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الشعر

ووسائطه غاياته

وال��ش��اع��ُر وال��َم��ج��ن��وُن ال��َص��بُّ ب��اك��ُر روض��ه��ُم ث��الث��ٌة

أحالم أضغاث الشعر إنَّ القائلني مع تقول أنك إال — القارئ أيها — بك أظُن ما
واألوجاُل، األمانيُّ خيوَطه تنسج ُحلًما نفسها الحياُة أليسْت كذلك، َهبُْه أطماع، ووساوُس
وعزَمك الظَّالم، سواد يف خواطرك مرسَح األحالم هذه أليسْت واآلماُل؟ الظنوُن جه وترسِّ
النفر هؤالء من العاَلم تُخيل أن تستطيع أنك تحسب أم النَّهار؟ وضح يف به تَصوُل الذي
عليه يُفِسد أن مخافة عنها؛ ونفاهم منهم جمهوريتَه «أفالطون» أخىل كما «الحاملني»
من بريئًا العواطِف من ِخْلًوا خلقه الذي « «الحسابيَّ إنسانَه « «الطبيعيَّ اإلنساَن وصُفهم
يُهبط وال اآلمال ُخدَع به تغايل وال يغضُب، وال يحزُن وال يبكي وال يضحُك ال االنفعاالت،
أحالته التي الجميلة واملناقب الحلوة، الشمائل من ألزمه ما آخر إىل اليأس صادُق به
ملَّا (الفيلسوف) أفالطون جمهورية أنَّ عىل مثله؟ فيلسوٍف خاطر يف إال يتمثَُّل ال تمثاًال

(الحالم)! هومر عاَلم تنسْخ
النفوَس؟ ويضلِّل العقوَل به يخدع الشاعر اخرتاع من يشء أهي أحالًما، عَر الشِّ َوَهِب
صحَّ إْن األحالم، هذه عن متأخر وال له متقدم فال الكائنات؟ مبدُع فيه ركَّب ما نتيجة أم
والندم والَغرية واالحتقار واليأس والرجاء والخوف والبغض الُحب أليس أحالم؟ أنها

أيًضا؟ الشعِر مادَة تكون أن يف غرابة فأي الحياة؟ مادَة والرحمة واإلعجاب



الشعر

وأصوله! النظم قواعَد ن يُلقَّ لم وإن ِشعري حيوان اإلنسان إن قال َمن َلَصَدَق
الغمام قوس يرى الذي والقرويُّ شاعر، العجائز أساطري إىل يستمع الذي فالطفل
الذي والبخيل شاعٌر، األمري موكَب لريى يخرج الذي والحرضيُّ شاعر، ِعيانه قيَد فيجعله
أصحابه عىل ى ويتسخَّ إخوانه عىل يتندَّى الذي والرجل شاعر، الدرهم عىل ه كفَّ يقبض
بالدم، معبوده ينقش الذي واملتوحش بابتسامة، آماله ينوط الذي امُللك وصاحب شاعر،
والشجاع والطامح واملزهو إلًها، نفَسه يَحَسب الذي والظالم سيَده، يَْعبد الذي والرقيق
ما هللا، خلَق َمن وسائر والشيخ والشاب والفقري والغني والسلطان والسائل والجبان

األوهام! ورسج الخيال نسج من عالم يف يعيش من إال منهم

والحفر والرقص املوسيقى فنون ومبتدعي اللغات ُمحدثي … الشعراءُ ليس
ومبتكرو املدنيات ومؤسسو الرشائع واضعوا أيًضا هم بل فقط، والتصوير
عوامل وبني والحق الجمال بني ما يصلون الذين األساتذة وهم الحياة. فنون
العصور يف الشعراء كان ولقد … الدِّيَن الناُس يدعوه الذي املسترت العالم هذا
العصور حسب أنبياء وطوًرا عني مرشِّ تارًة ْون يُسمَّ الدنيا بهذه مرَّت التي األوىل
جامٌع الشاعر فإن األولون، صدَق منها. نبغوا التي واألمم فيها ظهروا التي
يجتزئ وال هو، كما الحارض رؤية عىل يقترص ال ألنه نفسه؛ يف هذين بني أبًدا
بل أموره، حكمها عىل تنزل أن ينبغي التي واألنظمة القوانني باستطالع
التي الزهرة بذرة إال خواطره فليست الحارض، وراء من املستقبل يستشف
الشعوب، وباعث األمِم موقُظ إال الشعر وما ونُوَّارته، األخري الزمن يجنيها
اإللهي التنزيل قساوسة هم والشعراء … والتقاليد اآلراء يف االنقالبات ورسول
يف ترتاءى التي املرايا وهم … الربانية الحكمة اح وُرشَّ القديس الوحي ورسل
اللفظ وهم … الحارض عىل امللقاة الكثيفة الضخمة املستقبل أظالُل صقالها
عون املرشِّ وبعُد قبُل وهم … يُدِركون ال عما املعربِّ يفهمون، ال بما الناطق

الناُس. بهم يعرتف ال الذين

رهٌن كان ما كائنًا الحيوان مرتبة أن دفعه، إىل سبيل ال الذي الثابت من أنه عىل
وصفًة جليلة منزلًة العصبيُّ جهاُزه اكتسب ارتقى كلما وأنه العصبي، جهازه بحالة
حياتها زادت فكلما وارتقائها، نشوئها يف كاألفراد والجماعات الرقي، لهذا تبًعا خطرية
بمعناه األدب وصار الفرد، يف العصبي الجهاز منزلة مثُل فيها للفكر صار تعقيًدا
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الشعر

الحياة كانت ذلك أجل ومن االجتماعي. نشوئها عىل دقيًقا عنوانًا األشمل ومدلوله األوسع
نامية املتحرضة الراقية الشعوب يف ولكنها ضئيلة، َغضة املستوحشة الجماعات يف األدبية

األفنان. مورقة األغصان لة متهدِّ متفرِّعة
حياتها، عىل ودليًال الجماعات رقي عىل عنوانًا الشعر وكان كذلك، هذا كان وإذا
فيه ننظر أن بنا حقيًقا فإن اآلداب، فرِق ومجتِمَع واأللباب العقول ثمار َمجنَى وكان

وغايته. وسائله عىل ونقف حقيقته وصف إىل نهتدي علَّنا
كان إن أنه وعىل نتطلَّب، ما إىل بالًغا وال نتكلف فيما ِغناءً للتعاريف أرى ال أني بَيْد
يف املسائل حدود تتلخص فيها إذ التقديُم؛ ال التأخريُ — شك وال — ها حقَّ فإن منها بدَّ ال
بتعريف جاء الشعر يف بحثوا ن ممَّ واحًدا أجد فلم نظرُت ولقد عبارة. وأخرص لفظ أوجز
فإن ى. املقفَّ املوزون الكالم إنه يُقال أن مثًال تعريفه يف يكفي ليس إذ مقنٌع؛ للنفس فيه
من الشعر إىل القائل نظَر وإنما ُظفر، ُقالمة وال منه ليس ما فيه يُدِخل أن خليٌق هذا

عداها. ما وأغفل وحدها الوزن جهة
الصادقة، األبدية الخواطر مرآة إنه «شلجل» مع نقول أن كذلك تعريفه يف يغني وال
الحق؛ نور من شعاع فيه ليس رصيح خطأ — الشديد غموضه عن فضًال — هذا فإن
الصادقة، األبدية الخواطر مرآَة — شلجل زعم كما — يكون أن يمكن ال الشعر ألن وذلك
والفكاك عرصه بالخالصمن له ِقبَل ال الشاعر ألن العرصية؛ الحقائق مرآة إال هو وليس
عرصه، حكمة فحكمته بكثري. ذلك وراء مما أبعد إىل النظر عىل له قدرة وال زمنه، من
مقياسه؟ هو وما أبدي؟ بأنه يُوصف وكيف الحق؟ هو ما أنه عىل عرصه، روح وروحه
الحقائق هذه إىل يصل أن للشاعر فأنَّى الغد؟ شكَّ يصري قد اليوم يقني أن ترى أال
أيًضا هذه لعل يُدرينا وما اإلنسان، عواطف إىل — نعلم فيما — أبديَّ ال إنه األبدية؟
ألسَت هذه. إال أبدي ال ولكنه ذاك، أو الجانب هذا من الريب ويأتيها الشكُّ يعتورها
والدهاء والحب والقساوة والرش الحرب فيها يمتدحون التي املستوحشني أغاني أن ترى
استكَّت وإن والكياسة الحزم يبلغهم ما وقصارى عندهم، العقل غاية هي والخديعة
ريب ال ِشعر ولكنها نفوُسهم؟ منها هللا إىل وبرئت العهد، لهذا املتحرضين أسماع منها
ولعمري، ورجاالتهم. أبطالهم بذْكر شعرهم يف يتغنوا أن العرب عادة من كان ولقد فيه!
عىل لها ودفًعا للنفس وإيقاًظا للذهن ابتعاثًا أشد وال أعود وال ذلك من أنفُع يشء ال

وَحميَّتها. لنخوتها واستثارًة املكاره ورود

7



الشعر

ورضب صياغة أنه إىل ذهب أنه الجاحظ زعم الذي الشيخ وصفه كما الشعر وليس
«اإلحالُل الشعر يف األصَل ألن تصويريٍّا»؛ «فنٍّا أرسططاليس اه سمَّ وكما التصوير، من
عىل الخاطر أو العاطفة واقرتاح الصور محلَّ اللفظ إحالُل — التصويُر ال واالقرتاُح»
لبقي التصوير من رضبًا أو تصويريٍّا فنٍّا الشعر نسمي أن جاز لو أنه وعىل — القارئ

اإلحساُس؟ أم املرئياُت أم آلحقائُق ر؟ يُصوَّ يشء أيُّ نعرف أن علينا
النفس عىل تستويل ال أنها يجد وبراعاتهم الشعراء حسنات يتدبَّر َمن إن بريك: قال
العاطفَة تشبه عاطفًة النفس يف تُوِقظ ألنها بل الصور، من الذهن يف تُحِدثه ما أجل من

ا.ه. الكالم. موضوع هو الذي اليشء ينبِّهها التي
ألصُق وغايته بطبيعته هو الذي الوصفي الشعر يف حتى صحيح وهذا نقوُل:
هو، كما اليشء ر يصوِّ ال الشاعر ألن وذلك وأبوابه؛ الشعر فنون من َعَداه مما بالتصوير
بعد الخيال ُحَلل من عليه يخلع بل الُعريان، هيكله منه يرسم وال له، يبدو كما ولكن
بما عْلمنا ومستَقى ِعرفاننا مصدر هي الحواس أن تعلم قد وأنت اإلحساُس، يحرِّكه أن
من ولكنه ذلك، وغري وحركاتها وصالتها صفاتها من إليه وتفيض األشياء من تتناوله
غري عليها واالطالع باألشياء العلم إىل وسيلة ثَم تكن لم إذا أنه فيه شك ال الذي الواضح
يشء املعرفة ألن اليسري؛ النزُر إال علمه يف دخل وملا قليًال، إال اإلنسان أفاد ملا الحواس،
الذي الشبث هذا أو اللجاجة وهذه الذهن، بصفحة االرتسام يف ويلج املدارك به تتعلق
املحسوسات ترتكه الذي «الصدى» هذا فقْل شئت إن أو الخاطر، بأهداب امرئ كل يجده
وهذه عقلية»؛ «صورة يصحبها عادٌة وهي الحفظ، نسميها التي الذهن خاصية رشُح هو
الحواس. ملشهد تَربز التي صات املشخَّ مبلغ والجالء الوضوح من تبلغ أن قلَّ الصورة
األمر أن إال لعينه. تتمثل كانت كما صورتُه لذهنه فتمثلت له صاحبًا ذكر الذي ذا وَمن
يف يستحرض أن يستطيع َمن قلَّ أنه النفس علماء أبحاث أثبتت فقد ذلك، خالف عىل
عىل اإلفطار. كمائدة مألوف ليشء مبهمة غري واضحة مجملة، غري مفصلة صورة ذهنه
ليس كما الناس، باختالف تختلف الصور إحداث عىل الذهن قدرة أن يخفى ليس أنه
فيهم أن إال املرئيات صور إال أذهانهم يف ترتسم ال الغالب يف الناس كان وإن أنه يخفى

والحركات. املسموعات صور استحضار عىل بطبعهم أقدر هم َمن أيًضا
جدير هو مما فإن بأس. من ذلك يف فما قليًال، هنا ل نتمهَّ أن بنا حقيًقا أنَّ عىل
عن األحيان من كثري يف يستغني قد العقل أن ذكرنا ما بعقب فيه والنظر بالتأمل
وصوابه خطئه من كثري يف السبب هو هذا ولعل «الرموز». منها ويعتاض «الصور»
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وهي األشياء، من العني تأخذه ملا رموًزا إال الحقيقة يف ليست األلفاظ أن وذلك أيًضا،
ملا رأيَه يُوِقظ أن القارئَ وحْسُب التفكري، من نزاول ما لنا ليتهيأ كفايتنا وفيها حسبنا
أغلب يف غامضة ذهنه صفحة يف ترتسم التي الصور من كثريًا أن ليستيقن ذهنه يف يدور
يف إيطاليا إىل سأذهب أحدنا قال «إذا أيًضا: بريك قال الجالء. من لها نصيب ال األحيان
لم أنه من جازم يقني عىل أني عىل ذهنه، يكدَّ أن غري من السامع فِهمه املقبل، الصيف
ظهر عىل أنا — أخرى البحر ويركب تارة األرض يطوي القائل، صورة ذهنه يف ترتسم
ر» «تصوَّ قد السامع أظن ال بل — الرحلة هذه تفاصيل آخر إىل مركبة يف وآونة جواٍد
رسم قد الخيال أْحَسب وال — إليها يسافر أن القائل عزم التي البالد تلك — إيطاليا
هذا إىل وانتقاله هوائها وحرارة الشهية، الطيبة وفواكهها السندسية، مزارعها صورَة له
— لها رمًزا وجعله الصيف بلفظ القائل إليها أشار صوٌر وهي — آخر جوٍّ من الجو

ا.ه. ما؟» صورًة أحدَث «املقبل» قوله: تظن وهل
عنَّا يحمل األحيان من كثري يف الطفل «إن العقل: عن له رسالة يف «لوك» وقال
أن قبل والرش، والخري والرذيلة الفضيلة مثل العامة، املعاني ذات األلفاظ من وافًرا عدًدا
سألته أنك ولو اآلخر، ومقت الواحد ُحب يف بنا يَْقتاس هو ثم ذاك، وما هذا ما يعرف
اللني من الطفل عقل ألن وذلك معلمي؛ أو أمي أو أبي يحبه يشء هي لقال: الفضيلة ما
يف بك االقتداء عىل تحمله أن ما، ليشء االرتياح أو االستياء من تُظِهر بما تستطيع بحيث
ذاكرته إن كالهما الصغري، كالطفل الكبري الشيخ أن عىل ا.ه. حبه.» أو اليشء هذا بُغض
والطاعة، والنباهة كالرشف مجراهما يجري مما ذلك غري أو الرذيلة أو الفضيلة حديَث

ذلك. من ليشء «صورة» ذهنه يف ترتسم لم وإن املراد املعنى أدرك
ذلك بعد انتقل ثم بعينه، فعل عىل للداللة موضوًعا كان األلفاظ هذه من لفظ كل
أو صوتًا األمر آخر يف تجرَّد حتى العمومية، إىل الخصوصية هذه من االستعمال بكثرة
تصري أن االستعمال طول بعد تلبث ال فإنها األلفاظ، سائر يف الشأن وكذلك صًدى،
تصويرها. الخياَل م تُجشِّ وال أثرها فترتك الفؤاد، ونواحي النفس جوانب يف تدوِّي أصداء
بن عمر قول يف «صورة» لها ترى هل «اليشء»، لفظة ل فتأمَّ ذلك يف شككت فإن

املخزومي: ربيعة أبي

ِم��ن��ى ��ه ض��مَّ إذا ره��نً��ا َغ��ِل��ٍق وم��ن دٌم ب��ه يُ��ب��اء ال ق��ت��ي��ٍل م��ن وَك��ْم
ك��ال��دُّم��ى ال��ب��ي��ُض ال��َج��م��رِة ن��ح��و راح إذا غ��ي��ِره «ش��يء» م��ن ع��ي��ن��ي��ه م��ال��ٍئ وَك��ْم
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الشعر

قول يف أو صورة، منها تكون أن تبلغ ال بعُد وهي وبهجًة، وإيناًسا وِخفًة ُروًحا لها فإن
املتنبي: الطيب أبي

ال��دوراِن ع��ن «ش��يء» ل��ع��وَّق��ه س��ع��يَ��ه أب��غ��ض��َت ال��دوَّار ال��َف��َل��ك ل��و

ال كان وإن لنفسك رها تصوِّ أن يعييك بحيث والغموض الضآلة من تجدها فإنك
عناء. وال َفْهمها يف عليك عرس

يقول: الذي برد بن بشار كان وقد

م��وئ��ًال ل��ل��ع��ل��ِم ال��ظ��ن ع��ج��ي��َب ف��ج��ئ��ُت ال��َع��َم��ى م��ن وال��ذك��اء ج��ن��ي��نً��ا ع��م��ي��ُت

نعمة هللا يسلبهم لم الذين املبرصون يصفها ما كأحسن يراها وما األشياء يصُف
قال: الرياضية العلوم يدرس أْكَمه رجل كمربدج بجامعة كان أنه بريك وروى النظر.

وعلم الفلسفة يف األعالم وفحول العلماء صدور من هذا سوندرسن املسرت كان
دروًسا كإلقائه يشء يرعني فلم الريايض، الَحذْق من فيه بدَّ ال ما وسائر الهيئة

يرى. ال وما يرون ما ِعلَم يلقنهم فكان و«األلوان»، «الضوء» يف

«األلفاظ أن من لك نبيِّنه أن أردنا ما صحة عىل الشك يعرتضها ال داللًة يدلك فهذا
الصورة» عن تغنيه دالة بلمحة منها العقل فيكتفي بالسمع تُمر مجردة رموًزا إال ليست
التصوير عىل الخيال تكره أن بني فرًقا ولكنَّ — أردَت ما فيكون ذلك تريد أن إال —
َر تصوُّ تستطيع أن قلَّ أنه عىل إجبار، وال فيه إكراه ال عفًوا منه ذلك يجيء أن وبني

أسلفنا. كما وأصله حقيقته عىل اليشء
مفهوًما الكالم يكون أن يستبعد أنه ويغلِّطه الباب هذا عىل الناظر عىل يَلبَس ومما
ذلك يف ليس أنه والحقيقة الذهن. يف ماثلة صورة له تكون أن غري من صحيًحا فهًما
النفس، طباع أعرق والعادة — الصعوبة هذه تذلِّل العادة ألن البعد؛ أو الغرابة من يشء
يكون الجديد اللفظ أن كيف ترى أال — وضعفها َخَوِرها وعلة قوتها مصدر وهي
األفواه وتناقله األلسنة تلوكه أن يلبث ال هو ثم صعبًا األمر بادئ يف النفس عىل مدخلُه
َمثََل «أن واعلم السمع. حجاُب له ويَُوطَّأ النفس، عىل وروده يسهل حتى الناس ويتداوله
حتى بعض يف بعضها فيذيب الفضة أو الذهب من قطًعا يأخذ َمن َمثَُل الكالم واضع
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أن أو القطعة هذه يُحلِّل أن كلَّفناه نحن ولو جملًة، العقل يلتهمها واحدًة» قطعة تصري
العنت، أبواب من وبابًا التعسف من رضبًا ذلك لكان حرف كل ويرسم لفظة كل ر يصوِّ
وال التقسيم هذا يقبل ال والكالم الذهن، سريُ وأبطأ الَفهم حركُة ذلك جرَّاء من وَلَرتاخت

التجزيء. هذا يحتمل
األلفاظ أنواع يف ننظر أن من عليه الحجة وإقامة ذلك إثبات يف أبلغ أرى ال أنني عىل
ولسنا الشبهة، ظلمة وتنجيل الشك آية تنتسخ أن البسط هذا بعد نرجو ونحن ونتأملها،
بيان به يُراد إنما التقسيم هذا فإن وحرف، وفعل اسم إىل الكلم تقسيم إىل نشري
وإنما وأحكامه، النحو معاني هي التي تعلِقها وجوه ورشح ببعض، بعًضا الكلم تعلق
وأوضحها األنواع هذه فأول ووضعها. ونشأتها وصفاتها معانيها حسب تقسيمها نريد
وكلها إليها، وما وجواد وشجرة رجل مثل الجامعة، األلفاظ هذه معناها عن ها وأشفُّ
لوصف املوضوعة األلفاظ وثانيها الحس. تحت واقع هو ما عىل للداللة موضوعة ألفاظ
وما معانيها) يف صفات (واألفعال وقعد وكقام وأخرض، كأحمر املحسوسة األشياء هذه
اليوم ظهرانينا بني وإنَّ الكلم، أنواع من اإلنسان عرف ما أول النوعان وهذان إليها.
اتسعت الدنيا يف الناس اتسع وملا النوعني؛ هذين غريُ لغاتها يف ليس شعوبًا الهمج من
وللداللة املتقدمني النوعني بني للجمع ُوضعت األلفاظ من طائفة فنشأت كذلك، املعاني

ذلك. إىل وما والحرية والفضيلة الرشف مثل صالتهما، عىل
التقسيم هذا ولكن األقسام، من ذلك غري إىل األلفاظ تقسيم يمكن أنه يف خالف ال
وما ألفاَظها، ويحفظ اللغَة الطفل يتعلم أيًضا والنظام النحو هذا وعىل تاريخي، طبيعي

اإلنساني. للنوع مصغرٌة صورٌة إال املرء
لصورة رموًزا وشجرة) (رجل منها األول وجدت تدبَّرتها أنت إذا الثالثة األنواع هذه
النوع ألفاظ إىل انتقلت فإذا مشقة. أو كلفة غري عىل الذهن يدركها مركبة غري بسيطة
بعينها حاالت لوصف موضوعة رموٌز هي أو مركبة، ألشياء رموز أنها وجدت الثاني
فأعوُص الثالث النوع ألفاظ فأما أجزائها. شتيت جمع من تصورها يف للذهن بد ال
لفظ وما موجزها. وبسط مجملها تفصيل تكلَّف هو إذا للذهن إعناتًا وأشدُّها الجميِع
مندوحة وجدَت ملا وتحليلها بسطها إىل عمدَت لو «مختزلة» عبارة إال تأملته إن الرشف
وفتح دقائقها عن الكشف تستطيع أن قبل األول، إىل ثم الثاني، النوع إىل ردِّها من
يعني كان إنما الرشَف» «أُِحب الناس من قال َمن أوَل أن فيه شبهة ال مما فإنه مقفلها،

الرشيَف». الرجَل «أُِحب
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النوع ألفاظ ِعداد يف (بطبيعتها) داخلة أمرها أول يف كانت األلفاظ من طائفة وثَم
والفجر والشتاء، والربيع والليل، النهار مثل (بصورتها) اليوم إىل زالت وما الثالث
الربيع أو والليل بالنهار تعني ماذا أحًدا: سألت لو فإنك والرعد، والريح والسحر،
أهو هو؟ يشء وأي الزمن هو وما الزمن. من جزءًا أو فصًال أعني لك: لقال والشتاء؟
يقول إذ أحدنا فإن مادًة، اللغُة وأصارتها اسًما تجرَّدت صفٌة إال هو إْن مادي؟ يشء
منه. وأبرأهما عنه أعجزهما ما فعًال والليل الفجر إىل ليعزو الليل، زحف أو الفجر، طلع
حتى املجرَّد م ونجسِّ «املادة»، صفات الطبيعة «قوى» إىل نعزو اليوم إىل زلنا وما

الرومي: ابن قول إىل انظر األعني. وتأخذه األيدي عليه وتقع ويُمسُّ يُحسُّ يكاد

«ال��غ��ُد» وي��ش��ت��اق��ه م��ل��ه��وف ��َت ت��ل��فُّ ن��ح��وه يُ��ع��َم��ل «األم��ُس» ي��ظ��ل إم��اٌم

تمام: أبي وقول

َف��اِدي ع��ط��اؤك أو َرج��اؤك إال رج��اءَه «ال��ق��ض��اءُ» أَس��َر الم��رئ م��ا

الوليد: بن مسلم قول أو

ت��نُ��وُب ح��ي��ن «ال��ده��ر» ن��ائ��ب��اِت م��ن ب��ج��وِده ال��م��س��ت��ج��اُر ال��رج��اءُ ذاك

البحرتي: قول أو

تَ��زِد! ل��م يَ��ْزَداد» «ب��ن��ي ُج��وَد ُج��دَت ل��و ل��ه ف��ق��ل��ُت م��خ��ت��اًال «ال��ب��رُق» ��ب ت��ن��صَّ

الرومي: ابن قول أو

واألزل؟ ال��ُه��ون م��ن ع��ي��ن��ي ت��رى م��ا إل��ى درُّه��ا درَّ ال «األي��اُم» ب��ي أأْف��َض��ت

اآلخر: قول أو

ب��اإلح��س��ان ي��ه��مُّ «ل��زم��اٌن» ب��س��ع��دي ش��م��ل��ي ي��ل��ف «ده��ًرا» إن
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أن أردنا نحن وإنما اللغة، يف بيت كل ننقل أن الحتجنا نستقيص أن أردنا ولو
بل فاعله، غري إىل الفعل إسناد يف الشعراء مذهب وهذا إليه، ذهبنا ما عىل أمثلة لك نورد
كاألسماك فعاد جفَّ شعر إال — تدبرَت إن — اللغة وهل الحال، بطبيعة لغة كل يف هو
قبَل يكن لم أنه أََوتحَسب شعرية؟ وخواطر تاريخية قصائد إال األلفاظ أو املتحجرة؟
تكوينها وبدء ابتداعها أول يف املبتذلة الخامدة األلفاظ هذه كانت لقد شاعر؟ «هومر»
إال الشعر «وهل مبتكرين، شعراء محدثوها وكان الجنان، وتستفز النفس تحرِّك متلهبة

متنفًسا؟» ويصيب مخرًجا يجد حتى الصدر يف يجيش يزال ال خاطر
يحِدثه بما رهنًا ليس تأثريه وكان األنواع هذه جميع من مركبًا الكالم كان وملَّا
أن نظن أن والسخافة الخرف من فإنه دخًال، أيًضا للصوت إن بل وحسب، الصور من
معناها يخلص أن قبل العني، عليها تقع أو السمع تَقَرع كلمة كل تحليل يتكلف العقل
أحد عن يخفى ال ما ووعورته املسالك والتواء قة الشُّ بُعد من ذلك يف فإن البيان، نور إىل

الناس. من
عن قارصة األلفاظ أن شكٌّ يعرتيه ال علًما علمَت نفسك، إىل رجعَت إذا فإنك وبعُد،
املعاني، من الذهن يف ويدور الصدر يف يختلج ما بجميع واإلحاطة النفس، يف عما العبارة
الخرس، كإشارات إال ليست األلفاظ فإن أحد. عن يخفى يكاد وال عاقل يجهله ال ما هذا
صورة منها تكون أن يمكن فكيف كذلك هذا كان وإذا صاحبها. أغراض فيها تتخيل
العقل أن عىل دليًال وحسبَُك والقصور؟ العجز من وصفنا ما عىل وهي الذهن يف واضحة
املعنى نقل يف اللفظة مقام تقوم قد النظرة أن اإلبانة، بيسري ويجتزئ باإلشارة ليكتفي
إحالل أن واعلم الترصيح. من العبارة يف أبلغ يكون قد التلميح وأن ذهن، إىل ذهن من
طبيعة من بأنواعها العلوم يف السيما عنه، محيَد وال منه، بدَّ ال أمر الصور محل الرموز
يف «لجريني» كلمة وتروقني أيًضا. والكتابة الشعر يف بل ذلك، وغري ورياضة وكيمياء
كوخ: صفة يف الشعر من أبيات ذكر إىل البحث به أفىض وقد قال: الصوت» «قوة كتابه

تشبه ال الكوخ لهذا شتَّى صوٌر لذهني فتمثلْت البديع الوصف هذا قرأُت
عدد كم علمُت لو ره تصوُّ عىل أقدَر أكوُن كنُت ولعيل أختَها. منها صورٌة
وما به، تحفُّ التي األشجار عدد وكم األربع، الجهات من بابه وأين نوافذه،
عن أقول هذا مع أني غري الشعراء، بها يُعنى ال التي التفاصيل من ذلك إىل
أظن فيما — جميًعا الناس نفوس ومن نفيس، من وقعْت األبيات هذه إن يقني

نظري. وال له مثيل ال موقًعا —
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وفضة ذهب من أشجار عليها قرص يف ِبركًة يصف حمديس ابن أبياَت فتأمل وأنت
املياه: فروُعها ترمي

زئ��ي��را ف��ي��ه ال��م��اء خ��ري��َر ت��رك��ْت ِري��اس��ٍة ع��ري��َن س��ك��ن��ت وض��راغ��ٍم
ال��بَ��ل��ورا أف��واه��ه��ا ف��ي وأذاَب ج��س��وَم��ه��ا ال��ن��ض��اُر َغ��ش��ي ف��ك��أن��م��ا
ُم��ث��ي��را ه��ن��اك وج��دت ل��و ال��ن��ف��س ف��ي م��ت��ح��رٌك ُس��ك��ونَ��ه��ا ك��أن أُس��ٌد
ل��ت��ث��ورا أدب��اره��ا ع��ل��ى أق��ع��ْت ف��ك��أن��م��ا ِف��ت��ك��اِت��ه��ا وت��ذك��رْت
ن��ورا ال��ل��واِح��َس وأل��ُس��نَ��ه��ا ن��اًرا ل��ونَ��ه��ا ت��ج��ل��و وال��ش��م��ُس وت��خ��ال��ه��ا
غ��دي��را ف��ُع��دن ن��ار ب��ال ذاب��ت ج��داوٍل س��ي��وَف س��لَّ��ْت ف��ك��أن��م��ا
ت��ق��دي��ًرا َس��رَده��ا َف��َق��دَّر ِدرًع��ا ل��م��ائ��ه ال��ن��س��ي��م ن��س��ج وك��أن��م��ا
م��س��ج��ورا ع��ج��ائ��ب ب��ح��ر ع��ي��ن��اي ن��ح��وه��ا تَ��ع��بُ��ر ال��ث��م��رات َوب��دي��ع��ِة
ط��ي��ورا ال��ف��ض��اء م��ن ب��ه��ن َق��ب��ض��ت ف��ك��أن��م��ا أغ��ص��ان��ه��ا س��رج��ْت ق��د
وت��ط��ي��را ب��ن��ه��ض��ه��ا ت��س��ت��ق��لَّ أن ط��ي��ُره��ا ل��وق��ٍع تَ��أب��ى وك��أن��م��ا
نَ��م��ي��را ال��لُّ��ج��يْ��ن ك��ِس��ل��س��ال م��اءًا م��ن��ق��اَره��ا ت��رى واق��ع��ٍة ك��لِّ م��ن
ص��ف��ي��را ب��ال��م��ي��اه ت��غ��رِّد ج��ع��ل��ْت ش��دْت ف��إن ال��ِف��ص��اح م��ن تُ��َع��د خ��رٌس
م��ج��رورا خ��ي��ُط��ه��ا ف��أرس��َل الن��ْت ِف��ض��ٍة غ��ص��ُن ك��لٍّ ف��ي وك��أن��م��ا
م��ن��ث��ورا ل��ؤل��ًؤا ال��زب��رج��د ف��وق َق��ط��ره��ا م��وق��َع ال��ص��ه��ري��ج ف��ي وتُ��ري��ك
زه��وًرا ال��ن��ج��وم زه��َر ل��ه��ا ج��ع��ل��ْت ك��أن��م��ا إل��ي��ك م��ح��اس��نُ��ه ض��ح��ك��ْت

إلخ. …
واحًدا واحًدا استقريتَها أو جملًة تأملتَها إذا ومحَكمه، الشعر عيون من أبيات هذه
ذلك مع لها تجد ولم والظرف، اللطف من تجده ما وإىل نفسك يف موقعها إىل ونظرَت
الوصف دقة يف غاية كانت وإن ألنها كذلك؛ هذا كان وإنما الذهن، يف واضحة صورة
صور مجموعة فهي مبهمة. صورة بيت كل يف أن إال التخيل، ولطف السبك وبراعة
فال اليشء، عىل يحوم يزال ال الشاعر أن كيف ترى أال ثم وألطف، أدق بعض من بعضها
اللغة لقصور وكذا كذا هو كأنما لك قال تصويره عناه إذا حتى يَلمس، فال ويَسف يقع،
ليس الشميس؟ التصوير كآلة اليشء لك تصور أن تبلُغ لغة وأي لك، أسلفنا كما وعجزها
آالتها وقرص الخيال، مجال ِلسعة َمدعاة اللغات حظرية ضيق ألن حاجة؛ ذلك إىل بنا
األمثال سوَق رأيُت فإني مثًال، لذلك ولنرضب الفكر. ولذة الذهن متعة طول يف سبٌب
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الشك من ولك يل آمن بعُد وهي العقل، عند وتقريرها النفس يف املسائل تصوير يف أبلَغ
وال الكالم، فيه يدق موضع ألنه التبيني؛ قاصية جميًعا تبلغنا أن وأحرى لليقني وأصح

عزة: كثري قال واالستبهام. الغموض معه يُؤمن

األب��اط��ِح س��ه��َل ال��ُع��ص��َم يُ��ِح��ُل ب��ِدلٍّ َس��بَ��يْ��ِت��ن��ي م��ا إِذا ح��تَّ��ى وأَْدنَ��يْ��ِت��ِن��ي
ال��ج��وان��ِح ب��ي��ن َخ��لَّ��ف��ِت م��ا وَخ��لَّ��ف��ِت ِح��ي��َل��ٌة ِل��َي ال ِح��ي��َن َع��نِّ��ي تَ��ج��اَف��يْ��ِت

قائلهما حال يصفان ولكنهما دقيق، فكر وال رائع معنى فيهما ليس بيتان هذان
ذلك يف الفضل يرجع وإنما امللتاح. كبد إىل املاء تغلغل النفس إىل ويتغلغالن وصف، أبلغ
إىل والتلميح التبيني إىل بيته يف اإلشارة يتجاوز لم الشاعر أن ذلك ورشُح الخيال. قوة إىل
وخلَّفْت وقال وتأثريَه، فعَله لك مثَّل يكن وإن ِدلها، كيف يذكر ولم الدِّلَّ فذكر الترصيح،
ر ليتصوَّ للخيال واسًعا ُمضطربًا بذلك فرتَك خلَّفْت، ماذا يقل ولم جوانح بني خلَّفْت ما
تحت ينطوي ما وسائر وحرقته، وشغفه الشاعر وصبابة وفتنته، وسحره ِدلِّها لطَف
ولو وحسنًا، جماًال زاداك وترديًدا نظًرا زدتهما كلما بيتني فجاءا خلفت، ما وخلفت قوله
جوانبه له النت إذا شديًدا أمًرا نفسه لكلَّف خلفْت ما بجميع اإلحاطة أراد الشاعر أن
قارئه يلذُّ عر الشِّ «ألن به، وينوء تحته يرَزح ثقيًال وحمًال للخيال قيًدا هذا استيعابه كان
توليٌد.» لحظٍة كل ويف تجديٌد، ساعة كل يف القارئ ذهن يف يثريها التي للمعاني كان إذا
ألن فيه؛ خري ال الذي الغث هو فهذا مجاًال له يرتك وال َمذهبه الخيال عىل يأخذ ما فأما
أن إال عمل من للخيال تُبِق لم درجاتها أقىص صوَّرت أنت فإذا درجات، النفس حاالت
عر الشِّ تعريف يف قالوا ههنا ومن تحليقه، يف الخيال ولذة وأدنى، أحط هو ما إىل يَِسفَّ
فتأخذها بالكلمة َليَقذُف الشاعر أن بذلك يعنون مسترتٍة، لحقائَق ورمٌز دالٌة ملحٌة إنه

الخيال. معانيها ويستوعب النفوس وتعيها األسماع
نحو شاملٌة حادة عاطفة تحركْت «إذا المارتني: عن له مقال من بيف» «سنت قال
قوة عىل نعتمد أن الدقيق بالوصف تقريبه نحاول أن من خريًا يكون أال خيايل، مخلوق
نتمها؟» أن نستطيع مما خري عىل الصورة وإتمام الفراغ وملء النقص، سد يف الخيال
أن فحذاِر وجوهره. يشء كل خالصة عر الشِّ «إن عينه: املقال من آخر موضع يف وقال
األصل ليس واأللوان. األصباغ من طوفان أو املاء من بحٍر يف النفيسة القطرة هذه نغمر
يشء كل نرتك أن فيه األصل ولكن التبيني، يف واإلحاطة الرشح يف االستقصاء الشعر يف

ا.ه. للخيال.»
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لجٌة فناؤه بيٍت حديقة يف «منفرد» قصة أقرأ كنت مرًة أني أذكر صحيح. وهذا
لنفسه منفرد مناجاة بلغت فلما للمغيب، جانحًة الشمس وكانت أخُرض، وروٌض غمٌر

يقول: أولها ويف

بنا، تميض ثم األيام علينا تميض واملخاوف، الزمن أيدي يف أالعيُب نحن إنما
نحن نكون ما وأخوف الحياة، إلينا تكون ما أبغض — نعيش هذا عىل ولكنا
الفؤاد به ينوء الذي الحيوي الِحمل هذا امَلشنوء، هذا رقابنا عىل — املوت من
والَخَور باأللم تنتهي التي اللذة أو األلم ويُتلفه األىس يُغرقه الذي املضطرب
أقلها ما حارض) للحياة ليس (إذ ومقبلها، ماضيها الحياة، أيام كل يف —
َفراَرنا منه نُفرُّ هذا عىل وترانا املوت، إىل النزوع عن النفس فيها تِكفُّ ساعات

إلخ. بُرهة! بُرُد أنه عىل الشتاء! يف الْرصد الغدير من

كأن وأحسسُت لنفسه، هملت مناجاة عيني يف تضاءلت هذا قوله بلغُت ملا أقول
ما وكأن للصدر، أمأل وال القلب يف منها أحىل ليس وإحساساٍت معانَي آض قد الهواء
سطًرا قرأُت كلما وكنت َوِصَفته. معناه ولكن ونفحتُه َريَّاه ليس الورد أنفاس من ارتفع
الَجموح، ومْوجه الطموح ُعبابه إىل ينظر البحر، ساحل عىل الواقف به يشعر بما شعرْت
صدري يف تزخر والخواطر الفجر، ييضء كما غامضًة، نفيس، يف تيضء املعاني ورأيت
من ألفاُظها عيلَّ َجَلت القصيدة هذه إىل عدُت كلما اليوم إىل زلُت وما البحر، يزخر كما
ومناظره، الوجود هذا مشاهد من األفق يف املسيطرة الشمس أشعة تجلو مثلما املعاني
قيمته «ولكنَّ فقط، شطراته عليه واشتملْت أبياتُه، حوْت فيما ليست الشعر قيمة إن
كالبحر الجيد الشعر فإن قراءته»، عند ذهنك يف ويقوم نفسك يف يختلج بما أيًضا رهٌن
يف ما عليك ويجلو نفسك يف ما لك ييضء النور كشعاع وهو جامًدا، الفكر عنده يقف ال

ذهنك.
فإن وجالءً، عندك وضوًحا املسألة هذه زادت عقلك أطوار استقريَْت فإذا وأنت
راقب لو وهو فيستحسنه، الُحيل أصناف من غريهما أو نْف الشَّ أو الَخاتم لريى أحدنا
خنرص يف ووضعه مكانه من نْف الشَّ ذلك أو الَخاتم هذا انتزع قد خياله لرأى نفسه
بعيد؛ ومن قريب من باديًا إليه وينظر كفيه يف يقلبه بينما حسناءٍ أذن به قرَّط أو مليٍح
يتوخى إنما العني، به تكتحل منظر أو مِع السَّ عىل تَرُد كلمٍة أمام يجَمد ال الخياَل ألن

فراٍغ. كل ويمأل نقٍص كل يسدَّ أن دائبًا
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لريى بعضهم فإن التخيل، وِحدة التصور قوة يف سواء جميًعا ليسوا الناس ولكن
العقل، قوة أسباب من وهذا مجرَّدًة. رموًزا إال غريُهم يبرص ال حيث رصيحًة «صوًرا»
النظرية الفلسفة مسائل يف الخيال ِحدة فإن ضعف، إىل بصاحبها تنتهي قد قوة ولكنها

قواه. شمل وتمزُّق الذهن د لترشُّ َمدعاة تكون قد اليومية الحياة وأمور
يُعنى وإنما الفكر، ال واإلحساس العقل، ال العواطف مجاله الشعر فإن وبعد،
يتدفق أن بدَّ ال بل الفكر، عن للشعر غنى وال باإلحساس. ارتباطه قدر عىل بالفكر
سبيل ولكنَّ األذهان. وجني العقول بنتاج ويتخفى القرائح، بفيض منه الرصني الجيد
نبَّهه الذي اإلحساس أجل من بل ورزانته، ولسداده لذاته بالفكر يُعنى ال أن الشاعر
العواطف، وثماره اإلحساُس ُفروعه أصًال الفكُر كان فربما أثارته، التي العاطفة أو
شعر، واإلحساس شعر، اإلحساس أجل من فالِفكُر اإلحساُس. أصلُه فرًعا كان وربما
العلماء فحول من الشعر يف كتبوا َمن أكثر هذا وعىل العلم، هو فذلك لذاته الفكر أما

والشعراء.
الطثرية: ابن بيت لذلك مثًال ُخذ

ق��ل��ي��ُل ل��دي��ِك وأش��ي��اع��ي ب��ع��ي��ٌد ��ت��ي وُش��قَّ ك��ث��ي��ٌر أع��دائ��ي ف��دي��تُ��ِك

فإن نريد. عما اإلبانة يف حْسبنا ولكنه به، يُتََمثَُّل ما خريَ البيُت يكون ال قد
ما نثًرا إليك ساقها رجًال أنَّ ولو عليك، األخبار هذه رسد إىل يقصد لم الطثرية، ابن
أكثر عليه تدور عما خارجٌة ذاتها يف هي وهل القلُب، لها نَزا وال النفُس لها تحركت
يمتزج ذلك برغم البيت ترى ولكنك املجالس؟ عقوُد باإلخوان انتظمت إذا األحاديث
الدخيلة، وحرسته الباطن َكَمَده فيه بثَّك الشاعر ألن بفؤادك؛ ويتصل نفسك بأجزاء

نفسك. إىل نفسه من وتغلغل إليك منه إحساسه فانتقل باآلمال فيه ونزع
يحرِّكها أو ويسرتيح، الشاعر إليك بها يُفيض عاطفة من الشعر يف بدَّ ال وكذلك
يف «نثري» هو ما كل الشعر من خرج فقد هكذا هذا كان وإذا ويستثريها، نفسك يف
مما هو وال عاطفٌة، فيها ليس «قائمة» عن عبارة وتفصيله جملته يف كان ما أو تأثريه،
َولِع الذي اليومية الحوادث شعر مثل ويستفزها، نفسه ويحرِّك القارئ عواطف يُوقظ
يرمون وال أنوفهم، من أبعد إىل ينظرون وال عر الشَّ يفهمون ال ن ممَّ وأشباهه حافظ به
شعر ومثل أيًضا، األميني ومن والكتاب القراء من العامة ومجاراة الكسب غري إىل به
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الطردية فراٍس أبي مزدوجة ومثل العرب، شعراء دواوين به اكتظَّت الذي كلِّه املديح
أولها: يف يقول التي

األي��اِم م��ن م��رَّ م��ا أل��ذَّ ب��ال��ش��اِم ل��ي م��رَّ ي��وًم��ا أن��َع��ُت
ن��وم��ي م��ن َس��ح��ًرا ان��ت��ب��اه��ي ع��ن��د ي��وٍم ذات ب��ال��ص��ق��ار دع��وُت
ال��غ��ب��ارا يُ��رد ن��ج��ي��ٍب ك��ل ك��ب��اًرا س��ب��ع��ًة اخ��ت��ر ل��ه ق��ل��ت
ل��ل��غ��زالن ت��غ��رِّد وخ��م��س��ٌة اث��ن��اِن م��ن��ه��ا ل��ألرن��ب ي��ك��ون
اث��ن��ي��ِن ب��ع��د اث��ن��ان م��ن��ه��ا يُ��رَس��ل نَ��ْوب��ت��ي��ن ال��ص��ي��د ك��الَب واج��َع��ل
َض��م��انً��ا ص��ي��َدك��م ��ن��ون��ي وض��مِّ ُف��النً��ا وُخ��ذوا ُف��النً��ا ردُّوا

كان وإن يشء يف الشعر من ليس الكالم هذا فإن السخيف. الهراء هذا آخر إىل
عليهم العرب يعرف ال َمن ُسخط ليثري الشعر من الهذر هذا ُعدَّ وإن ى. مقفٍّ موزونًا
له بيتًا ساكٌن إني صاحب لك يقول أن وبني الكالم هذا بني باهلل فرٍق وأي ذوقهم. وعىل
كان إْن وأرشب؟ وآكل فيه أنام وأنا اثنتان، أو نافذٌة غرفة كل يف غرٍف أربع وفيه ساللم
أجل من إال للغزالن خمسة أُفردت وال اثنان لألرنب كان ما وأُقسم شعٌر. فذلك شعًرا هذا
مقبوحة مرذولة فهي أيًضا الفكاهة من خلت قد املزدوجة هذه أن وعىل والقافية، الوزن

النفوس. به تسرتوح هزل وال األهواء يُطبي فيها جد ال
أو بالعمل جائًشا فيه يشء كل يكون أن ينبغي الشعر: بديهيات «هذه ُسلجز: قال
املوضوع عىل اقترص هو إذا مستحيًال البحت الوصفي الشعر كان هنا ومن العواطف.
إال الوصف من شيئًا «هومر» شعر يف تجد ال إنك قال، العواطف. أو العمل من وخال
بقوله: ذلك ِهجل علَّل وقد الفحول. من غريه شعر يف وال نقول له.» محتويًا العمل كان

الخيالية.» والرموز الصور مادته ولكن الشعر، مادة ووجودها األشياء «ليست
عليه يخلعها التي املحسنات هذه يف األصل هي الشعر يف العاطفة أن يف شك ال
وذلك األخري، الزمن يف ببهجته وافتُتنوا الناس به ُجنَّ الذي البديع هذا ومبعث قائلوه،
وتحسه تراه كما بل وحسب، حقيقة أنه أجل من اليشء لك يسوق ال الشاعر كان ملا ألنه
هذه يستعمل «وقد عنه. بها يرتجم مستعارة حارة لغة من له بد ال صار فقد ُروُحه
الورود ثقيلة مرذولة نافرة كالمهم يف تراها ولكنك واملقلِّدين، النظَّامني طائفُة املحسنات
ورونقها لربيقها صاحبها بها أتى محسنات أنها أجل من السماع يف ممجوجة النفس، عىل
يف واملجازات واالستعارات البديع من يستكثرون تراهم وإنما بالعاطفة، عالقة ألنها ال
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الشمطاء العجوز تستكثر كما وفساُدها، وقبُحها املعاني ِقدُم وميَضها ليخفي كالمهم
ريحها نَتََن لتذَهَب بالطيب نفسها وتتعهد بها، الدهر صنع وما َهَرمها لتخفي الُحيل من
الذي املطبوع الشاعر أما ودمامته، وصفرته وجهها ُغضون لتخفي باألصباغ وتدِهُن
وإنما ل، والتعمُّ الكد إىل حاجة به فليست خياله، يف إحساسه أو إحساسه يف خيالُه يؤثِّر

البديع.» من شيئًا هنا أن تحس تكاد فال جهد، غري عىل عفًوا منه ذلك يجيء
عليهم ودخَل عظيٌم جهٌل فيها الناَس َرِكب مسألة فهذه تقدم، ما عرفَت قد وإذ
هذا يف الناس أكثر ترى فقد شعًرا؟ النثر يكون أن يُمكن هل وهي فاحٌش، ٌ خطأ منها
وليس شعٌر هو ما الكالم من وأن الشعر، يف رضوريٍّا ليس الوزَن أن عىل املنحوس البلد
من الجديد الباب هذا معالجة إىل بعَضهم والَحَمق السخافة دفعت لقد حتى موزونًا.
عىل إشفاقي ولوال جديًدا، فنٍّا وابتكروا حسٍن بيشءٍ جاءوا أنهم يحسبون وهم الشعر
أظن فيما هو عليهم دخل الذي الخطأ هذا يف واألصل ذلك. من أمثلًة لهم ألوردت القراء
يُؤتاها ال َمَلكٌة الشعر ولكن عالجوه، هم إذا الناس كل يستطيعه يشء النَّظم أن وأعلم،
كتَّاب سيد يقول ما انظر تأثريه، يف الشعَر يشبه املنثور الكالم من كثريًا وأن القليل، إال
إذا املنظوم يف يوجد كما املنثور يف الشعر «ويوجد املعنى: هذا يف املويلحي (سابًقا) مرص
غرامه مقدار عن ُسئل وقد األعرابي كالم يف تراه ما ذلك ومثُل النفس، يف تأثريًا أحدث
وكقول الناس»، جدران عىل منه أحسَن جدارها عىل القمر ألرى «إني فقال: بصاحبته

ا.ه. أََرتِْنيِه.»» غاب إذا حتى القمر أُريها زلُت «ما اآلخر:
— تأثريه يف بالشعر شبيًها أي — شعريٍّا يكون قد النثر أن وأرضابه هو فاته وقد
املوسيقي، الجسم يُعِوزه ولكن الخيالية الروح عليه تغلب قد وأنه بشعٍر، ليس ولكنه
الشعر أن ينكر َمن وليس بالوزن. إال شعر ال كذلك ألوان، غري من تصوير ال كما وأنه
ليس واحد؟ فنٌّ االثنان أم آخر فنٌّ النثر وهل وأدواته؟ آالته هي فما هذا صحَّ فإن ، فنٌّ
مما ألزم ولعله الشعر يستوجبه ما أول «الوزن ِهجل: قال واحد. جواٌب إال األسئلة لهذه

ا.ه. عداه.»
مستويًا تدفًقا وتتدفق النفس عىل تستويل عاطفة كل أن نعلم فيما ذلك وتعليل
أحسْت وإال واطمأنَّت، إليها ُوفقت فإما تدفقها؛ يف مثلها مستوية لغًة تتلمس تزال ال
فيرض طبيعي، غري مجرى إىل دفعاها وربما الطبيعي، تدفقها يعوقان قد ونقٍص بحاجٍة
السبب هو وهذا تلد. حتى تتمخض تزال ال كالحامل جميًعا، والنفس بالجسم ذلك
العواطف تزل ولم شعًرا، إحساسه ينظم أن بعد والخفة الروح من الشاعر يجده فيما
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موزونة، لغًة وتتطلب مخرًجا لها تبغي — اإلنسان كان مذ — األجل الطويلة العميقة
أن من لذلك بدَّ ال ولكنه وأوقع، وأوضح أظهر الوزن كان أعمق اإلحساس كان وكلما
عالقة لها ليس تها ِحدَّ عىل الغضب بادرة فإن البقاء وطول العمق بني اإلحساس يجمع

باملوسيقى. وال بالوزن طبيعية
جوهري ولكنه عليه، املصطلح باليشء هو وليس الشعر يف رضوري فالوزن إذن
الشاعر يخلعه ثوبًا تدعوه أن يكفي وليس الشعر، جثمان هو فُقل شئَت وإن منه، بدَّ ال
الوزن يخرتع لم اإلنسان ألن الشعر؛ عن منفصل يشء أنه إىل بذلك فتشري معانيه عىل
قال األقل. عىل بالوزن أو بهما إال شعر وال منه، نشآ ولكنهما — القافية وال ال —
من القصيدة تحتويه ما أن كيف ترى أال «الحسية»، الشعر حياة «النغم بيتهوفن:

ا.ه. بالنغم؟» حسيٍّا شعوًرا يصري الروح معاني
الحيوان ليس كذلك كال! النثر، نقيَض — وردزورث يقول كما — الشعر فليس
النظم وليس إغفاله. إىل سبيل ال عضويٍّا فرًقا ذلك عىل بينهما ولكنَّ النبات، نقيَض
يكون وقد عنه. غنى وال منه بدَّ ال الذي ُجثمانُه هذا عىل الوزن ولكن للشعر، مرادًفا
الحد فيه ألن ذلك؛ تفهم من بدَّ وال شعًرا. ليس ولكنه بالعواطف جائًشا شعريٍّا النثر

الكالم. فنون من غريه وبني الشعر بني

يُغفلها ما كثريًا مسألة وهي الجمال، لبُوَسه وأن الشعر واسطة عن الكالم إىل اآلن ننتقل
رخرت: بول جان قال الحظ. لسوء أيًضا والشعراء اد والنقَّ الكتَّاب

إىل ألم كل ر يحوِّ حيث وأبهاها؛ العوالم أسمى يكون أن يجب الفنون عالم إن
العاصفة تنفجر الجبال من شامٍخ قمة عىل الواقف يشبه وحيث مضاعفة؛ لذة
شعرية غريُ قصيدة فكل … برود نسيم إال منها يصيبه وال تحته العالم عىل

ا.ه. موسيقي. غري ختامها كان إذا

ما مثل إال الدماء من معاركه يف يُراق وال عاملنا فيه يرتاءى آخر عالم إنه وَلعمري
«الصارخة املوسيقى يف ذلك، يكون ما وأظهر املعسول، دمه من املجروح اإلله يريقه
الجفون يف الدموع تحريِّ التي األلحان ترى حيث — كيتس يقول كما — املوجع» كاإلله
ف يخفِّ للحنًا شاعر كل ذهن يف وإن عليها، السائدة الجمال روح منها تُلطف تزال ال
وال الوزن قيوُد تُعِييه وليس اللحن، هذا يف الشاعر، يكون ما وأظهر خواطره. ألم من
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األسري العقُل إال — بالقافية وال ال — بالوزن يشقى ال فإنه — القافية أغالل به تربح
املكبول.

بسهولة إال مذهبنا يف فضل شاعر عىل لشاعر فليس بالتأثري الشعر امتياز كان وإذا
ميلها، من األوفر الحَظ ونيله هواها، عىل استيالئه ورسعة النفس عىل كالمه مدخل
بعض، عىل بعضها ويبني أغراضه، بني ويساوق كالمه، أطراف بني الشاعر يالئم وإنما
يف وأبلَغ والقلب، للسمع وأملَك باللُّب، أفعَل عبارته لتكون ذاك؛ من بسبب هذا ويجعل
ليكوَن ومتناسبها … التصاوير بمختلف يوشيه الديباج، كصانع ذلك يف والشاعر التأثري.
يتدبرون ال َمن يتوهم كما املزية وليست بالقلب، وأعلَق النفس، يف وأوقع للعني، أمأل
عىل أقدر أحدهما أن يف املزية بل تحبريًا، وأحسن ذاك، من تأنًقا أكثر هذا أن يف الكالم،

الكتابة. فنون جميع يف األصل هو وذلك القارئ، ذهَن املعنى إيالج
الشاعر يف عيٌب حال أية الغموضعىل ولكن َفْهمها، من مانًعا الفكرة عمق يكون قد
كذلك كان وإذا النفوس، يف التي األغراض عن لإلبانة مجعول الكالم ألن الكاتب؛ أو
عن اإلبانة يف وأوضح املراد، عىل الداللة إىل أقرب كان ما اللفظ من يتخري أن وجب
حتى النفس، عىل املورد مستنَكر األذن، عىل املطلِع مستكَره يكن ولم املطلوب، املعنى
أقرب كان فما التبيني. عن معناه بتعويص يمتنع أو اإلفهام عن اللفظ يف بغرابته يتأبَّى
املراد عن اإلبانة يف أحكم ذلك مع وكان للَفهم، كشفها يف وأظهر املعاني تصوير يف
يف وأبرع ترصفه، يف وأرشق وضعه، يف وأعجب الطلب، عن اإليضاح يف تحقيًقا وأشد
إال يتأتَّى ال «التأثري» أن هذا معنى وليس «مؤثًرا»، يكون بأن وأحَق أوىل كان نظمه،
غري من ذلك له ويتفق «مؤثًرا»، حسنًا الكالم يكون فقد العبارة، ورشاقة اللفظ برباعة
عىل داللة وأرشقها أشفها فأحسنها للمعاني، أوعية األلفاظ «وإنما نضارة، وال رشاقة

فيها.» ما
التأنق يكون قد بل املفوَّف، بالكالم تبلُغه ال ما العاطلِة العارية بالعبارة تبلغ فقد
غري له تكلَّف أو مواقعه، وأخطأ مواضعه، جهَل أو الكاتب أو الشاعر فيه أرسف إذا
تمام» «أبو جنى كيف ترى أال القارئ. نفس من يريد ما وبني بينه حائًال إليه، حاجة
النافر الخشن استعمال يف وإرسافه تدبيجه، يف ومبالغته الكالم، لتطريز بحبه نفسه عىل
كالم يف ذلك مثل من سبق بما اغرتاًرا لها والتكلف االستعارات من وإكثاره األلفاظ، من
صار وحتى الَفهم، عنه ينبو الذي والغامض الفاسد، الرث شعره يف كثر حتى القدماء،
وإرهاق نفسه، عىل تحامٍل غري من شعره من قصيدة إتمام عىل يقوى ال الناس أصرب
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واملأنوس بالعرر، الغرر ومزجه اعتسافه لكثرة مستٍو، غري شعره جاء وحتى لذهنه،
له: قصيدًة يصف قوله إىل انظر الكدر. بالوحيش

تُ��زم��ُر ه��ي وال تُ��ن��ف��خ ل��م ال��ذك��ر ِم��ن م��زام��ٌر ال��م��ل��وك أب��واب ب��ي��ن ل��ه��ا

أحسنه وما قوله تأمل ثم تُزمر، وال تُنفخ ال أنها إال مزامَر للقصائد ترى كما فجعل
وألطفه:

أس��ح��اُر ك��ل��ه��ا وال��ل��ي��ال��ي ب��َك أط��راف��ه��ا م��ص��ق��ول��ٌة أي��اُم��ن��ا

نتيجة ريب ال وذلك باملر، والحلو بالرديء والجيد بالقبيح الحسَن يخلط تراه قد
عُظم وال االختالف، هذا شعره اختلف ما سجيتها عىل نفسه أطلق أنه ولو التكلف،
متفرقًة االستعارات بعيد من يسرية أشياء تمام أبو رأى وإنما ورديئه، جيِّده بني الفرق
وأحب فاحتذاها — املنزلة هذه إىل البعد يف تنتهي ال كانت وإن — القدماء أشعار يف
كتَّاب من كثريٌ العيب هذا يف وقع وقد … منها واستكثر فاحتطب أمثالها إيراد يف اإلبداع

وشعرائهم. العرب
قد البديع أنواع من مجراها يجري وما املصيبة االستعارات أن أُنِكر لست أني عىل
ذلك فإن ،﴾ َلُهنَّ ِلبَاٌس َوأَنْتُْم َلُكْم ِلبَاٌس ﴿ُهنَّ قوله: مثل معرٍض، أحسن يف املعنى تُِربز

الشاعر: قول ومثل املماسة، وشدة اللصوق عىل أدلُّ

ُش��ل��ِت ب��ع��دك ال��م��ع��روف ي��َد رأي��ُت

الِربكة: وصف يف البحرتي قول ومثل

يُ��ب��اك��ي��ه��ا أح��ي��انً��ا ال��غ��ي��ِث وريِّ��ق يُ��ض��اح��ك��ه��ا أح��ي��انً��ا ال��ش��م��ِس ف��ح��اج��ُب

تمام: أبي وقول

ذُي��وَل��ه��ا ال��س��ح��اُب ف��ي��ه��ا َس��َح��ب��ْت ف��ق��د
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استقصاء إىل بنا وليس وأمثالهم، وخطبهم وشعرهم العرب كالم يف كثري وهو
حسنًا، وموقًعا ومالحًة، ونرضة وجالًال، روعًة أيًضا العاطل للجمال ولكنَّ حاجة، ذلك
خروُجه، واستكره بروُزه َعُرس مما غريه عىل يكون ال ِفَرند وعليه طيبًا. ومستمًعا
وحده ذلك فإن وصفها، وجمال تركيبها، وجودة تأليفها، بحسن يكون ال العبارة وتأثري
نفسه نواحي تكون أن أسلفنا كما للشاعر بدَّ ال بل كاٍف، غري — إليه الحاجة شدة عىل —
النفس عىل ثقيًال املديح كان ولهذا األلفاظ، خيوط من ينسجه أن يحاول بما جائشًة
إىل براجعٍة التأثري فضيلة فليست املفردة، والفلتة القليلة الندرة يف إال األذن يف ممجوًجا
يف القارئ يصادفها خصائص إىل وال بينها، ما وتناتج ببعض، بعضها الكلم ارتباط
ويف ومواقعها، الِفَقر ومجاري ومقاطعه، الكالم مبادئ من تروعه وبدائع اللفظ، سياق
يُنكر لفظة أو مكانها، بها ينبو كلمة تجد ال أنك إىل وال األخبار، ومساق األمثال مرضب
بما قويٍّ وإحساٍس جمٍّ شعوٍر إىل الغالب ويف أيًضا راجعٌة التأثري فضيلة بل شأنها؟
انظر حاله. أحسن يف ذلك إبراز عىل القدرة وإىل الصدر يف ويجيش الخاطر يف يجري

كرسى). (إيوان اإليوان وصف يف البحرتي أبيات إىل

َع��نْ��س��ي ال��م��دائ��ن» «أب��ي��ِض إل��ى ـ��ُت ��ه��ـ ف��وجَّ ال��ه��م��وُم َرْح��ل��ي ح��ض��رْت
درِس س��اس��اَن» «آِل م��ن ل��م��ح��لٍّ وآَس��ى ال��ح��ظ��وظ، ع��ن أتَ��س��لَّ��ى
وتُ��ن��ِس��ي ال��خ��ط��وُب تُ��ذِك��ر ول��ق��د ال��تَّ��وال��ي ال��خ��ط��وُب أذك��َرتْ��ِن��ي��ه��م
ويُ��خ��س��ي ال��ع��ي��وَن ي��ح��ِس��ر ُم��ش��رٍف ع��اٍل ظ��ل ف��ي خ��اف��ض��ون وه��م
ُم��ل��ِس ال��بَ��َس��اِب��س م��ن ِق��ف��ار ف��ي «ُس��ْع��دى» ك��أط��الل ت��ك��ن ل��م ِح��ل��ٌل
و«َع��بْ��ِس» «َع��نْ��ِس» َم��ْس��ع��اُة تُ��ِط��ق��ه��ا ل��م م��ن��ي ال��ُم��ح��ابَ��ة ل��وال وم��س��اٍع،
لُ��ب��ِس أن��ض��اء رج��ع��ن ح��ت��ى ـ��دة ال��ج��ـ ع��ن ع��ه��َده��ن ال��ده��ُر نَ��َق��َل
َرْم��س بَ��ن��يَّ��ة وإخ��الل��ه ـ��س األُن��ـ ع��دم م��ن «ال��ِج��رم��از» ف��ك��أن
ُع��رِس ب��ع��د م��أت��ًم��ا ف��ي��ه ج��ع��ل��ْت ال��لَّ��ي��ال��ي أن َع��ِل��م��َت تَ��راه ل��و
ِب��َل��ب��ِس ف��ي��ه��م ال��بَ��يَ��ان يُ��ش��اب ال ق��وٍم ع��ج��ائ��ِب ع��ن يُ��نْ��ب��ي��ك وه��و
و«ُف��رِس» «ُروٍم» ب��ي��ن ارت��ع��َت ِك��يَّ��َة» «أنْ��ط��ا ص��ورَة رأي��َت م��ا وإذا
َرْف��ِس ال��دِّ ت��ح��ت ال��ص��ف��وَف يُ��زج��ي وان» و«أَنُ��وش��ر م��واِث��ل، وال��م��ن��اي��ا
َوْرس َص��ب��ي��غ��ِة ف��ي ي��خ��ت��ال ـ��ف��َر أص��ـ ع��ل��ى ال��ل��ب��اس م��ن اخ��ض��رار ف��ي
َج��رس وإغ��م��اض م��ن��ه��م ُخ��ف��وت ف��ي ي��دي��ه ب��ي��ن ال��رج��ال وِع��راك
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ِب��ت��رِس ��ن��ان ال��سِّ م��ن وُم��ل��ي��ٍح ُرم��ٍح، ب��ع��ام��ل ي��ه��وي ُم��ش��ي��ٍح م��ن
ُخ��رِس إش��ارُة ب��ي��ن��ه��م ل��ه��م ءٍ أح��ي��ا ِج��د أن��ه��م ال��ع��ي��ُن ت��ص��ُف
ب��ل��م��ِس ي��داي ت��ت��ق��رَّاه��م ح��ت��ى ارت��ي��اب��ي ف��ي��ه��م ي��غ��ت��ل��ي
ُخ��ل��ِس ش��رب��َة ال��ع��س��ك��َري��ن ع��ل��ى ِث» ال��غ��و «أب��و يُ��ص��رِّد ول��م س��ق��ان��ي ق��د
ش��م��ِس ُم��ج��اج��ة أو ال��ل��ي��َل ض��وَّأ ن��ج��ٌم وه��ي ت��ظ��نُّ��ه��ا ُم��دام م��ن
��ي ال��م��ت��ح��سِّ ل��ل��ش��ارب وارت��ي��اًح��ا س��روًرا أج��دَّْت إذا وتَ��راه��ا
ن��ف��ِس ك��ل إل��ى م��ح��ب��وب��ة ف��ه��ي ق��ل��ٍب ك��ل م��ن ال��زج��اج ف��ي أُف��ِرغ��ْت
أُن��س��ي و«ال��بَ��َل��ْه��بَ��ذ» ُم��ع��اط��ي، ـ��َز» أبَ��روي��ـ «ك��س��رى أن وت��وه��م��ُت
وح��دس��ي؟! ظ��ن��ي غ��يَّ��رن أم��اٍن أم ع��ي��ن��ي ال��ش��ك ع��ل��ى ُم��ط��ِب��ق ُح��ل��م
ِج��ْل��ِس أرع��َن ج��ن��ِب ف��ي َج��وب ـ��ع��ة ال��ص��ن��ـ ع��ج��ِب م��ن «اإلي��وان» وك��أنَّ
ُم��م��س��ي أو ُم��ص��ب��ٍح ل��ع��ي��ن��ي ـ��دو ي��ب��ـ إذ ال��ك��آب��ة م��ن يُ��ت��ظ��نَّ��ى
ِع��رِس ب��ت��ط��ل��ي��ق ُم��رَه��ًق��ا أو ، ع��زَّ إِل��ٍف أُن��س ع��ن ب��ال��ف��راِق ُم��زَع��ًج��ا
نَ��ح��ِس ك��وك��ب وه��و ف��ي��ه ـ��م��ش��تَ��ري ال��ـ وب��ات ال��ل��ي��ال��ي، ح��ظَّ��ه َع��ك��س��ْت
ُم��رس��ي ال��ده��ر ك��الك��ل م��ن َك��ْل��َك��ل وع��ل��ي��ه ت��ج��لُّ��ًدا يُ��ب��دي ف��ه��و
ال��دَِّم��ق��س ُس��ت��ور م��ن واس��تُ��ل ـ��ب��اج، ال��دي��ـ بُ��ُس��ِط م��ن بُ��زَّ أن يَ��ِع��ب��ه ل��م
و«ُق��دِس» «َرض��وى» رءوس ف��ي ُرف��ع��ت ُش��رف��ات ل��ه ت��ع��ل��و ُم��ش��م��ِخ��ر،
بُ��رِس غ��الئ��َل إال م��ن��ه��ا ـ��ص��ر تُ��ب��ـ ف��م��ا ال��ب��ي��اض م��ن الب��س��اٌت
إلن��ِس ج��نٍّ ُص��ن��ع أم َس��ك��ن��وه، ل��ج��نٍّ إن��ٍس أَُص��ن��ُع يُ��دَرى ل��ي��س
ب��ن��ك��ِس ال��ُم��ل��وك ف��ي ب��ان��ي��ه ي��ك ل��م أن يَ��ش��ه��د أراه أن��ي غ��ي��ر
ِح��س��ي آخ��ر ب��ل��غ��ُت م��ا إذا َم وال��ق��و ال��م��رات��َب أرى ف��ك��أن��ي
وُخ��ن��ِس ال��زِّح��ام خ��ل��ف وق��وٍف م��ن َح��ْس��رى ض��اِح��ي��ن ال��وف��وَد وك��أن
ولُ��ع��ِس ُح��وٍّ ب��ي��ن يُ��رج��ع��ن ـ��ي��ر ال��م��ق��اص��ي��ـ وْس��ط ال��ِق��ف��ي��ان وك��أن
أم��ِس أوُل ال��ِف��راِق ووْش��َك ـ��ِس، أم��ـ م��ن أوُل ال��ل��ق��اء وك��أن
َخ��م��ِس ُص��ب��َح لُ��ح��وق��ه��م ف��ي ط��ام��ٌع ات��ب��اًع��ا ي��ري��د ال��ذي وك��أن
��ي وال��ت��أسِّ ِرب��اُع��ه��م ل��ل��تَّ��ع��زي ف��ص��ارْت ده��ًرا، ل��ل��س��رور ��رْت ُع��مِّ
ُح��ب��ِس ال��ص��ب��اب��ة ع��ل��ى ُم��وَق��ف��اٍت ب��دم��وع أُع��ي��نَ��ه��ا أن ف��ل��ه��ا
ج��ن��س��ي ال��ج��ن��س وال م��ن��ه��ا، ب��اق��ت��راب داري ال��دار ول��ي��س��ْت ع��ن��دي، ذاك
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َغ��رِس خ��ي��َر زك��ائ��ه��ا م��ن غ��رس��وا أه��ل��ي ع��ن��د أله��ل��ه��ا نُ��ْع��م��ى غ��ي��ر
ُح��م��ِس ر ال��س��نَ��وَّ ت��ح��ت ِب��ُك��م��اٍة ق��واه وَش��دُّوا ُم��ل��ك��ن��ا، أي��دوا
وَدْع��ِس ال��ن��ح��ور ع��ل��ى ب��ط��ع��ٍن َط» «أَري��ا ك��ت��ائ��ب ع��ل��ى وأع��ان��وا
وأُسِّ ِس��ن��خ ك��ل م��ن ُط��رٍّا ـ��راِف ب��اإلش��ـ أك��َل��ف ب��ع��ُد م��ن وأران��ي

نعيمه حالتي يف أمره وحارض اإليوان شاهد كأنك تقرأها وأنت تحس ألسَت
واللبس والبيان والعرس، املأتم بني طابق الشاعر ألن كذلك هذا كان وهل وبؤسه؟
وقديًما نحس كوكب املشرتي وجعل والفراق واللقاء واإلنس، والجن واملميس، واملصبح
ر، وأخَّ وقدَّم واملختلف، املؤتلف بني وجمع باليقني، الشك لك ومزج بالسعد، يطلع كان
هذه من أحفل هو ما شعره يف فإن كال! وكرَّر؟ وأعاد وأضمر، وحذف ونكَّر، وعرَّف
القلب، إىل والولوج النفس إىل التغلغل يف مبلغها هذا مع يبلغ وال البديع بأنواع األبيات
إحساٍس من القلب مفعم الجوانح، مآلن كان الشاعر أن يف الفضيلة كل الفضيلة بل
كل من مرتفعة وأنفاسه بيٍت، كل عىل مراقة روحه ترى ولهذا بكليتيه، آخذ مستغرٍق
ارتسم ما صورة وإال النفس، مظاهر من مظهر وإال القلب، مرآة إال الشعر وهل لفٍظ،
ملشهد وبرز الحس لعاَلم ظهر ما مثال وإال الذهن، صحيفة يف وانتقش الصدر لوح عىل

الشاعر؟
وعلو التأدية قوة من بدَّ ال بل يكفيان، ال امُللحَّ والشعور الجمَّ اإلحساس إن نعم
وحسن األسلوب وجمال الديباجة مالحة عىل عوَّلَت إن ولكنك عنهما، للرتجمة اللسان
وجزله، رقيقه يف ًفا ُمترصِّ الكالم، برصف بصريًا حاذًقا َصِنًعا تكون أن تَْعُد لم السبك
اإلنشاء روام منوالك عىل وينسج الكتابة طلبة عليك يتخرج وُمسجعه، ُمرسله يف مجوًِّدا
الصنعة فتور — الفتور من كالمهما يف ما ترى أال والصابئ. الجاحظ منوال عىل نسجهم
مذاهب يف وتباين األساليب، يف بينهما اختالف عىل — العبقرية ال القدرة فتور الطبع، ال
اإلمام خطب من الكلمة تحركك كما تستفزك أحدهما كالم من الجملة أترى الكتابة؟
كتَّاب — مذاهبهما تباينت وإن — والصابئ الجاحظ ألن كذلك؛ هذا كان وإنما كال! عيل؟
طليقة، واأللسنة اللغة، شباب يف ملجيئه الصنعة، إىل حاجة به تكن لم عيل واإلمام صنعة،
ليسا املتأخرين كالم يف ترى ما نحو عىل الكالم وتطريز والرتسل أنيقة، بطبعها واللهجة
الجاحظ فأما اللسان، ويبسط الخاطر يحرِّك بما حافلًة كانت أيامه أن إىل هذا معروفني.
شأنه من ليس والعلم العلم، فتور كالمه يف ترى ولهذا العلماء، أدباء من كان فقد مثًال
مطٍّا الكالم يمط أن قال إذا الجاحظ وسبيل اإلحساس، يهيِّج أو العواطف يستثري أن
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وإن الضعف، وبواعث الفتور دواعي من أيًضا وهذا وآخره، أوله بني ما مسافة ويطيل
تأثري أن من أقطع فليس القلب من خرج ما تأثريًا الكالم أشد أن عىل آخر دليًال أردت
الشعر فنون من مجراهما يجري وما والرثاء النسيب وأن النثر، تأثري من أبلغ الشعر

القلوب. ألعنة وأَملُك والِحكم املدح من تأثريًا أبلُغ
املجنون: قول تأمل

يُ��راُح أو ال��ع��ام��ري��ة ِب��َل��ي��ل��ى يُ��غ��دى ق��ي��ل ل��ي��ل��ة ال��ق��ل��َب ك��أن
ال��َج��نَ��اُح َع��ل��ق وق��د تُ��ع��ال��ج��ه ف��ب��ات��ت َش��َرك ع��زَّه��ا َق��َط��اٌة

جساس: أخوها قتله حني كليبًا زوجها ترثي مرَّة بنت جليلة وقول األبيات، آخر إىل

َع��ِل م��ن ج��م��ي��ًع��ا ب��ي��ت��ي َس��ق��َف ب��ه ال��ده��ُر ق��وَّض ق��ت��ي��ًال ي��ا
األوِل ب��ي��ت��ي ه��دم ف��ي وس��ع��ى اس��ت��ح��دث��تُ��ه ال��ذي ال��ب��ي��ت ه��دم
م��س��ت��ق��ب��ل��ي ول��ظ��ى ورائ��ي م��ن ب��ل��ًظ��ى ُك��ل��ي��ب ف��ق��ُد ��ن��ي م��سَّ
ي��ن��ج��ل��ي ل��ي��وم ي��ب��ك��ي إن��م��ا َك��َم��ن ل��ي��وم��ي��ن ي��ب��ك��ي َم��ن ل��ي��س
ال��ُم��ث��ك��ِل ثُ��ك��ل ث��أري َدرِك وف��ي ل��ش��اف��ي��ه ال��ث��أر درُك

املدح: يف الشماخ قول إىل انظر ثم قالت. ما آخر إىل

ال��ق��ري��ِن م��ن��ق��ط��َع ال��خ��ي��رات إل��ى ي��س��م��و األوس��يَّ َع��َراب��َة رأي��ُت
ب��ال��ي��م��ي��ِن َع��َراب��ُة ��اه��ا ت��ل��قَّ ل��م��ج��ٍد ُرف��ع��ْت َراي��ٌة م��ا إذا

زهري: قول أو

ال��ج��ه��ُل ب��أح��الم��ه��ا يُ��ش��ف��ى ق��د م��ج��ال��َس ب��ي��وت��ه��م ح��وَل أل��ف��ي��َت ج��ئ��تَ��ه��م وإن
وال��ب��ذُل ال��س��م��اح��ُة ال��م��ق��لِّ��ي��ن وع��ن��د ي��ع��ت��ري��ه��م م��ن ح��ٌق ُم��ك��ث��ري��ه��م ع��ل��ى

زهرٍي أأبيات للقلب؟ وتحريًكا للنفس إثارة وأشد أشجى األبيات هذه أي وقل
طبقتهما من وليست جليلة شعر أم وأرصنه؟ وأجوده الشعر أحسن من وهي والشماخ
يف املستوِحش املجنون أبيات أم حبكهما؟ وجودة أسلوبهما ورشف معانيهما دقة لها وال
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ويلعب األرض، يف ويخطط ويهذي خرقًة، إال الثوب يلبس ال عاريًا منفرًدا الحي جنبات
القلب يف نَوطٌة لبيتيه أليس بالوحش؟ ويأنس الناس من وينفر والحجارة، بالرتاب
املعدودين الشعراء فحولة من وهما وزهري الشماخ أبيات يف تجدهما ال بالنفس وُعلوق

املتقدمني؟ القول وزعماء
صدره يجعل أن وال النظر، صحيح الفكر صائب يكون أن املرء يكفي ليس «ولكنه
تسخري يحسن أن املعاني أعناق ملك إذا له بدَّ ال بل للسانه، صورًة وقلبه لقلمه، رائًدا
أصناف من غريهما أو سواًرا أو خاتًما الذهب أو الفضة تكون ال كما فإنه لها»، األلفاظ
أكدار من املعاني تخلص ال كذلك الصورة، من فيهما يحدث بما ولكن بأنفسهما، الُحيل
ال كان وإذا النظم، من فيها يحدث بما إال النفس، هوى عىل استيالؤها يتم وال الشبهات
يف بدَّ وال فنٍّا، يُعد والشعر األداء؟ محكم مرشًقا يكون أن أحراه فما باللفظ، إال معنى
تمام: أبي قول ل تُفضِّ يشء فبأي وأنت أهله. عىل بار وإال والتجويد، اإلحسان من فن كل

ُم��ذن��ِب ُع��ذُر ُع��ذُره ول��ك��ن إل��ي��ن��ا م��ح��س��ٍن ف��ع��ُل ف��ع��لُ��ه ع��زم��اٍت أخ��و

املتنبي: قول عىل

أج��رم��ا ق��د ك��م��ن م��ع��ت��ذًرا أع��ط��اك أع��ج��ل��ت��ه ف��إن م��ب��ت��دئً��ا ي��ع��ط��ي��ك

البحرتي: قول أو

أع��ت��ذُر؟! ك��ي��ف ل��ي: ف��ق��ل ذُن��وب��ي ك��ان��ت ب��ه��ا أُِدلُّ ال��الت��ي م��ح��اس��ن��ي إذا

تمام: أبي قول عىل

ال��ع��ذُر ل��ي ال��ق��ض��اء س��وء ف��ف��ي أس��اء م��ط��ل��ب��ي أَح��س��َن أنَّ ذن��ب��ي ك��ان ل��ئ��ن

تمام: أبي قول أو

ال��ت��ق��اض��ي ب��ت��رِك تَ��ق��اض��ي��تُ��ه ءِ ال��م��ر ع��ل��ى َع��ون��ي ك��ان ال��م��ج��د وإذا
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املتنبي: قول عىل

م��ت��رِج��م��ا أري��د ل��م��ا ت��ري��د ال إذ ل��ه إذك��اري ت��رُك م��ث��ِل��َك إذك��اُر

بإحكام يكن لم إن سواء املعنى يف وهما أخيه عىل البيَت ل تُفضِّ يشء بأي نقول
والضعف؟ والقلق التعقيد وصمات من والرباءة السبك

ثم لعدا»، مقعد يف خاطره حلَّ «لو النظر صادَق القريحة َغَمَر الرجل يكون قد
يف قريحتُه، بها وتهضب بديهتُه، بها تتدفق التي الخواطر هذه إبراز عن يعجز تراه
يكون فال التعقيد ويتجاذبه الركاكة، تتعاوره قالب يف أفرغها ربما بل ُحالها، أحسن
النظر بصحة أيًضا رهٌن املعاني إبراز فن أن يف ريب ال أنه عىل محصول، ورائه من
َمن إال يستطيعه وليس وذاك، هذا فوق أيًضا ولكنه الرسيرة، وصدق الذوق وسالمة
وملكات، مواهب إىل يحتاج فن، أنه عىل فهو فطرتُه، أسبابَه له وهيأت طبيعته، له أعدتُه
شك ال كما — الكتابة يستطيع متعلم كل أن يف شك ثَم وليس واملوسيقى، كالتصوير
اإلجادة ولكن — عنهما يعجز ال التصوير وقواعد الرسم أصول درس َمن كل أن يف
القدرة ألن والطلب؛ باملعاناة تتهيأ وال بالدرس تحصل ال َمَلكة ذلك، من كلٍّ يف واإلحسان
عىل بالقدرة مقرونة حاٍل كل يف ليست وإدراكها األشياء بني الصالت استشفاف عىل
وتلك الكاتب، قدرة هذه وتوضيحها، الصالت هذه إلبراز اللفظية «الرموز» أفضل اختيار

املفكر. قدرة
وإحياء األذهان، عىل املستغَلق املعنى إيضاح عمالن: «لألسلوِب كوينيس»: «دي قال
النسيان بعيدة قويٍة حافظٍة من لذلك بدَّ وال نقول له.» الذهن بإيقاظ وتأثريه املعنى قوة
ذهن يف املطلوبة الصور بإحداث وأكفلها «الرموز» خري الشاعر أو الكاتب منها ينتقي
االختيار حسُن ليكون «الرموز»؛ هذه اختيار يف املرء إليه يحور سليم وذوق القارئ،
عىل الذهن قدرة أن ولتعلم إليه. نقله يُراد ما قبول عىل للذهن ُمعيننَي النظام واتساُق
واحًدا مصدًرا إال ليست — ووعيها الحقائق إدراك عىل كقدرته — األلفاظ استظهار
تنتهي قوًة صارت والسليقة السليم الذوق يؤازرها لم إذا العقلية، القوة مصادر من
يكون السليقة ولطف الذوق سالمة من املرء نصيب قدر فعىل ضعٍف. إىل بصاحبها
َمَلكة من وُوهب الذوق من ُرزق بما — املحفوظ قليُل يستطيع فقد بمحفوظه، انتفاعه
الذاكرِة القويَّ يعيي وقوًة، جماًال ُملئت منتقاة قوالب يف خواطره يفرغ أن — االختيار
أن — الذهن وصفاء الفؤاد حدة من ُمنح بما — العلم نَزُر يستطيع كما ندِّها، مكاُن
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العرفان وذوو البسطة أولو عنه يعمى ما الدقيقة الخفية الصالت من لك يستخلص
الكتابة أدوات وهي — األلفاظ أن املرء يظن أن الفاحش الخطأ من وإن املحيط. الشامل
أن الغلط أفحش من أنه كما شاعر، أو كاتب منه ليكون يحتاجه ما كل هي — وآالتها
املرء حسب — ووسائطه التصوير مادة وهي — واأللوان األصباغ أن حاسٌب يَحِسب
أيًضا يكون قد ولكنه الشاعر، أو الكاتب قوة أسباب من املثري فاملحفوظ مصوًرا. ليكون
من كثريًا يستعملون الناس «إن قال: إذ بعُضهم صدق ولقد وتخلفه، ضعفه بواعث من
السباعي دأب هذا أكثرها، طاش إذا يصيب بعضها لعل واملرتادفات والنعوت الصفات
ولكن واملالل، الثقل من قراؤه يجده وفيما وفتوره ضعفه أسباب أكرب من وهو ووكده،
ناحيتني: من الكتابة إىل الضعف يترسب وإنما يطرح، وماذا يأخذ ماذا يعلم املطبوع
التحبري يف واملبالغة األلفاظ، استعمال يف والتدقيق العناية وقلة العبارة يف التساهل

والتزويق.»
كلغة الشاعر لغة تكون ال أن ذلك استوجب الرأي من إليه نذهب ما صحَّ فإذا
ذلك يتهيأ وال عنها، وتند منها تخرج التي السماوية األفواه لهذه تصلح لغة بل الناس،
باللفظ ونعني مضحٍك، وضيٍع لفٍظ كل إغفال بل فقط، ذلك إىل وما واالستعارة باملجاز
الذكر من طائفٍة مبعث تفطنت لو لفٍظ كل فإن وضيعة، ذكر حوله تحوم ما الوضيع
نفسه إىل أساء وإال ذلك، إىل التنبُّه عن للشاعر َمسمح وال جليٌل، وبعضها وضيٌع بعضها
عن الناحية هذه من الشعراء ييسء ما وكثريًا وخياالته، وإحساساته خواطره جاللة وإىل
أترى الجليل، ثنايا يف املضحك ويطوون بالسمني الغثَّ فيخلطون قصد، غري وعن قصد
هجاء بعد صدرك يف وجالل نفسك يف قدر له يكون أو شيئًا به أتعبأ نبيٍّا كافوُر كان لو
املدح سبيل عىل به َمِلًكا الشعراء أحد شبَّه فإذا عليه؟ والتهكم به، وسخريته له املتنبي
وما املدح؟ ال الهجاء إىل قصد الشاعر وتظن التشبيه تستخف أال قولك؟ يكون فماذا
ينحط وقد تاريًخا لفٍظ لكل ألن إلخ؛ والصفات األسماء من غريها يف يُقال األعالم يف يُقال
ال التي الدنيا هذه يف يشء كل شأن ظروفه، حسب يرقى أو األزمان من زمن يف اللفظ

حال. عىل يشء فيها يبقى
قدر عىل كل شعب، كل يف وظهروا كانت، ما كائنٍة أمة كل من الشعراء نَبَغ قد
إال غاية للشعر ليس وهل شيئًا؟ ذلك من املرء يستشف أفال الفكري، الرقي من مبلغه
ما صحيح هل أم النفوس؟ عىل والسلوان القلوب عىل اللذة إدخال من إليه يعزونها ما
املستوحش الرجل فراغ وتمأل الطبيعية اإلنسان أميال من تنشأ الفنون أن من يزعمون
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جاٍف منطيقي رأس من إال يخرج ال الذي الرأي هذا إن بسواءٍ، سواء املرتف واملتمدين
لحسن مكذوب املنطق هذا ولكن منزلة، َسوءها ويا األالعيب منزلة إىل بالشعر يسفل
لم إذا ألنه ريب؛ وال غاياته إحدى الشعر من الحاصلني واللذة الرسور أن وذلك الحظ.
وإنما القصوى، الغاية ليست ولكنها يكن، لم كأنه وصار فعله ضاع فقد املتعة تحدث
وال يأكل املرء أن ترى أال الصحيح. التفكري عن الذهن وعجز الجهل من الغلط هذا نتج
الناس بل إليه، الحاجة غاية هي الطعام من املستفادة اللذة إن يقول أحًدا هذا مع ترى
الجسم، قوى استخدام عىل والقدرة والقوة الصحة الطعام من الغاية أن يعلمون جميًعا
يتم حتى لشهوته شاحذًا الطعام من املكتسبة اللذة من تجعل أن الطبيعة أرادت فكأنما

إليه. قصدت ما ويستيرس منه تريد ما لها
دوٍر كل يف له ن مكوِّ عنرص إىل التفطن إال يسعه ال الشعر تاريخ يتدبر َمن إن
الدينية»، «الفكرة أسميه ما وهي أطواره، من طوٍر كل يف عليه غالبٍة وصفة أدواره، من
عواطفه بألوان مصبوغًة أغانيه تكن ومهما مًعا. وطفله نبيُّه عٍرص كل يف شاعٍر كل فإن
الفكر من درجٍة إىل بقومه السمو الغاية: هذه لها يزال ال فإنه وخياالته وإحساساته
تاريخ يوحني ما يف يقيدن الشعر آلهة «إن سكوت: قال أرقى، التصور من ومستًوى أعىل
استيحاشه من بلغ مهما شعبًا تجد تكاد ال ولذلك ودياناتهم؛ ورشائعهم املستوحشني
ورشائعهم وأجداده آبائه أخبار من تضمنت وما شعرائه أغاني إىل يصغي ال وعنجهيته
وتأثريه الشعر فعل ينكر َمن األرض يف وليس آلهتهم.» ومدح وأخالقهم ومبادئهم
ولسنا الدينية»؟ «الفكرة هو أليس ماذا؟ صار حلَّلتَه إذا التأثري هذا ولكن األخالقي،
وإنما وغريهم، وموىس وعيىس محمد بها جاء التي األديان هذه الدينية بالفكرة نعني
تدفع حقيقٍة كل قاعدة هي التي الدينية الصبغة من مسحة عليها «فكرة» كل أن نعني
فالحرية االجتماعية. صالتنا يف جديدة مظاهر إىل أو جديًدا، تدبًرا الالنهاية تدبر إىل
ولكنها العرص، رشيعة يف قوانني ليست املنرصم) القرن شعار (وتلك واألخوة واملساواة
دينية. نسميها أن من يمنع ما نرى فلسنا اجتماعي بغرض النهوض غايتها كانت ملا
ريب ال إذ تطبيقها؛ يف يتعجل وال ألفاظنا مدلول عىل الخناق تضييق من القارئ وليحذر
ذلك يدركها، أو يحسها ال وقد الهيكل عريانة «الفكرة» هذه لك يسوق ال الشاعر أن
وكنا العامة، معانيها بأوسع «الفكرة» لفظة نستعمل كنا وإْن أنَّا وعىل الفيلسوف. سبيل
منها تتألف التي املتضادة عنارصها عنا تخفى ال أنه إال جملة، العرص روح بها نعني
ذلك رشح ندع ولكن العنارص، هذه بعَض إال القصيدة تحتوي ال قد أنه عنا يغيب وال

بعُد. عليك موردوه نحن ملا وتبيينه
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عماد كان ولقد بالدين، عالقته من للنظر ألفَت وال الشعر تاريخ يف أظهَر ليس
الدكتور قال الحارة، واآلمال املقدسة واألساطري الدينية األناشيُد وقوامه القديم الشعر
عىل داللة هذا ويف واحد، الدين ويف الشعر يف «األصل شاكسبري: عن كالمه يف أولريكي
الشعر جنوح وليس أيًضا، جوهرهما يف لكذلك وأنهما ا.ه. ثاٍن.» إلهام وأنه إلهي أنه
كانتا الشعر وغاية الدين غاية ألن الظاهر؛ يف إال املقدسة وظيفته عن املدنية عصور يف
العملية، النتيجة بل النظرية؛ العقيدة ليست نعلم فيما الدين وغاية واحدًة. تزاالن وال
وتلك الطليقة. وعواطفهم الساذجة غرائزهم إياها تبلغهم ال منزلٍة إىل بالناس السمو أي
يف ولكن الغاية يف ليس بينهما فالفرق الجمال. طريق من ولكن أيًضا الشعر غاية لعمري
والصالة بالصوم ال واإلحساسات العواطف طريق من الروح ر يطهِّ الشعر ألن الوسيلة؛
بالعقل يستعني أبًدا ولكنه بالعواطف، الدين يستعني وقد العبادة. مراسم من وغريهما

العواطف. يخاطب مما أكثر ويخاطبه
يف وجود له ما وكل واملدركات العواطف الحس متناول يف يدخل أن الشعر وغاية
كل النفي ويُشعر القلب يمأل وأن الراكدة، واملشاعر الخامدة الحواس يوقظ وأن العقل،
وأن وابتعاثها، تحريكها عىل قدرة له ما وكل احتماله، البرشية الطبيعة تستطيع ما
لإلحساس ذلك يُمثِّل وأن والحق، واألبد الجالل عظمة بتدبر االستماع عىل املرء يُدرَّب
القلب يعني وأن واإلثم، والخطأ والحزن األلم وجوه عن لنا يكشف وأن للذهن، ويُحِرضه
ويفتنه الخيال جناح عىل بالوهم يخفق وأن واللذة، والرسور والفزع الهول تعرف عىل
العواطف تلك فيه يثري وأن املرء، تجاريب يف النقص يسد وأن وخواطره، عواطفه بسحر
عىل املؤثرات لقبول استعداًدا أشد وتجعله له تحريًكا أشد الحياة حوادث تجعل التي
فيه لتتحرك الشخيص التجريب إىل حاجة باإلنسان ليس ألنه ودرجاتها؛ أنواعها اختالف
الشعر يستطيع وإنما الشعر، له يهيئه الذي التجريب «ظاهر» حْسبه بل العواطف، هذه
يجب واقعٍة حقيقة كل ألن للمرء؛ يمثل بما الواقعة الشخصية التجربة مقام يقوم أن
سواءً كان ذلك أجل ومن اإلرادة. فيها تؤثر أو الذهن يتعرَّفها أن قبل الرأي يف تمثَّل أن
كالصور آخر طريٍق من التأثري يأتي أو بالذات، الواقعة الحقيقة فيه تؤثر أن املرء عىل
ليس ما لنفسه يُصور أن اإلنسان طاقة يف فإن الحقيقة، هذه صفات تمثل التي والرموز
فيه يؤثر أن اإلنسان عند فسيان ويلمس، يحس جسًما له وكأن يعود حتى وجود له
أكان وسواء حال. كل عىل والحزن الفرح عوامل فيه يحرك ألنه مثاله؛ أو نفسه اليشء
حركات يحس أن إال يسعه ال اإلنسان فإن بصورته، الخيال يف ماثًال أم حاًرضا اليشء
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والشهرة، والرشف والعجب واإلجالل والحب والفزع والقلق والرحمة والبغض الغضب
الحقائق. عن هوريس) يقول (كما املرتِجُم اللساُن الشعريَة الرموَز هذه فكأنَّ

سلوٌن؛ للشجي فيها رموزها وحتى أعواٌن، األحزان عىل الدموع «حتى ِهجل: قال
هذه عن العبارة ولكن الباطن، األلم لذلك مظهًرا س تلمَّ الحزن كظَّه إذا اإلنسان ألن
للصدر. وأروح النفس يف وألطف القلب يف أوقع واأللحان والصور باأللفاظ اإلحساسات
الحزيُن ويرى مظهره الحزن فيتأمل املآتم يقيمون فكانوا ذلك نفع إىل القدماء فطن ولقد
فيه، التفكري عىل يفجع ما ذكر وترديد يسمع ما كثرة ويحمله كمده، بلسان ينطق غريه
النطق ووفرة الدمع غزارة كانت ولذلك السلوان، بيد قلبه أعشار ويمسح ذلك عنه ح فرُيوِّ
باألوجاع.» املثقل القلب عن والرتفيه الشجي عاتق عن الهموم أعباء الطراح وسيلة خري
ما اتصال عىل فإنها واحٌد. يشء والشعر والفلسفة الدين أن فيحَسب أحد يجهلن وال
مظاهرها اختالف عىل جميًعا ولكنها خاصة، مظاهر منها لكل رابطتها، وإحكام بينها
العلم دقة للدين كان «لو ريرت: قال عرص. كل يف الفكرة» «وجوه تمثل ومناهجها
أما والتقرير، التدقيق ال واإللهام الوحُي الدين يف األصل فلسفة. ولصار دينًا عاد ملا
«كل كوزان: وقال إلخ.» … املحاذر العقل موارد من عقائدها تستقي فإنها الفلسفة
أن تحاول أبًدا ولكنها غامضة، عميقة حيوية «فكرة» عليه تغلب املدنية عصور عرصمن
وسائطها هي وتلك وديانتهم. وآدابهم قوانينهم ويف حياتهم مظاهر يف للناس تتكشف
األغاني يف يرتِجم «الشاعر والفلسفة: الشعر بني الفرق يف جوفروي وقال عنها.» املرتجمة
بصدور يجيش عما يعرب وهو والحق، والجمال بالخري وإحساسه العرص عواطف عن
ولكنه منهم أحسُّ ألنه يوضحها؛ أن يستطيع ال ولكنه الغامضة، الخواطر من الجماعة
الشاعر أن ولو الفالسفة، إال الغامضة الخواطر هذه يتفهم وما تفهمها، عىل أقدر ليس

شاعًرا.» ال فيلسوًفا لصار عنها ويكشف عليها يقف أن استطاع
ويرتجم الشاعر بها ينطق «فكرة» ثمة وليس صحيح، غري رأينا كان فإذا وبعُد،
كل أن تأويل فما إحساس، أنه أجل من اإلحساس عن عبارة إال الشعر يكن ولم عنها،
ثم العصور من عٍرص يف الشعراء يظهر وملاذا السواء؟ عىل الشعراء تنتج ال العصور
الذي ألن وتعليله؛ ذلك رشح يف تكفي «الصدفة» أرى ال قرونًا؟ الزمن بأمثالهم ينام
عصور يف ينبغون ال الشعراء كان إذ الرأي؛ هذا نبذ إال يسعه ال األمم تاريخ يقلب
بالد أثينا تأمل واالضطراب؛ والقلق النزاع عصور يف بل السمني، والسلم والخمول الرتف
يف وتُفت األحزاب يتنازعها كان حني وبرتارك دانتي أيام وإيطاليا واالضطراب، القلق
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يف والعرب الفرنسوية، الثورة وبعد وجيمس إليزابت عهد يف وإنجلرتة الحروب، عضدها
حيثما فإنك هذه غري ويف اإلسالم. تلت التي واالضطراب النزاع عصور ويف جاهليتهم
انقالب أو ثورٍة كل ألن هكذا؛ هذا كان وإنما قولنا، مصداق واجٌد بدَّ ال طْرفك قلبَت
الفكرة هذه عن ليعربوا الشعراء فينشأ جميًعا، الناس يحسه مذهب أو فكرة بمولد إيذان
أسلفنا كما الشاعر ولكن املستقبل. يف الحياة يف آمالهم للناس وليرشحوا املذهب أو
كل الفكرة هذه يفهم ال ولعله العريان، ُجثمانها «الفكرة» هذه من يعطيك ال القول
الحاجة نشأت هنا ومن منها، وجوًها إال يتناول وال اإلحساس كل يحسها وال الفهم،
وهذا وجوهها. كل وعىل جهاتها جميع من الفكرة إيضاح ليتم واحٍد شاعٍر من أكثر إىل
خواطرهم يجدون ألنهم الشاعر؛ آثار يتعقبون الذين املقلِّدين كثرة يف الرس هو أيًضا
بمثل أصواتهم رافعني وراءه ويجرون فيشايعونه كالمه يف لهم مرتِجمة وإحساساتهم

ومخاوفه. آماله وشبه ندائه
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