو املرصي، للملك مناجاة إىل شوقي وينتقل
نفوسهم يف ذلك فربَّى الخلود، بحب كله العالم بني انفردوا قد القدماء املرصيني يرى إذ
إحسان يف ورغبتهم يصنعون، ما لكل إتقانهم هو جميًعا الناس بني من به يتميزون خلًقا

يعملون. ما
بعد يبعثون كالناس ليسوا فإنهم الخلود، هو إليه يسعون الذي الهدف كان وإذا
الحياة هذه يف السابقني كانوا كما القيامة يوم العالم أيسبقون شوقي ويسألهم موت.

الدنيا؟
واملحسنني الحضارة، أصل القدماء املرصيني يجعل عندما بالًغا شوقي إعجاب ويبدو

اإلتقان. هذا بسبب الخلود نالوا الذين واملتقنني أركانها، إشادة يف
آمون: عنخ توت مناجيًا شوقي يقول عندما البالغ واإلعجاب العميق الحبَّ وتلمُس

«أم��ون» م��ن ال��زواِه��ِر واب��َن «َرٍع» م��ن ال��ث��واق��ِب اب��َن ي��ا
وال��ب��ط��ون ال��ق��ب��ائ��ل 51 ب��ذَّ ��ح��ى ال��ضُّ ف��ي ع��ري��ُق نَ��َس��ٌب
ال��م��غ��َرق��ون52 ال��ق��ض��اءِ َغ��ْم��ِر م��ن ي��ئ��وُب ك��ي��ف أرأي��ت
ال��ط��ح��ون ال��زََّم��ِن رح��ى ع��ل��ى ن ال��ق��رو آث��اُر وت��دوُل
ت��ت��ف��ردون ب��ه ُخ��لُ��ًق��ا ل��ك��م ب��ن��ى ال��خ��ل��ود ح��بُّ
��رون ال��م��ت��أخِّ وال ب��ه، َن ال��م��ت��ق��دِّم��و ي��أخ��ذ ل��م
ت��ع��م��ل��ون ف��ي��م��ا ـ��س��اِن اإلح��ـ إل��ى ت��س��اب��ق��ت��م ح��ت��ى

العالية. مُّ: والشُّ ملساء، مصقولة ممردة: 49

املطر. املتتابع الهتون: 50
غلب. بذَّ: 51

يرجع. يئوب: 52
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ال��ش��ئ��ون م��ن ال��ح��ق��ي��ر وال ـ��ل، ال��ج��ل��ي��ـ ف��ي ت��ت��رك��وه ل��م
ي��ك��ون؟ م��ت��ى األخ��ي��ُر ـ��يَ��وُم ال��ـ ل��ن��ا: ف��ق��ل ال��ق��ي��اُم ه��ذا
خ��ال��دون وأن��ت��م ف��اٍن، زائ��ٍل غ��اي��ُة ال��ب��ع��ُث
ت��س��ب��ق��ون؟ ال��ق��ي��ام��َة أتُ��رى ع��ادات��ك��م م��ن ��ب��ُق ال��سَّ
ال��م��ح��س��ن��ون وال��بُ��ن��اة رِة ال��ح��ض��ا أس��اط��ي��ُن أن��ت��م
ال��م��ت��ق��ن��ون ال��خ��ل��وَد يُ��ج��َزى وإن��م��ا ال��م��ت��ق��ن��ون،

عنخ توت قرب عن يتحدث القديمة، املرصية بالحضارة واإلعجاب الحب هذا وبعد
قصور ومن املوتى قبور من يبدو إنه امللك؟ عرش حجرة هو أم قرب أهو فيتساءل آمون،
فامللك املكان؛ ذلك حواه قد إال الحضارة مظاهر من مظهر هناك فليس ني، املتوفَّ األثرياء
انبهر حتى ودنيوية، دينية عرصه يف املدنية آيات وكل الحياة، مظاهر به تحيط الدفني
املجد ذلك أن «باريس» وظنَّت الراهنة، بحضارتهم املعجبون وأهله الزمن روعتها أمام

شوقي: يقول أبنائها، صنع من

ال��م��ك��ي��ن؟ ال��م��ل��ك ح��ج��رة أم ه��ال��ٍك ح��ف��رَة أن��زل��َت
��ل��ي��ن؟ ال��م��ت��أمِّ ي��ده��ُش ل��ك ذ ب��ي��ن م��ك��ان ف��ي أم
ال��م��ت��رف��ي��ن ق��ص��ور وم��ن ـ��ن، ال��م��ت��َل��ِف��ـ ق��ب��ور م��ن ه��و
ثَ��م��ي��ن وال يَ��ُح��زُه، ل��م رِة ال��ح��ض��ا ف��ي غ��اٍل يَ��بْ��َق ل��م
دف��ي��ن م��ع��ه زم��ان��ُه ة ال��ح��ي��ا ب��ه ت��ح��ي��ط َم��ْل��ٌك
ودي��ن دن��ي��ا وم��ن ولَّ��ْت، أع��ُص��ٍر م��ن وذخ��ائ��ٌر
ال��م��س��ت��ك��ب��ري��ن وأه��ل��ه َن، ال��زم��ا ال��ع��َج��ِب ع��ل��ى ح��م��ل��ت
ال��ب��ن��ي��ن ُص��نْ��ُع أن��ه��ا ـ��َس��ُب ت��ح��ـ «ب��اري��س» ��ت��ت ف��ت��ل��فَّ

بربيقه السنون تذهب لم ذهٍب من القرب ذلك يف عليه عثر ما بعدئٍذ شوقي ويفصل
ال متوهجة وتوابيت وسبائك صفائح الذهب هذا من القيون أيدي صنعت وقد الوهاج،
أن واحد كل وحاول عنها، ينبشون ملضوا النواويس لهذه فطنوا أنهم ولو املوتى. يتخذها
كما رفيق، رزين ُمحنِّط رفق يف ه لفَّ وقد الذهب، من برقائق الكفن فصل وقد له. تكون

الورد. أوراق عىل الكمائم تحنو كما حنان، يف الضماد الطبيب يلف
معبد يف أنك إليك فيخيل الرائعة، والتماثيل والصحف بالصور مزخرًفا القرب وبدا
عليها مرت وقد تريد، عما وضوح يف لك وتعرب الحركة، لك تمثل الصور وترى لألصنام،
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خدع لقد القرون. تُِمتْه لم حي املتطاول، الزمن برغم غض ودهانها عصور، تلو عصور
وغضارته. حياته من لتتأكد تتلمسه األيدي ومضت العهد، حديث فظنته العيون

أعيننا أمام مهم تجسِّ القرص غلمان فُصَور قربه، يف بامللك تحيط الحياة مظاهر إن
الفضاء، يف صوته يدوي البوق وكأن السهام، ويناولونك الصيد يزاولون يزالون ال كأنهم
جنون، يف تجري والخيل جريها، لطول تلهث الصيد وكالب ، ترنُّ واألقواس والسهام
جراحه. من يِنئُّ والطري الجبال، يثب وحينًا السهول، يف يجري يديك بني ينفر والوحش
الفراعنة. عهد يف نعيش نزال ال وكأننا فج، كل من إليك اجتمعوا قد الناس وكأن
فيقول: القرب، هذا يف الدفينة اآلثار تلك وروعة قوة يف يصور الذي الشعر هذا إىل ولنُنصْت

ال��ق��رون ب��ل��م��ح��ت��ه ت��ذه��ب ل��م األرض ب��ب��ط��ن ذه��ٌب
ال��ُق��ي��ون53 م��ن��ه وص��ف��ائ��ًح��ا َج��ن��دًال ل��ك اس��ت��ح��دث��ت
ال��ه��ام��دون54 ي��ت��خ��ذه��ا ل��م وه��اج��ة ون��واوًس��ا
ي��ن��ب��ش��ون األن��ام��ل س��رح��وا ل��ه��ا ال��م��وت��ى ي��ف��ُط��ُن ل��و
ي��ت��ف��ات��ن��ون ل��ه ك��ان��وا ال��ذي ال��ذه��ب وت��ن��ازع��وا
ال��ف��ت��ي��ن55 ال��ذه��ِب ب��رق��ائ��ِق ��ل��ت ُف��صِّ َوش��ٍي أك��ف��اُن
رزي��ن56 آٍس ُم��َح��نِّ��ط ِد ��م��ا ال��ضِّ ل��فَّ ��ه��ا ل��فَّ ق��د
ال��ج��ن��ي��ن ال��ورُد وك��أن��ك ك��م��ائ��ٌم57 وك��أن��ه��ن
رق��ي��ن58 زاوي��ٍة وب��ك��لِّ ص��ورٌة رك��ٍن وب��ك��ل
زون59 َج��نَ��ب��اِت ع��ل��ى ـ��ت��ث��رْت ان��ـ ف��ت��خ��ال��ه��ا ال��دُّم��ى وت��رى
ال��س��ك��ون ال��ص��ور ف��ي واألص��ُل ت��ح��رًُّك��ا تُ��ري��ك ص��وٌر

ناع. الصُّ والقيون: العريض، الحجر وهي صفيحة؛ جمع والصفائح: الحجارة، الجندل: 53
املوتى. والهامدون: التوابيت، النواوس: 54

الرديء. من الجيد ليبني بالبوتقة املذاب الفتني: 55
الطبيب. واآليس: املجروح، العضو بها يُشدُّ خرقة الضماد: 56

الزَّهر. غطاء وهي كمامة؛ جمع الكمائم: 57
الكتاب. الرقيم: الرقني: 58
األصنام. معرض الزون: 59
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ال��ُم��ب��ي��ن ك��ال��نُّ��ط��ِق ب��ال��ح��سِّ ص��م��ت��ه��ا رائ��ُع وي��م��رُّ
ح��ي��ن ب��ع��د ع��ه��ي��ًدا60 ح��ي��نً��ا ِده��انُ��ه��ا ال��زم��اَن ص��ح��َب
ال��َم��ن��ون ط��ول ع��ل��ى ح��يٌّ ال��ِب��ل��ى ط��وِل ع��ل��ى غ��ضٌّ
ال��الم��س��ي��ن ت��ح��دَّى ح��ت��ى ي��زل ول��م ال��ع��ي��وَن، َخ��دََع
ويَ��ْط��ردون61 ي��ن��اول��ون ِب ال��رِّك��ا ف��ي ق��ص��ِرك ِغ��ل��م��اُن
ال��ح��ن��ون وال��ق��وُس ، ت��رنُّ ُم ��ه��ا وال��سِّ ي��ه��ت��ف، وال��ب��وُق
ج��ن��ون ل��ه��ا ُج��نَّ وال��خ��ي��ُل ��ٌث62 لُ��هَّ ص��ي��ِدَك وك��الب
ال��ح��زون ت��ث��ب وت��ارة ل، ال��س��ه��و ف��ي ت��ن��ِف��ر وال��وح��ُش
أن��ي��ن م��ن��اِق��ِره��ا وف��ي ِح، ال��ج��را ف��ي ت��رُس��ُف63 وال��طَّ��ي��ُر
ُم��ح��َض��رون ال��م��دائ��ن ف��ي ـ��ة ال��ب��ريَّ��ـ آب��اء وك��أن
وال��ي��م��ي��ن ِش��م��ال��َك ع��ن ـ��ٍس»64 ش��م��ـ «آل دول��ة وك��أن

شعره يف ل ويسجِّ وحب، والء تحية ويحييه امللوك، ملك ويسميه امللك شوقي ويناجي
ويرى وجالل، عظمة من به توحي فيما واالستغراق املجد، آثار عند بالوقوف مغرم أنه
مثلهم يكونوا أن عىل ويعملوا بهم، ليقتدوا الشباب أمام تُرفع عليا مثٌل الفراعنة هؤالء أن
ملوكها جبني عىل استقر إنما مرص تاج بأن ويؤمن باإلتقان، والغرام الخلود، حب يف

يقول: فتسمعه مستعدة، حربية قوة من ملرص كان ما عىل معتمًدا

أم��ي��ن م��ح��ت��ف��ظ ووالء ت��ح��ي��ًة ال��م��ل��وك م��ل��ك
ال��ق��ائ��ل��ي��ن ف��ي��ه وس��ب��ق��ُت ع��رف��تُ��ه ال��م��ق��ام ه��ذا
وأس��ت��ب��ي��ن ال��ج��الَل، أِزُن آث��ارك��م ف��ي ووق��ف��ُت
ال��ط��ام��ح��ي��ن ل��ل��ش��ب��اِب َف��ُع يُ��ْر ال��م��ج��ِد خ��ي��اَل ك��ن��تُ��م

القديم. العهيد: 60
يصطادون. يطردون: 61

التعب. من لسانه أخرج الكلب: لهث 62
القيد. يشبه يشء رسف: 63

الفراعنة. هم شمس آل 64
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ج��ب��ي��ن ع��ل��ى اس��ت��ق��رَّ ف��م��ا ِل، ال��خ��ي��ا ف��ي ��َل ت��ن��قَّ ت��اٌج
��ن��ي��ن65 ال��سَّ ال��رم��ُح ه ي��ش��دُّ ـ��ل ال��ص��ق��ي��ـ ��ي��ُف ال��سَّ خ��َرزاتُ��ه

ملرص، القديمة الحربية القوة بني يوازن عندما ة ُممضَّ آالم شوقي نفس يف تثور وهنا
البالغ األلم ويبدو آمون. عنخ توت قرب ُكشف عندما الضعف مرصمن عليه كانت ما وبني

شوقي: قول يف

ال��ع��ري��ن؟66 ع��ل��ى ج��زع��َت ه��ل ل��ك، ��رى ال��شَّ ب��دا أح��ي��ن ل��ي: ق��ل
ال��ح��ص��ي��ن وال ال��س��الح ك��ي ��ا ب��ال��شَّ ل��ي��س م��ل��ًك��ا آن��س��ت
��ف��ي��ن ال��سَّ م��س��ل��وُب وال��ب��ح��ُر ال��َق��ن��ا م��غ��ل��وُب ال��ب��رُّ
ال��ح��زي��ن ب��ال��ق��ل��ب ص��دف��ت67 ِر ال��دي��ا إل��ى ن��ظ��رَت ��ا ل��مَّ
ال��م��ع��ي��ن وال��نِّ��ط��اس��يِّ تَ��َر» «ك��ر غ��ي��ر ح��وَل��َك تَ��ْل��َق ل��م
ُم��ع��ِرض��ي��ن ق��ب��ي��ل ع��ل��ى ِل ال��ج��ال ُح��ُج��ِب م��ن أق��ب��ل��َت
أرب��ع��ي��ن ق��روٍن م��ن ُه ي��رْو ل��م ي��ع��ل��ُم وال��ل��ه

من مرص إليه وصلت ما عىل القصيدة من الجزء هذا يف بالغة شوقي لوعة وتبدو
فتح عندما الحزن أشد حزينًا القديم املرصي بامللك أحس فقد الحني، ذلك يف الضعف
أن اعتاد ما غري عىل فوجده العزة، راسخ عزيًزا القوة، بالغ قويٍّا ألفه وطن عىل عينيه
إن غرابة فال بْحِره؛ عن يدافع أسطول وال برَّه، يحمي سالح ال أعزل، بلًدا رآه يراه،

حزين. متألم بقلب الديار عن أعرض
وجد بل قربه، إىل اهتدوا الذين هم املرصيني أبناءه حوله يَر لم وهو يحزن ال ولَِم

إليه؟! بصلة تمت ال وسحنة غريبًا، وجًها
كان كما املجد، وإشادة الحضارة بناء يف يسهمون ال قومه يرى وهو يحزن ال ولَِم

وفري؟! بحظ ذلك يف يساهم هو

امَلسنون. نني: السَّ 65
األسد. مأوى والعرين: مأسدة، الرشى: 66

أعرضت. صدفت: 67
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وال الفرد، حكم يقبل ال عرصه وحضارة املرصي للملك تمجيده برغم الشاعر ولكن
يف متخلفني الفرد حكم يقبلون الذين أولئك ويرى بديًال، نفسه الجمهور حكم عن يرىض

يقول: إذ شوقي إىل واستمع عرصهم. يف يعيشون ال متأخرين التفكري،

ي��م��ي��ن م��ن أزي��ُدك وال َم، ال��ع��ظ��ا ي��ح��ي��ي ب��م��ن ق��س��ًم��ا
ُم��ب��ي��ن ف��ت��ح أو أم��س بُ��ك إي��ا س��ف��ٍر م��ن ك��ان ل��و
ال��وت��ي��ن68 ن��ب��ِض أو ال��روِح ـ��ِب دب��ي��ـ م��ن ب��ع��ث��ك ك��ان أو
ال��ف��ات��ح��ي��ن غ��اُر ع��ل��ي��ك ِك ال��م��ل��و وادي م��ن وط��ل��ع��ت
ي��ن��ث��ن��ي��ن69 ال��ع��س��ج��ِديَّ��ِة ِل ال��ج��ال ف��ي ح��وَل��َك ال��خ��ي��ُل
ارع��ي��ن70 وال��دَّ ال��َق��ن��ا م��ن ن ه��ال��ت��ا ن��ج��ادك وع��ل��ى
��دي��ن71 م��ص��فَّ ب��ال��م��ل��وِك ب��ك رك��ا ف��ي ي��دف��ُع وال��ج��ن��ُد
ي��دي��ن72 ال ب��ال��ج��ب��اب��ر ـ��ل��ك، ج��ي��ـ غ��ي��ر ج��ي��ًال ل��رأي��َت
ال��ح��اك��م��ي��ن وردوا نَ��َص��ب��وا،73 ق��د م��ح��ك��وم��ي��ن ورأي��َت
ال��ل��ع��ي��ن ال��ف��رِد م��ن َف��َرَغ��ا وأه��ل��ه ال��زم��ان إن
س��اج��دي��ن ل��ك ِف��تْ��يَ��ًة أو م��ش��اي��ًخ��ا رأي��َت ف��إذا
م��ت��خ��ل��ف��ي��ن َرك��ِب��ه ع��ن ت��ج��ده��م��و ال��زم��اَن الِق
األول��ي��ن ف��ي وع��ق��ولُ��ُه��م م��ولِ��ًدا األواخ��ِر ف��ي ه��م

حيث آمون؛ عنخ توت بها ناجى أخرى أرجوزة يف أيًضا الحزينة شوقي نظرة وتبدو
يقود مغواًرا قائًدا كان، كما املرصي امللك فتخيل الوطن، عليه كان الذي الضعف عىل ثار

النيل. منابع فاتًحا به يميض والجبل، السهل يمأل جيًشا

كلها. العروق إىل الدم منه يجري القلب يف عرق الوتني: 68
لإلنسان. كالثوب للدابة وهو جل؛ جمع الجالل: 69

درع. عليه من والدراع: القمر، دارة والهالة: األرض، من املرتفع املكان وهو نجد؛ جمع النجاد: 70
باألغالل. مقيدين مصفدين: 71

آمن. بكذا: دان 72

عليه. أقامها الحرب: له ونصب ثابتًا، وضًعا وضعه أو وأقامه، رفعه اليشء: نصب 73
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هذا قرب عن ُكشف يوم واالزدهار الشهرة من امللوك وادي اكتسبه عما ويحدثه
وفلَّت الدهر قوى آثارهم أبلت الذين الفراعنة، دولة ذكرى األذهان إىل أعاد الذي امللك،

سطوته.
عاد إذا حتى قرنًا، أربعون انقىض حتى القرون، عرب تسافر الراحل امللك آثار وظلت
الهند، لتُحَمى السيوف؛ مسلويل فيه مقيمني ومندوبها وجيشها إنجلرتا به وجد وطنه إىل

القديم: املرصي للملك الشاعر يقول السويس. قناة وتقتطع السودان، وتُفصل

غ��م��َده��ا ف��اص��دَع ع��ن��ك، ض��اق��ت األرُض وع��َده��ا واس��ِب��ق «ال��س��اع��ة»،74 س��اب��ِق ق��م
واس��ت��ردَّه��ا ال��ن��ي��ِل أص��ول واف��ت��ح ون��ج��ده��ا غ��وره��ا رم��اًح��ا وام��أل
وم��دَّه��ا َج��ْزره��ا إل��ي��ن��ا واص��رف وِع��دَّه��ا75 وع��ذب��ه��ا، ل��ه��ا، ش��الَّ
ُم��س��َودَّه��ا ل��ن��ا ال��ق��رب��ى ب��يَّ��ض��ت ف��ق��ده��ا ش��ك��ون��ا ال ال��وج��وه ت��ل��ك
َرأَده��ا76 ع��ل��ي��ه ال��ش��م��س وأل��ق��ت ف��اْزَدَه��ى ال��م��ل��وك» «وادي م��ن ُس��ِل��ل��َت
َورَده��ا ال��م��ت��ون ريَّ��اَن أب��ي��ض إف��رن��ده��ا77 دول��ت��ه واس��ت��رج��ع��ت
واس��ت��ج��دَّه��ا ال��ع��ص��ور وأخ��ل��َق ح��دَّه��ا وف��لَّ ال��دَّه��ِر، ُظ��ب��ى أب��ل��ى
ع��ن��ده��ا ف��أل��َف��ى ال��دار أت��ى ح��ت��ى ع��دَّه��ا ق��رنً��ا أرب��ع��ي��ن س��اف��ر
ه��ن��ده��ا ت��ح��م��ي ال��ه��ن��ديِّ م��س��ل��ول��ة ول��ورده��ا وج��ي��ش��ه��ا، إن��ج��ل��ت��را،
ب��ن��ده��ا78 ال��ق��ن��اِة دوَن ورك��زت س��ده��ا ت��ب��ن��ي ال��س��ودان ع��ل��ى ق��ام��ت

حرسة: يف فقال محزنة، مذهلة املرصي امللك بها فوجئ التي املفاجأة هذه وكانت
الشاعر أيها حدثني رقدتي. من أنتبه ولم جدرانه، وراء مختفيًا القرب يف ظللت ليتني
واألجداد، اآلباء جالل ونسيت واستهتارها، مرص َلِعب من بعدي حدث عما القديم املرصي

القيامة. يوم الساعة: 74
تنقطع. ال مادة له الذي الجاري املاء العد: 75

ارتفاعه. حى: الضُّ رأد 76

ووشيه. السيف جوهر اإلفرند: 77
العلم. البند: 78
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لسان عىل شوقي يقول ماتوا، من هيبة وال املوت، جالل االستهتار هذا عن يَصدَّها ولم
مرص: ملك

ت��َده��َده��ا79 م��ا ال��ق��ب��ِر ج��داَر ل��ي��ت أش��دَّه��ا م��ا وال��ح��س��رة ف��ق��ال
َدَه��ا؟ م��ا ب��ن��ت��ئ��ور،80 ي��ا ن��بِّ��ن��ي ُق��م رق��ده��ا تُ��ف��ارق ل��م ع��ي��ن��ي ول��ي��ت
ج��ازب��ن��ده��ا م��ض��ج��ع��ي وراء دق��ت ج��دَّه��ا ��ر ت��وقِّ ل��م ف��ت��ات��ي م��ص��ُر
ص��دَّه��ا ك��ان ال��م��وِت ج��الَل ل��ي��ت بُ��رده��ا ج��الل��ي ع��ل��ى س��ح��ب��ت ق��د

يقول: إذ بعامة القديمة مرص ملوك ويمجد القديم، املرصي امللك شوقي يمجد وهنا

ِرئ��َده��ا82 ك��ن��َت ��م��ِس ال��شَّ اب��َن ت��ُك ل��م ل��و وج��ع��َده��ا81 م��اج��َده��ا ي��ا ف��ق��ل��ُت:
وِج��دَّه��ا ب��ه ال��دن��ي��ا أري��ت��ن��ا ل��ح��َده��ا ال��ن��ج��وم ودَّت��ه ل��ح��ُدك
ُخ��ْل��َده��ا ال��م��ت��ق��ن��ون يُ��ع��َط��ى وك��ي��ف وَرغ��ده��ا وع��زَّه��ا س��ل��ط��ان��ه��ا
ي��ه��دَّه��ا ول��م ال��دَّه��ر، ان��ه��َدم ع��دَّه��ا ال��ح��س��اُب ي��خ��ط��ي آث��ارك��م

يرى كان بل متشائًما، املفدَّى للوطن اإلنجليز احتالل برغم هنا الشاعر يكن ولم
١٩١٩ سنة املباركة ثورتها وكانت سعيد، بمستقبل يبرش الرشد من ا حدٍّ بلغت قد مرص
البالد، نواب فيه تستقبل الربملان وأقامت أوروبا، إىل وفدها فأرسلت ورشد، يقظة دليل

رشيد: مستقبل لبناء الجليل العمل لبدء نقطًة كان ذلك ولعل

رش��َده��ا ال��زَّك��يُّ ُم ال��دَّ وأث��ب��ت أُش��دَّه��ا ب��ل��َغ��ت ال��ف��ت��اُة م��ص��ُر
وش��دَّه��ا إرخ��اءه��ا وج��رَّب��ت وح��ده��ا ال��ح��ب��ال ع��ل��ى ول��ع��ب��ت
م��س��دَّه��ا ع��ن��ده س��دوا ال��غ��رِب ف��ي ولُ��دَّه��ا83 ُده��اتَ��ه��ا ف��أرس��ل��ت

وتدحرج. انقضَّ تدهده: 79
قديم. مرصي شاعر بنتئور: 80

الكريم. الجعد: 81
السن. يف القرن الرئد: 82

الخصومة. يف األشداء : اللدُّ 83
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ح��ش��َده��ا84 ل��ل��م��ه��رج��ان وح��ش��َدت ُج��ن��َده��ا ل��ل��ب��رل��م��اِن وب��ع��ث��ت

أمامها يفتح وأن أزرها، ويشد يدها، هللا يقوي أن ملرص بالدعاء األرجوزة هذه ويختم
األمور، صغار عن يبعدها وأن بعدها، ما خطوة لكل تقدِّر يجعلها وأن يسدها، وال السبل
ويكرس النفوس هوى يكبح وأن هدًرا، الضحايا دماء تذهب ال حتى العظائم، إىل ويوجهها
أبنائها، حظ من النبوغ يجعل وأن الرءوم، األم مرص حب عىل القلوب ويجمع أحقادها،

بأمورها. يستبد من بيديها تخلق وأال
الربملان وفتح املباركة، املرصية الثورة وقيام آمون، عنخ توت آثار عن الكشف ولعل
قال: عندما شوقي صدر يف الطيبة األماني هذه أثار الذي هو البالد نواب الستقبال أبوابه

ت��ُس��دَّه��ا وال ��ب��ل، ال��سُّ ل��ه��ا واف��ت��ح وش��دَّه��ا ي��َده��ا، ق��وِّ رب ي��ا
ُح��دَّه��ا األم��وِر ص��غ��ي��راِت وع��ن ب��ع��ده��ا م��ا ُخ��ط��وٍة ل��ك��لِّ وِق��س
ُج��ه��َده��ا ال��ض��ح��اي��ا ع��ل��ى تُ��ِض��ع وال ج��دَّه��ا ��ئ��وِن ال��شُّ ِج��دِّ إل��ى واص��ِرف
ُوْل��ده��ا ءوم ال��رَّ األمِّ ع��ل��ى واج��َم��ع ح��ق��ده��ا واك��س��ر األن��ف��س، ه��وى واك��ب��ح
ُم��س��تَ��ِب��دَّه��ا تُ��ْح��ِي ت��َدْع��ه��ا وال نَ��ْه��َده��ا ال��ن��ب��وِغ ب��أل��ب��اِن وام��أل

ف��رده��ا ب��راح��تَ��يْ��ه��ا وت��ن��تَ��ِح��ت

الكشف كان وهكذا الشورى، د ويمجِّ الفرد حكم يكره شعره، يف سبق كما هنا، وهو
باملجد فخور هو فحينًا شوقي، شعر يف متنوعة لخواطر مثريًا آمون عنخ توت آثار عن
يصف وحينًا القرب، ذلك كشف عليها دل التي الرفيعة الحضارة بهذه تيَّاٌه القديم، املرصي
لهذا مزدهر بمستقبل يتفاءل وحينًا والحارض، املايض بني يوازن وحينًا الثمني، الكنز هذا
استبداده. إىل يرتاح وال الفرد، حكم إىل يطمنئ ال الحاالت جميع يف ولكنه العزيز، الوطن
نشعر يجعلنا مما املرصية؛ اآلثار وصف يف شوقي تربيز يبدو عرضناه ما كل ومن

فقال: ببُناتها واإلشادة مرص آثار عند الوقوف ميدان يف بسيفه افتخر يوم بصدقه

ال��ق��ائ��ل��ي��ن ف��ي��ه وس��ب��ق��ت ع��رف��ت��ه ال��م��ق��ام ه��ذا

بعدها. وما ١٩٧ :١ الشوقيات 84
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رمسيس متثال

مثريًا أقيم، حيث القاهرة محطة إىل كان، حيث البدرشني من رمسيس تمثال نقل كان
التمثال نقل فيه أثار قد شاعر فهذا والخواطر، الذكريات من كثريًا الشعراء نفوس يف
رأس عىل رمسيس فتخيل الحربي، مجده ذكريات هي رمسيس، عن تاريخية ذكريات
النيل ربى تزال ال الذي صوته هدير األرض وزلزل خيله، صهيل الوادي مأل وقد جيشه،
جراًرا جحفًال يُكوِّنون إنهم املظفر. القائد فيه يرون حوله من جنده انتظم وقد تردده،
يخلِّد أن يطلبون الذين الجبابرة شجاعة لهم األرض، كاهل يثقلون املنهمر السيل كأنهم

مفزعة. أصوات ولهم شجاعتهم، التاريخ
فلول يردي كالقدر يمينه به وتهوي املتوجة، األعناق لسيفه فتعنو رمسيس أما
منها يسدد والقمر، الشمس ويرعاها الدهر، يحملها مركبة تحمله بسالته، أمام املنهزمني
السامقة، الحصون بأسه ويدق عزمه، أمام عزيمتهم فتهون أعداءه، تحصد املوت سهام

سواه. فيه يشاركه ال باملجد عرصه يف انفرد حتى
ذكريات أعدائه، عىل منتًرصا عودته جنده أبواق تطلق وطنه إىل يعود ذا هو وها

فيقول: الشاعر يسجلها

��يَ��ُر ال��سِّ ل��ل��ُع��ال ف��أص��غ��ت ذُك��رت وق��د م��ح��ت��ش��ًدا ال��ت��اري��خ أروَع م��ا رم��س��ي��ُس،
وال��ش��ج��ر ال��ري��ح ج��اوب��ت��ه��ا م��الح��ٌن ت��ردِّده ال��وادي ف��ي خ��ي��ل��ك ص��ه��ي��ُل
نُ��ِش��روا ق��د وال��م��اض��ون ص��وت��ك ه��دي��ر وت��ص��دي��ًة إي��ق��اًع��ا األرَض وزل��زل
ان��ت��ص��روا ل��ه��ا أم��ج��اًدا ي��س��ت��ل��ه��م��ون��ك ان��ت��ظ��م��وا أج��ن��ادك ال��ع��ال ظ��الل وف��ي
ي��ن��ه��م��ر ال��ودي��ان ف��ي ال��س��ي��ل ك��أن��ه��ا ت��ث��ق��ل��ه��ا األرِض ف��ي ج��ح��اف��لُ��ه��م س��ارت
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ال��نُّ��ذُر ب��ه��ا تُ��ذرى أن ق��ب��ل م��ن ب��ال��غ��اِر م��ت��وَّج��ٌة أع��ن��اٌق ل��س��ي��ف��ك ع��ن��ت
وال��ق��م��ر واألف��الك ت��رع��اه، وال��ش��م��ُس ت��ح��م��ل��ه ال��ده��ِر ه��اُم ل��ك م��رَك��ب ف��ي
أث��ر ل��ه م��ا ح��ت��ى ال��ن��ج��م، ي��ط��اول س��ام��ُق��ُه ك��ان ح��ص��نً��ا ب��أس��َك ودقَّ
وط��ر ع��ل��ي��ائ��ه م��ن ت��خ��طَّ��اك ف��م��ا أج��م��ع��ه ال��دَّه��ِر ب��م��ج��د ان��ف��ردت ح��ت��ى
ظ��ف��روا1 وق��د ال��وادي، ف��ي ج��ن��ِدك أب��واُق تُ��ط��ل��ق��ه��ا اآلف��اِق ف��ي بُ��ش��راه وال��ن��ص��ر

عاد املتعاقبة، واألجيال الطويلة القرون هذه بعد عاد قد رمسيس يرى شاعر وهذا
فارع الخطوة، رهيب شعبه، يف يميش عاد األقوال، ال األفعال به تنطق املجد من موكب يف
كفاحه فيها ل سجَّ التي أعماله صحيفة بيده يمسك الجمال، رائع األنف، شامخ الطول،

ونضاله.
هذا ويرى الرائع، التمثال هذا أنشأ الذي القديمة مرص شعب الشاعر يمجد وهنا
رمز رمسيس ويرى واألهرام، املعابد يف روحه سكب قد الفن، باعث املجد، صانع الشعب

يقول: إذ األبي؛ الشعب هذا

ال��ت��م��ث��اِل ص��ورة ف��ي ل��ك��ن ع��اَد، واألج��ي��ال ال��ق��روِن وراء م��ن
األف��ع��ال ن��اط��ِق ال��ق��وِل ص��ام��ِت ف��خ��اٍر م��ن م��وِك��ب ف��ي ي��زه��و ع��اد
ال��م��ج��ال ف��س��ي��ح ال��ُخ��ط��ى ره��ي��َب ـ��س األم��ـ ِم��ش��ي��َة ش��ع��ب��ه ف��ي ي��م��ش��ي ع��اد
ال��ج��م��ال ع��ب��ق��ريَّ ، ال��ف��نِّ رائ��َع ي��ب��دو األن��ف، ش��ام��خ ال��ط��ول، ف��ارَع
ال��نِّ��ض��اِل ب��روِح م��ك��ت��وب��ًة ل��ب ال��غ��ا ال��ق��در ص��ح��ي��ف��ُة ي��دي��ه ف��ي
ال��غ��وال��ي وال��ن��ق��وش ال��زَّْه��ِر م��ن نً��ا أل��وا ي��ن��ش��ر ال��ت��اري��خ ب��ط��ون م��ن
ال��خ��وال��ي ال��ع��ص��ور ف��ي ال��م��ج��د ص��ان��ع م��ص��ر ش��ع��ب م��ن األك��فُّ دبَّ��ج��ت��ه��ا
ل ��الَّ وال��شَّ ال��م��ص��ب ب��ي��ن ـ��ي��ل ال��نِّ��ـ ب��وادي وال��ح��ي��اة ال��ف��نِّ ب��اع��ث
س��يَّ��ال ب��ك��ه��رٍب ت��ج��ري ـ��راِم واأله��ـ ال��م��ع��اب��ِد ف��ي ال��روِح س��اك��ِب
ال��م��ن��ال ع��زي��ز أق��ران��ه، ب��ي��ن أب��يٍّ ل��ش��ع��ٍب ال��ع��ال رم��ز ف��ه��و

الباب. فتح حسن لألستاذ ٢٥ / ٢ / ١٩٥٥ يف األهرام 1
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من نفسه يف رؤيته أثارته وما رمسيس، تمثال للقاء الشعب خروج الشاعر ر وصوَّ
قائًدا وتخيله بالنبال، أعداءه يصمي الحرب عجلة راكبًا فتخيله وحديثة، قديمة ذكريات
قرية يف وتمثله الرمسيوم، معبد يبني وهو وتخيله معاقلهم، يف أعدائه عىل يهجم مغواًرا
شاكيًا السماء، إىل ينظر الريح مهب يف الرمال طريح ساحتها يف ملًقى وهو «البدرشني»
عنه، الرتاب نَفض من له هللا قيض حتى الحياة، عزِّ بعد املآل سوء من أمره إليه وصل ما

الذكريات: هذه تصور أبيات بعض وهذه املكان. عايل أصيَد الزمان أمام ورفعه

وال��ج��الل ال��ع��ال ذي رم��س��ي��س وج��ه ي��ت��م��لَّ��ى ك��ل��ه ال��ش��ع��ب خ��رج
ب��ال��ن��ب��ال أع��داءه ي��ص��م��ي ـ��ح��رب ال��ـ ع��ج��الت ع��ل��ى ب��ه ع��ه��دي ك��ان
ال��رِّئْ��ب��ال م��وط��ن ال��غ��اب ح��م��ى ف��ي ي��غ��ش��ى ال��ف��ت��ح أخ��ا ب��ه ع��ه��دي ك��ان
ال��ج��ب��ال ب��ي��ن «ال��رم��س��ي��وم» م��ع��ب��د ي��ع��ل��ي ال��م��ج��د أخ��ا ب��ه ع��ه��دي ك��ان

البدرشني: يف كان وعندما

ال��رم��اِل ط��ري��ُح س��اح��ه��ا ف��ي وه��و ع��ل��ي��ه ال��ري��اح ه��ب��ت ط��ال��م��ا
ال��م��آل س��وء ال��ح��ي��اة ع��ز ب��ع��د إل��ي��ه��ا ي��ش��ك��و ل��ل��س��م��اء ن��اظ��ٌر
ي��ب��ال��ي ال ف��ع��ل��ه ف��ي ج��ري��ئً��ا ـ��ر م��ص��ـ ب��ن��ي م��ن ال��م��دى ع��ل��ى ي��ت��م��ن��ى
ع��اِل أص��ي��َد2 ال��زم��اُن ل��ي��راُه ع��ن��ه وال��غ��وائ��ل ال��ت��رَب ي��ن��ف��ض

املجد يف كبار آمال من املرصيني نفوس يف رؤيته أثارته بما الشاعر يناجيه ثم
السامية. الخصال من به اتصف بما خطيبًا ويراه والنرص،

عار من تطهرت فقد الثورة، بعد الحديثة مرص يف برمسيس الشاعر ويرحب
وتخلص كلمتها، واتحدت أمرها حزمت قد والعال، املجد إىل تسعى أمة وصارت االحتالل،

له: فيقول األغالل، من السجني حتى

األب��ط��ال م��ن م��وك��ٍب ف��ي ـ��ِس��ي��ُس َرْم��ـ ي��ا ب��ك ��ب��ت رحَّ م��ص��ُر ه��ذه

كربًا. الرأس رافع األصيد: 2
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واح��ت��الل ه��زي��م��ة م��ن ُغ��ِس��َل��ت ط��ه��ر ف��ه��ي أرض��ه��ا، ال��ي��وَم ف��ادخ��ل
وال��م��ع��ال��ي وال��نُّ��ه��ى ال��م��ج��ِد ��ُة أمَّ ق��دي��ًم��ا ع��ه��دَت ك��م��ا س��ت��راه��ا
وض��الل ف��رق��ة ب��ع��د ل��ل��ه��دى وث��اب��ت ات��ح��اًدا، أم��ره��ا ح��َزم��ت
األغ��الل3 ف��ي ال��س��ج��ي��ن ح��ت��ى ُس��ُف ي��ر وم��ا ف��ي��ه��ا، ت��راك أن ع��ي��ُده��ا

البدرشني؛ صحراء يف راقد وهو رمسيس تمثال نظره فيستوقف الشاعر هذا أما
يف النصهر حديًدا كان التمثال أن فلو ليًال، القمر ويناجيه نهاًرا الشمس ترضبه حيث
شيئًا، منه تغري لم الشجر أوراق تهاوت كما وتهاوت األعوام آالف عليه مرت لقد حرارتها.

الشاعر: يقول

غ��ب��ْر ده��ٍر م��ن ـ��ح��راءِ ��ـ ال��صَّ ف��ي ال��راق��ُد ذل��ك َم��ن
ال��ق��م��ْر يُ��واس��ي��ه ـ��ي��ل ال��لَّ��ـ وف��ي ال��ش��م��س، ت��ض��رب��ه
الن��ص��ه��ر ل��ظ��اه��ا4 ف��ي ـ��ًدا ح��دي��ـ ك��ان أنَّ��ه ل��و
ال��ش��ج��ر أوراِق م��ث��َل وت ت��ه��ا أع��وام آالُف
ِغ��يَ��ر؟ م��ن ف��ي��ه��ا ش��وه��د وك��م م��ن��ه، غ��ي��رت م��ا

مصلحة عىل سهره لطول ذلك كان وهل الطويل، النوم هذا رس عن الشاعر ويسأله
هذا بعد استيقظ فكيف األحالم، فيه تزعجه لم نوًما طويًال نام لقد مجدها؟ وبناء رعيته
حتى يشء كل البالد يف أيقظت التي الثورة هذه يف الجواب الشاعر ويجد الطويل؟ النوم

فيقول: األصم، الحجر

ال��س��ه��ر ط��ول م��ن ال��ن��وم ُل أُط��و ده��ًرا، ن��ائ��ًم��ا ي��ا
خ��ط��ر ُح��ْل��ٌم وال الم، آ ن��وَم��ك ك��دَّرت م��ا
ال��َخ��َدر ذل��ك ُخ��دِّرت ب��ع��دم��ا ان��ت��ب��ه��ت ك��ي��ف
ال��زَُّم��ر م��ص��ر ف��ي أي��ق��ظ ال��ذي ال��ع��ه��ُد أي��ق��ظ��ك

بحريي. عامر لألستاذ ٥ / ٣ / ١٩٥٥ يف األهرام 3
لهيبها. لظاها: 4
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النواحي، من ناحية كل يف الخلود نال قد إنه له: قائًال رمسيس الشاعر ويخاطب
فمكفول روحه أما الزمن. عىل الباهر تاريخه وخلد تمثاله، وخلد محنًطا، جسمه فخلد
والتعاويذ بالسالمة وحرسوها بالطعام، املرصيون أمدها وقد القيامة، يوم إىل الخلد لها

يقول: إذ يمسها؛ أن يستطيع رشٍّ كل من

��ور ال��صُّ ك��ل ع��ل��ى ن��ي��ا ال��دُّ ف��ي ُخ��لِّ��ْدَت ق��د رم��س��ي��ُس،
بَ��َه��ر ال��ع��ه��ِد ع��ل��ى ري��ًخ��ا وت��ا وت��م��ث��اًال، ج��س��ًم��ا،
ال��م��س��ت��ق��ر ل��ي��وم ـ��ُخ��ل��ُد ال��ـ ل��ه��ا م��ك��ف��ول وال��روُح
��َف��ر ال��سَّ ط��ول ت��ط��ع��ُم��ه ب��م��ا أم��دُّوه��ا أم��ا
َش��ر ك��لِّ م��ن وال��رَُّق��ى ِح ��ال ب��ال��سِّ وع��وَّذوه��ا

فقد أمجاد، من الثورة يد عىل مرص أحرزته بما فِرًحا رمسيس الشاعر ويناجي
ملا لخزي الثورة قبل البالد رأى رمسيس أن ولو املستعمرين، أرجاس من البالد رت طهَّ
إىل عاد لو ورام أًىس، القلب له وينفطر خجًال، الرءوس له تنحني خور من مرص يف يراه
فيها عاث عاًما سبعني دام فقد للبالد؛ األجنبي احتالل عار يرى ال حتى الصحراء، وحشة

الشاعر: يقول الدَّنس، ذلك عار من خلصها من القدر لها أرسل حتى وظلًما، فساًدا

ل��ل��نَّ��ظ��ر لُ��ح��َت ال��ي��وِم ـ��َل ق��ب��ـ م��ص��َر ف��ي ل��و رم��س��ي��ُس،
َخ��َور م��ن ف��ي��ه��ا ي��ل��ق��اك ال��ذي أخ��زاك ل��ك��ان
ان��ف��ط��ر ق��ل��ب��ك وك��ان ان��ح��ن��ى رأس��ك وك��ان
ال��َح��ض��ر ف��ي زه��ًدا ـ��ح��راء ��ـ ال��صَّ إل��ى ُع��دَت ل��و وُرم��َت
َق��ر م��ص��َر ف��ي ب��ع��دم��ا ـ��ل��و ي��ج��ـ ال��م��ح��ت��ل ه��و ه��ذا
وه��َدر واس��ت��رقَّ ـ��ه��ا، ف��ي��ـ ع��اث ع��اًم��ا س��ب��ع��ي��ن
وغ��در وم��ان،5 ه��ان، ال��ذي م��ن��ه��ا م��س��ت��وزًرا
ظ��ه��ر ال��غ��ي��ب ج��ان��ب م��ن ق��َدٌر أت��اه��ا ح��ت��ى
ع��م��ر ث��م وب��ن��ى، ـ��ى ��ـ ونَ��مَّ واح��ت��ث،6 ، ف��اْج��تَ��ثَّ

كذب. مان: 5

حث. واحتث: قطع، اجتث: 6
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العدو كان كما الرشق، يف لنا الرابض العدو عن متحدثًا قصيدته الشاعر ويختم
«قادش»، معركة يف عدوه قىضعىل قد رمسيس كان وإذا أيًضا. الرشق يف لرمسيس رابًضا
فيقول: نكراء، هزيمة فيها يهزمه قادشأخرى معركة يف العدو يلقى أن يتمنى الشاعر فإن

ال��خ��ط��ر م��ص��َر ي��ق��ي «َرع» س��ل «َرع» س��ل��ي��َل ي��ا رم��س��ي��ُس،
ان��ت��ظ��ر ك��خ��ص��م��ك خ��ص��ٌم ل��ن��ا ال��ش��رق ف��ي زال م��ا
َف��َف��ر7 ل��ق��ي��ن��اه، أخ��رى «ق��ادش» ف��ي ل��ي��ت��ن��ا ي��ا

قد أنه ظن قدميه عىل واقًفا نومه من هب عندما رمسيس أن آخر شاعر ويحس
وقصوره جنده أين يتساءل فأخذ إليه، ويتوق بالبعث يحلم العصور مدى عىل وكان بُِعث،
به يحس الذي قلبه أين بل العباد؟ من يملؤه وَمن أقامه، الذي واملعبد بالده، وعواصم

والخلود؟ الحياة
يستمدون بنوه، استيقظ قد النيل ألن حقيقي؛ بعث ذلك بأن فيجيبه الشاعر ويرسع
قد بل ذليل، خاضع وال كسالن، وال نائم الوادي يف يبَق فلم رمسيس، مجد من مجدهم
خرابًا كانت التي الصحاري أحال حتى ودأب، جد يف يعمل النحل، كخاليا الشعب غدا
فجنده لألحداث، ساعديه عن شمر قد الوادي يف فهو رمسيس جيش أما مزدهرة. جنة

السلم. يف الحقوق ويحمون الحرب، يف أسود
باألمس، يراه كان وما اليوم يراه ما بني َفرٍق من رمسيس يراه أن يمكن ما وكل
واحد، رحيم، عزيز، إلله اليوم يدين أنه حني يف آلمون، بالعبادة يدين كان شعبه أن هو

شاء. كما الخلق خلق خالد،
وقد وعزمه، رمسيس قلب له فكلهم أبنائه، أشخاص يف اليوم رمسيس بُعث لقد
ينسجون نموذًجا قادش معركة من يتخذوا وأن مجيًدا، تاريًخا ألنفسهم يكتبوا أن صمموا

الشاعر: يقول منواله، عىل

ي��دي��ه ب��ي��ن وه��و ال��ب��ع��َث، ي��ن��ُش��ُد ق��َدَم��يْ��ه ع��ل��ى ن��وم��ه م��ن ه��بَّ
ع��ي��ن��ي��ه ف��ي ي��ج��ول س��ؤاًال ن��ي��ا ال��دُّ ع��ل��ى ي��ل��ق��ي ف��اس��ت��ق��ام وص��ح��ا

عماد. محمود لألستاذ ،١٩٥٥ سنة يوليو يف الهالل 7
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إل��ي��ه؟ ي��ه��ف��و ب��ال��ب��ع��ث خ��ي��ال��ي أنَّ أم ل��ل��ن��ي��ِل بُ��ِع��ثْ��ُت ��ا أَوح��قٍّ
ع��ل��ي��ه وأغ��دو أم��ض��ي وع��ت��ادي وج��ي��ش��ي؟ رك��ب��ي؟ وأي��ن ُج��ن��دي؟ أي��ن
س��اح��ت��ي��ه؟ ف��ي وال��ع��اب��دون ـ��ب��ُد وال��م��ع��ـ ط��ي��ب��ُة؟ أي��ن م��م��ف��ي��س؟ أي��ن
خ��ف��ق��ت��ي��ه؟ م��ن ال��خ��ل��وَد أس��ت��م��د ل��ُض��ل��وع��ي؟ أردُّه ق��ل��ب��ي أي��ن

الشاعر: فيجيبه

ع��ل��ي��ه وال��ذي��ن ال��ن��ي��ِل ي��ق��ظ��ة ف��ان��ظ��ر ال��ب��ع��ُث إن��ه آم��وَن، اب��ن ي��ا
رك��ب��ت��ي��ه ع��ل��ى ج��اث��يً��ا وال َن،8 وس��ن��ا ف��ي��ه ت��رى ال ال��ن��ي��ل ان��ظ��ر
ض��ف��ت��ي��ه م��ن ال��ث��م��ار ل��َج��نْ��ي ـ��ْح��ل ال��نَّ��ـ م��ن خ��الي��ا غ��دا ق��د ش��ع��ب��ه
ش��اط��ئ��ي��ه ع��ل��ى ج��ن��ة نَ��م��ت ق��د ي��ب��ابً��ا9 ع��ه��دت ال��ت��ي ��ح��اري وال��صَّ
س��اع��دي��ه ع��ن ل��ل��ح��ادث��ات ـ��ر ��ـ ش��مَّ ق��د ال��م��ظ��ف��ر ج��ي��ش��ك وه��ن��ا
ع��ن��ص��ري��ه م��ن ال��ح��ق��وق ح��م��اة ـ��ْل��ِم ��ـ ال��سِّ وف��ي أس��وٌد، ال��وغ��ى ف��ي ج��ن��ده
راح��ت��ي��ه م��ن ال��خ��ي��راُت ت��ف��ي��ُض ٌن آم��و رم��س��ي��س اب��ن ي��ا ث��مَّ ي��ُع��د ل��م
إل��ي��ه واص��ط��ف��اه��م وال��ح��ي، إي��م��ان ل��ل��ـ ال��ن��اس ه��َدى ق��د ال��ك��ون خ��ال��ُق
خ��ف��ق��ت��ي��ه م��ن ال��خ��ل��ود ت��رج��و س��ل، ال��ب��ا ق��ل��ب��ك ك��ل��ه��ا م��ص��ر وح��ب��ا
س��اع��دي��ه م��ن األس��ود وع��زم ـ��س��ي��س رم��ـ ق��ل��ب ل��ه��م أب��ن��ائ��ه��ا ك��لُّ
ع��ل��ي��ه10 س��ي��ن��س��ج��ون ج��ن��ًدا خ��لَّ��ف ق��د رم��س��ي��س اب��ن ي��ا «ق��ادي��ش» ي��وم

بعضهم فاستعاد متعددة، خواطر الشعراء نفوس يف رمسيس تمثال أثار وهكذا
ومألته باألمس، كان كما شعبه بني عاد قد أنه بعضهم وأحس الحربي، رمسيس تاريخ
فرحني جميًعا وكانوا مزدهر، للوطن مستقبل يف أمًال وفاض والحارض، املايض ذكريات
عليه ستكون بما توحي شاملة ونهضة حرية، من الجديد العهد يف الوطن به ظفر بما

وعزة. مجد من البالد

النائم. الوسنان: 8

الخراب. اليباب: 9
العزيز. عبد هللا عبد للدكتور ،١٩٥٥ سنة يوليو ٢٣ يف األهرام 10
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اإلسكندرية منارة

الذهب مروج يف املسعودي عنها تحدث وقد البحث، هذا أول يف وصفها سبق وقد
العمري: هللا فضل ابن عنها ويقول ،(٤٣ :١) املحارضة حسن يف والسيوطي ،(٢٣٢ :١)
لجياد وكانت أخدانًا، جمعت طاملا حارض، أمل ومطمح ناظر، رسح املنارة كانت وقد
الطوامس.1 والرسوم الدوارس، األطالل حكم يف هو ما إال منها يبَق ولم ميدانًا، الخواطر
الهجري؛ السادس القرن أبناء من شاعرين خواطر حركتها التي الخواطر هذه ومن
قالقس ابن فاقرتح املنارة، طلعا أنهما ُروَي فقد الذروي؛ ابن والوجيه قالقس، ابن هما:

البديهة: عىل الوجيه فقال املنارة، يصف أن صاحبه عىل

أظ��ل��م��ا ال��ل��ي��ل ح��ن��دس2 م��ا إذا ض��ي��اءً ��َرى ال��سُّ أخ��ا ت��ه��دي األرج��اء وس��ام��ي��ِة
ُم��ع��َل��َم��ا3 األح��ب��ة ب��تَ��ذك��اِر ف��ك��ان ض��اف��يً��ا األن��س م��ن بُ��رًدا ب��ه��ا ل��ِب��س��ُت
أن��ج��م��ا ِص��ح��اب��ي ِم��ن ف��ي��ه��ا أُالح��ُظ ب��ُق��ب��ة ذُراه��ا م��ن ظ��ل��ل��ت��ن��ي وق��د
ال��س��م��ا4 ك��ب��د ف��ي خ��يَّ��م��ت ق��د وأن��ي غ��م��ام��ة ت��ح��ت��ي ال��ب��ح��ر أن ف��خ��ي��ل

.٢٤٠ :١ األبصار مسالك 1

الظلمة. الحندس: 2
مطرًزا. معلًما: 3

.٢٤١ :١ األبصار مسالك 4



العربي األدب يف املرصية اآلثار

يصفها: وقال وفرحه، قالقس ابن رسور فاشتد

أوك��ار6 ل��ل��ن��س��ري��ن5 ف��ي��ه ك��أن��م��ا م��رت��ق��يً��ا ال��ج��وزاء ج��اوز وم��ن��زٍل
وأخ��ب��ار أخ��ي��ار وال��ن��وِر ل��ل��ن��ون ي��ده ف��ي ال��ف��رع س��ام��ي ال��ق��رارة، راس��ي
م��ض��م��ار ال��ش��ع��ر ب��دي��ع ف��ي ل��ه��ا خ��ي��ل ف��اطَّ��ردت ال��نَّ��ظ��م ِع��ن��اَن ف��ي��ه أط��ل��ق��ت

ما استنباط بسبيل ولكننا الفنية، قيمته وتقدير الشعر، هذا نقد بسبيل اآلن ولسنا
بلغت أنها قالقس البن خيِّل حتى السماء، جو يف املنارة بارتفاع اإلعجاب من عليه يدل
فيهدي منها ينبعث النُّور بهذا واإلعجاب كبدها، يف خيَّم أنه الوجيه وتخيل السماء، َعنان
ثبات. يف واستقرارها األرض، يف أصلها برسو واإلعجاب الليل، ظالم اشتد إذا السارين

النجوم. من مجموعتان النرسان: 5
.٢٤١ :١ األبصار مسالك 6

88



السواري عمود

نحوه، الشعراء إحساس يصف شعًرا يرووا أن غري من املرصية لآلثار املؤرخون وصفه
الجو. يف الشاهق وارتفاعه صنعه بدقة إعجابهم أو

يف مرص آثار إىل األدباء بها نظر التي املختلفة االتجاهات تبني عجالة فهذه وبعُد،
تدل ما مسجلة اآلثار، بتلك ُمعجبٌة مطران خليل الشاعر باستثناء وكلها والحديث، القديم

رفيع. وخلق وعلم حضارة من عليه




